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ค�ำน�ำ

การเดินทางไกลของเด็กหนุ่มธรรมดาผู้หนึ่งมาถึงบทสรุปแล้ว ยามนี ้

แม้แต่ตัวเล่อเยวี่ยเองก็คงไม่อยากจะเชื่อว่าวันหนึ่งตนจะได้ออกจากส�านัก  

ไม่ใช่เพ่ือไปท�างานหาเลี้ยงศิษย์น้อง และไม่ได้ออกไปเพ่ือผดุงธรรม แต่ 

เป็นการถูกสัง่ให้ออกไปเผชญิโชคชะตา จนได้พบพานเรือ่งมหศัจรรย์มากมาย  

เรียนรู้เรื่องบุญคุณความแค้น ได้มีสหายแปลกๆ จ�านวนมาก และในวันหนึ่ง 

ก็ได้มายืนหน้าบลัลงัก์จกัรพรรดิ

แม้ทุกอย่างอาจเป็นไปอย่างจ�ายอม เป็นสถานการณ์บีบบังคับมากกว่า 

ทีจ่ะได้เลอืกด้วยตนเอง แต่กระนัน้ต�าแหน่งจกัรพรรดก็ิมาอยู่เบือ้งหน้าแล้ว

เรือ่งของวาสนาอาจเป็นเช่นนี ้ คนทีข่วนขวายอาจไม่ได้มา คนไม่ต้องการ

อาจได้ครอบครอง...หรอืมใิช่

หรือเรื่องราวต่างๆ ล้วนซับซ้อนกว่านั้น และง่ายดายกว่าน้ัน

อย่างไรก็ตาม เรือ่งราวบญุคุณความแค้นท่ีด�าเนินมาตลอดร้อยปีได้มาถึง 

จดุสิน้สดุแล้ว ขอเชญิทกุท่านตดิตามต่อเถิดว่าเดก็หนุม่คนหนึง่และมงักรน้อย 

ตนหน่ึงจะมวีาสนาต่อกันอย่างไรในท้ายท่ีสดุ

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

ต้าเฟิงกวาก้ัว

นักเขียนระดับเทพของวงการนิยายออนไลน์ ท่ีต่อยอดสู่แวดวงนิตยสาร 

และแวดวงสิง่พิมพ์มาตัง้แต่ปี 2010 เคยได้รบัการจดัอันดบัโดย 'China Book 

Business Report' ให้เป็นหน่ึงในสบิสดุยอดนกัเขยีนนยิายออนไลน์

ต้าเฟิงกวากั้วเป็นผู้ที่สามารถสร้างตัวละครในนิยายให้ถูกโชคชะตา 

บีบคั้นเล่นตลกอย่างร้ายกาจ ขนาดนักอ่านยังต้องโอดครวญ จนกลายเป็น 

แบบฉบับเฉพาะตัว

ฝีไม้ลายมือของเธอโดดเด่น ส�านวนภาษามากชั้นเชิง ถ่ายทอดบุคลิก 

และอารมณ์ความรูส้กึละเอยีดลกึซึง้

ในเนื้อเรื่องท่ีตลกขบขันแฝงด้วยรอยน�้าตา พาให้นักอ่านตกหลุมรัก  

เรื่องราวจะย่ิงสะเทือนอารมณ์และสมจริงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงตอนจบ

ผลงานของต้าเฟิงกวาก้ัวได้รบัการแปลเป็นหลายภาษา และขายดทีัง้ใน

และต่างประเทศ



วาสนามังกรในบันทึกซานไห่
เริ่มต้นที่นี่และสิ้นสุดลงที่นี่
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อคัรมเหสวีนเวียนตรงทางแยกอยู่นาน จนในท่ีสุดก็ตดัสินใจเดนิไปยัง

ทิศทางของต�าหนกัเฟ่ิงเฉยีน

ในต�าหนกัเฟ่ิงเฉยีนยังคงอบอวลไปด้วยกลิน่ยาตลอดท้ังปี แม้จะ 

จดุก�ายานมากมายเพียงใดก็ไม่อาจกลบกลิน่ไปได้

เมือ่มาถงึต�าหนกัส่วนนอกก็ได้ยินเสยีงไออนัคุน้เคย ทว่าดเูหมอืน

มนัจะย่ิงรุนแรงขึน้ อคัรมเหสกีระวนกระวายใจจงึไม่รอให้คนไปรายงาน 

นางรบีเดนิตรงไปยังต�าหนักส่วนในทันทีและเลกิม่านผลกึแก้วขึน้

เหอเสาท่ีเอนหลงัอยู่บนต่ังประทับเหน็นางก็นิง่งนัไป ก่อนพยายาม

ยันร่างกายอนัอ่อนแรงขึน้มาพลางตรสั "อัครมเหสี วันน้ีแดดแรงนกั เจ้า 

มาได้อย่างไร นัง่ลงให้หายร้อนก่อนเถอะ"

อคัรมเหสถีลาไปยังข้างต่ังประทบั หยาดน�า้ตาเอ่อล้นออกมาจาก

ขอบตา "ฝ่าบาท พระองค์จะให้หม่อมฉนัท�าอย่างไรจงึจะดีเล่าเพคะ"

เหอเสาไม่เข้าใจจึงตรัสถามด้วยเสียงนุ่มนวล "อัครมเหสี เราท�า 

เรือ่งใดให้เจ้าตระหนกเช่นนี"้

บทที่ 15
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อคัรมเหสยีกมอืปิดปาก หยาดน�า้ตาไหลรนิ "ฝ่าบาท เหตใุด...เหตใุด

พระองค์จงึไม่รกัษาพระวรกายให้ดีเล่าเพคะ องค์รชัทายาทหรอืสายเลอืด

สกุลเหอทีเ่ร่ร่อนอยู่ข้างนอกอนัใดนัน่ หม่อมฉนัล้วนไม่อยากเหน็พวกเขา

ท้ังนัน้ หม่อมฉนัเพียงหวังว่าจะได้ครองคู่กับฝ่าบาทไปจนแก่เฒ่า..."

เหอเสาหลุดหัวเราะออกมา "อัครมเหสี ถ้อยค�าเหล่านี้ไม่ควร 

เอ่ยออกมาจากปากของเจ้า หากไร้องค์รชัทายาท ภายภาคหน้าเมือ่เรา 

ไม่อยู่แล้วเจ้าจะท�าเช่นไร"

อัครมเหสีซุกศีรษะลงไปในอ้อมกอดของอีกฝ่าย น�้าตาไหลริน 

โดยไร้สุม้เสยีง "ฝ่าบาทอย่าตรสัค�าไม่เป็นมงคลสเิพคะ...หากไม่มฝ่ีาบาท 

ก็ไม่มหีม่อมฉนั ฝ่าบาทอยู่ท่ีใด หม่อมฉนัก็จะอยู่ท่ีน่ัน"

เหอเสาตรัสอย่างทอดถอนใจ "เจ้าคอือคัรมเหส ีไม่อาจท�าตวัเป็นเดก็

เช่นนีไ้ด้"

อคัรมเหสเีงยดวงหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยคราบน�า้ตาขึน้มา และจบัจ้อง

มองเขา "ฝ่าบาทคอืสวามขีองหม่อมฉนั ไยหม่อมฉนัจะกล่าวเช่นน้ีไม่ได้

เพคะ"

เหอเสายกมอืลบูจอนผมของนางและนกึย้อนไปถึงตอนท่ีอคัรมเหสี

อภเิษกกับเขา ตอนนัน้เขาเพ่ิงจะอายุเพียงสบิสามปีเท่าน้ัน

นางคือบตุรขีองพระอาจารย์องค์รชัทายาท ซึง่ถูกตามใจจนเคยตวั

ตัง้แต่เดก็ นางมกัสวมชดุมงคลท่ีทัง้หนกัและซบัซ้อน แสร้งท�าเป็นนัง่ลง

ตามระเบียบพิธี ทว่าดวงตาท้ังคู่กลบัลอบมองไปรอบๆ ด้วยความสงสัย

ใคร่รู้

นางดึงชายเสื้อของเหอเสาเอาไว้และถามว่า 'ท่านคือจักรพรรดิ?  

ดทู่าทางไม่ได้โตไปกว่าข้าเท่าไรนัก น่าจะสกัสองหรอืสามปีกระมงั'

'นับแต่นี้เป็นต้นไปข้าก็คืออัครมเหสีหรือ เช่นนั้นข้าพูดกับท่าน 
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ทุกประโยคก็ต้องแทนตวัเองว่าหม่อมฉนัสนิะ หรอืว่ายังพูดว่า 'ข้า' ได้อยู่เล่า'

'ของท่ีอยู่ในถาดกินสักนิดก็ไม่ได้จริงๆ หรือ ข้าหิวมาก ท่านแม่ 

บอกว่าข้าต้องอดไปอกีสามวัน แต่ตอนน้ีข้าชกัจะทนไม่ไหวแล้ว'

'ฝ่าบาท ท่านก็กินสกัหน่อยเถอะ อ้อ คนท่ีอยู่ข้างนอกคงจะเชือ่ฟัง 

ค�าของท่านและเฝ้าประตหู้องไว้อย่างดสีนิะ หากแอบกนิแล้วถูกจบัได้ล่ะก็ 

ท่านแม่ของข้าบอกว่าข้าจะถูกปลดจากต�าแหน่งเอาได้'

ยามท่ีเสยีนเฟยกับเต๋อเฟยเข้าวังมา นางก็เอะอะคร�า่ครวญยกใหญ่ 

จงึถูกพระพันปีลงโทษให้ไปคัดคัมภีร์ทีห่อพระ เหอเสาจ�าดวงตาทัง้สองข้าง

อนัแดงก�า่และบวมปดูตอนท่ีนางบกุมาถึงต�าหนกัเฟ่ิงเฉยีนเพ่ือต้องการ 

ให้เขาไล่เสยีนเฟยและเต๋อเฟยออกไปได้ ยามน้ันในแววตานางเจอืด้วย

ความขุน่เคอืงและน้อยอกน้อยใจ

หลงัจากคดัคัมภีร์ท่ีหอพระเสรจ็ นางก็ไม่คร�า่ครวญและก็ไม่โวยวาย

อกี ความขุ่นเคอืงในดวงตาท่ีปิดไม่มดิแปรเปลีย่นเป็นความผดิหวัง และ

เอ่ยถามด้วยท่าทีน้อยใจ 'หม่อมฉนัไม่อยากแบ่งปันฝ่าบาทกับผู้อืน่เพคะ 

แต่ฝ่าบาทก็คือฝ่าบาท หม่อมฉันจึงท�าได้เพียงแบ่งปันกับผู้อื่นเท่านั้น  

หม่อมฉนัคอือคัรมเหส ีในใจฝ่าบาท หม่อมฉนัและพวกนางคงไม่เหมอืนกัน

หรอกกระมงั'

เวลาน้ันนางอายุเท่าไรกันนะ สิบสี่? สิบห้า?

จนถึงตอนน้ีก็เกือบสิบปีแล้ว

ช่วงหลายปีมานี้สุขภาพร่างกายของเขาอ่อนแอ จึงไม่ได้ใส่ใจ 

สนมชายาในต�าหนักใน รวมไปถึงอคัรมเหสี

หลายปีผ่านไปอัครมเหสีมิได้เป็นสาวน้อยไร้เดียงสาท่ีเอาแต่ใจ 

เช่นในตอนนัน้แล้ว ทว่าในใจของนางบางทีก็เหมอืนกับสตรีธรรมดาท่ัวไป

ท่ีรกัสามขีองตนอย่างจรงิใจเสมอมา
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จกัรพรรดเิช่นเขา ในยามทีช่วิีตใกล้จะถึงจดุสิน้สดุนี ้ไม่รู้ว่าจะปกป้อง

ความสงบสขุอกีครึง่ชวิีตทีเ่หลอืของอคัรมเหสไีด้หรอืไม่

หากชาติหน้ามีจริงและมีวาสนาได้เป็นสามีภรรยากันอีกครั้ง เขา

ยินดเีป็นเพียงสามญัชน ใช้ชวิีตอย่างเรยีบง่ายและครองคูกั่นไปจนแก่เฒ่า 

ก็พอ

อัครมเหสีออกจากต�าหนักเฟิ่งเฉียน นางทั้งเสียใจทั้งกลัดกลุ้มจึง 

ทิง้เก้ียวและเดนิกลับต�าหนกัหวงอ๋ีอย่างช้าๆ ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว 

นางเดนิอ้อมถนนสายเลก็ๆ ท่ีอยู่ใกล้กับพระราชอุทยาน ท�าให้พบขบวนคน

กลุม่หนึง่ก�าลงัเดนิไปอกีทิศทางอย่างเร่งรบีอยู่ไกลๆ คนทีทุ่กคนต่างกรูกัน

เข้าไปหาดูเหมอืนจะเป็นองค์รชัทายาท

อัครมเหสีตรัสถาม "ท่ีผ่านไปเมื่อครู่คือองค์รัชทายาทสินะ"

ขันทน้ีอยทีอ่ยู่ข้างกายตอบ "ทูลอคัรมเหส ีเป็นองค์รชัทายาทพ่ะย่ะค่ะ"

อัครมเหสีสงสัย "ดูจากทิศทางที่เขาไป มิใช่ท้ังต�าหนักเฟิ่งเฉียน 

และก็มใิช่ต�าหนกัหวงฉอื เขาจะไปทีใ่ดกัน"

หว่านองิเอ่ยเสยีงเบา "อคัรมเหส ี บ่าวขอบงัอาจกล่าวสกัประโยค

เพคะ องค์รชัทายาทน่าจะไปท่ีต�าหนักซอืหรงของเฉนิไท่เฟยเพคะ"

ข่าวลือระหว่างท่านหญิงฉู่หลิงกับองค์รัชทายาท อัครมเหสีก็เคย

ได้ยินมาบ้าง พอได้เหน็เช่นนีดู้ท่าข่าวลอืคงจะเป็นจรงิ นางลอบใคร่ครวญ 

ท่านหญิงฉูห่ลงิผูน้ัน้มเีล่ห์เหลีย่มอย่างท่ีคดิ จบัตาดอูย่าให้ก่อเร่ืองอือ้ฉาว 

อนัใดก็คงพอ

พักนีอ้คัรมเหสมีเีรือ่งให้ต้องกังวลมากมายเกินไป จงึโยนความคดิ

เก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีองค์รัชทายาทไปต�าหนักซือหรงท้ิงในเวลาไม่นาน  

เมือ่ถึงเวลาพลบค�า่พระพันปีมรีบัสัง่ให้จอูงิมาถ่ายทอดค�าสัง่ให้นางไปที่
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ต�าหนักหวงฉอืและอย่าได้พาคนตดิตามมาด้วยมากนกั

ดังนั้นอัครมเหสีจึงพาไปเพียงหว่านอิง เมื่อถึงต�าหนักหวงฉือ  

พระพันปีก็สนทนากับนางสองสามประโยคก่อนตรสัด้วยรอยย้ิม "อ้อใช่ 

อัครมเหสี วันนี้ข้าสั่งให้คนไปดูแลจัดการของเก่าๆ ไม่คิดว่าจะพบ 

เครื่องประดับสองชิ้นท่ีจักรพรรดิพระองค์ก่อนพระราชทานให้ข้าอยู่ที ่

ก้นหีบ แต่วัยอย่างข้าจะใส่เครื่องประดับก็ไม่เหมาะแล้ว เจ้าลองดูว่า 

พอใจหรอืไม่แล้วเอาไปใส่เถิด"

อคัรมเหสรีบีเอ่ย "เป็นถึงของท่ีจกัรพรรดิพระองค์ก่อนพระราชทานให้

พระพันปี หม่อมฉนัจะกล้าสวมใส่ได้อย่างไรเพคะ"

พระพันปีตรัส "แค่ปิ่นปักผมไม่กี่อันเท่าน้ัน" นางจูงมืออัครมเหสี  

"เจ้าตามข้าไปเลอืกดเูถิด"

เมือ่เข้าไปในห้องสมาธิ พระพันปีสัง่ให้ผูต้ดิตามทัง้ซ้ายขวาออกไป

ในทันที โดยให้ปิดประตูห้องไว้ หากไม่เรยีกก็ห้ามผูใ้ดเข้ามา

เมือ่รอบด้านไม่มคีนแล้ว พระพันปีกพ็ยักพเยิดให้อคัรมเหสเีดนิตาม

นางไปยังข้างหลงัม่านของห้องสมาธิ ก่อนตรสัอย่างจรงิจงัว่า "อคัรมเหสี 

ข้าใช้การเลอืกเครือ่งประดับเป็นข้ออ้างให้เจ้ามาท่ีน่ี เพราะคดิว่าในเมือ่เจ้า

เป็นอคัรมเหส ี ก็มบีางเรือ่งท่ีควรจะให้เจ้าได้รบัรู ้ตอนน้ีอันซุน่อ๋องกุมอ�านาจ

บรหิารราชกิจและกุมกองก�าลงัส�าคญั ฝ่าบาทพระวรกายอ่อนแอ ไร้ก�าลัง

ปกครอง ฝ่าบาทกับข้าก็อับจนหนทางถึงได้แต่งตัง้มูเ่จนิเป็นองค์รชัทายาท 

ตอนน้ีเดก็หนุม่ทีช่ือ่เล่อเยวีย่ทีอ่ยู่ในต�าหนกัเล่อชิง่ผูน้ัน้ เขาจะเป็นตวัจรงิ

หรอืตวัปลอมก็ไม่ส�าคัญ ทว่าเบือ้งหลงัเขามตีิง้หนานอ๋อง ตูเ้ซีย่นผูน้ี้มไิด้

โอหงัเท่ามูเ่หยียน เป็นเสอืซ่อนเลบ็อยู่ทีห่นานจวิน้ แต่จรงิๆ แล้วก�าลงั 

ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าอนัซุน่อ๋องเลย การแข่งขันระหว่างเล่อเยว่ีย 

กับองค์รชัทายาทในความเป็นจรงิก็คอืการแย่งชงิระหว่างติง้หนานอ๋องกับ
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อนัซุน่อ๋อง ทีข้่าพูดนัน้ชดัเจนพอแล้ว เจ้าเองก็น่าจะเข้าใจกระมงั" 

หวัใจของอคัรมเหสเีต้นตกึตกั "เสดจ็แม่ ใช้เสอืร้ายต่อกรกับหมาป่า 

กินเนือ้ หลงัจากหมาป่าตายแล้วเสอืร้ายจะหันมาแว้งกัดนายหรอืไม่เพคะ"

พระพันปีทรงพอใจมากทีอั่ครมเหสถีามอย่างมหัีวคดิ นางทอดถอนใจ

เอ่ยต่อว่า "เรือ่งน้ีอย่าเพ่ิงไปคดิเลย เจ้าคดิว่าตอนน้ีฝ่าบาทยังมทีางเลอืกอยู่

อกีหรอื"

อัครมเหสีไม่เอ่ยค�า

"นอกจากนีข้้ายังอยากให้เจ้าได้พบคนผูห้นึง่" พระพันปียกสองมอืขึน้

ปรบสองครัง้

สตรซีึง่สวมชดุนางก�านลัคนหนึง่เดนิออกมาจากหลังฉากบงัลมท่ีอยู่

ตรงมมุห้อง นางค�านบัพระพันปีและอคัรมเหสอีย่างนอบน้อม

พระพันปีตรสัถามอคัรมเหสด้ีวยรอยย้ิมว่า "เจ้าเดาซว่ิานางคอืใคร"

อัครมเหสียังคงไม่เข้าใจ

สตรนีางนัน้ค่อยๆ เงยหน้าขึน้มา ดวงหน้างดงามน้ันจงใจแสดงให้ดู

สงบและอ่อนน้อม ประกายแสงแปลกๆ วาบผ่านในดวงตารปูเมลด็ซิง่คูน่ัน้ 

"หม่อมฉนัไป๋รัว่ซานถวายบงัคมพระพันปีและอคัรมเหสเีพคะ"

พระพันปีตรัสด้วยรอยย้ิม "นางคือท่านหญิงฉู่หลิง"

อัครมเหสีตกตะลึง เหตุใดนางจึงมาปรากฏตัวท่ีนี่ได้

พระพันปีลูบมืออัครมเหสีเบาๆ เป็นการปลอบโยนและตรัสกับ 

ท่านหญิงฉูห่ลงิว่า "ท่าทีขององค์รชัทายาทเป็นอย่างไรบ้าง"

ท่านหญิงฉูห่ลงิย่อกายตอบ "วนันีอ้งค์รชัทายาทโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ  

ดูท่าทางจะระงับไว้ไม่ได้แล้วเพคะ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเฟิ่งถง 

น้องชายของราชครดููเหมอืนว่าจะไม่ดเีท่าไรนัก"

อัครมเหสีตกตะลึง
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พระพันปีตรัส "รั่วซานเอาใจใส่เรื่องของฝ่าบาทมาก ส่วนเร่ืองที่ 

องค์รชัทายาทเป็นบตุรนอกสมรสของอันซุน่อ๋องกไ็ด้นางมาบอกให้ทราบ 

อ้อใช่ นางยังมีความรู้ทางวิชาแพทย์อยู่นิดหน่อยจึงส่งต�ารับยามาให้  

เหน็ว่าน่าจะช่วยรกัษาอาการประชวรของฝ่าบาทได้ อคัรมเหส ี เจ้าอย่าได้

ท�าตวัเฉยชากับนาง ต่อหน้าผูอ้ืน่นางต้องแสร้งควบคมุองค์รชัทายาทไว้  

ในท่ีลบั เจ้าก็ถือว่านางเป็นพ่ีน้องเถิด"

'พ่ีน้อง' สองค�านี้ท�าให้อัครมเหสีระวังตัวโดยสัญชาตญาณ ทว่า 

เรื่องที่ท่านหญิงฉู่หลิงรักษาฝ่าบาทได้ท�าให้นางยินดีเหลือล้นจนรีบคว้า

แขนเสือ้ของท่านหญิงฉูห่ลงิเอาไว้ "เจ้ามตี�ารบัยาทีร่กัษาฝ่าบาทได้จรงิหรอื"

ท่านหญิงฉูห่ลงิหลบุตาลง "มารดาของหม่อมฉนัเชีย่วชาญวิชาแพทย์ 

ในสินเจ้าสาวของนางมีต�ารับยาโบราณท่ีรักษาโรคหายยากโดยเฉพาะ 

หม่อมฉนัเคยเรยีนมาบ้างเลก็น้อย ทว่าความหวังทีจ่ะรกัษาให้หายดไีด้ 

มเีพียงห้าส่วนเท่านัน้เพคะ"

มคีวามหวังท่ีจะรกัษาให้หายได้ถึงห้าส่วน! อคัรมเหสจีบัแขนของ

ท่านหญิงฉู่หลิงไว้แน่น "น้องหญิง หากเจ้าช่วยรักษาฝ่าบาทให้หายด ี

ได้จรงิๆ หากต้องการชวีติข้าก็ย่อมได้!"

ท่านหญิงฉู่หลิงแสร้งคุกเข่าลงในทันใด "ค�าพูดนี้ของอัครมเหส ี

หม่อมฉนัรบัไว้ไม่ไหวหรอกเพคะ"

พระพันปีและอคัรมเหสปีระคองนางขึน้มา อคัรมเหสรีูต้วัว่าเมือ่ครู่

ตืน่เต้นไปหน่อย จงึพยายามเก็บอาการแล้วกล่าวขอบคณุด้วยน�า้ใสใจจรงิ 

"ได้ยินมานานแล้วว่าท่านหญิงฉูห่ลงิเป็นสตรทีีน่่าทึง่ วันน้ีข้าเพ่ิงจะเข้าใจ

ความหมายอย่างแท้จรงิ สิง่เหล่าน้ีทีเ่จ้าท�าเพ่ือฝ่าบาท ข้าจะจดจ�าไปชัว่ชวิีต

อย่างแน่นอน"

ท่านหญิงฉู่หลิงกล่าว "สิ่งเหล่าน้ีหม่อมฉันเพียงท�าไปตามหน้าท่ี
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เท่าน้ันเพคะ แม้ว่าหม่อมฉนัจะเป็นเพียงสตร ีแต่ก็ไม่อยากเหน็รากฐาน 

ทีค่งอยู่มาเนิน่นานถูกคนช่วงชงิไป เมือ่ครัง้บดิาของหม่อมฉนัยังมชีวิีตอยู่ 

มกัจะสอนหม่อมฉนัว่าเมือ่เสาหลกัโปร่งใสและเท่ียงธรรม จงึจะท�าให้ราษฎร

ผาสกุได้ และโดยส่วนตวั หม่อมฉนัเองก็มเีหตุผลท่ีจะท�าเช่นน้ีเพคะ"

พระพันปีพยักหน้าเลก็น้อย "ในวังมหีตูามากมายนัก เจ้าคงไม่สะดวก

จะรัง้อยู่ท่ีนีน่าน รบีไปเสยีเถอะ"

ท่านหญิงฉูห่ลงิค�านบัลาอย่างแช่มช้อย พระพันปีขยับขวดหยกท่ีอยู่

บนชั้นวางของ บนพ้ืนพลันปรากฏทางลับสายหน่ึง ทางลับนี้ทะลุไปยัง 

หอพระของต�าหนกัซอืหรง ทว่าเฉนิไท่เฟยท่ีอยู่ต�าหนักซอืหรงกลับไม่รู้เลยว่า

มเีส้นทางลบันีอ้ยู่

หลังจากท่านหญิงฉู่หลิงไปแล้ว พระพันปีก็ปิดเส้นทางลับและ 

ตรสัถามว่า "เจ้าคดิว่าท่านหญิงผูน้ี้เป็นอย่างไร"

"มไีหวพรบิเหนือใคร ฉลาดหลกัแหลม ต้องขอบคณุนางแล้วเพคะ" 

อคัรมเหสชีะงกัไปครูห่นึง่ ก่อนจะเอ่ยถามอย่างแปลกใจ "เสดจ็แม่เพคะ 

เหตุผลส่วนตวัท่ีนางช่วยเหลอืฝ่าบาทคอือนัใดหรอืเพคะ"

พระพันปีตรสั "เดมิทีนางคดิว่าทีบ่ดิามารดาถูกลอบสงัหารเป็นเพราะ

เล่อเยว่ีย แต่สดุท้ายกลบัพบว่าเป็นองค์รชัทายาท เพราะภรรยาของเจิน้ซอ๋ีอง 

รู้ความลบัเรือ่งชาตกิ�าเนิดขององค์รชัทายาทเข้า"

อคัรมเหสกีล่าวอย่างตกใจ "อันซุน่อ๋องพ่อลกูกล้าลอบสงัหารจว้ินอ๋อง

ด้วยกัน? บังอาจเกินไปแล้ว แล้วท่านหญิงยังแสร้งท�าเป็นคล้อยตามไปกับ

องค์รชัทายาทผูน้ัน้ได้อกี"

"เจ้าย่อมต้องนับถือนาง เกรงว่าเจ้ากับเหล่าชายาในต�าหนักใน

รวมกันยังสูน้างมิได้" พระพันปีตรสัพลางช�าเลอืงมองอคัรมเหสท่ีียืนนิง่งนั 

ก่อนจะส่ายหน้าและกล่าวอย่างทอดถอนใจว่า "เจ้าน่ะ วันหลังจะต้อง
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ระมัดระวังให้มาก"

อคัรมเหสกีล่าวทันท ี "หม่อมฉนัจะระมดัระวงั ดแูลน้องสาวคนนีใ้ห้ดี 

และจะไม่ให้ผูอ้ืน่จบัได้เพคะ"

นางคดิว่าถ้อยค�าประโยคน้ีกล่าวได้ฉลาดนัก ทว่าท่าทีของพระพันปี

กลบัย่ิงระอาใจ "เฮ้อ อคัรมเหส ีค�าบางค�าแม้ไม่พูดก็ควรกระจ่างแจ้งแก่ใจ 

เหตใุดเจ้าถึงไม่เข้าใจ หากท่านหญิงผูน้ี้เป็นชายาของฝ่าบาทล่ะก็ เกรงว่า 

ไม่ถึงหน่ึงเดอืน ต�าแหน่งอคัรมเหสขีองเจ้าก็ยากจะรักษาไว้แล้ว ต่อกรกับ

นางก็เหมอืนกับต่อกรกับเล่อเยวีย่ผูน้ัน้ นางมแีผนการของนาง พวกเราเอง 

ก็มสีทิธ์ิของพวกเราทีเ่หนอืกว่า เจ้าจงจ�าค�าพูดนีไ้ว้ก็พอ"

อคัรมเหสพียักหน้าอย่างเข้าใจ นางพบว่ามเีรือ่งมากมายนกัท่ีนบัวนั

นางย่ิงไม่เข้าใจ

เมื่อถึงวันพิธีหยดเลือดนับญาติ ขุนนางท้ังฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู ๊

ต่างจดัแถวเรยีงล�าดับกันอยู่บรเิวณด้านหน้าศาลบรรพกษตัรย์ิในปลาย

ยามห้า อันซุ่นอ๋องและติ้งหนานอ๋องมาถึงในต้นยามเหม่า เก้ียวของ 

อ๋องท้ังสองต่างมาถึงประตูเฉิงเทียนในเวลาเดียวกัน หลังลงจากเก้ียว 

จึงเดินมาพร้อมกัน อันซุ่นอ๋องสวมชุดอ๋องสีน�้าตาลปักลายนกกระเรียน

เกาะก่ิงสน ส่วนต้ิงหนานอ๋องสวมชุดอ๋องสีม่วงปักลายนกกระเรียนบิน

เหนือเมฆ ทัง้สองคนพูดคยุและหัวเราะกันเบาๆ มาตลอดทาง จนมาหยุด

ยืนอยู่หัวแถวของเหล่าขุนนาง

ไม่นานนักองค์รชัทายาทก็เสด็จมาถึงด้วยท่าทางสุขุม ทัง้ยังสนทนา

กับติง้หนานอ๋องไม่ก่ีประโยคด้วยรอยย้ิม

มีเพียงเล่อเยว่ียท่ียังไม่ปรากฏตัว

กลางยามเหม่า เมื่อราชครูมาถึงก็เกิดความวุ่นวายท่ามกลาง 



16 วาสนาจักรพรรดิมังกร 4

เหล่าขนุนาง หลงัจากจกัรพรรดพิระองค์ปัจจบุนัขึน้ครองราชย์ ราชครเูฝิงอู๋ 

ก็ปรากฏตวัน้อยครัง้นกั กระท่ังพิธีแต่งตัง้องค์รชัทายาทก็ไม่มาเข้าร่วม แต่

วันนีเ้ขาถึงกับออกมาร่วมงาน หลายปีมานีร้ปูโฉมของเฝิงอู๋ไม่เคยเปลีย่นไป

เลย ยังคงดเูหมอืนไม่ถึงวยัสามสบิ สวมชดุคลมุนกัพรตแขนกว้าง ในมอื

ถือแส้หางม้า เฝิงอูเ๋ดนิมายังเบือ้งหน้าอนัซุน่อ๋องและติง้หนานอ๋อง ท�าเพียง

ผงกศรีษะเลก็น้อยเป็นการทักทาย จากน้ันก็ไปยืนท่ีหวัแถวอกีด้านหน่ึง

นบัต้ังแต่สมยัจกัรพรรดิพระองค์ก่อนเขาก็เรอืงอ�านาจโดยไม่มผีูใ้ด

เทยีบได้ กระทัง่เข้าเฝ้าจกัรพรรดก็ิไม่ต้องถวายบงัคม ท�าให้ในหมูข่นุนาง 

มผีูท่ี้รูส้กึขดัหูขดัตามากมายทีเดยีว

แต่ไรมาราชวงศ์อิงเลื่อมใสศาสตร์แห่งเต๋า หลังจากจักรพรรดิ 

เฟ่ิงเสยีงครองราชย์ก็ย่ิงศรทัธามากขึน้ เหล่าบณัฑิตของส�านักหร ู (ข่งจือ่) 

เป็นกังวลมาโดยตลอด ทว่าจวนราชครอู�านาจคบัฟ้า ขุนนางทีอ่อกหน้า

ทดัทานล้วนไม่มจีดุจบทีดี่ ท�าได้เพียงลอบถกเถียงกันว่าวิชาเต๋าจะเป็นภัย

ต่อแผ่นดิน เมื่อจวนราชครูและอันซุ่นอ๋องหนุนผู้ที่มิใช่คนของสกุลเหอ

โดยตรงข้ึนสูต่�าแหน่งองค์รชัทายาทอย่างเปิดเผย ขุนนางจ�านวนไม่น้อย 

ก็แหงนมองฟ้าและทอดถอนใจว่าวันทีร่าชวงศ์นีส้ญูสิน้แผ่นดนิคงอกีไม่นาน

แล้ว คดิไม่ถึงว่าจู่ๆ  ฝ่าบาทและต้ิงหนานอ๋องจะกลบัสนบัสนุนเดก็หนุ่ม 

ผู้ท�าตัวน่าสงสัยท่ีมาจากส�านักเต๋าคนหนึ่งและบอกว่าเป็นสายเลือด 

เชือ้พระวงศ์

เหล่าขุนนางต่างเห็นพ้องว่าเล่อเยว่ียกับองค์รัชทายาทก็เหมือน 

การประลองทีห่มากด�ากินหมากด�า*

พวกเขาที่บ้างรู ้สึกท้อแท้บ้างรู ้จักรักษาตัวรอดต่างคิดไปใน 

ทางเดียวกันว่าจะน่ิงเฉย คอยชมความครึกครื้นเป็นพอ

* หมากด�ากินหมากด�า ฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการที่มิชอบมาบังคับหรือคุกคามอีกฝ่ายที่ใช้วิธีเดียวกัน
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ราชครูมาถึงได้ไม่นาน ขบวนเสด็จของจักรพรรดิก็ค่อยๆ มาถึง  

องค์รัชทายาท อันซุ่นอ๋อง ต้ิงหนานอ๋อง และเหล่าขุนนางต่างคุกเข่า 

โขกค�านบัรบัเสดจ็ มเีพียงเฝิงอูท่ี๋ยังคงยืนอยู่ทีเ่ดมิ

เหอเสาอยู่ในชุดคลุมพญาหงส์แขนกว้างสีด�าแดง ใบหน้าที่อยู่

หลังมงกุฎม่านมุกดูเหมือนจะมีสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อย เขาเข้าไปใน 

ศาลบรรพกษตัรย์ิ คกุเข่ากราบป้ายวิญญาณของจกัรพรรดไิท่จู ่จกัรพรรด ิ

ไท่จง รวมถึงจกัรพรรดพิระองค์ก่อนๆ และจดุธูปสักการะ เหล่าขุนนางยังคง

ไม่เห็นเล่อเยวีย่โผล่หน้ามา จงึอดไม่ได้ทีจ่ะลอบคาดเดาเอาเองว่าหากมใิช่ 

เดก็หนุม่ผูน้ี้ก�าลงัวางท่าโอหัง ก็คงเป็นเพราะฝ่าบาทมแีผนการอย่างอืน่

เมื่อเหอเสากราบไหว้เสร็จก็ตรัสถามผู้ติดตามท้ังซ้ายขวาว่า  

"เล่อเยว่ียอยู่ท่ีใด"

ไป๋กงกงกล่าว "ทลูฝ่าบาท เพราะฐานะของเล่อเยวีย่ไม่กระจ่าง จะให้

อยู่ทีน่ีข่ณะพระองค์สกัการะศาลบรรพกษตัรย์ิน้ันไม่ใคร่เหมาะสม จงึให้

คกุเข่ารอเรยีกตวัอยู่ทีน่อกประตหูวาชงิพ่ะย่ะค่ะ"

เหอเสาตรัส "เรียกเขาเข้ามาโดยเร็ว"

เล่อเยว่ียคุกเข่าอยู่นอกประตหูวาชงิเกือบสองชัว่ยาม หากมใิช่เพราะ

เจาหยวนใช้วิชาเวทคลายเส้นและกระตุ้นโลหติทีเ่รียนจากซางจิง่มาช่วย

เอาไว้ เกรงว่าตอนนีเ้ขาก็คงเดนิไม่ไหวแล้ว

ในทีส่ดุก็เหน็เงาร่างของไป๋กงกงเร่งฝีเท้าเดนิมา เล่อเยว่ียรูส้กึราวกับ

ได้รบัอภยัโทษจงึถอนหายใจแล้วเอ่ยว่า "จะอยู่ในราชส�านักได้ จ�าเป็นต้อง 

มสีองขาทีแ่ข็งแรงสนิะ"

หลนิชิง่ปลอบเขา "ตอนน้ีคุกเข่าไปก่อน วนัหลังผู้อืน่กจ็ะได้คกุเข่า

ให้เจ้าแล้ว"

เล่อเยว่ียคดิในใจว่าข้าไม่อยากคกุเข่าให้ผูอ้ืน่ และก็ไม่อยากให้ผูอ่ื้น
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คกุเข่าให้ข้า

ไป๋กงกงเดินมาถึงตรงหน้าเขาและถ่ายทอดค�าส่ัง เล่อเยว่ียถึงได้ 

ลุกขึน้และรบีตามอกีฝ่ายไปยังศาลบรรพกษตัรย์ิ

เมื่อเล่อเยวี่ยปรากฏตัวท่ามกลางสายตาของเหล่าขุนนาง ความ

โกลาหลก็ปรากฏข้ึนอย่างเงยีบๆ

ในช่วงหลายวันมานีม้ข่ีาวลอืเก่ียวกับเล่อเยว่ียมากมายนบัไม่ถ้วน 

บรรดาขุนนางต่างได้ยินมาไม่น้อย ทว่าพอได้เห็นจริงๆ ก็พบว่าเล่อเยว่ีย

เป็นเพียงเดก็หนุม่ทีอ่ายุสบิเจด็สบิแปดคนหน่ึงเท่านัน้ คิว้เรยีวดจุกระบี่ 

สองข้างคมชดั ทัว่ทัง้ร่างแผ่กลิน่อายอย่างชาวชนบทธรรมดาๆ เขาสวม 

ชดุคลมุยาวผ้าไหมสม่ีวงอ่อน เข้าคูกั่บเก้ียวหยก ทุกอย่างทีป่ระดบัอยู่บนตวั

ราวกับว่าหยิบยืมมา ชายเสือ้ของชดุคลมุยาวค่อนข้างยาว ไม่เหมาะกับ

การก้าวเดนิท่ีรวดเรว็ราวกับจะเหาะเหนิของเขา เล่อเยว่ียเดนิตามไป๋กงกง

ไปด้วยจงัหวะก้าวสะเปะสะปะจนถึงด้านล่างบนัไดหยก ก่อนจะคกุเข่าลง

โขกศีรษะให้ฝ่าบาท กิริยามารยาทดูเงอะงะ จนเหล่าขุนนางที่มองด ู

ต่างลอบส่ายหน้าในใจ

เฝิงอู๋กล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "จอมยุทธ์น้อยเล่อมาในครั้งน้ี

เตรียมการระแวดระวังมากมายทีเดียว ช่างละเอียดรอบคอบนัก"

เล่อเยวี่ยหัวเราะร่า "ราชครูชมเกินไปแล้วขอรับ"

ทีด้่านหลงัฝ่ังซ้ายมอืของเขามเีจาหยวนยืนอยู่ ส่วนฝ่ังขวามอืเป็น

หลินชิ่ง อิ้งเจ๋ออยู่ตรงกลาง ตู้หรูยวนยังให้ซางจิ่งมากับพวกเล่อเยว่ีย 

โดยเฉพาะ โดยหมอบนอนอยู่บนบ่าของเจาหยวน

เหล่าขนุนางทีอ่ยู่ในทีน้ี่มองไม่เหน็พวกมนั เหน็ก็แต่ราชครผููห้ยิง่ผยอง

มาแต่ไหนแต่ไรกล่าววาจาถากถางเล่อเยว่ียอย่างไม่อาจทนสงบนิง่ได้ ส่วน

เล่อเยว่ียกต็อบได้จองหองนกั ดูท่าว่าเด็กหนุ่มผูน้ีจ้ะไม่ธรรมดาอย่างท่ีเหน็
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ภายนอกจริงๆ เหล่าขนุนางต่างกระปรีก้ระเปร่าขึน้มาและมองดอูย่างตืน่เต้น

เหอเสาลกุข้ึนยนืจากทีป่ระทบั "นบัตัง้แต่เราสืบทอดบลัลังก์ก็ท�าตวั 

ไม่เอาไหน อกีทัง้ไร้ทายาทสบืทอด ท�าให้ละอายใจต่อดวงวิญญาณของ

จกัรพรรดไิท่จู ่ จกัรพรรดไิท่จง และจกัรพรรดพิระองค์อืน่ๆ ย่ิงนัก โชคด ี

ท่ีได้เหอเจินที่เอื้ออารีมีคุณธรรมเป็นองค์รัชทายาท เราจึงรู้สึกโล่งใจ 

แน่นอนว่าเม่ือได้ยินว่ามีสายเลือดเชื้อพระวงศ์สกุลเหอหลงเหลืออยู่ใน

หมูส่ามญัชน เราตกใจและยินดเีหลอืล้น คดิว่าบรรพกษตัรย์ิปกปักคุม้ครอง 

จงึสัง่ให้หนานจว้ินอ๋องตูเ้ซีย่นไปตามหาพากลบัมา และเพ่ือไม่ให้ผดิพลาด

จึงได้จัดพิธีพิสูจน์ต่อหน้าป้ายวิญญาณของจักรพรรดิไท่จู่ จักรพรรดิ 

ไท่จง รวมถึงจกัรพรรดิพระองค์ก่อนๆ เหล่าขนุนางล้วนเป็นพยาน หวังว่า 

บรรพกษตัรย์ิจะคุม้ครองเราให้ก�าจดัตวัปลอม แยกแยะได้กระจ่างและ

ถูกต้อง รบัสายเลอืดสกุลเหอทีแ่ท้จรงิเข้าสูร่าชวงศ์"

ทุกคนท่ีอยู่ ณ ที่น้ียกเว้นเฝิงอู๋ต่างโขกศีรษะค�านับอีกครั้ง

เหอเสาตรสั "ในเมือ่วันน้ีราชครเูฝิงอูอ๋ยู่ท่ีนี ่ พิธีพิสจูน์ในครัง้น้ีกใ็ห้

ราชครเูป็นผูด้�าเนนิเถิด"

เฝิงอู๋ค้อมกายน้อมรับบัญชา

เล่อเยวี่ยเดินขึ้นบันไดหยกตามหลังเฝิงอู๋ ไป แต่เพ่ิงจะเหยียบ 

บนขัน้ทีส่อง จู่ๆ  เจาหยวนท่ีอยู่ด้านหลงัก็ลอยกระเดน็อย่างรนุแรงและ 

กลิง้ล้มไปบนพ้ืน

อิง้เจ๋อทีอ่ยู่ด้านหลงัเล่อเยว่ียเอ่ยขึน้ "อย่าหนัหลงั เดนิต่อไปข้างหน้า"

เล่อเยว่ียได้ยินดังน้ันจงึเดินขึน้บนัไดไปต่อทลีะก้าว เจาหยวนท่ีอยู่

ด้านล่างบนัไดพยายามลกุขึน้และเห็นเฟ่ิงถงยืนมองอยู่กลางอากาศ

หลนิชิง่กระโดดโหยงขึน้มา "เจ้าหงส์น้อย เป็นเจ้าเล่นสกปรกจรงิๆ 

ด้วย!"
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เฟ่ิงถงยกมมุปาก "เปล่า ข้าแค่มาชมความครกึครืน้ เลยถือโอกาส 

ดสูกัหน่อยว่าน้องเจาจะผ่านด่านศาลบรรพกษตัรย์ินีไ่ด้หรอืไม่ ดทู่าจะยัง

ไม่ได้สนิะ"

ท่ามกลางแสงอรุณ รูปสลักพญาหงส์ขนาดมหึมาท่ีอยู่ภายใน 

เปล่งประกายเรืองรอง แผ่เป็นปราการแข็งแกร่งคลุมศาลบรรพกษัตริย์ 

เอาไว้

เจาหยวนเดินไปข้างหน้า ครั้นมันเหยียบลงบนบันไดหยกก็ถูก

ปราการแสงดีดกระเด็นออกไปอีกครั้งทันที

เฟ่ิงถงเอ่ยด้วยรอยยิม้ "ฝ่าบาทสัง่ให้พวกข้าไม่ต้องใส่ใจ เพราะว่า 

ต่อให้พวกเจ้าเข้าวังมา สิง่ทีอ่ยู่ในศาลบรรพกษตัรย์ิ บนแท่นบชูา และ 

เป็นท่ีบูชากราบไหว้ก็ยังคงเป็นเทพพญาหงส์อย่างพวกข้า รูปสลักใน 

ศาลบรรพกษัตริย์ได้รับธูปบูชานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นจิตแห่งเทพ  

บุคคลต่างเผ่าที่ไม่ได้รับการยอมรับล้วนไม่อาจเหยียบย่างเข้ามาใน 

ศาลบรรพกษัตริย์ได้ น่ีมิใช่พลังเวทของพวกข้าเทพพญาหงส์ แต่คือ 

ความศรทัธาและการบชูาของมนษุย์" 

มันก้มมองเจาหยวนท่ีอยู่ข้างล่าง

เจาหยวนค่อยๆ ลุกขึ้นมาอีกครั้ง ในใจมันรู้สึกถึงความอัปยศ 

อย่างสุดซึ้ง

นี่เป็นครั้งแรกที่มันได้ลิ้มรสความอัปยศจากการถูกกีดกันเพราะ 

ไม่เป็นท่ียอมรบัในฐานะเทพผูพิ้ทักษ์ ความหนาวเหนบ็ของความเสยีใจ

กับไฟร้อนของโทสะโอบล้อมร่างของมัน หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่าง 

น่าประหลาด ก่อนจะห่อหุ้มมกุมงักรเอาไว้

หลนิชิง่เองก็ไร้หนทางช่วย ปราการแสงนีเ้กดิขึน้จากการทีเ่ชือ้พระวงศ์

ของมนุษย์ละทิง้มงักรหนัมาบชูาหงส์ ตัวนางเดินผ่านไปได้ แต่ไม่อาจช่วย 
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เจาหยวน

นางมองไปทางเล ่อเยว่ียที่ ยืนอยู่บนบันไดหยกหน้าประตู 

ศาลบรรพกษัตริย์ มีเพียงต้องให้เล่อเยว่ียกลายเป็นจักรพรรดิและ 

ตัง้รูปสลกัมังกรบนแท่นบชูาแทนท่ีหงส์ ปราการแสงนีจ้งึจะหายไป มเีพียง

เช่นนีเ้ทพมงักรผูพิ้ทักษ์ถึงจะกลบัมารุง่โรจน์ได้อกีครัง้อย่างแท้จรงิ

เล่อเยว่ียยืนหนัข้างอยู่หน้าประตูศาลบรรพกษตัรย์ิพลางช�าเลอืงมอง

เจาหยวนที่ถูกปราการแสงดีดออกไป หูยังได้ยินเฟิ่งถงกล่าวเยาะเย้ย  

มอืเล่อเยว่ียก�าหมดัแน่นอย่างเหลอือด ซางจิง่จากท่ีก่อนหน้านีอ้ยู่บนบ่า

ของเจาหยวนมานอนหมอบอยู่บนบ่าของเขาแทน พร้อมเอ่ยปากเตือนว่า 

"เจ้าหนุ่ม หากเจ้าลงมือตอนนี้ ไม่เพียงจะช่วยไม่ได้ กลับกันอาจท�าให้ 

การใหญ่ยืดเย้ือได้"

เจาหยวนยืนอยู่ด้านล่างบันได เงยหน้ามองเล่อเยว่ียจากไกลๆ

แม้เจาหยวนจะเป็นเพียงมงักรตวัหนึง่ ทว่ามคีณุธรรมน�า้มติร เป็น

เสมอืนพ่ีน้องทีด่ต่ีอกันมาโดยตลอด ตดิตามเขาไปทุกหนแห่ง พยายาม 

ท�าทุกอย่าง และให้สญัญาเสมอว่า 'ข้าจะแขง็แกร่งข้ึน ข้าจะช่วยเจ้า'

ทว่าเวลาน้ีเขาท่ียืนอยู่ตรงนี้กลับไม่อาจท�าให้เจาหยวนมายืนอยู่

เคียงข้างได้ เล่อเยว่ียช�าเลอืงมองรปูสลกัพญาหงส์ขนาดมหมึาทีอ่ยู่ภายใน

ศาลบรรพกษัตริย์อย่างเยือกเย็น และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้อง 

ท�าลายมนัด้วยมอืของตวัเองให้ได้

เฝิงอู๋ ท่ียืนอยู่ข้างในริมฝีปากผุดรอยย้ิมเย้ยหยันขึ้นมาบางๆ  

"จอมยุทธ์น้อยเล่อ เหตุใดจึงนิ่งงันไปเสียเล่า"

อิง้เจ๋อเอามอืไพล่หลงัด้วยท่าทางเกียจคร้าน ก่อนเอ่ยอย่างเนิบช้าว่า 

"ของเดก็เล่นพวกนีขั้ดหขัูดตานกั น่าตใีห้แตกย่ิง"

ซางจิง่ยังไม่ทนัจะย้ังไว้ อิง้เจ๋อก็สะบดัแขนเส้ือ 'เพล้ง' ปราการแสง
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ปริแตกและเกิดลมพายุโหม ทุกคนต่างยืนไม่มั่น เหล่าขุนนางตกตะลึง  

ป้ายวิญญาณของจกัรพรรดพิระองค์ก่อนๆ ต่างโยกไหว เศษไม้ชิน้ใหญ่ 

ร่วงหล่นลงมาจากหลงัคาของศาลบรรพกษตัรย์ิ

ขนัทีน้อยหลายคนกลุกุีจอเข้าไปประคองเหอเสา เฝิงอูแ๋ละเฟ่ิงถง 

กลบัเผยรอยย้ิมยินดอีอกมา

หลนิชิง่เข้าใจในทันใด นางกระทืบเท้าพลางเอ่ย "จบเห่ มงักรเฒ่า 

ถูกหลอกให้ตดิกับแผนย่ัวยุแล้ว!"

ในกลุม่ขนุนางมคีนร้องตืน่ตกใจ "ทณัฑ์สวรรค์ นีค่อืทัณฑ์สวรรค์! 

จกัรพรรดไิท่จูแ่ละจกัรพรรดไิท่จงทรงส�าแดงฤทธ์ิแล้ว!"

"เล่อเยว่ียผูน้ีจ้ะต้องเป็นโจรท่ีแอบอ้างมาก่อกวนราชวงศ์เป็นแน่!"

"จกัรพรรดไิท่จงและจกัรพรรดไิท่จูท่รงไม่ยอมให้มผู้ีใดมาแอบอ้าง

เป็นเชือ้พระวงศ์ จงึส�าแดงฤทธ์ิพิโรธแล้ว!"

องค์รชัทายาทคุกเข่าลงกับพ้ืน "ขอจกัรพรรดิไท่จูแ่ละจกัรพรรดไิท่จง

โปรดระงบัโทสะ เสดจ็พ่อ สวรรค์ลงทัณฑ์แล้ว โปรดจบักุมตวัเล่อเยว่ียผูน้ัน้

ออกไปทางประตูอู่เหมิน สับร่างประจาน เพ่ือระงับไฟโทสะของสวรรค์ 

เบือ้งบนและบรรพกษตัรย์ิเถิดพ่ะย่ะค่ะ!"

เหอเสาผละจากเหล่าขนัทท่ีีประคองและฝืนยืนด้วยตนเอง คดิในใจว่า

หรอืเรือ่งทีเ่ราท�าจะไม่เป็นทีย่อมรบัของสวรรค์และบรรพบรุษุจรงิๆ?

เขาร้องตะโกนเสียงดัง "ใครก็ได้ จับเล่อเยวี่ยไว้!"

ค�าว่า 'จับไว้' เพ่ิงจะออกจากปาก ทันใดน้ันเองก็มีสายฟ้าจาก 

กลางอากาศฟาดลงมาตรงหน้าทหารองครักษ์ที่ก�าลังจะกรูเข้ามา  

ขณะเดียวกันเจาหยวนที่อยู่ด้านล่างบันไดก็กลายร่างเป็นมังกรสีทอง

ทะยานขึน้ไปบนฟ้า ราวกับจะยึดครองสวรรค์ท้ังเก้าชัน้

มังกรทองร้องค�ารามเสียงดังกังวาน สายลมพัดพาเมฆด�าทะมึน 
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ออกไป ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ลมสงบ แผ่นดินนิ่งสงบ ศาลบรรพกษัตริย์ 

ก็หยุดสัน่ไหว ท่ามกลางผนืฟ้าสคีราม แสงอรณุสทีองสาดส่องลงมาตกลง

บนร่างของเล่อเยว่ียท่ียืนอยู่หน้าศาลบรรพกษตัรย์ิ

เหอเสา องค์รชัทายาท รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ ณ ท่ีน้ีต่างก็ค่อยๆ  

ตัง้สตแิละยืนให้มัน่ พวกเขามองไม่เหน็มงักรสทีอง และไม่ได้ยินเสยีงมงักร

ค�าราม ทว่าพวกเขามองเห็นเล่อเยว่ียที่ยืนอยู่บนบันไดหยกท่ามกลาง 

แสงสว่างเปล่งประกาย ราวกับว่าแสงอรณุสทีองจางๆ ได้กลายเป็นชดุคลุม

มงักร ล�าแสงสรีุง้ท่ีสะท้อนหกัเหจากกระเบือ้งแก้วของศาลบรรพกษตัริย์ 

เป็นพระมาลาของจกัรพรรดิ

ติ้งหนานอ๋องจัดระเบียบอาภรณ์ก่อนจะคุกเข่าลงกับพ้ืน "ฝ่าบาท 

ตามความเห็นอนัโง่เขลาของกระหม่อม นีม่ใิช่ทัณฑ์สวรรค์ แต่เป็นเมตตา

จากเบือ้งบน เป็นลางดท่ีีจกัรพรรดไิท่จู ่ จกัรพรรดิไท่จง รวมถึงจกัรพรรดิ

พระองค์ก่อนๆ ส�าแดงฤทธ์ิอ�านวยพรพ่ะย่ะค่ะ"

องค์รัชทายาทหน้าเปลี่ยนสี "เกิดลมพายุคลั่งมืดฟ้ามัวดิน  

ศาลบรรพกษตัรย์ิสัน่สะเทือน ป้ายวิญญาณของบรรพบรุษุพิโรธสัน่ไหว  

นี่เรียกว่าลางดีหรือ"

ติง้หนานอ๋องกล่าว "เกิดพายุแผ่นดนิไหว เป็นเพราะสวรรค์เบือ้งบน

และดวงวิญญาณของบรรพกษัตริย์รับรู ้ได้ถึงการนี้ จากนั้นสวรรค ์

จึงส่งนิมิตหมายมงคลลงมา แสงแห่งโชคเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคล 

ท�านายได้ว่าแผ่นดินต้าอิงจะต้องรุง่เรอืงอีกครัง้เป็นแน่ กระหม่อมขอแสดง 

ความยินดต่ีอฝ่าบาทด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

เหอเสาเผยให้เห็นท่าทีปีติยินดี เขากระแอมเล็กน้อยก่อนจะมอง 

เล่อเยว่ียท่ีอยู่ข้างกาย ในท่ีสดุในใจก็สงบลง

อันซุ่นอ๋องก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งและเอ่ยว่า "ข้าเคยได้ยินว่า 
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ติง้หนานอ๋องไม่เชือ่เรือ่งเทพผปีีศาจ เหตุใดวันนีจู้่ๆ  ถึงได้มคีวามเห็นเช่นน้ี

เล่า"

ติง้หนานอ๋องแย้มย้ิม "กระหม่อมไม่เชือ่เรือ่งเทพผปีีศาจ แต่เชือ่ใน

สวรรค์พ่ะย่ะค่ะ"

เหอเสาแย้มสรวลและตรัสว่า "ไม่เชื่อเรื่องเทพผีปีศาจแต่เชื่อใน

สวรรค์เป็นถ้อยค�าท่ีดนัีก! ทีตู้่อ๋องกล่าวมเีหตุผล"

อนัซุน่อ๋องรวบชดุและคุกเข่าลง "ฝ่าบาท เล่อเยว่ียแปลกประหลาด 

ผดิปกต ิจะต้องมใิช่สายเลอืดเชือ้พระวงศ์แน่ ตอนอยู่ทีเ่มอืงจิว่อี ้กระหม่อม

เหน็เขาใช้มงักรปีศาจท�าวิชาอาคม มอมเมาราษฎร คนผูน้ี้จะปล่อยท้ิงไว้

ไม่ได้เดด็ขาดพ่ะย่ะค่ะ หากฝ่าบาททรงเห็นแก่คณุธรรมจะไว้ชวิีตเขาก็ได้ แต่

ต้องเนรเทศออกไปนอกด่านและอย่าให้หวนคนืราชส�านักตลอดชวิีต"

เหอเสาตรัส "มูอ๋่องมใีจภักด ีเราย่อมรู ้แต่ตอนนีส้ถานการณ์แบ่งเป็น

สองฝ่าย แต่ละคนยึดถือค�าพูดของตน คนหนึง่บอกเป็นลางร้าย คนหนึง่

บอกเป็นลางด ีเราเองก็ไม่อาจตดัสนิได้ มเีพียงรอหลงัจากพิสูจน์แล้วเท่านัน้

จงึจะรู ้ เรามพีระราชโองการแต่แรกแล้วว่าหากเล่อเยว่ียหลอกลวงว่าเป็น 

สายเลอืดเชือ้พระวงศ์ ให้ลากตวัออกทางประตอููเ่หมนิ ด�าเนนิโทษประหาร

โดยการสบัร่างและน�ากระดูกไปแขวนไว้ทีป้่อมเมอืงหน่ึงเดอืน เพ่ือมใิห้

เอาเป็นเย่ียงอย่าง หรอืขนุนางมูส่งสยัว่าเราจะกล้าปกป้องเล่อเยวีย่ต่อหน้า

ป้ายวิญญาณของบรรพบรุษุ?"

อันซุ่นอ๋องโขกศีรษะ "กระหม่อมมิกล้าพ่ะย่ะค่ะ"

เหอเสาตรัสต่อ "อกีอย่าง เรือ่งท่ีเล่อเยว่ียใช้มงักรปีศาจร่ายวิชาอาคม

เกรงว่าจะเป็นข่าวลอื เบือ้งหน้ารปูสลกัเทพพญาหงส์ในศาลบรรพกษตัริย์ 

ก็มีราชครูอยู่ ถึงมีมังกรอยู่บนโลกจริงๆ แล้วจะก่อความวุ่นวายที่นี่ 

ได้อย่างไร"
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อันซุ่นอ๋องไม่กล่าววาจาอีก

ปราการแสงของเทพพญาหงส์กลบัมาเป็นดังเดมิ เล่อเยว่ียมองข้ึนฟ้า 

เห็นเจาหยวนที่อยู่ในร่างคนยืนอยู่บนยอดเมฆลิบๆ มองมาทางนี้จาก 

นอกปราการแสง

แม้จะเข้าศาลบรรพกษัตริย์ไม่ได้ และแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีคน 

สกัการะ แต่มนัคอืเทพผูพ้ทัิกษ์ของเล่อเยว่ีย มนัจะต้องช่วยเขาให้ได้

พิธีพิสจูน์สายเลอืดเริม่ต้นอย่างเป็นทางการ ไป๋กงกงยกถาดใบหน่ึง

เข้ามา ด้านบนมชีามหยกซึง่บรรจนุ�า้สะอาดวางอยู่ และก็มมีดีด้ามเลก็ 

วางอยู่บนผ้าต่วนสเีหลอืง

เหอเสาหยิบมดีขึน้มา ขณะจะลงมอืกรดีน้ิว จู่ๆ  เฝิงอูก็๋เอ่ยขึน้มาว่า 

"ช้าก่อนพ่ะย่ะค่ะ" และเดินเข้ามายกชามหยกข้ึน "ฝ่าบาท เพ่ือป้องกัน 

เหตุผิดพลาด ทางท่ีดีน�้าในชามควรเปลี่ยนเป็นน�้าค้างสวรรค์ที่อยู่นอก 

แท่นบชูา ดหีรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ"

จกัรพรรดิพระองค์ก่อนๆ ของราชวงศ์อิงเลือ่มใสในวิชาเต๋า ทีน่อก

ศาลบรรพกษตัรย์ิจงึมรีปูสลกันกกระเรยีนเซยีน ปากคาบถ้วยส�าริดรองรับ

น�า้ค้างสวรรค์เพ่ือน�ามาใช้ปรงุยาลกูกลอน

ในทีส่ดุก็เกิดสถานการณ์ท่ีเหอเสากังวลท่ีสดุ เขาวางอบุายไว้ในน�า้

ชามน้ี ต่อให้หยดเลอืดคนลงไปหน่ึงหยดและเลือดหมหูนึง่หยด มนักจ็ะ

หลอมรวมเข้าด้วยกันได้อยู่ดี แต่หากเขากล่าวว่าไม่เห็นด้วยก็จะต้อง 

ถูกเปิดโปงแน่ จงึท�าได้เพียงตรสัอย่างนิง่สงบว่า "ราชครกูล่าวมเีหตผุล  

ท�าตามท่ีท่านว่าเถอะ"

เล่อเยว่ียเฝ้าสังเกตสีหน้าของเหอเสา คิดในใจว่าเดาไม่ผิดจริงๆ  

น�้าในชามมีการวางอุบายเอาไว้ แต่ดูก็รู้แล้วว่าจักรพรรดิมิใช่คนโป้ปด 
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เป็นปกต ิตอนท่ีตรสัว่า 'ราชครกูล่าวมเีหตผุล' หน้าก็ซดีไปหมดแล้ว

เล่อเยวี่ยคิดไม่ตก เฝิงอู๋รู้ว่าอิ้งเจ๋อกับซางจิ่งอยู่ที่นี่ การทดสอบนี ้

เขาจะต้องผ่านไปได้แน่ เหตใุดยังต้องมกีารเปลีย่นน�า้อกี

หรือนี่เป็นเพียงการข่มขู่จักรพรรดิเอาสนุกเท่านั้น?

เฝิงอูป๋ระคองชามหยกมาถึงนอกศาลบรรพกษตัรย์ิแล้วเปล่ียนเป็น

น�า้ค้างสวรรค์ท่ีอยู่ในถ้วยส�ารดิ

เหอเสาสงบจติใจแล้วใช้มดีกรดีนิว้หยดเลอืดลงไปในชาม เล่อเยว่ีย

รับมดีมากรดีน้ิวต่อ เลอืดหยดตามลงไปในชาม

เหอเสามองเล่อเยว่ียแวบหน่ึงอย่างอดไม่ได้ ในใจคดิว่าครัง้น้ีได้แต่ 

ต้องดท่ีูชะตาเจ้าแล้ว

บนกระดองของซางจิ่งเปล่งแสงสีเขียวจางๆ เลือดของเล่อเยวี่ย

แทรกซึมเข้าไปในหยดเลือดของเหอเสา เพียงพริบตาเลือดทั้งสองหยด 

ก็หลอมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นหยดเลอืดขนาดใหญ่กลิง้ลงไปนอนอยู่

ก้นชามทีใ่ส่น�า้ไว้

ไป๋กงกงและขันทีน้อยท่ีอยู่ด้านข้างรีบคุกเข่าลงกับพ้ืนก่อนใคร 

พร้อมน�้าตาไหลอาบแก้ม "ขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทด้วยพ่ะย่ะค่ะ 

สวรรค์คุ้มครอง บรรพกษตัรย์ิส�าแดงฤทธ์ิแล้ว!"

เหล่าขนุนางท่ีอยู่นอกต�าหนักต่างคุกเข่าลงและร้องทรงพระเจรญิ

เสยีงดงักึกก้อง

เหอเสาทั้งตกตะลึงทั้งยินดี แทบไม่อยากเชื่อสายตาของตนเอง 

สวรรค์เบือ้งบนคุม้ครองและจกัรพรรดไิท่จู่ส�าแดงฤทธ์ิจริงๆ หรอืว่าเล่อเยว่ีย

จะเป็นสายเลอืดสกุลเหอจรงิๆ?

อารมณ์ของเขาป่ันป่วนชัว่ขณะจงึไอโขลกขึน้มาอย่างควบคมุไม่ได้ 

กระน้ันก็ยังสัง่ให้ไป๋กงกงประคองชามหยกไปให้เหล่าขนุนางตรวจสอบดู
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เฝิงอูเ๋พียงยืนอย่างน่ิงเฉยอยู่ด้านข้าง เดิมทีเล่อเยว่ียคดิว่าอกีฝ่าย

ต้องเล่นเหลีย่มไม่มากกน้็อย ไม่นกึว่าทุกอย่างจะราบรืน่เช่นน้ี

ไป๋กงกงประคองถาดใส่ชามหยกเดินลงบันได แต่ทันใดนั้น 

เหย่ียวตัวหนึ่งได้พุ่งมาจากฟ้า กรงเล็บท่ีห่อหุ้มด้วยสายฟ้ามุ่งเป้าไปท่ี

ไป๋กงกง เจาหยวนเห็นดังนั้นจึงรีบปล่อยดวงแสงออกไปสกัดทันที  

ไป๋กงกงร้องไอ้หยาด้วยความตกใจ สองมือเผลอปล่อยถาด เจาหยวน 

พุ่งลงไปเพ่ือจะรบัชามหยกไว้ แต่กลบัถูกปราการแสงดดีออกไปอย่างแรง 

และถูกของแหลมคมบางอย่างแทงเข้าข้างหลงั สตสิมัปชญัญะมนัดบัวบู 

ก่อนจะดิง่จากกลางอากาศลงสูพ้ื่น

ทกุอย่างเกิดข้ึนในพรบิตาเดยีว หลนิชิง่สบถก่อนจะสะบดัแส้ออกไป

ด้วยความโกรธเกรีย้ว ซางจิง่จะร่ายวชิาเวทแต่ก็ไม่ทันการณ์แล้ว

ทุกคนเห็นเพียงชามหยกร่วงหล่นลงบันไดและแตกเป็นเสี่ยง  

สิ่งที่ยาวราวๆ หนึ่งฉื่อร่วงหล่นลงบนพื้น

องค์รชัทายาทตะโกนลัน่ "มงักร เป็นมงักร! เล่อเยว่ียผูน้ัน้รูวิ้ชามาร

อย่างทีคิ่ดไว้จรงิๆ! เรว็เข้า! คุ้มกันฝ่าบาท! จบัเขาไว้!"

เงาพญาหงส์สแีดงเพลงิปรากฏกายกลางอากาศและตรงดิง่ไปยัง

มังกรน้อยที่อยู่บนพ้ืน มีคนร้องตะโกนเสียงหลง "เป็นเทพพญาหงส์!  

เทพพญาหงส์ส�าแดงฤทธ์ิกวาดล้างมารปีศาจแล้ว!"

แส้เพลิงและแสงสีเขียวสกัดร่างของพญาหงส์ไว้ ซางจิ่งช่วย 

เจาหยวนข้ึนมา หลินชิ่งสะบัดแส้ไปทางพญาหงส์สีแดงอีกครั้งพร้อม 

เอ่ยอย่างเกรี้ยวกราด "ให้มังกรเฒ่าลงมือเถอะ!"

พญาหงส์สแีดงหายวับไปจากกลางอากาศ หลนิชิง่แหงนหน้ามอง

อกีครัง้ก็เห็นเฟ่ิงถงกลบัสูร่่างมนุษย์แล้วและก�าลงัยืนดอูยู่บนฟ้า

เฟิ่งถงใช้น้ิวหนีบแส้ของหลินชิ่งเอาไว้ และเอ่ยสีหน้าจริงจัง  
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"แม่นางหลิน เรื่องน้ีข้ามิได้เป็นคนวางแผนจริงๆ"

หลินชิ่งตะคอกอย่างโกรธเกรี้ยว "เจ้ายังจะหลอกข้าอีกหรือ!"

เฟิ่งถงเพ่งมองเข้าไปในศาลบรรพกษัตริย์

ในศาลบรรพกษัตริย์เฝิงอู๋มองดูเล่อเยว่ียและอิ้งเจ๋อด้วยรอยย้ิม  

"รู้หรือไม่ว่าครั้งนี้พวกเจ้าแพ้ตรงที่ใด"

อิง้เจ๋อขมวดค้ิว พรบิตาเดียวฟ้าดินก็มดืสลวัราวกับเป็นยามราตรี  

เฝิงอูยั๋งคงแย้มย้ิม "พวกเจ้าแพ้ตรงทีเ่รือ่งบางเรือ่งพวกเจ้าคดิว่าข้าจะไม่ท�า  

แต่ข้าท�าอย่างไรเล่า"

ทันใดนั้นเองเล่อเยว่ียก็รู้สึกเย็นวาบตรงทรวงอก มีดท่ีใช้กรีดนิ้ว 

เมือ่ครูถู่กเฝิงอูแ๋ทงเข้าท่ีอกซ้ายของเขา

เฝิงอู๋ไม่ได้ใช้พลังเวท

แต่ไรมาไม่มีเทพเซียนสักตนที่ไม่ใช้พลังเวทและใช้เพียงอาวุธ 

ของมนุษย์ลอบท�าร้ายมนุษย์

แต่เฝิงอู๋กระท�าเช่นนี้ ท�าให้อ้ิงเจ๋อคาดไม่ถึง

เฝิงอู๋เอ่ยกับอ้ิงเจ๋อด้วยรอยย้ิมว่า "ผู้สูงส่งประมาทเกินไปแล้ว"

เจาหยวนทีอ่ยู่ในมอืของซางจิง่ร้องโหยหวนเสยีงแหลม มนัพุ่งออกไป

ชนกระแทกปราการแสงของศาลบรรพกษตัรย์ิท้ังทีเ่กล็ดชุม่ไปด้วยเลือด

จนเข้าไปข้างในได้ ยามนีผ้นังทัง้สีด้่านและหลงัคาของศาลบรรพกษตัรย์ิ 

พังลงมาทัง้หมด เฝิงอูบ๋นิขึน้ไปยังท้องฟ้าและได้เฟ่ิงถงรบัเอาไว้ อิง้เจ๋อเองก็

ค่อยๆ ทะยานข้ึนไปกลางอากาศ

เฝิงอู๋เช็ดเลือดตรงมุมปากพลางเอ่ย "มังกรอิ้งหลงผู้สูงส่ง...ต่อให้ 

ท่านสงัหารข้าในตอนนีก็้ช่วยชวิีตมนุษย์ผูน้ัน้กลบัมาไม่ได้แล้ว"

เหล่าขนุนางทีอ่ยู่บนพ้ืนดนิแตกกระเจงิกันอย่างอกสัน่ขวัญแขวน 

บรรดาขันทีน้อยกรกัูนเข้าไปล้อมเหอเสาทีซ่วนเซร่นถอยไปตรงราวรัว้ของ
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ศาลที่เหลืออยู่ องค์รัชทายาทและอันซุ่นอ๋องร้องตะโกนอย่างฮึกเหิมว่า 

ให้จบัปีศาจ อกีท้ังยังมเีสยีงเกรีย้วกราดของหลนิชิง่และเสียงกระวนกระวาย

ของซางจิง่

ทว่าเล่อเยว่ียรูส้กึว่าเสยีงอนัสบัสนวุ่นวายเหล่าน้ีย่ิงเลอืนรางมากข้ึน

เรือ่ยๆ เขาค่อยๆ ล้มลงพ้ืนไป

ที่แท้เขาก็จะตายอยู่ท่ีนี่โดยไม่กระจ่างในสิ่งใดเลย

ทั้งมิได้เป็นจอมยุทธ์ผู้ย่ิงใหญ่ ท้ังมิได้เป็นจักรพรรดิ

และก็จะตายอย่างน่าสมเพชถึงเพียงน้ี

ดูท่าว่าชะตาของเล่อเยว่ียก็คือชะตาธรรมดาๆ แม้จะได้พบมังกร  

ได้พบกิเลน มีเทพผู้ย่ิงใหญ่คุ้มครอง แต่ท่ีน่าสมเพชก็ยังคงน่าสมเพช  

มีบางอย่างล้อมรอบกายเขาอย่างแน่นหนา เล่อเยว่ียรับรู้ได้ในความ 

รางเลอืนว่าเป็นเจาหยวน

เขาพยายามพูดออกมาว่า "ขอโทษด้วย...เรือ่งน้ี...น่าสมเพชเกินไป

จริงๆ...รอข้าตายแล้ว...เจ้าค่อยหาคนท่ีเข้าท่ากว่านี้สักหน่อยก็แล้วกัน

นะ..."

เสียงร้องโหยหวนอันโศกเศร้าของมังกรสะท้านฟ้าสะเทือนดิน

เล่อเยว่ียสะลมึสะลอื รูส้กึเหมอืนตนเองก�าลังลอยข้ึนและตกลงมายัง

ท่ีแห่งหน่ึง มคีนพูดคยุกันเสยีงเบาๆ อยู่ท่ีรมิหูของเขา

หรือว่าข้ามาถึงยมโลกแล้ว?

เล่อเยว่ียพยายามขยับตัวแล้วลมืตาโพลงขึน้มา ทันใดนัน้เขาก็เห็น

ใบหน้าอนัคุน้เคยจ่ออยู่ตรงหน้า

ใบหน้าดวงน้ันเอ่ยกับเขาด้วยรอยย้ิมเป็นมิตรว่า "สหายนักพรต  

ได้พบกันอกีแล้ว เหตใุดท่านถึงมาอยู่ท่ีน่ีได้เล่า"
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เล่อเยวี่ยเด้งตัวลุกขึ้นแล้วมองไปรอบๆ

ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว ต้นไม้ใบหญ้าสีเขียว อีกท้ังมีแมลงวัน 

สองตวับนิตอมร่างเขาดงัห่ึงๆ

เขาเอาน้ิวเข้าปากแล้วกัดอย่างแรงทีหนึ่ง ความเจ็บแล่นปราด 

จนต้องสูดปาก

จากนัน้เขากค็ล�าท่ีอกซ้ายและพบว่าใต้ฝ่ามอืมบีางอย่างดิน้ขลกุขลกั 

เมือ่เล่อเยว่ียล้วงมอืเข้าไปในอกก็สมัผสัได้ถึงร่างมงักรอนัเย็นเยียบของ 

เจาหยวน เขาจบัมนัออกมาชขูึน้ตรงหน้า กรงเลบ็มงักรน้อยขยับ ก่อนจะ

บิดร่างกายสองทีและค่อยๆ ลมืตาขึน้ มนัมองเขาอย่างสบัสนงนุงง

เป็นเจาหยวนไม่ผิดแน่

ชงิเหยาย่ืนมอืไปลบูตวัเจาหยวน "พ่ีเล่อ สหายมงักรของท่านตวัน้ี 

ยังน่ารกัเหมอืนเดิมนะ"

เจาหยวนสะบัดหัวและมองเล่อเยว่ียอีกครั้ง ทั่วร่างมันพลัน 

เปล่งประกายสทีองและแปลงเป็นคน ก่อนคว้าสาบเส้ือของเล่อเยว่ียไว้

เล่อเยว่ียเอ่ยอย่างระอาใจว่า "เจ้าไม่ต้องแหวกพิสจูน์อนัใดท้ังนัน้ 

เมือ่ครูข้่าเพ่ิงดเูอง ไม่มบีาดแผลอนัใด" ทว่ารอยแผลจากการหยดเลอืด 

นบัญาตท่ีิทิง้ไว้บนนิว้มอืซ้ายกลบัยังคงอยู่

ชิงเหยาถามอย่างสงสัย "พ่ีเล่อบาดเจ็บหรือ"

เล่อเยว่ียกุมหน้าผากตนเอง "เปล่า ดูเหมอืนว่าตอนน้ีจะไม่เป็นไรแล้ว 

ทีจ่รงิข้าคดิว่าข้ากลายเป็นผไีปแล้วเสยีอกี"

ชงิเหยาเอ่ยด้วยรอยย้ิมกว้าง "แต่ว่านะพ่ีเล่อ วิชาคาถาวารีของท่าน 

สงูส่งจรงิๆ วันน้ันทีอ่ยู่ในส�านกัของข้า ท่านกับน้องมงักรตกลงไปในสระน�า้

แล้วก็หายไป ข้าหาอย่างไรก็ไม่เจอเลย"

เล่อเยวีย่หวัเราะฮ่าๆ "น่ันน่ะ...ข้าอาจจะมอีาการป่วยแปลกๆ เล็กน้อย 
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มกัจะไม่รูต้วัว่าตวัเองท�าอนัใดลงไป...อ้อใช่ พ่ีชงิเหยา ท่ีน่ีคอืทีใ่ดหรอื"

ชงิเหยามองเขาอย่างสงสยั ก่อนจะเอ่ย "หรอืว่าพ่ีเล่อใช้ข่ายอาคม

เดนิทางมาท่ีนีโ่ดยไม่อาจอธิบายได้ ท่ีน่ีคอืซัน่อาน"

ซั่นอาน...เล่อเยว่ียขมวดคิ้ว ซั่นอานมิใช่ชื่อเก่าของเมืองหลวง 

หรอกหรอื

ใต้หล้าล้วนรูว่้าองิจงิเมอืงหลวงของราชวงศ์อิงในอดตีคอืเมอืงซัน่อาน 

เป็นเมอืงเลก็ๆ ท่ีรกร้าง และเป็นมาตุภูมขิองจกัรพรรดไิท่จู ่ ต่อมาเมือ่ได้

ครอบครองแผ่นดนิแล้ว พระองค์ก็รูส้กึว่าบ้านเกิดของตนคือแผ่นดนิทีม่งักร

จะรุง่เรอืง จงึก�าหนดให้ทีแ่ห่งน้ีเป็นเมอืงหลวงและเปลีย่นชือ่เป็นเมอืงองิจงิ

ดทู่าแต่ละครัง้ทีย้่อนกลบัมาเมือ่สีร้่อยกว่าปีก่อน เขาและเจาหยวน 

จะทะลมุายังสถานท่ีทีเ่คยอยู่ตอนปัจจบุนั

เล่อเยวี่ยเอ่ย "เหตุใดพ่ีชิงเหยาจึงมาอยู่ท่ีนี่ได้เล่า"

ชงิเหยากล่าว "ระหว่างทีข้่าพาภูตหอยกาบตวันัน้กลบัไปส่งยังทะเล 

ได้ยินว่าในเขตเมอืงซัน่อานมหีมูบ้่านแห่งหน่ึงเลือ่มใสในวิชาเต๋า เข้าใจใน

วิถีดแูลสขุภาพร่างกาย ขากลบัจงึแวะมาดสูกัหน่อย ไหนเลยจะรูว่้าตอนที่

เข้ามาหาน�า้ในป่ากลบัได้เจอพ่ีเล่อนอนอยู่รมิน�า้" เขามองแม่น�า้ทีอ่ยู่ด้านข้าง 

ก่อนจะมองเล่อเยว่ียอกีที "จรงิด้วย พ่ีเล่อมสีหายมงักรอยู่ด้วยย่อมต้อง

เชีย่วชาญวิชาขีว่าร ีมน่ิาทุกครัง้ทีข้่าเจอท่านถึงได้แต่อยู่รมิน�า้"

เล่อเยว่ียหวัเราะแห้งๆ สองท ีคดิในใจ ขีว่ารอัีนใดเล่า ข้าท�าเป็นแต่

ดืม่มนัเท่านัน้

ฝ่ังเจาหยวนเห็นเล่อเยว่ียไม่เป็นไรก็โล่งอกและคอยตามตดิไม่ห่าง 

มนัใช้มอืจบัแขนเขาไว้ ทว่าในใจยังคงหว่ันกลวัว่าทีห่น้าอกของเล่อเยวีย่

จะมมีดีทะลอุอกมากะทันหัน

ชงิเหยามองพวกเขาหน่ึงคนหน่ึงมงักรแล้วเอ่ยถาม "พ่ีเล่อ พวกท่าน 
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มแีผนจะท�าอนัใดต่อหรอื"

เล่อเยว่ียครุ่นคิด ทุกครั้งท่ีตามชิงเหยาไปพวกเขาก็จะกลับไปยัง 

เมือ่สีร้่อยกว่าปีให้หลงัได้เอง จงึตอบว่า "พวกข้ามาถงึท่ีนีอ่ย่างงนุงง ไม่มี

แผนจะท�าอนัใดต่อหรอก ไม่ทราบว่าพ่ีชงิเหยายินดใีห้พวกข้าร่วมทางด้วย

หรอืไม่"

ชิงเหยาตอบรับอย่างยินดีในทันใด

เขาเติมน�้าจนเต็มถุง ก่อนจะเดินน�าเล่อเยว่ียและเจาหยวนไป 

บนถนนสายเลก็ๆ พลางเอ่ยว่า "หมูบ้่านแห่งน้ีหายากมาก ข้าสอบถาม 

ชาวบ้านที่อยู่ในเมืองมาครึ่งวัน ท้ังยังขอให้ช่วยวาดแผนท่ี แต่ก็ยังคง 

หาไม่เจอ"

พวกเขาลดัเลาะไปตามถนนสายเลก็อยู่นาน แต่ก็พบเพียงภเูขาแล้ง 

ต้นไม้เก่าแก่ หญ้ารกชฏั และล�าคลอง ไม่เจอกระท่อมเลยแม้แต่หลังเดยีว

เล่อเยว่ียอดพูดขึน้มาไม่ได้ "พ่ีชงิเหยา แผนท่ีของท่านมปัีญหาแล้ว

กระมงั"

ชิงเหยาถอนหายใจ แผนท่ีแผ่นน้ีเขาเป็นคนขอให้คนท�านายดวง 

ในเมืองซั่นอานวาดให้ โดยจ่ายเงินไปย่ีสิบอีแปะ คนท�านายดวงผู้นั้น 

พูดอย่างน่าเชือ่ถือว่าไม่มผีดิพลาดเด็ดขาด ดทู่าว่าคงโดนหลอกแล้ว

เล่อเยวี่ยแอบคิด เชื่อคนท�านายดวงไม่ถูกหลอกสิแปลก

พวกเขาเดนิมาเกือบครึง่ชัว่ยามจนขาทัง้สองข้างอ่อนล้า จงึมุง่ไปยงั

ต้นไม้ริมทางหมายจะพักเหนื่อย แต่กลับเห็นว่าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง 

มคีนสามคนน่ังอยู่ก่อน

ชงิเหยากระตอืรอืร้นขึน้มาทนัใด เขาเดนิเข้าไปแล้วประสานมอืคารวะ

พลางกล่าว "ทกุท่าน รบกวนแล้ว ขออนุญาตเรยีนถามว่าหมูบ้่านหลงิกู้

ไปอย่างไรหรอืขอรบั"
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คนท้ังสามใต้ต้นไม้มีท้ังคนแก่คนหนุ่ม คนท่ีแก่ที่สุดอายุน่าจะ 

เกินหกสบิแล้ว อกีฝ่ายสวมชดุเก่าๆ ผมสดีอกเลาเตม็ศรีษะ อกีคนหน่ึง 

อายุราวๆ สามสบิกว่า ผวิสดี�าคล�า้ รปูร่างก�าย�า แต่งกายเหมอืนผูฝึ้กยุทธ์  

ทัง้สองคนไม่ตอบค�า เพียงใช้สายตาระแวดระวงัมองส�ารวจชงิเหยารวมไปถึง

เล่อเยว่ียและเจาหยวนท่ียืนอยู่ไกลๆ

คนท่ีอายุน้อยท่ีสุดเป็นเด็กหนุ่มอายุราวๆ ย่ีสิบ สวมชุดผ้าแพร  

รปูโฉมหล่อเหลา คล้ายเป็นคณุชายจากบ้านเศรษฐ ีอกีฝ่ายเองก็มองส�ารวจ 

ชิงเหยาครู่หนึ่ง ก่อนลุกขึ้นและคารวะตอบอย่างเป็นมิตร "ท่านคงเป็น 

คนต่างถ่ินสนิะ ไม่ทราบว่าจะไปหมูบ้่านหลงิกู้ด้วยเหตุใดหรอื"

ชิงเหยาเอ่ย "พวกข้าเป็นแค่นักเดินทางท่ีผ่านทางมา ได้ยินว่า 

หมูบ้่านหลงิกู้ในเขตเมอืงซัน่อานเลือ่มใสวิชาเต๋า ชาวบ้านล้วนเชีย่วชาญ 

วิถีการดแูลสขุภาพร่างกาย จงึอยากจะไปเปิดประสบการณ์สกัหน่อย"

เดก็หนุ่มคนน้ันมองส�ารวจชงิเหยาอีกรอบหนึง่แล้วกล่าวว่า "ไม่ปิดบงั

ท่าน พวกเราสามคนเองก็จะไปท่ีหมูบ้่านหลงิกู้เช่นกัน"

ชงิเหยาเอ่ยอย่างยินดีว่า "เช่นนัน้ไม่ทราบว่าพวกข้าขอร่วมทางด้วย

ได้หรอืไม่"

เด็กหนุ่ม ชายวัยกลางคน และชายชราต่างมองหน้ากันและกัน  

ชายวยักลางคนถ่มน�า้ลายทหีนึง่ "เอาเถอะ คนก็เยอะถึงเพียงนีแ้ล้ว เพ่ิม

อกีสามคนจะเป็นไรไป"

ชงิเหยาย้ิมยินดแีล้วหันกายกลบัไปกวักมอืเรียกเล่อเยว่ียกับเจาหยวน 

สองคนหนึง่มงักรนัง่ลงทีร่่มไม้ด้วยกันกับคนทัง้สาม

ชายวัยกลางคนมองส�ารวจพวกเขาทีละคนอกีรอบหนึง่ ก่อนเอ่ยด้วย

เสยีงหยาบกระด้างว่า "ผูซ้ือ่สตัย์ต่อหน้าไม่พูดปด พวกน้องชายเองก็จะไป 

หายาวิเศษท่ีหมูบ้่านฉางโซ่วเหมอืนกันกับพวกข้าสนิะ"
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ชิงเหยา เล่อเยวี่ย และเจาหยวนล้วนมีสีหน้างุนงง

เดก็หนุ่มในกลุม่สงัเกตท่าทางของพวกเล่อเยว่ียอย่างละเอยีดและ

พบว่าไม่ได้ดเูหมอืนเสแสร้งแกล้งท�า จงึเอ่ยด้วยรอยย้ิมว่า "ดทู่าว่าพวกท่าน

จะเป็นแขกต่างถ่ินมาท่องเท่ียวจริงๆ หมู่บ้านฉางโซ่วที่ว่าก็คือหมู่บ้าน 

หลงิกู้ คนทัง้หมูบ้่านล้วนมชีวิีตยืนยาวมากกว่าหนึง่ร้อยปี อกีท้ังมเีส้นผม 

สดี�าขลบั ฟันแข็งแรง ร่างกายก�าย�า ไม่มท่ีาทางแก่ชรา ลอืไปถึงต่างถ่ินว่า 

ทีน่ีม่หีมูบ้่านฉางโซ่ว (อายุยืน) หมูบ้่านแห่งน้ียังมชีือ่เรยีกอืน่อกี เพราะ 

คนทัง้หมูบ้่านล้วนแซ่เล่อ จงึเรยีกว่าหมูบ้่านสกุลเล่อ"

ชงิเหยาเอ่ย "เอ๊ะ? พ่ีเล่อของพวกเราท่านนีก็้แซ่เล่อ ช่างบงัเอญิจรงิๆ"

สายตาของท้ังสามคนนั้นพลันไปตกอยู่ที่ร่างเล่อเยว่ีย ชายชรา 

เอ่ยด้วยเสยีงงมึง�า "ท่ีแท้น้องชายท่านนีก็้แซ่เล่อ เหน็ทว่ีาคนของหมูบ้่าน

สกุลเล่อจะไม่ปฏเิสธพวกเราแล้วล่ะ"

เด็กหนุ่มบอกว่าปกติแล้วหมู่บ้านหลิงกู้จะไม่รับแขกต่างถิ่นง่ายๆ 

แต่หากเป็นคนที่มีวาสนาก็จะอนุญาตให้พักแรมได้หนึ่งคืน

เด็กหนุ่มถามชื่อแซ่ของพวกเขาอีกครั้ง ชิงเหยา เล่อเยวี่ย และ 

เจาหยวนล้วนตอบตามจริง

เด็กหนุ่มประสานมือ "ยินดีที่ได้พบ ผู้น้อยแซ่มู่ ชื่อพยางค์เดียวว่า

หลนุ ท่านน้ีคือพ่ีไป่หลี ่ชือ่ว่าไป่หลีเ่ฉนิ พวกเราสองคนก็มาตามกิตตศิพัท์

จากต่างถ่ินเหมอืนกับพวกท่าน มเีพียงผูเ้ฒ่าเหอท่านนีท้ีเ่ป็นคนในพ้ืนที"่

เล่อเยวีย่ได้ยินแซ่ของคนเหล่านีแ้ล้วก็อดแปลกใจไม่ได้ จงึเอ่ยถาม  

"ไม่ทราบว่าแซ่ของท่านผูเ้ฒ่าคอืเหอตวัใดหรอืขอรบั"

ชายชราตอบด้วยเสียงแหบพร่า "เหอท่ีมีอักษรเหรินและเข่อ"

หลงัจากพูดคยุกันเล่อเยว่ียก็ได้รู้ว่ามูห่ลนุคอืลกูหลานของตระกูลใหญ่

ในเมอืง ทว่าประสบกับกลยุีคจนครอบครวัตกอบั มารดาป่วยเป็นโรคเรือ้รงั



Da Feng Gua Guo 35

ไม่มีทางรักษา ครั้นได้ยินว่าท่ีหมู่บ้านหลิงกู้ของเมืองซั่นอานมียาวิเศษ 

ที่ช่วยต่อชีวิตและรักษาโรคหายยากได้ จึงเดินทางไกลมา

ชายวัยกลางคนท่ีชือ่ไป่หลีเ่ฉนิผูน้ั้นมาจากกองทัพ เพราะขาบาดเจบ็

จากความเย็นตอนประจ�าการอยู่ที่ด่านชายแดน จึงถูกส่งกลับบ้านเกิด  

ทว่าทีบ้่านเกิดกลบัประสบอทุกภัย ภรรยาของเขาถูกแมลงทีม่ากับน�า้เข้าสู่

ร่างกายท�าให้ป่วยเป็นโรคไข้หนาว ทกุครัง้ทีอ่าการก�าเรบิให้อยู่ไม่สูต้าย 

เขาเสาะหาต�ารับยาทั่วทุกหนแห่งมารักษาแต่ก็ไร้ผล บังเอิญได้ยินว่า 

ที่เมืองซั่นอานมีหมู่บ้านฉางโซ่วที่มียาวิเศษรักษาได้สารพัดโรค จึงมา

วิงวอนขอ

ทัง้สองคนได้พบกันตอนสบืหาข่าวในเมอืง และได้พบกับผูเ้ฒ่าเหอ 

ระหว่างทาง จงึร่วมเดินทางด้วยกันสามคน

เล่อเยว่ียเอ่ย "ดทู่าคนในหมูบ้่านหลงิกู้จะเชีย่วชาญวิชาแพทย์ย่ิงนกั 

จงึท�าให้มอีายุยืนยาว รกัษาโรคได้สารพัด"

ผูเ้ฒ่าเหอส่ายหน้าก่อนจะเอ่ยปากด้วยเสยีงแหบพร่า "คนต่างถ่ิน

อย่างพวกท่านไม่รูถึ้งภูมหิลงั ท่ีจรงิคนของหมูบ้่านสกุลเล่อไม่รูวิ้ชาแพทย์ 

อนัใดหรอก พวกเขามอีายุยืนยาวก็เพราะว่าในหมูบ้่านมบ่ีอน�า้เซยีนบ่อหนึง่ 

น�า้ในบ่อรกัษาได้สารพัดโรค คนของหมูบ้่านสกุลเล่อกลวัว่าบ่อน�า้จะถูก

คนอื่นยึดครองไปจึงห้ามไม่ให้คนนอกเข้า ที่ว่ากันว่าจะไปเสาะหายา 

แท้จริงแล้วคอืไปขอน�า้ในบ่อเท่านัน้" เมือ่เสยีงแหบพร่านัน้พูดจบก็ไอโขลก

อยู่หลายท ีก่อนจะขากเอาเสมหะออกมา

ชิงเหยาเอ่ย "ท่านผู้เฒ่าเดินทางมาครั้งนี้ก็เพ่ือขอยา?"

ผูเ้ฒ่าเหอตอบว่าถูกต้อง แม้ว่าเมอืงซัน่อานแห่งนีจ้ะเป็นชือ่ท่ีด ีแต่ 

ชาวบ้านกลบัใช้ชวิีตกันอย่างไม่สงบสขุ ปีท่ีแล้วเกดิภัยแล้งมหนัต์ แทบจะ

เก็บเก่ียวธัญพืชไม่ได้เลย อีกทั้งเกิดโรคระบาด บุตรชายเพียงคนเดียว 
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ของเขาก็ตายแล้ว เหลอืเพียงภรรยาเฒ่ากับสะใภ้ท่ีเจบ็ป่วย ท่ีเขามาขอ 

ยาวิเศษครัง้น้ีก็เพ่ือมอบให้นาง

หลังจากได้ฟังดังนั้นเล่อเยว่ียก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจย่ิง

ชิงเหยากล่าว "เชื่อว่าคนของหมู่บ้านหลิงกู้มิใช่คนใจไม้ไส้ระก�า  

จะต้องตอบรบัค�าขอร้องของพวกท่านแน่"

ผูเ้ฒ่าเหอถอนหายใจยาว "เฮ้อ พวกท่านมองแง่ดเีกินไปแล้ว ตอนท่ี

เกิดโรคระบาด คนตายนับพันนับหมืน่ก็ไม่เห็นว่าพวกเขาจะมาช่วยเหลอื 

ได้ยินว่าในหมูบ้่านหลงิกู้บชูาเทพธิดาองค์หนึง่ คนทัง้หมูบ้่านล้วนฟังค�าสัง่

ของเทพธิดา จะช่วยหรอืไม่ช่วยคนก็ขึน้อยู่กับอารมณ์ของเทพธิดาท่านนัน้"

มู่หลุนออกหน้า "ก่อนหน้านี้ตอนผู้น้อยสืบข่าวในเมืองก็ได้ยินคน 

พูดกันว่าถ้าอยากจะขอยาก็ต้องสกัการะเทพธิดาเสยีก่อน" จากน้ันก็ล้วง

ห่อสมัภาระทีพ่กตดิตวั หยิบเอาธูปออกมาก�าหน่ึง "นีก็่คอืธปูทีผู่น้้อยขอมา

จากอารามเต๋าท่ีอยู่ในเมอืง ได้ยินว่าเทพธิดารบัเพียงธูปกลิน่มะลเิท่าน้ัน"

ไป่หลีเ่ฉนิเปิดตะกร้าหวายข้างกาย หยบิเอาดอกบวัท่ีเก็บรกัษาไว้ใน 

ไหน�า้อย่างปลอดภัยออกมา "ข้าได้ยินว่าเทพธิดาชอบดอกบวัสีขาว อกีท้ัง

ต้องสดใหม่เหมอืนเพ่ิงเก็บมาจงึจะได้"

ผูเ้ฒ่าเหอเอ่ยด้วยเสยีงแหบพร่า "ครอบครวัของข้าไม่เหลอืแม้กระทัง่

ข้าวก้นหม้อ ความจริงแล้วไม่มีของอันใดท่ีจะถวายให้เทพธิดา มีเพียง

ผ้าเชด็หน้าท่ีภรรยาของข้าปักไว้ผนืหนึง่เท่านัน้ หวงัว่าเทพธิดาจะรบัไว้"

เล่อเยว่ียอดคดิไม่ได้ว่าไม่รูเ้ทพธิดาท่ีเรยีกกันน้ันมท่ีีมาทีไ่ปเช่นไร 

ต้องให้ผูค้นโขกศรีษะคกุเข่าค�านับเหมอืนกับเทพเซยีนหรอืไม่

ทว่าชิงเหยา เล่อเยว่ีย และเจาหยวนล้วนสองมือว่างเปล่า ไม่มี

ส่ิงของใดถวายเลย

มูห่ลนุกล่าว "พวกท่านท้ังสามไม่มขีองสิง่ใดเช่นน้ี เกรงว่าชาวหมูบ้่าน
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หลงิกู้คงไม่ให้พวกท่านเข้าหมูบ้่านแล้วล่ะ"

ชงิเหยาอดบ่นคนท�านายดวงท่ีวาดแผนทีผู่น้ั้นไม่ได้ว่า "วาดแผนทีผ่ดิ

ก็แล้วไป แต่กระท่ังเรือ่งส�าคัญถึงเพียงน้ีก็ไม่บอกกันสกัค�า"

ไป่หลีเ่ฉนิเอ่ย "หากพวกท่านไม่ได้มาเพ่ือขอยาแล้วไยต้องเสยีเวลา

ด้วย เข้าหมูบ้่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน่ี" 

ชงิเหยาเอ่ยอย่างทอดถอนใจ "แม้จะกล่าวเช่นน้ีแต่ไม่ง่ายเลยทีจ่ะ

มาถึงทีน่ี่ได้ หากไม่ได้เหน็ความมหัศจรรย์พันลกึของหมูบ้่านหลงิกู้พวกข้า 

ก็ไม่อยากจะยอมแพ้"

หลงัพักผ่อนอยู่ครูห่นึง่พวกเขาก็ลกุขึน้ออกเดนิทางต่อ ผูเ้ฒ่าเหอ

ท่านนัน้รูถ้นนหนทาง พาพวกเขาอ้อมหุบเขา ลดัเลาะข้ึนไปตามสายน�า้ 

เลีย้วรอบสนัเขา ไม่นานก็พบแสงสว่างเบือ้งหน้า กลางหุบเขามหีมูบ้่าน

แห่งหนึง่ตัง้อยู่รมิแม่น�า้ รอบๆ มต้ีนหลวิให้ร่มเงา ควันโขมงจากห้องครวั

สะท้อนดวงอาทิตย์ตกดนิในยามเย็นชวนให้สบายตาเหลอืเกิน

พวกเขาเหยียบสะพานไม้ข้ามแม่น�า้ เดินไปถึงหน้าหมูบ้่าน เดก็หนุม่

ทีแ่ต่งตัวเหมอืนชาวนาสองสามคนออกมาต้อนรบัพร้อมประสานมอืคารวะ 

"แขกผูม้าเยือนมาจากท่ีใดหรอืขอรบั"

ชงิเหยายกมอืแสดงคารวะตอบก่อนชีต้นเอง เล่อเยว่ีย และเจาหยวน 

"พวกข้าสามคนเป็นนกัเดินทางจากต่างถ่ิน ได้ยินกิตตศิพัท์ของหมูบ้่านท่าน 

จงึตัง้ใจมาเย่ียมชมและพูดคยุ"

เดก็หนุ่มท่ีเป็นผูน้�าเอ่ยอย่างถ่อมตนว่า "ท่ีนีเ่ป็นเพียงหมูบ้่านแห่งหนึง่ 

ท่ีไม่มอีนัใดเลย มมิอีนัใดให้พูดคยุหรอกขอรบั"

ชงิเหยาเอ่ย "พวกข้าขึน้เหนือล่องใต้ไร้กฎเกณฑ์ เพียงรกัความอสิระ

เท่าน้ัน"

เดก็หนุ่มผูน้ัน้กวาดสายตามองเล่อเยว่ียและเจาหยวน ก่อนค้อมกาย
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เอ่ย "แขกผูม้าเยือนอาจจะเป็นผูม้วีาสนา ขออนญุาตไปรายงานสกัครู"่  

จากนัน้ก็ว่ิงเข้าไปในหมูบ้่านอย่างเร่งรบี เด็กหนุ่มสองคนทีเ่หลอืมองไปทาง 

มูห่ลนุ ไป่หลีเ่ฉนิ และผูเ้ฒ่าเหอ

มูห่ลนุมองมาทางเล่อเยว่ียอย่างอจิฉา ก่อนเข้าไปประสานมอืคารวะ

พลางเอ่ยอย่างนอบน้อมว่า "ในครอบครัวของพวกผู้น้อยมีคนป่วยหนัก 

ได้ยินว่าในหมูบ้่านของท่านมยีาวิเศษ จงึมาเพ่ือวงิวอนขอ"

เด็กหนุ่มคนหน่ึงเอ่ย "หมู่บ้านของเราเป็นเพียงหมู่บ้านชาวนา 

ธรรมดาๆ ไม่มคีนร�า่เรยีนหนงัสอื และก็ไม่มคีนมคีวามรูเ้รือ่งยา พวกท่าน 

มาผดิทางหาผดิทีแ่ล้วหรอืไม่"

มู่หลุนรีบหยิบเอาธูปก�านั้นออกมาแล้วใช้สองมือประคองยกให้ 

อย่างนอบน้อม "ในครอบครวัของผูน้้อยมมีารดาป่วยหนัก รอการรกัษา

อย่างเร่งด่วน จึงมาขอทานด้วยสัตย์จริง ขอพวกท่านโปรดอ�านวย 

ความสะดวก ธูปนี้ข้าน�ามาถวายด้วยใจจริง หวังว่าจะยืดหยุ่นให้ได้"

เดก็หนุ่มกล่าว "ในหมูบ้่านไม่มขีองทีท่่านต้องการจริงๆ เชญิกลบัไป

เถิดขอรบั"

ขณะมูห่ลนุพยายามวิงวอน ไป่หลีเ่ฉนิท่ีอยู่ข้างหลังเขาก็เดนิขึน้หน้า

และเปิดตะกร้าหวายหยิบดอกบัวดอกนั้นออกมา "ข้าผู้ต�่าต้อยเป็น 

คนไร้การศึกษา พูดจาสวยหรูไม่เป็น มีแค่ดอกบัวดอกหนึ่งท่ีได้มา 

โดยบงัเอญิ คดิว่ามนังามนักจงึมาทีน่ี ่ หวังว่าจะหาผู้ทีเ่ข้าใจเรือ่งดอกไม้ 

ให้มนัสกัคน"

วาจานีข้องเขากล่าวได้แข็งกระด้างนกั ทัง้ยังตะกุกตะกัก เห็นได้ชดัว่า

ฝึกท่องมา เด็กหนุ่มผู้น้ันรับดอกบัวไปพินิจดูครู่หน่ึงก่อนจะเอ่ย "เป็น

ดอกบัวที่ดีดอกหนึ่ง ท่านโปรดคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ ขอข้าเข้าไปครู่หนึ่ง"  

จากน้ันก็รบีว่ิงเข้าไปในหมูบ้่าน
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ไป่หลีเ่ฉนิพรลูมหายใจแล้วถอยไปยืนอยู่ด้านข้าง รอคอยอย่างตืน่เต้น

ผูเ้ฒ่าเหอเองก็ก้าวมาข้างหน้าหนึง่ก้าวแล้วควกัเอาห่อผ้าออกมา

จากอก เอ่ยด้วยเสยีงแหบพร่า "ของสิง่น้ีคอืของท่ีภรรยาข้าปักกับมอื มใิช่

ของดอีนัใดนกั น่าเสยีดายท่ีไม่มคีนใช้มนั ไม่ทราบว่าจะหาเจ้าของให้มนั 

ในหมูบ้่านได้หรอืไม่"

เขาเปิดห่อผ้า เผยให้เห็นผ้าเช็ดหน้าผืนหน่ึง ท�ามาจากผ้าไหม

คุณภาพด้อย ทว่าปักภาพปลาทองเล่นน�้าได้มีชีวิตชีวานัก

เดก็หนุ่มทีเ่หลอืมองด้วยสหีน้าล�าบากใจ จากน้ันก็มองผูเ้ฒ่าเหอ 

ท่ีหลงัค่อมและเอ่ยว่า "เช่นน้ันท่านผูเ้ฒ่าคอยอยู่ตรงน้ีสกัครู ่ผูเ้ยาว์จะเข้าไป

ช่วยหาให้ท่าน"

เดก็หนุม่ทีไ่ปรายงานแทนชงิเหยา เล่อเยว่ีย และเจาหยวนกลบัมา

เป็นคนแรก เขาประสานมอืแล้วเอ่ยกับพวกเล่อเยวีย่ว่า "แขกผูม้าเยือน

เดินทางมาไกล ขออภัยท่ีให้คอยนานขอรับ เชิญท้ังสามท่านตามข้า 

เข้าหมูบ้่าน อาจไม่มอีาหารอนัโอชะรบัรอง แต่ยังมนี�า้ชาข้ึนโต๊ะให้"

มูห่ลนุ ไป่หลีเ่ฉนิ และผูเ้ฒ่าเหอล้วนมองมาด้วยแววตาอจิฉาริษยา 

เวลานีเ้องเดก็หนุม่อกีสองคนก็กลบัมาอย่างเร่งรบี คนหนึง่เอ่ยกับไป่หลีเ่ฉนิ 

คนหน่ึงเอ่ยกับผูเ้ฒ่าเหอ "ทัง้สองท่านเชญิตามข้ามาขอรบั"

มู่หลุนก้าวไปข้างหน้าสองก้าว เอ่ยถามอย่างร้อนใจว่า "เช่นนั้น 

ผู้น้อยควรท�าอย่างไรเล่า ท้ังสองท่านโปรดยืดหยุ่นและไปรายงานอีกที 

ได้หรอืไม่..." มอือนัสัน่ระรกิประคองธูปก�าน้ันข้ึนมา "ผูน้้อยเองก็...ก็ไม่ขอ

อนัใดแล้ว...ขอเพียงมอบธูปก�าน้ีให้แก่ผูท้ีช่อบเคร่ืองหอมเท่าน้ัน"

เด็กหนุ่มคนหน่ึงส่ายหน้าพลางเอ่ย "ในเมื่อท่านบอกจุดประสงค ์

ทีม่าแล้วไยต้องเปลีย่น สิง่ท่ีท่านขอในหมูบ้่านของเราไม่มจีริงๆ เชญิไป

เสาะหาวิธีอืน่โดยเรว็เถิด จะได้ไม่เป็นการประวิงเวลาคนป่วย"
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มูห่ลนุคกุเข่าลงกับพ้ืน พยายามวิงวอน เดก็หนุ่มเหล่าน้ันยืนกราน

ปฏิเสธ เล่อเยว่ียกับชิงเหยาทนดูไม่ได้จึงช่วยพูดแทนให้ แต่ก็ยังคง 

ไม่เป็นผล เด็กหนุ่มสามคนพาพวกเล่อเยว่ียทั้งห้าคนเข้าไปในหมู่บ้าน  

เจาหยวนหันกลบัไปมองครูห่นึง่ เหน็มูห่ลนุยังคงคุกเข่าอยู่ทีห่น้าหมูบ้่าน

และมองมายังพวกเขาด้วยใบหน้าสิน้หวัง
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