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บทน�ำ
รำชโองกำรบัดซบ!

‘ผู้ใดจะมีช่วงเวลาบัดซบเท่าข้า…ไม่มีอีกแล้ว!’
บรรยากาศในกลางเหมันตฤดู1 นั้นช่างแสนเงียบเหงา ทั่วทุก

พ้ืนทีต่่างถูกปกคลมุไปด้วยสขีาวของหมิะ ไม่เว้นแม้แต่สวนบปุผางาม
ในจวนใหญ่ทีต่ัง้อยู่แถบชานเมอืงทางทศิบรูพา ทีย่ามนีก้ถ็กูหมิะตกลง
มาทับถมบดบังความงามของดอกไม้นานาพรรณ แม้จะดูเงียบเหงา
และแห้งเหี่ยวเพียงใด ก็ไม่ได้ท�าให้คนที่อาศัยอยู่ในจวนร้อนอกร้อน
ใจได้เท่าในตอนนี้…ตอนที่มีขบวนจากวังหลวงมาหยุดอยู่หน้าประตู
จวนของพวกเขา โดยการน�าของเฉงิกงกง ขนัทข้ีารบัใช้ข้างพระวรกาย
ของหวงช่าง!

แม้ใจของเจ้าบ้านจะไม่อยากต้อนรับแขกจากในวัง แต่ก็ท�า 
สิ่งใดมิได้ ท�าได้เพียงเชิญอีกฝ่ายเข้าไปนั่งยังห้องรับรองแขกของจวน
ตามมารยาท

“สบายดีหรือไม่ท่านเหวินหลง” เฉิงกงกงเอ่ยทักทายเจ้าบ้าน
พร้อมยกยิ้มมุมปาก

1 ฤดูหนาว
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โจวเหวนิหลง อดตีแม่ทพัใหญ่แห่งกองทพัทัง้สี ่ผูท้ีเ่ป็นเจ้าของ
จวนขนาดใหญ่แถบชานเมอืงได้แต่ยิม้รบัและพูดคยุกับอีกฝ่ายพอเป็น
พิธี

“อา…ท่ีข้ามาในวนันีเ้พราะมเีรือ่งราวดีๆ  จะมาแจ้งให้พวกท่าน
ทราบ”

รอยยิม้ของกงกงผู้นีช่้างท�าให้อดตีแม่ทพัใหญ่รูส้กึเสยีวสนัหลงั
เหลือเกิน…มันจะใช่เรื่องดีแน่หรือ!

ขออย่าให้มีเผือกร้อนอันใดตกมาที่จวนตระกูลโจวของข้าเลย!
“ข้ามีราชโองการมามอบแก่ตระกูลของท่าน”
นั่นปะไร...!
สวรรค์มิเคยปรานีอดีตแม่ทัพใหญ่อย่างเขาเลยจริงๆ หรือ

สวรรค์อาจจะเห็นว่าจวนของเขานั้นสงบสุขเกินไป?!
“ตระกูลโจว โจวเฟิงรับราชโองการ!” เสียงของเฉิงกงกงดังก้อง

ทัว่ห้องรับรองแขก ท�าเอาฮหูยนิของตระกลูโจว บตุรสาวและบตุรชาย 
รวมถึงบ่าวไพร่พากันเหงื่อตก

เหตุใดต้องเป็นโจวเฟิง!
ทุกคนต่างตั้งค�าถามในใจ ทุกสายตาจับจ้องไปยังเจ้าของชื่อที่

มีผ้าพันแผลปิดบังใบหน้าไปเกือบครึ่ง แทบจะดูไม่ออกเลยด้วยซ�้าว่า
อีกฝ่ายมีใบหน้าเป็นเช่นไร

ส่วนคนที่ถูกเอ่ยนามก็ได้แต่ขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความงุนงง
ราชโองการ? ราชโองการอันใด
“หวงช่าง2 มีพระบัญชา ออกราชโองการสมรสพระราชทาน 

ระหว่างไท่จือ่แห่งแคว้นจ้าวกับบตุรชายคนรองของตระกลูโจว โจวเฟิง!” 
เมื่อสิ้นเสียงของเฉิงกงกง เหล่าคนที่ได้ฟังบางคนถึงกับร่างโงนเงน
คล้ายจะเป็นลม บ้างก็นิ่งอึ้งอ้าปากค้าง

2 หวงช่าง (皇上) เป็นค�าที่ใช้เรียกจักรพรรดิที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่



9

~ miimemine. ~

ส่วนโจวเฟิงนั้น...
หน้าด�าทะมึนไปครึ่งแถบ
สมรสพระราชทาน...
นี่มันเรื่องตลกอันใดกัน!
“โจวเฟิงรบัราชโองการ!” เมือ่เหน็อกีฝ่ายนัง่นิง่อยูเ่บือ้งหน้า ไม่

ยอมแม้แต่จะคกุเข่าเพือ่รบัราชโองการ เฉงิกงกงจงึได้แต่เอ่ยเสยีงเข้ม
เพื่อเป็นการกดดันอีกฝ่ายไปในตัว

หน้าตาเป็นเช่นไร ก็ไม่มีผู ้ใดรู ้ มีเพียงแต่เสียงเล่าลือว่า
อัปลักษณ์ยิ่งนัก…ไม่รู้เพราะเหตุผลใดเช่นกันที่หวงช่างมีราชโองการ
มาเช่นนี้ ตนที่เป็นเพียงข้าราชบริพารก็ได้แต่น�าราชโองการฉบับนี้ 
มาแจ้งให้เจ้าตัวรับรู้เท่านั้น

“อะ...เอ่อ...กระหม่อมบตุรชายคนรองตระกูลโจว โจวเฟิง น้อม
รับราชโองการพ่ะย่ะค่ะ” โจวเฟิงรีบลงไปนั่งคุกเข่า มือเรียวยื่นไปรับ
ราชโองการสีทองด้วยสีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ใด แต่ในใจนั้นกลับก่น
ด่าไม่มีชิ้นดี…

อยากด่าหวงช่างบัดซบ แต่ก็กลัวหัวจะหลุดออกจากบ่า เอา
เป็นว่า ‘ราชโองการบัดซบ!’
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หนึ่ง
บุตรชำยอัปลักษณ์ผู้ไม่เอำไหน

ของตระกูลโจว

หลงัจากทีเ่ฉงิกงกงยกขบวนกลบัเข้าวงัหลวงไปแล้ว ภายใน
จวนตระกูลโจวก็ตกอยู่ในความเงียบ บ่าวไพร่แอบเหลือบตามองกัน
ไปมา ก่อนท่ีทุกสายตาจะเบนกลับไปมองผู้ที่ถือราชโองการสีเหลือง
ทองนิ่ง

“เสี่ยวเฟิง ลูก...” โจวฮูหยินเอ่ยเรียกเสียงแผ่ว นางไม่รู้ว่าตอน
นี้บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของนางก�าลังคิดสิ่งใดอยู่

“ฉีก...”
“เจ้าว่าอันใดหรือเสี่ยวเฟิง” ได้ยินเสียงพึมพ�าของบุตรชายไม่

ชัด โจวฮูหยินจึงถามย�้าอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
“ข้าจะฉกีราชโองการบดัซบนีท่ิง้!” ไม่ว่าเปล่า มอืเรยีวสวยก็

ท�าท่าจะฉกีราชโองการนัน้ทิง้ดงัทีล่ัน่วาจาเอาไว้ ซ่งเฉียน บ่าวตวัน้อย
ข้างกายรบีกระวกีระวาดมาดงึราชโองการไป ก่อนทีเ่จ้านายของเขาจะ
ฉีกม้วนกระดาษนั่นให้ขาดคามือ

“ใจเย็นๆ นะเสี่ยวเฟิง เสี่ยวเฉียนเก็บราชโองการนี่ให้ไกลมือ
ลกูชายข้าเรว็!” ผูน้�าตระกลูโจวหนัไปสัง่บ่าวตวัน้อยอย่างรวดเรว็ แล้ว
จึงเข้ามาลูบหลังลูบไหล่ของโจวเฟิงให้หายหงุดหงิดใจ
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จ้าวหงหลง! เจ้าก�าลังท�าให้ตระกูลข้าต้องพบเจอเรื่องวุ่นวาย!
โจวเหวนิหลงได้แต่ก่นด่าสหายสนทิผูสู้งศกัดิอ์ยู่ในใจ เหตใุดเขา

จะไม่รู้ว่า ท�าไมจู่ๆ ถึงมีเผือกร้อนจากในวังมาตกที่จวนของเขา ถ้า
ไม่ใช่เรื่องการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างเชื้อพระวงศ์

จะตบจะตีจะแก่งแย่งชิงดีชิงบัลลังก์กัน ท�าไมต้องลากตระกูล
เขาเข้าไปเกี่ยวด้วย!

“ท่านพ่อเจ้าคะ...เหตุใดเสี่ยวเฟิงเกอต้องแต่งงานด้วยล่ะเจ้า
คะ” โจวหลิงฟาง บุตรีเพียงคนเดียวของตระกูลโจว และยังเป็นน้อง
เล็กของตระกูลเอ่ยถามออกมาอย่างใคร่รู้

“ก็เพราะมีราชโองการมาน่ะสิ พี่ชายเจ้าเลยต้องแต่งงาน”
“ถ้าเสี่ยวเฟิงเกอมิได้ชอบพอพระองค์ และพระองค์เองก็มิได้

ชอบพอเสี่ยวเฟิงเกอ เหตุใดจึงต้องแต่งเจ้าคะ”
พูดอีกก็ถูกอีก...
จะชอบพอกันได้อย่างไร ในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เคยพบเจอกัน

มาก่อน
“แต่ถงึอย่างไรกต้็องแต่ง มเิช่นนัน้หวัของคนในตระกลูคงได้หลดุ

ออกจากบ่าเป็นแน่” เมื่อสิ้นเสียงค�าบอกกล่าวของบิดา โจวเฟิงก็เงย
หน้าขึ้น เขากวาดตามองทุกคนที่อยู่ในห้องรับรองแขกแห่งนี้

“นีม่นัเรือ่งบ้าอนัใดกนั ข้ากบัเขามเิคยพบพานกนั มเิคยได้รูจ้กั
นิสัยใจคอกัน จู่ๆ ข้าก็ต้องถวายตัวเป็นไท่จื่อเฟยน่ะหรือ! ไหนเลยจะ
ต้องสูร้บปรบมอืกบับรรดาเช่อเฟยพวกน้ันอกี ท�าไมชวีติข้าถงึได้บดัซบ
เช่นนี้!” โจวเฟิงโวยวายออกมา มือเรียวขยี้ศีรษะของตนอย่างหัวเสีย 
ไม่หลงเหลือมาดคุณชายรองตระกูลโจวเลยแม้แต่น้อย

โจวเฟิง บุตรชายคนรองของตระกูลโจวไม่ค่อยชอบสุงสิงหรือ
คบค้าสมาคมกบัผูใ้ด ด้วยเหตผุลบางประการจงึเลือกทีจ่ะเก็บตวัเงยีบ
ไม่ออกไปพบปะผู้ใด สุดท้ายแล้วก็มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับรูปลักษณ์
ของคุณชายรองว่าเป็นบุตรชายอัปลักษณ์ผู้ไม่เอาไหนของตระกูลโจว
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“ชู่...ใจเย็นๆ เสี่ยวเฟิง” โจวฮูหยินได้แต่ลูบหลังลูบไหล่ปลอบ
บุตรชาย ที่ดูเหมือนอารมณ์เริ่มจะคุกรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆ

“ถ้าข้าไม่แต่งเล่าท่านพ่อ จะเกิดเรื่องอันใดขึ้น”
“นี่เจ้าถามเพราะอยากให้พ่อท�าโทษเจ้า หรือถามเพราะไม่รู้

จริงๆ”
เฮ้อ...รู้สว่ิาถ้าขดัราชโองการแล้วจะเป็นอย่างไร กถ็ามไปอย่าง

นั้น รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอันใดขึ้น เฮ้อออ...ชีวิตของข้าที่ควรจะสงบสุข 
กลับต้องอันตรธานไปเช่นนั้นหรือ!

“ถ้าเช่นนัน้แม่จะส่งจดหมายไปแจ้งพีช่ายเจ้า ให้เขาได้รบัรูแ้ละ
รีบสะสางงานทีช่ายแดนโดยเรว็ จะได้รบีกลบัมาให้ทนังานแต่งของเจ้า 
ดีหรือไม่”

“แล้วแต่ท่านแม่ ข้าขอตัว” พูดจบก็โค้งค�านับให้บิดากับมารดา
ของตนพอเป็นพธีิ ก่อนจะหมนุตัวเดินมุง่หน้ากลบัไปยงัเรอืนนอนของ
ตนโดยเรว็ ตามตดิด้วยซ่งเฉยีนทีแ่ทบจะเปลีย่นจากเดนิเป็นวิง่เพือ่ให้
ตามนายของตนทัน

เรือนเฟิงหลิง
“น�้าชาขอรับคุณชาย”
“เสี่ยวเฉียน เจ้ารู้จักพระองค์หรือไม่” โจวเฟิงถามขณะยกชา 

ดอกมะลิของโปรดขึ้นมาจิบ สายตาเหม่อมองออกไปด้านนอกเรือน
“ข้าน้อยเคยได้ยนิมาบ้างขอรบั พระองค์มนีามว่า จ้าวจือ่หาน 

เป็นบุรุษหน้าตาหล่อเหลาคมคายที่สุดในสามแคว้นพันธมิตร มีนิสัย
เย็นชาและโหดเหี้ยม เป็นพระโอรสองค์แรกในหวงช่างและหวังหวง-
โฮ่ว3 ทรงมีพระปรีชาสามารถจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของหวงช่าง ได้ยิน
มาว่าพระองค์ทรงมีเช่อเฟยอยู่แล้วไม่ต�่ากว่าห้าคนขอรับ แต่ก็ถือว่า

3 หวงโฮ่ว (皇后) ค�าทีใ่ช้เรยีกจกัรพรรดนิหีรอืพระอคัรมเหสขีองจกัรพรรดอิงค์ปัจจบุนั
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ยงัน้อยกว่าองค์ชายองค์อ่ืน แต่ต�าแหน่งไท่จือ่เฟย4 ยงัว่างอยู ่ข้าน้อย
ได้ยินเฉิงกงกงกล่าวกับนายท่านว่าราชโองการนี้ต้องการให้คุณชาย
แต่งไปเป็นไท่จื่อเฟยในไท่จื่อ5 ขอรับ”

ไท่จื่อเฟย...
บัดซบเสียจริง!
เหตุใดต้องเป็นเขา! เหล่าลูกหลานขุนนางมีเยอะแยะมากมาย

เต็มไปหมด! ไหนจะบรรดาเช่อเฟยอีก!
“หล่อเหลาแล้วอย่างไร เหตุใดไม่แต่งตั้งเช่อเฟยที่โปรดปราน

เป็นไท่จื่อเฟย”
“ข้าน้อยได้ยินมาว่า หวงช่างทรงออกราชโองการสมรส

พระราชทานมาทีจ่วนของคุณชาย เหตเุพราะท่านเจ้าอาวาสวดัซุย่เหอ
ได้แจ้งนิมิตที่ตนเห็นให้หวงช่างทรงทราบ เมื่อหวงช่างได้ฟังแล้วก็เลย
โยนราชโองการมาตกทีคุ่ณชายน่ีล่ะขอรบั” ซ่งเฉียนกล่าวออกมาอย่าง
ไหลลื่น เสมือนไปนั่งฟังเฉิงกงกงเล่าให้ฟังเอง

นี่ข้ามีบ่าวรับใช้หรือคนสอดแนมกันแน่...
“เฮอะ! แล้วองค์ชายใหญ่ก็มิทรงขัดราชโองการเลยหรือไร ทรง

พอใจที่จะสมรสกับบุตรชายอัปลักษณ์ของตระกูลโจวงั้นรึ!”
“คณุชายใจเยน็ๆ นะขอรบั อย่างไรเสียก็คงหลีกเล่ียงงานมงคล

ที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามิได้ ถ้าอย่างนั้นคุณชายอยาก
ท�าสิ่งใดหรือไม่ขอรับ”

อยากท�าสิ่งใดงั้นรึ อือออ...น่าสนใจ
“ใจจรงิข้าอยากท่องเทีย่วขึน้เหนอืล่องใต้!” โจวเฟิงเอ่ยออกมา

4 ไท่จื่อเฟย (太子妃) ค�าที่ใช้เรียกพระชายาเอกในองค์รัชทายาท ซึ่งสามารถแต่งตั้ง
ได้เพียงคนเดียว หากองค์รัชทายาทซึ่งเป็นพระสวามีได้ขึ้นครองราชย์ มักจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นหวงโฮ่ว
5 ไท่จื่อ (太子) เป็นค�าที่ใช้เรียกองค์รัชทายาท ซึ่งเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์คนต่อไป
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ด้วยน�้าเสียงร่าเริงเกินเหตุ ท�าเอาซ่งเฉียนถึงกับหน้าเป็นขีด
ขึ้นเหนือล่องใต้ มันก็ต้องเลยก�าหนดงานอภิเษกสมรสสิขอรับ

คุณชาย! หัวคนในจวนนี้คงได้หลุดออกจากบ่าเป็นแน่แท้ โฮ...
“ไม่ต้องท�าหน้าแบบนั้นใส่ข้าเลย ข้ารู้หรอกน่า!”
“...”
“ข้าอยากไปตลาด ข้าไปได้หรือไม่”
ถึงจะถามว่าไปได้หรือไม่ แต่สายตาคุณชายที่ส่งมาให้เขา ก็มี

แต่ต้องไปได้มิใช่หรือ!
เหตุผลที่โจวเฟิงไม่ชอบออกไปข้างนอก นอกเหนือจากเหตุผล

บางประการนั่นแล้ว ก็คงเป็นเพราะตั้งแต่จ�าความได้ เวลาที่เขาออก
ไปข้างนอกจวนทีไร มักจะเจอคนมองด้วยสายตาแปลกๆ พอเริ่มโต
ขึ้นจึงได้เข้าใจว่าเหตุใดคนพวกนั้นถึงมองเขาด้วยสายตาเช่นนั้น พอ
เขาเบื่อและร�าคาญมากๆ เข้า จึงไม่ออกจากจวนไปเที่ยวเล่นอีกเลย 
อยู่แต่ในจวนก็มีเรื่องราวให้ท�าเยอะแยะมากมายแล้ว

พอไม่ค่อยได้ออกไปพบปะสนทนากบัผูอ้ืน่นอกจวน ก็เริม่มีคน
ปล่อยข่าวลือเสียจนหนาหูว่าบุตรชายคนรองตระกูลโจวนั้นมีใบหน้า
ทีอ่ปัลกัษณ์จากการโดนพษิ และเริม่ท�าตวัไม่เอาไหน มนีสัิยไม่เอาถ่าน 
นานวันเข้าข่าวลือเรื่องคุณชายรองก็ถูกใส่สีตีไข่เพิ่มเข้าไป กลายเป็น
ว่าเขามฉีายาว่าบตุรชายอัปลกัษณ์ผู้ไม่เอาไหนของตระกลูไปเสียอย่าง
นั้น

แต่ก็ช่างเถอะ...ตามแก้ข่าวก็ดูจะหาสาระอันใดมิได้ ปล่อยๆ 
ไปน่าจะดีเสียกว่า

“ไปได้ขอรับ แต่คุณชายต้องสวมหมวกคลุมหน้าด้วย เป็นนาย
ท่านสั่งมา” พูดจบซ่งเฉียนก็ยื่นหมวกที่มีผ้าบางๆ คลุมอยู่ให้คุณชาย
รอง ก่อนจะขอตัวออกไปเตรียมรถม้า

“เฮ้อ...ข้าต้องแต่งงานจรงิๆ หรอืน่ี ชวีติอสิระของข้าต้องมลาย
หายไปเสียแล้ว เฮ้อ”
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วันนี้ข้าถอนหายใจกี่รอบแล้ว อายุจะสั้นลงหรือไม่นะ แต่ก็อด
ที่จะถอนหายใจไม่ได้ เฮ้อออ

แต่ก่อนที่โจวเฟิงจะเตรียมตัวเพื่อไปตลาด เขาก็จัดการแกะผ้า
พันแผลบนหน้าของตนออก แล้วจึงหันไปหยิบพู่กันกับกระดาษเพื่อ
มาเขยีนสารบางอย่าง ใช้เวลาไม่ถึงหนึง่เค่อ6 กเ็ขยีนจนแล้วเสร็จ จาก
นัน้กค็ว้าเอาถงุเงนิและจดหมายฉบบันัน้มาถอืเอาไว้ แล้วเดนิออกไป
ทางด้านหลังของเรือนนอนที่มีต้นไผ่ปลูกเรียงรายเป็นแนวก�าแพง

โจวเฟิงผิวปากเป็นท�านองหวานแปลกหู ไม่ถึงชั่วเวลาจิบชา
หนึง่ถ้วยก็มบีรุษุสวมชดุด�าทัง้ตวัพร้อมปกปิดใบหน้ากระโดดลงมาอยู่
ตรงหน้าเขา

“ส่งข่าวไปแจ้งแก่ ‘เขา’ ที ว่าข้าต้องการสิ่งใด อีกไม่กี่สัปดาห์
ข้าต้องเข้าพิธีแต่งงานแล้ว”

เงาร่างนัน้พยกัหน้าอย่างเข้าใจ พร้อมกบัรบัสารฉบบันัน้มาเกบ็
เอาไว้ที่ตัว “ข้าน้อยจะรีบน�าข่าวไปแจ้งแก่คนผู้นั้นโดยเร็วขอรับ”

“ข้าฝากด้วย” โจวเฟิงเอ่ยย�้าอีกรอบ
“ขอรบั” เงาร่างนัน้พยกัหน้าพร้อมกบัดดีตวัออกไปจากบรเิวณ

นี้อย่างรวดเร็ว คล้ายกับว่าที่ตรงนี้ไม่เคยมีผู้ใดอยู่ นอกจากผู้เป็น
เจ้าของพื้นที่

“รถม้าพร้อมแล้วขอรับคุณชาย” เสียงของซ่งเฉียนดังขึ้น ท�าให้
โจวเฟิงรีบหมนุตวัเดนิกลบัเข้าไปภายในเรอืน พร้อมกบัหยบิหมวกคลมุ
หน้าติดมือมาด้วย

“เช่นนั้นก็ไปกันเถอะ ข้าอยากเดินเที่ยวตลาดแล้ว” พูดจบขา
เรียวก็ก้าวฉับๆ เดินไปยังรถม้าที่จอดเทียบรออยู่

“เสี่ยวเฟิงเกอจะไปที่ใดเจ้าคะ” น้องสาวคนสุดท้องของตระกูล
เอ่ยถามเมื่อเห็นพี่ชายของนางเดินออกมาโดยถือหมวกคลุมหน้ามา

6 1 เค่อ เท่ากับเวลาประมาณ 15 นาที
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ด้วย
“ตลาดน่ะ เจ้าอยากไปด้วยหรือไม่ ฟางเอ๋อร์”
“ข้าไปด้วยได้หรอืเจ้าคะ” โจวหลงิฟางท�าตาโตเม่ือพีช่ายคนรอง

ชวนนางไปเที่ยวตลาดด้วยกัน
“ได้สิ นอกเสียจากว่าน้องสาวข้ายังท่องต�าราไม่จบ”
“ข้าท่องจบแล้วนะเจ้าคะ! ข้าอยากออกไปข้างนอกบ้าง สหาย

ของข้าไม่มีใครว่างไปกับข้าเลยสักคน”
“...”
“ข้าไปด้วยได้หรือไม่เจ้าคะ” พูดเสียงอ่อนเสียงหวานขนาดนี้ 

ถ้าเขาไม่อนุญาตก็คงเป็นพี่ชายที่ใจร้ายมากเลย
“ตามข้ามาสิ”
พดูจบโจวเฟิงกจ็บัจงูมอืน้องสาวเพือ่พาไปทีร่ถม้า ระหว่างทาง

สองพีน้่องพดูคยุหยอกล้อกนัตามประสา ท�าให้พวกบ่าวไพร่ทีท่�างาน
กันอยู่ถึงกับแย้มยิ้มออกมา เจ้านายของพวกเขานั้นล้วนแต่น�าพา 
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาให้พวกตนเสมอ

“เสี่ยวเฟิงเกอ...เย็นนี้รั่วเกอจะแวะกลับมาที่จวน ข้าว่าเราควร
หาซื้อสิ่งของเพื่อต้อนรับเขากลับมาดีหรือไม่เจ้าคะ”

ตอนนี้รถม้าของพวกเขาใกล้จะถึงตลาดอยู่แล้ว นานมากแล้ว
ที่เขาไม่ได้เดินทางมาตลาด สภาพสองข้างทางนั้นเปลี่ยนไปบ้างพอ
สมควร แต่ยังคงให้ความรู้สึกสงบและร่มเย็นอยู่ดี

รั่วเอ๋อร์ก�าลังจะกลับมาจวนงั้นรึ อา...รั่วเอ๋อร์ของข้าตอนนี้ได้
เลื่อนขั้นเป็นองครักษ์ขององค์ชายรองแล้วนี่นะ

“เอาสิ ฟางเอ๋อร์อยากซื้อสิ่งใดให้รั่วเอ๋อร์กัน”
“อือ...ข้าว่าต�าราสักเล่มดีไหมเจ้าคะ หรือไม่ก็...” เห็นโจวหลิง-

ฟางลากเสียงยาว จนคนเป็นพ่ีต้องหันไปมองน้องสาวที่นั่งอมยิ้มท�า
หน้าตาเจ้าเล่ห์ใส่

“ไม่ก็อันใดรึ”
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“ต�าราปกขาว7 ดไีหมเจ้าคะ คิกๆ โอ๊ย! เสีย่วเฟิงเกอ ข้าเจบ็นะ” 
น้องสาวหน่ึงเดียวของเขาร้องโอดโอยข้ึนมาทันทีที่นิ้วเรียวยาวของ
โจวเฟิงดีดเข้าที่กลางหน้าผาก

“เดี๋ยวเถอะนะ เจ้าเป็นสตรี เหตุใดพูดจาแก่นแก้วเหลือเกิน”
“กบ็รรดาสหายของข้าพดูกนัน่ีเจ้าคะ ข้าขอโทษเจ้าค่ะ” พดูเสียง

อ่อยด้วยความรู้สึกผิด ก่อนจะก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อขอโทษ
“ดีที่รู้ว่าผิดก็ขอโทษ คราวหน้าคราวหลังอย่าพูดจาเช่นนี้อีก 

เดี๋ยวผู้อื่นจะมองไม่ดี ที่ข้าดุเพราะข้าเป็นห่วงเจ้าหรอกนะ ฟางเอ๋อร์”
“ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ...ลงจากรถม้ากันเถิด ถึงตลาดแล้ว” โจว-

หลิงฟางเดนิลงจากรถม้าเป็นคนแรก เพราะต้องการให้พี่ชายของนาง
สวมหมวกคลุมหน้าให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถม้า

สองพี่น้องตระกูลโจวเดินดูร้านรวงต่างๆ ด้วยความสนใจ 
ส�าหรับโจวหลิงฟางนั้นไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจเท่าไร แต่คนภายใต้หมวก
คลุมหน้านี่สิ เดินดูโน่นนี่ไปเรื่อยอย่างกับเด็กเล็ก จนสร้างรอยยิ้มขึ้น
บนใบหน้าของบ่าวไพร่ที่ติดตามมาด้วย

“ฟางเอ๋อร์เมื่อยหรือยัง ไปนั่งพักที่ร้านน�้าชาตรงนั้นดีหรือไม่”
“ดีเจ้าค่ะ แล้วเราค่อยแวะร้านขายต�ารากัน”
เมือ่ตกลงกนัได้ สองพีน้่องกเ็ดนิไปนัง่พักทีร้่านน�า้ชาเล็กๆ ตรง

หัวมุมถนนที่ไม่ค่อยมีลูกค้า
“รับอะไรดีขอรับ คุณชาย คุณหนู” เสี่ยวเอ้อร์วัยกลางคนเดิน

เข้ามาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
“ข้าเอาเสี่ยวหลงเปาสามเข่ง ซาลาเปาไส้หมูตุ๋นห้าลูก น�้าชา

สองชุด ท่านลุงมีเกี๊ยวน�้าไหมขอรับ” โจวเฟิงกวาดตามองดูของที่ขาย
อยู่ในร้าน ก่อนจะร่ายรายการอาหารที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ท�าเอา
ท่านลุงที่มารับรายการอาหารฟังเกือบจะไม่ทัน

7 ต�าราปกขาว คือหนังสือเขียนเรื่องลามกประเภทหนึ่ง
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“เอ่อ...มีขอรับคุณชาย”
“ดีเลย ข้าเอาเกี๊ยวน�้าอีกสามถ้วยขอรับ เจ้าต้องการสั่งสิ่งใด

หรือไม่” สั่งเสร็จก็หันไปถามหญิงสาวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม แต่โจวหลิง-
ฟางกลับส่ายหน้าไปมา “ท่านสั่งมาเยอะเช่นนี้แล้ว ข้าก็ไม่เอาอะไร
แล้ว เดี๋ยวจะกินกันไม่หมด”

“เอาตามนี้ขอรับท่านลุง”
“ได้ขอรับ โปรดรอสักครู่”
“เสี่ยวเฟิงเกอสั่งมาเยอะเช่นนี้ กินหมดหรือเจ้าคะ?”
“ข้าไม่ได้สั่งมาแค่ให้ข้ากับเจ้ากินเสียหน่อย พวกเจ้าเองก็นั่งลง

ทีโ่ต๊ะข้างๆ กนันีส่ ิข้าสัง่เผ่ือพวกเจ้าด้วย” เสยีงนุม่ทุม้ของโจวเฟิงเรยีก
บ่าวรับใช้ทัง้ของตน ของน้องสาว และคนขบัรถม้า ให้มานัง่กนิอาหาร
ด้วยกัน

“ไม่ดีกว่าขอรบั พวกข้าน้อยไม่กล้าตตีนเสมอนายหรอกขอรบั” 
ซ่งเฉียนปฏิเสธอย่างสุภาพ ก่อนจะส่งย้ิมบางให้คุณชายของตระกูล 
ที่มีน�้าใจเหลือล้นต่อบ่าวไพร่ในจวน

“ถ้าพวกเจ้าไม่มานั่งตามค�าชวนของข้า ข้าจะเดินกลับจวน!”
“คุณชาย...”
โจวหลิงฟางเห็นดังนั้นก็หัวเราะออกมา พี่ชายของนางนั้นหัว

ดื้อยิ่งกว่าใคร และไม่เคยสนใจกฎเกณฑ์อันใดเลย แต่ถึงกระนั้นก็มี
ความสุขุม รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา และรู้กาลเทศะ นางนั้นมีโจวเฟิง
เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต

“ฮ่าๆๆ พวกเจ้านัง่เถอะ ไม่อย่างนัน้เสีย่วเฟิงเกอคงจะเดนิกลบั
จวนเองเป็นแน่แท้”

สุดท้ายบ่าวสามคนที่ตามมาด้วยก็ต้องนั่งลงกินอาหารที่
คุณชายรองสั่งมาจนเต็มโต๊ะของพวกตน แต่ก็รู้ว่าพวกตนต้องวางตัว
อย่างไรถึงจะไม่เป็นการตีตนเสมอนาย

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้ท�าให้สองผวัเมยีเจ้าของร้านน�า้ชาแห่งนี้
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ต่างพากันยิ้มเอ็นดูในความเป็นกันเองและมีเมตตาต่อบ่าวไพร่ จน 
อดนกึสงสยัไม่ได้ว่าบคุคลใต้หมวกคลมุหน้านัน่จะมหีน้าตาหล่อเหลา
สักแค่ไหน และเป็นลูกหลานขุนนางตระกูลใดกัน เหตุใดจึงสอนลูก
สอนหลานได้ดีเช่นนี้



~ เหตุใด...ภรรยำข้ำช่ำงน่ำตีนัก! เล่ม 1 ~

สอง
ถือเสียว่ำฝึกจิตให้แข็งแกร่งก็แล้วกัน

หลงัจากท่ีโจวเฟิง โจวหลงิฟาง และผูต้ดิตาม ดืม่น�า้ชาและ
กนิอาหารเสรจ็เรยีบร้อย ก็พากันจ่ายเงนิแล้วเดนิมุ่งหน้าไปยงัร้านขาย
ต�าราที่ตั้งอยู่ท้ายตลาด ร้านนั้นเป็นร้านเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ก่อนที่พวก
เขาจะเกดิเสยีอีก ในร้านมตี�ารบัต�าราหายากมากมาย แม้แต่ต�าราของ
ชาวตะวันตกก็มีขาย ไม่อาจรู้ได้เช่นกันว่าเถ้าแก่ของร้านไปสรรหา
ต�าราเหล่านี้มาจากที่ใด แต่โดยส่วนมากแล้วบัณฑิตต่างๆ มักจะรู้กัน
ดีว่า ถ้าอยากได้ต�าราดีๆ สักเล่ม สถานที่นี้คือที่แรกที่พวกเขาจะ
นึกถึง…พวกเขาเองก็เช่นเดียวกัน

“เสีย่วเฟิงเกอ...ท่านว่าต�าราเล่มนีเ้ข้าท่าหรอืไม่เจ้าคะ ข้าอยาก
น�าไปลองศึกษาดู” โจวหลิงฟางยื่นต�าราแพทย์ที่ค่อนข้างเก่ามาให้ 
พี่ชายของตนที่ยืนดูหนังสืออยู่ใกล้ๆ กัน

“ฟางเอ๋อร์อยากเป็นหมอหรอกหรือ”
“ข้ายังไม่มั่นใจเลยเจ้าค่ะ แต่ศึกษาไว้ก่อนก็น่าจะเป็นการดี”
โจวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยอย่างเข้าใจ เขาเปิดต�าราเล่มนั้นด ู

ครู่หนึ่งแล้วส่งคืนให้น้องสาว
“เล่มนี้ก็ดีนะ แต่ข้าว่าเจ้าต้องเอาต�าราแพทย์ของสมัยนี้ไป
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ศกึษาควบคูก่นั เพราะต�าราเล่มนีค่้อนข้างเก่ามากแล้ว หลายสิง่เปลีย่น 
โรคติดต่อเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย ควรน�าเล่มนี้กับเล่มนี้ไปศึกษา 
ร่วมกันน่าจะเป็นผลดีกับตัวเจ้ามากกว่า”

โจวหลิงฟางยืนฟังพี่ชายของนางแนะน�าต�าราแพทย์ให้ฟังด้วย
ความปลาบปลืม้ พ่ีชายของนางไม่ได้เก่งแค่ความดือ้รัน้หรอกนะ ด้าน
การแพทย์พีช่ายนางกท็�าได้ด!ี ศาสตร์วชิาทัง้บูแ๊ละบุน๋พีช่ายนางกท็�าได้
เช่นกัน! งานบ้านงานเรือนพี่ชายนางก็ท�าได้ และท�าได้ดีเสียด้วย!

สองพี่น้องต่างเดินดูต�าราและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จน
ไม่รู้ตัวว่ามีใครหลายคนในร้านหันมามองคนทั้งคู่เป็นตาเดียว ความ
น่ารักอ่อนหวานของโจวหลิงฟางที่แผ่ออกมาจากทั้งน�้าเสียง จังหวะ
ในการพูด และการวางตัว ท�าให้บุรุษที่อยู่ในละแวกนั้นต่างหน้าขึ้นสี
ไปตามๆ กัน ส่วนอีกคนเป็นบุรุษผู้มีผมสีด�าราวกับสีของปีกอีกาที่
ซกุซ่อนใบหน้าไว้ใต้หมวกคลมุหน้า แม้จะไม่เหน็หน้าตาได้อย่างชดัเจน 
แต่การวางตัว ท่วงท่าการเดิน และน�้าเสียงที่เปล่งออกมา ก็ท�าให้คน
อื่นๆ ในร้านต่างรับรู้ได้เป็นอย่างดีว่าต้องเป็นลูกหลานตระกูลผู้ราก
มากดีอย่างแน่นอน

“ขออภยั ไม่ทราบว่าแม่นางเป็นคนของตระกลูไหน จะเป็นการ
เสียมารยาทหรือไม่ถ้าข้าจะขอทราบช่ือแซ่ของแม่นาง” บัณฑิตหนุ่ม
แต่งตวัภมูฐิานพร้อมห้อยหยกประจ�าตระกลูไว้ทีข้่างเอว ตดัสนิใจบาก
หน้าเข้ามาท�าความรู้จักกับโจวหลิงฟาง

โจวเฟิงทีย่นืมองอยูเ่บนสายตาไปมองพูห่ยกทีอ่กีฝ่ายห้อยเอา
ไว้

ตระกูลอู่
ตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่รับราชการทั้งตระกูล ถ้าไม่เป็นแม่ทัพ

นายกองก็มักจะด�ารงต�าแหน่งส�าคัญๆ ในวังหลวง แต่ถ้าถามว่าน่า
คบหาหรือไม่...

คงต้องตอบว่า…ไม่
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ตระกูลอู่ถึงแม้จะมีหน้ามีตาในแคว้นจ้าว เป็นที่ย�าเกรงของ
เหล่าขุนนางชั้นผู้น้อย ถวายงานรับใช้เชื้อพระวงศ์มาตั้งกี่รัชสมัย แต่
ก็ใช่ว่าจะขาวสะอาดไร้มลทิน มีข่าวลือให้ได้ยินถมถืดไป ข่าวคราว
ล่าสุดที่ได้ยินมาคือ ผู้น�าตระกูลอู่พยายามที่จะถวายบุตรสาวของตน
ให้เป็นไท่จื่อเฟยของไท่จื่อผู้นั้น แต่เหมือนการกระท�านั้นจะมิส�าเร็จ  
ก็แน่ล่ะ…

ต�าแหน่งว่าที่ไท่จื่อเฟยนั่นน่ะ...
มันอยู่ที่ข้านี่ไง!
“เอ่อ...ข้าชื่อหลิงฟาง โจวหลิงฟางเจ้าค่ะ” น้องสาวของเขาแม้

จะไม่อยากผกูสมัพนัธ์ แต่กต้็องรกัษาหน้าวงศ์ตระกลูเอาไว้เช่นกนั จงึ
เอ่ยตอบออกไปอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงเท่าใดนัก

“ข้าช่ืออู่จ้ือหนิง ข้าขอเรียกเจ้าว่าหลิงฟางได้หรือไม่ เราจะได้
สนิทกันเร็วขึ้น”

อนัใดกัน...เพิง่เจอหน้าน้องข้าครัง้แรก เจ้ากไ็ม่ให้เกยีรตกินัแล้ว
รึ!

“คงมิเป็นไรกระมัง น้องสาวข้ามีสหายเยอะแล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง
มีเจ้ามาเป็นสหายของน้องข้าเพิ่มหรอก!”

ยังไม่ทันที่โจวเฟิงจะได้ออกปากปฏิเสธคุณชายตระกูลอู่ เสียง
แหบห้าวที่ก�าลังเริ่มแตกเนื้อหนุ่มก็ดังขึ้นที่ข้างหลังของอู่จื้อหนิงเสีย
ก่อน และน�้าเสียงแบบนี้คงเป็นใครไปมิได้นอกจาก...

“รั่วเกอ!”
โจวจื่อรั่วเป็นน้องชายของโจวเฟิง เขาคือเด็กหนุ่มอนาคตไกล

ทีเ่ผลอเพยีงชัว่ครูช่ัว่คราวก็ไต่เต้าได้เป็นถึงองครกัษ์ข้างกายเฉนิหวาง
จ้าวฝูหมิงด้วยวัยเพียงสิบเจ็ดหนาวเท่านั้น

“ข้าอยากผูกสัมพันธ์เป็นมิตรสหายกับหลิงฟาง เจ้ามาเกี่ยว 
อันใดด้วย”

“หือ...ข้าเพิ่งรู ้ว ่าคุณชายตระกูลอู ่มิได้รับการสั่งสอนเรื่อง
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มารยาทต่อสตรีที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงหนึ่งก้านธูป8 อันที่จริงคุณชายอู่
ควรเรียกขานน้องสาวของข้าว่าคุณหนโูจวมใิช่หรอื” น�า้เสยีงเยน็เยยีบ
ไม่บ่งบอกอารมณ์ของโจวจื่อรั่วดังขึ้น ก่อนปรายสายตาไปมองอู่จื้อ-
หนิง

“เจ้า! เจ้ากล้าดียังไงถึงมาพูดกับข้าแบบนี้! ต�าแหน่งหน้าที่การ
งานข้าสูงกว่าเจ้า เจ้ามันก็แค่นายทหารปลายแถว!”

อา...
สงสัยจะไม่ได้รับรู้ข่าวสารอันใดเลยสินะ ชุดที่โจวจื่อรั่วสวมอยู่

นั้นเป็นสีด�าทั้งตัว มีตราสัญลักษณ์ของเฉินหวางที่เป็นรูปพญาอินทรี
ล้อเมฆาปักอยู่ที่หัวไหล่ด้านขวา พร้อมกับกระบี่ห้อยพู่สีน�้าเงินตาม
ขั้นขององครักษ์ประจ�าพระองค์

นี่คุณชายตระกูลอู่ไม่รู้จริงๆ หรืออย่างไร ว่านี่คือเครื่องแบบ
ขององครักษ์ประจ�าพระองค์ ไม่ใช่เครื่องแบบนายทหารปลายแถว

“ต่อให้น้องข้าเป็นแค่ทหารปลายแถว แต่น้องข้ากย็งัมมีารยาท
มากกว่าท่านที่เป็นถึงลูกหลานขุนนางระดับสูงในวัง แต่มายืนชี้หน้า
ด่าคนอื่นอย่างไม่รู้จักมารยาทเช่นนี้” โจวเฟิงเอ่ยออกมาพร้อมแผ่
ปราณกดดันไปให้อู่จื้อหนิง จนอีกฝ่ายอึดอัดหายใจแทบไม่ออกจน
ต้องยอมล่าถอยไป

“ร่ัวเกอ ท่านกลบัมาแล้ว!” เมือ่เหตกุารณ์สงบ น้องเล็กของ
พวกเขาก็กระโดดกอดพี่ชายของนางด้วยความคิดถึง

“เบาฟางเอ๋อร์เบา ตวัเจ้ามไิด้เลก็เหมอืนอย่างแต่ก่อนแล้ว โถม
ใส่ข้าเช่นนี ้หลงัข้าหกัจะท�าอย่างไร” ถงึปากจะบ่นน้องสาว แต่มอืเลก็
กต็วดัโอบกอดน้องสาวด้วยความคดิถงึเช่นกัน โดยมิมีใครสนใจเลยว่า
จะมีผู้ใดมองอยู่บ้าง

8 1 ก้านธูป เท่ากับเวลาประมาณ 30 นาที
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“ฮะแอ้ม...ทีน่ีม่ใิช่จวนของเรานะ เจ้าเดก็น้อยทัง้สองจะกระท�า
สิ่งใดก็ช่วยรักษากิริยากันหน่อยเถิด”

“ขออภัยขอรับเสี่ยวเฟิงเกอ แต่ข้าอยากกอดท่านบ้างได้หรือ
ไม่” ยงัไม่ทนัทีเ่ขาจะได้เอ่ยปากปฏเิสธ เจ้าน้องชายตวัดกีโ็ถมเข้ากอด
เขาเต็มรักจนหมวกเกือบจะหลุดออกจากศีรษะ

“เหวอ! รั่วเอ๋อร์ ข้าหนัก”
“อา...เสีย่วเฟิงเกอของข้า---” ยังไม่ทนัได้พดูจาอะไรกนัต่อ จู่ๆ  

โจวเฟิงก็รู้สึกถึงแรงเหวี่ยงบางอย่างที่ดึงตัวน้องชายของเขาไป ก่อน
จะหันไปพบคนต้นเหตุที่ดึงโจวจื่อรั่วออกไป

ใครกันล่ะนั่น?
ตรงหน้าของโจวเฟิงคือบุรุษหนุ่มรูปงาม มีนัยน์ตาสีน�้าหมึกดู

น่าค้นหา ทว่ากด็นู่าเกรงขาม แต่งกายด้วยชดุแบบชาวบ้าน มองปราด
เดียวก็รู้ว่าเป็นเนื้อผ้าชั้นดี ผิวพรรณก็ดูสะอาดสะอ้าน กระบี่ที่เหน็บ
ข้างเอวนั่นอีก ไหนจะผู้ติดตามด้านหลังที่ท�าหน้าถมึงทึงตีหน้ายักษ์ 
จนผู้คนที่อยู่บริเวณนี้ต่างพากันถอยห่าง

อือ...ถ้าเป็นเช่นนี้คงมิพ้นเฉินหวางสินะ
“อ๊ะ...คุณชายปล่อยพี่ชายของข้านะเจ้าคะ” โจวหลิงฟางเมื่อ

เห็นคนเป็นพี่ชายโดนกระชากออกไปก็ร้องโวยวายให้ปล่อย
“ฟางเอ๋อร์ อย่าได้เสียมารยาท ข้าต้องขออภัยที่น้องสาวของ

ข้าท�าตัวไม่เหมาะสม” เป็นโจวเฟิงที่เอ่ยปรามน้องสาว เขาหันไปโค้ง
ค�านับให้บุคคลสูงศักดิ์ที่ป่านนี้ยังไม่ยอมปล่อยน้องชายของตนเลย

“หือ...เจ้ารู้หรือว่าข้าเป็นใคร”
ไม่รูน้ีส่แิปลก...คนทีจ่ะท�าให้โจวจือ่รัว่ไม่โวยวายเตะต่อยได้ จะ

มีสักกี่คนกันเชียว ถ้ามิใช่นายเหนือหัว
“ข้าทราบขอรบั แต่รบกวนปล่อยน้องชายของข้าได้หรอืไม่” ถงึ

จะเป็นเชื้อพระวงศ์ แต่มาโอบเอวรั่วเอ๋อร์ของเขาในที่โล่งแจ้งแบบนี้ 
เขาก็ไม่ยอมหรอกนะ!
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“น้องชาย? ไหนเจ้าว่าพี่ชายเจ้าอยู่ชายแดน” องค์ชายรองผู้นี้
มิได้สนใจในค�าขอร้องของโจวเฟิงเลยแม้แต่น้อย แต่กลับหันไปถาม
คนที่ตนเองยังโอบเอวไว้อยู่

“พี่ชายกระหม่อม เอ้ย! พี่ชายข้าอยู่ชายแดนจริงๆ ขอรับ”
“แล้วนี่ก็พี่ชายเจ้าอีก?”
“ขอรบั ตระกลูข้ามพีีช่ายสองคน และน้องสาวหนึง่คน แล้วก.็..

คุณชายปล่อยข้าได้แล้วขอรับ” โจวจื่อรั่วพยายามแงะมืออีกฝ่ายออก
อย่างทุลักทุเล จะสะบัดแรงก็กลัวโดนโบย

“เช่นนัน้เจ้าพาข้าไปจวนเจ้าหน่อยส ิตัง้แต่ท�างานกบัข้ามา เจ้า
ยังมิเคยกลับจวนเลยนี่”

ก็กระหม่อมขอลากลับบ้านทีไร พระองค์ก็มักโยนเผือกร้อนมา
ให้กระหม่อมตลอดเวลานี่!

โจวจื่อรั่วได้แต่มองค้อนนายเหนือหัว ก่อนจะหันมาจับจูงมือ
น้องสาวของตนออกไปอย่างรวดเรว็ ทิง้ให้ผูเ้ป็นพีช่ายยนืประจนัหน้า
กับองค์ชายรองต่อไป

“เมื่อสักครู่ข้าต้องขอโทษด้วยที่เสียมารยาทดึงตัวองครักษ์โจว 
ออกมาจากท่าน นามของข้าคือจ้าวฝูหมงิ” เขาหนัมามองโจวเฟิงก่อน
จะก้มศีรษะขอโทษเล็กน้อยแล้วเอ่ยแจ้งนามของตน

“มิเป็นไรพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมมีนามว่าโจวเฟิง” เม่ือโจวเฟิง
แนะน�าตัวเสร็จ จ้าวฝูหมิงก็เบิกตากว้างก่อนจะกวาดตามองคนตรง
หน้าตั้งแต่หัวจดเท้า จนอีกฝ่ายต้องกระแอมไอออกมา

“ฮะแอ้ม! มีสิ่งใดหรือพ่ะย่ะค่ะ”
“อ๊ะ...เอ่อ...เปล่าๆ ข้าขอโทษ เราเดนิไปคยุกันไปดหีรอืไม่ แล้ว

ก็ไม่ต้องมากพิธีกับข้า วันนี้ข้าแค่มาเดินเล่นนอกต�าหนักเท่านั้น” พูด
จบจ้าวฝูหมิงก็ผายมือให้อีกฝ่ายเดินออกมาจากร้านหนังสือ แล้วจึง
เดนิตามออกมา ส่วนต�าราของโจวหลงิฟาง ได้ให้บ่าวรบัใช้จ่ายเงนิและ
น�ากลับไปเรียบร้อยแล้ว
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“ท่านว่าท่านชื่อโจวเฟิงใช่หรือไม่”
“พ่ะย่ะ...เอ่อ...ขอรับ”
“เช่นนั้นท่านก็คือว่าที่พี่สะใภ้ของข้าใช่หรือไม่” จ้าวฝูหมิงพูด

ด้วยน�้าเสียงกึ่งล้อเลียน ท�าเอาโจวเฟิงแทบจะสะดุดอากาศหกล้ม
ว่ากระไรนะ?! ว่าที่พี่สะใภ้?!
“ข้าจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างย่ิงถ้าคุณชายจะไม่พูดค�านั้นออก

มาขอรับ”
“ฮ่าๆๆ ได้ ข้าเข้าใจแล้ว ว่าแต่ว่าท่านอายุเท่าไรแล้ว ข้าจะได้

เรียกขานได้ถูก”
“กลางปีนี้ข้าก็อายุครบยี่สิบขอรับ”
“อา...ท่านเดก็กว่าข้าเสยีอกี แล้วท่านรูห้รอืไม่ว่าต้าเกอของข้า 

ว่าทีส่าม.ี..เอ่อ...ขอโทษ เขาอายุเท่าไร” จ้าวฝูหมิงรบีเปล่ียนสรรพนาม
ในการเรียกองค์ชายใหญ่แทบจะทนัท ีเมือ่รบัรูไ้ด้ถงึรงัสคีวามไม่พอใจ
ที่แผ่ออกมาจากอีกฝ่าย

“ข้ามิทราบขอรับ”
เหตุใดเขาต้องสนใจไท่จื่อผู้นั้นด้วยเล่า!
“ต้าเกอของข้าปลายปีนี้อายุยี่สิบเก้า”
ฮะ?! ยี่สิบเก้า?! อายุห่างจากข้าตั้งเก้าหนาว!
“อา...ชีวิตข้าช่างบัดซบเสียจริง” หลังจากที่โจวเฟิงเผลอตัว

พึมพ�าออกมา ผู้ที่มีวรยุทธ์ต่างก็มีประสาทสัมผัสที่ดี ท�าให้ได้ยิน
ประโยคนั้น ต่างก็พากันกลั้นหัวเราะอย่างสุดความสามารถ จะมีก็แต่
จ้าวฝูหมิงนี่ล่ะที่หัวเราะออกมาอย่างไม่เกรงใจ

“ฮ่าๆๆ ท่านช่างเหมาะสมกับต้าเกอเสียจริง พี่สะใภ้ ข้าชอบ
ท่าน!”

เหมาะสมอันใด?! พี่สะใภ้อันใด?! ชอบเขาอันใด?!
มันจะอะไรกับเขานักหนา?!
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สุดท้ายแล้วจ้าวฝูหมิงก็ไม่ได้ตามองครักษ์ตัวน้อยของตน
กลบัมาทีจ่วนตระกลูโจว เนือ่งจากต้องออกไปท�าธรุะทีแ่ถบชานเมอืง
ทิศเหนือตามการไหว้วานของจ้าวจื่อหาน

“เจ้าไม่ตามเฉินหวางไปจะดีหรือรั่วเอ๋อร์” โจวเฟิงอดที่จะเอ่ย
ถามออกมาไม่ได้ ในขณะที่พวกเขาก�าลังนั่งรถม้ากลับไปที่จวน

“เฉินหวางไปท�าธุระให้ไท่จื่อ น่าจะเป็นธุระส�าคัญ ผู้ที่ติดตาม
ไปจึงมีแต่คนของไท่จื่อเอง”

“เช่นนั้นหรอกหรือ” โจวเฟิงพึมพ�าเสียงแผ่ว เขานั่งคิดอะไรไป
เรื่อยเปื่อย รู้ตัวอีกทีรถม้าก็จอดเทียบที่หน้าประตูจวนเรียบร้อยแล้ว

โจวฮูหยินที่ท�าอาหารอยู่ในห้องครัว เมื่อได้ยินว่าบุตรชายคน
ที่สามของตนกลับมาถึงแล้ว ก็รีบกระวีกระวาดออกมาต้อนรับ

“คิดถึงเหลือเกินรั่วเอ๋อร์ของแม่” มือที่เริ่มเหี่ยวย่นตามวัยจับ
เข้าที่แก้มของอีกฝ่าย พร้อมทั้งบรรจงกดจูบที่พวงแก้มใสเพื่อคลาย
ความคิดถึง

โจวเฟิงที่เห็นว่าคนในจวนก�าลังถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของโจว- 
จือ่ร่ัวอยู ่เขาจงึได้ปลกีตวัออกมาและรบีเร่งเดนิตรงไปยงัเรอืนของตน
เพ่ือสะสางกจิธรุะบางอย่าง ก่อนจะกลบัเข้ามาทีเ่รอืนใหญ่เพือ่ร่วมกนิ
อาหารมื้อค�่าพร้อมกับคนในครอบครัว

“แม่ส่งข่าวไปหาพี่ใหญ่ของพวกเจ้าแล้ว คาดว่าจดหมายจะไป
ถึงมือเสี่ยวเหยียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”

โจวจื่อรั่วรู้เรื่องสมรสพระราชทานมาจากจ้าวฝูหมิง จึงท�าได้
เพียงแค่ส่งย้ิมแหยๆ อย่างให้ก�าลังใจไปให้พี่ชายของตนที่นั่งหน้าด�า
ทะมึนอย่างไม่สบอารมณ์

“งานการข้ามตีัง้มากมาย…เหตใุดต้องหาเผอืกร้อนมาให้ข้าอกี
ก็ไม่รู้” โจวเฟิงบ่นอุบ พุ้ยข้าวเข้าปากค�าโตด้วยความไม่สบอารมณ์

“คิดเสียว่าฝึกจิตให้แข็งแกร่งก็แล้วกัน” ในเม่ือไม่รู้จะช่วยบุตร
ชายของตนอย่างไร โจวเหวินหลงจึงได้แต่ปลอบโยนด้วยถ้อยค�าที่
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ชวนหัวเราะเสียนี่
โจวฮหูยนิและโจวจือ่รัว่ต่างพากนัก้มหน้าอมยิม้ เพราะหลังจาก

ที่โจวเหวินหลงพูดจบ บุตรชายคนรองก็ย่ิงท�าหน้าด�าทะมึนใส่พร้อม
กับพูดว่า “ก่อนจะได้ฝึกจิต ตบะข้าคงแตกก่อนพอดี!”
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สำม
คุณชำยใหญ่ตระกูลโจว

หลังจากวันท่ีโจวจ่ือรั่วกลับมาพักที่จวน เวลาก็ล่วงเลยมา
เกือบสัปดาห์แล้ว อีกเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ก็จะถึงวันอภิเษกสมรส
ของตน ในระหว่างนัน้โจวฮหูยนิกไ็ด้มอบวนัเดอืนปีเกดิของโจวเฟิงให้
แม่สื่อตามธรรมเนียม เพื่อให้อีกฝ่ายน�าแผ่นกระดาษที่เขียนวันเดือน
ปีเกิดของเขาไปวางไว้หน้ารูปปั้นเทพเจ้า เพื่อให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชี้แนะ
ว่าการแต่งงานครัง้นีจ้ะน�าโชคดหีรอืโชคร้ายมาสูค่รอบครวั ว่าทีคู่บ่่าว
สาวดวงสมพงศ์กนัหรอืไม่ หากไม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึความไม่เป็นมงคล
เกิดขึ้น การเตรียมงานแต่งก็จะเริ่มต้นทันที

โจวเฟิงที่หวังว่าการเสี่ยงทายในครั้งนี้จะมีสิ่งที่ขัดแย้งกันบ้าง 
เพื่อว่างานมงคลสมรสจะได้ถูกยกเลิกไป แต่ก็คล้ายสวรรค์กลั่นแกล้ง 
นอกจากจะไม่มสีิง่ใดบ่งชีค้วามไม่เป็นมงคลแล้ว หน�าซ�า้ดวงชะตาของ
เขากับอีกฝ่ายยังช่วยหนุนส่งกันและกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สร้าง
ความปลาบปลื้มให้แก่หวงช่างและหวังหวงโฮ่วยิ่งนัก

ยิ่งคิดยิ่งหงุดหงิด! ฮือ...เมื่อไรเหยียนเกอจะกลับมา!
“คณุชายขอรบั! คณุชาย!” เสยีงของเด็กรบัใช้ดงัมาก่อนทีเ่จ้าตวั

จะโผล่มาเสียอีก
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“เสี่ยวเฉียน...อย่าวิ่ง เดี๋ยวเกิดหกล้มขึ้นมาจะท�าอย่างไร”
ซ่งเฉยีนเป็นบ่าวทีถ่กูทางบ้านขายไปเป็นทาสในตลาดมืด ตอน

นั้นเจ้าบ่าวตัวน้อยของเขาวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนมาชนเขาที่ก�าลังเดินชม
ตลาดอยู่กับพี่ชาย โจวเฟิงเห็นเจ้าตัวน้อยเนื้อตัวมอมแมม ใบหน้ามี
บาดแผลหลายรอย ไหนจะตามล�าตัวอีก เขาเกิดความสงสารจึงไถ่ตัว
ซ่งเฉียนออกมา แล้วรับมาเป็นบ่าวรับใช้ข้างกาย เวลานี้ซ่งเฉียนก็อยู่
ข้างกายเขามาเป็นเวลาแปดปีแล้ว เขาเองกเ็อน็ดบู่าวตวัน้อยนีเ้สมอืน
น้องชายแท้ๆ ของเขาอีกคน

“ขออภยัขอรบัคุณชาย...คุณชายใหญ่กลบัมาจากชายแดนแล้ว
ขอรับ!” สิ้นเสียงของบ่าวตัวน้อย ร่างเพรียวระหงของโจวเฟิงก็กึ่งเดิน
กึง่วิง่ไปทางเรอืนรบัรองใหญ่ทนัท ีไม่เหลอืเค้าคณุชายรองตระกลูโจว
เลยแม้แต่น้อย

โจวเฟิงรีบสาวเท้าไปยังห้องรับแขกทันทีที่ได้ยินเสียงที่แสน
คิดถึง เขาไม่ได้เจอพี่ใหญ่ของตนมาสักพักแล้ว คิดถึง! อยากกอด! 
อยากอ้อน! และอยากฟ้อง!

เขากวาดตามองด้วยความรวดเร็ว ก่อนจะมองเห็นแผ่นหลังที่
ค่อนข้างคุน้เคยในสายตาของตน ขาเรยีวก้าวฉบัๆ ไปด้วยความว่องไว

“เหยียนเกอออ~”
ฟุ่บ!
อ๊า~ หลังเหยียนเกออุ่นดีจริงๆ!
“ฮือ...ข้าคิดถึงเหยียนเกอเหลือเกิน!” โจวเฟิงซุกใบหน้าลงกับ

แผ่นหลังของพี่ชาย ถูไถแก้มของตนไปมากับแผ่นหลังนั้นด้วยความ
ออดอ้อน

“เหยียนเกอ ท่านรู้ไหมว่าข้าต้องเข้าพิธีอภิเษกสมรส ต้องแต่ง
เป็นไท่จื่อเฟยให้ไท่จื่อ! ข้าไม่อยากแต่ง! ฮือออ...ความสงบสุขในชีวิต
ข้าตอนนีก้แ็ทบไม่มแีล้ว!” คนทีย่งัซกุหน้าอยูก่บัแผ่นหลังแข็งแกร่งเปิด
ปากบ่นออกมาเสียงดัง โดยมิได้สนใจว่ามีผู้ใดอยู่ในที่นี้บ้าง
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โจวเฟิงทีม่วัแต่เอาแก้มของตนถไูถกบัแผ่นหลังใหญ่ไปมา ก็เริม่
เอะใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อย

เอ๊ะ...ท�าไมเงียบกันล่ะ
“สะ...เสี่ยวเฟิง” เสียงของคุณชายใหญ่ตระกูลโจวเรียกสติน้อง

ของตน
คิ้วสีเข้มขมวดเล็กน้อยด้วยความสงสัย
หือ?...เสียงพี่ใหญ่นี่ แต่ท�าไมเสียงนั้นดูไกลจากข้าเหลือเกิน
“ฮึ! เจ้าไม่อยากแต่งกับข้า แต่กอดข้าเสียแน่นเชียว”
เอ๊ะ?!
เสียงทุ้มทรงพลังเอ่ยขัดความคิดของเขา ท�าเอาโจวเฟิงมือชื้น

เหงื่อ แต่ยังไม่ยอมปล่อยมือออกจากอีกฝ่าย ด้วยรู้ดีแน่แล้วว่าคนที่
ตนกอดอยู่คือผู้ใด!

บิดามันเถอะ! นี่ข้าท�าอะไรลงไป!
โจวเฟิงเหงือ่กาฬแตกพลัก่ ก่อนจะดดีตวัออกจากอกีฝ่ายอย่าง

รวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือจากพี่ชายที่ดึงเขาออกมาแล้วให้ซบหน้า
ลงกับแผ่นอกของเจ้าตัวแทน

“กระหม่อมต้องขอประทานอภัยกับความโง่เขลาของน้องชาย
กระหม่อมด้วยพ่ะย่ะค่ะ!” โจวจือ่เหยียน พ่ีใหญ่ของตระกลูโจวทรดุตวั
ลงคกุเข่ากบัพ้ืนพร้อมโขกศีรษะของตนอย่างรวดเรว็ โดยมีเจ้าน้องชาย
ตัวดีโดนบังคับให้คุกเข่าด้วย เหตุเพราะคนเป็นพี่ไม่ยอมปล่อยน้อง
ออกมาจากอก

“ลุกขึ้นเถอะ ข้าไม่ได้โกรธอะไร” ร่างสูงใหญ่ของไท่จื่อหมุนตัว
กลับมาหลังจากที่เป็นอิสระจากการกอดรัดแล้ว

“ขอบพระทัยพ่ะย่ะค่ะ”
โจวเฟิงที่ยังซุกหน้ากับอกพี่ชาย ย่ิงซุกหน้าหนักเข้าไปอีก มือ

เรียวก�าสาบเสื้อของโจวจื่อเหยียนเอาไว้แน่น ไหล่บางสั่นเล็กน้อย
คล้ายคนหวาดกลัว ท�าเอาจ้าวจื่อหานขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจ
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“น้องชายของเจ้าไม่คิดจะเงยหน้าสบตากับข้าหน่อยหรือ  
ท่านรองแม่ทัพโจว?” เสยีงของจ้าวจือ่หานทุม้กงัวานและมีอ�านาจแฝง
ความดุดนั ยิง่ท�าให้โจวเฟิงสะดุง้เฮอืก มอืเรยีวสัน่ระรกิอย่างหวาดกลวั

“เอ่อ...บุตรชายกระหม่อมมีแผลที่ใบหน้า ยังรักษาไม่หาย เขา
ไม่กล้าให้ผูใ้ดเหน็ใบหน้าของตน เลยเสยีมารยาทต่อพระองค์ ได้โปรด
เมตตาด้วย” อดีตแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพทั้งสี่เป็นคนเอ่ยปากออกมา
แทน

จ้าวจื่อหานผินหน้ากลับมามองผู้ที่เป็นอดีตแม่ทัพใหญ่แห่ง
กองทัพทั้งสี่ ทั้งยังเป็นอาจารย์สอนวิชาการต่อสู้ให้ตน และตอนนี้ก็
ยงัด�ารงต�าแหน่งขนุนางทีป่รกึษาของราชส�านกั แต่คงมค่ิอยได้เข้าร่วม
การประชุมที่ท้องพระโรงเท่าใดนัก เพราะโจวเหวินหลงนั้นท�างานรับ
ใช้หวงช่างในเงามืด

จ้าวจือ่หานพยกัหน้าเข้าใจ เขากห็าได้ใส่ใจไม่ว่าอกีฝ่ายจะท�าตวั
ไร้มารยาทกับตนแค่ไหน เหตุเพราะตนเองก็มิได้อยากจะตบแต่งผู้ใด
เป็นภรรยา โดยเฉพาะอย่างยิง่กบับรุษุด้วยกนั แม้กฎหมายของแคว้น
จ้าวจะอนญุาตให้บรุษุและบรุษุแต่งงานกนัได้กต็ามท ีเหตเุพราะแคว้น
จ้าวเองก็มีบุรุษที่มิใช่บุรุษ เป็นบุคคลที่มีรูปร่างภายนอกเฉกเช่นบุรุษ 
แตภ่ายในร่างกายกลบัมีบางสิ่งบางอย่างที่ท�าให้บุรษุกลุม่นั้นตั้งครรภ์
ได้เหมือนสตรี! บุคคลทั่วไปเลยเรียกกลุ่มคนเหล่านั้นว่า ‘เกอ’

กฎหมายของแคว้นจ้าวได้ระบเุอาไว้ว่า ผูใ้ดทีเ่ป็นเกอจะต้องใช้
ผ้าสผีกูผม เพือ่ให้คนทัว่ไปแยกออกได้ว่าผูใ้ดเป็นเกอ และเกอจะไม่มี
สิทธิ์เข้ารับราชการทหาร เป็นเพราะร่างกายของเกอนั้นค่อนข้าง
บอบบางราวกับอิสตรี การใช้แรงงานหรือการฝึกฝนร่างกายร่วมกับ
บุรุษนั้น จะน�ามาซึ่งความเดือดร้อนและการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 
ดังนั้นหวงช่างจึงร่างกฎหมายเพื่อปกป้องราษฎรของพระองค์ที่เป็น
เกอ และถึงแม้จะรับราชการทหารมิได้ แต่เกอในแคว้นจ้าวก็ยัง
สามารถที่จะท�าอาชีพอย่างอื่นได้หลายอย่าง เรียกได้ว่าความเป็นอยู่
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ของเกอในแคว้นนี้ค่อนข้างมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุรุษหรือสตรีทั่วไป ถ้า
เทียบกับแคว้นอื่นๆ ที่เกอโดนจ�ากัดสิทธิ์

แต่ก็นั่นละ...
โจวเฟิงผู้นีท้ีศ่รีษะกม็ไิด้มผ้ีาสผูีกผม มกีแ็ต่ป่ินหยกแกะสลกัลาย

หงส์ทีเ่สยีบอยู่บนศีรษะเท่าน้ัน ซึง่ก็ไม่ต่างอะไรกบับรุษุในแคว้นทัว่ไป 
ไหนจะแต้มจนิเตีย่นทีจ่ะมลีกัษณะเป็นแต้มสชีาดเลก็ๆ มหีลากหลาย
ลวดลาย ทั้งลายหยดน�้าหรือลายดอกไม้ต่างๆ ที่มักจะมีร่องรอยให้
เห็นตามหน้าผากหรือข้อมือตามแบบฉบับของเกอในแคว้นจ้าวก็มิมี
ให้เห็น แล้วเหตุไฉนเสด็จพ่อของเขาถึงพระราชทานสมรสให้!

“เอ่อ...กระหม่อมขอตัวพาน้องชายของกระหม่อมกลับเรือน
ก่อนได้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ ได้เวลาที่น้องชายกระหม่อมต้องกินยาแล้ว” 
รองแม่ทัพโจวเอ่ยเรียกสติของไท่จื่อให้กลับมา ดวงตาสีน�้าหมึกแสน
ดุดันตวัดกลับมามองสหายร่วมเรียนของตน ที่แม้จะอายุน้อยกว่าเขา
ถึงสี่หนาว แต่ก็สนิทชิดเชื้อเหมือนสหายรุ่นราวคราวเดียวกัน

“ตามสบาย ข้าจะอยู่คุยธรุะกับท่านอาจารย์ เสรจ็แล้วกจ็ะกลบั
ต�าหนักเช่นกัน”

“ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะ” โจวจือ่เหยยีนค้อมตวัลงเพือ่ค�านบัเชือ้
พระวงศ์ ก่อนจะช้อนตัวโจวเฟิงขึ้นแนบอกแล้วอุ้มออกจากเรือน
รับรองไปอย่างรวดเร็ว

“เสี่ยวเฟิง...ปลอดภัยแล้ว” เสียงทุ้มแฝงด้วยความอบอุ่น
ดงัขึน้ข้างหคูนทีโ่ดนอุ้ม โจวเฟิงเงยหน้าขึน้มองพีช่ายของตนแล้วแย้ม
ยิ้มแป้นแล้นออกมา

“ข้าคิดถึงท่านเหลือเกิน เหยียนเกอ” แขนเรียวโอบตวัดรัดรอบ
ตัวของผู้เป็นพี่ชาย ก่อนจะออดอ้อนออกมาในระหว่างที่อีกคนก�าลัง
อุ้มตนเดินตรงไปยังเรือนเฟิงหลิง

ก็อ้อนกันแบบน้ีอย่างไรล่ะ...เขาถึงตามใจอีกคนมากจนเริ่มจะ
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เสียนิสัยแล้วกระมัง
“เจ้าท�าเรื่องขายหน้ามากรู้ตัวหรือไม่” เมื่อถึงเรือนของโจวเฟิง 

พี่ใหญ่ของตระกูลก็วางน้องชายหัวแก้วหัวแหวนลงบนเก้าอ้ีตัวยาว 
แล้วตนเองก็นั่งลงตามทันที

“ข้าขอโทษ...ก็ไม่คิดนี่ว่าพระองค์จะเสด็จมาด้วย” คนเป็นน้อง
ท�าปากยื่นปากยาว จนโจวจื่อเหยียนอดใจไม่ไหวบีบปากนั่นเบาๆ 
อย่างนึกมันเขี้ยว

“เผื่อเจ้าลืม ทุกวันที่สามของทุกเดือน ไท่จื่อมักจะเสด็จมาที่
จวนเพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับยุทธวิธีการรบกับท่านพ่อของเรา”

“เป็นข้าที่ลืมวันลืมคืนเอง…แต่ปกติแล้วข้าก็ไม่ได้อยู่ต้อนรับ
พระองค์เสียหน่อย”

“เฮ้อ...เอาเถอะ ข้ารู้เรื่องสมรสพระราชทานแล้ว เจ้าจะท�า
อย่างไรต่อไป” จู่ๆ อีกฝ่ายก็จริงจังขึ้นมา ท�าเอาโจวเฟิงต้องกระแอม
ไอแล้วยืดตัวตรงมากขึ้น

“ข้าไม่รูข้อรบั ถ้าข้าขดัราชโองการ ตระกลูเราคงได้ดบัส้ินเพราะ
ข้า”

“...”
“ถึงอย่างไรข้าก็ต้องแต่ง เมื่อสัปดาห์ก่อนข้าออกไปตลาด ชาว

บ้านลือกันเร่ืองสมรสพระราชทาน บ้างก็ว่าท่านพ่อถวายข้าที่
อปัลกัษณ์และไม่เอาไหนให้เป็นไท่จือ่เฟยในไท่จือ่ เพือ่ทีจ่ะได้ลดความ
อบัอายของตระกลูลง บ้างกว่็าข้าท�าเสน่ห์ใส่พระองค์เพือ่จะได้ถบีตน
ขึ้นเป็นใหญ่” พูดถึงตรงนี้โจวเฟิงก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ พวก
ชาวบ้านก็ช่างลอืได้ลอืด ีความจรงิมถีงึหนึง่ในสบิส่วนหรอืเปล่ากย็งัมิ
แน่ใจ

“เหน็ทเีจ้าคงต้องจดัการตวัการทีป่ล่อยข่าวลอืเรือ่งหน้าตาของ
เจ้าแล้วกระมัง”

“คงต้องเป็นเช่นนั้น…แต่ข้าค่อนข้างชินกับข่าวลือนี้ เพราะมัน
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ช่วยท�าให้ข้าท�าอะไรๆ ได้สะดวกมากขึ้น”
“แล้ววันพิธีเจ้าจะท�าอย่างไร ไท่จื่อเองก็ได้ยินข่าวลือเรื่องเจ้า

เช่นกัน”
“อา...ข้าก็มิท�าอันใด ข้าเป็นอย่างไรข้าก็ไปอย่างนั้น ว่าแต่ว่า

ชายแดนสงบสุขดีหรือไม่”
“ก่อนทีจ่ะกลบัมาทีน่ี ่ทางชายแดนกไ็ด้ตามสืบข่าวคราวมาบ้าง

แลว้ วางใจได้ ช่วงนี้ชายแดนยงัเงยีบสงบ ไม่มกีารรกุรานใดๆ แต่ก็ยัง
ให้เหล่าทหารฝีมือดีประจ�าการอยู่ที่นั่นก่อน รองานแต่งงานของเจ้า
เสร็จสิ้น ข้าถึงค่อยยกทัพกลับไป” โจวจื่อเหยียนอธิบายรายละเอียด
คร่าวๆ ให้น้องชายของตนฟัง ถึงแม้การบอกกล่าวเรื่องของกองทัพ
จะมิใช่สิ่งที่สมควรแพร่งพราย แต่กับโจวเฟิงแล้วถือเป็นกรณีพิเศษ 
เพราะน้องชายของเขาจ�าเป็นต้องรับรู้เรื่องที่ชายแดนทุกอย่าง

“ได้ยนิเช่นนัน้ข้ากเ็บาใจแล้ว เหยยีนเกอเข้าเฝ้าหวงช่างแล้วหรอื”
“อือ...ข้ากับนายกองเข้าถวายรายงานเรื่องชายแดนแล้ว 

พระองค์ทรงพอพระทัยกับการจัดการพวกชนเผ่านอกด่าน”
“เช่นนั้นพระองค์ได้ประทานสิ่งใดให้ท่านหรือไม่”
“หวงช่างทรงถามอยู่ว่าข้าอยากได้สมรสพระราชทานหรือไม่ 

พระองค์จะทรงหาหญิงงามให้ข้า”
“หือ...เช่นนั้นเหยียนหวางมิแย้งหรอกหรือ” คนอายุน้อยกว่า

ท�าตาหลกุหลกิเมือ่พูดเสรจ็ สายตาแอบช�าเลอืงมองผูเ้ป็นพีช่ายว่าจะ
ท�ากิริยาเช่นไรเมื่อเอ่ยถึงหวางเย่9 ผู้นั้น

“ฮ!ึ เจ้าต้องการสิง่ใดหรอืเสีย่วเฟิง เหตใุดต้องพดูถงึเหยยีนหวาง!” 
โจวจื่อเหยียนตวัดสายตาดุๆ มองน้องชายตัวเองอย่างคาดโทษ

“อ้าว...โดยปกตยิามเมือ่มปีระชมุถวายฎกีาทีท้่องพระโรง เหล่า
เชื้อพระวงศ์ก็เสด็จมาร่วมฟังด้วยมิใช่หรือ ข้าก็แค่ถามเท่านั้น เหตุใด

9 หวางเย่ (王爷) เป็นค�าที่ใช้เรียกแทนผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นอ๋องในสมัยศักดินา
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เหยยีนเกอต้องมองข้าแบบนัน้ด้วยเล่า” คณุชายรองไม่ว่าเปล่า ใบหน้า
อ่อนเยาว์ยับยู่ยี่ลงเล็กน้อย

“โอ๋ๆ ข้าขอโทษ อย่าโกรธข้าเลยนะ”
“เฮอะ! ไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยกัน ยังจะท�าให้ข้าโกรธอีกหรือ!”
“ถ้าอย่างนั้นข้าจะไถ่โทษโดยการพาเจ้าไปตลาด ซื้อขนมที่เจ้า

อยากกิน ไม่ๆ ทุกอย่าง ทุกอย่างเลยที่เจ้าอยากได้ ดีหรือไม่!”
เมือ่โจวเฟิงได้ยนิค�าว่าไปตลาดและจะได้ซือ้ทกุอย่างทีอ่ยากได้

ให้ หูก็เริ่มกระดิก ถ้ามีหูและหางเหมือนจิ้งจอก คงไม่ต้องเดาว่าน้อง
ชายของเขาจะกระดี๊กระด๊าหูกระดิกหางส่ายไปมาขนาดไหน

“เฮ้อ...ข้าละเหน่ือยใจกบัเจ้าจรงิๆ เสีย่วเฟิง” โจวจือ่เหยยีนเหน็
ดังนัน้ก็ต้องถอนหายใจออกมากบักริยิาทีซ่กุซนเหมอืนลงิของโจวเฟิง 
จริงจังได้ไม่เท่าไรก็กลับมาซุกซนอีกเช่นเดิม ก็ไม่แปลกอันใดเท่าไร 
ถ้าน้องชายและน้องสาวของเขาอีกสองคนจะเรียกพี่ชายคนรองด้วย
ความเอ็นดูว่า ‘เสี่ยวเฟิงเกอ’ เหตุเพราะท�าตัวเป็นเด็กน้อยเช่นนี้
อย่างไรเล่า!

“ท่านสัญญากับข้าแล้วนะว่าจะซื้อให้ทุกอย่างที่ข้าต้องการ!”
หน้านี่บานเป็นลานไผ่เชียว...ใครกันที่เมื่อสักครู่โกรธข้า ช่วย

บอกที!
“อือ...ข้าเคยผิดสัญญากับเจ้าด้วยหรือ”
“ไม่! เหยยีนเกอของข้าดีทีส่ดุเลย!” พูดจบกโ็ผเข้ากอดพีช่ายจน

เตม็รกั คณุชายใหญ่ได้แต่ส่ายหน้าด้วยความระอาใจกับว่าทีไ่ท่จือ่เฟย
ผู้นี้

ว่าแล้วก็...เฮ้อ...เห็นทีสหายต่างวัยผู้สูงศักดิ์ของเขาต้องกินยา
ลูกกลอนแก้ปวดหัววันละหลายสิบเม็ดเลยละ

ว่าที่ไท่จื่อเฟย เหตุใดจึงซนเหมือนลิง!
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สี่
ร่วมหอลงโรง (โลง)

เมื่อการเสี่ยงทายดวงชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดี ตัวแทน 
ของจ้าวจือ่หาน หรอืจะเรยีกให้ถกูคอืตวัแทนของหวงช่างก็ได้ส่งเทยีบ
หมั้นและเทียบสินสอดที่ยาวเป็นหางว่าวมาให้ สินสอดทั้งหมดที่ทาง
ตระกลูโจวได้รบัเรยีกได้ว่ามมีากมายเสยีจนผูอ่ื้นต้องนกึอิจฉา จากนัน้
ทั้งสองฝ่ายต่างมอบของขวัญให้กันและกัน สุดท้ายแล้วฤกษ์งามยาม
ดีก็ถูกก�าหนดให้เกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งยังคงเป็นวันและเวลา
เดิมกับทีเ่ฉงิกงกงได้แจ้งแก่พวกตน ในวนัทีอ่กีฝ่ายแวะเวยีนมาหาเพือ่
มอบเผือกร้อนเข่งใหญ่ให้แก่โจวเฟิง

“ข้าว่าเรื่องน้ีต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นแน่” โจวเฟิงพูดเสียง
เบาคล้ายพึมพ�ากบัตนเอง หลงัจากทีร่บัรูแ้ล้วว่าฤกษ์งานสมรสของตน
ถูกก�าหนดขึ้นในวันที่สิบแปดนี้

“อย่างไรหรอื” คณุชายใหญ่ทีน่ัง่แกะเปลือกส้มอยู่เอ่ยถามออก
มา

“เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่สื่อเพิ่งมาขอวันเดือนปีเกิดของข้าไป มา
วนันีฤ้กษ์มงคลทีเ่พ่ิงได้มากลบัตรงกับฤกษ์มงคลทีเ่ฉิงกงกงแจ้งแก่พวก
ข้าในวันนั้น...เหยียนเกอว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรือ”
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“เจ้าหมายความว่าหวงช่างทรงมฤีกษ์มงคลตัง้แต่แรกแล้วอย่าง
นั้นรึ”

โจวเฟิงพยกัหน้ารบัพร้อมกบัยดักลบีส้มเข้าปากของตน “ข้านกึ
สงสัยว่าพระองค์จะมีวันเดือนปีเกิดของข้าอยู่แล้ว แต่แค่ส่งแม่สื่อมา
ขอวันเดือนปีเกิดของข้าไปให้ถูกต้องตามพิธีการเท่านั้น”

โจวจื่อเหยียนขมวดคิ้วด้วยความงุนงง “แล้วพระองค์จะทรง
ทราบวันเดือนปีเกิดเจ้าได้อย่างไรกัน”

“ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกัน…แต่ก็ช่างเถอะ อย่างไรเสียข้าก็ต้องแต่ง
อยู่ดี” คุณชายรองส่ายหน้าไปมาคล้ายไม่อยากคิดสิ่งใด พี่ชายคนโต
ที่เห็นดังนั้นจึงเลิกถามเซ้าซี้และนั่งแกะเปลือกส้มลูกต่อไปทันที

ช่วงก่อนถึงวันแต่งงาน คุณชายรองมักจะถูกปลุกขึ้นมา
ตัง้แต่ไก่โห่ เพือ่มาฝึกเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเป็นว่าทีไ่ท่จือ่เฟย 
ทั้งกิริยามารยาท การวางตัว เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างที่จ�าเป็นหลังจากที่เขา
ต้องเข้าไปอยู่ในวังแล้ว ล้วนได้รับการสั่งสอนจากโจวฮูหยินทั้งสิ้น แม้
จะน่าเบื่อและชวนง่วงนอนเพียงใด แต่เขาก็ยังต้องถ่างตาฝึกฝนและ
เรียนรู้ นอกจากนั้นแล้ว หวังหวงโฮ่วก็ยังมีน�้าพระทัยส่งมามา10 จาก
ในวังมาที่จวนเพื่อช่วยเตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องชุดในวันแต่งงาน 
รวมถงึมารยาทและพิธกีารบางอย่างทีป่ฏบิตักัินเฉพาะในราชวงศ์จ้าว
เท่านัน้ทีต้่องเรยีนรู ้ซึง่แน่นอนว่าแต่ละอย่างน้ันชวนง่วงเป็นอย่างมาก 

บรรดามามาที่ถูกส่งจากวังหลวงมาช่วยฝึกฝนคุณชายรอง 

10 มามา (嬤嬤) เป็นสรรพนามท่ีใช้เรียกนางก�านัลอาวุโสที่เคยแต่งงานแล้ว ทาง 
ราชส�านักจะคัดเลือกแม่ม่ายที่ไม่มีลูก อายุประมาณ 40-50 ปี เข้ามาเป็นนางก�านัล
รับใช้เชื้อพระวงศ์ที่มีต�าแหน่งสูงอย่างฮองไทเฮา ฮองเฮา พระชายา หรือเป็นแม่นม
ให้แก่พระโอรสพระธิดาที่เกิดแต่องค์จักรพรรดิกับฮองเฮาและพระชายา นอกจากนี้
ยังสามารถควบคุมดูแลสั่งสอนเหล่านางก�านัลรับใช้ท่ัวไปได้ รวมถึงสอนเรื่องการ 
แต่งตัวแต่งหน้า อบรมมารยาทและพิธีการในวังหลวง
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ตระกลูโจวต่างรูส้กึตะขดิตะขวางใจกบัใบหน้าของว่าทีไ่ท่จือ่เฟยทีมี่ผ้า
พันแผลพันอยู่บนใบหน้าย่ิงนัก พวกนางต่างพากันเชื่อข่าวลือที่เกิด
ขึน้ของโจวเฟิงเสยีสนิทใจว่าผู้ทีจ่ะต้องตบแต่งเข้าต�าหนกับรูพานัน้เป็น
บุรุษที่มีใบหน้าแสนอัปลักษณ์!

ในทีส่ดุวนัแต่งงานกม็าถงึ ณ ตอนนีโ้จวเฟิงจะไม่ใช่คณุชายรอง
ผูซุ้กซนของตระกลูโจวอกีต่อไป ภายในไม่กีช่ัว่ยามข้างหน้านี ้คณุชาย
รองตระกูลโจวก�าลังจะกลายเป็นไท่จื่อเฟยอย่างเต็มตัว

โจวเฟิงถกูมารดาปลกุให้ตืน่ตัง้แต่ยงัไม่ทนัรุง่สาง เขาถกูจบัโยน
ลงถังอาบน�า้ขนาดใหญ่ทีป่รงุด้วยกลิน่หอมหวานของดอกหอมหมืน่ลี้
เพื่อขัดสีฉวีวรรณ จากนั้นเมื่อใกล้ถึงเวลาที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะเดินทางมา
รับตวัของเขาไป โจวฮหูยนิและบ่าวรบัใช้กเ็ริม่มารมุล้อมตวัเขาแทบจะ
ทันที ทั้งแต่งหน้าท�าผม ช่วยเขาแต่งตัวอีกต่างหาก ก็อยากจะถาม
เหลือเกินว่าเขาเป็นบุรุษ เหตุใดต้องแต่งหน้าด้วย แต่เม่ือเหลือบไป
เห็นใบหน้าของมารดา ก็ท�าได้แค่เงียบปากเอาไว้ แม้จะดูวุ่นวายเล็ก
น้อยเนื่องจากตนเป็นบุรุษ แต่ก็ถือว่าทุกฝ่ายท�างานได้อย่างรวดเร็ว
จนน่าตกใจ

“ใกล้ได้เวลาแล้วเจ้าค่ะ” บ่าวรบัใช้นางหนึง่บอกเขา ก่อนจะแต้ม
ชาดที่ริมฝีปากนุ่ม และแต้มจินเตี่ยนลายดอกไม้ไว้ที่กลางหน้าผาก 
แล้วจัดการคลุมผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวสีแดงสดให้เขา

ผ้าคลุมหน้าบัดซบ! จะหนาไปไย มองอันใดก็ไม่เห็น!
ทุกคนต่างยิ้มอย่างพึงพอใจในตัวว่าที่ไท่จื่อเฟยผู้นี้ยิ่งนัก
“เจ้าพร้อมหรอืยังเสีย่วเฟิงของแม่” โจวฮหูยนิเอ่ยถาม นางมอบ

รอยยิ้มอันแสนอบอุ่นและอ่อนโยนไปให้บุตรชายของนาง แม้โจวเฟิง
จะมองเห็นมิค่อยชัด แต่ก็รับรู้ได้ถึงกระแสอบอุ่นในน�้าเสียงนั้น พลัน
ขอบตาของเจ้าตัวก็รู้สึกแสบร้อนขึ้นมาเสียเฉยๆ

“เสี่ยวเฟิง…ไท่จื่อเสด็จมาถึงแล้ว” บุรุษผู้มาใหม่มิใช่ใครที่ไหน 
อดีตแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพทั้งสี่ บิดาของเขาเปิดแง้มบานประตูเพื่อ



40

~ เหตุใด...ภรรยำข้ำช่ำงน่ำตีนัก! เล่ม 1 ~

มาแจ้งข่าว
“ขอรับ”
“มาเถอะ…พ่อจะไปส่งเจ้าเอง”
“ขอบคณุขอรบัท่านพ่อ” เสยีงนุม่ทุม้ตอบกลับผูเ้ป็นบดิา พร้อม

กบัลกุขึน้ยนืเตม็ความสงู มอืเรยีวเกาะท่อนแขนของโจวเหวินหลงเพ่ือ
ช่วยประคองให้เขาเดินออกไปที่โถงทางเดินโดยไม่สะดุดสิ่งใดหกล้ม

บัดนี้คุณชายรองตระกูลโจวสวมชุดแต่งงานสีแดงสด ปัก
ลายหงส์ล้อเมฆาสเีงนิและสทีอง ร้อยด้วยเส้นไหมสีทองอย่างด ีพร้อม
ปักด้วยด้ินหลากสีเป็นลายดอกไม้นานาพรรณ ทั้งชุดถูกตัดเย็บด้วย
ความประณตีและบรรจงทกุๆ ฝีปักทีถ่กูสลกัลกึลงไปบนผนืผ้า บ่งบอก
ได้เป็นอย่างดีว่าผู้ทีล่งมอืลงแรงประดดิประดอยนัน้ท�าด้วยความตัง้ใจ
และใส่ใจมากเพียงใด อีกทั้งบนศีรษะของเขาก็ยังมีทั้งหมวกเจ้าสาว
และเครื่องประดับที่มีน�้าหนักอีกมากมาย

จ้าวจื่อหานที่เดินทางมาถึงจวนตระกูลโจวแล้ว ก็ได้ท�าการ
เคารพศาลบรรพชนของสกุลโจวตามธรรมเนียมปฏิบัติ ศาลบรรพชน
ของตระกูลนี้ค่อนข้างแปลกตา เนื่องจากไม่มีแผ่นป้ายบรรพชนของ
ตระกูลโจวตัง้เอาไว้เลย กลายเป็นว่าจ้าวจือ่หานท�าความเคารพเทพเจ้า
แทนบรรพชนตระกลูโจวเสยีอย่างนัน้ หลงัจากนัน้เขาก็หันหลังกลับไป
ยืนรอว่าที่เจ้าสาวที่หน้าประตูจวนด้วยใบหน้าเรียบเฉยเช่นเดิม

องครักษ์ข้างกายของไท่จื่ออย่างเว่ยหยางและฉางเทียนนั้น 
อยากจะสะกิดบอกนายเหนือหัวของตนเหลือเกินว่า ช่วยท�าตัวให้
รื่นเริงสมกับเป็นงานมงคลหน่อยเถิด! แต่ก็ท�าได้แค่คิดเท่านั้น…ไม่ม ี
ผู้ใดอาจหาญมากพอจะกระท�าตนเยี่ยงนั้น กับบุรุษที่ได้ชื่อว่าไร้หัวใจ
อย่างไท่จื่อผู้นี้ได้

โจวเฟิงอยากจะประวงิเวลาให้มนัยดืยาวออกไปในระหว่างการ
เดินจากเรือนเฟิงหลิงมายังหน้าประตูจวน เขาภาวนาขอให้เวลานั้น
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ผ่านไปอย่างช้าๆ เขายงัไม่พร้อมทีจ่ะขึน้เกีย้วเจ้าสาวในตอนนี ้เขายงั
ไม่พร้อมที่จะต้องตกเป็นภรรยาของผู้ใด! ไม่พร้อมเลยแม้แต่ชั่วเวลา
จิบชาหนึ่งถ้วย!

โจวฮูหยิน คุณชายใหญ่ คุณชายสาม และคุณหนูโจว ต่างรู้สึก
ใจหายที่คุณชายรองของตระกูลจะต้องแต่งออกจากจวนไปเป็น
ไท่จื่อเฟย แม้จะรู ้ว่าต�าแหน่งที่บุตรชายของนางจะได้รับนั้นเป็น
ต�าแหน่งสูงสุดในต�าหนักบูรพา และแม้ใจของพวกเขาจะรู้ดีว่าโจวเฟิง
ผู้นี้มิใช่ผู้ที่ใครจะมารังแกได้ง่ายๆ แต่ขึ้นชื่อว่าเชื้อพระวงศ์ ขึ้นชื่อว่า
วังหลวง ล้วนไม่เคยมีเรื่องราวดีๆ ส�าหรับผู้ที่ต้องเข้าไปอาศัยอยู่ใน
นั้น

ดวงตาดุดันเหลือบมองว่าที่ภรรยาของตนด้วยหางตา แม้จะมี
ผ้าสีแดงคลุมใบหน้าอยู่เลยท�าให้มองเห็นหน้าได้ไม่ชัด แต่รูปลักษณ์
ภายนอก ทุกท่วงท่าการก้าวย่าง หรือแม้แต่การยืนนิ่งๆ ยังดูสง่างาม
เป็นอย่างมาก แต่ก็เพียงเท่านั้น เขาเลื่อนสายตากลับมาจดจ้องยัง
ถนนเบื้องหน้าที่เต็มไปด้วยชาวบ้านที่มายืนมุงดูการส่งตัวเจ้าสาวอยู่
เต็มสองข้างทางเช่นเดิม

โจวฮหูยินทีรู่ต้วัแล้วว่าต้องปล่อยให้บตุรชายขึน้เกีย้วเจ้าสาว ก็
อดไม่ได้ทีจ่ะเข้าไปยนืขนาบข้างพร้อมกบักมุมือเรยีวของโจวเฟิงเอาไว้

“หากอยู่แล้วทุกข์ระทมใจ ขอให้ลูกจงรู้ไว้ว่าพ่อกับแม่ยืน
อยู่ข้างเจ้าเสมอ”

สิน้เสยีงของมารดาทีเ่อ่ยออกมายามมาส่งเขาถงึหน้าประตจูวน 
ก็ท�าให้คนฟังรูส้กึว่าทีห่น้าอกของตนมก้ีอนความโศกเศร้าตรีวนขึน้มา

“ขอบคุณขอรับ”
“ขึ้นเกี้ยวเถอะ เดี๋ยวจะเลยฤกษ์เสียก่อน” โจวเหวินหลงบอก

กับผู้เป็นด่ังแก้วตาดวงใจ มือหยาบกร้านจากการจับอาวุธค่อยๆ 
ประคองส่งบุตรชายเข้าไปนั่งในเกี้ยวเจ้าสาว

ดวงตาสีเข้มของเขาเงยข้ึนสบกับดวงตาดุดันของอีกฝ่าย โจว- 
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เหวินหลงประสานมือค้อมกายค�านับอีกฝ่าย “กระหม่อมขอฝากเขา
ด้วย”

แม้จ้าวจือ่หานจะไม่ได้ยินยอมพร้อมใจในการแต่งงานครัง้นี ้แต่
เขากเ็ป็นสภุาพบุรษุและรูจ้กักาลเทศะมากพอทีจ่ะไม่พงังานมงคลวนันี้ 
“อย่ากังวลเลย…ข้าจะดูแลบุตรของท่านเป็นอย่างดี”

เม่ือเจ้าสาวขึ้นนั่งในเกี้ยวเรียบร้อยแล้ว ขบวนเกี้ยวเจ้าสาวก็
เร่ิมออกเดินทางโดยมีม้าตัวใหญ่ของจ้าวจื่อหานเป็นผู้น�าออกไป ใน
ขบวนเกี้ยวเจ้าสาวน้ีประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีและนางร�าที่แต่งตัว
สวยสดงดงามออกมาร่ายร�าประกอบจังหวะ สร้างความครื้นเครงให้
ขบวนเกีย้วเจ้าสาวและถนนสายนีท้ีม่ผีูค้นมากมายมายืนด ูแน่นอนว่า
เร่ืองราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหวงช่างและหวงโฮ่วเป็นคนจัดการให้
ไท่จื่อทั้งหมด จ้าวจื่อหานมีหน้าที่เพียงแค่น�าทรัพย์สินของมีค่าของ
ตนมาร่วมในสินสอดเท่านั้น

ขบวนเกี้ยวเจ้าสาวนี้ค่อนข้างยาวเป็นพิเศษ เนื่องจากมีสิน
สมรสที่หวงช่างทรงพระราชทานให้แก่ว่าที่ลูกสะใภ้เป็นการส่วน
พระองค์ด้วย ท�าให้รถเทียมม้าที่ขนทรัพย์สินมีมากกว่าสิบคันรถ นั่น
จงึเป็นเหตผุลทีท่�าให้โจวเฟิงตกเป็นขีป้ากชาวบ้านว่าท�าเสน่ห์ใส่ไท่จือ่

ท�าเสน่ห์บ้านบิดามารดามันเถอะ! เคยถามหรือยังว่าเขาอยาก
แต่งให้พระองค์หรือไม่!

แน่นอนว่าการที่เขาต้องย้ายเข้าต�าหนักบูรพา จะไปตัวเปล่าก็
เกรงจะเป็นที่ครหาว่าตระกูลเขาเกาะว่าที่สามีกิน โจวเหวินหลงจึงได้
ตระเตรยีมเทยีบรถม้าอีกห้าคันเพือ่ขนสนิเดมิของเขาเข้าต�าหนกับรูพา 
พร้อมบ่าวไพร่คนสนิทที่ติดตามไปรับใช้อีกสองคน คือซ่งเฉียนและ 
ลู่หลิน หรือก็คือลู่เกอนั่นเอง

สองข้างทางมีแต่เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญ จ้าวจื่อหานที่ขี่ม้าน�า
ขบวนด้วยท่วงท่าสง่างาม มิปรายตามองผู้ใดเลยแม้แต่นิด เสียง
บรรเลงเพลงดังกกึก้องจนคนทีน่ัง่อยูบ่นเกีย้วถงึกบัหูอ้ือไปหมด ตัง้แต่
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ออกจากจวนมาจนตอนนีท้ีก่�าลงัเข้าใกล้เขตต�าหนกับรูพา กย็งัมเีสยีง
ของชาวบ้านและเสียงดนตรีบรรเลงตลอดทาง

จะให้ความส�าคัญอันใดแก่คนอัปลักษณ์เช่นข้ากันนักหนา!
ผ่านไปไม่ถึงหน่ึงก้านธูป เกี้ยวที่เขาโดยสารมาก็หยุดลง ก่อน

จะรับรู้ได้ถึงพลังปราณบางอย่างที่ก�าลังเข้ามาใกล้เกี้ยวของเขา
พลงัปราณทีเ่ยอืกเยน็และดดุนัเช่นนีค้งเป็นใครไปมไิด้นอกเสยี

จาก...
“เชิญ! ลงมาจากเกี้ยวได้แล้วว่าที่ไท่จื่อเฟย! จะได้ท�าพิธีให้มัน

เสร็จสิ้น!”
ออื...คงไม่ต้องเดาให้มากความ มเิคยพดูจาดีๆ  กบัเขา กม็เีพยีง

แค่ผู้เดียว
ไท่จื่อผู้นั้นอย่างไรเล่า!
คนที่นั่งอยู่ในเกี้ยวมิปริปากพูดสิ่งใดสักค�า ก่อนจะเคลื่อนกาย

ออกจากเกี้ยวอย่างช้าๆ โดยมีมือของว่าที่สามีคอยประคองไม่ให้ล้ม
เมื่อร่างเพรียวระหงของว่าที่เจ้าสาวยืนบนพื้นได้อย่างม่ันคง

แล้ว มือหนาก็จับกระชับมือของอีกฝ่ายก่อนจะค่อยๆ พาเดินเข้าไป
ในพิธีที่จัดเตรียมเอาไว้

ภายในสถานทีจ่ดังานนัน้ถกูตกแต่งด้วยสมีงคลทัง้หมด ในงาน
มีดอกไม้นานาพรรณที่ส่งกลิ่นหอมประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ส่ง
กลิ่นหอมไปทั่วทั้งต�าหนัก

คงเป็นครั้งแรกกระมังที่หวงช่างและหวงโฮ่วเสด็จออกมานอก
เขตพระราชฐานชั้นใน เพื่อมาร่วมงานอภิเษกสมรสของโอรสองค์โต 
ด้วยการที่มีโอรสสวรรค์ร่วมงานในครั้งนี้ ท�าให้บรรยากาศโดยรอบดู
เงียบสงบและน่าเกรงขามขึ้นมาทันตา

“ค�านับฟ้าดิน”
สองร่างค่อยๆ คุกเข่าค�านับฟ้าดินด้วยท่วงท่าที่สง่างามและดู

สงบ
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“ค�านับบิดามารดา”
มอืหนาแตะเอวคนข้างกายเพือ่เป็นสญัญาณให้อกีฝ่ายเบีย่งตวั

เล็กน้อยเพื่อค�านับหวงช่างกับหวงโฮ่ว
“ค�านับซึ่งกันและกัน”
สองร่างหันหน้าเข้าหากัน ก่อนจะโค้งค�านับซึ่งกันและกัน เป็น

อันเสร็จพิธีกราบไหว้
หวงโฮ่วอวยพรให้พวกเขาทั้งคู่ครองรักกันไปจนแก่เฒ่า หนัก

เบาก็ให้อภัยกัน คอยสนบัสนนุกนัเรือ่ยไป พร้อมทัง้อวยพรให้พวกเขา
มลีกูเตม็บ้านมหีลานเตม็เมอืง ท�าให้ทัง้ตวัเขาและไท่จือ่ถงึกบัหวัเราะ
ไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก หลังจากนั้นจึงเป็นเวลาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้า
เรือนหอ

เข้าหอ! ฮือ...ข้าจะท�าอย่างไรดี!
จ้าวจื่อหานประคองเจ้าสาวของตนให้เข้าไปนั่งรอในห้องหอ 

ส่วนตนเองนั้นก็ออกไปต้อนรับแขกเหรื่อตามธรรมเนียม คนที่ถูก
ปล่อยให้อยูใ่นห้องเพียงคนเดียวก็ค่อยๆ ปีนข้ึนไปยนืบนเก้าอี ้พร้อม
ทัง้ก้มหน้าลงเพือ่มองลอดผ้าคลมุหน้าสแีดง จนสามารถมองเห็นเตยีง
นอนที่ปูด้วยผ้าสีแดงปักลายหงส์เคียงมังกร เมื่อเห็นแล้วก็อดเบ้ปาก
ไม่ได้ ไหนจะผลไม้และธัญพืชที่มีความหมายเป็นสิริมงคลนั่นอีก

เห็นแล้วมันช่าง...เฮ้อ
โจวเฟิงกลบัลงมานัง่บนเก้าอีด้งัเดมิ ระหว่างนัน้กเ็ตะขาเล่นไป

มา ผินหน้าไปชมวิวที่มองสิ่งใดมิเห็นเลยนอกจากผ้าสีแดงบัดซบนี่!
แล้วเมื่อไรจะร�่าสุรากับแขกเสร็จ ข้าง่วงแล้ว!
ข้ันตอนสดุท้ายของพธิคืีอการดืม่สรุามงคล ถ้าดืม่ผูเ้ดยีวได้ เขา

คงดื่มแล้วไปนอนแผ่หลาบนเตียงแล้ว!
“ดูท่าทางเจ้างุ่นง่านเหลือเกินนะ เจ้าเด็กอัปลักษณ์” เสียง

ปรศินาทีด่งัขึน้ท�าเอาเจ้าตวัสะดุง้สดุตวั ก่อนจะหันซ้ายหันขวามองหา
ต้นเสียง
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“เฮอะ! มาแล้วหรอืตวัการทีท่�าให้ทกุคนเข้าใจว่าข้าอปัลกัษณ์!” 
คนในห้องหอพูดเสียงลอดไรฟัน

ถ้าไม่ใช่เพราะท่าน ข้าก็คงไม่ต้องโดนด่าว่าอัปลักษณ์!
“เพ้ย! เจ้าเด็กนี่ เดี๋ยวนี้กล้าต่อล้อต่อเถียงกับข้าแล้วรึ!”
“ฮึ! แล้วท่านหายไปไหนมา เหตุใดจึงมาช้านัก!” ว่าจบก็หยิบ

ก้อนกรวดที่วางอยู่ในกระถางต้นไม้ริมหน้าต่าง ดีดออกไปในมุมมืด
ของสวนดอกไม้ที่อยู่ห่างจากห้องหอราวๆ หนึ่งจั้ง

ฟิ้ว!
หินกรวดลอยละลิ่วไปตามแรงดีดที่อีกคนส่งไป
หมับ!
หินกรวดก้อนนั้นก็ถูกผู้มาใหม่คว้าเอาไว้ได้ทันอยู่ดี
“เฮอะ! คิดจะท�าร้ายข้า มันไม่เร็วไปหน่อยหรือเจ้าเด็กน้อย!”
ก้อนกรวดที่โจวเฟิงดีดไปด้วยความเร็วและแรงนั้น กลับถูกอีก

ฝ่ายรับเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย
“แล้วอย่างไร ท่านไม่ยอมโผล่หัวมาเองนี่!”
“ฮึ! ข้าก็มีธุระต้องสะสางเฉกเช่นผู้อื่น อีกอย่าง...ข้าก็รีบมาที่นี่

ทันทีหลังจากได้รับจดหมายของเจ้า เอ้านี่! ของรับขวัญของข้าในคืน
วันเข้าหอของเจ้า แล้วข้าก็จะไม่อยู่สามเดือน” บางสิ่งบางอย่างที่ถูก
ห่ออย่างมิดชิดโดนพลังปราณอันแข็งแกร่งส่งให้สิ่งนั้นลอยละลิ่วมา
ตรงหน้าของโจวเฟิง

“หนีเที่ยวเก่งเหลือเกินนะ” โจวเฟิงแค่นหัวเราะเมื่อรู ้ว่าคู ่
สนทนาได้หายตัวไปจากตรงนั้นแล้ว มือเรียวน�าห่อผ้านั้นมาวางบน
ตัก ก่อนจะค่อยๆ แกะมันออกมาอย่างเบามือ ในนั้นมีถุงหอมที่ปัก
ลวดลายประหลาดกับปิ่นปักผมและกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุเม็ดกลมๆ 
เล็กๆ เอาไว้

ค่อยยังชั่ว...มาได้ทันเวลาพอดี
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แอ๊ด! ปัง!
เสียงเปิดประตูเข้ามาอย่างไม่ให้สุ้มให้เสียง ท�าให้คนที่อยู่ใน

ห้องหอถึงกับสะดุ้งเฮือก กระวีกระวาดเก็บของที่เพิ่งได้รับมาไว้ใน 
ลิ้นชักใต้โต๊ะน�้าชาอย่างรวดเร็ว

“มาเสยีทนีะพ่ะย่ะค่ะ...รบีมาดืม่สรุามงคลเถอะ กระหม่อมง่วง
แล้ว” ไม่จ�าเป็นต้องเงยหน้าขึ้นมองก็รู้ว่าเป็นผู้ใด ด้วยพลังปราณอัน
บริสทุธิก์ล้าแข็งทีจ่ะมลีกัษณะพเิศษเฉพาะเชือ้พระวงศ์เท่านัน้ ไหนจะ
ความดุดันและเยอืกเยน็นัน่อกี ท�าให้โจวเฟิงรูท้นัทว่ีาผูท้ีเ่ข้ามาคอืใคร 
เพราะนอกจากปราณที่อีกฝ่ายแผ่ออกมาแล้ว ก็มีอีกส่ิงหนึ่งที่สัมผัส
ได้...กลิ่นกายเฉพาะของไท่จื่อ

“ฮึ! เช่นนั้นข้าขออภัยที่ท�าให้ภรรยาของข้าต้องรอนาน” ริม
ฝีปากของอีกฝ่ายกระตุกยิ้ม ก่อนจะค่อยๆ สาวเท้าเข้ามาใกล้ภรรยา
ที่นั่งเทสุรามงคลลงในจอกที่เตรียมเอาไว้

ภรรยาอันใด! กล้าพูดได้มิอายฟ้าดิน!
“มิเป็นไรพ่ะย่ะค่ะ เช่นน้ันก็มาท�าพิธีขั้นตอนสุดท้ายให้แล้ว 

เสร็จเถอะ” พูดจบร่างของโจวเฟิงก็โดนฉุดให้ยืนขึ้นด้วยฝีมือของ 
จ้าวจื่อหาน

โจวเฟิงที่มัวแต่สนใจกลิ่นสุรามงคลมิทันได้สนใจสิ่งใด ก็ต้อง 
เบิกตากว้างเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายที่ 
แผ่ซ่านออกมา

“เอาละ...ก่อนอ่ืนข้าต้องเปิดผ้าคลมุหน้าภรรยาผูอ้ปัลักษณ์ของ
ข้าเสียก่อน”

มันเกือบจะดีอยู่แล้วเชียว!
คนผู้นี้นี่อย่างไร! มิเคยเห็นหน้าค่าตาเขา กลับเหมารวมว่าเขา

หน้าตาอัปลักษณ์ดังข่าวลือ!
ไม่ทันให้เจ้าสาวได้ปริปากพูดประโยคใดออกมา มือหนาก็

ค่อยๆ เปิดผ้าคลุมหน้าของโจวเฟิงออก แสงจากโคมที่จุดให้ความ
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สว่างในห้องนัน้ยิง่ทวคีวามสว่างมากขึน้ เป็นเพราะผ้าคลุมหน้าผนืนัน้
บดบังความสว่างของสิง่รอบกาย ท�าให้เมือ่ผ้าคลมุหน้าถกูตวดัเปิดขึน้ 
เขาต้องหยีตาเพื่อปรับให้ชินกับแสงนั้นเล็กน้อย ดวงตากลมค่อยๆ 
กะพริบขึ้นลงถี่ๆ จนมองเห็นร่างสูงใหญ่ของอีกฝ่ายชัดเจนขึ้น

นี่น่ะหรือไท่จื่อ?!
โจวเฟิงลอบส�ารวจเครื่องหน้าของอีกฝ่ายด้วยความอยากรู้ 

ดวงตาของอีกฝ่ายเป็นสีน�้าหมึกตามแบบฉบับเชื้อพระวงศ์แคว้นจ้าว 
ดวงตาของเขาเรียวรีสวยงามทว่าดุดันเหมือนพยัคฆ์ แต่แฝงด้วย
อ�านาจดั่งมังกร คิ้วเข้มเฉียงขึ้นดุจใบไผ่ จมูกโด่งรับกับใบหน้าคมคาย
นั่นอย่างพอเหมาะพอเจาะ ผมสีด�าหม่นช่วยขับใบหน้าของเขาให้ดู
เย็นชาสุขุม น่าค้นหา

ที่ใครๆ ต่างก็พูดกันว่าจ้าวจื่อหานเป็นบุรุษหน้าตาหล่อเหลา
คมคายที่สุดในสามแคว้นพันธมิตร เห็นทีว่าจะมิเกินจริงเลยสักนิด!

ไหนจะผิวสีน�้าผึ้งที่ได้มาจากการฝึกหนักท่ามกลางแสงแดดจ้า 
หรอืการสูร้บตามชายแดน จงึท�าให้คนตรงหน้ามีรปูร่างทีด่ดูสีมดัง่ชาย
ชาตรี จนเขาอดไม่ได้ที่จะแอบเบ้ปากยามเม่ือส�ารวจร่างกายอีกฝ่าย
เสร็จ

ส่วนคนที่โดนภรรยาส�ารวจน่ะหรือ
ตัง้แต่เปิดผ้าออกมาก็เอาแต่จ้องร่างเพรยีวระหงนีไ่ม่ละสายตา 

จ้าวจื่อหานกวาดตามองใบหน้าเรียวได้รูปของคนที่ได้ชื่อว่าภรรยา 
ดวงตากลมโตสรีตัตกิาลเปล่งประกายราวกบัมดีวงดาวพราวระยบัอยู่
ในนั้น แพขนตาหนางอนยาวคิ้วเข้มเรียงตัวสวย รับกับหน้าผากขาว
นวลกลมมน ริมฝีปากที่แต้มสีชาดก็ดูนุ่มน่ิมเป็นกระจับ เส้นผมสีปีก
อีกาที่ตอนนี้มีบ้างที่ร่วงหล่นลงมาระข้างแก้มขาวนวลเนียน ยิ่งท�าให้
คนดูน่ารักน่าทะนุถนอมย่ิงข้ึนไปอีก ผิวกายขาวนวลดุจน�้านมพร้อม
กลิ่นกายหอมกรุ่นที่โชยออกมา ท�าเอาจ้าวจื่อหานอดไม่ได้ที่จะลอบ
กลืนน�้าลาย
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ผู้ใดช่างกล้ากล่าวหาว่าภรรยาของเขาอัปลักษณ์กันนะ นี่
อัปลักษณ์ตรงไหนกัน!

ใช่! โจวเฟิงมิได้หน้าตาอัปลักษณ์เลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าจะบอก
ว่าเป็นบรุษุทีง่ามย่ิงกว่าสตรอัีนดบัหน่ึงกก็ล่าวได้มผิดิ…งามล�้าล่มบ้าน
ล่มเมือง!

“ฮะแอ้ม! พระองค์จ้องกระหม่อมนานเกินไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ” 
โจวเฟิงที่โดนอีกฝ่ายจ้องนานเกินไปก็เกิดอาการประหม่า หรือว่าเขา
จะอัปลักษณ์จริงๆ?!

“เอ่อ...ขอโทษ เรามาดืม่สรุามงคลกนั นีก่ด็กึมากแล้ว จะได้เข้า
นอน” คนตัวสูงกว่าดึงสติตัวเองกลับมาพลางกระแอมไอกลบเกล่ือน 
มือหนาคว้าจอกสุราส่งให้คนงาม ส่วนอีกจอกก็เอามาถือไว้เอง

สองแขนตวดัเก่ียวกันก่อนทีโ่จวเฟิงจะเป็นฝ่ายเขย่งเท้าเขยบิตวั
เข้าใกล้สามี เหตุเพราะสามีสูงเกินไป! คนที่ปกติภาคภูมิใจในความสูง
ของตัวเองอย่างเขาก็แอบมีอาการไม่พอใจอยู่หน่อยๆ

โจวเฟิงค่อยๆ จดริมฝีปากของตนลงไปเพื่อลิ้มรสสุรามงคล 
ก่อนจะถอนออกมาแล้วเงยหน้าสบตาอีกฝ่ายอย่างงุนงง

“ดื่มสิพ่ะย่ะค่ะ”
“...”
จ้าวจื่อหานมิตอบอันใด โจวเฟิงเลยถอนหายใจออกมาอย่าง

ระอา มือเรียวดนัจอกสรุาเข้าไปใกล้รมิฝีปากของอีกคน เป็นการบงัคบั
ให้อกีฝ่ายต้องรบีด่ืมสรุามงคลน้ันเข้าไป เมือ่ข้ันตอนนีส้�าเรจ็ลุล่วง ต่าง
ฝ่ายต่างถอยห่างออกจากกัน

โจวเฟิงที่เห็นว่าการดื่มสุรามงคลส�าเร็จลุล่วงไปแล้ว ก็หันหลัง
เดินไปทีห่ลงัฉากกัน้เพือ่ผลดัเปลีย่นชดุแต่งงานทีแ่สนหนกัอึง้นัน่ออก
ทันที จ้าวจื่อหานที่เห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย

“พระองค์จะยืนอยู ่อีกนานหรือไม่ ผลัดเปลี่ยนชุดได้แล้ว 
กระหม่อมง่วง” สิ้นเสียงของคนงาม ค้ิวเข้มก็ยิ่งขมวดเข้าหากันหนัก
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ขึ้นไปอีก
เหตุใดภรรยาเขาถึงไม่สนใจประเพณีเช่นนี้!
“มาที่หลังฉากพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะช่วยพระองค์เปลี่ยนชุด” 

ถงึแม้เขาจะเป็นบรุษุ แต่ก็ใช่ว่าจะมริูค้วามว่าผูเ้ป็น...เอ่อ...เป็นภรรยา 
เพ้ย! จะต้องปฏิบัติกับสามีอย่างไร

ถงึอย่างไรกม็อิยากท�าให้วงศ์ตระกลูขายหน้าและตกเป็นขีป้าก
ชาวบ้าน!

ในระหว่างที่โจวเฟิงก�าลังผลัดเปลี่ยนอาภรณ์ให้คนที่ได้รับ
ต�าแหน่งสามีของเขาอยู่น้ัน เจ้าตัวก็อดไม่ได้ทีจ่ะเบ้ปากให้แผงอกหนัน่
แน่น และกล้ามเน้ือหน้าท้องทีข้ึ่นเป็นลอนสวยงามสมดัง่ชายชาตร ีแต่
เขานี่สิ ไม่ว่าจะฝึกวรยุทธ์อย่างหนักเพียงใด เขาก็มีได้เพียงกล้ามเนื้อ
เล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้ดูบึกบึนเช่นผู้อื่น

“เรยีบร้อยแล้วพ่ะย่ะค่ะ ได้เวลาพกัผ่อนแล้ว” พดูจบขาเรยีวยาว
ก็ก้าวฉับๆ ไปยังเตียงนอน ทิ้งตัวลงนอนที่เตียงฝั่งซ้าย ก่อนจะเขยิบ
เว้นที่ว่างให้สามีนอนทางฝั่งขวา

“นี่เจ้าไม่รู้หรือว่าคืนเข้าหอ ภรรยาต้องปรนนิบัติสามีอย่างไร”
โจวเฟิงจิป๊ากเลก็น้อย ก่อนหยดัตวัขึน้แล้วมองหน้าอีกฝ่าย “ใน

เมื่อเราสองคนมิได้ชอบพอกัน เราต่างแต่งงานเพราะเหตุผลทางการ
เมืองมิใช่รึ หรือว่ากระหม่อมเข้าใจสิ่งใดผิดไป?”

เมื่อจ้าวจื่อหานได้ฟังดังนั้น มุมปากก็กระตุกยิ้ม
ภรรยาช่างต่อล้อต่อเถียงยิ่งนัก!
เขาเองกพ็อใจมใิช่น้อยกบัความเฉลยีวฉลาดและมีปฏิภาณไหว

พริบของอีกฝ่าย ก่อนที่สายตาของคนทั้งคู่จะไปสะดุดกับผ้าสีขาวผืน
ไม่เล็กไม่ใหญ่ที่วางอยู่กลางเตียง

“ผ้าพรหมจรรย์งั้นรึ” คิ้วเรียวขมวดเข้าหากัน
ผ้าพรหมจรรย์คอืผ้าสขีาวบางเบา โดยปกตแิล้วจะน�ามาวางไว้

บนเตียงของคู่บ่าวสาว ท�าหน้าที่ซับเลือดพรหมจรรย์ของหญิงสาวที่
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กระท�าเรื่องดีงามกับสามีในคืนเข้าหอ
สองสายตาสบประสานกนัด้วยความกระอกักระอ่วนใจ ต่างฝ่าย

ต่างเบือนหน้าหนีออกจากกันและกันด้วยความรู้สึกแปลกประหลาด
เป็นบุรุษไฉนเลยจะมีเย่ือพรหมจรรย์! แล้วจะมีผ้าพรหมจรรย์

มาท�าบ้านบิดามารดามันหรือ!
“เอ่อ…มามาคิดอันใดถึงได้เอาผ้าพรหมจรรย์มาวางไว้ที่นี่” 

โจวเฟิงถามเสียงเบา รู้สึกมึนงงและรู้สึกแปลกประหลาดอย่างบอกไม่
ถูกยามที่มองไปยังผ้าสีขาวผืนนั้น

อย่างไรกัน มามาหวังให้บุรุษทั้งสองกระท�าเรื่องดีงามแล้วมี
โลหิตหยดลงบนผ้าพรหมจรรย์เช่นนัน้หรอื! นีม่นัจะดรูนุแรงเกนิไปแล้ว
กระมัง

“ข้า...เอ่อ…ไม่รู้สิ เอาเป็นว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็
แล้วกัน” จ้าวจื่อหานเองก็ค่อนข้างกระอักกระอ่วนกับผ้าพรหมจรรย์
ผนืนัน้เช่นกนั จงึหนัหลงัเดนิไปทีเ่สือ้คลมุสแีดงสด ล้วงมอืเข้าไปหยบิ
มีดพกออกมา พร้อมก้าวเท้ากลับมาที่เตียง

นิว้ชีเ้รยีวยาวยืน่ออกมาเหนอืผ้าพรหมจรรย์บนเตยีง ใช้มดีพก
กรดีนิว้แล้วเค้นโลหติให้หยดลงบนผ้าผนืนัน้ เป็นการสร้างสถานการณ์
ว่าเขากับภรรยาได้มีคืนเข้าหอที่สุขสมดั่งใจหวัง!

“เท่านี้คืนเข้าหอก็ส�าเร็จตามพิธี”
คนทั้งคู ่มองโลหิตสีแดงสดประมาณสองถึงสามหยดบนผ้า

พรหมจรรย์ผืนนั้นอย่างพออกพอใจ
“พระองค์ช่างเฉลียวฉลาดยิ่งหนัก ถ้าอย่างนั้นก็บรรทมเถอะ

พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมไม่ไหวแล้ว พรุ่งนี้พวกเราต้องเข้าเฝ้าหวงช่างกับ
หวงโฮ่วมิใช่หรือ”

“ไม่จ�าเป็น…เสด็จแม่บอกว่าให้เจ้าพักผ่อนให้เต็มที่ เข้าเฝ้า
เมื่อไรก็ย่อมได้”

โจวเฟิงพยักหน้าให้อีกฝ่าย เชื้อพระวงศ์แคว้นนี้ช่างไม่สนใจ
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พิธีรีตองเสียจริง 
จ้าวจือ่หานเหน็ภรรยาพยกัหน้ารบัแล้วจงึรดีพลังปราณเพ่ือดบั

ไฟแล้วล้มตัวลงนอนอีกฝั่งของเตียง และเข้าสู่ห้วงนิทราไปพร้อมกับ
ภรรยา
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ห้ำ
สำมี (น่ำ) หน้ำตำย!

ยามเหม่า11 บุรุษตัวโตสองคนที่นอนเตียงเดียวกันค่อยๆ 
ขยับตัวเล็กน้อยคล้ายว่าก�าลังจะตื่นจากฝัน

“เหตุใดเจ้าจึงตื่นเช้า” เป็นบุรุษสุดเย็นชาเอ่ยถามคนข้างกายที่
ลุกขึ้นมานั่งขยี้ตาตนเอง ก่อนจะตบที่แก้มเบาๆ เพื่อปลุกให้ตนตื่น
เต็มที่

“กระหม่อมตืน่เวลานีเ้ป็นปกต”ิ พดูจบกท็�าท่าจะลกุขึน้จากเตยีง 
แต่ประสาทสัมผัสทางการได้ยินของโจวเฟิงค่อนข้างไว จึงได้ยินเสียง
ฝีเท้าเดินมาตามโถงทางเดนิ ถ้าให้เดาน่าจะเป็นขนัทข้ีางกายพระองค์
นามหลินกงกง และบรรดามามาที่จะมาเก็บผ้าพรหมจรรย์อย่าง
แน่นอน

“ไท่จื่อ...มามาก�าลังมา”
“แล้วอย่างไร”
“มีเลือดบนผ้าพรหมจรรย์...แต่กระหม่อมกับพระองค์ดูปกติดี”
“จะพูดอะไร”

11 ช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. – 06.59 น.
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ปัดโธ่! ท�าไมถึงเข้าใจยากแท้!
โจวเฟิงรู้สึกฮึดฮัดขัดใจที่สามีดูจะเข้าใจอะไรยาก ทั้งๆ ที่เรื่อง

แบบนี้น่าจะดูเชี่ยวชาญ อนุเยอะออกปานนั้น
“ขออภัยพ่ะย่ะค่ะ” คนงามไม่พูดพร�่าท�าเพลง เผลอเพียงชั่ว

พริบตาเดียวก็ขึ้นไปนั่งเกยบนตักสามีอย่างรวดเร็ว
จ้าวจื่อหานเบิกตากว้างกับการกระท�าไร้ยางอายของอีกฝ่าย 

ก่อนจะก้มลงมองพวงแก้มเนียนที่ขึ้นสีแดงระเรื่อ
“ฮึ่ย! ถ้ากระหม่อมท�าอะไรพระองค์ พระองค์สัญญาได้หรือไม่

ว่าจะไม่ตีกระหม่อม”
“ได้...ข้าสัญญา” เขารับค�า เพราะตนเองก็อยากจะรู้ว่าอีกฝ่าย

จะท�าสิ่งใด ถึงได้กล้ามานั่งเกยบนตักของเขาเช่นนี้
โจวเฟิงอกึๆ อกัๆ ก่อนจะค่อยๆ หลบัตาลงแล้วผ่อนลมหายใจ
เอาวะ! เพื่อความอยู่รอด! จะได้ไม่โดนเพ่งเล็ง ท่องไว้ ท่องไว้ 

บุรุษด้วยกันมิน่าจะมีอันใดเสียหาย…
เสียเมื่อไรกันล่ะ!
ในหัวของโจวเฟิงก�าลังนึกถึงต�าราปกขาวที่เคยแอบบิดาเปิดดู

หน้าแรกแบบผ่านๆ และจากที่เคยฟังค�าบอกเล่าของเหล่าบุรุษที่เคย
ผ่านค�่าคืนดีงามมาว่า โดยปกติแล้วหลังจากการกระท�าเรื่องดีงามนั้น
จะมีร่องรอยอันใดหลงเหลือไว้บ้าง

คนงามค่อยๆ เลื่อนมืออันสั่นไปโอบรอบคออีกคนเอาไว้ 
ดวงตากลมหลับแน่นแล้วจดริมฝีปากลงไปบนต้นคออีกคนอย่างแผ่ว
เบา ค่อยๆ ขบเม้มผิวหนังบริเวณนั้นอย่างคนไม่ประสีประสา

อึก!
จ้าวจือ่หานทีโ่ดนภรรยาหลอกกนิเต้าหู้12 อยู ่ถงึกบัสะดุง้เฮอืก

12 กินเต้าหู้ (吃豆腐) เป็นศัพท์สแลง หมายถึงแต๊ะอ๋ังหรือลวนลามผู้หญิง แต่ใน
ปัจจุบันค�านี้สามารถใช้กับผู้ชายที่โดนแต๊ะอั๋งหรือลวนลามได้เช่นกัน
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ต่อความรู้สึกประหลาดที่ก่อตัวขึ้น สัมผัสแผ่วเบาดูเงอะงะแบบเด็ก
น้อยกลับท�าให้เขารู้สึกดีและเอ็นดูอยู่ไม่น้อย

โจวเฟิงผละออกมาเพือ่ดผูลงานของตน แล้วกย็กยิม้อย่างพอใจ
ครั้งแรกมันก็ไม่ได้แย่นี่!
จากนั้นก็ใช้นิ้วแหวกสาบเสื้อชุดนอนของสามี เปิดออกให้เห็น

ช่วงไหล่ก�าย�า
เฮอะ! สวรรค์ช่างไม่ยุติธรรม
เกรี้ยวกราดในใจเสร็จก็ฝังหน้าลงบนไหล่ก�าย�านั้น พร้อมกับ

สร้างรอยรักสีกุหลาบ
“อือ...”
เอ๊ะ?! อือ? อืออันใดพ่ะย่ะค่ะ
“เอ่อ...เท่านี้ก็น่าจะพอสร้างหลักฐานได้แล้วกระมัง” โจวเฟิง

ผละหน้าออกมา ใช้สายตามองส�ารวจรอยรักที่ตนได้สร้างเอาไว้
“เหลือเจ้า” เสียงทุ้มทรงพลังดังขึ้นข้างหู ไม่ทันให้คนบนตักได้

คิดค�านวณสิ่งใด มือหนาก็กระชับโอบรอบเอวคอดให้ขยับเข้าใกล้
ตนเองมากยิ่งขึ้น

“เหวอ...อ๊ะ! พระองค์จะท�าสิ่งใด” โจวเฟิงร้องเสียงหลงทันทีที่
ร่างกายสัมผัสกับกายแกร่งของอีกฝ่ายอย่างแนบชิด

“สร้างหลักฐาน”
“ฮะ?! ไม่เป็นระ...” พูดยังไม่จบค�าดี ซอกคอขาวหอมกลิ่น

ดอกไม้ก็โดนอกีฝ่ายจดรมิฝีปากพร้อมกบัขบเม้มสร้างรอยรกัสีกหุลาบ
วงใหญ่ในทันที

“อะ...อื้อ ไท่จื่อ” เสียงกระท่อนกระแท่นเอ่ยออกมา มือเรียว
พยายามดันไหล่แกร่งให้ออกห่างจากตน แต่ก็ดูท�าได้ยากเย็นนัก!

จ้าวจื่อหานซุกไซ้ซอกคอหอมกรุ่น ขบเม้มเบาๆ สร้างรอยรัก
เอาไว้หลายแห่ง ดวงหน้าหล่อเหลาคมคายผละออกมาจากอีกฝ่าย 
ก้มลงมองคนในอ้อมแขนทีห่ลบัตาแน่นอย่างคนไม่เคย พวงแก้มเนยีน



55

~ miimemine. ~

เห่อร้อนลามไปจนถึงใบหูสีแดง ช่างดูน่าหยอกเย้าเสียนี่กระไร
“อัปลักษณ์เช่นเจ้า เหตุใดจึงเย้ายวนข้านัก งามมิเท่าเหล่าอนุ

ของข้า หรือบรรดาบุตรีขุนนางด้วยซ�้า”
หน็อย! ปากของท่านช่างน่าหาอะไรฟาดนัก
“เช่นนั้นก็ปล่อยกระหม่อมได้แล้ว”
“ฮึ!”
“เหตุใดเป็นกระหม่อมที่ต้องแต่งงานให้พระองค์ ท�าไมไม่เป็น

เหล่าคุณหนูลูกหลานเหล่าขุนนางโง่เง่านั่นเล่า!” อารมณ์โกรธโจวเฟิง
เริ่มตั้งเค้า อยากจะหาอะไรฟาดหน้าอีกฝ่ายยิ่งนัก!

“ถามข้าแล้วข้าจะถามใคร ข้าก็ไม่ได้อยากแต่งกับเจ้านักหรอก 
อปัลกัษณ์ถงึเพียงน้ี!” จ้าวจือ่หานเหน็อีกฝ่ายเริม่มีอารมณ์โกรธ กแ็อบ
ยิ้มในใจ สนุกสนานกับการได้กลั่นแกล้งภรรยา

“ดี! แล้วอย่ามาตกหลุมรักภรรยาอัปลักษณ์ผู ้นี้ก็แล้วกัน!” 
โจวเฟิงชีห้น้าคาดโทษ ก่อนจะกระโดดลงจากตกั ก้าวเท้าฉบัๆ ไปหลงั
ฉากกั้นเพื่อล้างหน้าและผลัดเปลี่ยนอาภรณ์โดยไม่รอให้ข้ารับใช้มา
ปรนนิบัติ

หลินกงกงและบรรดามามาเอ่ยขออนุญาตเข้ามาในห้อง เม่ือ
ได้ยนิเสยีงคล้ายว่านายเหนอืหวัของพวกตนตืน่จากบรรทมแล้ว มามา
ผู้หนึ่งเห็นบนผ้าพรหมจรรย์มีรอยเลือดก็อดที่จะยิ้มกว้างออกมามิได้ 
รบีรวบผ้าผนืน้ันแล้วบรรจงพบัใส่พานอย่างดเีพือ่น�าไปท�าพธิตีามหลัก
ประเพณีของราชวงศ์

จากนัน้เรยีกข้ารบัใช้ให้เข้ามาเปลีย่นผ้าปทูีน่อนให้คูส่ามีภรรยา
เสียใหม่ เหลือบมองผู้เป็นนายเหนือหัว ก็เห็นรอยรักสีกุหลาบตรง
บริเวณต้นคอของจ้าวจื่อหาน ต่างพากันหน้าแดงซ่าน ก่อนจะยอบ
กายล่าถอยออกไป เหลือเพียงหลินกงกงกับซ่งเฉียนที่เดินถือ
อ่างล้างหน้าตามมาทีหลังเท่านั้น

“ไท่จือ่เฟย...เหตใุดมริอกระหม่อมช่วยแต่งฉลองพระองค์ให้ล่ะ
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พ่ะย่ะค่ะ” เป็นซ่งเฉยีนตวัน้อยของโจวเฟิงทีเ่อ่ยถาม เมือ่เหน็เจ้านาย
ของตนนั่งลงบนโต๊ะเครื่องแป้งเสียแล้ว

“ข้าขอโทษ เสี่ยวเฉียน มาช่วยข้าแปรงผมได้หรือไม่” คนที่นั่ง
อยู่หน้าคันฉ่องบานใหญ่เอ่ยถามโดยไม่เหลือบตาแลจ้าวจื่อหาน ที่มี
หลินกงกงช่วยสวมอาภรณ์เลยแม้แต่น้อย

เหตุผลที่เขาไม่ให้ซ่งเฉียนเข้ามาช่วยตนเองเปลี่ยนอาภรณ์ ก็
เพราะเขาจะให้บ่าวรับใช้ตัวน้อยมาเห็นรอยช�้ารอบคอเขาไม่ได้ คนนี่
กเ็ช่นกนั…จะสร้างหลกัฐานอนัใดกไ็ม่ต้องให้มนัชดัเจนมากถงึเพยีงนี้
ก็ได้กระมัง! ดีว่าเสื้อตัวในของเขาช่วยปกปิดรอยช�้าบ้าๆ นี่ได้มิด ไม่
เช่นนัน้คงได้อายไปถงึไหนต่อไหน คดิแล้วกอ็ยากจะข่วนหน้านิง่ๆ นัน่
ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย!

รังสีมึนตึงที่ไท่จื่อเฟยแผ่ออกมาสร้างความอึดอัดใจให้แก่ซ่ง-
เฉียนและหลินกงกงเป็นอย่างมาก ทั้งคู่มองหน้ากันอย่างคนท�าสิ่งใด
ไม่ถูก ก่อนที่หลินกงกงจะหันไปมองใบหน้าของไท่จื่อซึ่งมีรอยยิ้มอยู่
ที่มุมปากเพียงนิด

...ทรงกลั่นแกล้งไท่จื่อเฟยเช่นนั้นหรือพ่ะย่ะค่ะ!
หลนิกงกงส่ายหน้าให้ไท่จือ่ทีต่นดแูลมาแต่เลก็แต่น้อย แล้วรบี

ขยับเสื้อคลุมชั้นนอกให้เข้าที่ ก่อนจะก้มตัวถอยหลังออกมาเพียงเล็ก
น้อย

“ทั้งสองพระองค์จะรับส�ารับเลยหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ”
“อือ...หลินกงกงช่วยบอกพวกบ่าวให้ยกส�ารับของข้าไปที่สวน

บุปผาข้างนอกด้วย” โจวเฟิงหันไปสบตากับจ้าวจื่อหานเพียงครู่เดียว 
ก่อนจะเลื่อนสายตาไปหาหลินกงกง กล่าวถึงความต้องการเสร็จก็หัน
ไปค้อมกายให้สามี เดินละลิ่วออกไปจากห้องนอนอย่างรวดเร็ว  
ซ่งเฉียนเองก็เอาแต่หันซ้ายหันขวา จากน้ันก็ตัดสินใจหันไปท�าความ
เคารพผู้เป็นสามีของเจ้านายแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามโจวเฟิงไป

“พระองค์จะรับส�ารับที่ใดพ่ะย่ะค่ะ”
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“ภรรยาข้ารับส�ารับที่ใด ข้าก็จะรับที่นั่นละ” พูดจบร่างสูงสง่า
ของจ้าวจือ่หานกเ็ดนิตามภรรยาออกไปตดิๆ หลนิกงกงทีม่องตามกไ็ด้
แต่ส่ายหน้า แล้วจงึออกไปบอกพวกนางก�านัลให้ส่งคนไปทีห้่องเครือ่ง
เพื่อเตรียมส�ารับ

ร่างเพรียวระหงของโจวเฟิงเดินเอ่ือยๆ รับลมเย็นในตอน
รุ่งสาง จมูกรั้นสูดดมกลิ่นหอมของหมู่มวลพฤกษาเข้าปอดเพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ฉุนเฉียวที่มีอยู่ให้ลดลง โดยมีซ่งเฉียนเดินตามหลังอยู่
ไม่ห่าง

วันนี้คุณชายรองของเขางดงามเหลือเกิน!
ซ่งเฉียนชื่นชมความงามของบุรุษที่อยู่ข้างหน้าตน
ไท่จื่อเฟย หรือในอดีตคือคุณชายรองตระกูลโจว แท้จริงแล้ว

มไิด้อปัลกัษณ์ตามค�าเล่าลอืแต่อย่างใด กลบักนั...คณุชายรองของเขา
นั้นงามล�้าล่มบ้านล่มเมือง งามยิ่งกว่าสตรีอันดับหนึ่งของแคว้นเสีย
อีก ด้วยเหตุผลบางประการ ท�าให้คนในจวนร่วมมือร่วมใจในการ
ปกปิดภาพลกัษณ์ของคุณชายรองอย่างสดุความสามารถ นอกจากจะ
ช่วยให้คุณชายรองรอดพ้นจากพวกโจรราคะ และพวกคนใหญ่คนโต 
ทีน่ยิมชมชอบในบรุษุเพศทีห่น้าตางดงาม ยงัช่วยให้เจ้านายของเขาใช้
ชีวิตได้อย่างสงบสุข ปราศจากคนรบกวน เพราะเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 
เจ้านายของตนก็มีเรื่องให้น่าปวดเศียรเวียนเกล้ามากพออยู่แล้ว

วันนี้โจวเฟิงสวมอาภรณ์สีฟ้าน�้าทะเล ปักลายเมฆาดูสง่างาม 
บนศีรษะปักปิ่นสวยงาม ผมสีปีกอีกายาวสลวยระข้างแก้ม ปลายผม
ยาวถึงกลางหลังตัดกับสีชุดได้อย่างลงตัว ริมฝีปากบางนุ่มสีอิงเถา13 
คล้ายแต้มชาดช่างดูเย้ายวน นัยน์ตากลมโตพราวระยับดูน่าค้นหา 
ลักษณะท่าทางการเดินที่ดูสง่างามนั้น ท�าให้เหล่านางก�านัลที่ท�างาน

13 อิงเถา (樱桃) คือผลเชอร์รี



58

~ เหตุใด...ภรรยำข้ำช่ำงน่ำตีนัก! เล่ม 1 ~

อยู่บริเวณนั้น ต่างพากันเงยหน้าขึ้นมามองนายเหนือคนใหม่ของ
ต�าหนัก

“เสี่ยวเฉียน...เหตุใดบรรดานางก�านัลจึงมองข้าเยี่ยงนั้น” 
โจวเฟิงที่ประสาทสัมผัสรับรู้ได้ฉับไว อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามคนสนิท

“เอ่อ...”
“หรือเขาไม่คุ้นชินกับใบหน้าของข้า?”
ซ่งเฉยีนพยกัหน้าหงกึๆ ในเมือ่ข่าวลอืว่าใบหน้าของไท่จือ่เฟย

นั้นแสนอัปลักษณ์ แต่พอได้ยลโฉมหน้าที่แท้จริงแล้วจะมีผู้ใดคุ้นชิน
บ้างเล่า

“นี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริง จึงมิใช่
เรื่องแปลกอันใดที่บรรดานางก�านัลจะพากันจ้องมองพระองค์ด้วย
ความตื่นตะลึง” 

แม้กระทัง่หลนิกงกงทีไ่ด้เหน็ใบหน้าทีแ่ท้จรงิของโจวเฟิงเมือ่ครู่
ที่ผ่านมาก็ยังมีอาการตะลึงไม่น้อย แล้วบรรดานางก�านัลในต�าหนัก
แห่งนี้มีหรือจะไม่ตกอยู่ในอาการเดียวกันกับหลินกงกง

“เรียกข้าว่าคุณชายเช่นเดิมมิได้รึ”
“พระองค์ก็รู้ว่ามิได้”
มารดามันเถอะ! อันใด อันใด ก็มิได้ มิได้!
โจวเฟิงได้แต่กรดีร้องในใจอย่างบ้าคลัง่ หลายสปัดาห์ทีผ่่านมา 

เขาถอนหายใจและสบถค�าว่า ‘บัดซบ’ มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้ว
“เจ้าเป็นใคร เหตุใดจึงมาเดินอยู่ในสวนบุปผาต้องห้ามของ

ไท่จื่อได้” เสียงทุ้มแหบห้าวดังขึ้นข้างหลังโจวเฟิง ท�าเอาเจ้าตัวถึงกับ
สะดุ้งเฮอืก เหตใุดคนประสาทสมัผัสรบัรูฉ้บัไวเช่นเขาถงึจบัสมัผสัมไิด้!

วิชาตัวเบาช่างแกร่งกล้าเหลือเกิน!
ร่างเพรียวระหงหมุนตัวหันกลับไปมอง ก็พบกับบุรุษผู้หนึ่งรูป

ร่างสงูใหญ่ ดวงหน้ามองไปละม้ายคล้ายกบัจ้าวจือ่หาน แต่ดไูม่คมเข้ม
เท่ากับสามีของเขา
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องค์ชายสักองค์ในหวงช่างกระมัง...
“กระหม่อมมนีามว่าโจวเฟิงพ่ะย่ะค่ะ มิทราบว่า...” คนงามค้อม

กายลง ดวงตากลมโตเหลือบมองคนมาใหม่ที่เอาแต่นิ่งมองเขาอยู่
อย่างนั้น

“เอ่อ...ข้ามนีามว่าจ้าวหลงเซิง่ ไม่ทราบว่าคณุชายโจวมาท�าอนั
ใดในสวนบุปผาต้องห้ามนี่กัน”

จ้าวหลงเซิ่งหรือเซินหวาง เป็นองค์ชายที่เกิดจากหม่าเต๋อเฟย 
ได้ข่าวมาบ้างว่ามเีช่อเฟยเยอะแยะมากมาย แต่ยงัหาผูท้ีจ่ะเป็นหวาง-
เฟย14 ไม่ได้ เป็นองค์ชายที่ทะเยอทะยานผู้หนึ่ง และมักจะไม่ลงรอย
กับจ้าวจื่อหานเสียด้วย

ไม่ลงรอยกัน...แต่เหตุใดถึงแวะเวียนมาทางต�าหนักนี้ได้
จ้าวหลงเซิง่มองคณุชายโจวไม่วางตา สายตาเจ้าชูแ้ลดจูาบจ้วง 

ท�าเอาคนถูกมองกลืนไม่เข้าคายไม่ออก จะเดินหนีก็กลัวจะเสีย
มารยาท จะต�าหนิก็ดูจะไม่เหมาะสม

“เจ้าอยู่นี่เอง...ข้าตามหาเจ้าตั้งนาน” เสียงทุ้มทรงพลังดังขึ้น
ข้างหลังโจวเฟิง

คุณพระ...สามีขี่ม้าขาวมาช่วย!
เสียเมื่อไร!
“เอ่อ...ปล่อยกระหม่อมก่อนพ่ะย่ะค่ะ” โจวเฟิงพยายามขืนตัว

ออกจากวงแขนแกร่งที่ยืนซ้อนหลังโอบเอวเขาอยู่
“อะ...เอ่อ...ตะ...ต้าเกอ” จ้าวหลงเซิ่งเผลอตกใจกับส่ิงที่ไท่จื่อ

แสดงออกมา มันช่างดูเหมือนกับคู่รัก
เอ๊ะ?!
คู่รักหมายถึงคู่สามีภรรยา

14 หวางเฟย (王妃) ต�าแหน่งพระชายาเอกในอ๋อง ซึ่งต�าแหน่งนี้ผู้เป็นอ๋องสามารถ
แต่งตั้งได้คนเดียว
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~ เหตุใด...ภรรยำข้ำช่ำงน่ำตีนัก! เล่ม 1 ~

ขอย้อนเวลากลบัไปสกัครูเ่มือ่ไม่ถงึครึง่ก้านธปูทีผ่่านมา คนงาม
แนะน�าชือ่เสยีงเรยีงนามของตนแล้ว ไท่จือ่เฟยในไท่จือ่มีนามว่ากระไร
นะ

“ว่าอย่างไรเจ้าสาม เจ้ามีธุระอันใดกับภรรยาของข้ารึ แล้วเข้า
มาในเขตต�าหนักของข้าด้วยเหตุใด”

ภรรยาของข้า?!
ไหนใครๆ ก็ลือกันว่าภรรยาของจ้าวจื่อหานอัปลักษณ์อย่างไร

เล่า! แล้วเหตุใดจึงงดงามมากเช่นนี้!
โจวเฟิงไม่ได้สนใจในท่าทางของจ้าวหลงเซิ่งเลยแม้แต่น้อย 

เพราะมัวแต่พยายามขืนตัวหนีออกจากสามีของตน แต่ดูท่าทางมือ
ของจ้าวจื่อหานนั้นเหนียวเหมือนทาแป้งเปียกเอาไว้ ปัดตรงนี้ออก 
เลื่อนไปจับตรงนั้น ปัดตรงนั้นออก เลื่อนไปจับตรงนี้!

ไท่จื่อบัดซบ!
บอกกล่าวเฉยๆ ก็พอกระมัง มิจ�าเป็นต้องมือเหนียวเป็นแป้ง

เปียกเช่นนี้!
“เอ่อ…ข้าแค่จะมาขอยืมต�าราของชาวตะวันตก ทหารที่เฝ้า

หน้าประตูต�าหนักเลยให้ข้าเข้ามา”
ดวงตาดุดันของจ้าวจื่อหานหรี่มองน้องชายของตนเล็กน้อย

ก่อนจะพยักหน้า “เช่นนั้นเดี๋ยวข้าให้คนเอาไปส่งให้ที่ต�าหนักของเจ้า
ก็แล้วกัน”

คนทีอ่ยูภ่ายใต้วงแขนแขง็แกร่ง แม้ไม่ได้เงยหน้ามองคนทัง้สอง 
แต่กส็มัผสัได้ถงึกระแสบางอย่างทีล่อยออกมาจากตวัของคนข้างกาย 
และของจ้าวหลงเซิ่งเป็นกลิ่นอายบางๆ ที่ยากต่อการสัมผัสว่าเป็น 
กลิ่นอายของสิ่งใด แต่ดูคล้ายว่าคนทั้งสองค่อนข้างไม่ลงรอยกัน โดย
เฉพาะกับเซินหวางที่ดูคล้ายว่าจะเผลอปล่อยรังสีความไม่พอใจออก
มา ท�าให้เขารับรู้ได้เสียอย่างนั้น ช่างน่าปวดหัวเป็นแท้!

“ขอบคณุท่านมาก” เมือ่แขกผูม้าเยีย่มเยยีนไม่มีส่ิงใดจะร้องขอ
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~ miimemine. ~

จึงได้ค้อมกายจากไป
จ้าวหลงเซิง่เดนิออกจากต�าหนกัไปนานแล้ว เหตใุดจ้าวจือ่หาน

ยังไม่ปล่อยมือจากเอวของเขากันเล่า!
โจวเฟิงกระแอมไอพร้อมส่งสายตาฟาดฟันและรังสีอ�ามหิตใส่

คนทีย่งัยนืลอยหน้าลอยตาโอบเอวเขา ไม่สนใจว่าจะมนีางก�านลัหรอื
บ่าวไพร่อยู่แถวนี้เลยแม้แต่น้อย

“อันใด...เหตุใดจึงมองข้าเช่นนั้น ข้าก�าลังช่วยเหลือเจ้าอยู่นะ 
เหตุใดมิขอบคุณข้าเสียหน่อยเล่า”

“เช่นนั้นทรงปล่อยกระหม่อมก่อนดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ”
“ฮ.ึ..ข้าก็มไิด้อยากกอดเจ้านานๆ หรอก คนอปัลกัษณ์!” พดูจบ

วงแขนแข็งแกร่งก็คลายอ้อมกอดออก แล้วเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว
คนอัปลักษณ์อย่างนั้นหรือ!
เออ! ถ้าเขาคือคนอัปลกัษณ์ พระองค์กค็อืสามน่ีา (ฆ่าให้) ตาย!


