
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre ��������������� 16.indd   1 14/2/2561 BE   14:02



สยบฟ้าพิชิตปฐพี 16
Mao Ni เขียน  มดแดง แปล

Volume 16
All rights reserved
Original story and characters created and copyright © Author: 
猫腻 Mao Ni
Originally published in China by Shanghai Xuanting Entertainment 
Information Technology Co., Ltd. (www.qidian.com)
Thai edition rights under license granted by Shanghai Xuanting 
Entertainment Information Technology Co., Ltd. (www.qidian.com)
Thai translation copyright © 2018 Jamsai Publishing Co., Ltd.
Thai edition arranged through Pelican Media Agency Ltd., Taiwan

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2187-3
 
ภาพประกอบปก      東方月

จัดพิมพ์โดย 
 สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@enter-books.com
 เว็บไซต์ www.enter-books.com

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  229  บาท

《将夜》Jiang Ye

Pre ��������������� 16.indd   2 14/2/2561 BE   12:36



คำ�นำ�

ข่าวคราวเงียบหายไปสิบกว่าเล่ม บทจะมีความเคลื่อนไหวที ข่าวท่ี 

ได้รับก็ดันไม่สู้จะดี ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรากำาลังพูดถึงมัจฉากระโดดพ้นวารี... 

เฉาเสีย่วซู่

มาตามดูกันต่อว่าในเล่มน้ีจะมีเบาะแสร่องรอยของพ่ีรองเฉาเพ่ิมข้ึน 

หรอืไม่ คนอยู่ทีไ่หน เหลอืไว้ให้ดตู่างหน้าแค่กระบีป่ระจำาตวั เทพกระบีห่ล่ิวไป๋

จะจัดการอย่างไรต่อไป เมื่อน้องชายแท้ๆ ของตัวเองถูกอาหนิงสุดโหดทำาเอา

ตาบอดไปซะแล้ว

แอบกระซิบบอกอีกนิดว่าฟากองค์ชายหลงชิ่งกับผู้งมงายยุทธ์ก็มีความ

เคลือ่นไหวท่ีน่าสนใจด้วยนะ เล่มสบิหกนีม้ทีเีด็ดอยู่เยอะเชยีวล่ะ ห้ามอ่านข้าม

เดด็ขาด!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นคำาว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni
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จากใจนักแปล

สวัสดค่ีะนกัอ่าน หายหน้ากันไปนานหลงัจากกระบีเ่ทพสงัหารจบ คราวนี้ 

มนิียายแนวกำาลงัภายในแฟนตาซย้ีอนยุคมาเสนอค่ะ 

นิยายเรื่องนี้ดำาเนินเรื่องขึ้นในแคว้นต้าถัง ซึ่งผู้เขียนใช้ข้อมูลบางอย่าง

ของราชวงศ์ถังของจีนมาอ้างอิงเพ่ือให้ง่ายต่อการดำาเนินเรื่องอย่างเช่น 

ตำาแหน่งขุนนาง เป็นยุคที่เทิดทูนยกย่องผู้ฝึกฌานว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจ

สามารถดุจเทพเจ้า ตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่มีชีวิตตำ่าต้อย ไม่มีคุณสมบัติใน

การฝึกฌาน แต่อาศัยความเด็ดเด่ียวแน่วแน่และมันสมองระดับอัจฉริยะของ

ภพก่อน รวมถึงโชคชะตาเข้าขั้นปาฏิหาริย์ไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุด 

ผู ้แปลมีความเห็นว ่าผู ้ เขียนมีความรู ้ ลึกซึ้ง ท้ังด ้านปรัชญาและ

ประวัตศิาสตร์ สามารถถ่ายทอดผ่านตัวหนังสอืได้อย่างมอีรรถรส ส่วนตวัละคร

แต่ละตัวก็มีจุดเด่นน่าสนใจ อ่านแล้วให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ บทบู๊

เร้าใจ นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอดแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะ จึงอยากนำาเสนอให้

เพื่อนๆ ได้อ่าน หวังว่าจะถูกคอนักอ่านทุกคนนะคะ 

คารวะจากใจ 

มดแดง
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Mao Ni 7

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาลืมตามองผ่านม่านไปยังสตรีที ่

ก้มศีรษะคุกเข่าอยู่ตรงหน้า ผ่านไปอึดใจหนึ่งค่อยกล่าวว่า

"แม้ตอนน้ีเจ้าแทบจะเป็นเศษสวะทีใ่ช้การไม่ได้แล้ว แต่ข้าหวังว่า

สายตาของเจ้ายงัเฉยีบคมอยู่"

น�้าเสียงมันแหบพร่า ในความเฉ่ือยชาเนิบนาบแฝงกล่ินอาย 

ความดุร้ายอ�ามหิตอันทรงพลังจนม่านไข่มุกท่ีแขวนอยู่ตรงหน้าถึงกับ

ส่ายไหวเกิดเป็นเสียงดังติงตังสะท้อนไปท่ัวตัววิหาร ดั่งเสียงสายฝน

กระหน�่าใส่ชามกระเบื้องท่ีว่างเปล่า

เย่ียหงอว๋ียังคงนัง่อย่างสงบนิง่ มไิด้สะดุง้สะเทือนไปกับแรงกดดัน

คุกคามที่แผ่ออกจากบุรุษบนบัลลังก์ นางแค่ก้มหน้าลงต�่าอีกหน่อย 

เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมให้มากยิ่งขึ้น

ผู้คุ้มกฎคนหนึ่งเดินออกจากหลังม่าน ย้ิมปลอบใจก่อนประคอง

ม้วนกระดาษแผ่นหนึ่งย่ืนส่งให้ เย่ียหงอว๋ีรับมาอ่านท้ังที่ยังคุกเข่าอยู่ 

อ่านจบก็เข้าสู่ภวังค์ความคิด 

บทที่ 1

บุรุษที่ล่อหลอกมิได้
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 16

รายงานฉบับน้ีถูกส่งผ่านเส้นทางเดินสารลับกลับมายังซีหลิง 

อย่างรีบด่วนโดยคณะทูตของอาศรมเทพท่ีไปเยือนต้าถัง ผู้เขียนคือ 

เฉิงลี่เสวี่ยหัวหน้าหน่วยโองการฟ้า เนื้อหาบอกเล่าถึงการต่อสู้ระหว่าง

หนิงเชวียกับหลิ่วอี้ชิงที่หน้าประตูข้างของสถานศึกษาอย่างละเอียด 

โดยเน้นถึงวิชาเทพที่ปรากฏอยู่ในดาบเดียวของหนิงเชวียเป็นส�าคัญ

"เจ้าเคยประมอืกับคนผูน้ี้มาก่อน อ่านแล้วมคีวามคดิเห็นอย่างไร

บ้าง"

น�้าเสียงแหบกระด้างของต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาดังขึ้นอีกครั้ง 

เย่ียหงอว๋ีตอบ

"ความก้าวหน้าในการฝึกฌานของมันไปไกลและรวดเร็วเกิน

ความคาดหมายของข้าไปแล้ว ส่วนเรื่องวิชาเทพนั้น...ข้าคิดว่า 

แค่เหมือนกันทางลักษณะภายนอกเท่าน้ัน เพราะดูจากรายละเอียด 

ที่เขียนมา แสงเจิดจรัสของเฮ่าเทียนน่าจะปะทุออกมาจากตัวดาบ มิใช่

ถูกดึงมาจากธรรมชาติ"

ภายในวิหารเงียบกริบ เพราะการคาดเดาของเย่ียหงอว๋ีชี้ไปยัง 

ข้อเทจ็จรงิทีน่่าต่ืนตระหนกข้อหน่ึง มทิราบผ่านไปนานเท่าใด จงึมเีสยีง

ถามขึน้

"เจ้าแน่ใจหรือ"

เย่ียหงอว๋ีตอบ

"แม้หนิงเชวียคล้ายกับจะเป็นวิชาเทพเหมือนเคอเซียนเซิง 

ในสมัยนั้น แต่การท่ีสาวใช้ของมันคารวะจ้าวบัลลังก์แสงสว่างเป็น

อาจารย์ก็สามารถหักล้างข้อสงสัยท่ีทุกคนกลัวได้ หรือต่อให้ยัง 

เคลือบแคลงสงสัย หากไม่มีหลักฐานก็ยากที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันจะ 

กลายเป็นเคอเซียนเซิงคนต่อไป"
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Mao Ni 9

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษามองนางด้วยสีหน้าไร้ความรู ้สึก 

ก่อนถามข้ึนว่า

"เจ้าสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่"

เย่ียหงอว๋ีตอบเสียงราบเรียบ

"ก่อนหน้าน้ีได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้"

เห็นนางตอบอย่างไม่น�าพา โทสะก็พุ่งขึ้นมาจนแน่นหน้าอก  

มันถามเสียงเดือดดาล

"เช่นนั้นเจ้ายังจะมีประโยชน์อะไรอีกเล่า"

เย่ียหงอว๋ีตอบ

"อย่างน้อยก็ยังมีสายตาท่ีเฉียบคม"

เสียงไอโขลกๆ ดังขึ้นทันที  ผ ่านไปพักใหญ่ ต ้าเสินกวน 

หน่วยพิพากษาจึงหยุดไอ กล่าวว่า

"ร่างของเจ้าถูกมารเฒ่าเหลียนเซิงท�าให้สกปรกไปแล้ว การเลือก

เก็บตัวฝึกฌานอยู่แต่ในห้องศิลานับเป็นการตัดสินใจท่ีไม่เลว ดังน้ัน 

นับจากนี้ไปเจ้าไม่ต้องยุ่งกับงานในหน่วยแล้ว"

เย่ียหงอวีม๋หีรอืจะฟังไม่เข้าใจ ค�าพูดส้ันๆ ง่ายๆ น้ีเท่ากับเป็นการ

ถอดถอนนางออกจากต�าแหน่งหวัหน้าใหญ่ของหน่วยพิพากษา อนัทีจ่รงิ

หลงักลบัจากทุง่ร้าง นางก็เร้นกายอยู่แต่ในห้องศลิามาตลอด น้อยครัง้ 

ท่ีจะสนใจดูแลงานในหน่วย ทว่าไม่สนใจกับการถูกถอดถอนเป็น 

คนละเรื่องกัน 

บัดนี้พลังฌานของนางเสื่อมถอยอย่างหนัก ด่านฌานถดถอยลง

เรื่อยๆ จนมาถึงด่านสู่พิสดารข้ันกลาง และไม่แน่ว่าอาจจะถดถอยลง 

ต่อก็ได้ หากแม้แต่ต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยพิพากษาก็ยังรกัษาเอาไว้ไม่ได้ 

เช่นนั้นบรรดาคนที่ไม่พอใจนางอาจจะไม่แสดงอาการเย้ยหยันดูแคลน

Page ��������������� 16.indd   9 15/2/2561 BE   13:52



10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 16

เพียงแค่สายตาอกีต่อไป  

เห็นเย่ียหงอว๋ีมิได้โต้แย้งอันใด ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาก็ 

เอนหลังพิงพนักอย่างอ่อนล้า ดวงตาลุ่มลึกเปล่งประกายเหน่ือยหน่าย

และเย้ยหยันขึน้วูบ

ผู้ย่ิงใหญ่แห่งอาศรมเทพที่น่ังอยู่บนยอดเมฆอย่างมัน มีหรือ 

จะปล่อยให้ใครหน้าไหนมาวางท่าหย่ิงผยองไม่ยอมคุกเข่าก้มศีรษะให้  

ทว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เพราะพรสวรรค์บวกกับความชื่นชมและ 

การให้ความส�าคัญท่ีเจ้านิกายมีต่อนาง รวมถึงความจริงท่ีว่านางยังมี

คนผู้นั้นของอารามจือโส่วคอยหนุนหลังอยู่อีกคน มันจึงต้องท�าใจ 

มองข้าม แต่ในเมื่อตอนน้ีนางไม่มีคุณสมบัติพอที่จะหย่ิงผยองใส่ใคร 

ได้อกี เช่นน้ันก็จงกลบัไปท�าตัวสงบเสงีย่มอยู่ในท่ีในทางของตวัเองเถอะ

"เก่ียวกับเรื่องนี้ข้าได้เขียนจดหมายส่งไปที่อารามแล้ว พ่ีชายเจ้า 

ยังกล่าวขอบคณุมา"

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษามองสีหน้านางขณะกล่าวค�าพูดที่รู้ว่า

จะบดขย้ีจิตใจของนางจนแหลกกระจุย 

เป็นไปตามคาด ใบหน้าเยี่ยหงอวี๋สลดลงทันควัน ไม่เพียงเนื้อตัว 

สั่นสะท้าน แววตาที่เคยแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวยามนี้

กลับคล้ายไข่ไก่ที่ถูกคนกะเทาะเปลือก เผยให้เห็นภายในท่ีอ่อนนุ่ม

บอบบาง 

มิทราบผ่านไปนานเท่าใด นางจึงค่อยตื่นขึ้นจากภวังค์ ย้ิมรับ

อย่างขมข่ืน ก้มศีรษะคารวะจนแทบติดพ้ืน กล่าวเสียงเบา

"หลายปีมานี้ ล้วนได้ท่านจ้าวบัลลังก์คอยปกป้องคุ้มครอง ศิษย์ 

จงึมวัีนน้ีได้ ศษิย์ขอกราบคารวะในพระคณุอันย่ิงใหญ่"

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาขมวดคิ้ว จู่ๆ ก็นึกสังหรณ์ใจว่าตัวเอง
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Mao Ni 11

ใช่ท�าการวู่วามไปหน่อยหรอืไม่ มนัรูส้กึว่ารอยย้ิมขมขืน่กับค�าพูดทีฟั่งดู

เจ็บช�้าสิ้นหวังของนางคล้ายซุกซ่อนบางอย่างเอาไว้

เย่ียหงอว๋ีลุกขึ้นยืนช้าๆ ก่อนจะจากไปนางเงยหน้ามองอีกฝ่าย

แล้วกล่าวเสียงเบาว่า

"เรือ่งระหว่างศาลากระบีกั่บสถานศกึษา ศษิย์เหน็ว่าหน่วยพิพากษา

มคิวรสอดมอืเข้าไปยุ่งเก่ียว ถึงแม้ว่าตอนน้ีจะสายเกินไปแล้วก็ตาม"

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาไออย่างเจ็บปวดขึ้นมาอีกครั้ง พอ 

พักหายใจได้ก็ตวาดเสียงเกรี้ยวกราด

"ด่านฌานลดต�่าลงยังไม่นับเป็นไรได้ แต่การท่ีมรรคจิตของเจ้า

เปลี่ยนเป็นมีแต่ความขลาดเขลา น่ีสิจึงน่าอับอายอย่างแท้จริง  

อาศรมเทพแห่งซีหลิงบัญชาการไปทั่วหล้า ส่วนหน่วยพิพากษาเราก็

ด�าเนินการตามค�าสอนและบทบัญญัติของนิกาย ใครหน้าไหนจะกล้า

มาตั้งค�าถามกับพวกเรา"

เย่ียหงอว๋ีไม่กล่าวอะไรอีก เดินจากวิหารสีด�าไปเงียบๆ ขณะ 

ยืนอยู่บนบันไดข้ันสูงสุดมองท่ีนาและบ้านเรือนที่อยู่ต�่าลงไปเบื้องล่าง 

ก็ถอนใจร�าพึงขึ้นมาว่า

"จะมีคนตายอีกแล้ว"

ผู้คุ้มกฎทีย่ื่นม้วนกระดาษให้นางเมือ่ครูน่ีเ้ดนิตามมาส่งถึงด้านนอก 

ได้ยินดงัน้ันก็อดถอนใจตามมไิด้ กล่าวเบาๆ ว่า

"ท่านจ้าวบัลลังก์หมู่น้ีเป็นหวัดอยู่บ่อยครั้ง และยังไออย่างหนัก 

จึงมักหงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย ขอให้หัวหน้าหน่วยอย่าได้น�ามาใส่ใจ  

ส่วนเรื่องในศาลากระบี่ ผู้ท่ีสมควรตายก็ต้องตาย"

เป็นถึงต้าเสนิกวนทีน่่ากลวัท่ีสดุของอาศรมเทพ ด่านฌานบรรลถึุง

ข้ันสงูสดุของด่านรูช้ะตาไปนานแล้ว วันท้ังวนัประทับน่ังอยู่บนยอดเมฆ 
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 16

เห็นมนุษย์ทุกคนด่ังมดปลวก คนระดับนี้ปกติไม่มีทางท่ีโรคภัยจะมา 

กล�า้กราย แล้วจะเป็นหวัดได้อย่างไร 

ห่างออกไปมผีูคุ้ม้กฎหลายคนก�าลงัส่งสายตาดแูคลนแกมสมเพช

มา เย่ียหงอว๋ีมองก่อนกล่าวเสียงเบาคล้ายก�าลังพูดกับตัวเอง

"ถูกจ้าวบัลลังก์แสงสว่างท�าร้ายบาดเจ็บ จะรักษาให้หายด ี

ย่อมมิใช่เรื่องง่าย"

ภายในอาศรมเทพแห่งซีหลิง เบื้องล่างเจ้านิกายมีจ้าวบัลลังก์

สามคน ไม่ว่าผู้ท่ีน่ังอยู่บนบัลลังก์จะชราลง เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ 

หรือถูกกักขัง ขอเพียงพวกมันยังมีชีวิตอยู่ ต�าแหน่งต้าเสินกวนท่ีได้รับ

การกราบไหว้บชูาอย่างสงูสดุจากสานุศษิย์เฮ่าเทยีนนบัล้านๆ ในแผ่นดนิ

ก็จะคงอยู่กับพวกมันตลอดไป  

ปีที่แล้ว ต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างซึ่งถูกขังอยู่ในศาลามืดนาน 

สิบกว่าปีได้ทรยศต่อนิกาย ท�าลายท่ีคุมขังแล้วหลบหนีไป หลังจากน้ัน 

ก็ต่อสู ้ กับเหยียนเซ่อต้าซือบนภูเขานิรนามจนตายตกไปตามกัน 

ต�าแหน่งจ้าวบัลลังก์จึงว่างลงท่ีหน่ึง 

ด้วยเกรงว่าศรัทธาของเหล่าสานุศิษย์จะสร่างซาหรือขาดหาย 

อาศรมเทพจึงมิอาจปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ด�าเนินต่อไป ดังนั้น 

เมื่อรู้ว่าต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างได้ทิ้งผู้สืบทอดไว้คนหน่ึง จึงไม่รีรอ

ที่จะรับผู้สืบทอดคนนั้นกลับซีหลิงทันที

เร่ืองผูส้บืทอดคนใหม่นียั้งถูกเก็บเป็นความลับ มไิด้มกีารประกาศ

อย่างเป็นทางการ คิดว่าหากคนภายนอกล่วงรู้คงต้องเกิดความงุนงง

สงสัย เพราะเหตุใดจ้าวบัลลังก์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนทรยศ น�าความ 

เสื่อมเสียครั้งใหญ่มาสู่อาศรมเทพ ผู้สืบทอดของมันกลับยังได้รับการ
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ยอมรบัเชดิชจูากคนในอาศรมเทพให้ด�ารงต�าแหน่งจ้าวบลัลังก์แสงสว่าง

คนต่อไป

ทว่าส�าหรับคนในอาศรมเทพ นี่กลับเป็นเรื่องถูกต้องตามท�านอง

คลองธรรม เพราะการสืบทอดบัลลังก์ทั้งสามของเขาเถาซานมิได ้

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้านิกายหรือต้าเสินกวน แต่ข้ึนอยู ่กับ 

การตัดสินใจของเฮ่าเทียน และเพราะสาเหตุนี้  แม้ต ้าเสินกวน 

หน่วยแสงสว่างจะทรยศต่อนิกาย ก็ยังได้รับการเคารพเทิดทูนให้ด�ารง

อยู่ในต�าแหน่งเดิม 

นับแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน การสืบทอดบัลลังก์ทั้งสาม 

ต่างเป็นไปตามวิถีใครวิถีมัน 

ของหน่วยพิพากษา เฮ่าเทียนคัดเลือกผ่านการตัดสินท่ีพลังและ

ความสามารถ

ของหน่วยโองการฟ้า เฮ่าเทียนคัดเลือกผ่านค�าท�านาย

ของหน่วยแสงสว่าง เฮ่าเทียนคัดเลือกผ่านการสืบทอด

ก่อนจากโลกน้ีไป ไม่น่าเชื่อว่าต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างจะ 

ค้นพบผู้สืบทอดของตัวเองในเมืองฉางอัน นี่ต้องเป็นความตั้งใจของ 

เฮ่าเทียนอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่คนผู้นั้นจะไม่ได้เป็น 

ต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างคนต่อไป

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังได้รับสารจากทางหนานไห่ เจ้านิกาย 

และจ้าวบัลลังก์โองการฟ้าก็ย่ิงมีความมั่นใจ ส่งคณะทูตออกไปรับ 

โดยปราศจากความลังเล 

บัดน้ีบัลลังก์หน่วยแสงสว่างก�าลังรอคอยการมาของเจ้านาย 

คนใหม่ของมัน
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ซอยสี่สิบเจ็ด ภายในร้านเหล่าป่ีไจ หนิงเชวียน่ังมองเฉิงล่ีเสว่ีย 

อย่างเงียบงัน  

มันเคยพบกับหัวหน้าหน่วยโองการฟ้าคนนี้มาก่อน ตอนอยู ่ 

ในอาณาเขตของราชส�านักเผ่าจั่วจั้ง เฉิงลี่เสวี่ยได้แสดงออกถึงความ

สุขุมเยือกเย็นและยุติธรรมในการจัดการความขัดแย้งระหว่างมันกับ 

ชวีนีหม่าต้ี ทิ้งความประทับใจท่ีดีไว้ให้ ทว่าวันน้ีพอเห็นใบหน้าที่ยังดู

อ่อนเยาว์กับผมขาวเป็นสีเงินยวงของอีกฝ่าย หนิงเชวียกลับรู้สึกอึดอัด 

ไม่สบายใจเป็นอย่างย่ิง

ทัง้นีเ้พราะท่าทีท่ีเฉงิลีเ่สว่ียแสดงออกเตม็ไปด้วยความจรงิใจและ

อ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะตอนซังซังยกน�้าชามาให้ 

บุคคลท่ีมีความส�าคัญของอาศรมเทพแห่งซีหลิงอย่างเฉิงลี่เสวี่ยถึงกับ

ท�าท่าพินอบพิเทาจนหนิงเชวียแทบเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นบุตรระหว่าง

มันกับซังซังท่ีจะมีขึ้นในอนาคต

หนิงเชวียยกถ้วยชาข้ึนกล่าวว่า

"ข้าตระหนักดีถึงความล�าบากใจของพวกเจ้า แต่ข้าไม่สามารถ

รับปากอะไรได้จริงๆ"

เฉิงลี่เสวี่ยขมวดคิ้ว

"แม้หลายปีมานี้อาศรมเทพกับสถานศึกษาจะเกิดความเข้าใจผิด

กันอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงให้ความเคารพซึ่งกันและกัน"

หนิงเชวียรีบกล่าว

"ข้าเองก็เคารพนิกายเฮ่าเทียนเป็นอย่างย่ิง"

เฉิงลี่เสวี่ยถอนใจยาว

"วันหน้าศษิย์น้องซงัซงัจะต้องด�ารงต�าแหน่งจ้าวบลัลงัก์แสงสว่าง 

สานุศิษย์นับล้านๆ รวมทั้งตัวข้าล้วนต้องคุกเข่าคารวะให้นาง มิกล้า 
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มองหรือสนทนากับนางหากนางไม่อนุญาต ทว่าเซียนเซิงสิบสาม 

เจ้ากลับให้นางมาปูเตียงพับผ้าห่มยกน�้าชาอยู่ท่ีน่ี เช่นนี้แล้วความ 

เคารพนิกายเฮ่าเทียนของเจ้าอยู่ท่ีใดกันเล่า"

ได้ยินค�าต�าหนิ หนิงเชวียก็มองไปทางหลังบ้านดูซังซังท่ีก�าลัง 

ก่อไฟหุงข้าว เงียบไปเป็นครู่ค่อยกล่าวว่า

"พูดตรงๆ จนถึงบัดน้ีข้าก็ยังรู้สึกว่าเรื่องน้ีช่างไร้สาระสิ้นดี ข้า 

เลี้ยงนางมาตั้งแต่นางยังเป็นทารก รู ้ว่านางมีความสามารถพิเศษ 

อยู่ในตัว แต่คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าจะพิเศษจนสามารถท�าให้อาศรมเทพ 

สั่นสะเทือนได้"

เฉิงลี่เสวี่ยกล่าว

"แม้ศษิย์น้องซงัซงัจะเป็นคนธรรมดา แต่นบัจากวินาทท่ีีเฮ่าเทียน

เลือกนางผ่านมือของจ้าวบัลลังก์แสงสว่าง นางก็ไม่ใช่คนธรรมดา 

อีกต่อไป และพวกข้าก็ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน 

โดยการรับตัวนางกลับอาศรมเทพให้ได้"

"ข้าไม่ชอบน�้าเสียงเช่นนี้ รวมถึงค�าว่าจะต้องให้ได้"

หนิงเชวียมองถ้วยชาในมือก่อนกล่าวต่อ

"เพราะน่ันท�าให้ข้ารู้สึกว่าก�าลังถูกข่มขู่"

เฉิงลี่เสวี่ยฟังออกถึงน�้าเสียงที่เริ่มจะแข็งกร้าวจึงกล่าวว่า

"หากเจ้าลองมองจากอีกแง่มุมหนึ่งก็จะเข้าใจ"

หนิงเชวียจิบชาท่ีเย็นชืดไปแล้ว ถามเสียงเยาะ

"ในเมื่อพวกเจ้าพูดจาเช่นนี้ แล้วจะให้ข้าเข้าใจว่าอย่างไร หาก 

ข้าไม่เห็นด้วย พวกเจ้าจะยอมรามือแต่โดยดีหรือ"

เฉิงลี่เสวี่ยส่ายหน้า

"บัลลังก์แสงสว่างจะถูกปล่อยให้ว่างไปตลอดปีตลอดชาติไม่ได้"
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หนิงเชวียวางถ้วยชาลง จ้องตาอีกฝ่ายเขม็ง

"หากข้ายืนกรานไม่เห็นด้วย อาศรมเทพจะท�าอย่างไร"

เฉิงลี่เสวี่ยรับรู ้ได้ถึงความเด็ดเดี่ยวในน�้าเสียงของอีกฝ่าย จึง 

เงียบไปก่อนฝืนย้ิม 

"เจ้าน่าจะเข้าใจ ส�าหรบันกิายเฮ่าเทียนและอาศรมเทพแห่งซหีลงิ 

จ้าวบลัลงัก์แสงสว่างหมายถึงอะไร"

"ข้าไม่เข้าใจ"

หนิงเชวียตอบพาลๆ ก่อนย้อนถาม

"หรือต้องสู้รบเพ่ือแย่งคน"

เฉิงลี่เสวี่ยจ้องตากลับ ตอบเสียงราบเรียบ

"หากผู้สืบทอดของจ้าวบัลลังก์แสงสว่างยังระหกระเหินอยู่ท่ีอื่น 

ต่อให้ปฐพีน้ีต้องหลั่งโลหิตไปทุกหย่อมหญ้า อาศรมเทพก็จะไม่ลังเล 

ที่จะท�าทุกวิถีทางเพ่ือน�าตัวนางกลับไปซีหลิงให้ได้"

หนิงเชวียกล่าวเสียงเย็น

"แต่ค�าว่าที่อ่ืนของเจ้าตอนนี้ก็คือเมืองฉางอัน คือข้างกายข้า"

เฉิงลี่เสวี่ยเงียบงันไปก่อนกล่าวว่า

"ดังน้ันพวกเราถึงได้มาเชิญศิษย์น้องซังซังอย่างไรเล่า"

"ค�าว่าเชิญค่อยน่าฟังหน่อย แต่ข้าอยากรู้นักว่าความตั้งใจของ

อาศรมเทพจะหนักแน่นมั่นคงแค่ไหน"

เฉิงลี่เสวี่ยขมวดคิ้ว 

"เจ้าอยากรู ้ว ่าอาศรมเทพจะประกาศสงครามกับต้าถังและ 

สถานศึกษาเพราะเรื่องน้ีหรือไม่อย่างน้ันหรือ แล้วเจ้าแน่ใจได้อย่างไร

ว่าต้าถังกับสถานศึกษาจะยอมเปิดศึกกับอาศรมเทพเพียงเพราะ 

เรื่องของศิษย์น้องซังซัง"
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หนงิเชวียนกึถึงมรสมุโลหิตทีเ่กิดขึน้ในเมอืงฉางอนัเมือ่สบิกว่าปีก่อน

กับแม่ทพัใหญ่ซย่าโหวทีต่อนนียั้งอยู่ดีกินดก็ีนิง่เงยีบไปนาน ก่อนส่ายหน้า

กล่าวว่า

"ต้าถังกับสถานศึกษาย่อมไม่เปิดศึกกับอาศรมเทพเพราะสาวใช้ 

คนหนึง่ แต่อย่าลมืว่าข้าเป็นใคร หากพวกเจ้าคิดจะบบีบงัคบัเอาตวันาง

ไปจากข้า ข้าสาบานได้เลยว่าต้าถังกับสถานศกึษาจะต้องถูกม้วนเข้ามา

ในความขัดแย้งน้ีอย่างแน่นอน"

เฉงิลีเ่สว่ียหน้าเครยีด ถงึตอนน้ีมนัรูแ้ล้วว่าฐานะของศษิย์น้องซงัซงั

ในใจของหนงิเชวียมใิช่เป็นเพียงแค่สาวใช้ทีอ่ยู่ร่วมกันมานานธรรมดาๆ 

คนหนึง่ เพ่ือนาง หนิงเชวียถึงกับต้ังใจท่ีจะปล่อยให้มรสุมโลหิตกวาดม้วน

กลนืกินชวิีตผูค้นไปท่ัวทุกแห่งหนโดยไม่น�าพา มนักล่าวประณามอย่าง

รนุแรง

"ต้าถังกับสถานศึกษาไยต้องท�าสงครามกับอาศรมเทพเพราะ

ความป่าเถ่ือนไร้เหตุผลของเจ้า หรือจอมปราชญ์กับโอรสสวรรค์ของ 

ต้าถังก็ไร้ซึ่งความละอายเช่นเดียวกันกับเจ้า ยอมให้เรื่องส่วนตัวของ

คนคนหนึ่งมาท�าให้แผ่นดินลุกเป็นไฟ"

แทนที่จะนึกละอาย หนิงเชวียกลับกล่าวย�้า

"เจ้าจะพูดอะไรก็พูดไป หากถึงวันน้ันจริงๆ ข้ามีวิธีการมากมาย

ที่จะดึงสถานศึกษากับต้าถังลงมาในน�้าคร�าด้วย"

ภายในร้านเหล่าป่ีไจเงียบสนิท ผ่านไปครู่หน่ึง เฉิงลี่เสว่ียค่อย

พยายามฝืนย้ิมอีกครั้ง กล่าวโน้มน้าวว่า

"ไฉนเจ้าถึงไม่นึกถึงเรื่องนี้ในด้านดีเล่า ศิษย์น้องซังซังมิได้ไป 

ซีหลิงเพ่ือเป็นนักโทษหรือเพ่ือไปรับความทุกข์ยากล�าบากอันใด  

ตรงกันข้าม นางจะได้รับการสั่งสอนชี้แนะอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์
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จากนิกายเฮ่าเทียน นางจะกลายเป็นจ้าวบัลลังก์แสงสว่างซึ่งเป็น 

ที่เคารพนับถือที่สุดบนเขาเถาซาน ไม่ว่าจะต่อต้าถัง ต่อสถานศึกษา 

หรือว่าต่อเจ้า เรื่องน้ีล้วนมีแต่ผลดีไม่มีผลร้าย เช่นน้ันพวกเราจะต้อง

ขัดแย้งกันไปท�าไม"

เป็นเพราะความเห็นแก่ตัวจริงๆ หรือ มันถึงต้องการให้ซังซัง

ตดิตามปรนนิบตัริบัใช้มนัไปตลอดชวีติ ไม่ต้องการให้นางไปอาศรมเทพ

แห่งซีหลิง ไม่ต้องการให้นางกลายเป็นจ้าวบัลลังก์แสงสว่าง?

หนิงเชวียมองใบชาในถ้วย ครุ ่นคิดอยู่นาน จึงค่อยเงยหน้า 

กล่าวว่า

"ให้เวลาข้าคิดอีกหน่อย"

เฉิงลี่เสวี่ยกล่าวเสียงขรึม

"จ้าวบลัลงัก์โองการฟ้ามอิาจพ�านักอยู่ทีฉ่างอันนานเกินไป หวังว่า

เจ้าจะขบคิดใคร่ครวญอย่างจริงจัง อย่าใช้ค�าว่า 'คิด' มาเป็นข้ออ้าง 

ถ่วงเวลาไปเรือ่ยๆ"

กลางดึกคืนนั้น หนิงเชวียพาซังซังไปจวนต้าเสวียซื่อ เจิงฮูหยิน 

ได้พบกับบุตรีที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมาหลายวันก็ดีอกดีใจ รีบจูงมือซังซัง

เข้าไปยังเรือนด้านหลัง ท้ิงห้องหนังสืออันเงียบสงบไว้ให้หนิงเชวียกับ 

สามี

"เรื่องนี้ใต้เท้ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไร"

หนิงเชวียถามด้วยน�้าเสียงจริงจัง มันอยากเห็นสีหน้าอาลัย

อาวรณ์ไม่ยินยอมให้บุตรสาวจากไปของอีกฝ่าย ทว่าอึดใจต่อมา มันก็

พบว่าน่ีเป็นความคิดท่ีเพ้อเจ้อสิ้นดี 

เจงิจิง้แม้มสีหีน้าอาลยัตัดใจไม่ลง แต่ก็เป็นส่วนน้อย ท่ีเหน็ได้ชดั

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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