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ข้า...เกิดมาในดินแดนต้าเว่ย อาศัยอยู่เจียงหนาน แหล่ง 

สาวงาม ทิวทัศน์ล้วนเจริญหูเจริญตา

ข้า...เป็นบุตรชายของโจวกั๋วกง  ก�าเนิดจากอนุภรรยาคนที่

แปด บิดาข้ามีภรรยาหนึ่ง อนุแปด บุตรชายสามคน บุตรสาวห้าคน

ข้า...ชื่อว่าโจวหลินซี  ปีนี้อายุสิบห้า มีแฝดน้องชื่อโจวหลิน- 

อวี้  น้องสาวข้าเป็นสาวงามแห่งเจียงหนาน  ผู้ใดกล้าบอกว่านาง 

ไม่งาม ข้าจะให้คนไปตีให้ฟันร่วง!

ข้าเป็นตัวเกียจคร้านที่วันๆ  เอาแต่ผลาญสมบัติของตระกูล 

บิดากลุ้มเรื่องของข้าจนผมหงอกแล้วหลายเส้น ครั้นจะลงมือหวด

ข้าสักที ท่านแม่ก็จะมาร้องห่มร้องไห้ไม่กินข้าวปลา สุดท้ายก็ตัดใจ

ตีไม่ลง

ชีวิตข้าสุขสบายอย่างยิ่ง  เวลาในชีวิตใช้ไปกับการกินเต้าหู้ 

สาวงาม  ตั้งตัวเป็นหัวโจกอันธพาลในเจียงหนาน  กล่าวได้ว่าใน 

ดินแดนเจียงหนาน...ไม่มีผู้ใดกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับข้า
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วันหนึ่ง  อว้ีเอ๋อร์น้องรักของข้าถูกหวงซ่าง1 ผู้ชราเหลือแสน

จบัไม้สัน้ไม้ยาว มรีาชโองการด่วนจากฉางอนัให้นางแต่งเข้าต�าหนัก

ของรุ่ยหวาง

น้องสาวท่ีอ่อนหวานและว่าง่ายของข้าต้องการเข้าวดัไท่หราน 

ปลงผมบวช ตัง้มัน่จะเป็นนางช ีข้าเองกส็นบัสนนุนางอย่างย่ิง บรุษุ

ในใต้หล้านีม้แีต่คนเลว น้องสาวข้าบรสิทุธิผ์ดุผ่องปานดอกบัวถวาย

พุทธองค์ บุรุษโฉดชั่วไม่ควรท�าให้นางแปดเปื้อน

ทว่าราชโองการนัน้ส่งมาแล้ว อย่างไรกต้็องมเีจ้าสาวขึน้เก้ียว

ส่งเข้าต�าหนักรุ่ยหวาง หาไม่แล้ว หวงซ่างอาจถือว่าสกุลโจวของเรา

หมิ่นพระราชอ�านาจ จะประหารสกุลโจวให้ส้ิน  ข้าไม่เชื่อเด็ดขาด 

บดิาข้ากบัหวงซ่างนบัถอืกนัเป็นพีน้่อง หวงซ่างตดัใจไม่ลงแน่ อย่าง

ดีก็จับพี่สาวต่างมารดาคนอื่นๆ ของข้าขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวไปแทน

วันนั้น...วันที่ข้าเมามายกลับจากหอคณิกา  ข้าถูกคนลอบ

ท�าร้าย

ตื่นมาอีกครั้ง  ข้าสวมชุดแดงมงคลเฉกเช่นสตรี  ถูกสกัดจุด

กลายเป็นไก่ไม้

บิดากล่าวว่า...ในที่สุดข้าก็ได้ท�าประโยชน์ให้วงศ์ตระกูล 

ถือว่าเลี้ยงมาไม่เสียข้าวสุก

มารดากล่าวว่า...ระหว่างนีใ้ห้กล�า้กลืนความเจ็บช�า้สกัเลก็น้อย 

ปรนนิบัติรุ่ยหวางให้ดี  พี่ใหญ่พี่รองของเจ้ายังต้องพึ่งพารุ่ยหวาง 

ในเรื่องต�าแหน่งอยู่

ท่านแม่กล่าวว่า...จะพยายามกล่อมอว้ีเอ๋อร์กลับมา  ให้ข้า

อดทนรอหน่อย

1 ค�ำเรียกหวงตี้
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ประเดี๋ยวนะ...

เดี๋ยวก่อน...

รุ่ยหวางผู้นั้น บุรุษหรือสตรีล้วนไม่เกี่ยง ขึ้นคร่อมได้ทั้งสิ้น

อันตราย!  กลีบเบญจมาศน้อยๆ  ของข้าตกอยู่ในอันตราย

อย่างยิ่ง!!!
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สมรสพระราชทาน

ราชวงศ์ต้าเว่ยก่อตัง้มาหลายร้อยปี บ้านเมอืงสงบร่มเยน็ 

ปวงประชำล้วนแต่หน้ำตำผ่องใสด้วยว่ำควำมเป็นอยู่ดี น�้ำท่ำ

สมบูรณ์ ท�ำนำท�ำไร่ค้ำขำยกันคึกคัก

หวงตี้2 มีพระนำมว่ำ กงหมิงอัน ตลอดเวลำที่ครองบัลลังก์

มังกรล้วนแต่ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศำสนำ ยกพุทธองค์เป็นที่พึ่งทำงด้ำน

จิตใจ

ทว่ำกลับคล้ำยมีกรรมหนักบดบัง คือบุตรชำยท้ังหลำยต่ำง 

มุ่งมั่นในบัลลังก์มังกรจนลงมือเล่นงำนสำยเลือดเดียวกัน เป็นเหตุ

ให้พระองค์ทุกข์ใจอย่ำงที่สุด

พระองค์เฝ้ำทุ่มเทท�ำบุญ หวังเพียงให้บุตรชำยท้ังหลำยไม่

เข่นฆ่ำกันเองเฉกเช่นพี่น้องของพระองค์ ยำมนี้พระองค์ยังอยู่ 

พวกเขำก็ลงมือกันแล้ว หำกวันหนึ่งสิ้นลมไปจะท�ำเช่นไร พระองค์

2 จักรพรรดิ



~ YongChang ~

9

ไม่ปรำรถนำจะพบบุตรชำยทั้งหลำยในปรโลก

เหล่ำบุตรชำยตัวดีต่ำงสะสมอ�ำนำจ ดึงขุนนำงมำเป็นพรรค

พวก ท�ำให้พระองค์ผมหงอกขึ้นหลำยเส้นแล้ว ครั้นจะลงมือหนัก

ก็...สำยเลือดตน

ผูท้ีป่รำรถนำอยำกให้ครองบัลลังก์คอืบตุรชำยคนโต กงไห่เฉนิ 

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตวนหวำง ทว่ำเมื่อหลำยปีที่ผ่ำนมำ เฉินเอ๋อร์ถูก

ลอบท�ำร้ำยจนกลำยเป็นคนพกิำร นิว้มือสัน่ระรกิไม่อำจจบัพูก่นัได้  

บ่อยครั้งชักกระตุกจนผู้เป็นบิดำเห็นแล้วปวดใจ ขำดคุณสมบัติ 

จะขึ้นครองบัลลังก์

ผูต่้อมำทีห่มำยตำคอืบุตรคนทีส่ำม กงไห่เหยียน...หนิงหวำง  

ทว่ำกลับเกิดเหตุร้ำยขึ้นอีกครั้ง หลังกำรเดินทำงกระชับสัมพันธ์กับ

แคว้นข้ำงเคียง ถูกคุณไสยสตรีเผ่ำเหมียวเสกหนอนพิษเข้ำมำ 

ในร่ำงกำย เมื่อเห็นเลือดจะคลุ้มคลั่งทุบตีผู้อื่น ขำดคุณสมบัติจะ

ครองบัลลังก์...อีกแล้ว

ยำมนี้เหล่ำบุตรชำยที่ยังเหลืออยู่คือ บุตรชำยคนที่สอง กง-

ไห่หนำน...อันหวำง บุตรชำยคนที่สี่ กงไห่จิ้ง...คังหวำง บุตรชำย 

คนทีห้่ำ กงไห่เซยีว...รุย่หวำง บตุรชำยคนทีห่ก กงไห่ปิน...เล่อหวำง

ถึงผู้ที่หมำยตำจะถูกเขี่ยกระเด็นไปแล้วสอง ทว่ำยังเหลือ 

อีกสี่

ครัน้จะจบัไม้สัน้ไม้ยำวกเ็กรงว่ำจะผดิต่อฟ้ำดนิเกนิไป สดุท้ำย

พระองค์จึงตดัสนิใจจะท�ำให้พวกเขำแข่งขนักนัอย่ำงเท่ำเทยีม ดแูล้ว

บรรดำบตุรชำยทัง้หลำยของพระองค์กมี็พรรคพวกไม่น้อย ยำมนีท้ี่

เป็นรองผู้อื่นอยู่ก็คือบุตรชำยคนที่ห้ำ...เซียวเอ๋อร์

เซียวเอ๋อร์ถือก�ำเนิดจำกสตรีที่พระองค์รักที่สุด แต่นำงอำยุ

สัน้ยิง่นกั หลงัจำกให้ก�ำเนดิบุตรกต็กเลือดส้ินใจ ทิง้ไว้เพยีงบตุรน้อย
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ที่ไร้มำรดำ ยำมพระองค์มองใบหน้ำเขำจึงมักจะเอ็นดูกว่ำผู้อื่น

เฮ้อ...หำกสหำยรกัไม่เกษียณอำยรุำชกำรไปก่อนเวลำ คงจะ

มีผู้ที่ไว้ใจได้ให้พระองค์ปรึกษำ ยำมนี้มองไปที่ใดก็เห็นแต่เซี่ยกงกง

หรือเซี่ยหยำง ขันทีชรำผู้จงรักภักดีเหลืออยู่

“เซ่ียหยำง เจิน้3 เป็นห่วงเซยีวเอ๋อร์ เกรงว่ำเขำจะได้รบัควำม

อยุติธรรม”

“ในควำมเหน็กระหม่อม บรรดำหวำงเย่4 ทัง้หลำยล้วนแต่แต่ง

สตรีสกลุใหญ่เข้ำต�ำหนกั รุย่หวำงกลบัมแีต่สตรธีรรมดำคอยอุน่เตยีง 

ที่พอจะเชิดหน้ำได้ก็มีเพียงสวี่เช่อเฟย เช่นนั้นฝ่ำบำทไม่พระรำช-

ทำนกำรสมรสกับสตรีสกุลใหญ่สักคนสองคนเล่ำพ่ะย่ะค่ะ”

โอรสสวรรค์แค่นเสียงเฮอะในล�ำคออย่ำงฉุนเฉียว “สตรีสกุล

ใหญ่? บุตรตัวดีผู ้อื่นแต่งเอำไปหมดแล้ว ยังจะเหลือสตรีใดให้ 

เซียวเอ๋อร์ของเจิ้นอีก”

“ทูลหวงซ่ำง ทำงเจียงหนำนยังมีพ่ะย่ะค่ะ”

ทำงเจยีงหนำน?...โจวกัว๋กง5  หรือโจวเจิ้งอวี้สหำยรักผู้อยำก

เกษยีณอำยรุำชกำรไปนอนกอดภรรยำและอนทุัง้หลำยเมือ่สบิกว่ำ

ปีก่อนน่ะหรือ

“ดี...ดี...ดี”

“ทว่ำสำวงำมสกุลโจวมีอยู่หลำยคน โจวหรูซวง โจวหรูเมิ่ง 

โจวหรูเหม่ย โจวหรูอิง โจวหลินอวี้ ไม่สู้หวงซ่ำงเสี่ยงทำย ชื่อของ

สตรีใดกระเด็นไปไกลสุดก็เอำผู้นั้น”

“เอ๋? เหตุใดคนที่ห้ำจึงไม่ใช้ค�ำว่ำหรูเล่ำ” 

“ทูลหวงซ่ำง โจวหลินอวี้มีแฝดพี่นำมว่ำโจวหลินซี เป็นบุตร

ฝำแฝดชำยหญิง โจวกั๋วกงจึงตั้งชื่อพวกเขำแตกต่ำงเพรำะน�ำ 

สิริมงคลมำให้ รักใคร่บุตรธิดำคู่นี้เป็นอย่ำงมำก”
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“เจิ้นเข้ำใจแล้ว ไม่ว่ำจะปัญหำใดก็มีแต่เจ้ำที่รู้ใจเจิ้น เช่นนั้น

ก็เอำตำมนี้!”

เซ่ียกงกงลอบปำดเหงื่อ ยำมนี้หวงซ่ำงทรงกลัดกลุ ้มจน 

ผมหงอกแล้วครึ่งศีรษะ ท่ำนกั๋วกง ต้องล่วงเกินท่ำนแล้ว ถือว่ำเป็น

ดอกเบี้ยที่ท่ำนรีบหนีจำกเมืองหลวงก่อนเวลำก็แล้วกัน

3 ค�ำแทนตัวหวงตี้
4 ค�ำเรียกบรรดำศักดิ์หวำงอย่ำงเคำรพ
5 บรรดำศักดิ์ชั้นกง รองจำกชั้นหวำง
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บทที่หนึ่ง

ตัวเกียจคร้านสกุลโจว

เจียงหนาน 

เดิมทีดินแดนเจียงหนานนั้นเป็นศูนย์กลางระหว่างแดน

ใต้และแดนเหนือของรำชวงศ์ต้ำเว่ย เหล่ำขุนนำงท่ีมำประจ�ำกำร

ล้วนแต่อ้วนท้วนสมบูรณ์ ผลประโยชน์ทบัซ้อนมำกมำย เข้ำมอืขวำ

สิบส่วน ออกมือซ้ำยส่งไปนครหลวงฉำงอันเพียงสำมส่วน

หมงิอนัตีพ้โิรธเรือ่งนีอ้ย่ำงยิง่ สมบตัแิผ่นดนิถกูขนุนำงละโมบ

ยักยอกเอำไปไม่น้อย

จนกระทั่งกำรมำของท่ำนกั๋วกงผู้เป็นขุนนำงที่โอรสสวรรค์ 

รักใคร่ประดุจพี่น้องร่วมอุทร ดินแดนเจียงหนำนก็เปล่ียนไป ผล-

ประโยชน์มำกมำยที่เข้ำกระเป๋ำขุนนำงถูกท่ำนกั๋วกงใช้วิธีกำร 

เด็ดขำดรุนแรงอย่ำงยิ่งเพื่อน�ำกลับคืนสู่ท้องพระคลัง 

สิบกว่ำปีก่อนชำวบ้ำนเล่ำลือว่ำสมบัติที่ถูกยักยอกน้ัน

มำกมำย ต้องขนย้ำยจำกเจยีงหนำนไปนครหลวงฉำงอนักันนำนถึง

สำมเดือน ศีรษะขุนนำงหลุดจำกบ่ำกองพะเนินเป็นภูเขำ
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หลังจำกนั้นท่ำนกั๋วกงก็พยำยำมล้ำงมือจำกแวดวงขุนนำง 

ยำมนี้ท�ำหน้ำที่เพียงตรวจสอบขุนนำงที่มำประจ�ำกำรเจียงหนำน

เท่ำนัน้ แน่นอนว่ำต้องเป็นผูแ้ทนพระองค์ทีม่อี�ำนำจดุจโอรสสวรรค์

ลงมำบัญชำกำรด้วยตนเอง

ชื่อเสียงเมื่อยังหนุ่มแน่น ท่ำนกั๋วกงผู้นี้เป็นแม่ทัพใหญ่ที่

แคว้นอื่นได้ยินนำมแล้วต้องถอยทัพห่ำงร้อยลี้ เป็นเสำหลักของ 

รำชวงศ์ต้ำเว่ย เป็นขุนศึกคู่ใจของโอรสสวรรค์

ว่ำด้วยนำยท่ำนกั๋วกงแห่งสกุลโจวนั้นเป็นบุรุษรูปงำม แม ้

ยำมนี้จะอำยุอำนำมไม่น้อยกลับยังคงสง่ำผ่ำเผย รอบกำยนั้นมี

ภรรยำเอกโฉมงำม อนุภรรยำอีกแปดนำงล้วนแต่กิริยำอ่อนหวำน

น่ำรักใคร่ มีบุตรธิดำพรั่งพร้อม

บุตรชำยคนโตมีนำมว่ำ โจวลู่เสียน คุณชำยใหญ่ท่ำนน้ีถือ

ก�ำเนิดจำกภรรยำเอก ในอนำคตแน่นอนว่ำต้องได้เป็นผู้สืบทอด

ต�ำแหน่ง มีอุปนิสัยสุขุม อ่อนโยน สุภำพ เป็นท่ำนกั๋วกงน้อยที ่

สำวงำมทั่วเจียงหนำนใฝ่ฝันจะปีนเตียง

บุตรชำยคนรองมีนำมว่ำ โจวลู่คง ถือก�ำเนิดจำกภรรยำเอก

เช่นกัน รูปโฉมคมคำยยิ่ง ห้ำวหำญดุดันไม่แพ้ท่ำนกั๋วกงในวัยหนุ่ม 

ยำมนี้เป็นถึงรองแม่ทัพ

บุตรสำวทั้งห้ำมีนำมว่ำ โจวหรูซวง ก�ำเนิดจำกอนุใหญ่  

โจวหรูเมิ่ง โจวหรูเหม่ย ก�ำเนิดจำกอนุรอง โจวหรูอิง ก�ำเนิดจำก 

อนุสี่ อนุสำม อนุห้ำ อนุหก และอนุเจ็ดนั้นล้วนแต่ยังไม่มีบุตรธิดำ

ทว่ำท่ีท่ำนกั๋วกงรักใคร่มำกที่สุดกลับเป็นบุตรธิดำท่ีเกิดจำก

อนุภรรยำคนที่แปด นำงให้ก�ำเนิดฝำแฝดชำยหญิงหนึ่งคู่ เรียกว่ำ

ครรภ์มังกรหงส์ นำมว่ำโจวหลินซีและโจวหลินอวี้

ไม่ว่ำมองด้ำนใด สกลุโจวกค็อืสกลุใหญ่มชีือ่เสยีงดงีำมสัง่สม
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มำเนิ่นนำน จวบจนกระทั่งโจวหลินซีเข้ำสู่วัยหนุ่ม...

“คณุชายขอรับ คณุชายรองน�าก�าลงัทหารมาจบับ่อนพนนั

นะขอรับ รีบหนีเถอะ”

เสียงกระหืดกระหอบของบ่ำวรับใช้รูปร่ำงผอมบำงรีบ มำ 

กระซิบนำยตนเองที่ก�ำลังเล่นพนันกัดสุนัขอยู่

“เสี่ยวเฮย เจ้ำพูดให้มันดังๆ ข้ำไม่ได้ยิน”

“คุณชำยรองก�ำลังจะมำจับบ่อนพนันกัดสุนัขเถื่อนขอรับ!!!”

เพียงสิ้นเสียงบ่ำวรับใช้ คุณชำยรูปร่ำงผอมบำงก็สะดุ ้ง 

เหลือบมองซ้ำยขวำก่อนจะวิ่งหนีไปอีกทำง เสี่ยวเฮยมองตำม 

ผู้เป็นนำยพลำงปำดเหงื่อ คุณชำยวิ่งไม่รอข้ำเลย...

จำกนั้นก็วิ่งเหยำะๆ ตำมไปอย่ำงรวดเร็ว

“โจวหลนิซว่ิีงหนไีม่คดิชวิีต เกรงว่ำบ่อนพนนันีน่้ำจะอนัตรำย 

พวกเรำ รีบหนี!” เสียงคุณชำยเสเพลท่ำนหนึ่งร้องขึ้นบอกสหำย  

ดูจำกทศิทำงกำรวิง่หนขีองอดตีสหำยร่วมวงพนนัเมือ่ครู ่บ่อนพนัน

แห่งนี้ต้องมีปัญหำเกิดขึ้นแล้วแน่นอน

วิง่ตำมโจวหลินซย่ีอมไม่พลำดท่ำโชคร้ำย เจ้ำคนผูน้ั้นประหน่ึง

เทพเอ้อร์หลำงสำมตำมองเห็นทุกสิ่ง ล้วนแต่หนีรอดทุกครั้ง! พวก

เรำ วิ่ง วิ่งตำมให้ทัน!

ไม่นำนนัก ทหำรกลุ ่มใหญ่น�ำโดยรองแม่ทัพโจวก็มำถึง 

คณุชำยรองสกลุโจวกวำดสำยตำมองไปรอบๆ พบว่ำไม่มโีจวหลนิ-

ซีแล้วก็วำงใจ

หำไม่หำกท่ำนพ่อผู้ล�ำเอียงทรำบว่ำเขำจับน้องชำยตนเอง 

ในวงพนัน ท่ำนพ่อต้องขุ่นเคืองไม่กินข้ำวปลำอีกแน่ พำลไม่มอง

หน้ำมำรดำเขำอีก
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แต่ไหนแต่ไรท่ำนพ่อซื่อตรงหนักแน่นดุจขุนเขำ จนกระทั่ง 

เจ้ำน้องชำยไม่ได้ควำมผู้นี้ท�ำให้ท่ำนพ่อเลอะเลือนไปจนสิ้น

“ท่ำนรองแม่ทัพขอรับ บ่อนพนันกัดสุนัขนี้เป็นบ่อนเถื่อน 

เจ้ำของคือเหล่ำหยำง” นำยทหำรผู้หนึ่งว่ำพร้อมจับร่ำงอ้วนท้วน

ของเหล่ำหยำงวำงตุ้บลงตรงหน้ำ

“นำยท่ำนขอรับ ข้ำถูกจ้ำงวำนมำดูแลเท่ำนั้น ควำมจริง 

บ่อนพนันนี้เป็นของคุณชำยสำมสกุลโจว”

สิ้นประโยค เหล่ำหยำงก็หงำยหลังตึงเพรำะถูกรองแม่ทัพ 

โจวถีบ เขำเอ่ยอย่ำงฉุนเฉียว “เหลวไหล น้องชำยข้ำใช่ผู้ที่เจ้ำจะ 

เอำชื่อมำกล่ำวอ้ำงได้หรือ เจ้ำเปิดบ่อนพนันเถื่อน ท�ำผิดกฎหมำย

บ้ำนเมือง ยังคิดจะลำกผู้ใดลงน�้ำขุ่นด้วยอีก หำกเจ้ำกล่ำวพล่อยๆ 

อีกเพียงครึ่งค�ำ ข้ำจะตัดลิ้นเจ้ำให้สุนัขกิน”

เหล่ำหยำงมองรองแม่ทัพโจวผู้ดุดันตำปริบๆ ดวงตำยิบหยี

ปริ่มน�้ำตำเล็กน้อย ครั้นจะแฉว่ำเจ้ำของบ่อนพนันเถื่อนตัวจริง 

คือโจวหลินซีก็ไม่กล้ำอีกแล้ว

โจวลู่คงลอบก�ำหมดัเลก็น้อย ดเูอำเถดิ เดีย๋วน้ีปีกกล้ำขำแขง็

ถงึขัน้อยูเ่บือ้งหลงับ่อนพนนั! กลบัจวนไปเขำจะต้องไล่เตะน้องชำย

จอมก่อปัญหำสักครั้งจึงจะหำยหงุดหงิดใจ

จวนสกุลโจว

“รูปโฉมมารดายังอ่อนเยาว์อย่างยิ่ง หากข้าพบเจอ 

กลำงถนน ไม่แคล้วว่ำต้องเข้ำใจผดิคดิว่ำเป็นสำวงำมอนัดบัหนึง่แน่”

ภรรยำเอกของท่ำนกัว๋กงนำมว่ำ หลีห่รงหรง อำยอุำนำมน้อย

กว่ำสำมีไม่กี่ปี นำงมองดูหนุ่มน้อยที่เป็นบุตรชำยของอนุฉอเลำะ

บีบนวดเอำใจตนเองแล้วได้แต่ยิ้มแย้มพลำงเอำพัดตี “เจ้ำเด็กผู้น้ี
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ช่ำงปำกหวำน บอกมำรดำมำ เจ้ำไปก่อเรื่องอะไรไว้”

โจวหลินซียิ้มแย้มเต็มใบหน้ำ วำงตลับแป้งจำกหอพันบุปผำ

ให้ภรรยำเอกของบิดำ “มำรดำขอรับ เดิมทีข้ำมีใจกตัญญู ได้ยินว่ำ 

ที่หอพันบุปผำมีแป้งผัดหน้ำใหม่เข้ำมำ จึงไปเลือกซื้อให้ท่ำน ยำม

กลับเดินผ่ำนบ่อนพนันกัดสุนัข...”

นำงส่ำยหน้ำเบำๆ “เจ้ำร่วมเล่นพนนั ยำมน้ีกลวัพ่ีรองเจ้ำมำ

คิดบัญชี ถูกหรือไม่”

“มำรดำเข้ำใจข้ำที่สุด”

โจวหลินซบีีบนวดให้นำงอย่ำงเอำอกเอำใจ นำยหญงิของบ้ำน 

มองค้อนลกูเลีย้งแวบหนึง่ ก่อนจะเปิดตลบัแป้งด ูเขำรบีกล่ำวเอำใจ

ว่ำ “นี่เป็นของชั้นหนึ่งจำกหอพันบุปผำ ข้ำซื้อมำให้มำรดำเพียง 

คนเดยีว อีเ๋หนยีง6 อืน่ๆ ล้วนมไิด้ ในใจข้ำของดปีำนน้ีย่อมต้องเป็น

มำรดำเท่ำนั้นที่สมควรได้รับ”

“ฮึ! เจ้ำเด็กปลิ้นปล้อน อีกสองสำมวันเจ้ำก็ไปซื้อมำเอำอก

เอำใจพวกนำงอยู่ดี”

“ข้ำรับรองว่ำจะซื้อของชั้นรองมำให้พวกนำงขอรับ”

“เอำเถอะ เห็นแก่ที่เจ้ำมีใจกตัญญู มำรดำจะพูดคุยกับพี่รอง

ให้เจ้ำ”

โจวหลินซียิ้มแย้ม ขยันบีบนวดเอำใจเข้ำไปอีก

นำงมองลูกเล้ียงของตนพลำงทอดถอนใจ รูปโฉมของโจว-

หลินซีนั้นถอดมำจำกอนุแปดโดยแท้ เป็นบุรุษยังรูปโฉมงดงำม 

เย้ำยวนปำนบุปผำไม่แตกต่ำงจำกโจวหลินอวี้ผู้เป็นน้องสำว ครั้น

มองดูเนื้อตัวก็ผอมบำงด้วยเกียจคร้ำนฝึกยุทธ์ หำกไม่สวมอำภรณ์

6 ค�ำเรียกภรรยำน้อยของพ่อ
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บุรุษ ผู้คนในเจียงหนำนคงแยกพี่น้องฝำแฝดคู่นี้ไม่ออก 

แต่พ่ีน้องครรภ์เดียวกัน นิสัยกลับแตกต่ำงรำวผืนฟ้ำกับผืน

ปฐพี

โจวหลินซีต้ังตัวเป็นอันธพำลใหญ่แห่งเจียงหนำน ไม่ว่ำจะ 

กินเต้ำหู้สำวงำม เล่นกำรพนัน เป็นลูกค้ำประจ�ำของหอคณิกำ ดื่ม

สุรำ สมคบกบัสหำยเสเพลชกต่อยผูอ้ืน่ น�ำเรือ่งปวดหวัมำไม่เว้นวนั 

แต่ถึงกระนั้นก็ปำกหวำน รู้จักทำงหนีทีไล่ นำยท่ำนกั๋วกงและนำง

อยำกเงื้อมือตีก็ตัดใจไม่ลง

ส่วนโจวหลินอวี้กลับเรียบร้อยอ่อนหวำน กิริยำมำรยำท

งดงำม ใจบุญสุนทำน แม้แต่มดตัวเดียวยังไม่กล้ำฆ่ำ ศรัทธำใน 

พุทธองค์ ทุกสำมวันต้องเข้ำวัดประจ�ำตระกูลไปฟังธรรม เป็น 

บุตรสำวอนุที่ทั่วเจียงหนำนเล่ำลือถึงควำมดีงำม

นำงยงันกึแค้นจนใจจะขำด เหตุใดอวีเ้อ๋อร์ผูอ่้อนหวำนจงึไม่

เกิดในครรภ์นำง จะได้เป็นลูกภรรยำเอก แต่งออกให้บุรุษที่ดีอย่ำง

เต็มภำคภูมิ ไม่ถูกทำงบ้ำนสำมีตรำหน้ำว่ำเป็นลูกของอนุ

แต่โลกหล้ำล้วนไม่ให้นำงสมหวัง...

“เจ้ำเองก็อย่ำก่อเรื่องมำกนัก” นำงเอ่ยด้วยควำมกลัดกลุ้ม

“ขอรับมำรดำ ซีเอ๋อร์จะจดจ�ำเอำไว้”

“ฮึ! จดจ�ำแต่มิเคยกระท�ำตำม”

“มำรดำอย่ำโกรธข้ำ ข้ำเป็นห่วงสขุภำพมำรดำนะขอรบั หำก

โกรธมำกไป ไม่สบำยจะท�ำอย่ำงไร”

“เจ้ำเด็กปล้ินปล้อน หำกห่วงมำรดำจริง เจ้ำควรเอำอย่ำง 

พ่ีใหญ่พ่ีรอง เจ้ำเคยนับหรือไม่ ตั้งแต่เจ้ำโตเป็นหนุ่ม มำรดำต้อง

ตำมไปขออภัยกี่บ้ำนแล้ว หมดต�ำลึงเงินเพื่อเจ้ำไปเท่ำใดแล้ว ต้อง

ให้มำรดำขำยสินเดิมมำปรนเปรอควำมเสเพลของเจ้ำหรือไม่”
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“พี่ใหญ่พี่รองเก่งกำจเพรำะเกิดในครรภ์มำรดำ ข้ำเป็นเพียง

บุตรอนุผู้หนึ่ง เก่งกำจไปก็มิได้สิ่งใด ใต้หล้ำนี้มีตัวเหลวไหลเช่นข้ำ

อยู่ทั้งคน พี่ใหญ่พี่รองย่อมโดดเด่นที่สุด”

นำยหญิงบ้ำนโจวทนควำมสอพลอของลูกเลี้ยงไม่ไหว เอำ

พัดตีเขำพลำงถลึงตำดุ “เจ้ำดีแต่กล่ำวอ้ำงไปเรื่อยเปื่อย บิดำเจ้ำ 

คำดหวงัต่อบตุรธิดำทกุคน ครัน้จะว่ำข้ำล�ำเอยีงดดู�ำดดูแีต่บตุรชำย

ตนก็มิใช่ อำจำรย์เก่งกำจทั่วหล้ำที่สรรหำมำ เจ้ำก็ท�ำให้พวกเขำ 

ถอดใจ กลั่นแกล้งเสียจนเล่ำขำนว่ำให้สอนโจวหลินซี สอนสุนัขป่ำ

ดุร้ำยยังดีเสียกว่ำ ครั้นจะแข็งใจตีสักแปะ อนุแปดก็ร้องห่มร้องไห้

รอประหนึ่งข้ำเป็นนำยหญิงใจร้ำย”

ศำสตร์ใดๆ ของยอดอำจำรย์ที่สรรหำมำให้ โจวหลินซีล้วน 

ตีแตกกระเจิงไปสำมบ้ำนแปดบ้ำน ถนัดเพียงเรื่องเสเพล อำทิ  

ฟังเสียงลูกเต๋ำว่ำออกสูงหรือต�่ำ สุรำใดรสเลิศกลับรู้หมด! เรื่อง

ชนช้ันล่ำงล้วนแต่เจนจัดประหนึ่งเป็นชำวบ้ำนธรรมดำ มิใช่บุตร

หลำนผู้ดีมีฐำนะ

ยังโชคดีที่พอแข็งใจเรียนหมัดมวย กระบี่พอป้องกันตนเอง 

ได้ หำไม่ ไม่รู้วันใดจวนแห่งนี้จะได้รับข่ำวร้ำยว่ำโจวหลินซีวิ่งไป

สะดุดก�ำปั้นผู้อื่นจนตำย

บุตรชำยอนุผู้นี้ท�ำให้นำงผมหงอกหลำยเส้นแล้วจริงๆ นะ!
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บทที่สอง

ตัวปัญหา

โทสะของโจวลู่คงพุ่งสูงสามจั้งยามกลับมาถึงจวน เหล่า

บ่ำวไพร่ล้วนหลบหน้ำเพรำะทรำบว่ำพำยุใหญ่ก�ำลังจะถล่ม

ไม่ต้องเดำให้มำกควำม ทั้งจวนมีตัวปัญหำเพียงหนึ่งเดียว...

“คุณชำยสำมตัวดีของพวกเจ้ำอยู่ที่ใด” โจวลู่คงคว้ำเสื้อบ่ำว

รูปร่ำงผอมบำงได้ผู้หนึ่ง ตะคอกถำมด้วยแรงโทสะ

บ่ำวรับใช้ละล�่ำละลักตอบ “อยู่เรือนฟูเหรินขอรับ”

คุณชำยรองแห่งบ้ำนโจวปล่อยบ่ำวรับใช้ลง ร่ำงผอมบำงนั้น

รีบวิ่งหนีไปอีกทำง เขำเดินอย่ำงสุขุมไปที่เรือนของมำรดำ คิดในใจ

ว่ำครำนี้ไม่ว่ำมำรดำจะทัดทำนอย่ำงไร เขำก็จะต้องช�ำระควำม 

น้องชำยผู้เหลวไหลให้ได้

เปิดบ่อนพนนัเถือ่น หำกเรือ่งนีท้ำงหวงซ่ำงทรำบเข้ำ จะมอง

หน้ำบิดำอย่ำงไร

“คงเกอ เจ้ำนั่งลงด่ืมชำกับมำรดำก่อน” ทันทีที่บุตรชำย 

คนรองก้ำวเข้ำมำในห้องโถงของเรือน ผู้เป็นมำรดำก็เอ่ยทักเสียง
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หวำน ด้ำนหลังยังมีโจวหลินซีคอยบีบนวดไม่ห่ำง

“มำรดำ ข้ำมำเพื่อ...”

“เจ้ำดูซีเกอ เขำไปหอพันบุปผำเอำแป้งมำฝำกมำรดำ แต่ 

เด็กคนนี้เหลวไหลนัก เดินผ่ำนบ่อนพนันก็แวะเล่น เจ้ำอย่ำถือสำ

หำควำมเขำนักเลย” ส่วนหนึ่งกล่ำวถึงควำมกตัญญูอันน้อยนิด  

อีกส่วนคือพยำยำมลดโทสะบุตรชำยคนรอง นำงย้ิมแย้มคล้ำย 

ไม่ใส่ใจสีหน้ำปำนเทพจงขุยปรำบปีศำจ

ใบหน้ำโจวลูค่งบิดเบ้ียว มำรดำถกูจิง้จอกพนัปีตนนีห้ลอกลวง

แล้ว แวะเล่นพนันบ้ำบออะไร เป็นเจ้ำของเบื้องหลังบ่อนพนัน 

สิไม่ว่ำ!

“พี่รอง ข้ำผิดไปแล้ว”

ข้ำผิดไปแล้ว ค�ำนี้คล้ำยเป็นค�ำติดปำกโจวหลินซีไปเสียแล้ว 

ทรำบดีว่ำผิดแต่มิเคยปรับปรุง แล้วดูใบหน้ำยิ้มแย้มนั่น เหมือน

ส�ำนึกผิดที่ใด

ส�ำนึกผิดอย่ำงระรื่นชื่นบำนปำนนั้น หำกยำมอำรมณ์สดใส

จะไม่หัวเรำะทั้งวันหรือ

มำรดำมองอย่ำงไรว่ำส�ำนึกผิด...

โอ...นอกจำกบิดำเขำจะเลอะเลือน มำรดำยังเป็นไปอีกคน

ด้วยหรือ

“คงเกอ ซเีกอเองกส็�ำนกึผดิแล้ว เจ้ำเป็นพีช่ำย อย่ำงไรก็อย่ำ

ขุ่นเคืองน้องชำยเลย”

โจวลูค่งดืม่ชำ เอำเถดิ วนัหน้ำก่อนจะตเีจ้ำจิง้จอกพนัปีตนนี้ 

ต้องดบูดิำกบัมำรดำให้ดว่ีำอยูห่รอืไม่ วนันีค้งต้องจ�ำใจยอมไปก่อน

โจวหลินซีลอบอมยิ้ม สุดท้ำยพี่รองก็พ่ำยแพ้มำรดำตั้งแต ่

เข้ำจวน
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หึๆ...

หลังรอดพ้นเคราะห์จากก�าปั้นพี่รอง โจวหลินซีก็กลับ

เรือนของตนที่อยู่ท้ำยจวน ติดกับสวนบุปผำแสนงดงำมที่โจวหลิน-

อวี้น้องสำวปลูกดูแลอย่ำงดี

“เสี่ยวเฮย อวี้เอ๋อร์เล่ำ”

“คุณหนูห้ำยังไม่กลับจำกวัดขอรับ”

“ระยะนี้มีผู้ใดกล่ำวถึงนำงเสียหำยบ้ำงหรือไม่”

“ไม่มีขอรับ ตั้งแต่คุณชำยสกุลเป้ำถูก ‘ผู้ใดไม่ทรำบ’ ตีขำหัก

ไป ยำมนี้ไม่มีผู้ใจกล้ำกล่ำวค�ำหยำบโลนถึงคุณหนูห้ำแล้ว”

โจวหลินซีแค่นเสียงขึ้นจมูก เจ้ำลูกตะพำบสกุลเป้ำไยเขำจะ

จ�ำไม่ได้ อีกทั้งเขำยังกล้ำยอมรับหน้ำตำชื่นบำนกับบิดำอีกด้วยว่ำ

ได้จ้ำงวำนนักเลงหัวไม้ไปท�ำร้ำยผู้อื่นจริง

เฮอะ! เรื่องใดจะต้องเปลืองมือเท้ำตนเอง เสี่ยงคุกตะรำงกับ

เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองด้วยเล่ำ

หำกเจ้ำอ้วนสกลุเป้ำไม่กล่ำวถงึอว้ีเอ๋อร์น้องรกัของเขำว่ำเป็น

เพียงบุตรอนุ มีคุณชำยบ้ำนใดยอมยกขึ้นเป็นภรรยำเอกก็นับว่ำ 

เป็นวำสนำนำง ทั้งยังกล่ำววำจำแทะโลมประหนึ่งอวี้เอ๋อร์เป็น 

หญิงคณิกำให้ผู้อื่นหยำบโลนใส่

คนเช่นโจวหลินซีไม่เล่นงำนถึงตำยก็นับว่ำเมตตำแล้ว

“ไปรับนำงกลับจำกวัดกันเถอะ คืนนี้ข้ำจะไปหอคณิกำ รับ

นำงกลับมำเร็วหน่อยก็ดี”

เสี่ยวเฮยรู้ใจผู้เป็นนำย เตรียมอำชำสีขำวชั้นดีมำรอไว้แล้ว 

หลังคุณชำยควบม้ำน�ำหน้ำ บ่ำวรับใช้ก็ปำดเหงื่อวิ่งเหยำะๆ ตำม 

มุ่งหน้ำสู่วัดที่คุณหนูห้ำชอบไปเยือน
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วดัไท่หรำนเป็นวดัเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ ตัง้อยู่บนยอดเขำไม่ไกล

นกัจำกตวัเมอืงเจยีงหนำน ใช้เวลำเพยีงหนึง่เค่อกเ็ดนิทำงมำถงึ เป็น

วดัประจ�ำตระกลูโจวทีผู่อ้ืน่ไม่สำมำรถมำเยอืนหำกไม่ได้รบัอนุญำต

จำกท่ำนกั๋วกง เพรำะยึดถือว่ำบรรพชิตต้องกำรควำมสงบนั่นเอง

โจวหลินอวี้เพิ่งเติมน�้ำมันตะเกียงเสร็จ มองเห็นพ่ีชำยท่ีขี่

อำชำสูงใหญ่มำแต่ไกล เหล่ำสำวใช้รบีเตรยีมเกบ็ข้ำวของกลบัทนัที

“พ่ีชำยสำม พักเหนื่อยก่อนดีหรือไม่” โจวหลินอวี้เอ่ยถำม

เสียงอ่อนหวำน

โจวหลินซีนึกถึงเรื่องดีๆ ที่จะไปท�ำคืนนี้จึงเอ่ยปำกปฏิเสธ 

“รีบกลับเถอะ” เขำมีนัดหมำยพบกับคนงำมเยวี่ยเหม่ย ไม่อยำก

รั้งรอให้มำกควำม

เมือ่ผูเ้ป็นพ่ีชำยพยกัหน้ำให้คนขับรถม้ำรบีน�ำรถม้ำมำ สำวใช้ 

สี่คนก็รีบพำโจวหลินอวี้ขึ้นรถม้ำเพื่อกลับยังจวนกั๋วกง โจวหลินซ ี

ขี่อำชำเหยำะๆ น�ำหน้ำรถม้ำ

ภำพโจวหลินซีขี่อำชำน�ำหน้ำรถม้ำของน้องสำวเป็นภำพที่

ชำวเจียงหนำนล้วนคุ้นเคยดี 

ระหว่ำงทำงกลับจวนกั๋วกงนั้นย่อมผ่ำนถนนสำยหลัก โจว-

หลินซีเห็นแม่เล้ำสวมอำภรณ์แดงยืนยิ้มกว้ำงปำกจะฉีกถึงใบห ู

ส่งมำให้ตนตั้งแต่ไกล จึงชักอำชำเข้ำไปใกล้ๆ 

แม่เล้ำเอ่ยเสียงหวำน “นำยน้อยโจว เยวี่ยเหม่ยคนงำมรอ

ท่ำนบนห้องคืนนี้แล้วเจ้ำค่ะ”

“ด ีด ีประเดีย๋วข้ำรบีกลบัมำ” พดูจบโจวหลนิซกีโ็ยนสองต�ำลงึ

เงินให้เเม่เล้ำ

“นำยน้อย ผู้น้อยยกเลิกนำยอ�ำเภอเฉิงเพื่อท่ำน...”

โจวหลนิซเีพิม่ให้นำงอกีสำมต�ำลงึ เขำถกูท่ำนพ่อลดเบ้ียหวดั
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ท�ำโทษตัง้แต่ก่อเรือ่งครำก่อน ยำมนีย้งัมำถกูแม่เล้ำหน้ำเลอืดรดีไถ

อีก บัดซบนัก ถ้ำมิใช่เพรำะเยวี่ยเหม่ยคนงำม...

เอำเถอะ อยำกพบคนงำมก็ย่อมมีรำคำสูง

ใบหน้ำหวำนของคณุชำยเสเพลแห่งบ้ำนโจวยิม้กริม่ ชกัอำชำ

ตำมรถม้ำน้องสำวไปอย่ำงร่ำเริง ท่ำทำงดูอย่ำงไรก็เห็นว่ำขำดแต่

กำรร้องประกำศว่ำตนเองมีควำมสุขเท่ำนั้น

แม่เล้ำหมุนตัวกลับมำในหอคณิกำ เดินขึ้นไปบนชั้นสอง

เพรำะบ่ำวรับใช้กระซิบว่ำมีลูกค้ำใหม่มำเยือน นำงจัดปิ่นและ

อำภรณ์ให้เข้ำที่ จำกนั้นฉีกยิ้มหวำนหยดมุ่งตรงไปหำคุณชำย 

สองท่ำนที่นั่งอยู่โต๊ะริมค่อนไปทำงถนนสำมำรถมองเห็นไปทั่ว

ละแวก

หนึ่งสวมอำภรณ์สีฟ้ำขำว ดูสุภำพอ่อนโยน

อีกหนึ่งสวมอำภรณ์สีน�้ำเงินเข้ม สวมหมวกสำนมีผ้ำโปร่ง

ปิดบังรูปโฉม แต่หยกพกที่เอวนั้นดูอย่ำงไรก็มีรำคำ คำดว่ำเป็น

คุณชำยตระกูลใหญ่หน้ำบำง เข้ำหอคณิกำครั้งแรกกระมัง

สุ้มเสียงทุ้มต�่ำเอ่ยถำม “สำวงำมเมื่อครู่...”

แม่เล้ำหัวเรำะคิกคัก ตวัดสำยตำค้อนเล็กน้อย “มิใช่สำวงำม

เจ้ำค่ะนำยท่ำน แม้จะโฉมงำมแต่นั่นคือคุณชำยหลินซี บุตรชำยคน

เล็กของท่ำนโจวกั๋วกงอย่ำงไรเล่ำเจ้ำคะ ผู้น้อยขอเตือนท่ำนสักค�ำ

หำกยังอยู่เจียงหนำนเรำ เขำอันธพำลมำก และชังคนท่ีคิดว่ำเขำ

โฉมงำมดุจบุปผำอย่ำงยิ่ง เขำตีขำหัก ตำแทบบอดมำหลำยรำย 

แล้วเจ้ำค่ะ”

ดุร้ำยปำนนั้น? 

“และขบวนรถม้ำที่ผ่ำนไปนั่นคือโฉมงำมอันดับหน่ึงแห่ง 

เจียงหนำน โจวหลินอวี้ น้องสำวฝำแฝดคุณชำยหลินซี นำงจะไป 
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ที่วัดไท่หรำนทุกวัน พี่น้องช่ำงแตกต่ำงกันยิ่ง”

ถูกต้อง แตกต่ำงอย่ำงยิ่ง 

เมื่อครู่ได้ยินว่ำเขำจะมำหำนำงคณิกำชื่อเยวี่ยเหม่ย...

“ข้ำต้องกำรพบเยวี่ยเหม่ย”

แม่เล้ำจะอ้ำปำกปฏเิสธ แต่ทองค�ำหนึง่แท่งทีย่ื่นออกมำจำก

ปลำยแขนเสื้อท�ำให้นำงหุบปำกฉับ พยักหน้ำรับเสียงหวำนหยด 

“นำยท่ำนจะได้พบเยวี่ยเหม่ยในคืนนี้เจ้ำค่ะ”

ยามซวี (19.00-20.59)

หลังไปพบท่านแม่ ออดอ้อนขอต�าลึงเงินเพิ่มเรียบร้อย 

โจวหลนิซีกอ็อกจำกจวนพร้อมบ่ำวรบัใช้คนสนทิ เดนิเข้ำร้ำนเครือ่ง

ประดับ เลือกเอำต่ำงหูหนึ่งคู่ไปไว้ก�ำนัลคนงำมในคืนนี้ จำกนั้นก ็

มุ่งตรงสู่หอคณิกำที่นัดหมำยแม่เล้ำเอำไว้

แม่เล้ำยืนท�ำหน้ำคล้ำยญำติเสีย โจวหลินซีขมวดคิ้วมุ่น ลำง

ไม่ดีตั้งแต่ยังไม่ทันเหยียบหอคณิกำเลยทีเดียว กระนั้นก็ยังสำวเท้ำ

เดินต่อ

“นำยน้อยโจว...”

“เกิดอะไรขึ้น”

“เยวีย่เหม่ยเมือ่ยำมเยน็นัน้จู่ๆ  กต็วัร้อน ข้ำน้อยให้ท่ำนหมอ

หลี่มำดูแลอยู่เจ้ำค่ะ”

โจวหลินซพ่ีนลมหำยใจแรงๆ ไม่พอใจนกั สำยตำเหลอืบเหน็

ท่ำนหมอหลีห่รอืตำเฒ่ำหล่ี หมอชำวบ้ำนทีช่รำงกๆ เงิน่ๆ เดนิออก

มำจำกทำงด้ำนหลัง ชำยชรำถือล่วมยำก�ำชับแม่เล้ำเสียงหนักใจ

“อำกำรแย่ ต้มยำให้นำงดืม่สกัสองสำมเทียบเถอะ ระหว่ำงน้ี 

ให้นำงพักผ่อนให้มำก” กล่ำวจบตำเฒ่ำหลี่ก็รับต�ำลึงเงินค่ำรักษำ
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แล้วรีบร้อนจำกไป

แม่เล้ำช้อนตำมองอย่ำงขอควำมเห็นใจ “นำยน้อยเจ้ำคะ...”

สีหน้ำโจวหลินซียิ่งไม่น่ำมอง เขำอุตส่ำห์พร้อมรบ เตรียมตัว

มำพลิกผ้ำห่มอย่ำงดี เกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่ำงไร ไฉนแม่เล้ำจึงดูแล

สตรีในหอไม่ดี ล้อเขำเล่นอยู่หรือ!

“ผู้น้อยรับรองว่ำครั้งหน้ำจะมิให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกเจ้ำค่ะ  

ระยะนี้เยวี่ยเหม่ยดีดพิณที่นำยน้อยก�ำนัลมำให้จนดึกดื่นทุกคืน 

หมำยใจจะเล่นพิณให้นำยน้อยฟัง กลับต้องมำล้มป่วยเสียก่อน”

โจวหลินซีลอบพยักหน้ำพึงพอใจ อย่ำงไรคนงำมก็ป่วยไข้

เพรำะอยำกเอำใจเขำ จะใจร้ำยขุ่นเคืองนำงได้อย่ำงไรกัน

“เอำเถอะ นำงหำยดีแล้วข้ำจะมำใหม่”

คล้อยหลังโจวหลินซีจำกไป แม่เล้ำกระซิบคนสนิท “ไปเชิญ

นำยท่ำนที่พักอยู่ห้องใหญ่ชั้นสำมไปยังเรือนกุ้ยฮวำ เยวี่ยเหม่ย

พร้อมจะปรนนิบัติแล้ว”

ริมฝีปำกที่เคลือบไปด้วยชำดสีแดงสดของแม่เล้ำค่อยๆ  

คลี่ยิ้มพึงพอใจ
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คนชั่วช้า

หลังเรื่องดีงามถูกระงับเพราะอีกฝ่ายล้มป่วย โจวหลินซี

ก็เฝ้ำนับวันรอที่จะได้ยลโฉมคนงำม จนกระทั่งบ่ำวรับใช้คนสนิท

แอบมำกระซิบว่ำ คนงำมหำยป่วยแล้ว

โจวหลินซีคึกคักปำนม้ำศึก เตรียมตัวออกจำกบ้ำน แต่งกำย

อย่ำงหรหูรำสมฐำนะคณุชำยสำมแห่งจวนสกลุโจว ท่ำนกัว๋กงทีก่�ำลงั

ชี้แนะบุตรชำยคนรองเรื่องเคล็ดลับทวนอยู่ลำนฝึกหรี่ตำมองบุตร

ชำยตัวปัญหำ โจวลู่คงเห็นดังนั้นจึงทอดถอนใจ

“เขำจะไปหอคณิกำ”

“อีกแล้วหรือ” ท่ำนกั๋วกงครุ่นคิด ครำก่อนตัดเบี้ยหวัดไป ดู

คล้ำยจิ้งจอกน้อยตนนี้ยังไม่ได้รับควำมล�ำบำกเท่ำที่ควรนัก

“หำกเขำไม่อยู่จวน มีสำมสถำนที่หำกบิดำต้องกำรพบตัว 

หนึ่งคือบ่อนพนัน สองคือหอคณิกำ สำมคือเหลำสุรำ”

“อะแฮ่ม” ท่ำนกัว๋กงแสร้งกระแอมไอ “คงเกอฝึกทวนต่อเถอะ 

บิดำต้องไปอบรมอนุแปดเสียบ้ำง นำงละเลยบุตรชำยเกินไปแล้ว”
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โจวลู่คงเงยหน้ำมองท้องฟ้ำ ไปอบรมอนุแปด? ท่ำนพ่อดูถูก

สติปัญญำเขำเกินไปหรือไม่ ประเดี๋ยวตกกลำงคืนก็มีเสียงคิกคัก 

ยำมรุ่งเช้ำมำท่ำนพ่อออกจำกเรือนอนุแปดแล้วอำรมณ์ดีน่ะหรือ

เฮอะ! อย่ำคิดเอำท่วงท่ำเคร่งขรึมมำหลอกบุตรชำยตนเอง

เลย

ทำงด้ำนผู้ถูกกล่ำวถึงอย่ำงโจวหลินซี หลังบ่ำวรับใช้เตรียม

อำชำคูใ่จเรยีบร้อยกม็ุง่หน้ำมำยงัหอคณกิำ แม่เล้ำน�ำพำร่ำงอวบอดั

มำต้อนรับ ยิ้มแย้มรำวกับเห็นต�ำลึงเงินก�ำลังเดินเข้ำหีบสมบัติ

“ข้ำอยำกพบนำง ไม่อยำกสนทนำกับเจ้ำ”

แม่เล้ำหวัเรำะ “นำยน้อยโจวใจร้อนเสยีจรงิ เยวีย่เหม่ยรอพบ

ท่ำนที่เรือนแล้วเจ้ำค่ะ”

หญิงวัยกลำงคนมิได้ใส่ใจวำจำไร้มำรยำท เพรำะทรำบดีว่ำ

เหล่ำคุณชำยทั้งหลำยล้วนมีนิสัยเช่นนี้ กระหำยที่จะยลโฉมคนงำม

จนเห็นนำงเป็นที่ร�ำคำญสำยตำ

สิบปี ยี่สิบปีข้ำงหน้ำ คนงำมที่พวกเขำถวิลหำก็ร่วงโรยตำม

วัยไม่ต่ำงจำกนำง ฮึ! ยี่สิบกว่ำปีก่อนนำงก็เป็นยอดคณิกำอันดับ

หนึ่งเช่นกัน หำกมิใช่เพรำะโง่งมในรัก วันนี้หรือจะตกอับต้องหวน

กลับมำหนทำงเดิม

หน้ำเรือนขนำดใหญ่ที่แม่เล้ำจัดให้ยอดคณิกำพ�ำนักนั้น 

รำยรอบไปด้วยต้นไม้ดอกไม้หลำกชนิด ดูงดงำมประหน่ึงอยู่ใน 

แดนสวรรค์ ทว่ำโจวหลินซีไม่รู้สึกตกตะลึงกับบรรยำกำศนัก เพรำะ

ที่จวนนั้น บิดำเขำปรนเปรอท่ำนแม่มำกกว่ำนี้เสียอีก

สิ่งที่ผู้คนว่ำหำชมยำก เขำล้วนเห็นมำหมดแล้วทั้งสิ้น

ทีศ่ำลำกลำงสวน ท่ำมกลำงกลบีดอกไม้ปลิวไสว คนงำมสวม

อำภรณ์สีชมพูอ่อนจำง ดูน่ำทะนุถนอม นำงก�ำลังบรรเลงเพลงพิณ
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ง่ำยๆ ใบหน้ำก้มต�่ำ พวงแก้มแดงระเรื่อ

คล้ำยสำวงำมที่รอพบชำยคนรักรู้สึกตัว นำงตั้งท่ำจะลุกขึ้น

ยอบกำยคำรวะ ทว่ำโจวหลินซีโบกมือให้นำงบรรเลงต่อ จำกน้ัน 

สำวเท้ำเข้ำไปในศำลำ

แม่เล้ำปรบมือหนึ่งครั้ง สตรีสองนำงก็เข้ำมำบีบนวดเอำอก

เอำใจให้ผ่อนคลำย

“ชมคนงำมบรรเลงเพลงพิณ วำสนำข้ำไม่เลวเลย”

สำวงำมที่เพิ่งบรรเลงจบยิ้มขวยอำย “คุณชำยกล่ำวเกินไป

แล้ว นี่เป็นบทเพลงง่ำยๆ ที่เยวี่ยเยวี่ยเพิ่งหัดส�ำเร็จ” นำงกล่ำวต่อ

เสียงแผ่วเบำ “เพื่อต้อนรับคุณชำยเจ้ำค่ะ”

โจวหลนิซีพอใจในกริยิำของสำวงำม เชยคำงของนำงขึน้เพือ่

จะมอบรำงวัล ทว่ำสะดุดตำกับแป้งผัดหน้ำหนำเตอะที่ใบหน้ำนวล

กลบรอยฝ่ำมือ?

“แม่เล้ำไม่ดีต่อเจ้ำหรือ”

สำวงำมเม้มริมฝีปำก “ท่ำนแม่ดูแลเยวี่ยเยวี่ยอย่ำงดี”

“ไฉนจึงมีรอยนี้”

นำงมีท่ำทีคล้ำยล�ำบำกใจ โจวหลินซีจึงไล่สตรีที่บีบนวดตน

ให้ออกไปเสีย “ตำมแม่เล้ำของพวกเจ้ำออกไป”

ทั้งคู่มองหน้ำกัน ก่อนจะยอบกำยขอตัวออกไป

“คนงำม บอกข้ำมำเถอะ” โจวหลินซีเป็นประเภทรักหน้ำตำ

ตนเองไม่น้อย หำกสำวงำมไม่ยินดีพบเขำ อย่ำงดีเขำก็แค่ระบำย

โทสะโดยกำรไม่มำทีน่ีอ่กี หรอือำจจะกลัน่แกล้งเล็กน้อยเท่ำน้ัน แต่

กำรบงัคบัผูอ้ืน่ให้เตม็ใจรบัเขำเป็นแขกนัน้ เรือ่งนีม้อิำจยอม รปูโฉม

เขำหรือก็นับว่ำหล่อเหลำ สตรีใดยังจะกล้ำปฏิเสธ น่ีถือเป็นเรื่อง

ดูถูกเขำอย่ำงมำก!
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 “ไม่ปิดบังคุณชำย นี่เป็นรอยฝ่ำมือเจ้ำค่ะ แต่มิใช่ฝ่ำมือ 

ท่ำนแม่”

“ผู้ใดกล้ำท�ำร้ำยเจ้ำ” เสยีอำรมณ์นกั จะให้เขำกอดสำวงำมที่

มีรอยฝ่ำมือบนใบหน้ำได้อย่ำงไร

“หลังเยวี่ยเยวี่ยหำยป่วย ตั้งใจจะพบคุณชำยเพียงผู้เดียว  

ทว่ำมีผู้สูงศักดิ์ท่ำนหนึ่ง...”

“เจียงหนำนมีบิดำข้ำควบคุม ผู้ใดจะสูงศักดิ์กว่ำท่ำนกั๋วกง!”

สำวงำมจับมือโจวหลินซี เขียนอักษร ‘รุ่ย’ จำกน้ันต่อด้วย

อักษร ‘หวำง’ จำกนั้นก้มหน้ำ หยำดน�้ำตำไหลริน ดูบอบบำงน่ำ

เวทนำเจ็ดส่วน

รุ่ยหวำง?

โจวหลินซีนิ่งเงียบ “ไฉนเขำจึงมำเจียงหนำน ข้ำไม่ได้ยินข่ำว

ครำว” โดยปกต ิเชือ้พระวงศ์ชั้นหวำงออกจำกเมอืงหลวงหรอืเมือง

บรรดำศกัด์ิ หวงต้ีต้องทรงอนญุำตก่อน จำกนัน้เหล่ำขนุนำงจะแจ้ง

ข่ำวมำยงัเจียงหนำน ทว่ำบดิำเขำกลบัคล้ำยไม่ทรำบเรือ่ง มไิด้มท่ีำที

พร้อมต้อนรับผู้ใด

“ท่ำนผู้นั้นปลอมตัวมำเจ้ำค่ะ เยวี่ยเยวี่ยทรำบเพรำะเขำ 

เขำ...”

“เล่ำมำ”

“คนผู้นั้นถำมท่ำนแม่เกี่ยวกับเรื่องคุณหนู...หลินอวี้”

“น้องสำวข้ำ?”

“เจ้ำค่ะ ผู้มำมีกลิ่นอำยอันตรำยเหลือเกิน ถำมถึงคุณหนูไม่

บอกจุดประสงค์ นั่นย่อมมิใช่เรื่องดีต่อคุณหนูแน่นอน เยวี่ยเยวี่ย

หว่ันเกรงว่ำท่ำนแม่จะบอกเขำตำมประสำคนช่ำงพูด จึงเอ่ยขัด

หมำยจะพำท่ำนแม่ออกไป ทว่ำบุรุษร่ำงเล็กเสียงแหลมผู้หนึ่งกลับ
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ตบหน้ำเยว่ียเยวีย่ สัง่สอนว่ำ ต่อหน้ำรุย่หวำงมทีีใ่ห้คณิกำนำงหนึง่

เอ่ยวำจำที่ไหน”

โจวหลินซีสีหน้ำขรึมลง สำวงำมจึงเอ่ยต่อ “เห็นได้ชัดว่ำเป็น

กงกงผู้หนึ่ง”

โจวหลินซีตบเข่ำฉำด “แล้วเจ้ำ...”

“เยวีย่เยวีย่ยงัป่วย เม่ือถกูฝ่ำมือบุรษุ แม้จะเป็นกงกงกไ็ม่อำจ

ฝืน จึงสลบไปเจ้ำค่ะ เสี่ยวถังที่อยู่ไม่ไกลจึง...ฮึก! นะ...นำงเป็น 

สำวใช้ของเยวี่ยเยวี่ย นำงถูกบีบบังคับ”

“ต�่ำช้ำ!” โจวหลินซีสบถ

“แม้ท่ำนแม่จะอ้อนวอนว่ำเสี่ยวถังยังเด็ก ขอให้เมตตำนำง 

แต่เสี่ยวถังก็ไม่อำจรอดจำกกำรถูกทรมำน ท่ำนแม่กล่ำวว่ำจะแจ้ง

ทำงกำร คนผู้นั้นกล่ำวเพียงว่ำ...ข้ำก�ำลังจะเป็นสำมีโจวหลินอวี้  

ผู้ใดในเจียงหนำนจะกล้ำเป็นศัตรูกับข้ำ”

โจวหลนิซีนิง่เงยีบ “เดรจัฉำนตนนีช่้ำง...” เพลงิโทสะชำยหนุม่

พุ่งสงูสำมจ้ัง เหน็ได้ชดัว่ำเจ้ำรุย่หวำงผูน้ัน้เป็นเพยีงคนถ่อย คนถ่อย

ที่ย�่ำแย่กว่ำอันธพำลใหญ่!

ทรมำนสำวใช้ของคณิกำนำงหนึ่งเพรำะถูกขัดใจ บุรุษชั่วช้ำ

เท่ำนั้นที่ท�ำได้!

“ก่อนเยวี่ยเยวี่ยจะเดินทำงมำเจียงหนำน บ้ำนเดิมเคยอยู่

นครหลวงฉำงอนั ผูค้นในเมืองหลวงล้วนทรำบดว่ีำชือ่เสยีงคนผูน้ั้น

ย�่ำแย่เหลือทน หำกเขำจะแต่งคุณหนูจริง...” กล่ำวจบยอดคณิกำก็

หลั่งน�้ำตำออกมำอีกหลำยหยด “อันตรำยเหลือเกินเจ้ำค่ะ”

โจวหลินซีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนัก ด้วยควำมเป็นห่วง 

น้องสำวฝำแฝดของตนสีหน้ำจึงหม่นคล�้ำ เขำเอ่ยเสียงเคร่งเครียด 

“เจ้ำเล่ำมำให้หมด ชื่อเสียงของคนผู้นั้นเป็นอย่ำงไร”
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“เยวี่ยเยวี่ยเคยได้ยินว่ำ...”

ยิ่งสำวงำมกระซิบเท่ำใด สีหน้ำโจวหลินซียิ่งหม่นคล�้ำ

ประหนึง่ก้นหม้อ เขำวำงก�ำไลใส่มอืหญงิสำวเป็นกำรตอบแทน “ข้ำ

มีธุระ คนงำมพักผ่อนเถิด” จำกนั้นก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจำกหอคณิกำ 

ไม่หันหลังกลับมำแม้แต่น้อย

โจวหลินซสีรปุควำมได้ว่ำ คนสำรเลวผูน้ัน้คอืมำรร้ำย อนัตรำย

ยิ่งกว่ำอันธพำลใหญ่!

เยวี่ยเหม่ยกล่ำวว่ำ คนผู้นั้นมอบสตรีท่ีตนเบ่ือหน่ำยไป 

ปรนเปรอลูกน้อง ไม่ต่ำงจำกคณกิำปรนเปรอกองทพั เยน็ชำไร้หวัใจ

นัก

รสนยิมแปลกประหลำด ไม่ว่ำบรุษุหรอืสตร ีขอเพียงพึงพอใจ 

ล้วนขึน้คร่อมได้ทัง้ส้ิน นกัแสดงงิว้ชำยชือ่ดงัผูห้น่ึงเคยถูกเขำข่มเหง

มำแล้ว

มีข่ำวลืออีกว่ำ เขำกับสหำยคู่ใจ แม่ทัพชำงนั้น ‘มีนัยต่อกัน’ 

ดังนั้นต�ำหนักรุ่ยหวำงจึงยังคงไร้นำยหญิงที่แท้จริง แม้จะมีเช่อเฟย

และอนุมำกมำย ก็มีไว้เพียงปกปิดเรื่องอื้อฉำวเกี่ยวพันกับกำรแบ่ง

ท้อของทำยำทโอรสสวรรค์และแม่ทัพใหญ่ของแผ่นดิน

ว่ำกันว่ำหวงตี้กลัดกลุ้มเรื่องนี้เหลือแสน

ลืออีกว่ำ นักแสดงงิ้วนั้นหลังถูกย�่ำยี แต่คนผู้นั้นก็ไม่ยอม

เลิกรำ นกัแสดงงิว้ผูโ้ชคร้ำยจงึถกูแม่ทพัชำงผูย้ำกจะคำดเดำบบีคัน้

จนฆ่ำตัวตำย

โจวหลินซีทำยว่ำ แม่ทัพชำงหึงหวงรุ่ยหวำงอย่ำงแน่นอน!

ดังนั้นสตรีใดที่ก้ำวเข้ำต�ำหนักรุ ่ยหวำง ล้วนยำกจะบอก

อนำคตได้...

เดิมทีบุรุษเรำมีสำมภรรยำสี่อนุนั้นเร่ืองปกติ จวนบิดำเขำ 
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ยังมีสตรีมำกมำย มิใช่เรื่องผิดแปลก ทว่ำมำรดำมันเถิด ต่อสู้กับ 

สตรีว่ำล�ำบำกแล้ว ยังต้องมำต่อสู้กับชู้รักบุรุษของรุ่ยหวำงอีก โจว-

หลินซีปักใจสิบส่วนแล้วว่ำต�ำหนักรุ่ยหวำงย่อมมีแต่อันตรำย

อันธพำลใหญ่แห่งเจียงหนำนก่นด่ำอีกฝ่ำยในใจ ช่ำงเป็น

เดรัจฉำนไม่เลือกกิน! ต้องเป็นเพรำะชื่อเสียงควำมงดงำมของ 

อวี้เอ๋อร์แน่ที่เรียกปีศำจตนนั้นมำ โบรำณว่ำสำวงำมมักโชคร้ำย 

ถ้อยค�ำนี้ช่ำงถูกต้องนัก!

น้องสำวผู้แสนดีของเขำ...

ไม่...จะให้เรื่องเลวร้ำยนี้เกิดกับนำงมิได้!

โจวหลินซีสำบำนในใจ ต่อให้เป็นหวงซ่ำงบัญชำ เขำก็จะพำ

น้องสำวหนีไปให้สุดใต้หล้ำ!


