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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
หลังจากทีฝ่ อู วิน๋ พาทุกท่านเหาะเหินไปเผชิญกับความสนุกตืน่ เต้นกันถึงสองเล่ม
แล้ว ในเล่มนีเ้ รือ่ งราวหลักๆ ยังคงด�ำเนินอยูใ่ นวังศาสตร์กนั ต่อค่ะ แต่ทเี่ พิม่ เติมมานัน้
ก็คือศัตรูหน้าเก่าของซูเพียนจื่อ และ 'ศัตรูหน้าใหม่' ที่เป็นเภทภัยต่อทุกชีวิตบน
ดินแดนพันเมฆา ความเข้มข้นของเนื้อหาในเล่มนี้จึงไม่ต้องบอกเลยว่ามากกว่า
สองเล่มก่อนขนาดไหน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของพระ-นางที่แม้จะยังไม่ได้ลึกซึ้ง
แต่ก็คืบคลานก้าวหน้าขึ้นไปทุกที
เพราะความอยากเอาชนะเจิ้งเฮ่าอี้ท�ำให้ซูเพียนจื่อในนามของหลิ่วเชียนหวง
ท�ำข้อสอบถึงเจ็ดวิชา มิหน�ำซ�ำ้ ยังได้คะแนนเต็มทัง้ หมดเสียด้วย ทว่าราวกับนางติงว่า
ตนเองยังมีชื่อเสียงไม่พอ จึงถึงกับ 'ยอมสละลมปราณในร่างจนหมดสิ้น' เพื่อช่วย
ศิษย์ปลายแถวของวังศาสตร์ผู้หนึ่งไว้ ส�ำหรับทุกผู้คนมองนางราวกับเทพธิดาจาก
สวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้ว มีเพียงเจิ้งเฮ่าอี้เท่านั้นที่รู้สึกว่าเรื่องราวทุกอย่างช่างดู 'แปลก'
เพียงแต่พอเขาต้องการจะรูว้ า่ นางแปลกทีใ่ ด ก็กลับยิง่ มองนางลึกซึง้ มากไปกว่าเดิม
เท่านัน้ นอกจากจะไม่เจอเบาะแสอะไรแล้ว เขายังกลับกลายเป็นไม่ถกู ใจเวลาบุรษุ อืน่
มาใกล้ชดิ นางอีกด้วย นัน่ แน่...แบบนีใ้ ช่พา่ ยแพ้ให้ซเู พียนจือ่ แล้วหรือไม่ หากนักอ่าน
อยากทราบเรือ่ งราวเหล่านีโ้ ดยละเอียดแล้วล่ะก็ โดดขึน้ หลังเจ้าโต เจ้าสอง หรือเจ้าสาม
แล้วมาติดตามความรักและการผจญภัยครัง้ นีไ้ ปพร้อมกัน
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ดวงตาของเขาจ้องเขม็งไปที่มือของเจิ้งเฮ่าอี้ซึ่งยึดกุมแขนนางอยู่ เปลวโทสะในดวงตาคู่นั้น
คล้ายต้องการจะเผาผลาญมือข้างนี้ให้กลายเป็นเถ้าธุลี
เมื่อเห็นสายตาของอีกฝ่าย เจิ้งเฮ่าอี้ก็ชักมือกลับอย่างเรียบเฉย คลี่ยิ้มเป็นเชิงขออภัยต่อ
ซูเพียนจือ่ จากนัน้ ก็ผายมือเป็นความหมายให้นางไปหาทีน่ งั่ โดยทีเ่ ขาไม่แม้แต่จะไยดีคนซุม่ ซ่ามผูน้ นั้
พอรู้ว่ามือของเขาชักกลับไปแล้ว ซูเพียนจื่อค่อยรู้สึกผ่อนคลายลงเล็กน้อย เมื่อครู่ตอนที่
มือของเขาพลันยึดกุมแขนนาง สาวน้อยรูส้ กึ ราวกับถูกลวกด้วยเหล็กเผาไฟ ทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวล้วนผิดปกติ
ไปหมด
ทั้งที่เห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้ออกแรง และไม่มีประสงค์ร้ายใดๆ ทว่านางกลับควบคุมอาการ
ตอบสนองของตนเองไม่ได้เอาเสียเลย
นี่นางเป็นอะไรไปกันแน่

แนะน�ำตัวละคร
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ซูเพียนจื่อ	เข้าตระกูลแพทย์ด้วยชื่อ 'หลิ่วเชียนหวง' ความงาม
บนใบหน้าเปลี่ยนเป็นพิลาสกระจ่างตา พรสวรรค์
ขั้นกายทิพย์ไม้วัฒนะ
เจิ้งเฮ่าอี	
้
มีความสามารถและพรสวรรค์เหนือใคร บิดาผู้เป็น
ประมุขตระกูลจึงได้ฝากความหวังไว้กบั เขา สิง่ ทีฝ่ กึ ปรือ
ล้วนเป็นยอดวิชาระดับสูงสุด อีกทั้งยังได้ครอบครอง
'มงกุฎเที่ยงธรรม' ด้วย
หลิ่วมู	
่
หลานปู่ของผู้อาวุโสหลิ่ว หนุ่มน้อยผมยาวประบ่า
หน้าตาสุภาพ ทว่าอุปนิสัยใจร้อนยิ่ง
หลิ่วเวิน	บุตรหลานสกุลหลิว่ สายรอง มีความอ่อนโยนกว่าผูอ้ นื่
ขั้นหนึ่ง อีกทั้งยังยิ้มเก่งมาก
เฉินหลิง	หนอนหนังสือที่ชอบฝึกดาบผู้หนึ่ง ตอนสอบเชิงบุ๋น
ท�ำข้อสอบไปสามวิชารวด ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้ใด
อวิ๋นชิงอิ่ง	ยอดหญิงผูล้ อื นาม รูปโฉมของนางงามสง่าอ่อนหวาน
ทว่าวาจาซ่อนหนามแหลมทิ่มแทงผู้อื่นเสมอ
ทังเซิ่งหยาง	บุตรหลานอัจฉริยะทายาทตระกูลขุนพลสวรรค์ ชอบ
ท้าประลองกับเจิ้งเฮ่าอี้ รักใคร่อวิ๋นชิงอิ่งด้วยใจจริง

ตระกูลสิบแปดมงกุฎสกุลซู
สถานะ : ตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรม
ที่ตั้ง : ถ�้ำพันจิ้งจอก
บรรพชน : เซียนไร้จริง สมญานามเทพเจ้าแห่งกลลวง
สัญลักษณ์สายโลหิต : จันทร์เสี้ยวสีม่วง

ตระกูลแพทย์สกุลหลิ่ว
สถานะ : ตระกูลฝ่ายเป็นกลาง
ที่ตั้ง : ภูเขาซิ่งหลิน
บรรพชน : เซียนแพทย์
สัญลักษณ์สายโลหิต : ใบไม้สี่แฉกสีเหลืองทอง
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เมื่อซูเพียนจื่อกับฝูอวิ๋นกลับถึงเรือนพักสามชั้นของตระกูลแพทย์
ด้านในยังคงจุดไฟสว่างไสว หลิ่วมู่กับหลิ่วเวินล้วนก�ำลังคอยนางอยู่
แม้แต่เฉินหลิงพอได้ยินเสียงว่านางกลับมาแล้ว เขาก็ยังวิ่งปราดลงจาก
ชั้นสองมาอย่างรวดเร็ว
"เชียนหวง พวกเขาบอกกันว่าเจ้าท�ำข้อสอบเชิงบุ๋นไปตั้งเจ็ดวิชา
เป็นความจริงใช่หรือไม่" เฉินหลิงมีสหี น้าเคร่งขรึม ไม่ได้ยนิ ดีเท่าไรนัก
หลิ่วมู่กับหลิ่วเวินก็มีสีหน้าหนักอึ้งเช่นเดียวกัน
"ใช่แล้ว" ซูเพียนจือ่ ตอบอย่างแปลกใจ เช่นนีย้ อดเยีย่ มมากไม่ใช่หรือ
เหตุใดจึงท�ำหน้าม่อยหน้ามุย่ กันเช่นนัน้ เล่า
หลิ่วมู่อดไม่ได้ต้องปิดหน้าพูด "ข้อสอบนั่นน่ะ ไม่ใช่ยิ่งท�ำเยอะ
ก็ยิ่งดีหรอกนะ มันต้องดูที่ผลคะแนน..."
"ผลคะแนนก็น่าจะใช้ได้" ซูเพียนจื่อพูดอย่างขบขัน...หรือพวกเขา
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นึกว่านางเขียนไปมั่วซั่ว? อย่ามาลบหลู่สติปัญญาของนางแบบนี้จะได้
หรือไม่
"ใช้ได้นี่หมายถึง..." หลิ่วเวินเอ่ยถามอย่างลังเลอยู่บ้าง
"แน่นอนว่าหมายถึงคะแนนเต็มน่ะสิ" เดิมทีซูเพียนจื่อนึกว่าจะมี
งานเลีย้ งฉลองใหญ่โต ไม่คาดคิดเลยว่าทัง้ สามคนจะนีไ่ ม่เชือ่ มัน่ ในความ
สามารถของนางถึงเพียงนี้ ช่างน่าหงุดหงิดใจยิ่งนัก นางสอบตรากตร�ำ
มาทัง้ วัน ผลสุดท้ายแม้แต่งานเลีย้ งมือ้ ค�ำ่ ก็ยงั ไม่มี
"เจ้าบอกว่าท�ำคะแนนเต็มได้ทงั้ เจ็ดวิชาเชียวหรือ!" หนุม่ น้อยสามคน
แทบจะประสานเสียงตะโกน ในเสียงนั้นอัดแน่นด้วยความรู้สึกยากจะ
ท�ำใจเชื่อได้
"ก็นา่ จะใช่ พรุง่ นีผ้ ลสอบออกมาพวกเจ้าก็ได้รเู้ องไม่ใช่หรือ แต่วา่
ตอนนี้...ท้องข้าหิวมากเลย..." ซูเพียนจื่อพูดอย่างจนใจ
เมื่อก่อนอยู่ที่ถ�้ำพันจิ้งจอกยังมีซูเจินเจินเตรียมของอร่อยไว้ให้นาง
เห็นทีวา่ การอยูร่ ว่ มชายคากับหนุม่ รูปงามก็ใช่วา่ จะเป็นเรือ่ งดีถงึ เพียงนัน้
ไม่สู้อยู่ร่วมกับแม่นางที่เป็นกุลสตรีท�ำอาหารเก่งจะมีความสุขกว่า
ถึงอย่างไรหนุ่มรูปงามก็ไม่อาจกินแทนข้าวได้อยู่ดี เฮ้อ...
"คุณหนูเชียนหวง? ข้า...ข้าท�ำอาหารไว้ แต่ไม่รู้ว่าจะถูกปากเจ้า
หรือไม่..." เสียงอ่อยๆ แว่วมาจากมุมหนึ่งของโถงใหญ่ นั่นคือป้าซู
ผู้มาอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราวนั่นเอง
ในมือนางประคองถาดมาด้วยหนึ่งใบ บนนั้นมีกับข้าวสามอย่าง
และน�้ำแกงอีกหนึ่งอย่าง ดูหน้าตาไม่เลวทีเดียว
ซูเพียนจือ่ รีบวิง่ ไปรับถาดแล้วพูดว่า "ท่านไม่คอ่ ยสบาย มาล�ำบาก
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เช่นนี้ได้อย่างไรกัน"
นางอยากใช้สอยซูถงบุตรชายของอีกฝ่ายให้ช่วยงานก็จริง แต่
ไม่เคยคิดให้อีกฝ่ายมาเป็นคนรับใช้ของนางสักหน่อย
ป้าซูเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม "ข้าอยู่ว่างไม่ได้น่ะ แต่ก็ท�ำได้แค่เรื่อง
เล็กน้อยนีเ้ ท่านัน้ เจ้ารีบกินตอนร้อนๆ เถอะ ดูวา่ พอจะถูกปากหรือไม่"
ซูเพียนจือ่ หิวโหยแทบแย่แล้ว จึงกินอาหารหมดเกลีย้ งแทนค�ำยกยอ
หลังจากซูเพียนจือ่ ตรวจจนแน่ใจว่าร่างกายของป้าซูไม่มอี ะไรน่าห่วง
การเคลือ่ นไหวอย่างพอเหมาะจะไม่สง่ ผลเสียต่อนาง ซูเพียนจือ่ ก็ไม่หา้ มนาง
ท�ำอาหารอีก เพียงก�ำชับว่าหากรูส้ กึ ไม่สบายขึน้ มา ห้ามนางท�ำต่อเด็ดขาด
ต้องเรียกหนุม่ รูปงามทัง้ สามมาตรวจอาการให้โดยเร็วทีส่ ดุ
แม้สิ่งที่ซูเพียนจื่อพูดเกี่ยวกับการสอบจะทิ้งความฉงนไว้เต็มท้อง
พวกหลิ่วมู่ แต่ก็ไม่เหมาะที่พวกเขาจะซักไซ้นางต่อ จึงได้แต่ท�ำหน้ายุ่ง
เดินแยกย้ายกันไปพักผ่อน
หลายวันถัดจากนี้จนถึงตอนที่ซูเพียนจื่อจะไปเข้าเรียนจริงตาม
วิชาที่เลือกไว้ นางล้วนไม่มีเรื่องส�ำคัญอะไร จึงตัดสินใจจะฉวยเวลา
ช่วงนี้ท�ำให้ทุกคนคุ้นชินกับเหล่าสัตว์อสูรของนาง พร้อมทั้งทดลองให้
พวกเจ้าทองใหญ่ลงน�้ำไปจับปลาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสบียงอาหาร แต่
หากท�ำไม่ได้จริงๆ นางก็จ�ำต้องส่งพวกมันไปฝากเลี้ยงไว้ที่อื่นแล้ว
เนื่องจากวันนี้เหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกิน นางกินอาหารค�่ำเสร็จ
ไม่นานก็รู้สึกแสนอ่อนล้า จึงกลับห้องไปทิ้งตัวลงนอนทันที
การนอนในครานี้สาวน้อยหลับลึกยิ่ง จวบจนฟ้าสว่างจ้าแล้วก็ยัง
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ไม่รสู้ กึ ตัว สามวันทีผ่ า่ นมานางจดจ่ออยูก่ บั การท่องจ�ำและท�ำความเข้าใจ
ต�ำราเตรียมสอบทีเ่ ฉินหลิงน�ำมาให้ แรงใจทีท่ มุ่ เทไปนัน้ คนทัว่ ไปยากจะ
คิดภาพตามได้จริงๆ นางแทบจะหลับฝันเป็นเนื้อหาในต�ำราเลยด้วยซ�้ำ
ระดับความตึงเครียดนี้ยังเหนือกว่าการท่องหนังสือสอบในโรงเรียนเก่า
เกือบหลายเท่าตัว
เมื่ อ ก่ อ นตอนอยู ่ บ นดาวโลก แม้ ค วามจ� ำ กั บ ความสามารถ
ในการเรียนรูข้ องนางไม่ได้เก่งกาจเท่าตอนนี้ แต่นางก็มเี วลาหนึง่ ภาคเรียน
เต็มๆ ไปศึกษาความรูข้ องทุกวิชาให้ปรุโปร่ง ผิดกับครัง้ นีท้ ไี่ ด้เวลามาเพียง
สามวัน
หากไม่ใช่เพราะคลายผนึกแล้วท�ำให้คณ
ุ สมบัตขิ องนางเพิม่ พูนขึน้
อีกก้าวใหญ่ นางก็ไม่มีทางรับมือไหวเด็ดขาด
พวกหลิ่วมู่สามคนไม่กล้ารบกวนนาง พอเช้ามาจึงชวนกันวิ่งไปดู
ผลคะแนนที่โถงท�ำการก่อน
นอกโถงท�ำการมีศษิ ย์ทเี่ มือ่ วานเข้าสอบพร้อมซูเพียนจือ่ มารวมตัวกัน
แล้วไม่นอ้ ย แต่ละคนล้วนมีสหี น้าเคร่งเครียดขณะรอคอยท่านครูตรวจทาน
ข้อสอบครั้งสุดท้ายแล้วมาติดประกาศผลคะแนน
นอกจากผู้เข้าสอบแล้ว แถวนั้นยังเต็มไปด้วยเหล่าศิษย์ที่ผ่านมา
ชมความครึกครืน้ เมือ่ วานซูเพียนจือ่ แสดงออกในการสอบเชิงบูไ๊ ด้โดดเด่น
เหลือเกิน ว่ากันว่าถัดจากนัน้ ยังได้ไปพบจ้าววังเพือ่ ยืนยันระดับสติปญ
ั ญา
เชิ งยุทธ์ ใ นขั้ นสุดท้าย เห็นทีต่อ ให้ไ ม่ใช่ขั้นเจ็ด นางก็ต้องได้ขั้นหก
เป็นอย่างน้อย ไม่รู้ว่าผลสอบเชิงบุ๋นของนางจะเป็นอย่างไรบ้าง
ศิษย์ทที่ นรอไม่ไหวจ�ำนวนหนึง่ จึงเริม่ สืบข้อมูลเบือ้ งต้นจากคนทีเ่ ข้าสอบ
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สนามเดียวกับนาง
"เจ็ดวิชา? เจ้าว่าหลิ่วเชียนหวงนางท�ำข้อสอบเสร็จตั้งเจ็ดวิชา
เชียวหรือ!" ศิษย์คนหนึ่งได้ฟังค�ำตอบจากปากเคอเหาแล้วก็อดร้อง
เสียงดังไม่ได้
หลินเฟิงศิษย์ใหม่อีกคนที่อยู่ด้านข้างเอ่ยเสริม "ในเจ็ดวิชานั้น
ไม่มีข้อสอบวิชาแพทย์เลยนะ"
เหล่าศิษย์ที่เฝ้ารออยู่นอกโถงท�ำการต่างก็ส่งเสียงกันเกรียวกราว
นี่หลิ่วเชียนหวงก�ำลังท�ำอะไรกันแน่
หลิว่ มู่ หลิว่ เวิน กับเฉินหลิงพลันสบตากันไปมา ลอบรูส้ กึ เคร่งเครียด
ในใจอย่างช่วยไม่ได้ เรือ่ งนีแ้ พร่สะพัดออกไปเมือ่ ไร หากข้อสอบทัง้ เจ็ดวิชา
ของเชียนหวงล้วนได้คะแนนไม่เลวก็แล้วไป แต่ถา้ เกิดสอบตกขึน้ มา นาง
ได้กลายเป็นตัวตลกแน่ๆ ทุกคนต้องหาว่านางไม่เจียมตัว กินมากจนเคีย้ ว
ไม่ละเอียด*
ไม่ทันไรในกลุ่มศิษย์ก็มีคนหนึ่งเยาะหยันขึ้นมาแล้ว
"นางคงนึกว่าตัวเองมีปัญญาแซงหน้าศิษย์พี่เจิ้งได้จริงๆ ล่ะสิท่า
ช่างโอหังอวดเก่งสิ้นดี!"
หลิว่ มูม่ องตามเสียงไป สมแล้วทีเ่ ป็นคูป่ รับบนทางแคบ ผูพ้ ดู ก็คอื
ศิษย์ตระกูลเทวโอสถ นามว่าเหมาโหย่วเหวย หลายปีมานีต้ ระกูลเทวโอสถ
ผงาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวังศาสตร์ก็มีศิษย์ไม่น้อยที่มาจากตระกูลนี้
ข้างกายเหมาโหย่วเหวยยังมีบรุ ษุ สามคนกับสตรีหนึง่ คน ทัง้ หมดล้วนเป็น
คนตระกูลเทวโอสถ
* กินมากจนเคีย้ วไม่ละเอียด เป็นส�ำนวน หมายถึงโลภท�ำสิง่ ทีเ่ กินก�ำลังความรับผิดชอบของตนเอง จนสุดท้าย
ท�ำได้ไม่ดี
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หลิ่วมู่ขยับปากเตรียมจะเสียดสีกลับ ทว่าถูกหลิ่วเวินดึงตัวไว้ก่อน
แม้แต่เฉินหลิงก็สา่ ยหน้าปรามเขาเช่นกัน
ถกเถียงกับผู้อื่นในเวลานี้ไปก็ไม่เกิดผลดีแม้แต่น้อย มิสู้สงบค�ำ
ไว้ก่อนชั่วคราว
ในมุมมองของพวกเขา เชียนหวงเปิดตัวเช่นนี้สะท้านขวัญผู้คน
มากจริงๆ นางได้ทำ� ลายผลงานสูงสุดเท่าทีเ่ คยมีมาในวังศาสตร์ดว้ ยการ
ท�ำข้อสอบเข้าเรียนรวดเดียวถึงเจ็ดวิชา แม้แต่พวกเขาเองยังไม่ค่อย
กล้าเชือ่ ว่านางจะท�ำคะแนนดีอะไรออกมาได้ ขืนตอนนีย้ งั ต่อปากต่อค�ำ
กับผู้อื่นอีก เกิดสุดท้ายผลสอบของนางไม่เป็นดังใจหวังจริงๆ ก็รังแต่จะ
เรียกเสียงประณามทับถมหนักกว่าเดิม ไม่ได้ชว่ ยให้สถานการณ์ดขี นึ้ มา
แต่หากนางสร้างปาฏิหาริย์ได้จริง ถึงตอนนั้นพวกเขาค่อยท�ำให้
คนที่กังขาในตัวนางเหล่านี้หน้าหงายก็ยังไม่สาย
เพียงแต่...เชียนหวงจะท�ำส�ำเร็จจริงๆ น่ะหรือ
พอเห็นพวกหลิ่วมู่ไม่ตอบโต้ เหมาโหย่วเหวยก็ยิ่งเชื่อมั่นในสิ่งที่
ใจตนคิด จึงหันไปพูดกลั้วหัวเราะกับบุรุษร่างสูงใหญ่อีกคนที่อยู่ข้างๆ
กลุม่ ตนว่า "ศิษย์พเี่ จิง้ หยาง เห็นทีคณ
ุ หนูสกุลหลิว่ จะพุง่ เป้าไปทีศ่ ษิ ย์พเี่ ฮ่าอี้
ฮ่าๆ พวกท่านบุตรหลานตระกูลนักปกครองต้องระวังกันหน่อยแล้ว"
วาจานีพ้ ดู ด้วยน�ำ้ เสียงทีร่ ะคายหู ไม่อำ� พรางเจตนายุแยงตะแคงรัว่
แม้แต่น้อย ขณะเดียวกันยังพูดเป็นนัยว่าหลิ่วเชียนหวงก�ำลังใช้ลูกไม้นี้
มาเรียกร้องความสนใจจากเจิง้ เฮ่าอีด้ ว้ ย
นั บ แต่ เ รื่ อ งแต่ ง งานของอวิ๋ น ชิ ง อิ่ ง กั บ เจิ้ ง เฮ่ า อี้ เป็นอั น ล่มไป
ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรหลานตระกูลเทวโอสถกับตระกูลนักปกครอง
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ก็ดิ่งฮวบ น้อยครั้งที่พบหน้าแล้วจะพูดจากันดีๆ
บุตรหลานตระกูลนักปกครองนามเจิ้งหยางผู้นั้นยังคงเยือกเย็น
ไม่ปริปาก ทัง้ ไม่ได้แยแสเหมาโหย่วเหวยสักนิดเดียว ผิดกับศิษย์วงั ศาสตร์
จากตระกูลนักปกครองอีกหลายคนที่อยู่ข้างกายเขา แต่ละคนล้วนมี
สีหน้าไม่ชอบใจ เห็นชัดว่าทั้งดูแคลนเหมาโหย่วเหวย ทั้งรู้สึกไม่ค่อยดี
กับการท้าทายอย่างโจ่งแจ้งของหลิ่วเชียนหวง
หลิว่ เวินร้องทุกข์อยูใ่ นใจ เฉินหลิงเองก็สำ� นึกเสียใจไม่หาย พวกเขา
ไม่นา่ ยุยงให้เชียนหวงไปชิงดีชงิ เด่นในการสอบเข้าเรียนเลย หากการสอบ
เชิงบุ๋นไม่ผ่าน ต่อให้การสอบเชิงบู๊โดดเด่นสักเพียงใดก็ไม่อาจชดเชย
ข้อบกพร่องนี้ได้
อั น ที่ จ ริ ง แค่ เ กี ย รติ ภู มิ ใ นสนามสอบเชิ ง บู ๊ ข องหลิ่ ว เชี ย นหวง
ก็เพียงพอจะท�ำให้ผคู้ นในวังศาสตร์ชำ� เลืองมองด้วยความย�ำเกรง ไม่กล้า
ดูแคลนพวกเขาคนตระกูลแพทย์อีกแล้ว
เหมาโหย่วเหวยคล้ายกลัวว่าเรือ่ งนีจ้ ะครึกโครมไม่มากพอ จึงจงใจ
ถกความเห็นเกี่ยวกับ 'ข่าวพิสดาร' ในการสอบเชิงบุ๋นครั้งนี้เสียงดังลั่น
ขณะที่พวกหลิ่วเวินได้แต่ออกแรงยับยั้งหลิ่วมู่ไว้ ไม่ได้ปริปากตอบโต้
สักค�ำเดียว
"แล้วคุณหนูเชียนหวงอัจฉริยะผูเ้ ปีย่ มความสามารถของพวกเจ้าเล่า
เหตุใดไม่เห็นนางมาเลย เพราะนางกลัวว่าคะแนนสอบเชิงบุน๋ ย�ำ่ แย่เกินกว่า
จะพบหน้าผูค้ นใช่หรือไม่ ฮ่าๆๆ" ยามนีเ้ หมาโหย่วเหวยยิง่ พูดยิง่ คะนองปาก
ถึงขัน้ พูดหาเรือ่ งพวกหลิว่ เวินตรงๆ เสียเลย
"ข้าเชื่อว่าคะแนนสอบเชิงบุ๋นของศิษย์น้องเชียนหวงต้องไม่ด้อย
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เด็ดขาด ศิษย์พี่ผู้นี้โปรดระวังค�ำพูดด้วย" เคอเหาที่นิ่งเงียบมาตลอด
พลันเอ่ยปากด้วยเสียงที่กังวานแจ่มชัด เหล่าศิษย์ที่ห้อมล้อมอยู่หน้า
โถงท�ำการล้วนได้ยินอย่างชัดแจ้ง
เหมาโหย่วเหวยปรายตามองเคอเหาอย่างเย็นชาก่อนแค่นเสียงฮึ
"แค่ศิษย์ใหม่อย่างเจ้าจะรู้อะไร เห็นสตรีหน้าตาชวนมองก็กระวีกระวาด
เอาใจล่ะสิท่า"
เคอเหาโกรธจนหน้าเปลี่ยนสี ตอบกลับเสียงเยียบเย็นว่า "ตระกูล
เทวโอสถมีศษิ ย์ทปี่ ากเปราะเยีย่ งเจ้าช่างเป็นความอัปยศของวงศ์ตระกูล
โดยแท้! ข้ากับศิษย์น้องเชียนหวงเข้าสอบพร้อมกัน นางสอบเป็นเช่นไร
ข้าย่อมรู้ชัดกว่าเจ้าแน่!"
พวกหลิว่ มูล่ ว้ นนึกไม่ถงึ ว่าคนนอกผูห้ นึง่ ยังรูจ้ กั พูดจาผดุงความถูกต้อง
แทนคนสกุลหลิ่วของพวกตน หลิ่วเวินกับเฉินหลิงจึงคลายมือที่ลอบยุด
หลิว่ มูอ่ อกโดยพร้อมเพรียง
เหมาโหย่วเหวยถูกศิษย์ใหม่ผหู้ นึง่ ต�ำหนิตอ่ หน้าฝูงชนก็รสู้ กึ เสียหน้า
เป็นอย่างยิง่ จึงเอ่ยอย่างเคียดแค้นว่า "เจ้าเป็นศิษย์ตระกูลใดถึงกล้าพูดจา
สามหาวเพียงนี้ ข้าว่าคนทีห่ าเรือ่ งให้วงศ์ตระกูลก็คอื เจ้าถึงจะถูก!"
วาจาของเขาแฝงซึ่งค�ำเตือน ด้วยถือตัวว่าตอนนี้ตระกูลเทวโอสถ
มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ จึงต้องการให้เด็กใหม่นี่หัดดูทิศทางลมเสียบ้าง
"เหมาโหย่ ว เหวย พวกข้ า ตระกู ล นั ก หลอมโลหะแม้ ไ ม่ นั บ เป็น
กลุ่มอิทธิพลแถวหน้าอะไร แต่ก็ไม่ถึงขั้นกลัวจะมีเรื่อง หากเจ้ารู้สึกว่า
ญาติผู้น้องของข้าพูดไม่ถูกต้อง ก็มาถกเหตุผลกับข้าได้อย่างเต็มที่"
สิน้ เสียงพูด บุรษุ ร่างก�ำย�ำสูงใหญ่ดจุ เจดียเ์ หล็กผูห้ นึง่ ก็เดินก้าวยาว
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ตรงมา เส้นผมของเขายาวจรดเอว เห็นชัดว่าเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยน
เส้นลมปราณ ศิษย์ในวังศาสตร์ทมี่ พี ลังวัตรถึงขัน้ เปลีย่ นเส้นลมปราณนัน้
ไม่ต่างจากขนหงส์เขากิเลนที่แสนหายาก ทุกคนเพียงมองปราดเดียว
ก็จ�ำได้ว่าเขาคือจินเยี่ยนบุตรหลานตระกูลนักหลอมโลหะ
ขุมก�ำลังของตระกูลนักหลอมโลหะแม้ไม่อาจเทียบตระกูลเทวโอสถ
ทว่าก็จัดอยู่อันดับต้นๆ ในบรรดาตระกูลโบราณทั้งหลาย
พวกเขาเชี่ยวชาญการหลอมขึ้นรูปโลหะ ศัสตราชั้นเลิศส่วนใหญ่
ล้วนตีขึ้นจากมือของพวกเขาทั้งสิ้น ต่อให้เป็นตระกูลใหญ่แถวหน้าก็ยัง
ไม่กล้าบุม่ บ่ามไปตอแยพวกเขา
เคอเหาแม้ไม่ใช่บตุ รหลานสายหลักของตระกูลนักหลอมโลหะ ทว่า
ฟังจากน�ำ้ เสียงของจินเยีย่ นแล้วย่อมรูว้ า่ ทัง้ สองมีความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ กัน
มากทีเดียว เหมาโหย่วเหวยมีปญ
ั ญาเล่นงานเคอเหา แต่ไม่กล้าไปหาเรือ่ ง
จินเยีย่ น จึงได้แต่แค่นหัวเราะสองทีกอ่ นตอบ
"ที่แท้ก็เป็นเครือญาติในตระกูลของศิษย์พี่จิน มิน่าน�้ำเสียงจึงได้
แข็งกร้าวเช่นนี้ ถือว่าข้าศิษย์นอ้ งมีตาหามีแววไม่กแ็ ล้วกัน"
พอเอาวงศ์ตระกูลไปกดข่มผูอ้ นื่ ไม่สำ� เร็จ เหมาโหย่วเหวยก็รบี เปลีย่ น
น�ำ้ เสียง ท�ำราวกับคนตระกูลนักหลอมโลหะเป็นฝ่ายรังแกเขาเสียอย่างนัน้
จินเยีย่ นขมวดหัวคิว้ ไม่เห็นเหมาโหย่วเหวยอยูใ่ นสายตาอีก เพียง
หมุนตัวไปตบบ่าเคอเหา "เหตุใดเจ้าวิง่ ออกมาคนเดียวไม่รอข้าก่อนเล่า"
เคอเหานวดคลึงหัวไหล่ที่หวิดจะถูกญาติผู้พี่ตบทรุดพลางตอบ
ปนยิ้มเจื่อน "ข้าก็แค่มาดูผลคะแนนเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
สักหน่อย"
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จินเยีย่ นเห็นว่าความสนใจของคนทัง้ หมดเบนไปทางอืน่ แล้ว ค่อย
หยอกล้อเคอเหาเสียงเบา "หลิว่ เชียนหวงคนนัน้ งดงามเพียงนีเ้ ชียวหรือนี่
แค่พบหน้าครัง้ เดียวเจ้าก็ทนไม่ไหวต้องออกหน้าแทนผูอ้ นื่ เสียแล้ว"
เคอเหาถลึงตาใส่จินเยี่ยน ก่อนพูดแย้งอย่างขุ่นเคืองว่า "พี่ชาย
นีท่ า่ นเห็นข้าเป็นคนอย่างไรกัน! หลิว่ เชียนหวงเก่งกาจมากจริงๆ ไม่เหมือน
ที่เจ้าคนเมื่อครู่นั่นพูดเด็ดขาด อีกเดี๋ยวประกาศคะแนนแล้วท่านก็จะ
เข้าใจกระจ่างเอง เดิมทีนกึ ว่าสอบเข้าเรียนหนนีข้ า้ ต้องโด่งดังอย่างมากแน่
ผลปรากฏว่าดันมาเจอนางเข้า...เห็นทีขา้ คงไม่เหลืออะไรให้ตงั้ ความหวัง
แล้ว"
แม้เคอเหามีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ หลิว่ เชียนหวงมาก และก็ยอมแพ้นาง
ทั้งปากทั้งใจแล้ว กระนั้นเขาก็ยังมีอุปนิสัยของเด็กหนุ่มอยู่ เพียงนึกว่า
โอกาสงามทีต่ นจะได้ฉายแสงเจิดจรัสกลับต้องมาปะทะกับอัจฉริยะทีเ่ ก่ง
ชนิดฝืนกฎธรรมชาติเช่นนี้เสียได้ จนรัศมีของตนถูกข่มจนไม่เหลือหลอ
ในใจก็เกิดความรูส้ กึ ทีบ่ อกรสชาติไม่ถกู อยูบ่ า้ ง
"เก่งกาจเพียงนี้เชียว การสอบเชิงบู๊ก็แล้วไปเถอะ กระทั่งการสอบ
เชิงบุน๋ นางก็ยงั ข่มเหนือเจ้าได้อกี หรือ" จินเยีย่ นพูดอย่างตืน่ ตกใจ ญาติผนู้ อ้ ง
ของเขาผูน้ เี้ ป็นทีย่ อมรับในตระกูลว่าเป็นอัจฉริยะอันดับสองรองจากตัวเขา
ฟังจากน�ำ้ เสียงแล้วอีกฝ่ายถึงกับปราชัยย่อยยับใต้นำ�้ มือของหลิว่ เชียนหวง
"คะแนนสอบเชิงบุ๋นของนางต้องไม่ด้อยแน่ ท่านไม่เห็นท่าทาง
ของนางตอนตอบข้อสอบ อีกอย่างเมือ่ วานท่านครูผคู้ มุ สอบทัง้ สีก่ ด็ ขู อ้ สอบ
ของนางแล้ว ไม่มใี ครเอ่ยแย้งเลยสักคน" เคอเหากล่าว
จินเยีย่ นพูดด้วยสีหน้าทีจ่ ริงจังมากขึน้ ว่า "เช่นนัน้ ก็รอดูผลกันเถอะ"
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ดวงตะวันลอยสูงขึ้นทีละน้อย ในที่สุดท่านครูมู่ก็เดินออกมาจาก
โถงท�ำการ ม้วนกระดาษยาวที่อยู่ในมือของเขาก็คือสิ่งที่ศิษย์นอกโถง
เหล่านี้ใส่ใจเป็นที่สุด
ท่านครูมเู่ หลือบมองเหล่าศิษย์ทชี่ ะเง้อชะแง้จนคอยืดยาว ก่อนจะ
หันไปส่งยิ้มให้พวกหลิ่วมู่อย่างหาได้ยาก แล้วค่อยน�ำส่วนปลายของ
ม้ ว นกระดาษนั้นแขวนกับตะขอบนผนัง สีข าวหิมะที่ใช้ประกาศข่า ว
ด้านนอกโถงท�ำการ
ทันทีทมี่ ว้ นกระดาษคลีก่ างลงมาดังพึบ่ สายตาของทุกคนก็สาดไปยัง
รายชือ่ อันดับหนึง่ พร้อมกันเป็นตาเดียว...
'หลิว่ เชียนหวง อายุสบิ หกปี พรสวรรค์ขนั้ กายทิพย์ไม้วฒ
ั นะ พลังวัตร
ขัน้ ช�ำระไขกระดูก หกร้อยแรงช้างสาร ระดับสติปญ
ั ญาขัน้ เจ็ด
ท�ำคะแนนเต็มทั้งสิ้นเจ็ดวิชา ได้แก่ วิชาค�ำนวณ อักษร ปราชญ์
จารีต โยธา เกษตร และประวัติศาสตร์'
ถัดจากความเงียบกริบไปทัว่ บริเวณก็คอื เสียงอุทานนับครัง้ ไม่ถว้ น
อย่างยากจะท�ำใจเชื่อได้
พวกหลิ่วมู่สามคนตะลึงเซ่ออยู่กับที่ เกือบสงสัยไปว่าตนเองก�ำลัง
ฝันอยูใ่ ช่หรือไม่
เคอเหาแม้คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว แต่ก็นึกไม่ถึงว่าผลงานของ
หลิ่วเชียนหวงจะ 'ดุเดือด' ถึงเพียงนี้!
จินเยีย่ นทีอ่ ยูด่ า้ นข้างถึงกับหลับตาแน่นและลืมตาดูใหม่อกี ครา...
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นี่เขาไม่ได้มองผิดไปกระมัง
หลิ่วเชียนหวงผู้นี้...นางยังใช่มนุษย์อยู่หรือไม่!
ศิษย์เกือบทัง้ หมดล้วนอดไม่ได้ทจี่ ะโอดครวญร�ำ่ ร้องเช่นนีอ้ ยูใ่ นใจ
ล�ำพังผลงานทีเ่ จิดจรัสเสียจนท�ำให้ผอู้ นื่ ตกใจแทบตายนี้ สมญานาม
อัจฉริยะอันดับหนึ่งบนดินแดนพันเมฆาก็สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้แล้ว
แม้เจิ้งเฮ่าอี้จะยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน ทว่าในด้านคะแนนสอบเชิงบุ๋นนี้
ทัง้ สองมีระยะห่างทีเ่ ด่นชัดมากเหลือเกิน
คะแนนเต็มเจ็ดวิชารวด...ในประวัตศิ าสตร์ของวังศาสตร์ยงั ไม่มผี ใู้ ด
เคยท�ำได้มาก่อน และคาดว่าในอนาคตก็จะไม่มอี กี แล้ว
เหมาโหย่วเหวยกับพวกศิษย์ตระกูลเทวโอสถล้วนมีสหี น้าทีแ่ สนจะ
ดูไม่จดื เมือ่ วานพอได้ยนิ ว่าหลิว่ เชียนหวงได้หน้าเต็มทีใ่ นสนามสอบเชิงบู๊
พวกเขาก็รู้สึกริษยาอยู่แล้ว มาวันนี้ได้เห็นผลคะแนนอันน่าสะพรึงนี้อีก
ก็ยงิ่ อับจนถ้อยค�ำไปโดยสิน้ เชิง
คุณหนูชิงอิ่งของตระกูลตน...ดูเหมือนจะด้อยกว่าผู้อื่นมากมาย
ยิ่งนัก...
ฝ่ายพวกเจิง้ หยางจากตระกูลนักปกครองก็มอี ารมณ์ทซี่ บั ซ้อนเช่นกัน...
คูแ่ ข่งของเฮ่าอีป้ รากฏตัวแล้ว คุณหนูตระกูลแพทย์ผนู้ ไี้ ม่ธรรมดาเลยจริงๆ
แม่นางน้อยวัยสิบหกปีถงึ กับแข็งแกร่งเพียงนี!้
ศิษย์ใหม่สองคนอย่างเคอเหากับหลินเฟิงพอตัง้ สติได้กเ็ บนสายตา
ไปมองผลคะแนนของตนเองบ้าง ซึ่งความจริงแล้วทั้งสองก็ท�ำได้ไม่เลว
เช่นกัน...เคอเหาท�ำคะแนนเต็มทัง้ สามวิชา ส่วนหลินเฟิงก็ทำ� คะแนนเต็ม
ได้สองวิชา
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ผลคะแนนเช่นนี้หากเป็นยามปกติก็เพียงพอจะท�ำให้พวกเขา
กลายเป็นบุคคลทีถ่ กู กล่าวขวัญในหมูศ่ ษิ ย์ใหม่แล้ว ทว่าตอนนี.้ ..ทัง้ สอง
พร้อมใจกันมองดูชื่อด้านบนที่ได้คะแนนเต็มถึงเจ็ดวิชา ก่อนจะสบตา
ส่งยิ้มเฝื่อนให้แก่กัน
ระยะห่างนี้ช่างเด่นชัดสะดุดตาเหลือเกินจริงๆ
รอจนพวกหลิ่ ว มู ่ ไ ด้ ส ติ คื น มา เตรี ย มจะไประบายแค้ น กั บ
เหมาโหย่วเหวย ค่อยพบว่าอีกฝ่ายได้เผ่นหนีจนไม่เห็นเงาตัง้ แต่แรกแล้ว
พวกเขาจึงอดไม่ได้ที่จะกระทืบเท้าถอนหายใจ
หลิ่วเวินกดข่มอารมณ์คึกคักฮึกเหิมสุดขีดไว้ ก่อนจะเอ่ยปนยิ้มว่า
"ช่างเถอะ เชียนหวงไม่เคยเก็บพวกจ�ำอวดที่รู้จักแต่กระโดดหย็องแหย็ง
พวกนั้นมาใส่ใจอยู่แล้ว พวกเราปล่อยเขาไปก็แล้วกัน"
หลิ่วมู่เกาศีรษะตอบ "ก็ถูกของเจ้า เอ้า เฉินหลิง แล้วอยู่ดีๆ เจ้า
ขมวดคิ้วด้วยเหตุใด!"
เฉินหลิงชี้มือไปที่ผลคะแนนของหลิ่วเชียนหวงบนม้วนกระดาษ
พลางพูดด้วยอารมณ์ทขี่ ่นุ มัว "เจ้าไม่เห็นหรือ เชียนหวงไม่ได้ทำ� ข้อสอบ
วิชาแพทย์จริงๆ ด้วย"
ก่อนหน้านี้หลิ่วมู่ก็ได้ยินที่หลินเฟิงพูดแล้ว เพียงแต่เมื่อครู่เขาดู
เฉพาะค�ำว่า 'ท�ำคะแนนเต็มทัง้ สิน้ เจ็ดวิชา' ไม่ได้สนใจเลยว่าเจ็ดวิชานัน้
คืออะไรบ้าง
"อาจเพราะเชียนหวงรู้สึกว่าข้อสอบง่ายเกินไปหรือไม่ ดังนั้นจึง..."
หลิ่วมู่คาดคะเน
หากเป็นก่อนหน้านี้ เขาคงเดาประมาณว่านางท�ำไม่ทนั ทว่าตอนนี้
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นางท�ำข้อสอบได้ครบทั้งเจ็ดวิชา ขาดก็แต่วิชาแพทย์เท่านั้น ไม่ว่าใคร
ก็ต้องรู้ว่านี่คือความจงใจ
"หลิ่วเชียนหวงอยู่ที่ใด!" เสียงของโจวซู่เวิ่นพลันดังมา
ขนคิ้ ว อั น ดกด� ำ ทั้ ง คู ่ ข องเขาชี้ ขึ้ น จนแทบจะตั้ ง ตรง น�้ ำ เสี ย ง
ก็ไม่เป็นมิตร ท่าทางตั้งใจจะมาเล่นงานคน
พวกหลิ่วเวินล้วนเป็นศิษย์ของโจวซู่เวิ่น พอเห็นท่านครูมาถึง
จึงยืนหลังตรงแหน็วทันทีโดยไม่รตู้ วั ปากหลิว่ เวินก็พยายามไกล่เกลีย่ ว่า
"เชียนหวงท�ำเช่นนี้น่าจะมีเหตุผลของนาง..."
"ประเสริฐ ข้าจะไปถามนางเดีย๋ วนีว้ า่ มีเหตุผลอะไรกันแน่!" โจวซูเ่ วิน่
เดือดดาลยากระงับ สัง่ การให้พวกเขาน�ำทางตน แล้วมุง่ หน้าจะไปเอาความ
หลิว่ เชียนหวงทีเ่ รือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์ทนั ที
พวกหลิว่ มูร่ ำ�่ ร้องในใจว่าแย่แล้ว ทว่าไม่กล้าฝ่าฝืนค�ำสัง่ จึงได้แต่
เดินมุ่งกลับที่พักไปอย่างเชื่องช้า
ซูเพียนจื่อนอนรวดเดียวถึงยามเที่ยง หลังจากลุกขึ้นมาล้างหน้า
บ้วนปากแล้ว นางก็เปลีย่ นไปสวมชุดกระโปรงเนือ้ ผ้าธรรมดา เดินลงมาดู
ทีช่ นั้ ล่าง ปรากฏว่าเงาภูตผีสกั ครึง่ ตนก็ยงั ไม่มี
รอจนนางได้พบป้าซูและกินอาหารกลางวันที่อีกฝ่ายเตรียมไว้ให้
จนหมด ค่อยพลันนึกได้วา่ แม่ลกู คูน่ กี้ แ็ ซ่ซู ไม่รวู้ า่ เกีย่ วพันอะไรกับสกุลซู
ของตนเองหรือไม่
นางจึงตะล่อมถามอีกฝ่ายอย่างอ้อมค้อมหลายประโยค สุดท้าย
พบว่าตนคิดมากไปเอง คนแซ่ซูบนดินแดนพันเมฆานี้มีอยู่ไม่น้อย และ
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ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวใดๆ กับตระกูลสิบแปดมงกุฎแห่ง
ถ�้ำพันจิ้งจอก
เพียงแต่ฟังจากเบาะแสในค�ำพูดของป้าซูแล้ว ดูเหมือนบิดาของ
ซูถงนั้นมีภูมิหลังอยู่พอสมควร ป้าซูพูดคลุมเครือยิ่ง เห็นชัดว่าไม่ค่อย
อยากเอ่ยถึง ซูเพียนจื่อจึงไม่ได้ซักไซ้ต่อ
เพื่อสะดวกแก่การเผยแผ่ลัทธิในวันข้างหน้า สาวน้อยอยากรู้จัก
วิถีชีวิตของชาวบ้านสามัญบนดินแดนนี้ให้มากยิ่งขึ้น จึงจับมือป้าซู
สอบถามนู่นนี่อย่างมีน�้ำอดน�้ำทนเป็นเยี่ยม
ตอนนี้ฐานะของซูเพียนจื่อในสายตาชาวบ้านสามัญอย่างป้าซูนั้น
ต่อให้ไม่ใช่เทพเซียนก็ต่างกันไม่มากนักหรอก คุณหนูผู้สูงศักดิ์เพียงนี้
กลับไม่ถอื ตัวสักนิดเดียว อีกฝ่ายทัง้ ชวนนางพูดคุย ทัง้ ห่วงใยความเป็นอยู่
ของนาง ในมุมมองของป้าซูจงึ เหมือนก�ำลังฝันอยูไ่ ม่มผี ดิ
นางมีโชคเพียงใดกัน ถึงได้มาพบเจอเทพธิดาผูอ้ อ่ นโยนและดีงาม
เช่นนี้!
พอเห็นซูเพียนจื่อสนอกสนใจวิถีชีวิตของคนธรรมดาจากใจจริง
ป้าซูย่อมบอกเล่าสิ่งที่รู้อย่างไม่มีเก็บง�ำ
ขณะที่ทั้งสองถามตอบกันอย่างออกรสอยู่นั้น จู่ๆ ก็ได้ยินเสียง
ตะโกนลั่นของหลิ่วมู่ดังมาจากด้านนอก
"เชียนหวง! เจ้าอยู่หรือไม่ เชียนหวง! ท่านครูโจวมาเยี่ยมเจ้าน่ะ"
เสียงนัน้ ฟังแล้วยังอยูห่ า่ งไกลลิบ ห้วงความคิดของนางเพียงพลิกวูบ
ก็เข้าใจกระจ่างทันที เขาคงกลัวว่านางจะถูกโจวซูเ่ วิน่ จับตัวไปด่ากราด จึง
อยากจะให้นางหลบหน้าโจวซูเ่ วิน่ ไปก่อนเป็นแน่
15

ผู ้ เ ป็ น หนึ่ ง ในใต้ ห ล้ า ... คื อ ข้ า ผู ้ เ ดี ย ว 3

ไม่เลวเลย! เป็นพี่น้องแสนดีที่มีคุณธรรมน�้ำใจดังคาด
ความจริงตั้งแต่ตอนที่ซูเพียนจื่อไม่ท�ำข้อสอบวิชาแพทย์ นางก็
คาดการณ์ได้แล้วว่าจะมีวันนี้ นางลุกขึ้นพยุงป้าซูเข้าห้องไปพักผ่อน
ก่อนที่ตัวนางจะเปิดประตูโถงรับแขกออกไปกล่าวทักทายด้วยตนเอง
"ท่านครูโจวสบายดีหรือเจ้าคะ"
"สบายดีกับผีน่ะสิ! ตอบมา เหตุใดเจ้าไม่ท�ำข้อสอบวิชาแพทย์
พอได้เป็นศิษย์สายตรงของจ้าววัง เจ้าก็ไม่เห็นอาชีพเล็กๆ ของวงศ์ตระกูล
อยูใ่ นสายตาแล้วใช่หรือไม่!" โจวซูเ่ วิน่ ผูม้ อี ารมณ์รอ้ นซักถามเข้าประเด็น
ทันที
ข้อสอบเข้าเรียนวังศาสตร์กห็ มายถึงวิชาทีศ่ ษิ ย์คนนัน้ ๆ เลือกจะศึกษา
การทีซ่ เู พียนจือ่ ไม่ทำ� ข้อสอบวิชาแพทย์จงึ หมายความว่าช่วงหลายปีทอี่ ยูใ่ น
วังศาสตร์นางไม่คดิ ทีจ่ ะศึกษาวิชานี้
พวกหลิว่ มูเ่ พิง่ จะได้ยนิ ครัง้ แรกเรือ่ งทีซ่ เู พียนจือ่ ได้เป็นศิษย์สายตรง
ของจ้าววัง ในใจจึงทัง้ ตืน่ ตะลึงทัง้ อิจฉา ทว่าพอตรองดูอกี ทีพวกเขาก็รสู้ กึ ว่า
เรือ่ งนีป้ กติธรรมดายิง่
เดิมทีจา้ ววังมีศษิ ย์สายตรงทัง้ สิน้ สองคน คนหนึง่ คือเจิง้ เฮ่าอี้ ส่วน
อีกคนฐานะยังเป็นปริศนา
เชียนหวงของพวกเขามีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ดอ้ ยไปกว่าเจิง้ เฮ่าอีแ้ ม้แต่นอ้ ย
จ้าววังรับนางเป็นศิษย์กเ็ ป็นเรือ่ งทีส่ มเหตุสมผลอยูแ่ ล้ว ศิษย์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ระดับนีห้ าได้ยากเหลือเกิน หากไม่ใช่มฐี านะของจ้าววังอยู่ ต่อให้ผแู้ ข็งแกร่ง
ขัน้ ทรงฤทธาคนอืน่ ๆ คิดจะรับนางเป็นศิษย์กย็ งั ไม่แน่วา่ จะท�ำได้
เพียงแต่อจั ฉริยะเช่นนีไ้ ม่รำ�่ เรียนวิชาแพทย์ พวกหลิว่ มูก่ ร็ สู้ กึ เสียดาย
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ยิง่ นัก กว่าทีส่ กุลหลิว่ จะรอคอยจนได้บตุ รหลานทีโ่ ดดเด่นเป็นอัจฉริยะเช่นนี้
มาสักคนง่ายดายเสียเมือ่ ไรเล่า
ซูเพียนจือ่ เผชิญหน้ากับท่าทีคกุ คามของโจวซูเ่ วิน่ ด้วยการยิม้ พลาง
เอ่ยตอบอย่างใจเย็นว่า "มิใช่ข้าจะไม่เรียนแพทย์นะเจ้าคะ เพียงแต่การ
เข้าเรียนในวังศาสตร์เป็นโอกาสทีห่ าได้ยาก ระยะเวลาทีข่ า้ จะได้ศกึ ษาอยูท่ นี่ ี่
มีจำ� กัด ข้าจึงอยากเรียนวิชาอืน่ ทีส่ นใจให้จบไปก่อน ยอดฝีมอื วิชาแพทย์
บนภูเขาซิ่งหลินมีอยู่มากมาย ข้าอยากเรียนเมื่อใดล้วนได้ทั้งสิ้น แม้แต่
ที่วังศาสตร์นี้ หากวันหน้าข้าจบการศึกษาแล้วมาขอเรียนวิชาแพทย์กับ
ท่านครูโจว ท่านจะปฏิเสธไม่สอนข้าหรือไรเจ้าคะ"
สิง่ ทีโ่ จวซูเ่ วิน่ โกรธเกรีย้ วเป็นทีส่ ดุ ก็คอื นางจะละทิง้ วิชาแพทย์ ทว่า
ตอนนีฟ้ งั จากน�ำ้ เสียงของนางแล้ว แค่จะเริม่ เรียนช้าหน่อยเท่านัน้ โทสะ
ของเขาจึงคลายลงไปหลายส่วน แต่กย็ งั คงพูดอย่างหงุดหงิดยิง่ "เจ้าเป็น
ทายาทตระกูลแพทย์ หากปล่อยให้ผอู้ นื่ รูว้ า่ แม้แต่โรคเล็กๆ น้อยๆ เจ้าก็ยงั
รักษาไม่หาย ถึงเจ้าไม่อาย แต่ข้าอายแทนเจ้า! วิชาจิปาถะพวกนั้น
เจ้าจะเรียนเยอะแยะไปท�ำอะไร เรียนแพทย์ชว่ ยคนสิ ถึงเป็นอาชีพดัง้ เดิม
ของพวกเราตระกูลแพทย์"
"วิชาแพทย์สามารถเยียวยาร่างกายและช่วยชีวติ คนได้กจ็ ริงอยู่ ทว่า
ในช่วงชีวติ ของคนเรานัน้ ใช่วา่ มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงอย่างเดียวก็จะเพียงพอ
สิ่งที่ข้าต้องการยิ่งกว่าคือการเยียวยาจิตใจของพวกเขาด้วยเจ้าค่ะ ข้า
อยากจะท�ำให้พวกเขาได้มชี วี ติ อยูบ่ นโลกใบนีอ้ ย่างสุขสงบ แม้วา่ โรคภัย
ไข้เจ็บและความล�ำบากยากไร้จะไม่อาจหลีกหนีได้กต็ ามที หากข้าร�ำ่ เรียน
ยิ่งมาก สิ่งที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ก็จะยิ่งมากตามไปด้วยเจ้าค่ะ"
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ซูเพียนจือ่ คลีย่ มิ้ อันบริสทุ ธิจ์ ริงใจ สีหน้าเช่นนีต้ อนอยูบ่ นภูเขาซิง่ หลิน
นางเคยส่องคันฉ่องฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ทุกครั้งที่งัดออกมาใช้
ล้วนพิชติ ใจสาวกมากมายได้ในพริบตา
นางยังกลัวว่าโจวซูเ่ วิน่ จะไม่ยอมรับ จึงเอ่ยเสริมอีกประโยค "ส่วน
การรักษาโรคช่วยชีวติ ผูค้ นนัน้ หากเผชิญกับเหตุคบั ขันจริง ข้าก็มวี ธิ ขี องข้า
เจ้าค่ะ"
นางมีน�้ำพุชีพติดตัว ไม่ว่าจะรักษาโรคอะไรก็ง่ายดาย ไม่ต่างกับ
การส่งอาหารเข้าปาก!
นี่ เป็นครั้ ง แรกที่ โ จวซู ่ เ วิ่ น ได้ ฟ ั ง แนวคิ ด เรื่ อ งการเยี ย วยาจิ ต ใจ
ยิ่งคิดตาม เขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามีเหตุผล
เมื่อก่อนเขาไม่เคยนึกถึงสิ่งเหล่านี้เลย คิดว่าขจัดโรคบรรเทา
ความเจ็บปวดให้คนไข้กเ็ พียงพอแล้ว มาวันนีพ้ อได้ยนิ ซูเพียนจือ่ พูดเช่นนี้
เขาก็พลันใจลอยอยู่บ้าง
ในอดีตเขาเคยช่วยชีวิตผู้ที่เจ็บป่วยสาหัสมาไม่น้อย ทว่าท้ายที่สุด
กลับมีบางคนเลือกทีจ่ ะคิดสัน้ เพือ่ คลายทุกข์ เรือ่ งเช่นนีเ้ กิดขึน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า
เขาคิดมาตลอดว่าคนไข้ไม่เห็นคุณค่าชีวิตตนเองเอาเสียเลย ทว่าตอนนี้
เขากลับอดหวนทบทวนไม่ได้ ทีแ่ ท้เป็นเพราะตัวเขายังคิดยังท�ำไม่มากพอ
ใช่หรือไม่ หากเขาเอาใจใส่ความคิดในใจคนไข้เหล่านัน้ สักหน่อย เข้าใจ
ทุกข์รอ้ นของพวกเขามากกว่านี้ พวกเขาก็อาจจะไม่ตอ้ งตายใช่หรือไม่
แม้แต่ผคู้ ร�ำ่ หวอดในเรือ่ งนีอ้ ย่างโจวซูเ่ วิน่ ยังถูกซูเพียนจือ่ หลอกส�ำเร็จ
ในคราวเดียว นับประสาอะไรกับคนหนุ่มผู้เปีย่ มด้วยน�้ำใสใจจริงอย่าง
หลิว่ มู่ หลิว่ เวิน และเฉินหลิงเล่า หนุม่ น้อยทัง้ สามต่างบังเกิดความเคารพ
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นับถือต่อซูเพียนจือ่ แทบจะในพริบตา
พอได้ยินวาจาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความใฝ่ฝันอันดีงามของ
ซูเพียนจื่อแล้ว ป้าซูซึ่งนั่งอยู่ในห้องพักก็ย่ิงเชื่อมั่นว่านางคือเทพธิดา
ที่สวรรค์ส่งมากอบกู้ปวงชนอย่างแน่นอน
เมือ่ ส่งโจวซูเ่ วิน่ ทีถ่ กู ต้มตุน๋ จนใจลอยกลับไปแล้ว ซูเพียนจือ่ ก็รสู้ กึ ว่า
ถึงเวลาทีจ่ ะแนะน�ำให้สหายร่วมชายคาเหล่านีไ้ ด้รจู้ กั กับสมาชิกสัตว์อสูร
ของนางแล้ว
ตอนนี้นางไม่ได้เป็นแค่ศิษย์วังศาสตร์ หากยังเป็นศิษย์สายตรง
ของจ้าววังด้วย ต่อให้ผู้อื่นรู้ว่าในตัวนางมี 'ของวิเศษเก็บทรัพย์' ซึ่งมี
พื้นที่มโหฬารใช้เก็บสิ่งมีชีวิตได้ ก็ไม่มีใครกล้าบุ่มบ่ามมาแตะนางแน่
หาไม่นอกจากต้องเป็นศัตรูกับตระกูลแพทย์แล้ว ยังเสี่ยงที่จะล่วงเกิน
จ้าววังศาสตร์ด้วย คาดว่าไม่มีใครโง่งมเช่นนั้นหรอก
"ข้าเลีย้ งสัตว์อสูรไว้ขา้ งกายอยูห่ ลายตัว ตัง้ ใจว่าอีกเดีย๋ วจะไปแจ้ง
กับท่านครูมู่ พวกเจ้าอยากรูจ้ กั พวกมันก่อนหรือไม่เล่า" ซูเพียนจือ่ ถามปน
ยิ้มละไม
"สัตว์อสูร?" หลิ่วมู่ย้อนถามอย่างเหลอหลาอยู่บ้าง เนื่องจาก
ยังไม่ได้สติจากค�ำประกาศอันซาบซึ้งตรึงใจของซูเพียนจื่อเมื่อครู่นี้
"ใช่แล้ว ข้าเคยสอบถามท่านปูถ่ ัวโดยเฉพาะ ท่านบอกว่าบน
เกาะเดือนเพ็ญสามารถปล่อยสัตว์อสูรที่มีเจ้าของให้ออกหากินอิสระได้
ภายใต้เงือ่ นไขว่าห้ามท�ำร้ายคนโดยไร้สาเหตุ และห้ามท�ำให้เสียระเบียบ
สัตว์อสูรหลายตัวนี้ของข้าล้วนเป็นเด็กดียิ่ง" ซูเพียนจื่อพูดพลางปล่อย
เจ้าหิมะออกมาจากดอกซวีหมี
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เจ้าหิมะกระโดดขึ้นไปบนบ่าของนาง ก่อนจะค�ำนับทักทายหลิ่วมู่
หลิว่ เวิน และเฉินหลิงอย่างมีมารยาทพลางกล่าวว่า "คารวะทัง้ สามท่าน
เจ้าค่ะ ข้ามีชอื่ ว่าเจ้าหิมะ"
พวกหลิ่วเวินเห็นท่าทางเฉลียวฉลาดชวนเอ็นดูของเจ้าหิมะแล้ว
ก็อดไม่ได้ทจี่ ะอมยิม้ พยักหน้า หลิว่ เวินกล่าวว่า "เชียนหวง สัตว์อสูรของเจ้า
น่ารักจริงเชียว ตัวอืน่ ๆ ก็เหมือนกับมันสินะ เจ้าเรียกออกมาให้พวกเราชมดู
ก็ดี ตอนเจ้าไม่อยู่ พวกเราก็จะได้ช่วยดูแล"
ซูเพียนจื่อตอบพร้อมยิ้มตาหยี "ตัวอื่นๆ ก็น่ารักมากๆ เช่นกัน
เพียงแต่รูปร่างใหญ่หน่อย พวกเราออกไปพบปะที่ข้างนอกกันเถอะ"
พวกหลิ่วเวินมองหน้ากันไปมา ก่อนจะติดตามนางออกไปจนถึง
นอกลานอย่างแปลกใจอยู่บ้าง
จากนั้นเพียงซูเพียนจื่อโบกมือวูบ เหล่าสัตว์อสูรก็ทยอยเผยโฉม
เริ่มจากเจ้ าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็ก...หมียักษ์ขนทองที่สูงล�่ำ
ดุ จ ภู เ ขาลู ก ย่ อ ม เจ้ า โม่ . ..หมาป่ามารหิ ม ะที่ ยื น สี่ เ ท้ า สั ม ผั ส พื้ น ก็ ยั ง
ตัวสูงกว่าคน เจ้าเหล็ก...ตัวเกราะเหล็กที่บึกบึนดุจโคถึก เจ้าเจิดจ้า...
ไหมอสู ร ร้ อ ยขาที่ ย าวราวสามสี่ จั้ ง กั บ เจ้ า โต เจ้ า สอง เจ้ า สาม...
อินทรีปีกมายาสามตัวที่บินฉวัดเฉวียนบนฟ้าด้วยปีกที่สยายกว้างถึง
สองจั้ง
หลิว่ มู่ หลิว่ เวิน และเฉินหลิงสามคนต่างปากอ้าตาค้าง แทบสงสัยว่า
ตนเองพลันถูกผู้อื่นใช้ข่ายอาคมส่งตัวไปยังดินแดนอันตรายสักแห่ง
ทีม่ สี ตั ว์อสูรออกอาละวาดใช่หรือไม่
พวกเขามีพลังวัตรอย่างมากแค่ขนั้ ถอดรูประดับสูงสุด ทว่าสัตว์อสูร
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ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าสายตาเหล่านีล้ ว้ นเป็นขัน้ สามกันทุกตัว เฉพาะพลังอ�ำนาจ
ทีแ่ ผ่ซา่ นออกมาก็เพียงพอจะท�ำให้พวกเขาผวาจนแข้งขาอ่อนแล้ว
ซูเพียนจื่อมองออกถึงความผิดปกติของพวกเขา จึงรีบสั่งการผ่าน
กระแสจิตให้สรรพสัตว์ฝูงใหญ่นี้ส�ำรวมกันหน่อย
จริงๆ เลยเชียว เหตุใดเจ้าพวกนีไ้ ม่หดั หัวไวเหมือนเจ้าหิมะบ้างเลย
เรื่องพื้นๆ เช่นนี้ก็ยังต้องให้นางเตือนอีก
หลิ่วเวินกลืนน�้ำลายอึกหนึ่งก่อนถามขึ้นว่า "พวกนี้...ก็คือสัตว์อสูร
ของเจ้า? พวกมันรับเจ้าเป็นนายทั้งหมดเลยหรือ"
น่าสะพรึงเกินไปแล้ว รวมฝูอวิ๋นที่เตร็ดเตร่อยู่แถวนี้เข้าไปอีกตัว
เชียนหวงถึงกับมีสตั ว์อสูรขัน้ สามตัง้ สิบตัวเชียวนะ ต่อให้เป็นผูแ้ ข็งแกร่ง
ขัน้ เปลีย่ นเส้นลมปราณเจอนางเข้า ก็คงมีแต่ถกู รุมซ้อมจนต้องหนีหวั ซุก
หัวซุนอย่างเดียวกระมัง
สัตว์อสูรเหล่านี้เว้นแต่ฝูอวิ๋นกับเจ้าหิมะที่ดูค่อนข้างอ่อนโยนแล้ว
ที่เหลือก็ไม่มีสักตัวตอแยได้ง่ายๆ หากมิใช่พวกที่มองแวบแรกก็รู้ว่า
มีพละก�ำลังเหนือกว่าสัตว์อสูรขัน้ เดียวกันลิบลับ ก็เป็นพวกทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าดุรา้ ย
ยากต่อกรทั้งสิ้น
ที่แท้เชียนหวงจัดการเจ้าพวกนี้อยู่หมัดได้อย่างไรกันนี่
ต่อให้เป็นคนตระกูลนักก�ำราบสัตว์ ก็ไม่มที างท�ำให้สตั ว์อสูรมากเท่านี้
ยอมรับเจ้านายคนเดียวกันได้กระมัง
ซูเพียนจือ่ ส่ายหน้ากล่าวปฏิเสธ "ไม่ใช่หรอก ผูฝ้ กึ วิชายุทธ์คนหนึง่
สามารถท�ำให้สตั ว์อสูรนอกเหนือจากอาชาเทพยอมรับเป็นเจ้านายได้แค่
หนึ่งตัวเท่านั้น นี่เป็นกฎเหล็กที่ไม่มีวันเปลี่ยนได้ เพียงแต่เจ้าพวกนี้
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ถูกเซียนใจประเสริฐกล่อมเกลาจิตใจแล้ว พวกมันจึงมาคุม้ ครองข้า และ
เป็นลูกมือช่วยเหลือชาวบ้านร่วมกับข้าเท่านั้นเอง"
นางไม่อยากโกหกคนกันเอง แต่ปญ
ั หาบางอย่างก็จำ� เป็นต้องปกปิด
หาไม่ฐานะของนางจะถูกเปิดโปงเอาได้ง่ายๆ
วิธีจัดอันดับผู้แข็งแกร่งบนดินแดนพันเมฆานั้นจะน�ำเอาพลังฝีมือ
ของสัตว์อสูรทีย่ อมรับเจ้านายแล้วมาค�ำนวณรวมในนามของเจ้านายด้วย
ตอนนีเ้ ฉพาะตัวนางเองก็มพี ลังวัตรขัน้ ช�ำระไขกระดูกช่วงกลางแล้ว หาก
ยังบวกฝูอวิน๋ กับสัตว์อสูรขัน้ สามรวมทัง้ สิน้ สิบตัวเข้าไปอีก ย่อมเป็นไปไม่ได้
ทีช่ อื่ ของหลิว่ เชียนหวงจะไม่ตดิ อันดับสูงบนท�ำเนียบ
อี ก อย่ า งนางก็ไ ม่ไ ด้พูด ปดทั้ง หมด เพราะนอกจากฝูอวิ๋นแล้ว
สัตว์อสูรเก้าตัวที่เหลือล้วนยอมรับเจ้านายผ่านดอกซวีหมีสายพันธุ์เซียน
ดอกนั้น ไม่ใช่กับตัวนางโดยตรง
"เซี ย นใจประเสริ ฐ เก่ ง กาจเพี ย งนี้ เ ชี ย ว?!" หลิ่ ว มู ่ ข ่ ม ใจไม่ ไ หว
อุทานขึ้นมาก่อนใคร วิเศษไปเลย หากพาสัตว์อสูรขั้นสามทั้งสิบตัวนี้
เรียงหน้ากระดานออกไป ผู้คนมากมายต้องขวัญกระเจิงแน่นอน!
"ใช่แล้ว เซียนใจประเสริฐมีอิทธิฤทธิ์ไร้ขอบเขตจริงๆ" ซูเพียนจื่อ
แสดงท่าทีของสาวกผู้ศรัทธา
"หากพาสัตว์อสูรมากเช่นนีไ้ ปพบท่านครูมถู่ งึ โถงท�ำการ น่ากลัวว่า
จะท�ำให้ศษิ ย์คนอืน่ ๆ แตกตืน่ ได้ อาเวิน เจ้าช่วยข้าไปเชิญท่านครูมมู่ าทีน่ ี่
ได้หรือไม่" นางหันไปกล่าวกับหลิ่วเวิน
หลิว่ เวินพยักหน้าตอบรับทันที "ไม่มปี ญ
ั หา" ในใจเขาอดไม่ได้ทจี่ ะ
ชื่นชมอุปนิสัยอ่อนน้อมไม่ท�ำตัวเด่นของนาง
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หากเปลี่ยนเป็นศิษย์คนอื่น อย่างเช่นเจ้าหลิ่วมู่ที่สองตาลุกวาว
อยู่ข้างๆ นี่ ขืนมีลูกสมุนเป็นสัตว์อสูรที่ร้ายกาจฝูงนี้ รับรองต้องอดรน
ทนไม่ไหวพาออกไปอวดศักดาแน่
หลังจากที่หลิ่วเวินจากไปแล้ว ซูเพียนจื่อสอบถามเฉินหลิงกับ
หลิ่วมู่ ได้ความว่าน่านน�้ำใกล้เกาะเดือนเพ็ญนี้ไม่มีสัตว์อสูรที่ร้ายกาจ
นางจึงวางใจปล่อยให้พวกเจ้าทองใหญ่ทดลองลงน�้ำไปจับปลาดู
สัตว์อสูรขัน้ สามไม่อาจน�ำไปเปรียบกับสัตว์ปา่ ธรรมดาจริงเสียด้วย
แม้แต่สัตว์อสูรที่เกิดมาไม่ถูกกับน�้ำเลยอย่างตัวเกราะเหล็ก มันก็ยัง
เคลื่อนไหวในน�้ำได้โดยอาศัยฝีมือในการปิดกั้นลมหายใจ ถึงท่าทาง
จะเงอะงะเชือ่ งช้า ทว่าผ่านไปสักพักก็นบั ได้วา่ มีผลส�ำเร็จพอสมควรแล้ว
ซูเพียนจื่อมอบแหที่ซื้อก่อนมาวังศาสตร์แก่พวกมันหนึ่งปาก แล้ว
สั่งให้พวกมันฝึกจับปลาร่วมกัน ส่วนนางเองหันไปสอบถามเฉินหลิง
เรือ่ งท่านครูทมี่ าจากตระกูลนักก�ำราบสัตว์ รวมถึงเคล็ดวิชาทีเ่ ล่าขานกันว่า
ท�ำให้สัตว์อสูรดูดซับปราณวิเศษมาแก้ปัญหาปากท้องได้
นี่คือหนึ่งในเหตุผลส�ำคัญที่นางอุตส่าห์ดั้นด้นมาจนถึงวังศาสตร์
หวังว่าจะไม่ต้องคว้าน�้ำเหลว
ศิ ษ ย์ ดี เ ด่ น ที่ ส อบเข้ า เรี ย นด้ ว ยคะแนนเต็ ม สามวิ ช ารวดอย่ า ง
เฉินหลิงนี้ ย่อมเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าท่านครูในวังศาสตร์อย่างมาก
ดังนั้นเขาจึงรู้ข้อมูลเชิงลึกและนิสัยใจคอของท่านครูมากเป็นพิเศษ
เขาขบคิดเล็กน้อยก่อนตอบว่า "ท่านครูทมี่ าจากตระกูลนักก�ำราบสัตว์
มีอยู่ท่านเดียว แซ่ฝู นามว่าเทียนหลง สอน 'วิชาสัตววิทยา' เป็นหลัก
บางครัง้ ก็ไปสอนในชัน้ เรียน 'วิชาเกษตร' กับ 'วิชาการทหาร' ด้วย อุปนิสยั ของ
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เขาแปลกมากจริงๆ ไม่ชอบสุงสิงกับคน เพียงชอบขลุกอยู่กับสัตว์อสูร
และสัตว์ปา่ แต่วา่ เจ้าไม่ตอ้ งไปหาเขาหรอก หากเขารูว้ า่ ในมือเจ้าคนเดียว
มีสัตว์อสูรตั้งสิบตัวล่ะก็ ไม่ช้าเขาต้องมาหาเจ้าเองแน่
ส่วนในมือเขาจะมีเคล็ดวิชาที่ฝึกแล้วท�ำให้สัตว์อสูรเพียงดูดซับ
ปราณวิเศษโดยไม่ตอ้ งกินอาหารอย่างทีเ่ จ้าว่าหรือไม่นนั้ ข้าเองก็ไม่แน่ใจ
และไม่เคยได้ยนิ ใครเอ่ยถึงมาก่อน" เฉินหลิงตอบอย่างรูส้ กึ ผิดเล็กน้อย
ซูเพียนจื่อผิดหวังอยู่บ้างจริงๆ
ทว่าเมือ่ ตรองดูอกี แง่มมุ หนึง่ เดิมทีบนดินแดนพันเมฆาก็มสี ถานทีซ่ งึ่
อุดมด้วยปราณวิเศษไม่คอ่ ยมากอยูแ่ ล้ว ทัง้ ส่วนใหญ่กถ็ กู มนุษย์ผฝู้ กึ วิชา
ยึดครองไปทั้งสิ้น ต่อให้ฝูเทียนหลงท่านครูตระกูลนักก�ำราบสัตว์ผู้นั้น
มีเคล็ดวิชาเช่นนี้อยู่ในมือ คาดว่าบนเกาะเดือนเพ็ญก็ไม่มีที่ให้ส�ำแดง
เคล็ดวิชาอยูด่ ี ผูอ้ นื่ ไม่เคยได้ยนิ ก็ไม่แปลกหรอก
นางต้องสอนสัตว์อสูรเหล่านีพ้ ดู ปดก่อนถึงจะได้ ท่านครูฝจู ะมาเยือน
ถึงที่ ย่อมเป็นเพราะอยากรูว้ ธิ กี ำ� ราบสัตว์ของนาง หากสัตว์อสูรตัวใดถูกเขา
พบความผิดปกติ เช่นนัน้ นางคิดจะชีแ้ จงให้กระจ่างก็ยงุ่ ยากแล้ว
หลิ่วมู่ยกมือวาดเท้า สอนเหล่าสัตว์อสูรใช้แหอยู่ที่ริมทะเลสาบ
อย่างคึกคักร่าเริง อาการลิงโลดนัน้ เฉินหลิงเห็นแล้วต้องขบขันอยูพ่ กั ใหญ่
จากนัน้ พอเขาเห็นว่าซูเพียนจือ่ ไม่มคี ำ� ถามอะไรอีก จึงลุกขึน้ กลับห้องไป
อ่านต�ำราต่อ
วันนี้เป็นวันหยุดของวังศาสตร์ ทุกสามวันที่นี่จะหยุดเรียนหนึ่งวัน
ส�ำหรับพวกไม่ชอบอยู่นิ่งอย่างหลิ่วมู่ นี่ย่อมเป็นวันดีที่จะได้พักผ่อน
หย่อนใจ ผิดกับเฉินหลิงทีย่ งั คงเป็นวันอ่านต�ำราเช่นเดิม เพียงแต่เปลีย่ น
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สถานที่อ่านเท่านั้นเอง
ไม่ช้าท่านครูมู่ก็ถูกหลิ่วเวินเชิญตัวมาถึง พอเขาเห็นสัตว์อสูร
ทีเ่ รียงเป็นตับอยูใ่ นทะเลสาบก็ครองสติไม่อยูไ่ ปครูใ่ หญ่เช่นกัน หลังจาก
ตะลึงค้างอยู่เป็นนาน เขาถึงได้หยิบป้ายไม้เล็กๆ สิบอันออกมาให้
ซูเพียนจือ่ แล้วพูดชีแ้ จงว่า "เจ้าหยดเลือดหนึง่ หยดลงไปบนป้ายไม้ทกุ อัน
แล้วให้พวกมันพกติดตัว เท่านีพ้ วกมันก็สามารถเคลือ่ นไหวบนเกาะได้อย่าง
อิสระ เพียงแต่ต้องระวังด้วย หากพวกมันท�ำเรื่องอะไรที่ไม่เหมาะควร
เจ้าจะต้องแบกความรับผิดชอบทั้งหมด...เจ้าแน่ใจนะว่าพวกมันเชื่อฟัง
ค�ำสั่งเจ้า และจะไม่ก่อเรื่องหรือท�ำร้ายคน"
เจ้าพวกนีส้ ว่ นใหญ่ดทู า่ ทางดุรา้ ย ทัง้ ระดับขัน้ ก็ไม่ตำ�่ หากพวกมัน
จู่โจมศิษย์ในวังศาสตร์ก็อาจเกิดการเจ็บตายจ�ำนวนมาก เรื่องนี้เขา
กลับไปแล้วยังต้องให้จ้าววังยืนยันอีกครั้งด้วยซ�้ำ
ซูเพียนจื่อพยักหน้าตอบว่า "พวกมันล้วนเป็นเด็กดีมากเจ้าค่ะ
ถึงแม้หน้าตาจะดุไปบ้างก็ตาม..."
พอได้รบั สัญญาณจากผูเ้ ป็นนาย เจ้าโม่หมาป่ามารหิมะกับเจ้าสอง
อินทรีปกี มายาก็พุ่งปรี่มาหาทันใด พวกมันต่างท�ำท่าทางให้เชื่องเชื่อ
ชวนเอ็นดูมากทีส่ ดุ ก่อนจะสรรเสริญเยินยอท่านครูมไู่ ปยกใหญ่ กล่อมจน
ท่านครูมหู่ วั ใจพองโตดุจบุปผาเบ่งบานเลยทีเดียว ในใจก็คดิ ว่า...สมแล้ว
ที่เป็นคุณหนูตระกูลแพทย์ แม้แต่สัตว์อสูรที่พาออกจากเรือนมาด้วย
ก็ยงั มีการอบรมทีด่ ถี งึ เพียงนี!้
ยั ก ษ์ ใ หญ่ แ ต่ ล ะตั ว วุ ่ น วายอยู ่ ท่ี ริ ม ทะเลสาบตลอดบ่ า ยเต็ ม ๆ
ศิษย์ที่พ�ำนักอยู่ละแวกใกล้เคียงจึงรู้กันทั่วว่าหลิ่วเชียนหวงบุตรหลาน
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ตระกูลแพทย์ผู้เด่นดังในระยะนี้ นอกจากมีบริวารเป็นอาชาเทพกับ
เตียวหิมะตัวจ้อยแล้ว นางยังมีสตั ว์อสูรขัน้ สามอีกถึงแปดตัว ซ�ำ้ แต่ละตัว
ก็ลว้ นดูแสนจะห้าวหาญ แต่วา่ กันว่าพวกมันอุปนิสยั อ่อนโยน ไม่ทำ� ร้ายคน
เพียงจับปลาในทะเลสาบกินเท่านัน้
'ค�ำท�ำนาย' ของเฉินหลิงเป็นจริงอย่างรวดเร็ว ฝูเทียนหลงท่านครู
วิชาสัตววิทยาพอได้ยนิ ค�ำเล่าลืออันแปลกใหม่นี้ เขาก็เป็นฝ่ายมาเยือนถึงที่
ในอีกสองวันต่อมา
ตอนนั้นซูเพียนจื่ออยู่ในห้อง ก�ำลังอ่านต�ำราที่หยิบมาจากห้อง
เฉินหลิง จูๆ่ นางก็เห็นเจ้าหิมะพุง่ พรวดเข้ามาทางช่องหน้าต่าง พูดรายงาน
ปนหอบถี่ว่า "ข้างล่างมีคนประหลาดมาเจ้าค่ะ!"
"คนประหลาด?" ซูเพียนจือ่ ดีดตัวกระโดดข้ามช่องหน้าต่างชัน้ สาม
ลงไปถึงชั้นล่างทันทีในคราวเดียว ท่วงท่าที่มีความอันตรายสูงเช่นนี้
เมือ่ ก่อนตอนอยูบ่ นโลกใบเดิมนัน้ แค่คดิ นางก็ยงั ไม่กล้าเลย ทว่าส�ำหรับนาง
ในตอนนีก้ ลับแสนจะง่ายดาย
เจ้าหิมะที่ขยุ้มคอเสื้อนางอยู่ก็ลงสู่พื้นมาพร้อมกับนางด้วย มัน
รีบชี้มือไปยังทะเลสาบดาวเดือนที่อยู่ด้านนอกพลางเล่าต่อ "เมื่อครู่
ข้าก�ำลังดูพวกเจ้าทองใหญ่จับปลาอยู่ จู่ๆ ก็มีตาเฒ่าหยาบช้าคนหนึ่ง
วิง่ ปรีม่ า ใช้สายตากะลิม้ กะเหลีย่ จับจ้องเจ้าทองใหญ่กบั เจ้าทองเล็กไม่พอ
ยังพูดว่า 'สายพันธุพ์ เิ ศษ' กับ 'ช่างหายากเหลือเกิน' อะไรประมาณนีอ้ กี
เดิมทีพวกเราก็ไม่ได้แยแสเขาหรอก แต่แล้ว...เขาถึงกับโถมเข้าไปลูบไล้
ลวนลามเจ้าทองเล็ก!"
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น�ำ้ เสียงของเจ้าหิมะเป็นเดือดเป็นแค้นยิง่ ทีเ่ จ้าทองเล็กถูกมารเฒ่า
บ้าตัณหา 'ปลุกปล�้ำย�่ำยี' ซูเพียนจื่อจึงเร่งสาวเท้าวิ่งออกจากลานเรือน
แล้วออกแรงกระโจนลงไปไม่กี่หน จนถึงริมทะเลสาบดาวเดือนที่อยู่
ตรงเชิงเนิน
มิน่าเล่าเจ้าหิมะถึงเข้าใจผิด ก็ภาพที่สะท้อนเข้าสู่ม่านตาฉากนี้
ชวนให้ผู้พบเห็นคิดออกนอกลู่นอกทางมากจริงๆ
เจ้าทองเล็กตอนนีน้ อนราบอยูบ่ นพืน้ หญ้า โดยมีตาเฒ่าท่าทางลามก
คนหนึง่ ก�ำลังขีค่ ร่อมอยูบ่ นร่างของมันพร้อมรอยยิม้ ทีห่ นื่ กระหาย แววตา
ทีเ่ รืองประกายสีเขียว กับมือทีโ่ ลมไล้ไปมา
ทว่าบนร่างของตาเฒ่าผู้มีพฤติกรรมรุ่มร่ามและความชื่นชอบ
แปลกประหลาดขัน้ รุนแรงนีถ้ งึ กับมีเครือ่ งหมายของท่านครูวงั ศาสตร์อยู่
ขณะทีเ่ ขาเคล้นคลึงไปมาก็ยงั จุปากพูดไปด้วย "สายพันธุพ์ เิ ศษ! สายพันธุ์
พิเศษจริงๆ ในบรรดาสัตว์อสูรประเภทหมีถึงกับมีสายพันธุ์ที่ข้าผู้เฒ่า
ไม่เคยพบเห็นมาก่อน อืม...สัดส่วนแบบนี้ ทรวดทรงแบบนี้ ช่างชวนให้
เลือดลมพลุ่งพล่านโดยแท้!"
ข้างๆ กันนัน้ คือเจ้าทองใหญ่ทนี่ อนล้มอยู่ ท่าทางคล้ายถูกผูอ้ นื่ สยบ
จนไม่อาจขยับเขยือ้ น ส่วนพวกพ้องสัตว์อสูรทีเ่ หลือแม้อยากจะเข้าไปช่วย
พวกมัน แต่ก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างท�ำให้หวาดผวา พวกเจ้าเหล็ก
เจ้าโม่ และเจ้าเจิดจ้าจึงได้แต่หมอบกับพืน้ แผดค�ำราม ส่วนเจ้าโต เจ้าสอง
และเจ้าสามก็ทำ� ได้แค่บนิ วนไปมาอยูเ่ หนือร่างเจ้าทองใหญ่กบั เจ้าทองเล็ก
สาเหตุที่พวกมันไม่กล้ารุกขึ้นหน้าไปนั้นเป็นเพราะชายชราผู้นี้
มีพลังวัตรแข็งแกร่งกว่าพวกมันทุกตัว ซ�้ำรู้จักคาถาพิสดารชนิดหนึ่ง
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เพียงเขาสวดท่องคาถาชนิดนี้ พวกมันก็รสู้ กึ เวียนหัวตาลาย แขนขาไร้แรง
แล้ว
เจ้าทองใหญ่มองเห็นแต่ไกลว่าซูเพียนจือ่ รุดมาถึงจนได้ ในดวงตา
จึงเผยแววโล่งอกออกมา
พวกมันสูต้ วั ต่อตัวกับชายชราผูน้ ไี้ ม่ไหวก็จริงอยู่ ทว่าหากเสีย่ งตาย
กรูเข้าไปพร้อมกัน คาถาไม่กปี่ ระโยคของเขาก็ไม่แน่วา่ จะมีผล ต่อให้พวกมัน
ไม่อาจสังหารเขา แต่แค่โจมตีให้บาดเจ็บล่าถอยก็นา่ จะไม่มปี ญ
ั หา
ทว่าซูเพียนจือ่ เคยก�ำชับเด็ดขาด ห้ามท�ำร้ายคนโดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากนาง หากถูกผูใ้ ดรังแกก็ให้รบี หนีกลับมาหานางก่อนค่อยว่ากัน ดังนัน้
พวกมันจึงไม่กล้าบุกเต็มก�ำลัง เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กก็เป็นเพราะ
กลัวว่าจะท�ำร้ายคน ถึงได้พลาดพลัง้ หลงกลของตาเฒ่าหยาบโลนนีเ่ ข้า
"หยุดมือนะ! ท่านครูฝู ท่านโปรดปล่อยตัวสัตว์อสูรของข้าเดี๋ยวนี้"
ซูเพียนจื่อตะโกนก้อง
ดูจากกิรยิ าวาจาอันพิลกึ พิลนั่ ของตาเฒ่าผูน้ ี้ นางก็เดาฐานะของเขา
ออกแล้ว...เขาก็คอื ท่านครูฝเู ทียนหลงจากตระกูลนักก�ำราบสัตว์ผนู้ นั้ นัน่ เอง
ตามหลักแล้ว นาม 'ฝูเทียนหลง' ทีม่ คี วามหมายว่า 'สยบมังกรฟ้า' นี้
ต่อให้ไม่ใช้กับบุรุษรูปงามบาดใจ อย่างน้อยๆ ก็ควรคู่กับบุรุษองอาจ
เฉียบขาดสิ ใครจะนึกว่าเป็นตาเฒ่าท่าทางสัปดนเช่นนีเ้ สียได้
ในบรรดาสัตว์อสูรเก้าตัวนี้ เจ้าทองใหญ่กบั เจ้าทองเล็กติดตามนาง
มานานทีส่ ดุ อีกทัง้ เลือ่ นขัน้ พร้อมนางมาตัง้ แต่แรกเริม่ ตอนทีน่ างก้าวจาก
คนธรรมดามาเป็นผูฝ้ กึ วิชาขัน้ ถอดรูป พวกมันก็เปลีย่ นจากสัตว์ปา่ ทีข่ าด
สติปญ
ั ญามาเป็นสัตว์อสูรเช่นกัน
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แม้ พ วกมันจะงุ่ม ง่าม ซ�้ำพูด แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่ง ทว่า
ส�ำหรับนางแล้วคุณค่าของพวกมันไม่มสี งิ่ ใดเสมอเหมือน ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ ด
ก็จงอย่าได้คิดมาข่มเหงพวกมันง่ายๆ
'ตาเฒ่าลามก' พอถูกผูอ้ นื่ ตวาดเปิดโปงฐานะ เขาก็ยนื ขึน้ พูดอย่าง
เสียอารมณ์อยู่บ้าง "สัตว์อสูรเหล่านี้ล้วนเป็นของเจ้าหรือ มีฝมี ือไม่เบา
เลยนี!่ แม้แต่คนตระกูลนักก�ำราบสัตว์ของข้าก็ยงั ไม่มวี ธิ คี วบคุมสัตว์อสูร
ขั้นเดียวกันได้มากเท่านี้ในคราวเดียวเลย"
ซูเพียนจือ่ เดินขึน้ หน้าไปลูบศีรษะเจ้าทองใหญ่กบั เจ้าทองเล็กเบาๆ
ก่อนเอ่ยถามขึ้นว่า "พวกเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง"
ทว่าพวกมันเพียงเบิกตาค้าง ไม่อาจกระดิกตัว และยิง่ ไม่อาจพูดจา
"พวกมันเพียงถูกข้าสกัดเส้นลมปราณจึงไม่อาจเคลือ่ นไหวเท่านัน้ "
ฝูเทียนหลงเห็นซูเพียนจือ่ ไม่ไยดีเขาเลย ด้วยรูต้ วั ว่าลงมือวูว่ ามจนไปยัว่ โทสะ
แม่นางน้อยเข้าเสียแล้ว เขาจึงรีบมานวดหน้าอกให้หมียกั ษ์ทงั้ สองเองทันที
เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กพลันสะท้านไปทั้งร่าง พลิกตัวตะกาย
ลุกขึ้นแล้วผลุบไปอยู่ด้านหลังซูเพียนจื่ออย่างว่องไว สัตว์อสูรที่เหลือก็มี
ท่าทีไม่ต่างกัน ล้วนพุ่งตัวไปจัดทัพอยู่ด้านหลังนาง หันประจันหน้ากับ
ฝูเทียนหลงโดยพร้อมเพรียง
เหล่าสัตว์อสูรต่างแค้นใจ อยากจะให้ผู้เป็นนายบัญชามาค�ำเดียว
พวกมันจะได้รุมซ้อมตาเฒ่าที่ท�ำตัวบัดสีแก่ไม่อยู่ส่วนแก่นี่สักยก
ฝูเทียนหลงมิเพียงไม่หวาดหวัน่ ซ�ำ้ ยังหัวเราะหึๆ อย่างหืน่ กระหาย
ราวกับรู้สึกว่าภาพนี้ช่างน่าสนุกยิ่งนัก "เช่นนี้พวกเรามาแลกเปลี่ยนกัน
เป็นอย่างไร"
29

ผู ้ เ ป็ น หนึ่ ง ในใต้ ห ล้ า ... คื อ ข้ า ผู ้ เ ดี ย ว 3

33
"หากท่านครูฝูหมายตาสัตว์อสูรของข้า เช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดให้
มากความ พวกมันล้วนเป็นพวกพ้องของข้า ข้าไม่คิดจะเอาพวกมันไป
แลกเปลี่ยนกับสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น"
สีหน้าของฝูเทียนหลงพลันเปลีย่ นเป็นแปลกพิกลยิง่ "เจ้าบอกว่า...
พวกมันเป็นพวกพ้องของเจ้า?"
"ใช่" ซูเพียนจือ่ อาจเย็นชาไร้นำ�้ ใจไปบ้าง ทว่าบางด้านกลับใจอ่อน
เป็นอย่างยิง่
สัตว์อสูรทีอ่ ยูด่ า้ นหลังเหล่านีแ้ ม้ตดิ ตามนางในระยะเวลาทีบ่ า้ งสัน้
บ้างยาว ทว่านางคุ้นชินแล้วกับความรู้สึกที่มีพวกมันอยู่ข้างกาย ดังนั้น
ไม่วา่ ใครจะใช้เหตุผลอะไรมาท�ำร้ายหรือแย่งชิงพวกมันไป นางก็จะยับยัง้
จนสุดก�ำลัง
"พวกมันรับเจ้าเป็นนายแล้วไม่ใช่หรือ หาไม่จะเชื่อฟังเจ้าเพียงนี้
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ได้อย่างไร" ฝูเทียนหลงรู้แก่ใจดี สีหน้าขณะที่สัตว์อสูรเหล่านี้มองเขา
ล้วนอัดแน่นด้วยความไม่เป็นมิตร หากไม่ใช่เพราะถูกซูเพียนจือ่ สัง่ ห้ามไว้
พวกมันต้องโถมเข้ามารุมฉีกเขาเป็นชิ้นๆ แน่
นอกจากไหมอสูรร้อยขากับเตียวหิมะเนตรทิพย์แล้ว สัตว์อสูรตัวอืน่
ในทีน่ ลี้ ว้ นแต่กนิ เนือ้ ซ�ำ้ ดุรา้ ยไม่ธรรมดา นางท�ำให้พวกมันอดทนอดกลัน้
ได้ถึงขั้นนี้ นอกเสียจากยอมรับเจ้านายแล้ว ฝูเทียนหลงก็นึกไม่ออกว่า
ยังมีสงิ่ อืน่ ใดท�ำให้พวกมันสงบเสงีย่ มเช่นนีไ้ ด้อกี
"ระหว่างข้ากับพวกมันไม่มพี นั ธสัญญานายบ่าว" ซูเพียนจือ่ เน้นย�ำ้
อีกครัง้ ปัญหาข้อนีจ้ ำ� เป็นต้องพูดให้กระจ่าง หาไม่ฐานะของนางก็เสีย่ งทีจ่ ะ
ถูกเปิดโปง
ฝูเทียนหลงมองพิจารณาสัตว์อสูรทีละตัวอีกรอบหนึง่ ก่อนกล่าวขึน้ ว่า
"เจ้าเข้าใจผิดแล้ว การแลกเปลี่ยนที่ข้าพูดถึงไม่ใช่จะพาพวกมันหนึ่งตัว
หรือหลายตัวไปจากเจ้า ข้าแค่อยากให้เจ้าบอกเคล็ดลับในการสยบพวกมัน
ก็เท่านัน้ เจ้ามีเงือ่ นไขอะไรก็เรียกมาได้ตามใจเลย"
ซูเพียนจือ่ ดวงตาสว่างวาบ เพิง่ คิดจะงีบหลับก็มคี นส่งหมอนมาให้
ถึงทีแ่ ล้ว ช่างเข้าอกเข้าใจนางเสียนีก่ ระไร!
"ท่านมีเคล็ดวิชาที่สัตว์อสูรฝึกปรือแล้วสามารถดูดซับปราณวิเศษ
มาเสริมส่วนทีส่ กึ หรอในร่างกาย โดยไม่ตอ้ งกินอาหารหรือไม่เล่า"
ฝูเทียนหลงชะงักไปเล็กน้อย ในสมองนึกถึงภาพทีต่ นเห็นตอนเพิง่ จะ
มาถึง ดูเหมือนสัตว์อสูรเหล่านีจ้ ะร่วมมือกันจับปลาอยู?่
เขามองซูเพียนจือ่ แล้วยกยิม้ อย่างวายร้าย "เลีย้ งเจ้ายักษ์ตงั้ หลายตัว
เช่นนี้เหนื่อยน่าดูชมจริงๆ เพียงแต่สถานที่ที่มีปราณวิเศษเพียงพอบน
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เกาะเดือนเพ็ญนัน้ มีนอ้ ยยิง่ อีกอย่างต่อให้เจ้าเป็นศิษย์สายตรงของจ้าววัง
ก็ยากจะได้รับสิทธิพิเศษให้พาพวกมันเข้าไปอยู่ดี"
"เรื่องนี้ท่านครูฝูวางใจได้ ข้าย่อมจะคิดหาวิธีแก้ไขเอง" ซูเพียนจื่อ
กล่าว
"เคล็ดวิชาชนิดนี้ในมือข้าน่ะไม่มีหรอก" ฝูเทียนหลงแบมือตอบ
"แต่ขา้ รูว้ า่ ทีไ่ หนมี รับรองว่าข้อมูลแน่ชดั ไม่หลอกลวงแม้แต่เด็กเล็กหรือ
ผู้ชรา"
ข้อมูลเดียวก็คดิ จะมาแลกกับเคล็ดลับก�ำราบสัตว์ของข้า ตาเฒ่านี่
ช่างเขี้ยวลากดินจริงๆ
แต่ก็เอาเถอะ ไหนๆ ข้าก็ไม่ได้คิดจะบอกความจริงกับเขาอยู่แล้ว
ในใจนางลอบขบขัน ผิดกับสีหน้าทีแ่ สร้งท�ำเป็นล�ำบากใจ หลังจาก
ลังเลอยูส่ กั พัก นางถึงค่อยรับปากขึน้ ว่า "ก็ได้ ท่านครูฝเู ชิญกล่าว"
"ที่ทิวเขาขวงโซ่วก็มีแล้ว ว่ากันว่าชื่อ 'เคล็ดวิชาแปรปราณ' เป็น
คัมภีรล์ บั ทีต่ กทอดมาจากอสูรเซียนสมัยบรรพกาล ตอนนีน้ า่ จะอยูใ่ นมือ
ของอ๋องมังกรผูเ้ ฒ่า ราชาแห่งทิวเขาขวงโซ่ว" ท่านครูฝมู องซูเพียนจือ่ ด้วย
สีหน้าเห็นใจ ก่อนจะพูดเสริมกลั้วหัวเราะหึๆ "ระหว่างเดินทางมาจาก
ภูเขาซิง่ หลิน เจ้าน่าจะเคยได้เห็นทิวเขาขวงโซ่วไกลๆ แล้วสินะ ทีน่ นั่ น่ะ
ต่อให้เป็นคนตระกูลนักก�ำราบสัตว์ก็ยังไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าใกล้เลย เจ้าก็
ถอดใจเสียจะดีกว่า"
"เช่นนีน้ เี่ อง..." ซูเพียนจือ่ หงุดหงิดหัวใจยิง่ นัก ชือ่ เสียงของอ๋องมังกร
ผู้เฒ่าแห่งทิวเขาขวงโซ่วนั้น แม้แต่คนที่เพิ่งมาอยู่บนดินแดนพันเมฆา
ไม่นานเช่นนางก็ยังรู้จัก สัตว์อสูรขั้นเจ็ดเชียวนะ สุดยอดผู้แข็งแกร่ง
32

เอ๋ อ เหมย

ที่กล่าวกันว่าขาดอีกเพียงก้าวเดียวก็จะเลื่อนเป็นอสูรเซียนแล้วนี้ ต่อให้
เป็นจ้าววังอาจารย์ของนางก็ยงั ไม่อาจเอาชนะอีกฝ่าย นางคิดจะฉกฉวย
'เคล็ดวิชาแปรปราณ' จากกรงเล็บมังกร จึงไม่ต่างจากคนโง่งมที่ก�ำลัง
ละเมอเพ้อพก
ต่อให้อ๋องมังกรผู้เฒ่าไม่ออกโรง ล�ำพังสัตว์ปา่ กับสัตว์อสูรมืดฟ้า
มัวดินบนทิวเขาขวงโซ่วก็เขย่าขวัญมากพอแล้ว ภาพที่วานรปีกชาด
เนตรขาวน�ำพาสัตว์ปา่ กับสัตว์อสูรมาล้อมบุกเมืองอู่เยวี่ยในวันนั้นยังคง
แจ่มชัดอยู่ในความทรงจ�ำ เพียงนึกถึงนางก็รู้สึกหนังศีรษะชาหนึบแล้ว
สัตว์ปา่ กับสัตว์อสูรมหาศาลปานนั้น ต่อให้พวกมันยืนนิ่งๆ ให้ฆ่า
ก็ยังต้องฆ่าจนมือไม้อ่อนแรง
ตาเฒ่าเขีย้ วลากดินนีไ่ ม่ประสงค์ดี ทัง้ ทีร่ อู้ ยูเ่ ต็มอก เขาก็ยงั มีหน้า
เอาข้อมูลเช่นนี้มาแลกกับเคล็ดลับก�ำราบสัตว์ของนางอีก ฮึๆ เห็นนาง
เป็นเด็กโง่หลอกง่ายจริงๆ ใช่หรือไม่ ไม่รเู้ สียแล้วว่านางเป็นใคร
นางคือ ศิษย์ผู้เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปว่าล�้ำเลิศที่สุดในตระกูล
สิบแปดมงกุฎ เจ้าของทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากวัตถุศกั ดิส์ ทิ ธิไ์ ร้นามเชียวนะ
คิดจะมาหลอกต้มนางก็ไม่ต่างกับอวดบทความต่อหน้าข่งจื่อ*
"เอาล่ะ ข้าได้บอกเบาะแสของสิ่งที่เจ้าต้องการไปแล้ว ตอนนี้
ก็ถงึ ตาเจ้าบอกความลับในการควบคุมสัตว์อสูรเหล่านีแ้ ก่ขา้ แล้วกระมัง"
ฝูเทียนหลงรบเร้าอย่างหน้าด้านหน้าทนยิ่ง
ซูเพียนจื่อจึงตอบปนยิ้มเขินนิดๆ "อันที่จริงก็ไม่มีความลับอะไร
หรอก เป็นเพราะพวกมันมีวาสนากับเซียนใจประเสริฐ จึงสมัครใจมาติดตาม
* อวดบทความต่อหน้าข่งจื่อ หมายถึงไม่รู้จักประมาณตน โอ้อวดตนต่อหน้าผู้รู้
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อารักขาอยู่ข้างกายข้า"
ฝูเทียนหลงถลึงตาตะคอก "เซียนใจประเสริฐอะไรกัน อย่าริอ่าน
มาหลอกข้าผู้เฒ่า!"
"อิทธิฤทธิอ์ นั ไร้ขอบเขตและความเมตตาอันสูงส่งของเซียนใจประเสริฐ
ย่อมมิใช่สงิ่ ทีท่ า่ นจะเข้าใจได้" ฝูอวิน๋ เดินทอดน่องมาอย่างเนิบช้า รูปลักษณ์
ภายนอกอันงามสง่าของมัน ประกอบกับโทนเสียงระดับกลางที่มีเสน่ห์
ทัดเทียมกับผู้ประกาศข่าวชั้นเยี่ยมระดับเหรียญทอง รวมไปถึงท่าทาง
และน�้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธานั้น ล้วนท�ำให้มันดูมีบุคลิกราศี
ดุจสัตว์เทพเป็นอย่างยิง่
เจ้าโม่หมาป่ามารหิมะรูส้ กึ ว่าในเวลาเช่นนีม้ นั ควรแสดงออกให้เต็มที่
ดังนัน้ จึงรีบเชิดศีรษะหมาป่าของตนขึน้ วางท่าทางเคารพเลือ่ มใสไม่สนิ้ สุด
ก่อนพูดด้วยน�้ำเสียงอุทานชื่นชมอย่างเปี่ยมล้นว่า "เซียนใจประเสริฐ
มีอิทธิฤทธิ์ไร้ขอบเขต ช่วยสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์ด้วยใจเมตตา คือเซียน
ผูเ้ ป็นทีเ่ ทิดทูนสูงสุดในใจพวกเรา ท่านโปรดอย่าได้เอ่ยถึงเซียนใจประเสริฐ
ด้วยน�ำ้ เสียงลบหลูเ่ ยีย่ งนี้ เพราะมันเป็นการดูหมิน่ ศรัทธาของพวกเรา ต่อให้
เซียนใจประเสริฐไม่ถอื สาหาความ พวกเราในฐานะสาวกผูภ้ กั ดีกท็ นไม่ไหว
ต้องประกาศศึกกับท่านเพือ่ พิทกั ษ์เกียรติอนั สูงส่งของเซียนใจประเสริฐ!"
มันพูดพลางเตะตัวเกราะเหล็กทีอ่ ยูข่ า้ งกายอย่างแนบเนียนไปหนึง่ เท้า
เจ้าเหล็กได้สติทันใด รีบเตรียมกระโจนบุกด้วยท่วงท่าที่ดูดุร้าย
เป็นทีส่ ุด คล้ายว่าหากอีกฝ่ายพูดจาไม่เข้าหู มันก็จะโถมเข้าไปแลกชีวติ
ได้ทุกเวลา
เจ้าสองลอบส�ำนึกเสียใจทีโ่ อกาสงามในการแสดงออกเช่นนีถ้ กู แย่งไป
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เสียแล้ว มันจึงรีบเรียกพี่น้องอีกสองตัวให้ออกแรงตีปีก ร้องเสียงแหลม
โดยพร้อมเพรียงเพือ่ เพิม่ บารมี
ฝูเทียนหลงถูกท่าทีของสัตว์บกสัตว์ปกี ฝูงนีท้ ำ� เอางงงวยยิง่ นัก พวกมัน
ดูไม่เหมือนก�ำลังล้อเล่น ทว่าเขาก็ไม่เคยได้ยินชื่อของเซียนใจประเสริฐ
มาก่อนเลยจริงๆ
ด้ ว ยฐานะของหลิ่ ว เชี ย นหวง นางไม่ ค วรพู ด หลอกเขาส่ ง เดช
ถึงจะถูก...ฝูเทียนหลงขมวดหัวคิ้วครุ่นคิดอยู่สักพัก ก็พูดพลางชี้มือไปที่
เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็ก "หมียักษ์สองตัวนี้คือสายพันธุ์อะไรกันแน่
เหตุใดข้าผู้เฒ่าดูแล้วเหมือนเป็นญาติของหมีสีน�้ำตาลขนทอง"
ตาเฒ่านีส่ มเป็นคนตระกูลนักก�ำราบสัตว์ แค่ลบู คล�ำไม่กที่ กี ถ็ งึ ขัน้
รู้ที่มาของเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กแล้ว ซูเพียนจื่อลอบตื่นตะลึง
อยู่ในใจ
ขณะเดียวกันก็ได้ยนิ ฝูเทียนหลงส่ายหน้าพูดต่อ "แต่วา่ หมีสนี ำ�้ ตาล
ขนทองเป็นเพียงสัตว์ปา่ ธรรมดา...จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า เจ้า...เจ้าไปหา
หมียกั ษ์สองตัวนีม้ าจากทีใ่ ด"
"ทีล่ ะแวกทะเลสาบเงาฟ้า เดิมทีพวกมันก็เป็นสัตว์ปา่ ธรรมดาจริงๆ"
ซูเพียนจื่อตอบกว้างๆ อย่างคลุมเครือ ทะเลสาบเงาฟ้าเป็นที่ตั้งของ
ถ�้ำพันจิ้งจอก ส่วนภูเขาลึกริมทะเลสาบก็คือถิ่นที่มีหมีสีน�้ำตาลขนทอง
ผลุบโผล่
หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการหลอกคนของสิ บ แปดมงกุ ฎ คื อ หากไม่ถึ ง
ยามจ�ำเป็นจะไม่พูดปดเด็ดขาด พอถึงยามส�ำคัญเพียงปรับแต่งค�ำพูด
เล็กน้อยก็จะท�ำให้อุบายทั้งแผนการสอดรับกันอย่างรัดกุมน่าเชื่อถือ
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ค�ำเท็จยิ่งพูดมากเท่าไรก็ยิ่งเผยพิรุธง่ายขึ้นเท่านั้น หน�ำซ�้ำค�ำเท็จ
หนึ่งค�ำมักต้องกลบเกลื่อนด้วยค�ำเท็จอีกนับไม่ถ้วน ดังนั้นอัจฉริยะ
ในวิชากลลวงอย่างซูเพียนจื่อจึงใช้วาจาจริงไปหลอกลวงผู้อื่นเสมอ
อย่างเช่นตอนนี้ หากนางจงใจโป้ปดเพื่อสลัดความเกี่ยวข้องกับ
ถ�ำ้ พันจิง้ จอก ค�ำเท็จนีเ้ มือ่ ฟังเข้าหูของฝูเทียนหลงผูเ้ ข้าใจนิสยั ความเคยชิน
ของสัตว์ปา่ กับสัตว์อสูรเป็นอย่างดีกย็ อ่ มพบช่องโหว่ได้งา่ ยยิง่ มิสนู้ างพูด
ความจริงออกไปตรงๆ กลับจะท�ำให้ตนเองดูเปิดเผยจริงใจยิ่งกว่า
แม้ฝูเทียนหลงสงสัยในสายพันธุ์และชนิดของเจ้าทองใหญ่กับ
เจ้าทองเล็กมาตั้งแต่แรก ทว่าเมื่อได้ยินซูเพียนจื่อบอกกับหูว่าพวกมัน
เลือ่ นขัน้ จากสัตว์ปา่ ธรรมดามาเป็นสัตว์อสูรจริงๆ เขาก็ยงั ปากอ้าตาค้าง
อย่างช่วยไม่ได้
"สัตว์ปา่ ...กลายเป็นสัตว์อสูร? เป็นไปได้อย่างไรกันนี่! อย่างต�่ำ
พวกมันก็ตอ้ งเป็นสัตว์อสูรขัน้ สามแล้วกระมัง เรือ่ งนีท้ ำ� ได้อย่างไรกันแน่!"
เจ้าหิมะนัง่ ยองอยูบ่ นบ่าของซูเพียนจือ่ พอได้ยนิ เช่นนัน้ มันก็ยดื ตัวตรง
พูดอย่างเคร่งขรึมจริงจังและเลือ่ มใสศรัทธาว่า "เซียนใจประเสริฐมีอทิ ธิฤทธิ์
ไร้ขอบเขต ไม่มเี รือ่ งใดทีท่ า่ นเซียนมิอาจท�ำได้"
เจ้าเจิดจ้าพูดคล้อยตามทันใด "ใช่แล้วๆ! ขอเพียงพวกเราท�ำงานให้
เซียนใจประเสริฐอย่างซือ่ สัตย์จริงใจ หากภายหน้าได้เลือ่ นถึงขัน้ เจ็ดก็เป็น
เรือ่ งทีป่ กติยงิ่ !"
นอกจากฝูอวิน๋ แล้ว สัตว์อสูรในทีน่ ลี้ ว้ นเคยประสบผลดีดว้ ยตนเอง
ได้เลือ่ นขัน้ ตามซูเพียนจือ่ อยูใ่ นดอกซวีหมีกนั ถ้วนหน้า ดังนัน้ เพียงคิดว่า
การติดสอยห้อยตามนางจะท�ำให้พวกมันได้เลื่อนขั้นพร้อมนางไปเรื่อยๆ
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แต่ละตัวก็พลันเลือดลมพลุง่ พล่าน ตืน่ เต้นจนไม่เป็นตัวของตัวเอง แทบ
อยากจะให้นางพาพวกมันก้าวพรวดไปถึงขัน้ เจ็ดเสียวันนีเ้ ลย
ไม่รู้วันหน้าเมื่อเจ้านายเลื่อนขั้นเป็นเซียนบนดินแล้ว นางจะพา
พวกมันเลื่อนขั้นเป็นอสูรเซียนไปพร้อมกันได้หรือไม่ เจ้าโม่กับเจ้าสอง
ผูม้ ใี จทะเยอทะยานอันสูงลิว่ กับภาพฝันอันงดงามต่างก็นกึ ถึงภาพอนาคตนัน้
อย่างดีใจจนเนือ้ เต้น
เมือ่ เผชิญหน้ากับ 'สาวกคลัง่ ' ของเซียนใจประเสริฐฝูงนี้ ฝูเทียนหลง
ก็ถงึ กับไม่รวู้ า่ ควรพูดอะไรดี
หากเป็นเมื่อก่อน เขาต้องคิดว่านี่เป็นวาจาเหลวไหลทั้งเพ ทว่า
เมื่อครู่เขาได้ตรวจสอบร่างกายของเจ้าทองเล็กอย่างละเอียดลออแล้ว
แม้ในด้านโครงสร้างจะผิดแผกจากเดิมไปบ้าง ท�ำให้กระดูกและกล้ามเนือ้
ของมันแข็งแกร่งกว่าหมีสนี ำ�้ ตาลขนทองทัว่ ไปนับพันนับหมืน่ เท่า กระนัน้
ตัวตนของมันก็คอื หมีสนี ำ�้ ตาลขนทองขนานแท้อยูว่ นั ยังค�ำ่
บนดินแดนพันเมฆานี้ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสัตว์ปา่ กลายเป็น
สัตว์อสูรได้ ดังนัน้ นอกจากอภินหิ ารเซียนแล้ว เรือ่ งนีจ้ งึ ไม่มคี ำ� อธิบายอืน่
อีก
คนธรรมดาขอเพียงมีพรสวรรค์เชิงยุทธ์กส็ ามารถอาศัยการฝึกปรือ
วิชามาเพิม่ พูนพลังวัตร เปลีย่ นแปลงสภาพร่างกาย จนกระทัง่ ขยายอายุขยั
ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมนุษย์มีสติปัญญาและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทเี่ พียงพอ
ผิดกับสัตว์ปา่ ธรรมดาซึ่งขาดสติปัญญา ต่อให้พวกมันบางชนิด
อาจมีพรสวรรค์ในการฝึกปรือวิชา พวกมันก็ไม่มที างจะลุกขึน้ มาขวนขวาย
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ฝึกปรือเอง ล�ำพังแค่ดูดซับปราณวิเศษในใต้หล้านี้ไปตามมีตามเกิด
ยังไม่ทนั รอจนพวกมันสัง่ สมพลังได้ลกึ ซึง้ พอ ชีวติ อันแสนสัน้ ก็ตอ้ งยุตลิ ง
ก่อนแล้ว
ในกรณีของสัตว์อสูร แม้พวกมันมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย ทว่า
วิชาที่เหมาะจะให้พวกมันฝึกปรือนั้นกลับมีอยู่น้อยแสนน้อย ซึ่งนี่ก็คือ
สาเหตุที่ท�ำให้สัตว์อสูรเลื่อนขั้นได้ยากยิ่ง พวกมันไม่เหมือนมนุษย์
ทีม่ สี ารพัดวิชาให้เรียนรูฝ้ กึ ฝน พวกมันจึงได้แต่ใช้วธิ ดี งั้ เดิมทีส่ ดุ ไปดูดซับ
ปราณวิเศษ หากอายุขัยยืนยาวพอก็ยังมีความหวังอยู่ร�ำไร โดยทั่วไป
พวกทีม่ อี ายุขยั สัน้ จึงไม่จำ� เป็นต้องคิดถึงเรือ่ งนีเ้ ลย
กระนั้นสัญชาตญาณของสัตว์อสูรทุกตัวก็ล้วนกระหายที่จะได้
เลือ่ นขัน้ กระหายทีจ่ ะมีพละก�ำลังแข็งแกร่งยิง่ กว่าเดิม ฝูเทียนหลงจึงพอจะ
เข้าใจได้ เหตุใดสัตว์อสูรเหล่านีล้ ว้ นศิโรราบต่อเซียนใจประเสริฐอะไรนัน่
จนหมดหัวใจ หากเซียนใจประเสริฐท�ำให้พวกมันเลือ่ นขัน้ ได้จริงๆ อย่าว่าแต่
สัตว์อสูรขัน้ สามทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าสายตาเหล่านีเ้ ลย ต่อให้เป็นสัตว์อสูรขัน้ หก
ก็ตอ้ งยินยอมพร้อมใจให้หลิว่ เชียนหวงบัญชาการ
ตามค� ำ บอกเล่ า ของสั ต ว์ อ สู ร เหล่ า นี้ หลิ่ ว เชี ย นหวงก็ คื อ ทู ต ที่
เซียนใจประเสริฐส่งมายังโลกมนุษย์ ขอเพียงคุ้มครองนางให้ดี ท�ำงาน
ตามค�ำสัง่ ของนาง พวกมันก็จะได้เลือ่ นขัน้ เรือ่ งดีงามทีม่ แี ต่ได้กบั ได้เช่นนี้
สัตว์อสูรตัวใดเล่าจะปฏิเสธ
เขาหลงนึกเต็มหัวใจว่าแม่นางน้อยต้องมีเคล็ดลับอะไรในการ
ก�ำราบสัตว์ แต่สดุ ท้ายเขากลับพบว่าต่อให้รแู้ ล้ว ตนเองก็ไม่มที างท�ำได้
อยูด่ ี เขาจึงได้แต่สา่ ยหน้าพูดปนยิม้ เฝือ่ น "ช่างเถอะๆ ถึงแม้ตอนสอบเข้า
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เจ้าไม่ได้ทำ� ข้อสอบวิชาสัตววิทยา แต่ขอเพียงเจ้าสนใจ ไม่ต้องสอบเข้า
ก็มาเรียนวิชาของข้าได้ ข้าเห็นแววในตัวเจ้า!"
ซูเพียนจือ่ พูดติดตลกว่า "เป็นเพราะพวกมันอย่างนัน้ หรือ สัตว์อสูร
ตัวอืน่ น่ะข้าไม่มปี ญ
ั ญาหรอกเจ้าค่ะ"
นางคนเดี ย วก� ำ ราบสั ต ว์ อ สู ร ขั้ น เดี ย วกั น ได้ ถึ ง สิ บ ตั ว อาศั ย
ความสามารถนีน้ างจะต้องเป็นศิษย์ทโี่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในชัน้ เรียนวิชาสัตววิทยา
อย่างแน่นอน แต่ซเู พียนจือ่ รูต้ วั ดี ทัง้ หมดนีน้ างพึง่ พาดอกซวีหมีจงึ ควบคุม
พวกมันได้ หากเปลีย่ นเป็นสัตว์อสูรตัวอืน่ นางก็ไม่มวี ธิ จี ดั การสักนิดเดียว
ฝูเทียนหลงส่ายหน้าตอบ "ไม่ใช่หรอก"
เขาเพ่งมองนางพลางพูดต่ออย่างจริงจัง "เป็นเพราะเมือ่ ครูเ่ จ้าบอกว่า
พวกมันคือพวกพ้องของเจ้า คนทีม่ องสัตว์อสูรเป็นเพียงข้าทาสหรือเครือ่ งมือ
จะไม่มีวันเข้าใจพวกมันถ่องแท้และร่วมมือกับพวกมันได้อย่างสนิทใจ
ไร้ช่องว่าง ศิษย์ที่มองสัตว์อสูรเป็นพวกพ้องอย่างเจ้านั้นหาได้น้อยมาก
เหลือเกิน ล�ำพังแค่จุดนี้ เจ้าก็เหนือกว่าพวกศิษย์ทึ่มที่ข้าสอนอยู่ตอนนี้
เป็นร้อยเท่าแล้ว! ดวงของพวกมันไม่เลวเลยจริงๆ"
เขากวาดตามองสัตว์อสูรที่อยู่ด้านหลังซูเพียนจื่อฝูงนั้นปราดหนึ่ง
ก่อนจะพรูลมหายใจอย่างสะทกสะท้อนใจอยู่บ้าง
ซูเพียนจื่อขบคิดเพียงเล็กน้อยก็ค้อมเอวค�ำนับเขาอย่างนอบน้อม
พลางเอ่ยว่า "สิ่งที่ข้าอยากเรียนรู้มีมากมายนัก หากมีโอกาส ข้าเองก็
อยากศึกษาวิชาสัตววิทยาเจ้าค่ะ หวังว่าถึงตอนนัน้ ท่านครูฝจู ะไม่ระอา
ที่ข้าโง่เขลา"
ความหมายของนางคื อ จะเรี ย นสั ต ววิ ท ยาเป็ น วิ ช ารอง แต่ จ ะ
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ไม่เรียนมันเป็นวิชาหลัก
ท่านครูฝูแย้มยิ้มรับอย่างเสียดายอยู่บ้าง "หากเจ้าโง่เขลา ใน
วังศาสตร์นกี้ เ็ หลือคนฉลาดอยูไ่ ม่กคี่ นแล้ว ช่างเถอะ! ขอเพียงเจ้ามาเรียน
ไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักหรือวิชารอง ข้าก็จะสอนให้เจ้าจนหมดเปลือก"
เขาเองก็รู้ว่าความหวังที่จะให้นางมาเป็นศิษย์ของตนนั้นมีไม่มาก
สองวันมานี้ท่านครูเจ็ดวิชาที่นางท�ำข้อสอบไว้สู้กันจนไฟแทบลุกก็ว่าได้
ใครๆ ก็อยากจะได้ผู้ที่มีพรสวรรค์ล�้ำเลิศเช่นนี้มาเป็นศิษย์ด้วยกันทั้งนั้น
เปรียบกันแล้ววิชาสัตววิทยาของเขาก็ไม่ได้มอี ะไรเหนือกว่าเลย
หลั ง จากส่งฝู เ ที ย นหลงจากไปแล้ ว ซู เ พี ย นจื่ อ ก็ ลู บ หนั ง ท้ อ ง
เจ้าทองเล็กพลางพูดชมเชยขึน้ ว่า "เอาล่ะๆ วันนีพ้ วกเจ้าทุกตัวแสดงออก
ได้ไม่เลว เดีย๋ วข้าจะลองไปถามพวกเรือส่งของขนาดใหญ่ ดูวา่ จะส่งสัตว์บก
สัตว์ปกี ทีส่ ดใหม่มาให้พวกเจ้าเป็นประจ�ำได้หรือไม่ หากว่าได้ละ่ ก็ พวกเจ้า
ก็จะไม่ตอ้ งกินแต่ปลาทุกวันแล้ว"
สัตว์อสูรทัง้ หลายประสานเสียงโห่รอ้ งกันด้วยความยินดี ซูเพียนจือ่
ให้พวกมันจับปลากันต่อ ส่วนตนเองพาเจ้าหิมะมุง่ หน้าไปทางท่าเรือ
ทุกวันล้วนมีเรือทีใ่ ช้ขนส่งผูโ้ ดยสารกับสิง่ ของเข้าออกท่าเรือมิใช่นอ้ ย
ซูเพียนจื่อจ�ำได้ว่าข้างท่าเรือก็มีทั้งโรงเก็บสิ่งของกับร้านค้าเรียงรายอยู่
แถบหนึง่ กิจการเหล่านีล้ ว้ นเปิดขึน้ โดยเฉพาะ เพือ่ ค้าขายกับศิษย์วงั ศาสตร์
ทีไ่ ม่อาจออกจากเกาะเดือนเพ็ญได้บอ่ ยครัง้
นางเคยได้ยินพวกหลิ่วมู่บอก หากต้องการซื้อสิ่งใดก็ไหว้วาน
ให้ร้านค้าเล็กๆ เหล่านี้จัดหามาได้ ขอเพียงจ่ายค่าขนส่งสักหน่อยก็ใช้
ได้แล้ว
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เครือ่ งใช้ประจ�ำวันส่วนใหญ่ลว้ นมีสำ� รองอยูใ่ นโรงเก็บสิง่ ของ หาก
จะฝากซื้อสิ่งใดจริงๆ ขอเพียงไม่ใช่สิ่งที่หายากนัก ใช้เวลาสองสามวัน
ก็สามารถส่งจากนอกเกาะมาได้แล้ว
นึกถึงว่าวันหน้ายังต้องเพิม่ อาหารให้จอมเขมือบหลายตัวนัน้ ไปตลอด
ซูเพียนจื่อก็ตัดสินใจว่าต้องหาร้านที่ค่อนข้างใหญ่และน่าเชื่อถือมาช่วย
จัดการ สิ่งที่นางต้องการนั้นธรรมดายิ่ง เพียงแต่ปริมาณต้องมากหน่อย
เท่านั้นเอง
ปรากฏว่าตรงต�ำแหน่งที่สะดุดตาที่สุดท่ามกลางร้านรวงกลุ่มนั้น
นางก็ได้เห็นป้ายรูปเปลือกหอยของร้านค้าสกุลเป้ยอีกครั้ง
สกุลเป้ยนี่ช่างท�ำการค้าเก่งเสียจริง!
ซูเพียนจื่อผู้ติดดินพลันนึกถึงแก้วแหวนเงินทอง รวมถึงลูกกลอน
ช�ำระกายกับลูกกลอนหลอมกระดูกทีม่ อี ยูล่ น้ ตัว
หลังจากได้คา่ รักษาก้อนโตมาจากตระกูลเซียนขโมย นางก็นบั เป็น
เศรษฐีน้อยผู้หนึ่ง คิดๆ ดูแล้วหากการค้านี้ท�ำได้ นางก็จะยอมให้พ่อค้า
หน้าเลือดได้กำ� ไรต่อไปแล้วกัน
อย่างน้อยๆ คนตระกูลวาณิชก็ปฏิบตั กิ บั นางไม่เลวเสมอมา คงจะ
ไม่ถงึ ขัน้ ขูดเลือดขูดเนือ้ นางโหดนัก อีกอย่างพวกเขาก็ให้ความส�ำคัญกับ
ชือ่ เสียงความน่าเชือ่ ถือเป็นอย่างยิง่ ดูจากเรือ่ งหยกสุคนธ์ไขกระดูกมังกร
ทีเ่ มืองอูเ่ ยวีย่ ก็รแู้ ล้ว
ตอนนีศ้ ษิ ย์วงั ศาสตร์สว่ นใหญ่ลว้ นอยูใ่ นชัน้ เรียน ทางนีจ้ งึ เงียบเหงา
ยิง่ แม้แต่ในร้านค้าสกุลเป้ยก็มคี นอยูไ่ ม่มากนัก ซูเพียนจือ่ จงใจออกมา
ในเวลานี้ ก็เพราะไม่อยากจะถูกผูค้ นห้อมล้อมอีก
41

ผู ้ เ ป็ น หนึ่ ง ในใต้ ห ล้ า ... คื อ ข้ า ผู ้ เ ดี ย ว 3

รูปโฉมงามตาจนชวนให้ผู้อื่นเหลียวมอง ไม่ว่าเป็นเด็กสาวคนใด
ก็ตอ้ งชอบใจ ทว่าหากถูกรุมมองมากเกินไป มันก็นา่ กลัวอยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะ
หลังจากสอบเข้าเรียนเมื่อไม่กี่วันก่อนนางท�ำตัวเด่นดังเกินควร ไหนจะ
ได้เป็นศิษย์สายตรงของจ้าววัง ไหนจะมีสัตว์อสูรขั้นสามที่ท�ำกิจกรรม
อยู่ละแวกเรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์เป็นประจ�ำหลายตัวนั้นอีก ดังนั้น
นอกจากตกตะลึงในความงามแล้ว แววตาทีท่ กุ คนใช้มองนางจึงให้อารมณ์
เหมือนก�ำลังชมดูสัตว์หายากสักชนิดอยู่
ความรู้สึกที่ถูกผู้คนวิจารณ์ลับหลังไปทุกที่นั้นช่างน่าอึดอัดยิ่ง
ต่อให้รวู้ า่ พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้มคี วามประสงค์รา้ ยก็ยงั ท�ำให้นางไม่สบาย
ไปทั้งตัวอยู่ดี
กระนั้นนางก็ยังคงตัดสินใจที่จะไม่ใช้ผ้าแพรบังโฉมอีกต่อไป
ที่นี่คือส�ำนักศึกษา ทุกคนล้วนเป็นลูกศิษย์เช่นเดียวกัน อีกหน่อย
พบเจอทุกเช้าค�่ำก็ย่อมคุ้นชินไปเอง แต่หากนางท�ำตัวผิดแผกแตกต่าง
วันๆ เอาแต่บงั โฉมพบปะผูค้ น นัน่ กลับจะดูดดั จริตน่าหมัน่ ไส้มากกว่า
ดวงหน้าของนางกับเส้นผมที่ยาวจนไม่สอดรับกับอายุเลยนั้น
เป็นที่เลื่องลือบนเกาะเดือนเพ็ญอย่างยิ่ง นางเพิ่งจะเข้าไปในร้านค้า
สกุลเป้ย ลูกจ้างในร้านก็เดินมาต้อนรับอย่างกระตือรือร้นแล้ว
"ค�ำนับคุณหนูหลิ่ว! หลงจู๊ของพวกเราคิดจะไปเยี่ยมคารวะท่าน
อยู่พอดี นึกไม่ถึงเลยว่าท่านจะเป็นฝ่ายมาเยือนก่อน เชิญขอรับเชิญ!"
"เยี่ยมคารวะข้า?"
ไม่ตอ้ งเกรงใจถึงเพียงนีก้ ไ็ ด้กระมัง หรือว่าตระกูลวาณิชเคยชินกับ
การไปตีสนิทศิษย์ใหม่ที่มีคนหนุนหลังก่อน? ช่างท�ำการค้าได้ละเอียด
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รอบคอบเสียจริง
"ใช่ขอรับ เมื่อสองวันก่อนมีสารด่วนมาจากร้านสาขาใหญ่ สั่งให้
หลงจู๊ของพวกเราไปพบคุณหนูหลิ่วด้วยตนเอง ระหว่างที่คุณหนูอยู่ใน
วังศาสตร์ หากมีสิ่งใดต้องการซื้อหา เชิญท่านเอ่ยปากบอกหลงจู๊ของ
พวกเราได้อย่างเต็มที่ ขอเพียงร้านสาขานีต้ ดั สินใจเองได้ ทางร้านจะมอบ
ส่วนลดให้คณ
ุ หนูสองส่วนทุกรายการ แต่ตอ่ ให้ตดั สินใจเองไม่ได้ ทางร้าน
ก็จะคิดราคาทีย่ อ่ มเยาทีส่ ดุ ให้ทา่ นแน่นอน" ลูกจ้างเดินน�ำนางเข้าไปในร้าน
พลางชีแ้ จงเสียงเบาอย่างนอบน้อม ขณะเดียวกันก็มลี กู จ้างอีกคนไปเชิญ
หลงจูข๊ องร้านแล้ว
เพราะเรื่องที่เมืองอู่เยวี่ยหรือ
ตอนนั้นหลงจู๊เป้ยพาเป้ยหยวนหมิงจากไปโดยไม่ได้มอบอะไร
แก่นางเลย แม้นางรูส้ กึ นิดๆ ว่าอีกฝ่ายขีง้ ก ทว่าก็ไม่ได้เก็บเรือ่ งนีม้ าใส่ใจ
เพราะแค่ ข องก� ำ นั ล ล�้ ำ ค่ า ของตระกู ล เซี ย นขโมยก็ เป็นเรื่ อ งน่ า ยิ น ดี
เหนือความคาดหมายส�ำหรับนางแล้ว
นึกไม่ถงึ เลยอีกฝ่ายมิใช่ไม่สำ� นึกบุญคุณ หากแต่ตงั้ ใจจะตอบแทนนาง
อย่างเต็มทีใ่ นรูปแบบอืน่
ไม่ชา้ หลงจูส๊ าขานีก้ เ็ ดินออกมา หน้าตาของเขาหนุม่ แน่นหล่อเหลากว่า
ทีน่ างคิดภาพไว้มาก ไม่วา่ จะมองตรงหรือมองตะแคงก็ดอู ายุเพียงยีส่ บิ กว่า
พลังวัตรของเขาไม่สูงแต่อย่างใด ดูจากความยาวเส้นผมแล้วยังไม่ถึง
ขั้นเปลี่ยนกระดูกด้วยซ�้ำ...อันที่จริงอายุเท่านี้ก็นับว่าพลังวัตรไม่เลวแล้ว
เพียงแต่อจั ฉริยะทีซ่ เู พียนจือ่ เห็นมามีมากเกินไป ดังนัน้ นางถึงเกิดความคิด
เยีย่ งนี้
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หนุ่มรูปงามบนดินแดนพันเมฆาก็นับว่านางพบเจอมาแล้วไม่น้อย
ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความ 'พิถีพิถัน' ถึงขั้นนี้ มิผิด! ก็คือค�ำว่า
พิถีพิถัน!
จุดใหญ่ตั้งแต่รูปโฉมเครื่องหน้ากับรูปแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับ
จุดเล็กไปจนถึงปลายเล็บนิ้วก้อยกับเส้นผมปอยหนึ่งที่ทิ้งตัวอยู่ริมจอน
ทุกส่วนล้วนแผ่ซ่านกลิ่นอายความพิถีพิถันทั้งสิ้น
ทัว่ ร่างไม่วา่ จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยใดๆ ก็ลว้ นแต่สมบูรณ์แบบ
จนไม่เหมือนของจริง ดูคล้ายหุ่นที่ผ่านการบรรจงตกแต่งแล้วจัดแสดง
ในตูก้ ระจกเสียมากกว่า ท�ำให้ไม่วา่ จะมองมุมใดก็รสู้ กึ ว่าช่างน่ามองเหลือเกิน
"ยินดีทไี่ ด้พบขอรับ ยินดียงิ่ จริงๆ! ข้าน้อยมูห่ ลัน เป็นญาติผพู้ ขี่ อง
เจ้าหนูเป้ยหยวนหมิง" ในดวงตาของหลงจูห๊ นุม่ ผูพ้ ถิ พี ถิ นั นีฉ้ ายแววชืน่ ชม
และตกตะลึงในความงามของนางอย่างเด่นชัด ทว่าเขาก็ยงั คงแนะน�ำตัว
โดยรักษาความสุขมุ เยือกเย็นไว้ได้
มู่หลัน*? ชื่อเดียวกับสตรีที่ปลอมเป็นบุรุษ?
รอยขบขันวาบขึน้ ในใจของซูเพียนจือ่ ขณะทีเ่ ปลือกนอกคารวะทักทาย
อีกฝ่ายด้วยมารยาทอันยอดเยีย่ ม
สิบแปดมงกุฎต้องสวมบทบาทเป็นคนหลากหลายประเภท ดังนั้น
จึงต้องศึกษากิริยามารยาทของบุคคลลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด
ประกอบกับซูเพียนจื่อเคยพ�ำนักอยู่บนภูเขาซิ่งหลินมาหลายเดือน ย่อม
ซึมซับบุคลิกท่าทางของคนสกุลหลิว่ ทีอ่ ยูร่ อบข้างผ่านหูผา่ นตามาเป็นธรรมดา
ตอนนีน้ างปรากฏตัวในฐานะคุณหนูสกุลหลิว่ ทุกอากัปกิรยิ าจึงเพียงพอ
* มู่หลัน (木兰) คือนามของวีรสตรีที่แต่งกายเป็นชายเพื่อไปเป็นทหารแทนบิดาที่สูงวัย ชื่อมู่หลัน (穆蓝)
ของหลงจู๊ร้านสาขาวังศาสตร์นี้พ้องเสียงกับชื่อของนางพอดี
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จะเป็นแบบอย่างของบุตรหลานตระกูลใหญ่ทงั้ หลายได้เลยทีเดียว
ตระกูลแพทย์แห่งภูเขาซิง่ หลินคือหนึง่ ในตระกูลโบราณทีม่ ปี ระวัติ
ยาวนานที่สุดในปัจจุบัน แม้พวกเขาเห็นการช่วยชีวิตคนเป็นหน้าที่
ทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่า ทว่ากิรยิ ามารยาทของบุตรหลานสกุลหลิว่ ส่วนใหญ่นบั ตัง้ แต่
ประมุขหลิว่ ถัวลงไปก็ลว้ นแต่พถิ พี ถิ นั อย่างยิง่
มิใช่ความพิถพี ถิ นั อย่างระวังตัวเป็นพิเศษเพือ่ อวดฐานะ หากแต่เป็น
บุคลิกอันสง่างามซึง่ ซึมซับผ่านการอบรมของวงศ์ตระกูลจนสะท้อนอยูใ่ น
ชีวติ ประจ�ำวัน
การสอบเข้าเรียนที่วังศาสตร์ครั้งนี้ หนึ่งในข้อสอบที่ซูเพียนจื่อท�ำ
ก็คอื วิชาจารีต ผลงานทีน่ างสอบได้คะแนนเต็มก็เพียงพอจะแสดงให้เห็นว่า
นางใส่ความอุตสาหะในด้านนีม้ ใิ ช่นอ้ ย
มู่หลันซึ่งเคยพบเจอศิษย์ไม่น้อยในวังศาสตร์ก็ยังลอบชื่นชมกิริยา
อันภูมิฐานงามสง่าของนางอยู่ในใจ เขาเชิญนางไปนั่งอีกด้านหนึ่งแล้ว
ยกน�้ำชามาต้อนรับ
หลังจากหยิบกล่องหุ้มแพรใบหนึ่งจากมือลูกจ้างที่อยู่ด้านข้าง
มาเปิดฝาออกแล้ว เขาก็ยื่นส่งกล่องไปถึงตรงหน้านางก่อนกล่าวขึ้นว่า
"นี่คือน�้ำใจเล็กน้อยที่ทางร้านสาขาใหญ่ก�ำชับก�ำชาให้ข้าส่งมอบถึง
มือคุณหนูหลิ่วด้วยตนเองให้จงได้ ขอคุณหนูหลิ่วโปรดอย่าได้รังเกียจ"
"สวยจังเลย!" เจ้าหิมะที่นั่งยองอยู่บนบ่าของซูเพียนจื่ออดไม่ได้
ต้องร้องชมออกมาก่อนใคร
ในกล่องหุ้มแพรใบนั้นปูรองด้วยผ้าก�ำมะหยี่สีขาว สิ่งที่นอนนิ่งอยู่
ด้านบนคือก�ำไลข้อมือพลอยสีม่วงที่แวววาวตลอดวง ตัวก�ำไลกลมกลึง
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เกลีย้ งเกลา ไม่มกี ารสลักเสลาตกแต่งใดๆ เพียงแกะสัญลักษณ์เปลือกหอย
ทีไ่ ม่คอ่ ยสะดุดตาอันหนึง่ ไว้ตรงฝัง่ ด้านใน ซึง่ หากไม่สงั เกตก็จะไม่พบเห็น
เลย
สีม่วงของก�ำไลข้อมือวงนี้งดงามจนยากจะพรรณนา ซูเพียนจื่อจึง
ถูกใจตั้งแต่แรกเห็น เพียงแต่นางรู้สึกว่าด้วยก�ำลังทรัพย์อันเข้มแข็งของ
ตระกูลวาณิชแล้ว สิง่ ทีส่ งั่ ให้คนน�ำมาก�ำนัลแก่นางอย่างเป็นทางการเช่นนี้
จะต้องไม่เรียบง่ายแค่เครือ่ งประดับสวยงามชิน้ หนึง่ เด็ดขาด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บนก�ำไลนีย้ งั มีสญ
ั ลักษณ์เปลือกหอยของตระกูลวาณิชอยูด่ ว้ ย
"นี่คือ..." ซูเพียนจื่อไม่กล้ารับส่งเดช นางมองไปทางมู่หลันอย่าง
ระมัดระวังเป็นเชิงสอบถาม
"นี่คือสิ่งยืนยันซึ่งท�ำขึ้นจากอัญมณีเฉพาะของสกุลเป้ยที่เรียกว่า
พลอยขวัญม่วง ขอเพียงคุณหนูหลิ่วหยดเลือดสดๆ ตรงสัญลักษณ์
เปลือกหอยหนึ่งหยด มันก็จะเป็นของท่านแล้ว เจ้าของพลอยขวัญม่วง
ทุกท่านล้วนเป็นลูกค้าผู้ทรงเกียรติของร้านค้าสกุลเป้ย หากภายหน้า
ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ขอเพียงท่านสวมใส่ก�ำไลข้อมือนี้ไปที่ร้านค้า
สกุลเป้ยสาขาใดก็ได้ พวกเราสามารถโยกย้ายลูกกลอนหลอมกระดูก
หนึง่ แสนเม็ดหรือของวิเศษทีม่ มี ลู ค่าเทียบเท่าให้ทา่ นได้ทกุ เวลา" มูห่ ลัน
ชี้แจง
ลูกกลอนหลอมกระดูกหนึ่งแสนเม็ดเท่ากับลูกกลอนช�ำระกาย
สิบล้านเม็ดเชียวนะ ไม่ว่าส�ำหรับตระกูลที่เรืองอ�ำนาจตระกูลใดก็ล้วน
ไม่ใช่ตวั เลขน้อยๆ เลย ซูเพียนจือ่ กะพริบตาก่อนกล่าว "สิง่ นีล้ ำ�้ ค่าเกินไป
กระมัง"
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นางรู้สึกกดดันเหลือเกิน!
มู่หลันคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยน "นี่เพียงแต่ให้หยิบยืมเท่านั้นขอรับ
อีกอย่างก็ไม่แน่ว่าคุณหนูหลิ่วจะมีความจ�ำเป็นได้ใช้จริงๆ ปกติใช้มัน
ซือ้ สิง่ ของในร้านค้าสกุลเป้ยทุกสาขาทัว่ ดินแดนพันเมฆาก็จะได้รบั ส่วนลด
ขั้นต�่ำหนึ่งในสิบส่วนเช่นกัน คุณหนูหลิ่วโปรดรับไว้เถิด ต่อให้ชั่วขณะนี้
ท่านไม่จำ� เป็นต้องใช้ บางครัง้ ทีต่ ระกูลแพทย์ตอ้ งซือ้ หาตัวยาหรือเครือ่ งมือ
การรักษาใดๆ ให้คนเจ็บคนไข้กส็ ามารถน�ำมาใช้ได้"
ช่างสมเป็นพ่อค้าหน้าเลือดจริงๆ ตระกูลเซียนขโมยมอบลูกกลอน
หลอมกระดูกห้าหมืน่ เม็ดให้นางมาตรงๆ ผิดกับตระกูลวาณิชทีแ่ ค่ให้หยิบยืม
แต่กระนัน้ ก็เป็นน�ำ้ ใจทีใ่ หญ่หลวงอย่างยิง่ แล้ว เพียงอาศัยสิง่ ยืนยัน
ชิน้ เดียว สกุลเป้ยก็ให้ยมื ลูกกลอนหลอมกระดูกถึงหนึง่ แสนเม็ดโดยไม่ไถ่ถาม
ต้นสายปลายเหตุ ใช่วา่ ตระกูลใครๆ ก็จะมีกำ� ลังความสามารถเช่นนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังจากน�้ำเสียงของมู่หลัน ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ
ที่มีสิ่งยืนยันแบบนี้ไม่ใช่มีนางแค่คนเดียวอย่างแน่นอน
"เช่นนั้นหากข้ายังปฏิเสธก็เท่ากับไม่ให้เกียรติแล้ว" ซูเพียนจื่อ
รับก�ำไลพลอยขวัญม่วงอันงดงามวงนั้นไว้ ก่อนจะพูดถึงจุดประสงค์
ที่นางมาในวันนี้
มู่หลันตอบรับอย่างเบิกบานใจ "ร้านค้าของพวกเรามีเรือไปมา
ระหว่างเกาะต่างๆ ในทะเลสาบดาวเดือนเป็นประจ�ำทุกวัน เสบียงอาหาร
ส่วนใหญ่บนเกาะเดือนเพ็ญแห่งนีก้ ล็ ว้ นขนส่งล�ำเลียงโดยเรือของพวกเรา
หากคุณหนูหลิว่ เพียงอยากซือ้ หาสัตว์ปา่ กับสัตว์ปกี ทีย่ งั เป็นๆ อยู่ เช่นนัน้
ก็แสนจะง่ายดาย วันนี้สั่งซื้อ เที่ยงวันพรุ่งนี้ก็ส่งมาถึงแล้วขอรับ"
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"เช่นนัน้ ก็วเิ ศษยิง่ " ซูเพียนจือ่ กะปริมาณอาหารของเจ้าหลายตัวนัน้
คร่าวๆ ก่อนจะเขียนจ�ำนวนสัตว์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งการลงบนกระดาษแล้วยืน่ ส่งให้
มู่หลัน นางนัดหมายให้เขาจัดส่งมาทุกสามวัน เมื่อของมาถึงแล้วให้คน
ส่งข่าวแก่นาง นางก็จะพาเหล่าสัตว์อสูรมาขนของกลับไป
เมื่อสนทนาถึงราคา มู่หลันก็มีคุณธรรมดีเยี่ยม ค�ำนวณค่าใช้จ่าย
ทั้งราคาซื้อ ค่าขนส่ง และค่าแรง จากนั้นก็ให้ราคาที่ต่�ำที่สุดกับนาง
อย่างตรงไปตรงมา
ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าเช่นนี้ร้านสาขาของเขาต้องไม่เหลือก�ำไรแน่
ขณะคิดจะปฏิเสธ มู่หลันก็พูดโน้มน้าวนางขึ้นเสียก่อนแล้ว
"วิชาแพทย์ของคุณหนูหลิว่ น้องหยวนหมิงเคยเห็นมากับตา พวกเรา
จึงหวังว่าภายหน้าเกิดเรือ่ งอะไรจะได้ขอให้คณ
ุ หนูชว่ ยเหลือ เงินเล็กน้อย
เพียงเท่านี้ คุณหนูหลิว่ ก็อย่าได้คดิ เล็กคิดน้อยกับพวกเราเลย"
เขาช่างเปิดเผยยิง่ นัก ซูเพียนจือ่ ไม่สะดวกใจจะปฏิเสธอีกจึงตอบรับ
โดยไม่ชกั ช้า
นางช�ำระค่าใช้จ่ายรวดเดียวส�ำหรับหนึ่งเดือน จากนั้นก็เดินชม
สินค้าในร้านไปเรื่อยเปือ่ ย ปรากฏว่าเพียงมองปราดแรก นางก็เห็น
หินพลอยลักษณะคล้ายอ�ำพันที่ไม่ได้ตั้งราคาชิ้นหนึ่งวางอยู่ตรงมุมร้าน
สั มผั ส ของนางที่ มีต ่อ ปราณวิเศษนั้นแทบจะเป็นศูนย์ ดังนั้นนางจึง
ไม่กล้าแน่ใจว่าหินก้อนนี้เป็นชนิดใดกันแน่
เหตุที่นางสังเกตเห็นมันล้วนเป็นเพราะสีสันที่เหลืองทองแวววาวนี้
เหมือนกับจี้อ�ำพันที่ซูเจินเจินเคยก�ำนัลให้นางไม่มีผิดเพี้ยน
จี้ท่ีซื้อมาด้วยลูกกลอนช�ำระกายเพียงหนึ่งเม็ดนั้นต่อมาบังเอิญ
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แตกเสียหาย และปลดปล่อยผีเสื้อซ่อนฟ้าที่ถูกผนึกอยู่ภายในออกมา
ท�ำให้นางรอดตายจากเคราะห์หนักไม่พอ ยังได้สตั ว์เทพบรรพกาลตัวหนึง่
มาเปล่าๆ นับเป็นการซื้อที่ได้ก�ำไรมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์เลย
ก็ว่าได้
เสียดายเพียงว่าจี้นั้นแตกละเอียดสุดจะซ่อมแซมแล้ว นั่นคือ
ของก�ำนัลชิ้นแรกที่นางเคยได้รับมา หากว่าท�ำได้ นางก็อยากจะท�ำ
แบบเดิมอีกสักชิ้นไว้เป็นที่ระลึก
"นีค่ อื ศิลาเมฆรุง้ " มูห่ ลันมองตามสายตาของนางไป จึงสัง่ ให้ลกู จ้าง
น�ำศิลาเมฆรุง้ ก้อนนัน้ ออกมา
ขณะจะยื่นส่งให้ซูเพียนจื่ออยู่นั้น เสียงอันเย็นชาก็พลันดังมาให้
ได้ยิน "ช้าก่อน!"
เหตุใดทุกครัง้ ทีจ่ ะซือ้ จีซ้ อื้ หินเป็นอันต้องเกิดเหตุแทรกซ้อนทุกทีนะ
ซูเพียนจื่อคิดอย่างจนใจ
เสียงนี้ฟังคล้ายอวิ๋นชิงอิ่งยิ่งนัก ได้ยินว่าช่วงหลายวันมานี้อีกฝ่าย
ติดตามท่านครูออกไปเก็บรวบรวมตัวยาไม่ใช่หรอกหรือ
ซูเพียนจือ่ หันไปมอง จริงดังค�ำกล่าวทีว่ า่ คูป่ รับมักพบกันบนทางแคบ
เจ้าของเสียงก็คอื อวิน๋ ชิงอิง่ นัน่ เอง
อวิ๋นชิงอิ่งบดบังใบหน้าครึ่งล่างด้วยผ้าแพรสีขาวบริสุทธิ์ ทั้งร่าง
สวมชุดกระโปรงแพรสีหิมะดูสง่างามดุจเซียนที่เดินลงมาจากภูเขาหิมะ
แม้กระทั่งสายตาก็เย็นยะเยือกจนน่าพรั่นพรึง ราวกับต้องการจะสาดยิง
ซูเพียนจื่อให้ทะลุเป็นรูพรุนเสียเดี๋ยวนี้
บุรุษหนุ่มในเครื่องแต่งกายของศิษย์วังศาสตร์อีกคนที่อยู่ข้างๆ
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อวิ๋นชิงอิ่งนั้น ซูเพียนจื่อไม่เคยเห็นหน้า เขาก็คือเหมาโหย่วเหวยที่พูด
ค่อนขอดพวกหลิ่วมู่หน้าโถงท�ำการเมื่อไม่กี่วันก่อน
เหมาโหย่วเหวยแม้เคยได้ยินศิษย์ร่วมส�ำนักคนอื่นๆ คุยฟุ้งว่า
หลิว่ เชียนหวงนัน้ งดงามเพียงใด ทว่าเขาก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจเลย เพราะ
พวกเขาคนตระกูลเทวโอสถเกือบทัง้ หมดล้วนแน่ใจว่าอวิน๋ ชิงอิง่ ต่างหาก
คือสาวงามอันดับหนึง่ บนดินแดนพันเมฆา อีกอย่างผูอ้ นื่ ก็ไม่กล้าพูดต่อหน้า
พวกเขาหรอกว่าหลิ่วเชียนหวงมีรูปโฉมเหนือกว่า
จู่ๆ คราวนี้ได้พบนางกะทันหัน เหมาโหย่วเหวยถึงกับมองตะลึง
อยู่กับที่ไปทันที จวบจนสายตาอันเย็นเยียบและคั่งแค้นของอวิ๋นชิงอิ่ง
กวาดมา เขาถึงพลันได้สติและรีบพูดเสียงดังขึน้ ว่า "แต่ไรมาศิลาเมฆรุง้
ของพวกเจ้าล้วนเก็บไว้ให้คณ
ุ หนูชงิ อิง่ ของตระกูลข้า พวกเจ้าหยิบออกมา
ให้ผอู้ นื่ ดูเล่นตามอ�ำเภอใจได้อย่างไรกัน"
มิน่าเล่าข้างๆ หินก้อนนี้ถึงไม่ได้ระบุราคาไว้ ที่แท้ก็ถูกอวิ๋นชิงอิ่ง
เหมาหมดคนเดียวมาตลอดนีเ่ อง ซูเพียนจือ่ พลันเข้าใจกระจ่างแล้ว ทีจ่ ริง
ก็ใช่ว่านางจะต้องซื้อศิลาเมฆรุ้งก้อนนี้ให้ได้ หินพลอยชนิดอื่นที่หน้าตา
คล้ายอ�ำพันยังมีอยูถ่ มไป อีกอย่างค�ำว่า 'แต่ไรมา' ของเหมาโหย่วเหวย
ก็แสดงชัดว่าหินชนิดนีส้ กุลเป้ยสามารถจัดหาให้ได้จำ� นวนมาก ไม่ได้มแี ค่
ก้อนนีก้ อ้ นเดียวสักหน่อย
มู่หลันเองก็นึกไม่ถึงว่าอวิ๋นชิงอิ่งจะกลับมาเร็วเช่นนี้ การเดินทาง
ออกจากเกาะของศิษย์วงั ศาสตร์ทมี่ ฝี มี อื พอตัวนัน้ ทางร้านล้วนจับตามอง
เสมอ ตามหลักแล้วอวิ๋นชิงอิ่งควรจะกลับมาในอีกสามวันข้างหน้า ต่อให้
มอบศิลาเมฆรุง้ ก้อนนีแ้ ก่หลิว่ เชียนหวง พวกเขาก็เติมของทันได้อย่างสบายๆ
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นึกไม่ถึงอวิ๋นชิงอิ่งกลับมาก่อนก�ำหนดไม่พอ ซ�้ำมาเห็นภาพนี้
เข้ าอย่ างจั ง เสียด้วย ทว่ามู่หลันเป็นผู้ที่เห็นโลกมามาก เหตุการณ์
กระอักกระอ่วนท�ำนองนี้ส�ำหรับเขาแล้วไม่นับเป็นเรื่องสักนิด เขาจึง
สัง่ การให้ลกู จ้างส่งมอบศิลาเมฆรุง้ ถึงมืออวิน๋ ชิงอิง่ ในทันที
อวิน๋ ชิงอิง่ ถลึงตาใส่ใบหน้าน่าชังทีง่ ดงามกว่าตนมากของหลิว่ เชียนหวง
ก่อนจะรับศิลาเมฆรุง้ มาอย่างเย็นชา นางให้เหมาโหย่วเหวยช�ำระลูกกลอน
หลอมกระดูกสิบเม็ดอย่างเคยแล้วหมุนตัวเดินออกไป ทว่ากลับได้ยนิ มูห่ ลัน
ทีอ่ ยูด่ า้ นหลังพูดกลัว้ หัวเราะกับหลิว่ เชียนหวง
"เดิมทีคิดจะก�ำนัลอัญมณีแด่หญิงงามเสียหน่อย แต่นึกไม่ถึง
สวรรค์จะไม่ส่งเสริม วันพรุ่งนี้ข้าน้อยจะเลือกสรรก้อนที่ดียิ่งกว่า แล้ว
น�ำไปส่งมอบถึงที่พักด้วยตนเองเลยนะขอรับ"
มูห่ ลันรูว้ า่ หากอวิน๋ ชิงอิง่ ตัง้ ใจฟังสักนิดก็ตอ้ งได้ยนิ ค�ำพูดของเขาแน่
กระนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนัก เรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองอู่เยวี่ยก่อนหน้านี้
คนในร้านสาขาหลายแห่งรวมถึงตัวเขาล้วนรู้ข่าวกันแล้ว นั่นท�ำให้เขา
ไม่อาจรูส้ กึ ดีกบั สกุลอวิน๋ ได้เลยจริงๆ ประกอบกับเบือ้ งบนสัง่ ก�ำชับให้เขา
พยายามผูกไมตรีกบั หลิว่ เชียนหวง เขาย่อมจะไม่ปล่อยให้คนงามทีเ่ หนือกว่า
อวิ๋นชิงอิ่งในทุกด้านทว่ายังคงอ่อนน้อมเปีย่ มมารยาทผู้นี้ต้องถูกรังแก
เสียเปรียบในร้านของเขา
วาจานีอ้ วิน๋ ชิงอิง่ ได้ยนิ ชัดทุกค�ำจริงเสียด้วย เพราะถึงแม้อยูน่ อกร้าน
แล้ว นางก็ยังโคจรพลังเพื่อสดับฟังความเคลื่อนไหวในร้านค้าสกุลเป้ย
เป็นพิเศษ เดิมทีนางอยากจะได้ยินหลิ่วเชียนหวงโกรธจัดอาละวาด
หรือไม่ก็ร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฟังแล้วในใจอวิ๋นชิงอิ่งจะได้
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คลายความหงุดหงิดลงได้บา้ ง แต่นกึ ไม่ถงึ ว่าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ กลับเป็นถ้อยค�ำ
ทีท่ ำ� ให้นางโกรธจนอกแทบระเบิด
มูห่ ลันทีแ่ ต่ไรมามีทา่ ทีกบั ลูกค้าทุกคนแทบไม่ตา่ งกันนัน้ ก�ำลังจงใจ
ประจบหลิ่วเชียนหวงอยู่ ต่อให้เป็นคนโง่เง่าก็ยังฟังออก
อวิ๋ น ชิ ง อิ่ ง มาเยื อ นร้ า นค้ า สกุ ล เป้ ย สาขานี้ เ พื่ อ ซื้ อ ศิ ล าเมฆรุ ้ ง
ไปฝึกวิชา นับแต่นางเข้าเรียนทีว่ งั ศาสตร์จวบจนปัจจุบนั ต่อให้ซอื้ ไม่ครบ
ร้อยก้อนก็ต้องมีแปดสิบก้อนแล้ว แต่เจ้ามู่หลันนี่ไม่เคยคิดที่จะก�ำนัล
ให้นางแม้สักก้อนเดียว
'รางวัลแห่งชัยชนะ' ที่อยู่ในมือคล้ายกลายเป็นหลักฐานที่ยืนยัน
ความอัปยศของนางไปในพริบตา
นางคืออวิ๋นชิงอิ่งคุณหนูแห่งตระกูลเทวโอสถ ซึ่งเป็นถึงหนึ่งใน
สามตระกูลใหญ่ฝา่ ยธรรมะเชียวนะ นางอยากได้ศลิ าเมฆรุง้ ยังต้องซือ้ หา
ในราคาที่ไม่ใช่ถูกๆ แต่หลิ่วเชียนหวงที่มาจากตระกูลแพทย์ตกยากนั่น
กลับมีคนกระวีกระวาดเลือกสรรของดีไปส่งให้ถึงที่!
ถือสิทธิ์อะไร!
แค่เพราะดวงหน้ารูปไข่ที่ยั่วยวนนั่นน่ะหรือ ช่างน่าแค้นใจยิ่งนัก!
อวิ๋นชิงอิ่งมีโทสะจนสีหน้าเดี๋ยวเขียวคล�้ำเดี๋ยวเผือดขาว
เปรี๊ยะ!
สิ้นเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นแผ่วเบา ศิลาเมฆรุ้งที่กุมอยู่ในมืออวิ๋นชิงอิ่ง
ก้อนนัน้ ก็ไม่อาจต้านทานพลังมหาศาลทีน่ างใช้ออกมาโดยไม่รตู้ วั ในยาม
โกรธจัด จึงป่นสลายเป็นผงศิลาร่วงกระจายลงพืน้
"คุณหนูชิงอิ่ง?!" เหมาโหย่วเหวยที่อยู่ด้านข้างสะดุ้งจนตัวโยน
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ศิลาเมฆรุ้งก้อนนั้นมีมูลค่าเท่ากับลูกกลอนหลอมกระดูกสิบเม็ดเชียวนะ
ไม่ทันไรก็แหลกไม่เหลือดีเยี่ยงนี้เสียแล้ว พลังวัตรของเขามีอยู่จ�ำกัด
เพราะไม่ได้ยนิ ถ้อยค�ำทีม่ หู่ ลันพูดประจบซูเพียนจือ่ ในร้านค้าสกุลเป้ย เขา
จึงไม่เข้าใจสักนิดว่าเหตุใดอวิน๋ ชิงอิง่ ทีเ่ มือ่ ครูย่ งั ดีๆ อยูถ่ งึ พลันบันดาลโทสะ
รุนแรงเช่นนี้ได้
"ไม่มอี ะไร พวกเราไป" อวิน๋ ชิงอิง่ แทบจะเค้นทีละค�ำออกมาจากไรฟัน
ต่อไปนี้นางจะให้ร้านค้าตระกูลเทวโอสถสาขาวังศาสตร์ซื้อหา
สิ่งของให้ นางจะไม่ไปอุดหนุนเจ้ามู่หลันนั่นอีกเป็นอันขาด ช่างน่าแค้น
เหลือเกิน
ภายในร้านค้าสกุลเป้ย ซูเพียนจื่อยิ้มรับเจตนาดีของมู่หลัน
"หลงจู๊มู่พอจะรู้จักนายช่างที่เชี่ยวชาญการแกะสลักหรือไม่ ข้า
อยากใช้ศิลาเมฆรุ้งแกะเป็นจี้อันหนึ่ง"
ลูกจ้างที่อยู่ข้างกายมู่หลันรีบชิงตอบ "หลงจู๊ของพวกเราก็คือ
ยอดฝีมือในด้านการแกะสลักขอรับ!"
ซูเพียนจื่อสองตาสว่างวาบ "จริงหรือ!"
"ยินดีรับใช้ขอรับ" มู่หลันผงกศีรษะพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ
"เช่นนัน้ ก็วเิ ศษยิง่ นัก อีกเดีย๋ วข้ากลับไปวาดแบบเสร็จแล้วจะส่งมาให้
ขอขอบคุณหลงจู๊มู่ล่วงหน้า" ดวงหน้าประดับยิ้มของซูเพียนจื่องดงาม
ดุจบุปผา แม้แต่มหู่ ลันก็ยงั ตะลึงมองอยูพ่ กั ใหญ่
ร้านรวงแถบนีก้ อ็ ยูข่ า้ งๆ ท่าเรือนีเ่ อง คนทีก่ ลับมาด้วยเรือล�ำเดียว
กับพวกอวิน๋ ชิงอิง่ ยังมีศษิ ย์วชิ าโอสถอีกไม่นอ้ ย อวิน๋ ชิงอิง่ ลงเรือค่อนข้าง
เร็วกว่าคนอื่น นางมีชาติก�ำเนิดไม่ธรรมดาจึงมีของวิเศษเก็บทรัพย์
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พกติดตัว ต่างจากศิษย์จ�ำนวนมากที่ต้องขนสัมภาระเอง ตอนที่นาง
เดินออกมาจากร้านค้าสกุลเป้ย ศิษย์เหล่านัน้ เพิง่ จะจัดของเสร็จเดินขึน้ มา
บนท่าเรือ
พอศิษย์บุรุษหลายคนที่เทิดทูนอวิ๋นชิงอิ่งไม่เสื่อมคลายเห็นว่า
นางยังอยู่ พวกเขาก็รีบตรงรี่มาต้อนรับอย่างหน้าชื่นตาบานแล้วหาเรื่อง
ชวนคุย
"ศิษย์น้องอวิ๋นซื้อศิลาเมฆรุ้งได้แล้วหรือ"
พวกเขาไม่เอ่ยถึงยังพอท�ำเนา ทันทีทเี่ อ่ยถึงอวิน๋ ชิงอิง่ ก็หน้าเปลีย่ นสี
ตอบกลับเสียงเย็นยะเยียบว่า "ธุระของข้า ไม่ตอ้ งรบกวนศิษย์พเี่ ป็นกังวล"
ไม่ทนั ขาดค�ำนางก็สะบัดหน้าออกเดินไปแล้ว ปกติพวกเขาจะต้องหน้าด้าน
หน้าทนไล่ตามมาประจบชีแ้ จง อวิน๋ ชิงอิง่ ดูแคลนบุรษุ ทีไ่ ร้ศกั ดิศ์ รีพรรค์นี้
เป็นทีส่ ดุ ทว่าวันนีป้ ระหลาดยิง่ นางเดินปลีกตัวมาระยะหนึง่ แล้ว นอกจาก
จะไม่ได้ยนิ เสียงความเคลือ่ นไหวเลย ด้านหลังยังเงียบสงัดผิดธรรมดา
อวิน๋ ชิงอิง่ นึกแปลกใจ พอหันขวับไปมอง ภาพทีส่ ะท้อนเข้าสูส่ ายตา
ก็ทำ� ให้นางโกรธจนอกแทบระเบิดอีกหน
บรรดาศิษย์พชี่ ายศิษย์นอ้ งชายทีป่ กติเหมือนฝูงสุนขั รุมล้อมสอพลอ
เอาใจนาง ตอนนีต้ า่ งยืนนิง่ งันเป็นไก่ไม้อยูต่ รงท่าเรือ แต่ละคนมองค้างไปที่
ประตูใหญ่ของร้านค้าสกุลเป้ย ตรงนัน้ มูห่ ลันทีส่ ง่ หลิว่ เชียนหวงมาจนถึง
หน้าประตูกำ� ลังคารวะอ�ำลานาง
หลิว่ เชียนหวงไม่ได้ปดิ บังโฉมหน้าด้วยผ้าแพร ชุดกระโปรงทีส่ วมอยู่
บนร่างก็ไม่ได้งามประณีตสักเท่าไร ทว่าเพียงนางยืนอยู่ใต้แสงตะวัน
อย่างเรียบง่ายเช่นนัน้ เรือนร่างกับรูปโฉมก็แลดูงามสะคราญไร้ขดี จ�ำกัด
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ตรึงให้ผู้อื่นมิอาจเบนสายตาแล้ว
ศิษย์วังศาสตร์ที่กลับถึงเกาะเดือนเพ็ญหยกๆ เหล่านี้เพิ่งจะได้
ยลโฉมสตรีที่งามน่าหลงใหลเพียงนี้เป็นครั้งแรก เส้นผมสลวยสีด�ำขลับ
ทีท่ งิ้ ตัวยาวจรดเอวของนางเปล่งประกายล้อแสงตะวัน ท�ำให้ศษิ ย์ไม่นอ้ ย
นึกโยงถึงฐานะของนางได้ทันที
"เป็นหลิ่วเชียนหวง! นางก็คือหลิ่วเชียนหวงแห่งตระกูลแพทย์!"
ไม่รเู้ ป็นศิษย์คนใดทีอ่ ทุ านออกมาเสียงเบา ศิษย์หลายคนถึงกับอดใจไม่ไหว
เดินน�ำไปก่อนแล้ว
ฮึ! ต่างก็เป็นคนถ่อยกลับกลอกที่บ้าราคะไร้ยางอายฝูงหนึ่ง!
อวิน๋ ชิงอิง่ เดือดดาลแทบคลุม้ คลัง่ ไม่ยนิ ดีจะมองอีกแม้เพียงหางตา
นางจึงสะบัดหน้าเดินฉับๆ มุง่ ไปยังทีพ่ กั ของตนเองทันที
ในอดีตสายตาทีล่ มุ่ หลงตกตะลึงในความงามเหล่านีล้ ว้ นเป็นของนาง
ทว่าอวิ๋นชิงอิ่งสังหรณ์ใจว่านับจากวันนี้ไปสิ่งเหล่านี้จะถูกหลิ่วเชียนหวง
ฉกฉวยไปจนสิน้ เกียรติยศทีเ่ ดิมทีเคยเป็นของนางก็จะถูกหลิว่ เชียนหวง
แย่งชิงไปทีละอย่างจนหมดเช่นกัน...
เหมาโหย่วเหวยอุตส่าห์รีบมารับอวิ๋นชิงอิ่งถึงท่าเรือโดยเฉพาะ
เดิมทีเขาตั้งใจจะเล่าเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากหลิ่วเชียนหวงมาถึง
ให้นางฟัง เพือ่ ให้นางระวังและจับตาคนตระกูลแพทย์ไว้บา้ ง
ทว่ า หลั ง จากเขาได้ พ บตั ว จริ ง ของหลิ่ ว เชี ย นหวงโดยบั ง เอิ ญ
ค�ำพูดทั้งหมดที่เขาตระเตรียมมาเต็มท้องก่อนหน้านี้กลับไม่อาจพูด
ออกจากปากเสียแล้ว
แม้กระทัง่ เขาก็มอิ าจไม่ยอมรับว่าหลิว่ เชียนหวงเหนือกว่าอวิน๋ ชิงอิง่
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ในทุกด้านอย่างเห็นได้ชดั ขืนเขาเล่าสารพัดผลงานอันยิง่ ใหญ่ของอีกฝ่าย
ออกมา ก็รังแต่จะยิ่งกระตุ้นไฟโทสะของอวิ๋นชิงอิ่ง เขาไม่อยากจะเป็น
ที่รองรับอารมณ์ของนางหรอกนะ
ทว่าเขาไม่พูด ก็ไม่ได้แปลว่าผู้อื่นจะไม่พูดนี่
ตรงมุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของเกาะเดื อ นเพ็ ญ บนเนิ น เขา
ที่หันหน้าเข้าหาทะเลสาบก็คือที่ตั้งของเรือนพักศิษย์ตระกูลเทวโอสถ
เนื่องจากตระกูลเทวโอสถเพิ่งจะรุ่งเรืองขึ้นในช่วงร้อยปีมานี้ ดังนั้น
ต�ำแหน่งเรือนพักศิษย์ของพวกเขาจึงเป็นบริเวณที่ขออนุญาตวังศาสตร์
ปลูกสร้างขึ้นใหม่
ศาลาหอเก๋งอันหรูหราล้วนเผยชัดถึงความเอิกเกริกฟุ้งเฟ้อของ
ชนชัน้ สูงหน้าใหม่แห่งดินแดนพันเมฆา ไม่รทู้ ำ� ให้ศษิ ย์วงั ศาสตร์มากน้อย
เท่าใดที่ถือก�ำเนิดในตระกูลเล็กนึกอิจฉา
ตระกูลขุนพลสวรรค์สกุลทังที่รุ่งเรืองจนมีจ�ำนวนศิษย์พุ่งพรวด
เช่นเดียวกันก็สร้างเรือนพักใหม่อยู่ในละแวกนั้น ระหว่างทางอวิ๋นชิงอิ่ง
กับเหมาโหย่วเหวยจึงบังเอิญพบเจอศิษย์หญิงสกุลทังหลายคน พวกนาง
เพิ่งเลิกเรียนและก�ำลังมุ่งหน้ากลับเรือนพักพอดี
"เอ๋? นัน่ คุณหนูตระกูลเทวโอสถทีผ่ ลสอบเข้าวังศาสตร์มาเป็นทีส่ อง
คุณสมบัติมาเป็นที่สอง หน้าตาก็มาเป็นที่สองผู้นั้นมิใช่หรือ" ศิษย์หญิง
สกุลทังคนหนึ่งพูดกระทบกระเทียบก่อนใคร
สุ้มเสียงของนางก้องกังวาน ซ�้ำออกแรงตอกย�้ำค�ำว่า 'ที่สอง'
ตัง้ หลายหน จึงเรียกเสียงหัวเราะครืนจากสตรีคนอืน่ ๆ ทีร่ ว่ มทางมากับนาง
ได้ทันที
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"ทังอิ๋งอิ๋ง ผลสอบกับคุณสมบัติของข้าสู้เจิ้งเฮ่าอี้ไม่ได้แล้วเป็น
อย่างไร มีอะไรน่าให้เจ้ายินดีกนั หรือว่าพีช่ ายใหญ่ทรี่ กั ของเจ้ามีปญ
ั ญา
เอาชนะเจิง้ เฮ่าอีแ้ ล้ว?" อวิน๋ ชิงอิง่ พูดอย่างทระนง
นางเพิ่งกลับถึงเกาะเดือนเพ็ญ ยังไม่รู้เรื่องผลงานอันเกรียงไกร
ของหลิ่วเชียนหวงที่สร้างความตื่นตะลึงแก่ทุกคนในวังศาสตร์ติดๆ กัน
นางจึงนึกว่าประเด็นหลักของทังอิ๋งอิ๋งคือเรื่อง 'หน้าตามาเป็นที่สอง'
ทังอิ๋งอิ๋งก็คือน้องสาวร่วมอุทรของทังเซิ่งหยางผู้สืบทอดตระกูล
ขุนพลสวรรค์ พรสวรรค์เชิงยุทธ์ของทังอิง๋ อิง๋ เองก็ไม่ดอ้ ย ทัง้ เป็น 'องค์หญิง'
ทีถ่ กู คนในตระกูลตามใจมาตัง้ แต่เล็กจนโต ทว่าหลังจากมาถึงวังศาสตร์
นางกลับถูกอวิน๋ ชิงอิง่ ข่มรัศมีในทุกๆ ด้าน
เพียงเท่านีก้ แ็ ล้วไปเถอะ ทังอิง๋ อิง๋ เองก็ไม่ได้คดิ จะเป็นยอดฝีมอื หญิง
อันดับหนึง่ บนดินแดนพันเมฆาอะไรอยูแ่ ล้ว
ทว่าย�่ำแย่ก็ตรงที่พี่ชายซึ่งนางเคารพเทิดทูนมาตั้งแต่เล็กดันไป
ชอบพออวิ๋ น ชิ ง อิ่ ง เสี ย นี่ หน� ำ ซ�้ ำ หลั ง จากถู ก อวิ๋ น ชิ ง อิ่ ง ปฏิ เ สธอย่ า ง
แล้งน�ำ้ ใจ เขาก็ยงั อุตส่าห์ทำ� เพือ่ อวิน๋ ชิงอิง่ ตัง้ ตนเป็นอริกบั ผูท้ อี่ ยูเ่ หนือใคร
ในทุกด้านอย่างเจิ้งเฮ่าอี้แห่งตระกูลนักปกครอง จนต้องพลาดท่าเสียที
ในมือเจิ้งเฮ่าอี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
พอต้ อ งมาเห็ น พี่ ช ายที่ รั ก ถู ก ผู ้ อื่ น ลบหลู ่ เ ช่ น นี้ นางก็ แ ค้ น ใจ
จนแทบจะคว้าตัวอวิ๋นชิงอิ่งมาซัดให้น่วมสักยกเพื่อระบายโทสะ
ทว่าอวิ๋นชิงอิ่งมีพลังฝีมือไม่อ่อนแอ ไม่ใช่คนที่นางจะต่อกรไหว
เด็ดขาด ซ�้ำอ�ำนาจของตระกูลเทวโอสถในปัจจุบันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า
ตระกูลขุนพลสวรรค์เท่าไรเลย
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คนสกุ ล ทั ง แม้ โ อนอ่ อ นผ่ อ นตามนางสารพั ด ทว่ า เรื่ อ งจั ด การ
อวิน๋ ชิงอิง่ นีไ้ ม่มผี ใู้ หญ่คนใดขาดสติยอมตามใจนางหรอก ดังนัน้ ทีผ่ า่ นมา
นางจึงได้แต่ขม่ กลัน้ โทสะนีไ้ ว้ พยายามหลบเลีย่ งอวิน๋ ชิงอิง่ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
ตัวนางเองจะได้ไม่เป็นทุกข์
นึกไม่ถึงว่าตอนนี้ตระกูลแพทย์จะมีหลิ่วเชียนหวงโผล่มา อีกฝ่าย
ไม่เพียงดับรัศมีอวิน๋ ชิงอิง่ ในทุกด้าน แม้แต่เจิง้ เฮ่าอีก้ ย็ งั ถูกอีกฝ่ายข่มนิดๆ
แล้ว ทังอิง๋ อิง๋ รูส้ กึ แสนจะสาแก่ใจ พอเจอหน้าอวิน๋ ชิงอิง่ วันนีจ้ งึ ออกปาก
ถากถางอย่างกลัน้ ไม่อยูอ่ กี
พอทังอิง๋ อิง๋ ได้ยนิ ค�ำตอบของอวิน๋ ชิงอิง่ นางก็เข้าใจทันทีวา่ อีกฝ่าย
ยังไม่รู้เรื่องของหลิ่วเชียนหวง ดังนั้นจึงหัวเราะอย่างได้ใจยิ่งกว่าเดิม
ก่อนจะเอ่ยขึน้ ว่า "ใครเอาเจ้าไปเปรียบกับเจิง้ เฮ่าอีก้ นั เล่า หากรวมศิษย์ชาย
คนอืน่ ๆ ในวังศาสตร์เข้าไปด้วย แม้แต่ทสี่ องเจ้าก็ยงั ไม่ตดิ อันดับด้วยซ�ำ้ !"
นางรอดูวันที่อวิ๋นชิงอิ่งดวงตกมานานแสนนานเหลือเกินแล้ว
ศิษย์หญิงสกุลทังอีกคนทีส่ นิทกับทังอิง๋ อิง๋ และถูกตามใจมากเช่นกัน
รีบพูดสนับสนุนเสียงดัง "ก็นั่นน่ะสิ! มีบางคนอุตส่าห์หลงนึกว่าตนเอง
คืออัจฉริยะหญิงอันดับหนึง่ ในใต้หล้า ผลปรากฏว่าทีแ่ ท้คอื ทีส่ องต่างหาก
ไม่สไิ ม่ถกู ! หากนับซูเพียนจือ่ ด้วยอย่างมากก็เป็นได้แค่ทสี่ ามเท่านัน้ !"
"หลิว่ เชียนหวงแห่งตระกูลแพทย์นะ่ ทัง้ สอบเข้าเรียนด้วยคะแนนเต็ม
ถึงเจ็ดวิชา ทัง้ มีพรสวรรค์ขนั้ กายทิพย์ไม้วฒ
ั นะ กับสติปญ
ั ญาเชิงยุทธ์ขนั้ เจ็ด
แม้แต่เจิ้งเฮ่าอี้ก็ยังด้อยกว่าเลย นี่สิเชิดหน้าชูตาให้พวกเราเหล่าสตรี
อย่างแท้จริง! ใครบางคนเทียบกับนางแล้วไม่รจู้ ะนับเป็นตัวอะไรดี!"
"ผ้าแพรนี่เจ้าปิดหน้าเอาไว้น่ะดีแล้ว ปิดไว้จะได้ไม่มีใครรู้ว่า
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เจ้าหน้าตาต�่ำชั้นกว่าหลิ่วเชียนหวงหลายขุมเลยเชียว คิกๆ"
พอมีคนเป็นหัวโจก เหล่าศิษย์หญิงสกุลทังที่ปกติก็เห็นอวิ๋นชิงอิ่ง
ขัดนัยน์ตาอยูแ่ ล้วจึงพากันพูดเยาะหยันเจ้าประโยคข้าประโยคอย่างเหิมเกริม
ยิ่งพูดก็ยิ่งแสบสันไร้ไมตรี
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34
ปกติมนุษยสัมพันธ์ของอวิน๋ ชิงอิง่ ก็ไม่นบั ว่าดีเท่าไร ยิง่ ตัวนางโดดเด่น
ในทุกด้านก็ทำ� ให้ผอู้ นื่ ริษยาได้งา่ ยอยูแ่ ล้ว หน�ำซ�ำ้ นางยังมีอปุ นิสยั ยโสโอหัง
ไม่เห็นหัวคนทีด่ อ้ ยกว่า วางท่าสูงส่งกดข่มผูอ้ นื่ อีกด้วย หากนางเผชิญหน้า
กับศิษย์ทวั่ ไปก็แล้วไปเถอะ ทว่ากับสตรีอย่างพวกทังอิง๋ อิง๋ ทีม่ ชี าติกำ� เนิด
ไม่ธรรมดาเช่นกัน แต่กลับถูกนางดับรัศมีโดยสิ้นเชิง ในสายตาย่อมจะ
เห็นว่านางน่ารังเกียจเหลือทน
ที่วันนี้นางถูกผู้อื่นเยาะหยันฉีกหน้า สาเหตุเกินครึ่งก็เป็นเพราะ
ปกติตวั นางเองไม่เคยเกรงอกเกรงใจใครเลย ทว่ามีหรือนางจะต�ำหนิตนเอง
เช่นนี้ นางมีแต่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความผิดของหลิ่วเชียนหวง
เป็นความผิดของทังอิ๋งอิ๋ง เป็นความผิดของคนอื่นทั้งหมดที่กล้าบังอาจ
ล่วงเกินนาง!
เหมาโหย่วเหวยทีค่ อยสังเกตอวิน๋ ชิงอิง่ อย่างอกสัน่ ขวัญแขวนมาตลอด
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เห็นนางก�ำสองหมัดจนแน่น น่ากลัวว่าอึดใจถัดไปจะลงไม้ลงมือกับ
พวกทังอิ๋งอิ๋งแล้ว เขาจึงยิ่งหวาดผวาจนสีหน้าเผือดขาว
หากอวิน๋ ชิงอิง่ ลงมืออย่างไม่อาจยับยัง้ ชัง่ ใจ เขากับนางได้เดือดร้อน
หนักแน่ ไม่เพียงถูกวังศาสตร์ออกประกาศประณาม ยังจะถูกสัง่ กักบริเวณ
ให้ส�ำนึกผิดกันทั้งคู่
หน� ำ ซ�้ ำ เขายั ง ต้ อ งเป็นคนที่ เ คราะห์ ร ้ า ยยิ่ ง กว่ า ถู ก อวิ๋ น ชิ ง อิ่ ง
พาลโกรธไม่พอ บุคคลระดับสูงในตระกูลก็ตอ้ งหาว่าเขาบกพร่องต่อหน้าที่
ไม่ได้เกลี้ยกล่อมนางจนสุดความสามารถอีก
อันที่จริงทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าอวิ๋นชิงอิ่งมีอุปนิสัยเย่อหยิ่ง แต่ไรมา
ไม่ มี ใ ครกล้ า ขั ด ใจ เขาที่ เ ป็ น แค่ บุ ต รหลานสายรองคนหนึ่ ง มี ห รื อ
จะเกลี้ยกล่อมนางได้
เหมาโหย่วเหวยรุม่ ร้อนจนเหงือ่ กาฬชุม่ แทบทัง้ ตัว ในทีส่ ดุ เขาก็พลัน
เกิดปัญญาในยามคับขัน รีบเอ่ยเรียกนางทันใด "คุณหนูชิงอิ่ง! เมื่อครู่
ท่านครูกำ� ชับว่าคุณหนูเก็บของเสร็จให้รบี ตามไปพบจ้าววังมิใช่หรือขอรับ
หากยังไม่ไปเกรงว่าจะไม่ทันแล้ว!"
เรือ่ งนีเ้ ขากุขนึ้ ส่งเดชล้วนๆ กระนัน้ ค�ำว่า 'จ้าววัง' ส�ำหรับศิษย์วงั ศาสตร์
ส่วนใหญ่กลับมีมนตร์ขลังเป็นพิเศษ พวกทังอิ๋งอิ๋งล้วนสงบค�ำไม่พูดต่อ
ดังคาด อวิน๋ ชิงอิง่ เองก็เริม่ ใจเย็นลงแล้ว
หากนางลงมือกับพวกทังอิ๋งอิ๋งที่นี่ ผู้ที่เสียเปรียบก็มีแต่ตัวนาง
เท่านั้น วังศาสตร์ห้ามศิษย์ใช้ก�ำลังต่อสู้กันเองโดยเด็ดขาด ต่อให้เป็น
ผู้ที่เกิดมาเหนือใครในทุกด้านอย่างเจิ้งเฮ่าอี้กับทังเซิ่งหยางก็ได้แต่
ไปประลองกันที่ห้องฝึกยุทธ์ภายใต้การควบคุมของท่านครู หากนาง
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ฝ่าฝืนกฎแล้วถูกลงโทษ ก็รังแต่จะอับอายขายหน้ายิ่งกว่าเดิม
ดั ง นั้ น นางจึ ง กั ด ฟันสะบั ด หน้ า ไปพู ด กั บ เหมาโหย่ ว เหวยว่า
"ไปกันเถอะ"
ไม่ทันขาดค�ำ นางก็เดินก้าวยาวมุ่งไปทางเรือนพักศิษย์ตระกูล
เทวโอสถก่อน
ความอัปยศอดสูในวันนีน้ างจะขอจดจ�ำฝังใจ ก็แค่คณ
ุ หนูตระกูลใหญ่
คนหนึง่ ทีเ่ ทียบชัน้ กับนางไม่ได้เลยสักอย่าง กับบุตรหลานตระกูลตกยาก
อีกคนเท่านั้นไม่ใช่หรือ สักวันนางจะให้ทังอิ๋งอิ๋งกับหลิ่วเชียนหวงจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างสาสม
ด้านหลังของนาง ทังอิง๋ อิง๋ ก็มสี หี น้าไม่พอใจเช่นกัน กระนัน้ เมือ่ นึกว่า
ต่อไปนี้ถึงคราวที่อวิ๋นชิงอิ่งต้องถูกผู้อื่นข่มทุกทางจนโงหัวไม่ขึ้นบ้างแล้ว
ทังอิ๋งอิ๋งก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาทันใด
นางก็ไม่ได้รู้สึกดีกับหลิ่วเชียนหวงเท่าไรนักหรอก ทว่าอีกฝ่าย
ช่วยระบายแค้นให้นางจนได้ ดังนั้นนางจึงตัดสินใจว่าวันหน้าพบปะกัน
ในวังศาสตร์ นางจะให้ความเกรงใจกับศิษย์สกุลหลิ่วผู้นี้สักเล็กน้อย
ทันทีที่อวิ๋นชิงอิ่งกลับถึงเรือนพักศิษย์ตระกูลเทวโอสถ นางก็ดึง
ผ้าแพรบนใบหน้าออก พูดพลางมองเหมาโหย่วเหวยอย่างเยียบเย็น
"ที่พวกนางพูดมาเป็นความจริงหรือ"
'พวกนาง' ย่ อ มจะหมายถึ ง พวกทั ง อิ๋ ง อิ๋ ง แม้ เ มื่ อ ครู ่ พ วกนาง
ตั้งหน้าตั้งตาเหน็บแนมอวิ๋นชิงอิ่งเสียมากกว่า กระนั้นค�ำพูดทั้งโดยตรง
โดยอ้อมก็เผยข้อมูลออกมามิใช่นอ้ ย อย่างเช่น หลิว่ เชียนหวงสอบเข้าเรียน
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ด้วยคะแนนเต็มถึงเจ็ดวิชา ระดับสติปญ
ั ญาเชิงยุทธ์ขนั้ เจ็ด เป็นต้น
ส่ ว นกายทิพ ย์ไ ม้วัฒนะนั้น วันที่อ วิ๋นชิงอิ่งอยู่บนภูเ ขาซิ่งหลิน
ก็ได้ประจักษ์กับสัญลักษณ์พรสวรรค์ที่ชวนตาพร่านั้นด้วยตนเองแล้ว
ความทรงจ�ำยังคงสลักลึกจนท�ำให้นางต้องเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันเลยทีเดียว
เมื่อครู่นางเสียหน้าจนหัวเสีย จึงไม่ทันคิดอะไรมาก ตอนนี้เมื่อ
ใจเย็นลงได้สติแล้วก็อดไม่ได้ที่จะตื่นกลัว นางไม่กล้าเชื่อเลยว่าถึงกับ
มีสตรีทเี่ ก่งกาจกว่านางไปเสียทุกอย่าง ซ�ำ้ ยังเก่งกาจกว่ามากถึงเพียงนัน้
ต้องเป็นพวกทังอิ๋งอิ๋งจงใจคุยโวเกินจริงเพื่อทิ่มแทงใจนางแน่!
เหมาโหย่วเหวยกลืนน�้ำลายอึกหนึ่งก่อนตอบ "ปะ...ประมาณนั้น
ขอรับ..." เขาไม่กล้าบอกอีกข่าวทีเ่ พิง่ จะได้รบั มา...ในวันทีห่ ลิว่ เชียนหวง
สอบเข้าเรียน จ้าววังก็รบั นางเป็นศิษย์สายตรงแล้ว
ก่อนหน้านีจ้ า้ ววังเพียงรับศิษย์ไว้สองคน ศิษย์คนโตฐานะไม่แน่ชดั
ศิษย์คนรองก็คือเจิ้งเฮ่าอี้ ตระกูลเทวโอสถกับตระกูลขุนพลสวรรค์ล้วน
เคยเสนอเป็นการส่วนตัวให้จ้าววังรับทังเซิ่งหยางกับอวิ๋นชิงอิ่งเป็นศิษย์
น่าเสียดายทีท่ งั้ สองล้วนถูกปฏิเสธอย่างนุม่ นวล
ไม่รู้อวิ๋นชิงอิ่งลอบใฝ่ฝันจะเป็นศิษย์น้องหญิงร่วมอาจารย์กับ
เจิง้ เฮ่าอีม้ าเนิน่ นานเพียงใดแล้ว ผลกลายเป็นว่าพอหลิว่ เชียนหวงปรากฏตัว
จ้าววังกลับรับนางเป็นศิษย์โดยไม่ลงั เลแม้แต่นอ้ ย เรือ่ งนีห้ ากให้อวิน๋ ชิงอิง่
รู้เข้า คาดว่าอาจกระอักเลือดทันทีก็เป็นได้
เหมาโหย่ ว เหวยอดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะส�ำ นึ ก เสี ย ใจอย่ า งสุ ด ซึ้ ง ตนเอง
ไม่นา่ วูว่ ามชัว่ วูบ วิง่ โร่ไปรับอวิน๋ ชิงอิง่ ถึงท่าเรือเลย อุตส่าห์คดิ เต็มอกว่า
เป็นการคาบข่าวไปบอก ผลกลับกลายเป็นการเสนอตัวไปรองรับอารมณ์ถงึ ที่
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ยิ่งอวิ๋นชิงอิ่งเห็นเหมาโหย่วเหวยมีท่าทางกล้าๆ กลัวๆ นางก็ยิ่ง
เดือดดาล จึงถามเสียงเคียดแค้นว่า "เจ้าก็รสู้ กึ ว่าข้าสูน้ างไม่ได้ใช่หรือไม่"
ในใจเหมาโหย่วเหวยคิดเช่นนี้ ทว่ามีหรือจะกล้ายอมรับตรงๆ
"หลิ่วเชียนหวงมาจากตระกูลแพทย์ที่ตกยากเยี่ยงนั้น แม้กระทั่ง
ท�ำเนียบผู้แข็งแกร่งบนจารึกหยกพันเมฆาก็ยังไม่เคยติดอันดับด้วยซ�้ำ
นางจะเทียบชัน้ กับคุณหนูชงิ อิง่ ได้อย่างไรกันขอรับ" เหมาโหย่วเหวยพลัน
ผุดประกายความคิด นึกข้อได้เปรียบทีย่ งั เหลืออยูข่ องอวิน๋ ชิงอิง่ ในตอนนี้
ขึ้นมาได้ ชั่วดีอย่างไรนางก็คืออันดับที่ห้าสิบเก้าบนท�ำเนียบผู้แข็งแกร่ง
ขัน้ ช�ำระไขกระดูก ทว่าหลิว่ เชียนหวงไม่ตดิ กระทัง่ ร้อยอันดับแรก เห็นชัดว่า
พลังฝีมอื ไม่เท่าไร อย่างน้อยเทียบกับคุณสมบัตพิ รสวรรค์ทดี่ เี พียงนัน้ แล้ว
ก็ชา่ งน่าอับอายขายหน้าเสียนีก่ ระไร
อวิ๋นชิงอิ่งฟังจบก็มีสีหน้าดีขึ้นมากดังคาด บนท�ำเนียบผู้แข็งแกร่ง
มีซูเพียนจื่อมาดับรัศมีนางก็เกินพอแล้ว ขืนมีหลิ่วเชียนหวงมาอีกคน
แม้แต่ทนุ รอนอย่างสุดท้ายทีจ่ ะให้นางได้ทะนงตนอยูบ่ า้ งก็จะไม่เหลืออีก
"อันที่จริงคุณหนูชิงอิ่งไม่จ�ำเป็นต้องใส่ใจนางนักก็ได้ ต่อให้นาง
เก่งกาจยิง่ กว่านีแ้ ล้วมีประโยชน์อะไรเล่า ตระกูลแพทย์ในปัจจุบนั อย่างเก่ง
ก็แค่นับเป็นตระกูลชั้นสองชั้นสาม อีกอย่างตระกูลฝ่ายเป็นกลางพวกนี้
ก็คบค้ากับฝ่ายอธรรมมาช้านาน เดิมทีพวกเราตระกูลฝ่ายธรรมะอันสูงส่ง
ก็ไม่สนใจจะไปเกลือกกลัว้ กับพวกเขาอยูแ่ ล้ว" เหมาโหย่วเหวยโน้มน้าวต่อ
อย่างไม่ยอ่ ท้อ
อวิ๋ น ชิ ง อิ่ ง พู ด อย่ า งทระนงพร้ อ มสี ห น้ า ที่ ช วนมองขึ้ น อี ก หน่ อ ย
"ช่างเถอะ ข้าจะรอดูว่านางสามารถกระหยิ่มไปได้สักกี่น�้ำ!"
64

เอ๋ อ เหมย

อี ก ด้ า นหนึ่ ง ซู เ พี ย นจื่ อ ผงกศี ร ษะคลี่ ยิ้ ม น้ อ ยๆ มาตลอดทาง
จวบจนใบหน้าใกล้จะแข็งค้างอยูแ่ ล้ว นางถึงฝืนปลีกตัวจากละแวกท่าเรือ
กลับมาที่เรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์จนได้ หากไม่ใช่เพราะเกี่ยวพันถึง
ฐานะ ไม่อยากให้ตระกูลแพทย์ตอ้ งขายหน้า นางก็อยากจะหมุนตัววิง่ อ้าว
ทันทีจริงๆ
เจ้าหิมะยกอุ้งเท้าเล็กๆ ขึ้นมาเช็ดหยดเหงื่อที่ริมจอนผมให้นาง
ก่อนกล่าว "ศิษย์ทนี่ ชี่ า่ งมีไมตรีรอ้ นแรง! ร้อนแรงจนชวนผวาเกินไปแล้ว!"
"เจ้าไม่สงั เกตหรือว่าในวังศาสตร์มศี ษิ ย์หญิงอยูน่ อ้ ยมาก คงเพราะ
หายากถึงได้ล�้ำค่ากระมัง เอาเป็นว่าก่อนอื่นพวกเราไปแจ้งข่าวดีให้
พวกเจ้าทองใหญ่รวู้ า่ ต่อไปนีจ้ ะมีเนือ้ กินทุกวันแล้วกันดีกว่า!" ซูเพียนจือ่
พูดปนยิ้ม
"เชียนหวง ท่านช่างดีกับพวกเรายิ่งนัก" เจ้าหิมะรู้สึกว่าตนก็คือ
สัตว์อสูรที่มีความสุขที่สุด เพราะมันได้มาพบกับเจ้านายที่แสนดีเช่นนี้
เพียงนึกถึงชุดกระโปรงที่วันนี้อวิ๋นชิงอิ่งสวมใส่ มันก็พลันฮึกเหิม
สุดขีด เชียนหวงงดงามออกปานนี้ มันจะพากเพียรดูแลเสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับ
ของนางอย่างเต็มที่ ท�ำให้นางกลายเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในใต้หล้า!
เช่นนีก้ น็ บั ว่าได้ตอบแทนบุญคุณนางเล็กๆ น้อยๆ เช่นกัน
เชียนหวงเคยบอกไว้ว่ามันคือข้าหลวงผู้ออกแบบภาพลักษณ์
ของนางเชียวนะ!
ไม่มใี ครนึกถึง...ว่าความปรารถนานีข้ องเจ้าหิมะจะท�ำให้ชวี ติ สัตว์อสูร
ของมันเปลีย่ นแปลงไปโดยสิน้ เชิง แม้กระทัง่ สัตว์อสูรตัวอืน่ ของซูเพียนจือ่
ก็พากันย่างเท้าสู่เส้นทางที่ต่างจากเดิมเพราะอ�ำนาจของนาง
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ขณะที่ซูเพียนจื่อก�ำลังจะพาเจ้าหิมะไปหาเหล่าสัตว์อสูรที่จับปลา
อย่างแข็งขันอยูน่ นั้ เจ้าหิมะก็พลันชีม้ อื ไปบนท้องฟ้าทิศตะวันตกพลางเอ่ย
"นกกระจอกแสนรู้ของวังศาสตร์มาแล้ว!"
เกาะเดือนเพ็ญมีขนาดไม่ใช่เล็กๆ เพื่อสะดวกแก่การส่งข่าวสาร
ท่านครูวิชาสัตววิทยาของวังศาสตร์จึงเพาะเลี้ยงและฝึกฝนนกกระจอก
แสนรูจ้ ำ� นวนมากไว้เป็นเครือ่ งมือส่งสาร นกกระจอกแสนรูเ้ หล่านีเ้ ป็นเพียง
นกธรรมดาที่ไม่มีสติปัญญาขั้นสูง ท�ำได้แค่บินไปตามเส้นทางที่ตายตัว
ดังนัน้ เจ้าหิมะจึงแยกแยะได้ตงั้ แต่ไกล นกตัวทีก่ ำ� ลังบินมุง่ มาทางนีก้ ค็ อื
นกตัวทีส่ ง่ สารถึงเรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์โดยเฉพาะ
ไม่ช้านกกระจอกแสนรู้ก็ถลาลงมาในลานจริงๆ ซูเพียนจื่อปลด
กระบอกไม้ไผ่เล็กๆ จากบนกรงเล็บเท้าของมัน พอหยิบเศษกระดาษในนัน้
ออกมาดูก็พบว่าเป็นลายมือของจ้าววัง เนื้อความบนกระดาษมีเพียง
ประโยคเดียว...
'จงมาที่โถงท�ำการสักเที่ยว'
ในใจซูเพียนจื่อพอจะเดาได้แล้วว่าเป็นเรื่องใด น่าจะเกี่ยวกับ
การเลือกวิชาหลักของนางนั่นเอง ดังนั้นนางจึงมอบหมายให้เจ้าหิมะ
ไปแจ้งข่าวดีกบั พวกเจ้าทองใหญ่ ตนเองมุง่ หน้าไปทีโ่ ถงท�ำการตามล�ำพัง
ตอนทีซ่ เู พียนจือ่ เดินเข้าไปในโถงท�ำการ จ้าววังก�ำลังสนทนาอยูก่ บั
บุรุษอีกเจ็ดคนที่น่าจะเป็นท่านครู ส่วนผู้อื่นที่ดูแลงานจิปาถะอยู่ในโถง
ล้วนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงสักครั้ง บรรยากาศดูหนักอึ้งเอาการ
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ฐานะกับพลังวัตรของจ้าววังเป็นเช่นไรย่อมไม่ต้องเอ่ยถึง กระทั่ง
ท่านครูเจ็ดคนนั้นก็มีขั้นพ้นโลกิยะสองคนกับขั้นเหนือสามัญอีกสามคน
ต่อให้พวกเขาตัง้ ใจเก็บง�ำพลังแล้ว ส�ำหรับคนทัว่ ไปก็ยงั กดดันมากอยูด่ ี
พอทัง้ แปดเห็นซูเพียนจือ่ เดินเข้ามา สายตาก็พลันสาดขวับไปทีน่ าง
เป็นตาเดียว สาวน้อยคิดว่าตนเองขวัญกล้ามากพอและมีพลังวัตรไม่นบั ว่า
ด้อยนัก กระนัน้ เมือ่ ถูกพวกเขาจับจ้องเช่นนี้ นางก็ยงั รูส้ กึ เหมือนถูกภูเขา
กดทับ
"เชียนหวงมานี่สิ" จ้าววังคลี่ยิ้มให้นางอย่างอ่อนโยนแล้วกวักมือ
เรียกให้นางไปหา
ซูเพียนจือ่ เดินตรงไปคารวะทักทายทันที "ค�ำนับอาจารย์กบั ท่านครู
ทั้งเจ็ดเจ้าค่ะ"
จ้าววังแย้มยิ้มพลางเอ่ย "วันนี้ทุกคนล้วนอารมณ์ไม่สู้ดีเท่าไร
เชียนหวง ในเมื่อตอนสอบเข้าเรียนเจ้าท�ำข้อสอบถึงเจ็ดวิชา วันนี้เจ้าก็
พูดเองแล้วกันว่าอยากจะเรียนวิชาใดเป็นวิชาหลัก"
ไม่ว่าค�ำตอบของซูเพียนจื่อคือวิชาใดก็ไม่แคล้วล่วงเกินท่านครู
อีกหกวิชาทีเ่ หลือ ทว่าจ้าววังไตร่ตรองดูแล้ว รูส้ กึ ว่านีค่ อื ปัญหาทีก่ อ่ ขึน้ จาก
ความเยาว์วัยช่างเอาชนะของนาง ดังนั้นจ้าววังจึงตัดสินใจที่จะให้นาง
เป็นผู้แก้ปัญหานี้เอง
ก่อนหน้านีท้ า่ นครูทงั้ เจ็ดวิชาแทบจะคว�ำ่ โต๊ะแตกหักกันเพือ่ แย่งชิง
ศิษย์ผู้นี้อยู่แล้ว เพราะเจ็ดวิชาที่นางเลือกสอบล้วนไม่ใช่วิชาที่ได้รับ
ความนิ ย มอะไร ปกติ แ ล้ ว น้ อ ยครั้ ง ยิ่ ง ที่ ศิ ษ ย์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ดี เ ยี่ ย ม
จะเลือกเรียนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาหลัก
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ส่วนใหญ่ศษิ ย์ของท่านครูเหล่านีล้ ว้ นมีคณ
ุ สมบัตคิ อ่ นข้างธรรมดา
สามัญ ยากนักจะมีศิษย์ที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศคนหนึ่งเสนอตัวมาถึงที่
เอง ขืนปล่อยให้นางถูกผู้อื่นแย่งชิงไปล่ะก็ พวกเขาได้เสียใจตายจริงๆ
เป็นแน่
ซูเพียนจื่อไม่ได้รีบบอกค�ำตอบของตนออกไป เพียงถามจ้าววังว่า
"ข้าจ�ำได้ตอนนัน้ ศิษย์พเี่ จิง้ ก็ทำ� ข้อสอบหลายวิชา ไม่ทราบสุดท้ายเขาเลือก
อย่างไรกันเจ้าคะ"
'ศิษย์พี่เจิ้ง' ย่อมหมายถึงเจิ้งเฮ่าอี้อย่างไม่ต้องสงสัย
"สุ ด ท้ า ยเขาเลื อ กเรี ย นการเมื อ งเป็นวิ ช าหลั ก เรี ย นกฎหมาย
การปกครอง จารีต และประวัติศาสตร์เป็นวิชารอง" จ้าววังลูบเครา
พลางเอ่ยตอบ
อั น ที่ จ ริ ง เรื่ อ งนี้ ซู เ พี ย นจื่ อ สื บ ข่ า วมาก่ อ นแล้ ว ดู จ ากการเลื อ ก
ของเจิ้งเฮ่าอี้ก็มองออกได้ไม่ยาก ภายหน้ามีความเป็นไปได้สูงจริงๆ
ที่เขาจะเป็นฮ่องเต้
ส่วนเขาจะรับช่วงต่อในแคว้นใดจากสามแคว้นนั้นก็สุดจะรู้ได้
เสียงพูดของจ้าววังเพิง่ จะขาดค�ำ ในกลุม่ ท่านครูทงั้ เจ็ดก็มคี นชีม้ อื
ไปที่ท่านครูวิชาจารีตกับประวัติศาสตร์ทันที
"ก่อนนี้พวกเจ้าก็รับเจ้าหนูสกุลเจิ้งไปแล้ว ตอนนี้ยังจะมาแย่ง
ยายหนูสกุลหลิ่วกับพวกเราอีก ช่างละโมบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ!"
ท่านครูผพู้ ดู นีม้ เี คราสีขาวหิมะทีย่ าวจรดเอว คิว้ สีขาวหิมะทัง้ สองข้าง
ก็ทง้ิ ตัวลงมาจนถึงต�ำแหน่งปลายคาง ทว่าเส้นผมของเขากลับสัน้ ยิง่ สัน้ จน
คล้ายคนธรรมดาทีไ่ ร้ซงึ่ พลังวัตร รูปลักษณ์นดี้ คู ล้ายบรรดาหลวงจีนผูเ้ ฒ่า
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ทีซ่ เู พียนจือ่ เคยเห็นจากโทรทัศน์เมือ่ ก่อนมาก
เขาก็คอื ท่านครูซผี สู้ อนวิชาค�ำนวณ ก่อนหน้านีเ้ ขาสืบข่าวมาแล้วว่า
ข้อสอบวิชาแรกที่นางท�ำเสร็จก็คือวิชาค�ำนวณของเขา เห็นชัดว่านาง
ให้ความส�ำคัญกับวิชาค�ำนวณมากทีเดียว ศิษย์คนนีเ้ ขาต้องชิงมาอยูใ่ นมือ
ให้จงได้
ท่านครูวชิ าอักษร ปราชญ์ เกษตร และโยธาอีกสีค่ นทีเ่ หลือพากัน
ผงกศีรษะเห็นพ้อง ท่าทางบ่งชัดว่าคิดจะเตะคูแ่ ข่งสองคนให้กระเด็นไปก่อน
ค่อยว่ากัน
ทว่าท่านครูวชิ าจารีตกับประวัตศิ าสตร์ประสานเสียงแย้งกลับทันใด
"นัน่ ก็แค่วชิ ารอง! เหล่าซี ในชัน้ เรียนเจ้ายังมีป่เู ฉินอวีจ่ ากตระกูลเทวพยากรณ์
อยู่แท้ๆ นั่นคือศิษย์อัจฉริยะที่ได้เป็นเจ้าของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตระกูล
เทวพยากรณ์เชียวนะ เขาเรียนวิชาค�ำนวณของเจ้าเป็นวิชาหลัก เจ้ายัง
อุตส่าห์มหี น้ามาแย่งคนกับพวกเราอีกหรือไร!"
ท่านครูวิชาอักษร ปราชญ์ เกษตร และโยธาสี่คนก็เอ่ยคล้อยตาม
เช่นกัน "นั่นสิๆ พวกเจ้าทั้งสามคนอย่ามาแย่งคนกับพวกเราเลย!"
คิดจะใช้ประโยคเดียวมาบรรยายสีหน้าของท่านครูซนี นั้ ช่างยากมาก
จริงๆ! ประโยคที่พอจะกล้อมแกล้มใกล้เคียงก็คือ...สีหน้าเหมือนกิน
แมลงวันเข้าไปหนึง่ ตัว!
ท่านครูซีมองไปหาจ้าววังอย่างแสนจะแค้นเคืองพลางใช้สายตา
ลอบบอกเป็นนัย...ปูเ่ ฉินอวีค่ อื ตัวอะไรท่านก็รอู้ ยู!่ ท่านยัดเยียดศิษย์สดุ โต่ง
พรรค์นมี้ าให้ขา้ ข้าก็ยงั รับไว้ แต่หากเหตุนที้ ำ� ให้ขา้ ต้องสูญเสียศิษย์ดเี ลิศ
ที่แท้จริงอย่างหลิ่วเชียนหวงไป ข้าก็จะขอแลกชีวิตกับท่านแล้ว!
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จ้าววังกระแอมแห้งๆ สองหน เรือ่ งของปูเ่ ฉินอวีเ่ ขาผิดต่อท่านครูซี
อยู่จริง ทว่าหากเขาล�ำเอียงออกปากช่วยพูด ท่านครูอีกหกคนที่เหลือ
ก็ตอ้ งมาแลกชีวติ กับเขาเช่นกัน
"เชียนหวง บอกการตัดสินใจของเจ้ามาเถอะ" จ้าววังรีบเตะลูกหนัง
ส่งไปให้ซเู พียนจือ่ เขารูส้ กึ ว่านางน่าจะมีความคิดอยูใ่ นใจแต่แรกแล้ว
ได้ยนิ ว่าวันทีป่ ระกาศผลสอบเข้าเรียน โจวซูเ่ วิน่ ท่านครูวชิ าแพทย์
ก็บุกไปเอาเรื่องนางถึงที่ ปรากฏว่าไม่รู้ศิษย์ใหม่ผู้นี้ของตนพูดอะไรกับ
โจวซู่เวิ่น อีกฝ่ายถึงได้กลับไปโดยไม่ได้มาร้องทุกข์อะไรต่อหน้าตน
แม้แต่ครึ่งประโยค ยิ่งไม่ได้มาแย่งคนพร้อมกับท่านครูวิชาอื่นๆ เหล่านี้
ในเมื่ อ สามารถท� ำ ให้ ค นใจร้ อ นเถรตรงอย่ า งโจวซู ่ เ วิ่ น ลดธง
หยุดลั่นกลองรบได้ นั่นก็พิสูจน์ชัดว่าหลิ่วเชียนหวงมีเหตุผลของนาง
ไม่ได้ท�ำตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว
ดังนั้นเขาเองก็สงสัยใคร่รู้ยิ่งนัก ที่แท้นางจะจัดการเรื่องเลือก
วิชาหลักนี้อย่างไรกันแน่
"เรียนท่านครูทั้งหลาย ตามกฎโดยปกติแล้วศิษย์ต้องศึกษาอยู่ใน
วั ง ศาสตร์ เป็นเวลาสามปีขึ้ น ไป เนื่ อ งจากสิ่ ง ที่ ศิ ษ ย์ อ ยากเรี ย นรู ้ นั้ น
มีมากมายยิง่ หากท่านครูทงั้ หลายไม่รงั เกียจ ศิษย์อยากจะเรียนวิชาหลัก
สามถึงสี่วิชาต่อปี อย่างน้อยศิษย์จะเรียนทั้งเจ็ดวิชานี้ให้ส�ำเร็จก่อน
ค่อยจบการศึกษาเจ้าค่ะ"
เรื่องนี้ซูเพียนจื่อคิดไว้เรียบร้อยแต่แรกแล้ว ในอดีตตอนที่ยังเรียน
มัธยมอยูบ่ นดาวโลก นางก็เรียนและสอบเจ็ดแปดวิชาในรวดเดียวเช่นกัน
ตอนนัน้ นางยังไม่ได้คลายผนึก ความจ�ำกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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ห่างชั้นกับตอนนี้ลิบลับ นางก็ยังผ่านมาแล้วไม่ใช่หรือไร
ทีน่ างไม่กล้าบอกว่าจะเรียนวิชาหลักรวดเดียวทัง้ เจ็ดวิชาเป็นเพราะ
ยังไม่แน่ใจว่าท่านครูเหล่านีจ้ ะตัง้ ข้อเรียกร้องสูงเพียงใด หากเรียนรวดเดียว
สามถึงสี่วิชา นางก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่ในขอบเขตที่ความสามารถของตน
แบกรับได้
นอกจากนี้ น างก็ อ ยากจะศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ด้ ว ยใจจริ ง
เพราะในฐานะสิบแปดมงกุฎมืออาชีพ ควบต�ำแหน่งว่าทีผ่ วู้ เิ ศษก�ำมะลอ
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ บนดินแดนพันเมฆา นางจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาทีเ่ พียงพอ
กับความรู้ที่หลากหลาย ถึงจะต้มตุ๋นคนที่มาจากทุกระดับชั้นได้อยู่หมัด
อี ก อย่ า งเปรี ย บกั บ ผู ้ ฝกึ วิ ช าคนอื่ น แล้ ว นางยั ง มี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บ
ที่เหนือกว่ามากๆ อยู่ข้อหนึ่ง นั่นก็คือนางไม่ต้องเสียเวลาจ�ำนวนมาก
ไปกับการฝึกลมปราณเลย ขอเพียงมุมานะหลอกคนก็ใช้ได้แล้ว
อย่างเช่นในตอนนี้ ด้วยความอุตสาหะของถงอีห้ มิง กลลวงอันยิง่ ใหญ่
เรือ่ งเซียนใจประเสริฐของนางก�ำลังหยัง่ รากแตกหน่ออยูท่ แี่ ถบภูเขาซิง่ หลิน
สาวกเพิม่ จ�ำนวนเป็นทวีคณ
ู ขึน้ ทุกวีว่ นั แม้หมูน่ นี้ างไม่มเี วลาว่างไปหลอกคน
ด้วยตนเอง แต่กม็ กั รูส้ กึ ได้วา่ ลมปราณในร่างก�ำลังเพิม่ พูน
เมือ่ ค�ำนวณดูตามนี้ ต่อให้ตดั วันหยุดทีน่ างจะออกจากเกาะเดือนเพ็ญ
ไปเผยแผ่ลทั ธิในละแวกทะเลสาบดาวเดือน นางก็นา่ จะยังมีเวลาเพียงพอ
มารับมือกับการเรียนได้อยู่
จ้าววังกับท่านครูเหล่านั้นต่างก็ตกตะลึงไปตามๆ กัน เป็นจ้าววัง
ที่พูดขึ้นตามตรงว่า "เชียนหวง เจ้าต้องคิดให้ดีๆ นะ ข้อเรียกร้องของ
วิชาหลักกับวิชารองนั้นต่างกัน หากคะแนนวิชาหลักไม่ถึงตามเกณฑ์
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ก็จะไม่อนุญาตให้จบการศึกษา"
"เช่นนัน้ ข้าก็จะได้อยูใ่ นวังศาสตร์นานขึน้ อีกหน่อย ได้ศกึ ษาความรู้
จากอาจารย์กบั ท่านครูทงั้ หลายเพิม่ ขึน้ พอดี" ซูเพียนจือ่ คลีย่ มิ้ ละไม ก่อนจะ
ค�ำนับท่านครูทั้งเจ็ดด้วยสีหน้าอันจริงจัง "ศิษย์อยากศึกษากับท่านครู
ทัง้ หลายด้วยใจจริง ขอท่านครูทงั้ หลายได้โปรดส่งเสริมด้วยเถิดเจ้าค่ะ"
ท่านครูทั้งเจ็ดเห็นว่าซูเพียนจื่อไม่ได้ก�ำลังล้อเล่น ต่างก็ซาบซึ้งใจ
จนเกือบหลัง่ น�ำ้ ตา
พวกเขาอยู่ที่ วั ง ศาสตร์ อ บรมศิ ษ ย์ ม านั บ ไม่ถ ้ ว น ทว่ า มี ศิ ษ ย์
น้อยแสนน้อยทีเ่ ล่าเรียนเพราะรักเรียนอย่างแท้จริง เป้าหมายทีเ่ หล่าศิษย์
มาที่นี่มีสารพัดอย่าง แต่ส่วนใหญ่ล้วนหนีไม่พ้นค�ำว่า 'ผลประโยชน์'
ศิษย์สว่ นหนึง่ ทีม่ าจากครอบครัวชาวบ้านสามัญก็หวังจะอาศัยฐานะ
ศิษย์ทเี่ รียนจบจากวังศาสตร์ไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกคนหนึง่ ในตระกูลโบราณ
ทีม่ อี ำ� นาจ หมายยกฐานะและมูลค่าของตนเอง
ส่วนบุตรหลานตระกูลโบราณนัน้ บ้างก็อาศัยวังศาสตร์เพือ่ คบสหาย
จากตระกูลโบราณเช่นเดียวกันเอาไว้ปูทางอนาคตของตน บ้างก็ใช้การ
เรียนจบจากวังศาสตร์มาประดับฐานะและยกระดับตนเอง
คนที่อยากเรียนเอาความรู้จากวังศาสตร์จริงๆ นั้นแม้มีอยู่ไม่น้อย
ทว่าเป้าหมายของพวกเขาค่อนข้างเฉพาะทาง ขอเพียงเรียนจบหนึ่งถึง
สองวิชาทีต่ นอยากเรียนแล้ว พวกเขาก็อดใจรอไม่ไหวทีจ่ ะอ�ำลาวังศาสตร์
ไปไขว่คว้าสิง่ ทีพ่ วกเขาใฝ่ฝนั
ศิษย์ที่จะยินดีศึกษาให้ลึกซึ้งและกว้างขวางโดยไม่เสียดายเวลา
อย่างหลิ่วเชียนหวงนี้หาได้ยากมากเหลือเกิน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางทั้งอ่อนเยาว์ทั้งโฉมงาม หากเปลี่ยนเป็น
ศิษย์หญิงคนอืน่ ขอเพียงมีพร้อมอย่างนางแค่ครึง่ เดียว ก็ไม่มที างหักใจ
เอาวัยสาวมาสิน้ เปลืองกับการศึกษาทีจ่ ดื ชืดนีห้ รอก
อย่างหลิ่วเชียนหวงนี่สิคือศิษย์ดีที่แท้จริง!
จ้าววังยังคงใช้สติมากกว่าอารมณ์เอ่ยขึน้ ว่า "เชียนหวง ท�ำเช่นนี.้ ..
จะกลายเป็นกินมากจนเคีย้ วไม่ละเอียดหรือไม่"
ซูเพียนจื่อกล่าวตอบ "ข้าจะทุ่มเทเวลากับการเรียนให้ได้มากที่สุด
เจ้าค่ะ หากเหล่าท่านครูรสู้ กึ ว่าศิษย์คนนีเ้ รียนได้ไม่ดี ขอให้ทกุ ท่านสัง่ สอน
ได้อย่างเต็มที่ จวบจนผลการเรียนของข้าเป็นที่พึงพอใจ จบออกไปแล้ว
จะไม่ขายหน้าเหล่าท่านครูคอ่ ยยุต"ิ
ความจริงจังและจริงใจของนางท�ำให้ทุกคนในที่นี้ซาบซึ้งตื้นตันใจ
ยิง่ ต่างก็รสู้ กึ เพียงว่าเด็กสาวตระกูลแพทย์ผนู้ คี้ อื แบบอย่างทีศ่ ษิ ย์ทงั้ หมด
ของวังศาสตร์พงึ ยึดถือ
ใครเล่าจะรูว้ า่ ทีซ่ เู พียนจือ่ ตัง้ ใจเล่าเรียนเยีย่ งนีก้ ม็ เี จตนาไม่บริสทุ ธิ์
เช่นกัน
สิ่งที่ศิษย์คนอื่นแสวงหาเป็นเพียงเรื่องของตนเองกับตระกูลหนึ่ง
ตระกูลใด ผิดกับซูเพียนจือ่ ทีต่ งั้ ปณิธานจะเป็นสิบแปดมงกุฎทีเ่ ก่งฉกาจ
ที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้หลอกต้มคนได้มากมายมหาศาล ขืนนางศึกษา
หาความรูแ้ ค่หนึง่ ถึงสองวิชาเท่านัน้ จะไปพอใช้งานได้อย่างไรกันเล่า!
เมื่ออารมณ์ซาบซึ้งใจคลายลงแล้ว เหล่าท่านครูก็นึกถึงปัญหา
ที่ส�ำคัญยิ่งกว่าได้ทันที
"แล้วปีนี้เจ้าตั้งใจจะเรียนวิชาใดก่อน"
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พวกเขาต่างก็ถูหมัดถูมือ อยากจะรับตัวศิษย์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้
อย่างอดใจรอไม่ไหวแล้ว!
ซูเพียนจื่อกล่าวตอบทันทีว่า "ปีแรกศิษย์จะเรียนวิชาโยธา เกษตร
และปราชญ์เป็นวิชาหลักก่อนเจ้าค่ะ" นางใคร่ครวญเสร็จสรรพตั้งแต่
ระหว่างทางมาวังศาสตร์แล้ว
ความต้องการของชาวบ้านทั่วไปล้วนไม่พ้นอาหารสามมื้อกับ
ทีซ่ กุ หัวนอน อาหารสามมือ้ จ�ำเป็นต้องเพาะปลูก ล่าสัตว์ และเลีย้ งสัตว์
ส่วนทีซ่ กุ หัวนอนก็ตอ้ งมีทอี่ ยูอ่ าศัย วิชาเกษตรกับโยธาจึงมีคณ
ุ ค่าจับต้องได้
มากที่สุด
ส�ำหรับวิชาปราชญ์นั้น ไม่ได้หมายถึงสายวิทย์* ที่นิยมเรียกคู่กับ
สายศิลป์บนดาวโลก แต่หมายถึงวิชาที่ศึกษาหลักคิดและต้นตอของ
ความคิดนั้น คล้ายคลึงกับวิชาปรัชญาและตรรกวิทยา
จะว่ า ไปก็ ดู เ ลื่ อ นลอยยากจั บ ต้ อ ง แต่ ใ นเมื่ อ ซู เ พี ย นจื่ อ ตั้ ง ใจ
จะเผยแผ่ลัทธิหลอกคน วิชานี้ก็มีความจ�ำเป็นต้องเรียนอย่างยิ่ง เพราะ
สามารถน�ำมาลอกเลียนและปรับปรุงค�ำกล่าวอ้างของนางเกี่ยวกับ
เซียนใจประเสริฐให้ยิ่งมีความเป็นมืออาชีพและมีพลังล่อลวงคนยิ่งขึ้น
พอท่านครูสามวิชานี้ได้ยินค�ำตอบของซูเพียนจื่อก็ย่อมจะหน้าชื่น
ตาบาน ทว่าท่านครูอีกสี่วิชาที่เหลือไม่แคล้วผิดหวังอยู่บ้าง
จ้าววังลูบเครากล่าวขึน้ ว่า "เชียนหวง ในเมื่อเจ้าพูดเองว่าจะเรียน
ทัง้ เจ็ดวิชานีใ้ ห้ดี เช่นนัน้ เจ้าก็ตอ้ งรักษาค�ำมัน่ หาไม่กอ็ ย่าคิดจะจบการศึกษา
จากวังศาสตร์ได้"
* ค�ำว่า 'วิชาปราชญ์' ในที่นี้ใช้อักษรจีนตัวเดียวกับค�ำว่า 'สายวิทย์' ในปัจจุบันพอดี
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"ข้าทราบแล้วเจ้าค่ะ" ซูเพียนจื่อผงกศีรษะรับปากจ้าววังทันที
ท่านครูทั้งสี่นั้นคิดว่าถึงอย่างไรศิษย์ผู้นี้ก็หนีไม่พ้นตนเอง ก็แค่รอ
อีกปีสองปีเท่านัน้ ไม่ใช่หรือ พวกเขารอไหว ในใจจึงรูส้ กึ ดีขนึ้ มาหน่อย
เรือ่ งนีถ้ งึ นับว่าคลีค่ ลายได้อย่างสวยงาม ซูเพียนจือ่ ติดตามท่านครู
ทัง้ สามไปรับต�ำราเรียน และนัดหมายว่าอีกสองวันข้างหน้าจะเริม่ ไปเข้า
ชั้นเรียนของพวกเขา
จากนัน้ ซูเพียนจือ่ ก็ไปเยีย่ มคารวะฝูเทียนหลงท่านครูวชิ าสัตววิทยา
เป็นพิเศษ
ฝูเทียนหลงเบิกดวงตาเล็กๆ ทั้งคู่มองพิจารณานางตั้งแต่ศีรษะ
จรดปลายเท้า จากปลายเท้าย้อนขึน้ ไปถึงศีรษะหลายต่อหลายรอบด้วย
สีหน้าร้ายลึก
"ข้านึกว่าเรื่องเรียนหลายวิชาเจ้าแค่พูดกับข้าอย่างขอไปทีเสียอีก
ว่ามาสิ วิ่งมาหาข้าถึงที่นี่โดยเฉพาะมีเรื่องอะไร" เรื่องที่หลิ่วเชียนหวง
บอกว่าจะเรียนวิชาหลักจนครบเจ็ดวิชาค่อยจบการศึกษานั้น เขาได้ฟัง
จากหนิวเหลียงจงสหายเก่าแก่ผู้สอนวิชาเกษตรแล้ว
"ข้าอยากจะขอค�ำชี้แนะจากท่านครูฝู ท่านพอจะมีวิชาที่ท�ำให้
สัตว์อสูรย่อขนาดได้บ้างหรือไม่เจ้าคะ" ซูเพียนจื่อพูดออกไปตามตรง
"มีนะ่ มีอยูห่ รอก เพียงแต่ตอ้ งดูดว้ ยว่าสัตว์อสูรทีจ่ ะใช้วชิ านีอ้ ยูข่ นั้ ใด
อย่างสัตว์อสูรขั้นสามพวกนั้นของเจ้า อย่างเก่งก็ย่อลงได้ครึ่งเดียว"
ฝูเทียนหลงหรี่ตาตอบ
"ใช้วชิ านีแ้ ล้วจะคงสภาพได้นานเท่าใดเจ้าคะ แล้วจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของพวกมันหรือไม่เจ้าคะ" ย่อขนาดลงได้ครึง่ หนึง่ ก็ดมี ากๆ แล้ว
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ซูเพียนจื่อจึงซักถามต่อ
ฝูเทียนหลงโคลงศีรษะกล่าวว่า "สัตว์อสูรขั้นสามก็น่าจะคงสภาพ
ได้ราวสองชัว่ ยาม วิชานีไ้ ม่เป็นอันตรายต่อพวกมันหรอก เพียงแต่สนิ้ เปลือง
ลมปราณมาก หลังจากใช้วชิ าแล้ว หากพวกมันไม่อาจดูดซึมปราณวิเศษ
จ�ำนวนมากมาชดเชยโดยเร็ว ก็จะกระทบต่อพลังวัตรของพวกมันได้ นีเ่ จ้า
จะถามเรือ่ งนีไ้ ปท�ำอะไร เจ้ามีของวิเศษเก็บทรัพย์ทใี่ หญ่พอจะเก็บพวกมันได้
ไม่ใช่หรอกหรือ"
ปราณวิเศษอะไรนัน่ ในดอกซวีหมีมอี ยูเ่ ยอะแยะ สามารถคงสภาพ
ย่อส่วนได้สองชั่วยามก็เพียงพอแล้ว ซูเพียนจื่อยินดีอยู่ในใจพลางตอบ
อย่างซือ่ ตรง "ข้าอยากพาพวกมันไปเข้าเรียนด้วยกันเจ้าค่ะ"
แม้สถานที่สอนของท่านครูไม่ได้จ�ำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน อีกทั้ง
ขนาดของห้องเรียนก็ใหญ่โตยิง่ กระนัน้ รูปร่างอย่างเจ้าทองใหญ่ เจ้าทองเล็ก
และเจ้าเจิดจ้า หากไปหมอบอยู่ในห้องเรียนก็คงแออัดน่าดูชม ดังนั้น
ซูเพียนจือ่ ถึงได้คดิ มาหาฝูเทียนหลง เพือ่ ดูวา่ จะท�ำให้เหล่าสัตว์อสูรตัวเล็ก
ลงหน่อยได้หรือไม่
ฝูเทียนหลงเบิกตาโตพลางถามอย่างตกอกตกใจว่า "เจ้าจะพา
พวกมันไปเข้าเรียนด้วยเชียวหรือ! หรือว่าพวกมันอยูห่ า่ งเจ้าแล้วจะไม่อยู่
ในโอวาท?"
คิดดูอกี ทีกไ็ ม่ถกู ต้อง หากเป็นเช่นนัน้ นางเก็บพวกมันเข้าของวิเศษ
ที่พกติดตัวได้ก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือ
"ข้าอยากให้พวกมันฝึกความสามารถพิเศษเอาไว้ จะได้ใช้ชว่ ยเหลือ
ผูอ้ นื่ เจ้าค่ะ" ซูเพียนจือ่ ตอบด้วยสีหน้าอันบริสทุ ธิด์ งี าม หากพูดให้ชดั หน่อย
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ก็คือ...นางอยากมีลูกสมุนเป็น 'บุคลากรสัตว์' ประเภทที่มีทักษะฝีมือ
สักหลายๆ ตัว วันหน้านางไปเผยแผ่ลทั ธิหลอกคนก็จะได้มผี ชู้ ว่ ยมือดีเพิม่ มา
อีกหลายตัว
ฝูเทียนหลงเกาศีรษะแรงๆ รู้สึกว่าตนเองจวนจะไล่ตามความคิด
ของซูเพียนจือ่ ไม่ทนั แล้ว นางไม่เพียงเห็นสัตว์อสูรเป็นพวกพ้อง ยังจะพา
พวกมันไปเรียนหนังสือ และให้พวกมันฝึกความสามารถพิเศษไปช่วยคน
อีก...
มนุษย์สว่ นใหญ่ลว้ นฝึกสัตว์อสูรไว้ใช้ในการต่อสู้ เขาอยูม่ าจนปูนนี้
แล้ว เพิง่ จะได้ยนิ เป็นครัง้ แรกว่ามีใครอบรมบ่มเพาะสัตว์อสูรแบบเดียวกับ
มนุษย์
"บรรดาท่านครูของเจ้าไม่มคี วามเห็นแย้งบ้างเลยหรือ" ฝูเทียนหลง
เอ่ยถามอย่างมึนงง
"ข้าเพียงให้พวกมันตามข้าไปนั่งฟังเท่านั้น ไม่รบกวนผู้อื่นหรอก
เจ้าค่ะ เหล่าท่านครูก็ไม่น่าจะถือสากระมัง" ซูเพียนจื่อเองก็รู้สึกว่า
สัตว์อสูรปรากฏตัวในห้องเรียนย่อมส่งผลกระทบอยู่บ้าง ดังนั้นถึงได้
พยายามคิดหาทางท�ำให้พวกมันไม่สะดุดตาถึงเพียงนั้น
อีกทั้งโดยทั่วไปศิษย์ดีเด่นก็มักมีสิทธิพิเศษบางอย่าง ซูเพียนจื่อ
รู้สึกว่าขอเพียงตนพากเพียรท�ำให้เหล่าท่านครูพึงพอใจ พวกเขาก็น่าจะ
ไม่ถือสากับเรื่องนี้เท่าไรนัก
ทัง้ หมดนีก้ เ็ พราะนางเห็นเจ้าหิมะตัดเย็บเสือ้ ผ้าได้ สัตว์อสูรตัวอืน่ ๆ
ก็หัดด�ำน�้ำจับปลาจนเป็น นางถึงได้คิดจะฝึกฝนพวกมันในสิ่งที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น นางอยากลองให้จอมพลังอย่างเจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กไป
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สร้างบ้าน ให้เจ้าเจิดจ้าใช้ขาจ�ำนวนมากนั้นมาพรวนดินหว่านเมล็ด
ส่วนเจ้าโต เจ้าสอง และเจ้าสามก็สามารถร่วมมือท�ำงานบนที่สูงได้
ความคิดเหล่านี้ช่างยอดเยี่ยมเสียนี่กระไร!
"หนิวเหลียงจงท่านครูวิชาเกษตรกับข้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เลว
ข้าสามารถไปขออนุญาตเขาแทนเจ้าได้ แต่ส�ำหรับวิชาย่อขนาดนี้...
เป็นวิชาลับของข้าที่จะไม่ถ่ายทอดแก่คนนอก หากไม่ใช่ศิษย์ที่เรียน
สัตววิทยาเป็นวิชาหลัก ข้าจะไม่ถ่ายทอดให้เด็ดขาด" ฝูเทียนหลงยกยิ้ม
แบบคนโฉด ยิ่งดูชั่วร้ายเป็นพิเศษ
ซูเพียนจือ่ กัดฟันตอบ "ข้าจะเรียนสัตววิทยาเป็นวิชาหลักด้วยเจ้าค่ะ
เพียงแต่ท่านครูฝูอาจต้องรอสักหน่อย ข้าปรับตัวกับการเรียนสามวิชา
ในปัจจุบันแล้ว ก็จะไปเสนอเรื่องนี้กับจ้าววัง"
"ฮ่าๆ ถูกใจข้ายิ่งนัก!" ฝูเทียนหลงหัวเราะร่วน ก่อนจะเดินเข้า
ห้องหนังสือของตน ไปค้นคัมภีร์ที่สอนให้สัตว์อสูรย่อขนาดได้เล่มนั้น
ก่อนจะออกมายื่นส่งให้ซูเพียนจื่อทันที "เจ้าเอาไปคัดลอกไว้ฉบับหนึ่ง
ถือเป็นของก�ำนัลแรกพบที่ครูคนนี้มอบให้เจ้า"
"ขอบคุณท่านครูฝู" ซูเพียนจื่อค�ำนับเขาอย่างนอบน้อมแล้วขอตัว
จากมา
เนื่องจากค�ำนึงว่าข้างกายตนมีสัตว์อสูรอยู่มากมาย วันหน้ายังมี
อีกหลายเรื่องที่ต้องขอร้องฝูเทียนหลง นางถึงได้รับปากเรียนสัตววิทยา
เป็นวิชาหลักโดยไม่อิดออดเช่นนี้
เฮ้อ...ผู้อื่นเรียนวิชาหลักวิชาเดียวก็จบการศึกษาแล้ว แต่ข้าต้อง
เรียนวิชาหลักตั้งแปดวิชา หากรวมวิชาแพทย์เข้าไปอีก นั่นคือเก้าวิชา
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เชียวนะ ช่างกดดันเหลือเกิน!
เมือ่ กลับถึงทีพ่ กั ซูเพียนจือ่ ก็เรียกประชุมเหล่าสัตว์อสูรเพือ่ ปลุกใจ
เนือ้ หาโดยรวมคือท�ำอย่างไรจึงจะเป็นสัตว์อสูรทีด่ มู รี ะดับ แน่นอนว่า
ไม่ใช่แค่สรู้ บตบมือเก่งก็จะเพียงพอ เพราะนัน่ คือสิง่ ทีส่ ตั ว์อสูรกับสัตว์ปา่ ทัว่ ไป
ก็สามารถท�ำได้ ในฐานะสัตว์อสูรชั้นเลิศที่ประสบความส�ำเร็จไม่ซ�้ำใคร
และก�ำลังจะกลายเป็นทูตผูเ้ ผยแผ่ลทั ธิใหญ่อนั ดับหนึง่ บนดินแดนพันเมฆา
นัน้ พวกมันจ�ำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษ มีพลังฝีมอื มีความรู้ และ
มีมารยาท
เช่นนี้จึงจะสามารถโดดเด่นเหนือหมู่มวลสัตว์อสูร กลายเป็น
อสูรเซียนที่แท้จริง ไม่เพียงเป็นที่รักเคารพของสัตว์อสูรด้วยกัน ยังจะ
ได้รับเกียรติและค�ำสรรเสริญจากมนุษย์อีกด้วย
ความจริง แล้วขอเพียงนางมีบัญชาลงไปค�ำเดียว ต่อให้ในใจ
สัตว์อสูรเหล่านี้ไม่ยินยอม พวกมันก็จะเชื่อฟังอย่างว่าง่ายอยู่ดี แต่
นางรู้สึกว่าต้องท�ำให้พวกมันกระหายใฝ่รู้ด้วยตนเอง ถึงจะเรียนได้ดี
เรียนได้แตกฉานมากขึ้น
สัตว์อสูรทั้งกลุ่มถูกภาพอนาคตอันงดงามที่นางพรรณนาเหล่านั้น
ปลุกเร้าจนเลือดลมสูบฉีดพลุ่งพล่าน แต่ละตัวค�ำรามขานรับ บอกเป็น
เสียงเดียวกันว่าจะตัง้ ใจเรียนให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ทุกวัน เพือ่ เป็นอสูรเซียน
ที่มีระดับดีเลิศ และมีพลังฝีมือสูงสุดบนดินแดนนี้ให้จงได้
เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กเพิ่งจะมีสติปัญญาไม่นานนัก ทว่า
การปฏิบัติตามซูเพียนจื่อนั้นได้หยั่งรากอยู่ในสายเลือดและกระดูกของ
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พวกมันมานานแล้ว ดังนั้นพวกมันสองตัวจึงไม่มีความเห็นต่างใดๆ
ซูเพียนจื่อหยิบคัมภีร์ที่ฝูเทียนหลงมอบให้ออกมา มอบหมายให้
เจ้าหิมะน�ำไปบรรจงคัดลอกหนึ่งฉบับ
เจ้าหิมะแม้ไม่มีพลังการต่อสู้ ทว่าเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งยิ่ง
นับแต่ตดิ ตามอยูข่ า้ งกายซูเพียนจือ่ มันก็เริม่ ฝึกทัง้ ภาษาพูดกับตัวอักษร
ของมนุษย์ หวังว่าจะช่วยท�ำงานเบ็ดเตล็ดให้เจ้านายได้บ้าง ตอนนี้
แม้ไม่กล้าพูดว่ามีความส�ำเร็จใหญ่โตสักเพียงใด แต่การอ่านตัวหนังสือทัว่ ไป
คัดนูน่ เขียนนีล่ ว้ นไม่เป็นปัญหาอะไรส�ำหรับมันแล้ว
ซูเพียนจื่อถือโอกาสนี้ชมเชยเจ้าหิมะอย่างเต็มที่รอบหนึ่ง เพื่อให้
สัตว์อสูรตัวอื่นๆ เอาอย่างต้นแบบผู้รักความก้าวหน้านี้ จากนั้นนางก็ให้
พวกมันกลับเข้าไปพักผ่อนในดอกซวีหมี
ภายในดอกซวีหมีอุดมด้วยปราณวิเศษ แม้ไม่กว้างใหญ่ไพศาล
เท่าผืนฟ้ากับแผ่นดิน ไม่มีสรรพสิ่งหลายหลากเหมือนโลกอันครึกครื้น
ทีเ่ บือ้ งนอก ทว่ายามอยูว่ า่ งเหล่าสัตว์อสูรก็ลว้ นยินดีอยูข่ า้ งในนีม้ ากกว่า
ต่อให้ยงั ไม่รวู้ า่ ควรฝึกลมปราณอย่างไร เพียงได้สดู ปราณวิเศษมากหน่อย
พวกมันก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายไปทั้งตัวแล้ว
เมือ่ ตระเตรียมทุกสิง่ พรักพร้อม ซูเพียนจือ่ ก็เริม่ ต้นชีวติ ศิษย์วงั ศาสตร์
ของนางอย่างเป็นทางการในอีกสองวันต่อมา
คาบเรียนทีห่ นึง่ ของวันแรกก็คอื วิชาเกษตร ซูเพียนจือ่ ไม่อยากดึงดูด
สายตาผูอ้ นื่ เกินไปตัง้ แต่คาบเรียนแรก ดังนัน้ จึงเพียงให้เจ้าหิมะติดตาม
อยูข่ า้ งกาย ไม่ได้ให้สตั ว์อสูรตัวอืน่ ปรากฏตัว
80

เอ๋ อ เหมย

หลิ่ ว มู ่ ตื่ น เช้ า ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษเพื่ อ มาส่ ง นางจนถึ ง นอกห้ อ งเรี ย น
วิชาเกษตร
ซู เ พี ย นจื่ อ รู ้ สึ ก จะหั ว เราะก็ ใ ช่ ที่ จะร้ อ งไห้ ก็ ไ ม่ ถู ก ห้ อ งเรี ย นนี้
ก็ไม่ได้หายากมากสักหน่อย จ�ำเป็นต้องท�ำเอิกเกริกถึงขั้นนี้เชียวหรือ
เขากลัวว่าคนที่โตแล้วอย่างนางจะเดินหายไปหรือไรกัน
กระนัน้ ในใจนางก็ยงั อบอุน่ ยิง่ ความรูส้ กึ ทีม่ คี นห่วงใยช่างดียงิ่ นัก
ในห้ อ งเรี ย นมี ศิ ษ ย์ ไ ม่ น ้ อ ยนั่ ง อยู ่ ก ่ อ นแล้ ว พวกเขาส่วนใหญ่
แต่งตัวธรรมดา ดูทา่ น่าจะเป็นผูฝ้ กึ วิชาทีม่ าจากครอบครัวชาวบ้านทัว่ ไป
ทว่าโชคดีมีพรสวรรค์เชิงยุทธ์
ยังมีศษิ ย์บางส่วนทีแ่ ต่งกายด้วยสีสนั ทีค่ อ่ นข้างสดใส บุคลิกก็เจือ
ความหยิง่ ทะนงอยูบ่ า้ ง แน่นอนว่าพวกเขารวมกลุม่ อยูด่ ว้ ยกัน แยกเป็น
สองฝ่ายกับศิษย์ที่มีชาติก�ำเนิดสามัญเหล่านั้น
ไม่ต้องให้ใครบอกก็คาดเดาได้ว่าพวกเขาย่อมจะเป็นบุตรหลาน
ที่มาจากตระกูลโบราณใหญ่น้อยต่างๆ
เมื่อซูเพียนจื่อพลันปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องเรียน ศิษย์ไม่น้อย
ต่างก็ตกตะลึงไปตามๆ กัน ลักษณะพิเศษของนางเด่นชัดยิง่ คนเกือบทัง้ หมด
จึงมองปราดเดียวก็เดาฐานะของนางออกแล้ว
แม้หลายวันมานีห้ ลิว่ เชียนหวงมีหน้ามีตามิใช่ยอ่ ย ทว่าคนจ�ำนวนมาก
เพิง่ จะได้ยลโฉมทีแ่ ท้จริงของนางเป็นครัง้ แรก ศิษย์บรุ ษุ ไม่นอ้ ยล้วนจับจ้องนาง
จนตาค้าง เหม่อลอยไม่ได้สติอยูเ่ ป็นนาน
หนุ่มน้อยร่างอ้วนกลมซึ่งเดิมทีก�ำลังคุยโวเป็นคุ้งเป็นแควอยู่ใน
กลุ่มบุตรหลานตระกูลโบราณผู้หนึ่งพลันดีดตัวลุกขึ้น วิ่งฉิวไม่กี่ก้าว
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ไปพูดอยู่ตรงหน้าซูเพียนจื่อว่า "คนงามผู้นี้ เจ้าก็คือคุณหนูเชียนหวง
แห่งตระกูลแพทย์สินะ ข้าคือเว่ยหล่างจากตระกูลเซียนครัว ข้างๆ ข้า
ยังมีที่นั่งว่างอยู่ แสงสว่างก�ำลังดี โต๊ะเก้าอี้ก็สะอาดสะอ้าน ถ้าอย่างไร
เจ้าไปนั่งตรงนั้นเถอะ!"
"ได้สิ" ซูเพียนจื่อตอบปนยิ้มน้อยๆ
เจ้าอ้วนเว่ยหล่างผูน้ นี้ า่ สนใจยิง่ อีกทัง้ ตระกูลเซียนครัว...ก็แปลว่า
เขาต้องท�ำอาหารเลิศรสได้เก่งกาจมากน่ะสิ! แค่นกี้ ค็ มุ้ ค่าทีจ่ ะคบหากับเขา
แล้ว
นางยิ้มหวานเพียงนี้ ท�ำเอาเว่ยหล่างยิ้มปลื้มจนวิญญาณหวิด
จะหลุดลอยตามนางไปทีเดียว คนอืน่ ๆ ล้วนนึกไม่ถงึ ว่าสุดยอดหญิงงาม
ในต�ำนานผูม้ พี รสวรรค์สงู เหนือธรรมดานีถ้ งึ กับไม่วางท่าเลยสักนิด ท�ำให้
แต่ละคนอดไม่ได้ทจี่ ะลอบเจ็บใจตนเองว่าเหตุใดเมือ่ ครูถ่ งึ ไม่ได้พงุ่ ตัวไป
ทักทายชวนนางคุย ดันปล่อยให้เจ้าอ้วนนีไ่ ด้กำ� ไรไปเปล่าๆ เสียอย่างนัน้
ท่ามกลางสายตาอิจฉาของศิษย์ทั้งหมด เว่ยหล่างผู้แสนกระหยิ่ม
ยิม้ ย่องก็นำ� ทางซูเพียนจือ่ ไปจนถึงทีน่ งั่ ข้างๆ กับเขา ทัง้ ยังกุลกี จุ อเสกผ้า
ผืนหนึง่ ออกมาช่วยเช็ดโต๊ะเก้าอีใ้ ห้นางรอบหนึง่
"ขอบคุณมาก" ซูเพียนจื่อชักยิ่งรู้สึกว่าการเป็นหญิงงามนี้มีข้อดี
นับไม่ถ้วนจริงๆ
บุตรหลานตระกูลโบราณต่างๆ เห็นเว่ยหล่างชวนซูเพียนจือ่ สนทนา
ได้อย่างง่ายดาย พวกเขาจึงอดไม่ไหว รีบมารายล้อมแนะน�ำตัวเช่นกัน
คนเหล่านีส้ ว่ นใหญ่ลว้ นมาจากตระกูลเล็กชัน้ สองชัน้ สามเหมือนกับ
เว่ยหล่าง บางคนทีม่ าจากตระกูลเรืองอ�ำนาจก็เป็นเพียงบุตรหลานสายรอง
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หรือไม่กม็ คี ณ
ุ สมบัตธิ รรมดาจึงไม่คอ่ ยได้รบั ความส�ำคัญนัก
เอ่ยถึงฐานะกับพรสวรรค์แล้ว หลิ่วเชียนหวงจากตระกูลแพทย์
เหนือกว่าพวกเขามาก ทว่านางไม่มีนิสัยสอพลอคนใหญ่โตดูแคลน
คนต�ำ่ ต้อย ไม่วา่ กับผูใ้ ดนางล้วนปฏิบตั อิ ย่างเกรงอกเกรงใจ ไม่ชา้ จึงเรียก
ความรูส้ กึ ดีจากเพือ่ นร่วมชัน้ เรียนใหม่ได้เป็นเสียงเดียวกัน ศิษย์สว่ นใหญ่
จึงห้อมล้อมมาหานางโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
มีเพียงศิษย์หนุ่มสองคนที่ยังนั่งอยู่กับโต๊ะของตนเองด้วยสีหน้า
ไม่คอ่ ยเป็นธรรมชาติ คล้ายไม่อยากไยดีซเู พียนจือ่ ทว่าสายตาก็อดไม่ได้
ต้องลอบพลิ้วมาครั้งแล้วครั้งเล่า
เว่ยหล่างขยับมาพูดเสียงเบาที่ข้างตัวซูเพียนจื่อว่า "สองคนนั้นคือ
ศิษย์ตระกูลเทวโอสถ ปกติเอารูจมูกชีฟ้ า้ ตลอด"
ทีแ่ ท้กเ็ ป็นพวกเขาอีกแล้ว ตระกูลเทวโอสถใหญ่โตขึน้ อย่างรวดเร็ว
จนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ฝา่ ยธรรมะ ทว่าฝีมือในการ
อบรมศิษย์กลับไม่เท่าไร พฤติกรรมของแต่ละคนล้วนอวดเบ่ง ราวกับ
ถือไพ่เด็ดทีก่ ำ� ลังจะได้กนิ รวบ ทัง้ ทีไ่ ม่แน่วา่ จะมีดจี ริงอยูส่ กั กีม่ ากน้อย
แม้ ก ระทั่ ง อวิ๋ น ชิ ง อิ่ ง ยอดหญิ ง ผู ้ สู ง ส่ ง ของพวกเขา ซู เ พี ย นจื่ อ
ยังไม่เคยเก็บมาใส่ใจ แล้วนับประสาอะไรกับปลาซิวปลาสร้อยเหล่านี้
พอฟังเว่ยหล่างพูดจบ นางจึงเพียงคลี่ยิ้มไม่ได้กล่าวตอบอะไร
ไม่ช้าเสียงระฆังเข้าเรียนก็ดังขึ้น เหล่าศิษย์เงียบเสียงแล้วกลับไป
ที่นั่งของตนเองทันใด จากนั้นหนิวเหลียงจงท่านครูวิชาเกษตรก็เชิดหน้า
ยืดอกเดินก้าวยาวเข้ามา
ก่อนหน้านีท้ โี่ ถงท�ำการซูเพียนจือ่ ก็เคยพบเขาแล้ว ท่านครูหนิวผูน้ ี้
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มาจากตระกูลกสิกรรมสกุลเหมียว ไม่วา่ จะเอ่ยถึงก�ำลังทรัพย์หรือความส�ำเร็จ
เชิงยุทธ์ เมื่ออยู่ต่อหน้าบรรดาตระกูลใหญ่ของดินแดนพันเมฆาแล้ว
ตระกูลกสิกรรมก็ไม่อาจนับเป็นอะไรได้ ทว่าชือ่ เสียงในหมูช่ าวบ้านสามัญ
กลับโด่งดังเป็นอย่างยิง่
เหล่าชาวบ้านอาจมีคนไม่รจู้ กั ว่าอะไรคือสามตระกูลใหญ่ฝา่ ยธรรมะ
แต่นอ้ ยคนทีจ่ ะไม่รจู้ กั ตระกูลกสิกรรมสกุลเหมียว
ท่านครูหนิวมีผิวพรรณด�ำคล�้ำ รูปร่างไม่สูง ร่างกายก�ำย�ำ มอง
ปราดแรกเหมือนชาวนาตัวอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ทว่าเส้นผมที่ยาวจรด
สะโพกนัน้ ประกาศพลังฝีมอื ของเขาอย่างชัดแจ้ง...ขัน้ เหนือสามัญ!
เขาขึน้ ชือ่ เรือ่ งความเข้มงวดมาแต่ไหนแต่ไร เหล่าศิษย์ทอี่ ยูด่ า้ นล่าง
จึงนิง่ สนิททันทีทเี่ ขาปรากฏตัว
เมื่อท่านครูหนิวมองเห็นซูเพียนจื่อในปราดเดียว อารมณ์ตื่นเต้น
พึงพอใจก็พลันผุดขึ้นในหัวอก เขารอคอยมาเนิ่นนานกี่ปแี ล้ว ในที่สุด
ก็รอคอยจนกระทัง่ ศิษย์ทมี่ พี รสวรรค์แท้จริงผูห้ นึง่ มาเข้าเรียนวิชาเกษตร
ของเขาเสียที
ทว่านี่ยังไม่เพียงพอ เขายกมือชี้ไปที่ซูเพียนจื่อแล้วพูดกับศิษย์
คนอืน่ ๆ ว่า "นีก่ ค็ อื สหายร่วมชัน้ คนใหม่ของพวกเจ้า คาดว่าพวกเจ้าทุกคน
คงรู้แล้วว่านางเป็นใคร ข้าก็จะไม่พูดให้มากความอีก หลิ่วเชียนหวง
ศิษย์วชิ าเกษตรทุกคนล้วนต้องบอกให้ชดั แจ้งว่ามาเรียนวิชานีด้ ว้ ยเหตุใด
ไม่วา่ จะมาเรียนให้ครบวิชาเพือ่ จบการศึกษาก็ดี เพือ่ จะเลีย้ งไก่ทมี่ หี กปีก
แปดขา หรือเพือ่ ให้สมุนไพรในแปลงงอกดกเหมือนพืชไร่กช็ า่ ง ข้าต้องการฟัง
วาจาจริงของเจ้า"
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ซูเพียนจือ่ เอ่ยตอบทันที "ข้าอยากให้ทกุ คนมีอาหารกินอิม่ มีบา้ นเรือน
อยูอ่ าศัยเจ้าค่ะ"
"ทีแ่ ท้ตระกูลแพทย์กย็ ากไร้จนถึงขัน้ นีแ้ ล้ว..." ศิษย์ตระกูลเทวโอสถ
ผูห้ นึง่ พูดเยาะหยัน ไม่วา่ สุม่ ชีค้ นใดในทีแ่ ห่งนีก้ ล็ ว้ นเป็นผูม้ พี ลังวัตรทัง้ สิน้
ค�ำพูดประโยคนีข้ องเขาทุกคนย่อมจะได้ยนิ อย่างชัดเจน
ซูเพียนจื่อคร้านกระทั่งจะชายตาแลอีกฝ่าย โบราณว่าไว้ 'มิอาจ
พูดถึงน�ำ้ แข็งกับแมลงฤดูรอ้ น'* ขืนโกรธเคืองคนทีไ่ ร้สมองไร้ความรูพ้ รรค์นไี้ ป
ก็เปลืองแรงเปล่า ทัง้ เป็นการลดระดับของตนเองอีกด้วย
หนิวเหลียงจงสีหน้าเปลี่ยนวูบ ถามซูเพียนจื่ออย่างทั้งคาดหวัง
ทั้งหวั่นว่าจะเจ็บปวด "หมายความว่าอย่างไรหรือ"
ใครๆ ก็รู้ว่าต่อให้ตระกูลแพทย์ตกต�่ำสักเพียงใด ก็เป็นไปไม่ได้
ที่จะไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่
"ชาวบ้ า นสามั ญ บนดิ น แดนพั น เมฆามี จ� ำ นวนมหาศาล ทั้ ง ที่
พวกเขากับพวกเราล้วนอาศัยอยู่บนแผ่นดินผืนเดียวกัน ทว่ากลับมี
ผู้คนมากมายกินไม่อิ่ม สวมไม่อุ่น กระทั่งที่พักพิงกายก็ยังไม่มี ข้าอยาก
ช่วยเหลือพวกเขา จึงเลือกเรียนวิชาเกษตรเจ้าค่ะ" ซูเพียนจื่อตอบด้วย
ใบหน้าอันบริสุทธิ์จริงใจยิ่ง
ส่วนวาจาจริงนางย่อมแอบพูดอยู่ในใจเท่านั้น...ช่วยเหลือพวกเขา
เป็นเพียงวิธกี ารอย่างหนึง่ ท�ำให้พวกเขาทัง้ หมดนับถือบูชาเซียนใจประเสริฐ
ที่ข้าคุณหนูเสกสรรปั้นแต่งขึ้น นั่นต่างหากถึงจะเป็นเป้าหมายสูงสุด!
* 'มิอาจพูดถึงน�้ำแข็งกับแมลงฤดูร้อน' ใช้เปรียบเปรยถึงผู้ที่มีความรู้ตื้นเขิน ยึดติดแต่กับสิ่งที่ตนเคยได้ยิน
ได้เห็นมา ก็เหมือนแมลงทีเ่ ติบโตในฤดูรอ้ นไม่เคยเห็นน�ำ้ แข็งในฤดูหนาว ย่อมไม่อาจสนทนากับมันในเรือ่ งนี้
ได้
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เมือ่ หลอกต้มคนเหล่านีม้ าอยูใ่ นมือแล้ว ข้าคุณหนูกจ็ ะไร้เทียมทาน
อย่างแท้จริง!
ทั่วห้องเรียนพลันเงียบกริบไปโดยสิ้นเชิง หลังห้องคือบรรดาศิษย์
กลุ่มใหญ่ที่มาจากครอบครัวชาวบ้านสามัญ ไม่รู้เป็นใครในกลุ่มนั้น
ทีป่ รบมือแรงๆ น�ำขึน้ มาก่อน จากนัน้ เสียงปรบมือก็ดงั สนัน่ ไปทัว่
ศิษย์ไม่นอ้ ยซาบซึง้ ใจจนขอบตาแดงเรือ่ หวิดจะหลัง่ น�ำ้ ตาออกมา
เดีย๋ วนัน้ แม้แต่หนิวเหลียงจงก็ยงั เหม่อมองซูเพียนจือ่ อย่างพูดไม่ออก
ไม่มีผู้ใดสงสัยเจตนาและความจริงเท็จในค�ำพูดของนาง เพราะ
ในสายตาของผู้ฝึกวิชาส่วนใหญ่บนดินแดนนี้ การห่วงใยคนธรรมดา
ที่ไม่อาจฝึกวิชาเหล่านั้นคือเรื่องที่เกินจ�ำเป็นโดยแท้
คนเหล่านั้นมีตัวตนอยู่ไม่ต่างจากมดปลวก พวกเขาทั้งมีอายุขัย
แสนสัน้ ทัง้ มีพละก�ำลังอ่อนแอ ใส่ใจพวกเขาไปก็ไม่ได้รบั ประโยชน์ใดๆ
นอกจากมีจ�ำนวนค่อนข้างมากแล้ว พวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรเหนือไปกว่า
เหล่าผูฝ้ กึ วิชาเลย
จะมีก็แต่ศิษย์ที่เกิดในครอบครัวชาวบ้านทว่าโชคดีมีพรสวรรค์
เชิงยุทธ์ ถึงจะมีแก่ใจไปดูแลพ่อแม่ญาติมิตรของตนเอง แต่ว่าพวกเขา
ก็ท�ำเพียงแค่นี้เท่านั้น
ผิดกับหลิ่วเชียนหวงที่ประกาศว่าเรียนวิชาเกษตรเพื่อมดปลวก
ที่ เ ล็ ก จ้ อ ยจนไม่ ค วรค่ า แก่ ก ารเอ่ ย ถึ ง เหล่ า นี้ ศิ ษ ย์ ไ ม่ น ้ อ ยที่ ม าจาก
ตระกูลโบราณล้วนรูส้ กึ ว่าความคิดของนางพิลกึ พิลนั่ เกินกว่าจะเข้าใจได้
ทว่าเหล่าศิษย์ทมี่ าจากครอบครัวชาวบ้านทัว่ ไปกลับอดไม่ได้ทจี่ ะซาบซึง้ ใจใน
ตัวนาง
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คุณหนูตระกูลสูงส่งเช่นนี้ถึงกับห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
มากกว่าพวกเขาเองเสียอีก ท�ำให้พวกเขาละอายแก่ใจยิ่งนัก
อันทีจ่ ริงส�ำหรับซูเพียนจือ่ แล้ว ไม่วา่ จะหลอกใครก็คอื การหลอกอยูด่ ี
ดังนัน้ นางย่อมจะเลือกไก่ออ่ นทีท่ งั้ ต้มตุน๋ ง่ายและมีจำ� นวนมาก
หากจะเพิม่ สาวกผูภ้ กั ดีสกั คนในหมูผ่ ฝู้ กึ วิชา ไม่รนู้ างต้องสิน้ เปลือง
เวลากับพลังกายใจไปเท่าไร ทว่าจะหลอกชาวบ้านตัวเล็กๆ ทีไ่ ม่ได้มคี วามรู้
การศึกษาอะไรสักหลายๆ คน กลับเป็นเรื่องที่ง่ายดายกว่ามาก
ก�ำไลแขนเจ็ดดาราค�ำนวณผลงานการหลอกคนของนาง โดยมองที่
จ�ำนวนกับระดับการหลอกลวงเท่านัน้ หลอกคนธรรมดาหนึง่ คนกับหลอก
ผู้ฝึกวิชาหนึ่งคนล้วนมีผลลัพธ์ไม่ต่างกัน แน่นอนว่านางก็ต้องไปหลอก
คนธรรมดาก่อนสิ
หนิวเหลียงจงจับจ้องซูเพียนจือ่ แน่วนิง่ ก่อนจะผงกศีรษะช้าๆ พลาง
เอ่ยขึ้น "หวังว่าเจ้าจะจดจ�ำค�ำที่พูดในวันนี้ไปจนชั่วชีวิต"
ในมุมมองของเขา ความตั้งใจนี้ยังล�้ำค่ายิ่งกว่าข้อสอบเข้าเรียน
ทีไ่ ด้คะแนนเต็มแผ่นนัน้ เป็นร้อยเป็นพันเท่า! หนิวเหลียงจงแทบจะคุกเข่า
ขอบคุณสวรรค์ที่ประทานศิษย์ซึ่งดีพร้อมเพียงนี้มาให้แก่เขา
เขาสงบอารมณ์โดยอาศัยช่วงสัน้ ๆ ทีห่ มุนตัวเดินไปยังแท่นบรรยาย
จากนั้นก็ปั้นหน้าขรึมประกาศว่า "วันนี้สอบย่อย เมื่อข้าอ่านโจทย์จบ
พวกเจ้าก็จงเขียนค�ำตอบ หยิบกระดาษกับพู่กันออกมาสิ!"
คราวนีเ้ หล่าศิษย์ทอี่ ยูด่ า้ นล่างมีหลายคนจะร้องไห้ออกมาจริงๆ แล้ว
สอบย่อยอีกแล้ว?! สอบตกต้องถูกพาไปไถนา ปลูกผัก เกีย่ วข้าวอีก!
อย่าโหดร้ายถึงเพียงนี้จะได้หรือไม่! พวกเขาไม่ได้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่
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ทีจ่ ะให้ทกุ คนมีขา้ วกินอิม่ ท้องสักหน่อย เหตุใดต้องเคีย่ วกร�ำพวกเขาเช่นนี้
ด้วยเล่า
ท่านครูหนิวช่างสมกับแซ่หนิวทีแ่ ปลว่า 'วัว' เรือ่ งทรมาทรกรรมศิษย์
เขามีเรี่ยวแรงไม่รู้สิ้นดุจโคถึกจริงๆ ข้อสอบย่อยมีโจทย์เพียงสิบข้อ ทว่า
ไม่ได้ให้เวลาศิษย์ใคร่ครวญลังเลแม้แต่น้อย เขาอ่านโจทย์ต่อเนื่องไป
ข้อแล้วข้อเล่า พอครบเวลาหนึ่งเค่อก็จะเก็บกระดาษค�ำตอบทั้งหมดไป
ทันที
เว่ยหล่างจับหูเกาแก้ม ท่าทางลับๆ ล่อๆ ลอบมองซ้ายทีขวาที
ซูเพียนจือ่ รูส้ กึ ว่านิสยั ของเขานับว่าไม่เลว จึงเปิดมุมอ�ำนวยความสะดวก
ให้เขาลอบดูค�ำตอบของนางอย่างใจกว้าง
แม่นางตระกูลแพทย์ผู้นี้มีน�้ำใจงามจริงๆ!
เว่ยหล่างซาบซึ้งและตัดสินใจได้ทันที...เมื่อเลิกเรียนแล้วข้าต้อง
เลี้ยงอาหารหลิ่วเชียนหวงมื้อใหญ่เป็นการตอบแทน
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35
พอหมดเวลาหนึ่งเค่อ กระดาษค�ำตอบของศิษย์สามสิบกว่าคน
ทั้งชั้นเรียนก็ถูกเก็บไปอยู่ในมือของหนิวเหลียงจง
ท่านครูผู้มีเรี่ยวแรงดีดุจโคถึกผู้นี้สุ่มชักกระดาษค�ำตอบออกมา
หนึ่งแผ่น เป็นของศิษย์ตระกูลเทวโอสถหนึ่งในสองคนนั้นพอดี เขา
กวาดตามองปราดเดียวก็เริ่มวิจารณ์และอธิบายค�ำตอบเสียงดัง
เจ้าหนูอับโชคผู้นี้ตอบผิดไปสามข้อ อันที่จริงก็นับว่าใช้ได้ ทว่า
เมื่อผ่านปากของหนิวเหลียงจง เขาก็ถูกวิจารณ์จนโงหัวไม่ขึ้นทีเดียว
หนิวเหลียงจงชักกระดาษค�ำตอบออกมาทั้งสิ้นสามแผ่นก็อธิบาย
และเฉลยโจทย์สิบข้อเสร็จสิ้น จากนั้นเขาก็ขานชื่อศิษย์รวดเดียวเจ็ดคน
ก่อนจะปรายตาไปหาเว่ยหล่างเป็นคนสุดท้าย
"แล้วก็เจ้าด้วย...เว่ยหล่าง วันนีเ้ ลิกเรียนแล้วจงมารายงานตัวกับข้า
พอดีจา้ ววังเพิง่ ยกทีด่ นิ หลายผืนมาให้ใช้ในวิชาเกษตร พวกเจ้าแต่ละคน
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ล้วนขาดการท�ำงานหนัก!"
เว่ยหล่างเพิ่งเบาใจได้ไม่ทันไร คิดเต็มอกว่าตนเองลอกค�ำตอบ
ของหลิ่วเชียนหวงแล้วย่อมรอดพ้นคราวเคราะห์ไปได้ นึกไม่ถึงเลย
เขากลับถูกขานชือ่ เสียนี่ ชัว่ ขณะนัน้ เขาพลันตะลึงคาทีน่ งั่ สายตามองนาง
อย่างทึ่มทื่อ
...เป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกัน
ศิษย์ตระกูลเทวโอสถทีก่ อ่ นหน้านีเ้ ยาะหยันว่าตระกูลแพทย์ยากไร้
ก็อยู่ในรายชื่อ 'ดัดนิสัยผ่านการใช้แรงงาน' ด้วย พฤติกรรมที่เมื่อครู่
เว่ยหล่างลอกค�ำตอบของหลิว่ เชียนหวงล้วนอยูใ่ นสายตาของเขา ตอนนี้
เขาเห็นหลิว่ เชียนหวงนัง่ สบายอยูท่ เี่ ดิมด้วยท่าทางไม่สะทกสะท้าน ในใจ
จึงพลันรู้สึกยอมรับไม่ได้
ค�ำตอบของเว่ยหล่างน่าจะเหมือนกับของหลิ่วเชียนหวง ทว่า
เว่ยหล่างกับพวกเขาล้วนต้องถูกลงโทษ หลิ่วเชียนหวงผู้นี้ถือสิทธิ์อะไร
ได้รับการยกเว้น
เพียงเพราะนางพูดจาสวยหรูได้เก่งจนถูกใจท่านครู หรือเพราะ
นางเป็นศิษย์สายตรงของจ้าววัง ดังนั้นท่านครูจึงงดเว้นให้
เขายิ่งคิดก็ยิ่งไม่ยอมรับนับถือ จึงท�ำใจกล้าประท้วงเสียงดังขึ้นว่า
"ท่านครูหนิว กระดาษค�ำตอบของเว่ยหล่างลอกของหลิ่วเชียนหวงมา
ในเมือ่ เว่ยหล่างสอบตก หลิว่ เชียนหวงก็ตอ้ งสอบตกเช่นกัน นางถือสิทธิอ์ ะไร
ไม่ตอ้ งถูกลงโทษเล่าขอรับ!"
พอเขาพูดเช่นนี้ สายตาของคนทั้งหมดก็ไปรวมอยู่ที่ซูเพียนจื่อ
เป็นตาเดียว
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หนิวเหลียงจงนิ่งมองเขาเงียบๆ ก่อนตอบว่า "ใครบอกเจ้าว่า
กระดาษค�ำตอบของเว่ยหล่างไม่ผา่ น"
เว่ยหล่างสอบผ่าน? สอบผ่านแล้วเหตุใดยังถูกลงโทษอีกเล่า
เหล่าศิษย์พากันมองคนนั้นทีคนนี้ที ต่างก็งุนงงไปหมดแล้ว
หนิวเหลียงจงชักกระดาษค�ำตอบของเว่ยหล่างออกจากปึกแล้ว
โยนลงบนโต๊ะของเขา "คะแนนเต็มจะใช่ผลสอบของหมูขเี้ กียจทีไ่ ม่ขยันเรียน
อย่างเจ้าได้หรือ กระทัง่ โกงสอบก็ยงั กลบเกลือ่ นไม่เป็น โง่เขลาจนถึงขัน้ นี้
แล้วจะไม่ลงโทษได้อย่างไร"
เหล่าศิษย์อบั จนถ้อยค�ำกันไปทัง้ หมูค่ ณะ...โดยเฉพาะศิษย์ตระกูล
เทวโอสถสองคนนัน้ ซึง่ สีหน้าประเดีย๋ วแดงก�ำ่ ประเดีย๋ วซีดขาว ก้มหน้างุด
ไม่กล้าพูดสักค�ำเดียว
ที่แท้หลิ่วเชียนหวงก็ได้คะแนนเต็มอีกแล้ว! เห็นกันอยู่ว่านาง
ขาดเรียนไปตั้งหลายเดือน แต่ถึงกับสอบได้คะแนนเต็มอีก นี่มันวิปริต
ผิดมนุษย์มนาชัดๆ!
เว่ยหล่างอยากจะร้องไห้ทว่าไร้น�้ำตา ก็เพราะเขานึกถึงเรื่องที่
หลิ่วเชียนหวงขาดเรียนไปหลายเดือน กลัวว่าค�ำตอบของนางจะถูกต้อง
เพียงบางส่วน ดังนัน้ ถึงได้ลอกตามทัง้ หมด นึกไม่ถงึ เลยว่านางจะตอบถูก
ทุกข้อ!
เขาเรียนอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้ว ยังไม่เคยตอบข้อสอบถูกเกิน
หกส่วนเลยสักแผ่น ไม่แปลกหรอกทีท่ า่ นครูหนิวจะหยามว่าเขาโกงสอบ
ไม่เป็น
เขานับว่าเข้าใจกระจ่างแล้ว วันหน้าข้อสอบของหลิ่วเชียนหวง
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เขาแค่สุ่มลอกค�ำตอบหกส่วนก็พอ รับรองผ่านด่านฉลุยและไม่เตะตา
เกินไปอีกด้วย
อาหารมื้อใหญ่เขายังจะเลี้ยงหลิ่วเชียนหวงเช่นเดิม ทั้งต้องเป็น
ระดั บ ดี เ ลิ ศ ที่ สุ ด เขาจะมั่ ว ผ่ า นชั้ น เรี ย นวิ ช าเกษตรในช่ ว งหลายปีนี้
อย่างราบรื่นได้หรือไม่ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับแม่นางท่านนี้แล้ว
ซูเพียนจื่อลอบดีใจ ตอนที่นางยังอยู่บนดาวโลก ถูกการสอบแบบ
ไม่ให้ตั้งตัวพรรค์นี้ท�ำร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว นางกลัวว่าหากตนเอง
สอบตกตั้งแต่เริ่มต้นจะท�ำให้ตระกูลแพทย์ขายหน้าเอาได้ ดังนั้นทันทีที่
รับต�ำราเรียนมา นางจึงถามให้ชดั เจนก่อนว่าเรียนถึงไหนแล้ว จากนัน้ ก็
ตะบีต้ ะบันท่องเนือ้ หาช่วงต้นนัน้ ไว้
ระวังรอบคอบไว้ก่อนคือสิ่งที่ถูกต้องจริงเสียด้วย ไม่เช่นนั้นวันนี้
นางคงถูกท่านครูหนิวเล่นงานส�ำเร็จแล้ว
แค่วิชาแรกก็กลั่นแกล้งกันถึงเพียงนี้ น่ากลัวว่าอีกสองวิชาถัดไป
ก็คงไม่ใช่ย่อยเช่นกัน
เจ้าหิมะนั่งยองอยู่บนโต๊ะ กอดคลอเคลียแขนของซูเพียนจื่อพลาง
พูดเสียงเบาว่า "เชียนหวง ท่านเก่งกาจเป็นที่สุดเลย"
ใช่แล้ว! นางไม่เก่งกาจไม่ได้หรอก ยังมีผู้คนอีกหลายล้านคอยให้
นางไปต้มตุน๋ รอจนนางมีพลังฝีมอื เพียงพอเมือ่ ไร นางจะไปเสาะหาร่องรอย
ของบิดามารดา ช่วยให้พวกท่านแคล้วคลาดกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน
ทั้งครอบครัว
เพื่อเป้าหมายนี้แล้ว นางจะเพียรพยายามเป็นคนที่เก่งกาจที่สุด
คนนั้นให้จงได้
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