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ค�ำน�ำ
การเดินทางไกลของเด็กหนุ่มธรรมดาผู้หนึ่งมาถึงบทสรุปแล้ว ยามนี้
แม้แต่ตัวเล่อเยวี่ยเองก็คงไม่อยากจะเชื่อว่าวันหนึ่งตนจะได้ออกจากส�ำนัก
ไม่ใช่เพื่อไปท�ำงานหาเลี้ยงศิษย์น้อง และไม่ได้ออกไปเพื่อผดุงธรรม แต่
เป็นการถูกสัง่ ให้ออกไปเผชิญโชคชะตา จนได้พบพานเรือ่ งมหัศจรรย์มากมาย
เรียนรู้เรื่องบุญคุณความแค้น ได้มีสหายแปลกๆ จ�ำนวนมาก และในวันหนึ่ง
ก็ได้มายืนหน้าบัลลังก์จกั รพรรดิ
แม้ทุกอย่างอาจเป็นไปอย่างจ�ำยอม เป็นสถานการณ์บีบบังคับมากกว่า
ทีจ่ ะได้เลือกด้วยตนเอง แต่กระนัน้ ต�ำแหน่งจักรพรรดิกม็ าอยูเ่ บือ้ งหน้าแล้ว
เรือ่ งของวาสนาอาจเป็นเช่นนี้ คนทีข่ วนขวายอาจไม่ได้มา คนไม่ตอ้ งการ
อาจได้ครอบครอง...หรือมิใช่
หรือเรื่องราวต่างๆ ล้วนซับซ้อนกว่านั้น และง่ายดายกว่านั้น
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งราวบุญคุณความแค้นทีด่ ำ� เนินมาตลอดร้อยปีได้มาถึง
จุดสิน้ สุดแล้ว ขอเชิญทุกท่านติดตามต่อเถิดว่าเด็กหนุม่ คนหนึง่ และมังกรน้อย
ตนหนึง่ จะมีวาสนาต่อกันอย่างไรในท้ายทีส่ ดุ
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
ต้าเฟิงกวากั้ว
นักเขียนระดับเทพของวงการนิยายออนไลน์ ที่ต่อยอดสู่แวดวงนิตยสาร
และแวดวงสิง่ พิมพ์มาตัง้ แต่ปี 2010 เคยได้รบั การจัดอันดับโดย 'China Book
Business Report' ให้เป็นหนึง่ ในสิบสุดยอดนักเขียนนิยายออนไลน์
ต้าเฟิงกวากั้วเป็นผู้ที่สามารถสร้างตัวละครในนิยายให้ถูกโชคชะตา
บีบคั้นเล่นตลกอย่างร้ายกาจ ขนาดนักอ่านยังต้องโอดครวญ จนกลายเป็น
แบบฉบับเฉพาะตัว
ฝีไม้ลายมือของเธอโดดเด่น ส�ำนวนภาษามากชั้นเชิง ถ่ายทอดบุคลิก
และอารมณ์ความรูส้ กึ ละเอียดลึกซึง้
ในเนื้อเรื่องที่ตลกขบขันแฝงด้วยรอยน�้ำตา พาให้นักอ่านตกหลุมรัก
เรื่องราวจะยิ่งสะเทือนอารมณ์และสมจริงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงตอนจบ
ผลงานของต้าเฟิงกวากัว้ ได้รบั การแปลเป็นหลายภาษา และขายดีทงั้ ใน
และต่างประเทศ

วาสนามังกรในบันทึกซานไห่
เริ่มต้นที่น่แ
ี ละสิ้นสุดลงที่น่ี
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บทที่ 15

อัครมเหสีวนเวียนตรงทางแยกอยูน่ าน จนในทีส่ ดุ ก็ตดั สินใจเดินไปยัง
ทิศทางของต�ำหนักเฟิง่ เฉียน
ในต�ำหนักเฟิง่ เฉียนยังคงอบอวลไปด้วยกลิน่ ยาตลอดทัง้ ปี แม้จะ
จุดก�ำยานมากมายเพียงใดก็ไม่อาจกลบกลิน่ ไปได้
เมือ่ มาถึงต�ำหนักส่วนนอกก็ได้ยนิ เสียงไออันคุน้ เคย ทว่าดูเหมือน
มันจะยิง่ รุนแรงขึน้ อัครมเหสีกระวนกระวายใจจึงไม่รอให้คนไปรายงาน
นางรีบเดินตรงไปยังต�ำหนักส่วนในทันทีและเลิกม่านผลึกแก้วขึน้
เหอเสาทีเ่ อนหลังอยูบ่ นตัง่ ประทับเห็นนางก็นงิ่ งันไป ก่อนพยายาม
ยันร่างกายอันอ่อนแรงขึน้ มาพลางตรัส "อัครมเหสี วันนีแ้ ดดแรงนัก เจ้า
มาได้อย่างไร นัง่ ลงให้หายร้อนก่อนเถอะ"
อัครมเหสีถลาไปยังข้างตัง่ ประทับ หยาดน�ำ้ ตาเอ่อล้นออกมาจาก
ขอบตา "ฝ่าบาท พระองค์จะให้หม่อมฉันท�ำอย่างไรจึงจะดีเล่าเพคะ"
เหอเสาไม่เข้าใจจึงตรัสถามด้วยเสียงนุ่มนวล "อัครมเหสี เราท�ำ
เรือ่ งใดให้เจ้าตระหนกเช่นนี"้
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อัครมเหสียกมือปิดปาก หยาดน�ำ้ ตาไหลริน "ฝ่าบาท เหตุใด...เหตุใด
พระองค์จงึ ไม่รกั ษาพระวรกายให้ดเี ล่าเพคะ องค์รชั ทายาทหรือสายเลือด
สกุลเหอทีเ่ ร่รอ่ นอยูข่ า้ งนอกอันใดนัน่ หม่อมฉันล้วนไม่อยากเห็นพวกเขา
ทัง้ นัน้ หม่อมฉันเพียงหวังว่าจะได้ครองคูก่ บั ฝ่าบาทไปจนแก่เฒ่า..."
เหอเสาหลุดหัวเราะออกมา "อัครมเหสี ถ้อยค�ำเหล่านี้ไม่ควร
เอ่ยออกมาจากปากของเจ้า หากไร้องค์รชั ทายาท ภายภาคหน้าเมือ่ เรา
ไม่อยูแ่ ล้วเจ้าจะท�ำเช่นไร"
อัครมเหสีซุกศีรษะลงไปในอ้อมกอดของอีกฝ่าย น�้ำตาไหลริน
โดยไร้สมุ้ เสียง "ฝ่าบาทอย่าตรัสค�ำไม่เป็นมงคลสิเพคะ...หากไม่มฝี า่ บาท
ก็ไม่มหี ม่อมฉัน ฝ่าบาทอยูท่ ใี่ ด หม่อมฉันก็จะอยูท่ นี่ นั่ "
เหอเสาตรัสอย่างทอดถอนใจ "เจ้าคืออัครมเหสี ไม่อาจท�ำตัวเป็นเด็ก
เช่นนีไ้ ด้"
อัครมเหสีเงยดวงหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยคราบน�ำ้ ตาขึน้ มา และจับจ้อง
มองเขา "ฝ่าบาทคือสวามีของหม่อมฉัน ไยหม่อมฉันจะกล่าวเช่นนีไ้ ม่ได้
เพคะ"
เหอเสายกมือลูบจอนผมของนางและนึกย้อนไปถึงตอนทีอ่ คั รมเหสี
อภิเษกกับเขา ตอนนัน้ เขาเพิง่ จะอายุเพียงสิบสามปีเท่านัน้
นางคือบุตรีของพระอาจารย์องค์รชั ทายาท ซึง่ ถูกตามใจจนเคยตัว
ตัง้ แต่เด็ก นางมักสวมชุดมงคลทีท่ งั้ หนักและซับซ้อน แสร้งท�ำเป็นนัง่ ลง
ตามระเบียบพิธี ทว่าดวงตาทัง้ คูก่ ลับลอบมองไปรอบๆ ด้วยความสงสัย
ใคร่รู้
นางดึงชายเสื้อของเหอเสาเอาไว้และถามว่า 'ท่านคือจักรพรรดิ?
ดูทา่ ทางไม่ได้โตไปกว่าข้าเท่าไรนัก น่าจะสักสองหรือสามปีกระมัง'
'นับแต่นี้เป็นต้นไปข้าก็คืออัครมเหสีหรือ เช่นนั้นข้าพูดกับท่าน
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ทุกประโยคก็ตอ้ งแทนตัวเองว่าหม่อมฉันสินะ หรือว่ายังพูดว่า 'ข้า' ได้อยูเ่ ล่า'
'ของที่อยูใ่ นถาดกินสักนิดก็ไม่ได้จริงๆ หรือ ข้าหิวมาก ท่านแม่
บอกว่าข้าต้องอดไปอีกสามวัน แต่ตอนนีข้ า้ ชักจะทนไม่ไหวแล้ว'
'ฝ่าบาท ท่านก็กนิ สักหน่อยเถอะ อ้อ คนทีอ่ ยูข่ า้ งนอกคงจะเชือ่ ฟัง
ค�ำของท่านและเฝ้าประตูหอ้ งไว้อย่างดีสนิ ะ หากแอบกินแล้วถูกจับได้ละ่ ก็
ท่านแม่ของข้าบอกว่าข้าจะถูกปลดจากต�ำแหน่งเอาได้'
ยามทีเ่ สียนเฟยกับเต๋อเฟยเข้าวังมา นางก็เอะอะคร�ำ่ ครวญยกใหญ่
จึงถูกพระพันปีลงโทษให้ไปคัดคัมภีรท์ หี่ อพระ เหอเสาจ�ำดวงตาทัง้ สองข้าง
อันแดงก�ำ่ และบวมปูดตอนทีน่ างบุกมาถึงต�ำหนักเฟิง่ เฉียนเพือ่ ต้องการ
ให้เขาไล่เสียนเฟยและเต๋อเฟยออกไปได้ ยามนัน้ ในแววตานางเจือด้วย
ความขุน่ เคืองและน้อยอกน้อยใจ
หลังจากคัดคัมภีรท์ หี่ อพระเสร็จ นางก็ไม่คร�ำ่ ครวญและก็ไม่โวยวาย
อีก ความขุน่ เคืองในดวงตาทีป่ ดิ ไม่มดิ แปรเปลีย่ นเป็นความผิดหวัง และ
เอ่ยถามด้วยท่าทีนอ้ ยใจ 'หม่อมฉันไม่อยากแบ่งปันฝ่าบาทกับผูอ้ นื่ เพคะ
แต่ฝา่ บาทก็คือฝ่าบาท หม่อมฉันจึงท�ำได้เพียงแบ่งปันกับผู้อื่นเท่านั้น
หม่อมฉันคืออัครมเหสี ในใจฝ่าบาท หม่อมฉันและพวกนางคงไม่เหมือนกัน
หรอกกระมัง'
เวลานั้นนางอายุเท่าไรกันนะ สิบสี่? สิบห้า?
จนถึงตอนนี้ก็เกือบสิบปีแล้ว
ช่วงหลายปี มานี้สุขภาพร่างกายของเขาอ่อนแอ จึงไม่ได้ใส่ใจ
สนมชายาในต�ำหนักใน รวมไปถึงอัครมเหสี
หลายปีผ่านไปอัครมเหสีมิได้เป็นสาวน้อยไร้เดียงสาที่เอาแต่ใจ
เช่นในตอนนัน้ แล้ว ทว่าในใจของนางบางทีกเ็ หมือนกับสตรีธรรมดาทัว่ ไป
ทีร่ กั สามีของตนอย่างจริงใจเสมอมา
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จักรพรรดิเช่นเขา ในยามทีช่ วี ติ ใกล้จะถึงจุดสิน้ สุดนี้ ไม่รวู้ า่ จะปกป้อง
ความสงบสุขอีกครึง่ ชีวติ ทีเ่ หลือของอัครมเหสีได้หรือไม่
หากชาติหน้ามีจริงและมีวาสนาได้เป็นสามีภรรยากันอีกครั้ง เขา
ยินดีเป็นเพียงสามัญชน ใช้ชวี ติ อย่างเรียบง่ายและครองคูก่ นั ไปจนแก่เฒ่า
ก็พอ
อัครมเหสีออกจากต�ำหนักเฟิ่งเฉียน นางทั้งเสียใจทั้งกลัดกลุ้มจึง
ทิง้ เกีย้ วและเดินกลับต�ำหนักหวงอีอ๋ ย่างช้าๆ ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว
นางเดินอ้อมถนนสายเล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั พระราชอุทยาน ท�ำให้พบขบวนคน
กลุม่ หนึง่ ก�ำลังเดินไปอีกทิศทางอย่างเร่งรีบอยูไ่ กลๆ คนทีท่ กุ คนต่างกรูกนั
เข้าไปหาดูเหมือนจะเป็นองค์รชั ทายาท
อัครมเหสีตรัสถาม "ที่ผ่านไปเมื่อครู่คือองค์รัชทายาทสินะ"
ขันทีนอ้ ยทีอ่ ยูข่ า้ งกายตอบ "ทูลอัครมเหสี เป็นองค์รชั ทายาทพ่ะย่ะค่ะ"
อัครมเหสีสงสัย "ดูจากทิศทางที่เขาไป มิใช่ทั้งต�ำหนักเฟิ่งเฉียน
และก็มใิ ช่ตำ� หนักหวงฉือ เขาจะไปทีใ่ ดกัน"
หว่านอิงเอ่ยเสียงเบา "อัครมเหสี บ่าวขอบังอาจกล่าวสักประโยค
เพคะ องค์รชั ทายาทน่าจะไปทีต่ ำ� หนักซือหรงของเฉินไท่เฟยเพคะ"
ข่าวลือระหว่างท่านหญิงฉู่หลิงกับองค์รัชทายาท อัครมเหสีก็เคย
ได้ยนิ มาบ้าง พอได้เห็นเช่นนีด้ ทู า่ ข่าวลือคงจะเป็นจริง นางลอบใคร่ครวญ
ท่านหญิงฉูห่ ลิงผูน้ นั้ มีเล่หเ์ หลีย่ มอย่างทีค่ ดิ จับตาดูอย่าให้กอ่ เรือ่ งอือ้ ฉาว
อันใดก็คงพอ
พักนีอ้ คั รมเหสีมเี รือ่ งให้ตอ้ งกังวลมากมายเกินไป จึงโยนความคิด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่องค์รัชทายาทไปต�ำหนักซือหรงทิ้งในเวลาไม่นาน
เมือ่ ถึงเวลาพลบค�ำ่ พระพันปีมรี บั สัง่ ให้จอู งิ มาถ่ายทอดค�ำสัง่ ให้นางไปที่
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ต�ำหนักหวงฉือและอย่าได้พาคนติดตามมาด้วยมากนัก
ดังนั้นอัครมเหสีจึงพาไปเพียงหว่านอิง เมื่อถึงต�ำหนักหวงฉือ
พระพันปีกส็ นทนากับนางสองสามประโยคก่อนตรัสด้วยรอยยิม้ "อ้อใช่
อัครมเหสี วันนี้ข้าสั่งให้คนไปดูแลจัดการของเก่าๆ ไม่คิดว่าจะพบ
เครื่องประดับสองชิ้นที่จักรพรรดิพระองค์ก่อนพระราชทานให้ข้าอยู่ที่
ก้นหีบ แต่วัยอย่างข้าจะใส่เครื่องประดับก็ไม่เหมาะแล้ว เจ้าลองดูว่า
พอใจหรือไม่แล้วเอาไปใส่เถิด"
อัครมเหสีรบี เอ่ย "เป็นถึงของทีจ่ กั รพรรดิพระองค์กอ่ นพระราชทานให้
พระพันปี หม่อมฉันจะกล้าสวมใส่ได้อย่างไรเพคะ"
พระพันปีตรัส "แค่ปิ่นปักผมไม่กี่อันเท่านั้น" นางจูงมืออัครมเหสี
"เจ้าตามข้าไปเลือกดูเถิด"
เมือ่ เข้าไปในห้องสมาธิ พระพันปีสงั่ ให้ผตู้ ดิ ตามทัง้ ซ้ายขวาออกไป
ในทันที โดยให้ปดิ ประตูหอ้ งไว้ หากไม่เรียกก็หา้ มผูใ้ ดเข้ามา
เมือ่ รอบด้านไม่มคี นแล้ว พระพันปีกพ็ ยักพเยิดให้อคั รมเหสีเดินตาม
นางไปยังข้างหลังม่านของห้องสมาธิ ก่อนตรัสอย่างจริงจังว่า "อัครมเหสี
ข้าใช้การเลือกเครือ่ งประดับเป็นข้ออ้างให้เจ้ามาทีน่ ี่ เพราะคิดว่าในเมือ่ เจ้า
เป็นอัครมเหสี ก็มบี างเรือ่ งทีค่ วรจะให้เจ้าได้รบั รู้ ตอนนีอ้ นั ซุน่ อ๋องกุมอ�ำนาจ
บริหารราชกิจและกุมกองก�ำลังส�ำคัญ ฝ่าบาทพระวรกายอ่อนแอ ไร้กำ� ลัง
ปกครอง ฝ่าบาทกับข้าก็อบั จนหนทางถึงได้แต่งตัง้ มูเ่ จินเป็นองค์รชั ทายาท
ตอนนีเ้ ด็กหนุม่ ทีช่ อื่ เล่อเยวีย่ ทีอ่ ยูใ่ นต�ำหนักเล่อชิง่ ผูน้ นั้ เขาจะเป็นตัวจริง
หรือตัวปลอมก็ไม่สำ� คัญ ทว่าเบือ้ งหลังเขามีตงิ้ หนานอ๋อง ตูเ้ ซีย่ นผูน้ มี้ ไิ ด้
โอหังเท่ามูเ่ หยียน เป็นเสือซ่อนเล็บอยูท่ หี่ นานจวิน้ แต่จริงๆ แล้วก�ำลัง
ความสามารถไม่ดอ้ ยไปกว่าอันซุน่ อ๋องเลย การแข่งขันระหว่างเล่อเยวีย่
กับองค์รชั ทายาทในความเป็นจริงก็คอื การแย่งชิงระหว่างติง้ หนานอ๋องกับ
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อันซุน่ อ๋อง ทีข่ า้ พูดนัน้ ชัดเจนพอแล้ว เจ้าเองก็นา่ จะเข้าใจกระมัง"
หัวใจของอัครมเหสีเต้นตึกตัก "เสด็จแม่ ใช้เสือร้ายต่อกรกับหมาป่า
กินเนือ้ หลังจากหมาป่าตายแล้วเสือร้ายจะหันมาแว้งกัดนายหรือไม่เพคะ"
พระพันปีทรงพอใจมากทีอ่ คั รมเหสีถามอย่างมีหวั คิด นางทอดถอนใจ
เอ่ยต่อว่า "เรือ่ งนีอ้ ย่าเพิง่ ไปคิดเลย เจ้าคิดว่าตอนนีฝ้ า่ บาทยังมีทางเลือกอยู่
อีกหรือ"
อัครมเหสีไม่เอ่ยค�ำ
"นอกจากนีข้ า้ ยังอยากให้เจ้าได้พบคนผูห้ นึง่ " พระพันปียกสองมือขึน้
ปรบสองครัง้
สตรีซงึ่ สวมชุดนางก�ำนัลคนหนึง่ เดินออกมาจากหลังฉากบังลมทีอ่ ยู่
ตรงมุมห้อง นางค�ำนับพระพันปีและอัครมเหสีอย่างนอบน้อม
พระพันปีตรัสถามอัครมเหสีดว้ ยรอยยิม้ ว่า "เจ้าเดาซิวา่ นางคือใคร"
อัครมเหสียังคงไม่เข้าใจ
สตรีนางนัน้ ค่อยๆ เงยหน้าขึน้ มา ดวงหน้างดงามนัน้ จงใจแสดงให้ดู
สงบและอ่อนน้อม ประกายแสงแปลกๆ วาบผ่านในดวงตารูปเมล็ดซิง่ คูน่ นั้
"หม่อมฉันไป๋รวั่ ซานถวายบังคมพระพันปีและอัครมเหสีเพคะ"
พระพันปีตรัสด้วยรอยยิ้ม "นางคือท่านหญิงฉู่หลิง"
อัครมเหสีตกตะลึง เหตุใดนางจึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้
พระพันปีลูบมืออัครมเหสีเบาๆ เป็นการปลอบโยนและตรัสกับ
ท่านหญิงฉูห่ ลิงว่า "ท่าทีขององค์รชั ทายาทเป็นอย่างไรบ้าง"
ท่านหญิงฉูห่ ลิงย่อกายตอบ "วันนีอ้ งค์รชั ทายาทโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ
ดูท่าทางจะระงับไว้ไม่ได้แล้วเพคะ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเฟิ่งถง
น้องชายของราชครูดเู หมือนว่าจะไม่ดเี ท่าไรนัก"
อัครมเหสีตกตะลึง
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พระพันปีตรัส "รั่วซานเอาใจใส่เรื่องของฝ่าบาทมาก ส่วนเรื่องที่
องค์รชั ทายาทเป็นบุตรนอกสมรสของอันซุน่ อ๋องก็ได้นางมาบอกให้ทราบ
อ้อใช่ นางยังมีความรู้ทางวิชาแพทย์อยู่นิดหน่อยจึงส่งต�ำรับยามาให้
เห็นว่าน่าจะช่วยรักษาอาการประชวรของฝ่าบาทได้ อัครมเหสี เจ้าอย่าได้
ท�ำตัวเฉยชากับนาง ต่อหน้าผูอ้ นื่ นางต้องแสร้งควบคุมองค์รชั ทายาทไว้
ในทีล่ บั เจ้าก็ถอื ว่านางเป็นพีน่ อ้ งเถิด"
'พี่น้อง' สองค�ำนี้ท�ำให้อัครมเหสีระวังตัวโดยสัญชาตญาณ ทว่า
เรื่องที่ท่านหญิงฉู่หลิงรักษาฝ่าบาทได้ท�ำให้นางยินดีเหลือล้นจนรีบคว้า
แขนเสือ้ ของท่านหญิงฉูห่ ลิงเอาไว้ "เจ้ามีตำ� รับยาทีร่ กั ษาฝ่าบาทได้จริงหรือ"
ท่านหญิงฉูห่ ลิงหลุบตาลง "มารดาของหม่อมฉันเชีย่ วชาญวิชาแพทย์
ในสินเจ้าสาวของนางมีต�ำรับยาโบราณที่รักษาโรคหายยากโดยเฉพาะ
หม่อมฉันเคยเรียนมาบ้างเล็กน้อย ทว่าความหวังทีจ่ ะรักษาให้หายดีได้
มีเพียงห้าส่วนเท่านัน้ เพคะ"
มีความหวังทีจ่ ะรักษาให้หายได้ถงึ ห้าส่วน! อัครมเหสีจบั แขนของ
ท่านหญิงฉู่หลิงไว้แน่น "น้องหญิง หากเจ้าช่วยรักษาฝ่าบาทให้หายดี
ได้จริงๆ หากต้องการชีวติ ข้าก็ยอ่ มได้!"
ท่านหญิงฉู่หลิงแสร้งคุกเข่าลงในทันใด "ค�ำพูดนี้ของอัครมเหสี
หม่อมฉันรับไว้ไม่ไหวหรอกเพคะ"
พระพันปีและอัครมเหสีประคองนางขึน้ มา อัครมเหสีรตู้ วั ว่าเมือ่ ครู่
ตืน่ เต้นไปหน่อย จึงพยายามเก็บอาการแล้วกล่าวขอบคุณด้วยน�ำ้ ใสใจจริง
"ได้ยนิ มานานแล้วว่าท่านหญิงฉูห่ ลิงเป็นสตรีทนี่ า่ ทึง่ วันนีข้ า้ เพิง่ จะเข้าใจ
ความหมายอย่างแท้จริง สิง่ เหล่านีท้ เี่ จ้าท�ำเพือ่ ฝ่าบาท ข้าจะจดจ�ำไปชัว่ ชีวติ
อย่างแน่นอน"
ท่านหญิงฉู่หลิงกล่าว "สิ่งเหล่านี้หม่อมฉันเพียงท�ำไปตามหน้าที่
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เท่านัน้ เพคะ แม้วา่ หม่อมฉันจะเป็นเพียงสตรี แต่กไ็ ม่อยากเห็นรากฐาน
ทีค่ งอยูม่ าเนิน่ นานถูกคนช่วงชิงไป เมือ่ ครัง้ บิดาของหม่อมฉันยังมีชวี ติ อยู่
มักจะสอนหม่อมฉันว่าเมือ่ เสาหลักโปร่งใสและเทีย่ งธรรม จึงจะท�ำให้ราษฎร
ผาสุกได้ และโดยส่วนตัว หม่อมฉันเองก็มเี หตุผลทีจ่ ะท�ำเช่นนีเ้ พคะ"
พระพันปีพยักหน้าเล็กน้อย "ในวังมีหตู ามากมายนัก เจ้าคงไม่สะดวก
จะรัง้ อยูท่ นี่ นี่ าน รีบไปเสียเถอะ"
ท่านหญิงฉูห่ ลิงค�ำนับลาอย่างแช่มช้อย พระพันปีขยับขวดหยกทีอ่ ยู่
บนชั้นวางของ บนพื้นพลันปรากฏทางลับสายหนึ่ง ทางลับนี้ทะลุไปยัง
หอพระของต�ำหนักซือหรง ทว่าเฉินไท่เฟยทีอ่ ยูต่ ำ� หนักซือหรงกลับไม่รเู้ ลยว่า
มีเส้นทางลับนีอ้ ยู่
หลังจากท่านหญิงฉู่หลิงไปแล้ว พระพันปีก็ปิดเส้นทางลับและ
ตรัสถามว่า "เจ้าคิดว่าท่านหญิงผูน้ เี้ ป็นอย่างไร"
"มีไหวพริบเหนือใคร ฉลาดหลักแหลม ต้องขอบคุณนางแล้วเพคะ"
อัครมเหสีชะงักไปครูห่ นึง่ ก่อนจะเอ่ยถามอย่างแปลกใจ "เสด็จแม่เพคะ
เหตุผลส่วนตัวทีน่ างช่วยเหลือฝ่าบาทคืออันใดหรือเพคะ"
พระพันปีตรัส "เดิมทีนางคิดว่าทีบ่ ดิ ามารดาถูกลอบสังหารเป็นเพราะ
เล่อเยวีย่ แต่สดุ ท้ายกลับพบว่าเป็นองค์รชั ทายาท เพราะภรรยาของเจิน้ ซีออ๋ ง
รูค้ วามลับเรือ่ งชาติกำ� เนิดขององค์รชั ทายาทเข้า"
อัครมเหสีกล่าวอย่างตกใจ "อันซุน่ อ๋องพ่อลูกกล้าลอบสังหารจวิน้ อ๋อง
ด้วยกัน? บังอาจเกินไปแล้ว แล้วท่านหญิงยังแสร้งท�ำเป็นคล้อยตามไปกับ
องค์รชั ทายาทผูน้ นั้ ได้อกี "
"เจ้าย่อมต้องนับถือนาง เกรงว่าเจ้ากับเหล่าชายาในต�ำหนักใน
รวมกันยังสูน้ างมิได้" พระพันปีตรัสพลางช�ำเลืองมองอัครมเหสีทยี่ นื นิง่ งัน
ก่อนจะส่ายหน้าและกล่าวอย่างทอดถอนใจว่า "เจ้าน่ะ วันหลังจะต้อง
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ระมัดระวังให้มาก"
อัครมเหสีกล่าวทันที "หม่อมฉันจะระมัดระวัง ดูแลน้องสาวคนนีใ้ ห้ดี
และจะไม่ให้ผอู้ นื่ จับได้เพคะ"
นางคิดว่าถ้อยค�ำประโยคนีก้ ล่าวได้ฉลาดนัก ทว่าท่าทีของพระพันปี
กลับยิง่ ระอาใจ "เฮ้อ อัครมเหสี ค�ำบางค�ำแม้ไม่พดู ก็ควรกระจ่างแจ้งแก่ใจ
เหตุใดเจ้าถึงไม่เข้าใจ หากท่านหญิงผูน้ เี้ ป็นชายาของฝ่าบาทล่ะก็ เกรงว่า
ไม่ถงึ หนึง่ เดือน ต�ำแหน่งอัครมเหสีของเจ้าก็ยากจะรักษาไว้แล้ว ต่อกรกับ
นางก็เหมือนกับต่อกรกับเล่อเยวีย่ ผูน้ นั้ นางมีแผนการของนาง พวกเราเอง
ก็มสี ทิ ธิข์ องพวกเราทีเ่ หนือกว่า เจ้าจงจ�ำค�ำพูดนีไ้ ว้กพ
็ อ"
อัครมเหสีพยักหน้าอย่างเข้าใจ นางพบว่ามีเรือ่ งมากมายนักทีน่ บั วัน
นางยิง่ ไม่เข้าใจ
เมื่ อ ถึ ง วั น พิ ธี ห ยดเลื อ ดนั บ ญาติ ขุ น นางทั้ ง ฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู ๊
ต่างจัดแถวเรียงล�ำดับกันอยูบ่ ริเวณด้านหน้าศาลบรรพกษัตริยใ์ นปลาย
ยามห้า อันซุ่นอ๋องและติ้งหนานอ๋องมาถึงในต้นยามเหม่า เกี้ยวของ
อ๋องทั้งสองต่างมาถึงประตูเฉิงเทียนในเวลาเดียวกัน หลังลงจากเกี้ยว
จึงเดินมาพร้อมกัน อันซุ่นอ๋องสวมชุดอ๋องสีน�้ำตาลปักลายนกกระเรียน
เกาะกิ่งสน ส่วนติ้งหนานอ๋องสวมชุดอ๋องสีม่วงปักลายนกกระเรียนบิน
เหนือเมฆ ทัง้ สองคนพูดคุยและหัวเราะกันเบาๆ มาตลอดทาง จนมาหยุด
ยืนอยูห่ วั แถวของเหล่าขุนนาง
ไม่นานนักองค์รชั ทายาทก็เสด็จมาถึงด้วยท่าทางสุขมุ ทัง้ ยังสนทนา
กับติง้ หนานอ๋องไม่กป่ี ระโยคด้วยรอยยิม้
มีเพียงเล่อเยวี่ยที่ยังไม่ปรากฏตัว
กลางยามเหม่า เมื่อราชครูมาถึงก็เกิดความวุ่นวายท่ามกลาง
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เหล่าขุนนาง หลังจากจักรพรรดิพระองค์ปจั จุบนั ขึน้ ครองราชย์ ราชครูเฝิงอู๋
ก็ปรากฏตัวน้อยครัง้ นัก กระทัง่ พิธแี ต่งตัง้ องค์รชั ทายาทก็ไม่มาเข้าร่วม แต่
วันนีเ้ ขาถึงกับออกมาร่วมงาน หลายปีมานีร้ ปู โฉมของเฝิงอู๋ไม่เคยเปลีย่ นไป
เลย ยังคงดูเหมือนไม่ถงึ วัยสามสิบ สวมชุดคลุมนักพรตแขนกว้าง ในมือ
ถือแส้หางม้า เฝิงอูเ๋ ดินมายังเบือ้ งหน้าอันซุน่ อ๋องและติง้ หนานอ๋อง ท�ำเพียง
ผงกศีรษะเล็กน้อยเป็นการทักทาย จากนัน้ ก็ไปยืนทีห่ วั แถวอีกด้านหนึง่
นับตัง้ แต่สมัยจักรพรรดิพระองค์กอ่ นเขาก็เรืองอ�ำนาจโดยไม่มผี ใู้ ด
เทียบได้ กระทัง่ เข้าเฝ้าจักรพรรดิกไ็ ม่ตอ้ งถวายบังคม ท�ำให้ในหมูข่ นุ นาง
มีผทู้ รี่ สู้ กึ ขัดหูขดั ตามากมายทีเดียว
แต่ไรมาราชวงศ์อิงเลื่อมใสศาสตร์แห่งเต๋า หลังจากจักรพรรดิ
เฟิง่ เสียงครองราชย์กย็ งิ่ ศรัทธามากขึน้ เหล่าบัณฑิตของส�ำนักหรู (ข่งจือ่ )
เป็นกังวลมาโดยตลอด ทว่าจวนราชครูอำ� นาจคับฟ้า ขุนนางทีอ่ อกหน้า
ทัดทานล้วนไม่มจี ดุ จบทีด่ ี ท�ำได้เพียงลอบถกเถียงกันว่าวิชาเต๋าจะเป็นภัย
ต่อแผ่นดิน เมื่อจวนราชครูและอันซุ่นอ๋องหนุนผู้ที่มิใช่คนของสกุลเหอ
โดยตรงขึน้ สูต่ ำ� แหน่งองค์รชั ทายาทอย่างเปิดเผย ขุนนางจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ก็แหงนมองฟ้าและทอดถอนใจว่าวันทีร่ าชวงศ์นสี้ ญ
ู สิน้ แผ่นดินคงอีกไม่นาน
แล้ว คิดไม่ถงึ ว่าจูๆ่ ฝ่าบาทและติง้ หนานอ๋องจะกลับสนับสนุนเด็กหนุม่
ผู้ท�ำตัวน่าสงสัยที่มาจากส�ำนักเต๋าคนหนึ่งและบอกว่าเป็นสายเลือด
เชือ้ พระวงศ์
เหล่าขุนนางต่างเห็นพ้องว่าเล่อเยวี่ยกับองค์รัชทายาทก็เหมือน
การประลองทีห่ มากด�ำกินหมากด�ำ*
พวกเขาที่ บ ้ า งรู ้ สึ ก ท้ อ แท้ บ ้ า งรู ้ จั ก รั ก ษาตั ว รอดต่างคิ ด ไปใน
ทางเดียวกันว่าจะนิ่งเฉย คอยชมความครึกครื้นเป็นพอ
* หมากด�ำกินหมากด�ำ ฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการที่มิชอบมาบังคับหรือคุกคามอีกฝ่ายที่ใช้วิธีเดียวกัน
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ราชครูมาถึงได้ไม่นาน ขบวนเสด็จของจักรพรรดิก็ค่อยๆ มาถึง
องค์รัชทายาท อันซุ่นอ๋อง ติ้งหนานอ๋อง และเหล่าขุนนางต่างคุกเข่า
โขกค�ำนับรับเสด็จ มีเพียงเฝิงอูท๋ ยี่ งั คงยืนอยูท่ เ่ี ดิม
เหอเสาอยู่ในชุดคลุมพญาหงส์แขนกว้างสีด�ำแดง ใบหน้าที่อยู่
หลั ง มงกุ ฎ ม่านมุ ก ดู เ หมื อ นจะมี สี ห น้ า ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย เขาเข้ า ไปใน
ศาลบรรพกษัตริย์ คุกเข่ากราบป้ายวิญญาณของจักรพรรดิไท่จู่ จักรพรรดิ
ไท่จง รวมถึงจักรพรรดิพระองค์กอ่ นๆ และจุดธูปสักการะ เหล่าขุนนางยังคง
ไม่เห็นเล่อเยวีย่ โผล่หน้ามา จึงอดไม่ได้ทจี่ ะลอบคาดเดาเอาเองว่าหากมิใช่
เด็กหนุม่ ผูน้ กี้ ำ� ลังวางท่าโอหัง ก็คงเป็นเพราะฝ่าบาทมีแผนการอย่างอืน่
เมื่ อ เหอเสากราบไหว้ เ สร็ จ ก็ ต รั ส ถามผู ้ ติ ด ตามทั้ ง ซ้ า ยขวาว่ า
"เล่อเยวี่ยอยู่ที่ใด"
ไป๋กงกงกล่าว "ทูลฝ่าบาท เพราะฐานะของเล่อเยวีย่ ไม่กระจ่าง จะให้
อยูท่ นี่ ขี่ ณะพระองค์สกั การะศาลบรรพกษัตริยน์ นั้ ไม่ใคร่เหมาะสม จึงให้
คุกเข่ารอเรียกตัวอยูท่ นี่ อกประตูหวาชิงพ่ะย่ะค่ะ"
เหอเสาตรัส "เรียกเขาเข้ามาโดยเร็ว"
เล่อเยวีย่ คุกเข่าอยูน่ อกประตูหวาชิงเกือบสองชัว่ ยาม หากมิใช่เพราะ
เจาหยวนใช้วชิ าเวทคลายเส้นและกระตุน้ โลหิตทีเ่ รียนจากซางจิง่ มาช่วย
เอาไว้ เกรงว่าตอนนีเ้ ขาก็คงเดินไม่ไหวแล้ว
ในทีส่ ดุ ก็เห็นเงาร่างของไป๋กงกงเร่งฝีเท้าเดินมา เล่อเยวีย่ รูส้ กึ ราวกับ
ได้รบั อภัยโทษจึงถอนหายใจแล้วเอ่ยว่า "จะอยูใ่ นราชส�ำนักได้ จ�ำเป็นต้อง
มีสองขาทีแ่ ข็งแรงสินะ"
หลินชิง่ ปลอบเขา "ตอนนีค้ กุ เข่าไปก่อน วันหลังผูอ้ นื่ ก็จะได้คกุ เข่า
ให้เจ้าแล้ว"
เล่อเยวีย่ คิดในใจว่าข้าไม่อยากคุกเข่าให้ผอู้ นื่ และก็ไม่อยากให้ผอู้ นื่
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คุกเข่าให้ขา้
ไป๋กงกงเดินมาถึงตรงหน้าเขาและถ่ายทอดค�ำสั่ง เล่อเยวี่ยถึงได้
ลุกขึน้ และรีบตามอีกฝ่ายไปยังศาลบรรพกษัตริย์
เมื่อเล่อเยวี่ยปรากฏตัวท่ามกลางสายตาของเหล่าขุนนาง ความ
โกลาหลก็ปรากฏขึน้ อย่างเงียบๆ
ในช่วงหลายวันมานีม้ ขี า่ วลือเกีย่ วกับเล่อเยวีย่ มากมายนับไม่ถว้ น
บรรดาขุนนางต่างได้ยนิ มาไม่นอ้ ย ทว่าพอได้เห็นจริงๆ ก็พบว่าเล่อเยวีย่
เป็นเพียงเด็กหนุม่ ทีอ่ ายุสบิ เจ็ดสิบแปดคนหนึง่ เท่านัน้ คิว้ เรียวดุจกระบี่
สองข้างคมชัด ทัว่ ทัง้ ร่างแผ่กลิน่ อายอย่างชาวชนบทธรรมดาๆ เขาสวม
ชุดคลุมยาวผ้าไหมสีมว่ งอ่อน เข้าคูก่ บั เกีย้ วหยก ทุกอย่างทีป่ ระดับอยูบ่ นตัว
ราวกับว่าหยิบยืมมา ชายเสือ้ ของชุดคลุมยาวค่อนข้างยาว ไม่เหมาะกับ
การก้าวเดินทีร่ วดเร็วราวกับจะเหาะเหินของเขา เล่อเยวีย่ เดินตามไป๋กงกง
ไปด้วยจังหวะก้าวสะเปะสะปะจนถึงด้านล่างบันไดหยก ก่อนจะคุกเข่าลง
โขกศีรษะให้ฝา่ บาท กิริยามารยาทดูเงอะงะ จนเหล่าขุนนางที่มองดู
ต่างลอบส่ายหน้าในใจ
เฝิงอู๋กล่าวด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ "จอมยุทธ์น้อยเล่อมาในครั้งนี้
เตรียมการระแวดระวังมากมายทีเดียว ช่างละเอียดรอบคอบนัก"
เล่อเยวี่ยหัวเราะร่า "ราชครูชมเกินไปแล้วขอรับ"
ทีด่ า้ นหลังฝัง่ ซ้ายมือของเขามีเจาหยวนยืนอยู่ ส่วนฝัง่ ขวามือเป็น
หลินชิ่ง อิ้งเจ๋ออยู่ตรงกลาง ตู้หรูยวนยังให้ซางจิ่งมากับพวกเล่อเยวี่ย
โดยเฉพาะ โดยหมอบนอนอยูบ่ นบ่าของเจาหยวน
เหล่าขุนนางทีอ่ ยูใ่ นทีน่ มี้ องไม่เห็นพวกมัน เห็นก็แต่ราชครูผหู้ ยิง่ ผยอง
มาแต่ไหนแต่ไรกล่าววาจาถากถางเล่อเยวีย่ อย่างไม่อาจทนสงบนิง่ ได้ ส่วน
เล่อเยวีย่ ก็ตอบได้จองหองนัก ดูทา่ ว่าเด็กหนุม่ ผูน้ จี้ ะไม่ธรรมดาอย่างทีเ่ ห็น
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ภายนอกจริงๆ เหล่าขุนนางต่างกระปรีก้ ระเปร่าขึน้ มาและมองดูอย่างตืน่ เต้น
เหอเสาลุกขึน้ ยืนจากทีป่ ระทับ "นับตัง้ แต่เราสืบทอดบัลลังก์กท็ ำ� ตัว
ไม่เอาไหน อีกทัง้ ไร้ทายาทสืบทอด ท�ำให้ละอายใจต่อดวงวิญญาณของ
จักรพรรดิไท่จู่ จักรพรรดิไท่จง และจักรพรรดิพระองค์อนื่ ๆ ยิง่ นัก โชคดี
ที่ได้เหอเจินที่เอื้ออารีมีคุณธรรมเป็นองค์รัชทายาท เราจึงรู้สึกโล่งใจ
แน่นอนว่าเมื่อได้ยินว่ามีสายเลือดเชื้อพระวงศ์สกุลเหอหลงเหลืออยู่ใน
หมูส่ ามัญชน เราตกใจและยินดีเหลือล้น คิดว่าบรรพกษัตริยป์ กปักคุม้ ครอง
จึงสัง่ ให้หนานจวิน้ อ๋องตูเ้ ซีย่ นไปตามหาพากลับมา และเพือ่ ไม่ให้ผดิ พลาด
จึงได้จัดพิธีพิสูจน์ต่อหน้าป้ายวิญญาณของจักรพรรดิไท่จู่ จักรพรรดิ
ไท่จง รวมถึงจักรพรรดิพระองค์กอ่ นๆ เหล่าขุนนางล้วนเป็นพยาน หวังว่า
บรรพกษัตริยจ์ ะคุม้ ครองเราให้กำ� จัดตัวปลอม แยกแยะได้กระจ่างและ
ถูกต้อง รับสายเลือดสกุลเหอทีแ่ ท้จริงเข้าสูร่ าชวงศ์"
ทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ยกเว้นเฝิงอู๋ต่างโขกศีรษะค�ำนับอีกครั้ง
เหอเสาตรัส "ในเมือ่ วันนีร้ าชครูเฝิงอูอ๋ ยูท่ นี่ ี่ พิธพ
ี สิ จู น์ในครัง้ นีก้ ใ็ ห้
ราชครูเป็นผูด้ ำ� เนินเถิด"
เฝิงอู๋ค้อมกายน้อมรับบัญชา
เล่อเยวี่ยเดินขึ้นบันไดหยกตามหลังเฝิงอู๋ ไป แต่เพิ่งจะเหยียบ
บนขัน้ ทีส่ อง จูๆ่ เจาหยวนทีอ่ ยูด่ า้ นหลังก็ลอยกระเด็นอย่างรุนแรงและ
กลิง้ ล้มไปบนพืน้
อิง้ เจ๋อทีอ่ ยูด่ า้ นหลังเล่อเยวีย่ เอ่ยขึน้ "อย่าหันหลัง เดินต่อไปข้างหน้า"
เล่อเยวีย่ ได้ยนิ ดังนัน้ จึงเดินขึน้ บันไดไปต่อทีละก้าว เจาหยวนทีอ่ ยู่
ด้านล่างบันไดพยายามลุกขึน้ และเห็นเฟิง่ ถงยืนมองอยูก่ ลางอากาศ
หลินชิง่ กระโดดโหยงขึน้ มา "เจ้าหงส์นอ้ ย เป็นเจ้าเล่นสกปรกจริงๆ
ด้วย!"
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เฟิง่ ถงยกมุมปาก "เปล่า ข้าแค่มาชมความครึกครืน้ เลยถือโอกาส
ดูสกั หน่อยว่าน้องเจาจะผ่านด่านศาลบรรพกษัตริยน์ ไี่ ด้หรือไม่ ดูทา่ จะยัง
ไม่ได้สนิ ะ"
ท่ามกลางแสงอรุณ รูปสลักพญาหงส์ขนาดมหึมาที่อยู่ภายใน
เปล่งประกายเรืองรอง แผ่เป็นปราการแข็งแกร่งคลุมศาลบรรพกษัตริย์
เอาไว้
เจาหยวนเดินไปข้างหน้า ครั้นมันเหยียบลงบนบันไดหยกก็ถูก
ปราการแสงดีดกระเด็นออกไปอีกครั้งทันที
เฟิง่ ถงเอ่ยด้วยรอยยิม้ "ฝ่าบาทสัง่ ให้พวกข้าไม่ตอ้ งใส่ใจ เพราะว่า
ต่อให้พวกเจ้าเข้าวังมา สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นศาลบรรพกษัตริย์ บนแท่นบูชา และ
เป็นที่บูชากราบไหว้ก็ยังคงเป็นเทพพญาหงส์อย่างพวกข้า รูปสลักใน
ศาลบรรพกษั ต ริ ย ์ ไ ด้ รั บ ธู ป บู ช านั บ ไม่ถ ้ ว นจนกลายเป็นจิ ต แห่ ง เทพ
บุคคลต่างเผ่าที่ไม่ได้รับการยอมรับล้วนไม่อาจเหยียบย่างเข้ามาใน
ศาลบรรพกษัตริย์ได้ นี่มิใช่พลังเวทของพวกข้าเทพพญาหงส์ แต่คือ
ความศรัทธาและการบูชาของมนุษย์"
มันก้มมองเจาหยวนที่อยู่ข้างล่าง
เจาหยวนค่อยๆ ลุกขึ้นมาอีกครั้ง ในใจมันรู้สึกถึงความอัปยศ
อย่างสุดซึ้ง
นี่เป็นครั้งแรกที่มันได้ลิ้มรสความอัปยศจากการถูกกีดกันเพราะ
ไม่เป็นทีย่ อมรับในฐานะเทพผูพ
้ ทิ กั ษ์ ความหนาวเหน็บของความเสียใจ
กับไฟร้อนของโทสะโอบล้อมร่างของมัน หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่าง
น่าประหลาด ก่อนจะห่อหุม้ มุกมังกรเอาไว้
หลินชิง่ เองก็ไร้หนทางช่วย ปราการแสงนีเ้ กิดขึน้ จากการทีเ่ ชือ้ พระวงศ์
ของมนุษย์ละทิง้ มังกรหันมาบูชาหงส์ ตัวนางเดินผ่านไปได้ แต่ไม่อาจช่วย
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เจาหยวน
นางมองไปทางเล่ อ เยวี่ ย ที่ ยื น อยู ่ บ นบั น ไดหยกหน้ า ประตู
ศาลบรรพกษั ต ริ ย ์ มี เ พี ย งต้ อ งให้ เ ล่ อ เยวี่ ย กลายเป็นจั ก รพรรดิ แ ละ
ตัง้ รูปสลักมังกรบนแท่นบูชาแทนทีห่ งส์ ปราการแสงนีจ้ งึ จะหายไป มีเพียง
เช่นนีเ้ ทพมังกรผูพ
้ ทิ กั ษ์ถงึ จะกลับมารุง่ โรจน์ได้อกี ครัง้ อย่างแท้จริง
เล่อเยวีย่ ยืนหันข้างอยูห่ น้าประตูศาลบรรพกษัตริยพ์ ลางช�ำเลืองมอง
เจาหยวนที่ถูกปราการแสงดีดออกไป หูยังได้ยินเฟิ่งถงกล่าวเยาะเย้ย
มือเล่อเยวีย่ ก�ำหมัดแน่นอย่างเหลืออด ซางจิง่ จากทีก่ อ่ นหน้านีอ้ ยูบ่ นบ่า
ของเจาหยวนมานอนหมอบอยูบ่ นบ่าของเขาแทน พร้อมเอ่ยปากเตือนว่า
"เจ้าหนุ่ม หากเจ้าลงมือตอนนี้ ไม่เพียงจะช่วยไม่ได้ กลับกันอาจท�ำให้
การใหญ่ยดื เยือ้ ได้"
เจาหยวนยืนอยู่ด้านล่างบันได เงยหน้ามองเล่อเยวี่ยจากไกลๆ
แม้เจาหยวนจะเป็นเพียงมังกรตัวหนึง่ ทว่ามีคณ
ุ ธรรมน�ำ้ มิตร เป็น
เสมือนพีน่ อ้ งทีด่ ตี อ่ กันมาโดยตลอด ติดตามเขาไปทุกหนแห่ง พยายาม
ท�ำทุกอย่าง และให้สญ
ั ญาเสมอว่า 'ข้าจะแข็งแกร่งขึน้ ข้าจะช่วยเจ้า'
ทว่าเวลานี้เขาที่ยืนอยู่ตรงนี้กลับไม่อาจท�ำให้เจาหยวนมายืนอยู่
เคียงข้างได้ เล่อเยวีย่ ช�ำเลืองมองรูปสลักพญาหงส์ขนาดมหึมาทีอ่ ยูภ่ ายใน
ศาลบรรพกษัตริย์อย่างเยือกเย็น และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้อง
ท�ำลายมันด้วยมือของตัวเองให้ได้
เฝิ ง อู๋ ที่ ยื น อยู ่ ข ้ า งในริ ม ฝีป ากผุ ด รอยยิ้ ม เย้ ย หยั น ขึ้ น มาบางๆ
"จอมยุทธ์น้อยเล่อ เหตุใดจึงนิ่งงันไปเสียเล่า"
อิง้ เจ๋อเอามือไพล่หลังด้วยท่าทางเกียจคร้าน ก่อนเอ่ยอย่างเนิบช้าว่า
"ของเด็กเล่นพวกนีข้ ดั หูขดั ตานัก น่าตีให้แตกยิง่ "
ซางจิง่ ยังไม่ทนั จะยัง้ ไว้ อิง้ เจ๋อก็สะบัดแขนเสือ้ 'เพล้ง' ปราการแสง
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ปริแตกและเกิดลมพายุโหม ทุกคนต่างยืนไม่มั่น เหล่าขุนนางตกตะลึง
ป้ายวิญญาณของจักรพรรดิพระองค์กอ่ นๆ ต่างโยกไหว เศษไม้ชนิ้ ใหญ่
ร่วงหล่นลงมาจากหลังคาของศาลบรรพกษัตริย์
ขันทีนอ้ ยหลายคนกุลกี จุ อเข้าไปประคองเหอเสา เฝิงอูแ๋ ละเฟิง่ ถง
กลับเผยรอยยิม้ ยินดีออกมา
หลินชิง่ เข้าใจในทันใด นางกระทืบเท้าพลางเอ่ย "จบเห่ มังกรเฒ่า
ถูกหลอกให้ตดิ กับแผนยัว่ ยุแล้ว!"
ในกลุม่ ขุนนางมีคนร้องตืน่ ตกใจ "ทัณฑ์สวรรค์ นีค่ อื ทัณฑ์สวรรค์!
จักรพรรดิไท่จแู่ ละจักรพรรดิไท่จงทรงส�ำแดงฤทธิแ์ ล้ว!"
"เล่อเยวีย่ ผูน้ จี้ ะต้องเป็นโจรทีแ่ อบอ้างมาก่อกวนราชวงศ์เป็นแน่!"
"จักรพรรดิไท่จงและจักรพรรดิไท่จทู่ รงไม่ยอมให้มผี ใู้ ดมาแอบอ้าง
เป็นเชือ้ พระวงศ์ จึงส�ำแดงฤทธิพ
์ โิ รธแล้ว!"
องค์รชั ทายาทคุกเข่าลงกับพืน้ "ขอจักรพรรดิไท่จแู่ ละจักรพรรดิไท่จง
โปรดระงับโทสะ เสด็จพ่อ สวรรค์ลงทัณฑ์แล้ว โปรดจับกุมตัวเล่อเยวีย่ ผูน้ นั้
ออกไปทางประตูอู่เหมิน สับร่างประจาน เพื่อระงับไฟโทสะของสวรรค์
เบือ้ งบนและบรรพกษัตริยเ์ ถิดพ่ะย่ะค่ะ!"
เหอเสาผละจากเหล่าขันทีทปี่ ระคองและฝืนยืนด้วยตนเอง คิดในใจว่า
หรือเรือ่ งทีเ่ ราท�ำจะไม่เป็นทีย่ อมรับของสวรรค์และบรรพบุรษ
ุ จริงๆ?
เขาร้องตะโกนเสียงดัง "ใครก็ได้ จับเล่อเยวี่ยไว้!"
ค�ำว่า 'จับไว้' เพิ่งจะออกจากปาก ทันใดนั้นเองก็มีสายฟ้าจาก
กลางอากาศฟาดลงมาตรงหน้ า ทหารองครั ก ษ์ ที่ ก� ำ ลั ง จะกรู เ ข้ า มา
ขณะเดียวกันเจาหยวนที่อยู่ด้านล่างบันไดก็กลายร่างเป็นมังกรสีทอง
ทะยานขึน้ ไปบนฟ้า ราวกับจะยึดครองสวรรค์ทงั้ เก้าชัน้
มังกรทองร้องค�ำรามเสียงดังกังวาน สายลมพัดพาเมฆด�ำทะมึน
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ออกไป ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ลมสงบ แผ่นดินนิ่งสงบ ศาลบรรพกษัตริย์
ก็หยุดสัน่ ไหว ท่ามกลางผืนฟ้าสีคราม แสงอรุณสีทองสาดส่องลงมาตกลง
บนร่างของเล่อเยวีย่ ทีย่ นื อยูห่ น้าศาลบรรพกษัตริย์
เหอเสา องค์รชั ทายาท รวมไปถึงคนอืน่ ๆ ทีอ่ ยู่ ณ ทีน่ ตี้ า่ งก็คอ่ ยๆ
ตัง้ สติและยืนให้มนั่ พวกเขามองไม่เห็นมังกรสีทอง และไม่ได้ยนิ เสียงมังกร
ค�ำราม ทว่าพวกเขามองเห็นเล่อเยวี่ยที่ยืนอยู่บนบันไดหยกท่ามกลาง
แสงสว่างเปล่งประกาย ราวกับว่าแสงอรุณสีทองจางๆ ได้กลายเป็นชุดคลุม
มังกร ล�ำแสงสีรงุ้ ทีส่ ะท้อนหักเหจากกระเบือ้ งแก้วของศาลบรรพกษัตริย์
เป็นพระมาลาของจักรพรรดิ
ติ้งหนานอ๋องจัดระเบียบอาภรณ์ก่อนจะคุกเข่าลงกับพื้น "ฝ่าบาท
ตามความเห็นอันโง่เขลาของกระหม่อม นีม่ ใิ ช่ทณ
ั ฑ์สวรรค์ แต่เป็นเมตตา
จากเบือ้ งบน เป็นลางดีทจี่ กั รพรรดิไท่จู่ จักรพรรดิไท่จง รวมถึงจักรพรรดิ
พระองค์กอ่ นๆ ส�ำแดงฤทธิอ์ ำ� นวยพรพ่ะย่ะค่ะ"
องค์ รั ช ทายาทหน้ า เปลี่ ย นสี "เกิ ด ลมพายุ ค ลั่ ง มื ด ฟ้ามั ว ดิ น
ศาลบรรพกษัตริยส์ นั่ สะเทือน ป้ายวิญญาณของบรรพบุรษ
ุ พิโรธสัน่ ไหว
นี่เรียกว่าลางดีหรือ"
ติง้ หนานอ๋องกล่าว "เกิดพายุแผ่นดินไหว เป็นเพราะสวรรค์เบือ้ งบน
และดวงวิญญาณของบรรพกษัตริย์รับรู้ได้ถึงการนี้ จากนั้นสวรรค์
จึงส่งนิมิตหมายมงคลลงมา แสงแห่งโชคเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคล
ท�ำนายได้วา่ แผ่นดินต้าอิงจะต้องรุง่ เรืองอีกครัง้ เป็นแน่ กระหม่อมขอแสดง
ความยินดีตอ่ ฝ่าบาทด้วยพ่ะย่ะค่ะ"
เหอเสาเผยให้เห็นท่าทีปตี ิยินดี เขากระแอมเล็กน้อยก่อนจะมอง
เล่อเยวีย่ ทีอ่ ยูข่ า้ งกาย ในทีส่ ดุ ในใจก็สงบลง
อันซุ่นอ๋องก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งและเอ่ยว่า "ข้าเคยได้ยินว่า
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ติง้ หนานอ๋องไม่เชือ่ เรือ่ งเทพผีปศี าจ เหตุใดวันนีจ้ ๆู่ ถึงได้มคี วามเห็นเช่นนี้
เล่า"
ติง้ หนานอ๋องแย้มยิม้ "กระหม่อมไม่เชือ่ เรือ่ งเทพผีปศี าจ แต่เชือ่ ใน
สวรรค์พะ่ ย่ะค่ะ"
เหอเสาแย้มสรวลและตรัสว่า "ไม่เชื่อเรื่องเทพผีปีศาจแต่เชื่อใน
สวรรค์เป็นถ้อยค�ำทีด่ นี กั ! ทีต่ อู้ อ๋ งกล่าวมีเหตุผล"
อันซุน่ อ๋องรวบชุดและคุกเข่าลง "ฝ่าบาท เล่อเยวีย่ แปลกประหลาด
ผิดปกติ จะต้องมิใช่สายเลือดเชือ้ พระวงศ์แน่ ตอนอยูท่ เี่ มืองจิว่ อี้ กระหม่อม
เห็นเขาใช้มงั กรปีศาจท�ำวิชาอาคม มอมเมาราษฎร คนผูน้ จี้ ะปล่อยทิง้ ไว้
ไม่ได้เด็ดขาดพ่ะย่ะค่ะ หากฝ่าบาททรงเห็นแก่คณ
ุ ธรรมจะไว้ชวี ติ เขาก็ได้ แต่
ต้องเนรเทศออกไปนอกด่านและอย่าให้หวนคืนราชส�ำนักตลอดชีวติ "
เหอเสาตรัส "มูอ่ อ๋ งมีใจภักดี เราย่อมรู้ แต่ตอนนีส้ ถานการณ์แบ่งเป็น
สองฝ่าย แต่ละคนยึดถือค�ำพูดของตน คนหนึง่ บอกเป็นลางร้าย คนหนึง่
บอกเป็นลางดี เราเองก็ไม่อาจตัดสินได้ มีเพียงรอหลังจากพิสจู น์แล้วเท่านัน้
จึงจะรู้ เรามีพระราชโองการแต่แรกแล้วว่าหากเล่อเยวีย่ หลอกลวงว่าเป็น
สายเลือดเชือ้ พระวงศ์ ให้ลากตัวออกทางประตูอเู่ หมิน ด�ำเนินโทษประหาร
โดยการสับร่างและน�ำกระดูกไปแขวนไว้ทปี่ อ้ มเมืองหนึง่ เดือน เพือ่ มิให้
เอาเป็นเยีย่ งอย่าง หรือขุนนางมูส่ งสัยว่าเราจะกล้าปกป้องเล่อเยวีย่ ต่อหน้า
ป้ายวิญญาณของบรรพบุรษ
ุ ?"
อันซุ่นอ๋องโขกศีรษะ "กระหม่อมมิกล้าพ่ะย่ะค่ะ"
เหอเสาตรัสต่อ "อีกอย่าง เรือ่ งทีเ่ ล่อเยวีย่ ใช้มงั กรปีศาจร่ายวิชาอาคม
เกรงว่าจะเป็นข่าวลือ เบือ้ งหน้ารูปสลักเทพพญาหงส์ในศาลบรรพกษัตริย์
ก็มีราชครูอยู่ ถึงมีมังกรอยู่บนโลกจริงๆ แล้วจะก่อความวุ่นวายที่นี่
ได้อย่างไร"
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อันซุ่นอ๋องไม่กล่าววาจาอีก
ปราการแสงของเทพพญาหงส์กลับมาเป็นดังเดิม เล่อเยวีย่ มองขึน้ ฟ้า
เห็นเจาหยวนที่อยู่ในร่างคนยืนอยู่บนยอดเมฆลิบๆ มองมาทางนี้จาก
นอกปราการแสง
แม้จะเข้าศาลบรรพกษัตริย์ไม่ได้ และแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีคน
สักการะ แต่มนั คือเทพผูพ
้ ทิ กั ษ์ของเล่อเยวีย่ มันจะต้องช่วยเขาให้ได้
พิธพี สิ จู น์สายเลือดเริม่ ต้นอย่างเป็นทางการ ไป๋กงกงยกถาดใบหนึง่
เข้ามา ด้านบนมีชามหยกซึง่ บรรจุนำ�้ สะอาดวางอยู่ และก็มมี ดี ด้ามเล็ก
วางอยูบ่ นผ้าต่วนสีเหลือง
เหอเสาหยิบมีดขึน้ มา ขณะจะลงมือกรีดนิว้ จูๆ่ เฝิงอูก๋ เ็ อ่ยขึน้ มาว่า
"ช้าก่อนพ่ะย่ะค่ะ" และเดินเข้ามายกชามหยกขึ้น "ฝ่าบาท เพื่อป้องกัน
เหตุผิดพลาด ทางที่ดีน�้ำในชามควรเปลี่ยนเป็นน�้ำค้างสวรรค์ที่อยู่นอก
แท่นบูชา ดีหรือไม่พะ่ ย่ะค่ะ"
จักรพรรดิพระองค์กอ่ นๆ ของราชวงศ์องิ เลือ่ มใสในวิชาเต๋า ทีน่ อก
ศาลบรรพกษัตริยจ์ งึ มีรปู สลักนกกระเรียนเซียน ปากคาบถ้วยส�ำริดรองรับ
น�ำ้ ค้างสวรรค์เพือ่ น�ำมาใช้ปรุงยาลูกกลอน
ในทีส่ ดุ ก็เกิดสถานการณ์ทเี่ หอเสากังวลทีส่ ดุ เขาวางอุบายไว้ในน�ำ้
ชามนี้ ต่อให้หยดเลือดคนลงไปหนึง่ หยดและเลือดหมูหนึง่ หยด มันก็จะ
หลอมรวมเข้าด้วยกันได้อยู่ดี แต่หากเขากล่าวว่าไม่เห็นด้วยก็จะต้อง
ถูกเปิดโปงแน่ จึงท�ำได้เพียงตรัสอย่างนิง่ สงบว่า "ราชครูกล่าวมีเหตุผล
ท�ำตามทีท่ า่ นว่าเถอะ"
เล่อเยวี่ยเฝ้าสังเกตสีหน้าของเหอเสา คิดในใจว่าเดาไม่ผิดจริงๆ
น�้ำในชามมีการวางอุบายเอาไว้ แต่ดูก็รู้แล้วว่าจักรพรรดิมิใช่คนโป้ปด
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เป็นปกติ ตอนทีต่ รัสว่า 'ราชครูกล่าวมีเหตุผล' หน้าก็ซดี ไปหมดแล้ว
เล่อเยวี่ยคิดไม่ตก เฝิงอู๋รู้ว่าอิ้งเจ๋อกับซางจิ่งอยู่ที่นี่ การทดสอบนี้
เขาจะต้องผ่านไปได้แน่ เหตุใดยังต้องมีการเปลีย่ นน�ำ้ อีก
หรือนี่เป็นเพียงการข่มขู่จักรพรรดิเอาสนุกเท่านั้น?
เฝิงอูป๋ ระคองชามหยกมาถึงนอกศาลบรรพกษัตริยแ์ ล้วเปลีย่ นเป็น
น�ำ้ ค้างสวรรค์ทอี่ ยูใ่ นถ้วยส�ำริด
เหอเสาสงบจิตใจแล้วใช้มดี กรีดนิว้ หยดเลือดลงไปในชาม เล่อเยวีย่
รับมีดมากรีดนิว้ ต่อ เลือดหยดตามลงไปในชาม
เหอเสามองเล่อเยวีย่ แวบหนึง่ อย่างอดไม่ได้ ในใจคิดว่าครัง้ นีไ้ ด้แต่
ต้องดูทชี่ ะตาเจ้าแล้ว
บนกระดองของซางจิ่งเปล่งแสงสีเขียวจางๆ เลือดของเล่อเยวี่ย
แทรกซึมเข้าไปในหยดเลือดของเหอเสา เพียงพริบตาเลือดทั้งสองหยด
ก็หลอมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นหยดเลือดขนาดใหญ่กลิง้ ลงไปนอนอยู่
ก้นชามทีใ่ ส่นำ้� ไว้
ไป๋กงกงและขันทีน้อยที่อยู่ด้านข้างรีบคุกเข่าลงกับพื้นก่อนใคร
พร้อมน�้ำตาไหลอาบแก้ม "ขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทด้วยพ่ะย่ะค่ะ
สวรรค์คมุ้ ครอง บรรพกษัตริยส์ ำ� แดงฤทธิแ์ ล้ว!"
เหล่าขุนนางทีอ่ ยูน่ อกต�ำหนักต่างคุกเข่าลงและร้องทรงพระเจริญ
เสียงดังกึกก้อง
เหอเสาทั้งตกตะลึงทั้งยินดี แทบไม่อยากเชื่อสายตาของตนเอง
สวรรค์เบือ้ งบนคุม้ ครองและจักรพรรดิไท่จ่สู ำ� แดงฤทธิจ์ ริงๆ หรือว่าเล่อเยวีย่
จะเป็นสายเลือดสกุลเหอจริงๆ?
อารมณ์ของเขาปัน่ ป่วนชัว่ ขณะจึงไอโขลกขึน้ มาอย่างควบคุมไม่ได้
กระนัน้ ก็ยงั สัง่ ให้ไป๋กงกงประคองชามหยกไปให้เหล่าขุนนางตรวจสอบดู
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เฝิงอูเ๋ พียงยืนอย่างนิง่ เฉยอยูด่ า้ นข้าง เดิมทีเล่อเยวีย่ คิดว่าอีกฝ่าย
ต้องเล่นเหลีย่ มไม่มากก็นอ้ ย ไม่นกึ ว่าทุกอย่างจะราบรืน่ เช่นนี้
ไป๋ก งกงประคองถาดใส่ช ามหยกเดิ น ลงบั น ได แต่ ทั น ใดนั้ น
เหยี่ยวตัวหนึ่งได้พุ่งมาจากฟ้า กรงเล็บที่ห่อหุ้มด้วยสายฟ้ามุ่งเป้าไปที่
ไป๋ก งกง เจาหยวนเห็ น ดั ง นั้ น จึ ง รี บ ปล่ อ ยดวงแสงออกไปสกั ด ทั น ที
ไป๋กงกงร้องไอ้หยาด้วยความตกใจ สองมือเผลอปล่อยถาด เจาหยวน
พุง่ ลงไปเพือ่ จะรับชามหยกไว้ แต่กลับถูกปราการแสงดีดออกไปอย่างแรง
และถูกของแหลมคมบางอย่างแทงเข้าข้างหลัง สติสมั ปชัญญะมันดับวูบ
ก่อนจะดิง่ จากกลางอากาศลงสูพ
่ นื้
ทุกอย่างเกิดขึน้ ในพริบตาเดียว หลินชิง่ สบถก่อนจะสะบัดแส้ออกไป
ด้วยความโกรธเกรีย้ ว ซางจิง่ จะร่ายวิชาเวทแต่กไ็ ม่ทนั การณ์แล้ว
ทุ ก คนเห็ น เพี ย งชามหยกร่วงหล่นลงบั น ไดและแตกเป็นเสี่ ย ง
สิ่งที่ยาวราวๆ หนึ่งฉื่อร่วงหล่นลงบนพื้น
องค์รชั ทายาทตะโกนลัน่ "มังกร เป็นมังกร! เล่อเยวีย่ ผูน้ นั้ รูว้ ชิ ามาร
อย่างทีค่ ดิ ไว้จริงๆ! เร็วเข้า! คุม้ กันฝ่าบาท! จับเขาไว้!"
เงาพญาหงส์สแี ดงเพลิงปรากฏกายกลางอากาศและตรงดิง่ ไปยัง
มังกรน้อยที่อยู่บนพื้น มีคนร้องตะโกนเสียงหลง "เป็นเทพพญาหงส์!
เทพพญาหงส์สำ� แดงฤทธิก์ วาดล้างมารปีศาจแล้ว!"
แส้เพลิงและแสงสีเขียวสกัดร่างของพญาหงส์ไว้ ซางจิ่งช่วย
เจาหยวนขึ้นมา หลินชิ่งสะบัดแส้ไปทางพญาหงส์สีแดงอีกครั้งพร้อม
เอ่ยอย่างเกรี้ยวกราด "ให้มังกรเฒ่าลงมือเถอะ!"
พญาหงส์สแี ดงหายวับไปจากกลางอากาศ หลินชิง่ แหงนหน้ามอง
อีกครัง้ ก็เห็นเฟิง่ ถงกลับสูร่ า่ งมนุษย์แล้วและก�ำลังยืนดูอยูบ่ นฟ้า
เฟิ่งถงใช้ นิ้ ว หนี บ แส้ ข องหลิ น ชิ่ ง เอาไว้ และเอ่ยสี ห น้ า จริ ง จั ง
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"แม่นางหลิน เรื่องนี้ข้ามิได้เป็นคนวางแผนจริงๆ"
หลินชิ่งตะคอกอย่างโกรธเกรี้ยว "เจ้ายังจะหลอกข้าอีกหรือ!"
เฟิ่งถงเพ่งมองเข้าไปในศาลบรรพกษัตริย์
ในศาลบรรพกษัตริย์เฝิงอู๋มองดูเล่อเยวี่ยและอิ้งเจ๋อด้วยรอยยิ้ม
"รู้หรือไม่ว่าครั้งนี้พวกเจ้าแพ้ตรงที่ใด"
อิง้ เจ๋อขมวดคิว้ พริบตาเดียวฟ้าดินก็มดื สลัวราวกับเป็นยามราตรี
เฝิงอูย๋ งั คงแย้มยิม้ "พวกเจ้าแพ้ตรงทีเ่ รือ่ งบางเรือ่ งพวกเจ้าคิดว่าข้าจะไม่ทำ�
แต่ขา้ ท�ำอย่างไรเล่า"
ทันใดนั้นเองเล่อเยวี่ยก็รู้สึกเย็นวาบตรงทรวงอก มีดที่ใช้กรีดนิ้ว
เมือ่ ครูถ่ กู เฝิงอูแ๋ ทงเข้าทีอ่ กซ้ายของเขา
เฝิงอู๋ไม่ได้ใช้พลังเวท
แต่ไรมาไม่มีเทพเซียนสักตนที่ไม่ใช้พลังเวทและใช้เพียงอาวุธ
ของมนุษย์ลอบท�ำร้ายมนุษย์
แต่เฝิงอู๋กระท�ำเช่นนี้ ท�ำให้อิ้งเจ๋อคาดไม่ถึง
เฝิงอู๋เอ่ยกับอิ้งเจ๋อด้วยรอยยิ้มว่า "ผู้สูงส่งประมาทเกินไปแล้ว"
เจาหยวนทีอ่ ยูใ่ นมือของซางจิง่ ร้องโหยหวนเสียงแหลม มันพุง่ ออกไป
ชนกระแทกปราการแสงของศาลบรรพกษัตริยท์ งั้ ทีเ่ กล็ดชุม่ ไปด้วยเลือด
จนเข้าไปข้างในได้ ยามนีผ้ นังทัง้ สีด่ า้ นและหลังคาของศาลบรรพกษัตริย์
พังลงมาทัง้ หมด เฝิงอูบ๋ นิ ขึน้ ไปยังท้องฟ้าและได้เฟิง่ ถงรับเอาไว้ อิง้ เจ๋อเองก็
ค่อยๆ ทะยานขึน้ ไปกลางอากาศ
เฝิงอู๋เช็ดเลือดตรงมุมปากพลางเอ่ย "มังกรอิ้งหลงผู้สูงส่ง...ต่อให้
ท่านสังหารข้าในตอนนีก้ ช็ ว่ ยชีวติ มนุษย์ผนู้ นั้ กลับมาไม่ได้แล้ว"
เหล่าขุนนางทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ดินแตกกระเจิงกันอย่างอกสัน่ ขวัญแขวน
บรรดาขันทีนอ้ ยกรูกนั เข้าไปล้อมเหอเสาทีซ่ วนเซร่นถอยไปตรงราวรัว้ ของ
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ศาลที่เหลืออยู่ องค์รัชทายาทและอันซุ่นอ๋องร้องตะโกนอย่างฮึกเหิมว่า
ให้จบั ปีศาจ อีกทัง้ ยังมีเสียงเกรีย้ วกราดของหลินชิง่ และเสียงกระวนกระวาย
ของซางจิง่
ทว่าเล่อเยวีย่ รูส้ กึ ว่าเสียงอันสับสนวุน่ วายเหล่านีย้ งิ่ เลือนรางมากขึน้
เรือ่ ยๆ เขาค่อยๆ ล้มลงพืน้ ไป
ที่แท้เขาก็จะตายอยู่ที่นี่โดยไม่กระจ่างในสิ่งใดเลย
ทั้งมิได้เป็นจอมยุทธ์ผู้ย่ิงใหญ่ ทั้งมิได้เป็นจักรพรรดิ
และก็จะตายอย่างน่าสมเพชถึงเพียงนี้
ดูท่าว่าชะตาของเล่อเยวี่ยก็คือชะตาธรรมดาๆ แม้จะได้พบมังกร
ได้พบกิเลน มีเทพผู้ยิ่งใหญ่คุ้มครอง แต่ที่น่าสมเพชก็ยังคงน่าสมเพช
มีบางอย่างล้อมรอบกายเขาอย่างแน่นหนา เล่อเยวี่ยรับรู้ได้ในความ
รางเลือนว่าเป็นเจาหยวน
เขาพยายามพูดออกมาว่า "ขอโทษด้วย...เรือ่ งนี.้ ..น่าสมเพชเกินไป
จริงๆ...รอข้าตายแล้ว...เจ้าค่อยหาคนที่เข้าท่ากว่านี้สักหน่อยก็แล้วกัน
นะ..."
เสียงร้องโหยหวนอันโศกเศร้าของมังกรสะท้านฟ้าสะเทือนดิน
เล่อเยวีย่ สะลึมสะลือ รูส้ กึ เหมือนตนเองก�ำลังลอยขึน้ และตกลงมายัง
ทีแ่ ห่งหนึง่ มีคนพูดคุยกันเสียงเบาๆ อยูท่ รี่ มิ หูของเขา
หรือว่าข้ามาถึงยมโลกแล้ว?
เล่อเยวีย่ พยายามขยับตัวแล้วลืมตาโพลงขึน้ มา ทันใดนัน้ เขาก็เห็น
ใบหน้าอันคุน้ เคยจ่ออยูต่ รงหน้า
ใบหน้าดวงนั้นเอ่ยกับเขาด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรว่า "สหายนักพรต
ได้พบกันอีกแล้ว เหตุใดท่านถึงมาอยูท่ นี่ ไี่ ด้เล่า"
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เล่อเยวี่ยเด้งตัวลุกขึ้นแล้วมองไปรอบๆ
ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว ต้นไม้ใบหญ้าสีเขียว อีกทั้งมีแมลงวัน
สองตัวบินตอมร่างเขาดังหึง่ ๆ
เขาเอานิ้วเข้าปากแล้วกัดอย่างแรงทีหนึ่ง ความเจ็บแล่นปราด
จนต้องสูดปาก
จากนัน้ เขาก็คล�ำทีอ่ กซ้ายและพบว่าใต้ฝา่ มือมีบางอย่างดิน้ ขลุกขลัก
เมือ่ เล่อเยวีย่ ล้วงมือเข้าไปในอกก็สมั ผัสได้ถงึ ร่างมังกรอันเย็นเยียบของ
เจาหยวน เขาจับมันออกมาชูขนึ้ ตรงหน้า กรงเล็บมังกรน้อยขยับ ก่อนจะ
บิดร่างกายสองทีและค่อยๆ ลืมตาขึน้ มันมองเขาอย่างสับสนงุนงง
เป็นเจาหยวนไม่ผิดแน่
ชิงเหยายืน่ มือไปลูบตัวเจาหยวน "พีเ่ ล่อ สหายมังกรของท่านตัวนี้
ยังน่ารักเหมือนเดิมนะ"
เจาหยวนสะบั ด หั ว และมองเล่ อ เยวี่ ย อี ก ครั้ ง ทั่ ว ร่างมั น พลั น
เปล่งประกายสีทองและแปลงเป็นคน ก่อนคว้าสาบเสือ้ ของเล่อเยวีย่ ไว้
เล่อเยวีย่ เอ่ยอย่างระอาใจว่า "เจ้าไม่ตอ้ งแหวกพิสจู น์อนั ใดทัง้ นัน้
เมือ่ ครูข่ า้ เพิง่ ดูเอง ไม่มบี าดแผลอันใด" ทว่ารอยแผลจากการหยดเลือด
นับญาติทที่ งิ้ ไว้บนนิว้ มือซ้ายกลับยังคงอยู่
ชิงเหยาถามอย่างสงสัย "พี่เล่อบาดเจ็บหรือ"
เล่อเยวีย่ กุมหน้าผากตนเอง "เปล่า ดูเหมือนว่าตอนนีจ้ ะไม่เป็นไรแล้ว
ทีจ่ ริงข้าคิดว่าข้ากลายเป็นผีไปแล้วเสียอีก"
ชิงเหยาเอ่ยด้วยรอยยิม้ กว้าง "แต่วา่ นะพีเ่ ล่อ วิชาคาถาวารีของท่าน
สูงส่งจริงๆ วันนัน้ ทีอ่ ยูใ่ นส�ำนักของข้า ท่านกับน้องมังกรตกลงไปในสระน�ำ้
แล้วก็หายไป ข้าหาอย่างไรก็ไม่เจอเลย"
เล่อเยวีย่ หัวเราะฮ่าๆ "นัน่ น่ะ...ข้าอาจจะมีอาการป่วยแปลกๆ เล็กน้อย
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มักจะไม่รตู้ วั ว่าตัวเองท�ำอันใดลงไป...อ้อใช่ พีช่ งิ เหยา ทีน่ คี่ อื ทีใ่ ดหรือ"
ชิงเหยามองเขาอย่างสงสัย ก่อนจะเอ่ย "หรือว่าพีเ่ ล่อใช้ขา่ ยอาคม
เดินทางมาทีน่ โี่ ดยไม่อาจอธิบายได้ ทีน่ คี่ อื ซัน่ อาน"
ซั่นอาน...เล่อเยวี่ยขมวดคิ้ว ซั่นอานมิใช่ชื่อเก่าของเมืองหลวง
หรอกหรือ
ใต้หล้าล้วนรูว้ า่ อิงจิงเมืองหลวงของราชวงศ์องิ ในอดีตคือเมืองซัน่ อาน
เป็นเมืองเล็กๆ ทีร่ กร้าง และเป็นมาตุภมู ขิ องจักรพรรดิไท่จู่ ต่อมาเมือ่ ได้
ครอบครองแผ่นดินแล้ว พระองค์กร็ สู้ กึ ว่าบ้านเกิดของตนคือแผ่นดินทีม่ งั กร
จะรุง่ เรือง จึงก�ำหนดให้ทแี่ ห่งนีเ้ ป็นเมืองหลวงและเปลีย่ นชือ่ เป็นเมืองอิงจิง
ดูทา่ แต่ละครัง้ ทีย่ อ้ นกลับมาเมือ่ สีร่ อ้ ยกว่าปีกอ่ น เขาและเจาหยวน
จะทะลุมายังสถานทีท่ เ่ี คยอยูต่ อนปัจจุบนั
เล่อเยวี่ยเอ่ย "เหตุใดพี่ชิงเหยาจึงมาอยู่ที่นี่ได้เล่า"
ชิงเหยากล่าว "ระหว่างทีข่ า้ พาภูตหอยกาบตัวนัน้ กลับไปส่งยังทะเล
ได้ยนิ ว่าในเขตเมืองซัน่ อานมีหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ เลือ่ มใสในวิชาเต๋า เข้าใจใน
วิถดี แู ลสุขภาพร่างกาย ขากลับจึงแวะมาดูสกั หน่อย ไหนเลยจะรูว้ า่ ตอนที่
เข้ามาหาน�ำ้ ในป่ากลับได้เจอพีเ่ ล่อนอนอยู่รมิ น�ำ้ " เขามองแม่นำ�้ ทีอ่ ยูด่ า้ นข้าง
ก่อนจะมองเล่อเยวีย่ อีกที "จริงด้วย พีเ่ ล่อมีสหายมังกรอยูด่ ว้ ยย่อมต้อง
เชีย่ วชาญวิชาขีว่ ารี มินา่ ทุกครัง้ ทีข่ า้ เจอท่านถึงได้แต่อยูร่ มิ น�ำ้ "
เล่อเยวีย่ หัวเราะแห้งๆ สองที คิดในใจ ขีว่ ารีอนั ใดเล่า ข้าท�ำเป็นแต่
ดืม่ มันเท่านัน้
ฝัง่ เจาหยวนเห็นเล่อเยวีย่ ไม่เป็นไรก็โล่งอกและคอยตามติดไม่หา่ ง
มันใช้มอื จับแขนเขาไว้ ทว่าในใจยังคงหวัน่ กลัวว่าทีห่ น้าอกของเล่อเยวีย่
จะมีมดี ทะลุออกมากะทันหัน
ชิงเหยามองพวกเขาหนึง่ คนหนึง่ มังกรแล้วเอ่ยถาม "พีเ่ ล่อ พวกท่าน
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มีแผนจะท�ำอันใดต่อหรือ"
เล่อเยวี่ยครุ่นคิด ทุกครั้งที่ตามชิงเหยาไปพวกเขาก็จะกลับไปยัง
เมือ่ สีร่ อ้ ยกว่าปีให้หลังได้เอง จึงตอบว่า "พวกข้ามาถึงทีน่ อี่ ย่างงุนงง ไม่มี
แผนจะท�ำอันใดต่อหรอก ไม่ทราบว่าพีช่ งิ เหยายินดีให้พวกข้าร่วมทางด้วย
หรือไม่"
ชิงเหยาตอบรับอย่างยินดีในทันใด
เขาเติมน�้ำจนเต็มถุง ก่อนจะเดินน�ำเล่อเยวี่ยและเจาหยวนไป
บนถนนสายเล็กๆ พลางเอ่ยว่า "หมูบ่ า้ นแห่งนีห้ ายากมาก ข้าสอบถาม
ชาวบ้านที่อยู่ในเมืองมาครึ่งวัน ทั้งยังขอให้ช่วยวาดแผนที่ แต่ก็ยังคง
หาไม่เจอ"
พวกเขาลัดเลาะไปตามถนนสายเล็กอยูน่ าน แต่กพ็ บเพียงภูเขาแล้ง
ต้นไม้เก่าแก่ หญ้ารกชัฏ และล�ำคลอง ไม่เจอกระท่อมเลยแม้แต่หลังเดียว
เล่อเยวีย่ อดพูดขึน้ มาไม่ได้ "พีช่ งิ เหยา แผนทีข่ องท่านมีปญ
ั หาแล้ว
กระมัง"
ชิงเหยาถอนหายใจ แผนที่แผ่นนี้เขาเป็นคนขอให้คนท�ำนายดวง
ในเมืองซั่นอานวาดให้ โดยจ่ายเงินไปยี่สิบอีแปะ คนท�ำนายดวงผู้นั้น
พูดอย่างน่าเชือ่ ถือว่าไม่มผี ดิ พลาดเด็ดขาด ดูทา่ ว่าคงโดนหลอกแล้ว
เล่อเยวี่ยแอบคิด เชื่อคนท�ำนายดวงไม่ถูกหลอกสิแปลก
พวกเขาเดินมาเกือบครึง่ ชัว่ ยามจนขาทัง้ สองข้างอ่อนล้า จึงมุง่ ไปยัง
ต้นไม้ริมทางหมายจะพักเหนื่อย แต่กลับเห็นว่าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
มีคนสามคนนัง่ อยูก่ อ่ น
ชิงเหยากระตือรือร้นขึน้ มาทันใด เขาเดินเข้าไปแล้วประสานมือคารวะ
พลางกล่าว "ทุกท่าน รบกวนแล้ว ขออนุญาตเรียนถามว่าหมูบ่ า้ นหลิงกู้
ไปอย่างไรหรือขอรับ"
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คนทั้งสามใต้ต้นไม้มีทั้งคนแก่คนหนุ่ม คนที่แก่ที่สุดอายุน่าจะ
เกินหกสิบแล้ว อีกฝ่ายสวมชุดเก่าๆ ผมสีดอกเลาเต็มศีรษะ อีกคนหนึง่
อายุราวๆ สามสิบกว่า ผิวสีดำ� คล�ำ้ รูปร่างก�ำย�ำ แต่งกายเหมือนผูฝ้ กึ ยุทธ์
ทัง้ สองคนไม่ตอบค�ำ เพียงใช้สายตาระแวดระวังมองส�ำรวจชิงเหยารวมไปถึง
เล่อเยวีย่ และเจาหยวนทีย่ นื อยูไ่ กลๆ
คนที่อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กหนุ่มอายุราวๆ ยี่สิบ สวมชุดผ้าแพร
รูปโฉมหล่อเหลา คล้ายเป็นคุณชายจากบ้านเศรษฐี อีกฝ่ายเองก็มองส�ำรวจ
ชิงเหยาครู่หนึ่ง ก่อนลุกขึ้นและคารวะตอบอย่างเป็นมิตร "ท่านคงเป็น
คนต่างถิน่ สินะ ไม่ทราบว่าจะไปหมูบ่ า้ นหลิงกูด้ ว้ ยเหตุใดหรือ"
ชิงเหยาเอ่ย "พวกข้าเป็นแค่นักเดินทางที่ผ่านทางมา ได้ยินว่า
หมูบ่ า้ นหลิงกูใ้ นเขตเมืองซัน่ อานเลือ่ มใสวิชาเต๋า ชาวบ้านล้วนเชีย่ วชาญ
วิถกี ารดูแลสุขภาพร่างกาย จึงอยากจะไปเปิดประสบการณ์สกั หน่อย"
เด็กหนุม่ คนนัน้ มองส�ำรวจชิงเหยาอีกรอบหนึง่ แล้วกล่าวว่า "ไม่ปดิ บัง
ท่าน พวกเราสามคนเองก็จะไปทีห่ มูบ่ า้ นหลิงกูเ้ ช่นกัน"
ชิงเหยาเอ่ยอย่างยินดีวา่ "เช่นนัน้ ไม่ทราบว่าพวกข้าขอร่วมทางด้วย
ได้หรือไม่"
เด็กหนุ่ม ชายวัยกลางคน และชายชราต่างมองหน้ากันและกัน
ชายวัยกลางคนถ่มน�ำ้ ลายทีหนึง่ "เอาเถอะ คนก็เยอะถึงเพียงนีแ้ ล้ว เพิม่
อีกสามคนจะเป็นไรไป"
ชิงเหยายิม้ ยินดีแล้วหันกายกลับไปกวักมือเรียกเล่อเยวีย่ กับเจาหยวน
สองคนหนึง่ มังกรนัง่ ลงทีร่ ม่ ไม้ดว้ ยกันกับคนทัง้ สาม
ชายวัยกลางคนมองส�ำรวจพวกเขาทีละคนอีกรอบหนึง่ ก่อนเอ่ยด้วย
เสียงหยาบกระด้างว่า "ผูซ้ อื่ สัตย์ตอ่ หน้าไม่พดู ปด พวกน้องชายเองก็จะไป
หายาวิเศษทีห่ มูบ่ า้ นฉางโซ่วเหมือนกันกับพวกข้าสินะ"
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ชิงเหยา เล่อเยวี่ย และเจาหยวนล้วนมีสีหน้างุนงง
เด็กหนุม่ ในกลุม่ สังเกตท่าทางของพวกเล่อเยวีย่ อย่างละเอียดและ
พบว่าไม่ได้ดเู หมือนเสแสร้งแกล้งท�ำ จึงเอ่ยด้วยรอยยิม้ ว่า "ดูทา่ ว่าพวกท่าน
จะเป็นแขกต่างถิ่นมาท่องเที่ยวจริงๆ หมู่บ้านฉางโซ่วที่ว่าก็คือหมู่บ้าน
หลิงกู้ คนทัง้ หมูบ่ า้ นล้วนมีชวี ติ ยืนยาวมากกว่าหนึง่ ร้อยปี อีกทัง้ มีเส้นผม
สีดำ� ขลับ ฟันแข็งแรง ร่างกายก�ำย�ำ ไม่มที า่ ทางแก่ชรา ลือไปถึงต่างถิน่ ว่า
ทีน่ มี่ หี มูบ่ า้ นฉางโซ่ว (อายุยนื ) หมูบ่ า้ นแห่งนีย้ งั มีชอ่ื เรียกอืน่ อีก เพราะ
คนทัง้ หมูบ่ า้ นล้วนแซ่เล่อ จึงเรียกว่าหมูบ่ า้ นสกุลเล่อ"
ชิงเหยาเอ่ย "เอ๊ะ? พีเ่ ล่อของพวกเราท่านนีก้ แ็ ซ่เล่อ ช่างบังเอิญจริงๆ"
สายตาของทั้งสามคนนั้นพลันไปตกอยู่ที่ร่างเล่อเยวี่ย ชายชรา
เอ่ยด้วยเสียงงึมง�ำ "ทีแ่ ท้นอ้ งชายท่านนีก้ แ็ ซ่เล่อ เห็นทีวา่ คนของหมูบ่ า้ น
สกุลเล่อจะไม่ปฏิเสธพวกเราแล้วล่ะ"
เด็กหนุ่มบอกว่าปกติแล้วหมู่บ้านหลิงกู้จะไม่รับแขกต่างถิ่นง่ายๆ
แต่หากเป็นคนที่มีวาสนาก็จะอนุญาตให้พักแรมได้หนึ่งคืน
เด็กหนุ่มถามชื่อแซ่ของพวกเขาอีกครั้ง ชิงเหยา เล่อเยวี่ย และ
เจาหยวนล้วนตอบตามจริง
เด็กหนุ่มประสานมือ "ยินดีที่ได้พบ ผู้น้อยแซ่มู่ ชื่อพยางค์เดียวว่า
หลุน ท่านนีค้ อื พีไ่ ป่หลี่ ชือ่ ว่าไป่หลีเ่ ฉิน พวกเราสองคนก็มาตามกิตติศพั ท์
จากต่างถิน่ เหมือนกับพวกท่าน มีเพียงผูเ้ ฒ่าเหอท่านนีท้ เี่ ป็นคนในพืน้ ที"่
เล่อเยวีย่ ได้ยนิ แซ่ของคนเหล่านีแ้ ล้วก็อดแปลกใจไม่ได้ จึงเอ่ยถาม
"ไม่ทราบว่าแซ่ของท่านผูเ้ ฒ่าคือเหอตัวใดหรือขอรับ"
ชายชราตอบด้วยเสียงแหบพร่า "เหอที่มีอักษรเหรินและเข่อ"
หลังจากพูดคุยกันเล่อเยวีย่ ก็ได้ร้วู า่ มูห่ ลุนคือลูกหลานของตระกูลใหญ่
ในเมือง ทว่าประสบกับกลียคุ จนครอบครัวตกอับ มารดาป่วยเป็นโรคเรือ้ รัง
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ไม่มีทางรักษา ครั้นได้ยินว่าที่หมู่บ้านหลิงกู้ของเมืองซั่นอานมียาวิเศษ
ที่ช่วยต่อชีวิตและรักษาโรคหายยากได้ จึงเดินทางไกลมา
ชายวัยกลางคนทีช่ อื่ ไป่หลีเ่ ฉินผูน้ นั้ มาจากกองทัพ เพราะขาบาดเจ็บ
จากความเย็นตอนประจ�ำการอยู่ที่ด่านชายแดน จึงถูกส่งกลับบ้านเกิด
ทว่าทีบ่ า้ นเกิดกลับประสบอุทกภัย ภรรยาของเขาถูกแมลงทีม่ ากับน�ำ้ เข้าสู่
ร่างกายท�ำให้ปว่ ยเป็นโรคไข้หนาว ทุกครัง้ ทีอ่ าการก�ำเริบให้อยูไ่ ม่สตู้ าย
เขาเสาะหาต�ำรับยาทั่วทุกหนแห่งมารักษาแต่ก็ไร้ผล บังเอิญได้ยินว่า
ที่เมืองซั่นอานมีหมู่บ้านฉางโซ่วที่มียาวิเศษรักษาได้สารพัดโรค จึงมา
วิงวอนขอ
ทัง้ สองคนได้พบกันตอนสืบหาข่าวในเมือง และได้พบกับผูเ้ ฒ่าเหอ
ระหว่างทาง จึงร่วมเดินทางด้วยกันสามคน
เล่อเยวีย่ เอ่ย "ดูทา่ คนในหมูบ่ า้ นหลิงกูจ้ ะเชีย่ วชาญวิชาแพทย์ยงิ่ นัก
จึงท�ำให้มอี ายุยนื ยาว รักษาโรคได้สารพัด"
ผูเ้ ฒ่าเหอส่ายหน้าก่อนจะเอ่ยปากด้วยเสียงแหบพร่า "คนต่างถิน่
อย่างพวกท่านไม่รถู้ งึ ภูมหิ ลัง ทีจ่ ริงคนของหมูบ่ า้ นสกุลเล่อไม่รวู้ ชิ าแพทย์
อันใดหรอก พวกเขามีอายุยนื ยาวก็เพราะว่าในหมูบ่ า้ นมีบอ่ น�ำ้ เซียนบ่อหนึง่
น�ำ้ ในบ่อรักษาได้สารพัดโรค คนของหมูบ่ า้ นสกุลเล่อกลัวว่าบ่อน�ำ้ จะถูก
คนอื่นยึดครองไปจึงห้ามไม่ให้คนนอกเข้า ที่ว่ากันว่าจะไปเสาะหายา
แท้จริงแล้วคือไปขอน�ำ้ ในบ่อเท่านัน้ " เมือ่ เสียงแหบพร่านัน้ พูดจบก็ไอโขลก
อยูห่ ลายที ก่อนจะขากเอาเสมหะออกมา
ชิงเหยาเอ่ย "ท่านผู้เฒ่าเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อขอยา?"
ผูเ้ ฒ่าเหอตอบว่าถูกต้อง แม้วา่ เมืองซัน่ อานแห่งนีจ้ ะเป็นชือ่ ทีด่ ี แต่
ชาวบ้านกลับใช้ชวี ติ กันอย่างไม่สงบสุข ปีทแี่ ล้วเกิดภัยแล้งมหันต์ แทบจะ
เก็บเกี่ยวธัญพืชไม่ได้เลย อีกทั้งเกิดโรคระบาด บุตรชายเพียงคนเดียว
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ของเขาก็ตายแล้ว เหลือเพียงภรรยาเฒ่ากับสะใภ้ทเี่ จ็บป่วย ทีเ่ ขามาขอ
ยาวิเศษครัง้ นีก้ เ็ พือ่ มอบให้นาง
หลังจากได้ฟังดังนั้นเล่อเยวี่ยก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจยิ่ง
ชิงเหยากล่าว "เชื่อว่าคนของหมู่บ้านหลิงกู้มิใช่คนใจไม้ไส้ระก�ำ
จะต้องตอบรับค�ำขอร้องของพวกท่านแน่"
ผูเ้ ฒ่าเหอถอนหายใจยาว "เฮ้อ พวกท่านมองแง่ดเี กินไปแล้ว ตอนที่
เกิดโรคระบาด คนตายนับพันนับหมืน่ ก็ไม่เห็นว่าพวกเขาจะมาช่วยเหลือ
ได้ยนิ ว่าในหมูบ่ า้ นหลิงกูบ้ ชู าเทพธิดาองค์หนึง่ คนทัง้ หมูบ่ า้ นล้วนฟังค�ำสัง่
ของเทพธิดา จะช่วยหรือไม่ชว่ ยคนก็ขนึ้ อยูก่ บั อารมณ์ของเทพธิดาท่านนัน้ "
มู่หลุนออกหน้า "ก่อนหน้านี้ตอนผู้น้อยสืบข่าวในเมืองก็ได้ยินคน
พูดกันว่าถ้าอยากจะขอยาก็ตอ้ งสักการะเทพธิดาเสียก่อน" จากนัน้ ก็ลว้ ง
ห่อสัมภาระทีพ่ กติดตัว หยิบเอาธูปออกมาก�ำหนึง่ "นีก่ ค็ อื ธูปทีผ่ นู้ อ้ ยขอมา
จากอารามเต๋าทีอ่ ยูใ่ นเมือง ได้ยนิ ว่าเทพธิดารับเพียงธูปกลิน่ มะลิเท่านัน้ "
ไป่หลีเ่ ฉินเปิดตะกร้าหวายข้างกาย หยิบเอาดอกบัวทีเ่ ก็บรักษาไว้ใน
ไหน�ำ้ อย่างปลอดภัยออกมา "ข้าได้ยนิ ว่าเทพธิดาชอบดอกบัวสีขาว อีกทัง้
ต้องสดใหม่เหมือนเพิง่ เก็บมาจึงจะได้"
ผูเ้ ฒ่าเหอเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่า "ครอบครัวของข้าไม่เหลือแม้กระทัง่
ข้าวก้นหม้อ ความจริงแล้วไม่มีของอันใดที่จะถวายให้เทพธิดา มีเพียง
ผ้าเช็ดหน้าทีภ่ รรยาของข้าปักไว้ผนื หนึง่ เท่านัน้ หวังว่าเทพธิดาจะรับไว้"
เล่อเยวีย่ อดคิดไม่ได้วา่ ไม่รเู้ ทพธิดาทีเ่ รียกกันนัน้ มีทมี่ าทีไ่ ปเช่นไร
ต้องให้ผคู้ นโขกศีรษะคุกเข่าค�ำนับเหมือนกับเทพเซียนหรือไม่
ทว่าชิงเหยา เล่อเยวี่ย และเจาหยวนล้วนสองมือว่างเปล่า ไม่มี
สิง่ ของใดถวายเลย
มูห่ ลุนกล่าว "พวกท่านทัง้ สามไม่มขี องสิง่ ใดเช่นนี้ เกรงว่าชาวหมูบ่ า้ น
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หลิงกูค้ งไม่ให้พวกท่านเข้าหมูบ่ า้ นแล้วล่ะ"
ชิงเหยาอดบ่นคนท�ำนายดวงทีว่ าดแผนทีผ่ นู้ นั้ ไม่ได้วา่ "วาดแผนทีผ่ ดิ
ก็แล้วไป แต่กระทัง่ เรือ่ งส�ำคัญถึงเพียงนีก้ ไ็ ม่บอกกันสักค�ำ"
ไป่หลีเ่ ฉินเอ่ย "หากพวกท่านไม่ได้มาเพือ่ ขอยาแล้วไยต้องเสียเวลา
ด้วย เข้าหมูบ่ า้ นไม่ได้กไ็ ม่เป็นไรนี"่
ชิงเหยาเอ่ยอย่างทอดถอนใจ "แม้จะกล่าวเช่นนีแ้ ต่ไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะ
มาถึงทีน่ ไี่ ด้ หากไม่ได้เห็นความมหัศจรรย์พนั ลึกของหมูบ่ า้ นหลิงกูพ้ วกข้า
ก็ไม่อยากจะยอมแพ้"
หลังพักผ่อนอยูค่ รูห่ นึง่ พวกเขาก็ลกุ ขึน้ ออกเดินทางต่อ ผูเ้ ฒ่าเหอ
ท่านนัน้ รูถ้ นนหนทาง พาพวกเขาอ้อมหุบเขา ลัดเลาะขึน้ ไปตามสายน�ำ้
เลีย้ วรอบสันเขา ไม่นานก็พบแสงสว่างเบือ้ งหน้า กลางหุบเขามีหมูบ่ า้ น
แห่งหนึง่ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ้� รอบๆ มีตน้ หลิวให้รม่ เงา ควันโขมงจากห้องครัว
สะท้อนดวงอาทิตย์ตกดินในยามเย็นชวนให้สบายตาเหลือเกิน
พวกเขาเหยียบสะพานไม้ขา้ มแม่นำ�้ เดินไปถึงหน้าหมูบ่ า้ น เด็กหนุม่
ทีแ่ ต่งตัวเหมือนชาวนาสองสามคนออกมาต้อนรับพร้อมประสานมือคารวะ
"แขกผูม้ าเยือนมาจากทีใ่ ดหรือขอรับ"
ชิงเหยายกมือแสดงคารวะตอบก่อนชีต้ นเอง เล่อเยวีย่ และเจาหยวน
"พวกข้าสามคนเป็นนักเดินทางจากต่างถิน่ ได้ยนิ กิตติศพั ท์ของหมูบ่ า้ นท่าน
จึงตัง้ ใจมาเยีย่ มชมและพูดคุย"
เด็กหนุ่มทีเ่ ป็นผูน้ ำ� เอ่ยอย่างถ่อมตนว่า "ทีน่ เี่ ป็นเพียงหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่
ทีไ่ ม่มอี นั ใดเลย มิมอี นั ใดให้พดู คุยหรอกขอรับ"
ชิงเหยาเอ่ย "พวกข้าขึน้ เหนือล่องใต้ไร้กฎเกณฑ์ เพียงรักความอิสระ
เท่านัน้ "
เด็กหนุ่มผูน้ นั้ กวาดสายตามองเล่อเยวีย่ และเจาหยวน ก่อนค้อมกาย

38 วาสนาจักรพรรดิมังกร 4

เอ่ย "แขกผูม้ าเยือนอาจจะเป็นผูม้ วี าสนา ขออนุญาตไปรายงานสักครู"่
จากนัน้ ก็วงิ่ เข้าไปในหมูบ่ า้ นอย่างเร่งรีบ เด็กหนุม่ สองคนทีเ่ หลือมองไปทาง
มูห่ ลุน ไป่หลีเ่ ฉิน และผูเ้ ฒ่าเหอ
มูห่ ลุนมองมาทางเล่อเยวีย่ อย่างอิจฉา ก่อนเข้าไปประสานมือคารวะ
พลางเอ่ยอย่างนอบน้อมว่า "ในครอบครัวของพวกผู้น้อยมีคนป่วยหนัก
ได้ยนิ ว่าในหมูบ่ า้ นของท่านมียาวิเศษ จึงมาเพือ่ วิงวอนขอ"
เด็กหนุ่มคนหนึ่งเอ่ย "หมู่บ้านของเราเป็นเพียงหมู่บ้านชาวนา
ธรรมดาๆ ไม่มคี นร�ำ่ เรียนหนังสือ และก็ไม่มคี นมีความรูเ้ รือ่ งยา พวกท่าน
มาผิดทางหาผิดทีแ่ ล้วหรือไม่"
มู่หลุนรีบหยิบเอาธูปก�ำนั้นออกมาแล้วใช้สองมือประคองยกให้
อย่างนอบน้อม "ในครอบครัวของผูน้ อ้ ยมีมารดาป่วยหนัก รอการรักษา
อย่างเร่งด่วน จึงมาขอทานด้วยสัตย์จริง ขอพวกท่านโปรดอ�ำนวย
ความสะดวก ธูปนี้ข้าน�ำมาถวายด้วยใจจริง หวังว่าจะยืดหยุ่นให้ได้"
เด็กหนุม่ กล่าว "ในหมูบ่ า้ นไม่มขี องทีท่ า่ นต้องการจริงๆ เชิญกลับไป
เถิดขอรับ"
ขณะมูห่ ลุนพยายามวิงวอน ไป่หลีเ่ ฉินทีอ่ ยูข่ า้ งหลังเขาก็เดินขึน้ หน้า
และเปิดตะกร้าหวายหยิบดอกบัวดอกนั้นออกมา "ข้าผู้ต�่ำต้อยเป็น
คนไร้การศึกษา พูดจาสวยหรูไม่เป็น มีแค่ดอกบัวดอกหนึ่งที่ได้มา
โดยบังเอิญ คิดว่ามันงามนักจึงมาทีน่ ี่ หวังว่าจะหาผูท้ เี่ ข้าใจเรือ่ งดอกไม้
ให้มนั สักคน"
วาจานีข้ องเขากล่าวได้แข็งกระด้างนัก ทัง้ ยังตะกุกตะกัก เห็นได้ชดั ว่า
ฝึกท่องมา เด็กหนุ่มผู้นั้นรับดอกบัวไปพินิจดูครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ย "เป็น
ดอกบัวที่ดีดอกหนึ่ง ท่านโปรดคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ ขอข้าเข้าไปครู่หนึ่ง"
จากนัน้ ก็รบี วิง่ เข้าไปในหมูบ่ า้ น
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ไป่หลีเ่ ฉินพรูลมหายใจแล้วถอยไปยืนอยูด่ า้ นข้าง รอคอยอย่างตืน่ เต้น
ผูเ้ ฒ่าเหอเองก็กา้ วมาข้างหน้าหนึง่ ก้าวแล้วควักเอาห่อผ้าออกมา
จากอก เอ่ยด้วยเสียงแหบพร่า "ของสิง่ นีค้ อื ของทีภ่ รรยาข้าปักกับมือ มิใช่
ของดีอนั ใดนัก น่าเสียดายทีไ่ ม่มคี นใช้มนั ไม่ทราบว่าจะหาเจ้าของให้มนั
ในหมูบ่ า้ นได้หรือไม่"
เขาเปิดห่อผ้า เผยให้เห็นผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่ง ท�ำมาจากผ้าไหม
คุณภาพด้อย ทว่าปักภาพปลาทองเล่นน�้ำได้มีชีวิตชีวานัก
เด็กหนุม่ ทีเ่ หลือมองด้วยสีหน้าล�ำบากใจ จากนัน้ ก็มองผูเ้ ฒ่าเหอ
ทีห่ ลังค่อมและเอ่ยว่า "เช่นนัน้ ท่านผูเ้ ฒ่าคอยอยูต่ รงนีส้ กั ครู่ ผูเ้ ยาว์จะเข้าไป
ช่วยหาให้ทา่ น"
เด็กหนุม่ ทีไ่ ปรายงานแทนชิงเหยา เล่อเยวีย่ และเจาหยวนกลับมา
เป็นคนแรก เขาประสานมือแล้วเอ่ยกับพวกเล่อเยวีย่ ว่า "แขกผูม้ าเยือน
เดินทางมาไกล ขออภัยที่ให้คอยนานขอรับ เชิญทั้งสามท่านตามข้า
เข้าหมูบ่ า้ น อาจไม่มอี าหารอันโอชะรับรอง แต่ยงั มีนำ�้ ชาขึน้ โต๊ะให้"
มูห่ ลุน ไป่หลีเ่ ฉิน และผูเ้ ฒ่าเหอล้วนมองมาด้วยแววตาอิจฉาริษยา
เวลานีเ้ องเด็กหนุม่ อีกสองคนก็กลับมาอย่างเร่งรีบ คนหนึง่ เอ่ยกับไป่หลีเ่ ฉิน
คนหนึง่ เอ่ยกับผูเ้ ฒ่าเหอ "ทัง้ สองท่านเชิญตามข้ามาขอรับ"
มู่หลุนก้าวไปข้างหน้าสองก้าว เอ่ยถามอย่างร้อนใจว่า "เช่นนั้น
ผู้น้อยควรท�ำอย่างไรเล่า ทั้งสองท่านโปรดยืดหยุ่นและไปรายงานอีกที
ได้หรือไม่..." มืออันสัน่ ระริกประคองธูปก�ำนัน้ ขึน้ มา "ผูน้ อ้ ยเองก็...ก็ไม่ขอ
อันใดแล้ว...ขอเพียงมอบธูปก�ำนีใ้ ห้แก่ผทู้ ชี่ อบเครือ่ งหอมเท่านัน้ "
เด็กหนุ่มคนหนึ่งส่ายหน้าพลางเอ่ย "ในเมื่อท่านบอกจุดประสงค์
ทีม่ าแล้วไยต้องเปลีย่ น สิง่ ทีท่ า่ นขอในหมูบ่ า้ นของเราไม่มจี ริงๆ เชิญไป
เสาะหาวิธอี นื่ โดยเร็วเถิด จะได้ไม่เป็นการประวิงเวลาคนป่วย"
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มูห่ ลุนคุกเข่าลงกับพืน้ พยายามวิงวอน เด็กหนุม่ เหล่านัน้ ยืนกราน
ปฏิเสธ เล่อเยวี่ยกับชิงเหยาทนดูไม่ได้จึงช่วยพูดแทนให้ แต่ก็ยังคง
ไม่เป็นผล เด็กหนุ่มสามคนพาพวกเล่อเยวี่ยทั้งห้าคนเข้าไปในหมู่บ้าน
เจาหยวนหันกลับไปมองครูห่ นึง่ เห็นมูห่ ลุนยังคงคุกเข่าอยูท่ หี่ น้าหมูบ่ า้ น
และมองมายังพวกเขาด้วยใบหน้าสิน้ หวัง
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