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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



'หนทางสู่ความส�าเร็จย่อมพานพบอุปสรรคและขวากหนาม' วลีน้ี 

ไม่เกินเลยไปสักนิดหากเทียบกับความเป็นจริงที่ตัวเอกของเราก�าลังเผชิญอยู่

กลับมาพบกันอีกคร้ังนะคะส�าหรับ 'ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหน่ึง'  

ซึง่ตอนนีเ้ราเดนิทางร่วมกันมาถึงเล่มท่ีสองแล้ว โดยนักเขียน 'จิว่เยวีย่หลิวห่ัว' 

และนักแปลคนเก่งของเรา 'เบบี้นาคราช' พร้อมจะพาเราด�าเนินเรื่องราว 

ต่อจากเล่มแรกทีก่�าลงัสนกุสนาน การจากไปของท่านโหวผูเ้ฒ่าเฉงิ งานมงคล

สมรสท่ีก�าลังจะเกิดระหว่าง 'เฉิงอวี๋โม่' และ 'ฮั่วฉางยวน' น้องสาวคนดีและ

อดีตคู่หมั้นของ 'เฉิงอวี๋จิ่น' สาวน้อยคนเก่งของเราที่ยังสาละวนอยู่กับแผนหา 

ว่าท่ีสามีคนใหม่ให้ดีพร้อมตามท่ีนางต้องการ อีกท้ังยังต้องคอยเอาตัวรอด 

จากปัญหาต่างๆ ภายในและภายนอกจวน โดยที่ยังต้องคงความสูงศักดิ์และ 

เพียบพร้อมตามแบบฉบับ 'กุลสตรีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง' ไม่ให้ด่างพร้อย 

โดยมีท่านอาเก้า 'เฉิงหยวนจิ่ง' เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรคอยคุ้มกะลาหัวของนาง

อยู่ห่างๆ ทว่าเขาเองก็จดัเป็นหนึง่ในตวัปัญหาของนางเช่นกัน เพราะความลบั

ในเบื้องหลังอันสูงส่งของเขาเองนั่นล่ะที่อาจจะน�าพานางเข้าไปสู่วังวนแห่ง

ความวุ่นวาย การแก่งแย่งชงิดขีองผูม้อี�านาจอนัเหลอืล้นทีส่ามารถจดัการนาง

ได้ด้วยค�าพูดไม่ก่ีค�า อีกทั้งท่าทีแปลกๆ ที่เขามีต่อนางก็ชวนให้นางรู ้สึก 

ใจคอไม่ดีเป็นอย่างมาก

เฉิงอวี๋จิ่นจะสามารถหาว่าที่สามีใหม่ที่ดีเลิศได้หรือไม่ ปัญหาที่ตามติด

ชีวิตของนางจะถูกแก้ไขอย่างไร ท่านอาเก้าของนางจะน�าพาเรื่องราววุ่นวาย

อะไรมาให้นาง หรอืเป็นนางเองท่ีจะกระโจนเข้าไปหาเขา ขอเชญิทุกคนร่วมรบัรู ้

ไปพร้อมกันใน 'ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง' เล่มสองได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ใจข้าเหมือนกับท่านปู่ แม้จะเสียดายท่ีตนเองไร้วาสนาเข้าร่วม แต ่

ไม่ว่าตัวข้าจะอยู่ท่ีใดก็จะคิดถึงท่านอาเก้าเสมอ รอคอยให้ท่านอาเก้าท�า 

ความปรารถนาให้เป็นจริงในเร็ววัน"

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมของเฉิงอวี๋จิ่นหรือค�าพูด

ประโยคที่ว่า 'จะคิดถึงท่านอาเก้าเสมอ' สีหน้าของเฉิงหยวนจิ่งจึงดีข้ึนบ้าง 

ในท่ีสุด เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นพลังรุนแรงจากตัวเฉิงหยวนจิ่งลดลงบ้างแล้ว จึง 

ฉวยโอกาสนี้พูดจุดประสงค์แท้จริงของตนเองออกมาในทันที "ท่านอาเก้า  

การได้รู้จักท่านเป็นโชคดีในชีวิตของข้า เพียงแต่ไม่รู้ว่า...วันหน้ายังจะได้พบ

ท่านอาเก้าอีกหรือไม่"

เฉิงหยวนจิ่งขยับหางคิ้ว ถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า "เจ้าอยากพบข้า 

อีกมากหรือ"

"แน่นอน" เฉิงอวี๋จิ่นยิ้มหยีตา



 เฉิงอว๋ีจิน่  บตุรสาวคนโตจวนอีช๋นุโหว ดวงหน้างดงาม กิรยิาอ่อนหวาน
เป็นระเบียบ เป็นเลิศในศาสตร์ทั้งสี่ ถูกถอนหมั้น ปัจจุบัน
วางแผนหาสามท่ีีดเีลศิ กอบโกยผลประโยชน์ก่อนแต่งออก

 เฉิงอว๋ีโม ่  บุตรสาวบ้านรองจวนอี๋ชุนโหว งดงาม อ่อนแอ บอบบาง 
น้องสาวฝาแฝดของเฉิงอว๋ีจิ่น ถูกแยกกันเล้ียงตั้งแต่เด็ก  
รู้อนาคตจากความฝันเช่นกัน ก�าลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับ
อดีตคู่หมั้นของพี่สาว

 ฮั่วฉางยวน  จิง้หย่งโหว แม่ทัพฉางเซิง่ แห่งกองบญัชาการทหารพิทักษ์
ซีเป่ย เก่งกล้าสามารถตั้งแต่วัยเยาว์ ทอดตาท่ัวหล้า 
ไม่อาจเจอคนรุ่นเดียวกันท่ีมีความสามารถเท่า หลังจาก 
ถอนหมั้นเฉิงอวี๋จิ่น ขณะนี้ก�าลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับ 
น้องสาวของนางแทน

 เฉิงหยวนจิ่ง  บุตรชายล�าดับที่เก้าแห่งสกุลเฉิง หล่อเหลาสุขุมลุ่มลึก  
ท่านอาเก้าผู้เต็มไปด้วยปริศนา แท้จริงคือองค์รัชทายาท 
ผู้หายสาบสูญกว่าสิบปีนาม 'หลี่เฉิงจิ่ง'

 หลินชิงหย่วน  อาลกัษณ์แห่งส�านักราชบณัฑิต สหายจ้วงหยวนปีเดยีวกับ
เฉิงหยวนจิ่ง รูปงามชาญฉลาดแบบบัณฑิตหนุ่ม เป็นผู้มี
คณุลกัษณะทีด่ท่ีีเฉงิอวีจ๋ิน่ให้ผ่านเข้ารอบว่าท่ีสามขีองนาง

 สวีจือเซ่ียน  ลูกพ่ีลูกน้องของเฉิงอวี๋จิ่น บุตรชายคนรองจวนชางก๋ัวกง 
อ่อนโยน หล่อเหลางดงามในคราวเดียวกัน เคยเป็นหน่ึงใน
ตัวเลือกสามีของเฉิงอว๋ีจิ่น เขาเคยกล่าวกับนางว่าถ้านาง
ไม่สามารถหาคนแต่งงานด้วยได้ก็ให้มาแต่งกับเขา

 ตี๋เหยียนหลิน  ไช่ก๋ัวกงสกุลต๋ี หล่อเหลาสง่างามสมบรรดาศักดิ์ มั่นใจ 
ในตนเองอย่างย่ิง เป็นม่ายภรรยาตาย มบีตุรชายเอาแต่ใจ 
วัยหกขวบอยู่คนหน่ึง เป็นคนที่ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงหมายตา 
ให้เฉิงอวี๋จิ่น
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เฉงิอว๋ีจิน่เดนิๆ หยุดๆ ไปตลอดทาง เสยีเวลาไปไม่น้อย ถึงอย่างนัน้

ก็สอบถามจนพอรูส้ภาพร้านค้าคร่าวๆ แล้ว เฉงิอว๋ีจิน่เดนิเข้าทัง้ร้านขายผ้า 

และร้านขายเสือ้ผ้าต่อกันหลายร้าน นางพอจะรูแ้ล้วว่าผ้าดบิสฟ้ีาหนึง่พับ 

ขายราคาเท่าใด ผ้าป่านหนึ่งพับหรือผ้าแพรหนึ่งพับราคาเท่าใด ส�าหรับ

เสือ้ผ้าเฉงิอว๋ีจิน่มคีวามช�านาญย่ิงกว่า นางใช้ชวิีตในเรอืนส่วนใน ทกุเดอืน 

ต้องรับเงินประจ�าเดือนเพ่ือตัดเสื้อผ้า แค่ฟังบรรดาสาวใช้คุยกันทุกวัน 

นางก็เข้าใจแล้วว่าลายแบบใดทันสมยั เนือ้ผ้าเช่นใดตดัออกมาแล้วสวย

เฉงิอว๋ีจิน่พอมคีวามคดิอยู่ในใจแล้ว ขณะนัน้คนบงัคบัรถม้าก็ถาม

ขึ้นมาว่า "คุณหนูใหญ่ ข้างหลังยังมีร้านเสื้อผ้าอีกสองร้าน ท่านจะไปอีก

หรือไม่ขอรับ"

เฉิงอว๋ีจิ่นกวาดมองไปข้างหลังแวบหน่ึง แล้วพูดว่า "ไม่ต้องแล้ว 

ตรงไปร้านค้าสองร้านนั้นของจวนเราเถอะ"

40
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คนบงัคบัรถม้ารบัค�า "ขอรบั" แล้วบงัคับรถม้าไปยังถนนอกีสายหน่ึง 

เฉงิอวีจ๋ิน่สงบใจรออยู่ครูห่นึง่ เพียงไม่นานก็ถึงแล้ว เหลยีนเชีย่วประคอง

เฉงิอว๋ีจิน่ลงจากรถ ครัน้เฉงิอว๋ีจิน่เหยียบพ้ืนก็เงยหน้ามองไปโดยรอบก่อน 

พบว่าตรงทางแยกมีร้านเสื้อผ้าที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กร้านหน่ึงตั้งอยู่ บนนั้น

แขวนป้ายชื่อร้านด้วยอักษรสามค�าว่า 'ร้านอว๋ินอี' เพราะอยู่ในพ้ืนที่ด ี 

ทีน่ีจ่งึไม่ถึงขัน้เงยีบเหงา แต่เมือ่เฉงิอวีจ๋ิน่ลอบเทยีบในใจกับร้านปักผ้าใหญ่ 

หลายร้านที่ผ่านมาเมื่อครู่แล้ว ร้านนี้ยังนับว่าแย่กว่ามาก

เฉิงอวี๋จิ่นรู้ว่านี่คือทรัพย์สมบัติที่ท่านโหวผู้เฒ่าเฉิงทิ้งไว้ให้นาง

เฉิงหยวนจิ่งเห็นแล้วเช่นกัน เขาลงจากม้า เดินไปสองก้าวเห็น 

เฉิงอวี๋จิ่นไม่ขยับ จึงหันไปถามว่า "เจ้าหยุดท�าอะไร"

เฉิงอว๋ีจิ่นเดินตามไปอย่างเป็นธรรมชาติ พูดว่า "ข้าก�าลังดูสภาพ

แวดล้อมโดยรอบ ท่านอาเก้า ท่านปู่เพิ่งจะมอบร้านสองสามแห่งนี้ให้ข้า 

เกรงว่าหลงจูน๊กับญัชใีนร้านคงยังไม่รูว่้าเปลีย่นเจ้าของแล้ว พวกเราอกีครู่ 

เข้าไปอย่าเพ่ิงแสดงตวั แสร้งท�าทว่ีามาซือ้ชิน้ผ้า สอบถามเรือ่งราวสกัครู่

แล้วค่อยว่ากัน"

เฉิงหยวนจิ่งไม่มีความเห็นอะไร หัวเราะเบาๆ ทีหนึ่ง "เจ้านี่ช่างคิด

เสียจริง"

"ขอบคุณท่านอาเก้า"

เฉิงหยวนจิ่งแม้ไม่ได้พูดรับปาก แต่หลังจากเข้าประตูกลับไม่ได ้

พูดว่าพวกเขาเป็นคนสกุลเฉิงของจวนอี๋ชุนโหว หลงจู๊ถูกจ้างมาเฝ้าร้าน 

สังเกตเห็นแต่ไกลแล้วว่าข้างนอกมีคุณชายผู้หน่ึงสง่างามหล่อเหลา  

กิรยิาท่าทางดมูบีารม ีเขาก�าลงัคดิอยูว่่านีเ่ป็นบตุรหลานชนชัน้สงูบ้านใด

พาภรรยาออกมาเดนิเล่น จากนัน้ก็เห็นชายหนุม่หล่อเหล่าผู้นีม้าหยุดหน้า
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ร้านตนเอง แล้วหันไปประคองสตรีคนหนึ่งลงจากรถม้า

สตรผีูน้ัน้ดสูงูสง่า แม้จะสวมชดุสขีาวสะอาดตา แต่รปูโฉมงดงามมาก  

ท่าทางสขุมุ เมือ่เงยหน้าขึน้ราวกับดอกไม้หลากหลายผลิบาน และเหมอืน

แสงจันทร์กลางสายน�้าไหล สองคนนี้พอยืนด้วยกันช่างเข้าคู่งดงามตา

อย่างบอกไม่ถูก

หลงจู๊มองตะลึงงันไป ไม่เพียงแค่เขา คนที่เดินผ่านไปมาบนถนน 

ต่างอดใจไม่ไหวหนัมามองคนงามคู่น้ี จนกระท่ังเฉงิอว๋ีจิน่กับเฉงิหยวนจิง่ 

เดินเข้าประตูมา หลงจู๊จึงดึงสติคืนมาได้ รีบว่ิงเข้ามาต้อนรับ "แม่นาง  

คุณชาย พวกท่านต้องการสิ่งใดขอรับ"

เฉิงหยวนจิ่งมีฐานะพิเศษ หลายปีมานี้เผยโฉมในที่สาธารณะน้อย

มาก หลงจูจ๊งึไม่รูจ้กัเฉงิหยวนจิง่ ส่วนเฉงิอว๋ีจิน่เป็นสตรี หลงจูย่๊อมไม่เคย

เห็นหน้า ดังน้ันเจ้าบ้านทั้งสองคนมายืนตรงหน้า หลงจู๊กลับจ�าไม่ได้  

ยังคงต้อนรับอย่างกระตือรือร้น นี่ตรงตามความต้องการของเฉิงอว๋ีจิ่น 

นางแสร้งท�าเป็นไม่ค่อยเชี่ยวชาญ พูดว่า "พวกเรามาที่น่ีเป็นคร้ังแรก  

ไม่รู้ว่าควรจะซื้อผ้าชนิดใด ไม่รู้ว่าที่ร้านมีสิ่งใดแนะน�าบ้าง"

หลงจูไ๊ด้ฟังก็รูว่้านีเ่ป็นลกูค้ารายใหญ่ จงึย้ิมอย่างกระตอืรอืร้นมากขึน้  

"แม่นางถามถูกคนแล้ว แม่นางเชิญตามข้าน้อยมา"

เฉิงอว๋ีจิ่นเดินน�าสาวใช้ไปดูผ้าด้านใน เฉิงหยวนจิ่งยืนรอนางอยู่ท่ี

โถงด้านนอก หลงจูน๊�าทางด้วยตนเอง ลกูมอืในร้านทีป่ระจ�าอยู่แต่เดมิจงึ

มีเวลาว่างเข้ามาต้อนรับเฉิงหยวนจิ่ง ด้วยอยากจะประจบเอาใจจึงตั้งใจ

พูดค�าน่าฟังว่า "คุณชายกับแม่นางดูรักกันดีจริง คุณชายกับแม่นางเป็น

ชายสง่าหญิงงามเหมาะสมกัน ผู้คนเห็นแล้วต่างชื่นชม วันหน้าต้องมี 

ลูกมากวาสนามาก อยู่กันจนแก่เฒ่าแน่นอน"
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เฉิงหยวนจิ่งเดิมทีไม่สนใจ แต่ค�าพูดนี้พอฟังถึงตอนท้ายย่ิงแปลก

พิกลข้ึนทุกที เฉิงหยวนจิ่งหันหน้าไป กวาดตามองลูกมือผู้นั้นแวบหน่ึง 

ฝ่ายลกูมอืถูกสายตาเช่นนีม้องจนขารูส้กึอ่อนยวบ ก่อนหน้านีเ้ขาเคยเจอ

ขนุนางใหญ่ผูส้งูศักดิม์ามาก แต่ไม่เคยมผีูใ้ดเหมอืนเฉงิหยวนจิง่ สวมชดุ

ล�าลองสีขาว ไม่โอ้อวดไม่เสียงดัง แต่สามารถท�าให้คนเกิดความนับถือ

หวาดหวั่นในใจได้

ลูกมือประจ�าร้านตื่นตระหนก ค�าพูดที่ออกมาจึงตะกุกตะกัก 

"คุณชายได้โปรดอภัยให้ด้วย...ข้าน้อยพูดอันใดผิดไปหรือขอรับ"

เฉิงหยวนจิ่งไม่ได้โกรธ เขาเพียงแค่แปลกใจเท่านั้น "เหตุใดเจ้าจึง

คิดว่าข้ากับนางเป็นสามีภรรยากัน"

ทัง้ทีเ่ฉงิอวีจ๋ิน่แต่งกายเช่นหญิงสาวทียั่งไม่ได้ออกเรอืน ลกูมอืประจ�า 

ร้านเหล่าน้ีคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคนสูงศักดิ์ทั้งวัน คงไม่ถึงขั้นไร้สายตา 

แยกแยะคนเช่นน้ีกระมงั เฉงิหยวนจิง่นานทีจะเกิดความสงสยัข้ึนมาบ้าง 

หากไม่ใช่ตัวเฉิงอว๋ีจิ่น เช่นน้ันก็คือมองจากตัวเขาหรือ จุดใดของเขาที ่

ดูเหมือนคนแต่งงานแล้ว

ลกูมอืประจ�าร้านถูกถามจนงนุงง เขาเกาหวั พูดเสียงเบาว่า "คุณชาย 

กับแม่นางเมือ่ครูเ่ดินเข้ามาพร้อมกัน แม่นางแม้จะยังเกล้าผมต�า่ แต่อายุ

อยู่ในวัยแต่งงานพอดี ทัง้อายุของคุณชายกับแม่นางก็เป็นพ่อลกูกันไม่ได้ 

ดูหน้าตาก็ไม่เหมือนพี่ชายน้องสาว เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าไม่ใช่คู่หมั้นคู่หมาย 

จะเป็นอะไรได้ขอรับ"

ยังมีอีกจุดหนึ่งที่เขาไม่สะดวกใจจะพูด นั่นคือหากเป็นพ่ีน้องกัน  

พ่ีชายทีจ่ะพาน้องสาวมาเดนิร้านขายเสือ้ผ้าได้ แค่คิดก็รูว่้าต้องมคีวามผกูพัน 

ลึกซึ้งอย่างมาก พ่ีน้องสองคนเช่นนี้พูดคุยกันย่อมต้องมีความสนิทสนม 
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ไม่เหมือนกับเฉิงหยวนจิง่และเฉงิอวีจ๋ิน่ ทัง้สองคนงดงามจนไม่เหมอืนคน

จรงิๆ ระยะห่างไม่ไกลไม่ใกล้ ในความห่างเหินเกรงใจยังมคีวามเข้าใจกัน

ที่ผู้อ่ืนแทรกเท้าเข้าไปไม่ได้อีกด้วย ยามพวกเขาสองคนยืนอยู่ด้วยกัน 

เหมือนสามีภรรยาผู้สูงศักดิ์อย่างมากจริงๆ

ดังน้ันลูกมือประจ�าร้านจึงคิดไปตามหลักเหตุผลว่าทั้งสองคนม ี

ชาติก�าเนิดที่ไม่ธรรมดา หมั้นหมายกันแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงานเป็น

ทางการ ดังนั้นเฉิงอวี๋จิ่นจึงเกล้าผมแบบหญิงสาวที่ยังไม่ออกเรือน ส่วน

เฉิงหยวนจิ่งพาคู่หมั้นออกมาซื้อหาของใช้ในการแต่งงาน

ไม่ใช่อย่างนั้นหรือ

ลกูมอืประจ�าร้านค่อนข้างงนุงง ในตอนนีเ้องหลงจูก็๊เดนิน�าเฉงิอว๋ีจิน่ 

ออกมาจากข้างใน เฉิงหยวนจิ่งก้มหน้ากวาดมองเขาแวบหนึ่ง ลูกมือผู้นี้ 

เกิดปัญญาข้ึนมาในชัว่พรบิตา เข้าใจความหมายของเฉงิหยวนจิง่ได้อย่าง

น่ามหัศจรรย์

หัวข้อสนทนานี้ห้ามพูดต่อไปอีก

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดเรื่องอะไรข้ึน นางเห็นเฉิงหยวนจิ่ง 

ยืนอยู่โถงด้านนอก แค่เขาเพียงคนเดียวก็คล้ายส่องสว่างไปทั้งร้านแล้ว 

เฉิงอว๋ีจิ่นเดินมาถึงข้างกายเขาอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วส่งเสียงเรียกว่า 

"ท่านอาเก้า"

ลูกมือประจ�าร้านเบิกตาโตในทันที ท่าทางเกินจริงอย่างมาก  

แทบจะท�าให้คนสงสัยว่าลูกตาของเขาจะหลุดออกมาจากเบ้าตา เขา 

ผ่านประสบการณ์มาหลายปีย่อมคิดไม่ถึงความเป็นไปได้เช่นนี้

ชายหญิงคู่นีไ้ม่ใช่พ่ีน้องกัน ไม่ใช่คู่หมัน้หมาย แต่เป็นอาหลานหรือ

ลูกมือประจ�าร้านตกใจอย่างเห็นได้ชัดเกินไป เฉิงอวี๋จิ่นสังเกตเห็น
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ท่าทางของอีกฝ่าย จึงขมวดคิ้วอย่างสงสัย "ท่านอาเก้า มีอะไรหรือ"

เฉงิอว๋ีจิน่ช�าเลอืงมองลกูมอืผูน้ัน้แวบหนึง่ ฝ่ายลกูมอืจงึรบีก้มหน้า 

เฉิงหยวนจิ่งเลื่อนสายตากลับมา พูดเลี่ยงๆ ไปว่า "ไม่มีอะไร เจ้าเจอ 

ผ้าที่ชอบหรือยัง"

พูดถึงเรื่องนี้ความสนใจของเฉิงอว๋ีจิ่นก็ถูกเบี่ยงเบนไปทันที  

ทิ้งความสงสัยเมื่อครู่ไม่สนใจในทันใด เฉิงอว๋ีจิ่นพูดว่า "เนื้อผ้าพอใช้ได้ 

ได้ยินหลงจู๊พูดว่าในร้านยังตัดเย็บเสื้อผ้าออกมาขายอีกด้วย ข้าจึงให ้

พวกเขาเอาแบบเสื้อผ้าเหล่านั้นมาให้ข้าดู"

เฉิงหยวนจิ่งพยักหน้า ของเหล่านี้เอามาให้เฉิงอวี๋จิ่นเล่น นางยินดี

จะท�าอย่างไรก็แล้วแต่ ระหว่างท่ีพูดคุยกันหลงจู๊ก็หยิบเส้ือผ้าที่ตัดเย็บ

เสร็จแล้วออกมา เฉิงอวี๋จิ่นเดินไปพลิกดู นิ่งเงียบไม่พูดจา

หลงจู๊ค่อยๆ เห็นความผิดปกติเช่นกัน เฉิงอวี๋จิ่นแม้จะดูเน้ือผ้า

จ�านวนมาก แต่การถามการพูดไม่เหมือนต้องการซื้อ แต่ดูเหมือน... 

มาส�ารวจด ูหลงจูเ๊กิดความสงสยัข้ึนเรือ่ยๆ กังวลว่าร้านประเภทเดยีวกัน

ร้านใดมาสอบถามเรื่องภายใน แต่ก็คิดว่าบ้านใดจะเชิญคนราวเทพ 

สองท่านนี้มาได้ หากมีความสามารถนี้จริง จะมาสืบเรื่องอะไรเล่า

เฉงิหยวนจิง่เหน็เฉงิอว๋ีจิน่วางผ้าในมอืลง จงึถามว่า "ดเูสรจ็แล้วหรอื"

"อืม"

"ห่อให้หมดเลย"

"อย่า!" เฉิงอว๋ีจิ่นรีบขวางไว้ หันหน้าไปพูดกับเฉิงหยวนจิ่งว่า  

"ท่านอาเก้า ท่านจะซื้ออะไรที่นี่"

น่ีเป็นร้านในชื่อของนาง ซื้อของที่น่ีไม่ใช่เท่ากับคนในครอบครัว 

จ่ายเงินให้กันเองหรือ ดูแล้วไม่ฉลาดเอาเสียเลย
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หลงจู๊ยืนอยู่ด้านข้าง อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง พอได้ยิน 

ค�าพูดประโยคนี้ของเฉิงอวี๋จิ่น รอยยิ้มบนใบหน้าก็แทบจะรักษาไว้ไม่อยู่

หมายความว่าอย่างไร ดูถูกข้าอยู่หรือ

สุดท้ายเฉิงอวี๋จิ่นยังคงรู ้สึกไม่ดีที่จะให้เฉิงหยวนจิ่งจ่ายเงินท่ี 

ไม่สมควรจ่ายก้อนนี้ นางย่อมรู ้ว่าน่ีเพราะเฉิงหยวนจิ่งเห็นแก่หน้า 

ของนางจึงส่งเงินให้นาง แต่เฉิงอวี๋จิ่นก็ต้องรักษาหน้าอยู่บ้าง เงินก้อนนี้

นางรับไว้ไม่ได้

หลังจากนั้นเฉิงอว๋ีจิ่นไปท่ีร้านเครื่องประดับและร้านเคร่ืองแก้ว  

ร้านเครื่องประดับชื่อร้านว่า 'หอหลินหลาง' อยู่ไม่ไกลจากร้านอวิ๋นอี  

แต่ร้านเครือ่งแก้วอยู่ไกลออกไปสกัหน่อย หลงัจากเดนิดเูสร็จทัง้สามร้าน 

เฉิงอว๋ีจิ่นรู้สึกเกรงใจมาก เฉิงหยวนจิ่งไม่เหมือนนาง เขายังมีเร่ืองต้อง

จัดการอีกมาก แต่กลับมาเสียเวลากับนางทั้งวัน ตอนน่ังรถม้ากลับจวน 

เฉงิอว๋ีจิน่ค�านับขอบคุณเฉงิหยวนจิง่อย่างเรยีบร้อย "ขอบคณุท่านอาเก้า"

ครัง้นีน้างพูดด้วยความจรงิใจ เฉงิหยวนจิง่ไม่เก็บมาใส่ใจ เขาพูดว่า  

"เมือ่ครูห่ลงัจากเจ้าออกไป ข้าส่งป้ายชือ่ของจวนโหวไปให้ทัง้สามร้านน้ีแล้ว  

ตอนนี้คิดว่าพวกเขาคงรู้แล้วว่าเจ้าเป็นเจ้าของคนใหม่ หลังจากนี้ถ้าเจ้า

จะส่งข่าว หรืออยากออกไปดูหน้าร้านก็มาหาหลิวอี้โดยตรงก็แล้วกัน"

เฉิงอว๋ีจิ่นขยับริมฝีปาก สุดท้ายท�าได้เพียงค�านับอย่างจริงจังและ

จริงใจ "ขอบคุณท่านอาเก้า"

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่ชอบรบกวนผูอ้ืน่ และไม่ชอบถูกผูอ้ืน่รบกวนเช่นกัน แต่

ครัง้นีน้างกลบัพูดค�าปฏิเสธไม่ออกเลย เพราะนางต้องการลกูมอืข้างนอก 

มากจรงิๆ ตวันางอยู่ในจวน ข้างกายล้วนเป็นสาวใช้และหญิงรบัใช้สงูวัย  

คนเหล่านีอ้อกประตูจวนไม่ได้เช่นกัน ย่ิงไปกว่านัน้ในนีย้งัมคีนของฮหูยิน
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ผู้เฒ่าเฉิงกับท่านหญิงชิ่งฝูอีก เฉิงอวี๋จิ่นคิดจะดูแลกิจการโดยหลบเล่ียง

หูตาของผู้อื่นช่างยากเสียเหลือเกิน

ค�าพูดของเฉงิหยวนจิง่ประโยคนีเ้รยีกได้ว่าเป็นการส่งถ่านกลางหมิะ*  

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่อาจปฏิเสธได้ ท�าได้เพียงจดจ�าความดีของเฉิงหยวนจิ่งไว้ 

ในใจ

ตอนเย็นกลับถึงห้องแล้ว เหลียนเชี่ยวยกชาร้อนมาให้เฉิงอว๋ีจิ่น 

"คุณหนู วันนี้ท่านเดินอยู่นอกจวนมาทั้งวัน รีบมาพักเถอะเจ้าค่ะ"

เฉิงอว๋ีจ่ินวันน้ีอยู่นอกจวนท้ังวัน กลับมาแล้วยังไม่พักผ่อน หยิบ

พู่กันขึ้นขีดเขียน ร้านอวิ๋นอีกับหอหลินหลางมีกิจการไม่เลว แต่เฉิงอวี๋จิ่น

คิดว่ายังดีได้กว่าน้ี รายรับของพวกเขาตอนนี้ไม่สมกับเขตที่ตั้งของ 

สองร้านนี้อย่างมาก

ที่ผ่านมาท่านโหวผู้เฒ่าเฉิงมีกิจการในมือมากมาย ไม่มีแก่ใจไป

ดแูลจดัการทีละอนั ขอเพียงไม่ขาดทนุก็พอแล้ว แต่เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่เหมอืนกัน  

ในมือนางมีร้านเพียงสามร้าน แต่จุดที่ต้องใช้เงินกลับมีมากมาย นาง 

ต้องขยับขยายร้านท�าก�าไรให้ได้มากท่ีสดุ เรือ่งเครือ่งแก้วนางไม่เข้าใจนกั 

ท�าได้เพียงปล่อยไว้ชั่วคราว แต่อีกสองร้าน เฉิงอวี๋จิ่นกลับมีความคิด 

มากมายที่จะท�าให้เป็นไปได้

อย่างไรเสียนางก็เป็นคุณหนูใหญ่จวนโหวมาแล้วสิบส่ีปี มารดา 

ยังเป็นท่านหญิงชิ่งฝูอีกด้วย หลายปีมานี้ไม่รู้ว่าเห็นของดีมามากมาย 

เท่าใด การปรบัปรงุร้านขายเสือ้ผ้าหนึง่ร้านกับร้านเครือ่งประดบัหนึง่ร้าน 

นางยังพอจะพูดได้ว่ามีความรู้อยู่บ้าง

เฉงิอวีจ๋ิน่วางพู่กันลง ถอนหายใจกลดักลุม้เฮอืกหน่ึงอย่างหาได้ยาก 

* ส่งถ่านกลางหิมะ หมายถึงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้ที่ก�าลังตกที่นั่งล�าบากได้ทันการณ์
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"ครั้งนี้ท่านอาเก้าช่วยข้าได้มาก ข้าไม่รู้ว่าควรจะตอบแทนอย่างไรดี"

เหลียนเชี่ยวไม่รู ้เรื่องราวเบื้องลึกภายใน พูดออกมาในทันทีว่า  

"คุณหนู นายท่านเก้าเป็นท่านอาแท้ๆ ของท่าน คนสายเลือดเดียวกัน 

จะคิดมากเช่นนี้ไปไยเจ้าคะ"

เฉิงอว๋ีจิ่นส่ายหน้า หากเฉิงหยวนจิ่งเป็นท่านอาเก้าของนางจริงๆ 

เฉิงอว๋ีจิ่นคงหน้าหนารับเอาไว้แล้ว อย่างมากวันหน้าก็ส่งของว่างไป 

ให้มากสักนิด ใครให้ฐานะคนรุ ่นหลังแฝงความต�่าต้อยไว้เล่า ทว่า 

เฉิงหยวนจิ่งไม่ใช่ท่านอาของนางเสียหน่อย

น�้าใจที่นางติดค้างในครั้งนี้ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน

เหลียนเชี่ยวไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฉิงอวี๋จิ่นจึงกลัดกลุ้มใจนัก

เฉิงอวี๋จิ่นส่ายหน้า ไม่อยากพูดอะไรอีก นางถอนหายใจเฮือกหนึ่ง 

เป็นครั้งแรกท่ีพบว่าตนเองเป็นบุตรสาวตระกูลใหญ่มาสิบกว่าปี คิดว่า

ตนเองมีความสามารถหลากหลายด้าน แต่ตอนจะใช้งานจริงกลับมี 

ไม่กี่อย่างที่ใช้ประโยชน์ได้

เฉงิอว๋ีจิน่จ�าต้องตัดสนิใจว่าช่วงนีต้้องขยันไปหาเฉงิหยวนจิง่สกันิด 

มอบพวกของว่างอาหารต่างๆ มากสักหน่อย ถึงแม้ของเหล่านี้ส�าหรับ 

องค์รัชทายาทแล้วไม่ควรค่าแก่การพูดถึง แต่นอกจากสิ่งเหล่าน้ีแล้ว 

เฉิงอวี๋จิ่นก็ไม่รู้ว่าตนเองยังท�าอะไรได้อีก

เฉิงอว๋ีจิ่นคิดนั่นคิดน่ีอยู่ครู่หน่ึง จึงพูดอย่างจริงใจอยู่ภายในใจว่า

ท่านอาเก้าช่างเป็นคนดีจริงๆ
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ยามเช้าตรูน่กร้องเสยีงใส สาวใช้ทีร่บัหน้าทีปั่ดกวาดเพ่ิงจะราดน�า้

ไปบนพ้ืน เสาระเบียงทางเดินเช็ดล้างจนสะอาดแล้วเช่นกัน เฉิงอว๋ีจ่ิน 

เดินอยู่บนระเบียงทางเดิน สิ่งที่ตามองเห็นคือกลิ่นอายความสดชื่นท่ีมี 

ในตอนเช้า ส่วนนางที่สวมชุดกระโปรงสีขาวเดินก้าวไปอย่างช้าๆ ใน

สายตาของผู้อื่นก็นับเป็นส่วนหนึ่งของภาพความงามเช่นกัน

คนของเรอืนเฉนิหมงิเหน็นางแล้วต่างคุ้นเคยอย่างมาก ทกัทายนาง

มาแต่ไกล เฉงิอวีจ๋ิน่ย้ิมพยักหน้า หลวิอ้ีทีเ่พ่ิงกลบัมาจากข้างนอกเหน็นาง

แล้วก็หยุดยืนประกบมือค�านับทันที "คุณหนูใหญ่"

"พ่อบ้านหลวิ" เฉงิอว๋ีจิน่ค�านบักลบัอย่างมมีารยาท นางรู้ฐานะของ

หลิวอ้ีเป็นอย่างด ีคนผูน้ีแ้ปดส่วนต้องเป็นขนัทคีนสนิทคนหนึง่ในวังหลวง 

ตอนนี้อาศัยฐานะบ่าวในเรือนติดตามข้างกายเฉิงหยวนจิ่ง ดังน้ันเรียก

เขาว่า 'พ่อบ้าน' ก็เป็นการสมควร

41
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หลิวอี้รีบพูดปฏิเสธ "คุณหนูใหญ่ ด้วยวาสนาของบ่าว บ่าวจะรับ

การเรียกเช่นนี้ของคุณหนูใหญ่ได้อย่างไร..."

"พ่อบ้านหลิวเกรงใจไปแล้ว" เฉิงอวี๋จิ่นยืนข้ึน พูดด้วยรอยย้ิมว่า  

"พ่อบ้านหลิวเป็นคนที่เชื่อใจได้ท่ีสุดข้างกายท่านอาเก้า ว่ิงไปข้างนอก

บ่อยครั้ง เรียกได้ว่าเป็นแขนซ้ายแขนขวาของท่านอาเก้า เรียกท่านว่า 

พ่อบ้านไม่เหมาะ แล้วผู้ใดจะเหมาะเล่า"

หลิวอ้ีแม้จะพูดถ่อมตน ทว่าท่าทางของเขากลับเบิกบานใจมาก  

ทีเ่ขาภูมใิจมใิช่เพราะได้อ�านาจมากหรอืได้ท�างานมากเพียงใด แต่เพราะ

ได้รับความไว้วางใจจากองค์รัชทายาทในการเรียกใช้งาน ค�าพูดเหล่านี้

ของเฉิงอวี๋จิ่นเรียกได้ว่าพูดไปถึงขั้วหัวใจของหลิวอี้พอดี

เฉิงอวี๋จิ่นเห็นท่าทางของหลิวอี้ก็รู ้ว ่าตนเองพูดถูกแล้ว นาง 

ส่งสัญญาณให้ตู้รั่ว ตู้รั่วจึงปลดกล่องอาหารท่ีคล้องอยู่บนแขนออกมา 

ทนัท ี เฉงิอวีจ๋ิน่พูดว่า "ข้าได้รบัการดูแลอย่างดีจากท่านอาเก้า ก่อนหน้านี้ 

ยังไหว้วานพ่อบ้านให้ช่วยเหลือไม่น้อย ข้าไม่มีอะไรในมือมากพอ ท�าได้

เพียงเตรียมของว่างจ�านวนหนึ่งมาให้พ่อบ้านหลิว ของอาจจะไม่ดีนัก  

ขอพ่อบ้านหลิวอย่าได้รังเกียจ"

หลิวอี้โบกมือ "จะท�าเช่นนี้ได้อย่างไร บ่าววิ่งงานให้คุณหนูใหญ่ได้

ถือเป็นวาสนาของบ่าว จะรับของของคุณหนูใหญ่ได้อย่างไร"

"พ่อบ้านหลวิรบัไว้เถอะ น่ีเป็นน�า้ใจจากคุณหนูของพวกเรา" ตูร่ั้วพูด 

พลางวางกล่องอาหารไว้บนมอืบ่าวอายุน้อยข้างหลงัหลวิอี ้หลวิอีป้ฏเิสธ 

เป็นพิธีเท่าน้ัน เขาเห็นเฉิงอว๋ีจิ่นพูดจาให้เกียรติจัดการงานตามสมควร 

เช่นนี้ จึงแบ่งรับแบ่งสู้รับของเอาไว้ "เช่นน้ีบ่าวก็ขอบคุณคุณหนูใหญ ่

ขอรับ"
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"พ่อบ้านเกรงใจไปแล้ว" เฉิงอวี๋จิ่นพูดด้วยรอยยิ้ม

หลักการท่ีว่าเอาของเขามือสั้น กินของเขาปากอ่อน* ทั้งในและ 

นอกบ้านล้วนใช้ได้ดี หลิวอี้รับของกินของเฉิงอว๋ีจิ่นแล้ว เวลาพูดจา 

เป็นมติรขึน้มากอย่างท่ีคาดไว้ เขาถามว่า "คุณหนูใหญ่มาทีเ่รือนเฉนิหมงิ

แต่เช้าเช่นนี้ มีเรื่องอันใดกับนายท่านหรือ"

"ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร" เฉิงอวี๋จิ่นชะงักไปครู่หนึ่ง แล้วพูดเหมือน

ไม่ตัง้ใจว่า "แค่มคี�าบางอย่างอยากจะไหว้วานพ่อบ้านหลวิช่วยข้าส่งออกไป 

สักนิด"

"น่ีจะยากอะไร" หลวิอีไ้ด้ฟังก็โบกมอื พูดว่า "คณุหนใูหญ่ตามบ่าวมา  

ท่านจะพูดอะไรก็ให้เขียนไว้บนกระดาษ อกีครูบ่่าวออกไปข้างนอกจะช่วย

ท่านน�าออกไป"

เฉิงอวี๋จิ่นยิ้มอย่างจริงใจยิ่งขึ้นในทันใด "รบกวนพ่อบ้านหลิวแล้ว"

เฉิงอว๋ีจิ่นวันน้ีมีการเตรียมตัวมา นางตั้งใจมาแต่เช้า ให้ทันก่อน 

หลิวอี้ออกจากจวนเพ่ือให้เขาน�าข้อความไป นางถึงขั้นเตรียมกระดาษ 

มาแล้วด้วย เฉิงอว๋ีจิ่นไปนั่งในห้องดื่มชา หยิบของออกมาจากถุงแพร 

ทีละอย่าง

"น่ีเป็นแบบเสื้อท่ีข้าวาดไว้ รบกวนพ่อบ้านน�าไปให้ร้านอว๋ินอี  

แค่ขายผ้าก�าไรที่ได้ย่อมมีจ�ากัด แต่ถ้าเอาผ้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ถึงจะ 

เป็นผ้าหนึ่งพับเช่นเดียวกัน ทว่าก�าไรที่ได้นั้นมากกว่าหลายเท่า อีกอย่าง

ผ้าพับนั้นวางราบ พับซ้อนกันดูไม่ออกว่าดีหรือไม่ ถ้าข้างๆ ตั้งวางเสื้อผ้า

ไว้สักตัว น่ันก็จะน่าดูขึ้นมาก ลูกค้าเห็นเสื้อผ้าน่าดูก็ยินดีจะเอาผ้าหน่ึง

พับกลับไป ถ้าลูกค้าไม่ยินดีจะลงมือท�าเอง ร้านอวิ๋นอีสามารถเก็บชิ้นผ้า

* เอาของเขามอืส้ัน กินของเขาปากอ่อน อปุมาว่าเมือ่ได้รบัผลประโยชน์จากผูอ้ืน่ก็ต้องช่วยผูอ้ืน่เพ่ือตอบแทน 
ไม่อาจปฏิเสธได้



19จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว

เอาไว้ และช่วยตัดเสื้อผ้าให้ได้ เช่นนี้ทั้งขายผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า วัสดุ

เป็นของร้านตนเอง ช่างฝีมอืก็เป็นคนของร้านตนเอง จะหาเงนิได้มากกว่า

ขายผ้าเพียงอย่างเดียวอยู่มาก"

เฉิงอว๋ีจิ่นพูดพลางให้ตู้รั่วหยิบห่อของออกมา นางเปิดมุมหนึ่ง  

หยิบเสื้อนวมตัวหนึ่งมาให้หลิวอี้ดู

"น่ีเป็นเสื้อนวมสั้นที่ข้าใช้ผ้าต่วนของร้านอว๋ินอีท�าออกมา วันนั้น

ตอนทีข้่าไปดรููส้กึว่าผ้าต่วนลายเมฆสเีขียวอมฟ้าพับนีสี้สวยมาก สองวนันี ้

ข้ากับสาวใช้ท�าเสือ้ตวัอย่างออกมา ใส่แล้วน่าดูมากอย่างทีค่ดิไว้ ข้าจ�าได้ 

ว่าผ้าต่วนชนิดน้ีนอกจากมลีายเมฆสเีขยีวอมฟ้าแล้วยังมลีายดอกมูห่ลัน* 

ลายหางหงส์ ลายดอกบัว สีสันมีขาวไปจนถึงแดงหลากหลายชนิด  

พ่อบ้านหลิววันนี้ไปที่ร้านอว๋ินอี ให้พวกเขาเอาผ้าต่วนที่สีต่างกัน ลาย 

ต่างกันมาวางไว้ด้วยกัน เอาเสือ้นวมตวันีว้างไว้ข้างชิน้ผ้า ถ้าลกูค้าถูกใจ

เสือ้แต่ชอบสอีืน่ก็สามารถเลอืกชิน้ผ้าอ่ืนได้ บนกระดาษแผ่นน้ีจดปรมิาณ

เสื้อนวมท่ีสั่งตัดได้จากผ้าที่มีไว้ รบกวนพ่อบ้านเอาให้หลงจู๊พร้อมกัน  

แต่ต้องไม่ลืมเตือนสติให้เขาเก็บบันทึกขนาดตัวของลูกค้าให้ดี ถ้าลูกค้า

ชอบเช่นนัน้ก็ท้ิงชิน้ผ้าไว้ท�าทีร้่านอว๋ินอ ีอย่าให้หยิบบนัทึกขนาดตวัท่ีต้อง

ใช้ส�าหรับตัดเสื้อออกไปเด็ดขาด"

หลิวอี้ฟังพลางพยักหน้า หลังจากรับกระดาษในมือเฉิงอว๋ีจิ่นมา  

ในใจเขาก็ตกใจย่ิงขึ้น หลิวอี้คลี่กระดาษออกดู ลอบอุทานว่าเฉิงอวี๋จิ่น 

ท�าการค้าเก่งจริง ขายวัตถุดิบสู้ขายของที่แปรรูปไม่ได้ เมื่อเฉิงอวี๋จิ่น 

ท�าเช่นนี้ จากชิ้นผ้าถึงการตัดเย็บจนกลายเป็นเสื้อผ้าที่สมบูรณ์ล้วนเป็น

ฝีมือของร้านตนเอง ลูกค้าประหยัดเวลาหาแรงงาน ร้านอวิ๋นอีก็สามารถ

* ดอกมู่หลัน คือดอกแม็กโนเลีย
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หาเงินได้มากขึ้น

ทัง้ยังต้องยอมรบัว่าเสือ้ผ้าแบบเดียวกันเมือ่ท�าออกมาจากฝีมอืของ

เฉงิอว๋ีจิน่จะดูประณีตงดงามกว่ามาก มองจากสายตาแหลมคมทีบ่่มเพาะ

จากประสบการณ์การพบเจอเหล่าพระชายานางสนมของหลวิอี ้ เขาเดาว่า 

ชุดของเฉิงอว๋ีจิ่นรัดรูปตรงส่วนแขนเสื้อและช่วงเอว เข้ารูปแล้วเผยส่วน

เว้าโค้ง เผยให้เห็นความงามได้ดี

เฉงิอว๋ีจิน่มเีวลาจ�ากัด นอกจากเสือ้นวมแล้ว นางมเีวลาท�าได้เพียง

กระโปรงตวัเดยีว กระโปรงตวันีท้�าจากผ้าโปร่ง ด้านในซบัด้วยผ้าไหมสขีาว  

ด้านนอกเป็นผ้าโปร่งเน้ือนิ่ม จีบสองข้างไม่รู้ว่าจับจีบอย่างไร ดูแล้ว 

เรียวยาวแต่มีความพลิ้ว ให้ความรู้สึกปลิวพลิ้วล่องลอยราวเทพเซียน

ตอนนี้เป็นฤดูร้อน สวมชุดกระโปรงที่ราวกับฟ้าสดใสหลังฝนเช่นนี้ 

ไม่รู้ว่าสะดุดตามากเพียงใด

หลังจากเฉิงอว๋ีจิ่นชี้จุดส�าคัญคร่าวๆ ให้หลิวอี้ดูแล้วก็ให้ตู้ร่ัวเก็บ

เสื้อผ้า แล้วมอบให้หลิวอี้พร้อมกับรายละเอียดตัวเลขของเส้ือ หลิวอี้ 

เป็นคนที่เคยอยู่ในวังชั้นในและแวดวงขุนนาง ความสามารถการท�างาน 

เป็นเลิศ เฉิงอวี๋จิ่นมอบของให้เขารู้สึกวางใจอย่างมาก เฉิงอว๋ีจิ่นท�าธุระ 

เสรจ็แล้ว อารมณ์ดีอย่างมาก นางถือโอกาสลกุขึน้ น�าสาวใช้เดนิออกจาก

ห้องดื่มชา

ตอนออกมาแสงแดดก�าลงัดี เฉงิอว๋ีจิน่เอาของว่างไปให้เฉิงหยวนจ่ิง 

ด้วย สร้างความรู้สึกอันดีพอแล้ว จึงจากไปด้วยความพอใจ

ภายในห้องดื่มชา เสี่ยวหลิวจื่อส่งคนแล้วกลับมา หลิวอี้เห็นแล้วก็

ถามว่า "คุณหนูใหญ่เฉิงกลับไปแล้วหรือ"

"ขอรับ คุณหนูใหญ่ไปคารวะนายท่านเก้า พูดทักทายนายท่านเก้า
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แล้วจึงกลับไป"

หลวิอ้ีพยกัหน้า "บตุรชายสองคนของสกุลเฉงิหลายปีมานีไ้ม่เอาไหน  

รู้แต่โทษฟ้าต�าหนิผู้อื่น กระทั่งมารยาทยังรู้สู้หญิงสาวนางหนึ่งไม่ได้เลย"

เสี่ยวหลิวจื่อที่หน้าตาหมดจดกวาดตามองของที่อยู่บนโต๊ะ แล้ว

ถามว่า "พ่อบุญธรรม แล้วของเหล่านี้..."

"นางรู้จักเคารพกตัญญูต่อนายท่านเก้าอย่างหาได้ยาก ข้าเห็น

หลายวันน้ีนายท่านเก้าอารมณ์ดีขึ้นมาก ในเมื่อนางท�าให้นายท่านเก้า

คลายความกลัดกลุ้ม ข้าว่ิงธุระให้นางครั้งนี้ก็ไม่เป็นไร อย่างไรเสียนาง 

ก็เป็นแค่สตรีผู้หนึ่ง ไม่กระทบกับสภาพการณ์อะไร"

หลวิอีไ้ม่รูว่้าเฉงิอว๋ีจิน่รูฐ้านะของเฉงิหยวนจิง่แล้ว เขาคดิว่าเฉงิอว๋ีจิน่ 

ยังคงเห็นเฉิงหยวนจิ่งเป็นคนสกุลเฉิง ดังนั้นจึงได้มาหาทุกวัน คนอื่น 

ในสกุลเฉิงต่างจ้องเฉิงหยวนจิ่งอย่างประสงค์ร้าย กลัวว่าเฉิงหยวนจิ่ง 

จะแบ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขา แต่ในคนจ�านวนมากมีเพียงเฉิงอวี๋จิ่นที่

กระตือรือร้นทุกอย่าง แสดงความหวังดีไม่หยุด เมื่อเทียบกันแล้วหลิวอ้ี

จึงมีความคิดในใจต่อตัวเฉิงอวี๋จิ่นดียิ่งขึ้น

"พ่อบญุธรรม ท่านมงีานข้างนอกมากมาย ธุระของคณุหนใูหญ่เฉงิ

เหล่านี้ลูกไปท�าแทนท่านดีหรือไม่"

หลิวอี้โบกมือ พูดว่า "ไม่ต้อง ไม่ใช่เรื่องยากอะไร ไปรอบเดียวก็ท�า

เสรจ็แล้ว ข้าไปเองดกีว่า พ่อค้าเจ้าเล่ห์มาก เจ้ายังเยาว์วยันัก หลงจู๊คนนัน้ 

เห็นเจ้าแล้วไม่แน่ว่าอาจจะเกิดใจดูถูกขึ้นมาได้ ท�างานได้ยาก คร้ังแรก

ให้ข้าไปก็แล้วกัน คิดว่าพวกเขาคงไม่กล้าปิดบังหลอกลวงข้า"

เสี่ยวหลิวจื่อรับค�า เขาคิดในใจว่าเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว หลิวอี้อยู่ใน

วังหลวงก็เป็นดัง่เสอืหน้าย้ิม* หลายปีมานีอ้ยู่ข้างกายองค์รชัทายาทว่ิงงาน 

* เสือหน้ายิ้ม อุปมาถึงคนที่ภายนอกมีรอยยิ้มแต่ภายในโหดเหี้ยม คล้ายกับส�านวนไทยที่ว่า 'หน้าเนื้อใจเสือ'
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ภายนอก กลายเป็นคนท่ีผีเห็นยังกลุ้ม ไปวางอ�านาจกับหลงจู๊ตัวเล็กๆ  

คนหนึ่งก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการลงแรงเกินความจ�าเป็น

หลงจูค๊นใดจะกล้าดูถูกหลวิอ้ี ค�าโบราณว่าไว้ว่าตสุีนขัต้องดเูจ้าของ 

จะวิจารณ์เจ้าของก็ต้องดูสุนัขด้วยเช่นกัน ในมือมีบ่าวที่ร้ายกาจเช่นนี้ได้ 

เกรงว่าร้านอว๋ินอหีลงัจากนีค้งจะนอบน้อมต่อคุณหนูใหญ่เฉงิ ไม่กล้าดถููก

แม้แต่น้อยเช่นกัน

หลวิอีเ้หน็เสีย่วหลวิจือ่พูดจบแล้ว ยังยืนอยู่ตรงหน้าไม่ยอมจากไป 

ดวงตาจึงช�าเลืองมองไปทางโต๊ะอย่างไม่ต้ังใจนัก หลิวอี้กวาดตามอง

กล่องอาหารด้านข้างแวบหนึ่งก็เข้าใจได้ พูดด่าว่า "ดูท่าทางเจ้าสิ ตอน

ท�างานไม่เห็นกระตือรือร้นเช่นนี้เลย"

เสี่ยวหลิวจื่อโน้มตัวหัวเราะ "นี่ ก็เพราะมีพ่อบุญธรรมรักลูก  

พ่อร้ายกาจ บุตรชายย่อมต้องกลายเป็นถุงหนังสุรากระสอบข้าว"

หลิวอี้ถูกค�าพูดน้ีท�าให้หัวเราะ ยกขาท�าท่าเตะ แล้วพูดว่า "วาจา 

ลื่นไหลนัก รู้จักแต่กินไม่รู้จักจ�าที่สั่งสอน รีบไสหัวไป"

เสี่ยวหลิวจื่อแสร้งหลบด้วยความกลัวเจ็บ จากน้ันก็ใช้ผ้าเช็ดหน้า

ห่อของว่างสองชิ้นเดินออกไปอย่างมีความสุข เฉิงอว๋ีจิ่นหลายวันมาน้ี 

มาท่ีเรอืนเฉนิหมงิอยู่ตลอด คนของเรอืนเฉนิหมงิจากระวังตวัในตอนแรก 

ก็ค่อยๆ เปลีย่นเป็นมคีวามสขุ ไม่อาจไม่พูดว่าของว่างทีเ่ฉงิอวีจ๋ิน่เอามาน้ัน 

อร่อยมาก

เฉิงอวี๋จิ่นไม่รู้ว่าตนเองส่งเครื่องสังหารที่มีชีวิตออกไป ท�าให้หลงจู๊

ของร้านอวิ๋นอีกับหอหลินหลางกลัวแทบตาย

หลวิอีแ้ม้จะปิดบงัฐานะขันทขีองตนเอง แต่ความมสีง่าบารมบีนตวั
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ยังอยู่ เขาไปยืนอยู่ส่วนใดในร้านอว๋ินอีหลงจู๊ก็กลัวจนแทบจะคุกเข่า  

ท่าทีของหลิวอี้น่ากลัวเช่นนี้ เรื่องท่ีเขาก�าชับหลงจู๊ย่อมท�าอย่างตั้งใจ  

กลัวว่าจะมีจุดที่ไม่ตรงตามความต้องการของหลิวอี้

ความคดิของเฉงิอวีจ๋ิน่เมือ่ท�าออกมาจรงิๆ แล้วดีกว่าทีน่างจนิตนาการ 

เอาไว้ สมุดบัญชทีีส่่งมาตอนสิน้เดอืน เฉงิอว๋ีจิน่เหน็ก�าไรในเดอืนน้ีแล้วก็

ตกใจอยู่เล็กน้อย

เพียงแค่หน่ึงเดือนก�าไรก็เพ่ิมเป็นเท่าตัว และไม่เพียงเท่านี้หลงจู ๊

ยังฝากคนมาแจ้งว่ากระโปรงผ้าโปร่งสีฟ้าสดใสหลังฝนและผ้าต่วน 

ลายเมฆสเีขยีวอมฟ้าขายดทีีส่ดุ ของในคลังขายหมดแล้ว ร้านผ้าอืน่เหน็ 

สภาพการณ์ดังนั้นก็น�าเข้าวัตถุดิบเช่นเดียวกัน มาแข่งขันหาก�าไรกับ 

พวกเขา ขณะเดียวกันลูกค้าที่สั่งตัดเสื้อผ้าครั้งก่อนต่างก็มาสอบถามว่า

มีแบบใหม่อีกหรือไม่

ความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่เฉิงอวี๋จิ่นคาดไม่ถึง เดิมทีนางเพียงคิดจะ

ใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเสร็จสมบูรณ์มาเพ่ิมปริมาณการขาย แต่ไม่คิดว่า 

จะได้รับความนิยมเช่นนี้ เฉิงอว๋ีจิ่นค�านวณรายรับใหม่อีกรอบ ตัวเลขนี้

เพ่ิมเข้ามาในคลังทรัพย์สินขนาดย่อมของตนเอง อารมณ์ก็ดีขึ้นมา 

ในทันใด

ดูท่าการเลือกค้าขายเสื้อผ้าเช่นนี้เป็นทางท่ีถูกต้องมาก ทั้งยัง

สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วขึ้นในวันหน้า อย่างเช่นครึ่งเดือนเปล่ียน

เสือ้ใหม่ชดุหนึง่ เพราะหากเรว็เกินไปก็ไม่สามารถแสดงความแปลกใหม่

ล�้าค่า แต่หากช้าเกินไปจะถูกร้านเสื้อผ้าร้านอื่นท�าเลียนแบบได้และ 

ส่งผลกระทบต่อผลก�าไร ดังนั้นครึ่งเดือนจึงเป็นช่วงเวลาที่พอดี

เฉิงอว๋ีจิ่นน�าแบบเสื้อผ้าที่คิดไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้ออกมาดูก่อน
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เลือกเสื้อหน่ึงตัวและกระโปรงอีกสองตัว วางแผนว่าพรุ่งน้ีจะเอาไปให้

หลิวอี้เพ่ือให้เขาช่วยน�าไปส่งให้ร้านอว๋ินอีแทนนาง เฉิงอว๋ีจิ่นเติบโต 

ในกองผ้างดงามมาต้ังแต่เด็ก บรรดาคุณหนูแข่งขันเปรียบเทียบกัน 

รุนแรงมาก ส่วนเฉิงอวี๋จิ่นจะต้องเอาที่หนึ่งมาให้ได้ ดังน้ันหลายปีมานี้ 

จึงทุ่มความสนใจกับเรื่องเสื้อผ้าไปนับไม่ถ้วน นางเป็นคนท่ีชอบวางท่า

เหมือนไม่ตั้งใจ ไม่ยอมแสดงออกถึงความทุ่มเทอย่างเปิดเผย แต่ 

ใช้ท่าทางราวกับไม่ตั้งใจและไม่สนใจการแต่งตัวสวมใส่ท่ีพิถีพิถันเลย 

สักนิดน้ันมาเอาชนะผูอ้ืน่ให้ได้ ดงัน้ันจากการฝึกฝนมาหลายปี เฉงิอว๋ีจิน่

ได้เรยีนรูอ้ย่างมากกับการออกแบบเสือ้ผ้าและจบัคูเ่ครือ่งประดบั แม้แต่

แม่นมที่หวีผมให้นางโดยเฉพาะยังสู้นางไม่ได้เลย

เมื่อก่อนยามนางสั่งตัดเสื้อผ้าจะใส่ใจรายละเอียดอย่างย่ิง ต้ังแต่

เรื่องเล็กน้อยอย่างกระดุมหนึ่งเม็ดไปจนถึงเรื่องที่ต้องใช้ความประณีต

อย่างลายปักบนเสื้อผ้า ทุกอย่างล้วนต้องผ่านการเลือกสรรของนาง  

จะให้สวมเสื้อผ้าที่ตัดเย็บไว้แล้วเลยส�าหรับนางแล้วเป็นไปไม่ได้ สาวใช้

ห้องตัดเย็บในจวนอ๋ีชุนโหวเห็นนางแล้วก็ปวดหัว แต่จะไปส่ังท�าให้ท่ี 

ร้านปักผ้าข้างนอกก็คงมีจุดที่ไม่ตรงใจมากมาย

ตอนน้ีดีแล้ว เฉิงอวี๋จิ่นมีร้านเสื้อหนึ่งร้านเป็นของตนเอง ให้นาง

จัดการได้เองตามใจชอบ เฉิงอว๋ีจิ่นในที่สุดก็สามารถท�าเสื้อผ้าหนึ่งชุด 

ในรูปแบบของตนเองได้เต็มที่ และยังท�าเงินได้อีกด้วย

ไร้ที่ติจริงๆ

เฉงิอว๋ีจิน่ยังคดิลวดลายเครือ่งประดบัอกีหลายแบบ นางรูส้กึเบือ่ท่ี

เครือ่งประดบัของตนเองดเูก่าเกินไปนานแล้ว ลวดลายเปลีย่นไปเปลีย่นมา 

ก็มอียู่ไม่ก่ีแบบ น่าเสยีดายทีซ่ือ้ของท่ีถูกใจไม่ได้เสยีที ตอนนีเ้ป็นจงัหวะดี  
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นางวาดลวดลายตามใจตนเองชอบ เอาไปให้หอหลินหลางท�า หลังจาก

ท�าเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาให้นางดู หากเฉิงอวี๋จิ่นพอใจ นางจะใส่อวดก่อน

สักสองสามวัน จากนั้นก็สามารถให้หอหลินหลางขายเป็นแบบใหม่ได้ 

หากไม่พอใจ นางจะค่อยๆ ปรับแก้อีกครั้ง

เฉิงอว๋ีจิ่นท�างานใต้แสงเทียนจนถึงกลางดึกเงียบสงัด จนกระทั่ง 

ตู้รั่วมาเร่งให้เข้านอนหลายครั้ง นางจึงเก็บกระดาษภาพอย่างอาวรณ์ 

ค�านวณผลก�าไรเดือนนี้อีกครั้ง จึงขึ้นเตียงนอนหลับด้วยความพอใจ

วันต่อมา เฉงิอวีจ๋ิน่ไปเย่ียมคารวะทีห้่องฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ พอเข้าประตู 

ก็ได้ยินหร่วนซือ่พูดว่า "ท่านแม่ จวนจิง้หย่งโหวส่งคนมาเร่งแล้ว การแต่งงาน 

ของโม่เอ๋อร์กับท่านโหวฮั่วควรจะเตรียมการแล้วหรือไม่"
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เฉิงอว๋ีจิ่นได้ยินค�าพูดประโยคน้ีก็ชะงักฝีเท้าไปเล็กน้อย จากนั้น 

ก้าวเข้าไปในห้องโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย

สาวใช้ที่ยืนอยู่นอกหน้าต่างรายงานว่า "ฮูหยินผู้เฒ่า คุณหนูใหญ่

มาเจ้าค่ะ"

หร่วนซือ่พอได้ยินชือ่ของเฉงิอว๋ีจิน่ สหีน้าก็กระด้างไป หลายวันมานี ้

จวนโหววุ่นวายกับเรื่องงานศพของท่านโหวผู้เฒ่าเฉิง ทุกที่มีแต่ความ

วุ่นวาย แต่ไม่ว่าจะวุ่นวายเพียงใด เรื่องใหญ่เล็กล้วนถูกฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

กับท่านหญิงชิง่ฝคูว้าไว้แน่น เรือ่งอะไรก็ไม่เลด็ลอดมาถึงมอืหร่วนซือ่เลย  

หร่วนซือ่ไม่มอีะไรท�าจงึทนไม่ไหวเริม่กังวลใจเรือ่งการแต่งงานของบตุรสาว 

ตนเอง หากจะให้นางพูด ท่านโหวผู้เฒ่าเฉิงล่วงลับไป บ้านใหญ่ได้รับ

ทรัพย์สินก้อนใหญ่ ได้เงินไปครอบครองจ�านวนมาก ในเร่ืองน้ีคนเดียว 

ที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นจะมีเพียงโม่เอ๋อร์บุตรสาวของนาง

42
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หร่วนซื่อติดใจอยู่หลายวัน กลัวว่าเฉิงอวี๋โม่แต่งงานช้าไปจะถูก 

หญิงอื่นฉวยโอกาสเข้ามาแทรก วันนี้ในที่สุดหร่วนซื่อก็หาโอกาสมา 

พูดคุยเรื่องนี้กับฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง นางเพ่ิงพูดจบฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงนิ่งเงียบ 

ไม่พูดจา ได้ยินว่าเฉิงอวี๋จิ่นมา พวกนางสองคนจึงหยุดพูด

เฉงิอว๋ีจิน่แสร้งท�าเป็นไม่ได้ยินอะไร เดินเข้ามาในห้องพร้อมรอยย้ิม

เป็นปกติ คารวะทั้งสองคนอย่างเรียบร้อย "อว๋ีจิ่นคารวะท่านย่า คารวะ 

อาสะใภ้รอง เมือ่คนืมลีมพัดเสยีงดงัตอนกลางดกึ ท่านย่าไม่ได้ถูกไอเย็น 

ใช่หรือไม่"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิสหีน้าเรยีบเฉย พูดว่า "ย่าไม่เป็นไร ย่าอายุมากแล้ว

ไม่ชอบความเย็น พวกเจ้าท่ีเป็นเด็กต้องระวังสักนิด กลางคืนอย่าเปิด

หน้าต่างนอนหลับ ต้องให้สาวใช้ตรวจตราให้ดี"

"หลานเข้าใจแล้ว ขอบคุณท่านย่าที่เอ่ยเตือน" เฉิงอวี๋จิ่นรับค�าด้วย

รอยยิ้ม สีหน้าของนางเป็นธรรมชาติมาก พูดคุยหัวเราะอย่างมีความสุข 

ไม่ได้มีท่าทีไม่สนใจสิ่งใด เฉิงอว๋ีจิ่นเป็นเช่นนี้กลับท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

กับหร่วนซื่อรู้สึกไม่สบายใจ

หร่วนซื่อเห็นฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงกับเฉิงอว๋ีจิ่นพูดจามีมารยาทต่อกัน

ไปมา ท่าทางเหมือนย่าผู้เมตตาหลานผู้กตัญญู นางก็รู้สึกร้อนใจข้ึนมา  

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงกับเฉิงอว๋ีจิ่นจะเสแสร้งแกล้งท�าอย่างไรนางไม่สนใจ  

แต่เรื่องของโม่เอ๋อร์จะเสียเวลาอีกไม่ได้แล้ว การแต่งงานระหว่างไว้ทุกข ์

ต้องท�าภายในช่วงจดังานศพ ตอนนีเ้วลาผ่านไปครึง่ทางแล้ว วันนีเ้ริม่พูด

อย่างไม่ง่ายนกั หากไม่ก�าหนดให้เสรจ็อีก เฉงิอว๋ีโม่คงต้องรอไปอกีหนึง่ปี 

แล้ว

หร่วนซื่อร้อนใจ ตัดบทค�าพูดของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงอย่างทนไม่ไหว 



28 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 2

"ท่านแม่ ท่านคิดว่าเรื่องที่ข้าพูดเมื่อครู่..."

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงลอบถลึงตาใส่หร่วนซื่อ รังเกียจท่ีนางไม่รู ้จักดู

สถานการณ์ ดูท่าทางอดรนทนไม่ไหวนี่สิใช้ไม่ได้เอาเสียเลย

เฉิงอวี๋จิ่นลอบหัวเราะในใจ สีหน้ายังคงปกติขณะจงใจพูดว่า  

"ที่แท้ข้าเข้ามาขัดค�าพูดของอาสะใภ้รองนี่เอง เป็นความผิดของข้า  

อวี๋จิ่นขออภัยอาสะใภ้รองด้วย อาสะใภ้รองอยากจะพูดอะไรก็พูดเถอะ 

ไม่ต้องสนใจข้า"

หร่วนซือ่สะอกึไป เกิดความรูส้กึละอายใจขึน้มาบ้างอย่างหาได้ยาก 

นางลอบมาปรึกษาฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเรื่องให้เฉิงอว๋ีโม่ออกเรือนระหว่าง 

ไว้ทุกข์ ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงไม่ได้คัดค้าน พูดเพียงว่ารอให้งานของท่านโหว 

ผูเ้ฒ่าเฉงิผ่านไปสีส่บิเก้าวันแล้วค่อยพดูรายละเอยีดกัน ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ

รับปาก เรื่องเฉิงอว๋ีโม่ออกเรือนเร็วขึ้นนับว่าได้ก�าหนดแน่นอนแล้ว แต่

เรือ่งน้ีแม้จะเป็นเรือ่งทีร่บัรูกั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ 

นั่นจึงหมายความว่าเฉิงอวี๋จิ่นยังไม่รู้เรื่องนี้

หร่วนซื่อไม่รู ้ว่าเฉิงอว๋ีจิ่นได้ยินนางกับเฉิงหยวนฮ่ันปรึกษากัน 

นานแล้ว ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิก็ไม่รูเ้ช่นกันว่าเฉงิหมิน่บอกเรือ่งนีแ้ก่สวีจอืเซีย่น 

แล้วถูกเฉงิอว๋ีจ่ินเจอเข้าพอด ีสรปุแล้วในมมุของผูอ้ืน่ เฉงิอว๋ีจิน่ยังคงเป็น

คนที่ไม่รู้เรื่องใดเลย

หร่วนซื่อท�าอะไรอย่างมีเหตุผลเต็มเปี่ยมมาตลอด นางท�าเพราะ

หวังดีต่อบุตรสาวตนเอง เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ไม่อาจท�าอะไรได้  

แต่เรื่องการแต่งงานมีบุตรไม่ส�าคัญเลยหรือ ช่วงเวลางดงามของสตรี

เดิมทีก็สั้นอยู่แล้ว เสียเวลาเปล่าไปหนึ่งปี ไม่รู้ว่าจะพลาดอะไรไปเท่าใด 

หากระหว่างน้ีมีอนุภรรยาหรือบุตรชายคนโตจากอนุภรรยา น่ันคงเป็น 
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เรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสตรีผู้หนึ่งไปชั่วชีวิต

ดังน้ันนางท�าเช่นน้ีมีอะไรผิดหรือ หร่วนซื่อเชื่อมั่นมาตลอด ทว่า 

ในเวลานี้เมื่อเผชิญกับดวงตากระจ่างใสของเฉิงอว๋ีจิ่น ริมฝีปากของ 

หร่วนซื่อเผยอขึ้นหลายครั้ง แต่ไม่อาจพูดอะไรออกมาได้

เฉิงอวี๋โม่ออกเรือนเร็วขึ้น ส�าหรับบ้านรองแล้วไม่เป็นปัญหาอะไร 

แต่ว่าเฉิงอว๋ีจิ่นที่อยู่ล�าดับก่อนหน้าเฉิงอว๋ีโม่เล่า ในฐานะพี่สาวกลับถูก

น้องสาวกระโดดข้ามหน้า คนนอกจะคิดว่าเฉิงอวี๋จิ่นเป็นอย่างไร

หร่วนซื่อใช่ว่าจะไม่เคยคิดถึงปัญหานี้ แต่ทุกครั้งที่ความคิดนี ้

ผดุขึน้มา นางก็จะเบีย่งประเด็นไปราวกับไม่เคยเกิดเรือ่งนีข้ึน้ในความคดิ 

ความในใจของหร่วนซื่อเป็นการหลอกตนเองถึงข้ันน่าขัน อย่างไรเสีย 

เฉิงอวี๋จิ่นยังไม่รู ้เรื่อง เช่นนั้นก็ไม่ต้องไปคิด ถึงเวลาก็ปล่อยไปตาม

ธรรมชาติย่อมต้องมีหนทางเอง

ทว่าฮูหยินผูเ้ฒ่าเฉงิกับหร่วนซือ่ต่างรูว่้าไม่มทีางมหีนทางได้ พวกนาง 

อยากจะดงึฮัว่ฉางยวนผูเ้ป็นด่ังมงักรซุม่ซ่อน* ท่ีมอีนาคตไร้ขีดจ�ากัดตนนี ้

เข้ามาเก่ียวดอง อยากให้เฉงิอว๋ีโม่ในฐานะภรรยาเอกคลอดบตุรชายคนแรก 

ของจวนจิง้หย่งโหว เชน่นัน้กต้็องเสยีสละเฉงิอวีจ๋ิน่ อย่างไรเสยีเฉงิอวีจ๋ิ่น 

ก็ถูกถอนหมัน้แล้ว อนาคตข้างหน้าไม่รูช้ดั แต่จวนจิง้หย่งโหวเป็นประโยชน์ 

ที่มีพร้อม มองเห็นได้สัมผัสได้ ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงจะเลือกผู้ใดเป็นเรื่องท่ี 

คาดเดาได้เลย

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่แปลกใจแม้แต่น้อย และย่ิงไม่รู ้สึกเสียใจ แต่นาง 

ไม่อยากจะปล่อยฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิกับหร่วนซือ่ไปง่ายดายเช่นนี ้ย�า่เหยียบ 

บนความเศร้าในการแต่งงานของหลานสาวเพ่ือประจบพ่ึงพิงผู้มีอ�านาจ 

ยังคิดหวังจะให้หลานสาวไร้ค�าต�าหนิคร�่าครวญ ท�าหน้าท่ีกตัญญูต่อ 

* มงักรซุม่ซ่อน อปุมาว่าเป็นผูป้ราดเปรือ่งมากความสามารถแต่ยังไม่ถึงเวลาแสดงความสามารถแท้จริงออกมา
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สกุลเฉงิต่อไป ใต้หล้านีไ้ม่มเีรือ่งดเีช่นนี ้ เฉงิอวีจ๋ิน่ย้ิม แล้วถามเสยีงเบาว่า  

"อาสะใภ้รอง เหตุใดท่านจึงน่ังน่ิงไป เมื่อครู่ท่านพูดคุยอะไรกับท่านย่า 

ตอนนี้ไม่มีคนนอก เชิญพูดคุยต่อไปได้เลย ข้าไม่รบกวนหรอก"

เป็นจริงดังคาด สิ้นเสียงพูดของเฉิงอว๋ีจิ่น สายตาของหร่วนซื่อ 

ก็ย่ิงหลบเลีย่ง อึดอดัจนไม่กล้ามองหน้าเฉงิอว๋ีจิน่ เฉงิอว๋ีจิน่ส่งเสยีง "เอ๋?"  

มองหน้าฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงกับหร่วนซื่อไปมา แล้วพูดอย่างแปลกใจว่า  

"ท่านย่า อาสะใภ้รอง พวกท่านเป็นอะไรหรือ หรือว่าเรื่องที่พวกท่าน 

พูดกันข้าฟังไม่ได้"

หร่วนซื่อละอายใจจนพูดอะไรไม่ออก ฝ่ามือหลังมือล้วนเป็นเน้ือ* 

เฉิงอว๋ีจิ่นเองก็เป็นบุตรสาวที่นางคลอดมาเช่นกัน หลายปีมาน้ีแม้จะ 

ไม่ได้เติบโตข้างกายนาง แต่อย่างไรก็เป็นเลือดเนื้อเช้ือไขที่นางอุ้มท้อง 

มาสิบเดือนจนคลอด นางจะไม่สนใจได้อย่างไร หร่วนซื่อก็รักเฉิงอว๋ีจิ่น 

เช่นกัน แต่หร่วนซื่อจะท�าอะไรได้ โม่เอ๋อร์ร่างกายอ่อนแอแต่เด็ก หลายปี 

มานี้มีของดีอะไรก็จะให้เฉิงอวี๋จิ่น แม้แต่เรื่องแต่งงานก็ต้องเสียสละเพื่อ

เฉิงอวี๋จิ่นหรือ เฉิงอวี๋จิ่นถูกถอนหมั้น โม่เอ๋อร์ไม่ได้เป็นคนท�าเสียหน่อย

สุดท้ายฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงถอนใจเฮือกหนึ่ง แล้วพูดว่า "ช่างเถอะ  

เร่ืองมาถึงวันนี้แล้ว ปิดบังต่อไปจึงจะเป็นการโหดร้ายต่อนาง สะใภ ้

บ้านรอง ก่อนหน้านี้เจ้าพูดอะไรกับข้า บอกยายหนูใหญ่ไปเถอะ"

หร่วนซ่ือได้ยินก็แอบด่าฮูหยินผู้เฒ่าว่าไม่ใช่คนในทันที ฮูหยิน 

ผูเ้ฒ่าเฉงิคดิจะเอาดสีองด้าน แต่กลบัให้หร่วนซือ่มาเป็นคนเลวน้ีเสยีเอง 

ไม่ว่าอย่างไรฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิก็เป็นท่านย่าทีม่เีมตตา หากวันหน้าเฉงิอวีจ๋ิน่ 

ยังสามารถหาการแต่งงานที่ดีได้ ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงคงยืนออกมาขอให ้

เฉิงอวี๋จิ่นมีความกตัญญูให้เช่นกัน

* ฝ่ามือหลังมือล้วนเป็นเนื้อ อุปมาว่าสองสิ่งล้วนมีความส�าคัญ
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หร่วนซื่อแอบก่นด่าในใจ แต่นางไม่กล้าขัดค�าของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

ท�าได้เพียงย้ิมอย่างฝืนใจ พูดว่า "อันท่ีจรงิก็ไม่ใช่เรือ่งใหญ่อะไร...น้องสาว

เจ้าหมัน้หมายแล้ว ตอนน้ีท่านโหวฮัว่อายุไม่น้อยเช่นกัน ฮัว่ฮหูยินร้อนใจ

อยากอุ้มหลาน อยากให้โม่เอ๋อร์แต่งไปเร็วขึ้น ถึงแม้การท�าเช่นน้ีจะ 

ไม่เหมาะตามประเพณี แต่อย่างไรเสยีฮัว่ฮหูยินก็เป็นแม่สามขีองโม่เอ๋อร์ 

ถ้าพวกเราไม่ให้เกียรตินาง เกรงว่าวันหน้านางจะสร้างความล�าบากใจให้

โม่เอ๋อร์ ดังนั้นข้ากับท่านย่าเจ้าปรึกษากันแล้ว อยากให้โม่เอ๋อร์แต่งงาน

ตอนช่วงไว้ทุกข์ ถ้าท่านปูเ่จ้าเห็น จะได้เดินทางอย่างสบายใจ...แต่ 

พวกเราเพียงแค่ปรึกษากัน เรื่องนี้ยังไม่ได้บทสรุป..."

หร่วนซื่อสุดท้ายเติมสองประโยคเป็นการปิดหูขโมยกระด่ิง* ทว่า

การพูดเช่นนี้ย่ิงแสดงให้เห็นว่านางรู้สึกผิด เฉิงอว๋ีจิ่นเดาไว้ก่อนแล้ว  

ได้ยินค�าพูดเหล่านี้ ในใจนางไม่เกิดความรู้สึกใดขึ้นเลย

แต่ว่านี่ไม่ได้ขัดขวางการฉวยโอกาสหาประโยชน์ของนาง

เฉิงอว๋ีจิ่นตะลึงมองหร่วนซื่อ ดวงตางดงามคู่น้ันเบิกกว้างอย่าง

ตกใจ สุดท้ายเหมือนรู้ตัวในท่ีสุด ในดวงตามีม่านน�้าปรากฏในทันที  

แล้วรบีกะพรบิตาสะกดมนัเอาไว้ เฉงิอว๋ีจิน่ก้มหน้าลง ท�าให้คนเหน็สหีน้า 

ไม่ชดั แต่ในเสียงพูดสัน่เครอือย่างไม่อาจปกปิดได้ "อาสะใภ้รองพูดเช่นน้ี 

หมายความว่าอย่างไร พวกท่านจะให้น้องหญิงรองออกเรือนก่อนหรือ"

เฉิงอว๋ีจิ่นปกติจะมีท่าทีสง่างาม จู่ๆ แสดงความอ่อนแอออกมา  

ท�าให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิกับหร่วนซือ่รบัมอืไม่ทนั หากเฉงิอว๋ีโม่ร้องไห้ ฮหูยิน 

ผู้เฒ่าเฉิงคงไม่เกิดความสงสาร ทว่าคนผู้นี้คือเฉิงอวี๋จิ่น ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

* ปิดหูขโมยกระดิ่ง หมายถึงคิดว่าตัวเองไม่ได้ยิน คนอื่นก็ไม่ได้ยินด้วย เปรียบเปรยถึงการหลอกตัวเอง  
มีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งเข้าไปขโมยกระดิ่งในบ้านหลังหนึ่ง เขากลัวว่าเจ้าของบ้านจะได้ยินเสียงกระด่ิง  
จงึปิดหตูวัเองไว้ เพราะคดิว่าท�าเช่นนีแ้ล้วจะไม่มใีครได้ยินเสยีงกระดิง่เหมอืนกับเขา แต่สดุท้ายเจ้าของบ้าน 
ก็จับตัวเขาได้
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ที่เป็นคนใจแข็งยังเกิดความละอายใจขึ้นบ้างอย่างหาได้ยาก

อย่างไรเสียก็เป็นพวกนางที่เป็นญาติผู ้ใหญ่ท�าผิดต่อเฉิงอว๋ีจิ่น  

เดมิทเีป็นการแต่งงานของเฉงิอว๋ีจิน่ สดุท้ายเปลีย่นไปให้เฉงิอวีโ๋ม่ ตอนนี้

ยังเพ่ือความราบรื่นในครึ่งชีวิตหลังของเฉิงอว๋ีโม่อีก ท�าให้เฉิงอว๋ีจิ่นตก 

อยู่ในสถานการณ์ล�าบากทั้งสองด้าน

จะว่าไปแล้วโชคของเฉงิอว๋ีจิน่ไม่ดเีลย เดิมทีเป็นฝาแฝดท่ีมีวาสนาดี  

แต่หลังคลอดก็ถูกยกให้เป็นลูกคนอื่น ในวัยสิบสี่ปีนางช่วยคนไว้บน 

ภูเขาหิมะ หลังจากหมั้นหมายจึงถูกแจ้งว่าฮั่วฉางยวนจ�าคนผิด กว่าจะ

ถอนหมัน้ได้ไม่ง่ายนัก ฮัว่ฉางยวนได้หมัน้หมายกับคนท่ีรักตามปรารถนา 

เฉิงอว๋ีจ่ินก็ได้รับค�าชมจากปากฮ่องเต้ เห็นสภาพการณ์จะเปลี่ยนไป 

ในทางที่ดี เฉิงอว๋ีจิ่นฉวยโอกาสดีเช่นนี้ ไม่แน่ว่าจะหาสามีที่ดีได้  

ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาส�าคัญนี้ ท่านโหวผู้เฒ่าเฉิงก็มาล่วงลับไป

เฉิงอวี๋โม่สามารถออกเรือนช่วงไว้ทุกข์ได้ แต่เฉิงอวี๋จิ่นกลับต้องอยู่

ไว้ทุกข์หน่ึงปี การลืมของคนเราง่ายมาก หลังจากหนึ่งปีเคร่ืองปักทองที่

ฮ่องเต้พระราชทานมาให้คงถูกคนลืมเลือนไปแล้ว แต่เฉิงอวี๋จิ่นกลับต้อง

แบกรับภาระหนักของการถอนหมั้น อายุมากขึ้น น้องสาวออกเรือนก่อน

ตนเอง หาการแต่งงานที่ดีอีกสักครั้งจะง่ายได้อย่างไร

และในเรือ่งน้ีมผีลลพัธ์จ�านวนไม่น้อยทีฮ่หูยินผูเ้ฒ่าเฉงิเป็นผูก้ระท�า

ขึ้นมา

เฉงิอวีจ๋ิน่ยงัคงก้มหน้า นางไม่ยอมให้คนอืน่เหน็ใบหน้าของตนเอง 

แต่เนินไหล่ที่สั่นเทาหลอกคนไม่ได้ ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงถอนหายใจ พูดว่า 

"ยายหนูใหญ่ เจ้าอย่าร้องไห้เลย เรื่องน้องสาวเจ้าจะให้เสียเวลาไม่ได้  

เจ้าเป็นพี่สาว เข้าใจพวกเขาให้มากเถอะ"
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ค�าพูดเหล่านี้เฉิงอวี๋จิ่นตั้งแต่เด็กจนโตได้ยินมาไม่รู้กี่รอบ 'เจ้าเป็น

พี่สาว ดังนั้นต้องยอมให้น้องชายน้องสาว' 'เจ้าเป็นพี่สาว ดังนั้นน้องชาย

น้องสาวท�าผดิกเ็ป็นการละเลยหน้าทีข่องเจ้า' 'เจ้าเป็นพ่ีสาว ดงัน้ันพ่อแม่

รกัน้องชายน้องสาวมากกว่าก็เป็นเรือ่งสมควร ไม่ว่าเรือ่งใดให้ความส�าคญั 

กับคนอายุน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติ เจ้าอย่าคิดมาก ไม่เช่นนั้นจะเป็นการ

ไม่รู้ความ'

เฉงิอว๋ีจิน่พูดในใจว่าดีจรงิ ตอนน้ีข้าไม่สนใจจริงๆ แล้ว ข้าไม่อยาก

ได้การเอาใจใส่ของพ่อแม่ และไม่สนใจความรักจากญาติพ่ีน้อง แต่ว่า 

ข้าต้องการเงินทองผลประโยชน์ที่มากขึ้น

เฉิงอว๋ิจิ่นย่ืนมือไปคล�าใต้แขนเสื้อ หยิบผ้าเช็ดหน้าสีม่วงอ่อน 

ผืนหนึ่งออกมา กดเบาๆ ท่ีหางตาสองข้างเพ่ือซับน�้าตา คิดไม่ถึงว่า 

การท�าเช่นนี้น�้าตาจะเพ่ิมมากขึ้น เฉิงอว๋ีจิ่นเงยหน้าขึ้น ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

กับหร่วนซื่อจึงได้เห็นดวงตาของเฉิงอว๋ีจิ่นแดงก�่า ในดวงตาเอ่อไปด้วย

ม่านน�้า

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงกับหร่วนซื่อพูดอะไรไม่ออกไปทันที เฉิงอวี๋จิ่น 

ย่ิงเช็ดก็ย่ิงมีน�้าตาไหลออกมามากข้ึนพลางพูดอย่างรู้ความว่า "ข้ารู ้ 

อย่างไรข้าก็เป็นพี่สาวคนโต ต้องยอมให้น้องชายน้องสาว อย่างไรชาตินี้

ข้าคงเป็นเช่นนี้แล้ว แต่อนาคตของน้องหญิงรองก�าลังดี ข้าเสียสละ 

สักนิด อุ้มชูการแต่งงานอันงดงามของน้องหญิงรองก็ไม่เป็นไร แต่ถึงแม้ 

นีจ่ะเป็นเรือ่งในครอบครวัพวกเรา แต่อย่างไรก็ให้ความส�าคญัเร่ืองล�าดบั

อาวุโส พ่ีสาวยังไม่ได้ออกเรือน น้องสาวก็แต่งงานตอนไว้ทุกข์เสียแล้ว 

คนนอกคงจะพูดนนิทากัน ตามความคิดข้า สูข้้าปลงผมออกบวช เปิดทาง

ให้น้องหญิงรอง เช่นนี้คนนอกคงพูดอะไรไม่ได้แล้ว"
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หร่วนซื่อตกใจ พูดเสียงหลงว่า "นี่เจ้าพูดอะไร!"

เฉิงอวี๋จิ่นพูดต่อโดยไม่กะพริบตาว่า "ดูท่าอาสะใภ้รองจะไม่พอใจ

เสยีแล้ว ก็จรงิหากข้าบวชเป็นแม่ช ีเกรงว่าคนอ่ืนคงจะเดาว่าถูกบบีบงัคบั

ใช่หรอืไม่ ซึง่ไม่ดต่ีอชือ่เสยีงของน้องหญิงรอง กจ็รงิอย่างไรเสียน้องหญิงรอง 

ก็คอืคนทีจ่ะเป็นฮหูยินท่านโหว จะมพ่ีีสาวทีอ่ยู่ใต้ตะเกียงพุทธะได้อย่างไร 

เช่นน้ันรบกวนท่านย่าให้ผ้าขาวหลานสักผืน รอให้ผ่านสี่สิบเก้าวันของ

ท่านปู ่หลานจะเลอืกวันสะอาดสกัวันจบชวิีตเงยีบๆ ไม่ท�าให้ทกุคนยุ่งยาก  

จะได้ให้อาสะใภ้รองส่งน้องสาวออกเรือนได้อย่างสบายใจ"

หร่วนซ่ือได้ฟังค�าพูดบาดใจเหล่านี้แล้วขนตาก็ขยับไหว น�้าตา 

ไหลพรากลงมา นางใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้า พูดปนสะอื้นว่า "เจ้าเด็กคนนี้ 

พูดจาอะไรกัน! เจ้ากับโม่เอ๋อร์ต่างก็เป็นลูกที่ข้าคลอดออกมาเองทั้งคู่  

ตอนพวกเจ้าคลอดร่างกายอ่อนแอ ท่านหมอบอกเกรงว่าจะเลี้ยงไม่รอด 

ข้าอยากจะตายแทนพวกเจ้าเสียเลย ตอนน้ีพวกเจ้าสองพ่ีน้องถึงวัย 

ออกเรือนแล้ว เจ้ากลับพูดว่าจะฆ่าตัวตาย เจ้าจะให้ข้ามีชีวิตอย่างไร  

เจ้าท�าเช่นนี้ตั้งใจจะแทงมีดตรงหัวใจข้าหรือ!"

หร่วนซือ่พูดถึงประโยคสดุท้ายแทบจะตะคอกออกมา เฉงิอวีจ๋ิน่ได้ฟัง 

แล้วทรดุลงคกุเข่า น�า้ตาไหล นิง่เงียบไม่พูดจา นางสวมชดุกระโปรงสขีาว 

ปลายคางเรียวเล็กแทบจะขาวกว่าเสื้อ คุกเข่าแขนเสื้อกองทับอยู่บนพื้น 

ท�าให้นางดอู่อนแอบอบบางมากขึน้ เพียงบดิก็คงหัก ดวงตาของเฉิงอวีจ๋ิน่ 

ถูกน�า้ชะจนเปล่งประกายระยิบ น�า้ตาบนสองแก้มค่อยๆ รินไหล กระจ่างใส 

งดงาม สงบนิ่งไร้ทางช่วย

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่เปิดความรูส้กึเหมอืนหร่วนซือ่อย่างน้ัน แต่เสยีงของนาง 

จงใจสะกดมนัเอาไว้ ฟังแล้วท�าให้คนปวดใจได้มากกว่า "แล้วอาสะใภ้รอง 
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จะให้ข้าท�าอย่างไร ข้าปลงผมเป็นแม่ชีก็ไม่ยอม ข้าจะใช้ความตายอุ้มชู

ท่านก็ไม่ยอม อาสะใภ้รองจะให้ข้าท�าอย่างไร"

หร่วนซื่อเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปาก ร้องไห้จนหายใจไม่ทัน เฉิงอว๋ีจิ่น

คุกเข่าอยู่บนพ้ืน น�้าตาไหลพราก ท้ังที่ไม่ส่งเสียงออกมา แต่กลับด ู

น่าสงสารได้มากกว่าหร่วนซือ่ท่ีร�า่ไห้เสยีงดงั ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิถกูเสยีงร้อง 

ของผู้ใหญ่หน่ึงเด็กสาวหนึ่งท�าให้อึดอัดใจ นางทนรับไม่ไหวอย่างย่ิงจึง

ตบโต๊ะอย่างแรงแล้วพูดว่า "พอแล้ว ไม่ต้องร้องแล้ว!"

เสยีงของหร่วนซือ่จากดงัเปลีย่นเป็นเบา ส่วนเฉงิอว๋ีจิน่ยังคงคกุเข่า

นิ่งอยู่บนพื้น ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับตาไม่หยุด แสดงออกอย่างสงบนิ่ง แต่ได้

ผลลัพธ์แรงกล้า ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงถอนใจอย่างแรง พูดว่า "การออกเรือน

เป็นเรื่องน่ายินดี เหตุใดต้องใช้คนหนึ่งแลกอีกคนด้วย ทางยายหนูรอง 

จะยืดเวลาอกีไม่ได้ ออกเรอืนไปเรว็ได้ก็ด ียายหนูใหญ่ก็อยู่ไว้ทกุข์ในจวน

อย่างสบายใจ หลังจากสิ้นสุดช่วงไว้ทุกข์ ค่อยเร่ิมพูดเร่ืองการแต่งงาน 

เลือกสามีอีกที"

ใช้ค�าพูดปากเปล่าก็คิดจะจบเรือ่งหรอื เฉงิอว๋ีจ่ินไม่พอใจแค่น้ีหรอก 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงยามน้ีพูดจาน่าฟัง แต่หลังจากหนึ่งปีใครจะรู้ว่านางจะ

ยอมรับหรือไม่ เฉิงอวี๋จิ่นมีน�้าตาเกาะหางตา ถามว่า "ท่านย่า หลานถูก

ถอนหมั้นเป็นเรื่องจริง น้องหญิงรองแต่งงานก่อนหลานก็เป็นเร่ืองจริง 

เช่นกัน ต่อให้ในบ้านมีใจจะวางแผนเพ่ือหลาน แต่หลังจากหนึ่งปีเวลา

เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยน คนนอกไม่รู ้ว ่าจะลือเร่ืองหลานอย่างไร  

ด้วยเงื่อนไขเช่นน้ี ทางบ้านจะพูดคุยเรื่องการแต่งงานให้หลานอย่างไร  

ถ้ารอถึงตอนน้ันท�าให้ญาติผู้ใหญ่ล�าบากใจ มิสู้ตอนน้ีหลานฆ่าตัวตาย 

เลยดีกว่า มาอย่างเงียบๆ ไปอย่างเงียบๆ จะได้ไม่ต้องถูกใครพูดนินทา



36 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 2

อะไร"

"พูดเหลวไหล!" ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงปั้นหน้าเครียดพูดต�าหนิ "ร่างกาย

เน้ือหนังได้มาจากพ่อแม่ ทางบ้านเลี้ยงเจ้าจนเติบใหญ่เช่นน้ีไม่ง่ายนัก 

เรื่องใหญ่ล้นฟ้าครอบครัวปรึกษากัน ต้องมีวิธีแก้ปัญหา จะฆ่าตัวตาย

ง่ายๆ ได้อย่างไร"

หร่วนซื่อถูกท่าทีของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงท�าให้ตกใจ ก้มหน้าพูดอย่าง

หวั่นๆ ว่า "เจ้าค่ะ ท่านแม่สั่งสอนได้ถูกต้อง"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิพูดจบก็มสีหีน้าผ่อนคลายลง พูดว่า "ท่านปูเ่จ้าตาย

อย่างฉบัพลนั ก่อนตายเขาต้ังใจเตรยีมสนิเดิมให้พวกเจ้าสองพ่ีน้อง คดิว่า 

เขาคงหวังจะเห็นพวกเจ้าออกเรือน แต่งงานมีลูกเช่นกัน น่าเสียดายที ่

สุดท้ายก็รอถึงตอนนั้นไม่ได้ ตามความเห็นข้า ช่วยท�าให้ความปรารถนา

สุดท้ายของท่านปู่เจ้าเป็นจริงก็แล้วกัน ก่อนเขาตาย ข้างเตียงคนป่วย 

ล้วนเป็นคนในบ้านตนเอง คนนอกย่อมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างก็บอกว่า

เป็นค�าสั่งเสียของท่านปู่เจ้า หลานสาวคนโตเขาเห็นมาต้ังแต่เล็ก ในใจ

เขาไมต่่างอะไรกบัหลานชายคนโต จงึให้อยูไ่ว้ทกุข์ทีจ่วน ส่วนหลานสาว

คนเล็กเลี้ยงดูอุ้มชูอย่างดี ให้นางรีบแต่งงาน รีบคลอดเหลนมาเพ่ือแจ้ง

ข่าวมงคลแก่เขา"

เสียงร้องไห้ของหร่วนซื่อหยุดลงอย่างไม่รู้ตัว เฉิงอว๋ีจ่ินพอใจกับ 

การพูดเช่นนี ้ นางหลบุตาลงกลอกตาเบาๆ หน่ึงรอบ แล้วถามว่า "แต่ว่า 

การพูดเช่นนี้ คนนอกจะเชื่อหรือ"

"รอวันท�าพิธีครบสี่สิบเก้าวันของท่านปู่เจ้า ย่าจะพูดกับแขกท่ี 

มาเอง ค�าสั่งเสียของท่านปู่เจ้า ย่าเป็นคนพูดเหมาะสมแล้ว พวกเขา 

ไม่เชือ่คนอืน่ จะไม่เชือ่ย่าเชยีวหรอื ย่ามอีายุมาจนปนูนีแ้ล้ว เกียรตเิช่นนี้ 
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ยังพอมีอยู่บ้าง"

เฉงิอว๋ีจิน่ได้รบัค�าสญัญา รูส้กึพอใจเป็นท่ีสดุ นางไม่ใช้ผ้าซบัดวงตาอกี  

น�า้ตาค่อยๆ หยดุไหลแล้ว กล่าวกันว่าฟ้า ดนิ กษตัรย์ิ บรรพบรุษุ ปราชญ์

อาจารย์* ควรเคารพ สิ่งเดียวที่สามารถสะกดประเพณีมารยาทของชาย

หญงิได้คอืการสะกดด้วยล�าดับขัน้ท่ีแขง็แกร่งกว่า อย่างเช่นความกตญัญู

กับคุณธรรม หรืออย่างเช่นกษัตริย์กับขุนนาง เฉิงอวี๋จิ่นถูกน้องสาวแย่ง

การแต่งงานต้องมีคนภายนอกนินทาแน่นอน ส่วนเฉิงอวี๋จิ่นหลายปีมานี้

ไม่นับว่าอยู่เงียบเฉย คนจ�านวนมากถูกนางกดไว้ ในใจพวกเขาไม่รู้มี

ความแค้นมากเท่าใด หากเฉิงอวี๋จิ่นตกท่ีนั่งล�าบาก ไม่รู ้ว่าจะมีคน

มากมายเท่าใดโผเข้ามาเหยียบซ�า้ ถึงตอนน้ันสถานการณ์ไม่อาจควบคุมได้  

ไม่แน่ว่าจะมข่ีาวลอืไม่น่าฟังออกมามากเพียงใด ไม่แน่อาจจะมคีนใจด�า

ปากร้ายบางคนลือไปส่งเดช บอกว่านางมีโรคประจ�าตัว จึงได้ถูก 

จวนจิ้งหย่งโหวถอนหมั้น ส่วนจวนอี๋ชุนโหวรู้เรื่องราว ยอมท้ิงแผนการ 

จะให้เฉิงอวี๋จิ่นแต่งงาน แล้วให้น้องสาวคนรองออกเรือนไปแทน

หากถึงตอนน้ันจรงิ เฉงิอวีจ๋ิน่มร้ีอยปากคงโต้แย้งไม่ได้ พลกิกระดาน 

ได้ยาก อย่างไรเสยีเรือ่งมโีรคประจ�าตวันี ้จะหาคนมาพิสจูน์ได้อย่างไร และ 

หากไม่ใช่มโีรคประจ�าตวั เหตใุดจงึถูกครอบครวัทิง้ขว้างอย่างเงยีบๆ เล่า

แต่หากเปลี่ยนเป็นรับค�าสั่งไว้ทุกข์ เช่นน้ันก็ไม่เหมือนกันแล้ว  

มคี�าว่ากตญัญูกดลงมา งานมงคลงานโศกเศร้าหรอืประเพณีการแต่งงานใด 

ก็ต้องมาทีหลงั และเฉงิอวีจ๋ิน่ยังถูกท่านโหวผูเ้ฒ่าเฉงิเรยีกชือ่ให้ไว้ทกุข์อกี  

เลี้ยงอยู่ข้างกาย เห็นเหมือนหลานชายคนโต เกียรติเช่นนี้ไม่ธรรมดาเลย 

* ฟ้า ดนิ กษตัรย์ิ บรรพบรุษุ ปราชญ์อาจารย์ คอืห้าส่ิงท่ีควรเคารพบชูาตามหลกัปรชัญาของลทัธิข่งจือ่ (ขงจือ๊) 
ในสมยัโบราณ อนัเป็นแนวคดิท่ีสะท้อนธรรมเนยีม 'สามบชูา' ได้แก่ บชูาฟ้าดนิ บชูาบรรพบรุษุ บชูานักปราชญ์ 
ทั้งยังสะท้อนค�าสอนเรื่องความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่รวมถึงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์และบ้านเมือง
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ลูกสะใภ้ไว้ทุกข์ให้พ่อแม่สามีแล้วจะเข้ากฎสามไม่ไป ต่อให้ท�าผิดกฎ 

เจ็ดออก* สามีก็จะหย่าภรรยาตามใจไม่ได้ เห็นได้ว่าการไว้ทุกข์มีความ

ส�าคัญมากเพียงใด ส่วนหลานสาวคนโตไว้ทุกข์ตามระเบียบพิธีของ 

หลานชายคนโต นี่เป็นการอุทิศตนและเกียรติอย่างมาก

นับตั้งแต่อดีตฝ่ายหญิงห้ามเข้าหอบรรพชน เรื่องการเซ่นไหว้พันปี

ท่ีผ่านมาเป็นหน้าท่ีของบุรุษ มีต�าแหน่งของสตรีน้อยมาก แต่เฉิงอวี๋จิ่น 

ได้ก้าวไปเป็นหนึ่งในนั้น และยังเทียบเท่ากับหลานชายคนโตอีกด้วย  

หลานชายคนโตเป็นผูส้บืสกุล ฐานะในการสบืทอดตระกูลสงูกว่าบตุรชาย

คนรอง เกียรติของเฉิงอวีจ๋ิ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึง่ไม่มีสอง แมแ้ต่เฉิงหมิ่น

ที่เป็นบุตรสาวยังเทียบไม่ได้เลย หลังเสร็จสิ้นการไว้ทุกข์ อาศัยการอุทิศ

ตนครั้งนี้ โยนเฉิงอวี๋จิ่นออกไปท่ีใดก็สามารถกดให้คนกลุ่มหนึ่งพูดอะไร

ไม่ออกได้ ถึงตอนนั้นนางยังมีเง่ือนไขส�าคัญคุ้มครองในการแต่งงาน 

อีกด้วย

เฉิงอว๋ีจิ่นพอใจมาก ถึงขั้นดีกว่าที่นางคาดไว้แต่เดิมมาก และ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงออกหน้าพูดเอง นี่ยิ่งดีมากขึ้น ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับ 

ท่ีลงแรง ความยินดีท่ีมาโดยไม่คาดคิด เฉิงอว๋ีจิ่นพอใจอย่างย่ิงกับสิ่งที่ 

ได้รับในวันนี้

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่ร้องไห้อีก ตู้รั่วเห็นโอกาสจึงเข้าไปพูดว่า "คุณหนู  

บนพ้ืนเย็น ท่านรีบลุกขึ้นมาพูดจาเถอะเจ้าค่ะ อย่าให้เสียความเมตตา

ของฮูหยินผู้เฒ่าเลย"

* กฎสามไม่ไปและกฎเจด็ออก เรยีกรวมกันว่า 'เจด็ออกสามไม่ไป' เป็นกฎหมายการหย่าของจีนในสมยัโบราณ 
ประกอบไปด้วยเหตุแห่งการหย่าเจ็ดข้อ ได้แก่ ไม่กตัญญูต่อบิดามารดาสามี ไม่มีทายาท คบชู้สู่ชาย ริษยา
หึงหวง เป็นโรคร้าย ปากมากช่างนินทา และลักขโมย โดยหากมีเหตุหนึ่งข้อก็สามารถหย่าได้ แต่ถ้าภรรยา
ตรงตามข้อใดข้อหนึง่ในเหตุทีไ่ม่อาจหย่าสามข้อ ได้แก่ ไม่มบ้ีานเดิมให้กลับ ไว้ทกุข์บดิามารดาสามคีรบสามปี  
หรือแต่งงานกันตั้งแต่สามียังยากจนจนภายหลังร�่ารวยขึ้นมา สามีจะไม่สามารถหย่าภรรยาได้
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สาวใช้คนอืน่ราวกับเพ่ิงตืน่จากความฝัน รบีเข้ามาประคองเฉงิอว๋ีจิน่ 

ลุกขึ้น เฉิงอว๋ีจิ่นยืนขึ้นอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ ฮูหยินผู้เฒ่าเห็นเฉิงอวี๋จิ่น 

หน้าซีดก็ทนดไูม่ไหว พูดว่า "ยกม้าน่ังมาให้คุณหนูใหญ่ แล้วยกน�า้ชาร้อน

มาถ้วยหนึ่ง เป็นหญิงถูกไอเย็นมากไม่ได้ นางคุกเข่าบนพ้ืนนานมาก  

ระวังจะถูกไอเย็นไม่สบายไป"

เฉิงอว๋ีจิ่นแสร้งท�าเป็นปฏิเสธสองสามประโยค จึงยอมให้สาวใช้

ประคองนั่งลงบนม้าน่ัง หร่วนซื่อร้องไห้เป็นเวลานานเช่นกัน ตอนน้ี 

ยังยืนอยู่ด้านข้าง แป้งทาหน้าบนใบหน้าของหร่วนซือ่ลบหมดแล้ว ดวงตา

ก็บวมแดง นางมองดูเฉงิอว๋ีจิน่ทีร้่องไห้มายกหน่ึงแต่ยังคงงดงามไม่ลดลง 

แล้วมองดูตนเอง ไม่รู้ว่าเหตุใดในใจจึงเกิดความรู้สึกแปลกๆ ขึ้นมา

หร่วนซื่อพูดในใจว่าข้าร้องไห้อยู่นาน ได้รับไอเย็นไม่น้อยเช่นกัน  

เหตุใดฮูหยินผู้เฒ่าจึงให้ยกน�้าชาจัดที่น่ังให้เฉิงอว๋ีจ่ิน แต่กลับไม่สนใจ 

ข้าเลย

เฉิงอว๋ีจิ่นยกถ้วยขึ้นมา ดื่มชาร้อนช้าๆ ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเห็นทุกคน

อารมณ์สงบลงแล้ว จึงพูดว่า "เรื่องนี้ตกลงตามนี้ ไม่กี่วันหลังจากนี้ข้าจะ

บอกกับทุกคน บอกว่าน่ีเป็นความประสงค์ก่อนตายของท่านโหวผู้เฒ่า  

ให้คุณหนูใหญ่อยู่ไว้ทุกข์ ส่วนคุณหนูรองออกไปแต่งงาน ครอบครัว 

เดียวกันส�าคัญท่ีสุดคือความกลมเกลียว คนในจวนร่วมแรงร่วมใจกัน  

บิดเป็นเกลียวเชือก ออกแรงไปในทางเดียวกัน จึงจะไม่ถูกคนนอกรังแก  

ไม่เช่นน้ันคนอืน่ยังไม่ทนัท�าอะไร พวกเราก็กลายเป็นทรายกระจายตวักัน

ไปแล้ว"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงคิดจะกลบเรื่องนี้ให้สงบ เฉิงอว๋ีจิ่นพยักหน้ารับค�า 

ถือว่าเป็นการฟังเอาสนุก ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเห็นลูกสะใภ้กับเฉิงอว๋ีจิ่น 
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มีท่าทางเหมือนได้รับค�าสั่งสอนแล้ว นางคิดว่าค�าพูดของตนเองได้ผล  

ดังนัน้จงึพูดต่อไปอย่างพอใจว่า "เรือ่งไว้ทุกข์กับแต่งงานก็ก�าหนดไว้เช่นน้ี  

วันหน้าพวกเจ้าอย่าได้ระแวงอจิฉาส่งเดชอกี ค�าพูดเหล่านัน้ท่ียายหนูใหญ่ 

พูดไว้ก่อนหน้านี้ก็ห้ามพูดขึ้นมาอีก"

เฉงิอว๋ีจิน่ยืนขึน้ ตอบรบัอย่างเชือ่ฟัง "เจ้าค่ะ เมือ่ครูห่ลานคดิผดิไป 

โชคดีท่ีท่านย่ามีเหตุผล อธิบายให้หลานเข้าใจได้ทันเวลา ไม่เช่นนั้น 

หลานคงท�าผิดใหญ่หลวง"

พูดจบเฉิงอว๋ีจิ่นก็หันไปทางหร่วนซื่อ ค�านับขออภัยอย่างจริงจัง  

"เมือ่ครูข้่าเหมอืนถูกมารเข้าแทรก พูดจาท�าอะไรผดิพลาด ขออาสะใภ้รอง 

ลงโทษด้วย ขอให้อาสะใภ้รองอย่าได้เอาค�าพูดส่งเดชเหล่าน้ันมาใส่ใจเลย"

เฉิงอว๋ีจิ่นทั้งขอรับโทษและค�านับขออภัย ค�าพูดที่พูดได้นางพูด 

ไปหมดแล้ว กลายเป็นหร่วนซื่อที่รู้ความเข้าใจเหตุผลสู้หญิงสาวคนหนึ่ง 

ไม่ได้ หร่วนซื่อหน้าเจื่อน พูดว่า "ไม่เป็นไร เดิมทีก็เป็นครอบครัวเดียวกัน 

มีปมในใจพูดให้คลายแล้วก็หมดเรื่อง"

"อาสะใภ้รองไม่ถือโทษข้าก็ดแีล้ว" พูดจบเฉงิอว๋ีจิน่ไม่เปลีย่นเสยีงพูด  

พูดต่ออย่างแผ่วเบาหนึ่งประโยคว่า "แต่ว่ามีค�าพูดบางประการท่ีจะเกิด

ความเข้าใจผิดได้ง่าย ขออาสะใภ้รองอย่าพูดดีกว่า ท่านแม่ข้าคือ 

ท่านหญิงชิง่ฝ ูท่านพ่อคอืนายท่านใหญ่สกุลเฉงิ แม้จะมคีวามผูกพันเหมอืน 

พ่ีน้องกับน้องหญิงรอง แต่อย่างไรเสียก็เป็นลูกพ่ีลูกน้องคนละบ้านกัน  

ไม่นับว่าเป็นลูกในไส้ ข้าขอบคุณที่อาสะใภ้รองรักข้า แต่พ่อแม่ของข้า 

เป็นคนอื่น ค�าว่าพี่น้องท้องเดียวกันเช่นนี้ วันหน้าอาสะใภ้รองอย่าพูดอีก 

จะดีกว่า"

หร่วนซื่อฟังแล้วสีหน้ากระด้างไปทันที ล�าคอมีเสียงสะอื้น แต่กลับ
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พูดอะไรไม่ออก นางย่อมรู้ว่าเฉิงอว๋ีจิ่นเป็นบุตรสาวท่ีนางคลอดออกมา 

ท่านหญิงชิ่งฝูเป็นเพียงคนที่แขวนชื่อไว้เท่านั้น ทุกคนในจวนต่างรู้เรื่องนี้

ดีแก่ใจ หลายปีมานี้หร่วนซื่อจัดการความคิดตนเองเช่นน้ีมาตลอด  

แต่เฉิงอว๋ีจิ่นกลับพูดออกมาต่อหน้านาง มารดาของตนเองเป็นคนอื่น  

หร่วนซื่อเป็นเพียงแค่อาสะใภ้

ท�าเช่นนีร้าวกับแทงมดีอย่างแรงลงในใจของหร่วนซือ่ บาดใจย่ิงกว่า 

ทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่บอกว่าจะฆ่าตวัตายเมือ่ครูเ่สยีอกี หร่วนซือ่ใบหน้าซดีขาว แต่

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเฉงิกลบัพอใจมากกับการรูค้วามของเฉงิอวีจ๋ิน่ นางพยักหน้า

ชื่นชม พูดว่า "ยายหนูใหญ่พูดถูก สะใภ้บ้านรองเมื่อครู่ร้อนใจจึงพูด 

ค�าผิดไป วันหน้าจะไม่ระวังเช่นนี้อีกไม่ได้นะ"

หร่วนซือ่ขยับรมิฝีปากอ�า้อึง้ สเีลอืดน้อยนิดบนใบหน้าหายไปจนส้ิน

เฉิงอว๋ีจิ่นท�าเช่นน้ีคือไม่ยอมรับข้าแล้วหรือ ท้ังที่ข้าเป็นมารดา 

ผู้ให้ก�าเนิดของเฉิงอวี๋จิ่นนะ
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หร่วนซือ่หน้าซดีขาว ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิกวาดสายตาแฝงค�าขู่มาทีน่าง

แวบหนึ่งราวกับจงใจเตือนสติ แล้วพูดว่า "การเป็นคน กระท�าเร่ืองใด 

ควรกลัวเรื่องการแยกแยะสภาพการณ์ไม่ชัดเจน ถ้าท�าผิดไปถูกผู้ใหญ่

ต�าหนิแล้วแก้ไขให้ถูกต้องก็แล้วไป ที่กลัวที่สุดคือแยกแยะฐานะตนเอง

ไม่ชัดเจนจนท�าลายทั้งผู้อื่นและตนเอง สะใภ้บ้านรอง เจ้าเข้าใจหรือไม่"

หร่วนซ่ือเข้าใจค�าเตือนที่ซ่อนอยู่ของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง นางย่อม 

เข้าใจว่าตอนที่นางคลอดลูกฝาแฝดออกมา ถูกฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเลือก 

คนท่ีแข็งแรงมอบให้พ่ีสะใภ้ใหญ่ ตอนหลังคลอดนางร่างกายอ่อนแอ 

คิดถึงลกูจนทนไม่ไหวร้องไห้ออกมา ตอนทีน่างลอบไปดเูฉงิอว๋ีจิน่ แต่ถูก

แม่นมของท่านหญิงชิง่ฝพููดจาเย็นชาเหนบ็แนม หร่วนซือ่ก็เข้าใจจดุนีแ้ล้ว 

เฉิงอว๋ีจ่ินเป็นลูกท่ีนางคลอดมา แต่ไม่ใช่ลูกของนาง มีเพียงโม่เอ๋อร์จึง 

จะเป็นของแม่แท้ๆ อย่างนางคนนี้

43
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ต่อมาเด็กสองคนค่อยๆ เติบโต โม่เอ๋อร์เร่ิมนั่งเป็น คลานเป็น  

เดินเป็น พูดเป็น ความสนใจท้ังหมดของหร่วนซื่อถูกเฉิงอวี๋โม่ดึงดูดไป  

จึงยากจะแบ่งใจไปคิดถึงบุตรสาวคนโตได้อีก หลังจากนั้นก็มีเฉิงเอินฉือ 

กับเฉงิเอนิเปยบตุรชายอกีสองคน หร่วนซือ่ก็ย่ิงไม่มเีวลาไปสนใจเฉงิอวีจ๋ิน่ 

แล้ว

มีเพียงตอนที่มาเย่ียมคารวะท่ีเรือนฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง นางจะได้เห็น

เฉิงอว๋ีจิ่นท่ีเดินตามหลังท่านหญิงชิ่งฝู หร่วนซื่อจึงได้ตกใจท่ีรู้ว่า...ที่แท ้

เฉิงอวี๋จิ่นสูงขึ้นมากเช่นนี้แล้ว

เวลาผ่านไปโดยไม่รูเ้น้ือรูต้วั หญิงสาวคนน้ีเตบิโตในสภาพทีห่ร่วนซือ่ 

ไม่คุน้เคยเลย นางน่ารกัรูค้วาม ไม่โวยวายก่อเรือ่ง เจอเรือ่งอะไรทีไ่ม่เข้าใจ

นางก็จะเบิกตาโตดูอย่างเงียบๆ ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นที่เอาแต่ร้องไห้

โวยวายแม้แต่น้อย

ต่อมาเด็กๆ ค่อยๆ เติบโตขึ้น ระยะห่างท่ีเฉิงอว๋ีจิ่นมีต่อคนอายุ 

รุ่นเดียวกันก็ชัดเจนมากขึ้น หร่วนซื่อมักจะได้ยินฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดชม 

เฉิงอวี๋จิ่นต่อหน้าทุกคน ส่วนโม่เอ๋อร์ท�าได้เพียงนั่งฟังอยู่ด้านข้าง แววตา

เศร้าสลด ภาพเหตุการณ์นี้สะเทือนใจหร่วนซื่ออย่างมาก ท่านหญิงชิ่งฝู

มชีาตกิ�าเนดิสงูส่งกว่านาง อ�านาจการพูดมมีากกว่านาง แม้แต่ลูกทีเ่ล้ียงมา 

ยังจะดีกว่านางอีกหรือ

ความรู้สึกที่หร่วนซื่อมีต่อเฉิงอวี๋จิ่นซับซ้อนเกินไป ในนี้มีทั้งความ

สงสาร เสียดาย เสียใจ แค้นใจ และมีความไม่แยแส โกรธเคือง อิจฉา  

ท�าให้หร่วนซือ่ไม่อาจเผชญิหน้ากับความจรงิทีเ่ฉิงอว๋ีจิน่ถูกอุม้ไปให้คนอืน่ 

เลี้ยงดูนี้มาตลอด ขอเพียงมีโอกาสนางก็จะพูดประชดต่อหน้าเฉิงอว๋ีจ่ิน 

หร่วนซือ่อยากให้เฉงิอว๋ีจิน่มชีวิีตท่ีด ีแต่ก็กลวัว่าเฉงิอว๋ีจิน่จะมชีวิีตดเีกินไป 
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จนเกินหน้าเฉิงอวี๋โม่ ที่ส�าคัญยิ่งกว่าก็คือเฉิงอวี๋จิ่นไม่ควรลืมบิดามารดา

ที่ให้ก�าเนิดตนเอง และไม่ควรไปสนิทสนมรักใคร่กับสตรีอย่างชิ่งฝู

ทกุครัง้ทีห่ร่วนซือ่เห็นหน้าเฉงิอว๋ีจิน่ การเปลีย่นแปลงของความรู้สึก

จะละเอียดอ่อนและซับซ้อน แต่นางไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเฉิงอว๋ีจิ่น 

จะเคอืงแค้นนาง ไม่ยอมรบันางทีเ่ป็นมารดาผูใ้ห้ก�าเนิดนี ้อย่างไรหร่วนซือ่ 

ก็เป็นคนทีน่�าเฉงิอว๋ีจิน่มาสูโ่ลกน้ี การคลอดนางออกมาเป็นบญุคุณยิง่ใหญ่ 

เพียงใด เฉงิอว๋ีจ่ินจะไม่กตัญญูได้อย่างไร ต่อให้เฉงิอว๋ีจิน่ถูกคนอืน่เลีย้งมา 

จนโตก็ควรจะมใีจคดิถึงบิดามารดาทีใ่ห้ก�าเนดิ เติบโตแล้วกลับมายอมรับ 

ในสายเลือด ตอบแทนพ่อแม่พี่น้องมากขึ้น มันจะเป็นไปได้อย่างไร และ

สมควรหรือที่นางจะไม่สนิทกับครอบครัวผู้ให้ก�าเนิด

หร่วนซือ่ถูกค�าพูดเมือ่ครูท่�าให้สะเทอืนใจ ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิเตอืนสติ

นางเป็นเรือ่งท่ีเห็นจนชนิตา แต่หร่วนซือ่ไม่กล้าเชือ่ว่าเฉงิอว๋ีจิน่ก็คดิเช่นน้ี 

เหมือนกัน นางมองไปทางเฉิงอว๋ีจิ่น หวังว่าจะเห็นความล�าบากใจหรือ

กลัดกลุ้มจากบนใบหน้าเฉิงอว๋ีจิ่นบ้าง แต่ก็ไม่มี สีหน้าของเฉิงอวี๋จิ่น 

เรียบเฉยมากอยู่ตลอด อีกฝ่ายถึงขั้นไม่มีการตอบสนองการมองส�ารวจ 

ของหร่วนซื่อแม้แต่น้อย

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงสังเกตเห็นการกระท�าของหร่วนซื่อ จึงหรี่ตาลง  

แล้วพูดเตอืนสตอิกีครัง้ "สะใภ้บ้านรอง ค�าท่ีข้าพูดเม่ือครูเ่จ้าได้ยินหรือไม่"

น�า้เสยีงของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิแฝงสุม้เสยีงอนัตรายมากแล้ว หร่วนซือ่ 

ตกใจหดคอกลับ พูดเสียงเบาว่า "เจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงถูกลูกสะใภ้ท่ีแยกแยะสถานการณ์ไม่ชัดเจนผู้นี้

ท�าให้โกรธจนปวดตับ การยกให้เลี้ยงถือเป็นการเปลี่ยนสายสัมพันธ์  

ไม่ว่าจะในทางพิธีการหรือความรู้สึก เฉิงอวี๋จิ่นก็คือบุตรสาวท่ีเกิดจาก 
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ท่านหญิงชิ่งฝูแล้ว แต่หร่วนซื่อกลับไม่ยอมปล่อยวางความคิด เข้าไป

ก่อกวนอยู่บ่อยครั้ง ท่านหญิงชิ่งฝูเดิมทีก็ไม่ค่อยชอบเฉิงอว๋ีจ่ินอยู่แล้ว  

พอมีหร่วนซื่อเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ยิ่งท�าให้ไม่สนิทใจกับเฉิงอวี๋จิ่น

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงในใจคิดว่าเช่นนี้ไม่ได้ ลูกสะใภ้คนโตฐานะสูงศักดิ์ 

วันหน้าจะต้องเป็นฮหูยินท่านโหวอกี ครึง่ชวิีตท่ีเหลอืของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ

ต้องอาศยัท่านหญงิชิง่ฝคูอยเลีย้งดยูามแก่เฒ่า ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิต่อให้รกั

บุตรชายคนเล็กเพียงใดก็ไม่มีทางท�าให้ลูกสะใภ้คนโตไม่สบายใจ

เมื่อคิดเช่นนี้ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงก็ตัดสินใจพูดกระตุ้นหร่วนซื่อ นาง

กระแอมกลั้วคอ พูดกับท้ังสองคนท่ีนั่งอยู่ถัดลงไปว่า "ลูกหลานค่อยๆ  

เติบใหญ่แล้ว พ่อแม่ยากจะช่วยอะไรได้อีก ตอนนี้ท่านโหวผู้เฒ่าจากไป

แล้ว คิดว่าข้าเองคงใกล้แล้วเช่นกัน ชีวิตคนไม่แน่นอน ต่อให้เจ้าสวมใส่

เพชรนลิจนิดามากมาย กินของบนเขาในทะเลมากมาย พอไปถึงข้างล่าง

ทุกอย่างก็ว่างเปล่า อายุมากแล้วจะมองเรื่องจ�านวนมากด้วยสายตา 

ราบเรียบขึ้น แต่กลับสู้มีลูกหลานเต็มบ้าน ครอบครัวปรองดองไม่ได้ 

แม่นมจาง ไปหยิบกล่องลงรกัแดงพ้ืนด�าฝังมกุท่ีอยู่ในหีบของของข้ามาท"ี

แม่นมจางตะลึงไปครู ่หน่ึง แล้วถามหย่ังเชิงว่า "ฮูหยินผู้เฒ่า  

ท่านหมายถึงกล่องลงรักท่ีเป็นสินเดิมของท่านหรือเจ้าคะ กล่องลงรักน้ี 

อยู่กับท่านมาสามสบิกว่าปีแล้ว ท่านเคยบอกไว้ว่าวันหน้าจะเอาฝังลงดนิ

ไปด้วย"

"ข้ารู้" ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงสีหน้านิ่งเฉย พูดเสียงเรียบว่า "ข้าเป็นไม้แก่

ท่อนหน่ึง เอาอะไรฝังพร้อมศพก็เหมอืนกัน มกี�าไลหยกน�า้งามอยู่หาได้ยาก  

ทิ้งไว้ติดตัวเด็กรุ่นหลังดีกว่า"

หร่วนซื่อได้ยินสีหน้าก็เปลี่ยนไปเช่นกัน นางรู้ว่าฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 
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มกี�าไลหยกล�า้ค่ามากคูห่น่ึง มเีพียงในพิธีฉลองวันเกิดใหญ่ทุกรอบสบิปี* 

เท่าน้ันจงึจะยอมเอาออกมาใส่ ช่วงเวลาอืน่จะเก็บไว้อย่างด ีหร่วนซือ่กับ

ท่านหญิงชิง่ฝคูดิฝันเอาไว้นานมาก พอได้ยินความคดิของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ  

นี่คือจะเอาออกมามอบให้แล้วหรือ

หร่วนซื่อเกิดความคาดหวังขึ้นมาบ้าง คนที่เห็นย่อมมีส่วน ในเมื่อ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดค�าเหล่านี้ต่อหน้านาง คงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่ให้นาง 

และอีกอย่างหร่วนซื่อที่เป็นลูกสะใภ้ควรจะมีศักด์ิศรีมากกว่าเฉิงอวี๋จิ่น 

ที่เป็นหลานสาวคนนี้

หร่วนซื่อมองดูแม่นมจางยกกล่องลงรักแดงพ้ืนด�าฝังมุกใบหน่ึง 

ออกมาจากห้องส่วนใน แม่นมจางเดินเข้ามาใกล้หนึ่งก้าว ดวงตาของ 

หร่วนซื่อก็เปล่งประกายข้ึนหน่ึงส่วน รอจนกล่องถูกส่งมาถึงมือของ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเปิดฝาออกอย่างคล่องแคล่ว ลูกตาของ

หร่วนซื่อแทบจะถลนออกจากเบ้าตา แนบติดไปบนนั้นอยู่แล้ว

ยังไม่พูดถึงสิ่งของในน้ัน เพียงแค่ฝีมือการท�ากล่องลงรักใบน้ีก็มี

มูลค่าไม่เบาแล้ว กล่องไม้เปิดออก ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงก็หมุนตัวกล่องแล้ว

วางลงบนโต๊ะ ประกายหยกน�้างามส่องแสงวาววับในทันที ภายใน 

กล่องลงรกัทีเ่ดมิมผ้ีาแพรปรูองอยู่ บนนัน้มกี�าไลหยกวางไว้คูห่นึง่ อยู่บน 

กล่องลงรกัแดงพ้ืนด�าฝังมกุนัน้แล้วเปล่งประกายน�า้งามอย่างย่ิง เฉงิอวีจ๋ิน่ 

เคยเห็นหยกมาไม่น้อย แต่หลายปีมานี้หยกที่นางเคยเห็นมาเทียบกับ 

หยกตรงหน้าคูน่ีไ้ม่ได้เลย ในดวงตาของเฉงิอว๋ีจิน่เกิดความชืน่ชมออกมา 

เช่นกัน

* พิธีฉลองวันเกิดใหญ่ทุกรอบสิบปี ชาวจีนในสมัยโบราณถือว่าอายุห้าสิบปีเป็นจุดเร่ิมต้นของอายุท่ียืนยาว 
ครอบครวัจงึจดัพิธีฉลองวันเกิดใหญ่ให้ครัง้แรกในปีท่ีญาตผู้ิใหญ่อายุครบห้าสบิ และจดัใหม่ทุกครัง้เมือ่ครบ
รอบสิบปี
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ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงตั้งใจเอาออกมาให้ทุกคนเห็นประจักษ์ นางสังเกต

ความตื่นเต้นยินดีและละโมบอยากได้ในดวงตาของทุกคน จากนั้นจึง

กระแอมกลั้วคอ พูดอย่างไม่รีบร้อนว่า "ก�าไลคู่นี้เป็นของล�้าค่าติดหีบ 

ของข้าที่ท่านแม่ข้าตกทอดมาให้ แค่เพียงก�าไลคู่นี้ก็มีค่าย่ิงกว่าได้ทอง

พันต�าลึงเสียอีก หยกเลี้ยงคน เงินทองกลับท�าร้ายคน เดิมทีข้าคิดจะเก็บ

ก�าไลคูน้ี่เอาไว้ รอตอนฝังลงดนิจะดมูเีกียรตสิกันิด แต่ต่อมายายหนูใหญ่

กับยายหนูรองพ่ีน้องคู่นี้งดงามขึ้นทุกที ข้าเห็นแล้วชอบใจ จึงคิดว่า 

มิสู้เอาก�าไลหยกคู่นี้ส่งทอดให้แก่ยายหนูใหญ่กับยายหนูรองก็แล้วกัน  

พี่น้องแบ่งคนละวงเพื่อเป็นลางที่ดี"

หร่วนซือ่ได้ยินว่าครึง่หนึง่ก็ยากจะปิดบงัความตืน่เต้นไว้ได้ ดสูายตา 

ทีน่างจ้องก�าไลหยกราวกับรอให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิพูดจบไม่ไหวแล้ว อยากจะ 

เอาของมาไว้ในอ้อมอกตนเองทันที ทว่าฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงมีบารมีแรงกล้า  

หร่วนซื่อท�าได้เพียงอดกลั้นความยินดี สะกดใจรอให้ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

พูดต่อไป

เฉิงอว๋ีจิ่นเกิดความรู ้สึกยากจะพูดได้อย่างหน่ึงข้ึนมา นางมี 

ลางสังหรณ์ว่าตนเองจะถูกฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงใช้เป็นลูกศร* อีกครั้ง และ 

เป็นดังที่คาดไว้ ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดจบว่าจะมอบให้แก่สองพ่ีน้องก็ 

จงใจหยุดเงียบไปนาน จึงค่อยพูดต่ออย่างช้าๆ ว่า "แต่บ่าวไพร่ท่ีอยู ่

เตือนสติข้าว่าก�าไลหยกเดิมทีเป็นคู ่กัน แยกคู่แล้วจะไม่เป็นมงคล  

ข้าคิดดูแล้วก็เห็นว่าจริง เดิมทีคิดจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

จ�าเป็น ยายหนูรองใกล้จะออกเรอืนแล้ว มอบก�าไลคูน้ี่ให้ยายหนรูองก่อน 

รอถึงตอนท่ียายหนูใหญ่ออกเรือนค่อยสั่งท�าที่เหมือนกันอีกหนึ่งคู่ แต ่

* ใช้เป็นลูกศร มาจากส�านวน 'เอาขนไก่ไปท�าลูกศร' อุปมาว่าผู้มีอ�านาจหาเหตุผลในการใช้ก�าลัง
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ค�าพูดวันน้ีกลับเตือนสติข้า เรื่องต้องห้ามที่สุดของญาติผู้ใหญ่คือการ 

ยกถ้วยน�า้ไม่เสมอกนั* ต่อให้มคีวามหวังด ีแต่อยู่ในสายตาของเดก็รุน่หลัง 

ก็ยากทีจ่ะไม่เกิดความคดิเป็นอืน่ ยายหนูใหญ่อย่างไรก็เป็นบตุรสาวคนโต 

บ้านใหญ่ ด้วยฐานะ ด้วยล�าดับ ควรจะให้นางเป็นคนเลือกก่อน แต ่

ยายหนูใหญ่รู้ความ รักน้องชายปกป้องน้องสาว โดยเฉพาะที่หาได้ยาก

คือแยกแยะสถานการณ์นอกในได้ชัดเจน รู ้ว่าควรจะกตัญญูต่อใคร  

ในจ�านวนเด็กรุ่นหลังทั้งหมดข้ารักนางที่สุด แต่นางกลับเป็นคนท่ีมีชีวิต

ไม่ราบรื่นท่ีสุด เรื่องแต่งงานมีอุปสรรคมากมาย ข้าท่ีเป็นย่าคนน้ีค่อยๆ 

แก่ตัวลง ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้อีกแล้ว ท�าได้เพียงชดเชยเจ้าด้วยเงินทอง 

มากสักนิด"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดจบก็ปิดฝาลงเบาๆ แล้วพูดว่า "ยายหนูใหญ่  

เจ้ามาเอาของไปเถอะ ก�าไลหยกล�้าค่าทนการกระแทกไม่ไหว ตอนเจ้า

เอากลับไปก็เก็บระวังสักนิด"

เฉงิอว๋ีจิน่พูดในใจว่าเป็นจรงิดังคาด ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉิงมกัจะท�าเช่นน้ี  

ตอนพูดเตือนสติคนไม่พูดอย่างชัดเจน มักจะใช้อีกคนเป็นเครื่องมือ  

หนึ่งดีหน่ึงเลว หนึ่งยกยอหน่ึงเหยียบย�่า เมื่อเป็นเช่นน้ีคนท่ีถูกเตือนสต ิ

จะไม่เคียดแค้นฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง แต่จะเอาความแค้นทั้งหมดยกมาใส่ตัว

คนที่ถูกชื่นชม เฉิงอว๋ีจิ่นเพราะมีฐานะอายุเหมาะสม เป็นคนที่ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเฉิงใช้โดยเฉพาะมาหลายปีแล้ว

นางถอนใจเฮอืกหนึง่ ในใจพูดว่าครัง้นีห้ร่วนซือ่คงจะแค้นนางแทบ

ตายแล้ว ต่อให้นางคิดจะแสดงความกตัญญูต่อบ้านรองเกรงว่าคงไม่ได้ 

ความคดิของเฉงิอวีจ๋ิน่เพียงแค่แวบผ่าน นางมท่ีาทางสงบนิง่ ไม่ได้แสดง

* ยกถ้วยน�้าไม่เสมอกัน อุปมาว่าล�าเอียง ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างไม่เท่าเทียม
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ความยินดอีดรนทนไม่ไหวออกมา แต่มองไปทางหร่วนซือ่ แล้วพูดปฏิเสธ

ว่า "ท่านย่า หลานรับไว้ไม่ได้ นี่ไม่เหมาะตามธรรมเนียม"

"ไม่เหมาะอะไร" ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดเสียงเรียบ "ครอบครัวเดียวกัน

ไม่จ�าเป็นต้องถือธรรมเนยีมไปทกุเรือ่ง สนิเดิมของย่าจะมอบให้หลานสาว

ที่รักก็ไม่ได้อย่างนั้นหรือ"

ช่างเถอะ เฉิงอว๋ีจิ่นรู ้ว่าวันนี้คงเป็นคนดีไม่ได้อีก อย่างไรเสีย 

ความแค้นของหร่วนซื่อก็มีเต็มเปี่ยมแล้ว เฉิงอว๋ีจิ่นช่วยเป็นคนเลวแทน 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง เช่นนั้นนางก็ไม่มีทางผลักผลประโยชน์ที่มาถึงมือแล้ว 

ออกไป ก�าไลคูน่ีเ้กรงว่าคงเป็นสิง่ทีม่ค่ีาท่ีสดุในสินเดมิของฮหูยินผู้เฒ่าเฉิง 

แล้ว ก�าไลที่มีมูลค่าสูงเช่นนี้ ไม่เอาก็น่าเสียดาย

เฉงิอวีจ่ิ๋นรบัค�าอย่างล�าบากใจในทันที "เช่นนัน้หลานคงท�าได้เพียง

เชื่อฟัง หลานจะช่วยเก็บรักษาให้ท่านย่าไว้ชั่วคราว"

หร่วนซือ่จากตกใจกลายเป็นไม่กล้าเชือ่จนถึงคาดหวังอย่างคลุม้คลัง่  

สดุท้ายกลบัถูกกระบองทุบหัว ได้แต่มองดูเป็ดท่ีต้มสกุลอยไปเข้ากระสอบ

ของเฉงิอว๋ีจิน่เพียงคนเดยีว ความผดิหวงัของหร่วนซือ่แค่คดิก็รูไ้ด้ โดยเฉพาะ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงยังพูดว่าเดิมทีคิดจะให้เฉิงอวี๋โม่อีกด้วย

สิ่งที่น่าแค้นใจที่สุดในใต้หล้านี้ก็คือ 'เดิมที'

ตอนที่หร่วนซื่อออกจากเรือนพักของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงมีสีหน้าโกรธ

จนเขียวคล�้า เฉิงอว๋ีจิ่นถอนใจอยู่ภายใน แต่นิ้วท่ีแตะอยู่บนกล่องลงรัก

แดงพ้ืนด�าฝังมุกผ่อนคลายลงทุกที เฉิงอว๋ีจิ่นอยู่ในห้องฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

อีกครูห่นึง่ ฟังนางพูดค�าทีด่เูหมอืนจะถูกต้องอกีมากมาย สดุท้ายจงึหลดุ

ออกมาได้

หลงัจากเฉงิอวีจ๋ิน่เดินออกมาก็แอบโล่งอก นางจดัการเรือ่งชือ่เสยีง
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แล้วยังได้ก�าไลหยกทีม่มีลูค่าไม่เบาคูห่น่ึงมาโดยไม่ต้องลงแรง แต่ในใจนาง 

ไม่รูส้กึผ่อนคลายแม้แต่น้อย เฉงิอว๋ีจิน่น�าสาวใช้เดนิอยู่ตรงระเบยีงทางเดนิ  

ตอนที่เดินผ่านประตูวงเดือนแห่งหนึ่งก็มีคนเรียกรั้งไว้ทางด้านหลัง

"คุณหนูใหญ่"

เฉิงอว๋ีจิ่นชะงักฝีเท้า แววตาฉายประกายลึกลับ แต่เพียงพริบตา

นางก็ปรับความรู้สึก หันหน้ามาด้วยความแปลกใจและต่ืนเต้นยินด ี 

ยิ้มอย่างอ่อนโยนให้หร่วนซื่อ "อาสะใภ้รอง ที่แท้ท่านยังไม่กลับไปหรือ"

หร่วนซื่อเดินเข้ามาใกล้ ฉีกมุมปากย้ิมเพียงเปลือกนอก ดวงตา 

ของนางเลือ่นไปทีก่ล่องลงรกัในอ้อมกอดของเฉงิอว๋ีจิน่ก่อน จ้องอยู่ครูห่น่ึง  

จงึเลือ่นขึน้ไปทีใ่บหน้าของเฉงิอวีจ๋ิน่ช้าๆ "คณุหนูใหญ่ช่างได้รับความส�าคัญ 

จากฮูหยินผู้เฒ่ามาก แม้แต่ก�าไลหยกท่ีฮูหยินผู้เฒ่าคิดจะฝังไปด้วย 

หลังจากที่ตายก็มอบให้เจ้าโดยไม่ขมวดคิ้วแม้แต่น้อย"

เฉงิอว๋ีจิน่พูดด้วยรอยย้ิมว่า "ท่ีไหนกันเล่า ข้าเพียงแค่ช่วยเก็บรกัษา

ให้ท่านย่าชั่วคราวเท่านั้น อีกอย่างสินเดิมของท่านย่ามีมาก ข้าได้เพียง

ก�าไลหยกมาคูห่น่ึง ของทีเ่หลอืของท่านย่าก็ต้องทิง้ไว้ให้น้องชายท้ังหลาย

มิใช่หรือ"

หร่วนซือ่เมือ่ครูอ่ยู่ในห้องตอนได้ยินเฉงิอว๋ีจิน่บอกว่าจะปลงผมเป็น

แม่ชียังรู้สึกเสียใจแทบขาดใจ แต่ตอนน้ีสงบสติลงแล้ว หร่วนซื่อย่ิงคิด 

ก็ย่ิงรู้สึกผิดปกติ จากความวุ่นวายในวันนี้ เฉิงอวี๋จิ่นสามารถไว้ทุกข์ได้

อย่างสบายใจ ยังได้รับเกียรติเทียบเท่ากับหลานชายคนโต คิดว่าคงเพิ่ม

ความดีงามให้แก่ชื่อเสียงของนางอีกมาก ทว่าไม่เพียงเท่านี้ เฉิงอวี๋จิ่นยัง

อาศยัความสงสารของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ ได้ก�าไลหยกมลูค่าหลายพันต�าลงึ 

จากมือของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง หันกลับมามองหร่วนซื่อ นอกจากถูกฮูหยิน 
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ผู้เฒ่าเฉิงพูดเตือนสติแล้ว ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย

คนที่ได้ประโยชน์เห็นได้อย่างชัดเจนมาก ชัดเจนจนท�าให้หร่วนซื่อ

อดไม่ได้ทีจ่ะคดิว่านีเ่ป็นแผนการของเฉงิอว๋ีจิน่ใช่หรือไม่ นางแสดงความ

อ่อนแอร้องไห้โวยวาย ใช้ความตายข่มขู่คนอื่น เพื่อรอช่วงเวลานี้ ถึงขั้น

แม้แต่หร่วนซือ่ยังกลายเป็นเครือ่งมอืในการหาผลประโยชน์ของนางอกีด้วย

หร่วนซือ่แววตาฉายความสงสยั เฉงิอว๋ีจิน่ลอบถอนใจ แต่ยงัต้องรบี 

แก้ไขสถานการณ์อันตรายของตนเองในเวลานี้ นางยิ้มบางๆ บนใบหน้า

แสดงความซื่อสัตย์จริงใจของหญิงสาว พูดว่า "ท่านย่าสงสารข้า จึงได้

ดูแลข้าหลายด้าน แต่ตอนนี้เรื่องการแต่งงานของข้ายังไม่ได้ก�าหนด 

อนาคตยังไม่รู้ว่าจะไปทางใด ทั้งหมดอาศัยท่านย่ากับน้องชาย จึงมีข้า

ในวันนี้ได้"

พูดจบเฉิงอว๋ีจิ่นก็พูดอย่างไร้จุดประสงค์แฝงอย่างย่ิงว่า "พวกเรา

อย่างไรก็เป็นหลานสาว ต่อให้ญาติผู้ใหญ่สงสารเพียงใดก็แค่เพียงเอา

ของชิ้นหน่ึงออกมาจากหีบเท่าน้ัน จะข้ามหน้าหลานชายไปได้อย่างไร 

ท่านย่ายุติธรรมที่สุด ของประจ�าตัวต้องแบ่งอย่างเป็นธรรมแน่นอน  

อาสะใภ้มีลูกชายสองคน ในจุดนี้นับว่าได้เปรียบมากแล้ว อีกอย่าง 

อาสะใภ้อย่าลืมเสีย น้องหญิงรองคือคนท่ีจะเป็นฮูหยินท่านโหวนะ  

จิ้งหย่งโหวได้รับความชื่นชมจากฮ่องเต้ มีอนาคตไม่จ�ากัด น้องหญิงรอง 

แต่งไปก็ใช้ชีวิตเสพสุข อาสะใภ้ชะตาชีวิตดี วันหน้าไม่รู ้จะมีหลาน 

มากมายเท่าใด จะมาเห็นแก่เนื้อชิ้นเล็กเท่ายุงเท่าแมลงวันในมือข้า 

ได้อย่างไร"

หร่วนซื่อถูกค�าพูดท�าให้หวั่นไหว จริงสิ ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงสงสาร 

เฉิงอวี๋จิ่นที่ครึ่งชีวิตหลังไม่มีท่ีพ่ึงพิง จึงได้ให้เงินติดตัวนางมากสักนิด  
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แต่พูดให้ชัดเจนก็คือแค่ของตายจ�านวนหนึ่ง เฉิงอวี๋จิ่นขายก็ขายไม่ออก 

วันหน้าก็ไม่มีสามีคอยเชิดหน้า ต่อให้นางได้ของมากมายก็แค่น่ังกิน

นอนกินจนหมดเท่านั้น

ข้าวของท้ังหมดของเฉิงอว๋ีจิ่นตอนนี้รวมกันเกรงว่าคงมีเพียง 

สามสี่พันต�าลึง เงินเท่าน้ียังไม่เท่ากับเงินใช้จ่ายหน่ึงเดือนของจวน 

จิ้งหย่งโหวเลย หร่วนซื่อลอบหัวเราะพฤติกรรมผิดปกติของตนเองท่ีมา

แย่งชิงของกับเฉิงอว๋ีจิ่น เฉิงอวี๋โม่พอแต่งงานไปก็จะเป็นฮูหยินท่านโหว 

วันหน้าต้องควบคุมทรัพย์สินค่าใช้จ่ายของจวน สามพันต�าลึงในสายตา

เฉงิอว๋ีโม่ยังไม่มค่ีาเท่าหยาดน�า้กระเซน็เลย ใช้ก�าไลหนึง่คูแ่ลกกบัการให้

เฉิงอว๋ีโม่ออกเรือนอย่างราบรื่น คลอดบุตรชายคนโตจากภรรยาเอกให้

จวนจิ้งหย่งโหวโดยเร็ว ย่อมเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามาก

เฉิงอว๋ีจิ่นแม้จะยิ้มอย่างไม่สนใจนัก แต่ดวงตาคอยสังเกตสีหน้า

เล็กๆ น้อยๆ ของหร่วนซื่ออยู่ตลอด เห็นว่าหร่วนซื่อถูกค�าพูดของนาง

ปลอบใจได้แล้ว ทิ้งความแคลงใจลงชั่วคราว เนินไหล่ของเฉิงอว๋ีจิ่นก็ 

ผ่อนคลายลง ลอบถอนใจยาวอยู่ภายในใจ

ความร�่ารวยอย่างเงียบๆ จึงจะเป็นเส้นทางที่ยาวนาน เฉิงอว๋ีจิ่น 

ตอนนี้ปีกยังไม่แข็งแรงพอ นางไม่อยากถูกคนอื่นแค้นฝังใจ กระทบ 

ความร�่ารวยวันหน้าของนาง โชคดีที่หร่วนซื่อต่อกรด้วยไม่ยาก

ขณะเดยีวกนัเฉงิอว๋ีจิน่ก็ลอบเตือนสติตนเอง วันหน้านางต้องท�าตวั

ให้นิ่งเงียบเข้าไว้ นางรู้ว่าต้องมีสักวันที่ตนเองจะปิดความลับทุกอย่างไว้

ไม่อยู่ แต่เฉิงอวี๋จิ่นหวังว่าวันที่ว่าน้ีเลื่อนออกไปได้นานเท่าใดก็จงเลื่อน

ออกไปนานเท่านั้น

หร่วนซื่อสบายใจแล้ว แววตาไม่ได้เต็มไปด้วยการโจมตีเหมือน 
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เมื่อครู่อีก ครั้นความแคลงใจของหร่วนซื่อจางลง จึงรู้ตัวว่าตนเองมา 

เค้นถามเรือ่งกับบตุรสาวตนเอง ยังแอบแฝงการข่มขูบ่บีคัน้ด้วย หร่วนซือ่ 

เกิดความละอายใจขึน้มาทันใด นางรูส้กึผดิในใจ เวลาพูดจาจงึพยายาม

สร้างความอบอุ่น "คุณหนูใหญ่ ความเป็นห่วงท�าให้จิตใจว้าวุ่น ข้าเองก็

หวงัดต่ีอเจ้า จงึได้พูดอย่างร้อนใจไปสกัหน่อย เจ้าคงไม่เข้าใจผิดใช่หรอืไม่"

เฉิงอวี๋จิ่นมีรอยยิ้ม มองมารดาผู้ให้ก�าเนิดของตนเอง หัวเราะเบาๆ 

แล้วพูดว่า "ไม่หรอกเจ้าค่ะ"

หร่วนซือ่โล่งอก แต่เผชญิหน้ากับแววตากระจ่างใสของเฉงิอว๋ีจิน่แล้ว  

กลับไม่กล้าเงยหน้าขึ้นเสียอย่างนั้น นางท�าเป็นบ่ายเบี่ยงไปเร่ืองอื่น  

ถามเหมอืนจงใจปกปิดความผดิ "แล้วเจ้า...ยังยอมรับแม่ผูใ้ห้ก�าเนิดคนนี้ 

หรือไม่ เจ้าคงจะรู้ว่าผู้ใดจึงจะเป็นแม่ที่ให้ก�าเนิดเจ้ากระมัง"

พูดจบหร่วนซือ่ก็เลือ่นสายตามองมา จ้องไปท่ีเฉงิอว๋ีจิน่ "น่าสงสาร

เจ้าทีเ่พ่ิงคลอดได้ไม่ก่ีวันก็ต้องจากอกแม่ ตอนเจ้าถูกอุ้มไป ตัวโตเพียงเท่านี้  

คิดไม่ถึงว่าเพียงพริบตาเจ้าก็จะเจรจาเรื่องแต่งงานแล้ว ตอนที่เจ้าถูก 

อุ้มไปข้าร้องไห้อยู่หลายวัน ร้องจนตาแทบบอด เรื่องน้ีกลายเป็นหลุม 

ในใจที่ข้าก้าวข้ามไม่ได้ชั่วชีวิต ทุกครั้งที่นึกขึ้นมาก็รู้สึกปวดใจ อว๋ีจิ่น  

เจ้าเรียกข้าว่าแม่สักครั้งได้หรือไม่"
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หร่วนซื่อมองเฉิงอว๋ีจิ่นอย่างจริงใจ ความคาดหวังในแววตาไม่มี 

การปกปิด เฉิงอวี๋จิ่นมองเหม่อไปเล็กน้อย นางนึกถึงคืนสิ้นปีตอนตนเอง

อายุสามขวบ นางสวมชุดใหม่สีแดงสด ทั้งตัวสดใสเหมือนเด็กน้อย 

ในภาพวาดปีใหม่ ทุกคนในจวนโหวอยู่ร่วมอวยพรในห้องฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ  

เฉงิอวีจ่ิ๋นกับเฉงิอวีโ๋ม่ถูกอุม้วางให้เล่นบนเตยีงใหญ่ เฉงิอว๋ีจิน่จ�าไม่ได้ว่า 

ตอนน้ันตนเองเล่นอะไร จ�าได้เพียงว่าหร่วนซื่อหยิบของว่างชิ้นหนึ่ง 

มาถามนางว่ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นแม่ของนาง

เรื่องหลังจากน้ันเฉิงอว๋ีจิ่นนึกไม่ออกแล้ว แต่คิดว่าเรื่องราวคง 

ไม่ค่อยดนัีก ท่านหญิงชิง่ฝไูม่ชอบนางมาตลอด อกีฝ่ายไม่ยินดจีะเล้ียงลูก 

ให้ผู้อื่น เรื่องนี้พอมีเหตุผลให้อภัยได้ แต่เฉิงอว๋ีจิ่นไม่เข้าใจมาตลอดว่า 

หร่วนซื่อท�าเพื่ออะไร

เกรงว่าหร่วนซื่อในใจลึกๆ คงไม่ยินดีจะให้นางมีชีวิตที่ดีกระมัง 

44
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บางทีสิง่ท่ีหร่วนซือ่คาดหวังก็คือ 'บตุรสาวกตัญญู' สักคนทีตั่วอยู่ค่ายเฉา 

ใจอยู่แผ่นดนิฮัน่* ท�าเพ่ือครอบครวัผูใ้ห้ก�าเนดิโดยไม่เห็นแก่ตวัไม่เคอืงแค้น  

ทัง้ยังต้องเจยีดเงินจากในมอืของมารดาเลีย้งออกมาชดเชยแก่บดิามารดา 

ผู้ให้ก�าเนิดไม่หยุดอีกด้วย

หร่วนซื่อมักจะลอบมาดูเฉิงอว๋ีจิ่นตอนเด็ก แต่หลังจากเฉิงอว๋ีจิ่น 

รู้ความแล้ว นางกลับไม่มา คงจะเห็นว่าเป็นการกระท�าที่ไม่น่าดูเช่นกัน

ความคดิของเฉงิอว๋ีจิน่แวบผ่าน นางย้ิมมองไปยังหร่วนซือ่ ในครัง้น้ี 

แววตาของนางมองส�ารวจอย่างตรงไปตรงมา

หร่วนซื่อถูกสายตาเช่นนี้มองจนไม่สบายใจ นางก�าผ้าเช็ดหน้า 

จนมือเกร็ง แสร้งท�าเป็นสงบนิ่งพูดว่า "คุณหนูใหญ่ ข้าถามเจ้าอยู่นะ  

เหตุใดเจ้าจึงมองข้าเช่นนี้"

เฉิงอว๋ีจิ่นหัวเราะเบาๆ ดวงตานางโค้งขึ้น น�้าเสียงยังคงอ่อนโยน

เหมือนที่ผ่านมา "ข้าก�าลังสงสัยว่าอาสะใภ้รองเหตุใดจึงพูดค�าเช่นนี้"

"อะไรนะ!"

"อาสะใภ้รองเมื่อคืนนอนหลับไม่พอกระมัง เช้าวันน้ีจึงได้พูดจา

เลอะเลือนตลอด ท่านแม่ของข้าคือนายหญิงใหญ่ อาสะใภ้รองเหตุใด 

จึงเอาแต่พูดว่าเป็นแม่แท้ๆ ทุกคนต่างรู ้กันว่าข้าเป็นบุตรสาวของ 

นายหญิงใหญ่ท่านหญิงชิง่ฝกัูบนายท่านใหญ่ เหตใุดข้าต้องเรียกท่านว่า

แม่ด ้วย" เฉิงอว๋ีจิ่นย้ิม ยังตบหลังมือของหร่วนซื่อเบาๆ อีกด้วย  

"อาสะใภ้รอง แม้ว่าจะเป็นฤดรู้อน แต่กลางคนืตอนนอนอย่ารกัความเย็น

เกินไป ไม่เช่นนัน้จะโดนลมไม่สบายได้ สมองเลอะเลือนก็พูดจาเลอะเทอะ

* ตัวอยู่ค่ายเฉาใจอยู่แผ่นดินฮั่น มีที่มาจากวรรณกรรมสามก๊กตอนที่กวนอวี่ (กวนอู) จ�าใจต้องเข้าร่วมฝ่าย
ของเฉาเชา (โจโฉ) ชั่วคราวเพื่อปกป้องภรรยาของหลิวเป้ย (เล่าปี่) ที่มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ ทั้งยังตั้งข้อตกลงกับ
เฉาเชาอันแสดงถึงจิตใจที่ไม่คิดแปรพักตร์จากราชวงศ์ฮั่น ส�านวนนี้จึงหมายถึงตัวอยู่ที่หนึ่ง แต่ใจกลับคิดถึง
ที่ที่เคยอยู่แต่เดิม
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บางอย่างได้ ค�าพูดเหล่านีใ้นวนันีข้้าจะไม่บอกผูอ่ื้น อาสะใภ้รองวางใจได้  

แต่อาสะใภ้รองอย่าได้พูดจาส่งเดชกับผูอ้ืน่อกีเลย ทางข้าสามารถปิดบงัได้  

ถ้าอาสะใภ้รองไปพูดกับเป่าเอ๋อร์ด้วยค�าประเภททีว่่าเจ้าเป็นบตุรชายข้า 

เจ้าควรจะเรียกข้าว่าท่านแม่ เช่นนั้นเกรงว่าท่านแม่คงจะไม่ยอมอภัยให้

แน่นอน"

หร่วนซื่อถูกค�าพูดน้ีท�าให้ตกตะลึง นางมองเฉิงอว๋ีจิ่นอย่างแทบ 

ไม่อยากเชื่อ นางไม่ได้พูดเหลวไหล ตามความคิดของนางคนที่พูด 

เหลวไหลคือเฉิงอว๋ีจิ่นต่างหาก หร่วนซื่อเป็นมารดาผู้ให้ก�าเนิดของ 

เฉิงอว๋ีจิ่น นี่เป็นเรื่องที่ภายในจวนรู้กันดี เหตุใดเฉิงอว๋ีจิ่นจึงบอกให้นาง

อย่าเป็นบ้าเลอะเลือนไปเล่า

หร่วนซื่อหุบปากไม่ลง ถามอย่างไม่กล้าเชื่อว่า "เจ้าไม่เชื่อหรือ  

ไม่ส ิในจวนมีปากคนมากมายเช่นนี ้เป็นไปไม่ได้ท่ีเจ้าจะไม่รู ้เช่นนัน้ก็คอื

เจ้าไม่ยินดีจะรับพ่อแม่ที่ให้ก�าเนิดตนเองแล้วหรือ"

"พ่อแม่ท่ีให้ก�าเนิดอะไรกัน" เฉงิอว๋ีจิน่แม้จะย้ิม แต่ในแววตาเย็นชา

มีค�าเตือนเย็นเยือกแวบผ่านในทันใด "ท่านพ่อและท่านแม่ของข้าคือ 

นายท่านใหญ่กับนายหญิงใหญ่ ข้าได้พวกเขาเลี้ยงมาจนโต ในทะเบียน

ตระกูลก็บันทึกชื่อของพวกเขาเอาไว้ ข้าต้ังแต่เริ่มจนจบมีพ่อแม่เพียง 

คู่เดียว จะพูดว่ามีพ่อแม่ให้ก�าเนิดไม่ให้ก�าเนิดอะไรกัน ขออาสะใภ้รอง

ระวังค�าพูดด้วย ค�าพูดประหลาดเหล่าน้ีอย่าได้พูดอีกเลย ไม่เช่นน้ัน 

หากลอยไปเข้าหูท่านแม่ ไม่แน่ว่านางอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าอาสะใภ้รอง

คิดจะยุแยงความสัมพันธ์พวกเราแม่ลูก"

เฉงิอว๋ีจิน่พูดจบกดึ็งมอืของหร่วนซือ่ออก ค�านบัตามมารยาทผูน้้อย

อยู่ห่างๆ แล้วพูดว่า "ทางท่านแม่ยังมีธุระอยู่ ข้าต้องกลับไปก่อน ขออภัย
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ที่อยู่ต่อด้วยไม่ได้"

หลังจากเฉิงอวี๋จิ่นพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปโดยไม่อาวรณ์จริงๆ  

หร่วนซื่อยืนตะลึงอยู่ที่เดิม พูดพึมพ�ากับตนเองว่า "นางไม่ยอมรับข้าหรือ 

ข้าคลอดนางออกมา ตอนท่ีถูกอุ้มให้บ้านใหญ่ก็เป็นเรื่องจนใจ เหตุใด 

นางจึงท�าร้ายจิตใจข้าเช่นนี้"

ตอนเฉิงอว๋ีจิ่นกลับสู่เรือนสีหน้ายังคงเย็นเยือก เหลียนเชี่ยวได้ยิน

เสียงก็ว่ิงออกมาจากในห้องด้วยความยินดี พอเจอเข้ากับพวกเฉิงอว๋ีจิ่น 

เสยีงของนางก็ถูกกักไว้ในล�าคอทันท ี"คุณหนูท่านกลับมาแล้ว...คณุหนู?"

เฉิงอว๋ีจิ่นสูดหายใจลึกเฮือกหนึ่ง แล้วยกมือขึ้นปิดหน้าตนเอง  

ผ่านไปครู ่หนึ่งนางจึงลดมือลง ท่าทางกลับมาเป็นปกติโดยสิ้นเชิง  

"ข้าไม่เป็นไร"

เหลียนเชี่ยวไม่กล้าพูดมาก เฉิงอว๋ีจิ่นเป็นคนยืดได้หดได้ ควบคุม

อารมณ์ได้ดีมาก คนที่ท�าให้คุณหนูใหญ่เกิดความรู้สึกปรวนแปรอย่าง

ชัดเจนและควบคุมสีหน้าตนเองไม่อยู่มีเพียงคนเดียว

นายหญิงหร่วนของบ้านรอง

เหลียนเชี่ยวถอยไปด้านข้าง เทน�้าชามาให้เฉิงอวี๋จิ่นอย่างเงียบๆ  

ตู้รั่วเองก็เดินตามหลังมา พัดให้เฉิงอวี๋จิ่นอย่างสงบ เฉิงอวี๋จิ่นนั่งสงบสติ

อยู่ครู่ใหญ่ ทันใดนั้นก็เอ่ยพูดว่า "เอากล่องลงรักแดงพ้ืนด�าฝังมุกของ 

ฮูหยินผู้เฒ่ามานี่"

ของสิ่งนี้ตู้รั่วเก็บไว้ตลอด ไม่ได้ห่างจากสายตาเลย ได้ยินค�าพูดนี้

นางจงึวางของเบาๆ ไว้ตรงหน้าเฉงิอวีจ๋ิน่ จากน้ันถอยออกมาอย่างไร้เสยีง

เฉิงอวี๋จิ่นจ้องลายสลักที่ประณีตอย่างย่ิงบนกล่องลงรัก ผิวรอบ 

สี่ด้านยังฝังไข่มุก อัญมณี แผ่นหยก และของล�้าค่าอื่นๆ สีแดงสลับเขียว 
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ดูแล้วหรูหราอย่างย่ิง เฉิงอว๋ีจิ่นเลื่อนนิ้วมือไปบนลายดอกใบ สุดท้าย 

เคาะเบาๆ แล้วเปิดฝาออก

แสงจากหยกส่องประกายทันที ต่อให้ดูอย่างใกล้ชิดก็ยังหา 

จุดด่างพร้อยบนก�าไลหยกไม่เจอเลย ผลึกแน่นไม่กระจาย อุ่นแต่ไม่เย็น 

โปร่งแสงแต่ไม่โปร่งใส เป็นหยกเนื้อดีเยี่ยม

เฉิงอว๋ีจิ่นหยิบวงหน่ึงขึ้นมาสวมใส่ข้อมือ ก�าไลเงินทองท�าให้ดูแก่ 

แต่หยกเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตกยุค ก�าไลหยกน�้างามอันดับหน่ึงเช่นนี้วงหนึ่ง

ใส่อยู่บนข้อมือ ท�าให้แขนดูขาวนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะสวมกับ

ชุดอะไรก็ไม่เด่นจนเกินไป

ตู้รั่วเห็นเฉิงอว๋ีจิ่นขยับเล่นก�าไลหยกคู่น้ี คิดว่าเฉิงอว๋ีจิ่นไม่ชอบ 

อย่างไรเสียก็เป็นเพราะพวกมัน เฉิงอว๋ีจิ่นจึงได้ทะเลาะกับหร่วนซื่อ  

ตู้รั่วเอ่ยถามเสียงเบา "คุณหนู ท่านไม่ชอบหรือเจ้าคะ"

"ไม่ชอบหรือ จะเป็นไปได้อย่างไร" เฉิงอว๋ีจิ่นถอดก�าไลออก แล้ว 

วางไว้ในกล่องไม้ตามเดิม "ของที่มูลค่าอย่างน้อยห้าพันต�าลึง เหตุใด 

ข้าจะไม่ชอบ"

"แต่ฮูหยินผู้เฒ่า..."

เฉิงอวี๋จิ่นหัวเราะเยาะเบาๆ "ท่านย่าข้าเป็นคนอย่างไร คนอื่น 

ไม่รูก้ระจ่าง ข้าจะยังไม่รูก้ระจ่างอกีหรอื นายหญิงรองเดมิทก็ีพูดไม่ได้ว่า 

เป็นมติรกับข้าอยู่แล้ว ใช้การล่วงเกินนางแลกก�าไลหยกทีล่�า้ค่าคูน้ี่กลับมา  

นี่เป็นการค้าขายที่คุ้มค่ามาก"

"คุณหนู..."

"ข้าไม่เป็นไร" เฉิงอว๋ีจิ่นปิดกล่องลงรักอีกคร้ัง พูดว่า "ระยะน้ีข้า 

เป็นอะไรไป มักจะได้ทรัพย์โดยไม่คาดคิด ทองของท่านปู่กล่องนั้นก็ใช่ 
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ก�าไลหยกของท่านย่าคู่นี้ก็ใช่"

เฉงิอว๋ีจิน่พูดจบก็นกึอะไรขึน้ได้ พูดเพ่ิมเตมิว่า "โฉนดท่ีดินหน่ึงพันหมู่ 

จากท่านอาเก้าก็พอนับได้กระมัง ดูท่าข้าต้องหาเวลาว่างไหว้เทพเจ้า 

แห่งโชคลาภ ขอให้เขาช่วยกดคนเลวเอาไว้ ไม่เช่นนั้นทรัพย์สินติดตัวข้า

เหล่านี้คงจะรักษาได้ยาก"

ตูร้ัว่ได้ฟังแล้วกถ็ามว่า "คณุหน ูท่านจะออกจวนไปไหว้พระหรอืเจ้าคะ"

เฉิงอว๋ีจิ่นพ่นหัวเราะออกมา พูดแฝงความหมายลึกซึ้ง "ขอเทพ 

ไหว้พระไม่จ�าเป็นต้องออกจวน พระองค์ใดจะใหญ่กว่าคนในจวนพวกเรา

ผู้นั้น"

ตู้รั่วฟังไม่เข้าใจ เฉิงอว๋ีจิ่นย้ิมแต่ไม่พูด ไม่อธิบายอะไรอีก ตู้รั่ว 

มีจิตใจที่เปิดกว้างและสดใสเป็นพิเศษ ฟังไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านอย่าง

รวดเร็ว นางถามเฉิงอวี๋จิ่นว่า "คุณหนู แล้วกล่องลงรักนี้เล่าเจ้าคะ"

"เก็บไว้เถอะ" พูดถึงตรงนี้เฉิงอวี๋จิ่นก็ปวดหัวเล็กน้อย คิดว่าไม่เกิน

หน่ึงวันทั้งจวนต้องรู้ว่าฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเอาของติดหีบของตนเองให้นาง

แล้ว เฉิงอว๋ีจิ่นคิดจะร�่ารวยเงียบๆ ก็ไม่รู้ว่าจะปิดไปได้นานเท่าใด แต่ 

ไม่ว่าจะอย่างไร นางจ�าเป็นต้องท�าการอย่างสงบเสง่ียมไปสักระยะ 

เสียแล้ว

เฉิงอว๋ีจิ่นเลื่อนสายตาไปที่กล่องลงรัก ดอกโบตั๋นที่สลักลงรักแดง 

ดูสูงสง่าและลึกลับ เฉิงอว๋ีจิ่นชอบเครื่องประดับที่สวยงามมาแต่เดิม  

แต่ก�าไลที่สวยงามคู่นี้นางกลับใส่ไม่ได้ อย่างน้อยก็ไม่ได้ในตอนนี้

เป็นจริงดังท่ีคิดไว้ การแต่งสามีที่มีเงินมีอ�านาจสักคนเป็นสิ่งที่

ส�าคัญมาก พอมีสามีคอยหนุนหลัง นางอยากจะดูว่าใครยังจะมายุ่ง 

กับนางได้อีก
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เรื่องของล�้าค่าติดหีบของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงถูกมอบให้แก่เฉิงอว๋ีจิ่น 

ถูกพูดถึงไม่น้อยจริงดังคาด แต่การตั้งศพท่านโหวผู้เฒ่าใกล้จะครบ 

สี่สิบเก้าวันแล้ว ทุกคนวุ่นวายกับการเตรียมพิธีเซ่นไหว้ จึงไม่เกิดเร่ือง 

อะไรข้ึน รักษาความสงบที่เปลือกนอกไว้ชั่วคราว เฉิงอวี๋จิ่นนับตั้งแต่ 

ได้รับค�าสัญญาจากฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงแล้วก็ตั้งใจวางตัวดีในงานศพของ

ท่านโหวผูเ้ฒ่าเฉงิมากข้ึนในทนัใด การถูกเห็นเป็นเหมอืนหลานชายคนโต 

อยู่จวนไว้ทุกข์ไม่ใช่การพูดเล่น ไม่แน่ว่ามีคนมากเท่าใดที่ไม่ยอมรับ  

ลอบจ้องจบัความผดิของนางอยู่ เรือ่งน้ีส�าคัญต่อการแต่งงานของเฉงิอว๋ีจิน่ 

ในวันหน้า เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่มทีางยอมให้ตนเองเกดิความผดิพลาดในเรือ่งเช่นนี ้

เด็ดขาด

เฉิงอว๋ีจิ่นรวบรวมสติ พยายามให้พิธีเคารพศพสมบูรณ์ที่สุด  

แขกที่อยู่ในโถงได้ยินว่าเฉิงอว๋ีจิ่นได้รับค�าสั่งเสียจากท่านโหวผู้เฒ่าเฉิง 

อยู่ไว้ทุกข์ท่ีจวนหน่ึงปีในฐานะหลานคนโตก็มองเฉิงอว๋ีจิ่นในทางที่ดีข้ึน

ทันที เมื่อเห็นการแสดงออกของเฉิงอว๋ีจิ่นในพิธีเซ่นไหว้ก็มีท่าทีจริงจัง 

มากขึ้น

ทกุคนในสกลุเฉงิจดุธูปไหว้ โขกศรีษะให้ท่านโหวผูเ้ฒ่าเฉงิต่อหน้า

ผู้มาชมพิธีทุกคน จากน้ันกลับไปถอดชุดไว้ทุกข์ แล้วเปล่ียนสวมเส้ือผ้า

ตามปกติ ถึงแม้จะสวมเสื้อผ้าตามปกติได้ แต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงสีสัน

สดใส ในช่วงไว้ทุกข์ต้องสวมเสื้อสีอ่อน เมื่อเวลาผ่านไปสีสันค่อยๆ 

เปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ได้ แทนความหมายว่าความโศกเศร้าเจบ็ปวดค่อยๆ 

เลอืนหาย ส่วนเฉงิอวีจ๋ิน่ให้ความสนใจกับชือ่เสยีงของตนเอง การเปลีย่น

เสื้อผ้าจึงระมัดระวังมากขึ้น

นางเปลี่ยนสวมเสื้อคลุมยาวลายเรียบสีขาว ตัวยาวเข้ารูป ผ่าหน้า
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ตรงช่วงหัวเข่า บนตัวเสื้อมีลายดอกเหมยสีชมพูอ่อนๆ นอกจากลายบน

เน้ือผ้าแล้วก็ไม่มีการแต่งประดับแม้แต่น้อย กระโปรงท่อนล่างสีเทาเงิน 

จบีเป็นระเบยีบประณีต เวลาเดนิราวกับนกยูงร�าแพน งดงามและสงูสง่า

รปูร่างของเฉงิอวีจ๋ิน่เป็นประเภทสงูระหง เพราะดแูลอย่างดมีาแต่เดก็  

นางจึงไม่ได้ผอมจนเกินไป แต่มีส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างดี ผอมบางงดงาม  

หลังจากเปลี่ยนเสื้อคลุมยาวเข้ารูป ย่ิงเสริมทรวดทรงงดงามของนางให ้

เด่นชัดขึ้น เรือนร่างงามวิจิตร เฉิงอว๋ีจิ่นเดินมา ก้าวย่างไม่เร็วไม่ช้า  

เสื้อผ้าสีเรียบสะอาดตาราวกับคนเดินออกมาจากภาพวาด คนที่อยู่ 

ตลอดทางอดใจไม่ไหวต้องหันหน้ามาดู

เฉงิอว๋ีจิน่เดินตรงไปทีเ่รอืนพักของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ ภายในเรอืนของ

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเวลานี้มีคนนั่งอยู่เต็ม เฉิงอวี๋จิ่นเดินตามระเบียงทางเดิน

เข้ามา คนจ�านวนมากต่างลอบชีใ้ห้ดูกนั 'น่ีก็คือคณุหนูใหญ่จวนอีช๋นุโหว'

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่สะทกสะท้านกับการมองส�ารวจของคนท้ังหลาย นาง

พลิกม่านเดินเข้าห้อง พบว่าภายในห้องมีฮูหยินและนายหญิงนั่งอยู่

จ�านวนมาก วันครบรอบสี่สิบเก้าวันไม่เหมือนการไหว้ศพเจ็ดวันแรก  

คนที่มาในวันนี้ล้วนเป็นคนสนิทใกล้ชิดกัน กว่าครึ่งในจ�านวนนั้นมีความ

เกี่ยวพันฉันญาติกับจวนอี๋ชุนโหว เฉิงอวี๋จิ่นไม่รู้สึกประหม่า ค�านับฮูหยิน

ผู้เฒ่าเฉิงก่อน จากน้ันหมุนตัวทักทายบรรดานายหญิงอย่างงามสง่า  

"นายหญิงทุกท่าน อวี๋จิ่นขอคารวะทุกท่านเจ้าค่ะ"

บรรดานายหญิงดึงตัวเฉงิอว๋ีจิน่ขึน้มาด้วยรอยย้ิม นายหญิงคนหน่ึง

ดึงเฉิงอว๋ีจิ่นมาข้างกาย ชี้ตัวแล้วพูดกับฮูหยินที่สวมเสื้อแขนกุดสีด�า 

เลื่อมทองคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆ ว่า "นายหญิงรองตี๋ นี่ก็คือคุณหนูใหญ่เฉิง"

นายหญิงที่ถูกแนะน�าช้อนตาข้ึนมองเฉิงอว๋ีจิ่นแวบหน่ึง พูดด้วย 
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รอยยิ้มอย่างเกรงใจว่า "ที่แท้คนนี้เอง รูปร่างหน้าตาดีจริงอย่างที่ว่า"

คนข้างๆ พูดกับเฉิงอว๋ีจิ่นด้วยรอยย้ิม "ผู้น้ีคือนายหญิงรองของ 

จวนไช่ก๋ัวกง ฮหูยินก๋ัวกงเสยีไปปีท่ีแล้ว ตอนน้ีในจวนก๋ัวกงนายหญิงรอง

เป็นผู้ดูแลอยู่"

ทีแ่ท้เป็นคนของจวนไช่ก๋ัวกง มน่ิาเล่าจงึตาสงูนกั เฉงิอว๋ีจิน่ยิม้บางๆ 

ค�านับนายหญิงรองตี๋อย่างงดงามมีมารยาท "คารวะนายหญิงรองตี๋"

นายหญิงรองต๋ีพยักหน้า คร้านจะพูดจา ในท่ีน้ีฐานะของนางสูงท่ีสุด 

ทุกคนต่างประจบเอาใจนาง แท้จริงแล้วจะพูดว่าประจบเอาใจนางก็ 

ไม่ใช่ทั้งหมด ท่ีทุกคนให้เกียรตินางเพราะเห็นแก่ไช่ก๋ัวกงต๋ีเหยียนหลิน 

ที่อยู่เบื้องหลังนางต่างหาก ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเอ่ยกับนายหญิงรองตี๋ว่า  

"นายหญิงรองตี๋ต้องดูแลงานในจวนก๋ัวกง มีงานวุ่นวายท่ีสุด วันนี้ต้อง

รบกวนนายหญิงรองตี๋มาด้วยตนเอง ข้ารู้สึกไม่สบายใจจริงๆ"

นายหญิงรองตี๋มีสีหน้าภูมิใจ แต่ยังคงพูดถ่อมตัวว่า "ที่ไหนกันเล่า 

จวนก๋ัวกงเดิมทีควรจะให้พ่ีสะใภ้ใหญ่ของท่านพ่ีคอยดูแล แต่ปีที่แล้ว 

พี่สะใภ้เสีย พี่ใหญ่ต้องวุ่นวายกับงานราชส�านัก ยังต้องดูแลชิ่งเกอเอ๋อร์* 

อีก แบ่งใจไม่ไหวจริงๆ ท่านแม่สามีจึงมอบงานในจวนก๋ัวกงให้แก่ข้า  

โชคดีที่พี่ใหญ่กับท่านแม่เชื่อใจ ข้าจึงจ�าต้องคอยดูแลไปก่อน รอวันหน้า 

พ่ีสะใภ้ใหญ่คนใหม่แต่งเข้าบ้าน ข้าก็ต้องมอบหน้าท่ีคืนให้พ่ีสะใภ้ใหญ่ 

ข้าเป็นเพียงคนโง่เขลา ดูแลงานละเอียดเช่นนี้ไม่ไหวหรอก"

เฉิงอว๋ีจิ่นพอเข้าใจสภาพการณ์ของจวนไช่ก๋ัวกงได้รางๆ ปีท่ีแล้ว

ไช่ก๋ัวกงเสียภรรยา ทิ้งต๋ีชิ่งบุตรชายคนเดียวที่เพ่ิงอายุห้าขวบเอาไว้  

ไช่ก๋ัวกงวุ่นวายกับงานราชส�านัก ฮูหยินผู้เฒ่าจวนไช่ก๋ัวกงล�าเอียงรัก

* เกอเอ๋อร์ แปลว่าพี่ชาย ชาวจีนมักใช้ต่อท้ายชื่อเด็กชายเพื่อเรียกในเชิงเอ็นดู
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หลานชาย เอาใจตีช๋ิง่จนไม่สนใจกฎเกณฑ์ใด ระดบัความล้มเหลวรนุแรง

ย่ิงกว่าเฉงิเอนิเป่าเสยีอกี ทีเ่ฉงิเอนิเป่าหลายวนัก่อนโวยวายจะเลีย้งสนัุข

ก็เพราะเห็นตี๋ชิ่งเป็นตัวอย่าง เลยอยากจะเลียนแบบ

สิง่เดยีวทีต่่างกนัคอืเฉงิเอนิเปา่มีพีส่าวอย่างเฉิงอวีจ๋ิ่น แต่ตีช๋ิง่ไมม่ี 

เฉิงเอินเป่าตกมาอยู่ในมือเฉิงอว๋ีจิ่นก็ถูกก�าราบจนยอมแพ้ แต่ฟังค�าพูด

ของนายหญิงรองตี๋แล้ว เกรงว่าทุกคนในจวนไช่ก๋ัวกงคงจะยอมท�าตาม 

ความต้องการของตี๋ชิ่ง ไม่มีใครก�าราบมารน้อยผู้นั้นได้เลย

นายหญิงรองตี๋มาปรากฏตัวท่ีน่ีก็เพ่ือคอยดูแลชีวิตจิตใจของจวน

พวกเขา ตี๋ชิ่งซื่อจื่ออันเป็นที่รัก

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่มคีวามรูส้กึอันดีกับเด็กด้ือ ย่ิงไม่อาจยอมรบัท่าทีเช่นนี้ 

ของจวนไช่กั๋วกงได้ แต่เป็นฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงได้ยินแล้วคิ้วก็ขยับเล็กน้อย

ไช่ก๋ัวกงเสียภรรยาไปหนึ่งปี ยังไม่ได้ยินว่าหมั้นหมายกับคุณหนู

บ้านใด ฮูหยินผู ้เฒ่าเฉิงเอนตัวอยู่บนตั่ง หรี่ตาลง เหมือนหลับตา 

พักผ่อน และเหมือนพิจารณาอะไรอยู่ ผ่านไปครู่หนึ่งฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงจึง 

ถามว่า "ซื่อจื่อหกขวบ เสื้อผ้าอาหารที่อยู่การเดินทางเป็นช่วงที่ต้องระวัง

พอดี เหตุใดไช่ก๋ัวกงจึงไม่แต่งภรรยาเอกคนใหม่สักคน แต่กลับดูแล 

เรื่องยิบย่อยเหล่านี้เองเล่า"

ค�าพูดของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดไปตามสบาย ราวกับว่าเป็นการพูด

เรื่องในบ้านท่ัวไป หยิบยกขึ้นมาพูดเท่านั้น แต่เฉิงอวี๋จิ่นเข้าใจฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเฉิงอย่างลึกซึ้ง นางจับความรู้สึกนี้ได้แทบจะในทันที ใจของฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเฉิงเป็นดั่งเฒ่าสุราที่มิได้อยู่ที่สุรา อีกฝ่ายมีจุดประสงค์อื่น

จากเหตกุารณ์น้ีเฉงิอว๋ีจิน่เริม่พิจารณาบทสนทนาเมือ่ครูใ่หม่อกีครัง้ 

ไช่ก๋ัวกงอยู่ในวัยฉกรรจ์ ได้บรรดาศักดิ์ก๋ัวกง แบกรับภาระส�าคัญ และ
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ภรรยาเพ่ิงตายไป มีบุตรชายหกขวบเพียงคนเดียว ตามความคิดของ

บรรดาผู้อาวุโส ไช่กั๋วกงต้องการภรรยาที่เพียบพร้อมสักคนอย่างมาก

เฉิงอวี๋จิ่นขมวดคิ้ว หรือว่า...ท่านย่าจะหมายตาข้า
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิพูดจบ นายหญิงรองตีก็๋พูดว่า "เรือ่งน้ีข้าตดัสนิใจเอง 

ไม่ได้ ต้องดคูวามคดิของฮหูยินผูเ้ฒ่าของพวกเราด้วย แต่ว่าฮหูยินผูเ้ฒ่า

พูดไว้หลายครั้งแล้ว ชิ่งเกอเอ๋อร์ห้าขวบก็ไม่มีแม่ อยู่เรือนส่วนในไม่ม ี

ทีพ่ึ่งพา ถ้าวันหน้าแม่เลีย้งไม่ใช่คนดีมเีมตตา เข้าบ้านแล้วจงใจวางแผน

ท�าร้ายชิ่งเกอเอ๋อร์ ชิ่งเกอเอ๋อร์อายุน้อยอย่างน้ันจะป้องกันตัวอย่างไร  

กั๋วกงเองก็พูดเช่นกันว่าชิ่งเกอเอ๋อร์คือซื่อจื่อ วันหน้าบรรดาศักดิ์ต้องเป็น

ของเขา ถ้าแม่เลี้ยงอายุน้อยถูกยศศักดิ์ความร�่ารวยบังตา คิดจะได้ 

บรรดาศักดิ์จวนก๋ัวกงให้บุตรชายที่เกิดจากนาง เกรงว่าจะท�าให้ในบ้าน

เกิดความวุ่นวาย ดังนั้นก๋ัวกงกับฮูหยินผู ้เฒ่าต่างมีความคิดเช่นน้ี  

อยากรอให้ชิ่งเกอเอ๋อร์โตอีกสักนิด หรือหาหญิงสาวสักคนท่ีมีคุณธรรม

โดดเด่น จิตใจมเีมตตา และสามารถดแูลกิจการใหญ่โตของจวนก๋ัวกงได้ 

แล้วค่อยปรึกษาเรื่องการแต่งภรรยาเอกคนใหม่"

45
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เฉิงอว๋ีจิ่นหัวเราะเย็นชาในใจ อยากได้คนเก่งมีความสามารถ  

ดแูลกิจการจวนกัว๋กงได้ และยังต้องเป็นคนทีไ่ม่คับแค้นไม่เสียใจภายหลัง  

ดูแลบุตรชายของอดีตภรรยาอย่างดี กตัญญูต่อมารดาท่ีอายุมากอย่าง

เตม็ท่ี สดุท้ายยงัต้องการหญิงสาวทีไ่ม่ละโมบ ท�างานเหนด็เหนือ่ยชัว่ชวีติ 

กิจการทกุอย่างตกเป็นของบตุรชายอดีตภรรยาน้ันไม่ว่า บตุรชายของนาง

ยังไม่สามารถแย่งชิงอะไรกับตี๋ชิ่งได้ เหอะ หากมีโพธิสัตว์เช่นนี้อยู่จริง 

สกุลตี๋ก็เลี้ยงออกมาให้ได้สักคนก่อนสิ

เฉิงอวี๋จิ่นเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา นางย่อมอยากแต่งงานกับ

สามีท่ีฐานะสูงส่งร�่ารวย นางสร้างภาพลักษณ์เป็นคนดีมีคุณธรรมให้

ตนเองก็เพ่ือเป้าหมายนี้ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่านางจะไปแต่งกับ 

พ่อม่ายภรรยาตาย ยังต้องเป็นแม่เลี้ยงให้เด็กหกขวบคนหนึ่งอีกด้วย  

เฉิงอวี๋จิ่นเกิดความรู้สึกถูกล่วงเกินขึ้นมาทันใด

แต่อย่างไรนางก็เป็นคนท่ีมีสติเหนือความรู้สึก เฉิงอว๋ีจิ่นควบคุม

อารมณ์ของตนเองได้อย่างรวดเรว็ พยายามประเมนิไช่ก๋ัวกงตีเ๋หยยีนหลนิ

บนพ้ืนฐานความเป็นจริง ตี๋เหยียนหลินได้รับสืบทอดบรรดาศักดิ์ก๋ัวกง  

ฮูหยินของเขาเมื่อแต่งเข้าบ้านก็จะเป็นฮูหยินก๋ัวกง ขณะเดียวกัน 

ตี๋เหยียนหลินก็แตกต่างกับคนหนุ่มท่ียังต้องต่อสู้เพ่ืออนาคต เขาพอจะ 

ส่งผลกระทบในราชส�านักอยู่บ้าง ไม่ถึงขัน้มบีารมแีกร่งกล้า แต่ก็น้อยนัก

จะมีคนไม่ให้เกียรติเขา แต่ประเด็นท่ีถูกหักคะแนนของเขาก็ส�าคัญ 

อย่างยิ่งเช่นกัน อันดับแรกเขาแต่งภรรยารับอนุภรรยาแล้ว รองลงมาคือ

เขามีบุตรชายที่อายุหกขวบหนึ่งคน

ตี๋ชิ่งถูกทางบ้านรักตามใจอย่างรุนแรง ฮูหยินผู้เฒ่าจวนไช่ก๋ัวกง 

รักตี๋ชิ่งเท่าชีวิต ต๋ีเหยียนหลินในใจก็ยกกิจการและบรรดาศักดิ์ให้แก่ 
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บุตรชายคนโต เพ่ือป้องกันภรรยาเอกคนใหม่คลอดบุตรชายคนรองมา

แย่งชิงกับตี๋ชิ่ง

ฮหูยินใหม่ยังไม่ทนัแต่งเข้าบ้านก็ถูกคนป้องกนัราวกับเป็นแม่เลีย้ง

ใจร้ายแล้ว หลงัจากแต่งงานเข้าไป ไช่ก๋ัวกงป้องกันคนร่วมเรียงเคียงหมอน  

ฮูหยินผู้เฒ่าตี๋ปกป้องหลานชายตนเอง นายหญิงรองต๋ียังไม่ยอมปล่อย

อ�านาจ อุปสรรคมากมายเช่นน้ีขวางอยู่ตรงหน้า ชีวิตจะสุขสบายได้ก็

แปลกแล้ว

ดงัน้ันเหตใุดนางต้องท้ิงหลนิชงิหย่วนทีม่อีนาคตด ีค�าสัง่สอนตระกูล 

ไม่รับอนุภรรยา แล้วไปเลือกชายวัยกลางคนที่มีอดีตภรรยามีอนุภรรยา 

แม่สามขีีร้ะแวงใจร้าย คู่สะใภ้ยังลอบท�าร้ายกันลบัหลังอกีเล่า ต๋ีเหยียนหลนิ 

ตอนนี้มีอ�านาจบารมีก็จริง แต่หลินชิงหย่วนเป็นคนท่ีองค์รัชทายาท 

ให้ความส�าคัญ หลังจากเฉิงหยวนจิ่งกลับเข้าต�าหนักบูรพาแล้ว ไม่ก่ีปี 

หลินชิงหย่วนก็สามารถมายืนตรงต�าแหน่งของตี๋เหยียนหลินในตอนนี้ได้ 

ภรรยาเอกคนแรกดีๆ ไม่เป็น เหตุใดนางต้องไปแต่งกับพ่อม่ายเป็น 

แม่เลี้ยงให้ผู้อื่นด้วย

เฉิงอวี๋จิ่นไม่มีทางลดค่าตนเองเช่นนี้

เฉงิอวีจ๋ิน่บวกๆ ลบๆ อยู่ในใจ หลงัจากค�านวณแต้มเบด็เสรจ็ส�าหรบั 

ตี๋เหยียนหลินออกมาแล้วก็ตัดคนผู้น้ีทิ้งอย่างไม่ลังเลใจ หลินชิงหย่วน 

ยังคงนั่งอย่างมั่นคงเป็นอันดับหนึ่งในใจของเฉิงอวี๋จิ่น

เฉิงอว๋ีจิ่นตัดสินใจแล้ว ดังนั้นจึงไม่สนใจความคิดของฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเฉิงอีก เรื่องการแต่งงานค�าพูดบิดามารดาถือเป็นเด็ดขาด แต ่

ขอเพียงเฉิงอวี๋จิ่นไม่ยินดี นางมีวิธีจะท�าให้เรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้

นายหญิงรองตี๋พูดความต้องการแต่ละข้อจบแล้ว ฮูหยินท่ีอยู่ใน 
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ท่ีนั้นได้ฟังแล้วก็ถอนใจเฮือกหนึ่ง พากันพูดส�าทับว่า "ใช่แล้ว ซ่ือจื่อ 

ยังเด็ก เลือกภรรยาเอกคนใหม่ต้องรอบคอบสักนิด"

ทว่าแม้จะพูดเช่นนี้ ในใจพวกนางกลับคิดว่าจวนไช่ก๋ัวกงละโมบ

ไม่รู้จักพอเกินไปแล้วกระมัง ชาติก�าเนิดต้องเหมาะสมกับจวนไช่ก๋ัวกง 

อุปนิสัยต้องอบรมสั่งสอนเด็กดื้อหกขวบได้ ความสามารถยังต้องดูแล 

คนในจวนกั๋วกงได้ ทุกด้านต้องดีที่สุด คุณสมบัติของหญิงสาวที่ต้องการ

มาเป็นสะใภ้นัน้เป็นแบบเท่าตัวไม่ใช่เพียงบวกเพ่ิม สตรท่ีีตรงตามเงือ่นไข

เหล่านี้ได้เอามาผนวกกันแล้วมีแต้มเหนือกว่าทุกคนมากนัก หากผู้ใด 

มีคุณสมบัติดีเช่นน้ี สามารถเป็นสนมชายาฮ่องเต้ได้เลย เหตุใดต้องมา

เป็นภรรยาเอกคนใหม่ของจวนไช่กั๋วกงด้วยเล่า

มิน่าเล่าฮูหยินผู้เฒ่าจวนไช่ก๋ัวกงหาตัวหญิงสาวคนใหม่มาหน่ึงป ี

จึงยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

เหล่านายหญิงลอบเบ้ปากในใจ แต่เปลือกนอกกลับพูดส�าทับค�า 

ของนายหญิงรองต๋ี ท่ามกลางเสยีงพูดทอดถอนใจ มเีพียงฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ 

คนเดยีวทีไ่ม่ได้ร่วมส่งเสยีง เพราะนางพบว่าคนทีม่คีณุสมบตัทิัง้หมดนัน้ 

มีอยู่จริง และยังอยู่ในจวนพวกเขาอีกด้วย

เฉิงอวี๋จิ่นตรงตามความต้องการทุกอย่าง

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเหมือนได้หมากอะไรมา ริมฝีปากเผยรอยยิ้ม นาง

ไม่รีบร้อน หรี่ตาลงอย่างช้าๆ หากบ้านใดมีสตรีท่ีดีร้อยบ้านต้องมาขอ  

ฝ่ายหญิงต้องพยายามวางท่าเอาไว้ให้จวนไช่ก๋ัวกงมาพูดขอด้วยตนเอง 

ร้อนใจเกินไปจะยกมูลค่าสูงไม่ได้

เรื่องนี้ยังมีเวลาอีกนาน ต้องค่อยเป็นค่อยไป

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงไม่ได้พูดอะไร หรี่ตายิ้มพูดว่า "ฮูหยินผู้เฒ่าตี๋กังวล
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ได้ถูกต้อง ควรจะเลือกอย่างละเอียด ดูท่าต้องรบกวนนายหญิงรองตี๋ 

ให้ล�าบากแล้ว"

นายหญิงรองตี๋ย้ิมหยีตา นางอยากให้ไช่ก๋ัวกงไม่แต่งภรรยาเอก 

คนใหม่ตลอดไปด้วยซ�้า นางจะได้กุมค่าใช้จ่ายในจวนก๋ัวกงได้ตลอด  

นายหญิงรองตี๋โบกมือพูดถ่อมตัวว่า "ที่ใดกันเล่า"

บรรดาเจ้านายฝ่ายหญิงพูดค�าเป็นมารยาทกันจบแล้ว หวัข้อสนทนา 

ก็กลับมาท่ีตัวคนอายุน้อยกว่า ฮูหยินคนหน่ึงกุมมือของเฉิงอว๋ีจิ่นข้ึนมา  

มองดอูย่างละเอยีด แล้วพูดกับคนข้างกายว่า "ไม่เจอกนัหลายวนั เหตใุด

รู้สึกว่าคุณหนูใหญ่ผอมลงไปเล็กน้อย"

นายหญิงท่ีอยู่ข้างกันพูดว่า "แน่นอนอยู่แล้ว ตอนท่านโหวผู้เฒ่า 

มีชีวิตอยู่รักนางที่สุด ตอนนี้จากไปกะทันหัน นางจะไม่เสียใจได้อย่างไร 

ได้ยินฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดว่าเฉิงอว๋ีจิ่นเฝ้าศพท่านโหวผู้เฒ่าเฉิงต่อกัน 

หลายคืนอีกด้วย สงสารนางที่เป็นสตรีบอบบางคนหนึ่ง มือเล็กเท่าน้ี 

ไม่รู้ว่าอดทนมาได้อย่างไร"

บรรดานายหญิงเจ้าพูดค�าข้าพูดค�า พูดพลางหยิบผ้าเช็ดหน้าข้ึนมา 

ซบัน�า้ตา เฉงิอว๋ีจิน่เห็นแก่ผลประโยชน์และค�านงึถึงแต่ตนเอง ความรู้สกึ

ผูกพันเจือจาง ความสามารถที่จะร้องไห้ก็ร้องของพวกสตรีเหล่านี้นาง

ฝึกฝนมาได้ไม่ดี จึงมักจะต้องอาศัยของอื่นมาช่วยเสมอ เฉิงอว๋ีจิ่นเห็น 

คนมากมายเช่นนี้ ผ้าเช็ดหน้าของนางหยิบได้ยาก จึงไม่ได้ร้องไห้ตาม 

ไปด้วย แต่พยายามกลั้นความเจ็บปวดเศร้าโศกพูดว่า "นายหญิงท่านนี้ 

คนตายจากไปแล้ว ท่านย่ากว่าจะหยุดน�้าตาได้ไม่ง่าย พวกเราอย่า 

สะกิดใจนางอีกเลย"

นายหญิงท่ีเช็ดน�้าตาคนน้ันได้ยินก็พยักหน้าหงึกๆ "เจ้าพูดถูก  
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ข้าผิดเอง ท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าจะร้องไห้อีกครั้ง" สิ้นเสียงพูด น�้าตาของนาง

ก็ถูกเก็บกลับไปแล้ว เฉิงอวี๋จิ่นเห็นในระยะใกล้ ในใจรู้สึกนับถืออย่างยิ่ง

บรรดานายหญิงนัง่พูดคยุเรือ่งทัว่ไปในจวนกันทีน่ี ่ตอนนีเ้ฉงิอว๋ีจิน่ 

มาแล้ว พวกนางหาหัวข้อสนทนาใหม่ได้เสียที เรื่องท่ีพูดจะวนอยู่กับ 

เฉิงอว๋ีจิ่น ท่านโหวผู ้เฒ่าเฉิงก่อนตายได้พูดเองว่าเขาอบรมเลี้ยงด ู

เฉิงอว๋ีจิ่นเหมือนหลานชายคนโต ยังให้เฉิงอว๋ีจิ่นอยู่ไว้ทุกข์ในจวนอีก  

ไม่ว่าค�าพูดนี้จะจริงหรือไม่ ท่าทีของสกุลเฉิงกลับเห็นได้อย่างชัดเจน  

เฉิงอวี๋จิ่นหลานสาวคนโตคนน้ียังคงสูงค่าไม่เปลี่ยนแปลง ต่อให้ถูก 

ถอนหมั้น สกุลเฉิงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีต่อเฉิงอวี๋จิ่น

แค่น้ีก็เพียงพอแล้ว คนเรามีชีวิตอยู่ ใครจะมีเวลาไปตรวจสอบ 

เรื่องจริงๆ เท็จๆ เหล่านั้น ไม่ว่าท่านโหวผู้เฒ่าเฉิงจะพูดค�าเหล่าน้ัน 

หรอืไม่ บนตวัของเฉงิอว๋ีจิน่ก็มกีารสนบัสนุนจ�านวนมากจากจวนอีช๋นุโหว 

บรรดาฮหูยินเหน็จดุนีก็้เพียงพอแล้ว การแต่งงานเป็นการเชือ่มผลประโยชน์ 

ของสองสกุล เป็นการร่วมใช้ประโยชน์เงินทอง เส้นสาย และชื่อเสียงของ

สองฝ่าย ต้นทุนที่ติดตัวเฉิงอวี๋จิ่นยิ่งมาก นางในสายตาของบรรดาฮูหยิน

ก็จะยิ่งมีค่า

หากเฉิงหยวนเสียนสามารถสืบทอดบรรดาศักด์ิได้อย่างราบรื่น  

เช่นนั้นเฉิงอวี๋จิ่นก็จะกลายเป็นบุตรสาวคนโตของจวนโหวอย่างเป็น

ทางการ ฐานะจะสูงขึ้นอีกระดับ ย่ิงไปกว่านั้นเฉิงอว๋ีจิ่นยังมีชื่อเสียง 

ความดีงามที่ฮ่องเต้รับสั่งมอบให้เอง หลังจากไว้ทุกข์หน่ึงปี เอาชื่อเสียง

ความกตัญญูทบเข้าไปอีกชั้น นั่นก็ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรเสียก็มีเวลาอีกหนึ่งปี บรรดาฮูหยินยินดีที่จะคอยดู หาก 

หนึ่งปีให้หลัง หลังจากสกุลเฉิงกับสกุลฮั่วแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กันแล้ว
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สามารถน�าอ�านาจผลประโยชน์แท้จรงิให้ไหลเข้ามาได้ ชือ่เสียงจะเพ่ิมข้ึน

อีกขั้น ฮูหยินทั้งหลายต่างก็ยินดีจะแต่งธงรางวัลที่สดใสงดงามนี้กลับไป 

อย่างไรเสียเฉิงอว๋ีจิ่นคนงามท�าอะไรก็งดงาม ต่อให้ไม่ท�าอะไรเลย  

เพียงตั้งไว้ในบ้านก็ยังน่าดู

ดังน้ันในเวลาน้ีบรรดาฮูหยินต่างให้เกียรติเฉิงอว๋ีจ่ินอย่างย่ิง เจ้า 

พูดค�าข้าพูดค�ายกยอเฉิงอว๋ีจิ่น แทบจะชมว่าเป็นผู้ท่ีมีอยู่แต่เพียงบน 

สวรรค์เท่านั้น ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงยังมีใจหวังให้เฉิงอว๋ีจิ่นแต่งกับคนฐานะ 

สงูส่ง เหน็สภาพการณ์แล้วก็ไม่ได้ส่งเสยีงใด เฉงิอว๋ีโม่ยืนอยู่ข้างหร่วนซือ่ 

ในใจเกิดความเศร้าสลดขึ้นมาบ้าง

เช้าวันนี้หร่วนซื่อพูดเตือนนางไว้ ให้วันน้ีนางฉลาดสักนิด ตามติด

ด้านหลังฮั่วเซวียซื่อ มีโอกาสก็เข้าไปแสดงความกตัญญู ด้วยเหตุน้ี 

ตลอดเช้าเฉิงอว๋ีโม่จึงไม่มีเวลาว่าง ท้ังยกน�้าชาและย้ิมแย้มให้ เหน่ือย 

จนน่องเป็นตะคริว เมื่อครู ่นางฉวยโอกาสตอนคนไม่สังเกตกระซิบ 

โอดครวญกับหร่วนซื่อ นางพูดเช่นน้ีเดิมทีแฝงการแง่งอนของบุตรสาว

อยากได้รับการปลอบใจ ทว่าหร่วนซื่อฟังแล้วกลับถอนหายใจเบาๆ

หร่วนซื่อพูดว่า "ลูกเอ๋ย น่ีเพียงยืนแค่ช่วงเช้า เจ้าก็เหน่ือยจน 

ร้องทุกข์ วันหน้าเจ้าต้องยืนเป็นมารยาทต่อหน้าแม่สามีทุกวัน เช้าเย็น

ต้องปรนนิบัติทักทาย ล้างหน้าบ้วนปากด่ืมชาจัดอาหาร แต่ละอย่าง 

จะยืมมือผู้อื่นไม่ได้ ถึงตอนนั้นเจ้าจะไปร้องทุกข์กับใคร"

เฉิงอว๋ีโม่เศร้าใจ ชาติก่อนนางได้ยินคนข้างกายพ่ีสาวพูดว่า 

ฮั่วเซวียซื่อไม่ใช่แม่สามีท่ีอยู่ด้วยได้ง่าย แต่คนไม่ได้เห็นด้วยตาตนเอง 

ก็มกัจะรูส้กึว่าไม่เป็นไร เฉงิอว๋ีโม่คิดถึงตนเองหลังจากแต่งเข้าสกุลฮัว่แล้ว 

ฮั่วเซวียซื่อแม้ว่ามักจะท�าหน้าบึ้งตึง แต่ก็ไม่เคยร้องขออะไรมากเกินไป 
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คิดว่าเฉิงอวี๋จิ่นคงพูดเกินจริงไป เฉิงอวี๋โม่ไม่พอใจที่ไม่ได้ยินค�าปลอบใจ

ของมารดา แต่นางกลับยิ้มออกมาในทันที ยู่ปากแล้วพูดกับหร่วนซื่อว่า 

"จะเป็นไรไป ท่านแม่ไม่ฟังข้า เช่นนั้นข้าไปพูดกับพี่ฉางยวนก็ได้"

หร่วนซื่อได้ฟังแล้วทั้งจนใจ รัก และสงสาร นี่เป็นค�าพูดที่ไม่เหมาะ

อย่างยิ่ง แต่หร่วนซื่อท�าใจไม่ได้ที่จะต�าหนิเฉิงอว๋ีโม่ เพียงใช้นิ้วมือชี้ไป

กลางหว่างคิ้วของบุตรสาว "เจ้านี่นะ"

สองแม่ลูกพูดคุยกันจบก็พากันเข้ามาปรนนิบัติแม่สามีของตนเอง 

เฉงิอว๋ีโม่วางมือลงอย่างเรยีบร้อย ยืนอยู่ข้างหลงัฮัว่เซวียซือ่ บรรดาฮหูยนิ

เหน็นางแล้วก็แค่เพียงมองผ่านด้วยหางตาแวบหนึง่ จากนัน้ก็ไม่ได้สนใจอกี  

ทว่าตอนที่เฉิงอวี๋จิ่นเข้ามา สายตาทุกคู่จับจ้อง ทุกคนพูดจาดียกยอนาง

เฉิงอว๋ีโม่รู้สึกปวดใจอยู่บ้าง ท่ีมากย่ิงกว่าคือความโกรธต่อความ 

อยุตธิรรม ทีผ่่านมาเฉงิอว๋ีโม่เทียบเฉงิอว๋ีจิน่ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนในบ้าน

หรือแขกเหรื่อก็ยกยอเฉิงอว๋ีจิ่นทั้งหมด เฉิงอว๋ีโม่อดกลั้นไว้แล้ว ใครให ้

เฉิงอว๋ีจิ่นถูกรับเลี้ยงโดยแม่เลี้ยงท่ีสูงศักดิ์เล่า แต่ตอนนี้นางใกล้จะเป็น 

ฮูหยินจิ้งหย่งโหวแล้ว คนเหล่านี้มีสิทธิ์อะไรหมางเมินนาง

เฉิงอว๋ีโม่ไม่ยอมแพ้ ย่ิงรู ้สึกว่าคนเหล่าน้ีมีตาแต่ไร้แววจริงๆ  

เฉิงอว๋ีจ่ินชาติน้ีคงเป็นเช่นนี้แล้ว แต่เฉิงอว๋ีโม่กลับจะโบยบินย่ิงใหญ ่

ไปพร้อมกับฮั่วฉางยวน คนกลุ่มนี้วันนี้พลาดไข่มุกแท้ไปเห็นตาปลาเป็น 

ของล�้าค่า รอดูไปเถอะ วันหน้าต่อให้คนกลุ่มนี้ย้ิมเอาใจมาขอร้องนาง 

นางก็จะไม่ไว้หน้าพวกเขาเลย

หลงัอาหารกลางวัน ฮหูยินจ�านวนมากทีก่ลบัไปก็กลบัไป ท่ีพักผ่อน

ก็พักผ่อน หอโซ่วอนัจงึว่างลงอย่างเห็นได้ชดั เฉงิอว๋ีจิน่เดมิทอียู่ภายในห้อง  

ไม่ช้านางก็สงัเกตเห็นฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิถือสร้อยประค�าไว้ไม่พูดจา หร่วนซ่ือ 
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ปรายตามองมาที่เฉิงอว๋ีจิ่นบ่อยครั้ง ฮั่วเซวียซื่อก็แสดงท่าทีหมดความ

อดทนออกมารางๆ เฉงิอวีจ๋ิน่เข้าใจแล้ว หาข้ออ้างอย่างเข้าอกเข้าใจแล้ว

เดินออกไปทันที

โถงส่วนหน้ากับหอด้านหลังท�าพิธีกันอยู่ เสียงดนตรีท�าพิธีของ

นกัพรตได้ยินไปท่ัวทัง้จวนโหว คนมากหตูาก็เยอะ และมคีนจากภายนอก

มาจ�านวนมาก เรือนส่วนในวุ่นวายไปหมด เฉิงอว๋ีจิ่นไม่อยากเดินผ่าน

สถานที่ที่มีคนมาก แต่ก็ไม่สะดวกจะเดินไปไกลนัก จ�าต้องเดินเล่นอยู่ 

ในสวนดอกไม้

เฉิงอว๋ีจิ่นรู้สึกเบ่ือมาก นางนั่งอยู่ในศาลาท่ีมีต้นไม้บัง ดึงใบไม ้

บนต้นเล่นอย่างเบื่อหน่าย นั่งอยู่สักครู่ก็ได้ยินเสียงเฉิงเอินเป่าดังมาจาก

ข้างนอก "ข้าเอาสร้อยทองของข้าให้เจ้าแล้ว เจ้าควรจะเอาสนุขัให้ข้าเล่น

ได้แล้ว"

อะไรนะ! สุนัขหรือ

เสยีงของเดก็อกีคนหนึง่ดเูย่อหยิง่ ไม่กลวัฟ้าไม่กลวัดนิ แค่ฟังก็รูว่้า

คงจะถูกคนในจวนเอาใจอย่างปล่อยปละละเลย เขาพูดว่า "เจ้านิสัย 

ไม่ดเีกินไป ข้าไม่ให้เจ้าหรอก ไป เจ้าเห่าฟ้า ไปคาบจีบ้นเสือ้สาวใช้คนนัน้ 

กลับมา"

สหีน้าของเฉงิอว๋ีจิน่เคร่งเครยีดในทันท ีนีเ่ป็นเดก็ดือ้มาจากท่ีใดกัน 

กล้ามาวางอ�านาจในจวนอี๋ชุนโหว
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เด็กชายตัวน้อยสองคนยืนอยู่ด้วยกัน คนที่มีรูปร่างสูงกว่าคนนั้น

สวมชุดยาวคอกลมสีแดงสด ในมือจูงสุนัขน่าเกรงขามตัวหน่ึงเอาไว้  

เขาส่งเสียงออกค�าสั่ง สุนัขก็วิ่งออกไปเร็วราวสายฟ้า

ข้างกายคุณชายน้อยชุดแดงมีเด็กในชุดขาวยืนอยู่หน่ึงคน ดูอายุ

แล้วราวสีห้่าขวบ ก�าลงัมองสนุขัซีเ่ฉว่ียนสดี�าขลบัทัง้ตวันัน้ด้วยความอจิฉา  

เด็กสองคนน้ีอายุไม่มาก ข้างหลังมีบ่าวตามติดเป็นโขยง ทุกคนเห็น 

สภาพการณ์เช่นน้ีมาจนชนิตาแล้ว ได้แต่จ้องมองเดก็น้อยล�า้ค่าสองคนน้ี  

อย่างไรเสียก็เป็นเพียงสาวใช้ และไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น สามารถ 

ท�าให้คุณชายน้อยเบิกบานใจได้ก็พอ

สาวใช้ถือจานเดินเข้ามาในสวนดอกไม้อย่างดี ไม่ทันระวังว่าจะมี

สุนัขดุสีด�าขลับตัวหนึ่งว่ิงออกมา สาวใช้ตกใจกรีดร้องล้มลงบนพ้ืน  

สุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขล่าเนื้อพันธุ์มีชื่อ สี่ขาเรียวยาว เอวบางขาเล็ก ไวต่อ

46
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การดมกลิ่น ว่ิงเร็วมาก ใช้เป็นสุนัขล่าสัตว์โดยเฉพาะ เจ้าเห่าฟ้าของ 

เทพเอ้อร์หลาง* ก็มลีกัษณะเหมอืนมนั และคณุชายน้อยคนนัน้ก็ตัง้ชือ่ให้ 

สุนัขตัวนี้ว่า 'เจ้าเห่าฟ้า' เช่นกัน สุนัขตัวนี้ฉลาด เห็นสาวใช้ล้มลงบนพื้น 

มันก็ฉวยโอกาสกระโจนเข้ามา ค้นหาจี้ที่เจ้านายตัวน้อยต้องการ

สาวใช้เห็นสุนัขฟันคมดุร้ายเช่นน้ีในระยะใกล้ก็ตกใจจนแทบจะ

หมดสติไป นางอยากจะยืนก็ยืนไม่ขึ้น อยากจะว่ิงก็ว่ิงไม่ได้ ท�าได้เพียง

ตะโกนร้องอย่างสิน้หวงั ในสวนดอกไม้มคีนของจวนอีช๋นุโหวจ�านวนมาก 

พวกเขาได้ยินเสียงก็อยากจะเข้าไปช่วย แต่เห็นคุณชายสามของตนเอง

ยืนอยู่ไม่ไกลนัก ฝีก้าวจึงชะงักอย่างลังเล

เสยีงร้องไห้ของสาวใช้ดงัชดัเป็นพิเศษในสวนดอกไม้ คณุชายน้อย

ชุดแดงคนน้ันถูกใจปรบมือหัวเราะเสียงดัง เห็นเขาเป็นเช่นน้ี คนของ 

จวนอี๋ชุนโหวก็มีสีหน้าไม่น่าดูยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะท�าอย่างไรดี

ในตอนท่ีทุกคนในสวนไม่รู ้ว่าควรจะท�าอย่างไร ก็มีคนคนหน่ึง 

เดินออกมาจากหลังเถาไม้เลื้อย พูดด้วยเสียงที่ดังกว่าปกติเล็กน้อยว่า 

"สุนัขดุมาก่อเรื่องในจวน ยังไม่รีบไล่สุนัขตัวนี้ออกไปอีกหรือ"

บรรดาบ่าวไพร่ได้ยินเสียงก็ตะลึงไป หันไปมองเห็นเป็นเฉิงอว๋ีจิ่น 

แต่ละคนดีใจมากราวกับหาบิดามารดาของตนเองเจอ

"เจ้าค่ะ"

"ขอรับ"

แค่สุนัขตัวเดียว ถึงสาวใช้คนเดียวเอาไม่อยู่ บ่าวไพร่คนงาน 

เต็มสวนเช่นน้ียังก�าราบไม่ได้อีกหรือ ทุกคนเข้าไปช่วยกันคนละไม้ 

คนละมือ จับเจ้าสุนัขไว้อย่างรวดเร็ว ตู้รั่วประคองสาวใช้ที่ถูกกระโจนใส่

* เทพเอ้อร์หลาง เป็นเทพบนสวรรค์องค์หนึ่งตามคติความเชื่อสมัยโบราณของจีน ขอบเขตหน้าที่กว้างขวาง 
มีบทบาทอยู่ในวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว ลักษณะเด่นที่มักจะรู้จักกันดีคือมีสามตาและมีสุนัขชื่อว่า 'เห่าฟ้า'



76 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 2

จนล้มข้ึนมา พูดปลอบนางเสียงเบาว่า "ไม่ต้องร้องแล้ว คุณหนูใหญ่ 

มาแล้ว"

สาวใช้ได้ยินว่าเฉิงอวี๋จิ่นอยู่ จากความเศร้าใจตามด้วยความยินดี 

น�้าตาไหลหนักกว่าเดิม แต่เสียงสะอื้นค่อยๆ หยุดลงแล้ว เฉิงอวี๋จ่ินเห็น

บนแขนและบนหลังมือของสาวใช้มีรอยเลือดท่ีไหลจากการกระแทกหิน

บนพ้ืน นางถอนใจเฮือกหนึ่ง แล้วพูดว่า "ประคองนางไปพักผ่อน วันน้ี 

นางไม่ต้องท�างานแล้ว ตูร้ัว่ อกีครูก่ลบัไปเอายาขีผ้ึง้มาหนึง่ขวด เศษเงนิ* 

จ�านวนสองต�าลึง ถือว่าเป็นเงินค่ายารักษาแผลที่ข้าชดเชยให้นาง"

สาวใช้ตกใจ พูดปนสะอื้นว่า "นี่จะได้อย่างไรเจ้าคะ..."

"รับไว้เถอะ" เฉิงอวี๋จิ่นน�้าเสียงไม่หนักมาก แต่ความหมายแฝง 

การไม่ยอมให้พูดแทรก สาวใช้ได้ยินแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรอีก

คุณชายน้อยชุดแดงก�าลังดูอย่างสนุกสนาน จู่ๆ ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง 

มาจับสุนัขของเขาเอาไว้ คุณชายน้อยชุดแดงไม่พอใจ ชี้นิ้วด่าทุกคนว่า 

"บังอาจ! พวกเจ้าเป็นพวกชัน้ต�า่จากทีใ่ด ถึงกล้ามาแตะต้องสนุขัของข้า!"

* เศษเงิน (ซุ่ยอิ๋น) คือเงินแท่งที่แตกออกมาเป็นเศษขนาดเล็ก มีมูลค่าแตกต่างกันไปตามขนาดและน�้าหนัก
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