
ระดบัพลงัทั้งมนษุย์และสตัว์อสรู

สแีดง สส้ีม สเีหลอืง สเีขยีว สนี�้ำเงนิ สคีรำม สม่ีวง สดี�ำ สเีงนิ สทีอง สขีำว

(สำมขั้นย่อย - ต�่ำ กลำง สูง)

ระดบัโอสถ ศสัตราวธุ ค่ายกล สตัว์อสรู

พื้นฐำน ปฐพ ีนภำ เทวะ มหำเทพ

ส�านกัส�าคญั

แดนศกัดิ์สทิธิ์ทั้งสี่

แดนเทวะโอสถ - โดดเด่นเรื่องกำรปรุงยำ มเีทพชงิหลงเป็นผู้ปกปักรกัษำ

แดนเพลงิสวรรค์ - โดดเด่นเรื่องกำรหลอมศสัตรำวุธ

แดนวงัเหมนัต์ - โดดเด่นเรื่องกำรสร้ำงค่ำยกล

แดนขุนเขำกระบี่ - โดดเด่นเรื่องกำรหลอมศสัตรำวุธ

แดนต้องห้ามทั้งสอง

ส�ำนกัสำปโลหติ

ส�ำนกัหนำนอี้ - โดดเด่นเรื่องควบคุมสตัว์อสูร



บทน�ำ

“ว่ากันว่าตอนที่เทพผานกู่ดับขันธ์ ตาซ้ายก่อก�าเนิดเป็นดวงอาทิตย์ 

ตำขวำเป็นดวงจันทร์ ร่ำงทอดกำยเป็นสี่แดนศักดิ์สิทธิ์ หกแว่นแคว้นตั้ง

ตระหง่ำนอยู่ท่ำมกลำงทะเลแห่งควำมตำย” รำชครูผมขำวโพลนอธบิำยอย่ำง

ตั้งใจ เขำกวำดตำมองทั่วห้อง มีเด็กตั้งใจเรียนอยู่รำวสี่ห้ำคน องค์หญิง 

องค์ชำยและชนชั้นสูงเหล่ำนี้ขอแค่ไม่ก่อกวนในห้องเรียนเขำก็ปลื้มใจจน 

น�้ำตำแทบไหล “แคว้นเฟิ่งของพวกเรำอยู่ทำงใต้ของดินแดน ฝั่งตะวันออก 

ตดิกบัแดนศกัดิ์สทิธิ์”

เดก็หญงิวยัสบิเอด็ขวบก้มหน้ำลงซ่อนแววตำหงดุหงดิร�ำคำญใจ ตั้งแต่

นำงก้ำวเข้ำมำในห้องจนถึงยำมนี้ สำยตำที่น่ำร�ำคำญพวกนั้นก็ไม่ยอมละ 

ไปไหน หน�ำซ�้ำเนื้อหำที่รำชครูสอนวันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นๆ ที่ควรรู้ตั้งนำนแล้ว 

เหตุใดต้องเอำมำสอนในห้องด้วย

มแีต่พวกน่ำเบื่อ!

เฟิ่งซีจุ่มปลำยพู่กันลงบนหมึก ตวัดข้อมืออย่ำงคล่องแคล่วก็ได้เป็น

ภำพดนิแดนผำนกู่ตำมที่รำชครูสอน ซ�้ำยงัมคีวำมละเอยีดกว่ำในเรื่องสดัส่วน

และต�ำแหน่งที่ตั้งแคว้น และยงัมสีถำนที่ส�ำคญัทั้งเทอืกเขำเฟ่ิงเสยีน ทะเลสำบ



ฉางเยว่
9

ซหีู ทะเลทรำยมรณะ และป่ำโม่หลนิ

ดวงตำคู่งำมมองไปยังทิศตะวันออกรำวกับจะมองไปให้ถึงดินแดน

ศกัดิ์สทิธิ์ประจ�ำทศินั้น

หลังจำกอำจำรย์ประกำศจบกำรสอน เด็กน้อยหลำยคนที่สลบไสลไป

ตั้งแต่เริ่มเรยีนกเ็ด้งกำยตื่นขึ้นมำรำวกบัต้นไม้เหี่ยวเฉำได้น�้ำ เดก็ชำยจ�ำนวน

ไม่น้อยรบีตรงเข้ำมำห้อมล้อมเฟิ่งซี

“องค์หญิง หลังจำกนี้ไปเที่ยวเล่นที่จวนกระหม่อมหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ  

เมื่อวำนท่ำนพ่อเพิ่งลำ่พยัคฆ์สี่ปีกมำได้” เด็กชำยสวมชุดผ้ำไหมหรูหรำกล่ำว 

ดวงตำคู่น้อยเตม็ไปด้วยควำมคำดหวงั

“สมกบัเป็นแม่ทพัเฮ่อ ช่ำงกล้ำหำญยิ่งนกั”

“เช่นนั้นจวนท่ำนไม่ยิ่งอันตรำยหรอกหรือ” เด็กคนอื่นแหวกทำงหลบ

เป็นแนว เผยให้เหน็เดก็ชำยผูม้ำใหม่ ท่ำทำงสภุำพเรยีบร้อยสมกบัเป็นคุณชำย

จำกจวนเสนำบด ี “องค์หญงิ กระหม่อมได้ยนิมำว่ำหอเทยีนฟูมภีำพวำดของ

ปรมำจำรย์โขวมำจดัประมูล กระหม่อมมเีทยีบเชญิอยู่สำมใบ ขออำสำเป็นผู้

พำพระองค์ไปเปิดหูเปิดตำดหีรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

“เฮอะ! ภำพวำดไร้ชวีตินั่นไม่เหน็จะน่ำสนใจ”

“ภำพวำดของปรมำจำรย์โขวแต่ละภำพนั้นสมจรงิรำวกบัมชีวีติ บณัฑติ

ทั่วใต้หล้ำต่ำงยกย่องให้ท่ำนเป็นจิตรกรเอกอันดับหนึ่งของดินแดนผำนกู่  

องค์หญิงห้ำเองก็ทรงชื่นชอบกำรวำดภำพเป็นพิเศษ จึงเลื่อมใสปรมำจำรย์

ตลอดมำ ควำมคิดของบัณฑิตอย่ำงพวกเรำเกรงว่ำชำวยุทธ์อย่ำงคุณชำยคง

ไม่เข้ำใจ”

เด็กชำยคนแรกหน้ำซีด องค์หญิงหลงใหลกำรวำดภำพมำกเพียงใด 

เขำนั้นรู้ดี บนโต๊ะก็ยังมีภำพแผนที่ผำนกู่ที่หมึกยังไม่แห้งอยู่ด้วย เขำดูถูก 

ภำพวำดของปรมำจำรย์อะไรนั่นขนำดนี้ นำงต้องไม่พอใจเขำเป็นแน่

“คุณชำยหรง ไม่ทรำบว่ำงำนประมูลเริ่มเวลำใดหรอื”

คุณชำยหรงกดรอยยิ้มมุมปำกอย่ำงพงึพอใจ ส่วนคุณชำยน้อยเฮ่อนั้น
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อยำกจะมุดดนิหนไีปจำกที่นี่

“อกีรำวสองชั่วยำมพ่ะย่ะค่ะ”

“เชน่นั้นขำ้จะแวะไปจวนคุณชำยเฮ่อก่อนแล้วค่อยไปงำนประมลูกแ็ลว้

กัน” เฟิ่งซียืนขึ้น ท่ำทำงสุภำพเรียบร้อยแฝงไปด้วยควำมอ่อนช้อยของนำง

ท�ำให้เด็กชำยหลำยคนต่ำงมีสีหน้ำเคลิบเคลิ้ม นำงก้มหน้ำรู้สึกผิด “ขออภัย

คุณชำยทั้งสองด้วยที่ข้ำสองจติสองใจเลอืกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ได้”

เหน็คนงำมที่เป็นดั่งดวงใจ ใจเดก็ชำยทั้งสองพลนัอ่อนยวบยำบ เร่งรบี

ปลอบประโลมนำงให้คลำยโศก

“เฮอะ! เสแสร้ง”

“พี่สี่จะไปด้วยกนัหรอืไม่เพคะ”

“ใครจะอยำกไปกับคนเสแสร้งตลบตะแลงอย่ำงเจ้ำกัน เรื่องที่เจ้ำน�ำ

ควำมเทจ็ไปฟ้องเสดจ็พ่อข้ำยงัไม่คดิบญัชกีบัเจ้ำเลย!” เดก็หญงิวยัสบิเอด็ขวบ

ในชุดกระโปรงสีชมพูอ่อนปักลวดลำยด้วยด้ำยเงินหรูหรำตะคอก พร้อมกับ

กระทืบเท้ำด้วยควำมโมโห “พวกคนสกุลเหลียนนี่เป็นนำงจิ้งจอกกลับชำติ 

มำเกดิกนัหรอือย่ำงไร!”

เกิดมำพรั่งพร้อมด้วยรูปโฉมจนท�ำให้ผู้คนริษยำ พระมำรดำของนำง

ถูกแย่งชงิควำมโปรดปรำน นำงกถ็ูกพระบดิำลงโทษ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพรำะ

คนสกุลเหลยีน!

“พี่สี่ เรื่องที่ท่ำนโบยนำงก�ำนัลจนตำยเป็นควำมจริงนะเพคะ ข้ำไม่ได้

โกหกเสยีหน่อย” แค่เตมิเรื่องให้เกนิควำมจรงิเลก็น้อยเท่ำนั้นเอง “อกีอย่ำง... 

ข้ำแซ่เฟิ่ง”

“เจ้ำ!”

“หนึ่งอจิฉำ สองไร้มำรยำท สำมไร้คุณธรรม สำมหลกัสตรผีู้ดงีำมแห่ง

แคว้นเฟิ่ง พี่สี่ประพฤตไิม่ได้สกัข้อเลยนะพ่ะย่ะค่ะ” 

ที่หน้ำประตูห้องเรียนยำมนี้มีเด็กชำยรูปลักษณ์โดดเด่นปรำกฏขึ้นอีก

หนึ่งคน หำกเทียบดูแล้วพบว่ำเขำมีใบหน้ำละม้ำยคล้ำยคลึงกับเฟิ่งซีเป็น 
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อย่ำงมำก

“น้องหก เหตุใดเจ้ำจงึกลบัมำช้ำนกัเล่ำ” เฟิ่งซเีดนิไปหำผู้มำใหม่ด้วย

ควำมเป็นห่วง

เฟิ่งหยวนน้องชำยของนำงไปร�่ำเรียนวิชำกับผู้สูงส่งที่เร้นกำยอยู่ใน

ชนบท ช่วงนี้จะมพีธิสี�ำคญั เขำควรจะกลบัมำตั้งแต่สองวนัก่อนแล้ว นำงกบั

พระมำรดำนอนฝันร้ำยมำสองคนืตดิ เกรงจะเกดิเรื่องไม่ด ีอยำกรบีเร่งไปถำม

ให้รู้เรื่อง ตดิที่อกีฝ่ำยส่งจดหมำยมำบอกว่ำไม่เป็นอะไร

“พอดรีะหว่ำงทำงเกดิเรื่องยุง่ยำกนดิหน่อยเลยท�ำให้ล่ำช้ำไป ข้ำขอโทษ

ที่ท�ำให้พี่หญงิต้องเป็นห่วง”

“ไม่เป็นไร เจ้ำกลบัมำกด็แีล้ว”

เรื่องยุ่งยำกที่ว่ำคงไม่พ้นมีคนลอบสังหำรเป็นแน่ น้องชำยคนนี้อำยุ

เพียงสิบเอ็ดขวบกลับถูกไล่ฆ่ำไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ หำกเป็นเด็กบ้ำนอื่นคงได้

ใช้ชวีติอย่ำงสนกุสนำน เมื่อถอืก�ำเนดิในรำชวงศ์ กำรจะกระท�ำสิ่งใดกต้็องระวงั

ไปทุกฝีก้ำว ทนัททีี่พลำดพลั้งนั่นหมำยถงึควำมตำย

“พี่หญงิ ท่ำนผู้นี้ให้ควำมช่วยเหลอืข้ำระหว่ำงทำง”

“ภำพนี้ผู้ใดเป็นคนวำด” น�้ำเสียงรำบเรียบดังขึ้น เด็กหนุ่มวัยสิบห้ำ 

สิบหกพิจำรณำภำพวำดบนโต๊ะด้วยควำมสนใจ หมึกยังไม่แห้งสนิทแสดงว่ำ

เพิ่งวำดได้ไม่นำน

“ปะ...เป็นน้องห้ำ” องค์หญงิสี่ตอบ

สวรรค์! ตั้งแต่นำงเกดิมำยงัไม่เคยพบเจอบรุษุที่รปูงำมโดดเด่นถงึเพยีง

นี้มำก่อน ใบหน้ำเกลี้ยงเกลำสมบรูณ์แบบ คิ้วเข้มคมประดจุกระบี่ ดวงตำดอก

ท้อคู่งำม งำมเสียจนหำกสตรีใดได้มองเข้ำจะถูกช่วงชิงหัวใจไปในชั่วพริบตำ 

เพยีงเขำยนือยูใ่นห้องกร็ำวกบัดวงอำทติย์เปล่งแสงเจดิจำ้จนไม่อำจละสำยตำ

ไปจำกเขำได้ ผู้ชำยคนอื่นเมื่อเทียบกับเขำก็เหมือนดำวดวงน้อยด้อยแสงบน

ท้องฟ้ำในยำมกลำงวนั

ผู้ชำยเช่นนี้จะต้องเป็นของนำง!
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“เป็นองค์หญงิหรอื” เขำหนัมำมองเฟิ่งซี

เฟ่ิงซตีกตะลงึไปชั่วอดึใจ ก่อนจะรวบรวมสตกิลบัมำ สวรรค์ช่ำงรกัใคร่

คนผู้นี้ยิ่งนัก ตลอดชีวิตนี้และชีวิตก่อนยังไม่เคยเจอผู้ใดมีรูปโฉมชวนตะลึง

เท่ำเขำมำก่อน

“ไม่ทรำบว่ำคุณชำยมสีิ่งใดจะชี้แนะข้ำหรอื”

“องค์หญงิวำดผดิไป”

“ผดิหรอื” เฟิ่งซขีมวดคิ้ว

“ปัจจุบันโม่หลินเหลือพื้นที่เพียงสำมในสี่จำกอดีต ทะเลสำบซีหูก็ 

แผ่ขยำยครอบคลุมพื้นที่ตะวันออกมำกกว่ำนี้” เขำกล่ำวออกมำทีละอย่ำง 

นัยน์ตำกระจ่ำงใสรำวกับสำมำรถมองทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่ำง รวมทั้งจิตใจอัน

ซบัซ้อนที่ยำกหยั่งถงึของมนุษย์ “ภำพนี้ดูคล้ำยดนิแดนผำนกู่เมื่อหนึ่งหมื่นปี

ก่อนมำกกว่ำ”

เปรี้ยง!

เฟิ่งซีตัวชำ เหมือนควำมลับของตนถูกเปิดเผยออกมำทั้งหมด ทว่ำ 

เพยีงครู่เดยีวกเ็รยีกสตกิลบัมำได้

“เคยเหน็จำกต�ำรำเก่ำแก่เล่มหนึ่ง”

“องค์หญิงช่ำงขยันหมั่นเพียรยิ่งนัก ขนำดต�ำรำเก่ำแก่ถึงเพียงนั้นยัง

สนใจ” เดก็หนุ่มยิ้มอ่อนโยน

เฟิ่งซีรู้สึกเหมือนตนก�ำลังถูกจับผิด ก่อนจะกลืนควำมไม่พอใจลงไป 

ในท้อง แล้วตอบกลบัด้วยรอยยิ้ม

“คนรุ่นปัจจุบันมีทุกอย่ำงในวันนี้เพรำะคนรุ่นก่อน ด้วยเหตุนี้พวกเรำ

จงึต้องเรยีนรู้ประวตัศิำสตร์รำกเหง้ำ นอกจำกจะร�ำลกึถงึบรรพบุรุษแล้ว ยงั

เรยีนรู้เพื่อไม่ให้ด�ำเนนิไปสู่หนทำงที่เลวร้ำยซ�้ำรอยประวตัศิำสตร์”

ดงันั้นทกุวนันี้นำงจะต้องสวมหน้ำกำกเพื่อจะได้มชีวีติรอดในสงัคมที่มี

กำรแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่เว้นแต่ละวัน หำกเดินผิดพลำดแม้แต่ครั้งเดียว 

อำจหมำยถงึควำมตำย
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“องค์หญงิทรงพระปรชีำจรงิๆ กระหม่อมเซยีวเย่คำรวะองค์หญงิ”

ไม่ยอมบอกแซ่ตวัเองหรอื

“ข้ำองค์หญงิห้ำเฟิ่งซ ีขอบคุณคุณชำยที่ช่วยเหลอืน้องชำยข้ำ”



หนึ่ง
แย่งของกับองค์หญิง เอำควำมกล้ำมำจำกที่ใด

เฟ่ิงซไีปเยอืนจวนแม่ทพัเฮ่อเพื่อชมพยคัฆ์สี่ปีกที่แสนหายาก จากนั้น

กไ็ปหอเทยีนฟูเพื่อประมูลภำพวำดปรมำจำรย์โขวที่ตนชื่นชอบ

ว่ำกันว่ำหำกอยำกได้ของประมูลล�้ำค่ำหำยำกให้มำที่หอเทียนฟู ทั้ง 

เมด็ยำคุณภำพสูง อำวุธวเิศษ ค่ำยกล ล้วนมใีห้พบเหน็จนชนิตำ เนื่องจำก 

หอเทยีนฟูมผีู้ยิ่งใหญ่หนุนหลงัอยู่จงึสำมำรถหำทรพัยำกรได้จ�ำนวนมำก รวม

ทั้งก�ำลงัคนมำกฝีมอืคอยก�ำกบัดูแล คนโง่เท่ำนั้นที่กล้ำเข้ำไปหำเรื่อง

หอเทียนฟูจะจัดงำนประมูลทุกๆ เดือน เทียบเชิญจะถูกส่งไปยังผู้มี

อ�ำนำจทั่วแคว้น บ้ำงกม็ขีำยในตลำดมดืด้วยรำคำสงูเกนิจนิตนำกำร ที่วงัหลวง

เองกม็เีทยีบเชญิอยู่เช่นกนั นำงจงึไม่ต้องใช้เทยีบเชญิจำกคุณชำยหรง

“กระหม่อมขอดูเทยีบเชญิหน่อยพ่ะย่ะค่ะ”

เฟิ่งซียื่นเทียบเชิญให้ผู้ดูแลอย่ำงไม่อิดออด ทุกคนผ่ำนเข้ำไปอย่ำง

ง่ำยดำย

“คุณชำยท่ำนนี้ไม่ทรำบว่ำท่ำนมีเทียบเชิญหรือไม่” คุณชำยหรงหันไป

ถำมคุณชำยหน้ำตำหล่อเหลำที่ติดสอยห้อยตำมมำ แม้ตนจะไม่พอใจคนผู้นี้

เท่ำไรนกั แต่กจ็�ำต้องเกบ็อำกำรไว้
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“ไม่ม”ี

“คุณชำยอำจไม่ทรำบว่ำหำกไม่มีเทียบเชิญก็ไม่สำมำรถเข้ำหอเทียนฟู

ได้”

“พี่หรงอย่ำอธบิำยเลย คนเขำมำจำกต่ำงถิ่นคงไม่เข้ำใจกฎเกณฑ์อะไร

พวกนี้” คณุชำยเสเพลอกีคนหนึ่งมองด้วยสำยตำเหยยีดหยำม คณุหนคูณุชำย

ด้ำนหลงักห็วัเรำะตำมอย่ำงสนุกสนำน

เฟิ่งซีขมวดคิ้วพลำงล้วงเข้ำไปในสำบเสื้อเตรียมหยิบเทียบเชิญอีกใบ

ออกมำให้เขำ ถึงอย่ำงไรคนผู้นี้ก็เป็นผู้มีพระคุณ จะให้มำโดนหัวเรำะเยำะ 

เช่นนี้คงไม่ด ีเฟิ่งหยวนเองกอ็้ำปำกก�ำลงัจะพูดแทน

“ใช้สิ่งนี้ยนืยนัตวัตนได้หรอืไม่” เซยีวเย่ยื่นหยกขำวชิ้นหนึ่งให้

ตอนแรกผูด้แูลมองด้วยท่ำทำงเฉยเมย ลกูไม้ให้ของล�้ำค่ำมำตดิสนิบน

กันเช่นนี้เขำเห็นจนเบื่อแล้ว แต่เมื่อได้ลองพิจำรณำหยกขำวที่สลักอักษร 

อย่ำงสวยงำมให้ดแีล้วกท็�ำหน้ำรำวกบัเหน็ผ ีหยก... หยกนี่! ที่แท้กเ็ป็นผูส้งูส่ง!

“เสยีมำรยำทกบัคณุชำยแล้ว เชญิด้ำนในเลยขอรบั” ผู้ดูแลยิ้มจนตำหย ี

รีบสั่งให้ข้ำรับใช้น�ำทำงคนเหล่ำนี้เข้ำไปทันที โดยไม่ลืมย�้ำว่ำต้องเป็นที่นั่งที่ดี

ที่สุด

โอ้... เปลี่ยนสหีน้ำได้รวดเรว็เช่นนี้ สมกบัเป็นผูด้แูลหอเทยีนฟ ูนำงยงั

ต้องเรยีนรู้อกีมำกทเีดยีว

คุณชำยหรงและพรรคพวกเดนิตำมเข้ำไปอย่ำงหงุดหงดิ

“หยกชิ้นนั้นคอือะไรหรอื เหตุใดใช้แทนเทยีบเชญิได้” เฟิ่งหยวนถำม

“เป็นแค่เครื่องยนืยนัตวัตนธรรมดำเท่ำนั้นพ่ะย่ะค่ะ”

ธรรมดำหรอื... ไม่หรอก

ดูจำกท่ำทำงตื่นตกใจของผู้ดูแลผู้นั้นก็รู้แล้วว่ำสถำนะของเขำคงเกิน 

ค�ำว่ำธรรมดำไปมำก ไม่แน่ว่ำคงเป็นผู้สูงส่งของแดนศกัดิ์สทิธิ์สกัแดน

พวกของเฟิ่งซีได้ที่นั่งชั้นสูงในมุมที่ดีที่สุด ไม่รู้ว่ำผู้ดูแลจงใจหรือไม่  

ที่ให้นำงนั่งตรงกลำงระหว่ำงเขำกับน้องชำย ส่วนคุณชำยหรงและคนอื่นๆ  
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นั่งแถวหลงั ยิ่งโหมไฟแห่งควำมขดัแย้งเข้ำไปอกี

“องค์หญงิสนใจสิ่งของใดหรอื”

“เป็นภำพวำดของปรมำจำรย์โขว” นำงไม่ค่อยยกยอใครมำกนัก แต่ 

ปรมำจำรย์โขวเป็นผู้ที่น่ำนบัถอือย่ำงแท้จรงิ ภำพวำดของเขำนอกจำกมคีวำม

สมจรงิแล้ว ยงัเตม็ไปด้วยจติวญิญำณ แฝงข้อคดิลกึล�้ำไว้ข้ำงใน ผู้ที่วำดภำพ

เช่นนี้ออกมำได้ย่อมเป็นผู้มีควำมสำมำรถเหนือสำมัญ “น่ำเสียดำยที่ท่ำน

ปรมำจำรย์วำดภำพน้อยลงเรื่อยๆ แต่ละภำพกร็ำคำสูงขึ้นมำก ไม่รู้ว่ำวนันี้ข้ำ

จะช่วงชงิมำได้หรอืไม่”

“องค์หญิงสนใจภำพวำดเหมือนสหำยเก่ำของกระหม่อมไม่มีผิด”  

เซยีวเย่ยิ้ม “ไม่ต้องกงัวลไปหรอกพ่ะย่ะค่ะ โชคจะต้องเข้ำข้ำงพระองค์อย่ำง

แน่นอน”

“ข้ำกห็วงัเช่นนั้น”

กำรประมูลเริ่มขึ้นอย่ำงคึกคัก พวกนำงเป็นผู้เยำว์กลุ่มเดียวที่กล้ำ

อำจหำญก้ำวเข้ำมำ ที่นั่งมุมนั้นเป็นตระกูลใหญ่ อีกมุมเป็นคนจำกพรรคที่ม ี

ชื่อเสยีงในยุทธภพ นั่นกค็อือ๋องในรำชวงศ์ ผู้มอี�ำนำจต่ำงตบเท้ำเข้ำมำมำกมำย

ถงึเพยีงนี้ เกรงว่ำของที่น�ำมำประมูลในวนันี้จะต้องเกนิธรรมดำไปมำก

“ยนิดต้ีอนรบัทกุท่ำนเข้ำสูห่อเทยีนฟ ูข้ำน้อยหมนิเอ๋อร์เป็นผู้ด�ำเนนิกำร

ประมูลครั้งนี้” หญงิงำมในชุดรดัรูปเดนิขึ้นมำ รูปลกัษณ์เย้ำยวนดงึดูดสำยตำ

จำกผู้คน หำกถำมว่ำเป็นสำยตำแบบไหนก็ดูได้จำกน�้ำลำยของคนด้ำนหลังที่

เกอืบจะหกใส่ชุดนำงอยู่รอมร่อ

“เป็นสำวงำมหำตวัจบัได้ยำกผู้หนึ่ง”

“ดทู่ำยงัไม่งำมพอ เจ้ำจงึไม่เสยีกริยิำ” เฟ่ิงซพีอใจกบัท่ำทำงของน้องชำย

มำก เห็นได้ชัดว่ำกำรส่งไปเรียนเพื่อกล่อมเกลำจิตใจกับปรมำจำรย์ผู้นั้นได ้

ผลดี

“มสีำวงำมอย่ำงเสดจ็แม่กบัพี่หญงิอยู่ข้ำงกำยแล้ว ไหนเลยข้ำจะสนใจ

ผู้อื่น” เฟิ่งหยวนยิ้มประจบ
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“ปำกเจ้ำนี่นะ”

“องค์ชำยหกตรสัได้ถกูต้องแล้ว อกีไม่กี่ปีข้ำงหน้ำองค์หญงิจะต้องกลำย

เป็นโฉมงำมอนัดบัหนึ่งแห่งใต้หล้ำเป็นแน่” เซยีวเย่พยกัหน้ำชื่นชม

ต�ำแหน่งโฉมงำมอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้ำนำงไม่เห็นอยำกได้ หำกเป็น 

เช่นนั้นจริงอนำคตจะต้องวุ่นวำยไม่เว้นแต่ละวัน “ค�ำชมของคุณชำย ข้ำจะ 

รบัไว้ด้วยใจ”

กำรประมลูเป็นไปด้วยควำมคกึคกั สิ่งของในวนันี้มทีั้งโอสถระดบัเทวะ 

ศัสตรำระดับเซียน หยกเดินทำงพันลี้หำยำก ล้วนมีแต่ของล�้ำค่ำควรเมือง 

อย่ำงยิ่ง ผู้มีอ�ำนำจพวกนั้นสู้รำคำกันอย่ำงสูสี ศัสตรำระดับเซียนถูกประมูล

ไปด้วยเงนิถงึสบิล้ำนต�ำลงึทอง

“เพยีงแค่วนัเดยีวหอเทยีนฟกูไ็ด้เงนิไปเกอืบร้อยล้ำนต�ำลงึทองแล้ว ช่ำง

มั่งคั่งยิ่งนกั” เฟิ่งหยวนมองไปที่แท่นประมูลด้วยสำยตำวำววบั

“หยดุควำมคดิของเจ้ำแต่เพยีงเท่ำนั้น จะท�ำกจิกำรโรงประมลูได้ต้องมี

เบื้องหลงัที่แขง็แกร่งพอจงึจะยนืหยดัท่ำมกลำงยทุธภพได้” ยทุธภพนั้นโหดร้ำย 

กว่ำที่คนธรรมดำจะจนิตนำกำรได้ คนดคีนชั่วปะปนกนัมำกมำย

เมื่อหมื่นปีที่แล้วยังไม่มีหอเทียนฟู ผู้ที่สำมำรถจัดงำนประมูลใหญ่โต 

มสีิ่งของล�้ำค่ำแต่กลบัไม่เคยถกูปล้นชงิ นบันิ้วดแูล้วกค็งจะเป็นแดนศกัดิ์สทิธิ์

สักแดน เฟิ่งซีเหลือบตำมองคนข้ำงกำยที่ยังคงมีสีหน้ำเรียบเฉยตั้งแต่เริ่ม

ประมลู นำงรั้งสำยตำกลบัมำเงยีบๆ ‘เมด็ยำเทวะ สญัลกัษณ์หยกขำวรปูบปุผำ 

เบื้องหลงัหอเทยีนฟูคงเป็นแดนศกัดิ์สทิธิ์เทวะโอสถ’

“ข้ำรู้น่ำ”

“องค์หญงิช่ำงมคีวำมคดิกว้ำงไกลยิ่งนกั”

เอ๊ะ! คนผูน้ี้นี่ยงัไงกนั เอะอะกห็ำเรื่องชมนำงอยูน่ั่นแหละ หำกเขำไม่ใช่

คนจำกแดนศกัดิ์สทิธิ์ นำงต้องระแวงแน่ว่ำเขำมจีุดประสงค์ไม่ดี

“คณุชำยคดิว่ำโอกำสที่ข้ำจะได้ภำพวำดปรมำจำรย์โขวกลบัไปมกีี่ส่วน”

“หกในสิบ คนส่วนใหญ่มำที่นี่เพื่อประมูลอำวุธและเม็ดยำ ชำวยุทธ์ 
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พวกนี้ไม่ค่อยให้ควำมสนใจกบัของประดบัเท่ำไร”

แน่ละ วนัๆ คนพวกนั้นคดิว่ำจะเพิ่มพนูควำมแขง็แกร่งของตนอย่ำงไร 

ส่วนพวกตระกูลใหญ่ที่มีทรัพย์สินมำกหน่อยก็อำจน�ำเงินมำซื้อควำม

เพลดิเพลนิหรรษำ ยกตวัอย่ำงนำงเป็นต้น

“แล้วอกีสี่ส่วนเล่ำ”

“เกบ็ไว้เผื่อมใีครบำงคนจ้องเล่นงำนพระองค์”

เฟิ่งซีเก็บควำมเห็นของเขำมำคิดเงียบๆ นำงไม่ค่อยสร้ำงศัตรูกับผู้ใด

เท่ำไร แต่บ่อยครั้งนำงกต็กเป็นเป้ำเกลยีดชงัโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่วนหนึ่งเพรำะ

ควำมโปรดปรำนจำกพระบดิำ และฐำนะที่เป็นพี่สำวขององค์ชำยหก ผูม้โีอกำส

ได้รบัต�ำแหน่งรชัทำยำทมำกกว่ำผู้ใด

“ต่อไปเป็นภำพวำดของปรมำจำรย์โขว อย่ำงที่ทุกท่ำนได้ทรำบกันด ี

หลำยปีมำนี้ปรมำจำรย์โขววำดภำพน้อยมำก ไม่แน่ว่ำภำพนี้อำจเป็นภำพ

สุดท้ำยที่ท่ำนปรมำจำรย์วำดออกมำกไ็ด้” หญงิงำมยิ้มเจ้ำเล่ห์ “รำคำประมูล

เริ่มที่หนึ่งหมื่นต�ำลึงทอง กำรเพิ่มเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งร้อยต�ำลึง

ทอง”

“หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย!”

“ถุย! เพิ่มแค่ร้อยเดยีว ตระกูลหลำนช่ำงตระหนี่ยิ่งนกั ข้ำเสนอหนึ่ง

หมื่นห้ำร้อยต�ำลงึทอง!”

“หนึ่งหมื่นหกร้อย”

“คนจำกหอเทียนฟูช่ำงเจ้ำเล่ห์ยิ่งนัก ใช้ค�ำพูดเช่นนั้นมำเพิ่มรำคำ

ประมูล!” คุณชำยด้ำนหลงัเอ่ยอย่ำงหวัเสยี

“พวกเขำจงใจแน่ๆ มใีครบ้ำงเล่ำไม่รู้ว่ำองค์หญงิห้ำโปรดปรำนภำพวำด

ของปรมำจำรย์โขวเป็นที่สุด”

“เจ้ำอย่ำหงุดหงดิไป ไม่ว่ำจะโรงประมูลไหนๆ กท็�ำเช่นนี้” คุณชำยหรง

ปรำมคนของตน ก่อนจะหันมำเอ่ยกับเฟิ่งซี “องค์หญิงอย่ำทรงกังวลไปเลย 

พ่ะย่ะค่ะ ไม่ว่ำอย่ำงไรภำพวำดนั้นกต็้องเป็นของพระองค์”
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“หนึ่งหมื่นแปดร้อยต�ำลงึทอง!” ข้ำรบัใช้ตดิตำมคุณชำยหรงตะโกนรำคำ

ประมูลออกไป

“สองหมื่น” คนผู้หนึ่งเอ่ยสวนขึ้นมำทนัที

“คุณชำยหรงอย่ำประมูลแทนข้ำเลย ข้ำเองก็มีเงินเก็บอยู่บ้ำง” จะติด

อะไรกต็ดิไป หำกตดิบุญคุณคงยำกจะชดใช้ “สองหมื่นสำมร้อยต�ำลงึทอง”

ผู้มีตำหน่อยเมื่อเห็นว่ำผู ้เอ่ยเป็นใครก็ละทิ้งควำมตั้งใจทันที นั่น 

องค์หญงิห้ำเชยีวนะ! องค์หญงิที่ฮ่องเต้โปรดปรำน รกัใคร่ประดุจไข่มุกล�้ำค่ำ

ในอุ้งมอื คนฉลำดย่อมรู้ว่ำไม่ควรล่วงเกนินำงโดยเด็ดขำด แต่แน่นอนใช่ว่ำ 

ผู้มเีงนิเหล่ำนี้จะฉลำดไปเสยีทุกคน

พลนัมเีสยีงคนผู้หนึ่งตะโกนออกมำ

“สองหมื่นสี่ร้อย!” ข้ำงกำยเขำมคีุณหนูวยัเยำว์ผู้หนึ่งนั่งอยู่

“นั่นคอืผูใ้ด” เฟ่ิงหยวนหนัไปถำมคณุชำยหรง นำงแย่งของกบัพี่สำวเขำ 

เอำควำมกล้ำมำจำกที่ใดกัน หำกพี่สำวของเขำไม่สั่งสอนนำงเกรงว่ำพระบิดำ

จะลงมอืเอง

“เป็นคุณหนูหลำนพ่ะย่ะค่ะ นำงเป็นสหำยสนทิกบัองค์หญงิสี่”

“อ้อ ที่แท้กส็ุนขัรบัใช้ตวัหนึ่ง”

“ไม่ต้องสนใจนำงมำกหรอก สองหมื่นเจด็ร้อยต�ำลงึทอง!” เฟ่ิงซกีน็บัถอื

ในควำมกล้ำของนำงอยู ่แต่กอ็ยำกรูว่้ำควำมกล้ำหรอืเงนิในถุงของคุณหนูหลำน

สิ่งใดจะมำกไปกว่ำกนั

“สองหมื่นแปดร้อย”

“เหน็ได้ชดัว่ำนำงมปัีญญำเพิ่มเงนิแค่ทลีะร้อย ดหูน้ำนำงสพิี่หญงิ ดจูะ

ไม่ไหวแล้วนะ” เฟิ่งหยวนหวัเรำะเยำะ

“สำมหมื่นต�ำลงึทอง”

เฟิ่งซีเอนหลังพิงเก้ำอี้อย่ำงเกียจคร้ำน นี่เป็นขีดจ�ำกัดสุดท้ำยของนำง 

หำกคณุหนหูลำนยงัเพิ่มรำคำอกี นำงกจ็ะหยดุ รำคำภำพนี้ควรหยดุที่สำมหมื่น 

หำกประมูลเกินกว่ำนี้ นอกจำกไม่รวยจริงยังต้องโง่ด้วยถึงจะท�ำได้ อย่ำงไร
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ทรัพย์สินของนำงก็มีจ�ำกัด หำกใช้พร�่ำเพรื่อก็จะตกเป็นเป้ำนิ่งให้ผู้อื่นมำ

ถำกถำงได้

“สำมหมื่นหนึ่งร้อยต�ำลงึทอง!” คณุหนหูลำนตะโกนออกมำด้วยตนเอง 

เงยหน้ำขึ้นมำสบตำกบัเฟิ่งซอีย่ำงท้ำทำย

เฟิ่งซีลุกขึ้นอย่ำงแช่มช้ำ ท่วงท่ำแฝงไปด้วยเสน่ห์เกินเด็กสิบเอ็ดขวบ

ทั่วไป รอยยิ้มงดงำมปรำกฏบนดวงหน้ำงำม “สุภำพชนย่อมไม่แย่งของรกักบั

ผู้อื่น คุณหนูหลำนชื่นชอบภำพวำดของปรมำจำรย์โขวถงึเพยีงนี้ ข้ำเฟิ่งซกีจ็ะ

ยอมถอยให้หนึ่งก้ำว”

รอยยิ้มได้ใจของคณุหนหูลำนเลอืนหำย หน้ำซดีลงทนัท ีแม้สกลุหลำน

จะเป็นสกุลที่มหีน้ำมตีำสกุลหนึ่งในเมอืงหลวง แต่นำงกไ็ม่ได้มทีรพัย์สนิเป็น

ของตวัเองมำกถงึเพยีงนั้น หน�ำซ�้ำยิ่งมำใช้เงนิมำกมำยภำยในวนัเดยีว คงจะ

ต้องถูกผู้อำวุโสในตระกูลต�ำหนเิป็นแน่

ไหนว่ำองค์หญิงห้ำเลื่อมใสปรมำจำรย์โขวมำกไง เหตุใดแค่สำมหมื่น

หนึ่งร้อยต�ำลงึทองกถ็อยเสยีแล้ว ไม่นะ นำงเพยีงต้องกำรให้องค์หญงิประสบ

ควำมล�ำบำกมำกหน่อย ไม่ได้ต้องกำรให้เรื่องเป็นเช่นนี้!

“สำมหมื่นหนึ่งร้อยต�ำลงึทองครั้งที่หนึ่ง”

ไม่นะ!

“สำมหมื่นหนึ่งร้อยต�ำลงึทองครั้งที่สอง”

ใครกไ็ด้ช่วยเอ่ยออกมำท!ี

“สำมหมื่นหนึ่งร้อยต�ำลงึทองครั้งที่สำม จบกำรประมูลภำพวำดปรมำ-

จำรย์โขว ต่อไปเป็น...”

“ขอแสดงควำมยนิดกีบัคุณหนูหลำนด้วย” เฟิ่งซยีิ้มหวำน

คุณหนูสกุลหลำนเห็นรอยยิ้มนั้นก็รู้สึกเหมือนขำไร้เรี่ยวแรงโดยพลัน 

ยำมนี้ข้ำรบัใช้ข้ำงกำยเร่งรบีกลบัตระกลูเพื่อน�ำเงนิมำจ่ำยให้หอเทยีนฟ ูไม่รูว่้ำ

เมื่อกลบัจวนไปแล้วนำงจะต้องเผชญิอะไรบ้ำง
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เฟิ่งซีกลับวังหลวงด้วยจิตใจเบิกบาน แม้ไม่ได้ภาพวาดปรมาจารย์ 

โขวกลับมำ แต่ก็ได้กลั่นแกล้งสุนัขรับใช้พี่สี่ เป็นกำรขัดแข้งขัดขำกุ้ยเฟยไป 

ในตัว จะไม่ให้นำงดีใจได้อย่ำงไร เฟิ่งซีแยกตัวไปเปลี่ยนชุดแล้วจึงไปยัง

ต�ำหนกัของพระมำรดำ

ภำยในห้อง พระบิดำมีพระพักตร์เย็นชำ พระมำรดำท�ำหน้ำโศกเศร้ำ 

อีกด้ำน น้องชำยของนำงก�ำลังจิบชำอย่ำงใจเย็น ที่พื้นมีหัวหน้ำรำชองครักษ์

นั่งตวัสั่นสะท้ำนด้วยควำมหวำดกลวั ถ้วยน�้ำชำตกแตกเพรำะแรงโทสะ ไม่ต้อง

ถำมกรู้็ว่ำผูใ้ดเป็นคนท�ำ อำรมณ์แตกต่ำงกนัสดุขั้วเช่นนี้เฟ่ิงซเีหน็จนชนิตำแล้ว

ฮ่องเต้เหน็ธดิำสุดที่รกัเดนิเข้ำมำกม็พีระพกัตร์อ่อนโยนขึ้นสำมส่วน

“ไม่วำ่จะด้วยวธิไีหนกต้็องหำตวัสำรเลวชั่วช้ำนั่นมำให้ได้! ออกไปเสยี”

“กระหม่อมจะตรวจสอบอย่ำงสุดควำมสำมำรถแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ  

ฝ่ำบำททรงวำงพระทยั กระหม่อมขอทลูลำ” ก่อนจำกไปกไ็ม่ลมืที่จะหนัไปมอง

องค์หญิงห้ำด้วยควำมซำบซึ้ง เกรงว่ำในแว่นแคว้นนี้นอกจำกเสียนเฟยที่ 

ทรงรกัถนอมแล้ว กย็งัมอีงค์หญงิห้ำกบัองค์ชำยหกเท่ำนั้นที่ท�ำให้ฮ่องเต้คลำย

โทสะ ในคนเหล่ำนี้องค์หญงิห้ำมคีวำมสำมำรถมำกที่สุด

เฟิ่งซีไม่รู้ว่ำในสำยตำหัวหน้ำรำชองครักษ์ นำงได้กลำยเป็นเทพแห่ง 

โชคลำภไปแล้ว นำงเดินเข้ำไปนั่งแทรกกลำงระหว่ำงพระบิดำกับพระมำรดำ 

ก่อนจะหนัไปยิ้มประจบผู้สูงศกัดิ์

“เสดจ็พ่อ วนันี้หม่อมฉนัตั้งใจเรยีนกบัรำชครูมำกเลยเพคะ”

“พ่อรู้ว่ำเจ้ำเป็นเดก็ด”ี ในบรรดำองค์หญงิทั้งหมดเขำภูมใิจในตวัเฟิ่งซี

มำกที่สุด นำงทั้งงดงำมน่ำรกั และยงัเฉลยีวฉลำด มำรยำทเป็นเลศิ “เจ้ำเลี้ยง

เฟิ่งซมีำได้ดจีรงิๆ”

“หำใช่เพรำะหม่อมฉันผู้เดียวเสียหน่อย เฟิ่งซีเป็นเด็กดีเช่นนี้ก็เพรำะ

ฝ่ำบำทด้วยนะเพคะ” เหลียนเสียนเฟยกล่ำวด้วยรอยยิ้ม ร่ำงกำยของนำง

อ่อนแอจึงท�ำให้มีลูกยำก เป็นสนมคนโปรดของฮ่องเต้มำนำนหลำยปีก็ไม่มี

วี่แวว ไม่คิดเลยว่ำพอได้โอกำสสวรรค์กลับประทำนครรภ์คู่หงส์มังกรที่แสน



22
วิญญูชนจอมปลอม

หำยำกมำให้ ท�ำเอำฮ่องเต้ภำคภูมใิจเป็นที่สุด

“เจ้ำนี่นะ”

เขำเอื้อมไปกุมมือสนมรัก เห็นนำงเป็นเช่นนี้ทีไรก็มักรู้สึกผิดทุกท ี

เพรำะหญงิคนรกัมชีำตกิ�ำเนดิธรรมดำ เขำจงึมอบได้เพยีงต�ำแหน่งเสยีนเฟย

ให้นำง

“หยวนเอ๋อร์ เจ้ำไม่ต้องกลวัไป พ่อจะต้องทวงควำมยุตธิรรมให้เจ้ำแน่”

“ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะ”

เฟ่ิงซกีบัเฟ่ิงหยวนสบตำส่งสญัญำณกนัในใจก่อนขอตวัออกไป ปล่อย

ให้คูร่กัแสดงควำมรกัต่อกนัให้เตม็ที่ ไม่ว่ำจะผ่ำนไปกี่ปี สำยน�้ำแห้งขอด หมิะ

หลอมละลำย ควำมรกัของพระบดิำกบัพระมำรดำกไ็ม่เสื่อมคลำยไป

ควำมรกัหรอื... นำงไม่เชื่อถอืมำตั้งนำนแล้ว ควำมรกัของพระบดิำกบั

พระมำรดำกไ็ม่ได้บรสิทุธิ์อย่ำงที่ผูอ้ื่นคดิกนั มผีลประโยชน์เข้ำมำเกี่ยวข้องอยู่

หลำยส่วน พระบดิำได้ควำมสบำยใจ ไม่ต้องกงัวลว่ำประยูรญำตฝ่ิำยภรรยำ

จะก�ำเรบิเสบิสำน พระมำรดำได้อ�ำนำจ ใช้ชวีติอย่ำงหรูหรำ

“ข้ำไม่เหน็ว่ำเจ้ำจะเหมอืนคนที่ถกูลอบสงัหำรจนแทบเอำตวัไม่รอดเลย”

“โอ้ กำรแสดงของข้ำยงัไม่ดพีอหรอื” เฟิ่งหยวนหยอกเย้ำ ประสำนมอื

ให้พี่สำวรำวกับเคำรพเลื่อมใสเสียเต็มประดำ “ท�ำให้เทพแห่งกำรแสดงต้อง

หวัเรำะเยำะแล้ว”

เฟ่ิงซแีค่นเสยีงฮ ึก่อนจะเปลี่ยนหวัข้อสนทนำ “เจ้ำคดิว่ำเป็นฝีมอืผูใ้ด”

“ไม่รู”้ เดก็ชำยส่ำยหน้ำ เขำเป็นองค์ชำย เป็นที่โปรดปรำนของพระบดิำ

มำกที่สดุ ทั้งยงัฉำยแววอจัฉรยิะตั้งแต่ยงัเดก็ ศตัรทูี่มุง่หมำยเอำชวีติเขำมมีำก

ยิ่งกว่ำต้นไม้ในอทุยำนหลวงอกี “เดำไปกเ็สยีเวลำ ไม่สูก้�ำจดัให้รำบเสยีทเีดยีว

กพ็อ”

เฟิ่งซีพยักหน้ำพลำงกล่ำวอย่ำงจนใจ “สนมพวกนั้นก็เหลือเกินจริงๆ 

ฮองเฮำเพิ่งสวรรคตไปได้ไม่ถงึเดอืน กร็บีร้อนก�ำจดัเจ้ำกนัแล้ว”

“คณุสมบตัสิ�ำคญัของผู้จะได้เป็นฮองเฮำนอกจำกคณุธรรม ชำตกิ�ำเนดิ 
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ยงัมพีระโอรสด้วย ผูม้สีทิธิ์แย่งชงิกม็แีค่กุย้เฟย เต๋อเฟย และเสดจ็แม่เท่ำนั้น”

“จะว่ำไปแล้วอกีครึ่งเดอืนกจ็ะถงึวนัเปิดสวรรค์ เกรงว่ำวนันั้นพี่รองกบั

พี่สำมจะต้องกลบัมำทดสอบพลงัเป็นแน่” เฟิ่งซเีตอืน นำงเป็นเพยีงสตรยีงัไม่ 

เท่ำไรหรอก แต่ถ้ำผลกำรทดสอบของน้องชำยออกมำไม่ด ีคงถูกผู้คนเหยยีบ

ย�่ำจมดนิเป็นแน่

วันเปิดสวรรค์คือวันที่คลื่นจำกพระจันทร์และพระอำทิตย์จะส่งมำยัง

ดินแดนผำนกู่มำกกว่ำปกติ ในวันนั้นจะเป็นวันฟ้ำเปิดไร้เมฆำ ว่ำกันว่ำเป็น 

วนัที่ดนิแดนมนษุย์ได้ใกล้ชดิกบัสวรรค์มำกที่สดุ เหมำะสมที่จะท�ำพธิทีดสอบ

และกระตุ้นพลังคนรุ่นเยำว์ให้ตื่นขึ้น ผู้ที่สำมำรถทดสอบได้จะต้องมีอำยุสิบ

ถงึสบิห้ำปี

เป็นวันส�ำคัญที่สำมำรถตัดสินชะตำชีวิตคนผู้หนึ่งว่ำจะเป็นมังกร คน

ธรรมดำ หรอืขยะที่ไม่อำจฝึกปรอืพลงัชิ้นหนึ่ง

“พี่หญงิอย่ำห่วงเลย พรสวรรค์ของข้ำกบัท่ำนไม่มทีำงสำมญั”

“ดูเหมอืนเจ้ำจะมั่นใจเหลอืเกนินะ” เฟิ่งซไีม่กงัวลเรื่องผลกำรทดสอบ

ของตนเท่ำไรนัก ต่อให้ผลออกมำว่ำนำงเป็นขยะ นำงก็จะพลิกชะตำด้วย 

ตนเอง

“ลขิติฟ้ำไม่สู้ลขิติคน ผู้มพีระคุณของข้ำกล่ำวไว้เช่นนั้น”

“เจ้ำเชื่อฟังเขำถงึเพยีงนี้ คุณชำยผู้นั้นเป็นเทพเซยีนมำจำกไหนหรอื”

“มำจำกตะวนัออก”

ตะวนัออก... ตะวนัออก ตงฟำง แดนเทวะโอสถ!

ถงึกบัเป็นแดนเทวะโอสถ!

“เป็นคนจำกแดนศกัดิ์สทิธิ์หรอื!”

“ไม่บอก” เฟิ่งหยวนยิ้ม ก่อนเดนิเอำมอืไพล่หลงัจำกไปอย่ำงอำรมณ์ดี

“เฟิ่งหยวน!”
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หอเทยีนฟเูป็นโรงประมลูอนัดบัหนึ่ง มด้ีวยกนัทั้งหมดสี่ชั้นไม่นบัรวม

ชั้นใต้ดนิ ชั้นหนึ่งกบัชั้นสองเป็นโรงประมูล ชั้นสำมเป็นห้องเกบ็ของธรรมดำ 

ส่วนชั้นใต้ดนิไว้เกบ็ของล�้ำค่ำหำยำก ภำยในมคี่ำยกลกบัดกัมำกมำยไว้ก�ำจดั

ผูบ้กุรกุ และชั้นสี่เป็นห้องรบัรองส�ำหรบัคนใหญ่คนโตผู้อยู่เบื้องหลงัโรงประมูล

ในห้องที่หรูหรำใหญ่โตมิด้อยกว่ำห้องในวังหลวง มีคุณชำยผู้หนึ่ง 

ครอบครองไว้แต่เพยีงผู้เดยีว

“ไปน�ำกระดำษ หมกึ และกล่องสขีองข้ำมำ”

ครู่เดยีวของทั้งหมดกม็ำวำงตรงหน้ำเรยีบร้อย

“คุณชำยจะวำดภำพหรอืขอรบั” ชำยชุดด�ำผู้หนึ่งถำม เขำเป็นองครกัษ์

เงำคอยอำรกัขำควำมปลอดภยัให้คุณชำยมำตลอดทำง

“องค์หญิงน้อยผู้นั้นอยำกได้ภำพของปรมำจำรย์โขวมำกไม่ใช่หรือ” 

เซยีวเย่กดรอยยิ้มมุมปำก



สอง
ยื่นหน้ำมำจะไม่ให้ตบได้อย่ำงไร

ชีวิตประจ�าวันขององค์หญิงก็ไม่มีอะไรมาก ตื่นเช้าไปแสดงความ

กตญัญตู่อเสดจ็ย่ำ ไปเรยีนมำรยำทกบันำงก�ำนลัชั้นสงู เข้ำเรยีนกบัรำชครรู่วม

กบัคุณหนูคุณชำยตระกูลใหญ่ หลงัจำกนั้นกว็่ำง ใครใคร่ท�ำสิ่งใดกท็�ำ รอจน

ผ่ำนพธิทีดสอบพลงัไปชวีติคงไม่ได้เรยีบง่ำยเช่นนี้อกีแล้ว

ภำยในหอสมุดหลวงมีแต่ควำมเงียบสงบ เฟิ่งซีนั่งเก้ำอี้ริมหน้ำต่ำง 

แสงแดดสำดส่องลงมำกระทบร่ำงเดก็น้อยดูงดงำมเลอืนรำงรำวกบัเทพธดิำ

“องค์หญงิ มขี่ำวใหญ่เพคะ!”

“ในหอสมุดมอินุญำตให้เสยีงดงั”

“หม่อมฉนัผดิไปแล้วเพคะ” นำงก�ำนลัคนสนทิคุกเข่ำลงส�ำนกึผดิ เพรำะ

ควำมตื่นเต้นท�ำให้นำงลืมเรื่องมำรยำทไปเสียสนิท ดีที่คนในหอสมุดหลวงมี

ไม่มำก หำไม่แล้วองค์หญิงจะต้องตกเป็นเป้ำถูกนินทำว่ำอบรมข้ำรับใช้ไม่ดี

เป็นแน่

“มเีรื่องอะไร” เฟิ่งซถีำมพลำงเปิดต�ำรำหน้ำถดัไป นำงตั้งใจว่ำจะต้อง

อ่ำนต�ำรำสำมเล่มนี้ให้จบก่อนพธิทีดสอบพลงั

“เมื่อวำนใต้เท้ำหลำนให้คนหอบตั๋วเงนิไปจ่ำยค่ำภำพวำดปรมำจำรย์โขว
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มำเพคะ พระองค์ลองทำยสวิ่ำจำกนั้นเกดิอะไรขึ้น”

“ไม่ตดัเบี้ยหวดักค็งเป็นกกับรเิวณ”

“ตัดเบี้ยหวัดครึ่งปีกับกักบริเวณเจ็ดวันเพคะ นอกจำกนี้ยังให้เขียน

หนงัสอืยอมรบัผดิถงึพระองค์ด้วย”

โอ้ ถงึกบัตดัเบี้ยหวดัครึ่งปี ใต้เท้ำหลำนช่ำงโหดร้ำยกบับุตรสำวยิ่งนกั 

ส�ำหรับสตรีฟุ้งเฟ้อใช้เงินเป็นเบี้ยอย่ำงคุณหนูหลำนคงแค้นใจแย่ คนผู้นั้น

เกลียดชังนำงถึงเพียงนี้ อีกทั้งยังถูกให้เขียนหนังสือขอโทษ เกรงว่ำก่อนพิธี

ทดสอบพลงั คณุหนหูลำนจะต้องกระอกัเลอืดตำยเพรำะควำมแค้นไปเสยีก่อน

“น่ำเหน็ใจนำงยิ่งนกั”

“นำงตั้งใจจะหกัหน้ำพระองค์ชดัๆ เหตุใดพระองค์ต้องเหน็ใจนำงด้วย

เล่ำเพคะ”

บำงทเีฟิ่งซกีแ็อบคดิว่ำนำงก�ำนลัผู้นี้กช็่ำงโง่งมเหลอืทน แต่เพรำะนำง

เป็นเช่นนี้ ใสซื่อ ไร้เล่ห์เหลี่ยม ไม่มพีษิมภียั จงรกัภกัด ีเฟิ่งซจีงึยงัเกบ็นำง

เอำไว้ข้ำงกำย

“นำงก�ำนลัที่น่ำรกัเช่นนี้เหตุใดถงึได้มำรบัใช้พี่สำวข้ำได้”

เสียงคุ้นเคยดังขึ้น เฟิ่งหยวนในชุดสีฟ้ำสดใสปักลำยมังกรสี่เล็บด้วย

ด้ำยสีทองที่แขนเสื้อเดินเข้ำมำ ด้ำนข้ำงมีคุณชำยเซียวเย่ที่ยังคงสวมชุดสีด�ำ

แบบเดยีวกบัเมื่อวำนเดนิตำมมำด้วย

“เพรำะข้ำเองกน็่ำรกั”

“อุบ๊! พี่หญงิอย่ำพดูค�ำนี้ออกมำดกีว่ำ ข้ำคดิแล้วรูส้กึอยำกจะอำเจยีน”

ดูส!ิ มนี้องชำยที่ไหนพูดกบัพี่สำวเช่นนี้บ้ำง

“คุณชำยเซยีวเย่” เฟิ่งซหีนัไปกล่ำวทกัทำยอกีฝ่ำย

“คำรวะองค์หญงิห้ำพ่ะย่ะค่ะ วนันี้ยงัคงสริโิฉมงดงำมเหมอืนเคย”

เกี้ยวนำงหรอื!

“พอดเีสดจ็พ่ออยำกเจอพี่เซยีว ข้ำเลยพำเขำเข้ำวงั พอเสรจ็แล้วจงึพำ

เดนิดูรอบๆ” เฟิ่งหยวนชี้แจง เขำไม่รู้อะไรทั้งนั้น ไม่รู้ว่ำเซยีวเย่แสดงท่ำทำง
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เหมอืนก�ำลงัเกี้ยวพี่สำวตนด้วย!

“กระหม่อมไม่เคยมำที่แคว้นเฟิ่ง ให้องค์หญงิต้องหวัเรำะแล้ว”

แน่ละ คนจำกแดนศกัดิ์สทิธิ์จะมำยงัหกแคว้นที่ยำกจนข้นแค้นไปท�ำไม 

อีกอย่ำง... หำกให้จัดอันดับควำมแข็งแกร่งของหกแคว้น แคว้นเฟิ่งจัดเป็น

แคว้นอนัดบัสอง ห่ำงไกลจำกแคว้นอนัดบัหนึ่งอกีหลำยก้ำว ควำมเป็นอยู่ของ

ผู้คนในแคว้นกช็่ำงยำกล�ำบำกยิ่งกว่ำ

“แคว้นเฟิ่งขึ้นชื่อว่ำเป็นดินแดนแห่งบ่อน�้ำพุร้อน ไม่สู้คุณชำยลองไป 

ที่ป่ำมรกต ที่นั่นมพีระรำชวงัฤดูร้อนอยู่ ภำยในมบี่อน�้ำพุร้อนงดงำมแปลกตำ

มำกมำย”

ชื่อแคว้นล้วนสอดคล้องกบัภูมศิำสตร์และผู้คน ‘เฟิ่ง’ มำจำกเฟิ่งหวง 

แคว้นเฟิ่งบูชำและนับถือเทพเฟิ่งหวงเป็นเทพปกปักรักษำแคว้น ภูมิศำสตร์

เป็นภเูขำไฟ มทีั้งภเูขำไฟที่ยงัปะทอุยูแ่ละภูเขำไฟที่ดบัสนทิ แม้จะอนัตรำย แต่

ข้อดกีค็อืภเูขำไฟจะน�ำพำควำมอดุมสมบรูณ์มำให้ทกุครั้งหลงัจำกปะท ุรำษฎร

มกัขึ้นไปเกบ็ดนิภูเขำไฟมำท�ำกำรเพำะปลูก พชืพรรณเจรญิงอกงำมด ีคนใน

แคว้นเฟิ่งเมื่อถูกปลุกสำยเลอืดแล้วจะเป็นธำตุไฟเป็นส่วนใหญ่

“เช่นนั้นกระหม่อมจะต้องลองไปเยอืนสกัครั้งแล้ว”

“ข้ำกับพี่หญิงก็ไม่ได้ไปที่นั่นนำนแล้ว ไม่สู้พวกเรำสำมคนไปพักผ่อน

ด้วยกนัดหีรอืไม่” เฟิ่งหยวนเอ่ยปำกชวน “หำกน�ำชื่อพี่เซยีวไปอ้ำง เสดจ็พ่อ

จะต้องทรงอนุญำตแน่”

“เจ้ำเพิ่งถูกลอบสงัหำรมำ เสดจ็พ่อจะปล่อยเจ้ำไปหรอื”

“นอกจำกอกีฝ่ำยเป็นผู้สูงส่งระดบัสนี�้ำเงนิขึ้นไป หำกพี่เซยีวอยู่ด้วยก็

ไม่มใีครท�ำอนัตรำยข้ำได้แม้แต่ปลำยเส้นผม”

หมำยควำมว่ำเขำฝึกตนอยู่ในระดับสีเขียวแล้วสิ ปลุกพลังได้แค่ห้ำปี

แต่กลบัไต่มำถงึระดบันี้ ช่ำงเป็นอจัฉรยิะที่น่ำตกใจจรงิๆ ขนำดพระบดิำยงัตดิ

อยู่ในผู้ฝึกตนระดบัสเีขยีว เพิ่งทะลวงเป็นระดบัสนี�้ำเงนิเมื่อไม่กี่วนัมำนี้เอง

บำงคนประเดี๋ยวกเ็ลื่อนระดบั บำงคนใช้เวลำหลำยปี นอกจำกขึ้นอยู่
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กบักำรหมั่นฝึกฝนแล้ว พรสวรรค์กเ็ป็นสิ่งส�ำคญั ในแคว้นอนัดบัสอง ผู้ฝึก

ตนระดบัสนี�้ำเงนินบันิ้วแล้วกม็เีพยีงไม่กี่คน

“เจ้ำไปทูลเสดจ็พ่อเองกแ็ล้วกนั ข้ำไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วย”

“หึๆ  แน่อยู่แล้ว วนันี้พวกเรำไปเที่ยวเล่นนอกวงัหลวงดหีรอืไม่ ข้ำจะ

พำพี่เซยีวไปล่องทะเลสำบซเียว่” เหน็พี่สำวเงยีบไปเฟ่ิงหยวนกเ็ข้ำไปออดอ้อน 

“พี่หญิง พวกเรำถูกจับแยกกันตั้งแต่อำยุแปดขวบ ทุกๆ ครึ่งปีกว่ำข้ำจะได้

ออกจำกป่ำกลบัมำหำท่ำน ท่ำนไม่รกัข้ำแล้วหรอื”

ไหน! ใครว่ำตวัเองไม่เชี่ยวชำญกำรแสดงไง!

เมื่อเหน็น้องชำยเป็นเช่นนี้ ต่อให้ใจแขง็เพยีงใดเฟ่ิงซกีม็อิำจปฏเิสธเขำ

ลง เฟ่ิงหยวนเป็นที่ต้องตำของปรมำจำรย์แห่งแคว้นเฟ่ิง พระบดิำจงึส่งเขำออก

ไปอยูก่บัท่ำนปรมำจำรย์นบัตั้งแต่นั้น แม้นำนทจีะได้พบหน้ำ แต่ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงพี่น้องกย็งัคงเหนยีวแน่น

เฟิ่งซหีลบัตำลงพลำงพยกัหน้ำช้ำๆ

รถม้าหรูหราลากด้วยม้าสี่ตัวแล่นออกจากวังหลวง มีราชองครักษ์

ท่ำทำงดดุนัคอยอำรกัขำ ผูค้นที่สญัจรไปมำตำมท้องถนนต่ำงหลบทำงให้ทนัท ี

รอจนรถม้ำแล่นผ่ำนไปจึงเกิดเสียงกระซิบกระซำบคำดเดำถึงสถำนะผู้อยู ่

ด้ำนใน เพรำะใกล้ถงึพธิทีดสอบพลงั หลำยวนัมำนี้คนใหญ่คนโตในวงัหลวง

จงึวิ่งเข้ำออกเป็นว่ำเล่น

“ที่รมิทะเลสำบซเียว่มเีหลำอำหำรอยู่ รสชำตดิอีย่ำบอกใครเชยีว วนันี้

พวกเรำกนิข้ำวที่นั่นดกีว่ำ”

“เจ้ำแอบไปกนิมำตอนไหน”

องค์หญงิองค์ชำยอย่ำงพวกนำงใช่ว่ำจะออกจำกวงัหลวงได้ตำมใจชอบ 

ทั้งเหตุผลเพรำะเรื่องควำมปลอดภัยและกำรสร้ำงควำมยุ่งยำกให้ผู้คน เนื่อง 

จำกต้องมีองครักษ์ติดตำมสำมสิบนำยขึ้นไปจึงท�ำให้กำรสัญจรติดขัด แต่ละ

คนมสีทิธิ์ออกมำข้ำงนอกได้เพยีงเจด็ครั้งต่อเดอืน ไม่กี่วนัมำนี้ใช้สทิธิ์ไปแล้ว
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สองครั้ง เมื่อต้นเดอืนกใ็ช้ไปแล้วหนึ่งครั้ง เหลอืเพยีงแค่สี่ครั้งเท่ำนั้น

เฟิ่งหยวนนำนๆ ทจีงึกลบัมำเมอืงหลวง กลบัมำแต่ละครั้งเขำกไ็ม่เคย

ออกไปไหน จะเอำเวลำใดไปชมิอำหำรรสเลศิ

“ก่อนกลบัวงักม็เีถลไถลบ้ำง” เฟิ่งหยวนสำรภำพ

“กลบัไปข้ำจะฟ้องเสดจ็พ่อ คอยดูส!ิ”

เสยีงหวัเรำะเบำๆ เรยีกสตสิองพี่น้องกลบัมำ เซยีวเย่ยิ้มตำหย ีนยัน์ตำ

ทอประกำยอ่อนโยน “ขอองค์หญงิองค์ชำยโปรดอภยัให้กระหม่อมด้วย ทั้งสอง 

พระองค์ช่ำงเป็นคู่พี่น้องที่รกัใคร่กลมเกลยีวกนัยิ่งนกั”

“พวกเรำมีกันแค่นี้ก็เลยต้องรักกันเข้ำไว้” นำงไม่นับพวกพี่ชำยพี่สำว

และเหล่ำน้องๆ ต่ำงแม่พวกนั้นร่วมด้วยหรอก คนที่พร้อมจอ้งจะแทงข้ำงหลงั

ทุกครั้งที่เผลอ “คุณชำยเซยีวเย่กม็พีี่น้องเหมอืนกนัหรอื”

“เรยีกกระหม่อมว่ำพี่เซยีวเหมอืนองค์ชำยหกกไ็ด้พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อม

เป็นเพยีงบตุรคนหนึ่งในบตุรมำกมำยของบดิำเท่ำนั้น” หำกเขำตำยไปคนผู้นั้น

กค็งไม่รู้สกึอะไร เซยีวเย่มองไปยงัที่ไกลแสนไกล ดวงตำคู่งำมหม่นหมองลง

เลก็น้อย ก่อนจะกลบัคนืมำอย่ำงรวดเรว็

“พี่เซยีวมนี้องสำวที่น่ำรกัอย่ำงข้ำแล้วอย่ำงไรเล่ำ”

“โถ น้องสำวที่น่ำรกัอนัใด พี่เซยีวอย่ำหลงค�ำลวงของนำงนะ!”

“ข้ำน่ำรกักว่ำเจ้ำกแ็ล้วกนั”

เพรำะตอ้งแสร้งเป็นเดก็นำนไปหน่อย นำนวนัเลยตดินสิยัไปแลว้ หำก

นบัรวมอำยเุก่ำแล้วตอนนี้นำงอำยเุหยยีบพนัปีเข้ำไปแล้ว คนอำยพุนัปีมำเถยีง

กบัเดก็สบิเอด็ขวบช่ำงน่ำขำยหน้ำนกั

ทะเลสำบซีเยว่เป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ที่สุดในแคว้นเฟิ่ง ครอบคลุม

พื้นที่ถงึห้ำเมอืงรวมเมอืงหลวง เป็นสถำนที่สญัจรทำงน�้ำของผูค้น สำยลมเยน็ๆ 

พดัผ่ำนผวิน�้ำมำกระทบร่ำง ก่อให้เกดิควำมรู้สกึสบำยตวั ต้นกกรมิฝั่งไหวไป

ตำมกระแสลม

มจัฉำแหวกว่ำยเล่นน�้ำ สกุณำส่งเสยีงร้อง บ้ำงกม็เีสยีงตะโกนดงัแว่ว
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มำจำกที่ไกลๆ

“ที่นี่ช่ำงสงบนัก” เฟิ่งซีก้ำวออกไปด้ำนหน้ำ หลับตำลงดื่มด�่ำกับ

บรรยำกำศ

นำงแทบไม่เคยออกนอกก�ำแพงเมืองอันสูงใหญ่มำก่อน หำกได้จิบชำ

พลำงอ่ำนหนงัสอื ชมววิทวิทศัน์ คงมคีวำมสุขคล้ำยเทพเซยีนเลยทเีดยีว

ควำมปรำรถนำที่จะเป็นอสิระเพิ่มมำกขึ้น หลงัจำกทดสอบพลงันำงจะ

เร่งฝึกตน เมื่อมพีลงัเพยีงพอที่จะคุ้มครองตวัเองกจ็ะออกเดนิทำงไปทั่วใต้หล้ำ 

ชำติแรกเพรำะภำระอันหนักอึ้งท�ำให้ไม่สำมำรถท�ำตำมใจปรำรถนำ มำชำตินี้

นำงจะใช้ชวีติตำมที่ตนต้องกำร

“เงยีบสงบจรงิๆ”

“พี่เซยีว พี่หญงิ ตรงนั้นมทีำงเดนิทอดยำวไปยงัศำลำกลำงน�้ำ พวกเรำ

ไปเล่นที่นั่นกนัเถดิ” เฟิ่งหยวนชี้ไปที่ศำลำกลำงน�้ำ

อำจเพรำะยงัเป็นช่วงกลำงวนัศำลำกลำงน�้ำจงึไร้ผูค้น บทสนทนำด�ำเนนิ

ไป เริ่มจำกเรื่องของตวัเองจนไปสู่ทศันคต ิควำมรู้ ประสบกำรณ์ เฟิ่งซพีบว่ำ

พี่เซยีวคนนี้ช่ำงมคีวำมคดิต่ำงๆ คล้ำยกบันำงยิ่งนกั

“บรเิวณนั้นก�ำลงัก่อสร้ำงสิ่งใดอยู่หรอื”

“พวกเขำก�ำลังสร้ำงสะพำนเพื่อให้คนเข้ำไปร่วมพิธีทดสอบพลังที่เกำะ

กลำงน�้ำ ที่นั่นเป็นที่ประดิษฐำนขนปีกของเทพเฟิ่งหวง พวกเรำจึงไปท�ำพิธ ี

ที่นั่น” เฟิง่ซเีคยไปท�ำพธิอียูค่รั้งหนึ่ง ยำมนั้นพี่หญงิใหญท่ดสอบพลงัเป็นธำตุ

ไฟคูไ่ม้ที่แสนหำยำก “พี่หญงิใหญ่ของข้ำเป็นศษิย์ที่แดนเทวะโอสถ คดิว่ำท่ำน

น่ำจะรู้จกั”

เซยีวเย่หุบยิ้มแล้วพยกัหน้ำอย่ำงชื่นชม “ปิดบงัองค์หญงิไม่ได้จรงิๆ”

“นอกจำกไม่บอกแซ่ กำรกระท�ำของท่ำนก็ไม่เคยปิดบังเลยต่ำงหำก” 

เฟิ่งซปีฏเิสธ “หำกให้เดำ แซ่ของท่ำนสมควรเป็นแซ่ตงฟำง”

ตงฟำงเป็นสกุลที่ปกครองแดนเทวะโอสถมำหลำยชั่วอำยุคน

“องค์หญงิช่ำงสำยตำเฉยีบแหลมยิ่งนกั”
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“ทะ...ท่ำนแซ่ตงฟำงจริงหรือพี่เซียว!” เฟิ่งหยวนทรำบดีว่ำแซ่ตงฟำง

หมำยถึงสิ่งใด หนึ่งในสี่สกุลทรงอ�ำนำจ ผู้ปกครองแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สำมำรถ 

น�ำมอืปิดแผ่นฟ้ำ เขย่ำปฐพไีด้

“ที่ข้ำไม่บอกแซ่กเ็พรำะเกรงว่ำเจ้ำจะเป็นเช่นนี้” เมื่อควำมจรงิเปิดเผย

ตงฟำงเซยีวเย่กไ็ด้แต่ถอนหำยใจ แล้วหนัมำใช้ค�ำสำมญักบัคนทั้งสอง ไม่ง่ำย

เลยกว่ำจะเจอสหำยที่จริงใจ สุดท้ำยพอบอกแซ่ บ้ำงก็เคำรพกันจนอึดอัด  

บ้ำงก็ประจบหำผลประโยชน์ “ท�ำตัวตำมสบำยเหมือนเดิมเถิด ข้ำชอบที่เจ้ำ 

เป็นกนัเองกบัข้ำมำกกว่ำ”

“ขอรบัพี่เซยีว”

โอ้ เขำช่ำงดวงดียิ่งนัก ถูกลอบสังหำรจนเกือบเอำชีวิตไม่รอด ก็ได ้

ผู้สูงส่งเข้ำช่วยเหลอื จนได้สนทิกนัเป็นพี่น้อง หำกเรื่องนี้แพร่ออกไป เขำจะ

ต้องเป็นคนที่น่ำอจิฉำที่สุดในปฐพี

“พี่หญงิใหญ่ของพวกเจ้ำยำมนี้เป็นศษิย์สำยนอกล�ำดบัต้นๆ เลยละ อกี

ไม่นำนคงได้เป็นศษิย์สำยในแล้ว”

“นำงช่ำงมีฝีมือนัก” เฟิ่งซียิ้มอย่ำงมีเลศนัย ค�ำว่ำ ‘ฝีมือ’ ตีควำมได้

หลำยแง่

พี่หญิงใหญ่ผู้นั้นนิสัยไม่ต่ำงจำกเฟิ่งซีเท่ำไร เสแสร้ง แกล้งโง่ เพื่อ 

เอำชวีติรอดจำกเล่ห์กลวงัหลวง ชวีตินำงย�่ำแย่กว่ำตรงที่พระมำรดำสิ้นไปตั้งแต่

เยำว์วยั และไม่เป็นที่โปรดปรำน แต่พอวนัทดสอบพลงักลบัเปลี่ยนชะตำชวีติ 

จำกนกกระจอกกลำยเป็นหงส์ฟ้ำ

“วันทดสอบพลังจะมีคนจำกแดนศักดิ์สิทธิ์ออกมำสอดส่องโลก

ภำยนอก หำกผูใ้ดมคีวำมสำมำรถพวกเขำกจ็ะพำกลบัไปด้วย” ตงฟำงเซยีวเย่

เอ่ย “ควำมจริงครำวนี้ข้ำออกมำตำมหำสมุนไพรบำงอย่ำงเท่ำนั้น แต่เพรำะ

พวกเจ้ำ ข้ำจะอยู่ที่นี่จนจบงำนทดสอบกแ็ล้วกนั”

“คุณชำย หำกท�ำเช่นนี้เกรงว่ำท่ำนประมุขจะต�ำหนิท่ำนนะขอรับ” คน 

ผู้หนึ่งปรำกฏกำยขึ้นมำท่ำมกลำงควำมว่ำงเปล่ำเอ่ยเตอืน เฟิ่งหยวนสะดุ้งจน
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ตวัโยน

คนระดบันี้ย่อมมอีงครกัษ์เงำคอยอำรกัขำอยู่แล้ว

“เขำไม่เคยไม่ต�ำหนขิ้ำหรอก เรื่องนี้ข้ำจดักำรเอง เจ้ำไม่ต้องยุ่ง” เดก็

หนุ่มบอกปัดอย่ำงไม่ใส่ใจ

“ขอรบั”

คนผู้นั้นประสำนมอืแล้วเร้นกำยหำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย

“ว้ำว นี่มันวิชำพรำงตัวระดับสุดยอด!” เฟิ่งหยวนกล่ำวอย่ำงตื่นเต้น 

อำจำรย์ของตนที่เป็นยอดยุทธ์ก็ใช้วิชำนี้เช่นกัน พอลองสังเกตดูแล้วเหมือน

กนัแทบไม่มผีดิเพี้ยน หรอืว่ำอำจำรย์กเ็ป็นหนึ่งในผู้สูงส่งของแดนเทวะโอสถ

“วชิำเช่นนี้รอพวกเจ้ำฝึกฝนถงึระดบัสเีขยีวกจ็ะท�ำได้เอง”

“ข้ำจะขยนัฝึกฝนให้มำกๆ”

พวกเขาเคลื่อนย้ายขบวนไปยงัเหลาอาหารที่เฟิ่งหยวนแนะน�า เฟิ่งซี

พบว่ำรสชำตอิร่อยกว่ำที่คำด เทยีบเท่ำกบัอำหำรในวงัหลวงได้เลย สมแล้วที่

เจ้ำคนเรื่องมำกกบักำรกนิอย่ำงเฟิ่งหยวนคุยโวไว้นกัหนำ

ไม่คำดคดิว่ำขณะที่เดนิออกจำกเหลำอำหำรจะบงัเอญิเจอกบัคู่แค้น

เมอืงหลวงดูจะเลก็ไปหน่อยแล้วกระมงั

“คำรวะพี่สี่”

“บังเอิญจริงที่ได้เจอคุณชำยเซียวที่นี่” เฟิ่งหวั่นเซียงหันไปทักทำย

คุณชำยชุดด�ำที่ตนต้องใจมำตั้งแต่เมื่อวำน ทันทีที่สำยสืบแจ้งว่ำน้องๆ พำ

คุณชำยเซยีวออกมำเที่ยวเล่น นำงกร็บีตำมมำทนัท ี เสยีดำยที่นำงใช้เวลำกบั

กำรเปลี่ยนชุดนำนไปจนท�ำให้เหลอืเวลำอยู่กบัคุณชำยน้อยลง

เฟิ่งซีกับเฟิ่งหยวนไม่คิดว่ำตัวเองจะโดนเมินถึงเพียงนี้ คนหนึ่งยิ้ม 

มุมปำก อกีคนกลอกตำ

“องค์หญิงสี่” ตงฟำงเซียวเย่ประสำนมือเล็กน้อย หลังของเขำยังคง

เหยยีดตรงอย่ำงหยิ่งทะนง
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“ช่ำงบงัอำจนกั! เหตุใดไม่เคำรพองค์หญงิ!”

“ได้ยนิว่ำเขำมำเมอืงหลวงพร้อมองค์ชำยหก พวกคนแถบชนบทกห็ยำบ

กระด้ำงไม่รู้ควำมเช่นนี้แหละ”

เฟิ่งซพีอใจที่จะได้เหน็หำยนะของผู้อื่น คนจำกรำชวงศ์ไม่มคีนโง่ พี่สี่

เองก็มีสติปัญญำดีไม่น้อย เสียดำยมีสหำยสมองหมูชอบยุยงท�ำให้เสียเรื่อง 

อยู่เรื่อย

มำจำกชนบทหรอื เทยีบกบัแดนศกัดิ์สทิธิ์แล้วแคว้นเฟิ่งนั้นเป็นชนบท

ของจรงิ

“คุณชำยเซยีวโปรดให้อภยัแก่ควำมไร้มำรยำทของสหำยข้ำด้วย”

“เช่นนั้นองค์หญิงทรงอบรมมำรยำทของสหำยท่ำนให้มำกกว่ำนี้ด้วย” 

ดวงตำคมกระบี่กวำดมองรำวกับกลุ่มคนตรงหน้ำเป็นมดปลวกที่ไม่ควรค่ำ 

แก่กำรสนใจ “หำกเกบ็ปำกไม่ได้เช่นนี้ เกรงว่ำสกัวนัคงไปล่วงเกนิผู้สูงส่งเข้ำ”

เหล่ำคุณหนูคุณชำยด้ำนหลงัถลงึตำใส่อย่ำงแค้นเคอืง

“ขอบคุณคุณชำยที่ชี้แนะ”

“องค์หญงิห้ำ เหตใุดพระองค์จงึต้องรงัแกน้องสำวของกระหม่อมด้วย!”

หรอืว่ำโชคดขีองนำงใช้ไปเมื่อวำนจนหมด วนันี้จงึโชคร้ำยเจอศตัรูถงึ

สองคน เฟิ่งซยีิ้มเยำะ “เหตุใดคุณชำยหลำนจงึไม่อยู่ปลอบโยนน้องสำวเล่ำ”

ดนิแดนผำนกูไ่ม่เคร่งครดัเรื่องกำรเคำรพรำชวงศ์มำกนกั ทกุคนเคำรพ

ผู้ที่มีควำมแข็งแกร่ง แล้วบังเอิญว่ำในแคว้นเฟิ่งนั้นรำชวงศ์แข็งแกร่งที่สุด  

พระบิดำของนำงก็เป็นผู้เยี่ยมยุทธ์คนหนึ่ง ยังไม่รวมเสด็จปู่และผู้อำวุโส 

คนอื่นๆ ที่ปิดด่ำนฝึกตนที่ต�ำหนกัในวงัหลวงอกี

“เห็นนำงอยำกได้ภำพวำดปรมำจำรย์โขว ข้ำก็เลยไม่แย่งชิงด้วย”  

เฟิ่งซกีล่ำวซ�้ำ

“หำกพระองค์ใจดจีรงิ เช่นนั้นพระองค์ควรหยุดแก่งแย่งกบันำงตั้งแต่

แรกแล้วไม่ใชห่รอื เหตใุดต้องป่ันรำคำขึ้นไปสงูถงึเพยีงนั้นก่อนแลว้ค่อยหยดุ

เล่ำ” คุณชำยหลำนก�ำมือแน่น “หรือว่ำเห็นพวกเรำเป็นเพียงรำษฎรธรรมดำ
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เลยจะทรงรงัแกกนัอย่ำงไรกไ็ด้”

เสยีงของคณุชำยหลำนไม่เบำเลย ครูเ่ดยีวกด็งึดดูควำมสนใจมำกมำย

“จรงิด้วยน้องห้ำ อย่ำงไรเสยีเจ้ำควรไปขอโทษคุณหนูหลำน” เฟ่ิงหวั่น-

เซยีงกล่ำวสมทบ ส�ำหรบัน้องห้ำผู้นี้นำงไม่มคีวำมรู้สกึดีๆ  ให้

เฟิ่งซกี้มหน้ำ น�้ำตำไหลรนิหยดลงเป็นวงบนพื้น

“พี่หญงิ! พี่หญงิอย่ำร้องไห้ส”ิ เฟิ่งหยวนรบีเข้ำไปปลอบพี่สำวคนงำม

ที่บดันี้ยนืร้องไห้โดยไม่สนใจภำพลกัษณ์ “พี่หญงิ ข้ำรูว่้ำท่ำนเสยีใจที่ไม่ได้ภำพ

วำดของปรมำจำรย์โขว แต่ท่ำนอย่ำได้ร้องไห้เลย ประเดี๋ยวข้ำจะกลับไปทูล

เสดจ็พ่อให้เสำะหำมำให้ท่ำน”

“ขะ...ข้ำเพียงเสียใจ ทั้งๆ ที่ข้ำยอมตัดใจยกให้คุณหนูหลำนแล้ว  

เหตุใดถึงต้องมำบีบคั้นข้ำ” เฟิ่งซีปำดน�้ำตำ นำงเพียงร้องไห้ออกมำเงียบๆ  

ไม่ได้โวยวำย ท่ำทำงบอบบำงแต่กลับแสร้งท�ำเป็นเข้มแข็งเช่นนี้ ไม่ว่ำผู้ใด 

ได้เหน็กต็้องรู้สกึปวดใจ

“โอ้! เป็นเพยีงแค่บุตรชำยตระกูลขุนนำง แต่จะมำบงัคบัให้องค์หญงิ

ไปขอโทษ เจ้ำใหญ่มำจำกไหนกนัเชยีว” เฟ่ิงหยวนตวำดด้วยควำมกรำดเกรี้ยว 

“ตระกูลหลำนของพวกเจ้ำคดิว่ำตวัเองเป็นรำชวงศ์หรอือย่ำงไร!”

“องค์ชำยอย่ำใส่ร้ำยกนัสพิ่ะย่ะค่ะ!”

คณุชำยหลำนรูว่้ำจำกเหตแุย่งชงิภำพวำดธรรมดำ พอหลดุออกจำกปำก

องค์ชำยหกแล้วจะกลำยเป็นเรื่องใหญ่เสี่ยงเป็นกบฏได้ ต้องโทษควำมมุทะลุ

ของตัวเองที่คิดว่ำองค์หญิงห้ำกับองค์ชำยหกมีเสียงสนับสนุนจำกขุนนำง 

ไม่มำก คดิว่ำคนที่มนีสิยัสบำยๆ ไม่วำงอ�ำนำจจะเป็นพวกรงัแกได้ง่ำยๆ

กระโจนขึ้นหลงัเสอืมำแล้ว หำกกระโดดลงตอนนี้ย่อมมแีต่บำดเจบ็

“คณุชำยหลำน ท่ำนรูห้รอืไม่ว่ำข้ำเลื่อมใสปรมำจำรย์โขวมำก” เฟ่ิงซก้ีำว

ออกมำปกป้องน้องชำย ใบหน้ำที่เลอะครำบน�้ำตำขัดแย้งกับสำยตำที่ไม่ยอม

แพ้

เมื่อคนถกูรงัแกลกุขึ้นมำป้องกนัตวั ในสำยตำผูค้นย่อมเป็นสิ่งที่สมควร
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“เรื่องนี้...” คุณชำยหลำนอึ้งไป

เรื่องนี้รู้ดีในหมู่ชนชั้นสูงอยู่แล้ว เมื่อปีก่อนรำชส�ำนักจัดงำนประลอง 

สี่ศำสตร์ให้แก่คนรุ่นเยำว์ ฮ่องเต้จะพระรำชทำนตำมค�ำขอหนึ่งอย่ำงให้ผู้ชนะ 

องค์หญงิห้ำเป็นผู้ชนะด้ำนกำรวำดภำพ นำงบอกว่ำเลื่อมใสปรมำจำรย์โขวมำ

นำนจงึขอภำพวำดปรมำจำรย์โขว ปีนั้นเขำกอ็ยู่ที่นั่นด้วย จะปฏเิสธกค็งไม่ได้

“เช่นนั้นข้ำขอถำม สิ่งของที่อยำกได้ ท่ำนจะพยำยำมประมูลมำให้ได ้

หรอืไม่”

“ข้ำ...” คุณชำยหลำนกัดฟันแน่น ถ้ำตอบว่ำต้องประมูลมำให้ได้ก็น่ำ

ขำยหน้ำ หำกตอบว่ำไม่กจ็ะต้องโดนองค์ชำยหกเสยีดสเีป็นแน่

“คุณชำยหลำนช่ำงเปิดหูเปิดตำข้ำจริง ผู้ชนะกำรประมูลมำเรียกร้อง

ค�ำขอโทษจำกผู้แพ้” ตงฟำงเซยีวเย่ที่ยนืเงยีบมำนำนเอ่ยส�ำทบั

“คุณชำยท่ำนนี้กล่ำวได้ถูกต้อง”

“สกุลหลำนหน้ำไม่อำย!”

อะไรกัน เขำมำเพื่อรังแกคนไม่ใช่หรือ เหตุใดยำมนี้เขำจึงโดนรังแก 

แต่เพยีงผู้เดยีวเล่ำ!

เฟิ่งซกี้มหน้ำลงอ�ำพรำงรอยยิ้มเจ้ำเล่ห์

ยื่นหน้ำมำขนำดนี้ จะไม่ให้ตบได้อย่ำงไร!



สำม
ภำพฝันจำกอดีต

อากาศหนาวเย็นผิดแปลกจากสภาพอากาศแคว้นเฟิ่งปลุกเฟิ่งซีตื่น

จำกห้วงนิทรำ สิ่งที่อยู่ตรงหน้ำหำใช่เตียงนอนนุ่มสบำย แต่เป็นทุ่งหิมะ 

ขำวโพลนกว้ำงใหญ่สุดลกูหลูกูตำที่คุน้เคย นำงเคยเหน็ฉำกนี้มำนบัครั้งไม่ถ้วน

ในควำมฝัน พูดให้ถูกคอืจำกควำมทรงจ�ำในชำตกิ่อน

เฟ่ิงซเีริ่มรูส้กึว่ำตนไม่ใช่คนในยคุนี้ตั้งแต่เมื่อห้ำปีก่อน ก่อนจะเสรจ็สิ้น

พิธีทดสอบพลัง ทันใดนั้นก็บังเกิดลมกระโชกแรง ท้องฟ้ำแปรปรวนเข้ำขั้น

วิกฤติ สำยฟ้ำฟำดลงมำสำยแล้วสำยเล่ำ ติดต่อกันยำวนำนถึงหนึ่งก้ำนธูป 

จงึจะสงบ แต่ไม่มผีู้ใดคำดคดิว่ำสำยฟ้ำสำยสุดท้ำยจะผ่ำลงมำ

องค์หญิงผู้หนึ่งเห็นประกำยสำยฟ้ำเส้นเล็กพุ่งมำทำงตนอย่ำงรวดเร็ว 

แต่กห็ลบหลกีไม่พ้น นบัแต่นั้นกเ็ริ่มฝันประหลำดอยูบ่่อยครั้ง ภำพในห้วงฝัน

นั้นแจ่มชัดสมจริงรำวกับมิใช่ภำพมำยำ กระทั่งไปค้นหำในหอต�ำรำหลวงก ็

พบว่ำทุกอย่ำงที่เหน็ในฝันล้วนเป็นเรื่องที่เกดิขึ้นจรงิเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อน

ควำมทรงจ�ำที่ฟื้นคืนมำเป็นช่วงๆ จนนำงไม่สำมำรถปะติดปะต่อเข้ำ

ด้วยกนัได้

ช่ำงน่ำหงุดหงดิที่สุด
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“คราวนี้เป็นอะไรอกีล่ะ”

โฮก!

เสยีงค�ำรำมอนัน่ำสะพรงึดงัขึ้น

สตัว์อสรูล�ำตวัสขีำวล้วนกลมกลนืกบัหมิะ รปูร่ำงคล้ำยพยคัฆ์ทว่ำมเีขำ

คล้ำยมงักร ตวัโตรำวกบัภูเขำขนำดย่อมก�ำลงัไล่ตำมคนผู้หนึ่ง เฟิ่งซสีำวเท้ำ

เข้ำไปใกล้อย่ำงไม่เกรงกลวั ภำพฝันนี้มอิำจท�ำร้ำยนำงได้

สัตว์อสูรตัวนั้นก�ำลังไล่ตำมชำยหนุ่มผู้หนึ่งอย่ำงเอำเป็นเอำตำย นำง

มองเหน็ใบหน้ำชำยผู้นั้นไม่ชดัเนื่องจำกมหีมอกสำยหนึ่งมำบดบงั เขำพยำยำม

เอำชีวิตรอดอย่ำงสุดควำมสำมำรถ รีดเค้นประกำยอัสนีออกมำจำกกำยแล้ว

สะบดัไปที่สตัว์อสูร

อนัว่ำน�้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ สำยฟ้ำฟำดเกดิเป็นรอยแผลตื้นๆ บนผวิกำย 

สตัว์อสูรค�ำรำมอย่ำงโกรธเกรี้ยว ก่อนจะปล่อยพลงัแสงสฟี้ำออกมำจำกปำก

ขนำดคนไร้พลงัยุทธ์อย่ำงเฟิ่งซยีงัสมัผสัได้ถงึไอเยน็ยะเยอืกน่ำขนลุก

จำกแสงนั้น ชำยหนุ่มกย็่อมสมัผสัได้เช่นกนั ยำมที่พลงัแสงถูกปล่อยออกมำ

เขำกห็ลบัตำลงอย่ำงสิ้นหวงั

ทว่ำ...

ปัง!

พลังแสงที่แสนร้ำยกำจถูกปัดไปยังภูเขำหิมะที่อยู่ไกลออกไป เสียง

ระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว อำนุภำพร้ำยแรงของมันระเบิดภูเขำไปครึ่งลูกอย่ำง

ง่ำยดำย ผู้กระท�ำกำรอำจหำญถึงเพียงนี้กลับเป็นอิสตรีผู้หนึ่ง! นำงสวมชุด 

สีขำวถูกถักทออย่ำงประณีต ด้ำยสีทองที่ชำยกระโปรงและแขนเสื้อเปล่ง

ประกำย บง่บอกถงึสถำนะที่ไม่ธรรมดำของนำง สทีองตวัแทนแห่งพลงัอ�ำนำจ 

ไม่ใช่คนธรรมดำจะสวมได้ตำมอ�ำเภอใจ รูปลักษณ์คุ้นตำนี้ปรำกฏมำนับครั้ง 

ไม่ถ้วนในควำมฝัน

คนผู้นี้คอื ‘นำง’ ในชำตทิี่แล้ว

มรีะดบัพลงัสงูส่งมองเหยยีดได้ทั้งโลกหล้ำ ยอดฝีมอืผู้ครอบครองธำตุ
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น�้ำแขง็อนัแสนหำยำก

“เหตุใดเจ้าอสูรจงึมาท�าร้ายมนุษย์ผู้อ่อนแอด้วยเล่า”

“มนัผู้นั้นรุกล�้าเข้ามาท�าลายความสงบของข้าผู้สูงส่ง มนุษย์อย่างพวก

เจ้าคดิวา่ตวัเองทรงอ�านาจเหนอืเผ่าพนัธุอ์ื่นหรอือย่างไร!” เจ้ำอสูรอยูม่ำหลำย

พนัปีย่อมสำมำรถพูดภำษำมนุษย์ได้ มนัสมัผสัได้ถงึควำมแขง็แกร่งของสตรี

ตรงหน้ำจงึไม่กล้ำบุ่มบ่ำม

สตรนีำงนั้นหนักลบัไปมองชำยหนุม่ที่อยูด้่ำนหลงั “ขอโทษท่านเจ้าอสรู

เสยี”

“ข้าน้อยขอโทษที่เสยีมารยาทต่อเจ้าอสูร” ชำยหนุม่รบีกล่ำวขอโทษอย่ำง

ไม่อดิออด

“โทสะของข้าผูส้งูส่งระงบัไม่ได้ด้วยค�าขอโทษเพยีงประโยคเดยีวหรอก

นะ”

“จะต้องให้เราต่อสู้กนัก่อนหรอื ท่านถงึจะพอใจ” หญงิสำวกล่ำวอย่ำง

เยน็ชำ “แม้ข้าไม่มั่นใจว่าจะล้มท่านได้ แต่ถ้าท�าให้ท่านบาดเจบ็สาหสัย่อมมั่นใจ

เตม็สบิส่วน”

“...”

“ได้ยินว่ามีสัตว์อสูรหลายตัวหมายตาต�าแหน่งของท่าน ข้าเองก็ยินดี

ลงมอื หากได้เจ้าอสูรใหม่ที่เจรจากนัรู้เรื่อง”

ว้ำว นำงในชำตทิี่แล้วช่ำงห้ำวหำญเหลอืเกนิ! เฟิ่งซปีรบมอืให้

“เฮอะ! เจ้าหนุ่มหน้าเหมน็ดวงดนีกั” สตัว์อสูรแค่นหวัเรำะก่อนจะสะบดั

หำงกลบัไปยงัที่ที่มนัจำกมำ กำรระบำยโทสะกบัต�ำแหน่งเจำ้อสรูแลกกนัได้ไม่

คุ้มเสยี มนัจงึยอมจำกไปแต่โดยดี

“นายน้อยแดนเทวะโอสถมาท่องเที่ยวไกลถึงแดนเหนือ มีสิ่งใดจะให้

พวกเรารบัใช้หรอื”

แดนเทวะโอสถ! เหตุใดเป็นแดนเทวะโอสถอกีแล้ว

“อาจเป็นเพราะข้ามชีะตาต้องกบัท่านกระมงั ประมุขวงัเหมนัต์”
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จู่ๆ โลกพลันหมุน ภำพเบื้องหน้ำรำวกับถูกฉีกกระชำก ห้วงมิติเกิด 

บดิเบี้ยว เป็นสญัญำณบ่งบอกว่ำถงึเวลำที่นำงควรกลบัสู่ยุคสมยัที่จำกมำ

กำรเกดิใหม่พร้อมควำมทรงจ�ำชำตก่ิอน ไม่รูว่้ำเป็นเพรำะสวรรค์รกัใคร่

หรือชิงชังกันแน่ หำกชิงชังจริงเหตุใดจึงให้โอกำสนำงอีกครั้ง หำกรักใคร ่

เหตุใดจงึให้เหน็ควำมทรงจ�ำที่ยำกจะปะตดิปะต่อเช่นนี้

เฟิ่งซีลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบเพดานห้องที่คุ้นเคย ไล่สายตามองพู่

สชีมพูที่แขวนอยู่ด้ำนบน หูได้ยนิเสยีงร้องด้วยควำมยนิดขีองพระมำรดำและ

เหล่ำข้ำรบัใช้

“เสดจ็แม่ เกดิอะไรขึ้นหรอื”

“เจ้ำนอนพักก่อนเถิด” เสียนเฟยปำดน�้ำตำ ใครจะคิดว่ำยำมนำงตั้ง

ขบวนยืนส่งฮ่องเต้เสด็จไปท้องพระโรงตำมปกติ นำงก�ำนัลของธิดำจะรีบมำ

ทลูว่ำปลกุองค์หญงิไม่ตื่น “หมอหลวงยงัไม่มำอกีหรอื หรอืจะต้องให้ข้ำไปเชญิ

พวกเขำมำด้วยตวัเอง!”

“พระสนมโปรดทรงระงับโทสะก่อนเพคะ หำกพระองค์กริ้วมำกอำจ 

ส่งผลต่อสุขภำพ แล้วผู้ใดจะดูแลองค์หญงิเล่ำเพคะ”

“ใช่ ข้ำยังมีลูกที่ต้องดูแล” นำงอยู่อย่ำงสงบเสงี่ยมเจียมตัวตลอดมำ 

เพียงแค่ยึดพระทัยฮ่องเต้ไว้ เรื่องจับกลุ่มเล่นพรรคพวกแบบสนมขั้นเฟย 

คนอื่นๆ ล้วนไม่เคยท�ำ หำกนำงจิ้งจอกเหล่ำนั้นล�้ำเส้นมำยุ่งกบัลูกๆ ของนำง 

นำงคงต้องมีกำรเอำคืนบ้ำง “เสี่ยวเกำ เจ้ำรีบไปทูลฮ่องเต้ถึงอำกำรป่วยของ

องค์หญงิห้ำ”

บญัชลีอบสงัหำรลกูหกครำวที่แล้วยงัไม่ช�ำระ หำกหำตวัผูอ้ยูเ่บื้องหลงั

ได้เมื่อไร นำงจะท�ำให้คนผู้นั้นรู้ว่ำกำรอยู่มสิู้ตำยเป็นอย่ำงไร!

“พ่ะย่ะค่ะพระสนม” ขนัทวียักลำงคนเร่งจำกไปอย่ำง ‘ตื่นตระหนก’
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ผ่านไปไม่นานคนจากส�านักหมอหลวงก็มาถึง พวกเขาก้มหน้าลงไม่

กล้ำสบตำสนมผูไ้ด้รบัควำมโปรดปรำนต่อเนื่องมำหลำยปี พวกเขำได้รบัค�ำสั่ง

จำกกุย้เฟยที่ถอืครองตรำหงส์ชั่วครำวว่ำ หำกเสยีนเฟยเรยีกใช้ให้ลลีำเสยีหน่อย 

พวกเขำเป็นข้ำรับใช้ตัวเล็กๆ ไหนเลยจะกล้ำขัดค�ำสั่งกุ้ยเฟยผู้เป็นใหญ่ ณ 

ขณะนี้

“เร่งตรวจอำกำรองค์หญงิเถดิ”

“พ่ะย่ะค่ะ”

พวกเขำเร่งตรวจชพีจรขององค์หญงิ จงึพบว่ำนำงมอีำกำรปกตดิทีกุอย่ำง 

ยกเว้นเพยีงชพีจรที่เต้นเรว็กว่ำปกตไิปบ้ำง น่ำจะเกดิจำกกำรได้รบัควำมตระหนก 

และท่ำทำงอ่อนเพลยีจำกกำรพกัผ่อนไม่เพยีงพอ

“ชว่งนี้องค์หญงิได้รบัควำมตระหนกจนท�ำให้พกัผ่อนไม่เพยีงพอ พวก

กระหม่อมจะจดัยำกล่อมจติใจ...”

“ฝ่ำบำทเสดจ็...”

“ไฉเอ๋อร์ ซเีอ๋อร์เป็นอะไรไป” ฮ่องเต้ก้ำวเข้ำมำอย่ำงรบีร้อน เหน็ใบหน้ำ

งำมของธดิำซดีขำวกว่ำปกตกิร็ู้แล้วว่ำต้องเกดิเรื่องไม่ดขีึ้น

“ถวำยพระพรฝ่ำบำท / เสดจ็พ่อ”

“เหตุใดจงึลุกไปลุกมำอกี ยำมนี้เจ้ำไม่สบำย ไม่รกัชวีติของตวัเองแล้ว

หรอื” เขำนั่งลงที่ข้ำงเตยีง แล้วช่วยพยุงธดิำให้นอนลงอย่ำงทะนุถนอม ก่อน

จะตวดัสำยตำคมปรำดไปมองหมอหลวงสองคน “องค์หญงิห้ำเป็นอะไรไป”

เสียนเฟยเป็นผู้เล่ำให้ฟังว่ำเฟิ่งซีหลับลึกมำก ปลุกอยู่หลำยครั้งก็ไม่

ยอมตื่น เหงื่อผุดเตม็ใบหน้ำ มอีำกำรกระสบักระส่ำย กร็ู้ว่ำอำกำรธดิำไม่สู้ด ี

ด้วยเกรงว่ำหำกปล่อยไว้นำนจะเกิดอันตรำย จึงเร่งให้ขันทีไปที่ส�ำนักแพทย์

หลวง

ฝ่ำยหมอหลวงกลืนน�้ำลำยลงคออึกใหญ่ แล้วรีบกล่ำวรำยงำนอย่ำง

ละเอยีดตำมจรงิ

“ในวงัมอีะไรให้ตระหนกกนั”
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ค�ำต�ำหนนิี้ไม่ได้พุ่งเป้ำมำที่ธดิำสุดที่รกั แต่พุง่เป้ำไปที่คนลงมอื วงัหลวง

ควรเป็นสถำนที่ปลอดภัยที่สุด เขำเชื่อเช่นนี้เสมอมำจึงพยำยำมขจัดภัย

อนัตรำยในวงัหลงัเพื่อให้ลูกๆ ทุกคนเตบิโตได้อย่ำงปลอดภยั แต่บำงครั้งกม็ี

บำงเรื่องที่ไม่อำจควบคุมได้ เขำกห็ลบัตำข้ำงหนึ่งมำตลอด

แต่พอเรื่องเกดิกบัเฟิ่งซ ีเขำควรจะลมืตำทั้งสองได้แล้ว

“มผีู้ใดท�ำอะไรเจ้ำหรอืไม่”

“ไม่มเีพคะ ผู้ใดจะกล้ำท�ำอะไรหม่อมฉนั” เฟิ่งซหีลบตำ ปฏเิสธไม่เตม็

เสยีงนกั

ฮ่องเต้ขมวดพระขนง “แน่ใจหรอื”

นำงก้มหน้ำงุดไม่กล้ำตอบ

“เฟิ่งซี” เฟิ่งซือเทียนเอนกำยลูบศีรษะธิดำด้วยควำมรักใคร่ “เห็นเจ้ำ

เป็นเช่นนี้พ่อปวดใจยิ่งนกั”

“หม่อมฉนั...”

“พี่หญงิอย่ำอ�้ำอึ้งอยู่เลยพ่ะย่ะค่ะ ทูลเสดจ็พ่อไปตำมตรงเถดิ”

เฟ่ิงหยวนที่เพิ่งมำถงึคำรวะฮ่องเต้กบัเหลยีนเสยีนเฟยเตม็พธิกีำร เมื่อ

เหน็สำยตำร้องขอควำมช่วยเหลอืของพี่สำวที่มองมำกน็กึขบขนัในใจ ช่ำงเป็น

พี่สำวที่แย่จรงิๆ คดิจะเป็นคนดตี้องเป็นให้สุด เลยให้เขำรบับทเป็นองค์ชำย 

ขี้ฟ้องแทน เขำถอนหำยใจแล้วเริ่มเล่ำเรื่องทั้งหมดอย่ำงละเอยีด

“สกลุหลำนชกัจะเหมิเกรมิเกนิไปแล้ว!” สกลุหลำนเอำควำมกล้ำมำจำก

ไหนถงึได้รงัแกคนของรำชวงศ์ “ซเีอ๋อร์ พ่อจะทวงควำมยุตธิรรมให้เจ้ำเอง”

“เสด็จพ่อรบกวนให้หมอหลวงตรวจสอบสิ่งของภำยในห้องหม่อมฉัน

หน่อยได้หรอืไม่เพคะ” เฟิ่งซขีอร้อง สญัชำตญำณสมัผสัได้ถงึควำมผดิปกติ

ต่อให้ฝันถึงอดีต แต่นำงไม่เคยถูกปลุกแล้วไม่ตื่นมำก่อน น่ำกลัวว่ำ 

จะมคีนเล่นเล่ห์กบันำงแล้ว

ไม่คำดคดิว่ำจะพบเจอบำงอย่ำง

กลุ่มหมอหลวง นำงก�ำนัลขันทีนั่งคุกเข่ำที่พื้นต่ำงมีสีหน้ำซีดเผือด ผู้
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ขวญัอ่อนกต็วัสั่นสะท้ำนด้วยควำมหวำดกลวั ใครจะคดิเล่ำว่ำภำยในหอ้งธดิำ

คนโปรดของฮ่องเต้จะมสีิ่งของท�ำลำยผู้คน!

“ฝ่ำบำท นี่คอืพษิฝันสงบพ่ะย่ะค่ะ ชื่อมำจำกกำรกล่อมให้ผู้คนตดิอยู่

ให้ห้วงฝัน หำกได้รบัพษิตดิต่อกนันำนๆ ร่ำงกำยจะอ่อนเพลยีไร้เรี่ยวแรง มี

อำกำรหลับลึกและนำนกว่ำปกติ หำกได้รับพิษมำกเข้ำก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้” 

หวัหน้ำหมอหลวงก้มหน้ำไม่กล้ำมองพระพกัตร์ของฮ่องเต้กบัเสยีนเฟย “เมื่อ

ร่วมกับควำมกังวลใจขององค์หญิงจนเก็บไปฝันร้ำยจนชีพจรเต้นเร็ว พิษจึง

แพร่กระจำยเรว็ยิ่งขึ้น”

พิษฝันสงบเป็นพิษที่ออกฤทธิ์ช้ำ โดยทั่วไปไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่ 

มอืสงัหำร ทว่ำมข้ีอดคีอืสำมำรถสงัหำรคนได้อย่ำงไร้ร่องรอย ตรวจพบในร่ำงกำย 

ได้ยำก พษิจะค่อยๆ ท�ำให้ร่ำงกำยอ่อนเพลยีไร้เรี่ยวแรงลงเรื่อยๆ จนตำย

คนลงมือก็ช่ำงเจ้ำเล่ห์นัก หำกวำงในอำหำรหรือเสื้อผ้ำก็คงตรวจพบ 

ตั้งนำนแล้ว แต่นี่กลบัอำบลงบนผ้ำม่ำนคลมุเตยีง ผ้ำม่ำนเหล่ำนี้จะถูกท�ำควำม

สะอำดทุกครึ่งเดือน หำกปล่อยให้ถึงเวลำนั้นเกรงว่ำบนแผ่นดินนี้คงไม่มี 

องค์หญงิห้ำอยู่อกีแล้ว

“จำกควำมเหน็ของกระหม่อม พษินี้น่ำจะเพิ่งวำงได้ไม่นำนจงึยงัไม่ส่ง

ผลกระทบต่อพระวรกำยขององค์หญงิมำกนกัพ่ะย่ะค่ะ”

ฮ่องเต้ปัดถ้วยชำตกพื้น “ด!ี ฝ่ำยในนี่ช่ำงมเีล่ห์กลใหม่ๆ มำให้เรำชม

ตลอด ไปเชญิจวงกุ้ยเฟยมำ!”

ข่าวองค์หญงิห้าต้องพษิฝันสงบแพร่ไปทั่วต�าหนกัในแล้ว บรรยากาศ

อมึครมึปกคลุมไปทั่ว สนมคนอื่นๆ เริ่มเกบ็ตวัอยู่ในห้อง ท�ำตวัสงบเสงี่ยม

ด้วยกลวัว่ำตวัเองจะเป็นผู้รบัเครำะห์

ผู้ที่สบำยใจที่สุดในยำมนี้คอืเฟิ่งซ ีวนัๆ กว็ำดภำพอยู่ในห้อง ออกไป

เดนิเล่นในอุทยำนหลวงบ้ำง ได้รบัพระรำชทำนของจำกพระบดิำไม่ขำด สิ่งที่

น่ำเบื่ออย่ำงเดยีวคอืต้องกนิยำขบัพษิขมๆ และต้องฝังเขม็ทุกวนัเท่ำนั้น
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“สกุลหลำนได้รบัหน้ำที่ไปปรำบสตัว์อสูรพร้อมกบัแม่ทพัเฮ่อเพคะ”

“แม่ทัพเฮ่อจะต้องกดดันใต้เท้ำหลำนแน่ พวกเรำก็คอยชมเรื่องสนุก

อย่ำงเดยีวเถดิ”

ใต้เท้ำหลำนผูน้ั้นแม้จะถอืหำงฝ่ังจวงกุย้เฟย สนบัสนุนพี่รอง แต่กไ็ม่ใช่

คนเลวร้ำยอนัใด น่ำเสยีดำยที่ให้ก�ำเนดิบุตรไม่มสีมองทั้งคู่

“ได้ยินว่ำมีข้ำรับใช้ถูกโบยตำยไปหลำยคนแล้ว มีควำมคืบหน้ำบ้ำง 

หรอืไม่”

“ไม่มเีลยเพคะ” นำงก�ำนลัคนสนทิส่ำยหน้ำ สองมอืก�ำแน่น ถงึแม้นำง

จะเป็นคนโง่งมซื่อบื้อเหลือทน แต่ก็ไม่รู้สึกเห็นใจข้ำรับใช้ที่ถูกโบยตำยเหล่ำ

นั้น ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์สมควรโดนแล้ว สงสำรก็แต่องค์หญิงที่ต้องมำพลอย 

รบัเครำะห์ ซ�้ำยงัจบัมอืใครดมไม่ได้อกี

นำงช่ำงเป็นข้ำรบัใช้ที่แย่จรงิๆ ที่ปกป้องเจ้ำนำยไม่ได้

“เจ้ำอย่ำโทษตวัเองไปเลย”

“เพคะ” นำงก�ำนลัน้อยรบัค�ำ ก่อนจะยกถำดส�ำรบัไปเกบ็

เฟิ่งซีตวัดพู่กันด้วยท่ำทำงสงบนิ่ง บนกระดำษปรำกฏภำพสัตว์อสูรที่

เหน็ในควำมฝัน ทุ่งหมิะ ภูเขำครึ่งลูก และหนึ่งสตรหีนึ่งบุรุษ กระทั่งกระแส

ลม กำรเคลื่อนไหวถูกสรรค์สร้ำงออกมำรำวกบัภำพวำดมชีวีติจรงิๆ

นบัตั้งแต่วนันั้นนำงกไ็ม่ฝันเกี่ยวกบัอดตีอกีเลย

เทวะโอสถ วังเหมันต์ ล้วนเป็นสองในสี่แดนศักดิ์สิทธิ์ ที่หนึ่งอยู่ฝั่ง 

ตะวันออก อีกที่อยู่เหนือสุดของทวีป เก็บตัวปลีกวิเวกจำกผู้คน ทั้งสอง 

ดนิแดนไม่น่ำมำข้องเกี่ยวกนัได้ น่ำเสยีดำยที่ต�ำรำในแคว้นเฟ่ิงไม่มรีำยละเอยีด

เรื่องแดนศกัดิ์สทิธิ์เท่ำไร

“องค์หญงิ องค์ชำยหกพำคุณชำยเซยีวมำเข้ำเฝ้ำเพคะ”

“ให้พวกเขำเข้ำมำ” เฟิ่งซีตอบพลำงกลั้นใจดื่มยำขมๆ ลงไปอึกใหญ่ 

แล้วหนัไปทกัทำยผู้มำใหม่ “พี่เซยีวไม่ได้พบกนัเสยีนำนเลย”

“ข้ำเพิ่งได้ยนิว่ำเจ้ำต้องพษิจงึขอให้องค์ชำยหกพำมำเข้ำเฝ้ำ”
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“อำกำรไม่ได้ร้ำยแรงอนัใดหรอก หมอหลวงกถ็อนพษิออกไปมำกแล้ว”

“หำกเจ้ำไม่รงัเกยีจ ข้ำขอตรวจชพีจรหน่อยได้หรอืไม่”

“เอำส”ิ นำงยื่นท่อนแขนขำวผ่องออกไป

แดนเทวะโอสถเชี่ยวชำญกำรหลอมโอสถและวชิำแพทย์ ตงฟำงเซยีวเย่

เป็นถงึคณุชำยของแดนศกัดิ์สทิธิ์ สถำนะของเขำสงูส่งกว่ำนำงไม่รูต้ั้งเท่ำไร คน

ระดับนี้ไม่มีทำงมำคิดร้ำยต่อองค์หญิงแคว้นอันดับสองหรอก น�้ำใจของเขำ 

เฟิ่งซรีบัรู้ได้ด้วยใจ

“พษิอยู่ในระดบัไม่อนัตรำย” ตงฟำงเซยีวเย่ชกัมอืกลบั วำงขวดโอสถ

ลงตรงหน้ำ “นี่คือโอสถถอนพิษระดับปฐพีขั้นต�่ำ สำมำรถถอนพิษได้เกือบ 

ทุกชนดิ ยกเว้นเพยีงพษิที่อยู่ในขั้นสูงกว่ำ กนิวนัละหนึ่งครั้งก่อนเข้ำนอน”

“โอสถขวดนี้มมีูลค่ำมำกเกนิไป ข้ำรบัไว้ไม่ได้”

ตงฟำงเซยีวเย่ทั้งช่วยเหลอืน้องชำย และยงัจะมำช่วยเหลอืนำงอกี รูส้กึ

ว่ำพวกนำงชกัเอำเปรยีบเขำมำกเกนิไปแล้ว

“ของเหล่ำนี้ข้ำปรุงขึ้นมำเอง หำกอยำกได้กแ็ค่ปรุงขึ้นมำใหม่” ตงฟำง-

เซยีวเย่ยิ้มบำง ไม่ง่ำยเลยกว่ำเขำจะพบสหำยที่จรงิใจ “หวงัว่ำองค์หญงิจะไม่

รงัเกยีจ”

“บุญคุณของพี่เซยีว ข้ำเฟิ่งซยี่อมตอบแทนอย่ำงแน่นอน”

“ข้ำเฟิ่งหยวนกเ็ช่นกนั!” เฟิ่งหยวนกล่ำวอย่ำงหนกัแน่น

“น�้ำใจของพวกเจ้ำข้ำจะรบัไว้” ตงฟำงเซยีวเย่พยกัหน้ำ สองพี่น้องคู่นี้

ช่ำงนิสัยดีจริงๆ ไม่เสียแรงที่เขำมอบน�้ำใจให้ ก่อนจะหันกลับไปกล่ำวกับ 

องค์หญงิน้อย “องค์หญงิห้ำ ข้ำมสีิ่งของมำให้เจ้ำอกีอย่ำงหนึ่ง”

หอื? อะไรอกีล่ะ

ภำพวำดถูกน�ำออกมำจำกแหวนมิติ เป็นภำพทุ่งหิมะกว้ำงใหญ่คล้ำย 

คลึงกับภำพวำดของนำงหลำยส่วน ภำยในภำพมีเฟิ่งหวงสยำยปีกอยู่บน 

ฟำกฟ้ำ สแีดงโดดเด่นท่ำมกลำงทวิทศัน์สขีำวโพลน ขนปีกแต่ละเส้นช่ำงเหมอืน

กบัขนปีกที่ประดษิฐำนที่เกำะกลำงน�้ำ
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ลำยเส้นทรงพลังทว่ำกลับพลิ้วไหวดุจสำยน�้ำ ผู้ที่เลื่อมใสอย่ำงนำงจะ

จ�ำผดิไปได้อย่ำงไร

“พี่เซยีวนี่...”

นี่คอืภำพวำดของปรมำจำรย์โขว!

“พอดปีรมำจำรย์โขวตดิหนี้บุญคุณข้ำไว้ เขำจงึให้ภำพนี้ข้ำมำ ข้ำยกให้

เจ้ำ” ตงฟำงเซยีวเย่กล่ำวอย่ำงเรยีบง่ำย รำวกบัเขำมไิด้ยกภำพวำดที่มมีูลค่ำ

มหำศำลแต่เป็นเพยีงสิ่งของธรรมดำชิ้นหนึ่งให้

“พี่เซยีว ภำพนี้ข้ำรบัไว้ไม่ได้เดด็ขำด” เฟิ่งซปีฏเิสธเสยีงแขง็

ไหนจะโอสถถอนพษิ ไหนจะภำพวำดของปรมำจำรย์โขว หำกแปรมูลค่ำ

เป็นเงนิ นำงตดิเงนิเขำเกอืบล้ำนต�ำลงึแล้วกระมงั

“ได้ยนิว่ำเจ้ำเชี่ยวชำญกำรวำดภำพ เช่นนั้นน�ำภำพวำดของเจ้ำมำแลก

กนัเป็นอย่ำงไร”

เฟิ่งซรีู้ว่ำต่อให้ปฏเิสธ แต่เขำยนืกรำนเช่นนี้ สุดท้ำยกเ็ปลี่ยนตอนจบ

ไม่ได้อยู่ดี

“เช่นนั้นข้ำกข็อรบัไว้” นำงขอท�ำตวัหน้ำหนำสกัวนักแ็ล้วกนั หมุนกำย

ไปหยิบภำพที่หมึกยังไม่ทันแห้งดีส่งให้อีกฝ่ำย “นี่เป็นภำพที่ดีที่สุดที่ข้ำวำด

ออกมำได้ในยำมนี้ หวงัว่ำพี่เซยีวจะไม่รงัเกยีจ”

“ภำพวำดของเจ้ำ ข้ำจะไปรงัเกยีจได้อย่ำงไร”

นี่ก้ำวหน้ำถงึขั้นแลกของแทนใจแล้วหรอื... เฟิ่งหยวนคดิ

ตงฟำงเซยีวเย่ชื่นชมภำพวำดในใจ องคห์ญงิห้ำยงัเดก็อยูน่กั ข้อมอืจงึ

ยงัไม่แขง็แรงด ีวำดได้ลำยเส้นเข้มแขง็ถงึเพยีงนี้กน็ำ่ชื่นชมแลว้ แต่เดี๋ยวก่อน 

ทวิทศัน์นี้มนั!

เขำน�ำภำพทั้งสองมำเปรียบเทียบ พบว่ำนอกจำกสถำนที่ทั้งสองจะ

คล้ำยคลงึกนัถงึแปดเก้ำส่วนแล้ว สตัว์อสรูตวันี้คอืพยคัฆ์มงักรหมิะ สตัว์อสรู

ขั้นสงูที่สบืทอดสำยเลอืดมำจำกเผ่ำมงักร ในภำพวำดแฝงไปด้วยเรื่องรำวของ

บุรุษหนุ่มได้รบับำดเจบ็แล้วได้สตรแีขง็แกร่งผู้หนึ่งเข้ำช่วยเหลอื
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“พี่หญิง ข้ำว่ำท่ำนกับปรมำจำรย์โขวอำจมีจิตเชื่อมโยงกันก็เป็นได้”  

เฟิ่งหยวนมองเปรยีบเทยีบสองภำพ

เฟ่ิงซไีด้ยนิดงันั้นจงึพจิำรณำภำพทั้งสองดู กพ็บว่ำมจีดุคล้ำยคลงึหลำย

ส่วนทเีดยีว กระทั่งยอดเขำที่ถูกระเบดิยงัเหมอืนกนั ครุ่นคดิหลำยตลบกไ็ด้

เพยีงข้อสรุปเดยีวคอืควำมบงัเอญิ

กระแสบำงอย่ำงพลนัวิ่งผ่ำน ตงฟำงเซยีวเย่รู้สกึรำวกบัศรีษะจะระเบดิ

จนเซไปก้ำวหนึ่ง เขำกดัฟันอดทนไว้เพยีงครู่เดยีวอำกำรปวดกห็ำยไป

‘เกดิอะไรขึ้นกบัตวัข้ำกนัแน่...’

“พี่เซียว ท่ำนเป็นอะไรไป” เฟิ่งหยวนตรงเข้ำมำประคองเขำให้นั่งลง 

โดยมสีำยตำเป็นห่วงจำกเฟิ่งซมีองมำห่ำงๆ

“เพยีงปวดหวัเท่ำนั้น หำยแล้วละ”

เฟ่ิงซเีล่ำให้ทั้งสองฟังว่ำตวัเองฝันถงึเรื่องรำวแปลกประหลำดจงึถ่ำยทอด 

ควำมฝันออกมำเป็นภำพวำด ไม่คดิว่ำจะมสีถำนที่นี้อยู่จริง ส่วนปรมำจำรย ์

โขวกไ็ปเหน็สถำนที่นี้ด้วยตำตวัเองจงึวำดออกมำ

เฟิ่งหยวนพยกัหน้ำรบัฟังแล้วกป็ล่อยผ่ำน ด้วยคดิว่ำเรื่องนี้เป็นเพยีง

เรื่องบงัเอญิ

แต่ตงฟำงเซยีวเย่กลบัไม่คดิเช่นนั้น หลงัจำกเวลำล่วงเลยมำนำน เขำ

กข็อตวักลบัไปที่หอเทยีนฟู มองภำพวำดขององค์หญงิห้ำที่เอำใส่กรอบแขวน

ที่ฝำผนงั กลบัรู้สกึถงึบำงอย่ำงที่คุ้นเคย

ปรมำจำรย์โขวไม่เคยเหน็สถำนที่จรงิมำก่อนอย่ำงแน่นอน... หมำยถงึ

ในชำตนิี้นะ

รอยยิ้มเย้ยหยนัปรำกฏบนใบหน้ำหล่อเหลำ



สี่
องค์หญิงห้ำผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตำ

สดุท้ายเหตกุารณ์ลอบวางยาพษิองค์หญงิห้ากส็ลายไปกบัสายลม แม้

จะพบพิรุธมำกมำย แต่ก็สำวไปไม่ถึงผู้บงกำรใหญ่ ฮ่องเต้พิโรธหนักถึงขั้น

ลงโทษลดเบี้ยหวดัจวงกุย้เฟยหนึ่งปีเตม็ โทษฐำนดูแลวงัหลงัไม่ดจีนปล่อยให้

เกดิเหตุลอบสงัหำรองค์หญงิ

ทว่ำกพ็โิรธได้ไม่นำน เนื่องจำกมงีำนใหญ่กว่ำที่จะต้องเร่งสะสำง

วนัเปิดสวรรค์ใกล้เข้ำมำแล้ว!

ผูเ้ยำว์วยัสบิถงึสบิห้ำปีทั่วดนิแดนจติใจไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวั พวกเขำทั้ง

หวำดกลวัและรอคอยด้วยควำมหวงั จะสูงส่งหรอืตกอบัขึ้นอยูก่บัวนันี้วนัเดยีว

หลำยคนเก็บตัวอยู่ภำยในห้องเนื่องจำกกลัวว่ำจะเกิดควำมผิดพลำด 

แต่เฟิ่งซีกลับตรงข้ำม หลังจำกตรวจร่ำงกำยครั้งล่ำสุดก็พบว่ำพิษฝันสงบ 

สลำยไปหมดแล้ว จงึออกมำเดนิเล่นนอกต�ำหนกัได้อย่ำงสบำยใจ

วนัดีๆ  แบบนี้กลบัมำเจอมำรผจญจนท�ำให้เสยีเรื่อง!

ที่มุมทำงเดนิ องค์หญงิสี่ก�ำลงัด่ำทอตบตคีนผู้หนึ่งอยู่อย่ำงหยำบคำย 

กริยิำไม่คล้ำยเป็นองค์หญงิแห่งรำชสกุล เหมอืนหญงิสำวบ้ำนป่ำไร้กำรอบรม

สั่งสอนมำกกว่ำ นำงก�ำนัลผู้ติดตำมองค์หญิงสี่ยืนล้อมเป็นวงบดบังสำยตำ
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สอดรู้สอดเหน็จำกภำยนอก

“พี่สี่ก�ำลงัท�ำอะไรอยู่หรอืเพคะ” เฟิ่งซกี้ำวเข้ำไปพร้อมรอยยิ้ม

เหล่ำนำงก�ำนลัถอืดตี่ำงเปิดทำงให้ เผยให้เหน็ผู้โชคร้ำยที่อยู่ด้ำนใน

เดก็หญงิในชุดนำงก�ำนลัรุ่นรำวครำวเดยีวกบัพวกนำงก้มหน้ำร�่ำไห้ เม้ม

ปำกแน่น ไม่กล้ำส่งเสียงออกมำแม้แต่นิดเดียว ผมเผ้ำถูกจิกทึ้งไม่เป็นทรง 

ใบหน้ำเตม็ไปด้วยรอยช�้ำ หนกัหน่อยถงึขั้นมรีอยเลบ็ด้วยซ�้ำไป อกีด้ำนหนึ่ง

มนีำงก�ำนลัสำมสี่คนคุกเข่ำอยู่

“เจ้ำยุ่งอะไรด้วย” เฟิ่งหวั่นเซยีงกล่ำวอย่ำงไม่สบอำรมณ์

เพรำะว่ำคะแนนทดสอบควำมรู้ออกมำได้น้อยกว่ำเฟิ่งซีนำงเลยถูก

พระมำรดำต�ำหนิ ซ�้ำยังสั่งให้คุกเข่ำส�ำนึกผิดตั้งสองชั่วยำมจึงอำรมณ์ไม่ด ี

ระหว่ำงทำงมำเจอกับกลุ่มนำงก�ำนัลก�ำลังพูดคุยเรื่องรำวที่เกิดขึ้น นำงก�ำนัล 

ผูห้นึ่งกล่ำวชื่นชมน้องห้ำที่ตนไม่ชอบขึ้นมำ จงึเกดิบนัดำลโทสะพุง่เข้ำไปตบตี

คน

“ดูเหมือนว่ำกำรรังแกข้ำรับใช้จะเป็นงำนอดิเรกของพี่สี่” เฟิ่งซีกล่ำว

แดกดัน รังแกคนอ่อนแอไม่มีทำงสู้จะแน่สักแค่ไหนกันเชียว “ไม่สู้ให้ข้ำ

กรำบทูลเสดจ็พ่อเป็นอย่ำงไร”

“เจ้ำกล้ำ!”

“แน่นอนว่ำข้ำกล้ำ แล้วท่ำนล่ะกล้ำหรอืไม่”

เฟิ่งซีหำใช่วิญญูชนผู้ปกป้องควำมยุติธรรม นำงเพียงต้องกำรสร้ำง

ควำมยำกล�ำบำกให้พี่สี่เท่ำนั้น นอกจำกได้ควำมส�ำรำญแล้วยงัได้ชื่อเสยีง ท�ำ

แล้วมีแต่ได้ก�ำไรคุ้มเสียยิ่งกว่ำคุ้ม น่ำเสียดำยที่คนบำงคนไม่รู้ตัว ชอบเอำ 

ตวัเองมำเป็นหนิรองเท้ำให้นำงอยู่เรื่อย

เฟิ่งหวั่นเซยีงก�ำมอืแน่น แน่นอนว่ำนำงย่อมไม่กล้ำ ยำมนี้พระมำรดำ

เข้มงวดยิ่งนกั หำกนำงก่อเรื่องจนพระบดิำกริ้วคงไม่มทีำงออกหน้ำขอร้องให้ 

บำงครั้งนำงกอ็จิฉำเฟ่ิงซ ีนอกจำกเป็นที่รกัของพระบดิำแล้ว เหลยีนเสยีนเฟย

ผู้เป็นพระมำรดำยงัรกัใคร่ปกป้อง ส่วนนำงกบัพระมำรดำควำมสมัพนัธ์ไม่ได้
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ต่ำงจำกคนแปลกหน้ำเท่ำไร ยำมท�ำดกีเ็ข้ำมำชม ยำมผดิพลำดกไ็ร้ค�ำปลอบใจ

อจิฉำ

นำงอจิฉำน้องห้ำ!

“พวกเจ้ำไสหวัออกไปให้พ้นหน้ำข้ำ!”

“ขอบพระทยัเพคะ” นำงก�ำนลัสี่คนที่นั่งคุกเข่ำรบีลุกขึ้น

นำงก�ำนัลที่ถูกท�ำร้ำยลุกขึ้นยืนอย่ำงยำกล�ำบำก สหำยที่มำพร้อมกัน 

มิกล้ำเข้ำมำประคอง มิตรภำพในวังหลวงก็เท่ำนี้ นำงล่วงเกินองค์หญิงสี่  

จำกนี้ชวีติในวงัจะต้องประสบควำมยำกล�ำบำกเป็นแน่ แลว้ครอบครวัของนำง

ที่รออยู่ภำยนอกวงัจะท�ำอย่ำงไรเล่ำ

เฟิ่งซีมองใบหน้ำที่เต็มไปด้วยควำมสิ้นหวังของนำงก�ำนัลน้อย พลำง

ถอนหำยใจหนึ่งค�ำรบ

เอำเถิด คิดจะช่วยคนก็ต้องช่วยให้สุด นอกจำกจะได้ชื่อเสียงดีงำม 

เพิ่มขึ้นสองส่วน ยงัเป็นกำรตบหน้ำพี่สี่อกี

“เจ้ำหยุดก่อน”

นำงก�ำนลัน้อยหนัมำย่อกำยคำรวะองค์หญงิห้ำ

“ข้ำรู้สกึถูกชะตำกบัเจ้ำยิ่ง ไปเกบ็ของแล้วย้ำยไปต�ำหนกัของข้ำ”

เดก็หญงิเงยหน้ำมององค์หญงิห้ำอย่ำงโง่งม ไม่คดิว่ำกำรถูกท�ำร้ำยใน

วันนี้จะได้เข้ำไปเป็นคนในต�ำหนักองค์หญิงห้ำ ควรรู้ไว้ว่ำข้ำรับใช้เองก็มีกำร

แบ่งแยกชนชั้น กำรได้ติดตำมเจ้ำนำยที่สูงส่งนั้นมีหน้ำมีตำยิ่งกว่ำข้ำรับใช้

ต�ำแหน่งเดยีวกนัที่ประจ�ำอยู่ส่วนกลำงเสยีอกี

องค์หญงิห้ำช่ำงมพีระเมตตำยิ่งนกั

“ขอบพระทัยองค์หญิงห้ำเพคะ ต่อไปจะให้หม่อมฉันเป็นวัวเป็นม้ำก็

ยนิด!ี” นำงโขกศรีษะลงกบัพื้นเพื่อขอบคุณ

“เอำเถิด เจ้ำพำนำงไปเก็บของ” เฟิ่งซีเลือกนำงก�ำนัลของตนคนหนึ่ง

ตดิตำมไป

“เจ้ำช่ำงมเีมตตำยิ่งนกั”
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“ข้ำเพยีงท�ำเรื่องที่ไม่ผดิต่อฟ้ำดนิเท่ำนั้น”

จะบอกว่ำนำงท�ำเรื่องผดิต่อฟ้ำดนิหรอือย่ำงไร เฟิ่งหวั่นเซยีงค่อนขอด

ในใจ “แต่เจ้ำคงไม่เคยได้ยนิค�ำกล่ำวที่ว่ำผู้ยุ่งเรื่องคนอื่นมกัตำยไว”

“จะเรว็หรอืช้ำ ข้ำหวงัว่ำพี่สี่จะเป็นคนพสิูจน์” เฟิ่งซหีวัเรำะ

ใครจะตำยก่อนหรอืหลงันั่นกไ็ม่แน่เสมอไป

“น้องสี่ น้องห้ำ เหตุใดพวกเจ้ำถงึมำอยู่ด้วยกนัที่นี่เหล่ำ”

“คำรวะพี่รอง”

องค์ชำยรองโอรสองค์โตของพระบิดำกับจวงกุ้ยเฟย ยำมนี้เขำอำยุได้

สบิสี่ปแีล้ว ใบหน้ำคมเข้ม รปูโฉมคล้ำยฮ่องเต้ตอนยงัทรงพระเยำวห์ลำยสว่น 

ไทเฮำที่ไม่ค่อยพอพระทัยจวงกุ้ยเฟยยังเอ็นดูเขำอย่ำงกับอะไรดี เขำได้รับ

สืบทอดสติปัญญำมำจำกจวงกุ้ยเฟย ทั้งฉลำด เจ้ำเล่ห์ ผิดกับน้องสำวที่

นอกจำกจะโง่เง่ำยงัเหิมเกรมิไม่เกรงกลัวผู้ใด สักวันนำงจะต้องตำยเพรำะไป 

ล่วงเกนิผู้สูงส่ง

“ไม่พบกนันำน น้องห้ำคล้ำยจะงดงำมขึ้นอกีแล้ว”

“ค�ำชมจำกพี่รองหม่อมฉนัไม่กล้ำรบัหรอกเพคะ” พวงแก้มขำวขึ้นสแีดง

ระเรื่อน่ำหลงใหล

ไม่ชมน้องสำวร่วมพระมำรดำของตัวเองหน่อยหรือพี่รอง หำกสำยตำ

ของพี่สี่เป็นกระบี่ เฟิ่งซคีงตำยไปเป็นพนัครั้งแล้ว เมื่อครู่เหน็พมึพ�ำบำงอย่ำง 

หำกไม่ใช่นำงจิ้งจอกกค็งเป็นนำงแพศยำกระมงั

เฟิ่งจงเฉนิหวัเรำะพลำงเดนิน�ำหน้ำเหล่ำน้องสำวชมอุทยำนหลวง

“ได้ยินว่ำกำรทดสอบพลังในครั้งนี้จะมีคนจำกแดนศักดิ์สิทธิ์มำร่วม

สงัเกตกำรณ์ด้วย” เฟิ่งจงเฉนิบอกเป็นนยั เมื่อเหน็สำยตำที่เตม็ไปด้วยควำม

ทะเยอทะยำนของน้องสำวกย็กยิ้มมุมปำก

“เช่นนั้นข้ำต้องท�ำให้ดแีล้ว” เฟิ่งหวั่นเซยีงหมำยมำด

คนโง่อย่ำงไรกย็่อมเป็นคนโง่ ธำตุที่ถอืครองและพรสวรรค์ถูกก�ำหนด

มำตั้งแต่เกดิ จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้
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แดนศกัดิ์สทิธิ์จะมำสงัเกตกำรณ์? ไม่รูว่้ำพี่รองหมำยถงึตงฟำงเซยีวเย่

จำกแดนเทวะโอสถหรอืมคีนจำกแดนศกัดิ์สทิธิ์อื่นอกี พวกเขำเร่งหำลูกศษิย์

ฝีมอืดเีข้ำส�ำนกั เกรงว่ำไม่นำนนบัจำกนี้จะต้องมเีรื่องใหญ่เกดิขึ้น เสยีดำยที่

ควำมทรงจ�ำของนำงยงัฟื้นคนืไม่หมด ไม่มคีวำมรู้ที่พอเป็นประโยชน์เลย

“น้องห้ำเล่ำคดิเหน็อย่ำงไร”

“เพยีงท�ำให้เตม็ที่กพ็อเพคะ”

ถ่อมตวัเป็นคุณสมบตัทิี่ดขีองวญิญูชน

“น้องห้ำยงัคงถ่อมตวัเหมอืนเดมิ” เฟิ่งจงเฉนิยิ้มสุภำพ เขำเดนิมำหยุด

ตรงสวนท้อที่บำนสะพรั่งงดงำมจับตำ “หลำยปีมำนี้ข้ำติดตำมท่ำนอำจำรย์ 

ขึ้นเหนอืล่องใต้ บงัเอญิไปรู้จกักบัคนจำกแดนเพลงิสวรรค์”

เฟิ่งหวั่นเซยีงตำโต

ส่วนเฟิ่งซีขมวดคิ้ว เดี๋ยวนี้คนของแดนศักดิ์สิทธิ์พบตัวกันง่ำยดำย 

เพียงนี้เชียวหรือ ทั้งตงฟำงเซียวเย่จำกแดนเทวะโอสถ ไหนจะคนจำกแดน

เพลงิสวรรค์อกี ดูอย่ำงไรกผ็ดิปกติ

“พี่รอง! ท่ำนต้องช่วยข้ำนะ”

“หำกว่ำเจ้ำมพีรสวรรค์ไม่เลว ข้ำจะช่วยพูดให้”

“ขอบพระทัยเพคะ!” เฟิ่งหวั่นเซียงกล่ำวอย่ำงยินดี หำกได้เข้ำแดน

ศกัดิ์สทิธิ์แล้ว สิ่งที่นำงปรำรถนำจะไม่ได้มำเชยีวหรอื ไม่วำ่จะอ�ำนำจหรอืบรุษุ

ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในใต้หล้ำจะต้องเป็นของนำง

ก็แค่รู้จักคนไม่ใช่หรือ นำงรู้จักนำยน้อยแดนศักดิ์สิทธิ์ยังไม่โอ้อวด 

สกัครึ่งค�ำ! เฟิ่งซกีลอกตำมองอย่ำงเออืมระอำ

“เวลำนี้สำยมำกแล้ว น้องขอตวัไปก่อนนะเพคะ”

“น้องห้ำเดนิดีๆ ”

รอจนน้องห้ำที่ตนชิงชังจำกไป เฟิ่งหวั่นเซียงจึงหันมำกล่ำวกับพี่ชำย

อย่ำงไม่พอใจ

“เหตุใดพี่รองต้องบอกเรื่องส�ำคัญกับนำงด้วยเล่ำ เกิดนำงได้เข้ำแดน
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เพลิงสวรรค์จริงจะท�ำอย่ำงไร” แค่คิดว่ำตัวเองจะต้องเข้ำไปเจอหญิงที่น่ำ

รงัเกยีจอกีกอ็ยำกจะอำเจยีน

“หำกนำงได้เข้ำแดนศกัดิ์สทิธิ์จรงิกด็สี”ิ

“พี่รองหมำยควำมว่ำอย่ำงไร”

“ไม่มอีะไร” เฟิ่งจงเฉนิหวัเรำะอย่ำงมเีลศนยั

ผู้อำวุโสจำกแดนศกัดิ์สทิธิ์ที่เขำพบถอืว่ำอยู่ในต�ำแหน่งมหีน้ำมตีำ คน

ผู้นี้จติใจวปิรติ ชื่นชอบเดก็หญงิงดงำมที่ยงัไม่เตบิโตเตม็ที่

ขอโทษด้วยนะน้องห้ำ แต่เจ้ำจะต้องมำเป็นหนิรองเท้ำให้พี่ชำยเสยีแล้ว!

“องค์หญงิเพคะ เหตใุดหม่อมฉนัจงึรูส้กึว่าองค์ชายรองเข้าหาพระองค์

ด้วยจุดประสงค์บำงอย่ำง”

“พี่รองก็เหมือนจวงกุ้ยเฟย ไม่เคยเข้ำหำผู้อื่นด้วยควำมจริงใจหรอก” 

ดวงตำคอืหน้ำต่ำงแสดงควำมรูส้กึ แววตำละโมบโลภมำกถงึเพยีงนั้น หำกนำง

ดูไม่ออกกน็บัว่ำเสยีชำตเิกดิ

“เช่นนั้นพวกเรำควรท�ำอย่ำงไรดีเพคะ” นำงก�ำนัลกล่ำวน�้ำเสียงเป็น

กงัวล

“ทหำรมำใช้ขุนพลต้ำนรบั น�้ำมำใช้ดนิต้ำน1” เฟิ่งซตีอบ ทว่ำภำยในใจ

กลบัมคีวำมมั่นใจเพยีงสำมส่วน ถงึอย่ำงไรเฟ่ิงซกีเ็ป็นเดก็สบิเอด็ขวบที่บงัเอญิ

มีควำมทรงจ�ำจำกชำติก่อนที่ไม่สมบูรณ์ เล่ห์เพทุบำยที่เคยใช้มำล้วนได้ผล 

แต่กับกลุ่มเด็กโง่งมวัยเดียวกัน แต่กับคนที่ฉลำดเจ้ำเล่ห์ดุจอสรพิษเช่นนี้ 

ยำกจะรบัมอื

เฟ่ิงซมีำยงัหอสมดุหลวง เดมิทนีำงคดิจะไปนั่งที่ประจ�ำ แต่วนันี้กลบัมี

คนมำนั่งก่อนแล้ว

1 ส�ำนวน ‘ทหำรมำใช้ขุนพลต้ำนรบั น�้ำมำใช้ดนิต้ำน’ (兵来将挡，水来土掩) หมำยถงึ 

แม้ว่ำจะมำวธิไีหนกส็ำมำรถรบัมอืได้
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“คำรวะพี่สำมเพคะ” เฟิ่งซยี่อเข่ำ วนันี้ช่ำงโชคดยีิ่งนกั ทั้งๆ ที่ไม่ใช่วนั

ส�ำนกัศกึษำเปิด แต่กลบัเจอพี่น้องมำกมำยเลยทเีดยีว

“ข้ำแย่งที่น้องห้ำแล้ว ขออภยัด้วย” องค์ชำยสำมลกุขึ้นเกบ็ต�ำรำเตรยีม

ย้ำยไปที่อื่น

“หอสมุดหลวงสร้ำงจำกภำษี ล้วนเป็นของเรำทุกคน” เฟิ่งซีส่ำยหน้ำ  

“พี่สำมมำก่อน หม่อมฉนัมำทหีลงัสมควรไปนั่งที่อื่นเพคะ”

“ยงัคงเป็นน้องห้ำที่เหน็อกเหน็ใจผู้อื่นเช่นเดมิ” เฟ่ิงซวนไอโขลก ใบหน้ำ

สง่ำงำมขำวซดีจำกอำกำรเจบ็ป่วย ดูเปรำะบำงรำวกบัจะแตกสลำยได้ทุกเมื่อ

“เช่นนั้นข้ำขอตวัก่อน พี่สำมโปรดรกัษำตวัด้วย”

กบัพี่สำมคนนี้นำงไม่อยำกยุ่งด้วยนกั

เฟิ่งซีเลือกไปนั่งที่มุมหนึ่งห่ำงไกลจำกมุมอื่นๆ ตั้งใจจะอ่ำนต�ำรำที่ 

คั่งค้ำงไว้นำนแล้วให้จบ ทั้งหมดล้วนเป็นต�ำรำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ตั้งแต่ 

หมื่นปีก่อนจนถงึปัจจุบนั มทีั้งกำรกวำดล้ำงพรรคมำรนอกรตี แคว้นใหญเ่ลก็ 

ล่มสลำย ในที่สุดนำงกเ็จอตนเองเมื่อชำตทิี่แล้ว

ประมุขรุ่นที่เก้ำของวงัเหมนัต์

ไป๋เสนิซ!ี

ตอนเหนือของดินแดนผานกู่ ในทิวเขาสลับซับซ้อนอันสูงเสียดฟ้า 

ทะเลเมฆำถูกปกคลุมด้วยหิมะขำว ท่ำมกลำงหมอกน�้ำแข็ง มีหมู่ต�ำหนักที่ 

ถูกสร้ำงอย่ำงประณีตซ่อนเร้นอยู่ตำมเทือกเขำ ทั้งหมดล้วนสร้ำงจำกผลึก 

น�้ำแขง็สะท้อนประกำยแสงสฟี้ำ

ใจกลำงหมู่มวลต�ำหนกัมตี�ำหนกัสงูลิ่วใกล้เคยีงกบัยอดเขำตั้งตระหง่ำน 

ยำมนี้ภำยในห้องหนึ่งในต�ำหนักมีเหล่ำผู้อำวุโสน้อยใหญ่มำประชุมกันอย่ำง

พร้อมเพรียง รัศมีสีม่วง สีด�ำฉำยประกำยวำววับไปทั่วโถง กระทั่งประกำย 

สเีงนิยงัมโีผล่มำให้เหน็บ้ำง ที่นี่รวบรวมสดุยอดผูแ้ขง็แกร่งแห่งดนิแดนผำนกู่

วงัเหมนัต์!
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หนึ่งในสี่แดนศกัดิ์สทิธิ์แห่งดนิแดนผำนกู ่น่ำเสยีดำยที่ควำมแขง็แกร่ง

ของเหล่ำคนรุน่เยำว์ในงำนประลองแลกเปลี่ยนวรยทุธ์ครั้งล่ำสดุรั้งอนัดบัที่สำม 

หำกวดัควำมแขง็แกร่งโดยรวมย่อมไม่แพ้แดนศกัดิ์สทิธิ์อื่น

กลุม่ผูอ้ำวโุสนั่งประจ�ำเก้ำอี้ตำมล�ำดบั ยิ่งได้นั่งใกล้กบับนัไดที่ทอดยำว

ขึ้นไปยิ่งมตี�ำแหน่งสูงส่ง สุดปลำยบนัไดเป็นบลัลงัก์น�้ำแขง็ที่ยงัคงว่ำงเปล่ำ

ผู้คนในวังเหมันต์ถูกขัดเกลำด้วยธำตุน�้ำ อันเป็นธำตุที่อ่อนโยนที่สุด 

ในโลก แต่ละคนล้วนมรีูปโฉมโดดเด่น เป็นมงักรและหงส์ในหมู่คนธรรมดำ

มังกรน�้ำแข็งร้องค�ำรำม แสงสีฟ้ำฉำยบนบัลลังก์น�้ำแข็งส่องประกำย 

เย็นเยียบ อุณหภูมิภำยในห้องพลันลดต�่ำลงอย่ำงรวดเร็ว บนบัลลังก์ที่เคย 

ว่ำงเปล่ำปรำกฏร่ำงสตรีวัยกลำงคนผู้หนึ่ง พร้อมหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีท่ำทำง 

เยน็ชำยนือยู่ด้ำนหลงับลัลงัก์ซ้ำยขวำ

“คำรวะจกัรพรรดนิหีมิะ”

“คำรวะท่ำนชำย / ท่ำนหญงิหมิะ”

“วันนี้จะขอมำแจ้งเรื่องส�ำคัญที่จะพลิกชะตำวังเหมันต์ของพวกเรำไป

ตลอดกำล” เสยีงนุ่มนวลถูกพลงัปรำณขยำยจนได้ยนิไปทั่วทั้งโถง “นั่นกค็อื

ประตูสวรรค์ก�ำลงัจะเปิด!”

ฮอืฮำ! ฮอืฮำ!

ทุกคนทรำบดวี่ำประตูสวรรค์หมำยถงึสิ่งใด นั่นเปรยีบเสมอืนประตูที่

น�ำไปสู่ควำมรุ่งโรจน์ ทั้งทรพัยำกร โชคลำภมำกมำย

“ทุกท่ำนทรำบดวี่ำประตูสวรรค์จะเปิดทุกๆ หนึ่งหมื่นปี หรอือำจคลำด

เคลื่อนประมำณร้อยปี ท่ำนบรรพชนได้ค�ำนวณแล้วคำดกำรณ์ว่ำภำยในห้ำหก

ปีนี้ประตูสวรรค์จะเปิดออก” ผู้อำวุโสใหญ่กล่ำวต่อ “ดังนั้นพวกเรำจึงต้อง 

เตรียมพร้อมหำศิษย์วัยเยำว์ที่มีอำยุต�่ำกว่ำยี่สิบห้ำปีเพื่อเตรียมเข้ำสู่ประตู

สวรรค์”

ผู้อำวุโสที่มีอำยุศิษย์อยู่ในเกณฑ์ยิ้มร่ำ ในขณะที่คนที่มีศิษย์อำยุเกิน

กว่ำนี้กุมศรีษะด้วยควำมเสยีดำย
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“ดงันั้นพธิทีดสอบพลงัในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่ำนออกเดนิทำงไปตำมเขต

ทั้งหลำยในแดนศกัดิ์สทิธิ์ รวมทั้งหกแคว้นเพื่อเสำะหำศษิย์ที่มพีรสวรรค์เข้ำ

ร่วมวงัเหมนัต์!”

เหล่ำผูอ้ำวุโสน้อยใหญ่ต่ำงแยกย้ำยจำกไป ภำยในห้องโถงจงึเหลอืเพยีง

สี่คน

“หวงัว่ำรอบนี้จะมผีู้ถอืครองธำตุน�้ำแขง็” จกัรพรรดนิหีมิะถอนหำยใจ

“หำกมวีำสนำย่อมต้องได้พบกนัแน่” ผู้อำวุโสใหญ่ปลอบ เขำเข้ำใจดวีำ่

เหตุใดจกัรพรรดนิจีงึกงัวลถงึเพยีงนี้

จักรพรรดินีหิมะ ประมุขแห่งวังเหมันต์จะต้องถือครองธำตุน�้ำแข็งที่

แสนหำยำกจงึจะสำมำรถน�ำพำวงัเหมนัต์กลบัสู่ควำมรุง่เรอืงดงัอดตี จกัรพรรดนิี 

รุ่นที่หนึ่งถงึเก้ำล้วนถอืครองปรำณเหมนัต์ ส่วนรุ่นที่สบิ และภรรยำของเขำผู้

เป็นจกัรพรรดนิรีุ่นที่สบิเอด็นั้นถอืครองธำตุน�้ำเท่ำนั้น

แน่นอนว่ำไม่ใช่แค่วังเหมันต์ที่เดียวที่เริ่มเคลื่อนไหว แดนศักดิ์สิทธิ์ 

อกีสำมแดนต่ำงส่งคนไปยงัสถำนที่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะรุ่งเรอืงหรอืกนัดำร ร�่ำรวย

หรือยำกจน ล้วนไม่ละเลยปล่อยผ่ำนไป อัจฉริยะสำมำรถถือก�ำเนิดได้ทุกที่ 

พวกเขำจะต้องน�ำศษิย์เปี่ยมพรสวรรค์ที่สุดเข้ำร่วมกบัพวกตนให้ได้

“คณุชาย นายท่านแจ้งให้ท่านจบัตาดกูารทดสอบที่เมอืงหลวงแคว้น

เฟิ่งให้ดีขอรับ หำกมีผู้มีพรสวรรค์ให้ท่ำนท�ำทุกวิถีทำงชักชวนเขำเข้ำแดน

ศกัดิ์สทิธิ์ให้ได้”

“สิ่งที่ท�ำให้ตำแก่กระวนกระวำยไดถ้งึเพยีงนี้มสีิ่งเดยีว” ตงฟำงเซยีวเย่

วำงพู่กนัพลำงแค่นหวัเรำะ

ประตูสวรรค์!

“เป็นเช่นที่คุณชำยคิดขอรับ ท่ำนบรรพชนได้ท�ำนำยไว้แล้วว่ำประตู

สวรรค์จะเปิดในอกีห้ำถงึหกปีข้ำงหน้ำ ยำมนี้แดนศกัดิ์สทิธิ์อื่นต่ำงส่งผู้อำวุโส

และหวัหน้ำศษิย์ออกมำเสำะหำศษิย์ผูม้พีรสวรรค์” องครกัษ์เงำตอบ เขำได้รบั
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ข้อมูลนี้ผ่ำนยนัต์สื่อสำรระยะไกล

ตงฟำงเซียวเย่นึกถึงคู่แฝดหงส์มังกรเฟิ่งซีกับเฟิ่งหยวน หำกชักชวน

สองคนนั้นเข้ำแดนเทวะโอสถได้ ชีวิตต่อจำกนี้คงเต็มไปด้วยสีสัน มุมปำก 

ยกยิ้มโดยไม่รู้ตวั จนองครกัษ์เงำแปลกใจ

คุณชำยของเขำเป็นคนยิ้มยำก นับตั้งแต่พบองค์หญิงองค์ชำยแคว้น 

เฟิ่ง กด็ูคุณชำยจะอำรมณ์ดมีำกเป็นพเิศษ

“หำทำงเข้ำสุสำนรำชวงศ์เจอหรอืยงั”

“ยังขอรับ ข้ำคิดว่ำพวกเขำคงจะติดตั้งค่ำยกลบำงอย่ำงไว้ หำกไม่ม ี

สำยเลือดของเฟิ่งหวงจะหำทำงเข้ำไม่พบ หำกใช้พลังท�ำลำยข้ำเกรงว่ำจะ

เป็นกำรแหวกหญ้ำให้งูตื่น” งูในที่นี้มไิด้หมำยถงึบรรพชนแคว้นเฟิ่งที่เร้นกำย

อยู่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่รวมทั้งศัตรูของคุณชำยด้วย “เหตุใดคุณชำย 

ไม่ลองให้องค์ชำยเฟิ่งหยวนหรือองค์หญิงเฟิ่งซีพำเข้ำไปล่ะขอรับ ข้ำคิดว่ำ 

พวกเขำจะต้องยนิยอมแน่นอน”

ไม่ใช่ตงฟำงเซยีวเย่คดิไม่ถงึ แต่เขำไม่กล้ำท�ำ

ตอนแรกที่ยื่นมือเข้ำช่วยเฟิ่งหยวนที่ถูกลอบสังหำรก็คิดจะท�ำเช่นนั้น 

แต่พอนำนวนัมติรภำพก่อเกดิ เขำกไ็ม่อยำกให้ผลประโยชน์มำท�ำลำยมนัลง

“ขอข้ำคดิให้ดอีกีรอบเถดิ”

“คุณชำย บงกชเพลงิพบเฉพำะที่สุสำนรำชวงศ์เฟิ่งหวงนะขอรบั หำก

ท่ำนพลำดไป กำรปลุกสำยเลอืดกจ็ะไม่สมบูรณ์”

คุณชำยของเขำพลังยุทธ์เลิศล�้ำกว่ำพี่น้องรุ่นเดียวกัน เพียงแต่กำร

หลอมโอสถยงัตดิอยู่ที่ระดบัปฐพขีั้นต�่ำ ช้ำกว่ำผู้อื่นหลำยก้ำว ทั้งนี้เป็นเพรำะ

พิธีทดสอบพลังและปลุกสำยเลือดเมื่อห้ำปีก่อนถูกคนชั่วลอบเล่นเล่ห์กล 

บำงอย่ำงจนเกิดปัญหำท�ำให้ธำตุไฟถูกปลุกไม่สมบูรณ์ หำกปล่อยให้เป็น 

เช่นนี้ต่อไป ต�ำแหน่งประมุขที่เหล่ำคุณชำยคุณหนูก�ำลังแย่งชิงอยู่จะตกเป็น

ของผู้อื่นทนัที

ในแดนศกัดิ์สทิธิ์กจ็ะไม่มทีี่ยนืให้คุณชำยอกี เมื่อเรื่องถงึขั้นนั้น แม้แต่
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ชวีติกค็งรกัษำไว้ไม่ได้

“ข้ำรู้ด ีขอไตร่ตรองอกีรอบก่อน” ตงฟำงเซยีวเย่หลบัตำลง

อนำคตกบัสหำยเพยีงสองคนในชวีติ ควรเลอืกสิ่งใดดี


