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Little-hope
เขียน

เตียงนอนหนานุ่มถูกยึดครองโดยจักรพรรดิหนุ่ม
ส่วนหยางเฟิ่งก็อ่านหนังสืออยู่บนตั่งไม้เนื้อดีแทน

ความเงียบกลืนกินทั่วทั้งบริเวณจนหลิวกงกงที่รอรับใช้ได้แต่กลืนน้ำลาย
มองทั้งสองสลับไปสลับมาเป็นพัก  ๆ แล้วก็ถอนหายใจออกมาเสียงแผ่วเบา

— Little-hope

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

	 หากคุณทุ่มเททั้งชีวิตรักใครสักคนแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาคือ 

ความเจบ็ปวด คณุจะทำยงัไง อยา่ง “อนัหยางเฟิง่” นายเอกในเรือ่งนีข้องเรา 

โชคดีที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและเขาเลือกที่จะเอาคืน เพราะลิขิตสวรรค์ 

ให้เขากลับมาได้ เขาจะไม่มีทางกลับไปโง่งมเหมือนก่อนหน้านี้อีกเด็ดขาด

	 เชือ่วา่นา่จะมผีูอ้า่นหลายคนเคยเหน็ชือ่เรือ่ง  สาม ี ขา้จะตทีา่นคนื  

ของ Little-hope ผ่านตากันมาบ้าง เพราะนักเขียนได้ลงไว้ในอินเทอร์เน็ต 

และมีคนติดตามอ่านอยู่พอสมควรเลยค่ะ คราวนี้ทางสำนักพิมพ์ได้นำมา 

รวมเล่มและมีการเรียบเรียงใหม่ อีกทั้งนักเขียนยังได้เขียนตอนพิเศษ 

เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย หวังว่าคงจะทำให้คนที่กำลังถือหนังสือเล่มนี้เพลิดเพลิน 

ไปกับการเอาคืนสามีของอันหยางเฟิ่งได้ไม่มากก็น้อย
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1

บทนำ

ภายในตำหนักหรูหรา  นามเยว่ซินที่เคยสงบสุข ยามนี้ 

กลับเต็มไปด้วยร่างของผู้คนมากมายที่ เดินเข้า เดินออกตลอดเวลา  

ทว่าสำหรับอันหยางเฟิ่งแล้วมันช่างเงียบเหงาวังเวง ในเมื่อผู้ที่เขาอยากพบ 

ที่สุดไม่เคยเหยียบเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียว

“หวงโฮ่วได้โปรดแข็งใจไว้พ่ะย่ะค่ะ ตอนนี้หมอหลวงกำลังรักษา 

พระองค์อย่างสุดความสามารถ” น้ำเสียงเล็ก  ๆ  เจือสะอื้นเอ่ยขึ้นพร้อมกับ 

สัมผัสแผ่วเบาทว่าอบอุ่นบนฝ่ามือ ทำให้เจ้าของตำแหน่งอันสูงศักดิ์พิศมอง 

ด้วยแววตาอันอ่อนล้า

“ซือ...ซือ...” ริมฝีปากซีดเซียวเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบา ผู้ถูกเรียก 

ที่ตั้งใจฟังอยู่ตลอดเวลารีบขานรับอย่างแข็งขัน

“เขา...ล่ะ...”

“...”

ข้ารับใช้ตัวน้อยไม่กล้ากล่าวอันใด แต่เท่านั้นอันหยางเฟิ่งก็เข้าใจแล้ว  

เปลือกตาสีมุกปิดลงช้า ๆ พร้อมกับรอยยิ้มหยามเหยียดประดับขึ้นบนใบหน้า 

ที่เคยงดงาม แต่บัดนี้กลับซูบตอบและซีดเซียวลงจากโรคร้าย

“หยุดเถิด...ไม่ต้องรักษาเปิ่นกงแล้ว”  แรงเฮือกสุดท้ายถูกใช้ 

ออกคำสั่งเสียงดัง เพียงเท่านั้นทุกการเคลื่อนไหวก็หยุดลง ทุกคนที่อยู่ 

ในหอ้งตา่งคกุเขา่ลงขา้งแทน่บรรทมหรหูรา ศรีษะนอ้มตำ่แนบตดิพืน้หนิออ่น 
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แสนเยือกเย็น

หยางเฟิ่งรู้ตัวดีว่าตนเองไม่มีทางรอดแล้ว ไม่มีทางรอดตั้งแต่วันแรก 

ที่ได้รับพิษนี้

เขาไม่ได้เจ็บป่วยเพราะโรคร้าย  ทว่าเป็นเพราะยาพิษต่างหาก  

ยาพิษไร้สีไร้กลิ่น ยากจะตรวจสอบ ทว่าสิ่งที่กำลังฆ่าเขาไม่ใช่พิษร้ายนี้  

แต่กลับเป็นพิษรักที่ชื่อว่า “ไร้ใจ” ต่างหาก

ค่าตอบแทนของความรักที่ดึงดันอยากครอบครอง จะต้องจบลง 

ด้วยความตายอย่างนั้นหรือ เพียงเพราะหยางเฟิ่งไม่ใช่คนที่ชายคนนั้นรัก  

จึงยอมร่วมมือกับมันเพื่อกำจัดเขาออกไปให้พ้นทางสินะ

หยางเฟิ่งรู้มาเสมอว่าใครเป็นผู้ลงมือ แม้ขุนนางและแพทย์หลวง 

จะถวายรายงานไป คนผู้นั้นกลับปล่อยผ่าน จนกระทั่งพิษกำเริบก็ยังไม่เคย 

แม้แต่จะมาดูอาการหยางเฟิ่งเลยสักครั้ง หนำซ้ำทุกคืนมักจะได้ยินเสียง 

ประกาศว่าคนผู้นั้นไปค้างอ้างแรมที่ตำหนักต่าง ๆ แต่ไม่มีสักครั้งที่จะได้ยิน 

นามของตำหนักเยว่ซินแห่งนี้

ในยามที่ข้ากำลังจะตายเจ้ากลับมีความสุขอยู่กับผู้อื่น...

ห้าปีที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยา และสิบปีที่ความรัก 

ของเขามอบให้กับคนผู้นั้น นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกชิงชังบุรุษผู้นั้นสุดหัวใจ

หากรู้สึกตัวได้เร็วกว่านี้...ข้าก็คง...

หยดน้ำใสไหลรินจากหางตาเพียงหนึ่งหยด

นี่เป็นน้ำตาหยดแรกและหยดสุดท้ายที่เขาหลั่งออกมานับตั้งแต่ 

ขึ้นนั่งตำแหน่งจักรพรรดินีของแผ่นดินต้าเฉิง

“หวงโฮ่วเหนียงเหนียง...โปรดอย่าเสียใจอีกเลยพ่ะย่ะค่ะ” สัมผัส 

อ่อนโยนซับลงที่หางตา พร้อมกับเสียงอ่อนล้าของข้ารับใช้คนสนิท ยิ่งทำให ้

ใจของหยางเฟิ่งเจ็บปวด เด็กพวกนี้คงอยากให้เขาปล่อยวางเพื่อที่จะได้ 

จากไปอย่างสงบสินะ

“ซือซือ...ซือเมี่ยว...”

แต่ว่า...

“พ่ะย่ะค่ะ/เพคะ”
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เขาน่ะ

“ข้าน่ะ...”

ทำไม่ได้

“ยังไม่อยากตาย”

จนกว่าเขาจะได้เอาคืนแม้เพียงสักครั้ง!!!

ณ ตำหนักหยางเล่อ

ร่างสูงโปร่งในอาภรณ์มังกรยืนสงบนิ่งอยู่บนระเบียงที่ถูกสลักด้วย 

ลวดลายหรูหราล้ำค่า ดวงเนตรสีน้ำผึ้งป่าทอดมองไปยังตำหนักที่ถูกตั้งอยู ่

ฝั่งตรงข้ามกันตามชื่อ

ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์

“ฝ่าบาท...พระองค์น่าจะไป บางทีหวงโฮ่วอาจจะมีกำลังใจสู้โรคร้าย 

ก็ได้พ่ะย่ะค่ะ” ขันทีสูงวัยเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา

เสียงร่ำไห้ที่ลอยมาตามสายลมทำให้รู้ว่าตำหนักเยว่ซินคงจะอยู่ใน 

สถานการณ์ไม่ดีนัก

ทว่าผู้ฟังกลับไม่แม้แต่ขยับตัว

“หลิวกงกง”

“...ตอนนี้ท่านแม่ทัพกำลังเร่งเดินทางกลับมาจากชายแดนให้ไวที่สุด”

“อืม เจิ้นรู้แล้ว”

“...ตอนนี้เหล่าพระสนมอยู่กันที่ตำหนักหมิงจิวพ่ะย่ะค่ะ”

“อืม เจิ้นเข้าใจแล้ว”

“...ไป๋ไท่ฝูกล่าวว่าหากผ่านคืนนี้ไปได้ ก็อาจจะมีทางรอดพ่ะย่ะค่ะ”

“เจิ้นจะไปที่ตำหนักหมิงจิว”

กล่าวจบร่างสูงใหญ่ของโอรสสวรรค์ก็เดินออกไปแทบจะทันที   

หลิวเฉิงรับคำก่อนส่ายหน้าเบา  ๆ  แล้วตามไป  สำหรับขันทีชราแล้ว  

เขาสงสารหวงโฮ่วผู้นั้นจับใจ ห้าปีที่ได้ดูแลนับตั้งแต่ผู้เป็นนายเข้าวิวาห์ 

กับหนุ่มรูปงาม ไม่มีสักครั้งที่อีกฝ่ายจะทำตัวไม่ดี

ทั้งใจกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรและผืนฟ้า ยอมรับทุกเงื่อนไขที่ทำร้าย 
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ความรู้สึกของตนเอง  หลักสามเชื่อฟัง  สี่คุณธรรมก็ไม่ เคยละเลย  

ช่วยเหลืองานเล็กงานน้อยของหวงซ่างอย่างเต็มใจ  และไม่เคยบกพร่อง  

ปกครองวังหลังด้วยเมตตา แม้ว่าตนเองจะไม่เคยถูกพลิกป้ายเลยแม้แต่ 

วันเดียวก็ยังคงอดกลั้นประทานรางวัลอย่างดีให้กับเหล่าสนมนางใน 

ที่ปรนนิบัติรับใช้โอรสสวรรค์

แต่ความดีเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ

หัวใจของหวงซ่างไม่เคยหวั่นไหวให้กับหวงโฮ่วเลยแม้แต่น้อย

หลิวเฉิงได้แต่สวดภาวนา ขอให้คนปลอดภัย เพราะสำหรับเขาแล้ว 

ไม่ว่าใครก็ไม่เหมาะสมเท่ากับอันหยางเฟิ่งอีกแล้ว
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บทที ่ 1
เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

รอบกาย  เต็มไปด้วยความมืดมิด ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่สามารถ 

เห็นสิ่งใดแม้กระทั่งร่างกายตนเอง ทว่าเขากลับไม่เหลือความเจ็บปวด 

จากยาพิษที่คอยกัดกินร่างกายของตนเองอีกต่อไปแล้ว บางทีนี่อาจจะเป็น 

โลกหลังความตาย

เขาตายแล้วหรือ

น่าเสียดาย...ช่างน่าเสียดาย

‘อันหยางเฟิ่ง’

เสียงเรียกแผ่วเบาอย่างมากดังขึ้น เขาพยายามมองหาต้นเสียง 

แต่ก็ไม่สามารถระบุทิศทางได้เลยแม้แต่น้อย ยังไม่ทันจะสิ้นความสงสัย 

เสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง

‘เจ้าต้องกลับไป’

“หมายถึงอะไร” หยางเฟิ่งไม่เข้าใจ เขาควรจะกลับไปที่ไหน ไม่สิ...  

ต้องถามว่ามีที่ใดให้เขากลับไปด้วยหรือ แต่ก่อนจะได้ถามให้กระจ่าง  

จู่  ๆ  แสงสว่างก็อาบล้อมทั่วทั้งบริเวณจนหยางเฟิ่งต้องหลับตาลงเพื่อหนี 

แสงนั้น พร้อมกับประโยคสุดท้ายที่เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอบอุ่น

‘ความปรารถนาของเจ้า...ข้าจะมอบให้’
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“...เฟิ่ง”

“...”

“เฟิ่งเฟิ่ง”

เปลือกตาสีมุกลืมขึ้นอย่างกะทันหัน พร้อมเสียงหายใจนำอากาศเข้า 

เฮือกใหญ่  เนตรงามกะพริบถี่ เพื่อปรับสายตาให้แจ่มชัด และสิ่งแรก 

ที่ปรากฏให้เห็นคือใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มที่หญิงสาวและชายหนุ่มทั่วทั้ง 

ต้าเฉิงหมายปองอยากได้เป็นคู่ครอง

“พี่...ใหญ่...”

น้ำเสียงแหบแห้งเอ่ยออกมาอย่างติดขัด หยางเฟิ่งรู้สึกเจ็บคอ 

เป็นอย่างมาก ราวกับรู้ใจ ถ้วยน้ำชาอุ่นถูกประคองแนบริมฝีปากแห้งแตก  

เขาจิบเข้าไปช้า  ๆ  เพราะเชื่อใจคนที่กำลังป้อนให้อยู่มาก  ๆ ในน้ำชานี่คงจะ 

ไม่มียาพิษ

“ค่อย  ๆ  ดื่ม เดี๋ยวจะสำลักเอา” น้ำเสียงอบอุ่นอ่อนโยนเอ่ยขึ้น  

และนั่นทำให้หยาดน้ำใสเอ่อคลอขึ้นเต็มดวงตา เนตรดำขลับราวท้องฟ้า 

ยามค่ำคืนสบมองแววตาอ่อนโยนของพี่ชายที่เป็นเช่นนี้มาเสมอ

“ไม่เป็นไรแล้ว เจ้าปลอดภัยแล้ว”

คล้ายกับฟางเส้นสุดท้าย ทำนบน้ำตาที่ เคยอดกลั้นไว้พังทลาย  

หยาดน้ำใสไหลรินอาบทั่วทั้งแก้มซูบตอบ เรียวแขนที่ผอมแห้งโอบกอด 

ร่างสูงใหญ่เบื้องหน้า หน้าผากเนียนซบลงบนไหล่กว้างของพี่ชายผู้เป็นดั่ง 

ที่พึ่งสุดท้าย เสียงสะอื้นไห้จนตัวโยนราวกับเด็กเล็กทำให้  อันหยางหรง  

เจ็บปวดใจไม่น้อย

เขาไม่เคยเห็นน้องชายผู้นี้ร่ำไห้ตั้งแต่ตอนที่อีกฝ่ายออกเรือนไป  

และเมือ่ขึน้เปน็มารดาของแผน่ดนิเขากแ็ทบไมม่โีอกาสไดพ้บหนา้ แตท่กุครัง้ 

เด็กคนนี้มักจะมีรอยยิ้มบางประดับใบหน้าอยู่เสมอ เขาหลงคิดมาตลอดว่า 

อีกฝ่ายมีความสุขดี

หากไม่ใช่เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายถูกพิษจนถึงแก่ชีวิตเขาคงไม่ได้เจอ 

เด็กน้อยผู้นี้อีกเลย

“ท่านมาได้อย่างไร” อันหยางเฟิ่งร้องไห้จนหนำใจแล้ว เขาก็เอ่ยถาม 
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ผู้ เป็นพี่ชายทันที  ทั้งที่ใบหน้ายังคงซบอยู่กับไหล่แข็งแรงของผู้ เป็นพี่   

ในตอนนี้เขาไม่ต้องสวมหน้ากากจักรพรรดินีอีกแล้ว เพราะทั่วทั้งบริเวณ 

มีเพียงแค่เขากับพี่ชายเท่านั้น คาดว่าผู้เป็นพี่คงไล่คนออกไปจนหมด

“ตัง้แตท่ีเ่จา้สง่ขา่วมาบอกขา้วา่เจา้ถกูพษิสลายวญิญาณ ขา้กร็บีคน้หา 

ยาถอนพิษทันที และข้าก็พบมันเมื่อสองวันก่อน ข้าจึงรีบเร่งกลับมายัง 

วังหลวง เมื่อมาถึงเจ้าก็...”

“ยาถอนพิษ?”

“พิษที่เจ้าได้รับแท้จริงมันแทบจะหายสาบสูญไปนานแล้ว ข้าดั้นด้น 

ไปทางเหนือ บังเอิญพบชนเผ่าประหลาดที่อาศัยอยู่ในถ้ำน้ำแข็งบนเทือกเขา 

ซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี และพวกเขาก็บอกว่ามียาถอนพิษอยู่  ข้าจึงขอมา  

แม้จะไม่รู้ว่าได้ผลจริงหรือไม่ แต่นั่นก็เป็นความหวัง”

หยางเฟิ่งคิดตาม เขาให้คนแจ้งหยางหรงตั้งแต่รู้ตัวว่าถูกพิษราว 

สามเดือนที่แล้ว แต่เพิ่งค้นพบยาถอนพิษ ก็คงจะเป็นยาพิษที่หายากจริง 

อย่างที่ว่า

ไม่คาดคิดเลยจริง  ๆ  ว่ามันจะต้องการให้เขาตายถึงขนาดใช้สิ่งที่ 

เกือบจะสาบสูญไปแล้วเช่นนี้

“พิษสลายวิญญาณ...หึ”

พิษสลายวิญญาณเขาเคยอ่านพบในตำราแพทย์ ฤทธิ์ของมันคือ 

กัดกร่อนร่างกายจนแทบจะแตกสลายตามชื่อ ผลของมันจะแรงขึ้นเรื่อย  ๆ   

โดยส่วนมากแล้วคนมักจะทนได้ไม่เกินเดือนที่สาม หยางเฟิ่งก็เช่นกัน

ยาถอนพิษของมันก็มีชื่อที่ตั้งมาราวกับประชดประชันว่า ยาเรียก 

วิญญาณ ซึ่งเป็นเพียงชื่อในตำราแพทย์เท่านั้น ไม่เคยมีใครปรุงมันได้จริง  

เพราะส่วนประกอบแต่ละอย่างหายากเกินไป บางอย่างก็ไม่มีอีกแล้ว

ไม่คิดเลยจริง ๆ ว่า อันลี่เซียน จะเสาะหามาจนได้

หากไม่ตอบแทนในความพยายามนี้ คนจะหาว่าเขาไร้น้ำใจได้

หยางหรงเล่าต่ออีกว่า  ตอนมาถึงเขาก็หมดลมหายใจไปแล้ว  

ทว่าเพราะเนื้อตัวยังอุ่นอยู่จึงยังมีความหวัง และไล่ให้ทุกคนออกไปจนหมด 

เพื่อมอบยาถอนพิษให้เขาเพื่อดึงวิญญาณกลับมา และผู้ที่ช่วยเหลือเขา 
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ก็เป็นคนจากเผ่าลึกลับที่ว่านั้น

“ตอนนี้ยามใดแล้วหรือ”

“นับจากตอนที่ข้ามาถึงก็ผ่านไปเกือบสามชั่วยาม1 แล้ว”

“แล้วผู้อื่น...”

“ข้ารับใช้ของตำหนักเยว่ซินอยู่หน้าห้องบรรทม ส่วนหวงซ่างกับสนม 

อยูท่ีต่ำหนกัหมงิจวิ” นำ้เสยีงของหยางหรงตดิจะไมพ่อใจเลก็นอ้ยเมือ่เอย่ถงึ 

ผู้ที่เคยเป็นสหายรักของตนเอง

หากตอนนั้นเขาคัดค้านไม่ให้สหายรักของตนเองในตอนที่ยังเป็น 

รัชทายาทตบแต่งหยางเฟิ่งเข้าเป็นหวงไท่จื่อเฟย ตอนนี้น้องชายของเขา 

คงไม่ต้องมาถูกทรมานแบบนี้

“ถ้าเช่นนั้นตอนนี้ข้าคงต้องให้คนไปแจ้งแล้วละ พวกมันจะได้ไม่ดีใจ 

กนัมากเกนิไป” รมิฝปีากเรยีวทีเ่ริม่มสีเีลอืดขึน้มาบา้งเหยยีดออก พรอ้มกบั 

ดวงตาที่ฉายแววชิงชัง

“เฟิ่งเฟิ่ง”

“พี่ใหญ่...ข้าน่ะสาบานกับตนเองเอาไว้ว่าหากมีชีวิตจะต้องเอาคืนเขา 

สักครั้ง” หยางเฟิ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชา ดวงตาที่เคยหมองเศร้าบัดนี้ 

กลับแทนที่ด้วยความมืดแสนจะหยั่งถึง

“หากเจ้าต้องการความช่วยเหลือก็บอกข้าได้ทุกเมื่อ  รู้หรือไม่”  

หยางหรงไม่เคยคิดจะห้ามปรามน้องชายผู้นี้อยู่แล้ว ตั้งแต่เล็กเขาเคย 

ตามใจอย่างไรจนถึงวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิม และยิ่งเห็นน้องชายถูกรังแก 

จนถึงแก่ชีวิตขนาดนี้ หากหยางเฟิ่งเลือกจะแก้แค้นเขาก็จะคอยระวังหลังให้

“ข้าน่ะรักท่านที่สุด พี่ใหญ่” อันหยางเฟิ่งยิ้มกว้างจนเต็มใบหน้า 

อย่างที่ไม่ได้ยิ้มมาแสนนาน คนที่เขาเชื่อใจมาตลอดชีวิตก็คือพี่ชายผู้นี้  

ท่านพ่อ ท่านแม่ และข้ารับใช้คนสนิทของตนเอง คนที่ไม่ว่าเขาจะดีร้าย 

อย่างไรก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน พร้อมจะสนับสนุนทุกก้าวที่เขาเลือกเดิน

“ท่านไปเรียกคนอื่นเข้ามาเถอะ ป่านนี้คงใจหายกันหมดแล้ว”

1 ประมาณ 6 ชั่วโมง
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แม้จะเป็นคนของจักรพรรดิ แต่หยางเฟิ่งรู้ว่าข้ารับใช้ของตำหนัก 

เยว่ซินรับใช้เขาด้วยใจจริง นอกจากเขาและหวงตี้แล้ว ทุกคนในตำหนักนี้ 

ล้วนไม่รับคำสั่งจากใคร เพราะเหตุนี้เขาถึงรู้ว่าหญิงแพศยาผู้นั้นวางยาพิษ 

เขาด้วยอาหารที่หวงตี้ส่งมา

แม้จะไม่ได้เป็นผู้ลงมือโดยตรง  แต่มีหรือที่ชายผู้นั้นจะไม่รู้ว่า 

ในอาหารมีสิ่งใด แต่กลับเลือกจะปิดตาทั้งสองข้างเพื่อให้มันลงมือกับเขา 

ได้โดยง่าย

หลังจากฟื้นมาแล้ว ใครที่ดีกับเขา เขาจะดีตอบ แต่หากใครที่มัน 

คิดร้ายกับเขา เขาจะเอาคืนเป็นร้อยเป็นพันเท่า

หวงโฮ่วที่แสนดีมีคุณธรรมผู้นั้นได้ตายไปแล้ว

“หวงโฮ่วเหนียงเหนียง!!” เสียงแหลมเล็กเรียกเสียงดังทำให้หยางเฟิ่ง 

หลุดออกจากความคิด พลันเบื้องหน้าก็เกิดภาพน่าขันขึ้น เหล่าข้ารับใช้ 

น้อยใหญ่รีบกุลีกุจอกันเข้ามา เสียงอึกทึกครึกโครมราวกับมีงานเลี้ยง  

รอบกายของเขาช่างวุ่นวาย ข้ารับใช้วิ่งพัวพันกันจนสะดุดล้มไปหลายคน  

หมอหลวงถูกเรียกมาตรวจร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว

แม้จะผิดเวลาไปบ้าง แต่เขาก็อดหัวเราะออกมาอย่างแผ่วเบาไม่ได้  

หยางเฟิ่งมองไปรอบกาย ข้ารับใช้ที่คอยอยู่กับเขาแต่ละคนล้วนมีสีหน้า 

ปีติยินดี เขาเห็นว่ามีหลายคนที่น้ำตานองหน้าจนดูน่าขันไม่น้อย

ทั้ง  ๆ  ที่คนเหล่านี้ดีกับเขาไม่น้อย ทำไมก่อนหน้านี้เขาจึงเอาแต่ 

เป็นทุกข์และเฝ้ารอคอยให้คนผู้นั้นแวะเวียนมาหากัน ทั้ง  ๆ  ที่คนเหล่านี้ 

ต่างก็คอยปรนนิบัติรับใช้ตนเองอย่างดีเพื่อคลายความเศร้าจากการผิดหวัง 

ซ้ำไปซ้ำมา ทำไมเขาจึงได้มองข้ามกัน

“พอแล้ว พวกเจ้าเอาแต่วิ่งไปมาเป็นมดแตกรัง เปิ่นกงปวดหัว”  

สิ้นคำทุกการเคลื่อนไหวก็หยุดชะงักและรีบจัดระเบียบกันอย่างเรียบร้อย 

อย่างที่ราชสำนักได้สั่งสอนมาอย่างดี

“ซือซือ ซือเมี่ยว”

“พ่ะย่ะค่ะ/เพคะ”
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“เอาเสื้อคลุมหงส์ทองมาให้เปิ่นกง  ป่านนี้หวงซ่างและพระสนม 

ทั้งหลายคงรอกันนานแล้ว”  มือเรียวสะบัดผ้าห่มออกจากกายก่อนจะ 

ลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคง แม้ว่าเรือนกายสูงโปร่งจะซูบผอมไปบ้าง หากแต่ 

ก็ดูมีชีวิตชีวากว่าก่อนหน้านี้ยามที่ล้มหมอนนอนเสื่อ

“ขออภัยหวงโฮ่ว  ได้โปรดเสวยน้ำแกงบำรุงถ้วยนี้ก่อนไปเถิด 

พ่ะย่ะค่ะ”  น้ำเสียงทุ้มหวานราวกับหยดน้ำเอ่ยขึ้น  พร้อมร่างสูงโปร่ง 

ที่มี เรือนผมสีขาวราวหิมะแปลกตายื่นถ้วยที่มีน้ำแกงกลิ่นหอมมาให้  

ดวงเนตรงามมองไปยังพี่ชายของตนเอง เมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าให้ 

ก็รับมาดื่มรวดเดียวจนหมด

“เจ้าคงเป็นชนเผ่านั้นที่ช่วยชีวิตเปิ่นกง”

“ผู้น้อยมีนามว่าหวางผู่อ้ายซิน จากเผ่าไป๋หู่หมิงหลิงพ่ะย่ะค่ะ”

“ชื่อเจ้าไพเราะยิ่ง เช่นนั้นเด็ก  ๆ  ก็จัดที่พักให้คุณชายผู้นี้อย่างดีเถิด  

ข้าจะไปเข้าเฝ้าหวงซ่าง” หยางเฟิ่งเอ่ยสั่งการก่อนเดินออกไปยังห้องแต่งตัว

เขาเลือกจะแต่งกายเต็มยศด้วยอาภรณ์หงส์ทองของจักรพรรดินี 

ที่น้อยครั้งจะได้ใส่ เพราะแต่ก่อนเขาเลือกที่จะยอมไม่ใช้อำนาจที่ตนเองมี 

เพื่อไม่ให้ชายผู้นั้นไม่พอใจ ว่าเขาจะใช้อำนาจไปรังแกนางในดวงใจของ 

อีกฝ่าย เขาเคยยอมแม้กระทั่งแต่งกายด้วยอาภรณ์ชั้นเดียวกับสนมเพื่อให้ 

ทัดเทียมกับหญิงผู้นั้น

แต่จากนี้ไปจะไม่มีอีกแล้ว

“นำชุดสีจืดชืดเหล่านั้นไปบริจาคเสียให้หมด จากนี้อาภรณ์ของ 

เปิ่นกงจะไม่มีแต่ของไร้ราคา ไร้สีสัน ไร้ลวดลายเหล่านั้นอีก”

เสื้อคลุมสีทองปักลายหงส์สยายปีกด้วยทองคำและไหมชั้นดี  

ถูกสวมลงบนร่างสูงโปร่ง ทับกับอาภรณ์สีแดงด้านในที่ปักลวดลายด้วย 

ด้ายทองคำ เครื่องประดับทองคำและอัญมณีที่เคยเก็บอยู่ในหีบถูกนำ 

ออกมาใช้แต่พอเหมาะ กวานหงส์ทองคำสวมแทนที่กวานเงินธรรมดา 

อย่างที่ เคยเป็น  เพราะเขาไม่ใช่สตรีจึงไม่ต้องแต่งองค์อะไรมากมาย 

ทว่ากลับงดงามและสูงศักดิ์อย่างที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อน

หงส์คู่มังกรเป็นเช่นไรวันนี้หลายคนได้พบแล้ว
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“ไปตำหนักหมิงจิวกันได้แล้ว”

ข้ารอจะพบสีหน้าผิดหวังของพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว

ภายในตำหนักหมิงจิวอันเป็นตำหนักหน้าสุดของวังหลัง ยามนี้แทบไม่มี 

เสียงสนทนาอย่างเช่นปรกติ เหล่าพระสนมทั้งหลายต่างก็เจียมเนื้อเจียมตัว  

สงบเสงี่ยม เห็นจะมีก็แต่องค์จักรพรรดิที่ประทับอยู่สูงสุด และอันกุ้ยเฟย 

ทีเ่อาแตจ่บัจอ้งเกา้อีข้ององคจ์กัรพรรดนิอีนัวา่งเปลา่นัน่แหละทีย่งัคงปรกตไิด้

คนแรกมีสีหน้าเรียบเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์อย่างที่ เป็นมาเสมอ 

จะมีบ้างที่หันไปยิ้มและพูดคุยกับคนที่สอง เหล่าสนมนางในในตำหนักหลัง 

แห่งนี้ต่างก็รู้กันดีว่าคนที่หวงซ่างรักและโปรดปรานที่สุดคือใคร!

ดังนั้นพวกนางจึงทำได้แค่ภาวนาให้อันหยางเฟิ่งรอดพ้นจากโรคร้าย 

โดยเร็ว เพราะหากอันลี่เซียนได้ขึ้นเป็นหวงโฮ่วแทน ชีวิตพวกนางก็จะอยู่ 

ในความลำบากแล้ว

อันกุ้ยเฟยที่ต่อหน้าหวงซ่างแสร้งทำเป็นดอกบัวขาวบริสุทธิ์ใสซื่อ  

แต่เบื้องหลังนั้นกลับโหดร้ายยิ่ง  หากสนมหรือนางในผู้ใดได้รับความ 

โปรดปรานขึ้นมานางจะต้องรีบหาทางกำจัดสิ้น หากไม่ใช่ว่ามีหยางเฟิ่ง 

คอยช่วยเหลือ มีหรือที่พวกนางที่เคยผ่านคืนวสันต์กับหวงซ่างจะมีชีวิตรอด 

จนถึงทุกวันนี้

ราวกับสวรรค์ยังคงเห็นใจชีวิตน้อย ๆ ของพวกนาง

ขันทีน้อยรีบเดินเข้ามาอย่างลุกลี้ลุกลนจนออกจะดูเสียมารยาทไปบ้าง  

ก่อนจะประกาศด้วยน้ำเสียงกระท่อนกระแท่นด้วยความเหนื่อยหอบ

“กระ…กราบทูลหวงซ่าง...หะ...หวงโฮ่วเสด็จพ่ะย่ะค่ะ!!” สิ้นเสียง 

ประกาศทุกคนล้วนมีสีหน้าตกตะลึง  โดยเฉพาะอันกุ้ยเฟยที่มีสีหน้า 

ประหลาดใจระคนไม่เชื่อหูตัวเอง ก่อนที่ดวงตาของนางจะเบิกกว้างขึ้นไปอีก  

เมื่อร่างสูงสง่าก้าวเดินเข้ามาภายในท้องพระโรงของตำหนักหมิงจิว

ดวงหน้าหล่อเหลางดงามแม้จะซีดเซียวและซูบผอมไปบ้างทว่าก็ยังคง 

ความรูปงามเอาไว้ไม่หายไปไหน หากกล่าวว่าหวงซ่างมีใบหน้าหล่อเหลา 

คมคายราวนกัรบเทพสวรรคแ์ลว้ หวงโฮว่ผูน้ีก้ง็ดงามราวเทพเซยีนไมต่า่งกนั  
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หากมิใช่ว่าอันหยางเฟิ่งผู้นี้ตบแต่งเป็นหวงไท่จื่อเฟยไปเมื่อห้าปีก่อน  

ป่านนี้ก็คงเป็นคุณชายรองตระกูลอันที่หญิงสาวและหนุ่มน้อยทั่วทั้งแผ่นดิน 

หมายปองไม่ต่างจากผู้เป็นพี่ชาย

เวลานี้ยิ่งลุกขึ้นมาแต่งกายเต็มยศอย่างที่ไม่เคยเห็นยิ่งดูมีสง่าราศี 

ขึ้นไปอีก เหล่าพระสนมหลายคนชื่นชมหวงโฮ่วผู้นี้ไม่น้อย และไม่มีความ 

รังเกียจเลยด้วยซ้ำ เพราะพวกนางรู้มาตลอดว่าหวงโฮ่วกับหวงซ่างไม่เคย 

เข้าหอด้วยกัน

หากถามว่ารู้ได้อย่างไร พวกนางก็ตอบตรง  ๆ  เลยว่าจากอันกุ้ยเฟย 

นั่นอย่างไรล่ะ

คนป่าวประกาศอยู่เสมอว่าหวงซ่างมาค้างแรมกับนางคืนไหนบ้าง  

คอยเยาะเย้ยสนมตัวน้อย  ๆ  เสมอว่าแม้แต่หวงโฮ่วก็ไม่เคยได้รับความ 

โปรดปรานเช่นนาง

“คารวะหวงซ่าง ขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่น  ๆ  ปี” อันหยางเฟิ่ง 

ทำความเคารพอย่างถูกต้องตามประเพณี  หากแต่คราวนี้ต่างออกไป 

เมื่อเขาไม่ได้คอยก้มหน้าก้มตาทำตัวเล็กอย่างที่เป็นมา แผ่นหลังเหยียดตรง  

ไหล่ตั้งสง่างาม และไม่รอให้อีกฝ่ายสั่งให้ลุกขึ้นอีก

ดวงเนตรสีดำขลับสบมองดวงเนตรสีอ่อนของผู้เป็นประมุขสูงสุด  

หากเป็นเมื่อก่อนเขาคงเขินอายหน้าแดงเป็นลูกท้อ แต่ถ้านึกดูดี  ๆ  แล้ว  

เขาแทบไม่เคยสบตากับสามีผู้นี้เลย เพราะเหตุนี้คนจึงดูแปลกใจไม่น้อย

“หวงโฮ่วดีขึ้นเจิ้นก็ดีใจแล้ว ลุกขึ้นมานั่งด ีๆ เถิด เจ้าเพิ่งจะหายป่วย 

มิใช่หรือ”

“ขอบพระทัยฝ่าบาท”  เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไร้ซึ่งความ 

ปีติยินดีอย่างที่เคยเป็น ยามเมื่อเหล่าข้ารับใช้ประคองเขาเดินไปยังที่นั่ง 

ประจำตำแหน่ง เขาหยุดเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านอันลี่เซียน หางตาเหยียดมอง 

ผู้ที่อยู่ต่ำกว่าตนเอง เรียวปากบางคลี่รอยยิ้มร้ายกาจ ก่อนจะเอ่ยออกมา 

ด้วยน้ำเสียงไม่ดังนักทว่าคนใกล้เคียงยังพอได้ยิน

“ยาพิษของเจ้าไม่เห็นจะเป็นอันใดได้เลย ไร้ค่า ไร้สามารถอย่างไร 

ก็ยังคงเป็นเหมือนผู้ใช้มันเช่นนั้น” สิ้นคำก็ก้าวเดินอย่างสง่างามไปยัง 
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ที่ของตนท่ามกลางสายตาจับจ้องจากพระสนมเอกทั้งสี่และองค์จักรพรรดิ  

เพราะหยางเฟิ่งก็จงใจให้คนเหล่านี้ได้ยินอยู่แล้ว จากนี้ไปใครที่คิดจะรังแก 

เขาก็คงต้องคิดให้ดี ๆ 

อันลี่เซียนได้แต่จิกกระโปรงตัวเองแน่น เพราะตอนนี้อยู่ต่อหน้า 

หวงซ่างนางจึงไม่อาจแสดงอาการใดได้มาก  เลยแสร้งทำน้ำตาคลอ  

ตีหน้าใสซื่อไม่รู้ เรื่องหวังจะออดอ้อนหวงซ่าง  แต่กลายเป็นว่าหวงซ่าง 

เอาแต่จ้องมองอันหยางเฟิ่ง!

“เจ้าแข็งแรงดีแล้วหรือถึงเดินออกมาเช่นนี้” รูปประโยคห่วงใยเช่นนี้ 

หากเป็นเขาเมื่อก่อนคงดีใจจนแทบเป็นลมแน่ แต่เมื่อได้ฟังยามนี้เขากลับ 

รู้สึกเจ็บแสบในหัวใจ

“ขออภัยที่กระหม่อมยังมีชีวิตอยู่นะพ่ะย่ะค่ะ”

ขออภัยที่ทำให้ท่านผิดหวังนะ ซีหยางเทียน

“เจ้าดูเปลี่ยนไปนะ” เขาถามด้วยน้ำเสียงแปลกใจ

“บางทีนี่อาจจะเป็นตัวข้ามาเสมอ ท่านเพียงแต่ไม่เคยคิดจะรับรู้ 

ก็เท่านั้นเอง”

แม้จะกล่าวเช่นนั้นคนก็ยังคงมองไม่หยุด แต่หยางเฟิ่งก็ไม่คิด 

จะสนใจ  อยากมองก็ปล่อยให้มองไป  เขากวาดสายตามองไปรอบ  ๆ   

สำรวจสนมแต่ละคนอย่างที่ทำปรกติ หากแต่คราวนี้กลับไม่ค่อยปรกติ  

เมื่อสนมหลายคนที่เขาลากสายตาผ่านกลับมีสีหน้าราวกับเขินอาย

“ตอนนี้หวงโฮ่วดีขึ้นมากแล้ว พวกเจ้าก็กลับไปพักผ่อนเสียเถิด  

จะได้ไม่รบกวนหวงโฮ่วด้วย เจิ้นคิดว่าหวงโฮ่วคงต้องพักผ่อนเสียให้มาก”  

ผู้เป็นประมุขเอ่ยขึ้นมาทำลายความเงียบและบรรยากาศน่าอึดอัดในห้อง

“ขอบใจพวกเจ้ามากที่เป็นห่วงเปิ่นกง” หยางเฟิ่งเอ่ยพอเป็นพิธี 

ตามมารยาท

“คารวะหวงซ่าง  คารวะหวงโฮ่ว  ขอทรงพระเจริญหมื่น  ๆ  ปี”  

หากเป็นปรกติแล้วคงต้องรอให้ผู้มีตำแหน่งสูงสุดออกไปก่อน แต่คราวนี้ 

กลับไล่ผู้น้อยออกไปจนหมด เหลือเพียงแค่ตัวหยางเฟิ่งและหวงซ่างเท่านั้น

“กระหม่อมรู้สึกไม่ค่อยดี คงไม่ส่งนะพ่ะย่ะค่ะ” หยางเฟิ่งทำความ 
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เคารพลวก ๆ ต่างจากตอนอยู่ต่อหน้าผู้คนลิบลับ ก่อนจะหันหลังเดินออก 

เตรียมเดินกลับตำหนักของตนเอง ไม่รอให้อีกฝ่ายอนุญาตใด  ๆ ยิ่งสร้าง 

ความประหลาดใจให้กับซีหยางเทียนมากขึ้นไปอีก

ดวงตาเรียวดุจเหยี่ยวหรี่มองร่างสูงโปร่งเบื้องหน้าอย่างพินิจ

อันหยางเฟิ่งตรงหน้าเขาแตกต่างจากที่เคยเห็นและรู้จักมาตลอด 

หลายปีจริง  ๆ ความรู้สึกบางอย่างก่อขึ้นภายในเบื้องลึกของจิตใจ ยาม 

ได้สบตาอีกฝ่ายชัด ๆ บางสิ่งที่เปลี่ยนไปหากแต่คนไม่พูดมันออกมา

ซีหยางเทียนรับรู้ได้อย่างชัดเจนในเมื่อเขาได้รับมันมาอย่างมากมาย 

ตลอดเวลาห้าปี อีกฝ่ายไม่เคยคิดจะเก็บซ่อนเลยแม้แต่น้อย ทว่าตั้งแต่ 

วินาทีแรกที่ได้สบตาในวันนี้

อันหยางเฟิ่งไม่ได้รักเขาอีกต่อไปแล้ว
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บทที ่ 2
คุณธรรมคือส่ิงใด
ข้าลืมไปหมดแล้ว

หลังจากที่เปิดตัว  ไปอย่างยิ่งใหญ่แล้ว อันหยางเฟิ่งก็อยู่ใน 

ช่วงเวลาของการฟื้นตัว  เพราะเขาเจ็บป่วยจากพิษร้ายร่วมสามเดือน  

เนื้อหนังผอมแห้ง แก้มซูบตอบ แม้ผู้อื่นจะเอ่ยว่าเขายังคงดูดี แต่สำหรับ 

หยางเฟิ่งแล้ว ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ย่อมดีกว่าสภาพเหมือนคนอมโรค 

เช่นนี้

อย่างน้อยเวลาใครมาหาเรื่องหยางเฟิ่งก็จะได้พร้อมรบ

นี่ก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วที่จักรพรรดินีของแผ่นดินฟื้นขึ้นมาจาก 

ความตาย อาหารชั้นเลิศมากมายถูกนำมาถวาย และทั้งหมดล้วนมาจาก 

จวนแม่ทัพ  ไม่มีแม้แต่ข้าวเม็ดเดียวที่มาจากห้องเครื่องของวังหลวง  

บทเรียนที่ผ่านมาทำให้เขาไม่เชื่อใจสิ่งใดก็ตามที่มาจากที่แห่งนั้น

นอกจากอาหารบำรุงที่ผู้เป็นพี่ชายจัดเตรียมมาให้ด้วยความใส่ใจแล้ว  

ตัวหยางเฟิ่งเองก็เริ่มออกกำลังกายเช่นกัน หากย้อนกลับไปในยามที่ยังเป็น 

เพียงคุณชายรองตระกูลอัน หยางเฟิ่งไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างสตรีเลย 

แม้แต่น้อย

แต่เป็นคุณชายผู้เพียบพร้อมไปด้วยศาสตร์และศิลป์ เพราะพี่ชาย 

เป็นถึงแม่ทัพแห่งดินแดนพายัพ บิดาก็เคยเป็นถึงมหาเสนาบดี มีหรือ 

ที่บุตรชายอย่างเขาจะไม่ได้เรียนวิทยายุทธ์ แถมผู้สอนก็ยังเป็นพี่ชาย 

ของตนเองอีกด้วย
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หยางเฟิ่งในวัยสิบห้าปีถูกกล่าวขานไปทั่วดินแดนต้าเฉิงว่าเป็นหนึ่ง 

ในคุณชายที่ใคร ๆ ก็อยากได้เป็นสามีหรือเขย

ทว่าหลังจากออกเรือนไปเขาก็แทบไม่ได้ฝึกฝนตนเองเลย เพราะ 

ต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการหัดงานบ้านงานเรือน เล่าเรียนหลักของภรรยา 

ที่ต้องปฏิบัติ ผันตัวเป็นชายหนุ่มในห้องหออย่างเต็มตัว

มานึกดูแล้วก็เวทนาให้กับความโง่งมของตนเองเหลือเกิน

“หวงโฮ่วเหนียงเหนียง วันนี้ต้องไปตำหนักหมิงจิวนะพ่ะย่ะค่ะ”  

ข้ารับใช้ตัวน้อยนามซือซือที่ติดตามมาตั้งแต่บ้านเก่าเอ่ยขึ้นขณะที่กำลัง 

แตง่องคใ์หก้บัหยางเฟิง่ ซึง่เมือ่ฟงัจบกถ็อนหายใจออกมาเสยีงดงั “ใหข้า้พกั 

เพียงเจ็ดวันคงมากไปสินะ”

ตั้งแต่ขึ้นเป็นหวงโฮ่วเขาก็เกลียดชังช่วงเวลาที่ตำหนักหมิงจิวที่สุด  

เพราะทกุวนัในชว่งเวลาเดยีวกบัทีห่วงซา่งออกวา่ราชการ ผูม้ตีำแหนง่หวงโฮว่ 

กต็อ้งคอยตรวจความเรยีบรอ้ยของวงัหลงั และทีต่ำหนกัหมงิจวิกค็อืสถานที ่

ที่จะเรียกพบเหล่าสนมนางในทั้งหลาย ประทานรางวัลให้กับผู้ที่เพิ่งผ่าน 

คืนวสันต์กับหวงซ่างไป รับฟังข้อเรียกร้องจากเหล่าสนมชั้นสูงทั้งหลาย 

ที่คอยหาเรื่องสนมตัวเล็ก  ๆ หรือไม่ก็รอรับราชโองการเลื่อนยศของสนม 

ที่ถูกหวงซ่างโปรดปราน

เมือ่กอ่นเขาทัง้เกลยีดชงัและเจบ็ปวดกบัชว่งเวลานีม้ากนกั ทวา่ตอนนี ้

กลับเฉยชาและอยากรู้ว่าวันนี้จะได้ดูละครเรื่องใด

ว่ากันว่ายามตกอยู่ในห้วงรักก็คล้ายกับคนตาบอด เห็นทีว่าจะจริง  

เพราะเมื่อก่อนเขามัวแต่เจ็บปวดและเสียใจ จึงได้แต่ฝืนใจตัดสินหลายอย่าง 

จากความโปรดปรานของซหียางเทยีนเปน็หลกั แตต่อนนีส้ตขิองเขาแจม่ใสยิง่  

ความรู้สึกอดทนอดกลั้นอย่างที่เคยเป็นมาไม่เหลืออีกต่อไป

คราวนี้หยางเฟิ่งจะเป็นจักรพรรดินีผู้มีคุณธรรมอย่างแท้จริง

“ถ้าเช่นนั้นวันนี้ก็ใส่เสื้อคลุมหงส์สีแดงแล้วกัน” ปรกติหากต้องไป 

ที่ตำหนักหมิงจิวเขามักจะใส่สีขาวหรือสีอ่อนเรียบง่าย ไม่มีลวดลายมากนัก  

หากมิใช่ผ้าไหมเนื้อดีก็คงไม่ต่างจากชาวบ้านร้านตลาด แต่วันนี้เขาจะแสดง 

อำนาจของตนเองอย่างเต็มที่
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“นู๋ปี้จะช่วยหวงโฮ่วให้ดูดียิ่งกว่าผู้ใดเพคะ”

เด็กสาวผู้นี้นามซือเมี่ยว  นางกำนัลที่ถูกมอบให้โดยจักรพรรดิ 

ทว่านางยอมมอบทั้งชีวิตรับใช้หยางเฟิ่ง เขาจึงรักและเอ็นดูนางไม่ต่างจาก 

น้องสาวแท้ ๆ 

“ข้าเชื่อใจในฝีมือของพวกเจ้าเสมอ”

ได้ยินดังนั้นซือซือกับซือเมี่ยวก็ลงมือแต่งกายให้กับผู้ เป็นนาย 

อย่างสุดความสามารถ  เนื่องจากหวงโฮ่วของพวกเขาสง่างามอยู่แล้ว  

เพียงแค่สวมอาภรณ์  เครื่องประดับอีกสองสามชิ้น  ก็ดูสูงศักดิ์เลอค่า 

สมกับเป็นสมาชิกของราชวงศ์

ชาดสีแดงถูกแต้มลงบนหน้าผากเนียนเป็นลายเปลวเพลิงงดงาม  

ยิ่งมองยิ่งคล้ายกับเทพเซียนจากสวรรค์ ริมฝีปากบางแดงเรื่ออย่างเป็น 

ธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องแต่งแต้มเพิ่ม ไม่เช่นนั้นคงจะเป็นการมากเกินไป

ดวงตาเรียวดุจหงส์ถูกวาดด้วยเส้นหมึกบางเฉียบยิ่งขับให้ดูคมเข้ม 

ยิ่งขึ้น หากตาคู่นี้ตวัดมองใครคนผู้นั้นคงราวกับจะหยุดหายใจ แม้ไม่ได้ 

มีดวงตาดอกท้อ แต่เนตรคู่งามก็คล้ายกับนภายามค่ำคืนที่ดำขลับ ทว่ามี 

ประกายคล้ายดาราส่องสว่างอยู่ในนั้น

“สตรีที่แต่งหน้าทำผมฉูดฉาดทุกวันคงต้องมีความอดทนน่าดู  

ข้าละนับถือจริง ๆ”

หยางเฟิง่เอย่ออกมา เมือ่นบัดแูลว้เขาถกูจบัแตง่กายเสยีเกอืบชัว่ยาม  

ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรมาก แต่พอนึกถึงใบหน้าของเหล่าสนมทั้งหลายที่มักจะ 

แต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย กับเครื่องประดับนับสิ้นชิ้นในแต่ละส่วน 

ของร่างกาย คงต้องตื่นแต่เช้าตรู่ไม่น้อย

เขาเคยศึกษามาบ้างว่าเครื่องประทินโฉมของเหล่าสตรีมีอะไรบ้าง  

สิ่งเหล่านั้นมีหลากหลายชนิด หลากหลายขั้นตอนจนเขาต้องยอมแพ้

“เพราะสตรีเหล่านั้นงดงามไม่เท่าพระองค์  จึงต้องประโคมตัว 

เสียยิ่งกว่านกหงส์หยกเพื่อให้ผู้คนสนใจไงล่ะเพคะ” ซือเมี่ยวเอ่ยยกยอ  

หยางเฟิง่เพยีงแตห่วัเราะเบา ๆ เพราะเขากไ็มไ่ดด้ใีจทีถ่กูเปรยีบเทยีบกบัสตรี 

นักหรอก
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ถึงแม้ว่าเขาจะชอบบุรุษ แต่หยางเฟิ่งก็ยังคงเป็นบุรุษอยู่ดี

“ไปกันเถอะ หากไปช้าข้าจะถูกครหาเอาได้”

เพราะตำหนักเยว่ซินของเขาอยู่ใกล้กับตำหนักหมิงจิวมากที่สุด  

ดังนั้นหากไปช้ากว่าใครแม้แต่ผู้เดียวก็มักจะถูกยกไปฟ้องหวงซ่างเสียทุกครั้ง  

เมือ่กอ่นเขาตอ้งไปคกุเขา่ขออภยัจากหวงตีเ้นือ่งจากละเลยหนา้ที่ เพยีงเพราะ 

ไปช้ากว่าอันกุ้ยเฟยอยู่หลายครั้ง

แต่วันนี้เขาก็ไม่ได้หวาดกลัวเลยสักนิด

เด็กรับใช้ทั้งสองหัวเราะเบา ๆ เพราะหากคำนวณเวลาแล้วนี่ก็เลยมา 

เกือบสองเค่อ1 แต่หวงโฮ่วประกาศไปแล้วว่าวันนี้จะไปยังตำหนักหมิงจิว 

ดังนั้นเหล่าสนมนางในทั้งหลายจึงทำได้แค่คุกเข่าคารวะอากาศรออยู่กับที่ 

จนกว่าหวงโฮ่วจะประทับยังที่นั่งและกล่าวให้นั่งยังที่ของตนจึงจะสามารถ 

ลุกขึ้นได้

หยางเฟิ่งก้าวเดินอย่างช้า  ๆ ไม่รีบร้อน ชมนกชมไม้ชมทัศนียภาพ 

ไปเรื่อย เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไร และหากจะมีใครนำไปฟ้องซีหยางเทียน  

เขาก็พร้อมจะตอบโต้เช่นกัน

“หวงโฮ่วเสด็จ!!”

ขันทีหน้าตำหนักกล่าวเสียงดังพร้อมกับร่างของอันหยางเฟิ่งที่แสร้ง 

เดินเชื่องช้ากว่าปรกติไปยังที่นั่ งประธานซึ่ งตั้ งอยู่กลางท้องพระโรง  

เหล่าสนมนางในต่างพากันยืนตัวตั้งหลังตรง ยามเมื่อดวงตาดุจหงส์ลากผ่าน 

หัวใจพวกนางล้วนเต้นแรงอย่างหาสาเหตุไม่ได้

ความรู้สึกนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าครั้งแรกที่ได้พบหวงซ่างเสียอีก!!

ดวงหนา้หลอ่เหลามรีอยยิม้ประดบันอ้ย ๆ ยามเดนิผา่นเหลา่สนมเอก 

ทั้งสี่เขาเหลือบมองอันลี่เซียนเล็กน้อย นางดูอ่อนแอราวกับจะล้มได้ทุกเมื่อ  

ไม่รู้ว่าคุกเข่ามาเป็นเวลาเท่าใด  แต่เขาก็ยอมรับว่าพึงใจไม่น้อยที่คนดู 

เจ็บปวด

“คารวะหวงโฮ่ว ขอทรงพระเจริญหมื่น ๆ ปี”

1 ประมาณ 30 นาที
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เสียงทำความเคารพดังทั่วทั้งท้องพระโรงเมื่อหยางเฟิ่งประทับยัง 

ตำแหน่งของตนเอง เขาโบกมือพร้อมกับกล่าวด้วยรอยยิ้ม

“พวกเจ้าตามสบายเถิด”

สิ้นเสียงเหล่าสนมหลายคนก็รีบนั่งลงยังเก้าอี้ของตน พวกนางรู้สึก 

เจ็บและเมื่อยขาไม่น้อย ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดวันนี้พื้นที่เคยปูพรมอ่อนนุ่ม 

บัดนี้เหลือเพียงแต่พื้นหินอ่อนงดงามดั้งเดิมของตำหนักหมิงจิว ยามคุกเข่า 

หากไม่ใช่ว่ามีกระโปรงตัวหนารองรับไว้คงรู้สึกทรมานขึ้นไปอีก

“เปิ่นกงได้ยินว่าเมื่อคืนหวงซ่างเสด็จยังตำหนักของอันกุ้ยเฟย”

เสียงทุ้มนุ่มเอ่ยขึ้นมาอย่างเรียบเฉย ไม่ได้มีความเสียใจอย่างที่เคย 

เป็นมาเสมอ ทำให้เหล่าสนมหลายคนสนใจ ปรกติแล้วหวงซ่างก็มักจะ 

เสดจ็ตำหนกัลีอ่นิของพระสนมอนักุย้เฟยอยูเ่สมอ แตห่วงโฮว่ไมเ่คยจะใสใ่จ  

ครานี้กลับเรียกหาคนเป็นอันดับแรก

“เพคะ หวงซ่างทรงแวะมาเยี่ยมเยียนหม่อมฉันอย่างที่ทำเป็นประจำ  

ทั้งยังค้างคืนด้วย” นางกล่าวพร้อมแสร้งทำท่าทางเขินอาย หยางเฟิ่งเห็น 

ดังนั้นก็อยากจะอาเจียนออกมาไม่น้อย

“น่าประหลาด ทั้งที่หวงซ่างไปตำหนักเจ้าแทบจะทุกคืน ทว่าผ่านมา 

หลายปีข้ากลับยังไม่เห็นองค์ชายหรือองค์หญิงน้อยจากเจ้าเลยแม้แต่ 

คนเดียว”

จักรพรรดินีหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงเชิงหยอกล้อ ทว่ากลับเสียงดัง 

ฟังชัดและประโยคที่กล่าวออกมาล้วนเหยียดหยามอันลี่เซียนทุกถ้อยคำ  

เพราะไม่มีใครสามารถตำหนิองค์จักรพรรดิได้ ดังนั้นคำกล่าวทุกประโยค 

ล้วนตำหนิอันกุ้ยเฟย

แต่อันลี่เซียนหรือจะยอมแพ้ให้กับหยางเฟิ่ง

“นี่ท่านกล้าตำหนิหวงซ่างหรือ!”

นางโยนเรื่องใส่หยางเฟิ่งแทน แต่มีหรือที่หยางเฟิ่งจะไม่โต้กลับ

“เปิ่นกงจะกล้าตำหนิหวงซ่างได้อย่างไร หงซูเฟย หลี่เจาอี๋ และ 

หวางไฉเหรินล้วนมีธิดาตัวน้อยวิ่งเล่นอยู่ในพระราชวัง นี่มิใช่ว่าเจ้าไม่มี 

ความสามารถเองหรอกหรือ”
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อันลี่เซียนหน้าม้าน  เหล่าสนมนางในหลายคนพากันซุบซิบและ 

หัวเราะเยาะ หวงซ่างกับซูเฟยและเหล่าสนมอื่น ผ่านคืนวสันต์กันเพียง 

ไม่กี่ครั้งทว่ากลับมีองค์หญิงน้อยออกมาวิ่งเล่นอยู่ถึงสามคน แต่อันกุ้ยเฟย 

ที่แทบจะครอบครองหวงซ่างไว้ทุกคืนกลับไม่มีบุตรธิดาเลยแม้แต่คนเดียว  

เท่านี้ก็รู้แล้วว่าความผิดเป็นของผู้ใด

อันลี่เซียนไม่สามารถทำอะไรได้ นางได้แต่กำมือแน่นจนเล็บจิก 

เข้าเนื้อเนียน ดวงตาคมโตมองหยางเฟิ่งอย่างเคียดแค้น ซึ่งหยางเฟิ่งก็ไม่ได ้

หวาดกลัว กลับมองนางเหยียดหยามอย่างที่ไม่เคยทำ นี่เป็นครั้งแรก 

ที่ลี่เซียนรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยกว่าชายน่ารังเกียจผู้นี้!

“หากเจ้ายังคงมองเปิ่นกงเช่นนี้อีก  เปิ่นกงจะให้คนควักลูกตาที่ 

น่าขยะแขยงนั่นทิ้งเสีย” เอื้อนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มหวาน ทว่าน้ำเสียงกลับ 

ทรงอำนาจ ถ้อยคำโหดร้ายจนเหล่าสนมน้อยใหญ่พากันตัวสั่นด้วยความ 

หวาดกลัว ไม่กล้าเหลือบตามองผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นรองเพียงหวงซ่างเท่านั้น

พวกนางเกือบลืมไปแล้วว่าอันหยางเฟิ่งผู้นี้มีอำนาจมากเพียงใด  

แม้แต่สิทธิ์ในการนั่งบัลลังก์มังกร คนผู้นี้ก็มีเช่นกัน

“เห็นแก่ที่ เจ้าปรนนิบัติหวงซ่างมาอย่างดีตลอด  เปิ่นกงก็มีของ 

จะมอบให้เจ้า เป็นของกำนัลที่ทำหน้าที่ได้อย่างดี มารับไปสิ”

หยางเฟิ่งผ่อนคลายบรรยากาศกดดันที่จงใจใช้มันข่มอันกุ้ยเฟยลง  

พร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน หากไม่เคยได้ยินประโยคก่อนหน้า 

คนคงคิดว่าหวงโฮ่วผู้นี้โอบอ้อมอารีอย่างที่เป็นมาเสมอ

อันลี่เซียนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากแรงกดดันเมื่อครู่เผลอก้าวไป 

รับของอย่างเหม่อลอย นางไม่เคยคิดมาก่อนว่าอันหยางเฟิ่งจะลุกมาตอบโต ้

ตนเอง คนผู้นี้มีเขี้ยวเล็บยิ่งกว่าที่นางคิดเอาไว้มากนัก และนางไม่อาจรู้ 

ได้เลยว่าอันหยางเฟิ่งยังมีอะไรที่เก็บซ่อนไว้อยู่อีก

เห็นทีเรื่องนี้นางคงจะต้องหาทางฟ้องหวงซ่างเสียแล้ว!

“ว้าย!!!”

สัมผัสเย็นเยียบที่ฝ่ามือทำให้สติของนางกลับมา แต่ก็ต้องกรีดร้อง 

เมื่อเห็นของกำนัลที่จักรพรรดินีของแผ่นดินมอบให้
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“นะ...นี่มันอะไรกันเพคะ!”

ของสิ่งนั้นแวววาวสะท้อนแสงเทียนราวกับอัญมณี ลวดลายแกะสลัก 

อย่างประณีตสมจริง

“คางคกอย่างไรล่ะ”

และเพราะสมจริงเกินไปนั่นแหละมันจึงน่าขยะแขยงไม่น้อย

“หมายความว่าอย่างไร ท่านกลั่นแกล้งข้าหรือ!”

ลี่เซียนร้องเสียงดัง เธอไม่คิดจะยอมรับเด็ดขาด

“ขา้จะกลัน่แกลง้เจา้ไดอ้ยา่งไร ขา้กำลงัอวยพรเจา้ตา่งหาก ใชห่รอืไม ่

เต๋อเฟย”

หยางเฟิ่งเอ่ยด้วยใบหน้าเรียบเฉย ราวกับไม่ได้ทำผิดอันใด แต่ 

ผู้ถูกเรียกกลับสะดุ้งขึ้นมาเล็กน้อย นางนั่งอยู่เฉย  ๆ  แต่ทำไมถึงถูกโยง 

ไปได้เล่า

วั่นเต๋อเฟย หรือนามเดิมคือวั่นฮวา นางเป็นหญิงสาวที่บริสุทธิ์ที่สุด 

ในวังหลังแห่งนี้อย่างแท้จริง เพราะถูกแต่งเข้ามาด้วยเหตุผลทางการเมือง  

นางจึงเป็นอีกคนที่ไม่เคยได้ร่วมหลับนอนกับองค์จักรพรรดิแม้แต่ครั้งเดียว

“ถูกต้องเพคะ”

“ถูกอย่างไร!”

ลี่เซียนยังคงไม่ยอมแพ้ คราวนี้แววตาโกรธแค้นของนางจับจ้อง 

มายังพระสนมเอกผู้ได้ชื่อว่ามีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นเลิศที่สุดในแผ่นดิน 

ต้าเฉิง

“คางคกเป็นเครื่องรางมงคลสำหรับแม่เรือน เพราะออกลูกออกหลาน 

ได้มากมาย ผู้คนจึงพกไว้เป็นเครื่องรางสำหรับการขอลูกขอหลาน”

แต่อีกนัยหนึ่ง คางคกก็เป็นเดรัจฉานที่ถูกแทนความหมายสำหรับ 

ผู้ที่ไม่เจียมตน...

ประโยคนี้วั่นเต๋อเฟยไม่ได้กล่าวออกไป

“ใช่แล้ว เปิ่นกงจึงได้มอบให้เจ้าเสียหลายตัว เพื่อที่เจ้าจะได้มอบ 

องค์ชายองค์หญิงให้กับหวงซ่างเสียหลาย  ๆ  คน” ในพานทองคำปรากฏ 

เปน็คางคกแกว้หกตวั มทีัง้ตวัเลก็และตวัใหญค่ลา้ยกบัเปน็ครอบครวัคางคก  
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ทว่าของที่หวงโฮ่วมอบให้ หากนางไม่รับก็จะถูกรายงานกับหวงซ่างเอาได้  

เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติหวงโฮ่ว

อันกุ้ยเฟยได้แต่กัดฟันรับมา นางกล่าวขอบคุณหยางเฟิ่ง ทั้งที่ในใจ 

เคียดแค้นเหลือคณา

“ถา้จะใหด้คีวรตัง้ไวใ้นหอ้งบรรทมหรอืหวัเตยีงเพือ่ใหไ้ดผ้ลมากทีส่ดุ”

วั่นฮวากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังจนอันลี่เซียนรู้สึกหวั่นไหว หรือบางท ี

อาจจะเป็นเรื่องดีงั้นหรือ เต๋อเฟยไม่เคยพูดปดเรื่องนี้นางรู้ดี และอีกฝ่าย 

ก็ไม่ได้มีอันใดที่เป็นปัญหากับนาง บางทีน่าจะลองเชื่อดู

แท้จริงแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ลี่เซียนรู้สึกเจ็บใจมาตลอด ยิ่งกว่า 

การที่ไม่ได้ตำแหน่งมารดาของแผ่นดินเสียอีก นางหลับนอนกับหวงซ่าง 

มากกว่าสนมนางในอื่น ๆ ทว่านางกลับไม่สามารถมอบโอรสให้กับหวงซ่างได้  

หากนางมีโอรสคนแรก บางทีตำแหน่งที่นางใฝ่ฝันก็อาจจะเป็นของนาง 

โดยง่าย

แม้จะให้หมอหลวงกี่คนตรวจ ดื่มยาบำรุงมากมาย ก็ยังไม่อาจ 

ตั้งครรภ์ได้ นางไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าเพราะอะไร

แต่หยางเฟิ่งรู้

บางทีมันคงจะเป็นบาปกรรมที่นางทำไว้

สนมนางในหลายคนที่ต้องนำชีวิตมาทิ้งไว้เพียงเพราะความริษยา 

ของอันลี่เซียน เด็กน้อยหลายคนที่ถูกพรากชีวิตไปตั้งแต่ยังไม่เป็นคน  

เพียงเพราะลี่เซียนกลัวว่าจะมีใครให้กำเนิดองค์ชายใหญ่ก่อนนาง

และแน่นอนว่าหยางเฟิ่งก็จะไม่ยอมให้นางได้สมหวังอีกต่อไป

ของหวานหน้าตาสวยงามน่ารับประทานถูกยกเข้ามาวางเบื้องหน้า 

ของเหล่าสนมทั้งหลาย ชาดอกไม้หายากถูกรินมอบให้ทุกคน กลิ่นหอม 

สร้างความอยากอาหารทั่วท้องพระโรง รสชาติของขนมดีเลิศจนไม่อาจ 

วางมือได้ลง

หยางเฟิ่งทำเพียงจิบน้ำชาและรับขนมหวานเพียงไม่กี่คำ รอยยิ้ม 

ร้ายกาจถูกบดบังด้วยถ้วยชาลวดลายงดงาม  ดวงตาเรียวปรายมอง 

อันลี่เซียนที่ดื่มกินอย่างมีความสุข  ขณะที่ฟังเหล่าสนมนางในรายงาน 
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สิ่งต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ยิ่งนางดื่มกินมากเท่าใด รอยยิ้มของหยางเฟิ่งก็กว้างขึ้นเท่านั้น

“ตอนนี้ก็ผ่านไปหลายชั่วยามแล้ว พวกเจ้ากลับตำหนักไปพักผ่อน 

เถิด ส่วนขนมและชาในวันนี้หากพวกเจ้าพึงพอใจก็แจ้งกับคนครัวประจำ 

ตำหนักใหญ่ไว้ แล้วเปิ่นกงจะให้ห้องเครื่องที่ตำหนักใหญ่ส่งไปให้”

หยางเฟิ่งลุกขึ้นยืน ฟังเสียงทำความเคารพ

ร่างสูงโปร่งหยุดยืนเบื้องหน้าของอันลี่เซียน  เนตรดำขลับลึกล้ำ 

จ้องมองใบหน้างามล่มเมืองของผู้มีศักดิ์เป็นน้องสาวต่างมารดา ก่อนจะ 

ไล่มองลงมาที่หน้าท้องแบนราบของนาง ริมฝีปากคลี่ออกเป็นรอยยิ้ม 

เหยียดหยามเพียงชั่วพริบตา ก่อนจะก้าวเดินออกไปท่ามกลางสายตาสงสัย 

ของผู้คน

อันลี่เซียน...ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสของการถูกวางยาสักครั้ง
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