
บทท่ี 1 : เด็กคนน้ีคือผูใ้ด? 

  

รัชสมยั เจินกวน ปีท่ีเกา้ 

  

ตา้ถงั ณ เมืองฉางอนัฝั่งตะวนัออกหมู่ท่ีสามถนนผิงคงัฟาง ภายในโรงเต๊ียมแห่งหน่ึง 

  

ชายหนุ่มภายใต้ชุดเรียบง่าย ยืนอยู่หน้าโต๊ะคิดเงิน พร้อมกบัชายชราท่ีมีผมเผา้และหนวดเคราสีขาว ก าลงัฝนหมึกให้เขาอย่างชา้ๆ 

  

ชายหนุ่มยกพู่กนัขึ้นมา 

  

จุ่มลงถาดหมึก 

  

จรดพู่กนัลง 

  

สะบดัมนัในมว้นเดียว 

  

เมื่อปลายพู่กนัยกขึ้น จา้วเฉินกา้วถอยหลงัไปสองกา้ว ขณะมองดูตวัอกัษรท่ีปรากฏตรงหน้าดว้ยความระมดัระวงั 

  

บนกระดาษมีเพียงหน่ึงประโยค: "สวมรองเทา้ไผ่เคลื่อนไหวคล่องแคล่วกว่าอาชา, พิรุณกระหน ่าใยจะตอ้งกลวั " 

  

อกัษรท่ีเขียน สลบัไขว ้ลื่นไหลราวกบัเมฆท่ีล่องลอย มงักรถลาน่าย  าเกรง 

  



ในยุคสมยัตา้ถงัท่ีน่ากลวัและเต็มไปดว้ยความยากล าบาก แต่ก็มีบางคนท่ีตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอ 

  

จา้วเฉิน วางพู่กนัในมือของเขา พลางถอนหายใจเล็กน้อย 

  

น่ีก็เป็นเวลาหน่ึงปีแลว้ ท่ีเขามาอาศยัอยู่ในยุคสมยั ต้าถงั พร้อมกบั "ดัชนีทองค า" ระบบท่ีมอบส่ิงต่างๆ มากมายสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่เขา 

  

เดิมที จา้วเฉิน ก าลงัวางแผนท่ีจะผจญภยัคร้ังใหญ่ไปในโลกแห่งน้ี 

  

แต่ใครจะไปนึกว่า นับตั้งแต่เกิดมา ร่างกายน้ีก็มาพร้อมกบัความเจ็บป่วยท่ีซุกซ่อน 

  

มนัเป็นโรคหอบหืดท่ีเกิดขึ้นตามปกติธรรมชาติ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งระวงัร่างกาย แมแ้ต่จะหายใจปกติก็ยงัถือเป็นปัญหา แลว้นับประสาอนัใดกับการเดิน
ทางไกล 

  

ท่ีส าคญักว่านั้น แมว้่า จา้วเฉิน จะไดรั้บส่ิงต่างๆ จากระบบ แต่มนัก็ไม่มีระบบท่ีฟ้ืนฟูรักษา 

  

ส่ิงน้ีท าให้ จา้วเฉิน รู้สึกจนปัญญา 

  

เขาไดแ้ต่ส่ายหัว พร้อมกบัท่ีแผงค่าคุณสมบติัติดตวัของ จา้วเฉิน ไดป้รากฏขึ้นในหัว 

  

ผูค้วบคุม : จา้วเฉิน 

อายุ : 16 

ร่างกาย : อ่อนแอ (โรคทางเดินหายใจ,หอบหืด) 



ทกัษะ: การเขียนอกัษร (เช่ียวชาญลึกซ้ึง) , ศิลปะดนตรี (เช่ียวชาญลึกซ้ึง) , การท าอาหาร (เช่ียวชาญลึกซ้ึง) , การเพาะปลูก (เช่ียวชาญลึกซ้ึง) , การ
ผลิตสุรา (เช่ียวชาญลึกซ้ึง) , การวาดภาพ (เช่ียวชาญลึกซ้ึง) ... 

ช่องสัมภาระ: เมล็ดมะเขือเทศ 10 จิน, เมล็ดพริก 10 จิน , เมล็ดมนัฝร่ัง 10 จิน, ภาพแปลนกงัหัน, ภาพแปลนคนัไถราง, สูตรคู่มือการท าเคก้
เนยสด... 

  

แมว้่าจะมีหลายส่ิงหลายอย่าง แต่ จา้วเฉิน ก็ไม่ได้ใชท้ าอะไรมากมาย 

  

เพราะท้ายท่ีสุดร่างกายเขาก็ไม่เอื้ออ านวยให้เขาออกไปขา้งนอกเป็นเวลานานๆ 

  

ไม่ใช่ว่า จา้วเฉิน ไม่ตอ้งการไปหา ซุนซ่ือเหมี่ยว หมออจัฉริยะผูม้ีช่ือเสียงแห่งตา้ถงั 

  

แต่หมอท่ีเดินทางไปทัว่แผ่นดินใตห้ลา้เพ่ือรักษาผูค้น จะไปหาเขาพบไดอ้ย่างไร? 

  

เน่ืองจาก จา้วเฉิน ไม่สามารถตามหา ซุนซือเหมี่ยว ได ้จา้วเฉินจึงตอ้งทานยาเพ่ือระงบัอาการเจ็บป่วยภายในร่างกาย ตามเทียบยาท่ีหมอในเมืองฉางอนั
ระบุ 

  

ทุกวนัเขาตอ้งอาศยัอยู่ในโรงเตี๊ยม เอาแต่ ขีดเขียน วาดภาพ ปลูกดอกไม ้ตน้ไม ้บริเวณสวนหลงัเรือน บางคร้ังก็เขา้ไปท่ีครัว เพ่ือท าอาหารประทงัชีวิต
ตวัเอง 

  

เพ่ือไม่ให้รู้สึกว่าชีวิตน่าเบ่ือ 

  

เพราะอารมณ์ท่ีแปรปรวน คือสาเหตุท่ีท าให้โรคหอบหืดก าเริบไดเ้ช่นกนั จา้วเฉิน จึงค่อยๆ พฒันาอารมณ์ จนเขาเมินเฉยต่อส่ิงต่างๆ 

  

ส าหรับ จา้วเฉิน เขามีความปรารถนาท่ีจะท าส่ิงต่างๆเพ่ือ ตา้ถงั 



  

แต่ดว้ยสภาพร่างกายเช่นน้ี แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้หากจะให้เขาไปเข่นฆ่าไล่สังหารศตัรู 

  

ทว่าการสอบเขา้ราชส านักกลบัเป็นเร่ืองยากย่ิงกว่า 

  

นับตั้งแต่ช่วงก่อตั้งราชวงศ์ถงัการสอบราชส านักยงัคงถูกผูกขาดโดยตระกูลขนุนางชนชั้นสูง และตอ้งมีหนังสือแนะน าส าหรับการเขา้สอบราชส านัก 
ท่ีตอ้งไดรั้บการเสนอช่ือในหนังสือแนะน าโดยขุนนางขั้นท่ีห้าหรือขุนนางท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าของราชส านัก 

  

บิดามารดาของ จา้วเฉิน ไดด้่วนตายจาก ปัจจุบนัมีเพียง ฝู่ ป๋อ ท่ีคอยอยู่เคียงขา้งดูแลเขาแค่คนเดียว 

  

แมว้่าครอบครัวของเขาจะมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดี แต่การจะไดรั้บหนังสือแนะน าจากขุนนางขั้นท่ี 5 ขึ้นไป นับเป็นความฝันลมๆ แลง้ๆ 

  

จา้วเฉิน เขา้ใจตรงจุดน้ีดี ดงันั้นเขาจึงออกจากบา้นเกิดของเขาท่ีเขตหลานเถียน และซ้ือท่ีดินผืนเล็ก ๆ ในย่านถนนผิงคงัฟางของเมืองฉางอนั และเปิด
โรงเตี๊ยม 

  

ไม่เพียงแต่มนัจะเป็นศูนยร์วมแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรตา้ถงัเท่านั้น มนัยงัรวมไปถึงการมองหาเส้นทางด ารงชีวิตให้กบัตนเองอีกดว้ย 

  

"ต๊ิง ขอแสดงความยินดีกบัผูค้วบคุม คะแนนการคดัลายมือ*1 ทกัษะการเขียนอกัษรถึงขีดจ ากดัและไม่สามารถอพัเกรดได ้คุณไดร้ับค่าประสบการณ์ 
0 คะแนน... " 

  

เมื่อไดยิ้นเสียงของระบบดงัขึ้น ท่าทางการแสดงออกของ จา้วเฉิน ก็ดูเงียบสงบ 

  

เขาไม่ไดต้ าหนิระบบ ท่ีไม่ไดใ้ห้ทกัษะการแพทยร์ักษาตนเอง 

  



เน่ืองจากไม่สามารถผ่านประตูบานแรกในตอนน้ีได ้จึงไม่อาจกา้วสู่ประตูบานท่ีสอง 

  

โชคดีท่ีในปีน้ี จา้วเฉินได้เคลื่อนไหวออกแรงอย่างระมดัระวงั ท าให้อาการดีกว่าช่วงแรกๆ มากนัก 

  

ทว่าส่ิงท่ีท าให้ จา้วเฉิน ค่อนขา้งสงสัยก็คือโรคหอบหืด เพราะส่วนใหญ่มนัจะมาจากการถ่ายทอดพนัธุกรรม 

  

จากค าบอกเล่าของขา้รับใชเ้ฒ่า ฝู่ ป๋อ ท่ีดูแลเขาจนเติบใหญ่ได้บอกว่า 

  

บิดามารดาของ จา้วเฉิน ไม่มีผูใ้ดเป็นโรคหอบหืด 

  

แลว้โรคหอบหืดน้ีมาจากไหน? 

  

จา้วเฉิน จึงไม่เขา้ใจ และท าไดเ้พียงโทษตวัเองท่ีโชคร้ายดวงซวย 

  

ฝู่ ป๋อ ท่ีอยู่ขา้งๆ เขาได้ช่วยน าอกัษรท่ีหมึกแห้งแลว้ไปแขวนไวบ้นผนัง ระหว่างท่ีสีหน้าของเขาเป่ียมไปดว้ยความสุข 

  

ความสามารถในการเขียนอกัษรของนายน้อยนั้นยอดเย่ียมมาก เช่ือว่าในอนาคตเขาตอ้งโดดเด่นอย่างแน่นอน 

  

“น่ีใกลจ้ะยามเท่ียงแลว้ ท่านอยากกินอะไร” ฝู่ ป๋อถามดว้ยรอยย้ิม 

  

"หมูตุ๋น อย่าลืมใส่สุราลงในหมอ้ ตม้ไวส้ักพกัเพ่ือก าจดักลิ่นของเน้ือหมู ... " 

  



"คุณชาย ท่านหมอบอกว่าท่านควรกินอาหารเบา ๆ แต่เน้ือน่ี... " ฝู่ ป๋อ มองไปยงั จา้วเฉิน ดว้ยความวิตกกงัวล 

  

ร่างกายของ จา้วเฉิน เจ็บป่วย ทางท่ีดีท่ีสุดคือหลีกเลี่ยงการกินของท่ีมีไขมนัจ านวนมาก 

  

ลุงฝู่  คอยดูแลจา้วเฉินมาตั้งแต่เล็กจนโต เขาย่อมห่วงใยจา้วเฉินอย่างแทจ้ริง 

  

ดงันั้นเป็นธรรมดาท่ีเขาจะกงัวลเร่ืองสุขภาพร่างกายของ จา้วเฉิน 

  

"ลุงฝู่  ขา้ขอแค่คร้ังเดียว ... " จา้วเฉิน กล่าวดว้ยรอยย้ิม 

  

"เฮอ้" ฝู่ ป๋อ ถอนหายใจแลว้หันกลบัไปทางครัวดา้นหลงั 

  

... 

  

นอกโรงเตี๊ยมปรากฏร่างสองร่าง 

  

เมื่อพวกเขาสองคนมองเห็นป้าย "โรงเต๊ียมหวา้งโย่ว" เบ้ืองหน้า ก็ไม่สามารถละสายตาไปจากมนัได้ 

  

ทนัใดนั้นชายวยักลางคน คนหน่ึงในชุดผา้ไหมก็เอ่ยว่า "ท่ีปรึกษา คิดว่าอกัษรน้ีเป็นอย่างไร? " 

  

“เป็นอกัษรท่ีวิเศษมาก! แมแ้ต่เฉินก็ยงัมิอาจเทียบเคียงได!้” จ่างซุนอู๋จี้ ท่ีอยู่ขา้งๆ ส่ายหัว ใบหน้าของเขายามน้ีเต็มไปดว้ยความประหลาดใจ 

  



ในฐานะท่ีเป็นอคัรมหาเสนาบดีท่ีปรึกษา แห่งตา้ถงั จ่างซุนอู๋จี้ไดช่้วยเหลือจกัรพรรดิหลี่ซือหมินในการบริหารปกครองและเขาไดเ้ห็นป้ายอกัษร
มากกว่าหลายหมื่นชุด 

  

แต่ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์บณัฑิต หรือขุนนางใหญ่ ก็ไม่มีผูใ้ดมีความสามารถในการเขียนอกัษรเช่นน้ีได้ 

  

อกัษรบนแผ่นป้ายท่ีเสมือนมงักรเหินทะยาน แมก้ระทัง่ หลี่ซือหมิน ก็มิเคยเห็นท่ีใดมาก่อน 

  

ยามน้ีเขาเกิดอาการหุนหันพลนัแล่นและตอ้งการท่ีจะถอดป้ายน้ี แลว้น ากลบัไปท่ีพระราชวงัเพ่ือคดัลอกเก็บเอาไว  ้

  

น่ีเป็นประสบการณ์คร้ังแรกนับตั้งแต่ออกจากวงั ท่ีไดเ้ห็นลายลกัษณ์อกัษรท่ียอดเย่ียมเช่นน้ี 

  

ท าให้ หลี่ซือหมิน อดมิไดท่ี้จะเร่ิมสงสัยเกี่ยวกบัตวัตนเจา้ของลายมือผูท่ี้เขียนอกัษรเหล่าน้ีขึ้นมา 

  

"ไปกบัเรา ตามหาบณัฑิตผูน้ี้! " หลี่ซือหมิน กล่าว 

  

ในความคิดของหลี่ซือหมิน เช่ือว่าในโรงเตี๊ยมจะตอ้งมีบณัฑิตท่ีเก่งกาจ 

  

มิฉะนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีจะมีลายมือเช่นน้ี 

  

จ่างซุนอู๋จี้ เปิดประตู และปล่อยให้หลี่ซือหมินเดินน าเขา้ไปก่อน 

  

เมื่อเขา้มาภายในโรงเตี๊ยมกลบัมิพบเจอผูใ้ด 

  



มีเพียงโต๊ะไมส้ามถึงส่ีตวัและมา้นั่งเพียงไม่กี่ตวั แมว้่าท่ีน่ีจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้น 

  

บนผนังมีป้ายอกัษรและภาพวาดใส่กรอบหลายช้ินแขวนอยู่ แต่ละช้ินงานลว้นมีความอศัจรรยเ์กินบรรยาย 

  

บนป้ายไมท่ี้แขวนอยู่เหนือโต๊ะคิดเงิน มีลายมือเดียวกนักบัป้ายช่ือร้านท่ีแขวนอยู่ดา้นนอก 

  

"ลองเขา้ไปดา้นใน! "หลี่ซือหมินกล่าวขึ้น ยามน้ีเขาปักใจเช่ือแลว้ว่า บณัฑิต จะตอ้งอยู่ในโรงเต๊ียมแห่งน้ี 

  

พวกเขาทั้งสองยงัคงเดินหน้าต่อไป กระทัง่เดินไปถึงลานสนามดา้นหลงัโรงเต๊ียม ก่อนจะเห็นหนุ่มน้อยวยัเยาวแ์ต่งตวัธรรมดาก าลงักม้หน้าเชยชม
ตน้ไมด้อกไมภ้ายในสวน 

  

ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ทนัไดส้ังเกต การมาถึงของทั้งสองคน 

  

หลี่ซือหมินเหลือบมอง ขณะท่ีรู้สึกว่าชายหนุ่มตรงหน้าดูค่อนขา้งคุน้เคย ท าให้เขาย่ิงอยากจะเขา้ไปมองใกล ้ๆ ระหว่างนั้นความอยากรู้อยากเห็นก็
ปรากฏบนใบหน้าท่ีเรียบเฉยของเขา: "เด็กคนน้ีเป็นผูใ้ด? " 

  

จ่างซุนอู๋จี้กา้วไปขา้งหน้าสองกา้ว ก่อนท่ีเขาจะเดินไปถึงตวั จา้วเฉิน ขาเขาก็หยุดชะงกั 

  

ทนัใดนั้นสีหน้าเขาก็เต็มไปดว้ยความตกใจ พลางขย้ีตาดว้ยความไม่อยากเช่ือ 

  

เด็กคนน้ี หมายความว่าอย่างไร... 

  

เหตุใดเขาถึงดูคลา้ยกบัองค์จกัรพรรดิคร้ันท่ียงัทรงพระเยาว?์ 



  

หัวใจจ่างซุนอู๋จี้ เตน้รัว 

  

หากจะมีความแตกต่าง ก็มีตรงท่ีเด็กหนุ่มคนน้ีดูน่ิงสงบสยบความเคลื่อนไหว ส่วนองค์จกัรพรรดิในตอนนั้น ดูคมในฝัก 

  

'เทพเซียนช่วยดว้ย! ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ขา้ไม่เห็นจะเคยไดย้ินว่าฝ่าบาทจะทรงมีสตรีนางอื่นมาก่อน! ' จ่างซุนอู๋จี้  เหลือบมองหลี่ซือหมินอย่าง
ระมดัระวงั พลางครุ่นคิดอยู่ในหัว 

  

  

 


