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คำ�นำ�

ตั้งแต่ขึ้นภาคสี่มาต้องบอกว่า Mao Ni ไม่อ่อนโยนต่อคนอ่านเอาเสียเลย 

และไม่อ่อนโยนต่อพระเอกของตวัเองเป็นท่ีสดุ ยิง่อ่านก็ย่ิงหน่วงจกุ โดยเฉพาะ

ในเล่มท่ีแล้วต้องบอกเลยว่าเกินจะรับไหวจริงๆ โลกใบน้ีคืออะไร เฮ่าเทียน 

เป็นตัวอะไร ซังซังตกลงแล้วคือใคร...

บัดน้ีท้ังซังซังและจอมปราชญ์ สองคนที่หนิงเชวียรักและไว้ใจที่สุด 

ล้วนจากไปแล้วพร้อมกัน คำาฝากฝังท่ีผู ้เป็นอาจารย์ส่ังเสียไว้ หนิงเชวีย 

ต้องรับไปสานต่อ แต่ขนาดจอมปราชญ์ยังเอาชนะฟ้าเบื้องบนไม่ได้ แล้ว 

อาหนิงจะทำาได้หรือ ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของพวกเรา แปรกำาลังใจเป็นพลัง 

ปฐมแห่งฟ้าดิน ส่งเข้าไปช่วยหนิงเชวียอีกแรงแล้วล่ะ!

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

ช่วงทีเ่ขยีนจากใจนกัแปลน้ีเป็นกลางเดือน ม.ิย. ช่วงประมาณกลางเดอืน 

ก.ค. จะมีการจัดศึกชิงแชมป์หมากล้อมระดับนานาชาติที่เดอะมอลล์บางกะปิ

ซึ่งข้าพเจ้าคงได้ไปดูเขาแข่งกันและพบปะเพ่ือนฝูง

หมากล้อมเป็นเกมกีฬาหน่ึงทีน่่าสนใจเช่นเดยีวกับหมากฮอสและหมากรกุ  

เหมาะสำาหรับเล่นผ่อนคลายในยามว่างกับเพ่ือนๆ ตอนข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่น 

ก็เคยเล่นอย่างจริงจังเหมือนกัน แต่ไม่รู ้วิธีเล่นท่ีถูกต้องจึงเล่นแล้วเครียด 

แทนทีจ่ะเล่นแล้วสนกุ ปัจจบุนัข้าพเจ้าพอจะรูวิ้ธีเล่นท่ีถูกต้องแล้วจงึมคีวามสขุ 

มากขึ้นเวลาท่ีได้เล่น ข้าพเจ้าห่างหายจากหมากล้อมมานาน พอคิดว่าจะได้

ไปร่วมงานในเดือนหน้าก็รูส้กึคันไม้คันมอืจงึโหลดแอพฯ มาเล่น ทว่าแม้ข้าพเจ้า 

รู้วิธีเล่นที่ถูกต้องพอสมควรแล้วก็ยังเครียดอยู่ดี เพราะชนะ AI ระดับปานกลาง

ได้น้อยครั้งเต็มที...ลบแอพฯ แล้วทำางานต่อ จบ ฮะฮา

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

เมอืงเลก็ๆ แห่งหนึง่ ในตลาดทีอ่กึทกึครกึโครมซึง่เตม็ไปด้วยกลิน่

ของผักเน่าและสิ่งปฏิกูล ชายผู้หนึ่งถือกาสุราเดินเข้ามาในร้านขายเนื้อ 

คนขายเนื้อปิดประตูแล้วจึงพาชายผู้นั้นขึ้นไปยังชั้นสอง นั่งท่ีโต๊ะแล้ว

เริ่มดื่มสุราและกินเน้ือ

ปีศาจสุรามองไปยังจุดจุดหนึ่งบนฟ้าพลางกล่าวเสียดสี

"มันมักพูดว่าเฮ่าเทียนอยู่สูงแล้วมีประโยชน์อันใด มันแข็งแกร่ง

แล้วเป็นอย่างไร สุดท้ายยังต้องจากไป เหาะขึ้นไปบนฟ้า"

คนขายเนื้อเอ่ยว่า

"ทิ้งการมีชีวิตอยู่อย่างนิรันดร์เพ่ืออุดมการณ์ประหลาดไร้สาระ

พวกนั้น ไปสู้กับฟ้าท่ีไม่มีทางชนะ บางคนคิดว่าแบบน้ีช่างงามสง่า  

ที่จริงแล้วเป็นแค่เพียงคนเขลา"

ในป่าโบราณบนเขาลึกของแคว้นเทพซีหลิง

เฉินผีผีคุกเข่าอยู่ริมทะเลสาบในอารามจือโส่ว มองฟ้าพลาง

บทที่ 1

พระราชโองการ
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 26

ร้องไห้ไม่หยุด หัวไหล่ตก ร่างกายสั่นระริก มันร้องไห้จนตาบวมแดง

เหมือนกระต่ายที่หิมะเข้าตา

นักพรตวัยกลางคนท่ียืนอยู่ข้างหลังมันถอนหายใจก่อนกล่าว

ปลอบว่า

"จอมปราชญ์ในเมื่อข้ึนสวรรค์ไปแล้ว เช่นน้ันบิดาของท่านก็ 

กลับมาได้ อย่างน้อยนี่ถือเป็นเรื่องดี"

บิดาของเฉินผีผีคือเจ้าอารามของอารามจือโส่ว

มนัชือ่เฉนิโหม่ว ไม่รูน้านเท่าใดแล้วทีม่นัสวมแต่ชดุนักพรตสเีขยีว 

เหตุนี้จึงได้ฉายาว่านักพรตชุดเขียว

เมื่อนานมาแล้วเคอเฮ่าหรานแห่งสถานศึกษาถูกฟ้าสังหาร  

จอมปราชญ์ขึ้นเขาเถาซาน เข้าอาศรมเทพ อารามจือโส่วถูกบีบให้ต่อสู้

เต็มก�าลัง การต่อสู ้ครั้งน้ันยอดฝีมือนิกายเต๋าจ�านวนนับไม่ถ้วน 

บ้างตายบ้างพิการสาหัส นักพรตชุดเขียวแม้เชิญเจ้าคณะฝ่ายเทศนา 

แห่งวัดเสวียนคงมาร่วมมือกันยังไม่อาจยืนหยัดต่อกระบองของ 

จอมปราชญ์แม้เพียงครู่

หลังเหตุการณ์ครั้งน้ันมันถูกบังคับให้ไปเร่ร่อนยังเกาะหนานไห่ 

ตลอดชีวิตมิกล้าเหยียบผืนแผ่นดินใหญ่

นักพรตชุดเขียวตระเวนไปตามหมู ่เกาะต่างๆ ของหนานไห่  

ล่องทะเลไปกับเรือหาปลา ฝึกฌานอย่างสม�่าเสมอ ให้ก�าเนิดเด็ก 

คนหนึ่งกับสตรีชาวประมงเก็บหอยมุกที่เกาะหนานไห่ จากน้ันส่ง 

เด็กคนนั้นไปยังส�านักของจอมปราชญ์

กระนั้นมันก็ยังเหยียบแผ่นดินใหญ่ไม่ได้

เพราะจอมปราชญ์ไม่อนุญาต

วันนี้จอมปราชญ์ขึ้นสวรรค์แล้ว ว่ากันตามหลักมันควรจะได ้
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Mao Ni 9

ขึ้นฝั่ง

แต่ชุดเขียวสะบัดพัดพลิ้วยังคงวูบวับไปมาตามเกาะย่อยต่างๆ 

ของหนานไห่

บนเกาะท่ีเขียวชอุ่มเกาะหนึ่งพลันปรากฏร่างของมัน

ครู่ต่อมาก็หายไป

ห่างออกไปหลายพันลี้ สองเท้าของมันเหยียบลงบนหาดทราย 

ของอีกเกาะหน่ึง

จากน้ันก็หายไปอีกครั้ง

บนเกาะแต่ละเกาะมันหยุดพักได้เพียงชั่วครู่ บางครั้งไม่ทันได้พัก

ก็ต้องหนีต่อ

ชุดนักพรตเปื ้อนโลหิต มวยผมยุ ่งกระเซิง สภาพของมันด ู

ทุลักทุเลย่ิง นั่นเพราะมีกระบองสั้นอันหนึ่งไล่ตามมันอยู่ ทุกครั้งที่มัน

หายตัวไปยังเกาะหนึ่ง กระบองอันนั้นก็จะหายตัวตามไป ไหล่ขวามัน

ถูกตีไปแล้วทีหน่ึง ถ้าไม่ใช่เพราะมันคุ ้นเคยกับหมู ่เกาะหนานไห่  

คิดว่าคงหลบกระบองน้ีไม่ได้แม้สักครั้ง

มันคือผู้ท่ีแข็งแกร่งที่สุดของนิกายเต๋า อยู่ด่านไร้ระยะในต�านาน 

แต่กระบองของจอมปราชญ์ก็อยู่ด่านไร้ระยะเช่นกัน มนัจงึได้แต่หนตีาย 

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจอมปราชญ์จากโลกนี้ไปจริงๆ บางทีเมื่อถึงเวลาน้ัน

กระบองไม้จึงตกลงสู่ทะเล

ด้านหลังอารามจือโส่วมีภูเขาลูกหนึ่ง

ทั้งหินและดินล้วนเป็นสีแดงคล้ายสีของโลหิตที่ทิ้งไว้นานปี แต่

เพราะบริเวณหน้าผามีเถาวัลย์ขึ้นอยู่จ�านวนมาก ดูไปจึงคล้ายภูเขา

เขียว เถาวัลย์ทีข้ึ่นอยู่หนาแน่นปิดบงัถ�า้มากมายทีเ่หมอืนรงัมดในภเูขา
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 26

จนมิดชิด ปิดบังท้องฟ้ายามมองออกมาจากถ�้าเหล่าน้ัน ส�าคัญที่สุด 

คือปิดบังลมปราณของเหล่ายอดฝีมือท่ีอยู่ในถ�้า

เสียงหัวเราะที่บ้างแหบบ้างแหลมหลายสิบเสียงดังทะลุเถาวัลย์

ออกมานอกถ�้า ถ่ายทอดสู่โลกภายนอก

เสยีงหัวเราะเหล่านีเ้ตม็ไปด้วยความเศร้าใจและโกรธแค้น ทัง้ฟังดู 

อ�ามหิตชั่วร้าย

ในถ�้ามดบนเขามียอดฝีมือนิกายเต๋าจ�านวนมากอาศัยอยู่ ซึ่ง 

ส่วนใหญ่อยู่ในจุดสูงสุดของด่านรู้ชะตา ถึงขนาดมีบางคนก้าวข้าม 

ด่านทั้งห้าไปแล้ว กลายเป็นหน่ึงในต�านาน

พวกมันบ้างบาดเจ็บสาหัส บ้างพิการสาหัส ครึ่งหนึ่งบาดเจ็บ 

ใต้คมกระบี่ของเคอเฮ่าหราน ส่วนอีกครึ่งบาดเจ็บจากการต่อสู้เมื่อคร้ัง

จอมปราชญ์ข้ึนเถาซานตัดดอกท้อ ค�าว่าสถานศึกษาคือฝันร้ายของ 

ยอดฝีมือผู้เร้นกายเหล่านี้ เคอเฮ่าหรานถูกฟ้าสังหารเมื่อนานมาแล้ว 

และในท่ีสุดวันนี้จอมปราชญ์ก็ขึ้นสวรรค์ โลกน้ีจึงไม่มีพลังอ�านาจใด 

ท่ีท�าให้พวกมันรู้สึกกลัวได้อีกแล้ว ในท่ีสุดพวกมันก็ได้รับโอกาสที่จะได้

เห็นแสงตะวันอีกครั้ง

พวกมันจึงร้องไห้อย่างเต็มที่ หัวเราะอย่างเบิกบาน และกระโดด

โลดเต้น แม้โดยพ้ืนฐานแล้วพวกมันบางคนแขนขาดหรือบางคน 

ขาขาดก็ตาม พวกมันปลดปล่อยปราณของตนอย่างก�าแหง ประกาศ

ความแข็งแกร่งและย่ิงใหญ่ของตนต่อโลก

พวกมันก�าแหงย่ิงนัก

ปราณท่ีแขง็แกร่งของพวกมนัไม่เพียงแผ่กระจายไปในโลกมนุษย์ 

ถึงขนาดเกือบสัมผัสถึงสวรรค์

พวกมันไม่กังวลว่าเฮ่าเทียนจะลงโทษเพราะพวกมันคือสาวก 
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ทีศ่รทัธาทีส่ดุและบรวิารท่ีภักดีทีส่ดุ เฮ่าเทียนคงไม่ให้พวกมนักลบัคนืสู ่

เฮ่าเทยีนในเรว็วัน แต่พวกมนัลมืไปว่าบนท้องฟ้าในตอนนียั้งมคีนผูห้นึง่

เงาร่างสูงใหญ่แม้ค่อยๆ หายเข้าไปในแสงสว่างไพศาล แต่ยัง 

ไม่ได้จากโลกมนุษย์ไปอย่างสมบูรณ์

"เดิมทีข้าไม่อยากยุ่งกับโลกมนุษย์แล้ว แต่ในเมื่อพวกเจ้าอยาก

มีตัวตนนัก เช่นนั้นก็สิ้นลมอย่างสงบเถอะ" เสียงของจอมปราชญ์ดังข้ึน

หน่ึงฝ่าเท้าเหยียบลงบนภูเขาจากนภากาศ

เสียงหัวเราะบนเขาพลันเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความ 

ตืน่ตระหนกและเสยีงร้องตะโกนด้วยความหวาดกลวั ปราณทีแ่ขง็แกร่ง

หลายสิบสายไหลทะลักพุ่งหนีออกจากภูเขา ทว่ามิทันการณ์ เท้าข้าง

นั้นเหยียบลงบนภูเขาราบเป็นหน้ากลอง ยอดฝีมือผู้เร้นกายของนิกาย

เต๋าพากันสิ้นลมหายใจ

บนท้องฟ้าท่ามกลางแสงสว่าง จอมปราชญ์สะบัดเท้าเอา 

เศษหินเศษดินที่ใต้รองเท้าออก มองโลกมนุษย์คราหนึ่งแล้วหันไป 

เอ่ยกับซังซัง

"อยากกลับไปหรือ เจ้ากลับไม่ได้แล้ว"

ใบหน้างดงามสมบูรณ์ของซังซังท่ีเดิมไร้ความรู ้สึกบัดนี้กลับ 

หวาดกลัวสุดขีด

แสงสว่างเจิดจ้าขึ้นแล้วกระจายออก

ประตูใหญ่ของแดนเทพเฮ่าเทียนบัดน้ีพังทลาย ท้องฟ้าเริ่ม 

สั่นสะเทือน บางบริเวณถึงขนาดปรากฏรอยแยกเล็กๆ ซึ่งส�าหรับ 

โลกมนุษย์ถือว่ากว้างมาก ก้อนสีขาวที่ไม่ใช่ทองไม่ใช่หยกจ�านวน 

นับไม่ถ้วนตกลงมาจากฟ้าพร้อมเสียงดังกึกก้อง เสียดสีกับอากาศ 

อย่างรุนแรงกลายเป็นอุกกาบาตหลายหมื่นลูก ตกลงในมหาสมุทร 
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 26

ที่กว้างใหญ่ไพศาลเกิดเป็นคลื่นขนาดมหึมาจ�านวนมาก มีไอน�้าที่ 

ร้อนจัดแผ่พุ่งมากมาย ท่ามกลางไอน�้ามีปลาและนกตายอยู่นับไม่ถ้วน

หากแต่ผืนแผ่นดินและมนุษย์ยังคงปลอดภัยดี

ในจ�านวนอุกกาบาตหลายหมื่นลูกมีลูกหนึ่งท่ีโปร่งใสเหมือน 

หินผลึก ตอนท่ีตกลงสู่มหาสมุทร ผลึกลูกนั้นสะท้อนแสงสว่างจาก

ท้องฟ้า วาดเป็นเส้นโค้งสุกใสเส้นหนึ่งกลางอากาศ พุ่งไปทางทิศเหนือ

ของโลก สุดท้ายไม่รู้ไปตกยังที่ใด 

ภูเขาหลังสถานศึกษา

เจ้าเหลืองนอนเซื่องซึมอยู่บนพ้ืนหญ้า

ศิษย์พ่ีใหญ่วางหญ้าสดใหม่ตะกร้าหนึ่งไว้ตรงหน้ามัน

ศิษย์พ่ีรองวางเนื้อปลาสดใหม่แผ่นบางๆ จานหน่ึงไว้ตรงหน้ามัน

เจ้าเหลืองไม่ยอมกินหญ้าและไม่ยอมกินปลา ดูอ้างว้างมาก 

และเหน่ือยล้ามาก

มนัหลบัตาช้าๆ มหียดน�า้ซมึออกมาจากหางตา จากนัน้หยดลงบน 

แก้มมัน ก่อนจะหยดลงมามากขึ้นเรื่อยๆ ศิษย์พ่ีใหญ่และศิษย์พ่ีรอง

แหงนหน้ามองฟ้าจึงรู้ว่าฝนตก

หลังจากจอมปราชญ์ขึ้นสวรรค์ ท้ังโลกเริ่มมีฝนตก

ฝนตกครั้งนี้ตกหนักมากและตกต่อเน่ืองนานมากด้วย ส่วนใหญ่

จะเป็นพายุฝนพัดกระหน�่า มีบ้างบางเวลาท่ีตกปรอยๆ แต่คือตก 

อย่างไม่มีขาดช่วง

ฝนตกครั้งนี้ต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน

ฝนตกครั้งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องราวมากมายในโลกอย่าง

แน่นอน
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จอมปราชญ์เคยกล่าวว่าจากท่ีใดก็ตามบนโลกน้ี หากเดินทางขึ้น

เหนือไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะต้องพบกับยอดเขาหิมะ ยอดเขาหิมะลูกน้ัน

คือที่ท่ีอยู่เหนือสุดและเป็นท่ีที่หนาวเย็นท่ีสุดของโลกน้ี

เขตหนาวทางซีกโลกเหนือแต่ไรมาไม่เคยมีฝนตก มีแต่หิมะตก 

ช่วงเวลาท่ีราตรียาวนาน หลังจากชาวฮวงอพยพลงทิศใต้ ผืนดินท่ี 

เงยีบสงบและร้างผูค้นแห่งน้ีก็เริม่มหีมิะตกน้อยลงและเริม่มฝีนตกแทน

ชั้นหิมะท่ีผิวทะเลเร่อไห่ถูกฝนกระหน�่าจนเกิดรูมากมาย ภูเขา

หิมะที่สูงที่สุดในโลกลูกน้ันเกิดหิมะถล่มหลายครั้งเพราะพายุฝน  

มีครั้งหนึ่งเกิดหลุมขนาดใหญ่บนสันเขา ดูแล้วเหมือนถูกหินจาก 

นอกโลกพุ่งชน

หนิงเชวียต่ืนขึ้นมา

มันพบว่าตนเองอยู่ในทุ่งร้าง เวลานี้ฝนหยุดแล้ว มันวิเคราะห์ได้

ว่าท่ีนี่เคยมีฝนตกหนักจากสภาพพ้ืนดินท่ีเฉอะแฉะและหยดน�้าบน 

ต้นหญ้าข้างกาย

มันไม่รู้ว่าผ่านไปก่ีวัน แต่คิดดูแล้วคงนานมาก

หลายวันไม่มีอาหารตกถึงท้อง ร่างกายมันแม้ทรหดก็ยังรู ้สึก 

อ่อนแรง กระเพาะอาหารที่แน่นเต็มตอนอยู่กับจอมปราชญ์ว่างเปล่า

ไปนานแล้ว แต่มันไม่อยากกินอะไร

มันนั่งอยู่บนพ้ืนหญ้าหลังฝนตก นั่งอยู่ในทุ่งร้างแห่งดินโคลน  

กอดเข่าหนาวสัน่มองฟ้าหลงัฝน ใบหน้าทีซ่บูเซยีวถูกแดดส่องจนขาวซดี

ฟ้ายังเป็นฟ้าเดิม

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

อาจารย์สู้กับเฮ่าเทียนครั้งน้ีแพ้แล้วใช่ไหม

อาจารย์ตายแล้ว
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ซังซังคือเฮ่าเทียน นางกลับไปแล้วก็คือตายแล้วเหมือนกัน

มันทุกข์ใจมาก

แต่เรื่องที่ท�าให้มันทุกข์ใจท่ีสุดคือเรื่องอื่น

จนถึงตอนน้ีมันจึงเข้าใจค�าพูดต่างๆ ท่ีอาจารย์พูดกับตนก่อน 

ข้ึนสวรรค์ มันเดิมทีอาจเปลี่ยนแปลงเรื่องท้ังหมดนี้ได้ แต่เพราะ 

หลายสาเหตุท�าให้มันคิดไม่ถึง หรืออาจพูดว่าไม่อยากไปคิดถึง มันจึง

ไม่ท�าอะไร น่ิงดูดายมองเฮ่าเทียนหาอาจารย์จนเจอ นิ่งดูดายมอง

อาจารย์ข้ึนสวรรค์ไปสู้ จากนั้นก็พ่ายแพ้

หนิงเชวียกอดเข่ามองท้องฟ้า มันน่ังอยู่อย่างนี้ อะไรก็ไม่อยาก

พูด อะไรก็ไม่อยากท�า อะไรก็ไม่อยากคิด มันไม่รู้ว่าตนควรท�าอย่างไร

ต่อไปจึงน่ังอยู่อย่างน้ีตั้งแต่เช้าจรดเย็น จนกระท่ังรัตติกาลมาเยือน

หนิงเชวียมองท้องฟ้ายามราตรี พลันตื่นตะลึง

มันยืนขึ้น ร่างส่ายโงนเงนจนแทบล้ม มันเปล่งเสียงหัวเราะ  

เสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆ แต่เพราะน�้าเสียงที่แหบแห้งพอฟังแล้วจึง

เหมือนก�าลังร้องไห้ มันล้มนอนบนพ้ืนหญ้าที่เฉอะแฉะ หัวเราะและ

ร้องไห้อย่างเต็มที่ ท้ังยังกลิ้งไปมาเหมือนเด็ก

ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้า นั่นย่อมไม่ใช่ดวงจันทร์จริงๆ  

หรือกล่าวได้อีกอย่างว่าไม่ใช่ดวงจันทร์ท่ีหนิงเชวียรู้จัก มันสายตาดี  

ดวงจันทร์ดวงน้ีมันมองไม่เห็นเงาด�าของปากปล่องภูเขาไฟบนน้ัน  

เห็นแต่แสงสว่างท่ีอบอุ่น

ส่วนลึกของทุ่งร้างเกิดเสียงหมาป่าเห่าหอนขึ้นมากมาย พวกมัน

ไม่เคยเห็นดวงจันทร์ ไม่รู้ว่าสิ่งน้ีคืออะไร

แต่หนิงเชวียรูว่้าดวงจนัทร์ดวงนีค้อือะไร จอมปราชญ์ยังมชีวิีตอยู่ 

ยังต่อสู้อยู่บนฟ้า เพียงแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ จอมปราชญ์เคยพูดไว้ว่า
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นั่นต้องเป็นภาพที่สวยงามมาก และภาพนี้ก็สวยงามมากจริงๆ

มันตะโกนไปท่ีดวงจันทร์

"ต้องชนะนะ!"

คัมภีร์สวรรค์เล่มแสงสว่างเขียนไว้ว่า

'ความสว่างคือดวงตะวันและดวงจันทร์ ดวงตะวันและดวงจันทร์

หมุนเวียนสลับเปลี่ยน มีความสว่างก็ต้องมีความมืดเคียงคู ่กันไป  

เป็นเช่นนี้วันแล้ววันเล่าตามกฎของธรรมชาติ กฎของธรรมชาติคือเต๋า 

เต๋าให้ก�าเนดิกฎเกณฑ์ เมือ่กฎเกณฑ์เข้าสูว่าระสดุท้าย ราตรจีะมาเยือน 

ดวงจันทร์จะปรากฏ'

ปฐมพุทธะหลังจากอ่านคัมภีร์เล่มแสงสว่างแล้วได้เขียนไว้ 

ในบันทึกว่า

'ดวงตะวันและดวงจนัทร์หมนุเวียนเปลีย่นสลบั มสีว่างก็ต้องมมีดื 

เช่นนั้นดวงจันทร์ควรต้องปรากฏในตอนกลางคืน ทว่าหลังผ่านหายนะ

มานับครั้งไม่ถ้วน ในราตรีอันยาวนานกลับไม่เคยเห็นดวงจันทร์'

จอมปราชญ์คือดวงจันทร์

หากฟ้าไม่ให้ก�าเนิดจอมปราชญ์ นิจนิรันดร์คงมีแต่รัตติกาลท่ี

มืดมน

นี่คือฝนตกครั้งใหญ่ที่ยาวนานที่สุดและปกคลุมอาณาบริเวณ

กว้างที่สุดในประวัติศาสตร์เท ่าที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

จากปลายคิมหันต์ต่อเน่ืองจนถึงฤดูสารทจึงค่อยเบาบางลง ฝนตกนี ้

อยู่เหนือจินตนาการของทุกผู ้คน น�้าฝนโปรยลงมาจากฟ้าไม่หยุด  

ตกลงบนภูเขา แม่น�้า ทุ่งร้าง และทะเลสาบ หลังจากถูกน�้าฝนกัดเซาะ 

หน้าผาเริ่มถล่ม ถนนหนทางช�ารุด เขื่อนก้ันน�้าพังทลายจนเกิดอุทกภัย
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ภัยจากธรรมชาติท่ีร้ายแรงเช่นนี้เพียงพอให้คนทั้งโลกรู ้สึกถึง

ความสิน้หวัง ดทีีอ่าศรมเทพรวมถึงราชส�านกัของแคว้นต่างๆ ช่วยเหลอื

บรรเทาภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ต่อหน้าภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรง มนุษย์ได้

แสดงพลงัชวิีตและความอดทนทีน่่ากลวัออกมาอกีครัง้ ไม่เพียงไม่ล้มลง  

หากยังรับมืออย่างสุขุมและพยายามต่อสู้กลับ

ฝนตกลงในทุง่ร้างเช่นกัน ทุ่งร้างถูกปกคลมุด้วยดนิโคลนไปทัง้ผนื  

พ้ืนดินเฉอะแฉะเละเทะ การเดินทางท่ีน่ีกลายเป็นเรื่องยากล�าบาก  

คนเลี้ยงสัตว์ไม่สามารถปล่อยสัตว์ไปหาอาหาร ได้แต่หลบอยู่ใน

กระโจม ผ่านวันเวลาไปอย่างแสนอึดอัด แม้แต่พวกโจรขี่ม้ายังต้อง 

หลบอยู่ในป่าริมทะเลสาบซูปี้ โอดครวญต่อฝนท่ีตกไม่หยุด

หลังจากสงครามในทุ่งร้างจบลงกองทัพของต้าถังก็ถอนก�าลัง

กลับโดยแยกเป็นสองทาง กองก�าลังฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหน้า

ฝนตกก็ไปถึงเมืองถู่หยางที่อยู่ทางทิศใต้แล้ว ส่วนทหารม้าเกราะเหล็ก

ของค่ายบญัชาการทัพเหนอืท่ีตามเสดจ็นัน้ หลงัหยุดพักทีเ่มอืงเฮ่อหลนั

ได้พักหน่ึงก็ถูกฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองบังคับให้ต้องอยู่ต่อ

แม้แคว้นต้าถังไม่เสียดายก�าลังทรัพย์และก�าลังคน ลงทุนกับที่น่ี

มาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปี แต่ถึงอย่างไรเมืองเฮ่อหลันก็อยู่ไกล  

ท่ีพักอาศัยในเมืองมีจ�ากัด ทหารม้าของค่ายบัญชาการทัพเหนือ 

หลายหมื่นนายหลังจากเข้าพักในค่ายและท่ีพักในเมืองจนเต็มแล้ว  

ยังเหลือทหารเป็นจ�านวนมากท่ีจ�าเป็นต้องไปพักอาศัยในหอคอยบน

ก�าแพงเมือง

หอคอยบนก�าแพงเมืองอยู่สูงบนหน้าผา พอตกกลางคืนลมหนาว

จะพัดโกรกเข้ามา เดิมทีอากาศช่วงรอยต่อระหว่างคมิหนัต์และฤดูสารท

เหมาะแก่การตัง้ค่าย จนใจท่ีฝนตกหนักอย่างต่อเนือ่งหลายวัน ฤดสูารท
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จึงมาเยือนทุ่งร้างเร็วกว่าก�าหนด อากาศจึงเย็นเยือก เพ่ือให้ทหารม้า

ทุกนายได้อยู่อย่างอบอุ่น ฮั่นชิงแม่ทัพเมืองเฮ่อหลันหลายวันนี้ได ้

ทุ่มเทท�าทุกวิถีทาง

เสบียงยังคงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุด

เมืองเฮ่อหลันแม้สะสมเสบียงไว้มาก แต่เมื่อมีทหารหลายหมื่น

รวมท้ังม้าศกึอกีนบัไม่ถ้วนเพ่ิมเข้ามา แรงกดดนัทีต้่องแบกรับจงึเพ่ิมข้ึน 

ในพริบตา ตอนนียั้งพอยืนหยัดต่อไปได้สักระยะ แต่หากฝนยังตกต่อไป 

เรื่อยๆ เสบียงจากทางใต้ส่งมาไม่ได้ พวกมันเองก็ไปจากที่น่ีไม่ได้  

ถึงตอนน้ันเมืองเฮ่อหลันจะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเสบียง 

ปัญหาและเรือ่งยุ่งยากต่างๆ นานาเมือ่รวมเข้าด้วยกันจะกลายเป็น 

ภัยร้ายแรง ทว่าไม่ว่าจะเป็นนายกองของทหารม้าค่ายบัญชาการ 

ทัพเหนือหรือแม่ทัพฮั่นชิงต่างล้วนไม่กล้าน�าปัญหาน้ีไปทูลขอพระด�าริ

จากองค์จักรพรรดิ ทั้งไม่กล้ารบกวนพระอัครมเหสีหรือหวงหยางต้าซือ

เพราะจักรพรรดิยามน้ีก�าลังทรงพระประชวรอย่างหนัก

หลี่จ้งอี้จักรพรรดิแห่งต้าถังให้ความส�าคัญกับน�้าใจไมตรีและ

คุณธรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์คร�่าครึไม่รู้เท่าทันคน เมื่อ 

ครั้งทรงเป็นองค์ชายทรงเป็นแม่ทัพผู ้เกรียงไกร เกือบย่ีสิบปีมาน้ี 

ที่ทรงนั่งบัลลังก์มังกรทรงสุขุมและอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ก็ไม่มีใคร 

กล้าดูหมิ่นพระองค์

ในความคิดของจักรพรรดิของแคว้นหนานจิ้น แคว้นเยว่ียหลุน 

แคว้นเย่ียน แคว้นฉี แคว้นซ่ง และแคว้นเฉิน จักรพรรดิของแคว้นต้าถัง

จัดอยู่อันดับหน่ึงในรายชื่อของคนที่พวกมันอยากให้ตาย ทุกขณะเวลา

ไม่รู้มีคนมากน้อยเท่าใดท่ีลอบอธิษฐานให้พระองค์ประชวรเป็นโรคที่

ไม่อาจรักษา สาปแช่งให้ประชวรหนักจนสิ้นลม
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ความจริงมีไม่ก่ีคนท่ีรู้ว่าเมื่อหลายปีก่อนจักรพรรดิหลี่จ้งอี้ทรง 

พระประชวรด้วยโรคร้ายแรงมาก เรื้อรังจนโรคเข้าถึงกระดูกและอวัยวะ

ภายใน รักษาไม่ได้แล้ว

จอมปราชญ์เคยตรวจดพูระอาการ...อาจเป็นเพราะโรคนีย้ากรกัษา  

หรืออาจเป็นเพราะจอมปราชญ์มองเห็นนัยลึกซึ้งในโชคชะตาหลัง 

การประชวรครั้งน้ี จึงเพียงแค่จัดยาให้เทียบหนึ่ง ไม่ได้ใช้พลังของ 

โลกมนุษย์เช่นท่ีท�ากับซังซัง

โรคน้ีเรื้อรังมาจนถึงฤดูสารทของรัชสมัยเทียนฉี่ปีที่สิบแปด แล้ว

ก�าเริบขึ้นพร้อมกับการปรากฏในโลกมนุษย์ของมังกรทอง ต่อเนื่องมา

จนถึงพายุฝนเหน็บหนาวระลอกใหญ่ และเป็นไปตามกระแสแห่ง 

โชคชะตาท่ีถูกก�าหนดไว้

องค์จักรพรรดิทรงนอนอยู่บนพระแท่นบรรทม สีพระพักตร์ 

ซีดเผือด พระหัตถ์กุมผ้าเช็ดหน้าผืนหน่ึง บนผ้าเช็ดหน้ามีคราบเลือด

พระอัครมเหสีก้มหน้าอยู่ไม่ได้กล่าววาจาใด ลูบพระอุระฝ่าบาท

อย่างเบามือ หวังให้พระองค์ทรงรู้สึกผ่อนคลายขึ้น

"ไม่ก่ีปีมาน้ีเมืองฉางอันมีคนตายจ�านวนมาก ขุนนางอาวุโส 

หลายคนเคยติดตามรับใช้เสด็จพ่อ บางคนถึงข้ันเป็นขุนนางอาวุโส

ตั้งแต่ครั้งเสด็จปู่ ล้วนจากไปก่อนเรา แม้แต่อาจารย์ใหญ่ก็จากพวกเรา

ไปแล้ว ตอนนี้เราเองก็ไม่ไหวแล้ว"

จักรพรรดิทรงกุมมือนางไว้แน่น ตรัสต่อไปว่า

"ฟ้าจะลงทัณฑ์แคว้นต้าถังเราโทษฐานไม่สู้รบเพ่ือมัน...แม้เป็น

เช่นนี้เราก็มิได้หว่ันเกรง เพราะเราเชื่อมั่นว่าต้าถังต้องได้รับชัยชนะ 

ในท้ายที่สุด"

น�้าตาอุ่นๆ หยดลงมาจากดวงตาของพระอัครมเหสี ตอนนี้
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จักรพรรดิทรงกุมมือนางอยู ่  หยดน�้าตาเมื่อหยดลงบนสองมือที่ 

เกาะกุมกันแน่นก็แตกกระเซ็น

"เราคือบุรุษที่มีอ�านาจมากที่สุดในโลก แต่งกับสตรีที่เราชอบที่สุด

ในโลก ถึงต้องตายระหว่างทางของการท�าสงคราม ชีวิตนี้ก็ไม่มีสิ่งใด

ต้องเสียดาย ดังน้ันเจ้าจงอย่าได้เศร้าใจ"

พระอัครมเหสีเงยหน้าข้ึน กล่าวทั้งน�้าตานองหน้าว่า

"แต่หม่อมฉนัยังมเีรือ่งเสยีดายอกีมากมาย หม่อมฉนัยังไม่ได้เห็น

พระองค์ยามแก่ชรา พระองค์ยังไม่ได้เห็นเสี่ยวลิ่วเติบโต หม่อมฉัน 

ย่ิงเสยีใจท่ีตอนนัน้รบัค�าสัง่จากนิกายลงใต้มาฉางอนั มาย่ัวยวนพระองค์  

หลอกลวงพระองค์ สุดท้ายท�าร้ายพระองค์จนต้องกลายเป็นแบบนี้"

จักรพรรดิทรงพระสรวลพลางตรัสว่า

"ย่ัวยวนเรา หลอกลวงเรา ท�าร้ายเรา และสุดท้ายเจ้ายังรักเรา"

ได้ยินวาจาหวานซึ้ง พระอัครมเหสีจึงย้ิมได้ทั้งน�้าตา 

"พระองค์โทษหม่อมฉันบ้างไหม"

"หากพูดว่าไม่เคยคดิโทษเจ้านัน่ก็เป็นค�าเทจ็ สดุท้ายแล้วใครบ้าง

ไม่อยากมีอายุยืน"

จักรพรรดิย่ืนพระหัตถ์ไปเช็ดน�้าตาให้นาง

"แต่ภายหลังมาคิดดูว่าการต่อสู้ระหว่างเราสองคน สุดท้ายเรา

เป็นฝ่ายชนะ อาการบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัจงึถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเกียรตยิศ"

พระอัครมเหสีโอบกอดองค์จักรพรรดิ กล่าวเบาๆ ว่า

"ตั้งแต่พบพระองค์ หม่อมฉันก็พ่ายแพ้แล้ว"

จักรพรรดิทรงพระสรวลขึ้นมาอย่างเบิกบานพระทัย ชีวิตน้ี

พระองค์ท�าสงครามน้อยใหญ่มานับคร้ังไม่ถ้วน แต่มีเพียงสงคราม 

ครั้งนั้นท่ีสลักลึกอยู่ในพระทัย และทรงเห็นความส�าคัญกับผลแพ้ชนะ
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มากท่ีสุด

"หากเราไม่เป็นจักรพรรดิคงเป็นศิษย์คนหนึ่งของสถานศึกษา 

ตอนนี้มาคิดดูชีวิตแบบน้ันอาจสนุกกว่า แต่ไม่ว่าอย่างไรเรายังนับถือ

จอมปราชญ์เป็นอาจารย์"

จักรพรรดิทรงพระสรวลอย่างอ่อนล้า ทอดพระเนตรนางพลาง 

ตรสัว่า

"ตอนน้ีอาจารย์ข้ึนสวรรค์ไปท�างาน ส่วนพวกเรายังต้องท�างานท่ี

โลกมนุษย์ต่อ หลงัจากเราตามอาจารย์ไปแล้ว เจ้าคงรูว่้าควรท�าอย่างไร"

"ฝ่าบาทโปรดวางพระทัย หม่อมฉันทราบว่าควรท�าอย่างไร"

"เราจะให้เสี่ยวลิ่วกราบเซียนเซิงใหญ่เป็นอาจารย์ อยากให้มัน

เรียนรู้วิถีแห่งเมตตาธรรม เจ้าเด็กสองคนนั้นถ้าไม่ก่อเรื่องวุ่นวายก็...

ละเว้นชีวิตพวกมันเถอะ"

น�า้ตาของพระอคัรมเหสหียุดไหลแล้ว กล่าวรบัค�าเสยีงเรยีบว่า

"หม่อมฉันจะจัดการเรื่องเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม"

"เช่นนั้นเราก็วางใจ" จักรพรรดิตรัสแล้วหลับพระเนตรลงช้าๆ

หวงหยางต้าซือเดินเข้ามาในห้อง

พระอัครมเหสีมององค์จักรพรรดิท่ีคล้ายบรรทมหลับ มองอยู่ 

เน่ินนาน จากนั้นถอดสร้อยประค�าที่ข้อมือไปใส่ให้องค์จักรพรรดิ  

แล้วก้มลงจูบพระนลาฏเบาๆ

หวงหยางต้าซือประนมสองมือ

ครู่ต่อมาเสียงสวดมนต์ดังขึ้นในห้อง

สุขาวดีวยูหธารณี

เมืองฉางอันก็ก�าลังฝนตก
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ฝนตกกระหน�่าระคนเสียงฟ้าร้อง บางครั้งมีฟ้าแลบ ส่องวังหลวง

ยามดึกสงัดอันเงียบเหงาอ้างว้างให้สว่างเหมือนอยู่ในเวลากลางวัน 

เปลวเทียนส่ายไหวแม้จะมีโป๊ะครอบกันลม

ถ้าไม่มีโป๊ะครอบน้ี เปลวเทียนคงดับไปนานแล้ว

หลี่อว๋ีนั่งอยู ่ที่โต๊ะ มองเชิงเทียนท่ีอยู่ข ้างเสา ครุ ่นคิดอย่าง 

เหม่อลอย

ผมของนางยังชื้นอยู่ เสื้อผ้าก็เปียกปอน คาดว่าก่อนหน้านี ้

นางคงฝ่าฝนไปที่ใดสักแห่ง

ใบหน้านางค่อนข้างขาวซดี แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะกลัวฝนกระหน�า่ 

ฟ้าค�าราม นางคิดว่าสิ่งท่ีตนก�าลังจะท�าลงไปนั้นถูกต้อง ต่อให้ต้องไป

อยู่ในต�าหนักอันมืดสลัวก็จะไม่ส�านึกเสียใจ

นางมองฝนยามราตรีนอกต�าหนัก น�้าตาสองสายไหลจากหางตา 

ไหลผ่านแก้มที่ขาวซีด แล้วหยดลงบนฎีกาที่อยู่บนโต๊ะ เปื้อนเปียก 

ตัวอักษรแถวหนึ่ง

หลี่อว๋ีพลันได้สติ สั่งให้ขันทีน�ากระดาษมาเช็ดรอยชื้นบนฎีกา

อย่างระมัดระวัง จากน้ันเช็ดน�้าตาบนใบหน้า สงบอารมณ์และตั้งใจ

อ่านพิจารณาฎีกาต่อไป

ฎีกาฉบับน้ีเป็นรายงานสถานการณ์อุทกภัยของทุกเขตทั่วแคว้น 

มีความส�าคัญย่ิง

นางหยิบพู่กันข้ึนมา เริ่มเขียนค�าสั่งการ

ป้องกันเขื่อน... 

กักเก็บน�้า... 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย... 

ควบคุมโรคระบาด... 
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ระดมก�าลังทหาร...

จับตาดูทหารม้าลาดตระเวนในทุ่งร้างตะวันออก...

แผ่นดินต้าถังกว้างใหญ่ไพศาล ราชส�านักจึงมีงานท่ีต้องท�า

มากมาย นางรับมือจนเคยชินนานแล้ว ย่อมจัดการได้อย่างเรียบร้อย

เหมาะสม หลังจากสั่งการไปในฎีกา สีหน้าของนางสงบน่ิงกว่าเดิม 

จนถึงขนาดดูแน่วแน่

คร้ันจดัการฎีกาท้ังหมดเรยีบร้อยแล้วหล่ีอว๋ีก็สวมเส้ือคลมุตวัใหญ่  

ออกจากวังภายใต้การอารักขาอย่างแน่นหนาของกองก�าลังอว่ีหลิน 

และราชองครักษ์ โดยไม่มีขันทีหรือนางก�านัลติดตาม

สถานท่ีท่ีนางไปไม่ได้ไกลเลย น่ันคืออารามฝ่ายใต้ท่ีอยู่ตรงข้าม

วังหลวง

อารามฝ่ายใต้ท่ามกลางฝนกระหน�่าดูเงียบเหงาวังเวงกว่าปกติ

หลี่อว๋ีเดินเข้าไปด้านในของอาราม ข้างท่ีนอนนุ่มมีตะเกียงน�้ามัน

ดวงหนึ่งจุดอยู่ ส่องต้องใบหน้าอันซูบซีดอิดโรยของหลี่ชิงซานราชครู

แห่งต้าถัง

นางเดินเข้าไปหาหลี่ชิงซาน คุกเข่าท้ังสองข้างลงช้าๆ กล่าว 

เสียงสั่นว่า

"เสด็จพ่อ...สวรรคตแล้ว"

หลี่ชิงซานหลับตาลงช้าๆ แล้วลืมข้ึนอีกคร้ัง ในดวงตามีเพียง

ความเศร้า ไม่มีอาการตกใจ

ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมาค่ายกลส่งสารของเมือง 

เฮ่อหลันไม่เคยเปิดใช้งาน แต่เพียงไม่กี่เดือนมานี้เมืองเฮ่อหลันกลับใช้

ค่ายกลส่งสารติดกันสองครั้ง

ครั้งแรกเป็นเพราะรถม้าสีด�า
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ครั้งที่สองคือเพ่ือส่งข่าวการสวรรคตขององค์จักรพรรดิมายัง 

ฉางอัน

ทัง้เมอืงฉางอนัมเีพียงไม่ก่ีคนทีรู่ข่้าวน้ี หลีอ่ว๋ีอาศยัความช่วยเหลอื 

ของอารามฝ่ายใต้จึงรักษาความลับน้ีไว้ได้ชั่วคราว บัดนี้เห็นใบหน้า 

ของราชครก็ูรูว่้าอกีฝ่ายรูเ้รือ่งน้ีอยู่แล้ว...ในเมือ่นางพ่ึงพาอารามฝ่ายใต้ 

จึงรักษาความลับได้ ย่อมแน่นอนว่าไม่อาจปิดบังเจ้าอารามของอาราม

แห่งน้ี

หลีช่งิซานมองนางทีคุ่กเข่าอยู่ตรงหน้าพลางถามอย่างอ่อนแรงว่า

"พระองค์จะท�าอะไร" 

"ข้าต้องการดูพระราชโองการ" 

พระราชโองการอนัเก่ียวกับการสบืทอดราชบลัลงัก์ของต้าถังท่ีแท้

ไม่ได้อยู่ในวังหลวง แต่อยู่ที่อารามฝ่ายใต้!

หลี่ชิงซานกล่าวว่า

"ตามกฎหมายของต้าถัง พระราชโองการต้องประกาศต่อหน้า

ขุนนางท้ังหลาย"

หลี่อว๋ีก้มหน้า มองกระโปรงท่ีเปียกฝนของตนพลางกล่าวว่า

"ตอนน้ีขุนนางท้ังหลายยังไม่รู้"

"สุดท้ายแล้วพวกมันต้องรู้"

"ข้ามิได้คิดจะปิดบังเรื่องที่เสด็จพ่อสวรรคตไว้นานนัก อีกไม่นาน

จะประกาศให้ทราบทั่วกัน"

"เช่นนั้นไฉนองค์หญิงจึงมาที่น่ีก่อนเวลา"

หลี่อว๋ีนิ่งเงียบไปนาน

"เพราะ...ข้าไม่วางใจ"

หลี่ชิงซานก็น่ิงเงียบไปนานเช่นกัน
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หลี่อว๋ีก้มหน้าต�่าลงอีก หยดน�้าหยดลงมาจากปลายผมด�าขลับ

ร่างของนางทรุดลงไปตามหยดน�้าจนหน้าผากจรดพ้ืนไม้สีด�า

"ขอท่านโปรดช่วยเหลือด้วย"

"เหตุใดกระหม่อมต้องช่วยเหลือพระองค์" 

"เพราะข้าเป็นชาวถัง"

"องค์ชายหกก็เป็นชาวถัง"

"แต่มารดามันมิใช่"

"ต้าถังเราเปิดเผยใจกว้าง แต่ไรมาไม่ถือสาเรื่องเหล่าน้ี"

"ขอท่านโปรดเชื่อใจข้า"

"เหตุใดกระหม่อมต้องเชื่อใจพระองค์"

"เพราะท่านไม่เชื่อใจพระอัครมเหสี"

เมื่อหลี่อว๋ีเห็นลายพระหัตถ์ท่ีคุ ้นเคยบนพระราชโองการแล้ว  

นางพลันโศกเศร้าสะเทือนใจ

น่ีคือลายพระหัตถ์ของเสด็จพ่อ เหมือนอย่างที่เล่าลือกัน ไม่ว่า

พระองค์จะชอบเขียนอักษรลายพู่กันขนาดไหน ไม่ว่าจะทรงพยายาม

ฝึกฝนเพียงไร ก็ไม่อาจท�าให้ลายพระหัตถ์ของพระองค์สวยงามขึ้น

กระน้ันก็พอมองออกจากน�า้หนักหนกัเบาและรอยตวดัในเส้นหมกึ 

ว่าขณะทรงเขียนตัวอักษรเหล่าน้ี จิตใจของพระองค์สงบนิ่งและมั่นคง 

ปราศจากความลังเลใดๆ

มือของหลี่อว๋ีท่ีประคองพระราชโองการสั่นระริก นิ้วมือออกแรง 

ราวกับจะกดให้ทะลุเข้าไปในผ้าไหมสีเหลืองทอง ท่อนแขนสั่นลามไป

จนถึงไหล่ สั่นไปทั่วท้ังเน้ือตัว

นางรูส้กึผดิหวังและเสยีใจเป็นอย่างยิง่ จากนัน้ก็เริม่โกรธ ไม่เพียง
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เพราะเนื้อหาในพระราชโองการ แต่เพราะความมั่นใจที่แฝงอยู่ใน 

ลายพระหัตถ์น้ันด้วย

"เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้..." 

นางเริ่มจากพึมพ�า

จากนัน้ก็กล่าวทวนค�าอกีรอบ น�า้เสยีงเตม็ไปด้วยความคับข้องใจ

"เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้!"

เสียงของนางดังกว่าครั้งแรก แต่ไม่ดังออกไปนอกอาราม  

ยังไม่ทะลุผ่านสายฝนจนถูกผู ้อื่นได้ยิน ถึงขนาดว่าไม่ดังไปกว่า 

เสียงกัดฟันของนางด้วยซ�้าไป

หลี่ชิงซานกล่าว

"น่ีคือสิ่งท่ีฝ่าบาททรงเขียนก่อนท่ีจะเสด็จน�าทัพไป ในเมื่อทรง 

ท้ิงพระราชโองการไว้ แสดงว่าพระองค์พอจะรับรู ้ได้ถึงทิศทางของ

เจตนาฟ้า และองค์หญิงก็น่าจะมองออกว่าพระองค์ตัดสินพระทัย 

ไปนานแล้ว"

หลี่อว๋ีนิ่งเงียบอยู่นาน แล้วพลันเงยหน้าขึ้น ใช้แขนเสื้อเช็ดน�้าตา 

มองหลี่ชิงซานท่ีนอนป่วยอยู่บนเตียงพลางกล่าวเสียงสั่นว่า

"พระราชโองการ...แก้ไขได้หรือไม่"

หลี่ชิงซานหลับตาลง

"โดยปกติแล้วไม่ได้"

หลี่อว๋ีตาเป็นประกาย ถามว่า

"อย่างไรคือไม่ปกติ"

หลี่ชิงซานลืมตามามองนางครั้งหน่ึง กล่าวว่า

"ยามท่ีแคว้นไม่สงบ"

"ใครแก้ไขได้" 
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"ข้าแก้ไขได้" 

พระราชโองการของจักรพรรดิแห่งต้าถังย่อมปลอมแปลงไม่ได้

ง่ายๆ บนน้ันมีการประทับตราพระราชลัญจกรและรอยตราประทับอื่น

อันซับซ้อน ส�าคัญที่สุดคือมีตราประทับลมหายใจแห่งฟ้าดินซึ่ง 

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รอยตราประทับส่วนหน่ึงมาจากสายเลอืดของราชวงศ์ อกีส่วนหน่ึง 

มาจากผู้เป็นพยานของพระราชโองการ

ก่อนท่ีองค์จักรพรรดิจะเสด็จออกจากฉางอัน ตอนท่ีทรงเขียน 

พระราชโองการในอารามฝ่ายใต้ ผู้ที่อยู่เป็นพยานคือราชครูหลี่ชิงซาน

ซึ่งพระองค์ไว้วางพระทัยมากท่ีสุด

ส่วนพระราชลัญจกรตอนน้ีอยู่ในวังหลวง บนเตียงของหลี่อว๋ี 

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ส�าเร็จราชการ

หลี่อวี๋มองใบหน้าที่ชราวัยและซูบเซียวของหลี่ชิงซานพลางถาม

เสียงสั่นว่า

"ท่านต้องการสิ่งใด"

หลี่ชิงซานมองโฉมสะคราญในอาภรณ์เปียกปอนที่อยู่ตรงหน้า 

คล้ายมองเห็นดรุณีเอาแต่ใจที่ติดตามอยู่ข้างกายมารดานางเมื่อนาน

มาแล้ว ใบหน้าพลันปรากฏรอยย้ิมแห่งการร�าลึกถึง

จากน้ันค่อยกล่าวเสียงราบเรียบว่า

"ข้าต้องการให้ต้าถังคงอยู่ชั่วกาลนาน ต้องการให้นิกายเฮ่าเทียน

ฝ่ายใต้เจริญรุ่งเรือง ต้องการให้ชาวถังอยู่ดีมีสุข องค์หญิงรับปากข้า 

ได้หรือไม่"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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