
ยี่สิบเก้า

ใบหน้าของหลี่เหวนิหลงกบัหวงัเลี่ยงเฟิงด�ามดืในทนัท ีเหน็สหีน้าของ

พวกเขาแล้วโจวจื่อเหยยีนกเ็ร่งกล่าวเสยีงสั่น

“มคีนท�าร้ายข้า! จรงิๆ นะ! พวกท่านดสู!ิ” นางเปิดแผลที่เป็นรอยฝ่ามอื

ที่แขนของตนให้ทุกคนดู ก่อนจะร้องไห้กระซกิ “ข้าขอโทษ...”

ส�าหรับบิดามารดาทุกคน ความปลอดภัยของบุตรล้วนเป็นเรื่องใหญ่

ด้วยกนัทั้งนั้น โจวจื่อเซยีงมสีหีน้าไม่สู้ด ี วนันี้คอืวนัส�าคญัของเขา มคีนร้าย

เขา้มาสร้างเรื่อง ขโมยตวัเดก็ ท�าร้ายองค์หญงิของต้าโจว ทกุอย่างลว้นเกดิขึ้น

ต่อหน้าพระพกัตร์ฮ่องเต้และไทเฮาแห่งแคว้นต้าโจว

ฮ่องเต้แห่งต้าโจวมสีพีระพกัตร์น่ากลวั กล้าก่อเหตบุนเรอือนัเป็นความ

ภาคภูมใิจของต้าโจวเช่นนี้ เป็นการหยามราชวงศ์ต้าโจวอย่างไม่ต้องสงสยั 

โจวจื่อเซยีงเร่งกล่าว “เสดจ็พ่อ ลกูคดิว่าพวกเราจะต้องรบีหาตวัพระ... 

เอ่อ... เดก็” โจวจื่อเซยีงเหลอืบมองหลี่เหวนิหลงหนึ่งคราก่อนรบีเอ่ยแก้ “เรอื

ก�าลงัล่องอยู่กลางทะเล คนร้ายน่าจะยงัอยู่บนเรอื หากตรวจค้นทลีะคนย่อม 

พบตวั”

หลี่เหวนิหลงเองกค็ดิเช่นนั้น หนัไปหาหย่งคงัพร้อมสั่ง “ค้นเดี๋ยวนี้!”
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“ช้าก่อน องค์รชัทายาทแห่งต้าหลี่” ไทเฮาแห่งต้าโจวเร่งกล่าวขึ้น “เรอื

จวนิคอืความภาคภมูใิจของต้าโจว ขอพระองค์โปรดเข้าพระทยัด้วย” ประโยค

นั้นหมายความว่าคนต่างแคว้นไม่สามารถท�าอะไรได้ตามใจบนเรือจวินของ 

ต้าโจว 

โจวจื่อเซยีงหนัมาจบัแขนหลี่เหวนิหลงเอาไว้ “ท่านวางใจเถดิ คนของ

ต้าโจวจะต้องพาหวังเฟิงหลงกลับมาอย่างปลอดภัย รวมทั้งลากตัวคนท�าผิด

มาด้วย ข้าขอรับรองด้วยเกียรติของต้าโจว...” โจวจื่อเซียงกล่าวเสียงเครียด

กับทั้งหลี่เหวินหลงและหวังเลี่ยงเฟิง “พวกท่านอย่าเพิ่งท�าอะไรเองในตอนนี้ 

ต้องนกึถงึความสมัพนัธ์ระหว่างสองแคว้นด้วย”

หลี่เหวนิหลงถูกเลี้ยงมาอย่างองค์ชาย ความสมัพนัธ์ทางสายเลอืดนั้น

เป็นรอง เรื่องของราษฎรคือเรื่องใหญ่ เขาหันมาหาหวังเลี่ยงเฟิงพร้อมบอก

เสยีงอ่อนโยน “เจ้ารอได้หรอืไม่”

หวงัเลี่ยงเฟิงอยากจะบอกเขาอย่างเอาแต่ใจว่า ‘ไม่! ข้าต้องการลูกของ

ข้าคนื!’ แต่เธอกรู้็ดว่ีาไม่อาจท�าได้ เรื่องระดบัสองแคว้นเกี่ยวพนัถงึชวีติราษฎร 

แม้ไม่อยากอดทนกต็้องอดทน เดก็สาวจงึฝืนพยกัหน้ารบั

หลี่เหวนิหลงหนัไปหาฮ่องเต้แห่งต้าโจว “ฝ่าบาท เช่นนั้นขอพระราชทาน

อนุญาตให้คนของกระหม่อมร่วมตรวจค้น...”

“องค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่ เรือล�านี้คือความภาคภูมิใจของต้าโจว 

พระองค์ไม่เชื่อหรอืว่าทหารของเราจะหาแค่เดก็คนเดยีวบนเรอืล�านี้ไม่ได้”

นั่นคอืการตอบปฏเิสธอย่างชดัเจน หลี่เหวนิหลงก�าหมดัแน่นและกล่าว 

“พวกเขาคงจะเตรยีมการมาอย่างด ีอาจจะมขีองวเิศษที่ใช้ซ่อนตวัหลงเอ๋อร์ได้ 

ขอฝ่าบาททรงเมตตา พาเขากลบัคนืมาให้พวกเราด้วย”

ด้วยท่าทางของเขา คนที่ไม่รู้ต่างขบคิดว่าองค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่ 

ท�าราวกบัว่านั่นคอืเลอืดเนื้อเชื้อไขของตนกไ็ม่ปาน ทั้งที่หวงัเฟิงหลงเป็นเพยีง

แค่ลูกของคนรกัเท่านั้น 

นอกจากเขาแล้ว หวังเลี่ยงเฟิงเองก็นั่งตัวตรงตาแดงก�่า จ้องเขม็งมา
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อย่างอดทน ฮ่องเต้แห่งต้าโจวจงึเร่งปลอบ

“องค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่กับองค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์โปรดวางใจ เรา

รบัปากว่าจะพาเดก็คนนั้นกลบัมาให้ได้”

“ขอบพระทัยฝ่าบาทเพคะ” หวังเลี่ยงเฟิงยอบกายลง ตอนหยัดกาย 

ขึ้นมาเธอมองไปยงัฉเีหล่ย เหน็เขาท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้กน็กึแค้นใจ แต่กร็ู้ดวี่าเมื่อ

อยู่บนเรอืนี้ เธอไม่สามารถชี้หน้าหรอืกล่าวโทษฉเีหล่ยได้ หากไม่มหีลกัฐาน 

หลี่เหวินหลงเดินมานั่งเคียงข้างนางพลางกล่าวเสียงเครียด “คนของ

ต้าฉอียู่ครบ”

หวงัเลี่ยงเฟิงมองเขาก่อนจะกระซบิถาม “หมายความว่าอย่างไร”

ก่อนจะขึ้นมาบนเรอืล�านี้ ทกุคนล้วนถกูตรวจค้นตวัอย่างเคร่งครดั หาก

ไม่ใช่ฝีมือของคนต้าฉีที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอ ย่อมหมายความว่าอาจจะมีคน

แอบขึ้นเรอืจวนิล�านี้ 

แต่คนอื่นจะสามารถขึ้นเรอืที่มกีารคุม้กนัอย่างแน่นหนาและเตม็ไปด้วย

ทหารของตา้โจวได้อย่างไร หวงัเลี่ยงเฟิงกดัปากตนเอง ก่อนถามหลี่เหวนิหลง 

“เจ้ามแีผนการใดหรอืไม่”

“หากว่าจ�าเป็น กพ็งัเรอืล�านี้ไปเลย” หลี่เหวนิหลงกล่าวอย่างจรงิจงั

“ความสมัพนัธ์ระหว่างแคว้น?” หวงัเลี่ยงเฟิงถามเสยีงสูง

หลี่เหวินหลงหันมามองหน้านางแล้วถามกลับ “มันส�าคัญเท่าชีวิตลูก

ของเราหรอื”

หวงัเลี่ยงเฟิงกุมมอืเขาแล้วตบเบาๆ ให้เขาใจเยน็ลง “ทะเลาะกบัต้าฉี

แล้ว อย่าทะเลาะกบัต้าโจวอกีจะดกีว่า” เธอไม่นกึเลยว่าจะมวีนัที่ต้องมาปลอบ

ประโลมคนที่ใจเยน็กว่าตนเองเช่นนี้

โจวจื่อเซียงเป็นผู้น�าการค้นหาเด็กน้อยด้วยตัวเอง เขาค้นเรือทั้งล�า 

ส�ารวจของวเิศษทกุชิ้น โจวจื่อเซยีงมสีหีน้าไม่สูด้ ีเขาค้นหาถงึสามรอบแต่กลบั

ไม่พบร่องรอยอะไรเลยสกัอย่าง 

โจวจื่อเซยีงกลดักลุ้ม แม้เขาจะยงัไม่มลีูก แต่กร็ู้ดวี่าลูกนั้นคอืแก้วตา
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ดวงใจของพ่อแม่ บัดนี้เด็กน้อยที่หายตัวไป มีพ่อเป็นถึงองค์รัชทายาทแห่ง 

ต้าหลี่ แม่เป็นองค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์ ไม่ว่าจะเป็นทางต้าหลี่หรอืวงัมจัฉาภริมย์ 

ต้าโจวล้วนไม่ต้องการมเีรื่องกบัฝ่ายใดทั้งสิ้น

โจวจื่อเซยีงกลบัมาพร้อมความว่างเปล่า เหน็สหีน้าของเขาแล้วฮ่องเต้

แห่งต้าโจวก็สะท้าน ขนาดอยู่บนเรือ องค์รัชทายาทและทหารของต้าโจวยัง 

ไม่สามารถหาเดก็แค่คนหนึ่งได้! นี่คอืความอบัอายของต้าโจว!

ความละอายฉายชดับนดวงหน้าโจวจื่อเซยีง หลี่เหวนิหลงก�าหมดัแนน่ 

ไทเฮาแห่งต้าโจวจงึถามย�้า

“รชัทายาท หาตวัเดก็คนนั้นพบหรอืไม่”

“ทูลเสดจ็ย่า กระหม่อมไร้ความสามารถพ่ะย่ะค่ะ” วนันี้คอืวนัแต่งตั้ง

เขาเป็นรชัทายาท แต่ต้องมาประกาศวา่ตนไร้ความสามารถเช่นนี้ เปน็ครั้งแรก

ที่โจวจื่อเซยีงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

“รชัทายาทอย่ากล่าวเช่นนั้น...” แววตาของไทเฮาแห่งต้าโจวเตม็ไปด้วย

เมตตา “เจ้าลองตรองให้ด ียงัไม่ได้หาที่ใดบนเรอืล�านี้อกีหรอืไม่”

“เสดจ็แม่กล่าวถกูต้อง เมื่อคนหายบนเรอื กย่็อมต้องอยูบ่นเรอื” ฮ่องเต้

แห่งต้าโจวกล่าว

“กระหม่อมจะไปค้นหาอกีรอบ” โจวจื่อเซยีงกล่าว ก่อนจะถอยออกไป

เวลาผ่านไปถึงครึ่งชั่วยาม สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้มากลับเป็นความ 

ว่างเปล่า คนในราชวงศ์ต้าโจวหน้าเสยีมากขึ้นทุกที

“พบหรอืไม่” หวงัเลี่ยงเฟิงกระซบิถามเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ที่บนิกลบัมา

‘ไม่พบเลยมารดา สงสยัน้องชายจะถูกขงัอยู่ในของวเิศษ’ อ้ายไป๋บอก

‘หากค้นด้วยจมกูแล้วยงัไม่พบ หมายความว่าน้องชายจะต้องอยู่ในของ

วเิศษ แต่ไม่รู้ว่าเป็นของสิ่งใด’ อ้ายเป่าสรุป

สุดท้ายกเ็หลอืเพยีงวธิเีดยีวเท่านั้น นั่นคอืตรวจค้นของวเิศษของผู้อื่น 

หวังเลี่ยงเฟิงกับหลี่เหวินหลงต่างครุ่นคิดว่าหากเป็นการวางแผนของฉีเหล่ย 
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เขาจะต้องรอบคอบอย่างถงึที่สุด และหากว่านี่เกี่ยวพนักบัของวเิศษที่ฉเีหล่ย

ต้องการ เขากต็้องลงทุนลงแรงถงึที่สุด

โจวจื่อเซียงไม่อยากท�าในสิ่งที่ก�าลังจะกล่าว ทว่าสุดท้ายก็ต้องท�า 

“เนื่องจากโอรสขององค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์ได้หายตัวไป ข้าคิดว่า... คงต้อง

ขอตรวจสอบของวเิศษทกุชิ้นของพวกท่าน หวงัว่าพวกท่านจะให้ความร่วมมอื”

“ต้าฉียินดีให้ความร่วมมือ” ฉีเหล่ยบอก หันมองหวังเลี่ยงเฟิงกับ 

หลี่เหวนิหลง “เดก็คนนั้นหายไป คนเป็นแม่คงจะร้อนใจมากแล้วกระมงั”

หลี่เหวนิหลงกบัหวงัเลี่ยงเฟิงกมุมอืกนัแน่นขึ้น คล้ายต่างพยายามห้าม

อกีฝ่ายไม่ให้เข้าไปท�าร้ายฉเีหล่ย 

หลงัจากที่โจวจื่อเซยีงประกาศออกไป บรรยากาศกอ็ดึอดัขึ้น หลายคน

รูส้กึว่าตนถกูกล่าวหา สหีน้าจงึเตม็ไปด้วยความอดึอดัและไม่ยนิยอม ทว่าเดก็

ที่หายไปคนนั้นคือโอรสขององค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์ และเป็นคนขององค์ 

รชัทายาทแห่งต้าหลี่ ศกัดิ์ฐานะไม่ธรรมดา พวกเขาจงึถูกอ�านาจอุดปาก ต้อง

ยนิยอมแสดงของวเิศษให้ผู้รอบรู้ของต้าโจวตรวจสอบทลีะคน

ค�าโบราณนั้นกล่าวว่า ‘คนไม่ผดิ ผดิที่หยกงาม’ การน�าหยกของตนมา

แสดงให้ผู้อื่นเหน็ แทบจะเป็นการฆ่าตวัตายส�าหรบับางคน แต่โจวจื่อเซยีงก็

ฉลาดมากพอ เขาได้ท�าการเปิดห้องไว้ส�าหรบัตรวจสอบของวเิศษโดยเฉพาะ

ผู้ที่ตรวจสอบนั้นคือคนในราชวงศ์ต้าโจวที่ให้สัตย์สาบานว่าจะไม่เอา

ความลบัของของวเิศษแต่ละชิ้นไปบอกผู้อื่น ฮ่องเต้แห่งต้าโจวกบัโจวจื่อเซยีง 

นั้นตรวจสอบของวเิศษฝ่ายบรุษุ ขณะที่ไทเฮากบัฮองเฮาแห่งต้าโจวตรวจสอบ

ของวเิศษฝ่ายสตรี

นางก�านัลผู้หนึ่งเดินมาหาหวังเลี่ยงเฟิง กล่าวอย่างสุภาพ “เชิญ 

องค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์เพคะ”

“ข้าด้วยหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงถามกลบัเสยีงเครยีด ทว่าเบาพอจะได้ยนิ

เพยีงสองสามคน “ข้าเป็นแม่ของเดก็ที่หายตวัไปนะ”

นางก�านัลท�าสีหน้าล�าบากใจ กล่าวขึ้น “ขอองค์หญิงโปรดเข้าพระทัย 
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พวกหม่อมฉนัจ�าต้องตรวจสอบของวเิศษของทุกคนที่อยู่บนเรอืเพคะ”

หวงัเลี่ยงเฟิงสดูลมหายใจลกึ พยกัหน้ารบัพร้อมหยดักายลกุขึ้นเดนิไป

ยงัห้องหนึ่ง ถวายความเคารพไทเฮาและฮองเฮาแห่งต้าโจว เธอคกุเข่าลงพลาง

เอ่ย “ขอองค์ไทเฮาและฮองเฮาโปรดพาลกูกลบัมาคนืหม่อมฉนัให้ได้นะเพคะ”

ไทเฮาก้าวมาหา ประคองหวงัเลี่ยงเฟิงด้วยตนเอง ก่อนกุมมอืนางอย่าง

เห็นใจ “องค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์อย่ากังวล เกิดเรื่องขึ้นบนเรืออันเป็นความ

ภาคภูมใิจของพวกเรา ย่อมต้องช่วยท่านอยู่แล้ว”

“เราจะหาเด็กน้อยผู้นั้นให้พบให้ได้ องค์หญิงโปรดวางพระทัย...” 

ฮองเฮาแห่งต้าโจวแย้มยิ้มเลก็น้อย “ท่านวางของวเิศษไว้บนแท่นนั้นเถดิ”

หวังเลี่ยงเฟิงมองไปยังแท่นที่ใช้ส�าหรับวางของวิเศษก่อนกล่าว  

“หม่อมฉนัไม่มขีองวเิศษใดตดิตวัมาด้วยเพคะ”

วงัมจัฉาภริมย์นบัเป็นสถานที่รวบรวมของวเิศษขึ้นชื่อ แต่หวงัเลี่ยงเฟิง 

กลบักล่าวว่าตนไม่มขีองวเิศษใดมาด้วย ไทเฮากบัฮองเฮาลอบสบตากนั ก่อน

ฮองเฮาจะกล่าวอย่างจรงิใจ

“องค์หญงิ... พวกเราไว้ใจได้นะ”

“หม่อมฉันไม่มีจริงๆ เพคะ แม้แต่แส้หางม้าประจ�าตัวของหม่อมฉัน 

หม่อมฉนักไ็ม่ได้น�าตดิตวัมาด้วย” หวงัเลี่ยงเฟิงกล่าวอย่างจรงิใจ ก่อนจะลอบ

มองก�าไลข้อมอืของตน หากว่าตนที่มศีกัดิ์เป็นองค์หญงิผู้หนึ่งกล่าวถงึเพยีงนี้

แล้วพวกนางยงัไม่เชื่อ ดนัทรุงัจะให้เธอถอดเครื่องประดบัออกด้วย หวงัเลี่ยง-

เฟิงกต็้องคดิแล้วว่าหนึ่งในสองคนนี้อาจร่วมมอืกบัฉเีหล่ย

ไทเฮาแห่งต้าโจวจงึพยกัหน้ารบั “ข้าเชื่อองค์หญงิ”

หวังเลี่ยงเฟิงยอบกายคารวะขอบคุณทั้งสองอีกครั้ง ก่อนจะเดินออก

จากห้องไป 

หลี่เหวนิหลงเองกต็รวจสอบของวเิศษจนหมดแล้ว แต่เขาไม่กลบัไปนั่ง

ที่นั่งฝั่งบุรุษ เดินมานั่งข้างหวังเลี่ยงเฟิงพร้อมกุมมือนางเอาไว้ พลางกระซิบ

บอก “ฝ่ายข้าไม่พบพริุธ”
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หวงัเลี่ยงเฟิงปั้นหน้าเครยีด หลี่เหวนิหลงจงึบบีมอืนางพร้อมบอก “จง

มองข้า” หวังเลี่ยงเฟิงท�าตามค�าพูดเขา หลี่เหวินหลงกล่าว “เราจะต้องได ้

ลูกคนื”

หวงัเลี่ยงเฟิงมองเขาแล้วพยกัหน้ารบั หลี่เหวนิหลงเหน็นางท�าตาแดงๆ 

จงึดงึเข้ามากอด ลูบบ่าลูบหลงัปลอบประโลม ดวงตาเขาเข้มขึ้น

การตรวจสอบของวเิศษเสรจ็สิ้นแล้ว ผลปรากฏว่าหวงัเฟิงหลงไม่ได้

ถูกแขกบนเรอืจบัไป คนในราชวงศ์ต้าโจวต่างมดืแปดด้าน 

โจวจื่อเซยีงเกรงใจ ทว่ากต้็องเดนิไปบอกหวงัเลี่ยงเฟิงและหลี่เหวนิหลง 

“เวลาผ่านมานานแล้ว เรอืจะต้องเทยีบท่า”

“แล้วลูกของพวกข้าเล่า” หลี่เหวนิหลงถามกลบั

“พวกแขกของข้าอดทนไม่ได้แล้ว” โจวจื่อเซยีงท�าหน้าสิ้นหวงั

หลี่เหวนิหลงท�าท่าจะกล่าวอะไร หวงัเลี่ยงเฟิงกลบัสะกดิเขาและกระซบิ

บอก

“เหวนิหลง เราให้เขาเทยีบฝั่งเถดิ ไม่แน่ว่าคนที่จบัลูกของเราไปอาจจะ

ยื่นเงื่อนไขต่อเมื่อเราขึ้นฝั่งกเ็ป็นได้”

หลี่เหวนิหลงใคร่ครวญดูแล้วกพ็ยกัหน้ารบั มองโจวจื่อเซยีงที่ท�าหน้า

สลด ก่อนกระชากเสื้ออีกฝ่ายเข้ามาใกล้ กระซิบบอกบางอย่างที่ท�าเอาโจว 

จื่อเซยีงต้องมองหน้าเขา 

หลี่เหวนิหลงพยกัหน้ารบั โจวจื่อเซยีงจงึเร่งกล่าว “ข้าจะไปตรวจสอบ” 

แล้วกผ็ละไป

เรือจวินเทียบท่า แขกของเรือทยอยลงจากเรือ โจวจื่อเหยียนเดินเข้า

มาใกล้หวังเลี่ยงเฟิงที่ยังยืนอยู่บนเรือ พร้อมทอดมองเหล่าแขกที่ลงจากเรือ 

ซึ่งก�าลงัพูดคุยกนัถงึเรื่องราวที่เกดิขึ้น

“ข้า... ข้าขอโทษนะ” โจวจื่อเหยยีนคดิว่าเพราะตนปกป้องหวงัเฟิงหลง

ไม่ด ีเขาถงึได้หายตวัไป
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หวงัเลี่ยงเฟิงไม่โทษนาง แต่กไ็ม่อยู่ในอารมณ์ที่จะยิ้มแย้มและพูดคุย

กบัใครเช่นกนั จงึพยกัหน้ารบั

โจวจื่อเหยยีนกล่าว “ขอให้เขาปลอดภยัด้วยเถดิ”

หวังเลี่ยงเฟิงพยักหน้าอีก ในใจคิดว่าหากหวังเฟิงหลงเป็นอะไรขึ้นมา 

เธอจะต้องใจสลายอย่างแน่นอน 

แต่ก่อนที่ตวัเองจะเป็นอะไรเพราะเสยีลกู ขอท�าลายแคว้นต้าฉสีกัแคว้น

หนึ่งเถดิ!

เมื่อทุกคนลงจากเรือจวิน เรือก็แล่นเข้าอู่ไป เนื่องจากทุกคนไม่ได้

นอนทั้งคนื วนันี้ฮ่องเต้แห่งต้าโจวจงึหยุดว่าราชการ แขกเหรื่อแยกย้ายกนัไป 

พกัผ่อน ส่วนหวงัเลี่ยงเฟิงไม่มอีารมณ์ท�าอะไรทั้งนั้น ลูกชายของเธอหายไป

ทั้งคน พ่อแม่ที่ไหนจะผ่อนคลายได้อกี

เหน็อาหารที่นางก�านลัของต้าโจวยกมาให้ หวงัเลี่ยงเฟิงกโ็บกมอืพร้อม

กล่าว “เจ้ายกออกไปเถอะ”

ลี่จู ลี่จนิ และลี่หลนิเหน็นางเป็นเช่นนั้นกถ็อนใจ นางก�านลัของต้าโจว

ยกอาหารกลบัไป ไม่นานกย็กถ้วยใส่น�้าแกงกลบัมาให้หวงัเลี่ยงเฟิงแล้วเอ่ย

“ไทเฮาแห่งต้าโจวประทานมาให้องค์หญงิเพคะ” นางก�านลับอก

ลี่จูยกถ้วยน�้าแกงนั้นแล้วเดินมาหาหวังเลี่ยงเฟิง “คุณหนู” นางกล่าว 

“ท่านต้องบ�ารุงตวัเองด้วยนะเจ้าคะ”

หวังเลี่ยงเฟิงจึงฝืนใจดื่มน�้าแกงนั้นไปครึ่งถ้วย จากนั้นก็ดื่มไม่ลงอีก 

จงึได้บอกให้ลี่จูยกออกไป 

ตอนที่เธออยู่ล�าพัง นกพิราบตัวหนึ่งก็บินเข้ามาในห้อง ที่ขาของนก 

ตัวนั้นมีม้วนคล้ายแผ่นหนังผูกเอาไว้ด้วยวิธีการค่อนข้างโบราณ ทว่าไม่

สามารถรู้ได้ว่าเป็นผู้ใดส่งมาหาเธอ หวงัเลี่ยงเฟิงจะหยบิม้วนแผ่นหนงันั้นมา

เปิดอ่าน กพ็บว่ามนัเป็นของวเิศษ ที่แค่ปลดเชอืก ของสิ่งนั้นกข็ยายออกเป็น

แผ่นหนงัขนาดใหญ่พอดมีอื
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เธอพบว่ามนัเป็นแผนที่เส้นทางคดเคี้ยวสายหนึ่ง หวงัเลี่ยงเฟิงเหน็จุด

สงัเกตวา่ตรงปากทางเข้าของเส้นทางนั้นน่าจะเป็นสถานที่หนึ่งในสวนสวยของ

ต้าโจว ใต้แผนที่นั้นมอีกัษรเขยีนเอาไว้ว่า 

‘ราตรนีี้ เมื่อไฟหน้าห้องพกัของเจ้าดบั ให้น�าก�าไลมาแลกตวัเดก็ที่จุด

นดัพบเพยีงล�าพงั อย่าให้ผู้ใดรู้!’

หวงัเลี่ยงเฟิงมอง ‘จุดนดัพบ’ ที่ระบุไว้บนแผนที่ ทว่ายงัไม่ทนัได้จดจ�า

อะไร แผ่นหนังนั้นก็เผาตัวเองไปอย่างรวดเร็ว เธอเข้าใจได้ทันทีว่านี่จะต้อง

เป็นแผนการของฉเีหล่ยอย่างแน่นอน!

“พวกเจ้าจ�าแผนที่เมื่อครู่ได้หรอืไม่”

‘ไม่ได้มารดา’ แมลงหวี่หรือฉิงฉีที่เกาะดอกไม้ประดับแจกันอยู่กล่าว

ออกมา ‘แต่เราจ�าทางเข้าได้’

“ข้าก็จ�าได้แค่นั้น” หวังเลี่ยงเฟิงมีสีหน้าเครียด กระซิบบอกเสียงเบา 

“ไปบอกเหวนิหลงให้แม่ท”ี

แมลงหวี่อกีตวัหนึ่งซึ่งกค็อือ้ายเป่าบนิจากไปเงยีบๆ หวงัเลี่ยงเฟิงยกมอื

ขึ้นลูบหน้าพลางมองก�าไลสนี�้าเงนิที่ข้อมอืแล้วลูบเบาๆ

คนืนั้นหลงัจากที่ลี่จดูบัไฟนางกก้็าวออกจากห้องไป หวงัเลี่ยงเฟิงพลกิ

ตัวไปมาอยู่บนเตียง สักพักก็หยัดกายลุกขึ้น มองไปยังคบไฟที่จุดไว้นอก 

ห้องพัก สักพักคบไฟอันนั้นก็ดับลง คบไฟด้านนอกนั้นถูกวางเอาไว้หลายที่ 

แต่เจาะจงมาดบัอนัที่อยู่ตรงกบัหน้าต่างห้องพกัของเธอพอด ี

หวังเลี่ยงเฟิงคว้าชุดด�ามาสวม ท�าให้ร่างของเธอกลืนไปกับความมืด 

จากนั้นกล็อบออกจากห้องพกัของตน อาศยัความมดือ�าพรางกาย รบีตรงไป

ยงัจุดที่ระบุไว้ในสารลบัทนัที

‘มารดา  มคีนแอบมองเราอยู่ตลอดเวลา ให้ข้าจดัการดหีรอืไม่’ ผงิผงิ

ที่แปลงกายเป็นแมลงเกาะบ่าหวงัเลี่ยงเฟิงเอ่ยขึ้นมาท่ามกลางความเงยีบ

“ไม่ต้องหรอก ปล่อยพวกเขาเตรยีมต้อนรบัข้าไว้ให้พอ อ้ายเป่า เจ้าไป
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บอกเหวินหลงเถอะ” หวังเลี่ยงเฟิงกระซิบบอก แมลงหวี่ตัวหนึ่งก็บินไปจาก

เธออย่างรวดเรว็

สถานที่ที่หวังเลี่ยงเฟิงมาถึงก็คือลานรูปปั้นของราชวงศ์ต้าโจว เป็น 

รูปปั้นมังกรสมุทรตัวใหญ่ ล้อมรอบไปด้วยรูปปั้นของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ  

หวังเลี่ยงเฟิงเดินไปที่รูปปั้นปูตัวใหญ่ ลูบคล�าสักพักก็พบว่ามีกระดาษเหน็บ

เอาไว้ตรงรูปปั้น หวงัเลี่ยงเฟิงคลี่เปิดมนัอ่านพลางจุดคบไฟ บนกระดาษนั้น

ระบุข้อความ ‘ขาที่สาม ฝั่งซ้าย’ แล้วกระดาษแผ่นนั้นก็เกิดไฟลุกขึ้นเอง 

จนมอดไหม้ 

หวังเลี่ยงเฟิงเอื้อมมือไปจับขาที่สามฝั่งซ้ายของปู ออกแรงโยกเบาๆ 

มงักรสมทุรตวัใหญ่กข็ยบัเคลื่อน อ้าปากออกจนเหน็ช่องทางลบัเพื่อเดนิลงไป

หวังเลี่ยงเฟิงนึกนับถือฉีเหล่ยที่สามารถสกัดทหารของต้าโจวออกไป

จากสวนแห่งนี้ แม้จะท�าให้เกดิเสยีงดงัเพยีงใดกไ็ม่มทีหารนายใดพุ่งตวัเข้ามา

จู่โจม

หวังเลี่ยงเฟิงเดินเข้าไปในปากมังกรสมุทร ด้านข้างนั้นมีคบไฟที่ยัง 

ไม่จุด หวงัเลี่ยงเฟิงจงึคว้ามาถอืไว้แล้วจุดไฟส่องทาง เธอเหน็บนัไดทอดยาว 

ลงไป จงึเดนิลงบนัไดนั้น ก่อนจะพบทางแยกที่ราบเรยีบทอดยาวในความมดื 

โดยมีบันไดให้เดินลึกลงไปเบื้องล่างอีก หวังเลี่ยงเฟิงคิดว่าสถานที่ลับของ 

ราชวงศ์ต้าโจวแห่งนี้คงเป็นชั้นใต้ดินที่มีหลายชั้น เธอนึกภาพแผนที่ใน 

แผ่นหนังนั้นแล้วเดินลงบันไดอีกชั้น แสงจากคบไฟไหววูบและดับลงอย่าง

รวดเรว็ หวงัเลี่ยงเฟิงยนืนิ่ง เธอคล้ายได้ยนิเสยีงน�้าและเสยีงตวัอะไรบางอย่าง

ก�าลงัว่ายอยู่

‘มารดา ท่านอยู่เฉยๆ นะ’ ผงิผงิส่งเสยีงอยู่ข้างหู ‘ด้านล่างมฉีลาม’

หวังเลี่ยงเฟิงนึกถึงภาพยนตร์โจรสลัดที่เคยดู เธอเดินบนไม้กระดาน 

ด้านล่างแหล่งน�้านั้นมฉีลามอยู่มากมายรอกนิเหยื่อ เธอรบีหยบิเอาไข่มุกเรอืง

แสงเมด็ใหญ่ออกมาจากมติกิ�าไล 

และเป็นอย่างที่คิด ด้านล่างคือฝูงฉลาม ส่วนทางเดินนั้นมีเพียงไม้
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กระดานให้ข้ามไปอกีฝั่งเท่านั้น

“ข้าคิดว่าหลังประตูถัดไปจะต้องมีกับดักอีกมากมายแน่นอน” หวัง 

เลี่ยงเฟิงกล่าวอย่างไร้อารมณ์ ส่องไข่มุกเรืองแสงเพื่อมองผนังด้านข้าง เธอ

เหน็วงอาคมที่วาดเป็นรูปดวงตาฝังอญัมณอียู่ หวงัเลี่ยงเฟิงหรี่ตาลง 

‘มารดา ทา่นอยากขี่ข้าข้ามไปหรอืไม่’ ผงิผงิเข้าใจไปวา่มารดากลวัวา่จะ

เดนิสะดุดและถูกฉลามท�าร้ายจงึขนัอาสา

หวงัเลี่ยงเฟิงส่ายหน้าและกระซบิบอก “แม่ว่าฉเีหล่ยจะต้องจบัตาดูเรา

อยู่ จะใช้งานพวกเจ้าให้เขาเหน็ไม่ได้” แล้วหวงัเลี่ยงเฟิงกเ็หยยีบไม้กระดาน 

มันขยับไหวเบาๆ หวังเลี่ยงเฟิงกัดปากพลางกล่าว “เส้นทางนี้บีบให้ข้าต้อง 

เอาของวิเศษออกมาใช้! เขาคิดจะแอบดูว่าก�าไลของข้านั้นเป็นของจริงหรือ 

ของปลอม!”

หวงัเลี่ยงเฟิงใช้วชิาตวัเบาก้าวเดนิบนไม้กระดานไปยงัประตูถดัไป พอ

เปิดออกไปก็พบกับห้องหนึ่ง เมื่อส่องเม็ดไข่มุกลงเบื้องล่างก็เห็นพื้นที่ปูด้วย

กระเบื้องสอ่ีอนสลบักบัเข้ม เป็นลวดลายเหมอืนกระดานหมากรกุ หวงัเลี่ยงเฟิง 

ดงึแส้หางม้าออกจากมติกิ�าไล คดิว่าจะฟาดไปยงัพื้นส่วนที่เป็นสอี่อน 

มันพังลงไปอย่างรวดเร็ว ฟังเสียงแล้วคล้ายเป็นกระเบื้องที่ปูพื้นนั้น

หล่นลงไป เธอได้ยนิเสยีงกระแทกดงัก้อง หมายความว่าเบื้องล่างจะต้องลกึ

มากจนแทบหาจุดสิ้นสุดไม่พบ

หวงัเลี่ยงเฟิงฟาดแส้ไปที่กระเบื้องสเีข้ม พื้นตรงนั้นเกดิเป็นรอยแต่ไม่

ยุบตวั เธอจงึก้าวไปบนพื้นผวิที่เป็นสเีข้ม จนเปิดประตูไปยงัห้องต่อไปได้

ห้องต่อไปราวกบัถูกปูด้วยกระเบื้องหลายส ีหวงัเลี่ยงเฟิงยกมอืขึ้นลูบ

หน้าแรงๆ สงสยัว่ากว่าที่เธอจะได้พบลูกน้อยคงอกีนาน

ไทเฮาแห่งต้าโจวก�าลงัสวดภาวนาอย่างขะมกัเขม้นอยู่ในต�าหนกั จู่ๆ 

เปลวไฟที่จดุเอาไว้กวู็บไหวขึ้นมา ดวงตาฝ้าฟางทว่าคมกล้าค่อยๆ ลมืขึ้น ก่อน

หันมองไปด้านหลัง นางก�านัลที่คอยปรนนิบัติพระนางอยู่ก�าลังถูกชายชุดด�า
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จบัตวัไปอุดปาก จ่อคมมดีที่ล�าคอไว้เป็นตวัประกนั ขณะที่ชายชุดด�าที่เหลอื

เร่งปิดหน้าต่างไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเหน็

ไทเฮาตื่นตระหนก แต่ก็ยังรักษาความสุขุมเอาไว้ได้เฉกเช่นผู้ที่ผ่าน

ประสบการณ์มามากมาย พระนางถามขึ้น “พวกเจ้าต้องการอะไร”

“กระหม่อมมากกว่ากระมงัที่ต้องถามพระองค์เช่นนั้น”

เสยีงนั้นท�าเอาไทเฮาถงึกบัสะท้าน “องค์รชัทายาทแห่งต้าหลี่!”

หลี่เหวนิหลงดงึผ้าปิดหน้าลง ก่อนพยกัหน้าให้คนอื่นๆ ปล่อยตวันาง

ก�านัล นางก�านัลเหล่านั้นจึงปราดเข้าไปขวางระหว่างเหล่าผู้บุกรุกกับนาย 

เหนอืหวั นางก�านลัผู้หนึ่งกล่าวเสยีงดงั

“นี่มนัหมายความว่าอย่างไรกนัเพคะ! พระองค์... ก�าลงัจะท�าให้ต้าหลี่

กบัต้าโจวต้อง...”

“คนที่จะท�าให้สองแคว้นบาดหมางกนัคงมใิช่ข้ากระมงั!” หลี่เหวนิหลง

เริ่มหมดความอดทน จ้องมองไทเฮาแห่งต้าโจวพร้อมถาม “ใช่หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

ไทเฮาผูเ้งยีบสงบก้มหน้า กล่าวเสยีงเรยีบอย่างอ่อนน้อม “ข้ามทิราบว่า

องค์รชัทายาทก�าลงัตรสัถงึเรื่องใด”

“เรื่องที่ว่าผู้ใดจะสามารถลักพาตัวและหลบซ่อนเด็กคนหนึ่งไว้ได้ บน

เรอืที่ได้ชื่อว่าเป็นความภาคภูมใิจของต้าโจว” หลี่เหวนิหลงเอ่ยเสยีงเครยีด “ทั้ง

ที่ราชวงศ์ต้าโจวต้องอบัอายถงึเพยีงนั้น เหตุใดพระองค์จงึยงัท�า นี่อาจจะท�า

ให้ต้าโจวของพระองค์เป็นศตัรูกบัต้าหลี่ และวงัมจัฉาภริมย์ด้วย!”

“ข้าก็ยังไม่ทราบว่าพระองค์รับสั่งเรื่องอันใด” ไทเฮากล่าวอย่างสงบ 

“องค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่ หากไม่มีหลักฐานก็อย่าได้มากล่าวหาข้า เพื่อสาย

สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสองแคว้น เชญิพระองค์กลบัไปเถดิ แล้วข้าจะไม่เอาความ”

“เดก็คนนั้นเป็นลูกแท้ๆ ของกระหม่อมกบัหวงัเลี่ยงเฟิง” หลี่เหวนิหลง

เอ่ยเสยีงเรยีบ

ไทเฮาแห่งต้าโจวชะงกั 

หลี่เหวนิหลงมองพระนางด้วยสายตาแน่วแน่ “ไทเฮา โปรดเมตตาด้วย
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เถดิ...” องค์รชัทายาทแห่งต้าหลี่กล่าวเสยีงแผ่วเบา “...พระองค์ทรงทราบดวี่า

ผู้เป็นพ่อแม่นั้นรู้สกึเช่นไรเมื่อลูกต้องหายไป”

ไทเฮาแห่งต้าโจวก้มหน้านิ่ง หลี่เหวินหลงจึงกล่าวต่อ “ในอดีต ต้าฉี 

กบัต้าโจวมกีารอภเิษกสมรสเชื่อมความสมัพนัธ์กนับ่อยครั้ง แขกทกุคนบนเรอื

ก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สุด หากมิใช่คนในเป็นผู้กระท�า ก็คงจะไม่ม ี

ค�าตอบอื่น เพื่อลูกแล้ว ชายาของกระหม่อมจงึยอมตามแผนของพวกเขา ใน

สถานที่ลบัแห่งราชวงศ์ต้าโจว ไทเฮา... ผูใ้ดจะทราบเรื่องราวในต้าโจวมากมาย

ขนาดนี้ หากมใิช่พระองค์ หรอืฮ่องเต้แห่งต้าโจว”

“องค์รัชทายาท ได้โปรด...” ไทเฮาแห่งต้าโจวถอนใจยาว “ที่ต้าฉ ี 

ตอนนี้มอีงค์หญงิแห่งต้าโจวอยู่ พวกนางเป็นลูกหลานของข้าทั้งนั้น”

“เฟิงเอ๋อร์เคยช่วยองค์รชัทายาทแห่งต้าฉเีอาไว้ พวกเขายงัท�ากบันางได้ 

ไทเฮาคิดหรือว่าแค่ท่านยอมช่วยเหลือพวกเขา ชาวต้าโจวที่อยู่ในต้าฉีจะ

ปลอดภยั หรอืว่าพวกต้าฉจีะมาบบีให้พระองค์กล่อมฮ่องเต้แห่งต้าโจวส่งทหาร

ไปรบกบัต้าหลี่เพื่อต้าฉอีกีกนั” หลี่เหวนิหลงเม้มปากแน่น “นี่ยงัไม่รวมป้าสะใภ้

ของกระหม่อมที่อยู่ด่านอุดร นางจะต้องถูกสงัหาร หากต้าฉบีุกต้าหลี่”

“...” ไทเฮาแห่งต้าโจวหน้าขาวซดี

“กระหม่อมเข้าใจความรักของพระองค์ แต่หลงเอ๋อร์ก็เป็นลูกของ

กระหม่อม หากกระหม่อมต้องการให้พระองค์เดอืดร้อน คงจะเปิดโปงพระองค์

ไปตั้งแต่อยู่บนเรือแล้ว ที่กระหม่อมไม่ท�าก็เพราะเชื่อว่าพระองค์มีพระทัย

เมตตา โปรดบอกกระหม่อมมาได้หรือไม่ว่ายามนี้หลงเอ๋อร์อยู่ที่ไหน แล้ว 

กระหม่อมจะไปทันที จะไม่ให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ช่วยกระหม่อมเอาไว้แน่” 

หลี่เหวนิหลงเอ่ยเสยีงนุ่ม

ไทเฮาแห่งต้าโจวก�ามอืแน่น สกัพกัจงึถอนใจแล้วกล่าว “เขาอยู่กบัข้า” 

พระนางพยักหน้าให้นางก�านัลคนสนิทเป็นสัญญาณ นางก�านัลจึงเดินไปยัง

แท่นบชูาเทพแห่งท้องทะเลที่คนต้าโจวเคารพบชูา หมนุตรงฐานรปูป้ันคราหนึ่ง 

กลไกกเ็ปิดออก ห้องลบัหนึ่งพลนัปรากฏ 
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พอเหน็เปลเดก็อ่อน หลี่เหวนิหลงกพ็ุ่งตวัเข้าไปทนัท ี

หวงัเฟิงหลงก�าลงัหลบัสนทิ ขนาดบดิาอุ้มขึ้นมากอดแนบอกแรงๆ ยงั

ไม่รู้สกึตวัตื่นขึ้นมา หลี่เหวนิหลงคดิว่าบตุรชายจะต้องโดนยาสลบอย่างแน่นอน 

เขามองไทเฮาแห่งต้าโจวที่มสีหีน้าละอายใจ 

พระนางจงึกล่าว “เขาไม่เป็นอะไร” ก่อนหนัไปหยบิแผนที่เส้นทางหนึ่ง

ขึ้นมายื่นให้หลี่เหวินหลงพร้อมเอ่ย “องค์รัชทายาทไปช่วยองค์หญิงวังมัจฉา

ภริมย์เถดิ เดก็คนนี้อยู่กบัข้า ข้าสญัญาว่าเขาจะไม่เป็นอะไร”

หลี่เหวินหลงเห็นแผนที่ไปยังห้องใต้ดินนั้นเขาก็เร่งรับมาพร้อมกล่าว 

“ขอบพระทยั!”

องค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่ก้าวออกจากต�าหนักไทเฮาอย่างรวดเร็ว เขา

หยุดเล็กน้อยเพื่อกล่าวกับองค์รัชทายาทแห่งต้าโจวที่ซ่อนตัวเพื่อแอบฟัง 

เรื่องราวอยู่ “ข้าคดิว่าท่านต้องส่งคนมาอารกัขาไทเฮาเพิ่ม”

“ข้ากค็ดิไว้เช่นนั้น” ดวงตาของโจวจื่อเซยีงฉายแววไม่สบอารมณ์ ต้าฉี

หาญกล้ายิ่งนกั ถงึขั้นบบีคั้นไทเฮาแห่งต้าโจวเช่นนี้

หลี่เหวนิหลงไม่สนทนากบัเขาอกี สาวเท้าก้าวยาวๆ ลบัหายไปในความ

มดืทนัที

“ข้ามิใช่ อินเดียน่า โจนส์” หวังเลี่ยงเฟิงบ่นกับตัวเองมาหลายครั้ง

แล้ว และเธอกเ็ริ่มพจิารณาความสามารถในการออกแบบกลไกลบัของราชวงศ์ 

ต้าโจว เห็นชัดว่าผู้ที่ผ่านทางลับนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้วิชาตัวเบา

เป็นอย่างสูง และจ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่มปีัญญามาก หวงัเลี่ยงเฟิงคดิว่าเส้นทาง

ลับนี้คงจะเป็นเส้นทางลี้ภัยของเหล่าเชื้อพระวงศ์ต้าโจว พอคนในราชวงศ์ 

ผ่านเส้นทางไปอย่างปลอดภัยแล้วเปิดกลไก ก็ท�าให้เกิดกับดัก แล้วด่าน

ทดสอบทกุอย่างกจ็ะท�างานเพื่อถ่วงเวลาของศตัรูเอาไว ้สว่นเหลา่เชื้อพระวงศ์

กร็บีหนอีอกไป

ตอนนี้หวงัเลี่ยงเฟิงก�าลงักอดเชอืก ด้านล่างของเธอคอืจระเข้น�้าเคม็ที่
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ดุร้ายและมลี�าตวัขนาดใหญ่ ด่านนี้นบัว่าเป็นด่านยากส�าหรบัเธอมาก เพราะ 

ต่อให้รกัสตัว์มากแค่ไหน หวงัเลี่ยงเฟิงกก็ลวัจระเข้มากที่สุด 

ในตอนเด็กๆ แม่เลี้ยงพาเธอไปเที่ยวสวนสัตว์ หวังเลี่ยงเฟิงคิดว่า 

ตูก้ระจกที่มนี�้าอยูน่ั้นคอืตูเ้ลี้ยงปลา เลยเดนิไปดปูลาใกล้ๆ กลายเป็นว่ามจีระเข้

ตวัหนึ่งว่ายมาทางตู้กระจกนั้นแล้วชนกระจกจนเกดิเสยีงดงั 

ต่อให้กระจกนั้นจะหนาและไม่บุบสลายแม้แต่น้อย แต่หวังเลี่ยงเฟิง 

ก็ร้องไห้อย่างเสียขวัญจนแม่เลี้ยงต้องรีบวิ่งเข้ามาอุ้มและปลอบใจยกใหญ่  

หวงัเลี่ยงเฟิงจงึจ�าจระเข้ตวันั้นฝังใจ เธออาจจะไม่ได้ถงึกบักลวัลนลานจนท�า

อะไรไม่ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้กจ็ะไม่ขอเข้าใกล้สตัว์ชนดินี้

หวังเลี่ยงเฟิงเหวี่ยงตัวไปคว้าเชือกอีกด้าน จระเข้ตัวใหญ่หิวโหยมา 

จากไหนไม่ทราบ กระโดดขึ้นมากดัอากาศเสยีงดงั เธอกอดเชอืกตวัแขง็ ตั้ง

สตพิกัหนึ่ง ก่อนจะรบีไต่เชอืกกระโจนไปจนถงึประตูถดัไป

พอปิดประต ูแทนที่จะได้นั่งพกัให้หายเหนื่อย หวงัเลี่ยงเฟิงกร็ูส้กึคล้าย

ได้ยนิเสยีงของใหญ่และหนกัตกลงมาจากที่สูงใกล้ๆ จงึมองขึ้นไป กเ็หน็หนิ

กลมก้อนใหญ่ก�าลงัหล่นลงมา หากยงัยนือยู่จุดเดมิจะต้องกระแทกกบัศรีษะ

หวงัเลี่ยงเฟิงอย่างแน่นอน

‘วิ่ง! มารดา! วิ่งเรว็!’ ลู่เหมยส่งเสยีงเร่ง

หวงัเลี่ยงเฟิงจงึรบีวิ่ง แต่ละด่านที่ผ่านมาเธอใช้ก�าลงัไปมาก ทางที่วิ่ง 

ก็ลาดชันลง หวังเลี่ยงเฟิงวิ่งไปได้สักพักก็สะบัดแส้หางม้าฟาดท�าลายหินนั้น 

น่าเหลอืเชื่อนกัที่หนิก้อนใหญ่นั้นแตกกระจายดั่งใจ แต่กม็หีนิกลมก้อนใหญ่

อกีก้อนพุง่ตรงมา และเมื่อฟังจากเสยีงให้ด ีหวงัเลี่ยงเฟิงกม็ั่นใจว่ามหีนิจ�านวน

มากที่ก�าลงัพุ่งเข้ามาบดบี้เธอ

หวังเลี่ยงเฟิงวิ่งหนีก้อนหินจนหน้าตั้ง พยายามมองหาสิ่งที่จะช่วยให้

ตนหลบเลี่ยงหนิพวกนี้ได้ ทนัใดนั้นลู่เหมยกบ็นิเข้ามาใกล้และบอก

‘มารดา ข้างหน้ามทีางแยก! ท่านต้องไปทางขวานะ!’

หวงัเลี่ยงเฟิงเข้าใจในทนัท ีพอวิ่งไปถงึทางแยกกเ็ลี้ยวขวาตามที่ลูเ่หมย 
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บอก เส้นทางที่เธอเลอืกเป็นทางตนั หนิหลายสบิก้อนกลิ้งผ่านเธอไป ก่อนจะ

ตกลงในน�้าดงัตูม

หวังเลี่ยงเฟิงเดินออกจากทางตันตามหินพวกนั้นไป และพบว่าหิน 

ทั้งหลายก�าลงัลอยอยูใ่นน�้า อกีฝ่ังหนึ่งของน�้ามช่ีองทางให้เธอเข้าไป หวงัเลี่ยง-

เฟิงพยายามมองลงไปว่ามีสัตว์ร้ายอะไรอีกหรือไม่ เธอยังไม่วางใจ เพราะ 

เส้นทางที่ผ่านมาท�าให้รู้แล้วว่าคนของต้าโจวนั้นซุกซนขี้เล่น สามารถสร้าง

หายนะให้ผู้ที่หลงเข้ามาในนี้ได้มากแค่ไหน

หวังเลี่ยงเฟิงก�าลังคิดจะโยนอะไรลงไปทดสอบว่าในน�้ามีอะไรอีก 

หรอืไม่ หนิทุกก้อนนั้นกล็อยขึ้นมาจากน�้าแล้วพุ่งตวัมาที่เธอ หวงัเลี่ยงเฟิงจงึ

วิ่งหน้าตั้งกลบัไปทางแยกนั้นแล้วหลบตรงทางตนั เหน็ว่าหนิทั้งหมดกลิ้งผ่าน

หน้าเธอไปด้านบนตามเดมิ

เสยีงหนิที่ก�าลงัสกึกร่อนท�าให้หวงัเลี่ยงเฟิงรู้ว่าน�้าในแอ่งนั้นจะต้องเป็น

น�้ากรด จงึเดนิกลบัไปดูแอ่งน�้านั้นอกีครั้ง พบว่าเป็นแอ่งน�้าขนาดใหญ่ที่ต่อให้

มวีชิาตวัเบาแขง็แกร่งเพยีงใดกค็งจะไม่สามารถเหาะเหนิเดนิอากาศข้ามไปได้

ขณะก�าลังคิดวิธีที่จะข้ามแอ่งน�้ากรดนี้ไป ในตอนนั้นเสียงหินกลิ้งก็ 

ดงัขึ้นอกีครั้ง หวงัเลี่ยงเฟิงเร่งพุ่งตวัไปแอบตรงทางตนั พอหนิตกลงไปในน�้า

กร็บีกระโดดเหยยีบหนิเหล่านั้นไปยงัด่านต่อไป

ตวัหนินั้นเปียกน�้ากรด ท�าให้รองเท้าของหวงัเลี่ยงเฟิงที่สมัผสักบัน�้านั้น

ละลายไปอย่างรวดเร็ว หวังเลี่ยงเฟิงจึงเร่งถอดรองเท้าออกแล้วเดินเท้าเปล่า 

ก่อนจะพบกบัห้องที่เตม็ไปด้วยหนามแหลมจนไม่มทีี่ว่างให้หาทางเดนิไปได้

หวังเลี่ยงเฟิงหมดความอดทนในตอนนั้น หยิบคัมภีร์ก�าราบอสูรออก

มาจากมิติก�าไลแล้วยื่นไปทางน�้ากรด ก่อนประกาศเสียงดัง “ฉีเหล่ย! หาก 

เจ้ายงัไม่ส่งตวัลูกชายของข้าออกมา ข้าจะโยนคมัภรี์ก�าราบอสูรนี่ทิ้ง!”

หลงัค�าพูดของเธอกม็เีพยีงความเงยีบงนั หวงัเลี่ยงเฟิงสดูลมหายใจลกึ 

ก่อนจะฉกีคมัภรี์ก�าราบอสูรที่หลายคนต้องการนกัหนาเป็นสองส่วน โยนส่วน

หนึ่งลงไปในน�้ากรดจนเกดิเสยีงดงัฟู่อย่างไร้ซึ่งความลงัเล
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สิ่งตรงหน้าหวงัเลี่ยงเฟิงเปลี่ยนไปในทนัท ีทั้งเพดานและผนงัต่างขยบั

เคลื่อนที่ หวงัเลี่ยงเฟิงเหน็ผนงัที่เลื่อนมาปิดแอ่งน�้ากรดในพรบิตา เธออดทึ่ง

กับความอัจฉริยะของคนต้าโจวไม่ได้ กลไกทั้งหลายในสถานที่ลับแห่งนี้ดู 

น่าเอามาอวดมากกว่าเรอืจวนิเสยีอกี

ขณะที่หวงัเลี่ยงเฟิงก�าลงัอยูใ่นห้วงแห่งความชื่นชม ฉเีหล่ยและคนของ

ต้าฉทีั้งหลายได้ปรากฏกายขึ้น ดวงหน้าขององค์รชัทายาทแห่งต้าฉไีร้รอยยิ้ม 

หวงัเลี่ยงเฟิงกวาดตามองพวกเขาก่อนจะถาม

“ลูกชายข้าอยู่ที่ไหน”

ฉเีหล่ยจงึกล่าว “หากเจ้ายอมส่งก�าไลมาให้ข้า ข้าจะบอกว่าลูกชายเจ้า

อยู่ที่ไหน”

หวังเลี่ยงเฟิงหัวเราะ “ดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์นี้ดี 

พอนะฉเีหล่ย” ก่อนคว้าคบไฟด้านข้างมาเผาคมัภรี์ก�าราบอสูรที่เหลอื ก่อนจะ

หยบิต�าราอกีเล่มขึ้นมา

ฉเีหล่ยเหน็ดงันั้นกก็ล่าว “เจ้าคดิว่าการที่เจ้าท�าลายของปลอมต่อหน้า

ข้า แล้วจะท�าให้ข้ากระวนกระวายจนรบีส่งลูกชายคนืเจ้ากระนั้นหรอื”

“เจ้าอยากจะเสี่ยงกับข้าหรือไม่เล่า ว่าของพวกนี้คือของจริงหรือของ

ปลอม!” หวงัเลี่ยงเฟิงถามกลบั

เกดิความเงยีบขึ้นหลงัจากนั้น หวงัเลี่ยงเฟิงเริ่มเปิดต�าราปลกูพชืสวรรค์ 

และฉกีมนัต่อหน้าฉเีหล่ย เขาจงึเร่งกล่าว

“หยุดนะ!” หวังเลี่ยงเฟิงจึงหยุด แล้วองค์รัชทายาทแห่งต้าฉีก็ออก 

ค�าสั่ง “ไปน�าตวัหวงัเฟิงหลงมา!”

คนของต้าฉทีี่รบัค�าสั่งกป็ระสานมอืแล้วผละไป หวงัเลี่ยงเฟิงจงึลดมอื

ลง ฉเีหล่ยบอกกบันาง “ท่าทางเจ้าจะเหนื่อย ไปดื่มชากนัระหว่างรอดหีรอืไม่”

“มิใช่ว่าเจ้าอยากให้ข้าเหนื่อยหรอกหรือ มิใช่อยากให้ข้าอ่อนแรงจน

สามารถแย่งก�าไลไปจากข้าได้ง่ายๆ หรอกหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงฉกีหน้าเขาอย่าง

ไม่ไยดี
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ฉีเหล่ยถอนใจ “ข้าเป็นรัชทายาทแห่งต้าฉี ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องการให้

ต้าฉไีด้รบัผลประโยชน์สูงสุด”

“โดยการแย่งเอาจากผู้อื่นนี่น่ะหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงเลกิคิ้ว

“ใช่” ฉเีหล่ยตอบอย่างไม่ลงัเล “หากมนัท�าให้ชาวต้าฉมีชีวีติที่ดขีึ้น”

“นี่ข้าต้องนบัถอืเจ้าใช่หรอืไม่” หวงัเลี่ยงเฟิงประชดกลบั

ต้าฉีเป็นเมืองหนาวที่ยากล�าบากในการใช้ชีวิตกว่าอีกสองแคว้น พวก

เขาไม่มทีรพัยากรมากพอจงึต้องซื้อหาของจ�าเป็นเข้าแคว้นตน ขณะที่แคว้นอื่น

ไม่ต้องท�าอะไรกอ็ุดมสมบูรณ์พร้อม... หวงัเลี่ยงเฟิงคดิตามแล้วกเ็จบ็ใจแทน

พวกเขาอยู่บ้าง แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่สมควรเหน็ใจ เพราะต้าหลี่กบัต้าโจวไม่

สามารถปันของมคี่าให้ต้าฉ ีหากไม่มสีิ่งแลกเปลี่ยน 

ถ้ามองเป็นการค้า กน็บัเป็นการค้าที่ขาดทนุ เมื่อไม่มใีครยอมท�าการค้า

กบัพวกเขา ต้าฉจีงึเลอืกวธิชี่วงชงิเอาจากผู้อื่น

ฉเีหล่ยไม่ตอบค�าและไม่ขยบัตวั หวงัเลี่ยงเฟิงเองกย็นืนิ่ง พวกเขาก�าลงั

เฝ้ารอ...



สามสิบ

หลังจากผ่านอะไรมามากมาย หวังเลี่ยงเฟิงก็คิดว่าตนเองมีความ

อดทนมากขึ้นกว่าเก่า แต่หลังจากรอนานถึงหนึ่งชั่วยามคนของต้าฉีก็ไม่พา 

หวงัเฟิงหลงมาให้เหน็หน้าเสยีท ีหวงัเลี่ยงเฟิงจงึคดิว่าอกีฝ่ายจะต้องเล่นตกุตกิ 

จงึขยบัคบไฟเข้ามาใกล้ต�าราปลูกพชืสวรรค์ 

ฉีเหล่ยที่ก�าลังคอยเฝ้าระวังจึงร้องขึ้น “หยุดนะ!” เขากระวนกระวาย

และสบัสน “ดูท่าว่าเกดิปัญหาขึ้นแล้ว...”

หวังเลี่ยงเฟิงหรี่ตาลง เธอพนันได้ว่าปัญหานั้นอาจเป็นเพราะหลี่ 

เหวนิหลงแน่ และคดิว่าหวงัเฟิงหลงน่าจะได้รบัการช่วยเหลอืจากบดิาของเขา

แล้ว เช่นนั้นก็หมายความว่า การที่เธอมาที่นี่เท่ากับท�าหน้าที่เป็นตัวล่อไม่ให้ 

ฉเีหล่ยไหวตวัตอนที่หลี่เหวนิหลงเข้าไปช่วยหวงัเฟิงหลงส�าเรจ็ลลุว่ง เช่นนั้นก็

ไม่มเีหตุผลอะไรที่หวงัเลี่ยงเฟิงจะรั้งอยู่ที่นี่อกี

หวงัเลี่ยงเฟิงปรบัสหีน้าให้สุขุม ก่อนบอกฉเีหล่ย “หากเกดิปัญหาขึ้น 

เช่นนั้น...” เธอก้าวถอยหลงั “...การเจรจาวนันี้สมควรเลื่อนออกไปก่อน”

ฉเีหล่ยไหวตวัได้ในทนัท ีเขาเป็นคนฉลาด เมื่อคนของเขาหายไปหลงั

จากสั่งให้ไปพาหวงัเฟิงหลงมา เขากเ็ดาได้ถงึแปดในสบิส่วนว่าหมากตวัส�าคญั
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ของเขาคงจะหายไปแล้ว เป็นไปได้ว่าไทเฮาแห่งต้าโจวอาจจะทรยศเขา หาก

เป็นเช่นนั้นเขาย่อมไม่มทีางยอมให้หวงัเลี่ยงเฟิงออกไปจากที่นี่พร้อมของที่เขา

ต้องการอย่างแน่นอน 

ฉเีหล่ยเร่งออกค�าสั่ง “จบันางเอาไว้!”

หวังเลี่ยงเฟิงหันหลังและขยับกายหนีอย่างรวดเร็ว จังหวะนั้นฉีเหล่ย

เองกว่็องไวพอที่จะท�าให้กลไกกบัดกัท�างานอกีครั้ง เธอก้าวไปได้เพยีงสามก้าว 

พื้นที่ควรจะเดินได้กลับขยับเลื่อนเปิดเป็นช่องให้เห็นแอ่งน�้ากรดขนาดใหญ่ 

หวงัเลี่ยงเฟิงคว้าแส้หางม้ามาตวดัรดัโขดหนิที่อยู่ไกลออกไป จากนั้นกไ็ด้ยนิ

เสยีงก้อนหนิกลิ้ง

หวงัเลี่ยงเฟิงพลนัหน้าเปลี่ยนส ีหากว่าก้อนหนิทั้งหมดตกลงไปในแอ่ง

น�้ากรด ย่อมท�าให้น�้ากรดกระเซน็มาโดนตวัเธอ 

ฉีเหล่ยกล่าวขึ้นเสียงดัง “หวังเลี่ยงเฟิง! หากเจ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ส่ง

ก�าไลมา! แล้วข้าจะช่วยเจ้า!”

หวงัเลี่ยงเฟิงกลอกตาครั้งหนึ่ง เหล่าแมลงหวี่กบ็นิหึ่งๆ อยู่รอบหู เธอ

ตะโกนบอกฉเีหล่ย “เจ้าหนัไปมองด้านหลงัก่อนเถดิ!”

ฉเีหล่ยได้ยนิดงันั้นกห็นัไปมอง จงัหวะที่เขาหนัไป หวงัเลี่ยงเฟิงกถ็บีตวั

ขึ้นไปอย่างรวดเรว็ เธอมปีระสบการณ์ที่เกาะเทยีนถงัมาแล้ว ย่อมเรยีนรู้และ

ฝึกฝนเพื่อรับมือในสถานการณ์เช่นนี้ หวังเลี่ยงเฟิงตวัดแส้หางม้ารัดร่างองค์

รชัทายาทแห่งต้าฉเีหวี่ยงไปยงัต�าแหน่งเดมิที่เธออยู่เมื่อครู่ ฉเีหล่ยรู้สกึตวัว่า

ตนก�าลงัร่วงลง เขารบีคว้าแส้ที่รดัร่างเขาหมายจะไปเกี่ยวกบัก้อนหนิ 

ก่อนที่แส้จะไปเกี่ยวกับหินนั้น หวังเลี่ยงเฟิงก็คว้ามันเอาไว้ เหล่าคน

ต้าฉเีหน็ดงันั้นกพ็ุ่งตวัเข้ามาและร้อง

“องค์รชัทายาท!”

“อย่าเชยีว...!” หวงัเลี่ยงเฟิงบอกพวกเขา ท�าท่าจะตดัแส้นี้เพื่อให้ฉเีหล่ย 

ร่วงไปยงัแอ่งน�้ากรด คนของต้าฉทีั้งหลายจงึชะงกัค้าง หวงัเลี่ยงเฟิงร�าพงึร�าพนั

อย่างไม่จรงิจงันกั “อา... ข้าจะท�าเช่นไรกบัเจ้าดนีะฉเีหล่ย”
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คนของต้าฉเีหงื่อตก เหตุการณ์กลบัตาลปัตรกบัสิ่งที่เขาคดิ ไม่มใีคร

คดิว่าหวงัเลี่ยงเฟิงจะกล้าได้กล้าเสยีท�าลายคมัภร์ีก�าราบอสรูเพื่อล่อให้พวกเขา

ออกมา และไม่มีใครคิดว่าจะมีคนช่วยหวังเฟิงหลงออกไปได้ คนของต้าฉีผู้

หนึ่งเอ่ย

“องค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์โปรดพระทยัเยน็เถดิ หะ...หากพระองค์สงัหาร

องค์รชัทายาทของเรา คงไม่ดแีน่”

“หากข้าสงัหารเขาที่นี่ ใครเล่าจะรู้ เพราะน�้ากรดคงจะละลายร่างเขาจน

หมด และถงึทุกคนจะรู้ว่าข้าสงัหารเขา พวกเจ้าจะท�าอะไรได้ แผ่นดนินี้ไม่ได้

มแีค่แคว้นต้าฉทีี่เดยีวนี่” หวงัเลี่ยงเฟิงเอ่ยอย่างไม่ยี่หระใดๆ ในตอนนั้นแมลง

หวี่ตวัหนึ่งกบ็นิมาหาเธอ ก่อนบอกความบางอย่าง

หวงัเลี่ยงเฟิงขยบัรมิฝีปากยิ้มเยาะ ก่อนที่ก้อนหนิทั้งหลายจะตกลงไป

ในน�้า เธอโยนแส้นั้นไปให้คนของต้าฉแีล้วกล่าว “พวกเจ้าช่วยรชัทายาทของ

พวกเจ้าไป ข้าไปละ!”

คนต้าฉรีบีรบัแส้มาแล้วเร่งจบัเอาไว้เพื่อช่วยชวีติองค์รชัทายาทแห่งต้าฉ ี

ฉีเหล่ยตะโกนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว “พวกเจ้าอย่าให้นางหนีไปได้! เอา

ก�าไลมาให้ข้า!”

หวังเลี่ยงเฟิงเรียกเทียนลู่ออกมา ท�าเอาเหล่าคนของต้าฉีเบิกตากว้าง 

เดก็สาวกระโดดขึ้นหลงัเทยีนลู่พร้อมออกค�าสั่ง “ฝ่าด่านพวกนี้ให้ข้า!”

เทียนลู่พุ่งตัวไปอย่างรวดเร็ว ส�าหรับพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว แค่

กลไกพวกนี้นับเป็นอะไรได้ เหล่าคนของต้าฉีเร่งกระชากตัวฉีเหล่ยที่ก�าลัง

สมัผสัน�้ากรดจนเจบ็สะท้านขึ้นมาพร้อมกล่าว

“องค์รชัทายาท ช่วยเปลี่ยนให้เป็นเส้นทางธรรมดาด้วยพ่ะย่ะค่ะ! เพราะ

หากเป็นเช่นนี้พวกกระหม่อมตามนางไม่ทนั!”

ฉีเหล่ยกัดฟันเปลี่ยนเส้นทางที่เต็มไปด้วยกลไกเป็นเส้นทางธรรมดา 

เขาตดัสนิใจเอ่ย “ช่างหวัหวงัเลี่ยงเฟิงเถอะ เรารบีหนอีอกไปจากที่นี่กนัก่อน!”

ในเมื่อหวังเลี่ยงเฟิงมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งป่าต้าหวู่ ความคิดที่จะจับ
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ตวันางและแย่งชงิก�าไลก่อนที่นางจะเรยีกสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ออกมาใช้งานนั้นคงจะ

เป็นไปไม่ได้ ตอนนี้คนของต้าฉีต้องรีบหนีให้เร็วที่สุด แล้วตรงไปหาไทเฮา 

แห่งตา้โจว หากเปน็ไปได้ต้องจบัหวงัเฟิงหลงเอาไว้เป็นตวัประกนัอกีครั้ง และ

คราวนี้จะต้องไม่ให้ไทเฮาแห่งต้าโจวเป็นผู้กกัตวัเขาเอาไว้

พวกฉเีหล่ยรบีเดนิทางออกจากกลไกมาจนถงึทางที่มดืสนทิ เรอืล�าใหญ่

ล�าหนึ่งจอดรออยู่ เรือเล็กที่พวกเขาเตรียมเอาไว้นั้นได้หายไปแล้ว คาดว่า 

หวังเลี่ยงเฟิงคงจะใช้หลบหนีไป ในตอนนั้นก็มีเสียงทหารของต้าโจวดังขึ้น  

ฉีเหล่ยท�าอะไรไม่ได้จึงบอกให้คนของตนรีบขึ้นเรือล�าใหญ่เพื่อหลบซ่อนตัว

ก่อน หลงัจากที่พวกเขาก้าวขึ้นเรอืล�าใหญ่นั้น ฉเีหล่ยกย็กมอืส่งสญัญาณให้

ทุกคนหยุดชะงกั

“เรอืนี่มนั...” เมื่อเขาพบว่าเป็นเรอืที่ประดบัด้วยทองค�าและยิ่งใหญ่โอ่อ่า 

เรอืเช่นนี้คงไม่มเีป็นล�าที่สองในต้าโจว! 

ฉเีหล่ยหน้าเปลี่ยนส ีเร่งเอ่ยขึ้น “รบีลงจากเรอืเดี๋ยวนี้!”

เรือเดินสมุทรล�านี้กลับเคลื่อนออกจากท่าเร็วอย่างเหลือเชื่อ คนของ 

ต้าฉกีระโดดลงจากเรอืได้ทนักาล ทว่าพวกเขากลบัถูกทหารของต้าโจวพบตวั

“องค์รัชทายาทแห่งต้าฉี” โจวจื่อเซียงมองฉีเหล่ย อดเอ่ยถามไม่ได้ 

“ท่านขึ้นไปท�าอะไรบนเรอืจวนิของเรา”

เรอืจวนิลอยออกไป ก่อนจะเกดิระเบดิเสยีงดงักมัปนาทจนโจวจื่อเซยีง

ถงึกบัหน้าเปลี่ยนส ีท�าพดัหลุดจากมอื 

ฉเีหล่ยอ้าปากจะปฏเิสธ แต่องค์รชัทายาทแห่งต้าโจวกลบัเอ่ยเสยีงดงั 

“คุมตวัพวกเขาเอาไว้ รอการไต่สวน!”

ทหารทั้งหมดรบีมาจบักลุ่มคนของต้าฉ ีและลากตวัไปอย่างรวดเรว็ 

ฉเีหล่ยร้องตะโกน “จื่อเซยีง! ฟังข้าก่อน! ข้าไม่ได้...!”

โจวจื่อเซยีงตะปบคอเขา เอ่ยถามเสยีงนุ่มนวล “ไทเฮาของพวกเราคอื

คนที่เจ้าจะข่มขู่ได้กระนั้นหรอื”

ค�าพูดประโยคเดยีวของเขาท�าเอาฉเีหล่ยมสีหีน้าสิ้นหวงัในทนัท ี
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หลังจากที่คนของต้าฉีถูกพาตัวออกไป หลี่เหวินหลงกับหวังเลี่ยงเฟิง 

กเ็ดนิออกมาจากทางลบัหนึ่ง หลี่เหวนิหลงเอ่ยขึ้น

“ต้าฉเีลวทรามมากจรงิๆ ข่มขู่ไทเฮาของท่านแล้วยงัท�าลายเรอือนัเป็น

ความภาคภูมใิจของต้าโจวเสยีอกี”

“นั่นส!ิ เลวมาก” หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั

โจวจื่อเซยีงอยากจะกดัผ้าเชด็หน้า คนที่พงัเรอืนั้นคอืหลี่เหวนิหลงชดัๆ 

แต่ถ้าเขาเอาเรื่อง เรื่องที่ไทเฮาแห่งต้าโจวร่วมมอืกบัฉเีหล่ย จบัตวัหวงัเฟิงหลง

กค็งถกูยกขึ้นมาเป็นประเดน็อย่างแน่นอน เมื่อคดิถงึผลได้ผลเสยีของราชวงศ์ 

โจวจื่อเซยีงกก็ล่าวอย่างข่มอารมณ์

“ใช่ ต้าฉนีี่เลวจรงิๆ”

เรื่องที่องค์รัชทายาทแห่งต้าฉีลอบขึ้นไปบนเรือจวินอันเป็นความ 

ภาคภมูใิจของต้าโจว และต่อมาเรอืจวนินั้นกเ็กดิระเบดิขึ้นจนพงัทลายไปทั้งล�า 

ท�าให้ฮ่องเต้แห่งต้าโจวโกรธมาก ส่งสาส์นไปยังต้าฉีว่าหากไม่ยอมส่งตัว 

องค์หญงิทั้งหลายของต้าโจวกลบัมายงับ้านเกดิ ต้าฉกีเ็ตรยีมหารชัทายาทใหม่ 

ได้เลย!

ฮ่องเต้แห่งต้าฉไีด้รบัสาส์นนี้กถ็งึกบัประชวรอย่างหนกั  แต่เมื่อขบคดิ

ว่าองค์หญิงแห่งต้าโจวที่อยู่ต้าฉีนั้นมีไม่กี่องค์ ชาวต้าฉีที่เดินทางไปยังต้าโจว

เพื่อเข้าร่วมงานประลองเทพสรุยิานั้นมมีากกว่า และคนทั้งหลายนั้นกล้็วนแล้ว

แต่เป็นคนส�าคญัของต้าฉ ีที่เมื่อเกดิสงคราม พวกเขาทั้งหลายล้วนเป็นก�าลงั

ส�าคญั 

เมื่อคิดจนรอบคอบแล้ว พระองค์ก็ส่งองค์หญิงแห่งต้าโจวที่อยู่ต้าฉ ี

กลับบ้านเกิด พร้อมด้วยเครื่องบรรณาการแสดงความเสียใจ และขออภัยที่

องค์รชัทายาทแห่งต้าฉซีุกซนจนเกดิเรื่อง

ฮอ่งเตแ้ห่งต้าโจวเหน็ว่าฮ่องเต้แห่งต้าฉโีอนอ่อนผ่อนตามกค็ลายโทสะ 

ในใจพระองค์ตระหนักดีว่าความผิดนี้ไม่ได้มาจากต้าฉีเพียงฝ่ายเดียว จึงส่ง
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สาส์นกลับไปว่าขอแค่ตัวองค์หญิงแห่งต้าโจวก็เพียงพอ ไม่ต้องการเครื่อง 

บรรณาการจากต้าฉี ที่พระองค์ท�าเช่นนี้ก็เพื่อรักษาสัมพันธ์อันดีระหว่างต้าฉี 

กบัต้าโจวเอาไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ฮองเต้แห่งต้าโจวกพ็อพระทยั ฮ่องเต้แห่งต้าฉ ี

กพ็อรบัได้เช่นกนั

ผู้อื่นจะเป็นเช่นไร หวงัเลี่ยงเฟิงไม่สนใจสกัเท่าไร เพราะเธอก�าลงัอุ้ม

หวงัเฟิงหลง พร้อมซุกหน้าเข้ากบัอกน้อยๆ สูดดมกลิ่นกายของลูกชายอย่าง

ใจหายและกล่าว “จากนี้ไป ข้าจะไม่ให้ใครอุ้มลูกอกีแล้ว”

“แล้วข้าล่ะ” หลี่เหวนิหลงส่งเสยีงมา

“ยกเว้นเจ้า” หวังเลี่ยงเฟิงบอกเขา แต่ก็ยังกอดลูกชายเอาไว้แน่นจน

หวงัเฟิงหลงครางออกมาด้วยความอดึอดั

เรื่องที่องค์รัชทายาทแห่งต้าฉีท�าลายเรือจวินของต้าโจวเป็นที่วิพากษ์

วจิารณ์กนัในวงกว้าง ทุกคนล้วนแล้วแต่พูดคุยเรื่องนี้กนัอย่างสงสยัว่าเหตุใด

คนฉลาดอย่างฉีเหล่ยจะต้องสร้างเรื่องท�าลายตัวเองด้วยการท�าลายเรือจวิน

แห่งต้าโจวด้วย การท�าลายเรืออันเป็นความภาคภูมิใจของแคว้นต้าโจวเช่นนี้ 

อาจจะท�าให้ต้าฉกีบัต้าโจวกลายเป็นศตัรูกนัได้

เรื่องที่ฉีเหล่ยท�าลายเรือจวินจนถูกจับและกักบริเวณอยู่ในต้าโจวนั้น

ยงัน่าสงสยัมคิลาย วนัต่อมากม็เีรอืล�าใหญ่แล่นมาเทยีบท่าเรอืของต้าโจว การ

มาถงึนั้นท�าเอาเหล่าจอมยุทธ์ทั้งหลายสะท้าน

เจ้าวงัมจัฉาภริมย์นั้นไม่ค่อยไปมาหาสู่ราชส�านกัไหนเป็นพเิศษ อาจเป็น

เพราะตวัเขานั้นมคีวามเกี่ยวดองกบัราชวงศ์ต้าหลี่ แต่เป็นผู้คดัเลอืกคนไปยงั

วงัสมทุรที่อดุมไปด้วยของวเิศษทั้งหลาย ท�าให้ไม่อยากแสดงความล�าเอยีงต่อ

ราชวงศ์ใดมากเกินไป ทว่าครานี้เขามาเยือนราชวงศ์ต้าโจวเป็นเพราะเหตุผล

เดยีว นั่นคอืบุตรบีุญธรรมของเขาอยู่ที่นี่

การมาของเขาท�าเอาฮ่องเต้แห่งต้าโจวสะท้านไม่น้อย หากเรื่องที่ไทเฮา

แห่งต้าโจวขโมยตวัหวงัเฟิงหลงไปถูกเปิดเผย คนของต้าโจวกค็งจะหมดสทิธิ์
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ลงแข่งในงานประลองเทพสุรยิาเป็นแน่

“ท่านพ่อ” หวงัเลี่ยงเฟิงเรยีกอู๋ฮั่น 

เจ้าวังมัจฉาภิรมย์มองร่างเล็กในวงแขนหวังเลี่ยงเฟิง หวังเฟิงหลง 

คุ้นเคยกับอู๋ฮั่นพอสมควร จึงยืดตัวไปหาท่านตาบุญธรรมของเขา พร้อมส่ง

เสยีงเรยีกอ้อแอ้

อู๋ฮั่นเหน็แบบนั้นกใ็จละลาย สาวเท้ามาหาเดก็น้อยโดยเรว็ พร้อมยื่น

แขนมารบัตวัไป ก่อนกล่าวออกมา “ข้าได้ยนิว่าหลานหายตวัไป ตกใจเสยีแทบ

แย่ เลยรบีมาที่นี่”

หวังเลี่ยงเฟิงลอบมองผู้อื่น คนของต้าโจวที่อยู่ตรงนั้นแม้จะพยายาม

ควบคุมกิริยาของตนเองสุดก�าลัง ทว่าร่างกายกลับเครียดเกร็งขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชดั

“เป็นความเข้าใจผดิเจ้าค่ะ ไทเฮาแห่งต้าโจวเอน็ดูหลงเอ๋อร์กเ็ลยอุ้มเขา

ไปเลี้ยงที่ต�าหนกั ข้าหาเขาไม่พบ จงึโวยวายไปบ้าง” หวงัเลี่ยงเฟิงกล่าวพร้อม

รอยยิ้มบาง

อู๋ฮั่นมองปราดเดยีวกพ็อจะทราบว่าเรื่องนี้มเีบื้องหลงั จงึพยกัหน้ารบั

พร้อมบอก “เช่นนั้นก็ช่างเถิด ข้ามารับเจ้ากลับวังมัจฉาภริมย์ จะได้ช่วยกัน 

จดังานประลองเทพสุรยิา”

การเป็นองค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์นั้นจะต้องช่วยงานของวังมัจฉาภิรมย์ 

หวังเลี่ยงเฟิงเข้าใจเรื่องนี้ดี และคิดว่าการที่เธอกลับไปกับอู๋ฮั่นนั้นจะท�าให้ 

พวกตนสองแม่ลูกปลอดภยัมากกว่าอยู่ที่นี่

อู๋ฮั่นท�าทเีป็นร้อนใจมาพบหวงัเลี่ยงเฟิงก่อนคนอื่นเพื่อแสดงให้เหน็ว่า

เขาให้ความส�าคญัแก่บุตรสาวบุญธรรมและหลานชายคนนี้มาก ทุกคนจงึควร

ให้เกยีรตนิาง จากนั้นเขากพ็าหวงัเลี่ยงเฟิงไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้แห่งต้าโจว ฮ่องเต้

รั้งให้อู๋ฮั่นพกัที่พระราชวงัต้าโจวถงึสามครั้ง อู๋ฮั่นกป็ฏเิสธทั้งสามครั้ง เขารู้ดี

วา่ต�าแหน่งของตนนั้นส�าคญัมากแค่ไหน จงึไม่มท่ีาทสีภุาพและเกรงใจนกั “ข้า

จ�าเป็นต้องรบีเตรยีมการส�าหรบังานประลองนี้ หวงัว่าฮ่องเต้จะเข้าพระทยั”
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“เราเข้าใจ” ฮ่องเต้แห่งต้าโจวแย้มรอยยิ้มเป็นมติร

“เช่นนั้น ข้าและบุตรสาวคงต้องขอตวัก่อน” อู๋ฮั่นกล่าว หวงัเลี่ยงเฟิง

ยอบกายคารวะฮ่องเต้แห่งต้าโจว พอหยดักายลุกขึ้น อู๋ฮั่นกเ็อ่ย “เอ... ข้าได้

ข่าวว่าองค์รชัทายาทแห่งต้าฉที�าลายเรอืจวนิของต้าโจวหรอื”

“อา...” ฮ่องเต้แห่งต้าโจวท�าหน้าล�าบากใจ

อูฮ๋ั่นเอ่ยออกมาท่ามกลางทกุคนที่อยูใ่นท้องพระโรง “ต้นตระกลูของข้า

อาจจะเป็นชาวต้าหลี่กจ็รงิ แต่ข้ากไ็ด้รบัความเมตตาจากราชวงศ์ต้าโจวอยูม่าก 

จะกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของข้าเป็นชาวต้าโจวก็ว่าได้ ดังนั้นจะมิให้รู้สึกกับการที่ 

เรอืจวนิถูกท�าลายกค็งเป็นไปไม่ได้”

หวังเลี่ยงเฟิงรู้สึกได้ว่ารอบกายมีเสียงสูดลมหายใจลึก อู๋ฮั่นกล่าวต่อ 

“ข้าขอประกาศในที่นี้ ทุกคนจากต้าฉ ีห้ามลงแข่งในงานประลองเทพสุรยิา”

เหล่าคนฟังทั้งหลายถึงกับนิ่งงัน ลืมหายใจไปในทันที อู๋ฮั่นลูบศีรษะ

หวังเฟิงหลงที่อยู่ในอ้อมแขนพร้อมกล่าว “ในฐานะผู้ที่อยู่บนแผ่นดินต้าโจว  

ข้าไม่พอใจอย่างยิ่งกับการที่เรือจวินถูกท�าลายเช่นนี้ หวังว่าชาวยุทธ์ทั้งหลาย

แห่งต้าฉจีะเข้าใจ”

ชาวยุทธ์ทั้งหลายหรือจะเข้าใจได้ พวกเขามิได้ร่วมมือกันท�าลายเรือ 

ล�านั้นเสียหน่อย แต่เป็นรัชทายาทแห่งต้าฉีต่างหาก อู๋ฮั่นกลับไม่สนใจข้อ 

เทจ็จรงินี้ ลงโทษแบบเหมารวมเช่นนี้ได้อย่างไร

หวังเลี่ยงเฟิงจึงกล่าว “ท่านพ่อ ลูกกับเจ้าส�านักตราทมิฬเป็นมิตรที่ดี

ต่อกันมาตั้งแต่ตอนที่พวกเราอยู่แคว้นต้าหลี่ และเขาก็เคยให้ของขวัญเป็น

ไข่มุกแห่งเกาะเทยีนถงัแก่ลูก ท่านพ่อละเว้นสหายของลูกได้หรอืไม่เจ้าคะ”

ไขม่กุแหง่เกาะเทยีนถงันั้นเป็นหนึ่งในของส�าคญัในการปลกูพชืสวรรค์ 

อูฮ๋ั่นจงึพยกัหน้ารบัพร้อมบอก “เช่นนั้นกไ็ด้ เหน็แก่เจ้า ข้าจะยกเว้นส�านกัตรา

ทมฬิ ส่วนชาวยทุธ์ต้าฉทีั้งหลาย โปรดกลบัไปเถดิ!” อูฮ๋ั่นกล่าวจบกห็นัมาจงูมอื

หวงัเลี่ยงเฟิงเดนิออกไปจากท้องพระโรง 

หวังเลี่ยงเฟิงหันไปเห็นเจ้าส�านักต้วนที่ประสานมือคารวะขอบคุณ 
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เธอกย็ิ้มพร้อมพยกัหน้าให้เขา พอพวกเขาออกจากท้องพระโรง หลงัจากนั้น 

กม็เีสยีงพูดคุยกนัอย่างไม่อาจควบคุม

หลี่เหวนิหลงยนืรออยูด้่านนอก เขาคกุเข่าคารวะอูฮ๋ั่นพร้อมกล่าว “ท่าน

พ่อตา...”

“เอาไว้เจ้าแต่งกับบุตรสาวของข้าอย่างเป็นทางการในแคว้นต้าหลี่ค่อย

เรยีกเช่นนั้น” อู๋ฮั่นกล่าว เขาไม่ค่อยพอใจที่สองคนนี้จดังานแต่งงานกนัแต่ไม่

เชญิเขา ถงึเหตุผลที่จดังานนั้นจะฟังขึ้น แต่ความไม่พอใจนั้นกย็งัคงอยู่อยู่ด ี

อู๋ฮั่นตบหลงัมอืหวงัเลี่ยงเฟิงพร้อมกล่าว “ร�่าลากนัเสยี พ่อจะไปรอที่เรอื”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั อู๋ฮั่นจงึเดนิจากไป 

หลี่เหวินหลงมองตามหลังเขาแล้วอดหันมาเอ่ยกับหวังเลี่ยงเฟิงไม่ได้ 

“ไม่ว่าเมื่อไร การขยบัตวัของเขากย็งัท�าให้แผ่นดนิสั่นสะเทอืน”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั หนัมองหลี่เหวนิหลงพร้อมบอก “ข้าจะไปรอ

เจ้าที่วงัมจัฉาภริมย์ หวงัว่าเจ้าจะรกัษาตวัให้ด ีแล้วตามข้าไปนะ”

“ข้าย่อมตามไปรับเจ้าอยู่แล้ว” หลี่เหวินหลงหันมองไปทางอื่น พอไม่

เห็นใครเขาก็โน้มหน้ามาจูบหน้าผากหวังเลี่ยงเฟิงแล้วบอก “ดูแลตัวเองด้วย

นะ”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั เขย่งตวัจบูแก้มเขาพร้อมกลา่ว “ห้ามนอกใจ

นะ”

หลี่เหวนิหลงยิ้ม “ข้าจะไม่นอกใจ”

การบอกลานั้นกนิเวลาสั้นๆ เพราะพวกเขารูว่้าอกีไม่นานกไ็ด้พบเจอกนั

อกี หลี่เหวนิหลงเดนิไปส่งหวงัเลี่ยงเฟิง เขาเหน็ไทเฮาแห่งต้าโจวกบัโจวจื่อเซยีง 

ก�าลังสนทนาบางอย่างกับอู๋ฮั่น พออู๋ฮั่นหันมาเห็นเขาก็กล่าวลาทั้งสอง และ 

อุ้มหวงัเฟิงหลงขึ้นเรอืไปก่อน

ไทเฮาหันมาหาหวังเลี่ยงเฟิง จากนั้นก็โค้งศีรษะให้แล้วบอก “ขอบใจ

องค์หญงิที่ไม่เปิดโปงข้า”

“หากพระองค์ท�าร้ายหลงเอ๋อร์ของหม่อมฉนั หม่อมฉนักค็งไม่ยนิยอม
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เช่นนี้หรอกเพคะ” หวงัเลี่ยงเฟิงกล่าว “หม่อมฉนัขอตวัเพคะ”

ไทเฮาแห่งต้าโจวพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ หวังเลี่ยงเฟิงจึงยอบกาย

คารวะพระนางแล้วก้าวขึ้นเรอืไป 

โจวจื่อเซยีงหนัมาเอ่ยกบัหลี่เหวนิหลง “ท่านจะเข้าร่วมในงานประลอง

เทพสุริยาไหม ข้าจะร่วมประลองด้วยนะ” ดวงตาเขาเป็นประกายด้วยความ

คาดหวัง เขาอยากจะรู้เหลือเกินว่าระหว่างหลี่เหวินหลงกับตัวเขานั้น ใครจะ

แขง็แกร่งกว่ากนั ความรู้สกึนั้นหาได้มคีวามชงิชงัเจอืปนเลยสกันดิ

“ข้าอาจจะไม่ลงประลอง เพราะอยากกลบัต้าหลี่ไปหาเสดจ็พ่อ และสบื

ว่าใคร...” หลี่เหวนิหลงชะงกัค้าง ภาพสุสานของมารดาที่ถกูท�าลายกบันกัพรต

หลนั และนามของต้วนไป๋หลนิหลั่งไหลเข้ามาในสมอง เขาพลนัเปลี่ยนสหีน้า 

ค�าพูดของหยางเสวี่ยหรูที่ตนลมืไปแล้วดงัขึ้นมาทนัที

“หากอยากรู้จกัแม่ ให้ไปที่วงัสมุทร...”

“มีอะไรหรือ” โจวจื่อเซียงเห็นหลี่เหวินหลงมีท่าทางแปลกๆ ก็ถาม 

ออกมา

“ไม่มอีะไร” หลี่เหวนิหลงหนัไปยิ้มให้โจวจื่อเซยีงก่อนตอบ “ได้ส ิข้าก็

จะร่วมประลองด้วย”

โจวจื่อเซียงมีท่าทีดีใจที่ในที่สุดเขาก็ได้วัดฝีมือกับหลี่เหวินหลงเสียท ี

แต่ส�าหรบัหลี่เหวนิหลง เขามคีวามกงัวลอยูบ้่างว่าการที่เขาไม่อยูท่ี่แคว้นต้าหลี่

เป็นเวลานาน อาจเกดิเรื่องที่ราชส�านกัต้าหลี่ แต่การที่เขาจะไปยงัวงัสมทุร อาจ

จบเรื่องทุกอย่างได้

หลี่เหวินหลงคิดว่าต้องมีบางอย่างที่หยางเสวี่ยหรูทิ้งเอาไว้ให้เขาใน 

วงัสมุทร และเพื่อพบค�าตอบนั้น เขาจะต้องชนะการประลองเทพสุรยิานี้

วงัมจัฉาภริมย์นั้นอาจจะเล็กกว่าวังของทั้งสามแคว้น ตวัวงัสร้างด้วย

หนิชนดิพเิศษที่ทั้งขาวสะอาดและลอยน�้าได้ เมื่อมองจากที่ไกลๆ ดูคล้ายกบั

อญัมณกีไ็ม่ปาน
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เรอืของอูฮ๋ั่นนั้นอาจจะเป็นเรอืเลก็ แต่นบัเป็นของวเิศษที่ไม่จ�าเป็นต้อง

มคีนบงัคบักแ็ล่นไปตามทางที่ผู้เป็นนายต้องการได้ พอจอดเทยีบท่าที่วงัมจัฉา

ภิรมย์ เหล่าคนรับใช้ที่หวังเลี่ยงเฟิงมองปราดเดียวก็รู้ว่ามีวรยุทธ์ขั้นสูงก็ 

ออกมายนืเรยีงแถวต้อนรบั 

อูฮ๋ั่นจงึเอ่ยบอก “พวกเขาล้วนเป็นใบ้ แต่ฟังค�าสั่งเจ้าได้ พวกเขาซื่อสตัย์

ภกัด ีเจ้าไม่ต้องเป็นห่วง”

หวังเลี่ยงเฟิงพยักหน้ารับ เธอพาสาวใช้ทั้งสามของตนก้าวลงจากเรือ 

ก่อนกวาดตามองภายในวงัมจัฉาภริมย์

กล่าวได้ว่าแม้วงัมจัฉาภริมย์จะไม่ยิ่งใหญ่ตระการตาเหมอืนพระราชวงั 

แต่ถ้ามองให้ดจีะเหน็ว่าทกุส่วนล้วนมกีลไกแฝงไว้ในการตกแต่งที่งดงาม หวงั

เลี่ยงเฟิงเพิ่งจะผ่านกับดักทั้งหลายของต้าโจวมา เธอไม่อยากออกแรงวิ่งวน 

ในกบัดกัไหนอกี จงึอดถามอู๋ฮั่นไม่ได้

“ท่านพ่อ ข้าต้องระวงักบัดกัอะไรภายในวงัมจัฉาภริมย์หรอืไม่เจ้าคะ”

“โอ้!” อู๋ฮั่นคล้ายนกึอะไรได้ จงึหยบิตราประทบัขึ้นมา จบัข้อมอืหวงั

เลี่ยงเฟิงกบัหวงัเฟิงหลงมาประทบัตราแล้วบอก “จากนี้ไป ไม่ว่าพวกเจ้าจะไป

แตะโดนกลไกไหน กจ็ะไม่เป็นอนัตรายอย่างเดด็ขาด”

“ขอบคุณเจ้าค่ะ” หวงัเลี่ยงเฟิงเอ่ย

อูฮ๋ั่นกุมมอืหวงัเลี่ยงเฟิงพลางเอ่ยอย่างซกุซน “เจ้าสาบานนะว่าจะไม่เอา

เรื่องที่ข้าปรกึษาเจ้าในวนันี้ไปบอกสามขีองเจ้า”

“ท่านพ่อสามารถกกัตวัข้าเอาไว้ไม่ให้ไปเจอเขาได้เจ้าค่ะ” หวงัเลี่ยงเฟิง

ยิ้มหวานพร้อมกบับอกเขา “ระหว่างพ่อกบัสาม ีข้าเลอืกพ่อเจ้าค่ะ”

“ดมีาก!” อู๋ฮั่นเอ่ยอย่างพอใจ ก่อนโบกมอืไล่สาวใช้ของหวงัเลี่ยงเฟิง

ให้ไปพกัผ่อน ส่วนตนเองพาบุตรสาวบุญธรรมเข้าไปในห้องหนึ่ง 

หากให้หวงัเลี่ยงเฟิงบรรยายห้องนั้น กล่าวได้ว่าเป็นห้องบญัชาการที่มี

แผนการรบอยู่ มรีูปปั้นวงัมจัฉาภริมย์จ�าลองขนาดเลก็ตั้งเอาไว้ตรงกลางห้อง 

รอบด้านคอืน�้า ผนงัในห้องนั้นเป็นภาพเคลื่อนไหวของทะเลรอบวงัมจัฉาภริมย์ 
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ตลอดจนภาพของมุมต่างๆ ภายในวงั

‘คล้ายภาพจากกล้องวงจรปิดเลย’ หวงัเลี่ยงเฟิงอดคดิเปรยีบเทยีบกบั

ยุคปัจจุบนัไม่ได้

อู๋ฮั่นกล่าวขึ้น “ศกึประลองเทพสุรยิานั้นนบัว่าเป็นหน้าตาของวงัมจัฉา

ภริมย์ ขึ้นชื่อวา่เปน็การประลองที่เตม็ไปด้วยความแปลกใหม่ และปีนี้ข้าจะให้

เจ้าเป็นผู้ก�าหนดการประลองทั้งหมด”

หวงัเลี่ยงเฟิงฟังแล้วแทบส�าลกั

การประลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นคือการประลองเทพสุริยาที่เจ้าวังมัจฉา

ภริมย์จดัขึ้น การประลองนี้เปิดรบัเหล่าจอมยุทธ์ทั่วทุกสารทศิ ผู้เข้าประลอง

มีสิทธิ์ที่จะได้ของวิเศษทรงคุณค่ากลับไปยังส�านักของตน ผู้ชนะจะได้เลือก

ของวิเศษที่ตนต้องการจากวังสมุทร อันได้ชื่อว่าเป็นของวิเศษที่มีคุณค่ากว่า

ของวิเศษที่หาได้ทั่วไป การประลองนี้เคยถูกระงับในตอนที่อู๋ฮั่นหายตัวไป

เพราะถกูพษิร้ายจากเฒ่าพษิ ครานี้เขากลบัมาจดังานประลองและควบคมุการ

ประลองอีกครั้งพร้อมบุตรสาวบุญธรรมหวังเลี่ยงเฟิง ท�าให้เหล่าจอมยุทธ์ 

ล้วนตื่นตวั

กตกิาของการประลองเทพสรุยิานั้นมข้ีอก�าหนดตายตวัอยู่เพยีงข้อเดยีว 

นั่นคอืคนที่เข้าประลองจะต้องมอีายุตั้งแต่สบิห้าถงึสามสบิปี 

“ท่านพ่อเจ้าคะ หากมีคนที่อายุมากที่สุดมาประลองกับคนที่อายุน้อย

ที่สดุ คนที่อายุน้อยจะไม่เสยีเปรยีบกว่าหรอืเจ้าคะ” หวงัเลี่ยงเฟิงถามอูฮ๋ั่นเมื่อ

เหน็กตกิาการประลองนี้

อู๋ฮั่นพยกัหน้า “เดก็คนนั้นจะต้องยอมรบัความเสี่ยงนี้”

“เคยมคีนเสยีชวีติในการประลองหรอืไม่เจ้าคะ” หวงัเลี่ยงเฟิงถามอกี

“มอียู่บ้าง” อู๋ฮั่นยอมรบั

หวังเลี่ยงเฟิงถามต่อ “แล้วจะมีเรื่องโกงการประลองเกิดขึ้นหรือไม่ 

เจ้าคะ”

“จอมยุทธ์ที่แขง็แกร่งจะไม่หวาดเกรงความตายและการคดโกง” อู๋ฮั่น
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เอ่ยอย่างภาคภูมิใจ “คนที่ไม่เล่นตามกติกา ย่อมถูกตัดสิทธิ์ แม้ชนะก็จะ 

ไม่ได้รับของวิเศษกลับไป” อู๋ฮั่นเห็นว่าบุตรสาวบุญธรรมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ 

จงึได้เล่าต่อ “กตกิาของเราล้วนเปลี่ยนทุกครั้งที่จดัการประลอง ดงันั้นมนัจงึ

สนุกอย่างไรเล่า”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั อูฮ๋ั่นจงึว่าต่อ “การประลองนั้นไม่ได้มแีค่การ

สู้กนัเท่านั้น ยงัมกีารประลองหลากหลายแบบ ทั้งแข่งยงิธนู แข่งใช้หอก หรอื

แข่งขี่ม้า ที่กล่าวมาเป็นบางส่วนเท่านั้น พอได้ผลการแข่งขนัมากน็�าคะแนนของ

ผู้แข่งมารวมกนั คนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เข้าไปเลอืกของวเิศษในวงัสมุทร”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั “ท่านพ่อเป็นเจ้าวงัมจัฉาภริมย์และคอยดูแล

วังสมุทร เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าท่านสามารถเข้าออกวังสมุทรได้ตาม 

ใจชอบหรอืเจ้าคะ”

อู๋ฮั่นโบกมือและเอ่ย “มิใช่ วังสมุทรนั้นมีกลไกของมันอยู่ เป็นวังที่ 

ชมชอบความแขง็แกร่งมากที่สุด พวกเราต้องจดัการประลองขึ้นมาก่อน เมื่อ 

วังสมุทรยอมรับผู้ชนะก็จะปรากฏตัววังขึ้นมา จากนั้นผู้ชนะในการประลองก็

จะมสีทิธิ์รบัการทดสอบจากวงัสมุทร ผ่านการทดสอบแล้วจงึจะเข้าไปเอาของ

วเิศษในวงัสมุทรได้ นบัเป็นวงัวเิศษที่เรื่องมากพอสมควร”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั อู๋ฮั่นจงึเล่าต่อ “ในอดตีนั้นเคยมผีู้ชนะการ

ประลอง แต่กลบัไม่สามารถเข้าวงัสมุทรได้ เขาจงึไม่อาจจะเอาของวเิศษกลบั

ไปได้ และนี่คอืหน้าที่ของเราเฟิงเอ๋อร์ จดัการประลอง และดแูลให้ผูช้นะเข้าไป

เอาของวิเศษในวังสมุทร ปกติแล้วเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องพาผู้ชนะเข้าไปใน 

วงัสมุทร แต่ครั้งนี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้า”

อู๋ฮั่นกล่าวจบก็ถอดสร้อยหยกของตนยื่นให้หวังเลี่ยงเฟิง “หากเจ้าจะ

เป็นชายาขององค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่ เจ้าต้องมีเกียรติมากพอเพื่อให้เหล่า 

เชื้อพระวงศ์นั้นเกรงใจ โดยเฉพาะไทเฮากบัฮองเฮา ข้าจะบอกให้ว่าพวกนาง

อาจจะร้ายยิ่งกว่าขุนนางเสยีอกี”

“ทราบแล้วเจ้าค่ะ” หวังเลี่ยงเฟิงรับสร้อยหยกนั้นมาสวม “ขอบคุณ 
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ท่านพ่อที่เมตตา เฟิงเอ๋อร์จะไม่ท�าให้ท่านพ่อผดิหวงั”

อู๋ฮั่นพยกัหน้ารบั “เช่นนั้นเรามาเริ่มกนัเลย” 

จากนั้นอูฮ๋ั่นกย็ื่นมอืไปตรงรปูป้ันวงัมจัฉาภริมย์จ�าลองที่อยูบ่นโต๊ะ กด

ปลายนิ้วที่ยอดหลังคาซึ่งเป็นยอดแหลม คมของยอดหลังคาบาดนิ้วเขาจน

เลือดไหลหยดลง ท�าให้กลไกโดยรอบท�างาน เกิดเป็นบันไดลงไปสู่เบื้องล่าง 

อู๋ฮั่นโบกมอืและบอก “ตามมาสเิฟิงเอ๋อร์”

หวังเลี่ยงเฟิงอุ้มหวังเฟิงหลงเดินตามลงไป สิ่งที่อยู่ด้านล่างนั้นเป็น 

ชั้นวางของที่มขีองวเิศษมากมายวางอยู่ หวงัเลี่ยงเฟิงเหน็แล้วอดตื่นตาตื่นใจ

ไม่ได้ อูฮ๋ั่นชี้ไปที่กระบะทราย มรูีปป้ันวงัมจัฉาภริมย์ขนาดจ�าลองตั้งอยู ่เหมอืน

อนัที่อยู่ในห้องเมื่อครู่ไม่มผีดิ ทว่าดูลกัษณะสมจรงิกว่า หวงัเลี่ยงเฟิงแทบจะ

เหน็ว่าธงที่แสดงสญัลกัษณ์ของวงัมจัฉาภริมย์นั้นก�าลงัโบกสะบดัอยู่เลย

“นี่คือสุดยอดของวิเศษที่จะใช้ในการสร้างงานประลอง อันดับแรก 

จะต้องเปิดหมอก” อู๋ฮั่นเดนิไปที่ชั้นวางของ หยบิขวดใบหนึ่งออกมาแล้วเอยีง

ขวดเทบางอย่างลงไป 

หมอกที่เกบ็อยูใ่นขวดนั้นไหลออกมาโอบคลุมไปทั่ววงัมจัฉาภริมย์จ�าลอง 

อู๋ฮั่นกล่าวขึ้น “เจ้าขึ้นไปดูส”ิ

หวังเลี่ยงเฟิงยื่นหวังเฟิงหลงให้อู๋ฮั่นอุ้มเอาไว้ ส่วนตนก็เดินขึ้นบันได

ไปดูอย่างว่าง่าย 

แล้วก็เห็นว่าภาพที่แสดงทิวทัศน์ต่างๆ รอบผนังห้องนั้นเป็นภาพวัง

มจัฉาภริมย์โดยรอบที่ก�าลงัปกคลุมไปด้วยหมอก เธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เหน็

สักเท่าไร จึงเดินออกจากห้องไปยังริมทะเลของวังมัจฉาภิรมย์ เห็นชัดว่า 

ตอนนี้ก�าลงัมหีมอกหนาเหมอืนเมฆก้อนใหญ่เคลื่อนตวัลงมาปกคลุมรอบวงั 

หวงัเลี่ยงเฟิงยกมอืขึ้น รู้สกึว่าสามารถสมัผสัหมอกนั้นได้

‘เป็นของวเิศษที่น่าสนใจจรงิๆ’ หวงัเลี่ยงเฟิงคดิในใจ แล้วเดนิกลบัไป

หาอู๋ฮั่นที่ห้องนั้น 

อู๋ฮั่นจงึถาม “น่าสนุกหรอืไม่”
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“เจ้าค่ะ” หวงัเลี่ยงเฟิงยิ้ม

“แต่ว่า...” อู๋ฮั่นเดนิมาดูขวดโหลใบหนึ่งที่ชั้นวางของ ในขวดโหลนั้นมี

เกาะรูปแบบต่างๆ เกบ็เอาไว้ เขากล่าว “ข้าเล่นของเล่นนี้มาหกสบิปีแล้ว เบื่อ

เหลอืเกนิ”

หวงัเลี่ยงเฟิงยิ้มและกระซบิบอกเขา “ข้ามขีองเล่นอื่นให้ท่านพ่อลองเล่น

ดูเจ้าค่ะ”

อู ๋ฮั่นหันมองหวังเลี่ยงเฟิง เธอจึงกุมมือบิดาบุญธรรม ในพริบตา 

พวกเขากม็าอยู่หน้าวงัไร้กาล 

อู๋ฮั่นเห็นวังไร้กาลแล้วก็ต้องอ้าปากค้าง อยากจะเอ่ยอะไรบางอย่าง  

หางตามองเหน็ทุง่พชืสวรรค์แล้วกอ้็าปากค้างกว่าเก่า พอนกึขึ้นได้ว่าจะพดูอะไร

กม็องเหน็เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ก�าลงันั่งกนิพชืสวรรค์กนัอยู่ 

ผงิผงิหนัมาเหน็กส็่งเสยีงถาม ‘มารดา ตาแก่นี่มาท�าไมน่ะ’

หวังเลี่ยงเฟิงหันไปยกนิ้วเตือนให้ผิงผิงปิดปาก จากนั้นก็ตบหลังมือ 

อู๋ฮั่นเบาๆ สองสามทีแล้วกล่าว “ไปดูของเล่นของลูกกันเจ้าค่ะท่านพ่อ ว่ามี

อะไรพอจะเอามาใช้ได้บ้าง”

หวังเลี่ยงเฟิงคิดว่าการประลองเทพสุริยาครานี้จะต้องสนุกมากอย่าง

แน่นอน

หนึ่งวนัหลงัจากที่หวงัเลี่ยงเฟิงเดนิทางไปยงัวงัมจัฉาภริมย์ วนัต่อมา 

เฝิงไท่ซู จงจนิไห่ และเหลยีงฉงิเทยีนกเ็ดนิทางมายงัวงัมจัฉาภริมย์เพื่อร่วม

ลงนามเป็นกรรมการในการประลองเทพสุรยิาครั้งนี้ อูฮ๋ั่นกบัเกาจิ้งนั้นไม่ถกูกนั 

การที่เขาเชิญเหล่าผู้อาวุโสแห่งยุทธภพมาโดยไม่เชิญเกาจิ้งนั้นนับเป็นเรื่อง 

ที่เข้าใจได้ จงึไม่มใีครเอ่ยปากถงึตรงนี้

เฝิงไท่ซูตบบ่าอู๋ฮั่นเบาๆ พร้อมกล่าว “ในที่สุดพวกเราก็เกี่ยวดองกัน

จนได้ แหม... น่าเสยีดายจรงิๆ ที่ตอนนางอยูด่่านอุดร ข้าไม่ได้ไปร่วมงานแต่ง 

แต่กถ็อืว่าเราเป็นญาตกินัแล้วนะเฒ่าทะเล” 
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ศิษย์เอกนั้นก็เสมือนเป็นลูกชายคนเล็กของอาจารย์ เฝิงไท่ซูเลี้ยงหลี่ 

เหวินหลงมาแต่เล็ก เขาเลยตู่เอาเองว่าได้ดองกับอู๋ฮั่นแล้ว ตั้งแต่ตอนที่ 

เฝิงไท่ซูรู้เรื่องการแต่งงานที่ชายแดนเหนอื ชายชรากไ็ด้แต่กดัหมอนเสื่อด้วย

ความเจบ็ใจที่ไม่ได้ไปร่วมงาน

“ฮึ! ข้าไม่คิดว่าศิษย์เอกของเจ้าเหมาะสมกับบุตรีของข้าเลยสักนิด”  

อู๋ฮั่นกล่าวเสยีงเยน็ ประสาบดิาที่เห่อบุตรซีึ่งมคีวามสามารถ 

เฝิงไท่ซูจึงเอาศอกกระแซะเขาและกล่าว “รอให้ศิษย์ของข้าชนะการ

ประลองนี้ เดี๋ยวเจ้ากจ็ะคดิว่าเขาคู่ควรเอง” ชายชรายิ้มจนตาหยี

“พวกเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าการประลองครานี้ พวกเราห้ามมีอคติใดๆ ทั้ง

สิ้น” จงจนิไห่เอ่ยขึ้นมา

เหลยีงฉงิเทยีนจงึกล่าว “ข้าอยากรู้เหลอืเกนิ ของที่เจ้าขอให้น�ามาด้วย

นี้ คดิจะเอาไว้ใช้ในการประลองหรอือย่างไร”

“การประลองครานี้ เฟิงเอ๋อร์เป็นผู้จดัเตรยีมขึ้นมาด้วยตวัเอง นางยงั

ด้อยประสบการณ์ จงึอยากให้พวกเจ้ามาช่วยสกัหน่อย” อู๋ฮั่นเอ่ย น�้าเสยีงมี

ความภาคภูมใิจอยู่ไม่น้อย

เหลยีงฉงิเทยีนว่า “มใิช่บุตรแีท้ๆ แต่เจ้ากเ็ชดิชูนางเหลอืเกนิ บอกมา

หน่อยซวิ่าเดก็คนนี้มดีอีะไร”

อู๋ฮั่นได้แต่หัวเราะ “บอกไป เกรงว่าเจ้าจะตกใจจนเผลอท�าลายอาวุธ

วิเศษที่ตนเองสร้างน่ะสิ” แค่นางมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของป่าต้าหวู่ในครอบครอง  

อูฮ๋ั่นกค็ดิว่าตนได้รบัโชคมหาศาลที่ได้เกี่ยวดองกบัหวงัเลี่ยงเฟิงแล้ว จงึโบกมอื 

“ตามข้ามาส ิข้าจะเล่าให้พวกเจ้าฟังถงึการประลองในครั้งนี้”

เหล่าผู้อาวุโสเดินตามอู๋ฮั่นเข้าไปด้านใน หวังเลี่ยงเฟิงที่ก�าลังชงชาอยู่

หนัมาเหน็แขกกแ็ย้มยิ้ม ก่อนจะรนิชาให้ทุกคน พร้อมกบัพยกัหน้าให้สาวใช้

น�าของก�านลัมามอบให้แต่ละคน

พืชสวรรค์สามต้นที่ถูกน�าออกมอบให้ตามจ�านวนคนท�าเอาสีหน้าเหล่า

ผู้อาวุโสมแีววประหลาดใจเลก็น้อย 
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อู๋ฮั่นหวัเราะด้วยความกระหยิ่มใจและกล่าวเพยีง “วงัมจัฉาภริมย์ของ

ข้ามั่งคั่ง มอบพชืสวรรค์ตอบแทนสนิน�้าใจสหายเช่นนี้ไม่นบัว่าเป็นอะไร”

“เป็นของบุตรสาวเจ้ามากกว่ากระมัง” เฝิงไท่ซูทนต่อค�าโอ้อวดไม่ไหว 

เอ่ยในสิ่งที่ตนคดิ เขาจ�าได้ว่าหลี่เหวนิหลงเคยบอกว่าหวงัเลี่ยงเฟิงเก่งกาจใน

การหาของวเิศษ ตวัเขายงัเคยได้น�้าอมฤตจากนางมาแล้ว

“มบีุตรสาวดกีน็บัเป็นวาสนาของเจ้า” จงจนิไห่กล่าว หลงัรบัพชืสวรรค์

มาอย่างไม่เกรงใจ “แล้วองค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์คดิว่าการประลองครั้งนี้ควร

เป็นเช่นไรหรอื”

“เฟิงเอ๋อร์คดิเอาไว้บา้งแล้ว และจดทุกอย่างไว้ในกระดาษดแีล้ว อยาก

ขอให้เหล่าผู้อาวุโสเมตตาให้ค�าแนะน�าเพิ่มเตมิด้วยเจ้าค่ะ”

หวังเลี่ยงเฟิงรับกระดาษมาจากคนรับใช้ของวังมัจฉาภิรมย์ แล้วแจก

ให้เหล่าผูอ้าวโุสคนละแผ่น พอทกุคนกวาดตาอ่านวธิกีารประลองครั้งนี้จนหมด 

แม้แต่คนเงยีบขรมึอย่างเหลยีงฉงิเทยีนกย็งัส�าลกัน�้าชา

เฝิงไท่ซเูอากระดาษปิดปาก พลางกระซบิบอกอูฮ๋ั่นเบาๆ “ข้าว่าบตุรสาว

เจ้าโหดร้ายกว่าเจ้าเสยีอกี”

แต่เดิมการประลองที่อู๋ฮั่นจัดขึ้นก็นับว่าโหดหินแล้ว แต่ข้อความใน

กระดาษที่หวงัเลี่ยงเฟิงส่งให้พวกเขาอ่านนั้นเรยีกได้ว่า ‘อ�ามหติ’

ต้าหลี่ก�าลงัมงีานมงคลอนัยิ่งใหญ่ ในขณะที่องค์รชัทายาทแห่งต้าหลี่

ไม่ได้อยู่ที่วงัหลวง เพราะไปเข้าร่วมการประลองเทพสุรยิาในปีนี้

งานมงคลนั้นคือการอภิเษกสมรสเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์ชายห้า 

หลี่ซ่านฟู่ กบัองค์หญงิแห่งต้าฉ ีนามว่าฉฮีวา

หลี่หยางเหวนิฮ่องเต้ค�านงึถงึความสมัพนัธ์ของสองแคว้น จงึทุ่มเทใน

การจัดงานมงคลครานี้ให้ยิ่งใหญ่สมฐานะขององค์หญิงฉีฮวาแห่งแคว้นต้าฉ ี

โคมแดงถูกประดับไว้ทั่วบริเวณ ต�าหนักของหม่าเต๋อเฟยนั้นได้รับของก�านัล 

มขิาด ในความคดิของหม่าเต๋อเฟย หากโอรสของนางได้มสีายสมัพนัธ์กบัต้าฉ ี



42
มารดาอันดับหนึ่ง เล่ม 4

นั่นย่อมหมายความว่าเขาคือองค์ชายที่ทรงคุณค่าองค์หนึ่งแห่งต้าหลี่ และ 

วนัหน้าอาจจะได้เป็นฮ่องเต้องค์ต่อไป

ยามนี้หลิวไทเฮาพ�านักอยู่ที่อาราม เจิ้งเสียนเฟยคือว่าที่ฮองเฮาองค์

ต่อไป นางได้รับหน้าที่จัดพิธีอภิเษกสมรสนี้ จึงไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อย 

เพราะหากเจิ้งเสียนเฟยท�าพลาดแม้แต่นิด นางจะต้องถูกมองว่าไม่อาจเป็น

ฮองเฮาองค์ต่อไปได้อย่างแน่นอน

“หากหลงเอ๋อร์ยังอยู่ที่นี่ด้วยก็คงจะดี” เจิ้งเสียนเฟยคิดถึงรัชทายาท

แห่งต้าหลี่เหลอืเกนิ ผู้ใดจะอยู่เคยีงข้างนางกไ็ม่ท�าให้อุ่นใจเท่าหลี่เหวนิหลง

อวี้ฮวาที่ก�าลังช่วยนวดขาให้เจิ้งเสียนเฟยอยู่กล่าวขึ้น “พอถึงครางาน

อภเิษกสมรสขององค์รชัทายาท...”

เจิ้งเสียนเฟยใบหน้ากระตุกหลายครั้ง แค่คิดถึงหวังเลี่ยงเฟิงหรือ 

หวงัเหม่ยหง นางกร็ูส้กึหวาดกลวัและปวดหวัจนอยากอาเจยีน หากหวงัเลี่ยง-

เฟิงแต่งเข้าวังหลังมา เจิ้งเสียนเฟยคิดว่าตนอาจจะถูกสะใภ้ข่มเหงรังแก 

อย่างแน่นอน

ทว่าเจิ้งเสยีนเฟยไม่รูว่้าหวงัเลี่ยงเฟิงไม่เคยคดิรงัแกนางกลบั คดิเพยีง

แค่ว่าขอให้ต่างคนต่างอยู่เท่านั้น แต่เพราะมชีนกัตดิหลงั เจิ้งเสยีนเฟยจงึอด

กงัวลใจเกี่ยวกบัว่าที่สะใภ้คนนี้ไม่ได้ เรื่องที่ฮองเฮาวางยาไทเฮากม็ใีห้เหน็กนั

บ่อยครั้ง... 

ขณะที่เจิ้งเสียนเฟยก�าลังคิดห่วงเรื่องในอนาคตอยู่นั้น นางก�านัล 

คนหนึ่งกก็้าวเข้ามากล่าว

“ทูลเสยีนเฟย ซูเฟยขอเข้าเฝ้าเพคะ”

“เชญิเข้ามา!” เจิ้งเสยีนเฟยเร่งปรบัท่าทใีห้แลดูสุขุมเยอืกเยน็ 

ร่างอรชรงดงามปรากฏขึ้นที่ประตู ซูเฟยผู้มาจากต้าฉีก้าวเข้ามาใน

ต�าหนกัของเจิ้งเสยีนเฟย นางคารวะอกีฝ่ายอย่างนอบน้อม เจิ้งเสยีนเฟยเร่ง

ประคองนางและกล่าว
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“ซูเฟยมาพอด ีข้ามหีลายเรื่องที่อยากจะปรกึษาเจ้า”

“ด้วยความยนิดเีพคะ” ซูเฟยกล่าวพร้อมรอยยิ้มแต่พองาม

การแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างต้าหลี่กับ 

ต้าฉ ีเจิ้งเสยีนเฟยเหน็ว่าตนสมควรปรกึษาเรื่องอาหารและวฒันธรรมของต้าฉ ี

บางประการกบัซูเฟยผู้นี้ เพื่อที่จะได้เตรยีมการต้อนรบัองค์หญงิแห่งต้าฉแีละ

คณะทูตจากต้าฉไีด้สะดวก

“ทูลเสียนเฟย เต๋อเฟยมาขอเข้าเฝ้าเพคะ” นางก�านัลเข้ามารายงาน 

อกีครั้ง

เจิ้งเสยีนเฟยจงึพยกัหน้าให้นางก�านลัเชญิหม่าเต๋อเฟยเข้ามา 

หม่าเต๋อเฟยในวันนี้ราวกับอาบด้วยรัศมีผุดผาด นางยินดีกับการ

แต่งงานครานี้มาก รอยยิ้มจงึดูจรงิใจกว่าทุกวนั

หลงัจากคารวะกนัเรยีบร้อยแล้ว เจิ้งเสยีนเฟยกพ็ยกัหน้าให้อวี้ฮวาหยบิ

ใบรายการของใช ้และก�าหนดการในงานอภเิษกสมรสขององค์ชายห้ามายื่นให้

ซูเฟยกบัเต๋อเฟยดู จากนั้นเจิ้งเสยีนเฟยกก็ล่าว

“พวกเจ้าตรวจดูหน่อยว่ามอีะไรไม่เหมาะไม่ควร หรอืว่าขาดเหลอือะไร

บ้างไหม ข้าจะได้รบีจดัเตรยีมให้”

หม่าเต๋อเฟยรบัใบรายการนั้นมาพนิจิดอูยูน่าน ส่วนซเูฟยกก็วาดตาอ่าน

แล้วกล่าว

“เสยีนเฟยทรงละเอยีดรอบคอบ ไม่มสีิ่งใดผดิพลาดเลยเพคะ”

“หม่อมฉนักค็ดิเช่นนั้น” เต๋อเฟยยิ้มน้อยๆ “เสยีนเฟยเพคะ หม่อมฉนั

มเีรื่องอยากจะขอร้อง”

“ว่ามาส”ิ เจิ้งเสยีนเฟยยิ้มน้อยๆ 

หม่าเต๋อเฟยจงึเอ่ยพร้อมรอยยิ้มบาง “เมื่อองค์หญงิฉฮีวาเสกสมรสกบั

ฟู่เอ๋อร์แล้ว นางจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในจวนขององค์ชายห้า แต่หม่อมฉัน 

นึกขึ้นได้ว่าจวนของฟู่เอ๋อร์ค่อนข้างคับแคบไม่สมฐานะขององค์หญิงฉีฮวา 

สกัเท่าไร ขอเสยีนเฟยช่วยทูลฝ่าบาท พระราชทานจวนใหม่ให้องค์ชายห้าได้
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หรอืไม่เพคะ”

‘เพยีงเอาสตรฝูีงนั้นออกจากจวนของบตุรชายเจา้ จวนนั้นกไ็ม่คบัแคบ

แล้ว!’ เจิ้งเสยีนเฟยคดิ รมิฝีปากยงัคงมรีอยยิ้มละไม “แม้ว่าองค์หญงิฉฮีวา

จะเปน็องค์หญงิคนส�าคญัของต้าฉ ีแต่บ้านมกีฎบ้าน เมอืงมกีฎเมอืง จวนของ

องค์ชายห้าไม่ควรยิ่งใหญ่เหนือกว่าจวนขององค์ชายอื่น นี่คือกฎของต้าหลี่ 

องค์หญิงฉีฮวาแต่งเข้า ย่อมต้องละทิ้งต�าแหน่งองค์หญิง กลายมาเป็นชายา

เอกขององค์ชายห้า ดงันั้นข้าจงึคดิว่าจวนเก่าขององค์ชายห้านั้นดอียู่แล้ว ไม่

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนจวนใหม่หรอก หรอืหากว่าเจ้าไม่พอใจ กเ็รยีกช่างฝีมอืไป

แต่งเติมจวนองค์ชายห้าก็ได้ แล้วปรึกษาซูเฟยว่าองค์หญิงที่ต้าฉีชอบการ

ตกแต่งจวนแบบไหน ดหีรอืไม่”

รอยยิ้มของหม่าเต๋อเฟยแข็งค้างไปเล็กน้อย ทว่าก็กล่าว “สมแล้วที่

พระองค์เป็นว่าที่ฮองเฮาองค์ต่อไป เป็นหม่อมฉนัที่ไม่รอบคอบเองเพคะ ขอบ

พระทยัเสยีนเฟยที่ทรงชี้แนะ”

เจิ้งเสียนเฟยแย้มรอยยิ้มอ่อนโยน กล่าวด้วยความเบิกบานใจ “เมื่อ

ไม่มอีะไรแล้ว พวกเจ้ากก็ลบัไปพกัเถดิ”

“เพคะ” ซูเฟยกับเต๋อเฟยขานรับแล้วหยัดกายลุกขึ้นคารวะอย่าง 

แช่มช้อย

พอพวกนางเดนิออกไป เจิ้งเสยีนเฟยกถ็อนใจเฮอืกใหญ่ กล่าวกบันาง

ก�านลัที่หลี่เหวนิหลงส่งมา “พวกเจ้าดแูลเรื่องอาหารการกนิและความปลอดภยั

ในวนังานให้ดนีะ ห้ามมสีิ่งใดผดิพลาดเป็นอนัขาด!”

หากเกดิเรื่องอะไรไม่เหมาะสมขึ้น ดูท่าคนที่จะล�าบากกม็แีต่นางเพยีง

ผู้เดยีว 

เจิ้งเสยีนเฟยคดิถงึอนาคตแล้วกต็้องปาดเหงื่อ 

การเตรยีมงานประลองกนิเวลาอยูถ่งึสามวนัเตม็ จากนั้นวงัมจัฉาภริมย์

จงึได้จุดพลขุึ้นฟ้าเป็นสญัญาณว่าพวกเขาพร้อมส�าหรบัการต้อนรบัทั้งผู้ที่จะมา



minikikaboo
45

ร่วมประลอง และผู้ที่รอชมการประลองแล้ว 

หลงัจากสญัญาณพลถุกูจดุออกไป สามวนัหลงัจากนั้นกม็เีรอืเดนิสมทุร

น้อยใหญ่ทยอยเคลื่อนเข้ามายงัวงัมจัฉาภริมย์ไม่ขาด

วังมัจฉาภิรมย์นั้นมีขนาดเล็ก ทว่าเมื่อต้องต้อนรับแขก กลไกของวัง

มจัฉาภริมย์กท็�างาน ตวัวงัส่วนที่จมน�้าอยู่นั้นขยบัเลื่อนขึ้นสู่ผวิน�้า เผยให้เหน็

ลานกว้างขนาดใหญ่ สามารถรองรบัผู้คนได้หลายหมื่นคน เหล่าผู้ลงประลอง

เดินทางมายื่นใบสมัครที่วังมัจฉาภิรมย์ จากนั้นก็จะถูกส่งตัวไปยังเกาะแห่ง

หนึ่งซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พกัส�าหรบัผูเ้ข้าประลองโดยเฉพาะ ส่วนแขก

ทั้งหลายที่รอชมการประลองนั้นถูกจดัให้อยู่อกีเกาะหนึ่ง

สนามประลองนั้นอยูอ่กีฟากหนึ่งที่ถกูปกคลมุไว้ด้วยก้อนเมฆที่ลอยตวั

ต�่าสีคล�้าที่มีสายฟ้าฟาดอยู่ตลอดเวลา ต่อให้มีหลายคนอยากจะมองดูสนาม

ประลองมากแค่ไหนกไ็ม่สามารถมองผ่านเมฆนั้นได้ 

ตอนนี่้เหล่าส�านกัยทุธ์ทั้งหลายส่งคนมาลงชื่อเข้าประลองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

หวงัเลี่ยงเฟิงเหน็จ�านวนใบสมคัรแล้วกร็ู้สกึปวดหวัขึ้นมาร�าไร 

“คนมาลงประลองปีนี้เยอะมาก น่าจะสกัสองพนัคนได้” อู๋ฮั่นลูบเครา

ตวัเองพลางเอ่ยพมึพ�าออกมา มองเหล่าคนของวงัมจัฉาภริมย์ที่ก�าลงันั่งแยก

รายชื่อผูล้งประลองอย่างช�านาญ โดยแยกออกไปตามส�านกั คนของส�านกัไหน

ก็อยู่ในกองลงแข่งของส�านักนั้น จอมยุทธ์ไร้สังกัดก็อยู่รวมกัน กลุ่มเชื้อ 

พระวงศ์กอ็ยู่ในส่วนผู้เข้าประลองส่วนเชื้อพระวงศ์

“จะรอดมาสกักี่คน” เฝิงไท่ซูซุบซบิกบัจงจนิไห่ที่พยกัหน้ารบั เฝิงไท่ซู

เดนิไปที่กองรายชื่อเชื้อพระวงศ์ที่ลงประลอง หยบิใบสมคัรของหลี่เหวนิหลง

ออกมาโบกไปมา “ศษิย์ของข้าลงประลองด้วย”

“เฒ่าประหลาด เจ้าอย่าพยายามเลย พวกเราจะต้องตดัสนิด้วยความ

เป็นธรรม” อู๋ฮั่นเอ่ย ลอบคิดว่าจะทดสอบหลี่เหวินหลงให้หนักกว่าคนอื่น 

สกัหน่อย ให้สมกบัต�าแหน่งที่เป็นลูกเขยของเขา

หวังเลี่ยงเฟิงเพิ่งจะรู้ว่าหลี่เหวินหลงร่วมลงประลองในครั้งนี้ด้วย แต่
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เธอกไ็ม่ประหลาดใจสกัเท่าไร เธอเดนิมาดูรายชื่อส�านกัทณัฑ์สวรรค์ กวาดตา

มองหลายรอบ สุดท้ายกไ็ม่พบชื่อเจยีงหวนัเหยา หวงัเลี่ยงเฟิงขมวดคิ้ว เจยีง

หวนัเหยานั้นได้ชื่อว่าเป็นศษิย์เอกของส�านกัทณัฑ์สวรรค์ ตอนแข่งหาไข่มุกที่ 

เกาะเทยีนถงั นางกเ็ข้าร่วมด้วย แต่ท�าไมการประลองใหญ่นี้ ส�านกัทณัฑ์สวรรค์

จงึไม่ส่งนางร่วมประลอง

แต่เพราะใบรายชื่อนั้นยังถูกน�าเข้ามาวางเพิ่มเรื่อยๆ หวังเลี่ยงเฟิง 

จงึไม่ได้สนใจอกี บางทเีจยีงหวนัเหยาอาจจะอยู่ระหว่างเดนิทางมา

นอกจากคนที่ลงประลองในการประลองเทพสุรยิาครั้งนี้และเหล่าคนดู

แล้ว ยังมีพ่อค้าหัวใสแล่นเรือมาขอขายอาหารและสิ่งของต่างๆ แก่เหล่าคน

ที่มาชมการประลองด้วย หวงัเลี่ยงเฟิงเองกเ็หน็โอกาสตรงนี้เช่นกนั จงึสั่งลี่จนิ 

ลี่หลิน และลี่จูไปเปิดร้านน�้าชาและขายอาหาร โดยติดป้ายไว้ว่าเป็นร้านของ 

วงัมจัฉาภริมย์ อู๋ฮั่นเหน็เช่นนั้นกไ็ด้แต่ขยบัปาก ไม่รู้จะห้ามอย่างไร

หวงัเลี่ยงเฟิงมตี�าแหน่งเป็นกรรมการคนหนึ่งในการประลองครั้งนี้ เธอ

จงึไม่สามารถไปพบหลี่เหวนิหลงได้ ทว่าหลี่เหวนิหลงกฝ็ากข้อความมากบัลี่จู 

บอกว่าเรื่องที่ต้าโจวนั้นจดัการเรยีบร้อยแล้ว ฉเีหล่ยถูกส่งกลบัต้าฉที่ามกลาง

เสยีงก่นด่าของจอมยทุธ์ชาวต้าฉทีกุคน เพราะรชัทายาทแห่งต้าฉเีป็นเหตทุ�าให้

พวกเขาไม่อาจเข้าร่วมประลองเทพสุรยิาที่วงัมจัฉาภริมย์ในครานี้ 

แม้ว่าหวงัเลี่ยงเฟิงจะได้ยนิเช่นนั้น แต่เธอกย็งัไม่โล่งใจสกัเท่าไร พวก

ต้าฉีอาจจะเข้าร่วมประลองไม่ได้ แต่ก็เจ้าเล่ห์ร้ายกาจ อาจจะแฝงตัวมากับ 

ฝงูชน หาโอกาสชงิก�าไลเธอไปอกีกเ็ป็นได้ แม้ว่าจะเหมอืนเป็นการล้วงคองเูห่า 

เพราะตอนนี้เธอมอีู๋ฮั่นอยู่ข้างกายแล้วกต็าม

ความโลภนั้นท�าให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุด หวังเลี่ยง-

เฟิงจงึไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อย

หลังจากที่เปิดให้ผู้ร่วมประลองส่งใบสมัครได้ถึงห้าวันเต็ม ก็ถึงเวลา

ที่การประลองเทพสุริยาจะเริ่มต้นขึ้น ทั่วลานประลองนั้นเต็มไปด้วยผู้ที่มา
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สมัคร ขณะที่อัฒจันทร์ส�าหรับนั่งชมนั้นคลาคล�่าไปด้วยผู้ที่มาร่วมชมการ

ประลอง

ที่นั่งของเจ้าวังมัจฉาภิรมย์โดดเด่นเป็นสง่าและมีเกียรติที่สุด อู๋ฮั่นนั่ง

สูงกว่าทุกคนในฐานะเจ้าบ้านและผู้จดังานประลองครั้งนี้ ถดัลงไปนั้นคอืสาม

ผู้อาวุโสแห่งยุทธภพ และถัดลงไปก็คือต�าแหน่งที่นั่งขององค์หญิงวังมัจฉา

ภริมย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้จดังานประลองด้วยเช่นกนั

“การประลองในครั้งนี้ ว่ากนัว่าองค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์เป็นผู้จดัขึ้น” 

หลายคนอดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องที่อู๋ฮั่นวางมือจากการจัดประลอง ผัน 

ตัวเองไปเป็นที่ปรึกษา และให้หวังเลี่ยงเฟิงเป็นคนควบคุมในการประลองนี้

แทน

“องค์หญิงวังมัจฉาภิรมย์ชื่อเสียงเลื่องลือก็จริง แต่นางจะจัดประลอง

ออกมาได้ดหีรอื” หลายคนกงัขา

“นางเป็นสตร ีงานประลองครานี้คงจะอ่อนโยน ไม่ดุดนัเท่าเก่ากระมงั” 

บางคนสนันษิฐานขึ้น

“เขาว่ากันว่านางเป็นคนรักขององค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่ พวกเราจอม

ยุทธ์จะต้องจบัตาดูให้ดวี่านางจะล�าเอยีงหรอืไม่” คนผู้หนึ่งตั้งข้อสงสยั

“แต่มีผู้อาวุโสแห่งยุทธภพมาด้วย นางไม่มีทางล�าเอียงแน่ อีกทั้งนาง

ยงัเป็นผู้ที่ได้รบัความไว้วางใจจากอู๋ฮั่น ดงันั้นแล้วในข้อนี้ คงไม่มเีรื่องที่พวก

เราต้องกงัวลกระมงั” อกีผู้หนึ่งดบัความสงสยั

ท่ามกลางคนมากมาย โจวจื่อเซยีงเงี่ยหฟัูงการสนทนาทั้งหลายแล้วหนั

ไปถามหลี่เหวนิหลง “องค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์จะจดัประลองในรปูแบบใดหรอื”

“นางมิได้บอกข้า” หลี่เหวินหลงตอบ “แต่เฟิงเอ๋อร์เป็นคนมีความ

สร้างสรรค์ ข้าว่านางคงมอีะไรให้พวกเราได้ประหลาดใจ”

เสยีงพลดุงัขึ้นเป็นสญัญาณว่าผู้จดังานก�าลงัจะบอกเป้าหมายและกตกิา

การประลอง หวงัเลี่ยงเฟิงลูบแก้มหวงัเฟิงหลงแล้วเดนิไปส่งเขาให้อู๋ฮั่นอุ้มไว้ 

ก่อนจะเดนิไปทางแท่นหนิพเิศษที่เมื่อยนืพูดตรงนี้จะสามารถกระจายเสยีงให้
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ทุกคนได้ยนิได้ 

ทกุคนล้วนเงยีบเพื่อฟังองค์หญงิวงัมจัฉาภริมย์ หวงัเลี่ยงเฟิงเดนิมาถงึ

กย็อบกายคารวะอย่างเรยีบร้อย ก่อนกล่าวเสยีงดงัฟังชดัโดยไม่ขดัเขนิ เหมอืน

ฝึกมาเป็นอย่างดี

“ขอคารวะทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประลองเทพสุริยาในครั้งนี้ 

ทั้งเหล่าผู้ร่วมประลอง และเหล่าผู้เข้าชม ตัวข้าหวังเลี่ยงเฟิงรู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างยิ่งที่ได้พบพวกท่านในวันนี้ และเพื่อไม่ให้เสียเวลา ข้าขอประกาศเป้า

หมายในการประลองวนันี้”

เธอปรบมือเบาๆ ผ้าแถบยาวผืนหนึ่งก็ถูกหย่อนลงมาจากก้อนเมฆที่

ลอยมาอยู่เหนือลานประลอง ผืนผ้านั้นคลี่ออกแล้วโบกสะบัด ปรากฏลาย

อกัษรบนผนืผ้าว่า 

‘จอมยุทธ์ผู้เลศิล�้า’


