
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ผูท้ีไ่ม่รูไ้ม่ผดิ หรอืแค่ไม่รูก้ผ็ดิแล้ว เป็นค�ำถำมท่ีน่ำสงสยัเหลือเกิน เก่ียว

กับเรื่องควำมไม่รู้ของคน นักอ่ำนเคยท�ำสิ่งใดลงไปด้วยควำมไม่รู้บ้ำงไหมคะ 

ถ้ำตอบว่ำ 'เคย' นักเขียนของเรำคุณจิ่วเยว่ียหลิวห่ัว และนักแปลคนเก่ง 

คุณเบบี้นำครำชคงจะบอกว่ำเหมือนกันกับ 'เฉิงอว๋ีจิ่น' ของเรำท่ีท�ำทุกส่ิง 

ด�ำเนินชีวิตไปตำมปกติ หำกแต่เหตุกำรณ์ท่ีเกิดหลังจำกน้ันกลับไม่ปกติ  

นำงโดนยัดเยียดข้อหำมำกมำยท่ีตนไม่รู้ที่มำท่ีไปด้วยซ�้ำ จนตำยกลำยเป็น

วิญญำณถึงได้เข้ำใจ

เฉิงอวี๋จิ่นเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ กิริยำมำรยำท ศำสตร์ทั้งสี่ และศำสตร์

แห่งกำรครองเรอืนใดๆ ล้วนท�ำได้ดเีย่ียมไม่มข้ีอบกพร่อง เป็นดัง่มำตรฐำนชัน้

หนึ่งของคุณหนูจวนต่ำงๆ ในเมืองหลวง อีกทั้งวำสนำคู่ครองยังสูงเทียมฟ้ำได้

หมั้นหมำยกับจิ้งหย่งโหว แม่ทัพหนุ่มที่สร้ำงผลงำนได้ดีเยี่ยม เป็นชำยหนุ่มที่

โดดเด่นที่สุดในเวลำน้ัน หำกแต่ทุกสิ่งก็พังทลำยลงเพรำะฝันเหมือนจริงตื่น

หนึ่งของนำงที่เลวร้ำยเป็นอย่ำงมำก มันจะไม่เป็นอะไรเลย หำกควำมฝันน้ัน

มันจะไม่ได้เริ่มเป็นจริงทีละส่วนสองส่วนเช่นนี้! นำงจะต้องหำทำงจัดกำรเพื่อ

หำทำงลงที่ดีที่สุดให้กับตัวเองให้จงได้ ส่วนว่ำควำมฝันนั้นคืออะไร เหตุใดจึง

ท�ำให้เฉงิอว๋ีจิน่ร้อนใจเช่นน้ี นำงจะสำมำรถแก้ปัญหำและเอำตวัรอดไปได้หรอื

ไม่ ขอเชิญนักอ่ำนทุกท่ำนพลิกหน้ำกระดำษเพ่ือร่วมกันสะสำงปัญหำไปกับ

นำงได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส



เฉิงหยวนจิ่งจ้องไปที่เฉิงอวี๋จิ่นน่ิง ไม่รู ้เหตุใดสำยตำคู่นั้นจึงท�ำให้ 

เฉิงอว๋ีจิ่นนึกกลัว รำวกับว่ำมีบำรมีที่ลึกล�้ำจนมองไม่เห็นก้นบึ้ง นำงรู้สึก 

อ่อนแรง ไม่กล้ำเผชญิหน้ำกับท่ำนอำเก้ำในตอนน้ี แต่เพ่ิงพูดค�ำขูก็่แสดงท่ำที

อ่อนแอออกมำจะดูขำยหน้ำเกินไป เฉิงอว๋ีจ่ินจ�ำต้องจ้องเขำกลับอย่ำงแสดง

บำรมีแวบหน่ึงแล้วแสร้งท�ำว่ำตนเองยังมีเร่ืองด่วนอื่นอีก เดินจำกไปอย่ำง

รวดเร็ว

นำงเดนิไปได้สองก้ำว ก�ำลงัจะผ่อนลมหำยใจ ทนัใดน้ันก็ได้ยินเสยีงจำก

ด้ำนหลังว่ำ "เจ้ำเดินผิดแล้วกระมัง"

"หือ?"

"นั่นเป็นทำงกลับไปเรือนพักของข้ำ"



 เฉิงอว๋ีจิน่  บตุรสำวคนโตจวนอีช๋นุโหว ดวงหน้ำงดงำม กิรยิำอ่อนหวำน

เป็นระเบยีบ เป็นเลศิในศำสตร์ท้ังสี ่ถูกถอนหมัน้ ยอดกุลสตร ี
แห่งเมืองหลวงท่ีถูกยกย่อง ผู้ท่ีได้รู้ควำมจริงอีกด้ำน
จำกฝันของตนเอง

 เฉิงอว๋ีโม ่  บุตรสำวบ้ำนรองจวนอี๋ชุนโหว งดงำม อ่อนแอ บอบบำง 

น้องสำวฝำแฝดของเฉิงอวี๋จิ่น เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้เห็น
ควำมจริงในชีวิตข้ำงหน้ำของตนเอง

 ฮั่วฉำงยวน  จิง้หย่งโหว แม่ทัพฉำงเซิง่ แห่งกองบญัชำกำรทหำรพิทักษ์

ซเีป่ย เก่งกล้ำสำมำรถตัง้แต่วัยเยำว์ ทอดตำท่ัวหล้ำไม่อำจ 

เจอคนรุ่นเดียวกันที่มีควำมสำมำรถเท่ำ หมั้นหมำยกับ 
เฉิงอวี๋จิ่น แต่ก็ถอนหมั้นในภำยหลัง

 เฉิงหยวนจิ่ง  บุตรชำยล�ำดับที่เก้ำแห่งสกุลเฉิง หล่อเหลำสุขุมลุ่มลึก  

ท่ำนอำเก้ำผูเ้ตม็ไปด้วยปรศินำและไม่มใีครในสกุลเฉงิ
ต้องกำรเอ่ยถึง

 ท่ำนหญิงชิ่งฝ ู  บุตรสำวหนิงอ๋อง ร�่ำรวยเป็นอย่ำงมำกในฐำนะ 
เชื้อพระวงศ์ผู ้หนึ่ง แม้จะแต่งงำนออกมำยังจวน 
อี๋ชุนโหวแล้ว เป็นมำรดำของเฉิงอว๋ีจิ่น น่ีเป็นสิ่งท่ี 
คนภำยนอกจวนรู้

 ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิง  นำยหญิงผูเ้ฒ่ำผูม้อี�ำนำจในจวนอีช๋นุโหว แม้จะแก่ชรำ 
ลงมำก แต่ค�ำพูดและกำรกระท�ำแฝงควำมเด็ดขำด 
น่ำย�ำเกรง ภูมใิจในตวัหลำนสำวท่ีมคีวำมสำมำรถเป็น
ยอดสตรีแห่งเมืองหลวงเป็นอย่ำงมำก





7จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว

ปีท่ีย่ีสบิสองในกำรครองรำชย์ของฮ่องเต้เจีย้นอู ่ ปีใหม่ผ่ำนพ้นไปแล้ว  

แต่ข้ำงนอกยังหนำวอยูม่ำก ฤดูหนำวนีย้ำวนำนและอมึครึม เข้ำเดอืนสอง

แล้วแต่อำกำศไม่มีทีท่ำจะอบอุ่นขึ้นเลย

กลำงดึกเมื่อวำนหิมะตกลงมำอีกครั้ง รุ ่งเช้ำวันนี้ท้ังเมืองหลวง 

ขำวโพลนไปทัว่ เหนือสิง่ปลกูสร้ำงอนัยิง่ใหญ่งดงำมปกคลมุไปด้วยหมิะ 

ภำยในจวนอี๋ชุนโหว* ทำงตะวันออกของเมือง หญิงชรำสวมเสื้อขนสัตว์

สนี�ำ้ตำลหม่นว่ิงตกึๆ มำทำงเรอืนจิน่หนงิ นำงก้ำวข้ำมธรณปีระตู เกำะเสำ 

ทำงเดินแล้วปรับลมหำยใจ จำกนั้นตะโกนอย่ำงลนลำน "คุณหนูใหญ่  

เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้ำค่ะ!"

สำวใช้ท่ีเกล้ำผมแน่นสองมวยคนหน่ึงพลิกเปิดม่ำนเดินออกมำ  

นำงดแูล้วอำยุรำวสบิห้ำสบิหกปี เป็นช่วงเวลำทีง่ดงำมทีส่ดุของหญงิสำว 

1

* โหว บรรดำศักดิ์ห้ำขั้นรองจำกชั้นอ๋องของขุนนำงจีนสมัยโบรำณประกอบไปด้วยกง โหว ป๋อ จื่อ หนำน  
แต่ละสมัยจะมีค�ำเรียกและล�ำดับแยกย่อยแตกต่ำงกัน โดย 'โหว' มีศักดิ์รองจำก 'กง' ซึ่งเป็นล�ำดับขั้นสูงสุด
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แต่พอถลึงตำเลิกคิ้วขึ้น ท่ำทำงดูไม่อ่อนโยนสมวัยเลยสักนิด "ตะโกน

โวยวำยอะไรแต่เช้ำ ไม่รู้หรือว่ำคุณหนูยังอยู่ข้ำงใน"

"ไอ้หยำ แม่นำงเหลยีนเชีย่วของบ่ำว บ่ำวกแ็ค่มเีรือ่งจะบอกคณุหนู

เท่ำนัน้!" ป้ำเจิง้โวยวำยจะเดนิเข้ำไปในห้องให้ได้ "คณุหนใูหญ่เกดิเร่ืองใหญ่ 

แล้วเจ้ำค่ะ!"

กฎระเบียบในห้องคุณหนูใหญ่เข้มงวดเป็นพิเศษ สำวใช้และ 

หญิงรับใช้สูงวัยใช้แรงงำนท่ัวไปปกติจะเดินไปมำได้เพียงในลำนเรือน  

มีเพียงสำวใช้ระดับสองเท่ำนั้นจึงจะเข้ำไปในเรือนได้ ส่วนห้องนอนของ

คุณหนูใหญ่มีเพียงสำวใช้ระดับหน่ึงท่ีปรนนิบัติรับใช้ข้ำงกำยเท่ำนั้นถึง

จะเข้ำไปได้ เข้ำเรือนพักมำแต่เด็กก็มีกฎระเบียบมำกมำยแล้ว ตอนนี้ 

พอเหลียนเชี่ยวเห็นป้ำเจิ้งจะบุกเข้ำไปในห้องพักก็โกรธข้ึนมำไม่น้อย 

ในทันที รีบออกแรงขวำงประตูเอำไว้ "บังอำจ ยังมีกฎระเบียบอยู่หรือไม่! 

ห้องของคุณหนูใหญ่เจ้ำเข้ำได้หรือ"

เหลยีนเชีย่วเป็นคนส�ำคญัย่ิงข้ำงกำยคณุหนใูหญ่ ปกตอิยู่ในเรอืนพัก 

จะมอี�ำนำจอย่ำงมำก ต่อให้เป็นป้ำเจิง้ก็ไม่กล้ำล่วงเกินบ่ำวฝีปำกกล้ำผูน้ี้  

แต่วันน้ีไม่รูอ้ย่ำงไรกนั ป้ำเจิง้กลบักล้ำลงมอืกับเหลยีนเชีย่ว ผลกัแขนของ 

เหลียนเชี่ยวพลำงพูดว่ำ "ไอ้หยำ แม่นำงเหลียนเช่ียว บ่ำวมีเร่ืองส�ำคัญ

จริงๆ..."

"เหลียนเชี่ยว"

เหลียนเชี่ยวได้ยินเสียงก็หยุดวำงอ�ำนำจในทันที แม้แต่ป้ำเจิ้งท่ี

ตะโกนโวยวำยก็เงียบเสียงลง คุกเข่ำอย่ำงเรียบร้อยตรงหน้ำประตู  

"คุณหนูใหญ่ บ่ำวมีเรื่องส�ำคัญจะรำยงำนจริงๆ เจ้ำค่ะ"

ภำยในห้องมดีอกไม้หลำกหลำย อบอุน่รำวฤดใูบไม้ผล ิบรรยำกำศ
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ดูหรูหรำงดงำม ชั้นวำงของชั้นหน่ึงบังสำยตำพ้ืนที่ชั้นในชั้นนอกไว้  

ผ่ำนไปครูห่นึง่สำวใช้ในชดุกระโปรงนวมสม่ีวงอ่อนอมชมพูคนหน่ึงก็เดนิ

ออกมำ พูดเสียงอ่อนโยนว่ำ "คุณหนูมีเมตตำ เจ้ำเข้ำไปเถอะ"

"เจ้ำค่ะ"

ป้ำเจิ้งรีบเดินอ้อมชั้นวำงของ ผ่ำนม่ำนมุ้งสีสดใส นี่เป็นครั้งแรก 

ที่นำงเข้ำมำในห้องพักส่วนตัวของคุณหนูใหญ่ ป้ำเจิ้งถูกผ้ำแพรสองข้ำง

ท�ำให้ลำยตำ นำงเห็นเงำหันข้ำงที่ตั้งตรงงดงำมได้รำงๆ ป้ำเจิ้งไม่กล้ำ 

มองต่อ รีบคุกเข่ำลง "คุณหนูใหญ่"

"พูดมำเถอะ" เพียงแค่เห็นเงำด้ำนข้ำงของอีกฝ่ำยก็น่ำมองอย่ำง

ประหลำด แม้แต่เสียงยังรำวกับเม็ดหยกกระทบกัน ไพเรำะอย่ำงย่ิง  

"มีเรื่องอะไร"

ป้ำเจิ้งเกิดควำมรู้สึกประหลำดใจขึ้นมำวูบหนึ่ง เมื่อครู่ที่นำงได้ยิน

ข่ำวนี้ก็ตกใจจนลูกตำแทบถลนออกมำ ตลอดทำงไม่ใส่ใจหิมะล่ืน  

ว่ิงล้มลกุคลกุคลำนมำแจ้งข่ำวแก่คณุหนใูหญ่ ข่ำวนียั้งไม่ทนักระจำยมำ 

คุณหนูใหญ่เองเดิมไม่มีตำทิพย์หูทิพย์ อีกทั้งวันน้ีก็ไม่ได้ย่ำงกรำย 

ออกจำกห้อง ตำมหลักแล้วไม่ควรจะรู้เรื่องเรือนส่วนหน้ำ

ทว่ำฟังน�้ำเสียงของคุณหนูใหญ่แล้ว...ป้ำเจิ้งกลับรู้สึกฉงนใจย่ิง  

เหตุใดนำงจึงรู้สึกว่ำคุณหนูใหญ่เหมือนจะรู้เรื่องนี้แล้ว

"คุณหนูใหญ่ ทำงจวนจิ้งหย่งโหวมำถอนหมั้นแล้วเจ้ำค่ะ"

เฉงิอว๋ีจิน่น่ังนิง่มองดใูบหน้ำสวยสดงดงำมรำวกับภำพวำดของตน

ในกระจกแล้วยิ้มอย่ำงช้ำๆ

เป็นจริงดังคาด เขามาถอนหมั้นแล้ว

ข่ำวนี้เรียกได้ว่ำเหมือนฟ้ำค�ำรำมอันน่ำตกใจ คุณหนูใหญ่เพ่ิง 
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หมั้นหมำยกับจิ้งหย่งโหวในเดือนสิบสองปีท่ีแล้ว นี่เพ่ิงขึ้นปีใหม่ไป 

ไม่ทันไร เหตุใดจึงคิดถอนหมั้นกะทันหัน ยังไม่ต้องพูดถึงกำรกระท�ำของ

จิง้หย่งโหวว่ำแปลกหรอืไม่ เพียงแค่เรือ่งกำรถอนหมัน้น้ีก็น่ำตืน่ตระหนก

พอแล้ว

ส�ำหรับหญิงสำวนำงหน่ึง กำรถอนหมั้นต่อให้เกิดจำกกำรกระท�ำ

ของฝ่ำยชำย ผลลัพธ์ก็เป็นผลเสียส�ำหรับฝ่ำยหญิงอยู่ดี ด้วยเรื่องนี ้

ชื่อเสียงฝ่ำยหญิงจะเสียหำยอย่ำงมำก เกรงว่ำวันหน้ำคงยำกจะหำ 

บ้ำนสำมีที่ดีได้แล้ว

ป้ำเจิ้งถูกข่ำวนี้ท�ำให้ตระหนกตกใจจนจิตใจว้ำวุ่นแต่เช้ำ หลังจำก

นำงพูดออกมำ เดิมทีคิดว่ำคุณหนูใหญ่จะตกใจหน้ำถอดสี ทว่ำนำง 

รออยู่นำนกลับเห็นเพียงคุณหนูใหญ่ส่องกระจก ค่อยๆ มีรอยยิ้มให้เห็น

พวกเหลยีนเชีย่วและตูร้ัว่คดิไม่ถงึว่ำจะเป็นเรือ่งนี ้พวกนำงทัง้สอง

ตกใจตะลึงงัน รอจนดึงสติคืนมำแล้ว จึงรีบตะโกนว่ำ "คุณหนูใหญ่! นี่!  

นี่จะ..."

เหลียนเชี่ยวปำกไว รีบถำมป้ำเจิ้งว่ำ "เจ้ำฟังผิดไปหรือไม่ มำพูด

เช่นนี้ต่อหน้ำคุณหนูใหญ่ ข้ำว่ำเจ้ำคงไม่อยำกมีชีวิตอยู่แล้ว!"

ป้ำเจิ้งเรียกได้ว่ำมีควำมอึดอัดคับข้องใจเต็มท้องจนพูดไม่ออก  

โดยไม่รอให้นำงพูดสิง่ใดต่อกลบัเป็นคนอีกคนหน่ึงท่ีคลำยควำมล�ำบำกใจ 

ให้นำง "ไม่ผิดหรอก"

"คุณหนูใหญ่?"

เฉงิอวีจ๋ิ่นคว�ำ่กระจกลง ใบหน้ำรำวภำพวำดตอนไมย่ิม้ยิง่ดงูดงำม

จับตำ ดึงดูดจิตวิญญำณคน นำงมองหิมะนอกหน้ำต่ำง แววตำดูสงบนิ่ง 

แต่กลับเหมือนแฝงกำรเยำะหยันอย่ำงไร้สำเหตุ "เขำท�ำแล้วจริงๆ"
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เฉิงอว๋ีจิ่นคือคุณหนูใหญ่จวนอี๋ชุนโหว มำรดำคือท่ำนหญิงชิ่งฝู 

บุตรสำวของหนิงอ๋อง บดิำคือซือ่จือ่* อีช๋นุโหว นำงในฐำนะบตุรสำวคนโต 

ของภรรยำเอกบ้ำนใหญ่จวนอีช๋นุโหวจะเรยีกว่ำคำบช้อนเงนิช้อนทองมำ

เกิดก็ไม่เกินจริงเลย

ก็เหมือนกับชื่อของนำง เฉิงอว๋ีจิ่น** เติบโตมำโดยถูกยกให้เป็น 

แบบอย่ำงอันไร้ทีต่ใิห้กับบตุรสำวบ้ำนอืน่มำโดยตลอด นำงเร่ิมปพ้ืูนฐำน

กำรเรียนตอนเจ็ดขวบ เชี่ยวชำญกำรดีดพิณ เดินหมำก เขียนพู่กัน  

วำดภำพ ช�ำนำญงำนฝีมือสตรี ทั้งกตัญญูและเชื่อฟัง เป็นบุตรสำว

ตัวอย่ำงเลยก็ว่ำได้ บรรดำคุณหนูจวนอื่นยำมถูกมำรดำอบรมสั่งสอน 

ทุกวัน พอได้ยินชื่อของเฉิงอวี๋จิ่นแล้วต่ำงเกิดควำมรู้สึกไม่ชอบใจ

ครัน้ท�ำตำมลมตำมน�ำ้นำนเกินไปก็ถูกคนเข้ำใจว่ำเสแสร้งได้ ลบัหลงั 

จึงมีคนรอดูว่ำเฉิงอว๋ีจิ่นจะหมั้นหมำยกับคนบ้ำนใด ดูว่ำนำงจะโดดเด่น

ต่อไปได้หรือไม่

คิดไม่ถึงว่ำจะท�ำได้จริง

เดอืนสบิสองปีทีแ่ล้ว เฉงิอว๋ีจิน่ตดิตำมมำรดำไปพักผ่อนชัว่ครำวที่

หมู่บ้ำนน�้ำพุร้อนกลำงเขำ พื้นที่ปกครองของหนิงอ๋องอยู่ที่เจียงหนำน*** 

ท่ำนหญิงชิ่งฝูแต่งเข้ำเมืองหลวงมำหลำยปีเพียงนี้ก็ยังคงไม่เคยชินกับ 

ฤดูหนำวในเมืองหลวง สตรีในรำชวงศ์มีเงินทองมีอ�ำนำจ ท่ำนหญิงชิ่งฝู

มหีมูบ้่ำนภำยใต้ชือ่ของตนเองแห่งหนึง่ ท่ีนัน่มตีำน�ำ้พุร้อนให้ใช้โดยเฉพำะ  

ท่ำนหญิงชิง่ฝจูงึเดินทำงออกจำกจวน บรรดำคู่สะใภ้ไม่สะดวกจะติดตำม

ไปด้วย แต่บรรดำคุณหนูอำศัยใบบุญติดตำมไปได้

* ซื่อจื่อ หมำยถึงต�ำแหน่งทำยำทผู้สืบทอดบรรดำศักดิ์ มักเป็นบุตรชำยคนโตที่เกิดจำกภรรยำเอก
** อว๋ีจิน่ หมำยถึงหยกงำม ใช้อปุมำถึงสตรทีีเ่พียบพร้อมท้ังควำมงำม คณุธรรม สติปัญญำ และควำมสำมำรถ
*** เจียงหนำน คือค�ำเรียกที่รำบลุ่มแม่น�้ำทำงด้ำนใต้ของแม่น�้ำฉำงเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทำงใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้ำนเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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เฉงิอว๋ีจิน่ในฐำนะบตุรสำวคนโตของท่ำนหญิงชิง่ฝยู่อมต้องตดิตำม

มำรดำไปด้วย คิดไม่ถึงว่ำหลังจำกเดินทำงไปที่เขำซีซำน ในเมืองหลวง

กลับมีหิมะตกหนักสำมวันสำมคืน ทำงภูเขำถูกปิด ท่ำนหญิงและบรรดำ

คุณหนูที่ติดตำมมำไม่อำจลงจำกเขำได้ในขณะนี้

ท่ำนหญิงชิง่ฝสู่งบ่ำวรบัใช้ลงเขำไปแจ้งข่ำวแล้ว เพียงอยู่ในหมูบ้่ำน

รอให้คนของจวนอีช๋นุโหวเกลีย่ทำงมำรบัพวกนำงก็พอ ขณะท่ำนหญิงชิง่ฝ ู

ยังคงดื่มด�่ำกับน�้ำพุร้อนอย่ำงสบำยใจ ทำงเฉิงอวี๋จิ่นกลับพบว่ำน้องสำว

คนรองหำยตัวไป

น้องหญิงรองเฉิงอวี๋โม่เป็นบุตรสำวเพียงคนเดียวของบ้ำนรอง 

นำยท่ำนรองและหร่วนซื่อ* รักดั่งแก้วตำดวงใจ นำงหำยไปในหมู่บ้ำน

ของบ้ำนใหญ่นบัเป็นเรือ่งร้ำยแรง นีค่อืเรือ่งรำวเก่ียวกับชือ่เสยีงของสตรี 

เฉิงอวี๋จิ่นจึงไม่กล้ำโวยวำย แค่แอบส่งหญิงรับใช้สูงวัยไปเฝ้ำปำกทำงไว้ 

แล้วให้เหลียนเชี่ยวไปสืบดูว่ำเมื่อตอนเย็นเฉิงอวี๋โม่ไปที่ใด

คิดไม่ถึงว่ำผ่ำนไปหน่ึงคืนเฉิงอวี๋โม่ยังคงไม่กลับมำ เฉิงอว๋ีจิ่นรู้ว่ำ

เร่ืองรำวร้ำยแรงขึ้นแล้ว นำงไม่กล้ำดึงเวลำต่อไป เช้ำตรู่วันรุ่งขึ้นก็ไป

รำยงำนเรื่องน้ีแก่ท่ำนหญิงชิ่งฝู ท่ำนหญิงชิ่งฝูเองก็ตกใจเช่นกัน นำง 

ไม่มีควำมรู้สึกผูกพันใดต่อบ้ำนรอง แต่หำกบุตรสำวภรรยำเอกของ 

บ้ำนรองหำยไปในพ้ืนท่ีปกครองของนำง ท่ำนหญิงชิ่งฝูเองก็ไม่อำจปัด

ควำมรบัผดิชอบได้เช่นกัน เฉงิอว๋ีจิน่เมือ่วำนได้ตรวจค้นในหมูบ้่ำนดแูล้ว

ไม่พบ ท่ำนหญิงชิ่งฝูจึงจ�ำต้องส่งคนออกไปค้นหำบนภูเขำ

เฉงิอว๋ีจิน่เค้นถำมสำวใช้ของเฉงิอว๋ีโม่ ได้ควำมว่ำคุณหนขูองพวกนำง 

ตอนพลบค�่ำเห็นหิมะก็นึกสนุก จึงออกไปชมหิมะ ไม่รู้ว่ำเดินอย่ำงไร 

* ซือ่ ธรรมเนยีมกำรเรยีกขำนสตรท่ีีแต่งงำนแล้วของจีนจะใช้ค�ำว่ำ 'ซ่ือ' (แปลว่ำนำมสกุล) ต่อท้ำยนำมสกุลเดมิ 
ของสตรี บำงครั้งอำจเพิ่มนำมสกุลของสำมีไว้หน้ำสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ถึงได้หำยตวัไป เฉงิอว๋ีจิน่ได้ยินแล้วโกรธไม่เบำ น�ำหญิงรับใช้สูงวัยเดินไป 

ตำมทำงที่สำวใช้บอก ออกไปตำมหำเฉิงอวี๋โม่ด้วยตนเองทันที

พ้ืนท่ีหลงัเขำนีก้ว้ำงใหญ่ กอปรกับมหีมิะตกไม่อำจแยกแยะทศิทำงได้  

พวกนำงเดนิตำมหำเฉงิอวีโ๋ม่ด้วยควำมยำกล�ำบำก ระดบัควำมเรว็เช่นนี้

กำรเดินรอบภูเขำย่อมเป็นไปไม่ได้เลย จ�ำต้องแยกกันค้นหำ เฉิงอว๋ีจิ่น 

น�ำตู้รั่วเดินไปครู่หนึ่งก็ตำดีพบถ�้ำกลำงเขำแห่งหนึ่งเข้ำ

ที่นั่นมีถ�้ำอยู่ ปำกถ�้ำยังมีของบำงอย่ำงปิดเอำไว้ เห็นได้ชัดว่ำที่นี่

ต้องมคีนเคยมำอย่ำงแน่นอน เฉงิอว๋ีจิน่รบีเดินเข้ำไป ทว่ำนำงหำเฉงิอวีโ๋ม่ 

ไม่พบ กลับพบชำยหนุ่มหมดสติอยู่คนหนึ่ง

แท้จริงแล้วด้วยนิสัยของเฉิงอว๋ีจิ่น นำงไม่คิดสนใจชำยหนุ่มท่ีมี 

ที่มำท่ีไปไม่ชัดเจนเช่นน้ี เขำจะเป็นหรือตำยเก่ียวอันใดกับนำง แต่เป็น 

อีกครัง้ท่ีเฉงิอว๋ีจิน่ตำดี นำงแลเหน็ตรำขนุนำงอนัหน่ึงบนตวัของชำยหนุ่ม

ฮั่วฉำงยวนแห่งกองบัญชำกำรทหำรพิทักษ์ซีเป่ย*

ฮั่วฉางยวน? แม่ทัพฉำงเซิ่ง** ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง จิ้งหย่งโหว 

ฮั่วฉำงยวน ท่ำนโหวที่อำยุน้อยที่สุดในรำชส�ำนักต้ำฉี

ดีมาก เฉิงอวี๋จิ่นตัดสินใจจะช่วยชีวิตเขำ

เฉิงอวี๋จิ่นให้ตู้รั่ววำงร่ำงของฮั่วฉำงยวนนอนรำบ ชำยหนุ่มตัวหนัก 

ตูร้ัว่ผูเ้ดยีวท�ำไม่ได้ เฉงิอว๋ีจิน่จงึย่อตัวลงช่วยด้วยเช่นกัน ขณะทีน่ำงก�ำลงั

ประคองแขนของฮั่วฉำงยวน เขำกลับสะลึมสะลือฟื้นข้ึนมำ ฮั่วฉำงยวน

รู้สึกว่ำมีคนอยู่ข้ำงกำยเขำ เขำใช้แรงกำยทั้งหมดที่มีหรี่ตำขึ้น ท่ำมกลำง

ควำมมืดสลัวเขำมองเห็นหญิงสำวหน้ำตำสะสวยงดงำมหมดจดอยู่ 

ข้ำงกำยเขำ งดงำมรำวดวงตะวัน งำมจนหำสิ่งใดมำเทียบไม่ได้

* ซีเป่ย หมำยถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
** ฉำงเซิ่ง หมำยถึงมีชัยชนะอยู่เสมอ
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'เจ้ำเองหรือ'

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่เข้ำใจว่ำตรงนี้มีนำงเพียงคนเดียว เหตุใดยังต้องถำม

อีกว่ำ 'เจ้ำเองหรือ' อีก หำกไม่ใช่นำงแล้วยังจะเป็นผีตนใดอย่ำงนั้นหรือ

แน่นอนว่ำเฉงิอว๋ีจิน่ในฐำนะคณุหนผููม้คีณุสมบตัดีิเลิศในเมืองหลวง 

ย่อมไม่มีทำงพูดเช่นนี้ นำงพยักหน้ำเล็กน้อย ยิ้มบำงๆ ให้แก่ฮั่วฉำงยวน 

'ท่ำนโหวไม่ต้องกลัว ข้ำคือหลำนสำวคนโตของจวนอี๋ชุนโหว หมูบ่้ำน 

ท่ำนแม่ของข้ำอยู่ไม่ไกล ท่ำนรอสักครู่ ข้ำจะตำมคนมำหำมท่ำน'

ฮั่วฉำงยวนรำวกับโล่งอก สุดท้ำยจับจ้องนำงครู่หนึ่งแล้วหลับตำ

หมดสติไป

รอจนบ่ำวที่นำงส่งคนไปตำมมำรับนำง บ่ำวแบกเปลหำมท่ีมำ

พร้อมกันจึงได้พูดว่ำ 'เรียนคุณหนูใหญ่ หำตัวคุณหนูรองพบแล้ว  

ท่ำนหญิงให้ตำมท่ำนกลับไปขอรับ'

หาตัวเฉิงอว๋ีโม่เจอแล้วหรือ นี่เป็นข่ำวดีมำก นำงไม่อยำกฝ่ำ 

ไอหนำวเย็นอยู่ข้ำงนอกแล้วแสร้งเป็นพี่สำวที่ดีแม้แต่น้อย

ฮัว่ฉำงยวนหมดสติอยู่ในหมูบ้่ำนของท่ำนหญงิชิง่ฝูสำมวัน ระหว่ำง

น้ันตืน่บ้ำงหลบับ้ำง โดยรวมแล้วไม่ค่อยมสีติเท่ำใด ส่วนพวกนำงในฐำนะ

หญิงสำวท่ียังไม่แต่งงำน ไม่สำมำรถเดินเข้ำออกห้องนอนชำยหนุ่ม 

นอกครอบครัวได้ เครำะห์ดีท่ีทำงภูเขำถูกเกลี่ยทำงได้เร็ว คนของ 

จวนจิ้งหย่งโหวจึงมำรับตัวฮั่วฉำงยวนกลับไป

เป็นกำรดีที่ได้จวนจิ้งหย่งโหวช่วยเหลือ จึงสำมำรถเคลื่อนรถไป 

ตำมทำงภูเขำได้รวดเร็วเช่นนี้

จริงดังคำด ผู้ท่ีอำศัยผลงำนกำรรบสร้ำงตระกูลขึ้นอย่ำงมั่นคง 

ย่อมไม่เหมือนชั้นประดับดอกไม้เช่นพวกเขำ เพรำะหำกมัวแต่สงบใจ 
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รอให้จวนอี๋ชุนโหวส่งคนมำช่วยเหลือก็คงต้องอยู่บนภูเขำอีกนำน

เฉิงอว๋ีจิ่นออกจำกจวนก็ช่วยชีวิตคนเอำไว้ หลังจำกกลับจวน 

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงยังพูดชื่นชมยกใหญ่ ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิง ท่ำนหญิงชิ่งฝู  

รวมถึงเฉิงอว๋ีจิ่นต่ำงรู ้ดีแก่ใจแต่ไม่พูดออกมำ บุญคุณย่ิงใหญ่เช่นนี้  

จวนจิ้งหย่งโหวควรแสดงท่ำทีอะไรบ้ำงกระมัง

ไม่ผดิไปจำกท่ีคำด ผ่ำนไปไม่นำนฮหูยินผูเ้ฒ่ำจิง้หย่งโหว ฮัว่เซวียซือ่  

มำรดำของฮั่วฉำงยวนก็มำเยือนที่จวนด้วยตนเอง ขอบคุณที่เฉิงอวี๋จิ่น 

ย่ืนมือเข้ำช่วย ของก�ำนัลที่สกุลฮั่วน�ำมำย่ิงใหญ่กว่ำที่เฉิงอว๋ีจิ่นคิดไว้ 

แน่นอนว่ำสิง่ทีท่�ำให้นำงพอใจทีส่ดุก็คอืกำรหมัน้หมำยทีฮ่ัว่เซวียซือ่น�ำมำด้วย

ฮั่วฉำงยวนซำบซึ้งบุญคุณในกำรช่วยชีวิตของเฉิงอว๋ีจ่ิน อยำกจะ

หมั้นหมำยกับนำงให้มำเป็นภรรยำเอก

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิยำมนัน้ย้ิมไม่หุบเลยทเีดียว ท่ำนหญิงชิง่ฝกัูบเฉงิอว๋ีจิน่ 

ที่ผ่ำนมำมีควำมผูกพันบังหน้ำ แต่เมื่อบุตรสำวที่เลี้ยงมำหลำยปีภำยใต้

ชือ่ของนำงมคีูค่รองทีด่ไีด้ ท่ำนหญิงชิง่ฝก็ูพลอยดใีจไปด้วย จวนอีช๋นุโหว

เบิกบำนไปทั่ว กระนั้นจวนโหวย่อมต้องค�ำนึงถึงหน้ำตำ เหล่ำผู้อำวุโส 

พูดบ่ำยเบีย่งคดิจะกลบเกลือ่นควำมยินดแีต่กลำยเป็นเผยให้เหน็ชดัเจน 

มำกขึ้น กล่ำวว่ำต้องถำมควำมเห็นของบุตรสำวก่อน

ถามเฉิงอว๋ีจิ่นหรือ เฉิงอว๋ีจิ่นย่อมยินดีอยู่แล้ว ในควำมเป็นจริง 

นี่จึงจะเป็นจุดประสงค์แท้จริงที่นำงช่วยชีวิตฮั่วฉำงยวนเอำไว้

ปลำยรชัศกเจีย้นอู่ปีทีย่ี่สบิเอ็ดจวนอ๋ีชนุโหวอยู่ท่ำมกลำงควำมยินดี

อย่ำงยิ่ง จวนโหวท่ีมีเพียงโครงเปล่ำจับคู่กับท่ำนโหวสูงศักดิ์คนใหม่ที่ 

มอีนำคตท่ีสดุ อำยุน้อยทีส่ดุในรำชส�ำนัก เรยีกได้ว่ำมคีวำมสขุกันท้ังจวน 

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิเอำแต่พร�ำ่พูดว่ำหลำยปีมำนีไ้ม่ได้เล้ียงเฉงิอว๋ีจิน่เสียเปล่ำเลย



16 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 1

เฉิงอว๋ีจิ่นท�ำกำรลงทุนครั้งส�ำคัญท่ีสุดในชีวิตส�ำเร็จแล้ว ไม่เกิน

ควำมคำดหมำย เกียรตยิศควำมร�ำ่รวยอกีครึง่ชวิีตของนำงมคีวำมมัน่คง

แล้ว เฉิงอว๋ีจิ่นพอใจอย่ำงมำก นับจำกน้ีจึงไม่ออกจำกจวน อยู่อย่ำง

สบำยใจในจวนเตรียมสินเดิม

ยำมนัน้ข้ำงกำยเฉงิอว๋ีจิน่มเีสยีงดงัวุน่วำยเกินไป นำงไม่ได้สงัเกตเหน็ 

ว่ำหลังจำกเฉิงอว๋ีโม่กลับจำกหมู่บ้ำนกลำงเขำก็กลัดกลุ้มไม่เบิกบำนใจ 

ล้มป่วยเป็นเวลำนำน นำงไม่ได้สังเกตว่ำท่ำทีกำรหมั้นหมำยของสกุลฮั่ว 

ดูรีบร้อนมำกเกินไป ต่อให้เป็นกำรตอบแทนบุญคุณก็ไม่น่ำจะมีแค่กำร

แต่งงำนกับนำงวิธีนี้วิธีเดียว

น่ำเสียดำยที่นำงไม่ได้สังเกตเห็น

ตำมหลักทุกอย่ำงก�ำหนดแน่นอนแล้ว แต่เมื่อเริ่มเข้ำเดือนสอง  

เฉิงอว๋ีจิ่นก็เริ่มอกสั่นขวัญแขวนอย่ำงไร้สำเหตุ กระทั่งตอนนอนยังรู้สึก 

ไม่สบำยใจ เมื่อคืนนี้นำงก็มีควำมฝันยำวนำนเรื่องหนึ่ง

เฉงิอว๋ีจิน่ตกใจต่ืนอย่ำงฉบัพลนัตอนยำมอิน๋* เหงือ่ผดุพรำยเตม็ตวั 

ไม่อำจหลบัลงได้อกี นำงนอนอยู่บนเตยีงนำนมำก ตำมหลักนัน่เป็นเพียงแค่ 

ควำมฝัน เอำควำมฝันมำเป็นควำมจริงมันน่ำขบขันเกินไป แต่เฉิงอวี๋จิ่น 

กลับรู้สึกว่ำนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น...นี่เป็นควำมจริง

นำงเห็นตนเองในควำมฝัน แต่ก็ไม่เหมือนตัวนำงเองท้ังหมด นำง

เป็นเหมอืนหุ่นเชดิถูกโยงเส้นสำย ผ่ำนชวิีตของ 'เฉงิอว๋ีจิน่' ตัง้แต่ต้นจนจบ

นำงในควำมฝันเหมอืนในตอนนี ้ เกิดในจวนอีช๋นุโหวทีม่โีถงเป็นหยก 

ม้ำเป็นทองร�่ำรวยอย่ำงมำก นำยหญิงรองหร่วนซื่อจวนอี๋ชุนโหวคลอด 

เดก็หญิงฝำแฝดออกมำคู่หนึง่ ในเวลำน้ีท่ำนหญิงชิง่ฝทูีเ่ป็นนำยหญิงใหญ่

* ยำมอิ๋น คือช่วงเวลำ 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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แต่งเข้ำบ้ำนมำเกือบห้ำปียังไม่มบีตุรเลย แต่หร่วนซือ่ทีแ่ต่งเข้ำมำได้เพียง

หน่ึงปีก็ได้อุม้ลกูสองคนแล้ว แม้จะเป็นเด็กหญิงท้ังคู ่แต่อย่ำงไรเสียก็เป็น

เดก็รุน่หลำนรุน่ท่ีหน่ึงของสกุลเฉงิ มคีวำมเป็นมงคล ดงัน้ันฮหูยินผู้เฒ่ำเฉิง 

จึงตัดสินใจเอง อุ้มเด็กคนพ่ีมำเป็นบุตรสำวของท่ำนหญิงชิ่งฝู อยำกให้

บ้ำนใหญ่ได้มีบรรยำกำศควำมยินดีของกำรมีบุตรบ้ำง

ภำยหลงัเดก็สองคนน้ีได้รบักำรตัง้ชือ่ว่ำ 'เฉงิอว๋ีจิน่' และ 'เฉงิอว๋ีโม่'

เฉิงอว๋ีจิ่นรู ้ตั้งแต่เด็กว่ำตนเองกับน้องสำวคนรองบุตรสำวของ 

ท่ำนอำบ้ำนรองเป็นพ่ีน้องฝำแฝดกัน แต่นำงก็รูอ้กีเช่นกันว่ำหร่วนซือ่เป็น

อำสะใภ้รองของนำง มำรดำเพียงคนเดียวของนำงคือท่ำนหญิงชิ่งฝู

เป็นได้เพียงท่ำนหญิงชิ่งฝูเท่ำนั้น

เฉิงอว๋ีจิ่นกับเฉิงอว๋ีโม่ตอนเด็กหน้ำตำเหมือนกันมำก จนกระทั่ง

ค่อยๆ เตบิโตหน้ำตำถึงเริม่เปลีย่นไป ควำมแตกต่ำงของสองพ่ีน้องปรำกฏ

ให้เห็น เฉิงอวี๋จิ่นสุขภำพดีกว่ำ รูปโฉมงดงำมกว่ำ นิสัยก็สงบนิ่งมำกกว่ำ 

ส่วนเฉงิอว๋ีโม่เดมิทีเพรำะเป็นคูแ่ฝดก็อ่อนแอกว่ำเด็กท่ัวไปอยู่แล้ว เฉงิอว๋ีโม่ 

ยังคลอดจำกท้องแม่ทีหลัง จึงย่ิงมีร่ำงกำยอ่อนแอกว่ำ แม้แต่รูปโฉมก็

ด้อยกว่ำเล็กน้อย

คนในบ้ำนตนเองไม่ต้องพูดถึง ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงกับท่ำนหญิงชิ่งฝู 

หรือต่อให้เป็นสำวใช้คนหน่ึงที่ปรนนิบัติรับใช้ในสกุลเฉิงมำนำนแล้วก็

สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงของคณุหนใูหญ่กบัคณุหนรูองได้ แต่ส�ำหรบั

คนนอก ผู้ใดจะมำสังเกตโครงหน้ำอย่ำงละเอียด พ่ีน้องในจวนเดียวกัน

เดิมทีก็มีควำมคล้ำยกันอยู่แล้ว กอปรกับพวกนำงอำยุเท่ำกัน ทั้งยัง 

แต่งกำยคล้ำยกันอีก ดังนั้นมักจะมีคนภำยนอกสับสนอยู่เสมอ

เฉิงอว๋ีจิ่นในชีวิตมักต้องอธิบำยว่ำ 'ข้ำคือคุณหนูใหญ่อว๋ีจิ่น'  
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มำจนถึงอำยุสิบสี่ปี

ฤดหูนำวปีก่อน นำงช่วยชวิีตชำยคนหนึง่กลำงหมิะตกหนกั ปีต่อมำ 

นำงก็แต่งงำนกับชำยคนนี้

ชำยผู้นี้ชื่อฮั่วฉำงยวน

ในวันแต่งงำน เฉิงอว๋ีจิ่นอยู่ในขบวนเจ้ำสำวยำวเป็นสิบหล่ี*  

แต่งกับฮัว่ฉำงยวนอย่ำงย่ิงใหญ่ บรรดำพ่ีสำวน้องสำวต่ำงอจิฉำทีน่ำงได้ 

แต่งกับสำมีที่ดี ฮั่วฉำงยวนได้เป็นโหวตั้งแต่อำยุยังน้อย เฉิงอว๋ีจิ่นเมื่อ 

แต่งเข้ำบ้ำนก็ได้เป็นฮหูยินท่ำนโหวเสยีเวลำน้อยกว่ำสตรคีนอืน่อย่ำงน้อย

ย่ีสิบปี อีกทั้งฮั่วฉำงยวนปีที่แล้วเพ่ิงสร้ำงผลงำนทำงกำรทหำรท่ีซีเป่ย 

สภำพกำรณ์ดีเด่น มีอนำคตไร้ขีดจ�ำกัด ตัวเขำเองก็รูปโฉมหล่อเหลำ  

รูปร่ำงสง่ำผ่ำเผย สำมีที่ดีเช่นนี้กลับถูกเฉิงอวี๋จิ่นจับไว้แน่น ช่ำงน่ำโมโห

จริงๆ

เฉงิอว๋ีจิน่ในตอนน้ันไม่รูว่้ำในสถำนกำรณ์ท่ีนำงไม่รูเ้รือ่งรำวอนัใดเลย  

นำงได้กลำยเป็นคนเลวในเรื่องรำวของผู้อื่นไปแล้ว

หลังแต่งงำนชีวิตของเฉิงอว๋ีจิ่นกับฮั่วฉำงยวนโดยรวมเป็นอย่ำงท่ี

นำงคำดไว้ เพียงแค่แม่สำมีเอำใจยำกสักนิด สำมีชอบส่ังกำรเกินไป 

สักหน่อย กฎระเบยีบของสกุลฮัว่มำกไปเลก็น้อย หลำยปีน้ันคนภำยนอก 

เห็นเฉิงอว๋ีจิ่นเป็นดั่งดอกไม้สดประดับผ้ำแพร** งดงำมไร้ขีดจ�ำกัด  

มีเพียงตัวนำงที่รู ้ว่ำหลังประตูนั้นยำกล�ำบำกเพียงใด แต่น่ีไม่เป็นไร  

สตรีล้วนต้องเคยผ่ำนด่ำนนี้ทุกคน นำงไม่ต้องปรนนิบัติย่ำของสำมี  

ตนเองมีอ�ำนำจในกำรดูแลจวน มีสภำพกำรณ์ดีกว่ำสตรีส่วนใหญ่แล้ว

* หลี่ (ลี้) หมำยถึงหน่วยมำตรำวัดของจีน เทียบได้กับระยะทำงประมำณ 500 เมตร
* ดอกไม้สดประดับผ้ำแพร มำจำกส�ำนวน 'เพลิงโชติช่วงเผำน�้ำมัน ดอกไม้สดประดับผ้ำแพร' อุปมำถึง 
เรื่องรำวที่ดีมำตั้งแต่ต้นและดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
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ปีทีส่องหลงักำรแต่งงำนนำงก็ต้ังครรภ์ ตอนฮัว่ฉำงยวนอำยุเจด็ขวบ

บิดำตำยจำกกำรรบ ฮั่วเซวียซื่อเป็นม่ำย หลำยปีมำน้ีเป็นฮั่วเซวียซื่อ 

ดแูลฮัว่ฉำงยวนจนเตบิใหญ่มำอย่ำงยำกล�ำบำก สองแม่ลูกพ่ึงพำอำศยักัน  

ฮั่วเซวียซื่อเรียกได้ว่ำมีควำมต้องกำรครอบครองในตัวบุตรชำยเกินปกติ  

นับตั้งแต่เฉิงอว๋ีจิ่นแต่งเข้ำบ้ำน ฮั่วเซวียซื่อก็ปฏิบัติต่อเฉิงอวี๋จ่ินอย่ำง

หมำงเมินบ้ำงสนใจบ้ำงมำตลอด สรรหำวิธีมำแยกเวลำท่ีพวกเขำสำมี

ภรรยำอยู่ด้วยกัน เฉิงอวี๋จิ่นจนปัญญำ ท�ำได้เพียงท�ำตำมควำมต้องกำร

ของแม่สำมี ไม่สนิทเสน่หำกับสำมีอีก

ทีน่่ำขนัก็คือฮัว่เซวยีซือ่ไม่ให้พวกเขำสำมภีรรยำใกล้ชดิกัน แต่กลบั

บบีให้เฉงิอว๋ีจิน่คลอดหลำนให้ เฉงิอว๋ีจิน่มคีวำมทกุข์เตม็ท้องแต่พูดไม่ออก  

ดงันัน้ปีท่ีสองหลงัแต่งงำน ตอนทีเ่ดก็คนนัน้มำถึง แค่คดิก็รูไ้ด้ว่ำเฉงิอว๋ีจิน่ 

มีควำมยินดีมำกเพียงใด

นำงโยนอ�ำนำจกำรดูแลจวนท้ิงทันที ดูแลครรภ์ด้วยควำมยินดี 

เพรำะอยู่ในเรอืนส่วนในรูส้กึเบือ่หน่ำย นำงจงึรบัน้องสำวมำจำกบ้ำนเดมิ 

เฉงิอวีจ๋ิน่ก่อนหน้ำนีก็้ไม่ได้ใกล้ชดิกับฮัว่ฉำงยวนอยู่แล้ว ตอนนีต้ัง้ครรภ์ 

จงึย่ิงไม่ให้เขำแตะต้องร่ำงกำยตนเอง ช่วงเวลำนัน้ฮัว่ฉำงยวนพักรบอยู่บ้ำน  

เฉิงอว๋ีโม่มำพูดคุยกับนำงทุกวัน เฉิงอว๋ีจิ่นลูบท้องท่ีค่อยๆ กลมขึ้น รู้สึก

เพียงว่ำกำรมีลูก สำมี และน้องสำวอยู่ข้ำงกำยช่ำงเป็นวันเวลำที่ดีมำก 

ไม่รู้สึกเสียดำยสิ่งใดเลย

ทว่ำสีหน้ำสำวใช้ข้ำงกำยนำงประหลำดขึ้นทุกที ตู้รั่วมีหลำยครั้งที่

อยำกพูดอะไรแต่ก็ย้ังเอำไว้ เพียงเห็นท่ำทำงมคีวำมสขุของเฉงิอว๋ีจิน่แล้ว

ก็ท�ำใจพูดออกมำไม่ได้ แต่เฉิงอวี๋จิ่นอย่ำงไรก็ไม่ใช่คนโง่ นำงสังเกตเห็น

ควำมผิดปกติ บังคับถำมสำวใช้อย่ำงละเอียด จึงรู้ว่ำตอนที่นำงนอนพัก
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ดแูลครรภ์ ฮัว่ฉำงยวนมกัจะพูดคยุหัวเรำะกับเฉงิอว๋ีโม่ กำรกระท�ำสนทิสนม

รำวกับฟ้ำผ่ำตอนท้องฟ้ำสดใส เฉงิอว๋ีจิน่ได้แต่ยืนตะลงึ นำงเยำะหยนั 

ตนเอง เสยีทีทีน่ำงบอกว่ำตนเองเป็นสตรทีีเ่พียบพร้อม ไม่บกพร่องแม้แต่น้อย  

กลับท�ำควำมผดิพลำดทีน่่ำขนัเช่นน้ี เฉงิอว๋ีจิน่คดิเพียงว่ำตนเองมแีรงไม่พอ  

ไม่สำมำรถคอยสังเกตได้ตลอด ดังนั้นจึงท�ำให้ฮั่วฉำงยวนกับเฉิงอว๋ีโม่มี

โอกำสอยู่ด้วยกันมำกข้ึน เกิดเรือ่งฉำวโฉ่เช่นนีข้ึน้ คนหนึง่คอืสำมขีองนำง 

คนหน่ึงคือน้องสำวของนำง เฉิงอว๋ีจิ่นไม่ว่ำอย่ำงไรก็ไม่คิดจะโวยวำย 

จนเสียหน้ำทั้งสองฝ่ำย

ดงัน้ันจงึฉวยโอกำสตอนทีฮ่ัว่ฉำงยวนไปฝึกทหำรทีค่่ำย เรยีกเฉิงอวีโ๋ม่ 

เข้ำมำ พูดเลี่ยงๆ ไปมำกมำย นำงคิดว่ำตนเองไว้หน้ำทั้งสองฝ่ำยมำก

พอแล้ว ขอให้เป็นหญิงสำวทีรู่ค้วำมและรกัหน้ำตำ พอได้ฟังถึงตรงนีแ้ล้ว

ต้องเข้ำใจแน่นอน คดิไม่ถึงว่ำเฉงิอว๋ีโม่ฟังเข้ำใจแล้วกลบัร้องไห้ว่ิงหนไีป 

คิดว่ำถูกเฉิงอวี๋จิ่นหมิ่นศักดิ์ศรี

เฉิงอว๋ีจิ่นเลือดขึ้นหน้ำ ไม่ได้สนใจนำง ในวันน้ันเฉิงอว๋ีโม่ก็ข้ึนรถ

กลับจวนไป ฮั่วเซวียซื่อส่งคนมำสอบถำม เฉิงอวี๋จิ่นเพียงแค่ยิ้มพูดอย่ำง

ไม่จริงจัง ไว้หน้ำครั้งสุดท้ำยแก่เฉิงอวี๋โม่กับฮั่วฉำงยวน

นำงคดิว่ำผูท้ีเ่ป็นท้ังภรรยำและพ่ีสำวท�ำมำถงึขัน้นี ้เป็นกำรมคุีณธรรม 

อย่ำงย่ิงแล้ว นำงรอฮั่วฉำงยวนกลับมำให้ค�ำชี้แจงแก่นำง ไม่คิดเลยว่ำ

ฮั่วฉำงยวนกลับมำจำกค่ำยทหำร พอได้ยินว่ำเฉิงอว๋ีโม่กลับไปแล้วก็ 

หมนุตวัออกไปตำมคนทนัที ทิง้เฉงิอวีจ๋ิน่ยืนอยู่ในห้องคนเดยีว เผชญิหน้ำ 

กับบ่ำวไพร่เต็มห้อง ผ่ำนไปนำนก็ยังไม่รู้ว่ำควรจะท�ำอย่ำงไร

ฮั่วฉำงยวนกลับมำอีกครั้งก็มองนำงด้วยสำยตำเย็นชำอย่ำงมำก 

บอกว่ำนำงเป็น 'หญิงร้ำย' เฉงิอว๋ีจิน่จนถึงวันตำยก็ไม่เข้ำใจ นำงช่วยดแูล
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ครอบครัวให้ฮั่วฉำงยวน อดทนกับแม่สำมีที่เอำใจยำก แต่ฮั่วฉำงยวน 

กลบัลอบคบหำกับน้องสำวลบัหลงันำง นำงใจร้ำยทีใ่ด...นำงผดิตรงทีใ่ด

เฉิงอวี๋จิ่นด้วยควำมกลัดกลุ้มจึงมีน�้ำเดินเร็วข้ึน หลังจำกคลอดลูก

แล้ว ฮั่วเซวียซื่อก็รีบไปดูหน้ำหลำน ไม่ได้สนใจเฉิงอว๋ีจิ่นที่นอนอยู่บน 

เตียงคลอดเลย เพรำะคลอดก่อนก�ำหนดรวมกับคลอดยำก เฉิงอว๋ีจิ่น 

วันนั้นได้เสียเลือดมำก ไม่ช้ำก็ตำย

นำงในควำมฝันตำยแล้ว เฉิงอว๋ีจิ่นสุดท้ำยก็หลุดออกมำจำกห้วง

ฝันร้ำยนั้น แต่วิญญำณของนำงกลับไม่ได้หลุดพ้น ยังคงล่องลอยอยู่ใน

จวนจิ้งหย่งโหว มองดูเรื่องรำวด�ำเนินต่อไป

ที่แท้...จำกมุมมองอีกด้ำนหนึ่ง เรื่องรำวที่เกิดขึ้นมันเป็นเช่นนี้เอง



22 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 1

หลงัจำกตนเองในควำมฝันตำยลง เฉงิอว๋ีจิน่ได้เห็นเร่ืองรำวทัง้หมด

จำกมุมมองอีกด้ำนหนึ่ง

พูดให้ถูกต้องก็คือเรื่องรำวกำรพบหน้ำรู้จักกันของเฉิงอว๋ีโม่กับ 

ฮั่วฉำงยวน

คณุหนูรองของจวนอีช๋นุโหวร่ำเรงิไร้เดยีงสำ บดิำมำรดำรกัใคร่เอน็ดู  

ฤดหูนำวในปีหนึง่นำงติดตำมท่ำนป้ำใหญ่ไปพักชัว่ครำวท่ีหมูบ้่ำนกลำงเขำ  

ในคืนวันหนึ่งมีหิมะตกหนัก นำงออกไปเดินเล่น ผลปรำกฏว่ำไม่ระวังถูก

พำยุหิมะบดบังสำยตำ รอจนนำงรู้ตัวอีกครั้งก็หลงทำงเสียแล้ว

นำงเดินเหยียบบุรุษผู้หน่ึงริมทำง พลิกตัวกลับมำดูจึงพบว่ำเป็น 

ชำยหนุ่มรูปงำมมำกคนหนึ่ง คุณหนูรองหน้ำแดง พอเห็นว่ำชำยหนุ่ม 

ได้รับบำดเจ็บจึงใจดีดึงเขำเข้ำไปในถ�้ำบนภูเขำ ตั้งใจดูแลทั้งคืน

รอจนถึงกลำงดกึ พำยุหมิะข้ำงนอกเบำลงบ้ำงแล้ว ชำยหนุ่มไข้ลดลง 

2
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จู่ๆ ก็สั่นไปทั้งร่ำง พูดว่ำหนำวขึ้นมำ ฝ่ำยหญิงที่เปี่ยมด้วยควำมเมตตำ

อับจนหนทำงท�ำได้เพียงคลำยเสื้อออก เอำผิวเน้ือแนบไปบนเสื้อเกรำะ

เย็นเฉียบของอีกฝ่ำย ใช้ร่ำงกำยสร้ำงควำมอบอุ่นให้แก่เขำ

กว่ำจะรอให้ฟ้ำสำงไม่ง่ำยนกั ฝ่ำยหญิงว่ิงล้มลกุคลกุคลำนไปตำม

คนในหมู่บ้ำนกลำงเขำมำช่วย แต่พอนำงกลับมำก็พบว่ำพ่ีสำวฝำแฝด 

ชิงตัดหน้ำช่วยชำยหนุ่มที่บำดเจ็บลงเขำไปแล้ว

นับจำกตอนน้ันชำยหนุ่มเข้ำใจผิดคิดว่ำพ่ีสำวเป็นผู้มีคุณช่วยชีวิต 

รู้สึกซำบซึ้งอย่ำงมำก ถึงขั้นมำทำบทำมสู่ขอพ่ีสำว กำรหมั้นหมำยของ 

พ่ีสำวกับชำยหนุ่มใหญ่โตโด่งดัง ส่วนน้องสำวที่น่ำสงสำรกลับขดตัว 

อยู่บนเตียง ไอโขลกไม่หยุด

เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นเหตุกำรณ์ในฝันมำถึงตรงนี้ก็สบถเหยียดอย่ำงทน 

ไม่ไหว

มิน่ำเล่ำหลังจำกฮั่วฉำงยวนฟื้นมำจึงพูดกับนำงว่ำ 'เจ้ำเองหรือ'

มิน่ำเล่ำฮั่วฉำงยวนถึงยืนกรำนจะแต่งงำนกับนำง

มิน่ำเล่ำตอนท่ีฮั่วเซวียซื่อมำพูดสู่ขอ แม้จะมีรอยย้ิมบนหน้ำ แต ่

ในแววตำที่มองมำทำงเฉิงอวี๋จิ่นมักจะแฝงควำมไม่ใส่ใจนัก

ทีแ่ท้เฉงิอวีโ๋ม่ได้สมัผสัผวิกำยกับฮัว่ฉำงยวนแล้ว ชำยหนุม่หญิงสำว 

อยู่ด้วยกันทั้งคืนเป็นเรื่องใหญ่เกินประเพณีพอแล้ว และเฉิงอว๋ีโม่ยังให้

ควำมอบอุ่นแก่ฮั่วฉำงยวน คลำยเสื้อออกใช้ร่ำงกำยกอดเขำไว้!

เฉิงอว๋ีจิ่นกลำยเป็นพ่ีสำวตัวร้ำยท่ีแอบอ้ำงเอำควำมชอบใน

สถำนกำรณ์ที่ตนเองก็ไม่รู้เรื่องรำว ยังถูกคิดว่ำเสียควำมบริสุทธ์ิไปแล้ว 

ตอนที่คนสกุลฮั่วเตรียมพิธีแต่งงำนจะมองนำงอย่ำงไร

มิน่ำเล่ำนำงคิดว่ำทุกสิ่งท่ีท�ำดีงำมที่สุดแล้ว สตรีที่แต่งงำนใหม ่
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ทั่วเมืองหลวงไม่มีใครตรงตำมเกณฑ์กว่ำนำงอีก ทว่ำฮั่วเซวียซื่อยังกล้ำ

ดูหมิ่นนำงอย่ำงนั้น

ในสำยตำของคนท่ีบ้ำน เฉิงอว๋ีจิ่นแย่งผลงำนของน้องสำว เป็น

หมำป่ำตำขำว* ที่กินบนเรือนขี้บนหลังคำ ในสำยตำของฮั่วฉำงยวน  

เฉิงอว๋ีจิ่นแต่งเรื่องโกหก ทั้งใจคิดถึงแต่ทรัพย์สินและอ�ำนำจ ยังตั้งใจ 

ดูหมิ่นแสงจันทร์ขำว** ของเขำ เป็นหญิงร้ำยโดยสมบูรณ์ ในสำยตำ 

ของแม่สำมีฮั่วเซวียซื่อ เฉิงอวี๋จิ่นเสแสร้งแกล้งท�ำเป็นสูงส่ง ท้ังที่ตอน 

ยังไม่แต่งงำนก็ย่ัวยวนบุตรชำยของนำงแล้ว เป็นหญิงสำรเลวท่ีท�ำเร่ือง

ฉำวโฉ่

เฉงิอว๋ีจิน่ตำยแล้ว ท�ำให้คนมคีวำมสขุมำก ทุกคนต่ำงโล่งอก ตอนที่ 

เฉิงอว๋ีโม่มำอยู่เป็นเพ่ือนเฉิงอว๋ีจิ่นดูแลครรภ์ เฉิงอว๋ีโม่ทนควำมทรมำน 

ในใจไว้ไม่ไหวจริงๆ บอกควำมจริงแก่พ่ีเขยอย่ำงเจ็บปวด ฮั่วฉำงยวน 

ได้รู้ควำมจริงแล้วเหมือนถูกปลุกให้ตื่น ท้ังตกใจและปวดร้ำวใจ ตอนนี ้

เฉิงอว๋ีจิ่นหญิงร้ำยท่ีเป็นผู้ขโมยวำสนำของผู้อื่นมำครอบครองสุดท้ำยก็

ตำยแล้ว ฮัว่ฉำงยวนเสนอกำรแต่งงำนกับเฉงิอวีโ๋ม่ แก้ไขควำมผดิพลำด

ทุกอย่ำง

ทว่ำนี่เป็นเรื่องเจ้ำตำมข้ำไล่ ท�ำร้ำยกำยท�ำร้ำยใจกัน เฉิงอวี๋โม่รู้ว่ำ

พ่ีสำวตำยแล้ว ในใจนำงรู้สึกไม่ดี เป็นตำยไม่ยอมรับปำกแต่งงำนกับ 

ฮั่วฉำงยวน ยังคิดจะปลงผมบวชชีตัดทำงโลก ฮั่วฉำงยวนติดตำม  

เฉงิอวีโ๋ม่หลบ ฮัว่ฉำงยวนใช้ก�ำลงัอ�ำนำจบงัคบั เฉงิอว๋ีโม่ร่ำงกำยตอบสนอง 

พลำงร้องไห้ปฏิเสธ สุดท้ำยฮั่วเซวียซื่อเห็นบุตรชำยให้ควำมส�ำคัญกับ 

สตรอีกีคนหนึง่ ควำมต้องกำรครอบครองท�ำงำนอกีคร้ัง คิดจะให้หลำนสำว 

* หมำป่ำตำขำว หรือหมำป่ำตำบอด อุปมำว่ำเป็นคนที่ไม่มีควำมเป็นมนุษย์ ลืมบุญคุณคน
** แสงจันทร์ขำว อุปมำถึงคนที่หลงรักแต่ไม่สำมำรถอยู่ด้วยกันได้
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แดนไกลของตนเองมำแต่งงำนกับฮัว่ฉำงยวน ฮัว่ฉำงยวนเจบ็ปวดใจมำก 

บังคับตนเองให้ไปยอมรับสตรีคนใหม่ แต่ในเวลำนี้เองเฉิงอว๋ีโม่ก็คิดได้

ในฉับพลัน ตัดสินใจแต่งงำนกับฮั่วฉำงยวนเพื่อดูแลบุตรชำยของพี่สำว

เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นถึงตรงนี้ก็รู ้สึกสะอิดสะเอียนแทบตำย ดูสำมีที่ดี  

น้องสำวที่ดีของนำงสิ ต่อให้ตำยไปแล้วก็ไม่ยอมให้นำงสงบสุข

หลงัจำกน้ันก็ผ่ำนมรสมุทีเ่กินจรงิ ท�ำร้ำยร่ำงกำยท�ำร้ำยจติใจมำกมำย  

ฮัว่ฉำงยวนกับเฉงิอว๋ีโม่ทลำยรัว้กัน้ทกุอย่ำง ใจสือ่ถึงกัน สุดท้ำยกลำยเป็น 

คู่ชีวิต ส่วนเฉิงอว๋ีจิ่นเป็นเพียงพ่ีสำวตัวร้ำยควบต�ำแหน่งภรรยำคนก่อน 

ในเรื่องรำวควำมรักของพวกเขำ เป็นหินรองเท้ำที่ส่งเสริมควำมสัมพันธ์

พระ-นำงให้ก้ำวหน้ำไปได้ เป็นกระดำนภูมิหลังเปรียบเทียบควำมจริงใจ

อันดีงำมของน้องสำว

ภำยหลงับตุรชำยของนำงเตบิโตเป็นลกูเศรษฐทีีไ่ร้สำมำรถ เป็นตวั

เปรยีบเทียบทีเ่ด่นชดักับบุตรชำยท่ีเกิดจำกเฉงิอว๋ีโม่โดยตรง ช่วงหลำยปีนี ้

อ�ำนำจบำรมีของฮั่วฉำงยวนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เพรำะผลงำนที่สร้ำงไว้ 

ฮ่องเต้องค์ใหม่ซึง่ข้ึนมำจำกกำรเป็นองค์รชัทำยำทจงึให้ควำมส�ำคญัในกำร 

ใช้งำนฮ่ัวฉำงยวน กลำยเป็นเสำหลกัของรำชส�ำนัก ในเวลำเดยีวกันนีเ้อง 

ซื่อจื่อจวนจิ้งหย่งโหวกลับขึ้นชื่อว่ำเป็นผู้มีชื่อเสียงไม่ดี ไม่สนใจเรียนรู ้

ไร้วิชำ ส่วนคุณชำยรองกลำยเป็นคนท่ีขยันเล่ำเรียน รักควำมก้ำวหน้ำ 

และกตัญญู

ในตอนท่ีบุตรชำยของเฉิงอว๋ีจิ่นอำยุสิบหกปี ฮั่วฉำงยวนแค้นท่ี 

บุตรชำยไม่ได้ดั่งใจ ยึดต�ำแหน่งซื่อจื่อของเขำ และโยนเขำออกจำกจวน

ให้ไปตำยเอำดำบหน้ำ ภำยหลังบุตรชำยของนำงดื่มสุรำจนเมำมำย  

ยำมค�่ำคืนไม่ระวังตกลงไปในแม่น�้ำ จบชีวิตลงด้วยเหตุนี้
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ร่องรอยสุดท้ำยของเฉิงอวี๋จิ่นที่เหลือบนโลกนี้ก็หำยไปแล้วเช่นกัน

ด้วยกำรจำกโลกนีไ้ปของบตุรชำย ภำพฝันก็ค่อยๆ สลำยไป เฉงิอว๋ีจิน่ 

ตื่นขึ้นจำกควำมฝันในทันใด นำงมีเหงื่อผุดทั่วตัว ยกมือขึ้นพบว่ำตอนนี้

ยังคงอยูใ่นรชัศกเจีย้นอูปี่ท่ียีส่บิสอง องค์รชัทำยำททีร่่ำงกำยอ่อนแอตัง้แต่ 

เยำว์วัยหำยตัวไปเป็นปีที่สิบสี่

นำงอำยุสิบสี่ปีเพิ่งหมั้นหมำยกับฮั่วฉำงยวน

เฉิงอว๋ีจิ่นนอนอยู่นำนมำก จนกระท่ังท้องฟ้ำข้ำงนอกค่อยๆ สว่ำง 

มีเสียงบ่ำวไพร่เดินไปเดินมำลอยจำกนอกหน้ำต่ำงเข้ำมำ

นำงคดิสิง่ต่ำงๆ มำกมำย ส่วนหนึง่เก่ียวกับภำพฝัน ส่วนหน่ึงเก่ียวกับ 

เรื่องในตอนนี้

ในช่องว่ำงควำมฝันที่สลำยลง นำงเหมือนได้เห็นค�ำว่ำ

'ต�านานรักฝาแฝด ท่านโหวจอมเผด็จการกับภรรยาคนงาม... 

จบบริบูรณ์'

นำงคิดอยู่นำนก็หัวเรำะเยำะตนเอง คนนอกดูละคร ไหนเลยจะ 

รู้ตัวว่ำเป็นตัวละครเช่นกัน ที่แท้นำงเป็นพ่ีสำวผู้เสแสร้ง ภรรยำคนก่อน 

ที่เลวร้ำยในเรื่องรำวของผู้อื่น

ฮั่วฉำงยวนกับเฉิงอว๋ีโม่แค้นท่ีนำงมำแย่งผลงำนของน้องสำว แต่

นำงคิดจริงๆ ว่ำตนเองช่วยชีวิตฮั่วฉำงยวนเอำไว้

นำงพบฮั่วฉำงยวนในถ�้ำกลำงเขำ รอบข้ำงไม่มีร่องรอยของผู้ใด  

เสื้อผ้ำของฮั่วฉำงยวนก็สวมอยู่ดีบนร่ำง นำงย่อมคิดอย่ำงมีเหตุผลว่ำ 

ฮัว่ฉำงยวนหมดสตอิยู่ท่ีนี ่ถูกนำงพบเข้ำโดยบงัเอญิ นำงจะคดิได้อย่ำงไร
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ว่ำก่อนหน้ำนี้ไม่นำนเคยมีคนอยู่ค้ำงคืนกับฮั่วฉำงยวน ทั้งยังเกิดเรื่อง 

ผิวเนื้อแนบชิดกันด้วย

นำงช่วยชีวิตคนคนหน่ึง ฮั่วฉำงยวนเอำต�ำแหน่งภรรยำเอกมำ 

แลกเปลี่ยน นี่นับเป็นเรื่องสมเหตุสมผล นำงมีควำมเช่ือมั่นว่ำจะเป็น

ภรรยำผู้เพียบพร้อมได้ หลังจำกนำงแต่งเข้ำบ้ำน นำงจะกตัญญูเคำรพ

ต่อแม่สำมี ดูแลงำนในเรือน ช่วยสำมีเลี้ยงดูลูก จำกบุตรสำวจวนโหว 

ผู้ไร้ที่ติกลำยเป็นฮูหยินท่ำนโหวที่เพียบพร้อม

พอนำงเกิดก็ถูกคนรบัไปเป็นลกู คนอืน่อจิฉำทีน่ำงมมีำรดำสองคน 

มำรดำให้ก�ำเนิดอ่อนโยนละเอียดอ่อน มำรดำเล้ียงมีชำติก�ำเนิดสูงส่ง  

เฉิงอว๋ีจิ่นถูกเลี้ยงอยู่ภำยใต้ชื่อท่ำนหญิงชิ่งฝู เป็นกำรย้ำยจำกรังเงินไป 

รังทอง ถือเงินที่ใช้ไม่หมด มีควำมสุขให้ใช้ไม่มีวันหมดสิ้น

ทว่ำหร่วนซือ่แม้จะรกันำง แต่รกับตุรสำวทีเ่ล้ียงอยู่ข้ำงกำยมำกกว่ำ 

ท่ำนหญิงชิง่ฝแูม้จะใช้เงินรำวเศษดนิ แต่ไม่ได้ใช้เงนิกับตวัของเฉงิอวีจ๋ิน่ 

คนภำยนอกมองนำงดั่งดอกไม้งดงำมเลอค่ำ แต่มีเพียงนำงที่รู้ว่ำตนเอง

ไม่มีอะไรเลย

นำงไม่มีมำรดำ ไม่มีบิดำ ถึงขั้นไม่มีสินเดิมของตนเองด้วยซ�้ำ

นำงเป็นป้ำยแสดงควำมสวยงำมอันหนึ่งเท่ำนั้น กำรแต่งงำนกับ 

ฮัว่ฉำงยวนเป็นทำงออกทีดี่ท่ีสดุในขอบเขตควำมสำมำรถของนำง ตอนที่ 

นำงเพิ่งแต่งงำนกับเขำ นำงอยำกจะเป็นภรรยำที่ดีจริงๆ

นำงคดิถึงเรือ่งเมือ่วำนขึน้มำ ตอนน้ันจู่ๆ  เฉิงอว๋ีโม่ก็ไม่สนใจมำรยำท 

พรวดพรำดเข้ำมำในห้องของนำง จับจ้องนำงอยู่นำนมำก

เฉงิอว๋ีจิน่มรีอยย้ิมงดงำมไร้ท่ีติ ถำมว่ำ 'น้องหญงิรอง เจ้ำเป็นอะไร'

เฉิงอว๋ีโม่พูดอย่ำงไม่มีปี่มีขลุ ่ยในทันใด 'พ่ีหญิง พ่ีเป็นเช่นนี้ม ี
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ควำมสขุหรือไม่'

อะไรนะ ตอนนั้นเฉิงอวี๋จิ่นงุนงงไปหมด นี่มันเรื่องอะไรกันหรือ

เฉิงอว๋ีโม่สุดท้ำยท้ิงค�ำพูดไว้ประโยคหน่ึงว่ำ 'อะไรท่ีไม่ใช่ของพ่ี...

สุดท้ำยก็ไม่ใช่ของพี่' แล้วก็วิ่งออกไป

เมื่อวำนเฉิงอวี๋จิ่นยังไม่รู้ควำมจริง นำงยังจมอยู่ในควำมยินดีของ

กำรเตรียมตัวแต่งงำน แค่เพียงคิดว่ำน้องสำวฉุกคิดอะไรข้ึนมำจน 

พูดจำส่งเดช ส่ำยหน้ำก่อนหัวเรำะแล้วไม่สนใจ คิดไม่ถึงว่ำหลังจำก 

เฉิงอว๋ีโม่จำกไป คืนน้ันเฉิงอว๋ีจิ่นก็ฝันร้ำย ฝันถึงคืนวันหิมะตก ฝันถึง

หนังสือเล่มนั้น

ตอนนี้คิดไปแล้ว ไม่มีเหตุผลท่ีคนเมื่อชำติก่อนเป็นตำยอย่ำงไร 

ก็ไม่ยอมพูดควำมจริงก่อนนำงแต่งงำนจะเปลี่ยนนิสัยอย่ำงฉับพลัน 

สำเหตุมีเพียงอย่ำงเดียว นั่นคือเฉิงอวี๋โม่รู้เรื่องรำวในหนังสือแล้วเช่นกัน 

ถึงขั้นที่ว่ำอีกฝ่ำยก็คือเฉิงอวี๋โม่ในชำติก่อน

ดทู่ำเมือ่วำนทีเ่ฉงิอว๋ีโม่วิง่ออกไป คงได้บอกควำมจรงิแก่ฮัว่ฉำงยวน 

แล้วกระมัง นี่อย่ำงไรเล่ำ วันนี้ฮั่วฉำงยวนจึงมำถอนหมั้น

ป้ำเจิง้เหน็คณุหนูใหญ่ท่ีงดงำมรำวภำพวำดมรีอยย้ิม จำกนัน้ลกุขึน้  

กระโปรงแพรจีบปักดิ้นทองทิ้งตัวลงรำวสำยน�้ำ ประหนึ่งดวงดำวบน

ท้องฟ้ำตกลงบนชำยกระโปรงของคณุหนใูหญ่ เป็นประกำยระยิบ งดงำม

อย่ำงมำก

เท้ำท่ีสวมรองเท้ำผ้ำเดินมำทำงป้ำเจิง้อย่ำงช้ำๆ แต่กระโปรงจบีตวักว้ำง 

ของคณุหนใูหญ่ไม่พลิว้ไหวแม้แต่น้อย นำงก้ำวย่ำงเบำหววิ ชำยกระโปรง

ไม่ขยับ เดนิอย่ำงมมีำรยำทจนแทบจะบบีให้คณุหนใูนเมอืงหลวงนบัไม่ถ้วน 

ขำดใจตำย แต่ส�ำหรบัตัวเฉงิอว๋ีจิน่แล้ว กำรก้ำวย่ำงเบำเช่นน้ีกลบัเดนิได้
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คล่องรำวสำยน�้ำกระเพื่อมไหว

ขณะที่ป้ำเจิ้งตะลึงอยู่ เฉิงอวี๋จิ่นก็เดินผ่ำนตัวนำงไปแล้ว ตู้รั่ว 

รีบสวมเสื้อกันลมสีแดงสดให้แก่เฉิงอวี๋จิ่น ถำมเสียงเบำว่ำ "คุณหนูใหญ่  

ท่ำนจะไปที่ใดหรือเจ้ำคะ"

"ไปพบคู่หมั้นของข้ำ"

"คุณหนูใหญ่!"

"พวกเจ้ำกลัวอะไร" เฉิงอว๋ีจิ่นหัวเรำะ "ข้ำเฉิงอว๋ีจิ่นเป็นหลำนสำว

คนโตของจวนอี๋ชุนโหว บุตรสำวคนโตของภรรยำเอกอย่ำงท่ำนหญิงชิ่งฝู 

หลำนสำวของหนิงอ๋อง เป็นที่ชื่นชมของทุกคนมำสิบสี่ปี เป็นคุณหนู 

ผู้มีคุณสมบัติดีเลิศในเมืองหลวง ข้ำจะแต่งกับใครไม่ได้บ้ำง เหตุใด 

ต้องทนรับกำรดูหมิ่นเช่นนี้จำกเขำด้วย"

พวกตูร้ัว่เมือ่ครูคิ่ดว่ำเฉงิอว๋ีจิน่จะไปโวยวำยทีโ่ถงชัน้หน้ำ ถึงแม้พูด

เช่นนี้จะน่ำเศร้ำมำก แต่กำรท่ีสตรีนำงหนึ่งถูกถอนหมั้น ท้ังยังไปร้องไห้

โวยวำยต่อหน้ำอดีตบ้ำนว่ำที่สำมีมันน่ำขำยหน้ำเกินไป เหลียนเชี่ยว 

รีบพูดว่ำ "คุณหนู ท่ำนคิดตกได้ดีท่ีสุดแล้ว คุณหนูงดงำมและยังม ี

ชำติก�ำเนิดสูงส่ง แต่งไปบ้ำนใดถือว่ำพวกเขำได้ก�ำไร จิ้งหย่งโหวต้องถูก

ผู้ใดสะกดจิตมำแน่นอน จึงได้หุนหันไปชั่วขณะ ท�ำเรื่องผิดพลำด ตอนนี้

ข่ำวยังไม่ลือออกไป ยังทันเวลำ ท่ำนรีบไปขอร้องฮูหยินผู้เฒ่ำให้นำง 

เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน แม้จะเป็นฝ่ำยชำยเสนอถอนหม้ันเอง แต่ยกเลิกกำร

หมั้นหมำยอย่ำงไร้สำเหตุก็ไม่ดีกับชื่อเสียงของจวนจิ้งหย่งโหวเช่นกัน  

ถ้ำฮหูยินผูเ้ฒ่ำออกหน้ำ ต้องกอบกู้กำรแต่งงำนคร้ังน้ีกลบัมำได้แน่นอน"

"ใช่แล้ว ยอมพังวัดสบิแห่งดกีว่ำท�ำลำยงำนแต่งหนึง่งำน* คุณหนใูหญ่ 

* ยอมพังวัดสิบแห่งดีกว่ำท�ำลำยงำนแต่งหน่ึงงำน หมำยถึงกำรท�ำลำยงำนแต่งถือเป็นเรื่องร้ำยแรงชนิดท่ี
บำปกรรมจำกกำรพังวัดสิบแห่งยังไม่อำจเทียบเท่ำ
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รบีไปทีห้่องนำยหญงิ ให้นำยหญิงน�ำท่ำนไปทีห่อโซ่วอนั นำยหญิงเป็นถึง

ท่ำนหญิง ได้นำงเป็นคนเอ่ยปำก ต่อให้เป็นจวนจิง้หย่งโหวคงไม่กล้ำรังแก

ท่ำนหรอกเจ้ำค่ะ"

เฉิงอวี๋จิ่นยิ้ม "ใครบอกพวกเจ้ำว่ำข้ำจะไปกอบกู้กำรแต่งงำน"

บรรดำสำวใช้พำกันตกใจ "หำ?"

"ข้ำจะไปถอนหมั้นด้วยตนเอง"
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ภำยในโถงหลัก เรือนส่วนหน้ำ สำวใช้ก้มหน้ำยกน�้ำชำเดินเข้ำมำ 

ท่ำนหญิงชิ่งฝูปั ้นหน้ำเครียด อดทนอยู่นำน แล้วพูดว่ำ "ฮั่วฮูหยิน  

กำรแต่งงำนของบุตรสำวบุตรชำยไม่ใช่เรื่องเล็ก ท่ำนคิดดีแล้วหรือ"

ฮัว่เซวียซือ่ย้ิม พูดว่ำ "ในเมือ่ข้ำมำพบท่ำนหญิงท่ีน่ีก็คงไม่ท�ำเรือ่งที ่

ไม่มหีวัคดิอะไร คณุหนูใหญ่เป็นสตรท่ีีดมีำก ท่ำนหญิงกบัฮหูยินท่ำนโหว 

เลี้ยงนำงมำได้เป็นอย่ำงดี ข้ำเห็นก็ชอบเช่นกัน แต่เรื่องกำรแต่งงำนของ

ลกูๆ ต้องอำศัยควำมยินยอมของทัง้สองฝ่ำย เรือ่งเช่นนีฝื้นใจไม่ได้จรงิๆ"

ท่ำนหญิงชิ่งฝูฟังแล้วมีไฟโทสะในใจ ยังพูดว่ายินยอมสองฝ่าย 

อีกหรือ ถุย! คิดว่าจวนอี๋ชุนโหวของพวกเราอยากจะแต่งกับฮั่วฉางยวน

อย่างนั้นรึ!

ท่ำนหญิงชิ่งฝูบริภำษอยู่ในใจ ท่ีนำงโกรธมิใช่เพรำะบุตรสำว 

ภำยใต้ชือ่ของนำงถูกถอนหมัน้ แต่เป็นเพรำะกำรหมัน้หมำยของเฉงิอว๋ีจิน่ 

3
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ก่อนหน้ำน้ีเกิดข้ึนอย่ำงย่ิงใหญ่ ยำมนี้มำถอนหมั้น ไม่เท่ำกับท�ำให้นำง

ขำยหน้ำหรือ

ท่ำนหญิงชิง่ฝโูกรธก็ส่วนโกรธ แต่ก็ไม่อำจไม่ยอมรบัว่ำฮัว่ฉำงยวน

เป็นบุตรเขยทีห่ำได้ยำกคนหนึง่ กวำดตำมองไปทัว่เมอืงหลวง คุณชำยจำก 

ตระกูลร�่ำรวยที่มีทั้งชื่อเสียงและอ�ำนำจคนอื่นๆ ตอนอำยุเท่ำฮั่วฉำงยวน 

ต่ำงเพ่ิงจะย้ำยออกมำจำกเรอืนส่วนใน รอบดิำอำศัยเส้นสำยขอต�ำแหน่ง

ขนุนำงให้อยู่เลย คนอย่ำงฮัว่ฉำงยวนทีส่ร้ำงผลงำนและได้รบัแต่งตัง้เป็น

โหวมีจ�ำนวนน้อยมำกจริงๆ

บดิำของฮัว่ฉำงยวน จิง้หย่งโหวผูเ้ฒ่ำตำยจำกกำรรบเมือ่รัชศกเจีย้นอู่ 

ปีท่ีเก้ำ ยำมน้ันเกิดเรื่องบำงอย่ำงกับสกุลฮั่ว มีคนคำดเดำควำมคิด 

ของรำชเลขำธิกำรหยำงว่ำอำศัยเหตุผลที่ซื่อจื่อฮั่วฉำงยวนอำยุยังน้อย 

เก็บบรรดำศักดิ์เอำไว้ไม่ยอมให้ฮั่วฉำงยวนสืบทอดต่อ ในช่วงเวลำนั้น 

จวนจิ้งหย่งโหวเป็นเปลือกที่ว่ำงเปล่ำ มีเพียงป้ำยชื่อจวนโหวแต่ไม่ม ี

ผู้ควบคุมดูแล ไม่ว่ำใครก็มำเหยียบย�่ำได้

ฮัว่เซวียซือ่ไม่เพียงเป็นม่ำยต้ังแต่ยังสำว ยังมำเจอคนรงัแกเช่นน้ีอกี  

นำงกัดฟันไม่ยอมก้มหวั ฝืนเลีย้งบตุรชำยอำยุเจด็ขวบจนเตบิใหญ่ โชคดี 

ท่ีฮั่วฉำงยวนเองก็ใจสู้ เขำอำยุครบสิบหกปี ทำงส�ำนักกำรพระรำชวงศ ์

ยังคงไม่มทีีท่ำจะคนืบรรดำศกัดิใ์ห้สกุลฮัว่ ฮัว่ฉำงยวนรูว่้ำเขำท�ำได้เพียง

พ่ึงพำตนเอง ดงันัน้จงึไม่สนใจฮัว่เซวียซือ่ทีร้่องไห้ใจแทบขำด เข้ำสู่สมรภูมิ 

รบตอนอำยุสิบเจ็ดปี

บังเอิญในปีเดียวกันนั้นคดีสกุลเซวียท่ีเก็บเงียบนำนหลำยปี

คลี่คลำยลง สกุลฮั่วได้ข่ำวนี้จึงลองหย่ังเชิงย่ืนฎีกำขอแต่งตั้งไปใน 

วังหลวง แม้จะไม่มีสำรตอบกลับ แต่ฎีกำก็ไม่ได้ถูกตีกลับ ฮั่วเซวียซื่อ 
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ดีใจมำก รู้ว่ำเรื่องบุตรชำยจะได้บรรดำศักดิ์นั้นมีควำมหวังเกินครึ่งแล้ว

ฮั่วฉำงยวนเองก็เป็นคนมีควำมสำมำรถโดดเด่น เขำเป็นทหำรได้ 

ปีที่สอง สร้ำงผลงำนไว้ในสนำมรบเข้ำสู่สำยตำของทุกคนอย่ำงเป็น

ทำงกำร จำกนั้นเขำก็รบชนะต่อกันหลำยศึก ฮ่องเต้ได้ยินข่ำวก็ยินดีมำก 

เรยีกพบฮัว่ฉำงยวนในงำนฉลองชยัชนะด้วยตนเอง ฮ่องเต้เหน็ฮัว่ฉำงยวน

อำยุไม่มำกก็แปลกใจ สอบถำมเขำว่ำเหตุใดจึงมำเป็นทหำร ฮั่วฉำงยวน

เล่ำเรื่องมำรดำท่ีเป็นม่ำยอยู่บ้ำน ฮ่องเต้ไม่รู้คิดเห็นอย่ำงไร หลังจำก 

ฟังแล้วก็นิ่งเงียบอยู่นำน สุดท้ำยถอนใจแล้วพูดว่ำ 'สงสำรหัวใจคนเป็น

พ่อแม่ รชัทำยำทของเรำก็หำยสำบสญูไปสบิกว่ำปีแล้ว ถ้ำเขำยังมชีวิีตอยู่  

คงจะอำยุใกล้กันกับเจ้ำ'

ฮ่องเต้ถำมอำยุของฮั่วฉำงยวน ย่ิงรู้สึกรันทดใจ 'เพ่ิงจะสิบแปดปี 

เขำอำยุน้อยกว่ำเจ้ำหน่ึงปี เจ้ำยังมีมำรดำคอยปกป้องเช่นนี้ ส่วนเขำ 

ตัวคนเดียวอยู่ภำยนอก ระหกระเหินอยู่ท่ำมกลำงผู้คน ไม่รู้ว่ำจะได้รับ

ควำมล�ำบำกเพียงใด'

ฮ่องเต้พูดจบก็สะอื้นพูดอะไรไม่ออก ลุกออกจำกงำนไปก่อน  

หลังฮ่องเต้จำกไปภำยในต�ำหนักเงียบจนได้ยินแม้เสียงเข็มตก สุดท้ำย

เป็นรำชเลขำธิกำรหยำงยกจอกสุรำ ทุกคนจึงปรับบรรยำกำศให้ดีขึ้นได้

อีกครั้ง

เรื่องในวังไม่มีผู้ใดกล้ำวิจำรณ์ แต่หลังจำกฮ่องเต้ถำมประโยคนั้น

จบแล้ว วันรุง่ขึน้ก็มขีนุนำงกรมพิธีกำรมำสอบถำมฮัว่ฉำงยวนเรือ่งท่ีเหตใุด 

จงึยังไม่ได้รบัสบืทอดบรรดำศกัดิ ์คนข้ำงบนเพียงแค่ถำมไปหนึง่ประโยค 

ท่ำทีของคนข้ำงล่ำงก็เปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง ไม่ช้ำกรมพิธีกำรกับส�ำนัก

กำรพระรำชวงศ์จงึบอกว่ำเจ้ำหน้ำท่ีละเลยหน้ำที ่เดอืนสิบจงึส่งป้ำยเหลก็
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อักษรชำด* เป็นรำงวัลมำให้ฮั่วฉำงยวน

อำยุสิบแปดปีสืบทอดต�ำแหน่งโหว ได้รับรำงวัลจำกฮ่องเต้ด้วย

ควำมสำมำรถของตนเอง อยู่ในกองทหำรก็มีผลงำนโดดเด่น ฮั่วฉำงยวน

มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองหลวงทันที จวนจิ้งหย่งโหวก็กลับขึ้นมำเป็น 

ตระกูลขุนนำงที่ทรงอ�ำนำจใหม่ภำยในเมืองหลวงเช่นกัน

ท่ำนหญิงช่ิงฝูต่อให้มีใจเอนเอียง แต่เมื่อคิดถึงบรรดำหลำนชำย 

ในจวน รวมถึงบรรดำลูกหลำนบ้ำนเดิมและบ้ำนย่ำของตนเอง ยังคง

ยอมรับว่ำคนเรำไม่เหมือนกัน ฮั่วฉำงยวนมีใจสู้มำก ฮั่วเซวียซื่อเลี้ยง 

บุตรชำยคนหนึ่งมำได้ดีเพียงนี้ก็ไม่แปลกที่กล้ำอวดดีเช่นนี้

กระนั้นที่ฮั่วเซวียซื่อมำถอนหมั้นนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นเลย อยู่ดีๆ เขำก็

มำยกเลกิกำรหมัน้ซึง่ส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของจวนจิง้หย่งโหว แต่ใคร

ใช้ให้นีค่อืฮั่วฉำงยวนผูน้ัน้เล่ำ ไม่มเีฉงิอวีจ๋ิ่นกม็ีคณุหนลูกูขนุนำงทีด่กีว่ำ

แย่งจะแต่งงำนด้วยอยู่แล้ว

กำรแต่งงำนของเฉิงอว๋ีจิ่นกับฮั่วฉำงยวนครั้งนี้ นับตั้งแต่เร่ิมต้น 

ก็เป็นสกุลเฉิงที่ได้ประโยชน์ ท่ำนหญิงชิ่งฝูรู้สึกจัดกำรได้ยำก จะพูดถึง 

กำรถอนหมั้น ทำงบ้ำนพวกเขำย่อมไม่อยำกถอน แต่ฮั่วเซวียซื่อมำถึงที่

จวนเอง ได้ยินว่ำแม้แต่ฮัว่ฉำงยวนกม็ำด้วย หำกพวกเขำเป็นตำยไม่ยอม

ปล่อยมือก็คงเสียหน้ำเกินไป ท่ำนหญิงชิ่งฝูในชั่วขณะนี้ไม่รู้ว่ำควรจะท�ำ

อย่ำงไร นำงแอบโอดครวญในใจ ส่งสำวใช้ไปแจ้งข่ำวแก่ฮหูยนิผูเ้ฒ่ำเฉงิ

นำนแล้ว เหตุใดจึงยังไม่มำเสียที

ท่ำนหญิงชิ่งฝูเพ่ิงคิดจบก็มีเสียงเดินตึกๆ ดังมำจำกข้ำงนอก  

ท่ำนหญิงชิ่งฝูโล่งอก ยืนขึ้นแล้วพูดว่ำ "ท่ำนแม่มำแล้ว"

* ป้ำยเหล็กอักษรชำด ชำวจีนทั่วไปรู้จักในนำม 'ป้ำยทองเว้นโทษตำย' บ้ำงเป็นแผ่นโค้งอย่ำงกระเบื้อง บ้ำง
เป็นทรงคล้ำยปล้องไผ่ผ่ำครึ่ง เป็นของที่ฮ่องเต้พระรำชทำนแก่ผู้มีคุณูปกำรแก่บ้ำนเมือง
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ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงเดินเข้ำมำโดยมีคนประคอง นำงสวมเสื้อตัวนอก 

สีน�้ำตำลปักดิ้นทอง เสื้อตัวในเป็นเสื้อนวมตัวสั้นสีเข้ม คอเส้ือแต่งด้วย 

ขนนุ่มๆ ฮั่วเซวียซื่อเห็นฮูหยินผู้เฒ่ำมำเช่นกัน จ�ำต้องยืนขึ้นแล้วพูดด้วย 

รอยยิ้ม "นำยหญิงผู้เฒ่ำมำแล้วหรือ"

ฮั่วเซวียซื่อแม้จะยืนข้ึน แต่ไม่ได้นอบน้อมอะไรมำก บุตรชำย 

ของนำงเป็นท่ำนโหว นำงตอนนี้เป็นฮูหยินผู้เฒ่ำ ด้วยคุณสมบัติแล้ว 

มีฐำนะสูงกว่ำนำยหญิงผู้เฒ่ำเฉิงที่เป็นฮูหยินอี๋ชุนโหวเสียอีก แต่เห็นแก่

ที่ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงอำยุมำก ฮั่วเซวียซื่อจึงให้เกียรติสกุลเฉิงเท่ำนั้นเอง

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงสังเกตเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของฮั่วเซวียซื่อ ในใจก็

เคร่งเครียดข้ึน ตอนที่เฉิงอว๋ีจิ่นกับฮั่วฉำงยวนหมั้นหมำยกัน ฮั่วเซวียซ่ือ

กับท่ำนหญิงชิ่งฝูนับเป็นรุ่นเดียวกัน พบฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงแล้วต้องคำรวะ

ตำมธรรมเนียมในบ้ำน แต่ในตอนนี้ฮั่วเซวียซื่อเพียงแค่พยักหน้ำ ไม่ได้

ปฏบิตัติวัในฐำนะผูท้ีอ่ำวุโสน้อยกว่ำ ดทู่ำกำรแต่งงำนของหลำนสำวคนโต 

กับฮั่วฉำงยวนครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆ

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงเดินเข้ำมำใกล้ บรรดำสำวใช้รีบเข้ำไปเปล่ียนชำ  

ปูผ้ำรองใหม่ทั้งหมด ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงจับไม้เท้ำแน่น มีสำวใช้ประคอง 

ค่อยๆ นั่งลงบนเก้ำอี้ตัวใหญ่

ฮั่วเซวียซื่อเห็นฉำกน้ีแล้วในใจรู้สึกดูถูกเป็นอย่ำงมำก คุณหนูรอง

บ้ำนพวกเขำท�ำเรื่องไร้ยำงอำยเช่นนั้น คุณหนูใหญ่เห็นผลประโยชน ์

ยึดผลงำนของน้องสำว สตรีท่ีอบรมสั่งสอนออกมำใช้ไม่ได้เลยสักคน  

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงเอำพลังจำกที่ใดมำแสดงบำรมีเช่นนี้ต่อหน้ำนำง

ทว่ำพวกนำงต่ำงเป็นสตรใีนตระกูลชัน้สงู ปกตสิิง่ทีถื่อก็คอืหน้ำตำ

ศักดิ์ศรี ฮั่วเซวียซื่อไม่ได้แสดงกำรดูถูกในใจออกมำให้เห็น เพียงยิ้มแล้ว



36 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 1

พูดกับฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิง "ไม่ได้พบนำยหญิงผู้เฒ่ำมำนำน นำยหญิงผู้เฒ่ำ

ช่วงนี้สุขภำพดีหรือไม่"

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงสีหน้ำน่ิงขรึม พูดว่ำ "ขอบคุณฮูหยินผู้เฒ่ำฮั่วที่ 

เป็นห่วง สุขภำพข้ำยังแข็งแรงดี"

"ช่วงนี้หนำว อำกำศแห้ง นำยหญิงผู้เฒ่ำต้องระวังอำกำรร้อนใน"

"ขอบคุณฮูหยินผู้เฒ่ำฮั่วที่เตือน" ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงย้ิมรับค�ำ นำง

เปลี่ยนเรื่องพูดไปทันใด พูดว่ำ "ปีที่ผ่ำนมำนี้ข้ำเลอะเลือนขึ้นทุกที ปกติ

โชคดีที่มีพวกหลำนสำวคอยกตัญญู โดยเฉพำะคุณหนูใหญ่ ไม่ใช่ข้ำ 

อวดอ้ำง คุณหนูใหญ่เป็นเด็กที่ข้ำเห็นมำจนโต กฎระเบียบหรืองำนฝีมือ

ไม่มีสิ่งใดแย่เลย ฮูหยินที่เคยมำเป็นแขก มีผู้ใดบ้ำงเห็นหลำนสำวคนโต

ของข้ำแล้วไม่เอ่ยปำกชม ตั้งแต่นำงยังเด็กข้ำก็รักนำงที่สุด หลำยปีมำนี้

ข้ำสขุภำพไม่ค่อยดีแล้วก็รอให้นำงมคีรอบครวัแน่นอน ท�ำควำมปรำรถนำ

ในใจให้ส�ำเร็จตอนมีชีวิตอยู่"

ฮั่วเซวียซื่อย้ิมจำงๆ พูดว่ำ "นำยหญิงผู้เฒ่ำพูดถูก คุณหนูใหญ่ 

เป็นสตรีที่ดีจริงๆ ขนำดข้ำหลังจำกเป็นม่ำยไปไหนมำไหนน้อยมำกก็ยัง

เคยได้ยินชื่อเสียงอันดีงำมของคุณหนูใหญ่ แต่เรื่องกำรแต่งงำนของลูก

ใช่ว่ำข้ำเห็นดีด้วยก็จะตรงใจได้ ในเมื่อยวนเอ๋อร์ไม่ยินดี เร่ืองนี้...ข้ำท่ี 

เป็นแม่ก็จนปัญญำ"

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงสีหน้ำไม่เปลี่ยนแปลง พูดว่ำ "ตรงใจ อะไรคือ 

เรียกว่ำตรงใจ กำรใช้ชีวิตไม่ใช่กำรข่ีม้ำชมดอกไม้ กำรแต่งงำนเป็นกำร

เชือ่มสมัพันธ์สองสกุล สิง่ท่ีถือคือฐำนะทีเ่หมำะสม จะตดัสนิด้วยกำรชอบ

หรือไม่ชอบชั่วขณะได้อย่ำงไร คนหนุ่มสำวอำรมณ์ร้อน มักจะคิดถึงเรื่อง

รักๆ ใคร่ๆ หำกคิดเช่นน้ีย่อมเป็นกำรรับอนุภรรยำ มิใช่กำรแต่งภรรยำ 
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ท่ำนโหวฮั่ววันนี้ก็มำด้วยใช่หรือไม่ ข้ำอยำกจะพูดคุยกับเขำเสียหน่อย"

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิดแูลงำนในตระกูลและจดักำรชวีติแต่งงำนมำนำน

หลำยปี ไม่ใช่ท�ำอย่ำงเล่นๆ พอสหีน้ำเคร่งขรมึจะดนู่ำกลัวมำก ฮัว่เซวยีซือ่ 

ถูกบำรมีของฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงกดเอำไว้เช่นกัน ท�ำได้เพียงหันหน้ำไปแล้ว

พูดว่ำ "ไปเชิญนำยท่ำนใหญ่มำ"

ฮั่วฉำงยวนวันน้ีอยู่ในจวนอี๋ชุนโหวจริง เมื่อวำนเขำได้รู้ควำมจริง 

ในคืนวันหิมะตก ทั้งตกใจและแปลกใจ นอนไม่หลับทั้งคืน รอจนฟ้ำสำง 

ฮัว่ฉำงยวนก็ตดัสนิใจมำถอนหมัน้ท่ีจวนอ๋ีชนุโหว เพ่ือแต่งงำนกับเทพธิดำ

ในคืนหิมะตกตัวจริงที่ช่วยชีวิตเขำไว้

ฮัว่ฉำงยวนลกุจำกเตยีงแล้วก็ไปบอกเรือ่งน้ีแก่ฮัว่เซวียซือ่ ฮัว่เซวียซือ่ 

แม้จะรูส้กึว่ำพูดแล้วคนืค�ำไม่ดี แต่บตุรชำยอยำกถอนหมัน้ เช่นนัน้ก็ถอน

ไปเถอะ ฮัว่เซวียซือ่ไม่พูดพล่ำมเปลีย่นเสือ้ผ้ำมำทีจ่วนอีช๋นุโหวพร้อมกับ

บุตรชำย

ฮั่วเซวียซื่อเข้ำประตูพบนำยหญิงดูแลจวน ฮั่วฉำงยวนอยู่เรือน 

ส่วนหน้ำ ตรงไปพบอดีตว่ำที่พ่อตำ นำยท่ำนเฉิงที่เป็นซื่อจื่ออี๋ชุนโหว

ตอนเช้ำตรู ่ เฉงิหยวนเสยีนนำยท่ำนใหญ่สกุลเฉงิเพ่ิงออกมำจำกห้อง 

อนุภรรยำคนงำม สติยังไม่กลับออกมำจำกดินแดนแห่งควำมอ่อนโยน 

ก็เห็นว่ำที่บุตรเขยของตนเองมำหำ ยังมำบอกต่อหน้ำว่ำจะถอนหมั้นอีก 

ควำมตื่นตระหนกตกใจของเฉิงหยวนเสียนมำกเพียงไร แค่คิดก็รู้ได้

ตอนที่ฮั่วฉำงยวนกับเฉิงหยวนเสียนเดินเข้ำมำ สีหน้ำต่ำงไม่สู้ดี

ญำตผิูใ้หญ่สองฝ่ำยล้วนอยู่ทีน่ี่ ไม่มอีะไรต้องหลบเลีย่ง ฮัว่ฉำงยวน

กับเฉิงหยวนเสียนก็ตรงเข้ำไปในห้อง ไปน่ังกับฝ่ำยหญิง หลังจำกคน 
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ในห้องยืนข้ึนเปลี่ยนที่นั่งใหม่แล้ว ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงมองหน้ำฮั่วฉำงยวน 

ถำมเสยีงเข้มว่ำ "ท่ำนโหวฮัว่ ตำมระดับชัน้แล้วแม้ว่ำเจ้ำจะอยูร่ะดบัเดยีว

กับข้ำ แต่อย่ำงไรเสียข้ำก็อำยุมำกกว่ำเจ้ำมำก ข้ำขอใช้ฐำนะกำรเป็น

ญำติผู้ใหญ่ถำมเจ้ำสักสองสำมประโยคได้หรือไม่"

ฮั่วฉำงยวนประกบมือพูดว่ำ "ฮูหยินท่ำนโหวเชิญได้เลย"

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิเหน็ฮัว่ฉำงยวนท่ำทำงไม่อ่อนข้อไม่แข็งกร้ำว รุกรับ

เหมำะสม ในใจก็รูส้กึเสยีดำย นำงชอบชำยหนุ่มรุน่หลงัผูน้ีจ้ริงๆ สำมำรถ

เห็นถึงอนำคตที่ไร้ขีดจ�ำกัด ไม่สำมำรถใช้กำรแต่งงำนผูกคนผู้นี้ไว้ได้  

ช่ำงน่ำเสียดำย

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิถำมว่ำ "เจ้ำจะถอนหมัน้กับหลำนสำวคนโตของข้ำ

จริงหรือ"

ฮั่วฉำงยวนหยุดไปครู่หนึ่ง แล้วพูดอย่ำงหนักแน่น "ขอรับ"

ท่ำทีหนักแน่นเช่นนี้ท�ำให้เฉิงหยวนเสียนฟังแล้วมีไฟโทสะพวยพุ่ง 

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิใช้สำยตำสะกดเฉงิหยวนเสยีนเอำไว้ แล้วถำมว่ำ "เพรำะ

เหตุใด"

ฮั่วฉำงยวนคิดถึงคืนฤดูหนำวท่ีเย็นเยือกเข้ำกระดูกนั้นขึ้นมำ เขำ

ฟ้ืนข้ึนมำอย่ำงยำกล�ำบำกในวนัท่ีหนำวเหนบ็ พอลมืตำข้ึนก็เห็นหญิงสำว

หน้ำตำงดงำมผู้หนึ่งยิ้มให้เขำ

เขำได้ยินเสียงหัวใจเต้นอย่ำงชัดเจน เขำคิดว่ำที่แท้คืนนั้นเป็นนำง

ท่ีใช้ผิวเนื้อให้ควำมอบอุ่นแก่เขำ สัมผัสท่ีหอมกรุ่นนุ่มเนียนนั้นรำวกับ 

ตอนนี้ยังติดอยู่ที่ปลำยนิ้ว

ฮั่วฉำงยวนคิดว่ำชำติน้ีหำกสำมำรถแต่งนำงเป็นภรรยำได้จะต้อง

เป็นควำมสุขชั่วชีวิตของเขำแน่นอน
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แต่ฮั่วฉำงยวนคิดไม่ถึงว่ำนำงกลับหลอกลวงเขำ หญิงท่ีงดงำม

เพียงนั้นกลับมีจิตใจเลวร้ำยเช่นนี้

ฮัว่ฉำงยวนดึงควำมคดิกลบัมำตอนน้ีอกีครัง้ เขำมองดฮูหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิ 

ที่แววตำแฝงควำมคำดหวัง ท่ำนหญิงชิ่งฝูที่ท�ำเหมือนเรื่องนี้ไม่เก่ียวกับ

ตนเอง รวมถึงเฉิงหยวนเสียนที่แทบจะเข้ำมำทุบตีเขำอยู่แล้วก็พูดไป 

ทีละค�ำอย่ำงไม่ลังเล "ไม่มีเหตุผล คุณหนูใหญ่จวนของท่ำนอำจจะดีจริง 

แต่ไม่เหมำะสมกับข้ำ"

เฉิงหยวนเสียนครั้งน้ีอยำกจะถกแขนเสื้อจริงๆ ท่ำนหญิงชิ่งฝูรีบ 

รั้งตัวเขำไว้ ฮั่วเซวียซื่อลุกขึ้นเช่นกัน ตะโกนว่ำ "พวกท่ำนจะท�ำอะไร!"

ท่ำมกลำงควำมวุ่นวำย เสียงกระจ่ำงใสเสียงหนึ่งดังลอยมำจำก

ประตูโถงหลัก "ค�ำพูดของจิ้งหย่งโหวนี้ ขออภัยที่ข้ำไม่อำจเห็นด้วยได้"

ทกุคนหนักลบัไปอย่ำงตกใจ ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉิงเหน็ผูม้ำทีหลังก็ยืนข้ึน

กระแทกไม้เท้ำอย่ำงแรง "ยำยหนูใหญ่! เจ้ำมำท�ำไม!"

ฮั่วฉำงยวนคิดว่ำท่ีเฉิงอว๋ีจิ่นพูดว่ำ 'ไม่เห็นด้วย' คือไม่เห็นด้วยที่

พวกเขำจะถอนหมัน้กัน เขำรูส้กึระอำใจอย่ำงมำก พูดว่ำ "ข้ำตดัสนิใจแล้ว  

กำรแต่งงำนจะฝืนใจกันไม่ได้ ข้ำกับคุณหนูใหญ่จบกันด้วยดีตอนน้ี  

คุณหนูใหญ่อย่ำโวยวำยจนท�ำให้สองฝ่ำยขำยหน้ำเลย"

เฉิงอว๋ีจิ่นบนใบหน้ำมีรอยย้ิมสง่ำงำม งดงำมไร้ท่ีติ เดินสง่ำ 

ย่ำงฝีเท้ำเบำเข้ำประตูมำ หลงัจำกเข้ำมำแล้วนำงก็ไม่ได้สนใจฮัว่ฉำงยวน 

เพียงคำรวะผู้อำวุโสในท่ีน้ันก่อน "อวี๋จิ่นคำรวะท่ำนย่ำ คำรวะท่ำนพ่อ 

ท่ำนแม่"

ฮั่วฉำงยวนไม่เคยถูกเมินเช่นน้ีมำก่อน สีหน้ำของเขำเคร่งเครียด 

ย่ิงกว่ำเดมิ ใจคิดว่ำกำรถอนหมัน้กับสตรนีำงน้ีเป็นกำรหยุดควำมเสียหำย
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ได้ทนัเวลำมำก เป็นเรือ่งถูกต้องท่ีสดุแล้ว ฮัว่ฉำงยวนท่ีสหีน้ำไม่ดถีำมว่ำ 

"คุณหนูใหญ่ท�ำเช่นนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร"

"ข้ำเป็นเพียงสตรีอ่อนแอผู ้หนึ่ง จะกล้ำมีควำมเห็นอะไรต่อ 

จิ้งหย่งโหวได้" เฉิงอว๋ีจิ่นมองไปทำงเขำด้วยรอยย้ิม แผ่นหลังยืดตรง 

ดวงตำกระจ่ำงแจ้งสุกใสรำวดวงจันทร์เหนือหุบเหว สูงส่งงดงำม ไม่มี

อะไรเทียบได้

ทว่ำเมือ่สิน้เสยีงพูดไม่รอให้คนอืน่พูดต่อ เฉงิอว๋ีจิน่ก็กล่ำวต่อไปว่ำ 

"แต่ทุกเรื่องต้องพูดด้วยเหตุผล ตอนแรกจิ้งหย่งโหวหมดสติ ข้ำช่วยท่ำน

จำกถ�ำ้กลำงเขำมำทีห่มูบ้่ำนกลำงเขำของท่ำนแม่ นีเ่ป็นเรือ่งหน่ึง หลงัจำก 

ได้รับกำรช่วยเหลือ เป็นท่ำนท่ีตำมติดจะมำสู่ขอ อยำกจะดองสองสกุล

กับจวนอีช๋นุโหวเอง ข้ำเฉงิอว๋ีจิน่ไม่เคยบงัคับท่ำน สกุลเฉิงของข้ำก็ไม่เคย

ขอร้องท่ำน น่ีเป็นเรื่องท่ีสอง เพ่ิงหมั้นหมำยได้สองเดือน รู้กันทั่วเมือง  

แต่ท่ำนกลับจะยกเลิกด้วยตนเอง มำถอนหมั้นด้วยตนเองถึงบ้ำนอย่ำง 

เปิดเผย อีกทั้งยังพูดจำไม่ดีกับญำติผู้ใหญ่ในบ้ำนข้ำ นี่เป็นเรื่องที่สำม  

หนึง่คือไร้คณุธรรม สองคอืไร้สจัจะ สำมคอืไร้ยำงอำย ท่ำนไม่มคุีณธรรม 

ไม่รู้จักกตัญญูเช่นน้ี ข้ำแม้ยินดีไม่แต่งงำนชั่วชีวิตก็อำยท่ีจะแต่งเป็น

ภรรยำของท่ำน วันนี้ต่อหน้ำญำติผู้ใหญ่ทุกท่ำน ข้ำขอพูดกับจิ้งหย่งโหว

ให้กระจ่ำง ข้ำเฉงิอว๋ีจิน่ไม่พอใจนิสยัของจิง้หย่งโหว ดงันัน้จงึขอถอนหมัน้

กับจิ้งหย่งโหว"

คนในโถงหลักยืนตะลึง ต่ำงคิดไม่ทันว่ำเฉิงอวี๋จิ่นก�ำลังท�ำอะไรอยู่ 

นับจำกโบรำณมำมีเพียงสำมีหย่ำภรรยำ ฝ่ำยชำยถอนหมั้น มีฝ่ำยหญิง

เป็นฝ่ำยออกหน้ำเองเสียท่ีไหน ฮั่วเซวียซื่อตกตะลึงโดยสิ้นเชิง เป็น 

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงที่ดึงสติคืนมำเร็วที่สุด ในใจแอบชมว่ำไม่ได้เลี้ยงอย่ำง 
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เสียเปล่ำ เป็นเด็กที่มีสมองคนหนึ่ง ฮั่วฉำงยวนตั้งใจจะถอนหมั้น เรื่องนี้

ดูแล้วไม่มีวิธีกอบกู้คืนมำได้ เช่นนั้นก็ออกมำพูดด้วยตนเองเสียเลย 

อย่ำงไรเสียในด้ำนคุณธรรมก็ได้เปรียบกว่ำ ขอเพียงจัดกำรได้ดี วันหน้ำ

เฉิงอวี๋จิ่นอำจไม่ถึงขั้นแต่งกับตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อีก

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงตัดสินใจแน่วแน่ จึงเปลี่ยนท่ำทีในทันที "ช่ำงเถอะ 

ในเมือ่บ้ำนพวกเจ้ำหลงทำงไม่ยอมตืน่ ยืนยันจะท�ำเรือ่งทีไ่ร้คณุธรรมเช่นนี้  

เช่นนั้นสกุลเฉิงของข้ำก็ไม่กลัวพวกเจ้ำ ท่ำนโหวฮั่วท�ำเรื่องไร้คุณธรรม

มำกไปจะท�ำลำยตนเอง เจ้ำตัดสินใจเองก็แล้วกัน"

ท่ำนหญิงชิง่ฝกัูบเฉงิหยวนเสยีนยังคดิตำมไม่ทนั กำรด่ำท่อยำวเหยียด 

ของเฉงิอว๋ีจ่ินน้ันสำแก่ใจมำก คนทัว่ไปทะเลำะกันก็เป็นอย่ำงน้ีไม่ใช่หรือ 

แต่ว่ำ...จะถอนหมั้นจริงหรือ

ฮั่วฉำงยวนถูกค�ำพูดสั่งสอนท่อนยำวของเฉิงอว๋ีจิ่นท�ำให้ตื่นตะลึง 

รอจนเขำคดิตำมทนั ในใจกโ็มโหมำก สตรร้ีำยกำจเช่นน้ี กล้ำหำเรือ่งกลบั

อกีด้วย แต่ฮัว่ฉำงยวนกลบัคิดได้ว่ำข้าเป็นบรุษุ จะถือสาสตรีอ่อนแอไม่ได้  

อย่างไรเสียนางก็เป็นพ่ีสาวของโม่เอ๋อร์ เห็นแก่หน้าของโม่เอ๋อร์ ให้นาง

ชนะในด้านการพูดก็ได้

ฮัว่เซวียซือ่ตะลงึงันไปครูห่นึง่ รอจนคดิตำมทันก็หนัไปมองเฉิงอวีจ๋ิน่ 

ด้วยสำยตำเคืองโกรธในทันที ฮั่วฉำงยวนขวำงมำรดำเอำไว้ กล่ำวว่ำ  

"ท่ำนแม่ ไม่ว่ำใครจะเป็นคนพูดก่อน ขอเพียงถอนหมั้นได ้ ก็พอ  

คุณหนูใหญ่เฉิง ข้ำเห็นแก่ท่ีเจ้ำเป็นสตรี ไม่พูดทะเลำะกับเจ้ำในเรื่องนี้ 

หวังว่ำเจ้ำจะรักษำค�ำพูด ถอนหมั้นโดยเร็ว"

"จิง้หย่งโหวดถููกสตรเีช่นน้ีเชยีวหรอื" เฉงิอว๋ีจิน่หวัเรำะ หยิบหนังสอื

หมั้นหมำยออกมำ ต้ังใจฉีกเป็นเส้นๆ อย่ำงช้ำๆ ต่อหน้ำฮั่วฉำงยวน  
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"ผู้ท่ีไม่รักษำค�ำพูดคือท่ำนโหวฮั่ว หวังว่ำท่ำนจะจ�ำไว้ ไม่ใช่เพรำะท่ำน 

ไม่ทะเลำะกับข้ำ แต่เพรำะท่ำนไม่มีเหตุผลในกำรทะเลำะ"

เฉิงอว๋ีจิ่นฉีกหนังสือหมั้นหมำยเสร็จก็คลำยมือออก เศษทั้งหมด

ตกลงพ้ืน เฉิงอว๋ีจิ่นมองฮั่วฉำงยวนเป็นครั้งสุดท้ำยแล้วท�ำเหมือนไม่มี 

สิ่งใดเกิดขึ้น คำรวะลำผู้อำวุโสไปทีละคน จำกนั้นจึงหมุนตัวเดินจำกไป

เฉิงอว๋ีจิ่นต่อให้มำด่ำคนก็ต้องท�ำให้ตนเองไม่มีที่ติอะไร เป็นคนที่ 

มีคุณธรรมสูง

ฮัว่ฉำงยวนมองดูแผ่นหลงัน้ัน ในตอนนีภ้ำพแผ่นหลงัของนำงยังคง

สง่ำงดงำม ก้ำวย่ำงไม่ยำวไม่สัน้ ระยะเท่ำกันรำวกับค�ำนวณไว้ ฮัว่ฉำงยวน 

สีหน้ำเคร่งเครียดขึ้น สะบัดแขนเสื้อเดินออกไปด้วยควำมโกรธในทันที

พวกเฉิงหยวนเสียนถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ต่ำงหันหน้ำมองกัน ดึงสติ 

กลับมำไม่ได้อยู่นำน

ฮั่วฉำงยวนไล่ตำมเฉิงอว๋ีจิ่นมำอย่ำงรวดเร็ว ด้วยก้ำวย่ำงอันเป็น

ระเบียบแต่เชื่องช้ำนั้น กำรจะไล่ตำมนำงง่ำยดำยอย่ำงมำก ฮั่วฉำงยวน

ตะโกนเรียกจำกด้ำนหลัง

เฉิงอวี๋จิ่นท�ำเป็นไม่ได้ยิน ไม่ไปสนใจ

ฮัว่ฉำงยวนทนไม่ไหว เข้ำไปคว้ำแขนของเฉงิอว๋ีจิน่เอำไว้ "หยุดนะ!"

เฉงิอว๋ีจิน่ทนไม่ไหวเช่นกนัหมนุตัวกลบัไปตบเขำหนึง่ท ี"ปล่อยมอื!"

พอเฉิงอว๋ีจิ่นลงมือ ฮั่วฉำงยวนก็ตกตะลึง เขำคำดไม่ถึงเลยว่ำ 

จะมีสตรีใดกล้ำตบเขำ ท�ำให้เขำไม่ทันหลบ

น่ำเสยีดำยทีเ่ฉงิอวีจ๋ิน่มแีรงจ�ำกัด นำงสะบดัมอืทีเ่จบ็อย่ำงเสยีดำย 

มือตบจนแดง แต่ไม่ได้ท�ำให้บุรุษสำรเลวผู้นี้เปิดเผยโฉมหน้ำ ไม่เช่นนั้น
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คงจะท�ำลำยเส้นทำงขุนนำงของเขำได้ เฉิงอวี๋จิ่นในใจเสียดำยมำก

ฮัว่ฉำงยวนลบูมมุปำกของตนเองอย่ำงไม่กล้ำเชือ่ เขำโมโหอย่ำงมำก  

แต่โชคดีที่ยังรู้รักษำท่ำที ไม่ได้ตบกลับไป เขำมองเฉิงอวี๋จิ่นอย่ำงเย็นชำ

แล้วพูดว่ำ "ท�ำไม ตอนนี้ไม่แสร้งท�ำแล้วหรือ"

"แสร้งท�ำอะไร ข้ำเป็นคุณหนใูหญ่ของจวนอีช๋นุโหว งำมสง่ำสงบน่ิง 

มีแต่คนชื่นชมมำหลำยปี แม้แต่เหยียบมดตำยสักตัวก็ไม่กล้ำ เป็นท่ำน

โหวฮั่วท่ีเวลำเดินต้องระวังสักนิด ครั้งหน้ำถ้ำชนก้อนหินเข้ำอีก ระวัง 

หน้ำจะร้ำว ตัดเส้นทำงขุนนำงอีกครึ่งชีวิตของท่ำนแน่นอน"

"เจ้ำ!" ฮั่วฉำงยวนโกรธเกรี้ยว เขำขมวดคิ้วมองเฉิงอว๋ีจิ่น ไม่กล้ำ 

คิดเลยว่ำบนโลกน้ียังมีสตรีเช่นนี้อยู่ด้วย เขำพูดด้วยควำมกรุ่นโกรธว่ำ 

"ใช้วิธีเลวร้ำยได้ชื่อเสียงมำ เสแสร้งแกล้งท�ำ สตรีที่เหมือนอสรพิษอย่ำง

เจ้ำ วันหน้ำใครจะแต่งงำนด้วย เสียดำยหน้ำตำอันงดงำมของเจ้ำแล้ว!"

เฉงิอวีจ๋ิน่หวัเรำะ "ขอบคุณท่ำนโหวทีเ่อ่ยชม ท่ำนโหวคงไม่เคยได้ยิน  

สตรย่ิีงงดงำมก็ย่ิงโกหกเก่งใช่หรอืไม่ ท่ำนคิดว่ำสตรทีกุคนในโลกน้ีเหมอืน

น้องหญิงโม่ของท่ำนทีไ่ร้เดียงสำ มเีมตตำ อ่อนแอรงัแกง่ำยอย่ำงน้ันหรอื"

เฉิงอว๋ีจิ่นพูดพลำงกลอกตำขำว ไม่ปิดบังกำรดูถูกท่ีตนเองมีต่อ 

ฮั่วฉำงยวนเลย "เกรงว่ำคงไม่ใช่คนโง่กระมัง"

"เจ้ำ!"

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่อยำกเห็นหน้ำคนโง่ผูน้ีอ้กี นำงหันหน้ำกลับอย่ำงเย็นชำ 

ก็เห็นคนขบวนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลออกไป

เฉงิอว๋ีจิน่กับฮัว่ฉำงยวนขวำงอยู่ตรงทำงเดนิเพียงทำงเดยีวนัน้พอดี 

ผู้ที่มำหยุดอยู่ตรงนั้น ไม่รู้ว่ำฟังอยู่นำนเท่ำใดแล้ว

เฉงิอว๋ีจิน่แอบตะโกนในใจว่ำแย่แล้ว บนใบหน้ำเปลีย่นเป็นรอยย้ิม
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สง่ำงำมในพรบิตำ ดวงตำมองส�ำรวจคนในขบวนนัน้อย่ำงรวดเรว็ เชำ้ตรู่

เช่นน้ีพวกเขำมำปรำกฏตัวในจวนสกุลเฉิง ข้ำงกำยไม่มีใครน�ำทำง  

คิดว่ำคงเป็นญำติฝั่งบิดำของสกุลเฉิง คนเดินน�ำสวมชุดอี้ส่ำน* สีแดง 

สวมเสื้อคลุมสีด�ำ ห้อยถุงป้ำยต�ำแหน่งที่เอว รูปร่ำงสูงโปร่ง งำมสง่ำ 

รำวต้นสน

เฉิงอว๋ีจิ่นเดิมทีคิดว่ำเป็นคนบ้ำนตนเอง หำกเป็นญำติสกุลเฉิง  

เช่นน้ันกำรเสยีมำรยำทเลก็น้อยของนำงเมือ่ครูค่งไม่ใหญ่โตอะไร แต่เมือ่ 

นำงเห็นชำยหนุ่มผู้นี้ กำรคำดเดำเมื่อครู่กลับรู้สึกไม่มั่นใจแล้ว

ผู้ท่ีสวมชุดอี้ส่ำนสีแดงได้เช่นน้ีจะต้องเป็นขุนนำงในรำชส�ำนัก  

และระดับขั้นไม่ต�่ำอีกด้วย ตอนเช้ำมีลมพัด พัดเอำหิมะยำมกลำงคืน 

ลอยขึ้นมำ ปลิวพลิ้วขำวไปทั่ว มองหน้ำตำของเขำได้ไม่ชัดเจน ทว่ำ

สำมำรถมั่นใจได้ว่ำอำยุของเขำยังไม่มำกนัก

อายุน้อยอยู่ต�าแหน่งสูง สกุลเฉิงมีคนเช่นนี้ด้วยหรือ

ผู้ติดตำมข้ำงกำยชำยหนุ่มกระแอมหน่ึงที ตั้งใจพูดเสียงดังว่ำ  

"นำยท่ำนเก้ำ ท่ำนโหวผู้เฒ่ำยังรอท่ำนอยู่นะขอรับ"

นายท่านเก้า?

เฉิงอวี๋จิ่นรู้กระจ่ำงในทันที ที่แท้เป็นเขำเอง! ฝ่ำยตรงข้ำมดูเหมือน

จะอดทนมำพอแล้ว เขำจึงน�ำคนค่อยๆ เดินมำใกล้ สำยตำไม่ได้มองมำ

ท่ีตัวเฉิงอว๋ีจิ่นแม้แต่น้อย เฉิงอว๋ีจิ่นปกติควบคุมสถำนกำรณ์ได้ดี นำง 

ถอยหลังหน่ึงก้ำวเปิดทำงให้ พลิกข้อมือเล็กน้อยแล้วย่อตัวคำรวะด้วย

ท่ำทำงที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ "คำรวะท่ำนอำเก้ำ"

* ชุดอี้ส่ำน เป็นชุดขุนนำงแบบหนึ่งแขนยำวกระโปรงจีบ เป็นชุดที่ชำวมองโกเลียคิดขึ้น แต่ยุคที่ใช้มำกที่สุด
คือยุครำชวงศ์หมิง
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เฉิงอว๋ีจิ่นถอยหลังเปิดทำงเดินให้ ผู ้ท่ีมำไม่เกรงใจแม้แต่น้อย  

ก้ำวเท้ำเดินผ่ำนหน้ำเฉิงอวี๋จิ่นไป

เขำรูปร่ำงสูงโปร่งงำมสง่ำ สูงกว่ำฮั่วฉำงยวนเล็กน้อย คนผู้นี ้

คิว้คมตำเป็นประกำย สนัจมกูโด่งตรง สองแก้มเป็นเหลีย่มชดัเจน รปูโฉม

โดดเด่นอย่ำงมำก บนใบหน้ำเขำไม่แสดงควำมรู้สึกใด ตอนที่เดินผ่ำน 

เฉิงอวี๋จิ่นและฮั่วฉำงยวน ทั้งสองจ�ำต้องถอยหลังหนึ่งก้ำว เปิดทำงให้แก่ 

คนผู้นี้

ควำมสง่ำที่เป็นธรรมชำติรำวกับเกิดมำก็ควรถูกคนหมอบกรำบนี้ 

ดูไม่เหมือนคนทั่วไปจริงๆ

เฉงิอว๋ีจิน่รูว่้ำสกุลเฉงิมคีนพิเศษมำกผูห้นึง่ ทว่ำเขำไม่อยู่ในจวนโหว 

มำหลำยปี ไม่ก่ีปีก่อนเหมือนจะถูกย้ำยไปเป็นขุนนำงนอกเมืองหลวง  

เฉิงอวี๋จิ่นมีควำมทรงจ�ำเกี่ยวกับเขำบำงเบำมำก

4
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ในอดีตเรื่องนี้ใหญ่โตมำก ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงแทบจะโวยวำยแตกหัก

กับท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำ ยำมนัน้เฉงิอว๋ีจิน่ยังจ�ำเรือ่งรำวไม่ได้ เป็นเพียงเดก็น้อย 

หนึ่งขวบไม่รู้ควำม ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงจู่ๆ ก็พำเด็กชำยห้ำหกขวบคนหนึ่ง

กลับมำ บอกว่ำเป็นบุตรของตนเองกับเสี่ยวเซวียซื่อ เลือดเนื้อเชื้อไขของ

ตนเองไประหกระเหนิอยู่ภำยนอกน้ันไม่เหมำะสม ดงัน้ันท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิ 

จึงพำกลับมำ ให้เขำได้กลับเข้ำตระกูลเคำรพบรรพชน

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงระเบิดอำรมณ์ในทันที ดีจริง นำงอยู่ในบ้ำนดูแล

ทรัพย์สมบัตอิย่ำงยำกล�ำบำก ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิกลบัไปเดด็ดอกไม้ใบหญ้ำ 

นอกบ้ำน มีควำมผูกพันตัดบัวเหลือใยกับอดีตคนรัก อีกทั้งยังเอำลูก 

นอกสมรสอำยุหกขวบคนหนึ่งกลับมำให้นำงอีกด้วย

คิดจะเข้ำจวนสกุลเฉิงอย่ำงนั้นหรือ ฝันไปเถอะ!

ทว่ำครั้งน้ีท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงกลับตัดสินใจเด็ดขำด เขำยืนกรำน 

เปิดหอบรรพชน ใส่ชื่อเด็กไว้ในล�ำดับวงศ์ตระกูล ตั้งชื่อว่ำ 'เฉิงหยวนจิ่ง' 

และล�ำดับในวงศ์ตระกูลเป็นล�ำดับเก้ำ

ซึ่งจำกล�ำดับญำติแล้ว เฉิงหยวนจิ่งเป็นท่ำนอำเก้ำของเฉิงอวี๋จิ่น

เรือ่งภำยหลงัเฉงิอว๋ีจิน่พอจ�ำได้ว่ำฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉิงโวยวำยอย่ำงมำก  

พูดจำโหดร้ำยว่ำหำกท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิจะเลีย้งเสีย่วเซวยีซือ่กับลกูนอกสมรส 

คนนัน้เอำไว้ นำงก็จะพำลกูๆ กลบับ้ำนเดมิ หลำนสำวของฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิ 

ก็จะจำกไปด้วย ย่อมไม่สำมำรถหย่ำได้ แต่อย่ำงไรเสียฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิง 

ก็เป็นนำยหญิงของบ้ำน คลอดบุตรชำยสองคนบุตรสำวหน่ึงคนให้แก่ 

จวนโหว ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงไม่สำมำรถควบคุมภรรยำได้ ท�ำได้เพียงสร้ำง 

เรือนอีกหลังหนึ่ง เลี้ยงเสี่ยวเซวียซื่อกับเฉิงหยวนจิ่งไว้นอกบ้ำน

บรุษุต่อให้เจ้ำสำมำรถยึดส่วนล่ำงของเขำไว้ได้แต่ก็ยึดใจเขำไว้ไม่ได้  



47จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงเห็นว่ำขวำงไม่อยู่แล้วจริงๆ มั่นใจว่ำเสี่ยวเซวียซื่อกับ 

เฉิงหยวนจิ่งไม่ส่งผลกระทบต่อฐำนะของนำง จึงลืมตำข้ำงหนึ่งปิดตำ 

ข้ำงหนึ่ง เพรำะสำเหตุจำกฮูหยินผู้เฒ่ำ สกุลเฉิงจึงไม่มีผู้ใดกล้ำพูดถึง

คุณชำยเก้ำ เฉิงอว๋ีจิ่นจึงได้รู้จำกค�ำพูดบำงอย่ำงที่หลุดออกมำจำกปำก

ท่ำนหญิงชิ่งฝูเท่ำน้ัน บุตรนอกสมรสผู้นั้นดูเหมือนจะฉลำดมำก อำยุ 

สิบหกปีสอบผ่ำนได้เป็นบัณฑิตจิ้นซื่อ* เพียงแต่ไม่มีใครคอยปูทำงให้  

เส้นทำงขุนนำงของเขำจึงไม่นับว่ำดีนัก

ตำมหลักแล้วบัณฑิตจิ้นซื่อควรจะเข้ำส�ำนักรำชบัณฑิต ถึงแม้

ต�ำแหน่งจะไม่โดดเด่น แต่ยังคงอยู่ใต้อำณัติของรำชเลขำธิกำรหยำง  

เป็นหนทำงกำรเข้ำสภำขนุนำงในวันข้ำงหน้ำ แต่เฉงิหยวนจิง่กลบัไม่มโีชคดี 

เช่นน้ี เริ่มด้วยเขำได้รับต�ำแหน่งขุนนำงท่ีไม่ใหญ่ไม่เล็กต�ำแหน่งหน่ึง  

ผ่ำนไปไม่นำนก็ถูกย้ำยไปประจ�ำนอกเมืองหลวง

ถูกย้ำยไปครั้งนั้นก็ไม่ได้กลับมำอีก จนกระท่ังวันน้ี เฉิงอว๋ีจิ่นจู่ๆ 

กลับได้พบท่ำนอำเก้ำของนำงในเรือนส่วนในของจวนตนเอง

ยำมเฉิงหยวนจิ่งเดินผ่ำนเฉิงอว๋ีจิ่นไปไม่ได้เหลือบแลสำยตำมำ

แม้แต่น้อย เฉิงอว๋ีจิ่นก็ไม่ถือสำ เพรำะว่ำเขำก็ไม่ได้สนใจฮั่วฉำงยวน 

เช่นกัน

ฮั่วฉำงยวนตอนน้ีก็ตกใจระคนสงสัยเช่นกัน เขำเป็นคนท่ีผ่ำน 

กำรฝึกฝนในกองทหำร มีประสำทสัมผัสดีเย่ียม เชี่ยวชำญในด้ำนนี้เป็น

อย่ำงมำก แต่ชำยผู้นั้นสำมำรถน�ำคนจ�ำนวนมำกมำยืนอยู่ตรงระเบียง

* จิ้นซื่อ เป็นค�ำเรียกบัณฑิตที่สอบรับรำชกำรผ่ำนในระดับหน้ำพระที่นั่ง โดยกำรสอบขุนนำงในสมัยโบรำณ
ของจีน (เคอจวี่) จะสอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจำกระดับท้องถิ่น (อ�ำเภอหรือจังหวัด) เรียกว่ำกำรสอบถงซื่อ 
ผู้สอบผ่ำนได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้ำร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หำกสอบผ่ำนจะได้เป็นจว่ีเหริน ซึ่งต้อง 
เข้ำมำสอบระดบัฮุย่ซือ่ทีเ่มอืงหลวงเพ่ือขึน้เป็นจิน้ซือ่และได้บรรจเุข้ำรบัรำชกำร เมือ่ผ่ำนกำรสอบท้ังสำมระดบั
จะได้เข้ำสอบหน้ำพระท่ีน่ังคือกำรสอบเตี้ยนซื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นบัณฑิตเอกสำมขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่ง 
มีสำมคน เรียงตำมล�ำดับคะแนนจำกมำกที่สุด ได้แก่ จ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวำ
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ทำงเดินโดยที่เขำไม่สังเกตเห็นเลย

ในเวลำน้ีฮ่ัวฉำงยวนเหมือนถูกกระทบกระเทือนใจอย่ำงมำก  

ควำมหวำดกลวัในใจเขำเพ่ิมมำกขึน้ ไม่มแีก่ใจไปสนใจเฉงิอว๋ีจิน่ หำงตำ

ช�ำเลืองเห็นเฉิงอวี๋จิ่นเดินจำกไป เขำก็ไม่ได้ให้ควำมสนใจนัก

เขำคงลงมือตบตีสตรีไม่ได้ กำรตบของเฉิงอว๋ีจิ่นฉำดนั้นถือเป็น 

กำรชดเชยที่ชื่อเสียงของนำงได้รับควำมเสียหำยก็แล้วกัน

เฉิงอวี๋จิ่นเดินผ่ำนระเบียงทำงเดิน ผ่ำนประตูหลำยประตู รอจน 

คนด้ำนหลังมองไม่เห็นนำงแล้ว นำงจึงเอ่ยว่ำ "ชำยหนุ่มเมื่อครู่นั้นคือ 

ท่ำนอำเก้ำจริงๆ กระมัง"

"ดูจำกสรรพนำมท่ีบ่ำวเรียกแล้ว และเขำไม่ได้ปฏิเสธตอนท่ำน 

เอ่ยเรียก ย่อมเป็นเขำเจ้ำค่ะ"

เฉิงอวี๋จิ่นขมวดคิ้ว พูดพึมพ�ำว่ำ "ท่ำนย่ำเกลียดเสี่ยวเซวียซื่อที่สุด 

เขำไร้ข่ำวครำวไปสี่ห้ำปีแล้ว เหตุใดจู่ๆ จึงกลับมำวันนี้"

เรือ่งภำยนอกตูร้ัว่กบัเหลยีนเชีย่วจะรูไ้ด้อย่ำงไร เฉงิอว๋ีจิน่เดนิผ่ำน

ประตวูงเดอืน* ประตหูนึง่ แล้วพูดกับตนเองว่ำ "เพียงไม่ก่ีปีเขำก็เลือ่นข้ึน

ถึงขั้นสี่ เร็วเกินไปแล้วกระมัง"

ตูร้ัว่กับเหลยีนเชีย่วไม่รูเ้รือ่งในรำชส�ำนัก พวกนำงได้ยินแล้วก็สงสัย 

"คณุหน ูเพียงแค่เห็นหน้ำกัน ท่ำนรูไ้ด้อย่ำงไรว่ำนำยท่ำนเก้ำอยู่ข้ันส่ีเจ้ำคะ"

"ต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่ำกง โหว รำชบุตรเขยถึงขั้นสี่จะสวมชุดสีแดง  

ขัน้สีน่ัน้ไม่ต�ำ่แล้ว ขุนนำงขัน้สำมในรำชส�ำนกันบัไปนบัมำก็มเีพียงไม่ก่ีคน"  

เฉิงอวี๋จิ่นพูดจบก็ชะงักฝีเท้ำทันใด "แย่แล้ว"

พวกนำงหยุดอยู่ใต้เหมยแดงต้นหนึ่งพอดี หิมะขำวดอกเหมยแดง 

* ประตูวงเดือน คือประตูที่เจำะเป็นรูปวงกลม
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เฉิงอว๋ีจิ่นสวมเสื้อคลุมกันลมสีแดงสด ย่ิงท�ำให้หน้ำตำพริ้มเพรำรำว 

ภำพวำด ผิวหน้ำขำวกระจ่ำงใส

"มำรดำผู้ให้ก�ำเนิดของเขำคือเสี่ยวเซวียซื่อ แม่ของฮั่วฉำงยวนก็ 

แซ่เซวียเช่นกัน" หำกดูจำกชื่อสกุล ไม่อำจตัดสินฐำนะของเสี่ยวเซวียซื่อ

กับฮั่วเซวียซื่อได้ อย่ำงไรเสียควำมเป็นมำของท้ังสองคนน้ีก็แตกต่ำงกัน

รำวฟ้ำกับดิน แต่เฉิงอว๋ีจิ่นเคยผ่ำนช่วงเวลำชำติก่อนในควำมฝัน นำง

บังเอิญได้รู้ว่ำสองคนนี้เป็นพี่น้องญำติห่ำงๆ กันจริงๆ

เฉงิอว๋ีจิน่หมนุตัวเดินย้อนกลบัทนัที เหลยีนเชีย่วกับตูร่ั้วมองหน้ำกัน 

แล้วรีบไล่ตำมไป

ในเวลำนี้เองเฉิงหยวนจิ่งก้ำวเท้ำข้ำมธรณีประตูที่หรูหรำท่ีสุด 

ในจวนอี๋ชุนโหว ถอดเสื้อคลุมออก บ่ำวรับมำแล้วพำดไว้บนเตำก�ำยำน

ละลำยเกล็ดหิมะบนเสื้ออย่ำงตั้งใจ

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงฝืนลุกจำกเตียงคนป่วย รีบเดินสองก้ำวไปทำง

ประตู เกือบจะหกล้ม เฉิงหยวนจิ่งตำเร็วมือไวประคองท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิง

เอำไว้ ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงยังไม่ทันพูดอะไรดวงตำก็มีน�้ำรื้นแล้ว

เฉิงหยวนจิ่งเพียงแค่ยกมือขึ้น บ่ำวไพร่ก็พำกันทยอยเดินออกไป 

หลังจำกภำยในห้องไม่มีผู้ใดแล้ว ทำ่นโหวผู้เฒำ่เฉิงยืนข้ึนตัวส่ัน งอเข่ำ

จะคำรวะเฉิงหยวนจิ่ง "รัชทำยำท พระองค์เสด็จกลับมำแล้วหรือ"

เฉงิหยวนจิง่ประคองแขนของท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิ ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิ 

อยำกจะคุกเข่ำลงหลำยครั้งกลับถูกเขำพูดยับย้ังเอำไว้ "ท่ำนโหว เชิญ 

ลุกขึ้นเถอะ"

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิฝืนกลัน้น�ำ้ตำไว้ เขำไม่ยอมนัง่ พูดว่ำ "กระหม่อม
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จะนั่งเสมอพระองค์ได้อย่ำงไร นี่ไม่เหมำะสมกับธรรมเนียม"

"ท่ำนโหวพูดตลกแล้ว จะมธีรรมเนยีมอะไรกัน" เฉงิหยวนจิง่หัวเรำะ 

แต่ในดวงตำกลับเรียบเฉย "ท่ำนโหว ตอนนี้ข้ำแซ่เฉิง ครั้งหน้ำห้ำมเรียก

เช่นนี้อีก"

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงรีบรับปำก เขำไม่กล้ำขัดควำมต้องกำรของ 

เฉิงหยวนจิ่ง น่ังลงตรงข้ำมกับเฉิงหยวนจิ่งช้ำๆ ทว่ำแม้จะน่ังอยู่ แต ่

ครึ่งตัวของเขำกลับดูอ่อนแรง

"กระหม่อมขอบังอำจเรียกพระองค์ว่ำ 'จิ่วหลำง*' ก็แล้วกัน"

เฉิงหยวนจิ่งผำยมือส่งสัญญำณ "ท่ำนโหวเชิญตำมสบำย"

"จิ่วหลำง ท่ำนอยู่ข้ำงนอกสถำนกำรณ์เป็นไปด้วยดี เหตุใดจู่ๆ จึง

กลับมำ"

"ได้ยินว่ำท่ำนป่วยหนัก ข้ำท่ีเป็นเด็กรุ่นหลังจะสบำยใจได้อย่ำงไร 

อีกอย่ำงข้ำจะหลบอยู่ข้ำงนอกไปตลอดไม่ได้ ดังนั้นจึงย้ำยกลับมำท่ี 

เมอืงหลวง ปรนนบิติัท่ำนโหวพักฟ้ืนอย่ำงดี วนัหน้ำจะพักอยู่ในเมอืงหลวง

แล้ว"

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงทั้งดีใจและทอดถอนใจ เฉิงหยวนจิ่งแม้จะเป็น

โอรสของฮ่องเต้ แต่อย่ำงไรเสียก็เลี้ยงอยู่ภำยใต้ชื่อของเขำมำหลำยปี  

จะไม่มีควำมผูกพันได้อย่ำงไร

ฤดหูนำวปีท่ีแล้วท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิป่วยหนัก หลงัจำกนัน้ร่ำงกำยก็

ไม่เหมอืนก่อน ระยะนีท่้ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิรูส้กึตลอดว่ำเวลำของเขำใกล้หมด 

แล้ว เขำย้อนคิดถึงชีวิตของตนเอง เกิดในจวนโหวสูงศักดิ์ ตอนอำยุน้อย

มชีวิีตดเีย่ียม แม้จะเจบ็ปวดท่ีเสยีคนรกั แต่ตอนอำยุสำมสบิปีโชคดไีด้พบ 

* หลำง เป็นค�ำท่ีใช้เรียกบุรุษ ใช้ในหลำยกรณี เช่น ภรรยำเรียกสำมี บ่ำวเรียกเจ้ำนำย ในที่นี้ 'จิ่วหลำง'  
หมำยถึงบุตรชำยล�ำดับที่เก้ำของสกุล
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กับคนรกัอกีครัง้ ครองคูก่นัเป็นเวลำนำน บัน้ปลำยชวิีตยังแบกควำมหวงั

ของท้ังแคว้นเอำไว้ ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิไม่มอีะไรให้เสียดำยอกีแล้ว ส่ิงเดยีว

ที่ติดค้ำงในใจก็คือองค์รัชทำยำทที่ปกปิดชื่อแซ่ อยู่ภำยนอกตำมล�ำพัง

ดังน้ันวันนี้เห็นเฉิงหยวนจิ่งกลับมำ ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงรู้สึกดีใจ 

อย่ำงมำก เขำเชด็น�ำ้ตำทีห่ำงตำ กุมมอืของเฉงิหยวนจิง่แล้วพูดว่ำ "กลบัมำ 

ก็ดี...กลับมำก็ดี ท่ำนอยู่พักในเมืองหลวงให้ดี ฝ่ำบำททอดพระเนตรแล้ว

ก็ผ่อนคลำยพระทัยลงได้"

เฉงิหยวนจิง่หยุดน่ิงไปนำน จงึถำมว่ำ "ฝ่ำบำท...ระยะนีพ้ระวรกำย

ดีหรือไม่"

"ฝ่ำบำทพระวรกำยดทีกุอย่ำง แค่เพียงไม่มท่ีำนอยูเ่บือ้งพระพักตร์ 

ทรงได้พบท่ำนในกำรสอบเตี้ยนซื่อ* ครั้งนั้นไม่ง่ำยนัก เพียงพริบตำท่ำน

ก็ไปรับต�ำแหน่งนอกเมืองแล้ว ฝ่ำบำทในพระทัยเป็นห่วง ในงำนฉลอง

ชำยแดนครัง้ก่อน ฝ่ำบำททอดพระเนตรชำยหนุ่มผูห้นึง่ทีอ่ำยุใกล้กับท่ำน 

ยังสะอื้นออกมำอย่ำงกลั้นไม่อยู่ด้วย"

พูดถึงฮ่องเต้ เฉิงหยวนจิ่งก็น่ิงเงียบอยู่นำน ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิง 

ถอนหำยใจ พูดช้ำๆ ว่ำ "จิ่วหลำง กระหม่อมรู้ว่ำท่ำนได้รับควำมล�ำบำก

มำกมำตั้งแต่เด็ก ทั้งที่เป็นเชื้อพระวงศ์แต่กลับต้องแบกรับชื่อว่ำเป็น 

ลูกนอกสมรส ทว่ำฝ่ำบำทกม็ีควำมทกุข์เช่นกนั ตอนนี้หยำงไทเฮำยังทรง

แขง็แรงอยู่ หยำงฝูเ่ฉงิกุมอ�ำนำจในรำชส�ำนกั ในต�ำหนกัในหยำงฮองเฮำ

ประทับอยู่ทุกวัน ฝ่ำบำทใช่ว่ำจะไม่ทรงอยำกรับท่ำนกลับมำ แต่ว่ำ... 

ทรงท�ำไม่ได้"

* กำรสอบเตีย้นซือ่ คอืกำรสอบขนุนำงหน้ำพระทีน่ั่ง ซึง่เป็นกำรสอบระดับสงูสดุในกำรสอบขุนนำงจีนในสมยั
โบรำณ ผู้ที่สอบได้เป็นบัณฑิตเอกสำมขั้น (จิ้นซื่อ) เรียงตำมล�ำดับคะแนน ได้แก่ บัณฑิตเอกขั้นหน่ึง เรียกว่ำ 
'บัณฑิตจิ้นซื่อระดับสูง' มีสำมคน เรียกว่ำจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหย่ียน และท่ันฮวำ บัณฑิตเอกขั้นสอง 
เรียกว่ำ 'บัณฑิตจิ้นซื่อระดับรอง' และบัณฑิตเอกขั้นสำม เรียกว่ำ 'บัณฑิตถงจิ้นซื่อ'
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"ข้ำรู้" เฉิงหยวนจิ่งเลื่อนสำยตำกลับมำแล้วยิ้มอย่ำงสงบนิ่งและ

เรียบเฉย "ข้ำย่อมรู้ว่ำฝ่ำบำททรงผ่ำนมำอย่ำงไม่ง่ำยนัก ข้ำเป็นขุนนำง 

ก็ควรแบ่งเบำควำมไม่สบำยพระทัยของพระองค์"

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิเห็นภำพน้ีแล้วในใจมคีวำมรูส้กึเศร้ำใจท่ีพูดไม่ออก  

เขำยังอยำกจะพูดปลอบ แต่เห็นสหีน้ำของเฉงิหยวนจิง่แล้ว เขำก็ย้ังปำกไว้  

บนใบหน้ำของเฉงิหยวนจิง่ไม่ได้แสดงควำมดดุนั โกรธเกรีย้ว อยู่นอกเมอืง 

มำสำมปี เขำมีควำมสุขุมลุ่มลึกย่ิงขึ้น ไม่แสดงควำมรู้สึกออกมำ ทว่ำ 

สิ่งนี้ช่วยเสริมบำรมีของเขำได้มำกขึ้น

ตัดสินใจเด็ดขำด มีควำมลึกล�้ำยำกจะคำดเดำได้

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิคดิว่ำเฉงิหยวนจิง่มบีำรมขีองคนทีเ่ป็นผู้น�ำมำกข้ึน 

แล้ว หำกน่ีเป็นลกูหลำนสกุลเฉงิของพวกเขำจรงิ ต่อให้ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิ 

ตำยไปตอนนีก็้สบำยใจแล้ว น่ำเสยีดำยสกุลเฉงิของพวกเขำจะมีวำสนำนี ้

ได้อย่ำงไร คนเขำมิใช่แซ่เฉิง ชื่อตัวก็ไม่ใช่เฉิงหยวนจิ่ง

เขำคือหลี่เฉิงจิ่ง องค์รัชทำยำทที่หำยสำบสูญไปสิบสี่ปี

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิอยู่ในรำชส�ำนกัมำหลำยปี ควำมสำมำรถในกำร

จบัค�ำพูดสงัเกตสหีน้ำยังคงอยู่ เขำเห็นท่ำทำงเฉงิหยวนจิง่ไม่อยำกพูดถึง

ฮ่องเต้มำกนกั จงึค่อยๆ เปลีย่นเรือ่งพูด ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิเอ่ยว่ำ "จิว่หลำง 

ท่ำนจำกไปครัง้น้ีนำนสำมปี วันเทศกำลก็กลบัมำไม่ได้ ฉวยโอกำสตอนนี ้

เพ่ิงกลับเมืองหลวง ค�ำสั่งโยกย้ำยของกรมปกครองยังไม่ลงมำ ท่ำน 

ก็พักผ่อนในบ้ำนให้มำกสักสำมสี่วันเถอะ ท่ำนอำจจะยังไม่เคยเห็น  

เด็กรุ่นหลังหลำยคนในสกุลเฉิงต่ำงเติบโตกันหมดแล้ว"

เฉิงหยวนจิ่งนึกถึงฉำกที่ได้เห็นตรงระเบียงทำงเดินเมื่อครู่ขึ้นมำ

ทันใด
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เขำคิดว่ำตนเองอำจจะเคยเห็นมำแล้ว

เฉิงหยวนจิ่งเกิดควำมสงสัยขึ้นมำเล็กน้อย พอดีวันนี้ไม่มีงำนอะไร 

จึงถำมเพิ่มอีกหลำยประโยค "วันนี้ข้ำเห็นมีแขกมำ เป็นผู้ใดหรือ"

"แขกหรือ" ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงสงสัย เขำป่วยหนักพักฟื้นอยู่ ข่ำว 

แขกภำยนอกย่อมมำไม่ถึงหูของเขำ

เฉิงหยวนจิ่งเห็นดังนั้นจึงพูดว่ำ "เป็นชำยหนุ่มคนหนึ่ง อำยุไม่มำก 

เป็นคนในกองทัพ"

เฉิงหยวนจิ่งพูดเช่นนี้ ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงก็เข้ำใจในทันที ผู้ที่เป็น

ทหำรอำยุน้อย สำมำรถมำปรำกฏตวัทีเ่รอืนส่วนในของสกุลเฉงิในตอนนีไ้ด้  

จะมใีครได้อกี เขำพูดด้วยรอยย้ิมว่ำ "นัน่คอืบตุรชำยสกลุฮัว่จวนจิง้หย่งโหว  

ชื่อว่ำฉำงยวน ปีที่แล้วหมั้นหมำยกับหลำนสำวคนโตของท่ำน"

"อ้อ" เฉิงหยวนจิ่งมีควำมสนใจมำกข้ึน ในดวงตำของเขำปรำกฏ 

รอยย้ิมเป็นประกำย หยุดคิดไปครูห่นึง่ จงึค่อยพูดว่ำ "แต่ว่ำพวกเขำทีเ่ป็น 

คู่หมั้นคู่หมำยกัน ควำมสัมพันธ์กลับดูไม่ค่อยดีนัก"

"อะไรนะ!" ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิตกใจอย่ำงมำก ในสมองงุนงง หลงัจำก 

ตำมหำเสี่ยวเซวียซื่อเจอ เขำก็สนใจแต่เสี่ยวเซวียซื่อ ภำยหลังได้รู้ฐำนะ

ของเฉิงหยวนจิ่ง เขำก็ทุ่มเทจิตใจกับวำงแผนเพ่ือเฉิงหยวนจิ่ง ท่ำนโหว 

ผูเ้ฒ่ำเฉงิสนใจบรรดำหลำนชำยหลำนสำวในเรอืนส่วนในน้อยมำก...หรอื

เรียกได้ว่ำไม่เคยสนใจเลย

แต่อย่ำงไรเสียเขำก็รู้ว่ำบุตรสำวคนโตของบ้ำนรองถูกยกให้เป็น

บุตรสำวของสะใภ้ใหญ่ หลำยปีมำนี้เป็นเด็กเชื่อฟังรู ้ควำม กตัญญู 

อย่ำงมำก แม้ว่ำเขำกับเฉงิอว๋ีจิน่จะไม่มคีวำมผกูพันกันเท่ำใดนกั แต่ด้วย

ฐำนะญำติผู้ใหญ่ย่อมหวังว่ำหลำนสำวจะมีชีวิตท่ีดี ตอนท่ีเฉิงอว๋ีจิ่น 
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หมั้นหมำยกับฮั่วฉำงยวน เขำยังรู้สึกเบิกบำนใจแทนนำงอยู่พักหนึ่ง

แต่เพ่ิงผ่ำนไปเพียงสองเดือน หรอืจะเกิดควำมเปล่ียนแปลงอะไรข้ึน

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงไม่ค่อยสอบถำมเรื่องรำวในบ้ำน แต่ในด้ำนน้ี 

มคีวำมมัน่ใจอย่ำงมำก จงึพูดว่ำ "หลำนสำวคนโตของท่ำนเป็นคนเชือ่ฟัง 

รู้ควำมที่สุดแล้ว คงเป็นเจ้ำหนุ่มสกุลฮั่วท�ำไม่ถูก ท�ำให้นำงเจ็บช�้ำใจ"

เฉิงอวี๋จิ่นเจ็บช�้าใจ? ดูไม่ค่อยเหมือนนัก

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงไม่ได้สังเกตสีหน้ำประหลำดใจของเฉิงหยวนจิ่ง 

พร�ำ่บ่นต่อไปว่ำ "วันหน้ำค่อยเรยีกเจ้ำใหญ่เข้ำมำสอบถำมด ู เขำกอ็ำยุมำก 

แล้ว ดูสิว่ำเป็นพ่อประเภทไหน จริงสิ จิ่วหลำง ฮั่วฉำงยวนกับท่ำนก็มี 

ควำมเกี่ยวพันด้วยเช่นกัน"

เฉิงหยวนจิ่งรู้สึกแปลกใจ เขำเลิกคิ้วขึ้น "อย่ำงนั้นหรือ"

"แม่ของฮัว่ฉำงยวนแซ่เซวียเช่นเดยีวกัน เป็นพ่ีน้องห่ำงๆ กับเสว่ียหลนั"

เรือ่งนีเ้ฉงิหยวนจิง่ไม่รูจ้รงิๆ ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิอธิบำยว่ำ "ในตอนนัน้ 

บ้ำนของเสว่ียหลนัได้รบัควำมเดือดร้อนไปด้วย ถูกเนรเทศออกไปท้ังบ้ำน  

บ้ำนเกิดของฮั่วเซวียซื่ออยู่ไกล กอปรกับโทษนี้มำไม่ถึงหญิงท่ีแต่งออก 

จึงถูกปล่อยไป"

'เสว่ียหลัน' เป็นชื่อของ 'เสี่ยวเซวียซื่อ' เฉิงหยวนจิ่งถูกรับมำท่ี 

เมืองหลวง เสี่ยวเซวียซื่อเป็นผู้เลี้ยงดู ในด้ำนควำมหมำยบำงอย่ำง  

เสี่ยวเซวียซื่อก็ถือเป็นมำรดำที่เลี้ยงดูเขำ

เฉิงหยวนจิ่งพยักหน้ำ ดูท่ำเขำย้ำยเข้ำเมืองหลวงมำ จ�ำเป็นต้อง

ตรวจสอบตื้นลึกหนำบำงของแต่ละจวนให้ดีแล้ว

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิกับเฉงิหยวนจิง่ก�ำลงัพูดคยุกนัอยู่ บ่ำวท่ีอยู่ข้ำงนอก 

เพ่ิมน�้ำหนักฝีเท้ำมำแต่ไกล ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงกับเฉิงหยวนจิ่งจึงหยุด 
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กำรสนทนำลง

คนท่ีเฝ้ำยำมอยู่หน้ำประตคูำรวะ "ท่ำนโหว นำยท่ำนเก้ำ คุณหนใูหญ่ 

มำเยี่ยมคำรวะขอรับ"

เย่ียมคารวะ? เฉงิหยวนจิง่ส่ำยหน้ำฉกีย้ิม รู้สกึมำกข้ึนว่ำหลำนสำว

คนน้ีน่ำสนใจ นำงไม่วำงใจในตวัเขำถึงขัน้น้ี เพ่ิงผ่ำนไปไม่นำนก็ไล่ตำมมำ 

เสียแล้ว

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิได้ยินก็ขมวดคิว้เช่นกัน ปกตเิขำไม่ได้ให้เด็กรุน่หลงั 

มำเย่ียมคำรวะ มีเพียงวันท่ีหนึ่งและวันท่ีสิบห้ำเหล่ำบุตรชำยหลำนชำย

จะมำหำเป็นพิธี หลำนสำวในหนึ่งปีได้เจอหน้ำเพียงไม่ก่ีครั้ง เหตุใด 

เฉิงอวี๋จิ่นจึงคิดอยำกจะมำเยี่ยมคำรวะเขำ

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำมองเฉิงหยวนจิ่งเป็นเชิงถำม

เฉิงหยวนจิ่งยิ้มพยักหน้ำ พูดว่ำ "เชิญคุณหนูใหญ่เข้ำมำเถอะ"
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เฉงิอว๋ีจิน่เข้ำประตูมำ กวำดตำมองเฉงิหยวนจิง่อย่ำงไม่แสดงสหีน้ำ

ก่อนครูห่น่ึง จำกนัน้นำงจงึก้มหน้ำ คำรวะท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิตำมมำรยำท 

"หลำนคำรวะท่ำนปู่ ขอให้ท่ำนปู่สุขภำพแข็งแรง"

พอพูดจบเฉิงอว๋ีจิ่นเบี่ยงตัวเล็กน้อย คำรวะเฉิงหยวนจิ่ง "หลำน

คำรวะท่ำนอำเก้ำ ขอให้ท่ำนอำเก้ำมีควำมสุขสมบูรณ์"

เฉิงหยวนจิ่งยกมือขึ้นเบำๆ พูดว่ำ "ลุกขึ้น"

เฉงิอวีจ๋ิน่ค่อนข้ำงแปลกใจ ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิยังอยู่ท่ีนี ่ เฉงิหยวนจิง่ 

กลบัพูดตดัสนิใจเองได้หรอื นำงแอบมองไปทำงท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิ พบว่ำ 

อกีฝ่ำยสงบเรยีบเฉยรำวกับไม่รูส้กึถงึควำมไม่เหมำะสมอย่ำงไรแม้แต่น้อย

เอำเถอะ ในเมื่อท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงไม่สนว่ำถูกบุตรชำยล่วงเกิน  

นำงจะถือสำอะไรได้ เฉิงอว๋ีจิ่นยืนขึ้น พูดกับเฉิงหยวนจิ่งด้วยรอยย้ิม 

"หลำนไม่รู้ว่ำท่ำนอำเก้ำกลับมำวันนี้ จึงเสียมำรยำทไม่ได้มำต้อนรับ  

5
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ท่ำนอำเก้ำ ระหว่ำงทำงเรียบร้อยดีหรือไม่"

เฉิงหยวนจิ่งมองรอยยิ้มงดงำมรำวดอกไม้ของเฉิงอวี๋จิ่น ภำยในใจ

คดิว่ำเขำจำกเมอืงหลวงไปนำนมำกจรงิๆ ตำมควำมเคล่ือนไหวในเมอืงหลวง 

ไม่ทนัแล้ว หญิงสำวในตอนน้ีอำยุไม่มำก มรีปูโฉมท่ีงดงำม หำกไม่ได้เหน็

ด้วยตำตนเอง เฉิงหยวนจิ่งก็ไม่เชื่อว่ำหญิงสำวที่อ่อนโยนงดงำมเช่นนี้ 

จะตบหน้ำคู่หมั้นอย่ำงนั้น

เฉงิหยวนจิง่พูดว่ำ "ไม่เป็นไร เรือ่งรำวภำยนอกเดมิทก็ีไม่ควรให้เจ้ำ

ที่เป็นเด็กรุ่นหลังต้องวุ่นวำยใจอยู่แล้ว"

เฉิงอวี๋จิ่นได้ยินค�ำว่ำ 'เด็กรุ่นหลัง' จำกปำกของเฉิงหยวนจิ่ง ในใจ

มคีวำมรูส้กึแปลกๆ ท่ีพูดไม่ออก เฉงิหยวนจิง่กับนำงดแูล้วอำยุไม่ต่ำงกัน

มำกนัก แต่เรียกนำงว่ำเด็กรุ ่นหลังออกมำอย่ำงเป็นธรรมชำติเช่นนี้  

เฉิงอวี๋จิ่นไม่อำจท�ำใจสงบยอมรับได้

แต่ผู้ใดใช้ให้ท่ำนปู่ของนำงยำกจะลืมรักเก่ำได้เล่ำ เฉิงอวี๋จิ่นท�ำได้

เพียงยอมรับท่ำนอำที่อำยุมำกกว่ำนำงเพียงห้ำปีเท่ำนั้น

เฉิงอว๋ีจิ่นอยู่ที่นี่พอดี ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงจึงถำมว่ำ "หลำนเอ๋ย  

ปู่ขอถำมเจ้ำ ระหว่ำงเจ้ำกับเจ้ำหนุ่มสกุลฮั่วนั่นเกิดเรื่องอะไรขึ้น"

เฉงิอว๋ีจิน่แอบปรำยตำมองเฉงิหยวนจิง่แวบหนึง่ ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉงิ

ไม่เคยสอบถำมเรื่องภำยนอก สำมำรถรู้เรื่องเช่นนี้ได้ ไม่ต้องคิดอะไร  

ต้องเป็นเฉิงหยวนจิ่งน�ำมำบอกแน่นอน เฉิงอว๋ีจิ่นคิดว่ำนำงแอบกระท�ำ 

และลงมอือย่ำงรวดเรว็แล้ว แต่เฉงิหยวนจิง่กลบัหนัหน้ำมำได้เหมำะเจำะ 

ทั้งยังยิ้มให้เฉิงอวี๋จิ่นอีกด้วย

เฉิงอว๋ีจิ่นต่ืนตระหนกมำกขึ้น นำงไม่มั่นใจว่ำเฉิงหยวนจิ่งพูดกับ

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำอย่ำงไร ดังนัน้จงึพูดอย่ำงระวังตัวไปก่อน "ท่ำนปู ่หลำนกับ
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ท่ำนโหวฮั่ว...ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอันใดกันแล้ว"

"อะไรนะ" ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงขมวดคิ้ว "อำยยุังน้อย พูดจำเหลวไหล

อะไร เจ้ำเป็นว่ำที่ภรรยำที่ยังไม่แต่งเข้ำบ้ำนของเขำแล้ว วันหน้ำต้อง 

ใช้ทั้งชีวิตร่วมกับเขำ จะเรียกว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันแล้วได้อย่ำงไร"

เฉงิอว๋ีจิน่ก้มหน้ำ เผยให้เห็นควำมเศร้ำเสยีใจท่ีพอเหมำะ "ท่ำนโหวฮัว่ 

วันนี้...มำที่นี่เพื่อถอนหมั้นเจ้ำค่ะ"

"อะไรนะ!" ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิครัง้นีต้กใจย่ิงขึน้ แม้แต่เสยีงพูดก็ดงัขึน้ 

โดยไม่รูต้วั เฉงิหยวนจิง่แปลกใจไปชัว่พรบิตำเช่นกัน ท่ีแท้เป็นกำรถอนหมัน้  

มน่ิำเล่ำนำงจงึเลง็ฝ่ำมอืไปบนใบหน้ำของอกีฝ่ำย หำกเป็นเช่นนีก็้สมควร

โดนตบแล้ว

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงไม่รู้เรื่องกำรถอนหมั้น ดูท่ำแล้วก็ไม่รู้เรื่องที่นำง

ตบฮั่วฉำงยวนไปทีหนึ่งเช่นกัน ครำวนี้เฉิงอว๋ีจิ่นวำงใจได้แล้ว ที่แท้ 

เฉิงหยวนจิ่งไม่ได้บอกอะไรท่ำนโหวผู้เฒ่ำมำกนัก และยังบอกน้อยกว่ำ 

ที่นำงคำดไว้มำก

เฉิงอว๋ีจิ่นผ่อนคลำยมือเท้ำ พูดฟ้องเสียงเบำ "หลำนไม่รู้จริงๆ ว่ำ

เพรำะเหตใุด ทัง้ท่ีก่อนหน้ำนีก็้ด�ำเนนิด้วยดมีำตลอด แต่เช้ำวันน้ีท่ำนโหวฮัว่ 

จู่ๆ  ก็มำทีจ่วน พอเข้ำมำก็พูดจำเย็นชำว่ำจะถอนหมัน้ หลำนงุนงงท�ำส่ิงใด 

ไม่ถูก อยำกไปลองถำมดวู่ำนีม่นัเรือ่งอะไรกัน ผลปรำกฏได้ยินเขำบอกกับ 

ท่ำนย่ำว่ำ..."

เฉิงอว๋ีจิ่นก้มหน้ำลงต�่ำรำวกับว่ำกลั้นน�้ำตำไม่อยู่แต่ไม่อยำกให้ 

ผู้ใดเห็น จงใจก้มหน้ำไม่ยอมให้เห็น

เฉิงหยวนจิ่งยิ้มแต่ไม่พูดอะไร มองดูเฉิงอวี๋จิ่นร้องไห้พูดฟ้องอย่ำง

เงียบๆ หากนางร้องไห้จริงๆ ล่ะก็นะ



59จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงรู้สึกเป็นห่วง เอ่ยถำมว่ำ "เขำพูดว่ำอะไร"

"เขำบอกว่ำไม่มีเหตุผล เขำแค่เพียงอยำกจะถอนหมั้นกับหลำน 

หลังจำกนั้นเขำยังบอกว่ำชื่อเสียงของหลำนเสียหำย ทั้งยังบอกว่ำหลำน

เป็นคนเสแสร้ง หลังจำกเขำถอนหมั้นแล้วคงไม่มีใครมำแต่งงำนกับ 

หลำนอีก"

เฉิงหยวนจิ่งเลิกค้ิวขึ้น เหลือบมองเฉิงอว๋ีจ่ินก่ึงย้ิมก่ึงไม่ย้ิมครู่หน่ึง 

ค�ำพูดนีต้ัง้ใจพูดให้เขำฟัง ตอนน้ันเขำเดินเข้ำมำจำกข้ำงนอก เดมิทอียำก

จะไปเย่ียมดอูำกำรป่วยของท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิ ผลปรำกฏว่ำเจอชำยหญิง

คู่หนึ่งทะเลำะกันที่ระเบียงทำงเดิน เฉิงหยวนจิ่งรับรู้โดยสัญชำตญำณ  

เขำชะงักฝีเท้ำ คิดว่ำจะรอให้ชำยหญิงคู่น้ีทะเลำะกันเสร็จแล้วค่อยเดิน 

ผ่ำนไป

แม้ว่ำเทียบจำกเวลำแล้ว เฉิงหยวนจิ่งจะเป็นผู้ที่มำถึงก่อน

กลับไม่เคยคิดเลยว่ำเขำจะได้เห็นละครที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้

จนกระทัง่ถึงตอนนีค้ณุหนใูหญ่สกุลเฉงิผูน้ี้ยังคงวำงแผนอยู ่ 'ชือ่เสยีง 

เสียหำย' 'เสแสร้งแกล้งท�ำ' เป็นค�ำพูดเดิมของฮ่ัวฉำงยวน แต่หลังจำก 

ถูกเฉิงอวี๋จ่ินปรับล�ำดับค�ำพูดเหมือนไม่ตั้งใจแล้ว ควำมหมำยน้ันกลับ 

แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง เฉิงอวี๋จิ่นอยำกได้ผลประโยชน์จำกกำรแสดง

ควำมเจ็บช�้ำใจต่อท่ำนปู่ แต่ก็กลัวว่ำจะถูกเขำเปิดโปง ดังนั้นจึงจงใจ 

เล่นกับตัวอักษร

เฉิงหยวนจิ่งยังไม่มีเวลำว่ำงมำท�ำเรื่องเช่นนี้

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงได้ยินแล้วโกรธเกรี้ยวจริงดังคำด ด่ำชำยหนุ่ม 

รุน่หลำนแซ่ฮัว่อย่ำงแรง เฉงิอวีจ๋ิน่ฟังแล้วสบำยใจ คอยพูดเสรมิอยู่ตลอด 

ดวงตำของนำงด�ำขลับสุกใส กลอกหน่ึงรอบเบำๆ ดูงดงำมอย่ำงมำก  
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แววตำเลื่อนไปท่ีตัวของเฉิงหยวนจิ่ง นำงพูดว่ำ "ท่ำนโหวฮั่วมีผลงำน 

กำรทหำรติดตัว ต�ำแหน่งโหวยังเป็นต�ำแหน่งที่อยู่ในควำมดูแลของ 

ฝ่ำบำทอกีด้วย อนำคตของเขำไร้ขดีจ�ำกัด จะไม่เห็นข้ำอยู่ในสำยตำก็เป็น

เร่ืองปกต ิแต่ว่ำเขำดูหมิน่ข้ำไม่เป็นไร ทว่ำไม่มเีหตุผลทีจ่ะย�ำ่ยีท้ังสกุลเฉงิ  

ท่ำนอำเก้ำ ท่ำนว่ำถูกต้องหรือไม่"

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงมองเฉิงหยวนจิ่งอย่ำงต่ืนตระหนกแวบหนึ่ง  

องค์รัชทำยำทมีแต่ออกค�ำสั่ง ใต้หล้ำนี้มีใครกล้ำใช้น�้ำเสียงเช่นน้ีพูดกับ 

องค์รัชทำยำทบ้ำงเล่ำ ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงปั้นหน้ำนิ่ง พูดต�ำหนิว่ำ "อวี๋จิ่น 

อย่ำเหิมเกริม"

เหิมเกริม? นางเหิมเกริมที่ใดกัน เฉิงอว๋ีจิ่นตะลึงงัน ตอนพูดคุย 

เจ้ำถำมข้ำตอบ ใครบ้ำงไม่ท�ำเช่นนี้ ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงกลับบอกว่ำนำง 

เหิมเกริม

มิน่ำฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงจึงแค้นเสี่ยวเซวียซื่ออย่ำงมำก ควำมล�ำเอียง

ของท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงชัดเจนเกินไปแล้วกระมัง

เฉงิหยวนจิง่รบัรูไ้ด้ว่ำคุณหนูใหญ่เฉงิมองส�ำรวจตวัเขำอย่ำงไม่พอใจ 

แวบหน่ึง แม้จะไม่แสดงออก แต่คงจะแอบกลอกตำขำวอยู่ในใจ เฉงิหยวนจิง่ 

ไม่ได้สนใจ ย้อนถำมว่ำ "ต�ำแหน่งโหวของฮัว่ฉำงยวนอยู่ในควำมดูแลของ

ฝ่ำบำทหรือ"

"อ้อ เรื่องนี้หรือ" ท่ำนโหวผู้เฒ่ำพูดอธิบำย "เป็นเรื่องที่ข้ำบอกเจ้ำ

ก่อนหน้ำน้ี ในงำนฉลองผลงำนฝ่ำบำททรงเห็นฮัว่ฉำงยวนมอีำยุใกล้เคยีง 

กับองค์รชัทำยำท จงึสอบถำมหลำยประโยค จำกนัน้คนเบือ้งล่ำงจงึจดักำร 

เรื่องบรรดำศักดิ์ของสกุลฮั่ว"

ค�ำพูดของท่ำนโหวผู ้เฒ่ำเฉิงพูดให้เฉิงหยวนจิ่งฟังโดยเฉพำะ  
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น่ำเสียดำยที่เฉิงอว๋ีจิ่นไม่รู ้เรื่องรำว นำงพูดต่อไปโดยไม่ได้คิดอะไร  

"พูดถึงที่สุดแล้ว ฮั่วฉำงยวนก็อำศัยบุญบำรมีขององค์รัชทำยำท ฝ่ำบำท

ทรงคดิถึงองค์รชัทำยำท จงึมพีระมหำกรณุำไปถึงสกุลฮัว่ ไม่รูว่้ำพวกเขำ

จะได้ใจเพียงใด"

ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิคำดไม่ถึงว่ำจะได้ยินค�ำพูดนี ้ เขำมองหน้ำเฉงิอว๋ีจิน่ 

อย่ำงตกใจ อ้ำปำกหุบไม่ลง กล้ำใช้ค�ำพูดตำมใจชอบพูดถึงองค์รัชทำยำท 

ทั้งยังพูดโดยไม่ใส่ใจรำวกับพูดคุยเรื่องในบ้ำนท่ัวไป บังอำจเกินไปแล้ว

กระมัง

เฉิงอว๋ีจิ่นตกใจ คิดว่ำตนเองไม่ระวัง พูดค�ำต้องห้ำมอะไรไปแล้ว 

"ข้ำ...ข้ำพูดสิ่งใดผิดหรือ"

เฉิงหยวนจิ่งท่ีอยู่ด้ำนข้ำงหัวเรำะเบำๆ แม้ว่ำหลังจำกท่ีเฉิงอว๋ีจ่ิน

เข้ำมำเขำกย็ิม้บำงๆ อยู่ตลอด แตต่อนนีไ้มเ่หมือนกนั เป็นเสียงหวัเรำะที่

รำวกับออกมำจำกใจจริงอย่ำงไรอย่ำงนั้น

นี่ดูเหมือนเป็นกำรแสดงอำรมณ์อย่ำงชัดเจนคร้ังแรกของเขำ  

เฉงิอว๋ีจิน่รูส้กึตกใจปนงุนงง ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิกลบัเหมอืนโล่งอกในทันใด 

มีรอยยิ้มออกมำเช่นกัน

ก่อนหน้ำนี้เขำพูดอยู่นำนมำก ไม่เห็นองค์รัชทำยำทแสดงท่ำทีใด 

และองค์รชัทำยำทยังไม่ยินดอีย่ำงมำกท่ีจะพูดถึงเรือ่งน้ีอกีด้วย คดิไม่ถึงว่ำ 

หลำนสำวพูดโอดครวญไปอย่ำงนั้นกลับคลำยปมในใจองค์รัชทำยำท  

ทั้งยังท�ำให้พระองค์ทรงพระสรวลออกมำได้อีกด้วย

องค์รัชทำยำทผ่ำนควำมทุกข์ในชีวิตมำตั้งแต่เด็ก กลำยเป็นคน 

สุขุมลุ่มลึกไม่แสดงควำมรู้สึกออกมำนำนแล้ว นี่เป็นกำรป้องกันตนเอง 

องค์รัชทำยำทเองก็ไม่ได้หัวเรำะมำนำนแล้ว ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงจ�ำไม่ได้
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แล้วว่ำครั้งสุดท้ำยที่เฉิงหยวนจิ่งหัวเรำะออกมำจำกใจจริงเกิดขึ้นเมื่อใด

เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นท่ำนปู่เปลี่ยนท่ำทีจำกเผชิญหน้ำกับศัตรูตัวฉกำจ 

เป็นยกภูเขำออกจำกอก แล้วจู่ๆ  กเ็หมอืนมคีวำมเศร้ำมำกมำย เฉงิอวีจ๋ิน่ 

เลิกคิ้วขึ้น ถำมด้วยรอยยิ้มว่ำ "ท่ำนปู่ ท่ำนอำเก้ำ เป็นอะไรไปหรือ"

"ไม่มีอะไร" ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิร่ำงกำยผ่อนคลำย ทันใดนัน้กป้ั็นหน้ำ

เคร่งขรมึพูดสัง่สอนเฉงิอว๋ีจิน่หนึง่ประโยค "วันหน้ำห้ำมวจิำรณ์งำนรำชส�ำนัก 

ตำมใจชอบอีก"

เฉิงอวี๋จิ่นก้มหน้ำ ตอบรับอย่ำงนอบน้อม "เจ้ำค่ะ"

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงวำงควำมหนักใจลง รู้สึกสบำยตัวในชั่วพริบตำ

รำวกับว่ำอำกำรป่วยก็ดีขึ้นอย่ำงมำกแล้ว เขำพูดกับเฉิงหยวนจิ่งว่ำ  

"จิ่วหลำง เจ้ำกว่ำจะกลับมำสักครั้งไม่ง่ำยนัก ไปเยี่ยมฮูหยินผู้เฒ่ำเถอะ"

ค�ำพูดของท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงนี้หำกจะพูดว่ำเป็นค�ำสั่ง มิสู้พูดว่ำ

เป็นกำรถำมจะดีกว่ำ ทว่ำเฉิงหยวนจิ่งยังคงใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง จึงค่อย

ยืนขึ้น พยักหน้ำเบำๆ ให้ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิง "ข้ำจะไปเย่ียมฮูหยินผู้เฒ่ำ 

ท่ำนโหวท่ำนพักผ่อนอย่ำงสบำยใจเถอะ"

ท่ำนโหวผู้เฒ่ำเฉิงรีบตอบรับ "อืม ได้"

เฉิงอว๋ีจ่ินมองอยู่ด้ำนข้ำง หรี่ตำลง กำรแสดงออกของพ่อลูกคู่น้ี 

ไม่ค่อยปกตินัก

เฉิงหยวนจิ่งลุกขึ้นแล้ว เฉิงอวี๋จิ่นจึงรีบพูดว่ำ "ท่ำนปู่ หลำนจะตำม

ท่ำนอำเก้ำไปพบท่ำนย่ำด้วย ไม่รบกวนท่ำนพักรักษำตัวแล้ว"

เฉงิอว๋ีจิน่ไล่ตำมไปทีป่ระตอูย่ำงรวดเรว็ เฉงิหยวนจิง่หำงตำกวำดไป 

ด้ำนหลังแวบหนึ่ง ไม่รู้สึกแปลกใจแม้แต่น้อย

ด้วยประสบกำรณ์ชีวิตในครอบครัวนำนปีของเฉิงอวี๋จิ่น ทั้งสองคน
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กล่ำวลำพร้อมกัน เห็นได้ชัดว่ำควรจะออกไปพร้อมกัน เดินทำงพร้อมกัน 

ทว่ำหลังจำกเฉิงอว๋ีจิ่นสวมเสื้อคลุมสีแดงสด เปลี่ยนรองเท้ำหนังแล้ว  

เฉิงหยวนจิ่งกลับไม่รอนำง เดินออกไปเสียแล้ว

เฉิงอว๋ีจิ่นตกใจอยู่ครู่ใหญ่ คนผู้น้ีเลื่อนต�ำแหน่งถึงขั้นสี่โดยอำศัย

ตนเองจริงหรือ กำรกระท�ำที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใด ไม่เห็นแก่หน้ำใครเช่นน้ี 

อย่ำว่ำแต่ในกลุม่ขนุนำงเลย ต่อให้เป็นในบ้ำนใหญ่ก็คงมชีวิีตต่อไปไม่ได้

กระมัง

เฉิงอวี๋จิ่นรีบร้อนสวมรองเท้ำ หยิบเตำพก* ทองแดงจำกมือสำวใช้

แล้วพลิกม่ำนประตูวิ่งออกไป

หลังจำกเดินออกไป ลมหนำวพัดวูบๆ เข้ำหน้ำ อำกำศมีควำมเย็น

หลงัจำกหมิะตก เฉงิหยวนจิง่เดินไปได้สกัระยะหน่ึง ทันใดนัน้ก็ได้ยินเสยีง

ตะโกนเรียกจำกข้ำงหลัง "ท่ำนอำเก้ำ!"

เฉิงหยวนจิ่งมีชำติก�ำเนิดเป็นพระโอรสองค์โตในฮองเฮำ วัยเด็ก 

ในวังหลวงวุ่นวำยยิ่งยวด แต่ต่อให้ต�ำหนักในหรือรำชส�ำนักจะต่อสู้กัน

อย่ำงไรก็ไม่มใีครกล้ำท�ำอะไรองค์ชำยใหญ่ อย่ำงน้อยก็ไม่สำมำรถท�ำได้

อย่ำงเปิดเผย เฉงิหยวนจิง่มชีวิีตสงูศกัดิแ์ต่เดก็ หลงัสำมขวบยังถูกฮ่องเต้

พำมำเลี้ยงดูข้ำงกำย ครั้นพอเข้ำห้ำขวบฮ่องเต้ก็ท�ำตำมกฎบรรพชน  

แต่งตั้งเขำเป็นองค์รัชทำยำท

ไม่มีใครกล้ำให้เฉิงหยวนจิ่งรอ และเฉิงหยวนจ่ิงก็ไม่มีนิสัยในกำร

รอคอยใครด้วยเช่นกัน

มีคนเรียกเขำจำกทำงด้ำนหลัง ยังขอให้เขำหยุดอีกด้วย นี่ส�ำหรับ

เฉงิหยวนจิง่แล้วเป็นเรือ่งแปลกใหม่มำก และเหมอืนถูกผีผลัก เฉิงหยวนจิง่ 

* เตำพก เป็นเครื่องให้ควำมอบอุ่นแบบพกพำที่มีมำตั้งแต่สมัยโบรำณจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นกล่องเล็กๆ 
มีหูหิ้วหรือเป็นตลับ มีลำยฉลุด้ำนบนเพื่อให้ไอร้อนจำกไฟที่จุดด้ำนในส่งควำมอบอุ่นออกมำ
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หยุดเดินจริงๆ หลุบตำลง มองดูร่ำงสีแดงเพลิงนั้นวิ่งมำทีละก้ำว

อ้อ ที่แท้นางวิ่งเป็นด้วย

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่รู ้ว่ำคนตรงหน้ำประชดนำงในใจอย่ำงไร นำงหยุด 

ตรงหน้ำเฉิงหยวนจิ่ง แม้จะไม่หยุดบ่นว่ำในใจว่ำคนอะไรวำงท่ำใหญ่โต

เช่นน้ี แต่เมือ่มเีรือ่งต้องขอร้องใครแล้ว เฉงิอวีจ๋ิน่จะท�ำได้ดมีำกมำตลอด 

นำงย้ิมหรี่ตำ ดวงตำรำวจันทร์เสี้ยว อ่อนโยนและงดงำม "ท่ำนอำเก้ำ  

ท่ำนเดินเร็วจริง"

เฉงิหยวนจิง่ยังคงมองนำงอย่ำงเงียบๆ เหน็เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่พูดจดุประสงค์ 

ท่ีเรียกเขำไว้อยู่นำน พลอยให้หมดควำมอดทน จึงเอ่ยถำมตำมตรง  

"มีเรื่องอะไร"

เฉิงอว๋ีจิ่นฝืนรักษำสีหน้ำของตนเองไว้ นำงกะพริบตำเผยรอยย้ิม

งดงำมมีมำรยำทของคุณหนูตระกูลใหญ่ "ท่ำนอำเก้ำเพ่ิงกลับมำ เดิมที

หลำนควรต้อนรับขับสู้ท่ำน แต่ว่ำ...กลับต้องให้ท่ำนอำเก้ำมำเจอกับ 

เรื่องวุ่นวำยไม่เป็นเรื่องบำงอย่ำงเข้ำ"

เฉิงหยวนจิ่งรู้ว่ำที่นำงไล่ตำมมำคิดจะท�ำอะไร เขำอมย้ิมเล็กน้อย 

อยำกดูว่ำนำงยังจะพูดอะไรได้อีก

เฉิงอว๋ีจิ่นยังคงรักษำรอยย้ิมท่ีงดงำม ในดวงตำปรำกฏแววกำร 

หยั่งเชิงมำกมำย "ทุกคนพูดกันว่ำเรื่องฉำวในบ้ำนไม่พูดไปภำยนอก แต่ 

เรือ่งนีพู้ดในบ้ำนก็ไม่ค่อยดนีกั หนึง่คอืท่ำนย่ำเป็นห่วงข้ำมำก ท่ำนปูก็่ยัง

ป่วยอยู่ เอำเรือ่งเลก็น้อยเช่นนีไ้ปท�ำให้ผูใ้หญ่ร�ำคำญใจเป็นกำรอกตญัญู

อย่ำงมำก สองคือเรื่องกำรแต่งงำนอย่ำงไรก็เก่ียวกับชื่อเสียง ถ้ำแค่ข้ำ 

คนเดียวก็ช่ำงเถอะ แต่ทำงจิ้งหย่งโหวก็เป็นคนที่ฮ่องเต้ทรงให้กำรดูแล  

มีควำมส�ำคัญระดับหน่ึงเบื้องพระพักตร์ฮ่องเต้ พวกเรำพูดเรื่องส่วนตน
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ของเขำตำมอ�ำเภอใจ เกรงว่ำจะไม่เป็นผลดีต่อชื่อเสียงจวนอี๋ชุนโหว  

สำมคือ..."

เฉงิอว๋ีจิน่ท่ีผ่ำนมำเดนิหนึง่ก้ำวค�ำนวณสำมก้ำว* ไม่ว่ำจะเกิดอะไรข้ึน 

ต้องยืนอยู่เหนือกว่ำบนหลักเหตุผลคุณธรรม หยิบยกควำมซ่ือสัตย์ภักดี 

และควำมกตัญญูที่น่ำเกรงขำมขึ้นมำก่อน เป็นใครก็ไม่อำจว่ำนำงผิดได้ 

เฉงิอว๋ีจิน่อตุส่ำห์ใช้วิธีกำรทีต่นเองใช้ประจ�ำก่อก�ำแพงสงูให้เฉงิหยวนจิง่ 

คดิไม่ถึงว่ำเขำฟังไปครูห่นึง่ก็พูดขึน้ทนัใดว่ำ "ค�ำพูดไร้สำระของเจ้ำเหตุใด 

จึงมีมำกเช่นนี้"

เฉิงอว๋ีจิ่นตะลึงไป ในฐำนะคุณหนูใหญ่จวนอี๋ชุนโหว เป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์โดยตรงจำกระบบวงศ์ตระกูลที่ภรรยำเอกเป็นใหญ่ เฉิงอว๋ีจิ่น

หลำยปีมำนี้ไม่เคยได้ยินค�ำพูดเช่นนี้มำก่อน

เฉิงอว๋ีจิ่นผู้เป็นต้นแบบของคุณหนูท่ีดีโมโหข้ึนมำในทันที "ท่ำนว่ำ

อะไรนะ!"

* เดนิหน่ึงก้ำวค�ำนวณสำมก้ำว อปุมำว่ำท�ำกำรด้วยควำมระวัง เดนิไปหน่ึงก้ำวจะค�ำนวณน�ำไปก่อนสำมก้ำว
ว่ำจะท�ำเช่นไร จัดกำรควำมคิดและมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน
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เฉิงอวี๋จิ่นน�้ำเสียงไม่ค่อยดีนัก แม้ว่ำนำงจะมีเพียงโครงเปล่ำ แต่ก็

ยังเป็นโครงเปล่ำที่งดงำม ขอเพียงฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงยินดีอุ้มชูนำงต่อไป 

ท่ำนหญิงช่ิงฝูไม่เสียอ�ำนำจ นำงก็ยังเป็นคุณหนูใหญ่ที่สูงศักดิ์ท่ีสุดใน 

จวนอี๋ชุนโหว ใครบ้ำงจะกล้ำพูดว่ำค�ำพูดนำงไร้สำระ

ตอนเฉิงอว๋ีจิ่นถลึงตำจ้องคน ดวงตำรำวภำพวำดคู่นั้นกลมดิก  

นับได้ว่ำเผยอำรมณ์แท้จริงออกมำบ้ำง เฉิงหยวนจิ่งใจคิดว่ำเช่นน้ี 

สบำยตำขึ้นเล็กน้อย เพรำะท่ำทำงเช่นเดิมของเฉิงอว๋ีจิ่นเฉิงหยวนจิ่ง 

ดูแล้วเหนื่อยแทน

เฉิงอว๋ีจิ่นโกรธมำก ทว่ำคนตรงหน้ำนี้ไม่แสดงควำมรู้สึกอะไรเลย 

ยังถำมอีกว่ำ "ยังมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่"

เฉิงอว๋ีจิ่นดวงตำกลมโตขึ้น เฉิงหยวนจิ่งเห็นสีหน้ำของนำงเหมือน

ได้ค�ำตอบของตนเอง เขำหมุนตัวเดินไปทันที ท่ำทำงนั้นไม่ได้สนใจ 

6
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เฉิงอวี๋จิ่นแม้แต่น้อย ควำมโกรธของนำงแล่นมำจำกทั่วสำรทิศ ตะโกน

อย่ำงเย็นชำอยู่ข้ำงหลังว่ำ "ท่ำนอำเก้ำ!"

ยังคงไร้กำรตอบสนอง นำงทนต่อไปไม่ไหว ว่ิงไล่ตำมไปขวำงตรงหน้ำ 

เฉิงหยวนจิ่งไว้

ผูต้ดิตำมทีอ่ยูใ่กล้กับเฉงิหยวนจิง่ต่ำงรูเ้รือ่งรำวภำยใน คนท่ีมท่ีำทำง 

เหมอืนองครกัษ์หน้ำตำหมดจดผูห้นึง่ขมวดคิว้ กล้าขวางทางองค์รัชทายาท 

เช่นนี้ กล้ามากเกินไปแล้วกระมัง

เขำคิดเช่นนี้ จึงพูดเสียงเข้มว่ำ "คุณหนูใหญ่เฉิง..."

หำกเฉิงอว๋ีจิ่นสังเกตสักนิดก็จะพบว่ำองครักษ์คนนี้เรียกนำงว่ำ  

'คุณหนูใหญ่เฉิง' จะมีบ่ำวไพร่คนใดเรียกเจ้ำนำยในบ้ำนตนเองแล้วยัง

ต้องเติมแซ่อีก

เฉิงอว๋ีจิ่นในยำมนี้ไม่ได้สังเกตรำยละเอียดเหล่ำนั้น นำงยืนอยู ่

ตรงหน้ำเฉิงหยวนจิ่ง ดวงตำคู่นั้นจ้องเขำอย่ำงเย็นชำ

เหมือนกับถูกเห็นสภำพที่แย่ที่สุด เฉิงอวี๋จิ่นจึงไม่ท�ำท่ำทำงเชื่อฟัง

ว่ำง่ำยต่อไปอกี พูดตำมตรงว่ำ "เพ่ิงกลบัมำก็ให้ท่ำนอำเก้ำเหน็เรือ่งเช่นนัน้  

ดทู่ำควำมคดิทีท่่ำนอำเก้ำมต่ีอข้ำคงจะตกต�ำ่ถึงก้นเหว แต่ว่ำท่ำนอำเก้ำ

เป็นญำตผิูใ้หญ่ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงวันน้ีได้เข้ำสูว่งรำชกำร เป็นขุนนำงชัน้สงู

ขั้นสี่ ท่ำนอำเก้ำคงไม่ถึงขั้นถือสำหลำนสำวคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกเรือน

กระมงั ไม่กลวัว่ำท่ำนอำเก้ำจะหวัเรำะเยำะ วันน้ีข้ำเพ่ิงถูกคนถอนหมัน้มำ  

ด้วยอำรมณ์สะเทอืนใจ ท�ำให้ค�ำพูดและกำรกระท�ำรุนแรงเกินไปบ้ำง ทว่ำ

บุรุษแต่งใหม่ได้ สตรีแต่งใหม่ไม่ได้ ฮั่วฉำงยวนถอนหมั้นไม่มีผลกระทบ

อะไร ส่วนข้ำแม้แต่จะแต่งงำนในวันหน้ำยังเป็นปัญหำ ข้ำไม่มีหนทำง 

ท�ำได้เพียงพูดกลบเกลื่อนให้ตนเองต่อหน้ำท่ำนปู่ท่ำนย่ำเท่ำนั้น"
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เฉงิหยวนจิง่มองนำง สหีน้ำมองไม่เหน็ควำมรูส้กึใด ย่ิงไม่มท่ีำทสีงสำร  

เขำพูดว่ำ "แล้วอย่ำงไร เกี่ยวข้องอะไรกับข้ำ"

เฉงิอว๋ีจิน่หวัเรำะ พูดว่ำ "เรือ่งของสตรใีนบ้ำน ย่อมไม่เก่ียวข้องอะไร

กับท่ำนอำเก้ำ ขอเพียงท่ำนอำเก้ำไม่พูดอะไรก็พอแล้ว"

เฉิงหยวนจิ่งอยำกจะหัวเรำะ ควำมเป็นจริงเขำหัวเรำะออกมำแล้ว

จริงๆ ช่ำงหำได้ยำกนัก เขำเติบโตมำจนอำยุสิบเก้ำปี นี่เป็นคร้ังแรกที่มี

คนกล้ำชี้แนะว่ำเขำควรจะพูดจำอย่ำงไร

พวกเขำสองคนตอนน้ีอยู่ใกล้กันมำก เฉิงหยวนจิ่งก้มหน้ำส่งย้ิม 

ให้นำง แม้จะเป็นรอยย้ิมบำงๆ ท่ีไม่ได้ลึกเข้ำไปในดวงตำ แต่เฉิงอว๋ีจ่ิน 

ยังคงตกตะลึงไปเล็กน้อย

สกุลเฉิงร�่ำรวยรุ่งเรืองมำห้ำหกรุ่น ใช้ชีวิตมีเกียรติมั่งคั่งมำหลำยปี 

กอปรกับรูปโฉมที่งดงำมขึ้นของภรรยำและเหล่ำอนุภรรยำ เด็กรุ่นหลัง

ของสกุลเฉงิจงึมรีปูโฉมไม่เลว ถึงขัน้ได้รบัส่วนช่วยจำกบรรพชนแต่ละรุ่น

ของจวนอี๋ชุนโหวท่ีไม่ขยันหำควำมก้ำวหน้ำและลุ่มหลงในควำมงำม  

มำถึงรุ่นของเฉิงอว๋ีจิ่น ในบ้ำนพวกเขำไม่ว่ำจะชำยหรือหญิง หำกอยู่ใน

กลุ่มลูกหลำนขุนนำงชั้นสูงที่อำยุไล่เลี่ยกันแล้ว แต่ละคนต่ำงมีควำม 

โดดเด่น งดงำมเหนือทุกผู้ทุกคน ทว่ำต่อให้เป็นชำยหนุ่มท่ีน่ำมองท่ีสุด

ของสกุลเฉิง หรือจะนับรวมคุณชำยอำยุน้อยทุกคนที่เฉิงอว๋ีจิ่นเคยพบ 

ด้วยแล้ว ต่ำงไม่มีใครเทียบเคียงรูปโฉมกับเฉิงหยวนจิ่งได้เลย

เขำรปูร่ำงสงู โหนกคิว้ชดัเจน สนัจมกูตรงสงู สองแก้มเป็นเหลีย่มชดั  

แต่โครงหน้ำดูงดงำม เป็นหน้ำตำท่ีดีเลิศ ขณะเดียวกันเขำยังมีผิวขำว  

คิ้วคมตำเป็นประกำย ขนตำหนำ ริมฝีปำกบำงและแดง รูปโฉมแทบจะ 

ไม่มีที่ติ
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เครื่องหน้ำเช่นนี้หำกอยู่บนตัวชำยหนุ่มเรียกได้ว่ำ 'งดงำม' ทว่ำ

ควำมงดงำมของเขำในรูปแบบน้ีไม่ใช่ควำมงดงำมอ่อนโยนแบบสตรี  

แต่เป็นในรูปแบบห่ำงเหินเย็นชำ สูงส่งจนเอื้อมไม่ถึง

ดงันัน้เพียงแค่เขำแย้มรอยย้ิม เฉงิอวีจ๋ิน่ทัง้ทีร่บัรูไ้ด้ถึงควำมห่ำงเหิน 

ของเขำก็ยังคงตกตะลึงอย่ำงห้ำมไม่อยู่

เฉิงอว๋ีจิ่นรีบดึงสติกลับมำ ใจคิดว่ำนำงจะถูกอีกฝ่ำยมองออกว่ำ

ตนเองถูกรูปโฉมของเขำท�ำให้ตกตะลึงไม่ได้ เฉิงอว๋ีจิ่นก�ำลังจะพูด

คลี่คลำยสถำนกำรณ์ แต่เป็นเฉิงหยวนจิ่งที่หลังจำกย้ิมเสร็จแล้วก็ 

ก้ำวเดินอย่ำงรวดเร็วไปข้ำงหน้ำผ่ำนข้ำงตัวนำงไปอย่ำงไม่เกรงใจ

เฉิงอว๋ีจิ่นขมวดค้ิว น่ีเขาหมายความว่าอย่างไร รับปากหรือว่า 

ไม่รับปาก

เฉงิหยวนจิง่ท�ำอะไรไม่เคยต้องอธิบำยให้ผูอ้ืน่ฟัง ย่ิงไม่จ�ำเป็นต้อง

สัญญำอะไรกับใคร เดิมทีเขำไม่คิดจะพูดเรื่องของเฉิงอวี๋จิ่นกับคนนอก

อยู่แล้ว แต่ละคนมีวิถีชีวิตของตนเอง แม้ว่ำตำมมำรยำทแล้วมักพูดว่ำ

หญิงสำวจะต้องอ่อนโยนบอบบำง ก้มหน้ำเชื่อฟัง ยอมรับควำมล�ำบำก

อย่ำงไม่ขัดขืน เฉิงหยวนจิ่งกลับรู้สึกว่ำร้ำยกำจเหมือนเฉิงอว๋ีจ่ินเช่นน้ี 

ก็ดีเช่นกัน

จะได้ไม่เหมือนมำรดำของเขำ

ดงันัน้ถึงเฉงิอว๋ีจิน่ไม่ไล่ตำมมำ เขำก็ไม่เปิดเผยเรือ่งของนำงอยู่แล้ว  

มำตอนนี้ได้ยินเฉิงอวี๋จิ่นพดูว่ำแม้แต่จะแต่งงำนในวันหน้ำยังเป็นปัญหำ  

เฉงิหยวนจิง่เกิดควำมคดิเหน็ใจบำงเบำขึน้มำ ช่างเถอะ ปล่อยนางไปสกัครัง้

แล้วกัน

เฉิงหยวนจิ่งคิดว่ำวันนี้ตนเองพูดง่ำยอย่ำงหำได้ยำกแล้ว คิดไม่ถึง 
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ว่ำเดินไปไม่กี่ก้ำวก็ได้ยินเสียงหญิงสำวดังมำจำกข้ำงหลัง "ท่ำนอำเก้ำ"

เฉงิหยวนจิง่หยุดเดินอย่ำงทนไม่ไหว เอีย้วตวัมองนำง "เจ้ำยังมเีรือ่ง

อะไรอีก"

ทว่ำเฉิงอวี๋จิ่นกลับไม่ได้พูดอะไรเลย เพียงแค่เพ่ิมควำมเร็วอย่ำง 

ฉับพลัน เดินเฉียดข้ำงกำยเฉิงหยวนจิ่งไปยืนอยู่ข้ำงหน้ำเขำรำวกับหงส ์

ที่เย่อหยิ่ง

เหล่ำองครกัษ์แต่ละคนแสดงท่ำทำงตกใจระคนหวำดกลวั องครกัษ์

ที่ใบหน้ำหมดจดมำกผู้หนึ่งถำมเสียงเบำว่ำ "นำยท่ำนเก้ำ นี่..."

เฉิงหยวนจิ่งถูกนำงท�ำให้โกรธจนย้ิม เขำกดหัวคิ้ว เงยหน้ำขึ้นมำ

อีกครั้ง บนใบหน้ำกลับไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงใด "ช่ำงเถอะ แค่สตรี 

นำงหนึ่ง ไปกันเถอะ"

"ขอรับ"

เฉิงอว๋ีจิ่นโกรธมำก ในใจคิดว่ำนำงเป็นถึงคุณหนูใหญ่จวนโหว  

ชำติน้ีควรจะเดินอยู่ข้ำงหน้ำทุกคน เหตุใดต้องมำทนกำรปฏิบัติเช่นนี้ 

ของเฉิงหยวนจิ่งด้วย ดังนั้นนำงจึงตั้งใจเดินน�ำหน้ำเฉิงหยวนจิ่ง ทิ้งภำพ 

แผ่นหลังสง่ำงำมสูงศักดิ์ให้แก่เขำไปตลอดทำง

น่ำเสียดำยท่ีเฉิงหยวนจิ่งรูปร่ำงสูงขำยำว เวลำเดินจึงเร็วกว่ำนำง 

ตอนไปถึงหอโซ่วอันของฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิง ทั้งสองคนกลับเดินเข้ำประต ู

ไปพร้อมกัน

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงเพ่ิงผ่ำนเรื่องกำรถอนหมั้นตอนเช้ำตรู่มำก�ำลัง

อำรมณ์ไม่ดี พอเงยหน้ำขึ้นได้ยินสำวใช้รำยงำนว่ำ "นำยท่ำนเก้ำกับ 

คุณหนูใหญ่มำเจ้ำค่ะ" มุมปำกก็พลิกคว�่ำลง

เฉิงอวี๋จิ่นเดินเข้ำมำในห้องของฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิง ท่ำทำงเคร่งเครียด
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อย่ำงเห็นได้ชัด สตรีจะถำมเรื่องภำยนอกมำกไม่ได้ ขณะเดียวกันบุรุษก็

ย่ืนมอืมำยุ่งกับเรอืนส่วนในไม่ได้เช่นกัน ท่ำนโหวผูเ้ฒ่ำเฉงิแม้จะเป็นใหญ่

ทีส่ดุในจวนอีช๋นุโหว แต่ส�ำหรบัเฉงิอว๋ีจิน่แล้ว อกีฝ่ำยมอี�ำนำจเทยีบไม่ได้ 

กับฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงและท่ำนหญิงชิ่งฝู

เฉิงหยวนจิ่งสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของเฉิงอว๋ีจิ่น เขำ 

เหลือบมองนำงแวบหนึ่ง รอจนเข้ำไปในห้องชั้นในแล้ว ควำมรู้สึก

ตึงเครียดบนร่ำงเฉิงอวี๋จิ่นนั้นชัดเจนย่ิงขึ้น นำงย้ิม คำรวะญำติผู้ใหญ ่

ฝ่ำยหญิงที่อยู่เต็มห้องนั้น "หลำนคำรวะท่ำนย่ำ คำรวะท่ำนแม่ คำรวะ 

อำสะใภ้รอง"

ท่ำทีของเฉิงหยวนจิ่งเรียบง่ำยกว่ำมำก เขำเพียงแค่พยักหน้ำ  

พูดว่ำ "ขอให้ฮูหยินท่ำนโหวสุขภำพแข็งแรง พี่สะใภ้ใหญ่ พี่สะใภ้รอง"

เฉงิหยวนจิง่มตี�ำแหน่งขนุนำงตดิตวั ได้ยินบ่ำวรำยงำนว่ำเลือ่นขึน้

ขั้นสี่แล้ว ต�ำแหน่งสูงกว่ำหน่ึงข้ันก็ทับคนจนตำยได้* พิจำรณำถึงอำยุ 

ของเฉิงหยวนจิ่งแล้ว น่ันย่ิงน่ำกลัวกว่ำ ดังน้ันเมื่อเฉิงหยวนจิ่งคำรวะ 

ตำมสบำย ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงจึงมีสีหน้ำโกรธจนเขียวคล�้ำ ทว่ำก็ไม่ได้พูด

อะไร ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงยังไม่กล้ำหำเรื่อง ท่ำนหญิงชิ่งฝูกับหร่วนซื่อที่อยู ่

รุ่นเดียวกับเขำก็ไม่กล้ำยิ่งกว่ำ

แม้ช่ิงฝูจะมีศักดิ์เป็นทั้งท่ำนหญิงและฮูหยินของซื่อจื่ออี๋ชุนโหว  

แต่เฉิงหยวนเสียนตอนนี้เพียงแค่ห้อยชื่อต�ำแหน่งขุนนำงข้ันห้ำเท่ำนั้น 

หนึ่งไม่มีอ�ำนำจจริง สองไม่มีเงินค่ำตอบแทนนอกรอบ วันหน้ำจะม ี

ควำมก้ำวหน้ำอีกก็ยำก ดังนั้นนำงจึงไม่กล้ำล่วงเกินน้องชำยคนเล็กของ

สำมีตนเองผู้นี้จริงๆ เดิมขั้นสี่ก็นับเป็นหลุมหลุมหนึ่ง ลูกหลำนขุนนำงที่มี

* ต�ำแหน่งสงูกว่ำหนึง่ขัน้ก็ทับคนจนตำยได้ หมำยถึงขุนนำงในรำชส�ำนักมอี�ำนำจแตกต่ำงกันไปตำมขัน้ท่ีได้รบั  
ต่อให้ล�ำดับขั้นสูงกว่ำเพียงขั้นเดียวก็มีอ�ำนำจในมือมำกกว่ำขุนนำงที่ล�ำดับขั้นรองลงมำอย่ำงชัดเจน
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ควำมชอบเช่นพวกเขำเหล่ำนี้อำศัยเกียรติของบรรพชนและกำรใช้เงิน

ลงทุน สำมำรถทุ่มจนได้ขั้นห้ำข้ันหกอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปได้ แต่ข้ันสี ่

ขึ้นไปจ�ำต้องอำศัยควำมสำมำรถแท้จริงแล้ว ไปถึงข้ันน้ันไม่ใช่แค่เร่ือง

ของกำรทุ่มเงินจะสำมำรถช่วยจัดกำรปัญหำได้

ดงัน้ันพอได้ยินว่ำเฉงิหยวนจิง่เข้ำมำ ท่ำนหญิงชิง่ฝกูม็สีหีน้ำนิง่เฉย 

ลุกยืนจำกทีน่ัง่ กระทัง่ท่ำนหญิงชิง่ฝยัูงท�ำเช่นนี ้ย่ิงไม่ต้องพูดถึงหร่วนซือ่

เลย ในห้องนี้มีเพียงฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงที่นั่งอยู่ หลังจำกเฉิงหยวนจิ่งพูดจบ 

ท่ำนหญิงชิ่งฝูกับหร่วนซื่อต่ำงยิ้มคำรวะตอบเขำ

ท่ำนหญิงชิ่งฝูเอ่ยว่ำ "นำยท่ำนเก้ำกลับมำแล้วหรือ เหตุใด 

ไม่ส่งจดหมำยมำที่บ้ำนก่อน ถ้ำพวกเรำรู้จะส่งคนไปรับเจ้ำที่ประตูเมือง 

จะต้องให้เสียเวลำจัดกำรเองได้อย่ำงไร"

"รบกวนพ่ีสะใภ้ใหญ่แล้ว" เฉิงหยวนจิ่งย้ิมบำงๆ "ข้ำอยู่ข้ำงนอก 

จนชิน เรื่องเล็กแค่นี้ไม่ต้องรบกวนพี่สะใภ้ใหญ่หรอก"

ท่ำนหญิงชิ่งฝูย่ืนควำมหวังดีให้ แต่อีกฝ่ำยกลับมีท่ำทำงไม่สนใจ

เลย นำงท�ำอะไรไม่ค่อยถูกไปชั่วขณะ ยกมือขึ้นลูบผม ฝืนยิ้มแล้วพูดว่ำ 

"นำยท่ำนเก้ำมีแผนในใจเองก็ดีแล้ว"

ท่ำนหญิงชิง่ฝท่ีูยโสโอหังก็มช่ีวงทีถู่กบบีให้พ่ำยแพ้เช่นกัน หร่วนซือ่

ในใจมีควำมสุข แอบเหลือบมองพี่สะใภ้ใหญ่แวบหนึ่ง

เฉิงอวี๋จิ่นกับเฉิงหยวนจิ่งเข้ำประตูพร้อมกัน หลังจำกทั้งสองทยอย

คำรวะแล้ว เฉิงอวี๋จิ่นย้ิมอย่ำงน่ำรัก ส่วนเฉิงหยวนจิ่งทักทำยทุกคน  

ภำพฉำกนี้ในสำยตำของฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงดูแปลกจนพูดไม่ออก ฮูหยิน 

ผูเ้ฒ่ำเฉงิจู่ๆ  ก็เกิดควำมคดิเหลวไหลขึน้มำอย่ำงหนึง่ ท่าทางของสองคนนี้ 

เหตุใดดูแล้วจึงเหมือนสามีภรรยากัน
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ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิถูกควำมคิดน้ีท�ำให้ตกใจ หลงัจำกดงึสตคินืมำแล้ว 

นำงก็คดิว่ำตนเองคงจะแก่จนเลอะเลอืนไปแล้ว เฉิงหยวนจิง่กับเฉงิอว๋ีจิน่

คนหน่ึงเป็นอำคนหนึ่งเป็นหลำน เรื่องของพวกเขำสองคนจะเป็นไปได้

อย่ำงไร

แต่ไม่อำจไม่พูดว่ำทัง้สองคนมรีปูลกัษณ์ภำยนอกโดดเด่น มคีวำม

สง่ำงำมมำก ยำมยืนเคียงคู่กันดูเหมำะสมอย่ำงยิ่ง

ท่ำนหญิงชิง่ฝกัูบหร่วนซือ่พยำยำมเข้ำหำเฉงิหยวนจิง่อย่ำงระวงัตัว

และไม่ท้ิงร่องรอย ส่วนฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงเย็นชำกว่ำมำก นำงเพียงแค ่

ช้อนตำขึ้น พูดเสียงเรียบเฉยว่ำ "กลับมำแล้วหรือ"

เฉิงหยวนจิ่งยิ้ม มองไม่เห็นควำมผิดปกติแม้แต่น้อย "ขอรับ"

ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงแสดงสีหน้ำท่ีดีต่อเฉิงหยวนจิ่งไม่ได้จริงๆ นำง 

สอบถำมเฉงิหยวนจิง่ว่ำสำมปีนีอ้ยูน่อกบ้ำนเส้นทำงขนุนำงรำบรืน่ดหีรอืไม่  

จำกนั้นก็เงียบไป

เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นบรรยำกำศเย็นชำ จึงรีบพูดด้วยรอยย้ิมว่ำ "ท่ำนย่ำ 

ท่ำนอำเก้ำเมื่อครู่ออกมำจำกเรือนพักของท่ำนปู่ ท่ำนปู่วันนี้ดูแล้วสดชื่น

ขึ้นมำก พวกเรำเพิ่งนั่งลง เขำก็เร่งให้พวกเรำมำเยี่ยมคำรวะท่ำนแล้ว"

ค�ำพูดของเฉิงอวี๋จิ่นน้ีเหลวไหลทั้งเพ ฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิงกับท่ำนโหว 

ผู้เฒ่ำเฉิงเป็นสำมีภรรยำกันมำท้ังชีวิต จะไม่รู้ได้อย่ำงไรว่ำสำมีตนเอง 

เป็นคนอย่ำงไร เป็นสำมีภรรยำกันมำหลำยปี ไม่เคยมีควำมอ่อนโยน

แม้แต่น้อย จนป่ำนนี้แก่เฒ่ำกันแล้ว จู่ๆ จะมำเป็นห่วงนำงได้อย่ำงไร

ทว่ำรู ้ก็ส่วนรู้ ได้ยินค�ำพูดเช่นน้ีจำกปำกของหลำนสำว ฮูหยิน 

ผู้เฒ่ำเฉิงยังคงย้ิมเบิกบำนอย่ำงกลั้นไม่อยู่ คนเรำต่ำงชอบฟังค�ำพูดที่ดี 

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิชอบจดุนีข้องเฉงิอว๋ีจิน่ทีส่ดุ ท�ำอะไรรอบคอบ เก่งรอบด้ำน  
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ทุกกำรกระท�ำนับว่ำเหมำะสมมำก พำออกไปข้ำงนอกด้วยเพ่ิมสง่ำรำศี

ให้แก่จวนอีช๋นุโหวได้ อย่ำงเช่นเมือ่ครูเ่หน็ว่ำฮหูยินผูเ้ฒ่ำเฉงิกับบตุรชำย

อนุภรรยำมีควำมเย็นชำต่อกัน ค�ำพูดด้วยรอยย้ิมสดใสของนำงเพียง

ประโยคเดียว ท้ังยกย่องฮูหยินผู้เฒ่ำเฉิง ยังแอบยกระดับควำมกตัญญู

ของเฉิงหยวนจิ่งอีกด้วย พอกลับมำก็มำเย่ียมคำรวะฮูหยินผู้เฒ่ำทันที 

คลี่คลำยสถำนกำรณ์ให้เฉิงหยวนจิ่งได้อย่ำงเงียบๆ

ฮูหยินผู้เฒ่ำสบำยใจก็ส่วนสบำยใจ แต่ควำมรู้สึกแปลกๆ ในใจ 

กลับผุดขึ้นมำอีกครั้ง เช่นนี้เหตุใดจึงยิ่งดูเหมือนสามีภรรยากันเข้าไปอีก
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