
บทนำ�

“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีง”

เสียงเรียกของใครคนหนึ่งปลุกเพียงอัปสรให้ตื่นขึ้นจากการหลับใหล 

หญงิสาวงวัเงยีตื่นพลางมองสตรทีี่ปลุกตนเองอย่างงุนงง แสงที่ตกกระทบกบั

ดวงตาด�าขลบัท�าให้เปลอืกตาบางลมืขึ้นอย่างยากล�าบาก เป็นผลท�าให้หญงิสาว

ต้องกะพริบตาถี่เพื่อปรับสายตาให้เข้ากับแสงสว่างในยามรุ่งอรุณที่สาดส่อง

ผ่านเข้ามาในห้อง

ครั้นลมืตาตื่นขึ้นเตม็ตา สตทิี่กึ่งหลบักึ่งตื่นกต็ระหนก เมื่อภาพที่เธอ

เหน็ตรงหน้ากลบัเป็นหญงิสงูวยัแปลกหน้าซึ่งไม่เคยพบเจอกนัมาก่อน ใบหน้า

กลมมนมรีิ้วรอยเหี่ยวย่นจากวยัปรากฏบนใบหน้า ตาเรยีวเลก็ค่อนไปทางตาตี่

และหางตาชี้ขึ้นเลก็น้อย บ่งบอกถงึชาตกิ�าเนดิได้เป็นอย่างด ี

“ฮองเฮาเหนียงเหนียงของหลี่มามาฟื้นแล้วหรือเพคะ หลี่มามากลัว

เหลอืเกนิ...กลวัว่าจะไม่ได้รบัใช้พระนางอกีแล้ว ในที่สดุพระโพธสิตัว์กท็รงเหน็

ถงึพระเมตตาของฮองเฮาเหนยีงเหนยีง ประทานพรให้พระนางด�ารงพระชนม์-

ชพีต่อ”

หญงิสงูวยัตรงหน้าฉกียิ้มหวานจนตาเรยีวของนางเกอืบปิดจนมดิ ด้วย
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ความยินดีเมื่อเห็นคนบนพระแท่นบรรทมตื่นขึ้นจากการหลับใหลนานเกือบ

สามวนัสามคนื มอืหนากุมมอืทั้งสองของเพยีงอปัสรไว้แน่น พลางถูไถไปมา

กบัแก้มของตนอย่างทะนุถนอมราวกบัเธอเป็นของล�้าค่า

เพียงอัปสรตัวแข็งทื่อเมื่อถูกสตรีแปลกหน้ามาสัมผัสแตะต้องร่างกาย

ของตนเอง เธอขยบัถอยหนจีนชดิกบัผนงัด้านใน แต่หญงิสงูวยักไ็ม่ยอมปล่อย

และยงัคงใช้มอือวบอมูจบัสะเปะสะปะไปบนเรอืนร่างของเพยีงอปัสร ท�าราวกบั

ว่าก�าลังส�ารวจอวัยวะทุกส่วนของร่างกายว่ามีส่วนใดสึกหรอหรือขาดหายไป

หรือไม่ ครั้นจับจนพอใจและเห็นว่าเจ้านายของตนไม่มีส่วนใดขาดหายไป 

จงึเปลี่ยนมาจ้องตาเพยีงอปัสรแทน

“ฮองเฮาเหนียงเหนียงเป็นอะไรไปเพคะ” หลี่มามาถามขึ้นเมื่อเห็นร่าง

ของผู้เป็นเจ้านายขยับตัวถอยหนี และท�าราวกับว่านางเป็นคนแปลกหน้า 

ในสายพระเนตรของพระนาง ขอบตาของหลี่มามาเริ่มร้อนผ่าวและท�าท่าราวกบั

จะร�่าไห้เสยีให้ได้ แล้วตดัพ้อราวกบัคนเสยีสต ิ

“ทรงรงัเกยีจหม่อมฉนัหรอืเพคะ”

เพยีงอปัสรปรบัอารมณ์ไม่ถูกเมื่อเหน็หญงิสูงวยัที่ตนไม่รู้จกัร�่าไห้ออก

มาต่อหน้า นั่นควรจะเป็นเธอมใิช่หรอืที่ต้องร้องไห้ ไม่ใช่หญงิผู้นี้ จู่ๆ ต้องตื่น

มาพบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ซ�้ายังต้องเจอกับคนแปลกหน้าที่ตนไม่

เคยรู้จักมาก่อนอีก ตอนนี้จึงรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าตนเองจะต้องเริ่มต้นจาก

ตรงไหนดี

หญงิสาวใคร่ครวญอยูค่รูห่นึ่งจงึสรปุได้ว่า อย่างแรกที่ตนต้องรูค้อื สตรี

แปลกหน้าผู้นี้เป็นใคร และตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกนัแน่ แต่สิ่งหนึ่งที่เพยีงอปัสร

รู้คอื หญงิผู้นี้เป็นคนจนี เพราะตั้งแต่หญงิสาวตื่นมา หญงิผู้นี้กพ็่นภาษาจนี

ใส่เธอรวัๆ ไม่ยอมหยุด

คนจนี...ภาษาจนี...

ใช่แล้ว กต็อนนี้เธออยู่ประเทศจนี มคีนจนีและพูดภาษาจนีกถ็ูกแล้ว 

ถ้าเป็นคนจนีแล้วพูดภาษาไทยกบัเธอสถิงึจะแปลก
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“คุณ...” เอ่ยภาษาไทยได้แค่ต้นประโยค หญิงสาวก็เปลี่ยนภาษาที่

สนทนาใหม่เป็นภาษาจนีทนัที

“คุณเป็นใคร...แล้วที่นี่ที่ไหน” ค�าถามยอดฮิตที่มักนิยมใช้เมื่อรู้สึกว่า

ตนเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย และก�าลงัเผชญิหน้ากบัคนที่ไม่รู้จกั

เอ่ยประโยคข้างต้นจบเพียงอัปสรก็รู้สึกว่าตนเองเป็นเหมือนนางเอก

นยิายย้อนอดตีเข้ามาสูย่คุโบราณอะไรท�านองนั้น ที่ส�าคญัที่สดุคอื ต้องเริ่มต้น

เรื่องจากนางเอกของเรื่องตื่นขึ้นมาพบกบัสถานที่และผูค้นแปลกตาที่ไม่คุน้เคย 

พร้อมกบัเอ่ยประโยคยอดฮติที่เธอเอ่ยข้างต้นไปแล้วกนัแทบทุกคน 

หญงิสาวส่ายหวัไปมาเพื่อไล่ความคดิไร้สาระของตนออกจากหวั นี่มนั

ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้ว ทั้งเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ต่างเจริญก้าวหน้าไป

ไกล จะเกดิเหตกุารณ์ย้อนอดตีอะไรแปลกๆ ที่แม้แต่วทิยาศาสตร์กห็าค�าตอบ

ไม่ได้เช่นนี้ได้อย่างไร หากมกีค็งมแีต่ในนยิายเท่านั้นแหละ

ทว่ายิ่งคิดมากเท่าไร เพียงอัปสรก็เอะใจและรู้สึกได้ถึงสิ่งแปลกๆ  

ไม่ชอบมาพากลมากขึ้นเท่านั้น เธอมองหญงิสงูวยัที่แต่งกายเหมอืนคนจนีสมยั

ราชวงศ์สุดท้ายของจีนด้วยความแปลกใจ ผมรวบตึง ปลายที่เหลือม้วนพัน

กบัโครงเหลก็เป็นลกัษณะรูปอกัษรตวัทขีนาดใหญ่ ประดบัดอกไม้คล้ายดอก

โบตั๋นอยู่ใจกลางผม หญิงแปลกหน้าสวมชุดคอเต่าทับด้วยเสื้อคลุมยาว  

คอเสื้อป้ายไปทางขวา ผ้าต่วนเนื้อดสีนี�้าตาลปักลายเมฆ โดยรวมดเูป็นผูใ้หญ่

ที่มอี�านาจและน่าเคารพย�าเกรงพอสมควร

เหมอืนในนยิายจนีเรื่องหนึ่งที่เพยีงอปัสรก�าลงัแปล...

นางเอกย้อนอดีตเข้ามาในยุคจีนโบราณ ตื่นขึ้นมาในสภาพแวดล้อม

และบุคคลที่ไม่รู้จกั นี่มนัเรื่องจรงิหรอืว่าเรื่องโกหกกนัแน่

“ฮองเฮาเหนียงเหนียงทรงก�าลังทบทวนความจ�าหรือเพคะ หม่อมฉัน 

หลี่มามา และที่นี่คอืต�าหนกัเซยีนฟูกงของพระนางไงเพคะ”

“หลี่มามา...เซยีนฟูกง...”

เพยีงอปัสรรู้สกึชาไปทั้งตวั ย้อนนกึถงึนยิายจนีที่เธอก�าลงัแปลอยู่นั้น 
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ถ้าในนยิายจนีโบราณ ‘หลี่มามา’ นี่ต้องเป็นนางข้าหลวงหรอืพวกนางในรบัใช้

ของฮองเฮาหรอืพระสนมคนใดคนหนึ่ง ส่วน ‘เซยีนฟกูง’ นี่กเ็ป็นหนึ่งในต�าหนกั

ทางทิศตะวันตก และเป็นหนึ่งในสิบสองต�าหนักที่เป็นเรือนอาศัยของเหล่า 

พระสนมนางในของพระราชวงัต้องห้ามไม่ใช่หรอื

หญิงสาวนึกแล้วก็ปวดตุบๆ ที่ข้างขมับทั้งสอง นี่เธอย้อนอดีตมาใน 

ยุคจนีโบราณจรงิๆ ใช่ไหม หรอืว่าแท้จรงิแล้วเธอก�าลงัโดนใครบางคนแกล้ง

อยู่กนัแน่

“นี่ล้อกันเล่นอยู่ใช่ไหม...หรือว่าก�าลังถ่ายละครอยู่ บอกฉันมาตรงๆ 

เถอะ อย่าแกล้งกนัเล่นแบบนี้เลย” หญงิสาวร้องถามขณะเดนิพลา่นไปทั่วห้อง 

สายตาสอดส่องหากล้องตามมุมต่างๆ แต่กไ็ม่พบ 

“หม่อมฉันมิบังอาจพูดเท็จกับพระนางเพคะ” หญิงสูงวัยที่แทนตัวว่า 

หลี่มามาคุกเข่าพร้อมกบัก้มศรีษะจดพื้นเพื่อแสดงความบรสิุทธิ์ใจของตนเอง 

และไม่ยอมเงยหน้าขึ้นจนกว่าเจ้านายของตนจะเชื่อ ส่วนเพยีงอปัสร สาวยุค

ประชาธิปไตยที่ไม่เคยพบการหมอบและก้มกราบเช่นนี้มาก่อน จึงรู ้สึก 

เก้ๆ กังๆ เมื่อต้องเจอกับท่าทีเคารพนบนอบของสตรีที่อายุมากกว่าตนเอง  

ท�าราวกบัเธอเป็นเจ้าชวีติและนางเป็นทาสผูจ้งรกัภกัดขีองเธออย่างไรอย่างนั้น

“คุณป้าลุกขึ้นเถอะค่ะ อย่าท�าอย่างนี้เลย” หญงิสาวร้องบอก พลางปรี่

เข้าไปประคองหลี่มามาให้ลุกขึ้นจากพื้น

ตอนนี้เพยีงอปัสรก�าลงัอบัจนหนทางและอยากจะร้องไห้ให้แก่โชคชะตา

ของตนเอง หลังจากที่เดินพล่านเป็นหนูติดจั่นรอบห้องจนเหนื่อยหอบ จึง 

เดนิกลบัมานั่งฟบุลงบนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างคนหมดเรี่ยวแรง ตอนนี้หญงิสาว

เชื่อเกือบครึ่งแล้วว่าเรื่องที่สังหรณ์ใจว่าตนเองย้อนกลับมาในยุคอดีตนั้น 

เป็นเรื่องจรงิ 

ค�าถามตอ่ไปคอื แล้วเธอต้องท�าเช่นไร และจะกลบัไปสูย่คุปัจจบุนัของ

ตนได้อย่างไร 

หญิงสาวรู้สึกสมองตื้อยิ่งนัก แม้จะคิดหาทางออกเช่นไรก็คิดไม่ออก 
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สดุทา้ยจงึท�าได้เพยีงกมุขมบั มองสิ่งรอบกายอย่างเลื่อนลอย จนสายตาปะทะ

เข้ากบักระจกที่ตั้งอยู่เบื้องหน้า...

มบีางอย่างผดิปกต!ิ

เพยีงอปัสรมองตวัเองในกระจกบานใหญ่ ใบหน้ามบีางอย่างเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างเหน็ได้ชดั ความรู้สกึนี้ราวกบัฟ้าผ่าเข้าที่กลางล�าตวั เป็นผลท�าให้เธอ

ตวัชาไปทั่วร่างกาย มอืไม้สั่นจนหยบิจบัท�าอะไรไม่ถกู ดวงตาด�าขลบัมองสิ่งที่

สะท้อนในกระจกด้วยสายตาจ้องเขมง็

ผู้หญงิในกระจกนี่คอืใคร หาใช่ใบหน้าของเธอไม่!



หนึ่ง
ฮองเฮ�แห่งต้�ชิง

นี่มนัเกดิอาเพศอะไรกนั...

แต่เดมิเพยีงอปัสรมใีบหน้ารปูไข่ ทว่าตอนนี้กลบักลายเป็นใบหน้ากลม

มน แก้มทั้งสองข้างป่องเหมอืนลูกมะเขอืเทศสุก ใต้คางมไีขมนัห้อยย้อยเป็น

ชั้นน่าเกลยีดน่ากลวั มอืที่ยงัสั่นไม่หายคล�าไปทั่วใบหนา้นั้นอย่างตื่นกลวั และ

ไม่ได้มแีต่ใบหน้าของเธอที่เปลี่ยนไป แม้กระทั่งมอืทั้งสองข้างยงัอวบอูมราวกบั

คนบวมน�้า มิหน�าซ�้าเรือนร่างที่เพรียวงามของเธอกลับกลายเป็นเรือนร่างที่ 

อ้วนหนาเตอะอย่างกบัหมูตวัโตอย่างไรอย่างนั้น

เพียงอัปสรอยากจะกรีดร้องให้หายจากภาวะเครียด แต่ก็ท�าได้เพียง

กรดีร้องในใจเท่านั้น

สวรรค์! แกล้งเธอซ�้าแล้วซ�้าเล่า ส่งเธอย้อนอดตีมาอยูใ่นยคุราชวงศ์ชงิ

ของจกัรวรรดจินียงัไม่พอ ยงัซ�้าเตมิเธอให้หนกัยิ่งกว่าเดมิ โดยการส่งวญิญาณ

ของเธอเข้าร่างของใครกไ็ม่รู้ที่เธอไม่รู้จกั มหิน�าซ�้าสวรรค์ยงัใจดแีถมโพรโมชนั

ให้เธอเข้ามาอยู่ในร่างผู้หญงิที่อวบอ้วนคนนี้อกี

นี่เธอเป็นนางเอกนะ! ย้อนอดีตมาทั้งที ต้องส่งเข้าร่างหญิงสาวที่งาม 

ล่มบ้านล่มเมือง หรือหญิงงามสะคราญโฉมเหมือนนิยายย้อนอดีตเล่มอื่นๆ 
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ถงึจะถูก ท�าไมสวรรค์ถงึเล่นตลกกบัคนงามเช่นเธอแบบนี้

“ฮองเฮา...” หลี่มามารูส้กึถงึความผดิปกตขิองอกีฝ่าย หรอืว่าเป็นเพราะ

อบุตัเิหตทุี่ฮองเฮาของนางพลดัตกสระบวัในพระราชอทุยานหลวงยวี่ฮวาหยวน

เมื่อสามวนัก่อนนั้น จนท�าให้เจ้านายของตนสิ้นสตสิลบไปสามวนัสามคนื พอ

ตื่นบรรทมขึ้นมาจงึเสยีสตแิละถงึขั้นวปิลาสไปแล้ว

เพยีงอปัสรหมดอาลยัตายอยากกบัโชคชะตาของตนเอง ฟุบลงกบัโต๊ะ

เครื่องแป้งอีกครั้ง พร้อมกับคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น เธอย้อนอดีตมา 

ในยุคนี้ได้อย่างไร จ�าได้ว่าเธอได้รับหน้าที่จากบรรณาธิการของส�านักพิมพ ์

ที่ตนท�างานอยู่ให้แปลนิยายจีนเรื่องหนึ่ง และเรื่องนั้นก็มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

หญงิสาวนางหนึ่งที่ได้ย้อนอดตีเข้ามาในยุคต้าชงิ โดยมสีถานที่หลกัในนยิาย

คอื ‘พระราชวงักู้กง’ หรอืที่คนไทยเรารู้จกัอกีชื่อคอื ‘พระราชวงัต้องห้าม’ ซึ่ง

เป็นสถานที่หลกัในการด�าเนนิเรื่องทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้นักแปลมือทองอย่างเพียงอัปสรจึงขออนุญาตทางบรรณา- 

ธกิารเดนิทางมาประเทศจนีเพื่อเข้าชมพระราชวงัต้องห้าม โดยมวีตัถุประสงค์ 

เพื่อต้องการเกบ็ข้อมูลไว้ใช้ในการแปลนยิายเรื่องนี้

เพียงอัปสรเดินทางออกจากประเทศไทยและมาถึงที่หมายคือประเทศ

จีนโดยเครื่องบินของสายการบินหนึ่งแต่เช้าตรู่ เธอเคยมาเที่ยวที่ประเทศจีน

แล้วสามครั้ง แต่ทุกครั้งเธอไม่เคยมีโอกาสได้มาเที่ยวชมพระราชวังต้องห้าม

เลย ครั้งนี้จงึเป็นโอกาสอนัดทีี่เธอได้มาเยอืนที่นี่เป็นครั้งแรก

เพียงอัปสรจบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน ของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ท�าให้เธอไม่จ�าเป็นต้องใช้ไกด์ทวัร์หรอื

ล่ามแปลภาษาแต่อย่างใด มีเพียงหนังสือแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นที่ 

เธอต้องการ รวมทั้งกล้องถ่ายรูปและสมุดจดบนัทกึรายละเอยีดต่างๆ เท่านี้ก็

เพยีงพอส�าหรบัการเดนิทางท่องเที่ยวในพระราชวงัต้องห้าม ณ กรงุปักกิ่ง เพื่อ

เกบ็ข้อมูลในการแปลนยิายเรื่องใหม่

ร่างบางในชุดแจ็กเกตตัวโปรดยืนอยู่หน้าประตูอู่เหมินที่ตั้งตระหง่าน
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ต้อนรับผู้มาเยือนพระราชวังต้องห้ามมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ด้วยอาการตื่น

ตะลึงในความอลังการของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ใน 

ยุคอดตี หญงิสาวสูดลมหายใจเข้าลกึๆ พร้อมแล้วที่จะผจญภยัในอาณาจกัร

ที่ล้อมรอบด้วยก�าแพงหนานามว่า ‘กู้กง’ พระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวัง 

กู้กงเป็นพระราชวังไม้ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ง 

ราชวงศ์หมงิซึ่งมอีายนุานกว่าห้าร้อยปี เป็นศูนย์กลางของอ�านาจถงึสองราชวงศ์ 

และรบัใช้องค์ฮ่องเต้ถงึยี่สบิสี่พระองค์

เพียงอัปสรเปิดหนังสือไปยังหน้าที่สิบซึ่งมีภาพประตูอู่เหมินปรากฏ 

อยู่ภายใน พลางอ่านประวตัโิดยย่อของประตูที่ใหญ่โตแห่งนี้ด้วยความสนใจ 

เสียงไกด์ชาวจีนแต่พูดไทยได้ชัดแจ๋วดังแว่วอยู่หน้าประตูอู่เหมิน พร้อม 

กับลูกทัวร์ชาวไทยนับสิบคนที่ยืนฟังการบรรยายอย่างตั้งใจ เพียงอัปสรจึง 

เดินเข้าไปยืนใกล้ๆ กลุ่มทัวร์ชาวไทยกลุ่มนั้น เพื่อแอบฟังการบรรยาย 

เกรด็ประวตัศิาสตร์จากไกด์ชาวจนี

หญิงสาวรู้สึกว่าตนเองเสียมารยาท จึงเอ่ยขออนุญาตไกด์ชาวจีน  

อีกฝ่ายไม่ว่าอะไร ทั้งยังเชิญชวนให้เธอเข้าร่วมกลุ่มทัวร์ เดินชมพระราชวัง 

แห่งนี้ไปพร้อมๆ กับพวกเขา เพียงอัปสรยิ้มหวานเป็นการขอบคุณ ก่อนจะ

เดินเข้าไปยืนฟังค�าบรรยายใกล้ๆ หญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาสะสวยและ 

ดูเด่นกว่าผู้หญงิคนอื่นๆ ในกลุ่มทวัร์ ด้วยดวงตาเรยีวเหมอืนเมด็อลัมอนด์

ของหญิงสาวผู้นี้ ท�าให้เพียงอัปสรเผลอมองอย่างลืมตัว จนอีกฝ่ายรู้ตัวหัน

กลบัมามองเธอด้วยความงุนงง

เพียงอัปสรยิ้มหวานพร้อมกับกล่าวค�าขอโทษอีกฝ่ายที่ตนท�าตัว 

เสยีมารยาท แต่หญงิสาวคนนั้นกลบัไม่ถอืสา เธอจงึถอืโอกาสนี้ท�าความรู้จกั 

หญิงสาวชาวไทยคนนี้ เพียงอัปสรแนะน�าตนเองว่าเป็นนักแปลนิยายจีน  

มาศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดนิยายแปลเล่มใหม่ของตนเอง ส่วนอีกฝ่ายแนะน�า

ตนเองว่าเป็นแพทย์ มาเที่ยวปักกิ่งกบักลุ่มเพื่อนในช่วงวนัหยดุพกัร้อน หลงั

จากที่ต่างฝ่ายตา่งรูจ้กักนัพอสมควร ทั้งคูจ่งึตั้งหนา้ตั้งตาฟังการบรรยายจาก
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ไกด์ชาวจนีกนัต่อ

ประตูอู่เหมินบานนี้ถือว่าเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดของพระราชวังต้องห้าม 

เป็นสถานที่ส�าคญัในการประกาศพระบรมราชโองการและประกาศศกึสงคราม

กับต่างประเทศ ทางเข้าของประตูอู่เหมินนั้นมีช่องประตูทั้งหมดสามบาน ว่า

กันว่าประตูตรงกลางซึ่งเป็นบานที่ใหญ่ที่สุดนั้น มีไว้ส�าหรับฮ่องเต้หรือโอรส

สวรรค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น แต่สามารถยกเว้นเป็นการเฉพาะส�าหรับ

ฮองเฮา ให้สามารถเสด็จผ่านช่องประตูบานนี้ได้เฉพาะงานพระราชพิธีราชา 

ภิเษกสมรส และเหล่าจอหงวนสามอันดับแรกที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้

มีสิทธิ์เดินเข้าประตูนี้ได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต ส่วนช่องประตูอู่เหมินทางทิศ

ตะวนัตกเปน็ทางเข้าออกของพระบรมวงศานวุงศ์ และช่องประตทูางทศิตะวนั

ออกเป็นทางเข้าออกของเหล่าข้าราชการในพระราชส�านกัจนี

หลังจากที่ยืนฟังไกด์ทัวร์บรรยายเกี่ยวกับประตูอู่เหมินจนจบ เพียง-

อัปสรก็เดินตามกลุ่มทัวร์ผ่านประตูอู่เหมินมาถึงลานกว้างขนาดใหญ่ ณ จุด

ตรงนี้มสีะพานข้ามแม่น�้าทองซึ่งมทีั้งหมดห้าแห่ง โดยเป็นสะพานที่แทนความ

ดงีามทั้งห้าประการ ได้แก่ เมตตาธรรม จรยิธรรม มโนธรรม สจัธรรม และ

ปัญญาธรรม ตามหลักค�าสอนของลัทธิขงจื๊อ จากสะพานข้ามแม่น�้าทอง  

เพียงอัปสรจึงขอแยกตัวออกมาจากกลุ่มทัวร์เพื่อขอเดิมชมความงดงามและ

ความอลงัการของพระราชวงัต้องห้ามเพยีงล�าพงั

หลงัจากข้ามสะพานแม่น�้าทองกเ็ข้าสูป่ระตไูท่เหอเหมนิ หญงิสาวใช้เวลา

ช่วงเช้าเพื่อเดนิส�ารวจทั่วเขตพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งเป็นส่วนที่องค์จกัรพรรดิ

ออกว่าราชการและจดังานพระราชพธิตี่างๆ ประกอบไปด้วย พระที่นั่งไท่เหอ-

เตี้ยน พระที่นั่งจงเหอเตี้ยน และพระที่นั่งเป่าเหอเตี้ยน ตามล�าดบั จากนั้นก็

ผ่านเข้าสูป่ระตเูฉยีนชงิเหมนิซึ่งเป็นประตทูางเข้าสูเ่ขตพระราชฐานชั้นใน ความ

อลังการของพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ช่างมีมนตร์ขลังจนท�าให้หญิงสาว 

เดนิชื่นชมความงามไม่รู้จกัเหนด็จกัเหนื่อย 

จนมาถึงเขตอุทยานหลวง ความสวยงามของสวนหินและหมู่พฤกษา
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แมกไม้ภายในอุทยานหลวง ผสมผสานกลมกลนืกนัอย่างลงตวัราวกบัอยู่บน

แดนสวรรค์

เมื่อนึกขึ้นได้ว่าความงามเหล่านี้ควรได้รับการบันทึกผ่านทางการ 

ถ่ายภาพ หญงิสาวจงึหยบิกล้องถ่ายรูปในกระเป๋าใบโปรดขึ้นมา ตั้งใจจะถ่าย

ภาพอุทยานหลวงแห่งนี้หลายๆ ภาพให้หน�าใจ เมื่อหยบิกล้องขึ้นมาตั้งท่าจะ

ถ่ายภาพ ในกล้องของเพียงอัปสรกลับเห็นร่างของหญิงผู้หนึ่งยืนอยู่บน 

สะพานหนิ ก่อนจะร่วงลงสู่สระน�้าที่เตม็ไปด้วยดอกบวันานาชนดิ 

เพยีงอปัสรตื่นตระหนกกบัภาพที่ตนได้เหน็ มองซ้ายมองขวา ทว่ากไ็ร้

ผู้คน มเีพยีงเธอเท่านั้นที่เหน็เหตุการณ์ทั้งหมด ร่างบางวางสมัภาระทุกชิ้นลง 

แล้ววิ่งตรงไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับกระโจนลงสระน�้าและด�าดิ่งลงไปช่วย 

ผู้ที่ตกน�้าทนัที

สระที่เต็มไปด้วยกอบัวท�าให้ยากต่อการหาร่างของหญิงที่จมน�้า แต่ 

ร่างบางกไ็ม่ยอมแพ้ ค่อยๆ แหวกสายบวัเหล่านั้นอยู่ครู่ใหญ่ จนพบร่างของ

หญงิผู้นั้นนอนแน่นิ่งอยู่ก้นสระ หญงิสาวรบีคว้าตวัไว้ แต่ด้วยความใหญ่ของ

ร่างนั้นท�าให้เพียงอัปสรหมดแรงที่จะพยุงร่างนั้นขึ้นเหนือน�้า ยิ่งพยายาม 

มากขึ้นเท่าไร กร็ู้สกึว่าทั้งเธอและร่างนั้นก�าลงัจะดิ่งลงก้นสระมากขึ้นเท่านั้น

เพียงอัปสรรู้สึกว่าออกซิเจนในปอดของเธอก�าลังจะหมด แรงเฮือก

สุดท้ายที่มีอยู่หมดไปกับการพยุงร่างใหญ่ แขนบางหมดเรี่ยวแรงจนเผลอ

ปล่อยร่างที่หมดสติให้ด�าดิ่งลงไปยังก้นสระ เธอไม่สามารถช่วยหญิงผู้นั้นได้ 

มิหน�าซ�้าตัวเธอก็ก�าลังจะแย่ หญิงสาวรู้สึกอึดอัดเพราะขาดอากาศหายใจ  

และเริ่มไม่มแีรงจะตะเกยีกตะกายให้ขึ้นมาเหนอืน�้าอกีต่อไป

ภาพเบื้องหน้าเริ่มพร่ามวั จนในที่สุดกม็ดืสนทิไปทนัที

รู้สกึตวัอกีท.ี..เธอกย็้อนอดตีมาสู่ยุคต้าชงิเสยีแล้ว

ในเมื่อภาพที่เห็นตอนนี้มันคือความจริง สวรรค์ส่งเธอมา แถมยังส่ง

เธอมาเข้าร่างหญิงร่างใหญ่คนนี้อีก ทุกอย่างจ�าเป็นต้องมีเหตุและผล ซึ่ง 

ตอนนี้เธอไม่อาจรู้เหตุผลนั้น แต่ในภายภาคหน้าเธอจะต้องรู้เหตุผลนั้นให้ได้
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ตอนนี้เธอคงต้องใช้ชวีติอยูใ่นยคุอดตีก่อน แล้วจงึค่อยคดิหาทางกลบั

ยุคปัจจุบนัของเธอ

เพยีงอปัสรเดนิครุ่นคดิไปมาทั่วห้อง หลี่มามารู้สกึเป็นห่วงเจ้านายของ

ตน จึงค่อยๆ เดินเข้าไปสะกิดแขนของเธอเบาๆ หญิงสาวสะดุ้งโหยงเพราะ

ความตกใจ มองหน้าหลี่มามาก่อนจะรวบรวมสตอิกีครั้ง

“หลี่มามา” มือชี้ไปที่หญิงสูงวยั หลี่มามายิ้มทั้งน�้าตาด้วยความดีใจที่

เจ้านายจ�านางได้ “แล้วฉนัล่ะเป็นใคร” มอืนั้นชี้กลบัมาที่ตนเอง

นั่นเป็นสิ่งแรกที่เพียงอัปสรต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงที่เธออาศัยร่างอยู่นี้ 

คอืใคร

“ทรงพระประชวรอกีแล้วหรอืเพคะ เหตุใดถงึถามอย่างนั้น” นางก�านลั

ตกใจเอามอืทาบอก แม้จะคาดเดาไปต่างๆ นานา ว่าพระนางอาจจะเสยีสตหิรอื

วิปลาสไปแล้วหลังจากที่จมน�้าในสระบัวเมื่อสามวันก่อน แต่นางก�านัลอย่าง 

หลี่มามาไม่อยากจะตดัใจเชื่อในเรื่องนี้จนกว่าจะกระจ่างชดัมากกว่านี้

“บอกฉันมาเถอะ ฉันจะอกแตกตายอยู่แล้ว” หญิงสาวปรี่เข้าไปหา 

หลี่มามา พร้อมกบัคาดคั้นถามถงึสิ่งที่เธอต้องการรู้

หลี่มามาเป็นห่วงเจ้านายของตนจบัใจ พระนางคงวปิลาสไปแล้วเป็นแน่ 

ถงึขนาดจดจ�าชื่อเสยีงเรยีงนามของตนเองไม่ได้ เมื่อคดิได้เช่นนั้นจงึรูส้กึสงสาร

พระนางยิ่งนกั เหตุใดสวรรค์จงึรงัแกคนดีๆ  ให้กลายเป็นเช่นนี้ด้วย

“พระนางคอื...” 

เพยีงอปัสรรู้สกึว่าค�าตอบของหลี่มามากว่าจะเอ่ยปากกว่าจะเปลง่เสยีง

ออกมาแตล่ะค�านั้น มนัช่างเชื่องช้าและไม่ทนัใจหญงิสาวหวัสมยัใหม่อย่างเธอ

เสยีเลย

“คืออะไรเล่า” เพียงอัปสรเริ่มหมดความอดทนจึงเอ่ยถามด้วยเสียงที่ 

ดุและดังลั่นห้อง แต่เมื่อเห็นใบหน้าของหลี่มามาที่ก�าลังจะร�่าไห้อยู่รอมร่อ 

จงึเปลี่ยนน�้าเสยีงให้เบาและอ่อนลง เพื่อปลอมประโลมอกีฝ่ายไม่ให้บ่อน�้าตา

แตก
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“ฮองเฮาเหนียงเหนียงทรงท�าให้หม่อมฉันกลัวนะเพคะ” หลี่มามา 

กราบทลูตามความรูส้กึของตนเอง เกดิอะไรขึ้นกบัเหม่ยเหรนิฮองเฮาที่แสนจะ

อ่อนโยนและมพีระเมตตา ท�าไมถงึกลบักลายเป็นสตรทีี่ดุดนัและกราดเกรี้ยว

เช่นนี้ไปได้

“เอาละ ข้าขอโทษ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นถามกนัใหม่” 

หญงิสาวเริ่มตั้งสตอิกีครั้ง สดูลมหายใจเข้าลกึๆ บอกกบัตนเองวา่อย่า

ได้รบีร้อนที่จะเค้นเอาความจรงิจากสตรผู้ีนี้ เพราะถ้าขนืรบีร้อนจนเผลอตะคอก 

ใส่นางไป นางอาจจะร้องไห้โฮ และสุดท้ายวันนี้เธอก็จะไม่รู้อะไรจากนาง 

อกีเลย

“สรุปแล้วตวัข้าคอืใคร หลี่มามาบอกข้าได้หรอืไม่” น�้าเสยีงหวานและ

ใจเยน็ที่สุดเอ่ยถามขึ้นอกีครั้ง

หลังจากที่ท่าทีของเจ้านายเริ่มคลายความดุดันลง หลี่มามาก็เลิกกลัว

และยอมกราบทูลในสิ่งที่พระนางต้องการทราบ

“พระนางนวิฮลููเ่หม่ยเหรนิเพคะ” หลงัจากกราบทลูให้เหม่ยเหรนิฮองเฮา

ทราบตามพระประสงค์ ร่างของหลี่มามากห็มดเรี่ยวแรงทรดุตวัลงไปนั่งกบัพื้น

“นวิฮูลู่...เหม่ยเหรนิ...” เพยีงอปัสรทวนชื่อใหม่ของตนเอง และจดจ�า

ไว้เลยว่า หากอยากมชีวีติรอดอยู่ในยุคนี้ จ�าเป็นที่จะต้องสวมรอยเป็นนวิฮูลู่

เหม่ยเหรินให้แนบเนียนที่สุดเท่าที่จะท�าได้ จนกว่าเธอจะหาทางกลับสู่ยุค

ปัจจุบันที่เธอจากมา และมันคงไม่ยากสักเท่าไรกับการใช้ชีวิตอยู่ในยุคอดีต 

ในร่างของนวิฮูลู่เหม่ยเหรนิผูน้ี้หรอกมั้ง แม้จะแอบหวั่นใจ ทว่าหากไม่ท�าเธอ 

กอ็าจจะไม่เหลอืชวีติรอดกลบัสู่ยุคปัจจุบนักเ็ป็นได้

“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงทรงอยากทราบสิ่งใดอกีหรอืไม่เพคะ” หลี่มามา

ทูลถามตะกุกตะกกั ไม่รู้จะช่วยเหม่ยเหรนิฮองเฮาอย่างไร จงึท�าได้เพยีงบอก

สิ่งต่างๆ ที่อยากรู้ให้ทรงทราบ เผื่อว่าสักวันนางจะได้เหม่ยเหรินฮองเฮา 

คนเดมิกลบัมา 

สนทนากับหลี่มามามาตั้งนานก็เพิ่งจะสะดุดกับค�าเรียกขานของตนที่ 
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หลี่มามาใช้เรียกแทนตัวของเหม่ยเหรินฮองเฮา ด้วยความสงสัยจึงถาม 

หลี่มามาว่า ‘ฮองเฮาเหนยีงเหนยีง’ นั้นมหีมายความว่าอย่างไร

“ฮองเฮาเหนียงเหนียง เป็นค�าเรียกแทนฮองเฮาแห่งต้าชิงเพคะ”  

หลี่มามากราบทูลราวกับนางก�านัลผู้ใหญ่ที่ก�าลังสอนรายละเอียดเกี่ยวกับ

ต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ต่างๆ ให้แก่นางก�านัลฝึกหัด แต่ผู้ที่นางก�าลังสอนอยู่ 

กลบัเป็นฮองเฮาแห่งต้าชงิเสยีนี่ จงึรู้สกึแปลกๆ อยู่เช่นกนั

“อะไรนะ ฮองอะไร”

ส่วนอีกคนไม่รู้สึกแปลกใจ แต่กลับรู้สึกแตกตื่นตกอกตกใจมากกว่า 

เมื่อได้ยินว่าฮองเฮาเหนียงเหนียงนั้นคือค�าเรียกขานของสตรีผู้เป็นถึงฮองเฮา

แห่งต้าชงิ ถ้าอย่างนั้นหากสตรใีดถูกคนที่นี่เรยีกว่าฮองเฮาเหนยีงเหนยีง นั่น

กห็มายถงึสตรผีู้นั้นคอืฮองเฮาแห่งต้าชงิ และหลี่มามากเ็รยีกเธออย่างนั้น จงึ

ชัดเจนแล้วว่าสตรีที่เธอยืมร่างอาศัยอยู่ในยุคอดีตนั้นคือฮองเฮาแห่งต้าชิง 

อย่างไม่ต้องสงสยั

นิวฮูลู่เหม่ยเหรินคือฮองเฮาแห่งต้าชิง! เพียงอัปสรอยากจะกัดลิ้น 

ตวัเองให้ตายเสยีตรงนี้ให้รู้แล้วรู้รอด

“ฮองเฮาเพคะ ฮองเฮาแห่งต้าชงิ” นางก�านลัคนสนทิกราบทูลชดัถ้อย

ชัดค�า และยิ่งตอกย�้าให้เพียงอัปสรรู้ถึงสถานะของตนเอง...ว่าบัดนี้เธอคือ

ฮองเฮาแห่งต้าชงินั่นเอง

“ฉนั...ข้านี่นะฮองเฮาแห่งต้าชงิ!”

ย้อนอดีตมาสู่ยุคราชวงศ์ชิงและเข้ามาอยู่ในร่างใหม่นามว่า ‘นิวฮูลู่ 

เหม่ยเหริน’ เท่านั้นยังไม่พอ สวรรค์ยังเล่นตลกกับเธอซ�้าแล้วซ�้าเล่า สตร ี

นามว่าเหม่ยเหรินผู้นี้ยังเป็นถึงฮองเฮาแห่งต้าชิงที่แสนยิ่งใหญ่เหนือกว่าสตรี

ทั้งปวงในจักรวรรดิจีน หญิงสาวเดินเป็นหนูติดจั่น กระวนกระวายจนนั่งไม่

ติดเก้าอี้ ถ้าเธอคือฮองเฮาแห่งต้าชิง นั่นก็หมายความว่าจะต้องมีฮ่องเต้หรือ

องค์จักรพรรดิอย่างแน่นอน แต่ฮ่องเต้ของต้าชิงนั้นมีหลายพระองค์ แล้ว

พระองค์ไหนล่ะคอืพระสวามขีองเธอ
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สุดท้ายผู้ที่จะให้ค�าตอบของเรื่องนี้ได้กค็อืหลี่มามา นางก�านลัคนสนทิ

ของเหม่ยเหรนิฮองเฮาเพยีงผู้เดยีวเท่านั้น

“ปีนี้ปีที่เท่าไหร่ แล้วยุคนี้ใครคือฮ่องเต้” แววตาด�าขลับจ้องหลี่มามา

อย่างคาดคั้นจะเอาค�าตอบ

ใบหน้าของหญิงสูงวัยฉายแววงุนงง แต่ก็ยอมตอบค�าถามนั้นเพื่อให้

เหม่ยเหรินฮองเฮาพอพระทัย “ปีที่สี่ของรัชสมัยเจียชิ่ง ฝ่าบาทมีพระนาม 

แต่งตั้งว่าเหรนิจงฮ่องเต้เพคะ”

เหรนิจงฮ่องเต้...จกัรพรรดอิงค์ที่เจด็แห่งต้าชงิ เพยีงอปัสรนกึทบทวน

ข้อมูลตอนเรยีนประวตัศิาสตร์ราชวงศ์ชงิในสมยัเรยีนปรญิญาตร ี จกัรพรรดิ

ผู้ที่ไม่ค่อยมีประวัติเด่นสักเท่าไรถ้าเทียบกับจักรพรรดิคังซี จักรพรรดิยงเจิ้ง 

หรอืจกัรพรรดเิฉยีนหลงผู้เป็นพระบดิา ตอนเรยีนวชิานี้ไม่ค่อยตั้งใจ ความรู้

ที่จ�าได้จงึเท่ากบัหางอึ่ง

นี่ถ้ารู้ว่าจะย้อนอดตีกลบัมายุคต้าชงิละก ็ตอนเรยีนประวตัศิาสตร์จนี

เธอจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้ แต่ที่รู้ๆ ตอนนี้เธอคือฮองเฮาแห่งต้าชิง และม ี

พระสวามเีป็นถงึเหรนิจงฮ่องเต้

ท�าไมทุกอย่างต้องประเดประดังเข้ามาพร้อมๆ กันในวันเดียวด้วยนะ 

คดิแล้วกป็วดหวัตุบๆ ขึ้นมาทนัที

“หลี่มามา” เพยีงอปัสรกวกัมอืเรยีกนางก�านลัของตนเอง

“ฮองเฮาเหนียงเหนียงมีพระประสงค์สิ่งใดหรือเพคะ” หลี่มามาก้าว

เข้าไปยนืต่อหน้าเจ้านาย

“เกดิอะไรขึ้นกบัข้า คอื...ตอนนี้ข้าปวดหวัมากเลย ท�าให้ข้าจ�าอะไรไม่

ค่อยได้ หากหลี่มามาช่วยบอกข้าทุกๆ อย่าง อาจท�าให้ความจ�าของข้ากลบัคนื

มาได้ในเรว็วนั” หญงิสาวพยายามปรบัค�าพูดให้เข้ากบัคนในยุคนี้ให้มากที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ เคราะห์ดีที่เคยอ่านนิยายจีนและเคยดูละครจีนแนวนี้มาก่อน  

จงึไม่ยากที่จะพูดค�าราชาศพัท์หรอืพูดภาษาโบราณเช่นนี้เท่าไรนกั

“ต้องเป็นเพราะเหตกุารณ์ที่พระนางพลดัตกสระบวัจนเกอืบจะจมน�้าใน
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อุทยานหลวงแน่นอนเพคะ” นางก�านลัคนสนทิกราบทูลอย่างมั่นใจ

“พลัดตกสระและเกือบจะจมน�้าอย่างนั้นหรือ” เพียงอัปสรนึกย้อนไป

ถึงวันที่เธอมาเที่ยวพระราชวังต้องห้าม วันนั้นที่อุทยานหลวง เธอก็พบกับ 

หญงิปรศินาผู้หนึ่งตกลงไปในสระบวั เธอพยายามจะช่วยหญงิผู้นั้นขึ้นมาแต่

กช็่วยไว้ไม่ได้ หน�าซ�้าเธอยงัจมน�้าตามไปด้วย

เพียงอัปสรฟันธงว่านิวฮูลู่เหม่ยเหรินจะต้องเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่

เธอช่วยอย่างแน่นอน และสระบวัในอุทยานหลวงนั้นจะต้องเป็นเส้นทางกลบั

สู่อนาคตของเธอ แล้วอะไรคือเหตุผลที่ท�าให้เหม่ยเหรินฮองเฮาตกลงไปใน 

สระบวัและเกอืบจะจมน�้าล่ะ...

ความตั้งใจหรอือุบตัเิหตุ?

“ตอนที่ข้าพลัดตกสระบัวมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง” วิญญาณนักสืบ

เข้าสงิร่างทนัท ีเรื่องนี้ชกัมกีลิ่นตุๆ ไม่ชอบมาพากลบางอย่าง แต่เพยีงอปัสร

บอกไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไร หากสืบเสาะหรือซักถามจากหลี่มามาอาจจะได้

ความคบืหน้าอะไรบ้างกเ็ป็นได้

“มีแต่นางก�านัลของอวี้กุ้ยเฟยที่เห็นเหตุการณ์” หลี่มามาเอ่ยเสียงเบา

เพราะไม่อยากให้ผู้ใดมาได้ยนิการสนทนาของนางกบัเจ้านาย

เริ่มมตีวัละครออกมาแล้วสนิะ หนึ่งคอืนางก�านลัของพระสนมคนหนึ่ง

ที่ไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนาม และสองคือพระสนมผู้เป็นเจ้านายของนางก�านัล

ผู้นั้น สตรีทั้งสองคนนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการพลัดตกสระและจมน�้าของ 

เหม่ยเหรนิฮองเฮาอย่างแน่นอน

“เจ้าไปเรยีกนางก�านลัคนนั้นมาหาข้าได้หรอืไม่ หลี่มามา” เพยีงอปัสร

เอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบเชียบของต�าหนักเซียนฟูกง วินาทีนี้ไม่มีอะไร 

ส�าคญัไปกว่าการสบืหาความจรงิ ว่าตกลงแล้วเหม่ยเหรนิฮองเฮาทรงตั้งใจท�า

อตัวนิบิาตกรรมหรอืเป็นการฆาตกรรมกนัแน่

“หลงัจากเหตกุารณ์ในวนันั้นกไ็ม่มผู้ีใดพบเหน็นางก�านลัคนนั้นอกีเลย

เพคะ” หลี่มามาตอบตามตรง และท�าหน้าเศร้าเมื่อพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
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หายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย

เพียงอัปสรยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่ จู่ๆ พยานปากเอกกลับหายตัวไป

อย่างไร้ร่องรอย เกดิอะไรขึ้นกบันาง หรอืว่าโดนปิดปาก ไม่กห็ลบหนอีอกนอก

วังหลวงไปเสียแล้ว แต่ในเมื่อหานางก�านัลที่เป็นพยานปากเอกไม่พบก็ต้อง 

ตามสบืจากเจ้านายของนาง อาจจะได้ร่องรอยหรอืเบาะแสของคดนีี้กเ็ป็นได้

“อวี้กุ้ยเฟยล่ะ นางจะต้องรู้เหน็กบัเรื่องนี้อย่างแน่นอน” 

‘หญิงแค้นมากล้นวังใน’ ค�ากล่าวลอยลมที่กล่าวถึงสตรีที่อยู่รวมกัน

ภายในวังหลวงสามารถใช้กับคดีนี้ได้เป็นอย่างดี และเป็นไปได้ว่าหากเหม่ย- 

เหรินฮองเฮาไม่ได้ท�าอัตวินิบาตกรรมแต่เป็นการฆาตกรรมแทน ผู้ที่บงการ 

จะต้องมีความเคียดแค้นและมีผลได้ผลเสียกับต�าแหน่งฮองเฮาแห่งต้าชิง 

เป็นแน่ พวกชงิรกัหกัสวาทในวงัมใีห้เหน็ในละครและชวีติจรงิ แต่เพยีงอปัสร

ก็ไม่อาจฟันธงหรอกนะว่า อวี้กุ้ยเฟย พระสนมคนนี้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องที่ 

เหม่ยเหรนิฮองเฮาพลดัตกสระจนเกอืบสิ้นพระชนม์หรอืไม่

“พระนางสงสัยอวี้กุ้ยเฟยหรือเพคะ” หลี่มามาเอ่ยเสียงเบาจนแทบจะ

ไม่ได้ยิน เรื่องนี้นางและคนทั้งวังก็สงสัยเช่นกัน เพราะอวี้กุ้ยเฟยเป็นถึง 

พระสนมยศกุ้ยเฟย อกีทั้งยงัเป็นคนโปรดของฝ่าบาท หากเหม่ยเหรนิฮองเฮา

สิ้นพระชนม์ สตรีที่มีต�าแหน่งสูงและอ�านาจคับวังอย่างอวี้กุ้ยเฟยก็จะกลาย

เป็นว่าที่ฮองเฮาพระองค์ใหม่ทนัทอีย่างไม่ต้องสงสยั

“กใ็ช่น่ะส”ิ เพยีงอปัสรพูดตรงๆ อย่างไม่อ้อมค้อม “เจ้าไปตามนางมา

พบข้าได้หรอืไม่”

“หากคดิจะซกัถามเรื่องนี้กบัอวี้กุย้เฟยหรอืคนอื่นๆ เหน็จะไม่ได้อกีแล้ว

เพคะ” แม้หลี่มามาจะเห็นพ้องต้องกันกับเหม่ยเหรินฮองเฮา และสงสัยว่า 

อวี้กุ้ยเฟยมีส่วนรู้เห็นหรือเป็นผู้บงการเรื่องนี้ แต่ไม่ว่าจะสืบหาร่องรอยใดๆ  

กไ็ม่สามารถกล่าวหาและเอาผดิสตรผีู้นี้ได้ 

“เพราะอะไรหลี่มามา เหตใุดฮองเฮาอย่างข้าถงึจะซกัถามเรื่องนี้จากใคร

ไม่ได้” เพียงอัปสรเกิดความสงสัย ใครกันที่มีอ�านาจบาตรใหญ่ในวังหลวง  
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ถึงกับสั่งให้ทุกคนเลิกพูดถึงเรื่องที่เหม่ยเหรินฮองเฮาอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีต่อ

พระนางท�าร้ายจนต้องพลดัตกสระบวัเมื่อสามวนัก่อนได้

เหน็จะมแีต่พระสวามขีองพระนาง...เหรนิจงฮ่องเต้พระองค์เดยีวเท่านั้น

“เป็นเพราะฝ่าบาทมีรับสั่งให้ยุติเรื่องราวทั้งหมด เพราะทรงวินิจฉัยว่า 

การที่พระนางพลัดตกสระบัวเกิดจากอุบัติเหตุเพคะ” หลี่มามาบอกกับนาย 

ของตน แววตาของหญิงสูงวัยฉายแววสงสารเจ้านาย และรู้สึกถึงความ 

อยุตธิรรมเป็นอย่างยิ่ง

เพียงอัปสรครุ่นคิดในใจ ท�าไมเหรินจงฮ่องเต้ถึงคิดว่าเรื่องที่ฮองเฮา

ของพระองค์พลดัตกสระเป็นอบุตัเิหต ุท�าไมจงึทรงเชื่อเช่นนั้น จะไม่คดิสงสยั

หรอืแปลกพระทยัอะไรกบัเรื่องนี้เลยหรอื หรอืไม่กก็�าลงัปกปิดอะไรบางอย่าง

อยู ่ไม่แน่ว่าเหรนิจงฮ่องเต้อาจจะรู้กไ็ด้ว่าใครคอืคนร้าย และการที่ทรงวนิจิฉยั 

ว่าเหม่ยเหรินฮองเฮาพลัดตกสระบัวเป็นอุบัติเหตุนั้น ก็เพราะก�าลังปกปิด

คนร้ายตวัจรงิอยู่กเ็ป็นได้

ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้...เธอกจ็ะเป็นผู้ที่สบืหาคนร้ายด้วยตวัเอง

“หลี่มามา”

“เพคะฮองเฮาเหนียงเหนียง” หลี่มามาน้อมรับพระราชเสาวนีย์จาก 

เจ้านายอย่างแขง็ขนั

“เรื่องที่ข้าความจ�าเสื่อม ข้าอยากปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลบั ให้รู้แค่เจ้า

กับข้าเท่านั้น” เรื่องที่เหม่ยเหรินฮองเฮาพลัดตกสระบัวจะต้องมีคนที่คอย

บงการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งหากฮองเฮาสิ้นพระชนม์จริง จะต้องมีผู้ที่ได้รับผล

ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ แต่พระนางกลบัรอดมาได้ คนร้ายอาจจะเจบ็แค้น

ใจและคงหาทางเล่นงานเธออีกแน่นอน เพียงอัปสรจึงไม่ต้องการให้ใครรับรู้ 

เรื่องที่เหม่ยเหรนิฮองเฮาความจ�าเสื่อม เรื่องนี้จงึต้องปิดไว้เป็นความหลบั

หลี่มามาเข้าใจพระประสงค์ของฮองเฮา น้อมรับพระราชเสาวนีย์ 

ทุกอย่าง “ฮองเฮาเหนียงเหนียงทรงอย่าวิตกกังวลกับเรื่องนี้เลย หลี่มามา 

จะเกบ็เรื่องนี้เป็นความลบัไปจนวนัตายเพคะ ตอนนี้หม่อมฉนัว่าพระนางควร
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จะพกัผ่อนพระอริยิาบถเสยีก่อน เดี๋ยวหม่อมฉนัจะถวายชาร้อนให้เสวยเพคะ”

เพียงอัปสรรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจ ตอนนี้เธอเป็นถึงฮองเฮาแห่งต้าชิง  

ซ�้ายงัต้องเจอกบัเรื่องความเป็นความตายอกี หากใช้ชวีติในยุคนี้ต่อไป เธอจะ

ต้องเจออะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้อกีหรอืไม่

“ถวายบงัคมฮองเฮา” ชายผูห้นึ่งเดนิเข้ามาในต�าหนกัของเธอ พร้อมกบั

คกุเขา่ค�านบัเธอตามแบบแผนประเพณ ีหลี่มามากระซบิบอกเธอวา่ชายผูน้ี้คอื

หม่ากงกง ขนัทผีูร้บัใช้ใกล้ชดิฮองเฮา เพยีงอปัสรพยกัหน้าเข้าใจและเริ่มแสดง

บทฮองเฮาตามที่เธอได้รบั

หม่ากงกงเป็นขนัททีี่อายนุ่าจะประมาณสามสบิกว่าปีไม่มากและไม่น้อย

ไปกว่านี้ เขาสวมชุดคลุมคล้ายพวกเหล่าขุนนาง แต่เป็นสีม่วงประดับด้วย 

ดิ้นทองปักลงบนผนืผ้าอย่างงดงาม บ่งบอกได้ถงึต�าแหน่งขนัทปีระจ�าพระองค์

ของจกัรพรรดนิแีหง่ต้าชงิได้เป็นอย่างด ีเพยีงอปัสรเคยอ่านเรื่องราวของเหลา่

ขันทีต�าแหน่งสูงๆ ในวังหลวงมาหลายครั้ง ขันทีเหล่านี้แม้จะมีหน้าที่รับใช้ 

เชื้อพระวงศ์ แต่ตวัพวกเขาเองกจ็ะมเีดก็รบัใช้ส่วนตวัเช่นเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็น

เดก็ยกน�้าชา เดก็เดนิหนงัสอื ตามรบัใช้ไม่ห่างกาย และที่น่าอศัจรรย์คอืพวก

ขันทีเหล่านี้สามารถตบแต่งภรรยาหรือมีอนุภรรยาดังเช่นบุรุษอื่นๆ แต่ท�าได้

เพยีงในนามเท่านั้น และยงัสามารถรบัเดก็คนอื่นๆ มาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อ

สบืสกุลได้อกีด้วย

“มอีะไรว่ามาหม่ากงกง”

“องค์ชายรองเหมียนหนิงขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ” หลี่มามารู้หน้าที่ของตน

รบีกระซบิบอกสั้นๆ อกีครั้งว่า “พระโอรสของพระนางเพคะ”

นี่เธอมลีูกแล้วหรอืนี่!

เพยีงอปัสรในบทบาทของฮองเฮาเริ่มลนลานจนท�าอะไรไม่ถูก สวรรค์

เล่นตลกกบัเธออกีครั้ง ครั้งนี้ส่งลูกมาให้เธอเป็นตวัเป็นตน แต่เป็นถงึฮองเฮา 

มลีูกเป็นของตวัเองจะแปลกอะไร หญงิสาวเริ่มตั้งสตแิละอนุญาตให้องค์ชาย

รองเหมยีนหนงิเข้าเฝ้า
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เด็กชายอายุประมาณแปดถึงเก้าขวบ หน้าตาน่ารักเหมาะสมกับวัย  

แต่ท่าทางช่างวางท่าและถือตัวยิ่งนักในสายตาของเพียงอัปสร องค์ชายรอง 

เดนิเข้ามาในห้องพระบรรทมของต�าหนกัเซยีนฟูกงด้วยท่าทเีรยีบเฉย ดวงตา

ใสมองพระมารดาครู่หนึ่ง ก่อนจะถวายพระพรด้วยท่าทางที่อ่อนน้อมถ่อมตน

“หม่อมฉนัเหมยีนหนงิถวายพระพรเสดจ็แม่ ขอจงทรงพระเจรญิพนัปี  

พันๆ ปี” องค์ชายน้อยถวายบังคมผู้เป็นพระมารดา “หม่อมฉันทราบข่าวว่า

เสดจ็แม่ทรงพระประชวร จงึมาเข้าเฝ้าเพื่อถวายการดูแล”

“โถๆ อาเกอของแม่ ไม่ต้องมากพิธี” เพียงอัปสรแสดงบทเสด็จแม ่

ผูแ้สนด ีพดูจาอ่อนหวานกบัลูกชาย พร้อมกบัโผเข้าสวมกอดองค์ชายตวัน้อย 

“อาเกอของแม่ แม่คิดถึงเจ้าเหลือเกิน หากไม่เพราะพระโพธิสัตว์ทรงเมตตา

ประทานลมหายใจให้แม่อกีครั้ง ชาตนิี้แม่คงจะไม่ได้พบหน้าเจ้าอกีแล้ว”

คะแนนการแสดงเตม็สบิ...

หญิงสาวรู้สึกแปลกๆ ขณะที่ตนสวมกอดองค์ชายรองเหมียนหนิง  

เจ้ามงักรน้อยตวัแขง็นิ่งไปครู่ใหญ่ ราวกบัตกใจเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ จนเพยีง-

อัปสรต้องคลายอ้อมกอดเปลี่ยนมากุมใบหน้าน้อยๆ ขององค์ชายน้อยแทน  

พนิจิดูแล้วหากองค์ชายรองเหมยีนหนงิโตขึ้นคงหน้าตาหล่อเหลาไม่เบา

“ในเมื่อลูกเห็นว่าเสด็จแม่ทรงหายดีแล้ว งั้นลูกขอทูลลา” พูดจบ 

องค์ชายรองเหมียนหนิงก็สะบัดตัวหนี พร้อมกับเดินออกจากต�าหนักเซียน- 

ฟูกงทนัท ีปล่อยให้คนเป็นเสดจ็แม่งุนงงกบัพฤตกิรรมของพระโอรส

นี่เขาเป็นลูกชายของเธอจริงๆ หรือเปล่าเนี่ย ท�าไมไม่น่ารักกับแม ่

เอาเสยีเลย!

“หลี่มามา...อาเกอของข้าเป็นอะไร” หญงิสาวถามขึ้นหลงัจากที่องค์ชาย

รองเหมยีนหนงิเดนิออกจากต�าหนกัเซยีนฟูกงไปแล้ว

เด็กอะไร...จะไปจะมารวดเร็วราวกับสายลม มิหน�าซ�้ายังเป็นเด็ก

แก่แดด วางท่าหยิ่งยโสและเยน็ชา ไม่น่ารกัเอาเสยีเลย อยากรู้จรงิๆ ว่าอาเกอ 

องค์นี้ถอดแบบมาจากใคร
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“กท็รงโผกอดองค์ชายรองเช่นนี้ องค์ชายคงจะตกพระทยัมาก ขนาด

หม่อมฉนัเองยงัตกใจเลยเพคะ” หลี่มามายกมอืทาบอกแสดงสหีน้าตกใจ

เฮ้ย! ยุคนี้มนัแปลกนกัเหรอ ถ้าแม่กบัลูกจะกอดกนั

“มนัแปลกตรงไหน ข้าเป็นพระมารดาขององค์ชาย หากจะแสดงความ

รักกับเขาด้วยการกอด มันผิดปกติด้วยหรือ ข้าไม่เข้าใจ” เพียงอัปสรยืน

กอดอกพลางท�าหน้าครุ่นคดิเรื่องที่ตนเองแสดงความรกักบัลกูชายในยคุอดตี

อย่างองค์ชายรองเหมียนหนิง เหตุใดถึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจส�าหรับผู้คนใน 

ยุคนี้ด้วย

“ก็ฮองเฮาเหนียงเหนียงไม่ทรงเคยปฏิบัติแบบนี้ ทุกครั้งที่องค์ชาย 

มาเฝ้าพระนาง พระนางจะรับสั่งไถ่ถามการเรียนหรือความเป็นอยู่ทั่วไป 

เพยีงเท่านั้น มเิคยถงึขั้นกอดอย่างนี้” หลี่มามากราบทูลตามความจรงิ

ท�าไมความรกัระหว่างแม่ลูกของคนที่เป็นฮองเฮาถงึจดืชดืเช่นนี้นะ

“หลี่มามา ข้าถามหน่อย ก่อนหน้านั้นความสมัพนัธ์ของข้ากบัองค์ชาย

รองเหมยีนหนงิเป็นอย่างไร” ทกุอย่างมนัน่าสงสยัไปหมด เพยีงอปัสรจงึกระซบิ

ถามเบาๆ เพราะกลวันางก�านลัและขนัทคีนอื่นจะได้ยนิ

“เป็นความสัมพันธ์แบบพระมารดาเลี้ยงกับพระโอรสบุญธรรม” หลี่- 

มามากราบทูล

“องค์ชายรองเหมียนหนิงไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของข้างั้นสิ” หญิงสาวตกใจ 

กบัข้อมูลที่ได้รบั

หลี่มามาเข้าใจท่าทางเจ้านายของตนดี จึงไล่เหล่านางก�านัลและขันที

ออกไปข้างนอก ก่อนจะเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เพยีงอปัสรในร่างของเหม่ยเหรนิ

ฮองเฮาฟังทนัที

“องค์ชายรองเหมียนหนิงเป็นพระโอรสของฝ่าบาทที่เกิดกับเซี่ยวซูรุ่ย

ฮองเฮาพระองค์แรก แต่น่าสงสารองค์ชายรองเหมียนหนิงยิ่งนัก พอขึ้นปีที่

สองของรัชสมัยเจียชิ่ง พระมารดาก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน จากนั้นฝ่าบาท 

จึงแต่งตั้งพระนางเป็นฮองเฮาองค์ที่สอง ด้วยเหตุนี้จึงมีต�าแหน่งเป็นพระ- 
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มารดาเลี้ยงเพคะ”

ความจริงการเป็นแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่น่าจะต้องเหินห่างกันขนาดนี้ 

ระยะเวลาตั้งสองปีหลังจากที่เซี่ยวซูรุ่ยฮองเฮาสิ้นพระชนม์ ความสัมพันธ์ 

ระหว่างเหม่ยเหรินฮองเฮากับองค์ชายรองเหมียนหนิงน่าจะคืบหน้าบ้าง นี่ 

อะไร องค์ชายน้อยกลบัท�าท่าทหียิ่งยโสเยน็ชาตอนที่เธอโอบกอดแล้วรบีสะบดั

ตวัหน ีประหนึ่งรงัเกยีจพระมารดาเลี้ยงคนนี้ราวกบัสิ่งสกปรก

“แต่องค์ชายรองท�าราวกับรังเกียจข้ามาแต่ชาติปางก่อน” เพียงอัปสร

พูดออกมาตามที่ใจคดิ หรอืองค์ชายรองเหมยีนหนงิโกรธแค้นที่นวิฮูลู่เหม่ย- 

เหรนิได้ต�าแหน่งฮองเฮาแทนที่พระมารดาแท้ๆ ของตนเอง

“อย่าทรงวติกเรื่องนี้เลยเพคะ องค์ชายรองอาจยงัอาลยัพระมารดาของ

ตนอยู่จึงแสดงกิริยาเยี่ยงนั้นกับพระนาง” หลี่มามาพูดจาตะกุกตะกัก จน 

เพยีงอปัสรรู้สกึถงึกลิ่นไม่ชอบมาพากลบางอย่าง 

หลี่มามาจะต้องปิดบงัอะไรบางอย่างแก่เธอ แต่ตอนนี้หญงิสาวไม่อยาก

ขบคิดปัญหาอะไรอีกแล้ว แค่รู้ว่าย้อนอดีตมาเป็นฮองเฮาผู้มีพระพลานามัย

อันสมบูรณ์พูนสุข มีพระสวามีเป็นจักรพรรดิแห่งต้าชิง และมีพระโอรส

บุญธรรมอกีหนึ่งพระองค์ แค่นี้กป็วดหวัจะแย่อยู่แล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆ พกัไว้

ก่อน แต่วนัหน้าเธอจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้ให้จงได้

เพยีงอปัสรมองไปรอบๆ ห้องพระบรรทม หญงิสาวเคยเหน็ต�าหนกันี้

ตอนมาเที่ยวพระราชวงัต้องห้ามในครั้งนี้ ต�าหนกัเซยีนฟูกง หรอืต�าหนกัแห่ง

ความสุขชั่วนจินรินัดร์ ส�าหรบัยุคปัจจุบนั ต�าหนกัแห่งนี้กลายเป็นที่จดัแสดง

สมบตัโิบราณของราชวงศ์ชงิ แม้ว่าสภาพของต�าหนกัจะเก่าตามกาลเวลา แต่

กย็งัคงความงดงามในแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ และยิ่งเพยีงอปัสรได้มา

เหน็ของจรงิในยุคอดตีด้วยตาตนเองเช่นนี้ ต�าหนกัเซยีนฟูกงกลบัดูใหม่เอี่ยม

เหมือนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ เพดานห้องสลักลวดลายจีนงดงาม เครื่องเรือน

โบราณหลายชิ้นล้วนแล้วแต่เป็นของมค่ีายากแก่การประเมนิราคาเป็นอย่างยิ่ง

เป็นถงึฮองเฮา ห้องหบัยงังดงามขนาดนี้ แล้วฮ่องเต้ของต้าชงิล่ะ...จะ 
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ขนาดไหน

เธอไม่อยากจะประเมนิค่าทรพัย์สมบตัขิองดนิแดนต้าชงินี้เลย

จะว่าไป อยู่แต่ในต�าหนักนานๆ ก็เริ่มรู้สึกเบื่อ...ออกไปสูดอากาศ 

ข้างนอกหน่อยดกีว่า ว่าแต่จะไปไหนดลี่ะ ถ้าไม่ใช่อุทยานหลวง จุดเกดิเหตุที่

ท�าให้เหม่ยเหรนิฮองเฮาตกสระจนเกอืบสิ้นพระชนม์

“หลี่มามา ข้าอยากเดนิเล่นในอุทยานหลวง เจ้าพาข้าไปท”ี

“แต่ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงทรงยงัไม่หายด”ี หลี่มามาร้องห้าม เพราะเหน็

ว่าพระพลานามยัของฮองเฮาแห่งต้าชงิส�าคญัที่สุด

“ไม่มแีต่ ให้ข้าออกไปข้างนอกบ้างนะ ไม่แน่ว่าถ้าได้เหน็สิ่งต่างๆ ใน 

วงัหลวง อาจท�าให้ความทรงจ�าของข้ากลบัคนืมาดงัเดมิกเ็ป็นได้” เพยีงอปัสร

ออกค�าสั่งและแสร้งบอกเหตุผลต่างๆ นานา จนหลี่มามายอมตามใจ แต่ก่อน

จะออกจากต�าหนกันั้น มสีิ่งหนึ่งที่ฮองเฮาอย่างเพยีงอปัสรต้องท�าเป็นการใหญ่...

นั่นกค็อืการแต่งองค์ทรงเครื่องของฮองเฮาแห่งต้าชงิอย่างเตม็ยศ

เพียงอัปสรรู้สึกเห็นใจฮองเฮาและพระสนมนางในวังหลวงเสียจริง 

กว่าจะออกจากต�าหนักแต่ละครั้ง หรือแม้กระทั่งอยู่ในต�าหนักของตนเอง 

จ�าเป็นต้องตกแต่งตนเองให้งดงามต้องตาฮ่องเต้ตลอดเวลาและทกุขณะจติเลย

หรอื แม้กระทั่งฮองเฮาซึ่งเป็นสตรอีนัดบัหนึ่งของฮ่องเต้กไ็ม่เว้น หากเว้นละก ็

ต�าแหน่งฮองเฮามหีวงัหลุดลอยหายไปกบัตา

เพียงอัปสรมองเหม่ยเหรินฮองเฮาผ่านกระจกบานใหญ่ แล้วก็รู้สึก 

อ่อนอกอ่อนใจกับสภาพเรือนร่างที่ตนอาศัยอยู่ในตอนนี้ ใบหน้าอ้วนกลม  

แก้มป่อง ตัวอ้วนฉุเช่นนี้ จะไปสู้พระสนมนางในคนอื่นที่อ้อนแอ้นเอวบาง 

ร่างน้อยได้อย่างไร

หญิงสาวมองหลี่มามา นางก�านัลคนสนิทก�าลังขะมักเขม้นจัดแจง 

ทรงผมอย่างตั้งใจ ผมของเหม่ยเหรนิฮองเฮายาวสลวยและสดี�าขลบัราวกบัถกู

ประคบประหงมดูแลมาอย่างดี ผมงามถูกรวบไว้ด้านหลัง ชโลมด้วยน�้ามัน
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หอมเพื่อจัดทรงและสวมทับด้วยหมวกใบเล็กที่หลี่มามาเรียกว่า ‘พระมาลา- 

เตี้ยน’ ซึ่งเป็นหมวกที่ประดบัด้วยตวัหงส์ที่ก�าลงัสยายปีกบนิ แสดงถงึตวัแทน

ของฮองเฮาแห่งต้าชงิ ท�าจากทองค�าแท้และประดบัอญัมณดีอกไม้เงนิดอกไม้

ทองอย่างหรูหรา

เพียงอัปสรมองทรงผมของตนเองกับของหลี่มามาและนางก�านัล 

คนอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกนัอย่างมาก พวกนางข้าหลวงจะแบ่งผมออกเป็นสองส่วน 

ส่วนแรกมวยไว้ท้ายทอย อกีส่วนม้วนพนักบัโครงเหลก็คล้ายรปูตวัท ีจนคล้าย

มัดแกละ ประดับด้วยดอกไม้ผ้าช่อเล็กช่อใหญ่ หรือไม่ก็ประดับด้วยลูกปัด

หรอืพู่ห้อยย้อยลงมา ดูน่ารกัและงดงาม

นางก�านลัต�าแหน่งเลก็ๆ จะท�าทรงผมขนาดเลก็ ไม่ใหญ่มาก แต่หลี่- 

มามาซึ่งมีต�าแหน่งเป็นถึงนางก�านัลคนสนิทของฮองเฮานั้นท�าผมเป็นช่อใหญ่

อลังการ หญิงสาวเห็นแล้วก็หนักศีรษะแทนหลี่มามา เพราะถ้าไม่หนักจริง  

ช่อผมเหล่านั้นคงไม่รั้งไปด้านหลังจนท�าให้ผมด้านหน้าของนางก�านัลคนสนิท

ร่นไปด้านหลงัจนศรีษะเกอืบล้าน

หญงิสาวมองหาทรงผมที่มหีมวกผ้าไหมด�าคล้ายพดัใหญ่ๆ ที่เธอเหน็

ในละครจีนย้อนยุคแต่กลับไม่พบ...สงสัยสมัยนี้หมวกปีกกว้างอย่างในละคร

คงยงัไม่เกดิขึ้น

เรื่องนี้คงต้องให้เพยีงอปัสรเป็นผู้บุกเบกิเสยีแล้วส ิหากช้ากว่านี้ศรีษะ

ของหลี่มามาจะต้องล้านหมดเป็นแน่

“หม่ากงกง” เพยีงอปัสรเรยีกขนัทคีนสนทิเข้ามา

หม่ากงกงปรากฏตวัทนัททีี่ได้ยนิพระราชเสาวนยี์ของฮองเฮา

“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงมพีระราชประสงค์สิ่งใดหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

“เตรยีมกระดาษกบัดนิสอ...ไม่ใช่ส ิกระดาษกบัพู่กนัให้ข้าท”ี

หม่ากงกงท�าตามหน้าที่ของตนอย่างรวดเรว็ ไม่นานนกักระดาษกบัพูก่นั

กม็าอยู่ตรงหน้าเพยีงอปัสร หญงิสาววาดๆ เขยีนๆ อยู่ครู่หนึ่งจงึส่งให้หม่า- 

กงกง
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“ให้ฝ่ายตดัเยบ็ท�าหมวกทรงนี้ให้ข้าท ีขอแบบแขง็แรงทนทาน สามารถ

ตั้งอยู่บนหวัข้าได้แล้วไม่ล้มเป็นอนัใช้ได้”

หม่ากงกงรับพระราชเสาวนีย์รีบท�าตามที่เจ้านายบอกทันทีโดยไม่กล้า

สงสยั แม้ในใจจะมคี�าถามเตม็ไปหมด

“จะทรงท�าอะไรหรือเพคะ” หลี่มามาทูลถามด้วยความสงสัยแทน 

หม่ากงกง ในขณะที่ก�าลังจัดความเรียบร้อยของพระมาลาเตี้ยนให้แก่เหม่ย- 

เหรนิฮองเฮา

“เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้เอง” หญิงสาวเผยยิ้มเล็กน้อย แล้ว 

กลบัมาสนใจกระจกตรงหน้าต่อ

เพียงอัปสรรู้สึกลิงโลดในใจ...ไม่คิดเลยว่าการย้อนกลับมาในอดีต 

จะท�าให้เธอกลายเป็นผูค้ดิค้นหมวกทรงปีกกว้างนี้ขึ้นมา และในอนาคตหมวก

ใบนี้กจ็ะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในช่วงยุคปลายของราชวงศ์ชงิ

หลงัจากการตกแต่งผมเสรจ็สิ้นกม็าต่อที่ใบหน้า...

เบื้องหน้าหญิงสาวมีเครื่องประทินโฉมหลายชนิดวางเรียงรายเต็มหน้า

กระจก แม้เพยีงอปัสรจะหวั่นใจ กลวัว่าหลี่มามาจะแต่งให้หน้าของเธอเหมอืน

งิ้วหลงโรง แต่หลี่มามาก็ไม่ท�าให้เธอผิดหวัง นางลงแป้งเบาๆ ไม่ท�าให้หน้า 

ดูขาวจนเกินไป แก้มทั้งสองข้างและริมฝีปากทาด้วยผงชาดท�าให้ดูเปล่งปลั่ง

ขึ้นทนัตา 

เพยีงอปัสรมองตวัเองในกระจก ใบหน้ากลมกลบัดูสวยงามเข้าท่าเลย

ทเีดยีว หากเหม่ยเหรนิฮองเฮาเพรยีวบางลงแล้วจะงดงามขนาดไหนนะ...

เหน็อย่างนี้เธอคงต้องปฏวิตัเิหม่ยเหรนิฮองเฮาใหม่ซะแล้ว



สอง
โอรสสวรรค์

เวลาผ่านไปสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วยามตามเวลาจีน การแต่งหน้า 

ท�าผมและสวมใส่เครื่องแต่งกายก็สิ้นสุดลง เพียงอัปสรได้ฤกษ์ดีก้าวขาออก

จากต�าหนกัเสยีที

เพียงอัปสรอยู่ในชุดเสื้อคลุมยาวสีน�้าเงินปักด้วยดิ้นทองลายหงส์คู่

มงักร หูทั้งสองข้างของสตรสีูงศกัดิ์ในวงัหลงัถูกเจาะข้างละสามรู เมื่อใส่ตุ้มหู

จะใส่ทั้งสามรู ซึ่งเป็นวฒันธรรมที่สบืทอดกนัมาของสตรเีผ่าแมนจูตั้งแต่ครั้ง

ยังมิได้ปกครองต้าชิง นิ้วก้อยทั้งสองข้างไว้เล็บยาวก่อนจะสวมด้วยปลอก 

หุ้มเล็บครอบไว้เพื่อป้องกันและรักษาให้เล็บงดงามสมกับหน้าตาของผู้เป็น

เจ้าของ เท้าทั้งสองสวมรองเท้ากระถางดอกไม้หรอืเกี๊ยะแบบแมนจู ที่มคีวาม

สูงประมาณสิบเซนติเมตร ร่างใหญ่ของเหม่ยเหรินฮองเฮาท�าให้เพียงอัปสร

ทรงตวับนรองเท้ากระถางอย่างยากล�าบาก จ�าต้องให้หลี่มามาช่วยประคองเดนิ

ตอนนี้รู้ซึ้งเลยว่าเป็นผู้ดีตีนแดงแล้วต้องมาตะแคงตีนเดินมันเป็น

อย่างไร 

แต่เรื่องยุ่งๆ มนัไม่จบเพยีงเท่านั้น...

หญิงสาวเข้าใจถึงความยากล�าบากของคนที่เป็นฮองเฮาก็ตอนนี้แหละ 
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อุตส่าห์คิดว่าการเดินชมอุทยานหลวงจะมีแค่เธอกับหลี่มามาเพียงสองคน

เท่านั้น แต่หญิงสาวกลับคิดผิด เพราะหากฮองเฮาจะเสด็จไปที่ใดนั้นจ�าเป็น

ต้องมีขันทีและนางก�านัลตามเสด็จไปด้วย โดยต�าแหน่งฮองเฮานั้นจ�าต้องมี

ขันทีสิบสองคนและนางก�านัลสิบคนตามเสด็จ ดังนั้นการที่ฮองเฮาแห่งต้าชิง

จะเสดจ็ไปไหนจงึต้องมขีบวนเสดจ็ใหญ่โตและอลงัการราวกบังานช้าง ซึ่งแสดง

ถงึพระราชอ�านาจของผู้ที่ปกครองวงัหลงั

เพยีงอปัสรไม่รู้จะจดัการอย่างไรกบัพธิกีารเหล่านี้ คงท�าได้เพยีงท�าใจ

ให้ชนิกเ็ท่านั้น

เมื่อขบวนเสด็จของเหม่ยเหรินฮองเฮามาถึงอุทยานหลวง เพียงอัปสร

รู้สกึตื่นตะลงึในความงามของสวนแห่งนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้ จติใจที่ว้าวุ่นรู้สกึ

ผ่อนคลายลง หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆ รับความบริสุทธิ์ของอากาศที่

ปลอดมลพษิให้มากที่สุด

หญิงสาวค่อยๆ เดินชมอุทยานหลวงมาเรื่อยๆ จนเจอเข้ากับจุดเกิด

เหตุที่เหม่ยเหรินฮองเฮาทรงพลัดตกสระ ซึ่งเป็นสะพานหินอ่อนข้ามสระบัว 

ไม่ไกลจากจุดที่ขบวนเสด็จหยุดอยู่เท่าไรนัก สองขารีบก้าวเดินอย่างรวดเร็ว 

โดยไม่ต้องมหีลี่มามาช่วยพยุง จนในที่สุดกม็าถงึเชงิสะพาน จงึหยุดเดนิทนัท ี

เพียงอัปสรมองไล่ขึ้นไปตั้งแต่เชิงสะพานจนไปถึงกลางสะพานด้วยหัวใจที่ 

เต้นระทกึ ก่อนจะค่อยๆ ก้าวขาทั้งสองข้างขึ้นสะพานอย่างเชื่องช้า 

ความรู้สึกของหญิงสาวในตอนนี้คล้ายตื่นกลัวอะไรบางอย่างที่ตนไม่

สามารถจะบอกตนเองและใครอื่นได้ถกู มอืบางสมัผสัราวสะพานแผ่วเบา แล้ว

หยุดก้าวเดิน ก่อนจะยืนนิ่งอยู่กลางสะพานซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เหม่ยเหริน

ฮองเฮาเคยยนือยู่เมื่อสามวนัก่อนไม่มผีดิ

จู่ๆ ความคดิหนึ่งกผ็ุดวาบขึ้นมาในหวัสมอง ถ้าเธอย้อนอดตีมาเพราะ

การกระโดดลงสระน�้าแห่งนี้ แล้วถ้าตอนนี้เธอท�าเช่นเดยีวกบัตอนนั้น ไม่แน่

ว่าอาจจะได้กลับคืนสู่ยุคปัจจุบันก็เป็นได้ คิดได้เช่นนั้นขาทั้งสองข้างก็ท�าท่า 

จะปีนป่ายขึ้นราวสะพานหมายจะกระโดดลงไปในสระบวัอกีครั้ง
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“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีง!” เสยีงของหลี่มามาเรยีกสตขิองเพยีงอปัสรกลบั

มาได้ทนั ก่อนที่ร่างของเหม่ยเหรนิฮองเฮาจะด�าดิ่งลงสู่ก้นสระเป็นรอบที่สอง 

“จะทรงท�าอะไรเพคะ” หลี่มามาร้องถามด้วยน�้าเสยีงเป็นกงัวล พลาง

ดงึร่างของเจ้านายออกห่างจากราวสะพานอย่างรวดเรว็ ในใจกห็วาดหวั่นและ

กลวัว่าพระนางจะพลดัตกสระบวัอกีเป็นครั้งที่สอง

“ข้าก�าลังคิดว่าหากข้ากระโดดลงสระไป ความทรงจ�าทุกอย่างอาจ 

จะกลับคืนมาก็เป็นได้” เพียงอัปสรบอกเสียงราบเรียบ แต่หลี่มามากลับ 

ไม่เหน็ด้วยกบัวธิกีารของเหม่ยเหรนิฮองเฮาเลยสกันดิ นางส่ายหน้าไปมาขณะ 

ประคองแขนและลากหญงิสาวให้ออกห่างจากสะพานหนิอ่อนอย่างรวดเรว็

“อย่าทรงคดิที่จะท�าเช่นนั้นโดยเดด็ขาด”

“ท�าไมล่ะ”

“ถ้าขนืทรงท�าเช่นนั้นจรงิๆ ทั้งความทรงจ�าและชวีติของฮองเฮาเหนยีง-

เหนียงคงจะไม่มีทางกลับมาได้อีกครั้งเป็นแน่เพคะ” หลี่มามากราบทูลด้วย

ความห่วงใยเหม่ยเหรนิฮองเฮาจากใจจรงิ

“เอาละๆ ข้าเข้าใจแล้ว” เพยีงอปัสรรบัรู้ได้ถงึความจรงิใจของอกีฝ่าย

จึงยอมยุติการกระโดดลงสระบัว และเปลี่ยนเป็นเดินชมธรรมชาติภายใน 

อุทยานหลวงต่อทนัที

ขบวนเสดจ็ของฮองเฮาเคลื่อนตวัไปเรื่อยๆ อย่างไม่รบีร้อน และไม่ว่า

จะเคลื่อนขบวนผ่านไปที่ใด ต่างก็มีขันทีหรือนางในน้อยใหญ่ให้ความเคารพ

ย�าเกรงแทบทั้งสิ้น เพียงอัปสรรู้สึกเก้อเขินอย่างบอกไม่ถูก เมื่อต้องรับบท 

เป็นนางพญาหงส์ที่มีอ�านาจยิ่งใหญ่เหนือสตรีทั้งปวงในพระราชวังต้องห้าม 

แห่งนี้ ทั้งที่ไม่เคยนกึฝันมาก่อนว่าผู้หญงิธรรมดาในยุคปัจจุบนัจะต้องกลาย

มาเป็นฮองเฮาแห่งต้าชงิในยุคอดตีเช่นนี้

“พี่หญิงทรงหายพระประชวรแล้วหรือเพคะ” เสียงใสไพเราะราวกับ 

นกไนติงเกลดังขัดจังหวะความสุนทรีย์ที่หญิงสาวก�าลังซึมซับอยู่อย่างน่า

เสยีดาย เพยีงอปัสรขมวดคิ้วอย่างเสยีอารมณ์ หนัมองต้นเสยีงนั้นทนัที



34
หงส์เคียงมังกร

สตรีรูปร่างเพรียวระหง ใบหน้างามยิ้มกว้างและหวานหยดย้อยให้แก่

เพยีงอปัสร พร้อมกบัย่อกายตามธรรมเนยีมเมื่อพบกบัผู้ที่มศีกัดิ์สูงกว่าอย่าง

นอบน้อม แต่เพยีงอปัสรหาใส่ใจสตรนีางนี้ไม่ เพราะคนข้างกายนางนั้นกลบั

เรยีกความสนใจจากเพยีงอปัสรได้มากกว่า

บุรุษร่างสูงใหญ่ในชุดสีเหลืองทองลายมังกรมาพร้อมกับผมที่โกนไป

ครึ่งศรีษะแล้วถกัเปียยาวไปถงึด้านหลงั ใบหน้าของเขาคมเข้ม นยัน์ตาด�าขลบั

จ้องมองเพียงอัปสรอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเบี่ยงหน้ามองรอบๆ อุทยานหลวง 

ราวกบัหญงิสาวเป็นอากาศ

แค่เหน็ชุดมงักร เพยีงอปัสรกร็ู้ได้ทนัทวี่าเขาคอืใคร...

เหรนิจงฮ่องเต้!

แต่เรื่องอื่นไม่ส�าคญัเท่ากบัที่เหรนิจงฮ่องเต้ท�ากบัเธอ เหมอืนเธอไม่อยู่

ในสายพระเนตรของพระองค์ ท�าไมฮ่องเต้พระองค์นี้ถึงหยิ่งยโส แถมยังท�า

พฤติกรรมเย็นชากับฮองเฮาซึ่งเป็นสตรีอันดับหนึ่งของเขาด้วยสายพระเนตร

รงัเกยีจเช่นนี้

เพียงอัปสรเริ่มมีอารมณ์ขุ่นมัว รู้แล้วว่าองค์ชายรองเหมียนหนิงได้

พฤตกิรรมแบบนี้มาจากใคร...พระบดิาของเขานี่แหละ

หญิงสาวเหลือบมองสตรีตรงหน้าที่ท�ากิริยาออดอ้อนบุรุษข้างกาย 

อย่างไม่อายฟ้าอายดิน มิหน�าซ�้าเหรินจงฮ่องเต้เองก็ทรงเล่นด้วย พร้อมกับ 

ส่งสายพระเนตรหวานใส่กนัไปมา เพยีงอปัสรเหน็แล้วกห็งุดหงดิ และรู้สกึว่า

ตนเองคงเป็นส่วนเกนิของพวกเขาทั้งสอง

บอกเลยเธอไม่ได้หงึนะ...แต่หมั่นไส้แทนเหม่ยเหรนิฮองเฮาต่างหาก

“ถวายพระพรเพคะฝ่าบาท” เพยีงอปัสรย่อกายอย่างสวยงามตามแบบ

ที่หลี่มามาฝกึปรอืและป้ันมากบัมอื เธอเชดิหน้าใส่เขาเลก็น้อยพองาม ก่อนจะ

หนัไปยิ้มให้สตรขี้างกายเหรนิจงฮ่องเต้ด้วยสายตาที่อ่อนหวานเช่นเดยีวกนั

หลี่มามารีบกระซิบเบาๆ ว่าสตรีข้างกายเหรินจงฮ่องเต้คืออวี้กุ้ยเฟย 

พระสนมคนโปรดของจกัรพรรดแิห่งต้าชงิในขณะนี้
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อ๋อ...คนนี้นี่เอง อวี้กุ้ยเฟย หรอืกค็อืผู้ต้องสงสยัหมายเลขหนึ่ง

“ระหว่างที่พี่หญิงทรงพระประชวร หม่อมฉันสวดมนต์และภาวนาต่อ

หน้าพระโพธิสัตว์ ขอให้พี่หญิงทรงหายจากอาการประชวรทุกวันเลยเพคะ  

ในที่สุดก็มีวันนี้ หม่อมฉันดีใจเป็นอย่างยิ่ง จนแทบกลั้นน�้าตาเอาไว้ไม่อยู่”  

อวี้กุ้ยเฟยเอ่ยด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอื พลางหยบิผ้าแพรที่เหนบ็ข้างเอวขึ้นมาซบั

น�้าตาที่คลออยูบ่นขอบตาแผ่วเบา และดดัจรติยิ่งนกัในสายตาของเพยีงอปัสร

“ขอบใจน้องหญงิที่เป็นห่วงข้า” เพยีงอปัสรกย็ิ้มตอบแทนความห่วงใย

อันจอมปลอมด้วยสายตาหวานหยดย้อยเช่นเดียวกับที่อวี้กุ้ยเฟยเสแสร้ง

แสดงออกมา

ในเมื่อวงัหลวงแห่งนี้มบีรุษุเพยีงหนึ่ง แต่สตรกีลบัมเีป็นฝูง จงึต้องเจอ

กบัเรื่องราวชงิดชีงิเด่นอจิฉารษิยาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพยีงอปัสรไม่รู้ว่า

ก่อนหน้านี้เหม่ยเหรินฮองเฮาทรงต่อกรกับเหล่าพระสนมในวังหลวงอย่างไร 

แต่ในฐานะเหม่ยเหรินฮองเฮาที่มีจิตวิญญาณเป็นเพียงอัปสร หากใครมาดี 

เธอดตีอบ หากร้ายมาเธอบอกเลย เธอร้ายกลบัเป็นพนัเท่า!

และกบัสตรนีามว่าอวี้กุย้เฟยนี้ แม้จะเสแสร้งท�าดต่ีอเหม่ยเหรนิฮองเฮา

เท่าใด เธอกด็ูออกอย่างชดัเจนว่านางแกล้งท�า เพื่อให้บุรุษผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งเดยีว

ในพระราชวังต้องห้ามทอดพระเนตรเห็นว่านางนั้นอ่อนโยนและให้เกียรติ 

ผู้ที่มีต�าแหน่งสูงกว่าตนเองเสมอ ทั้งที่จริงๆ แล้วนางคงอยากเข้ามาแทนที่

ต�าแหน่งฮองเฮาจนตวัสั่น

ฮองเฮาหรอืจกัรพรรดนิ ีถอืว่าเป็นสตรผีู้มอี�านาจสูงสุดในวงัหลงั กุม

บงัเหยีนและก�ากบัดูแลพระสนมในวงัหลวง อกีทั้งยงัเป็นหงส์ที่อยู่เคยีงคู่กบั

มังกร นั่นก็คือองค์จักรพรรดิผู้เป็นพระสวามีนั่นเอง ในเมื่อการเป็นฮองเฮา

ท�าให้มทีั้งอ�านาจและทรพัย์สนิเงนิทองยิ่งใหญ่ที่สุดในวงัหลงั และยงัเป็นสตรี

หนึ่งเดียวของฮ่องเต้ คงไม่มีสตรีใดจะปฏิเสธว่าพวกนางไม่อยากขึ้นเป็น

ฮองเฮาแทนเหม่ยเหรนิฮองเฮาหรอกนะ

“แต่หม่อมฉนัไม่ค่อยมเีวลาไปเข้าเฝ้าถวายพระพรพี่หญงิเลย เพราะยุง่
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กบัเรื่องปกครองวงัหลงัแทนพี่หญงิขณะที่ทรงพระประชวร” ในที่สดุค�าพดูแฝง

การเชือดเฉือนตามแบบนางในแห่งวังหลวงก็เริ่มขึ้น เพียงอัปสรรู้ทันทีว่า 

ประโยคที่อวี้กุ้ยเฟยกล่าวออกมานั้น นั่นคือการอวดเบ่งตนเองว่าขณะนี้นาง 

มอี�านาจการปกครองวงัหลงัแทนเหม่ยเหรนิฮองเฮาแล้ว

คิดว่าเธออ่านเกมไม่ออกอย่างนั้นหรือ เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับ

เพยีงอปัสรคนนี้ ศพไม่สวยแน่!

“ข้าขอบใจน้องหญิงอีกครั้งที่ท�าหน้าที่ปกครองวังหลังแทนข้า ล�าบาก

เจ้าแล้วอวี้กุ้ยเฟย แต่ตอนนี้ข้าหายดีแล้ว จึงไม่อยากให้น้องหญิงล�าบากอีก  

ฝ่าบาททรงเหน็ด้วยหรอืไม่เพคะ ที่จะให้หม่อมฉนัท�าหน้าที่ปกครองวงัหลงัต่อ 

อวี้กุ้ยเฟยจะได้เอาเวลาที่ดูแลวังหลังไปรับใช้ฝ่าบาท ดีหรือไม่เพคะ” เพียง-

อปัสรแสร้งพูดให้อวี้กุ้ยเฟยสะอกึ

ในเมื่อแต่เดิมอ�านาจในการปกครองวังหลังเป็นของเหม่ยเหรินฮองเฮา 

ตอนนี้ก็ควรจะเป็นของพระนางถึงจะถูก ใครจะไปยอมให้พระสนมอย่าง 

อวี้กุย้เฟยยดึอ�านาจการปกครองวงัหลงัไปเป็นของนางได้ง่ายๆ ล่ะ หากเพยีง-

อัปสรอยู่เฉยๆ และปล่อยให้อวี้กุ้ยเฟยปกครองวังหลังแทนละก็ ต�าแหน่ง

ฮองเฮาของนิวฮูลู่เหม่ยเหรินก็จะถูกอวี้กุ้ยเฟยงาบไปได้ง่ายๆ เป็นแน่ เธอ 

ไม่ยอมและพร้อมที่จะท�าทุกอย่างเพื่อยึดต�าแหน่งผู้ปกครองวังหลังที่สมควร

จะเป็นของเหม่ยเหรนิฮองเฮาคนืมาให้จงได้

อวี้กุ้ยเฟยหน้าชาอยูค่รูใ่หญ่ รอยยิ้มที่เคยหวานหยดย้อยหบุลงไปทนัท ี

ส่วนเพยีงอปัสรยิ้มร่าในใจอย่างผู้ชนะ

เหรินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเหม่ยเหรินฮองเฮาด้วยแววพระเนตร

แปลกพระทยัครู่หนึ่ง โดยที่ไม่มใีครทนัสงัเกตเหน็ เกดิอะไรขึ้นกบัเหม่ยเหรนิ

ฮองเฮา ที่จู่ๆ กก็ล้าตฝีีปากกบัอวี้กุ้ยเฟยขึ้นมาเสยีดื้อๆ ทั้งที่ปกตนิางเป็นคน

เงยีบและพยายามเปล่งวาจาให้น้อยที่สดุเท่าที่จะท�าได้เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น หรอื

แม้แต่กบัพระสวามอีย่างพระองค์

“ทรงมคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อเรื่องนี้เพคะฝ่าบาท” เพยีงอปัสรกดดนั
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เหรนิจงฮ่องเต้จนพระองค์รู้สกึได้อย่างชดัเจน

ความรู้สึกแปลกพระทัยผุดวาบขึ้นมาทันที ว่ามีบางอย่างผิดปกติ 

เกดิขึ้นกบัเหม่ยเหรนิฮองเฮา จู่ๆ นางกล้าสบพระเนตรของพระองค์โดยที่ไม่

หลบสายพระเนตร อกีทั้งยงักล้ากดดนัองค์จกัรพรรดอิย่างพระองค์ให้ยอมรบั

และตกลงคนืต�าแหน่งผู้ปกครองวงัหลงัให้แก่นางโดยไม่มขี้อโต้แย้งใดๆ 

สตรีผู้นี้คือเหม่ยเหรินฮองเฮาที่พระองค์เคยรู้จักใช่หรือไม่...เหตุใดจึง

รู้สกึว่าไม่รู้จกัสตรทีี่ยนืประจนัหน้ากบัพระองค์อย่างไม่เกรงกลวัฟ้าดนิผู้นี้เลย

สกันดิ

แม้เหรินจงฮ่องเต้จะรู้สึกแปลกใจกับการเปลี่ยนไปของเหม่ยเหริน

ฮองเฮาเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องเก็บอาการตื่นตกใจภายใต้พระพักตร์ที่เรียบ

เฉยนั้นไว้ไม่ให้ผู้ใดสงัเกตเหน็

“เพ่ยองิ เจ้าว่าอย่างไร” พระสุรเสยีงเข้มเอ่ยถามสตรขี้างกายด้วยชื่อที่

พระองค์ตั้งให้แก่นางโดยเฉพาะ และไม่มองหน้าเพยีงอปัสรสกัเสี้ยวเดยีว จงึ

ท�าให้หญงิสาวเกดิอารมณ์ฉุนเฉยีวที่ถูกพระสวามเีพกิเฉย หาได้ใส่ใจไยดตี่อ

เหม่ยเหรนิฮองเฮาเลยแม้แต่น้อย

เหรินจงฮ่องเต้พระองค์นี้ทรงรักเหม่ยเหรินฮองเฮาหรือเปล่า หากรัก 

เหตุใดจึงท�าเมินเฉยกับฮองเฮาของพระองค์ราวกับคนไร้เยื่อใย หากไม่รัก... 

จะแต่งตั้งเหม่ยเหรนิขึ้นเป็นฮองเฮาเคยีงคู่ฮ่องเต้ท�าไม สงสยัจรงิๆ

วา่กนัวา่สตรทีี่จะขึ้นด�ารงต�าแหน่งฮองเฮาได้นั้น หนึ่งจะต้องเป็นสตรทีี่

องค์จกัรพรรดโิปรด และสองต้องเป็นสตรทีี่สามารถสร้างรากฐานและอ�านาจ

ให้องค์จกัรพรรดไิด้ตลอดจนสิ้นรชักาล เพยีงอปัสรจงึคดิว่าเหม่ยเหรนิฮองเฮา

คงจะถูกแต่งตั้งด้วยเหตุผลอย่างหลังเป็นแน่ เพราะดูจากสายพระเนตรที่ 

เยน็ชาคู่นั้น หาได้มคีวามเสน่หาในตวัเหม่ยเหรนิฮองเฮาไม่

“แล้วแต่พระประสงค์ของฝ่าบาทเพคะ หม่อมฉันเป็นเพียงผู้น้อย ไม่

สามารถตัดสินอะไรได้” อวี้กุ้ยเฟยกล่าวกับพระสวามีด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน 

แต่ค�าพูดกลบัเชอืดเฉอืนเพยีงอปัสรทุกค�า
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อวี้กุ้ยเฟยก�าลังแสดงบทบาทสตรีผู้อ่อนแอที่ก�าลังถูกนางร้ายอย่าง 

เหม่ยเหรินฮองเฮากลั่นแกล้ง จนนางต้องยอมละทิ้งหน้าที่ปกครองวังหลัง

คนืให้แก่เหม่ยเหรนิฮองเฮาอย่างจ�ายอม 

สตรผีู้นี้เก่งในด้านตสีองหน้าเสยีจรงิ

สุดท้ายบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในวังหลวงจึงต้องเป็นผู้ตัดสินว่าใคร 

จะอยู่หรือใครจะไป เพื่อยุติสงครามของสตรีในวังหลังที่อาจจะบานปลายจน

เป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อไป “งั้นฮองเฮาก็ท�าหน้าที่ปกครองวังหลังต่อ ส่วน 

เพ่ยองิจะได้มเีวลาอยู่รบัใช้ข้าได้ตลอดทั้งวนั”

“เพคะฝ่าบาท” แม้อวี้กุ้ยเฟยจะไม่อยากปล่อยอ�านาจการปกครองใน 

วังหลังคืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริง แต่ในเมื่อเหรินจงฮ่องเต้ทรงตัดสินพระทัย

เช่นนี้แล้ว นางจงึจ�าเป็นต้องยอมอย่างเลี่ยงไม่ได้

แม้อวี้กุ ้ยเฟยจะเสียดายอ�านาจนั้นเพียงใด หากแลกกับการเป็น 

พระสนมคนโปรดและได้รับใช้ดูแลพระสวามีอย่างใกล้ชิดทั้งเช้าและเย็น  

นางก็พอใจแล้ว คิดได้ดังนั้นจึงแสร้งท�าท่าทีออดอ้อนเหรินจงฮ่องเต้เหมือน 

กบัแมวน้อยอ้อนเจ้าของ เพื่อเยาะเย้ยเหม่ยเหรนิฮองเฮาให้เจบ็ใจเล่น

หวานกนัเข้าไป! รอบนี้เพยีงอปัสรขอพกัยก ไม่ใช่ว่ายอมแพ้ แต่ทน

เห็นบทเลิฟซีนเลี่ยนๆ เช่นนี้ต่อไปอีกไม่ไหว ขอกลับไปตั้งหลักที่ต�าหนัก 

เซยีนฟูกงก่อน วนัหน้าเธอไม่ยอมให้ฮ่องเต้กบัอวี้กุ้ยเฟยชนะแน่ๆ 

“ถ้าไม่มีอะไรแล้วหม่อมฉันขอทูลลา” เพียงอัปสรย่อกายก่อนจะเดิน

จากไป

เมื่อกลับถึงต�าหนักเซียนฟูกง อารมณ์ที่เคยขุ่นมัวยามต้องปะทะกับ

เหรนิจงฮ่องเต้และอวี้กุ้ยเฟยกเ็ริ่มเบาบางลง แทนที่ด้วยอาการปวดบดิที่ท้อง

ราวกับเหล่าพยาธิในท้องก�าลังร้องเรียกอยากกินอาหารไม่หยุดหย่อน เหตุที่

เป็นเช่นนี้กเ็พราะตั้งแต่ฟ้ืนขึ้นมาจนถงึบดันี้หญงิสาวยงัไม่มอีะไรตกถงึท้องเลย

สกัอย่าง จงึไม่แปลกที่เธอจะรู้สกึหวิกระหายอยากอาหารขึ้นมา
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หลี่มามาเป็นนางก�านัลที่รู้ใจเหม่ยเหรินฮองเฮาที่สุด เพียงเห็นท่าทาง 

กุมหน้าท้องของเจ้านายแค่ครู่เดียว นางก็รู้แล้วว่าเหม่ยเหรินฮองเฮาทรง

ต้องการอะไร

เพียงเสี้ยววินาทีเหล่าขันทีก็ถือถาดอาหารเดินเรียงกันมาอย่างสง่างาม

ราวกับขบวนทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีเยี่ยม ก่อนจะวางอาหารเหล่านั้นลงบน 

โต๊ะเสวยเรียงยาวเป็นหางว่าว หญิงสาวตาโตเป็นไข่ห่านเมื่อเจอกับอาหาร 

หลายชนดิราวๆ ห้าสบิอย่าง หรอืมทีที่าว่าจะมากกว่านี้ด้วยซ�้า

ในที่สดุขนัทกีว็างอาหารทั้งหมดลง รวมแล้วทั้งสิ้นเก้าสบิเก้าอย่าง ไม่รู้

ว่านี่คอืพระกระยาหารของฮองเฮา หรอืว่าจะเลี้ยงโต๊ะจนีคนทั้งต�าหนกักนัแน่

“ขอฮองเฮาเหนียงเหนียงทรงพระส�าราญกับการเสวยพ่ะย่ะค่ะ” หม่า- 

กงกงและเหล่าขนัทเีอ่ยขึ้นพร้อมกนั

เพยีงอปัสรรูส้กึเขนิๆ เมื่อต้องท�าตวัให้ชนิกบัการใช้ชวีติในฐานะฮองเฮา 

แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องคิดมาก ความหิวนั้นส�าคัญกว่าสิ่งใด หากอยากมี

ชีวิตรอดให้อยู่ถึงวันพรุ่งนี้ เธอจ�าเป็นจะต้องหาอาหารลงท้องสักนิดเสียก่อน 

คดิได้ดงันั้นมอือวบจงึหยบิตะเกยีบขึ้นหมายจะเลอืกเป็ดปักกิ่งย่างกรอบที่อยู่

ตรงหน้าเป็นอาหารค�าแรก

“เดี๋ยวก่อนพ่ะย่ะค่ะ” หม่ากงกงร้องห้าม จนอาหารที่ก�าลังจะเข้าปาก

ค้างชะงกั

ขันทีประจ�าพระองค์ของจักรพรรดินีแห่งต้าชิงหยิบตะเกียบพร้อมกับ

มือที่ถือถ้วยใบเล็กเดินไปรอบๆ โต๊ะเสวย พลางคีบอาหารแต่ละจานใส่ปาก

ของตนอย่างรวดเรว็

หญงิสาวเข้าใจการกระท�าของหม่ากงกง ขนัทผีูน้ี้ท�าเพื่อความปลอดภยั

ของเหม่ยเหรนิฮองเฮา เพราะหากในอาหารมยีาพษิ และผู้เป็นพระมารดาของ

แผ่นดนิเสวยอาหารนั้นเข้าไป ในไม่ช้าชวีติของพระนางกจ็ะดบัสูญลงไปทนัท ี

ดว้ยเหตนุี้จงึเป็นหน้าที่ส�าคญัและคอ่นข้างที่จะเสี่ยงชวีติเป็นอยา่งยิ่งของขนัที

อย่างหม่ากงกง ที่ได้รบัใช้และปกป้องชวีติของเจ้านายให้ปลอดภยัจากผู้ที่หวงั
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ปองร้ายต่อพระชนม์ชพีเหม่ยเหรนิฮองเฮา

และแล้วอาหารชิ้นสุดท้ายก็เข้าปากหม่ากงกงเป็นที่เรียบร้อย รออยู่ 

ครู่หนึ่งเขาจึงเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีที่นอบน้อม “ปลอดภัย ฮองเฮาเหนียงเหนียง 

เสวยได้แล้วพ่ะย่ะค่ะ”

เพยีงอปัสรรู้สกึขอบคุณหม่ากงกงอยู่ในใจ พลางมองอาหารนบัเก้าสบิ

กว่าอย่างที่อยู่เบื้องหน้าอย่างท้อแท้ใจ เธอถูกผู้ใหญ่สั่งสอนมาโดยตลอดว่า

ควรกนิอาหารให้หมดจาน อย่าให้เหลอืสกัชิ้น แต่อาหารมื้อนี้คงเหลอืบานเบอะ

เป็นแน่ 

“มีอันใดหรือเพคะ” หลี่มามาเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าเหม่ยเหรินฮองเฮายัง

ไม่เริ่มเสวยพระกระยาหาร

“นี่ข้าต้องกนิหมดทุกอย่างเลยหรอื ข้ากนิไม่ไหวหรอกนะ”

หลี่มามาแอบยิ้ม “มติ้องเสวยหมดหรอกเพคะ เสวยได้ตามที่ต้องการ 

หากเหลอืกพ็ระราชทานให้แก่เหล่าขนัทแีละนางก�านลัในต�าหนกักไ็ด้”

หญิงสาวรู้สึกแปลกๆ อย่างไรบอกไม่ถูก หากกินเหลือแล้วให้ผู้อื่น 

กนิต่อ มนักเ็ป็นของเหลอืเดนมใิช่หรอื

“ทรงกงัวลพระทยัเรื่องอะไรหรอืเพคะ” 

“มนัจะไม่น่าเกลยีดหรอื” เพยีงอปัสรกระซบิถามหลี่มามาเบาๆ 

“หาได้น่าเกลียดไม่ แต่มันกลับเป็นเกียรติสูงสุดของพวกหม่อมฉันที่

ได้รบัพระราชทานเครื่องเสวยจากพระนางเพคะ”

หลี่มามากราบทูลตามความจริง เช่นนี้ในทุกๆ ต�าหนักของวังหลังคง

เป็นไปได้ยากหากฮองเฮาหรือนางในจะเสวยอาหารมากมายหมดภายในหนึ่ง

มื้อ จึงจ�าเป็นต้องมีการพระราชทานอาหารเหล่านี้ให้แก่นางก�านัลหรือขันที 

รบัใช้ในต�าหนกั ดกีว่าทิ้งขว้างอาหารเหล่านี้ให้เปล่าประโยชน์

หลังจากกินอิ่มปุ๊บ เพียงอัปสรก็เริ่มปวดท้องอยากจะปลดทุกข์ทันท ี

หากเป็นยุคปัจจุบัน แค่วิ่งเข้าห้องสุขาและนั่งลงบนโถชักโครก เพียงเท่านี้ 
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ภารกิจปลดทุกข์ก็เสร็จสมบูรณ์ แต่ที่นี่คือยุคอดีต หาได้มีโถชักโครกเช่น 

ในยุคปัจจุบนัไม่

ปวดท้องกป็วด...เครยีดกเ็ครยีด

เป็นเรื่องดทีี่ในแต่ละต�าหนกัจะมห้ีองต่างๆ ใช้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่า 

จะเป็นท้องพระโรงขนาดย่อมไว้ใช้รับเสด็จหรือรับแขกคนอื่นๆ ห้องนอน  

ห้องนั่งเล่น ห้องแต่งตวั ห้องเกบ็ของ และห้องสุขา แต่ห้องสุขาของวงัหลงั 

หาใช่ห้องสุขาในอุดมคตทิี่หญงิสาวใฝ่หาไม่

ห้องสุขาของที่นี่เป็นห้องทรงสี่เหลี่ยม ค่อนข้างกว้างพอสมควร มชี่อง

ระบายอากาศขนาดเลก็อยูบ่นผนงัที่ตดิกบัเพดานห้อง ภายในห้องโล่งปราศจาก

เครื่องเรอืนเครื่องใช้ใดๆ มเีพยีงกระโถนทองค�าสลกัลวดลายวจิติรและงดงาม

วางอยู่กลางห้อง และมีม่านผ้าแพรกั้นปิดไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้มา 

ถ่ายทุกข์

เพยีงอปัสรมองกระโถนทองค�าตรงหน้าอย่างลงัเลใจ กล้าๆ กลวัๆ ที่

จะนั่งลงบนกระโถนนั้น แต่อาการปวดท้องก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถ 

อดกลั้นได้อกีต่อไป จงึจ�ายอมนั่งลงบนกระโถนนั้นแต่โดยดี

ทุกอย่างเกือบจะดีแล้ว...หากไม่ติดที่นางก�านัลสี่นางจ้องเธอตาไม่

กะพรบิขณะก�าลงัจะนั่งถ่ายทุกข์

“พวกเจ้าออกไปได้แล้ว” หญิงสาวออกปากไล่ แต่ดูจะไม่เป็นผล  

พวกนางทั้งสี่ยงัคงยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ ไม่มทีที่าว่าจะล่าถอยไปเลยสกันดิ

“ข้าบอกให้พวกเจ้าออกไป ไม่ได้ยินหรือ” คนอยากจะถ่ายท้องรีบ 

ออกค�าสั่งอกีครั้ง

“มไิด้เพคะ พวกหม่อมฉนัจะต้องอยู่รบัใช้ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงขณะที่

พระบังคนหนักตลอดเวลา” นางก�านัลผู้หนึ่งเอ่ยขึ้น ในมือของนางถือถาดที่

วางผ้าเปียกไว้อย่างแข็งขัน ไม่ต้องบอกเพียงอัปสรก็รู้ว่าผ้าเปียกนั้นเอาไว้ท�า

อะไร หากไม่ใช่เอาไว้เชด็ก้นหลงัถ่ายหนกัเสรจ็ นางก�านลัอกีคนถอืถาดที่บรรจุ

สบูห่อม อกีนางถอืถงัน�้า และคนสดุท้ายถอืม้วนกระดาษที่ท�ามาจากเยื่อไม้บางๆ
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“ข้าท�าเองได้ พวกเจ้าออกไปเถดิ”

พวกนางทั้งสี่เงยีบราวกบัไม่ได้ยนิสิ่งที่เหม่ยเหรนิฮองเฮารบัสั่ง

“ฮองเฮาเหนียงเหนียงให้พวกหม่อมฉันอยู่รับใช้เถิดเพคะ” นางก�านัล

ที่ดนู่ารกัผูห้นึ่งกราบทลูด้วยเสยีงสั่นๆ การอยูร่บัใช้ขณะที่พระบงัคนหนกัหรอื

เบาเป็นหน้าที่ของพวกนางทั้งสี่ หากหม่ากงกงหรือหลี่มามาทราบว่าพวกนาง

มไิด้รบัใช้พระนางอย่างเตม็ที่ มหีวงัหลงัพวกนางได้ลายเป็นแน่

เพยีงอปัสรเริ่มหมดความอดทนจงึตะโกนไล่พวกนางเสยีงดงัลั่นราวกบั

ฟ้าร้องอย่างไรอย่างนั้น “ข้าเหม่ยเหรนิฮองเฮา ขอสั่งให้พวกเจ้าออกไปจากห้อง

สุขาให้หมดเดี๋ยวนี้”

“อย่าทรงไล่พวกหม่อมฉนัไปเลยเพคะ” นางก�านลัทั้งสี่คุกเข่าอ้อนวอน

“ข้าต้องการเวลาส่วนตวัขณะที่ถ่ายทุกข์ พวกเจ้าเข้าใจข้าหรอืไม่”

“เข้าใจเพคะ แต่พวกหม่อมฉนัท�าไม่ได้ มนัเป็นธรรมเนยีมที่ควรปฏบิตั ิ

ฮองเฮาหรอืพระสนมไม่ควรอยู่เพยีงล�าพงัโดยไร้ผู้รบัใช้เพคะ”

“ไม่เป็นไร ข้าไม่ถอืธรรมเนยีมปฏบิตัเิหล่านั้นหรอก”

“อย่าทรงท�าเช่นนั้นเลยเพคะ”

“พวกเจ้าจะเมื่อยเสียเปล่าๆ ไปนั่งรอข้าข้างนอกก็ได้ไป” เพียงอัปสร 

ชี้นิ้วไปที่หน้าประตู แสดงท่าทางว่าตอนนี้พวกนางควรออกไปได้แล้ว

“พวกหม่อมฉนัทนได้เพคะ” นางก�านลัทั้งสี่ยงัคงยนืนิ่งไม่ยอมขยบักาย

เลยสกันดิเดยีว

“แต่ข้าทนไม่ได้ที่ต้องมีพวกเจ้ามายืนดูขณะที่ข้าก�าลังถ่ายทุกข์เช่นนี้

หรอกนะ” พระสนมคนไหนทนได้ก็ทนไป แต่การถ่ายหนักเช่นนี้มันเป็น 

เรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรมีใครมายุ่ง ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไร้เสรีภาพอย่างนี้สตรี 

ยุคประชาธปิไตยอย่างเพยีงอปัสรยอมไม่ได้เดด็ขาด

แค่นั่งถ่าย...ยงัถูกลดิรอนสทิธิ์ มนัจะกดขี่กนัเกนิไปแล้วนะ

“ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะหลับตา หรือไม่ก็หันหลังให้พระนางเพคะ”  

นางก�านลัผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นมา
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“ไม่ได้ๆ”

“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีง” ต่อให้พวกนางทั้งสี่อ้อนวอนจนตายเธอกไ็ม่ยอม

“พวกเจ้ากรู้็ว่าอจุจาระของคนนั้นมนัเหมน็ อจุจาระของข้ากเ็ช่นกนั มนั

เหมน็จนพวกเจ้าทนมไิด้หรอก”

“ไม่เหมน็เพคะ พระบงัคนหนกัของฮองเฮาเหนยีงเหนยีงหอมชื่นใจพวก

หม่อมฉันยิ่งนัก” พวกนางแต่ละคนพูดอย่างไม่อายปาก แต่คนได้ยินอย่าง

เพยีงอปัสรอายจนอยากจะแทรกแผ่นดนิหนี

ตลกละ...อุจจาระนะไม่ใช่น�้าหอม จะหอมชื่นใจได้อย่างไร

ในที่สุดความอดทนที่มีอยู่จ�ากัดและข้าศึกที่อยู่ในล�าไส้ก�าลังจะปะทุ

ออกมา ใบหน้างามแดงด้วยความโมโห ก่อนจะตะโกนเรยีกนางก�านลัและขนัที

คนสนทิด้วยเสยีงกงัวานดงัทั่วทั้งต�าหนกั

“หลี่มามา หม่ากงกง!”

ข้ารับใช้ทั้งสองที่อยู่ด้านนอกรีบวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในห้องสุขาทันที เมื่อ

สบเข้ากับพระเนตรดุของเหม่ยเหรินฮองเฮาเข้า พวกเขาทั้งสองจึงรีบหลบตา

และก้มหน้าลงอย่างรวดเรว็

“พวกเจ้าทกุคนจงฟังให้ด ีต่อไปข้าจะยกเลกิธรรมเนยีมการมนีางก�านลั

รับใช้ฮองเฮาในห้องสุขา หากมีผู้ใดฝ่าฝืน ข้าจะให้ทหารโบยหลังด้วยหวาย 

ร้อยครั้ง เข้าใจหรอืไม่”

หลังจบพระราชเสาวนีย์ของเหม่ยเหรินฮองเฮา ทุกคนจึงรีบถอยหลัง

ออกจากห้องสุขา ปล่อยให้พระนางอยู่เพียงล�าพังตามธรรมเนียมที่เพิ่งตั้ง 

ขึ้นใหม่อย่างกริ่งเกรง เมื่อคาดโทษไว้เช่นนี้ ใครจะกล้าขดัพระทยัได้ล่ะทนีี้

ในที่สุดหญิงสาวก็ได้อยู่ในห้องสุขากับกระโถนทองค�าเพียงล�าพังสอง

ต่อสอง ทุกข์ที่เกดิจากการถ่ายหนกักไ็ด้รบัการปลดปล่อยสมใจเสยีท.ี..

ชวีติของจกัรพรรดนิทีี่คดิว่าจะสขุสบายหาได้เป็นอย่างหวงัไม่ หลงัจาก

ปัญหาภายในห้องสุขาจบลง ปัญหาใหม่กเ็กดิขึ้นอย่างไม่หยดุหย่อน แล้วเมื่อไร
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เธอจะชนิกบัสภาพแวดล้อมที่มคีนล้อมหน้าล้อมหลงัเช่นนี้เสยีที

การอาบน�้านี่ก็เป็นธรรมเนียมหนึ่งที่ฮองเฮาควรจะมีนางก�านัลมาดูแล

เช่นเดยีวกนั

แต่รอบนี้หญิงสาวยอมให้นางก�านัลทั้งหลายมะรุมมะตุ้มร่างกายของ

เธอโดยไม่ขดัขนืใดๆ อกีต่อไป เธอเหนื่อยกบัเรื่องในห้องสุขาจงึไม่อยากจะมี

เรื่องใดๆ ให้กลัดกลุ้มใจอีก อย่างน้อยเรื่องที่มีนางก�านัลรับใช้ถวายงาน 

ขณะถ่ายหนกัได้รบัการเปลี่ยนแปลงธรรมเนยีมไปในทางที่หญงิสาวยอมรบัได้ 

เธอก็พอใจเป็นอย่างยิ่งแล้ว และไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากกว่านี้  

ไม่เช่นนั้นทุกคนจะต้องสงสยัในตวัเหม่ยเหรนิฮองเฮาเข้าสกัวนั

หากมวีนันั้นจรงิ คนที่จะซวยกค็อืเธอนี่แหละ

หลงัจากอาบน�้าเสรจ็ ร่างอวบอิ่มกถ็ูกพนัด้วยผ้าหลวมๆ และพามายงั

ห้องพระส�าอาง เสื้อผ้าหลายสิบชุดถูกนางก�านัลวางเรียงยาวเป็นแถวเพื่อให ้

ผู้เป็นนายเลอืกว่าจะทรงฉลองพระองค์ชุดใดในเยน็นี้

“เลอืกฉลองพระองค์สใีดดเีพคะ สนี�้าเงนิเข้มดหีรอืไม่ หรอืสเีขยีวมรกต

ดเีพคะ” หลี่มามากลายเป็นผู้ชี้แนะคนส�าคญัเอ่ยขึ้น

“เอาสพีื้นๆ ไม่ต้องมลีายมากเท่าไหร่ อย่างตวันี้กไ็ด้” เพยีงอปัสรชี้ไป

ที่เสื้อคลุมแมนจูสฟี้าอ่อนที่มลีายปักเป็นลายเมฆเรยีบๆ ที่อยู่ท้ายแถว

หลี่มามาดไูม่ค่อยจะพอใจกบัการเลอืกของเหม่ยเหรนิฮองเฮาเท่าไรนกั 

รบีเสนอฉลองพระองค์ชุดอื่นที่หรูหรากว่าทนัท ี“ตวันั้นเก่ามากแล้ว เลอืกตวั

ใหม่ๆ เช่นนี้ดหีรอืไม่เพคะ”

“แค่อยู่ในต�าหนักจะต้องใส่ชุดงามเช่นนี้เลยหรือหลี่มามา” หญิงสาว 

ร้องถามด้วยความไม่รู้

“ตอ้งเพคะ หากฝ่าบาทเสดจ็มาที่ต�าหนกัแล้วเหน็สภาพที่ไม่งดงามของ

พระนางจะท�าเยี่ยงไร” นางก�านลัทลูถามด้วยสหีน้าวติกกงัวลแทนผูเ้ป็นเจ้านาย

เพียงอัปสรแอบเบ้ปากอยู่ในใจ เหตุใดสตรีทุกคนในวังนี้จะต้องแต่ง

กายงดงามเพื่อหลอกล่อบุรุษเพียงคนเดียวที่อยู่ในวังหลวง พระองค์เป็นแค่
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องค์จักรพรรดิที่ปกครองจักรวรรดิต้าชิง แต่ก็ไม่ใช่เจ้าชีวิตที่พวกนางจะต้อง

ใส่ใจหรือเอาอกเอาใจมากมายขนาดนี้เสียหน่อย หากเหลือบุรุษในโลกอย่าง 

เหรินจงฮ่องเต้ผู ้เย็นชาเพียงพระองค์เดียว เพียงอัปสรก็จะไม่มีวันเลือก

พระองค์โดยเดด็ขาด

ยอมอยู่เงยีบๆ ในวงัหลงัจนแห้งเหี่ยวตายดกีว่า

“ข้าจะใส่ตัวนั้น” เพียงอัปสรดื้อดึงไม่ยอมฟังใคร ส่วนหลี่มามาก็บ่น

อุบอบิเพยีงล�าพงั

“เหตุใดจงึกลายเป็นคนดื้อเช่นนี้เพคะ” 

การแต่งกายของฮองเฮาด�าเนนิไปเรื่อยๆ จนขนัทนี้อยคนหนึ่งเดนิเข้า

มาซุบซบิกบัหม่ากงกงแล้วจงึจากไป เพยีงอปัสรเหน็ดงันั้นจงึเกดิความสงสยั

เลยเอ่ยถามหม่ากงกงขึ้น

“มีเหตุอันใดหรือหม่ากงกง สีหน้าเจ้าดูมิค่อยดี แล้วเจ้าขันทีน้อยนั่น

เป็นใคร มใิช่ขนัทใีนต�าหนกัเราใช่หรอืไม่”

หม่ากงกงรีบรายงานทันที “ขันทีน้อยผู้นั้นเป็นคนจากพระที่นั่งหย่าง- 

ซินเตี้ยน กระหม่อมจ้างให้เจ้าขันทีน้อยนั่นเป็นผู้ส่งข่าวการเสด็จของฝ่าบาท 

พ่ะย่ะค่ะ”

เพียงอัปสรพอเข้าใจอยู่บ้างว่าฮองเฮา หรือแม้กระทั่งเหล่าพระสนมก็

ต่างอยากรูว่้าวนันี้องค์จกัรพรรดจิะเสดจ็ที่ใดหรอืไปค้างต�าหนกัใด จงึมกัจะมี

สายคอยสอดแนมและส่งข่าวกนัแทบทุกคน แม้แต่เหม่ยเหรนิฮองเฮากม็สีาย

คอยส่งข่าวการเสดจ็ของเหรนิจงฮ่องเต้เช่นกนั

“ขา่วที่เจ้าขนัทน้ีอยส่งมาคงจะมไิด้เสดจ็ต�าหนกัเซยีนฟกูงละมั้ง สหีน้า

เจ้าเลยไม่สู้ดนีกั”

เป็นดั่งที่หญงิสาวคาดเดาไว้ไม่มผีดิ เหรนิจงฮ่องเต้มไิด้ทรงเสดจ็มาที่

ต�าหนกัของเธอ หรอืแม้กระทั่งต�าหนกัอื่นๆ กไ็ม่ทรงเสดจ็เช่นกนั แต่ทรงเลอืก

พระสนมยศกุ้ยเหรนินางหนึ่งให้มาถวายงานรบัใช้ที่พระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยนแทน

ว่ากันว่าการถวายงานรับใช้องค์จักรพรรดิสามารถท�าได้สองทางคือ  
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องค์จกัรพรรดจิะเสดจ็ไปยงัต�าหนกัของนางในวงัหลงัเพื่อให้พวกนางถวายการ

รับใช้ในแต่ละคืน หากสตรีนางนั้นเป็นฮองเฮา ฮ่องเต้จะสามารถค้างคืนกับ

พระนางได้จนถึงรุ่งสาง หากสตรีเหล่านั้นเป็นเพียงพระสนม พวกนางจะได ้

รับใช้องค์จักรพรรดิเพียงระยะเวลาหนึ่งก้านธูปเท่านั้น หรือหากมากกว่านั้น

กไ็ด้ แต่จะเลยเวลาถงึรุง่สางเฉกเช่นเดยีวกบัฮองเฮามไิด้เป็นอนัขาด โดยปกติ

แล้วพระสนมที่ฝ่าบาทเสด็จไปหาถึงต�าหนักนั้นจะเป็นพระสนมที่โปรดเป็น 

ส่วนใหญ่

ทางที่สองคือองค์จักรพรรดิทรงเลือกพระสนมจากป้ายชื่อที่ขันทีฝ่าย

การจดัการเรื่องการบรรทมของฮ่องเต้กบันางในวงัหลงัเป็นผูท้ลูถวาย หากนาง

ใดถูกฝ่าบาทเลือกป้ายชื่อ พวกนางก็จะได้รับเกียรติอันสูงสุดให้มาถวายการ

รบัใช้องค์จกัรพรรดถิงึพระแท่นบรรทมของพระองค์ ณ พระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยน

ขั้นตอนถวายการรับใช้ถึงพระแท่นบรรทมจึงเป็นวิธีที่ยุ่งยากและต้อง

กระท�าอย่างรัดกุมกันเลยทีเดียว ขั้นแรกพระสนมผู้นั้นจะถูกข้าหลวงจาก 

พระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยนตรวจสอบความเรยีบร้อยของเรอืนร่างทกุส่วน โดยไม่มี

สิ่งใดมาปิดบังร่างกาย จากนั้นนางก�านัลจะท�าความสะอาดร่างกายของพระ

สนมจนสะอาดและหมดจด อย่าได้มีขี้ไคลหรือรอยแผลใดๆ ให้ขัดอารมณ์

ขณะที่ทรงร่วมรกัโดยเดด็ขาด

ขณะเดยีวกนั พระสนมจะได้รบัการสั่งสอนเรื่องบนเตยีง หรอืวธิทีี่ท�าให้

ฝ่าบาทพอพระทยัขณะที่ทรงร่วมรกักบันาง และมขีอ้ห้ามว่าหา้มร้อง หา้มข่วน 

ห้ามกัดพระวรกาย หรือห้ามให้โอรสสวรรค์มีรอยแผลใดๆ บนพระวรกาย 

เด็ดขาด พูดกันง่ายๆ คือนอนอยู่เฉยๆ ให้องค์จักรพรรดิกระท�าฝ่ายเดียว 

เป็นพอ

หลงัจากการท�าความสะอาดร่างกายและการสอนสั่งเรื่องบนเตยีงจบลง 

พระสนมก็จะถูกเปลื้องผ้าและไม่อนุญาตให้สวมเครื่องแต่งกายใดๆ สักชิ้น 

เรือนร่างของนางจะถูกพันกายด้วยผ้าไหมคล้ายพรมสีแดงผืนใหญ่จนไม่

สามารถขยับตัวได้ ก่อนจะถูกเหล่าขันทีแบกหามขึ้นเกี้ยวพาไปยังพระที่นั่ง 
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หย่างซนิเตี้ยนต่อไป

ร่างเปล่าเปลอืยที่มเีพยีงผ้าไหมห่อหุม้ร่างกายจะถกูหามไปยงัพระแท่น-

บรรทม ขันทีของพระที่นั่งหย่างซินเตี้ยนจะจัดแจงคลี่ผ้าออก และห่มผ้าอีก

ผนืให้เพื่อให้พวกนางรู้สกึอบอุ่น และนอนนิ่งอยู่เช่นนั้นจนกว่าองค์จกัรพรรดิ

จะเสดจ็มาที่พระแท่นบรรทม

ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึง...หากนางใดรับใช้ฝ่าบาทแล้ว

พระองค์พงึพอพระทยั พวกนางกจ็ะได้รบัการพระราชทานน�้าเชื้อสวรรค์ หาก

นางใดไม่ต้องพระทยั กจ็ะถกูไล่และหมดโอกาสที่จะได้ถวายการรบัใช้พระองค์

ไปจนชั่วชวีติ

“ฮองเฮาเหนียงเหนียงอย่าทรงเสียพระทัยเลยนะเพคะ” หลี่มามาเอ่ย

ปลอบใจผู้เป็นนาย แต่ส�าหรบัเพยีงอปัสรนั้นเธอหาได้สนใจว่าฝ่าบาทจะเสดจ็

ที่ใดหรอืเรยีกพระสนมคนใดถวายตวั เพราะมนัไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกบัเธอเลย

แม้แต่น้อย แค่พระองค์ไม่มากวนประสาทหรอืเล่นสงครามเยน็กบัเธอเหมอืน

เมื่อยามบ่ายกเ็พยีงพอแล้ว

“ข้าไม่เหน็จะแคร์” เพยีงอปัสรยกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจ

“แคร์คอือนัใดเพคะ” หลี่มามางุนงงกบัพระราชเสาวนยี์ของเหม่ยเหรนิ

ฮองเฮาที่ดูแปลกหูยิ่งนกั

“แคร์คอืการห่วงใย ข้าไม่แคร์กแ็ปลว่าข้าไม่ห่วงใยหรอืไม่สนใจฝ่าบาท 

ว่าจะทรงบรรทมกบัใคร หรอืทรงท�าอะไรกบัใครอย่างไรล่ะ”

“ไม่ได้ๆ อย่าทรงท�าเช่นนั้นเป็นอนัขาด”

“ท�าไมจะไม่ได้”

“หากทรงปล่อยฝ่าบาทไป ต�าแหน่งฮองเฮาของพระนางมหีวงัหลดุลอย

หายไปเป็นแน่เพคะ เพราะฉะนั้นฮองเฮาเหนียงเหนียงจะต้องแคร์ฝ่าบาทให้

มากๆ และท�าให้เสดจ็มาร่วมหลบันอนกบัพระนางให้ได้” หลี่มามาพูดพล่าม

ไม่หยุด จนเพยีงอปัสรเริ่มเหนื่อยหน่ายที่จะฟังนางก�านลัพดูถงึเหรนิจงฮ่องเต้

อกี
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“แล้วเจ้าจะให้ข้าท�าสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไร”

“กเ็พื่อน�้าเชื้อสวรรค์อย่างไรเพคะ”

‘น�้าเชื้อสวรรค์’ คอืสิ่งใดไม่ต้องถามหลี่มามา หญงิสาวกพ็อจะเดาออก 

มนักค็อืน�้าอสจุดิีๆ  นี่เอง หากพระสนมคนใดที่ได้น�้าเชื้อสวรรค์จากฮ่องเต้แล้ว

ไซร้ โอกาสที่พวกนางจะมพีระโอรสถวายให้ฝ่าบาทกม็มีากเช่นเดยีวกนั และ

เมื่อมีพระโอรสให้เชยชม พวกนางก็จะกลายเป็นคนโปรดและมีอ�านาจเหนือ

กว่าสตรนีางใดในวงัหลงัเลยทเีดยีว

และคนที่ได้รบัผลกระทบต่อเรื่องนี้มากที่สุดกค็อื...ฮองเฮา ต�าแหน่งนี้

กจ็ะไม่มั่นคงอกีต่อไป และยิ่งพวกนางมพีระโอรสให้ฝ่าบาทมากเท่าไร ขาเก้าอี้

ของฮองเฮากจ็ะสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้น 

และสิ่งที่จะช่วยให้ต�าแหน่งของฮองเฮามั่นคงสืบไปได้ ก็คือต้องม ี

พระโอรสเป็นของตนเองนั่นเอง

“แต่ข้ามอีาเกอเหมยีนหนงิแล้วมใิช่หรอื จะกงัวลต่อเรื่องนี้ไปเพื่ออะไร” 

หญงิสาวบอก

“องค์ชายรองเป็นเพยีงพระโอรสบญุธรรม หากสิ้นฮองเฮาเหนยีงเหนยีง

ไป ฝ่าบาทกส็ามารถพระราชทานองค์ชายให้พระสนมคนไหนเป็นพระมารดา-

เลี้ยงได้ทุกเมื่อ” หลี่มามาแจงเหตุผล

เพยีงอปัสรเริ่มกมุขมบั เหตใุดชวีติของเหม่ยเหรนิฮองเฮาถงึได้วุน่วาย

เช่นนี้ อยู่เฉยๆ เดี๋ยวต�าแหน่งกจ็ะหลุดลอยไปเสยีดื้อๆ หรอืหากท�าอะไรมาก

ไปกว่านั้น เดี๋ยวเหรนิจงฮ่องเต้กไ็ม่พอพระทยั ปลดเธอจากต�าแหน่งฮองเฮา

อกี แล้วเธอจะท�าอย่างไรกบัชวีติเหม่ยเหรนิฮองเฮาดลี่ะทนีี้

“วันอื่นค่อยคิด ส่วนวันนี้ข้าจะนอน” หญิงสาวบ่นเสียงดังและห้าม 

ทุกคนเอ่ยถงึเรื่องนี้อกี

เป็นฮองเฮาแค่วนัเดยีว เหตุใดจงึยุ่งยากเช่นนี้

แล้วเธอจะมชีวีติรอดถงึวนัต่อๆ ไปหรอืเปล่ากไ็ม่รู้...



กะรัตแก้ว
49

ณ พระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยนที่ประทบัของจกัรพรรดแิห่งต้าชงิ ร่างสงูใหญ่ 

ในฉลองพระองค์ลายมังกรประทับกลางโถงพระที่นั่งขณะก�าลังทรงงานอยู ่

บนโต๊ะทรงพระอักษร ข้างพระวรกายมีขันทีและนางก�านัลรับใช้อยู่ไม่ห่าง  

เป็นเช่นนี้อยู่หลายคืนที่ฝ่าบาททรงงานทั้งวันและทั้งคืน จนว่างเว้นจากการ

บรรทมกบัฮองเฮาและเหล่าพระสนมทั้งหลาย

“ฝ่าบาททรงงานมาทั้งวนั พกัผ่อนพระอริยิาบถเสยีหน่อยดไีหมพ่ะย่ะค่ะ”  

เฉินกงกงผู้เป็นขันทีคนสนิทขององค์จักรพรรดิทูลเตือนพระองค์ด้วยความ 

หวงัด ีแต่เหรนิจงฮ่องเต้หาได้สนพระทยัไม่ เพราะตอนนี้พระทยัของพระองค์

ก�าลังจดจ่ออยู่กับกองพระราชกฤษฎีกาที่อยู่เบื้องหน้าพระพักตร์จนไม่สน

พระทยัเฉนิกงกงเลยสกันดิ

“ฝ่าบาท หรงกุ้ยเหรินมาถึงพระแท่นบรรทมแล้วพ่ะย่ะค่ะ” ขันทีฝ่าย

จดัการการบรรทมทลูรายงานอย่างแขง็ขนั แต่เหรนิจงฮ่องเต้กห็าได้สนพระทยั

ไม่ เหตุผลที่ทรงเลือกนางก็เพราะรู้สึกร�าคาญพระทัยที่ขันทีฝ่ายจัดการการ

บรรทมของพระองค์มารบเร้าให้เลอืกป้ายชื่อของพระสนมนางในที่จะถวายการ

รับใช้ในคืนนี้ จึงเลือกป้ายชื่อใดป้ายชื่อหนึ่งโดยที่พระเนตรมิได้เหลือบมอง

เลยว่าป้ายชื่อนั้นเขยีนว่าอย่างไร

“ฝ่าบาท ไทเฮาเสดจ็พ่ะย่ะค่ะ” ขนัทหีน้าพระที่นั่งรบีเข้ามารายงาน

เหรนิจงฮ่องเต้เงยพระพกัตร์ขึ้นจากการอ่านพระราชกฤษฎกีา “รบีเชญิ

เสดจ็ไทเฮาเข้ามา”

“พ่ะย่ะค่ะ” ขนัทรีบัค�าสั่งก่อนจะรบีไปทลูเชญิเซี่ยวอี้ซนุไทเฮา พระพนัปี- 

หลวงหรอืพระมารดาขององค์จกัรพรรดเิข้ามาในห้องทรงพระอกัษรทนัที

ไม่นานร่างสูงวยักท็รงพระด�าเนนิเข้ามาในพระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยน แม้

จะเข้าสูว่ยัชรา แต่พระนางกลบัมพีระพกัตร์งดงามดั่งเช่นวยัสาว พระนางแย้ม 

พระสรวลให้พระโอรสของตนซึ่งบดันี้เป็นฮ่องเต้เตม็พระองค์แล้ว

“ถวายพระพรเสดจ็แม่พ่ะย่ะค่ะ” เหรนิจงฮ่องเต้ทรงพระด�าเนนิตรงไป

ยงัพระมารดาอย่างรวดเรว็ พลางประคองพระกรของเซี่ยวอี้ซุนไทเฮาให้ประทบั
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บนพระแท่นข้างโต๊ะทรงพระอกัษร

“ฝ่าบาททรงงานหนกัมาหลายวนัแล้ว พกัผ่อนเสยีบ้างเถอะ” พระมารดา

เอ่ยขึ้นด้วยความเป็นห่วง

“ใครหน้าไหนกล้าทูลเรื่องนี้แก่เสดจ็แม่ สู่รู้เสยีจรงิๆ” เหรนิจงฮ่องเต้ 

มอีารมณ์ขุ่นมวั พระเนตรขวางกวาดมองเหล่าขนัทแีละนางก�านลั จนทุกคน 

ต่างหลุบตาต�่าไม่กล้าสบพระพกัตร์เลยสกัคน

“อย่าว่าพวกเขาเลย ทุกคนต่างเป็นห่วงพระวรกายอนัล�้าค่าของฝ่าบาท

แทบทั้งสิ้น เอ่อ...คนจากต�าหนกัเซยีนฟูกงมารายงานแม่ บอกว่าฮองเฮาหาย

จากอาการประชวรแล้ว เจ้ารู้หรอืไม่” เซี่ยวอี้ซุนไทเฮากล่าวถงึพระสุณสิาของ

ตนด้วยความสนพระทยั

“ลกูทราบแล้ว ลกูพบนางเมื่อบ่ายที่อทุยานหลวง ดทู่านางคงหายดแีล้ว

จริงๆ เห็นเจรจาพาทีกับเพ่ยอิงอยู่ครู่ใหญ่” เมื่อเอ่ยถึงเหตุการณ์ยามบ่าย 

ครั้งใด กท็รงแปลกพระทยัเสมอ เหม่ยเหรนิฮองเฮาผู้ไม่กล้าแม้แต่จะออกจาก

ต�าหนัก ทว่าวันนี้พระองค์กลับเห็นนางเดินเล่นอยู่ที่อุทยานหลวง ซ�้ายังกล้า 

ต่อปากตอ่ค�ากบัอวี้กุ้ยเฟย ท�าเอาพระสนมคนโปรดเดนิหมากต่อไม่ทนัจนแพ้

ราบคาบ

“ถงึหายดแีล้ว แม่ว่าคนืนี้ฝ่าบาทเสดจ็ไปหานางบ้างกด็นีะ หรอืฝ่าบาท

ว่ายงัไง” แม้จะทรงรู้ว่าความสมัพนัธ์ของฮ่องเต้กบัฮองเฮาไม่ดเีท่าไรนกั แต่

พระนางก็อยากจะให้คนทั้งสองได้มีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันบ้าง สักชั่วยามหนึ่ง 

กย็งัดี

ร่างสูงในชุดมังกรไม่ยอมเอื้อนเอ่ยสิ่งใด เซี่ยวอี้ซุนไทเฮาจึงรู้สึกร้อน

พระทยัยิ่งนกั

“ฝ่าบาทยงัโกรธเคอืงเรื่องนั้นอยูอ่กีหรอื เหอซนิกส็ิ้นไปแล้ว อกีทั้งบดิา

ของฮองเฮาเคยเป็นพรรคพวกเหอซิน แต่บัดนี้กลับจงรักภักดีต่อฝ่าบาท  

เหตุใดยงัไม่ลมืเรื่องนี้อกีเล่า เหม่ยเหรนิเป็นเพยีงบุตรสาวของพรรคพวกเดมิ

ของเหอซิน นางไม่ได้เกี่ยวข้องอันใด เหตุใดฝ่าบาทจะต้องโกรธแค้นนาง 
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เรื่องนี้ด้วย แม่ไม่เข้าใจ”

พระนางเอ่ยถึงความหลัง ในเมื่อเหม่ยเหรินไม่เคยท�าอะไรผิด มีแต่ 

พระโอรสของพระนางที่คอยตั้งแง่รงัเกยีจฝ่ายเดยีว ด้วยเหตนุี้เซี่ยวอี้ซนุไทเฮา

จึงทรงสงสารและเมตตาเหม่ยเหรินฮองเฮาเป็นพิเศษ เพื่อชดเชยในสิ่งที่ 

พระโอรสของพระนางกระท�าการเฉยชาและไม่สนพระทัยเหม่ยเหรินฮองเฮา

อย่างที่ผู้เป็นพระสวามพีงึกระท�าต่อภรรยา

เหรนิจงฮ่องเต้ยงัทรงเงยีบไม่ตรสัอนัใด

ในขณะที่เงียบนั้น พระทัยก็หวนนึกถึงอดีตที่พระองค์ไม่อยากจดจ�า 

สมยัที่เป็นเจยีชนิอ๋อง ทรงยอมอภเิษกกบันวิฮูลู่เหม่ยเหรนิตามความต้องการ

ของพระบิดา เนื่องจากพระนางมีความสัมพันธ์เชิงญาติใกล้ชิดกับเหอซิน 

ขุนนางผู้ใกล้ชดิและเป็นขุนนางคนโปรดของจกัรพรรดเิฉยีนหลง

เหอซนิเป็นขุนนางกงัฉนิ โกงบ้านโกงเมอืง และลอยหน้าลอยตาอยู่ใน

ราชส�านักต้าชิงโดยไม่มีใครท�าอะไรได้ เนื่องจากเป็นคนโปรดของจักรพรรดิ

องค์ก่อน

เหรินจงฮ่องเต้จึงเกลียดเหอซินมากที่สุด เมื่อทรงครองราชย์เป็น

จักรพรรดิ จึงจัดการหาหลักฐานเอาผิดขุนนางกังฉินคนนี้ และพระองค์ก็ท�า

ส�าเรจ็ เมื่อสิ้นเหอซนิ แต่พรรคพวกเดมิกย็งัอยู ่ประจวบกบัหลงัจากที่ฮองเฮา

องค์แรกของพระองค์สิ้นพระชนม์ จึงต้องจ�ายอมแต่งตั้งนิวฮูลู่เหม่ยเหริน 

ขึ้นเป็นฮองเฮาองค์ที่สองในรัชกาล เพื่อควบคุมอ�านาจเก่าของเหอซินโดยที่

พระองค์ไม่เตม็พระทยัเท่าไรนกั

จ�ายอมเพื่อแผ่นดนิต้าชงิ ด้วยเหตนุี้จงึไม่ไว้ใจนาง และทรงรงัเกยีจนาง

เป็นอย่างยิ่ง!

“หย่งเหยยีน” พระนางตรสัเรยีกพระนามเดมิของฮ่องเต้ครั้งยงัทรงเป็น

อาเกอ เพื่อให้พระโอรสของพระนางได้คดิทบทวนเรื่องนี้อกีครั้ง ว่าแท้จรงิแล้ว

พระองค์ควรปฏบิตัอิย่างไรกบัฮองเฮาของพระองค์

“หม่อมฉันจะท�าตามพระราชประสงค์ของเสด็จแม่ โปรดวางพระทัย
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เถดิ” ในที่สุดฮ่องเต้กย็อมตรสัออกมา แม้จะทรงขดัพระทยัตนเอง แต่กท็รง

ขดัพระทยัพระมารดาไม่ได้

“เฉนิกงกง!” พระสุรเสยีงดงัก้องกงัวานเรยีกหาขนัทรีบัใช้คนสนทิ

เฉนิกงกงรบีปรี่เข้ามา พลางก้มศรีษะถวายค�านบัรอรบัค�าสั่งจากโอรส

สวรรค์ “พ่ะย่ะค่ะฝ่าบาท”

สายพระเนตรเหม่อมองออกไปนอกพระที่นั่งหย่างซินเตี้ยน “ไปบอก

ฮองเฮา คนืนี้ข้าจะไปค้างที่ต�าหนกัเซยีนฟูกง”

จบพระราชกระแสรับสั่ง เฉินกงกงและเหล่าขันทีนางก�านัลทั้งหลาย 

ต่างดีใจ ในที่สุดฝ่าบาทของพวกเขาก็เสด็จฝ่ายในเสียที มิหน�าซ�้าครั้งนี้ยัง 

เสดจ็ไปหาฮองเฮาอกีด้วย

สวรรค์คงเมตตาประทานองค์ชายน้อยให้แผ่นดนิต้าชงิกค็รานี้แหละ



ส�ม
แตกหัก

ต�าหนักเซียนฟูกงซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมารดาแห่ง

แผ่นดินต้าชิงช่างเงียบสงบ คืนเดือนมืดท�าให้ราตรีนี้มืดสนิทไร้หมู ่ดาว 

ส่องสว่าง รอบต�าหนกัจงึจุดโคมไฟส่องแสงแทนความสว่างของเหล่าดวงดาว

ที่แอบหลบัใหลในยามค�่าคนื

แต่เดมิที่ประทบัของฮองเฮาก่อนรชัสมยัจกัรพรรดยิงเจิ้งคอืพระต�าหนกั

คุนหนิงกง ส่วนองค์จักรพรรดิจะประทับที่พระต�าหนักเฉียงฉิงกงซึ่งเป็น 

พระต�าหนกัใหญ่ในวงัหลงั โดยอยู่ในแนวกึ่งกลางของพระราชวงัต้องห้าม แต่

หลังจากจักรพรรดิยงเจิ้งขึ้นครองราชย์ ทรงแปรที่ประทับไปยังพระที่นั่ง 

หย่างซินเตี้ยนแทน พระที่นั่งแห่งนี้จึงกลายเป็นทั้งที่ออกว่าราชการและที่

ประทับในที่เดียวกัน ส่วนผู้ปกครองฝ่ายในอย่างฮองเฮาจึงจ�าเป็นต้องย้าย

ต�าหนักตามพระสวามี ตามความเชื่อว่าต�าหนักที่ฮองเฮาประทับไม่ควรอยู่สูง

ไปกว่าต�าหนกัที่ประทบัของพระสวามเีป็นอนัขาด

ด้วยเหตุนี้ฮองเฮาจงึแปรที่ประทบัตามพระสวามมีาอยู่ ณ ต�าหนกัใด

ต�าหนักหนึ่งของวังหลังตามที่โปรดหรือสนพระทัย เช่นเซี่ยวซูรุ ่ยฮองเฮา 

จักรพรรดินีพระองค์แรกในเหรินจงฮ่องเต้ ทรงเลือกประทับต�าหนักจงชุยกง
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ตามที่โปรด แต่เมื่อถงึช่วงที่เหม่ยเหรนิฮองเฮาขึ้นเป็นจกัรพรรดนิแีทนฮองเฮา

พระองค์ก่อนที่สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ยงัสาว ทรงเลอืกต�าหนกัเซยีนฟกูงซึ่งเป็น

ต�าหนกัด้านทศิตะวนัตกของพระราชวงัต้องห้ามเป็นที่ประทบัของพระนาง

ซึ่งในวังหลังนั้นจะแบ่งออกเป็นทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต่ละ

ฝั่งจะมหีมู่ต�าหนกัฝั่งละหกต�าหนกั เรยีกโดยรวมว่า ‘ออกตกหกต�าหนกั’ ใน

แต่ละต�าหนักจะมีเรือนประธานและเรือนย่อยๆ อีกเจ็ดหลัง ซึ่งจัดไว้ให้ 

พระสนมอาศยัอยู่ด้วยกนั หากใครมาก่อนหรอืฮ่องเต้พระราชทานต�าหนกัให้ 

กจ็ะได้เป็นเจ้าของต�าหนกั ส่วนพระสนมคนอื่นๆ ที่มาอยูท่หีลงักจ็ะเป็นผูอ้าศยั

และต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบของเจ้าของต�าหนกันั้นๆ ไป

ต�าหนักเซียนฟูกงเป็นหนึ่งในต�าหนักด้านทิศตะวันตกของพระราชวัง

ต้องห้าม และยงัมอีกีห้าต�าหนกัที่เหลอืคอื ต�าหนกัฉางชุนกง ต�าหนกัชเีชยีง- 

กง ต�าหนกัอี้คุนกง ต�าหนกัหยงโซวกง และต�าหนกัชูซวิกง ส่วนต�าหนกัด้าน

ทิศตะวันออกจะประกอบไปด้วยต�าหนักอีกหกต�าหนักคือ ต�าหนักจงชุยกง  

ต�าหนกัเฉงิเฉยีนกง ต�าหนกัจงิเหรนิกง ต�าหนกัจงิหยางกง ต�าหนกัหยงเหอกง 

และต�าหนกัหยานซกีง ตามล�าดบั

เพียงอัปสรเพิ่งเข้าใจความหมายของค�าว่า ‘กง’ ที่ลงท้ายชื่อต�าหนัก

แต่ละแห่งกต็อนที่หลี่มามาอธบิายให้ฟังว่า กงนั้นใช้เรยีกอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่

อาศัยในเขตพระราชฐานหรือที่ประทับของฮ่องเต้หรือฮองเฮา ภาษาไทยจะ 

แปลว่าต�าหนกัหรอืพระต�าหนกันั่นเอง ส่วนค�าว่า ‘เตี้ยน’ ใช้เรยีกอาคารสถาน

ที่ขนาดใหญ่ที่ประกอบพิธีกรรมที่ส�าคัญในพระราชวัง หรือสถานที่ออกว่า

ราชการ เรยีกตามภาษาไทยง่ายๆ กค็อืพระที่นั่งนั่นเอง

เพียงอัปสรรู้สึกโชคดีที่เธอย้อนอดีตมาอยู่ในร่างเหม่ยเหรินฮองเฮา 

เพราะในฐานะฮองเฮาแห่งต้าชิงจะต้องเป็นเจ้าของต�าหนัก เรื่องนี้เป็นเรื่อง 

ที่เลือกไม่ได้อยู่แล้ว ที่ส�าคัญ ในต�าหนักเซียนฟูกงนั้นหาได้มีพระสนมอื่น 

อยู่ร่วม จงึท�าให้เรอืนหลงัอื่นๆ ภายในต�าหนกัเซยีนฟูกงว่างเปล่าและดูเงยีบ

สงบไร้พระสนมจบักลุ่มนนิทา นั่นเป็นสิ่งที่เพยีงอปัสรพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะ 
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อย่างน้อยก็ไม่ต้องมีใครมาจับตามอง และเธอสามารถใช้ชีวิตในต�าหนักนี้ 

โดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะแสดงพริุธจนท�าให้ผู้อื่นสงสยั

แต่การที่ต�าหนกัเซยีนฟกูงไร้พระสนมอื่นๆ นั่นแสดงให้เพยีงอปัสรเหน็

ว่าเหม่ยเหรนิฮองเฮาต้องเป็นคนที่รกัสนัโดษ ไม่ชอบพบปะผู้คน หรอืถ้าไม่ใช่ 

กต็้องโหดร้ายจนไม่มพีระสนมคนไหนกล้าประทบัร่วมกบัพระนาง

หญงิสาวคดิว่าต้องเป็นอย่างแรกมากกว่าอย่างหลงั เพราะทั้งขนัทแีละ

นางก�านลัทุกคนต่างเคารพและรกัเหม่ยเหรนิฮองเฮาเป็นที่สุด

ร่างอวบอ้วนบิดกายไปมาไล่ความเหนื่อยล้า เพราะหลับใหลแน่นิ่งอยู่

บนพระแท่นบรรทมมาหลายวนั ท�าให้กล้ามเนื้อภายในเกรง็และแขง็ไปหลาย

ส่วน ยังดีที่ยามบ่ายได้ออกไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายที่พระราชอุทยานหลวง

มาบ้างแล้ว จงึท�าให้กล้ามเนื้อที่แขง็ตงึอยูค่่อยๆ คลายตวัลง ตอนนี้เพยีงอปัสร

จึงเริ่มควบคุมร่างของเหม่ยเหรินฮองเฮาได้เป็นอย่างดี ตอนแรกตั้งใจว่าจะ 

เข้านอนแต่หัวค�่า แล้วก็เปลี่ยนใจเดินส�ารวจรอบต�าหนักจนทั่วอย่างไม่รู้จัก

เหน็ดเหนื่อย ราวกับเป็นสิ่งแปลกใหม่ นี่ถ้าหลี่มามาไม่ห้ามเสียก่อนเพราะ 

ใกล้ค�่าแล้ว ไม่อย่างนั้นทั้งต�าหนกัคงถูกเธอส�ารวจทุกซอกทุกมุมเป็นแน่

เพียงอัปสรสนใจที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของพระราชวังต้องห้าม 

แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง เธอเคยอ่านหนงัสอืหลายเล่ม มตี�านานเล่าขานกนัว่า บน

สวรรค์ที่มีเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นผู้ปกครอง มีต�าหนักที่ประทับเป็นจ�านวนห้อง

ทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นห้อง ดงันั้นในฐานะโอรสสวรรค์อย่างองค์จกัรพรรดทิี่ปกครอง

จักรวรรดิจีน จึงต้องมีจ�านวนห้องน้อยกว่าผู้เป็นพระบิดา เพื่อความเคารพ 

และไม่ตีตนเสมอเง็กเซียนฮ่องเต้ เลยเป็นที่มาของการสร้างจ�านวนห้องใน

พระราชวงัต้องห้ามแห่งนี้ซึ่งมทีั้งหมดเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าจดุห้าห้องนั่นเอง

จุดห้าก็คือครึ่งห้อง และครึ่งห้องที่กล่าวมานั้นคือห้องเก็บอุปกรณ์

ท�าความสะอาดหรือห้องเก็บของในพระราชวังต้องห้ามนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึง

อยากเหน็ห้องนั้นเป็นที่สุด เลยบอกหลี่มามาให้พาไปดู แต่นางกลบัร้องห้าม

และท�าหน้าดุจนหญงิสาวต้องล้มเลกิโครงการนี้ไปโดยปรยิาย
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เมื่อหลี่มามาเหน็ว่าเหม่ยเหรนิฮองเฮายงัไม่บรรทมอย่างที่ตรสัไว้ จงึ

หยบิสมดุเล่มหนึ่งมาถวายให้ทอดพระเนตรพร้อมกบักล่าวว่าฮองเฮาแห่งต้าชงิ

ควรที่จะอ่านเป็นอย่างยิ่ง

สมุดเล่มนั้นคือรายชื่อพระสนมต�าแหน่งต่างๆ ในวังหลังซึ่งยาวเป็น 

หางว่าว แต่ก่อนที่เพยีงอปัสรจะอ่านรายชื่อในสมดุเล่มนั้น จ�าเป็นจะต้องรูเ้กี่ยว

กบัต�าแหน่งพระสนมนางในของต้าชงิเสยีก่อน หลี่มามาจงึท�าหน้าที่เป็นอาจารย์

แจงรายละเอียดของต�าแหน่งพระสนมในวังหลังอย่างคร่าวๆ ว่ามีต�าแหน่ง 

อะไรบ้าง เล่นเอาคนฟังเพลดิเพลนิไปเลยทเีดยีว

ในสมัยราชวงศ์ชิงมีการก�าหนดต�าแหน่งนางในขึ้นอย่างเป็นทางการใน

รชัสมยัของจกัรพรรดคิงัซ ีโดยมลี�าดบัขั้นดงันี้ ‘ฮองเฮา’ หรอืจกัรพรรดนิ ีเป็น

สตรีผู้สูงศักดิ์ที่สุดและเป็นผู้ปกครองวังหลังที่มีอ�านาจมากที่สุด แน่นอนว่า

ต�าแหน่งนี้มไีด้เพยีงหนึ่งเท่านั้น ต�าแหน่งรองลงมาคอื ‘หวงกุ้ยเฟย’ สตรผีู้มี

อ�านาจรองจากฮองเฮาและสามารถมีได้เพียงหนึ่งคน ต�าแหน่งต่อมาคือ 

‘กุ้ยเฟย’ สามารถแต่งตั้งได้สองคน 

รองจากกุ้ยเฟยก็จะเป็นต�าแหน่ง ‘เฟย’ ต�าแหน่งนี้สามารถแต่งตั้งได้ 

สี่คน จากนั้นก็จะเป็นต�าแหน่ง ‘ผิน’ มีได้สูงสุดหกคน ส่วนพระสนมชั้นต�่า 

ลงไปนั้นจะเป็น ‘กุ้ยเหรนิ’ ‘ฉางจ้าย’ และ ‘ตาอิ้ง’ ตามล�าดบั ในสามต�าแหน่ง

สุดท้ายนี้องค์จกัรพรรดสิามารถแต่งตั้งได้ไม่จ�ากดัจ�านวน

นี่มันฮาเร็มชัดๆ เพียงอัปสรนึกภาพเหรินจงฮ่องเต้บรรทมอยู่กลาง

ต�าหนกั ข้างพระวรกายเตม็ไปด้วยพระสนมหลายพนัชวีติห้อมล้อมทั้งหนา้ทั้ง

หลงั ราวกบัฝูงมดที่ก�าลงัจ้องจะกนิน�้าตาลอย่างไรอย่างนั้น

หลงัจากที่เพยีงอปัสรได้เรยีนรูเ้รื่องต�าแหน่งพระสนมในราชส�านกัต้าชงิ

จากอาจารย์อย่างหลี่มามาจบบทเรยีนแล้ว จงึหนัมาสนใจสมุดที่อยู่เบื้องหน้า

ต่อ ในสมดุจะบนัทกึชื่อพระสนมแต่ละคน และเวลาที่แต่ละคนเฝ้ารบัใช้ฮ่องเต้

ในแต่ละคนือย่างละเอยีด หลี่มามาบอกว่าที่จ�าเป็นต้องจดละเอยีดกเ็พื่อความ

ถูกต้อง หากมีพระสนมนางใดตั้งครรภ์ ทางฝ่ายในจะเทียบเวลาถวายตัวเข้า 
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บรรทมกบัฝ่าบาทและอายคุรรภ์ของพวกนาง ว่าตรงกบัเวลาที่จดบนัทกึหรอืไม่ 

หากตรงก็ถือว่าครรภ์ของพระสนมนางนั้นต้องเป็นพระโอรสหรือพระธิดาของ

ฮ่องเต้ แต่ถ้าไม่ตรง จ�าเป็นต้องสบืสวนที่มาที่ ไปกนัอกีที

หญิงสาวรู้สึกถึงความยุ่งยากของการปกครองฝ่ายใน แต่เพื่อความ

มั่นคงของตระกลูอ้ายซนิเจว๋หลวั จงึต้องกระท�าเรื่องนี้อย่างรอบคอบและรดักมุ 

ทว่าแม้จะให้จ�าชื่อพระสนมตั้งแต่ชั้นหวงกุ้ยเฟยจนถงึตาอิ้งเธอกจ็�าไม่ได้อยู่ด ี

หญิงสาวจึงพับโครงการที่จะศึกษารายชื่อพวกนั้นลงอย่างเหนื่อยใจ เปลี่ยน

เป็นฟุบลงบนโต๊ะแทน

“ทรงจะเข้าบรรทมแล้วหรอืยงัเพคะ” หลี่มามาเอ่ยถาม เมื่อเหน็ว่าผูเ้ป็น

เจ้านายเริ่มตาปรอืๆ 

“กด็ ีข้าเริ่มง่วงเสยีแล้ว” 

“ถวายพระพรฮองเฮา” เฉนิกงกงโผล่เข้ามาในต�าหนกั จนเพยีงอปัสร

ตั้งตวัแทบไม่ทนั ความง่วงที่มแีต่เดมิหายวบัไปในพรบิตา

“มีอันใดหรือเฉินกงกง” หญิงสาวถามขึ้นด้วยความสงสัย ว่าขันท ี

คนสนทิของเหรนิจงฮ่องเต้จะมาที่ต�าหนกัเซยีนฟูกงด้วยเหตุอนัใด

“ยนิดด้ีวยฮองเฮาเหนยีงเหนยีง คนืนี้ฝ่าบาทจะเสดจ็ต�าหนกัเซยีนฟกูง 

โปรดเตรยีมพระวรกายให้พร้อมพ่ะย่ะค่ะ” เฉนิกงกงทลูรายงานตามหน้าที่ของ

ตนเอง

“เกิดอะไรขึ้น ฝ่าบาททรงเรียกหรงกุ้ยเหรินให้ถวายการรับใช้ร่วม

พระแท่นบรรทมมิใช่หรือ” ค�าถามนี้หม่ากงกงเป็นผู้เอ่ยถามขันทีชั้นผู้ใหญ่ 

อย่างใคร่รู้

“ถูกดังที่เจ้าว่า แต่เหตุผลที่ฝ่าบาททรงเปลี่ยนพระทัยเสด็จมาต�าหนัก

เซียนฟูกงนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ บ่าวอย่างเจ้าอย่าได้สงสัยเลย” เมื่อถูก 

เฉนิกงกงต่อว่า หม่ากงกงจงึรบีหุบปากลงทนัท ีแม้ว่าเขาจะเป็นขนัทคีนสนทิ

ของฮองเฮา แต่ก็มิอาจเทียบอ�านาจกับเฉินกงกงซึ่งเป็นขันทีประจ�าพระองค์

ของฮ่องเต้ได้เลยสกันดิ
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“หากไม่มสีิ่งใดแล้ว กระหม่อมทลูลา” พดูจบเฉนิกงกงกถ็วายบงัคมลา

และเดนิจากไป ปล่อยให้หญงิสาวผู้รบับทเป็นฮองเฮางุนงงอยู่ครู่ใหญ่

เหรนิจงฮ่องเต้จะเสดจ็มาต�าหนกัเซยีนฟูกง

“ยนิดดี้วยเพคะฮองเฮาเหนยีงเหนยีง” หลี่มามาและคนทั้งต�าหนกัต่าง

มีสีหน้าเบิกบานจนเก็บไว้ไม่มิด “คืนนี้ฝ่าบาทจะเสด็จมาบรรทมที่ต�าหนัก 

เซยีนฟูกง เดี๋ยวหม่อมฉนัจะเตรยีมเครื่องว่างที่ฝ่าบาทโปรดถวายนะเพคะ”

เพียงอัปสรนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ รู้สึกชาไปทั่วร่างกาย เหรินจงฮ่องเต ้

ผู้แสนเยน็ชาจะเสดจ็มาต�าหนกัเธองั้นหรอื ขนาดหน้ายงัไม่มองกนัเลย แล้ว

พระองค์จะมาบรรทมหลบันอนที่นี่ได้อย่างไร

หลบันอน? คงมาบรรทมเฉยๆ มั้ง ไม่มอีย่างอื่นหรอก...เพยีงอปัสรคดิ

เข้าข้างตวัเอง

คนในต�าหนกัเซยีนฟูกงวิ่งวุ่นอยู่ครู่ใหญ่ จดัแจงทุกอย่างจนเรยีบร้อย 

โคมไฟถูกจุดเพิ่มขึ้น และจุดเครื่องหอมอ่อนๆ ส่งกลิ่นหอมลอยฟุ้งอบอวล 

ทั่วต�าหนกั

“ฮ่องเต้เสดจ็”

ไม่นานเสียงเฉินกงกงก็ดังขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณว่าองค์จักรพรรดิเสด็จ

มาถงึต�าหนกัเซยีนฟูกงแล้ว

คนทั้งต�าหนักต่างออกมารอรับเสด็จ รวมถึงเพียงอัปสรผู้มีต�าแหน่ง 

เป็นเจ้าของต�าหนักก็ต้องออกมารับเสด็จอย่างเลี่ยงไม่ได้ ร่างอวบอ้วนของ 

เหม่ยเหรนิฮองเฮาถกูขดัสฉีววีรรณจนผวิที่ขาวกลบัเนยีนนุ่มขึ้นกว่าเดมิ เครื่อง

แต่งกายและเครื่องประดับถูกหลี่มามาประโคมแต่งจนงดงามและอลังการ 

ไปทั้งตวั ทั้งที่เพยีงอปัสรออกปากห้ามและขอแต่งกายแบบเรยีบง่ายและรดักมุ

ที่สดุ แต่กไ็ม่มใีครฟัง ทั้งยงัอ้างว่าคนืนี้เป็นคนืส�าคญัที่เธอจะต้องท�าทกุวถิทีาง

ให้เหรนิจงฮ่องเต้โปรดและพระราชทานน�้าเชื้อสวรรค์ให้แก่เธอให้จงได้

แต่ร่างอวบอ้วนเช่นนี้เหรนิจงฮ่องเต้จะโปรดได้อย่างไร 
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“ถวายพระพรฝ่าบาท ขอจงทรงพระเจริญหมื่นปี หมื่นๆ ปี” ทุกคน

ประสานเสยีงโดยพร้อมเพรยีงกนั เพยีงอปัสรก้มหน้านิ่งและรอพระราชกระแส

รบัสั่งจากเบื้องสูงอย่างใจจดจ่อ

“ลุกขึ้น ไม่ต้องมากพธิ”ี เหรนิจงฮ่องเต้ตรสัและโบกพระหตัถ์ไปมา ไม่

ใคร่จะสนพระทยัเท่าไรนกั

“ขอบพระทยัเพคะ / พ่ะย่ะค่ะฝ่าบาท”

ทุกคนในต�าหนักต่างแยกย้ายไปท�าหน้าที่ของตนเอง หลี่มามารู้งาน 

เป็นที่สุด รบีน�าเสดจ็ไปยงัที่ประทบัพร้อมกบัถวายเครื่องว่างให้เสวย

เพยีงอปัสรได้แต่นั่งเงยีบๆ อยูต่รงข้ามเหรนิจงฮ่องเต้ ไม่ยอมเอื้อนเอ่ย

สิ่งใด จนบุรุษในชุดมงักรทนความเงยีบไม่ไหว จงึตรสัออกมาในที่สุด

“ฮองเฮาของข้ากลับมาสงบปากสงบค�าดังเดิมได้แล้วหรือ ครั้งที่อยู่

อุทยานหลวง ยงัพูดจาปราศรยักบัอวี้กุ้ยเฟยเป็นนานสองนาน”

พระองค์หมายความว่าเธอขี้คยุงั้นหรอื หางตาของหญงิสาวกระตกุด้วย

ความไม่พอใจ

“หม่อมฉันไม่ทราบว่าฝ่าบาทต้องการจะตรัสกับหม่อมฉันหรือจะเสวย

เครื่องว่างก่อน จึงยังไม่อยากทูลอะไรให้ระคายพระกรรณเพคะ” พูดไปก็ 

ยิ้มไป แต่ในใจก�าลงัคุกรุ่น

เหรนิจงฮ่องเต้แย้มมมุพระโอษฐ์ จนท�าให้เพยีงอปัสรคาดเดาได้ยากว่า

พระองค์ก�าลงัมอีารมณ์ขนัหรอือารมณ์โกรธกนัแน่

“หายดแีล้วหรอื” ค�าถามนี้ดูจะเป็นมติรที่สุดเท่าที่หญงิสาวเคยได้ยนิมา

“หายดีแล้วเพคะ ขอบพระทัยที่ทรงเมตตา” เพียงอัปสรก้มศีรษะรับ

พระเมตตานั้นอย่างไม่ใส่ใจเท่าไรนกั แต่นั่นกเ็ป็นสญัญาณที่ดทีี่แสดงให้เหน็

ว่าอย่างน้อยเหรนิจงฮ่องเต้กท็รงเป็นห่วงเป็นใยในตวัเหม่ยเหรนิฮองเฮาอยูบ้่าง 

ถึงจะน้อยนิดก็ตามที่ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ถามไถ่เกี่ยวกับอาการป่วยของฮองเฮา

เลย

“เสดจ็แม่ทรงเป็นห่วงเจ้า หากหายดแีล้วพรุง่นี้กไ็ปเข้าเฝ้าพระองค์เสยี
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หน่อยเถอะ”

“เพคะฝ่าบาท” หญงิสาวรบัพระราชด�ารสัอย่างว่าง่าย 

“เจ้าจะกินด้วยกันหรือไม่” เหรินจงฮ่องเต้ทรงยื่นจานเครื่องว่างมาให้

หญงิสาว

“ขอบพระทัยเพคะ แต่หม่อมฉันไม่หิว” เพียงอัปสรรู้สึกอึดอัดที่ต้อง

อยู่ใกล้กับบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เช่นเหรินจงฮ่องเต้ พลังบางอย่างแผ่กระจายไปทั่ว 

พระวรกายจนเพียงอัปสรหายใจหายคอไม่ค่อยคล่องสักเท่าไร หญิงสาว 

ครุ่นคดิในใจ คงเป็นความรู้สกึเกรงกลวัในพระราชอ�านาจของจกัรพรรดแิห่ง

ต้าชงิเป็นแน่ 

“สหีน้าเจ้าดูไม่ค่อยด ีตามหมอหลวงดหีรอืไม่” พระสุรเสยีงราบเรยีบ

ตรสัถามขึ้น

เพียงอัปสรยิ้มแหยๆ “คงเป็นเพราะอากาศร้อน จึงท�าให้หม่อมฉัน 

รู้สกึไม่ค่อยสบายตวัเท่าไหร่เพคะ”

“อย่างนั้นหรอื ข้าคดิว่าเจ้าอดึอดัที่ต้องอยู่กบัข้าเสยีมากกว่า” เหรนิจง

ฮ่องเต้ยกยิ้มที่มุมพระโอษฐ์อย่างคนรู้ทนั

เหตใุดฝ่าบาทจงึอ่านใจเธอออก หรอืว่าเธอแสดงท่าทมีพีริธุมากเกนิไป

จนเป็นที่สงัเกต

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพคะ” เพยีงอปัสรปฏเิสธ

“แล้วมนัคอือย่างไรกนั”

ความรู้สึกของเพียงอัปสรเริ่มรับรู้ได้ว่าสงครามประสาทย่อมๆ ก�าลัง 

จะเกดิขึ้นอกีครั้ง และบรุุษผู้นี้กม็พีลงัแห่งการคุกคามที่รนุแรงจนหญงิสาวเริ่ม

กริ่งเกรง

“ทรงจิบชาไหมเพคะ เสวยแต่เครื่องว่างอย่างเดียวอาจฝืดพระศอได้” 

เพียงอัปสรพูดขึ้นด้วยน�้าเสียงประหม่า แต่ก็พยายามปั้นหน้ายิ้มให้เป็น

ธรรมชาตมิากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

“เจ้าก�าลงัฝืนยิ้มอยูน่ะเหม่ยเหรนิ” ฮ่องเต้ตรสัขึ้นขณะที่ทรงจบิชาอย่าง
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ส�าราญพระราชหฤทยั

“หม่อมฉันมิได้ฝืน” บอกปัดไปอย่างนั้น แต่ความจริงแล้วเธอก�าลัง

กล�้ากลนืฝืนทนยิ้มจนเหงอืกแทบแห้งอยู่รอมร่อแล้วต่างหาก

“งั้นหรอื ถ้าอย่างนั้นข้าคงมองผดิไป”

บทสนทนาส่วนใหญ่จะเป็นเพยีงค�าถามสั้นๆ ของเหรนิจงฮ่องเต้ และ

กจ็ะได้ค�าตอบสั้นๆ จากเพยีงอปัสรเช่นเดยีวกนั ตอนนี้หญงิสาวเริ่มคุ้นเคย

กบัพระราชกระแสรบัสั่งที่บาดคมและแสนเยน็ชาจนเริ่มจะชนิบ้างเสยีแล้ว เธอ

มองพระองค์เช่นบุรุษทั่วไป จึงไม่มีความรู้สึกกลัวพระองค์สักเท่าไร การ

สนทนาจงึแปรเปลี่ยนมาที่เธอเป็นผู้ถามแทน

“เข้าเรื่องดีกว่าเพคะ ที่พระองค์เสด็จมาที่นี่เพราะเหตุอันใดกันแน่” 

เพียงอัปสรถามไปตรงๆ น�้าเสียงที่เคยประหม่าในคราแรกแปรเปลี่ยนเป็น

มั่นคงและไม่มที่าทเีกรงกลวัเหรนิจงฮ่องเต้อกีต่อไป

พระพกัตร์ของเหรนิจงฮ่องเต้มแีววตกพระทยัเลก็น้อย ที่จู่ๆ  เหม่ยเหรนิ 

ฮองเฮากล้าถามค�าถามนี้กับพระองค์ แต่ก็ทรงตกพระทัยแค่เพียงครู่เดียว

เท่านั้น จากนั้นกท็รงปั้นพระพกัตร์เยน็ชาเช่นเดมิ

“ข้าจะมาเยี่ยมฮองเฮาของข้ามไิด้หรอื”

“กไ็ด้เพคะ”

“ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงได้ค�าตอบจากข้าแล้วใช่หรือไม่ ว่าเพราะเหตุใด 

ข้าจงึมาที่นี่”

เพียงอัปสรไม่เชื่อว่าเหรินจงฮ่องเต้จะเสด็จมาต�าหนักเซียนฟูกงเพราะ

แค่อยากมาเยี่ยมเหม่ยเหรินฮองเฮาเท่านั้น เรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนง�าบางอย่าง

แฝงอยู่เป็นแน่ เพราะสายพระเนตรที่ฉายชดันั้นหาได้ห่วงใยในตวัเหม่ยเหรนิ

ฮองเฮาไม่ แต่มนัคอือะไรเพยีงอปัสรกน็กึไม่ออก แม้จะพยายามอ่านใจของ

พระองค์ผ่านทางสายพระเนตรแล้วกต็าม

“เจ้าก�าลังสงสัยข้าอย่างนั้นหรือ” เพียงฟังจากน�้าเสียงของอีกฝ่ายและ

ดวงตาที่เจอืแววสงสยั พระองค์ทอดพระเนตรปราดเดยีวกร็ูแ้ล้วว่าพระนางไม่
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เชื่อที่พระองค์ตรสัเลยสกันดิ

“หากเป็นเช่นนั้นจะทรงว่าอย่างไรเพคะ” หญงิสาวบอกตรงๆ แบบไม่

อ้อมค้อม กบับุรุษผู้นี้อ้อมค้อมไปกเ็สยีเวลาเปล่า สู้พูดกนัตรงๆ ไปเลยดกีว่า 

เรื่องทุกอย่างจะได้กระจ่างชดั

“กด็ ีรบีๆ คุยกนัและท�าให้จบ ข้าจะได้ไปจากที่นี่เสยีท”ี

แค่ได้ยินที่เหรินจงฮ่องเต้ตรัสเมื่อครู่นี้ เพียงอัปสรก็รู้สึกขนลุกไปทั่ว

สรรพางค์กายอย่างไม่ทราบสาเหตุ “ทรงหมายความว่าอย่างไร หม่อมฉันไม่

เข้าใจ”

“อย่าท�าเป็นไร้เดยีงสาหน่อยเลยฮองเฮา”

ขณะที่บทสนทนาของทั้งคู่ก�าลงัถงึจุดส�าคญั เครื่องว่างในจานกพ็ร่อง

ไปจนเกือบหมด หลี่มามาจึงเดินเข้ามาเพื่อจะเติมเครื่องว่างให้ฝ่าบาท แต่

พระองค์กลับโบกพระหัตถ์ว่าไม่ต้อง และรับสั่งให้ทุกคนออกไปจากห้อง 

ให้หมด

ทุกคนรู้หน้าที่จึงถวายบังคมลาพร้อมกับปิดประตูเรือนประธานของ

ต�าหนกัเซยีนฟูกงลงทนัที

ภายในห้องจึงเหลือเพียงเหรินจงฮ่องเต้กับเหม่ยเหรินฮองเฮาที่มี 

จติวญิญาณเป็นเพยีงอปัสรแค่สองคนเท่านั้น และแล้วความเงยีบกเ็ข้าปกคลมุ

จนวงัเวงราวกบัป่าช้า

เพียงอัปสรรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อต้องอยู่กับองค์จักรพรรดิแห่ง 

ต้าชิงสองต่อสอง เธอไม่ได้กลัวพระองค์ แต่เธออ่านเกมไม่ออกว่าตอนนี้

พระองค์ต้องการสิ่งใดกนัแน่

“ฝ่าบาท...ทรงมีเรื่องจะตรัสกับหม่อมฉันหรือเพคะ ถึงไล่พวกขันท ี

และนางก�านลัออกไปจนหมด” เพยีงอปัสรยอมเสี่ยงตายเดนิเกมรุกก่อน

“เจ้ากน็่าจะรู้ว่าข้าต้องการอะไร”

สิ้นพระราชกระแสรบัสั่ง พระหตัถ์หนากค็ว้าข้อมอืของหญงิสาวไว้แน่น 

จนเธอเสียการทรงตัว จึงถูกพระองค์ลากมาที่พระแท่นบรรทม ก่อนที่ร่าง 
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อวบอ้วนจะถูกกดลงบนพระแท่นบรรทมอย่างรวดเรว็

เพียงอัปสรหน้าซีดเผือด ฤดูร้อนในต้าชิงเวลานี้กลับรู้สึกร้อนยิ่งกว่า

เดิม จนเหงื่อผุดขึ้นตามหน้าผากของหญิงสาวราวกับสายน�้าหลาก ร่างสูง 

ในแบบชาวแมนจูที่ได้รับพันธุกรรมมาจากพระบิดาทรงคร่อมอยู่บนร่างของ 

เหม่ยเหรินฮองเฮาอย่างแนบชิด พระพักตร์ค่อยๆ โน้มลงมาใกล้ๆ ใบหน้า 

กลมมนนั้น จนเพยีงอปัสรรบัรู้ถงึลมหายใจของอกีฝ่าย

อาการหายใจไม่ทั่วท้องยิ่งเพิ่มมากขึ้น และความรู้สกึใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

นั้นคอืความวาบหวาม

“ฝ่าบาทจะทรงท�าอะไร...” ร่างที่ถูกคร่อมออกแรงขัดขืน แต่ไม่นึกว่า 

อกีฝ่ายจะมแีรงมากกว่าจนเอาชนะร่างอวบอ้วนของเหม่ยเหรนิฮองเฮาได้

“ท�าในสิ่งที่เจ้าต้องการมาโดยตลอดอย่างไรเล่า” เหรินจงฮ่องเต้แย้ม 

พระสรวลเย้ย

“หม่อมฉันไม่ต้องการอะไรอื่น นอกจากปล่อยหม่อมฉันให้เป็นอิสระ 

เพียงเท่านี้ที่หม่อมฉันต้องการเพคะ” ร่างอวบอ้วนเอ่ยขอร้องพลางดิ้นพล่าน

ไม่ยอมหยุด

“เจ้าแน่ใจหรอืว่านั่นคอืสิ่งที่เจ้าต้องการจรงิๆ”

“แน่ใจเพคะ” 

เพียงอัปสรรับรู้ได้ถึงรังสีแห่งการคุกคามแผ่กระจายออกจากวรองค์ 

สูงใหญ่ จนบรรยากาศปกคลุมไปด้วยกลุ่มควนัด�ามดืหมดทุกด้าน หญงิสาว

เริ่มสังหรณ์ใจบางอย่างว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าต่อจากนี้เธอจะโดนบุรุษผู้นี้

ปลุกปล�้าอย่างแน่นอน

“ปล่อยหม่อมฉนัเดี๋ยวนี้” เพยีงอปัสรตะโกนข้างหูอกีฝ่าย แต่พระองค์

กห็าได้ใส่พระทยัไม่

“สงสยัเจ้าคงลมืสิ่งที่เจ้าต้องการมาทั้งชวีติแล้วสนิะ” เหรนิจงฮ่องเต้ตรสั

เย้ยหยนั

“ทรงหมายความว่าอย่างไร สิ่งที่หม่อมฉนัต้องการมาทั้งชวีติคอือะไร” 
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เพยีงอปัสรร้องถาม

“กน็�้าเชื้อสวรรค์ที่เจ้าต้องการมาตลอด คนืนี้คงจะได้สมใจเจ้าแล้วสนิะ” 

เหรนิจงฮ่องเต้ตรสัด้วยพระสุรเสยีงเยน็ยะเยอืกข้างหขูองหญงิสาว เพยีงอปัสร

รู้สกึว่ามนัหนาวเหนบ็เสยีจนขนตั้งชนัไปทั่วร่างกาย

“ปล่อยหม่อมฉันนะเพคะ หากไม่ปล่อย หม่อมฉันจะตะโกนเรียกให้ 

ข้าราชบริพารด้านนอกเข้ามาช่วย” เพียงอัปสรพูดขู่อีกฝ่ายและออกแรงดิ้น 

ไม่หยุด

“ตะโกนไปกเ็ปล่าประโยชน์ ไม่มใีครมาช่วยเจ้าได้หรอก เหม่ยเหรนิเอ๋ย”

ตรัสจบเหรินจงฮ่องเต้ก็โน้มพระพักตร์ต�่าลงมาเรื่อยๆ จนพระอุระ 

แนบชิดหน้าอกของหญิงสาว หัวใจดวงน้อยเต้นระรัวพร้อมกลิ่นพระวรกาย

ของโอรสสวรรค์โอบล้อมกายหญงิสาว แม้จะเคยมคีนรกัและเลกิรากนัไป แต่ 

เพียงอัปสรก็ไม่เคยแนบชิดชายใดเท่าฮ่องเต้พระองค์นี้เลยสักครั้ง ใบหน้า 

กลมมนแดงซ่านไปจนถงึล�าคอ รู้สกึเขนิอายจนอยากจะแทรกแผ่นดนิหนี

เขาคอืฮ่องเต้ ส่วนเธอมฐีานะเป็นฮองเฮา กไ็ม่แปลกหากทั้งสองพระองค์ 

จะมีปฏิสัมพันธ์ทางกาย แต่ปฏิสัมพันธ์นั้นต้องเกิดจากความรักมันถึงจะ 

ถูกต้อง ไม่ใช่การปลุกปล�้าภรรยาของพระองค์เองเช่นนี้

หญิงสาวกลืนน�้าลายลงคอด้วยความยากล�าบาก ไม่อยากจะรับรู้ถึง

เหตุการณ์ที่จะเกดิขึ้นต่อจากนี้

วรองค์สูงใหญ่แนบชิดร่างอวบอ้วนยิ่งขึ้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีท่าที 

เหนยีมอาย พระโอษฐ์จดกบัล�าคอขาวผ่องพลางขบกดัเบาๆ ก่อนจะไล่พระโอษฐ์ 

ร้อนมาที่ติ่งหูของหญงิสาวและขบเม้มอย่างช�านาญในเกมรกั ท�าเอาคนใต้ร่าง

สั่นสะท้านไปทั้งร่าง และยิ่งท�าให้เหรนิจงฮ่องเต้ล�าพองพระทยัมากยิ่งขึ้น

“ข้าจะบอกอะไรเจ้าสกัอย่าง” พระสรุเสยีงนั้นช่างเยน็ยะเยอืกจนคนฟัง

รู้สกึหนาวเยน็ไปถงึขั้วหวัใจ

“...”

“ข้าสุดจะฝืนทนหลับนอนกับเจ้า...แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะพระประสงค์



กะรัตแก้ว
65

ของไทเฮา อย่าหวังว่าเจ้าจะได้ใกล้ชิดกับข้าเยี่ยงนี้เลย” พระสุรเสียงทุ้มต�่า 

ดงัอยู่ข้างหขูองหญงิสาว และสะท้อนก้องอยูภ่ายในหจูนเพยีงอปัสรรูส้กึอื้อองึ

ไปหมด

ประโยคนั้นราวกบัสายฟ้าฟาดลงมาที่กลางอก อารมณ์ที่วาบหวามกลาย

เป็นคุกรุ่น ใบหน้ากลมมนที่เคยแดงเพราะเขินอาย บัดนี้ได้กลายเป็นความ

โมโหเข้ามาแทนที่

ค�าที่ตรสักบัเธอเมื่อครูด่งัก้องอยูใ่นหขูองเพยีงอปัสร มนัเจบ็จนเธอจกุ

ไปหมด สมองที่เคยปั่นป่วนเพราะถูกยั่วเย้าจากอกีฝ่าย ตอนนี้สว่างจ้าราวกบั

เธอเหน็ทางสว่างของชวีติแล้ว

อตีาฮ่องเต้บ้า...กล้าดูถูกเธอ ไม่ได้ตายดแีน่ รู้จกัคนอย่างเพยีงอปัสร

น้อยไปแล้ว

ไม่ทนัที่ร่างสงูจะรกุล�้าร่างกายไปมากกว่านี้ ด้วยความโกรธที่มอียูอ่ย่าง

เหลอืล้น ท�าให้คนที่อยู่ใต้ร่างมแีรงขดัขนืขึ้นมาเสยีดื้อๆ 

“หากทรงฝืนทนก็อย่าทนเลยเพคะ...ส่วนหม่อมฉันก็ไม่อยากฝืนทน 

รับน�้าเชื้อสวรรค์จากพระองค์เช่นกัน!” กล่าวจบหญิงสาวก็สะบัดมือสุดแรง 

จนหลุดจากการเกาะกุม เมื่อได้รบัอสิระ มอืทั้งสองจงึผลกัพระอุระกว้างออก

อย่างแรง พร้อมกบัยกมอืฟาดไปที่พระปรางของเหรนิจงฮ่องเต้เตม็รกั

ตบนี้เบาๆ นะ...ดแีค่ไหนแล้วที่เธอไม่เตะเข้าที่หว่างพระอูรุ

พระพักตร์หันไปตามแรงตบ เพียงเสี้ยววินาทีนั้นพระปรางก็ปรากฏ 

ปื้นแดงเป็นรอยนิ้วมือทั้งห้า พระพักตร์ค่อยๆ หันไปหาผู้ที่บังอาจท�าร้าย 

พระวรกายอันสูงค่าของโอรสสวรรค์ พระพักตร์แดงก�่าด้วยอารมณ์โกรธจน

พระองค์ควบคุมตนเองไม่อยู่ จงึบรภิาษเสยีงดงัลั่นห้องบรรทม

“ฮองเฮา นี่เจ้า!” พระดรรชนชีี้มาที่หญงิสาวอย่างเอาเรื่อง

“เพคะฝ่าบาท หม่อมฉนัอยู่ต่อหน้าพระพกัตร์แล้ว เหตุใดจะต้องตรสั

เสยีงดงัด้วยเพคะ” เพยีงอปัสรยิ้มหวานให้อกีฝ่ายอย่างเย้ยหยนั ฝ่ามอืที่เคย

ตบเข้าที่พระปรางของเหรนิจงฮ่องเต้ก�าแน่นเตรยีมตั้งท่าป้องกนัตนเอง เพราะ
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หากเหรนิจงฮ่องเต้คดิจะปลุกปล�้าเธออกีเป็นรอบที่สอง จะไม่ใช่แค่ตบ แต่จะ

ทั้งเตะทั้งต่อยให้หงายหลงัไปเลยทเีดยีว

เหรินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรฮองเฮาของตนเองด้วยสายพระเนตรที่

เกรี้ยวกราด พระพักตร์รู้สึกถึงความเจ็บแบบชาๆ ตอกย�้าให้อารมณ์พิโรธ 

ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อสตรีที่ยืนต่อหน้าพระพักตร์หาได้เศร้าสลดหรือเสียใจต่อ 

สิ่งที่ได้กระท�าลงไป

“ฝ่าบาทมอีะไรกร็บัสั่งมาเถดิเพคะ หม่อมฉนัรอฟังอยู่” ยิ่งพูดกย็ิ่งเตมิ

เชื้อไฟให้โหมกระหน�่าขึ้น

“ฮองเฮา! เจ้าท�าข้าเจบ็แสบมาก อย่าคดิว่าเสดจ็แม่ทรงเมตตาเจ้าแล้ว

ข้าจะไม่กล้าปลดเจ้าออกจากต�าแหน่งฮองเฮา หรือไม่ก็ส่งไปอยู่ต�าหนักเย็น

หรอืประหารเจ้านะ”

“ฝ่าบาทกร็ู ้หม่อมฉนัเป็นเพยีงข้าบาทบรจิารกิา หากมรีบัสั่งสิ่งใดกต็รสั

มาเลยเพคะ หม่อมฉนัน้อมรบัทุกสิ่งอย่าง”

เอาเลย...จะประหารกันก็เชิญ ไม่แน่ว่าหากประหารแล้ววิญญาณของ

เธออาจจะกลบัสู่ยุคปัจจุบนักเ็ป็นได้

แม้จะใจกล้าเอ่ยแบบนั้นไป แต่ใจหนึ่งกน็กึหวั่นอยู่ครามครนั แล้วร่าง

ของเหม่ยเหรนิฮองเฮาล่ะ เธอจะทอดทิ้งพระนางอย่างนั้นหรอื

เหรนิจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรประเมนิฮองเฮาของตนเอง ตั้งแต่นางฟื้น

ขึ้นมาหลังจากพลัดตกสระบัวในพระราชอุทยานหลวงครั้งนั้น เหม่ยเหริน

ฮองเฮากลบัเปลี่ยนไปเป็นคนละคน สตรผีู้ที่เคยมสีายตาเศร้าสร้อย หากพบ

เจอพระองค์ครั้งใดกจ็ะหลุบตาต�่าไม่กล้ามองพระองค์ตรงๆ แต่ตอนนี้นางกลบั

มแีววตาที่สดใส บรสิทุธิ์ และยงัปีกกล้าขาแขง็ถงึขั้นตบแก้มของพระองค์อย่าง

ไม่กลวัฟ้ากลวัดนิ

ตั้งแต่ประสตูมิายงัไม่เคยมใีครกล้าท�ากบัพระองค์เยี่ยงนี้ นวิฮูลูเ่หม่ย- 

เหรนิ นางเป็นคนแรกที่กล้าท�าเช่นนี้!

“ถ้าต่างคนต่างฝืน งั้นข้ากจ็ะไม่ฝืนอกีต่อไป” พระดรรชนชีี้ไปที่เพยีง-
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อปัสรอกีครั้ง “จงจ�าเอาไว้ เหม่ยเหรนิฮองเฮา ต่อจากนี้ไปข้าจะไม่มาเหยยีบที่

ต�าหนกัเซยีนฟูกงอกีเป็นอนัขาด!”

เมื่อพระองค์บริภาษจบก็หันพระวรกายเสด็จออกจากห้องพระบรรทม

ไปทันที แต่ไม่ทันที่พระบาทจะก้าวข้ามธรณีประตูของต�าหนัก เสียงตะโกน 

ไล่หลงัของหญงิสาวกด็งัลอดออกมาจากห้อง จงใจให้บุรุษที่เพิ่งจากไปได้ยนิ

เตม็สองพระกรรณ

“แล้วหม่อมฉนัจะคอยด ูวนัที่พระองค์ทรงกลบัค�าเสดจ็กลบัมาเหยยีบ

ต�าหนกัเซยีนฟูกงอกีครั้งนะเพคะ” ร่างอวบอ้วนย่อกายถวายพระพร “หม่อม

ฉนัน้อมส่งเสดจ็ตรงนี้นะเพคะ”

ข้าราชบรพิารทุกคนที่รออยู่ด้านนอกต�าหนกัต่างตกใจเมื่อเหน็เหรนิจง

ฮ่องเต้เสด็จออกมาจากห้องพระบรรทมด้วยพระพักตร์บึ้งตึงและไม่ยอมตรัส

กบัผู้ใดทั้งสิ้น

ก้านธูปยังไม่ทันไหม้ถึงครึ่ง ฝ่าบาทกับฮองเฮาทรงมีปฏิสัมพันธ์กัน

รวดเรว็ขนาดนี้เลยหรอื

“ฝ่าบาทจะเสดจ็ไหนหรอืพ่ะย่ะค่ะ” เฉนิกงกงรบีปรี่เข้ามา พอสบเข้ากบั

สายพระเนตรแขง็กร้าวขององค์จกัรพรรด ิเขาแทบจะหุบปากให้มดิทนัท ีเดา

คร่าวๆ ว่าเมื่อครู่นี้ในห้องพระบรรทมจะต้องเกดิเรื่องไม่ดขีึ้นอย่างแน่นอน ยิ่ง

มองไปที่พระปรางของฝ่าบาท กพ็บรอยนิ้วมอืทั้งห้าแปะอยู่กเ็สยีวสนัหลงัวาบ  

เหม่ยเหรนิฮองเฮากล้าตบพระพกัตร์ของโอรสสวรรค์เชยีวหรอื

ยิ่งฝ่าบาทไม่โปรดพระนางอยูเ่ป็นทนุเดมิ เจอแบบนี้เข้าไปคงจะตกจาก

ต�าแหน่งในไม่ช้าเป็นแน่ ไม่งั้นพระศพกค็งไม่งดงามอย่างแน่นอน

ส่วนตอนนี้น�้าก�าลงัเชี่ยวกอ็ย่าเอาเรอืไปขวาง ไม่เช่นนั้นน�้าได้พดัเอาเรอื

ไปทั้งล�าเป็นแน่!

จกัรพรรดแิห่งต้าชงิก้าวพระบาทอย่างรวดเรว็ โดยไม่ฟังค�าทดัทานใดๆ 

จากขนัทคีนสนทิ จู่ๆ วรองค์สูงใหญ่กห็ยุดชะงกั ก่อนจะตรสับางอย่างด้วย

พระสุรเสยีงเข้มที่ดงัก้องกงัวานเตม็ไปด้วยอารมณ์ขุ่นมวั
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“จงเรยีกตวัหรงกุ้ยเหรนิมารบัใช้ข้าที่หย่างซนิเตี้ยนเดี๋ยวนี้!”

แม้จะยังหวาดกลัวกับอารมณ์แปรปรวนของเหรินจงฮ่องเต้อยู่ไม่หาย 

แต่เฉินกงกงก็น้อมรับพระราชกระแสรับสั่งอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง 

พระประสงค์ขององค์จักรพรรดิ พร้อมกับปิดปากเงียบไม่เอ่ยถามสิ่งใดให้

พระองค์ขุ่นข้องหมองพระทยัอกีเป็นอนัขาด

แม้จะปิดปากตนเองไม่ถามสิ่งใดกับองค์จักรพรรดิ แต่ภายในใจของ 

เฉนิกงกงกลบัเตม็ไปด้วยความสงสยัว่าเกดิอะไรขึ้นในห้องพระบรรทม ที่แน่ๆ 

ต้องมีปากเสียงกันอย่างแน่นอน มิเช่นนั้นคงไม่มีหลักฐานประจักษ์บนพระ

ปรางของโอรสสวรรค์เยี่ยงนี้หรอก

เขาคิดว่าคืนนี้จะราบรื่นและในตอนเช้าราชส�านักต้าชิงอาจจะได้ฟัง 

ข่าวดี แต่ที่ไหนได้ ทุกอย่างกลับเลวร้าย ความสัมพันธ์ของเหรินจงฮ่องเต้ 

กับเหม่ยเหรินฮองเฮายิ่งย�่าแย่ลงไปอีก นี่คงจะถึงจุดแตกหักของทั้งสอง 

พระองค์แล้วกระมงั

แก้วแตกยงัประกอบหรอืหลอมรวมสร้างแก้วใบใหม่ขึ้นมาได้ แต่ความ

สมัพนัธ์ของคนที่แตกไปแล้ว ต่อให้ซ่อมแซมด้วยช่างฝีมอืดเีช่นไร กค็งกลบั

เป็นดงัเดมิไม่ได้แล้ว

“กระหม่อมน้อมรบัพระบญัชา เชญิเสดจ็พ่ะย่ะค่ะ”

เมื่อขบวนเสดจ็ของเหรนิจงฮ่องเต้เคลื่อนขบวนออกไป ต�าหนกัเซยีน- 

ฟูกงกเ็งยีบลงทนัที

ภายในห้องบรรทม ร่างอวบอ้วนยงัคงยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ เพยีงอปัสรไม่รู้

ว่าตวัเองยนืนิ่งอยูต่รงนี้นานเท่าไร รู้ตวัอกีทกีต็อนที่หลี่มามาเข้ามาจบัแขนของ

ตนเองเบาๆ 

“เกดิอะไรขึ้นหรอืเพคะฮองเฮาเหนยีงเหนยีง” หลี่มามาถามด้วยความ 

เป็นห่วง ทั้งที่ตัวนางเองก็ยังตกใจกับพระพักตร์บึ้งตึงของเหรินจงฮ่องเต้ 

ขณะเสด็จออกจากต�าหนักยังไม่หาย พอเข้ามาเจอกับเหม่ยเหรินฮองเฮา 
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กพ็บว่าพระพกัตร์ของพระนางบึ้งตงึไม่แพ้องค์จกัรพรรดเิช่นเดยีวกนั

เกดิอะไรขึ้นระหว่างฝ่าบาทกบัฮองเฮา...

ระหว่างที่ยืนรออยู่นอกห้อง ทุกคนต่างได้ยินพระสุรเสียงขององค์ 

จกัรพรรดแิห่งต้าชงิบรภิาษดงัก้องกงัวานทั่วทั้งต�าหนกั ตามด้วยเสยีงตะโกน

ของฮองเฮา แต่ไม่มใีครรู้ว่าทั้งสองทรงมเีรื่องอะไรกนั

“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงเพคะ” นางก�านลัคนสนทิถามอกีครั้ง

“ไม่มอีะไร ข้ากบัฮ่องเต้คยุกนัไม่ลงรอยสกัเท่าไหร่” เพยีงอปัสรยกัไหล่

ขึ้นอย่างไม่ใส่ใจเท่าไรนกั

คุยไม่ลงรอย...แต่รอยนิ้วมอืเตม็พระพกัตร์ฝ่าบาทเลยละส!ิ ใครๆ ก็

เหน็ทั้งนั้น

“ทรงท�าให้ฝ่าบาทกริ้ว รู้บ้างไหมเพคะว่าจะเกิดอันใดขึ้น” หลี่มามา 

คาดเดาอนาคตของเหม่ยเหรนิฮองเฮา กพ็บแต่ความมดืมดิที่ไร้แสงสว่าง 

“พวกเจ้ากลวัว่าข้าจะถูกประหารงั้นหรอื” 

“กใ็ช่น่ะสเิพคะ ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงทรงท�าให้ฝ่าบาทกริ้วยงัไม่พอ ยงั

ทรงท�าร้ายพระวรกายอันล�้าค่าของฝ่าบาทให้บอบช�้าอีก ไม่ถูกประหารก็ต้อง

ถกูขงัในต�าหนกัเยน็เป็นแน่เพคะ” นางก�านลัคนสนทิถงึกบัน�้าตาคลอเบ้า พร้อม

กับความกลัวที่เริ่มครอบคลุมจิตใจ ชีวิตนางไม่ห่วงหรอกว่าจะเป็นหรือตาย

เช่นไร แต่ชีวิตของเหม่ยเหรินฮองเฮาที่นางรักและหวงแหนยิ่งกว่าชีวิตของ

ตนเองนี่สทิี่นางเป็นกงัวลมากที่สุด

“ข้ากแ็ค่ตบพระองค์เบาๆ นั่นเรยีกว่าการท�าร้ายเลยหรอื”

“แค่ผิวของฝ่าบาทเป็นรอยแดงแค่จุดเดียว นั่นก็ถือว่าเป็นการท�าร้าย

พระองค์แล้วเพคะ” หลี่มามาบอกด้วยสีหน้าซีดเผือด “ตอนนี้ฝ่าบาทยังกริ้ว

อยู่ ห้ามฮองเฮาเหนยีงเหนยีงเอ่ยอะไรหรอืท�าให้ขุ่นข้องหมองพระทยัอีกเป็น

อนัขาด รอให้พระทยัเยน็ก่อนแล้วพระนางค่อยไปขอพระราชทานอภยัโทษจาก

พระองค์ ไม่แน่ว่าอาจจะทรงยกโทษให้กเ็ป็นได้” นางก�านลัเสนอแนะทางออก

ที่ดทีี่สุดในตอนนี้
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“ข้าไม่ผิด ฝ่าบาทนั่นแหละผิด พระองค์จะปลุกปล�้าข้า ส่วนข้าก็แค่

ปกป้องร่างกายตนเองเท่านั้น” ใบหน้าอวบอิ่มเชดิสูงขึ้นอย่างคนดื้อแพ่ง

“ฝ่าบาทเป็นถงึโอรสสวรรค์ จะทรงท�าอะไรกไ็ด้ที่ต้องการ” ความหมาย

ของหลี่มามากค็อื เหรนิจงฮ่องเต้ไม่มวีนัผดิ แม้ว่าสิ่งที่พระองค์ท�าจะเลวร้าย

มากแค่ไหนกต็ามแต่

“เผดจ็การชดัๆ”

“ทรงห่วงพระองค์เองบ้างหรือไม่เพคะ” หลี่มามาร้องเตือนด้วยความ

หวงัด ีเริ่มเหนื่อยกบัความดื้อรั้นของเหม่ยเหรนิฮองเฮาเข้าไปทุกท ี

มืออวบยกขึ้นโบกไปมา “ไม่ต้องห่วง ข้ามีทางรอด ข้าไม่ยอมให้ 

เหม่ยเหรนิฮองเฮาสวรรคตก่อนวยัอนัควรเดด็ขาด” เพยีงอปัสรยิ้มในใจ

“จะทรงท�าอนัใดเพคะ” หลี่มามาไม่สามารถคาดเดาพระทยัของเหม่ย- 

เหรนิฮองเฮาได้ เพราะตั้งแต่พระนางฟื้นขึ้นมาในวนันั้น พระนางกก็ลายเป็น

คนใหม่ คนที่หลี่มามาไม่เคยรู้จกัมาก่อน แต่นั่นกลบัท�าให้หลี่มามาพอใจเป็น

อย่างมาก เพราะเหม่ยเหรนิฮองเฮาคนใหม่นั้นทรงร่าเรงิ สดใส และกล้าต่อ

กรกบัอวี้กุ้ยเฟย พระสนมคนโปรดของฝ่าบาทจนอยู่หมดั

ความหวงัที่เหรนิจงฮ่องเต้จะหนักลบัมาทอดพระเนตรพระนางจงึมมีาก

ยิ่งขึ้น แต่หลงัจากเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ กลบัท�าให้ประตูความหวงันั้นปิดดงัปัง

ลงทนัที

เพยีงอปัสรยิ้มหวานให้หลี่มามา ในเมื่อตอนนี้เหรนิจงฮ่องเต้รงัเกยีจ-

เดยีดฉนัท์เธอขนาดนี้ เธอกจ็ะท�าทกุวถิทีางเพื่อเอาคนื ให้พระองค์เปลี่ยนความ

รงัเกยีจนั้นมาเป็นหลงรกัเธอหวัปักหวัป�าแทนอย่างไรละ

ทนีี้แหละ ต�าหนกัเซยีนฟูกงหวักระไดไม่แห้งแน่

จักรพรรดิต้าชิงอย่างไรก็เป็นผู้ชาย เจอมารยาหญิงอย่างเพียงอัปสร 

ไม่ต้องถึงร้อยเล่มเกวียน เอาแค่สิบเล่มก็พอ สุดท้ายไม่ถึงเดือนก็ต้องยอม

สยบมาซบแนบอกของเธออย่างง่ายดายแน่นอน

มาดูกนั...ระหว่างเหรนิจงฮ่องเต้กบัเพยีงอปัสร ใครจะชนะ!



สี่
ปฏิวัติโต๊ะเสวย

วงัหลวงกค็อืตลาดสดดีๆ  นี่เอง...เพยีงอปัสรรู้ซึ้งกค็ราวนี้แหละ

ข่าวลอืหนาหดูงักระฉ่อนไปทั่วพระราชวงัต้องห้าม ว่าความสมัพนัธ์ของ

เหรนิจงฮ่องเต้กบัเหม่ยเหรนิฮองเฮาถงึกาลอวสานและถงึจุดแตกหกั บ้างกว็่า

เหม่ยเหรนิฮองเฮาก�าลงัดวงตก บ้างกซ็บุซบินนิทาคาดการณ์ว่าใครจะมาแทนที่

ฮองเฮาในอนาคต

เหม่ยเหรนิฮองเฮาคนนี้ยงัไม่ตาย ต�าแหน่งนี้เธอไม่มวีนัให้ใครมาแทนที่

ได้หรอก

ร่างอวบอ้วนในชุดสีแดงเลือดหมูลายเมฆตัดกับผิวขาวผ่องของผู้ใส่

ท�าให้ผิวพรรณนั้นขาวผ่องเป็นยองใย วันนี้หลี่มามาแต่งองค์ทรงเครื่องให้ 

เจ้านายของตนงดงามเป็นพิเศษ เนื่องจากเช้านี้เซี่ยวอี้ซุนไทเฮามีรับสั่งให้

ฮองเฮาและพระสนมในวงัหลงัทกุคนเข้าเฝ้า งานนี้จงึเปรยีบเสมอืนงานประชนั

ความงามของเหล่าพระสนมหน้าเก่าหน้าใหม่ และงานนี้นางจะให้เหม่ยเหริน

ฮองเฮาน้อยหน้าใครไม่ได้เดด็ขาด

แต่ที่แน่ๆ เพยีงอปัสรมลีางสงัหรณ์ว่าการรวมตวัของพระสนมวงัหลงั

ในครั้งนี้ วงสนทนาส่วนใหญ่คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเธอกับเหรินจงฮ่องเต้ 
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เป็นแน่

ดงันั้นเธอจะต้องเตรยีมหน้าหนาๆ ให้พร้อมเพื่อสูห้น้ากบัเหล่าพระสนม

ทั้งวงั แต่ยงัไม่ทนัที่ความคดิของเพยีงอปัสรจะสิ้นสุดลง เพยีงแค่ขบวนเสดจ็

ของเหม่ยเหรนิฮองเฮาเสดจ็ออกจากต�าหนกัมุง่หน้าสูต่�าหนกัฉอืหนงิกงซึ่งเป็น

ที่ประทบัของเซี่ยวอี้ซนุไทเฮาหรอืพระพนัปีหลวงของแผ่นดนิต้าชงิ เสยีงซุบซบิ

นินทาก็ดังลอดออกมาจากพวกพระสนมชั้นล่างๆ ที่เดินตามหลังขบวนเสด็จ

มาด้วย เพยีงอปัสรเชดิหน้าสงูขึ้น กายยดืตรง นั่งบนเกี้ยวอย่างมั่นคง ป้ันหน้า

นิ่ง คร้านที่จะสนใจพระสนมเหล่านั้น

เมื่อถึงต�าหนักฉือหนิงกง เพียงอัปสรในต�าแหน่งฮองเฮาจึงเดินเข้าไป

ถวายพระพรไทเฮาทนัท ีนี่เป็นครั้งแรกที่หญงิสาวได้เหน็พระพกัตร์ของไทเฮา

หรอือดตี ‘หลงิอี้หวงกุ้ยเฟย’ ของจกัรพรรดเิฉยีนหลง พระนางมพีระพกัตร์ที่

ทรงเมตตาและยงัคงดูอ่อนเยาว์กว่าหญงิในวยัเดยีวกบัพระนางเป็นอย่างมาก

“ถวายพระพรไทเฮา ขอจงทรงพระเจรญิพนัปี พนัๆ ปีเพคะ”

“ลุกขึ้นเถิดฮองเฮา อย่ามากพิธีเลย” เซี่ยวอี้ซุนไทเฮาเข้าไปประคอง 

พระสุณิสา สายพระเนตรทอดมองมายังเพียงอัปสร ทรงรู้สึกสงสารนาง 

จบัพระทยั พระนางรู้เรื่องเมื่อคนืจนหมดสิ้นจงึไม่โทษเหม่ยเหรนิฮองเฮา แต่

ต้องโทษเหรินจงฮ่องเต้ พระโอรสของตนเอง ที่พระทัยร้อนและไม่อ่อนโยน 

ต่อสตรเีพศอย่างเหม่ยเหรนิฮองเฮาต่างหาก

แล้วเมื่อไรพระนางจะได้เห็นทั้งสองคนรักใคร่กันเสียที ความหวังนั้น

คงรบิหรี่แล้วสนิะ

“ข้าดใีจที่เจ้าหายดแีล้ว วนันี้เป็นวนัด ีข้าจงึเชญิทุกคนมาร่วมงานเลี้ยง

เพื่อเลี้ยงฉลองให้แก่เจ้า” พระนางกล่าวอย่างเอาใจ

“เป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะ” หญิงสาวรับรู้ถึงความอบอุ่นที่ตนเอง

ได้รับจากเซี่ยวอี้ซุนไทเฮา พระนางไม่ได้เสแสร้ง แต่มีน�้าพระทัยกับเธอด้วย 

ใจจรงิ

ผดิกบัพระสนมทั้งหลายที่ยนืเฝ้าแหนไทเฮาอยู่กลางต�าหนกั แม้ใบหน้า
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จะเตม็ไปด้วยรอยยิ้มยนิด ีแต่ในใจร้อนรนราวกบัมไีฟสุมอยู่ในอก ในวงัหลงั

ที่เตม็ไปด้วยอแีร้งอกีาหลายร้อยตวั เหม่ยเหรนิฮองเฮาทรงโชคดทีี่มเีซี่ยวอี้ซนุ

ไทเฮาปกป้องจากนกกาไม่ให้รุมทึ้ง

“แล้วพระพลานามัยของเสด็จแม่เป็นเช่นไรบ้างเพคะ” เพียงอัปสรทูล

ถามตามมารยาทที่เดก็ควรท�าเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่

“สามวนัดสีี่วนัไข้ ข้าชกัจะเดาใจร่างกายตวัเองไม่ถูกแล้วละ” เซี่ยวอี้- 

ซนุไทเฮาตรสัด้วยพระสรุเสยีงขบขนั ราวกบัว่าทรงปลงตกกบัพระวรกายที่ล่วง

เข้าสู่วยัชราแล้ว

“แต่ที่หม่อมฉันเห็น เสด็จแม่ยังคงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงเฉกเช่น

คนหนุ่มสาวอย่างพวกหม่อมฉนัอยู่เลยนะเพคะ” หญงิสาวเอ่ยชมด้วยใจจรงิ 

เพราะภาพเซี่ยวอี้ซุนไทเฮาที่เธอเห็นนั้น พระนางยังคงมีพระสิริโฉมที่งดงาม

ตามวัย ผิวพรรณเปล่งปลั่ง แม้จะมีริ้วรอยแห่งวัยปะปนอยู่บ้าง แต่ก็มิอาจ

กลบความงดงามของพระองค์ได้เลย

บทสนทนาด�าเนินไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเซี่ยวอี้ซุนไทเฮาที่ตรัส

เรื่องเกี่ยวกบัหน้าที่ของพระสนมนางในทั้งหลาย ว่าพวกนางควรท�าหน้าที่ผลติ

ทายาทให้แก่ราชวงศ์ต้าชงิ

หรอืง่ายๆ กค็อื ขยายพนัธุ์ให้แก่เหรนิจงฮ่องเต้ดีๆ  นี่เอง

ภายในงานไม่มีใครกล้าปริปากพูดเรื่องเหรินจงฮ่องเต้กับเหม่ยเหริน

ฮองเฮาสักคน นั่นคงเป็นเพราะพวกนางเกรงพระทัยเซี่ยวอี้ซุนไทเฮาเป็นแน่ 

แต่กด็ ีอย่างน้อยเพยีงอปัสรกไ็ม่ต้องได้ยนิเรื่องนี้ให้ร�าคาญหูอกี

จนงานเลี้ยงใกล้สิ้นสุด...

“ข้าดใีจที่พี่หญงิมพีระพกัตร์สดใสเยี่ยงนี้” เสยีงหวานใสเจ้าเดมิที่เคย

เจอที่พระราชอุทยานหลวง...อวี้กุ้ยเฟย พระสนมคนโปรดของเหรนิจงฮ่องเต้

นั่นเอง 

อวี้กุย้เฟยอยูใ่นชดุคลมุยาวสเีขยีวอมฟ้า ร่างระหงค่อยๆ เดนินวยนาด
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ช้าๆ และมาหยดุอยูต่รงหน้าเซี่ยวอี้ซุนไทเฮากบัเหม่ยเหรนิฮองเฮา ก่อนจะทลู

ต่อทั้งสองพระองค์ด้วยเสยีงหวานใสที่เตม็ไปด้วยการเสแสร้งอย่างแนบเนยีน 

“หม่อมฉนัอวี้กุ้ยเฟย ถวายพระพรไทเฮา ถวายพระพรฮองเฮา หม่อม

ฉนัมาช้าเนื่องจากฝ่าบาททรงรั้งตวัไว ้หากไม่ทูลบอกพระองค์ว่าจะต้องเข้าพบ

ไทเฮาเสียก่อน ฝ่าบาทคงไม่ปล่อยหม่อมฉันมาแน่เพคะ” ไม่มีใครถามอวี้-

กุ้ยเฟย แต่นางกลบัสาธยายเรื่องราวเสยีหมด

เพยีงอปัสรรูเ้จตนาของอกีฝ่าย...นางก�าลงัประกาศตวัว่านางคอืคนโปรด

ของฝ่าบาท

หญิงสาวส่งรอยยิ้มงามที่เต็มไปด้วยความเสแสร้งกลับเช่นเดียวกัน 

“น้องหญงิมาช้าเพราะอยู่รบัใช้ถวายงานฝ่าบาท พวกเราฝ่ายในเข้าใจและยนิดี

ส่งเสรมิเจ้ากนัทุกคน”

“หม่อมฉันดีใจยิ่ง พี่หญิงทรงมีน�้าพระทัยกว้างราวกับแม่น�้าฉางเจียง 

ก่อนจะมาหม่อมฉนัเป็นทกุข์แทนพี่หญงิ แต่เมื่อมาเหน็ท่านมพีระพกัตร์สดชื่น

เช่นนี้ หม่อมฉนักเ็บาใจ” อวี้กุ้ยเฟยจบีปากจบีคอพูดไม่หยุด

ร่างอวบในชดุแดงเลอืดหมผููม้ตี�าแหน่งฮองเฮาแสยะยิ้มน้อยๆ จนไม่มี

ใครทนัได้เหน็รอยยิ้มนั้น “น้องหญงิหมายความถงึเรื่องใด บอกมาเถดิ”

อวี้กุ้ยเฟยอยากจะเอ่ยเรื่องนี้ใจจะขาด แต่ก็เกรงพระทัยไทเฮาซึ่งเป็น

เจ้าของงานนี้ ทว่าเมื่อไม่เหน็ตรสัห้ามอนัใด นางจงึล�าพองใจกล้าพูดถงึเรื่อง 

ที่เกดิขึ้นเมื่อคนืวานเพื่อข่มฮองเฮา

“เรื่องสมัพนัธภาพระหว่างพี่หญงิกบัฝ่าบาท หม่อมฉนัได้ยนิข่าวลอืมา

เพคะ วา่ทั้งสองพระองค์ทรงมปีากเสยีงกนั พอหม่อมฉนัได้ยนิกไ็ม่อยากเชื่อ” 

อวี้กุ้ยเฟยแสร้งท�าสหีน้าตื่นตระหนก “หากข่าวลอืนี้เป็นเรื่องจรงิ หม่อมฉนัก็

รู้สกึเป็นห่วงแทนพี่หญงิยิ่งนกั”

เป็นห่วงเหม่ยเหรนิฮองเฮาหรอืเป็นห่วงต�าแหน่งฮองเฮากนัแน่

“ข้าขอบใจน้องหญงิที่เป็นห่วงในต�าแหน่งฮองเฮา...เอ๊ย ไม่ใช่ส ิห่วงใน

ตวัข้า แต่ข่าวลอืพวกนั้นเจ้าไปฟังจากผู้ใดมาหรอื จงไปฟังเสยีใหม่” หญงิสาว
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เว้นวรรคการพูดเพื่อปรบัลมหายใจ แต่ยงัคงยิ้มหวานหยดย้อยให้แก่พระสนม

คนโปรดของฝ่าบาทเช่นเคย

“ข้ากับฝ่าบาทหาได้มีปากเสียงกันไม่ พระองค์กับข้ายังคงเป็นเหมือน

เดิม บ่ายนี้ข้าว่าจะเสด็จไปหาพระองค์เพื่อน�าเครื่องว่างที่โปรดไปถวายที่ 

พระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยน จะได้เสวยขณะที่ทรงงาน ไทเฮาทรงคดิเหน็ประการ

ใดเพคะ” เพยีงอปัสรหาผู้หนุนหลงั และผู้ที่หนุนหลงักเ็ป็นถงึพระพนัปีหลวง

แห่งต้าชงิเสยีด้วยสิ

หลังจากที่ทรงนิ่งเงียบเพื่อคอยทอดพระเนตรชมอุปรากรฉากใหญ ่

ที่แสดงโดยเหม่ยเหรินฮองเฮากับอวี้กุ้ยเฟยอย่างส�าราญพระหฤทัย เพราะ 

พระสุณิสาคนโปรดของพระนางก�าลังมีชัยชนะในการแสดงครั้งนี้ จึงเอ่ย 

เสรมิทพัเหม่ยเหรนิฮองเฮาร่วมด้วยทนัที

“ข้าว่าเป็นความคดิที่ดเีลยทเีดยีว”

อวี้กุย้เฟยหน้าชาเหมอืนโดนตบกลางท้องพระโรง อตุสา่ห์คดิวา่จะเหน็

พระพักตร์ซีดเผือดหรือไม่ก็น�้าพระเนตรของเหม่ยเหรินฮองเฮาผู้แสนจะ

อ่อนแอ แต่ในขณะนี้อวี้กุ้ยเฟยกลับเห็นพระนางก�าลังยิ้มเยาะอยู่ในพระทัย 

จากฮองเฮาผู้อ่อนต่อโลก บัดนี้กลายเป็นนางพญาสยายปีกกล้าครอบคลุม 

วงัหลงั ซ�้ายงัมเีซี่ยวอี้ซุนไทเฮาคอยหนุนหลงัอย่างแน่นหนา

ไม่ได้การละ...นางคงต้องกลับไปวางแผนการใหม่เพื่อช่วงชิงต�าแหน่ง

ฮองเฮาแห่งต้าชงิมาเป็นของตนเองให้จงได้

“น้องหญงิมอีะไรจะถามข้าอกีหรอืไม่”

“ไม่มเีพคะ”

“แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใดแทนข้าอีกแล้วนะ เพราะข้าจะจัดการเรื่อง

เหล่านี้ด้วยตวัข้าเอง” เพยีงอปัสรพูดขึ้นด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ดูคล้ายจะไม่มี

อะไรแอบแฝง แต่ความจรงิแล้วนั่นเป็นการข่มขู่อวี้กุ้ยเฟยทางอ้อมต่างหาก

ใบหน้างามของอวี้กุ้ยเฟยซีดเผือดเมื่อโดนเหม่ยเหรินฮองเฮาเอาคืน

อย่างเจ็บแสบไปทั้งตัว ตอนนี้จึงท�าได้เพียงยืนตัวสั่นและไม่กล้าเอ่ยสิ่งใด 



76
หงส์เคียงมังกร

ต่อหน้าพระพกัตร์เซี่ยวอี้ซุนไทเฮากบัเหม่ยเหรนิฮองเฮาอกี

เพียงอัปสรรู้สึกพอใจที่ตนสามารถหุบปากของอวี้กุ้ยเฟยได้เป็นผล

ส�าเร็จ แต่คนอย่างนางหุบปากได้ไม่นานหรอก ไม่เย็นนี้หรือพรุ่งนี้ปากของ 

นางกจ็ะเริ่มถากถางเธอใหม่อกีครั้ง หากไม่เชื่อกค็อยดูต่อไปกแ็ล้วกนั

“เสดจ็แม่เพคะ หม่อมฉนัรูส้กึอดึอดัคล้ายหายใจไม่ค่อยออก หม่อมฉนั

ขอทูลลากลบัต�าหนกัก่อนได้หรอืไม่เพคะ” เพยีงอปัสรทูลขอเซี่ยวอี้ซุนไทเฮา

เมื่อรู้สึกเริ่มเบื่อกับบรรยากาศอันน่าอึดอัดที่เต็มไปด้วยสตรีเพศอยู่ร่วมกัน 

นับห้าสิบกว่าชีวิต เสียงคุยจ้อของพวกนางราวกับเสียงนกกระจาบที่หาความ

ไพเราะได้ยาก ดงัเข้าโสตประสาทของเธอจนอื้อองึไปหมด

“ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงรีบกลับไปพักผ่อนที่ต�าหนักเถิด” เซี่ยวอี้ซุนไทเฮา

ตรัสอนุญาตทันที ก่อนจะมีรับสั่งให้ขันทีของตนเองตามหมอหลวงประจ�า 

ราชส�านกัไปตรวจพระอาการของเหม่ยเหรนิฮองเฮาที่ต�าหนกัอกีด้วย

“ขอบพระทยัเพคะ หากไม่มอีนัใดแล้วหม่อมฉนัขอทลูลาเพคะ” เพยีง-

อปัสรถวายพระพรลาไทเฮาตามราชประเพณด้ีวยท่วงท่าทอ่ีอนน้อมและงดงาม

หลงัจากผู้เป็นพระมารดาของแผ่นดนิต้าชงิเสดจ็กลบัไป พระสนมคน

โปรดของเหรินจงฮ่องเต้ก็ท�าได้เพียงมองตามหลังอย่างเคียดแค้น มือบาง 

ก�าหมดัแน่นไม่ยอมคลาย

ฝากไว้ก่อนเถอะ! นวิฮูลู่เหม่ยเหรนิ

 

เมื่อออกมาจากต�าหนักฉือหนิงกง แทนที่เพียงอัปสรจะกลับต�าหนัก

เซียนฟูกง เธอกลับบอกให้เหล่าขันทีแบกเกี้ยวมุ่งหน้าตรงไปยังพระที่นั่ง 

หย่างซนิเตี้ยนแทน

ภารกจิล่ามงักรแผนที่หนึ่งได้เริ่มขึ้นแล้ว...

เพยีงเกี้ยววางลงบนพื้นหน้าประตูก�าแพงพระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยน ขนัที

หน้าประตูก็เข้ามาถวายบังคมและทูลห้ามไม่ให้เหม่ยเหรินฮองเฮาเสด็จเข้าไป

ในพระที่นั่งทนัท ีเพยีงอปัสรขมวดคิ้วด้วยความขุน่มวั แต่กไ็ม่ได้ผลผีลามและ
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ดงึดนัที่จะเข้าไปภายใน ตอนนี้เธอต้องใจเยน็ๆ และค่อยๆ คดิหาทางเข้าไป

ข้างในโดยที่ไม่ต้องมฝ่ีายใดเจบ็ตวัจะเป็นการดกีว่า

“เป็นรบัสั่งของฝ่าบาทหรอื ที่ไม่ทรงอนุญาตให้ข้าเข้าเฝ้า” ร่างอวบอ้วน

นั่งเท้าคางอยู่บนเกี้ยว ท�าท่าทีเกียจคร้านไม่สนใจค�าสั่งขององค์จักรพรรดิ 

เท่าไรนกั

“พ่ะย่ะค่ะฮองเฮาเหนยีงเหนยีง” ขนัทเีฝ้าหน้าประตกูราบทลูอย่างเกรงๆ 

“อย่างนั้นหรือ” เพียงอัปสรฮึมฮัมในล�าคอ “ขอข้าเข้าเฝ้าฝ่าบาทสัก

ประเดี๋ยวมไิด้หรอื”

“เห็นจะมิได้พ่ะย่ะค่ะ” ขันทีหน้าประตูท�าหน้าที่ตามค�าสั่งผู้เป็นเจ้า 

เหนอืหวัอย่างแขง็ขนั

“น่าเสียดายจริงๆ เอาละๆ วันหน้าข้าจะมาใหม่ก็แล้วกัน” หญิงสาว

แสร้งท�าหน้าเศร้าสร้อยที่ตนพลาดโอกาสเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิ จนขันทีหน้า

พระที่นั่งหย่างซินเตี้ยนรู้สึกผิดในใจอย่างบอกไม่ถูก แต่ด้วยค�าสั่งขององค์- 

จกัรพรรด ิข้ารบัใช้ผู้ต�่าต้อยอย่างเขาจงึไม่สามารถท�าอะไรได้ นอกจากให้ก�าลงั

ใจเหม่ยเหรนิฮองเฮาในใจเท่านั้น

“กระหม่อมน้อมส่งเสดจ็ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงพ่ะย่ะค่ะ”

เพยีงอปัสรพยกัหน้าเป็นเชงิเข้าใจ ท�าท่าจะกลบัต�าหนกัของตน แต่จู่ๆ 

ใบหน้าอวบอิ่มกม็ทีท่ีาตื่นตกใจ ก่อนจะเอ่ยบางอย่างขึ้นมา “ถวายพระพรเพคะ

ฝ่าบาท”

เมื่อได้ยินว่าองค์จักรพรรดิแห่งต้าชิงเสด็จมา ขันทีน้อยผู้ใสซื่อรีบหัน

หลงักลบัพร้อมกบัถวายบงัคมผู้เป็นองค์เหนอืหวั ส่วนเพยีงอปัสรใช้โอกาสที่

ขันทีหน้าประตูเผลอรีบวิ่งด้วยความเร็วแสงเข้าไปยังพระที่นั่งหย่างซินเตี้ยน 

อย่างรวดเรว็

ขนัทนี้อยเงยหน้าขึ้น กลบัพบเพยีงความว่างเปล่า ไร้เงาเหรนิจงฮ่องเต้ 

จึงรู้ว่าตนถูกเหม่ยเหรินฮองเฮาหลอกเข้าแล้ว แต่เขาช้ากว่าพระนางไปหลาย 

สิบก้าว เพราะรู้ตัวอีกทีเหม่ยเหรินฮองเฮาก็ทรงพระด�าเนินเข้าไปภายใน 
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พระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยนเสยีแล้ว

ขันทีน้อยถึงกับเข่าทรุดลงไปกับพื้น หากวันนี้ไม่โดนเหรินจงฮ่องเต้

ลงโทษเฆี่ยนตจีนหลงัลาย เขากค็งโดนเนรเทศไปท�างานห้องซกัล้าง โทษฐาน

ที่ท�าหน้าที่บกพร่อง ปล่อยให้เหม่ยเหรินฮองเฮาเสด็จเข้าไปในพระที่นั่ง 

หย่างซนิเตี้ยนได้ส�าเรจ็

ภายในพระที่นั่งหย่างซนิเตี้ยนซึ่งเป็นทั้งท้องพระโรงว่าราชการและที่

ประทับขององค์จักรพรรดิแห่งต้าชิง ร่างสูงประทับบนพระเก้าอี้ลายมังกร 

ทรงงานตั้งแต่เช้ายนับ่ายไม่ได้หยุดพกั แม้ว่าข้าราชบรพิารทุกคนจะเป็นห่วใน 

พระพลานามัยของโอรสสวรรค์ แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปกราบทูลให้ทรง 

ผ่อนคลายพระอิริยาบถสักคน เพราะรู้กันว่าหากใครเข้าไปขวางพระเนตร

พระกรรณในขณะที่ทรงงานอย่างเคร่งเครยีดนั้น...คนผู้นั้นไม่ได้ตายดแีน่ๆ 

แต่มีเพียงคนเดียวที่กล้าต่อกรและกล้ากราบทูลขณะที่ฝ่าบาททรงงาน

กค็อืเฉนิกงกง

เฉินกงกง ขันทีสูงวัยอายุย่างเข้าเลขหก ด้วยประวัติการท�างานรับใช้

องค์จักรพรรดิถึงสองรัชสมัย คือจักรพรรดิเฉียนหลงและจักรพรรด ิ

องค์ปัจจุบนั เขาจงึเป็นขนัทชีั้นผู้ใหญ่ที่ใครๆ ต่างเคารพและย�าเกรง รวมทั้ง

เหรนิจงฮ่องเต้กท็รงเป็นหนึ่งในนั้นด้วย

ด้วยเหตุนี้เฉินกงกงจึงกล้าแบกหน้าของตนเดินดุ่มๆ เข้าไปกราบทูล

เรื่องเร่งด่วนบางอย่างที่อาจท�าให้เหรินจงฮ่องเต้รู้สึกขัดพระเนตรพระกรรณ

อย่างเลี่ยงไม่ได้

“ฝ่าบาท ฮองเฮาเสดจ็มาพ่ะย่ะค่ะ” เฉนิกงกงรายงานให้เหรนิจงฮ่องเต้

ทรงทราบตามหน้าที่ของตนอย่างเกรงๆ 

พระพกัตร์ของเหรนิจงฮ่องเต้เงยขึ้นจากกองพระราชกฤษฎกีา พระขนง

ขมวดเป็นปมด้วยความสงสัยว่าเหม่ยเหรินฮองเฮายังกล้าโผล่หน้ามาที่นี่ด้วย

ตนเองอีกหรือ นี่นางคงลืมไปแล้วกระมังว่าเมื่อคืนท�าอะไรโอรสสวรรค์อย่าง
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พระองค์ไว้ หรอืนางจะมาขอพระราชทานอภยัโทษเรื่องเมื่อคนืที่ตบพระพกัตร์

จนเจบ็แสบ คดิได้เช่นนั้นมุมพระโอษฐ์กแ็สยะยิ้มเยน็ยะเยอืก คดิว่าพระองค์

จะทรงยกโทษให้ง่ายๆ อย่างนั้นส ิอย่าหวงัเลยเหม่ยเหรนิฮองเฮาเอ๋ย

“ข้าบอกพวกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าห้ามนางเข้ามาที่นี่” ฮ่องเต้ตรัสเน้น 

ค�าว่า ‘ห้าม’ อย่างชัดถ้อยชัดค�า ก่อนจะตบพระหัตถ์ลงบนโต๊ะทรงงาน 

อย่างแรง เพื่อสื่อให้ทุกคนรู้ว่าอย่าได้เอาเรื่องของเหม่ยเหรินฮองเฮามากวน

พระทยัของพระองค์เดด็ขาด

“แต่ตอนนี้ฮองเฮาทรงรออยู่หน้าห้องทรงพระอักษรแล้วพ่ะย่ะค่ะ 

ฝ่าบาท” เฉนิกงกงกย็งัคงตื๊อไม่เลกิ ใจหนึ่งกไ็ม่อยากขดัพระราชกระแสรบัสั่ง

ขององค์จักรพรรดิ ทว่าอีกใจก็สงสารเหม่ยเหรินฮองเฮา คอยเอาใจช่วย

พระนางให้ปรบัความเข้าใจกบัเหรนิจงฮ่องเต้โดยเรว็ที่สุด

“เฉนิกงกง ใครเป็นนายของเจ้า” ฮ่องเต้ตรสัถามด้วยพระสุรเสยีงเข้ม

“ฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ” เฉนิกงกงกราบทูลตามความจรงิ

“บอกฮองเฮาว่าข้าไม่...” ไม่ทันที่จะตรัสว่า ‘ไม่อนุญาตให้นางเข้าเฝ้า’ 

เสียงของเหม่ยเหรินฮองเฮาพร้อมกับร่างอวบอ้วนก็โผล่เข้ามาให้ห้องทรง 

พระอกัษร

“เหม่ยเหรินฮองเฮาถวายพระพรเพคะฝ่าบาท ขอจงทรงพระเจริญ 

หมื่นปี หมื่นๆ ปี” เพยีงอปัสรลากเสยีงยาว จงใจยั่วโมโหอกีฝ่าย

“ข้ายังไม่อนุญาตให้เจ้าเข้ามา แต่เจ้ากลับเข้ามาที่นี่โดยไม่รอค�าสั่ง 

ของข้า” ร่างสูงประทบับนพระเก้าอี้มงักรกลางห้องทรงพระอกัษรเอ่ยขึ้นอย่าง

เกรี้ยวกราด ยิ่งเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกว้างโดยไม่สะทกสะท้าน 

ต่อสิ่งที่นางท�ากบัพระองค์ไว้เมื่อคนื ไฟแห่งความโกรธกย็ิ่งปะทมุากขึ้นกว่าเดมิ

“เพราะหม่อมฉันรู้ว่าพระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าน่ะสิเพคะ 

หม่อมฉันจึงต้องฝ่ากลุ่มขันทีหน้าพระที่นั่งเข้ามา” หญิงสาวกราบทูลอย่างไม่ 

รู้ร้อนรู้หนาว

ในเมื่อนางรู้...แต่กย็งัท�า ช่างกล้าหนกั!
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พระเนตรด�าขลบัจ้องใบหน้าอวบอิ่มอยูค่รูห่นึ่ง ราวกบัก�าลงัสะกดกลั้น

อารมณ์พโิรธให้ลดลง แม้เมื่อคนืจะพโิรธเหม่ยเหรนิฮองเฮามาก แต่บดันี้ความ

พโิรธนั้นได้ลดลงไปบางส่วน ทว่ากย็งัคงเหลอือยู่ จงึทรงไม่ได้ตรสัไล่นางไป

ทนัท ีเพราะก�าลงัอยากทอดพระเนตรอะไรบางอย่าง

ทรงอยากเห็นนักว่านางจะท�าอย่างไรให้พระองค์ยอมเสด็จไปต�าหนัก

เซยีนฟูกง

“หม่อมฉนัมาเพยีงครู่เดยีว หาได้รบกวนเวลาทรงงานของพระองค์ไม่ 

วันนี้ห้องเครื่องของต�าหนักหม่อมฉันท�าหลีว์ต๋ากุ่น ขนมที่พระองค์โปรดมา

ถวายเพคะ”

หลี่มามาผู้รู้งานน�าเครื่องว่างจดัใส่จานอย่างงดงาม ก่อนจะน�ามาถวาย

บนโต๊ะทรงพระอักษร เหรินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรขนมในจานนั้นทว่าไม่ได้

ตรสัอนัใด

หญงิสาวรู้ว่าคนอย่างเหรนิจงฮ่องเต้คงไม่สนพระทยัแค่ขนมจานเดยีว

หรอก แต่เธอวางแผนการเอาไว้แล้ว เธอจะถวายขนมหลีว์ต๋ากุ่นให้เสวย 

ทกุวนั เพยีงอปัสรไม่ได้ค�านงึถงึผลลพัธ์ที่ได้ในส่วนที่เธอท�าตรงนี้หรอก นี่เป็น

แค่แผนการเสรมิย่อยๆ ที่จะค่อยๆ ละลายจติใจที่ด้านชาของฝ่าบาทต่างหาก

เหน็หลีว์ต๋ากุ่นทุกวนักเ็ปรยีบเสมือนเหน็หน้าเหม่ยเหรนิฮองเฮาทุกวนั 

และเธอจะท�าให้พระองค์รู้สกึว่า ทุกช่วงเวลาของพระองค์นั้นมแีต่เหม่ยเหรนิ

ฮองเฮาเท่านั้น

“เห็นว่าพระองค์โปรด เดี๋ยวหม่อมฉันจะให้หลี่มามาน�ามาถวายให้ 

ทุกวนันะเพคะ”

ใบหน้าอวบอิ่มยิ้มหน้าบานจนรู้สกึเมื่อยเหงอืก ท�าไมการจะเอาใจบุรุษ

ด้านชาอย่างเหรินจงฮ่องเต้จึงยากเสียจริง จ�าเป็นจะต้องปั้นหน้ายิ้มแย้มและ

ต้องพดูจาสวยหรใูห้ทรงหลงกล ทั้งที่ความจรงิแล้วเธออยากจะต่อยพระพกัตร์

ให้ทรงสลบแล้วลากพระองค์เข้าต�าหนักเซียนฟูกงเสียให้สิ้นเรื่อง แต่ถ้า 

ขืนเธอท�าเช่นนั้นมีหวังศีรษะไม่อยู่บนบ่า หรือไม่ก็คงโดนสับเป็นชิ้นๆ อย่าง
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แน่นอน

หญิงสาวจึงยอมใจเย็นเพื่อรอคอยเวลานั้น เพียงอัปสรรู้ว่าคนอย่าง 

เหรนิจงฮ่องเต้นั้นหาได้ล่อลวงง่ายๆ ไม่ ทุกอย่างต้องใช้เวลา ไม่ควรท�าอะไร

ผลผีลามจนมงักรรู้ตวัเดด็ขาด

“เจ้าไม่คิดว่าถ้าข้ากินหลีว์ต๋ากุ่นทุกวันแล้วข้าจะไม่เลี่ยนหรือเบื่อมัน

หรอื” ค�าตรสันั้นมคีวามนยัแอบแฝง

“หากทรงเลี่ยน ให้เฉนิกงกงถวายชาแก้เลี่ยนได้เพคะ หากทรงเบื่อ ก็

ให้เฉนิกงกงหรอืขนัทเีหล่านี้กนิกไ็ด้เพคะ ขอเพยีงทรงอนุญาตให้น�าหลว์ีต๋ากุ่น 

ขึ้นถวายทุกวนักพ็อ หมดธุระของหม่อมฉนัแล้ว ขอทูลลาเพคะ”

องค์จักรพรรดิทอดพระเนตรร่างอวบอ้วนที่เพิ่งออกจากห้องทรงพระ

อักษรไป นางคงวิปลาสไปแล้วเป็นแน่ที่กล้าเข้ามาในพระที่นั่งหย่างซินเตี้ยน

แห่งนี้ หรอืนางความจ�าเสื่อม หลงลมืว่าเมื่อคนืนางตบพระพกัตร์ของพระองค์

จนพระปรางแดงเป็นปื้น บดันี้รอยแดงนั้นแม้จะจางลงแล้ว แต่กย็งัคงปรากฏ

เป็นหลกัฐานความโอหงัของนางอยู่

ตบพระองค์ยงัไมพ่อ นางยงักลา้พดูว่าจะท�าใหพ้ระองค์กลบัไปเหยยีบ

ต�าหนกัเซยีนฟกูงอกีครั้ง แค่ขนมหลว์ีต๋ากุน่จานเดยีวจะท�าให้พระองค์พระทยั

อ่อนอย่างนั้นหรอื ไม่มวีนันั้นเดด็ขาด พระองค์จะคอยทอดพระเนตรเหม่ย- 

เหรนิฮองเฮาว่าจะพยายามได้สกักี่น�้า จะว่าไปพรุ่งนี้กค็งยอมแพ้แล้ว

หรอืไม่กส็องวนั หรอืสามวนั ให้นานสุดกแ็ค่เจด็วนัละมั้ง...

ดจีรงิ มเีรื่องสนุกให้ท�าคลายเบื่อระหว่างที่ทรงงาน

“ฝ่าบาทแย้มพระสรวลหรือพ่ะย่ะค่ะ” เฉินกงกงเห็นฝ่าบาทแย้ม 

พระสรวลที่มุมปากหลงัจากที่เหม่ยเหรนิฮองเฮาเสดจ็จากไป จงึรู้สกึแปลกใจ

กบัท่าทขีองเหรนิจงฮ่องเต้ที่ทรงดูอ่อนลงจากเมื่อครู่ 

เป็นเรื่องที่เฉนิกงกงไม่คาดคดิว่าตนเองจะได้เหน็...

“เฉนิกงกง!”

พระสุรเสียงดังตะโกนชื่อขันทีคนสนิท เฉินกงกงจึงรีบเผ่นแน่บหนี 
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เหรนิจงฮ่องเต้ ก่อนที่ก้นของเขาจะโดนฝ่าพระบาทขององค์จกัรพรรดเิตะเข้า

เสยีก่อน

หลังจากที่ไม่มีใครมากวนพระทัยอีก จึงทรงอ่านพระราชกฤษฎีกาต่อ 

และในขณะที่ทรงงานอยู่นั้น พระหัตถ์ก็หยิบขนมหลีว์ต๋ากุ่นเข้าพระโอษฐ์ 

ชิ้นแล้วชิ้นเล่าจนหมดจานอย่างลมืพระองค์

หลังกลับมาจากพระที่นั่งหย่างซินเตี้ยนก็ถึงเวลาอาหารเย็นพอด ี 

เพียงอัปสรอยู่ที่โต๊ะเสวย มองอาหารบนโต๊ะนับเก้าสิบอย่างที่วางเรียงราย 

เตม็โต๊ะจนหาช่องว่างไม่ได้

นี่แหละหนาที่เขาเรยีกว่าโต๊ะจนี...แค่ฮองเฮายงัมอีาหารบนโต๊ะมากมาย

ก่ายกองเยี่ยงนี้ แล้วฮ่องเต้ซึ่งเป็นถึงผู ้ปกครองแผ่นดินต้าชิงจะมีพระ

กระยาหารบนโต๊ะเสวยมากมายแค่ไหน

ในวังหลวงว่ากันว่าหากมีต�าแหน่งสูงศักดิ์หรือต�่าศักดิ์จะได้รับปริมาณ

อาหารแตกต่างกนั อย่างเช่นเธอที่มตี�าแหน่งฮองเฮา ในหนึ่งวนัจะได้รบัวตัถดุบิ

เป็นหมหูนึ่งถาด ซึ่งกป็ระมาณเกอืบสบิกโิลกรมั แกะหนึ่งถาด ไก่และเป็ดอย่าง

ละตวั ดูแต่ละอย่างส ิมโีปรตนีและไขมนัแทบทั้งนั้น แล้วจะไม่ให้เหม่ยเหรนิ

ฮองเฮาอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้อย่างไร หรืออย่างจักรพรรดิเฉียนหลงที่เสวย 

พระกระยาหารทั้งแมนจูและฮั่นรวมกว่าร้อยชนดิ หากเป็นเพยีงอปัสร ไขมนั 

คงจุกคอตายพอดี

“หลี่มามา” เพยีงอปัสรกวกัมอืเรยีกนางก�านลัคนสนทิพลางมองอาหาร

บนโต๊ะไปพลาง

“ข้าว่าเราควรจะปฏวิตัโิต๊ะเสวยเสยีใหม่” ขนืให้เธอกนิทั้งโต๊ะ มหีวงั-

เหม่ยเหรินฮองเฮาไขมันอุดตันเส้นเลือด หรือไม่ก็ความดันโลหิตสูงจนสิ้น 

พระชนม์เป็นแน่

“ปฏวิตั?ิ” หลี่มามาท�าหน้างุนงงเพราะไม่เข้าใจความหมาย

“ปฏวิตัอิาหารบนโต๊ะนี้ให้ลดลง” เพยีงอปัสรชี้แจงอย่างใจเยน็ 
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“ทรงท�าเยี่ยงนั้นไม่ได้เพคะ โต๊ะเสวยของฝ่าบาทกับฮองเฮาแสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินต้าชิง หากทรงลดเครื่องเสวยพวกนี้ลง นั่น

แสดงถึงความยากแค้นของแผ่นดินเรานะเพคะ” หลี่มามาทูลต่อผู้เป็นนาย 

ด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด

หญงิสาวกมุขมบั จะเปลี่ยนแปลงอะไรสกัอย่างในวงัหลวงช่างเป็นสิ่งที่

ยากล�าบากนกั ไหนจะต้องค�านงึถงึบรรพบุรุษและค�านงึถงึแผ่นดนิเสมอ

“แต่ที่ข้าท�าเยี่ยงนี้ข้ามเีหตุผล” คงต้องงดัไพ่ตายใบสุดท้ายสนิะ

“เหตุผลอนัใดเพคะ”

“การที่ข้าลดเครื่องเสวยบนโต๊ะก็เพื่อฝ่าบาท” เพียงอัปสรยกเหรินจง

ฮ่องเต้ขึ้นมาอ้าง เพราะเธอรู้ว่าพวกนางในมักจะต้องการเป็นหนึ่งในพระทัย

องค์จกัรพรรด ิหากสิ่งใดที่ฝ่าบาทโปรด พวกนางกจ็ะขวนขวายหาสิ่งนั้น หรอื

ท�าสิ่งนั้นเพื่อให้ฝ่าบาทสนพระทยั หากนางท�าส�าเรจ็ พวกนางกจ็ะเป็นคนโปรด

ของพระองค์ในที่สุด 

“เพื่อฝ่าบาท...อย่างไรเพคะ” หลี่มามายงัมองไม่เหน็ถงึเหตุผลนั้น

“การลดเครื่องเสวยจะท�าให้ข้าน�้าหนกัลดลง พอข้าน�้าหนกัลด ข้ากจ็ะ

สวย พอขา้สวย ฝ่าบาทกจ็ะสนพระทยัและโปรดข้าอย่างไรละ่” ยกแม่น�้าทั้งห้า

มาหลี่มามาก็ไม่ยอมท�า แต่พอยกเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับฝ่าบาท พูดไม่กี่ค�า 

หลี่มามากย็อมหมด

“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงทรงพระปรชีายิ่งนกั ถ้าอย่างนั้นรบัสั่งมาเลยเพคะ 

ว่าจะทรงปฏวิตัอิย่างไรบ้าง” นางก�านลัคนสนทิกระตอืรอืร้นขึ้นมาทนัที

ร่างอวบอ้วนเดนิไปมารอบๆ โต๊ะเสวย พลางอธบิายให้หลี่มามาเข้าใจ

วธิปีฏวิตัเิครื่องเสวยซึ่งเป็นแผนหลกัในภารกจิล่ามงักร

“ไดเอตคอืหวัใจส�าคญัของการปฏวิตัใินครั้งนี้”

“ไดเอต?” หลี่มามางุนงงกบัค�าศพัท์ที่ไม่คุ้นหู

“อย่างแรก ในแต่ละมื้อข้าขอข้าวครึ่งถ้วยและขออาหารแค่สามอย่าง” 

เพยีงอปัสรแจงเมนูอาหารบนโต๊ะที่จะต้องกนิในมื้อหน้าและมื้อต่อๆ ไป
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“พระกระยาหารแค่สามอย่างมนัจะพอหรอืเพคะฮองเฮาเหนยีงเหนยีง” 

หลี่มามาไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง ฮองเฮาแห่งต้าชิงในรัชสมัยเหรินจงฮ่องเต้ 

จะเสวยอาหารมื้อละสามอย่างแค่นั้นหรอื หากประวตัศิาสตร์จารกึไว้ ลกูหลาน

คงเข้าใจว่าแผ่นดนิต้าชงิในสมยันี้ขาดแคลนและแร้นแค้นพชืพรรณธญัญาหาร

เป็นแน่

“พอส ิท�าไมจะไม่พอ” ในยคุปัจจบุนัตอนไม่มเีงนิ แค่บะหมี่กึ่งส�าเรจ็รปู

ซองเดียวต่อมื้อยังพอเลย นับประสาอะไรกับข้าวหนึ่งถ้วยและกับข้าวอีกตั้ง

สามอย่าง ถือว่าเยอะพอสมควรหากเทียบกับในยุคปัจจุบันด้วยซ�้า “ขอเป็น

อาหารครบห้าหมู่ตามธงโภชนาการกพ็อแล้ว”

หลี่มามาท�าหน้างงไปใหญ่ ค�าว่าห้าหมู่? ธงโภชนาการ? ที่ฮองเฮาตรสั

คอือะไร

“เอาเป็นว่าข้าจะจดรายการอาหารในแต่ละมื้อให้ก็แล้วกัน เน้นผัก 

เน้นผลไม้ และกอ็อกก�าลงักายเผาผลาญอาหารที่กนิเข้าไปในแต่ละวนั”

“เสวยน้อยเพยีงนั้นจะทรงยนืไหวหรอืเพคะ” หลี่มามากล่าวด้วยความ

เป็นห่วง

“ครั้งแรกย่อมล�าบาก ครั้งต่อไปเราจะสบาย” หญิงสาวยืดอกอย่าง 

ภาคภูมใิจ ขอเวลาไม่กี่เดอืนเธอจะเปลี่ยนฮองเฮาอ้วนกลมคนนี้ให้กลายเป็น

สาวงามสะคราญโฉมจนวงัหลวงตะลงึให้ได้ แล้ววนัที่เหรนิจงฮ่องเต้หรอืมงักร

จอมโอหงัแห่งต้าชงิพ่ายแพ้กจ็ะมาถงึ ใบหน้ากลมมนมรีอยยิ้มแสยะที่มุมปาก 

จนิตนาการถงึอนาคตที่ยงัมาไม่ถงึอย่างย่ามใจ

อยากให้ถงึวนันั้นเรว็ๆ จรงิๆ

 

ภายในท้องพระโรงของพระที่นั่งหย่างซินเตี้ยน หลังจากที่เหรินจง

ฮ่องเต้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปรึกษาว่าราชการกับเหล่าขุนนางเสร็จสิ้น 

กท็รงนกึอยากเสดจ็พระราชด�าเนนิไปอทุยานหลวงเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ก่อน

ที่จะเสด็จออกจากพระที่นั่ง ก็ทอดพระเนตรจานขนมหลีว์ต๋ากุ่นที่เสวยเพียง
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แค่ครึ่งหนึ่ง มุมพระโอษฐ์ยกขึ้นเลก็น้อยคล้ายจะแย้มพระสรวลกไ็ม่ใช่ จะมี

พระพกัตร์นิ่งเฉยกไ็ม่เชงิ

หลายวันมานี้ต�าหนักเซียนฟูกงมักจะส่งขนมหลีว์ต๋ากุ่นมาให้ทุกวัน 

ไม่ขาด ขาดกแ็ตฮ่องเฮาที่ไม่ได้เป็นผู้มาถวายขนมดว้ยตนเอง พระองค์จงึทรง

แปลกพระทัย เห็นนางประกาศกร้าวว่าจะท�าทุกวิถีทางให้พระองค์เสด็จไป

ต�าหนกัเซยีนฟกูง ทรงคาดการณ์ไว้ว่านางคงจะมาถวายขนมด้วยตนเองทกุวนั 

เพราะจะท�าให้พระองค์เหน็ถงึความพยายามเอาใจใส่ของนางจนท�าให้พระองค์

พระทยัอ่อน

แต่นี่นางมาพร้อมกบัขนมแค่วนัแรกวนัเดยีว...ส่วนวนัอื่นๆ กลบัหาย

หน้าไป มเีพยีงแค่นางก�านลัจากต�าหนกัเซยีนฟูกงมาส่งขนมแทน

นี่กผ็่านมาสบิวนัแล้ว หรอืว่านางจะยอมแพ้

สงสัยครั้งนี้พระองค์จะเป็นฝ่ายกุมชัยชนะ แต่พระองค์ก็รู้สึกแปลกๆ 

เหม่ยเหรินฮองเฮาคนนี้ที่พระองค์เพิ่งรู้จัก นางมีดวงตาที่สุกใส ทว่าแฝงไป

ด้วยแววดื้อรั้นต้องการเอาชนะ เป็นไปไม่ได้ที่นางจะยอมยกธงขาว หรอืว่านาง

ก�าลงัคดิวางแผนอนัใดอยู่หรอืเปล่า ครั้นจะไปดูที่ต�าหนกัเซยีนฟูกงกท็�าไม่ได้ 

เพราะตรัสท้าพนันกับเหม่ยเหรินฮองเฮาไว้ ทรงท�าได้เพียงให้เฉินกงกงไป

สอดแนมที่ต�าหนกัเซยีนฟูกงแทน

ส�าหรบัเฉนิกงกงนั้นไม่เข้าใจอย่างยิ่งว่าฝ่าบาททรงส่งตวัเขาไปสอดแนม

เหม่ยเหรนิฮองเฮาเพื่อเหตุผลอะไร หรอืฝ่าบาทจะไม่ไว้พระทยัฮองเฮา เหตุนี้

ช่างน่าคดิ แต่เมื่อเจ้านายสั่ง มหีรอืลูกน้องอย่างเขาจะไม่ท�าตาม

จงึเป็นเหตุให้เฉนิกงกงต้องมารายงานองค์จกัรพรรดแิทบทุกวนั เกี่ยว

กับความเคลื่อนไหวของเหม่ยเหรินฮองเฮา และเหรินจงฮ่องเต้มักจะได้รับ 

การรายงานผลการสอดแนมที่ท�าให้แปลกพระทยัไม่ซ�้าวนั

“วันนี้ที่ต�าหนักเซียนฟูกง โต๊ะเสวยของฮองเฮามีแค่ผัดผักรวมกับ 

เนื้อปลาย่างแค่นั้นพ่ะย่ะค่ะ”

“วนันี้ที่ต�าหนกัเซยีนฟูกง มื้อพระกระยาหารว่าง ฮองเฮาทรงงดเครื่อง
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คาวหวานจากห้องเครื่องพ่ะย่ะค่ะ”

นางก�าลังอดอาหารประท้วงพระองค์อย่างนั้นหรือ คิดจะใช้ลูกไม้นี้ 

เรยีกร้องความสนใจ ไม่มวีนัหรอกฮองเฮาเอ๋ย

“วนันี้ที่ต�าหนกัเซยีนฟูกง ฮองเฮาทรงวิ่งรอบต�าหนกัแต่เช้าพ่ะย่ะค่ะ”

นางก�าลังทรมานร่างกายตนเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพระองค์

อย่างนั้นหรอื

“วนันี้ที่ต�าหนกัเซยีนฟูกง ฮองเฮาทรงปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัเช่นเดมิ 

คอืตื่นพระบรรทมแต่เช้าเพื่อวิ่งรอบต�าหนกั เสวยพระกระยาหารปรมิาณน้อย  

และตอนเยน็กท็รงวิ่งรอบต�าหนกัอกีครั้งพ่ะย่ะค่ะ” เฉนิกงกงถวายรายงานแก่ 

เหรินจงฮ่องเต้อย่างแข็งขัน และท�าหน้าที่เป็นนักสอดแนมที่ดีไม่ขาดตก

บกพร่องเลยสกัวนั เขาเฝ้าดูเหม่ยเหรนิฮองเฮาทกุวนั ไม่เหน็พระนางจะมท่ีาที

พริุธแต่อย่างใด มแีต่พฤตกิรรมของพระนางเท่านั้นที่แปลก

เหรินจงฮ่องเต้เคาะพระดรรชนีเป็นจังหวะลงบนโต๊ะทรงพระอักษร

ราวกบัก�าลงัใช้ความคดิ

“นางก�าลังคิดการณ์อันใดกัน” ทรงพึมพ�าเสียงเบา แต่เฉินกงกงที่ยืน

อยู่ข้างกายได้ยนิชดั จงึถวายรายงานเพิ่มเตมิให้พระองค์ฟัง

“เหน็คนที่ต�าหนกัเซยีนฟกูงบอกมาว่าพระนางก�าลงัไดเอตอยูพ่่ะย่ะค่ะ”

เมื่อสดบัรบัฟังค�าที่ไม่คุ้นหู พระขนงกข็มวดเป็นปมคล้ายผูกเงื่อน 

“ไดเอตคอือะไร”

“ทูลฝ่าบาท...กระหม่อมก็ไม่ทราบ” ขันทีอย่างเขาหมดปัญญาที่จะ

กราบทูลฝ่าบาท “หรอืถ้าฝ่าบาททรงอยากทราบ เสดจ็ไปถามฮองเฮาที่ต�าหนกั

เลยดไีหมพ่ะย่ะค่ะ”

ยังไม่ทันที่เฉินกงกงจะพูดจบ ดวงตาของขันทีคนสนิทก็สบเข้ากับ

พระเนตรขวางขององค์จักรพรรดิอย่างจัง เขารีบหุบปากและไม่กล้าเอ่ยอะไร

ต่อ

เฉนิกงกงลูบคอตนเอง คอเกอืบขาดแล้วเรา!
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“เหตุใดข้าต้องอยากรู้ และเหตุใดข้าจะต้องไปต�าหนักเซียนฟูกงด้วย” 

พระหตัถ์ตบโต๊ะดงัปัง พระสุรเสยีงเริ่มมแีววกริ้ว

“ใช่พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาทตรสัถกูแล้ว” ขนัทคีนสนทิรบีเอ่ยเอาใจเจ้าแผ่นดนิ 

สาบานกบัตนเองเลยว่าจะไม่เอ่ยเรื่องนี้ให้เข้าพระกรรณพระองค์โดยเดด็ขาด

“ถ้าอย่างนั้นเสดจ็ไปอทุยานหลวงเลยดไีหมพ่ะย่ะค่ะ” เฉนิกงกงเปลี่ยน

เรื่องทันที ตอนนี้เหรินจงฮ่องเต้ยังกริ้วอยู่ หากได้เสด็จพระราชด�าเนินไป 

อุทยานหลวงเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ อาจท�าให้คลายความกริ้วลงกเ็ป็นได้

ค�าแนะน�าของเฉนิกงกงท�าให้องค์จกัรพรรดทิรงเหน็ด้วย ร่างสงูลกุจาก

พระเก้าอี้มังกรเพื่อทรงพระด�าเนินออกจากพระที่นั่งหย่างซินเตี้ยนไปอุทยาน

หลวง ขณะที่ก้าวพระบาทไปเรื่อยๆ จู่ๆ ก็ทรงหยุดแล้วหันพระพักตร์มาหา 

เฉนิกงกง และตรสัอะไรบางอย่างกบัขนัทคีนสนทิ

“ก่อนจะไปอุทยานหลวง ข้าจะไปหาซูกุ้ยเฟยที่ต�าหนักก่อน วันนี้ข้า

อยากฟังนางขบัร้องเพลงสกัเพลงก่อนไปอุทยานหลวง”

“ถ้าอย่างนั้นกระหม่อมจะไปบอกคนของต�าหนกัชซูวิกงให้เตรยีมพร้อม

ก่อนฝ่าบาทเสด็จถึงพ่ะย่ะค่ะ” ทูลรายงานฝ่าบาทจบก็นึกเฉลียวใจบางอย่าง 

ขึ้นมา

ต�าหนักชูซิวกงอยู่ข้างต�าหนักเซียนฟูกงของเหม่ยเหรินฮองเฮามิใช่

หรอื...หรอืว่าเขาคงอุปาทานไปเอง แต่กเ็ป็นไปได้ที่จะเสดจ็ไปต�าหนกัชูซวิกง

เพื่อบังหน้า ความจริงแล้วทรงอยากทราบและเห็นความเคลื่อนไหวของใคร

บางคนที่ต�าหนกัเซยีนฟูกงมากกว่า

ใครคนนั้นกค็อื...เหม่ยเหรนิฮองเฮา

เขาเคยเป็นขันททีี่รับใช้จักรพรรดเิฉียนหลงมาก่อน จงึเคยพบฝ่าบาท

องค์ปัจจุบันในขณะทรงด�ารงพระยศเป็นเจียชินอ๋อง และได้มีโอกาสรับใช้ 

ฝ่าบาทเมื่อทรงครองราชย์ ท�าไมจะไม่รูพ้ระอปุนสิยัด้านเสยีที่ชอบดื้อแพ่งและ

วางท่าของฝ่าบาท แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง ตั้งแต่อภิเษกกับเช่อฝูจิ้นนิวฮูลู่- 

เหม่ยเหรนิเปน็พระชายารองครั้งเป็นเจยีชนิอ๋อง ฝ่าบาทหาได้สนพระทยัในตวั 
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พระนางไม่ แม้พระนางจะเป็นพระชายาที่จกัรพรรดเิฉยีนหลงพระราชทานให้

แก่พระโอรสกต็าม ทรงปล่อยพระนางให้อยู่ในต�าหนกัเพยีงล�าพงั นานครั้งที่

จะได้พูดจาปราศรยักนั

จวบจนถึงบัดนี้ เจียชินอ๋องทรงเป็นถึงเหรินจงฮ่องเต้ และเช่อฝูจิ้น 

นวิฮูลูเ่หม่ยเหรนิทรงขึ้นเป็นฮองเฮาแทนฮองเฮาพระองค์ก่อนที่สิ้นพระชนม์ไป

เมื่อต้นรัชสมัยเจียชิ่ง ความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ก็ยังคงเหมือนเดิม 

คอืเฉยชาและเพกิเฉยต่อกนั แต่อยู่ๆ วนันี้ฝ่าบาทกลบัทรงอยากรู้ชวีติความ

เป็นอยู่ของเหม่ยเหรินฮองเฮาขึ้นมาเสียดื้อๆ ถึงขั้นให้เฉินกงกงไปสอดแนม 

เหม่ยเหรนิฮองเฮาที่ต�าหนกั

อะไรคอืเหตุผลที่ฝ่าบาทท�าเช่นนั้น

หรอืฮองเฮาจะทรงเล่นคุณไสยใส่ฝ่าบาท

ข้อนี้เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเหม่ยเหรินฮองเฮาเป็นถึงพระมารดาของ

แผ่นดนิ อกีทั้งยงัเป็นสตรหีนึ่งเดยีวที่เคยีงคูฝ่่าบาท จะทรงเล่นคณุไสยไปเพื่อ

อะไรกนั

หรอืฝ่าบาทจะสนพระทยัฮองเฮาขึ้นมา...ข้อหลงันี้น่าคดิ

เฉนิกงกงไม่อยากเข้าข้างความคดิตนเอง จงึไม่อยากใสใ่จความคดินั้น 

เหรนิจงฮ่องเต้จะทรงท�าอะไรนั้นกเ็รื่องของพระองค์ พวกเขาเป็นข้ารองพระบาท 

จะท�าอะไรกส็ุดแล้วแต่องค์จกัรพรรดจิะบญัชา

ยุ่งไม่เข้าเรื่องมหีวงัหวัขาด!

 

“ฮองเฮาเหนยีงเหนยีงทรงถนอมพระวรกายด้วยเพคะ” หลี่มามามอง

เหม่ยเหรนิฮองเฮาที่ก�าลงัวิ่งรอบต�าหนกัด้วยความเป็นห่วง

นี่ร่วมสิบวันที่ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันแบบนี้ซ�้าๆ เสวยน้อยและ 

ออกก�าลงักายที่เรยีกรวมกนัว่า ‘ไดเอต’ ทกุวนัอย่างไม่ลดละ จดุประสงค์หลกั

กเ็พื่อให้ฝ่าบาทโปรด หลี่มามาคดิว่ามวีธิกีารตั้งมากมายที่จะทรงท�าให้ฝ่าบาท

โปรด เหตุใดฮองเฮาของนางจะต้องท�าร้ายพระวรกายของตวัเองเยี่ยงนี้
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“ข้าสบายมาก อย่าห่วงเลย” หญิงสาวเอ่ยขณะที่ก�าลังวอร์มดาวน์

ร่างกายหลังวิ่งรอบต�าหนักจนเหนื่อย ชุดคลุมยาวที่สวมทุกวันช่างเรียกเหงื่อ

ได้ดยีิ่งนกั เพยีงอปัสรจงึใส่วิ่งมนัทั้งชุดนี่แหละ

ทุกวนัเพยีงอปัสรต้องควบคุมอาหารและออกก�าลงักายอย่างเคร่งครดั 

ห้ามขาดแม้แต่วนัเดยีว วนัแรกอาจจะทรมานต่อร่างกายของเหม่ยเหรนิฮองเฮา

อยู่สกัหน่อย แต่พอหลงัจากสี่ห้าวนัต่อมากเ็ริ่มปรบัตวั จนบดันี้ร่างอวบอ้วน

เริ่มมสี่วนเว้าส่วนโค้งมากยิ่งขึ้น พุงเริ่มยุบ และคางที่เคยเป็นชั้นเริ่มหายไป

แม้เธอจะควบคุมอาหารและออกก�าลงักายอย่างหนกั แต่เพยีงอปัสรก็

ไม่เคยลมืภาระหน้าที่ของฮองเฮาแห่งต้าชงิ ทกุสปัดาห์เพยีงอปัสรและพระสนม

ในวงัหลงัจะตอ้งเข้าเฝ้าเซี่ยวอี้ซุนไทเฮาเป็นประจ�า สว่นการเข้าเฝ้าฮองเฮา แต่

เดมิในตอนเช้าที่พระสนมทกุคนจะต้องเข้าเฝ้าเธอที่ต�าหนกัเซยีนฟกูงนั้น เพยีง

อปัสรคดิว่าไม่จ�าเป็นเท่าไรนกั เพราะเวลาที่พวกพระสนมมาเข้าเฝ้าเธอ กม็กั

จะเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาฟ้อง หรือไม่ก็จับกลุ ่มนินทาว ่าร ้ายกันเอง  

หญงิสาวคดิว่ามนัไร้สาระสิ้นด ีจงึเปลี่ยนระบบฝ่ายในเสยีใหม่ โดยให้พระสนม

เข้าเฝ้าฮองเฮาแค่สปัดาห์ละครั้งเท่านั้น เช่นเดยีวกบัเข้าเฝ้าไทเฮา หากมเีรื่อง

คอขาดบาดตายเมื่อไร กส็ามารถละเว้นให้พวกนางเข้าเฝ้าผู้เป็นฮองเฮาได้

เพยีงอปัสรจงึมเีวลาดแูลตวัเองมากยิ่งขึ้น โดยมหีลี่มามาเป็นผูช่้วยและ

คอยเป็นห่วงหากรู้สกึว่าเธอหกัโหมมากเกนิไป

“นั่นเฉนิกงกงนี่เพคะ” หลี่มามามองไปนอกเขตต�าหนกัเซยีนฟูกง เหน็

ร่างสูงวัยของขันทีคนสนิทของเหรินจงฮ่องเต้ก�าลังเดินเข้าไปที่ต�าหนักชูซิวกง 

“หรอืว่าฝ่าบาทจะเสดจ็มาหาซูกุ้ยเฟย”

เพยีงอปัสรช�าเลอืงหางตามองตาม “ช่างฝ่าบาทปะไร ท�าไมพวกเราต้อง

สนใจด้วย”

“ช่างไม่ได้เพคะ ไหนว่าทรงอยากเป็นคนโปรดของฝ่าบาทไงเพคะ”

เพยีงอปัสรยกัไหล่อย่างไม่สนใจ เพราะมนัยงัไม่ถงึเวลาของเธอต่างหาก

“ทรงออกไปพบฝ่าบาทที่ต�าหนักชูซิวกงดีไหมเพคะ” นางก�านัลเสนอ
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เพราะอยากให้เหรนิจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเหม่ยเหรนิฮองเฮาที่เริ่มมเีรอืนร่าง

ที่งดงามมากขึ้นกว่าเก่า ไม่แน่ว่าหากได้พบพระพักตร์กันและกันแล้วละก ็ 

ฝ่าบาทอาจจะโปรดเจ้านายของนางกเ็ป็นได้

“หรอืดกัรอฝ่าบาทที่หน้าต�าหนกัดเีพคะ”

หญิงสาวก็ยังส่ายศีรษะเช่นเดิม จะให้เธอเข้าไปขัดขวางคนก�าลังจะมี

ความสุขอย่างนั้นหรอื เพยีงอปัสรส่ายหน้าไม่เหน็ด้วยเป็นอย่างยิ่ง

แม้แสดงท่าทไีปเช่นนั้น แต่ลกึๆ แล้วเธอกอ็ยากพบเหรนิจงฮ่องเต้อยู่

เหมือนกัน ทว่าสภาพเธอในตอนนี้มันไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มเอาเสียเลย รอให ้

ฟิตแอนด์เฟิร์มเมื่อไร เหรินจงฮ่องเต้ประทับอยู่ที่ไหน เธอพร้อมที่จะตาม

ประกบที่นั่นทนัที

“เข้าต�าหนกักนัเถอะ ข้ารู้สกึร้อนแล้ว” หญงิสาวเดนิเข้าต�าหนกัโดยไม่

รอหลี่มามา นางก�านลัคนสนทิได้แต่มองต�าหนกัชซูวิกงตาละห้อย ท�าไมฮองเฮา

ถงึไม่ท�าอะไรสกัอย่าง ไหนว่าอยากเป็นคนโปรดของฝ่าบาทมใิช่หรอื แต่นาง

ไม่เหน็จะทรงท�าอะไร นอกจากเสวยน้อยและออกก�าลงักายทรมานพระวรกาย

อยู่เพยีงเท่านี้

ถ้าไม่ออกไปพบเจอพระพักตร์ฝ่าบาทบ้าง แล้วจะเป็นคนโปรดของ

พระองค์ได้อย่างไรเล่า


