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ค�ำน�ำ

คนบางคนเมื่อรู ้ว่าตนก�าลังจะตายก็อาจจะจมจ่อมกับความเสียใจ  

แต่แน่นอนว่าเมื่ออ่านท้าลิขิตพลิกโชคชะตากันมาจนถึงเล่มน้ี เราทุกคนก็รู้ว่า 

เฉนิฉางเซงิไม่ใช่คนอย่างนัน้ เขายอมรบัความจรงิเรือ่งนีอ้ย่างสงบ และจดัการ 

ส่ิงทียั่งท�าไม่เสรจ็เรยีบร้อยไปทีละอย่างสองอย่าง ท้ังการมอบหมายภาระหน้าที ่

ในส�านักศึกษาศาสนาหลวง และการใช้ค่ายกลกาลเวลาท�าลายพันธนาการ 

ของหวังจือเช่อให้มังกรน้อย แต่ยังไม่หมดเพียงเท่าน้ี...เพราะเฉินฉางเซิงเอง 

ก็มีความปรารถนาท่ีต้องการท�าให้ส�าเร็จ ในคืนนี้เขาจึงตัดสินใจใช้ชีวิตอย่าง

เอาแต่ใจเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย!

ความปรารถนาของเฉินฉางเซิงคืออะไร การกระท�าของเขาจะน�ามา 

ซึ่งผลกระทบยิ่งใหญ่ขนาดไหน ค�่าคืนอันยาวนานตั้งแต่ดึกดื่นจนถึงอรุณรุ่ง 

จะเกิดเหตอุะไรท่ีชวนให้ลุน้ระทกึจนน่ังตวัโก่งไปตามๆ กันขึน้บ้าง และสดุท้าย

ใครจะอยู่ใครจะไปนั้น พลิกอ่านหน้าต่อไปได้เลย!

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



ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้ออ้าง
พวกเจ้าก็แค่ไม่ชอบให้สตรีเป็นใหญ่เหนือเจ้า
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หลังจากผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน

หรอืสัน้อย่างมาก เฉนิฉางเซงิก็ตืน่ข้ึนจากความสบัสนและผละหนีไปไกล

มังกรด�าน้อยมองดูเงาหลังของเขาลับหายไปในความมืด ใบหน้า

เผยความไม่พอใจ โดยเฉพาะรูม่านตาแนวตั้งของนางซึ่งแผ่ความรู้สึก 

อันเย็นเยียบผิดปกติออกมา

พันธนาการท่ีหวังจือเช่อสร้างไว้บนผนังหินท�าให้นางไม่อาจฟื้นฟู

ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตนกลับมาได้ แต่นางก็สามารถคว้าตัว 

เฉนิฉางเซงิกินเข้าไปในค�าเดียวได้หากต้องการ ไม่เช่นน้ันนางจะกลายเป็น  

'สิ่งหวงห้าม' ของวังหลวงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงได้อย่างไร

ถึงกระน้ันนางก็ไม่ได้ท�า ความโกรธในดวงตาค่อยๆ จางหายไป 

เหลือไว้เพียงความเปลี่ยวเหงา ผิดหวัง และดื้อรั้น

นางเข้าใจดว่ีาท่ีเฉนิฉางเซงิหนไีปไม่ใช่เพราะกลัวจะถกูนางจบักิน 

แต่อยากจะหนีจากสิ่งอื่นต่างหาก

เมือ่ไม่มคีวามช่วยเหลอืของมงักรด�า เฉนิฉางเซงิก็ไม่อาจใช้สระน�า้ 

กลบัไปยังผวิน�า้ได้ เส้นทางทีเ่ขาใช้จงึเป็นเส้นทางเดยีวกับตอนท่ีเขาเข้ามา 

ตอนท่ี 112

เพียงเสียงร้องของหงส์ฟ้าเยาว์วัย ไม่มีอะไรมากกว่าน้ัน
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ในถ�้าใต้ดินแห่งน้ีเป็นครั้งแรก เด็กหนุ่มผลักประตูหินและกลับเข้าสู่

ต�าหนักเย็นท่ีไม่ได้มาเยือนเป็นเวลานานมากแล้ว เมื่อเห็นวังเว่ยยาง 

ที่อยู่ไกลออกไป ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกทอดถอนใจอยู่บ้าง

ตอนนั้นโม่อวี่ได้ใช้อภินิหารบางอย่างยืมพลังจากค่ายกลของ 

วังหลวงส่งเขาจากวังเว่ยยางมายังที่แห่งนี้ นางไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้า

เดินเข้าไปในถ�้าใต้ดินเพื่อพบกับ 'สิ่งหวงห้าม' ในต�านาน และได้พบกับ

โอกาสในการรอดชีวิต เช่นเดียวกับที่เขาไม่คาดคิดว่า 'ส่ิงหวงห้าม' ที่

ภายนอกดูโหดเหี้ยมอ�ามหิตแท้จริงแล้วกลับเป็นเพียงเด็กสาวเผ่ามังกร

ที่อ่อนต่อโลกและไม่รู้ประสา ซึ่งไม่คิดว่าเขาจะได้มีความสัมพันธ์และ

ผ่านเรื่องราวมากมายกับเด็กสาวผู้นี้

เขายืนอยู่ตรงหน้าต้นไม้ในฤดูสารทริมสระเฮยหลง มองดูค่ายกล

ต�าหนักถงกงที่โด่งดัง ก่อนจะจมลงในห้วงความคิด เขาเข้าใจคัมภีร์เต๋า

เป็นอย่างดแีละได้ศึกษาเกีย่วกับค่ายกลมาไม่น้อย แม้ว่าจะไม่ถึงระดบั 

สวีโหย่วหรงหรือโก่วหานสือแต่ก็นับได้ว่าโดดเด่นในหมู่ผู้บ�าเพ็ญเพียร  

เมื่อถูกกักขังไว้ที่นี่ในตอนนั้นจึงสามารถหาประตูเกิดของค่ายกลน้ีและ

พบว่ามันอยู่ลึกลงไปในสระ

เพ่ือท่ีจะท�าลายพันธนาการท่ีหวังจือเช่อสร้างไว้ เขาจึงเตรียมตัว

มาเป็นเวลานาน ประกอบกับความช่วยเหลือของสวีโหย่วหรง เขาก็ 

มั่นใจว่ามันจะใช้เวลาอย่างมากสิบปีในการกัดกร่อนโซ่ท้ังสองจนหมด

พลังอ�านาจไป จากนั้นมังกรด�าน้อยก็จะได้รับอิสระ และหากนางศึกษา

คัมภีร์กาลเวลาที่เขาทิ้งไว้ให้ในถ�้าใต้ดิน ก็จะร่นระยะเวลาลงได้อีก

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงตอนนั้น เขาคงไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว

ความหมายของ 'ผ่านไปพันปี เมฆขาวล่องลอยไร้จดุหมาย สิง่ต่างๆ  

คงเดิมแต่คนเปลี่ยนไป ต้นอ่อนเติบโตเป็นไม้ใหญ่' เป็นเช่นนี้เอง

แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนหรือเรื่องราวที่ไม่อาจปล่อยไป
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ส�านักศึกษาหนานซีครอบครองศัสตราวิเศษชื่อเดียวกับค่ายกล 

ในต�าหนักเย็นแห่งนี้ ล้วนแต่เรียกว่าถงกง

ต�าหนักถงกงอยู่ในมือของนาง

ตอนนี้นางย่อมอยู่ในวังหลวง ไม่ไกลจากจุดที่เขาอยู่

เฉินฉางเซิงเดินอ้อมสระไปตามทางหินซึ่งมุ่งไปยังประตูหลังของ

ต�าหนักถงกงก่อนจะตรงเข้าสู่ป่า สายตามองไปยังหมู่ต�าหนักท่ีอยู่ไกล

ออกไป

เขาไม่ชอบท่ีต้องตายตามล�าพัง แต่เขาก็ไม่อยากให้นางเหน็ตอนที ่

เขาจากโลกนี้ไป

เขาเตรียมจะเข้าไปในสวนโจวในเวลาอันใกล้นี้ ไม่มีใครท่ีนั่น  

ไม่มีใครเข้าไปได้

แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น เขายังมีบางอย่างที่จ�าเป็นต้องท�า

เสียงดังกรอบแกรบลอยมาจากป่าตรงหน้า หมู่ใบไม้เขียวขจีท่ี

ก�าลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองร่วงหล่นลงมา

แพะด�าโผล่ออกมาจากป่า มองดเูฉนิฉางเซงิพลางเอยีงหัวเลก็น้อย 

ดเูหมอืนจะสงสยัอยู่บ้าง มนัใช้ความเงยีบถามเขาว่าเหตใุดวันนีถึ้งได้มา 

โผล่ที่นี่แทนที่จะเป็นสระน�้า

เฉินฉางเซิงประสานมือและค�านับให้แพะด�าด้วยท่าทางจริงจัง

ก่อนกล่าว "ขอบคุณมากที่ช่วยดูแลข้าตลอดสองปีที่ผ่านมา"

แพะด�าหันหน้าไปทางต�าหนักหนึ่งท่ามกลางหมู่ต�าหนักมากมาย

ที่อยู่ไกลออกไป

เฉินฉางเซิงเข้าใจความหมายและส่ายหน้า "ข้าไม่ได้จะไปที่นั่น"

แพะด�าหันกลับมามองดูเขาอย่างสงบ ดวงตาของมันเหมือนกับ

รัตติกาลอันมืดมิดที่สุด

"ข้าใช้ชวิีตอย่างจรงิจงัมาตลอด บางทอีาจเรียกได้ว่าเข้มงวด เพราะ 
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ข้าหวังว่าจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นอีกสักหลายปีด้วยวิธีน้ี แต่ตอนนี้มั่นใจ 

ได้แล้วว่าไม่มทีางได้มชีวิีตอยู่ต่อไปอีกหลายปี เมือ่คดิดแูล้วเรือ่งทีเ่สียใจ

ทีส่ดุก็คอืข้าไม่เคยใช้ชวิีตอย่างเอาแต่ใจมาก่อน ข้าบ�าเพ็ญเพียรตามใจ

ปรารถนา แต่เมื่อใดกันที่ข้าท�าตามใจตนเองได้อย่างแท้จริง"

นบัตัง้แต่รูว่้าตนเองจะต้องตาย เฉนิฉางเซงิก็ไม่เคยบอกความคดิ

ของตนเองกับผู้ใด แต่ตอนนี้เขากลับบอกความในใจกับแพะด�าตัวนั้น

"ดังน้ันก่อนข้าจะตาย ข้าจึงตัดสินใจท�าเรื่องที่อยากท�ามากที่สุด 

หากท�าส�าเร็จ ข้าคิดว่าคงจะมีความสุขมาก"

เข่นฆ่าไปทางบรูพา สงัหารไปทางประจมิ กวาดล้างทกุส่ิง ท้ังหมด

ทั้งมวลล้วนหนีไม่พ้นค�าว่า 'ฆ่า'

ฆ่าทุกคนท่ีขวางทางจนหมดสิ้น เช่นน้ันก็จะไม่มีใครมาขัดขวาง

เจ้าอีก กวาดล้างเจตจ�านงท่ีริอ่านขัดแย้งกับเจ้า โลกนี้ย่อมสวามิภักดิ์

ภายใต้เจตนารมณ์ของเจ้า แต่หลังจากทุกผู้ทุกคนยอมก้มหัวแล้วเล่า 

จะจัดการสิ่งที่เหนือขึ้นไปอย่างไร แล้วจะท�าอย่างไรกับใจของผู้คน

หลังจากได้ยินค�าของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ สวีโหย่วหรงก็เงียบไป

เป็นเวลานาน

นี่เป็นค�าประกาศอันกดขี่ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ อีกท้ังยังเป็น 

ค�าสั่งสอนต่อผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของนาง

สวีโหย่วหรงครุน่คดิเรือ่งนีอ้ยู่ครูห่นึง่ ในเวลาเดยีวกันนางก็ค�านวณ

และวางแผนอย่างเงียบๆ

ในตอนนั้นเมื่อนางกล่าวกับเฉินฉางเซิงว่าจะเข้าวังหลวงเพ่ือขอ

ความเมตตาจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ เฉินฉางเซิงกลับบอกว่าไม่มี 

ความหมายอันใด

เมือ่ได้เหน็ท่าทเีย็นชาของจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิในตอนน้ี ก็ดูเหมอืน



Mao Ni 19

จะเป็นเช่นนั้นจริงๆ

ความจริงแล้วนี่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ว่าใครก็คาดเดาได้

แต่นางก็ยังคงมาวังหลวง

เพ่ือทีน่างจะได้ท�าทกุอย่างท่ีท�าได้แล้วปล่อยทีเ่หลอืให้เป็นหน้าที่

ของสวรรค์อย่างน้ันหรอื หรอืเพราะนางหวังว่าจะสามารถร้องขอช่วงเวลา 

อันสงบสุขให้แก่เฉินฉางเซิงได้อีกหลายสิบวันกันแน่

ย่อมไม่ เพราะแม้ว่านางจะเป็นผู้ศึกษาในวิถีแห่งเต๋า แต่นางก็มี

สติปัญญาของตนเอง ไม่คิดจะอยู่เฉยโดยไม่ท�าอะไร

นับจากตอนที่พวกเขาออกจากเขาหานซานจนถึงเมื่อคืนนี้ นางก็

คิดค�านวณมาตลอด ปลายนิ้วเรียวบางของนางไม่เคยออกห่างจาก

กระดานดวงดาวโชคชะตา

นางพยายามมองหากฎสวรรค์ เพ่ือฉีกกระชากหมอกหนาแห่ง 

โชคชะตาและมองให้เห็นเส้นทางแท้จริงเบื้องหน้า ทว่าผลของการ

ค�านวณทั้งหมดล้วนเป็นเช่นเดิม

การท่ีจะให้เฉินฉางเซิงหลุดพ้นจากโชคชะตาอันยากล�าบาก  

มีเพียงเส้นใยโชคชะตาที่เลือนรางริบหรี่เหลือเกินเส้นนั้นเพียงเส้นเดียว  

ซึ่งปลายอีกด้านหน่ึงของเส้นใยน้ันเชื่อมอยู่กับร่างของจักรพรรดินี 

ศกัดิส์ทิธิ์

ว่าตามเหตผุลแล้ว การลงทณัฑ์ของกฎสวรรค์ท่ีเฉนิฉางเซงิทนทุกข์

อยู่นั้นเป็นผลจากค�าสาบานที่จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิได้มอบแก่ท้องฟ้า

ดวงดาว และคนท่ีอยากให้เขาตายทีส่ดุก็คอืจกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิ ดงัน้ัน

หากนางต้องการแก้ปมของโชคชะตานี้ ทางออกก็ต้องอยู่บนร่างของ

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น

แต่นางรู้ว่าความหมายท่ีโชคชะตาปรากฏออกมาอย่างเลือนราง

มิได้เป็นเช่นนี้
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มองภูเขาเป็นภูเขา มองภูเขาไม่เป็นภูเขา มองภูเขาก็ยังเป็น 

ภูเขา*...สุดท้ายภูเขาก็คือภูเขา แต่ความหมายนั้นต่างไปอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้นนางจึงออกจากส�านักศึกษาศาสนาหลวงมายังวังหลวง

นางเชือ่มัน่อย่างยิง่ว่าการกระท�านีจ้ะน�ามาซึง่ความเปลีย่นแปลง

บางอย่าง ทว่านบัตัง้แต่ตอนกลางวันจนถึงขณะน้ีเวลากผ่็านไปนานแล้ว 

สุดท้ายก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น

ถ้วยลายครามยังหมนุอยู่ตรงปลายน้ิวของนาง เหมอืนจะไม่หยุดเลย 

ตั้งแต่กลางวันมาจนถึงกลางดึก ราวกับกังหันน�้า ราวกับกาลเวลา

"ศาสตร์แห่งการอนุมานก็คือการมองให้เห็นความเปล่ียนแปลงที่

อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่กระนั้นกฎสวรรค์ก็ไม่อาจอธิบายและไม่อาจ

ค�านวณได้ เช่นนั้นจะค�านวณได้อย่างไร"

จกัรพรรดนิศัีกด์ิสทิธ์ิพลนัวางถ้วยลายครามลงบนโต๊ะแล้วเหลอืบมอง 

นาง ตวัดสายตาเพียงครั้งดุจมองทะลุเรื่องราวทั้งหมด

หลงัจากนิง่ไปครูห่น่ึง สวโีหย่วหรงก็ตอบ "แม้ว่าเราไม่อาจสัมผัสได้  

แต่เราเข้าใกล้ให้มากขึ้นได้"

จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิย้อน "แม้แต่จิตใจของคนเจ้ายังค�านวณให้

ออกมาอย่างชดัเจนไม่ได้ แล้วเหตใุดถึงพูดเรือ่งการเข้าใกล้กฎสวรรค์อกี"

ใบหน้าสวีโหย่วหรงซีดขาวไปบ้างเพราะนางสัมผัสได้รางๆ ว่า

ความเปลีย่นแปลงทีต่นเฝ้ารอได้เกดิขึน้แล้ว ทว่า...ความเปล่ียนแปลงนัน้ 

ไม่ได้เป็นอย่างที่นางต้องการ

"เจ้าวางค่ายกลกระบี่ไว้ในส�านักศึกษาศาสนาหลวง ถึงขนาด 

ขอให้ต�าหนักหลกีงส่งคนมาช่วยเหลอื แล้วเจ้าก็มายังวังหลวงเพ่ือพบข้า 

โดยเชื่อว่าท�าเช่นนี้แล้วจะสามารถตัดขาดเขากับโลกนี้ได้ เจ้ารอให้ 

* มองภูเขาเป็นภูเขา มองภูเขาไม่เป็นภูเขา มองภูเขาก็ยังเป็นภูเขา เดิมหมายถึงการตรัสรู้และเข้าใจ

ในฌานทางพุทธศาสนา ปัจจุบันมักหมายถึงช่วงเวลาสามช่วงที่ต้องพบเจอในชีวิตมนุษย์ ซึ่งในแต่ละ

ช่วงเวลาก็จะมีมุมมองและความเข้าใจต่อสรรพส่ิงต่างกัน
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กฎสวรรค์ท�างานขณะทีตั่วเจ้าเองมองหาความเปลีย่นแปลงอนัเลก็น้อย

ที่สุด แม้เจ้าจะคิดค�านวณมากมาย แต่กลับลืมค�านวณเรื่องหน่ึง" 

จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิมองนางอย่างสุขุมพลางกล่าวต่อ "เจ้าลืมไปว่า 

เขาเองก็คิดค�านวณอยู่เช่นกัน"

สวีโหย่วหรงรู้ว่านางได้ท�าผิดพลาดแล้ว

หากเฉินฉางเซิงออกจากส�านักศึกษาศาสนาหลวงเองแล้วจะเกิด

อะไรขึ้น หากนางไม่อยู่ก็ไม่มีใครห้ามเขาไม่ให้ออกไปได้

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิเรียกนางมายังวังหลวงก็เพ่ือมอบโอกาสน้ี 

ให้กับเฉินฉางเซิง

พูดอกีอย่างก็คือยามทีน่างพยายามเลอืกทางออกให้กับเฉนิฉางเซงิ  

จกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิกลบัเข้าใจมานานแล้วว่าเฉนิฉางเซงิจะเลอืกทางใด

"จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีท่านเข้าใจเขาดีขนาดนี้ เพราะพวกท่าน

เป็นแม่ลูกกันเช่นนั้นหรือ" สวีโหย่วหรงถามด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบ

จกัรพรรดินีศักด์ิสทิธ์ิตอบ "จนถึงตอนนีเ้จ้าก็ยังไม่ลมืทีจ่ะใช้เร่ืองนี ้

มาทิ่มแทงหัวใจข้า ช่างเป็นเด็กที่ดื้อรั้นยิ่งนัก"

ความดื้อดึงปรากฏบนใบหน้างดงามของสวีโหย่วหรง นางถาม 

"แล้วที่ข้ากล่าวไม่ใช่เรื่องจริงหรอกหรือ"

"แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องจริง" น�้าเสียงจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์หนักแน่น

ประหน่ึงหยกหรอืทองค�า "ข้าเข้าใจเขาดีก็เพราะข้าเคยท�าความเข้าใจเขา 

มาก่อน"

นางยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้ง ทอดสายตาไกลออกไป

นอกต�าหนัก

ท้องฟ้าครึม้เมฆตอนหัวค�า่ได้เปลีย่นเป็นท้องฟ้าพร่างดาว น�า้เสียง

นางเฉยชาเสียยิ่งกว่าตอนกลางวัน ทั้งยังเย็นเยียบอยู่บ้าง

"ในสายตาคนท่ัวไป ผู้ท่ีเรียกว่าผู้ศักดิ์สิทธ์ิน้ันรู้แจ้งทุกสรรพสิ่ง  
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แต่พวกเขาหารูไ้ม่ว่าหลงัจากข้ามด่านนัน้มาแล้ว พวกเราก็ยังคงเหยียบ 

บนธุลีแดง* สาเหตุที่ผู้ศักด์ิสิทธ์ิไม่เคยท�าผิดน้ันก็เพราะพวกเราไม่อาจ

ผิดพลาด หากผิดพลาดฝุ่นผงพวกน้ันก็จะปกคลุมร่างกายและยากจะ

ก�าจัดออกไป"

ถ้อยค�าท่ีมาพร้อมกับน�้าเสียงเย็นเยียบชัดเจนนั้นตกกระทบ 

โสตประสาทและจิตใจของสวีโหย่วหรง

"ข้าไมเ่คยกลวัสิ่งทีเ่รยีกว่ากฎสวรรค์หรอืโชคชะตา มนัต้องการใช้

เจ้ากับข้าเป็นวัวเป็นม้าของมัน แต่ข้าจะท�าให้มันเป็นวัวเป็นม้าของข้า 

ข้าจะกุมบังเหียนและคันไถ ใช้มันแผ้วถางผืนดินขยายอาณาจักร  

ใช้มนัท�าให้พืชผลงอกงาม ตอนน้ีเมือ่มองดูแล้ว หัวใจข้าซึง่เคยพยายาม

ใช้งานกฎสวรรค์ก็ได้ยอมรับว่ามันมีประโยชน์ ยอมรับกลายๆ ว่า 

ในบางแง่มุมมันก็แข็งแกร่งย่ิงกว่าความสามารถของข้า และน่ีคือ 

ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ข้าท�าในตอนนั้น ในยามที่ข้าสรุปได้เช่นน้ี  

จิตวิญญาณของข้าก็เปื้อนไปด้วยฝุ่นผงที่ไม่มีวันช�าระออก"

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์หันมามองสวีโหย่วหรง

บางทีอาจเพราะนางก�าลงัพูดเรือ่งกฎสวรรค์ สหีน้าจงึเคร่งขรมึและ

สงบนิ่งอย่างยิ่ง ใบหน้าไร้ที่ติแผ่กลิ่นอายอันศักดิ์สิทธิ์ออกมา

สวีโหย่วหรงเข้าใจดีว่าน่ีก็เป็นการสอนสั่ง นอกจากน้ีก็ยังเป็น 

ความจริงที่น่าจะไม่มีใครอีกแล้วนอกจากนางที่เคยได้ยิน

เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่นางยังเด็ก นางจึงคุ้นเคย

กับมันมานานแล้ว ทว่าครั้งนี้ต่างออกไป

เพราะจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิก�าลังพูดถึงกฎสวรรค์อันลึกลับที่สุด 

สงูส่งทีส่ดุ น่าอศัจรรย์ท่ีสดุ ทว่าเนือ้หากลบัไม่มคีวามเคารพต่อกฎสวรรค์ 

แม้แต่น้อย

* ธุลีแดง ใช้อุปมาถึงโลกมนุษย์ โลกโลกีย์ หรือชีวิตความเป็นไปทางโลก
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ย่ิงไปกว่านั้นนางก็พอจะเข้าใจว่าเหตุใดจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิถึง

บอกนางเรื่องนี้

"ในอนาคตจะมีวันที่เจ้าแข็งแกร่งเท่ากับข้า และข้าหวังว่าเจ้าจะ

แขง็แกร่งย่ิงกว่าข้า ข้าจงึไม่อนุญาตให้เจ้าท�าความผดิแบบเดยีวกับทีข้่า 

เคยท�า"

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิจ้องเข้าไปในดวงตาสวีโหย่วหรงก่อนกล่าว 

"หากกฎสวรรค์อยู่ต่อหน้าเจ้า เจ้าก็ควรจะตัดมันท้ิงไป หากมีเย่ือใย 

ความเสน่หาอยู่ตรงหน้าเจ้า ก็ยิ่งสมควรตัดมันให้ขาด"

เมื่อสวีโหย่วหรงได้ยินประโยคสุดท้าย สิ่งที่นางคาดเดาไว้ก็ได้รับ

การยืนยัน ทั้งร่างของนางจึงเย็นเฉียบขึ้นมา

"เจ้าคอืผูส้บืทอดของข้า" จกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิเดนิมาตรงหน้านาง 

พินิจมองนาง ก่อนกล่าวต่ออย่างสงบนิ่ง "ไม่ว่าใครหรือเรื่องใดที่เป็น

อันตรายต่อวิถีของเจ้า ข้าจะสังหารและตัดมันทิ้งไป"

ใบหน้าสวีโหย่วหรงซีดขาวย่ิงกว่าเดิม ดวงตาที่กระจ่างใสหาใด

เปรียบของนางหม่นมัวลงเล็กน้อย

"ข้าพอใจชวิซานมาก แต่เจ้าไม่ยอมรบัเขา ซึง่ก็ท�าให้ข้าพอใจมาก

เช่นกัน

เจ้ารกัเฉนิฉางเซงิ แม้ว่าเขาจะมหีลายอย่างท่ีคูค่วรให้พอใจ แต่ข้า

ก็ยังไม่ชอบเขา

ชีวิตของเจ้าไม่ควรมาเสียเปล่าไปกับสิ่งไร้สาระ

ดงันัน้ย่ิงเจ้าห่วงใยเฉนิฉางเซงิมากเท่าไร ข้าก็ย่ิงอยากฆ่าเขามากขึน้ 

เท่านั้น"

สวีโหย่วหรงไม่พูดอะไรเป็นเวลานาน

ใบหน้าของนางซีดขาวลงเรื่อยๆ จนกระทั่งขาวราวหิมะ ไม่เหลือ 

สีอื่นเลยแม้แต่น้อย
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ทว่าดวงตานางกลบัค่อยๆ คืนสูค่วามกระจ่างใสก่อนหน้าน้ี ราวกับ

ป่าเขาทีไ่ด้พานพบแสงตะวนัยามอรณุรุง่อกีครัง้หลงัหมอกหนาจางหายไป

ครั้นแล้วก็คล้ายจะมีต้นล่าเหมยเติบโตกลางทุ่งหิมะ ดอกของมัน

ค่อยๆ ผลิกลีบแย้มบาน กลีบสีแดงแต่งแต้มบนพื้นขาว เฉกเช่นใบหน้า

ของนางที่แดงขึ้นเรื่อยๆ

เพียงส่งเสียงในล�าคอ สายลมแรงก็พัดกระโชกเข้ามาในต�าหนัก 

ปีกสีขาวบริสุทธิ์กางออกกว้างสิบกว่าจั้งอยู่ด้านหลังของนาง!

นางลอยขึน้สูอ่ากาศ แผ่รงัสเีจดิจ้าและพลงัปราณท่ีแขง็แกร่งศกัดิส์ทิธ์ิ

นางเผาไหม้เลือดหงส์ฟ้าในกาย เร่งการบ�าเพ็ญเพียรสู่จุดสูงสุด 

จนก้าวข้ามขีดจ�ากัดที่ร่างกายนางจะรับได้

นางคือธิดาเทพของศาสนาหลวง ตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์และ

แสงสว่าง ร่างกายจึงมีพลังศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขีดจ�ากัดของท้องฟ้าดวงดาว

นางเพ่ิงอยู่แค่จดุสงูสดุของขัน้ทะลวงอเวจ ีแม้ยงัไม่เหยยีบย่างเข้าสู่ 

เขตแดนเทพศักดิ์สิทธ์ิ แต่นางในตอนน้ีก็มีลักษณะและกลิ่นอายของ 

ขัน้เทพศักดิส์ทิธ์ิอยู่บ้าง สามารถต่อสูกั้บยอดฝีมอืบนท�าเนียบเซยีวเหยา

ได้อย่างแน่แท้ แม้แต่ยอดฝีมอืระดับลมฝนแปดทศิบางคนก็ต้องใช้เวลา

และวิธีการบางอย่างจึงจะสามารถสะกดนางเอาไว้ได้

นางไม่เคยคิดท่ีจะข่มขูจ่กัรพรรดินีศักด์ิสทิธ์ิ เพียงแต่ดิน้รนซือ้เวลา

ให้มโีอกาสได้ท�าลายแผนการทีอ่าจเป็นลขิติสวรรค์หรอืมนษุย์สรรค์สร้างน้ี

ต่อให้นางท�าได้เพียงแผ่แสงออกมา แต่หากสามารถส่องแสงไปท่ัว 

พระราชวังต้าโจวได้ บางทีนางอาจท�าให้จิงตูสว่างไสวจนต�าหนักหลีกง 

มองเห็น

อย่างไรก็ตาม ชั่วขณะต่อมา สายลมในต�าหนักพลันหยุดลง

แสงศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ไปทุกทิศทางหายไปอย่างไร้ร่องรอย

ปีกสีขาวบริสุทธิ์ด้านหลังลู่ลงบนพื้นอย่างอ่อนแรง
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มือข้างหนึ่งก�ารอบล�าคอของนาง

เป็นมือของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์

เป็นมอืท่ีดงูดงามอย่างย่ิงทว่าตอนน้ีกลบัน่าพรัน่พรงึหาใดเปรยีบ

ร่างจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สูงใหญ่แม้แต่น้อย ทว่ามือของนาง

สามารถยกสวีโหย่วหรงขึ้นกลางอากาศได้

ปีกสีด�ากว้างกว่าร้อยจั้งกางอยู่ด้านหลังนาง ท�าลายก�าแพงของ

ต�าหนักที่กว้างใหญ่ กระพือขึ้นลงช้าๆ ในความมืดยามราตรี

ภาพนี้ดูน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ทั้งยังงดงามจนชวนให้ขนลุกชัน
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สายลมราตรีท่ีพัดโชยก�าเนิดมาจากปีกใหญ่โตสีด�า พัดพาความ

ศักด์ิสิทธ์ิและแสงสว่างท้ังหมดสลายหายไป ตัดขาดการมองเห็นและ

สัมผัสทั้งมวล น�ามาซึ่งความมืดมนและอ�านาจอันบริสุทธิ์

"เสยีงร้องของหงส์เยาว์วัยเหนอืล�า้กว่าเสยีงหงส์ชรา...สดุท้ายแล้ว

ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคต"

จกัรพรรดนิศีกัด์ิสทิธ์ิจ้องมองสวีโหย่วหรงในมอืของนางพลางกล่าว 

ด้วยน�้าเสียงไร้ความรู้สึก

ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้ามาในความมืดมิดนี้ได้ เว้นแต่นางจะ

อนุญาต อย่างเช่นจุดสีแดงจุดนั้น

โม่อวี่ก้มหน้าคุกเข่าอยู่นอกต�าหนัก ไม่กล้ามองเข้าไป

"ส่งนางกลบัไปยังยอดเขาเซิง่หนีว์่ เมือ่ยนืยันได้ว่าเฉนิฉางเซงิตายแล้ว 

ค่อยปล่อยตัวนาง"

เมื่อได้ยินเสียงของจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิ โม่อว่ีก็กล้าเงยหน้าขึ้น 

ในที่สุด นางมีค�าพูดอยากกล่าว ทว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่เอ่ยออกไป

เมื่อรถม้าไม้ไผ่ถูกจัดเตรียมพร้อมแล้ว แพะด�าก็เดินกลับมาจาก

ตอนท่ี 113

เผชิญหน้าความตายเพ่ือมีชีวิตอยู่ (ตอนต้น)
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สถานที่ใดสักแห่ง

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิมองไปที่แพะด�า หลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง 

นางก็พยักหน้า

ล้อรถหมุนไปบนพื้นหินสีเทา เคลื่อนออกจากวังหลวงไปช้าๆ

โม่อว่ีนั่งอยู่ข้างใน ก้มหน้ามองสวีโหย่วหรงซึ่งนอนไม่ได้สติใน

อ้อมอกของนาง พลันรู้สึกเศร้าขึ้นมาเล็กน้อย

นางรู้สึกโศกเศร้าแทนสวีโหย่วหรง และโศกเศร้าแทนเฉินฉางเซิง

ด้วยเช่นกัน

ดูเหมือนว่าการตายของเฉินฉางเซิงจะเป็นเรื่องแน่นอนแล้ว

อันที่จริงนางเองก็เสียใจอยู่บ้างเช่นกัน

นางไม่ได้ไปส�านกัศึกษาศาสนาหลวงหรอืได้พบกับเฉนิฉางเซงิมา

เป็นเวลานานแล้ว และนางก็ไม่มเีหตุผลให้ต้องไป ต่อให้เฉินฉางเซงิตาย 

นางก็ไม่มีเหตุผลให้เสียใจ ครั้นคิดได้เช่นนี้นางก็เศร้าใจยิ่งกว่าเดิม

รถม้าไม้ไผ่เหมอืนจะเคลือ่นไปอย่างช้าๆ แต่แท้จรงิแล้วกลบัแล่น

ด้วยความเร็วหาใดเปรียบและมีความประหลาดยากบรรยาย แม้ว่า 

ถนนยามค�่าคืนจะไม่มีคนเดินมากนัก แต่ก็มีคนมากมายก�าลังตามล่า

เฉินฉางเซิง ทั้งยังมีเหล่ายอดฝีมือและองครักษ์ท่ีต้องการจะปกป้อง 

เฉินฉางเซิง ทว่ากลับไม่มีใครสังเกตเห็นรถคันนี้

ใช้เวลาไม่นานรถม้าไม้ไผ่ก็ออกจากประตูทักษิณของจิงตู เข้าสู่

ถนนหลวงที่ตรงไปยังยอดเขาเซิ่งหนี่ว์

แทบจะในเวลาเดียวกันท่ีรถม้าไม้ไผ่ออกจากจิงตู สวีโหย่วหรง 

ก็ลืมตาขึ้น

มิใช่เพราะนางมีวิชาลับอันใด แต่เป็นประสงค์ของจักรพรรดินี

ศักดิ์สิทธิ์

นางลืมตาขึ้นแต่ไม่อาจเคลื่อนไหว แม้แต่กระดิกนิ้วก็ไม่ได้
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เพราะป่ินปักผมทีค่ล้ายจะปักบนผมสดี�าขลบัของนางอย่างลวกๆ

หรือจะเรียกว่าปิ่นไม้อาจถูกต้องกว่า

อันดับสามบนท�าเนียบร้อยศัสตราวุธ กระบี่ไม้หงส์น้อย

สวีโหย่วหรงไม่อาจเคลื่อนไหว แต่ยังพูดได้

กระนั้นก็เห็นได้ชัดว่านางไม่อยู่ในอารมณ์สนทนา ได้แต่จ้องมอง

เพดานรถอย่างเงียบงนั หากสายตานางมองทะลไุปได้ นางจะมองไปยัง

ส่วนใดของท้องฟ้าดวงดาวกัน

"ทกุคนลว้นมีโชคชะตาของตนเอง โชคชะตาของเขาไมด่ี ไมม่ทีาง

ท�าอะไรกับเรื่องนี้ได้" โม่อวี่มองดูนางด้วยสายตาเห็นใจขณะกล่าว

สวีโหย่วหรงถอนสายตากลบัมามองอกีฝ่าย กล่าวว่า "ข้าไม่รูส้กึว่า 

เขาจะตาย"

โม่อวี่ย่อมรู้สภาพร่างกายของเฉินฉางเซิงในยามนี้ดี ต่อให้ใต้เท้า

สงัฆราชปกป้องเขาจากจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิได้ แต่เขาจะมชีวิีตอยู่ได้อีก

สักกี่วัน

สวีโหย่วหรงดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องส�าคัญบางอย่าง นางกล่าว

อย่างสุขุม "ในเมื่อเป็นโชคชะตาของเขา ก็ควรเป็นไปตามวิธีคิดของเขา 

ข้าอยากตัดขาดเขาออกจากโลก แต่เขาต้องการที่จะกลับไป กฎสวรรค์

ต้องการให้เขาตาย เขากลับยืนกรานจะเผชิญหน้ากับความตายเพ่ือ 

มีชีวิตอยู่"

"เผชิญหน้ากับความตายเพื่อมีชีวิตอยู่?"

"เจ้ายังจ�าเรื่องของขุนพลเทพฮั่นชิงในปีนั้นได้หรือไม่"

"จ�าได้"

"จักรพรรดิไท่จงเคยกล่าวไว้ ผู้ท่ีเผชิญหน้ากับความตายเพ่ือมี 

ชีวิตอยู่นั้นไม่มีทางตายง่ายๆ"
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เฉินฉางเซิงไม่ได้ก�าลังขบคิดปัญหาชีวิตและความตาย เขาได้ทิ้ง

เรื่องชีวิตและความตายไปจากใจแล้ว

เขาออกจากวังหลวงมายังสถานที่ลับที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่า 

เป็นสถานที่ธรรมดาที่สุด

โรงเตี๊ยมสวนหลี่จื่อหน้าสุสานเทียนซู

เขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานทีเดียวในช่วงแรกๆ และยังเป็น

ที่ที่เขาได้ท�าความรู้จักกับถังซานสือลิ่วอย่างแท้จริง

โรงเตี๊ยมแห่งนี้มีความหมายกับเขาอย่างมาก ชีวิตในจิงตูของเขา

เริ่มข้ึน ณ ท่ีแห่งนี้ ตอนนี้เขากลับมาท่ีนี่แล้ว ประการแรกเป็นเพราะ 

ไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาที่น่ี อีกประการคือเขาต้องการเริ่มต้นช่วงเวลา

สุดท้ายของชีวิตจากที่แห่งนี้

เขาไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาออกจากวังหลวงได้ไม่นาน รถม้าไม้ไผ่ 

คันหนึ่งก็เคลื่อนตัวออกจากวังหลวงโดยมีสวีโหย่วหรงอยู่ด้านใน

เขาไม่รู ้เช่นกันว่าในตอนน้ีศิษย์พ่ีอวี๋เหรินก็อยู่ท่ีสุสานเทียนซ ู

ตรงข้ามแม่น�้า ก�าลังอ่านต�าราอยู่ใต้แสงดาว

ในคืนนี้บุคคลส�าคัญที่สุดในชีวิตของเขาอยู่ใกล้อย่างมากแต่เขา

กลับไม่รู้เลย เพราะความคิดและจิตวิญญาณท้ังหมดอยู่บนตัวของเขา 

อยู่กับยาและของวิเศษที่พกติดตัว วิชาต่างๆ ในห้วงแห่งจิต และกระบี่

จ�านวนนับไม่ถ้วนในฝัก

เฉินฉางเซิงนั่งลงใต้ต้นไม้ในลานขนาดเล็ก เร่ิมจัดระเบียบการ

บ�าเพ็ญเพียรของเขาภายใต้แสงดาว

ด้วยว่าเส้นลมปราณฉีกขาดท้ังหมด เขาจึงดึงปราณแท้ออกมา

ใช้ได้น้อยลงกว่าเมือ่สองปีก่อนเสยีอกี เทยีบกับระดบัของผู้บ�าเพ็ญเพียร

ข้ันถอดจติท่ัวไปไม่ได้ด้วยซ�า้ ทว่าแสงดาวทีแ่ผ่กระจายในร่างของเขานัน้ 

เป็นเสมือนหิมะซึ่งปกคลุมภูเขา เหมือนเป็นเพียงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่
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กระจัดกระจาย แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น 

ต่อให้เขาพบกับปัญหาในการทะลวงสูข่ัน้รวบรวมดวงดาว ก็ไม่อาจเรียก

ได้ว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ดูผิวเผินเหมือนกับว่าระดับการบ�าเพ็ญเพียร

ของเขาถูกหยุดไว้ทีแ่ค่จดุสงูสดุของขัน้ทะลวงอเวจ ีแต่หากเขาไม่สนใจว่า 

เส้นลมปราณจะขาดอกีจนเสีย่งต่อชวีติ เขาย่อมสามารถรวบรวมดวงดาว 

ได้ในเวลาอันสั้น

กล่าวอีกอย่างก็คือหากเขาไม่สนใจชีวิตของตนอีกต่อไป เช่นนั้น

ในเวลาอนัสัน้เขาจะสามารถรวบรวมปราณแท้จ�านวนมากแล้วกลายเป็น 

ยอดฝีมือขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้นได้

เขายังรู้เพลงกระบี่ วิชาตัวเบา และวิชาเต๋าอีกนับไม่ถ้วน

หลงัจากเขาเข้าสูข่ัน้ทะลวงอเวจ ีคูต่่อสูท่ี้พบเจอส่วนใหญ่ล้วนแต่

เป็นยอดฝีมือข้ันรวบรวมดวงดาว ย่างก้าวเยียซื่อแบบง่ายท่ีช่วยให้เขา

เอาตวัรอดมาหลายครัง้ในอดตีไม่มปีระโยชน์อกีต่อไป เมือ่เทียบความเรว็ 

ที่เพ่ิมข้ึนจากวิชาน้ีกับความเร็วของเขาในตอนน้ีแล้ว ความแตกต่าง 

มีเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน เช่นเดียวกับวิชาธรรมดาอย่างเพลงกระบี่ 

ร้อยบุปผาและเพลงกระบี่เจ็ดดาราตงหลินอาจมีประโยชน์เมื่อพบกับ

ศัตรูระดับเดียวกัน แต่ไม่ใช่กับการต่อสู ้ในคืนนี้  วิชาเช่นนี้ล ้วน 

ไร้ประโยชน์ ไม่อาจเอามานับรวมได้

เขาสงบใจและครองจิตให้แจ่มใส ลบวิชากระบี่และวิชาเต๋าที่มี

มากมายทว่าไร้ความหมายเหล่านั้น เหลือไว้เพียงวิชาท่ีทรงพลังที่สุด 

เฉียบคมท่ีสุด แข็งแกร่งที่สุดในห้วงแห่งจิต เพลงกระบี่ลมฝนจงซาน 

เพลงกระบี่สัตย์จริงของศาสนาหลวง พลองพลิกขุนเขา กระบี่พลิ้วแสง 

เพลงกระบ่ีสามกระบวนท่าแห่งเว่ินสุย่ เพลงกระบีเ่ผานภา หมดัทลายทพั... 

และสามเพลงกระบี่ที่ซูหลีสอน

เพลงกระบี่เพลิงผลาญ เพลงกระบี่รอบรู้ เพลงกระบี่โง่งม
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เหล่านี้คือวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของเฉินฉางเซิง

ยอดฝีมอืในมรรคากระบีอ่ย่างแท้จรงิบางทอีาจไม่มเีพลงกระบีช่ัน้สงู 

หรือชั้นต�่า มีเพียงระดับพลังมากหรือน้อยของเพลงกระบี่

เพลงกระบี่ที่เฉินฉางเซิงช�านาญที่สุดล้วนเป็นเพลงกระบี่ท่ีมีพลัง

มากท้ังสิน้ โดยเฉพาะเพลงกระบีท้ั่งสามท่ีซหูลสีอนให้ ไม่ว่าสถานการณ์

จะพลิกเปลี่ยนไปอย่างไร แต่พลังของเพลงกระบี่ท้ังสามกระบวนท่านี้

ล้วนยิ่งใหญ่ที่สุด

เพลงกระบีท่ี่มพีลงัมากหรอืเคลด็วชิาขนาดใหญ่ล้วนแต่ส้ินเปลอืง

ปราณแท้และพลงัจติอย่างมาก แต่พลงัจติของเฉินฉางเซงิน้ันมัน่คงและ

แข็งแกร่งอย่างย่ิง อีกทัง้ยังมปีราณแท้ปรมิาณมหาศาล ทว่าเขามปัีญหา

เรือ่งการดงึปราณแท้มาใช้จงึไม่อาจต่อสูไ้ด้นานนัก ในการต่อสู้มากมาย

ที่ผ่านมา เขาจึงพยายามช่วงชิงชัยชนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ยกเว้น

เพียงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในการสอบใหญ่และการต่อสู้อันโกลาหล 

ในเมอืงสวินหยางทีบ่บีบงัคับให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์อนัยากล�าบาก

ซึ่งต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยความขมขื่นอย่างย่ิง มีหลายครั้งท่ีเขามีโอกาส 

พ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของคู่ต่อสู้

คืนนี้เขาบาดเจ็บหนัก ทั้งยังฝืนโคจรปราณแท้เช่นน้ี จึงไม่อยาก

ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอีก เขาจ�าต้องชนะในการโจมตีครั้งเดียว

เขาลืมตามองไปยังดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้าราตรี 

เริ่มคิดค�านวณและอนุมาน

คนผู้นั้นไม่ได้เกิดมาอนาถา มารดาผู้ให้ก�าเนิดเป็นอนุภรรยาของ

อดตีขุนนางผูช่้วยในกรมพิธีการ วัยเดก็ไร้ซึง่ประสบการณ์ท่ีเจบ็ปวดเกินทน  

ไม่เคยขาดแคลนอาหารหรือเสื้อผ้าหรือถูกภรรยาเอกกล่ันแกล้ง แม้ว่า

การสอบขุนนางของเขาจะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็ 

ไม่ถือว่าเป็นส�าคัญอันใด นิสัยของคนผู้นั้นโหดเหี้ยมไร้ปรานีอย่างที่สุด  
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ระดบัพลงักน่็าเกรงขามย่ิงนกั ดวงจติของเขาแขง็แกร่งเป็นพิเศษ ราวกับ

ก่อตัวจากโทสะของผู้คนนับล้านและความทุกข์ทรมานอันไร้ขอบเขต  

เฉนิฉางเซงิเคยได้ประสบมาด้วยตวัเอง จงึยืนยันว่านัน่เป็นส่ิงท่ีคนท่ัวไป

ไม่อาจต้านทานได้...

เรื่องราวข่าวสารจ�านวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในห้วงแห่งจิต  

เป็นเฉกเช่นดาวบนท้องฟ้า มีมากมายเกินคณนา ดูคล้ายเกาะกลุ่มกัน

มั่วๆ จนเป็นไปไม่ได้ท่ีจะวิเคราะห์หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่กระนั้น

ดวงดาวเหล่านี้ก็เชื่อมโยงกัน เส้นที่มองไม่เห็นลากจากดาวดวงหนึ่งไป 

อกีดวงหน่ึง ก่อตัวเป็นแผนทีด่วงดาว และภายในนัน้ก็จะพบความหมาย 

ที่ซ่อนอยู่

หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง เขาก็ลุกขึ้นและเดินออกจาก

โรงเตี๊ยมสวนหลี่จื่อ

กระบีไ่ร้ราคียังคงน่ิงสงบอยู่ในซ่อนคม แต่เขาก็ได้ชกักระบีอ่อกมา

แล้ว

รถม้าไม้ไผ่เคลื่อนไปตามถนนหลวงสู่แดนใต้ แพะด�าที่ลากรถนั้น

ย่อมไม่รู้ว่าเกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงขึ้นในจิงตู มันเพียงแค่ใช้เวลาอยู่

ในพระราชวังต้าโจวนานเกินไปจงึอยากออกมาเดนิเล่นเท่าน้ัน ไม่มสีิง่ใด 

แปลกใหม่บนต้นไม้ฤดูสารทริมถนน แต่แพะด�าพบว่าความสดชื่นจาก 

หยาดน�้าค้างบนยอดหญ้าน้ันน่าสนใจทีเดียว มันเดินไปหยุดไปเช่นนี้ 

ประหน่ึงว่าไม่ได้เคลื่อนท่ีเร็วเท่าไรนัก แต่ในเวลาหน่ึงถ้วยชา* รถคันนี ้

ก็เดินทางจากวังหลวงมาถึงเขาเสียวซาน ด้วยความเร็วเท่าน้ีบางท ี

พวกเขาอาจไปถึงยอดเขาเซิ่งหนี่ว์หลังเที่ยงวันถัดไป

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิเคลื่อนสายตาจากเขาเสียวซานไปทาง 

* หนึ่งถ้วยชา ใช้เปรียบถึงช่วงเวลาที่ส้ันมาก บางต�าราเทียบว่าประมาณ 10-15 นาที
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ตะวันออก จนถึงที่ราบท่ีเทือกเขาสิ้นสุดลงผืนนั้น ใจกลางท่ีราบเป็น 

เมืองใหญ่ ก�าแพงเมืองท้ังสูงทั้งหนา เป็นภาพเมืองท่ีย่ิงใหญ่กว่าจิงตู  

นั่นคือเมืองหลวงในนามของใต้หล้า ลั่วหยาง

ย่านฉางเล่อในเมอืงลัว่หยางอยู่ในท�าเลทีด่ทีีสุ่ดของเมอืง มจีวนอ๋อง 

ใหญ่โตท่ีหรูหราหาใดเปรียบ เซียงอ๋อง ไท่อ๋อง...ผู้คนมากมายที่เป็น 

บุตรในนามของนาง และยังมีหลานอีกหลายคนที่ก�าลังโอบกอดนางร�า  

ปล่อยตัวตามแต่ใจปรารถนา นางไม่รู้ว่าพวกเขาจงใจท�าให้นางเห็น 

หรือให้ข้ารับใช้เหล่านั้นดูหรือไม่ แต่นางไม่ได้สนใจถึงเพียงนั้น

นางถอนสายตากลับมาที่จิงตู เห็นชายชราก�าลังรดน�้าต้นไม ้

ในต�าหนักหลีกง เห็นญาติของนางที่อยู่ในเรือนใหญ่ เห็นเทียนในสวน 

เสี่ยวจว๋ีท่ียังไม่ดับไป เห็นหิมะใต้สะพานเป่ยซิน เห็นต้นไห่ถังในตรอก

กองทัพเหนือซือเจิ้ง และเห็นเด็กหนุ่มกางร่มเดินไปยังทิศทางนั้น

นางยืนอยู่บนหอกานลู่ ทั่วทั้งโลกอยู่ใต้เท้าของนาง แต่ในสายตา

ของนาง มีเพียงคนผู้นั้นที่นางมองไม่เห็น

สิบกว่าปีก่อน นางเชื่อว่าคนผู้นั้นตายไปแล้ว กลับไม่คาดคิดว่า 

อกีฝ่ายจะยังมชีวิีตอยู่ จากวนัท่ีนางยืนยันเรือ่งน้ี รอยร้าวก็เกิดขึน้ระหว่าง

นางกับใต้เท้าสังฆราช นอกจากนางกับใต้เท้าสังฆราชก็ไม่มีใครในโลก

รับรู้เรื่องน้ี ลมฝนในจิงตูยังคงอยู่ในการควบคุมอย่างท่ีเป็นมาตลอด 

สิบกว่าปี แต่สุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆ ย่อมไม่อาจคงเดิมได้ตลอดไป

นางเข้าใจดว่ีาคนผูน้ั้นส่งเฉนิฉางเซงิมาท่ีจงิตเูพ่ือเปิดเผยความลับน้ี  

เพ่ือให้นางกับใต้เท้าสงัฆราชระแวงซึง่กันและกัน ซึง่นางกไ็ด้แต่ยอมรบั

เพราะเวลาไม่อาจย้อนกลับ ถึงอย่างไรเหตุการณ์น้ันก็ได้เกิดข้ึนใน 

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงแล้ว และใต้เท้าสังฆราชก็ไม่อาจเชื่อว่านาง 

จะไม่มีข้อคิดเห็นใดเกี่ยวกับเรื่องนี้

นับจากการพบกันครั้งแรกที่สวนไป่เฉ่า นางก็ไม่เคยชอบคนผู้นั้น 
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ถึงขนาดรังเกียจและไม่ให้ความส�าคัญใดๆ ต่อเขา จนเมื่อนางรู้ว่าเขา 

ไม่เพียงเป็นซางสิงโจวแต่ยังเป็นนักพรตจี้อีกด้วย นางก็เร่ิมเผชิญหน้า

กับเขาโดยตรง เรื่องที่นางไม่เข้าใจในตอนนั้นในที่สุดก็ได้รับค�าตอบ 

นามซางสิงโจวนั้นเป็นตัวแทนของศาสนาหลวง เป็นตัวแทนของ

เหล่าศัตรูที่ต่อต้านนาง

นามนักพรตจี้เป็นตัวแทนเจตจ�านงของจักรพรรดิไท่จง เป็นความ

ปรารถนาที่ยังไม่บรรลุผลของเขา

นี่จึงเป็นสิ่งที่ท�าให้นางรู้สึกระแวดระวังอย่างแท้จริง
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ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา นางเห็นวีรบุรุษและผู้ย่ิงใหญ่มากมาย  

บ้างเป่ียมไปด้วยความกล้าหาญมุง่มัน่ บ้างสภุาพเรยีบร้อยมารยาทงดงาม  

บ้างห่วงใยใต้หล้าเวทนาคน นางพบเจอผู้มีพรสวรรค์และยอดฝีมือ 

นับไม่ถ้วนที่สนใจแต่ตนเองหรือวางตัวอยู่เหนือโลก ไม่ก็เสพสุขกับชีวิต

พร้อมครอบครัว ในหมู่คนเหล่าน้ันมีเพียงชายคนน้ันที่ท�าให้นางรู้สึก

หวาดกลัว แม้ว่านางจะสามารถไล่ตามระดับฝีมือของเขาได้ แม้กระทั่ง

แสดงความดถููกดแูคลนหรอืเหยียดหยามยามพูดถึงเขา ทว่านางจ�าต้อง

ยอมรับว่ากระท่ังทุกวันนี้ ชื่อของชายผู้น้ันก็ยังท�าให้นางรู้สึกครั่นคร้าม

อยู่บ้าง

บางทอีาจเป็นเพราะยามทีน่างได้พบเขาครัง้แรก นางยังเป็นเดก็สาว 

น่ารักสดใสผู้ไม่รู้เรื่องราวทางโลก ในขณะที่เขาเป็นยอดฝีมือผู้นั่งอยู ่

บนจุดสูงสุด เป็นบุตรแห่งสวรรค์ซึ่งถูกก�าหนดให้ได้รับการจารึกไว้ใน

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยังมีชีวิตว่าเป็นยอดจักรพรรดิเหนือยุคสมัยทั้งปวง

"จักรพรรดิไท่จง เจ้าตายไปหลายปีแล้ว ยังไม่ยอมอยู่อย่างสงบ 

อีกหรือ"

ตอนท่ี 114

เผชิญหน้าความตายเพ่ือมีชีวิตอยู่ (ตอนปลาย)
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นางเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงดาว มองไปยังต�าแหน่งซึ่งเมื่อ 

หลายปีก่อนเคยมดีวงดาวทีส่่องสว่างมากทีส่ดุดวงนัน้ หลงัจากเงยีบงนั

ไประยะหนึ่งนางก็ขมวดคิ้ว

ค�่าคืนต้นฤดูสารทน้ีเหมือนจะยืดยาวออกไป ท�าให้ผู ้คนรู ้สึก 

หวนคิดถึงสหายเก่าขึ้นมาอย่างง่ายดาย

ในยามที่จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิคิดถึงเรื่องจักรพรรดิไท่จง โจวทง 

ก็คิดถึงอดีตเจ้าส�านักศึกษาศาสนาหลวง

โจวทงเป็นคนเลวบรสิทุธ์ิ ชืน่ชอบความเจบ็ปวดของศตัรหูรอืแม้แต่

มิตรสหาย แม้ว่านอกจากเซวียสิ่งชวนแล้วเขาก็ไม่มีใครที่เรียกได้ว่า 

เป็นสหายอีกก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนวิกลจริตหรือสมอง

ผิดปกติ ในทางกลับกัน สมองของเขาปลอดโปร่งและคิดได้อย่างมี

เหตุผลกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ สิ่งนี้ต่างหากเป็นความชั่วร้ายอย่าง

แท้จริง

เพ่ือท่ีจะรักษาชีวิตอันงดงามเช่นน้ีของตนต่อไป เขาจ�าเป็นต้อง

รกัษาสถานะของตวัเองเอาไว้ ต้องแน่ใจได้ว่าไม่มอีะไรมาสัน่คลอนบลัลงัก์ 

ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ได้

ในตอนน้ีคนที่มีแนวโน้มจะสั่นคลอนบัลลังก์ของจักรพรรดินี

ศักดิ์สิทธิ์ได้มากที่สุดก็คือเฉินฉางเซิง

บางทีเขาอาจตายในอีกไม่ก่ีวัน แต่โจวทงก็ไม่อาจเสี่ยงรออยู ่

เฉยๆ ได้

น่ีเป็นปัญหาที่ซางสิงโจว เชื้อพระวงศ์ และผู้มีอ�านาจย่ิงใหญ่

จ�านวนนับไม่ถ้วนสร้างขึ้น เขารู้สึกว่าตนพบทางออกของปัญหาน้ีแล้ว 

แต่เขาต้องหาตัวปัญหาให้เจอเสียก่อน

ขณะทีค่รุน่คดิวิธีจดัการปัญหานี ้เขาก็ย่ิงนบัถือซางสงิโจวมากขึน้



Mao Ni 37

เรื่อยๆ จนถึงขั้นย�าเกรงในท้ายที่สุด

โลกน้ีคือโลกของผู้แข็งแกร่ง คนผู้หนึ่งสามารถควบคุมลมฝน  

ผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งสามารถสั่นสะเทือนทั่วทั้งโลก

ซางสงิโจวน้ันคูค่วรกับค�าว่าผูแ้ขง็แกร่งอย่างทีสุ่ด เป็นยอดปรมาจารย์ 

ของศาสนาหลวง แม้ว่าชื่อเสียงจะไม่มากนักและไม่เคยถูกจัดอันดับ 

อยู่ในลมฝนแปดทิศ กระนั้นทุกคนก็รู ้ดีว่าเขาได้ก้าวเข้าสู ่เขตแดน 

เทพศักดิส์ทิธ์ิแล้วอย่างแน่นอน อกีท้ังการฝึกบ�าเพ็ญเพียรของเขาก็ลกึล�า้

ยากหย่ังถึง แต่สาเหตุแท้จริงท่ีโจวทงเคารพย�าเกรงซางสิงโจวก็คือ

แผนการอันล�้าลึกและความคิดอันกว้างไกล

ในวัดเก่านอกเมืองซีหนิง เขาเลี้ยงดูเฉินฉางเซิงมานานสิบสี่ป ี

โดยไม่สอนอะไรให้เลย จากนั้นก็ส่งเขามายังจิงตูและเขียนจดหมายถึง

ใต้เท้าสังฆราช

ซางสงิโจวยังมชีวิีตอยู่ นีค่อืความเมตตาท่ีใต้เท้าสงัฆราชมต่ีอเขา

ในปีนั้น ทว่าตอนน้ีได้กลายเป็นอาวุธของเขาแล้ว ความสัมพันธ ์

ระหว่างผู้สืบทอดศาสนาหลวงทั้งสองก็ย่อมกลายเป็นอาวุธด้วยเช่นกัน 

เหมยหลี่ซา ตัวแทนของกลุ่มอ�านาจเก่าในศาสนาหลวง ชายชราที่หวัง

สุดใจว่าเชื้อพระวงศ์เฉินจะกลับคืนสู่บัลลังก์ก็อาจจะรู้ตัวตนที่แท้จริง 

ของเฉินฉางเซิงมานานแล้ว ท�าให้เขาเร่งรีบถึงเพียงนั้น ทุ่มเทมากมาย 

เพ่ือช่วยเหลอืเฉนิฉางเซงิให้เติบโตเรว็ข้ึน จนสามารถกลายเป็นผู้สืบทอด

ศาสนาหลวงได้ในเวลาเพียงสองปี ด้วยวิธีนี้หากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ

ลงมือสังหารเฉินฉางเซิง ศาสนาหลวงย่อมต้องปกป้องเขา พันธมิตรที ่

ไม่ได้เหนียวแน่นมัน่คงก็จะพังทลายลงเป็นธรรมดา จกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิ

จะเสียผู้สนับสนุนที่ส�าคัญที่สุด และเชื้อพระวงศ์เฉินก็จะได้กลับคืนสู่

บัลลังก์!

แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างการส่งเฉินฉางเซิงมาจิงตูก็สามารถท�าลาย
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ความสงบของราชวงศ์ต้าโจวที่ด�ารงมานานเกือบยี่สิบปีได้!

ทกุคนพูดว่าผูศ้กัดิส์ทิธ์ิเห็นโลกเป็นหมากกระดาน และเดนิหมากกัน 

อย่างไม่คิดเสียดาย แต่ซางสิงโจวผู้นี้ถึงกลับกล้าใช้ผู้ศักด์ิสิทธ์ิเป็น 

ตวัหมาก ใช้การสบืทอดศาสนาหลวงเป็นกลอบุาย ทัง้อารมณ์ ประสบการณ์  

จิตใจ ต่างก็ถูกเลือกข้ึนมาใช้ตามใจชอบและสุ่มทิ้งไปอย่างไม่ไยดี  

เจ้าเล่ห์เพทุบายเกินมนุษย์มนา!

แน่นอนว่าน่ีเป็นสิ่งที่โจวทงวิเคราะห์ออกมา เพราะเขาก็เป็นคน

เจ้าเล่ห์เช่นเดียวกัน

ย่ิงเขานบัถือซางสงิโจวมากเพียงไร ก็ยิง่เตม็ไปด้วยความเสยีดาย 

เสียดายที่เขาไม่ได้สังหารเฉินฉางเซิงก่อนหน้านี้

"ที่ข้าต้องการไม่ใช่วิธีการแต่เป็นผลลัพธ์"

โจวทงยืนบนแท่นหิน มองไปยังผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีค่กุเข่าอยู่ในลาน  

ก่อนกล่าวด้วยรอยย้ิม "ข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะมีความคิดเห็นเช่นใด  

ข้าแค่ต้องการเห็นเขาตาย"

เขาไม่ใช่พวกสติวิปลาส ในยามที่สังหารหรือทรมานเหล่าขุนนาง 

เขาไม่แสร้งท�าเป็นสภุาพอ่อนโยนหรอืส่งย้ิมเอยีงอายออกมา เมือ่เขาย้ิม

ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเรื่องต่างๆ เป็นไปในแบบท่ีท�าให้เขาพูดไม่ออก 

พูดไม่ออกจนท�าได้เพียงยิ้มขมขื่นดังเช่นในตอนนี้

"เขาเป็นมนษุย์คนหนึง่ เป็นคนมชีือ่เสยีงผูห้น่ึง ยิง่ไปกว่าน้ันยังเป็น

คนป่วยคนหนึ่ง แต่กลายเป็นว่าพวกเจ้าหาเขาไม่พบอย่างนั้นหรือ"

โจวทงมองไปยังผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้านล่าง ไม่ได้กล่าวสิง่ท่ีคดิออกไป 

ทั้งหมด

มีเพียงเขาที่รู้ว่าเฉินฉางเซิงก�าลังจะตาย

ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะมีชื่อเสียง ป่วย หรือว่าใกล้ตาย เมื่อคิดดูแล้วก็ 

ล้วนเป็นคนที่สามารถหาพบได้อย่างง่ายดาย
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กองช�าระความนั้นมีสายลับหลายพันคน สายข่าวนับไม่ถ้วน แต่

พวกเขาก็ยังหาคนผู้นั้นไม่พบแม้ว่าจะใช้เวลาไปแล้วครึ่งค่อนคืน

โจวทงอดยิ้มให้กับผลลัพธ์เช่นนี้ไม่ได้

ครัน้เหน็รอยย้ิมบนหน้าของใต้เท้า ก็ไม่มเีจ้าหน้าทีก่องช�าระความ

คนใดในทีแ่ห่งน้ีจะรูส้กึผ่อนคลาย ไม่มใีครกล้าย้ิมไปกับเขาด้วย ใบหน้า

เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันซดีขาว หมวกสดี�าบนหวัไม่อาจบดบงัแสงดาวท่ีสาดส่อง 

ลงมาจากฟากฟ้า ท�าให้สีหน้าของพวกเขาดูหดหู่อย่างยิ่ง

โจวทงหันไปหาเจ้าหน้าท่ีซึ่งคุกเข่าอยู่ด้านหน้า รอยย้ิมหายไป 

ในยามทีก่ลา่วอย่างสขุมุ "ราชส�านกัจา่ยเงนิเดือนให้เจา้สงูทีส่ดุ ข้าย่อม 

คาดหวังจากเจ้าสูงที่สุด"

เจ้าหน้าท่ีคนนีเ้ป็นเจ้าหน้าทีร่ะดับสงูของกองช�าระความ ท�าหน้าท่ี

ด้านข่าวกรอง ปกติแล้วเขาสามารถเข้าถึงกรมกองต่างๆ รวมไปถึง

ศาสนาหลวงได้อย่างไร้ข้อจ�ากัด เขาได้รับความเคารพไม่ใช่น้อย ทว่า

ตอนนีเ้มือ่ถูกผูบ้งัคบับญัชากล่าวถึงอย่างเฉยเมย เขากต้็องตวัสัน่งันงก

อย่างเสียมิได้

เมือ่คาดหวังเอาไว้สงู ความผดิหวังก็ย่อมสงูเป็นธรรมดา เขารูว่้าเขา 

ต้องท�าอะไรสกัอย่าง ไม่เช่นนัน้ใต้เท้าโจวทงย่อมต้องใช้วิธีการบางอย่าง

ที่ท�าให้เขาไม่อาจลืมเลือนความล้มเหลวในคืนนี้ไปได้ตลอดกาล

มีเสียงดังขึ้น เป็นเสียงหักนิ้วมือ!

เขากลัน้ใจหกันิว้ก้อยข้างซ้ายของตนเอง ดเูจบ็ปวดอย่างเห็นได้ชดั  

ใบหน้าซีดขาวยิ่งกว่าเดิม น�้าเสียงก็สั่นขณะกล่าว

"ผูน้้อยไร้ความสามารถ ขอเวลาใต้เท้าอกีครึง่ชัว่ยาม ผู้น้อยต้องหา

คนผู้นั้นพบอย่างแน่นอน!"

โจวทงมองไปยังเจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยสีหน้าไร้ความเปลี่ยนแปลง 

แต่เฉงิจว้ินท่ียืนอยู่ด้านข้างขมวดคิว้ ในสายตาของเขาการหักนิว้ก้อยนัน้ 
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ไม่ได้พิสูจน์ความมุ่งมั่นเลยแม้แต่น้อย หากเป็นทหารม้าชุดแดงใต้การ

ควบคุมของเขา เขาต้องสั่งให้อีกฝ่ายตัดแขนตัวเองอย่างแน่นอน

ในสายตาของเฉิงจวิ้น ใต้เท้าโจวทงนั้นมีเมตตาเกินไปที่พอใจกับ

การหักนิ้วเพียงนิ้วเดียว แต่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ในที่แห่งน้ี นี่เป็น 

ค�าเตือนที่ชัดเจนและน่ากลัวอย่างย่ิง พวกเจ้าหน้าที่แยกย้ายออกไป  

น�าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนกระจายไปทั่วจิงตูในความมืด เร่ิมค้นหา 

อย่างเร่งรีบและร้อนรนกว่าเดิม

"ใช้เวลาครึ่งค่อนคืนแต่ยังไม่ได้เบาะแสสักอย่าง แสดงว่าเขามี

ความสามารถในการปิดบงัร่องรอย อย่างไรเสยีก็เป็นถึงว่าท่ีสงัฆราชนีน่ะ"  

เฉิงจว้ินเดินตามโจวทงเข้าไปในห้อง รินน�้าชาให้อีกฝ่ายอย่างเคารพ

นบนอบหนึง่ถ้วย ก่อนลดเสยีงถาม "ค้นหาท่ีทีเ่ขาต้องการจะไปหลงัจาก

ออกจากส�านักศึกษาศาสนาหลวง แล้ววางกับดักเอาไว้ล่วงหน้า แทนที่

จะสุ่มค้นหาอย่างไร้จุดหมายไม่ดีกว่าหรือ"

ในลานขนาดเลก็ของตรอกกองทัพเหนอืซอืเจิง้แห่งนีม้ใีบชาล�า้ค่า

อยู่นับไม่ถ้วน แต่โจวทงดื่มเพียงต้าหงเผาจากแดนใต้เท่านั้น

ในตอนน้ีชาทีอ่ยู่ในกาก็คือต้าหงเผา ด้วยว่ายังแช่ใบชาไม่นานพอ 

น�้าชาที่รินออกมาจึงมีสีอ่อน

โจวทงมองดูชาสีอ่อนในถ้วยพลางกล่าว "หากเดาได้ว่าเขาจะไป 

ที่ใด ต�าหนักหลีกงคงไม่ร้อนรนเช่นนี้"

เฉงิจวิน้เผยรอยย้ิมชัว่ร้ายออกมา "เช่นน้ันเราก็บบีให้เขาปรากฏตวั"

สายตาโจวทงยังจบัจ้องท่ีถ้วยชาราวกบัว่าหากจ้องมองนานพอจะ

ท�าให้น�้าชาสีเข้มขึ้นได้

ได้ยินค�าแนะน�าของเฉิงจว้ิน สีหน้าเขาก็มิได้เปล่ียนไป เพียง 

ส่งเสียงตอบรับอย่างแผ่วเบา จากนั้นก็ถาม "บีบบังคับอย่างไร"

ในฐานะที่เป็นผู้ที่โหดเห้ียมท่ีสุดในแปดพยัคฆ์ วิธีของเฉิงจว้ินจึง
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เรียบง่ายป่าเถื่อนเสมอ

"ต่อให้เขาอยากอยู่ห่างจากลมฝนในจงิตูแต่ก็ยังมคีนท่ีเขาห่วงใย" 

เฉิงจวิ้นกัดฟันขณะกล่าว "เราไปจับพวกศิษย์ส�านักศึกษาศาสนาหลวง

มาสกัสองสามคน จบัพ่อค้าเร่ในตรอกไป่ฮวา แล้วก็ตดัมอืตดัเท้าโยนไป

บนถนนจูเชวี่ย ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะไม่สนใจ"

โจวทงพลันยิ้มออกมาราวกับว่าชาในถ้วยสีเข้มขึ้นมาจริงๆ

ต้าหงเผาที่สีเข้มและมีกลิ่นหอมนั้นดูราวกับโลหิต

ความโหดเหี้ยมชั่วร้ายใช่ว่าจะไร้ผลท่ีดี โจวทงจ้องมองออกไป 

ด้านนอก ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเคลื่อนไหวอยู่ในความมืด เชื่อว่า 

ในไม่ช้าความคิดอันบ้าคลั่งนี้จะกระจายไปท่ัวจิงตูและไปถึงหูของ 

เฉินฉางเซิงจนได้

"เจ้าไม่คิดหรือว่าน่ีจะเป็นการประกาศสงครามกับต�าหนักหลีกง 

ย้อนกลับไปตอนที่เฉินฉางเซิงมาที่ น่ีเพ่ือขอคนคืน องครักษ์แห่ง 

ศาสนาหลวงก็มาล้อมจวนของข้าเอาไว้" โจวทงย้ิมและถามเฉิงจว้ิน  

รอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยความหมายอันลึกล�้า

เฉิงจวิ้นรู้ว่าโจวทงอยากรู้ว่าเขามุ่งมั่นเพียงใด

เขารู้อย่างชัดเจนว่าตนเองก็เป็นเหมือนโจวทง หากจักรพรรดินี

ศักดิ์สิทธิ์สิ้นอ�านาจ สิ่งที่รอเขาอยู่ก็มีเพียงความตายเท่านั้น

ดังนั้นเขาจึงมายังตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้งด้วยตัวเองในคืนนี้  

ทิง้ความระมดัระวังตามปกตไิป ส่งมอบทหารม้าชดุแดงไว้ใต้การควบคมุ

ของเจ้าหน้าที่กองช�าระความ

เขามองกลับไปที่โจวทง รักษาท่าทีอ่อนน้อมเอาไว้แต่พูดด้วย 

น�า้เสยีงกล้าหาญ "เมือ่ท้ังสองฝ่ายไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ เราก็ไม่อาจปล่อย

ให้อีกฝ่ายก้าวล�้าเข้ามาได้แม้แต่เพียงก้าวเดียว!"
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ไม่มีใครคาดคิดว่าในตอนน้ีเฉินฉางเซิงได้กลับมายังส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงแล้ว หากจะพูดให้ชัดเจนก็คือกลับมาท่ีถนนด้านนอก 

ส�านักศึกษาศาสนาหลวง

เขาไม่ล่วงรู้เลยว่าที่กองช�าระความนั้นเพ่ิงจะตัดสินใจใช้วิธีอัน 

โหดเหี้ยม

เขามายังตรอกไป่ฮวาไม่ใช่เพ่ือปกป้องศิษย์ส�านกัศกึษาศาสนาหลวง 

และพ่อค้าเร่ในบรเิวณนีจ้ากวิธีอันบ้าระห�า่ของโจวทง แต่เพราะเขามธุีระ

ต้องท�า

เขายืนอยู่ในเงามดืของตรอกไป่ฮวา มองดูเงาร่างท่ีปรากฏขึน้และ

หายไปของคนจากราชส�านักและต�าหนักหลีกง ก่อนจะมองไปยังรถม้า

ที่อยู่ตรงหัวถนนคันนั้น

ฤดสูารทปีทีแ่ล้วสกุลเทยีนไห่และกลุม่อ�านาจใหม่ของศาสนาหลวง 

ต้องการข่มขูส่�านกัศกึษาศาสนาหลวง จงึได้ใช้การประลองระหว่างส�านกั

ส่งยอดฝีมือมากมายมาท้าประลอง เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ในตอนนั้น

เขาก็สังเกตเห็นรถม้าที่หัวถนน

ในทุกการประลองรถม้าคันนี้จะปรากฏขึ้นทุกครั้ง

รถม้าคันน้ีไม่เคยมีเจตนาปกปิดตัวตนของมัน ทุกคนจึงรู้ว่ามัน 

มาจากกองช�าระความ

แค่รูน้ั้นไม่เพียงพอ เจ๋อซิว่จงึตรวจสอบรถม้าคันน้ันเป็นพิเศษ และ

ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาตอนนี้

ตรอกกองทพัเหนอืซอืเจิง้ไม่ได้คบัแคบเลยแม้แต่น้อย อันท่ีจรงิแล้ว 

เป็นถนนตรงและยาว รถม้าสองคันสามารถแล่นเคียงกันไปได้ ทีท่�าการ 

กองช�าระความก็ใหญ่โตมาก นอกเหนอืจากคุกอนัน่าสะพรงึกลวัแล้วก็ยังมี

ส่ิงก่อสร้างนับไม่ถ้วน ลานที่มีดอกไห่ถังเบ่งบานอันโด่งดังน้ันอยู่ใน 
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ส่วนลึกท่ีสุด จากส่วนนอกของที่ท�าการมาจนถึงที่แห่งนี้ต้องใช้เวลา 

นานมากและต้องผ่านจุดตรวจมากมายนับไม่ถ้วน

รถม้าที่กลับมาจากส�านักศึกษาศาสนาหลวงคันนั้นเคลื่อนเข้าสู่

ทีท่�าการโดยตรง แล่นไปตามถนนหินผ่านจดุตรวจต่างๆ สนัุขด�าสามหวั

ทีด่รุ้ายน่ากลวัไม่ได้แสดงความผดิปกติอะไร ในท่ีสดุรถม้าก็มาถึงด้านนอก 

ลานเรือน

นี่ก็ดึกมากแล้วแต่ผู้คนมากมายในจิงตูกลับไม่อาจนอนหลับได้  

ผู้ที่อยู่ในลานแห่งนี้ก็เช่นกัน

โจวทงและเฉิงจว้ินนั่งดื่มชาอยู่ แต่ด้วยสภาพอารมณ์ในตอนนี้ 

พวกเขาจะรบัรูร้สชาติทีแ่ท้จรงิของชาได้หรอืไม่น้ันนับเป็นปรศินาข้อหน่ึง

เมื่อได้ยินเสียงรายงานดังมาจากภายนอกลาน อารมณ์เฉิงจว้ิน 

ก็ดีขึ้นมาบ้าง

รถม้าคนัน้ีมาพร้อมกับสถานการณ์ล่าสดุจากบรเิวณรอบส�านักศกึษา 

ศาสนาหลวง เป็นข่าวที่เขาสนใจเป็นที่สุด

ประตูถูกผลักเปิดออก เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากน้ันก็หยุดลง คาดว่า

เจ้าหน้าที่หยุดเดินและยืนอยู่ภายในลาน

เฉิงจวิ้นหันไปยังลานและเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นก้มหน้าเล็กน้อย

เหมือนไม่มีเจตนาที่จะรายงานออกมา เขาจึงอดขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ได้

ในฐานะขุนนางคนส�าคัญของราชส�านัก เขามีชื่อเสียงท่ีย�่าแย่ 

อย่างมาก ทว่าความสามารถกลบัไม่น้อย เขาปกครองด้วยความเข้มงวด

อย่างที่สุด หากทหารม้าชุดแดงของเขารายงานภารกิจอย่างเกียจคร้าน

เช่นนี ้เขาคงโยนถ้วยชาทิง้และท�าให้เจ้าหน้าท่ีผูน้ั้นไม่อาจหลกีหนไีปได้

ทว่าที่นี่คือตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง ไม่ใช่อาณาเขตของเขา เขา

อาจดูหยาบกร้านและใจร้อน แต่ความจริงแล้วฉลาดอย่างย่ิง ย่อมไม่

ต�าหนผิูใ้ต้บงัคบับญัชาของโจวทงต่อหน้าโจวทง เช่นเดยีวกับเมือ่ครูท่ี่เขา 
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รูส้กึว่าเจ้าหน้าทีก่องช�าระความทีห่กันิว้ก้อยตนเองผู้นัน้ได้รับการลงโทษ

น้อยเกินไปแต่ก็ไม่พูดอะไร ดังนั้นเขาจึงรักษาท่าทีเอาไว้ในตอนนี้

แต่ชัว่ขณะต่อมา เขาก็พบว่าตนไม่อาจรกัษาท่าทีเอาไว้ได้อกีต่อไป

เพราะเจ้าหน้าที่ในลานเรือนได้เงยหน้าขึ้นมา

เป็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์มาก

เฉิงจวิ้นยืนขึ้นอย่างตื่นตระหนก

โจวทงหันกายไปทางลานเรือน ดวงตาหรี่ลง ความเย็นเยียบ 

แล่นปราดไปทั่วร่าง

เฉินฉางเซิง

ผู้ที่มาคือเฉินฉางเซิง

ทั่วท้ังจิงตูก�าลังค้นหาตัวเขา แต่ค้นหามาทั้งคืนก็ยังไม่มีใครพบ

ร่องรอยของอีกฝ่าย

มอืสงัหารจากกองช�าระความควานหาตวัเขาไปท่ัวทกุที ่แต่อกีฝ่าย

กลับมาปรากฏตัวที่ที่ท�าการกองช�าระความ!

เขาต้องการจะท�าอะไรกันแน่

โจวทงจ้องมองเดก็หนุม่อย่างเงยีบงนั ไม่กล่าวค�าขณะวางถ้วยชา

ลงช้าๆ

ชาต้าหงเผาในถ้วยนี้แช่นานเกินไป สีของน�้าชาจึงเข้มดุจโลหิต

เฉินฉางเซิงมองตอบเงียบๆ มือขวายกขึ้นจับด้ามกระบี่ท่ามกลาง

สายลมฤดูสารท

ในค�า่คืนทีเ่หมอืนจะยาวนานไร้สิน้สดุนี ้โจวทงได้ค้นหาตวัเฉินฉางเซงิ 

อย่างไม่ลดละ หวังจะสังหารเขา

กลบักลายเป็นว่าเฉนิฉางเซงิเองก็ค้นหาโจวทงหมายจะสังหารเขา

เช่นเดียวกัน
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