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เสิ่นหยวนจูงมือเสิ่นเซียง "พ่ีเองก็มีต�ำรับบงกชสะท้อนบุหลันนั่น 

เช่นกัน หำกเจ้ำอยำกท�ำมนัออกมำจรงิๆ กลบัไปแล้วพ่ีจะคดัลอกให้เจ้ำ"

เสิ่นหยวนหันหน้ำไปพูดกับเซวียอว้ีซู่อีกว่ำ "พวกเรำพ่ีน้องเพ่ิงจะ

กลบัมำ ยังต้องไปคำรวะท่ำนพ่ออีก ไม่อำจอยู่เป็นเพ่ือนคณุชำยเซวยีแล้ว"

พูดจบเสิ่นหยวนก็ไม่สนใจอำกำรขัดขืนของเสิ่นเซียง จูงมือนำง 

หันหลังเดินจำกมำ

ครั้นเดินมำถึงหน้ำประตูรองเสิ่นเซียงก็ด้ินจนหลุดจำกมือของ 

เสิ่นหยวน เอ่ยถำมอย่ำงโมโหอยู่บ้ำงว่ำ "พ่ีหญิงใหญ่! น่ีท่ำนท�ำอะไร  

ข้ำแค่คุยกับคุณชำยเซวียไม่ก่ีค�ำเท่ำน้ัน ไฉนท่ำนถึงท�ำตัวประหน่ึงเจอ

ศัตรูตัวฉกำจไปได้เล่ำ!"

"เซยีงเอ๋อร์" เสิน่หยวนถอนหำยใจอย่ำงอ่อนอกอ่อนใจ "ฟังค�ำพ่ีให้ดี  

ต่อไปอย่ำได้ข้องแวะกับเซวียอวี้ซู่ผู้นี้อีก เขำไม่ได้เป็นคนจิตใจบริสุทธ์ิ

85
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อย่ำงที่เห็น"

แม้ตอนนี้ปมในใจเสิ่นเซียงท่ีมีต่อเสิ่นหยวนจะสลำยไปแล้ว แต ่

เซวียอว้ีซู่เป็นคนที่นำงชอบ ยำมได้ยินเสิ่นหยวนพูดถึงเขำเช่นนี้ ในใจ 

เสิ่นเซียงย่อมจะรู้สึกอึดอัดคับข้องขึ้นมำอยู่บ้ำง

"พ่ีหญิงใหญ่ ท่ำนกับคณุชำยเซวียเพ่ิงได้พบกันไม่กีค่ร้ัง แล้วมัน่ใจ

ได้อย่ำงไรว่ำเขำเป็นคนจติใจไม่บรสิทุธ์ิ ข้ำว่ำท่ำนมอีคตต่ิอเขำมำกกว่ำ"

เสิน่หยวนเหน็เสิน่เซยีงไม่ฟังค�ำของนำงจงึเปลีย่นวิธีพูด "เซยีงเอ๋อร์ 

เจ้ำเป็นหญงิสำวท่ียังไม่ออกเรอืน ขณะทีเ่ซวยีอว้ีซูผู่น้ัน้ถือเป็นบรุษุคนนอก  

หำกเจ้ำใกล้ชดิกับเขำ ชือ่เสยีงของเจ้ำจะเป็นเยีย่งไร เจ้ำเคยคดิบ้ำงหรอืไม่  

ท่ำนพ่อมีนิสัยเช่นไรเจ้ำเองก็รู้ หำกเขำรู้ว่ำเจ้ำกับเซวียอว้ีซู่ใกล้ชิดกัน 

เกินไป ท่ำนพ่อจะต้องโมโหขึ้นมำแน่ เจ้ำเคยคิดถึงเรื่องนี้หรือไม่"

ค�ำถำมเหล่ำนีท้�ำให้เสิน่เซยีงมนึงงสบัสนอยู่บ้ำง นำงจงึกัดริมฝีปำก

ไม่ตอบอะไร

เสิ่นหยวนกล่ำวอีกว่ำ "พ่ีหวังดีต่อเจ้ำเสมอ เคยท�ำร้ำยเจ้ำตั้งแต่

เมื่อไร ครั้งนี้เจ้ำก็เชื่อฟังค�ำพ่ีเถอะ ต่อไปอย่ำพบกับเซวียอว้ีซู่อีก ถึงจะ

บังเอิญพบกัน ไม่ว่ำเขำพูดอะไรเจ้ำก็อย่ำไปสนใจเขำ"

เสิ่นเซียงยังคงกัดริมฝีปำก ไม่เอ่ยปำกพูด

นำงนึกถึงรูปโฉมหล่อเหลำสุภำพเรียบร้อยของเซวียอว้ีซู่ ดวงตำ 

เป็นประกำยคู ่นั้นของเขำ รวมถึงท่ำทำงยำมเขำย้ิมและพูดกับนำง 

อย่ำงอ่อนโยน เมื่อได้ยินพี่สำวบอกให้นำงหยุดพบเขำนับแต่นี้ ถึงขั้นว่ำ 

บงัเอญิได้พบก็อย่ำไปสนใจเขำ นำงพลนัรูส้กึว่ำน่ีเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้

จริงๆ
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หำกแต่เสิ่นเซียงเองก็รู้ว่ำเสิ่นหยวนหวังดีต่อนำงอย่ำงแน่นอน...

ผ่ำนไปครูใ่หญ่เสิน่หยวนถึงได้ยินเสิน่เซยีงถอนหำยใจยำวก่อนพูด

เสียงเบำ "ตกลง ข้ำฟังพี่หญิงใหญ่"

ได้ยินดังนี้เสิ่นหยวนก็ดีใจย่ิง จึงพูดย้ิมๆ "เช่นน้ีดีแล้ว นั่งรถม้ำ

โคลงเคลงมำตลอดทำง พ่ีเองก็เหนื่อยเต็มที กลับไปพักผ่อนกันเร็ว 

หน่อยเถอะ!"

เสิน่เซยีงพยักหน้ำ ก่อนพำมูเ่หลยีนและชุย่เอ๋อร์หันหลงัเดนิกลบัไป

เหน็เสิน่เซยีงเดนิไปไกลแล้ว ไฉ่เวยก็เอ่ยถำมเส่ินหยวนเบำๆ "คุณหนู  

ค�ำที่ท่ำนพูดเมื่อครู่ คุณหนูสำมจะฟังเข้ำหูจริงหรือเจ้ำคะ"

เสิ่นหยวนถอนหำยใจ "ก็หวังว่ำนำงจะฟังเข้ำหูจริงๆ แล้วกัน"

ถึงอย่ำงนั้นเสิ่นหยวนก็ยังต้องสั่งให้ฉำงหมัวมัวจับตำดูเสิ่นเซียง 

ให้มำกหน่อย ทำงด้ำนป้ำสะใภ้ใหญ่ก็ต้องไปบอกกล่ำวนำงสักค�ำว่ำ 

ให้จัดกำรเรื่องแต่งงำนของเสิ่นเซียงโดยเร็ว

หลังกลับมำถึงเรือนซู่อว้ี เสิ่นหยวนก็ยุ่งกับกำรจัดกำรข้ำวของท่ี 

น�ำกลับมำจำกที่ดินเพื่อแจกจ่ำยให้พวกเสิ่นหง เสิ่นหลัน เสิ่นเซียว และ 

โจวอี๋เหนียง

ทำงด้ำนเสิ่นเฉิงจำงนั้นย่อมไม่ต้องกลำ่วถึง เส่ินหยวนน�ำไปส่งให้

ด้วยตนเองแล้ว ครั้นเสิ่นเฉิงจำงถำมว่ำตอนนี้ที่ดินยังดีอยู่หรือไม่  

เสิ่นหยวนก็ตอบไปอย่ำงเคำรพนบนอบ

ขณะเสิ่นหยวนกลับมำถึงเรือนซู่อว้ี ชิงเหอ ชิงจู๋ และโต้วโค่วท่ี 

ออกไปส่งของก็กลับมำแล้วเช่นกัน
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โต้วโค่วดีใจมำก เน่ืองจำกตอนที่นำงน�ำของไปส่งให้โจวอี๋เหนียง

และเสิ่นเซียว ทั้งสองคนต่ำงก็ตกรำงวัลนำงเป็นเงินหนึ่งร้อยเฉียน

ทว่ำชงิเหอกลบัมท่ีำทำงโมโห "ตอนท่ีบ่ำวน�ำของไปส่งให้คณุหนูรอง  

นำงไม่ให้บ่ำวเหยียบเข้ำเรือน ให้ยืนอยู่นอกหน้ำต่ำงแล้วบอกบ่ำวอย่ำง

เย็นชำว่ำให้วำงของเอำไว้ จำกนั้นก็ให้บ่ำวออกมำ จริงๆ เลยเชียว  

ไยคุณหนูต้องให้ของมำกมำยกับนำงด้วยเจ้ำคะ นำงไม่มีทำงรับน�้ำใจ

จำกท่ำนหรอก"

เสิ่นหยวนพูดเรียบๆ "เหตุใดข้ำต้องให้นำงรับน�้ำใจข้ำด้วยเล่ำ  

เพียงแต่ถ้ำผู้อื่นได้ของที่ข้ำส่งให้กันหมด แล้วมีแต่นำงท่ีไม่ได้ นำงคง 

มิพ้นต้องแต่งเรื่องรำวไปถึงหูท่ำนพ่อ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้นำงด้วย 

เสียเลย ถือเสียว่ำเป็นกำรอุดปำกนำง"

เสิ่นหยวนชะงักเล็กน้อยก่อนจะพูดย้ิมๆ อีกว่ำ "ตั้งแต่วันก่อน  

นำงมิใช่ถูกขังให้ส�ำนึกผิดอยู่ในเรือน ก้ำวออกจำกเรือนนำงเองไม่ได้

แม้แต่ครึ่งก้ำวหรือไร ถ้ำเป็นอย่ำงที่เจ้ำเล่ำมำเมื่อครู่ นิสัยนำงก็มิได้

เปลี่ยนไปเลยสักนิด!"

สวีมำมำก�ำลังถือถุงผลไม้ดองที่เสิ่นหยวนมอบให้ไว้ในมือ นำง

ได้ยินเช่นนีก็้พูดย้ิมๆ "โบรำณกล่ำวไว้ได้ด ีสนัดอนขุดง่ำย สนัดำนขุดยำก 

นิสัยของคนผู้หนึ่งมีหรือบอกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันได้ในทันที"

พูดถึงตรงน้ีสวีมำมำก็พลนันกึขึน้ได้ว่ำนสิยัในตอนนีข้องเสิน่หยวน

เทยีบกับเมือ่ก่อนแล้วเปลีย่นแปลงไปมำกจรงิๆ รำวกับเป็นคนละคนอย่ำงไร 

อย่ำงนั้น หำกมิใช่เพรำะเคยผ่ำนควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงแสนสำหัสมำ 

นิสัยของคนผู้หนึ่งจะเปลี่ยนไปมำกเพียงนี้ในเวลำอันสั้นได้หรือ
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ไม่รู้ว่ำในช่วงหน่ึงปีกว่ำที่เสิ่นหยวนอยู่ที่ฉำงโจวเกิดเรื่องอะไรขึ้น

กันแน่ อีกทั้งยำมฮูหยินสิ้นใจ นำยท่ำนก็ไม่อนุญำตให้นำงกลับมำ 

ร่วมงำนศพ...

สวีมำมำอดปวดใจแทนเสิน่หยวนไม่ได้ ด้วยเหตุนีจ้งึกล่ำวเสยีงนุม่ 

"คุณหนู ท่ำนเดินทำงมำเหน็ดเหน่ือย กลับมำถึงแล้วยังรีบแจกจ่ำยของ

พวกนี้ให้คนในเรือนอีก ตอนนี้ก็ค�่ำมำกแล้ว ท่ำนควรกินอำหำรค�่ำแล้ว 

ขึ้นเตียงไปพักผ่อนเร็วหน่อยนะเจ้ำคะ"

เสิ่นหยวนรู้สึกเหน่ือยบ้ำงแล้วจริงๆ ทั้งรู้ว่ำพวกไฉ่เวยและชิงเหอ 

ก็ต้องเหนือ่ยแล้วเช่นกัน ดังนัน้พอนำงกนิอำหำรค�ำ่เสรจ็จงึไล่ให้พวกนำง

ไปพักผ่อน

ไฉ่เวยกลบัไม่ไป เอำแต่ยืนกรำนว่ำ "รอปรนนบิตัคุิณหนเูข้ำนอนแล้ว  

บ่ำวค่อยไปพักเจ้ำค่ะ"

เสิ่นหยวนจึงให้ไฉ่เวยปรนนิบัติตนเองเข้ำนอน

ทว่ำหลังจำกนั้นไฉ่เวยก็ยังไม่จำกไป กลับพูดขึ้นเสียงเบำ "คุณหนู 

มเีรือ่งหน่ึงอำจเป็นบ่ำวทีคิ่ดมำกไปเอง เพียงแต่ยำมบ่ำวคอยมองโต้วโค่ว

ในช่วงนี้ รู้สึกอยู่ตลอดว่ำนำงคล้ำยเก็บเรื่องอะไรไว้ในใจ มีหลำยครั้ง 

ท่ีเห็นนำงมีท่ำทำงลังเลคล้ำยตัดสินใจไม่ได้ คุณหนูว่ำลองถำมนำงดู 

สักหน่อยดีหรือไม่เจ้ำคะ จะได้รู้ว่ำนำงมีเรื่องอะไรอยู่ในใจกันแน่"

เสิ่นหยวนได้ยินก็หัวเรำะเบำๆ "เรื่องที่ท�ำให้นำงลังเลได้เช่นน้ี  

ถำมไปย่อมไม่ได้ค�ำตอบ ปล่อยนำงไปก่อนเถอะ แล้วท�ำดกัีบนำงให้มำก

ย่ิงขึ้น ประเดี๋ยวก็ต้องมีเวลำที่นำงเต็มใจเล่ำเร่ืองทั้งหมดให้พวกเรำ 

ฟังเอง"
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ตอนแรกที่เสิ่นหยวนได้พบโต้วโค่วตรงทำงเดินนั้น บนหน้ำของ 

อีกฝ่ำยก็มีแววลังเลตัดสินใจไม่ได้เช่นกัน เหมือนว่ำมีเรื่องที่อยำกจะพูด 

แต่ก็ไม่กล้ำพูด

เสิน่หยวนรูว่้ำยำมโต้วโค่วอยู่ในโรงซกัล้ำงจะต้องได้รับควำมล�ำบำก 

มำกเป็นแน่ ถึงได้ตัง้ใจมำยืนแอบมองนำงอยู่ตรงนัน้ ตอนนัน้ในใจโต้วโค่ว 

ก็มีควำมคิดจะให้นำงย้ำยอีกฝ่ำยออกจำกโรงซักล้ำงแล้ว

แต่มีควำมจ�ำเป็นใดที่นำงต้องตอบตกลงจะย้ำยโต้วโค่วด้วยเล่ำ 

เว้นเสียแต่ว่ำในมือโต้วโค่วจะกุมควำมลับอะไรอยู่...

ไฉ่เวยได้ยินเสิ่นหยวนพูดเช่นนี้ก็รู้ว่ำเสิ่นหยวนสังเกตเห็นควำม 

ผิดปกติของโต้วโค่วเช่นกัน นำงจึงวำงใจ ปลดม่ำนมุ้งสีเขียวอ่อนลงให้

อย่ำงเรียบร้อย ก่อนจะหันหลังถอยออกจำกห้อง

เสิ่นหยวนไม่รู ้สึกง่วงจึงเพียงนอนอยู่บนเตียง เฝ้ำคิดถึงเรื่องที ่

ผ่ำนมำ

นำงจ�ำได้ว่ำปลำยฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูร้อนปีนี้จะเกิดเรื่องขึ้น

มำกมำย

เสียนเฟยป้ำของนำงจะล้มป่วยจนตำย หลังจำกน้ันหลี่กุ้ยเหริน 

จะให้ก�ำเนิดองค์ชำยรองและได้เลื่อนขึ้นเป็นซูเฟย

หลังจำกน้ันต�ำแหน่งของหลี่ซิวเหยำจะก้ำวกระโดดเป็นผู้ช่วย

แม่ทัพขั้นสองหลัก ไม่นำนก็จะได้เป็นรองแม่ทัพ หลี่ซิวหยวนเองก็จะเริ่ม

เข้ำสู่เส้นทำงขุนนำง สกุลหลี่ค่อยๆ มีเกียรติยศ ฐำนะในรำชส�ำนักค่อยๆ 

เริ่มมั่นคง จนสำมำรถคำนอ�ำนำจกับสกุลซ่งได้

เสิ่นหยวนยังจ�ำได้ว่ำบิดำยืนอยู่ฝ่ำยสกุลซ่ง เสิ่นลั่วญำติผู้พี่ที่เข้ำสู่
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เส้นทำงขุนนำงแล้วก็สนับสนุนสกุลซ่งเช่นกัน ต่อมำพวกเขำสองคนก็

ทยอยกันถูกปลดจำกต�ำแหน่งระหว่ำงทีส่กุลซ่งกับสกุลหลีก่�ำลงัคมุเชงิกัน  

บิดำนั้นถึงขั้นตรอมใจตำยในท้ำยที่สุด

เสิ่นหยวนถอนหำยใจเบำๆ พลิกตัวมำมองด้ำนนอกอย่ำงใจลอย

ยำมไฉ่เวยออกไปได้เป่ำตะเกียงบนโต๊ะดบัแล้ว ทว่ำวันนีแ้สงจนัทร์

สว่ำง ส่องเข้ำมำภำยในห้องจนมองเห็นของทุกอย่ำงชัดเจน

เสิ่นหยวนพลันนึกถึงแสงจันทร์เมื่อคืนและหลี่ซิวเหยำขึ้นได้

แม้ว่ำยำมหลี่ซิวเหยำอยู่ต่อหน้ำนำงจะยังดูอบอุ่นอ่อนโยน แต ่

นำงยังคงจ�ำได้เสมอว่ำบนเรือขำกลับจำกฉำงโจว ขณะเผชิญหน้ำกับ 

โจรสลัดจ�ำนวนมำกเพียงน้ัน เขำท่ีมีเพียงหนึ่งคนหนึ่งกระบ่ีกลับใบหน้ำ

ไม่เปลีย่นส ียังสำมำรถออกกระบวนท่ำอ�ำมหติได้อย่ำงมัน่คงและแม่นย�ำ 

หลีซ่วิเหยำในเวลำนัน้ดูเยือกเย็นดุดันประหนึง่กระบีย่ำวในมอืเขำ ท่วงท่ำ

เปี่ยมด้วยกลิ่นอำยอันหนำวเหน็บบีบคั้นคน

ยังมีเรื่องเมื่อชำติก่อน...นำงเคยได้ยินคนพูดถึงหลี่ซิวเหยำว่ำ 

ขณะที่เขำอยู่ในสนำมรบ ผู้อื่นล้วนเรียกเขำว่ำ 'ยมบำลหน้ำเย็น' ชีวิตคน

ล้วนไร้ค่ำรำวกับมดปลวกเมื่ออยู่ภำยใต้เงื้อมมือเขำ

รวมถึงวิธีกำรอันโหดร้ำยที่หลี่ซิวเหยำใช้กวำดล้ำงคนในรำชส�ำนัก

ที่ต่อต้ำนเขำในภำยภำคหน้ำ...

เสิ่นหยวนหลับตำลง ไม่คิดต่ออีก

ทว่ำน่ีก็ย่ิงตอกย�้ำควำมคิดก่อนหน้ำนี้ของนำงให้หนักแน่นขึ้น... 

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องอยู่ให้ห่างจากหลี่ซิวเหยาเอาไว้

ส่วนเรือ่งของบิดำกับเสิน่ลัว่ผูเ้ป็นญำตผิูพ่ี้น้ัน เส่ินหยวนพลันรู้สึกว่ำ 
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เส้นทำงกำรเป็นขุนนำงช่ำงอนัตรำยหำควำมแน่นอนไม่ได้ ไม่เป็นขุนนำง

เสียดีกว่ำ อย่ำงไรก็ดีกว่ำเสียชีวิต

Page ������������� ����������������� 3.indd   14 18/9/2563 BE   15:45



15

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

วันรุ่งขึ้น เสิ่นหยวนกินอำหำรเช้ำเสร็จก็สั่งให้ไฉ่เวยเตรียมของท่ี 

น�ำกลับมำจำกท่ีดินไว้ชุดหน่ึง นำงจะน�ำไปให้ป้ำสะใภ้ใหญ่ท่ีคฤหำสน์

บรรพบุรุษสกุลเสิ่น

ขณะหยำงซื่อก�ำลังน่ังท�ำสมำธิอยู่ในห้องพระก็ได้ยินว่ำเส่ินหยวน

มำหำ นำงดีใจยิ่ง รีบให้คนไปเชิญอีกฝ่ำยเข้ำมำ

ในห้องพระอวลด้วยกลิน่ไม้จนัทน์ บนข้อมอืขวำของหยำงซือ่คล้อง

ประค�ำขี้ผึ้งไว้ จูงเสิ่นหยวนไปนั่งลงบนเตียงเตำไม้ใกล้หน้ำต่ำง ก่อนพูด

ด้วยควำมดีใจ "เมื่อวำนข้ำยังพูดถึงเจ้ำกับล่ัวเกออยู่เลย บ่นกับเขำว่ำ 

ช่วงนี้เจ้ำไม่มำเยี่ยมข้ำ แล้ววันนี้เจ้ำก็มำพอดี"

"มิน่ำเมื่อวำนหลำนถึงรู้สึกร้อนๆ ที่หูอยู่ตลอด ในใจคิดว่ำจะต้อง

เป็นป้ำสะใภ้ใหญ่คิดถึงหลำนเป็นแน่! ดังน้ันวันนี้พอกินอำหำรเช้ำเสร็จ 

หลำนจึงได้รีบมำเลยเจ้ำค่ะ" เสิ่นหยวนเม้มปำกพูดย้ิมๆ ก่อนให้ไฉ่เวย

86
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หยิบของท่ีน�ำมำย่ืนส่งให้ "นี่เป็นของท่ีหลำนน�ำกลับมำจำกท่ีไปดูที่ดิน

ของท่ำนแม่เมื่อวันก่อน ไม่นับว่ำเป็นของดีอะไร ขอป้ำสะใภ้ใหญ่อย่ำได้

หัวเรำะเยำะกันเลยนะเจ้ำคะ"

หยำงซื่อสั่งให้สำวใช้ท่ีคอยรับใช้อยู่ด้ำนข้ำงรับห่อของมำ จำกน้ัน

ก็ตบหลังมือเสิ่นหยวนเบำๆ กล่ำวว่ำ "เจ้ำพูดเช่นนี้แสดงว่ำเห็นข้ำเป็น 

คนอื่นคนไกลแล้ว ไม่ว่ำเป็นของอะไร แม้จะเป็นเพียงใบไม้ใบเดียว  

หญ้ำต้นเดียว แต่น่ีก็แสดงให้เหน็ว่ำในใจเจ้ำนกึถึงข้ำผูเ้ป็นป้ำสะใภ้ใหญ่ 

ท�ำอะไรล้วนไม่ลืมแบ่งปันมำให้ข้ำ"

เมื่อก่อนหยำงซื่อมีไมตรีอันดีกับมำรดำของเสิ่นหยวน อีกทั้งนำงก็

มเีพียงเสิน่ลัว่ ไม่มบีตุรสำว จงึได้เห็นเสิน่หยวนเป็นดัง่บตุรสำวของตนเอง

เสิ่นหยวนได้ยินแล้วก็ซำบซึ้งใจ

นำงชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยถำมหยำงซื่อว่ำ "ไฉนจึงไม่เห็น 

พ่ีลั่วเล่ำเจ้ำคะ หลำนได้ยินว่ำไม่ก่ีวันก่อนพ่ีล่ัวท�ำผลงำนได้ดีเย่ียม 

ในส�ำนักกำรศึกษำหลวง อำจำรย์ของเขำได้แนะน�ำเขำต่อกรมพิธีกำร  

ให้เขำเข้ำร่วมกำรสอบระดบัฮุย่ซือ่ของปีน้ีแล้ว...ตอนนีพ่ี้ลัว่ทบทวนต�ำรำ

อยู่ที่ห้องหนังสือหรือเจ้ำคะ"

หยำงซือ่ได้ยินค�ำถำมก็ถอนหำยใจเบำๆ "ตอนน้ีเขำอยู่ทีห้่องหนังสอื

มิผิด ทว่ำเมื่อครู่ข้ำเพ่ิงให้สำวใช้ไปดู เขำกลับมิได้ทบทวนต�ำรำ เอำแต่

นัง่เหม่ออยู่ในนัน้ ไม่รูว่้ำก�ำลงัคิดอะไร ต้ังแต่หลำยวันก่อนเขำก็เป็นเช่นน้ี 

มำตลอด เดมิทข้ีำนกึว่ำเป็นเพรำะเขำใกล้จะเข้ำสอบระดบัฮุย่ซือ่แล้วจงึได้ 

ตื่นเต้นเป็นกังวล ข้ำปลุกปลอบเขำไปหลำยครั้ง แต่ก็ล้วนไร้ประโยชน์  

เฮ้อ เด็กคนนี้ก็จริงๆ เลย ช่ำงท�ำให้ข้ำกลุ้มใจโดยแท้"
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เสิ่นหยวนจึงกล่ำวปลอบหยำงซื่อ "ไม่เป็นไรหรอกเจ้ำค่ะ พี่ลั่วเป็น

คนฉลำด คิดว่ำไม่นำนก็คงจะคิดตก"

ต่อจำกนั้นคนทั้งสองก็คุยกันเรื่องอื่น

เสิ่นหยวนพูดเรื่องเสิ่นเซียงข้ึนมำ "เรื่องหมั้นหมำยของเซียงเอ๋อร์ 

ยังคงต้องขอให้ป้ำสะใภ้ใหญ่ช่วยเร่งมือด้วยนะเจ้ำคะ ชำติตระกูลของ 

อีกฝ่ำยไม่ต้องดีอะไรมำก ที่ส�ำคัญที่สุดคือที่บ้ำนไม่ต้องมีคนมำก  

เป็นคนดี บุพกำรีอ่อนโยนเป็นมิตร ท่ำนเองก็ทรำบนิสัยของเซียงเอ๋อร์ดี 

หำกเป็นครอบครัวที่มีคนมำกซับซ้อนวุ่นวำย ไม่แน่ว่ำนำงจะอยู่ร่วมได้"

"เรื่องนี้เจ้ำพูดกับนำงแล้วหรือ" หยำงซื่อลังเลอยู่บ้ำง "อีกอย่ำง  

ไฉนเจ้ำถึงได้รีบร้อนอยำกหำคู่ครองให้เซียงเจี่ยเพียงน้ี ตำมหลักแล้ว 

เจ้ำเป็นพี่สำวคนโต อำยุก็มำกกว่ำเซียงเจี่ยด้วย"

เรื่องหำคู่ครองควรต้องหำให้เสิ่นหยวนก่อน จำกนั้นจึงจะถึงครำว

เสิ่นเซียง

เสิ่นหยวนคลี่ย้ิม "ล้วนกล่ำวกันว่ำพ่ีสำวคนโตเปรียบดั่งมำรดำ  

เรือ่งหมัน้หมำยของเซยีงเอ๋อร์ย่อมมพ้ินหลำนท่ีเป็นพ่ีสำวคนโตเตรยีมกำรให้  

หลำนอยำกรบีจดักำรเรือ่งหมัน้หมำยของนำงให้เรยีบร้อยก่อนทีแ่ม่เลีย้ง

จะแต่งเข้ำมำเจ้ำค่ะ"

ส�ำหรับเสิ่นหยวนเองนั้น นำงไม่เคยคิดจะแต่งงำนสักนิด

รอจัดกำรเรื่องของเสิ่นเซียงกับเสิ่นหงเรียบร้อยแล้ว นำงก็อำจไป 

ใช้ชวิีตท่ีเหลอืในทีดิ่น หรอืไม่ก็ไปปฏิบติัธรรมอยู่ในวดัสงบๆ ห่ำงไกลผูค้น

สักแห่ง นั่นไม่ใช่จะไม่ดี

หยำงซือ่พยักหน้ำ ก่อนจะนกึเรือ่งหนึง่ขึน้ได้ "เรือ่งแต่งงำนใหม่ของ
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บิดำเจ้ำ ข้ำพอจะได้เรือ่งมำแล้ว ข้ำได้ยินหวงัฮหูยนิพูดว่ำทำงตระกูลเดมิ

ของนำงมีญำติห่ำงๆ อยู่คนหนึ่ง แซ่เหยำ เป็นนำยอ�ำเภออยู่ท่ีอู ่ชิง  

ในบ้ำนเขำมีบุตรสำวคนรองสำยตรงอยู่คนหนึ่ง เป็นคนมีนิสัยโอนอ่อน 

แม่นำงผู้น้ีเดิมเคยหมั้นหมำย แต่สำมเดือนก่อนออกเรือนคู่หมั้นกลับ 

ตำยลงกะทันหัน นำงจึงกลำยเป็นม่ำยตั้งแต่ยังไม่ทันแต่ง คนทำงนั้น

ถือสำกับเรื่องเหล่ำน้ีมำก จึงยังไม่มีใครไปสู่ขอจนเวลำล่วงเลยมำเป็นปี 

ไม่คิดว่ำต่อมำมำรดำนำงจะสิ้นใจไปอีกคน หลังไว้ทุกข์ให้มำรดำหนึ่งปี

ก็ย่ิงไม่มีใครสู่ขอแล้ว ดังนั้นตอนน้ีอำยุสิบเก้ำแล้วจึงยังไม่ได้ออกเรือน 

เรื่องนี้ข้ำก�ำลังคิดว่ำจะไปคุยกับบิดำเจ้ำ หำกบิดำเจ้ำเห็นชอบ ข้ำก็จะ

ไหว้วำนหวังฮูหยินไปบอกกล่ำว คิดว่ำเรื่องนี้ต้องส�ำเร็จเป็นแน่"

แม้อูช่งิจะเป็นเพียงอ�ำเภอ แต่เนือ่งจำกอยู่ใกล้เมอืงหลวง อ�ำเภออืน่ 

จึงไม่อำจเทียบได้ ถึงจะเป็นเพียงนำยอ�ำเภอ แต่ถ้ำต่อไปท�ำงำนได้ดี 

ก็สำมำรถกลำยเป็นขุนนำงเมืองหลวง หำกไม่ได้เป็นขุนนำงเมืองหลวง 

ถูกส่งไปประจ�ำที่อื่นก็ยังสำมำรถกินต�ำแหน่งเจ้ำเมืองได้

มิหน�ำซ�้ำนี่ก็เป็นถึงญำติห่ำงๆ ของฮูหยินก่วงผิงป๋อ

เสิ่นหยวนคิดในใจว่ำกำรแต่งงำนนี้บิดำน่ำจะตอบตกลง ยำมนี้ 

เขำอำยุตั้งสี่สิบกว่ำแล้ว คนที่ชำติตระกูลดีกว่ำน้ีไม่แน่ว่ำจะยอมยก 

บุตรสำวให้แต่งกับเขำ นี่ยังเป็นกำรแต่งกับพ่อม่ำยภรรยำตำยด้วย

ด้วยเหตุน้ีเสิ่นหยวนจึงเอ่ยว่ำ "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ หำกสองวันนี้ 

ป้ำสะใภ้ใหญ่มีเวลำว่ำงก็ลองไปแจ้งเรื่องน้ีให้ท่ำนพ่อทรำบเถิดเจ้ำค่ะ 

หำกเขำไม่ตกลง ท่ำนก็พูดกับเขำหน่อยนะเจ้ำคะ"

บิดำแต่งบุตรสำวนำยอ�ำเภอ อย่ำงไรก็ดีกว่ำแต่งคุณหนูที่มำจำก
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ตระกูลเก่ำแก่

ทว่ำก่อนบิดำจะแต่งงำน ทำงท่ีดีนำงต้องจัดกำรเรื่องหมั้นหมำย

ของเสิน่เซยีงให้เรยีบร้อยเสยีก่อน มเิช่นนัน้รอแม่เลีย้งแต่งเข้ำมำ อกีฝ่ำย

ก็มีสิทธิ์ไต่ถำมเรื่องหมั้นหมำยของเสิ่นเซียงแล้ว 

จำกนั้นเสิ่นหยวนก็คุยกับหยำงซื่อต่ออีกครู่หนึ่ง ก่อนจะกล่ำวยิ้มๆ 

"หลำนเองก็ไม่ได้พบพ่ีลัว่มำพักใหญ่แล้ว ตอนนีอ้ยำกไปหำเขำสกัหน่อย

เจ้ำค่ะ"

หยำงซื่อได้ยินแล้วก็รีบพูดว่ำ "ข้ำจะให้สำวใช้พำเจ้ำไป"

นำงรู ้ว ่ำเสิ่นหยวนกับเสิ่นลั่วสนิทสนมกันมำตั้งแต่เล็ก เร่ือง 

จ�ำนวนมำกเสิน่ลัว่ไม่เตม็ใจจะพูดกับนำง แต่กลบัเตม็ใจจะพูดกับเสิน่หยวน

ช่วงที่ผ่ำนมำนี้เสิ่นลั่วมีท่ำทำงกลัดกลุ้มไม่มีควำมสุข หยำงซื่อ 

เห็นแล้วก็ร้อนใจ ก�ำลงัอยำกให้เสิน่หยวนไปคยุกับเขำอยู่พอด ี ด้วยเหตุน้ี 

หยำงซือ่จงึรบีเรยีกสำวใช้มำสัง่ให้พำเสิน่หยวนไปห้องหนังสอืของเสิน่ลัว่

วันนี้อำกำศอบอุ่น หน้ำต่ำงฉลุลำยของห้องหนังสือเสิ่นล่ัวจึง 

เปิดอยู่

พอเสิ่นหยวนเดินเข้ำประตูเรือนมำก็มองเห็นจำกช่องหน้ำต่ำงว่ำ

เสิ่นลั่วก�ำลังนั่งอยู่บนเก้ำอี้พนักกลมด้ำนหลังโต๊ะหนังสือ ในมือถือต�ำรำ 

ทว่ำสำยตำกลับไม่อยู่บนนั้น เอำแต่นั่งเหม่อลอย

สำวใช้ผู้หน่ึงยืนอยู่ใต้ชำยคำ ยำมมองเห็นเสิ่นหยวนเดินเข้ำมำ 

ก็รีบท�ำท่ำจะเลิกม่ำนขึ้นเดินเข้ำไปรำยงำน แต่เส่ินหยวนโบกมือบอก 

เป็นนัยให้นำงไม่ต้องขยับ
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สำวใช้นำงนั้นจึงยอบตัวคำรวะเสิ่นหยวน ก่อนจะกลับมำยืนที่เดิม

ตรงมมุตะวันออกเฉยีงใต้ของลำนเรอืนมต้ีนท้ออยู่ต้นหนึง่ ดอกสขีำว 

อมชมพูบนยอดไม้ก�ำลังผลิบำนสวยงำม

เสิ่นหยวนเดินไปเด็ดดอกท้อมำก่ิงหน่ึง จำกน้ันก็เดินมำหน้ำห้อง

เสิ่นลั่ว เลิกม่ำนไหมอ่อนตรงประตูขึ้นแล้วเดินเข้ำไป

เสิ่นลั่วก�ำลังขมวดคิ้วคิดเรื่องในใจ เขำไม่ได้สังเกตเห็นว่ำมีคน 

เดินเข้ำมำในห้อง ครั้นได้ยินคนเรียกว่ำ "พ่ีลั่ว" เขำถึงได้สะดุ้งเงยหน้ำ 

ขึ้นมอง เห็นเสิ่นหยวนก�ำลังยืนพิงประตูอยู่โดยที่ในมือถือดอกท้อไว้ 

กิ่งหนึ่ง

เห็นสำยตำของเสิ่นลั่วมองมำแล้ว เสิ่นหยวนก็พูดข้ึนย้ิมๆ "พ่ีลั่ว 

ท่ำนก�ำลังคิดอะไรอยู่หรือถึงได้ใจลอยเย่ียงนี้ ข้ำเรียกท่ำนต้ังหลำยคร้ัง 

ท่ำนก็ไม่ตอบ"

เสิ่นลั่วลุกขึ้นพูดว่ำ "หยวนหยวน เจ้ำมำแล้วหรือ"

เสิน่หยวนพยกัหน้ำ กล่ำวย้ิมๆ "พอเข้ำมำก็เหน็ท่ำนก�ำลังใจลอยเลย 

เจ้ำค่ะ"

พูดพลำงนำงก็สัง่สำวใช้ทีต่ำมเข้ำมำให้หำแจกนัสกัใบมำพร้อมใส่น�ำ้ 

มำด้วยครึ่งหนึ่ง

สำวใช้รับค�ำพลำงหันหลังเดินออกไป

เสิน่หยวนเดนิไปนัง่ลงบนเก้ำอีพ้นักกลมตวัหน่ึงรมิหน้ำต่ำง ก่อนพูด 

ด้วยใบหน้ำย้ิมแย้ม "วันก่อนข้ำไปดูท่ีดินของท่ำนแม่มำ น�ำชำที่เก็บ 

ก่อนฤดูฝนรวมถึงพวกผลไม้สดและผลไม้ดองกลับมำด้วยจ�ำนวนหนึ่ง  

ในใจนกึถึงป้ำสะใภ้ใหญ่ วันนีจ้งึตัง้ใจน�ำมำมอบให้นำง ได้ยินป้ำสะใภ้ใหญ่ 
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พูดว่ำระยะน้ีท่ำนดเูหมอืนมเีรือ่งอะไรในใจ นำงจึงให้ข้ำมำช่วยให้ค�ำปรึกษำ 

ท่ำนเจ้ำค่ะ"

เสิ่นลั่วไม่ได้พูดอะไร ผ่ำนไปครู่ใหญ่ถึงได้ย้ิมอย่ำงฝืดฝืนพลำง 

พูดว่ำ "ข้ำสบำยดี จะมีเรื่องในใจอะไรได้เล่ำ"

เสิ่นหยวนมองเขำปรำดหนึ่ง

เขำมสีภำพเช่นนีก็้ไม่ต่ำงกับเขยีนค�ำว่ำ 'ข้ำมเีร่ืองในใจ' ไว้บนหน้ำ 

ทั้งยังเป็นเรื่องที่กลัดกลุ้มใจเสียด้วย

ทว่ำเสิ่นหยวนก็มิได้ถำมอะไรต่อ นำงรู้นิสัยของเส่ินลั่วดี ขอเพียง

เป็นเรื่องที่เขำไม่อยำกพูด ไม่ว่ำซักไซ้ไล่เลียงอย่ำงไรเขำก็จะเอำแต่

ปิดปำกเงียบ

เวลำนีส้ำวใช้ก็ถือแจกันเคลอืบเขียวใบหนึง่เข้ำมำวำงลงบนโต๊ะเลก็

ด้ำนข้ำงเสิ่นหยวน

ในมือเสิ่นหยวนยังคงถือดอกท้อก่ิงน้ัน นำงเรียกให้สำวใช้ไปหยิบ

กรรไกรเล่มเล็กมำ เพื่อจะเล็มดอกและใบบนกิ่งที่ขึ้นรกออกบำงส่วน

สำวใช้รับค�ำพลำงรีบไปหำกรรไกรมำให้เสิ่นหยวน

เสิ่นลั่วนั่งอยู่บนเก้ำอี้ มองดูเสิ่นหยวนตั้งอกตั้งใจตัดเล็มดอกและ

ใบที่ขึ้นรกบนกิ่งไม้ แสงแดดอ่อนๆ ลอดเข้ำมำตำมลำยฉลุของหน้ำต่ำง

และผนังส่องลงบนตัวนำง ระหว่ำงที่มองนำงอย่ำงเพลิดเพลิน เขำก็ 

รู้สึกว่ำหัวใจตนเองค่อยๆ สงบลง

"สกุลหลี่เชิญแม่สื่อไปสู่ขอคนท่ีสกุลเซี่ยแล้ว สกุลเซี่ยตอบตกลง  

รอถึงต้นฤดูใบไม้ร่วง พวกเขำสองคนก็จะแต่งงำนกันแล้ว" เดิมทีเป็น 

เรื่องกลัดกลุ้มใจอย่ำงท่ีสุด เสิ่นลั่วคิดไม่ถึงว่ำยำมที่พูดออกมำน�้ำเสียง
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ของตนเองจะถึงกับสงบได้เพียงน้ี "หยวนหยวน เจ้ำเป็นคนฉลำด 

ปรำดเปรื่อง เรื่องตอนเทศกำลซั่งหยวน ข้ำคิดว่ำเจ้ำจะต้องมองอะไร 

ออกแล้วเป็นแน่ แน่นอนวำ่เจ้ำย่อมรู้เช่นกันวำ่ที่ข้ำพูดเมื่อครู่น้ีหมำยถึง

อะไร"

มือที่จับกรรไกรของเสิ่นหยวนชะงักไป

ที่แท้หลี่ซิวหยวนก็ไปสู่ขอเซี่ยเจินเจินแล้ว!

แต่เร่ืองนี้ใช่จะไม่ดี หำกชำติก่อนหลี่ซิวหยวนสู่ขอเซี่ยเจินเจิน 

รวดเร็วสักหน่อย ภำยหลังนำงกับเสิ่นลั่วคงไม่ต้องมีจุดจบเยี่ยงนั้น

เสียงฉับดังขึ้นเบำๆ เสิ่นหยวนตัดก้ำนเห่ียวเฉำก้ำนเล็กๆ บน 

กิ่งไม้ทิ้ง

"น่ีเป็นเรื่องดีย่ิง" เสิ่นหยวนสีหน้ำสงบ น�้ำเสียงท่ีพูดก็รำบเรียบ  

"คณุชำยหลีกั่บแม่นำงเซีย่ คนหนึง่เป็นสหำยร่วมชัน้เรยีนกับท่ำน คนหนึง่

เป็นบุตรสำวสุดที่รักของอำจำรย์ท่ำน พวกเขำที่รักกันได้ครองคู่กันเช่นนี้ 

ท่ำนควรยินดีกับพวกเขำจึงจะถูก"

เสิ่นลั่วอึ้งไป ครั้นได้สติกลับมำก็ยิ้มขื่นพูดว่ำ "ใช่แล้ว เจ้ำพูดถูก  

ข้ำควรยินดีกับพวกเขำจริงๆ"

ทว่ำเห็นสีหน้ำของเขำแล้วช่ำงชวนให้ทรมำนใจจริงๆ

เสิ่นหยวนใช้สองมือประคองแจกันที่ปักดอกท้อที่ตัดแต่งเรียบร้อย

แล้วไปวำงไว้ตรงมุมบนขวำของโต๊ะหนังสือ จำกน้ันก็มองเขำพลำง 

กล่ำวช้ำๆ "พ่ีลั่ว ท่ำนควรต้องรู้ว่ำท่ำนหมั้นหมำยกับพ่ีหญิงโจวแล้ว  

ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ก็จะต้องแต่งงำน นำงเป็นคนดีมำก ท่ำนอย่ำท�ำให้นำง

เจ็บช�้ำน�้ำใจเชียว"
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เสิ่นหยวนชะงักเล็กน้อยก่อนจะพูดอีกว่ำ "พี่ลั่ว ท่ำนเป็นคนฉลำด

หลักแหลม ท่ำนคงกระจ่ำงถึงหลักกำรท่ีว่ำน�ำควำมรู้สึกที่มีต่อคนเก่ำ 

มำทุ่มเทให้คนปัจจุบันดี เรื่องนี้คงไม่ต้องให้ข้ำพูดมำกแล้วกระมัง"

เสิ่นลั่วมองดอกท้อในแจกัน เม้มปำกไม่ตอบอะไร

ชัว่ครูใ่ห้หลงัเขำพลนัหลบัสองตำลง ขณะลืมตำข้ึนอกีคร้ังในดวงตำ

ก็ไม่เหลือร่องรอยของควำมปวดร้ำวอยู่แล้ว

"หยวนหยวน ข้ำรู ้" แม้เสียงของเขำจะเบำแต่กลับเด็ดเดี่ยวย่ิง  

"อดีตมันผ่ำนไปแล้ว เจ้ำวำงใจเถอะ ข้ำจะปล่อยวำง"

เสิ่นหยวนยิ้มพลำงพยักหน้ำ "ท�ำได้เช่นนี้ย่อมดีที่สุดเจ้ำค่ะ"

สกัวันก็ต้องปล่อยวำง นำงเชือ่ว่ำชำตนิีเ้ส่ินล่ัวจะมชีวีติท่ีด ีจะไม่เป็น 

เหมือนชำติก่อนที่เอำแต่ทุกข์ระทมทั้งวัน ยำกจะเห็นรอยยิ้ม

สองวันผ่ำนไป หยำงซื่อก็น่ังรถม้ำมำจวนสกุลเสิ่นเพ่ือพูดเรื่อง 

คุณหนูสกุลเหยำกับเสิ่นเฉิงจำง

เร่ิมแรกเสิน่เฉงิจำงไม่เหน็ด้วยเท่ำไรนกั รู้สกึว่ำอกีฝ่ำยเป็นเพียงแค่

บุตรสำวนำยอ�ำเภอ หยำงซื่อจึงสำธยำยให้เส่ินเฉิงจำงฟัง "บิดำของ 

แม่นำงเหยำผูน้ีเ้ป็นหลำนชำยห่ำงๆ ของฮหูยินก่วงผงิป๋อ หำกนบัรุ่นดดีูๆ 

เขำยังต้องเรยีกฮหูยินของก่วงผงิป๋อว่ำอำหญงิเสยีด้วยซ�ำ้! แม่นำงเหยำผู้นี้ 

ก็คือหลำนย่ำของฮูหยินก่วงผิงป๋อ มีควำมสัมพันธ์เช่นน้ีกับทำงฮูหยิน 

ของก่วงผิงป๋อ ต่อไปภำยหน้ำยังต้องกังวลด้วยหรือว่ำนำยอ�ำเภอเหยำ 

จะไม่ได้เข้ำมำเป็นขุนนำงในเมืองหลวง นี่เท่ำกับว่ำได้ดองเป็นญำติกับ

จวนก่วงผิงป๋อแล้ว เจ้ำเองก็รู้ว่ำคุณหนูใหญ่ของจวนก่วงผิงป๋อได้เป็น 
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อันผินอยู่ในวัง หำกภำยหน้ำนำงมีบุญวำสนำให้ก�ำเนิดองค์ชำยออกมำ

สักพระองค์ จวนก่วงผิงป๋อจะต้องดีย่ิงกว่ำนี้แน่ เจ้ำลองคิดดูให้ดีว่ำ 

เรื่องกำรแต่งงำนนี้ดีหรือไม่"

ย่อมจะดีอยู่แล้ว! เสิ่นเฉิงจำงคิดแล้วก็ตอบตกลง

หยำงซื่อได้ค�ำตอบรับจำกเสิ่นเฉิงจำงแล้ว วันรุ่งขึ้นก็ไปบอกกล่ำว

เรื่องนี้กับหวังฮูหยิน

หวังฮูหยินจึงท�ำหน้ำที่เป็นแม่สื่อให้ด้วยตนเอง ไปเจรจำเรื่อง 

กำรแต่งงำนนี้กับนำยอ�ำเภอเหยำทันที

นำยอ�ำเภอเหยำย่อมจะเห็นชอบต่อเร่ืองนี้ เขำก�ำลังกลุ้มใจว่ำ 

บุตรสำวคนนี้ของตนอำยุสิบเก้ำเข้ำไปแล้ว แต่ยังคงไม่มีใครมำสู่ขอ  

และถึงแม้เสิน่เฉงิจำงจะอำยุมำกไปบ้ำง แต่อกีฝ่ำยก็เป็นถึงรองเสนำบดี

กองงำนไท่ฉำงขัน้สีห่ลกั ต่อให้แต่งไปแล้วบตุรสำวจะมใิช่ภรรยำคนแรก 

นำยอ�ำเภอเหยำก็ยังยินดี

ด้วยเหตุนี้เรื่องกำรแต่งงำนนี้จึงเป็นอันตกลงเรียบร้อย

หลงัสองฝ่ำยแลกเปลีย่นเทยีบชะตำกันแล้วกน็ดัหมำยกันว่ำจะแต่ง

เจ้ำสำวเข้ำตระกูลในอีกสำมเดือน

เน่ืองจำกตอนนี้เสิ่นหยวนดูแลเรื่องน้อยใหญ่ท้ังหมดในเรือน 

ส่วนในอยู่ ดังนั้นวันต่อๆ มำนำงย่อมจะงำนยุ่งยิ่ง

จัดเตรียมห้องหอ เร่งท�ำเครื่องเรือน ซื้อหำข้ำวของ คัดเลือกสำวใช้

และหญิงรับใช้สงูวัยท่ีเหมำะสมส่งไปรบัใช้ในห้องหอ วันทัง้วันเสิน่หยวน

จึงไม่มีเวลำให้พักผ่อน

โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มำถึงปลำยฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูร้อนแล้ว
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เสิ่นหลันก�ำลังปรนนิบัติเซวียอี๋เหนียงกินอำหำรเช้ำ

เซวียอีเ๋หนียงดมูสีหีน้ำซดีเซยีว ดแูย่ลงกว่ำพักก่อนอย่ำงเหน็ได้ชดั 

นำงพูดกับเสิน่หลนัเสยีงแผ่วอ่อนว่ำ "ช่วงก่อนแม้อ๋ีเหนยีงจะรู้สึกไม่สบำยตัว  

แต่ลกูคนนีใ้นท้องก็ยังดิน้ทัง้วัน ทว่ำระยะนีไ้ม่รู้เป็นอะไร ไม่เพียงอีเ๋หนยีง

รู้สึกเกียจคร้ำน กระทั่งลูกคนนี้ในท้องก็ดูเหมือนจะเกียจคร้ำนไปด้วย  

ไม่ค่อยดิ้นเท่ำไรแล้ว"

พูดพลำงเซวียอีเ๋หนียงก็ยกมอืลบูหน้ำท้องทีย่ื่นออกมำเบำๆ สหีน้ำ

เต็มไปด้วยควำมวิตกกังวล

หลงัเสิน่เฉงิจำงให้คนส่งตวัเสิน่หรงไปยังวัดทีอ่ยู่ห่ำงไกลแล้ว อกีฝ่ำย 

ก็เงียบหำยไร้ข่ำวครำว เสิ่นหลันก็เป็นเพียงอิสตรี ไม่ช้ำก็เร็วย่อมต้อง 

ออกเรือน ช่วยเหลืออะไรนำงไม่ได้

และตอนนีเ้รือ่งแต่งงำนใหม่ของเสิน่เฉงิจำงก็ถูกก�ำหนดแล้ว วันหน้ำ 

87
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พอฮูหยินคนใหม่เข้ำประตูมำ นำงจะยังท�ำอะไรได้อีกเล่ำ ท�ำได้เพียง 

หวังให้เด็กในท้องเป็นเด็กชำย เขำจะได้เป็นที่พ่ึงให้นำงในครึ่งชีวิต 

ที่เหลือได้

แต่ครั้นนึกถึงเรื่องแต่งงำนใหม่ของเส่ินเฉิงจำง เซวียอี๋เหนียง 

ก็อดรู้สึกผิดหวังระคนเจ็บใจอยู่บ้ำงไม่ได้

วำงแผนมำหลำยปีเพียงนี ้สดุท้ำยเขำก็ยังคงไม่ยอมยกนำงข้ึนเป็น

ภรรยำเอก ไม่ว่ำอย่ำงไรในใจเขำเส้นทำงขุนนำงก็มีควำมส�ำคัญที่สุด

แต่ไม่เป็นไร นำงแอบซือ้ทีดิ่นและร้ำนค้ำไว้ให้ตนเองหลำยแห่งแล้ว 

ถึงอย่ำงไรนำงก็มีที่ไปในชีวิตบั้นปลำยแน่นอน

เสิ่นหลันเห็นเซวียอี๋เหนียงไม่พูดอะไร จึงเอ่ยปลอบนำงเสียงนุ่ม  

"อีเ๋หนยีง ต้องเป็นเพรำะน้องชำยรูว่้ำท่ำนล�ำบำก ระยะนีจ้งึท�ำตัวสงบกว่ำ

ทีผ่่ำนมำ เพ่ือทีท่่ำนจะได้ล�ำบำกน้อยลง" เสิน่หลนัพูดเอำใจเซวียอีเ๋หนยีง

ว่ำในท้องนำงเป็นน้องชำยแล้ว ก็เอ่ยข้ึนอีกว่ำ "ท่ำนกินโจ๊กสะระแหน ่

อีกสักหน่อยเถิด เป็นเพรำะท่ำนกินน้อยดื่มน้อย ถึงได้รู ้สึกไม่กระปรี ้

กระเปร่ำ"

เดิมทีในใจเซวียอี๋เหนียงไม่อยำกกิน แต่ในเมื่อเสิ่นหลันพูดถึง 

เพียงนี้แล้ว นำงจึงกินโจ๊กสะระแหน่ลงไปอีกเกือบครึ่งชำมโดยมีอีกฝ่ำย

คอยปรนนิบัติ

ครั้นกินอำหำรเช้ำเสร็จเสี่ยวหงก็มำเก็บจำนชำมออกไป แล้วใช ้

ถำดน�้ำชำสีแดงใบเล็กยกชำมำให้

เซวียอีเ๋หนยีงกับเสิน่หลนัน่ังหันหน้ำคยุกันบนเตยีงเตำไม้ตรงหน้ำต่ำง 

ทิศใต้โดยมีโต๊ะเล็กคั่นกลำง
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เซวียอ๋ีเหนียงเห็นว่ำเสิ่นหลันซูบผอมลงกว่ำพักก่อนมำกเช่นกัน 

ปลำยคำงยิ่งดูแหลมชัดขึ้น ดูน่ำสงสำรเป็นหนักหนำ

เซวียอี๋เหนียงจึงถอนหำยใจพูดว่ำ "บิดำเจ้ำถึงกับใจด�ำเพียงน้ี  

เวลำน้ันอีเ๋หนยีงแค่บอกว่ำให้เจ้ำส�ำนึกผดิในเรือนเดือนเดียวเท่ำนัน้ ในใจ 

คำดหวังว่ำผ่ำนไปไม่ก่ีวันเขำก็จะใจอ่อนปล่อยเจ้ำออกมำ ไม่นึกเลยว่ำ

เขำจะกักบริเวณเจ้ำหน่ึงเดือนเต็มจริงๆ" ชะงักเล็กน้อยก่อนเอ่ยถำม 

อย่ำงลงัเลอยู่บ้ำง "วันนัน้อ๋ีเหนียงตบเจ้ำไปทหีน่ึง เจ้ำไม่โกรธแค้นอีเ๋หนียง

กระมัง"

"ข้ำรู ้ว่ำอี๋เหนียงหวังดีต่อข้ำ วันน้ันข้ำวู่วำมไปจริงๆ หำกมิใช่ 

ฝ่ำมอืน้ันของท่ำน รวมถึงค�ำพูดหลงัจำกน้ัน ข้ำไหนเลยจะแค่ถูกกักบรเิวณ 

หน่ึงเดอืนและถูกสัง่ให้คดับญัญัตสิตรห้ีำสบิจบ" เสิน่หลนัอดจะกัดฟันไม่ได้  

"น่ำแค้นทีต่อนน้ีไม่ว่ำเรือ่งใดท่ำนพ่อก็ฟังเส่ินหยวนทกุอย่ำง แม้แต่พ่ีใหญ่ 

ก็ยัง..."

พูดถึงตรงน้ีเสิน่หลนัก็มองเซวียอีเ๋หนยีงแวบหนึง่ นำงไม่ได้พูดต่ออกี  

เพียงหยิบถ้วยชำบนโต๊ะเล็กขึ้นมำก้มหน้ำดื่ม

หากยังพูดถึงเรื่องพี่ใหญ่อีก อี๋เหนียงจะต้องเศร้าเสียใจแน่นอน

แต่เซวียอี๋เหนียงมีหรือจะไม่รู้ว่ำค�ำพูดที่เสิ่นหลันพูดไม่จบคืออะไร 

จึงย้ิมขื่นพลำงเอ่ยว่ำ "เสิ่นหยวนช่ำงร้ำยกำจโดยแท้ ปกติดูไม่ออกฤทธ์ิ

ออกเดช ใครเล่ำจะรู ้ว่ำนำงถึงกับท�ำเรื่องมำกมำยเพียงน้ันออกมำ  

เรื่องพ่ีใหญ่ของเจ้ำ อี๋เหนียงไม่เชื่อหรอกว่ำจะมีเรื่องบังเอิญเพียงน้ัน  

คนเหล่ำน้ันจะมำเอะอะก่อกวนถึงจวนในวันเกิดของบิดำเจ้ำพอด ี

ได้อย่ำงไร ชดัเจนว่ำเหมอืนมใีครจงใจปลกุป่ันอยู่เบือ้งหลงั ตำมควำมคดิ
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อี๋เหนียง แม้แต่พวกผู้ดูแลหญิงและหญิงรับใช้สูงวัยในจวน ตอนน้ีก็ถูก

เสิน่หยวนดงึเข้ำเป็นพวกหมดแล้ว ถึงอีเ๋หนยีงอยำกจะท�ำอะไรก็ท�ำไม่ได้"

มิหน�ำซ�้ำสกุลเสิ่นก็หมั้นหมำยกับสกุลเหยำแล้ว ผ่ำนไปอีกสักพัก

เสิ่นเฉิงจำงก็จะแต่งแม่นำงเหยำผู้น้ันเข้ำมำ ถึงเวลำน้ันเซวียอี๋เหนียง 

ก็ยังเป็นเพียงอนุเช่นเดิม ซ�้ำยังเป็นอนุแก่ๆ นำงจะยังท�ำอะไรได้อีกเล่ำ

ทว่ำก่อนหน้ำนั้นนำงไม่อำจปล่อยให้เส่ินหยวนใช้ชีวิตอย่ำงมี 

ควำมสุขได้

เซวียอี๋เหนียงมองเสิ่นหลันพลำงพูดเสียงเบำ "หลันเจี่ย เจ้ำยังจ�ำ

เรื่องหลี่ซิวหยวนได้หรือไม่"

เสิ่นหลันเงยหน้ำมองเซวียอี๋ เหนียงอย่ำงไม ่ค ่อยเข ้ำใจนัก  

"หลี่ซิวหยวน? เรื่องนี้มิใช่ผ่ำนมำนำนแล้วหรือเจ้ำคะ"

ตั้งแต่เสิ่นหยวนกลับมำจำกฉำงโจว เส่ินหลันก็เคยหย่ังเชิงดูท่ำที

ของอีกฝ่ำยอยูห่ลำยหน สงัเกตเหน็ว่ำอกีฝ่ำยไม่รูส้กึอะไรต่อหลีซ่วิหยวน

แล้ว ท้ังยังหลอกไม่ง่ำยเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นต่อให้เซวียอี๋เหนียงกับ 

เสิ่นหลันจะยังอยำกใช้ประโยชน์จำกเรื่องหล่ีซิวหยวนเพียงใด ก็ได้แต ่

ล้มเลิกควำมคิดแล้ว

"เรื่องหลี่ซิวหยวนผ่ำนไปแล้ว แต่ไม่แน่ว่ำจะมีคนอื่นอีกไม่ได้นี่" 

เสยีงเซวียอีเ๋หนียงเย็นเยียบ "ญำตผิูพ่ี้ฝ่ำยสกุลเซวยีของเจ้ำบดัน้ีมใิช่อำศยั 

อยู่ในบ้ำนเรำหรือไร หำกกล่ำวถึงรูปโฉม เขำก็โดดเด่นมิเป็นรองใคร  

หำกกล่ำวถึงวิชำควำมรู ้แม้กำรสอบระดับฮุย่ซือ่ปีนีเ้ขำจะไม่ได้เป็นจิน้ซือ่  

แต่บิดำเจ้ำก็บอกว่ำเขำอำยุยังน้อยก็สอบได้จว่ีเหรินเช่นน้ี นับว่ำหำได้

ยำกย่ิงแล้ว ก�ำลังมีแผนจะแนะน�ำเขำเข้ำเรียนในส�ำนักกำรศึกษำหลวง 
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เพ่ือที่อีกสำมปีส�ำนักกำรศึกษำหลวงจะได้แนะน�ำญำติผู้พ่ีของเจ้ำต่อ 

กรมพิธีกำร ให้เขำเข้ำร่วมกำรสอบระดับฮุ่ยซื่ออีกครั้ง!"

เสิ่นหลันตระหนกตกใจยิ่ง นำงคิดไม่ถึงว่ำในใจเซวียอี๋เหนียง 

จะถึงกับมีควำมคิดนี้อยู่ เพียงแต่...

"ญำตผิูพ่ี้จะเหน็ด้วยกบัเรือ่งท่ีท่ำนว่ำมำหรอืเจ้ำคะ อกีอย่ำง ท่ำนพ่อ 

จะเห็นชอบกับเรื่องนี้หรือ"

อย่ำงไรเสิ่นเฉิงจำงก็เป็นถึงรองเสนำบดีกองงำนไท่ฉำงขั้นสี่หลัก 

ในขณะที่เซวียอวี้ซู่เป็นแค่จวี่เหริน ชำติตระกูลก็ธรรมดำ

"ญำติผู้พ่ีของเจ้ำมิใช่คนโง่ เรื่องดีเช่นน้ีไยจะไม่เห็นด้วย เกรงว่ำ 

ในใจเขำอยำกจะแต่งเสิน่หยวนจนตัวสัน่เสยีด้วยซ�ำ้ไป! หนึง่คือเสิน่หยวน

รูปโฉมงดงำม สองคือนำงเป็นบุตรสำวคนโตสำยตรง แต่งนำงแล้วก็ได ้

เป็นเขยของสกุลเสิ่นเรำ ภำยภำคหน้ำเขำเข้ำสู่เส้นทำงขุนนำง บิดำเจ้ำ 

มีหรือจะไม่ช่วยเขำ ส่วนเรื่องที่ว่ำบิดำเจ้ำจะเห็นชอบหรือไม่นั้น หำก 

สองคนน้ันลกัลอบได้เสยีกันแล้วบดิำเจ้ำทรำบเรือ่งเข้ำ เรือ่งอปัยศในบ้ำน

มิอำจแพร่งพรำยต่อภำยนอก บิดำเจ้ำยังจะท�ำอันใดได้อีก"

แน่นอนว่ำจะมผีลลพัธ์เพียงสองแบบ...แบบทีห่น่ึงกค็อืเสิน่เฉงิจำง

โมโหอย่ำงมำก จะอย่ำงไรก็มเีรือ่งหลีซ่วิหยวนเป็นตวัอย่ำงมำก่อน ตอนน้ี 

ยังเกิดเรือ่งเช่นน้ีขึน้อกี แม้ช่วงทีผ่่ำนมำนีเ้สิน่เฉงิจำงจะมองเสิน่หยวนใหม่  

แต่เรือ่งน้ีก็ยังคงไม่อำจให้อภัยได้ ถึงเวลำนัน้เซวียอีเ๋หนยีงค่อยคอยใส่ไฟ

อยู่ข้ำงๆ ส่งตวัเสิน่หยวนไปอยู่ในวัดนัน้คอืโทษสถำนเบำ เป็นไปได้มำกยิง่ 

ว่ำเสิ่นเฉิงจำงจะคิดหำทำงท�ำให้เสิ่นหยวนตำยไป แล้วบอกต่อภำยนอก

ว่ำตำยกะทันหันด้วยโรคสักโรคหนึ่ง
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ส่วนผลลพัธ์แบบทีส่องก็คือตอนนีเ้สิน่เฉงิจำงโปรดปรำนเสิน่หยวน

ผู้เป็นบุตรสำวคนนี้จริงๆ ถึงนำงจะท�ำเรื่องเช่นนี้ออกมำเขำก็ยังคงตัดใจ

ท�ำอะไรนำงไม่ลง แต่เรื่องอัปยศในบ้ำนมิอำจแพร่งพรำยต่อภำยนอก  

อีกทั้งในใจเขำก็ให้ควำมส�ำคัญกับเซวียอว้ีซู่ คำดว่ำคงจะจับเสิ่นหยวน

แต่งงำนกับเซวียอวี้ซู่เป็นแน่

หำกเป็นเช่นนัน้จรงิๆ เซวียอีเ๋หนยีงก็จะเป่ำหพ่ีูสะใภ้ของตนอย่ำงดี 

ท�ำให้ชีวิตที่เหลือของเสิ่นหยวนไม่เป็นสุข

ไม่ว่ำเป็นผลลัพธ์แบบใด ต่อจำกน้ีไปก็ไม่อำจปล่อยให้เส่ินหยวน 

มีชีวิตที่สุขสบำยได้เด็ดขำด

เสิ่นหลันเห็นดีเห็นงำมกับควำมคิดน้ีของเซวียอี๋เหนียง อันท่ีจริง 

ไม่ว่ำเรือ่งใดทีท่�ำให้เสิน่หยวนมชีวิีตอย่ำงไม่เป็นสขุได้ นำงก็เหน็ดเีห็นงำม 

ด้วยทั้งนั้น เพียงแต่...

เสิ่นหลันพูดขึ้นด้วยควำมลังเล "อี๋เหนียง เสิ่นหยวนในตอนนี้ไม่ใช่

เสิ่นหยวนในอดีตอีกต่อไปแล้ว ข้ำเห็นนำงเฉยชำต่อญำติผู ้พ่ีย่ิงนัก  

เห็นได้ชัดว่ำไม่รู ้สึกอะไรกับเขำ แล้วจะหลอกให้นำงชอบญำติผู้พ่ี  

เขยีนจดหมำยให้เขำ ปักถุงหอมให้เขำเหมอืนอย่ำงท่ีเคยท�ำให้หลีซ่วิหยวน 

ได้หรือเจ้ำคะ"

ถ้ำไม่เป็นไปตำมนี้จะจับจุดอ่อนของเสิ่นหยวนได้อย่ำงไรเล่ำ

"ทำงด้ำนเสิน่หยวนลงมอืไม่ง่ำย แต่ทำงด้ำนญำตผู้ิพ่ีของเจ้ำแค่พูด

นิดเดียวก็หว่ันไหวแล้ว" เสียงเซวียอี๋เหนียงสงบเยือกเย็น "อีกประเด๋ียว 

เจ้ำก็ไปหำญำตผิูพ่ี้ของเจ้ำ บอกว่ำขณะเจ้ำคยุกบัเสิน่หยวน เจ้ำฟังออกว่ำ 

เสิน่หยวนมใีจให้เขำ เพียงแต่อสิตรหีน้ำบำงไม่สะดวกจะบอกกล่ำวอย่ำง
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เปิดเผย ถึงท่ีผ่ำนมำเสิ่นหยวนจะเย็นชำต่อเขำ แต่นั่นก็เป็นเพียงควำม

ส�ำรวมและสงวนตัวของอิสตรี จำกนั้นเจ้ำค่อยบอกญำติผู้พ่ีของเจ้ำว่ำ 

เจ้ำจะช่วยเหลือเขำ หำกเขำมีจดหมำยอะไรหรือมีสิ่งของใดต้องกำร 

มอบให้เสิ่นหยวน เจ้ำจะช่วยน�ำไปส่งแทนเขำเอง"

ทั้งใจเซวียอี๋เหนียงคิดแต่จะท�ำให้เส่ินหยวนมีชีวิตไม่เป็นสุข ส่วน

หลังเกิดเรื่องขึ้นเสิ่นเฉิงจำงจะจัดกำรเซวียอวี้ซู่อย่ำงไรนั้น นำงไม่สนใจ

ยำมเรื่องของเสิ่นหรงเปิดเผยออกมำในวันน้ัน เซวียอว้ีซู่สำมำรถ 

ท�ำเมินเฉยไม่ย่ืนมือเข้ำช่วยได้ เช่นนั้นตอนนี้นำงก็สำมำรถหลอกใช้เขำ

เพ่ือบรรลจุดุประสงค์ของนำงได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ำเขำจะเป็นหลำนชำย 

ของนำงก็ตำมที

เสิ่นหลันพยักหน้ำ

หลังสองแม่ลูกพูดคุยกันได้อีกครู่หนึ่ง เสิ่นหลันก็ลุกขึ้นจำกมำ

ขณะเลิกม่ำนเดินออกมำก็เห็นเสี่ยวหงก�ำลังก้มหน้ำยืนกุมมืออยู ่

ใต้ชำยคำ เสิ่นหลันจึงเรียกนำงมำสั่งว่ำ "หมู่น้ีอ๋ีเหนียงสุขภำพไม่ค่อยดี 

ประเดีย๋วเจ้ำไปบอกพ่ีหลิว่ในครวัสกัหน่อยว่ำให้ช่วงนีน้ำงตัง้ใจท�ำน�ำ้แกง

บ�ำรุงมำให้อี๋เหนียง"

เสี่ยวหงรีบรับค�ำ

เส่ินหลันถึงค่อยเรียกรุ่ยหลันมำ สองนำยบ่ำวเดินออกจำกเรือน  

มุ่งหน้ำไปที่เรือนส่วนหน้ำ

เสี่ยวหงเห็นพวกนำงเดินไปไกลแล้ว มองรอบๆ เห็นว่ำไม่มีใครอยู่

ก็รีบวิ่งไปเรือนซู่อวี้ของเสิ่นหยวนทันที
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ไฉ่เวยซึง่เป็นคนนิสยัดย่ิีง ไม่ใช่คนทีโ่มโหง่ำยๆ แต่เมือ่ได้ยินเส่ียวหง 

พูดจบ หลังเดินไปส่งเสี่ยวหงออกจำกเรือนด้วยตนเองแล้วกลับเข้ำมำ 

นำงก็พูดกับเสิน่หยวนด้วยสหีน้ำเดอืดดำล "เซวยีอีเ๋หนยีงผู้นีกั้บคณุหนูรอง 

จะชั่วร้ำยเกินไปแล้ว! ถึงกับคิดจะสร้ำงเร่ืองเช่นน้ีมำเล่นงำนคุณหนู  

หำกพวกนำงท�ำส�ำเร็จจริงๆ ชีวิตของคุณหนูคงถูกท�ำลำยจนย่อยยับ"

เสิ่นหยวนหัวเรำะเบำๆ "นี่มิใช่ครั้งแรกท่ีพวกนำงท�ำเร่ืองเช่นนี้ 

เสียหน่อย"

เมือ่ก่อนก็มใิช่เสิน่หลนัยยุงนำงทกุวถีิทำงให้นำงเขยีนจดหมำยและ

ปักถุงหอมให้หลี่ซิวหยวนหรือไร ต่อมำก็เป็นตงเอ๋อร์สำวใช้ข้ำงกำยนำง

น�ำจดหมำยท่ีนำงเขียนไปฟ้องเสิ่นเฉิงจำง ถึงได้ท�ำให้บิดำรู้เรื่องท่ีนำง 

มีใจให้หลี่ซิวหยวน

เสิ่นหยวนถำมตนเองว่ำสำวใช้นำมตงเอ๋อร์ผู ้น้ันก็ดูไม่เลวร้ำย  

ไฉนอยู่ดีๆ ตงเอ๋อร์ต้องน�ำจดหมำยที่นำงเขียนให้หลี่ซิวหยวนไปฟ้อง 

เสิ่นเฉิงจำงด้วย

แต่หำกใคร่ครวญอย่ำงละเอียดแล้ว เกรงว่ำตงเอ๋อร์คงจะเป็น 

คนของเซวียอี๋เหนียงไม่ก็เสิ่นหลัน คอยมำสืบข่ำวอยู่ข้ำงกำยนำง

เพียงแต่น่ำเสยีดำยทีต่่อมำเสิน่หยวนต้องไปบ้ำนท่ำนตำทีฉ่ำงโจว

ทันที ครั้นนำงกลับมำและอยำกจะหำตัวสำวใช้นำมตงเอ๋อร์ผู้นั้นอีกครั้ง 

กลับได้ยินว่ำอีกฝ่ำยท�ำแจกันดอกไม้ที่ล�้ำค่ำย่ิงใบหน่ึงแตก เวลำน้ัน 

เซวียอี๋เหนียงยังดูแลจวนอยู่ เซวียอี๋เหนียงจึงให้คนไปเรียกพ่อค้ำทำสมำ 

แล้วก�ำชับให้ขำยตงเอ๋อร์ทิ้งไปไกลๆ

ใต้หล้ำนี้ไหนเลยจะมีเรื่องบังเอิญถึงเพียงนั้น เสิ่นหยวนไม่เชื่อแน่
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หำกสำมำรถหำตวัตงเอ๋อร์พบ สอบถำมดก็ูจะรูไ้ด้ว่ำเรือ่งในตอนแรก 

นั้นเป็นเซวียอี๋เหนียงกับเสิ่นหลันบงกำรนำงอยู่เบื้องหลังหรือไม่

แต่น่ำเสียดำยที่เซวียอี๋เหนียงให้คนขำยตงเอ๋อร์ทิ้งไปแล้ว
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หลังจำกนั้นเซวียอวี้ซู่ก็ฝำกคนส่งจดหมำยมำให้เสิ่นหยวนจริงๆ

เสิน่หยวนเปิดอ่ำนผ่ำนๆ รอบหนึง่ จำกนัน้นำงก็ย้ิมออกมำเลก็น้อย 

มอืเรยีวบำงท้ังสองข้ำงค่อยๆ พับกระดำษจดหมำยบำงๆ ให้เรยีบร้อยแล้ว

ใส่กลับลงในซอง

เซวียอวี้ซู ่เป็นคนมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเขียนอย่ำงท่ีคิด  

สมแล้วที่อำยุน้อยแค่นี้ก็สอบได้จวี่เหรินแล้ว จดหมำยฉบับนี้เต็มไปด้วย

ส�ำบัดส�ำนวนสวยหรู ท�ำให้ใจคนหวั่นไหวได้ดีจริงๆ

เพียงแต่น่ำเสียดำยที่เสิ่นหยวนเป็นคนใจแข็ง

หากให้ท่านพ่อรู ้ว่าเซวียอี๋เหนียงยุยงส่งเสริมให้หลานชายมา 

ล่อลวงข้าเช่นน้ี ไม่รูว่้าท่านพ่อจะโมโหมากเพียงไร เสิน่หยวนคดิถึงตรงนี้

ก็อดจะยิ้มขึ้นมำไม่ได้

ทว่ำเสิน่หยวนไม่อยำกเสีย่งกับเรือ่งน้ี จะอย่ำงไรเซวียอีเ๋หนียงก็เป็น

88
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คนฉลำด หำกนำงไม่ระวังถูกเซวียอี๋เหนียงจับจุดอ่อนอะไรได้จริงๆ แล้ว

เอะอะโวยวำยจนเรื่องไปถึงหูเสิ่นเฉิงจำง ที่นำงวำงแผนมำก่อนหน้ำนี้ 

คงได้เสียแรงเปล่ำไปทั้งหมด

ส่วนเซวียอว้ีซู ่น้ัน...เสิ่นหยวนคิดอย่ำงดูแคลนว่ำคนพรรค์น้ัน 

ไฉนจึงยังอยู่ในสกุลเสิ่นต่อได้ ในใจนำงนึกห่วงเสิ่นเซียงมำตลอด ซึ่งนี ่

ก็เป็นโอกำสไล่เซวียอวี้ซู่ออกจำกจวนสกุลเสิ่นของตนได้พอดี

ด้วยเหตุน้ีเสิ่นหยวนจึงเรียกไฉ่เวยมำ ส่งจดหมำยฉบับนี้ให้นำง  

แล้วสั่งอีกสองสำมค�ำ

ไฉ่เวยรับค�ำเสร็จก็ใช้สองมือรับจดหมำย ก่อนหมุนตัวเดินออกไป

วันน้ันเสิ่นหลันมำพูดกับเซวียอว้ีซู่จริงๆ หลังจำกได้ยินเสิ่นหลัน 

พูดในใจเขำก็ยินดีมำก แต่กลับมิได้ถูกควำมยินดีปรีดำท�ำให้สมอง 

เลอะเลือน

เขำเป็นคนฉลำด ช่วงท่ีผ่ำนมำนีเ้สิน่หยวนมท่ีำทต่ีอเขำเช่นไร เขำก็ 

เหน็อยู่ในสำยตำ หำกกล่ำวว่ำเสิน่หยวนเพียงแต่เอยีงอำย สงวนท่ำทจีริง 

กำรแสดงออกก่อนหน้ำนั้นก็ออกจะเย็นชำเกินไปสักหน่อยหรือไม่

เสิน่หลนัยังเอ่ยโน้มน้ำวเซวยีอวีซู้อ่กีว่ำ 'อีเ๋หนียงของข้ำบอกแล้วว่ำ

ท่ำนเป็นหลำนชำยแท้ๆ ของนำง นำงย่อมหวังให้ท่ำนได้ดี หำกท่ำน 

แต่งกับพ่ีหญิงใหญ่ของข้ำได้ ท่ำนก็จะได้เป็นลูกเขยของท่ำนพ่อข้ำ  

ท่ำนพ่อข้ำมีหรือจะไม่ช่วยเหลือท่ำน เช่ือได้ว่ำเส้นทำงขุนนำงของท่ำน 

ในภำยภำคหน้ำจะต้องรำบรื่นกว่ำผู้อื่นมำกแน่'

ได้ยินดังนั้นเซวียอวี้ซู่ก็หวั่นไหวยิ่ง
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เดมิฐำนะครอบครวัของเขำในตอนน้ีก็ไม่ด ีซ�ำ้กำรสอบระดบัฮุย่ซือ่

ครำวน้ีก็สอบไม่ผ่ำนอีก แล้วจะแต่งบุตรสำวตระกูลดีได้หรือ ในขณะท่ี

เสิ่นหยวนนั้นเป็นถึงบุตรสำวคนโตสำยตรงของเสิ่นเฉิงจำง...

'ข้ำรู ้แล้ว' เซวียอว้ีซู่พยักหน้ำให้เสิ่นหลัน ก่อนเอ่ยขอบใจนำง 

'ขอบใจน้องหญิงที่มำบอกเรื่องนี้กับข้ำ'

เสิน่หลนัเหน็เซวียอว้ีซูต่อบตกลงแล้วก็วำงใจลงไม่น้อย จงึพูดย้ิมๆ 

ทนัท ี'หำกท่ำนมจีดหมำยหรอืของอะไรอยำกส่งไปให้พ่ีหญิงใหญ่ของข้ำ 

หรือว่ำมีถ้อยค�ำใดอยำกฝำกไปถึงนำง ทำงอี๋เหนียงของข้ำมีสำวใช้นำม 

เสี่ยวหงอยู่คนหนึ่ง สำมำรถให้นำงพำเข้ำไปในสวนได้'

ในเมื่อมีควำมคิดจะให้เซวียอว้ีซู ่หลอกให้เส่ินหยวนลุ่มหลงก็ 

ย่อมต้องมอบควำมสะดวกแก่เขำ

อีกประกำร ถ้ำทุกสิ่งของและถ้อยค�ำล้วนมีเส่ียวหงเป็นตัวกลำง 

ส่งต่อ เซวียอี๋เหนียงก็จะรู้ได้ในทันทีว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเซวียอวี้ซู่ 

กับเสิ่นหยวนก้ำวหน้ำไปถึงขั้นใดแล้ว จะได้เตรียมกำรส�ำหรับเร่ือง 

ภำยหน้ำถูก

เซวียอวี้ซู่ตอบรับ

เสิ่นหลันนึกยินดีเต็มหัวใจ จึงท�ำท่ำจะลุกขึ้นจำกไป

แม้ว่ำพวกนำงจะเป็นลูกพ่ีลูกน้องกัน แต่ต่ำงฝ่ำยต่ำงเป็นหนุ่ม 

เป็นสำวแล้ว จงึต้องหลกีเลีย่งค�ำครหำเอำไว้บ้ำง ไม่อำจนัง่อยู่ในห้องเขำ

นำนเกินไป

เพียงแต่เสิน่หลนัเพ่ิงจะลกุขึน้ก็พลนัได้ยินเซวียอว้ีซูเ่รยีกไว้ 'น้องหญงิ'

เสิ่นหลันเงยหน้ำมองอีกฝ่ำยก็เห็นใบหน้ำเขำมีแววลังเลอยู่บ้ำง  
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แต่สุดท้ำยเขำก็คล้ำยว่ำตัดสินใจได้เด็ดขำด เอ่ยปำกพูดว่ำ 'น้องหญิง 

เจ้ำให้ข้ำยืมเงินสักหน่อยได้หรือไม่'

ด้วยกลัวว่ำเสิ่นหลันจะไม่รับปำก เซวียอวี้ซู่จึงรีบพูดอีกว่ำ 'เจ้ำก็รู้ 

หำกอยำกท�ำให้พ่ีหญิงใหญ่ของเจ้ำประทับใจ ก็ต้องมอบของจ�ำพวก

เครือ่งประดับให้นำง แต่พูดไปก็น่ำละอำย ในมอืข้ำไม่ได้มเีงนิมทีองอะไร 

จึงจ�ำใจต้องขอยืมเงินจำกเจ้ำมำก่อนชั่วครำว เจ้ำวำงใจได้ วันหน้ำ 

ข้ำจะคืนให้เจ้ำเต็มจ�ำนวนแน่นอน'

ในใจเสิ่นหลันนึกดูถูกเซวียอว้ีซู ่อยู่บ้ำง บุรุษผู ้หนึ่งอยำกตำม 

เก้ียวพำนหญิงสำวนำงหนึ่ง แค่จะมอบสิ่งของให้อีกฝ่ำยถึงกับต้องมำ

ขอยืมเงินผู้อื่นเชียวหรือ

ด้วยเหตุน้ีเสิ่นหลันจึงเอ่ยถำมด้วยน�้ำเสียงติดจะดูแคลน 'ท่ำน 

ต้องกำรยืมเท่ำไร'

เซวียอว้ีซู่ครุ่นคิดเล็กน้อย ก่อนจะชูสำมนิ้วข้ึนมำ 'ยืมน้องหญิง

สำมสิบต�ำลึงก่อนแล้วกัน!'

'มำกปำนน้ีเชยีว!' เสิน่หลนัถำมด้วยควำมตกใจ 'ท่ำนอยำกมอบอะไร 

ให้พี่หญิงใหญ่ของข้ำรึ ถึงได้ยืมมำกเพียงนี้'

พึงต้องรู้ว่ำคนงำนในหอสุรำคนหนึ่งแต่ละเดือนได้เงินเพียงยี่สิบ

สำมสิบเฉียนเท่ำนั้น เงินสำมสิบต�ำลึงนี้นับว่ำไม่น้อยจริงๆ

เซวียอว้ีซู่จึงเอ่ยว่ำ 'เจ้ำเองก็รู้น่ีว่ำพ่ีหญิงใหญ่ของเจ้ำกินดีอยู่ดี 

มำตัง้แต่เลก็ เครือ่งประดบัทัว่ไปย่อมไม่เข้ำตำนำงแม้แต่น้อย ยำกทีน่ำง

จะประทับใจ เงินสำมสิบต�ำลึงนี้พอซื้อพวกเคร่ืองประดับดีหน่อยแค ่

ไม่กี่ชิ้นเท่ำนั้น'
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จะอย่ำงไรเสิ่นหลันก็เป็นเพียงหญิงสำวท่ียังไม่ออกเรือน ปกต ิ

ไม่มีรำยได้อะไร มีแค่เงินเดือนหนึ่งต�ำลึงเท่ำน้ัน อีกท้ังนำงก็ชอบซื้อ 

พวกเสื้อผ้ำเครื่องประดับออกใหม่ให้ตนเอง ยำมน้ีในมือนำงไหนเลย 

จะมีเงินมำกเพียงนั้น

เสิ่นหลันจึงพูดกับเซวียอว้ีซู่ว่ำ 'ในมือข้ำไม่ได้มีเงินมำกเพียงนั้น 

ท่ำนรอก่อน ข้ำจะไปพูดกับอี๋เหนียงให้'

แม้ในมือเซวียอี๋เหนียงจะมีเงิน แต่นำงก็มีนิสัยรักเงินยิ่งชีพ กระทั่ง

ครำวก่อนเสิ่นหรงมำขอเงินจำกนำง นำงก็ไม่ได้ให้ นับประสำอะไรกับ 

เซวียอวี้ซู่ที่เป็นเพียงหลำนชำยฝ่ำยตระกูลเดิมของนำงเท่ำนั้น

กระนั้นนำงก็ยังอยำกให้เซวียอวี้ซู่ไปหลอกให้เสิ่นหยวนลุ่มหลง...

ตัดใจทิ้งลูกไม่ลง ย่อมจับหมำป่ำไม่ได้*

เซวียอี๋เหนียงครุ่นคิดเล็กน้อย สุดท้ำยนำงก็ถือกุญแจไปเปิดตู้เล็ก

ที่ปกติเอำไว้ใส่เงินและหนังสือสัญญำส�ำคัญอื่นๆ นำงหยิบเงินถุงหนึ่ง

ออกมำย่ืนให้เสี่ยวหงท่ีอยู่ข้ำงๆ พลำงเอ่ยสั่งว่ำ 'เจ้ำน�ำเงินถุงน้ีไปให ้

หลำนข้ำ บอกเขำว่ำมีเพียงย่ีสิบต�ำลึงเท่ำนั้น ไม่มีให้มำกกว่ำนี้แล้ว  

ให้เขำใช้ประหยัดสักหน่อย'

เสีย่วหงรบีรบัค�ำก่อนใช้สองมอืรบัถุงเงนิมำ สำยตำกลบัเหลือบมอง

ตู้เล็กฝังมุกใบนั้นแวบหนึ่ง

เมื่อครู ่หำงตำนำงคล้ำยเห็นว่ำภำยในตู้มีพวกหนังสือสัญญำ 

วำงอยู่
* ตัดใจทิ้งลูกไม่ลง ย่อมจับหมำป่ำไม่ได้ เป็นส�ำนวน หมำยถึงต้องกล้ำลงทุนหรือกล้ำเสี่ยงเพื่อที่จะไปให้ถึง
เป้ำหมำยที่วำงไว้
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ครำวก่อนนำงได้ยินคุณหนูใหญ่พูดว่ำเซวียอี๋เหนียงแอบซื้อที่ดิน

และร้ำนค้ำให้ตนเอง จะต้องมีพวกโฉนดที่ดินเก็บไว้อย่างแน่นอน  

โฉนดเหล่านั้นจะอยู่ในตู้นี้หรือไม่

หากหาทางดูพวกมันได้ก็คงดี แต่ตู้เล็กน้ันปกติจะคล้องกุญแจ 

เอาไว้ ส่วนลูกกุญแจเซวียอี๋เหนียงก็พกติดตัวไว้ตลอด...

เสี่ยวหงทำงหนึ่งคิดเรื่องเหล่ำนี้ในใจ อีกทำงก็ถือเงินถุงนั้นไปให ้

เซวียอวี้ซู่ พร้อมทั้งถ่ำยทอดค�ำพูดของเซวียอี๋เหนียง

แม้จะไม่ได้เงินสำมสิบต�ำลึงตำมท่ีหวังไว้ แต่เซวียอวี้ซู่ค�ำนวณดู 

ในใจแล้วก็รู ้สึกว่ำย่ีสิบต�ำลึงเพียงพอจะเช่ำห้องข้ำงนอกให้หงซิ่ง 

คลอดลูกได้

คิดถึงหงซิง่แล้วเซวียอวีซู้ก็่ขมวดคิว้ขึน้มำ ในใจมแีต่ควำมกลดักลุม้

หงุดหงิด

เวลำนั้นเขำพูดกับหงซิ่งแล้ววำ่ให้นำงรอเขำกลับไปอยู่ในหมู่บ้ำน 

ไม่มผีูใ้ดคำดคดิมำก่อนว่ำนำงจะตัง้ครรภ์เช่นน้ี ทัง้ยังถูกคนในบ้ำนจบัได้ 

แล้วเค้นถำมว่ำใครเป็นพ่อ ซ�้ำยังจะเอำเด็กออกด้วย ทว่ำหงซิ่งไม่ยอม 

จึงได้แอบหนีออกมำหำเขำที่เมืองหลวง

หำกรู ้ว่ำจะเป็นเช่นน้ี ตอนแรกเขำไม่ควรบอกหงซิ่งว่ำตนเอง 

มีอำหญิงเป็นอนุของเสิ่นเฉิงจำง มิเช่นน้ันหงซิ่งก็คงไม่มำรอเขำอยู่ 

หน้ำประตูจวนสกุลเสิ่น

แต่จะท�ำอย่ำงไรได้เล่ำ ในท้องหงซิง่เป็นลกูของเขำจรงิๆ จะไม่สนใจ

ก็ไม่ได้
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ทว่ำเรื่องนี้จะให้ผู้อื่นโดยเฉพำะคนสกุลเสิ่นล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขำด 

เพรำะเขำอยำกแต่งบุตรสำวสำยตรงของเสิน่เฉงิจำงเพ่ือเป็นเขยสกุลเสิน่!

อย่ำงน้อยภำยภำคหน้ำเสิน่เฉงิจำงก็สำมำรถช่วยให้เขำมตี�ำแหน่ง

หน้ำที่กำรงำนท่ีดีได้โดยไม่เปลืองแรง ในขณะท่ีบิดำของหงซิ่งเป็นเพียง

ชำวไร่ชำวนำ ฝ่ำยนั้นจะช่วยอะไรเขำได้ รอหงซิ่งคลอดลูกคนนี้ออกมำ

แล้วก็ไล่นำงไปเสียดีกว่ำ!

เซวียอวี้ซู ่วำงแผนเรื่องนี้ในใจเรียบร้อยแล้วก็ถือเงินย่ีสิบต�ำลึง 

ออกจำกจวน

เริ่มจำกเช่ำห้องก่อน จำกนั้นก็เชิญหมอต�ำแยมำดูแลหงซิ่ง แล้ว 

ท้ิงเงินจ�ำนวนหนึ่งไว้ให้นำง ก่อนจะบอกให้นำงพักอยู่ท่ีน่ีรอคลอดลูก

อย่ำงสบำยใจ เขำจะพักที่สกุลเสิ่นชั่วครำว ผ่ำนไปสักระยะยังต้อง 

เข้ำศึกษำท่ีส�ำนักกำรศึกษำหลวง ไม่สะดวกจะมำเย่ียมนำงได้บ่อยๆ  

แต่ขอให้นำงวำงใจ ต่อไปเขำจะไม่ท�ำให้นำงผิดหวังแน่นอน

ครั้นจัดกำรทุกอย่ำงเสร็จสิ้นเซวียอวี้ซู่ก็กลับสกุลเสิ่น

คดิๆ แล้วสดุท้ำยเซวียอว้ีซูก็่ยังต้ำนทำนควำมเย้ำยวนของกำรเป็น

เขยเสิ่นเฉิงจำงไม่ได้ เขำจึงจับพู่กันขึ้นมำ เค้นสมองเขียนจดหมำย 

อันเปี่ยมด้วยควำมรู้สึกภำยในใจฉบับหนึ่งให้เสิ่นหยวน แล้ววำนให้ 

เสี่ยวหงถือเข้ำไป

แต่หลงัจำกให้เสีย่วหงน�ำจดหมำยไปส่งให้เสิน่หยวนแล้ว เซวียอว้ีซู่ 

ก็เริ่มจะลุกนั่งไม่เป็นสุข เอำแต่คิดว่ำเสิ่นหยวนจะตอบเขำอย่ำงไร
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หลังจำกให้เสี่ยวหงน�ำจดหมำยไปส่งตอนเช้ำแล้ว เซวียอว้ีซู ่

ก็เฝ้ำรอ กระทั่งกินอำหำรกลำงวันจนเสร็จ ขณะเอนหลังบนตั่งก�ำลัง 

จะนอนกลำงวันก็พลนัได้ยินจิน้หยำงมำรำยงำนอยู่นอกหน้ำต่ำง บอกว่ำ

แม่นำงไฉ่เวยสำวใช้คุณหนูใหญ่มำหำ

เซวียอวี้ซู่รู้ว่ำไฉ่เวยเป็นหัวหน้ำสำวใช้ประจ�ำตัวเสิ่นหยวน นำงมำ

ในยำมนี้คิดว่ำเสิ่นหยวนคงต้องมีใจให้เขำจริงๆ ดังนั้นพอได้รับจดหมำย

จำกเขำถึงได้ส่งหัวหน้ำสำวใช้ของตนมำพูดกับเขำทันที

คิดถึงตรงนี้เซวียอวี้ซู่ก็ดีใจอย่ำงมำกทีเดียว

เขำลุกข้ึนจำกตั่ง ยกมือลูบสำบเส้ือที่ยับอยู่บ้ำงให้เรียบ จำกนั้นก็

เดินไปเปิดประตู ประสำนมือค�ำนับไฉ่เวย ก่อนพูดย้ิมๆ "แม่นำงไฉ่เวย 

เชิญเข้ำมำ"

ไฉ่เวยเป็นหัวหน้ำสำวใช้ของเสิ่นหยวน เซวียอวี้ซู ่จึงไม่กล้ำ 

ล่วงเกินนำง ไม่แน่ว่ำต่อไปอำจยังต้องอำศัยนำงพูดเรื่องดีๆ เกี่ยวกับเขำ

ต่อหน้ำเสิ่นหยวนด้วย

ทว่ำไฉ่เวยกลับไม่ได้เดินเข้ำมำ เพียงแต่ยืนอยู่ด้ำนนอก สำยตำ 

มองประเมินเซวียอวี้ซู่

เซวียอว้ีซู่อยู่ในชุดบัณฑิตสีฟ้ำอ่อน รูปโฉมหล่อเหลำพร้ิมเพรำ  

รูปร่ำงสูงโปร่ง เพียงแต่น่ำเสียดำยที่ข้ำงในกลับเป็นคนสกปรกโสมม

เวลำนี้เซวียอวี้ซู่ก็กวำดตำมองไฉ่เวยอย่ำงเงียบๆ เช่นกัน

เขำเห็นนำงสวมเสื้อก๊ักผ้ำต่วนกุ๊นขอบสีเขียวกับกระโปรงผ้ำไหม 

จบีเลก็สขีำว แม้รปูโฉมจะไม่นบัว่ำเลศิเลอ แต่ก็มีจดุน่ำตรงึใจอยูห่ลำยส่วน  

ที่ยิ่งหำได้ยำกคือควำมอ่อนโยนในดวงหน้ำ ดูน่ำสนิทชิดใกล้อย่ำงที่สุด
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เซวียอว้ีซูก่�ำลงัคิดในใจว่ำแต่ไรมำยำมคณุหนตูระกูลใหญ่ออกเรือน  

ข้ำงกำยจะมสีำวใช้ติดตำมไปด้วย ส่วนใหญ่สำวใช้เหล่ำนีก็้จะกลำยเป็น

สำวใช้อุ่นเตียงให้สำมีเจ้ำนำย

เขำจ�ำได้ว่ำข้ำงกำยเสิ่นหยวนยังมีสำวใช้อีกสองสำมคน รูปร่ำง

หน้ำตำล้วนแต่ไม่ดำษดื่น...

เซวียอว้ีซู ่ก�ำลังคิดอย่ำงกระหย่ิมย้ิมย่องก็พลันเห็นไฉ่เวยล้วง

จดหมำยฉบับหนึ่งออกมำจำกในแขนเสื้อ แล้วปำใส่หน้ำเขำ

เขำเก็บขึ้นมำดูก็พบว่ำเป็นจดหมำยท่ีตนเองเขียนให้เสิ่นหยวน  

แต่ตอนนีไ้ฉ่เวยเอำมำปำใส่หน้ำเขำเช่นนี ้มนัหมายความว่าอะไร หรอืว่า

เสิ่นหยวน...

เซวียอวี้ซู่หัวใจหล่นวูบ

เวลำนี้เขำก็เห็นไฉ่เวยท�ำสีหน้ำเข้มงวด ต่อว่ำเสียงเย็น "คุณหนู 

ของข้ำให้ข้ำมำบอกคุณชำยเซวียว่ำนำงมิใช่คนไม่รักนวลสงวนตัว 

พรรค์น้ัน อีกทั้งอยำกถำมคุณชำยเซวียด้วยว่ำท่ำนกล้ำดีอย่ำงไรถึงกับ

เขยีนจดหมำยเช่นน้ีให้หญิงสำวท่ียังไม่ออกเรือน ถ้ำหำกน�ำเรือ่งนีไ้ปบอก

นำยท่ำน คุณชำยเซวียคิดเอำเองเถิดว่ำนำยท่ำนจะจัดกำรท่ำนอย่ำงไร"

แค่ไม่ก่ีประโยคนี้หัวใจเซวียอว้ีซู่ก็เต้นรัวข้ึนมำทันที ใบหน้ำซีดลง

ทันควัน
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หำกเสิน่หยวนน�ำเรือ่งน้ีไปบอกเสิน่เฉงิจำง จดุจบของตนเองจะเป็น

เช่นไร เซวียอวี้ซู่ไม่กล้ำคิดเลยทีเดียว

ใบหน้ำเขำซีดเผือด เหงื่อออกเต็มหน้ำผำก หัวใจเต้นรัว สองขำ 

อ่อนยวบ ทรุดลงคุกเข่ำเบื้องหน้ำไฉ่เวยในทันใด เอ่ยปำกอ้อนวอนว่ำ 

"ล้วนเป็นข้ำหน้ำมืดตำมัว เห็นคุณหนูใหญ่รูปโฉมงดงำมปำนเทพธิดำ  

จึงได้เกิดใจรักใคร่และชื่นชมขึ้นมำ แต่ข้ำไม่ได้มีเจตนำจะล่วงเกินและ 

ดูหมิ่นคุณหนูใหญ่แต่อย่ำงใด ขอแม่นำงไฉ่เวยช่วยกลับไปอธิบำยกับ 

คณุหนใูหญ่สกัหน่อยเถิดว่ำต่อไปข้ำไม่กล้ำท�ำเช่นน้ีอกีแล้ว ขอคณุหนใูหญ่ 

โปรดอภัยให้ข้ำสักครั้ง"

ไฉ่เวยมองเซวียอวี้ซู่ด้วยแววตำที่แฝงควำมดูแคลน

คนผู้นี้สุดท้ำยก็แค่เท่ำนี้เอง นำงเพียงหยั่งเชิงเล็กน้อย เขำก็แสดง

ควำมไร้ศักดิ์ศรีออกมำแล้ว

89
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ด้วยเหตุน้ีวำจำของไฉ่เวยจึงอดจะดูแคลนไม่ได้ "เดิมทีคุณหนู 

ของพวกข้ำต้องกำรจะไปบอกเรื่องน้ีกับนำยท่ำน แต่นำงคิดว่ำอย่ำงไร

ท่ำนก็เป็นหลำนชำยของเซวียอี๋เหนียง ตอนนี้ในครรภ์เซวียอี๋เหนียง 

มีลูกของนำยท่ำนอยู่ ลูบหน้ำก็ปะจมูก* หำกท�ำให้เซวียอี๋เหนียงโมโห 

จะไม่เป็นกำรดี ดังน้ันคุณหนูของพวกข้ำจึงอยำกปล่อยเรื่องครำวน้ี 

ไปก่อนชั่วครำว กระน้ันคุณหนูของพวกข้ำก็บอกอีกว่ำคนอย่ำงท่ำนจะ

ปล่อยให้อยู่ในบ้ำนเรำต่อไปได้อย่ำงไร เพ่ือเห็นแก่หน้ำของเซวียอีเ๋หนยีง 

และเพ่ือไว้หน้ำท่ำน ท่ำนจงไปเรยีนนำยท่ำนเสียเถิดว่ำจะขอไปจำกบ้ำนน้ี  

มิเช่นนั้นคุณหนูของพวกข้ำก็จะน�ำเรื่องนี้ไปบอกนำยท่ำน ท่ำนไตร่ตรอง

ให้ดีเองแล้วกัน"

เซวียอว้ีซูไ่ด้ยินแล้วย่อมจะตกปำกรบัค�ำ "ข้ำเข้ำใจควำมหมำยของ

คณุหนใูหญ่แล้ว ขอแม่นำงไฉ่เวยกลบัไปบอกคณุหนูใหญ่ด้วยว่ำให้นำง

วำงใจได้"

ไฉ่เวยมองเขำปรำดหนึง่ด้วยสำยตำเหยียดหยำม จำกนัน้จงึหนัหลงั

เดินจำกไป

มองส่งไฉ่เวยจำกไปแล้ว เซวียอว้ีซูก็่ค่อยๆ ลุกข้ึนยืน เขำเดนิไปหยุด

ข้ำงเก้ำอี้ริมหน้ำต่ำงด้วยฝีเท้ำซวนเซ ก่อนทิ้งตัวนั่งอย่ำงหมดเรี่ยวแรง

สำยตำเขำมองโคมแก้วพู่ไหมประดับมุกท่ีแขวนอยู่บนเพดำน  

มองกระดำษเกำลี่สีขำวหิมะที่ติดอยู่บนผนังทั้งสี่ด้ำน ก่อนมองอุปกรณ์

วำดเขียนที่วำงอยู่บนโต๊ะหนังสือ คิดถึงว่ำห้องหนังสือท่ีบ้ำนของตนนั้น
* ลูบหน้ำปะจมกู เป็นส�ำนวน หมำยถึงท�ำอะไรเดด็ขำดจรงิจงัลงไปไม่ได้ เพรำะเกรงว่ำจะไปกระทบกระเทือน
พวกพ้องของตน

Page ������������� ����������������� 3.indd   44 18/9/2563 BE   15:45



45

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ซอมซ่อเพียงไร ในขณะที่ของตรงหน้ำเหล่ำนี้ก็ดีถึงเพียงนี้ แต่ตอนนี ้

เขำต้องไปจำกที่นี่เสียแล้ว จะตัดใจจำกควำมมั่งคั่งเหล่ำนี้ลงได้อย่ำงไร

ใครจะไปรู้ว่ำเสิ่นหยวนจะไม่ถูกตำต้องใจเขำ ซ�้ำยังใช้เรื่องท่ีเขำ

เขียนจดหมำยให้นำงมำบีบให้เขำไปจำกที่นี่

เซวียอวี้ซู่อดจะก�ำจดหมำยในมือแน่นไม่ได้ ทว่ำเขำก็ได้แต่อับจน

หนทำง เนื่องจำกจุดอ่อนใหญ่เพียงนี้ไปอยู่ในมือเสิ่นหยวนเสียแล้ว

มิหน�ำซ�้ำเขำยังคิดด้วยควำมทดท้อใจว่ำถึงจะอยู่ที่ น่ีต่อไปก็ 

ไม่มีประโยชน์อันใด ตรำบท่ีเป็นเขยของเสิ่นเฉิงจำงไม่ได้ เขำอยู่ท่ีน่ี 

ก็เป็นได้แค่แขกตลอดกำล สักวันก็ต้องจำกไป ถ้ำจะรอให้เส่ินเฉิงจำง 

มำไล่ด้วยควำมรังเกียจเดียดฉันท์ มิสู้ตนหำเหตุจำกไปเองดีกว่ำ วันหน้ำ

หำกมีธุระอะไรก็ยังไปมำหำสู่กันได้

ในใจคดิได้เช่นนี ้ เซวียอว้ีซูก่ล็กุขึน้จำกเก้ำอี ้ ก่อนจดักำรเก็บสมัภำระ 

อย่ำงเชื่องช้ำ

เวลำนี้เองเขำก็ได้ยินคนคุยกันอยู่ด้ำนนอก

เพียงครู่เดียวจิ้นหยำงก็เข้ำมำรำยงำน "คุณชำยเซวีย คุณหนูสำม

ส่งสำวใช้ข้ำงกำยนำงมำคนหนึ่ง บอกว่ำต้องกำรถำมเรื่องต�ำรับบงกช

สะท้อนบุหลันที่ท่ำนเอ่ยถึงสักหน่อย ท่ำนเห็นว่ำ..."

เซวียอวี้ซู่หันหน้ำขวับ สำยตำเปี่ยมด้วยควำมดีใจแทบคลั่ง

ใช่แล้ว! เสิ่นหยวนไม่ชอบข้าก็ไม่เห็นเป็นไร เสิ่นเซียงผู้นั้นมิใช่ 

แสดงชดัว่ามใีจให้ข้าหรอื อกีทัง้เสิน่เซยีงเองก็เป็นบตุรสาวของเส่ินเฉิงจาง 

และเกิดจากภรรยาเอกเช่นเดยีวกัน หากสามารถแต่งเสิน่เซยีงได้ ข้ามใิช่

ได้เป็นเขยของเสิ่นเฉิงจางเหมือนกันหรือไร!
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คดิแล้วรอยย้ิมบนใบหน้ำเซวยีอว้ีซูก็่ย่ิงกว้ำงข้ึน รีบบอกกับจิน้หยำง

ว่ำ "รีบเชิญนำงเข้ำมำ"

ไฉ่เวยกลบัมำถึงก็บอกเล่ำท่ำทำงน่ำเกลยีดของเซวียอว้ีซูใ่ห้เสิน่หยวน 

ฟังทุกรำยละเอียด

"...เป็นคนไร้ควำมรบัผดิชอบ เวลำน้ันบ่ำวพูดไปเช่นนัน้ คุณชำยเซวยี 

ก็คุกเข่ำลงอ้อนวอนให้บ่ำวกลับมำช่วยอธิบำยต่อท่ำนทันที บอกว่ำเขำ

หน้ำมดืตำมวั ต่อไปไม่กล้ำอกีแล้ว อกีไม่ก่ีวันเขำน่ำจะหำโอกำสเหมำะๆ  

ไปบอกเรื่องที่จะจำกไปต่อนำยท่ำนเจ้ำค่ะ"

เสิ่นหยวนย้ิม "หำกมิใช่เพรำะเป็นห่วงเซียงเอ๋อร์ เดิมทีเรื่องน้ี 

ยังเอำมำใช้เล่นงำนเซวียอ๋ีเหนียงได้ แต่ก็ช่ำงเถอะ เซวียอวี้ซู ่ไปจำก 

บ้ำนเรำได้ข้ำก็วำงใจแล้ว"

ไฉ่เวยจงึเอ่ยว่ำ "แต่ก็น่ำเสยีดำยนะเจ้ำคะ มเิช่นน้ันเร่ืองนีจ้ะกลำยเป็น 

หลักฐำนเอำผิดเซวียอี๋เหนียงได้ วันหน้ำน�ำไปพูดต่อหน้ำนำยท่ำนก็

สำมำรถท�ำให้ในใจนำยท่ำนสะอิดสะเอียนเซวียอี๋เหนียงยิ่งกว่ำเดิม"

"ขำดหลักฐำนน้ีไปก็ไม่เป็นไร วันก่อนเส่ียวหงมิใช่บอกอยู่หรือว่ำ

ช่วงน้ีนำงสืบได้แน่ชัดแล้วว่ำของส�ำคัญท้ังหมดของเซวียอี๋เหนียงล้วน 

วำงอยู่ในตู้เล็กฝังมุกข้ำงเตียงนำง คิดว่ำบรรดำโฉนดท่ีดินและร้ำนค้ำ 

ที่นำงแอบซื้อให้ตนเองด้วยเงินที่นำงยักยอกไปจำกกำรดูแลจวนน้ัน 

คงอยู่ข ้ำงในท้ังหมดแน่นอน หำกน�ำเรื่องน้ีไปพูดต่อหน้ำท่ำนพ่อ  

จะไม่ร้ำยแรงกว่ำเรื่องที่นำงยุยงส่งเสริมเซวียอว้ีซู่มำกหรือไร อย่ำงไร 

เซวียอวี้ซู่ก็มิใช่คนโง่ ถ้ำถึงเวลำนั้นเขำกลับค�ำไม่ยอมรับควำมผิด แล้ว
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บิดเบือนว่ำข้ำใส่ร้ำยเขำอย่ำงไร้ยำงอำย หรือหำว่ำข้ำเป็นฝ่ำยเข้ำหำ 

เขำเองเล่ำ ดังนั้นช่ำงมันเสียดีกว่ำ"

ไฉ่เวยคิดแล้วก็รู้สึกว่ำเรื่องอย่ำงกำรแว้งกัดนี้เซวียอว้ีซู่ใช่จะท�ำ 

ออกมำไม่ได้ นำงจงึพูดย้ิมๆ "คุณหนคูดิได้รอบคอบแล้วเจ้ำค่ะ" ก่อนถำม

อีกว่ำ "ตอนน้ีในมือพวกเรำรวบรวมหลักฐำนควำมผิดที่เซวียอี๋เหนียง 

ท�ำเป็นกำรลับได้จ�ำนวนหน่ึงแล้ว คุณหนูคิดจะบอกนำยท่ำนเมื่อไร 

เจ้ำคะ"

จะอย่ำงไรเด็กในครรภ์เซวียอี๋เหนียงก็หลำยเดือนแล้ว

กล่ำวกันว่ำเด็กอำยุเจ็ดเดือน ถึงจะคลอดก่อนก�ำหนดก็ยังมีชีวิต 

ต่อได้ มิหน�ำซ�้ำอีกสองเดือนฮูหยินคนใหม่ก็จะแต่งเข้ำมำ ถึงเวลำนั้น 

ฮูหยินคนใหม่ก็จะเป็นผู้ดูแลงำนในจวนแทนแล้ว

เสิ่นหยวนขมวดคิ้ว "ยังไม่รีบ รออีกหน่อย"

นำงรู้สึกอยู่ตลอดว่ำหลักฐำนควำมผิดของเซวียอี๋เหนียงที่มีอยู่ 

ในมือเหล่ำนี้ ถึงจะน�ำไปบอกเสิ่นเฉิงจำงก็ไม่มีประโยชน์ แม้เสิ่นเฉิงจำง

จะโมโห แต่คิดว่ำคงไม่รุนแรงนัก นำงต้องรวบรวมหลักฐำนอ่ืนมำให้ได้

มำกกว่ำนี้

ส่วนเด็กในครรภ์เซวียอี๋เหนียงนั้น เสิ่นหยวนไม่เป็นกังวล

ไม่รู ้ว่ำเป็นเพรำะเซวียอี๋เหนียงชอบกลิ่นสะระแหน่ หรือเพรำะ 

นัน่เป็นของท่ีเสิน่หลนัให้ เซวียอีเ๋หนยีงจงึกินได้อย่ำงวำงใจกันแน่ ระยะน้ี 

อีกฝ่ำยถึงได้ชอบกินของท่ีท�ำจำกสะระแหน่อย่ำงย่ิง มีท้ังโจ๊กสะระแหน่ 

น�้ำแกงสะระแหน่ ไก่ฉีกคลุกสะระแหน่ แม้แต่เวลำท่ีปำกไม่รับรสก็ยัง 

ดืม่น�ำ้ท่ีชงด้วยน�ำ้ผึง้ผสมสะระแหน่ ของว่ำงกกิ็นลกูอมสะระแหน่เช่นกัน 

Page ������������� ����������������� 3.indd   47 18/9/2563 BE   15:45



48

เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 3

ไม่มีสักเวลำที่อยู่ห่ำงจำกของที่ท�ำด้วยสะระแหน่เลยจริงๆ

ในเมื่อเซวียอี๋ เหนียงชอบกินของที่ท�ำด้วยสะระแหน่เพียงนี้  

เสิ่นหยวนก็ได้แต่มองดูอยู่ห่ำงๆ แล้ว เซวียอี๋เหนียงจะกินของท่ีใส่

สะระแหน่มำกเพียงไรก็เป็นเพรำะตนเองอยำกกินเอง

แต่ถ้ำเซวียอี๋เหนียงยังกินของที่ท�ำด้วยสะระแหน่โดยตลอดเช่นนี้ 

ท้ำยที่สุดเด็กน้อยย่อมจะ...

เสิ่นหยวนคิดในใจอย่ำงเย็นชำ เรื่องนี้จะโทษข้าไม่ได้

เวลำนี้ก็ได้ยินโต้วโค่วรำยงำนจำกด้ำนนอกว่ำหมอหลิวมำหำ

ในจวนสกุลเสิน่มอีนต้ัุงครรภ์พร้อมกันสองคน เส่ินหยวนจงึได้ขอให้

หมอหลิวมำตรวจชีพจรให้เซวียอี๋เหนียงกับโจวอี๋เหนียงทุกสองสำมวัน 

หนึ่งเพ่ือท�ำให้เสิ่นเฉิงจำงรู้ว่ำนำงดูแลจัดกำรงำนในจวนได้ดี สองก็เพ่ือ

ควำมสะดวกที่จะรู้สภำพปัจจุบันของทำรกในครรภ์เซวียอี๋เหนียง

ด้วยเหตุนี้เสิ่นหยวนจึงรีบสั่งว่ำ "เชิญท่ำนหมอหลิวเข้ำมำ"

หมอหลิวเข้ำมำแล้ว เสิ่นหยวนก็ลุกขึ้นจำกเตียงเตำ ย้ิมพลำง 

เชิญเขำมำนั่ง

หมอหลิวเอ่ยขอโทษก่อนจะนั่งลงบนเก้ำอี้ที่ไฉ่เวยยกมำให้

เสิ่นหยวนคุยสัพเพเหระกับเขำสองสำมค�ำ จำกน้ันก็ถำมถึงเร่ือง 

เซวียอ๋ีเหนียงกับโจวอี๋ เหนียง "มิทรำบว่ำวันนี้ขณะท่ำนหมอหลิว 

ตรวจชีพจรให้เซวียอีเ๋หนยีงกับโจวอีเ๋หนียง ทำรกในครรภ์พวกนำงสองคน

เป็นอย่ำงไรบ้ำง ยังแข็งแรงดีอยู่หรือไม่"

"ทำรกในครรภ์โจวอ๋ีเหนียงแขง็แรงดี มไิด้มอีะไรผิดปกต ิเพียงแต่..." 

หมอหลิวยกมือจับเครำยำวใต้คำงตนเองพลำงพูดอย่ำงไม่เข้ำใจนัก  
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"พักก่อนทำรกในครรภ์เซวียอีเ๋หนียงยังแขง็แรงอยู่แท้ๆ แต่ไม่รูเ้พรำะเหตใุด 

ระยะนี้กลับพบว่ำลักษณะชีพจรไม่ดีขึ้นทุกวัน หำกเป็นเช่นนี้ต่อไป  

ข้ำเกรงว่ำ..."

พูดถึงตรงนี้เขำก็ไม่ได้พูดต่ออีก แต่ควำมหมำยในค�ำพูดนั้นทุกคน

ล้วนกระจ่ำงแจ้ง

เสิ่นหยวนใจเต้นแรงเล็กน้อย แต่ภำยนอกกลับมิได้แสดงท่ำทีใด 

เพียงเอ่ยถำมว่ำ "เรื่องนี้ท่ำนได้พูดกับเซวียอี๋เหนียงหรือไม่"

หมอหลิวส่ำยหน้ำ "ครำวก่อนคุณหนูใหญ่เคยบอกข้ำว่ำหมู่นี้ 

เซวยีอีเ๋หนยีงปรวิติกอย่ำงมำก เรือ่งทีเ่ก่ียวกับทำรกในครรภ์นำง พยำยำม

อย่ำพูดกับนำงเพ่ือไม่ให้นำงคิดมำกจะดีกว่ำ ดังนั้นเรื่องนี้ข้ำจึงไม่ได้ 

บอกนำง เพียงแต่สั่งยำให้ แล้วก�ำชับให้นำงกินยำให้ตรงเวลำ"

เสิน่หยวนรูว่้ำในใจเซวียอีเ๋หนียงรูส้กึว่ำหมอหลวิเป็นคนท่ีนำงเชญิมำ 

จึงไม่ไว้วำงใจ คิดอยู่ตลอดว่ำนำงติดสินบนให้หมอหลิวเล่นลูกไม้กับยำ

เพ่ือท�ำร้ำยลูกในท้องเซวียอ๋ีเหนียง ดังน้ันยำท่ีหมอหลิวสั่งให้เหล่ำน้ัน  

เซวียอี๋เหนียงจึงไม่ยอมกิน

ทว่ำเซวียอี๋เหนียงกลับไม่รู้เลยสักนิดว่ำเส่ินหยวนไม่เคยเล่นลูกไม้

แม้แต่น้อย เป็นเพรำะควำมขี้ระแวงของเซวียอี๋เหนียงนี้เองท�ำให้ไม่ยอม

กินยำเหล่ำนั้น เอำแต่เชื่อค�ำของเสิ่นหลัน กินแต่ของที่ท�ำด้วยสะระแหน่ 

ดังนั้นถึงได้ท�ำให้ทำรกที่เดิมทีแข็งแรงมีอันตรำยขึ้นทุกวัน

เสิ่นหยวนกล่ำวขอบคุณหมอหลิวเสร็จก็คุยกับเขำอีกสองสำมค�ำ 

แล้วจึงสั่งให้ไฉ่เวยออกไปส่งหมอหลิวแทนตนเอง
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เป็นช่วงฤดูร้อนแล้ว บรรดำเรื่องในชำติก่อนที่เสิ่นหยวนจ�ำได้ 

ก็เกิดขึ้นตำมกันมำทีละเรื่อง

เริ่มจำกเสียนเฟยล้มป่วยจนสิ้นพระชนม์ ฮ่องเต้มีพระรำชโองกำร

แต่งตั้งนำงเป็นกุ้ยเฟย แล้วให้ต้ังโลงศพไว้ในสุสำนหลวง รอวันหน้ำ 

ฮ่องเต้สวรรคตทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกันในยมโลก

จำกน้ันหลีกุ้่ยเหรนิก็ให้ก�ำเนดิองค์ชำยรอง ฮ่องเต้มพีระรำชโองกำร

เลื่อนนำงขึ้นเป็นซูเฟย

ถัดมำเป็นหลี่ซิวเหยำ เนื่องจำกมีควำมดีควำมชอบใหญ่หลวง 

ในศึกต้ำนหว่ำล่ำท่ีต้ำถง หลังกลับมำฮ่องเต้ก็ออกพระรำชโองกำร

พระรำชทำนรำงวัลด้วยพระองค์เอง เลื่อนต�ำแหน่งเขำเป็นผู้ช่วยแม่ทัพ

ขั้นสองหลัก อีกทั้งเน่ืองจำกเขำมีควำมรู้ควำมสำมำรถโดดเด่น ได้รับ 

กำรชื่นชมจำกแม่ทัพใหญ่เป็นอันมำก แม่ทัพใหญ่จึงถวำยฎีกำกรำบทูล

90
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ต่อฮ่องเต้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้หลี่ซิวเหยำจึงได้ก้ำวกระโดดขึ้นเป็น 

รองแม่ทัพในเวลำต่อมำ

อำยุย่ีสิบสำมก็กลำยเป็นรองแม่ทัพข้ันหนึ่งรองได้แล้ว น่ีนับว่ำ

พบเห็นได้น้อยนัก แต่ด้วยควำมเคยชินกับกำรให้ควำมส�ำคัญกับบุ๋น

มำกกว่ำบู๊ของรำชส�ำนักในตอนนี้ ขุนนำงบุ๋นในรำชส�ำนักรวมถึงคน 

ในตระกูลขุนนำงอีกจ�ำนวนหนึ่งจึงดูถูกเขำเป็นส่วนใหญ่

แต่เสิน่หยวนคดิว่ำหำกวันใดขนุนำงบุน๋ในรำชส�ำนกักับคนในตระกูล 

ขุนนำงเหล่ำน้ันได้รู้ว่ำท้ำยที่สุดหลี่ซิวเหยำจะมีอ�ำนำจล้นฟ้ำ กวำดล้ำง 

ผู้ที่ไม่ยอมจ�ำนนต่อเขำด้วยกำรนองเลือด มิรู้ว่ำจะมำนึกเสียใจหรือไม่ 

ที่เคยดูถูกเขำเยี่ยงนี้

ถึงอย่ำงนัน้เหล่ำนีล้้วนเป็นเรือ่งในรำชส�ำนกั ทีส่ดุแล้วก็ไม่เก่ียวข้อง

กับเสิ่นหยวน นำงยังคงรีบตระเตรียมงำนมงคลของบิดำที่จะแต่งคุณหนู

สกุลเหยำเข้ำมำในอีกสองเดือนข้ำงหน้ำ

แม้จะกล่ำวว่ำเป็นกำรแต่งงำนใหม่ แต่ก็เป็นฮูหยินที่ถูกต้องตำม

ท�ำนองคลองธรรม ย่อมท�ำอย่ำงลวกๆ ไม่ได้

ครัน้แล้วก็มคีนดูแลห้องเก็บของมำรำยงำนว่ำผ้ำแดงทีต้่องใช้แขวน

ตำมประตู ห้องโถง และระเบยีงมไีม่พอใช้ ซ�ำ้วันน้ันจะมแีขกเหรือ่มำเยอืน 

บ่ำวชำยและสำวใช้ท่ีท�ำงำนรับใช้อยู่ส่วนหน้ำทั้งหมดต้องมีเสื้อผ้ำดีๆ  

ตัวใหม่สวม ถือเป็นหน้ำเป็นตำของจวนสกุลเสิ่น ดังนั้นจึงต้องจัดซื้อผ้ำ

เนือ้ดจี�ำนวนหนึง่ แล้วเรยีกช่ำงตดัเย็บมำตดัชดุดีๆ  ให้บ่ำวชำยและสำวใช้ 

เหล่ำนั้นด้วย

เสิน่หยวนตอบรบัแล้วให้คนเขยีนใบรำยกำรมำ หลงันำงตรวจสอบ
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และค�ำนวณดูแล้วว่ำไม่มอีะไรผดิพลำด ก็ส่งให้ผูท่ี้ดแูลเรือ่งจดัซือ้สิง่ของ

ในจวนออกไปหำซื้อของทั้งหมดมำตำมรำยกำร

ชงิเหอไม่ใคร่เข้ำใจนัก จงึถำมข้ึนว่ำ "คณุหน ูท่ำนมใิช่มร้ีำนขำยผ้ำ

อยู่หรอืเจ้ำคะ ล้วนกล่ำวกันว่ำเงนิทองอย่ำปล่อยให้รัว่ไหลไปถึงมอืคนนอก  

ไฉนไม่ซือ้ของเหล่ำนีจ้ำกร้ำนของท่ำนเอง เหตใุดต้องยกประโยชน์ให้ผูอ้ืน่

เปล่ำๆ ด้วยเจ้ำคะ"

เสิ่นหยวนจึงตอบย้ิมๆ "เพ่ือเงินเพียงเล็กน้อยเท่ำน้ี ไยต้องท�ำให ้

ผูอ้ืน่มเีรือ่งไปนนิทำลบัหลงัได้เล่ำ ถงึข้ำจะซือ้ผ้ำเหล่ำน้ีเข้ำมำตำมรำคำผ้ำ 

หรือต�่ำกว่ำรำคำผ้ำ ผู้อื่นก็มีแต่จะสงสัยว่ำข้ำได้ก�ำไรจำกกำรซื้อขำยนี้

เท่ำไร หำกเรื่องนี้ไปถึงหูท่ำนพ่อจะไม่ดีเอำ เร่ืองดีอย่ำงเร่ืองท่ีเขำจะ

แต่งงำนนี้จ�ำเป็นต้องใช้ผ้ำจ�ำนวนหนึ่งอยู่แล้ว ข้ำที่เป็นบุตรสำวเอำของ 

มำจำกร้ำนค้ำตนเองไม่พอ น่ียังจะเก็บเงินอีก? ไฉนไม่ยกผ้ำเหล่ำนี้ 

ให้เขำเพื่อแสดงควำมกตัญญูเสียเลยเล่ำ เจ้ำว่ำเรื่องที่ไม่ดีเยี่ยงนี้เหตุใด

ข้ำต้องท�ำเองด้วย ให้คนไปซื้อหำจำกที่อื่นย่อมดีกว่ำ"

"ควำมคิดของคุณหนูละเอียดรอบคอบโดยแท้" ชิงเหอถอนหำยใจ

ชืน่ชม "เรือ่งเช่นน้ีหำกเปลีย่นเป็นบ่ำว จะต้องไม่มทีำงคดิถึงอะไรมำกมำย

เพียงน้ีแน่นอนเจ้ำค่ะ เห็นเงินเหรียญขำวๆ ไปเข้ำกระเป๋ำผู้อื่นเช่นน้ี  

ในใจบ่ำวจะต้องรู้สึกไม่ดีเป็นแน่"

"เงินพวกนี้บำงครั้งก็ต้องมองผ่ำนเสียบ้ำง หำกเอำแต่จับจ้องก็ 

รังแต่จะท�ำให้เสียงำน" เสิ่นหยวนสีหน้ำเรียบเฉย

เป็นเพรำะเซวียอี๋เหนียงให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องเงินมำกเกินไป  

ในช่วงเวลำที่อีกฝ่ำยดูแลจวนถึงได้เข้มงวดกับบ่ำวไพร่มำกเกินพอด ี

Page ������������� ����������������� 3.indd   52 18/9/2563 BE   15:45



53

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

จนคนหมดใจที่จะท�ำงำนให้ อีกทั้งระหว่ำงน้ันยังพยำยำมหำทำง 

ยักยอกเงินไว้เอง สุดท้ำยพอเสิ่นหรงมำขอเงิน เซวียอี๋เหนียงถึงกับ 

ไม่ให้เงินสักเหรียญเดียว ถ้ำมิใช่เพรำะเหตุนี้เส่ินหยวนก็คงหำโอกำส 

ให้อว๋ีชิ่งกับหลงจู๊หำนปลุกปั่นคนเหล่ำนั้นมำทวงหนี้ต่อหน้ำเสิ่นเฉิงจำง

ไม่ได้

ทนัใดน้ันเสิน่หยวนก็นึกเรือ่งหนึง่ข้ึนได้อกี นำงจงึพูดย้ิมๆ "พูดถึงผ้ำ 

ข้ำก็นึกขึ้นได้ว่ำข้ำไม่ได้ไปดูร้ำนผ้ำไหมของท่ำนแม่พักใหญ่แล้ว หำก 

วันพรุ่งนี้ไม่มีงำนอะไรส�ำคัญ พวกเรำก็ไปดูกันสักหน่อย จะได้ถือโอกำส

เลือกผ้ำดีๆ กลับมำสักสองสำมพับด้วย"

ฤดูร้อนแล้ว หลังจำกน้ีอำกำศจะค่อยๆ ร้อนข้ึน ต้องตัดชุดบำงๆ  

ที่ระบำยอำกำศได้ดีให้เสิ่นเซียงกับเสิ่นหง

วันรุ่งขึ้นเสิ่นหยวนก็พำไฉ่เวยและชิงเหอนั่งรถม้ำไปร้ำนผ้ำไหม

ภำยในร้ำนมหีญงิสำวสวมเสือ้คลมุผ่ำหน้ำสแีดงอ่อนปักลำยผเีสือ้

เย้ำบุปผำนำงหนึง่ก�ำลงัยนืดูผ้ำโดยหันหลงัให้ประต ูลกูจ้ำงยกผ้ำออกมำ

วำงบนโต๊ะหลำยพับ ดูสีสันสดใสละลำนตำไปหมด

แม่นำงผู้น้ันดูคล้ำยว่ำไม่ชอบผ้ำเหล่ำน้ี จึงพูดอย่ำงไม่พอใจว่ำ  

"มีเท่ำนี้เอง? ดูธรรมดำมำกจริงๆ ไม่มีที่ดีกว่ำนี้แล้ว?"

เสิ่นหยวนก�ำลังจะเดินเข้ำประตู ได้ยินเสียงนี้ฝีเท้ำนำงก็หยุดลง 

ขณะเดียวกันใบหน้ำก็เปลี่ยนสีเล็กน้อย

เสิ่นหยวนไม่มีทำงลืมเสียงนี้แน่

น้องสำวของหลี่ซิวหยวน...หลี่เป่ำผิง
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มำรดำของหลีซ่วิหยวนมบีตุรชำยบตุรสำวทัง้หมดสำมคน บตุรสำว

คนโตเข้ำวัง ก็คือซเูฟยทีใ่ห้ก�ำเนิดองค์ชำยรองในปัจจบุนั บตุรชำยคนรอง

หลี่ซิวหยวน ส่วนคนสุดท้องก็คือหลี่เป่ำผิง

เน่ืองจำกหลี่เป่ำผิงอำยุน้อยที่สุด มำรดำหลี่เป่ำผิงจึงรักใคร่

โปรดปรำนนำงที่สุด เลี้ยงดูตำมใจจนนำงมีนิสัยหย่ิงผยองเหลือก�ำลัง 

เอำแต่คิดว่ำตนเองสูงส่งกว่ำผู้ใด เห็นผู้อื่นเป็นดั่งข้ีดินข้ีเลนอย่ำงไร 

อย่ำงนั้น

หลังจำกเสิ่นหยวนแต่งให้หลี่ซิวหยวนเมื่อชำติก่อน เน่ืองจำก 

ท่ำนตำรักใคร่เอ็นดูนำง จึงได้มอบของดีเป็นสินเจ้ำสำวให้นำงไม่น้อย 

เวลำหลี่เป่ำผิงถูกใจของชิ้นใดของเสิ่นหยวนก็จะเอ่ยปำกขอจำกนำง 

อย่ำงไม่อ้อมค้อม

ทว่ำในเวลำนั้นเสิ่นหยวนก็ได้รับกำรประคบประหงมเลี้ยงดูมำจน

โตเช่นกัน เคยยอมคนเสียเมื่อไร จึงไม่ยอมยกของให้อีกฝ่ำย

หลี่เป่ำผิงคับแค้นใจ จึงมักจะพูดถึงเส่ินหยวนในทำงไม่ดีต่อหน้ำ

หลี่ซิวหยวนและมำรดำเป็นประจ�ำ

หลี่ซิวหยวนน้ันช่ำงเถอะ เขำไม่คิดเหยียบเข้ำเรือนเส่ินหยวน  

ท�ำเหมือนว่ำไม่มีนำงอยู่มำแต่ไหนแต่ไรแล้ว

แรกๆ มำรดำของพวกเขำยังเกรงใจบิดำ ท่ำนตำ และเสียนเฟย 

ผูเ้ป็นป้ำของเสิน่หยวนอยู่ ยังนบัว่ำดต่ีอเสิน่หยวน แต่ต่อมำพอเสยีนเฟย 

ล้มป่วยจำกไปและบิดำของเสิ่นหยวนเสียต�ำแหน่งขุนนำง ในยำมนั้น 

สกลุหลีค่่อยๆ รุง่เรอืงขึน้มำ มำรดำของพวกเขำก็เริม่เหยียบย�ำ่เสิน่หยวน

ทุกวิถีทำง
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หลี่เป่ำผิงย่ิงคอยซ�้ำเติม โดยเฉพำะอีกฝ่ำยเป็นคนใจด�ำอ�ำมหิต 

ด้วยแล้ว วันอำกำศหนำวจัดถึงกับไม่ให้คนน�ำถ่ำนมำให้เสิ่นหยวน  

อำหำรที่ส่งก็มีแต่เย็นเฉียบ ในผ้ำนวมไม่ได้ยัดพวกปุยฝ้ำย ล้วนแต่เป็น

พวกดอกหญ้ำทั้งนั้น

ยำมนี้หลี่เป่ำผิงยังยืนอยู่หน้ำโต๊ะ ขยับพับผ้ำไหมหำงโจวสีชมพู

กุหลำบทอด้ินทองในมอืไปไว้ข้ำงๆ ก่อนเอ่ยว่ำ "พับน้ีดเูฉยๆ มทีีด่ดูกีว่ำน้ี 

หรือไม่"

คนงำนจึงรีบพูดว่ำ "ผ้ำไหมหำงโจวพับน้ีเพ่ิงส่งมำจำกหำงโจว 

เมื่อวำนนี้เอง แม่นำง ท่ำนดูสิขอรับว่ำผ้ำบำงเบำมำกเพียงไร หำกใช้มัน

ตัดชุด ไม่ว่ำอำกำศร้อนเพียงไรสวมแล้วก็จะไม่รู้สึกร้อน ท่ำนดูลวดลำย

บนนี้สิขอรับ เป็นงำนของช่ำงทอฝีมือดีที่สุดเชียวนะ แค่พับเดียวนี้ก็ต้อง

ใช้เวลำทอยำวนำนนัก หำกว่ำนี่ยังดีไม่พออีกก็ไม่รู้จะไปหำที่ดีกว่ำน้ี 

ได้จำกที่ใดแล้วขอรับ"

หลีเ่ป่ำผงิได้ยินแล้ว ค้ิวเรยีวบำงท้ังสองข้ำงก็ชีข้ึ้น เอ่ยปำกด่ำทอว่ำ  

"เจ้ำพูดเช่นนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร! ค่อนแคะว่ำข้ำมีตำแต่ไร้แวว หรือ

ค่อนแคะว่ำข้ำดูของไม่เป็น!"

สำวใช้นำมปี้อว้ีท่ียืนอยู่ข้ำงหลี่เป่ำผิงพลันรีบเอ่ยปำกต่อว่ำตำม 

"ลูกจ้ำงเล็กๆ อย่ำงเจ้ำเห็นคุณหนูของข้ำเป็นอะไร แหกตำสุนัขของเจ้ำ 

ดูดีๆ คุณหนูของข้ำเป็นถึงพระขนิษฐำร่วมอุทรของซูเฟยในฮ่องเต ้

องค์ปัจจุบัน! หลี่ซูเฟยเพ่ิงจะประสูติองค์ชำยรอง เจ้ำล่วงเกินคุณหน ู

ของข้ำ ไม่ต้องกำรชีวิตต�่ำต้อยของเจ้ำแล้วหรือ!"

"แม่นำงก็กล่ำวเกินไปขอรบั" ลกูจ้ำงในร้ำนมสีหีน้ำจดืเจือ่น "ผูน้้อย
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ไม่ได้มีเจตนำจะค่อนแคะท่ำนเลย ผู้น้อยเพียงแต่..."

ยังพูดไม่ทนัจบค�ำก็ได้ยินเสยีงนิง่ๆ เสยีงหนึง่ดงัขึน้ "หำกแม่นำงหลี่

รู ้สึกว่ำผ้ำเหล่ำนี้ของร้ำนไม่ดีพอ ก็เชิญไปเลือกซื้อที่ร้ำนอื่นเถิด ไฉน 

ต้องมัวบิดเบือนค�ำพูด ท�ำให้ลูกจ้ำงเล็กๆ คนหนึ่งต้องตกใจอยู่ตรงนี ้

ด้วยเล่ำ"

หลีเ่ป่ำผงิได้ยินเสยีงก็หนัหน้ำกลบัไปมอง พบว่ำด้ำนหลงัมแีม่นำง

ผู้หนึ่งยืนอยู่ ไม่รู้ว่ำอีกฝ่ำยมำตั้งแต่เมื่อไร

เห็นแม่นำงผู้น้ีสวมเสื้อคลุมผ่ำหน้ำสีหยก ตรงคอและแขนเส้ือปัก

ลำยดอกเหมยและใบไผ่ บนศีรษะปักปิ่นหยกเขียวสีเข้มท่ีเกล้ียงเกลำ

แวววำวและตรงยอดป่ินสลกัลำยดอกอว้ีหลนัก่ึงตมูก่ึงบำนดอกหนึง่เอำไว้  

แค่ดูก็รู้ว่ำรำคำไม่ธรรมดำ ส่วนรูปโฉมของนำงนั้น...

หลี่เป่ำผิงถำมด้วยโทสะทันที "เจ้ำเป็นใครกัน ถึงได้กล้ำพูดเยี่ยงนี้

กับข้ำ!"

นำงไม่คิดจะพูดจำดีๆ กับคนท่ีมีรูปโฉมดีกว่ำตนเองอยู่แล้ว และ

คนตรงหน้ำนี้ยังมีรูปโฉมงดงำมกว่ำนำงมำกเกินไปจริงๆ ต่อให้นำงจะ 

อยำกหำจุดด้อยในรูปโฉมของอีกฝ่ำยมำกเพียงใดก็ยังหำไม่พบแม้แต่ 

จุดเดียว

เสิ่นหยวนมีสีหน้ำเรียบเฉย "ข้ำเป็นเจ้ำของร้ำนนี้ แม่นำงหลี่ดูถูก

สินค้ำในร้ำนข้ำ ทั้งยังใช้วำจำท�ำให้ลูกจ้ำงในร้ำนของข้ำล�ำบำกใจ  

ข้ำย่อมมีสิทธ์ิเชิญแม่นำงออกไปได้ หรือว่ำแม่นำงจะน�ำเรื่องนี้ไป 

ทูลฟ้องหลี่ซูเฟยด้วย คิดว่ำเรื่องเล็กเพียงเท่ำน้ีหลี่ซูเฟยคงไม่ทรงเห็น 

อยู่ในสำยพระเนตร จะเป็นแม่นำงหลี่เสียเองท่ีคอยใช้พระนำมของ 
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หลี่ซูเฟยมำข่มคนข้ำงนอกอยู่เนืองนิตย์ น่ีเป็นกำรไม่ดีต่อช่ือเสียงของ 

หลีซ่เูฟยเสยีเท่ำไร หำกหลีซ่เูฟยทรงทรำบเร่ืองนีเ้ข้ำ เกรงว่ำจะทรงตเิตยีน

แม่นำงหลี่เสียด้วยซ�้ำ!"

วำจำดั่งใบมีดอำบน�้ำผึ้ง หลี่เป่ำผิงได้ยินแล้วก็โมโหจนตัวส่ันเท้ิม 

เต้นเร่ำๆ เหมือนเป็นแมวถูกเหยียบหำง "เป็นแค่แม่ค้ำเหม็นสำบเงิน 

คนหนึ่ง กลับท�ำเป็นวำงท่ำอวดภูมิต่อหน้ำข้ำรึ ไยต้องถึงขั้นไปทูลพี่สำว

ข้ำด้วย พี่ชำยคนโตของข้ำบัดนี้เป็นรองแม่ทัพแล้ว คนของห้ำกองก�ำลัง

รกัษำเมอืงล้วนอยู่ภำยใต้กำรควบคมุดแูลของเขำ แค่ข้ำบอกเขำค�ำเดยีว 

ให้เขำหำเหตุผลสักข้อมำปิดร้ำนของเจ้ำ เจ้ำยังจะท�ำอะไรได้อีก"

เสิ่นหยวนยิ้มเย็น หลี่เป่ำผิงก็แค่พูดขู่นำงเท่ำนั้นเอง

ผู ้ อ่ืนไม่รู ้  แต่เสิ่นหยวนกระจ่ำงแจ้งดีท่ีสุดว่ำหล่ีเป่ำผิงไม่ให้ 

ควำมเคำรพต่อหลี่ซิวเหยำผู้เป็นพ่ีชำยคนโตที่เกิดจำกสำวใช้อุ่นเตียง

แม้แต่น้อย ซ�้ำยังคอยว่ำร้ำยเขำต่อหน้ำมำรดำเป็นประจ�ำ

หลีซ่วิเหยำมหีรอืจะฟังค�ำพูดของหลีเ่ป่ำผงิ ปกตแิค่พบยังไม่อยำก

จะพบนำงเลย

"ในเมื่อเป็นเช่นน้ี แม่นำงหลี่ก็ลองไปบอกดูได้" เส่ินหยวนเดินไป 

นั่งลงบนเก้ำอี้พนักกลมท่ีด้ำนข้ำง สำยตำมองหล่ีเป่ำผิง พูดอย่ำง 

ไม่สะทกสะท้ำน "ข้ำจะรออยู่ตรงน้ี ดูซิว่ำใต้เท้ำหลี่จะใช้ข้อหำใดมำ 

ปิดร้ำนของข้ำ"

ด้วยควำมเดือดดำลย่ิงหลี่เป่ำผิงจึงให้ปี ้อว้ีออกไปหำคนของ 

ห้ำกองก�ำลังรักษำเมืองมำในตอนนี้เลย
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หลี่เป่ำผิงย่อมจะไม่กล้ำไปหำหลี่ซิวเหยำตรงๆ

หลี่ซิวเหยำในตอนนี้กลำยเป็นรองแม่ทัพแล้ว มิใช่บุตรชำยคนโต

สำยรองผู ้ต�่ำต้อยเช่นในอดีตอีกต่อไป ทุกครั้งที่หลี่เป่ำผิงได้พบเขำ  

เห็นใบหน้ำเยยีบเย็นปำนน�ำ้แข็งของเขำ ในใจจะรูส้กึกลวัอย่ำงห้ำมไม่อยู่ 

ทุกที

หลีเ่ป่ำผงิก็แค่คดิจะไปหำคนของห้ำกองก�ำลงัรกัษำเมอืงมำสกัคน 

ถึงเวลำน้ันบอกเรื่องท่ีนำงเป็นน้องสำวของหล่ีซิวเหยำไป แค่จะให้ 

ปิดร้ำนผ้ำไหมเล็กๆ ร้ำนหนึ่งยังต้องกลัวอีกฝ่ำยไม่ท�ำตำมด้วยหรือ

เดิมทีห้ำกองก�ำลังรักษำเมืองก็มีหน้ำที่ดูแลควำมสงบเรียบร้อย 

ของเมืองหลวงอยู่แล้ว ทุกวันล้วนมีคนออกลำดตระเวนตำมถนน ทั้งยัง

สวมชุดเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรซึ่งจดจ�ำได้ง่ำยนัก

หลี่เป่ำผิงคิดเพียงว่ำไม่นำนปี้อวี้ก็จะหำคนมำ ถึงเวลำน้ันดูซิว่ำ 

คนตรงหน้ำนี้ยังจะก�ำเริบเสิบสำนอย่ำงไรอีก!

เวลำนี้ลูกจ้ำงในร้ำนก�ำลังคำรวะเสิ่นหยวน แล้วรีบให้คนไปเรือน

ด้ำนหลังเพ่ือเรียกหลงจู๊หำนมำ ส่วนตนเองก็ใช้ถำดน�้ำชำสีแดงใบเล็ก 

ยกชำถ้วยหนึ่งมำให้

เสิ่นหยวนรับมำ ก่อนก้มหน้ำดื่มอย่ำงช้ำๆ

นำงไม่กลัวคนของห้ำกองก�ำลังรักษำเมืองแม้แต่น้อย เพรำะ 

กำรจะปิดร้ำนค้ำของผู้อื่นก็ต้องมีต้นสำยปลำยเหตุก่อน

อกีประกำรหน่ึง จะอย่ำงไรเสิน่เฉงิจำงกเ็ป็นถึงรองเสนำบดกีองงำน

ไท่ฉำงขั้นส่ีหลัก เสิ่นหยวนเป็นบุตรสำวของเขำ คนของห้ำกองก�ำลัง 

รกัษำเมอืงจะท�ำอะไรก็ต้องไตร่ตรองให้ดี นำงยังคดิว่ำหลีเ่ป่ำผิงคงไม่กล้ำ 
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ท�ำให้เรื่องนี้กลำยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ แน่ เพรำะไม่ว่ำจะเอำเรื่องนี้ไปพูด

ที่ใด หลี่เป่ำผิงก็ถูกมองเป็นฝ่ำยผิดทั้งสิ้น

เสิ่นหยวนก�ำลังดื่มชำ จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงของปี้อวี้ดังขึ้น

เพียงแต่สำวใช้นำงน้ันกลบัไม่ได้วำงท่ำใหญ่โตเช่นสนุขัอำศยับำรมี

เจ้ำของอย่ำงท่ีพูดกับลกูจ้ำงในร้ำนเมือ่ครูก่่อนแล้ว กลับลดเสียงพูดอ�ำ้อึง้ 

"คะ...คุณหนู คะ...คุณชำยใหญ่อยู่ข้ำงนอกเจ้ำค่ะ"

คุณชายใหญ่? หลี่ซิวเหยา?

เส่ินหยวนเงยหน้ำข้ึนด้วยควำมต่ืนตระหนก พลันเห็นคนรูปร่ำง 

สูงโปร่งผึ่งผำยผู้หนึ่งก�ำลังย่ำงเท้ำเข้ำมำในร้ำน

คนผู้น้ันหันหลังให้แสง นำงจึงมองเห็นใบหน้ำเขำได้ไม่ชัด แต่ 

แม้จะเป็นเช่นน้ีกลิ่นอำยเย็นชำท่ีแฝงด้วยควำมน่ำเกรงขำมบนร่ำงเขำ 

ก็ยังสำมำรถท�ำให้คนเกิดควำมย�ำเกรงในใจ ต้องคอยช�ำเลืองมองเสมอ
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เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 3

หลีเ่ป่ำผงิคิดไม่ถึงว่ำเพียงแค่ให้ป้ีอวีอ้อกไปหำคนของห้ำกองก�ำลงั

รักษำเมืองมำสักคน จะกลำยเป็นได้ตัวหลี่ซิวเหยำมำแทน

ทว่ำยำมนี้หลี่ซิวเหยำก็มำยืนอยู่ตรงน้ีแล้ว หล่ีเป่ำผิงจึงไม่สะดวก

จะถำมปี้อว้ีถึงต้นสำยปลำยเหตุ ได้แต่ก้ำวไปกล่ำวทักเขำว่ำ "พ่ีใหญ่" 

อย่ำงไม่เต็มใจนัก

หำกเป็นท่ีแล้วมำหลี่ เป่ำผิงคงไม่แม้แต่จะยอมเรียกเขำว่ำ  

'พ่ีใหญ่' แต่เวลำเปลี่ยนไป ยำมน้ีหลี่ซิวเหยำเป็นถึงรองแม่ทัพข้ันหนึ่ง 

รองแล้ว ไม่นำนมำนีพ่ี้หญิงใหญ่ยังต้ังใจเรยีกมำรดำเข้ำวังไปก�ำชบัก�ำชำ 

ย�้ำแล้วย�้ำอีกว่ำต่อแต่นี้ให้พวกตนแสดงท่ำทีเคำรพต่อหลี่ซิวเหยำ  

ดังนั้นหลี่เป่ำผิงจึงจ�ำใจต้องเรียกเขำว่ำพี่ใหญ่

ทว่ำหลี่ซิวเหยำกลับไม่ได้มองหลี่เปำ่ผิงสักนิด สำยตำเอำแต่มอง

เสิ่นหยวน

91
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เสิน่หยวนลกุขึน้จำกเก้ำอ้ีต้ังแต่หลีซ่วิเหยำก้ำวเท้ำเข้ำมำในร้ำนแล้ว  

ยำมนีน้ำงก�ำลงัก้มหน้ำลงน้อยๆ สองมอืกุมหลวมๆ ไว้ตรงช่วงท้อง ท่ำทำง

สงบนิ่งอย่ำงที่สุด

หลี่ซิวเหยำเก็บสำยตำกลับมำ ก่อนตวัดตำมองหลี่เป่ำผิง เอ่ยถำม

เสียงเย็นด้วยสีหน้ำไร้อำรมณ์ "มีเรื่องอะไร"

หลี่เป่ำผิงเม้มปำกไม่ตอบค�ำ

หำกให้หลี่ซิวเหยำรู้ว่ำนำงแอบอ้ำงชื่อเขำมำข่มเหงผู้อื่นลับหลัง 

ด้วยนิสัยของเขำแล้ว เกรงว่ำจะไม่อภัยให้นำงเป็นแน่แท้

หลี่ซิวเหยำเห็นหลี่เป่ำผิงไม่ตอบ สำยตำก็มองไปทำงปี้อวี้ที่ยืนอยู่

ด้ำนข้ำงนำง

สำยตำของเขำท้ังเย็นชำและคมกริบ เปี่ยมด้วยควำมรู้สึกบีบคั้น  

ปี้อว้ีเห็นแล้วก็รู้สึกว่ำหัวใจเต้นกระหน�่ำรัวรุนแรง ในใจเปี่ยมด้วยควำม

หวำดกลัวยิ่ง

ปี ้อว้ีถึงกับสองขำอ่อนยวบ คุกเข่ำลงอย่ำงควบคุมไม่อยู่ทันที  

จำกน้ันก็บอกเรื่องที่ก่อนหน้ำน้ีหลี่เป่ำผิงพูดว่ำให้นำงไปหำคนของ 

ห้ำกองก�ำลงัรกัษำเมอืงมำปิดร้ำนค้ำนีโ้ดยไม่รอให้หล่ีซิวเหยำเอ่ยปำกถำม

หลี่ซิวเหยำได้ยินแล้วสำยตำก็ยิ่งเยียบเย็นมำกกว่ำเดิม

เขำท�ำสีหน้ำเย็นชำ "ใครอนุญำตให้เจ้ำแอบอ้ำงชื่อข้ำมำท�ำเร่ือง

พรรค์นี้ลับหลัง หำกยังมีครั้งหน้ำอีก ข้ำจะไม่ยกโทษให้เด็ดขำด" ก่อนจะ

ตะคอกใส่หลี่เป่ำผิงเสียงเย็น "กลับไปซะ!"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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