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คำ�นำ�

สงครามสงบลงเป็นการชั่วคราว ดูไปแล้วเหมือนต้าถังเป็นฝ่ายได้ชัย 

แม้จะเสียหายไปมากก็เถอะ ทว่าสถานการณ์ก็ต้องมาพลิกผันอีกคร้ังเมื่อ 

ปีศาจสุรากับคนขายเนื้อออกโรงแล้ว ถึงจะยังไม่รู้จุดประสงค์แท้จริง แต่ท่ีรู้

แน่ๆ คือไม่ได้มาดีกับฝ่ายต้าถังหรอก

ในโลกของผูฝึ้กฌานกำาลงัจะเกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ซึง่ย่อมส่งผล

ต่อโลกของคนธรรมดาด้วย สยบฟ้าพิชิตปฐพีจึงก้าวเข้าสู่ภาคที่ห้าแล้ว ใน 

ชื่อภาคว่า 'เจตจำานงแห่งเทพ' 

ภายนอกมีเรื่องราวมากมายให้ต้องจัดการ แต่หนิงเชวียกลับต้อง 

มากลายเป็นนักโทษของฉางอัน ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ในมหานคร

แห่งน้ัน แต่ถ้าก้าวออกมาเมื่อไหร่ เหล่าผู้ฝึกฌานของนิกายเต๋าเป็นได้ 

แห่มาหาแน่ ทว่าหนิงเชวียก็ต้องไป เพราะเบาะแสของ 'นาง' เผยออกมาแล้ว

นี่นา

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

หลังส่งงานแต่ละเล่มข้าพเจ้ามักรู้สึกเคว้งคว้าง ห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่รู้

จะทำาสิ่งใดก่อนดี เพราะสิ่งที่อยากทำามีมากมายหลายอย่าง แต่เวลาให้พัก

ระหว่างเล่มต่อเล่มนั้นมีจำากัด สิ่งท่ีอยากทำาก็อย่างเช่นอ่านหนังสือ ดูซีรี่ส์  

แปลนิยายเรื่องอ่ืนหรือหนังสืออ่ืนท่ีไม่ใช่นิยาย ฯลฯ

สองอย่างแรกอาจทำาไประหว่างการแปลแต่ละเล่มได้ ส่วนอย่างที่สาม

ส่วนใหญ่แล้วทำาได้แค่เล็กน้อย เพราะถ้าเริ่มแปลเล่มใหม่แล้วใจก็จะจดจ่อ 

อยู่แค่เล่มที่กำาลังแปล ถ้าแปลเล่มอ่ืนควบคู่กันก็จะรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลัง

เหมือนอย่างท่ีกล่าวไปแล้ว แต่การเขียนหรือแปลข้อความสั้นๆ ก็พอทำาได้อยู่

สำาหรับเรื่องที่อยากทำามากที่สุดคือการไปเท่ียวต ่างจังหวัดหรือ 

ต่างประเทศ แต่มีหลายสาเหตุท่ีทำาให้ไม่อาจไป เช่น กลัวใช้เวลาเที่ยวมากไป

จนแปลงานไม่ทัน ไม่มีประสบการณ์ในการไปเที่ยวมากนัก ส่วนเรื่องสำาคัญ

คงหนีไม่พ้นเรื่อง...สตางค์

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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แนะนำ�ตัวละคร

✱	 ชีเหมยต้าซือ เจ้าอาวาสวัดเสวียนคง มือซ้ายเหลือเพียงน้ิวโป้งและ 

  น้ิวชี้ สองมือรวมกันแล้วมีเพียงเจ็ดน้ิว พอกางออกจะ 

  คล้ายก่ิงท้อเจ็ดก่ิง ดังน้ันจึงได้ฉายานามว่าชีเหมย  

  (เจ็ดก่ิง) ฝึกฌานจนบรรลุ 'กายเนื้อคือพุทธะ'

✱	 ฮั่นชิง  แม่ทพัแห่งเมอืงเฮ่อหลนั ประจำาอยู่เมอืงอนัหนาวเหนบ็ 

  แห่งน้ีมานานกว่าสบิปี มเีชือ้สายชาวหมานอยู่ครึง่หนึง่  

  ทว่าได้รบัความไว้วางพระทยัจากองค์จกัรพรรดอิย่างย่ิง

✱	 เฉิงจื่อชิง ยอดฝีมือจากศาลากระบี่แห่งหนานจิ้น จอมกระบี่ 

  ด่านรู้ชะตาขั้นกลาง เป็นรองเพียงเทพกระบี่หลิ่วไป๋ 

✱	 เฉินโหม่ว เจ้าอารามจือโส่ว บิดาของเฉินผีผี ครองตนอยู่ในเพศ 

  นกัพรตชดุเขยีวมานานปี นับแต่พ่ายแพ้แก่จอมปราชญ์ 

  ท่ีเขาเถาซานก็ล่องลอยอยู่ท่ีหมู่เกาะหนานไห่ มิได้ 

  กลบัสูแ่ผ่นดินใหญ่จนกระท่ังจอมปราชญ์ขึน้สวรรค์ไป
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✱	 เหมียวเข่อฉือ หวัหน้าสำานกัโหราจารย์ ชือ่เสยีงโด่งดงัท่ัวทัง้ราชสำานกั 

  และใต้หล้า ครัง้หน่ึงเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้ายาม 

  คำ่าคืน จึงเขียนคำาทำานายว่า 'ม่านราตรีบดบังดารา  

  แผ่นดินจะหาความสงบสุขมิได้' เป็นเหตุให้องค์หญิง 

  หลี่อว๋ีถูกบังคับให้แต่งไปยังทุ่งร้าง พระอัครมเหส ี

  ไม่ยุ่งเก่ียวเรื่องการปกครองนับตั้งแต่ตอนน้ัน

✱	 สวีฉือ แม่ทัพเจิ้นฮวง (พิทักษ์ทุ่งร้าง) หนึ่งในสี่แม่ทัพใหญ ่

  ของต้าถัง ประจำาค่ายบัญชาการทัพเหนือ สุขุม 

  รอบคอบอ่อนน้อมถ่อมตน จงรักภักดีต่อจักรพรรดิ 

  หลี่จ้งอ้ีอย่างท่ีสุด

✱	 หยางเอ้อร์สี่ ชาวนาในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ทางใต้ของแคว้นต้าถัง  

  เคยเกณฑ์ทหารไปสู้รบกับชาวเย่ียนท่ีด่านชายแดน  

  เคยสังหารทหารม้าดินแดนแห่งทุ่งหญ้า ได้เรียนรู ้

  ฝึกปรือวิชาทาสีมาจากตอนท่ีอยู่ในกองทัพ 

✱	 สยงชูโม่ เจ้านกิายอาศรมเทพซหีลงิ เคยถูกจกัจัน่ย่ีสบิสามวรรษ 

  ทำาลายจุดชี่ไห่เสว่ียซาน นับจากนั้นจึงสาบานจะ 

  บำาเพ็ญเพียรอย่างไม ่หยุดย้ัง ท ้ายท่ีสุดได ้เป ็น 

  เจ้านิกาย น้อยคนนักท่ีจะได้พบเห็นตัวจริงของมัน 

✱	 หลินอู้  ประมขุพรรคมาร ผูท้ีม่พีรสวรรค์มากท่ีสดุของพรรคมาร 

  ในรอบร้อยปี หลังจากฝึกวิชาจนสำาเร็จเป็นจักจั่น 

  ย่ีสิบสามวรรษก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย 

✱	 ไป๋ไห่ซิน ผู ้บัญชาการทหารสูงสุดของหนานจิ้น รับหน้าที ่

  แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพร่วมอาศรมเทพซีหลิงในการ 

  บุกโค่นต้าถัง

Pre ��������������� 30.indd   7 4/11/2562 BE   12:45



✱	 ฟั่นเยว่ีย ศษิย์พ่ีสีแ่ห่งภูเขาหลงัสถานศกึษา เคยเป็นเดก็ฝึกงาน 

  โรงรบัจำานำา ดดีลกูคดิได้คล่องแคล่วเชีย่วชาญ หลังจาก 

  จอมปราชญ์รับไว้เป็นศิษย์แล้วยังได้รับถาดเหอซาน  

  (นทีขุนเขา) จากจอมปราชญ์ด้วย

✱	 ซูเฉิน ถงหลิ่ง (ผู้บัญชาการ) ขององครักษ์เทพคนใหม่ เป็น 

  คนสนิทของเจ้านิกาย หลังจากหลัวเค่อตี๋ตายก็ข้ึนรับ 

  ตำาแหน่งแทน ฐานะเป็นรองเพียงจ้าวบัลลังก์ท้ังสอง 

  เท่าน้ัน

✱	 จางเน่ียนจู่ เดก็น้อยลกูเจ้าบ้านในย่านซานหยวนหลี ่เมอืงฉางอนั  

  นิสัยกล้าหาญย่ิง ถูกหลี่กวงตี้เรียกว่า 'จางซาน  

  (เจ้าสามแซ่จาง)'

✱	 หลี่กวงตี้  ชาวอำาเภอไห่ชวน เขตเทียนเป่า ดั้นด้นสู ่ฉางอัน 

  พร้อมกับมารดาและน้องสาวเพ่ือหลกีหนคีวามลำาบาก 

  ยากแค้น มาพักอยู่ท่ีบ้านของจางเนี่ยนจู ่เป็นการ 

  ชั่วคราว

✱	 ปีศาจสุรา ยอดผู้ฝึกฌานท่ีเคยข้ามผ่านราตรีนิจนิรันดร์มาแล้ว 

  หนึ่ งครั้ ง  เก ่งกาจเรื่องดื่มสุรา เคยสนทนากับ 

  จอมปราชญ์

✱	 คนขายเน้ือ  ยอดผู้ฝึกฌานท่ีเคยร่วมเป็นร่วมตายกับปีศาจสุรา 

  ข้ามผ่านราตรีนิจนิรันดร์ครั้งหน่ึงมาด้วยกัน เคย 

  สนทนากับจอมปราชญ์
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✱	 จงต้าจว้ิน บุตรของเจ้าเมืองหยางกวน เคยเป็นสหายร่วมเรียน 

  กับหนิงเชวียที่ตึกหน้าของสถานศึกษา อิจฉาริษยา 

  หนิงเชวียมาก มีส่วนสำาคัญในการช่วยเหลือการ 

  ก่อเหตุกบฏในเขตชิงเหอ และการลวงขุนนางต้าถัง 

  และผู้บัญชาการทัพทหารเรือมาสังหาร  
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Mao Ni 11

บทที่ 1 

ธงขาวกลางสายฝน

หนิงเชวียอาศัยอยู่ที่เมืองเว่ยมานาน ย่อมรู้ดีถึงความส�าคัญของ

ที่ราบเซี่ยงหว่ัน

สงครามของโลกมนุษย์ในครั้งน้ีแบ่งออกเป็นสองชั้น สถานศึกษา

ต่อกรกับปีศาจสุรา คนขายเนื้อ เทพกระบี่หลิ่วไป๋ รวมถึงยอดฝีมือ 

ผู้เร้นกายของนิกายเต๋า ส่วนศัตรูที่เหลือต้องให้ทหารม้าชุดเกราะของ

ต้าถังกวาดล้าง

ทหารม้าชุดเกราะของต้าถังคือทหารม้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก 

ขอเพียงปรับตัวเข้ากับสนามรบได้ก็สามารถสังหารผู ้ฝึกฌานท่ีอยู่

ภายในด่านทัง้ห้าได้ทัง้หมด สถานการณ์หน้าหบุเขาชงิสยาเป็นไปไม่ได้ 

ที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งท่ีสอง เพราะโลกน้ีไม่มีสถานศึกษาแห่งท่ีสอง ศิษย์

ชั้นสองของสถานศึกษาเหล่านั้นก็หาไม่ได้อีกแล้ว ถ้าต้าถังรับปาก

เงื่อนไขของอาศรมเทพจริงโดยตัดแบ่งท่ีราบเซี่ยงหว่ันให้เผ่าจินจั้ง 

ก็เท่ากับตัดแขนทั้งสองข้างของตัวเอง ละท้ิงอาวุธที่ดีท่ีสุดของตัวเอง

ไม่ว่าอย่างไรหนงิเชวยีก็ไม่ควรรบัปากเง่ือนไขน้ี แต่มนัรูด้ว่ีาหัวใจ
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 30

ส�าคญัท่ีสดุในการเจรจาของอาศรมเทพครัง้น้ี รวมถึงเป้าหมายท่ีแท้จรงิ

ในการปรากฏตัวที่ฉางอันของปีศาจสุราคือท่ีราบเซี่ยงหว่ัน

ต�าหนักในยามค�่าคืนเงียบสนิท เช่นเดียวกับพระอัครมเหสี ทุกคน

ก�าลังรอให้หนิงเชวียแสดงท่าที เพราะในเวลาน้ีท่าทีของสถานศึกษา

เท่ากับท่าทีของต้าถัง

หนิงเชวียยืนขึ้น มองเหล่าขุนนางพลางเอ่ยว่า

"ไปคุยกับฝ่ายตรงข้ามดูก่อน แล้วข้าจะคิดดูอีกที"

เรือ่งน้ีเก่ียวพันถึงความมัน่คงของแคว้น ไม่มใีครสามารถตดัสินใจ 

ได้ภายในเวลาอันสั้น

คืนนี้หนิงเชวียกลับบ้านริมทะเลสาบเย่ียนหมิง แต่ไม่ได้ไปหา 

เย่ียหงอว๋ี

พอรุ่งเช้า มีเสียงไก่และสุนัขตามถนนหนทาง ไอน�้าลอดออกมา

จากช่องประตรู้านซาลาเปาท่ียังปิดอยู่ ก่อนถกูสายลมพัดลงสูเ่บือ้งล่าง 

กระทบกับพ้ืนศิลาท�าให้เกิดความชื้น

วันใหม่มาเยือนแล้ว

ราชส�านักเจรจากับคณะทูตของอาศรมเทพต่อ ตามข่าวที่ส่งมา

จากวังหลวง ฝ่ายอาศรมเทพดแูข็งกร้าวผดิปกตต่ิางจากหลายวันก่อนมาก  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องท่ีราบเซี่ยงหว่ัน ไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่น้อย

หนิงเชวียรูว่้าความมัน่ใจของฝ่ายอาศรมเทพมาจากไหน มนัโบกมอื 

ให้คนของหน่วยเทียนซูออกไป จากน้ันลุกข้ึนจากเตียง กินโจ๊กชามหน่ึง

ก่อนเดินไปที่สวนดอกเหมย ผลักเปิดประตูเรือนรับรองแล้วเดินเข้าไป

เยี่ยหงอว๋ีชอบอาบน�้าในตอนเช้า เพราะนางชอบความสดชื่น

ตลอดวนั ตอนทีห่นิงเชวียเดนิเข้ามาในห้องนางเพ่ิงอาบน�า้เสรจ็ เส้นผม

ที่เปียกชื้นประบ่าที่เปลือยเปล่า หยดน�้าจากปลายผมพอดีหยดลง 
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ที่หน้าอก

เย่ียหงอว๋ีมองมันคราหน่ึงก่อนเดินไปหน้ากระจกแล้วเริ่มหวีผม

"ตัดสินใจได้แล้ว?"

เส้นผมถูกหวีจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของศีรษะตามการหวี 

ของนางซึ่งเห็นได้ชัดจากในกระจก

หนิงเชวียถามว่า

"ตัดสินใจอะไร"

"ลงนามในสัญญา"

หนิงเชวียส่ายหน้า เย่ียหงอว๋ีเห็นท่าทางท่ีมันส่ายหน้าในกระจก 

มือที่จับหวีอยู่พลันชะงัก

"ข้าคิดว่าเจ้าตัดสินใจแล้ว จึงไม่ค่อยสุขใจนัก เลยจะมาย�่ายีข้า

เสียอีก"

หนิงเชวียเอ่ยว่า

"แม้เจ้าหน้าตาน่ามองมาก..." 

"แต่อย่าได้คิดสวยหรูเกินไป"

"อย่างน้อยข้าก็ไม่เคยคิด"

"ข้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้า เจ้ากลับจ้องมองข้า เช่นนี้เจ้าคิดอะไร"

"น่ีคือบ้านข้า อกีอย่างท่ีบ่อโคลนในทุง่ร้าง ข้าเคยเหน็เจ้าเปลอืยกาย 

แล้ว"

เย่ียหงอว๋ีถามเสียงเรียบว่า

"จริงสิ ยังไม่เคยถามเจ้าเลยว่าน่ามองไหม"

หนิงเชวียครุ่นคิดก่อนตอบ

"เรอืนร่างของเจ้าเย้ายวนใจมากจรงิๆ แต่เมือ่นึกถึงชดุหน่วยพิพากษา 

และไหมทองที่อยู่ใต้ผิวหนังของเจ้าแล้ว ข้าก็ไม่มีความสนใจใดๆ"
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เย่ียหงอว๋ีลุกขึ้นหยิบชุดหน่วยพิพากษาสีโลหิตมาสวม แล้วเริ่ม

เขียนคิ้วหน้ากระจก

ชุดหน่วยพิพากษาท่ีรวบรวมกลิ่นอายแห่งความศักดิ์สิทธ์ิและ 

โหดเหี้ยมปกคลุมร่างกายที่ขาวนุ่มนวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนิงเชวีย 

รูว่้าใต้ชดุนัน้ไม่มอีะไรอืน่เลย จงึย่ิงดูย่ัวใจ นางไม่ได้สวมชดุชาวบ้านแล้ว 

เพราะตอนน้ีนางคือต้าเสินกวนหน่วยพิพากษา

"ต้าถังไม่มีทางรักษาที่ราบเซี่ยงหว่ันไว้ได้ อาศรมเทพสามารถ

อ่อนข้อให้ในทุกด้าน แต่ท่ีราบเซี่ยงหว่ันไม่อาจอ่อนข้อ ไม่เช่นนั้น

สงครามของการบุกโจมตีต้าถังในครั้งน้ีก็เท่ากับไร้ความหมาย" 

หนิงเชวยีมองแท่งถ่านเขยีนคิว้ท่ีวาดเบาๆ อยู่ท่ีคิว้นางพลางเอ่ยว่า

"มีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพ่ือ..."

ไม่รอให้มันพูดจบ เย่ียหงอว๋ีเอ่ยตัดบทว่า

"คนในสถานศึกษามีชีวิตอยู่เพ่ือความสุข แต่คนส่วนใหญ่มีชีวิต

อยู่เพ่ือประโยชน์ อาศรมเทพจ�าเป็นต้องมีสิ่งตอบแทนให้แคว้นต่างๆ"

"ข้าคิดว่าเงื่อนไขอ่ืนๆ ก็เพียงพอให้ตอบแทนแล้ว"

เย่ียหงอว๋ีวางแท่งถ่านเขยีนคิว้ หยิบกระดาษสชีาดออกจากกล่อง

เครื่องประทินโฉม มองหนิงเชวียในกระจกพลางเอ่ยว่า

"เช่นน้ันอาศรมเทพจะตอบแทนตนและตอบแทนเฮ่าเทียน

อย่างไร" นางเม้มปากเบาๆ บนกระดาษชาดจนรมิฝีปากงามผดุผาดราว

เหมยแดง ก่อนหันมามองหนิงเชวียก็ฉีกกระดาษชาดออกเป็นสองส่วน

"พวกเราเข้าใจดีว่าหากรอให้ต้าถังและสถานศึกษาฟื้นฟูก�าลังได้ 

สัญญาใดๆ ล้วนเป็นแค่เศษกระดาษ พวกเราไม่อาจให้ต้าถังแข็งแกร่ง

ต่อไป ดังน้ันท่ีราบเซี่ยงหว่ันต้องเป็นของพวกเรา"

Page ��������������� 30.indd   14 4/11/2562 BE   14:43



Mao Ni 15

คณะทูตของอาศรมเทพยังคงมีท่าทีแข็งกร้าว ขุนนางต้าถังท่ี 

เข้าร่วมการเจรจาตกอยูใ่นสถานะทีถู่กกดดนัอย่างมาก ไม่รูว่้าใช่หรอืไม่ 

ที่ขุนนางหนุ่มเลือดร้อนบางคนเอาไปบริภาษต่อ ท�าให้รายละเอียด 

ในการเจรจารั่วไหลออกไปจนราษฎรชาวต้าถังล่วงรู้เง่ือนไขท่ีแฝงด้วย

ความอัปยศจากฝ่ายอาศรมเทพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการตัดแบ่ง 

ท่ีราบเซี่ยงหว่ันและเขตตงซานให้ฝ่ายตรงข้ามท�าให้ชาวถังขุ่นเคือง

อย่างสุดขีด พันปีที่ผ่านมาต้าถังเคยหรือที่ต้องรับความอัปยศถึง 

เพียงน้ี

จากชายแดนเหนือจนถึงเฉิงจิง จากเทือกเขาชงหล่ิงจนถึงถนน 

จูเชว่ีย ทั้งทหารและชาวบ้านของต้าถังไม่รู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ 

ไปมากเท่าไรจึงพลิกสถานการณ์ได้ในท่ีสุด เห็นชัดว่าไม่ได้รบแพ้ แต่

เหตุใดต้องลงนามในสัญญาที่ลดทอนอ�านาจและสร้างความอัปยศ 

ให้แก่แคว้นเช่นนี้

ในชั่วเวลาเพียงไม่นานก็เกิดเสียงฮือฮาขึ้นท้ังเมือง อารมณ์ของ

ผูค้นพลุง่พล่าน พ่อค้าเร่ไม่สนใจจะขายของ ก๋วยเตีย๋วเปรีย้วเผด็เหมอืน

ขาดรสชาติ ไม่ว่าท�างานอะไรล้วนไม่มีกะจิตกะใจ ไม่มีผู ้ใดน่ังนิ่ง 

อยู่บ้านได้ เหล่าชาวบ้าน บัณฑิต และทหารบาดเจ็บท่ีกลับมาจาก 

แนวหน้าพากันมาที่ลานหน้าวังหลวง ไม่มีใครก่อความวุ่นวาย ถึงขั้น

ไม่มีใครส่งเสียงโวยวาย คนนับล้านเพียงยืนนิ่งเงียบอยู่หน้าวังหลวง

ท่ามกลางฝนหนาวของฤดูวสันต์ ยืนกันจนถึงดึกดื่นยังไม่สลายตัว  

คนนบัล้านรวมตัวอยู่ด้วยกันแต่เงยีบเหมอืนสสุาน หน้าวังหลวงเงยีบสนทิ  

เรือ่งน้ีส�าหรบัผูค้นในวังคือแรงกดดันท่ีมากจนเกินพรรณนา เหล่าขุนนาง 

ที่รู้รายละเอียดต่างดูชราวัยลงในพริบตา

ค�า่คืนน้ีคนจ�านวนมากก�าลงัรอคอย ส่วนบางคนก�าลงัท�าอย่างอืน่ 
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พวกมันไม่ใช่ไม่ขุ่นเคืองใจ แต่เพราะพวกมันจ�าเป็นต้องพิจารณาถึง

เรื่องที่จะตามมาในภายหลัง

ที่ภูเขาหลังสถานศึกษา มู่โย่วแบกตะกร้าไม้เดินอยู่ในเมฆหมอก

กลางเขา หยิบธงเล็กๆ จากในตะกร้าออกมาปักลงในร่องหินหรือไม่ก็

ในดินห่างกันเป็นระยะพอสมควร ค่ายกลประตูเมฆเป็นค่ายกลท่ี 

จอมปราชญ์ถ่ายทอดให้นาง เป็นเกราะป้องกันทีส่�าคญัของภูเขาด้านหลงั  

ตอนที่นางอยู่หุบเขาชิงสยา ค่ายกลนี้ไม่มีใครดูแล ถูกเจ้านิกายแห่ง

อาศรมเทพบุกทลายจนได้รับความเสียหายอย่างมาก ตอนนี้แม้ 

เจ้าอารามบาดเจ็บสาหัสยากจะฟื้นฟูได้ แต่ปีศาจสุราและคนขายเน้ือ

กลับเป็นเหมือนเมฆฝนมืดครึ้มที่เพิ่งก่อตัว ปกคลุมจิตใจของเหล่าศิษย์

สถานศึกษา นางต้องซ่อมแซมค่ายกลให้เสร็จโดยเร็วจึงจะวางใจ

โรงตีเหล็กริมล�าธารยังคงเงียบเชียบ ศิษย ์ พ่ีหกนอนหนุน 

ค้อนเหล็ก เหม่อมองป่าเขาในยามค�่าคืน ในห้องด้านหลังมีเสียงที่ 

อ่อนโยนดังมาอยู่เป็นระยะ

"คนหนึง่ไร้ระยะและไร้ขอบเขต ส่วนอกีคนใกล้เคยีงกับด่านอมตะ 

ดูเหมือนว่าขอเพียงไม่เข้าฉางอันก็ไม่มีใครสังหารพวกมันได้ แต่ข้า 

จ�าได้ว่าอาจารย์เคยพูดประโยคหนึง่" นิว้ของศษิย์พ่ีใหญ่วาดเบาๆ ในถาด 

เหอซานพลางเอ่ยด้วยสีหน้าอ่อนโยน "นอกจากเฮ่าเทียน บนโลกน้ี 

ไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างและท�าได้ทุกเรื่อง ในเมื่อเป็นเช่นน้ี พวกมันต้องถูก

สังหารได้อย่างแน่นอน ดังนั้นตอนนี้พวกเราควรเริ่มค�านวณ ข้าคิดว่า

คงเป็นงานที่ยุ่งยากและใหญ่โตไม่น้อย"

ศิษย์พ่ีสี่เอ่ยว่า

"ศิษย์น้องยินดีช่วยศิษย์พ่ีคิดอย่างละเอียด"

อว๋ีเหลียนน่ังครุ่นคิดอยู่ริมหน้าผา น้ิวมือเขียนตัวอักษรในสายลม
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อยู่ตลอดเวลา ถังเสี่ยวถังอยู่ท่ีบันไดหิน ก�าลังเจาะทางเดินให้กว้างขึ้น 

ดาบใหญ่สีโลหิตในมือย่ิงเหมือนกระบองเหล็กเข้าไปทุกที

เสี่ยวไป๋นอนเบื่อหน่ายอยู่ท่ีขั้นบันไดด้านบน จู่ๆ ตรงหน้าผาก็มี

ลมพัดมา ท�าให้ชั้นเมฆยามค�่าคืนกระจายตัวออกเผยให้เห็นดวงจันทร์

ดวงน้ัน เสีย่วไป๋หอนใส่ดวงจนัทร์ เสยีงสดใสนุ่มนวล

จวินโม่ยืนอยู่ริมสระน�้า จางเนี่ยนจู่และหลี่กวงตี้ก�าลังรับการ

กระแทกจากม่านน�า้ตก ส่วนตวัมนัก�าลงัคดิค้นเพลงกระบี ่ห่านขาวล้างขา 

ในสระน�้าอยู่ข้างกายมัน

เสียงหอนของเสี่ยวไป๋ดังมาจากหน้าผา ห่านขาวเงยหน้ามอง 

ไปทางน้ันอย่างดูแคลน แล้วโก่งคอร้องใส่ดวงจันทร์

หนิงเชวียยืนอยู่ในหอสูงของวังหลวง

มันก�าลังมองดวงจันทร์ มองฝูงชนที่เงียบสงบและเบียดเสียดกัน

อยู่ที่ลาน คล้ายได้ยินอะไรบางอย่าง จากน้ันนึกเรื่องบางเรื่องขึ้นได ้

จึงหัวเราะ

 

ต�าหนักในยามค�่าคืนเงียบสนิท เชิงเทียนเหมือนต้นไม้สีทอง 

ส่ายไหว หนิงเชวียมองตาพระอัครมเหสีพลางเอ่ยว่า

"ความอัปยศน�ามาซึ่งความกล้าและความโกรธ ถ้ามีช่องทางที่จะ

ปลดปล่อยความโกรธได้ ท่ีเหลอืก็คอืความกล้าล้วนๆ นีค่อืค�าพูดของท่าน  

ตอนนี้พวกเราจ�าเป็นต้องพิจารณาว่าจะให้ใครมารับความโกรธของ 

ชาวถัง"

พระอัครมเหสีไม่ได้ตอบประการใด หนิงเชวียเอ่ยต่อไปว่า

"หลังจากตัดแบ่งท่ีราบเซี่ยงหว่ันไปแล้ว ปัญหาเรื่องม้าศึกยกให้

เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา"
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พระอัครมเหสีส่ายหน้า

"ต่อให้สถานศึกษาแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสร้างสิ่งต่างๆ 

ด้วยมือเปล่า"

"ทุกส่ิงที่สูญเสียไปด้วยมือข้า วันหน้าต้องเอาคืนกลับมาอย่าง

แน่นอน"

พระอัครมเหสีไม่เข้าใจว่ามันเอาความมั่นใจมาจากไหน แต่

สุดท้ายก็คล้อยตามค�าพูดท่ีหนักแน่นของมัน ครุ่นคิดอยู่ครู่ก่อนเอ่ย

อย่างเคร่งขรึมว่า

"ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ข้าลงนามก็ได้"

"ท่านไม่อาจลงนาม เพราะไม่อาจให้ท่านและจักรพรรดิมารับ

ความโกรธของราษฎร"

"แต่เจ้าเคยบอกว่าสถานศึกษาไม่อาจลงนาม เพราะสัญญาน้ี

สุดท้ายแล้วต้องผิดสัญญา"

"อาศรมเทพเตรียมการมาเต็มที่ จะต้องขอให้ข้าหรืออาจถึงข้ัน

ศษิย์พ่ีมาลงนามแน่นอน ในส่วนของราชส�านกั เยีย่หงอว๋ีพูดถูก พวกเรา 

ยังมีทางถอย"

พระอัครมเหสีเฉลียวฉลาด เข้าใจความหมายของมันได้ในทันที 

จึงเอ่ยอย่างไม่เห็นด้วย

"ผู้นั่งบนบัลลังก์คือบุตรของข้า ข้าควรต้องรับภาระและหน้าที ่

ที่สมควร คนอ่ืนๆ ในสกุลหลี่ลงนามหรือข้าลงนามล้วนไม่ต่างกัน"

"อย่างน้อยสามารถระงับความขัดแย้งได ้ " หนิงเชวียเอ ่ย  

"เป็นราชนิกุลสกุลหลี่ การลงนามในสัญญาท่ีท�าให้แคว้นได้รับความ

อัปยศมีแต่ต้องใช้ความตายขอขมาจึงสามารถสลายความโกรธของ

ราษฎร สถานการณ์ในตอนน้ีท่านไม่อาจตาย"
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"สถานศึกษาเข้าสู่โลกิยะแล้ว เซียนเซิงใหญ่รับปากว่าจะสอน 

บุตรข้า ราชส�านักไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้ว อันที่จริงเวลาน้ีมาคิดดู

อย่างละเอียด จะมีหรือไม่มีข้าไม่ส�าคัญต่อต้าถังอีกต่อไป" 

พระอัครมเหสีย้ิม 

"อีกอย่างส�าหรับข้าในตอนนี้ ความตายไม่น่ากลัวเลยสักนิด"

หนิงเชวียย่อมไม่ให้พระอัครมเหสีสละชีวิต มันออกจากวัง 

ไปต�าหนักชินอ๋องในตอนกลางคืน

แสงเทียนในห้องหนังสือหม่นมัว ใบหน้าของหล่ีเพ่ยเหยียนยังคง

สง่างาม รอยย้ิมน่าสนิทสนม เพียงแต่มีร้ิวรอยตรงหางตาเพ่ิมข้ึน  

สองคิ้วที่เคยเหมือนกระบี่ก็อ่อนโยนลงมาก

"ชวิีตนีข้้าไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรมากนัก ข้าเพียงอยากช่วยเสรมิ

ส่วนท่ีบกพร่องให้เสด็จพ่ีโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิกายเต๋าแทน

ราชนกุิล อย่างมากก็แค่อยากท้ิงชือ่อ๋องผูป้รชีาไว้ในหน้าประวัตศิาสตร์" 

หลี่เพ่ยเหยียนมองหนิงเชวียที่อยู่ตรงหน้าพลางย้ิมเยาะตัวเอง 

"ตอนน้ีมาคิดดู ถ้าข้าไม่ได้เกิดในตระกูลของจักรพรรดิ แต่เป็น 

ผู้ครองเขตของเขตใดเขตหน่ึง เชื่อว่าคงมีประโยชน์กว่าตอนน้ีมาก"

"น่ีคือปัญหาของท่าน" หนิงเชวียเอ่ย "ในยุครุง่เรอืง เรือ่งท่ีท่านคดินัน้ 

ตื้นเขินเกินไป และที่ผ่านมาท่านก็อ่อนข้อให้อาศรมเทพมากจนเกินไป 

องค์จักรพรรดิไม่พอพระทัย สถานศึกษาไม่พอใจ ราษฎรก็ไม่พอใจ"

"ดูท่าข้าคงหมดประโยชน์แล้วจริงๆ"

"ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นบทบาทท่ีเหมาะสมกับตัวท่าน ข้าจึง 

คดิว่าก่อนจะจากโลกนีไ้ปท่านยังท�าคณุประโยชน์ให้ต้าถังและราชนกุิล

ได้"
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หลี่เพ่ยเหยียนมองเชิงเทียนบนโต๊ะ มองน�้าตาเทียนที่ไหลลงมา 

เอ่ยอย่างทอดถอนใจว่า

"หลังจากเจ้าฆ่าซย่าโหวก็ไม่เคยสนใจการมีตัวตนของข้า ข้าคิด

มาตลอดว่าเป็นเพราะสถานศึกษาเห็นแก่หน้าเสด็จพ่ีจึงกดดันเจ้า หรือ

ไม่เจ้าก็ฆ่าคนไปมากพอแล้ว ความแค้นในอดีตจึงสลายไปหมดแล้ว 

หรืออาจเป็นเพราะเจ้าก็แค่อยากให้ข้าจมอยู่ในความหวาดกลัวเหมือน

ตายทั้งเป็น คิดไม่ถึงว่าที่แท้เจ้ารอข้าอยู่"

"ไม่มีใครค�านวณเรื่องราวได้หลายปีหรือหลายสิบปีเหมือน 

เฮ่าเทียนหรอก ข้าก็ไม่ได้คิดไกลขนาดนั้น แต่เหมือนอย่างที่ศิษย์พี่สาม

เคยพูด คนบางคนมีชีวิตอยู่มีประโยชน์กว่าตาย"

"มีประโยชน์ตรงที่...จะได้ตายในเวลาท่ีเหมาะสมสินะ"

"ถูกต้อง"

"หนิงเชวีย เจ้าเป็นคนที่เลือดเย็นที่สุดในโลกจริงๆ" หลี่เพ่ยเหยียน 

กล่าวอย่างทอดถอนใจ "วันน้ีต้าถังพบเจอกับลมมรสุม จ�าเป็นต้องได้

คนเลือดเย็นและนึกถึงความเป็นจริงเช่นเจ้ามาปกป้อง"

"ทุกคนล้วนมีสิทธ์ิพูดว่าข้าเลือดเย็น แต่ท่านไม่มี"

หนงิเชวียไม่หลบัตลอดคนื ไม่ใช่กระสบักระส่ายพลกิตวัไปมา แต่

ตระเวนไปทั่วฉางอัน หลังออกจากต�าหนักชินอ๋องแล้วมันกลับไปพบ

เย่ียหงอว๋ีท่ีเรือนเล็กริมทะเลสาบ

"สถานศึกษาและราชนิกุลล้วนไม่อาจไปอาศรมเทพเพ่ือขอขมา

เฮ่าเทียน"

"ได้ ส่งคณะทูตไปแทนได้"

"ไม่ได้"
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เย่ียหงอว๋ีครุ่นคิดก่อนเอ่ยว่า

"เช่นนั้นก็ท�าอย่างที่แคว้นหนานจิ้นเคยท�าเมื่อนานมาแล้ว ให้

เรือนหงซิ่วเจาเป็นตัวแทนราชส�านักไปร่ายร�าที่อาศรมเทพ เปลี่ยนจาก

เพ่ือการเฉลิมฉลองเป็นเพ่ือขอขมา" 

"อาจท�าได้ แต่ต้องไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของราชส�านัก และข้า

ต้องถามความเห็นของพวกนางก่อน"

"พูดต่อไป"

"เง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเหลือล้วนรับปากได้ แต่อาศรมเทพต้องรับประกัน

ความปลอดภัยของแคว้นต้าเหอ ไม่ว่าแคว้นเยว่ียหลุนหรือหนานจิ้น 

หากล่วงล�้าเขตแดนของแคว้นต้าเหอแม้เพียงก้าวเดียวเท่ากับท�าผิด

สัญญา"

"ไม่มปัีญหา และเช่นเดยีวกัน ต้าถังต้องรบัประกนัความปลอดภยั

ของเขตชิงเหอ"

"เรื่องนี้อยู่ในเง่ือนไขของพวกเจ้าอาศรมเทพอยู่แล้ว"

เย่ียหงอว๋ีส่ายหน้า

"ข้าหมายถึงความปลอดภัยของทุกคนของเขตชิงเหอ รวมถึงที่ 

ถูกขังอยู่ในฉางอันตอนเกิดจลาจลด้วย ต้าถังต้องปล่อยตัวพวกมัน"

"ดทู่าน่ีคงเป็นเงือ่นไขทีต่ระกูลใหญ่เขตชงิเหอร้องขอต่ออาศรมเทพ 

ตอนเข้าสวามิภักดิ์สินะ"

"ถ้าแม้แต่เรื่องน้ีอาศรมเทพยังท�าไม่ได้ แล้วจะท�าให้สานุศิษย ์

นับล้านบนโลกศรัทธาได้อย่างไร"

หนิงเชวียน่ิงเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยว่า

"ข้ารับปากเจ้า เมื่อลงนามเสร็จ ขอเพียงกองทัพร่วมถอยออกจาก

เขตชิงเหอ ข้าจะส่งพวกที่อยู่ในชุมนุมชิงเหอกลับไป"
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รุ่งเช้า สายฝนตกลงมาอีกครั้ง

ต้าถังรับปากค�าขอส่วนใหญ่ท่ีฝ่ายอาศรมเทพเสนอมา ชินอ๋อง 

หลี่เพ่ยเหยียนลงนามในสัญญา ขณะเดียวกันก็เท่ากับเขียนชื่อตัวเอง

ลงบนเสาแห่งความน่าละอายใจในประวัติศาสตร์ด้วย

เมื่อข่าวแพร่ออกไป ทั้งในและนอกราชส�านักพลันเกิดเสียงฮือฮา 

ไม่มีใครรู้ว่าในค�่าคืนท่ียาวนานนั้นเกิดอะไรขึ้น ท�าไมบุคคลระดับสูง 

ในวังหลวงจึงกล้าลงนามในสัญญาที่ทุกคนเห็นว่าไม่ถูกต้องฉบับนี้

ชาวถังที่รวมตัวกันอยู่หน้าวังหลวงไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตน

อีกต่อไป จึงก่นด่าอย่างหยาบคาย ถ่มน�้าลายใส่ก�าแพงวังสีชาด ก่อนที ่

จะมีข่าวลือเก่ียวกับเรื่องในอดีตแพร่สะพัดไปในหมู่ผู้คน

ข่าวลือเก่ียวกับเรื่องในอดีตพวกนั้นอันที่จริงไม่ใช่ข่าวลือ แต่เป็น

เรื่องที่ทุกคนต่างรู ้ดี เช่นคดีฆ่าล้างหมู ่บ้านท่ีชายแดนแคว้นเย่ียน  

ชินอ๋องและเจ้านิกายแห่งอาศรมเทพมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน 

และมีส่วนเก่ียวข้องกับคดีเลือดของนิกายเต๋าที่ถูกเปิดโปงในฉางอัน  

ชินอ๋องจึงถูกจักรพรรดิองค์ก่อนปลดให้เป็นสามัญชนจนกระทั่ง 

หลี่ฮุยหยวนข้ึนครองบัลลังก์จึงกลับสู่ฐานะเดิม

ประตูวังเปิดออกช้าๆ หลี่เพ่ยเหยียนเดินเข้าไปในฝูงชน มันสวม

เสื้อคลุมยาวสีด�าแดงลายทอง ดูสะดุดตามากท่ามกลางสายฝน 

ยามเช้าท่ีตกปรอยๆ

คนจ�านวนนับไม่ถ้วนมองมัน สายตาเหล่าน้ันเต็มไปด้วยความ 

ขุ่นเคืองและเหยียดหยาม ถึงขั้นมีคนพุ่งเข้าไปจะท�าร้ายมัน ขุนนาง 

ชั้นผู้น้อยในที่ว่าการของทางการคนหนึ่งถามว่าเพราะเหตุใดราชส�านัก 

จึงจะยกเขตตงซานและที่ราบเซี่ยงหวั่นให้ศัตรู เสียงของขุนนางคนนี้ 

ฟ ังดูเจ็บปวดมาก คล้ายก�าลังหลั่งโลหิต คนจ�านวนนับไม่ถ ้วน 
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ก�าลังต้ังค�าถาม ก�าลังต�าหนิ ก�าลังด่าทอ หรือว่าราชส�านักไม่คิดจะ 

ยึดเขตชิงเหอกลับมา เพราะเหตุใดถึงจะส่งพวกกบฏในชุมนุมชิงเหอ 

กลับไป

หน้าวังหลวงเต็มไปด้วยเสียงที่ดุดัน ถ้าไม่ใช่ทหารกองก�าลัง 

อว่ีหลินคุ้มครองอย่างเข้มแข็ง ยามน้ีหล่ีเพ่ยเหยียนคงถูกฉีกกระชาก

เป็นชิ้นๆ แล้ว จู่ๆ หลี่เพ่ยเหยียนก็หยุดเดิน มองไปยังมหาสมุทรแห่ง 

ฝูงชนท่ีโกรธเคืองโดยรอบ สีหน้าของมันสงบน่ิงมาก อารมณ์ในแววตา

สลับซับซ้อน ผู้คนค่อยๆ สงบนิ่งลง

"เพราะเหตุใดกระน้ันหรือ โลกน้ีไม่มีเหตุผลให้อธิบายมากมาย

อย่างนั้นหรอก ต้าถังต้องการเวลา ข้าก็ช่วยพวกเจ้าย้ือเวลา ต้าถัง

ต้องการความสงบ ข้าก็ช่วยพวกเจ้าน�าความสงบมาให้ ทั้งโลกจะ 

โค่นล้มต้าถัง ต้าถังจะอยู่ด้วยตนเองได้อย่างไร จะเป็นศัตรูกับคน 

ทั้งโลกได้จริงๆ อย่างนั้นหรือ ถ้าคิดว่าข้าท�าผิด วันหน้าพวกเจ้าก็พิสูจน์

ให้ข้าเห็นเถอะ" สีหน้าของมันเฉยเมย แต่มือท้ังสองข้างในแขนเสื้อ 

สั่นไม่หยุด

หลี่เพ่ยเหยียนกลับถึงต�าหนักของตน

ราษฎรท่ีโกรธแค้นเข้าล้อมต�าหนัก

ศิษย์สถานศึกษาที่ตึกหน้าและศิษย์ในสถานศึกษาชั้นสูงของ

ทางการก�าลังช่วยกรมโยธาซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายจากการ 

สู้รบอยู่ในเมือง พอรู้ข่าวก็หอบก้อนอิฐก้อนหินมากมายมาท่ีนี่

ทหารกองก�าลังอว่ีหลินและทหารองครักษ์ตั้งแนวป้องกันอย่าง

แน่นหนา แต่พวกมนัมจี�านวนคนน้อยเกินไป ไม่เพียงพอทีจ่ะปราบปราม 

ฝูงชนที่โกรธแค้น รอบต�าหนักมีเสียงตะโกนด้วยความโกรธดังข้ึนอย่าง

พร้อมเพรียง
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ถึงขั้นมีคนยกถังน�้ามันมาจุดไฟ

และในช่วงเวลาคับขันนั้นเอง ภายในต�าหนักชินอ๋องพลันมีเสียง

ร้องไห้อย่างโศกเศร้าดังข้ึน หลงัประตูต�าหนักมธีงขาวผนืหนึง่ย่ืนออกมา

ชินอ๋องหลี่เพ่ยเหยียนแห่งต้าถังเสียชีวิตแล้ว

บนถนนเงยีบสนทิลงทันท ีเหน็ธงขาวท่ามกลางสายฝนท่ีดอู้างว้าง

ผืนน้ันแล้วผู ้คนต่างวางก้อนอิฐก้อนหินลง คบไฟที่เพ่ิงจุดก็ค่อยๆ  

มอดดับ

หนิงเชวียยืนอยู่ตรงปากซอยท่ีห่างไกล มองภาพน้ีอยู่เงียบๆ 

ใบหน้าไร้ความรู้สึก

หลีเ่พ่ยเหยียนเป็นตวัแทนของต้าถังลงนามในสัญญา ส�าหรับฝ่าย

อาศรมเทพนีไ่มไ่ด้หมายความว่าการเจรจาสิน้สดุลงหรอืได้ชยัชนะแล้ว 

เพราะอาศรมเทพยังต้องการการลงนามจากสถานศึกษา ถ้าเป็นไปได้ 

แน่นอนว่าพวกมันปรารถนาการลงนามจากเซียนเซิงใหญ่ผู้ขึ้นชื่อเรื่อง

เมตตาธรรม หรือเซียนเซิงรองผู ้เที่ยงตรงรักษาจรรยา เพียงแต่ใน 

สถานศึกษามีคนเดียวท่ีเข้าสู่โลกิยะ น่ันคือหนิงเชวีย

ทะเลสาบเย่ียนหมิงยามนี้มีฝนตกหนัก แต่กลับไม่เย็นสบาย  

คณะทูตของอาศรมเทพรวมถึงบรรดาต้าเสวียซื่อของต้าถังล้วนอยู่ใน

ห้องโถง ไม่มใีครพูดจา ต่างคนต่างมสีภาพจติใจทีต่่างกัน ฝ่ายอาศรมเทพ 

นั้นไม่ต้องกล่าวถึง ส่วนเจิงจิ้งต้าเสวียซื่อและขุนนางคนอื่นๆ ของต้าถัง

สีหน้าเคร่งขรึมเป็นอย่างย่ิง

ทุกคนก�าลังรอหนิงเชวียกลับมาลงนาม เย่ียหงอวี๋ก็รออยู่ในสวน

ดอกเหมย แต่หนิงเชวียไม่ปรากฏตัวสักที เพราะก่อนที่มันจะกลับไป

ทะเลสาบเย่ียนหมิงมันไปยังสถานท่ีแห่งหนึ่งก่อน
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หน้าหอชมุนุมเขตชงิเหอเป็นถนนสายตรง ด้านหลงัเป็นทะเลสาบ

และภูเขา ตอนนี้ฝนตกลงมาปกคลุมท�าให้ทัศนียภาพดูสวยงาม

องครักษ์จ�านวนหนึ่งและคนของพรรคมัจฉามังกรย่ีสิบกว่าคน

จับตาดูความเคลื่อนไหวรอบๆ หอชุมนุมอยู่อย่างระแวดระวัง

คืนนั้นฉางอันเกิดความโกลาหล ลูกหลานตระกูลใหญ่ในชุมนุม

อาศัยความชุลมุนวุ่นวายหลบหนีไป หลังเหตุการณ์สงบต้องเสียเวลา

และก�าลังอย่างมากถึงจับคนพวกนี้กลับมาได้ พวกมันไม่อยากให้เร่ือง

น้ีเกิดขึ้นซ�้าอีก ถ้าให้พวกมันรู้ว่าคนในชุมนุมพวกน้ีอีกไม่นานจะถูก

ส่งตัวกลับเขตชิงเหอ ไม่รู้ว่าจะเดือดดาลถึงขั้นไหน

ในเวลานี้หนิงเชวียเดินเข้ามาในหอชุมนุมแล้ว มันรับผ้ามาเช็ด

ผมท่ีเปียกฝน ปัดน�า้ฝนทีอ่ยู่บนเสือ้ผ้าออก กิรยิาของมนัดเูป็นธรรมชาติ

ราวกับว่ากลับมาบ้าน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625451.html
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