
ท่ามกลางความมืดมิดและคำ่าคืนอันเหน็บหนาวของหุบเขามังกรหลับ 

แคว้นจ้าว หมอกหนาทึบสีขาวปกคลุมไปทั่วพื้นที่จนมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ 

ไม่ชดัเจนนกั เงาร่างของสตรวียักลางคนผู้หนึ่งกำาลงัสาวเท้าออกวิ่งด้วยใบหน้า

ตื่นตระหนก ความร้อนรนและหวาดหวั่นฉายชัดในดวงตาที่มองตรงไปยัง 

เบื้องหน้าซึ่งมเีพยีงความมดืมดิ

ชายกระโปรงตัวยาวเปียกชื้นลากระไปกับพื้น จนเกือบทำาให้ล้มลงไป 

ทว่าเงาร่างนั้นก็ยังพยายามทรงตัวและออกวิ่งต่อไปไม่ยอมหยุด เสียงหอบ

หายใจที่ดังสับสนทำาให้รับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยคล้ายกับนางกำาลังจะขาดใจ 

กระนั้นเสียงอ้อนวอนก็ยังคงหลุดรอดออกมาในยามที่นางเงยหน้าขึ้นมองบน

ท้องฟ้า

“ได้โปรด...อย่าพานางไป คนืนางให้ข้า”

เงาร่างที่นางกำาลงัเงยขึ้นมองท่ามกลางความมดื สตัวศ์กัดิ์สทิธิ์ตวัใหญ่

ยาว ซึ่งตอนนี้ลอยห่างออกไปเรื่อยๆ ความหวาดกลวัที่จะสูญเสยีบบีรดัหวัใจ

นาง จนลืมความหวาดกลัวในยามที่เจ้าสิ่งนั้นหันกลับมามองนางด้วยแววตา

วาววบั

บทนำ�
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“ข้าแต่เทพมังกรผู้ยิ่งใหญ่ ได้โปรด ขอเพียงให้ข้าได้เห็นหน้านางอีก 

สกัครั้งกย็งัด”ี นางคุกเข่าลงอ้อนวอนอย่างไรซึ่งหนทาง

“เหยยีนหว่านเอ๋อ ทายาทนกัเดนิทางข้ามเวลา”

เสยีงทุ้มตำ่าของมงักรตนนั้นดงัขึ้น เรอืนร่างเรอืงแสงสเีขยีวอนัสง่างาม

กระหวดัไปมาอยู่เหนอือากาศ สร้างความน่าเกรงขามให้ผู้ที่พบเหน็เป็นยิ่งนกั 

แต่สำาหรบัหวัอกคนเป็นมารดาที่กำาลงัจะสญูเสยีบตุรสาวอย่างนาง ท่าทน่ีาเกรงขาม

นั้นไม่มผีลต่อนางเลยสกันดิ

“ความรักของมารดายิ่งใหญ่เพียงใดข้าเข้าใจดี ข้าเลือกเจ้าและสามี 

เพื่อให้กำาเนิดเด็กน้อยผู้นี้ เพราะชะตาของเจ้าและสามีแข็งแกร่งกว่าผู้ใดที่ข้า

เคยเหน็”

“ท่านหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ”

“เหยยีนหว่านเอ๋อ การอยู่ผดิที่ผดิเวลานบัเป็นการฝืนลขิติสวรรค์ ตวั

เจ้าเองมใิช่ไม่รู้ เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากบุตรสาวของเจ้า เช่นนี้แล้วกส็มควรให้จบ

ที่นาง นับจากนี้จะไม่มีนักเดินทางข้ามเวลาอีก เจ้าคือคนสุดท้าย ทั้งยังเป็น 

ผูใ้ห้กำาเนดิเดก็น้อยผูเ้ป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจดุจบของเรื่องราว เจ้าต้องปล่อยนาง

ไป หาไม่ทั้งนางและเจ้า หรอืทายาทรุ่นต่อๆ ไปจะไม่มทีางหลุดพ้น”

“ท่านหมายถงึหลุดพ้นจากการเป็นนกัเดนิทางข้ามเวลาหรอืเจ้าคะ”

“เจ้าเข้าใจกด็แีล้ว”

“แต่...หากว่าตวัข้าและทายาทรุ่นต่อไปยอมรบัให้เกดิขึ้นเล่า”

“ถึงอย่างนั้นก็มิได้พิสูจน์ว่าเจ้าจะสามารถเลี้ยงดูเด็กน้อยผู้นี้ได้อยู่ด ี

หากเจ้ายงัรั้งนางไว้ที่นี่ บุตรสาวของเจ้าจะตาย หรอือาจเลวร้ายกว่านั้น...ผู้คน

ที่อยู่รอบกายนางจะต้องสังเวยชีวิต เจ้าคิดว่านางจะรู้สึกเช่นไรเมื่อรับรู้ว่า 

ตวัเองเป็นดาวหายนะของผูเ้ป็นที่รกั ปล่อยนางไปเถดิ นี่เป็นทางเลอืกที่ดทีี่สดุ

แล้ว ไม่ว่าจะต่อตวัเจ้าหรอืบุตรสาวของเจ้าเอง ความจรงิแล้วเหม่ยเซยีนผู้นี้

ต้องเกิดและแตกดับจนกว่าจิตวิญญาณของนางจะกลับมาสมบูรณ์ แต่ด้วย

เหตผุลบางประการ ข้าจงึไม่อาจรั้งรอได้อกีต่อไป หากเจ้ายงัอยากให้นางมชีวีติ
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อยู่ เชื่อข้าเถดิ เจ้าต้องปล่อยนางไป แล้วสกัวนัหนึ่งเจ้าจะได้พบกบันางอกี”

“ไม่นะเจ้าคะ ไม่ อย่าพานางไป ได้โปรด!”

เหยยีนหว่านเอ๋ออ้อนวอนอย่างน่าสงสาร นำ้าตาที่เอ่อท้นออกมาจนแทบ

เป็นสายเลือด เมื่อลูกของตนต้องมาถูกพลัดพรากไปตั้งแต่ยังแบเบาะ  

แต่กระนั้นนางก็ไม่อาจห้ามสิ่งใดได้ ความท้อแท้สิ้นหวังทำาให้นางลงมือทำาใน

สิ่งที่แม้แต่ผู้ใดกไ็ม่อาจคาดคดิ

“อย่าพานางไป ได้โปรด ข้าขอร้อง!”

ร่างที่คุกเข่าอยู่บนพื้นลุกขึ้นพร้อมกับกระโจนเข้าไปหามังกรตัวใหญ่

ทนัท ีทว่าสิ่งที่นางคว้าเอาไว้ได้กลบัมเีพยีงความว่างเปล่า...



ในยามเช้าของชั่วโมงแห่งการรบีเร่ง ณ เมอืงหลวงของประเทศไทย

ที่แสนจะร้อนอบอ้าว หญิงสาวคนหนึ่งก้าวลงมาจากรถประจำาทางด้วยท่าท ี

ยิ้มแย้ม สายตามองตรงไปยังร้านกาแฟร้านโปรดที่ชอบไปนั่งเป็นประจำา 

ระหว่างทางที่หญงิสาวเดนิผ่านนั้น มคีนหลายคนมองเธอด้วยท่าทสีงสยั หลาย

คนส่งยิ้มให้ ซึ่งแน่นอนเหล่าคนที่ยิ้มให้คอืชายหนุ่ม แต่ท่าทขีองหญงิสาวนั้น

บอกชดัวา่ชนิเสยีแล้ว เพราะตลอดมากม็กัจะตกเป็นเป้าสายตาของผูอ้ื่นเสมอ 

เรื่องนี้แม้จะไม่ชอบ แต่นานๆ เข้ากเ็ริ่มชนิที่จะวางตวัเฉย

หากจะพูดกนัจรงิๆ แล้ว รูปร่างสมส่วนและหน้าตาสวยสดใส อกีทั้ง

ผิวพรรณขาวเนียนนั้นช่วยขับเน้นให้หญิงสาวดูมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจก็จริง 

แต่เมื่อพวกชายหนุ่มได้เข้ามาคุย จึงได้รู้ว่าหญิงสาวเป็นคนถามคำาตอบคำา 

และทำาตวัน่าเบื่อ พวกเขากม็กัจะเป็นฝ่ายถอดใจไปเสยีเอง ซึ่งพวกเขาไม่รูเ้ลย

ว่าเธอล่วงรู้เท่าทันว่าพวกเขามองแค่เพียงรูปร่างหน้าตา เธอจึงใช้วิธีนี้เสมอ 

เวลาไม่ต้องการให้ใครตามเซ้าซี้ และมนักใ็ช้ได้ผลแทบจะทุกครั้ง

เมื่อหญงิสาวเดนิเข้าไปต่อควิเพื่อสั่งกาแฟกบัพนกังาน โทรศพัท์มอืถอื

กส่็งเสยีงเตอืนว่ามสีายเข้า “ว่าไง” นำ้าเสยีงกลั้วหวัเราะกรอกลงไปตามสายทนัที

หนึ่ง
ชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
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ที่กดรบั

“เหม่ยเหม่ย!” เสยีงตะโกนที่ดงัมาตามสายของ พมิพ์พลอย พทิกัษ์ชยั 

ทำาให้หญงิสาวต้องรบียื่นโทรศพัท์มอืถอืออกห่างจากหู

“เบาๆ หน่อย หูจะแตกแล้ว” เหม่ยเซียนเอ่ยด้วยนำ้าเสียงราบเรียบ 

เพราะรู้ดวี่าอกีฝ่ายโทร. มาทำาไม

“อยู่ไหน”

“กำาลงัซื้อกาแฟ”

“จะไม่บนิมาเชยีงใหม่จรงิๆ หรอื”

“พลอยกรู้็ว่าเหม่ยเหม่ยไปไม่ได้ มงีานเล่มใหม่มาให้แปล ต้องส่งภายใน

อาทิตย์นี้ นี่พลอยจะงอแงทำาไมในเมื่อพลอยต้องบินมาขึ้นเครื่องที่กรุงเทพฯ 

อยูแ่ล้ว จะใหเ้หม่ยเหม่ยถ่อไปทำาไมถงึเชยีงใหม่โนน่ ยงัไงกเ็จอพลอยก่อนจะ

บนิไปจนีอยู่แล้ว” เหม่ยเซยีนถอนหายใจ

“เอาเถอะ พลอยไม่สำาคญัเท่าธรุกจิแปลนยิายเงนิล้านของเหม่ยเหม่ยนี่” 

พมิพ์พลอยตดัพ้อ แต่เหม่ยเซยีนกลบัส่ายหน้าแล้วหวัเราะแทนที่จะง้องอน

“เหม่ยเหม่ยจน! ไม่ได้เกดิมาบนกองเงนิกองทองอย่างพลอยนะ จะได้

อยู่เฉยๆ กม็กีนิมใีช้ ไหนจะมเีงนิบนิไปเที่ยวต่างประเทศอกี”

“นกัเขยีนนกัแปลหนงัสอืมอืทองอย่างเหม่ยเหม่ยเนี่ยนะจน แค่ลขิสทิธิ์

นิยายต่างประเทศที่เขียนส่งสำานักพิมพ์ดังๆ ของอังกฤษที่พิมพ์ซำ้าครั้งแล้ว 

ครั้งเล่ากม็กีนิมใีช้ไปจนถงึชาตหิน้าโน่น รถกไ็ม่ยอมซื้อ เอาแต่นั่งรถเมล์ไปไหน

มาไหน ร้อนจะตาย ถามจริงๆ เงินในธนาคารตั้งใจทิ้งไว้เพราะอยากทำาบุญ

ด้วยการปล่อยให้ปลวกกินหรือไง” พิมพ์พลอยร่ายยาวจนเหม่ยเซียนต้อง

หวัเราะออกมา

“เงินพวกนั้นซื้อคอนโดหมดแล้ว ตอนนี้กลายเป็นนักเขียนไส้แห้ง 

แล้วจรงิๆ กำาลงัคดิจะเกาะพลอยกนิเสยีหน่อย”

“เชอะ อย่าดแีต่ปาก ตอนจะซื้อรถให้ถงึกบัขู่ตดัเพื่อนตดัพี่น้อง”

“นี่! ที่โทร. มาเนี่ย ตั้งใจโทร. มาเทศน์หรอืไง”
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“เปล่า จะบอกว่าคุณลงุโทร. หาเหม่ยเหม่ยหลายครั้งแล้ว เหน็ไม่รบัสาย

เลยเป็นห่วง”

“อ๋อ พอดยีุ่งอยู่ ว่าจะโทร. กลบัช่วงสายๆ หน่อย”

“เออ ให้มนัจรงิเถอะ ถ้าคุณลุงโทร. มาหาพลอยอกีรอบ ไปถงึกรงุเทพฯ 

เมื่อไหร่พลอยจะจับเหม่ยเหม่ยย่างกินเสียเลย แค่นี้นะ” พิมพ์พลอยพูดจบ 

กว็างสายเพราะไม่อยากเซ้าซี้

ฐานะคนกลางระหว่างเหม่ยเซียนกับบิดาบุญธรรมของเธอ ทำาให้รู้สึก

เหมอืนนำ้าท่วมปาก พูดอะไรมากกไ็ม่ได้ เนื่องจาก เอรคิ ล ีนั้นเป็นเพื่อนของ

บิดา และเหม่ยเซียนเองก็เป็นเพื่อนรักของเธอตั้งแต่เด็กๆ เรื่องราววัยเด็ก 

ของเหม่ยเซียนนั้นพิมพ์พลอยรู้ชัดทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องที่ความจริงแล้ว 

เหม่ยเซยีนเป็นเดก็กำาพร้าที่ เอรคิ ล ีรบัมาอุปการะตอนที่เขาเดนิทางมาเปิด

สนามกอล์ฟที่เชยีงใหม่ สนามกอล์ฟที่บดิาของเธอและ เอรคิ ล ีลงทนุร่วมกนั

ตอนที่ เอรคิ ล ีพบเหม่ยเซยีนที่หน้าคฤหาสน์ของเขานั้น เหม่ยเซยีน

อายุราวหนึ่งถึงสองเดือน ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าไหมเนื้อดีอยู่ในตะกร้าหวาย 

ตามเนื้อตัวสะอาดสะอ้าน ผิวพรรณหรือก็ขาวเนียนราวกับนำ้านม ทั้งยังเป็น

เดก็เลี้ยงง่ายไม่งอแงเลยสกันดิ แม้ว่าจะมคีนแปลกหน้าอุ้มไปมากต็าม

ของเพียงอย่างเดียวที่อยู่ในตะกร้าคือหยกแก้วที่แม้แต่ เอริค ล ี 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหยกคนหนึ่งยังไม่อาจประเมินคุณค่าได้ ไม่เพียงเท่านั้น 

ใจกลางหยกแก้วชิ้นนั้นยงัมอีกัษรจนีสแีดง ‘เหม่ยเซยีน1’ ล้อมกรอบด้วยมงักร

สทีองกอดเกี่ยวอกัษรราวกบักำาลงัปกป้องด้วยความหวงแหน ซึ่งดูๆ  แล้วฝีมอื

ที่ประณีตเช่นนี้ เขาไม่มั่นใจว่าประเทศใดสามารถทำาได้ โดยที่ไม่ทำาลายเนื้อ

หยกแก้วใสมนัวาวงดงามจนเสยีหาย

เอรคิ ล ี เกบ็หยกชิ้นนั้นเอาไว้ และต้องการรบัอุปการะเหม่ยเซยีนไว้

เป็นลกูของตวัเอง ทั้งนี้ พจน์ พทิกัษ์ชยั เพื่อนสนทิของเขาต้องเซน็รบัอปุการะ

เหม่ยเซียนแทนเอริค เพราะการที่ชาวต่างชาติจะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

1 เหม่ยเซยีน แปลว่า นางฟ้าแสนสวย
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นั้น ต้องเดนิเรื่องผ่านกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง และมขีั้นตอนที่ 

ซบัซ้อน เนื่องจากเขาพบเหม่ยเซยีนที่เชยีงใหม่ กว่าเขาจะได้รบัตวัเหม่ยเซยีน

กลบัไปประเทศจนีด้วยกใ็ช้เวลาหลายเดอืน

เรื่องราวยุ่งๆ กเ็ริ่มขึ้นตอนนี้เอง เพราะภรรยาของ เอรคิ ล ีประกาศ

ชดัเจนว่าไม่ยอมรบัตวัเดก็ เพราะเข้าใจว่าเหม่ยเซยีนเป็นลูกเมยีเกบ็ของสาม ี

เอรคิ ล ีไม่มทีางเลอืกจงึจำาต้องส่งเหม่ยเซยีนกลบัมาเมอืงไทย โดยฝากเอาไว้

กบัพจน์ผู้เป็นบดิาของพมิพ์พลอยนั่นเอง

เหม่ยเซียนเติบโตมาท่ามกลางความรักของตระกูลพิทักษ์ชัย เพราะ

พจน์และภรรยาเลี้ยงดูเธอด้วยความรักใคร่ ทั้งสองรักเธอไม่น้อยไปกว่า 

บตุรสาวของตวัเองอย่างพมิพ์พลอย อกีทั้งเหม่ยเซยีนและพมิพ์พลอยกเ็ข้ากนั 

ได้ดมีาโดยตลอด เหม่ยเซยีนจงึเลอืกที่จะอยู่เมอืงไทยมากกว่ากลบัไปเมอืงจนี

กบัเอรคิ

กระทั่งห้าปีก่อนหน้านี้ทั้งพิมพ์พลอยและเหม่ยเซียนต่างก็ไปเรียนต่อ 

ที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้2 ประเทศจีน ตามคำาขอของเอริคที่ต้องการใช้เวลา 

ร่วมกันกับเหม่ยเซียนบ้าง ภายใต้คำาแนะนำาของพจน์ สองสาวจึงลงเรียน

หลกัสตูรภาษาจนีสำาหรบันกัศกึษาต่างชาตริะยะยาวหนึ่งปี และทั้งคู่กต็ดัสนิใจ

เรียนต่อจนจบปริญญาตรี แต่เพราะพิมพ์พลอยกับเหม่ยเซียนเรียนภาษา

องักฤษควบคู่ไปด้วย ทั้งสองจงึได้ปรญิญาตรมีาสองใบในเวลาห้าปี

เหม่ยเซยีนตดัสนิใจกลบัมาเมอืงไทยทนัท ีโดยลากพมิพ์พลอยกลบัมา

ด้วย หลงัจากที่ได้รบัหยกแก้วคนืจาก เอรคิ ล ีทั้งที่มบีรษิทัมากมายตดิต่อมา

เพราะสนใจรบัทั้งสองเข้าทำางาน พมิพ์พลอยรูด้ว่ีาสาเหตกุค็งจะมาจากเรื่องที่  

เอรคิ ล ี เพิ่งจะยอมคนืหยกแก้วให้เหม่ยเซยีน หลงัจากเวลาผ่านไปนานกว่า

ยี่สบิสามปี เหตผุลหลกักเ็พราะก่อนหน้านี้เอรคิเคยขายหยกแก้วชิ้นนั้นไป แต่

เพราะเขาฝันร้ายมาโดยตลอดจนไม่อาจนอนหลบัสนทิ ดงันั้นจงึได้แต่พยายาม

2 Shanghai International Studies University หรอื SISU
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หาทางซื้อมนัคนืมา เงนิที่เขาจ่ายไปเพื่อให้ได้หยกแก้วคนืมา แทบจะทำาให้เขา

ล้มละลาย จนเปน็เหตใุห้ภรรยาของเขาโทร. มาประกาศตดัขาดกบัเหม่ยเซยีน 

และห้ามไม่ให้เหม่ยเซยีนพบกบั เอรคิ ล ีอกีทนัททีี่รู้เรื่อง

เหม่ยเซียนส่งยิ้มให้พนักงานร้านกาแฟ “สวัสดีค่ะ คาปูชิโน่ร้อนกับ 

เค้กมะพร้าว กนิที่นี่นะคะ” หญงิสาวเอ่ยพร้อมกบัควานหากระเป๋าสตางค์ใน

กระเป๋าถอื

“คนไทยหรอืคะ” พนกังานเอ่ยถามด้วยรอยยิ้ม

“เอ่อ...ค่ะ”

“หน้าตาเหมอืนคนจนีเลยค่ะ ลูกครึ่งหรอืคะ ขอโทษที่ถามนะคะ แต่

คุณสวยจรงิๆ”

หญิงสาวได้แต่ยิ้มแหยๆ แทนคำาตอบ มือก็ลูบไปยังจี้ที่ห้อยคออยู่  

จี้หยกแก้วที่เธอเพิ่งจะได้รบัมาจากเอรคิ เธอเองกเ็คยคดิในสิ่งที่คนอื่นสงสยั 

เธอน่าจะเป็นลูกครึ่ง หรอือะไรทำานองนั้น แต่ในเมื่อบดิาบุญธรรมอย่างพจน์

และเอรคิยงัไม่สามารถสบืหาตวัตนของเธอได้ เวลาผ่านมาตั้งยี่สบิสามปีแล้ว 

เธอยงัจะหวงัอะไรอกีเล่า

“กาแฟกบัเค้กเสริ์ฟที่โต๊ะนะคะ”

“ขอบคณุค่ะ เสร์ิฟที่โต๊ะด้านนอกนะคะ บรรยากาศน่านั่งด”ี เหม่ยเซยีน

รับใบเสร็จมาแล้วเอ่ยขอบคุณ ก่อนจะหันหลังเดินไปนั่งที่โต๊ะด้านนอกที่ว่าง

อยู่ ทว่าตอนที่เปิดประตูออกมานั้น กลิ่นหอมของดอกโบตั๋นพลนัโชยมาจาก

ที่ไหนสักแห่ง หญิงสาวขมวดคิ้วแล้วมองไปรอบๆ มั่นใจว่ากลิ่นนั้นเป็น 

กลิ่นหอมของดอกโบตั๋น ดอกไม้ที่เธอชอบมากที่สุดอย่างแน่นอน

“หรอืว่านำ้าหอม” เหม่ยเซยีนสอดส่ายสายตามองหา “แต่กลิ่นนำ้าหอม 

กท็ำาได้ไม่เหมอืนขนาดนี้มั้ง หรอืว่ามคีนปลูกอยู่แถวนี้...กไ็ม่น่าจะใช่” พมึพำา

พร้อมกบัมองหาไปด้วย โดยที่หญงิสาวไม่รู้เลยว่าที่มาของกลิ่นนั้นกค็อืจี้หยก

แก้วที่เธอสวมอยูน่ั่นเอง ที่สำาคญั...มงักรทองที่โอบกอดอกัษรภายในหยกแก้ว

นั้นได้เปลี่ยนอริยิาบถเป็นหนัออกมาจบัจ้องไปด้านหน้าราวกบักำาลงัระวงัภยัแทน
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“เหม่ยเหม่ย! นี่มนัหมายความว่ายงัไงกนั”

เสียงตะโกนของพิมพ์พลอย ซึ่งน่าจะเกินเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเดซิเบล

ในความคิดของเหม่ยเซียน ทำาเอาหญิงสาวต้องพลิกกายหลบมือที่กำาลังลาก

เธอให้ลุกจากเตยีง เมื่อคนืกว่าจะได้นอนกป็าเข้าไปเกอืบตหีนึ่ง เพราะพมิพ์-

พลอยยืนยันว่าจะไม่นั่งแท็กซี่มาคอนโดฯ เพียงลำาพัง เหม่ยเซียนจึงต้องนั่ง 

รถประจำาทางไปสนามบิน ก่อนจะพาอีกฝ่ายนั่งรถแท็กซี่กลับมาคอนโดฯ  

ขากลบักโ็ดนบ่นจนหชูา เรื่องที่ไม่ยอมซื้อรถขบัสกัท ีเท่านั้นไม่พอ พมิพ์พลอย 

ยงัตะโกนโหวกเหวกตั้งแต่ยงัไม่หกโมงเช้าด้วยซำ้า

“โธ่พลอย เหม่ยเหม่ยขอนอนต่อสกัชั่วโมงนะ แล้วจะลุกมาให้พลอย

บ่นต่อ” เหม่ยเซยีนเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงงวัเงยี

“ไม่ได้! ลกุขึ้นมาคุยกบัพลอยเดี๋ยวนี้ นี่มนัเรื่องอะไรกนั!” พมิพ์พลอย

ไม่พูดเปล่า แต่กลบัยื่นหนงัสอืเล่มหนึ่งมาตรงหน้าเหม่ยเซยีน

“อ้อ กเ็รื่อง The Baby From Nowhere เขยีนโดยดแิองเจลินี่ไง” 

เหม่ยเซยีนตอบด้วยนำ้าเสยีงเหมอืนยงัตื่นไม่เตม็ตา นั่นยิ่งทำาให้พมิพ์พลอยหวัเสยี

“อย่ามาทำาไขสือ เมื่อครู่พลอยอ่านไปหน่อยหนึ่ง นี่มันเรื่องตอนเด็ก

ของเหม่ยเหม่ยนี่!”

“กใ็ช่”

“แล้วเอามาเขยีนทำาไม นี่มนัไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นนะ เหม่ยเหม่ย 

เป็นพี่สาวพลอย เป็นลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ แล้วนี่อะไร” พิมพ์พลอยร้องไห้

ออกมาอย่างสุดจะกลั้น

เรื่องที่เหม่ยเซยีนเป็นเดก็กำาพร้าถกูพ่อแม่เอามาทิ้งไว้หน้าคฤหาสน์นั้น 

คนในครอบครัวพิทักษ์ชัยทุกคนพยายามปกป้องเหม่ยเซียนมาโดยตลอด 

เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายปี ผู้คนจึงคิดว่าเหม่ยเซียนเป็นลูกสาวของตระกูล

พิทักษ์ชัยโดยไม่กังขา แต่การที่เหม่ยเซียนเอาเรื่องของตัวเองมาเขียนเป็น

หนงัสอืโดยไม่ปรกึษาครอบครวัเช่นนี้ ทำาให้พมิพ์พลอยรูส้กึเหมอืนถกูอกีฝ่าย

หกัหลงักไ็ม่ปาน
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“พลอย” เหม่ยเซยีนตกใจจนตาสว่าง เมื่อเหน็ว่าพมิพ์พลอยกำาลงัร้องไห้ 

แต่ไหนแต่ไรมาทั้งสองคนไม่เคยทะเลาะกนัจรงิๆ จงัๆ เลยสกัครั้ง อย่าว่าแต่

ทำาให้พมิพ์พลอยร้องไห้อย่างตอนนี้เลย

“พลอยเห็นเหม่ยเหม่ยเป็นพี่มาโดยตลอด ทั้งรักและเคารพ ถือเป็น

แบบอย่าง แต่เหม่ยเหม่ยทำาแบบนี้กลบัไม่ปรกึษาพลอยสกัคำา ไหนจะคุณพ่อ 

คณุแม่อกี ท่านจะรู้สกึยงัไง” พมิพ์พลอยนั่งลงแล้วเริ่มร้องไห้หนกักว่าเดมิ จน

เหม่ยเซยีนต้องรั้งอกีฝ่ายเข้ามากอดปลอบ

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะพลอย เหม่ยเหม่ยขอโทษ ที่ทำาไปไม่ได้คิดไปไกล 

ถงึขนาดนั้น อกีอย่าง...ในหนงัสอืไม่ได้เขยีนทกุเรื่องของเหม่ยเหม่ยเสยีหน่อย 

ไม่มใีครรู้ว่านามปากกานี้คอืใคร อย่าร้องไห้เลย เหม่ยเหม่ยผดิไปแล้ว”

ในขณะที่พูดปลอบอกปลอบใจพิมพ์พลอยนั้น เหม่ยเซียนที่รู้สึกผิด

เตม็หวัใจกไ็ด้แต่ครุ่นคดิ เพราะเธอเพยีงต้องการระบายเรื่องในใจออกมา จงึ

ได้เริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้น ความจริงเรื่องนี้เธอไม่ต้องการให้คนใน

ครอบครวัรู ้เพราะไม่อยากให้พวกเขาคดิมาก หากได้รบัรูถ้งึความรูส้กึของเธอ

ที่ส่งผ่านตวัอกัษรออกมา

ไม่ว่าจะอย่างไร เด็กกำาพร้าที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าก็ยังอยากมีโอกาส

ตดิตามหาพ่อและแม่แท้ๆ ของตน แม้ว่าจะกลวัในคำาตอบหากได้พบพ่อและ

แม่ที่แท้จรงิ หญงิสาวอยากจะถามพวกเขาเหลอืเกนิว่าเหตุใดจงึทอดทิ้งเธอ

เหตใุดจงึไม่ต้องการเธอ...เหตใุดจงึยกเธอให้คนอื่น ไม่รกัเธอแล้วหรอื 

เหตุใดจงึทำาเช่นนี้

ความต้องการนั้นผลกัดนัจนเธอลมืความเป็นจรงิข้อหนึ่งไปสนทิ ความ

จรงิที่ว่าตอนนี้ครอบครวัที่เธอต้องคำานงึถงึก่อนสิ่งใดกค็อืครอบครวัพทิกัษ์ชยั 

หาใช่ผู้ที่เคยทอดทิ้งเธอไปไม่

การที่หนังสือเรื่องนี้ได้รับการตอบรับจากสำานักพิมพ์ชื่อดังของอังกฤษ

เป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดมาก่อน ทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงพิมพ์พลอย 

รูม้าว่าหนงัสอืเรื่องแรกที่เธอเขยีนและได้ตพีมิพ์คอือกีเรื่องหนึ่ง แต่ความจรงิแล้ว
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เรื่องนี้ที่ใช้อกีนามปากกาต่างหากที่เป็นเรื่องแรก

เกือบครึ่งชั่วโมงที่เหม่ยเซียนปลอบโยนพิมพ์พลอย ในที่สุดอีกฝ่าย 

ก็หายโกรธและหยุดร้องไห้ แต่กระนั้นคำาถามมากมายก็ยังคงถูกถามออกมา

จนเหม่ยเซยีนเวยีนหวั

“จรงิส ิบทที่ว่า That man – ชายคนนั้น มนัคอือะไรกนั” พมิพ์พลอย

เอ่ยถามด้วยความสงสยั และนั่นทำาให้เหม่ยเซยีนเลกิคิ้วด้วยความประหลาดใจ

“อ่านเรว็ถงึขนาดนั้นเชยีว นั่นมนับทท้ายๆ แล้วนี่”

“เปล่า เปิดผ่านๆ น่ะ พอดีเห็นเลยลองอ่านดูคร่าวๆ” พิมพ์พลอย

หวัเราะ

“อมื...มอียู่เรื่องหนึ่งแปลกมาก แปลกมากจรงิๆ นะ เรื่องนี้ยงัไม่เคย

เล่าให้พลอยหรอืใครฟังเลย”

“เรื่องอะไรหรอื” พมิพ์พลอยมที่าทางตื่นเต้นขึ้นมาทนัที

“เหม่ยเหม่ยฝัน”

“ว่า...”

“ฝันว่าตวัเองตดิอยู่ในโลงศพ”

“หา!” พมิพ์พลอยอทุานเสยีงดงัลั่น “งั้นไปทำาบญุกนั” เอ่ยจบกพ็ยายาม

ลากเหม่ยเซยีนลงจากเตยีงนอน

“นี่ ฟังต่อให้จบก่อน”

“ไม่ได้ นี่มนัเรื่องใหญ่ คุณแม่...ต้องโทร. บอกคณุแม่ให้พาเหม่ยเหม่ย 

ไปสะเดาะเคราะห์”

“ใจเยน็ๆ ก่อนพลอย จะฟังไหม ถ้าไม่ฟังจะได้ไม่ต้องเล่าต่อ”

“ฟังกไ็ด้ เล่ามาเลยเรื่องผู้ชายน่ะ That man เจอเขาที่ไหน เมื่อไหร่ 

เขาเป็นใคร พลอยเคยเจอเขาหรอืเปล่า” พมิพ์พลอยเอ่ยถามด้วยแววตาวบิวบั

ส่องประกายอยากรู้อยากเหน็

เหม่ยเซยีนถอนหายใจออกมาทหีนึ่ง “เหม่ยเหม่ยไม่เคยเจอเขา ไม่รู้ว่า

หน้าตาเป็นไง...” หญิงสาวเล่าไปก็พยายามนึกภาพที่ตนเองพอจะจำาได้ไป 
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เพราะความฝันนั้นช่างเลอืนรางเหลอืเกนิ ในคนืที่เป็นวนัคล้ายวนัเกดิอายคุรบ

ยี่สิบของเหม่ยเซียน หญิงสาวผล็อยหลับไปบนโซฟาในห้องพักใกล้กับ

มหาวทิยาลยัเซี่ยงไฮ้ที่เช่าอยูก่บัพมิพ์พลอย และนั่นเป็นครั้งแรกของความฝัน

ภาพในความฝันช่างน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก สิ่งที่เหม่ยเซียนได้เห็นนั้น 

คอืถำ้านำ้าแขง็ขนาดใหญ่ ซึ่งบรเิวณโดยรอบเตม็ไปด้วยบุปผานานาพรรณ ส่ง

กลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่ว น่าแปลกที่ดอกไม้นานาชนิดเหล่านั้นกลับยัง

สามารถเติบโตและแข่งขันกันออกดอกเบ่งบานท่ามกลางนำ้าแข็งอันเย็นเยียบ 

ตรงกลางของถำ้ามก้ีอนนำ้าแขง็ขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้าตั้งอยู ่และด้านใน

มรี่างของบุรุษผู้หนึ่งนอนอยู่ นั่นกท็ำาให้เหม่ยเซยีนสะดุ้งตกใจตื่น

ครั้งที่สองของความฝัน เหม่ยเซียนพบว่าตนยังคงฝันเห็นถำ้าที่มีโลง 

นำ้าแขง็ตั้งอยู่ ครั้งนี้หญงิสาวทำาใจดสีู้เสอืเดนิเข้าไปสำารวจ แต่ไม่ว่าจะเดนิไป

โดยรอบโลงนำ้าแขง็ หรอืพยายามจดจ้องใบหน้าของบุรุษในโลงเท่าไร ใบหน้า

ของเขากย็งัคงพร่าเลอืนจนยากจะมองเหน็ กระทั่งหญงิสาวถอดใจ และตดัสนิใจ

เดนิสำารวจดอกไม้นานาชนดิแทน ดอกโบตั๋นดงึความสนใจของเหม่ยเซยีนไป

จากร่างของชายหนุ่มในโลงศพ เพราะแต่แรกเธอก็ชอบดอกไม้ชนิดนี้อยู่แล้ว 

โดยเฉพาะดอกโบตั๋นสชีมพูที่มมีากที่สุดในบรรดาพรรณไม้ในถำ้าแห่งนี้

ครั้งที่สามเป็นครั้งที่น่าตื่นตกใจที่สุด เพราะเธอถึงกับฝันว่าตัวเอง 

ถกูขงัอยูใ่นโลงนำ้าแขง็ ที่สำาคญั...เธอนอนคร่อมร่างของชายหนุม่ผูเ้ป็นเจา้ของ

โลงนำ้าแขง็!

ด้วยความตกใจทำาให้เหม่ยเซียนตื่นขึ้นมาก่อนที่จะได้มองใบหน้าของ

เขา ดงันั้นเธอจงึเสยีดายจนถงึทกุวนันี้ เพราะนบัจากวนันั้นเธอกไ็ม่ฝันเช่นนั้น

อกีเลย “สามปีแล้วสนิะ” เหม่ยเซยีนพมึพำาคนเดยีว

“ฝันแบบเดียวกันซำ้าๆ ยังว่าไม่แปลกอีก พลอยว่านะ เหม่ยเหม่ย 

โทร. หาคุณแม่ดไีหม เรื่องนี้อาจมอีะไรมากกว่าที่เหม่ยเหม่ยคดิกไ็ด้”

“เอาอย่างงั้นเหรอ” เหม่ยเซยีนลงัเลเพราะคดิว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร “แต่

เหม่ยเหม่ยไม่ได้ฝันแบบนั้นมานานแล้วนะ”
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“นั่นสนิะ หนงัสอืเล่มนี้ออกตั้งสามปีแล้ว” พมิพ์พลอยทำาท่าคดิหนกั

“ถ้าอย่างนั้นพลอยกลบัจากจนีเมื่อไหร่ เราชวนคุณแม่ไปทำาบญุด้วยกนั

ดไีหม” เหม่ยเซยีนเสนอ

“ดีเลย” พิมพ์พลอยรีบรับคำาทันทีที่ได้ยินว่าเหม่ยเซียนจะกลับไป

เชยีงใหม่ด้วย

“งั้นรบีไปอาบนำ้าแต่งตวัได้แล้ว เครื่องออกกี่โมง”

“สบิโมง ตอนนี้เพิ่งหกโมงครึ่ง ยงัทนัน่า”

“ไม่ได้หรอก รถตดิจะตาย ยิ่งวนัทำาการแบบนี้ด้วยแล้ว ไปอาบนำ้าเถอะ 

เหม่ยเหม่ยจะไปชงกาแฟ” พูดจบทั้งสองกล็กุจากเตยีงนอนพร้อมๆ กนั ก่อนจะ

เดนิแยกย้าย คนหนึ่งเดนิเข้าครวั อกีคนกเ็ดนิเข้าไปอาบนำ้า

การไปส่งพมิพ์พลอยที่สนามบนิครั้งนี้ กว่าที่เหม่ยเซยีนจะกลบัมาถงึ

คอนโดฯ กป็าเขา้ไปเกอืบเที่ยง ระหว่างเดนิเข้าไปในลฟิต์ เหม่ยเซยีนกเ็หลอืบ

ไปเหน็ชายวยักลางคนยนือยูห่น้าลฟิต์ มอืทั้งสองข้างมข้ีาวของพะรงุพะรงั และ

กล่องที่วางซ้อนกนัจนบดบงัใบหน้าของคนถอื

หญิงสาวรีบวิ่งเข้าไปเสนอตัวช่วย เพราะเห็นว่าเขาไม่อาจกดปุ่มเรียก

ลฟิต์ได้ “หนูช่วยค่ะคุณลุง ขึ้นข้างบนใช่ไหมคะ” เหม่ยเซยีนเอ่ยถามก่อนจะ

กดเรยีกลฟิต์แล้วหนักลบัมามองชายวยักลางคนคนนั้น

“มาค่ะหนชู่วยถอื” เอ่ยจบกย็ื่นมอืไปหยบิกล่องที่ตั้งอยูบ่นสุดมาช่วยถอื

เอาไว้

“ขอบใจนะแม่หนู ช่วยกดชั้นเก้าให้ลุงท”ี

“ชั้นเก้านะคะ พอดหีนูอยู่ชั้นสบิค่ะ” เหม่ยเซยีนตอบอกีฝ่ายยิ้มๆ เมื่อ

มาถึงชั้นเก้าเหม่ยเซียนที่กำาลังจะก้าวตามพลันชะงัก เพราะชายวัยกลางคนที่

เดนิออกไปก่อนนั้นหนักลบัมายิ้มให้ พร้อมกบัวางข้าวของทั้งหมดลงตรงหน้า

ลฟิต์ เขายื่นมอืออกมารบักล่องที่หญงิสาวช่วยถอืเมื่อครู่

“ส่งมาเถอะลุงถือเองได้ จากนี้หนูยังต้องไปต่ออีกไกล ลุงส่งได้แค่นี้ 
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นี่...ใช่ของของหนูหรอืเปล่า”

ชายวยักลางคนส่งบางอย่างคนืให้เหม่ยเซยีน ทนัททีี่หญงิสาวมองเหน็

กต็้องเบกิตากว้าง รบียื่นมอืออกไปรบั มนักค็อืสร้อยหยกแก้วซึ่งควรอยู่บน

คอของเธอนั่นเอง แต่เหตุใดจงึไปอยู่กบัชายผู้นี้ได้ล่ะ!

ยังไม่ทันได้ถามอะไรประตูลิฟต์ก็ปิดลงเสียก่อน เหม่ยเซียนรีบยื่น 

มอืออกไปกดปุ่มเพื่อเปิดประตูลฟิต์ แต่ไม่ว่าจะกดเท่าไรกไ็ม่ยอมเปิด อกีทั้ง

ตัวเลขที่อยู่บนลิฟต์ยังกะพริบสลับกันไปมาเหมือนจะขัดข้อง หญิงสาวเบิก 

ตากว้างด้วยความตกใจ แสงไฟภายในตัวลิฟต์ดับพึ่บ และความเร็วที่เพิ่ม 

ขึ้นจนน่ากลวัทำาให้เหม่ยเซยีนทิ้งตวัลงนั่ง ก่อนจะกดปุ่มฉุกเฉนิเพื่อขอความ

ช่วยเหลอื แต่ทุกอย่างดูเหมอืนจะไม่ทำางาน

“ช่วยด้วยค่ะ! ช่วยด้วย ฉนัตดิอยู่ในลฟิต์!”

เหม่ยเซียนทั้งทุบประตูลิฟต์และกรีดร้อง ใบหน้าแตกตื่นเงยขึ้นมอง

กล้องวงจรปิดในลิฟต์ด้วยความหวังว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะมอง

เห็น แต่หญิงสาวไม่รู้เลยว่าภาพที่ปรากฏขึ้นในจอภาพของกล้องวงจรปิดนั้น 

คือภาพภายในลิฟต์ที่ว่างเปล่า และเสียงกรีดร้องที่เธอคิดว่าดังที่สุดเท่าที่จะ

ร้องออกมานั้น คนที่เดนิผ่านไปมาหน้าลฟิต์กลบัไม่ได้ยนิเสยีงอะไรเลย

หน้าประตลูฟิต์ชั้นเก้าเป็นที่ที่ชายวยักลางคนยนือยู ่รปูลกัษณ์ของชาย

คนนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ใบหน้าหล่อเหลายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยตอนมอง

ประตูลฟิต์ “ขอให้การเดนิทางของเจ้าราบรื่น เทพธดิาเหม่ยเหรนิ” เอ่ยเท่านั้น

ร่างของเขากห็ายวบัไปพร้อมกบัแสงสเีขยีวจางๆ

ท่ามกลางความมืดรอบกาย เหม่ยเซียนพยายามยกเปลือกตาที่ 

หนกัอึ้งขึ้นอย่างยากลำาบาก สมัผสับางอย่างที่รบัรู้ใต้ร่างทำาให้ต้องชะงกัและเริ่ม

ตั้งสติ ลำาดับความคิดเริ่มทำางานอย่างหนักเมื่อตระหนักได้ถึงบางอย่างที่น่า 

ตื่นตระหนก หญงิสาวใช้มอืสองข้างที่ขยบัแสนลำาบากดนัตวัขึ้น ในหวักพ็ยายาม

เรยีบเรยีงความทรงจำาทั้งหมด แต่ศรีษะด้านหลงักลบัฟาดเข้ากบัของแขง็อย่างจัง 
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จนต้องส่งเสยีงออกมาด้วยความเจบ็ปวด

“นั่นสนิะ ฉนันี่มนัโง่จรงิๆ เลย” พูดกบัตวัเองจบเหม่ยเซยีนกท็ิ้งตวัลง

ไปนอนควำ่าตามเดมิ

ผ่านไปสกัระยะ สายตาที่ปรบัเข้ากบัความมดืกเ็ริ่มชนิ แม้ว่าแสงที่ส่อง

เข้ามาจะมีไม่มาก แต่นั่นก็ช่วยให้หญิงสาวมองเห็นทุกอย่างรอบกายได้รางๆ 

ภาพตรงหน้ายืนยันทุกอย่างที่เหม่ยเซียนคิดได้เป็นอย่างดี เพราะนี่ไม่ใช ่

ครั้งแรกที่หญงิสาวเคยเหน็สถานที่แห่งนี้ แต่ทกุครั้งมนัเป็นแค่ความฝัน ไม่ใช่

การมาเยอืนด้วยตวัเองอย่างเช่นตอนนี้

“คุณเป็นใครกันแน่ ทำาไมฉันถึงฝันเห็นคุณ แล้วทำาไมฉันต้องมาที่นี่  

นี่เป็นความฝันหรอืเปล่า...”

เหม่ยเซียนขมวดคิ้วเพราะความเจ็บปวดที่ศีรษะด้านหลังยังคงชัดเจน 

ตอกยำ้าว่าสิ่งที่เธอเหน็เมื่อครูน่ั้นเธอเพยีงแค่ต้องการปลอบใจตวัเองเท่านั้น คาง

น้อยๆ ถูไถไปมากับร่างที่ยังคงนอนนิ่งอยู่ใต้ร่าง ราวกับว่าการทำาเช่นนั้นจะ

ช่วยลดความเจ็บที่ศีรษะลงไปได้ การกระทำานั้นสนิทสนมและให้ความรู้สึก 

คุ้นเคยจนหญงิสาวเองยงัไม่รู้ตวั

เมื่อมั่นใจแล้วว่าตนมาตดิอยูใ่นโลงนำ้าแขง็ที่เคยฝันถงึ ความรูส้กึแปลก

ประหลาดบางอย่างที่มมีากกว่าความตื่นกลวั ทำาให้เหม่ยเซยีนพยายามสำารวจ

ไปรอบๆ เพราะหากว่าเธอสามารถเข้ามาในโลงนำ้าแข็งได้ เหตุใดเธอจะหา

ทางออกไปไม่ได้เล่า

คิดแล้วนิ้วเรียวก็เริ่มขยับไปทั่ว แต่ความคับแคบของโลงสี่เหลี่ยมที่ 

ทำาขึ้นเพื่อชายหนุม่เพยีงคนเดยีว กลบัเป็นอปุสรรคให้หญงิสาวขยบัตวัได้ลำาบาก

กว่าที่คดิ กว่ามอืข้างหนึ่งจะยกขึ้นมาที่ใบหน้าเพื่อปาดเหงื่อสำาเรจ็ เหม่ยเซยีน

กถ็ูกผนงัของโลงนำ้าแขง็บาดจนเจบ็ไปหมด

หญิงสาวพบว่าช่องว่างระหว่างศีรษะตนกับชายหนุ่มใต้ร่างมีมากกว่าที่

อื่น จึงพยายามขยับศีรษะเพื่อมองดูใบหน้าของเขา ทว่าความมืดรอบกาย 

กลับไม่เป็นใจเอาเสียเลย เพราะแม้ใบหน้าของเขาจะอยู่ปลายจมูกเท่านั้น 
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แต่กย็งัไม่อาจมองเหน็ใบหน้าของเขาได้ชดัเจน

“อย่าว่าฉนัล่วงเกนิคณุเลยนะ แต่มนัมดืเลยไม่มทีางเลอืก” เหม่ยเซยีน

แก้ตวัทั้งที่ไม่จำาเป็นสกันดิ เพราะในที่นี้นบัว่าเธอไม่ต่างจากอยูเ่พยีงลำาพงั เมื่อ

หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองได้แล้วจึงขยับมือไปที่ใบหน้าของคนที่นอนนิ่ง นิ้วเรียว

แตะเบาๆ ไปยงัแก้มของเขา สมัผสันุม่มอืและความอบอุ่นที่แผ่ซ่านออกมาจาก

ร่างแกร่งของชายหนุ่ม ทำาให้หญงิสาวชะงกัและเบกิตากว้าง

“เดี๋ยวนะ คุณยงัไม่ตายเหรอคะ คุณ! คุณคะ! คุณเป็นใคร ตื่นเรว็

เข้า!” เหม่ยเซยีนตบไปที่แก้มของเขาเบาๆ

คนตายไหนเลยจะมอีุณหภูมริ่างกายอบอุ่นเช่นนี้ หญงิสาวจงึมั่นใจว่า

เขายงัมชีวีติอยู่ ทว่าหญงิสาวลมืคดิไปว่าหากเขายงัมชีวีติอยู่ เหตุใดจงึเข้ามา

อยู่ในโลงศพ

“นี่!” เหม่ยเซยีนค่อยๆ ยื่นนิ้วไปองัจมูกของอกีฝ่าย และพบว่าเขาไม่มี

ลมหายใจ “ศพจริงๆ ด้วย” ประโยคสั้นๆ นั้นดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึก

ประหลาดใจ เธอนอนทบัศพของใครกไ็ม่รู้ แต่กลบัไม่มคีวามรู้สกึหวาดกลวั

เลยแม้แต่น้อย นี่มนัออกจะน่าประหลาดเกนิไปแล้ว

แสงรำาไรที่ค่อยๆ สาดส่องลงมาจากด้านบนของถำ้า ทำาให้เหม่ยเซียน

พยายามพลกิกาย แต่จนแล้วจนรอด ด้วยพื้นที่ที่ไม่อำานวย หญงิสาวจงึทำาได้

เพยีงพยายามเอยีงศรีษะขึ้นมอง...แสงนั่นชดัเจนว่าเป็นแสงแดด เธอตดิอยูใ่น

ลิฟต์ตอนเที่ยง และไม่รู้ว่าหมดสติไปนานเท่าไร ก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นในโลง 

นำ้าแขง็นี่ ที่แน่ๆ ตอนนี้เป็นเวลารุ่งเช้าอย่างไม่ต้องสงสยั

แสงแดดที่สาดส่องเข้ามาภายในถำ้าทำาให้เหม่ยเซียนสามารถมองเห็น 

ทุกอย่างได้ชัดเจน แต่ไม่ว่าอะไรก็ไม่ทำาให้หญิงสาวตกใจไปกว่าชุดที่บุรุษซึ่ง

เธอนอนคร่อมอยู่นั้นคล้ายกบัชุดฮั่นฝ3ู ของจนีเหลอืเกนิ
3 ฮั่นฝู คอืเสื้อผ้าของคนจนีช่วงราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ. 337 - พ.ศ. 763) มลีกัษณะเป็นเสื้อตวัยาว

คลมุสะโพกไขว้สาบเสื้อสองด้านเข้าหากนัแล้วผกูทบัด้วยผ้าคาดเอวกบักระโปรงยาวจดเท้า ผูช้าย

จะผูกทับผ้าคลุมเข่าปลายสามเหลี่ยมจดชายชุดเอาไว้ด้านหน้า บางครั้งอาจสวมเสื้อคลุมยาว 

จดเท้าแขนกว้างทบั



นาย่า
23

เหม่ยเซยีนมองลวดลายปักอนัวจิติรบนชุดของชายหนุ่ม ในใจกไ็ด้แต่

ตกตะลึงกับความตระการตาของลายปักมังกรที่โลดแล่นอยู่บนผืนผ้า ความ

ประณีตของลวดลายทำาให้ลืมสนใจอย่างอื่นไปชั่วขณะ ก่อนเดินทางไปเรียน 

ที่เซี่ยงไฮ้ หญงิสาวกส็นใจเกี่ยวกบัขนบธรรมเนยีม และการแต่งกายของยคุจนี

โบราณที่มีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การได้มาเห็นอะไร 

อย่างนี้ จงึทำาให้ความสนใจทั้งหมดมุ่งไปยงัเนื้อผ้าและลวดลายของชดุ แทนที่จะ

กงัวลเกี่ยวกบัการหาทางออกเช่นในตอนแรก

“สวย สวยมากเลย ไม่เคยเห็นผ้าทอและลายปักที่ละเอียดอย่างนี้ 

มาก่อนเลย” หญงิสาวพมึพำากบัตวัเอง ก่อนจะเอยีงหน้ามองบรุษุที่นอนอยูใ่ต้ร่าง 

ดวงตาคูง่ามเบกิกว้างขึ้นเพยีงแค่เหน็แนวกรามและสนัจมูกโด่งของคนตรงหน้า

เขาเปน็บรุษุที่มเีครื่องหน้าหล่อเหลาสมบรูณ์แบบที่สดุเท่าที่เหม่ยเซยีน

เคยพบมา ขนาดหญงิสาวมองเหน็เขาในมุมทแยง ยงัมองเหน็ว่าจมูกโด่งเป็นสนั

นั้นรบักบัแนวกรามได้รูปของเขาอย่างลงตวั ไหนจะรมิฝีปากบางที่ดูดงึดูดใจ 

จนหญิงสาวอดไม่ได้ที่จะใช้มือดันตัวเองขึ้นไป เพียงเพื่อให้มองเห็นใบหน้า 

ของเขาชดัขึ้น

แล้วเหม่ยเซียนก็ไม่ผิดหวัง เพราะยามที่ได้เห็นเขาชัดเจนในระยะ

ประชดิเช่นนี้ เขากย็ิ่งดูมเีสน่ห์น่าดงึดูดใจอย่างที่สุด ดวงตาที่ปิดสนทิของเขา

นั้นทำาให้เหน็ขนตายาวที่แนบสนทิไปกบัขอบตาล่าง คิ้วเข้มเรยีวยาวจดหางตา

ดมูสีง่าราศ ีจนเหม่ยเซยีนที่ไม่รู้เรื่องการดูโหงวเฮ้งมากนกั ยงัรู้สกึได้ว่าบรุษุผูน้ี้

คงไม่ใช่บุคคลธรรมดาสามญัเป็นแน่

เมื่อมองสูงขึ้นไปยังเส้นผมที่ยาวสลวยของเขา หญิงสาวกลับพบว่า 

เขาปล่อยเอาไว้ด้านบนโดยไม่มีการรวบมัดแต่อย่างใด ราวกับว่านี่เป็นเพียง

การนอนหลับพกัผ่อน ซึ่งนั่นกอ็อกจะน่าแปลกเพราะเหม่ยเซียนเคยได้ยินว่า

ก่อนฝังศพ หากเป็นคนที่มยีศศกัดิ์ อย่างน้อยเขากค็วรมเีกี้ยวหยกครอบมวย

ผมหรือที่เรียกว่ากวาน4 ไม่ก็รวบผมขึ้นแล้วปักปิ่นเพื่อบ่งบอกถึงฐานะหรือ

อะไรทำานองนั้น
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“คุณตายไปแล้วจรงิๆ เหรอคะ หล่อขนาดนี้...น่าเสยีดายจงั” กว่าจะ

รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไป เหม่ยเซียนก็แทบจะหลุดหัวเราะออกมา ที่ตนเพิ่งจะ

บอกว่าเสยีดายความหล่อของคนที่ตายไปแล้ว ช่างบ้าบอดแีท้!

“ถงึคณุจะหล่อ แต่ถ้าให้เลอืก ฉนัขออยูข้่างนอกดกีว่า อย่าว่ากนันะคะ

ที่ลวนลามคณุไปตั้งเยอะแต่ไม่ได้อยูเ่ป็นเพื่อน ฉนัว่าฉนัควรหาทางออกไปจาก

โลงนำ้าแขง็ของคุณเสยีท”ี พูดจบกล็ูบไล้ไปตามผนงัโลงศพเพื่อดูว่าจะทำาอะไร

ได้บ้าง

ตอนนี้เองที่เหม่ยเซียนเพิ่งจะสังเกตว่าโลงนำ้าแข็งไม่ได้เย็นเยียบอย่าง

ที่ควรจะเป็น แม้ว่ามนัจะโปร่งใสและเยน็สบาย แต่มนัช่างต่างจากนำ้าแขง็ทั่วไป

โดยสิ้นเชงิ หญงิสาวกใ็ห้สงสยันกัว่าหากมนัไร้ซึ่งความเยน็แล้ว เหตใุดศพของ

บุรุษที่หญงิสาวนอนคร่อมอยู่จงึคงสภาพเหมอืนคนที่ยงัมชีวีติอยู่เล่า

ปริศนามากมายในใจยังไม่ทันได้คำาตอบ เสียงของผนังหินขนาดใหญ่

ครูดกันไปมาก็ดังขึ้น พร้อมกับแสงสว่างเจิดจ้าส่องเข้ามาในถำ้า เสียงฝีเท้า 

ของคนเดนิใกล้เข้ามาแผ่วเบา เหม่ยเซยีนลงัเลว่าควรจะส่งเสยีงร้องขอความ

ช่วยเหลอืดหีรอืไม่ เนื่องจากยงัไม่รู้ถงึสถานการณ์ตรงหน้าชดัเจน แต่กระนั้น

การเลอืกที่จะตดิอยู่ในโลงนำ้าแขง็ต่อไปกไ็ม่ใช่ทางเลอืกที่ดนีกั

“กรี๊ด!” เสยีงกรดีร้องดงัขึ้น ก่อนที่หญงิสาวจะทนัได้ส่งเสยีงขอความ

ช่วยเหลือ และเธอเองก็มั่นใจว่าผู้มาใหม่ที่กรีดร้องนั้น คงจะเป็นเพราะมอง

เหน็เงาของเธอนอนคร่อมอยู่บนตวัเจ้าของโลงศพนี้เป็นแน่

“นั่นไงล่ะ นึกอยู่แล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนี้” เหม่ยเซียนทิ้งศีรษะลง

หนุนแผ่นอกของชายหนุ่ม ก่อนจะถอนหายใจออกมาราวกบัคนปลงตก

เมื่อนอนรออยูน่ิ่งๆ ไปสกัพกั เสยีงฝีเท้าของคนหลายคนกด็งัขึ้น พร้อม

กันนั้น เงาของคนมากมายก็ทาบทับลงมาบนโลงศพ เป็นสัญญาณว่าคนที่ 

กรดีร้องเมื่อครูค่งจะไปส่งข่าวให้คนเหล่านี้ล่วงรู้ และตอนนี้พวกเขาคงจะเข้ามา

4 กวาน คอืสิ่งที่ชนชั้นสูงชาวจนีในสมยัโบราณใช้สวมครอบบนศรีษะ เพื่อเป็นเครื่องบอกระดบั

ประดบัพระยศพระเกยีรติ
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ดูเหตุการณ์กระมงั

เสียงพูดคุยกันอึงคะนึงดังเข้ามาในโสตประสาท เหม่ยเซียนขมวดคิ้ว 

ทั้งที่เธอเองก็ตระหนักดีนับตั้งแต่เห็นการแต่งตัวของชายหนุ่มแล้ว แต่การ

ได้ยนิบทสนทนาของคนด้านนอกอย่างชดัเจน กย็งันำาความประหลาดใจมาให้

หญิงสาวอยู่ดี เพราะพวกเขาใช้ภาษาในยุคดั้งเดิมของจีนในการพูดคุยกัน 

อกีทั้งสำาเนยีงการใช้คำายงัต่างไปจากที่เธอเคยใช้ตอนเรยีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มาก

“นี่ฉันหลุดเข้ามาในซีรีส์จีนเรื่อง จอมนางบัลลังก์ฮั่น หรือไงนะ เอ...

หรอืว่าเรื่อง บทเพลงแห่งทะเลทราย พระเอกหล่อด”ี

แม้จะอยู่ในช่วงที่สับสน เหม่ยเซียนก็ยังหามุกตลกมาปลอบใจตัวเอง 

เพราะสายตามองเห็นแล้วว่าคนด้านนอกกำาลังแนบใบหน้าเข้ามามองเธอ 

หญิงสาวได้แต่คาดเดาไปต่างๆ นานาว่า พวกเขาคงกำาลังคิดว่าเธอเป็นใคร 

ยงัมชีวีติอยู่หรอืไม่ และเหตใุดจงึเข้ามาในโลงนำ้าแขง็นี้ได้ แต่ทั้งหมดที่เหม่ย-

เซยีนคาดเดานั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคดิเลยสกันดิ เนื่องจากคนที่อยู่นอกโลง

นำ้าแขง็ต่างพยายามขบคดิเพื่อจะหาวธิพีาตวัเธอออกมาโดยเรว็ที่สุดต่างหาก

“เรว็เข้า ต้องมวีธิสีิ”

“นางตดิอยู่ในนั้นนานเท่าไรแล้ว”

“นั่นไม่สำาคญั เจ้าไปตามเทพอสูรทั้งสี่ทศิมาโดยด่วนเลย เรว็เข้าส”ิ

“ไม่ต้องหรอก ข้าอยู่ที่นี่แล้ว” ร่างสูงเยื้องย่างเข้ามาในถำ้าด้วยท่าทาง

ผ่อนคลายทันทีที่ประโยคนั้นเอ่ยจบ ใบหน้าหล่อเหลามีสง่าราศีปรากฏขึ้น 

พร้อมกบัเสยีงถอนหายใจของผู้คนที่ยนืรายล้อมอยู่

“คารวะจื่อชงิชงิหลง5 ท่านมาเยอืนตำาหนกัหวงหลง6 เพลานี้ ประหนึ่ง

ล่วงรู้ว่า...”

5 ชงิหลง คอืมงักรเขยีว เป็นเทพอสูรแห่งทศิตะวนัออก เป็นอสูรธาตุไม้ ตวัแทนแห่งฤดูใบไม้ผล ิ

ในที่นี้ จื่อชงิคอืชื่อ ส่วนชงิหลงเป็นตำาแหน่งเทพอสูร หรอืกค็อืเทพอสูรมงักรเขยีวจื่อชงินั่นเอง

6 หวงหลง คอืมงักรทอง เป็นเทพตวัแทนของธาตุดนิหรอืธาตุทอง ประจำาอยู่จุดศูนย์กลางของ

สวรรค์ ในที่นี้คอืชื่อของตำาหนกัซึ่งเป็นที่พำานกัของเทพมงักรทอง
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“แน่นอนข้าต้องรู้อยู่แล้ว เพราะข้าเป็นคนพานางมาเอง” จื่อชงิเอ่ยจบ

กเ็ดนิตรงไปยงัโลงนำ้าแขง็ที่ตั้งอยู่ใจกลางถำ้านำ้าแขง็พนัปี ถำ้าที่เขาและเทพอสูร

อกีสามตนร่วมกนัสร้างขึ้น ทั้งนี้กเ็พื่อเกบ็รกัษาร่างของเทพมงักรจื่อหมงิ ผูเ้ป็น

เจ้าของตำาหนกัหวงหลงแห่งแดนสวรรค์ ตำาหนกัที่อยูก่ึ่งกลางระหวา่งเทพอสรู

ทั้งสี่ จื่อหมิงนั้นคือเทพมังกรซึ่งเป็นผู้นำาของเทพอสูรทั้งสี่คือ จื่อชิงชิงหลง 

เฟิ่งเซยีนจูเสว่7 โม่เฉนิไป๋หู่8 ชางอี้เสวยีนอู่9

สามร้อยปีก่อนองค์เง็กเซียนฮ่องเต้10 ได้พระราชทานสมรสให้แก ่

จื่อหมิงหวงหลงกับเทพธิดาเหม่ยเหริน เทพธิดาบุญธรรมของพระนาง 

ซหีวงัหมู1่1 เทพธดิาพระองค์นี้เป็นเพยีงองค์เดยีวที่พระนางซหีวงัหมู่ไว้พระทยั

ให้ช่วยควบคุมดูแลกาลเวลาของโลกมนุษย์

หลังจากสองร้อยปีของการสมรส เทพธิดาเหม่ยเหรินพลันขอหย่ากับ

จื่อหมิงโดยไม่ทราบสาเหตุ แม้ว่าพระนางซีหวังหมู่จะตรัสถามสาเหตุเท่าไร 

เทพธดิาเหม่ยเหรนิกเ็อาแต่นิ่งเงยีบ จนองค์เงก็เซยีนฮ่องเต้กริ้วมาก จงึตรสั

ว่าหากยงัไม่เล่าความจรงิจะทรงลงโทษนาง เพราะพระองค์เป็นผู้พระราชทาน

สมรส หากเทพธดิายงัคงยนืยนัจะหย่า นั่นกเ็ท่ากบัขดัราชโองการ

ไม่ว่าจะถูกข่มขู่เท่าไรเทพธดิาเหม่ยเหรนิกย็งัคงยนืยนัคำาเดมิ จนองค์

เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงขู่ว่าหากไม่พูดจะลงโทษตามอาญาสวรรค์ นั่นก็คือไม่ว่า 

7 จูเชว่ หรอื จูเสว่ คอืหงส์แดง เป็นเทพอสูรแห่งทศิใต้ ตวัแทนแห่งฤดูร้อน เป็นอสูรธาตุไฟที่

ถูกจบัคู่กบัมงักรเขยีว ในฐานะความสมดุลตามธรรมชาต ิ ความสุขในการสมรสเป็นทั้งผู้ให้และ

ผู้รบั ในที่นี้เฟิ่งเซยีนคอืชื่อ จูเสว่คอืตำาแหน่งเทพอสูร หรอืกค็อืเทพอสูรหงส์แดงเฟิ่งเซยีนนั่นเอง
8 ไป๋หู่ คอืพยคัฆ์ขาว หรอื เสอืขาว เป็นเทพอสูรแห่งทศิตะวนัตก ตวัแทนแห่งฤดูใบไม้ร่วง เป็น

อสรูธาตลุม พยคัฆ์ขาวเป็นเทพอสรูแห่งการปกป้อง การคุ้มครอง เป็นราชาแห่งสรรพสตัว์ทั้งปวง 

รวมถงึเป็นราชนัแห่งขุนเขาด้วย
9 เสวยีนอู่ คอืเต่าดำา เทพอสูรแห่งทศิเหนอื ตวัแทนฤดูหนาว เป็นอสูรธาตุนำ้า
10 หยหูวงฉางตี้ เงก็เซยีนฮ่องเต้ เป็นพระมหาจกัรพรรดทิี่ทรงปกครองเทวดาทั้งเก้าชั้น ซึ่งประกอบ

ด้วยเทวดาเป็นหมื่นๆ องค์ ทรงเป็นใหญ่เหนอื ฟ้า ดนิ และมนุษย์ เป็นผู้สร้างสวรรค์ มพีระราช

อำานาจที่จะสั่งเทวดาได้ทุกชั้นฟ้า
11 ซหีวงัหมู่ เจ้าแม่หวงัหมู่ เป็นมเหสแีห่งองค์เงก็เซยีนฮ่องเต้
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ผู้ใดขัดราชโองการจะต้องถูกโยนลงไปในบ่อพันวิญญาณ ซึ่งไม่ว่าเทพหรือ

เซยีนตนใดหากตกลงไปกจ็ะดบัสูญ ไม่อาจกลบัมาเวยีนว่ายตายเกดิอกีชั่วกปั- 

ชั่วกลัป์ 

เทพธดิาเหม่ยเหรนิได้ยนิดงันั้นกค็กุเข่าลงรอรบัพระอาญาโดยไม่ปรปิาก 

ซึ่งนั่นทำาเอาทั้งองค์เงก็เซยีนฮ่องเต้และพระนางซหีวงัหมู่ถงึกบัถอนพระปัสสาสะ 

เพราะความรกัและเอน็ดทูี่ทั้งสองพระองค์มต่ีอพระธดิาบญุธรรม องค์เงก็เซยีน

ฮ่องเต้จึงทรงยื่นข้อเสนอ เพื่อให้เทพธิดาเหม่ยเหรินไปพำานักยังอาศรมโชค

ชะตานอกเขตสวรรค์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีเวลาไตร่ตรองเรื่องราวทั้งหมด จากนั้น 

กต็รสัให้ขุนพลสวรรค์ไปส่งนางที่อาศรม

เรื่องราวทั้งหมดควรจะจบลงเช่นนั้น หากไม่ใช่เพราะข่าวจากขุนพล

สวรรค์ ผู้ที่รับหน้าที่ไปส่งเทพธิดาเหม่ยเหรินกลับมารายงานองค์เง็กเซียน

ฮ่องเต้ว่า...เทพมังกรจื่อหมิงและเทพธิดาเหม่ยเหรินตกลงไปในบ่อพัน

วญิญาณ!

กว่าองค์เง็กเซียนฮ่องเต้และพระนางซีหวังหมู่จะเสด็จพระราชดำาเนิน

ไปถึงบ่อพันวิญญาณ ดวงจิตแห่งเทพธิดาของเทพธิดาเหม่ยเหรินก็แทบจะ 

ดับสูญไปแล้ว ทั้งที่เทพมังกรจื่อหมิงใช้จิตวิญญาณของตนปกป้องดวงจิต 

และวญิญาณของนางเอาไว้

หลงัจากเกดิเรื่องขึ้น เทพมงักรจื่อหมงิไม่อาจฟื้นคนืสต ิไม่มผีู้ใดออก

มาให้ความกระจ่าง องค์เง็กเซียนฮ่องเต้มีราชโองการห้ามผู้ใดเอ่ยถึง ทั้งยัง

รับสั่งให้เทพมังกรเขียวจื่อชิงย้ายร่างของเทพมังกรจื่อหมิงกลับไปยังตำาหนัก

หวงหลง ก่อนจะสร้างสุสานนำ้าแขง็ขึ้นเพื่อเกบ็รกัษาร่างที่ไร้ซึ่งดวงจติของเทพ

มังกรเอาไว้ เนื่องจากพลังที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในร่างของเทพมังกรจื่อหมิง

ถูกผนกึเอาไว้เพื่อรกัษาสมดุลของแดนสวรรค์ ทั้งนี้หากร่างเทพมงักรจื่อหมงิ

ยังคงอยู่ สมดุลของความว่างเปล่าและสมดุลแห่งแดนสวรรค์ก็จะยังคงอยู ่

เช่นกนั

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้มีพระบัญชาให้ขุนพลสวรรค์รับผิดชอบที่ละเลย
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หน้าที่ จนเป็นเหตุให้เทพธดิาและเทพมงักรตกลงไปในบ่อพนัวญิญาณ ทั้งที่

เส้นทางจากสวรรค์ไปยังอาศรมโชคชะตานั้น เป็นคนละเส้นทางกับเส้นทาง 

ที่จะไปบ่อพันวิญญาณ ดังนั้นขุนพลสวรรค์นับยี่สิบชีวิตจึงสละชีพลงไปใน 

บ่อพันวิญญาณ เพียงเพื่อค้นหาดวงจิตของเทพธิดาเหม่ยเหรินซึ่งยังคงถูก 

ห่อหุ้มด้วยดวงจิตแห่งเทพมังกร ทว่ากว่าจะช่วยขึ้นมาได้ดวงจิตอันอ่อนแรง

กย็งัคงไม่ครบสมบูรณ์

ทวยเทพทั้งหลายพบว่าดวงจติทั้งสามของเทพมงักรนั้นหลงเหลอืเพยีง

หนึ่ง และถูกผนกึเอาไว้กบัดวงจติของเทพธดิาเหม่ยเหรนิจนไม่อาจแยกออก

จากกัน มีเพียงหนทางเดียวคือต้องฟื้นฟูดวงจิตขึ้นมาพร้อมๆ กันสองดวง

เท่านั้น จงึจะสามารถนำาดวงจติของเทพมงักรจื่อหมงิกลบัมาเข้าร่าง

เพื่อช่วยให้รวบรวมดวงจติและวญิญาณซึ่งถกูบ่อพนัวญิญาณแผดเผา

ทำาลาย พระนางซีหวังหมู่ตัดสินพระทัยใช้หยกแก้วแห่งกาลเวลาช่วยเยียวยา

ดวงจิตของเทพธิดาเหม่ยเหริน แต่กระนั้นเทพธิดาเหม่ยเหรินก็ต้องเกิดและ

แตกดับจนครบหนึ่งร้อยครั้ง เพื่อให้จิตวิญญาณของนางกลับมาสมบูรณ์  

ถึงตอนนั้นทวยเทพจึงจะสามารถแยกดวงจิตของเทพมังกรจื่อหมิงออกมาได้ 

ที่สำาคญัยิ่งกว่านั้น การจะส่งเทพธดิาไปเกดิยงัโลกมนุษย์นั้นจำาเป็นต้องอาศยั 

ผูท้ี่มชีะตากล้าแขง็เป็นผู้ให้กำาเนดิ เนื่องจากจติวญิญาณของคนเหล่านั้นจะช่วย

หล่อหลอมให้เทพธดิาเหม่ยเหรนิแขง็แกร่งเรว็ขึ้น

“พวกท่านออกไปก่อน ข้าจะจดัการเอง” จื่อชงิเอ่ยกบับรรดาเทพสวรรค์

ที่รบัหน้าที่เฝ้าดูแลถำ้านำ้าแขง็ตามพระบญัชาขององค์เงก็เซยีนฮ่องเต้

“แต่ว่า...”

“ข้าจะเป็นคนพานางออกไปเอง” เขาเอ่ยด้วยนำ้าเสียงเข้มขึ้นเล็กน้อย 

“อย่างไรเสียตอนนี้นางก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ที่ดวงวิญญาณทั้งเจ็ดยังไม่ผสาน

กนัเตม็ที่ แม้จะมหีนึ่งดวงจติของเทพมงักรคอยคุ้มครอง แต่ความทรงจำาของ

นางกย็งัไม่กลบัคนืมา แม้ว่าพวกท่านจะถามอะไรไปนางกไ็ม่อาจตอบสิ่งใดได้”

“เช่นนั้นรบกวนท่านแล้ว”
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จื่อชงิมองเหล่าเทพสวรรค์ที่ค่อยๆ ทยอยเดนิออกไปด้วยใบหน้าเรยีบเฉย 

เขารู้ดีว่าทั้งหมดร้อนใจเพียงใด เพราะเขาเองก็ไม่ได้ต่างไปจากทวยเทพ 

เหล่านั้นนกั เรื่องราวในวนันั้นเขาเองกอ็ยากรูว่้าเกดิอะไรขึ้นไม่น้อยไปกว่าองค์

เง็กเซียนฮ่องเต้และพระนางซีหวังหมู่ ทั้งเรื่องที่ว่าเหตุใดเทพธิดาเหม่ยเหริน

จงึต้องการหย่าขาดจากเทพมงักรจื่อหมงิ และเหตใุดในวนันั้นนางจงึตดัสนิใจ

ไปบ่อพนัวญิญาณ

ที่สำาคญั...เหตุใดเทพมงักรจื่อหมงิที่สมควรอยูท่ี่สภาของทวยเทพ กลบั

ไปปรากฏตวัที่นั่นกบันางด้วย

ด้านบนของโลงนำ้าแข็งพันปีที่ใช้รักษาร่างของเทพมังกรจื่อหมิงค่อยๆ 

ละลายจนเกดิเป็นช่องขนาดใหญ่ ใบหน้างงงนัของเหม่ยเซยีนโผล่ออกมาช้าๆ 

ดวงตาที่จับจ้องเทพอสูรมังกรเขียวเต็มไปด้วยความหวาดระแวง แต่กระนั้น

หญิงสาวก็ยังก้าวออกมาผ่านช่องว่างนั้น โดยไม่ลืมหันไปมองบุรุษที่ยังคง 

นอนนิ่งอยู่ในโลงให้เตม็ตา

“ฉนัไปแล้วนะคะ” เหม่ยเซยีนเอ่ยลาเขาทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ยนิหรอืไม่

จื่อชงิหลดุยิ้มออกมาด้วยความเอน็ด ู“เจ้าไม่จำาเป็นต้องเอ่ยลา เจ้าต้อง

ได้พบกบัเขาอกีอย่างแน่นอน”

เหม่ยเซยีนเลกิคิ้วที่อกีฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่เธอพูด กแ็น่ละ เธอตั้งใจพูด

เป็นภาษาไทยเพื่อไม่ให้เขาเข้าใจ เพราะยงัไม่รู้ว่าอกีฝ่ายเป็นถงึเทพอสูรที่เป็น

คนไปรบัตวัเธอมา ที่สำาคญักว่านั้น ภาษาจนีที่อกีฝ่ายใช้นั้น มนัเป็นภาษาจนี

แบบดั้งเดมิ แม้เธอจะฟังออก แต่กลบัรู้สกึไม่คุ้นเคยเอาเสยีเลย

“คุณเป็นใครหรอืคะ พอจะรู้ไหมว่าฉนัมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง”

“เจ้ามาเพราะต้องมา ในเมื่อมาแล้วกต็ามข้ามาเถดิ ระหว่างนี้ยงัต้องเจอ

กับคำาถามมากมาย เจ้าอยากตอบก็ตอบ ตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบ มาเถอะ  

ข้าจะนำาทางให้เจ้า” จื่อชงิเอ่ยเป็นนยัแล้วเดนินำาหญงิสาวออกมา

“คือ...ฉันมีคำาถามค่ะ หมายถึงข้าขอถามท่านสักข้อได้หรือไม่เจ้าคะ” 

จากภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาจนีอย่างกล้าๆ กลวัๆ จนตวัหญงิสาวเองยงัรูส้กึ
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ขายหน้า ที่เรยีนมาห้าปีนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรในยามที่กำาลงัประหม่าเช่นนี้

“เหม่ยเหรนิ เจ้าเป็นคนปรบัตวัเก่ง ไม่นานเจ้าจะคุน้ชนิ ดงันั้นฝึกเอาไว้

เถิด เพราะเจ้ายังต้องอยู่ที่นี่อีก...ชั่วระยะหนึ่ง” จื่อชิงเว้นระยะไปเล็กน้อย 

คล้ายกบัว่าเขาเองกล็งัเล และนั่นทำาให้เหม่ยเซยีนเบกิตากว้าง

“คณุหมายถงึคุณรูว่้าฉนัเป็นใคร...” เหม่ยเซยีนชะงกัเมื่อจื่อชงิหยดุเดนิ

แล้วหนัมามอง “ท่านรูห้รอืเจ้าคะว่าข้าเป็นใคร” หญงิสาวรบีแก้ประโยคคำาถาม

เมื่อครู่ทนัควนั

“ดมีาก”

“แล้ว...” เหม่ยเซยีนรอคอยคำาตอบจากเขาอย่างจดจ่อ

“แน่นอน ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใคร และทำาไมต้องมาที่นี่ แต่ข้าจะบอกเหตุผล

กบัเจ้า หลงัจากที่เจ้าไปพบคนที่ข้าจะพาไปพบเสยีก่อน”

“อกีคำาถามนะเจ้าคะ” หญงิสาวเอ่ยขึ้นแล้วหนัไปมองโลงนำ้าแขง็

“เช่นกันกับคำาถามข้อนี้ ข้าจะตอบเจ้าหลังจากนี้ มาเถอะเหม่ยเหริน 

มากบัข้า”

“เดี๋ยวนะเจ้าคะ เมื่อครู่ท่านเรยีกข้าว่า...”

“เหม่ยเหรนิ”

“แต่ชื่อของข้าคอืเหม่ยเซยีน”

“มาเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปพบคนผู้หนึ่ง” จื่อชงิเอ่ยแล้วเดนินำาหน้าไป

หญงิสาวหน้ามุย่เพราะไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เธอตั้งใจจะบอกหรอื

ไม่ กระนั้นหญงิสาวกย็นิยอมเดนิตามเขาไปอย่างไม่มทีางเลอืก มอืที่กำาจี้หยกแก้ว

เอาไว้แน่นคลายออกแล้วสวมมนักลบัไปที่คอ ก่อนจะเดนิออกมาจากถำ้านำ้าแขง็

แห่งนั้น เหม่ยเซยีนกอ็ดไม่ได้ที่จะหนักลบัไปมองโลงนำ้าแขง็ ซึ่งบดันี้ช่องที่เธอ

เพิ่งจะก้าวออกมาผนงัได้ปิดไปแล้ว

“ข้าไปแล้วนะเจ้าคะ” เสยีงกระซบิแผ่วเบานั้นหาได้มสีญัญาณตอบรบั

ใดๆ หญงิสาวกวาดตามองไปยงัร่างที่นอนนิ่งอยูใ่นโลงนำ้าแขง็ ก่อนจะถอนหายใจ

ออกมาแล้วหนัหลงัเดนิจากไปทนัท ีในใจกไ็ด้แต่สงสยัว่าเหตใุดตนจงึรูส้กึใจหาย
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เช่นนี้ ทั้งที่ความจรงิแล้วตนแทบจะไม่รูจ้กักบัชายหนุ่มที่ไม่ตอบสนองกบัเสยีง

กระซบิผู้นั้นด้วยซำ้า

เมื่อเดินพ้นปากถำ้านำ้าแข็งที่หนาวเย็น เหม่ยเซียนก็ต้องตกตะลึงกับ

ภาพที่เหน็ ลานกว้างสุดลูกหูลูกตาข้างหน้าคอืปุยเมฆสขีาว โอบล้อมตำาหนกั

ลอยฟ้าที่กระจายกันไปตามจุดต่างๆ แต่ละตำาหนักมีสะพานสีขาวทอดยาว 

หากัน ตรงจุดสูงสุดที่มองเห็นนั้นเป็นตำาหนักที่ยิ่งใหญ่และดูอลังการที่สุดใน

บรรดาตำาหนกัทั้งหมด

เหม่ยเซยีนตกตะลงึจนพดูไม่ออก ได้แต่เงยหน้ามองสิ่งต่างๆ รอบกาย

ด้วยความอัศจรรย์ใจ ยามที่หันหลังกลับไปมองถำ้านำ้าแข็งที่ตนเพิ่งจะเดิน 

ออกมา หญงิสาวจงึได้รู้ว่าเหนอืถำ้านำ้าแขง็นั้นมตีำาหนกัที่ใหญ่ไม่แพ้ตำาหนกัต่างๆ 

ที่ตั้งลดหลั่นกนัออกไป

“ตำาหนกัเทพมงักรขอต้อนรบั”

จื่อชิงพอจะเข้าใจในท่าทีของนาง ทว่าเขาก็ต้องการให้นางใช้เวลา

ทำาความเข้าใจในสถานการณ์ช้าๆ เนื่องจากนั่นอาจทำาให้นางค่อยๆ ฟื้นคืน 

ความทรงจำา ยิ่งนางคนืความทรงจำาได้เรว็เท่าไร เรื่องการนำาจติวญิญาณเทพมงักร

กลบัมาเข้าร่างกจ็ะยิ่งเกดิขึ้นได้เรว็เท่านั้น

การที่เขาต้องรบีไปนำาตวันางกลบัมาจากโลกมนษุย์ทั้งที่ยงัไม่ถงึเวลานั้น 

กเ็พราะพลงัที่หลงเหลอืในร่างเทพของจื่อหมงินั้นเริ่มถดถอยลงอย่างไม่ทราบ

สาเหตุ นั่นกเ็ท่ากบัความสมดุลของสวรรค์ พื้นดนิ และมนุษย์เริ่มสั่นคลอน 

เนื่องจากพลังของเทพมังกรนั้น นอกจากช่วยรักษาสมดุลของความว่างเปล่า

แล้ว ยงัใช้ปิดผนกึประตูระหว่างแดนสวรรค์กบัภพมารอกีด้วย

หากไร้ซึ่งพลงัที่ใช้ในการปิดผนกึ ประตูระหว่างแดนสวรรค์กบัภพมาร

ก็จะถูกทำาลาย เหล่ามารและอสูรร้ายที่ถูกขังเอาไว้ก็จะหนีออกมาก่อกรรม 

ทำาเขญ็ สร้างความเดอืดร้อนอนัใหญ่หลวง ไม่ว่าจะต่อโลกมนษุย์หรอืแดนสวรรค์

เองกต็าม
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ประตูสู่ภพมารดังกล่าวก็คือถำ้านำ้าแข็งที่เก็บรักษาร่างเทพมังกรจื่อหมิง 

ทั้งนี้กเ็พื่อใหพ้ลงัของเทพมงักรที่หลงเหลอือยูส่ามารถปิดผนกึประตสููภ่พมาร

เอาไว้ให้ได้นานที่สดุ ด้วยเหตทุี่ประตอูยูใ่กล้กบัแดนสวรรค์มาก จงึเป็นสาเหตุ

ที่ทวยเทพทั้งหลายเริ่มคดิหาหนทางป้องกนัหายนะที่อาจเกดิขึ้นได้ตลอดเวลา 

จื่อชิงจึงเสนอให้นำาเทพธิดาเหม่ยเหรินกลับมาก่อนกำาหนด และเขาจะเป็นผู ้

รบัผดิชอบในการช่วยเหลอืนาง เพื่อทำาให้นางคนืความทรงจำาให้เรว็ที่สุด

“เจ้าต้องไปเข้าเฝ้าองค์เง็กเซียนฮ่องเต้กับพระนางซีหวังหมู่” จื่อชิง 

เอ่ยขึ้นเมื่อมองเหน็แววตาที่เตม็ไปด้วยคำาถามของเหม่ยเซยีน

“ข้าตายไปแล้วหรือเจ้าคะ” เหม่ยเซียนเอ่ยถามเสียงแผ่ว ในที่สุดก ็

ดเูหมอืนหญงิสาวจะหาเสยีงตวัเองเจอแล้ว เนื่องจากตลอดทางที่เดนิตามจื่อชงิ 

มานั้น หญงิสาวเอาแต่มองไปรอบกายด้วยอาการตื่นตะลงึ

“ทุกสรรพสิ่งมีเกิดย่อมต้องมีแตกดับ เจ้าจะกลัวไปไย” จื่อชิงเอ่ย 

ต่อประโยคเมื่อมองเหน็สหีน้าของหญงิสาว

แม้ว่าระยะห่างจากตำาหนักแต่ละตำาหนักจะไกลมาก แต่ตอนที่เหม่ย-

เซยีนเดนิตามจื่อชงิมานั้นกลบัดเูหมอืนเดนิเพยีงแค่ไม่ถงึสบิก้าว ราวกบัว่าเมื่อ

ก้าวเท้าออกไปนั้น สะพานที่เชื่อมระหว่างตำาหนกัจะช่วยย่นระยะทางให้สั้นลง

กว่าที่สายตามองเหน็

“จำาไว้ หากเจ้าอยากตอบกจ็งตอบ แต่ถ้าไม่อยากตอบหรอืไม่รู้กจ็งพูด

ไปตามนั้น สิ่งที่เจ้าพดูต่อไปนี้สำาคญัมาก สำาคญัต่อทั้งทวยเทพและเทพมงักร”

“เทพมงักร...เขา...คนที่นอนอยู่ในถำ้านำ้าแขง็ผู้นั้น”

“ใช่ เขากค็อืเทพมงักรจื่อหมงิ สวามขีองเจ้า”

“หะ...หา!” เหม่ยเซยีนอุทานออกมาเสยีงหลง

หญงิสาวไม่เหน็รู้ตวัสกันดิว่าตวัเองมสีวาม ี กเ็ธอยงัไม่ได้แต่งงานเลย

นี่นา ที่สำาคญั...แม้แต่แฟนสกัคนกย็งัไม่เคยมด้ีวยซำ้า แล้วทำาไมขึ้นลฟิต์มาถงึ 

ที่นี่เพียงวันเดียวก็มีสวามีโผล่มา หนำาซำ้าเขายังเป็นถึงเทพมังกรอีกต่างหาก 

นี่มนัออกจะน่าเหลอืเชื่อเกนิไปแล้ว!
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แทนที่จื่อชิงจะพาเหม่ยเซียนไปเข้าเฝ้าองค์เง็กเซียนฮ่องเต้และ

พระนางซีหวังหมู่ที่ท้องพระโรงสวรรค์ เขากลับนำาทางนางเข้าไปยังลานแห่ง

เทพธดิา ซึ่งที่นั่นพระนางซหีวงัหมู่และเทพธดิาทั้งเจด็ได้รออยู่ก่อนแล้ว

“จากตรงนี้เจ้าต้องเข้าไปเพยีงลำาพงั”

“แต่ว่าท่าน...”

“เรยีกข้าว่าจื่อชงิ”

“ท่านเป็นเทพอสูรมังกรเขียวใช่หรือไม่เจ้าคะ ข้าได้ยินเสียงพูดคุยกัน

เกี่ยวกบัท่านกบัเทพอสูรทั้งสามตอนที่รอให้มคีนช่วยออกมาจากโลงนำ้าแขง็”

“ข้ากบัเจ้าเคยเป็นสหายกนั ดงันั้นเรยีกข้าว่าจื่อชงิ จำาคำาข้าเอาไว้ให้ด ี

ตอบเมื่ออยากตอบ ตอบไม่ได้กไ็ม่ต้องตอบ นั่นเป็นสทิธิ์ของเจ้า ข้าจะไปรอ

เจ้าตรงนั้น ไม่ต้องกลวั” เอ่ยจบเขากช็ี้ไปยงัต้นกุย้ฮวา12 ที่อยูห่่างออกไปหลาย

ก้าวจากจุดที่ทั้งสองยนือยู่ จากนั้นกย็ิ้มให้เหม่ยเซยีนด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

“ทำาไมเล่าเจ้าคะ”

“ที่นี่คอืลานแห่งเทพธดิา ข้าเป็นเทพอสูร ทั้งยงัเป็นบุรุษ”

ความหมายกค็อืมเีพยีงเทพธดิาเท่านั้นที่เข้าไปได้นั่นเอง นั่นกค็อืที่มา

ของชื่อลานเทพธิดา ซึ่งพระนางซีหวังหมู่พระราชทานให้ หลังจากที่ทรง 

ร่ายคาถาเอาไว้ เพื่อให้เทพธิดาทั้งเจ็ดพระองค์ทรงพระสำาราญได้อย่างเต็มที่ 

โดยไร้ซึ่งเงาบุรุษเข้ามารบกวน

ไม่รู้ว่าหญิงสาวรู้สึกไปเองหรือไม่ เพราะในยามที่เดินผ่านกอดอก 

ชนุหลนั13 ซึ่งปลกูเป็นแนวยาวล้อมรอบลานเทพธดิา นางสงัเกตเหน็ว่าพระนาง

ซหีวงัหมูแ่ละเทพธดิาทั้งเจด็ต่างกพ็ากนัถอนหายใจและยิ้มแย้มขึ้นมาในทนัที

“เหม่ยเหรนิมานี่ส”ิ

พระนางซหีวงัหมู่เรยีกนางด้วยชื่อที่จื่อชงิเรยีกก่อนหน้า ดงันั้นเหม่ย-

เซยีนจงึมั่นใจว่านั่นคงเป็นการเรยีกตนอย่างแน่นอน ร่างเลก็นั่งลงแล้วค่อยๆ 

12 กุ้ยฮวา หรอืดอกหอมหมื่นลี้ 

13 ชุนหลนั เป็นกล้วยไม้จนีชนดิหนึ่ง
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คลานเข้าไป เนื่องจากพระนางซหีวงัหมู่นั้นประทบับนแท่นศลิา ซึ่งสูงจากพื้น

เลก็น้อยเท่านั้น

“ในที่สุดเจ้ากก็ลบัมาแล้ว องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ทรงตดิพระราชกจิ เจ้า

อาจจะไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในเรว็วนันี้ เจ้า...ยงัคงงดงามเช่นในวนัวาน รู้สกึ

เช่นไรบ้าง พอจะจดจำาอะไรได้บ้างหรอืไม่”

เหม่ยเซียนทำาตามที่จื่อชิงบอก คือตอบเมื่ออยากตอบ ตอบไม่ได้ก ็

ไม่ต้องตอบ นางจงึได้แต่ส่ายหน้า ทว่านกึขึ้นได้ว่านั่นคงจะเป็นการเสยีมารยาท 

นางจงึเงยหน้าขึ้นเลก็น้อยแล้วเอ่ยตอบออกไปเสยีงเบา

“ยงัไม่ได้เพคะ ที่จรงิหม่อมฉนัไม่รู้ด้วยซำ้าว่าทำาไมต้องมานั่งอยู่ตรงนี้”

แม้คำาตอบนั้นจะไม่ใช่คำาตอบที่พระนางซหีวงัหมู่ทรงต้องพระประสงค์ 

แต่กระนั้นก็ยังแย้มพระสรวลออกมา และทอดพระเนตรใบหน้าผุดผ่องของ

เหม่ยเซียน ซึ่งเหมือนกับเทพธิดาเหม่ยเหรินทุกประการนิ่ง ก่อนมองไปยัง

สร้อยที่อยู่บนคอของอกีฝ่าย

“ส่งสร้อยนั่นมาให้เรา”

“เพคะ?” แม้จะประหลาดใจ แต่เหม่ยเซยีนหรอืจะกล้าปฏเิสธ หญงิสาว

ปลดสร้อยแล้วส่งไปให้โดยด ีทว่าสายตากม็องตามไปด้วยความสงสยัใคร่รู้

“หยกแก้วนี้จะนำาทางให้เจ้าไปตามหาชะตาลิขิตของตัวเจ้าเอง แม้น

พลดัพรากกจ็กัพานพบ หากพานพบแล้วกสุ็ดแท้แต่การเลอืกของเจ้าเถดิ” ตรสั

เพยีงเท่านั้นกโ็บกพระหตัถ์เหนอืจี้หยกแก้ว จากนั้นจี้หยกแก้วพลนัเปลี่ยนเป็น

ปิ่นเงินที่ส่วนปลายด้านบนมีมังกรสีทองโอบกอดหยกแก้ว ประดับด้วยดอก

โบตั๋นเล็กๆ น่ารักดอกหนึ่ง ทว่าตัวอักษรที่เคยปรากฏด้านในหยกแก้วกลับ

หายไปแล้ว

“จากนี้ไปนามของเจ้าคือเหม่ยเหริน ปิ่นนี้เก็บเอาไว้กับตัว เทพอสูร 

จื่อชิงจะพาเจ้ากลับไปยังตำาหนักหวงหลง จงพำานักอยู่ที่นั่นเพื่อค้นหาคำาตอบ

ให้ตวัเองว่าเหตุใดเจ้าจงึมานั่งอยู่ตรงนี้ต่อหน้าเรา”

“พวกเราส่งของขวญัไปแล้ว”
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“เจ้าต้องชอบแน่น้องเหม่ยเหรนิ”

เทพธดิาที่นั่งอยูต่่างกพ็ากนัเข้ามาล้อมรอบตวัหญงิสาว ทนัททีี่พระนาง

ซีหวังหมู่อนุญาตให้นางออกไปจากลานเทพธิดา พวกเทพธิดาต่างก็เรียกนาง

อย่างสนิทสนมว่าน้องเหม่ยเหริน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เหม่ยเซียนได้รับรู้จากเหล่า

เทพธดิาทั้งเจด็คอื นางเคยเป็นถงึเทพธดิาผู้ควบคุมดูแลกาลเวลา ทั้งยงัเป็น

ธิดาบุญธรรมของพระนางซีหวังหมู่กับองค์เง็กเซียนฮ่องเต้มาก่อน อะไรจะ 

น่าตื่นตระหนกปานนั้น!

“เป็นอะไรไปหรอื” จื่อชงิเอ่ยถามขึ้น เพราะเหม่ยเซยีนเอาแต่เดนิตาม

เขามาเงยีบๆ หลงัจากที่ได้เข้าเฝ้าพระนางซหีวงัหมู่

“เมื่อวานข้าคอืเหม่ยเซยีน เดก็กำาพร้าที่ไม่รู้ชาตกิำาเนดิของตวัเอง แต่

มาวันนี้ข้ากลับกลายเป็นเทพซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกาลเวลาของโลกมนุษย์ 

ข้ากลายเป็นเทพธิดานามเหม่ยเหริน เป็นชายาเทพมังกรจื่อหมิงผู้ถ่วงสมดุล

ของแดนสวรรค์ ทั้งยังเป็นธิดาบุญธรรมขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้กับพระนาง 

ซีหวังหมู่ ท่านจะให้ข้าเป็นอะไรไปได้เล่า” เหม่ยเซียนเอ่ยออกมาด้วยท่าที 

เหม่อลอย ความตื่นตระหนกทำาให้สตขิองนางเกดิความสบัสน แต่ถงึอย่างนั้น

หญงิสาวกพ็ยายามรกัษาสหีน้าให้เป็นปกตทิี่สุด

“เอาเถอะ ข้าผดิเองที่ถาม เอาเป็นว่าข้าจะให้เวลาเจ้าได้ทำาใจสกัเลก็น้อย 

ก่อนที่จะ...”

“จะอะไรหรอืเจ้าคะ” เหม่ยเซยีนขมวดคิ้วมองจื่อชงิที่หยดุเดนิ เขามอง

ไปด้านหน้าก่อนจะถอนหายใจออกมา

“คงไม่ได้แล้ว เพราะพวกเขามากนัแล้ว” เอ่ยจบกม็เีสยีงทกัขึ้นด้านหน้า

ทนัที

“มาแล้วหรอื พวกเรารอกนัตั้งนาน” โม่เฉนิเอ่ยขึ้นเป็นคนแรก พร้อมกบั

เดนิตรงเข้ามาหาเหม่ยเซยีน “เหมอืนเดมิจรงิๆ ด้วย ไม่เปลี่ยนไปเลยสกันดิ”

“นั่นส”ิ ชางอี้เสรมิ
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“เปลี่ยนส ิทำาไมจะไม่เปลี่ยน” ผู้ที่ไม่เหน็ด้วยนั้นคอืเฟ่ิงเซยีน ผูซ้ึ่งจบัจ้อง

เหม่ยเซยีนมานบัตั้งแต่หญงิสาวเดนิใกล้เข้ามา

“ตรงไหนหรอื” แม้แต่จื่อชงิยงัอดที่จะสงสยัไม่ได้

“นางกล้าสบตาพวกเราทุกคน ไม่สังเกตหรือ นางจ้องทุกคน ไม่ม ี

ท่าทีขัดเขินแล้วก็ไม่หลบตาสักนิด” เฟิ่งเซียนเอ่ยแล้วส่งยิ้มให้เหม่ยเซียน  

“ต้องอย่างนี้สิจึงจะสนุก มาเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปตำาหนักในของเทพมังกร  

เจ้าเคยอยู่ที่นั่นมาถงึสองร้อยปี น่าจะมตีรงไหนที่ดูคุ้นตาบ้าง ไม่แน่อาจช่วย

ให้เจ้าจดจำาอะไรขึ้นมาได้บ้าง”

เหม่ยเซียนยินยอมเดินตามเฟิ่งเซียน ผู้เป็นถึงเทพอสูรแห่งทิศใต้ไป

ด้วยใบหน้าที่เตม็ไปด้วยคำาถาม แต่อกีฝ่ายกลบัเพยีงแค่ยิ้มให้แล้วจบัจูงนาง

ให้ออกเดนิ

“แล้วพวกข้าเล่า” จื่อชงิเอ่ยถามเสยีงดงั

“ก็ตามมาสิ ใครไปห้ามพวกท่านไว้กันเล่า” เฟิ่งเซียนตอบโดยไม่หัน

กลบัไปมอง นางกำาลงัชี้ชวนให้เหม่ยเซยีนจดจำาส่วนต่างๆ ของตำาหนกัหวงหลง

เอาไว้ เนื่องจากความสลบัซบัซ้อนของตวัตำาหนกัอาจจะทำาให้เหม่ยเซยีนสบัสน

และหลงทางได้ง่ายๆ

“พวกท่านใครก็ได้!” ในที่สุดเหม่ยเซียนก็ทนไม่ไหว “ใครสักคนช่วย

เรยีบเรยีงทุกอย่างแล้วบอกข้าท ีเอาให้ละเอยีดที่สุด ตอนนี้เลย! เพราะข้ากำาลงั

จะบ้าตายจรงิๆ แล้ว” เหม่ยเซยีนเอ่ยพร้อมกบัมองใบหน้าของเทพอสรูทั้งสี่อย่าง

เอาจรงิเอาจงั นั่นกท็ำาให้โม่เฉนิหลดุหวัเราะออกมา หลงัจากที่เขาเดนิตามหลงัมา

เงยีบๆ อยู่นาน

“ในที่สดุนางกร็ะเบดิออกมาแล้ว” โม่เฉนิเอ่ยพร้อมกบัยื่นมอืออกไปหา

ชางอี้

“ครั้งนี้เจ้าชนะ เอาไป” ถุงทองที่ดูจะหนกัเอาการถูกส่งไปให้โม่เฉนิ

เฟ่ิงเซยีนกลอกตาด้วยความเหนื่อยหน่าย “พวกท่านเล่นสนกุกนัแม้แต่

เรื่องนี้หรอื”
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“เจ้าอย่าทำาเหมือนไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย เจ้าเองก็บอกว่านางน่าจะถาม

ตั้งแต่พบหน้าเราแล้วไม่ใช่หรอื” ชางอี้ถลงึตาใส่เฟิ่งเซยีนไปทหีนึ่ง ก่อนจะหนั

มายิ้มให้เหม่ยเซยีน

“ข้า เทพอสูรแห่งทศิตะวนัตก พยคัฆ์ขาวโม่เฉนิ ส่วนเขา เทพอสูรแห่ง

ทิศเหนือ เต่าดำาชางอี้ นางคือเทพอสูรแห่งทิศใต้ หงส์แดงเฟิ่งเซียน จื่อชิง 

เป็นใครเชื่อว่าเขาคงบอกเจ้าแล้ว เราทั้งสี่เป็นเทพอสูรที่อยู่ภายใต้บงัคบับญัชา

ของเทพมงักรทองจื่อหมงิ” โม่เฉนิเอ่ยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

“ไปนั่งในห้องโถงตำาหนักในเถิด เราจะค่อยๆ เล่าให้เจ้าฟังทีละเรื่อง 

เรื่องทุกเรื่องสำาคญัมาก จะตกหล่นไม่ได้ ดงันั้นเราทั้งสี่จงึจำาเป็นต้องให้เวลา

เจ้าเตรยีมใจสกัหน่อย” จื่อชงิเสนอ แต่ทั้งหมดยงัไม่ทนัได้ก้าวไปยงัห้องโถง

ดงักล่าว สตรผีู้หนึ่งพลนัปรากฏตวัขึ้นเสยีก่อน

เฟิ่งเซียนแค่นเสียงในลำาคอครั้งหนึ่ง จื่อชิงจึงสบตากับนางก่อนจะใช้

สายตาปรามอกีฝ่ายเอาไว้ นั่นทำาให้เหม่ยเซยีนรูส้กึสงสยัขึ้นมา เพราะเหมอืน 

เฟิ่งเซยีนจะไม่ค่อยชอบผู้มาใหม่เท่าไรนกั

“คารวะเทพอสูรทั้งสี่” ผู้มาใหม่ย่อกายลงอย่างอ่อนช้อย ทั้งยังยิ้มด้วย

รอยยิ้มอ่อนหวาน แต่เมื่อเหน็เหม่ยเซยีนนางพลนัเบกิตากว้าง “พระชายา”

“ใช่...ชายาเทพมังกร ได้เวลาที่เจ้าต้องส่งต่อหน้าที่ทั้งหมดในตำาหนัก

หวงหลงคืนให้นางแล้ว” เฟิ่งเซียนหรี่ตามองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่บ่งบอก 

ถงึความเป็นอริ

“ไม่เอาน่าเฟิ่งเซยีน เหม่ยเหรนิ นี่คอืจื่อเหยา น้องสาวแท้ๆ ของข้า” 

เป็นจื่อชิงที่ห้ามทัพเอาไว้ เพราะเขารู้ดีว่าเฟิ่งเซียนไม่ลงรอยกันกับจื่อเหยา 

ผู้เป็นน้องสาว

“แล้วก็เป็นน้องสาวแท้ๆ ของเทพมังกรจื่อหมิงด้วย” เฟิ่งเซียนเอ่ย 

ต่อประโยคของจื่อชงิ

“เอ๊...ท่านกบัเทพมงักรจื่อหมงิ แล้วกย็งัมนีาง...” เหม่ยเซยีนเลกิคิ้วแล้ว

หนัไปมองจื่อชงิเป็นเชงิถาม
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“ข้าเป็นเพียงเทพอสูร แม้จะมีสายเลือดมังกรแต่ก็ไม่อาจเทียบเคียง 

เทพมงักรจื่อหมงิ” เขายิ้มกบัดวงตาที่เตม็ไปด้วยคำาถามของเหม่ยเซยีน

“เช่นนั้นนาง...นางเองก็เป็นมังกรหรือ” เหม่ยเซียนหันไปมองจื่อเหยา

อย่างตื่นตะลงึ นางเพิ่งจะเคยได้ยนิว่ามมีงักรหลายตวัเป็นครั้งแรก

“นางเพียงมีสายเลือดมังกร แต่ก็หาได้เป็นมังกรไม่ เจ้าไม่ต้องกังวล

หรอก” เฟิ่งเซียนเอ่ยตัดบท เท่าที่เหม่ยเซียนเห็น ดูเหมือนว่านางจะไม่ชอบ 

จื่อเหยาเอามากๆ แต่นางกส็งสยัในถ้อยคำาของอกีฝ่ายมากกว่า นางต้องกงัวล

เรื่องใดเกี่ยวกบัจื่อเหยาหรอื

“จื่อเหยา เจ้ามีอะไรก็ไปทำาเถิด ข้าต้องสนทนากับพระชายาก่อน 

จากนั้นเจ้าค่อยส่งคนเข้ามาดูแลนาง”

“ไม่ต้อง! ภูตโบตั๋นของพระนางซีหวังหมู่จะเป็นผู้ดูแลเหม่ยเหรินตาม

เดมิ” เฟิ่งเซยีนเหลอืบมองไปยงัปิ่นปักผมที่อยู่ในมอืเหม่ยเซยีน

“หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ” เหม่ยเซียนเอ่ยยังไม่ทันจบ เฟิ่งเซียน 

กโ็บกมอืผ่านหน้าของนางครั้งหนึ่ง ลำาแสงสชีมพกูพ็ุง่วาบออกมาจากป่ินปักผม

ซึ่งเป็นตำาแหน่งของดอกโบตั๋นพอดี

“นายหญงิ ท่านกลบัมาแล้ว!” ร่างเลก็ร่างหนึ่งเข้ามากอดรดัเท้าทั้งสอง

ข้างของเหม่ยเซยีนเอาไว้ หญงิสาวรู้สกึงงงนัเป็นอย่างยิ่ง

“นางคือภูตดอกโบตั๋น ภูตรับใช้ที่พระนางซีหวังหมู่พระราชทานให้เจ้า 

ในวันที่เจ้าสมรสกับเทพมังกร นางจะดูแลเจ้า รวมไปถึงดูแลเรื่องต่างๆ  

ในตำาหนกัหวงหลงแห่งนี้” ในขณะที่เอ่ยเฟ่ิงเซยีนจ้องตรงไปยงัจื่อเหยาที่เอาแต่

ก้มหน้ามองพื้นด้วยความหวาดหวั่น จื่อชงิจงึต้องรบีตดับท

“จื่อเหยา เจ้ากลบัไปห้องของเจ้าก่อนเถดิ ส่วนภตูโบตั๋น เจ้ากไ็ปจดัการ

ดูแลทุกอย่างให้พร้อมสำาหรบันายของเจ้าเถดิ”

“ข้าน้อยรับบัญชาเจ้าค่ะ” แม้จะรับคำา แต่ดวงตาที่คลอคลองไปด้วย

หยาดนำ้าตากย็งัคงจบัจ้องเหม่ยเซยีนผู้เป็นนาย

“นางจะอยู่ที่นี่อกีนาน หากเจ้ายงัไม่ไปเตรยีมทุกอย่างให้พร้อม ข้าจะ
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พานางไปพำานกัที่ตำาหนกัจูเสว่ของข้าเสยี” เฟิ่งเซยีนเอ่ยเสยีงเข้ม

คำาขู่ของเฟิ่งเซยีนดูเหมอืนจะได้ผล หลงัจากที่ค้อนไปทหีนึ่ง ภูตโบตั๋น

ก็หายวับไปทันที ทั้งนี้ก็เพื่อไปสั่งการเรื่องต่างๆ ในตำาหนัก อย่างเช่นเรื่อง 

ชาร้อนๆ สำาหรับเทพอสูรทั้งสี่และผู้เป็นนาย ในยามที่ทั้งหมดสนทนากันใน

ห้องโถงอนัโอ่อ่าของตำาหนกัหวงหลง

ตำาหนักหวงหลงอันโอ่อ่าสง่างาม ด้านหน้าเทียบไม่ได้เลยกับความ

งดงามของเรอืนใน ซึ่งเป็นเรอืนหอที่เทพมงักรสร้างขึ้นเพื่อเทพธดิาเหม่ยเหรนิ 

เดมิทเีทพมงักรจื่อหมงินั้นชื่นชอบความเรยีบง่าย ตำาหนกัหวงหลงจงึไม่ใคร่จะ

มข้ีาวของมากนกั ปกตเิครื่องเรอืนภายในที่มกีจ็ะเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่า

หลงัจากแต่งเทพธดิาเหม่ยเหรนิเป็นพระชายา และลว่งรูว้า่นางชื่นชอบ

ดอกโบตั๋นและพรรณไม้นานาชนดิ เทพมงักรผูร้กัสนัโดษกลบัให้ภตูรบัใช้ช่วย

กันนำาไม้ดอกหายากและไม้ดอกนานาพรรณเข้ามาปลูกยังสวนของเรือนใน  

โดยเฉพาะดอกโบตั๋นที่มีเกือบทุกสี ยิ่งเป็นด้านในของเรือนหอที่ถูกตกแต่ง

ด้วยเครื่องเรอืนหรหูรา และตำาแหน่งการวางที่ลงตวั ข้าวของเครื่องใช้เน้นโทน

สอ่ีอนและดสูมกบัเป็นตำาหนกัของเทพธดิา ทำาให้ผู้มาเยอืนรบัรูไ้ด้ทนัทถีงึความ

เอาใจใส่ของเทพมงักรที่มตี่อชายา

“ที่นี่คอืเรอืนเหม่ยเหม่ย”

“อะไรนะ!” เหม่ยเซยีนหนัขวบัไปยงัคนพูด

จื่อชงิเพยีงแค่ยิ้มน้อยๆ ให้นางเท่านั้น “มหีลายอย่างที่ข้าเองกไ็ม่ใคร่

จะเข้าใจนัก แต่ที่ข้ารับรู้ได้คือเทพมังกรหาได้ละเลยชายาของเขาไม่ เรื่องนี้ 

ข้าเองกล็ำาดบัเหตุการณ์ไม่ถูก แต่เอาเถดิ ข้าจะค่อยๆ เล่าให้เจ้าฟัง”

“พวกเราต้องอยูห่รอืไม่” โม่เฉนิและชางอี้เอ่ยถามขึ้นพร้อมกนัด้วยความ

ลงัเล

“พวกท่านไปกับข้า ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมาก” เฟิ่งเซียนเป็น 

คนตอบ นางสบตากบัจื่อชงิ แล้วเขากพ็ยกัหน้าราวกบัเข้าใจในสิ่งที่นางต้องการ
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สื่อ

“อะไร พวกเจ้ามคีวามลบัอะไร” ชางอี้ถามด้วยความสงสยั

“ข้าให้เขาไปค้างกบัข้าที่ตำาหนกัจเูสว่หลงัสนทนากบัเหม่ยเหรนิจบ ท่าน

ได้ยนิเช่นนี้แล้วคงพอใจกระมงั!” เฟิ่งเซยีนถลงึตาใส่ชางอี้แล้วเดนินำาออกไป

จากห้องโถง

“อะไรกนัจื่อชงิ เดี๋ยวนี้เจ้าเชื่อฟังนางถงึขั้นนี้แล้วหรอื เจ้าต้องปรามนาง

บ้างสิ เจ้าเป็นบุรุษทั้งยังเป็นสามี นางเป็นฮูหยินต้องเป็นฝ่ายเชื่อฟังเจ้า  

นี่อะไร...” โม่เฉนิเลกิคิ้วแล้วเดนิตามหลงัชางอี้และเฟิ่งเซยีนออกไป

“เอ่อ...ท่านจะบอกว่าเฟิ่งเซียนเป็นฮูหยินของท่านหรือเจ้าคะ” เหม่ย-

เซยีนคล้ายเพิ่งจะนกึอะไรขึ้นมาได้ นางได้ยนิมาบ้างเหมอืนกนัว่าเทพอสรูมงักร

เขียวถูกจับคู่กับเทพอสูรหงส์แดง เพราะทั้งคู่เป็นตัวแทนของหยินและหยาง 

เป็นขั้วตรงกันข้ามที่ทำาให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติและความสุขในการ

สมรส ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้และผู้รบั แต่ท่าทขีองทั้งสองที่นางเหน็ตอนนี้ช่างห่างไกล

จากคำาว่าคู่สมรสมากเหลอืเกนิ

“ถึงจะดูไม่เหมือน...แต่ก็ใช่ นางเป็นฮูหยินของข้า” จื่อชิงเอ่ยจบก ็

หนัหลงัเดนินำาเข้าไปนั่งที่โต๊ะที่ตั้งอยูร่มิหน้าต่างขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมองออก

ไปเหน็สวนโบตั๋นที่ชชู่อเบ่งบานต้อนรบัการกลบัมาของผู้เป็นเจ้าของเรอืนหลกั

แห่งตำาหนกัหวงหลง

“เอาละ เจ้าอยากจะรู้เรื่องใดก่อน” เขาไม่รอช้า เช่นนั้นแล้วเหม่ยเซยีน

เองก็ไม่เกรงใจเขาเช่นกัน ในเมื่อเรื่องทุกอย่างแน่ชัดแล้วว่าเกี่ยวข้องกับนาง 

นางจงึมสีทิธิ์ที่จะรู้

“ทุกเรื่อง เริ่มจากข้าเข้ามาเกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้ได้อย่างไร”

จื่อชิงได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มออกมา เขามองใบหน้าจริงจังของเหม่ยเซียน 

ก่อนจะมองเลยออกไปยังสวนดอกโบตั๋นด้านนอก “เมื่อห้าร้อยห้าสิบปีก่อน 

องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้พระราชทานสมรสให้แก่เทพมงักรจื่อหมงิ เจ้าสาวผูท้ี่ทำาให้

เทพธดิาบนแดนสวรรค์ต้องอจิฉากค็อืเทพธดิาเหม่ยเหรนิ ผู้ที่รบัหน้าที่ควบคมุ
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ดูแลกาลเวลาของโลกมนุษย์”

“หลงัจากสองร้อยปีของการสมรส เทพธดิาเหม่ยเหรนิเข้าเฝ้าองค์เงก็-

เซียนฮ่องเต้เพื่อขอหย่าขาดจากเทพมังกรจื่อหมิง นางไม่ยอมบอกถึงสาเหต ุ

ไม่ว่าจะอย่างไรกต็าม แม้ว่านั่นจะเป็นการขดัราชโองการขององค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ 

ซึ่งโทษทณัฑ์ของการทำาเช่นนั้นคอืจะต้องถกูโยนลงไปในบ่อพนัวญิญาณ ไม่ว่า

เทพหรอืเซยีนตนใดหากตกลงไปกไ็ม่เคยได้กลบัมาอกีเลย...

“เทพธิดาเหม่ยเหรินเป็นธิดาบุญธรรมที่องค์เง็กเซียนฮ่องเต้และ

พระนางซีหวังหมู่ทรงรักใคร่ ทั้งสองไม่อาจหักพระทัยทำาเช่นนั้น จึงเสนอให้

นางไปถอืศลีที่อาศรมโชคชะตาเพื่อสงบจติใจ แต่ไม่รูว่้าเกดิอะไรขึ้น ทั้งเทพธดิา

เหม่ยเหรนิและเทพมงักรถงึตกลงไปในบ่อพนัวญิญาณ”

“ฟังยังไงเรื่องนี้ก็ไม่เห็นเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับข้าตรงไหน” เหม่ยเซียน

ขมวดคิ้วแน่น พยายามทำาความเข้าใจเรื่องราวที่เพิ่งจะได้ฟัง

“ในยามที่องครักษ์สวรรค์นำาพาดวงจิตของเทพธิดาเหม่ยเหรินกลับมา

นั้น ทวยเทพพบว่าเทพมังกรจื่อหมิงได้ใช้หนึ่งดวงจิตห่อหุ้มจิตวิญญาณอัน

อ่อนแอของเทพธิดาเหม่ยเหรินเอาไว้ แม้ว่าการทำาเช่นนั้นจะสามารถปกป้อง

นาง แต่กระนั้นสามจติเจด็วญิญาณของนางกห็ลงเหลอืเพยีงหนึ่งจติและสอง

วิญญาณเท่านั้น ที่น่ากังวลกว่าคือเทพมังกรได้ผูกดวงจิตของตนเอาไว้กับ 

ดวงจติของนาง หากดวงจติของเทพธดิาเหม่ยเหรนิไม่อาจกลบัมาครบสมบรูณ์ 

เทพมังกรเองก็เช่นกัน เพราะทวยเทพพบว่าสองดวงจิตของเทพมังกรนั้นได้

หายไปจากร่าง หนึ่งจิตสองวิญญาณของเทพธิดาเหม่ยเหรินนั้น ต้องใช้เวลา

เกิดและแตกดับหนึ่งร้อยปีของโลกสวรรค์จึงจะสามารถกลับมาครบสมบูรณ์

ได้ดงัเดมิ จากนั้นจงึจะสามารถแยกหนึ่งดวงจติที่หลงเหลอือยู่ของเทพมงักร

ออกมาแล้วใส่กลับสู่ร่างที่พลังถดถอย ข้าคือผู้ที่ส่งเจ้าลงไปจุติยังโลกมนุษย์ 

ทั้งยงัคอยหามนษุย์ผู้มโีชคชะตากล้าแขง็เพื่อให้กำาเนดิเจ้า ก่อนจะแตกดบัและ

วนเวยีนไปจนกระทั่งครบหนึ่งร้อยปี”

“เดี๋ยวนะ!” เหม่ยเซยีนขดัจงัหวะขึ้นเสยีงดงัลั่น “จรงิหรอืไม่ที่หนึ่งวนั
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บนสวรรค์คอืหนึ่งร้อยปีของโลกมนุษย์”

“กท็ำานองนั้น น่าจะขาดเกนิไม่กี่วนั ทำาไมหรอื”

“เช่นนั้นท่านจะบอกว่าข้า...กค็อืเทพธดิาเหม่ยเหรนิผู้นั้น ต้องเกดิแล้วก็

ตายเป็นเวลาพนัปีเช่นนั้นถูกหรอืไม่!”

“ใช่ และครั้งนี้กเ็ป็นครั้งที่เก้าร้อยเก้าสบิแปด”

“สวรรค์! พวกท่านกำาลงัทำาอะไรกบัข้ากนัแน่” เหม่ยเซยีนอดไม่ได้ที่จะ

โมโหเมื่อได้ยนิว่าตนเองต้องตายแล้วเกดิใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า

“เจ้าใจเย็นหน่อยเถิด” จื่อชิงเข้าใจหญิงสาวดีจึงไม่ได้มีท่าทีหงุดหงิด 

แต่อย่างใด เขารอจนกระทั่งเหม่ยเซยีนใจเยน็ลงแล้วจงึเริ่มพูดต่อ

“เทยีบกบัเจ้าแล้ว เทพมงักรยงัเสยีสละมากกว่า เจ้ารู้หรอืไม่ว่าร่างของ

เขาที่ยงัคงพอมพีลงัเทพหลงเหลอืนั้น เขาได้ปิดผนกึเพื่อปิดประตเูชื่อมภพมาร 

ทั้งยงัใช้ถ่วงสมดุลของสวรรค์เอาไว้ เขาใช้ดวงจติเทพปกป้องเจ้า ไม่ยนิยอม

ให้ทวยเทพแยกออกมาจากดวงจิตที่แทบจะสูญสลายของเจ้า จนกว่าเจ้าจะ

กลบัมาเป็นเทพธดิาเหม่ยเหรนิดงัเดมิ นั่นกแ็สดงถงึความใส่ใจที่เขามตี่อเจ้า”

เหม่ยเซยีนได้ยนิเช่นนั้นกเ็งยีบลง นางใคร่ครวญตามที่จื่อชงิพดู ก่อนจะ

พบว่าที่เขาพูดก็ถูก หากเทียบกันแล้ว แม้ว่านางจะต้องเกิดและตายซำ้าแล้ว 

ซำ้าเล่า แต่ผูท้ี่อยู่กไ็ม่ใช่ จะตายไปแล้วกไ็ม่เชงิ แถมยงัเอาชวีติที่มค่ีาของตวัเอง

มาผูกเอาไว้กบัตวันางอย่างเทพมงักรจื่อหมงินั้น คดิๆ แล้วเขาคงจะลำาบากกว่า

นางมาก

“ที่สำาคัญกว่านั้น ทวยเทพต้องการให้เจ้าคืนความทรงจำาให้เร็วที่สุด 

เพราะหาไม่แล้วร่างของเทพมงักรจะค่อยๆ สูญสลายไป”

“สูญสลายไปหรอื” เหม่ยเซยีนตาโต

“ใช่ ดังนั้นทวยเทพจึงไม่อาจละทิ้งจิตวิญญาณของเจ้า เพราะเจ้า 

เพียงผู้เดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น บางทีหากเจ้าคืนความทรงจำา...เจ้าอาจบอกได้

ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัดวงจติเทพมงักรอกีสองดวง”

“เดี๋ยว ข้าไม่เข้าใจ ท่านเพิ่งบอกข้าว่าเทพมังกรจื่อหมิงใช้หนึ่งดวงจติ
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ปกปอ้งขา้ ร่างของเขากอ็ยูท่ี่ถำ้านำ้าแขง็ แล้วดวงจติของเขาจะหายไปไหนได้เลา่

นอกจากอยู่ที่ร่าง”

“เทพมังกรจื่อหมิงสามารถถอดดวงจิตเก็บรักษาเอาไว้ที่อื่นได้ ทั้งนี้

เพราะเทพมังกรจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เขาจึงมีความสำาคัญมากต่อทุก 

ภพภมู ิ เทพมงักรทกุตนต้องถอดหนึ่งดวงจติให้ผูท้ี่ไว้ใจเกบ็รกัษาเอาไว้ให้ อกีทั้ง

จะไม่มผีูใ้ดรบัรูแ้ละสมัผสัได้นอกจากผู้ที่เกบ็รกัษา ซึ่งทวยเทพคดิวา่คนผูน้ั้น

กค็อืเจ้า ที่มั่นใจเช่นนั้นกเ็พราะความทรงจำาของเจ้าถกูเทพมงักรจื่อหมงิสะกด

เอาไว้ หากไม่ใช่เจ้าคืนความทรงจำาด้วยตัวเองแล้วไซร้ ก็ไม่มีเทพองค์ใด

สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ข้าหวงัว่าเจ้าจะเข้าใจนยัแห่งความหมายนี้”

หลงัจื่อชงิจากไป เหม่ยเซยีนกไ็ด้แต่ขมวดคิ้วด้วยความกลดักลุม้ ไม่ว่าจะ

คิดอย่างไร นางเองก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง แล้วมนุษย์อย่างนาง 

จะเอาปัญญาที่ไหนไปช่วยเทพมงักรผู้ยิ่งใหญ่ได้เล่า ขนาดองค์เงก็เซยีนฮ่องเต้

และพระนางซหีวงัหมู่ยงัทำาไม่ได้ แล้วนางเล่าจะทำาได้หรอื

เพิ่งจะคิดได้เท่านั้นหญิงสาวก็พลันรู้สึกง่วงขึ้นมา ดวงตาที่เคยสดใส

กลบัหรี่ปรอืลงอย่างกะทนัหนั ในที่สดุกท็านทนต่อไปไม่ไหว ร่างเลก็ล้มลงแล้ว

หลับไปทั้งที่เมื่อครู่ยังมีท่าทีกระปรี้กระเปร่า ซึ่งในยามที่นางล้มลงไปนั้น 

หยกแก้วกพ็ลนัมแีสงสแีดงวูบออกมา

‘ที่นี่ที่ไหนกนั’

คำาถามนี้ผุดขึ้นมาในใจของเหม่ยเซียนทันทีที่ลืมตาขึ้น หญิงสาวมอง

ไปรอบๆ ห้องที่ตกแต่งอย่างเรยีบง่ายด้วยความฉงน ภายในห้องแคบๆ นั้นมี

เพยีงเตยีงนอน โต๊ะ ฉากกั้น ชั้นวางของที่มเีสื้อผ้าสองสามชุด และข้าวของ

เครื่องใช้ส่วนตวัเพยีงไม่กี่อย่างที่บ่งบอกชดัเจนว่าเป็นห้องของบุรุษ

“หรอืว่าจะฝันอกีแล้ว แต่...ฉนัอยูใ่นตำาหนกัเทพหวงหลง ถ้าฝันไปทำาไม

ไม่เป็นถำ้านำ้าแขง็ที่เดมิ แล้วที่นี่คอืที่ไหนกนั” พมึพำาไปเท้ากเ็ดนิเข้าไป พณิหยก

ลำ้าค่าที่วางอยู่บนโต๊ะสามารถดงึดูดสายตาเอาไว้ “สวยจงั” นางเอ่ยพร้อมกบั
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ก้าวเท้าเข้าไปหยุดอยู่หน้าโต๊ะอย่างไม่อาจห้ามใจ

นิ้วเรยีวยาวลบูไล้ลงไปบนพณิโบราณ ในใจกพ็ลนัอยากจะเล่นเพลงโปรด

ที่เคยได้ยนิสกัครั้ง เนื่องจากนางเคยหดั แม้จะยงัไม่เก่งแต่กถ็อืว่าเล่นได้บ้าง 

เมื่อคดิถงึตรงนี้สายตาของหญงิสาวกเ็หลอืบไปเหน็ของอกีอย่างเข้าเสยีก่อน

บนโต๊ะข้างๆ กนันั้นมหีนงัสอืที่มสีภาพกลางเก่ากลางใหม่ ตรงกลางปก

เขยีนเอาไว้ด้วยอกัษรจนีอย่างชดัเจนว่า ‘ตำาราบทเพลงพณิ’

“จริงเหรอเนี่ย” เหม่ยเซียนยกมันขึ้นมาแนบอกด้วยความตื่นเต้นดีใจ 

ในใจกแ็อบหวัเราะร่าเหมอืนเจอของเล่นที่ถูกใจเป็นครั้งแรก ความหวาดกลวั

และหวาดระแวงทั้งหมดถูกโยนทิ้งไปเมื่อพบของที่ถูกใจ ทว่ายามที่กำาลังจะ 

ยื่นมอืไปหยบินั้น เสยีงฝีเท้าพลนัดงัใกล้เข้ามา พร้อมกบัเสยีงสนทนากนัของ

บุรุษและสตรคีู่หนึ่ง

“ศษิย์พี่”

“จื่อเหยา เจ้าเข้ามาที่นี่ทำาไม ที่นี่เป็นเรอืนชั้นในของหุบเขาเมฆ”

“ข้าทราบเจ้าค่ะ แต่เรื่องการสบืทอดตำาแหน่งเทพมงักร หากท่านแต่ง

กบัข้า...”

“เจ้ากลบัไปเถดิ ข้าตดัสนิใจแล้ว และไม่อยากพูดถงึเรื่องนี้”

“แต่...”

เสยีงนั้นขาดๆ หายๆ ทว่าบทสนทนาเกี่ยวกบัเทพมงักรทำาให้เหม่ยเซยีน

เกิดความสงสัยเป็นอย่างยิ่ง แม้นางจะพยายามเงี่ยหูฟังเท่าไรก็ไม่ได้ยิน 

มากไปกว่านั้น หนำาซำ้าภาพทกุอย่างกลบัพร่าเลอืนก่อนจะหายไปช้าๆ หลงัจากนั้น

สิ่งที่นางมองเหน็กก็ลายเป็นม่านหน้าเตยีง ซึ่งเป็นเตยีงนอนในเรอืนหลกัของ

ตำาหนกัหวงหลงนั่นเอง

“นายหญิง” เสียงเล็กๆ ที่ดังขึ้นหน้าเตียงทำาให้เหม่ยเซียนหันขวับ 

ไปมอง เสยีงนั้นเป็นเสยีงของเดก็ผู้ชาย ทว่านางจดจำาได้แม่นว่าคนที่อยูเ่ป็นเพื่อน

นางในห้องคอืภูตโบตั๋น

“เจ้าเป็นใคร” เอ่ยไปกด็งึขาทั้งสองข้างของตนขึ้นมากอดเอาไว้แนบอก 
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เพราะคนตวัเลก็ผู้นั้นกำาลงัขยบัเข้ามาหานางบนเตยีง

“นายหญิง ท่านจำาข้าไม่ได้แล้วหรือ ท่านจำาข้าไม่ได้” คนตัวเล็กเริ่ม 

ร้องห่มร้องไห้ด้วยท่าทางน่าสงสาร แต่กไ็ม่ได้พยายามขยบัเข้ามาใกลห้ญงิสาว 

เหม่ยเซยีนจงึแอบโล่งอกอยู่ไม่น้อย

“เจ้า...เป็นใครหรอื ข้าเพิ่งมาถงึที่นี่ จดจำาผู้ใดไม่ได้เลย ข้าไม่เคยพบเจ้า

มาก่อน”

“ข้าอยู่กบัท่านมาตลอดเลย แต่ท่านกลบัจดจำาข้าไม่ได้” เดก็ชายยงัคง

ก้มหน้าก้มตาร้องไห้อย่างจรงิจงัด้วยท่าทางน่าสงสาร

“แล้วภตูโบตั๋นเล่า เจ้าเหน็นางหรอืไม่ หากนางเข้ามาอาจช่วยบอกข้าได้

ว่าเจ้าคอืใคร” ที่เหม่ยเซยีนบอกไปแบบนั้นเนื่องจากนางยงัไม่แน่ใจว่าอกีฝ่าย

เป็นมติรหรอืไม่ เพราะนางยงัไม่ได้ยนิเทพอสูรเอ่ยถงึเดก็ตวัเลก็ๆ ผู้นี้สกัครั้ง

“ข้าไม่ใช่เดก็ ข้าคอืภูตแห่งกาลเวลา อาศยัอยู่ในหยกแก้ว อยู่ข้างกาย

ท่านมาโดยตลอด แต่พอท่านพบกบัเทพมงักร...บอกท่านแลว้วา่เขาไม่ใช่เทพ 

ที่แสนด ีตอนอยู่ในงานชมบปุผารมิสระทพิย์ ข้าได้ยนิมาว่ามเีทพธดิามากมาย

หมายปองเขา แต่ท่านก็ยังถูกยกให้คนเจ้าเล่ห์ ไม่รู้ว่าองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ 

กบัพระนางซหีวงัหมู่ทรงคดิเช่นไร...”

ภูตแห่งกาลเวลาตัวน้อยทำาท่าราวกับกำาลังฟ้อง หากเรื่องที่ภูตแห่ง 

กาลเวลาพดูเป็นความจรงิ นางอาจจะถามเขาในเรื่องที่เทพอสรูมงักรเขยีวจื่อชงิ

ไม่สามารถบอกนางได้

“ข้าบอกท่านไม่ได้หรอก ข้าเองกร็ู้เท่าที่เขารู้ ขนาดองค์เงก็เซยีนฮ่องเต้

ใช้ศลิาหยั่งรูย้งัไม่อาจหาคำาตอบ ข้าถกูท่านเทพมงักรปิดกั้น เขาทำาให้ข้าไม่อาจ

เข้าไปยุง่เกี่ยวกบัความทรงจำาของท่าน นอกจากว่าท่านจะคนืความทรงจำา หรอืไม่ก็

กลับไปในอดีต หาไม่แล้วไม่มีทางที่ท่านจะรู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ก ็

นั่นแหละ ข้าทำาให้ท่านเผลอใช้หยกแก้วแห่งกาลเวลา ดีนะที่ข้าดึงท่านออก 

มาทนั ไม่อย่างนั้น...”

ภูตแห่งกาลเวลาพูดไปก็สะอื้นไป ทำาให้เหม่ยเซียนกุมขมับเพราะเริ่ม
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จะปวดหวัจรงิๆ ไม่เหน็มใีครหรอืตำาราไหนเขยีนบอกเลยว่าภูตแห่งกาลเวลาเป็น

เดก็ขี้แยขนาดนี้

“ข้าไม่ใช่เดก็ ข้าคอืภูต อกีอย่าง...ข้าไม่ได้ขี้แยนะ ข้าเพยีงแต่คดิถงึท่าน”

“เจ้าได้ยนิความคดิของข้าหรอื” เหม่ยเซยีนเลกิคิ้วถามภตูแห่งกาลเวลา

ด้วยความประหลาดใจ ซึ่งนั่นทำาให้เขาสะดุ้งสุดตวั

“ขะ...ข้าไม่ได้ตั้งใจนะนายหญงิ ข้าไม่ได้ตั้งใจ ท่านอย่าส่งข้ากลบัไปหา

พระนางซีหวังหมู่นะ ข้าอยากอยู่กับท่าน” พูดจบเขาก็คลานมากอดขานาง 

เอาไว้ และเริ่มร้องไห้อกีครั้งอย่างเอาเป็นเอาตาย

“เงียบเดี๋ยวนี้!” เหม่ยเซียนตวาดออกมาเมื่อชักจะหมดความอดทน 

ภตูแห่งกาลเวลากห็ยุดกกึทนัท ีปากน้อยๆ ของเขาเม้มแน่น พยายามกลั้นไม่ให้

ตวัเองร้องไห้อกี แม้ว่านำ้าตาจะยงัไหลออกมากต็าม

“หากเจ้าเอาแต่ร้องไห้เช่นนี้ เมื่อไหร่ข้าจะเข้าใจเรื่องราว”

“นายหญงิอยากจะรูเ้รื่องอะไรเล่าขอรบั ขอเพยีงข้าสามารถบอกท่านได้ 

ข้าจะรบีบอกทนัท”ี

“เมื่อครู่เจ้าพูดว่า...นอกจากข้าจะคืนความทรงจำา หรือไม่ก็กลับไปใน

อดตี หาไม่แล้วไม่มทีางที่ข้าจะรู้ว่าเกดิอะไรขึ้นบ้าง เช่นนั้นจรงิหรอืไม่” เหม่ย-

เซยีนเอ่ยทวนประโยคของภูตแห่งกาลเวลาออกมาโดยไม่ขาดตกไปสกัคำา

“กใ็ช่ขอรบั ข้าพูด” เขาตอบด้วยสหีน้างงงนั

“เช่นนั้นหากข้ากลับไปในอดีต ข้าหมายถึงขอเพียงข้ากลับไปข้าก็จะรู้

เช่นนั้นหรอื”

“ก็หากกลับไปดูว่าเหตุใดวันนั้นท่านจึงไปที่บ่อพันวิญญาณก็น่าจะรู้” 

เขาคดิตามไปแล้วเอ่ยออกมา “แต่มนัยากนะขอรบั เพราะตอนนี้ท่านไม่ใช่...”

“นั่นสนิะ ข้าเป็นมนุษย์ธรรมดา จะทำาแบบที่เคยทำาได้ยงัไงกนั”

“ขอรบั ตอนนี้ท่านเป็นเพยีงมนุษย์ธรรมดา จงึไม่อาจควบคุมพลงัของ

หยกแก้วแห่งกาลเวลาได้ เมื่อครูน่ี้เพราะข้าอยากจะออกมา กเ็ลยเผลอ...บงัคบั

ให้ท่านใช้พลงั”
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“เจ้า...บงัคบัให้ข้าใช้อะไรนะ”

ได้ยนิเหม่ยเซยีนถามเช่นนั้นภูตแห่งกาลเวลากห็น้าซดี คดิว่านางต้อง

โกรธเขามากอย่างแน่นอน ทว่าหญิงสาวกลับพูดออกมาอีกประโยคที่ทำาให ้

เขาไม่คาดคดิ

“แสดงว่าเจ้าสามารถทำาให้ข้าใช้พลงัได้หรอื”

“ท่านกำาลังคิดอะไรขอรับ” ในยามที่เอ่ยถาม ภูตแห่งกาลเวลาพลัน

สงัหรณ์ใจไม่ดขีึ้นมา และกเ็ป็นจรงิ เพราะเขาได้ยนิเสยีงในใจของผู้เป็นนาย

อย่างชดัเจน

“เจ้าว่าเจ้าคอืภูตแห่งกาลเวลา ทั้งยงัเป็นภูตที่อาศยัอยู่ในหยกแก้วนั้น 

เมื่อครู่นี้เจ้าทำาให้ข้าไปที่แห่งหนึ่ง ข้าได้ยนิคนสองคนกำาลงัคุยกนั ข้ามั่นใจว่า

เสียงหนึ่งนั้นต้องเป็นเสียงของแม่นางจื่อเหยา ส่วนอีกคนต้องเป็นเทพมังกร

จื่อหมงิไม่ผดิแน่ ดงันั้น...”

“ท่านพบท่านเทพมงักรแล้วหรอืขอรบั!”

“ยัง ข้าเพียงแค่ได้ยินเสียงเขาเท่านั้น” พูดไปหญิงสาวก็รู้สึกเสียดาย 

อยู่ไม่น้อย

“ไม่ได้นะขอรับ ยิ่งเป็นเทพมังกรยิ่งไม่ได้ ท่านจะเปลี่ยนแปลง 

ชะตากรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้โดยเด็ดขาด จะย้อนกลับไปบอกเขาเพื่อแก้ไข 

สิ่งใดไม่ได้ ไม่ได้นะขอรบั! อกีอย่าง...ข้าควบคุมพลงัไม่ได้ถงึขั้นนั้นนะขอรบั 

ข้าไม่อาจกำาหนดช่วงเวลาที่แน่นอนว่าท่านจะไปถงึช่วงเวลาใด แม้จะสามารถดงึ

ท่านกลับมาได้ทันที แต่ถ้าท่านไปโผล่ยังจุดที่เป็นอันตราย ข้าที่เพิ่งจะสำาเร็จ

มรรคผลจนได้เป็นภูต แม้จะมกีี่ชวีติกไ็ม่อาจชดใช้ ดงันั้น...”

“ข้าจะลอง”

“นายหญงิ! ไม่ได้นะขอรบั!”

“ไม่ลองแล้วจะรูไ้ด้อย่างไร อย่างน้อยข้ากต้็องรูใ้ห้ได้ว่าดวงจติของเทพ

มังกรอีกสองดวงซ่อนอยู่ที่ไหน บางทีข้าอาจจะปลอมตัวเป็นเหม่ยเหรินแล้ว

หลอกถามเทพมังกรว่าเขาให้ข้าเก็บเอาไว้ที่ไหน เมื่อครู่ก็ไม่ใช่ว่าข้าไปมาแล้ว
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หรอกหรอื” เหม่ยเซยีนหรี่ตาลงแล้วเอ่ยอย่างใช้ความคดิ

“แต่นั่นเป็นเพราะท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องเทพมังกร ดังนั้นตอนที่ 

ข้าพยายามออกมาจากหยกแก้วแห่งกาลเวลา และพลงัที่แฝงอยูใ่นตวัท่านจงึได้

นำาท่านย้อนกลบัไปยงัอดตี หากข้าดงึท่านออกมาช้ากว่านี้แล้วมใีครพบท่านเข้า

จะทำาเช่นไรขอรบั”

“ก็ปลอมตัวเป็นเทพธิดาเหม่ยเหรินอย่างไรเล่า หากไม่ทำาตัวน่าสงสัย 

มหีรอืจะถูกสงสยัได้”

ภตูแห่งกาลเวลาเงยีบลงเพราะทั้งหมดนั้นเขาเองกเ็คยคดิ ยิ่งไปกว่านั้น 

ผูเ้ป็นนายของเขากด็เูหมอืนเป็นคนเดมิทกุอย่าง หากไม่ใช่ว่าสองคนมายนืเคยีง

ข้างกนั คงจะไม่มเีทพองค์ใดสงสยัเป็นแน่ อกีอย่าง...หากผูเ้ป็นนายได้พบและ

พดูคยุกบัเทพมงักรจื่อหมงิอกีสกัครั้ง อาจจะทำาให้ความทรงจำาของนางกลบัคนื

มาได้บ้าง เนื่องจากเขารู้ดีว่าผู้เป็นนายชื่นชมในตัวของเทพมังกรเพียงใด 

ยิ่งไปกว่านั้นหากนางสามารถหาจติมงักรของเทพมงักรจื่อหมงิพบ แน่นอนว่า

นั่นจะเป็นเรื่องดทีี่สุด




