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ค�ำน�ำ

ตอนน้ีเราพอจะจ�าแนกได้บ้างแล้วว่าในโลกของ 'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' 

ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่ามนุษย์ เผ่ามาร  

(และมนุษย์มาร) เผ่ามังกร เผ่าปีศาจ และอาจจะมีเผ่าอื่นๆ อีกท่ียังไม่ได้รับ

การกล่าวถึง เผ่ามนุษย์ไม่ต้องพูดถึง เผ่ามารมีหลายคนแล้ว เผ่ามังกรก็ 

ออกโรงบ่อย ขณะท่ีเผ่าปีศาจเพ่ิงจะโผล่มาแค่ครัง้เดยีวในเล่มแรก หลังจากน้ัน 

ก็มาแต่ชื่อโดยตลอด 

แต่ในเล่มน้ีแหละท่ีเราจะได้เจอกับเผ่าปีศาจตัวเป็นๆ มากมาย ซึ่งนั่น 

หมายความว่าต้ังแต่เล่มห้าเป็นต้นไปเรื่องราวจะเริ่มเข้มข้น เข้าสู่การต่อสู้ 

'ท่ีแท้จริง' กันแล้ว ส�าคัญที่สุดก็คือนางเอกค่าตัวแพงของเรา ในท่ีสุดก็ได้มีซีน 

เสียที!

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



หากเจ้าไม่ยอมก้มหัว
ผู้ใดจะสวมมงกุฎให้ได้
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ยืนอยู่หน้าศลิาจารกึหกัขาด เฉนิฉางเซงิกลบัไม่ได้คดิเก่ียวกบัมนั  

และไม่ได้พยายามค้นหาเรื่องเล่าต�านานที่เกิดขึ้นหลายปีก่อนจาก

หนังสือต�ารามากมายท่ีเคยอ่าน แต่ก�าลังคิดถึงปัญหาของตัวเอง

เขารู ้ว ่าไม่ใช่ผู ้บ�าเพ็ญเพียรทุกคนจะสามารถเห็นศิลาจารึก 

หักขาดที่อยู่เบื้องหน้าตน

ฉะนัน้เขาจงึอยากรูม้ากว่าการได้เหน็ศิลาจารกึหกัขาดมคีวามหมาย 

อะไรกับตนเอง

บางคนในจิงตูก็คิดเช่นเดียวกัน เหมือนท่ีจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ 

พูดกับโม่อว่ีท่ีหอกานลู่ การที่เขาชมศิลาจารึกที่สุสานส่วนหน้าหมด

ภายในวันเดียวได้แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างจริงๆ เขาเห็น

และเข้าใจภาพอักษรบนศิลาจารึกเหล่านั้น แต่กลับไม่ได้รับข้อมูล 

อย่างที่ควรจะเป็น แน่นอนว่าไม่ได้บรรลุสัจธรรมอะไร

ตอนท่ี 227

พึงมองสรรพสิ่งเป็นเช่นน้ีแล* (ตอนต้น)

* มาจากคมัภีร์วัชรปรัชญาปารมติาสตูร ความว่า 'สงัขตธรรมท้ังปวง ดจุฝัน ภาพมายา ฟองอากาศแลเงา  

ดังน�้าค้าง ทั้งดังสายฟ้า พึงมองสรรพสิ่งเป็นเช่นนี้แล'
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เขาอ่านศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์เข้าใจอย่างง่ายดาย ทว่าไม่ได้รับ 

ประโยชน์ใดๆ

กระนั้นน่ีก็ไม่ใช่ปัญหา อย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องวิเคราะห์

และเป็นห่วงในตอนนี้

สาเหตุที่เขาไม่ใช้แนวคิดของการเอาภาพ เอาความหมาย และ 

เอาความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสามแนวคิดที่เห็นได้บ่อยท่ีสุดและดั้งเดิม

ที่สุดในการถอดแปลศิลาจารึก นอกจากสาเหตุท่ีลึกซึ้งบางอย่างแล้ว

ยังเป็นเพราะเส้นลมปราณของเขามีปัญหา ปราณแท้ไม่สามารถ 

ไหลเวียนผ่านเส้นลมปราณท่ีขาดท่อน ฉะน้ันไม่ว่าปราณแท้ของเขา 

จะมากมายแค่ไหนก็ไม่มคีวามหมายใดๆ เขาจงึจ�าเป็นต้องหาวิธีการใหม่

มองดูแล้วเขาได้รับความส�าเร็จท่ีย่ิงใหญ่ กลายเป็นคนที่วันเดียว 

ชมศิลาจารึกสุสานส่วนหน้าจนหมดคนที่สองต่อจากผู้ครองภพโจว  

แต่เขารู้สึกอยู่เสมอว่ามีอะไรบางอย่างผิดพลาด

เป็นความรู้สึกแบบเดียวกับตอนก่อนจะเริ่มถอดแปลศิลาจารึก  

ความรู ้สึกเสียดายและจนใจ แม้วิธีถอดแปลศิลาจารึกของเขาจะ 

หลักแหลมมาก แต่ยังคงเป็นแนวคิดของการเอาความหมาย

เดิมเขาคิดว่าหลังจากถอดแปลศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์ติดต่อกัน

สิบเจ็ดแผ่นตัวเองจะไม่ไปสนใจเรื่องน้ีอีก กระทั่งตอนนี้ท่ีเห็นศิลาจารึก

หักขาด เขาถึงเข้าใจว่าไม่สมบูรณ์ก็คือไม่สมบูรณ์ เจ้าสามารถ 

หลอกฟ้าลวงดิน หลอกกษัตริย์ลวงนักปราชญ์ หลอกบิดาลวงมารดา 

หลอกอาจารย์ลวงสหาย แต่ไม่อาจหลอกตัวเอง

สุสานเทียนซูส่วนหน้าเดิมควรมีสิบแปดศิลาจารึก ปัจจุบัน 

หายไปแผ่นหน่ึง ฉะน้ันแม้จะถอดแปลศิลาจารึกสิบเจ็ดแผ่นได้ แต ่

ยังคงมีความไม่สมบูรณ์
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ความรู้สึกไม่สมบูรณ์นี้ตกลงบนจิตใจ รู้สึกไม่ยินดีอย่างย่ิง

วิธีที่เขาใช้ในการถอดแปลศิลาจารึกดูย่ิงใหญ่มากก็จริง แต่

สุดท้ายแล้วเป็นการประนีประนอมรูปแบบหน่ึง

เพ่ือให้สามารถไปสวนโจว เขาอยากถอดแปลศิลาจารึกเหล่าน้ี 

ให้เร็วที่สุด จึงละทิ้งการพยายามค้นหาด้วยความยากล�าบากของ 

ย่ีสิบกว่าวันก่อนหน้า

วันเดียวชมศิลาจารึกท่ีสุสานส่วนหน้าจนหมด แม้ดูดีมาก แต่

แท้จริงแล้วไยไม่ใช่การล้มเหลวรูปแบบหน่ึง

แนวทางการฝึกบ�าเพ็ญเพียรของเขาคือตามใจปรารถนา สุดท้าย

แล้วไม่สามารถท�าให้ตนพอใจได้

ยืนอยู่หน้าศิลาจารึกหักขาดเป็นเวลานาน สุดท้ายไม่เข้าใจอะไร

ทั้งนั้น เฉินฉางเซิงเดินกลับลงไปยังด้านล่างภูเขา

ท่ามกลางท้องฟ้าราตร ีกระท่อมศลิาจารกึแต่ละแห่งเงยีบสงบมาก  

ไม่มีใครสักคน

อาศัยแสงดวงดาวน�าทาง ใช้เวลาไม่นานเขาก็เดินผ่านกระท่อม 

ศิลาจารึกไปแล้วสิบเจ็ดหลัง กลับมายังหน้าศิลาจารึกฟ้าส่องใส

นอกกระท่อมของศิลาจารึกฟ้าส่องใสยังคงเต็มไปด้วยฝูงชน  

มืดทะมึนไปทั่ว

พวกเขาเหล่านั้นปกติแล้วจะแยกย้ายกันอยู่ตามหน้ากระท่อม

ศิลาจารึกแต่ละแห่ง แต่คืนน้ีล้วนมารวมกันอยู่ท่ีตรงน้ี

พวกเขาก�าลังรอเฉินฉางเซิง

ทนัทท่ีีเหน็เงาร่างของเขาปรากฏอยู่นอกกระท่อมศลิาจารึก กลุ่มคน 

ก็เริ่มวุ่นวาย

ถังซานสือลิ่ววิ่งเข้าไปต้อนรับ จ้องตาของเขาพร้อมกับถามว่า  
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"สิบเจ็ดแผ่น?"

เฉินฉางเซิงพยักหน้า

ถังซานสือลิ่วหัวเราะอย่างมีความสุข ตบไหล่เขาอย่างหนักหน่วง 

พูดทวนค�าเสียงดังว่า "สิบเจ็ดแผ่น!"

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ยุติลง รอบกระท่อมศิลาจารึกสงบเงียบ

ผู้คนมองเฉินฉางเซิง สะเทือนใจไร้ค�าพูด

เย่ียเสีย่วเหลยีนเบกิตาโตมองเฉนิฉางเซงิ อารมณ์ความรูสึ้กยามน้ี 

ช่างแปลกประหลาด บนโลกน้ีมคีนทีส่ามารถเทยีบเคยีงกับศษิย์พ่ีชวิซาน 

อยู่จริงๆ หรือ ถอดแปลศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์สิบเจ็ดแผ่นต่อเนื่องกัน 

แม้แต่ศิษย์พ่ีชิวซาน...ก็น่าจะท�าได้ยาก นางคิดถึงวันนั้นท่ีดูหมิ่น 

เฉนิฉางเซงิบนทางเดนิหลกัในต�าหนกัหลกีง รูส้กึละอายย่ิงนกั ก้มหวัลง

เฉินฉางเซิงไม่ได้พูดอะไร เดินลงเขาไปกับถังซานสือลิ่ว

ดวงตาหลายคู่ตกลงบนตัวเขา ในสายตาเหล่าน้ันเต็มไปด้วย

ความชื่นชม อิจฉา กระท่ังมีความเกรงกลัว

ไม่ว่าใครหากอยู่ภายใต้สายตาเช่นน้ีล้วนมีความเคลิบเคลิ้ม 

อยู่บ้าง

ถ้าเขาจากไปในตอนนี้ สายตาและแสงดาวท่ีตกลงบนร่างกาย

เขาเหล่าน้ันก็คือความรุ่งโรจน์ซึ่งไม่มีสิ่งอื่นปะปน

แต่แล้วเค่อต่อมาเขากลับหยุดการก้าวเท้า

ถังซานสือลิ่วสงสัยเล็กน้อย มองเขาคราหน่ึง

เฉินฉางเซิงยืนอยู่สักพัก จู ่ๆ หันหลังเดินกลับไปยังกระท่อม 

ศิลาจารึก

"เกิดอะไรขึ้น เจ้าลืมของไว้ในนั้นหรือ" ถังซานสือลิ่วมองเขา 

พลางถามด้วยความสงสัย
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เฉินฉางเซิงไม่พูดไม่จา เดินไปยังข้างป่านอกกระท่อมศิลาจารึก 

สะบัดชายเสื้อข้างหน้าข้ึนแล้วนั่งลงไป

เหมือนกับย่ีสิบกว่าวันก่อน เขาเริ่มชมศิลาจารึกอีกครั้ง ยังคง 

นั่งอยู่ท่ีเดิม พ้ืนหินสะอาดมาก ราบเรียบถึงขั้นเกลี้ยงเกลา

"นี่เจ้าก�าลังท�าอะไร" ถังซานสือลิ่วเดินมาถึงข้างหน้าเขา ถามด้วย

ความตกใจ

เจ๋อซิ่วและพวกโก่วหานสือก็เดินมาเช่นกัน

เฉินฉางเซิงเงียบขรึมสักพักแล้วพูดว่า "ข้ารู้สึกว่าวิธีที่ใช้ถอดแปล

ศิลาจารึกไม่ถูกต้อง คิดว่าจะลองถอดแปลใหม่อีกครั้ง"

ค�าพูดนี้ถูกเอ่ยออกมา รอบๆ กระท่อมศิลาจารึกเกิดเสียงฮือฮา

ทันที

ผู ้คนประหลาดใจอย่างมาก สะเทือนใจอย่างมาก ไม่เข้าใจ 

อย่างมาก ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เฉินฉางเซิงจะท�าอะไรกันแน่

ซูโม่อวี๋ถามว่า "ท�าไม"

เฉินฉางเซิงไม่ได้ตอบ

สีหน้ากวนเฟยไป๋เย็นชาเล็กน้อยตอนท่ีถามว่า "ตกลงเป็นเพราะ

เหตุผลอะไร"

เขายังคงไม่ตอบ

โก่วหานสือไม่ได้ถาม เขาคิดว่าตนพอจะเข้าใจ

จวงฮ่วนอว่ีพูดแดกดันอยู่ไกลๆ ว่า "เสแสร้ง"

จงฮุ่ยไม่ได้พูดอะไร แต่ศิษย์ส�านักไหวย่วนคนหนึ่งพูดเยาะเย้ย

เล็กน้อยว่า "นั่นสิ ท�าเป็นเสแสร้งอะไร รู้แล้วว่าเจ้าเก่งกาจยอดเย่ียม 

ไยต้องมาน่ังตรงน้ีให้ทุกคนขายหน้าด้วย"
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เฉินฉางเซิงไม่สนค�าวิพากษ์วิจารณ์เหล่าน้ี พูดกับกลุ่มของ 

ถังซานสือลิ่วว่า "อาหารมื้อเย็นวันน้ีดูท่าแล้วพวกเจ้าต้องท�ากินกันเอง"

เหมือนกับท่ีจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิพูดไว้ มีเพียงผู้ครองภพโจวที ่

วันเดียวชมศิลาจารึกสุสานส่วนหน้าจนหมดโดยอ่านเข้าใจศิลาจารึก

พวกน้ันจริงๆ ซึ่งนอกจากพรสวรรค์และความสามารถในการบรรล ุ

ส�าคัญที่สุดคืออารมณ์และอุปนิสัย ผู ้ครองภพโจวผยองเย่อหย่ิง  

เพ่ือถามหาเหตุผลที่แท้จริง ต่อให้ต้องฉีกฟ้าแล้วอย่างไร เฉินฉางเซิง 

มีอารมณ์และอุปนิสัยเช่นนี้ท่ีไหนกัน

ทว่านางไม่รู้อะไร อารมณ์และอุปนิสัยของเฉินฉางเซิงแม้จะดู 

สงบเงียบ แต่เขานั้นใส่ใจเรื่องการท�าตามใจปรารถนาอย่างย่ิง แม้

แสดงออกอย่างธรรมดา แต่ความต้องการถามหาเหตุผลท่ีแท้จริงน้ัน

รุนแรงพอๆ กัน ราวกับไฟป่าเลยทีเดียว

เมื่อข่าวที่เขาน่ังหน้าศิลาจารึกฟ้าส่องใสอีกครั้งถูกส่งไปยังจิงตู 

คนทั้งหลายพากันชะงัก ตกตะลึงอ้ึงค้าง

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิก็ไม่ได้พูดจาเป็นเวลานาน

มีคนอยากรู้ว่าเฉินฉางเซิงจริงๆ แล้วก�าลังท�าเรื่องลึกลับอะไร 

กันแน่ กลับถูกเหนียนกวงไล่ไป ไม่ให้พวกเขาท�าลายสมาธิ

ถังซานสือลิ่วถือตะกร้ามา เอาอาหารมื้อเย็นมาส่งให้

เฉินฉางเซิงชมศิลาจารึกต่อ

เขามองแสงดวงดาวท่ีตกลงบนผิวศิลาจารึก ราวกับถูกกลบด้วย

หิมะชั้นหน่ึง

เขาพลันนึกถึงข้อความหน่ึงในบันทึกของสวินเหมย แล้วก็นึกถึง

ตอนเข้าสุสานเทียนซูใหม่ๆ ค�าพูดที่โก่วหานสือเคยพูดกับตน
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'ศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์เคยเป็นเศษเสี้ยวของโลกใบเล็กใบหน่ึง' 

ในเมื่อศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์เหล่าน้ีเคยเป็นหนึ่งเดียวกัน ฉะน้ัน

การถอดแปลศิลาจารึกทีละแผ่นเป็นวิธีที่ผิดใช่หรือไม่

ควรที่จะเอาศิลาจารึกท้ังสิบเจ็ดแผ่นเชื่อมโยงเข้าด้วยกันแล้ว 

ถอดแปลใช่หรือไม่

เขามองศลิาจารกึฟ้าส่องใสในกระท่อมอย่างสงบ แต่ในเวลาเดยีวกัน 

ก็ก�าลังมองศิลาจารึกเด็ดก่ิงกุ้ย...ศิลาจารึกชักแม่น�้า…

ศิลาจารึกทั้งสิบเจ็ดแผ่นปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาพร้อมกัน
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หลายพันปีก่อนไม่เคยมีเรื่องเล่าขานเก่ียวกับสิบเจ็ดศิลาจารึก 

ที่สุสานส่วนหน้า ภายหลังกลับมี แน่นอนว่าต้องมีท่ีมาท่ีไป ส่ิงที ่

เฉินฉางเซิงจะท�าในตอนนี้คือหานัยที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ให้เจอ แม้คิดว่า

มีโอกาสสูงมากที่มันจะหายไปพร้อมกับศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์ที่ถูก

สะบั้นแผ่นนั้น แต่ในเมื่อเขารู้แล้วว่ากระบวนการถอดแปลศิลาจารึก

คัมภีร์สวรรค์ของตัวเองไม่สมบูรณ์แบบ หากไม่ลองพยายามตามหา

ส่วนทีห่ายไปด ูความไม่สมบรูณ์ในใจเขาจะไม่สามารถถูกเตมิเต็มได้อกี  

ซึ่งน่ีเป็นเรื่องท่ีเขาไม่สามารถรับได้

ศิลาจารึกฟ้าส่องใส ศิลาจารึกร้อยเมฆา ศิลาจารึกเด็ดก่ิงกุ้ย  

ศลิาจารกึชกัแม่น�า้ ศลิาจารกึภาษาวิหค ศลิาจารกึศาลาบรูพา...สบิเจด็

ศลิาจารกึท่ีสสุานส่วนหน้าปรากฏอยู่ในนยัน์ตาของเขาพร้อมกันทัง้หมด

ต�าแหน่งกลางสายตาของเขาคือศิลาจารึกฟ้าส่องใส สิบหก 

ศิลาจารึกที่เหลือหมุนเคลื่อนอยู่รอบๆ เขาพยายามลองจับรวมกัน แต่

อักษรภาพศิลาจารึกเหล่านั้นลึกลับซับซ้อนอย่างย่ิง เส้นสายเหล่านั้น

ตอนท่ี 228

พึงมองสรรพสิ่งเป็นเช่นน้ีแล (ตอนปลาย)
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พัวพันยุ่งเหยิง ระหว่างเส้นแต่ละเส้นไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ ระหว่าง

จุดแต่ละจุดไม่มีความคาบเก่ียวให้แกะรอยไปต่อ ไม่ว่าเขาจะลองรวม

พวกมันเข้าอย่างไรก็มองไม่เห็นสิ่งยืนยันข้อสันนิษฐานว่าศิลาจารึก

เหล่าน้ีเคยเป็นหน่ึงเดียวกัน

จนเขาเริ่มรู ้สึกว่าต่อให้ได้อ่านศิลาจารึกหักขาดนั้นก็ยังคง 

ไม่สามารถเอาภาพอักษรทั้งหมดมารวมกันได้อยู่ดี

เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วทีไ่ม่มใีครสงัเกตเห็นความลกึลบัของ

สิบเจ็ดศิลาจารึกสุสานส่วนหน้า หรืออาจหมายความว่าการทดลอง 

ของเขาจะไร้ประโยชน์ เขาน่ังเงียบๆ อยู่นอกกระท่อมศิลาจารึก ไม่รู้ว่า

หลับตาลงตั้งแต่เมื่อไร สิบเจ็ดศิลาจารึกยังคงขยับรวมตัวอย่างรวดเร็ว

ในสมองเขาไม่หยุดหย่อน นี่ท�าให้เขาสูญเสียจิตวิญญาณอย่างย่ิง 

ใบหน้าย่ิงมาย่ิงขาวซีด

โลกภายนอกสสุานเทยีนซก็ูเงยีบสงบเช่นกัน แสงไฟของบ้านเรือน

นบัหมืน่หลงัในจงิตูได้ดับลงไปแล้วเกินครึง่ มเีพียงจวนของเหล่าตระกูล

ชั้นสูงรวมถึงพระราชวังและต�าหนักหลีกงที่ยังคงมีไฟสว่างอยู่ ข่าว 

เฉินฉางเซิงตกลงใจจะถอดแปลศิลาจารึกสุสานส่วนหน้าอีกครั้งท�าให ้

หลายคนตกตะลึงอย่างไร้ใดเปรียบ บางคนเยาะเย้ย แต่ก็ท�าให้บางคน

นอนไม่หลับทั้งคืน

เวลาไหลไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ดวงดาวที่สว่างไสวในท้องฟ้า

กลางคืนค่อยๆ ซ่อนตัวเอง ความมืดก่อนรุ่งอรุณผ่านไป แสงตะวัน 

มาเยือนแผ่นดินอีกครา โดยไม่รู ้ตัวเฉินฉางเซิงน่ังอยู่หน้ากระท่อม 

ศิลาจารึกไปแล้วหนึ่งคืนเต็มๆ คนจ�านวนมากในสุสานเทียนซูรวมถึง

นอกสุสานเทียนซูก็รอไปหน่ึงคืนเต็มๆ เช่นกัน

แสงอรุณอ่อนๆ สาดส่อง ผู้ชมศิลาจารึกค่อยๆ เดินมายังบน 
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เส้นทางภูเขา มองเฉินฉางเซิงที่นั่งอยู่หน้าต้นไม้ไม่พูดจา บังเกิดสีหน้า

ต่างๆ บ้างนับถือ บ้างเยาะเย้ย บ้างมีความรู้สึกปลงอย่างยากที่จะ

อธิบาย สถานการณ์เมือ่คนืประหลาดมาก เหนยีนกวงไล่ผูช้มศลิาจารกึ

ออกไปท้ังหมดได้ แต่จะท�าเช่นนี้ตลอดไม่ได้ ฉะน้ันกลางป่าจึงค่อยๆ มี

ความคึกคักข้ึนมา

บางคนมองเฉินฉางเซิงแล้วส่ายหัวไปมา จากนั้นเดินไปที่หน้า

ศิลาจารึกของตัวเอง บางคนกลับตั้งใจรออยู่รอบๆ กระท่อมศิลาจารึก

แผ่นแรก เพราะอยากรู้ว่าเฉินฉางเซิงจะบรรลุอะไร พวกเขาคิดอย่างมี

ความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น เมื่อวานเฉินฉางเซิงถอดแปลศิลาจารึก

สุสานส่วนหน้าจนหมด ทั้งๆ ท่ีสามารถจากไปอย่างผ่าเผย แต่กลับ 

จะอยู่ต่ออีกครั้ง มีโอกาสมากท่ีจะเป็นการยกก้อนหินทุบเท้าตัวเอง*

คนอื่นๆ ในกระท่อมฟางก็มาถึงแล้ว ถังซานสือลิ่วห้ิวข้าวต้มมา

หม้อหนึ่ง คุณชายแห่งเว่ินสุ่ยที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดท่านน้ี 

เห็นได้ชัดว่าไม่เคยท�างานบ้านมาก่อน ข้าวต้มหกเรี่ยราดตามทาง 

รองเท้าก็เปียกไม่น้อย มองดูแล้วน่าอนาถมาก เจ๋อซิ่วถือจานกับข้าว

และหมั่นโถว ชีเจียนถือชามและตะเกียบ

เฉินฉางเซิงลืมตา รับข้าวต้ม พูดขอบคุณชีเจียน จากน้ันเริ่ม 

กินข้าว

ข้าวต้มสองชาม หมั่นโถวจิ้มเต้าหู้ย้ี เขารู้สึกว่ากินอิ่มประมาณ

เจ็ดส่วนก็หยุดตะเกียบลง

ถังซานสือลิ่วมองหน้าของเขาท่ีซีดเล็กน้อย พูดอย่างเป็นห่วงว่า 

"ถ้าไม่กินเยอะหน่อยจะทนได้อย่างไร"

เฉินฉางเซิงพูดว่า "กินอ่ิมไปจะง่วงง่าย"

* ยกก้อนหินทุบเท้าตัวเอง เป็นส�านวน หมายถึงหาเรื่องใส่ตัว
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ถังซานสือลิ่วขมวดคิ้ว "แม้ไม่เข้าใจว่าจริงๆ แล้วเจ้าอยากแก้ 

ลูกเล่นอะไรออกมา แต่ในเมื่อเจ้ายืนยันแน่วแน่ ข้าก็รู้ว่าไม่สามารถ

โน้มน้าวได้ แต่เจ้าคิดจะไม่หลับไม่นอนเลยหรือ"

โก่วหานสืออยู่ข้างๆ ไม่พูดจา เขารู้ว่าท�าไมเฉินฉางเซิงถึงรีบเร่ง

ขนาดนี้ เพราะวันเปิดสวนโจวใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

เจ๋อซิ่วน�าผ้าเปียกส่งไปให้เฉินฉางเซิง

ผ้าน้ันชุบน�้าใสในคูต้ืน เย็นเฉียบอย่างย่ิง เฉินฉางเซิงออกแรง 

เช็ดหน้า รู้สึกว่าสติฟื้นคืนกลับมามาก พูดกับทุกคนว่า "พวกเจ้าไม่ต้อง

สนใจข้า"

พูดประโยคนี้เสร็จเขาก็หลับตาลงอีกครั้ง

แม้ตาจะปิดอยู่ แต่พวกโก่วหานสอืล้วนรูว่้าเขายังคงชมศลิาจารกึ 

ท�าเช่นน้ีช่วยถนอมสายตา แต่เสียจิตวิญญาณมากจริงๆ

นกโผบินตามแสงอรุณ อาบแสงแดดเพ่ือไล่ความชื้นบนขนปีก 

หน้ากระท่อมศิลาจารึกกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง ผู้คนส่วนใหญ่จากไป

แล้ว

เฉินฉางเซิงนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู ่หน้ากระท่อมศิลาจารึก  

ถอดแปลศิลาจารึกต่อ

กาลเวลาไหลผ่าน ถึงเวลาเที่ยงวันอย่างเงียบๆ จากน้ันก็มาถึง

เวลาพลบค�่า แสงสียามพลบค�่าเข้มข้นมาก

จงิตใูนวนันีส้งบเงยีบเหมอืนกับสสุานเทียนซ ู หัวหน้าปกครองใหญ่ 

ท่ีอยู่ในต�าหนักหลีกงไม่มีกะจิตกะใจจะไปสนใจค�ารายงานของผู้ใต้

บงัคบับญัชา เหล่าขนุนางในราชส�านกัไม่มอีารมณ์ทีจ่ะจดัการงานบ้าน

งานเมือง ความเร็วในการจัดการฎีกาของโม่อว่ีก็ลดลงอย่างมาก 
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จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิพาแพะด�าเดินเล่นอยู ่ในวังต้าหมิง ไม่รู ้ว ่า 

คิดอะไรอยู่ ใต้เท้าสังฆราชรดน�้าให้กับกระถางใบไม้เขียวถึงเจ็ดครั้ง 

ในหนึ่งวัน

คนท่ีไม่รู้และไม่เข้าใจมองว่าการกระท�าของเฉินฉางเซิงเป็นสีสัน 

ท�าให้คนพากันจับตามองและพูดถึง

คนท่ีรู ้ เรื่องราวภายในเก่ียวกับการถอดแปลศิลาจารึกของ 

ผู้ครองภพโจวในปีน้ันและเข้าใจสุสานเทียนซูกลับรอคอยบางเรื่องที ่

อาจเกิดขึ้นด้วยความตื่นเต้น หรือไม่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

อย่างน้อยจนถึงตอนน้ีก็ยังไม่ตัดสิน 

ศลิาจารกึคมัภีร์สวรรค์สบิเจด็แผ่นรวมตัวกันใหม่ในสมองเฉนิฉางเซงิ 

หลายครั้ง แม้จะพูดไม่ได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย แต่เขา

พยายามอย่างมากแล้ว สูญเสียจิตวิญญาณไปอย่างมาก น่าเสียดาย

ท่ียังคงไม่สามารถค้นหาสิ่งที่เขาอยากจะเจอได้ ส�าหรับเขาแล้วโลก 

ยังคงไม่สมบูรณ์

จู่ๆ มีแสงสายหนึ่งกะพริบผ่านสมองของเขา เขาไม่น�าศิลาจารึก 

คัมภีร์สวรรค์สิบเจ็ดแผ่นนี้มารวมตัวกันอีก พูดให้ชัดเจนก็คือเขา 

ไม่พยายามเอามาเรียงหน้ากระดาน แต่เอามาเรียงเป็นแถวตอนลึก

ด้านหน้าของเขาเป็นศิลาจารึกฟ้าส่องใส ศิลาจารึกร้อยเมฆา 

อยู่ข้างหลังศิลาจารึกฟ้าส่องใส ด้านหลังไปอีกคือศิลาจารึกเด็ดกิ่งกุ้ย 

เรียงตามล�าดับให้เป็นเส้นตรงเส้นหน่ึง

จากน้ันเขาพูดกับตัวเอง...เอาแค่ภาพอักษร

ดังน้ันตัวแผ่นศิลาจารึกทั้งสิบเจ็ดแผ่นจึงหายไป เหลือเพียงแค ่

เส้นสายที่ซับซ้อนอย่างมากเหล่านั้นที่อยู่บนผิวหน้า

ภาพอักษรศิลาจารึกสิบเจ็ดชั้น มีตั้งแต่ใกล้จนไกล ลอยอยู่ 
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เบื้องหน้าของเขา

มองทะลุศิลาจารึกฟ้าส่องใส สามารถมองเห็นภาพอักษรของ 

ศิลาจารึกสิบหกแผ่นที่อยู่ด้านหลัง

ภาพอักษรเหล่านี้ซ้อนทับกัน รวมกันเป็นภาพใหม่ท่ีเฉินฉางเซิง

ไม่เคยเห็นมาก่อน กระท่ังไม่อาจจินตนาการได้

เขามองภาพภาพน้ี สะเทือนจิตวิญญาณเล็กน้อย

ศลิาจารกึท้ังสบิเจด็แผ่นท่ีสสุานส่วนหน้า ยิง่แผ่นหลงัๆ ย่ิงรู้สึกว่า 

เข้าใจง่าย ย่ิงมีแบบแผน การทับซ้อนของเส้นสายก็หมายความว่า

เป็นการทับซ้อนของแบบแผนด้วย สิ่งที่เขาต้องการค้นหานั้นใช่ซ่อนอยู่

ในน้ีหรือไม่

เส้นสายบนศิลาจารึกฟ้าส่องใสเดิมทีซับซ้อนยากจะถอดแปล 

เส้นสายข้างหลังเหล่านั้นแม้ง่ายข้ึนบ้าง แต่ยังคงซับซ้อน รูปภาพที ่

ทับรวมกันเช่นนี้จึงย่ิงซับซ้อนกว่าเดิมหลายเท่า ด้วยจิตวิญญาณของ

เผ่ามนุษย์ไม่มีทางถอดแปลได้ ถึงขนาดท่ีว่าเพียงแค่จะลองถอดแปล

ก็เกิดปัญหาแล้ว

เฉินฉางเซิงมองไปปราดหนึ่ง จิตวิญญาณสั่นสะเทือน พลัน 

เจ็บปวดถึงขีดสุด ห้วงแห่งจิตได้รับความกระทบกระเทือน บริเวณ

หน้าอกเจ็บปวดเป็นระยะๆ

เขาพ่นโลหิตออกมาค�าหนึ่ง เปรอะเปื้อนอาภรณ์

ตัง้แต่ต้นจนจบทัง้บรเิวณเงียบสนิทราวกับไม่มคีนอยู่รอบกระท่อม 

ศิลาจารึก ทันใดนั้นเสียงอุทานตกใจพลันดังขึ้นมา

เพียงแต่กลวัว่าจะไปรบกวนเฉนิฉางเซงิ คนเหล่านัน้จงึควบคมุเสียง 

ให้เบาที่สุด

เฉินฉางเซิงหลับตาอยู่ ย่อมมองไม่เห็นสภาพกระท่อมศิลาจารึก 
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ส่วนจิตวิญญาณล้วนอยู่บนรูปภาพท่ีซับซ้อนอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ไม่ได้

สนใจเรื่องเหล่านี้

เพียงมองผ่านห้วงแห่งจิตไปปราดหน่ึง เขาก็รู ้ว่าภาพภาพนี ้

ไม่ใช่สิ่งที่ก�าลังมนุษย์จะถอดแปลได้

เขาพูดในใจอย่างไร้เสียงว่า...ง่ายหน่อย

วาจานี้ไม่ได้กล่าวกับรูปภาพน้ัน แต่เป็นการบอกกับตัวเอง

ในสมองของผู้บ�าเพ็ญเพียร เจ้ามองโลกอย่างไร โลกก็จะเป็น 

แบบที่เจ้าอยากเห็น

เขาบงัคบัเก็บจติวิญญาณ พ่ึงพาทัศนคติ หากลองมองอย่างง่ายๆ 

ภาพภาพน้ันก็จะกลายเป็นง่ายหน่อย

ในภาพภาพนัน้เขามองเหน็ภาพท่ีง่ายๆ เหมอืนการขีดเขียนของเดก็  

เห็นตวัอกัษรจ�านวนมาก เหน็เพลงกลอนจ�านวนมาก เห็นภาพเขียนพู่กัน 

จ�านวนนับไม่ถ้วน เห็นสิง่ปลกูสร้างทีง่ดงามตระการตาในต�าหนักหลกีง 

เห็นต้นไทรใหญ่ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง เห็นภูเขาสูงเมฆลอย  

และก็เห็นคัมภีร์มหามรรคสามพันม้วนด้วยเช่นกัน

ทุกสิ่งท่ีมีอยู่ในโลกล้วนอยู่ในภาพภาพนี้

แต่ยังคงไม่พอ เพราะยังคงมากเกินไป ซับซ้อนเกินไป

เฉินฉางเซิงพูดกับตัวเองเงียบๆ ว่า...ง่ายกว่านี้อีก

เขาลืมไปว่าตัวเองตอนเด็กอ่านหนังสืออย่างมุ่งมั่นยากล�าบาก 

ถึงจะจ�าคัมภีร์เต๋าท้ังสามพันม้วนได้ ลืมเพลงกลอนที่เคยอ่าน ลืมที่ 

ตัวเองเคยไปต�าหนักหลีกง ลืมท่ีตัวเองเคยปีนขึ้นต้นไทรใหญ่นั้น  

ลืมใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยความพอใจยามยืนเคียงกับลั่วลั่วขณะชม

พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าท่ีจิงตู ลืมตัวอักษรท้ังหมดที่ตัวเองเคยเรียน  

ลืมทั้งหมดของทั้งหมด
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การลืมเช่นนี้แน่นอนว่าไม่ได้ลืมจริงๆ เป็นเพียงการสกัดก้ัน 

จิตวิญญาณแบบหน่ึง

มีเพียงท�าเช่นนี้เขาถึงจะถามค�าถามหนึ่งกับตัวเองได้

ถ้าตัวเองเป็นเด็กที่ไม่รู ้จักตัวหนังสือ มองเห็นเส้นสายเหล่าน้ี 

บนภาพจะนึกถึงอะไร

เป็นร่องรอย

เป็นร่องรอยน�้าไหล

เป็นร่องรอยเมฆขยับ

เป็นกลุ่มห่านหิมะท่ีบินผ่าน เหลือร่องรอยไว้บนท้องฟ้าสีคราม

ทุกการก้าวผ่านแน่นอนว่าต้องเหลือร่องรอย...ไม่ น่ันเป็นการ

ปลอบใจตัวเองอันข่ืนขมและไม่เป็นความจริงของนักกวี

กลุ่มห่านหิมะบินผ่านท้องฟ้าสีครามย่อมไม่สามารถหลงเหลือ

ร ่องรอยใดๆ เส้นสีขาวหิมะเหล่านั้นความจริงแล้วเป็นเพียงเงา 

ไม่สมบูรณ์ในดวงตา

สิ่งที่เส้นสายเหล่านี้ชี้ทางและให้ความหมายแท้จริงแล้วคือ 

อะไรกัน

สิ่งที่เส้นสีขาวหิมะชี้ทางและหมายถึงน้ันก็คือฝูงห่านหิมะท่ี 

บินผ่านท้องฟ้าไป

สิ่งที่เส้นสายเหล่านี้ชี้ทางและหมายถึงน้ันก็คือจุดเร่ิมต้นของเส้น

ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็แปลว่าทุกเส้นสายเก่ียวกระหวัดตัดกัน  

ทุกเส้นสายร้อยเรียงเชื่อมพันกัน

ง่ายกว่านี้...

เฉินฉางเซิงจ้องภาพท่ีซับซ้อนอย่างหาใดเปรียบภาพน้ัน พูดกับ

ตัวเองอีกครั้ง
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สิบเจ็ดศิลาจารึกทับซ้อนอยู่ตรงหน้าเขา

แรกสุดตัวศิลาจารึกหายไป

ตอนน้ีสิ่งที่หายไปคือเส้นสาย

เส้นสายมากมายหายไปอย่างช้าๆ ตรงหน้าเขา หายไปอย่าง 

ไม่หยุดหย่อน

ความว่างเปล่าย่ิงมายิ่งมาก ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเชื่องช้า 

ปรากฏอย่างไม่หยุดหย่อน

สิบเจ็ดศิลาจารึกหายไปแล้ว เส้นสายที่อยู่บนศิลาจารึกก็หายไป

เช่นกัน รูปภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว

นั่นเป็นจุดที่โดดเดี่ยวจ�านวนนับไม่ถ้วน

เฉินฉางเซิงมั่นใจมากว่าตัวเองไม่เคยเห็นภาพน้ีมาก่อน

แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงรู้สึกคุ้นเคย
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สิบเจ็ดศิลาจารึก เส้นสายนับพันหมื่น จุดนับไม่ถ้วน ไร้ซึ่ง

แบบแผน มองดแูล้วเหมอืนหยดหมกึ ราวกับฝนหยดลงบนกระดาษขาว  

ท้ังที่เป็นรูปร่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแน่ๆ แต่เพราะเหตุใดถึง 

รู ้สึกว่าคุ ้นตา เฉินฉางเซิงคิดอย่างเงียบขรึม เขาเหมือนจะเคยเห็น 

ภาพภาพน้ีอยู่บ่อยครั้ง แต่กลับไม่เคยมองดูอย่างละเอียด แท้จริงแล้ว

มันเป็นภาพอะไรกันแน่

ภาพอักษรถูกท�าให้ง่ายขึ้นจนเหลือแค่จุดจ�านวนนับไม่ถ้วน  

บนกระดาษไร้รูปร่างที่อยู่ในสมองมีเพียงจุดจ�านวนมหาศาล ดูอย่างไร

ก็มีแค่จุด

จุด จุด จุด จุด...ดวงดาวเป็นจุดๆ?

เขารู้สึกว่าริมฝีปากของตนแห้งเล็กน้อย

นั่นเป็นเพราะตื่นเต้น

ภาพนี้ท่ีรวมตัวจากศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์ในสุสานส่วนหน้า...

เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะเป็นภาพท้องฟ้าดวงดาว?

ตอนท่ี 229

ครั้งแรกที่เห็นความจริง
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เค่อต่อมาเขาเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองและสงสัยในส่ิงท่ี

วิเคราะห์ออกมาอย่างรุนแรง เพราะจ�านวนจุดที่อยู่ตรงหน้าของเขา 

มีมากเกินไป กระทั่งมากกว่าจ�านวนดวงดาวในท้องฟ้ากลางคืนเสียอีก 

พูดไม่ได้ว่าระหว่างศิลาจารึกในสุสานส่วนหน้าของสุสานเทียนซูกับ

ท้องฟ้าดวงดาวมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่าง เพราะกลับกลายเป็นว่า

ท้องฟ้าดวงดาวน้ันเรียบง่ายกว่าศิลาจารึก

วิเคราะห์ตามตรรกะทีง่่ายทีส่ดุ ไม่มเีหตผุลทีจ่ะเอาส่ิงทีซ่บัซ้อนกว่า 

ไปอธิบายเรือ่งราวท่ีเรยีบง่ายกว่า สาเหตท่ีุส�าคญักว่านัน้คอืถ้าศลิาจารกึ 

คัมภีร์สวรรค์ในสุสานส่วนหน้าเป็นการอธิบายถึงท้องฟ้าดวงดาวจริง 

ไยจึงไม่ท�าให้ง่ายกว่าน้ี นอกเสียจาก...ศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์เหล่านี้

ก�าลังอธิบายถึงท้องฟ้าดวงดาวหลายแห่ง

แต่ในจักรวาลมีเพียงท้องฟ้าดวงดาวแห่งเดียวไม่ใช่หรือ

เฉนิฉางเซงินิง่เงยีบไปเป็นเวลานาน จากน้ันดงึความคดิถอยกลบั

เล็กน้อย เส้นสายบางเส้นปรากฏขึ้นอีกครั้งระหว่างจุดเหล่าน้ัน  

ถ้าเส้นสายเหล่าน้ันถูกน�ามาใช้อธิบายร่องรอยการเคลื่อนไหวของจุด 

ภาพที่มองดูเหมือนมีจุดจ�านวนมากน้ีความจริงแล้วพวกมันอยู่ใน

ต�าแหน่งเวลาท่ีแตกต่างกัน หากเป็นเช่นน้ีก็สามารถถอดแปลได้อย่าง

ทะลุปรุโปร่ง

ใช่ น่าจะเป็นเช่นนี้

แต่เขากลับเผชิญหน้ากับอีกหนึ่งปัญหาแทน ปัญหาน้ันมันช่าง

ยากที่จะแก้ ถึงขนาดท�าให้สถานการณ์คับขันอันตรายอีกครั้ง

เพราะ...ดวงดาวน้ันมันไม่เคยขยับ!

ความมืดสว่างของดวงดาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่
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ต�าแหน่งของมันในท้องฟ้าดวงดาวไม่มีวันเปลี่ยนชั่วนิรันดร์ นี่เป็น 

ความจริงท่ีถูกยืนยันมาเป็นเวลาหลายปี แท่นดูดาวจ�านวนมากใน 

ผนืพิภพวาดภาพท้องฟ้าดวงดาวออกมา โดยรวมแล้วแทบจะไม่ต่างกัน 

ไม่เคยมีใครกล้าสงสัย เพราะนี่เป็นความจริงที่คนจ�านวนมาก 

นับแต่โบราณกาลมองเห็นด้วยตา ก็เหมือนกับที่พระอาทิตย์จะตกทาง

ทิศตะวันตกเสมอ เหมือนกับพระจันทร์ที่อยู่ในที่อันไกลโพ้นอยู่เสมอ 

ซึ่งมีแต่เผ่าปีศาจที่จะเห็น เหมือนกับน�้าท่ีไหลลงสู่ท่ีต�่าเสมอ น่ีเป็น

ตรรกะอันแท้จริง ไม่สามารถถูกโค่นล้มได้อย่างแน่นอน

ตอนท่ีเห็นบันทึกของหวังจือเช่อในหอหลิงเยียน เฉินฉางเซิง 

ไม่เข้าใจและสงสัยอย่างมากเก่ียวกับการท้าลิขิตพลิกโชคชะตาโดย 

การเปลี่ยนต�าแหน่งดวงดาว เป็นเพราะสาเหตุนี้ แม้จะฝันเห็นว่า 

ดาวจักรพรรดิจื่อเวยท�าให้ดวงดาวสองสามดวงที่อยู่ข้างๆ มันเกิด 

การเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง เขาก็ยังคงไม่เชื่อ เพราะน่ันเป็นความฝัน 

ไม่ใช่ความจริงที่เห็นกับตา

เพียงแต่...ในบันทึกของสวินเหมยเคยพูดถึงหลายครั้ง ชม 

ศิลาจารึกเห็นความจริง แต่เขาชมศิลาจารึกอยู ่ในสุสานเทียนซู 

หลายสิบปี ตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่เคยเห็น สุดท้ายทุ่มเทชีวิตเพ่ือปีน 

ยอดเขาเห็นความจริง ท่ีแท้เขาอยากเห็นความจริงอะไร อะไรถึงจะเป็น

ความจริง สิ่งท่ีเห็นด้วยตาของตนเองก็คือความจริงอย่างน้ันหรือ

เฉินฉางเซิงไม่ชมศิลาจารึกในสมองตัวเองอีก

เขาลืมตาขึ้น มองไปยังศิลาจารึกของจริงท่ีตั้งอยู่เบื้องหน้า

ฟ้ามืดสนิทแล้ว แต่กระท่อมศิลาจารึกยังมีคนจ�านวนมาก  

ต่างกับที่เฉินฉางเซิงคิดไว้ ถังซานสือลิ่ว เจ๋อซิ่ว พวกโก่วหานสือไม่ได้

จากไปไหน พวกเขาสังเกตกระบวนการถอดแปลศิลาจารึกของ 



26 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 5

เฉนิฉางเซงิอยู่ทีน่ีต่ลอด ตัง้แต่รุง่อรณุจนกระท่ังตอนนีฟ้้ามดืดาวปรากฏ

เมื่อตอนพลบค�่าพวกเขาเห็นเฉินฉางเซิงพ่นโลหิตออกมาค�าหนึ่ง

จึงเป็นห่วงมาก

จากน้ันพวกเขาเห็นเฉินฉางเซิงก�ามือทั้งสองข้างแน่น ขมวดคิ้ว

ราวกับขบคิดอะไรบางอย่าง สีหน้าแสดงออกถึงความต่ืนเต้นเล็กน้อย

ตอนน้ีในที่สุดพวกเขาก็เห็นเฉินฉางเซิงลืมตาขึ้นมา

ถังซานสือลิ่วระบายลมหายใจ เตรียมตัวจะเข้าไปหา แต่เพียงครู่

ก็หยุดเท้า

เพราะเขาสังเกตเห็นว่าเฉินฉางเซิงไม่ได้มองมาท่ีตนเอง

เฉินฉางเซิงยังคงดูศิลาจารึกอยู่ ยังคงถอดแปลศิลาจารึก สีหน้า

ตั้งใจแน่วแน่จนท�าให้คนใจสั่น ท�าให้คนไม่อยากไปรบกวน

ศิลาจารึกแผ่นนี้เฉินฉางเซิงดูไปแล้วย่ีสิบกว่าวัน

แสงอรุณและแสงสายัณห์ ฝนเล็กน้อยและฟ้าโปร่งใส ในสภาพ

แวดล้อมท่ีต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของภาพอักษรศิลาจารึกแผ่นน้ี 

ล้วนอยู่ในใจเขาท้ังหมด

เขาเคยดูศิลาจารึกแผ่นน้ีใต้แสงดวงดาว ไม่ได้สังเกตเห็นความ

ผิดปกติใดๆ

คืนนี้แสงดวงดาวยังคงสว่างไสว แทบจะไม่ต่างกับวันก่อนๆ

แต่นัยน์ตาของเขาจู่ๆ กลับสว่างขึ้นมา

สิ่งท่ีจุดแสงสว่างให้นัยน์ตาเขามาจากเส้นสายท่ีละเอียดเล็ก 

ตรงมุมซ้ายล่างของศิลาจารึก ไม่โดดเด่นอย่างย่ิง 

เส้นสายน้ีไม่ได้มีความผิดปกติอะไร เพียงแต่ต�าแหน่งและมุม 

พอดเีหมาะสม น�าเอาแสงดวงดาวในท้องฟ้ากลางคนืทีต่กลงมาสะท้อน

เข้าไปในตาของเขา
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ดังน้ันดวงตาของเขาจึงสว่าง

การเฝ้าสงัเกตและคดิวิเคราะห์ย่ีสบิกว่าวันท�าให้เขาเกือบเข้าใกล้

ความจริงแล้ว ล�าแสงนั้นในคืนนี้ท�าให้ในท่ีสุดเขาก็เข้าใจทุกอย่าง

ถ้าเส้นสายบนศิลาจารึกที่บ้างสว่างบ้างมืดตามแสงธรรมชาติ

สามารถเปลีย่นเป็นตัวอักษรหรอืรปูภาพจ�านวนมาก แล้วการเปลีย่นแปลง 

มดืสว่างของดวงดาวมาจากไหน นัน่เป็นเพราะดวงดาวก�าลังขยับ เพียงแต่ 

ถ้าดวงดาวขยับเปลี่ยนต�าแหน่งได้ ไยถึงไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก่อน

ศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์ท้ังสิบเจ็ดแผ่นปรากฏอยู่ในตาของเขา 

อีกครั้ง

ภาพอกัษรศลิาจารกึเหล่านัน้ทับซ้อนรวมกัน เส้นสายบนศลิาจารกึ 

แผ่นสุดท้ายและเส้นสายบนศิลาจารึกแผ่นแรกมีหลายเส้นท่ีเชื่อมโยง

เข้าด้วยกัน

อย่างน้อยในสายตาของเขาเห็นเป็นเช่นนี้

ความจริงแล้วระหว่างเส้นสายเหล่านั้นยังมีระยะห่างท่ียาว 

ระดับหน่ึง

แต่ภาพทีเ่ขาเหน็ในตานัน้ไม่ได้เป็นเช่นน้ี น่ันเพราะสายตาของเขา 

อยู่ในมุมต้ังฉากกับศิลาจารึกเหล่านั้น

ศิลาจารึกก็คือท้องฟ้าดวงดาว

ผู ้คนยืนอยู่บนพ้ืนดินเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงดาว เน่ืองจาก

ดวงดาวและพ้ืนดินห่างกันเกินไป สามารถคิดได้ว่าสายตาตอนสังเกต

ดวงดาวน้ันเป็นแนวตัง้ฉากกับท้องฟ้าเสมอ ฉะนัน้ไม่ว่าดวงดาวจะขยับ

มาข้างหน้าหรือเคลื่อนที่ไปข้างหลัง คนที่ยืนอยู่บนพ้ืนดินแน่นอนว่า 

ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ รับรู้เพียงการสว่างข้ึนหรือมืดลงของดวงดาว

เท่าน้ัน
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ใช่ เหตุผลก็คือเช่นนี้

เฉินฉางเซิงเก็บสายตากลับมาจากศิลาจารึก จากนั้นถึงสังเกต

เห็นว่ารอบๆ กระท่อมศิลาจารึกมีคนจ�านวนมาก

ถังซานสือลิ่วมองเขา พูดด้วยความเป็นห่วงว่า "ไม่เป็นอะไร 

ใช่ไหม"

เฉินฉางเซิงมองเขาแล้วพูดกลับไปว่า "ทุกต�าแหน่งล้วนมีสิ่ง

สัมพันธ์กัน"

นี่คือข้อความแรกท่ีเขาเห็นตอนท่ีเปิดบันทึกของหวังจือเช่อใน 

หอหลิงเยียน จนถึงตอนนี้เขาถึงเข้าใจว่าน่ันหมายความว่าอะไร

ถังซานสือลิ่วไม่เข้าใจว่าท�าไมอีกฝ่ายถึงเพ้อเจ้อเพ้ียนพิลึก  

พูดประโยคนี้ขึ้นมา ตอบกลับไปด้วยจิตใต้ส�านึกว่า "แล้วอย่างไร"

เฉินฉางเซิงคิดแล้วคิดอีก ชี้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหนือ

สุสานเทียนซู พูดว่า "เจ้ารู้ไหม ดวงดาวมันขยับได้"

รอบๆ กระท่อมศิลาจารึกเงียบสงบ นกไม่ส่งเสียง ทุกคนคิดว่า 

เฉนิฉางเซงิชมศลิาจารกึนานเกินไป สญูเสยีจติวิญญาณมากมายเกินไป  

จึงสติพร่าเลือน แต่เห็นสีหน้าตอนเขาพูดนั้นตั้งใจอย่างย่ิง ผู้คนพากัน

ไม่ค่อยสบายใจ รู้สึกว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างก�าลังจะเกิดขึ้น

จี่จิ้นตะคอกอย่างรุนแรงว่า "เจ้าพูดบ้าอะไร!"

"แต่พวกมันก�าลังขยับอยู่จริงๆ"

เฉนิฉางเซงิพูดอย่างสงบ น�า้เสยีงและสหีน้ามัน่ใจอย่างหาใดเปรียบ

เพราะนี่ก็คือความจริง

นี่ถึงจะเป็นความจริง
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