
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
www.facebook.com/enterbooks



ค�ำน�ำ

สวีโหย่วหรงกลับจิงตูพร้อมด้วยต�ำแหน่งธิดำเทพคนใหม่ ใครต่อใคร 

ต่ำงจับตำมองกำรประลองต่อสู้ที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ระหว่ำงตัวแทนของ 

ใต้เท้ำสังฆรำชและขั้วอ�ำนำจเก่ำอย่ำงเฉินฉำงเซิง กับตัวแทนของแดนใต้กับ

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิซึ่งก็คือสวีโหย่วหรง

พวกเรำในฐำนะนักอ่ำนก็อยำกจะดูกำรต่อสู้น้ี แต่ท่ีอยำกดูหรืออำจ 

พูดได้ว่ำอยำกรู้อยำกเห็นมำกกว่ำ นั่นคือนำงเอกของเรำท่ีรู้แล้วว่ำเฉินฉำงเซิง 

กับชำยในดวงใจของตนคอืคนคนเดยีวกัน เจ้ำตวัจะท�ำอย่ำงไรต่อไป ว่ำไปแล้ว... 

ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำก็พอจะเป็นนิยำยรักกับเขำได้เหมือนกันสินะ

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจำกเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือกำรได้อ่ำนเรื่องรำว เมื่ออ่ำนเรื่องรำวมำมำกเข้ำก็นึกคึกอยำกเล่ำ

เรื่องรำวดูบ้ำง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลำยมำเป็นผู้เล่ำนับแต่นั้น

มำจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องที่แตกต่ำงหลำกหลำยมำมำกมำย ได้รับรำงวัล

มำบ้ำง แต่สิ่งที่อยำกให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�ำว่ำ 'อ่ำนสนุก' น่ีแหละ หวังว่ำจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni



จำกใจส�ำนักพิมพ์

'ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำ' เป็นโปรเจ็กต์ควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักพิมพ์

เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มำจำกแนวคิดง่ำยๆ 

เพียงแค่ว่ำอยำกให้นักอ่ำนท่ีเป็นสำยหนังสือเล่มได้อ่ำน ได้สะสมนิยำย 

แนวก�ำลังภำยในแฟนตำซีที่กำรันตีควำมสนุก เพรำะเป็นผลงำนของ Mao Ni 

ผู้ซึ่งเคยสร้ำงควำมประทับใจแบบไม่รู้ลืมมำแล้วกับ 'สยบฟ้ำพิชิตปฐพี'

ผลงำนของ Mao Ni เรื่องนี้มีกำรแปลเป็นภำษำไทยแล้วในเว็บไซต์ 

Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่ำงที่ได้กล่ำวไปว่ำเรำในฐำนะส�ำนักพิมพ ์

ที่ท�ำหนังสือก็อยำกให้มิตรรักนักอ่ำนทั้งหลำยได้รับควำมสนุกสนำนในแบบที่

คุ้นชิน 

'ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำ' รูปแบบหนังสือนี้เป็นกำรเรียบเรียงใหม่และ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งจำกส�ำนวนเดิมของ 'สมำพันธ์พลิกฟ้ำ' ที่ได้ 

แปลไว้กับทำงอิงค์ สโตน ทีมบรรณำธิกำรของเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ได้ตั้งใจและ 

ทุ่มเทอย่ำงย่ิงในกำรรักษำคุณภำพของงำนซึ่งเป็นจุดแข็งของเรำมำตลอด  

เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้รับทั้งสำรและอรรถรสอย่ำงสมบูรณ์ท่ีสุด

หวังว่ำทุกท่ำนจะมีควำมสุขกับกำรอ่ำน



...คู่ที่ราวกับเทพเซียนเช่นนี้
ไยต้องจับกระบี่เข้าปะทะกันด้วย
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ภาคท่ี 4

ความปรารถนาจากบูรพา
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เสียงลม เสียงฝน เสียงอ่ำนหนังสือต�ำรำคือเสียงที่พบเจอทุกวัน

ในส�ำนักศกึษำศำสนำหลวง แต่วันนีไ้ด้ยินเพียงแค่เสยีงอ่ำนหนังสอืต�ำรำ  

เพรำะเกลด็หมิะทีเ่พ่ิงจะโปรยปรำยลงมำจำกฟำกฟ้ำแผ่วเบำเกินไปน่ันเอง  

ผ่ำนไปครู่ใหญ่ศิษย์ที่อยู่ในห้องเรียนถึงจะมองเห็น น�ำมำซึ่งเสียงร้อง

เบำๆ ด้วยควำมตกตะลึงระคนดีใจ อำจำรย์ที่มำจำกส�ำนักกำรศึกษำ

พลันต�ำหนิเสียงหนักไปหลำยค�ำถึงได้สะกดควำมวุ่นวำยลงได้ แต่แล้ว

เค่อถัดมำที่นอกหน้ำต่ำงก็มีเสียงหวีดหวิวจำกสำยลม ทุกคนที่อยู่ใน

ห้องเรยีนไม่อำจรกัษำควำมสงบต่อไปได้ เหล่ำศษิย์ทีอ่ำยุน้อยต่ำงพำกัน 

พุ่งไปทำงหน้ำต่ำง

สำยลมพัดผ่ำนหิมะบำงๆ ที่ เ พ่ิ งจับตัว กันบนยอดหญ ้ำ  

นกกระเรียนขำวตัวหนึ่งค่อยๆ บินลงมำจำกท้องฟ้ำรำวกับก�ำลังร่ำยร�ำ

กลำงหิมะ ช่ำงงดงำมอย่ำงหำใดเปรียบ

"งดงำมย่ิงนกั!" เหล่ำเดก็สำวมองภำพเหตกุำรณ์นีแ้ล้วพำกันตะโกน 

อย่ำงตื่นเต้น

ตอนท่ี 1

ธิดาเทพกลับจิงตู
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ตำมควำมแข็งแกร่งของเผ่ำมนุษย์ มำร และปีศำจที่เพ่ิมมำกขึ้น 

สตัว์อสรูท่ีเคยอหงักำรอยู่ในผนืพิภพจงึถูกบบีให้ถอยไปยังบงึใหญ่ภูเขำร้ำง  

สตัว์เทพวิหคเซยีนเองก็พบได้น้อยลงมำก โดยทัว่ไปมเีพียงภูเขำลกึของ

ส�ำนักพรรคเร้นลับเหล่ำนั้นถึงจะสำมำรถพบเห็นได้ ศิษย์ใหม่ของ 

ส�ำนักศกึษำศำสนำหลวงล้วนมำจำกเมอืงต่ำงๆ เทยีบกบัชำวเมอืงจงิต ู

ที่เคยเห็นอะไรต่อมิอะไรมำมำก พวกเขำแทบจะไม่เคยเห็นวิหคเซียน

ในต�ำนำนเหล่ำน้ี แต่ในกลุม่พวกเขำก็มคีนทีอ่ยู่ในจงิตมูำเป็นเวลำนำน

แล้ว อย่ำงเช่นชูเหวินปินท่ีย้ำยมำจำกส�ำนักเทียนเต้ำผู้นั้น เมื่อมองไป

ท่ีนกกระเรียนขำวตัวนั้นพลันนึกอะไรได้ พูดขึ้นอย่ำงตกตะลึง "น่ี... 

นี่ไม่ใช่นกกระเรียนขำวของจวนสกุลสวีตัวนั้นหรอกหรือ"

เมื่อได้ยินค�ำพูดน้ีคนทั้งหมดล้วนเงียบลง เหล่ำศิษย์มองไปทำง

นกกระเรียนขำวตัวนั้น ไม่กล้ำส่งเสียงดังเกินไปอีก

นกกระเรยีนขำวตัวนีไ้ม่ใช่นกกระเรยีนขำวธรรมดำ กำรปรำกฏตวั 

ของมนัหมำยถึงคนผูห้น่ึง ส�ำหรบัเหล่ำศษิย์แล้วคนผูน้ัน้เป็นดงัสิง่งดงำม 

บริสุทธ์ิและศักดิ์สิทธ์ิจนไม่อำจล่วงเกินได้ ขณะเดียวกันเหล่ำศิษย ์

ต่ำงรู ้ดีว่ำกำรกลับมำของนกกระเรียนขำวตัวนี้ส�ำหรับส�ำนักศึกษำ 

ศำสนำหลวง ส�ำหรับเจ้ำส�ำนักของพวกเขำหมำยควำมว่ำอะไร

เป็นอย่ำงทีค่ดิ ผ่ำนไปได้ไม่นำนเงำร่ำงหน่ึงก็ปรำกฏข้ึนในสำยตำ 

ของเหล่ำศิษย์

เฉนิฉำงเซงิเดนิมำถึงสนำมหญ้ำข้ำงทะเลสำบ มำถงึตรงหน้ำของ

นกกระเรียนขำว นกกระเรียนขำวมองเขำแล้วผงกหัวลง หลังจำกน้ันก็

หันมองไปทำงหอต�ำรำกับศิษย์เหล่ำนั้นที่อยู่ตรงหน้ำต่ำงซึ่งอยู่ไม่ไกล  

ท่ำทำงของมนัแสดงให้เหน็ถึงควำมมนึงงอยู่บ้ำง ดเูหมอืนจะไม่เข้ำใจว่ำ 

เหตุใดเพียงแค่ปีเดียวท่ีนี่ก็เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปมำกถึงเพียงน้ี
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เมื่อมองดูนกกระเรียนขำว เขำก็นิ่งเงียบไปครู่หน่ึงแล้วจึงถำมข้ึน 

"นำง...กลับมำแล้วหรือ"

แนวเส้นสองสำยหน่ึงขำวหนึ่งเทำมุ่งตรงเข้ำจิงตู สีขำวคือ 

นกกระเรียนขำว สีเทำก็คือพญำปักษำปีกทองท่ีสวีโหย่วหรงน�ำออกมำ

จำกสวนโจวตัวนั้น

สำเหตุที่มันเป็นสีเทำก็เพรำะพญำปักษำตัวนี้ยังไม่โตเต็มที่  

สีขนจึงยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีสดใส ย่ิงไม่มีสีทองปรำกฏให้เห็น มองดู

แล้วเป็นสีเทำๆ อีกท้ังยังค่อนข้ำงตัวเล็ก ก็เหมือนกับควำมคิดของ 

เฉินฉำงเซิงในครั้งแรกน่ัน ตอนนี้มันดูเหมือนไก่ฟ้ำตัวหน่ึง

ตอนท่ีเข้ำมำในจิงตู นกกระเรียนขำวได้ส่งเสียงดังกระจ่ำงขึ้น 

ครั้งหนึ่ง พวกเหย่ียวแดงท่ีเตรียมจะบินมำขวำงเมื่อเห็นมันก็แน่นอนว่ำ

ต้องปล่อยไป แต่ลูกพญำปักษำตัวนี้กลับไม่บินตำมนกกระเรียนขำว 

ไปที่ส�ำนักศึกษำศำสนำหลวง มันเกิดควำมสนใจในพวกเดียวกันท่ีอยู่

บนก�ำแพงวัง มันจึงบินเลี้ยวกลำงอำกำศ กระพือปีก แล้วร่อนลงบน

ก�ำแพงวัง

ล้วนพูดกันว่ำหงส์ตกยำกสู้แม่ไก่ไม่ได้ ลูกพญำปักษำตัวนี้ดูไป 

ก็เหมอืนกับไก่ฟ้ำตวัหนึง่ แต่อย่ำงไรเสยีหงส์ก็ยังคงเป็นหงส์ พญำปักษำ 

ปีกทองก็ยังคงเป็นพญำปักษำปีกทอง จะอย่ำงไรก็ไม่มีทำงเปลี่ยนเป็น

ไก่ฟ้ำได้จริงๆ 

มันพับปีกลง เดินเชิดหน้ำแอ่นอกไปทำงฝูงเหย่ียวแดงที่อยู่หน้ำ

ก�ำแพงวังเหล่ำนั้น มองซ้ำยมองขวำด้วยแววตำเฉยชำ แสดงให้เห็นถึง

ควำมเย่อหย่ิงอย่ำงท่ีสุด

เหยีย่วแดงเป็นหน่วยจูโ่จมบนฟ้ำซึง่แขง็แกร่งทีสุ่ดท่ีกองทัพต้ำโจว 
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เลี้ยงเอำไว้ มันมีควำมเร็วท่ียำกจะจินตนำกำร อีกทั้งยังมีนิสัยหย่ิงยโส

และองอำจกล้ำหำญ ถึงจะเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งย่ิงกว่ำก็ไม่มีทำง

หวำดกลัว เล่ำกันว่ำในสงครำมท�ำลำยล้ำงเผ่ำปีศำจเมื่อพันปีก่อน  

ผู้บัญชำทัพปีศำจในตอนนั้นได้เลี้ยงอสูรนภำเอำไว้ตัวหน่ึง สุดท้ำย 

ถูกเหย่ียวแดงนับสิบตัวใช้ชีวิตเข้ำแลก สังหำรมันบนท้องฟ้ำ ตอนนี ้

เมื่อมองไปยังร่ำงที่เล็กและเหมือนกับไก่ฟ้ำซึ่งเกำะอยู่บนก�ำแพงวังนั่น 

ขนตรงแผงคอของเหย่ียวแดงนับสิบตัวพลันพองข้ึนพร้อมกัน แสดง 

ให้เห็นถึงควำมระมัดระวังอย่ำงหำใดเปรียบ กระทั่งทหำรองครักษ ์

ก็ยังรู้สกึได้ถึงควำมหวำดกลวัของพวกมนั ส่วนพวกห่ำนป่ำแดงท่ีเกำะอยู่ 

บนหอด้ำนข้ำงย่ิงแล้วใหญ่ ถึงขนำดถูกท�ำให้ตกใจจนตกลงมำบนพ้ืน 

แม้แต่จะยืนก็ยังยืนไม่ข้ึน

นี่คือนกอะไร เหล่ำทหำรองครักษ์ล้วนไม่เข้ำใจ มองไปทำงนั้น

อย่ำงระมัดระวัง จิตใต้ส�ำนึกสั่งให้ก�ำทวนที่อยู่ในมือให้แน่น 

เป็นในตอนน้ีเอง ใต้ก�ำแพงวัง กิเลนเมฆแดงท่ีก�ำลังมองแพะด�ำ

ที่อยู่ไกลออกไปอย่ำงเหม่อลอยเงยหน้ำขึ้นมองด้ำนบนอย่ำงกะทันหัน 

เซวียสิง่ชวนทีก่�ำลงัลบัหอกอยู่ในห้องก็เหมอืนจะรูสึ้กได้ จงึมองตำม 

ขึ้นไปที่ด้ำนบน

บนก�ำแพงวัง ลูกพญำปักษำหยุดนิ่งอย่ำงกะทันหัน เพรำะมัน

สัมผัสได้ถึงจิตสังหำรสำยหนึ่ง

มนัมองลงไปบนพ้ืน สำยตำไปหยุดอยู่ท่ีกิเลนเมฆแดง แล้วรูส้กึถึง 

ปัญหำเล็กน้อย

หลงัจำกน้ันมนัก็สงัเกตถึงจดุก�ำเนดิของจติสังหำรนัน่ จงึมองไปทำง 

ห้องห้องนั้น แล้วพบว่ำเป็นปัญหำใหญ่

หำกพญำปักษำปีกทองในตอนน้ีอยู่ในร่ำงโตเต็มวัย แน่นอนว่ำ
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ย่อมไม่สนใจกำรท้ำทำยของกิเลนเมฆแดง และไม่มีทำงหวำดกลัว 

เซวียสิ่งชวน แต่ในตอนน้ีไม่ใช่

และหลังจำกที่มันมองเห็นแพะด�ำที่อยู่บนพ้ืนหญ้ำในพระรำชวัง 

ขนสีเทำตรงช่วงคอก็ลุกชันขึ้นมำทันที รู้สึกไม่สงบอย่ำงรุนแรง

โลกภำยนอกสวนโจวก็ยังเตม็ไปด้วยอนัตรำยเหมอืนกับควำมทรงจ�ำ 

ในชำตก่ิอนจรงิๆ โดยเฉพำะเมอืงของเผ่ำมนษุย์น้ียังคงเป็นดงัเช่นในอดตี  

ตนก็แค่อยำกจะบินลงมำเท่ียวเล่นสักหน่อย เหตุใดถึงได้เจอกับปัญหำ

มำกมำยขนำดนี้ 

ก่อนท่ีเหล่ำทหำรองครกัษ์จะชีท้วนมำ มนัก็กำงปีกทัง้สองข้ำงออก  

บนิลงจำกก�ำแพงวังไป ใช้เวลำเพียงครูเ่ดยีวก็บนิข้ำมลำนหน้ำพระรำชวัง  

บนิข้ำมวงัอ๋องหลำยแห่งกับถนนสำมสำย แล้วบนิลงไปยงัถนนสำยหนึง่

ที่ไกลออกไป

บนถนนสำยนั้นก�ำลังมีผู ้คนโห่ร้อง คึกคักอย่ำงหำใดเปรียบ  

เมื่อยืนอยู่บนก�ำแพงวังก็พอจะเห็นรำชรถคันหน่ึงที่แสนงดงำมก�ำลัง

เคลื่อนตัวอย่ำงช้ำๆ อยู่บนถนน

เหล่ำทหำรมองเห็นนกประหลำดตัวนั้นบินลงไปบนรำชรถคันน้ัน

ถึงได้รู้ว่ำมันมำจำกยอดเขำเซิ่งหนี่ว์ ในใจก็คิดว่ำมิน่ำเล่ำถึงได้น่ำกลัว

ถึงเพียงนี้

ในห้องห้องหนึง่ มทีหำรรบีร้อนเข้ำมำ รำยงำนข่ำวท่ีเพ่ิงได้รูเ้มือ่ครู่ 

แก่เซวียสิ่งชวน

"ธิดำเทพรุ่นก่อนสละต�ำแหน่ง? สวีโหย่วหรงรับต�ำแหน่งต่อ?"

เมื่อได้ยินข่ำวนี้เซวียสิ่งชวนมองไปยังถนนท่ีไกลออกไปสำยน้ัน 

คิดอย่ำงตกตะลึงว่ำส�ำนักศึกษำหนำนซีท่ีแท้เกิดเรื่องอะไรขึ้น เหตุใด 

ถึงได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตถึงเพียงนี้



Mao Ni 13

ส�ำหรับศิษย์ของส�ำนักศึกษำหนำนซีกับคนแดนใต้ สวีโหย่วหรง

เป็นธิดำเทพในอนำคต ส�ำหรับรำษฎรจิงตูจนถึงทั้งต้ำโจว สวีโหย่วหรง

เป็นควำมภำคภูมิใจของพวกเขำ เพรำะนำงเติบโตขึ้นจำกท่ีแห่งนี้  

ข่ำวที่สวีโหย่วหรงรับต�ำแหน่งธิดำเทพแห่งแดนใต้อย่ำงเป็นทำงกำร

กระจำยออกไป เสียงต้อนรับนำงของชำวเมืองจิงตูพลันเงียบลงไป 

ครูห่นึง่เพรำะควำมตกใจ หลงัจำกนัน้ก็กลบัมำดงัข้ึนใหม่อย่ำงส่ันสะเทอืน 

ชั้นฟ้ำ

พวกเด็กๆ ไล่ตำมรำชรถอยู่ท่ีริมถนน เหล่ำเด็กสำวต่ำงโบกผ้ำกับ

ดอกไม้สดที่อยู่ในมือ มีสำวกท่ีซื่อสัตย์คุกเข่ำลงบนท่ีท่ีรำชรถขับผ่ำน 

ปำกท่องค�ำอ�ำนวยพรไม่หยุด ส่วนสำยตำของเดก็หนุม่กร้็อนแรงอย่ำงย่ิง 

...ต่อให้ในสำยลมจะมีเกล็ดหิมะ อำกำศจะหนำวเย็นถึงเพียงนี้  

ก็ไม่ท�ำให้ควำมคกึคกัของจงิตใูนวันน้ีลดลงไปเลย และในตอนทีส่ำยลม

พัดเอำม่ำนของรำชรถพะเยิบข้ึนมำ เผยให้เห็นเงำร่ำงของเด็กสำวที่อยู่

ด้ำนในรำงๆ บรรยำกำศก็ย่ิงร้อนแรงจนถึงขีดสดุ คนจ�ำนวนมำกไม่สนใจ 

ค�ำต�ำหนิของนักบวชต�ำหนักหลีกงและกำรขัดขวำงของทหำรรักษำ

ประตเูมอืง ย่ิงไม่สนใจสำยตำระแวดระวังของกองทหำรม้ำแดนใต้เหล่ำนัน้  

ต่ำงพำกันเบียดเข้ำไปที่กลำงถนน ถึงแม้ว่ำสุดท้ำยแล้วจะถูกทหำรม้ำ

ขวำงเอำไว้ แต่กลับขวำงของท่ีอยู่ในมือของพวกเขำไม่ได้

ดอกไม้สดที่ยำกจะได้เห็นในช่วงกลำงฤดูหนำวก็ร่วงหล่นลงมำ

รำวกับสำยฝน เพียงไม่นำนรำชรถท่ีสวีโหย่วหรงนั่งอยู่ก็เปลี่ยนเป็น 

ดงดอกไม้

ผลไม้ท่ีถูกล้ำงจนสะอำดก็ถูกโยนเข้ำไปในรถม้ำท้ังขบวนไม่หยุด 

ในรถคันหน่ึงที่อยู่ด้ำนหลัง เย่ียเสี่ยวเหลียนย่ืนมือไปรับผลเซิ่งหน่ีว์*  

* ผลเซิ่งหนี่ว์ หมำยถึงมะเขือเทศรำชินี
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ที่แดงก�่ำมำลูกหนึ่ง แล้วกัดลงไปเบำๆ นำงรู้สึกว่ำช่ำงเปรี้ยวหวำน

ถูกปำกนัก ดวงตำพริม้ลงอย่ำงยินดี นำงกเ็หมอืนกับศษิย์พ่ีหญิงคนอืน่ๆ  

ที่อยู ่ในรถ ควำมยินดีของนำงโดยมำกมำจำกควำมเป็นมิตรของ 

ชำวเมืองจิงตู เมื่อคิดว่ำธิดำเทพได้รับควำมเคำรพรักจำกชำวต้ำโจว 

ถึงเพียงนี้ คิดว่ำหลังจำกกำรรวมกันของเหนือใต้ สถำนะของยอดเขำ

เซิ่งหน่ีว์ก็ไม่เห็นแววตกต�่ำลง ไม่แน่ว่ำจะดีย่ิงขึ้นเสียอีก ควำมรู้สึก 

ไม่สงบท่ีอดีตธิดำเทพจำกไปก็ลดลงมำก พวกนำงคิดด้วยควำมยินดี

เจ็ดส่วนและควำมภำคภูมิใจอีกสำมส่วน เอ่ยว่ำ "เทียบกับโจวอว้ีเหริน

ตอนท่ีเข้ำมำจิงตูในปีน้ัน ดูท่ำว่ำก็คงจะไม่ต่ำงจำกตอนนี้นัก"

"ปีนั้นที่โจวอวี้เหรินเข้ำมำจิงตูเกือบจะถูกสังหำรด้วยสำยตำจริงๆ 

จ�ำได้ว่ำในตอนน้ันข้ำยังเด็กนกั ข้ำกับคุณหนแูห่งจวนบณัฑิตได้แอบมอง 

ลงมำจำกบนหอเฉิงหู ควำมคึกคักครำน้ันช่ำง..."

ไม่รู้เป็นเพรำะเห็นกำรเข้ำเมืองมำของสวีโหย่วหรงแล้วนึกถึงตน

ในวัยเด็กหรือไม่ จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิจึงเผยควำมรู้สึกระลึกควำมหลัง

อันหำได้ยำกออกมำ แต่ก็เป็นเพียงครู่เดียว นำงกลับคืนสู่ควำมสงบ 

ในยำมปกติ "ถ้ำไม่อยำกถูกสังหำรด้วยสำยตำก็ต้องหน้ำหนำสักหน่อย 

และก็ต้องมีกำรวำงตัวแข็งกร้ำวสักนิดด้วย"

ในสำยตำของชำวโลก แต่ไรมำสวีโหย่วหรงก็มีท่ำทีเรียบเฉย 

ดังเทพเซียน มีเพียงอยู่ต่อหน้ำอำจำรย์ของนำงกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ 

ถึงจะเป็นธรรมชำตท่ีิสดุ นำงกล่ำวตอบ "หน้ำหนำไม่ใช่เรือ่งดเีสยีหน่อย"

จกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิมองนำง ในดวงตำมคีวำมอบอุ่นออกมำให้เหน็  

พูดขึน้อย่ำงรกัใคร่ "แล้วหน้ำบำงมอีะไรดี ดใูบหน้ำน้อยๆ ทีแ่ดงของเจ้ำส"ิ

แน่นอนว่ำในค�ำพูดนี้มีควำมหมำยแฝงอยู่ ไม่ว่ำจะเป็นหน้ำหนำ
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หรือกำรวำงตัวท่ีแข็งกร้ำว ล้วนเป็นค�ำแนะน�ำของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ

ที่มีต่อนำง 

หำกอยำกนั่งอยู่ในต�ำแหน่งประมุขของนิกำยฝ่ำยใต้ให้มั่นคง 

กลำยเป็นธิดำเทพท่ีทั่วทั้งแดนใต้ยอมรับ ในสำยตำของจักรพรรดินี

ศักดิ์สิทธ์ิ ควำมเด็ดขำดอ�ำมหิตเป็นปัจจัยที่ต้องมี

หน้ำหนำก็คือเด็ดขำด ขอเพียงตนแข็งแกร่งพอ ตอนที่ต้องกำร

อ�ำมหิตถึงจะมีก�ำลังพอที่จะท�ำเช่นน้ัน

"อยำกให้ร่ำงกำยแข็งแกร่งสักหน่อย พวกเรำก็ควรจะเริ่มกิน

อำหำรกันได้แล้วใช่หรือไม่"

โม่อวี่ยืนอยู่ที่ด้ำนข้ำง ก�ำลังจัดวำงอำหำร มองดูสวีโหย่วหรง 

ท่ีมีท่ำทำงมึนงงอยู่บ้ำงก็รู้ว่ำนำงไม่ใช่ไม่อยำกตอบรับ บำงทีอำจจะ 

เหมือนกับในสมัยเด็กที่นำงมักเหม่อลอย จึงย้ิมขึ้นแล้วเปลี่ยนหัวข้อ

สนทนำ

จกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิถอนหำยใจ "พวกเดก็ๆ ล้วนไม่ชอบฟังค�ำพูด

ของคนแก่อย่ำงพวกข้ำ"

สวีโหย่วหรงตอบเสียงเบำ "ฝ่ำบำทยังไม่แก่เลย พระองค์ไม่มีทำง

แก่ไปตลอดกำล"

โม่อว่ีที่ได้ยินก็ตัวสั่น "ไม่ได้เจอกันหลำยปี ปำกของเจ้ำก็ยังหวำน

อยู่เช่นนี้"

"กินอำหำรอยู่ ไม่ควรพูด" จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิหยิบตะเกียบ 

ขึ้นมำคีบอำหำรใส่ชำมของสวีโหย่วหรงไปอย่ำงหนึ่ง หลังจำกนั้นก็เริ่ม

กินอำหำร

ในต�ำหนกัท่ีกว้ำงใหญ่ไม่มขีนัทีนำงก�ำนัลใดๆ มเีพียงแค่พวกนำง

สำมคน จึงดูโล่งกว้ำงเป็นอย่ำงมำก
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โดยเฉพำะหลังจำกท่ีเริ่มกินอำหำรก็ไม่มีเสียงใดดังขึ้นมำอีก  

ที่ตรงนั้นจึงให้ควำมรู้สึกแปลกประหลำดอยู่บ้ำง
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หลังจำกที่โม่อว่ีจัดวำงอำหำรเสร็จก็น่ังลงท่ีฝั่งตรงข้ำมของ 

สวีโหย่วหรง

ทั้งสองคนสบตำกันแล้วแย้มย้ิมเล็กน้อย

สถำนกำรณ์ที่แปลกประหลำดเช่นน้ีหำกเปลี่ยนเป็นเฉินฉำงเซิง

กับถังซำนสือลิ่วจะต้องรับไม่ได้อย่ำงแน่นอน แต่พวกนำงเคยชิน 

ตั้งแต่แรกแล้ว

ก็เหมอืนกับเมือ่หลำยปีก่อนตอนทีจ่กัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิกินอำหำร 

นำงเข้มงวดอย่ำงมำก ไม่อนญุำตให้ผูใ้ดพูดข้ึนระหว่ำงกำรกิน สำมำรถ

ท�ำได้เพียงพูดคุยกันผ่ำนสำยตำ

สวีโหย่วหรงกับโม่อว่ีไม่รูว่้ำใช้สำยตำพูดคยุกันก่ีครัง้แล้ว จงึรูใ้จกัน 

อย่ำงด ีพวกนำงสำมำรถมองออกอย่ำงง่ำยดำยว่ำอกีฝ่ำยก�ำลงัคดิอะไร

เพียงแต่เมือ่ก่อนเรือ่งทีพ่วกนำงพูดคุยผ่ำนสำยตำมกัเป็นท�ำนองว่ำ  

'อำหำรจำนน้ีอร่อย' 'อำหำรจำนนีไ้ม่อร่อย' 'ดเูหมอืนว่ำวันน้ีจกัรพรรดนิ ี

ศกัดิส์ทิธ์ิจะอำรมณ์ด ี รงันกถูกคบีถึงสำมครัง้แล้ว' 'เมือ่คนืฝ่ำบำทพูดว่ำ 

ตอนท่ี 2

ค�าสั่งสอนของจักรพรรดินีศักด์ิสิทธิ์
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จะปลดต�ำแหน่งอัครเสนำบดี คงจะเอำจริง ไม่เช่นนั้นวันนี้อำรมณ ์

คงไม่ขุ ่นมัวถึงเพียงน้ี ขนำดน�้ำแกงมรกตท่ีโปรดที่สุดก็ยังดื่มไม่ลง'  

แต่วันน้ีพวกนำงก�ำลังสื่อสำรเรื่องอื่น

โม่อว่ีมองนำงแล้วกะพริบตำ นี่เป็นกำรถำมนำงว่ำคิดอย่ำงไรกับ

หนังสือสมรสท่ีมีกับเฉินฉำงเซิงฉบับน้ัน

ดวงตำของสวโีหย่วหรงหลบุลง ท�ำทีว่ำไม่ได้สนใจ เพียงแต่ต�ำแหน่ง 

นิ้วมือท่ีจับตะเกียบอยู่ได้เลื่อนมำด้ำนหน้ำอยู่หลำยส่วน

โม่อว่ีสังเกตเห็นรำยละเอียดนี้แล้วเริ่มเห็นใจเฉินฉำงเซิง

นำงจ�ำได้อย่ำงชัดเจน สมัยเด็กยำมท่ีสวีโหย่วหรงไม่พอใจ  

ตอนที่จับตะเกียบจิตใต้ส�ำนึกจะเผลอออกแรง นิ้วจึงร่นข้ึนมำด้ำนหน้ำ 

มีอยู่ครั้งหน่ึงที่นำงเห็นสวีโหย่วหรงตัวน้อยจับตะเกียบเช่นน้ี ช่วงบ่ำย

ของวันน้ัน ในต�ำหนักทีอ่งค์หญิงผงิก๋ัวพักอยู่ก็ปรำกฏงไูม่มพิีษโผล่ข้ึนมำ 

หลำยสิบตัว ตกกลำงคืนใบหน้ำขององค์หญิงผิงก๋ัวก็ถูกวำดเป็นงิ้ว 

ในคณะละคร...

เหล่ำขันทีนำงก�ำนัลล้วนยืนเฝ้ำไกลออกไปด้ำนนอกต�ำหนัก  

ไม่ได้แปลกใจต่อสถำนกำรณ์ข้ำงใน สีหน้ำก็ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด

คนที่มีคุณสมบัติจะกินอำหำรร่วมกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์นั้น 

มีอยู่ไม่มำก สวีโหย่วหรงก็เป็นหนึ่งในน้ัน

นี่ไม่ได้เก่ียวข้องกับสถำนะธิดำเทพแห่งแดนใต้ของนำงในตอนน้ี 

ตัง้แต่ยังเลก็จกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิก็มกัจะรบันำงเข้ำวัง กินอำหำรร่วมกัน  

ในตอนน้ันนอกจำกสวีโหย่วหรงยังมีโม่อว่ี องค์หญิงผิงก๋ัว กับองค์ชำย

เฉินหลิว ภำยหลังองค์ชำยเฉินหลิวอำยุได้สิบหกปีก็น้อยครั้งมำกท่ีจะ

พักอยู่ภำยในพระรำชวัง เวลำทีร่่วมกินอำหำรกับจกัรพรรดินศีกัดิส์ทิธ์ิเอง 
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ก็น้อยลง ส่วนองค์หญิงผิงก๋ัว...ได้ยินว่ำนำงออกจำกเมืองไปไหว้พระ 

ที่วัดซีซำน (ภูเขำตะวันตก) ตั้งแต่เมื่อคืน ไม่ว่ำใครก็ล้วนเข้ำใจ น่ันเป็น

เพรำะองค์หญิงไม่อยำกพบสวีโหย่วหรงท่ีท�ำให้นำงอิจฉำริษยำอยู่

หลำยปี จึงหลบออกไปเช่นน้ี

เมือ่กินอำหำรเทีย่งเสรจ็ โม่อว่ีก็อยู่ภำยในต�ำหนักต่อเพ่ือจดักำรฎกีำ  

ส่วนจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิลุกข้ึนแล้วพูดกับสวีโหย่วหรง "ตำมข้ำมำ"

สวีโหย่วหรงตำมนำงไป ตรงไปยังสถำนท่ีที่สูงท่ีสุดในจิงตู

ยืนอยู่บนหอกำนลู่ มองดูตลำดในจิงตู มองดูสุสำนเทียนซูท่ีไกล

ออกไป สวีโหย่วหรงนึกถึงเรื่องรำวกำรเล่นสนุก ณ ที่ตรงนี้ในสมัยเด็ก 

ใบหน้ำเผยรอยย้ิมที่มีควำมสุขออกมำ

"น่ีเป็นรอยย้ิมแรกของเจ้ำในวันนี้" จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิไพล่มือ

ทัง้สองข้ำงไว้ด้ำนหลงั นำงยืนอยู่รมิหอกำนลูโ่ดยทีไ่ม่ได้หันหน้ำกลบัมำ

สวีโหย่วหรงเก็บรอยยิ้มลงแล้วเดินไปท่ีด้ำนหลังของนำง พูดขึ้น

อย่ำงนุ่มนวล "ต้องแบกรับควำมกดดันอย่ำงกะทันหัน ไม่รู้ว่ำจะรับมือ

เช่นไร"

แน่นอนว่ำน่ีเป็นกำรพูดถึงกำรรับต�ำแหน่งธิดำเทพแห่งแดนใต้

"ทีเ่รยีกว่ำธิดำเทพก็เป็นแค่รปูสกักำระเท่ำนัน้ ด้วยควำมสำมำรถ 

และสติปัญญำของเจ้ำ ยังมีอะไรที่ท�ำได้ยำกอีก"

สวีโหย่วหรงรูว่้ำน่ีเป็นควำมคดิท่ีอกีฝ่ำยมต่ีอต�ำแหน่งธิดำเทพมำ

โดยตลอด ไม่อำจเปลีย่นแปลงเป็นอืน่ได้ จงึยิม้ขึน้มำและไม่ได้พูดอะไร

"ข้ำกลับพอจะรู้ว่ำควำมกดดันของเจ้ำมำจำกที่ใด" จักรพรรดินี

ศักดิ์สิทธ์ิหันมำมองนำง คิดถึงคืนนั้นในต�ำหนักท่ีได้มองภำพภำยใน

สวนโจวเหนือผิวสระน�้ำ พูดอย่ำงคล้ำยย้ิมคล้ำยไม่ย้ิม "ค�ำว่ำรักนั้น

ท�ำร้ำยคนที่สุด สำมำรถเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสียเถิด"
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สวีโหย่วหรงค่อนข้ำงตกตะลงึ นำงรูส้กึเหมอืนจกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิ 

มองอะไรบำงอย่ำงออก เพียงแต่...เรือ่งนัน้ไม่มทีำงมผีูใ้ดรู้ เพรำะแม้แต่ 

เขำ...ก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่หรือ

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อ สำยตำได้มองข้ำมไหล่

ของนำงไปหยุดอยู่ทีย่อดเขำทำงใต้ทีใ่กล้จะถูกหมิะขำวปกคลุมเหล่ำนัน้  

"ก่อนท่ีนำงจะจำกไป มีอะไรฝำกถึงข้ำไหม"

สวีโหย่วหรงตอบอย่ำงสงบ "อำจำรย์พูดว่ำหวังว่ำฝ่ำบำทจะ 

ไม่หมกมุ่นกับเรื่องของบ้ำนเมืองเกินไปนัก ให้ใช้ชีวิตของตนให้มำก 

เสียบ้ำง"

เมื่อจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิได้ยินก็ไม่ค่อยจะพอใจ พูดขึ้นเสียงเย็น 

"ช่ำงโง่เขลำเสียจริง"

เรือ่งเก่ียวข้องกับอำจำรย์ของตน ถึงแม้สวีโหย่วหรงจะจนใจอยู่บ้ำง  

แต่ก็ไม่อำจไม่แก้ตัวให้สักสองสำมค�ำ

จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิกล่ำวต่อ "คิดถึงปีนั้น องค์หญิงใหญ่อยู่ท่ี 

ต้ำซมีคีวำมสำมำรถยอดเย่ียมเกินไป ผลคอืนำงถูกน้องชำยแท้ๆ ของตน 

ระแวงจนถึงขั้นหวำดกลัว เจ้ำสวะน่ันถึงขนำดมองนำงเพียงแวบเดียว

ก็สัน่สะท้ำน สดุท้ำยแล้วนำงท�ำอะไรไม่ได้ และยังมท่ีำทีของบดิำมำรดำ 

ที่ท�ำให้นำงค่อนข้ำงท้อแท้ใจ ถึงได้ยอมแต่งงำนไกลไปถึงเมืองไป๋ตี้...

ในตอนน้ีมำคิดดูแล้ว อำจำรย์ของเจ้ำกับนำงล้วนโง่เขลำดุจเดียวกัน"

สวโีหย่วหรงคดิอย่ำงเงยีบๆ หำกองค์หญิงใหญ่กลำยเป็นจกัรพรรดนีิ 

ของดนิแดนต้ำซ ี เทียบกับกำรเป็นจกัรพรรดนิขีองเมอืงไป๋ตีอ้ย่ำงทุกวันน้ี  

ชวิีตแบบใดถึงจะมคีวำมสขุมำกกว่ำ นอกจำกเจ้ำตวัแล้วใครเล่ำจะสำมำรถ 

พูดได้กัน

"กำรท่ีสตรีจะอยู่บนโลกน้ีเดิมทีน้ันไม่ง่ำย คิดจะมีต�ำแหน่งเป็น
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ของตัวเองก็ย่ิงยำก แต่หำกต้องกำรเป็นเหมือนกับพวกข้ำ สำมำรถ 

ยืนอยู่บนต�ำแหน่งทีส่งูท่ีสดุ น่ันเป็นเรือ่งทีย่ำกล�ำบำกอย่ำงมำก ไม่ต้อง

พูดถึงอู๋ฉยงปี้ นำงทึ่มนั่น เพียงพรสวรรค์กับสติปัญญำของอำจำรย์เจ้ำ

ก็สำมำรถพูดได้ว่ำเป็นย่ิงกว่ำหนึ่งในหมื่น เดิมทีข้ำคิดว่ำนำงจะไม่

เหมอืนกับสตรท่ีีโง่เขลำเหล่ำนัน้ ผลลพัธ์น่ะหรอื...สตรทีีฉ่ลำดถึงเพียงน้ี 

ไยถึงได้ข้ำมผ่ำนด่ำนควำมรกัไปไม่ได้กัน" สหีน้ำของจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิ 

เปลี่ยนเป็นเย็นชำอย่ำงน่ำประหลำด "อะไรจึงเรียกว่ำใช้ชีวิต เหตุใด

สตรีถึงท�ำได้เพียงมีชีวิต"

สวีโหย่วหรงนกึถึงเรือ่งก่อนหน้ำน้ีเรือ่งหนึง่ขึน้มำได้ พูดข้ึนเสียงเบำ  

"อำจำรย์อำเล็กซูบอกว่ำท่ำนจะต้องพูดเช่นนี้เป็นแน่ แม้แต่ค�ำเดียวก็

ไม่แตกต่ำง"

จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิเลิกค้ิวขึ้นน้อยๆ "หือ? เช่นนั้นเจ้ำซูน้อย 

ฝำกถึงข้ำว่ำอย่ำงไร"

บนโลกนี้  ในบรรดำผู ้แข็งแกร่งท่ีเหยียบเข้ำไปในเขตแดน 

เทพศักดิ์สิทธ์ิ ซูหลีกับธิดำเทพแห่งแดนใต้เมื่อเทียบกับใต้เท้ำสังฆรำช

และจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิ พวกเขำเป็นผู้เยำว์กว่ำครึ่งรุ ่น และก็เป็น

เพรำะควำมคิดจิตใจที่ซับซ้อนยำกคำดเดำของซูหลี นอกจำกธิดำเทพ

แล้ว เมื่อผู้ศักด์ิสิทธ์ิคนอื่นพูดถึงเขำก็ล้วนเรียกว่ำซูน้อย เช่นน้ีถึงจะ

สำมำรถแสดงถึงควำมไม่พอใจของพวกเขำที่มีต่อซูหลี

เพรำะในสำยตำของพวกเขำ ซูหลีเป็นตัวปัญหำ

"อำจำรย์อำเล็กซูให้ข้ำพูดกับท่ำนว่ำ..." สวีโหย่วหรงมองนำง 

แวบหน่ึงก่อนพูดขึน้ต่อ "กำรเป็นคนโดดเดีย่วเดยีวดำยน้ันไม่ง่ำย เหตุใด 

ยังต้องฝืนเป็นอีก"

เมื่อได้ยินค�ำพูดที่ซูหลีฝำกมำ จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิก็เงียบไป 
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เป็นเวลำนำน หลังจำกนั้นก็หัวเรำะขึ้นมำกะทันหัน ในเสียงหัวเรำะนั้น

เต็มไปด้วยควำมใจกว้ำงและดูถูก

"ฝ่ำบำท ท่ำนก็อย่ำโทษอำจำรย์เลย นำงสำมำรถพูดให้อำจำรย์

อำเล็กซูออกท่องไปใต้หล้ำกับนำงได้ก็ถือว่ำไม่ง่ำยแล้ว"

ตัง้แต่ฤดสูำรทของปีทีแ่ล้วเป็นต้นมำ ไม่ว่ำจะเป็นรำชส�ำนักต้ำโจว 

หรอืคนของแดนใต้ล้วนอยู่ระหว่ำงตระเตรยีมกำร ดเูหมอืนจะมัน่ใจแล้วว่ำ 

กำรรวมกันของเหนือใต้จะต้องเกิดขึ้น ในตอนนั้นมีคนจ�ำนวนมำกที ่

ไม่เข้ำใจ รวมไปถึงบคุคลส�ำคัญอย่ำงเซวยีสิง่ชวน เห็นชดัว่ำซหูลยัีงอยู่ท่ี 

เขำหลีซำน ท�ำไมตอนที่ผู้ศักดิ์สิทธ์ิผลักดันเรื่องน้ีกลับไม่ค�ำนึงถึงท่ำที

ของเขำแม้แต่น้อย

ที่แท้เป็นเพรำะธิดำเทพแห่งแดนใต้พูดกล่อมให้เขำออกห่ำงจำก

บุญคุณควำมแค้นในโลก ไม่ต้องสนใจเรื่องพวกน้ีอีก

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิพูดว่ำธิดำเทพผ่ำนด่ำนควำมรักไปไม่ได้  

ที่จริงแล้วซูหลีก็ใช่ว่ำจะสำมำรถข้ำมผ่ำนไปได้

ควำมรักก็คือพันธนำกำร และเป็นเงื่อนไขข้อแรกของกำรรวมกัน

ของเหนือใต้

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิรู้สึกชัดเจนต่อเรื่องนี้อย่ำงย่ิง ดังนั้นค�ำพูด 

จึงแข็งกร้ำวและเยำะหยันเป็นอย่ำงย่ิง "วันคืนของอำจำรย์เจ้ำล้วนคือ

กำรเฝ้ำอยู่ในยอดเขำเซิ่งหน่ีว์ แต่เขำกลับกินดื่มเท่ียวเล่นอยู่ภำยนอก 

ใช้ชีวิตอย่ำงอิสระมำนำนปีถึงเพียงนี้ ได้แต่งกับองค์หญิงเผ่ำปีศำจ  

แล้วยังมีบุตรสำวด้วยกันอีก ไม่ว่ำอะไรก็ล้วนไม่ได้พลำดไป สุดท้ำย 

เท่ียวเล่นจนเบื่อแล้วถึงกลับมำหำนำง ชักชวนกันออกไปดูพระอำทิตย์

ตกดินด้วยกันแล้วชื่นชมว่ำมันงดงำมมำกเท่ำไร ล้วนพูดกันว่ำปกครอง

บ้ำนเมืองก็เหมือนเดินหมำก น่ีมิผิด แต่ข้ำก็ไม่มีทำงยอมแลกเปลี่ยน
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กับศัตรูเช่นนี้ เพรำะมันไม่คุ้มกัน"

บนโลกน้ีสตรทีีส่ำมำรถเทยีบเทยีมกับนำงในโลกแห่งจติวิญญำณ

มีไม่เกินสองคน ในตอนนี้ก็น้อยลงไปคนหน่ึงแล้ว อีกท้ังยังเป็นเพรำะ

บุรุษ นี่เป็นเหตุผลที่ท�ำให้นำงไม่อำจรับได้ท่ีสุด

สวโีหย่วหรงไม่ได้ตอบอะไรกลบัไป เพรำะคนทีพู่ดอยู่นีเ้ป็นผูอ้ำวโุส 

ของนำง และก็เป็นเพรำะ...อันท่ีจริงบำงครั้งนำงก็คิดเช่นน้ี

"นำงจำกไปแล้ว ทิง้เดก็สำวอย่ำงเจ้ำเอำไว้ หรือว่ำนำงจะไม่กังวลใจ 

เลย" จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิมองไปทำงสวีโหย่วหรงพลำงเลิกคิ้วพูด 

"สุดท้ำยแล้วก็ยังเป็นข้ำท่ีต้องมำเป็นห่วง ยำมอยู่กับบุรุษกลำยเป็น 

คนโง่งม แต่ยำมต่อกรกับข้ำกลับฉลำดเสียย่ิงกว่ำใคร"

สวีโหย่วหรงแย้มย้ิม "อย่ำงไรเสียข้ำก็ถูกฝ่ำบำทอบรมส่ังสอนมำ

จนโต ได้ท่ำนสอนเพ่ิมอีกสักหลำยปีก็ดีเหมือนกัน"

"ไม่ใช่สอน แต่เป็นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงเท่ำเทียมกัน"

จกัรพรรดินีศักด์ิสทิธ์ิพยักหน้ำให้นำงน้อยๆ นีก็่คอืกำรให้ควำมเคำรพ

สวีโหย่วหรงตกตะลึง หลังจำกน้ันก็สงบลงอย่ำงรวดเร็ว แล้ว

ท�ำควำมเคำรพกลับไปอย่ำงจริงจัง

แม้นำงไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธ์ิ แต่ก็เป็นธิดำเทพแห่งแดนใต้แล้ว

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปนำงกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิจะพูดคุยกัน

อย่ำงเท่ำเทียม ต่อให้เป็นควำมเท่ำเทียมเพียงฉำกหน้ำก็ตำม

"ในเมือ่เป็นธิดำเทพแห่งแดนใต้ เจ้ำก็ต้องครุ่นคดิแทนคนในแดนใต้  

น่ีถึงจะเป็นรำกฐำนของเจ้ำ ต่อให้...ในอนำคตจะต้องขัดแย้งกับข้ำ

ก็ตำม" 

"ข้ำเข้ำใจ" 

"ก็เหมอืนทีพู่ดไปในตอนแรกสดุ บรุษุน้ันทนมองให้พวกเรำอยู่อย่ำง 
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สูงส่งไม่ได้ ดังน้ันธิดำเทพหลำยรุ่นก่อนหน้ำอำจำรย์เจ้ำโดยปกติแล้ว

จะออกจำกส�ำนักศึกษำหนำนซีกันน้อยมำก ทุกวันคืนศึกษำศิลำจำรึก

คัมภีร์สวรรค์ ลืมเลือนกิเลส แต่แท้จริงแล้วพวกนำงชัดเจนอย่ำงมำกว่ำ

ไม่อำจท�ำให้กำรด�ำรงอยู่ของตนแขง็แกร่งเกินไป หำกเจ้ำไม่อยำกกลำยเป็น 

รูปสักกำระก็อย่ำท�ำเช่นนี้"

"แล้วควรท�ำเช่นไร"

"พวกบุรุษไม่ชอบให้พวกเรำอยู่อย่ำงสูงส่ง พวกเรำก็จะอยู่อย่ำง

สูงส่ง อีกทั้งยังจะเหยียบย�่ำจนพวกเขำพูดไม่ออก แม้แต่คิดจะต่อต้ำน

ก็ไม่กล้ำ"

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิพูดขึ้นด้วยใบหน้ำไร้ควำมรู้สึก

สวีโหย่วหรงรู ้ว่ำถ้อยค�ำที่ดูหยำบกระด้ำงนี้คือเจตจ�ำนงของ

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ เป็นกำรเตือนถึงชีวิตธิดำเทพของนำงหลังจำกน้ี 

แต่...ท่ีมำกกว่ำก็คือกำรร้องขอถึงกำรต่อสู้ท่ีก�ำลังจะเกิดข้ึนน่ัน

นำงไม่สำมำรถแพ้ให้กับเฉินฉำงเซิง

เฉินฉำงเซิงน่ังเหม่อลอยอยู่ที่ข ้ำงทะเลสำบในส�ำนักศึกษำ 

ศำสนำหลวง

นกกระเรียนขำวยืนอยู่ท่ีข้ำงกำยเขำและก�ำลังเหม่อลอยเช่นกัน

เกล็ดหิมะเล็กๆ ร่วงหล่นลงมำจำกฟ้ำ ตกลงมำบนร่ำงของ 

นกกระเรียนขำว ย่ิงเพ่ิมควำมศักดิ์สิทธ์ิและบริสุทธ์ิ แต่เมื่อหล่นลงบน

ตัวเขำกลับดูโศกสลดดุจผู้ชรำผมขำว

"จะท�ำอย่ำงไรด"ี เขำมองนกกระเรยีนขำวแล้วถำมข้ึนอย่ำงกลัดกลุม้  

"หำกไม่อำจหลีกเลี่ยงได้จริงๆ แล้วจะต้องต่อสู้กับนำง จะต่อสู้อย่ำงไร"

นกกระเรยีนขำวเอยีงคอมองเขำเลก็น้อย รำวกับก�ำลงัพูดว่ำเรือ่งนี ้
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เจ้ำควรไปถำมนำง ไม่ใช่มำถำมข้ำ

เขำลองคิดอยู่เป็นเวลำนำน สุดท้ำยก็พูดกับตัวเองเสียงเบำ  

"ถ้ำไม่มีทำงอื่นแล้วจริงๆ เช่นน้ันก็แพ้ให้กับนำง?"

ท่ำมกลำงหิมะโปรยปรำย สวีโหย่วหรงถือร่มคันหนึ่งเดินอยู่บน

ถนนในจิงตู

ไม่มีศิษย์ของส�ำนักศึกษำหนำนซีสักคนอยู่ข้ำงกำย ไม่มีนักบวช

ของต�ำหนักหลีกงหรือองครักษ์ของพระรำชวัง นำงเดินอยู่เพียงล�ำพัง

ไม่รูเ้พรำะเหตุใดวันน้ีนำงถึงไม่ได้แปลงโฉมของตน นำงจงึงดงำม

รำวเทพเซียนก็มิปำน แต่กลับไม่ได้ดึงดูดสำยตำของผู้ใด และย่ิงไม่ถูก

ใครล่วงรู้ถึงสถำนะ

ผู้คนที่อยู่ในแผงอำหำรข้ำงทำง คนงำนท่ีน่ังยองๆ กินบะหมี่อยู่ท่ี

ธรณีประตูล้วนรำวกับมองไม่เห็นนำงท่ีอยู่ภำยใต้ร่ม

บำงทีคงเป็นเพรำะร่มที่อยู ่ในมือนำงคันน้ีไม่ธรรมดำ ดูแล้ว 

ค่อนข้ำงเก่ำอยู่บ้ำง มีฝุ่นสีเทำฉำบทำ น่ีก็คือร่มกระดำษทองคันนั้น
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ตอนทีเ่ดนิผ่ำนสะพำนไน่เหอนำงเกือบถูกสตรวัียกลำงคนผูห้นึง่ที ่

รีบร้อนกลบับ้ำนก่อนหิมะจะตกหนักกว่ำนีช้นเข้ำ ในตอนท่ีสตรวัียกลำงคน 

ก�ำลังจะล้มลง นำงก็ย่ืนมือเข้ำไปช่วยพยุงไว้ 

สตรวียักลำงคนผูน้ัน้ถึงได้พบว่ำทีต่รงนัน้มแีม่นำงท่ีถือร่มอยู่ผู้หนึง่  

หลังจำกเอ่ยขอบคุณก็มองเห็นเสื้อที่แสนบำงของนำง จึงพูดข้ึนอย่ำง

เป็นห่วง "แม่นำงสวมเสื้อที่บำงถึงเพียงนี้ ไม่หนำวหรือ"

สวีโหย่วหรงส่ำยหน้ำ ถือร่มแล้วเดินต่อไปตำมทำงที่มีหิมะ

จำกพระรำชวังไปจนถึงทำงใต้ของเมอืง นำงเดินผ่ำนสถำนทีท่ีคุ่น้เคย 

ในวัยเด็กหลำยแห่ง ตอนที่นำงข้ำมสะพำนหินก็มองเห็นชำยคำบ้ำน

ของนำงและก�ำแพงสีขำว

แม้นำงจะระมัดระวังรักษำเส้นทำงแห่งจิตให้อยู่ในภำวะสงบนิ่ง

มำตลอด แต่ยำมนี้ก็อดไม่ได้ท่ีจะสั่นคลอน

ตั้งแต่ท่ีคณะทูตจำกแดนใต้เข้ำจิงตูเป็นต้นมำ ประตูใหญ่ของ 

จวนขุนพลเทพตงอว้ีก็เปิดออก ไม่ต้องพูดถึงฝูงชนท่ียืนรออยู่กลำงหิมะ 

ตอนท่ี 3

กลับบ้าน แต่คิดถึงอีกฟากของถนนสิบเอ็ดสาย
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พูดเพียงแค่ผู้ดูแลกับคนรับใช้ในจวนขุนพลเทพ ดวงตำของพวกเขำ 

ต่ำงจ้องมองอย่ำงจดจ่อรอคอย 

สวีโหย่วหรงถือร่มเดินเข้ำไปในจวนขนุพลเทพตงอว้ีภำยใต้สำยตำ 

ของทุกคน 

ทว่ำถึงกับไม่มใีครสงัเกตเหน็ว่ำนำงเข้ำมำอย่ำงไร เหล่ำผูด้แูลกับ 

คนรับใช้ท่ีเตรียมตัวยุ่งกันมำหลำยสิบวันเพ่ือวันน้ีวันเดียวล้วนนิ่งอึ้ง 

ไปแล้ว ในใจต่ำงสงสัยว่ำคนผู้น้ีเป็นใครกัน

เสยีงกรอบแกรบพลนัดังขึน้ นำงลดร่มลงมำ เคำะลงเบำๆ ทีป่ระตู

ของจวนขุนพลเทพ เทหิมะที่อยู่บนร่มลงบนพ้ืน

ได้ยินเสยีงร้องไห้ ซวงเอ๋อร์พลนัว่ิงออกมำทำงหน้ำประตู เป็นเพรำะ 

นำงยืนมำหลำยชั่วยำมแล้ว ขำทั้งสองข้ำงจึงเป็นเหน็บชำอยู่บ้ำง  

ยำมน้ีจิตใจมีควำมตื่นเต้น ตอนที่มำถึงตรงหน้ำของสวีโหย่วหรงถึงกับ

ไม่สำมำรถยืนให้มั่น เกือบจะคุกเข่ำลงไป

สวีโหย่วหรงย่ืนมือออกมำพยุงนำงแล้วพูดข้ึน "เมื่อก่อนไม่เห็นว่ำ

เจ้ำจะท�ำควำมเคำรพย่ิงใหญ่ขนำดน้ี ช่วงหลำยปีมำนีท่ี้ข้ำไม่อยู่ ใครกัน 

ที่เริ่มสั่งสอนกฎเกณฑ์ให้กับเจ้ำ"

แน่นอนว่ำค�ำพูดน้ีเป็นกำรล้อเล่น แต่ซวงเอ๋อร์กลับย้ิมไม่ออก  

ท�ำเพียงแค่ร ้องไห้อย่ำงหนัก หลังจำกนั้นนำงถึงได้รู ้สึกขำยหน้ำ  

ใช้แขนเสื้อเช็ดใบหน้ำไม่หยุด เครื่องประทินโฉมที่ต้ังใจแต่งแต้มบน

ใบหน้ำถูกลบเลือนไป

กระท่ังตอนนี้ผู ้คนของจวนขุนพลเทพถึงได้มีกำรตอบสนอง  

แม่เฒ่ำฮวำรีบก้ำวขึ้นหน้ำมำต้อนรับ ริมฝีปำกสั่นเทำ แต่กลับพูดอะไร

ไม่ออก

"คุณหนูกลับมำแล้ว!"
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ไม่รูว่้ำใครตะโกนขึน้มำเช่นนี ้จำกนัน้ประทดัก็ถูกจดุข้ึนมำในทนัที 

ดอกไม้ไฟได้ส่องสว่ำงบนท้องฟ้ำที่มืดครึ้มจำกหิมะอยู่บ้ำง

ท่ำมกลำงเสียงครึกครื้นก็ได้ยินใครตะโกนขึ้นมำอีก "ตอนนี ้

ไม่สำมำรถเรียกว่ำคุณหนูแล้ว! ต้องเรียกธิดำเทพ!" 

"ขอต้อนรับธิดำเทพ!"

มองดปูระตใูหญ่ทีถู่กปิดอย่ำงรวดเรว็ ฝงูชนท่ีรออยู่ท่ำมกลำงหมิะ 

เป็นเวลำนำนเหล่ำน้ันก็ระเบดิเสยีงแล้วแยกย้ำยกันออกไปกระจำยข่ำว

ในสถำนท่ีต่ำงๆ จนท่ัวเมือง

หงส์ฟ้ำกลับจวนแล้ว

"สวมเสื้อน้อยชิ้นถึงเพียงน้ี หนำวจนตัวแข็งไปจะท�ำอย่ำงไร"

ฮูหยินสวีจูงมือของสวีโหย่วหรงด้วยสีหน้ำเป็นห่วงเป็นใย น�้ำตำ

ค่อยๆ ไหลรินลงมำ

"หงส์ฟ้ำของบ้ำนข้ำไหนเลยจะถูกสำยลมและหิมะธรรมดำท�ำให้

ตัวแข็งได้" สวีซื่อจี้ลูบเครำเบำๆ แย้มย้ิมแล้วพูดขึ้น ช่ำงเหมือนกับบิดำ

ผู้เมตตำท่ีก�ำลังภำคภูมิใจในตัวบุตรสำว "ไม่เจอกันหลำยปี เจ้ำโตข้ึน

มำกแล้วจริงๆ ถึงขนำด...กลำยเป็นธิดำเทพแล้ว"

ถึงแม้ตัง้แต่วันแรกท่ีเข้ำไปยังส�ำนักศึกษำหนำนซ ีตวัเขำรวมไปถึง 

คนจ�ำนวนมำกล้วนมั่นใจว่ำในอนำคตบุตรสำวตนจะต้องกลำยเป็น 

ธิดำเทพแห่งแดนใต้อย่ำงแน่นอน เพียงแต่ไหนเลยจะคำดคิดว่ำวันน้ัน

จะมำถึงรวดเร็วเพียงนี้ เมื่อคิดถึงตรงนี้เขำก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้น  

ควำมหย่ิงทะนงและภำคภูมิใจกินไปเจ็ดส่วน ควำมหลุดพ้นและ 

ผ่อนคลำยกินไปสำมส่วน ต่อให้ตอนน้ีตนมคีวำมคดิเป็นอืน่ จกัรพรรดนีิ 

ศักดิ์สิทธ์ิก็จะไม่ปฏิบัติต่อตนอย่ำงเช่นในอดีตอีก คงจะไว้หน้ำตน 
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สักหลำยส่วน ส่วนสกุลเทียนไห่กับขุนนำงใหญ่ในรำชส�ำนักเหล่ำนั้น 

ใครยังจะกล้ำมำเยำะเย้ยตนลับหลังอีก ส�ำหรับเจ้ำพวกคนท่ีเคยท�ำให้

เขำต้องล�ำบำกเหล่ำนั้น...อยู่ๆ เขำก็นึกถึงเฉินฉำงเซิงขึ้นมำ ในใจพลัน

อึดอัด สีหน้ำเปลี่ยนเป็นไม่น่ำดูอยู่บ้ำง

ในจนิตนำกำรของทุกคน ธิดำเทพจะต้องงดงำมบรสิทุธ์ิ ศกัดิส์ทิธ์ิ

เข้มงวด ไม่ท�ำหน้ำระรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ภำพจ�ำนี้ถึงแม้ว่ำจะ 

ไม่ตรงกับควำมจริง แต่ก็ไม่อำจถูกท�ำลำยได้ สวีโหย่วหรงก็ไม่ใช่ 

ข้อยกเว้น หลำยปีมำน้ีตอนท่ีปรำกฏตัวต่อชำวโลก แม้จะไม่สำมำรถ

เคลื่อนไหวชนิดไร้สำยลมแตะต้อง บริสุทธ์ิรำวกับดอกบัวขำวเหมือน

ศิษย์พ่ีศิษย์น้องในส�ำนักศึกษำหนำนซี แต่ก็ระวังค�ำพูดและกำรกระท�ำ

ของตนเป็นอย่ำงมำก แย้มย้ิมโดยไม่พูดจำ มีเพียงตอนท่ีอยู่ต่อหน้ำ

จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิกับอำจำรย์ของนำงเท่ำน้ันถึงจะแสดงออกอย่ำง

เป็นธรรมชำติ เหมือนผู้เยำว์ที่พูดในสิ่งท่ีตนสนใจ และก็มีเพียงตอนที่

อยู่ต่อหน้ำสำวใช้ซวงเอ๋อร์ทีโ่ตมำด้วยกนัต้ังแต่เลก็ นำงถึงจะผ่อนคลำย

อย่ำงแท้จริง ดังเช่นในตอนนี้

นำงพลกิตวัไปมำบนเตยีงไม่หยุด เรอืนผมสดี�ำยุง่กระจำย สดุท้ำย

นำงก็กำงแขนทัง้สองข้ำงนอนหงำยอยู่บนเตยีง พูดข้ึนอย่ำงทอดถอนใจ  

"ยังเป็นเตียงหลังน้ีที่นอนแล้วแสนสบำย"

"คุณหนู ท�ำเช่นนี้ช่ำงไม่สง่ำงำมเอำเสียเลย"

ซวงเอ๋อร์รบีหำผ้ำห่มมำคลมุบนร่ำงของนำง หลงัจำกนัน้ก็น่ังมอง

นำงอยู่ทีข่อบเตียง ตนดใีจเป็นอย่ำงมำก แต่ไม่รูว่้ำท�ำไมทีข่อบตำถึงได้ 

ค่อยๆ แดงข้ึนมำ

สวีโหย่วหรงถำมขึ้น "เป็นอะไรไป หรือวำ่มีคนกล้ำรังแกเจ้ำจริงๆ"
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ตอนท่ีเพ่ิงกลับจวนนำงก็เคยถำมเช่นนี้แล้ว เพียงแต่ตอนน้ัน 

นำงแค่พูดล้อเล่น เพรำะนำงชัดเจนเป็นอย่ำงมำกว่ำในจวนสกุลสวีน้ี

ไม่มีใครกล้ำรังแกซวงเอ๋อร์ คิดว่ำแม้แต่มำรดำของตนก็ไม่มีทำงสร้ำง

ควำมล�ำบำกอะไรให้กับอีกฝ่ำย แต่ดูจำกตอนนี้แล้วเรื่องรำวเหมือนจะ

ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แน่นอนว่ำนำงอยำกรู้ว่ำน่ีเป็นเพรำะอะไร

ซวงเอ๋อร์เช็ดน�้ำตำ มองนำงอย่ำงกระอักกระอ่วนใจ สุดท้ำย 

ก็พูดข้ึนอย่ำงโศกเศร้ำ "ถ้ำมีคนรังแกคุณหนูจะท�ำอย่ำงไร"

สวีโหย่วหรงแย้มย้ิม "เด็กโง่ยังโง่ไม่เปลี่ยน ใครกล้ำรังแกข้ำกัน 

เจ้ำไม่รู้หรือว่ำในสวนโจวข้ำได้เจอกับหนำนเค่อ องค์หญิงเผ่ำปีศำจ 

ที่ข้ำเคยเล่ำให้ฟังในจดหมำยผู้นั้น แล้วยังสู้กันตัวต่อตัว ข้ำน้ัน..."

"คุณหนู ท่ำนก็รู้ว่ำข้ำก�ำลังพูดถึงใคร" 

สวีโหย่วหรงลุกขึ้นมำนั่ง ค่อยๆ หวีเรือนผมสีด�ำ หลังจำกนั้นก็ 

นั่งกอดเข่ำทั้งสองข้ำง น่ิงเงียบไม่พูดจำ ไม่รู้ว่ำก�ำลังคิดอะไรอยู่

ซวงเอ๋อร์ชัดเจนเป็นอย่ำงมำก ตอนที่คุณหนูอยู่ตำมล�ำพังมักจะ

เหม่อลอย ตอนเด็กก็เป็นเช่นน้ี มองดูแล้วช่ำงท�ำให้คนเกิดควำมเห็นใจ 

ไม่เหมือนกับในสำยตำของชำวโลกท่ีนำงน้ันดูสงบน่ิงและใจกว้ำง

ในตอนน้ีมองเหน็คณุหนเูป็นเช่นนีอ้กี นำงอดไม่ได้ท่ีจะไม่สบำยใจ  

"คุณหนู ข้ำไม่ได้ตั้งใจท�ำให้ท่ำนไม่พอใจ ท่ำนอย่ำได้คิดอีกเลย"

สวโีหย่วหรงมองดตูะเกียงทีอ่ยู่บนโต๊ะแล้วถำมขึน้อย่ำงกะทนัหนั 

"มีเรื่องหนึ่งท่ีข้ำอยำกถำมเจ้ำ"

"เรื่องอะไรหรือ"

สวโีหย่วหรงหนัมำมองนำง ถำมขึน้อย่ำงสงบ "ตอนแรกทีเ่จ้ำบอก 

ว่ำ...ท่ีส�ำนกัศกึษำศำสนำหลวง เขำกับองค์หญิงลัว่ลัว่...เจ้ำเห็นกับตำหรอื"

ซวงเอ๋อร์ค่อนข้ำงร้อนใจ "คุณหนู ท่ำนอุตส่ำห์ได้กลับบ้ำนสักครั้ง 
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จะพูดถึงเจ้ำคนไร้ยำงอำยท�ำไม"

แม้จะไม่ได้ตอบออกมำตรงๆ แต่ค�ำว่ำคนไร้ยำงอำยค�ำนีก็้เหมอืน

จะเพียงพอส�ำหรับกำรอธิบำยเรื่องรำวมำกมำยแล้ว

สวีโหย่วหรงไม่ได้ถำมอะไรอีก นำงกอดเข่ำ มองเกล็ดหิมะที ่

ร่วงโรยอยู่นอกหน้ำต่ำงยำมค�่ำคืน แล้วน่ิงเงียบไปเป็นเวลำนำน

เมื่อก่อนตอนท่ีกลับมำเย่ียมบ้ำนท่ีจิงตูนำงจะไม่อยำกออกไป 

ข้ำงนอกอีก แต่วันนี้ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะอะไรนำงถึงไม่อยำกอยู่ในจวน 

นำงอยำกออกไปเดินเล่นข้ำงนอก ออกไปดูสักหน่อย

อำจเป็นเพรำะเมื่อเทียบกับสองครั้งก่อนท่ีได้กลับมำเย่ียมบ้ำน 

จิงตูมีสถำนท่ีบำงแห่งที่ไม่เหมือนเดิมแล้ว ยกตัวอย่ำงเช่นโคมไฟ 

ในวังเว่ยยำงมมีำกกว่ำปีก่อนๆ อยู่หลำยดวง เสำของสะพำนไน่เหอเมือ่

ฤดรู้อนของปีก่อนถูกเรอืขนเสบยีงชนจนเสยีหำย เวลำน้ีก�ำลังซ่อมแซมอยู่  

สวนป่ำที่อยู่ตรงสะพำนเป่ยซินนั้นไม่รู ้ว ่ำท�ำไมถึงได้รกทึบขึ้นมำก  

ส�ำนักศกึษำศำสนำหลวงเป็นส�ำนกัเก่ำแก่ในกลุม่ส�ำนกัไม้เลือ้ย ได้ยินว่ำ 

ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว...

คนผู้น้ันก็อยู่ในจิงตู

ก้ันห่ำงกับนำงด้วยถนนสิบเอ็ดสำย

หำกเป็นคนธรรมดำเดินไปจะใช้เวลำครึ่งชั่วยำม น่ีเป็นเพรำะ 

หิมะตกจึงท�ำให้ทำงลื่น ต้องเพ่ิมควำมระมัดระวัง

หำกเป็นนำงเดินไปจะใช้เวลำเพียงครู่เดียว

หำกขีน่กกระเรยีนขำวไป เช่นนัน้ก็ย่ิงใช้เวลำสัน้ลงไปอกี เพียงแค่

พริบตำก็ไปถึงแล้ว

หมิะทีน่อกหน้ำต่ำงยำมค�ำ่คนืพลนัฟุ้งกระจดักระจำยขึน้มำอย่ำง

กะทันหัน ควำมรู้สึกในใจของนำงก็วุ่นวำยขึ้นมำเช่นกัน เมื่อกะพริบตำ
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ก็พบว่ำเป็นนกกระเรียนขำวท่ีร่อนลงมำในสวน

นำงลุกข้ึนมำแล้วคลุมเสื้อคลุมตัวใหญ่ เดินออกไปที่นอกห้อง  

ซวงเอ๋อร์รีบน�ำเตำผิงมำกอดไว้แล้วรีบตำมไป

นกกระเรียนขำวก�ำลังสำงขนอยู่บนพ้ืนหิมะ

ในท้องฟ้ำยำมรำตรีพลันมีเสียงประหลำดท่ีแสนไม่น่ำฟังดังข้ึน 

ลูกพญำปักษำสีเทำบินร่อนลงมำ ไม่รู ้ว่ำก่อนหน้ำนี้มันไปเท่ียวเล่น 

อยู่ท่ีไหน จนกระทั่งได้พบนกกระเรียนขำวถึงได้บินตำมมำ เมื่อลงสู่พ้ืน 

มันก็ซุกตัวเข้ำไปในขนปีกของนกกระเรียนขำว เหมือนกำรประจบและ

เหมือนจงใจเรียกร้องควำมสนใจจำกนกกระเรียนขำว นกกระเรียนขำว 

ชูคอข้ึนมำ ท่ำทำงแสดงถึงควำมจนใจ แต่ก็ไม่ได้มีเจตนำจะไล่มัน 

ออกไป

เรือนเล็กหลังน้ีเป็นเขตหวงห้ำมของจวนขุนพลเทพตงอว้ี หำก 

ไม่ได้รบัอนุญำตจำกนำง ไม่ว่ำใครก็ไม่สำมำรถเข้ำมำได้ กระท่ังสวีซือ่จี ้

กับสวีฮูหยินก็เป็นเช่นนี้ จึงไม่ต้องกังวลว่ำลูกพญำปักษำจะไปท�ำให้

ใครตกใจ

"นีค่อืนกอะไร" ซวงเอ๋อร์มองนกทีม่สีเีทำเรยีบๆ ตวันัน้แล้วถำมขึน้

ในสำยตำของนำง นกตัวนี้ช่ำงมีหน้ำตำค่อนข้ำงน่ำเกลียด แต่ 

นกกระเรยีนขำวทีร่กัควำมสะอำดเสมอมำถึงกับไม่ได้ต่อต้ำนกำรตสีนทิ

ของนกตัวนี้ น่ีท�ำให้นำงตกตะลึงอยู่บ้ำง

"ไก่ฟ้ำตัวหน่ึง" สวีโหย่วหรงตอบ

ลูกพญำปักษำโผล่หัวออกมำจำกใต้ปีกของนกกระเรียนขำว  

มองนำงอย่ำงไม่พอใจแวบหนึ่ง

"ยอดเขำเซิ่งหนี่ว์ช่ำงไม่ใช่สถำนที่ธรรมดำจริงๆ ไก่ฟ้ำที่อยู่บนเขำ

ถึงกับมหีน้ำตำดรุ้ำยถึงเพียงนี"้ ซวงเอ๋อร์ปรบมอืทัง้สองข้ำงพลำงชืน่ชม 
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ทันใดนั้นก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมำได้ "อำ! เช่นนั้นข้ำต้องไปเตรียมน�้ำสะอำด

กับผลไม้เพ่ิมสกัหน่อยแล้ว เดิมทีเตรยีมไว้ส�ำหรบันกกระเรยีนขำวเท่ำน้ัน"

เมือ่ได้ยินค�ำพูดนี ้ ควำมไม่พอใจในดวงตำของลกูพญำปักษำก็ย่ิง 

หนักหน่วงขึ้น

มันกินผักผลไม้อยู่ที่ยอดเขำเซิ่งหน่ีว์มำถึงครึ่งปีเต็ม มีเพียงแค่

ตอนท่ีสวีโหย่วหรงไปเล่นไพ่นกกระจอกท่ีในเมอืงถงึได้ถือโอกำสกินเนือ้ 

ได้กินพวกซี่โครงรมควันบ้ำงนิดหน่อย วันน้ีได้มำถึงจิงตูที่รุ ่งเรือง  

ตอนที่บินผ่ำนก็เห็นมนุษย์ที่หอมหวำนมำกมำยขนำดนั้น ยังมีพวก 

ผู้บ�ำเพ็ญเพียรท่ีเห็นได้ชัดว่ำกรุบกรอบและได้รับกำรเล้ียงดูเป็นอย่ำงดี  

มันคันปำกจนทนไม่ไหวมำนำนแล้ว ผลคือ...

คำดไม่ถึงว่ำยังต้องกินแต่ผลไม้อีก

ต้องรู้ว่ำถึงแม้ในชำตินี้มันจะยังไม่เคยกินเนื้อมนุษย์ แต่เศษเสี้ยว

ควำมทรงจ�ำของชำติก่อนท่ีหลงเหลืออยู่ในวิญญำณของมันยังไม่ได้ 

ลืมเลือนไป

"ไก่ฟ้ำตัวนี้ชอบกินเน้ือ" สวีโหย่วหรงมองมำท่ีลูกพญำปักษำ 

แวบหนึ่ง

เพียงแค่กำรมองอย่ำงธรรมดำๆ แต่ลูกพญำปักษำก็รู้สึกว่ำ 

ดวงวิญญำณถูกน�้ำท่ีหนำวเย็นที่สุดชะล้ำงอยู่สำมวันสำมคืน ควำม

ปรำรถนำอนัร้อนแรงท่ีเกิดขึน้เมือ่ครูห่ำยไปอย่ำงไร้ร่องรอยในชัว่พรบิตำ  

ไหนเลยจะยังกล้ำมีควำมคิดเหล่ำน้ันอีก

"หำกในจวนมีกุ้งมังกรสีครำมก็เอำมำให้มันชิมสักหน่อย"

เมื่อได้ยินค�ำพูดนี้ลูกพญำปักษำก็ดีใจเป็นอย่ำงมำก ผงกหัว 

ขึ้นลงไม่หยุด ควำมทรงจ�ำชำติก่อนท่ีอยู่ในดวงวิญญำณได้บอกมันว่ำ 

เนื้อของกุ้งมังกรสีครำมนั้นเลิศรสเป็นอย่ำงมำก



34 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 10

ซวงเอ๋อร์พูดขึ้นอย่ำงจนใจ "ในจวนไม่มี"

สวีโหย่วหรงประหลำดใจเล็กน้อย ในใจคิดว่ำในจวนรู ้ว่ำตน 

ชอบกินกุ้งมังกรสีครำมของหอเฉิงหู ตำมหลักแล้วน่ำจะเหมือนกับ 

สองครั้งก่อนท่ีกลับมำจิงตู ล้วนเตรียมเอำไว้ไม่น้อย เหตุใดวันนี้ถึงไม่มี

"ทั่วทั้งจิงตูในตอนนี้ล้วนไม่สำมำรถหำกุ้งมังกรสีครำมมำกิน"  

ซวงเอ๋อร์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้น "เพรำะส�ำนักศึกษำศำสนำหลวง 

ได้ซื้อหอเฉิงหูเอำไว้แล้ว มีเพียงที่น่ันถึงจะสำมำรถกินได้"

สวโีหย่วหรงน่ิงอึง้ไป คดิไม่ถึงเลยว่ำ...จะได้ยินชือ่ของส�ำนกัศกึษำ 

ศำสนำหลวงเร็วถึงเพียงน้ี

ลูกพญำปักษำก�ำลังคิดว่ำส�ำนักศึกษำศำสนำหลวงเป็นสถำนที่

อะไร มันจะต้องหำโอกำสกินคนท่ีอยู่ในน้ันให้หมด หลังจำกนั้นก็ค่อยๆ 

กินกุ้งมังกรสีครำมเหล่ำน้ัน

นกกระเรียนขำวร้องข้ึนเสียงต�่ำอย่ำงกะทันหัน

สวีโหย่วหรงถึงได้รู้ ที่แท้ครึ่งวันมำนี้นกกระเรียนขำวล้วนอยู่ท่ี

ส�ำนักศึกษำศำสนำหลวง คิดว่ำ...น่ำจะเล่นอยู่กับคนผู้น้ัน

ซวงเอ๋อร์ไปหยิบเนื้ออย่ำงอื่น สวีโหย่วหรงกระชับเสื้อคลุม นำง

ยืนอยู่ท่ำมกลำงหิมะยำมรำตรีพร้อมกับคิดถึงเรื่องบำงอย่ำง

เขำอยู่ในจงิต ูก้ันห่ำงกันด้วยถนนสบิเอด็สำย เวลำเพียงคร่ึงชัว่ยำม  

ไม่สิ เพียงครู่เดียวนำงก็สำมำรถไปถึง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3n5ple9
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