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ค�ำน�ำ

หลงัจากทีฝ่อูวิน๋พาทกุท่านเหาะเหนิไปเผชญิกบัความสนุกตืน่เต้นกนัถงึสองเล่ม

แล้ว ในเล่มน้ีเร่ืองราวหลกัๆ ยงัคงด�าเนินอยูใ่นวังศาสตร์กนัต่อค่ะ แต่ทีเ่พิม่เติมมาน้ัน

ก็คือศัตรูหน้าเก่าของซูเพียนจื่อ และ 'ศัตรูหน้าใหม่' ที่เป็นเภทภัยต่อทุกชีวิตบน 

ดินแดนพันเมฆา ความเข้มข้นของเน้ือหาในเล่มน้ีจึงไม่ต้องบอกเลยว่ามากกว่า 

สองเล่มก่อนขนาดไหน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของพระ-นางที่แม้จะยังไม่ได้ลึกซึ้ง 

แต่ก็คืบคลานก้าวหน้าขึ้นไปทุกที

เพราะความอยากเอาชนะเจิ้งเฮ่าอี้ท�าให้ซูเพียนจื่อในนามของหลิ่วเชียนหวง 

ท�าข้อสอบถงึเจ็ดวิชา มหิน�าซ�า้ยงัได้คะแนนเตม็ทัง้หมดเสยีด้วย ทว่าราวกับนางตงิว่า

ตนเองยังมีช่ือเสียงไม่พอ จึงถึงกับ 'ยอมสละลมปราณในร่างจนหมดสิ้น' เพื่อช่วย

ศิษย์ปลายแถวของวังศาสตร์ผู้หน่ึงไว้ ส�าหรับทุกผู้คนมองนางราวกับเทพธิดาจาก

สวรรค์ช้ันฟ้าไปแล้ว มีเพียงเจิ้งเฮ่าอี้เท่าน้ันที่รู้สึกว่าเร่ืองราวทุกอย่างช่างดู 'แปลก'  

เพยีงแต่พอเขาต้องการจะรู้ว่านางแปลกทีใ่ด กก็ลบัยิง่มองนางลกึซึง้มากไปกว่าเดมิ

เท่าน้ัน นอกจากจะไม่เจอเบาะแสอะไรแล้ว เขายงักลบักลายเป็นไม่ถกูใจเวลาบรุุษอืน่

มาใกล้ชิดนางอกีด้วย น่ันแน่...แบบน้ีใช่พ่ายแพ้ให้ซเูพยีนจือ่แล้วหรือไม่ หากนักอ่าน

อยากทราบเร่ืองราวเหล่าน้ีโดยละเอยีดแล้วล่ะก ็โดดข้ึนหลงัเจ้าโต เจ้าสอง หรือเจ้าสาม

แล้วมาตดิตามความรักและการผจญภัยคร้ังน้ีไปพร้อมกนั

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ดวงตาของเขาจ้องเขม็งไปที่มือของเจิ้งเฮ่าอี้ซึ่งยึดกุมแขนนางอยู่ เปลวโทสะในดวงตาคู่นั้น

คล้ายต้องการจะเผาผลาญมือข้างนี้ให้กลายเป็นเถ้าธุลี

เมื่อเห็นสายตาของอีกฝ่าย เจิ้งเฮ่าอี้ก็ชักมือกลับอย่างเรียบเฉย คลี่ยิ้มเป็นเชิงขออภัยต่อ 

ซเูพียนจือ่ จากน้ันก็ผายมอืเป็นความหมายให้นางไปหาท่ีน่ัง โดยทีเ่ขาไม่แม้แต่จะไยดคีนซุม่ซ่ามผูน้ัน้

พอรู้ว่ามือของเขาชักกลับไปแล้ว ซูเพียนจื่อค่อยรู้สึกผ่อนคลายลงเล็กน้อย เมื่อครู่ตอนที ่

มอืของเขาพลนัยึดกุมแขนนาง สาวน้อยรูส้กึราวกับถูกลวกด้วยเหลก็เผาไฟ ท้ังเนือ้ท้ังตวัล้วนผดิปกติ 

ไปหมด

ท้ังท่ีเห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้ออกแรง และไม่มีประสงค์ร้ายใดๆ ทว่านางกลับควบคุมอาการ 

ตอบสนองของตนเองไม่ได้เอาเสียเลย

นี่นางเป็นอะไรไปกันแน่



✱ ซูเพียนจื่อ  เข้าตระกูลแพทย์ด้วยช่ือ 'หลิ่วเชียนหวง' ความงาม 

บนใบหน้าเปลี่ยนเป็นพิลาสกระจ่างตา พรสวรรค ์

ขั้นกายทิพย์ไม้วัฒนะ

✱ เจิ้งเฮ่าอี้  มีความสามารถและพรสวรรค์เหนือใคร บิดาผู้เป็น

ประมขุตระกลูจงึได้ฝากความหวังไว้กับเขา สิง่ทีฝึ่กปรือ

ล้วนเป็นยอดวิชาระดับสูงสุด อีกทั้งยังได้ครอบครอง 

'มงกุฎเที่ยงธรรม' ด้วย

✱ หลิ่วมู ่  หลานปู่ของผู้อาวุโสหลิ่ว หนุ่มน้อยผมยาวประบ่า

หน้าตาสุภาพ ทว่าอุปนิสัยใจร้อนยิ่ง

✱ หลิ่วเวิน  บตุรหลานสกลุหลิว่สายรอง มคีวามอ่อนโยนกว่าผูอ้ืน่

ขั้นหนึ่ง อีกทั้งยังยิ้มเก่งมาก

✱ เฉินหลิง  หนอนหนังสือที่ชอบฝึกดาบผู้หน่ึง ตอนสอบเชิงบุ๋น 

ท�าข้อสอบไปสามวิชารวด ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้ใด

✱ อวิ๋นชิงอิ่ง  ยอดหญงิผูล้อืนาม รูปโฉมของนางงามสง่าอ่อนหวาน 

ทว่าวาจาซ่อนหนามแหลมทิ่มแทงผู้อื่นเสมอ

✱ ทังเซิ่งหยาง  บุตรหลานอัจฉริยะทายาทตระกูลขุนพลสวรรค์ ชอบ

ท้าประลองกับเจิ้งเฮ่าอี้ รักใคร่อวิ๋นชิงอิ่งด้วยใจจริง

แนะน�ำตัวละคร



สถานะ : ตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรม

ที่ตั้ง : ถ�้าพันจิ้งจอก

บรรพชน : เซียนไร้จริง สมญานามเทพเจ้าแห่งกลลวง

สัญลักษณ์สายโลหิต : จันทร์เสี้ยวสีม่วง

สถานะ : ตระกูลฝ่ายเป็นกลาง

ที่ตั้ง : ภูเขาซิ่งหลิน

บรรพชน : เซียนแพทย์

สัญลักษณ์สายโลหิต : ใบไม้สี่แฉกสีเหลืองทอง

ตระกูลสิบแปดมงกุฎสกุลซู

ตระกูลแพทย์สกุลหลิ่ว
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เม่ือซูเพียนจื่อกับฝูอว๋ินกลับถึงเรือนพักสามชั้นของตระกูลแพทย์ 

ด้านในยังคงจุดไฟสว่างไสว หลิ่วมู่กับหลิ่วเวินล้วนก�าลังคอยนางอยู่  

แม้แต่เฉินหลิงพอได้ยินเสียงว่านางกลับมาแล้ว เขาก็ยังวิ่งปราดลงจาก

ชั้นสองมาอย่างรวดเร็ว

"เชียนหวง พวกเขาบอกกันว่าเจ้าท�าข้อสอบเชิงบุ๋นไปตั้งเจ็ดวิชา  

เป็นความจรงิใช่หรอืไม่" เฉนิหลงิมสีหีน้าเคร่งขรมึ ไม่ได้ยินดีเท่าไรนัก

หลิ่วมู่กับหลิ่วเวินก็มีสีหน้าหนักอึ้งเช่นเดียวกัน

"ใช่แล้ว" ซเูพียนจือ่ตอบอย่างแปลกใจ เช่นนีย้อดเย่ียมมากไม่ใช่หรอื 

เหตุใดจงึท�าหน้าม่อยหน้ามุย่กันเช่นนัน้เล่า

หลิ่วมู่อดไม่ได้ต้องปิดหน้าพูด "ข้อสอบนั่นน่ะ ไม่ใช่ย่ิงท�าเยอะ 

ก็ยิ่งดีหรอกนะ มันต้องดูที่ผลคะแนน..."

"ผลคะแนนก็น่าจะใช้ได้" ซูเพียนจื่อพูดอย่างขบขัน...หรือพวกเขา 
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นึกว่านางเขียนไปมั่วซั่ว? อย่ามาลบหลู่สติปัญญาของนางแบบนี้จะได้

หรือไม่

"ใช้ได้นี่หมายถึง..." หลิ่วเวินเอ่ยถามอย่างลังเลอยู่บ้าง

"แน่นอนว่าหมายถึงคะแนนเต็มน่ะสิ" เดิมทีซูเพียนจ่ือนึกว่าจะม ี

งานเลีย้งฉลองใหญ่โต ไม่คาดคิดเลยว่าทัง้สามคนจะน่ีไม่เชือ่มัน่ในความ

สามารถของนางถึงเพียงนี้ ช่างน่าหงุดหงิดใจยิ่งนัก นางสอบตรากตร�า 

มาท้ังวัน ผลสดุท้ายแม้แต่งานเลีย้งมือ้ค�า่ก็ยังไม่มี

"เจ้าบอกว่าท�าคะแนนเตม็ได้ท้ังเจด็วิชาเชยีวหรอื!" หนุ่มน้อยสามคน

แทบจะประสานเสียงตะโกน ในเสียงนั้นอัดแน่นด้วยความรู้สึกยากจะ 

ท�าใจเชื่อได้

"ก็น่าจะใช่ พรุง่นีผ้ลสอบออกมาพวกเจ้าก็ได้รูเ้องไม่ใช่หรอื แต่ว่า

ตอนนี้...ท้องข้าหิวมากเลย..." ซูเพียนจื่อพูดอย่างจนใจ

เมื่อก่อนอยู่ที่ถ�้าพันจิ้งจอกยังมีซูเจินเจินเตรียมของอร่อยไว้ให้นาง 

เห็นทว่ีาการอยู่ร่วมชายคากับหนุม่รปูงามก็ใช่ว่าจะเป็นเร่ืองดถึีงเพียงนัน้ 

ไม่สู้อยู่ร่วมกับแม่นางที่เป็นกุลสตรีท�าอาหารเก่งจะมีความสุขกว่า

ถึงอย่างไรหนุ่มรูปงามก็ไม่อาจกินแทนข้าวได้อยู่ดี เฮ้อ...

"คุณหนูเชียนหวง? ข้า...ข้าท�าอาหารไว้ แต่ไม่รู้ว่าจะถูกปากเจ้า 

หรือไม่..." เสียงอ่อยๆ แว่วมาจากมุมหน่ึงของโถงใหญ่ นั่นคือป้าซ ู

ผู้มาอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราวนั่นเอง

ในมือนางประคองถาดมาด้วยหนึ่งใบ บนนั้นมีกับข้าวสามอย่าง 

และน�้าแกงอีกหนึ่งอย่าง ดูหน้าตาไม่เลวทีเดียว

ซเูพียนจือ่รบีว่ิงไปรบัถาดแล้วพูดว่า "ท่านไม่ค่อยสบาย มาล�าบาก
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เช่นนี้ได้อย่างไรกัน"

นางอยากใช้สอยซูถงบุตรชายของอีกฝ่ายให้ช่วยงานก็จริง แต่ 

ไม่เคยคิดให้อีกฝ่ายมาเป็นคนรับใช้ของนางสักหน่อย

ป้าซูเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม "ข้าอยู่ว่างไม่ได้น่ะ แต่ก็ท�าได้แค่เรื่อง 

เลก็น้อยน้ีเท่าน้ัน เจ้ารบีกินตอนร้อนๆ เถอะ ดูว่าพอจะถูกปากหรอืไม่"

ซเูพียนจือ่หิวโหยแทบแย่แล้ว จงึกินอาหารหมดเกลีย้งแทนค�ายกยอ

หลงัจากซเูพียนจือ่ตรวจจนแน่ใจว่าร่างกายของป้าซไูม่มอีะไรน่าห่วง 

การเคลือ่นไหวอย่างพอเหมาะจะไม่ส่งผลเสยีต่อนาง ซเูพียนจือ่ก็ไม่ห้ามนาง

ท�าอาหารอกี เพียงก�าชบัว่าหากรูสึ้กไม่สบายข้ึนมา ห้ามนางท�าต่อเดด็ขาด 

ต้องเรยีกหนุ่มรูปงามทัง้สามมาตรวจอาการให้โดยเรว็ท่ีสดุ

แม้สิ่งที่ซูเพียนจื่อพูดเก่ียวกับการสอบจะท้ิงความฉงนไว้เต็มท้อง 

พวกหลิ่วมู่ แต่ก็ไม่เหมาะที่พวกเขาจะซักไซ้นางต่อ จึงได้แต่ท�าหน้ายุ่ง 

เดนิแยกย้ายกันไปพักผ่อน

หลายวันถัดจากน้ีจนถึงตอนท่ีซูเพียนจื่อจะไปเข้าเรียนจริงตาม 

วิชาที่เลือกไว้ นางล้วนไม่มีเรื่องส�าคัญอะไร จึงตัดสินใจจะฉวยเวลา 

ช่วงนี้ท�าให้ทุกคนคุ้นชินกับเหล่าสัตว์อสูรของนาง พร้อมทั้งทดลองให ้

พวกเจ้าทองใหญ่ลงน�้าไปจับปลาเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องเสบียงอาหาร แต่

หากท�าไม่ได้จริงๆ นางก็จ�าต้องส่งพวกมันไปฝากเลี้ยงไว้ที่อื่นแล้ว

เนื่องจากวันนี้เหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกิน นางกินอาหารค�่าเสร็จ 

ไม่นานก็รู้สึกแสนอ่อนล้า จึงกลับห้องไปทิ้งตัวลงนอนทันที

การนอนในครานี้สาวน้อยหลับลึกย่ิง จวบจนฟ้าสว่างจ้าแล้วก็ยัง 
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ไม่รูส้กึตวั สามวันท่ีผ่านมานางจดจ่ออยู่กับการท่องจ�าและท�าความเข้าใจ

ต�าราเตรยีมสอบท่ีเฉนิหลงิน�ามาให้ แรงใจทีทุ่่มเทไปนัน้คนทัว่ไปยากจะ 

คิดภาพตามได้จริงๆ นางแทบจะหลับฝันเป็นเน้ือหาในต�าราเลยด้วยซ�้า 

ระดับความตึงเครียดนี้ยังเหนือกว่าการท่องหนังสือสอบในโรงเรียนเก่า

เกือบหลายเท่าตัว

เม่ือก่อนตอนอยู ่บนดาวโลก แม้ความจ�ากับความสามารถ 

ในการเรยีนรูข้องนางไม่ได้เก่งกาจเท่าตอนนี ้แต่นางก็มเีวลาหน่ึงภาคเรยีน

เตม็ๆ ไปศกึษาความรูข้องทกุวิชาให้ปรโุปร่ง ผดิกับครัง้นีท้ีไ่ด้เวลามาเพียง

สามวัน

หากไม่ใช่เพราะคลายผนึกแล้วท�าให้คณุสมบตัขิองนางเพ่ิมพูนข้ึน

อีกก้าวใหญ่ นางก็ไม่มีทางรับมือไหวเด็ดขาด

พวกหลิ่วมู่สามคนไม่กล้ารบกวนนาง พอเช้ามาจึงชวนกันวิ่งไปดู 

ผลคะแนนที่โถงท�าการก่อน

นอกโถงท�าการมศีษิย์ท่ีเมือ่วานเข้าสอบพร้อมซเูพียนจือ่มารวมตวักัน

แล้วไม่น้อย แต่ละคนล้วนมสีีหน้าเคร่งเครยีดขณะรอคอยท่านครูตรวจทาน

ข้อสอบครั้งสุดท้ายแล้วมาติดประกาศผลคะแนน

นอกจากผู้เข้าสอบแล้ว แถวน้ันยังเต็มไปด้วยเหล่าศิษย์ท่ีผ่านมา 

ชมความครกึครืน้ เมือ่วานซเูพียนจือ่แสดงออกในการสอบเชงิบู๊ได้โดดเด่น

เหลอืเกิน ว่ากันว่าถัดจากน้ันยังได้ไปพบจ้าววังเพ่ือยืนยันระดับสติปัญญา

เชิงยุทธ์ในขั้นสุดท้าย เห็นทีต่อให้ไม่ใช่ขั้นเจ็ด นางก็ต้องได้ข้ันหก 

เป็นอย่างน้อย ไม่รู้ว่าผลสอบเชิงบุ๋นของนางจะเป็นอย่างไรบ้าง

ศษิย์ท่ีทนรอไม่ไหวจ�านวนหน่ึงจงึเริม่สืบข้อมลูเบือ้งต้นจากคนทีเ่ข้าสอบ
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สนามเดยีวกับนาง

"เจ็ดวิชา? เจ้าว่าหลิ่วเชียนหวงนางท�าข้อสอบเสร็จตั้งเจ็ดวิชา 

เชียวหรือ!" ศิษย์คนหน่ึงได้ฟังค�าตอบจากปากเคอเหาแล้วก็อดร้อง 

เสียงดังไม่ได้

หลินเฟิงศิษย์ใหม่อีกคนที่อยู่ด้านข้างเอ่ยเสริม "ในเจ็ดวิชานั้น  

ไม่มีข้อสอบวิชาแพทย์เลยนะ"

เหล่าศิษย์ที่เฝ้ารออยู่นอกโถงท�าการต่างก็ส่งเสียงกันเกรียวกราว  

นี่หลิ่วเชียนหวงก�าลังท�าอะไรกันแน่

หลิว่มู ่หลิว่เวิน กบัเฉินหลงิพลันสบตากันไปมา ลอบรูส้กึเคร่งเครยีด 

ในใจอย่างช่วยไม่ได้ เรือ่งน้ีแพร่สะพัดออกไปเมือ่ไร หากข้อสอบท้ังเจด็วิชา 

ของเชยีนหวงล้วนได้คะแนนไม่เลวก็แล้วไป แต่ถ้าเกดิสอบตกขึน้มา นาง 

ได้กลายเป็นตัวตลกแน่ๆ ทกุคนต้องหาว่านางไม่เจยีมตัว กินมากจนเคีย้ว 

ไม่ละเอียด*

ไม่ทันไรในกลุ่มศิษย์ก็มีคนหนึ่งเยาะหยันขึ้นมาแล้ว 

"นางคงนึกว่าตัวเองมีปัญญาแซงหน้าศิษย์พ่ีเจิ้งได้จริงๆ ล่ะสิท่า  

ช่างโอหังอวดเก่งสิ้นดี!"

หลิว่มูม่องตามเสยีงไป สมแล้วท่ีเป็นคูป่รบับนทางแคบ ผูพู้ดก็คอื

ศษิย์ตระกูลเทวโอสถ นามว่าเหมาโหย่วเหวย หลายปีมาน้ีตระกูลเทวโอสถ

ผงาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวังศาสตร์ก็มีศิษย์ไม่น้อยที่มาจากตระกูลน้ี  

ข้างกายเหมาโหย่วเหวยยังมบีรุษุสามคนกับสตรีหนึง่คน ทัง้หมดล้วนเป็น

คนตระกูลเทวโอสถ
* กินมากจนเคีย้วไม่ละเอยีด เป็นส�านวน หมายถึงโลภท�าสิง่ทีเ่กินก�าลงัความรับผดิชอบของตนเอง จนสดุท้าย
ท�าได้ไม่ดี
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หลิ่วมู่ขยับปากเตรียมจะเสียดสีกลับ ทว่าถูกหลิ่วเวินดึงตัวไว้ก่อน 

แม้แต่เฉนิหลงิก็ส่ายหน้าปรามเขาเช่นกัน

ถกเถียงกับผู้อ่ืนในเวลาน้ีไปก็ไม่เกิดผลดีแม้แต่น้อย มิสู้สงบค�า 

ไว้ก่อนชั่วคราว

ในมุมมองของพวกเขา เชียนหวงเปิดตัวเช่นนี้สะท้านขวัญผู้คน 

มากจรงิๆ นางได้ท�าลายผลงานสงูสดุเท่าทีเ่คยมมีาในวังศาสตร์ด้วยการ 

ท�าข้อสอบเข้าเรียนรวดเดียวถึงเจ็ดวิชา แม้แต่พวกเขาเองยังไม่ค่อย 

กล้าเชือ่ว่านางจะท�าคะแนนดอีะไรออกมาได้ ขนืตอนนียั้งต่อปากต่อค�า 

กับผู้อื่นอีก เกิดสุดท้ายผลสอบของนางไม่เป็นดังใจหวังจริงๆ ก็รังแต่จะ 

เรยีกเสยีงประณามทบัถมหนักกว่าเดิม ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดขีึน้มา

แต่หากนางสร้างปาฏิหาริย์ได้จริง ถึงตอนน้ันพวกเขาค่อยท�าให้ 

คนที่กังขาในตัวนางเหล่านี้หน้าหงายก็ยังไม่สาย

เพียงแต่...เชียนหวงจะท�าส�าเร็จจริงๆ น่ะหรือ

พอเห็นพวกหลิ่วมู่ไม่ตอบโต้ เหมาโหย่วเหวยก็ย่ิงเชื่อมั่นในสิ่งท่ี 

ใจตนคิด จึงหันไปพูดกลั้วหัวเราะกับบุรุษร่างสูงใหญ่อีกคนที่อยู่ข้างๆ  

กลุม่ตนว่า "ศษิย์พ่ีเจิง้หยาง เหน็ทีคณุหนูสกุลหลิว่จะพุ่งเป้าไปท่ีศิษย์พ่ีเฮ่าอี้ 

ฮ่าๆ พวกท่านบุตรหลานตระกูลนกัปกครองต้องระวังกันหน่อยแล้ว"

วาจาน้ีพูดด้วยน�า้เสยีงท่ีระคายห ู ไม่อ�าพรางเจตนายุแยงตะแคงร่ัว

แม้แต่น้อย ขณะเดียวกันยังพูดเป็นนัยว่าหลิ่วเชียนหวงก�าลังใช้ลูกไม้นี้ 

มาเรยีกร้องความสนใจจากเจิง้เฮ่าอีด้้วย

นับแต่เรื่องแต่งงานของอว๋ินชิงอิ่งกับเจิ้งเฮ ่าอี้ เป็นอันล่มไป  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรหลานตระกูลเทวโอสถกับตระกูลนักปกครอง 
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ก็ดิ่งฮวบ น้อยครั้งที่พบหน้าแล้วจะพูดจากันดีๆ

บุตรหลานตระกูลนักปกครองนามเจิ้งหยางผู้น้ันยังคงเยือกเย็น 

ไม่ปรปิาก ทัง้ไม่ได้แยแสเหมาโหย่วเหวยสกันิดเดยีว ผดิกับศษิย์วังศาสตร์

จากตระกูลนักปกครองอีกหลายคนท่ีอยู่ข้างกายเขา แต่ละคนล้วนมี 

สหีน้าไม่ชอบใจ เห็นชัดว่าทั้งดูแคลนเหมาโหย่วเหวย ท้ังรู้สึกไม่ค่อยดี 

กับการท้าทายอย่างโจ่งแจ้งของหลิ่วเชียนหวง

หลิว่เวินร้องทกุข์อยู่ในใจ เฉนิหลงิเองก็ส�านึกเสยีใจไม่หาย พวกเขา

ไม่น่ายุยงให้เชยีนหวงไปชงิดีชงิเด่นในการสอบเข้าเรยีนเลย หากการสอบ

เชิงบุ๋นไม่ผ่าน ต่อให้การสอบเชิงบู๊โดดเด่นสักเพียงใดก็ไม่อาจชดเชย 

ข้อบกพร่องนี้ได้

อันท่ีจริงแค่เกียรติภูมิในสนามสอบเชิงบู ๊ของหลิ่วเชียนหวง 

ก็เพียงพอจะท�าให้ผูค้นในวังศาสตร์ช�าเลอืงมองด้วยความย�าเกรง ไม่กล้า

ดูแคลนพวกเขาคนตระกูลแพทย์อีกแล้ว

เหมาโหย่วเหวยคล้ายกลวัว่าเรือ่งน้ีจะครกึโครมไม่มากพอ จงึจงใจ 

ถกความเห็นเก่ียวกับ 'ข่าวพิสดาร' ในการสอบเชิงบุ๋นครั้งน้ีเสียงดังลั่น  

ขณะที่พวกหล่ิวเวินได้แต่ออกแรงยับย้ังหลิ่วมู่ไว้ ไม่ได้ปริปากตอบโต้ 

สักค�าเดียว

"แล้วคณุหนเูชยีนหวงอัจฉรยิะผูเ้ป่ียมความสามารถของพวกเจ้าเล่า 

เหตใุดไม่เหน็นางมาเลย เพราะนางกลวัว่าคะแนนสอบเชงิบุน๋ย�า่แย่เกินกว่า 

จะพบหน้าผูค้นใช่หรอืไม่ ฮ่าๆๆ" ยามน้ีเหมาโหย่วเหวยย่ิงพูดย่ิงคะนองปาก  

ถึงข้ันพูดหาเรือ่งพวกหลิว่เวินตรงๆ เสยีเลย

"ข้าเชื่อว่าคะแนนสอบเชิงบุ๋นของศิษย์น้องเชียนหวงต้องไม่ด้อย 
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เด็ดขาด ศิษย์พ่ีผู้นี้โปรดระวังค�าพูดด้วย" เคอเหาท่ีน่ิงเงียบมาตลอด 

พลันเอ่ยปากด้วยเสียงท่ีกังวานแจ่มชัด เหล่าศิษย์ท่ีห้อมล้อมอยู่หน้า 

โถงท�าการล้วนได้ยินอย่างชัดแจ้ง

เหมาโหย่วเหวยปรายตามองเคอเหาอย่างเย็นชาก่อนแค่นเสียงฮึ 

"แค่ศิษย์ใหม่อย่างเจ้าจะรู้อะไร เห็นสตรีหน้าตาชวนมองก็กระวีกระวาด

เอาใจล่ะสิท่า"

เคอเหาโกรธจนหน้าเปลี่ยนสี ตอบกลับเสียงเยียบเย็นว่า "ตระกูล

เทวโอสถมศิีษย์ท่ีปากเปราะเยีย่งเจ้าช่างเป็นความอปัยศของวงศ์ตระกูล

โดยแท้! ข้ากับศิษย์น้องเชียนหวงเข้าสอบพร้อมกัน นางสอบเป็นเช่นไร  

ข้าย่อมรู้ชัดกว่าเจ้าแน่!"

พวกหลิว่มูล้่วนนกึไม่ถึงว่าคนนอกผูห้นึง่ยังรูจ้กัพูดจาผดุงความถูกต้อง

แทนคนสกุลหลิ่วของพวกตน หลิ่วเวินกับเฉินหลิงจึงคลายมือที่ลอบยุด 

หลิว่มูอ่อกโดยพร้อมเพรยีง

เหมาโหย่วเหวยถูกศิษย์ใหม่ผูห้นึง่ต�าหนิต่อหน้าฝูงชนก็รู้สึกเสยีหน้า

เป็นอย่างย่ิง จงึเอ่ยอย่างเคยีดแค้นว่า "เจ้าเป็นศษิย์ตระกูลใดถึงกล้าพูดจา

สามหาวเพียงน้ี ข้าว่าคนท่ีหาเรือ่งให้วงศ์ตระกูลก็คือเจ้าถึงจะถูก!"

วาจาของเขาแฝงซึ่งค�าเตือน ด้วยถือตัวว่าตอนน้ีตระกูลเทวโอสถ 

มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ จึงต้องการให้เด็กใหม่นี่หัดดูทิศทางลมเสียบ้าง

"เหมาโหย่วเหวย พวกข้าตระกูลนักหลอมโลหะแม้ไม่นับเป็น 

กลุ่มอิทธิพลแถวหน้าอะไร แต่ก็ไม่ถึงขั้นกลัวจะมีเรื่อง หากเจ้ารู้สึกว่า

ญาติผู้น้องของข้าพูดไม่ถูกต้อง ก็มาถกเหตุผลกับข้าได้อย่างเต็มที่"

สิน้เสยีงพูด บุรษุร่างก�าย�าสงูใหญ่ดุจเจดีย์เหลก็ผูห้นึง่ก็เดนิก้าวยาว
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ตรงมา เส้นผมของเขายาวจรดเอว เห็นชัดว่าเป็นผู้แข็งแกร่งข้ันเปล่ียน 

เส้นลมปราณ ศิษย์ในวังศาสตร์ทีม่พีลงัวัตรถึงขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณนัน้

ไม่ต่างจากขนหงส์เขากิเลนที่แสนหายาก ทุกคนเพียงมองปราดเดียว 

ก็จ�าได้ว่าเขาคือจินเยี่ยนบุตรหลานตระกูลนักหลอมโลหะ

ขมุก�าลงัของตระกูลนักหลอมโลหะแม้ไม่อาจเทียบตระกูลเทวโอสถ 

ทว่าก็จัดอยู่อันดับต้นๆ ในบรรดาตระกูลโบราณทั้งหลาย

พวกเขาเชี่ยวชาญการหลอมขึ้นรูปโลหะ ศัสตราชั้นเลิศส่วนใหญ่ 

ล้วนตีขึ้นจากมือของพวกเขาทั้งสิ้น ต่อให้เป็นตระกูลใหญ่แถวหน้าก็ยัง 

ไม่กล้าบุม่บ่ามไปตอแยพวกเขา

เคอเหาแม้ไม่ใช่บตุรหลานสายหลกัของตระกูลนักหลอมโลหะ ทว่า

ฟังจากน�า้เสยีงของจินเย่ียนแล้วย่อมรูว่้าทัง้สองมคีวามสมัพันธ์ท่ีใกล้ชดิกัน

มากทเีดยีว เหมาโหย่วเหวยมปัีญญาเล่นงานเคอเหา แต่ไม่กล้าไปหาเรือ่ง

จนิเย่ียน จงึได้แต่แค่นหัวเราะสองทีก่อนตอบ

"ท่ีแท้ก็เป็นเครือญาติในตระกูลของศิษย์พ่ีจิน มิน่าน�้าเสียงจึงได้

แขง็กร้าวเช่นน้ี ถอืว่าข้าศิษย์น้องมตีาหามแีววไม่ก็แล้วกัน"

พอเอาวงศ์ตระกูลไปกดข่มผูอ้ืน่ไม่ส�าเรจ็ เหมาโหย่วเหวยก็รบีเปลีย่น 

น�า้เสยีง ท�าราวกับคนตระกูลนกัหลอมโลหะเป็นฝ่ายรังแกเขาเสียอย่างนัน้

จนิเย่ียนขมวดหวัค้ิว ไม่เหน็เหมาโหย่วเหวยอยู่ในสายตาอกี เพียง

หมุนตวัไปตบบ่าเคอเหา "เหตุใดเจ้าว่ิงออกมาคนเดยีวไม่รอข้าก่อนเล่า"

เคอเหานวดคลึงหัวไหล่ที่หวิดจะถูกญาติผู้พ่ีตบทรุดพลางตอบ 

ปนย้ิมเจื่อน "ข้าก็แค่มาดูผลคะแนนเท่าน้ัน ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร 

สักหน่อย"
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จนิเย่ียนเหน็ว่าความสนใจของคนท้ังหมดเบนไปทางอืน่แล้ว ค่อย

หยอกล้อเคอเหาเสยีงเบา "หลิว่เชยีนหวงคนน้ันงดงามเพียงน้ีเชยีวหรอืน่ี 

แค่พบหน้าครัง้เดยีวเจ้าก็ทนไม่ไหวต้องออกหน้าแทนผู้อืน่เสียแล้ว"

เคอเหาถลึงตาใส่จินเย่ียน ก่อนพูดแย้งอย่างขุ่นเคืองว่า "พ่ีชาย  

นีท่่านเหน็ข้าเป็นคนอย่างไรกัน! หลิว่เชยีนหวงเก่งกาจมากจริงๆ ไม่เหมอืน 

ที่เจ้าคนเมื่อครู่นั่นพูดเด็ดขาด อีกเด๋ียวประกาศคะแนนแล้วท่านก็จะ 

เข้าใจกระจ่างเอง เดมิทนีกึว่าสอบเข้าเรยีนหนนีข้้าต้องโด่งดงัอย่างมากแน่ 

ผลปรากฏว่าดนัมาเจอนางเข้า...เหน็ทีข้าคงไม่เหลอือะไรให้ตัง้ความหวัง

แล้ว"

แม้เคอเหามคีวามรูส้กึทีดี่ต่อหลิว่เชยีนหวงมาก และก็ยอมแพ้นาง 

ท้ังปากทั้งใจแล้ว กระน้ันเขาก็ยังมีอุปนิสัยของเด็กหนุ่มอยู่ เพียงนึกว่า 

โอกาสงามทีต่นจะได้ฉายแสงเจดิจรสักลบัต้องมาปะทะกับอจัฉรยิะทีเ่ก่ง

ชนิดฝืนกฎธรรมชาติเช่นนี้เสียได้ จนรัศมีของตนถูกข่มจนไม่เหลือหลอ  

ในใจก็เกิดความรูสึ้กท่ีบอกรสชาติไม่ถูกอยู่บ้าง

"เก่งกาจเพียงนี้เชียว การสอบเชิงบู๊ก็แล้วไปเถอะ กระทั่งการสอบ 

เชงิบุน๋นางก็ยังข่มเหนือเจ้าได้อกีหรอื" จินเย่ียนพูดอย่างตืน่ตกใจ ญาติผูน้้อง

ของเขาผูน้ี้เป็นทีย่อมรบัในตระกูลว่าเป็นอัจฉรยิะอนัดบัสองรองจากตวัเขา 

ฟังจากน�า้เสยีงแล้วอีกฝ่ายถึงกับปราชยัย่อยยับใต้น�า้มอืของหล่ิวเชยีนหวง

"คะแนนสอบเชิงบุ๋นของนางต้องไม่ด้อยแน่ ท่านไม่เห็นท่าทาง 

ของนางตอนตอบข้อสอบ อกีอย่างเมือ่วานท่านครผููคุ้มสอบทัง้สีก็่ดูข้อสอบ

ของนางแล้ว ไม่มใีครเอ่ยแย้งเลยสกัคน" เคอเหากล่าว

จนิเย่ียนพูดด้วยสหีน้าทีจ่รงิจงัมากขึน้ว่า "เช่นนัน้ก็รอดูผลกันเถอะ"
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ดวงตะวันลอยสูงขึ้นทีละน้อย ในท่ีสุดท่านครูมู่ก็เดินออกมาจาก

โถงท�าการ ม้วนกระดาษยาวที่อยู่ในมือของเขาก็คือสิ่งที่ศิษย์นอกโถง 

เหล่านี้ใส่ใจเป็นที่สุด

ท่านครมููเ่หลอืบมองเหล่าศษิย์ทีช่ะเง้อชะแง้จนคอยดืยาว ก่อนจะ 

หันไปส่งย้ิมให้พวกหลิ่วมู่อย่างหาได้ยาก แล้วค่อยน�าส่วนปลายของ 

ม้วนกระดาษน้ันแขวนกับตะขอบนผนังสีขาวหิมะท่ีใช้ประกาศข่าว 

ด้านนอกโถงท�าการ

ทนัทีท่ีม้วนกระดาษคลีก่างลงมาดงัพ่ึบ สายตาของทุกคนก็สาดไปยัง

รายชือ่อนัดบัหน่ึงพร้อมกันเป็นตาเดียว...

'หลิว่เชยีนหวง อายุสบิหกปี พรสวรรค์ข้ันกายทิพย์ไม้วัฒนะ พลงัวัตร

ขัน้ช�าระไขกระดูก หกร้อยแรงช้างสาร ระดับสติปัญญาข้ันเจด็

ท�าคะแนนเต็มท้ังสิ้นเจ็ดวิชา ได้แก่ วิชาค�านวณ อักษร ปราชญ์  

จารีต โยธา เกษตร และประวัติศาสตร์'

ถัดจากความเงียบกรบิไปท่ัวบรเิวณก็คอืเสยีงอทุานนบัครัง้ไม่ถ้วน

อย่างยากจะท�าใจเชื่อได้

พวกหลิ่วมู่สามคนตะลึงเซ่ออยู่กับที่ เกือบสงสัยไปว่าตนเองก�าลัง 

ฝันอยู่ใช่หรอืไม่

เคอเหาแม้คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว แต่ก็นึกไม่ถึงว่าผลงานของ 

หลิ่วเชียนหวงจะ 'ดุเดือด' ถึงเพียงนี้!

จนิเย่ียนทีอ่ยู่ด้านข้างถึงกับหลบัตาแน่นและลมืตาดใูหม่อกีครา...
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นี่เขาไม่ได้มองผิดไปกระมัง

หลิ่วเชียนหวงผู้นี้...นางยังใช่มนุษย์อยู่หรือไม่!

ศษิย์เกือบทัง้หมดล้วนอดไม่ได้ท่ีจะโอดครวญร�า่ร้องเช่นนีอ้ยู่ในใจ

ล�าพังผลงานทีเ่จดิจรสัเสยีจนท�าให้ผูอ้ืน่ตกใจแทบตายน้ี สมญานาม

อัจฉริยะอันดับหนึ่งบนดินแดนพันเมฆาก็สามารถเปล่ียนเจ้าของได้แล้ว  

แม้เจิ้งเฮ่าอี้จะยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน ทว่าในด้านคะแนนสอบเชิงบุ๋นน้ี  

ทัง้สองมรีะยะห่างท่ีเด่นชดัมากเหลอืเกิน

คะแนนเตม็เจด็วิชารวด...ในประวัติศาสตร์ของวงัศาสตร์ยังไม่มผีูใ้ด

เคยท�าได้มาก่อน และคาดว่าในอนาคตก็จะไม่มอีกีแล้ว

เหมาโหย่วเหวยกับพวกศิษย์ตระกูลเทวโอสถล้วนมสีหีน้าทีแ่สนจะ 

ดูไม่จดื เมือ่วานพอได้ยินว่าหลิว่เชยีนหวงได้หน้าเต็มทีใ่นสนามสอบเชงิบู๊ 

พวกเขาก็รู้สึกริษยาอยู่แล้ว มาวันนี้ได้เห็นผลคะแนนอันน่าสะพรึงนี้อีก 

ก็ย่ิงอบัจนถ้อยค�าไปโดยสิน้เชงิ

คุณหนูชิงอิ่งของตระกูลตน...ดูเหมือนจะด้อยกว่าผู้อื่นมากมาย 

ยิ่งนัก...

ฝ่ายพวกเจิง้หยางจากตระกูลนักปกครองก็มอีารมณ์ท่ีซบัซ้อนเช่นกัน...

คูแ่ข่งของเฮ่าอีป้รากฏตวัแล้ว คณุหนูตระกูลแพทย์ผูน้ีไ้ม่ธรรมดาเลยจริงๆ 

แม่นางน้อยวัยสบิหกปีถึงกับแขง็แกร่งเพียงนี!้

ศษิย์ใหม่สองคนอย่างเคอเหากับหลนิเฟิงพอตัง้สตไิด้ก็เบนสายตา 

ไปมองผลคะแนนของตนเองบ้าง ซึ่งความจริงแล้วท้ังสองก็ท�าได้ไม่เลว 

เช่นกัน...เคอเหาท�าคะแนนเต็มท้ังสามวชิา ส่วนหลนิเฟิงก็ท�าคะแนนเตม็

ได้สองวิชา
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ผลคะแนนเช่นนี้หากเป็นยามปกติก็เพียงพอจะท�าให้พวกเขา 

กลายเป็นบคุคลท่ีถูกกล่าวขวัญในหมูศ่ษิย์ใหม่แล้ว ทว่าตอนนี.้..ทัง้สอง

พร้อมใจกันมองดูชื่อด้านบนท่ีได้คะแนนเต็มถึงเจ็ดวิชา ก่อนจะสบตา 

ส่งยิ้มเฝื่อนให้แก่กัน

ระยะห่างนี้ช่างเด่นชัดสะดุดตาเหลือเกินจริงๆ

รอจนพวกหลิ่วมู ่ ได ้สติคืนมา เตรียมจะไประบายแค้นกับ 

เหมาโหย่วเหวย ค่อยพบว่าอกีฝ่ายได้เผ่นหนีจนไม่เห็นเงาตัง้แต่แรกแล้ว 

พวกเขาจึงอดไม่ได้ที่จะกระทืบเท้าถอนหายใจ

หลิ่วเวินกดข่มอารมณ์คึกคักฮึกเหิมสุดขีดไว้ ก่อนจะเอ่ยปนย้ิมว่า 

"ช่างเถอะ เชียนหวงไม่เคยเก็บพวกจ�าอวดที่รู้จักแต่กระโดดหย็องแหย็ง 

พวกนั้นมาใส่ใจอยู่แล้ว พวกเราปล่อยเขาไปก็แล้วกัน"

หลิ่วมู่เกาศีรษะตอบ "ก็ถูกของเจ้า เอ้า เฉินหลิง แล้วอยู่ดีๆ เจ้า 

ขมวดคิ้วด้วยเหตุใด!"

เฉินหลิงชี้มือไปที่ผลคะแนนของหลิ่วเชียนหวงบนม้วนกระดาษ 

พลางพดูด้วยอารมณ์ทีขุ่่นมัว "เจ้าไม่เหน็หรอื เชียนหวงไมไ่ดท้�าข้อสอบ 

วิชาแพทย์จรงิๆ ด้วย"

ก่อนหน้านี้หลิ่วมู่ก็ได้ยินท่ีหลินเฟิงพูดแล้ว เพียงแต่เมื่อครู่เขาด ู

เฉพาะค�าว่า 'ท�าคะแนนเตม็ทัง้สิน้เจด็วชิา' ไม่ได้สนใจเลยว่าเจด็วิชานัน้ 

คืออะไรบ้าง

"อาจเพราะเชียนหวงรู้สึกว่าข้อสอบง่ายเกินไปหรือไม่ ดังน้ันจึง..." 

หลิ่วมู่คาดคะเน

หากเป็นก่อนหน้าน้ี เขาคงเดาประมาณว่านางท�าไม่ทนั ทว่าตอนนี้ 
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นางท�าข้อสอบได้ครบท้ังเจ็ดวิชา ขาดก็แต่วิชาแพทย์เท่าน้ัน ไม่ว่าใคร 

ก็ต้องรู้ว่านี่คือความจงใจ

"หลิ่วเชียนหวงอยู่ที่ใด!" เสียงของโจวซู่เวิ่นพลันดังมา

ขนคิ้วอันดกด�าทั้งคู ่ของเขาชี้ขึ้นจนแทบจะตั้งตรง น�้าเสียง 

ก็ไม่เป็นมิตร ท่าทางตั้งใจจะมาเล่นงานคน

พวกหลิ่วเวินล้วนเป็นศิษย์ของโจวซู ่เว่ิน พอเห็นท่านครูมาถึง 

จงึยืนหลงัตรงแหนว็ทันทโีดยไม่รูต้วั ปากหลิว่เวนิก็พยายามไกล่เกลีย่ว่า 

"เชียนหวงท�าเช่นนี้น่าจะมีเหตุผลของนาง..."

"ประเสรฐิ ข้าจะไปถามนางเดีย๋วนีว่้ามเีหตผุลอะไรกันแน่!" โจวซูเ่ว่ิน

เดอืดดาลยากระงบั ส่ังการให้พวกเขาน�าทางตน แล้วมุง่หน้าจะไปเอาความ

หลิว่เชยีนหวงท่ีเรอืนพักศิษย์ตระกูลแพทย์ทนัที

พวกหลิว่มูร่�า่ร้องในใจว่าแย่แล้ว ทว่าไม่กล้าฝ่าฝืนค�าสัง่ จงึได้แต่ 

เดินมุ่งกลับที่พักไปอย่างเชื่องช้า

ซูเพียนจื่อนอนรวดเดียวถึงยามเที่ยง หลังจากลุกข้ึนมาล้างหน้า 

บ้วนปากแล้ว นางก็เปลีย่นไปสวมชดุกระโปรงเนือ้ผ้าธรรมดา เดนิลงมาด ู

ทีช่ัน้ล่าง ปรากฏว่าเงาภูตผสีกัครึง่ตนก็ยังไม่มี

รอจนนางได้พบป้าซูและกินอาหารกลางวันท่ีอีกฝ่ายเตรียมไว้ให ้

จนหมด ค่อยพลนันกึได้ว่าแม่ลกูคู่นีก็้แซ่ซ ู ไม่รูว่้าเก่ียวพันอะไรกับสกุลซู

ของตนเองหรือไม่

นางจึงตะล่อมถามอีกฝ่ายอย่างอ้อมค้อมหลายประโยค สุดท้าย 

พบว่าตนคิดมากไปเอง คนแซ่ซูบนดินแดนพันเมฆาน้ีมีอยู่ไม่น้อย และ
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ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความข้องเก่ียวใดๆ กับตระกูลสิบแปดมงกุฎแห่ง 

ถ�้าพันจิ้งจอก

เพียงแต่ฟังจากเบาะแสในค�าพูดของป้าซูแล้ว ดูเหมือนบิดาของ 

ซูถงน้ันมีภูมิหลังอยู่พอสมควร ป้าซูพูดคลุมเครือย่ิง เห็นชัดว่าไม่ค่อย

อยากเอ่ยถึง ซูเพียนจื่อจึงไม่ได้ซักไซ้ต่อ

เพ่ือสะดวกแก่การเผยแผ่ลัทธิในวันข้างหน้า สาวน้อยอยากรู้จัก 

วิถีชีวิตของชาวบ้านสามัญบนดินแดนน้ีให้มากย่ิงข้ึน จึงจับมือป้าซู

สอบถามนู่นนี่อย่างมีน�้าอดน�้าทนเป็นเยี่ยม

ตอนนี้ฐานะของซูเพียนจื่อในสายตาชาวบ้านสามัญอย่างป้าซูน้ัน  

ต่อให้ไม่ใช่เทพเซียนก็ต่างกันไม่มากนักหรอก คุณหนูผู้สูงศักดิ์เพียงน้ี 

กลบัไม่ถือตวัสกันดิเดยีว อกีฝ่ายทัง้ชวนนางพูดคยุ ท้ังห่วงใยความเป็นอยู่ 

ของนาง ในมมุมองของป้าซจูงึเหมอืนก�าลงัฝันอยู่ไม่มีผดิ

นางมโีชคเพียงใดกัน ถงึได้มาพบเจอเทพธิดาผูอ่้อนโยนและดงีาม 

เช่นนี้!

พอเห็นซูเพียนจื่อสนอกสนใจวิถีชีวิตของคนธรรมดาจากใจจริง  

ป้าซูย่อมบอกเล่าสิ่งที่รู้อย่างไม่มีเก็บง�า

ขณะที่ทั้งสองถามตอบกันอย่างออกรสอยู่นั้น จู่ๆ ก็ได้ยินเสียง

ตะโกนลั่นของหลิ่วมู่ดังมาจากด้านนอก 

"เชียนหวง! เจ้าอยู่หรือไม่ เชียนหวง! ท่านครูโจวมาเยี่ยมเจ้าน่ะ"

เสยีงน้ันฟังแล้วยังอยู่ห่างไกลลบิ ห้วงความคดิของนางเพียงพลกิวบู 

ก็เข้าใจกระจ่างทนัที เขาคงกลวัว่านางจะถูกโจวซูเ่ว่ินจับตัวไปด่ากราด จงึ

อยากจะให้นางหลบหน้าโจวซูเ่ว่ินไปก่อนเป็นแน่
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ไม่เลวเลย! เป็นพี่น้องแสนดีที่มีคุณธรรมน�้าใจดังคาด

ความจริงตั้งแต่ตอนที่ซูเพียนจื่อไม่ท�าข้อสอบวิชาแพทย์ นางก็ 

คาดการณ์ได้แล้วว่าจะมีวันนี้ นางลุกขึ้นพยุงป้าซูเข้าห้องไปพักผ่อน  

ก่อนที่ตัวนางจะเปิดประตูโถงรับแขกออกไปกล่าวทักทายด้วยตนเอง

"ท่านครูโจวสบายดีหรือเจ้าคะ"

"สบายดีกับผีน่ะสิ! ตอบมา เหตุใดเจ้าไม่ท�าข้อสอบวิชาแพทย์  

พอได้เป็นศษิย์สายตรงของจ้าววัง เจ้าก็ไม่เหน็อาชพีเลก็ๆ ของวงศ์ตระกูล

อยูใ่นสายตาแล้วใช่หรอืไม่!" โจวซูเ่วิน่ผูม้อีารมณ์ร้อนซกัถามเข้าประเดน็

ทันที

ข้อสอบเข้าเรยีนวังศาสตร์ก็หมายถึงวิชาทีศ่ษิย์คนน้ันๆ เลอืกจะศกึษา 

การท่ีซเูพียนจือ่ไม่ท�าข้อสอบวิชาแพทย์จงึหมายความว่าช่วงหลายปีทีอ่ยู่ใน

วังศาสตร์นางไม่คดิท่ีจะศึกษาวิชาน้ี

พวกหลิว่มูเ่พ่ิงจะได้ยินครัง้แรกเรือ่งทีซ่เูพียนจือ่ได้เป็นศษิย์สายตรง

ของจ้าววงั ในใจจงึทัง้ตืน่ตะลงึท้ังอจิฉา ทว่าพอตรองดูอีกทีพวกเขาก็รู้สกึว่า

เรือ่งนีป้กตธิรรมดาย่ิง

เดมิทีจ้าววังมศีษิย์สายตรงท้ังสิน้สองคน คนหน่ึงคอืเจิง้เฮ่าอี ้ ส่วน 

อกีคนฐานะยังเป็นปรศินา

เชยีนหวงของพวกเขามคุีณสมบติัไม่ด้อยไปกว่าเจิง้เฮ่าอีแ้ม้แต่น้อย 

จ้าววังรบันางเป็นศษิย์ก็เป็นเรือ่งท่ีสมเหตสุมผลอยู่แล้ว ศษิย์ทีม่คีณุสมบตัิ

ระดับนีห้าได้ยากเหลือเกิน หากไม่ใช่มฐีานะของจ้าววังอยู่ ต่อให้ผูแ้ขง็แกร่ง 

ขัน้ทรงฤทธาคนอ่ืนๆ คิดจะรบันางเป็นศิษย์ก็ยังไม่แน่ว่าจะท�าได้

เพียงแต่อจัฉรยิะเช่นน้ีไม่ร�า่เรยีนวิชาแพทย์ พวกหลิว่มูก็่รู้สกึเสยีดาย 
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ย่ิงนกั กว่าทีส่กุลหลิว่จะรอคอยจนได้บตุรหลานทีโ่ดดเด่นเป็นอัจฉริยะเช่นน้ี 

มาสกัคนง่ายดายเสยีเมือ่ไรเล่า

ซเูพียนจือ่เผชญิหน้ากับท่าทคีกุคามของโจวซูเ่ว่ินด้วยการย้ิมพลาง

เอ่ยตอบอย่างใจเย็นว่า "มิใช่ข้าจะไม่เรียนแพทย์นะเจ้าคะ เพียงแต่การ 

เข้าเรยีนในวงัศาสตร์เป็นโอกาสท่ีหาได้ยาก ระยะเวลาทีข้่าจะได้ศกึษาอยู่ท่ีนี่ 

มจี�ากัด ข้าจงึอยากเรยีนวชิาอ่ืนทีส่นใจให้จบไปก่อน ยอดฝีมอืวชิาแพทย์

บนภูเขาซิ่งหลินมีอยู่มากมาย ข้าอยากเรียนเมื่อใดล้วนได้ทั้งสิ้น แม้แต ่

ที่วังศาสตร์นี้ หากวันหน้าข้าจบการศึกษาแล้วมาขอเรียนวิชาแพทย์กับ 

ท่านครโูจว ท่านจะปฏิเสธไม่สอนข้าหรอืไรเจ้าคะ"

สิง่ทีโ่จวซูเ่ว่ินโกรธเกรีย้วเป็นท่ีสดุก็คอืนางจะละท้ิงวิชาแพทย์ ทว่า

ตอนนีฟั้งจากน�า้เสยีงของนางแล้ว แค่จะเริม่เรยีนช้าหน่อยเท่านัน้ โทสะ 

ของเขาจงึคลายลงไปหลายส่วน แต่ก็ยังคงพูดอย่างหงดุหงดิย่ิง "เจ้าเป็น

ทายาทตระกูลแพทย์ หากปล่อยให้ผูอ้ืน่รูว่้าแม้แต่โรคเลก็ๆ น้อยๆ เจ้าก็ยงั

รักษาไม่หาย ถึงเจ้าไม่อาย แต่ข้าอายแทนเจ้า! วิชาจิปาถะพวกนั้น 

เจ้าจะเรยีนเยอะแยะไปท�าอะไร เรยีนแพทย์ช่วยคนสิ ถึงเป็นอาชพีด้ังเดมิ

ของพวกเราตระกูลแพทย์"

"วิชาแพทย์สามารถเยียวยาร่างกายและช่วยชวิีตคนได้ก็จริงอยู่ ทว่า 

ในช่วงชวิีตของคนเรานัน้ใช่ว่ามสีขุภาพท่ีแขง็แรงอย่างเดยีวก็จะเพียงพอ 

สิ่งท่ีข้าต้องการย่ิงกว่าคือการเยียวยาจิตใจของพวกเขาด้วยเจ้าค่ะ ข้า 

อยากจะท�าให้พวกเขาได้มชีวิีตอยู่บนโลกใบนีอ้ย่างสขุสงบ แม้ว่าโรคภยั 

ไข้เจบ็และความล�าบากยากไร้จะไม่อาจหลกีหนีได้ก็ตามที หากข้าร�า่เรียน 

ยิ่งมาก สิ่งที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ก็จะยิ่งมากตามไปด้วยเจ้าค่ะ"
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ซเูพียนจือ่คลีย้ิ่มอนับรสิทุธ์ิจรงิใจ สหีน้าเช่นน้ีตอนอยูบ่นภูเขาซิง่หลนิ

นางเคยส่องคันฉ่องฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ทุกคร้ังที่งัดออกมาใช้  

ล้วนพิชติใจสาวกมากมายได้ในพรบิตา

นางยงักลวัว่าโจวซูเ่วิน่จะไมย่อมรบั จงึเอ่ยเสรมิอกีประโยค "ส่วน 

การรกัษาโรคช่วยชวิีตผูค้นน้ัน หากเผชญิกับเหตคุบัขนัจรงิ ข้าก็มวิีธีของข้า

เจ้าค่ะ"

นางมีน�้าพุชีพติดตัว ไม่ว่าจะรักษาโรคอะไรก็ง่ายดาย ไม่ต่างกับ 

การส่งอาหารเข้าปาก!

นี่เป็นครั้งแรกท่ีโจวซู ่เว่ินได้ฟังแนวคิดเรื่องการเยียวยาจิตใจ  

ยิ่งคิดตาม เขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามีเหตุผล

เมื่อก่อนเขาไม่เคยนึกถึงสิ่งเหล่านี้เลย คิดว่าขจัดโรคบรรเทา 

ความเจบ็ปวดให้คนไข้ก็เพียงพอแล้ว มาวนันีพ้อได้ยนิซเูพียนจือ่พูดเช่นน้ี 

เขาก็พลันใจลอยอยู่บ้าง

ในอดีตเขาเคยช่วยชีวิตผู้ท่ีเจ็บป่วยสาหัสมาไม่น้อย ทว่าท้ายที่สุด 

กลบัมบีางคนเลอืกทีจ่ะคดิสัน้เพ่ือคลายทกุข์ เรือ่งเช่นนีเ้กิดขึน้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า 

เขาคิดมาตลอดว่าคนไข้ไม่เห็นคุณค่าชีวิตตนเองเอาเสียเลย ทว่าตอนนี ้

เขากลบัอดหวนทบทวนไม่ได้ ทีแ่ท้เป็นเพราะตัวเขายังคดิยังท�าไม่มากพอ 

ใช่หรอืไม่ หากเขาเอาใจใส่ความคดิในใจคนไข้เหล่าน้ันสกัหน่อย เข้าใจ 

ทกุข์ร้อนของพวกเขามากกว่าน้ี พวกเขาก็อาจจะไม่ต้องตายใช่หรอืไม่

แม้แต่ผูค้ร�า่หวอดในเรือ่งน้ีอย่างโจวซูเ่วิน่ยงัถูกซเูพียนจือ่หลอกส�าเรจ็

ในคราวเดียว นับประสาอะไรกับคนหนุ่มผู้เป่ียมด้วยน�้าใสใจจริงอย่าง 

หลิว่มู ่หลิว่เวิน และเฉนิหลงิเล่า หนุม่น้อยทัง้สามต่างบงัเกิดความเคารพ
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นบัถือต่อซเูพียนจือ่แทบจะในพรบิตา

พอได้ยินวาจาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความใฝ่ฝันอันดีงามของ 

ซูเพียนจื่อแล้ว ป้าซูซึ่งนั่งอยู่ในห้องพักก็ยิ่งเชื่อมั่นว่านางคือเทพธิดา 

ที่สวรรค์ส่งมากอบกู้ปวงชนอย่างแน่นอน

เมือ่ส่งโจวซูเ่ว่ินท่ีถูกต้มตุน๋จนใจลอยกลบัไปแล้ว ซเูพียนจือ่ก็รู้สกึว่า 

ถึงเวลาทีจ่ะแนะน�าให้สหายร่วมชายคาเหล่าน้ีได้รูจ้กักับสมาชกิสตัว์อสรู

ของนางแล้ว

ตอนนี้นางไม่ได้เป็นแค่ศิษย์วังศาสตร์ หากยังเป็นศิษย์สายตรง 

ของจ้าววังด้วย ต่อให้ผู้อ่ืนรู้ว่าในตัวนางมี 'ของวิเศษเก็บทรัพย์' ซึ่งม ี

พ้ืนที่มโหฬารใช้เก็บสิ่งมีชีวิตได้ ก็ไม่มีใครกล้าบุ่มบ่ามมาแตะนางแน่ 

หาไม่นอกจากต้องเป็นศัตรูกับตระกูลแพทย์แล้ว ยังเสี่ยงที่จะล่วงเกิน 

จ้าววังศาสตร์ด้วย คาดว่าไม่มีใครโง่งมเช่นนั้นหรอก

"ข้าเลีย้งสตัว์อสรูไว้ข้างกายอยู่หลายตัว ต้ังใจว่าอกีเดีย๋วจะไปแจ้ง

กับท่านครมูู ่พวกเจ้าอยากรูจ้กัพวกมนัก่อนหรอืไม่เล่า" ซเูพียนจ่ือถามปน

ยิ้มละไม

"สัตว์อสูร?" หลิ่วมู ่ย้อนถามอย่างเหลอหลาอยู่บ้าง เนื่องจาก 

ยังไม่ได้สติจากค�าประกาศอันซาบซึ้งตรึงใจของซูเพียนจื่อเมื่อครู่นี้

"ใช่แล้ว ข้าเคยสอบถามท่านปูถั่วโดยเฉพาะ ท่านบอกว่าบน 

เกาะเดือนเพ็ญสามารถปล่อยสัตว์อสูรท่ีมีเจ้าของให้ออกหากินอิสระได้  

ภายใต้เงือ่นไขว่าห้ามท�าร้ายคนโดยไร้สาเหตุ และห้ามท�าให้เสยีระเบยีบ 

สัตว์อสูรหลายตัวนี้ของข้าล้วนเป็นเด็กดีย่ิง" ซูเพียนจื่อพูดพลางปล่อย 

เจ้าหิมะออกมาจากดอกซวีหมี
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เจ้าหิมะกระโดดขึ้นไปบนบ่าของนาง ก่อนจะค�านับทักทายหล่ิวมู่ 

หลิว่เวิน และเฉนิหลงิอย่างมมีารยาทพลางกล่าวว่า "คารวะท้ังสามท่าน

เจ้าค่ะ ข้ามชีือ่ว่าเจ้าหมิะ"

พวกหลิ่วเวินเห็นท่าทางเฉลียวฉลาดชวนเอ็นดูของเจ้าหิมะแล้ว 

ก็อดไม่ได้ทีจ่ะอมย้ิมพยักหน้า หลิว่เวินกล่าวว่า "เชยีนหวง สตัว์อสรูของเจ้า

น่ารกัจรงิเชยีว ตวัอืน่ๆ ก็เหมอืนกับมนัสนิะ เจ้าเรยีกออกมาให้พวกเราชมดู

ก็ดี ตอนเจ้าไม่อยู่ พวกเราก็จะได้ช่วยดูแล"

ซูเพียนจื่อตอบพร้อมย้ิมตาหยี "ตัวอื่นๆ ก็น่ารักมากๆ เช่นกัน  

เพียงแต่รูปร่างใหญ่หน่อย พวกเราออกไปพบปะที่ข้างนอกกันเถอะ"

พวกหลิ่วเวินมองหน้ากันไปมา ก่อนจะติดตามนางออกไปจนถึง

นอกลานอย่างแปลกใจอยู่บ้าง

จากนั้นเพียงซูเพียนจื่อโบกมือวูบ เหล่าสัตว์อสูรก็ทยอยเผยโฉม

เริ่มจากเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็ก...หมียักษ์ขนทองที่สูงล�่า 

ดุจภูเขาลูกย่อม เจ้าโม่...หมาป่ามารหิมะที่ยืนส่ีเท้าสัมผัสพ้ืนก็ยัง 

ตัวสูงกว่าคน เจ้าเหล็ก...ตัวเกราะเหล็กที่บึกบึนดุจโคถึก เจ้าเจิดจ้า... 

ไหมอสูรร้อยขาท่ียาวราวสามสี่จั้ง กับเจ้าโต เจ้าสอง เจ้าสาม... 

อินทรีปีกมายาสามตัวที่บินฉวัดเฉวียนบนฟ้าด้วยปีกที่สยายกว้างถึง 

สองจั้ง

หลิว่มู ่หลิว่เวนิ และเฉนิหลงิสามคนต่างปากอ้าตาค้าง แทบสงสยัว่า

ตนเองพลันถูกผู้อื่นใช้ข่ายอาคมส่งตัวไปยังดินแดนอันตรายสักแห่ง 

ทีม่สีตัว์อสรูออกอาละวาดใช่หรอืไม่

พวกเขามพีลังวตัรอย่างมากแค่ขัน้ถอดรปูระดบัสงูสดุ ทว่าสัตว์อสูร
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ทีอ่ยู่เบือ้งหน้าสายตาเหล่าน้ีล้วนเป็นขัน้สามกันทุกตวั เฉพาะพลงัอ�านาจ 

ทีแ่ผ่ซ่านออกมาก็เพียงพอจะท�าให้พวกเขาผวาจนแข้งขาอ่อนแล้ว

ซูเพียนจื่อมองออกถึงความผิดปกติของพวกเขา จึงรีบสั่งการผ่าน

กระแสจิตให้สรรพสัตว์ฝูงใหญ่นี้ส�ารวมกันหน่อย

จรงิๆ เลยเชยีว เหตุใดเจ้าพวกน้ีไม่หดัหัวไวเหมอืนเจ้าหมิะบ้างเลย 

เรื่องพื้นๆ เช่นนี้ก็ยังต้องให้นางเตือนอีก

หลิ่วเวินกลืนน�้าลายอึกหนึ่งก่อนถามขึ้นว่า "พวกนี้...ก็คือสัตว์อสูร 

ของเจ้า? พวกมันรับเจ้าเป็นนายทั้งหมดเลยหรือ"

น่าสะพรึงเกินไปแล้ว รวมฝูอว๋ินที่เตร็ดเตร่อยู่แถวน้ีเข้าไปอีกตัว  

เชยีนหวงถึงกับมสีตัว์อสรูขัน้สามตัง้สบิตวัเชยีวนะ ต่อให้เป็นผูแ้ข็งแกร่ง 

ขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณเจอนางเข้า ก็คงมแีต่ถกูรุมซ้อมจนต้องหนหีวัซกุ

หวัซนุอย่างเดยีวกระมงั

สัตว์อสูรเหล่าน้ีเว้นแต่ฝูอวิ๋นกับเจ้าหิมะที่ดูค่อนข้างอ่อนโยนแล้ว 

ที่เหลือก็ไม่มีสักตัวตอแยได้ง่ายๆ หากมิใช่พวกท่ีมองแวบแรกก็รู้ว่า 

มพีละก�าลงัเหนือกว่าสตัว์อสูรข้ันเดยีวกันลบิลบั ก็เป็นพวกทีข่ึน้ชือ่ว่าดุร้าย

ยากต่อกรทั้งสิ้น

ที่แท้เชียนหวงจัดการเจ้าพวกนี้อยู่หมัดได้อย่างไรกันนี่

ต่อให้เป็นคนตระกูลนักก�าราบสัตว์ ก็ไม่มีทางท�าให้สตัว์อสรูมากเท่าน้ี

ยอมรบัเจ้านายคนเดียวกันได้กระมงั

ซเูพียนจือ่ส่ายหน้ากล่าวปฏิเสธ "ไม่ใช่หรอก ผูฝึ้กวชิายุทธ์คนหน่ึง

สามารถท�าให้สตัว์อสรูนอกเหนอืจากอาชาเทพยอมรบัเป็นเจ้านายได้แค่

หน่ึงตัวเท่านั้น นี่เป็นกฎเหล็กที่ไม่มีวันเปลี่ยนได้ เพียงแต่เจ้าพวกนี ้
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ถูกเซยีนใจประเสรฐิกล่อมเกลาจติใจแล้ว พวกมนัจงึมาคุม้ครองข้า และ 

เป็นลูกมือช่วยเหลือชาวบ้านร่วมกับข้าเท่านั้นเอง"

นางไม่อยากโกหกคนกันเอง แต่ปัญหาบางอย่างก็จ�าเป็นต้องปกปิด 

หาไม่ฐานะของนางจะถูกเปิดโปงเอาได้ง่ายๆ

วิธีจัดอันดับผู้แข็งแกร่งบนดินแดนพันเมฆาน้ันจะน�าเอาพลังฝีมือ

ของสตัว์อสรูท่ียอมรบัเจ้านายแล้วมาค�านวณรวมในนามของเจ้านายด้วย 

ตอนน้ีเฉพาะตัวนางเองก็มพีลงัวัตรข้ันช�าระไขกระดกูช่วงกลางแล้ว หาก 

ยังบวกฝอูวิน๋กับสตัว์อสรูขัน้สามรวมท้ังสิน้สบิตวัเข้าไปอกี ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

ทีช่ือ่ของหลิว่เชยีนหวงจะไม่ติดอนัดับสงูบนท�าเนียบ

อีกอย่างนางก็ไม่ได้พูดปดท้ังหมด เพราะนอกจากฝูอว๋ินแล้ว  

สัตว์อสูรเก้าตัวที่เหลือล้วนยอมรับเจ้านายผ่านดอกซวีหมีสายพันธุ์เซียน

ดอกนั้น ไม่ใช่กับตัวนางโดยตรง

"เซียนใจประเสริฐเก่งกาจเพียงน้ีเชียว?!" หล่ิวมู ่ข่มใจไม่ไหว 

อุทานขึ้นมาก่อนใคร วิเศษไปเลย หากพาสัตว์อสูรข้ันสามทั้งสิบตัวนี ้

เรียงหน้ากระดานออกไป ผู้คนมากมายต้องขวัญกระเจิงแน่นอน!

"ใช่แล้ว เซียนใจประเสริฐมีอิทธิฤทธ์ิไร้ขอบเขตจริงๆ" ซูเพียนจื่อ

แสดงท่าทีของสาวกผู้ศรัทธา

"หากพาสตัว์อสรูมากเช่นนีไ้ปพบท่านครมููถึ่งโถงท�าการ น่ากลวัว่า 

จะท�าให้ศษิย์คนอืน่ๆ แตกต่ืนได้ อาเวิน เจ้าช่วยข้าไปเชญิท่านครมููม่าทีน่ี ่

ได้หรือไม่" นางหันไปกล่าวกับหลิ่วเวิน

หลิว่เวินพยักหน้าตอบรบัทันท ี "ไม่มปัีญหา" ในใจเขาอดไม่ได้ทีจ่ะ

ชื่นชมอุปนิสัยอ่อนน้อมไม่ท�าตัวเด่นของนาง
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หากเปลี่ยนเป็นศิษย์คนอ่ืน อย่างเช่นเจ้าหลิ่วมู่ท่ีสองตาลุกวาว 

อยู่ข้างๆ น่ี ขืนมีลูกสมุนเป็นสัตว์อสูรท่ีร้ายกาจฝูงนี้ รับรองต้องอดรน 

ทนไม่ไหวพาออกไปอวดศักดาแน่

หลังจากท่ีหลิ่วเวินจากไปแล้ว ซูเพียนจื่อสอบถามเฉินหลิงกับ 

หลิ่วมู่ ได้ความว่าน่านน�้าใกล้เกาะเดือนเพ็ญน้ีไม่มีสัตว์อสูรที่ร้ายกาจ 

นางจึงวางใจปล่อยให้พวกเจ้าทองใหญ่ทดลองลงน�้าไปจับปลาดู

สตัว์อสรูขัน้สามไม่อาจน�าไปเปรยีบกับสตัว์ป่าธรรมดาจริงเสยีด้วย 

แม้แต่สัตว์อสูรท่ีเกิดมาไม่ถูกกับน�้าเลยอย่างตัวเกราะเหล็ก มันก็ยัง

เคลื่อนไหวในน�้าได้โดยอาศัยฝีมือในการปิดก้ันลมหายใจ ถึงท่าทาง 

จะเงอะงะเชือ่งช้า ทว่าผ่านไปสกัพักก็นบัได้ว่ามผีลส�าเรจ็พอสมควรแล้ว

ซูเพียนจื่อมอบแหท่ีซื้อก่อนมาวังศาสตร์แก่พวกมันหนึ่งปาก แล้ว 

สั่งให้พวกมันฝึกจับปลาร่วมกัน ส่วนนางเองหันไปสอบถามเฉินหลิง 

เรือ่งท่านครทูีม่าจากตระกูลนกัก�าราบสตัว์ รวมถึงเคลด็วิชาท่ีเล่าขานกันว่า

ท�าให้สัตว์อสูรดูดซับปราณวิเศษมาแก้ปัญหาปากท้องได้

นี่คือหนึ่งในเหตุผลส�าคัญท่ีนางอุตส่าห์ดั้นด้นมาจนถึงวังศาสตร์ 

หวังว่าจะไม่ต้องคว้าน�้าเหลว

ศิษย์ดีเด่นที่สอบเข้าเรียนด้วยคะแนนเต็มสามวิชารวดอย่าง 

เฉินหลิงนี้ ย่อมเป็นท่ีชื่นชอบของเหล่าท่านครูในวังศาสตร์อย่างมาก  

ดังนั้นเขาจึงรู้ข้อมูลเชิงลึกและนิสัยใจคอของท่านครูมากเป็นพิเศษ

เขาขบคดิเลก็น้อยก่อนตอบว่า "ท่านครท่ีูมาจากตระกูลนักก�าราบสตัว์ 

มีอยู่ท่านเดียว แซ่ฝู นามว่าเทียนหลง สอน 'วิชาสัตววิทยา' เป็นหลัก  

บางครัง้ก็ไปสอนในชัน้เรยีน 'วิชาเกษตร' กับ 'วิชาการทหาร' ด้วย อปุนสิยัของ
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เขาแปลกมากจริงๆ ไม่ชอบสุงสิงกับคน เพียงชอบขลุกอยู่กับสัตว์อสูร 

และสตัว์ป่า แต่ว่าเจ้าไม่ต้องไปหาเขาหรอก หากเขารู้ว่าในมอืเจ้าคนเดียว 

มีสัตว์อสูรตั้งสิบตัวล่ะก็ ไม่ช้าเขาต้องมาหาเจ้าเองแน่

ส่วนในมือเขาจะมีเคล็ดวิชาที่ฝึกแล้วท�าให้สัตว์อสูรเพียงดูดซับ 

ปราณวิเศษโดยไม่ต้องกินอาหารอย่างทีเ่จ้าว่าหรอืไม่น้ัน ข้าเองก็ไม่แน่ใจ  

และไม่เคยได้ยินใครเอ่ยถึงมาก่อน" เฉนิหลงิตอบอย่างรูส้กึผดิเลก็น้อย

ซูเพียนจื่อผิดหวังอยู่บ้างจริงๆ

ทว่าเมือ่ตรองดอูกีแง่มมุหน่ึง เดมิทีบนดนิแดนพันเมฆาก็มสีถานท่ีซึง่

อดุมด้วยปราณวเิศษไม่ค่อยมากอยู่แล้ว ทัง้ส่วนใหญ่ก็ถูกมนุษย์ผูฝึ้กวิชา

ยึดครองไปทั้งสิ้น ต่อให้ฝูเทียนหลงท่านครูตระกูลนักก�าราบสัตว์ผู้นั้น 

มีเคล็ดวิชาเช่นน้ีอยู่ในมือ คาดว่าบนเกาะเดือนเพ็ญก็ไม่มีท่ีให้ส�าแดง 

เคลด็วิชาอยู่ด ีผูอ่ื้นไม่เคยได้ยินก็ไม่แปลกหรอก

นางต้องสอนสตัว์อสรูเหล่าน้ีพูดปดก่อนถงึจะได้ ท่านครฝูจูะมาเยือน

ถึงที ่ ย่อมเป็นเพราะอยากรูวิ้ธีก�าราบสตัว์ของนาง หากสตัว์อสรูตวัใดถูกเขา

พบความผดิปกต ิเช่นนัน้นางคิดจะชีแ้จงให้กระจ่างก็ยุ่งยากแล้ว

หลิ่วมู่ยกมือวาดเท้า สอนเหล่าสัตว์อสูรใช้แหอยู่ท่ีริมทะเลสาบ

อย่างคกึคกัร่าเรงิ อาการลงิโลดนัน้เฉนิหลงิเห็นแล้วต้องขบขันอยู่พักใหญ่ 

จากนัน้พอเขาเหน็ว่าซเูพียนจือ่ไม่มคี�าถามอะไรอกี จงึลกุข้ึนกลบัห้องไป

อ่านต�าราต่อ

วันนี้เป็นวันหยุดของวังศาสตร์ ทุกสามวันที่นี่จะหยุดเรียนหน่ึงวัน 

ส�าหรับพวกไม่ชอบอยู่นิ่งอย่างหลิ่วมู่ นี่ย่อมเป็นวันดีท่ีจะได้พักผ่อน 

หย่อนใจ ผดิกับเฉนิหลงิทีย่งัคงเป็นวันอ่านต�าราเช่นเดมิ เพียงแต่เปลีย่น



25

เอ ๋อเหมย

สถานที่อ่านเท่านั้นเอง

ไม่ช้าท่านครูมู ่ก็ถูกหลิ่วเวินเชิญตัวมาถึง พอเขาเห็นสัตว์อสูร 

ทีเ่รยีงเป็นตบัอยู่ในทะเลสาบก็ครองสตไิม่อยู่ไปครูใ่หญ่เช่นกัน หลงัจาก

ตะลึงค้างอยู่เป็นนาน เขาถึงได้หยิบป้ายไม้เล็กๆ สิบอันออกมาให้ 

ซเูพียนจ่ือแล้วพูดชีแ้จงว่า "เจ้าหยดเลอืดหน่ึงหยดลงไปบนป้ายไม้ทกุอนั 

แล้วให้พวกมนัพกตดิตวั เท่านีพ้วกมนัก็สามารถเคลือ่นไหวบนเกาะได้อย่าง

อิสระ เพียงแต่ต้องระวังด้วย หากพวกมันท�าเรื่องอะไรที่ไม่เหมาะควร  

เจ้าจะต้องแบกความรับผิดชอบทั้งหมด...เจ้าแน่ใจนะว่าพวกมันเชื่อฟัง 

ค�าสั่งเจ้า และจะไม่ก่อเรื่องหรือท�าร้ายคน"

เจ้าพวกน้ีส่วนใหญ่ดูท่าทางดุร้าย ทัง้ระดบัขัน้ก็ไม่ต�า่ หากพวกมนั

จู่โจมศิษย์ในวังศาสตร์ก็อาจเกิดการเจ็บตายจ�านวนมาก เร่ืองนี้เขา 

กลับไปแล้วยังต้องให้จ้าววังยืนยันอีกครั้งด้วยซ�้า

ซูเพียนจื่อพยักหน้าตอบว่า "พวกมันล้วนเป็นเด็กดีมากเจ้าค่ะ  

ถึงแม้หน้าตาจะดุไปบ้างก็ตาม..."

พอได้รบัสญัญาณจากผูเ้ป็นนาย เจ้าโม่หมาป่ามารหมิะกับเจ้าสอง

อินทรีปีกมายาก็พุ่งปรี่มาหาทันใด พวกมันต่างท�าท่าทางให้เชื่องเชื่อ 

ชวนเอน็ดมูากท่ีสดุ ก่อนจะสรรเสรญิเยนิยอท่านครูมูไ่ปยกใหญ่ กล่อมจน

ท่านครมููห่วัใจพองโตดุจบปุผาเบ่งบานเลยทีเดียว ในใจก็คดิว่า...สมแล้ว 

ที่เป็นคุณหนูตระกูลแพทย์ แม้แต่สัตว์อสูรที่พาออกจากเรือนมาด้วย 

ก็ยังมกีารอบรมทีดี่ถึงเพียงน้ี!

ยักษ์ใหญ่แต่ละตัววุ ่นวายอยู่ที่ริมทะเลสาบตลอดบ่ายเต็มๆ  

ศิษย์ที่พ�านักอยู่ละแวกใกล้เคียงจึงรู้กันท่ัวว่าหลิ่วเชียนหวงบุตรหลาน
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ตระกูลแพทย์ผู ้เด่นดังในระยะนี้ นอกจากมีบริวารเป็นอาชาเทพกับ 

เตยีวหิมะตวัจ้อยแล้ว นางยังมสีตัว์อสรูขัน้สามอกีถึงแปดตวั ซ�า้แต่ละตวั 

ก็ล้วนดแูสนจะห้าวหาญ แต่ว่ากันว่าพวกมันอปุนิสัยอ่อนโยน ไม่ท�าร้ายคน 

เพียงจบัปลาในทะเลสาบกินเท่าน้ัน

'ค�าท�านาย' ของเฉินหลิงเป็นจริงอย่างรวดเร็ว ฝูเทียนหลงท่านคร ู

วิชาสตัววทิยาพอได้ยินค�าเล่าลอือนัแปลกใหม่นี ้ เขาก็เป็นฝ่ายมาเยือนถึงท่ี 

ในอกีสองวันต่อมา

ตอนน้ันซูเพียนจื่ออยู่ในห้อง ก�าลังอ่านต�าราที่หยิบมาจากห้อง 

เฉนิหลงิ จู่ๆ  นางก็เห็นเจ้าหิมะพุ่งพรวดเข้ามาทางช่องหน้าต่าง พูดรายงาน 

ปนหอบถี่ว่า "ข้างล่างมีคนประหลาดมาเจ้าค่ะ!"

"คนประหลาด?" ซเูพียนจือ่ดดีตวักระโดดข้ามช่องหน้าต่างชัน้สาม 

ลงไปถึงชั้นล่างทันทีในคราวเดียว ท่วงท่าที่มีความอันตรายสูงเช่นนี้  

เมือ่ก่อนตอนอยู่บนโลกใบเดมินัน้แค่คดินางกยั็งไม่กล้าเลย ทว่าส�าหรบันาง 

ในตอนนีก้ลบัแสนจะง่ายดาย

เจ้าหิมะท่ีขยุ้มคอเสื้อนางอยู่ก็ลงสู่พ้ืนมาพร้อมกับนางด้วย มัน 

รีบชี้มือไปยังทะเลสาบดาวเดือนท่ีอยู่ด้านนอกพลางเล่าต่อ "เมื่อครู ่

ข้าก�าลังดูพวกเจ้าทองใหญ่จับปลาอยู่ จู่ๆ ก็มีตาเฒ่าหยาบช้าคนหน่ึง 

ว่ิงปรีม่า ใช้สายตากะล้ิมกะเหลีย่จบัจ้องเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเลก็ไม่พอ 

ยังพูดว่า 'สายพันธ์ุพิเศษ' กับ 'ช่างหายากเหลอืเกิน' อะไรประมาณนีอ้กี 

เดมิทพีวกเราก็ไม่ได้แยแสเขาหรอก แต่แล้ว...เขาถึงกับโถมเข้าไปลบูไล้

ลวนลามเจ้าทองเล็ก!"
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น�า้เสยีงของเจ้าหมิะเป็นเดอืดเป็นแค้นย่ิงท่ีเจ้าทองเลก็ถูกมารเฒ่า 

บ้าตัณหา 'ปลุกปล�้าย�่ายี' ซูเพียนจื่อจึงเร่งสาวเท้าว่ิงออกจากลานเรือน  

แล้วออกแรงกระโจนลงไปไม่ก่ีหน จนถึงริมทะเลสาบดาวเดือนที่อยู ่

ตรงเชิงเนิน

มิน่าเล่าเจ้าหิมะถึงเข้าใจผิด ก็ภาพท่ีสะท้อนเข้าสู่ม่านตาฉากน้ี 

ชวนให้ผู้พบเห็นคิดออกนอกลู่นอกทางมากจริงๆ

เจ้าทองเล็กตอนน้ีนอนราบอยู่บนพ้ืนหญ้า โดยมตีาเฒ่าท่าทางลามก

คนหน่ึงก�าลงัขีค่ร่อมอยู่บนร่างของมนัพร้อมรอยย้ิมทีห่ื่นกระหาย แววตา 

ทีเ่รอืงประกายสเีขียว กับมอืทีโ่ลมไล้ไปมา

ทว่าบนร่างของตาเฒ่าผู้มีพฤติกรรมรุ่มร่ามและความชื่นชอบ 

แปลกประหลาดข้ันรนุแรงนีถึ้งกับมเีครือ่งหมายของท่านครวัูงศาสตร์อยู่ 

ขณะทีเ่ขาเคล้นคลงึไปมาก็ยังจปุากพูดไปด้วย "สายพันธ์ุพิเศษ! สายพันธ์ุ

พิเศษจริงๆ ในบรรดาสัตว์อสูรประเภทหมีถึงกับมีสายพันธุ์ท่ีข้าผู้เฒ่า 

ไม่เคยพบเห็นมาก่อน อืม...สัดส่วนแบบนี้ ทรวดทรงแบบน้ี ช่างชวนให้ 

เลือดลมพลุ่งพล่านโดยแท้!"

ข้างๆ กันนัน้คอืเจ้าทองใหญ่ท่ีนอนล้มอยู่ ท่าทางคล้ายถูกผูอ้ืน่สยบ 

จนไม่อาจขยับเขย้ือน ส่วนพวกพ้องสตัว์อสรูทีเ่หลอืแม้อยากจะเข้าไปช่วย

พวกมัน แต่ก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างท�าให้หวาดผวา พวกเจ้าเหล็ก  

เจ้าโม่ และเจ้าเจดิจ้าจงึได้แต่หมอบกับพ้ืนแผดค�าราม ส่วนเจ้าโต เจ้าสอง 

และเจ้าสามก็ท�าได้แค่บนิวนไปมาอยูเ่หนือร่างเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเลก็

สาเหตุท่ีพวกมันไม่กล้ารุกขึ้นหน้าไปน้ันเป็นเพราะชายชราผู้น้ี 

มีพลังวัตรแข็งแกร่งกว่าพวกมันทุกตัว ซ�้ารู ้จักคาถาพิสดารชนิดหน่ึง  
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เพียงเขาสวดท่องคาถาชนดิน้ี พวกมนัก็รูส้กึเวียนหวัตาลาย แขนขาไร้แรง

แล้ว

เจ้าทองใหญ่มองเหน็แต่ไกลว่าซเูพียนจือ่รดุมาถึงจนได้ ในดวงตา 

จึงเผยแววโล่งอกออกมา

พวกมนัสูต้วัต่อตัวกับชายชราผูน้ี้ไม่ไหวก็จรงิอยู่ ทว่าหากเสีย่งตาย

กรเูข้าไปพร้อมกัน คาถาไม่ก่ีประโยคของเขาก็ไม่แน่ว่าจะมผีล ต่อให้พวกมนั 

ไม่อาจสงัหารเขา แต่แค่โจมตีให้บาดเจบ็ล่าถอยก็น่าจะไม่มีปัญหา

ทว่าซเูพียนจือ่เคยก�าชบัเดด็ขาด ห้ามท�าร้ายคนโดยไม่ได้รับอนญุาต 

จากนาง หากถูกผูใ้ดรงัแกก็ให้รบีหนกีลับมาหานางก่อนค่อยว่ากัน ดังนัน้

พวกมันจึงไม่กล้าบุกเต็มก�าลัง เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กก็เป็นเพราะ 

กลวัว่าจะท�าร้ายคน ถึงได้พลาดพลัง้หลงกลของตาเฒ่าหยาบโลนน่ีเข้า

"หยุดมือนะ! ท่านครูฝู ท่านโปรดปล่อยตัวสัตว์อสูรของข้าเดี๋ยวนี้"  

ซูเพียนจื่อตะโกนก้อง

ดจูากกริยิาวาจาอนัพิลกึพิลัน่ของตาเฒ่าผูน้ี้ นางก็เดาฐานะของเขา

ออกแล้ว...เขาก็คอืท่านครฝูเูทียนหลงจากตระกูลนกัก�าราบสตัว์ผูน้ัน้นัน่เอง

ตามหลกัแล้ว นาม 'ฝเูทยีนหลง' ทีม่คีวามหมายว่า 'สยบมงักรฟ้า' น้ี 

ต่อให้ไม่ใช้กับบุรุษรูปงามบาดใจ อย่างน้อยๆ ก็ควรคู่กับบุรุษองอาจ 

เฉยีบขาดส ิใครจะนกึว่าเป็นตาเฒ่าท่าทางสปัดนเช่นนีเ้สยีได้

ในบรรดาสตัว์อสรูเก้าตัวนี ้ เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเลก็ตดิตามนาง

มานานทีส่ดุ อกีท้ังเล่ือนข้ันพร้อมนางมาตัง้แต่แรกเริม่ ตอนท่ีนางก้าวจาก 

คนธรรมดามาเป็นผูฝึ้กวิชาข้ันถอดรปู พวกมนัก็เปลีย่นจากสตัว์ป่าทีข่าด

สตปัิญญามาเป็นสตัว์อสรูเช่นกัน
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แม้พวกมันจะงุ ่มง่าม ซ�้าพูดแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่ง ทว่า 

ส�าหรบันางแล้วคณุค่าของพวกมนัไม่มส่ิีงใดเสมอเหมอืน ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ด 

ก็จงอย่าได้คิดมาข่มเหงพวกมันง่ายๆ

'ตาเฒ่าลามก' พอถูกผูอ่ื้นตวาดเปิดโปงฐานะ เขาก็ยืนขึน้พูดอย่าง 

เสียอารมณ์อยู่บ้าง "สัตว์อสูรเหล่าน้ีล้วนเป็นของเจ้าหรือ มีฝีมือไม่เบา 

เลยนี!่ แม้แต่คนตระกลูนกัก�าราบสตัว์ของข้าก็ยังไม่มวิีธีควบคมุสตัว์อสรู

ขั้นเดียวกันได้มากเท่านี้ในคราวเดียวเลย"

ซเูพียนจือ่เดินขึน้หน้าไปลบูศีรษะเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเลก็เบาๆ 

ก่อนเอ่ยถามขึ้นว่า "พวกเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง"

ทว่าพวกมนัเพียงเบิกตาค้าง ไม่อาจกระดิกตวั และย่ิงไม่อาจพูดจา

"พวกมนัเพียงถูกข้าสกัดเส้นลมปราณจงึไม่อาจเคลือ่นไหวเท่านัน้" 

ฝเูทียนหลงเห็นซเูพียนจือ่ไม่ไยดเีขาเลย ด้วยรูต้วัว่าลงมอืวู่วามจนไปย่ัวโทสะ

แม่นางน้อยเข้าเสยีแล้ว เขาจงึรบีมานวดหน้าอกให้หมยัีกษ์ท้ังสองเองทันที

เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กพลันสะท้านไปทั้งร่าง พลิกตัวตะกาย 

ลุกขึ้นแล้วผลุบไปอยู่ด้านหลังซูเพียนจื่ออย่างว่องไว สัตว์อสูรที่เหลือก็มี 

ท่าทีไม่ต่างกัน ล้วนพุ่งตัวไปจัดทัพอยู่ด้านหลังนาง หันประจันหน้ากับ 

ฝเูทยีนหลงโดยพร้อมเพรยีง

เหล่าสัตว์อสูรต่างแค้นใจ อยากจะให้ผู้เป็นนายบัญชามาค�าเดียว 

พวกมันจะได้รุมซ้อมตาเฒ่าที่ท�าตัวบัดสีแก่ไม่อยู่ส่วนแก่นี่สักยก

ฝเูทยีนหลงมเิพียงไม่หวาดหว่ัน ซ�า้ยังหัวเราะหึๆ  อย่างหืน่กระหาย 

ราวกับรู้สึกว่าภาพน้ีช่างน่าสนุกย่ิงนัก "เช่นนี้พวกเรามาแลกเปลี่ยนกัน 

เป็นอย่างไร"
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"หากท่านครูฝูหมายตาสัตว์อสูรของข้า เช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดให้ 

มากความ พวกมันล้วนเป็นพวกพ้องของข้า ข้าไม่คิดจะเอาพวกมันไป 

แลกเปลี่ยนกับสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น"

สหีน้าของฝเูทยีนหลงพลนัเปลีย่นเป็นแปลกพิกลย่ิง "เจ้าบอกว่า...

พวกมันเป็นพวกพ้องของเจ้า?"

"ใช่" ซเูพียนจือ่อาจเย็นชาไร้น�า้ใจไปบ้าง ทว่าบางด้านกลบัใจอ่อน 

เป็นอย่างย่ิง

สตัว์อสรูทีอ่ยู่ด้านหลงัเหล่านีแ้ม้ตดิตามนางในระยะเวลาทีบ้่างสัน้

บ้างยาว ทว่านางคุ้นชินแล้วกับความรู้สึกท่ีมีพวกมันอยู่ข้างกาย ดังนั้น 

ไม่ว่าใครจะใช้เหตผุลอะไรมาท�าร้ายหรอืแย่งชงิพวกมนัไป นางก็จะยับย้ัง

จนสดุก�าลงั

"พวกมันรับเจ้าเป็นนายแล้วไม่ใช่หรือ หาไม่จะเชื่อฟังเจ้าเพียงนี้ 
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ได้อย่างไร" ฝูเทียนหลงรู้แก่ใจดี สีหน้าขณะท่ีสัตว์อสูรเหล่าน้ีมองเขา 

ล้วนอดัแน่นด้วยความไม่เป็นมติร หากไม่ใช่เพราะถูกซเูพียนจือ่สัง่ห้ามไว้ 

พวกมันต้องโถมเข้ามารุมฉีกเขาเป็นชิ้นๆ แน่

นอกจากไหมอสรูร้อยขากับเตียวหมิะเนตรทพิย์แล้ว สตัว์อสูรตวัอืน่

ในทีน้ี่ล้วนแต่กินเน้ือ ซ�า้ดุร้ายไม่ธรรมดา นางท�าให้พวกมนัอดทนอดกล้ัน

ได้ถึงข้ันนี้ นอกเสียจากยอมรับเจ้านายแล้ว ฝูเทียนหลงก็นึกไม่ออกว่า 

ยังมสีิง่อืน่ใดท�าให้พวกมนัสงบเสง่ียมเช่นนีไ้ด้อกี

"ระหว่างข้ากับพวกมนัไม่มพัีนธสญัญานายบ่าว" ซเูพียนจือ่เน้นย�า้

อกีครัง้ ปัญหาข้อน้ีจ�าเป็นต้องพูดให้กระจ่าง หาไม่ฐานะของนางก็เสีย่งทีจ่ะ 

ถูกเปิดโปง

ฝเูทียนหลงมองพิจารณาสตัว์อสรูทลีะตวัอกีรอบหน่ึงก่อนกล่าวขึน้ว่า 

"เจ้าเข้าใจผิดแล้ว การแลกเปลี่ยนที่ข้าพูดถึงไม่ใช่จะพาพวกมันหน่ึงตัว 

หรอืหลายตวัไปจากเจ้า ข้าแค่อยากให้เจ้าบอกเคลด็ลบัในการสยบพวกมนั 

ก็เท่าน้ัน เจ้ามเีง่ือนไขอะไรก็เรยีกมาได้ตามใจเลย"

ซเูพียนจือ่ดวงตาสว่างวาบ เพ่ิงคดิจะงีบหลบัก็มคีนส่งหมอนมาให้

ถึงท่ีแล้ว ช่างเข้าอกเข้าใจนางเสยีนีก่ระไร!

"ท่านมีเคล็ดวิชาท่ีสัตว์อสูรฝึกปรือแล้วสามารถดูดซับปราณวิเศษ 

มาเสรมิส่วนท่ีสกึหรอในร่างกาย โดยไม่ต้องกินอาหารหรือไม่เล่า"

ฝเูทยีนหลงชะงกัไปเลก็น้อย ในสมองนึกถึงภาพท่ีตนเห็นตอนเพ่ิงจะ

มาถึง ดเูหมอืนสตัว์อสรูเหล่านีจ้ะร่วมมอืกันจบัปลาอยู่?

เขามองซเูพียนจือ่แล้วยกย้ิมอย่างวายร้าย "เลีย้งเจ้ายักษ์ตัง้หลายตวั

เช่นนี้เหนื่อยน่าดูชมจริงๆ เพียงแต่สถานท่ีท่ีมีปราณวิเศษเพียงพอบน 



32

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 3

เกาะเดอืนเพ็ญนัน้มน้ีอยย่ิง อกีอย่างต่อให้เจ้าเป็นศษิย์สายตรงของจ้าววงั  

ก็ยากจะได้รับสิทธิพิเศษให้พาพวกมันเข้าไปอยู่ดี"

"เรื่องนี้ท่านครูฝูวางใจได้ ข้าย่อมจะคิดหาวิธีแก้ไขเอง" ซูเพียนจื่อ 

กล่าว

"เคล็ดวิชาชนิดน้ีในมือข้าน่ะไม่มีหรอก" ฝูเทียนหลงแบมือตอบ  

"แต่ข้ารูว่้าทีไ่หนม ี รบัรองว่าข้อมลูแน่ชดั ไม่หลอกลวงแม้แต่เดก็เลก็หรอื 

ผู้ชรา"

ข้อมลูเดยีวกคิ็ดจะมาแลกกบัเคลด็ลบัก�าราบสตัว์ของข้า ตาเฒ่าน่ี

ช่างเขี้ยวลากดินจริงๆ

แต่ก็เอาเถอะ ไหนๆ ข้าก็ไม่ได้คิดจะบอกความจริงกับเขาอยู่แล้ว

ในใจนางลอบขบขัน ผดิกับสหีน้าทีแ่สร้งท�าเป็นล�าบากใจ หลังจาก

ลงัเลอยู่สกัพัก นางถึงค่อยรบัปากข้ึนว่า "ก็ได้ ท่านครฝููเชญิกล่าว"

"ท่ีทิวเขาขวงโซ่วก็มีแล้ว ว่ากันว่าชื่อ 'เคล็ดวิชาแปรปราณ' เป็น 

คัมภีร์ลบัทีต่กทอดมาจากอสรูเซยีนสมยับรรพกาล ตอนนีน่้าจะอยู่ในมอื 

ของอ๋องมงักรผูเ้ฒ่า ราชาแห่งทวิเขาขวงโซ่ว" ท่านครฝูมูองซเูพียนจือ่ด้วย

สีหน้าเห็นใจ ก่อนจะพูดเสริมกลั้วหัวเราะหึๆ "ระหว่างเดินทางมาจาก 

ภเูขาซิง่หลนิ เจ้าน่าจะเคยได้เหน็ทิวเขาขวงโซ่วไกลๆ แล้วสนิะ ท่ีนัน่น่ะ  

ต่อให้เป็นคนตระกูลนักก�าราบสัตว์ก็ยังไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าใกล้เลย เจ้าก็ 

ถอดใจเสยีจะดกีว่า"

"เช่นนีน้ีเ่อง..." ซเูพียนจือ่หงดุหงดิหวัใจย่ิงนัก ชือ่เสยีงของอ๋องมงักร 

ผู้เฒ่าแห่งทิวเขาขวงโซ่วน้ัน แม้แต่คนที่เพ่ิงมาอยู่บนดินแดนพันเมฆา 

ไม่นานเช่นนางก็ยังรู้จัก สัตว์อสูรขั้นเจ็ดเชียวนะ สุดยอดผู้แข็งแกร่ง 
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ที่กล่าวกันว่าขาดอีกเพียงก้าวเดียวก็จะเลื่อนเป็นอสูรเซียนแล้วน้ี ต่อให้ 

เป็นจ้าววังอาจารย์ของนางก็ยังไม่อาจเอาชนะอกีฝ่าย นางคดิจะฉกฉวย 

'เคล็ดวิชาแปรปราณ' จากกรงเล็บมังกร จึงไม่ต่างจากคนโง่งมที่ก�าลัง

ละเมอเพ้อพก

ต่อให้อ๋องมังกรผู้เฒ่าไม่ออกโรง ล�าพังสัตว์ป่ากับสัตว์อสูรมืดฟ้า 

มัวดินบนทิวเขาขวงโซ่วก็เขย่าขวัญมากพอแล้ว ภาพที่วานรปีกชาด 

เนตรขาวน�าพาสัตว์ป่ากับสัตว์อสูรมาล้อมบุกเมืองอู่เยว่ียในวันนั้นยังคง

แจ่มชัดอยู่ในความทรงจ�า เพียงนึกถึงนางก็รู้สึกหนังศีรษะชาหนึบแล้ว

สัตว์ป่ากับสัตว์อสูรมหาศาลปานนั้น ต่อให้พวกมันยืนน่ิงๆ ให้ฆ่า 

ก็ยังต้องฆ่าจนมือไม้อ่อนแรง

ตาเฒ่าเขีย้วลากดนินีไ่ม่ประสงค์ด ีทัง้ทีรู่อ้ยู่เต็มอก เขาก็ยังมหีน้า 

เอาข้อมูลเช่นนี้มาแลกกับเคล็ดลับก�าราบสัตว์ของนางอีก ฮึๆ เห็นนาง 

เป็นเดก็โง่หลอกง่ายจรงิๆ ใช่หรอืไม่ ไม่รูเ้สยีแล้วว่านางเป็นใคร

นางคือศิษย์ผู ้เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่าล�้าเลิศที่สุดในตระกูล 

สบิแปดมงกุฎ เจ้าของท่ีได้รบัการยอมรบัจากวัตถุศกัดิสิ์ทธ์ิไร้นามเชียวนะ 

คิดจะมาหลอกต้มนางก็ไม่ต่างกับอวดบทความต่อหน้าข่งจื่อ*

"เอาล่ะ ข้าได้บอกเบาะแสของสิ่งที่เจ้าต้องการไปแล้ว ตอนน้ี 

ก็ถึงตาเจ้าบอกความลบัในการควบคมุสตัว์อสรูเหล่านีแ้ก่ข้าแล้วกระมงั" 

ฝูเทียนหลงรบเร้าอย่างหน้าด้านหน้าทนยิ่ง

ซูเพียนจื่อจึงตอบปนย้ิมเขินนิดๆ "อันที่จริงก็ไม่มีความลับอะไร 

หรอก เป็นเพราะพวกมนัมวีาสนากับเซยีนใจประเสริฐ จงึสมคัรใจมาติดตาม

* อวดบทความต่อหน้าข่งจื่อ หมายถึงไม่รู้จักประมาณตน โอ้อวดตนต่อหน้าผู้รู้
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อารักขาอยู่ข้างกายข้า"

ฝูเทียนหลงถลึงตาตะคอก "เซียนใจประเสริฐอะไรกัน อย่าริอ่าน 

มาหลอกข้าผู้เฒ่า!"

"อทิธิฤทธ์ิอนัไร้ขอบเขตและความเมตตาอนัสูงส่งของเซยีนใจประเสรฐิ

ย่อมมใิช่สิง่ทีท่่านจะเข้าใจได้" ฝอูว๋ินเดนิทอดน่องมาอย่างเนบิช้า รปูลกัษณ์

ภายนอกอันงามสง่าของมัน ประกอบกับโทนเสียงระดับกลางที่มีเสน่ห์

ทัดเทียมกับผู้ประกาศข่าวชั้นเย่ียมระดับเหรียญทอง รวมไปถึงท่าทาง 

และน�้าเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธานั้น ล้วนท�าให้มันดูมีบุคลิกราศี 

ดจุสตัว์เทพเป็นอย่างย่ิง

เจ้าโม่หมาป่ามารหมิะรูส้กึว่าในเวลาเช่นนีม้นัควรแสดงออกให้เตม็ที่ 

ดงันัน้จงึรบีเชดิศีรษะหมาป่าของตนข้ึน วางท่าทางเคารพเลือ่มใสไม่สิน้สดุ 

ก่อนพูดด้วยน�้าเสียงอุทานชื่นชมอย่างเปี่ยมล้นว่า "เซียนใจประเสริฐ 

มีอิทธิฤทธ์ิไร้ขอบเขต ช่วยสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์ด้วยใจเมตตา คือเซียน 

ผูเ้ป็นทีเ่ทดิทนูสงูสดุในใจพวกเรา ท่านโปรดอย่าได้เอ่ยถึงเซยีนใจประเสรฐิ

ด้วยน�า้เสยีงลบหลูเ่ย่ียงน้ี เพราะมันเป็นการดหูม่ินศรทัธาของพวกเรา ต่อให้

เซยีนใจประเสรฐิไม่ถือสาหาความ พวกเราในฐานะสาวกผูภ้กัดีก็ทนไม่ไหว  

ต้องประกาศศกึกับท่านเพ่ือพิทกัษ์เกียรติอนัสงูส่งของเซยีนใจประเสรฐิ!"

มนัพูดพลางเตะตวัเกราะเหลก็ท่ีอยู่ข้างกายอย่างแนบเนียนไปหนึง่เท้า

เจ้าเหล็กได้สติทันใด รีบเตรียมกระโจนบุกด้วยท่วงท่าที่ดูดุร้าย 

เป็นทีสุ่ด คลา้ยว่าหากอีกฝ่ายพดูจาไมเ่ข้าห ูมนักจ็ะโถมเข้าไปแลกชีวติ 

ได้ทุกเวลา

เจ้าสองลอบส�านกึเสยีใจทีโ่อกาสงามในการแสดงออกเช่นน้ีถูกแย่งไป
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เสียแล้ว มันจึงรีบเรียกพ่ีน้องอีกสองตัวให้ออกแรงตีปีก ร้องเสียงแหลม 

โดยพร้อมเพรยีงเพ่ือเพ่ิมบารมี

ฝเูทียนหลงถูกท่าทีของสัตว์บกสัตว์ปีกฝูงน้ีท�าเอางงงวยย่ิงนกั พวกมนั 

ดูไม่เหมือนก�าลังล้อเล่น ทว่าเขาก็ไม่เคยได้ยินช่ือของเซียนใจประเสริฐ 

มาก่อนเลยจริงๆ

ด้วยฐานะของหลิ่วเชียนหวง นางไม่ควรพูดหลอกเขาส่งเดช 

ถึงจะถูก...ฝูเทียนหลงขมวดหัวคิ้วครุ่นคิดอยู่สักพัก ก็พูดพลางชี้มือไปที ่

เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็ก "หมียักษ์สองตัวนี้คือสายพันธุ์อะไรกันแน่  

เหตุใดข้าผู้เฒ่าดูแล้วเหมือนเป็นญาติของหมีสีน�้าตาลขนทอง"

ตาเฒ่านีส่มเป็นคนตระกูลนกัก�าราบสตัว์ แค่ลบูคล�าไม่ก่ีทก็ีถึงขัน้ 

รู ้ที่มาของเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กแล้ว ซูเพียนจ่ือลอบต่ืนตะลึง 

อยู่ในใจ

ขณะเดยีวกนัก็ได้ยินฝเูทยีนหลงส่ายหน้าพูดต่อ "แต่ว่าหมสีีน�า้ตาล

ขนทองเป็นเพียงสตัว์ป่าธรรมดา...จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า เจ้า...เจ้าไปหา

หมยัีกษ์สองตวันีม้าจากท่ีใด"

"ทีล่ะแวกทะเลสาบเงาฟ้า เดิมทพีวกมนัก็เป็นสตัว์ป่าธรรมดาจริงๆ" 

ซูเพียนจ่ือตอบกว้างๆ อย่างคลุมเครือ ทะเลสาบเงาฟ้าเป็นท่ีตั้งของ 

ถ�้าพันจ้ิงจอก ส่วนภูเขาลึกริมทะเลสาบก็คือถ่ินท่ีมีหมีสีน�้าตาลขนทอง 

ผลบุโผล่

หัวใจส�าคัญในการหลอกคนของสิบแปดมงกุฎคือหากไม่ถึง 

ยามจ�าเป็นจะไม่พูดปดเด็ดขาด พอถึงยามส�าคัญเพียงปรับแต่งค�าพูด

เล็กน้อยก็จะท�าให้อุบายทั้งแผนการสอดรับกันอย่างรัดกุมน่าเชื่อถือ
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ค�าเท็จย่ิงพูดมากเท่าไรก็ย่ิงเผยพิรุธง่ายขึ้นเท่านั้น หน�าซ�้าค�าเท็จ 

หนึ่งค�ามักต้องกลบเกลื่อนด้วยค�าเท็จอีกนับไม่ถ้วน ดังนั้นอัจฉริยะ 

ในวิชากลลวงอย่างซูเพียนจื่อจึงใช้วาจาจริงไปหลอกลวงผู้อื่นเสมอ

อย่างเช่นตอนนี้ หากนางจงใจโป้ปดเพ่ือสลัดความเก่ียวข้องกับ 

ถ�า้พันจิง้จอก ค�าเท็จน้ีเมือ่ฟังเข้าหูของฝเูทยีนหลงผูเ้ข้าใจนสิยัความเคยชนิ 

ของสตัว์ป่ากับสตัว์อสรูเป็นอย่างดีก็ย่อมพบช่องโหว่ได้ง่ายย่ิง มสู้ินางพูด

ความจริงออกไปตรงๆ กลับจะท�าให้ตนเองดูเปิดเผยจริงใจยิ่งกว่า

แม้ฝูเทียนหลงสงสัยในสายพันธุ์และชนิดของเจ้าทองใหญ่กับ 

เจ้าทองเล็กมาตั้งแต่แรก ทว่าเมื่อได้ยินซูเพียนจื่อบอกกับหูว่าพวกมัน 

เลือ่นขัน้จากสตัว์ป่าธรรมดามาเป็นสตัว์อสรูจรงิๆ เขาก็ยังปากอ้าตาค้าง

อย่างช่วยไม่ได้

"สัตว์ป่า...กลายเป็นสัตว์อสูร? เป็นไปได้อย่างไรกันนี่! อย่างต�่า 

พวกมนัก็ต้องเป็นสตัว์อสรูขัน้สามแล้วกระมงั เรือ่งน้ีท�าได้อย่างไรกันแน่!"

เจ้าหิมะนัง่ยองอยู่บนบ่าของซเูพียนจือ่ พอได้ยินเช่นน้ันมนัก็ยืดตัวตรง 

พูดอย่างเคร่งขรมึจรงิจงัและเลือ่มใสศรทัธาว่า "เซยีนใจประเสริฐมอีทิธิฤทธ์ิ 

ไร้ขอบเขต ไม่มเีรือ่งใดทีท่่านเซยีนมอิาจท�าได้"

เจ้าเจดิจ้าพูดคล้อยตามทนัใด "ใช่แล้วๆ! ขอเพียงพวกเราท�างานให้

เซยีนใจประเสรฐิอย่างซือ่สตัย์จรงิใจ หากภายหน้าได้เลือ่นถึงขัน้เจด็ก็เป็น

เรือ่งทีป่กตย่ิิง!"

นอกจากฝอูว๋ินแล้ว สตัว์อสรูในทีน่ีล้้วนเคยประสบผลดด้ีวยตนเอง 

ได้เลือ่นขัน้ตามซเูพียนจือ่อยู่ในดอกซวีหมกัีนถ้วนหน้า ดงันัน้เพียงคดิว่า 

การติดสอยห้อยตามนางจะท�าให้พวกมันได้เลื่อนขั้นพร้อมนางไปเรื่อยๆ 
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แต่ละตวัก็พลนัเลอืดลมพลุง่พล่าน ต่ืนเต้นจนไม่เป็นตวัของตวัเอง แทบ

อยากจะให้นางพาพวกมนัก้าวพรวดไปถึงขัน้เจด็เสยีวนันีเ้ลย

ไม่รู้วันหน้าเมื่อเจ้านายเลื่อนขั้นเป็นเซียนบนดินแล้ว นางจะพา 

พวกมันเลื่อนข้ันเป็นอสูรเซียนไปพร้อมกันได้หรือไม่ เจ้าโม่กับเจ้าสอง 

ผูม้ใีจทะเยอทะยานอนัสงูลิว่กับภาพฝันอนังดงามต่างก็นึกถึงภาพอนาคตนัน้

อย่างดใีจจนเน้ือเต้น

เมือ่เผชญิหน้ากับ 'สาวกคลัง่' ของเซยีนใจประเสรฐิฝงูน้ี ฝเูทียนหลง 

ก็ถึงกับไม่รูว่้าควรพูดอะไรดี

หากเป็นเมื่อก่อน เขาต้องคิดว่านี่เป็นวาจาเหลวไหลท้ังเพ ทว่า 

เมื่อครู่เขาได้ตรวจสอบร่างกายของเจ้าทองเล็กอย่างละเอียดลออแล้ว  

แม้ในด้านโครงสร้างจะผิดแผกจากเดมิไปบ้าง ท�าให้กระดูกและกล้ามเน้ือ

ของมนัแขง็แกร่งกว่าหมสีีน�า้ตาลขนทองท่ัวไปนับพันนบัหมืน่เท่า กระนัน้ 

ตวัตนของมนัก็คือหมสีนี�า้ตาลขนทองขนานแท้อยู่วันยังค�า่

บนดินแดนพันเมฆานี้ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสัตว์ป่ากลายเป็น 

สตัว์อสรูได้ ดงัน้ันนอกจากอภินหิารเซยีนแล้ว เรือ่งนีจ้งึไม่มคี�าอธิบายอืน่

อกี

คนธรรมดาขอเพียงมพีรสวรรค์เชงิยุทธ์ก็สามารถอาศยัการฝึกปรือ

วิชามาเพ่ิมพูนพลงัวตัร เปลีย่นแปลงสภาพร่างกาย จนกระทัง่ขยายอายุขยั 

ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมนุษย์มีสติปัญญาและความสามารถในการ 

คดิวิเคราะห์ทีเ่พียงพอ

ผิดกับสัตว์ป่าธรรมดาซึ่งขาดสติปัญญา ต่อให้พวกมันบางชนิด 

อาจมพีรสวรรค์ในการฝึกปรอืวิชา พวกมนัก็ไม่มทีางจะลกุขึน้มาขวนขวาย
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ฝึกปรือเอง ล�าพังแค่ดูดซับปราณวิเศษในใต้หล้าน้ีไปตามมีตามเกิด  

ยังไม่ทันรอจนพวกมนัสัง่สมพลงัได้ลกึซึง้พอ ชวิีตอนัแสนสัน้ก็ต้องยุตลิง

ก่อนแล้ว

ในกรณีของสัตว์อสูร แม้พวกมันมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย ทว่า 

วิชาท่ีเหมาะจะให้พวกมันฝึกปรือนั้นกลับมีอยู่น้อยแสนน้อย ซึ่งนี่ก็คือ

สาเหตุที่ท�าให้สัตว์อสูรเลื่อนขั้นได้ยากย่ิง พวกมันไม่เหมือนมนุษย ์

ทีม่สีารพัดวิชาให้เรียนรูฝึ้กฝน พวกมนัจงึได้แต่ใช้วิธีดัง้เดมิท่ีสุดไปดดูซบั

ปราณวิเศษ หากอายุขัยยืนยาวพอก็ยังมีความหวังอยู่ร�าไร โดยท่ัวไป 

พวกทีม่อีายุขัยสัน้จงึไม่จ�าเป็นต้องคิดถึงเรือ่งนีเ้ลย

กระน้ันสัญชาตญาณของสัตว์อสูรทุกตัวก็ล้วนกระหายท่ีจะได ้

เลือ่นข้ัน กระหายท่ีจะมพีละก�าลงัแขง็แกร่งย่ิงกว่าเดมิ ฝเูทยีนหลงจงึพอจะ

เข้าใจได้ เหตใุดสตัว์อสรูเหล่าน้ีล้วนศโิรราบต่อเซยีนใจประเสริฐอะไรนัน่ 

จนหมดหัวใจ หากเซียนใจประเสรฐิท�าให้พวกมนัเล่ือนข้ันได้จรงิๆ อย่าว่าแต่

สตัว์อสรูขัน้สามท่ีอยู่เบือ้งหน้าสายตาเหล่าน้ีเลย ต่อให้เป็นสตัว์อสรูขัน้หก 

ก็ต้องยินยอมพร้อมใจให้หลิว่เชยีนหวงบัญชาการ

ตามค�าบอกเล่าของสัตว์อสูรเหล่าน้ี หลิ่วเชียนหวงก็คือทูตท่ี 

เซียนใจประเสริฐส่งมายังโลกมนุษย์ ขอเพียงคุ้มครองนางให้ดี ท�างาน

ตามค�าสัง่ของนาง พวกมนัก็จะได้เล่ือนข้ัน เรือ่งดงีามท่ีมแีต่ได้กับได้เช่นนี ้ 

สัตว์อสูรตัวใดเล่าจะปฏิเสธ

เขาหลงนึกเต็มหัวใจว่าแม่นางน้อยต้องมีเคล็ดลับอะไรในการ 

ก�าราบสตัว์ แต่สดุท้ายเขากลบัพบว่าต่อให้รูแ้ล้ว ตนเองก็ไม่มทีางท�าได้ 

อยู่ดี เขาจงึได้แต่ส่ายหน้าพูดปนย้ิมเฝ่ือน "ช่างเถอะๆ ถึงแม้ตอนสอบเข้า
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เจ้าไม่ได้ท�าข้อสอบวิชาสัตววิทยา แต่ขอเพียงเจ้าสนใจ ไม่ต้องสอบเข้า 

ก็มาเรียนวิชาของข้าได้ ข้าเห็นแววในตัวเจ้า!"

ซเูพียนจือ่พูดติดตลกว่า "เป็นเพราะพวกมนัอย่างน้ันหรอื สตัว์อสรู 

ตวัอืน่น่ะข้าไม่มปัีญญาหรอกเจ้าค่ะ"

นางคนเดียวก�าราบสัตว์อสูรข้ันเดียวกันได้ถึงสิบตัว อาศัย 

ความสามารถนีน้างจะต้องเป็นศษิย์ท่ีโดดเด่นทีส่ดุในชัน้เรยีนวิชาสตัววิทยา

อย่างแน่นอน แต่ซเูพียนจือ่รูตั้วด ี ท้ังหมดน้ีนางพ่ึงพาดอกซวีหมจีงึควบคุม

พวกมนัได้ หากเปลีย่นเป็นสตัว์อสรูตัวอ่ืน นางก็ไม่มวิีธีจดัการสักนิดเดยีว

ฝูเทียนหลงส่ายหน้าตอบ "ไม่ใช่หรอก"

เขาเพ่งมองนางพลางพูดต่ออย่างจรงิจงั "เป็นเพราะเมือ่ครูเ่จ้าบอกว่า

พวกมนัคอืพวกพ้องของเจ้า คนท่ีมองสตัว์อสรูเป็นเพียงข้าทาสหรือเคร่ืองมอื

จะไม่มีวันเข้าใจพวกมันถ่องแท้และร่วมมือกับพวกมันได้อย่างสนิทใจ 

ไร้ช่องว่าง ศิษย์ท่ีมองสัตว์อสูรเป็นพวกพ้องอย่างเจ้าน้ันหาได้น้อยมาก 

เหลือเกิน ล�าพังแค่จุดน้ี เจ้าก็เหนือกว่าพวกศิษย์ทึ่มที่ข้าสอนอยู่ตอนนี้ 

เป็นร้อยเท่าแล้ว! ดวงของพวกมนัไม่เลวเลยจรงิๆ"

เขากวาดตามองสัตว์อสูรที่อยู่ด้านหลังซูเพียนจื่อฝูงน้ันปราดหนึ่ง 

ก่อนจะพรูลมหายใจอย่างสะทกสะท้อนใจอยู่บ้าง

ซูเพียนจื่อขบคิดเพียงเล็กน้อยก็ค้อมเอวค�านับเขาอย่างนอบน้อม

พลางเอ่ยว่า "สิ่งที่ข้าอยากเรียนรู้มีมากมายนัก หากมีโอกาส ข้าเองก็ 

อยากศกึษาวิชาสตัววิทยาเจ้าค่ะ หวงัว่าถึงตอนน้ัน ท่านครฝูจูะไม่ระอา 

ที่ข้าโง่เขลา"

ความหมายของนางคือจะเรียนสัตววิทยาเป็นวิชารอง แต่จะ 
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ไม่เรียนมันเป็นวิชาหลัก

ท่านครูฝูแย้มย้ิมรับอย่างเสียดายอยู่บ้าง "หากเจ้าโง่เขลา ใน 

วังศาสตร์นีก็้เหลอืคนฉลาดอยู่ไม่ก่ีคนแล้ว ช่างเถอะ! ขอเพียงเจ้ามาเรียน  

ไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักหรือวิชารอง ข้าก็จะสอนให้เจ้าจนหมดเปลือก"

เขาเองก็รู้ว่าความหวังที่จะให้นางมาเป็นศิษย์ของตนนั้นมีไม่มาก  

สองวันมานี้ท่านครูเจ็ดวิชาท่ีนางท�าข้อสอบไว้สู้กันจนไฟแทบลุกก็ว่าได้ 

ใครๆ ก็อยากจะได้ผู้ที่มีพรสวรรค์ล�้าเลิศเช่นน้ีมาเป็นศิษย์ด้วยกันท้ังนั้น 

เปรยีบกันแล้ววิชาสัตววิทยาของเขาก็ไม่ได้มอีะไรเหนือกว่าเลย

หลังจากส่งฝูเทียนหลงจากไปแล้ว ซูเพียนจื่อก็ลูบหนังท้อง 

เจ้าทองเลก็พลางพูดชมเชยขึน้ว่า "เอาล่ะๆ วันน้ีพวกเจ้าทุกตวัแสดงออก 

ได้ไม่เลว เดีย๋วข้าจะลองไปถามพวกเรอืส่งของขนาดใหญ่ ดวู่าจะส่งสตัว์บก 

สตัว์ปีกท่ีสดใหม่มาให้พวกเจ้าเป็นประจ�าได้หรอืไม่ หากว่าได้ล่ะก็ พวกเจ้า 

ก็จะไม่ต้องกินแต่ปลาทกุวันแล้ว"

สตัว์อสรูท้ังหลายประสานเสยีงโห่ร้องกันด้วยความยินด ีซเูพียนจือ่

ให้พวกมนัจบัปลากันต่อ ส่วนตนเองพาเจ้าหิมะมุง่หน้าไปทางท่าเรอื

ทกุวนัล้วนมเีรอืทีใ่ช้ขนส่งผูโ้ดยสารกับสิง่ของเข้าออกท่าเรอืมใิช่น้อย 

ซูเพียนจื่อจ�าได้ว่าข้างท่าเรือก็มีทั้งโรงเก็บสิ่งของกับร้านค้าเรียงรายอยู ่

แถบหนึง่ กจิการเหล่าน้ีล้วนเปิดข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือค้าขายกับศษิย์วังศาสตร์ 

ทีไ่ม่อาจออกจากเกาะเดือนเพ็ญได้บ่อยครัง้

นางเคยได้ยินพวกหลิ่วมู ่บอก หากต้องการซ้ือส่ิงใดก็ไหว้วาน 

ให้ร้านค้าเล็กๆ เหล่านี้จัดหามาได้ ขอเพียงจ่ายค่าขนส่งสักหน่อยก็ใช ้

ได้แล้ว
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เครือ่งใช้ประจ�าวันส่วนใหญ่ล้วนมสี�ารองอยู่ในโรงเก็บสิง่ของ หาก 

จะฝากซื้อสิ่งใดจริงๆ ขอเพียงไม่ใช่สิ่งท่ีหายากนัก ใช้เวลาสองสามวัน 

ก็สามารถส่งจากนอกเกาะมาได้แล้ว

นกึถึงว่าวันหน้ายังต้องเพ่ิมอาหารให้จอมเขมอืบหลายตัวนัน้ไปตลอด 

ซูเพียนจื่อก็ตัดสินใจว่าต้องหาร้านท่ีค่อนข้างใหญ่และน่าเชื่อถือมาช่วย

จัดการ สิ่งที่นางต้องการนั้นธรรมดาย่ิง เพียงแต่ปริมาณต้องมากหน่อย

เท่านั้นเอง

ปรากฏว่าตรงต�าแหน่งที่สะดุดตาท่ีสุดท่ามกลางร้านรวงกลุ่มน้ัน 

นางก็ได้เห็นป้ายรูปเปลือกหอยของร้านค้าสกุลเป้ยอีกครั้ง

สกุลเป้ยนี่ช่างท�าการค้าเก่งเสียจริง!

ซูเพียนจื่อผู้ติดดินพลันนึกถึงแก้วแหวนเงินทอง รวมถึงลูกกลอน 

ช�าระกายกับลกูกลอนหลอมกระดูกทีม่อียู่ล้นตัว

หลงัจากได้ค่ารกัษาก้อนโตมาจากตระกูลเซยีนขโมย นางก็นบัเป็น

เศรษฐีน้อยผู้หนึ่ง คิดๆ ดูแล้วหากการค้านี้ท�าได้ นางก็จะยอมให้พ่อค้า 

หน้าเลอืดได้ก�าไรต่อไปแล้วกัน

อย่างน้อยๆ คนตระกูลวาณิชก็ปฏิบตักัิบนางไม่เลวเสมอมา คงจะ 

ไม่ถึงข้ันขดูเลอืดขดูเนือ้นางโหดนัก อกีอย่างพวกเขาก็ให้ความส�าคญักับ 

ชือ่เสยีงความน่าเชือ่ถอืเป็นอย่างย่ิง ดูจากเรือ่งหยกสคุนธ์ไขกระดกูมงักร 

ทีเ่มอืงอูเ่ยวีย่ก็รูแ้ล้ว

ตอนนีศิ้ษย์วังศาสตร์ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในชัน้เรียน ทางน้ีจงึเงยีบเหงา

ย่ิง แม้แต่ในร้านค้าสกุลเป้ยก็มคีนอยู่ไม่มากนกั ซเูพียนจือ่จงใจออกมา 

ในเวลาน้ี ก็เพราะไม่อยากจะถูกผูค้นห้อมล้อมอกี
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รูปโฉมงามตาจนชวนให้ผู้อื่นเหลียวมอง ไม่ว่าเป็นเด็กสาวคนใด 

ก็ต้องชอบใจ ทว่าหากถูกรมุมองมากเกินไป มันก็น่ากลวัอยู่บ้าง โดยเฉพาะ 

หลังจากสอบเข้าเรียนเมื่อไม่ก่ีวันก่อนนางท�าตัวเด่นดังเกินควร ไหนจะ 

ได้เป็นศิษย์สายตรงของจ้าววัง ไหนจะมีสัตว์อสูรข้ันสามท่ีท�ากิจกรรม 

อยู่ละแวกเรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์เป็นประจ�าหลายตัวนั้นอีก ดังนั้น

นอกจากตกตะลงึในความงามแล้ว แววตาท่ีทกุคนใช้มองนางจงึให้อารมณ์

เหมือนก�าลังชมดูสัตว์หายากสักชนิดอยู่

ความรู ้สึกท่ีถูกผู้คนวิจารณ์ลับหลังไปทุกท่ีนั้นช่างน่าอึดอัดยิ่ง  

ต่อให้รูว่้าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้มคีวามประสงค์ร้ายก็ยังท�าให้นางไม่สบาย 

ไปทั้งตัวอยู่ดี

กระนั้นนางก็ยังคงตัดสินใจที่จะไม่ใช้ผ้าแพรบังโฉมอีกต่อไป

ที่นี่คือส�านักศึกษา ทุกคนล้วนเป็นลูกศิษย์เช่นเดียวกัน อีกหน่อย 

พบเจอทุกเช้าค�่าก็ย่อมคุ้นชินไปเอง แต่หากนางท�าตัวผิดแผกแตกต่าง  

วันๆ เอาแต่บงัโฉมพบปะผูค้น นัน่กลบัจะดูดัดจรติน่าหม่ันไส้มากกว่า

ดวงหน้าของนางกับเส้นผมที่ยาวจนไม่สอดรับกับอายุเลยนั้น 

เป็นท่ีเลื่องลือบนเกาะเดือนเพ็ญอย่างย่ิง นางเพ่ิงจะเข้าไปในร้านค้า 

สกุลเป้ย ลูกจ้างในร้านก็เดินมาต้อนรับอย่างกระตือรือร้นแล้ว

"ค�านับคุณหนูหลิ่ว! หลงจู๊ของพวกเราคิดจะไปเย่ียมคารวะท่าน 

อยู่พอดี นึกไม่ถึงเลยว่าท่านจะเป็นฝ่ายมาเยือนก่อน เชิญขอรับเชิญ!"

"เยี่ยมคารวะข้า?"

ไม่ต้องเกรงใจถึงเพียงนีก็้ได้กระมงั หรอืว่าตระกูลวาณิชเคยชนิกับ

การไปตีสนิทศิษย์ใหม่ท่ีมีคนหนุนหลังก่อน? ช่างท�าการค้าได้ละเอียด
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รอบคอบเสียจริง

"ใช่ขอรับ เมื่อสองวันก่อนมีสารด่วนมาจากร้านสาขาใหญ่ สั่งให้ 

หลงจู๊ของพวกเราไปพบคุณหนูหลิ่วด้วยตนเอง ระหว่างที่คุณหนูอยู่ใน 

วังศาสตร์ หากมีสิ่งใดต้องการซื้อหา เชิญท่านเอ่ยปากบอกหลงจู๊ของ 

พวกเราได้อย่างเต็มท่ี ขอเพียงร้านสาขาน้ีตัดสนิใจเองได้ ทางร้านจะมอบ

ส่วนลดให้คณุหนสูองส่วนทกุรายการ แต่ต่อให้ตดัสนิใจเองไม่ได้ ทางร้าน 

ก็จะคดิราคาทีย่่อมเยาท่ีสุดให้ท่านแน่นอน" ลกูจ้างเดินน�านางเข้าไปในร้าน 

พลางชีแ้จงเสยีงเบาอย่างนอบน้อม ขณะเดียวกันก็มลีกูจ้างอกีคนไปเชญิ

หลงจูข๊องร้านแล้ว

เพราะเรื่องที่เมืองอู่เยวี่ยหรือ

ตอนน้ันหลงจู๊เป้ยพาเป้ยหยวนหมิงจากไปโดยไม่ได้มอบอะไร 

แก่นางเลย แม้นางรูส้กึนดิๆ ว่าอีกฝ่ายขีง้ก ทว่าก็ไม่ได้เก็บเรือ่งน้ีมาใส่ใจ 

เพราะแค่ของก�านัลล�้าค่าของตระกูลเซียนขโมยก็เป็นเรื่องน่ายินด ี

เหนือความคาดหมายส�าหรับนางแล้ว

นกึไม่ถึงเลยอกีฝ่ายมใิช่ไม่ส�านึกบญุคณุ หากแต่ตัง้ใจจะตอบแทนนาง

อย่างเตม็ท่ีในรปูแบบอ่ืน

ไม่ช้าหลงจูส๊าขานีก็้เดนิออกมา หน้าตาของเขาหนุม่แน่นหล่อเหลากว่า

ท่ีนางคดิภาพไว้มาก ไม่ว่าจะมองตรงหรอืมองตะแคงก็ดอูายุเพียงย่ีสบิกว่า 

พลังวัตรของเขาไม่สูงแต่อย่างใด ดูจากความยาวเส้นผมแล้วยังไม่ถึง 

ขั้นเปลี่ยนกระดูกด้วยซ�้า...อันท่ีจริงอายุเท่าน้ีก็นับว่าพลังวัตรไม่เลวแล้ว 

เพียงแต่อจัฉรยิะท่ีซเูพียนจือ่เห็นมามมีากเกินไป ดงันัน้นางถึงเกิดความคดิ 

เย่ียงน้ี
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หนุ่มรูปงามบนดินแดนพันเมฆาก็นับว่านางพบเจอมาแล้วไม่น้อย 

ทว่าน่ีเป็นครั้งแรกท่ีได้เห็นความ 'พิถีพิถัน' ถึงขั้นน้ี มิผิด! ก็คือค�าว่า

พิถีพิถัน!

จุดใหญ่ตั้งแต่รูปโฉมเครื่องหน้ากับรูปแบบเส้ือผ้าเคร่ืองประดับ  

จุดเล็กไปจนถึงปลายเล็บน้ิวก้อยกับเส้นผมปอยหนึ่งท่ีท้ิงตัวอยู่ริมจอน 

ทุกส่วนล้วนแผ่ซ่านกลิ่นอายความพิถีพิถันทั้งสิ้น

ทัว่ร่างไม่ว่าจะเป็นรายละเอยีดปลกีย่อยใดๆ ก็ล้วนแต่สมบรูณ์แบบ

จนไม่เหมือนของจริง ดูคล้ายหุ่นท่ีผ่านการบรรจงตกแต่งแล้วจัดแสดง 

ในตูก้ระจกเสยีมากกว่า ท�าให้ไม่ว่าจะมองมมุใดก็รูส้กึว่าช่างน่ามองเหลอืเกนิ

"ยินดท่ีีได้พบขอรบั ยินดีย่ิงจรงิๆ! ข้าน้อยมูห่ลนั เป็นญาตผิูพ่ี้ของ 

เจ้าหนเูป้ยหยวนหมงิ" ในดวงตาของหลงจูห๊นุม่ผูพิ้ถีพิถันน้ีฉายแววชืน่ชม

และตกตะลงึในความงามของนางอย่างเด่นชดั ทว่าเขาก็ยังคงแนะน�าตวั

โดยรกัษาความสขุุมเยือกเย็นไว้ได้

มู่หลัน*? ชื่อเดียวกับสตรีที่ปลอมเป็นบุรุษ?

รอยขบขันวาบข้ึนในใจของซเูพียนจือ่ ขณะท่ีเปลอืกนอกคารวะทักทาย

อกีฝ่ายด้วยมารยาทอนัยอดเย่ียม

สิบแปดมงกุฎต้องสวมบทบาทเป็นคนหลากหลายประเภท ดังน้ัน 

จึงต้องศึกษากิริยามารยาทของบุคคลลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด 

ประกอบกับซูเพียนจื่อเคยพ�านักอยู่บนภูเขาซิ่งหลินมาหลายเดือน ย่อม

ซมึซบับคุลกิท่าทางของคนสกุลหลิว่ทีอ่ยู่รอบข้างผ่านหผู่านตามาเป็นธรรมดา 

ตอนน้ีนางปรากฏตวัในฐานะคณุหนูสกุลหลิว่ ทกุอากัปกิรยิาจงึเพียงพอ 
* มู่หลัน (木兰) คือนามของวีรสตรีที่แต่งกายเป็นชายเพ่ือไปเป็นทหารแทนบิดาท่ีสูงวัย ชื่อมู่หลัน (穆蓝)  
ของหลงจู๊ร้านสาขาวังศาสตร์นี้พ้องเสียงกับชื่อของนางพอดี
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จะเป็นแบบอย่างของบตุรหลานตระกูลใหญ่ทัง้หลายได้เลยทเีดยีว

ตระกลูแพทย์แห่งภเูขาซิง่หลนิคอืหน่ึงในตระกูลโบราณทีม่ปีระวตัิ

ยาวนานที่สุดในปัจจุบัน แม้พวกเขาเห็นการช่วยชีวิตคนเป็นหน้าท่ี 

ทีส่�าคญัย่ิงกว่า ทว่ากิรยิามารยาทของบตุรหลานสกุลหลิว่ส่วนใหญ่นับต้ังแต่

ประมขุหลิว่ถัวลงไปก็ล้วนแต่พิถีพิถันอย่างย่ิง

มใิช่ความพิถีพิถันอย่างระวงัตวัเป็นพิเศษเพ่ืออวดฐานะ หากแต่เป็น

บุคลกิอนัสง่างามซึง่ซมึซบัผ่านการอบรมของวงศ์ตระกูลจนสะท้อนอยู่ใน

ชวิีตประจ�าวัน

การสอบเข้าเรียนท่ีวังศาสตร์ครั้งนี้ หนึ่งในข้อสอบที่ซูเพียนจื่อท�า 

ก็คอืวิชาจารตี ผลงานท่ีนางสอบได้คะแนนเตม็ก็เพียงพอจะแสดงให้เห็นว่า 

นางใส่ความอตุสาหะในด้านน้ีมใิช่น้อย

มู่หลันซึ่งเคยพบเจอศิษย์ไม่น้อยในวังศาสตร์ก็ยังลอบช่ืนชมกิริยา

อันภูมิฐานงามสง่าของนางอยู่ในใจ เขาเชิญนางไปนั่งอีกด้านหนึ่งแล้ว

ยกน�้าชามาต้อนรับ

หลังจากหยิบกล่องหุ้มแพรใบหน่ึงจากมือลูกจ้างท่ีอยู่ด้านข้าง 

มาเปิดฝาออกแล้ว เขาก็ย่ืนส่งกล่องไปถึงตรงหน้านางก่อนกล่าวข้ึนว่า  

"นี่คือน�้าใจเล็กน้อยท่ีทางร้านสาขาใหญ่ก�าชับก�าชาให้ข้าส่งมอบถึง 

มือคุณหนูหลิ่วด้วยตนเองให้จงได้ ขอคุณหนูหลิ่วโปรดอย่าได้รังเกียจ"

"สวยจังเลย!" เจ้าหิมะท่ีน่ังยองอยู่บนบ่าของซูเพียนจื่ออดไม่ได ้

ต้องร้องชมออกมาก่อนใคร

ในกล่องหุ้มแพรใบนั้นปูรองด้วยผ้าก�ามะหยี่สีขาว สิ่งที่นอนนิ่งอยู่

ด้านบนคือก�าไลข้อมือพลอยสีม่วงท่ีแวววาวตลอดวง ตัวก�าไลกลมกลึง



46

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 3

เกลีย้งเกลา ไม่มกีารสลกัเสลาตกแต่งใดๆ เพียงแกะสญัลกัษณ์เปลอืกหอย 

ท่ีไม่ค่อยสะดดุตาอันหนึง่ไว้ตรงฝ่ังด้านใน ซึง่หากไม่สงัเกตก็จะไม่พบเห็น

เลย

สีม่วงของก�าไลข้อมือวงนี้งดงามจนยากจะพรรณนา ซูเพียนจื่อจึง

ถูกใจตั้งแต่แรกเห็น เพียงแต่นางรู้สึกว่าด้วยก�าลังทรัพย์อันเข้มแข็งของ

ตระกูลวาณิชแล้ว สิง่ทีส่ัง่ให้คนน�ามาก�านัลแก่นางอย่างเป็นทางการเช่นนี้

จะต้องไม่เรยีบง่ายแค่เครือ่งประดบัสวยงามชิน้หน่ึงเดด็ขาด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงบนก�าไลน้ียังมสีญัลกัษณ์เปลอืกหอยของตระกูลวาณิชอยู่ด้วย

"น่ีคือ..." ซูเพียนจื่อไม่กล้ารับส่งเดช นางมองไปทางมู่หลันอย่าง

ระมดัระวังเป็นเชงิสอบถาม

"น่ีคือสิ่งยืนยันซึ่งท�าขึ้นจากอัญมณีเฉพาะของสกุลเป้ยท่ีเรียกว่า

พลอยขวัญม่วง ขอเพียงคุณหนูหลิ่วหยดเลือดสดๆ ตรงสัญลักษณ ์

เปลือกหอยหนึ่งหยด มันก็จะเป็นของท่านแล้ว เจ้าของพลอยขวัญม่วง 

ทุกท่านล้วนเป็นลูกค้าผู้ทรงเกียรติของร้านค้าสกุลเป้ย หากภายหน้า

ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ขอเพียงท่านสวมใส่ก�าไลข้อมือน้ีไปท่ีร้านค้า 

สกุลเป้ยสาขาใดก็ได้ พวกเราสามารถโยกย้ายลูกกลอนหลอมกระดูก 

หน่ึงแสนเมด็หรอืของวเิศษทีม่มีลูค่าเทยีบเท่าให้ท่านได้ทกุเวลา" มูห่ลนั

ชี้แจง

ลูกกลอนหลอมกระดูกหน่ึงแสนเม็ดเท่ากับลูกกลอนช�าระกาย 

สิบล้านเม็ดเชียวนะ ไม่ว่าส�าหรับตระกูลท่ีเรืองอ�านาจตระกูลใดก็ล้วน 

ไม่ใช่ตวัเลขน้อยๆ เลย ซเูพียนจือ่กะพรบิตาก่อนกล่าว "ส่ิงนีล้�า้ค่าเกินไป

กระมัง"
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นางรู้สึกกดดันเหลือเกิน! 

มู่หลันคลี่ย้ิมอย่างอ่อนโยน "น่ีเพียงแต่ให้หยิบยืมเท่านั้นขอรับ  

อีกอย่างก็ไม่แน่ว่าคุณหนูหลิ่วจะมีความจ�าเป็นได้ใช้จริงๆ ปกติใช้มัน 

ซือ้สิง่ของในร้านค้าสกุลเป้ยทุกสาขาทัว่ดินแดนพันเมฆาก็จะได้รบัส่วนลด

ขั้นต�่าหนึ่งในสิบส่วนเช่นกัน คุณหนูหลิ่วโปรดรับไว้เถิด ต่อให้ชั่วขณะน้ี 

ท่านไม่จ�าเป็นต้องใช้ บางครัง้ทีต่ระกูลแพทย์ต้องซือ้หาตวัยาหรอืเครือ่งมอื 

การรกัษาใดๆ ให้คนเจบ็คนไข้ก็สามารถน�ามาใช้ได้"

ช่างสมเป็นพ่อค้าหน้าเลือดจริงๆ ตระกูลเซียนขโมยมอบลูกกลอน

หลอมกระดกูห้าหมืน่เมด็ให้นางมาตรงๆ ผดิกับตระกูลวาณิชท่ีแค่ให้หยบิยืม

แต่กระน้ันก็เป็นน�า้ใจทีใ่หญ่หลวงอย่างย่ิงแล้ว เพียงอาศัยส่ิงยืนยัน

ชิน้เดยีว สกุลเป้ยกใ็ห้ยืมลกูกลอนหลอมกระดกูถึงหน่ึงแสนเมด็โดยไม่ไถ่ถาม

ต้นสายปลายเหตุ ใช่ว่าตระกูลใครๆ ก็จะมกี�าลงัความสามารถเช่นน้ี

โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟังจากน�้าเสียงของมู่หลัน ลูกค้าผู้ทรงเกียรต ิ

ที่มีสิ่งยืนยันแบบนี้ไม่ใช่มีนางแค่คนเดียวอย่างแน่นอน

"เช่นน้ันหากข้ายังปฏิเสธก็เท่ากับไม่ให้เกียรติแล้ว" ซูเพียนจื่อ 

รับก�าไลพลอยขวัญม่วงอันงดงามวงนั้นไว้ ก่อนจะพูดถึงจุดประสงค ์

ที่นางมาในวันนี้

มู่หลันตอบรับอย่างเบิกบานใจ "ร้านค้าของพวกเรามีเรือไปมา 

ระหว่างเกาะต่างๆ ในทะเลสาบดาวเดือนเป็นประจ�าทกุวัน เสบยีงอาหาร

ส่วนใหญ่บนเกาะเดือนเพ็ญแห่งนีก็้ล้วนขนส่งล�าเลยีงโดยเรอืของพวกเรา 

หากคณุหนหูล่ิวเพียงอยากซือ้หาสตัว์ป่ากับสตัว์ปีกทียั่งเป็นๆ อยู่ เช่นนัน้ 

ก็แสนจะง่ายดาย วันนี้สั่งซื้อ เที่ยงวันพรุ่งนี้ก็ส่งมาถึงแล้วขอรับ"
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"เช่นนัน้ก็วิเศษย่ิง" ซเูพียนจือ่กะปรมิาณอาหารของเจ้าหลายตวันัน้

คร่าวๆ ก่อนจะเขยีนจ�านวนสตัว์ต่างๆ ท่ีต้องการลงบนกระดาษแล้วย่ืนส่งให้ 

มู่หลัน นางนัดหมายให้เขาจัดส่งมาทุกสามวัน เมื่อของมาถึงแล้วให้คน 

ส่งข่าวแก่นาง นางก็จะพาเหล่าสัตว์อสูรมาขนของกลับไป

เมื่อสนทนาถึงราคา มู่หลันก็มีคุณธรรมดีเย่ียม ค�านวณค่าใช้จ่าย 

ทั้งราคาซื้อ ค่าขนส่ง และค่าแรง จากน้ันก็ให้ราคาที่ต�่าท่ีสุดกับนาง 

อย่างตรงไปตรงมา

ซูเพียนจื่อรู ้สึกว่าเช่นน้ีร้านสาขาของเขาต้องไม่เหลือก�าไรแน่  

ขณะคิดจะปฏิเสธ มู่หลันก็พูดโน้มน้าวนางขึ้นเสียก่อนแล้ว

"วชิาแพทย์ของคณุหนูหลิว่ น้องหยวนหมงิเคยเห็นมากับตา พวกเรา

จงึหวังว่าภายหน้าเกิดเรือ่งอะไรจะได้ขอให้คุณหนชู่วยเหลือ เงนิเล็กน้อย

เพียงเท่านี ้คณุหนูหลิว่ก็อย่าได้คิดเลก็คิดน้อยกับพวกเราเลย"

เขาช่างเปิดเผยย่ิงนัก ซเูพียนจือ่ไม่สะดวกใจจะปฏเิสธอกีจงึตอบรับ

โดยไม่ชกัช้า

นางช�าระค่าใช้จ่ายรวดเดียวส�าหรับหนึ่งเดือน จากน้ันก็เดินชม 

สินค้าในร้านไปเรื่อยเป่ือย ปรากฏว่าเพียงมองปราดแรก นางก็เห็น 

หินพลอยลักษณะคล้ายอ�าพันท่ีไม่ได้ตั้งราคาชิ้นหนึ่งวางอยู่ตรงมุมร้าน 

สัมผัสของนางท่ีมีต่อปราณวิเศษนั้นแทบจะเป็นศูนย์ ดังนั้นนางจึง 

ไม่กล้าแน่ใจว่าหินก้อนนี้เป็นชนิดใดกันแน่

เหตุที่นางสังเกตเห็นมันล้วนเป็นเพราะสีสันที่เหลืองทองแวววาวนี้

เหมือนกับจี้อ�าพันที่ซูเจินเจินเคยก�านัลให้นางไม่มีผิดเพี้ยน

จี้ที่ซื้อมาด้วยลูกกลอนช�าระกายเพียงหน่ึงเม็ดนั้นต่อมาบังเอิญ 
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แตกเสียหาย และปลดปล่อยผีเสื้อซ่อนฟ้าท่ีถูกผนึกอยู่ภายในออกมา  

ท�าให้นางรอดตายจากเคราะห์หนกัไม่พอ ยังได้สตัว์เทพบรรพกาลตัวหนึง่ 

มาเปล่าๆ นับเป็นการซื้อที่ได้ก�าไรมหาศาลท่ีสุดในประวัติศาสตร์เลย 

ก็ว่าได้

เสียดายเพียงว่าจี้นั้นแตกละเอียดสุดจะซ่อมแซมแล้ว น่ันคือ 

ของก�านัลชิ้นแรกที่นางเคยได้รับมา หากว่าท�าได้ นางก็อยากจะท�า 

แบบเดิมอีกสักชิ้นไว้เป็นที่ระลึก

"นีค่อืศลิาเมฆรุง้" มูห่ลนัมองตามสายตาของนางไป จงึสัง่ให้ลกูจ้าง 

น�าศลิาเมฆรุง้ก้อนน้ันออกมา

ขณะจะย่ืนส่งให้ซูเพียนจื่ออยู่น้ัน เสียงอันเย็นชาก็พลันดังมาให้

ได้ยิน "ช้าก่อน!"

เหตใุดทุกครัง้ทีจ่ะซือ้จีซ้ือ้หนิเป็นอนัต้องเกิดเหตแุทรกซ้อนทุกทีนะ 

ซูเพียนจื่อคิดอย่างจนใจ

เสียงน้ีฟังคล้ายอว๋ินชิงอิ่งย่ิงนัก ได้ยินว่าช่วงหลายวันมานี้อีกฝ่าย

ติดตามท่านครูออกไปเก็บรวบรวมตัวยาไม่ใช่หรอกหรือ

ซเูพียนจือ่หันไปมอง จรงิดงัค�ากล่าวท่ีว่าคูป่รบัมกัพบกันบนทางแคบ 

เจ้าของเสยีงก็คืออว๋ินชงิอิง่นัน่เอง

อว๋ินชิงอิ่งบดบังใบหน้าครึ่งล่างด้วยผ้าแพรสีขาวบริสุทธ์ิ ทั้งร่าง 

สวมชุดกระโปรงแพรสีหิมะดูสง่างามดุจเซียนที่เดินลงมาจากภูเขาหิมะ 

แม้กระทั่งสายตาก็เย็นยะเยอืกจนน่าพรั่นพรึง ราวกบัต้องการจะสาดยงิ 

ซูเพียนจื่อให้ทะลุเป็นรูพรุนเสียเดี๋ยวนี้

บุรุษหนุ่มในเครื่องแต่งกายของศิษย์วังศาสตร์อีกคนที่อยู่ข้างๆ  
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อว๋ินชิงอิ่งนั้น ซูเพียนจื่อไม่เคยเห็นหน้า เขาก็คือเหมาโหย่วเหวยที่พูด

ค่อนขอดพวกหลิ่วมู่หน้าโถงท�าการเมื่อไม่กี่วันก่อน

เหมาโหย่วเหวยแม้เคยได้ยินศิษย์ร่วมส�านักคนอื่นๆ คุยฟุ้งว่า 

หลิว่เชยีนหวงน้ันงดงามเพียงใด ทว่าเขาก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจเลย เพราะ 

พวกเขาคนตระกูลเทวโอสถเกือบท้ังหมดล้วนแน่ใจว่าอว๋ินชงิอิง่ต่างหาก

คอืสาวงามอันดับหนึง่บนดนิแดนพันเมฆา อกีอย่างผูอ่ื้นก็ไม่กล้าพูดต่อหน้า

พวกเขาหรอกว่าหลิ่วเชียนหวงมีรูปโฉมเหนือกว่า

จู่ๆ คราวนี้ได้พบนางกะทันหัน เหมาโหย่วเหวยถึงกับมองตะลึง 

อยู่กับที่ไปทันที จวบจนสายตาอันเย็นเยียบและคั่งแค้นของอวิ๋นชิงอิ่ง 

กวาดมา เขาถงึพลนัได้สตแิละรีบพดูเสยีงดังขึน้ว่า "แตไ่รมาศลิาเมฆรุง้ 

ของพวกเจ้าล้วนเก็บไว้ให้คุณหนชูงิอิง่ของตระกูลข้า พวกเจ้าหยิบออกมา

ให้ผูอ้ืน่ดูเล่นตามอ�าเภอใจได้อย่างไรกัน"

มิน่าเล่าข้างๆ หินก้อนนี้ถึงไม่ได้ระบุราคาไว้ ท่ีแท้ก็ถูกอว๋ินชิงอิ่ง 

เหมาหมดคนเดียวมาตลอดนีเ่อง ซเูพียนจือ่พลนัเข้าใจกระจ่างแล้ว ท่ีจริง

ก็ใช่ว่านางจะต้องซื้อศิลาเมฆรุ้งก้อนนี้ให้ได้ หินพลอยชนิดอ่ืนท่ีหน้าตา 

คล้ายอ�าพันยังมอียู่ถมไป อกีอย่างค�าว่า 'แต่ไรมา' ของเหมาโหย่วเหวย 

ก็แสดงชดัว่าหนิชนดินีส้กุลเป้ยสามารถจดัหาให้ได้จ�านวนมาก ไม่ได้มแีค่

ก้อนน้ีก้อนเดยีวสกัหน่อย

มู่หลันเองก็นึกไม่ถึงว่าอว๋ินชิงอิ่งจะกลับมาเร็วเช่นนี้ การเดินทาง 

ออกจากเกาะของศิษย์วังศาสตร์ท่ีมฝีีมอืพอตัวนัน้ทางร้านล้วนจบัตามอง

เสมอ ตามหลักแล้วอว๋ินชิงอิ่งควรจะกลับมาในอีกสามวันข้างหน้า ต่อให ้

มอบศลิาเมฆรุง้ก้อนน้ีแก่หลิว่เชยีนหวง พวกเขาก็เตมิของทนัได้อย่างสบายๆ



51

เอ ๋อเหมย

นึกไม่ถึงอว๋ินชิงอิ่งกลับมาก่อนก�าหนดไม่พอ ซ�้ามาเห็นภาพนี ้

เข้าอย่างจังเสียด้วย ทว่ามู ่หลันเป็นผู ้ที่เห็นโลกมามาก เหตุการณ์

กระอักกระอ่วนท�านองน้ีส�าหรับเขาแล้วไม่นับเป็นเรื่องสักนิด เขาจึง 

สัง่การให้ลกูจ้างส่งมอบศิลาเมฆรุง้ถงึมอือวิน๋ชงิอิง่ในทันที

อวิน๋ชงิอิง่ถลงึตาใส่ใบหน้าน่าชงัทีง่ดงามกว่าตนมากของหลิว่เชยีนหวง 

ก่อนจะรบัศลิาเมฆรุง้มาอย่างเย็นชา นางให้เหมาโหย่วเหวยช�าระลกูกลอน

หลอมกระดกูสบิเมด็อย่างเคยแล้วหมนุตวัเดนิออกไป ทว่ากลบัได้ยินมูห่ลนั 

ทีอ่ยู่ด้านหลงัพูดกลัว้หัวเราะกับหลิว่เชยีนหวง

"เดิมทีคิดจะก�านัลอัญมณีแด่หญิงงามเสียหน่อย แต่นึกไม่ถึง 

สวรรค์จะไม่ส่งเสริม วันพรุ่งนี้ข้าน้อยจะเลือกสรรก้อนที่ดีย่ิงกว่า แล้ว 

น�าไปส่งมอบถึงที่พักด้วยตนเองเลยนะขอรับ"

มูห่ลนัรูว่้าหากอว๋ินชงิอ่ิงตัง้ใจฟังสกันิดก็ต้องได้ยินค�าพูดของเขาแน่ 

กระนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนัก เรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองอู่เยว่ียก่อนหน้านี้ 

คนในร้านสาขาหลายแห่งรวมถึงตัวเขาล้วนรู้ข่าวกันแล้ว นั่นท�าให้เขา 

ไม่อาจรูส้กึดกีบัสกุลอว๋ินได้เลยจรงิๆ ประกอบกับเบือ้งบนสัง่ก�าชบัให้เขา

พยายามผกูไมตรกัีบหลิว่เชยีนหวง เขาย่อมจะไม่ปล่อยให้คนงามท่ีเหนือกว่า 

อว๋ินชิงอิ่งในทุกด้านทว่ายังคงอ่อนน้อมเป่ียมมารยาทผู้น้ีต้องถูกรังแก 

เสยีเปรยีบในร้านของเขา

วาจาน้ีอวิน๋ชงิอิง่ได้ยินชดัทุกค�าจรงิเสียด้วย เพราะถึงแม้อยู่นอกร้าน 

แล้ว นางก็ยังโคจรพลังเพ่ือสดับฟังความเคลื่อนไหวในร้านค้าสกุลเป้ย 

เป็นพิเศษ เดิมทีนางอยากจะได้ยินหลิ่วเชียนหวงโกรธจัดอาละวาด  

หรือไม่ก็ร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฟังแล้วในใจอวิ๋นชิงอิ่งจะได ้
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คลายความหงดุหงิดลงได้บ้าง แต่นึกไม่ถึงว่าสิง่ท่ีได้ยินกลบัเป็นถ้อยค�า 

ทีท่�าให้นางโกรธจนอกแทบระเบดิ

มูห่ลนัทีแ่ต่ไรมามท่ีาทีกับลกูค้าทุกคนแทบไม่ต่างกันน้ันก�าลงัจงใจ

ประจบหลิ่วเชียนหวงอยู่ ต่อให้เป็นคนโง่เง่าก็ยังฟังออก

อว๋ินชิงอิ่งมาเยือนร้านค้าสกุลเป้ยสาขาน้ีเพ่ือซื้อศิลาเมฆรุ ้ง 

ไปฝึกวชิา นบัแต่นางเข้าเรยีนทีวั่งศาสตร์จวบจนปัจจบุนั ต่อให้ซือ้ไม่ครบ

ร้อยก้อนก็ต้องมีแปดสิบก้อนแล้ว แต่เจ้ามู่หลันน่ีไม่เคยคิดที่จะก�านัล 

ให้นางแม้สักก้อนเดียว

'รางวัลแห่งชัยชนะ' ที่อยู่ในมือคล้ายกลายเป็นหลักฐานที่ยืนยัน

ความอัปยศของนางไปในพริบตา

นางคืออว๋ินชิงอิ่งคุณหนูแห่งตระกูลเทวโอสถ ซึ่งเป็นถึงหน่ึงใน 

สามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะเชยีวนะ นางอยากได้ศิลาเมฆรุ้งยังต้องซือ้หา

ในราคาท่ีไม่ใช่ถูกๆ แต่หลิ่วเชียนหวงท่ีมาจากตระกูลแพทย์ตกยากน่ัน 

กลับมีคนกระวีกระวาดเลือกสรรของดีไปส่งให้ถึงที่!

ถือสิทธิ์อะไร!

แค่เพราะดวงหน้ารูปไข่ที่ยั่วยวนนั่นน่ะหรือ ช่างน่าแค้นใจยิ่งนัก! 

อวิ๋นชิงอิ่งมีโทสะจนสีหน้าเดี๋ยวเขียวคล�้าเดี๋ยวเผือดขาว

เปรี๊ยะ!

สิ้นเสียงหนึ่งท่ีดังข้ึนแผ่วเบา ศิลาเมฆรุ้งที่กุมอยู่ในมืออว๋ินชิงอิ่ง 

ก้อนนัน้ก็ไม่อาจต้านทานพลงัมหาศาลทีน่างใช้ออกมาโดยไม่รูต้วัในยาม

โกรธจดั จงึป่นสลายเป็นผงศิลาร่วงกระจายลงพ้ืน

"คุณหนูชิงอิ่ง?!" เหมาโหย่วเหวยที่อยู่ด้านข้างสะดุ้งจนตัวโยน  
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ศิลาเมฆรุ้งก้อนนั้นมีมูลค่าเท่ากับลูกกลอนหลอมกระดูกสิบเม็ดเชียวนะ 

ไม่ทันไรก็แหลกไม่เหลือดีเย่ียงน้ีเสียแล้ว พลังวัตรของเขามีอยู่จ�ากัด  

เพราะไม่ได้ยินถ้อยค�าทีมู่ห่ลันพูดประจบซเูพียนจือ่ในร้านค้าสกุลเป้ย เขา 

จงึไม่เข้าใจสกันดิว่าเหตใุดอว๋ินชงิอิง่ทีเ่มือ่ครูยั่งดีๆ  อยูถึ่งพลนับนัดาลโทสะ

รุนแรงเช่นนี้ได้

"ไม่มอีะไร พวกเราไป" อวิน๋ชงิอิง่แทบจะเค้นทลีะค�าออกมาจากไรฟัน

ต่อไปน้ีนางจะให้ร้านค้าตระกูลเทวโอสถสาขาวังศาสตร์ซื้อหา

สิ่งของให้ นางจะไม่ไปอุดหนุนเจ้ามู่หลันน่ันอีกเป็นอันขาด ช่างน่าแค้น

เหลือเกิน

ภายในร้านค้าสกุลเป้ย ซูเพียนจื่อยิ้มรับเจตนาดีของมู่หลัน 

"หลงจู๊มู่พอจะรู้จักนายช่างท่ีเชี่ยวชาญการแกะสลักหรือไม่ ข้า 

อยากใช้ศิลาเมฆรุ้งแกะเป็นจี้อันหนึ่ง"

ลูกจ้างท่ีอยู่ข้างกายมู่หลันรีบชิงตอบ "หลงจู ๊ของพวกเราก็คือ 

ยอดฝีมือในด้านการแกะสลักขอรับ!"

ซูเพียนจื่อสองตาสว่างวาบ "จริงหรือ!"

"ยินดีรับใช้ขอรับ" มู่หลันผงกศีรษะพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ

"เช่นนัน้ก็วิเศษย่ิงนัก อกีเดีย๋วข้ากลับไปวาดแบบเสรจ็แล้วจะส่งมาให้ 

ขอขอบคุณหลงจู๊มู่ล่วงหน้า" ดวงหน้าประดับย้ิมของซูเพียนจ่ืองดงาม 

ดจุบปุผา แม้แต่มูห่ลนัก็ยังตะลงึมองอยู่พักใหญ่

ร้านรวงแถบน้ีก็อยู่ข้างๆ ท่าเรอืน่ีเอง คนทีก่ลบัมาด้วยเรอืล�าเดยีว 

กับพวกอว๋ินชิงอิง่ยังมศีษิย์วิชาโอสถอกีไม่น้อย อว๋ินชงิอิง่ลงเรอืค่อนข้าง 

เร็วกว่าคนอื่น นางมีชาติก�าเนิดไม่ธรรมดาจึงมีของวิเศษเก็บทรัพย ์
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พกติดตัว ต่างจากศิษย์จ�านวนมากท่ีต้องขนสัมภาระเอง ตอนที่นาง 

เดนิออกมาจากร้านค้าสกุลเป้ย ศิษย์เหล่าน้ันเพ่ิงจะจดัของเสร็จเดนิข้ึนมา

บนท่าเรือ

พอศิษย์บุรุษหลายคนท่ีเทิดทูนอว๋ินชิงอิ่งไม่เสื่อมคลายเห็นว่า 

นางยังอยู่ พวกเขาก็รีบตรงรี่มาต้อนรับอย่างหน้าชื่นตาบานแล้วหาเร่ือง 

ชวนคุย

"ศิษย์น้องอวิ๋นซื้อศิลาเมฆรุ้งได้แล้วหรือ"

พวกเขาไม่เอ่ยถงึยังพอท�าเนา ทันทีท่ีเอ่ยถึงอว๋ินชงิอิง่ก็หน้าเปลีย่นสี 

ตอบกลบัเสยีงเยน็ยะเยียบว่า "ธุระของข้า ไม่ต้องรบกวนศษิย์พ่ีเป็นกังวล" 

ไม่ทนัขาดค�านางก็สะบดัหน้าออกเดินไปแล้ว ปกติพวกเขาจะต้องหน้าด้าน

หน้าทนไล่ตามมาประจบชีแ้จง อว๋ินชงิอิง่ดูแคลนบรุษุทีไ่ร้ศกัดิศ์รพีรรค์นี้

เป็นท่ีสดุ ทว่าวันน้ีประหลาดย่ิง นางเดินปลกีตวัมาระยะหน่ึงแล้ว นอกจาก

จะไม่ได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหวเลย ด้านหลงัยังเงยีบสงดัผดิธรรมดา

อวิน๋ชิงอิง่นึกแปลกใจ พอหันขวับไปมอง ภาพทีส่ะท้อนเข้าสูส่ายตา 

ก็ท�าให้นางโกรธจนอกแทบระเบิดอกีหน

บรรดาศษิย์พ่ีชายศิษย์น้องชายทีป่กติเหมอืนฝงูสนัุขรุมล้อมสอพลอ

เอาใจนาง ตอนนีต่้างยืนนิง่งนัเป็นไก่ไม้อยู่ตรงท่าเรอื แต่ละคนมองค้างไปท่ี

ประตใูหญ่ของร้านค้าสกุลเป้ย ตรงน้ันมูห่ลนัท่ีส่งหลิว่เชยีนหวงมาจนถึง

หน้าประตกู�าลงัคารวะอ�าลานาง

หลิว่เชยีนหวงไม่ได้ปิดบงัโฉมหน้าด้วยผ้าแพร ชดุกระโปรงทีส่วมอยู่ 

บนร่างก็ไม่ได้งามประณีตสักเท่าไร ทว่าเพียงนางยืนอยู่ใต้แสงตะวัน 

อย่างเรยีบง่ายเช่นนัน้ เรอืนร่างกับรปูโฉมก็แลดงูามสะคราญไร้ขดีจ�ากัด 
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ตรึงให้ผู้อื่นมิอาจเบนสายตาแล้ว

ศิษย์วังศาสตร์ท่ีกลับถึงเกาะเดือนเพ็ญหยกๆ เหล่านี้เพ่ิงจะได ้

ยลโฉมสตรีท่ีงามน่าหลงใหลเพียงนี้เป็นครั้งแรก เส้นผมสลวยสีด�าขลับ 

ทีท้ิ่งตัวยาวจรดเอวของนางเปล่งประกายล้อแสงตะวัน ท�าให้ศษิย์ไม่น้อย 

นึกโยงถึงฐานะของนางได้ทันที

"เป็นหลิ่วเชียนหวง! นางก็คือหลิ่วเชียนหวงแห่งตระกูลแพทย์!"  

ไม่รูเ้ป็นศษิย์คนใดทีอ่ทุานออกมาเสยีงเบา ศษิย์หลายคนถึงกับอดใจไม่ไหว

เดินน�าไปก่อนแล้ว

ฮึ! ต่างก็เป็นคนถ่อยกลับกลอกที่บ้าราคะไร้ยางอายฝูงหนึ่ง!

อว๋ินชงิอิง่เดือดดาลแทบคลุม้คลัง่ ไม่ยินดจีะมองอกีแม้เพียงหางตา 

นางจงึสะบดัหน้าเดินฉบัๆ มุง่ไปยังทีพั่กของตนเองทันที

ในอดตีสายตาทีลุ่ม่หลงตกตะลงึในความงามเหล่าน้ีล้วนเป็นของนาง 

ทว่าอว๋ินชิงอิ่งสังหรณ์ใจว่านับจากวันน้ีไปสิ่งเหล่าน้ีจะถูกหลิ่วเชียนหวง

ฉกฉวยไปจนสิน้ เกียรตยิศทีเ่ดมิทเีคยเป็นของนางก็จะถูกหลิว่เชยีนหวง 

แย่งชิงไปทีละอย่างจนหมดเช่นกัน...

เหมาโหย่วเหวยอุตส่าห์รีบมารับอว๋ินชิงอิ่งถึงท่าเรือโดยเฉพาะ  

เดิมทีเขาตั้งใจจะเล่าเรื่องต่างๆ ที่เกิดข้ึนหลังจากหล่ิวเชียนหวงมาถึง 

ให้นางฟัง เพ่ือให้นางระวังและจบัตาคนตระกูลแพทย์ไว้บ้าง

ทว่าหลังจากเขาได้พบตัวจริงของหลิ่วเชียนหวงโดยบังเอิญ  

ค�าพูดทั้งหมดที่เขาตระเตรียมมาเต็มท้องก่อนหน้านี้กลับไม่อาจพูด 

ออกจากปากเสียแล้ว

แม้กระท่ังเขาก็มอิาจไม่ยอมรบัว่าหลิว่เชยีนหวงเหนือกว่าอว๋ินชิงอิง่
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ในทกุด้านอย่างเหน็ได้ชดั ขนืเขาเล่าสารพัดผลงานอนัยิง่ใหญ่ของอกีฝ่าย

ออกมา ก็รังแต่จะย่ิงกระตุ้นไฟโทสะของอวิ๋นชิงอิ่ง เขาไม่อยากจะเป็น 

ที่รองรับอารมณ์ของนางหรอกนะ

ทว่าเขาไม่พูด ก็ไม่ได้แปลว่าผู้อื่นจะไม่พูดนี่

ตรงมุมตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเดือนเพ็ญ บนเนินเขา 

ท่ีหันหน้าเข้าหาทะเลสาบก็คือท่ีต้ังของเรือนพักศิษย์ตระกูลเทวโอสถ 

เนื่องจากตระกูลเทวโอสถเพ่ิงจะรุ ่งเรืองขึ้นในช่วงร้อยปีมาน้ี ดังนั้น

ต�าแหน่งเรือนพักศิษย์ของพวกเขาจึงเป็นบริเวณที่ขออนุญาตวังศาสตร์

ปลูกสร้างขึ้นใหม่

ศาลาหอเก๋งอันหรูหราล้วนเผยชัดถึงความเอิกเกริกฟุ้งเฟ้อของ

ชนชัน้สงูหน้าใหม่แห่งดินแดนพันเมฆา ไม่รูท้�าให้ศิษย์วังศาสตร์มากน้อย

เท่าใดที่ถือก�าเนิดในตระกูลเล็กนึกอิจฉา

ตระกูลขุนพลสวรรค์สกุลทังที่รุ ่งเรืองจนมีจ�านวนศิษย์พุ่งพรวด 

เช่นเดียวกันก็สร้างเรือนพักใหม่อยู่ในละแวกนั้น ระหว่างทางอว๋ินชิงอิ่ง 

กับเหมาโหย่วเหวยจงึบงัเอิญพบเจอศิษย์หญิงสกุลทงัหลายคน พวกนาง 

เพิ่งเลิกเรียนและก�าลังมุ่งหน้ากลับเรือนพักพอดี

"เอ๋? นัน่คุณหนูตระกูลเทวโอสถท่ีผลสอบเข้าวังศาสตร์มาเป็นท่ีสอง 

คุณสมบัติมาเป็นที่สอง หน้าตาก็มาเป็นท่ีสองผู้น้ันมิใช่หรือ" ศิษย์หญิง

สกุลทังคนหนึ่งพูดกระทบกระเทียบก่อนใคร

สุ้มเสียงของนางก้องกังวาน ซ�้าออกแรงตอกย�้าค�าว่า 'ท่ีสอง'  

ตัง้หลายหน จงึเรยีกเสียงหัวเราะครนืจากสตรคีนอืน่ๆ ทีร่่วมทางมากับนาง 

ได้ทันที
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"ทังอิ๋งอิ๋ง ผลสอบกับคุณสมบัติของข้าสู้เจิ้งเฮ่าอี้ไม่ได้แล้วเป็น

อย่างไร มอีะไรน่าให้เจ้ายินดีกัน หรอืว่าพ่ีชายใหญ่ทีร่กัของเจ้ามปัีญญา 

เอาชนะเจิง้เฮ่าอีแ้ล้ว?" อวิน๋ชงิอิง่พูดอย่างทระนง

นางเพ่ิงกลับถึงเกาะเดือนเพ็ญ ยังไม่รู้เรื่องผลงานอันเกรียงไกร 

ของหลิ่วเชียนหวงท่ีสร้างความตื่นตะลึงแก่ทุกคนในวังศาสตร์ติดๆ กัน  

นางจึงนึกว่าประเด็นหลักของทังอิ๋งอิ๋งคือเรื่อง 'หน้าตามาเป็นที่สอง'

ทังอิ๋งอิ๋งก็คือน้องสาวร่วมอุทรของทังเซิ่งหยางผู้สืบทอดตระกูล 

ขนุพลสวรรค์ พรสวรรค์เชงิยุทธ์ของทังอิง๋อิง๋เองก็ไม่ด้อย ท้ังเป็น 'องค์หญิง'  

ทีถู่กคนในตระกูลตามใจมาตัง้แต่เลก็จนโต ทว่าหลงัจากมาถึงวังศาสตร์ 

นางกลบัถูกอว๋ินชงิอิง่ข่มรศัมใีนทกุๆ ด้าน

เพียงเท่านีก็้แล้วไปเถอะ ทงัอิง๋อิง๋เองก็ไม่ได้คดิจะเป็นยอดฝีมอืหญงิ

อนัดบัหนึง่บนดินแดนพันเมฆาอะไรอยู่แล้ว

ทว่าย�่าแย่ก็ตรงที่พ่ีชายซึ่งนางเคารพเทิดทูนมาตั้งแต่เล็กดันไป 

ชอบพออว๋ินชิงอิ่งเสียนี่ หน�าซ�้าหลังจากถูกอวิ๋นชิงอิ่งปฏิเสธอย่าง 

แล้งน�า้ใจ เขาก็ยังอตุส่าห์ท�าเพ่ืออว๋ินชงิอิง่ ตัง้ตนเป็นอริกบัผูท้ีอ่ยู่เหนอืใคร 

ในทุกด้านอย่างเจิ้งเฮ่าอี้แห่งตระกูลนักปกครอง จนต้องพลาดท่าเสียที 

ในมือเจิ้งเฮ่าอี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว

พอต้องมาเห็นพ่ีชายท่ีรักถูกผู ้อื่นลบหลู ่เช ่นนี้  นางก็แค้นใจ 

จนแทบจะคว้าตัวอวิ๋นชิงอิ่งมาซัดให้น่วมสักยกเพื่อระบายโทสะ

ทว่าอว๋ินชิงอิ่งมีพลังฝีมือไม่อ่อนแอ ไม่ใช่คนท่ีนางจะต่อกรไหว 

เด็ดขาด ซ�้าอ�านาจของตระกูลเทวโอสถในปัจจุบันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า

ตระกูลขุนพลสวรรค์เท่าไรเลย
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คนสกุลทังแม้โอนอ่อนผ่อนตามนางสารพัด ทว่าเร่ืองจัดการ 

อว๋ินชงิอิง่นีไ้ม่มผีูใ้หญ่คนใดขาดสติยอมตามใจนางหรอก ดงัน้ันทีผ่่านมา

นางจงึได้แต่ข่มกลัน้โทสะนีไ้ว้ พยายามหลบเลีย่งอวิน๋ชงิอิง่เท่าท่ีจะท�าได้ 

ตัวนางเองจะได้ไม่เป็นทุกข์

นึกไม่ถึงว่าตอนนี้ตระกูลแพทย์จะมีหลิ่วเชียนหวงโผล่มา อีกฝ่าย 

ไม่เพียงดบัรศัมอีว๋ินชงิอ่ิงในทกุด้าน แม้แต่เจิง้เฮ่าอ้ีก็ยังถูกอกีฝ่ายข่มนิดๆ 

แล้ว ทงัอิง๋อิง๋รูส้กึแสนจะสาแก่ใจ พอเจอหน้าอว๋ินชงิอิง่วันนีจ้งึออกปาก

ถากถางอย่างกลัน้ไม่อยู่อีก

พอทงัอิง๋อิง๋ได้ยินค�าตอบของอว๋ินชงิอิง่ นางก็เข้าใจทนัทว่ีาอกีฝ่าย 

ยังไม่รู ้เรื่องของหลิ่วเชียนหวง ดังน้ันจึงหัวเราะอย่างได้ใจย่ิงกว่าเดิม  

ก่อนจะเอ่ยขึน้ว่า "ใครเอาเจ้าไปเปรยีบกับเจิง้เฮ่าอีกั้นเล่า หากรวมศษิย์ชาย 

คนอืน่ๆ ในวังศาสตร์เข้าไปด้วย แม้แต่ท่ีสองเจ้าก็ยังไม่ตดิอนัดบัด้วยซ�า้!"

นางรอดูวันที่อวิ๋นชิงอิ่งดวงตกมานานแสนนานเหลือเกินแล้ว

ศษิย์หญิงสกุลทงัอกีคนท่ีสนิทกับทงัอ๋ิงอิง๋และถูกตามใจมากเช่นกัน

รีบพูดสนับสนุนเสียงดัง "ก็น่ันน่ะสิ! มีบางคนอุตส่าห์หลงนึกว่าตนเอง 

คอือจัฉรยิะหญิงอนัดับหนึง่ในใต้หล้า ผลปรากฏว่าท่ีแท้คอืทีส่องต่างหาก 

ไม่สไิม่ถูก! หากนบัซเูพียนจือ่ด้วยอย่างมากก็เป็นได้แค่ท่ีสามเท่านัน้!"

"หลิว่เชยีนหวงแห่งตระกูลแพทย์น่ะ ท้ังสอบเข้าเรยีนด้วยคะแนนเตม็ 

ถึงเจด็วชิา ทัง้มพีรสวรรค์ขัน้กายทพิย์ไม้วัฒนะ กับสตปัิญญาเชงิยุทธ์ขัน้เจด็ 

แม้แต่เจิ้งเฮ่าอี้ก็ยังด้อยกว่าเลย น่ีสิเชิดหน้าชูตาให้พวกเราเหล่าสตร ี

อย่างแท้จรงิ! ใครบางคนเทยีบกบันางแล้วไม่รูจ้ะนบัเป็นตวัอะไรด!ี"

"ผ้าแพรนี่เจ้าปิดหน้าเอาไว้น่ะดีแล้ว ปิดไว้จะได้ไม่มีใครรู้ว่า 
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เจ้าหน้าตาต�่าชั้นกว่าหลิ่วเชียนหวงหลายขุมเลยเชียว คิกๆ"

พอมีคนเป็นหัวโจก เหล่าศิษย์หญิงสกุลทังท่ีปกติก็เห็นอว๋ินชิงอิ่ง 

ขดันยัน์ตาอยู่แล้วจงึพากันพูดเยาะหยันเจ้าประโยคข้าประโยคอย่างเหมิเกริม 

ยิ่งพูดก็ยิ่งแสบสันไร้ไมตรี
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ปกตมินุษยสมัพันธ์ของอว๋ินชงิอิง่ก็ไม่นับว่าดเีท่าไร ยิง่ตวันางโดดเด่น 

ในทกุด้านก็ท�าให้ผู้อืน่รษิยาได้ง่ายอยู่แล้ว หน�าซ�า้นางยังมอีปุนิสยัยโสโอหงั  

ไม่เหน็หัวคนท่ีด้อยกว่า วางท่าสงูส่งกดข่มผูอ้ืน่อกีด้วย หากนางเผชญิหน้า 

กับศษิย์ทัว่ไปก็แล้วไปเถอะ ทว่ากับสตรอีย่างพวกทังอิง๋อิง๋ท่ีมชีาตกิ�าเนิด

ไม่ธรรมดาเช่นกัน แต่กลับถูกนางดับรัศมีโดยสิ้นเชิง ในสายตาย่อมจะ 

เหน็ว่านางน่ารงัเกียจเหลอืทน

ท่ีวันนี้นางถูกผู้อื่นเยาะหยันฉีกหน้า สาเหตุเกินคร่ึงก็เป็นเพราะ 

ปกตติวันางเองไม่เคยเกรงอกเกรงใจใครเลย ทว่ามหีรอืนางจะต�าหนิตนเอง 

เช่นนี้ นางมีแต่รู ้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความผิดของหลิ่วเชียนหวง  

เป็นความผิดของทังอิ๋งอิ๋ง เป็นความผิดของคนอื่นทั้งหมดท่ีกล้าบังอาจ

ล่วงเกินนาง!

เหมาโหย่วเหวยท่ีคอยสงัเกตอว๋ินชงิอิง่อย่างอกสัน่ขวัญแขวนมาตลอด

34
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เห็นนางก�าสองหมัดจนแน่น น่ากลัวว่าอึดใจถัดไปจะลงไม้ลงมือกับ 

พวกทังอิ๋งอิ๋งแล้ว เขาจึงยิ่งหวาดผวาจนสีหน้าเผือดขาว

หากอว๋ินชงิอ่ิงลงมอือย่างไม่อาจยับย้ังชัง่ใจ เขากับนางได้เดอืดร้อน

หนกัแน่ ไม่เพียงถูกวังศาสตร์ออกประกาศประณาม ยังจะถูกสัง่กักบรเิวณ 

ให้ส�านึกผิดกันทั้งคู่

หน�าซ�้าเขายังต้องเป็นคนท่ีเคราะห์ร ้ายย่ิงกว่า ถูกอว๋ินชิงอิ่ง 

พาลโกรธไม่พอ บคุคลระดับสงูในตระกลูก็ต้องหาว่าเขาบกพร่องต่อหน้าที่ 

ไม่ได้เกลี้ยกล่อมนางจนสุดความสามารถอีก

อันที่จริงทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าอว๋ินชิงอิ่งมีอุปนิสัยเย่อหย่ิง แต่ไรมา 

ไม่มีใครกล้าขัดใจ เขาท่ีเป็นแค่บุตรหลานสายรองคนหน่ึงมีหรือ 

จะเกลี้ยกล่อมนางได้

เหมาโหย่วเหวยรุม่ร้อนจนเหงือ่กาฬชุม่แทบท้ังตัว ในท่ีสดุเขาก็พลนั

เกิดปัญญาในยามคับขัน รีบเอ่ยเรียกนางทันใด "คุณหนูชิงอิ่ง! เม่ือครู ่

ท่านครกู�าชบัว่าคุณหนเูก็บของเสรจ็ให้รบีตามไปพบจ้าววังมใิช่หรอืขอรบั 

หากยังไม่ไปเกรงว่าจะไม่ทันแล้ว!"

เรือ่งนีเ้ขากุขึน้ส่งเดชล้วนๆ กระน้ันค�าว่า 'จ้าววัง' ส�าหรับศษิย์วังศาสตร์

ส่วนใหญ่กลับมีมนตร์ขลังเป็นพิเศษ พวกทังอิ๋งอิ๋งล้วนสงบค�าไม่พูดต่อ 

ดงัคาด อว๋ินชิงอิง่เองก็เริม่ใจเย็นลงแล้ว

หากนางลงมือกับพวกทังอิ๋งอิ๋งที่นี่ ผู ้ที่เสียเปรียบก็มีแต่ตัวนาง

เท่านั้น วังศาสตร์ห้ามศิษย์ใช้ก�าลังต่อสู้กันเองโดยเด็ดขาด ต่อให้เป็น 

ผู ้ท่ีเกิดมาเหนือใครในทุกด้านอย่างเจิ้งเฮ่าอี้กับทังเซิ่งหยางก็ได้แต่ 

ไปประลองกันที่ห้องฝึกยุทธ์ภายใต้การควบคุมของท่านครู หากนาง 
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ฝ่าฝืนกฎแล้วถูกลงโทษ ก็รังแต่จะอับอายขายหน้ายิ่งกว่าเดิม

ดังนั้นนางจึงกัดฟันสะบัดหน้าไปพูดกับเหมาโหย่วเหวยว่า  

"ไปกันเถอะ"

ไม่ทันขาดค�า นางก็เดินก้าวยาวมุ่งไปทางเรือนพักศิษย์ตระกูล 

เทวโอสถก่อน

ความอปัยศอดสูในวันน้ีนางจะขอจดจ�าฝังใจ ก็แค่คณุหนูตระกูลใหญ่

คนหนึง่ทีเ่ทียบชัน้กับนางไม่ได้เลยสกัอย่าง กับบตุรหลานตระกูลตกยาก 

อีกคนเท่านั้นไม่ใช่หรือ สักวันนางจะให้ทังอิ๋งอ๋ิงกับหลิ่วเชียนหวงจ่าย 

ค่าตอบแทนอย่างสาสม

ด้านหลงัของนาง ทังอิง๋อิง๋ก็มสีีหน้าไม่พอใจเช่นกัน กระน้ันเมือ่นึกว่า 

ต่อไปนี้ถึงคราวที่อวิ๋นชิงอิ่งต้องถูกผู้อื่นข่มทุกทางจนโงหัวไม่ขึ้นบ้างแล้ว 

ทังอิ๋งอิ๋งก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาทันใด

นางก็ไม่ได้รู ้สึกดีกับหลิ่วเชียนหวงเท่าไรนักหรอก ทว่าอีกฝ่าย 

ช่วยระบายแค้นให้นางจนได้ ดังน้ันนางจึงตัดสินใจว่าวันหน้าพบปะกัน 

ในวังศาสตร์ นางจะให้ความเกรงใจกับศิษย์สกุลหลิ่วผู้นี้สักเล็กน้อย

ทันทีที่อว๋ินชิงอิ่งกลับถึงเรือนพักศิษย์ตระกูลเทวโอสถ นางก็ดึง 

ผ้าแพรบนใบหน้าออก พูดพลางมองเหมาโหย่วเหวยอย่างเยียบเย็น  

"ที่พวกนางพูดมาเป็นความจริงหรือ"

'พวกนาง' ย่อมจะหมายถึงพวกทังอิ๋งอิ๋ง แม้เมื่อครู ่พวกนาง 

ตั้งหน้าตั้งตาเหน็บแนมอวิ๋นชิงอิ่งเสียมากกว่า กระน้ันค�าพูดทั้งโดยตรง 

โดยอ้อมก็เผยข้อมลูออกมามใิช่น้อย อย่างเช่น หล่ิวเชยีนหวงสอบเข้าเรยีน 



63

เอ ๋อเหมย

ด้วยคะแนนเตม็ถึงเจด็วิชา ระดบัสติปัญญาเชงิยุทธ์ขัน้เจด็ เป็นต้น

ส่วนกายทิพย์ไม้วัฒนะน้ัน วันที่อว๋ินชิงอ่ิงอยู่บนภูเขาซิ่งหลิน 

ก็ได้ประจักษ์กับสัญลักษณ์พรสวรรค์ที่ชวนตาพร่านั้นด้วยตนเองแล้ว 

ความทรงจ�ายังคงสลักลึกจนท�าให้นางต้องเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันเลยทีเดียว

เมื่อครู่นางเสียหน้าจนหัวเสีย จึงไม่ทันคิดอะไรมาก ตอนน้ีเม่ือ

ใจเย็นลงได้สติแล้วก็อดไม่ได้ที่จะตื่นกลัว นางไม่กล้าเชื่อเลยว่าถึงกับ 

มสีตรท่ีีเก่งกาจกว่านางไปเสยีทกุอย่าง ซ�า้ยังเก่งกาจกว่ามากถึงเพียงนัน้

ต้องเป็นพวกทังอิ๋งอิ๋งจงใจคุยโวเกินจริงเพื่อทิ่มแทงใจนางแน่!

เหมาโหย่วเหวยกลืนน�้าลายอึกหนึ่งก่อนตอบ "ปะ...ประมาณน้ัน

ขอรบั..." เขาไม่กล้าบอกอกีข่าวทีเ่พ่ิงจะได้รบัมา...ในวันท่ีหลิว่เชยีนหวง 

สอบเข้าเรยีน จ้าววังก็รบันางเป็นศิษย์สายตรงแล้ว

ก่อนหน้านีจ้้าววงัเพียงรบัศิษย์ไว้สองคน ศษิย์คนโตฐานะไม่แน่ชดั 

ศิษย์คนรองก็คือเจิ้งเฮ่าอี้ ตระกูลเทวโอสถกับตระกูลขุนพลสวรรค์ล้วน 

เคยเสนอเป็นการส่วนตัวให้จ้าววังรับทังเซิ่งหยางกับอว๋ินชิงอ่ิงเป็นศิษย์  

น่าเสยีดายท่ีทัง้สองล้วนถูกปฏิเสธอย่างนุ่มนวล

ไม่รู ้อว๋ินชิงอิ่งลอบใฝ่ฝันจะเป็นศิษย์น้องหญิงร่วมอาจารย์กับ 

เจิง้เฮ่าอีม้าเน่ินนานเพียงใดแล้ว ผลกลายเป็นว่าพอหลิว่เชยีนหวงปรากฏตัว 

จ้าววังกลบัรบันางเป็นศษิย์โดยไม่ลงัเลแม้แต่น้อย เร่ืองน้ีหากให้อว๋ินชงิอิง่ 

รู้เข้า คาดว่าอาจกระอักเลือดทันทีก็เป็นได้

เหมาโหย่วเหวยอดไม่ได้ท่ีจะส�านึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง ตนเอง 

ไม่น่าวู่วามชัว่วูบ ว่ิงโร่ไปรบัอว๋ินชงิอิง่ถงึท่าเรอืเลย อตุส่าห์คดิเตม็อกว่า

เป็นการคาบข่าวไปบอก ผลกลบักลายเป็นการเสนอตัวไปรองรับอารมณ์ถึงที่
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ย่ิงอว๋ินชิงอิ่งเห็นเหมาโหย่วเหวยมีท่าทางกล้าๆ กลัวๆ นางก็ย่ิง

เดือดดาล จงึถามเสยีงเคียดแค้นว่า "เจ้าก็รูส้กึว่าข้าสูน้างไม่ได้ใช่หรอืไม่"

ในใจเหมาโหย่วเหวยคิดเช่นนี้ ทว่ามีหรือจะกล้ายอมรับตรงๆ

"หลิ่วเชียนหวงมาจากตระกูลแพทย์ท่ีตกยากเย่ียงนั้น แม้กระทั่ง

ท�าเนียบผู้แข็งแกร่งบนจารึกหยกพันเมฆาก็ยังไม่เคยติดอันดับด้วยซ�้า  

นางจะเทยีบชัน้กับคุณหนชูงิอิง่ได้อย่างไรกันขอรบั" เหมาโหย่วเหวยพลนั

ผดุประกายความคดิ นกึข้อได้เปรยีบท่ียังเหลอือยู่ของอว๋ินชงิอิง่ในตอนน้ี

ขึ้นมาได้ ชั่วดีอย่างไรนางก็คืออันดับที่ห้าสิบเก้าบนท�าเนียบผู้แข็งแกร่ง 

ขัน้ช�าระไขกระดกู ทว่าหลิว่เชยีนหวงไม่ตดิกระทัง่ร้อยอนัดบัแรก เหน็ชดัว่า

พลงัฝีมอืไม่เท่าไร อย่างน้อยเทยีบกับคุณสมบัติพรสวรรค์ท่ีดเีพียงนัน้แล้ว

ก็ช่างน่าอบัอายขายหน้าเสยีนีก่ระไร 

อวิ๋นชิงอิ่งฟังจบก็มีสีหน้าดีขึ้นมากดังคาด บนท�าเนียบผู้แข็งแกร่ง 

มีซูเพียนจื่อมาดับรัศมีนางก็เกินพอแล้ว ขืนมีหลิ่วเชียนหวงมาอีกคน  

แม้แต่ทนุรอนอย่างสดุท้ายทีจ่ะให้นางได้ทะนงตนอยู่บ้างก็จะไม่เหลืออกี

"อันท่ีจริงคุณหนูชิงอ่ิงไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจนางนักก็ได้ ต่อให้นาง

เก่งกาจย่ิงกว่าน้ีแล้วมปีระโยชน์อะไรเล่า ตระกูลแพทย์ในปัจจบุนัอย่างเก่ง 

ก็แค่นับเป็นตระกูลชั้นสองชั้นสาม อีกอย่างตระกูลฝ่ายเป็นกลางพวกน้ี 

ก็คบค้ากบัฝ่ายอธรรมมาช้านาน เดิมทพีวกเราตระกูลฝ่ายธรรมะอนัสงูส่ง 

ก็ไม่สนใจจะไปเกลอืกกลัว้กับพวกเขาอยู่แล้ว" เหมาโหย่วเหวยโน้มน้าวต่อ

อย่างไม่ย่อท้อ

อว๋ินชิงอิ่งพูดอย่างทระนงพร้อมสีหน้าที่ชวนมองขึ้นอีกหน่อย  

"ช่างเถอะ ข้าจะรอดูว่านางสามารถกระหยิ่มไปได้สักกี่น�้า!"
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อีกด้านหนึ่ง ซูเพียนจื่อผงกศีรษะคลี่ ย้ิมน้อยๆ มาตลอดทาง  

จวบจนใบหน้าใกล้จะแขง็ค้างอยู่แล้ว นางถึงฝืนปลกีตัวจากละแวกท่าเรอื

กลับมาท่ีเรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์จนได้ หากไม่ใช่เพราะเกี่ยวพันถึง

ฐานะ ไม่อยากให้ตระกูลแพทย์ต้องขายหน้า นางก็อยากจะหมนุตัวว่ิงอ้าว

ทันทีจริงๆ

เจ้าหิมะยกอุ้งเท้าเล็กๆ ขึ้นมาเช็ดหยดเหงื่อที่ริมจอนผมให้นาง 

ก่อนกล่าว "ศษิย์ทีน่ี่ช่างมไีมตรร้ีอนแรง! ร้อนแรงจนชวนผวาเกินไปแล้ว!"

"เจ้าไม่สงัเกตหรอืว่าในวังศาสตร์มศิีษย์หญิงอยู่น้อยมาก คงเพราะ 

หายากถึงได้ล�้าค่ากระมัง เอาเป็นว่าก่อนอื่นพวกเราไปแจ้งข่าวดีให ้

พวกเจ้าทองใหญ่รูว่้าต่อไปนีจ้ะมเีน้ือกินทกุวันแล้วกันดกีว่า!" ซเูพียนจือ่ 

พูดปนยิ้ม

"เชียนหวง ท่านช่างดีกับพวกเราย่ิงนัก" เจ้าหิมะรู้สึกว่าตนก็คือ 

สัตว์อสูรที่มีความสุขที่สุด เพราะมันได้มาพบกับเจ้านายที่แสนดีเช่นนี้

เพียงนึกถึงชุดกระโปรงท่ีวันน้ีอว๋ินชิงอิ่งสวมใส่ มันก็พลันฮึกเหิม 

สดุขดี เชยีนหวงงดงามออกปานน้ี มนัจะพากเพียรดูแลเสือ้ผ้าเคร่ืองประดับ

ของนางอย่างเต็มที่ ท�าให้นางกลายเป็นหญิงงามอันดับหน่ึงในใต้หล้า!  

เช่นนีก็้นับว่าได้ตอบแทนบุญคุณนางเลก็ๆ น้อยๆ เช่นกัน

เชียนหวงเคยบอกไว้ว่ามันคือข้าหลวงผู ้ออกแบบภาพลักษณ ์

ของนางเชียวนะ!

ไม่มใีครนกึถึง...ว่าความปรารถนาน้ีของเจ้าหมิะจะท�าให้ชวิีตสตัว์อสรู

ของมนัเปลีย่นแปลงไปโดยสิน้เชงิ แม้กระท่ังสตัว์อสรูตวัอืน่ของซเูพียนจือ่ 

ก็พากันย่างเท้าสู่เส้นทางที่ต่างจากเดิมเพราะอ�านาจของนาง



66

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 3

ขณะท่ีซูเพียนจื่อก�าลังจะพาเจ้าหิมะไปหาเหล่าสัตว์อสูรที่จับปลา

อย่างแข็งขนัอยู่น้ัน เจ้าหิมะก็พลันชีม้อืไปบนท้องฟ้าทศิตะวันตกพลางเอ่ย 

"นกกระจอกแสนรู้ของวังศาสตร์มาแล้ว!"

เกาะเดือนเพ็ญมีขนาดไม่ใช่เล็กๆ เพ่ือสะดวกแก่การส่งข่าวสาร  

ท่านครูวิชาสัตววิทยาของวังศาสตร์จึงเพาะเลี้ยงและฝึกฝนนกกระจอก

แสนรูจ้�านวนมากไว้เป็นเครือ่งมอืส่งสาร นกกระจอกแสนรูเ้หล่าน้ีเป็นเพียง

นกธรรมดาท่ีไม่มีสติปัญญาขั้นสูง ท�าได้แค่บินไปตามเส้นทางที่ตายตัว  

ดังนัน้เจ้าหมิะจงึแยกแยะได้ตัง้แต่ไกล นกตวัท่ีก�าลงับนิมุง่มาทางน้ีก็คอื 

นกตัวทีส่่งสารถึงเรอืนพักศิษย์ตระกูลแพทย์โดยเฉพาะ

ไม่ช้านกกระจอกแสนรู้ก็ถลาลงมาในลานจริงๆ ซูเพียนจื่อปลด

กระบอกไม้ไผ่เลก็ๆ จากบนกรงเลบ็เท้าของมนั พอหยิบเศษกระดาษในน้ัน 

ออกมาดูก็พบว่าเป็นลายมือของจ้าววัง เน้ือความบนกระดาษมีเพียง

ประโยคเดยีว...

'จงมาที่โถงท�าการสักเที่ยว'

ในใจซูเพียนจื่อพอจะเดาได้แล้วว่าเป็นเรื่องใด น่าจะเก่ียวกับ 

การเลือกวิชาหลักของนางนั่นเอง ดังน้ันนางจึงมอบหมายให้เจ้าหิมะ 

ไปแจ้งข่าวดกัีบพวกเจ้าทองใหญ่ ตนเองมุง่หน้าไปทีโ่ถงท�าการตามล�าพัง

ตอนท่ีซเูพียนจือ่เดินเข้าไปในโถงท�าการ จ้าววังก�าลังสนทนาอยู่กับ

บุรุษอีกเจ็ดคนท่ีน่าจะเป็นท่านครู ส่วนผู้อื่นที่ดูแลงานจิปาถะอยู่ในโถง 

ล้วนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงสักครั้ง บรรยากาศดูหนักอึ้งเอาการ



67

เอ ๋อเหมย

ฐานะกับพลังวัตรของจ้าววังเป็นเช่นไรย่อมไม่ต้องเอ่ยถึง กระทั่ง 

ท่านครูเจ็ดคนนั้นก็มีข้ันพ้นโลกิยะสองคนกับข้ันเหนือสามัญอีกสามคน  

ต่อให้พวกเขาต้ังใจเก็บง�าพลงัแล้ว ส�าหรบัคนทัว่ไปก็ยังกดดนัมากอยู่ดี

พอทัง้แปดเหน็ซเูพียนจือ่เดนิเข้ามา สายตาก็พลนัสาดขวบัไปทีน่าง

เป็นตาเดยีว สาวน้อยคดิว่าตนเองขวัญกล้ามากพอและมพีลงัวัตรไม่นบัว่า 

ด้อยนกั กระนัน้เมือ่ถูกพวกเขาจบัจ้องเช่นนี ้นางก็ยังรูส้กึเหมอืนถูกภูเขา 

กดทับ

"เชียนหวงมานี่สิ" จ้าววังคลี่ย้ิมให้นางอย่างอ่อนโยนแล้วกวักมือ 

เรยีกให้นางไปหา

ซเูพียนจือ่เดินตรงไปคารวะทักทายทนัที "ค�านบัอาจารย์กับท่านครู

ทั้งเจ็ดเจ้าค่ะ"

จ้าววังแย้มย้ิมพลางเอ่ย "วันน้ีทุกคนล้วนอารมณ์ไม่สู ้ดีเท่าไร  

เชียนหวง ในเมื่อตอนสอบเข้าเรียนเจ้าท�าข้อสอบถึงเจ็ดวิชา วันนี้เจ้าก ็

พูดเองแล้วกันว่าอยากจะเรียนวิชาใดเป็นวิชาหลัก"

ไม่ว่าค�าตอบของซูเพียนจื่อคือวิชาใดก็ไม่แคล้วล่วงเกินท่านครู 

อกีหกวชิาทีเ่หลอื ทว่าจ้าววังไตร่ตรองดแูล้ว รูส้กึว่านีคื่อปัญหาทีก่่อขึน้จาก

ความเยาว์วัยช่างเอาชนะของนาง ดังน้ันจ้าววังจึงตัดสินใจที่จะให้นาง

เป็นผู้แก้ปัญหานี้เอง

ก่อนหน้านีท่้านครทูัง้เจด็วิชาแทบจะคว�า่โต๊ะแตกหกักนัเพ่ือแย่งชงิ

ศิษย์ผู้น้ีอยู่แล้ว เพราะเจ็ดวิชาที่นางเลือกสอบล้วนไม่ใช่วิชาท่ีได้รับ 

ความนิยมอะไร ปกติแล้วน้อยครั้งย่ิงท่ีศิษย์ซึ่งมีคุณสมบัติดีเย่ียม 

จะเลือกเรียนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาหลัก
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ส่วนใหญ่ศิษย์ของท่านครเูหล่าน้ีล้วนมคีณุสมบตัค่ิอนข้างธรรมดา

สามัญ ยากนักจะมีศิษย์ท่ีมีพรสวรรค์เป็นเลิศคนหนึ่งเสนอตัวมาถึงที่ 

เอง ขืนปล่อยให้นางถูกผู้อื่นแย่งชิงไปล่ะก็ พวกเขาได้เสียใจตายจริงๆ  

เป็นแน่

ซูเพียนจื่อไม่ได้รีบบอกค�าตอบของตนออกไป เพียงถามจ้าววังว่า  

"ข้าจ�าได้ตอนนัน้ศษิย์พ่ีเจิง้ก็ท�าข้อสอบหลายวิชา ไม่ทราบสดุท้ายเขาเลอืก

อย่างไรกันเจ้าคะ"

'ศิษย์พี่เจิ้ง' ย่อมหมายถึงเจิ้งเฮ่าอี้อย่างไม่ต้องสงสัย

"สุดท้ายเขาเลือกเรียนการเมืองเป็นวิชาหลัก เรียนกฎหมาย  

การปกครอง จารีต และประวัติศาสตร์เป็นวิชารอง" จ้าววังลูบเครา 

พลางเอ่ยตอบ

อันที่จริงเรื่องนี้ซูเพียนจื่อสืบข่าวมาก่อนแล้ว ดูจากการเลือก 

ของเจิ้งเฮ่าอี้ก็มองออกได้ไม่ยาก ภายหน้ามีความเป็นไปได้สูงจริงๆ  

ที่เขาจะเป็นฮ่องเต้

ส่วนเขาจะรับช่วงต่อในแคว้นใดจากสามแคว้นนั้นก็สุดจะรู้ได้

เสยีงพูดของจ้าววังเพ่ิงจะขาดค�า ในกลุม่ท่านครทูัง้เจด็ก็มคีนชีม้อื 

ไปที่ท่านครูวิชาจารีตกับประวัติศาสตร์ทันที

"ก่อนน้ีพวกเจ้าก็รับเจ้าหนูสกุลเจิ้งไปแล้ว ตอนนี้ยังจะมาแย่ง 

ยายหนูสกุลหลิ่วกับพวกเราอีก ช่างละโมบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ!"

ท่านครผููพู้ดน้ีมเีคราสขีาวหิมะท่ียาวจรดเอว คิว้สขีาวหมิะท้ังสองข้าง 

ก็ทิง้ตวัลงมาจนถึงต�าแหน่งปลายคาง ทว่าเส้นผมของเขากลบัสัน้ย่ิง สัน้จน

คล้ายคนธรรมดาท่ีไร้ซึง่พลงัวัตร รปูลกัษณ์น้ีดคูล้ายบรรดาหลวงจนีผูเ้ฒ่า 
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ทีซ่เูพียนจือ่เคยเหน็จากโทรทัศน์เมือ่ก่อนมาก

เขาก็คอืท่านครซูผีูส้อนวิชาค�านวณ ก่อนหน้าน้ีเขาสบืข่าวมาแล้วว่า

ข้อสอบวิชาแรกท่ีนางท�าเสร็จก็คือวิชาค�านวณของเขา เห็นชัดว่านาง 

ให้ความส�าคญักับวิชาค�านวณมากทีเดยีว ศษิย์คนน้ีเขาต้องชงิมาอยู่ในมอื

ให้จงได้

ท่านครวิูชาอกัษร ปราชญ์ เกษตร และโยธาอกีสีค่นทีเ่หลอืพากัน 

ผงกศรีษะเห็นพ้อง ท่าทางบ่งชดัว่าคดิจะเตะคูแ่ข่งสองคนให้กระเด็นไปก่อน

ค่อยว่ากัน

ทว่าท่านครวิูชาจารตีกับประวัติศาสตร์ประสานเสยีงแย้งกลบัทันใด 

"นัน่ก็แค่วิชารอง! เหล่าซ ีในชัน้เรยีนเจ้ายังมปีู่เฉนิอวีจ่ากตระกูลเทวพยากรณ์

อยู่แท้ๆ นั่นคือศิษย์อัจฉริยะท่ีได้เป็นเจ้าของวัตถุศักดิ์สิทธ์ิของตระกูล 

เทวพยากรณ์เชียวนะ เขาเรียนวิชาค�านวณของเจ้าเป็นวิชาหลัก เจ้ายัง

อตุส่าห์มหีน้ามาแย่งคนกับพวกเราอีกหรอืไร!"

ท่านครูวิชาอักษร ปราชญ์ เกษตร และโยธาส่ีคนก็เอ่ยคล้อยตาม 

เช่นกัน "นั่นสิๆ พวกเจ้าทั้งสามคนอย่ามาแย่งคนกับพวกเราเลย!"

คดิจะใช้ประโยคเดยีวมาบรรยายสหีน้าของท่านครูซนีัน้ช่างยากมาก

จริงๆ! ประโยคที่พอจะกล้อมแกล้มใกล้เคียงก็คือ...สีหน้าเหมือนกิน

แมลงวันเข้าไปหนึง่ตัว!

ท่านครูซีมองไปหาจ้าววังอย่างแสนจะแค้นเคืองพลางใช้สายตา

ลอบบอกเป็นนยั...ปูเ่ฉนิอว่ีคอืตัวอะไรท่านก็รูอ้ยู่! ท่านยัดเยียดศษิย์สดุโต่ง

พรรค์น้ีมาให้ข้า ข้าก็ยงัรบัไว้ แต่หากเหตนุีท้�าให้ข้าต้องสญูเสยีศิษย์ดีเลศิ

ที่แท้จริงอย่างหลิ่วเชียนหวงไป ข้าก็จะขอแลกชีวิตกับท่านแล้ว!
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จ้าววังกระแอมแห้งๆ สองหน เรือ่งของปูเ่ฉนิอว่ีเขาผดิต่อท่านครซู ี

อยู่จริง ทว่าหากเขาล�าเอียงออกปากช่วยพูด ท่านครูอีกหกคนท่ีเหลือ 

ก็ต้องมาแลกชวิีตกับเขาเช่นกัน

"เชยีนหวง บอกการตัดสนิใจของเจ้ามาเถอะ" จ้าววังรบีเตะลกูหนัง 

ส่งไปให้ซเูพียนจือ่ เขารูส้กึว่านางน่าจะมคีวามคิดอยู่ในใจแต่แรกแล้ว

ได้ยนิว่าวนัทีป่ระกาศผลสอบเข้าเรยีน โจวซูเ่วิน่ท่านครวูชิาแพทย์ 

ก็บุกไปเอาเรื่องนางถึงท่ี ปรากฏว่าไม่รู้ศิษย์ใหม่ผู้นี้ของตนพูดอะไรกับ 

โจวซู ่เว่ิน อีกฝ่ายถึงได้กลับไปโดยไม่ได้มาร้องทุกข์อะไรต่อหน้าตน 

แม้แต่ครึ่งประโยค ยิ่งไม่ได้มาแย่งคนพร้อมกับท่านครูวิชาอื่นๆ เหล่านี้

ในเมื่อสามารถท�าให้คนใจร้อนเถรตรงอย่างโจวซู ่เ ว่ินลดธง 

หยุดลั่นกลองรบได้ น่ันก็พิสูจน์ชัดว่าหลิ่วเชียนหวงมีเหตุผลของนาง  

ไม่ได้ท�าตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว

ดังนั้นเขาเองก็สงสัยใคร่รู ้ย่ิงนัก ที่แท้นางจะจัดการเรื่องเลือก 

วิชาหลักนี้อย่างไรกันแน่

"เรียนท่านครูท้ังหลาย ตามกฎโดยปกติแล้วศิษย์ต้องศึกษาอยู่ใน 

วังศาสตร์เป็นเวลาสามปีขึ้นไป เนื่องจากสิ่งที่ศิษย์อยากเรียนรู ้นั้น 

มมีากมายย่ิง หากท่านครท้ัูงหลายไม่รงัเกยีจ ศิษย์อยากจะเรยีนวิชาหลกั

สามถึงสี่วิชาต่อปี อย่างน้อยศิษย์จะเรียนทั้งเจ็ดวิชานี้ให้ส�าเร็จก่อน 

ค่อยจบการศึกษาเจ้าค่ะ" 

เรื่องน้ีซูเพียนจื่อคิดไว้เรียบร้อยแต่แรกแล้ว ในอดีตตอนที่ยังเรียน

มธัยมอยู่บนดาวโลก นางก็เรยีนและสอบเจด็แปดวิชาในรวดเดยีวเช่นกัน 

ตอนนัน้นางยังไม่ได้คลายผนึก ความจ�ากับความสามารถในการคิดวเิคราะห์
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ห่างชั้นกับตอนนี้ลิบลับ นางก็ยังผ่านมาแล้วไม่ใช่หรือไร

ทีน่างไม่กล้าบอกว่าจะเรยีนวิชาหลกัรวดเดยีวท้ังเจด็วิชาเป็นเพราะ

ยังไม่แน่ใจว่าท่านครเูหล่าน้ีจะตัง้ข้อเรยีกร้องสงูเพียงใด หากเรยีนรวดเดยีว

สามถึงสี่วิชา นางก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่ในขอบเขตท่ีความสามารถของตน 

แบกรับได้

นอกจากนี้นางก็อยากจะศึกษาหาความรู ้เพ่ิมเติมด้วยใจจริง  

เพราะในฐานะสบิแปดมงกุฎมอือาชพี ควบต�าแหน่งว่าทีผู่วิ้เศษก�ามะลอ 

ทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุบนดินแดนพันเมฆา นางจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาทีเ่พียงพอ

กับความรู้ที่หลากหลาย ถึงจะต้มตุ๋นคนที่มาจากทุกระดับชั้นได้อยู่หมัด

อีกอย่างเปรียบกับผู ้ฝึกวิชาคนอื่นแล้ว นางยังมีข้อได้เปรียบ 

ที่เหนือกว่ามากๆ อยู่ข้อหนึ่ง น่ันก็คือนางไม่ต้องเสียเวลาจ�านวนมาก 

ไปกับการฝึกลมปราณเลย ขอเพียงมมุานะหลอกคนก็ใช้ได้แล้ว

อย่างเช่นในตอนน้ี ด้วยความอตุสาหะของถงอ้ีหมงิ กลลวงอันย่ิงใหญ่

เรือ่งเซยีนใจประเสรฐิของนางก�าลงัหย่ังรากแตกหน่ออยู่ทีแ่ถบภูเขาซิง่หลิน 

สาวกเพ่ิมจ�านวนเป็นทวคีณูขึน้ทุกว่ีวัน แม้หมูน้ี่นางไม่มเีวลาว่างไปหลอกคน

ด้วยตนเอง แต่ก็มกัรูส้กึได้ว่าลมปราณในร่างก�าลงัเพ่ิมพูน

เมือ่ค�านวณดตูามน้ี ต่อให้ตดัวันหยุดท่ีนางจะออกจากเกาะเดอืนเพ็ญ

ไปเผยแผ่ลทัธิในละแวกทะเลสาบดาวเดอืน นางก็น่าจะยังมเีวลาเพียงพอ 

มารบัมอืกับการเรยีนได้อยู่

จ้าววังกับท่านครูเหล่าน้ันต่างก็ตกตะลึงไปตามๆ กัน เป็นจ้าววัง 

ที่พูดขึ้นตามตรงว่า "เชียนหวง เจ้าต้องคิดให้ดีๆ นะ ข้อเรียกร้องของ 

วิชาหลักกับวิชารองนั้นต่างกัน หากคะแนนวิชาหลักไม่ถึงตามเกณฑ์ 
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ก็จะไม่อนุญาตให้จบการศึกษา"

"เช่นนัน้ข้าก็จะได้อยู่ในวังศาสตร์นานขึน้อกีหน่อย ได้ศกึษาความรู้

จากอาจารย์กับท่านครท้ัูงหลายเพ่ิมข้ึนพอด"ี ซเูพียนจือ่คลีย่ิม้ละไม ก่อนจะ

ค�านับท่านครูท้ังเจ็ดด้วยสีหน้าอันจริงจัง "ศิษย์อยากศึกษากับท่านคร ู

ทัง้หลายด้วยใจจรงิ ขอท่านครทัูง้หลายได้โปรดส่งเสรมิด้วยเถิดเจ้าค่ะ"

ท่านครูทั้งเจ็ดเห็นว่าซูเพียนจื่อไม่ได้ก�าลังล้อเล่น ต่างก็ซาบซึ้งใจ 

จนเกือบหลัง่น�า้ตา

พวกเขาอยู่ที่วังศาสตร์อบรมศิษย์มานับไม่ถ้วน ทว่ามีศิษย ์

น้อยแสนน้อยท่ีเล่าเรยีนเพราะรกัเรยีนอย่างแท้จรงิ เป้าหมายทีเ่หล่าศษิย์ 

มาที่นี่มีสารพัดอย่าง แต่ส่วนใหญ่ล้วนหนีไม่พ้นค�าว่า 'ผลประโยชน์'

ศษิย์ส่วนหนึง่ทีม่าจากครอบครวัชาวบ้านสามญัก็หวังจะอาศยัฐานะ

ศษิย์ท่ีเรยีนจบจากวังศาสตร์ไปเข้าร่วมเป็นสมาชกิคนหนึง่ในตระกูลโบราณ

ทีม่อี�านาจ หมายยกฐานะและมลูค่าของตนเอง

ส่วนบตุรหลานตระกูลโบราณนัน้ บ้างก็อาศัยวังศาสตร์เพ่ือคบสหาย 

จากตระกูลโบราณเช่นเดียวกันเอาไว้ปูทางอนาคตของตน บ้างก็ใช้การ 

เรยีนจบจากวังศาสตร์มาประดับฐานะและยกระดับตนเอง

คนท่ีอยากเรียนเอาความรู้จากวังศาสตร์จริงๆ น้ันแม้มีอยู่ไม่น้อย  

ทว่าเป้าหมายของพวกเขาค่อนข้างเฉพาะทาง ขอเพียงเรียนจบหน่ึงถึง 

สองวชิาทีต่นอยากเรยีนแล้ว พวกเขาก็อดใจรอไม่ไหวทีจ่ะอ�าลาวงัศาสตร์ 

ไปไขว่คว้าสิง่ท่ีพวกเขาใฝ่ฝัน

ศิษย์ท่ีจะยินดีศึกษาให้ลึกซึ้งและกว้างขวางโดยไม่เสียดายเวลา

อย่างหลิ่วเชียนหวงนี้หาได้ยากมากเหลือเกิน
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงนางท้ังอ่อนเยาว์ท้ังโฉมงาม หากเปล่ียนเป็น 

ศษิย์หญิงคนอืน่ ขอเพียงมพีร้อมอย่างนางแค่ครึง่เดยีว ก็ไม่มทีางหกัใจ 

เอาวัยสาวมาส้ินเปลอืงกับการศึกษาทีจ่ดืชดืน้ีหรอก

อย่างหลิ่วเชียนหวงนี่สิคือศิษย์ดีที่แท้จริง!

จ้าววังยังคงใช้สติมากกว่าอารมณ์เอ่ยขึน้ว่า "เชยีนหวง ท�าเช่นน้ี... 

จะกลายเป็นกินมากจนเค้ียวไม่ละเอยีดหรอืไม่"

ซูเพียนจื่อกล่าวตอบ "ข้าจะทุ่มเทเวลากับการเรียนให้ได้มากท่ีสุด

เจ้าค่ะ หากเหล่าท่านครรููส้กึว่าศษิย์คนน้ีเรยีนได้ไม่ด ีขอให้ทุกท่านสัง่สอน 

ได้อย่างเต็มที่ จวบจนผลการเรียนของข้าเป็นที่พึงพอใจ จบออกไปแล้ว 

จะไม่ขายหน้าเหล่าท่านครคู่อยยุติ"

ความจริงจังและจริงใจของนางท�าให้ทุกคนในที่น้ีซาบซ้ึงต้ืนตันใจ 

ย่ิง ต่างก็รูส้กึเพียงว่าเด็กสาวตระกูลแพทย์ผูน้ี้คือแบบอย่างท่ีศษิย์ท้ังหมด

ของวังศาสตร์พึงยึดถอื

ใครเล่าจะรูว่้าทีซ่เูพียนจือ่ตัง้ใจเล่าเรยีนเย่ียงนีก็้มเีจตนาไม่บรสิทุธ์ิ

เช่นกัน

สิ่งท่ีศิษย์คนอื่นแสวงหาเป็นเพียงเรื่องของตนเองกับตระกูลหน่ึง 

ตระกลูใด ผดิกับซเูพียนจือ่ทีต่ัง้ปณิธานจะเป็นสบิแปดมงกุฎท่ีเก่งฉกาจ

ที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้หลอกต้มคนได้มากมายมหาศาล ขืนนางศึกษา

หาความรูแ้ค่หนึง่ถึงสองวิชาเท่าน้ันจะไปพอใช้งานได้อย่างไรกันเล่า!

เมื่ออารมณ์ซาบซึ้งใจคลายลงแล้ว เหล่าท่านครูก็นึกถึงปัญหา 

ที่ส�าคัญยิ่งกว่าได้ทันที 

"แล้วปีนี้เจ้าตั้งใจจะเรียนวิชาใดก่อน" 
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พวกเขาต่างก็ถูหมัดถูมือ อยากจะรับตัวศิษย์ที่ยอดเย่ียมเช่นนี ้

อย่างอดใจรอไม่ไหวแล้ว!

ซูเพียนจื่อกล่าวตอบทันทีว่า "ปีแรกศิษย์จะเรียนวิชาโยธา เกษตร  

และปราชญ์เป็นวิชาหลักก่อนเจ้าค่ะ" นางใคร่ครวญเสร็จสรรพตั้งแต่ 

ระหว่างทางมาวังศาสตร์แล้ว

ความต้องการของชาวบ้านทั่วไปล้วนไม่พ้นอาหารสามมื้อกับ 

ท่ีซุกหวันอน อาหารสามมือ้จ�าเป็นต้องเพาะปลกู ล่าสตัว์ และเลีย้งสตัว์  

ส่วนทีซ่กุหัวนอนก็ต้องมทีีอ่ยู่อาศยั วิชาเกษตรกับโยธาจงึมคีณุค่าจบัต้องได้

มากที่สุด

ส�าหรับวิชาปราชญ์น้ัน ไม่ได้หมายถึงสายวิทย์* ท่ีนิยมเรียกคู่กับ

สายศิลป์บนดาวโลก แต่หมายถึงวิชาที่ศึกษาหลักคิดและต้นตอของ 

ความคิดนั้น คล้ายคลึงกับวิชาปรัชญาและตรรกวิทยา

จะว่าไปก็ดูเลื่อนลอยยากจับต้อง แต่ในเมื่อซูเพียนจื่อตั้งใจ 

จะเผยแผ่ลัทธิหลอกคน วิชานี้ก็มีความจ�าเป็นต้องเรียนอย่างย่ิง เพราะ

สามารถน�ามาลอกเลียนและปรับปรุงค�ากล่าวอ้างของนางเก่ียวกับ 

เซียนใจประเสริฐให้ยิ่งมีความเป็นมืออาชีพและมีพลังล่อลวงคนยิ่งขึ้น

พอท่านครูสามวิชานี้ได้ยินค�าตอบของซูเพียนจื่อก็ย่อมจะหน้าชื่น

ตาบาน ทว่าท่านครูอีกสี่วิชาที่เหลือไม่แคล้วผิดหวังอยู่บ้าง

จ้าววงัลูบเครากล่าวขึน้ว่า "เชียนหวง ในเมื่อเจ้าพดูเองว่าจะเรยีน 

ท้ังเจด็วชิานีใ้ห้ด ีเช่นน้ันเจ้าก็ต้องรกัษาค�ามัน่ หาไม่ก็อย่าคดิจะจบการศกึษา

จากวังศาสตร์ได้"

* ค�าว่า 'วิชาปราชญ์' ในที่นี้ใช้อักษรจีนตัวเดียวกับค�าว่า 'สายวิทย์' ในปัจจุบันพอดี
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"ข้าทราบแล้วเจ้าค่ะ" ซูเพียนจื่อผงกศีรษะรับปากจ้าววังทันที

ท่านครูทั้งสี่น้ันคิดว่าถึงอย่างไรศิษย์ผู้น้ีก็หนีไม่พ้นตนเอง ก็แค่รอ 

อีกปีสองปีเท่าน้ันไม่ใช่หรอื พวกเขารอไหว ในใจจงึรูส้กึดขีึน้มาหน่อย

เรือ่งน้ีถึงนบัว่าคลีค่ลายได้อย่างสวยงาม ซเูพียนจือ่ตดิตามท่านครู 

ทัง้สามไปรบัต�าราเรยีน และนัดหมายว่าอกีสองวนัข้างหน้าจะเร่ิมไปเข้า 

ชั้นเรียนของพวกเขา

จากนัน้ซเูพียนจือ่ก็ไปเย่ียมคารวะฝเูทียนหลงท่านครูวิชาสัตววทิยา

เป็นพิเศษ

ฝูเทียนหลงเบิกดวงตาเล็กๆ ทั้งคู่มองพิจารณานางตั้งแต่ศีรษะ 

จรดปลายเท้า จากปลายเท้าย้อนขึน้ไปถึงศรีษะหลายต่อหลายรอบด้วย

สีหน้าร้ายลึก

"ข้านึกว่าเรื่องเรียนหลายวิชาเจ้าแค่พูดกับข้าอย่างขอไปทีเสียอีก 

ว่ามาสิ ว่ิงมาหาข้าถึงที่นี่โดยเฉพาะมีเรื่องอะไร" เรื่องที่หลิ่วเชียนหวง 

บอกว่าจะเรียนวิชาหลักจนครบเจ็ดวิชาค่อยจบการศึกษานั้น เขาได้ฟัง 

จากหนิวเหลียงจงสหายเก่าแก่ผู้สอนวิชาเกษตรแล้ว

"ข้าอยากจะขอค�าชี้แนะจากท่านครูฝู ท่านพอจะมีวิชาที่ท�าให้ 

สัตว์อสูรย่อขนาดได้บ้างหรือไม่เจ้าคะ" ซูเพียนจื่อพูดออกไปตามตรง

"มน่ีะมอียู่หรอก เพียงแต่ต้องดูด้วยว่าสตัว์อสูรทีจ่ะใช้วิชานีอ้ยู่ข้ันใด 

อย่างสัตว์อสูรขั้นสามพวกนั้นของเจ้า อย่างเก่งก็ย่อลงได้คร่ึงเดียว"  

ฝูเทียนหลงหรี่ตาตอบ

"ใช้วิชาน้ีแล้วจะคงสภาพได้นานเท่าใดเจ้าคะ แล้วจะเป็นอนัตราย 

ต่อสขุภาพของพวกมนัหรอืไม่เจ้าคะ" ย่อขนาดลงได้คร่ึงหนึง่ก็ดีมากๆ แล้ว  
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ซูเพียนจื่อจึงซักถามต่อ

ฝูเทียนหลงโคลงศีรษะกล่าวว่า "สัตว์อสูรขั้นสามก็น่าจะคงสภาพ 

ได้ราวสองชัว่ยาม วิชานีไ้ม่เป็นอนัตรายต่อพวกมนัหรอก เพียงแต่สิน้เปลอืง

ลมปราณมาก หลงัจากใช้วิชาแล้ว หากพวกมนัไม่อาจดดูซมึปราณวเิศษ

จ�านวนมากมาชดเชยโดยเรว็ ก็จะกระทบต่อพลงัวัตรของพวกมนัได้ นีเ่จ้า 

จะถามเรือ่งนีไ้ปท�าอะไร เจ้ามขีองวิเศษเก็บทรพัย์ท่ีใหญ่พอจะเกบ็พวกมนัได้

ไม่ใช่หรอกหรอื"

ปราณวิเศษอะไรนัน่ในดอกซวหีมมีอียู่เยอะแยะ สามารถคงสภาพ

ย่อส่วนได้สองชั่วยามก็เพียงพอแล้ว ซูเพียนจื่อยินดีอยู่ในใจพลางตอบ 

อย่างซือ่ตรง "ข้าอยากพาพวกมนัไปเข้าเรยีนด้วยกันเจ้าค่ะ"

แม้สถานท่ีสอนของท่านครูไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน อีกท้ัง 

ขนาดของห้องเรยีนก็ใหญ่โตย่ิง กระน้ันรปูร่างอย่างเจ้าทองใหญ่ เจ้าทองเลก็ 

และเจ้าเจิดจ้า หากไปหมอบอยู่ในห้องเรียนก็คงแออัดน่าดูชม ดังน้ัน 

ซเูพียนจือ่ถึงได้คดิมาหาฝเูทยีนหลง เพือ่ดวู่าจะท�าให้เหล่าสตัว์อสรูตัวเลก็ 

ลงหน่อยได้หรอืไม่

ฝูเทียนหลงเบิกตาโตพลางถามอย่างตกอกตกใจว่า "เจ้าจะพา 

พวกมนัไปเข้าเรยีนด้วยเชยีวหรอื! หรอืว่าพวกมนัอยู่ห่างเจ้าแล้วจะไม่อยู่

ในโอวาท?"

คดิดอูกีทีก็ไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นน้ัน นางเก็บพวกมนัเข้าของวิเศษ 

ที่พกติดตัวได้ก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือ

"ข้าอยากให้พวกมนัฝึกความสามารถพิเศษเอาไว้ จะได้ใช้ช่วยเหลือ

ผูอ้ืน่เจ้าค่ะ" ซเูพียนจือ่ตอบด้วยสหีน้าอนับรสิทุธ์ิดงีาม หากพูดให้ชดัหน่อย 
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ก็คือ...นางอยากมีลูกสมุนเป็น 'บุคลากรสัตว์' ประเภทท่ีมีทักษะฝีมือ 

สกัหลายๆ ตวั วันหน้านางไปเผยแผ่ลทัธิหลอกคนก็จะได้มผีูช่้วยมอืดีเพ่ิมมา

อกีหลายตวั 

ฝูเทียนหลงเกาศีรษะแรงๆ รู้สึกว่าตนเองจวนจะไล่ตามความคิด 

ของซเูพียนจือ่ไม่ทันแล้ว นางไม่เพียงเหน็สตัว์อสูรเป็นพวกพ้อง ยังจะพา

พวกมนัไปเรยีนหนงัสอื และให้พวกมนัฝึกความสามารถพิเศษไปช่วยคน

อกี...

มนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนฝึกสตัว์อสรูไว้ใช้ในการต่อสู ้ เขาอยู่มาจนปนูนี้

แล้ว เพ่ิงจะได้ยินเป็นครัง้แรกว่ามใีครอบรมบ่มเพาะสตัว์อสรูแบบเดียวกับ

มนุษย์

"บรรดาท่านครขูองเจ้าไม่มคีวามเห็นแย้งบ้างเลยหรือ" ฝเูทยีนหลง

เอ่ยถามอย่างมึนงง

"ข้าเพียงให้พวกมันตามข้าไปน่ังฟังเท่าน้ัน ไม่รบกวนผู้อื่นหรอก

เจ้าค่ะ เหล่าท่านครูก็ไม่น่าจะถือสากระมัง" ซูเพียนจื่อเองก็รู ้สึกว่า 

สัตว์อสูรปรากฏตัวในห้องเรียนย่อมส่งผลกระทบอยู่บ้าง ดังนั้นถึงได้

พยายามคิดหาทางท�าให้พวกมันไม่สะดุดตาถึงเพียงนั้น

อีกท้ังโดยท่ัวไปศิษย์ดีเด่นก็มักมีสิทธิพิเศษบางอย่าง ซูเพียนจื่อ 

รู้สึกว่าขอเพียงตนพากเพียรท�าให้เหล่าท่านครูพึงพอใจ พวกเขาก็น่าจะ 

ไม่ถือสากับเรื่องนี้เท่าไรนัก

ทัง้หมดนีก็้เพราะนางเหน็เจ้าหิมะตัดเย็บเสือ้ผ้าได้ สตัว์อสรูตวัอืน่ๆ 

ก็หัดด�าน�้าจับปลาจนเป็น นางถึงได้คิดจะฝึกฝนพวกมันในสิ่งท่ีลึกซึ้ง 

ย่ิงขึ้น นางอยากลองให้จอมพลังอย่างเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กไป 
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สร้างบ้าน ให้เจ้าเจิดจ้าใช้ขาจ�านวนมากนั้นมาพรวนดินหว่านเมล็ด  

ส่วนเจ้าโต เจ้าสอง และเจ้าสามก็สามารถร่วมมือท�างานบนที่สูงได้  

ความคิดเหล่านี้ช่างยอดเยี่ยมเสียนี่กระไร!

"หนิวเหลียงจงท่านครูวิชาเกษตรกับข้ามีความสัมพันธ์ท่ีไม่เลว  

ข้าสามารถไปขออนุญาตเขาแทนเจ้าได้ แต่ส�าหรับวิชาย่อขนาดน้ี... 

เป็นวิชาลับของข้าที่จะไม่ถ่ายทอดแก่คนนอก หากไม่ใช่ศิษย์ที่เรียน

สัตววิทยาเป็นวิชาหลัก ข้าจะไม่ถ่ายทอดให้เด็ดขาด" ฝูเทียนหลงยกยิ้ม

แบบคนโฉด ยิ่งดูชั่วร้ายเป็นพิเศษ

ซเูพียนจือ่กัดฟันตอบ "ข้าจะเรยีนสตัววิทยาเป็นวิชาหลกัด้วยเจ้าค่ะ 

เพียงแต่ท่านครูฝูอาจต้องรอสักหน่อย ข้าปรับตัวกับการเรียนสามวิชา 

ในปัจจุบันแล้ว ก็จะไปเสนอเรื่องนี้กับจ้าววัง"

"ฮ่าๆ ถูกใจข้าย่ิงนัก!" ฝูเทียนหลงหัวเราะร่วน ก่อนจะเดินเข้า 

ห้องหนังสือของตน ไปค้นคัมภีร์ท่ีสอนให้สัตว์อสูรย่อขนาดได้เล่มน้ัน  

ก่อนจะออกมาย่ืนส่งให้ซูเพียนจื่อทันที "เจ้าเอาไปคัดลอกไว้ฉบับหนึ่ง  

ถือเป็นของก�านัลแรกพบที่ครูคนนี้มอบให้เจ้า"

"ขอบคุณท่านครูฝู" ซูเพียนจื่อค�านับเขาอย่างนอบน้อมแล้วขอตัว

จากมา

เน่ืองจากค�านึงว่าข้างกายตนมีสัตว์อสูรอยู่มากมาย วันหน้ายังม ี

อีกหลายเรื่องท่ีต้องขอร้องฝูเทียนหลง นางถึงได้รับปากเรียนสัตววิทยา

เป็นวิชาหลักโดยไม่อิดออดเช่นนี้

เฮ้อ...ผู้อื่นเรียนวิชาหลักวิชาเดียวก็จบการศึกษาแล้ว แต่ข้าต้อง 

เรียนวิชาหลักตั้งแปดวิชา หากรวมวิชาแพทย์เข้าไปอีก น่ันคือเก้าวิชา 
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เชียวนะ ช่างกดดันเหลือเกิน!

เมือ่กลบัถึงทีพั่ก ซเูพียนจือ่ก็เรยีกประชมุเหล่าสัตว์อสรูเพ่ือปลกุใจ

เนือ้หาโดยรวมคอืท�าอย่างไรจงึจะเป็นสตัว์อสรูท่ีดมูรีะดบั แน่นอนว่า

ไม่ใช่แค่สูร้บตบมอืเก่งก็จะเพียงพอ เพราะน่ันคอืส่ิงทีส่ตัว์อสรูกบัสตัว์ป่าทัว่ไป 

ก็สามารถท�าได้ ในฐานะสัตว์อสูรชั้นเลิศที่ประสบความส�าเร็จไม่ซ�้าใคร  

และก�าลงัจะกลายเป็นทูตผูเ้ผยแผ่ลทัธิใหญ่อนัดบัหนึง่บนดนิแดนพันเมฆา

นัน้ พวกมนัจ�าเป็นต้องมคีวามสามารถพิเศษ มพีลงัฝีมอื มคีวามรู้ และ 

มมีารยาท

เช่นนี้จึงจะสามารถโดดเด่นเหนือหมู่มวลสัตว์อสูร กลายเป็น 

อสูรเซียนที่แท้จริง ไม่เพียงเป็นท่ีรักเคารพของสัตว์อสูรด้วยกัน ยังจะ 

ได้รับเกียรติและค�าสรรเสริญจากมนุษย์อีกด้วย

ความจริงแล้วขอเพียงนางมีบัญชาลงไปค�าเดียว ต่อให้ในใจ 

สัตว์อสูรเหล่านี้ไม่ยินยอม พวกมันก็จะเชื่อฟังอย่างว่าง่ายอยู่ดี แต่ 

นางรู้สึกว่าต้องท�าให้พวกมันกระหายใฝ่รู้ด้วยตนเอง ถึงจะเรียนได้ดี  

เรียนได้แตกฉานมากขึ้น

สัตว์อสูรทั้งกลุ่มถูกภาพอนาคตอันงดงามท่ีนางพรรณนาเหล่านั้น

ปลุกเร้าจนเลือดลมสูบฉีดพลุ่งพล่าน แต่ละตัวค�ารามขานรับ บอกเป็น

เสยีงเดยีวกันว่าจะต้ังใจเรยีนให้ก้าวหน้าย่ิงๆ ข้ึนทุกวัน เพ่ือเป็นอสูรเซยีน 

ที่มีระดับดีเลิศ และมีพลังฝีมือสูงสุดบนดินแดนนี้ให้จงได้ 

เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กเพ่ิงจะมีสติปัญญาไม่นานนัก ทว่า 

การปฏิบัติตามซูเพียนจื่อนั้นได้หย่ังรากอยู่ในสายเลือดและกระดูกของ
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พวกมันมานานแล้ว ดังนั้นพวกมันสองตัวจึงไม่มีความเห็นต่างใดๆ

ซูเพียนจื่อหยิบคัมภีร์ท่ีฝูเทียนหลงมอบให้ออกมา มอบหมายให ้

เจ้าหิมะน�าไปบรรจงคัดลอกหนึ่งฉบับ

เจ้าหิมะแม้ไม่มีพลังการต่อสู้ ทว่าเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งย่ิง  

นับแต่ตดิตามอยู่ข้างกายซเูพียนจือ่ มนัก็เริม่ฝึกทัง้ภาษาพูดกับตวัอกัษร

ของมนุษย์ หวังว่าจะช่วยท�างานเบ็ดเตล็ดให้เจ้านายได้บ้าง ตอนนี ้

แม้ไม่กล้าพูดว่ามคีวามส�าเรจ็ใหญ่โตสกัเพียงใด แต่การอ่านตัวหนังสอืท่ัวไป 

คดันู่นเขียนน่ีล้วนไม่เป็นปัญหาอะไรส�าหรบัมนัแล้ว

ซูเพียนจื่อถือโอกาสนี้ชมเชยเจ้าหิมะอย่างเต็มท่ีรอบหน่ึง เพ่ือให ้

สัตว์อสูรตัวอื่นๆ เอาอย่างต้นแบบผู้รักความก้าวหน้านี้ จากนั้นนางก็ให้ 

พวกมนักลบัเข้าไปพักผ่อนในดอกซวีหมี

ภายในดอกซวีหมีอุดมด้วยปราณวิเศษ แม้ไม่กว้างใหญ่ไพศาล 

เท่าผืนฟ้ากับแผ่นดิน ไม่มีสรรพสิ่งหลายหลากเหมือนโลกอันครึกคร้ืน 

ทีเ่บ้ืองนอก ทว่ายามอยู่ว่างเหล่าสตัว์อสรูก็ล้วนยินดีอยู่ข้างในน้ีมากกว่า 

ต่อให้ยังไม่รูว่้าควรฝึกลมปราณอย่างไร เพียงได้สดูปราณวิเศษมากหน่อย 

พวกมันก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายไปทั้งตัวแล้ว

เมือ่ตระเตรยีมทกุสิง่พรกัพร้อม ซเูพียนจือ่ก็เริม่ต้นชวิีตศิษย์วังศาสตร์

ของนางอย่างเป็นทางการในอกีสองวันต่อมา

คาบเรยีนทีห่น่ึงของวันแรกก็คอืวิชาเกษตร ซเูพียนจือ่ไม่อยากดึงดูด

สายตาผูอ้ืน่เกนิไปตัง้แต่คาบเรยีนแรก ดงันัน้จงึเพียงให้เจ้าหิมะตดิตาม 

อยู่ข้างกาย ไม่ได้ให้สตัว์อสรูตัวอ่ืนปรากฏตัว
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หลิ่วมู ่ตื่นเช้าข้ึนเป็นพิเศษเพ่ือมาส่งนางจนถึงนอกห้องเรียน 

วิชาเกษตร

ซูเพียนจื่อรู ้สึกจะหัวเราะก็ใช่ท่ี จะร้องไห้ก็ไม่ถูก ห้องเรียนนี ้

ก็ไม่ได้หายากมากสักหน่อย จ�าเป็นต้องท�าเอิกเกริกถึงขั้นนี้เชียวหรือ  

เขากลัวว่าคนที่โตแล้วอย่างนางจะเดินหายไปหรือไรกัน

กระนัน้ในใจนางก็ยังอบอุน่ย่ิง ความรูส้กึทีม่คีนห่วงใยช่างดย่ิีงนกั

ในห้องเรียนมีศิษย์ไม่น้อยน่ังอยู่ก่อนแล้ว พวกเขาส่วนใหญ่ 

แต่งตวัธรรมดา ดูท่าน่าจะเป็นผูฝึ้กวิชาท่ีมาจากครอบครวัชาวบ้านทัว่ไป 

ทว่าโชคดีมีพรสวรรค์เชิงยุทธ์

ยังมศีษิย์บางส่วนท่ีแต่งกายด้วยสสีนัทีค่่อนข้างสดใส บคุลกิก็เจอื

ความหย่ิงทะนงอยู่บ้าง แน่นอนว่าพวกเขารวมกลุม่อยู่ด้วยกัน แยกเป็น 

สองฝ่ายกับศิษย์ที่มีชาติก�าเนิดสามัญเหล่านั้น

ไม่ต้องให้ใครบอกก็คาดเดาได้ว่าพวกเขาย่อมจะเป็นบุตรหลาน

ที่มาจากตระกูลโบราณใหญ่น้อยต่างๆ

เมื่อซูเพียนจื่อพลันปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องเรียน ศิษย์ไม่น้อย 

ต่างก็ตกตะลงึไปตามๆ กัน ลกัษณะพิเศษของนางเด่นชดัย่ิง คนเกือบทัง้หมด

จงึมองปราดเดยีวก็เดาฐานะของนางออกแล้ว

แม้หลายวันมาน้ีหลิว่เชยีนหวงมหีน้ามตีามใิช่ย่อย ทว่าคนจ�านวนมาก

เพ่ิงจะได้ยลโฉมท่ีแท้จรงิของนางเป็นครัง้แรก ศษิย์บรุุษไม่น้อยล้วนจบัจ้องนาง

จนตาค้าง เหม่อลอยไม่ได้สติอยู่เป็นนาน

หนุ่มน้อยร่างอ้วนกลมซึ่งเดิมทีก�าลังคุยโวเป็นคุ้งเป็นแควอยู่ใน 

กลุ่มบุตรหลานตระกูลโบราณผู้หนึ่งพลันดีดตัวลุกข้ึน วิ่งฉิวไม่ก่ีก้าว 
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ไปพูดอยู่ตรงหน้าซูเพียนจื่อว่า "คนงามผู้นี้ เจ้าก็คือคุณหนูเชียนหวง 

แห่งตระกูลแพทย์สินะ ข้าคือเว่ยหล่างจากตระกูลเซียนครัว ข้างๆ ข้า 

ยังมีท่ีน่ังว่างอยู่ แสงสว่างก�าลังดี โต๊ะเก้าอี้ก็สะอาดสะอ้าน ถ้าอย่างไร 

เจ้าไปนั่งตรงนั้นเถอะ!"

"ได้สิ" ซูเพียนจื่อตอบปนยิ้มน้อยๆ 

เจ้าอ้วนเว่ยหล่างผูน้ีน่้าสนใจย่ิง อกีทัง้ตระกลูเซยีนครวั...ก็แปลว่า 

เขาต้องท�าอาหารเลศิรสได้เก่งกาจมากน่ะส!ิ แค่น้ีก็คุม้ค่าทีจ่ะคบหากับเขา

แล้ว

นางย้ิมหวานเพียงน้ี ท�าเอาเว่ยหล่างย้ิมปลื้มจนวิญญาณหวิด 

จะหลดุลอยตามนางไปทีเดียว คนอืน่ๆ ล้วนนกึไม่ถึงว่าสุดยอดหญิงงาม 

ในต�านานผูม้พีรสวรรค์สงูเหนอืธรรมดานีถึ้งกับไม่วางท่าเลยสกันิด ท�าให้

แต่ละคนอดไม่ได้ท่ีจะลอบเจบ็ใจตนเองว่าเหตุใดเมือ่ครู่ถึงไม่ได้พุ่งตวัไป

ทกัทายชวนนางคยุ ดันปล่อยให้เจ้าอ้วนนีไ่ด้ก�าไรไปเปล่าๆ เสยีอย่างน้ัน

ท่ามกลางสายตาอิจฉาของศิษย์ท้ังหมด เว่ยหล่างผู้แสนกระหย่ิม 

ย้ิมย่องก็น�าทางซเูพียนจือ่ไปจนถึงทีน่ั่งข้างๆ กับเขา ท้ังยังกุลีกุจอเสกผ้า 

ผนืหนึง่ออกมาช่วยเชด็โต๊ะเก้าอ้ีให้นางรอบหน่ึง

"ขอบคุณมาก" ซูเพียนจื่อชักย่ิงรู้สึกว่าการเป็นหญิงงามน้ีมีข้อดี 

นับไม่ถ้วนจริงๆ

บตุรหลานตระกูลโบราณต่างๆ เหน็เว่ยหล่างชวนซเูพียนจือ่สนทนา

ได้อย่างง่ายดาย พวกเขาจงึอดไม่ไหว รบีมารายล้อมแนะน�าตวัเช่นกนั

คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ล้วนมาจากตระกูลเลก็ชัน้สองชัน้สามเหมอืนกับ 

เว่ยหล่าง บางคนท่ีมาจากตระกูลเรอืงอ�านาจก็เป็นเพียงบุตรหลานสายรอง 
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หรอืไม่ก็มคีณุสมบติัธรรมดาจงึไม่ค่อยได้รบัความส�าคญันัก

เอ่ยถึงฐานะกับพรสวรรค์แล้ว หลิ่วเชียนหวงจากตระกูลแพทย ์

เหนือกว่าพวกเขามาก ทว่านางไม่มีนิสัยสอพลอคนใหญ่โตดูแคลน 

คนต�า่ต้อย ไม่ว่ากับผูใ้ดนางล้วนปฏิบัติอย่างเกรงอกเกรงใจ ไม่ช้าจงึเรียก

ความรูส้กึดจีากเพ่ือนร่วมชัน้เรยีนใหม่ได้เป็นเสยีงเดยีวกัน ศษิย์ส่วนใหญ่

จึงห้อมล้อมมาหานางโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

มีเพียงศิษย์หนุ่มสองคนที่ยังน่ังอยู่กับโต๊ะของตนเองด้วยสีหน้า 

ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ คล้ายไม่อยากไยดีซเูพียนจือ่ ทว่าสายตาก็อดไม่ได้

ต้องลอบพลิ้วมาครั้งแล้วครั้งเล่า

เว่ยหล่างขยับมาพูดเสียงเบาที่ข้างตัวซูเพียนจื่อว่า "สองคนนั้นคือ

ศษิย์ตระกูลเทวโอสถ ปกติเอารจูมกูชีฟ้้าตลอด"

ทีแ่ท้ก็เป็นพวกเขาอีกแล้ว ตระกูลเทวโอสถใหญ่โตข้ึนอย่างรวดเรว็ 

จนกระท่ังกลายเป็นหน่ึงในสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ ทว่าฝีมือในการ

อบรมศิษย์กลับไม่เท่าไร พฤติกรรมของแต่ละคนล้วนอวดเบ่ง ราวกับ 

ถือไพ่เดด็ท่ีก�าลงัจะได้กินรวบ ทัง้ทีไ่ม่แน่ว่าจะมดีจีรงิอยู่สกัก่ีมากน้อย

แม้กระท่ังอว๋ินชิงอิ่งยอดหญิงผู ้สูงส่งของพวกเขา ซูเพียนจื่อ 

ยังไม่เคยเก็บมาใส่ใจ แล้วนับประสาอะไรกับปลาซิวปลาสร้อยเหล่านี้  

พอฟังเว่ยหล่างพูดจบ นางจึงเพียงคลี่ยิ้มไม่ได้กล่าวตอบอะไร

ไม่ช้าเสียงระฆังเข้าเรียนก็ดังขึ้น เหล่าศิษย์เงียบเสียงแล้วกลับไป 

ที่นั่งของตนเองทันใด จากนั้นหนิวเหลียงจงท่านครูวิชาเกษตรก็เชิดหน้า 

ยืดอกเดนิก้าวยาวเข้ามา

ก่อนหน้าน้ีทีโ่ถงท�าการซเูพียนจือ่ก็เคยพบเขาแล้ว ท่านครูหนวิผูน้ี้ 
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มาจากตระกูลกสกิรรมสกุลเหมยีว ไม่ว่าจะเอ่ยถึงก�าลงัทรัพย์หรือความส�าเร็จ

เชิงยุทธ์ เม่ืออยู่ต่อหน้าบรรดาตระกูลใหญ่ของดินแดนพันเมฆาแล้ว 

ตระกูลกสกิรรมก็ไม่อาจนับเป็นอะไรได้ ทว่าชือ่เสยีงในหมูช่าวบ้านสามญั

กลบัโด่งดังเป็นอย่างย่ิง

เหล่าชาวบ้านอาจมคีนไม่รูจ้กัว่าอะไรคือสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ 

แต่น้อยคนทีจ่ะไม่รูจ้กัตระกูลกสกิรรมสกุลเหมยีว

ท่านครูหนิวมีผิวพรรณด�าคล�้า รูปร่างไม่สูง ร่างกายก�าย�า มอง 

ปราดแรกเหมือนชาวนาตัวอย่างไม่มีผิดเพ้ียน ทว่าเส้นผมที่ยาวจรด 

สะโพกนัน้ประกาศพลงัฝีมอืของเขาอย่างชดัแจ้ง...ข้ันเหนอืสามญั!

เขาขึน้ชือ่เรือ่งความเข้มงวดมาแต่ไหนแต่ไร เหล่าศิษย์ทีอ่ยู่ด้านล่าง

จงึนิง่สนิททันทีทีเ่ขาปรากฏตัว

เม่ือท่านครูหนิวมองเห็นซูเพียนจื่อในปราดเดียว อารมณ์ตื่นเต้น 

พึงพอใจก็พลันผุดข้ึนในหัวอก เขารอคอยมาเนิ่นนานก่ีปีแล้ว ในที่สุด 

ก็รอคอยจนกระทัง่ศษิย์ท่ีมพีรสวรรค์แท้จรงิผูห้นึง่มาเข้าเรยีนวชิาเกษตร

ของเขาเสียที

ทว่าน่ียังไม่เพียงพอ เขายกมือชี้ไปท่ีซูเพียนจื่อแล้วพูดกับศิษย์ 

คนอืน่ๆ ว่า "น่ีก็คอืสหายร่วมชัน้คนใหม่ของพวกเจ้า คาดว่าพวกเจ้าทุกคน 

คงรู้แล้วว่านางเป็นใคร ข้าก็จะไม่พูดให้มากความอีก หลิ่วเชียนหวง  

ศษิย์วิชาเกษตรทกุคนล้วนต้องบอกให้ชดัแจ้งว่ามาเรียนวิชานีด้้วยเหตใุด 

ไม่ว่าจะมาเรยีนให้ครบวิชาเพ่ือจบการศึกษาก็ดี เพ่ือจะเล้ียงไก่ท่ีมหีกปีก

แปดขา หรอืเพ่ือให้สมนุไพรในแปลงงอกดกเหมอืนพืชไร่ก็ช่าง ข้าต้องการฟัง

วาจาจรงิของเจ้า"
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ซเูพียนจือ่เอ่ยตอบทนัท ี "ข้าอยากให้ทุกคนมอีาหารกินอิม่ มบ้ีานเรอืน 

อยู่อาศยัเจ้าค่ะ"

"ทีแ่ท้ตระกูลแพทย์ก็ยากไร้จนถึงขัน้น้ีแล้ว..." ศษิย์ตระกูลเทวโอสถ 

ผูห้น่ึงพูดเยาะหยัน ไม่ว่าสุม่ชีค้นใดในทีแ่ห่งน้ีก็ล้วนเป็นผูม้พีลงัวัตรทัง้สิน้  

ค�าพูดประโยคนีข้องเขาทกุคนย่อมจะได้ยินอย่างชดัเจน

ซูเพียนจื่อคร้านกระท่ังจะชายตาแลอีกฝ่าย โบราณว่าไว้ 'มิอาจ 

พูดถึงน�า้แข็งกับแมลงฤดรู้อน'* ขืนโกรธเคอืงคนท่ีไร้สมองไร้ความรู้พรรค์นีไ้ป

ก็เปลอืงแรงเปล่า ท้ังเป็นการลดระดับของตนเองอกีด้วย

หนิวเหลียงจงสีหน้าเปลี่ยนวูบ ถามซูเพียนจื่ออย่างท้ังคาดหวัง 

ทั้งหวั่นว่าจะเจ็บปวด "หมายความว่าอย่างไรหรือ"

ใครๆ ก็รู้ว่าต่อให้ตระกูลแพทย์ตกต�่าสักเพียงใด ก็เป็นไปไม่ได ้

ที่จะไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่

"ชาวบ้านสามัญบนดินแดนพันเมฆามีจ�านวนมหาศาล ท้ังท่ี 

พวกเขากับพวกเราล้วนอาศัยอยู่บนแผ่นดินผืนเดียวกัน ทว่ากลับมี 

ผู้คนมากมายกินไม่อิ่ม สวมไม่อุ่น กระทั่งที่พักพิงกายก็ยังไม่มี ข้าอยาก

ช่วยเหลือพวกเขา จึงเลือกเรียนวิชาเกษตรเจ้าค่ะ" ซูเพียนจื่อตอบด้วย

ใบหน้าอันบริสุทธิ์จริงใจยิ่ง

ส่วนวาจาจริงนางย่อมแอบพดูอยู่ในใจเท่านั้น...ช่วยเหลือพวกเขา

เป็นเพียงวธีิการอย่างหน่ึง ท�าให้พวกเขาท้ังหมดนับถือบชูาเซยีนใจประเสรฐิ 

ที่ข้าคุณหนูเสกสรรปั้นแต่งขึ้น นั่นต่างหากถึงจะเป็นเป้าหมายสูงสุด!

* 'มิอาจพูดถึงน�้าแข็งกับแมลงฤดูร้อน' ใช้เปรียบเปรยถึงผู้ท่ีมีความรู้ตื้นเขิน ยึดติดแต่กับสิ่งท่ีตนเคยได้ยิน 
ได้เหน็มา ก็เหมอืนแมลงท่ีเตบิโตในฤดูร้อนไม่เคยเห็นน�า้แขง็ในฤดูหนาว ย่อมไม่อาจสนทนากับมนัในเรือ่งนี ้
ได้
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เมือ่หลอกต้มคนเหล่าน้ีมาอยู่ในมอืแล้ว ข้าคุณหนก็ูจะไร้เทยีมทาน

อย่างแท้จริง!

ทั่วห้องเรียนพลันเงียบกริบไปโดยสิ้นเชิง หลังห้องคือบรรดาศิษย์ 

กลุ่มใหญ่ที่มาจากครอบครัวชาวบ้านสามัญ ไม่รู้เป็นใครในกลุ่มน้ัน 

ทีป่รบมอืแรงๆ น�าข้ึนมาก่อน จากน้ันเสยีงปรบมอืก็ดงัสน่ันไปทัว่

ศษิย์ไม่น้อยซาบซึง้ใจจนขอบตาแดงเรือ่ หวิดจะหลัง่น�า้ตาออกมา

เด๋ียวน้ัน แม้แต่หนวิเหลยีงจงก็ยังเหม่อมองซเูพียนจือ่อย่างพูดไม่ออก

ไม่มีผู้ใดสงสัยเจตนาและความจริงเท็จในค�าพูดของนาง เพราะ 

ในสายตาของผู้ฝึกวิชาส่วนใหญ่บนดินแดนน้ี การห่วงใยคนธรรมดา 

ที่ไม่อาจฝึกวิชาเหล่านั้นคือเรื่องที่เกินจ�าเป็นโดยแท้

คนเหล่าน้ันมีตัวตนอยู่ไม่ต่างจากมดปลวก พวกเขาท้ังมีอายุขัย 

แสนสัน้ ทัง้มพีละก�าลงัอ่อนแอ ใส่ใจพวกเขาไปก็ไม่ได้รบัประโยชน์ใดๆ 

นอกจากมีจ�านวนค่อนข้างมากแล้ว พวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรเหนือไปกว่า 

เหล่าผูฝึ้กวิชาเลย

จะมีก็แต่ศิษย์ท่ีเกิดในครอบครัวชาวบ้านทว่าโชคดีมีพรสวรรค์ 

เชิงยุทธ์ ถึงจะมีแก่ใจไปดูแลพ่อแม่ญาติมิตรของตนเอง แต่ว่าพวกเขา 

ก็ท�าเพียงแค่นี้เท่านั้น

ผิดกับหลิ่วเชียนหวงที่ประกาศว่าเรียนวิชาเกษตรเพ่ือมดปลวก 

ที่เล็กจ้อยจนไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงเหล่านี้ ศิษย์ไม่น้อยที่มาจาก 

ตระกูลโบราณล้วนรูส้กึว่าความคิดของนางพิลกึพิลัน่เกินกว่าจะเข้าใจได้ 

ทว่าเหล่าศษิย์ท่ีมาจากครอบครวัชาวบ้านทัว่ไปกลบัอดไม่ได้ทีจ่ะซาบซึง้ใจใน

ตวันาง
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คุณหนูตระกูลสูงส่งเช่นน้ีถึงกับห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

มากกว่าพวกเขาเองเสียอีก ท�าให้พวกเขาละอายแก่ใจยิ่งนัก

อนัทีจ่รงิส�าหรบัซเูพียนจือ่แล้ว ไม่ว่าจะหลอกใครก็คอืการหลอกอยู่ดี 

ดงัน้ันนางย่อมจะเลอืกไก่อ่อนทีท่ัง้ต้มตุ๋นง่ายและมจี�านวนมาก

หากจะเพ่ิมสาวกผูภั้กดีสกัคนในหมูผู่ฝึ้กวิชา ไม่รูน้างต้องสิน้เปลอืง

เวลากับพลงักายใจไปเท่าไร ทว่าจะหลอกชาวบ้านตัวเลก็ๆ ท่ีไม่ได้มคีวามรู้ 

การศึกษาอะไรสักหลายๆ คน กลับเป็นเรื่องที่ง่ายดายกว่ามาก

ก�าไลแขนเจด็ดาราค�านวณผลงานการหลอกคนของนาง โดยมองที่

จ�านวนกับระดบัการหลอกลวงเท่าน้ัน หลอกคนธรรมดาหน่ึงคนกับหลอก 

ผู้ฝึกวิชาหนึ่งคนล้วนมีผลลัพธ์ไม่ต่างกัน แน่นอนว่านางก็ต้องไปหลอก 

คนธรรมดาก่อนสิ

หนิวเหลยีงจงจบัจ้องซเูพียนจือ่แน่วน่ิง ก่อนจะผงกศรีษะช้าๆ พลาง

เอ่ยขึ้น "หวังว่าเจ้าจะจดจ�าค�าที่พูดในวันนี้ไปจนชั่วชีวิต"

ในมุมมองของเขา ความตั้งใจน้ียังล�้าค่าย่ิงกว่าข้อสอบเข้าเรียน 

ทีไ่ด้คะแนนเตม็แผ่นน้ันเป็นร้อยเป็นพันเท่า! หนิวเหลียงจงแทบจะคกุเข่า

ขอบคุณสวรรค์ที่ประทานศิษย์ซึ่งดีพร้อมเพียงนี้มาให้แก่เขา

เขาสงบอารมณ์โดยอาศัยช่วงสัน้ๆ ทีห่มนุตวัเดนิไปยงัแท่นบรรยาย 

จากน้ันก็ปั้นหน้าขรึมประกาศว่า "วันน้ีสอบย่อย เมื่อข้าอ่านโจทย์จบ  

พวกเจ้าก็จงเขียนค�าตอบ หยิบกระดาษกับพู่กันออกมาสิ!"

คราวน้ีเหล่าศษิย์ทีอ่ยู่ด้านล่างมหีลายคนจะร้องไห้ออกมาจรงิๆ แล้ว

สอบย่อยอกีแล้ว?! สอบตกต้องถูกพาไปไถนา ปลกูผกั เก่ียวข้าวอกี! 

อย่าโหดร้ายถึงเพียงน้ีจะได้หรือไม่! พวกเขาไม่ได้มีปณิธานอันย่ิงใหญ่ 
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ทีจ่ะให้ทุกคนมข้ีาวกินอ่ิมท้องสกัหน่อย เหตุใดต้องเคีย่วกร�าพวกเขาเช่นนี้

ด้วยเล่า

ท่านครหูนิวช่างสมกับแซ่หนิวทีแ่ปลว่า 'วัว' เรือ่งทรมาทรกรรมศษิย์ 

เขามีเรี่ยวแรงไม่รู้สิ้นดุจโคถึกจริงๆ ข้อสอบย่อยมีโจทย์เพียงสิบข้อ ทว่า

ไม่ได้ให้เวลาศิษย์ใคร่ครวญลังเลแม้แต่น้อย เขาอ่านโจทย์ต่อเนื่องไป 

ข้อแล้วข้อเล่า พอครบเวลาหนึ่งเค่อก็จะเก็บกระดาษค�าตอบทั้งหมดไป

ทันที

เว่ยหล่างจับหูเกาแก้ม ท่าทางลับๆ ล่อๆ ลอบมองซ้ายทีขวาท ี 

ซเูพียนจ่ือรูส้กึว่านสิยัของเขานบัว่าไม่เลว จงึเปิดมมุอ�านวยความสะดวก

ให้เขาลอบดูค�าตอบของนางอย่างใจกว้าง

แม่นางตระกูลแพทย์ผู้นี้มีน�้าใจงามจริงๆ!

เว่ยหล่างซาบซึ้งและตัดสินใจได้ทันที...เมื่อเลิกเรียนแล้วข้าต้อง

เลี้ยงอาหารหลิ่วเชียนหวงมื้อใหญ่เป็นการตอบแทน
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พอหมดเวลาหนึ่งเค่อ กระดาษค�าตอบของศิษย์สามสิบกว่าคน 

ทั้งชั้นเรียนก็ถูกเก็บไปอยู่ในมือของหนิวเหลียงจง

ท่านครูผู้มีเรี่ยวแรงดีดุจโคถึกผู้นี้สุ ่มชักกระดาษค�าตอบออกมา 

หนึ่งแผ่น เป็นของศิษย์ตระกูลเทวโอสถหนึ่งในสองคนนั้นพอดี เขา

กวาดตามองปราดเดียวก็เริ่มวิจารณ์และอธิบายค�าตอบเสียงดัง

เจ้าหนูอับโชคผู้น้ีตอบผิดไปสามข้อ อันท่ีจริงก็นับว่าใช้ได้ ทว่า 

เมื่อผ่านปากของหนิวเหลียงจง เขาก็ถูกวิจารณ์จนโงหัวไม่ขึ้นทีเดียว

หนิวเหลียงจงชักกระดาษค�าตอบออกมาท้ังสิ้นสามแผ่นก็อธิบาย

และเฉลยโจทย์สิบข้อเสร็จสิ้น จากนั้นเขาก็ขานชื่อศิษย์รวดเดียวเจ็ดคน 

ก่อนจะปรายตาไปหาเว่ยหล่างเป็นคนสุดท้าย 

"แล้วก็เจ้าด้วย...เว่ยหล่าง วันนีเ้ลกิเรยีนแล้วจงมารายงานตวักับข้า 

พอดจ้ีาววังเพ่ิงยกทีดิ่นหลายผนืมาให้ใช้ในวชิาเกษตร พวกเจ้าแต่ละคน

35
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ล้วนขาดการท�างานหนัก!"

เว่ยหล่างเพ่ิงเบาใจได้ไม่ทันไร คิดเต็มอกว่าตนเองลอกค�าตอบ 

ของหลิ่วเชียนหวงแล้วย่อมรอดพ้นคราวเคราะห์ไปได้ นึกไม่ถึงเลย 

เขากลบัถูกขานชือ่เสียน่ี ชัว่ขณะน้ันเขาพลันตะลงึคาท่ีนัง่ สายตามองนาง

อย่างทึ่มทื่อ

...เป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกัน

ศษิย์ตระกูลเทวโอสถทีก่่อนหน้านีเ้ยาะหยันว่าตระกูลแพทย์ยากไร้

ก็อยู่ในรายชื่อ 'ดัดนิสัยผ่านการใช้แรงงาน' ด้วย พฤติกรรมที่เมื่อครู ่

เว่ยหล่างลอกค�าตอบของหลิว่เชยีนหวงล้วนอยู่ในสายตาของเขา ตอนนี้ 

เขาเห็นหลิว่เชยีนหวงนัง่สบายอยู่ทีเ่ดิมด้วยท่าทางไม่สะทกสะท้าน ในใจ

จึงพลันรู้สึกยอมรับไม่ได้

ค�าตอบของเว่ยหล่างน่าจะเหมือนกับของหลิ่วเชียนหวง ทว่า 

เว่ยหล่างกับพวกเขาล้วนต้องถูกลงโทษ หลิ่วเชียนหวงผู้นี้ถือสิทธ์ิอะไร 

ได้รับการยกเว้น

เพียงเพราะนางพูดจาสวยหรูได้เก่งจนถูกใจท่านครู หรือเพราะ 

นางเป็นศิษย์สายตรงของจ้าววัง ดังนั้นท่านครูจึงงดเว้นให้

เขาย่ิงคิดก็ย่ิงไม่ยอมรับนับถือ จึงท�าใจกล้าประท้วงเสียงดังข้ึนว่า 

"ท่านครูหนิว กระดาษค�าตอบของเว่ยหล่างลอกของหลิ่วเชียนหวงมา  

ในเมือ่เว่ยหล่างสอบตก หลิว่เชยีนหวงก็ต้องสอบตกเช่นกัน นางถือสทิธ์ิอะไร

ไม่ต้องถูกลงโทษเล่าขอรบั!"

พอเขาพูดเช่นน้ี สายตาของคนทั้งหมดก็ไปรวมอยู่ท่ีซูเพียนจื่อ 

เป็นตาเดียว
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หนิวเหลียงจงน่ิงมองเขาเงียบๆ ก่อนตอบว่า "ใครบอกเจ้าว่า 

กระดาษค�าตอบของเว่ยหล่างไม่ผ่าน"

เว่ยหล่างสอบผ่าน? สอบผ่านแล้วเหตุใดยังถูกลงโทษอีกเล่า 

เหล่าศิษย์พากันมองคนนั้นทีคนนี้ที ต่างก็งุนงงไปหมดแล้ว

หนิวเหลียงจงชักกระดาษค�าตอบของเว่ยหล่างออกจากปึกแล้ว 

โยนลงบนโต๊ะของเขา "คะแนนเตม็จะใช่ผลสอบของหมขูีเ้กียจทีไ่ม่ขยันเรยีน

อย่างเจ้าได้หรอื กระท่ังโกงสอบก็ยังกลบเกลือ่นไม่เป็น โง่เขลาจนถึงข้ันน้ี

แล้วจะไม่ลงโทษได้อย่างไร"

เหล่าศษิย์อบัจนถ้อยค�ากันไปทัง้หมูค่ณะ...โดยเฉพาะศษิย์ตระกูล

เทวโอสถสองคนน้ันซึง่สหีน้าประเด๋ียวแดงก�า่ประเดีย๋วซดีขาว ก้มหน้างดุ 

ไม่กล้าพูดสักค�าเดียว

ท่ีแท้หลิ่วเชียนหวงก็ได้คะแนนเต็มอีกแล้ว! เห็นกันอยู่ว่านาง 

ขาดเรียนไปตั้งหลายเดือน แต่ถึงกับสอบได้คะแนนเต็มอีก นี่มันวิปริต 

ผิดมนุษย์มนาชัดๆ!

เว่ยหล่างอยากจะร้องไห้ทว่าไร้น�้าตา ก็เพราะเขานึกถึงเรื่องท่ี 

หลิ่วเชียนหวงขาดเรียนไปหลายเดือน กลัวว่าค�าตอบของนางจะถูกต้อง

เพียงบางส่วน ดังนัน้ถึงได้ลอกตามท้ังหมด นึกไม่ถึงเลยว่านางจะตอบถูก

ทุกข้อ!

เขาเรียนอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้ว ยังไม่เคยตอบข้อสอบถูกเกิน 

หกส่วนเลยสกัแผ่น ไม่แปลกหรอกท่ีท่านครหูนิวจะหยามว่าเขาโกงสอบ 

ไม่เป็น

เขานับว่าเข้าใจกระจ่างแล้ว วันหน้าข้อสอบของหลิ่วเชียนหวง 
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เขาแค่สุ่มลอกค�าตอบหกส่วนก็พอ รับรองผ่านด่านฉลุยและไม่เตะตา 

เกินไปอีกด้วย

อาหารมื้อใหญ่เขายังจะเลี้ยงหลิ่วเชียนหวงเช่นเดิม ทั้งต้องเป็น 

ระดับดีเลิศที่สุด เขาจะมั่วผ่านชั้นเรียนวิชาเกษตรในช่วงหลายปีน้ี 

อย่างราบรื่นได้หรือไม่ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับแม่นางท่านนี้แล้ว

ซูเพียนจื่อลอบดีใจ ตอนท่ีนางยังอยู่บนดาวโลก ถูกการสอบแบบ 

ไม่ให้ตั้งตัวพรรค์นี้ท�าร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว นางกลัวว่าหากตนเอง 

สอบตกตั้งแต่เริ่มต้นจะท�าให้ตระกูลแพทย์ขายหน้าเอาได้ ดังน้ันทันทีที่ 

รบัต�าราเรยีนมา นางจงึถามให้ชดัเจนก่อนว่าเรยีนถึงไหนแล้ว จากน้ันก็ 

ตะบีต้ะบนัท่องเนือ้หาช่วงต้นน้ันไว้

ระวังรอบคอบไว้ก่อนคือสิ่งที่ถูกต้องจริงเสียด้วย ไม่เช่นน้ันวันนี้ 

นางคงถูกท่านครูหนิวเล่นงานส�าเร็จแล้ว

แค่วิชาแรกก็กลั่นแกล้งกันถึงเพียงนี้ น่ากลัวว่าอีกสองวิชาถัดไป 

ก็คงไม่ใช่ย่อยเช่นกัน

เจ้าหิมะนั่งยองอยู่บนโต๊ะ กอดคลอเคลียแขนของซูเพียนจื่อพลาง

พูดเสียงเบาว่า "เชียนหวง ท่านเก่งกาจเป็นที่สุดเลย"

ใช่แล้ว! นางไม่เก่งกาจไม่ได้หรอก ยังมีผู้คนอีกหลายล้านคอยให้

นางไปต้มตุน๋ รอจนนางมพีลังฝีมอืเพียงพอเมือ่ไร นางจะไปเสาะหาร่องรอย

ของบิดามารดา ช่วยให้พวกท่านแคล้วคลาดกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน 

ทั้งครอบครัว

เพ่ือเป้าหมายน้ีแล้ว นางจะเพียรพยายามเป็นคนท่ีเก่งกาจที่สุด 

คนนั้นให้จงได้
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