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ค�ำน�ำ

ระบบการฝึกบ�าเพ็ญเพียรในโลก 'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' ดูเหมือนว่า 

จะต้องเริ่มต้นจากการอ่านคัมภีร์เต๋า จดจ�าท�าความเข้าใจ แล้วนั่งสมาธิ

ใคร่ครวญ จากนั้นจึงจะก�าหนดดวงดาวประจ�าตัว ดึงแสงดวงดาวมาช�าระล้าง

ร่างกายได้ ถ้าเปลี่ยนจากคัมภีร์เต๋าเป็นหนังสือนิยาย พวกเราคงได้กลายเป็น

ผู้บ�าเพ็ญเพียรกันถ้วนหน้า (ฮา)

เข้าเรื่องกันต่อดีกว่า... ถึงแม้ ณ เวลานีเ้ฉนิฉางเซิงจะยังช�าระล้างกระดูก

ไม่ส�าเร็จ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้บ�าเพ็ญเพียร ไม่มีแรงก�าลังจะปกป้องตัวเอง 

แต่นับว่าดวงนารีอุปถัมภ์ไม่ธรรมดา ถึงไปตกเอาองค์หญิงเผ่ามารมาเป็น 

ศิษย์ได้แบบสถานการณ์พาไป

เชื่อว่าต้องมีหลายคนที่ก็โดนองค์หญิงลั่วลั่วตกเข้าให้แล้ว ศิษย์อาจารย์

คู่น้ีได้เปิดตัวแบบ 'เบาๆ' กันไปแล้วในงานชุมนุมไม้เลื้อยคืนแรก ซึ่งในเล่มน้ี

ก็จะเป็นงานชมุนมุไม้เลือ้ยคนืสดุท้าย เฉนิฉางเซงิกับลัว่ลัว่จะสร้างเร่ืองราวใดข้ึน 

ในค�่าคืนนี้บ้าง จับตาดูกันให้ดีๆ!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�าว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni



จำกใจส�ำนักพิมพ์

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เป็นโปรเจ็กต์ความร่วมมือระหว่างส�านักพิมพ์

เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มาจากแนวคิดง่ายๆ 

เพียงแค่ว่าอยากให้นักอ่านท่ีเป็นสายหนังสือเล่มได้อ่าน ได้สะสมนิยาย 

แนวก�าลังภายในแฟนตาซีที่การันตีความสนุก เพราะเป็นผลงานของ Mao Ni 

ผู้ซึ่งเคยสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืมมาแล้วกับ 'สยบฟ้าพิชิตปฐพี'

ผลงานของ Mao Ni เรื่องนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในเว็บไซต์ 

Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเราในฐานะส�านักพิมพ ์

ที่ท�าหนังสือก็อยากให้มิตรรักนักอ่านทั้งหลายได้รับความสนุกสนานในแบบที่

คุ้นชิน 

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' รูปแบบหนังสือนี้เป็นการเรียบเรียงใหม่และ 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากส�านวนเดิมของ 'สมาพันธ์พลิกฟ้า' ที่ได้ 

แปลไว้กับทางอิงค์ สโตน ทีมบรรณาธิการของเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ได้ตั้งใจและ 

ทุ่มเทอย่างย่ิงในการรักษาคุณภาพของงานซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามาตลอด  

เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทั้งสารและอรรถรสอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด

หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการอ่าน



ข้าท�าเรื่องราวทุกเรื่อง ข้าตั้งกฎเกณฑ์ทุกข้อให้ตนเอง 
ต่างล้วนเพราะการมีชีวิตอยู่

สิ่งส�าคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่ก็คือการมีชีวิตอยู่
ข้ายินยอมแลกเปลี่ยนทุกอย่างเพ่ือสิ่งนี้ ข้าทุ่มเทสุดชีวิตเพ่ือจะมีชีวิตอยู่
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ทีน่ัง่ของส�านกัศกึษาศาสนาหลวงอยู่ในมมุ ไร้คนสนใจ เงยีบเหงา

อย่างย่ิง เหมือนกับค�่าคืนแรกของงานชุมนุมไม้เลื้อยไม่ผิดเพ้ียน ทว่า

ใจของเฉินฉางเซิงคิดแต่เรื่องการสู่ขอของคณะตัวแทน มีหรือจะมา

สนใจเรื่องพวกนี้ ลั่วลั่วย่ิงไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยพรรค์นี้

นางให้ความสนใจท่าทางของเฉินฉางเซิง คาดเดาว่าเขาก�าลัง 

คิดอะไรอยู่ บางครั้งบางคราก็คีบผลไม้ให้เขากิน ส่วนน�้าชาที่อยู่บนโต๊ะ

เพียงหางตานางก็มิได้แล น�้าชาในวังส�าหรับคนทั่วไปเป็นของชั้นหนึ่ง 

แต่ในสายตาของนางคุณภาพช่างต�่านัก แล้วนางจะเอาเข้าปาก 

ได้อย่างไรกัน

นางก�านัลวัยกลางคนผู ้หนึ่ งปรากฏตัวด ้านหลังที่นั่ งของ 

ส�านักศึกษาศาสนาหลวง สีหน้าไร้ความรู้สึก แฝงแววเย่อหย่ิงเล็กน้อย 

มองจากลักษณะคงเป็นคนใกล้ชิดของผู้สูงศักดิ์ในวังผู้ใดผู้หนึ่ง ทว่า

เพียงเข้าใกล้ลั่วลั่ว สีหน้าท่ีเย่อหย่ิงของหญิงผู้นี้ก็แปรเปล่ียนเป็น 

เคารพนอบน้อมและมีไมตรีอย่างพอเหมาะพอดี น�้าเสียงก็ควบคุมได้ดี 

ตอนที่ 54

ลมฤดูวสันต์พัดผ่านเข้ามายามค�่าคืน
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อย่างย่ิง เพียงให้ลั่วลั่วกับเฉินฉางเซิงได้ยินเท่านั้น

องค์หญิงผิงก๋ัวเชิญให้ไปพบ? เฉินฉางเซิงตะลึงงัน มองไปทาง

ล่ัวลั่ว ใช้สายตาไต่ถามว่าน่ีมันเรื่องอะไร

ลัว่ลัว่มองไปยังด้านในของต�าหนัก มองเหน็เงาร่างของท่ีปรกึษาจนิ 

กับนางข้าหลวงหลี่ได้รางๆ ในเงามืด พอจะรู้คร่าวๆ ว่าเป็นเรื่องอันใด 

เอ่ยอย่างเกรงใจกับเฉินฉางเซิง "อาจารย์ นานแล้วท่ีข้าไม่ได้เข้า

พระราชวัง อาจจะต้องไปดูเสียหน่อย" 

เฉินฉางเซิงค่อยๆ คุ้นเคยกับความประหลาดใจที่ลั่วลั่วน�ามาให้ 

จนกระทั่งรู้สึกมึนชา จึงเอ่ยว่า "ในเมื่อเป็นสหายเก่า เช่นนั้นก็ไปเถอะ" 

ลั่วลั่วกวาดตามองไปท่ัวบริเวณ พบสายตามากมายก�าลังมอง

มายังที่นั่งของส�านักศึกษาศาสนาหลวง "อาจารย์ไม่ต้องกังวล อีกครู ่

ข้าจะรีบกลับมา" 

เฉินฉางเซิงรู้ว่านางก�าลังกังวลสิ่งใด อันที่จริงเขามิได้รู้สึกอึดอัด 

จึงย้ิมพลางกล่าวว่า "แน่นอนว่าเจ้าจะต้องกลับมา" 

หลังจากนั้นชั่วครู่ก็มีคนในราชส�านักมายังท่ีนั่งของส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงอกี แต่ครัง้น้ีกลบัเชญิเฉนิฉางเซงิ เขาจ้องมองรูปร่างสูงใหญ่ 

ตระหง่านราวกับขุนเขาท่ีแฝงอยู่ในความมืดหลังประตูตรงห้องข้างของ

ต�าหนัก หลังรอจนแน่ใจว่าคนในงานไม่ได้สนใจการเคล่ือนไหวของตน

ก็ยืดตัวลุกขึ้นเดินไปทางนั้น

ประตขูองห้องข้างปิดลงอย่างเชือ่งช้า แสงนุม่นวลของไข่มกุราตรี

จากในต�าหนักทะลุหน้าต่างเข้ามา กระทบลงยังร่างของสวีซื่อจี้ ท�าให้

เค้าโครงร่างกายของสวีซื่อจี้ชัดเจนยิ่งขึ้น เฉินฉางเซิงจ้องมองภาพ 

ด้านหลังของอีกฝ่าย มิได้มีปฏิกิริยาใดๆ 

"งานชมุนมุไม้เลือ้ยค�า่คนืท่ีสองเจ้าไม่ได้เข้าร่วม ข้าคดิว่าค�า่คนืน้ี 
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เจ้าก็จะไม่ปรากฏตัว" สวีซื่อจี้หันกาย จ้องมองเขาด้วยความเยือกเย็น 

"เพราะเหตุใดเจ้าถึงมา" 

เฉินฉางเซิงเองก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดต้องมาเข้าร่วมงาน

ชุมนุมไม้เลื้อยคืนสุดท้าย อีกไม่นานเมื่อคณะตัวแทนจากแดนใต้สู่ขอ

สวีโหย่วหรงตนควรจะท�าอย่างไร แต่ตนรู้ว่าเพราะเหตุใดสวีซื่อจี้จึง

ต้องการพบกับตนเป็นการส่วนตัวก่อน

สาเหตนัุน้ท�าให้เขารูส้กึโมโห เขามองดวงตาของสวีซือ่จีพ้ลางเอ่ย 

"ท่านลุง ข้าเป็นศิษย์ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง ข้ามีคุณสมบัต ิ

เข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อย" 

ค�าตอบน้ีเป็นธรรมดาท่ีจะท�าให้สวีซื่อจี้ไม่พอใจ สิ่งที่ท�าให้เขา 

ไม่พอใจก็คือเฉินฉางเซิงเรียกตนว่าท่านลุง เป็นค�าท่ีใช้เรียกผู้อาวุโส 

ที่ใกล้ชิด ชัดเจนย่ิงนักว่าเป็นการตั้งใจเรียก ซุกซ่อนนัยลึกซึ้งเอาไว้ 

สวีซื่อจี้จ้องมองเฉินฉางเซิงพลางกล่าว "ดูแล้วเจ้าคงคิดที่จะ 

ไม่ปฏิบัติสิ่งที่ได้รับปากอีกต่อไป" 

"ข้ามเิคยคิดว่าจะมใีครสามารถปฏิบติัตามค�ามัน่สญัญาได้ตลอดไป  

แต่ตัวข้าเองจะท�าให้ได้" 

หลังจากท่ีเขาเข้าเมืองจิงตู จวนขุนพลเทพตงอว้ีกดดันและสร้าง

ความล�าบากให้เขาหลายต่อหลายครั้ง ต่อมามีผู้ยิ่งใหญ่ได้ออกหน้า 

ให้เขาเข้าส�านักศึกษาศาสนาหลวงซึ่งจนกระทั่งตอนน้ีก็ยังไม่แน่ชัดถึง

เหตผุล อกีฝ่ายย่ืนเงือ่นไขแลกเปลีย่นค�ามัน่สญัญา แต่ในความเป็นจรงิ

เขาไม่เคยให้ค�ามั่นสัญญาใดๆ 

หากจะเอ่ยถึงค�ามัน่สญัญา การตกลงหมัน้หมายเมือ่หลายปีก่อน

ถึงจะเป็นค�ามั่นสัญญาท่ีแท้จริง

ในเมือ่จวนขุนพลเทพตงอว้ีไม่ปฏบิตัติามค�ามัน่สญัญาก่อน เช่นนัน้ 
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จะมีคุณสมบัติอะไรมาต�าหนิเขาว่าไม่รักษาค�ามั่นสัญญาเล่า

ท่าทางของสวีซื่อจี้สงบน่ิงจ้องมองเขา "เจ้าคิดว่าเด็กเช่นเจ้า 

จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้รึ" 

เฉนิฉางเซงิไม่ได้ตอบ เตรยีมจะหมนุกายเดินกลบัเข้าไปในต�าหนกั

สวีซื่อจี้หัวเราะ "ช่างเป็นเด็กน้อยเยาว์วัยเสียจริงๆ" 

เฉินฉางเซิงหยุดชะงัก เขาพลันรู้สึกว่าร่างกายของตนแปรเปล่ียน

เป็นแข็งท่ือ

ประโยคง่ายๆ ของสวีซื่อจี้ท�าให้เขาแน่นอก เลือดสูบฉีด ชีพจร 

เต้นเร็วจนน่ากลัว พลังลมปราณท่ีดุร้ายและกระหายเลือดของอีกฝ่าย

พุ่งตรงเข้ามาควบคุมร่างกายและจิตใจของเขา

ใบหน้าของเฉินฉางเซิงแดงก�่าอย่างผิดปกติ ดูไม่ดีอย่างย่ิง  

จนถึงเวลานี้เขาเพ่ิงแน่ใจว่าผู้แกร่งกล้าระดับสวีซื่อจี้หากปรารถนา 

จะสังหารคนธรรมดาเช่นเขาก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายย่ิง

เขายืนอยู่ตรงประตูห้องข้างต�าหนัก มองไปยังแสงสว่างที่อยู่ใน

ต�าหนัก

ถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืน แต่ยังคงสว่างไสวดังกลางวัน

ไม่มีผู้ใดกล้าสังหารคนท่ามกลางฝูงชนในพระราชวัง โดยเฉพาะ

เป็นค�่าคืนท่ีส�าคัญอย่างย่ิง แม้จะเป็นสวีซื่อจี้ก็มิกล้า แต่เพราะค�่าคืนน้ี

มีความส�าคัญย่ิงนัก สวีซื่อจี้ไม่อาจท�าเพียงเบิกตาจ้องมองเขานั่งอยู ่

ในต�าหนักซึ่งสามารถยืนขึ้นได้ทุกเมื่อ แล้วท�าลายเร่ืองย่ิงใหญ่ท่ีทุกคน

เฝ้ารอ ท�าลายการสู่ขอท่ีก�าลังจะเกิดขึ้น

สวีซื่อจี้สามารถท�าให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ถึงกระทั่งท�าให้เขา

สลบไสลไม่ได้สติ แม้จะตามมาด้วยความยุ่งยาก แต่สามารถก�าจัด 

เหตุไม่คาดฝันใดๆ ล่วงหน้าได้
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เฉนิฉางเซงิชดัเจนย่ิงนกัว่าสวีซือ่จีอ้ยากท�าส่ิงใด หากเปล่ียนเป็นเขา 

ก็คงเสีย่งท�าเช่นน้ีเหมอืนกัน แต่เขามไิด้รูส้กึเสยีใจภายหลงัทีย่อมมาพบ 

สวีซื่อจี้ท่ีห้องข้างต�าหนัก ก็เหมือนกับตอนอยู่จวนขุนพลเทพตงอวี้  

เขาคิดว่าตนเองไม่ได้ท�าสิ่งที่ผิด ดังน้ันจึงมิเกรงกลัว

มือขวาเขาจับกระดุมพันหลี่ท่ีลั่วลั่วเย็บไว้ด้านในแขนเสื้อ

หรือเรื่องทั้งหมดต้องถูกเปิดเผยภายใต้แสงสว่างจากไข่มุกราตรี

ในค�่าคืนนี้เสียแล้ว

เวลาน้ีเอง พลันมีเสียงหน่ึงดังข้ึนจากมุมมืดภายในห้อง

เสียงน้ันอบอุ่นหาสิ่งใดเปรียบ ท�าให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม

และผ่อนคลาย

ประหนึ่งลมฤดูวสันต์พัดปะทะใบหน้า

"ท่านขุนพลเทพสวี ท่านมาอยู่ตรงนี้ท�าอะไรหรือ" 

บุรุษอ่อนวัยเดินออกมาจากมุมมืด สวมอาภรณ์สีเหลือง หวีผม

เป็นระเบียบ ใบหน้าหล่อเหลา ลักษณะท่าทางอบอุ่น

ไม่ว่าใครมาเห็นเหตุการณ์น้ีย่อมชัดเจนว่าระหว่างสวีซื่อจี้กับ 

เฉินฉางเซิงมีปัญหา แต่บุรุษอ่อนวัยผู้นี้ยังคงเอ่ยถามด้วยความสงบน่ิง 

ถามอย่างเป็นธรรมชาติราวกับก�าลังทักทาย เป็นเพียงการไต่ถาม 

สารทุกข์สุกดิบเท่าน้ันเอง

ลมฤดูวสันต์ยามค�่าคืนพัดเข้ามาในต�าหนัก

พลังปราณท่ีดุร้ายกระหายเลือดหายไปในพริบตา

เฉินฉางเซิงหลุดพ้นจากอันตราย สีหน้าค่อยๆ เปลี่ยนเป็นดีขึ้น

สวีซือ่จีจ้้องมองบรุษุอ่อนวัยผูน้ั้น ท�าความเคารพ "คารวะองค์ชาย

เฉินหลิว ข้ามาเข้าร ่วมงานชุมนุมไม้เลื้อย บังเอิญพบสหายเก่า  

จึงสนทนากันไม่ก่ีประโยค" 
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เฉินฉางเซิงตะลึงงัน ในใจครุ่นคิด นี่หรือคือองค์ชายเฉินหลิวท่ี 

เล่าขาน

องค์ชายเฉนิหลวิเองก็จ้องมองเขาราวกับตกตะลงึ "ทีแ่ท้ก็เป็นเจ้า" 

สวีซื่อจี้ขมวดคิ้ว "องค์ชายรู้จักเขาหรือ" 

องค์ชายเฉินหลิวแย้มย้ิมพลางเอ่ย "ศิษย์คนแรกของส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงในรอบหลายปีมานี ้แม้ข้ามปิรารถนาจะรูจ้กัก็เหน็ทีจะยาก" 

ตั้งแต่จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นครองราชย์ เชื้อพระวงศ์เฉินทั้งหมด

ถูกเนรเทศออกนอกเมืองโดยมีคนคอยจับตาดู มีเพียงองค์ชายเฉินหลิว

ที่ยังพ�านักอยู่ท่ีจิงตูและได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในพระราชวัง

องค์ชายเฉินหลิวเป็นสายเลือดของเชื้อพระวงศ์เก่าเพียงคนเดียว

ที่อยู่ในจิงตู เป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ มากมาย

เช่นเดียวกับเมื่อหลายวันก่อนท่ีส�านักศึกษาศาสนาหลวงปรากฏ

ออกมาท่ามกลางสายตาของทุกคน น่ันก็เป็นตัวแทนของส่ิงต่างๆ 

มากมาย

ที่บังเอิญก็คือสิ่งต่างๆ ที่ท้ังสองเป็นตัวแทนล้วนแต่มีความหมาย

ที่เหมือนกัน



Mao Ni 13

จ้องมองใบหน้าที่หล่อเหลาของบุรุษอ่อนวัยท่ีดูสุขุมเยือกเย็น  

เฉินฉางเซิงท�าความเคารพอย่างสงบนิ่ง แต่จิตใจกลับมิได้สงบนิ่งดัง

ภายนอก

องค์ชายเฉินหลิวมีสายเลือดของเชื้อพระวงศ์ มีพรสวรรค์ล�้าเลิศ 

เติบโตอยู่ในพระราชวังต้ังแต่เยาว์วัย ฐานะสูงส่งย่ิง จึงมิได้เข้าร่วม 

การสอบใหญ่ ไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือ ทว่าอาจารย์ส�านักเทียนเต้ากับ

ผู ้มีฝีมือในพระราชวังเคยกล่าวไว้ ด้วยระดับวรยุทธ์ของเขา หาก

ต้องการเข้าไปอยู่ในท�าเนียบชิงอว๋ินน้ันเป็นเรื่องง่ายดายอย่างย่ิง แต่

ตอนน้ีเขาอายุเกินย่ีสิบปีแล้ว เพียงแค่เขาสมัครใจ ท�าเนียบเตี่ยนจิน 

จะต้องมีที่ส�าหรับอีกฝ่ายเป็นแน่

แต่เหตุผลที่เขาได้รับความเคารพดุจเดียวกับขุนพลเทพสวีซื่อจี้ 

ไม่เก่ียวอะไรกับสายเลอืดและวรยทุธ์ แต่เป็นเพราะจกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิ 

ปฏิบตัต่ิอเขาไม่เหมอืนกบับคุคลอืน่ ให้เขาพ�านกัอยู่ในจงิตซูึง่เป็นเร่ืองท่ี 

จดุชนวนความสงสยัและการคาดเดานบัไม่ถ้วน หรือว่าจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิ 

ตอนที่ 55

คุณลักษณะประจ�าตัว
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หมายจะให้องค์ชายเฉินหลิวครองบัลลังก์ราชวงศ์ต้าโจวต่อจากนาง

มีผู้คนมากมายท่ีคิดเช่นน้ี แต่สองสามปีมานี้สกุลเทียนไห่ก�าแหง

อวดดีหาใดเปรียบ องค์ชายเฉินหลิวถึงอย่างไรก็แซ่เฉิน ท่าทีของ

จกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิก็ไม่ชดัเจนมาตลอด ไม่มผีูใ้ดล่วงรูว่้าภายภาคหน้า

องค์ชายเฉินหลิวจะมีบทบาทในราชวงศ์ต้าโจวอย่างไร ผู้คนในจิงตู 

จึงปฏิบัติต่อเขาด้วยความรู้สึกซับซ้อน เคารพแต่ก็เว้นระยะห่าง

สวีซื่อจี้มีฐานะเป็นขุนพลเทพของราชวงศ์ต้าโจว ได้รับความ 

ไว้วางใจจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ เหตุเพราะในปีนั้นได้ปราบกบฏของ

เชื้อพระวงศ์เก่าจนราบคาบ สร้างศัตรูไว้จ�านวนมาก เขาจึงระแวดระวัง

องค์ชายเฉินหลิว ไม่อาจเสี่ยงท�าเรื่องบางอย่างท่ีอาจเป็นการล่วงเกิน

ฝ่ายตรงข้าม

เขารูว่้าองค์ชายเฉนิหลวิได้รบัมอบหมายจากจกัรพรรดนิศีกัดิสิ์ทธ์ิ

ให้มาเข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อยในค�่าคืนนี้ รับผิดชอบต้อนรับคณะ

ตัวแทนจากแดนใต้ แต่กลับคิดไม่ถึงว่าจะเจออีกฝ่ายที่น่ี โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงค�าพูดท่ีเหมือนต้ังใจเหมือนมิตั้งใจเตือนตนและท่าทีราวกับ

ก�าลังปกป้องเฉินฉางเซิง

สวซีือ่จีม้ัน่ใจว่าการหมัน้หมายระหว่างเฉนิฉางเซงิกับตระกูลของตน 

ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ เช่นน้ันการที่จู่ๆ องค์ชายเฉินหลิวแสดงความประสงค ์

ปกป้องเฉินฉางเซิงก็คงจะเป็นเพราะส�านักศึกษาศาสนาหลวง น่ีท�าให้

เขาคิดโยงไปถึงข่าวลือลมๆ แล้งๆ ในจิงตูระยะน้ี พลันรู้สึกเป็นกังวล

องค์ชายเฉนิหลวิจ้องมองสวซีือ่จีป้ราดหนึง่ หลังจากนัน้มองไปยัง 

เฉินฉางเซิง ย้ิมน้อยๆ พลางกล่าวว่า "มีเรื่องอันใดให้ข้าช่วยหรือไม่" 

น�้าเสียงมิได้รวดเร็วและมิได้เชื่องช้า ลักษณะท่าทางอบอุ ่น 

น่าเข้าใกล้ ท�าให้ผู้คนรู้สึกเหมือนได้สัมผัสลมฤดูวสันต์ท่ีอบอุ่นชวนให้
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สบายใจ

เมื่อแรกเริ่มเฉินฉางเซิงไม่เข้าใจเหตุผลท่ีอีกฝ่ายปกป้องตน  

จนกระทั่งได้ยินประโยคน้ีเขาจึงรู ้สึกผ่อนคลาย ย่ิงเมื่อรวมเข้ากับ 

น�้าเสียงอบอุ่น เขาย่ิงรู ้สึกซาบซึ้ง กล่าวว่า "ขอบพระทัยองค์ชายที่

ห่วงใย" 

"มิต้องขอบคุณข้า ความจริงแล้วเจ้าเป็นดังปลาที่พลัดเข้ามา 

ในคูเมือง พวกข้าเป็นคนไร้ประโยชน์ท่ีเอาแต่ยืนดูทิวทัศน์อยู่ตรง 

ก�าแพงเมือง ควรจะกล่าวขออภัยเจ้าถึงจะถูก" 

องค์ชายเฉินหลิวจ้องมองเขาพลางกล่าวอย่างสบายอารมณ์  

หากน�้าเสียงกลับหนักแน่นจริงใจ

เมื่อก�าแพงเมืองเกิดเปลวเพลิงแผดเผา ก็น�าหายนะเคราะห์ภัย

มาสู่ปลาในคูเมือง

หากไม่ใช่เพราะอ�านาจเก่าใหม่ท้ังสองของราชวงศ์ต้าโจวท่ีใช ้

การรบัศษิย์ใหม่ของส�านกัศึกษาศาสนาหลวงมาก่อลมก่อฝน เฉนิฉางเซงิ 

ท่ีเป็นเพียงเดก็หนุ่มธรรมดาทีไ่ม่มผีูใ้ดรูจ้กัจะถูกผูค้นท่ัวทัง้จงิตจูบัตามอง 

และจะน�าพาความยุ่งยากมาได้อย่างไร

องค์ชายเฉินหลิวไม่ทราบเรื่องราวระหว่างขุนพลเทพตงอวี้กับ 

เฉินฉางเซิง คิดว่าสวีซื่อจี้ก่อความยุ่งยากให้เขา เน้ือหาในค�าพูดของ

องค์ชายจึงเอ่ยถึงความยุ่งยาก ตัวเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ กล่าวขออภัย

เฉินฉางเซิง เดิมทีก็เป็นเรื่องที่สมควรกระท�า

องค์ชายเอ่ยขออภัยกับคนธรรมดาเช่นเฉนิฉางเซงิ ย่อมพิสจูน์ได้ว่า 

อกีฝ่ายเป็นคนอ่อนโยน ไม่ถือตัว เข้ากับผูอ่ื้นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เมือ่อยู่ต่อหน้าสวีซือ่จี ้อยู่ในพระราชวัง เขากล้าเอ่ยถึงความขัดแย้งของ

เชื้อพระวงศ์เก่ากับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ ท�าให้ย่ิงดูสง่าผ่าเผยมากขึ้น
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"องค์ชายเกรงใจแล้ว" เฉินฉางเซิงชื่นชอบองค์ชายท่านน้ี 

อย่างแท้จริง "หากมีสิ่งใดต้องการรบกวนพระองค์ ข้าน ้อยจะ 

กราบทูล" 

"ดีมาก ข้าชื่นชอบนิสัยเช่นนี้ของเจ้า และข้าก็ยังไม่กลัวความ 

ยุ่งยากเสียด้วย" 

องค์ชายเฉินหลิวย้ิมแล้วตบไหล่ของเขา เดินออกไปยังต�าหนัก  

มอีงครกัษ์แฝงตวัตดิตาม ก่อนจะจากไปได้มองสวีซ่ือจีแ้วบหนึง่ แววตา 

สงบน่ิงอ่อนโยน แต่กลับเต็มไปด้วยความหมายของการกล่าวเตือน

ล�าแสงจากไข่มุกราตรีนุ่มนวล ทะลุผ่านกระดาษท่ีกรุบนหน้าต่าง

ใบหน้าของสวีซื่อจี้ถูกล�าแสงกระทบ เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืด

องค์ชายเฉินหลิวจากไปแล้ว แต่ค�าพูดยังคงอยู่ภายในห้องข้าง

ต�าหนัก สายลมยามค�่าคืนพัดผ่านก็ไม่กระจายหายไปไหน

สวีซื่อจี้ไม่สามารถท�าอันใดเฉินฉางเซิงได้ สีหน้าเย็นเยียบราวกับ

น�้าค้างแข็ง "เจ้าโชคดีอย่างย่ิง" 

เฉนิฉางเซงิคิดใคร่ครวญก่อนเอ่ยว่า "หรอือาจเป็นเพราะคณุลกัษณะ 

ประจ�าตัวที่ไม่เลวนักของข้า" 

หลังจากเอ่ยประโยคน้ี เขาย้ิมออกมา

ในสายตาของคนจ�านวนมาก เฉนิฉางเซงิดสูขุมุเยือกเย็นกว่าอายุ 

เพราะแต่ไหนแต่ไรเขาแสดงออกอย่างสุขุม น้อยมากที่จะแสดง 

ความยินดีหรือไม่ยินดี ไม่ได้คบค้าสมาคมกับผู้ใดใกล้ชิดสนิทสนม  

มีกิริยามารยาทดีงาม แม้แต่รอยย้ิมบนใบหน้าก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย 

แต่ตอนนี้เขากลับยิ้มออกมาด้วยความยินดี เพราะเขาก�าลังอยู่

ต่อหน้าสวีซื่อจี้

สวีซือ่จีก็้ก�าลงัย้ิม คดิว่าค�าพูดของเดก็คนนีน่้าสนใจและไร้เดยีงสา 
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ย่ิงนัก ทว่ารอยย้ิมเขากลับน่าเกลียดอย่างย่ิง

วังเว่ยยางเดิมทีมิใช่ต�าหนักหลักของวังหลวงและมิใช่ท่ีประทับ

ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ ไม่ไกลจากที่นี่มีสวนรกร้าง ยามค�่าคืน 

ย่ิงเงียบสงัด ในพงหญ้าของสวนมีแพะสีด�าขลับตัวหนึ่งเดินอย่าง 

เชื่องช้าออกมา ดวงตามีแสงดวงดาวส่องสว่าง ดูลึกลับอย่างย่ิงยวด

สวซีือ่จีม้องไปยังความมดืยามราตรตีรงท่ีแห่งน้ัน ขมวดคิว้เล็กน้อย  

มิได้เอ่ยสิ่งใดออกมา สะบัดแขนเสื้อสาวเท้าออกไปยังต�าหนัก

เฉินฉางเซิงเองก็มองเห็นแพะด�าตัวน้ัน

แพะด�าตัวน้ันจ้องมองเขาเงียบๆ หลังจากนั้นจึงมุ ่งเดินไปยัง

ทศิทางด้านนอกของต�าหนกั เดินไปได้ครึง่ค่อนทางกลบัชะงกัฝีเท้าแล้ว

หันมามองเขาทีหน่ึง คล้ายกับว่าอยากจะน�าทางเขา

เฉินฉางเซิงเข้าใจความหมายของแพะด�าตัวน้ี

มันต้องการให้เขาออกจากต�าหนัก

ถึงแม้หมดหนทางที่คนกับแพะจะเจรจากัน แต่เขากลับรู้สึกได้

รางๆ ว่าแพะด�าตัวนี้มีเจตนาดีต่อตน ดูท่าเรื่องราวในค�่าคืนน้ีจะยัง 

มิสิ้นสุดลง หรืออาจกล่าวได้ว่าอันตรายแท้จริงเพ่ิงจะเริ่มข้ึน

แต่เขาไม่ได้เดินตามไป เพราะเขาปรารถนาจะเข้าร่วมงานชุมนุม

ไม้เลื้อย

จนกระท่ังถึงตอนน้ีเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าเมื่อคณะตัวแทนสู่ขอ 

ตนเองควรจะท�าอย่างไร แต่เขาก็อยากเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาของ

ตนเอง

บางทีเมื่อมองเห็น อาจรู้ว่าควรท�าอย่างไร

ในท่ีสุดแพะด�าก็ค่อยๆ หายไปในความมืดยามราตรี

เฉนิฉางเซงิยนือยู่ภายใต้แสงสว่างร�าไรทีล่อดผ่านหน้าต่างมาจาก 



18 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 2

ในต�าหนัก คดิไปถึงพลงัลมปราณทีน่่าหวาดกลวัของสวีซือ่จีท้ีแ่ผ่กระจาย 

ออกมาก่อนหน้าน้ี รู้ว่าตอนนั้นตนตกอยู่ในอันตรายย่ิงนัก

สวีซือ่จีเ้อ่ยว่าเขาโชคดย่ิีง เป็นเพราะองค์ชายเฉนิหลวิได้ปรากฏตวั 

ออกมากะทันหัน

เขาได้ตอบกลับไปว่าอาจเป็นเพราะคุณลักษณะประจ�าตัวท่ี 

ไม่เลวนักของเขา

คุณลักษณะประจ�าตัวก็คือความคิดและการกระท�า ต้องไม่ให้

บกพร่อง

ผู ้ที่ความคิดและการกระท�าบริสุทธ์ิสะอาดจะได้รับผลท่ีด ี

ตอบกลับมา

นี่คือหลักการท่ีเขาเคยศึกษาในคัมภีร์มหามรรคสามพันม้วน

ออกจากเมืองซีหนิงมาถึงยังจิงตู เขาได้รับความกดดัน ต้อง 

เสื่อมเสียเกียรติ ถูกหย่ังเชิงมากมาย แต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนท่ีคอย

ช่วยเหลือเขามากมายเช่นกัน ดังเช่นหัวหน้าปกครองส�านักการศึกษา 

ดังเช่นนักบวชซิน ดังเช่นองค์ชายเฉินหลิว รวมไปถึงแพะด�าตัวน้ันที ่

หายไปในความมืด

เพราะเหตุใดคนเหล่านี้ถึงช่วยเหลือตน แม้จะตอบสวีซื่อจี้ไป 

เช่นนัน้ แต่อนัท่ีจรงิเขาชดัเจนย่ิงนักว่ามไิด้เก่ียวข้องกับคณุลกัษณะใดๆ 

ทั้งสิ้น หลังจากมาถึงจิงตู ความอัปยศอดสูกับความกดดันเหล่าน้ัน 

เดิมเป็นสิ่งท่ีตนไม่ควรต้องแบกรับ การช่วยเหลือจากบุคคลเหล่าน้ัน

เดิมทีก็ไม่ควรจะมี เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นเพียงเพราะความเข้าใจผิด

การหมั้นหมายระหว่างเขากับสวีโหย่วหรงมีเพียงจวนขุนพลเทพ

ตงอว้ีกับผู้สูงส่งในพระราชวังเท่านั้นท่ีล่วงรู้ ผู้อ่ืนต่างไม่ล่วงรู้ เหตุผลที่

เขาเข้าส�านกัศกึษาศาสนาหลวง รวมถึงก่อนหน้าน้ีท่ีจวนขุนพลเทพตงอว้ี 
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ได้กดดนัเขา ถูกผูค้นจ�านวนมากตคีวามไปว่ามคีวามหมายลกึซึง้แฝงอยู่

ส�านกัศกึษาศาสนาหลวงกเ็หมอืนทะเลสาบท่ีไม่เคยมใีครปรารถนา 

มาเย่ียมชม ดอกบัวป่าผุดขึ้นมากมายเต็มผืนน�้า

เขาเป็นเพียงคนท่ีเดินหลงเข้าไปในทะเลสาบรกร้างแห่งนี้ อยาก

พายเรือล�าน้อยไปยังอีกฝั่ง แต่เมื่อยกไม้พายขึ้นกลับมีฝูงนกนางนวล

กับนกกระเรียนตกใจ บินกระเจิดกระเจิงขึ้นมา

ขณะทีก่�าลงัคดิถึงเรือ่งราวเหล่านี ้ในความมดืยามราตรทีีไ่กลออกไป 

พลันมีเสียงแหลมของนกแผดก้องขึ้นมา หลังจากนั้นมีเสียงน�้ากระเซ็น

กระจัดกระจายไปทุกหนทุกแห่ง

ไม่รู้ว่าเป็นวิหคราตรีก�าลังล่าเหย่ือ หรือว่าถูกล่าเป็นเหย่ือกันแน่

เฉินฉางเซิงหมุนกายกลับ มองไปยังความมืดมิดบริเวณนั้น ในใจ

ก่อเกิดลางสังหรณ์บางอย่าง

เวลาน้ีพลันมีเสียงหน่ึงดังข้ึน

เสยีงนีม้าจากความมดืท่ีอยู่ลกึเข้าไป ณ อกีฟากหน่ึง มใิช่ดงัออกมา 

จากความมืดตรงท่ีเขาเพ่งมองอยู่

เสียงน้ีมาจากส่วนลึกของพระราชวังหลวง แต่ไปไม่ถึงหูของผู้คน

ที่อยู่ในต�าหนักแห่งนี้

เสยีงน้ีเพียงดังก้องอยู่ในหูของเขา หลงัจากน้ันร่วงหล่นลงในจติใจ 

ของเขา

เสียงนี้สดใสไพเราะ ท�าให้เขาประทับใจย่ิงนัก เหมือนกับรสชาติ

ของขนมพุทราเคลือบน�้าตาลท่ีนิยมกินกันในฤดูหนาว แต่ชวนให้ผู้ฟัง

หนาวเหน็บย่ิงกว่าฤดูหนาว

"เจ้าก็คือเฉินฉางเซิงรึ" 

บริเวณรอบๆ เงียบสงัด เสียงเครื่องดนตรีในวังเว่ยยางที่ทะลุผ่าน
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กระดาษกรุหน้าต่างคล้ายว่าเบาลงอย่างย่ิง เสียงของลมจากลานกว้าง

ที่พัดใบไม้ปลิวพลันเบาลงอย่างย่ิง เสียงนั้นท่ีดังอยู่แค่ในใจของเขา 

ก็เบาลงอย่างย่ิงเช่นกัน แต่สามารถท�าให้คนต่ืนตระหนกได้ราวกับ 

เป็นเสียงฟ้าร้องก็มิปาน

หากเป็นคนธรรมดา เมื่อได้ยินเสียงท่ีดังข้ึนในใจของตนฉับพลัน

คงจะต้องต่ืนตระหนกเป็นแน่ แต่เฉินฉางเซิงกลับไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆ 

เขาจ้องมองไปในความมืดยามราตรี ลองหาต�าแหน่งของคนผู้นั้น

เขาจ�าท่ีเคยอ่านพบในคมัภร์ีเต๋าได้ จงึรูว่้ามผีูแ้กร่งกล้าขัน้รวบรวม 

ดวงดาวสามารถน�าเสียงเข้าไปอยู่ในหูของคนธรรมดาได้อย่างง่ายดาย

"เจ้าสงบนิ่งมากกว่าที่ข้าคาดคิดไว้ หรือจะบอกว่าเจ้าโง่เขลาและ

มีนิสัยไม่ค่อยพูดดีนะ" 

เสียงนั้นดังข้ึนอีกครา

"อย่างน้อยข้าก็คาดหวังว่าเจ้าจะฉลาดมากกว่าท่ีข้าคิดไว้" 

ในพระราชวังมีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่ง อายุยังไม่มากแต่กลับสามารถ

ฝึกฝนถึงข้ันรวบรวมดวงดาว นางมิได้สนใจค�าพูดที่องค์ชายเฉินหลิว 

ทิง้ไว้ อ�านาจและต�าแหน่งของนางเป็นสิง่จบัต้องได้ สามารถท�าให้ผูค้น

กริ่งเกรงมานานแล้ว นางเป็นบุคคลผู้สูงส่งที่ก่อนหน้านี้เฉินฉางเซิง 

เคยนึกเอาไว้พอดี

เขาท�าความเคารพอย่างสงบเงยีบไปในความมดืยามราตร ี "คารวะ 

นายหญิงโม่" 

เสียงน้ันเงียบไป ราวกับคาดไม่ถึงว่าเฉินฉางเซิงจะสามารถ 

คิดออกว่านางคือผู้ใดได้ในทันที หรืออาจเป็นเพราะนางไม่เคยชินกับ

ค�าเรียกขานน้ัน

เจ้าของเสียงก็คือแม่นางโม่อวี่ในต�านาน สตรีท่ีมีอ�านาจเป็น



Mao Ni 21

อันดับสองของราชวงศ์ต้าโจว

"เจ้าสามารถเรียกข้าว่าแม่นางโม่อว่ี" 

"ขอรับ นายหญิงโม่" 

ไม่รูว่้าเพราะเหตุใด ค�า่คืนนีเ้ฉนิฉางเซงิคล้ายกบัว่าดือ้รัน้เลก็น้อย

อาจเป็นเพราะเขารูส้าเหตุทีแ่ม่นางโม่อว่ีแสดงตัวออกมากะทันหนั

"เจ้าเป็นเด็กหนุ่มท่ีฉลาดจริงๆ" 

"กล่าวเกรงใจแล้ว" 

"ระยะนี้สถานการณ์ของจิงตูปั่นป่วน เจ ้ากลับปิดประตูฝึก 

บ�าเพ็ญเพียรอยู่ในส�านักศึกษาศาสนาหลวงไม่ออกไปไหน น่ีก็คือ

สาเหตุท่ีข้ากล่าวว่าเจ้าฉลาด" 

"กล่าวเกรงใจแล้ว" 

"ฉลาด...แต่ออกจะคล้ายกับว่าไร้ยางอายอยู่บ้าง" 

"โปรดชี้แนะ" 

"เจ้าคาดเดาฐานะของลั่วลั่วออก จึงหลบอยู่ด้านหลังของนาง  

หรือนี่มิใช่ความไร้ยางอายหรอกรึ" 

"เป็นท่านท่ีจัดเตรียมให้ข้าเข้าส�านักศึกษาศาสนาหลวง ท่าน 

ย่อมรู้ว่าข้าปรารถนาเพียงท่องต�าราฝึกบ�าเพ็ญเพียร ข้าไม่ได้คิดสิ่งใด

ไปมากกว่านี้" 

"แต่สุดท้ายแล้วเจ้าก็ยังคงใช้ประโยชน์จากนาง" 

"น่ีคือความต้ังใจของนาง" 

"หากว่ามคีวามกล้าหาญดังบรุษุ ก็คงไม่หลอกลวงเดก็สาวท่ีบริสุทธ์ิ 

ดีงามเช่นน้ี" 

"ข้าหลอกลวงนางอย่างไรรึ" 

"ถ้าหากไม่หลอกลวงนาง คนท่ีมีฐานะเช่นนางจะคารวะเจ้าเป็น
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อาจารย์ได้อย่างไร" 

เมื่อฟังค�าถามนี้เฉินฉางเซิงน่ิงเงียบชั่วครู่ จ้องมองไปยังความมืด

ยามราตรีที่อยู่ลึกเข้าไปในพระราชวัง จากน้ันเอ่ยออกมา 

"หรืออาจเป็นเพราะคุณลักษณะประจ�าตัวที่ไม่เลวนักของข้า" 
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เฉินฉางเซิงคิดเช่นนี้จริงๆ ด้วยเหตุน้ีจึงเอ่ยออกมา หากคนท่ี 

ไม่รู ้จักเขาได้ยินคงรู ้สึกว ่าประโยคนี้คล้ายจะหยอกล้อ และยัง 

แสดงให้เห็นความไร้ยางอายอีกหลายส่วน โม่อว่ีเองก็คิดเช่นนี้ นาง 

เอ่ยเสียงทุ้มต�่า "มาคุยกันเรื่องการหมั้นหมายเถอะ" 

"น่ันเป็นเรื่องระหว่างข้ากับจวนขุนพลเทพตงอว้ี" 

"เจ้าก็รู้ว่าน่ีเป็นไปไม่ได้ เรื่องนี้จะต้องได้รับการแก้ไข" 

ทั้งสองกล่าวออกมาอย่างสงบน่ิงย่ิงนัก ล้วนไม่ยินยอมให้ม ี

ข้อกังขา

น�้าเสียงของโม่อว่ีเยือกเย็นราวหิมะ "หากไม่เป็นเพราะมีคน 

ยืนกรานให้เจ้ามชีวิีตอยู่ เกรงว่าหนงัสอืสมรสในอ้อมอกเจ้าจะเป็นเพียง

แค่เศษกระดาษแผ่นหน่ึงเท่านั้น" 

ส�าหรับผู้สูงส่งเช่นนางแล้ว หนังสือสมรสฉบับน้ันถึงแม้จะลงชื่อ

ของใต้เท้าสงัฆราชซึง่พิเศษอย่างย่ิง แต่นางสามารถท�าให้หนังสอืสมรส

เป็นโมฆะได้อย่างง่ายดาย วิธีที่ง่ายท่ีสุดก็คือสังหารเฉินฉางเซิงเสีย  

ตอนที่ 56

ปัญหาเรื่องความยุติธรรม
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คนตายแล้ว หนังสือสมรสจะต้องเปลี่ยนเป็นเศษกระดาษอย่างแน่นอน

เฉินฉางเซิงจ้องมองลึกเข้าไปยังความมืดยามราตรี "มีผู ้คน 

จ�านวนมากเห็นข้าเข้ามาในพระราชวัง" 

"ผู้ใดจะสนใจว่าคนเช่นเจ้าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่" 

"ตอนนี้ข ้าเป็นศิษย์ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง จึงมีคน 

จ�านวนมากให้ความสนใจ...หลายวันมานี้คนเหล่าน้ันไม่ได้ปรากฏตัว 

แต่มิได้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ด�ารงอยู่ พวกเขาก�าลังจ้องมอง

ส�านักศึกษาศาสนาหลวง จ้องมองข้า และก็จ้องมองพวกท่าน" 

ขณะเอ่ยประโยคน้ี เขาคิดไปถึงหัวหน้าปกครองส�านักการศึกษา

เวลาล่วงเลยมาจนถึงวันน้ี เขายังไม่เคยพูดคุยกับอีกฝ่ายแม้แต่

ค�าเดียว แต่เขารู้ว่าต้นตอของเรื่องส�านักศึกษาศาสนาหลวงอยู่ท่ีใด

"สังหารข้าเป็นเรื่องท่ีง่ายดายอย่างย่ิง แต่ขณะเดียวกันก็เป็น 

เรื่องที่ยุ ่งยากอย่างยิ่ง" เขาเอ่ยต่อไป "ท่านสามารถหาวิธีให้ลั่วลั่ว 

ออกห่างจากข้างกายข้าได้ แต่หมดหนทางให้สายตาที่จ้องมองมายัง

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงออกห่างไปได้" 

น�้าเสียงของโม่อว่ีแข็งกระด้าง "ข้าปรารถนาจะสังหารเจ้า  

นี่มิเก่ียวข้องอะไรกับส�านักศึกษาศาสนาหลวง เดิมทีในสายตาของข้า

ก็ไม่ได้มีผู้เฒ่าเหล่าน้ัน" 

"ถูกแล้ว ท่านสังหารข้ามิได้เกี่ยวข้องอันใดกับส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง ที่น่าเสียดายก็คือไม่มีผู ้ใดล่วงรู ้ว่าท่านไม่เก่ียวข้อง  

และก็ไม่มีผู ้ใดเชื่อว่าท่านไม่เก่ียวข้อง" เฉินฉางเซิงกล่าวทิ้งท้ายว่า  

"นอกเสียจากท่านน�าเรื่องการหมั้นหมายระหว่างข้ากับสวีโหย่วหรง

ประกาศให้ทัว่หล้ารบัรู ้ ผูค้นทัว่หล้าอาจจะสนับสนุนให้ท่านสงัหารข้าเสยี  

แต่ปัญหาอยู่ที่จะมีความยุ่งยากใหม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้นข้าอยากรู้ยิ่งนัก 
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ท่านจะสามารถท�าสิ่งใดได้อีกเล่า" 

หลังจากเขามาถึงจิงตู โดยเฉพาะหลังจากเข้าส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง ภายนอกเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจในทุกสรรพสิ่ง ภายใน

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงมีเพียงแค่เสียงลมเสียงฝน เสียงท่องต�ารา  

วันเวลาผ่านพ้นไปอย่างสงบสุข หากในความเป็นจริงเขาอยู่ท่ามกลาง

ลมฝนของส�านักศึกษาศาสนาหลวง ย่อมสั่นไหวไปตามสายลมสายฝน

สองสามวันมาน้ีเขาท่องต�าราฝึกฝนบ�าเพ็ญเพียรอย่างหนักอยู่ที่

ส�านักศึกษาศาสนาหลวง เหมือนกับท่ีโม่อว่ีเอ่ยก่อนหน้าน้ี เขา 

หยิบยืมภูมิหลังของลั่วลั่ว ท�าให้คนท่ีเป็นภัยกับตนสั่นสะเทือน ถึงแม้

ลั่วลั่วจะเป็นฝ่ายกระท�าด้วยตัวนางเอง แต่เขาก็แสดงออกว่าเห็นด้วย 

ในขณะเดียวกันเขายังหยิบยืมประวัติศาสตร์กับชื่อเสียงที่ฟื้นข้ึนมา 

ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง ชี้ไปยังกลุ ่มคนที่ไม่รู ้ เรื่องราวของ 

การหมั้นหมาย ท�าให้จวนขุนพลเทพตงอว้ีไม่กล้าลงมือ เช่นน้ีถึงจะ

สามารถรับรองความปลอดภัยของตน

เด็กหนุ่มธรรมดาจากสถานท่ีอันไกลโพ้นเผชิญหน้ากับตระกูล 

ท่ีมีอ�านาจในจิงตู ไปจนถึงผู ้ ย่ิงใหญ่ในพระราชวัง เขาได้ตอบโต ้

ในสิ่งที่เขาจะสามารถคิดได้ออกไปแล้ว ขอบคุณสถานะศิษย์ใหม่ของ

ส�านักศึกษาศาสนาหลวง ขอบคุณสิ่งที่เรียกว่าคุณลักษณะประจ�าตัว 

ท�าให้เขายืนหยัดมาได้จนถึงค�่าคืนน้ี

"เป็นคนต�่าทรามที่มีแผนการลึกซึ้งย่ิงนัก" น�้าเสียงของโม่อว่ี 

มิได้ปิดบังการเหยียดหยามเยาะเย้ย "น่าเสียดาย กบในบ่อไม่เคย

พบเหน็มหาสมทุรกว้างใหญ่ จะเข้าใจได้อย่างไรว่าอะไรคอืความย่ิงใหญ่  

ไม่เคยได้เข้าใกล้ดวงดาว จะเข้าใจได้อย่างไรว่าอะไรคอืความกว้างใหญ่ 

ไพศาล แท้จริงแล้วเจ้าเป็นเพียงแมลงฤดูร้อนท่ีไม่เข้าใจว่าหิมะคือ 
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ส่ิงใดเท่าน้ันเอง" 

เฉนิฉางเซงิพลนัก่อเกิดความไม่สงบอย่างรนุแรง มอืขวาจบักระดุม 

พันหลี่ในแขนเสื้อแนบแน่น มือซ้ายกุมด้ามกระบี่สั้นไว้

ทว่าสายไปเสียแล้ว

เขารู้สึกว่าจิตใจล่องลอย ภาพเบื้องหน้าแปรเปล่ียนเป็นเลือนราง

พระราชวังภายใต้ความมืดมิดยามราตรีเดิมทีก็มิได้ชัดเจนแต่

อย่างใด ทว่าความเลอืนรางของสายตายามน้ีชดัเจนว่าแปลกประหลาด

พลงัปราณท่ียากจะอธิบายได้แผ่เข้ามาในสมองของเขา ทันใดนัน้ 

เขาพลันรู้สึกง่วงนอน

เวลาต่อมา จิตใจของเขาก็สั่นสะท้าน ฟื้นตื่นขึ้น

ทิวทัศน์แปรเปลี่ยนเป็นไม่เหมือนเดิม เขาพบว่าตนเองมาอยู ่

ในสวนรกร้าง ด้านหน้ามองเห็นสระน�้าเย็นอยู่ภายใต้แสงดวงดาว 

ที่ก�าลังแผ่กลิ่นอายความสยดสยอง ด้านข้างสระน�้ามีต้นเหมยท่ี 

แผ่ก่ิงก้านออกมาจ�านวนหนึ่ง ดอกเหมยยังไม่เบ่งบาน แม้แต่ดอกตูม

ก็ไม่มี มองแล้วสงบเงียบน่าย�าเกรงอย่างย่ิง

เขาตกตะลึงไม่เอ่ยสิ่งใด ชัดเจนว่าก่อนหน้าน้ียังอยู่ที่ห้องข้าง

ต�าหนักของวังเว่ยยาง เพราะเหตุใดเพียงชั่วครู่จึงมาถึงที่แห่งนี้

ฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีการอะไรถึงปรากฏเหตุการณ์ท่ีแปลกประหลาด

เช่นนี้

สวนรกร้างเงียบสงัดไร้ผู้คน มีเสียงเครื่องดนตรีแว่วดังมาจาก 

ที่ไกล

เขาหนักายมองไปยังทิศทางน้ัน เหน็เพียงต�าหนักทีอ่ยู่ไกลออกไป

หลายร้อยจัง้แห่งนัน้ยังคงสว่างจ้าเรอืงรอง แม้จะมองไม่เห็นสภาพภายใน  

แต่รับรู้ได้ว่าก�าลังคึกคักเป็นพิเศษ 
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คณะตัวแทนจากแดนใต้คงจะมาถึงแล้ว

เด็กหนุ่มยืนอยู่ในสวนรกร้าง จ้องมองแสงไฟในต�าหนัก ภาพเงา

ของเขาราวกับว่าโดดเดี่ยวเหลือเกิน

เสียงของโม่อวี่ดังขึ้นมาอีกครั้ง ทว่าครั้งนี้ไม่ได้ดังอยู่ในใจของเขา 

แต่ดังอยู่ตรงมุมของสวนรกร้างจากท่ีใดที่หนึ่งในความมืดยามราตรี 

"ค�่าคืนน้ีเจ้าสามารถเป็นได้เพียงผู ้เฝ้ามอง นี่จะท�าให้เรื่องทั้งหมด

ง่ายดายย่ิงนัก" 

"เช่นนี้ไม่ยุติธรรม" 

"ช่างเป็นค�าพูดไร้เดียงสาย่ิงนัก ไม่ควรออกมาจากปากของคนท่ี

หน้าเนื้อใจเสือเช่นเจ้า" 

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด เสียงของนางราวกับว่าไร้เรี่ยวแรง

เฉินฉางเซิงเอ่ยกลับไป "ช่างเป็นค�าพูดไร้เดียงสายิ่งนัก ไม่ควร

ออกมาจากปากของนายหญิงโม่ในต�านาน" 

โม่อว่ีคดิว่าการทีเ่ขาให้ความสนใจกบัเรือ่งราวท้ังหมดว่ายุตธิรรม

หรือไม่ช่างเป็นเรื่องที่ไร้เดียงสา

ขณะท่ีเขาคิดว่าวิธีการคิดของโม่อว่ีต่างหากถึงจะเป็นการกระท�า

ที่ไร้เดียงสาอย่างแท้จริง

เดิมทีน่ีไม่ใช่หัวข้อสนทนาที่ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน แต่เป็น 

การมองโลกท่ีแตกต่างกัน

น�า้เสยีงของโม่อว่ีเยือกเย็นอย่างย่ิง "ความยุตธิรรมแต่ไหนแต่ไรมา 

หาได้เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดไม่" 

เฉินฉางเซิงนิ่งเงียบชั่วครู ่ก่อนกล่าวว่า "เมื่อครั้งราชบัณฑิต 

เจาหมิงหนาวจนเสียชีวิตอยู่ในคุก เขาคงจะไม่คิดเช่นน้ี" 

โม่เหวินซานราชบณัฑิตเจาหมงิ (สว่างกระจ่างแจ้ง) เป็นปรมาจารย์ 
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ศาสตร์อักษรแห่งยุคของราชส�านักต้าโจว เขาได้ล่วงเกินผู้สูงส่งใน

พระราชวังสมัยจักรพรรดิองค์ก่อน ถูกส่งตัวเข้าคุก ค�่าคืนหนาวเหน็บ

ของฤดูหนาวถูกขุนนางโหดเหี้ยมลากออกมาจากห้องคุมขัง สาดน�้า 

จนแข็งตาย บุรุษทั้งหมดของสกุลโม่ล้วนถูกสังหาร มีหลานสาว 

เพียงคนเดียวโชคดีมีชีวิตรอดอย่างมิคาดคิด

โม่อว่ีก็คือหลานสาวคนนั้น

ในความมืดมิดพลันมีเสียงท่ีโกรธแค้นและเยือกเย็นดังขึ้น 

"บังอาจ เจ้าคนไม่มีหัวนอนปลายเท้า!" 

เฉินฉางเซิงเอ่ยว่า "ผู้อยู่ใต้ฟ้ากล่าวถึงเรื่องใต้ฟ้า แล้วจะบังอาจ

ได้อย่างไร" 

เมื่อฟังประโยคน้ี โม่อวี่น่ิงเงียบเป็นเวลานานก่อนเอ่ย "ใช่แล้ว  

ที่จริงแล้วนี่ไม่ยุติธรรม แต่หากเปรียบกับพระราชวังแห่งน้ี...เจ้าก็เล็ก

เหลือเกิน เผ่ามนุษย์หากต้องการทัดทานเผ่าปีศาจ พวกเราต้องการ

ความสามัคคีและต้องการพลัง เพราะเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ต้าโจว

หรือคนแดนใต้ล้วนแต่ทุ่มเททั้งหมดเพ่ือการนี้ ดังน้ันจึงมีงานชุมนุม 

ไม้เลื้อย จึงมีการสอบใหญ่ จึงมี...การแต่งงานของนางกับชิวซานจวิน" 

เสียงของโม่อวี่ค่อยๆ สงบนิ่ง "แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้แท้จริงแล้ว

ไม่ส�าคัญ สิ่งส�าคัญก็คือจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิชื่นชอบสวีโหย่วหรง  

ให้ความส�าคญักับสวโีหย่วหรง คดิว่าบนโลกใบนีม้เีพียงชวิซานจวินทีม่ี 

คุณสมบัติคู่ควรกับนาง เช่นน้ันนางจึงสามารถแต่งงานได้เพียงกับเขา" 

เฉินฉางเซิงไม่เห็นด้วยกับการกล่าวเช่นนี้ เขาต้องการออกจาก

สวนรกร้างแห่งน้ีเพ่ือที่จะไปวังเว่ยยาง เขารู้ว่าตนปรารถนาจะจากไป

ต่อหน้าบุคคลในต�านานอย่างโม่อวี่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้  

ที่แห่งนี้รกร้างอ้างว้าง ต่อให้ไม่มีก�าแพงล้อมรอบ แต่อยากจะออกไป
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เป็นเรือ่งทีย่ากย่ิง เขาจงึโยนกระดุมท่ีก�าอยู่ในมอืลงบนพ้ืนอย่างไม่ลงัเล

กระดุมเม็ดนี้ท�ามาจากนอแรด เป็นของวิเศษท่ีล�้าค่าอย่างย่ิง

กระดุมพันหลี่

ตอนทีล่ัว่ลัว่มอบกระดุมพันหลีใ่ห้กับเขาก็ได้สอนวธีิการใช้ให้ด้วย

มีควันบางเบาลอยฟุ้งขึ้นในสวนรกร้าง ร่างกายของเฉินฉางเซิง

หายไปอย่างไร้ร่องรอย

แต่ในเวลาต่อมาร่างของเขาก็กลับมาที่เดิม

สระน�้าเย็นยังคงเหมือนเดิม ต้นเหมยมิได้สั่นไหว

ใบหน้าของเขาแปรเปลีย่นเป็นขาวซดี รมิฝีปากมโีลหิตไหลออกมา

รอบสวนรกร้างมม่ีานก�าบงัทีแ่ขง็แกร่ง ถึงขนาดทีว่่าแขง็แกร่งกว่า

ตาข่ายควันของผู้แกร่งกล้าเผ่าปีศาจท่ีส�านักศึกษาศาสนาหลวงใน

ค�่าคืนนั้น

พระราชวังต้าโจวแท้จริงแล้วมิได้ปกติ

สถานทีท่ี่โม่อว่ีปรารถนาให้เขาอยู่แท้จรงิแล้วไม่ใช่สถานทีธ่รรมดา

แม้มองดูแล้วคล้ายเป็นเพียงสวนรกร้าง ทว่าไม่อาจหาทาง 

ออกไปได้

"เจ้าท�าสิ่งใดได้บ้างล้วนแต่อยู่ในการค�านวณของข้า ดังน้ัน 

ยอมแพ้เสียเถอะ" น�้าเสียงของโม่อว่ีสงบน่ิงจนท�าให้ใจหาย

เฉินฉางเซิงเงยหน้าขึ้น ใช้แขนเสื้อเช็ดโลหิตบนริมฝีปาก เขา 

มองเลยก�าแพงเก่าออกไปยังเมืองจิงตู จ้องมองไปยังสถานที่ที่ตน 

ใช้ชีวิตอยู่มาหลายเดือนแต่ยังคงไม่คุ้นเคย เมืองจิงตูที่ยากจะใกล้ชิด 

ไม่สามารถมองเห็นผู้คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ท่ีนี่ได้ทั้งหมด

"ท่ีจริงแล้วข้ามาเพ่ือถอนการหมั้นหมายจริงๆ" น�้าเสียงของเขา 

ไร้เรี่ยวแรง แต่กลับสงบนิ่งดังเวลาปกติ "นางเป็นของพวกท่านทุกคน 
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รวมถึงจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิก็ชื่นชอบนาง ให้ความส�าคัญกับหงส์ตัวน้ี 

เดิมทีข้ามิเคยคิดต้องการจะแต่งงานกับนาง ข้า...ปรารถนาที่จะมา 

ถอนการหมั้นหมายจริงๆ ทว่าไม่เคยมีผู้ใดเชื่อ" 

ความมดืมิดยามราตรเีงยีบเหงาวังเวง สวนรกร้างยังคงเย็นยะเยือก  

เหมือนกับความรู้สึกตอนน้ีของเขาอย่างย่ิง

เขามาจิงตูเพ่ือถอนการหมั้นหมาย อยู่ที่จวนขุนพลเทพตงอว้ี 

เขาได้เอ่ยถึงสองครั้ง วันน้ีอยู่ที่สวนรกร้างในพระราชวัง เขาก็ได้พูดไป

สองครั้ง

ใช่แล้ว เพราะเหตุใดตั้งแต่ต้นจนจบถึงไม่มีผู้ใดเชื่อเล่า

เพราะนางคือหงส์ฟ้ากลับชาติมาเกิดที่สูงส่งกว่าทุกคน ส่วนตน

เป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาท่ีไร้วรยุทธ์

"ข้าชัดเจนมากกว่าผู้คนบนโลกใบนี้ว่าสิ่งส�าคัญของการมีชีวิต 

คืออะไร เรื่องนั้นส�าคัญอย่างย่ิงต่อข้า ส�าคัญย่ิงกว่าการหมั้นหมาย 

ส�าคัญมากกว่าความอัปยศอดสูและอุปสรรคหลังจากข้ามาถึงจิงตู 

รวมกันเสียอีก ดังนั้นข้ามิได้สนใจ" เขาชักสายตากลับมาจากที่ไกล  

จ้องมองความมืดมิดของสระน�้าเย็นตรงหน้า "แต่พวกเจ้าท�าสิ่งไร้ค่า

มากมาย ไม่หยุดท่ีจะเตือนสติข้าว่าข้ามีว่าที่ภรรยา แต่นางจะต้อง

แต่งงานกับคนอื่น จนกระท่ังเมื่อครู ่ก ่อนหน้าน้ีพวกเจ ้าก็ยังคง 

เตือนสติข้า... 

ได้ ข้ายอมรับว่าตนสนใจแล้ว

เหมือนกับท่ีข้าเคยกล่าวกับสวีฮูหยินท่ีจวนขุนพลเทพ

ครั้งน้ีข้าเปลี่ยนความตั้งใจจริงๆ แล้ว

ข้าจะไม่แต่งงานกับสวีโหย่วหรง เพราะข้าไม่ชอบนางกับพวกท่าน 

แต่ข้าจะไม่ยกเลกิการหมัน้หมาย เพราะข้าไม่ชอบนางกับพวกท่าน
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เช่นนี้ยุติธรรมอย่างย่ิง

เช่นนี้แล้ว ขอเพียงข้าไม่ยินยอม นางก็จะไม่สามารถแต่งงานกับ

ชิวซานจวิน หรือว่ากับผู้ใด

ข้ารู้ว่าเช่นนี้ไม่ยุติธรรมกับนาง

แต่ยุติธรรมต่อข้าย่ิงนัก" 

สวนรกร้างเงียบสงัดไร้เสียง

สระน�้าเย็นเหน็บหนาวถึงกระดูก

โม่อว่ีน่ิงเงียบเป็นเวลานาน ทันใดน้ันนางคิดว่าตนคล้ายกับ 

ท�าเรื่องผิดพลาดอะไรไป

เมื่อแรกเริ่ม ที่จวนขุนพลเทพตงอว้ี สวีฮูหยินก็เคยมีความรู้สึก 

เช่นนี้

แต่เวลาต่อมานางก็ย้ิมออก แก้หน้าให้กับตนเอง เกิดเป็นค�าพูด

ที่เยาะหยันต่อเด็กหนุ่ม

"เช่นน้ันเจ้าจะต้องให้คนท่ัวทั้งผืนพิภพล่วงรู้เรื่องการหมั้นหมาย

ระหว่างเจ้ากับนาง

ค�่าคืนนี้ท่ีจริงแล้วเป็นโอกาสท่ีเหมาะสมที่สุด

แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าสามารถออกไปจากที่น่ีได้หรือ"
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