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สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ท่ี
www.facebook.com/enterbooks

ค�ำน�ำ
บุรษ
ุ เช่นเฉินฉางเซิงนอกจากจะแตกฉานในต�ำรา ฝึกบ�ำเพ็ญเพียรตามใจ
ปรารถนา เรือ่ งของสตรี...ก็มนิ อ้ ยหน้า ถึงกับใช้งานชุมนุมต้มศิลามาเป็นสถานที่
นัดพบ แต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าช่วงเยาว์วัยต้องมีเรื่องท�ำตามใจไร้เหตุผลบ้าง
เป็นธรรมดา ทว่าอย่าได้หลงเชื่อบรรยากาศชื่นมื่นในตอนต้น เพราะเรื่อง
เหนือคาดคิดมากมายก�ำลังรอให้ทุกท่านมาแตกตื่นตกใจอยู่ จะอย่างไรก็เพิ่ง
เล่มสิบเอ็ด โปรดร่วมทางไปกับข้าน้อยจนถึงที่สุดก่อนเถิด

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
Mao Ni
เกิดในยุค 70 ในชีวิตนี้นอกจากเที่ยวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ
ที่สุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า
เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษที่ 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น
มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องที่แตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล
มาบ้าง แต่ส่ิงที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�ำว่า 'อ่านสนุก' นี่แหละ หวังว่าจะ
สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ
Mao Ni

จากใจส�ำนักพิมพ์
'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เป็นโปรเจ็กต์ความร่วมมือระหว่างส�ำนักพิมพ์
เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มาจากแนวคิดง่ายๆ
เพี ย งแค่ ว ่ า อยากให้ นั ก อ่ า นที่ เ ป็ น สายหนั ง สื อ เล่ ม ได้ อ ่ า น ได้ ส ะสมนิ ย าย
แนวก�ำลังภายในแฟนตาซีที่การันตีความสนุก เพราะเป็นผลงานของ Mao Ni
ผู้ซึ่งเคยสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืมมาแล้วกับ 'สยบฟ้าพิชิตปฐพี'
ผลงานของ Mao Ni เรื่องนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในเว็บไซต์
Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเราในฐานะส�ำนักพิมพ์
ที่ท�ำหนังสือก็อยากให้มิตรรักนักอ่านทั้งหลายได้รับความสนุกสนานในแบบที่
คุ้นชิน
'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' รูปแบบหนังสือนี้เป็นการเรียบเรียงใหม่และ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากส�ำนวนเดิมของ 'สมาพันธ์พลิกฟ้า' ที่ได้
แปลไว้กับทางอิงค์ สโตน ทีมบรรณาธิการของเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ตั้งใจและ
ทุ่มเทอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพของงานซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามาตลอด
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทั้งสารและอรรถรสอย่างสมบูรณ์ที่สุด
หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการอ่าน

"เหตุใดถึงมั่นใจว่าเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์น่ะหรือ...
เพราะว่าร่างกายของเจ้าเคยมีวงตะวัน"
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ตอนที่ 54
ต่อหน้าผู้คนมากมาย ยิ่งสูงยิ่งเดียวดาย

'หานซาน' ก็คอื ยอดเขาแห่งนี้ และยังหมายถึงยอดเขาอันโดดเดีย่ ว
ที่สูงที่สุดลูกนั้นโดยเฉพาะ
เฉินฉางเซิงเปิดม่านขึ้นแล้วมองออกไปยังยอดเขาโดดเดี่ยวนั้น
อย่างเงียบๆ ลองเทียบยอดเขานีก้ บั ยอดเขาโดดเดีย่ วด้านหลังเมืองซีหนิง
แล้วก็บอกไม่ได้ว่าที่ใดสูงกว่า
เขาคุน้ เคยกับยอดเขาโดดเดีย่ วกลางสุสานเมฆาและรูว้ า่ มันมีพนื้ ที่
กว้างใหญ่ แต่ไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไรเพราะยอดเขาถูกปกคลุมด้วยเมฆอยู่
ตลอดเวลา
ทันใดนัน้ เขาก็เริม่ คิดถึงวัดเก่านอกเมืองซีหนิง คิดถึงอาจารย์และ
ศิษย์พี่
ก่อนเข้าสู่เขาหานซานมีหมู่บ้านเล็กๆ อยู่แห่งหนึ่ง ว่ากันว่าเป็น
ที่สุดท้ายซึ่งคนธรรมดาสามารถอยู่อาศัยได้อย่างถาวร
บางทีอาจเป็นเพราะมีผบู้ ำ� เพ็ญเพียรเดินทางมายังทะเลสาบเทียนฉือ่
ตลอดปี หมู่บ้านนี้จึงไม่เปลี่ยวร้างกันดารแต่อย่างใด และค่อนข้างมี
ชีวิตชีวา ผู้อาศัยมีอยู่กว่าสองพันชีวิต
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ไม่เหมือนกับชาวบ้านธรรมดาทีอ่ นื่ ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นนีร้ เู้ รือ่ งงาน
ชุมนุมต้มศิลาเป็นอย่างดี ครั้นเห็นขบวนเดินทางของต�ำหนักหลีกงและ
องครักษ์แห่งศาสนาหลวงก็เปิดทางให้อย่างเคารพนบนอบ พวกเขาอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของหอเทียนจี กระนัน้ ก็เป็นผูศ้ รัทธาในศาสนาหลวง
มิกล้าแสดงความไม่เคารพแม้เพียงสักน้อยนิด
ขบวนเดินทางหยุดลงด้านนอกหมูบ่ า้ นอย่างน่าประหลาดใจอยูบ่ า้ ง
ผ่านไปครูห่ นึง่ เฉินฉางเซิงก็ได้ยนิ เหมาชิวอวีพ
่ ดู ขึน้ "คนในหมูบ่ า้ น
ได้ยินว่าท่านอยู่ในขบวนและอยากจะพบท่าน"
เฉินฉางเซิงตกใจเล็กน้อย เขาไม่คิดอะไรมาก ในเมื่อพวกเขา
อยากเห็นก็จะออกไปให้เห็น เขายืนขึ้นเตรียมจะออกไปจากรถม้า ทว่า
ถูกถังซานสือลิ่วห้ามไว้
"เจ้าจะออกไปเช่นนี้น่ะหรือ" ถังซานสือลิ่วถาม
เจ๋อซิ่วมองไปที่เฉินฉางเซิงและส่ายหน้าเช่นกัน
"ข้าดูมีอะไรผิดปกติหรือ" เฉินฉางเซิงถามพลางมองส�ำรวจตัวเอง
ด้วยต้องเดินทางไกลเขาจึงสวมใส่ชุดที่สบายที่สุดอย่างชุดของส�ำนัก
ทว่านั่งมาเป็นเวลานาน ชุดก็ยับยู่ยี่อย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังสะอาด
อย่างมาก เขาไม่รสู้ กึ ว่าการแต่งตัวเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด
ถั ง ซานสื อ ลิ่ ว น� ำ เสื้ อ ผ้ า ชุ ด ใหม่ อ อกมาและโยนไปให้ ก่อ นพู ด
"ในโอกาสเช่นนี้ เจ้าต้องจริงจังหน่อย เพราะพวกเขานั้นต่างก็จริงจัง"
เฉินฉางเซิงมองดูเสื้อผ้าชุดนั้นและจ�ำได้ว่าคือชุดนักพรตเต๋าที่
ต�ำหนักหลีกงส่งมาให้เมื่อตอนฤดูใบไม้ผลิ
ชุดนักพรตเต๋านี้คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและตัดเย็บอย่าง
ประณีต ทีส่ ำ� คัญคือถักทอเป็นลวดลายซับซ้อนทีส่ ามารถแสดงถึงฐานะ
ของเขา
ในตอนนี้เขายังไม่ใช่สังฆราช จึงไม่อาจใส่ชุดคลุมเทพได้ ชุด
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นักพรตเต๋านี้เป็นเครื่องหมายบอกสถานะว่าที่สังฆราชของเขา
สาเหตุที่ราชันแห่งหลิงไห่ไม่ยอมเจอหน้าเฉินฉางเซิงตลอดการ
เดินทาง คงเพราะไม่ต้องการจะเห็นเฉินฉางเซิงสวมชุดนักพรตเต๋านี้
ไม่มีใครคาดคิดว่าเฉินฉางเซิงไม่เคยสวมมันเลยสักครั้งเดียว
เขาสวมชุดนักพรตเต๋าชุดใหม่นแี้ ละจัดแต่งรายละเอียดทุกอย่างให้
เรียบร้อยโดยมีถงั ซานสือลิว่ คอยช่วยเหลือ ระหว่างทีเ่ รือ่ งเหล่านีด้ ำ� เนินไป
สีหน้าของเฉินฉางเซิงก็ส�ำรวมมากยิ่งขึ้น
ถังซานสือลิว่ พูดถูกแล้ว คนพวกนีร้ อทีจ่ ะพบเขาอย่างจริงจังตัง้ ใจ
เป็นที่สุด เขาเองก็ควรจะจริงจังตั้งใจเช่นเดียวกัน
"เรียบร้อยดีหรือไม่"
หลังจากเขาใส่ชดุ นักพรตเต๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถามถังซานสือลิว่
กับเจ๋อซิ่ว
เจ๋อซิ่วพยักหน้าในขณะที่ถังซานสือลิ่วบอก "เจ้ายังลืมของส�ำคัญ
ไปอย่างหนึ่ง"
มือเฉินฉางเซิงคว้าด้ามกระบี่และดึงออกช้าๆ
ไม้เท้าที่แผ่รัศมีศักดิ์สิทธิ์อ่อนจางปรากฏขึ้นในมือของเขา
"ข้าไปล่ะ" เขาบอกกับถังซานสือลิ่วและเจ๋อซิ่ว
เฉินฉางเซิงก้าวลงจากรถม้าอย่างมั่นคงพร้อมไม้เท้าเทพในมือ
โลกภายนอกเงียบลงในทันที ไกลออกไปมีเสียงร้องของลูกนกอินทรี
ดังมาจากยอดเขาหานซาน
ผู้ศรัทธาจ�ำนวนนับไม่ถ้วนราวกับกระแสน�้ำพร้อมใจกันคุกเข่าลง
เกิดเป็นคลื่นมนุษย์อันแน่นขนัด
องครักษ์แห่งศาสนาหลวงหลายร้อยคนก็คุกเข่าลงเช่นกัน
เฉินฉางเซิงสวมชุดนักพรตเต๋าถือไม้เท้าเทพยืนอยูเ่ บือ้ งหน้าฝูงชน
ใบหน้าอ่อนเยาว์ของเขาดูเป็นกังวลอยู่บ้าง ไม่รู้ว่าควรจะท�ำอย่างไร
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กับภาพตรงหน้า
เขาย้อนคิดไปถึงเหล่าคนส�ำคัญที่เคยพบมา ใต้เท้าสังฆราช ซูหลี
และธิดาเทพ
ท้ายสุดเมื่อนึกถึงสวีโหย่วหรง ความกังวลก็ค่อยๆ หายไป เปลี่ยน
เป็นความรู้สึกขอบคุณอย่างสงบและจริงใจ
ขณะเหลือบมองฝูงชนที่ก�ำลังท�ำความเคารพตนอย่างศรัทธา
เฉินฉางเซิงก็ใช้เสียงทีส่ งบเยือกเย็นพูดขึน้ "ขอให้แสงศักดิส์ ทิ ธิส์ ถิตกับ
พวกท่านทุกคน"
"เขาไปเรียนค�ำพูดนั้นมาจากที่ใดกัน พูดตามตรง...ข้าหัวเราะ
ไม่ออกเลยคราวนี้"
ถังซานสือลิ่วใช้นิ้วเลิกม่านขึ้นเล็กน้อย มองดูภาพภายนอกอย่าง
ตกใจ
เจ๋อซิ่วไม่ได้ออกไปจากรถม้าเพราะเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้
ถังซานสือลิ่วไม่ลงจากรถม้าเพราะสาเหตุอื่น
ในสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่มีทางออกไปแม้จะทุบตีเขาจนตาย
ก็ตาม เพราะถ้าออกไป เขาต้องคุกเข่าท�ำความเคารพเฉินฉางเซิง
เมื่อปีก่อนหลังจากที่ใต้เท้าสังฆราชยืนยันสถานะของเฉินฉางเซิง
ถังซานสือลิ่วได้เรียกประชุมส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงเป็นการฉุกเฉิน
ในการประชุมนัน้ เขาประกาศอย่างชัดเจนว่าหากไม่มที างเลือกอืน่ นอกจาก
คุกเข่าท�ำความเคารพเฉินฉางเซิงเมื่ออยู่ภายนอก เช่นนั้นเมื่อกลับถึง
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง เฉินฉางเซิงจะต้องคุกเข่าคืนให้ถังซานสือลิ่ว
เจ๋อซิ่วรู้ดีว่าเหตุใดถังซานสือลิ่วจึงไม่ยอมออกจากรถม้า แต่ก็
สงสัยว่าเหตุใดถึงไม่ล้อเลียนเฉินฉางเซิงเหมือนเช่นเคย
ถังซานสือลิว่ มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างสงบและพึงพอใจ ดูเหมือน
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ก�ำลังคิดอะไรบางอย่าง
เขาก�ำลังนึกถึงบทสนทนาของตนกับเฉินฉางเซิงบนต้นไทรใหญ่
ในส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
บางทีอกี ไม่นานนักเขาก็ตอ้ งกลับไปเวิน่ สุย่ เพือ่ สืบทอดตระกูลต่อไป
แบกรับภาระหน้าทีข่ องตน เป็นคนทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ ในใต้หล้าทว่าต้องถูกขัง
อยูใ่ นเมืองเมืองหนึง่ แต่กอ่ นจะถึงตอนนัน้ เขาจะใช้ชวี ติ อย่างเต็มที่ จะต่อสู้
ดิ้นรนไปกับเหล่าสหาย และจะท�ำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้
หลังออกจากหมูบ่ า้ น พวกเขาก็มาถึงทางเข้าเขาหานซานอย่างรวดเร็ว
เฉินฉางเซิงถามขึน้ "จากตรงนีไ้ ปก็คอื หอเทียนจีหรือ"
หอเทียนจีเป็นสถานทีซ่ งึ่ มีชอื่ เสียงทีส่ ดุ ในโลกและน่าสนใจอย่างมาก
น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ใดกันแน่
ด้วยฐานะของเฉินฉางเซิงในปัจจุบนั หากเขาต้องการรูย้ อ่ มสามารถ
ตรวจสอบได้ แต่ก็เหมือนกับที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับโลกของ
ผู้บ�ำเพ็ญเพียรเหมือนในตอนที่มาถึงจิงตูใหม่ๆ เขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้
มากนัก เมื่อเทียบกันแล้ว ความรู้ในต�ำรานั้นมีความส�ำคัญกว่ามาก
"เจ้าโง่ หากหอเทียนจีอยู่ที่นี่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ต่างๆ คงท�ำได้เชื่องช้ามาก"
ไม่ตอ้ งถามก็รไู้ ด้ คนเดียวทีก่ ล้าพูดเช่นนีก้ บั เฉินฉางเซิงและยังชอบ
พูดอีกด้วยคงหนีไม่พ้นถังซานสือลิ่ว
เฉินฉางเซิงชี้ไปที่ทางเข้า "แต่มันเขียนเอาไว้ว่า 'หอเทียนจี' นะ"
ถังซานสือลิว่ นัน้ ค่อนข้างคุน้ เคยกับความไม่รขู้ องเฉินฉางเซิงในเรือ่ ง
เช่นนีแ้ ล้วจึงอธิบาย "ไม่วา่ หอเทียนจีจะไปท�ำกิจการใดทีไ่ หนก็ตาม ทีน่ นั่
ก็คือหอเทียนจี อย่างในตอนนี้ต้องจัดงานชุมนุมต้มศิลา ดังนั้นที่แห่งนี้
ก็คือหอเทียนจี หากหอเทียนจีไปยังตงชวนเพื่อท�ำการประมูล ตงชวน
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ก็จะเป็นหอเทียนจี"
เฉินฉางเซิงท�ำความเข้าใจถ้อยค�ำเหล่านี้อย่างจริงจัง แต่ก็ไม่อาจ
เข้าใจได้เท่าไรนัก
เจ๋อซิ่วที่อยู่ด้านข้างกล่าวว่า "จงใจท�ำให้ลึกลับ"
องครักษ์แห่งศาสนาหลวงหยุดยืนอยู่หน้าประตูทางเข้า
ราชันแห่งหลิงไห่มองเฉินฉางเซิงและกล่าวอย่างไร้อารมณ์ "อย่า
ท�ำให้ต�ำหนักหลีกงขายหน้า"
สิ้นค�ำพูดเขาก็หันกลับและเดินย้อนไปตามทางลงเขา
เฉินฉางเซิงรู้สึกสับสนอยู่บ้าง
เหมาชิวอวี่อธิบาย "เรามาส่งท่านได้แค่นี้ ส่วนที่เหลือท่านต้อง
เดินไปด้วยตัวเอง"
"เอ๊ะ" นี่เป็นครั้งแรกที่ถังซานสือลิ่วได้ยินเรื่องกฎเช่นนี้ เขาถามขึ้น
"เพราะเหตุใด"
เหมาชิวอวี่ตอบ "คนที่ไม่ได้รับเชิญไม่อาจเข้าสู่ระยะห้าร้อยหลี่
ของเขาหานซานได้ นี่คือกฎของหอเทียนจี"
เฉินฉางเซิงถาม "แสดงว่านอกจากคนที่อยู่ในรายชื่อแล้ว คนอื่น
ไม่อาจเข้าไปได้เลยหรือ"
ถังซานสือลิ่วตอบ "ไม่ใช่อย่างแน่นอน ตอนนั้นที่พ่อข้าเข้าร่วม
งานชุมนุมต้มศิลา ผู้ติดตามประจ�ำตระกูลก็อยู่กับเขาตลอดเวลา"
"คนทีไ่ ม่ได้รบั เชิญไม่อาจเข้า ผูอ้ าวุโสของหอเทียนจีไม่ได้เชิญพวกเรา
เข้าเขาหานซาน พวกเราจึงไม่อาจเข้าไปได้"
ขณะเหมาชิวอวี่กล่าว อารมณ์ของเขาดูเหมือนจะซับซ้อนอยู่บ้าง
เฉินฉางเซิงสับสนยิง่ กว่าเดิมพลางคิดในใจว่าศาสนาหลวงเป็นศาสนา
ของโลกนี้ ต่อให้หอเทียนจีแข็งแกร่งเพียงใดก็ตาม แต่มีสิทธิ์อันใดมา
หยามเกียรติศาสนาหลวงเช่นนี้
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ถังซานสือลิว่ โพล่งออกมา "ต้องมีปญ
ั หาระหว่างใต้เท้าสังฆราชกับ
ผู้อาวุโสของหอเทียนจีเป็นแน่"
เหมาชิวอวีม่ องไปทีเ่ ขาจากนัน้ ก็หวั เราะพลางส่ายหน้า ก่อนหันหลัง
เดินลงจากเขาไปพร้อมกับองครักษ์แห่งศาสนาหลวง
เมื่อเข้าไปในเขาหานซานก็จะอยู่ในการควบคุมของหอเทียนจี
ดังนั้นการดูแลความปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของหอเทียนจี
ถังซานสือลิ่วคาดเดาถูกแล้ว ต้องมีความขัดแย้งระหว่างใต้เท้า
สังฆราชกับผู้อาวุโสหอเทียนจีอย่างแน่นอน ท�ำให้ผู้อาวุโสหอเทียนจี
ปฏิบตั อิ ย่างหยาบคายต่อศาสนาหลวง ทัง้ ยังห้ามเหมาชิวอวี่ ราชันแห่ง
หลิงไห่ และพวกขบวนจากศาสนาหลวงเข้าสู่เขาหานซาน กระนั้นเขาก็
ยังแสดงความเคารพต่อว่าที่สังฆราชเป็นอย่างสูง
ผูด้ แู ลของหอเทียนจียนื รออยูท่ เี่ ส้นทางภูเขา สีหน้ามีความเคารพ
นบนอบ
เฉินฉางเซิงจ�ำคนผู้นี้ได้ เขาคือจิตรกรขั้นรวบรวมดวงดาวที่ท�ำ
หน้าที่บันทึกการประลองยุทธ์หน้าส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
วันนี้เขาหานซานเปิดประตู ผู้บ�ำเพ็ญเพียรจากทั่วผืนพิภพต่างก็
เดินทางมายังเขาลูกนี้
ภายใต้การน�ำทางของผู้ดูแลของหอเทียนจี พวกเฉินฉางเซิงจึง
ไม่ต้องเดินไกลนักก่อนจะได้พบกับพวกผู้บ�ำเพ็ญเพียรกลุ่มอื่น
ดังเช่นทีค่ าดไว้ ห้ามเข้าเว้นแต่ได้รบั ค�ำเชิญ นีค่ อื กฎทีม่ ไี ว้สำ� หรับ
ศาสนาหลวงโดยเฉพาะ ในหมูผ่ บู้ ำ� เพ็ญเพียรนัน้ เห็นได้ชดั ว่ามียอดฝีมอื
ที่มาเพื่อช่วยดูแลผู้เยาว์ของตนไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย
แต่ไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมืออาวุโสที่มีการบ�ำเพ็ญเพียรลึกล�้ำ หรือ
ยอดฝีมอื รุน่ เยาว์ทมี่ นั่ ใจในตัวเองและภาคภูมิ หากได้พบกับเฉินฉางเซิง
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ก็ต้องรีบหลีกทางให้
คนธรรมดาไม่อาจเข้ามาในเขาหานซานได้ และไม่มผี บู้ ำ� เพ็ญเพียร
คนใดมีผู้น�ำทาง พวกเขาต้องเดินไปตามเส้นทางภูเขาด้วยตัวเอง แต่
พวกเขาต่างก็มสี ายตาทีแ่ หลมคม ในเมือ่ พวกเฉินฉางเซิงมีผดู้ แู ลระดับสูง
ของหอเทียนจีนำ� ทาง หมายความว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน
ครัน้ เฉินฉางเซิงเดินผ่านคนเหล่านัน้ บางคนก็ดเู หมือนจะจดจ�ำเขาได้
เส้นทางภูเขาจึงเต็มไปด้วยเสียงอุทานอยูข่ ณะหนึง่ พวกเขาตระหนักว่า
แค่หลีกทางให้นั้นยังไม่พอ ผู้คนเริ่มค�ำนับ มีผู้บ�ำเพ็ญเพียรพเนจร
คนหนึ่งถึงขั้นคุกเข่าลงบนทางเดินและกราบเฉินฉางเซิง
เฉินฉางเซิงก�ำลังจะท�ำบางอย่าง ทว่าพลันเห็นคนที่อยู่ด้านหน้า
เสียก่อน
คนผูน้ มี้ รี ปู โฉมหล่อเหลา มีกลิน่ อายเย็นเยียบยากอธิบายบนใบหน้า
และใส่ชุดยาวสีเหลือง เขาก็คือจงฮุ่ยแห่งส�ำนักไหวย่วน
เด็กหนุ่มผู้นี้ที่เข้าร่วมการสอบใหญ่เมื่อปีก่อนได้กลายเป็นคนที่
สุขุมมากขึ้น ไอพลังปราณที่แผ่ออกมาจากร่างก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เส้นทางภูเขาเงียบงันในทันที
เรือ่ งราวเกีย่ วกับพวกเฉินฉางเซิงจากส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงกับ
ศิษย์จากส�ำนักไหวย่วนในการสอบใหญ่เมื่อปีก่อนและเรื่องที่เกิดขึ้นใน
สุสานเทียนซูได้เป็นที่รู้กันไปทั่วนานแล้ว
บรรยากาศเริม่ ตึงเครียด ไม่มใี ครรูว้ า่ จงฮุย่ จะท�ำอะไรและเฉินฉางเซิง
จะตอบโต้อย่างไร
หลังจากผ่านไปครูห่ นึง่ จงฮุย่ ก็ประสานมือโค้งกายลงช้าๆ จนแทบ
จรดพื้น
ท่าทางการโค้งของเขามากเกินกว่าปกติ มารยาทนับว่างดงาม
สมบูรณ์แบบ
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ตอนที่ 55
ผู้เที่ยงธรรม โจรขวางทาง

สีหน้าจงฮุ่ยในตอนนี้มองไม่ออกว่าขุ่นเคือง ไม่ยินยอม หรือว่า
ไร้อารมณ์
เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้มากมาย ในเวลาสั้นๆ
เพียงหนึ่งปี การบ�ำเพ็ญเพียรของจงฮุ่ยก้าวหน้าไปมาก ตอนนี้เขาอยู่
อันดับสี่บนท�ำเนียบเตี่ยนจินแล้ว
แต่คู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันอีกต่อไป
นี่ไม่ได้พูดถึงระดับการฝึกบ�ำเพ็ญเพียร แต่เป็นสถานะ
แม้วา่ ความแข็งแกร่งของพวกเขาจะใกล้เคียงกัน แต่จงฮุย่ จะกล้า
แสดงความไม่เคารพต่อเฉินฉางเซิงได้อย่างไร
เส้นทางภูเขายังคงเงียบงัน
สายตามากมายจับจ้องไปที่เฉินฉางเซิง
ตราบใดที่เขายังไม่พูด จงฮุ่ยก็ยังต้องท�ำความเคารพอยู่เช่นนั้น
ริมฝีปากของถังซานสือลิว่ ฉาบทาไปด้วยความเย้ยหยันขณะเตรียม
จะอ้าปากพูด
เจ๋อซิ่วส่ายหน้า
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เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ผู้ดูแลของหอเทียนจีเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย
ไม่กล้าต�ำหนิเฉินฉางเซิงในเรื่องใดทั้งนั้น แต่ต้องมีค�ำต�ำหนิมากมาย
อยู่ในใจของเขาอย่างแน่นอน
เฉินฉางเซิงไม่ได้ตั้งใจท�ำให้จงฮุ่ยอับอาย เขาเพียงแค่ไม่คุ้นชิน
กับเรือ่ งเช่นนี้ ไม่คาดคิดว่าจงฮุย่ จะค�ำนับเขา แม้แต่ตอนทีเ่ หล่าผูศ้ รัทธา
กราบกรานเขาทีห่ มูบ่ า้ นเชิงเขา เขาก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่าตนเองเป็นว่าทีส่ งั ฆราช
แต่อย่างใด
ทันใดนั้นทุกคนบนเขาก็รู้สึกเย็นเยียบ
เพราะเฉินฉางเซิงเคลื่อนไหวแล้ว
เขาประสานมือโค้งกาย ค�ำนับตอบจงฮุย่ ไม่มคี วามไม่เคารพอันใด
ให้เห็น ท่วงท่าก็สมบูรณ์ไร้มลทิน
ด้วยสถานะในปัจจุบันของเขา หากจงฮุ่ยค�ำนับให้เขาด้วยความ
เคารพ เขาเพียงแค่ตอบกลับไม่กี่ค�ำก็พอ แต่เขากลับค�ำนับตอบอย่าง
จริงจัง นอกจากนี้ยังใช้ท่าทีซึ่งใช้กับผู้บ�ำเพ็ญเพียรรุ่นเดียวกัน
บรรยากาศตึงเครียดก่อนหน้านี้สลายไปในทันที ทุกคนมองดู
เฉินฉางเซิงอย่างชื่นชมอยู่ลึกๆ ในใจ
ทุกคนล้วนรู้สึกยินดี ยกเว้นถังซานสือลิ่ว มีแต่เฉินฉางเซิงกับ
เจ๋อซิ่วที่ได้ยินเขาบ่น "สงสัยคนที่อ่านต�ำรามากเกินไปจะกลายเป็น
เช่นนี้เหมือนกันหมด"
เฉินฉางเซิงหันกลับไปถามเขา "หมายความว่าอย่างไร"
ถังซานสือลิ่วตอบ "เจ้ากลายเป็นโก่วหานสือไปแล้ว"
เฉินฉางเซิงตอบ "ขอบคุณ"
ในมุมมองของเขา การเป็นคนแบบโก่วหานสือนัน้ นับเป็นค�ำชมเชย
ถังซานสือลิ่วยิ้มเยาะ "เสแสร้ง"
เฉินฉางเซิงชะงักค้าง จากนั้นก็ส่ายหน้าอย่างจนใจ ก่อนก้าวเดิน
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ต่อไปตามทางบนเขา
ผู้บ�ำเพ็ญเพียรร้อยกว่าคนติดตามมาด้านหลัง ไม่มีใครกล้าเดิน
น�ำหน้าเขา
พวกคนบนเขาตอนนีด้ เู หมือนจะฮึกเหิมขึน้ มาเล็กน้อย ทว่าพวกเขา
เดินไปได้ไม่ไกลก็ต้องหยุดลงอีกครั้ง
ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะคนคุ้นหน้าที่เคยมีเรื่องกับเฉินฉางเซิงปรากฏตัว
บนทางเดิน หากแต่เป็นเพราะมีคนจงใจยืนอยู่กลางถนนขวางทาง
เอาไว้
เฉินฉางเซิงไม่รู้จักคนผู้นี้ แต่มีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่รู้จัก
อันดับห้าบนท�ำเนียบเซียวเหยา แม่ทพั ทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ของเผ่ามารและ
ยอดฝีมอื ทีม่ พี รสวรรค์สงู ล�ำ้ ทีส่ ดุ ในรอบร้อยปี ผูเ้ กิดริมสองฝัง่ แม่นำ�้ หงเหอ
นอกเหนือจากองค์หญิงลั่วลั่ว
ยอดฝีมือเผ่ามารผู้นี้มีนามอันน่ารักว่าเสี่ยวเต๋อ*
อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่รู้จักเขาย่อมรู้ว่ายอดฝีมือเผ่ามารผู้นี้ไม่ได้
น่ารักแม้แต่น้อย และนับว่าน่ากลัวมากทีเดียว
"เจ้าคือเฉินฉางเซิงใช่หรือไม่"
เสี่ยวเต๋อมองดูอีกฝ่ายขณะที่พูด ปอยผมสีด�ำที่ขมับทั้งสองข้าง
ลอยขึ้น แผ่รัศมีที่ไม่โอนอ่อนผ่อนตามออกมา
ส�ำหรับค�ำถามนั้น แม้แต่คนที่มีความอดทนสูงอย่างเฉินฉางเซิง
ก็ยังรู้สึกระอาเมื่อได้ยิน เขาจึงได้แต่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไร
ในมุมมองของเสี่ยวเต๋อ การที่เฉินฉางเซิงไม่ยอมเปิดปากพูดนั้น
เป็นการดูหมิ่น
หรือบางทีเขาอาจจะรอให้เฉินฉางเซิงดูหมิ่นเขา เพื่อที่จะได้ฉวย
โอกาสนั้นแสดงความโกรธออกมา
* เสี่ยวเต๋อ แปลว่าเด็กน้อยผู้มีคุณธรรม
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"ข้าจะตีเจ้าให้ตาย" เขาพูดกับเฉินฉางเซิงอย่างจริงจัง
นัยน์ตาใสกระจ่างของเขาแผ่แสงสีน�้ำตาลออกมา ไอพลังปราณ
อันน่ากลัวพุ่งออกจากร่าง
เฉินฉางเซิงรู้สึกสับสนอยู่บ้าง เห็นได้ชัดว่ายอดฝีมือเผ่ามารผู้นี้
จงใจหาเรือ่ งเขา แน่นอนว่าคนผูน้ คี้ งไม่ตเี ขาจนตายจริงๆ แต่ทจี่ งใจพูด
อย่างโหดเหี้ยมไร้เหตุผลเช่นนี้ก็เพื่อจะท�ำให้เขาเสียเกียรติ
ช่างน่าแปลกใจ ลั่วลั่วท�ำให้เขามีความสัมพันธ์กับเผ่ามารด้วยดี
เสมอมา ฤดูสารทปีก่อนเขาก็ได้รับรางวัลจากเมืองไป๋ตี้
ฝู ง ชนบนเขาสั ง เกตเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น พวกเขา
คิดเหมือนกับเฉินฉางเซิง ทั้งหมดล้วนรู้ว่ายอดฝีมือเผ่ามารผู้นี้ไม่อาจตี
เฉินฉางเซิงจนตายได้อย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ
ไร้ความสามารถ เพียงแต่สถานะของเฉินฉางเซิงนั้นพิเศษเท่านั้นเอง
ไม่ว่าเฉินฉางเซิงจะมีพรสวรรค์อันน่าตื่นตะลึงเพียงไร ต่อให้เขา
เคยเอาชนะผู้บ�ำเพ็ญเพียรขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้นได้ แต่ก็ยังมี
ช่องว่างใหญ่หลวงระหว่างเขากับห้าอันดับแรกบนท�ำเนียบเซียวเหยา
ต้องรู้ว่าส�ำหรับเสี่ยวเต๋อนั้นกล่าวได้ว่าสามารถต่อสู้ซึ่งหน้ากับหวังพั่ว
และเซียวจางได้
"เจ้าไม่เข้าใจหรือ" ถังซานสือลิ่วหันไปถาม
เฉินฉางเซิงส่ายหน้า
"ที่สองฝั่งแม่น�้ำหงเหอ จ�ำนวนยอดฝีมือรุ่นเยาว์ที่อยากแต่งกับ
องค์หญิงลั่วลั่วมีนับไม่ถ้วน ในบรรดาคนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของพรสวรรค์การฝึกบ�ำเพ็ญเพียร ความแข็งแกร่ง หรือภูมหิ ลังครอบครัว
เสีย่ วเต๋อนับว่ามีโอกาสทีจ่ ะสมหวังมากทีส่ ดุ ซึง่ ก็หมายความว่าหากไม่มี
อะไรเหนือความคาดหมายเกิดขึน้ ในเวลาไม่กปี่ เี ขาก็จะรับองค์หญิงลัว่ ลัว่
มาเป็นภรรยา ยิ่งไปกว่านั้นหากองค์หญิงลั่วลั่วไม่อาจสืบทอดวิชาของ
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จักรพรรดิขาวได้ เขาก็จะกลายเป็นผู้น�ำคนต่อไปของเผ่ามาร แต่เจ้า
กลับเป็นคนท�ำให้เรื่องทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องไม่แน่นอนขึ้นมา"
หลังจากได้ยนิ ค�ำอธิบายของถังซานสือลิว่ เฉินฉางเซิงก็รสู้ กึ ต่างไป
เมื่อมองไปที่เด็กหนุ่มเผ่ามารผู้นั้น
"เจ้าแก้ไขปัญหาเส้นลมปราณขององค์หญิงลัว่ ลัว่ ก็เหมือนกับเป็น
การเปลี่ยนกฎที่ปกครองดินแดนเผ่ามารมานานหลายหมื่นปี ไม่ว่าจะ
มองจากมุมนีห้ รือจากความสนิทสนมของเจ้ากับองค์หญิงลัว่ ลัว่ หากข้า
เป็นเสี่ยวเต๋อ ข้าก็มีเหตุผลให้ฆ่าเจ้า"
หลังจากอธิบายเสร็จแล้ว ถังซานสือลิว่ ก็เดินไปยืนอยูห่ น้าเสีย่ วเต๋อ
รูปร่างเสีย่ วเต๋อไม่ได้สงู ใหญ่กำ� ย�ำเท่าไรนัก เทียบกับเซวียนหยวนพัว่
แล้วผอมบางกว่ามาก แต่กลับให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่า
นี่คือแรงกดดันที่แผ่ออกมาจากยอดฝีมือที่แท้จริง
ถังซานสือลิ่วสีหน้าเคร่งเครียดอย่างยิ่ง เขารู้ดีกว่าใครทั้งหมด
บนเส้นทางภูเขาแห่งนี้ว่าหากยอดฝีมือเผ่ามารคนนี้เกิดบ้าคลั่งขึ้นมา
ต้องกล้าโจมตีเฉินฉางเซิงเป็นแน่ แต่ปัญหาก็คือไม่ว่าจะมองอย่างไร
ก็มีเหตุผลสมควรให้บ้าคลั่งจริงๆ
"เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใคร" เขาถามเสี่ยวเต๋อ
เสีย่ วเต๋อหรีต่ า แสงสีนำ�้ ตาลดุดนั ในส่วนลึกของนัยน์ตาค่อยๆ จางลง
เขาปรับเสียงเล็กน้อยก่อนตอบ "นายน้อยสกุลถัง"
"ในเมือ่ เจ้าจ�ำข้าได้ เช่นนัน้ ก็สะดวกขึน้ หน่อย เผ่าของเจ้าท�ำการค้า
กับเรามานานจนนับปีไม่ถว้ นแล้ว ดังนัน้ เจ้าคงรูด้ อี ยูแ่ ล้วว่าสกุลถังเรานัน้
เป็นพ่อค้าที่ซื่อตรง"
"เจ้ามีธุระอะไรจะเจรจากับข้า"
"เจ้าอยากแต่งงานกับองค์หญิงลั่วลั่วหรือไม่"
"ทุกเผ่าสองฝัง่ แม่นำ�้ หงเหอ แม้กระทัง่ บรรดาสิงสาราสัตว์ทอี่ ยูล่ กึ
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เข้าไปในป่าก็ยังรู้เรื่องนี้" น�้ำเสียงของเสี่ยวเต๋อเคร่งเครียดขึ้น "เจ้าก�ำลัง
จะบอกข้าว่าเพราะเขาเป็นอาจารย์ขององค์หญิงลัว่ ลัว่ ข้าจึงควรปฏิบตั ิ
กับเขาให้ดี และในช่วงเวลาที่ส�ำคัญเขาอาจช่วยข้าพูดบางอย่างก็ได้"
ถังซานสือลิ่วนิ่งค้าง ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจ "ใครบอกว่า
เผ่ามารไร้สมองกันนะ"
เสี่ยวเต๋อยิ้ม "น่าจะเป็นมนุษย์ไร้สมองกล่าวไว้"
ถังซานสือลิ่วตอบ "เช่นนั้นเราก็คงไม่อาจเจรจากันได้แล้วสินะ"
"เพราะนีไ่ ม่ใช่เรือ่ งการค้าตัง้ แต่แรกแล้ว มันเป็นการฉ้อโกง" เสีย่ วเต๋อ
ฝืนเค้นรอยยิม้ ออกมา "ดูจากความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทัง้ สองฝ่าย ข้าคง
ไม่อาจกล่าวโทษเจ้าได้ แต่บอกข้าทีซวิ า่ ข้าไม่ควรโกรธเขาด้วยเหตุผลอันใด
ข้าผิดตรงไหนที่อยากจะตีเขาให้ตาย"
ถังซานสือลิ่วตอบ "ใครฉ้อโกงใครกัน เมื่อเป็นเรื่องต้องใช้ปัญญา
เจ้าก็ฉลาดและใจเย็นยิ่งกว่าผู้ใด เมื่อเจ้าต้องการจะเล่นบทฉุนเฉียว
ตรงไปตรงมา เจ้าก็เอาด้านนี้ออกมาใช้ ถ้าเราเจรจาการค้ากัน ข้าควร
จะคุยกับด้านไหนของเจ้าดีล่ะ"
"ไม่วา่ เจ้าจะเจรจากับด้านไหนของข้า เจ้าก็ตอ้ งบอกเงือ่ นไขมาก่อน"
รอยยิม้ ของเสีย่ วเต๋อจางไปและกล่าวอย่างเรียบเฉย "สองฝัง่ แม่นำ�้ หงเหอ
ดินแดนเผ่ามารอันไพศาล ผูอ้ ยูอ่ าศัยนับไม่ถว้ น ข้าสูญเสียไปมาก เจ้าจะ
ชดเชยให้ข้าเท่าไร"
ถังซานสือลิ่วก�ำลังจะพูดออกไป เสียงของเฉินฉางเซิงก็ดังขึ้น
อย่างสงบและเด็ดเดีย่ ว "สองฝัง่ แม่นำ�้ หงเหอ ดินแดนเผ่ามารอันไพศาล
ผู้อยู่อาศัยนับไม่ถ้วน...สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นของเจ้าและเจ้าก็ไม่เคยได้
มันมา เช่นนั้นเจ้ายกเอาความสูญเสียอันใดมาพูดถึง"
เขาเดินมาข้างกายถังซานสือลิว่ และมองไปทีเ่ สีย่ วเต๋อ "ข้าไม่เข้าใจ
เรื่องการเจรจาของพวกเจ้า แต่ข้ารู้ว่าจะท�ำการค้าหรือเจรจาเรื่องใด
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ก็ตาม เจ้าไม่ควรแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้าเพื่อหาก�ำไร"
เขามองดวงตาของเสีย่ วเต๋อพร้อมกล่าวอย่างชัดเจนโดยไม่มที า่ ทีวา่
จะยอมถอย "แม่นำ�้ หงเหอแปดร้อยหลีไ่ ม่เคยเป็นของเจ้า ลัว่ ลัว่ ก็ไม่เคย
เป็นของเจ้า ต่อให้เจ้าเป็นยอดฝีมอื เผ่ามารทีอ่ ยูอ่ นั ดับต้นๆ ของท�ำเนียบ
เซียวเหยา แต่เจ้ามีคณ
ุ สมบัตอิ ะไรมายืนตรงหน้าข้าและถามหาเหตุผล
เจรจาการค้า และเรียกร้องขอค่าชดเชย"
ภูเขานิ่งสงัด เงียบจนแม้แต่นกยังดูเหมือนจะหยุดส่งเสียงร้อง
หากบอกว่าความเงียบตอนที่พบกับจงฮุ่ยนั้นท�ำให้ผู้คนกระอัก
กระอ่วนเพราะความตึงเครียด ความเงียบงันในตอนนี้ก็ท�ำให้ผู้คนรู้สึก
ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เพราะเฉินฉางเซิงก�ำลังเผชิญหน้ากับเสี่ยวเต๋อซึ่งอยู่อันดับต้นๆ
ของท�ำเนียบเซียวเหยา อีกทั้งเสี่ยวเต๋อเสียผลประโยชน์มากมายก็
เพราะเขา เป็นความสูญเสียเกินกว่าที่จงฮุ่ยได้รับมากนัก ยิ่งไปกว่านั้น
ต่อให้มีสกุลถังแห่งเวิ่นสุ่ยช่วยออกหน้า ทว่าเด็กหนุ่มเผ่ามารคนนี้ก็
ไม่คิดที่จะลดราวาศอก แล้วตอนนี้เฉินฉางเซิงยังแสดงความแข็งขืนที่
ยากจะได้เห็นออกมา
เสี่ยวเต๋อพลันหัวเราะออกมาอย่างแทบจะบ้าคลั่ง แสงสีน�้ำตาล
ในดวงตาแปรเปลีย่ นเป็นสว่างไสวดุจประกายทีเ่ จิดจ้าทีส่ ดุ บนเกลียวคลืน่
จากนั้นก็หรี่ตาพลางกล่าวกับเฉินฉางเซิง "ดูเหมือนเจ้าเชื่อว่าข้า
ไม่กล้าตีเจ้าจนตาย"
เฉินฉางเซิงตอบ "ข้าไม่เชือ่ ว่าเจ้ามีความสามารถทีจ่ ะตีขา้ จนตาย"
สองประโยคนี้นับว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ในสายตาของเสีย่ วเต๋อ ต่อให้เฉินฉางเซิงมีความรูก้ ว้างขวางแค่ไหน
เหนือล�้ำกว่าผู้บ�ำเพ็ญเพียรทั่วไปมากมายเพียงใด ต่อให้สามารถบรรลุ
ถึงจุดสูงสุดของขัน้ ทะลวงอเวจีดว้ ยวัยเพียงแค่สบิ หกปี เอาชนะยอดฝีมอื
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ขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้นจากส�ำนักในจิงตูมามากเท่าไร หรือชนะ
สวีโหย่วหรงบนสะพานไน่เหอได้กต็ าม...เขาก็ยงั สามารถสังหารเฉินฉางเซิง
ได้โดยใช้นิ้วมือเดียวเท่านั้น
แต่เฉินฉางเซิงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งสังฆราช...
เขาจึงใช้ค�ำว่า 'กล้า'
เฉินฉางเซิงกลับใช้คำ� ว่า 'สามารถ' แน่นอนว่าเขาย่อมไม่ใช่คตู่ อ่ สูข้ อง
อันดับห้าในท�ำเนียบเซียวเหยา แต่เขาก็เชือ่ ว่าตนคงไม่พา่ ยแพ้งา่ ยดายนัก
ความมัน่ ใจของเขานัน้ ย่อมต้องมีเหตุผลสนับสนุน อย่างเช่นกระบี่
นับไม่ถ้วนในซ่อนคม อย่างเช่นหินมุกทั้งห้าในมือของเขา อย่างเช่น
วิชาดาบทีไ่ ด้เรียนตอนอยูใ่ นสุสานเทียนซู เขามีเหตุผลมากมายแต่คนอืน่
ไม่รู้ แม้แต่ถังซานสือลิ่วก็ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของซ่อนคม
ดังนั้นเขาจึงรู้สึกแปลกประหลาดอยู่บ้างหลังจากได้ยินค�ำพูดนี้
และนีเ่ ป็นความอัปยศอดสูสำ� หรับยอดฝีมอื แห่งท�ำเนียบเซียวเหยา
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ตอนที่ 56
ชายชุดเขียวครามที่พลันปรากฏกายขึ้น

ในตอนทีเ่ สีย่ วเต๋อปรากฏตัวขึน้ ผูด้ แู ลของหอเทียนจีกล็ อบส่งข่าว
ให้กับคนในเขาหานซานแล้ว ทว่าเมื่อเขาเห็นประกายแสงสีน�้ำตาล
ในดวงตาของเสีย่ วเต๋อเข้มขึน้ ก็รวู้ า่ สายเกินไปแล้ว ผูด้ แู ลของหอเทียนจี
เตรียมที่จะพุ่งไปด้านหน้าเฉินฉางเซิงเพื่อปกป้องเขาและหวังว่าทาง
เขาหานซานจะส่งคนมาโดยเร็วที่สุด
ยอดฝีมอื เผ่ามารทีแ่ สนจะหยิง่ ผยองผูน้ เี้ ป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ มีทงั้ ปัญญา
และความบ้าคลั่ง เมื่อตัดสินใจลงมือก็ต้องคิดค�ำนวณความเป็นไปได้
ทั้งหมดไว้แล้ว ต่อให้เขาไม่อาจสังหารเฉินฉางเซิง แต่ตราบใดที่เขา
หยามหยันว่าทีส่ งั ฆราชไม่วา่ ด้วยวิธใี ดก็ตาม ก็นบั ว่าเขาบรรลุเป้าหมายแล้ว
อย่างไรก็ตามหอเทียนจีไม่ตอ้ งการเห็นสิง่ นีเ้ กิดขึน้ แม้จะมีปญ
ั หา
ระหว่ า งใต้ เ ท้ า สั ง ฆราชกั บ ผู ้ อ าวุ โ สหอเที ย นจี แต่ หอเทียนจีจะยืนดู
ว่าทีส่ งั ฆราชถูกหยามหมิน่ ในอาณาเขตของตนได้อย่างไร
นอกเหนือจากผู้ดูแลของหอเทียนจี ยังมีผู้บ�ำเพ็ญเพียรอีกหลาย
สิบคนทีจ่ บั ด้ามกระบีซ่ งึ่ แขวนอยูข่ า้ งเอวและมองดูเสีย่ วเต๋ออย่างระแวด
ระวัง ส�ำหรับผูบ้ ำ� เพ็ญเพียรพเนจรทีก่ ราบกรานเฉินฉางเซิงถึงกับชักกระบี่
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ออกมาอยูใ่ นมือแล้ว ดวงตาเย็นเยียบอย่างยิง่ ดูเหมือนว่าหากเสีย่ วเต๋อ
กล้าลงมือ ผู้บ�ำเพ็ญเพียรผู้นี้ก็จะยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องเกียรติของ
เฉินฉางเซิง
ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ำ� เพ็ญเพียรหลายสิบคนบนเส้นทางภูเขานีต้ า่ งก็เป็น
มนุษย์ และยังเป็นผู้ศรัทธาในศาสนาหลวงอีกด้วย พวกเขาจะปล่อยให้
ว่าที่สังฆราชของศาสนาหลวงถูกเผ่ามารหยามเกียรติได้อย่างไรกัน
เสี่ยวเต๋อมองดูผู้บ�ำเพ็ญเพียรหลายสิบคนที่เตรียมพร้อมโจมตี
แววตาผุดประกายดูถูกหยามหยัน สีหน้าของเขาไม่ได้เคร่งเครียดขึ้น
กลับกันเขาเอามือไพล่หลัง ราวกับดูแคลนทุกคนอย่างที่สุด
เมื่อเขาท�ำเช่นนั้น ร่างกายที่เดิมทีไม่ได้สูงใหญ่นักก็พลันดูเหมือน
จะกลายเป็นภูเขาขึ้นมา
เขาจ้องมองเหล่าผู้บ�ำเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์จากที่สูง
เสี่ยวเต๋อนั้นเป็นยอดฝีมือตัวจริง การรวบรวมดวงดาวของเขา
เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ถึงขนาดสามารถสัมผัสได้ถึงเขตแดนของขั้น
เทพศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเลือนรางอีกด้วย
ภายใต้หา้ ผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละลมฝนแปดทิศ นอกจากขุนพลเทพระดับสูง
ของต้าโจว ผูย้ งิ่ ใหญ่ของศาสนาหลวงและส�ำนักต่างๆ พวกยอดฝีมอื บน
ท�ำเนียบเซียวเหยาอย่างหวังพัว่ เซียวจาง และเหลียงหวังซุน จะมีใครอีก
ที่สามารถเป็นคู่มือเขาได้
สายลมจากป่าเขาพัดพาใบไม้เหลืองม้วนขึ้นเป็นเกลียว น�ำมาซึ่ง
ความกดดันที่แทบจะเกินจินตนาการ
ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ำ� เพ็ญเพียรพเนจรทีช่ กั กระบีอ่ อกมา หรือผูบ้ ำ� เพ็ญเพียร
เผ่ามนุษย์ที่พร้อมต่อสู้อีกหลายสิบคนล้วนแล้วแต่ตระหนักได้ว่าตนไร้
ความสามารถที่จะโจมตีและสูญเสียความกล้าที่จะโจมตีไป ผู้ดูแล
ของหอเทียนจีเองก็รสู้ กึ ส�ำนึกผิดอย่างรุนแรงในการจัดการสิทธิเ์ ข้าออก
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เขาหานซานในครั้งนี้
เหตุใดพวกเขาต้องห้ามองครักษ์แห่งศาสนาหลวงไม่ให้คุ้มครอง
ส่งเฉินฉางเซิงเข้ามาในภูเขาด้วย
หากเหมาชิวอวี่หรือราชันแห่งหลิงไห่อยู่ที่นี่ มีหรือที่ยอดฝีมือ
เผ่ามารผู้นี้จะกล้าท�ำตัวหยาบคายเช่นนี้
จงฮุ่ยที่ยืนอยู่ด้านหลังฝูงชนตลอดเวลาใบหน้าขาวซีด แต่ดวงตา
ส่อ งประกายดุ ดั น เขาส่ ง เสี ย งฮึ ด ฮั ด ไม่ พ อใจในขณะที่ มื อ ก� ำ กระบี่
เอาไว้
เจ๋อซิ่วแม้มีสีหน้าเรียบเฉย แต่เข่าของเขางอลง ดวงตาจับจ้อง
ไปทีล่ ำ� คอของเสีย่ วเต๋อราวกับหมาป่าที่หิวโหย นัยน์ตาเปลี่ยนเป็นสีแดง
อย่างฉับพลันขณะที่เขาเตรียมตัวจะจ�ำแลงกาย
เฉินฉางเซิงยืนอยู่หน้าสุดย่อมสัมผัสถึงแรงกดดันได้อย่างเข้มข้น
ชัดเจนทีส่ ดุ กล่าวได้วา่ แรงกดดันทีแ่ ผ่ออกมาจากเสีย่ วเต๋อกว่าครึง่ หนึง่ นัน้
ตกอยู่ที่เขา
สี ห น้ า ของเฉิ น ฉางเซิ ง แปรเปลี่ ย น ก่ อ นจะยกมื อ ซ้ า ยขึ้ น ช้ า ๆ
ท่ามกลางลมภูเขาที่พัดกระพือ
เขาถือกระบี่สั้นด้วยมือซ้าย นี่เป็นวิธีของเขาในการกล่าวค�ำว่า
'เชิญ'
กระบี่นี้ชื่อว่าไร้ราคี ฝักกระบี่คือซ่อนคม และเขาก็คือกระบี่ที่ซ่อน
อยู่ในฝัก ในตอนนี้เขาพร้อมที่จะแสดงความแหลมคมออกมาแล้ว
อันที่จริงแล้วทั้งในการประลองระหว่างส�ำนักที่หน้าส�ำนักศึกษา
ศาสนาหลวงและในการต่อสูบ้ นสะพานไน่เหอกับสวีโหย่วหรง เฉินฉางเซิง
ไม่เคยแสดงความแข็งแกร่งทัง้ หมดออกมาเลย ยามนีเ้ มือ่ เผชิญหน้ากับ
คูต่ อ่ สูร้ ะดับเดียวกับหวังพัว่ ยอดฝีมอื ล�ำดับต้นๆ ของท�ำเนียบเซียวเหยา
จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเก็บง�ำฝีมือเอาไว้

26 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 11

ในการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นนี้ เฉินฉางเซิงไม่รู้ว่าผลสรุปจะเป็นเช่นไร
เขาอาจถูกก�ำหนดให้พ่ายแพ้เอาไว้แล้ว เพียงปรารถนาจะลองดูว่าตน
จะแทงได้สักกระบี่หรือไม่
ฝักกระบี่บรรจุไว้ด้วยหมื่นกระบี่ จะเป็นกระบี่ใดก็ได้ทั้งนั้น
หรือมิเช่นนั้นเขาก็อยากดูว่าจะสามารถฟันคนผู้นี้ได้สักดาบหนึ่ง
หรือไม่
เขาท�ำความเข้าใจเพลงดาบหนึ่งร้อยแปดกระบวนท่าตรงหน้า
ศิลาจารึกหักขาด จะกระบวนท่าดาบใดก็ได้ทั้งนั้น
ครั้นเห็นสีหน้าของเฉินฉางเซิง เสี่ยวเต๋อก็หรี่ตาลงยิ่งกว่าเดิม
ดูประดุจเสือที่งีบหลับระหว่างนอนอาบแดด* แววตาที่ออกมาจาก
ดวงตาเล็กเรียวนั้นเย็นเยียบขึ้น แสงสีน�้ำตาลก็ยิ่งทวีความโหดเหี้ยม
แล้วเขาก็ตอ้ งประหลาดใจเมือ่ ตระหนักว่าคนผูน้ แี้ ข็งแกร่งยิง่ กว่าข่าวลือ
เสียอีก ถึงกับสามารถต้านแรงกดดันของเขาได้ชั่วขณะหนึ่ง
"โปรดหลีกทางด้วย"
พลันบนทางเดินมีคนมาถึงอย่างกะทันหัน
คนผู้นี้ใส่ชุดสีเขียวคราม ก้มหน้าก้มตา น�้ำเสียงก็ทุ้มเบาอย่างยิ่ง
ให้ความรูส้ กึ ว่านอบน้อมอย่างมาก หรือกล่าวได้วา่ เขาเป็นคนทีไ่ ม่สร้าง
ความประทับใจใดๆ ให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเลย
ฝูงชนค่อยๆ เปิดทางออกให้ชายชุดสีเขียวครามที่พลันปรากฏตัว
ขึ้นมานี้
"ขอบคุณ" เขาก้มหน้าเดินตรงต่อไป
หลังจากพวกเขาเปิดทางไว้แล้วฝูงชนถึงตระหนักได้วา่ สถานการณ์
นั้นแปลกประหลาดเพียงใด
* เสือทีง่ บี หลับระหว่างนอนอาบแดด มาจากค�ำพังเพย 'เสือก็มชี ว่ งเวลาทีง่ บี หลับเช่นกัน' ใช้เปรียบเปรย
ว่าแม้จะเป็นคนเก่งเพียงใดก็ยังมีช่วงเวลาที่ประมาทเลินเล่อ
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ก่อนหน้านีบ้ ริเวณนีถ้ กู ไอพลังปราณทีเ่ สีย่ วเต๋อแผ่ออกมาควบคุม
เอาไว้อย่างสิ้นเชิงจนไม่มีใครสามารถขยับได้ ขนาดจะชักกระบี่ออกมา
ยังท�ำไม่ได้
แล้วเหตุใดตอนทีช่ ายชุดเขียวครามขอให้คนช่วยเปิดทางให้ พวกเขา
ทั้งหมดจึงขยับได้ขึ้นมา
จงฮุ ่ ย จ้ อ งมองแผ่ น หลั ง ของชายชุ ด เขี ย วคราม ดวงตาแสดง
ความรู้สึกที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง วันนี้เขาเข้ามาในเขาหานซาน พบเจอ
เฉินฉางเซิง ถูกบังคับให้ต้องก้มหัวค�ำนับ จากนั้นก็พบเจอกับยอดฝีมือ
หลายคน เขาที่ก้าวหน้าขึ้นมากในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นธรรมดาที่จะรู้สึก
ภาคภูมิใจ แต่ก็พลันตระหนักบางอย่างขึ้นมาได้
ชายชุดเขียวครามเดินไปตามทางภูเขา ดูเหมือนจะเดินช้ามาก
แต่กระนั้นก็ใช้เวลาเพียงไม่นานในการเดินผ่านฝูงชน
เขาเดินผ่านถังซานสือลิ่วและเจ๋อซิ่ว เฉียดร่างของเฉินฉางเซิง
จากนั้นก็มาอยู่ตรงหน้าเสี่ยวเต๋อ
แม้แต่ในตอนนี้เขาก็ยังไม่เงยหน้าขึ้น ไหล่ห่อคอก้ม ไม่มีใครเห็น
ใบหน้าของเขา
เฉินฉางเซิงมองดูชายชุดเขียวครามด้วยความตกใจ
"โปรดหลีกทางด้วย"
ชายชุดเขียวครามกล่าวกับเสี่ยวเต๋อ น�้ำเสียงแผ่วเบาและท่าที
อ่อนน้อม
แต่เสี่ยวเต๋อไม่ได้หลีกทางให้ และหรี่ตาลงยิ่งกว่าเดิม
เขาเคยพบคนที่ชอบใส่ชุดสีเขียวครามมาครั้งหนึ่ง คนผู้นั้นก็ชอบ
ห่อไหล่เช่นกัน
หากเขาไม่เคยพบคนผูน้ นั้ มาก่อน เขาคงบอกว่าชายชุดเขียวคราม
คนนี้ก็คือคนผู้นั้น
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เพราะในสายตาของเขา ชายชุดเขียวครามตรงหน้านี้ก็น่ากลัว
เช่นเดียวกับคนผู้นั้น
อย่างไรก็ตาม ไหล่ทหี่ อ่ ของคนผูน้ นั้ แสดงถึงความสงบนิง่ เงียบงัน
ต่อฟ้า ความยากจนข้นแค้นที่เปี่ยมด้วยความทะนงตนอันสูงค่า เป็น
ผู้ท�ำบัญชีให้กับร้านค้าเล็กๆ แต่กลับไขว่คว้าโลกไว้ในมือ
แต่ไหล่ทหี่ อ่ ของชายชุดเขียวครามผูน้ กี้ ค็ อื ท่าทีของเขาทีม่ ตี อ่ โลกิยะ
ในสายตาของเขาทั้งโลกไม่มีอะไรเลยนอกจากคนตาย ที่เขาห่อไหล่ก็
เพื่อจะชักกระบี่ได้เร็วขึ้น
เสี่ยวเต๋อไม่รู้จักชายชุดเขียวครามผู้นี้ และไม่คิดจะหลีกทางให้
ลมหายใจรุนแรงขึ้นราวกับเสียงของลมภูเขา
เขาปลดปล่อ ยพลั ง และลมปราณทั้ ง หมดออกมา แรงกดดั น
น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าเดิม
ชายชุดเขียวครามกลับเหมือนจะไม่รบั รูถ้ งึ สิง่ ใด เขายังคงยืนนิง่ เงียบ
อยู่เบื้องหน้า ศีรษะก้มต�่ำและไหล่ห่อเช่นเดิม
เขาแค่ยืนอย่างธรรมดา ไม่โดดเด่น และประหนึ่งว่าได้หายตัวไป
จากตรงนั้น
นี่ช่างน่ากริ่งเกรงยิ่ง
ไม่รเู้ วลาผ่านไปนานเท่าไร ชายชุดเขียวครามก็เคลือ่ นไหว ก้มหน้า
ก้าวเดินขึ้นไปตามเส้นทางภูเขา
ดวงตาของเสี่ยวเต๋อทั้งเย็นเยียบและน่ากลัว ทันใดนั้นก็มีฝ่ามือ
สองข้างพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและบรรจบกันตรงหน้าเขา หิน ทราย และ
เปลือกไม้จำ� นวนนับไม่ถว้ นถูกม้วนขึน้ ตามลมทีโ่ หมพัดอย่างบ้าคลัง่ แล้ว
พุ่งเข้าหาชายชุดเขียวครามผู้นั้น
เพียงพริบตาเส้นทางภูเขาก็เต็มไปด้วยหินทรายทีป่ ลิวกระจัดกระจาย
ลมสีเหลืองตลบไปทั่วท้องฟ้าท�ำให้ทุกอย่างดูพร่าเลือน
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ตอนนั้นเองประกายกระบี่ก็ส่องสว่างขึ้นในสายลมที่เต็มไปด้วย
หินทราย และตัดผ่านแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัว
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ตอนที่ 57
นักฆ่าผู้ผิดหวัง

เสียงค�ำรามที่ดุดันดังก้องออกมาจากสายลมและทราย
ลมสงบ ฝุ่นทรายจางลง บนภูเขามองเห็นได้กระจ่างชัดอีกครั้ง
ยอดฝีมือเผ่ามารบนท�ำเนียบเซียวเหยาคนนั้นได้หายตัวไปแล้ว
เหลือไว้เพียงกองเลือดบนพื้น
ชายชุดเขียวครามยังคงยืนอยูท่ เี่ ดิมในท่าทางเช่นเดิม ก้มหน้าห่อไหล่
มือขวาที่โผล่พ้นแขนเสื้อนั้นสั่นอยู่บ้าง
ในมือเขาไม่มีกระบี่ คล้ายว่าประกายกระบี่ที่ดูงดงามเจิดจ้าแต่
แปลกประหลาดเมื่อครู่นั้นเป็นเพียงจินตนาการ
อันที่จริงแล้ว นอกจากสถานการณ์พิเศษเช่นที่เกิดขึ้นในเมือง
สวินหยาง ก็ยากนักที่จะมีใครได้เห็นกระบี่ของเขา
เส้นทางภูเขาเงียบสงัด ฝูงชนจ้องมองไปยังชายชุดเขียวคราม ล้วน
ตกใจและคิดกันไปว่าคนผูน้ คี้ อื ใครกัน ยอดฝีมอื ผูเ้ ร้นกายทีศ่ าสนาหลวง
ส่งมาคุ้มครองเฉินฉางเซิงเช่นนั้นหรือ
เสีย่ วเต๋อผูพ
้ า่ ยแพ้ไปในกระบวนท่าเดียวไม่รจู้ กั ชายชุดเขียวคราม
ผู้นี้
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ไม่มใี ครรูจ้ กั ชายผูน้ ี้ ไม่วา่ พวกเขาจะมีประสบการณ์ความรูเ้ พียงใด
ก็ตาม
ซูหลีเคยดูถกู ชายผูน้ วี้ า่ นักฆ่าคนใดทีม่ ชี อื่ ก็ไม่นบั ว่าเป็นนักฆ่าทีด่ ี
ทว่าในความเป็นจริง นอกจากเขากับผู้ยิ่งใหญ่อย่างจูลั่วแล้ว
จะมีใครอีกที่รู้ว่าชายชุดเขียวครามผู้นี้เป็นใคร
เฉินฉางเซิงรู้ว่าเขาคือใคร
ในการเดินทางหมื่นหลี่จากทุ่งหิมะไปยังแดนใต้ ชายผู้นี้ได้แอบ
มองพวกเขาอยู่ในเงามืดมาตลอด ในตอนนั้นเฉินฉางเซิงเชื่อว่าอีกฝ่าย
ก�ำลังรอโอกาสเหมาะทีจ่ ะสังหารพวกเขา ทว่าหลังจากนัน้ ก็ตระหนักได้วา่
อีกฝ่ายก�ำลังปกป้องพวกเขาต่างหาก ในตอนนั้นชายผู้นี้ได้ออกกระบี่
ท่ามกลางลมฝนในเมืองสวินหยาง ด้วยกระบีเ่ ดียวก็สามารถพลิกเปลีย่ น
สถานการณ์ได้
เช่นเดียวกับในตอนนี้
เขาเดินขึน้ ไปหาชายชุดเขียวครามและกล่าวจากด้านหลัง "ขอบคุณ
มาก"
อีกฝ่ายหันกลับมาและตอบอย่างราบเรียบ "ต่อให้ไม่มีข้า เขาก็
ไม่กล้าสังหารเจ้าหรอก"
ครัน้ จ้องมองไปยังใบหน้าอันธรรมดานี้ เฉินฉางเซิงก็รไู้ ด้ในทันทีวา่
นีเ่ ป็นใบหน้าทีย่ ากจะจดจ�ำได้อย่างแท้จริง เขาถึงขนาดลืมไปว่าใบหน้านี้
เหมือนกับใบหน้าที่เขาเคยเห็นในเมืองสวินหยางหรือไม่
"ต่อให้เขาไม่กล้าสังหารข้า การถูกหยามเกียรติก็ไม่ใช่สิ่งที่ข้า
ต้องการเช่นกัน"
"หากเป็นในอดีต ข้าคงรอดูวา่ เจ้าจะใช้วธิ กี ารใดรับมือกับเขาเป็นแน่"
ชายชุดเขียวครามมองไปทีก่ ระบีใ่ นมือซ้ายของเฉินฉางเซิง เห็นได้ชดั
ว่าเขามั่นใจว่าเฉินฉางเซิงมีลูกไม้บางอย่างซ่อนเอาไว้
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"เหตุใดวันนี้ท่านจึงออกมาช่วยเหลือข้าอย่างรวดเร็ว"
"ข้าไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องอันใดกับเจ้าได้"
"เพราะเหตุใด"
ชายชุดเขียวครามมองไปที่ดวงตาของเขาและกล่าวอย่างจริงจัง
"เพราะว่าเจ้าคือศิษย์ของพี่ใหญ่"
เฉินฉางเซิงมองจ้องกลับไปอย่างเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะ
เข้าใจว่าพี่ใหญ่ที่พูดถึงคือใคร เขาส่ายหน้าปฏิเสธ "ข้าไม่ใช่"
"เจ้าคือศิษย์ของพี่ใหญ่" ชายชุดเขียวครามไม่สนใจการปฏิเสธ
ของเขาและประกาศ "ดังนั้นเจ้าก็คือศิษย์ของพี่ใหญ่"
เฉินฉางเซิงรู้สึกอับจนหนทางจึงแย้งว่า "ต่อให้ผู้อาวุโสซูหลีสอน
เพลงกระบีแ่ ก่ขา้ ก็ไม่มเี หตุผลให้คนเช่นท่านมาสนใจความเป็นความตาย
ของข้า"
"บุตรชายต้องชดใช้หนีข้ องบิดา เช่นเดียวกับทีศ่ ษ
ิ ย์ตอ้ งชดใช้แทน
อาจารย์" ชายชุดเขียวครามกล่าวอย่างจริงจัง "เขาหนีไปแล้ว ดังนั้น
เจ้าก็ต้องจ่ายหนี้แทนเขา ข้าจึงไม่อาจปล่อยให้เจ้าตายได้"
เฉินฉางเซิงไม่เข้าใจจึงถามกลับไป "หนี้อะไร"
ชายชุดเขียวครามตอบ "ปีนนั้ เขาน�ำพวกเราเข้าสูเ่ ส้นทางนี้ แต่แล้ว
เขาก็จากไป ตอนนี้เขาจากไปไกลกว่าเก่า ดังนั้นมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะ
กลับมาและเป็นผู้น�ำของพวกเราต่อไป"
เฉินฉางเซิงยืนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าว "ข้าจ�ำได้ว่าในหมู่พวกท่าน
มีอันดับสองอยู่ด้วย"
ชายชุดเขียวครามตอบ "เขาออกไปตามพี่ใหญ่"
ในตอนนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังคนทั้งสอง
"คนผู้นั้นเป็นสตรีงั้นหรือ"
คนที่พูดคือถังซานสือลิ่ว
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สีหน้าชายชุดเขียวครามนิ่งไปเล็กน้อย ดูเหมือนเขาไม่คาดคิดว่า
ความลับที่นักฆ่าอันดับสองของโลก ผู้น�ำที่แท้จริงของเหล่านักฆ่าเป็น
สตรีนั้นจะถูกเดาได้ถูกต้องด้วยค�ำพูดประโยคเดียว
ถังซานสือลิ่วกล่าวอย่างล�ำพองใจ "นายท่านไม่ต้องใส่ใจข้า และ
นายท่านก็ไม่จ�ำเป็นต้องชมเชยข้า ข้าเป็นใครกัน"
ชายชุดเขียวครามรีบหันไปพูดกับเฉินฉางเซิง "เขาดูเหมือนคน
ผู้หนึ่งมาก"
เฉินฉางเซิงได้ยนิ เช่นนีม้ าหลายครัง้ แล้ว เขาพยักหน้าอย่างเห็นพ้อง
ชายชุดเขียวครามหันกลับไปหาถังซานสือลิ่ว "ข้าไม่ชอบคนผู้นั้น
ดังนั้นควรอยู่ให้ห่างจากข้าไว้ ไม่เช่นนั้นข้าเกรงว่าจะไม่อาจห้ามตัวเอง
ไม่ให้สังหารเจ้าได้"
ถังซานสือลิว่ หวาดกลัวพลางคิดในใจว่าคนผูน้ เี้ ป็นบ้าหรือ แต่เมือ่
นึกถึงท่าทีสง่างามที่ชายผู้นี้ใช้กระบวนท่าเดียวบังคับให้เสี่ยวเต๋อต้อง
จากไป เขาก็ไม่อาจควบคุมตัวเองจากความสงสัยได้ เบียดไหล่เข้าหา
เฉินฉางเซิงและกล่าว "อย่าเสียเวลาพูดจาไร้สาระอยู่เลย รีบแนะน�ำ
พวกเราเถอะ"
"ถังถังจากเวิ่นสุ่ย" จากนั้นเฉินฉางเซิงก็แนะน�ำ "นี่คือหลิวชิง"
ชายชุดเขียวครามผู้นี้ก็คือนักฆ่าอันดับสามของโลก หลิวชิง
เมื่อได้ยินชื่อที่แสนธรรมดานี้ ถังซานสือลิ่วก็ตัวแข็งทื่อไป ชื่อนี้
ช่างคุ้นหูนัก
ทันใดนัน้ เขาก็นกึ ขึน้ มาได้ ก่อนรีบยืน่ มือทัง้ สองข้างออกไปหมายจะ
จับมือหลิวชิง พูดอย่างกระตือรือร้น "ท่านทีน่ บั ถือ โปรดมอบวิธตี ดิ ต่อให้
ข้าด้วย!"
สิ่งที่นักฆ่าหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือการถูกผู้อื่นจับมือเอาไว้ หลิวชิงเอง
ก็ไม่ตา่ งกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ เขาไม่ชอบถังซานสือลิว่ อยูแ่ ล้ว จึงเป็นธรรมดา
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ที่เขาจะไม่ยอมให้จับมือ
เฉินฉางเซิงพลันถามขึ้น "เหตุใดตอนนี้ท่านถึงได้ชอบห่อไหล่"
ตอนทีอ่ ยูใ่ นเมืองสวินหยาง หลิวชิงนัน้ เรียกได้วา่ ธรรมดาอย่างทีส่ ดุ
รูปร่างท่าทางนั้นธรรมดายิ่งนัก ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ห่อไหล่เช่นนี้
เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ การถูกจดจ�ำได้อย่างง่ายดายนัน้ เป็นสิง่ ทีน่ กั ฆ่าควร
หลีกเลี่ยงมากที่สุด
หลิวชิงตอบ "ข้าเรียนมาจากหวังพั่ว ข้าตระหนักว่าวิธีนี้สามารถ
ออกกระบี่ได้เร็วขึ้น"
เฉินฉางเซิงนึกถึงประกายกระบีท่ ฉี่ ายขึน้ ท่ามกลางหินทราย ก็รสู้ กึ ว่า
กระบีข่ องหลิวชิงนัน้ เร็วกว่าตอนทีอ่ ยูใ่ นเมืองสวินหยางจริงๆ อย่างน้อย
ก็สามส่วน
นักฆ่าขัน้ รวบรวมดวงดาวระดับปลายเดิมทีกเ็ ป็นคนทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ
ในโลกคนหนึ่งอยู่แล้ว หากกระบี่ของเขาเร็วขึ้นอีกสามส่วนจะน่ากลัว
เพียงไรกัน
ไม่น่าประหลาดใจที่ยอดฝีมืออันดับห้าบนท�ำเนียบเซียวเหยาจะ
ไม่ใช่คู่มือของหลิวชิง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกลอบโจมตีก็ตาม
ลมฝนในเมืองสวินหยางน�ำพาเขา หวังพัว่ หลิวชิง หรือแม้แต่ซหู ลี
ไปพบกับความเปลีย่ นแปลงมากมาย แน่นอนว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
"เจ้าอย่าได้ลืมค�ำพูดข้า เขาหนีไปแล้ว ดังนั้นทางที่ดีเจ้าก็ไม่ควร
คิดหนี" หลิวชิงกล่าวเตือนเฉินฉางเซิงอย่างจริงจัง
ถังซานสือลิ่วรับฟังมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้เขาอดใจไม่ไหวจึง
ถามขึ้น "จะให้ว่าที่สังฆราชไปเป็นผู้น�ำของกลุ่มนักฆ่า...เจ้ายังสติดีอยู่
หรือไม่"
หลิวชิงตัวแข็งทื่อ เขาไม่เคยคิดถึงปัญหานี้มาก่อน จนถึงตอนนี้
ที่ถังซานสือลิ่วถามเขาว่ายังสติดีอยู่หรือไม่ เขาถึงได้สติขึ้นมาในที่สุด
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ใช่แล้ว ใครจะทิง้ ต�ำแหน่งผูอ้ าวุโสของหอกระบีเ่ ขาหลีซานไปเป็น
หัวหน้ากลุ่มนักฆ่า
แล้วใครจะทิ้งต�ำแหน่งสังฆราชไปเป็นหัวหน้ากลุ่มนักฆ่า
ช่างเป็นความคิดที่ฝันเฟื่องนัก
กลายเป็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอยู่ในความฝัน
สีหน้าของหลิวชิงดูเหมือนจะมืดมัวลง เขาก้มหน้า หันหลังกลับ
และเดินขึ้นไปตามเส้นทางภูเขา
เขาไม่พูดอะไรกับเฉินฉางเซิงอีกแม้แต่ค�ำเดียว
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด แผ่นหลังของเขาดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว
ในยามที่เดินขึ้นไปตามทาง มองแล้วท�ำให้รู้สึกโศกเศร้าเสียใจ
"เขาเป็นอะไรไป"
ถังซานสือลิ่วมองดูหลิวชิงเดินไกลออกไปก่อนตะโกน "...ท่านยัง
ไม่ได้ให้วิธีติดต่อกับข้าเลย ท่านที่นับถือ!"
เฉินฉางเซิงถาม "บอกข้าที...เหตุใดเขาถึงได้ปรากฏตัวบนเขาหานซาน"
ถังซานสือลิ่วละสายตากลับมาอย่างไม่เต็มใจและกล่าวเสียงดุ
"เจ้าปัญญาอ่อน หากเขามาหานซานในเวลานี้ ก็ต้องหมายความว่า
เขามางานชุมนุมต้มศิลา"
ในโลกนีน้ า่ จะมีเพียงแค่เขากับมังกรด�ำเท่านัน้ ทีใ่ ช้คำ� ว่าปัญญาอ่อน
มาเรียกเฉินฉางเซิง
"เจ้าสิปญ
ั ญาอ่อน" เสียงของเจ๋อซิว่ ดังมาจากด้านข้าง "นักฆ่าทีม่ า
ร่วมงานชุมนุมต้มศิลาก็เท่ากับมาหาที่ตาย"
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