
ยี่สิบสอง

เฉินฮองเฮายังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ กระนั้นนางก็มาเยี่ยมหลี่

หยางจื้อทกุวนั มารดาของแผ่นดนิน�้าตาไหลรนิ ป้อนโอสถหยอดตามร่องปาก

โอรสที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมา พอโอสถไหลเปื้อน นางก็ยกผ้าผืนขาวขึ้นซับให้อย่าง

อ่อนโยน

“ฮองเฮาบรรทมเถิดเพคะ” เหออี้ นางก�านัลอาวุโสเอ่ยเสียงอ่อนโยน 

เจอืแววปวดใจ

เฉนิฮองเฮาส่ายหน้า ดวงหน้างดงามอ่อนโยนขาวซดีแฝงความเหนื่อย

ล้าจางๆ นางลบูฝ่ามอืหลี่หยางจื้อที่จบัจงูมาตั้งแต่เลก็ พลางถามเสยีงแหบพร่า 

“รชัทายาทล่ะเป็นเช่นไร”

เหออี้ก้มหน้า

“บอกข้าทว่ีาฝ่าบาทสั่งโบยเขา บอกข้าทว่ีาฝ่าบาทลงโทษเขา อะไรกไ็ด้...

อะไรก็ได้” เฉินฮองเฮาพึมพ�าเสียงสั่น บุตรชายของนางบาดเจ็บขนาดนี้ หลี่ 

เหวนิหลงจะไม่ถูกลงโทษอะไรเลยหรอื

“องค์รัชทายาท...” เหออี้ก้มหน้าลงต�่า “ชนะการประลองธนูกับแคว้น

ต้าโจวและต้าฉ ีจงึได้รบัพระราชทานเกาทณัฑ์อาบโลหติเพคะ”
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เฉนิฮองเฮาเงยหน้าขึ้น “เกาทณัฑ์อาบโลหติเป็นของจื้อเอ๋อร์ เขามสีทิธิ์

อะไรยกมนัให้หลี่เหวนิหลง!”

‘เขาเป็นฮ่องเต้...’ ทว่าความคดินี้เหออี้ไม่กล้ากล่าวออกไป

“เขามีสิทธิ์อะไร! แผ่นดินนี้เป็นตระกูลเฉินที่ช่วงชิงมาให้เขา แล้วเขา 

มีสิทธิ์อะไร!” เฉินฮองเฮาพึมพ�าซ�้าไปซ�้ามา ผุดลุกขึ้นพร้อมกล่าว “ข้าจะไป 

เข้าเฝ้าฝ่าบาท!”

“พระทัยเย็นก่อนเพคะ!” เหออี้และเหล่านางก�านัลหลายคนเร่งเข้ามา

ขัดขวางฮองเฮาเอาไว้ เหออี้ร้องขึ้นเสียงดัง “ยามนี้ฮ่องเต้ประทับกับองค์

รชัทายาท! พระองค์จะเสดจ็ไปไม่...”

“หลบไป!”

เฉินฮองเฮาแผ่กระแสพลังมนตราใส่เหออี้และเหล่านางก�านัลทั้งหลาย

ให้หลกี ก่อนก้าวออกจากต�าหนกัหงส์ไปอย่างเร่งรบี “ข้าจะสงัหารมนั!”

หลี่หยางจื้อถกูท�าร้ายจนสลบไสลไม่ได้สตมิาหลายวนัแล้ว เฉนิฮองเฮา

ที่เป็นมารดาเขาจะยอมอยู่เฉยมองคนที่ท�าร้ายโอรสตนไปเสวยสุขบนลาภยศ

สรรเสรญิที่ควรเป็นของเขาได้อย่างไร

ลมหนาวที่พัดต้องกายท�าให้นางคิดถึงสตรีผู้หนึ่ง... สตรีที่เป็นคู่แค้น

ตลอดกาล

ชั่วชวีติเฉนิฮองเฮาล้วนไม่ใส่ใจหลวิกุ้ยเฟย ไม่ใส่ใจหม่าเต๋อเฟย และ

ล้วนไม่ใส่ใจเจิ้งเสยีนเฟย!

ทว่าหยางเสวี่ยหรู สตรีชาวบ้านที่ไร้ศักดิ์ฐานันดร สตรีที่ท�าให้หลี่ 

หยางเหวินคิดค�านึงถึงมานานนับยี่สิบปี... นางคือศัตรูหัวใจที่แท้จริงของ 

เฉินอี้ถง ทุกวันนี้หลี่หยางเหวินยังไม่หยุดโทษตนเองที่ท�าให้หยางเสวี่ยหรู 

จากไป และยงัไม่หยุดโทษนาง ที่วางอุบายท�าร้ายจติใจหยางเสวี่ยหรู

ยามที่หยางเสวี่ยหรูยังอยู่ เฉินอี้ถงแช่งนางให้ตายตกทุกวัน บัดนี้ 

หยางเสวี่ยหรูจากไปแล้ว แต่ยงัเหลอืหลี่เหวนิหลงเอาไว้ทิ่มแทงใจนาง

เมื่อเฉินฮองเฮาเดินมาถึงต�าหนักฮ่องเต้ ชายหนุ่มผู้หนึ่งก็ก้าวออกมา
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จากห้องทรงอกัษร ดวงตาที่เหมอืนหยางเสวี่ยหรูนั้นทอดมองนาง

คราแรกหลี่เหวินหลงมีสีหน้าประหลาดใจ แต่พอเห็นนางปล่อยผม

รุ่ยร่ายเดนิฝ่าลมหนาวมาทั้งเท้าเปล่า มเีพยีงเครื่องประดบับนเรอืนกายเท่านั้น

ที่แสดงให้เหน็ว่านี่คอืนางหงส์คู่บลัลงัก์ กม็องนางด้วยสายตาสมเพช

ดวงตาที่เหมอืนหยางเสวี่ยหรคููน่ั้นก�าลงัมองนางอย่างสมเพช! ประหนึ่ง

หยางเสวี่ยหรมูองมายงันางด้วยความสมเพช! เฉนิฮองเฮายงัจ�าถงึถ้อยค�าต่างๆ 

ที่หยางเสวี่ยหรูเอ่ยกบันางในวนัที่จากไปได้ดี

“ที่ข้าจากไปมิใช่เพราะยอมรับความพ่ายแพ้ แต่ข้าคือผู้ที่หลุดพ้นจาก

บุรุษผู้นั้นต่างหาก”

“สกัวนัเจ้าจะเสยีใจเหมอืนอย่างข้า ที่ท�าเพื่อชายคนนั้น”

“สกัวนัเจ้าจะเป็นเหมอืนข้า... เฉนิอี้ถง”

เฉินอี้ถงก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งฮองเฮาก็เห็นหลี่หยางเหวินแต่งสตรีคนแล้ว 

คนเล่าเข้ามาต�าหนกัใน เหน็ชายที่รกัให้ความส�าคญัแก่ผูอ้ื่น ขณะที่ตวันางต้อง

แย้มยิ้มอย่างใจกว้างเช่นคนมนี�้าใจ...

เฉนิฮองเฮาสะท้านไปทั้งกาย หลี่เหวนิหลงคารวะนางแล้วก้าวเดนิผ่าน 

นางจงึตะโกนขึ้น “หยุดก่อน!”

หลี่เหวนิหลงหยุดชะงกั หนัมองเฉนิฮองเฮาโดยไม่กล่าวอะไร มเีพยีง

นางเท่านั้นที่ปราดเข้าไปเงื้อมอืขึ้นหมายจะตบตเีขา ทว่าหลี่เหวนิหลงกลบัคว้า

มอือกีฝ่ายไว้ได้ ปกป้องตนเองโดยไม่ให้นางบาดเจบ็

“นางส่งเจ้ามาใช่หรอืไม่! ส่งเจ้ามาท�าร้ายข้า!” เฉนิฮองเฮากรดีร้องอย่าง

คลุ้มคลั่ง “เหตุใดเจ้าถึงไม่ตายไปพร้อมแม่เจ้า! เหตุใดถึงมายังวังหลวง!  

เหตุใด...!”

“ฮองเฮา!” หลี่หยางเหวนิฮ่องเต้ได้ยนิเสยีงเอะอะจงึเสดจ็ออกมาด ูเหน็

เฉินฮองเฮาก�าลังพยายามท�าร้ายองค์รัชทายาทก็ตวาดขึ้น “เจ้าก�าลังท�าอะไร! 

ดูสารรูปตนเองเสียบ้างสิว่าก�าลังท�าตัวขายหน้าขนาดไหน ไม่อับอายข้าราช

บรพิารบ้างหรอื!”
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เฉินฮองเฮาร�่าไห้พลางชี้หน้าองค์รัชทายาท ก่อนหันไปถามหลี่หยาง- 

เหวนิฮ่องเต้เสยีงดงั “เขากบัจื้อเอ๋อร์ของข้าแตกต่างกนัตรงไหน! ท่านบอกข้า

มาสว่ิาพวกเขาต่างกนัตรงไหน! พวกเขาล้วนเป็นลกูชายท่าน! เหตใุดจงึปฏบิตัิ

ต่อพวกเขาแตกต่างกันเช่นนี้ หรือต้องให้ข้าตายก่อน! ท่านถึงจะรักจื้อเอ๋อร์

เหมอืนที่รกัเขา!”

“เจ้าอย่าพดูจาเหลวไหล!” ฮ่องเต้สะบดัแขนเสื้อ “ใครกไ็ด้มาพาฮองเฮา

กลบัต�าหนกัเดี๋ยวนี้!”

“ข้าพูดเหลวไหล...ข้าพูดเหลวไหล!” เฉินฮองเฮาร้องออกมาเสียงดัง 

“ท่านออกไปดูสิ ใครๆ ต่างก็เอ่ยว่าท่านโปรดปรานเขามากกว่าลูกชายข้า!  

จื้อเอ๋อร์สลบไสลไม่ได้สติมาหลายวัน ท่านได้ลงโทษเขาบ้างหรือไม่! เหตุใด 

จงึมแีต่ลูกข้าที่บาดเจบ็ ลูกของข้า!”

“หลี่หยางจื้อคดิร้ายต่อรชัทายาทอย่างชดัเจน เจา้จะให้ข้าเข้าข้างลกูเจา้

กระนั้นหรอื!”

“ลูกของข้าก็คือลูกของท่าน! แล้วเขาล่ะ...” เฉินฮองเฮาตวาดออกมา

แล้วร้องไห้ “เขากท็�าร้ายลูกของข้ามใิช่หรอื!”

เฉนิฮองเฮาในยามนี้ไม่เหลอืมาดสงูศกัดิ์ใดๆ ราวกบันางมวีญิญาณร้าย

แฝงอยู่ในร่าง ทั้งกรีดร้องคลุ้มคลั่ง คิดอยากลงมือกับองค์รัชทายาท ไม่ว่า

ขันที ทหารองครักษ์ หรือนางก�านัลที่ได้เห็น ต่างพากันลอบเบือนหน้าหน ี

ด้วยความอดสู

หลี่เหวินหลงนิ่งมองสภาพสตรีสูงศักดิ์ ยามนี้นางไม่ต่างจากคนป่วย

หนกัที่อาละวาดเพราะความวกิลจรติ ก่อนเอ่ยเสยีงแผ่วเบา “ฮองเฮาทรงเป็น

สตรทีี่น่าสงสาร เหมอืนอย่างที่ท่านแม่ของกระหม่อมกล่าวไม่มผีดิ”

เฉินฮองเฮาหันมองหลี่เหวินหลง ก่อนตวาดขึ้น “ข้าน่าสงสารหรือ...  

ข้าหรอืที่น่าสงสาร! ข้ามไิด้ตายอย่างโดดเดี่ยวเหมอืนแม่เจ้า ไม่ได้ถูกเนรเทศ

เหมอืนตระกูลของแม่เจ้า และข้ากเ็ป็นฮองเฮา! ข้าชนะแม่ของเจ้า! ข้าได้เป็น

สตรทีี่เขารกั เจ้ายงักล้ากล่าวว่าข้าน่าสงสารอกีหรอื!”
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หลี่เหวนิหลงได้ฟังแล้วกย็ิ้มเยาะบางๆ “กระหม่อมมงีานต้องท�า ขอตวั

ก่อนพ่ะย่ะค่ะ” เขาก้าวเดนิผ่านสตรตีรงหน้าไปอย่างรวดเรว็และองอาจ

เฉินฮองเฮาชี้แผ่นหลังกว้าง ตวาดด่าชายหนุ่ม “เจ้ามันลูกของหญิง

แพศยา! สกัวนัตระกูลเฉนิของข้าจะดงึเจ้าลงจากต�าแหน่ง สกัวนัหนึ่งลูกของ

ข้าจะต้องสั่งประหารเจ้า! กายเจ้ามแีต่เลอืดชั่วช้า!”

“พอได้แล้ว! ใครกไ็ด้อุดปากฮองเฮาแล้วพานางกลบัไป!” ฮ่องเต้ตวาด

ออกมา “พานางกลับไปรักษาตัวที่ต�าหนัก” เห็นเฉินฮองเฮายังไม่หยุดด่าทอ

รชัทายาทเขาจงึตวาด “ฮองเฮา! หากเจ้ายงัไม่หยดุว่าร้ายรชัทายาท ข้าจะไม่ให้

เจ้าพบหยางจื้ออกี!”

“...” เฉนิฮองเฮาหยดุชะงกั หนัมามองฮ่องเต้ที่ก้าวเข้าห้องทรงอกัษรไป

อย่างหงุดหงดิ ก่อนจะทรุดตวัลงพร้อมกบัร้องไห้ออกมาเสยีงดงั

‘เฉนิอี้ถง...’ คล้ายมเีสยีงหยางเสวี่ยหรูแว่วขึ้นมาแผ่วเบาในห้วงค�านงึ 

‘หญงิงามไม่ทนัชรา... รกักร็้างราเสยีแล้ว’

ดูเหมือนว่าความรักของนางกับฮ่องเต้จะกลายเป็นเพียงความหลัง 

มาช้านานแล้ว

“ข้าไม่เข้าใจบุรุษที่ฝากรักสตรีได้มากมายเลย” หลี่เหวินหลงเอ่ย

พมึพ�ากบัหย่งคงั “สตรยีิ่งมากปัญหายิ่งเยอะ มสิูเ้ลอืกสตรทีี่ดทีี่สดุมานางหนึ่ง

แล้วรกัและถนอมนางไปชั่วชวีติไม่ดกีว่าหรอื”

หย่งคงัยิ้มบาง “พระชายาของพระองค์เป็นผู้โชคดพี่ะย่ะค่ะ”

หลี่เหวนิหลงขยบัยิ้มบาง สาวเท้าเรว็ขึ้น “รบีกลบักนัเถดิ ข้าคดิถงึชายา

ของข้าแล้ว”

หย่งคังอมยิ้ม ก่อนก้าวตามอีกฝ่ายไป พอรถม้าเดินทางกลับถึงจวน

องค์รัชทายาท คนของเขาก็ก้าวเข้ามากระซิบบางอย่างข้างหู หลี่เหวินหลง 

พยกัหน้ารบัแล้วหนัมาบอกหย่งคงั

“เจ้าพาเฟิงเอ๋อร์ไปที่เรอืนหลงั”
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หย่งคงัตกใจ เรอืนหลงันั้นเป็นเรอืนที่เกบ็ซ่อนความรุนแรงเอาไว้ หลี่

เหวินหลงรักและถนอมหวังเลี่ยงเฟิงขนาดนั้น เหตุใดวันนี้เขาถึงให้พานางไป 

ที่นั่น

หวงัเลี่ยงเฟิงถกูพามาที่เรอืนหลงัซึ่งใช้เกบ็สิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ของทกุอย่าง

ถูกวางระเกะระกะ หย่งคังเพียงยกแผ่นเหล็กลักษณะบิดเบี้ยวขึ้นก็ปรากฏ 

ทางลบัที่พาไปยงัใต้ดนิ

เพยีงประตูกลถูกเปิดออก กลิ่นเลอืดกโ็ชยมา...

“คุณหนูหวงั เชญิขอรบั” หย่งคงัเอ่ยอย่างพนิอบพเิทา

หวงัเลี่ยงเฟิงหยบิผ้าเชด็หน้าขึ้นมาปิดจมกู ก้าวเดนิลงไปพร้อมบรรดา

สตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ หย่งหนานจะตามลงมาคอยอารกัขา ทว่าหย่งคงัคว้าจบับ่าเขา

เอาไว้พร้อมส่ายหน้า

หวังเลี่ยงเฟิงเดินลงบันไดไปในสถานที่ที่ทั้งมืดและแคบ กระทั่งพบ

กรงขงัมากมาย ในนั้นมโีครงกระดูกกองอยู่

หลี่เหวินหลงยืนรอเด็กสาวอยู่ที่กรงขังหนึ่ง หวังเลี่ยงเฟิงเดินไปหา 

คนรกั หลี่เหวนิหลงยกแขนขึ้นโอบนางเอาไว้และเอ่ย “ขอโทษที่ต้องพาเจ้าลง

มาที่นี่” สถานที่แห่งนี้สกปรกโสมม เขาไม่อยากให้นางลงมาเลย แต่ครานี้จ�าเป็น

“ไม่เป็นไร” หวงัเลี่ยงเฟิงส่ายหน้า หนัมองคนผู้หนึ่งที่ถูกคลุมศรีษะไว้

ด้วยถุงกระสอบและจับมัดไว้กับเก้าอี้ เลือดสีแดงเปรอะชุดขุนนางของเขา  

ข้างกายคนผู้นั้นมชีายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่สองคนยนืคุมตวัเอาไว้ “นี่ใครหรอื”

หลี่เหวนิหลงพยกัหน้าให้คนของเขาดงึถุงกระสอบขึ้น เป็นหวงัเจยีเล่อ

ที่ถูกจับมัด เนื้อตัวเขาเปื้อนไปด้วยเลือด หวังเลี่ยงเฟิงผงะถอย ยกมือขึ้น

ปิดปากในทนัที

หลี่เหวนิหลงโอบนางเอาไว้ ก่อนเอ่ยเสยีงนุ่มนวล “ไม่ต้องกลวั นี่ไม่ใช่

พ่อของเจ้า”

หวังเลี่ยงเฟิงมองหลี่เหวินหลงด้วยสายตาไม่เข้าใจ ชายหนุ่มกอดนาง
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เอาไว้ ก่อนหนัมองชายคนนั้นแล้วสั่ง “ถอดหน้ากากเขาออก”

ชายฉกรรจ์คนหนึ่งรับค�า หยิบมีดพกออกมากรีดกระหม่อมหวังเจีย-

เล่อตัวปลอม ตามด้วยกรีดที่ล�าคออีกฝ่ายจนเลือดไหลซิบ หลี่เหวินหลงจึง 

เอ่ยเตอืน

“ระวงั! อย่าให้เขาตาย”

หวังเลี่ยงเฟิงเผลอก�าเสื้อคนข้างกายแน่น หวังเจียเล่อเป็นบิดาของ 

หวงัเหม่ยหงกจ็รงิ แต่พอเหน็ร่างที่เหมอืนถกูท�าร้ายต่อหน้า แม้จะเป็นตวัปลอม

กต็ามท ีเธอกย็งัรู้สกึไม่ค่อยดี

หลี่เหวินหลงนวดคลึงเรียวแขนกลมกลึงของหวังเลี่ยงเฟิงพลางกล่าว

ปลอบซ�้าๆ “ไม่เป็นไร...”

ผวิหนงัตั้งแต่ช่วงล�าคอไปจนถงึศรีษะของคนผูน้ั้นถกูดงึออกอย่างแรง 

เผยให้เห็นรูปลักษณ์ชายอีกคน ก่อนคนของหลี่เหวินหลงจะน�าหน้ากาก 

หนงัมนุษย์ที่ดงึออกนั้นมามอบให้เขา

ชายหนุ่มมองพิศอย่างเคร่งเครียดและกังวลขึ้นเรื่อยๆ หวังเลี่ยงเฟิง

เหน็เช่นนั้นจงึถาม “มอีะไรหรอื”

“ผวิหนงัเทยีมที่ใช้ท�าหน้ากากนี้เหมอืนกบัของแม่ข้า” หลี่เหวนิหลงบอก 

“คราบจกัจั่นส�าหรบัการแปลงโฉมตนเอง เพยีงไม่กี่คนเท่านั้นที่มใีนครอบครอง 

แล้วนางมไีด้อย่างไร!”

หวงัเลี่ยงเฟิงมองเขาเป็นค�าถามเมื่อได้ยนิค�าว่า ‘นาง’

หลี่เหวินหลงกลับหันไปสั่งคนของตน “ทรมานให้หนัก จนกว่าเขาจะ

ยอมบอกว่ารบัค�าสั่งมาจากใคร”

“พ่ะย่ะค่ะ!”

หลี่เหวินหลงจับจูงหวังเลี่ยงเฟิงเดินออกไป เด็กสาวได้ยินเสียงร้อง 

ด้วยความทรมานดงัขึ้นด้านหลงั

หลี่เหวนิหลงพานางขึ้นมาด้านบน จากนั้นกพ็าตรงไปยงัห้องหนงัสอื

“เหวนิหลง เจ้ารู้ใช่หรอืไม่ว่าใครที่...” หวงัเลี่ยงเฟิงมสีหีน้าเป็นกงัวล
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“ใช่” หลี่เหวนิหลงพยกัหน้ารบั “หลวิไทเฮา”

หวงัเลี่ยงเฟิงขมวดคิ้วแน่นมองเขาอย่างสงสยั “หลวิไทเฮาหรอื...” เธอ

เคยเหน็หลวิไทเฮา หญงิชราคนนั้นดูเจ้าอารมณ์และด่วนตดัสนิใจ เหน็ชดัว่า

เป็นเพราะได้รับการประจบเอาใจจากคนรอบข้างด้วยอ�านาจที่ถือในมือ เธอ

มองอย่างไรกไ็ม่รู้สกึว่าหลวิไทเฮานั้นเป็นคนฉลาด

“สมกับเป็นเสด็จย่าของข้า พระนางเก็บซ่อนตัวตนเอาไว้อย่างมิดชิด” 

หลี่เหวนิหลงถอนใจยาว “เจ้าลองคดิดูส ิใครกนัที่จะสามารถขโมยพชืสวรรค์

ไปได้ และเข้าออกวังหลวงได้อย่างอิสระโดยที่เสด็จพ่อไม่รู้เรื่อง ใครกันที่รู้ 

ทางลบัในวงัหลวงเป็นอย่างด ีและใครกนัที่วางคนไว้ในห้องเครื่องได้”

หวังเลี่ยงเฟิงครุ่นคิดแล้วก็คล้อยตาม หลี่เหวินหลงจึงว่าต่อ “ตอนที่

เสด็จพ่อขึ้นครองราชย์ พระองค์ผูกสมัครรักใคร่กับหลิวไทเฮาเป็นอย่างด ี

พระนางคงฉวยโอกาสในยามนั้นวางคนของตนเอาไว้ทั่วต�าหนักใน ฝ่ายหนึ่ง

คือฮ่องเต้ก็จริง แต่อีกฝ่ายก็คือไทเฮา สองขั้วอ�านาจที่ยิ่งใหญ่แห่งวังหลวง 

ย่อมมคีนมากมายมาสวามภิกัดิ์ด้วยเป็นธรรมดา”

หลี่เหวินหลงหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่ง “คราแรกที่ข้าเข้ามาใน 

วงัหลวง พระนางวางตวัหูเถยีนเอาไว้ในกลุ่มของข้า สบืดูความเคลื่อนไหวข้า 

ยามนั้นข้ายงัเลก็ เขาอยู่ดูแลข้ามานานจนข้าไว้วางใจในตวัเขา เมื่อมจีวนเป็น

ของตนเอง เขากไ็ด้รบัต�าแหน่งพ่อบ้าน ข้าไม่เคยสงสยัเขาเลยว่าแท้ที่จรงิแล้ว

เขาเป็นคนของไทเฮา ลูกสาวเขาอยู่ใต้สายตาพระนาง จงึยอมท�าทุกอย่างเพื่อ

พระนาง”

หวงัเลี่ยงเฟิงคดิถงึพ่อบ้านหทูี่หายตวัไปแล้วกข็นลกุขึ้นมาทนัควนั คน

ของไทเฮามมีากเท่าไร...

“ที่เจ้าถูกปองร้ายเป็นการลงมือของพระนาง ครานั้นข้าคิดว่าไทเฮา 

อาจจะทราบแล้วว่าเจ้าคอืหวงัเหม่ยหง จงึคดิก�าจดัเจ้าโดยใช้เจยีงฮุ่ยหลงิ แต่ 

เจยีงฮุ่ยหลงิไม่มเีส้นสายจงึใช้เพยีงยาพษิธรรมดากบัเจ้า เป้าหมายของไทเฮา

คอืก�าจดัเจ้า ก่อนที่ข้าจะรู้ว่าเจ้าคอืชายาของข้า จากเหตกุารณ์ในคนืปักป่ินนั้น”
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“แล้วท�าไมพระนางต้องก�าจดัข้าด้วยเล่า” หวงัเลี่ยงเฟิงถาม “ข้าคดิว่า

คนที่พระนางอยากก�าจดัน่าจะเป็นเจ้ามากกว่านะ”

“เพราะพระนางต้องการอะไรบางอย่างจากข้า” หลี่เหวนิหลงว่า “พระนาง

อยากได้ของบางอย่าง... ที่ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไร” หลี่เหวินหลงมองหน้ากาก

หนงัมนษุย์ในมอื “เดาว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกบัแม่ข้า ของสิ่งนี้มเีพยีงไม่กี่คน 

ในยทุธภพที่ม ีและคนในยทุธภพหนึ่งในนั้นคอืแม่ข้า ข้างกายไทเฮาน่าจะมคีน

ที่รูจ้กักบัแม่ข้าเป็นอย่างด ีและคนผูน้ั้นอาจก�าลงัต้องการอะไรจากข้า ข้าจงึยงั

ไม่ควรตาย แต่ควรแต่งกับคนที่ถูกเลือกเอาไว้ให้เป็นชายา และมอบของ 

บางอย่างให้ชายาของข้า”

“คมัภรี์ก�าราบสุรยิาหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงสนันษิฐาน

“กอ็าจจะใช่” หลี่เหวนิหลงพมึพ�า “ถ้าเจ้าถามข้า ดูเหมอืนคนที่รู้จกักบั

แม่ข้าผูน้ั้นจะไม่ผกูสมคัรรกัใคร่กบัไทเฮาสกัเท่าไร ไม่เช่นนั้นนางคงใช้หน้ากาก

นี้ให้คนสร้างเป็นใบหน้าหวงัเหม่ยหงขึ้นมา แล้วส่งมาหาข้า หรอืไม่กอ็าจเป็น

เพราะนางไม่เคยเหน็หน้าหวงัเหม่ยหง แต่ที่แน่ๆ นางมสีมัพนัธ์ลกึซึ้งกบัตระกูล

หวงั ไม่เช่นนั้นครานี้คงไม่ช่วยเหลอืตระกูลหวงั”

“เจ้าเรยีกว่า ‘นาง’ ราวกบัรู้ว่าคนผู้นั้นเป็นสตร”ี หวงัเลี่ยงเฟิงเอ่ย

“ทุกคนที่ข้ารู้จกัที่มหีน้ากากเช่นนี้... คอืสตร”ี หลี่เหวนิหลงกล่าว “แต่

ไม่ว่าของที่อยู่กบัข้านั้นคอือะไร ของสิ่งนั้นจะต้องล่อตาล่อใจมาก ถงึขนาดที่

ไทเฮาไม่คดิก�าจดัข้า”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั “นางเป็นสตรทีี่น่ากลวัจรงิๆ”

“ขอโทษนะ...” หวงัเลี่ยงเฟิงมองหลี่เหวนิหลง เขาเอื้อมมอืมาโอบนาง

และกล่าว “ขา้อยากปกป้องเจ้าจงึได้ใช้วธิกีึ่งบงัคบัพาเจา้มาอยูท่ี่นี่ แต่ข้ามั่นใจ

เกินไป ที่เมืองหลวงนี้มีแต่คนของไทเฮา หากอู๋ฮั่นไม่แสดงตัวว่าเขาคือพ่อ

บุญธรรมของเจ้า และเจ้าไม่มสีตัว์ศกัดิ์สทิธิ์อยู่ข้างกาย เจ้ากอ็าจจะ...”

“เจ้าส่งลี่จินกับลี่หลินมาดูแลข้ามิใช่หรือ” หวังเลี่ยงเฟิงถามเสียงนุ่ม 

“นั่นจงึท�าใหค้นของไทเฮาระมดัระวงัในการท�าร้ายข้าใช่หรอืไม่ เช่นนั้นเจา้กไ็ด้
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ปกป้องข้าแล้ว... อย่าคดิมากเลย”

หลี่เหวินหลงลูบแก้มนาง สักพักก็กล่าวอย่างหนักแน่น “ข้าจะเอา 

สนิเดมิของแม่เจ้ามาคนืให้แก่เจ้า”

หวังเลี่ยงเฟิงพยักหน้ารับ ชายหนุ่มเดินไปยังชั้นต�ารา หยิบเอาต�ารา 

เล่มหนึ่งออกมา ก่อนเปิดไปหน้าหนึ่งแล้วดงึเอาบางสิ่งที่เป็นเมด็กลมๆ ขนาด

เลก็เมด็หนึ่งออกมา

ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาหลี่เหวินหลงอย่างรู้จังหวะ หย่งคังน�าอ่าง 

ใส่น�้ามาให้

หลี่เหวนิหลงโยนเมด็กลมๆ นั้นลงไป เมด็นั้นกแ็ตกออกแล้วขยายกาง

ออกเป็นแผ่น หลี่เหวนิหลงเอาแผ่นนั้นไปทาบกบัหน้าชายคนที่เข้ามาหาพร้อม 

กดนวด ไม่นานใบหน้าเขากก็ลายเป็นใบหน้าหวงัเจยีเล่อ

หวงัเลี่ยงเฟิงอุทานเบาๆ ด้วยความตกตะลงึ

“เจ้ารู้ใช่หรอืไม่ว่าต้องท�าเช่นไร” หลี่เหวนิหลงถามเสยีงเครยีด

หวงัเจยีเล่อตวัปลอมพยกัหน้ารบั จากนั้นกก็้าวออกจากห้องไป เพยีง

พรบิตาเขากเ็ร้นกายหายไปอย่างไร้ร่องรอย

หวงัเลี่ยงเฟิงถามคนรกั “เจ้าคดิจะท�าอะไร”

“กแ็ค่ส่งคนไปช่วยพยุงตระกูลหวงัของเจ้า” หลี่เหวนิหลงกล่าว “หาก

ให้ข้าเดา หลิวไทเฮาคงน�าพืชสวรรค์ไปให้ต้าฉีเพื่อขอให้พวกเขาสนับสนุน 

หยางจิ้งขึ้นเป็นรชัทายาท อกีไม่นานเราอาจจะต้องไปต้าฉ”ี

“หากพระนางจะสนับสนุนองค์ชายสามเป็นรัชทายาท ก็ต้อง...” หวัง

เลี่ยงเฟิงมองหลี่เหวนิหลงอย่างกงัวล

“พระนางไม่มทีางก�าจดัข้า แต่คงอยากจะจบัข้าไปรดีเค้นความ จดุอ่อน 

ของข้าในยามนี้มเีพยีงหนึ่งเดยีว... กค็อืเจ้า” หลี่เหวนิหลงหนัมองหวงัเลี่ยงเฟิง 

“เจ้ากบัลูกต้องระวงัตวัให้มาก”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั
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สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหกตนนั้นออกจากป่าต้าหวู่มานานแล้ว  

หวงัเฟิงหลงกค็ลอดออกมานานแล้วเช่นกนั

แรกคลอดนั้นหวงัเฟิงหลงตวันดิเดยีว เลก็กว่าพวกมนัในร่างสตัว์เลี้ยง

ธรรมดาเสยีอกี แต่ภายหลงัหวงัเฟิงหลงกก็นินมจนตวัใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ในเดือนแรกนั้นหวังเฟิงหลงยังท�าอะไรไม่ได้นอกจากกิน นอน และ 

ขบัถ่าย พวกสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์เหน็เช่นนั้นกอ็ดถามขึ้นไม่ได้

‘ท�าไมน้องชายไม่โตขึ้นเลยนะ’ อ้ายเป่าถามอย่างสงสยั

‘นั่นส ิไม่ใช่ว่าสิ่งมชีวีติทกุชนดิพอคลอดออกมาแล้วจะต้องเดนิได้ หรอื

อย่างน้อยที่สุดกต็้องคลานได้หรอกหรอื’ อ้ายไป๋เองกค็รุ่นคดิ

แนวคดิเช่นนี้จะว่าพวกมนักไ็ม่ได้ เพราะสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ในป่าต้าหวูท่กุตน

พอคลอดออกมาแล้วกเ็ดนิได้เลย ถงึขนาดวิ่งได้ภายในหนึ่งชั่วยามด้วยซ�้า พอ

เหน็หวงัเฟิงหลงคลอดออกมาแล้วท�าอะไรไม่ได้นอกจากนอนตาแป๋ว พวกมนั

จงึสงสยัว่าน้องชายจะผดิปกติ

‘หรอืว่าเขาได้รบัอาหารไม่เพยีงพอ’ ฉงิฉกีล่าวอย่างสงสยั

‘ต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆ น้องชายน่าสงสารนกั เกดิมากพ็กิารตั้งแต่ก�าเนดิ’ 

ผงิผงิสรุปกบัตวัเอง แม้จะไม่เหน็ว่ามสี่วนใดของหวงัเฟิงหลงที่สกึหรอ และ

หวงัเลี่ยงเฟิงกไ็ม่ได้ร้องไห้ฟมูฟายอะไร แต่ส�าหรบัสตัว์อย่างพวกมนัแล้ว เดนิ

ไม่ได้กเ็ท่ากบัพกิาร

‘ข้าจะลองให้เขากนินมของข้าด’ู ลูเ่หมยตดัสนิใจ เผื่อจะช่วยให้น้องชาย

ร่างกายแข็งแรง ลู่เหมยหรือแม่กวางอุษานั้นยังมีน�้านมเหลืออยู่ พอได้ยิน 

ลู่เหมยเสนอเช่นนั้น สตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ทุกตนกพ็ยกัหน้ารบั

ฉงิฉเีอ่ยเตอืน ‘อย่าบอกมารดานะ เดี๋ยวนางน้อยใจคดิว่าน�้านมตวัเอง

ไม่ด ีข้าได้ยนิว่ามนุษย์ที่เพิ่งคลอดลูกจะอ่อนไหวง่าย’

ทกุตนเหน็ด้วยกบัค�าพดูของอาชาราตร ีพอหวงัเฟิงหลงท�าปากเบะอยาก

กินนมเมื่อไร แม่กวางอุษาจะไปนอนข้างเขาให้ดูดนมจากอกของตน ดังนั้น

หลงัๆ มา หวงัเลี่ยงเฟิงจงึไม่ค่อยได้ยนิเสยีงลูกน้อยร้องไห้เพราะหวินม และ
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หวงัเฟิงหลงกม็พีฒันาการที่รวดเรว็กว่าเดก็คนอื่น

เมื่อหวงัเฟิงหลงอายไุด้สองเดอืน หวงัเลี่ยงเฟิงกห็าตุ๊กตาผ้าปักสสีนั

สดสวยมาให้บุตรชาย เธอกล่าวถึงความรู้ที่เรียนมากับเหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์  

“เขาว่ากนัว่า ตอนที่ทารกอายุสองเดอืนให้หาของเล่นสสีดๆ มาให้เขามอง จะ

ช่วยเรื่องการเรยีนรู้นะ และการท�าเสยีงต่างๆ เช่นร้องเพลงให้ฟัง จะท�าให้เขา

โตขึ้นมาเป็นเดก็ฉลาดด้วย”

พวกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ว่ามารดาไปร�่าเรียนวิชาเลี้ยงเด็กนี้มาจากที่ใด 

แต่เมื่อนางต้องการเช่นนั้น อ้ายไป๋กย็นิดสีนอง

“อาโบร๋ว...อาโบร๋ว...”

หวงัเลี่ยงเฟิงลุกขึ้นมาจากเตยีงและร้องปราม “อ้ายไป๋! หยุดร้องเพลง

เถอะลูก แม่ง่วงนอน”

พอหวงัเฟิงหลงอายไุด้สามเดอืน

‘อ๊ะ! เขามองข้าแล้ว เขาเงยหน้าขึ้นมองข้าแล้ว!’ ลู่เหมยตื่นเต้นยนิดี

‘เขาแค่มองเจ้า แต่เขายิ้มให้ข้า!’ ผงิผงิยิ้มกบัเดก็น้อยตามประสาแมว

‘พวกเจ้ามวัแต่มุงดูเขาทั้งวนัเช่นนี้ไม่ดกีระมงั แยกย้ายกนัเถดิ เดี๋ยว

น้องชายกห็ายใจไม่ออก’ ฉงิฉเีอ่ยพร้อมโบกอุง้เท้าไล่ทกุตนออกไป กลายเป็น

ว่าหวงัเฟิงหลงคว้าอุ้งเท้าสดี�าของมนัเอาไว้แน่นและมองตาแป๋ว

‘...’ ฉงิฉมีองเดก็น้อย หวงัเฟิงหลงกม็องมนักลบั ก่อนจะแย้มรอยยิ้ม

จนเหน็เหงอืกแดงๆ

ฉงิฉหีนัไปเชดิหน้าใส่ทุกตนก่อนประกาศ ‘เขารกัข้าที่สุด’

พอหวงัเฟิงหลงอายไุด้สี่เดอืน

‘เจ้าอยากได้อุ้งเท้าของใคร ของข้าใช่หรอืไม่’ อ้ายไป๋ยดัอุ้งเท้าตนใส่มอื

เดก็ชาย
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‘เดี๋ยวเขาก็จับอุ้งเท้าเจ้าเอาไว้ไม่ปล่อยหรอก’ อ้ายเป่าเตือนด้วยความ

หวงัดี

‘ไม่เป็นไรหรอก ข้าอยู่ยงคงกระพัน จะยอมให้เขาจับเป็นพันเป็น 

หมื่นปีก็ยังได้’ อ้ายไป๋เอ่ยอย่างเย่อหยิ่ง ส่ายหางไปมาด้วยความยินดีเมื่อ 

หวงัเฟิงหลงคว้าอุ้งเท้าตนเอาไว้แน่น

‘เขาจบัแล้ว! จบัแล้ว! ดูส ิน้องชายของข้าช่างทรงพลงัยิ่งนกั บบีแน่น

เชยีว’

สองชั่วยามผ่านไป

หวงัเลี่ยงเฟิงเท้าเอวมองอ้ายไป๋ที่ก้มหน้าหลั่งน�้าตา กล่าวขึ้นอย่างต�าหน ิ

“แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าหากเจ้าอยากขบัถ่ายกต้็องวิ่งไปขบัถ่ายด้านนอก นี่อะไร 

ถงึกบัขบัถ่ายข้างเบาะนอนน้องชาย เหตุใดจงึท�าเช่นนี้”

อ้ายไป๋เอาอุ้งเท้าข้างหนึ่งปิดหน้าคร�่าครวญ ‘กน็้องไม่ยอมปล่อยอุ้งเท้า

ข้า ฮอืๆๆ’

หลงัจากนั้นมาอ้ายไป๋กล็ดละเลกิการเล่นกบัหวงัเฟิงหลงไปพกัหนึ่ง

ครั้นหวงัเฟิงหลงอายใุกล้จะห้าเดอืน

หวังเฟิงหลงร้องไห้งอแง เหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จึงสามัคคีกันแปลงกาย

เป็นผเีสื้อบนิวนอยู่เหนอืร่างเขา ท�าให้หวงัเฟิงหลงหยุดงอแง

ยามนั้นหวังเลี่ยงเฟิงที่เข้ามาอยู่ในจวนรัชทายาทแล้วเห็นภาพนั้นก็

หัวเราะ ก่อนเอ่ยอย่างวางใจและมีความสุข พลางลูบหัวเทียนลู่ที่ซบอยู่บน 

ตกัตน “พวกเจ้าดูแลน้องชายได้ดจีรงิๆ”

สิ้นค�ามารดา หวงัเฟิงหลงกค็ว้าหมบัเข้าที่ผเีสื้อตวัหนึ่ง ก�าแน่นจนแทบ

จะบี้ร่างผเีสื้อน้อย ผงิผงิที่ไม่ทนัตั้งตวัส่งเสยีงแอ้กออกมาเบาๆ

หวังเลี่ยงเฟิงตกใจ เร่งเข้าไปจับมือบุตรชายแกะให้คลายออก “หลง- 

เอ๋อร์! ปล่อยพี่เขา รบีปล่อยพี่เขาเรว็!”

พรบิตาเดยีวผเีสื้อนั้นกก็ลบัร่างเป็นแมวตวัใหญ่กลางอากาศ ก่อนตกลง
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เบื้องล่าง ผงิผงิยกอุ้งเท้าขึ้นชี้หวงัเฟิงหลงพร้อมกบัร้องขึ้น ‘ฆาตกร!’

การเล่นกบัเดก็เลก็จงึต้องระมดัระวงั

อากาศเริ่มหนาวแล้ว ร้านผ้าได้ส่งชุดส�าหรับสวมในฤดูหนาวมาให้ 

หวังเลี่ยงเฟิง เด็กสาวสวมชุดที่ตัดเย็บจากขนจิ้งจอกขาว และสวมชุดหนาๆ 

ให้บุตรชาย หวงัเฟิงหลงที่อายุจะครบห้าเดอืนแล้ว พอสวมชุดหนาๆ กท็�าให้

เขาดูอวบอ้วน ดวงหน้ากลมอมชมพูแย้มยิ้มเบกิบาน เขากลิ้งตวัไปมาพร้อม

กบัหวัเราะตลอดทั้งวนั

เด็กน้อยเริ่มคลานและออกเสียงแล้ว หวังเลี่ยงเฟิงและเหล่าสัตว์

ศกัดิ์สทิธิ์ต่างลุน้ให้หวงัเฟิงหลงคลานมาหาตน พอหลี่เหวนิหลงก้าวเข้ามาเยี่ยม

พวกเธอ หวงัเฟิงหลงกร็บีคลานไปหาบดิาพร้อมร้องเรยีก “ป๊ะ...ป๊ะ...”

หลี่เหวินหลงดีใจจนออกนอกหน้า ยิ้มกว้างและรีบอุ้มบุตรชายขึ้น  

กุมมอืน้อยๆ พร้อมถามเสยีงอ่อนโยน “เรยีกพ่อหรอื... หอื”

หวงัเฟิงหลงหวัเราะเอิ๊กอ๊าก ขณะที่หวงัเลี่ยงเฟิงและเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์

หรี่ตามองสองพ่อลูกตรงหน้าอย่างไม่ค่อยพอใจนัก พวกเธอทุ่มเทให้หวัง 

เฟิงหลงมากกว่าหลี่เหวินหลง แต่ท�าไมพอชายหนุ่มปรากฏกายกลับช่วงชิง

ความสนใจของหวงัเฟิงหลงไปได้

หลี่เหวินหลงทรุดตัวลงนั่งกับพื้นในระดับเดียวกับหวังเลี่ยงเฟิง เอ่ย

ด้วยเสยีงนุ่มนวล “คนผู้นั้นสารภาพแล้วว่าเป็นตระกูลเจยีงที่ส่งเขามา”

“ตระกูลของแม่เลี้ยงข้าน่ะหรือ!” หวังเลี่ยงเฟิงอุทาน “มิใช่คนของ 

ไทเฮาหรอกหรอื”

“ไม่ใช่ก็ต้องมีความเกี่ยวโยง” หลี่เหวินหลงบอก “ตระกูลเจียงเป็น

ตระกูลขุนนางไม่ใหญ่มาก เหตุใดจงึมขีองล�้าค่าอย่างหน้ากากจกัจั่นได้ หาก

มใิช่เพราะไทเฮา ข้าคดิว่าจะต้องมจีุดเชื่อมโยงสกัอย่างระหว่างพวกเขา”

“ข้ากค็ดิเช่นนั้น แต่ยงัหาข้อสรุปไม่ได้ บุคคลปรศินานั้นเกี่ยวข้องกบั

ตระกูลเจยีง... และสวามภิกัดิ์กบัไทเฮาหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงถาม
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“ข้ากส็งสยัเช่นเดยีวกบัเจ้า” หลี่เหวนิหลงบอกพลางก้มมองหวงัเฟิงหลง

ที่เอาหน้าถูอกเขา “หน้ากากจกัจั่น หนึ่งคนจะมเีพยีงหนึ่งอนัเท่านั้น ใครกนั

หนอที่...” หลี่เหวนิหลงคดิไม่ออกจรงิๆ

ขณะที่เขาก�าลงัครุน่คดิ รูต้วัอกีทมีอืน้อยของหวงัเฟิงหลงกเ็อื้อมมาวาง

บนแก้มเขาแล้ว บุตรชายเขาขมวดคิ้วแน่น เหน็ดงันั้นหลี่เหวนิหลงจงึยิ้มกวา้ง 

เงยหน้าบอกหวังเลี่ยงเฟิง “หากว่าเราต้องไปแคว้นต้าฉี พาหลงเอ๋อร์ไปพบ 

ท่านลุงใหญ่กบัท่านลุงรองของข้าด้วยนะ”

“ท่านลุง?” หวงัเลี่ยงเฟิงขมวดคิ้ว ก่อนจะร้องอ้อ “แม่ทพัอุดรน่ะหรอื” 

แล้วกม็สีหีน้าเป็นกงัวลขึ้นมา “ข้าจะวางตวัเช่นไรเล่า” เธอไม่เก่งเรื่องมารยาท 

เข้าสังคมนั้นยังพอได้ แต่ถ้าเผลอไปท�าตัวไม่เหมาะสมที่แดนเหนือแล้วท�าให้

หลี่เหวนิหลงขายหน้าเล่าจะท�าเช่นไร

หลี่เหวนิหลงเอื้อมมอืมาโอบหวงัเลี่ยงเฟิง กล่าวอย่างนุ่มนวล “ที่แดน

เหนอืไม่มกีฎเกณฑ์มากมายเหมอืนเมอืงหลวง ข้าอยากจะพาเจ้ากบัหลงเอ๋อร์

ไปพบพวกเขา” หลี่เหวินหลงกระซิบบอก “ท่านลุงใหญ่กับท่านลุงรองไม่มี

ทายาท พวกเขามองข้าเป็นดั่งลูกชายแท้ๆ กไ็ม่ปาน เจ้าเป็นหลานสะใภ้กต็้อง

ไปเคารพพวกเขาด้วยนะ”

“หลานสะใภ้อะไรกัน” หวังเลี่ยงเฟิงผลักอกเขาไปทีหนึ่ง “ข้ายังไม่

รบัปากจะแต่งกบัเจ้าเสยีหน่อย ชอบพูดเองเออเองอยู่เรื่อย”

“ไม่อยากแต่งให้ข้าหรือ” หลี่เหวินหลงยื่นหน้าเข้าไปใกล้ ท�าเอาหวัง 

เลี่ยงเฟิงหน้าแดงเถอืก ขยบัหน้าหนแีทบไม่ทนั

ทันใดนั้นแมวสีด�าก็กระโดดขึ้นมานั่งตักหวังเลี่ยงเฟิง ยกอุ้งเท้าหน้า 

อนัปุกปุยขึ้นกั้นไม่ให้รมิฝีปากหลี่เหวนิหลงแตะแก้มมารดาของมนั

หลี่เหวนิหลงชะงกั ก่อนจ้องดวงตาที่มองมาอย่างดุๆ ของฉงิฉ ี“พวก

เจ้าหวงนางยิ่งนกั”

‘ครั้งก่อนๆ ข้าไม่หวง เพราะคดิว่าเจ้าคอืบดิาของน้องชาย คดิว่าการ

กระท�านี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อคนืก่อนมารดาเล่าเรื่องการแต่งงานให้พวกข้า
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ฟัง จึงขอประกาศตรงนี้ว่าหากเจ้ายังไม่เข้าพิธีแต่งงานกับมารดาของข้า 

กอ็ย่าหวงั’ ฉงิฉเีอ่ยอย่างสุขุม

หลี่เหวนิหลงมองหวงัเลี่ยงเฟิงด้วยสายตาเป็นค�าถามว่านางไปสอนอะไร

ให้เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ ก่อนบอกเสยีงอ่อน “แค่หอมแก้มเอง”

‘ข้ารู้ว่าในใจของเจ้า... ไม่ได้ต้องการท�าแค่หอมแก้มแน่’ ฉงิฉหีรี่ตาลง 

‘และกไ็ม่ใช่แค่จูบด้วย’

หวังเลี่ยงเฟิงหน้าเปลี่ยนสี หรี่ตามองหลี่เหวินหลงที่เสมองบุตรชาย 

ในอ้อมแขนแทน

ผงิผงิชี้อุ้งเท้าไปที่หน้าหลี่เหวนิหลง ‘บุรุษผู้นี้ไว้ใจไม่ได้’

‘ไว้ใจไม่ได้’ อ้ายไป๋ขานรบั

‘ไว้ใจไม่ได้’ อ้ายเป่าพยกัหน้าเหน็ด้วย

“เหตุใดพวกเจ้าต้องมาด่าข้าเรยีงตวักนัด้วย” หลี่เหวนิหลงบ่นเบาๆ

หวังเลี่ยงเฟิงกลั้นข�าไม่ไหวหัวเราะออกมาเสียงดัง ชายหนุ่มมองนาง

แล้วกห็วัเราะตาม หวงัเฟิงหลงเหน็ดงันั้นกห็วัเราะตามไปด้วยอกีคน

หย่งคงัเดนิเข้ามากระซบิบอกหลี่เหวนิหลงเสยีงเบา เขาหบุยิ้มลงทนัใด

หวงัเลี่ยงเฟิงเหน็สหีน้าเขากถ็ามขึ้นเบาๆ “เกดิอะไรขึ้นหรอื”

หลี่เหวนิหลงยงัไม่ตอบ แต่หนัไปบอกหย่งคงั “จากนี้ไปไม่ว่าเรื่องอะไร

เจ้าต้องบอกพระชายาด้วย เข้าใจหรอืไม่”

‘ก็บอกว่าข้ายังไม่แต่งงานกับเจ้าอย่างไรเล่า!’ หวังเลี่ยงเฟิงต�าหนิอีก

ฝ่ายในใจ แม้วา่ส่วนลกึจะรู้สกึดทีี่หลี่เหวนิหลงให้เกยีรตตินมาก แต่เธอกห็วงั

ว่านสิยัคดิเองเออเองแบบนี้จะไม่ตกทอดมาถงึบุตรชายของเธอ

“ฮองเฮาประชวร ออกพระราชเสาวนีย์ให้เสด็จแม่เสียนเฟยท�าอาหาร

ไปถวายให้นางทุกวนั” หลี่เหวนิหลงกล่าวเสยีงนุ่ม “สงสยัว่าอกีไม่นานจะเกดิ

การวางยาฮองเฮาขึ้นแล้ว”

“วธิเีดมิๆ มาก” หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั “หากฮองเฮาเป็นอะไรไปใน

ตอนนี้ เสยีนเฟยจะต้องรบัเคราะห์ครั้งใหญ่”
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“ใช่” หลี่เหวินหลงถอนใจ “เสด็จแม่เสียนเฟยคือแม่บุญธรรมของข้า 

ข้าจะไม่ใส่ใจนางย่อมไม่ได้ หย่งคงั ส่งคนที่เก่งกาจและเชี่ยวชาญในเรื่องพษิ

ไปอยู่ข้างกายเสดจ็แม่ และน�าความจากข้าไปให้เสดจ็แม่ด้วย เสดจ็แม่ไม่เก่ง

ในเรื่องท�าอาหารเหมอืนซูเฟย ให้ท�าแต่เกี๊ยวน�้าไปถวายฮองเฮากพ็อ”

หวังเลี่ยงเฟิงหลุดหัวเราะอีกรอบ เกี๊ยวน�้าฝีมือเสียนเฟยนั้นรสชาติ 

ไม่เลวก็จริง แต่ถ้าเฉินฮองเฮาต้องเสวยทุกวันคงได้เอียนจนอาเจียนอย่าง

แน่นอน

หยางเสวี่ยหรูกับเฉินฮองเฮามีความแค้นต่อกันอย่างลึกซึ้ง หลี่เหวิน-

หลงอาจจะไม่ร้ายกาจใส่ฮองเฮา แต่จะให้ท�าดีกับนางก็คงเป็นไปไม่ได้ หลี่ 

เหวินหลงหันมองหวังเลี่ยงเฟิง เอื้อมมือมากุมมือนางพร้อมกล่าว “ข้ารู้ว่า 

เสดจ็แม่เสยีนเฟยเคยท�าร้ายเจ้า แต่นางกเ็ลี้ยงข้ามาตั้งแต่เลก็...”

เห็นสายตาเว้าวอนของเขา หวังเลี่ยงเฟิงก็ถอนใจโดยแรง “ข้ากับนาง

ต่างคนต่างอยู่จะดทีี่สุด”

หลี่เหวินหลงพยักหน้าอย่างเข้าใจ “ข้าจะไม่ให้เสดจ็แม่รงัแกเจ้าได้อกี

แน่” เขาเอ่ยต่อในใจด้วยว่า... เจิ้งเสยีนเฟยคงไม่กล้า ในเมื่อยามนี้หวงัเลี่ยง-

เฟิงเป็นบุตรบีุญธรรมของอู๋ฮั่น นางย่อมไม่กล้ารงัแกสะใภ้คนนี้

หวงัเลี่ยงเฟิงรูว่้าหลี่เหวนิหลงค่อนข้างวางตวัล�าบากในเรื่องนี้ เธอไม่ได้

อยากดกีบัเจิ้งเสยีนเฟย เลยได้แต่ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้กบัแววตาเว้าวอนนั้น...

หนทางของว่าที่มารดาสามีกับว่าที่บุตรสะใภ้จะมาผูกสมัครรักใคร่ 

กนันั้นยงัอกียาวไกล

เฉนิฮองเฮาก�าขวดยาที่นางก�านลัน�ามามอบให้ในมอื ทอดมองมนัด้วย

สหีน้าครุ่นคดิ ก่อนถามย�้าอกีครั้ง “ยาพษินี้ไม่ร้ายแรงใช่หรอืไม่”

“เพคะ เพียงแค่ท�าให้ประชวรไปสามวัน จากนั้นก็จะทรงกลับมาเป็น

ปกตเิพคะ” เหออี้เอ่ยพร้อมรอยยิ้มบาง

เฉินฮองเฮาหัวเราะออกมาหนึ่งเสียง “หนทางเดียวที่จะจัดการกับ 
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หลี่เหวนิหลงได้คอืต้องเล่นงานเขาผ่านเจิ้งเสยีนเฟย...” นางมองถ้วยใส่เกี๊ยวน�้า 

ที่น่าอาเจียนของเสียนเฟย คิดถึงหยางเสวี่ยหรูและหลี่เหวินหลง จากนั้นก็ 

กลั้นใจเทผงยาพษิใส่ลงไป

เหออี้มองเฉนิฮองเฮาตกัน�้าแกงเข้าปากทลีะค�า... จากนั้นกก็ระอกัเลอืด

ออกมาเตม็ถ้วย!

เฉินฮองเฮาตกตะลึง เหออี้เองก็ตกตะลึง ถ้วยน�้าแกงหล่นจากโต๊ะ 

แตกกระจายบนพื้น ฮองเฮาชี้นิ้วไปที่คนสนทิซึ่งก�าลงัส่ายหน้า เอ่ยออกมาเพยีง

ค�าเดยีว “เจ้า...!”

เฉินฮองเฮาแสบร้อนกลางอกแล้วอาเจียนออกมา พ่นเลือดออกมา 

อย่างต่อเนื่อง เลอืดนั้นไหลรดคางย้อยลงไปยงัหน้าอก นางกระตุกเกรง็แล้ว

แน่นิ่งไป

เหออี้กรดีร้องลั่น “ฮองเฮา!”

ข้าราชบริพารในต�าหนักหงส์วิ่งพล่าน เฉินฮองเฮานอนตัวแข็งเกร็ง 

เบกิตากว้าง แม้ว่าร่างจะไร้ลมหายใจ...

หลี่หยางเหวินฮ่องเต้รีบเสด็จมาในทันที ทั่วทั้งต�าหนักมีแต่เสียงร�่าไห้ 

ครั้นพระองค์เห็นร่างเฉินฮองเฮาตรงหน้าก็ถึงกับก้าวถอย ก่อนเอ่ยเสียง 

สั่นเครอื “อี้ถง...”

เฉินฮองเฮาเบิกตากว้างนอนแน่นิ่ง ฮ่องเต้ก้าวเข้าไปหมายจะปิดตา 

ของนาง แต่เกากงกงรบีร้อนบอก

“ฝ่าบาท ฮองเฮาต้องยาพิษจนสวรรคต พระองค์อย่าแตะต้องกาย

พระนางเลยพ่ะย่ะค่ะ”

ฮ่องเต้ชะงัก ดวงตาแดงก�่ากวาดมองเหล่านางก�านัลและขันทีที่คอย

ปรนนบิตัฮิองเฮา เขาตวาดถามออกมา “มนัเกดิอะไรขึ้น!”

ทกุคนตา่งก้มหน้าร�่าไห้ มเีพยีงเหออี้ที่ก้าวเข้ามาบอกเสยีงสั่น “ฮองเฮา

เสวยเกี๊ยวน�้าจากเสยีนเฟย แล้วก.็..” เหออี้ก้มหน้าร�่าไห้

สหีน้าของหลี่หยางเหวนิฮ่องเต้แปรเปลี่ยนไปหลายตลบ เสยีนเฟยอาจ
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จะเป็นคนร้ายกาจ แต่นางไม่โง่เขลาพอที่จะวางยาฮองเฮาอย่างแน่นอน ต้องมี

ผู้ชกัใยอยู่เบื้องหลงั หวงัยงิเกาทณัฑ์ทเีดยีวได้นกสองตวั!

“ตามรชัทายาทมา!”

ฮองเฮาสวรรคตกะทนัหนั องค์รชัทายาทและเชื้อพระวงศ์ทกุพระองค์

ถูกเรียกให้เข้าวัง หวังเลี่ยงเฟิงรู้สึกได้ถึงคลื่นลมบางเบา เห็นหลี่เหวินหลง

สนทนากับหย่งคังอย่างเคร่งเครียด แม้ว่าคนรักของเธอจะเหยียดยิ้มหยัน 

ออกมา ทว่าเมื่อเหน็สายตาเขาแล้ว หวงัเลี่ยงเฟิงกลบัหวั่นใจจนหยดักายลุก

จากเก้าอี้คนงามเดนิเข้าไปถามเขาเบาๆ

“นางกินยาพิษเองใช่หรือไม่” หวังเลี่ยงเฟิงได้ยินค�าว่าพิษ ฮองเฮา

สวรรคต และเสยีนเฟยคอืผู้ส่งอาหารเข้าไป จงึพอปะตดิปะต่อเรื่องราวได้

“ใช่” หลี่เหวนิหลงยกมอืขึ้นกุมมอืบางของคนรกั “นางคดิใส่ร้ายเสดจ็

แม่เสยีนเฟย แต่มใีครบางคนซ้อนแผน ข้าต้องรบีเข้าวงัแล้ว”

หวงัเลี่ยงเฟิงครุ่นคดิ เรื่องนี้พุ่งเป้าไปที่เสยีนเฟย

ทว่าต่อให้เสียนเฟยมีเล่ห์เหลี่ยมเพียงใดก็ไม่มีทางโง่งมขนาดวางยา

ฮองเฮาได้ คนพวกนั้นคงไม่ได้อยากกล่าวหาแค่เสียนเฟย แต่หาโอกาสเล่น

งานหลี่เหวนิหลงมากกว่า

พอคิดถึงคนของหลิวไทเฮาที่มีทั่ววังหลวง หวังเลี่ยงเฟิงก็รู้สึกใจหาย 

กุมมอืคนรกัพร้อมบอก “ข้าจะไปด้วย”

หลี่เหวนิหลงเหน็หวงัเลี่ยงเฟิงวิ่งกลบัเข้าไปผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้ากบ็งัเกดิ

ความอบอุ่นวาบขึ้นในหวัใจ... นางเป็นห่วงเขา

ชายหนุ่มจงึไม่เคร่งเครยีดเท่าก่อนหน้านี้ กุมมอืหวงัเลี่ยงเฟิงประคอง

ขึ้นรถม้า จากนั้นกส็นทนาตลอดเวลาที่นั่งอยู่ร่วมกนั

ในวงัหลวง เจิ้งเสยีนเฟยคกุเข่าอยู่ตรงหน้าหลี่หยางเหวนิฮ่องเต้และ

หลวิไทเฮา ตวัสั่นสะท้านน้อยๆ ด้านนอกมเีสยีงโอดครวญของเหลา่นางก�านลั
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ในต�าหนกัเสยีนเฟย

ไทเฮากระแทกไม้เท้าลงกับพื้น ตวาดถามขึ้น “เสียนเฟย! เจ้ายังไม่

ยอมรบัความผดิอกีหรอื!”

เจิ้งเสยีนเฟยกดัปาก หากเอ่ยยอมรบัก่อนที่รชัทายาทจะเสดจ็มา นาง

ก็โง่งมเต็มทีแล้ว จึงโขกศีรษะและกล่าวเสียงดัง “หม่อมฉันถูกใส่ร้าย ขอ 

ฝ่าบาททรงมอบความเป็นธรรมให้ด้วยเพคะ!”

เสยีงร้องของแม่นมอวี้ฮวาดงัขึ้น เจิ้งเสยีนเฟยก�าหมดัแน่น ใครกนัที่

คดิท�าเช่นนี้! ใครที่วางยาในอาหารที่นางท�า คนผู้นั้นจะต้องเป็นหนึ่งในชายา

เอกทั้งสี่อย่างแน่นอน!

หลวิกุ้ยเฟย หม่าเต๋อเฟย... หรอืว่าซูเฟย!

เจิ้งเสยีนเฟยหนัไปมองสตรสีามนางที่นั่งอยู่ด้านข้าง ซูเฟยมาจากต้าฉ ี

ไม่อาจกลบัต้าฉไีด้อกีต่อไปแล้ว และเป็นคนของฮองเฮามาโดยตลอด นางจะ

วางยาไปเพื่ออะไร

หม่าเต๋อเฟยกส็ิ้นอ�านาจไปมาก หลงัจากที่ตระกลูหม่าล่มสลายจากการ

จดัการเสยีนเฟยและเล่นงานองค์รชัทายาท กย็งัมตีระกูลหลวิอยู่...

ใช่ ต้องเป็นตระกูลหลวิแน่ๆ!

ในตอนนั้นเอง ขนัทหีน้าห้องกป็ระกาศเสยีงดงัถงึการมาของหลี่เหวนิ-

หลงกับหวังเลี่ยงเฟิง เจิ้งเสียนเฟยตาเป็นประกาย หันไปมองหลี่เหวินหลง 

และหวงัเลี่ยงเฟิงที่ย่างเท้าเข้ามา

คนมาใหม่ทั้งสองคารวะผู้สูงศักดิ์กว่า จากนั้นหลี่เหวินหลงก็หันมอง

เจิ้งเสียนเฟยเล็กน้อย แววตาห่วงหาของโอรสบุญธรรมท�าให้เจิ้งเสียนเฟย 

อุ่นวาบขึ้นมา

“รัชทายาทกับองค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์ไม่ต้องมากพิธี” ฮ่องเต้เอ่ย 

เสยีงดงั “มผีู้วางยาฮองเฮา ข้าต้องการหาตวัว่ามนัเป็นใคร!”

ค�าพูดนี้หมายความว่าฮ่องเต้ไม่มีทางปักใจเชื่อว่าการลงมือครานี้เป็น

ฝีมอืของเจิ้งเสยีนเฟยอย่างเดด็ขาด หลี่หยางจื้อกบัหลี่ซ่านฟู่หนัมองพระบดิา
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ของตน อดถอนใจแผ่วเบาไม่ได้ เสด็จพ่อของพวกเขาช่างเข้าข้างรัชทายาท 

เสยีจรงิ

“ฝ่าบาท...” หวังเลี่ยงเฟิงทราบดีว่าเรื่องนี้ให้หลี่เหวินหลงออกหน้าคง 

ไม่ได้ เพราะเจิ้งเสียนเฟยกับตัวเขามีสายสัมพันธ์ลึกซึ้ง มีเพียงเธอเท่านั้น 

ที่ควรกล่าว “หม่อมฉนัขอตรวจพษิที่ฮองเฮาเสวยได้หรอืไม่เพคะ”

“องค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์เอ่ยเช่นนี้คงไม่ดกีระมงั” หลี่หยางจิ้งเอ่ยขึ้นมา 

“ใครๆ กร็ู้ว่าท่านกบัองค์รชัทายาทมสีายสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้น พวกข้าจะมั่นใจ

ได้อย่างไรว่าท่านจะไม่ช่วยเหลอืเขา”

หวงัเลี่ยงเฟิงหวัเราะออกมาเบาๆ “แล้วองค์ชายสามจะมั่นใจได้อย่างไร

ว่าหมอหลวงในวังนี้จะไม่ถูกซื้อตัวโดยผู้อื่น” หวังเลี่ยงเฟิงหันไปยิ้มให ้

หลี่หยางจิ้งอย่างงดงาม “ถึงขนาดสามารถวางยามารดาของแผ่นดินได้ แล้ว

เหตใุดคนผูน้ั้นจะไม่สามารถตดิสนิบนหมอหลวงในวงัได้ อกีอย่างหนึ่ง... หาก

พิษที่ฮองเฮาได้รับนั้นคือพิษที่ใช้กันในยุทธภพ ข้าก็มั่นใจว่าตนเองมีความรู ้

มากกว่าหมอหลวงในวัง ครานั้นอู๋ฮั่นพ่อของข้าต้องพิษจากเฒ่าพิษ เขาก็ได ้

ข้าเป็นผู้รกัษา เอ่ยเพยีงเท่านี้กค็งไม่มใีครกงัขาในฝีมอืของข้าแล้วกระมงั”

หลี่หยางจิ้งขยบัปากอยากจะเอ่ยค้าน ทว่าฮ่องเต้รบีกล่าวเสยีงดงั “ให้

องค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์ตรวจพิษจึงดีที่สุด!” ฮ่องเต้เห็นไทเฮาขยับปากจึงรีบ

กล่าว “รบกวนองค์หญงิแล้ว และเพื่อไม่ให้เกดิข้อกงัขา พวกเราจะร่วมดูการ

ตรวจพษิในครั้งนี้ด้วย”

“เพคะ” หวังเลี่ยงเฟิงยอบกายอย่างงดงาม หันมาเห็นเจิ้งเสียนเฟย 

ก�าลงัมองตนเองอยู่ ดวงตาเธอกฉ็ายแววเยน็ชาวูบหนึ่ง

เจิ้งเสียนเฟยขยับปาก ทว่าเอ่ยอะไรไม่ออก จะว่านางยินดีก็คงไม่ใช่ 

หวังเลี่ยงเฟิงคือหวังเหม่ยหงที่นางเคยเล่นงานจนอีกฝ่ายเกือบตาย วันนี้ 

หวงัเลี่ยงเฟิงกลายมาเป็นคนเพยีงผู้เดยีวที่สามารถยนืยนัความบรสิทุธิ์ของนาง

ได้...

ช่างน่าขันจนอยากร้องไห้ หากหวังเลี่ยงเฟิงจงใจเอาคืนสักนิด เจิ้ง 
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เสยีนเฟยกไ็ม่อาจรอดพ้นข้อกล่าวหานี้แล้ว

“เสดจ็แม่เสยีนเฟย” หลี่เหวนิหลงกล่าวเสยีงนุ่มเพราะเข้าใจความรู้สกึ

ของนางด ีประคองมอือกีฝ่ายให้หยดักายลุกขึ้นพร้อมกล่าว “ไม่เป็นไร หาก

ท่านไม่ได้ท�า เฟิงเอ๋อร์ไม่มทีางพบความผดิท่านแน่ นางมคีวามยุตธิรรม”

เจิ้งเสียนเฟยหันมองหวังเลี่ยงเฟิงที่ถลึงตาใส่หลี่เหวินหลง พอหวัง 

เลี่ยงเฟิงมองนาง นางกเ็บอืนหน้าหนไีปอกีทาง ก่อนอกีฝ่ายจะเอ่ยขึ้นเบาๆ

“ข้าไม่ยกโทษให้ท่านหรอกนะ”

“ข้ารู้” เจิ้งเสียนเฟยเริ่มเห็นอนาคตอันมืดมน ได้หวังเลี่ยงเฟิงมาเป็น

ลูกสะใภ้ นางคงกลายเป็นแม่สามทีี่ไร้อ�านาจที่สุดอย่างแน่นอน

หลี่เหวนิหลงถอนใจ เรื่องนี้เขาช่วยเจิ้งเสยีนเฟยไม่ได้จรงิๆ

หวังเลี่ยงเฟิงตามฮ่องเต้ไปตรวจดูร่างไร้วิญญาณของฮองเฮา ดวงตา 

คู่นั้นถูกปิดลงแล้ว หมอหลวงถวายความเคารพแล้วก้าวออกไป เขาก�าลงัจะ

เอ่ยบางอย่าง ทว่าฮ่องเต้กย็กมอืขึ้นห้ามและบอกหวงัเลี่ยงเฟิง

“องค์หญงิ... เชญิ”

เข้าวงัมาครานี้ หวงัเลี่ยงเฟิงพาอ้ายเป่ามาแค่ตวัเดยีว พอได้รบัค�าเชญิ 

เธอก็ก้มหน้ามองสุนัขสีด�าในอ้อมแขนและกล่าว “เจ้าไปดมพิษ แล้วหาพิษ 

มาให้แม่ท”ี

อ้ายเป่าพยักหน้าอย่างแสนรู้ กระโดดลงจากอ้อมแขนหวังเลี่ยงเฟิง 

ปีนขึ้นไปสูดดมกลิ่นที่รมิฝีปากอาบเลอืดของเฉนิฮองเฮาแล้ววิ่งออกไป

ทุกคนเดินตามมันไป พอเห็นว่าอ้ายเป่าเดินตรงไปยังห้องที่กักตัวคน

ของต�าหนักฮองเฮาเอาไว้ต่างก็หน้าเปลี่ยนสี อ้ายเป่าเดินไปดมกลิ่นไป ก่อน 

จะพุ่งเข้าใส่เหออี้อย่างรวดเร็ว นางก�านัลอาวุโสที่ก�าลังนั่งร้องไห้อยู่กรีดร้อง

ออกมา พยายามปดัป้องมนั ทว่าสนุขัสดี�าตวันี้แรงเยอะนกั กดักระชากเสื้อผ้า

ของนางจนฉกีขาด แล้วกดันิ้วที่สวมแหวนของนางจนนิ้วขาด

เหออี้ร้องด้วยความเจบ็ปวด เลอืดแดงฉานไหลออกมาท�าเอาเหล่าสนม

และชายาร้องอุทานก่อนเบอืนหน้าหน ี อ้ายเป่าคาบชิ้นส่วนนิ้วที่สวมแหวนนั้น
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มาให้หวงัเลี่ยงเฟิง

สหีน้าเธอไม่เปลี่ยนเมื่อรบันิ้วที่ขาดนั้นมา ก่อนจะถอดแหวนวงนั้นออก 

ส�ารวจเพยีงครูเ่ดยีวกพ็บว่ามกีลไกที่เพยีงสะกดิเลก็น้อยกจ็ะเผยช่องใส่ผงพษิ

ได้ เดก็สาวน�าไปถวายฮ่องเต้ จากนั้นกห็นัมาถามอ้ายเป่า “ในต�าหนกันี้ยงัมี

อกีหรอืไม่”

ในความคดิของหวงัเลี่ยงเฟิง คนที่กล้าวางแผนเช่นนี้จะต้องรอบคอบ

ให้มาก จงึควรมพีษิส�ารองเอาไว้

อ้ายเป่าพยกัหน้ารบั เงยหน้าขึ้นสูดดมกลิ่นในอากาศ จากนั้นกว็ิ่งออก

ไป ครานี้ทุกคนไม่กงัขาในจมูกของมนัแล้ว อ้ายเป่าวิ่งไปทางไหน พวกเขาก็

ล้วนวิ่งไปทางนั้น อ้ายเป่าลงัเลเลก็น้อย ก่อนจะวิ่งไปยงัต�าหนกัของกุ้ยเฟย

หลิวกุ้ยเฟยหน้าเปลี่ยนสี อ้ายเป่าวิ่งเข้าไปในที่พักของนางก�านัล เงย

หน้าเห่ากรรโชกใส่คานไม้อนัหนึ่ง

ฮ่องเต้ทอดพระเนตรดงันั้นกร็บัสั่งขึ้นเสยีงดงั “ขึ้นไปดู!”

เกากงกงสั่งให้คนไปเอาบันไดมาพาด จากนั้นก็ปีนขึ้นไป เห็นยาขวด

หนึ่งวางอยู่บนคานไม้นั้น ฮ่องเต้หนัมองหลวิกุ้ยเฟยที่คุกเข่าลงทนัที

“ฝ่าบาท! หม่อมฉนัถูกใส่ร้ายเพคะ!”

หลี่หยางจิ้งทรุดกายลงพร้อมเอ่ยเสียงดัง “เสด็จพ่อ ลูกขอความเป็น

ธรรมให้เสดจ็แม่ด้วยพ่ะย่ะค่ะ!”

ไทเฮาหน้าเปลี่ยนสี หันมองเจิ้งเสียนเฟยแล้วเอ่ยเสียงเครียด “มิใช่ 

ว่านางรู้ตวัว่าจะถูกจบัได้ จงึวางแผนใส่ร้ายผู้อื่นหรอกหรอื”

ฮ่องเต้มีสีพระพักตร์เคร่งเครียด เจิ้งเสียนเฟยส่ายหน้ากล่าวเสียงดัง 

“หม่อมฉนัไม่เคยตดิต่อกบัต�าหนกักุ้ยเฟย ไหนเลยจะ...”

อ้ายเป่าเห่าขึ้นมาอกีครั้ง ครานี้มนัตะกุยประตูห้องพกันางก�านลั หวงั

เลี่ยงเฟิงจงึเดนิมาเปิดประตูให้ อ้ายเป่าพุ่งเข้าหาฟูกนอนแผ่นหนึ่ง คุ้ยหมอน

แล้วคาบเอาแหวนวงที่เหมอืนกบัที่เหออี้สวมมาให้หวงัเลี่ยงเฟิง

“ฟูกนั้นเป็นของใคร!” ฮ่องเต้ถามขึ้นเสยีงดงั
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ขา้รบัใชใ้นต�าหนกักุย้เฟยมองไปยงันางก�านลัคนหนึ่ง นางก�านลัผูน้้อย 

คนนั้นคุกเข่าลงพร้อมเอ่ยเสยีงสั่น

“มะ...หม่อมฉนัเพยีงแค่ท�าตามที่กุ้ยเฟยรบัสั่งเพคะ!”

ค�าพูดนี้เหมือนเป็นค�าสารภาพว่าผู้ที่วางแผนสังหารฮองเฮาก็คือหลิว

กุ้ยเฟย นางหน้าเปลี่ยนส ีส่ายหน้าอย่างเอาเป็นเอาตาย

หวังเลี่ยงเฟิงมองสถานการณ์ในยามนี้นิ่งก่อนจะกล่าว “ฝ่าบาท  

หม่อมฉนักบัอ้ายเป่าตรวจสอบเสรจ็แล้ว ขอตวัก่อนนะเพคะ”

“เชญิองค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์” ฮ่องเต้พยกัหน้ารบั

“ข้าจะให้รถม้าไปส่งเจ้าที่จวน” หลี่เหวนิหลงบอก

หวงัเลี่ยงเฟิงยิ้มบางให้เขา พอเหน็เจิ้งเสยีนเฟยมองมากเ็สมองไปทาง

อื่นแล้วเดนิจากไปอย่างสง่างาม

หลี่เหวินหลงประคองเจิ้งเสียนเฟยให้ทรุดตัวลงนั่งบนพระแท่น

บรรทมอย่างอ่อนโยน หลงัผ่านวกิฤตมิาแล้ว เจิ้งเสยีนเฟยกค็ลา้ยจะหมดแรง

กบัทุกสิ่ง

หลี่เหวนิหลงรนิชาใส่ถ้วยแล้วยื่นให้นางก่อนกล่าวเบาๆ “ลกูจะแต่งงาน 

กบัเฟิงเอ๋อร์”

เจิ้งเสยีนเฟยส�าลกัชาที่ก�าลงัดื่ม ก่อนจะมองหลี่เหวนิหลง เหน็ดวงตา

เขาเตม็ไปด้วยความแน่วแน่ นางใคร่ครวญดูแล้วกอ็ดถอนใจยาวไม่ได้ “แม่

ต้องรบัชะตากรรมใช่หรอืไม่”

“เสด็จแม่ต้องยอมรับในความผิดของตนเองพ่ะย่ะค่ะ” หลี่เหวินหลง

บอกหน้าตาย

เจิ้งเสียนเฟยก้มหน้าอย่างนึกปลง สุดท้ายก็พยักหน้ารับ “เจ้าอยาก

แต่งงานกับนางก็เชิญเถิด แต่แผนการของเจ้าเป็นเช่นไร บอกแม่สักค�าก่อน 

แม่จะได้วางตวัถูก” เจิ้งเสยีนเฟยกล่าวอย่างหมดแรง

หลี่เหวินหลงได้ยินเช่นนั้นก็ระบายยิ้มกว้าง เจิ้งเสียนเฟยคิดอะไรได้
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บางอย่างก็เร่งกล่าว “แต่หวังเลี่ยงเฟิงครองตัวเป็นม่ายในสายตาผู้คนมานาน 

เจ้าควรให้นางลงแข่งในงานประชันบุปผาปีนี้ก่อนนะ ให้ทุกคนได้เห็นว่านาง

เป็นสตรทีี่ยอดเยี่ยม สกัวนัหนึ่งเมื่อนางขึ้นสูต่�าแหน่งหงส์ จะได้ไม่มผีูใ้ดกงัขา”

หลี่เหวนิหลงครุ่นคดิตาม ไม่นานกพ็ยกัหน้ารบั “ลูกจะท�าตามที่เสดจ็

แม่เสยีนเฟยแนะน�า”

“แล้วก.็..” เจิ้งเสยีนเฟยขยบัตวัอย่างอดึอดั “อย่าให้นางรงัแกแม่มาก

นกันะ... แม่กลวั”

หลี่เหวนิหลงหลุดหวัเราะออกมาเสยีงดงั ยื่นหน้าไปหอมแก้มขาวของ

เสยีนเฟยเบาๆ พลางเอ่ยเสยีงอ่อนโยน “ลูกรกัเสดจ็แม่เสยีนเฟยพ่ะย่ะค่ะ”

เจิ้งเสยีนเฟยได้ยนิค�านั้นกย็ิ้มหวานด้วยความยนิดแีละตื้นตนั ยื่นแขน

ไปโอบกอดเขาแล้วถอนใจเฮอืกใหญ่ ดเูหมอืนว่านางจะต้องรบัผลกรรมไปอกี

ยาวนาน

‘มารดา เหตใุดไม่ให้ข้าลากตวัคนบงการออกมาเลยล่ะ’ อ้ายเป่าถาม

หวงัเลี่ยงเฟิงขณะที่เดนิออกจากวงัหลวง

หวงัเลี่ยงเฟิงกอดมนัเอาไว้พร้อมเอ่ย “เพราะว่าเราไม่มหีลกัฐานน่ะส”ิ

‘แต่ข้าบอกได้ว่าผูใ้ดบงการ’ อ้ายเป่าว่า ‘ข้าเป็นสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ ย่อมอ่าน

จติใจผู้คนออก’

“ข้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าพวกเจ้าคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์” หวังเลี่ยงเฟิงกล่าว

เสียงเบา “ข้าไม่อยากให้พวกเจ้าถูกบีบให้ช่วยหลี่เหวินหลงขึ้นครองบัลลังก์ 

และท�าให้ต้าหลี่รุ่งเรอืง” พวกสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์เป็นเหมอืนลูกของเธอ เธออยาก

ให้พวกมนัเลอืกท�าตามใจตนเองมากกว่าถูกผู้คนบบีคั้น

‘ทั้งหมดก็เพราะเขา’ อ้ายเป่าหันไปมองรูปปั ้นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของ

บรรพบุรุษที่ไปช่วยก่อตั้งราชวงศ์หลี่ให้มนุษย์อย่างไม่พอใจ ‘เพราะเขา ท�าให้

ทุกสามพนัปี พวกเราต้องปะทะกบัพวกมนุษย์ พวกมนุษย์อยากได้เราไปเป็น

สตัว์เลี้ยงกเ็พราะเขาทั้งนั้น!’
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คิดถึงเรื่องนี้แล้วอ้ายเป่าก็ทนไม่ไหว กระโดดลงจากอ้อมแขนหวัง 

เลี่ยงเฟิง ยกขาหลงัฉี่ใส่ฐานรูปปั้นนั้น ก่อนจะวิ่งกลบัมากล่าว ‘ข้าได้แก้แค้น

แล้ว’

หวงัเลี่ยงเฟิงหลุดหวัเราะออกมาเสยีงดงั พามนัขึ้นรถม้าของจวนองค์

รชัทายาทอย่างเบกิบาน พลางกล่าวขึ้นเสยีงนุ่ม “อ้ายเป่า ลูกรู้ใช่หรอืไม่ว่าใคร

เป็นคนวางยาพษิฮองเฮา”

‘รู้’ อ้ายเป่าพยกัหน้ารบั ‘องค์ชายห้า’

หวังเลี่ยงเฟิงเลิกคิ้ว อ้ายเป่าจึงบอกต่อ ‘ข้าได้กลิ่นยาพิษจากมือเขา 

มารดาเชื่อจมูกข้าได้เลย’ อ้ายเป่าคิดอะไรได้จึงกล่าวเสียงอ่อน ‘ข้าจะบอก

มารดามานานแล้ว แต่ข้าลมื องค์ชายห้าเคยเหน็มารดาตอนอยูใ่นวงัร้าง มารดา

จะต้องระวงัตวัเอาไว้ให้มากๆ นะ’

หวังเลี่ยงเฟิงฟังเช่นนั้นก็นิ่งค้าง นึกถึงหลี่ซ่านฟู่ที่มักมองเธอเสมอ  

หลี่เหวินหลงเคยบอกว่าหลี่ซ่านฟู่อยากแต่งเธอเป็นชายาเอก คราแรกหวัง 

เลี่ยงเฟิงคดิว่าเขาเจ้าชู้ ที่ไหนได้... องค์ชายผู้นั้นหวงัผล!

“เฮอะ!” หวงัเลี่ยงเฟิงส่งเสยีงดูแคลนหลี่ซ่านฟู่ เมื่อหลี่เหวนิหลงกลบั

จวน เธอจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างแน่นอน

ครั้นหวงัเลี่ยงเฟิงกลบัถงึจวน อู๋ฮั่นกส็่งเมลด็พนัธุ์พชืสวรรค์มาให้อกี

หนึ่งกระสอบใหญ่ หวงัเลี่ยงเฟิงคล้ายเหน็ภาพบดิาบญุธรรมยนืถมูอืพลางยิ้ม

ประจบ และกล่าวในท�านอง ‘ลูกสาวคนดขีองข้า... พ่ออยากได้พชืสวรรค์เพิ่ม’

แน่นอนว่าหวงัเลี่ยงเฟิงที่ถงึขั้นปลูกข้าวนพรตัน์พนัปีได้ ย่อมปลูกพชื

สวรรค์ที่วเิศษกว่านั้นขึ้นมาได้ แต่ปัญหาตดิอยูท่ี่นางพญามจัฉาลายมรกตของ

หวงัเลี่ยงเฟิงยงัไมม่ลีูกให้เธอ หวงัเลี่ยงเฟงิไม่รู้ว่าเป็นเพราะเธอเอาพชืสวรรค์

อย่างดีให้มันกินหรือไม่ จึงเป็นห่วงมัน เลยเข้าไปในมิติก�าไลเพื่อเฝ้าดูมัน 

ทุกวนั

สิ่งที่เหน็ในวนันี้คอื นางพญามจัฉาลายมรกตก�าลงัท้องโต มนัว่ายน�้า
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ช้าๆ ก่อนจะออกลูกในที่สุด

หัวปลาสีทองโผล่ออกมาจากท้องแม่ปลา หวังเลี่ยงเฟิงใจเต้นระส�่า  

จนกระทั่งมัจฉาลายมรกตสีทองตัวจ้อยหลุดออกมา เธอแทบอยากจะช้อน 

เจ้าลูกปลาแรกเกดิขึ้นมาจูบ หากไม่ตดิว่ากลวัเขี้ยวอนัคมกรบิของมนั

มมีจัฉาลายมรกตสทีองถงึสองตวั ต่อไปประชากรมจัฉาลายมรกตของ

เธอก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีก หวังเลี่ยงเฟิงปลาบปลื้มจนน�้าตาแทบไหล อารมณ์ดี 

ยิ่งนกั หลงัจากสั่งให้สุนขัเทพหยนิกบัสุนขัเทพหยางขุดบ่อน�้าขึ้นใหม่ให้มจัฉา

ลายมรกตสทีองอยู่ กจ็บัมจัฉาลายมรกตบางส่วนมาท�าอาหารให้คนรกักนิ

พอหลี่เหวินหลงกลับมาก็เห็นหวังเลี่ยงเฟิงก�าลังจัดจานอาหารให้เขา

อย่างอารมณ์ดยีิ่งนกั เขาเหน็ว่าเป็นเวลาเหมาะสมในการพดูคุยเรื่องส�าคญั จงึ

เดินเข้าไปโอบเอวอีกฝ่ายพร้อมถามเสียงอ่อนโยน “วันนี้เจ้าท�าอะไรให้ข้ากิน

หรอื”

หวังเลี่ยงเฟิงเห็นคนรักก็คว้าแขนมาคล้องแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงติดจะ

ตื่นเต้นไม่น้อย “วนันี้ต้องฉลองนะ... ข้าสามารถเพาะพนัธุ์นางพญามจัฉาลาย

มรกตได้แล้ว!”

หลี่เหวินหลงได้ยินเช่นนั้นก็เบิกตากว้างขึ้น การเพาะพันธุ์นางพญา

มัจฉาลายมรกตได้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆ เขาลูบแก้มนางพร้อมกล่าว  

“เฟิงเอ๋อร์เป็นผู้หญงิที่วเิศษที่สุดจรงิๆ”

หวังเลี่ยงเฟิงเลิกคิ้วใส่เขา สีหน้าไม่ได้หลงคารมชายหนุ่มสักเท่าไร  

ทั้งสองนั่งกนิอาหารกนัไปเงยีบๆ ที่เรอืนของหลี่เหวนิหลง หวงัเฟิงหลงยื่นแขน

ขอให้บดิาอุ้ม หลี่เหวนิหลงเลยอุ้มเขานั่งตกั มองหวงัเลี่ยงเฟิงตกัอาหารแบ่ง

ให้เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์

หลี่เหวินหลงนั้นหมายใจเอาไว้ว่าเมื่อหวังเลี่ยงเฟิงถามเรื่องเสียนเฟย

เมื่อไร เขากจ็ะถอืโอกาสพดูเรื่องที่เสยีนเฟยอยากให้นางลงแข่งเพื่อแสดงความ

สามารถในงานประชนับุปผา

แต่รอจนกนิอาหารเกอืบหมดแล้ว หวงัเลี่ยงเฟิงกย็งัไม่เอ่ยเรื่องเสยีน- 
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เฟยเลยสักค�า เอาแต่หยอกเย้าบรรดาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่วนเวียนกันเข้ามาอ้อน

ขออาหารในจานของนางที่รักและตามใจบุตรอย่างพวกมัน หลี่เหวินหลงถือ

ตะเกียบคามือเอาไว้ มองหวังเลี่ยงเฟิงสักพัก นางจึงหันมามองเขาและถาม

เสยีงอ่อนโยน

“มอีะไรหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงยิ้มให้เขา “ดเูหมอืนเจ้าอยากจะเอ่ยอะไรนะ”

“เสด็จแม่เสียนเฟยฝากให้ข้ามาขอบใจเจ้า” หลี่เหวินหลงได้โอกาสจึง

เอ่ยเสยีงนุ่ม

“อ้อ” หวงัเลี่ยงเฟิงร้องออกมาหนึ่งเสยีง ดวงตาฉายแววเยน็ชาวูบหนึ่ง 

“ไม่ต้องขอบใจหรอก เพราะข้าท�าเพื่อเจ้า ไม่ได้ท�าเพื่อนาง” หวังเลี่ยงเฟิง

ตระหนกัดว่ีาหากทกุคนลงความเหน็ว่าเสยีนเฟยเป็นผูก้ระท�าความผดิในวนันี้

แล้ว จะต้องมคีนพยายามเชื่อมโยงไปหาหลี่เหวนิหลงให้จงได้ และคนรกัของ

เธอก็จะล�าบาก หวังเลี่ยงเฟิงเลยยอมออกหน้า และเธอก็ไม่ได้คิดท�าเพื่อ 

เสียนเฟยเลยแม้แต่น้อย แค่ไม่อยากให้คนรักที่เป็นพ่อของลูกต้องล�าบาก

เท่านั้น

หลี่เหวนิหลงได้ยนิค�าว่า ‘ข้าท�าเพื่อเจ้า’ ดวงหน้ากแ็ช่มชื่นขึ้นมาก เขา

เอ่ยต่อ “และเสดจ็แม่เสยีนเฟยกย็นิยอมให้เราแต่งงานกนั”

“เจ้าจะขอข้าแต่งงานหรอืว่าขอเสยีนเฟยกนัแน่ อยากแต่งกบัข้ากต็้อง

บอกข้าก่อนสิ ไม่ใช่ไปบอกผู้อื่นก่อน” หวังเลี่ยงเฟิงหน้าแดงเรื่อ เสมองไป 

ทางอื่น

“แต่เสดจ็แม่มข้ีอแม้ว่าเจ้าต้องแสดงความสามารถในงานประชนับปุผา”

หวังเลี่ยงเฟิงถือตะเกียบที่ก�าลังจะคีบอาหารให้เขาค้างไว้ก่อนเอ่ย  

“แล้ว...?”

หลี่เหวนิหลงจงึกล่าวต่อ “นางสั่งให้เจ้าเตรยีมตวั”

หวังเลี่ยงเฟิงสะบัดมือ เพียงวูบเดียวตะเกียบอาบพลังมนตราสีขาว 

ในมอืเธอกล็อยผ่านข้างแก้มหลี่เหวนิหลง เฉี่ยวเอาเส้นผมด�ายาวของเขาขาด

ร่วงลงมาปอยเลก็ แล้วพุ่งทะลุผนงัด้านหลงัหายไปที่ใดกส็ุดรู้
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หลี่เหวนิหลงขยบัปาก เหน็หวงัเลี่ยงเฟิงท�าหน้าตาน่ากลวั จากนั้นเรอืน

ของเขาทั้งหลงักส็ั่นสะเทอืนขึ้นมาทนัที

“นางมีสิทธิ์อะไร...” หวังเลี่ยงเฟิงเอ่ยอย่างเชื่องช้าแต่เต็มไปด้วยพลัง

ขุมหนึ่ง แจกันลายครามที่ตั้งประดับอยู่ใกล้ๆ ตกลงมาแตกกระจาย หวัง 

เลี่ยงเฟิงจ้องหน้าคนรักพร้อมถามเสียงดังขึ้นอีก “นางมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ข้า

ท�านั่นท�านี่ให้! ข้าเกือบตายเพราะนางมาคราหนึ่งแล้ว เหตุใดจะต้องประจบ

เอาใจนางด้วยไม่ทราบ!”

หลี่เหวนิหลงเผลอกอดบุตรชายที่ไม่สะดุ้งสะเทอืนแม้แต่น้อยเอาไว้

หวงัเฟิงหลงนั้นอยูก่บัหวงัเลี่ยงเฟิงมานาน พยคัฆ์ทวิากบัอาชาราตรนีั้น

ต่อยตกีนับ่อยครั้ง และยงัรุนแรงกว่านี้ พบเจอเหตุการณ์ดงักล่าว เขายงัดูด

นิ้วหัวแม่มือมองตาใสได้ ดังนั้นครานี้ก็แค่เปลี่ยนจากเหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

อาละวาด มาเป็นมารดาแท้ๆ ของเขาอาละวาดแทนเท่านั้น

“คือ...” หลี่เหวินหลงคิดหาถ้อยค�า “...เสด็จแม่เสียนเฟยแค่อยากให้

เจ้ามเีกยีรต”ิ

“เกยีรตหิรอื!” หวงัเลี่ยงเฟิงถามเสยีงสูง “หากนางอยากให้ข้ามเีกยีรติ

จรงิๆ เหตุใดวนันั้นจงึตดิสนิบนคนขบัรถม้าให้พาข้าไปหาโจร! เหตุใดวนันั้น

จงึคดิท�าลายข้า! ข้าถามเจ้า หากวนันี้ข้าไม่ใช่องค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์ และไม่ใช่

คนที่เชดิชูนางได้ นางจะคดิหวงัดกีบัข้า... กบัหวงัเหม่ยหงหรอืไม่!”

หลี่เหวนิหลงอ้าปากอยากเอ่ยอะไรแต่กเ็อ่ยไม่ทนั หวงัเลี่ยงเฟิงเดนิมา

อุ้มหวังเฟิงหลงไปจากอ้อมแขนเขาโดยไม่แยแสว่าบุตรชายจะร้องประท้วง

เพราะชอบอยู่บนตกับดิามากกว่า จากนั้นกก็ล่าวเสยีงดงั

“มใิช่ว่าข้าไม่รกัเจ้า เหวนิหลง ข้ารกัเจ้า! แต่ข้าไม่อาจจะญาตดิกีบันาง

ได้! ข้ายอมเคารพนางในฐานะที่นางเป็นแม่ของเจ้า! แต่ข้าไม่อาจยอมให้นาง

มาสั่งให้ข้าท�านั่นท�านี่ได้ หากข้ายอมนางวนันี้ วนัหน้าข้ากต้็องยอมนางอยูร่�่าไป 

ไม่ได้แต่งกไ็ม่ต้องแต่ง!”

“เฟิงเอ๋อร์...” หลี่เหวนิหลงยกมอืขึ้นค้าง หวงัเลี่ยงเฟิงเดนิไปหมายจะ
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กลบัเรอืน เขาจงึเร่งหยดักายลุกขึ้นตามไปดกัหน้าอกีฝ่ายไว้ “เจ้ากค็ดิเสยีว่า

ท�าเพื่อข้าไง”

หากสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขนหวงัเลี่ยงเฟิงมใิช่บุตรชายหวัแก้วหวัแหวน คง

ทุ่มลงพื้นไปแล้ว หวังเลี่ยงเฟิงถลึงตาใส่อีกฝ่ายก่อนถามเสียงดัง “ข้าไม่เอา

เรื่องที่แม่เจ้าติดสินบนคนขับรถม้าของข้า นี่ยังไม่ถือว่าข้าท�าเพื่อเจ้าอีกหรือ! 

นางส่งข้าไปตาย พอนางมปีัญหา ข้ากเ็ข้าวงัไปช่วยนาง นี่ยงัไม่เรยีกว่าข้าท�า

เพื่อเจ้าอกีหรอื! เหวนิหลง! จ�าได้หรอืไม่ว่าข้าท�าสิ่งใดกบัซูไป๋หลนั”

“...” หลี่เหวนิหลงจนวาจา หากหวงัเลี่ยงเฟิงไม่คดิว่าเสยีนเฟยคอืมารดา

บุญธรรมที่เขารกั คงสงัหารอกีฝ่ายเมื่อซูไป๋หลนัจากไปแล้ว

“เจ้ากร็ู้ดวี่านางเคยท�าสิ่งใดกบัข้า! เหตุใดจงึตามใจนางไปเสยีทุกอย่าง

โดยไม่ถามข้าก่อนเล่า!” หวงัเลี่ยงเฟิงชี้นิ้วมาที่หวงัเฟิงหลงและเอ่ยเสยีงเครยีด 

“เจ้าจ�าเอาไว้นะ หากว่าวนันั้นข้าไม่โชคดมีขีองวเิศษตดิกาย คงถูกโจรข่มขนื 

และเจ้าก็จะไม่ได้พบลูกชายคนนี้แล้ว! เพราะข้าคงโดนทารุณจนเขาต้องตาย

ตั้งแต่อยูใ่นท้องของข้านี่ละ! จ�าเอาไว้ว่าแค่ข้าไม่คดิบญัชกีบัเสยีนเฟยกถ็อืเป็น

ผลบญุที่นางสั่งสมมาจากชาตปิางก่อนแล้ว! ข้าหวงัว่าพวกเราจะต่างคนต่างอยู่ 

ไม่ต้องให้นางมายุ่งกบัข้า!” พูดจบหวงัเลี่ยงเฟิงกเ็ดนิลิ่วเข้าเรอืนของตนไป

หลี่เหวินหลงได้แต่แข็งค้าง อยากจะเอ่ยอะไรก็เอ่ยไม่ออก พอเขาจะ

ก้าวเข้าเรอืนของอกีฝ่าย หวงัเลี่ยงเฟิงกก็ระแทกประตปิูดใส่หน้าเขาจนทั้งเรอืน

สั่นสะเทอืน

“เฟิงเอ๋อร์...” หลี่เหวนิหลงเอ่ยเสยีงอ่อนลง “...ข้ารูว่้าเสดจ็แม่เสยีนเฟย

ท�าร้ายเจ้าไว้มาก”

“เช่นนั้นเหตุใดยังให้ข้าไปเอาใจนางอีกเล่า” หวังเลี่ยงเฟิงส่งเสียงเจือ

สะอื้นออกมา

“เฟิงเอ๋อร์...” หลี่เหวนิหลงส่งเสยีงอกี “ข้าอยากให้เจ้าลงแข่งเพื่อแสดง

ความสามารถในงานประชนับุปผา ข้าอยากให้คนในครอบครวัของข้ายอมรบั

เจ้า...”
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“แล้วท�าไมนางถึงไม่ยอมรับหวังเหม่ยหงตั้งแต่แรกเล่า ครานั้นที่ 

หวงัเหม่ยหงไม่เหลอืใครแล้ว หากนางให้โอกาสสกันดิ... ไม่คดิท�าร้ายข้ากบัลกู 

ต่อให้นางมีบทพิสูจน์อะไรมา ข้าก็ยินดีจะฝ่าฟันให้นางยอมรับ! แต่มาวันนี้  

ข้าไม่มวีนัท�าเพื่อเอาอกเอาใจนางโดยเดด็ขาด!” หวงัเลี่ยงเฟิงตอบกลบั ครานี้ 

หวงัเฟิงหลงร้องไห้ด้วย ดูท่าว่าหวงัเลี่ยงเฟิงจะโกรธจรงิๆ แล้ว

“...” หลี่เหวินหลงยกมือขึ้นกุมหน้าผากอย่างจนปัญญา บาดแผล 

ครั้งเก่านี้ของหวงัเลี่ยงเฟิงหนกัหนาเกนิไป ยงัไม่ทนัหายกถ็กูลบูเบาๆ เสยีแล้ว 

เขาเหลียวไปทางซ้าย หย่งหนานก็ขยับหนี เหลียวไปทางขวา หย่งคังก็ก้าว 

ถอยหลงั ก้มหน้ามองด้านล่างกเ็หน็เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์เดนิเรยีงแถวมาที่หน้า

ประตูเรอืนแล้วร้องขึ้น

‘มารดา เปิดประตูให้พวกเราหน่อย’ อาชาราตรสี่งเสยีง

‘เราไม่ยอมให้เขาเข้าใกล้มารดาตอนนี้หรอก อย่าห่วงเลย’ พยคัฆ์ทวิา

หวัเราะคกิคกั เหลยีวมองหลี่เหวนิหลงอย่างเยาะ

หวงัเลี่ยงเฟิงจงึยอมแง้มประตอูอกมา เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์กพ็ุง่ตวัเข้าไป

ด้านในราวกับว่าประตูบานนี้จะไม่เปิดอีกเป็นครั้งที่สอง ลูกกวางอุษาเองก็วิ่ง

ตามเข้าไปด้วย ก่อนจะส่งเสยีงมาบอก 

‘ขอโทษนะบิดา แต่ข้างนอกมันหนาว!’ แล้วลูกกวางอุษาก็ทรยศหลี่ 

เหวนิหลงเพราะสภาพอากาศด้วยประการฉะนี้

หลี่เหวนิหลงยนือยู่หน้าประตูเรอืนของหวงัเลี่ยงเฟิง ไม่กล้าขยบัตวัไป

แม้แต่ก้าวเดยีว ลมหนาวพดัผ่านวูบวาบ ชายหนุม่เยน็สดุขั้วหวัใจ ครั้นทบทวน

เรื่องราวต่างๆ แล้วกพ็อจะเข้าใจ หากวนันั้นนางถูกโจรป่าย�่ายจีรงิ ป่านนี้นาง

อาจกลายเป็นคนเสยีสตเิหมอืนสองสาวใช้ที่เขาได้พบแล้ว จงึเอ่ยเสยีงอ่อน

“เฟิงเอ๋อร์ ข้าเป็นลกูจงึไม่อาจโกรธแค้น กล่าวโทษ หรอืลงโทษเสดจ็แม่ 

เสียนเฟยให้เจ้าได้ เป็นข้าเองที่ท�าร้ายเจ้าแต่แรก...” หลี่เหวินหลงไม่รู้ว่า 

หวังเลี่ยงเฟิงจะเงี่ยหูฟังอยู่หรือไม่ “...และข้าก็ไม่อยากให้เจ้าเกลียดนาง  

เพราะเสดจ็แม่เสยีนเฟยคอืคนที่รกัข้าจากใจในฐานะลูก...”
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หลี่เหวินหลงคุกเข่าลงและกล่าว “ข้าขอคุกเข่าให้เจ้า ขออภัยแทน 

เสดจ็แม่ ขออภยัแทนเรื่องเก่าๆ”

หย่งคังหันไปถลึงตาใส่เหล่าบ่าวรับใช้ที่หันไปซุบซิบกันท�านองห้ามว่า 

‘เป็นเรื่องไม่ควร... อย่าได้เอ่ยออกไปเป็นอนัขาด! เรื่องที่องค์รชัทายาทคุกเข่า

ขออภยัพระชายานี้ ห้ามเอ่ยกบัใครเป็นอนัขาด!’

“ข้าไม่ต้องการให้เจ้าคุกเข่า” หวงัเลี่ยงเฟิงส่งเสยีงออกมา

“เมื่อเจ้าอภยัให้ข้าแล้ว ข้าถงึจะยอมลุกขึ้น!”

“...”

หลี่เหวินหลงหน้าแดงก�่า เรื่องนี้เขาจนปัญญาจริงๆ เสียนเฟยเอย  

หวังเลี่ยงเฟิงเอย สตรีทั้งสองคือสตรีที่ส�าคัญส�าหรับเขา จึงไม่สามารถเลือก

ฝ่ายไหนได้ เลยได้แต่อ้อนวอนขอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจอ่อนเท่านั้น อกีทั้งเขา

ยังรู้สึกว่าโชคร้ายที่เกิดกับหวังเลี่ยงเฟิงนั้นมีตัวเขาเป็นสาเหตุ จึงควรคุกเข่า 

ให้นาง

พวกสาวใช้ต่างลอบมองไปนอกเรือน และหันไปมองหวังเลี่ยงเฟิงที่

ดื่มชารวดเดยีวหมดถ้วยอย่างหวาดหวั่น ต่างคนต่างส่งสายตา จนในที่สุดลี่จู

กเ็อ่ยขึ้นเสยีงเบา

“คุณหนู... องค์รชัทายาทยงัคุกเข่าอยู่เจ้าค่ะ”

“เขาอยากท�าเช่นนั้นก็ให้เขาท�าไป!” หวังเลี่ยงเฟิงเอ่ยอย่างไม่แยแส 

ท�าเอาคนฟังมุมปากกระตุก

ใครจะไม่รู้บ้างว่าเข่าของชายผู้นั้นมีค่าดุจทองพันชั่ง ยิ่งเป็นถึงองค์

รัชทายาท การคุกเข่านั้นจะมีค่ามากขนาดไหน แต่นายของพวกนางก็ยังไม่

กระดกิตวัเลยสกันดิเดยีว

หวงัเลี่ยงเฟิงโกรธจรงิๆ หลี่เหวนิหลงควรจะรู้ว่าเธอกบัเจิ้งเสยีนเฟยไม่

อาจเข้ากนัได้ ตั้งแต่วนัที่เจิ้งเสยีนเฟยตดิสนิบนคนขบัรถม้าให้พาหวงัเหม่ยหง

ไปยงัทางที่มพีวกโจรดกัรออยู่แล้ว ยงัคดิให้เธอไปประจบเอาใจเสยีนเฟยอกี
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เช่นนั้นก็รอให้เธอดื่มน�้าแกงยายเมิ่งเพื่อลืมเรื่องอดีตไปให้หมดก่อน

แล้วค่อยมาพูดกันใหม่เถอะ! เธอมาจากอีกโลก เรื่องอื่นอาจจะพยายาม 

ปรบัตวัเข้ากบัโลกใหม่นี้ได้ แต่มใิช่เรื่องนี้!

ลูกสะใภ้หวัอ่อนของโลกใบนี้ ต่อให้แม่สามจีะด่าจะตเีช่นไร พวกนางก็

ต้องก้มหน้าปรนนบิตัติ่อไปอย่างด ีเพื่อให้ค�าชมว่า ‘สะใภ้กตญัญู’ นั้นมใีห้ตน 

หากแม่สามีส่งพวกนางไปให้พวกโจรป่าย�่ายี พวกนางอาจยังต้องปรนนิบัติ 

คนพวกนั้นด้วยความดงีาม เพราะความกตญัญูเป็นตวัตั้งอย่างนั้นหรอื!

หวงัเลี่ยงเฟิงจมอยูใ่นความหงดุหงดิครุน่แค้น และพาลโกรธหลี่เหวนิ- 

หลงไปด้วย จึงท�าธุระส่วนตัวแล้วเข้านอนทันที ใครจะเอ่ยอะไรเพื่อองค์

รชัทายาทที่คกุเขา่อยูน่อกประตเูรอืนกเ็อาแต่ถลงึตาใสโ่ดยไม่แยแสคนรกัเลย

สกันดิเดยีว

“คณุหน.ู.. องค์รชัทายาทยงัคกุเข่าอยู่เลยเจ้าค่ะ” ลี่จสู่งเสยีงเบาหววิ

มาบอกหวงัเลี่ยงเฟิง ก่อนจะก้มหน้าก้มตาเกล้าผมให้นายหญงิของตน

หวงัเลี่ยงเฟิงเพิ่งตื่นนอน พอได้ยนิแบบนี้กพ็าลไม่สบอารมณ์และถาม 

“ทั้งคนื?”

ลี่จูคิดว่าหวังเลี่ยงเฟิงเริ่มใจอ่อนจึงรีบบอก “องค์รัชทายาทคุกเข่าอยู่

ทั้งคนืเลยเจ้าค่ะ”

“อ้อ” หวังเลี่ยงเฟิงพยักหน้ารับ ในใจกระตุกวูบแต่ยังไม่อาจให้อภัย 

เจิ้งเสยีนเฟยได้ จงึก้มหน้าซ่อนแววตา เสเลอืกปิ่นปักผมต่อไป

ลี่จูเห็นท่าทีของเจ้านายก็จนวาจา หันไปส่ายหน้าส่งสัญญาณให้ลี่จิน 

กบัลี่หลนิท�านองว่า ‘หวงัเลี่ยงเฟิงไม่มทีางหายโกรธโดยง่าย’

‘บดิาคุกเข่าทั้งคนืจะเป็นยงัไงบ้างนะ...’ เทยีนลู่พมึพ�าออกมาเบาๆ

‘เขาเป็นผู้มวีรยุทธ์สูงส่ง แค่คุกเข่าทั้งคนืคงไม่เป็นอะไรหรอก’ ผงิผงิ

เอ่ยพร้อมเชดิหน้า ส่ายอกอนัเตม็ไปด้วยขนปุกปุยไปมา ‘หากคดิแต่งงานกบั

มารดาของข้า เรื่องแค่นี้ยงัทนไม่ได้ ร่างกายกไ็ม่แขง็แรงพอแล้ว’
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หวงัเลี่ยงเฟิงขมวดคิ้ว อยากจะถามมนันกัว่าอะไรคอื ‘แขง็แรงพอ’

‘จริงด้วย มารดาของเราแข็งแกร่งจะตายไป จะมาเป็นคู่แต่งงานกัน  

ฝ่ายชายกต็้องแขง็แรงกว่าส’ิ อ้ายเป่าออกความเหน็

‘ต้องบ�ารุงอกีเยอะ พ่อพนัธุ์ที่ดจีะต้องแขง็แกร่งและเป็นผู้น�า’ อ้ายไป๋

พยกัหน้ารบั มนัใช้มาตรฐานแบบสตัว์มาตดัสนิ ‘เขาต้องแกร่งที่สดุในโลกใบนี้ 

จงึจะคู่ควรกบัมารดาของข้า’

ผิงผิงตบอุ้งเท้าก่อนประกาศ ‘ข้าจะหาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมาให้มารดา

ของข้า ผู้ชายที่ดทีี่สุดกเ็ช่นกนั!’

“ข้าไม่เอา” หวงัเลี่ยงเฟิงพมึพ�าเสยีงเบา

ลี่จทูี่จู่ๆ  ได้ยนิหวงัเลี่ยงเฟิงโพล่งขึ้นกลบัคดิว่านางไม่ชอบเครื่องประดบั

ที่ตนเลอืกจงึรบีเปลี่ยนอนัใหม่ให้ ทว่าในใจหวงัเลี่ยงเฟิงนั้นตระหนกัว่าผู้ชาย

ที่ดีที่สุดในโลกใช่ว่าจะเหมาะสมกับเธอเสมอไป ขอแค่ผู้ชายที่ดีกับเธอ ไม่

ทรยศความรูส้กึเธอเหมอืนในชวีติเก่า ขอแค่เขามั่นคง สม�่าเสมอ และให้เกยีรติ

เธอตลอดไป ไม่ส�าคญัเลยว่าจะร�่ารวยหรอืยากจน

ความคิดนี้กลับไม่เข้าหัวสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เลยสักตน โดยเฉพาะตัวป่วน

สามหน่อที่มผีงิผงิเป็นตวัตั้งตวัต ีผงิผงิประกาศขึ้น

‘ข้าจะทดสอบเขา!’

แล้วมนักว็ิ่งหน้าเชดิออกไปจากเรอืนพร้อมสนุขัเทพทั้งสองตน จากนั้น

กม็เีสยีงฟ้าร้องดงัครนื ท�าเอาหวงัเลี่ยงเฟิงผวา หยดักายลุกขึ้นแล้วเดนิแกม

วิ่งตามออกไป

หลี่เหวนิหลงเหน็ผงิผงิ อ้ายเป่า และอ้ายไป๋วิ่งมานั่งมองหน้าเขา ไม่

นานเมฆบนฟ้ากเ็ริ่มก่อตวั สายลมเริ่มพดักระหน�่า แม้แต่ต้นไม้ใหญ่กท็�าท่าจะ

หกัโค่นลงมาโดยไม่ทราบสาเหต ุสตัว์ทั้งสามตนถกูหวงัเลี่ยงเฟิงเดนิมาเขกหวั

แล้วจบัอุ้มพาดบ่าพากลับเข้าไปในเรอืนทั้งหมด เธอเหลือบมองหลี่เหวนิหลง

แวบหนึ่ง ก่อนจะเบอืนหน้าหนไีปทางอื่นอย่างคนที่ยงัไม่หายโกรธ
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เหล่าบ่าวรบัใช้ต่างไม่กล้ากล่าวอะไร ใครมงีานอะไรกเ็ร่งไปท�า ที่ไม่มี

งานท�ากต็้องหางานมาท�าและไม่มองผู้อื่นที่ก�าลงันั่งคุกเข่าหลงัตรงอยู่

หวังเลี่ยงเฟิงด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันต่อไป ความจริงเธอควรจะเก็บ

เสื้อผ้าแล้วหอบลูกหนีไปสักปีสองปีค่อยกลับมาหาเขา แต่เผอิญว่าท่าทีของ 

คนรกัที่คกุเข่าอย่างมมุานะในการขออภยัแทนมารดาตวัเองท�าให้ความอ�ามหติ

ในใจที่ก�าลงัเดอืดปดุๆ ด้วยอยากทรมานเขาต่อ และยงัมแีผนชั่วช้าอกีมากมาย

ในความคดิหวงัเลี่ยงเฟิง สุดท้ายกถ็ูกปล่อยให้เน่าอยู่ข้างในจนหมด เธออยู่

ในจุดที่ทนเหน็หลี่เหวนิหลงเจบ็ปวดถงึขั้นนั้นไม่ไหว

‘มารดา...’ ฉิงฉีเห็นหวังเลี่ยงเฟิงก�าลังต่อสู้กับตัวเองโดยปักผ้าผิดๆ 

ถูกๆ จนเขม็ทิ่มนิ้วเลอืดออกแล้วกย็งัไม่รูต้วั จงึตดัสนิใจกล่าว ‘...ใดๆ ในโลก 

ความกตญัญูคอืคุณธรรมที่ส�าคญัที่สุด’ มนัไม่ได้หมายจะแก้ต่างให้หลี่เหวนิ-

หลง แค่จะหาทางลงให้มารดากเ็ท่านั้น เหน็ชดัว่าลกึๆ แล้วหวงัเลี่ยงเฟิงก�าลงั

ใจอ่อนยวบลงขนาดไหน

“ท�าไมข้าจะไม่รู้” หวงัเลี่ยงเฟิงกดัฟันเอ่ย ขณะวางผ้าแล้วโยนเขม็กบั

ด้ายทิ้งไป

หลี่เหวนิหลงเป็นคนกตญัญูมาก... ถงึมากที่สุดเท่าที่หวงัเลี่ยงเฟิงเคย

เห็นมา ทุกครั้งที่เขาเอ่ยถึงหลี่หยางเหวินฮ่องเต้ น�้าเสียงจะมีความชิงชังอยู่ 

ห้าส่วน เรียกว่าเป็นผู้ที่ทั้งรักทั้งชังบิดาของตน ซึ่งก็เหมาะสมเพราะฮ่องเต ้

ท�ากบัมารดาเขาถงึเพยีงนั้น หากหลี่เหวนิหลงจะตดัขาดกบัหลี่หยางเหวนิกไ็ม่

แปลกเลยสกันดิ ทว่าเพราะเขากตญัญจูงึได้อยูด่แูลฮ่องเต้ไม่ได้เรื่องคนนั้นมา

จนถงึตอนนี้ บดิาเขาจะเป็นเช่นไรแล้วอย่างไร คนผู้นั้นยงัถอืว่าเป็นผู้ให้เลอืด

ให้เนื้อ ให้ก�าเนดิเขาอยู่ด ี แล้วจะใช้สิ่งที่บดิามอบให้ไปท�าร้ายบดิาของตนได้

อย่างไร เหน็บดิาเดอืดร้อนแล้วจะไม่ช่วยเหลอืได้อย่างไร

กับเจิ้งซูเหยาหรือเจิ้งเสียนเฟยผู้นั้นก็เช่นเดียวกัน หย่งหนานเคยเล่า

ว่าเสียนเฟยถึงกับใช้ร่างกายตนเองทดสอบพิษให้หลี่เหวินหลงมาตั้งแต่เล็ก 
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เคยล้มหมอนนอนเสื่อเพราะถูกพิษก็มี กับสตรีที่เอาตัวเข้าปกป้องเขาถึง 

เพยีงนั้น หลี่เหวนิหลงจะไม่รกัไม่กตญัญูได้อย่างไร

ถงึเสยีนเฟยจะร้ายกาจ ท�าร้ายหวงัเหม่ยหง แต่หลี่เหวนิหลงกเ็ยน็ชา

กบันางได้ไม่กี่เดอืน จากนั้นกก็ลบัไปดูแลมารดาบญุธรรมของตนต่อ หวงัเลี่ยง- 

เฟิงเหน็ว่าเขาเป็นคนกตญัญูจงึไม่เคยกดดนัเขาเลยสกัครั้ง

ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่หลี่เหวินหลงเป็นคนกตัญญูในโลกใบนี้ที่มีเหล่า

แม่สามร้ีายกาจตบตลีกูสะใภ้ให้เหน็กนัเกลื่อน เป็นโลกที่แม่สามร้ีายกาจขนาด

ไหน ลูกสะใภ้กห็้ามเอ่ยปากโต้เถยีงหรอืแขง็ข้อ เป็นโลกที่บดิามารดาเป็นผู้หา

ภรรยาให้บุตรชาย ปัญหาระหว่างแม่สามกีับลูกสะใภ้นี้ หวงัเลี่ยงเฟิงพบเจอ

มานกัต่อนกัตอนที่อยูเ่มอืงเหอผงิ คนที่นี่แค่บดิามารดากล่าวว่าไม่ยอมรบัสะใภ้ 

ต่อให้บุตรชายรกัภรรยามากแค่ไหนกต็้องหย่ากบันาง

หลี่เหวินหลงคงติดนิสัยมาจากสังคมเช่นนี้กระมัง ถึงได้อยากให้เจิ้ง 

เสยีนเฟยยอมรบัเธอนกัหนา เธอเองกอ็ายนุ้อยกว่าเจิ้งเสยีนเฟย ควรเป็นฝ่าย

ยอมลงให้มารดาของเขา... แต่เจิ้งเสียนเฟยจะอ้างความรักของมารดาที่มีต่อ

บุตรมาท�าร้ายผู้อื่นได้กระนั้นหรอื

หลี่เหวนิหลงเป็นบตุรชายของนาง นางรกัเขาปานนั้น แลว้หวงัเหม่ยหง

ไม่ใช่บุตรของสตรีอีกคนหรือ หากอยากสังหารหวังเหม่ยหง เหตุใดต้องส่ง 

หวงัเหม่ยหงไปให้โจรป่า โดยที่รูท้ั้งรูว่้านางจะต้องถกูคนข่มขนืด้วย... ในฐานะ

มารดา เสยีนเฟยช่างเป็นสตรทีี่รกับุตรของนางเหลอืเกนิ

แต่ในฐานะสตร ีที่ควรจะรู้ดวี่าการถูกข่มขนืกเ็หมอืนตายทั้งเป็น นาง

โหดเหี้ยมเกนิไปที่ส่งสตรผีู้หนึ่งไปพบเจอเรื่องร้ายแรงนั้นได้!

หวงัเลี่ยงเฟิงรบัไม่ได้ จงึไม่ยอมลงให้เจิ้งเสยีนเฟย เรื่องที่เจิ้งเสยีนเฟย

ท�ากับเธอ... หรือว่าหวังเหม่ยหง ใช่ว่าแค่ความรักที่มีต่อบุตรชายของนาง

ทดแทนแล้วจะหายขาดกนัได้หรอื

บนโลกใบนี้ที่บรุษุเป็นใหญ่ สตรเีป็นรอง หากสตรด้ีวยกนัไม่เหน็ใจกนั

แล้ว ไม่ช่วยเหลือกันแล้ว จะรอให้บุรุษมาช่วยหรือ หากวันนั้นเธอไม่มีของ
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วเิศษ จะเป็นเหมอืนสาวใช้สองคนนั้นหรอืไม่ สาวใช้สองคนนั้นอาจจะไม่ดกีบั

เธอกจ็รงิ แต่โทษของพวกนางกไ็ม่ถงึขั้นต้องโดนข่มเหงเช่นนั้น

พอคิดถึงความหลัง ภาพสาวใช้ที่ถูกพวกโจรกลุ้มรุมกันท�าลายชีวิตก็

ผุดขึ้นมา ท�าให้หวงัเลี่ยงเฟิงหลบัตาลง ขนาดเธอไม่ได้ถูกย�่ายเีช่นนั้นยงัฝังใจ

ขนาดนี้ หากว่าวนันั้นเธอถกูกระท�าเช่นนั้นเล่า หวงัเฟิงหลงคงไม่ได้เกดิมาแล้ว! 

และหวงัเลี่ยงเฟิงกค็งจะเลอืกจบชวีติตวัเองไปแล้ว!

ว่ากันว่าบิดามารดาได้ดีเพราะบุตร ผลบุญของบุตรส่งถึงบิดามารดา 

การที่เธอยอมวางเฉย ไม่ให้อภยั แต่กไ็ม่ได้ไปแก้แค้นเจิ้งเสยีนเฟย จงึถอืว่า

เป็นบญุที่หลี่เหวนิหลงได้ท�าให้มารดาบญุธรรมของเขา เป็นบญุที่เจิ้งเสยีนเฟย

สะสมมาแต่ชาตปิางก่อนแล้ว จะว่าเธองี่เง่าไม่ยอมอ่อนให้กว็่าได้ เธอยอมรบั 

แค่เรื่องนี้เรื่องเดยีวเท่านั้นที่เธอไม่ยอม

หากวันนี้เธอยอมท�าตามเจิ้งเสียนเฟย ต่อไปสตรีผู้นั้นจะไม่เรียกร้อง

อย่างอื่นที่มากกว่านี้กบัเธอหรอื เธออาจต้องท�าผดิกบัหลี่เหวนิหลงเสยีหน่อย 

แต่ถ้าคดิถงึผลที่ตามมาในระยะยาว หวงัเลี่ยงเฟิงกไ็ด้แต่ขอโทษเขาในใจ

“ไม่ได้!” หวงัเลี่ยงเฟิงเอ่ยเสยีงเบา ก่อนจะพมึพ�ากบัตวัเอง “หากว่าข้า

ยอมเขาง่ายๆ วนัหน้าพวกเขาจะเรยีกร้องจากข้าไม่หยดุ! อย่างน้อยกต้็องแสดง

ให้พวกเขาเห็นว่าข้าคือมนุษย์ บางอย่างข้ารับได้ก็ผ่อนปรนให้พวกเขา แต่ 

บางอย่างข้ากร็บัไม่ได้ และไม่มวีนัรบัได้ด้วย!”

ลู่เหมยพยักหน้าเห็นด้วยกับหวังเลี่ยงเฟิงเต็มที่ ผิงผิงเองก็หันไป

วางแผนชั่วร้ายกบัอ้ายไป๋และอ้ายเป่าท�านองว่า

‘เราไปขบัถ่ายบรเิวณที่หลี่เหวนิหลงนั่งคุกเข่ากนัดกีว่า’

ลี่จเูงยีบมานาน สกัพกักเ็อ่ยเสยีงเบา “แต่ถ้าคณุหนลูงแข่งในงานประชนั

บุปผา กจ็ะดกีบัตวัคุณหนูมากๆ นะเจ้าคะ”

หวงัเลี่ยงเฟิงถลงึตาใส่นาง “แม้จะดกีบัข้าแค่ไหนกร็บัไม่ได้”

ลี่จูท�าหน้าสับสน ไม่รู้ว่าจะเอ่ยดีหรือไม่... สุดท้ายพอหางตาเห็นหลี่ 

เหวินหลงยังนั่งคุกเข่าตัวตรงอยู่ก็ตัดสินใจเอ่ยเสียงเข้ม “คุณหนู ท่านเป็น 
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แม่ม่ายเจ้าค่ะ”

หวงัเลี่ยงเฟิงเลกิคิ้ว ลี่จจูงึกล่าวต่อไป “ในสายตาผูอ้ื่น ท่านเป็นแม่ม่าย 

ต่อหน้าท่าน ทุกคนอาจจะเคารพในเกยีรตขิองท่านเพราะเหน็แก่ฝ่าบาท เหน็

แก่องค์รชัทายาท และเหน็แก่ท่านอู๋ฮั่น แต่ลบัหลงัพวกเขากย็งัซุบซบิกนัอยู่ดี

ว่าท่านเป็นแม่ม่าย ไม่ผ่านการแต่งงานแต่มลีูกแล้วหนึ่งคน ซึ่ง... หากเทยีบ

กบัองค์รชัทายาทแล้ว ท่านไม่เหมาะสมเลยสกันดิ”

หวงัเลี่ยงเฟิงท�าหน้าพลิกึ หากเทยีบระหว่างเธอกบัเขาแล้ว หลี่เหวนิ-

หลงดูบรสิุทธิ์ผุดผ่องกว่าเธออย่างนั้นหรอื

“งานประชันบุปผาที่จัดขึ้นในทุกปี สตรีที่ได้ต�าแหน่งท่านหญิงบุปผา

หรอืยอดบุปผาจะได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างมาก แต่งเข้าตระกูลไหน ตระกูล

ฝ่ายชายกจ็ะมหีน้ามตีาขึ้นด้วยเจ้าค่ะ” ลี่จูกล่าวพร้อมรอยยิ้ม เหน็สหีน้าหวงั

เลี่ยงเฟิงแล้วก็เร่งกล่าวเสริม “แต่นั่นยังไม่เท่ากับว่าท่านหญิงบุปผาจะกลาย

เป็นสตรีที่มีเกียรติ มีคนยกย่องในความสามารถ และเทิดทูนในฐานะที่เป็น

สตรีผู้น่าหมายปองที่สุดของต้าหลี่ ในอดีตฮองเฮาหลายพระองค์ได้ต�าแหน่ง

ฮองเฮามาเพราะเหตุนี้ส่วนหนึ่ง ถือว่าเป็นงานประชันหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสตรี

ต้าหลี่มากๆ เจ้าค่ะ”

เหน็หวงัเลี่ยงเฟิงนิ่งฟัง ลี่จูกว็่าต่อ “หากท่านได้ต�าแหน่งนี้มาจะท�าให้

ทุกคนประจักษ์ว่าความสามารถของท่านยอดเยี่ยมกว่าเด็กสาวหลายคนที่ไม่

ผ่านการแต่งงาน หรอืแต่งงานแล้ว เอ่อ... ทนีี้กจ็ะไม่มใีครมาว่าท่านได้ว่าไม่

เหมาะสมกบัองค์รชัทายาท”

“ลี่จู” หวงัเลี่ยงเฟิงหยดักายลุกขึ้น ลี่จูเผลอก้าวถอยหลงั เธอจงึกล่าว 

“มใิช่ว่าข้าไม่เข้าใจว่างานนี้มนัดกีบัตวัข้า ข้าเข้าใจด ี แต่เจิ้งเสยีนเฟยได้ส่งข้า

ไปหาเหล่าโจร ลี่จู ต่อให้เป็นเจ้า เจ้ารู้หรอืไม่ว่าเมื่อผู้หญงิคนหนึ่งถูกส่งตวัไป

หาพวกโจร พวกเขาจะท�าเช่นไรกับนาง คงไม่ใช่ยกน�้าร้อนน�้าชามาต้อนรับ 

อย่างดกีระมงั”

“...” ลี่จูอกึอกั ก่อนหนัไปหาลี่จนิกบัลี่หลนิที่หน้าเปลี่ยนสี
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“นางคดิท�าลายข้ามาตั้งแต่ตอนนั้น หากว่าวนันี้ข้าไม่ใช่คนส�าคญั นาง

จะยอมรับข้าไหม นี่เรื่องหนึ่ง เรื่องที่สองคือพวกเราล้วนเป็นสตรีเหมือนกัน 

ข้าถูกคนทั้งครอบครัวด่าว่าและโบยตีจนถึงขั้นพยายามปลิดชีพตัวเอง เจิ้ง 

เสียนเฟยรู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่ความผิดของหวังเหม่ยหง แต่ก็ยังส่งไปหาโจร! ใจ 

ของนางจะต้องอ�ามหติแค่ไหน!”

หวังเลี่ยงเฟิงเอามือลูบหน้า “ข้าเองก็มิใช่คนดี เรื่องนี้ข้าอาจจะเอา 

ความคดิของตนเป็นบรรทดัฐาน แต่ถ้าข้าจะท�าลายสตรสีกัคน จะไม่มทีางเลอืก

วิธีนี้อย่างเด็ดขาด ต่อให้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้า แต่เกิดขึ้นกับพวกเจ้าทั้งสาม  

ข้าคนหนึ่งละที่จะชงิชงัเจิ้งเสยีนเฟยเพื่อพวกเจ้า! ตวัข้ารบัได้หากนางจะเอามดี

มาแทงอกข้า แต่รับไม่ได้ที่นางอยากให้ข้าถูกย�่ายี! เพื่อที่หลี่เหวินหลงจะได้

รงัเกยีจข้า!

“ข้ารบัไม่ได้ที่นางท�ากบัสตรดี้วยกนัถงึเพยีงนั้น! ผู้อื่นอาจจะรบัได้ แต่

ข้ารับไม่ได้! และเรื่องสุดท้าย หากวันนี้ข้ายอมนาง นางก็จะลืมเลือนไปว่า 

วนัเก่าๆ ได้ท�าร้ายข้าถงึเพยีงนั้น เพราะข้ายงัเป็นคนที่นางสั่งการได้ ต่อจากนี้ 

นางก็จะสั่งการข้าผ่านหลี่เหวินหลงมาอีกเรื่อยๆ ข้าคงไม่ปล่อยให้นางได้ท�า 

ถงึเพยีงนั้น!”

หวงัเลี่ยงเฟิงหนัหน้าหนแีล้วเดนิเข้าห้องนอนไป พลางโบกมอืไล่ทกุคน 

“ข้าเหนื่อยแล้ว พวกเจ้าออกไปเถดิ”

“เจ้าค่ะ” สาวใช้ทั้งสามยอบตวั ก่อนจะปล่อยให้เจ้านายอยู่ตามล�าพงั

หวงัเลี่ยงเฟิงเข้าใจว่าต่อให้มยีศสงู หรอืมคีนใหญ่คนโตให้เกยีรตขินาด

ไหน แต่การท�าสิ่งที่ขดัจารตีประเพณอีนัดงีาม คนทั่วไปกม็องว่าไม่ดอียู่ด ียิ่ง

ตอนนี้มกีรณบีุคคลปรศินากบัหลวิไทเฮา... หากหวงัเลี่ยงเฟิงเอาความจรงิไป

ประกาศว่าตนเป็นชายาของหลี่เหวนิหลง และหวงัเฟิงหลงกค็อืบตุรเขาจะดูไม่

เหมาะสม เพราะถ้าคนพวกนั้นทราบว่าเธอกบัเขารู้ความจรงินี้แล้วกจ็ะไม่กล้า

เล่นงานเธอ และท�าให้เบาะแสค่อยๆ หายไปอย่างแน่นอน หลี่เหวนิหลงอุตส่าห์

ส่งหวังเจียเล่อตัวปลอมเข้าไปสืบข่าวในจวนตระกูลหวังแล้ว เธอจึงไม่ควร 



46
มารดาอันดับหนึ่ง เล่ม 3

เปิดเผยความจรงิ ไม่ดีๆ ...

หวงัเลี่ยงเฟิงนอนคดิอยูบ่นเตยีงอย่างหงดุหงดิ พลกิตวัไปมา ฉงิฉเีหน็ 

ดงันั้นจงึกล่าว

‘มารดา เขายงัคุกเข่าอยู่’

หวังเลี่ยงเฟิงคิดถึงนิยายก�าลังภายในที่เคยอ่านก่อนกล่าว “เขาอยาก

ท�าเองนี่ อยากท�าเพื่อกดดนัข้า เช่นนั้นกเ็ชญิท�าให้เตม็ที่เถอะ!”

แน่นอนว่านิยายก็ยังคงเป็นนิยาย ต่อให้หลี่เหวินหลงฝึกวรยุทธ์มา

แข็งแกร่ง แต่ร่างกายเขาไม่ใช่เหล็ก ซ�้ายังเกรงใจหวังเลี่ยงเฟิงจนไม่กล้ากิน

อาหารด้วย สภาพจงึน่าสงสารเหลอืทน

หย่งคงัทนดไูม่ได้ไปยื่นป้ายเข้าวงัหลวง ไม่นานเจิ้งเสยีนเฟยกผ็ลผีลาม

ออกจากวงัมาร้องไห้เสยีงดงัอยู่หน้าเรอืนหวงัเลี่ยงเฟิง

“องค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์! ข้าเป็นคนท�าผิดต่อเจ้า! ให้ข้าคุกเข่าแทน

หลงเอ๋อร์เถอะ อย่าได้ทารุณลูกชายข้าอีกเลย!” นางเอ่ยพร้อมกับร้องไห้ 

เสยีงดงั

หลี่เหวนิหลงยกมอืขึ้นห้ามแทบไม่ทนัจงึกล่าว “เสดจ็แม่ ข้ายนิยอมเอง 

นางไม่ได้ท�าอะไรข้าเลย!” หลี่เหวนิหลงร้องเสยีงหลง

เสยีนเฟยเหน็สภาพโอรสบุญธรรมแล้วน�้าตาไหลพราก เอามอืปิดหน้า

แล้วส่ายหน้าไปมา “ยงัไงแม่กท็นเหน็เจ้าอยูใ่นสภาพนี้ไม่ได้ บาปกรรมของแม่ 

แม่จะรบัเอง! เหตุใดเจ้าต้องมารบัด้วย!”

“เสดจ็แม่...” หลี่เหวนิหลงหนัไปถลงึตาใส่หย่งคงัว่าท�าเสยีเรื่องแล้ว เขา

รบีบอก “ท่านกลบัวงัไปก่อน กลบัไปก่อนนะ...”

“เจ้าไม่ได้กินไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้มาถึงสามวันแล้ว จะให้แม่วางเฉยได้

อย่างไร!” เจิ้งเสียนเฟยร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ “ถึงข้าจะไม่ได้คลอดเจ้าออกมา 

แต่กด็ูแลเจ้าไม่ต่างจากลูกในไส้ ไม่รู้ละ หากเจ้าจะคุกเข่าให้นาง ข้ากค็ุกเข่า

ด้วย!”

หวังเลี่ยงเฟิงได้ยินเสียงเจิ้งเสียนเฟยก็คิ้วกระตุกไม่หยุด นี่เธอก�าลัง



minikikaboo
47

รงัแกสองแม่ลูกคู่นี้หรอื!

หลี่เหวนิหลงเหน็ท่าไม่ดจีงึรบีเกลี้ยกล่อมให้เจิ้งเสยีนเฟยกลบัวงัไป แต่

ไม่ว่าจะพูดอย่างไร เจิ้งเสียนเฟยก็เอาแต่ร้องไห้ส่ายหน้าลูกเดียว ยืนกราน 

ขอคุกเข่าเป็นเพื่อนหลี่เหวนิหลงให้ได้

สุดท้ายหลี่เหวินหลงก็ท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน จี้จุดนางแล้วสั่งให ้

ลี่จนิกบัลี่หลนิชว่ยกนัยกร่างเจิ้งเสยีนเฟยพานางเข้าไปพกัผ่อนในเรอืนรบัรอง 

ส่วนตวัเขาจะนั่งคุกเข่าต่อไป

หวังเลี่ยงเฟิงเปิดประตูออกมาเมื่อรู้สึกว่าเสียงเงียบลงแล้ว ทันเห็น 

สาวใช้ของนางยกร่างเจิ้งเสยีนเฟยเดนิจากไป เธอแค่นเสยีงออกมาแล้วกล่าว

เสยีงดงั “คลายจุดให้นาง!”

วาจาของหวังเลี่ยงเฟิงฟังดูมีอ�านาจกว่าหลี่เหวินหลงในยามนี้อยู่สาม

ส่วน ลี่หลนิจงึคลายจุดให้เจิ้งเสยีนเฟย

เมื่อเจิ้งเสยีนเฟยเป็นอสิระกว็ิ่งเข้ามาคกุเข่าลงตรงหน้าหวงัเลี่ยงเฟิงแล้ว

โขกศรีษะให้เสยีงดงั “เจ้ายกโทษให้ข้าเถดิ! อย่าท�าลูกข้าอกีเลย! ข้า...ข้า...” 

นางพูดไปโขกศรีษะไป

หวังเลี่ยงเฟิงคิ้วกระตุกไม่หยุด อวี้ฮวาที่ตามมาด้วยร้องไห้พร้อม 

คลานเข่าเข้ามาอีกคน “เป็นบ่าวเองเจ้าค่ะที่คืนนั้นไม่ยอมสวมเสื้อผ้าให้และ

ช่วยท่านออกมา! เป็นบ่าวเองที่ไม่ดี! องค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์ยกโทษให้เจิ้ง 

เสยีนเฟย และปล่อยองค์รชัทายาทไปเถอะนะเจ้าคะ!”

“นี่พวกท่าน!” หลี่เหวนิหลงตะโกนมา “ข้าบอกแล้วว่านางไม่ได้ท�าอะไร

ข้า! ข้ายอมคุกเข่าให้นางเอง อย่าท�าให้เฟิงเอ๋อร์ต้องล�าบากใจสิ เสด็จแม่... 

กลบัวงัไปเถอะ!”

เจิ้งเสียนเฟยฟังแล้วคิ้วกระตุก แต่ไหนแต่ไรมาหากหยางเสวี่ยหรูคือ 

ที่หนึ่ง นางกค็อืที่สองในใจหลี่เหวนิหลง นอกจากยามโกรธเรื่องหวงัเหม่ยหง

แล้ว เขาแทบไม่เคยท�าเสียงเช่นนี้กับนางมาก่อนเลย ดูท่าค�ากล่าวที่ว่า เมื่อ 

บุตรชายเตบิใหญ่จะกลายเป็นของหญงิอื่นจะเป็นความจรงิ
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เสียงคร�่าครวญยังดังขึ้นไม่หยุด พอๆ กับเสียงห้ามปรามของหลี่ 

เหวนิหลง

หวงัเลี่ยงเฟิงร�าคาญใจสดุทน เกรง็ฝ่ามอืฟาดเข้ากบักรอบประต ูท�าเอา

ผนังเรือนของเธอส่วนหนึ่งทลายลงมาจนเห็นเหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก�าลังนั่งมอง

เหตุการณ์มาจากด้านในเรอืน

เจิ้งเสยีนเฟยเงยีบ อวี้ฮวาเงยีบ หลี่เหวนิหลงกย็ิ่งเงยีบกรบิ...

หวงัเลี่ยงเฟิงมองเจิ้งเสยีนเฟยกบัอวี้ฮวาที่เบนสายตาหลบเธอ จากนั้น

ก็ล้วงหยิบยาออกมาจากมิติก�าไลสองเม็ดยื่นให้สองคนตรงหน้าแล้วกล่าว 

เสยีงเรยีบ “กนิซะ”

เจิ้งเสยีนเฟยปากสั่น เหน็สายตาน่ากลวัของว่าที่ลูกสะใภ้แล้วกไ็ม่กล้า

ถามว่ายาอะไร หลี่เหวนิหลงจงึกล่าวขึ้น

“เอ่อ... ข้ากนิแทนกไ็ด้”

หวงัเลี่ยงเฟิงหนัไปถลงึตาใส่เขา หลี่เหวนิหลงเลยก้มหน้าลงอย่างเดมิ 

แม้สักค�าก็ไม่กล้าเอ่ยออกมา ใครต่อใครเห็นเช่นนั้นก็ร�่าร้องในท�านองว่า 

‘อนจิจา... องค์รชัทายาทแห่งต้าหลี่ส่อแววเกรงกลวัเมยีมาแต่ไกล’

“ถ้า...” เจิ้งเสยีนเฟยหาเสยีงของตนเจอในที่สุด มองหวงัเลี่ยงเฟิงอย่าง

เว้าวอน “...ถ้าข้ากนิแล้ว ให้หลงเอ๋อร์เลกิทรมานตนเองได้หรอืไม่”

หวังเลี่ยงเฟิงฉีกยิ้มเยือกเย็น “เขาอยากทรมานตนเองก็เป็นเรื่องของ

เขา ไม่เกี่ยวกับข้า แต่ข้าอยากให้ท่านกินยานี้ หากท่านยอมกิน ข้าอาจจะ

พจิารณาเรื่องยกโทษให้ท่านกไ็ด้” ในใจหวงัเลี่ยงเฟิงไม่คดิยกโทษให้หรอก แต่

อยากจะรงัแกเจิ้งเสยีนเฟยและดทู่าทขีองหลี่เหวนิหลงด้วย ในเมื่อเธอท�าอะไร

ไม่ได้มากไปกว่านี้ เช่นนั้นกจ็ะท�าเท่าที่ท�าได้กแ็ล้วกนั

เจิ้งเสียนเฟยกลืนน�้าลาย หันมองหลี่เหวินหลงที่คุกเข่าอยู่ เขาไม่ได้ 

กนิข้าวมาสามวนัแล้ว ใครยื่นอะไรให้กไ็ม่กนิ ดวงหน้าหล่อเหลาที่นางเฝ้าภมูใิจ

ขาวซบูซดี ท�าเอาหวัอกคนเป็นแม่เจบ็ระทม หยบิยาของหวงัเลี่ยงเฟิงมาใส่ปาก

แล้วกลนืลงไปในทนัที
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เจิ้งเสียนเฟยทราบดีว่าสิ่งที่นางท�ากับหวังเหม่ยหงควรชดใช้ด้วยชีวิต

เสยีด้วยซ�้า ยาเมด็นี้อาจเป็นยาพษิกไ็ด้ แต่จะให้นางทนเหน็หลี่เหวนิหลงที่ตน

เฝ้าถนอมมานับสิบปีมีสภาพเช่นนี้ก็ท�าไม่ได้ ต่อให้เป็นยาพิษ นางก็จะยอม

กลนื ขอเพยีงบุตรชายกลบัมาสุขสบายดเีหมอืนเก่า

อวี้ฮวาเห็นเจ้านายท�าเช่นนั้นก็รับยามาด้วยมือที่สั่นเทา ก่อนจะส่งเข้า

ปากแล้วกลนืตามผู้เป็นนาย

หลี่เหวินหลงขยับปากอยากเอ่ยอะไรแต่ก็ไม่สามารถเอ่ยได้ สักพัก 

เจิ้งเสยีนเฟยกห็น้าขาวซดี ยกมอืขึ้นกุมท้อง โน้มตวัไปข้างหน้าจนศรีษะแทบ

จะชนกบัหน้าแข้งหวงัเลี่ยงเฟิง เหน็แบบนั้นหลี่เหวนิหลงกส็ั่นสะท้าน ก่อนจะ 

ร้องขึ้น

“เสด็จแม่!” เขามองหวังเลี่ยงเฟิงอย่างเว้าวอน เอ่ยขึ้นอย่างเกรงใจ  

“เฟิงเอ๋อร์ นั่นยาอะไรหรอื” หลี่เหวนิหลงไม่เชื่อว่าหวงัเลี่ยงเฟิงจะให้ยาพษิแก่ 

เจิ้งเสยีนเฟยจรงิๆ

หวงัเลี่ยงเฟิงมองเขาแล้วเสมองไปทางอื่นเหมอืนยงังอนไม่หาย สกัพกั

เสียงผายลมของเจิ้งเสียนเฟยก็ดังขึ้น ก่อนจะส่งกลิ่นรุนแรงจนหวังเลี่ยงเฟิง

ต้องถอยกลบัเข้าเรอืน

เจิ้งเสยีนเฟยกบัอวี้ฮวาผวาไปคว้าตวัหย่งหนานที่อยู่ใกล้ที่สุดมาเขย่า

“ห้องสุขา! ห้องสุขาอยู่ไหน!”

“อะ...อะ...” เห็นเจิ้งเสียนเฟยท�าหน้าตาน่ากลัวใส่เช่นนี้ หย่งหนาน 

กพ็ลนัเอ่ยไม่ออก

หลังจากเจิ้งเสียนเฟยกับอวี้ฮวาวิ่งจากไปท�าธุระส่วนตัวที่ไม่รู้ว่าจะทัน

ท่วงทหีรอืไม่ หลี่เหวนิหลงกม็องหวงัเลี่ยงเฟิง เดก็สาวมองเขาแล้วถามเสยีง

ห้วน

“จะไม่ลุกขึ้นหรอื”

หลี่เหวนิหลงยิ้มอย่างเกรงใจ “จนกว่าเจ้าจะยอมให้ข้าลุก ข้า...”

หวงัเลี่ยงเฟิงหนัหลงัให้เป็นค�าตอบ หลี่เหวนิหลงเลยคอตก ตดัสนิใจ



50
มารดาอันดับหนึ่ง เล่ม 3

คกุเขา่ตอ่ไป เขาไม่ลมืหนัไปสั่งหย่งคงัให้ช่วยหวงัเลี่ยงเฟิงจดัการย้ายข้าวของ

ไปพกัเรอืนอื่นเป็นการชั่วคราว และหาคนมาซ่อมผนงัเรอืนที่นางท�าพงัหลงัจาก

ที่เขาได้รบัการให้อภยั

เจิ้งเสยีนเฟยกบัแม่นมอวี้ฮวาถกูฤทธิ์ยาท�าให้ขบัถ่ายออกมาจนหมดไส้ 

หมดพุง ใบหน้าทั้งสองซีดเหลือง ไม่สามารถออกมาโวยวายฟูมฟายไปได ้

อกีนาน

ขณะที่หวังเลี่ยงเฟิงที่ได้ระบายแค้นไปบ้างก็เริ่มใจเย็นพอที่จะมานั่ง

ประจนัหน้ากบัหลี่เหวนิหลง องค์รชัทายาทหนุม่ยงัคงคกุเข่าให้เธออยูอ่ย่างนั้น 

มองหวงัเลี่ยงเฟิงที่ยื่นขนมให้ หลี่เหวนิหลงมที่าทางลงัเลจนหวงัเลี่ยงเฟิงถาม

เสยีงเรยีบ

“เจ้าอยากจะตายต่อหน้าข้าแล้วให้ทั่วทั้งต้าหลี่ประณามข้ากระนั้นหรอื”

หลี่เหวนิหลงจงึก้มหน้าลงต�่า รบัขนมมากนิโดยดุษณี

หวงัเลี่ยงเฟิงระบายลมหายใจยาว ก่อนกล่าวเสยีงอ่อน “เป็นครั้งแรก

ที่พวกเราทะเลาะกนัหนกัขนาดนี้”

“เป็นครั้งแรกที่ข้าทะเลาะกบัคนรกั” หลี่เหวนิหลงกล่าวเสยีงเบา “เจ้า

เป็นคนรักคนแรกของข้า” หลี่เหวินหลงคิดว่าตนเองสามารถจัดการอะไรได้

เก่งกาจ ยกเว้นเรื่องความรกั

หวงัเลี่ยงเฟิงคิ้วกระตุก ส�าหรบัเธอแล้ว เขาไม่ใช่คนรกัคนแรก แต่ก็

ยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนขาดสติได้ขนาดนี้ หรือเพราะเธอวางต�าแหน่งหลี่ 

เหวินหลงไว้ในใจสูงกว่าโจวจื่อหมิง จึงท�าให้งี่เง่าได้ขนาดนี้กัน อย่างที่เขาว่า  

‘ยิ่งรกัมากกย็ิ่งคาดหวงัมาก’

เดี๋ยวส!ิ นั่นมนัเป็นหนึ่งในข้อห้ามของความรกัแบบที่แม่เลี้ยงบอกเธอ

เลยนะ แม่เลี้ยงเคยกล่าวไว้อย่างชดัเจนว่าหากมคีนรกั อย่าไปคาดหวงัอะไร

กับเขา ต้นไม้ใหญ่สองต้นไม่ควรอยู่ใกล้กันมากเกินไป ไม่อย่างนั้นจะแย่ง 

สารอาหารกนั ความรกักเ็ป็นเช่นนั้น...
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สิ่งส�าคญัในความรกั นั่นคอืการท�าตวัให้ชดัเจน หวงัเลี่ยงเฟิงครุ่นคดิ

แล้วจงึกล่าว “ข้าเกลยีดแม่บุญธรรมของเจ้ามาก รู้หรอืไม่”

คุกเข่าอยู่ตรงนี้มาถงึสามวนั ท�าไมหลี่เหวนิหลงจะไม่รู้

หวงัเลี่ยงเฟิงประกาศขึ้น “หากเจ้าคดิจะท�าให้พวกเรารกัใคร่กลมเกลยีว

กัน เลิกฝันไปได้เลย ข้าพูดเช่นนี้แล้วเจ้าจะว่าอย่างไร ข้าไม่ขอให้เจ้าเลือก

ระหว่างนางกบัข้า เพราะรูว่้าเจ้าไม่มทีางเลอืกได้ ดงันั้นข้าจะพดูให้ชดัเจน หาก

เจ้ายืนยันอยากเลือกทั้งข้าและนางเอาไว้ข้างกาย ขอให้รู้ไว้ว่าข้าจะไม่มีทางดี

กบันาง”

หลี่เหวนิหลงฟังแล้วป่ันป่วนในอกเลก็น้อย เอ่ยถามขึ้น “เจ้าอภยัให้นาง

ได้หรอืไม่”

“ได้” หวังเลี่ยงเฟิงกล่าวเสียงเครียด “เพราะเห็นแก่เจ้า ข้าจะไม่พูด 

เรื่องนี้อีก แต่จะให้ข้าไปรักใคร่ปรนนิบัตินางอย่างดีเหมือนลูกสะใภ้ดูแลแม่

สามอีย่างที่เจ้าคดิ ข้าท�าไม่ได้”

หลี่เหวนิหลงถอนใจเฮอืกใหญ่ “ข้าเข้าใจแล้ว...”

“แล้วอย่าได้มาคุกเข่าให้ข้าอกี” หวงัเลี่ยงเฟิงเอ่ยเสยีงเคร่ง “ท�าแบบนี้

คือการที่เจ้ามากดดันข้า ข้าไม่ชอบ แต่เห็นแก่ที่เจ้ามีความรักครั้งแรก บาง

อย่างย่อมท�าตวัไม่ถูกไปบ้าง ข้าเลยยอมถอยให้ แต่ถ้ามอีกีคราวหน้า ข้าจะ

หนไีปหาท่านอู๋ฮั่น และจะไม่ยอมกลบัมาพบเจ้าอกีเลย”

หลี่เหวนิหลงได้ยนิแล้วใจกระตกุ ยกมอืขึ้นจบัมอืบางของอกีฝ่าย เรยีก

ด้วยเสยีงออดอ้อนโดยไม่รู้ตวั “เฟิงเอ๋อร์...”

หวังเลี่ยงเฟิงจะสะบัดมือออก พออีกฝ่ายดึงดันจับมือไว้แน่นก็เอ่ย 

เสยีงอ่อนลง “ข้าขอโทษที่ใส่อารมณ์มากขนาดนั้น”

“ข้ากข็อโทษที่ดงึดนัอะไรไม่เข้าเรื่อง” หลี่เหวนิหลงกล่าว

หวงัเลี่ยงเฟิงถอนใจยาว จรงิๆ แล้วเธอไม่จ�าเป็นต้องโกรธขนาดนี้ และ

เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องคุกเข่าให้ด้วย แต่เธอกับเขาล้วนท�าเป็นเรื่องใหญ่โต 

จนน่าอบัอายต่อสายตาผู้คนจรงิๆ
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พอเหน็อกีคนอ่อนลง หลี่เหวนิหลงเลยกล้าดงึอกีฝ่ายเข้ามากอด เหน็

หวงัเลี่ยงเฟิงโอนอ่อนผ่อนตาม ชายหนุ่มกล็อบถอนใจกบัตวัเอง กอดนางไว้

แน่นขึ้น ในใจลงิโลดราวกบัผ่านศกึสงครามครั้งใหญ่มาหมาดๆ

หวงัเลี่ยงเฟิงกอดอกีฝ่ายตอบ ในใจเกดิกระแสอุ่นวาบแล่นผ่าน ความ

โกรธจงึคล้ายจะเบาบางลง หลี่เหวนิหลงส�าคญักบัเธอจรงิๆ ไม่เช่นนั้นเธอคง

ไม่ยอมลงให้ขนาดนี้ พอได้กอดเขากลบัโล่งใจมากกว่าเจบ็แค้น นี่คอืหลกัฐาน

ชั้นดี

“แล้วงานประชันบุปผา...” หลี่เหวินหลงเอ่ย พอเห็นหวังเลี่ยงเฟิง 

ขมวดคิ้วกเ็ปลี่ยนค�าพูดทนัท ี “...เจ้าไม่ลงแข่งกไ็ด้ อย่างไรข้ากจ็ะแต่งกบัเจ้า 

แต่งกบัเจ้าคนเดยีวเท่านั้น”

“ยอมคุกเข่ามาสามวันแล้วยังอยากแต่งกับผู้หญิงใจร้ายคนนี้อีกหรือ” 

หวงัเลี่ยงเฟิงถามเย้า

หลี่เหวินหลงถอนใจยาว หากเป็นคนอื่นคงไม่ยอมรับชะตากรรมถึง

ขนาดนี้หรอก ชายหนุม่กระชบัอ้อมกอดแน่น กล่าวอย่างน่าสงสาร “ท�าอย่างไร

ได้ กร็กัไปแล้วนี่”

พอได้ยนิค�าพูดนี้ หวงัเลี่ยงเฟิงกเ็ริ่มใจละลาย เธอย่นจมูก ครุ่นคดิว่า

ต่อไปจะพยายามใจเยน็และใจดกีบัเขาให้มากขึ้น ทว่าไม่วายเอ่ยตดัพ้อ “ความ

ผดิของข้าหรอืที่เจ้าต้องคุกเข่า”

“ไม่” หลี่เหวนิหลงส่ายหน้า “ความผดิของข้าคนเดยีว”

เห็นเขาอยากถนอมความสัมพันธ์แบบนี้ หวังเลี่ยงเฟิงก็หัวเราะไม่ได้

ร้องไห้ไม่ออก กล่าวเตือนเขา “อย่าตามใจข้ามากนัก ดูสิ ผลจากการที่เจ้า

ตามใจข้ามาก ข้าอาละวาดเสยีหนกัเลย เหน็หรอืไม่”

หลี่เหวินหลงกลับไม่คิดเช่นนั้น ตอนอยู่วังหลังเขาเห็นสตรีมากมาย 

ท�าทเีป็นรกัใคร่เสดจ็พ่อมาก แต่พอลบัหลงัฮ่องเต้ไม่ไปหาพวกนาง กลบัมท่ีาที

เฉยเมย เทียบกันแล้วเขาขอให้หวังเลี่ยงเฟิงอาละวาดยังดีเสียกว่านางท�าตัว

ปกต ิแตแ่ฝงไวด้้วยความเยน็ชา เขาตระหนกัได้ว่านางท�าเช่นนี้เพราะคาดหวงั
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และเหน็ความส�าคญัของเขาจรงิๆ

หากจะมีใครบอกว่าคนมีความรักมักเข้าข้างตัวเอง หลี่เหวินหลงก็คง 

จะเป็นเช่นนั้น ต่อให้หวงัเลี่ยงเฟิงร้ายกาจกว่านี้ เขากย็งัมองนางในแง่ดไีด้เสมอ

เหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเห็นสองคนกอดกันกลมก็พากันเหยียด 

ริมฝีปากไปคนละทาง หากจะให้บรรยายความรู้สึกของพวกมันตอนนี้ก็คง

เหมือนการเห็นสหายที่ทะเลาะกับคนรักเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทบตาย พวกตน

ทุ่มเทมอบค�าชี้แนะไปมาก ทั้งลุ้นให้เลิกรากัน ลุ้นให้กลับมาคุยกัน ลุ้นไป

สารพดั แต่พวกเขากลบัคนืดกีนัได้ง่ายจนน่าเหลอืเชื่อ แต่ละตนจงึต่างเบอืน

หน้าหน ีอยากจะเอ่ยนกัว่า

‘เอาที่สบายใจเลย’

พอหลี่เหวินหลงไม่จ�าเป็นต้องคุกเข่าแล้ว กลับลุกไม่ขึ้นเสียอย่างนั้น 

ท�าให้หวงัเลี่ยงเฟิงต้องนั่งนวดขาให้อยูน่าน ปากกบ่็นไป “เหน็หรอืไม่ ท�าตวัเอง 

แท้ๆ อย่าได้มาโทษข้าเชยีว”

เหน็นางกลบัมาอ่อนหวานเหมอืนเก่า ชายหนุ่มกร็ะบายยิ้มสดใส หาก

หย่งหนานไม่เดนิมากระซบิถามว่าจะท�าเช่นไรกบัเสยีนเฟยที่นอนกอดกระโถน

อยูใ่นเรอืนหนึ่ง หลี่เหวนิหลงหลงลมืมารดาบญุธรรมไปชั่วขณะแลว้จรงิๆ หนั

มาถามหวงัเลี่ยงเฟิง “ข้าไปส่งเสดจ็แม่เสยีนเฟยกลบัวงัหลวงได้หรอืไม่”

หวงัเลี่ยงเฟิงขมวดคิ้ว “ข้าเอ่ยไม่ชดัเจนหรอืว่า เจ้าอยากกตญัญูกบัแม่

กท็�าไป แต่อย่าให้นางมายุ่งกบัข้า”

หลี่เหวินหลงไม่กล้าท�าให้นางโกรธอีก ดึงหวังเลี่ยงเฟิงเข้ามากอดอีก

ครา ก่อนจะบอกหย่งหนานให้ส่งสารไปหาฮ่องเต้ว่าเสียนเฟยจะพักผ่อน 

ที่จวนสักพัก พอนางหายดีแล้วเขาจะไปส่งนางกลับวัง “ไปสืบดูด้วยว่าหลิว

กุ้ยเฟยเป็นเช่นไรบ้าง น้องห้าเป็นเช่นไร”

หวงัเลี่ยงเฟิงได้ยนิเขาสั่งกพ็ลนันกึขึ้นได้ เอ่ยปากถาม “เจ้ารู้ด้วยหรอื

ว่าเป็นองค์ชายห้าที่วางยาฮองเฮา”

“ข้ารู้จกับรรดาพี่น้องของข้าดเีสมอ” หลี่เหวนิหลงตอบ “หากมใิช่หลวิ
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กุ้ยเฟย ก็มีแต่หม่าเต๋อเฟยเท่านั้นที่มีเส้นสายมากพอจะดึงตัวเหออี้เป็น 

พรรคพวก และสามารถใส่ร้ายให้หลวิกุ้ยเฟยเป็นแพะรบับาปได้”

หวังเลี่ยงเฟิงพยักหน้ารับ นึกอะไรขึ้นมาได้เลยบอกเขา “จะว่าไป...  

องค์ชายห้าผู้นี้กบัข้าเคยพบกนัมาก่อน”

หลี่เหวนิหลงหนัมามอง หวงัเลี่ยงเฟิงเลยเล่าเรื่องราวที่อ้ายเป่าเล่าให้ฟัง 

หลี่เหวนิหลงฟังแล้วกเ็หยยีดยิ้มเยาะออกมา


