
หนึ่ง
เข้าวัง

ค�ำ่คนืในปลำยฤดใูบไม้ร่วง ลมระลอกหนึ่งพดัพำใบไม้แห้งร่วงหล่น

จากต้น ปลวิไปตามทางเดนิหนิจนเกดิเสยีงครูดแผ่วเบา โคมไฟไร้แสงแกว่ง

ไกวตามแรงลม บรรยากาศวงัเวงคล้ายเมอืงร้าง แม้แต่เสยีงสุนขักไ็ม่ม ีรอบ

ด้านมเีพยีงเสยีงหวดีหววิของลมเท่านั้น

พระราชวังหรูหราใหญ่โตน่าเกรงขามของอาณาจักรซีเปียน ตั้ง

ตระหง่านอยู่หลังประตูวังสีแดงบานใหญ่ที่ปิดสนิท บนก�าแพงวังไร้ซึ่งทหาร

รกัษาการณ์ ร้างไร้ผู้คน ช่างผดิปกตจินไม่น่าไว้วางใจ

หน้าประตวูงัมคีนผูห้นึ่งนั่งอยูบ่นหลงัอาชาสดี�าสนทิ คนผู้นี้สวมเกราะ

สดี�า มอืหนึ่งถอืบงัเหยีนบงัคบัม้า มอือกีข้างถอืดาบสเีงนิคมกรบิ เบื้องหลงั

ของคนผู้นี้คือกองก�าลังทหารเกราะด�าสามพันนายที่ยืนถือดาบกระชับแน่น 

พร้อมรอฟังค�าสั่งของคนที่อยู่บนหลงัม้า

ผูท้ี่นั่งอยูบ่นหลงัม้าคอืหย่งเจี้ยน พระเชษฐาของฮ่องเต้หย่งฉ ีหย่งเจี้ยน

เป็นโอรสองค์โตในฮ่องเต้พระองค์ก่อน

หย่งเยวี๋ยน ฮ่องเต้พระองค์ก่อนมีโอรสสามองค์ ก่อนจะสวรรคต

พระองค์ทรงยกบลัลงัก์ให้องค์ชายรองหย่งฉ ีสร้างความไม่พอใจให้องค์ชาย
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ใหญ่ที่มสีทิธิ์เป็นองค์รชัทายาทในฐานะที่เป็นโอรสองค์โต

พระศพของฮ่องเต้พระองค์ก่อนยังไม่ทันเย็น ฮ่องเต้หย่งฉีขึ้นครอง

บลัลงัก์ได้เพยีงสามวนั องค์ชายหย่งเจี้ยนกน็�าก�าลงัทหารเข้ามาประชดิวงัหลวง 

หมายจะยดึอ�านาจชงิบลัลงัก์

ในความเงยีบนั้น ครู่หนึ่งกม็เีสยีงเกอืกม้าและเสยีงฝีเท้าของกองก�าลงั

กลุ่มใหญ่ดังมาจากด้านหลังของกองก�าลังทหารเกราะด�า เมื่อผู้น�ากองก�าลัง 

ไม่ทราบฝ่ายโผล่มาจากมมุมดื หย่งเจี้ยนกย็ิ้มเยน็ พร้อมกบับงัคบับงัเหยีนม้า

ผ่านกองก�าลงัทหารเกราะด�าของเขาเพื่อไปเผชญิหน้ากบัคนผู้นั้น

“น้องสาม เหตุใดเจ้าจึงน�าก�าลังทหารมาลอบแทงข้างหลังพี่เช่นนี้เล่า  

ไม่เท่ากับปล่อยให้ผู้ที่อยู่ในวังได้บัลลังก์ไปง่ายๆ หรอกหรือ” หย่งเจี้ยนเอ่ย

กบัองค์ชายสามหย่งเหรนิ พร้อมแผ่รงัสโีหดเหี้ยมคุกคามน้องชาย

“น้องก็เป็นลูกของเสด็จพ่อเช่นกัน มีสิทธิ์ในบัลลังก์ไม่ต่างจากท่าน 

และพี่รอง” องค์ชายสามหย่งเหรนิกล่าวกบัพี่ชายด้วยน�้าเสยีงดดุนัไร้ซึ่งความ 

เกรงกลวั

“หากเจ้ายอมสนบัสนุนข้า ข้าจะให้เจ้าเป็นอ๋อง อยู่เหนอืทุกผู้คน” หย่ง-

เจี้ยนยื่นข้อเสนอให้น้องชาย ทั้งๆ ที่รู้ว่าเขาไม่มวีนัยอมรบัข้อเสนอใดๆ

“อยู่เหนอืทุกคน แต่อยู่ใต้ท่านน่ะหรอื น้องเกรงว่าน้องคงมชีวีติอยู่ได้

ไม่นาน” หย่งเหรนิรู้ดวี่าพี่ชายของเขาคนนี้ใจคอโหดเหี้ยม ไม่มทีางปล่อยให้

เขามชีวีติอยู่เป็นเสี้ยนหนามแน่นอน

“ฮาๆๆ ข้าไม่อยากท�าร้ายเจ้า แต่เจ้ากลบับบีบงัคบัข้า” เสยีงหวัเราะของ

หย่งเจี้ยนนั้นไม่เหมอืนก�าลงัหวัเราะเพราะอารมณ์ดแีม้แต่น้อย

หย่งเจี้ยนบงัคบัม้าให้ถอยหลงั หย่งเหรนิเองกเ็ช่นกนั สองกองทหาร

เตรยีมห�้าหั่นต่อสู้ บรรยากาศเคร่งเครยีด

ฟิ้ว ฟิ้ว ฟิ้ว... 

ทนัใดนั้นกม็ีลูกธนูหลายร้อยดอกพุ่งมาจากหลงัคาตกึทั้งสองข้างถนน 

โจมตีใส่กองก�าลังทหารทั้งสองฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่า กองก�าลังทหารยก
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โล่ขึ้นบงั แต่ห่าธนูนั้นทั้งรุนแรงและมจี�านวนมาก ทหารหลายร้อยนายล้มลง

ส่งเสียงร้องโอดครวญดังระงมด้วยความเจ็บปวด เลือดไหลนองไปตามร่อง

ทางเดนิหนิ

หย่งเจี้ยนต้องชกัม้าหลบห่าธนู โดยมทีหารคอยปกป้องทั้งสี่ด้าน ส่วน

หย่งเหริน สถานการณ์ก�าลังคับขันไม่ต่างกัน เวลาผ่านไปหนึ่งเค่อ ในที่สุด 

ห่าธนูก็สิ้นสุดลง หลังจากนั้นก็มีเสียงเกือกม้าดังกึกก้องจากสองฟากถนน 

ทั้งเหนือและใต้ กองทหารม้าเหล่านี้เป็นของฮ่องเต้ พวกเขาไล่ฆ่ากองก�าลัง

ทหารเกราะด�า และทหารขององค์ชายสามที่รอดชวีติจากทั้งฝ่ังเหนอืและฝ่ังใต้ 

บบีกองก�าลงัทั้งสองให้ร่นไปรวมกนัอยู่ตรงกลาง

จากทหารจ�านวนหลายพันนายที่เตรียมท�าศึกด้วยจิตใจฮึกเหิมเมื่อครู่ 

เปลี่ยนเป็นทหารไม่กี่ร้อยนายที่ระส�่าระสาย สุดท้ายหย่งเจี้ยนและหย่งเหรนิ

กถ็ูกดาบพาดคอ...สิ้นสุดการต่อสู้นองเลอืด

“ฮาๆๆ” หย่งเจี้ยนหวัเราะออกมาอย่างบ้าคลั่ง “เจ้าดู น้องสาม เจ้าดู 

เจ้าว่าข้าโหดเหี้ยม แต่พี่รองของเจ้ากลบัโหดเหี้ยมกว่าข้ามากนกั สมควรแล้ว

ที่เขาได้เป็นฮ่องเต้ ส่วนพวกเราต้องตายเพราะโหดเหี้ยมไม่พอ ฮาๆๆ” 

หย่งเจี้ยนแย่งดาบจากทหารมาแล้วตวัดผ่านล�าคอตัวเอง ชั่วครู่องค์

ชายใหญ่ก็ล้มลงสิ้นใจตาย ส่วนองค์ชายสามหย่งเหรินทนความเจ็บปวดจาก

ลูกธนูไม่ไหว สิ้นใจตายก่อนหย่งเจี้ยนนานแล้ว

ค�่าคนืในฤดูใบไม้ร่วงท่ามกลางแม่น�้าสายโลหติไหลนอง...กลบัมาเงยีบ

สงบอกีครั้ง

วงัหลวง

ยามโฉ่ว เสยีงฝีเท้าที่บ่งบอกถงึความเร่งรบีของคนกลุ่มหนึ่งดงัชดัเจน 

ท่ามกลางความเงยีบและความมดื คนกลุ่มนี้คอืเหล่าขุนนางฝ่ายฮ่องเต้หย่งฉ ี

พวกเขาเดนิผ่านสะพานมงักรเข้าไปในท้องพระโรง

ฮ่องเต้หย่งฉปีระทบับนบลัลงัก์มงักร มองขุนนางราวยี่สบิคนที่รบีเร่ง
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เข้ามาคุกเข่าตรงหน้าพระองค์

“กราบทูลฝ่าบาท กบฏพ่ายแพ้ องค์ชายใหญ่และองค์ชายสาม

สิ้นพระชนม์แล้ว กองก�าลงัทหารเกราะเงนิได้ควบคมุตวัขนุนางฝ่ังกบฏไว้หมด

แล้ว รอรบัพระบญัชาพ่ะย่ะค่ะ” อคัรเสนาบดฟีางสอืรายงานสถานการณ์ให้

ฮ่องเต้ทรงทราบ การปราบกบฏคืนนี้ฮ่องเต้วางแผนด้วยพระองค์เอง แล้ว

สงบนิ่งรอให้กบฏลงมอืเพื่อตลบหลงัโจมตอีกีท ีกองก�าลงัทหารเกราะเงนิของ

ฮ่องเต้ รวมกับกองก�าลังรักษาเมืองของอัครเสนาบดีฟาง และกองทหาร

องครกัษ์สามารถเอาชนะกบฏได้อย่างง่ายดาย

“พรุ่งนี้ลงโทษประหารกบฏทั้งตระกูล ไม่มลีะเว้น” 

ฮ่องเต้หย่งฉีมีพระชนมพรรษายี่สิบห้าพรรษา มีบุคลิกเย็นชาและ 

น่าเกรงขาม 

ชัยชนะของฮ่องเต้ครั้งนี้เป็นเพราะองค์ชายใหญ่และองค์ชายสามไม่ 

คาดคดิว่า อคัรเสนาบดผีู้มกีองก�าลงัทหารในมอืจะสนบัสนุนฮ่องเต้

อัครเสนาบดีฟางสือควบคุมกองก�าลังทหารรักษาเมืองและรักษาการ

สั่งการทหารองครกัษ์ชั่วคราว หากเขาสนบัสนนุใคร ผู้นั้นย่อมแขง็แกร่งที่สดุ

ในเมอืงหลวง ข้อตกลงระหว่างฮ่องเต้กบัอคัรเสนาบดคีอื ต�าแหน่งฮองเฮาและ

ต�าแหน่งองค์รชัทายาท

“ฝ่าบาท พรุ่งนี้จะจัดพิธีแต่งตั้งฮองเฮาเลยหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ” อัคร

เสนาบดฟีางเอ่ยเตอืนฮ่องเต้ถงึข้อตกลงที่พระองค์รบัปากแล้ว

ฮ่องเต้แสดงความไม่พอใจออกมาทางสีหน้า แต่ก็เก็บอาการได้อย่าง

รวดเรว็ พระองค์ยิ้มอย่างเยน็ชา “พรุ่งนี้...หลงัจากประหารกบฏแล้ว ข้าจะ

แต่งตั้งบุตรสาวของท่านขึ้นเป็นฮองเฮา” 

แม้ไม่พอใจอคัรเสนาบดเีพยีงใด แต่เขากต็้องอดทน เพราะหากอคัร

เสนาบดมีใีจคดิกบฏอกีคน เขาคงรบัมอืไม่ไหว

อัครเสนาบดีฟางยิ้มพึงพอใจ เหล่าขุนนางที่สนับสนุนฮ่องเต้ก็คือคน

ของเขา เวลานี้ฮ่องเต้อยู่ในก�ามอืเขา เขาไม่ต้องเกรงกลวัใครทั้งนั้น
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พรุ่งนี้จะมพีธิสีถาปนาฮองเฮา ผูเ้ป็นบตุรสาวคนเดยีวของอคัรเสนาบดี

ฟางสอื งานมงคลที่เกดิหลงัจากเหตุการณ์นองเลอืด คล้ายรอวนัเดยีวกไ็ม่ได้ 

โลหติจะล้างออกหมดหรอืไม่...ไม่มผีู้ใดสนใจ การแต่งตั้งฮองเฮาเร่งด่วนกว่า

ทุกเรื่อง เพราะมนัคอืข้อตกลงที่มบีลัลงัก์มงักรเป็นเดมิพนั

เช้ำวนัต่อมำหลงัจำกเหตกุำรณ์ที่ประตแูดง ฮ่องเต้มรีำชโองกำรลงโทษ

ผู้ร่วมสนบัสนุนการกบฏที่เหลอืให้ ‘ประหารเจด็ชั่วโคตร’ ไม่มีเมตตาแม้แต่

น้อย แม่น�้าสายโลหติคงไม่มวีนัเหอืดแห้ง

ฟางหรูเป็นบุตรสาวคนเดียวของอัครเสนาบดีฟางสือ นางเป็นเพียง

หมากทางการเมือง บิดาไม่เคยถามความรู้สึกของนาง เขาสั่งให้นางแต่งกับ

ฮ่องเต้...นางกต็้องแต่ง สั่งให้นางเป็นฮองเฮา...นางกต็้องเป็น 

“แม่นม อกีไม่ถงึชั่วยามอสิรภาพของข้ากจ็ะหมดไป ข้าต้องเข้าไปอยู่ใน

วงัหลวงที่น่ากลวันั่น บางทที่านพ่ออาจไม่เคยมองว่าข้าเป็นลูกสาว ข้าคงเป็น

เพยีงหมากที่ยงัมปีระโยชน์แก่ท่านเท่านั้น” ฟางหรูถ่ายทอดความรู้สกึน้อยใจ

ให้แม่นมของนางฟัง มารดาของนางคอืฮหูยนิใหญ่ที่ไม่เคยใส่ใจบตุรสาว เพราะ

นางมบีุตรชายสองคนที่ต้องดูแล บุตรชายคอืผู้สบืทอดตระกูล บุตรสาวคอื 

ผู้ที่ต้องเสยีสละตวัเองเพื่อตระกูล

“โถ คุณหนูเจ้าคะ” แม่นมไม่รู้จะปลอบคุณหนูของนางอย่างไร

ฟางหรคูดิว่าเช้าวนัแต่งตั้งฮองเฮา ฮ่องเต้สั่งประหารคนหลายร้อยเพื่อ

เฉลมิฉลองงานมงคลของพระองค์กระมงั นางยิ้มขมขื่นกบัชะตาชวีติของตวัเอง

ขบวนรับว่ำที่ฮองเฮำเข้ำวังยิ่งใหญ่อลังกำร ฟำงหรูสวมชุดสีแดงปัก

ลายหงส์ สวมมงกุฎหงส์คลุมผ้าสแีดง นั่งอยู่ในเกี้ยวหลงัโต ผู้อื่นก�าลงัอจิฉา

นาง แต่ใจของนางก�าลงัหดหู่และหวาดกลวัยิ่งนกั นางไม่เคยพบฮ่องเต้ ไม่รู้

ว่าพระองค์หน้าตาเป็นอย่างไร และโหดเหี้ยมจรงิหรอืไม่

ทั้งเมอืงหลวงถูกห้ามไม่ให้พูดถงึเหตุการณ์นองเลอืดเมื่อคนื แต่เลอืด
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มากมายขนาดนั้นจะปิดไว้ได้อย่างไร นางฟังมาว่าทหารตายหลายพนั ศพถูก

ขนออกไปฝังนอกเมือง ต้องขุดหลุมยาวหลายร้อยลี้ ลึกลงไปหลายร้อยฉื่อ 

จงึจะฝังได้หมด

‘พระองค์โหดเหี้ยมเย็นชาเหมือนที่เล่าลือหรือไม่ คนพูดกันว่าเพราะ

พระองค์บงัคบัให้ฮ่องเต้พระองค์ก่อนมอบบลัลงัก์ให้ พระองค์จงึได้เป็นฮ่องเต้ 

หากหม่อมฉันท�าอะไรไม่ถูกพระทัยพระองค์ พระองค์จะประหารหม่อมฉัน

อย่างทรมานหรอืไม่’ ฟางหรูคดิอย่างหวาดหวั่น

ขบวนรบัว่ำที่ฮองเฮำผ่ำนประตวูงัสแีดงบำนใหญ่เข้ำไป แล้วหยดุลงที่

หน้าบนัไดมงักร ฟางหรูต้องลงเดนิเพื่อไปหาฮ่องเต้ที่ประทบัรอด้านบน มกีูกู

นางหนึ่งเข้ามาประคองนางเดิน เพราะนางมีผ้าแดงคลุมหน้าอยู่ท�าให้เดินเอง

ไม่ถนดั

“หม่อมฉนัจะพาพระองค์เดนิไปเองเพคะ” กูกูเอ่ยเสยีงอ่อนโยน

ฟางหรูพยกัหน้าพลางยื่นมอืไปจบัมอืของกูกูที่รออยู่

‘เหตุใดข้าจึงคล้ายได้กลิ่นคาวของโลหิต หรือเพราะโลหิตที่ไหลนอง 

เมื่อคืนยังล้างไม่หมด’ นางคิดและรู้สึกสะท้านในใจต่อชีวิตมากมายที่ถูก 

พรากไป

แม้นางจะมองไม่เหน็ แต่กร็ู้สกึได้ว่ามสีายตาหลายร้อยคู่ก�าลงัมองมา

ที่นาง เสยีงดนตรบีรรเลงในงานมงคลดงัตลอดเวลา

ยิ่งนางเดนิเข้าใกล้ฮ่องเต้ ยิ่งรูส้กึว่าร่างกายสั่นมากขึ้น มอืของนางที่จบั

กูกูอยู่กท็ั้งสั่นและเยน็ กูกูเดนิช้าลงอาจเป็นเพราะเหน็ใจนางกระมงั

เมื่อนางเหน็พระหตัถ์ของฮ่องเต้ที่ยื่นเข้ามาภายใต้ผ้าคลมุสแีดง นางจงึ

ปล่อยมอืของกกูแูล้วยื่นไปจบัพระหตัถ์ของฮ่องเต้แทน พระหตัถ์ของพระองค์

คอ่นขา้งสากและเยน็ ฮ่องเต้กมุมอืนางแน่นเลก็น้อย ท�าให้นางรูส้กึเจบ็อยูบ้่าง

ตลอดพธิฟีางหรูไม่รบัรู้ถงึความอบอุน่ของฮ่องเต้เลยแม้แต่น้อย มแีต่

ความหนาวเหนบ็และเยน็ชา
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ฟำงหรูถูกส่งให้ไปรอที่ต�ำหนักโฮ่วกงอันเป็นต�ำหนักที่ประทับของ

ฮองเฮา มกูีกูคนหนึ่งที่จงูมอืนางในพธิรีอปรนนบิตัอิยู่ในห้อง และมนีางก�านลั

อกีสบินางพร้อมด้วยขนัทสีบิสองคนรออยูด้่านนอก ฟางหรนูั่งอยูบ่นเตยีงหงส์

อย่างอ้างว้าง ห้องนี้อบอุ่นแต่ใจนางกลบัหนาวเยน็ 

นางต้องรอฮ่องเต้ถึงห้าชั่วยาม คอและหลังของนางเกือบจะหักอยู่

รอมร่อ ยามซวฮี่องเต้กเ็สดจ็มา

ฮ่องเต้หย่งฉีมองฮองเฮาของเขาด้วยสายตาที่ไร้ความรู้สึก เขาเปิดผ้า

คลุมหน้าของนางออกโดยปราศจากความกระตือรือร้น แต่แล้วเขาก็ต้องตก

ตะลงึในความงามของนาง เขาไม่คดิว่าบตุรสาวของอคัรเสนาบดฟีางจะงดงาม

ล่มเมอืงถงึเพยีงนี้ 

นางมใีบหน้าที่อ่อนเยาว์ ผวิขาวอมชมพู ดวงตากลมโตไร้เดยีงสา เมื่อ

เขามองตานาง กเ็หน็ความหวาดหวั่นปนความคาดหวงัอยู่ในนั้น แต่เพยีงครู่

หัวใจของเขาก็ร้องบอกว่า นางคือบุตรสาวของผู้กุมอ�านาจที่คอยควบคุมเขา

อยู่ เมื่อใดที่อ�านาจของเขามั่นคง เขาจะก�าจดัหนามที่คอยทิ่มแทงบลัลงัก์ของ

เขาให้หมดสิ้น 

นางถอืเป็นหนามที่คอยแทงข้างหลงัเขา อยู่ในวงัหลงัของเขา ข้อตกลง

คอืให้นางเป็นฮองเฮาและมโีอรสกบันาง ส่วนเรื่องจะให้โอรสของนางเป็นองค์

รชัทายาทสบืต่อบลัลงัก์จากเขาหรอืไม่นั้น ต้องดูว่าในอนาคตอ�านาจจะเปลี่ยน

มอืหรอืไม่

“เจ้ายงัไม่ได้กนิอะไรสนิะ” หย่งฉใีช้เสยีงทุ้มต�่าถามนาง

ฟางหรูพยักหน้าให้เขาเป็นเชิงบอกว่าเขาเข้าใจถูกแล้ว นางนั่งมาห้า 

ชั่วยาม ทั้งเหนื่อย ทั้งง่วง ทั้งหวิ เขาคงตั้งใจแกล้งนางกระมงั

หย่งฉสีั่งให้ข้ารบัใช้จดัโต๊ะอาหาร เพยีงไม่นานอาหารร้อนกรุน่กถู็กยก

เข้ามา ฟางหรูกนิได้ไม่มากนกัเพราะนางหวินานเกนิไป

“ไม่ถูกปากหรือ ให้พ่อครัวท�าให้ใหม่ดีหรือไม่ เจ้าอยากกินอะไร”  

หย่งฉถีามนาง เพราะเหน็นางวางตะเกยีบหลงัจากกนิไปเพยีงไม่กี่ค�า
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“หม่อมฉนัอิ่มแล้วเพคะ” ฟางหรกู้มหน้าตอบเขา นางรูว่้าเขาไม่ได้ใส่ใจ

นางเหมอืนอย่างที่พูดจรงิๆ 

หย่งฉีจึงสั่งให้ข้ารับใช้เก็บโต๊ะ เขาดื่มสุรามาเยอะพอสมควรจึงอยาก

อาบน�้าให้สร่างเมา “ข้าจะไปอาบน�้า” เขาพูดกบันางอย่างเยน็ชาแล้วกเ็ดนิออกไป

ฟางหรูเตรียมใจรับมือกับความเย็นชานี้ไว้แล้ว แต่เมื่อถึงเวลาเผชิญ

หน้าจรงิๆ หวัใจของนางกเ็จบ็ปวดอยู่ด ีนางไม่ได้รกัฮ่องเต้ แต่นางกม็หีวัใจ 

หญิงสาวทุกคนในโลกนี้ล้วนต้องการแต่งงานกับบุรุษที่ดีต่อพวกนาง ตัวนาง 

กเ็ช่นกนั

ในห้องอำบน�้ำ หย่งฉีนั่งแช่น�้ำอุ ่นคลำยควำมเครียดที่มีมำตลอด 

หลายวนั

วันที่เขาขึ้นครองบัลลังก์ เขาต้องสังหารพี่ชายและน้องชายของตัวเอง 

ต้องยอมรบัในอ�านาจของอคัรเสนาบด ีต้องแต่งตั้งฮองเฮาเพื่ออ�านาจ ข้างนอก

นั้นต่างบอกว่าเขาโหดเหี้ยม แต่คนเป็นฮ่องเต้จะใจอ่อนได้หรือ ณ จุดที่อยู่

เหนอืทุกผู้คนนั้นอ้างว้างและโดดเดี่ยวยิ่งนกั

“เจ้าเป็นบุตรสาวผู้งดงามของขุนนางชั่ว ข้าจะรอดูว่าเจ้ามีใจทะเยอ-

ทะยานเหมอืนบดิาของเจ้าหรอืไม่” หย่งฉหีลบัตาพลางพมึพ�ากบัตวัเอง

 

หลงัฟำงหรอูำบน�ำ้และผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้ำแล้ว นำงต้องมำนั่งรอฮ่องเต้

อยู่ในห้องนอน ผ่านไปอกีครึ่งชั่วยามฮ่องเต้จงึเข้ามาในห้อง พระพกัตร์ของ

ฮ่องเต้มสีชีมพูเลก็น้อยจากการแช่น�้าอุ่นมาเมื่อครู่ พระองค์ดูอ่อนโยนลงเมื่อ

ไม่ได้สวมชดุคลมุมงักร เพราะพระองค์มพีระชนมายุแค่ยี่สบิห้าพรรษาเท่านั้น

แม้ว่านางจะงดงามเพยีงใด หย่งฉกีท็�าเป็นมองไม่เหน็ความงามนั้น

“มาเถอะ” หย่งฉบีอกให้นางขึ้นเตยีงก่อน แล้วเขากต็ามขึ้นไป

หวัใจของฟางหรูเต้นแรงเหมอืนรวักลอง พอฮ่องเต้จุมพตินาง นางก็

รูส้กึวาบหวาม พอฮ่องเต้ลบูไล้นาง นางกร็ูส้กึเคลบิเคลิ้ม ฮ่องเต้พานางไปเยอืน
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ดินแดนที่นางไม่เคยไปมาก่อน ความรู้สึกแรกนั้นเจ็บอยู่บ้าง แต่ไม่นานก ็

คุ้นเคย แล้วจติใจของนางกล็่องลอยไปจนควบคุมไม่ได้

หย่งฉต้ีองควบคมุตวัเองอย่างที่สดุ เพราะร่างกายของนางหอมเย้ายวน

และนุ่มนวลน่าหลงใหล เขาต้องห้ามใจไม่ให้ตวัเองท�ามากกว่าหนึ่งครั้ง แค่ลูก

คนเดยีวเท่านั้นที่เขาจะมอบให้นาง มนัเป็นสจัจะ...ไม่ใช่ความเสน่หา

ค�่าคืนแรกของฟางหรูผ่านพ้นไป เวลานี้ยามอิ๋น ฮ่องเต้เสด็จกลับไป 

ต�าหนกัเฉยีนกงแล้ว เตยีงของนางกว้างและหนาว นางต้องกอดผ้าห่มเพื่อข่ม

ความอ้างว้างที่เกดิขึ้นในหวัใจ



สอง
เฟยทั้งหลาย

เช้ำวันแรกในกำรเป็นฮองเฮำของฟำงหรู นำงต้องตื่นแต่เช้ำเพื่อให้

เหล่าสนมมาเข้าเฝ้า เมื่อคืนก็นั่งหลังขดหลังแข็งรอฮ่องเต้ห้าชั่วยามแล้ว ยัง

ต้องมานั่งปวดหลังชมความงามเหล่าสนมของบุรุษผู้นั้นอีก เขาครองบัลลังก์

แค่สี่วัน เหตุใดจึงมีสนมมากกว่ายี่สิบคนแล้ว นางเหนื่อยกับการต้องกล่าว 

ตอบรบัค�าถวายพระพรของทุกคนเหลอืเกนิ

คนแรกคอื เหนยีงกุ้ยเฟย งดงามจบัใจ บุคลกินุ่มลกึ ปกปิดอารมณ์

ที่แท้จรงิ รอยยิ้มหวานทว่าแฝงไว้ด้วยแผนการ กูกูบอกว่านางเป็นผู้ที่ฮ่องเต้

โปรดปรานที่สุด ตดิตามมาตั้งแต่ฮ่องเต้ยงัเป็นองค์ชาย

คนที่สองคอื ฮวาเฟย งดงามน่าค้นหา ดูฉลาดมากเล่ห์ กูกูบอกว่านาง

ก็เป็นผู้ที่ฮ่องเต้โปรดปรานเช่นกัน ติดตามมาตั้งแต่ฮ่องเต้ยังเป็นองค์ชาย 

เช่นกนั

คนที่สามคอื ซเูฟย งดงามโดดเด่น บคุลกิมั่นใจ ไม่กลวัใคร อาจเพราะ

บิดาของนางเป็นเสนาบดีกรมกลาโหมกระมัง กูกูบอกว่านางก็เป็นผู้ที่ฮ่องเต้

โปรดปราน และตดิตามมาตั้งแต่ฮ่องเต้ยงัเป็นองค์ชายอกีเช่นกนั

‘ดแูล้ว ท่านคงโปรดปรานทกุคน ยกเว้นข้าสนิะฮ่องเต้’ ฟางหรคูดิอย่าง
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ปล่อยวาง เพราะนางเป็นบุตรสาวของผู้มอี�านาจรองจากฮ่องเต้ บดิาของนาง

เป็นที่หวาดระแวงของฮ่องเต้ หากฮ่องเต้โปรดปรานนางกค็งแปลกนกั

วันนี้จดจ�าแค่นี้ก่อนเถอะ นางเหนื่อยแล้ว ยามเฉินสองเค่อฟางหรูก็

บอกให้พวกนางกลบัไป

เนื่องจากไทเฮาเสดจ็ไปประทบัที่วดั ฮองเฮาและเหลา่สนมจงึไม่ต้องไป

เข้าเฝ้า ฟางหรูจงึมเีวลากลบัไปนอนต่อ การนอนคอืสิ่งที่นางรกัที่สุด

“ฮองเฮาเพคะ ถงึเวลาเสวยอาหารกลางวนัแล้วเพคะ” เสยีงกกูปูลกุนาง 

ฟางหรูขยับกายสองสามท่าแต่ก็ยังไม่ยอมลืมตา จนกูกูต้องทูลซ�้า นางถึง 

บดิขี้เกยีจแล้วลุกขึ้น

กูกูประหลาดใจกบักริยิาที่ปล่อยตามสบายของฮองเฮาองค์นี้

ฟางหรูเป็นบุตรสาวที่บิดามารดาไม่สนใจ นางจึงโตมากับแม่นม แต่

นางสนทิกบัพี่ชายทั้งสองที่รกัและเอน็ดนูางมาก พานางไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆ 

เมื่ออยู่ต่อหน้าบดิามารดา นางจะสงบเสงี่ยมเรยีบร้อย แต่พอไม่มใีคร นางก็

ปล่อยตวัตามสบายอย่างที่กูกูเหน็ ตอนนี้นางเหน็กูกูเป็นคนสนทิคนเดยีวของ

นางในวงัหลงัที่อ้างว้างแห่งนี้

กูกูเห็นฮองเฮาขมวดคิ้วมองอาหารบนโต๊ะ ก็คิดว่าอาหารคงไม่ถูก

พระทยัฮองเฮา “จะให้พ่อครวัท�าให้ใหม่หรอืไม่เพคะ”

“ไม่ต้อง เพยีงแต่...คราวต่อไปลดจ�านวนกบัข้าวลงเหลอืห้าอย่างกพ็อ” 

กบัข้าวยี่สบิห้าอย่างมากเกนิไป

“แต่กับข้าวยี่สิบห้าอย่างเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายรัชสมัย

แล้วนะเพคะ” กูกูอธบิาย

“คนเปลี่ยน วธิกีารกเ็ปลี่ยน เจ้ากท็�าอย่างที่ข้าบอกเถอะ”

“เพคะ” กูกูก้มศรีษะรบัพระบญัชา

ปลำยฤดใูบไม้ร่วงใกล้ฤดหูนำว อำกำศเยน็ขึ้นมำก ฟำงหรไูม่ต้องกำร

ขยบัตวัไปไหน นางอยากท�าเพยีงซุกตวัอยู่ในผ้าห่ม
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สิบวันผ่านไปแล้วหลังจากคืนเข้าหอของนาง ฮ่องเต้ไม่ได้เสด็จมาอีก

เลย ฟางหรูไม่ได้แปลกใจกบัความเยน็ชาของฮ่องเต้ เพราะนางคาดเดาไว้อยู่

แล้ว

“ฮองเฮาเพคะ เต๋อเฟยขอเข้าเฝ้าเพคะ” กกูเูดนิเข้ามาบอกฟางหรทูี่ก�าลงั

เอนกายยกถ้วยชาขึ้นจบิเชื่องช้าอย่างสบายอารมณ์

ฟางหรูลุกขึ้นนั่งตัวตรง วางถ้วยชาลงพลางคิดว่าเต๋อเฟยคือคนไหน 

เพราะนางมปีัญหากบัการจดจ�าชื่อคน “ให้นางเข้ามา”

เต๋อเฟยเดนิเข้ามาย่อตวัท�าความเคารพ “ถวายพระพรฮองเฮาเพคะ”

‘ออื...เต๋อเฟยคอืคนนี้เอง งดงามใช้ได้ ท่าทางกด็ูนอบน้อมแต่เสแสร้ง

ไปสกันดิ’ ฟางหรูไม่ได้ยิ้มให้นาง

“ลุกขึ้นเถอะ มเีรื่องอะไรจงึมาหาข้า” 

เต๋อเฟยผู้นี้อายุมากกว่านางประมาณสี่ห้าปีกระมัง คงถวายตัวเป็น 

คนแรกๆ

“ทูลฮองเฮา หม่อมฉนัมาขอความเป็นธรรมเพคะ” เต๋อเฟยอธบิายต่อ

โดยไม่รอให้ฮองเฮาตรสั “ซูเฟยได้ยมืข้ารบัใช้ของหม่อมฉนัไปแล้วไม่คนื นี่ก็

หลายวนัมาแล้ว ต�าหนกัของหม่อมฉนักข็าดคน ขอฮองเฮาช่วยทวงคนคนืให้

หม่อมฉันด้วยนะเพคะ” เต๋อเฟยเห็นฮองเฮาอายุยังน้อย จึงอยากมาลอง 

หยั่งเชงิว่าควรวางใจหรอืระแวดระวงั

‘ออื...เจ้าเหน็ข้าเป็นศาลยุตธิรรมหรอืกองปราบกนัล่ะ’ ฟางหรูคดิ 

“กูกู ไปเรยีกซูเฟยมาพบข้า” ฟางหรูหนัไปสั่งกูกู แล้วกลบัมาพูดกบั

เต๋อเฟยต่อ “เต๋อเฟย นั่งดื่มชารอก่อนเถอะ รอซูเฟยมา ข้าจะถามนางให้”

“ขอบพระทยัเพคะ” เต๋อเฟยเดนิไปนั่งที่เก้าอี้ แสดงความเกรงใจอย่าง

มมีารยาท 

นางก�านลัรนิชาให้นาง เต๋อเฟยดื่มชาคล้ายไม่ได้ร้อนใจอย่างที่ปากบอก

เลยสกันดิ

‘ท่าทางของนางก็ดูเคารพข้าดี แต่ยังไม่แนบเนียนพอ นางยังต้องฝึก 
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อกีมาก’ ฟางหรูวเิคราะห์

ดื่มชาไปครึ่งถ้วย ซูเฟยก็เดินเข้ามาในต�าหนักโฮ่วกง “ถวายพระพร

ฮองเฮาเพคะ”

หากบอกว่าเต๋อเฟยเสแสร้งไม่แนบเนียน ซูเฟยก็คงไม่คิดจะเสแสร้ง

เลยแม้แต่น้อย นางย่อตวัเพยีงครึ่งส่วนจากที่ต้องย่อสองส่วน

“ลุกขึ้นเถอะ” ฟางหรูมองเต๋อเฟยที่ท�าเป็นมองไม่เห็นซูเฟย และมอง

ซูเฟยที่ชกัสหีน้าใส่เต๋อเฟย “ได้ยนิว่าซูเฟยยมืคนไปจากเต๋อเฟยแล้วยงัไม่คนื

หรอื พอจะบอกได้หรอืไม่ว่าจะเสรจ็งานเมื่อไร จะคนืคนให้เต๋อเฟยได้เมื่อไร”

“ทูลฮองเฮา หม่อมฉนัยมืคนไปจากเต๋อเฟยจรงิเพคะ แต่ได้คนืไปแล้ว 

เป็นนางก�านลัคนนั้นที่ไม่อยากอยูก่บัเต๋อเฟย จงึกลบัมาอยูก่บัหม่อมฉนัเพคะ” 

ซูเฟยเชดิหน้าอธบิายให้ฮองเฮาฟัง ฮ่องเต้เสดจ็มาหานางบ่อยครั้งกว่าฮองเฮา

มากนกั เหน็ได้ชดัว่านางไม่จ�าเป็นต้องเกรงกลวัฮองเฮาผู้นี้แม้แต่น้อย

“ซเูฟย เป็นเจ้าที่บงัคบัให้นางไปอยูก่บัเจ้ากระมงั เหตใุดนางถงึไม่อยาก

อยู่กบัข้า” เต๋อเฟยทนไม่ไหวจงึเอ่ยออกมา

“เต๋อเฟย ท่านควรถามตวัเองว่าเลี้ยงข้ารบัใช้ดหีรอืไม่ ไม่ใช่มากล่าวหา

ผู้อื่นเช่นนี้” ซูเฟยกไ็ม่ยอมแพ้

“ซูเฟย เจ้าจะบอกว่าข้ารงัแกข้ารบัใช้หรอื” เต๋อเฟยกย็ิ่งไม่ยอมแพ้

“รงัแกหรอืไม่ เจ้ากร็ูอ้ยูแ่ก่ใจ” ซเูฟยส่งเสยีงฮใึห้เต๋อเฟยอย่างไม่เกรงใจ

“นี่เจ้า!” เต๋อเฟยอารมณ์ขึ้น นางลุกขึ้นท�าท่าทางขงึขงัใส่ซูเฟย

‘ข้าเริ่มจะปวดหัวแล้ว’ ฟางหรูมองพวกนั้นเถียงกันไปมาข้ามหัวนาง 

ที่เป็นฮองเฮา ‘ช่างเคารพข้ากนัเหลอืเกนิ’ 

“เอาละๆ ไปเรยีกนางก�านลัคนนั้นมาถามให้รู้เรื่องเถอะ กูกู” ฟางหรู

ต้องห้ามทั้งสอง ก่อนที่พวกนั้นจะมาเถยีงกนับนศรีษะนาง

นางก�านัลตัวต้นเหตุเดินเข้ามาคุกเข่าตรงหน้าฟางหรู แล้วก้มหน้าต�่า

แสดงความหวาดกลวัออกมา

“เจ้าเป็นนางก�านลัของเต๋อเฟย แต่ไปอยู่กบัซูเฟย ใช่หรอืไม่” ฟางหรู
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ถามนาง

“ใช่แล้วเพคะ” นางก�านลัคนนั้นก้มหน้าตอบ ร่างกายของนางสั่นน้อยๆ

“เจ้าเป็นคนของเต๋อเฟย เหตุใดจงึไปอยู่กบัซูเฟย เจ้าบอกเหตุผลข้าได้

หรอืไม่”

“เอ่อ…” นางก�านัลเงยหน้าขึ้นมองเต๋อเฟยแล้วก็ไม่กล้าพูดต่อ เพราะ

เต๋อเฟยใช้สายตาข่มขู่นางอยู่

“หากเจ้าไม่พูด ข้าจะส่งเจ้ากลบัไปอยู่กบัเต๋อเฟยตามเดมิ” ฟางหรูเอ่ย

เสียงเข้มเล็กน้อย แม้นางจะเป็นฮองเฮาที่มีอายุน้อย แต่ก่อนมาเป็นฮองเฮา 

นางกค็อืคุณหนูตระกูลใหญ่ที่เคยชนิกบัการมอี�านาจและมอีภสิทิธิ์

“ทูลฮองเฮา หม่อมฉนัอยากอยู่กบัซูเฟยเพคะ” นางก�านลัคนนั้นตดัสนิ

ใจพูดออกมา

“ฮองเฮาเพคะ นางก�านัลที่ไม่เคารพเจ้านายเช่นนี้ โบยให้ตายก็ไม่น่า

เสียดายนะเพคะ” เต๋อเฟยโมโหจนอยากฆ่าคนขึ้นมา นางใช้สายตาจ้องนาง

ก�านลัคนนั้นอย่างโกรธเคอืง

“เช่นนั้นกโ็บยให้ตาย” ฟางหรูกเ็ริ่มหมดความอดทนแล้วเช่นกนั

นางก�านลัได้ยนิเช่นนั้นกโ็ขกศรีษะร้องขอชวีติเป็นการใหญ่

ซูเฟยกลวัเสยีหน้าจงึพูดแทนนางก�านลัคนนั้น “ฮองเฮาเพคะ เรื่องไม่

พอใจของเจ้านายไม่ควรมาลงกบัข้ารบัใช้นะเพคะ”

‘เจ้าช่างจติใจด ีมเีมตตานกัซูเฟย’ ฟางหรูประชดในใจ 

นางถอนหายใจก่อนจะเอ่ย “เถยีงกนัไปมากค็งไม่จบสิ้น กูกู ลากนาง

ก�านลัคนนี้ไปโบยสามสบิไม้ ไล่ไปอยูฝ่่ายซกัล้าง แล้วจดัสรรนางก�านลัคนใหม่

ให้เต๋อเฟย ส่วนซูเฟย หากต้องการใช้คนกใ็ห้มายมืที่ต�าหนกัโฮ่วกงแทน ไม่

ต้องไปยมืต�าหนกัอื่นอกี” ฟางหรูเบื่อหน่ายพวกนางเตม็ทนแล้ว

กกูใูหข้นัทเีข้ามาลากนางก�านลัออกไปโบย นางก�านลัผูน้ั้นร้องขอความ

เมตตาไม่หยุด สองเฟยพูดอะไรไม่ได้ เพราะฮองเฮาทรงท�าถูกต้องไม่ผิด 

หลกัการแม้แต่น้อย
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“เรื่องจบเช่นนี้ พวกเจ้าคงพอใจแล้วนะ กลับกันไปได้แล้ว” ฟางหรู

โบกมอืไล่สองเฟยออกจากต�าหนกั เพราะนางหมดความอดทนแล้วจรงิๆ

“ขอบพระทัยฮองเฮาเพคะ หม่อมฉันทูลลา” สองเฟยย่อตัวท�าความ

เคารพแล้วถอยออกไป

“กูกู ถ้าวันหน้ามีสนมคนไหนมาร้องทุกข์ ให้พวกนางเขียนจดหมาย

ร้องทกุข์มา ไม่ต้องมาหาข้า” ฟางหรไูม่อยากเหน็พวกนางเสแสร้งอกี เล่นละคร

กนัทุกวนัไม่เหนื่อยบ้างหรอืไร แต่นางรู้สกึเหนื่อยหน่ายนกั

แม้กูกูจะแปลกใจกบัวธิกีารของฮองเฮา แต่กร็บัค�าสั่งตามหน้าที่

หลังออกจากต�าหนักฮองเฮา ซูเฟยท�าท่าทางฮึดฮัดไม่พอใจ แล้วเดิน

กลบัต�าหนกัตวัเอง ส่วนเต๋อเฟยเหมอืนครุ่นคดิบางอย่าง ก่อนจะเดนิแยกกบั

ซูเฟยไปคนละทาง

หนึ่งเดอืนผ่ำนไป หมิะตกแล้ว บรรยำกำศไม่น่ำออกจำกต�ำหนกัที่สดุ 

แต่นางกต็้องออกมา เพราะกูกูเหน็นางเอาแต่นอนอยู่บนเตยีง จงึคะยั้นคะยอ

ให้นางออกมาเดนิเล่นบ้าง นางเดนิไปตามทางเดนิอย่างเชื่องช้า สองข้างทางเป็น

หมิะ บนต้นไม้กม็หีมิะ ขณะที่น�้าในสระเป็นน�้าแขง็

‘เดนิชมหมิะกเ็พลนิจนง่วง ดเีหมอืนกนั’ ฟางหรูคดิ 

ฮ่องเต้เสด็จมาหานางอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันก่อน พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ 

ฮ่องเต้จะเสดจ็มาช่วงที่นางสามารถตั้งครรภ์ได้ง่ายนั่นเอง 

‘จุดประสงค์ของพระองค์ชดัเจนนกั แต่ข้าเพิ่งจะสบิแปด พระองค์จะ

รบีให้ข้ามลีูกไปท�าไมกนั’

ฟางหรกู�าลงัจะเดนิกลบั กม็สีตรงีดงามผู้หนึ่งเดนิเข้ามาหานาง ฟางหรู

ต้องเอยีงหูเพื่อให้กูกูกระซบิบอกว่าหญงิงามผู้นั้นคอืฮวาเฟย

ฟางหรจู�าชื่อคนไม่ได้ หากนางไม่ได้เจอคนผูน้ั้นบ่อยๆ กจ็ะลมื ต้องให้

กูกูคอยบอก

“ถวายพระพรฮองเฮาเพคะ” ฮวาเฟยย่อตัวท�าความเคารพฮองเฮา 
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เตม็สองส่วน

‘นบัวา่เสแสร้งได้ยอดเยี่ยม เจ้าชนะเลศิในบรรดาเฟยทั้งหมด’ ฟางหรู

ปรบมอืให้ฮวาเฟยในใจ 

“ลุกขึ้นเถอะ” ฟางหรูยิ้มเสแสร้งตอบแทนนางบ้าง

“ฮองเฮาจะเสดจ็กลบัแล้วหรอืเพคะ” ฮวาเฟยถามเสยีงหวาน

“ใช่ ข้าเดนินานแล้ว รู้สกึหนาว ก�าลงัจะกลบัต�าหนกั” ฟางหรูคดิว่า 

ฮวาเฟยผู้นี้คงออดอ้อนเก่งไม่น้อย ฮ่องเต้คงจะโปรดปรานนางมาก

“เช่นนั้นหม่อมฉนัไม่รบกวนฮองเฮาแล้วเพคะ หม่อมฉนัทลูลา” ฮวาเฟย

ย่อตัวท�าความเคารพอย่างเรียบร้อยอีกครั้ง ฟางหรูท�าเพียงพยักหน้าให้นาง

แล้วเดนิจากไป

หลงัฮองเฮาทรงพระด�าเนนิจากไป รอยยิ้มของฮวาเฟยกห็ายไปด้วย

ต�ำหนกัเฉยีนกง

ฮ่องเต้หย่งฉนีั่งฟังรายงานจากสายลบั

ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาไปหาฮองเฮาแค่สองครั้ง แต่เขาได้ส่งคน

ไปอยู่ข้างกายนาง คอยรายงานความเคลื่อนไหวของนางให้เขาทราบตลอด 

รายงานที่เขาได้รบัจากสายลบัที่เขาส่งไปคอื...

สิ่งที่ฮองเฮาชอบท�าคือการนอน สิ่งที่ฮองเฮาท�าบ่อยที่สุดคือการนอน 

เวลาว่างของฮองเฮาคอืการนอน

‘เจ้าเป็นฮองเฮาคนแรกที่นอนเก่งขนาดนี้’

“หมิะตกหนกัขึ้นแล้ว นางท�าอะไร” ที่จรงิแม้หย่งฉไีม่ถามกพ็อเดาได้

“พระนางจะตื่นบรรทมก่อนเวลาพระกระยาหารเช้าเลก็น้อย เมื่อเสวย

อิ่มแล้ว จะทรงพระอักษรอยู่ครึ่งชั่วยามแล้วกลับไปบรรทมต่อ กูกูของ

พระนางปลกุให้พระนางมาเสวยพระกระยาหารกลางวนัอกีครั้ง เสวยอิ่มแล้ว

ก็ทรงจิบชา ทรงพระอักษรแล้วกลับไปบรรทมต่อ หากไม่บรรทมก็จะทรง

พระอักษรตลอดบ่าย เมื่อเสวยพระกระยาหารเย็นอิ่มแล้ว พระนางจะทรง
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พระด�าเนนิไปมาในต�าหนกั 

“พระนางบอกกกูวู่าเดนิท�าสมาธ ิเสรจ็แล้วกจ็ะวาดรปูครึ่งชั่วยาม หลงั

จากนั้นกจ็ะเตรยีมบรรทม ก่อนบรรทมพระนางจะให้กูกูเล่าประวตัขิองสนม

แต่ละคนอย่างละเอยีดแล้วจงึเข้าบรรทม ทุกเช้ามดืพระนางจะตื่นบรรทมมา

ขอน�้าอุน่จากขา้รบัใช้เสมอ เพราะพระนางมกัจะไอเมื่อพระวรกายได้รบัความ

เยน็ ก่อนจะกลบัไปบรรทมต่อ รอลุกขึ้นเมื่อถงึเวลาพระกระยาหารเช้า ชวีติ

ประจ�าส่วนใหญ่ของฮองเฮาไม่ค่อยต่างจากนี้มากนกัพ่ะย่ะค่ะ”

“แล้วเหล่าสนมไม่มาเข้าเฝ้าฮองเฮาหรือ” ธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา

หลายร้อยปีนางคงไม่ละเลยกระมงั

“ฮองเฮาตรัสว่า หิมะตกแล้ว เหล่าสนมต้องล�าบากเดินมาที่ต�าหนัก 

โฮ่วกง ด้วยพระเมตตาจงึให้งดเข้าเฝ้าจนกว่าหมิะจะหยุดตกพ่ะย่ะค่ะ”

‘ออื...รู้สกึว่านางที่เป็นฮองเฮาจะอยู่สบายกว่าข้าที่เป็นฮ่องเต้มากนกั’

“เจ้าออกไปได้” หย่งฉสีั่งให้สายลบัออกไปแล้วนิ่งคดิอยู่ชั่วครู่ จงึเรยีก

ฟู่กงกงเข้ามา “ฟู่กงกง เจ้าไปบอกฮองเฮาว่า นบัตั้งแต่วนัพรุ่งนี้ หลงัจากมื้อ

อาหารเช้าให้มาหาข้าที่ห้องนี้ จนกว่าข้าจะให้นางกลบั นางถงึจะกลบัได้ และ

ต้องมาทุกวนัจนกว่าข้าจะบอกให้นางเลกิมา” 

หย่งฉไีม่รู้ว่า เหตุใดพอได้ยนิว่านางสุขสบายใจ เขากลบัรู้สกึไม่ชอบใจ 

อาจเป็นเพราะเขาท�างานหนกัทุกวนั แต่นางกลบันอนสบายกระมงั 



สาม
ความเย็นชาจากฮ่องเต้

วนัต่อมำ ณ ต�ำหนกัเฉยีนกง

ฟางหรูต้องตดัใจจากที่นอนอุ่นมานั่งปวดหลงัฝนหมกึอยู่ข้างๆ ฮ่องเต้

ผู้เย็นชา นางไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ปกติไม่เคยไปหานางที่ต�าหนักเพื่อแสดง

ความใกล้ชดิระหว่างฮ่องเต้กบัฮองเฮาเลย อยู่ดีๆ  กส็ั่งให้นางมาเข้าเฝ้าที่ห้อง

ทรงงานทกุวนั เดี๋ยวกบ็อกให้นางฝนหมกึ เดี๋ยวกบ็อกให้นางคดัแยกฎกีา เดี๋ยว

กบ็อกให้นางชงชาให้ดื่ม เดี๋ยวกบ็อกให้นางหยบิหนงัสอืส่งให้

‘เดี๋ยวนะ นี่ท่านเหน็ข้าเป็นนางก�านลัคนหนึ่งของท่านหรอื’

หย่งฉอีา่นฎกีาไป หางตากเ็หน็คนข้างๆ นั่งสปัหงก บางคราใบหน้าของ

นางก็เกือบทิ่มแท่นฝนหมึก นางต้องสะบัดหน้าไล่ความง่วงอยู่บ่อยครั้ง พอ

เขาบอกให้หยบิหนงัสอื นางกห็ยบิผดิหยบิถูก พอฝนหมกึเสรจ็ เขาบอกให้

นางนั่งรอ นางกน็ั่งลมืตาเพยีงครึ่งเดยีว ศรีษะของนางโยกไปมาเหมอืนพร้อม

จะนอนตลอดเวลา พอเขาบอกให้นางไปชงชา นางกข็มวดคิ้วเลก็น้อย พอเขา

บอกให้นางแยกฎกีาให้ เขากไ็ด้ยนิเสยีงถอนหายใจของนาง

‘เจ้าช่างปล่อยตวัตามสบายเหลอืเกนินะ ฮองเฮาของข้า’

ฮ่องเต้ตรสักบัฮองเฮาน้อยมาก ค�าส่วนใหญ่ที่ตรสัออกมาคอื ฝนหมกึ 
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หยิบหนังสือมา ชงชา แยกฎีกา และนั่งรอ ส่วนฮองเฮาก็ตรัสน้อยยิ่งกว่า 

เพราะพระนางตรสัแค่ค�าเดยีวว่า ‘เพคะ’ ตลอดทั้งวนั

หย่งฉเีริ่มเคยชนิกบัการมคีนขี้เซามานั่งข้างๆ โดยไม่รู้ตวั

ครั้งหนึ่งขุนนางมีหนังสือกราบทูลให้ลงโทษขุนนางที่ทุจริต เขาก�าลัง 

จะเขยีนค�าว่า ‘ประหาร’ แต่พอเขามองคนขี้เซาที่แอบหลบัอยู่ข้างๆ เขากเ็ขยีน

ค�าว่า ‘เนรเทศ’ แทน

บางครั้งความใสซื่อและดื้อรั้นเลก็น้อยของนาง กท็�าให้เขาลมืไปว่านาง

เป็นบตุรสาวของผูใ้ด ในใจเขาถงึขนาดเคยคดิว่าคงดไีม่น้อย หากนางเป็นเพยีง

ฮองเฮาของเขาเท่านั้น ไม่ใช่บุตรสาวของใคร และไม่มขี้อตกลงที่น่าชงันั่น

ควำมเงียบสงบปรำศจำกกำรสนทนำที่ต�ำหนักเฉียนกงด�ำเนินไป 

ทุกวนัจนมบีางคนทนไม่ไหวขึ้นมา

“ฝ่าบาท กุ้ยเฟยขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ” เสยีงฟู่กงกงกราบทูลมาจากหน้า

ห้อง ฟางหรูที่เกอืบจะหลบั พอได้ยนิเสยีงฟูก่งกง นางจงึยดืตวัตรงแล้วสะบดั

หน้าเพื่อไล่ความง่วง

หย่งฉเีงยหน้าจากฎกีา “ให้เข้ามา”

‘ฮ่องเต้ตรสัเสยีงอ่อนโยนขึ้นหรอืไม่หนอ’ ฟางหรูคดิ

ไม่นานสนมที่ฮ่องเต้โปรดปรานที่สุดก็เดินเข้ามา ฟางหรูให้ค�าจ�ากัด

ความแก่กุ้ยเฟยผู้นี้ว่างดงามอย่างเย่อหยิ่ง

“ถวายพระพรฝ่าบาท ถวายพระพรฮองเฮาเพคะ” เสยีงของนางไพเราะ

และอ่อนหวานยิ่งนกั

“ตามสบายเถอะ หมิะตกอยู ่เหตใุดถงึออกจากต�าหนกั ระวงัจะไม่สบาย

เอาได้” ฮ่องเต้ตรสักบักุ้ยเฟย เสยีงนี้อ่อนโยนกว่าที่ตรสักบัฮองเฮามากนกั

‘ทกีบัข้า ท่านไม่เหน็จะห่วง ข้าฝ่าหมิะมาหาท่านทุกวนั นอกจาก ‘ฝน...

ชง...หยบิ...รอ’ ท่านกไ็ม่พดูอะไรกบัข้าอกี ข้านกึวา่ท่านจะเยน็ชาเสมอ ที่แท้...

ท่านกเ็ลอืกปฏบิตัชิดัเจนนกั’ ฟางหรูคดิอย่างเหนื่อยใจ
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“หม่อมฉนัน�าน�้าแกงมาถวายเพคะ ฝ่าบาทรบีเสวยตอนยงัอุ่นๆ เถอะ

เพคะ”

“ออื เอามาเถอะ” หย่งฉยีกน�้าแกงขึ้นดื่มอกึๆ “วนัหลงัให้ข้ารบัใช้ยก

มาเถอะ เจ้าไม่ต้องล�าบากมาเองกไ็ด้ ข้าเป็นห่วง”

“หม่อมฉันเป็นห่วงพระวรกายของฝ่าบาทที่ต้องทรงงานหนักเพคะ 

หม่อมฉนัไม่อาจแบ่งเบา จงึท�าได้เพยีงตุ๋นน�้าแกงมาถวายเพคะ”

“ขอบใจเจ้ามาก” ฮ่องเต้แย้มพระสรวลให้กุ้ยเฟย

‘ท่านจะให้ข้าออกไปก่อนก็ได้นะฮ่องเต้ ข้าทนดูไม่ไหวอีกแล้ว หวาน

เลี่ยนเหลอืเกนิ’ ฟางหรูต้องการไปเข้าห้องน�้าสกัหน่อย

“หม่อมฉันต้องขอประทานอภัยฮองเฮาด้วยเพคะ ไม่ทราบว่าฮองเฮา

ประทบัด้วย จงึน�าน�้าแกงมาแค่ถ้วยเดยีว” กุย้เฟยท�าท่าเหมอืนเพิ่งเหน็ฮองเฮา

ฟางหรูแค่พยกัหน้าพร้อมกบัยิ้มให้นาง ‘เจ้าไปอยู่ที่ไหนมา เวลานี้คน

เขารู้กนัทั้งวงัว่าข้ามาเป็นนางก�านลัที่ต�าหนกันี้ทุกวนั เจ้ากเ็สแสร้งเก่งไม่น้อย

นี่กุ้ยเฟย’

“ฮองเฮา วนันี้เจ้ากลบัไปก่อนเถอะ พรุง่นี้ข้ามปีระชมุกบัขนุนางที่ห้องนี้ 

และคงประชุมหลายวนั เจ้ายงัไม่ต้องมาชั่วคราว” หย่งฉหีนัไปพูดเสยีงเรยีบ

กบัฟางหรู เขาเริ่มรู้สกึว่าตวัเองจะใจอ่อนกบันางมากไป นางไม่ใช่คนที่เขาจะ

ใจอ่อนด้วยได้

‘อ้อ นี่ท่านก�าลงัเอาใจสนมคนโปรดของท่านอยู่สนิะ’ ฟางหรูลุกขึ้น

“ทูลลาเพคะ” นางย่อกายให้ฮ่องเต้ น�้าเสยีงและสหีน้าของฟางหรูไม่ได้

แสดงอารมณ์ใดๆ นางถอยหลงัแล้วเดนิออกจากห้องไป

กุ้ยเฟยยิ้มตามหลงัฮองเฮา ส่วนฮ่องเต้กก็้มลงอ่านฎกีาต่อ

ฟู่กงกงถอนหายใจตามหลงัฮองเฮาที่เสดจ็ห่างออกไป ไม่รู้ว่าพระนาง

จะทรงรู้สกึอย่างไร เป็นถงึฮองเฮากลบัต้องยอมถอยให้สนมนางหนึ่ง ฮ่องเต้

กพ็ระทยัร้ายกบัฮองเฮาเหลอืเกนิ เขาเป็นข้ารบัใช้จงึท�าได้เพยีงเหน็ใจฮองเฮา

อยู่เงยีบๆ
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ที่สภำขนุนำง อคัรเสนำบดฟีำงนั่งท�ำหน้ำเครยีดอยู่ที่หวัโต๊ะ มอืของ

เขาตบลงที่โต๊ะอย่างแรง

“ฮ!ึ อยากจะลดอ�านาจของข้าหรอื ยงัผ่านไปไม่ถงึปี กค็ดิท�าการใหญ่

เสยีแล้ว” 

ฮ่องเต้แต่งตั้งหวัหน้าองครกัษ์คนใหม่ ท�าให้ทหารองครกัษ์ที่อยู่ในมอื

ของอคัรเสนาบดหีลดุไปอยูก่บัฮ่องเต้ เขาเสนอคนของเขา แต่ฮ่องเต้กลบัเลอืก

คนอื่นแทน เช่นนี้มใิช่ว่าพระองค์ก�าลงัต่อต้านเขาอย่างเปิดเผยหรอกหรอื

“ท่านอคัรเสนาบด ีเช่นนั้นในตอนนี้อ�านาจทหารของฮ่องเต้กบัท่านกส็สูี

กนัแล้ว เราจะท�าเช่นไรต่อไปขอรบั” เสนาบดกีรมคลงั ขนุนางฝ่ายอคัรเสนาบดี

เป็นกงัวลถงึแผนการยดึอ�านาจคนืของฮ่องเต้

“พรุ่งนี้...ให้เสนาบดีกรมโยธาเสนอการสร้างบ้านเรือนให้ราษฎรที่พัง

เสยีหายจากเหตกุารณ์ประตแูดง เสนอให้สร้างบนที่ดนิชานเมอืงที่ว่างอยูอ่ย่าง

เร่งด่วน ทลูพระองค์ไปว่า เพราะหมิะตกหนกั ราษฎรไร้ที่อยู ่ต้องพกัอยูท่ี่พกั

ชั่วคราวมาหลายเดอืนแล้ว แล้วเจ้ากข็อโยกย้ายก�าลงัพลส่วนหนึ่งของกองทพั

นอกเมอืงมาช่วย หากฮ่องเต้ไม่ทรงยอมให้โยกย้ายทหารมา ข้าจะเสนอก�าลงั

ทหารของข้าไปช่วย ฮ่องเต้คงไม่อยากเสี่ยง พระองค์ต้องส่งทหารเกราะเงนิ

ของพระองค์มาแทนอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่นนี้กจ็ะเป็นการตดัทอนก�าลงัได้ชั่วคราว 

ฮ่องเต้จะได้ตั้งพระทยับรหิารบ้านเมอืงมากขึ้น” อคัรเสนาบดฟีางคดิว่าคงต้อง

เร่งให้ฮองเฮามอีงค์ชายน้อยเสยีแล้ว

ท้องพระโรง

“ทูลฝ่าบาท ตามที่เสนาบดีกรมโยธาได้เสนอฎีกาไป กระหม่อมเห็น

ว่าการโยกย้ายทหารนอกเมอืงเข้ามา จะเป็นการเสี่ยงต่อการป้องกนัภายนอก 

กระหม่อมจึงขอเสนอให้แบ่งทหารของกระหม่อมไปช่วยงานก่อสร้างแทน 

พ่ะย่ะค่ะ” อคัรเสนาบดฟีางกราบทูลเสนอ

หย่งฉรีูว่้าอคัรเสนาบดมีจีดุประสงค์ให้เขาส่งกองก�าลงัทหารเกราะเงนิ
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ออกไป เพื่อลดก�าลงัทหารของเขา “ทหารของท่านไม่ต้องเฝ้าประตูเมอืงหรอื” 

ทหารของอัครเสนาบดีคือทหารรักษาเมือง หากหย่งฉียอมรับก็ไม่ต่างจาก

การน�าทหารมาจากนอกเมอืง

อคัรเสนาบดยีิ้ม “หรอืจะให้ราษฎรมาช่วยก่อสร้างดพี่ะย่ะค่ะ”

หย่งฉกี�ามอืแน่น อคัรเสนาบดรีู้อยู่ว่าราษฎรก�าลงัเดอืดร้อน ยงักล้า

เสนอให้ราษฎรมาช่วย ราษฎรจะไม่ต�าหนิฮ่องเต้ที่รังแกพวกเขามากเกินไป

หรอกหรอื

“ราษฎรไร้ที่อยู ่หากจะให้ราษฎรมาช่วยสร้างอกี คงไม่เหมาะสมกระมงั

ขอรบั ท่านอคัรเสนาบด”ี เสนาบดกีรมโยธาคล้ายจะต�าหนอิคัรเสนาบด ีแต่

ความจรงิเขาก�าลงักดดนัฮ่องเต้อยู่

สุดท้ายหย่งฉจีงึต้องยอมมอบก�าลงัทหารส่วนหนึ่งออกไป

หลังกำรประชุมขุนนำง ฮ่องเต้มีสีพระพักตร์ไม่สู้ดี ข้ำรับใช้ไม่กล้ำ

เข้าไปรบัใช้ ฮ่องเต้สั่งให้ขนัทไีปเชญิฮองเฮามาเข้าเฝ้าแล้วเสดจ็เข้าห้องไป ครู่

หนึ่งกม็เีสยีงข้าวของหล่นแตกดงัออกมาจากในห้อง ท�าให้ข้ารบัใช้ยิ่งกลวัโทสะ

ของฮ่องเต้ ก้มหน้ามองแต่ปลายเท้าตวัเอง ไม่กล้าเข้าใกล้ฮ่องเต้เลยสกัคน

ในใจของหย่งฉีตอนนี้มีแต่ความคับแค้น เขาเป็นฮ่องเต้แต่กลับไม่มี

อ�านาจพอที่จะควบคุมขุนนางของตวัเองได้

‘มอีคัรเสนาบดคีนเดยีวกส็ามารถปกครองบ้านเมอืงได้แลว้กระมงั จะ

มีข้าไปเพื่อการใด ในเมื่อท่านไม่ยอมลงจากอ�านาจที่เกินตัวของท่าน ข้าจะ

ค่อยๆ ถ่ายเทอ�านาจนั้นมาจนท่านไม่มทีี่ยนือกีต่อไป ท่านอคัรเสนาบดฟีาง’

หย่งฉีต้องอดทน แผนการที่วางไว้ย่อมส�าเร็จ เพียงแค่ต้องรอเวลา

เท่านั้น ปล่อยให้อคัรเสนาบดลี�าพองใจกบัอ�านาจของเขาไปก่อน

ฟู่กงกงกราบทูลว่าฮองเฮาขอเข้าเฝ้าไปสองครั้ง แต่ฮ่องเต้กย็ังไม่ทรง

ตอบ ฟางหรูจงึต้องยนืรออยู่หน้าห้อง

หิมะก�าลังตกหนัก ในมือของนางมีเตาพกอันหนึ่ง แต่ลมหนาวในฤดู
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หนาวกเ็สยีดแทงกระดกูยิ่งนกั ร่างกายของนางจงึสั่นน้อยๆ ฟูก่งกงเหน็ฮองเฮา

ทรงยนืหนาวอย่างทรมาน จงึกราบทูลอกีครั้ง แต่ฮ่องเต้กย็งัไม่ทรงตอบมา

“ไม่เป็นไร” ฟางหรูยกมอืห้ามฟู่กงกงที่ก�าลงัจะกราบทูลอกีรอบ 

เขาเป็นฮ่องเต้ เขาให้นางรอ นางกต็้องรอ

ครึ่งชั่วยามผ่านไป ตอนนี้เตาพกในมอืฟางหรไูม่เหลอืความอบอุน่แลว้ 

รมิฝีปากของนางเขยีวคล�้าทั้งยงัสั่นเพราะความหนาว กูกูต้องเข้ามาลบูแขนให้

ความอบอุน่แก่นาง แต่ตอนนี้ร่างกายของนางได้รบัความเยน็จงึเริ่มไอ และไอ

หนกัขึ้นทุกท ีทนัใดนั้นความรู้สกึหน้ามดืกเ็ข้าจู่โจมฟางหรูกะทนัหนั สตขิอง

นางเริ่มเลอืนรางก่อนจะดบัวูบไป

ฮองเฮาทรงล้มลงในอ้อมแขนของกูกู ท่ามกลางเสียงร้องตกใจของ 

ฟู่กงกง

“ฮองเฮา! ฮองเฮาพ่ะย่ะค่ะ เจ้าไปตามหมอหลวงมา เรว็เข้า!”

หย่งฉไีด้ยนิเสยีงเอะอะด้านนอกจงึเปิดประตูออกมาดู เขาเหน็ฟางหรู

หน้าซดี รมิฝีปากคล�้า ไม่ได้สตอิยู่ในอ้อมกอดของกูกู จงึถอนหายใจหนกัๆ 

ครั้งหนึ่ง

น่าตายนกั! ร่างกายเจ้าอ่อนแอถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื บดิาของเจ้าออกจะ

แขง็แกร่งปานนั้น เหตุใดบุตรสาวจงึทนความเยน็แค่นี้ไม่ได้

“เจ้า ถอยไป” หย่งฉกี้มลงอุ้มฟางหรูขึ้นมา ก่อนจะพานางเข้าไปในห้อง

ด้านใน เขาวางนางลงที่เตียงนอนของเขาแล้วรีบคลุมผ้าห่มให้นาง ร่างกาย 

ของนางเยน็มากจรงิๆ ใบหน้าของนางซดีขาวอย่างน่าเป็นห่วง

หย่งฉมีองฟางหรูด้วยความรู้สกึไม่พอใจ เขาก�าลงัไม่พอใจเรื่องอะไร 

เขากไ็ม่เข้าใจตวัเอง

ไม่นานหมอหลวงก็มา หย่งฉีหลบให้หมอหลวงตรวจชีพจรให้ฟางหรู 

หมอหลวงตรวจเสรจ็กค็รุ่นคดิอยู่ครู่หนึ่งจงึกราบทูลฮ่องเต้

“ทูลฝ่าบาท ฮองเฮาทรงได้รับความเย็นจนพระวรกายปรับไม่ทัน 

ประกอบกับพระอาการเดิมของฮองเฮาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว เมื่อโดนความเย็น 
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กจ็ะเจบ็คอและไออย่างหนกั หากพระอาการหนกั คอกจ็ะบวม ตอนนี้ต้องให้

พระวรกายของฮองเฮาอบอุน่อยูต่ลอดเวลา ห้ามโดนความเยน็อกีเดด็ขาด ไม่

เช่นนั้นพระโลหิตจะไม่ไหลเวียน ไม่เป็นผลดีต่อฮองเฮาอย่างมากพ่ะย่ะค่ะ 

กระหม่อมจะจดัยาเพื่อฟื้นฟูพลงัร้อนให้ฮองเฮาพ่ะย่ะค่ะ”

“ออื เจ้ารบีไปจดัยามา” หลงัฮ่องเต้ตรสัสั่ง หมอหลวงจงึถอยออกไป

ฟางหรู เจ้าช่าง...เขาไม่รู้จะพูดอะไรด ีนางป่วยอยู่หรอกหรอื เหตุใด

เขาจงึไม่เคยสงัเกตเหน็

เมื่อฟำงหรูตื่นขึ้นมำ ก็เห็นฮ่องเต้นั่งหลับตำอยู่บนเตียงที่นำงก�ำลัง

นอนอยู่ เขานั่งนิ่งมาก เมื่อมองไปรอบๆ นางกต็้องตกใจ นี่เป็นห้องบรรทม

ของฮ่องเต้มใิช่หรอื ไม่รู้ว่านางเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไร

ขณะที่นางก�าลงัจะลุกขึ้นอย่างยากเยน็นั้น หย่งฉกีล็มืตามองนาง เขา

กดตวันางให้นอนลงตามเดมิ นางจงึมองเขาด้วยความสงสยั

“หมอหลวงบอกว่าช่วงนี้ห้ามเจ้าออกไปรบัความเยน็” หย่งฉเีอ่ยกบันาง

ฟางหรูใช้สายตาสงสยัเป็นเชงิถามว่าแล้วอย่างไรต่อ

“เจ้ากอ็ยู่ที่นี่ไปก่อนชั่วคราว อาการดขีึ้นแล้วค่อยกลบัต�าหนกั” หย่งฉี

ตอบในสิ่งที่นางสงสยั

‘อยู่ที่นี่ นอนที่นี่น่ะหรอื’ ฟางหรูไม่ได้พูดอะไร 

นางได้แต่ท�าสหีน้าสงสยัมองเขา หย่งฉจีงึเรยีกให้คนน�ายาเข้ามาให้นาง

หลงัจากฟางหรูดื่มยาจนหมด หย่งฉกีบ็อกให้นางพกัผ่อน ก่อนที่เขา

จะเดนิออกไปตรวจฎกีาต่อ

นางหลบัไปจนถงึยามอิ่ว กกูปูลุกนางให้ลุกขึ้นมากนิข้าวกบัดื่มยา แลว้

นางกน็อนต่อ เพราะพษิไข้ท�าให้นางอ่อนเพลยี

ฟางหรูตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนปลายยามไฮ่ นางรู้สึกถึงความอบอุ่น 

ข้างกาย เมื่อนางลมืตาขึ้นกเ็หน็หย่งฉนีอนอยู่ข้างๆ นางนอนตะแคงมองเขาที่

ก�าลงัหลบั



Ana K .
31

‘ตอนท่านหลบั ท่านดูดมีากรูห้รอืไม่ เพราะคิ้วของท่านไม่ขมวด ใบหน้า

ของท่านไม่เยน็ชา รมิฝีปากของท่านกผ่็อนคลายไม่เม้มแน่นจนน่าอดึอดัเหมอืน

ปกต ิเวลาท่านยิ้มให้สนมของท่าน ท่านกห็ล่อเหลานกั แต่ท่านไม่เคยยิ้มให้ข้า 

หากข้าไม่ใช่ฟางหรู ไม่ใช่บุตรสาวของอคัรเสนาบดฟีาง ท่านจะยิ้มให้ข้าหรอื

ไม่’



สี่
เจ็ดปีผ่านไป ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลง

ปีที่เจด็แห่งรชัสมยัหย่งฉฮี่องเต้

ศกึทางการเมอืงระหว่างฮ่องเต้กบัอคัรเสนาบดดี�าเนนิมาอย่างต่อเนื่อง 

ห�้าหั่นกนัทั้งซึ่งหน้าและลบัหลงั บดันี้อ�านาจของฮ่องเต้เหมอืนมากพอที่จะล้ม

อคัรเสนาบดไีด้ แต่ฮ่องเต้กไ็ม่อยากพลาด พระองค์ต้องการกวาดล้างอ�านาจ

ของอคัรเสนาบดฟีางไม่ให้เหลอื วนัชี้ขาดใกล้มาถงึ ขณะเดยีวกนัอคัรเสนาบดี

ฟางก็ด�าเนินการเร่งรัดให้แต่งตั้งองค์รัชทายาทในเร็ววันเพื่อคงอ�านาจของฝั่ง

ตนไว้ ราชส�านกัแบ่งเป็นสองฝ่าย สถานการณ์คุกรุ่นใกล้ปะทุ

กำลเวลำน�ำพำให้ทกุสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง

ฮองเฮาผู้อ่อนเยาว์ ขาดความอบอุ่น และรกัการนอน...กลายเป็นสตรี

ที่เข้มแขง็และเยน็ชามากขึ้น

เจด็ปีมานี้ความอ้างว้างโดดเดี่ยวที่ฮ่องเต้มอบให้ฟางหร ูท�าให้นางค่อยๆ 

ชนิ เขามอบบุตรชายให้นางคนหนึ่ง ฮ่องเต้ตั้งชื่อให้เขาว่า ‘หย่งเฉงิ’ ปีนี้องค์

ชายหย่งเฉงิมพีระชนัษาห้าปีแล้ว

ในเดือนหนึ่งฮ่องเต้จะเสด็จมาประทับที่ต�าหนักโฮ่วกงเพียงสองคืนคือ 
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วนัที่หนึ่งกบัวนัที่สบิห้า และพระองค์กเ็คร่งครดัต่อก�าหนดการนี้ยิ่งนกั ไม่เคย

มาเกนิแม้เพยีงครึ่งวนั

ส่วนต�าหนกัอื่น ฮ่องเต้กเ็วยีนไปค้างไม่ได้ขาด จ�านวนสนมของฮ่องเต้

ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไร พระองค์ยงัคงโปรดปรานกุ้ยเฟยที่สดุ และโปรดปราน

เฟยทั้งสามไม่เสื่อมคลาย รวมทั้งยังคงเย็นชาต่อฮองเฮาอย่างเสมอต้นเสมอ

ปลาย

น่าแปลกที่กุ้ยเฟยซึ่งได้รับความโปรดปรานที่สุด กลับไม่มีโอรสหรือ

ธดิาสกัองค์ ซูเฟยนั้นมอีงค์หญงิรองซึ่งมพีระชนัษาสี่ปี ฮวาเฟยกม็อีงค์หญงิ

สามซึ่งมีพระชันษาสองปี ส่วนเต๋อเฟยนั้นมีองค์หญิงใหญ่ตั้งแต่ก่อนฮ่องเต้ 

ขึ้นครองบลัลงัก์ มพีระชนัษาแปดปี

ฮ่องเต้หนุม่ผูม้อีารมณ์ไม่แน่นอนและเยน็ชาโหดเหี้ยม ในตอนนี้เตบิโต

เป็นฮ่องเต้ที่สุขุมขึ้น แต่ยังคงโหดเหี้ยมเย็นชาเช่นเดิม พระองค์นั้นรักโอรส

องค์เดยีวของพระองค์มาก แต่ตดิตรงที่ว่าท่านตาขององค์ชายคอือคัรเสนาบดี

ผู้ที่กล้าท้าทายอ�านาจของฮ่องเต้ พระองค์จงึไม่ได้แต่งตั้งองค์ชายหย่งเฉงิเป็น

องค์รชัทายาท แต่อคัรเสนาบดผู้ีใจร้อนกเ็ร่งให้ฮ่องเต้แต่งตั้งผูส้บืทอดบลัลงัก์

อยู่ทุกวนั เหมอืนกบัว่าฮ่องเต้จะอายุสั้น เจตนาของอคัรเสนาบดนีั้นชดัเจนนกั

ฤดรู้อนปีนี้ร้อนมำก ท�ำให้ฟำงหรเูบื่ออำหำรและนอนไม่สบำย ส่งผล

ให้อารมณ์ของนางไม่ดตีามอากาศไปด้วย 

เช้าวนันี้เหงื่อออกแต่เช้า เหล่าสนมกม็าเข้าเฝ้าฮองเฮาเหมอืนทุกวนั

“ฮองเฮาเพคะ อากาศร้อนมากท�าให้ซนิเหม่ยเหรนิไม่ค่อยสบายตวันกั 

นางขอออกไปเดนิในสวนบ้างเพคะ” ซเูฟยผูเ้ป็นหวัหน้าต�าหนกัที่ซนิเหม่ยเหรนิ

พ�านกัอยู่ด้วย เอ่ยแทนซนิเหม่ยเหรนิที่ตั้งครรภ์ได้สามเดอืน ฮองเฮาสั่งไม่ให้

นางออกจากต�าหนกัเพื่อรกัษาครรภ์ของนางให้ปลอดภยั

‘เฮ้อ...ซนิเหม่ยเหรนิหรอืเจ้ากนัแน่ซูเฟย ที่อยากให้นางออกไปเดนินอก

ต�าหนกั’
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เจด็ปีที่ผ่านมา สนมขั้นต�่าสญูเสยีครรภ์ไปเท่าไรแล้ว นางที่เป็นฮองเฮา

พยายามปกป้องลกูให้ฮ่องเต้ แต่เหล่าสนมขั้นสงูทั้งหลายกลบัคอยแต่จะก�าจดั 

ฮ่องเต้กห็ลบัตาเชื่อแต่พวกนาง ฟางหรูเหนื่อยที่จะยุ่งกบัพวกนางแล้ว

“ออื อนุญาต” ฟางหรูพูดแค่นั้นกย็กพดัขึ้นมาโบก พลางเอนหลงัแล้ว

หลบัตาเป็นเชงิว่านางเหนื่อยแล้ว ให้ทุกคนกลบัไปได้

ยำมเซนิ ข่ำวร้ำยที่ฟำงหรคูำดไว้กเ็กดิขึ้น ซนิเหม่ยเหรนิหกล้มในสวน 

นางมีอาการตกเลือด ไม่อาจรักษาลูกในครรภ์ไว้ได้ ฮ่องเต้ไม่ได้เสด็จไปดู 

เพียงก�าชับหมอหลวงให้รักษาซินเหม่ยเหรินให้ดี ฮ่องเต้ก็เป็นเช่นนี้เสมอ  

ทุกอย่างที่เกดิขึ้นในวงัหลงัยกให้ฮองเฮาจดัการเองทั้งสิ้น

‘เลอืดเนื้อของท่านสิ้นไปกย็งัไม่สนใจ ตกลงท่านมหีวัใจหรอืไม่’

ในต�าหนักโฮ่วกงเวลานี้อากาศร้อนอบอ้าว ยิ่งเพิ่มความตึงเครียด 

มากขึ้น ฟางหรูนั่งมองนางก�านลัของซนิเหม่ยเหรนิที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้า

กุย้เฟยเป็นผูเ้อ่ยปากถามก่อน “เกดิอะไรขึ้นที่สวน เหตใุดซนิเหม่ยเหรนิ

จงึหกล้มได้”

“ซนิเหม่ยเหรนิต้องการไปนั่งในศาลา จงึจูงมอืหม่อมฉนัเดนิไป ก�าลงั

จะเดินขึ้นบันไดขั้นแรกของศาลาก็มีแมวตัวหนึ่งโผล่มา แมวตัวนี้หม่อมฉัน 

จ�าได้ว่าเป็นของ...เอ่อ...” นางก�านลัแสดงท่าทางเหมอืนกลวัอะไรบางอย่าง

“เจ้าพูดมาให้ชดั ว่าเป็นแมวของใคร” ฮวาเฟยร่วมถามด้วยอกีคน

“เอ่อ...เป็นของ...เป็นของ...ซูเฟยเพคะ” นางก�านัลเอ่ยพร้อมกับก้ม

ศรีษะจดพื้น

“ข้ารบัใช้บงัอาจ! เจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นแมวของข้า เจ้าจบัแมวได้

หรอืไม่ หากเจ้ากล้าพูดพล่อยๆ ข้าจะตบปากเจ้าจนเจ้าพูดไม่ได้อกีเลย คอย

ดู” ซูเฟยผู้ใจร้อนแผดเสยีงออกมา

“หม่อมฉันไม่กล้าโกหกเพคะ แมวตัวนั้นมาวิ่งเล่นในต�าหนักเล็กของ 

ซนิเหม่ยเหรนิอยู่บ่อยครั้ง นางก�านลัของซูเฟยกม็าตามกลบัไปทุกครั้งเพคะ” 
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นางก�านลัก้มหน้าตอบเสยีงดงัชดัเจน

“ฮองเฮาเพคะ อย่าไปฟังข้ารับใช้พูดจาเหลวไหลเลยเพคะ แมวก็จับ 

ไม่ได้ มากล่าวหาหม่อมฉันเช่นนี้ สมควรโบยให้ตายเพคะ!” ซูเฟยผู้ใจร้อน 

ยิ่งกว่าอากาศแผดเสยีงบอกฮองเฮาที่ก�าลงัโบกพดัไปมาด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

พอนางก�านลัได้ยนิค�าว่า ‘โบยให้ตาย’ กรู้็สกึหวาดกลวั จงึรบีโขกศรีษะ

ยนืยนัค�าพูดของตวัเองว่าเป็นความจรงิ

‘เฮ้อ...พวกเจ้านี่ ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรืออย่างไร เสแสร้งสร้างเรื่อง 

ไม่หยุดหย่อน’ ฟางหรูหยุดโบกพดัในมอื แล้วเอ่ยออกมาเพยีงประโยคเดยีว

“ไปจบัแมวมา”

ฮองเฮารบัสั่งให้เหล่าสนมแยกย้ายกลบัต�าหนกั หากยงัจบัแมวตวันั้น

ไม่ได้ ห้ามใครพูดว่าร้ายผู้อื่นให้พระนางได้ยนิ ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษ

ต�ำหนกัเต๋อเฟย

เตอ๋เฟยเป็นผู้เดยีวที่ไม่ได้ไปต�าหนกัโฮ่วกงในวนันี้ นางอ้างวา่องค์หญงิ

ใหญ่ไม่สบายต้องอยู่ดูแลที่ต�าหนกั

ขณะนี้ภายในต�าหนกัมนีางก�านลัของซนิเหม่ยเหรนิอยู่ด้วย

“ไม่ว่าอย่างไรเจ้าต้องยืนกรานค�าพูดของเจ้าไว้ ถึงจับแมวตัวนั้นไม่ได้ 

แต่ซูเฟยกถ็ูกสงสยัแล้ว อะไรที่มนัเกดิขึ้นแล้ว คนกล็มืไม่ได้หรอก” เต๋อเฟย

คิดจะท�าให้ซูเฟยเป็นคนผิด โดยที่ไม่สนใจว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใคร นางส่ง

นางก�านัลผู้นี้ไปอยู่ข้างกายซินเหม่ยเหรินเพื่อจับตาดูซูเฟยที่อยู่ในเขตต�าหนัก

เดียวกัน ครั้งนี้นางก�านัลท�างานได้ดีโดยที่ไม่ต้องสั่ง นางจึงคิดจะปล่อยให ้

ทุกอย่างไหลไปตามน�้า หากก�าจดัซูเฟยได้กถ็อืเป็นเรื่องดี

“เพคะพระสนม” นางก�านลัของซนิเหม่ยเหรนิตอบด้วยความนอบน้อม

ห้ำวันต่อมำ เรื่องน่ำตกใจก็เกิดขึ้นอีก มีผู้พบศพนำงก�ำนัลของ 

ซนิเหม่ยเหรนิอยู่ที่ก้นบ่อน�้า ขนัทผีู้พบศพเล่าว่าเขาไปตกัน�้าตามปกต ิ แต่น�้า
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ที่ตกัขึ้นมากลบัมสีแีปลกไป เขาดมแล้วรู้สกึคล้ายกลิ่นเหมน็เน่า จงึรบีชะโงก

หน้าไปดูในบ่อ ก็เห็นเหมือนผมคนและเสื้อผ้าของนางก�านัลโผล่อยู่เหนือน�้า

บางส่วน เขารบีไปตามทหารให้มาช่วยกนัยกร่างนั้นขึ้นมา นางก�านลัร่วมห้อง

ยนืยนัว่าศพนั้นเป็นนางก�านลัของซนิเหม่ยเหรนิ

หมอชันสูตรบอกว่าศพถูกขนย้ายมาจากที่อื่น น่าจะถูกโยนลงบ่อน�้า 

เมื่อคนื เพราะนางก�านลัตายมาหลายวนัแล้ว แต่ขนัทเีพิ่งพบศพเมื่อเช้า

เรื่องซินเหม่ยเหรินแท้ง แมวของซูเฟยเป็นผู้ต้องสงสัย และยังมี

เหตุการณ์นางก�านลัถูกฆ่า ท�าให้ฮ่องเต้ต้องเสดจ็มาด้วยพระองค์เอง เวลานี้ 

ผู้ที่น่าสงสยัที่สุดคอืซูเฟย แต่แมวตวัปัญหานั้นหาเท่าไรกไ็ม่เจอเสยีที

ฮ่องเต้ทอดพระเนตรซูเฟยที่คุกเข่าร้องไห้อยู่เบื้องหน้า “ซูเฟย หยุด

ร้องไห้ได้แล้ว”

ซูเฟยได้ยนิสุรเสยีงของฮ่องเต้ทั้งเยน็ชาและคล้ายไม่พอพระทยั นางก็

ไม่กล้าร้องไห้ต่ออกี “ฝ่าบาทเพคะ หม่อมฉนัไม่ได้ท�าอะไรนะเพคะ หม่อมฉนั

ถูกใส่ร้าย ขอฝ่าบาททรงคนืความยุตธิรรมให้หม่อมฉนัด้วยเพคะ”

ฮ่องเต้หนัไปทอดพระเนตรฮองเฮาที่นั่งนิ่งไม่พูดอะไร แล้วหนักลบัไป

ทอดพระเนตรซูเฟยที่ตั้งใจเช็ดน�้าตาให้ดูน่าสงสาร “ก่อนเรื่องทุกอย่างจะ

กระจ่าง ถอดป้ายของซูเฟยชั่วคราว ซูเฟย ข้าไม่ได้บอกว่าเจ้าเป็นคนผิด  

เจ้าแค่รอให้ทุกอย่างเปิดเผยเท่านั้น ช่วงนี้เจ้าก็อยู่ในต�าหนักของตัวเองดีๆ  

รู้หรอืไม่”

“เพคะ” แม้ซูเฟยไม่อยากยอมรับแต่ก็ต้องยอม เพราะแม้รับสั่งของ

ฮ่องเต้จะอ่อนโยนกบันาง แต่พระองค์ไม่ได้แย้มพระสรวล

“ฮองเฮา เรื่องนี้ข้าจะให้ทหารองครกัษ์ช่วยตามสบืด้วย มอีะไรกเ็รยีก

หวัหน้าองครกัษ์หรอืฟู่กงกง ได้เรื่องอย่างไรกเ็ขยีนรายงานไปให้ข้า”

ฮ่องเต้เสดจ็มาเพยีงแค่นั้นแล้วกเ็สดจ็กลบัไป ตรสักบัฮองเฮาเพยีงไม่

กี่ค�าและไม่แย้มพระสรวลให้ฮองเฮาแม้แต่น้อย

ฟางหรชูนิชาเสยีแล้ว นางไม่ได้รูส้กึอะไรกบัฮ่องเต้เหมอืนเมื่อเจด็ปีก่อน
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อกี นางต้อนรบัฮ่องเต้อย่างเฉยชา และน้อมส่งเสดจ็ฮ่องเต้อย่างไร้ความรู้สกึ

ต�ำหนกัเฉยีนกง

หย่งฉีกลับมานั่งอ่านฎีกาต่อ แต่เขาไม่สามารถควบคุมสมาธิได้ 

‘ปฏกิริยิาเยน็ชาและสายตาไร้ความรู้สกึของนาง...หมายความว่าอย่างไร’

เจ็ดปีที่แล้วนางไม่กล้าสบตาเขา ถึงแม้นางจะให้ก�าเนิดองค์ชายแล้ว  

นางก็ยังเขินอายเขาทุกครั้งที่เขาไปหา แต่สองปีมานี้เขารู้สึกว่านางกล้าสบตา

เขามากขึ้น เขาคดิว่านางคงโตขึ้น ไม่ใช่เดก็สาวอกีแล้ว เขาไม่เคยมองนางดีๆ  

เลยสกัครั้ง เขาจงึไม่รู้ว่านางรู้สกึอย่างไร

เจด็ปีก่อนเขารู้ว่านางชมชอบเขา นางหวงัจะให้เขาชอบนางบ้าง แต่เขา

มอบความปรารถนานั้นให้นางไม่ได้เพราะบดิาของนาง

วนันี้เขาไปต�าหนกันาง สายตาที่นางมองเขาไม่มอีะไรเลย มนัว่างเปล่า

ไร้อารมณ์ความรูส้กึ นางมองเขาแต่กเ็หมอืนไม่ได้มองเขา หวัใจของเขาอยู่ดีๆ  

กร็ู้สกึกระสบักระส่ายและโหยหา เหมอืนเขาสูญเสยีบางอย่างไป

สายตาใสซื่อบรสิทุธิ์และแอบซ่อนความเขนิอายไว้ในนั้น สายตาที่ท�าให้

เขารู้สึกผิด เขาจึงมองตานางไม่บ่อยนัก แต่บัดนี้สายตาเหล่านั้นหายไปแล้ว 

นางคอืฟางหรู แต่ไม่ใช่ฟางหรูที่เขารู้จกัมาตลอดเจด็ปีอกีแล้ว



ห้า
เหตุใดท่านจึงเปลี่ยนไป

ต�ำหนกัโฮ่วกง

“เสดจ็แม่” เสยีงเลก็ๆ ขององค์ชายหย่งเฉงิดงัมาจากหน้าต�าหนกั

ฟางหรูมองบุตรชายของตัวเองที่มีเหงื่อโชก นางหยิบผ้าเช็ดหน้าออก

มาเช็ดหน้าให้เขา “ไปเล่นอะไรมาหรือ เหงื่อจึงออกมากขนาดนี้” นางยิ้มให้ 

หย่งเฉงิอย่างรกัใคร่

“ทลูเสดจ็แม่ ลูกไปเล่นกบัองครกัษ์ของเสดจ็พ่อมาพ่ะย่ะค่ะ” องค์ชาย

หย่งเฉิงยิ้มกว้างให้พระมารดา แม้ฮ่องเต้จะไม่ได้เสด็จมาที่ต�าหนักฮองเฮา  

แต่กร็บัสั่งให้องค์ชายหย่งเฉงิไปเล่นที่ต�าหนกัเฉยีนกงทกุวนั ฟางหรใูห้ค�าจ�ากดั

ความนี้ว่า ‘รกัลูก...แต่เกลยีดมารดาของลูก’

“รอให้หายร้อนแล้วค่อยให้นางก�านลัพาไปอาบน�้า มาดื่มน�้าหน่อยเถอะ” 

ฟางหรูรนิน�้าลงในถ้วยให้หย่งเฉงิบุตรชายตวัน้อยรบัไปดื่มอกึๆ 

‘บางครั้งเจ้ากเ็หมอืนพระบดิาของเจ้านกั’

“ขอบพระทยัเสดจ็แม่” 

รอยยิ้มของหย่งเฉิงเป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้ฟางหรูมีความสุข บุตรชาย 

ของนางท�าให้นางไม่รู้สกึอ้างว้าง ไม่เหงา และมแีรงใจในการมชีวีติอยู่ต่อไป



Ana K .
39

“เสดจ็แม่ทรงทราบหรอืไม่ เสดจ็พ่อตรสัว่าเช่นไร” หย่งเฉงิใช้สายตา

กรุ้มกริ่มมองพระมารดา

‘นี่เขาไปลอกเลียนสายตานี้มาจากใครกัน’ ฟางหรูยิ้มตอบสายตา

กรุ้มกริ่มของบุตรชาย 

“ว่าเช่นไรหรอื”

“เสดจ็พ่อตรสัว่า...” หย่งเฉงิท�าท่าเหมอืนจะกระซบิ ฟางหรูจงึต้องก้ม

ลงให้เขากระซบิข้างหู “ตรสัว่า...วนันี้จะมาเสวยพระกระยาหารเยน็ที่ต�าหนกั

เสดจ็แม่พ่ะย่ะค่ะ”

พอหย่งเฉงิพดูจบ ฟางหรกูน็ิ่งอึ้งไปจนหย่งเฉงิต้องเขย่าแขนพระมารดา 

“เสดจ็แม่ไม่ดพีระทยัหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

ฟางหรูยิ้มให้เขา “แม่ย่อมดใีจ”

‘ท่านจะมากนิข้าวที่นี่ทั้งที่ไม่เคยมาเลยตลอดเจด็ปี หรอือากาศจะร้อน

เกนิไป จงึท�าให้ท่านท�าอะไรแปลกๆ เช่นนี้’

ยำมอิ่ว ฮ่องเต้ก็เสด็จมำต�ำหนักโฮ่วกง โดยมีฮองเฮำและองค์ชำย 

หย่งเฉงิออกมารอต้อนรบั

ฟางหรูย่อตวัท�าความเคารพฮ่องเต้ “ถวายพระพรฝ่าบาทเพคะ”

“ตามสบาย” ฮ่องเต้พยกัพระพกัตร์ให้ฮองเฮาเลก็น้อย แล้วพระองค์ 

กอ็ุ้มองค์ชายหย่งเฉงิขึ้นมา “ว่าอย่างไร ลูกชายของข้า” ฮ่องเต้แย้มพระสรวล

ให้องค์ชายหย่งเฉงิ

หย่งเฉิงยิ้มกว้างตอบพระบิดา “เสด็จแม่ให้คนเตรียมของที่เสด็จพ่อ

โปรดไว้เยอะเลยพ่ะย่ะค่ะ”

“เช่นนั้นหรือ” ประโยคนี้ฮ่องเต้หันไปถามฮองเฮา เขาเห็นนางท�าแค ่

พยกัหน้า และยิ้มเลก็น้อยอย่างไม่เตม็ใจเท่านั้น 

‘ไม่แปลกหรอกที่เจ้าจะเยน็ชาใส่ข้า’ หย่งฉเีข้าใจนาง

ระหว่างอาหารเย็นฮ่องเต้ก็คีบกับข้าวให้องค์ชายและฮองเฮาอย่าง 
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เอาใจใส่

“เจ้าดูผอมลงนะ อากาศร้อนจึงไม่ค่อยอยากอาหารหรือ ข้าก็เป็น 

เหมอืนกนั ถงึอย่างไรกต็้องดูแลสุขภาพด้วย อยากกนิอะไรกบ็อกครวัหลวง

ท�าให้” 

หย่งฉเีหน็นางท�าสหีน้าแปลกใจ เขากย็ิ้มเยาะตวัเอง หากเปลี่ยนเป็นเขา 

กค็งรู้สกึแปลกใจเหมอืนนาง

‘นี่ท่านกินอะไรผิดส�าแดงมาหรือฮ่องเต้ หรือท่านก�าลังมีแผนอะไร 

ในใจ’ ฟางหรูได้แต่สบัสนและสงสยัต่อการกระท�ากบัค�าพูดของฮ่องเต้

ฮองเฮารินน�้าชาให้ฮ่องเต้ แล้วรินน�้าให้องค์ชาย หย่งฉีเห็นนางยิ้มให้

หย่งเฉงิ แต่พอหนัหน้ามาทางเขา รอยยิ้มนั้นกห็ายไป

“คนืนี้...” เขายงัพูดไม่จบประโยค นางกพ็ูดขดัขึ้นมาก่อน

“หม่อมฉันรู้สึกไม่สบายตัว นอนไม่หลับมาหลายคืน หมอหลวงจัด 

ยานอนหลบัให้ชุดหนึ่งแล้วเพคะ”

“อ้อ” จะให้เขาพูดอะไรได้อีกล่ะ ในเมื่อนางไม่สบาย หากเขาบอกว่า 

จะมาค้างกบันางกค็งเหน็แก่ตวัเกนิไป 

‘เอาเถอะ คนือื่นยงัม’ี

ฮ่องเต้ทรงเล่นกบัองค์ชายครู่หนึ่งกเ็สดจ็กลบัไป

“เสด็จแม่ไม่สบายหรือพ่ะย่ะค่ะ” หย่งเฉิงถามพระมารดาด้วยความ 

เป็นห่วง

“ออื แม่จะกนิยาแล้วนอนเลย เจ้ากร็บีเข้านอนนะ”

“ลูกทราบแล้วพ่ะย่ะค่ะ” หย่งเฉิงคุกเข่าลาพระมารดาแล้วกลับไปยัง

ห้องของตวัเอง

ค�่ำคืนในฤดูร้อนนอนไม่สบำย ฟำงหรูนอนลืมตำโพลงในควำมมืด  

ยานอนหลบัที่หมอหลวงจดัให้ออกฤทธิ์ช้านกั

‘ฮ่องเต้ ท่านคดิจะท�าอะไรกนัแน่ ผ่านมาเจด็ปี อยู่ดีๆ  ท่านกอ็ยากมา
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ค้างกับข้า ทั้งที่ไม่ใช่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้า หรือตอนนี้ท่านคิดจะก�าจัดบิดา

ของข้า จึงมาท�าให้ข้าตายใจ แต่ท่านคิดผิดแล้ว ข้ากับบิดาของข้าไม่มีความ

ผูกพนัอย่างที่ควรมตีั้งนานแล้ว’

ฟางหรูนอนคดิถงึท่าทางแปลกๆ ของฮ่องเต้จนกระทั่งหลบัไป

ต�ำหนกัเฉยีนกง

หลงักลบัจากต�าหนกัโฮ่วกง หย่งฉกีม็านั่งตรวจฎกีาต่อ ในความคดิมี

แต่อาการเย็นชาของนาง อยู่ดีๆ คืนนี้เขาก็อยากนอนกอดนาง รู้สึกคิดถึง 

กลิ่นหอมจากร่างกายนาง ครึ่งชั่วยามก่อนกงกงเข้ามาให้เขาเลือกป้ายแต่ก็

ปฏเิสธไป จงึต้องมานั่งตรวจฎกีาเพื่อข่มอารมณ์คดิถงึที่เกดิขึ้น

แต่ยิ่งดกึกย็ิ่งโหยหา เขาอดทนไม่ไหวอกีแล้ว

“ฟู่กงกง ข้าจะออกไปเดนิเล่นคลายร้อนในสวนเสยีหน่อย”

‘ยามโฉ่วนี่น่ะหรอืพ่ะย่ะค่ะ’ ฟู่กงกงก�าลงัสงสยั แต่ฮ่องเต้กเ็สดจ็ออก

ไปแล้ว เขาจงึต้องรบีวิ่งตามออกไป

บรรยากาศในสวนมีลมพัดเบาๆ อากาศปลอดโปร่ง ฮ่องเต้ทรง 

พระด�าเนนิไปตามทางเดนิ โดยมฟีู่กงกงถอืโคมไฟส่องน�าทาง ฟู่กงกงจะเดนิ

ไปทางซ้ายที่เป็นบรเิวณใจกลางสวน แต่ฮ่องเต้กลบัทรงพระด�าเนนิไปทางขวา 

ฟู่กงกงจงึต้องรบีเปลี่ยนทางแล้วเดนิตามไป

‘ทางนี้ไปต�าหนกัฮองเฮาไม่ใช่หรอื’ ฟู่กงกงสงสยัอกีรอบ

เมื่อเห็นประตูต�าหนักอยู่ไกลๆ ฮ่องเต้ก็รับสั่งให้ทุกคนหยุดและรอ 

อยู่ตรงนี้ ฟู่กงกงเห็นฮ่องเต้ทรงพระด�าเนินไปด้านข้างต�าหนักของฮองเฮา  

จากนั้นกท็รงกระโดดข้ามก�าแพงเข้าไป

‘สวรรค์! ฮ่องเต้แอบปีนเข้าต�าหนกัฮองเฮาหรอืนี่’ ฟูก่งกงได้แต่อ้าปาก

ค้าง
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หย่งฉย่ีองเข้ำห้องนอนของฟำงหรทูำงหน้ำต่ำงที่เปิดไว้เพื่อรบัลม เขำ

เดินเข้าไปใกล้เตียงของนาง ม่านเตียงไม่ได้ปิด ท�าให้เขาเห็นนางที่นอนหลับ

สนทิ สมกบัเป็นฮองเฮาขี้เซาโดยแท้ หย่งฉยีนืมองนางอยู่เงยีบๆ

‘ข้าก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันฟางหรู บิดาของเจ้าท�าให้ข้าคับแค้นใจ 

เจ้ากท็�าให้ข้าร้อนรุ่มใจ ข้าคดิว่าเจด็ปีที่ข้าไม่ได้ลงดาบกบับดิาของเจ้า อาจจะ

เป็นเพราะเจ้าก็ได้ ข้าเคยชินกับการที่เจ้าก้มหน้าและแสดงแววตาเขินอายใน

บางครั้ง แต่พอเจ้าเปลี่ยนไป เหลอืไว้แต่ความเยน็ชา ข้ากลบัทนไม่ได้ ข้าหวงั

ว่าตัวเองจะเห็นเจ้าเป็นเพียงลูกของศัตรู ข้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบเจ้าได้ 

ตอนนี้ข้ายงัต้องการก�าจดับดิาของเจ้า แต่ข้าไม่ต้องการสูญเสยีเจ้าไป แล้วข้า

ควรท�าอย่างไรด ีฟางหรู เจ้าจะเกลยีดข้าหรอืไม่ หากข้าท�าร้ายบดิาของเจ้า’

หย่งฉีถอนหายใจยืนมองฟางหรูอยู่อย่างนั้นอีกราวครึ่งชั่วยามจึงจาก

ไป ตลอดเวลาฟางหรูไม่รู้สกึตวัแม้แต่น้อย

ต�ำหนกักุ้ยเฟย

“คืนนี้ฮ่องเต้ไม่ได้เสด็จไปต�าหนักใดใช่หรือไม่” กุ้ยเฟยถามนางก�านัล

คนสนทิ

“เพคะ”

“อือ” กุ้ยเฟยรู้สึกกระวนกระวายอยู่บ้างที่ฮ่องเต้เสด็จไปเสวยพระ

กระยาหารเยน็กบัฮองเฮา นบัเป็นครั้งแรกในรอบเจด็ปีเลยกระมงั แต่ดหีน่อย

ที่ฮ่องเต้ไม่ได้เสดจ็ไปประทบักบัฮองเฮาด้วย

กุ ้ยเฟยรู ้สึกกลัวอยู ่ตลอดเวลาว่า ฮองเฮาจะสามารถแย่งความ

โปรดปรานไปได้ แม้เจ็ดปีมานี้ฮ่องเต้จะแสดงออกชัดเจนว่าฮองเฮาก็เป็นแค่

ฮองเฮา แต่กุ้ยเฟยก็ยังกลัวอยู่ดี ความงดงามล่มเมืองเช่นนั้น แม้แต่สตรี 

ด้วยกันยังต้องมองเหลียวหลัง แล้วบุรุษใดจะห้ามใจตนเองได้ ฮ่องเต้ก็เป็น

บุรุษคนหนึ่ง กุ้ยเฟยเชื่อว่าสนมคนอื่นกก็ลวัเช่นเดยีวกบันาง 

หากวนัใดที่ฮ่องเต้เปลี่ยนพระทยัไปโปรดปรานฮองเฮาขึ้นมา พวกนาง
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ทั้งหลายต้องเดอืดร้อนเป็นแน่ เพราะฮองเฮาผูท้ี่เหมอืนไม่สนใจใคร ความจรงิ

แล้วพระนางฉลาดและคาดเดายาก ที่ส�าคญั...พระนางยงัมโีอรสองค์เดยีวให้

ฮ่องเต้ เป็นศตัรูที่น่ากลวัของเหล่าสนม หากฮองเฮามวีี่แววว่าจะกลายมาเป็น

ศตัรู นางที่เป็นกุ้ยเฟยคงต้องท�าอะไรสกัอย่างแล้ว


