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ค�ำน�ำ

หลงัจากแยกย้ายกันไปคนละทางถึงสามปี ในท่ีสดุเฉนิฉางเซงิก็เริม่ได้พบ 

สหายที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่าง 'เจ๋อซิ่ว' กับ 'กวนเฟยไป๋' ทว่าสหายผู้มีชีวิตชีวา 

และคอยสร้างสีสันให้ทุกคนเสมออย่าง 'ถังซานสือลิ่ว' กลับถูกกักขังอย่าง 

เดียวดายอยู่ที่ศาลบรรพบุรุษของสกุลถังแห่งเวิ่นสุ่ย เฉินฉางเซิงจึงไม่รอช้า  

รีบเดินทางไปช่วยเหลือสหาย ทว่าภารกิจนี้ก็ไม่ง่ายเลยเมื่อค�านึงถึงว่าเขาต้อง

เผชิญหน้ากับสกุลถังท่ีบัดนี้ไม่ได้ให้การสนับสนุนถังซานสือล่ิวอีกแล้ว แต่เป็น

ท่านรองสกุลถังผู้อยู่ข้างเดียวกันกับซางสิงโจว

เฉินฉางเซิงจะช่วยเหลือสหายด้วยวิธีใด จะคืนอิสรภาพให้ถังซานสือล่ิว

และท�าสิ่งท่ีใครๆ ก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ได้ส�าเร็จอีกครั้งหรือไม่ ค�าตอบอยู่ในมือ

ทุกท่านแล้ว

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



"บางครั้งพ่อค้าก็ไม่อาจเป็นเพียงพ่อค้า"
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ภาคท่ี 6

ลมประจิมรุนแรง
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ราชันแห่งหลิงไห่หมอบค�านับเฉินฉางเซิงที่ยืนอยู่ใต้ต้นสาลี่แล้ว 

ก็ลุกขึ้นยืน

กระบวนการหมอบค�านับจนลุกขึ้นยืนเกิดขึ้นรวดเร็วยิ่งนัก

เขาลกุข้ึนไวกว่าทีเ่คยท�าตามปกต ิซึง่อาจเข้าใจได้ว่าเขาเคล่ือนไหว 

อย่างกระฉับกระเฉง และอาจเข้าใจได้ว่าเขากระท�าอย่างไม่ใส่ใจ

หลายคนโดยเฉพาะผู ้ย่ิงใหญ่ในต�าหนักหลีกงต่างรู ้ว ่าราชัน 

แห่งหลิงไห่ไม่เคยชอบสังฆราช ถึงกับเป็นปรปักษ์เล็กน้อยด้วยซ�้า

นักพรตไป๋สือกับอันหลินเห็นภาพนี้จากหางตาและไม่คิดว่า 

มันแปลก

ราชันแห่งหลิงไห่ยืนขึ้นแล้ว แต่นักพรตไป๋สือกับอันหลินยัง 

หมอบอยู่ ท�าให้ระดับความสูงระหว่างพวกเขาต่างกัน

คล้ายคลึงกับความต่างระหว่างต้นสาลี่กับเฉินฉางเซิง

สายลมเย็นพัดโชยเอาดอกไม้สีขาวนับไม่ถ้วนร่วงโปรยลงบน 

ตอนท่ี 1

ฝ่ามือฟาดหินโผล่*

* ฝ่ามอืฟาดหินโผล่ มาจากส�านวนน�า้ลดหินโผล่ หมายถึงความผิดความชัว่ร้ายทีป่กปิดไว้ปรากฏออกมา 

อย่างชัดเจน
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ศีรษะและไหล่ของเฉินฉางเซิง

มือขวาของราชันแห่งหลิงไห่ฟาดลงใส่ศีรษะของนักพรตไป๋สือ

ลมเย็นพัดโหยหวน ต้นไม้ส่ายไหว และดอกสาลี่ปลิวว่อน

สายลมนี้ถึงกับกระทบถึงตัวเมืองเว่ินสุ่ย ท�าให้สายน�้าปั่นป่วน  

พืชใต้น�้าเริ่มส่ายไปมาอย่างบ้าคลั่งราวกับงูนับไม่ถ้วน

การโจมตีของราชันแห่งหลิงไห่กะทันหันเกินไป ไม่มีใครมีเวลา 

พอจะตอบสนอง

อนัหลนิเห็นฝ่ามอืท่ีฟาดลงมาราวกับสายฟ้า นางตกใจและต้องการ 

หยุดเขา แต่ก็สายเกินไป

ทว่านักพรตไป๋สือดูเหมือนเตรียมตัวไว้แล้ว

เขายังอยู่ในท่าหมอบค�านับ แต่ฝ่ามือขวาของเขากลับยกสูงข้ึน

จากพื้น พลิกขึ้นราวกับจอกแหนบนผิวน�้าซึ่งถูกลมพัด

ฝ่ามือทั้งสองปะทะกันเหนือศีรษะนักพรตไป๋สือดังเพียะ

หินปูพื้นตรงหน้าต�าหนักสั่นสะเทือนและยุบลงไปหลายชุ่น!

สายลมแรงซดักระหน�า่ใส่ประตูเทพจนเกิดเสยีงแตกร้าว คล้ายว่า

สามารถพังทลายได้ทุกเมื่อ

ร่างของราชนัแห่งหลงิไห่ส่ายไหวเลก็น้อยและถอยหลังไปสองก้าว 

ลมปราณบรสิทุธ์ิแผ่ออกมาจากเสือ้คลมุ ฉกีกระชากอากาศเป็นรอยร้าว

นับไม่ถ้วน

นกัพรตไป๋สอืยืนขึน้ ใบหน้าแดงก�า่ราวกับมหียดเลอืดเลก็ๆ ผดุซมึ

ออกมาจากผิวหนัง

อนัหลนิตกตะลงึย่ิงกว่าเดมิ เพราะผลลพัธ์ของการปะทะฝ่ามอืนัน้

เหนือความคาดหมายของนางโดยสิ้นเชิง

ราชันแห่งหลิงไห่กับนักพรตไป๋สือมีระดับการบ�าเพ็ญเพียร 

ใกล้เคียงกัน ต่างก็อยู่ในขั้นรวบรวมดวงดาวระดับสูงสุดด้วยกันทั้งคู่
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ต่อให้นักพรตไป๋สือระวังตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ฝ่ามือนี้ของราชัน 

แห่งหลงิไห่ฟาดลงมาอย่างกะทันหนั ท้ังยังสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของโลก 

อย่างสมบูรณ์ เรียกได้ว่าเป็นการโจมตีท่ีรุนแรงท่ีสุดในชีวิตของราชัน 

แห่งหลิงไห่ แต่กลับไม่อาจท�าให้นักพรตไป๋สือบาดเจ็บสาหัส เพียง 

ได้เปรียบเล็กน้อยเท่านั้น เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

อนัหลนิสมัผสัได้ถึงลมปราณศักด์ิสทิธ์ิทีแ่ผ่ออกมาจากร่างนกัพรต

ไป๋สือ ใบหน้านางซีดเผือดเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้บางอย่าง

นักพรตไป๋สือไม่ได้เลือดไหล แต่เขารู้ว่าตนเองได้รับบาดเจ็บ 

ไม่น้อยจากการลอบโจมตีอันชั่วร้ายอย่างเต็มแรงของราชันแห่งหลิงไห่  

และเขาต้องจากไปในทันที

เขาเข้าใจผู้คนในที่นี้ดีและรู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะจากไปได้

ราชันแห่งหลิงไห่ต้องฟื้นฟูปราณแท้ อันหลินก็เพ่ิงมีสติรู้ตัวจึง 

ยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมสู ้ชายหนุม่ซึง่ท้ังร่างปกคลมุด้วยจติกระบีรุ่นแรง

ที่เพ่ิงเดินออกมาจากหอต�าหนักหลังผู้นั้นคงเป็นยอดฝีมือรุ่นเยาว์จาก 

หอกระบีเ่ขาหลซีาน แต่หอกระบีเ่ขาหลซีานไม่เชีย่วชาญการไล่ล่าสงัหาร 

ดังนั้นชายหนุ่มผู้นี้คงไม่อาจหยุดเขาได้

แม้กระท่ังคนผู้นั้น...นักพรตไป๋สือมองเฉินฉางเซิงท่ีอยู่ใต้ต้นสาล่ี 

อีกฝ่ายยังไม่ฟื้นตัวดี ดังนั้นต่อให้เฉินฉางเซิงใช้กระบี่ทั้งพันเล่มก็ตาม  

แต่จะหยุดเขาได้อย่างไร

นักพรตไป๋สือพ่นลมออกมา จากนั้นก็เริ่มใช้วิชาอันรวดเร็วว่องไว 

กลายเป็นควันเบาบางกลุ่มหนึ่งใต้ดวงอาทิตย์ฤดูเหมันต์ พุ่งออกจาก 

หอศาสนาไปอย่างรวดเร็ว

ในฐานะผู้ท่ีมีวิชาลึกลับท่ีสุดและรวดเร็วที่สุดในกลุ่มผู้ย่ิงใหญ ่

แห่งศาสนาหลวง การค�านวณของเขาถูกต้องแล้ว ตอนนี้ไม่มีใครในที่นี ้

หยุดเขาได้
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แต่มีอย่างหนึ่งท่ีเขาไม่รู ้ นั่นคือหลังออกจากกองบัญชาการ 

กองก�าลังซงซานมาถึงเมืองเว่ินสุ่ย ข้างกายของเฉินฉางเซิงยังมีคน 

อีกสองคน

ควันเบาบางกลุม่นัน้พุ่งผ่านหมูต้่นไม้ แต่ก็พบว่าไม่อาจออกไปได้ 

เพราะไม่ว่าเขาจะไปที่ใด เด็กสาวผู้หนึ่งจะปรากฏตัวตรงหน้าเขาเสมอ

นักพรตไป๋สือถูกบีบให้ปรากฏตัว ความตกใจท่วมท้นในดวงตา

ขณะเขามองไปยังเด็กสาวตรงหน้า

เดก็สาวผู้นีม้ใีบหน้าเยาว์วัยและแววตาท่ึมทือ่ ราวกับนางไม่สามารถ 

ครุ่นคิดสิ่งใดได้

แล้วนางรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะไปตรงท่ีใด เหตุใดนางถึงได้รวดเร็ว

เช่นนี้!

ทีท่�าให้เขาย่ิงกระวนกระวายขึน้อกีก็คือขณะบนิผ่านป่าก่อนหน้าน้ี  

เขารู้สึกว่ามีสายลมเย็นเยียบพัดผ่านด้านหลังล�าคอของเขา

เหมือนมีใครบางคนติดตามอยู่ด้านหลังของเขาตลอดเวลา...

เขารู้ว่าตนจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังทั้งหมดแล้ว

พลังปราณศักดิ์สิทธ์ิระเบิดออกจากชุดนักพรตของเขา ล�าแสง 

สีขาวบริสุทธิ์นับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากฝ่ามือ

สิง่นัน้คอืหินขาวท่ีกลมอย่างทีส่ดุก้อนหน่ึง ผูใ้ดเคยไปเยือนทะเลสาบ 

เทียนฉื่อบนเขาหานซานก็อาจจ�าได้ว่านั่นคือศิลาสวรรค์

รอบศลิาสวรรค์ก้อนนีฝั้งด้วยค่ายกลสดี�าทองอนัซบัซ้อนอย่างมาก 

ดูงดงามอย่างย่ิง คู่ควรแก่การเรียกว่าเป็นการผสานกันอย่างลงตัว

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

นี่คือสมบัติล�้าค่าชิ้นหนึ่งของศาสนาหลวง ศิลาดาวตก

เม่ือมองเหน็ภาพนี ้อนัหลนิก็ยืนยันได้ว่าการสันนิษฐานของตนน้ัน

ถูกต้อง นางจึงพลันโกรธเกรี้ยวขึ้นมา



20 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 16

ท่ีนักพรตไป๋สือยังคงรักษาก�าลังส่วนใหญ่เอาไว้ได้หลังจากรับ 

การลอบโจมตีเต็มก�าลังของราชันแห่งหลิงไห่ก็เพราะศิลาดาวตกในมือ

ก้อนนี้

ศิลาดาวตกก้อนนี้เป็นสมบัติของศาสนาหลวงในความดูแลของ

นักพรตไป๋สือ อันหลิน ราชันแห่งหลิงไห่ และผู้ย่ิงใหญ่คนอื่นต่างก็มี

สมบัติในการดูแลของตัวเอง

สมบัติที่ไม่ด้อยไปกว่าศัสตราศักดิ์สิทธ์ิเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ

ส�าคัญอย่างย่ิงของค่ายกลต�าหนักหลีกง มีความส�าคัญอย่างสูงต่อ

ศาสนาหลวง

หากไร้ค�าสั่งสังฆราชก็ไม่มีผู้ใดรวมถึงผู้ท่ีท�าหน้าที่ดูแลสมบัติ

อย่างผู้ยิ่งใหญ่แห่งศาสนาหลวงจะน�ามันออกจากต�าหนักหลีกงได้

นักพรตไป๋สือลอบน�าศิลาดาวตกออกมา ไม่ว่าจะมีเจตนาเช่นใด

ก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎของศาสนาหลวง!

อันหลินโบกมือขวา ส่งเข็มขัดออกไปพร้อมน�าดอกสาล่ีจ�านวน 

นับไม่ถ้วนล้อมนักพรตไป๋สือ

"เจ้าคิดว่าท�าเช่นนี้แล้วจะสามารถกักข้าไว้ได้หรือ!" นักพรตไป๋สือ

ตะโกนยามจ้องมองเด็กสาวตรงหน้า

อนัทีจ่รงิค�าถามนียั้งถามผูท่ี้ตามหลงัเขาราวกับภตูผ ีถามอนัหลนิ 

และยังถามเฉินฉางเซิงด้วย

ขณะเอ่ยถามเขาก็ขว้างศิลาดาวตกลงพื้น

อนัหลนิรูว่้าท่าไม่ดแีล้ว จงึพุ่งเข้าไปในป่าถึงแม้ว่าเขม็ขดัของนาง

จะยังก่อค่ายกลไม่เสร็จเรียบร้อยดี

ศิลาดาวตกหล่นกระทบพ้ืนโดยไม่ก่อให้เกิดเสียงแม้แต่นิด ไม่มี

ดอกไม้ใบไม้สั่นสะเทือนเลยแม้แต่น้อย

พลังเก่าแก่ที่คล้ายว่ามาจากโบราณกาลพลันก่อตัวขึ้น
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ทันใดนั้นสายลมก็พัดเข้าไปในศิลาดาวตก เช่นเดียวกับดอกไม้

ใบไม้บนพื้นดิน

ศิลาดาวตกราวกับกลายเป็นน�้าวนขนาดใหญ่กลืนกินทุกส่ิงที่มัน

สัมผัส แม้แต่กฎเกณฑ์ของโลกในบริเวณโดยรอบก็เริ่มบิดเบี้ยว

หลุมด�าลึกสุดหย่ังปรากฏขึ้นบนพ้ืน ดูแล้วมีรัศมีเพียงหนึ่งจั้ง  

แต่ก็เหมือนไร้ขอบเขตและไร้สิ้นสุด

ศลิาดาวตกลอยอยู่ตรงกลาง แผ่แสงอ่อนจางราวกับดวงดาวจรงิๆ 

สายลม ดอกไม้ และใบไม้จมเข้าไปข้างในอย่างต่อเนื่องและ 

หายไปอย่างไร้ร่องรอย

"หยุดเขา!" อันหลินรีบร้องบอก

สมแล้วที่ศิลาดาวตกเป็นสมบัติของศาสนาหลวงท่ีไม่ด้อยไปกว่า

ศัสตราศักด์ิสิทธ์ิ มันสามารถฉีกเปิดช่องว่าง เบิกเส้นทางไปสู่ที่ใดก็ 

มิอาจทราบได้

นักพรตไป๋สือมองนางอย่างเฉยชา

ศิลาดาวตกปล่อยพลังปราณท้ังหมดออกมาแล้ว ไม่ว่าเด็กสาว 

ตรงหน้าหรือผู้ที่ราวกับภูตผีด้านหลังก็ไม่อาจหยุดเขาได้

เขาเดินไปยังเส้นทางมืดมิดสายนั้น

หากไม่มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น เขาจะปรากฏตัวข้ึนบนทุ่งราบที่อยู่

ห่างออกไปหลายร้อยหลี่

ทว่า...สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

เห็นชัดๆ ว่าเท้าของเขาก้าวลงบนเส้นทางมืดมิดแล้ว แต่เหตุใด 

เขาถึงรู้สึกเหมือนย�่าลงไปบนโคลนได้

เหตุใดเขายังรู้สึกถึงดอกไม้ใบไม้ใต้ฝ่าเท้า
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นกัพรตไป๋สือมองไปรอบๆ อย่างตกใจเมือ่ตระหนกัว่าเขายังอยู่ใน

ป่าด้านนอกหอศาสนา

เด็กสาวตัวน้อยยังอยู่ตรงหน้าเขา พลังปราณเย็นเยียบยังจ่ออยู่

หลังคอเขา

เกิดอะไรขึ้น เห็นอยู่ชัดๆ ว่าศิลาดาวตกฉีกผ่าช่องว่าง แล้วเหตุใด

เขาถึงยังอยู่ที่เดิม

นักพรตไป๋สือมองลงไปที่เท้า ใบหน้าเผือดสีทันที

ศิลาดาวตกยังคงลอยอยู่ในช่องว่างสีด�ามืดมิด

แต่ช่องว่างมิดมืดสีด�านั้นก�าลังหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด

พลังศักดิ์สิทธ์ิซึ่งลอยขึ้นจากบางแห่งถาโถมเข้าใส่ช่องว่างมืดมิด

สีด�าอย่างต่อเนื่องราวกับคลื่น

การบดิเบีย้วทีศิ่ลาดาวตกมต่ีอกฎเกณฑ์ของโลกสญูเสยีพลงัอ�านาจ 

ทั้งหมดไป ดอกไม้ใบไม้ไม่ถูกดึงเข้าไปอีกและหยุดชะงักอยู่ตรงที่เดิม

เช่นเดียวกับที่เขาไม่อาจก้าวเข้าไปในเส้นทางนั้นอีก ได้แต่ยืนอยู่

ที่เดิม

ตอนท่ี 2

ดังภูผา! ดังมหาสมุทร! ดังธง!
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แล้วพลังที่ราวกับคลื่นสายนี้มาจากที่ใดกัน เหตุใดถึงได้ศักดิ์สิทธิ์

และยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ เหตุใดแม้แต่ศิลาดาวตกก็ไม่อาจต้านได้

นักพรตไป๋สือหันกลับไปโดยพลัน สายตาของเขาเลื่อนไปตาม

ระลอกคลืน่บนพ้ืนซึง่ท้ายสดุก็หยุดอยู่ทีห่ลงัประตเูทพ ใต้ต้นสาลีต้่นนัน้

เฉินฉางเซิงยืนอยู่ใต้ต้นสาลี่อย่างสุขุม มองมาที่เขาอย่างสงบนิ่ง 

ดูไม่กังวลแม้แต่น้อยว่าเขาจะหนีไปได้

อีกฝ่ายถือไม้เท้าเทพไว้ในมือ

ไม้เท้านี้คือสัญลักษณ์ของเจตจ�านงศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาหลวง

ปลายไม้เท้าเทพปักลงบนพื้นโคลน ดูมั่นคงไม่สั่นคลอน

ลมปราณศักด์ิสิทธ์ิเหลือคณาแผ่ออกมาจากไม้เท้าเทพราวกับ

ระลอกคลื่น

ดอกไม้ใบไม้บนพ้ืนลอยขึน้ช้าๆ จนอยู่เหนอืพ้ืนดนิประมาณสามฉือ่  

ไม่สูงไปกว่านั้น

พืชน�้าที่ก้นแม่น�้าค่อยๆ ลอยขึ้นจากผิวน�้าสามฉื่อ ไม่ได้ซ่อนตัว

จากแสงตะวันอีกต่อไป

การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เกิดเป็นความงดงามอันสมบูรณ์แบบ

จดุสงูสดุของความงามคอืความสงบน่าเกรงขาม มหาสมทุรดวงดาว 

นั้นสงบและน่าเกรงขาม และความสงบน่าเกรงขามคือความศักดิ์สิทธิ์

ทัว่ท้ังหอศาสนารวมถึงป่าและแม่น�า้โดยรอบได้กลายเป็นมหาสมทุร 

ดวงดาว

พลงัศกัดิส์ทิธ์ิอืน่ใดทีก่ระทบกับมหาสมทุรดวงดาวผนืน้ีจะกลายเป็น 

ส่วนหน่ึงของมัน ปลดปล่อยจิตใจ หรือซาบซึ้ง จนกระทั่งหายไปหรือ 

กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

ศิลาดาวตกเป็นสมบัติของศาสนาหลวง เป็นผลจากสติปัญญา 

ของปราชญ์เมธีแห่งต�าหนักหลีกงหลายต่อหลายรุ่น แต่เมื่อเผชิญหน้า
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กับไม้เท้าเทพจะต่อกรได้อย่างไร

นกัพรตไป๋สอืสมัผสัได้อย่างชดัเจนว่าศิลาดาวตกถกูแยกออกจาก

เส้นทางแห่งจติของเขาและพลนัเข้าใจในท่ีสดุว่าเกิดอะไรข้ึน เขาหน้าซดี 

ย่ิงกว่าเดิม เมื่อถูกผู้แข็งแกร่งของศาสนาหลวงล้อมเอาไว้ ต่อให้ม ี

ศิลาดาวตกในมือเขาก็ท�าได้เพียงหนีเท่าน้ัน หากศิลาดาวตกถูกชิงไป 

เขาจะยังเหลือโอกาสอันใดอีก

เขาไม่อาจดึงดันต่อไปได้อีก จึงได้แต่ฝืนตัดการเชื่อมโยงกับ 

ศลิาดาวตก จากนัน้ก็รบับาดเจบ็จากแรงสะท้อนกลบัของพลงัศักดิส์ทิธ์ิ 

กลืนเลือดลงไปค�าใหญ่ ปราณแท้พลุ่งพล่านเมื่อเขาเคล่ือนวิชาท่าร่าง

จนถึงขดีสดุ กลายสภาพเป็นลมรนุแรงพุ่งผ่านร่างเดก็สาวออกไปจากป่า

อันหลินดีดน้ิว เข็มขัดเคลื่อนไปในสายลม น�ากลีบดอกไม ้

นับไม่ถ้วนตามไป เกิดเป็นภาพงดงามน่าหลงใหล

ที่นักพรตไป๋สือหรี่ตามิใช่เพราะถูกกลีบดอกไม้พัดใส่ใบหน้า  

แต่เป็นเพราะสายตาถูกบดบัง

ย่ิงไปกว่าน้ันยังดูเหมือนว่าเข็มขัดและกลีบดอกไม้ทั้งหมดจะ 

ส่งผลให้ทิศทางภายในป่าเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อกลีบดอกไม้กระจายตัว สิ่งที่นักพรตไป๋สือมองเห็นก็ไม่ใช ่

บันไดหินซึ่งทอดสู่ทางออกจากป่า แต่เป็นใบหน้าไร้อารมณ์ของราชัน

แห่งหลิงไห่

หลังจากลอบโจมตีครั้งแรกสุด ราชันแห่งหลิงไห่ก็ล่าถอย จากนั้น

ก็ไม่ได้โจมตีอีก เขารอคอยมาจนถึงตอนนี้

เขาย่อมไม่ให้นักพรตไป๋สือมีโอกาสอีกครั้ง

บรรทดัเหลก็ในมอืเขาสะสมก�าลงัเอาไว้ตลอดระยะเวลานี ้ฟาดใส่

นักพรตไป๋สือผ่านหมู่กลีบดอกไม้

ชั่วขณะน้ันบรรทัดเหล็กสีด�าสนิทดูราวกับจะเปล่งประกายด้วย
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แสงดาวนับไม่ถ้วน

เสียงระเบิดทึบๆ ดังขึ้น

บรรทัดเหล็กท�าลายการป้องกันของนักพรตไป๋สือและทุบไหล ่

ของเขาอย่างรุนแรง

กระดกูไหล่ของนักพรตไป๋สอืหกัทันท ีห้วงอเวจสีัน่ไหวอย่างรนุแรง 

เขาไม่อาจทนได้อีกต่อไป กระอักเลือดพุ่งขึ้นฟ้า 

ขณะเตรียมจะระเบิดปราณแท้และหนีไปจากราชันแห่งหลิงไห่  

เขาพลันรู้สึกถึงความเย็นที่เอว

เขาคุ้นเคยกับความเย็นนี้ดี ท�าให้ยิ่งรู้สึกพรั่นพรึง

ความเย็นนีต้ามติดอยู่ด้านหลงัเขาตลอดเวลาราวกับภูตผีท่ีหายใจ

รดต้นคอ

ทว่าตอนนี้ความเย็นนี้กลับอยู่ที่เอวของเขา

เกิดเสียงแผ่วเบาเสียงหนึ่ง

เป็นเหมือนค�าเปรียบเปรยล้าสมัยนั้น

เหมือนกับถุงหนังซึ่งบรรจุสุราเต็มเปี่ยมถูกแทงทะลุ

ปลายกระบี่ทะลุออกจากช่องท้องของนักพรตไป๋สือ

ปลายกระบี่น้ีไม่ได้แหลมคมนัก กลับดูเหมือนปลายท่ีเหลืออยู ่

หลงัจากถูกอาวุธแหลมคมฟันหักไปเสยีมากกว่า ท้ังยังมลีวดลายซบัซ้อน

อยู่บนตัวกระบี่

ลวดลายนั้นทั้งดูแปลกตาและน่าหวาดกลัวย่ิงข้ึนหลังอาบย้อม

ด้วยโลหิต

หากว่ากันตามเหตุผล ยอดฝีมือผู้แข็งแกร่งอย่างนักพรตไป๋สือ 

ต่อให้ถูกกระบี่แทงทะลุช่องท้องก็ยังคงมีความสามารถในการต่อสู้อยู่

แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขากลับอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว ราวกับ

กระบ่ีเล่มน้ันเป่ียมด้วยไอปีศาจนับไม่ถ้วนและก�าลังกลนืกินชวิีตของเขา
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นักพรตไป๋สือก้มลงมองท้องตัวเอง เมื่อสายตาตกลงบนกระบี่ 

เล่มนั้น แววตาสับสนงุนงงก็แปรเปลี่ยนเป็นต่ืนตระหนก เสียงร้องด้วย

ความเจ็บปวดและสิ้นหวังดังออกจากปากของเขา

เขาเคยเห็นภาพกระบี่นี้ในคัมภีร์เต๋าและจ�ามันได้

กระบี่ธงผู้บัญชาทัพปีศาจที่สาบสูญไปหลายศตวรรษ!

บรรทัดเหล็กดังภูผา

พลังศักดิ์สิทธิ์ดังมหาสมุทร

กระบี่ปีศาจดังธง!

ไม่ว่านักพรตไป๋สือจะอาจหาญเพียงใด หลังถูกโจมตีอย่างรุนแรง

ติดต่อกันถึงสามครั้งก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไป พ่นโลหิตออกมา คุกเข่า 

ลงกับพื้น ล้มเลิกความพยายามขัดขืน

เขาเงยหน้าขึ้นอย่างยากล�าบากและพบว่าเด็กสาวยังยืนอยู่ 

ตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าทึ่มทื่อ

เด็กสาวผู้นี้ไม่เคยโจมตีสักครั้ง แต่ไม่ว่าเขาจะไปที่ใด นางก็จะ

ปรากฏตัวตรงหน้าเขาเสมอ

การไม่โจมตีเช่นนี้น่าหวาดกลัวยิ่งกว่าการโจมตีเสียอีก

เด็กสาวผู ้นี้เป็นใครกัน เหตุใดจึงมีความเร็วและวิชาท่าร่าง 

น่าตระหนกเช่นนี้ นักพรตไป๋สือจ้องไปที่ใบหน้าของนางและพลันนึกถึง

ความเป็นไปได้หน่ึง ความรู้สึกเหลือเชื่อผุดขึ้นในดวงตาเขา ก่อนจะ 

หันไปทางประตูเทพและตะโกนเสียงกร้าว "ไม่คิดว่าเจ้าจะกล้าเก็บนาง

ไว้ข้างกาย!"

เฉินฉางเซิงไม่ตอบค�า หลังเก็บไม้เท้าเทพเขาก็กล่าวขอบคุณ 

กวนเฟยไป๋

นบัจากตอนทีร่าชนัแห่งหลงิไห่เริม่ลอบโจมต ีกวนเฟยไป๋ก็เคลือ่นตวั 

มาบงัหน้าเฉนิฉางเซงิตามสญัชาตญาณและกุมด้ามกระบีเ่อาไว้ แม้เขา
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จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

เพราะเขารู้ว่าเฉินฉางเซิงยังไม่ฟื้นตัวเต็มท่ีท้ังยังเสียเลือดไปมาก

เหลือเกิน ดังนั้นเขาต้องได้รับการคุ้มครอง

เป็นตอนนี้เองที่เขาพอจะเข้าใจขึ้นบ้าง มือที่กุมด้ามกระบี่อยู ่

พลันสั่นเล็กน้อย

ทุกอย่างเกิดขึ้นกะทันหันเกินไป

แม้แต่ตวัเขาท่ีมจีติกระบีห่นักแน่นดุจขนุเขายังอดตกประหม่าไม่ได้ 

เมื่อตระหนักได้ว่าตนเองเพิ่งมีส่วนในเหตุการณ์ใหญ่ของศาสนาหลวง

หลังได้ยินค�าพูดของนักพรตไป๋สือ อันหลินก็พอจะเข้าใจอยู่บ้าง 

นางหันมองใบหน้าทึ่มทื่อของเด็กสาว ลังเลที่จะพูด

ราชันแห่งหลิงไห่ย่อมเดาได้ แต่ค�าพูดของนักพรตไป๋สือไม่มีผล 

อันใดต่อเขา เขาเอ่ยถามอย่างเฉยชา "ในเมื่อเจ้าเดาได้ว่าเรารู้อยู่แล้ว 

แต่ก็ยังกล้าเข้าเมืองมาพร้อมพวกเรา เช่นนั้นเป็นปรมาจารย์พรตหรือ

สกุลถังกันเล่าที่รับรองความปลอดภัยให้เจ้า หรือเพราะเจ้าคิดว่าม ี

ศิลาดาวตกในมือแล้วจะสามารถกระท�าสิ่งไร้ศีลธรรมได้"

เสือ้ผ้าด้านหน้าของนกัพรตไป๋สอือาบด้วยเลอืด ส่งผลให้สภาพเขา 

ดูน่าอนาถ แต่เขายังคงไม่มีท่าทีจะโอนอ่อน เอ่ยตอบอย่างเกรี้ยวกราด  

"ข้าไม่คาดคิดจริงๆ ว่าไม้เท้าเทพจะสะกดศิลาดาวตกได้ ดูเหมือนว่า 

น่ีคงเป็นวิธีท่ีสังฆราชใช้ควบคุมโถงต�าหนักท้ังหก แต่แล้วอย่างไร  

พวกเจ้าจะฆ่าข้าตรงนี้หรืออย่างไร"
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นักพรตไป๋สือเป็นหัวหน้าปกครองใหญ่ต�าหนักเหวินหวา มีฐานะ

สูงส่งอย่างย่ิงในศาสนาหลวง ตามกฎที่บันทึกไว้ในคัมภีร์เต๋า ต่อให้ 

ผู้ย่ิงใหญ่ระดับเขาท�าผิดกฎ เพ่ือจะลงโทษเขาสังฆราชต้องเปิดการ

ประชมุในโถงต�าหนกักวงหมงิเสยีก่อน จากนัน้กป็ระกาศความผิดของเขา 

ต่อหน้าองค์ประชุมและให้ต�าหนักหลิวอวิ๋นตัดสินโทษ

ยามนัน้ทีอ่ดีตสงัฆราชขบัมูจ่ิว่ซอืออกจากต�าหนักหลกีงกท็�าเช่นนัน้

เฉินฉางเซิงผู้เป็นสังฆราชคนปัจจุบันไม่ได้กลับไปจิงตูมาสามปี

แล้ว ต่อให้เขากลับไปยังจิงตูเพื่อถกเรื่องวิธีการลงโทษนักพรตไป๋สือ ใน

ศาสนาหลวงก็จะมีผู้ที่อยู่ข้างนักพรตไป๋สือ อย่างน้อยก็จะขอร้องให้

ละเว้นโทษตาย อกีทัง้ซางสงิโจวก็อยู่ในจงิต ู เขาย่อมไม่ยืนดนูกัพรตไป๋สือ 

ถูกสังหาร

เฉนิฉางเซงิไม่ให้คณุค่าอนัใดต่อค�าพูดของนกัพรตไป๋สอื เพียงมอง

อีกฝ่ายและถามกลับไปอย่างสุขุม "เพราะเหตุใด"

เขาออกจากจงิตมูาสามปีแล้ว ต�าหนกัหลกีงก็รบัแรงกดดนัมหาศาล 

นับแต่นั้น แม้ว่าหอชุมนุมเฉ่าเยว่ีย เรือนไถสั่ว และต�าหนักท่ีเหลือ 

ตอนท่ี 3

ถกหาบทลงโทษ
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ปิดต�าหนักไว้ก็ยังไม่อาจขัดขวางแรงกดดันที่มากับสายลมได้ หลังจาก

การรวมกันของเหนือใต้ ราชส�านักต้าโจวก็ทรงอ�านาจขึ้นทุกที ที่ส�าคัญ

ยิ่งกว่าคือเดิมทีซางสิงโจวเป็นผู้สืบทอดโดยชอบธรรมของศาสนาหลวง 

ทั้งยังเป็นผู้ศักดิ์สิทธ์ิที่แท้จริงคนหนึ่ง หลังการกลับคืนสู่มหาสมุทร

ดวงดาวของอดีตสังฆราชกับเหมยหลี่ซา ในศาสนาหลวงก็ไม่มีผู้ใด

อาวุโสมากกว่าเขา และไม่มีผู้ใดมีประสบการณ์ยาวนานไปกว่าเขา 

แม้แต่สังฆราชเฉินฉางเซิงก็ยังเป็นศิษย์ของเขา

ในสถานการณ์เช่นน้ีจะให้บางคนในศาสนาหลวงไม่มีความคิด

เป็นอื่นได้อย่างไร

เฉินฉางเซิงเคยคิดว่านักพรตซือหยวนกับราชันแห่งหลิงไห่เป็น 

สองคนท่ีมีแนวโน้มจะหันไปติดตามอาจารย์ของเขามากท่ีสุด เพราะ 

ทัง้สองเคยมีความคบัแคน้ใจกบัเขา แตไ่มค่าดคิดเลยว่าจะเป็นนักพรต

ไป๋สือ ต้องรู้ว่านักพรตไป๋สือก็เป็นพยานคนหนึ่งของค�าสั่งสุดท้ายนั้น 

และนิ่งเงียบเสมอมา ย่อมยากที่จะคิดว่าเขาจะทรยศศาสนาหลวง

"เพราะเหตุใดน่ะหรอื เพราะข้าต้องค�านึงถึงอนาคตของศาสนาหลวง 

และผลประโยชน์ของเผ่ามนุษย์" นักพรตไป๋สือจ้องไปในดวงตาของ 

เฉนิฉางเซงิ "ศาสนาหลวงไม่ใช่ศาสนาของคนผูเ้ดยีว แต่เป็นของผูศ้รทัธา

นบัล้านล้านคน ไม่ควรเคลือ่นไหวตามปณิธานของใต้เท้าสงัฆราชเพียง

คนเดยีว เว้นเสยีแต่ว่าเจ้าจะเป็นผูศ้กัดิส์ทิธ์ิท่ีแท้จรงิ น่าเสยีดายทีแ่ม้ว่า

เจ้าจะมีพรสวรรค์โดดเด่น ถึงกับมีโอกาสได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธ์ิท่ีอายุน้อย

ที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่เจ้ากับข้าต่างก็รู้ดีว่าปรมาจารย์พรตย่อม 

ไม่มีวันมอบโอกาสน้ันแก่เจ้า เจ้าเองก็รู้ว่าเจ้าไม่อาจมีโอกาสเช่นนั้น  

ดังนั้นจึงไม่อาจนิ่งเงียบได้ต่อไปและตัดสินใจว่าจะเริ่มก่อพายุข้ึนหลัง

ผ่านไปสามปี"

เฉินฉางเซิงนิ่งเงียบไปครู่หน่ึงแล้วตอบ "ข้าเชื่อว่าหลายคนใน
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ศาสนาหลวงเฝ้ารอให้ข้าลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาโดยตลอด"

"คนพวกนัน้ล้วนโง่เขลา" นกัพรตไป๋สอืไม่ซ่อนอาการดแูคลนของตน 

แม้แต่น้อยเมือ่มองไปท่ีราชนัแห่งหลงิไห่ เห็นได้ชดัว่าอดตีกลุม่อ�านาจใหม่ 

ของศาสนาหลวงทีน่�าโดยราชนัแห่งหลงิไห่กับนักพรตซอืหยวนได้รกัษา 

ท่าทีอันเป็นปฏิปักษ์อย่างแข็งกร้าวมาตลอด โดยหวังว่าเฉินฉางเซิงจะ

สามารถมีอ�านาจในใต้หล้านี้ด้วยฐานะสังฆราชโดยเร็วที่สุด

นกัพรตไป๋สอืกล่าวต่อ "เหตใุดตอนนัน้ใต้เท้าสงัฆราชถึงได้เลือกเจ้า 

เป็นผู้สืบทอดน่ะหรือ เพราะเขารู้สึกว่าศิษย์หลานน้ันคล้ายกับเขามาก 

แต่ตอนนีท้ีเ่จ้ายืนขึน้และเริม่อาศยัอ�านาจของสงัฆราช อาศัยส่ิงทีเ่รยีกว่า 

กลยุทธ์ในการมชียัเหนือราชส�านักในการต่อสูค้รัง้น้ี เจ้าก็ย่ิงคล้ายใต้เท้า 

สังฆราชน้อยลงทุกที กลับกันย่ิงคล้ายกับอาจารย์เจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ  

หากเจ้าต้องการจะกลายเป็นคนเช่นอาจารย์เจ้า แล้วเจ้าจะชนะเขา 

ได้อย่างไร" กล่าวถึงตรงน้ีเขาก็หันไปทางราชันแห่งหลิงไห่และอันหลิน 

แล้วตะโกน "พวกเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าเหตุใดศาสนาหลวงต้องตกสู่

สภาพทีไ่ม่อาจฟ้ืนคืนได้อีกตลอดกาลเพียงเพราะความคดิท่ีขัดต่ออาจารย์ 

ของเขาด้วย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดพวกเราจึงไม่รับปรมาจารย์พรต 

เป็นสังฆราชอย่างตรงไปตรงมาเสียเลย!"

ด้านนอกหอศาสนาตกอยู่ในความเงียบงัน ต้นไม้หลังประตูเทพ

สัน่ไหวเลก็น้อยในสายลม ท�าให้ดอกไม้ขาวท่ีเพ่ิงผลบิานเมือ่คนืร่วงหล่น

เฉินฉางเซิงมองไปยังเงาร่างไกลๆ ที่เห็นได้ไม่ชัดเจนของเหล่า

นกับวชในป่า เขาเงยีบไปครูห่น่ึงก่อนตอบ "บางทท่ีานอาจยังไม่เข้าใจข้า 

ดีนัก"

นักพรตไป๋สือไม่คาดคิดว่าจะได้ยินค�าตอบเช่นนี้ เขาตะลึงงันไป

ครู่หนึ่ง จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาแข็งกร้าวอีกครั้ง "นั่นไม่ส�าคัญ เจ้า

ในตอนนีอ้ย่างมากก็ท�าได้เพียงปลดข้าจากต�าแหน่งหวัหน้าปกครองใหญ่  
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เจ้าอาจจะท�ากับข้าเช่นเดียวกับที่ท�าลายฐานการบ�าเพ็ญเพียรของ 

มู่จิ่วซือ แต่ในวันที่ปรมาจารย์พรตกลับสู่ต�าหนักหลีกง ข้าจะอยู่รอเจ้า 

ที่นั่น"

อันหลินยังนิ่งเงียบ แต่ราชันแห่งหลิงไห่เอ่ยข้ึนว่า "ข้าท�างาน 

ร่วมกับเจ้ามาหลายทศวรรษ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าเป็นคนโง่เขลาเช่นนี้"

นักพรตไป๋สือมองเขาด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วถาม "เจ้าอยากป้าย

ความผิดอันใดให้กับข้า วางแผนสังหารใต้เท้าสังฆราช เหมือนเช่นที่ท�า

ในกองบัญชาการกองก�าลังซงซานอย่างนั้นหรือ"

ราชันแห่งหลิงไห่ตอบ "ความผิดไม่ใช่คนอื่นป้ายให้ แต่เป็นเจ้า 

ท�าด้วยตัวเอง"

นักพรตไป๋สือเตือนด้วยสีหน้าราบเรียบ "อย่าลืมว่าที่นี่คือเวิ่นสุ่ย"

เวิ่นสุ่ยเป็นพื้นที่ของสกุลถัง

ไม่ว่าอ�านาจของศาสนาหลวงจะย่ิงใหญ่เพียงใด หากพวกเขา

ต้องการจะประหารนักพรตไป๋สอืทีน่ีก็่ไม่อาจปกปิดเรือ่งนีจ้ากสกุลถังได้ 

น่ียังหมายความว่าหากเฉินฉางเซิงต้องการรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของ 

กฎศาสนา เขาก็ท�าได้เพียงจับกุมนักพรตไป๋สือหรืออาจท�าลายฐาน 

การบ�าเพ็ญเพียร แต่ไม่อาจประหารอีกฝ่ายตรงนี้ได้

ในตอนนีเ้องเสยีงฝีเท้าก็ดงัมาจากป่า หัวหน้าปกครองแห่งเว่ินสุย่ 

มาถึงหน้าหอศาสนาพร้อมจดหมายในมือ

หวัหน้าปกครองก้มศรีษะ ไม่แม้แต่จะมองไปทางร่างโชกเลือดของ

นกัพรตไป๋สอืหรอืแสดงสหีน้าประหลาดใจแต่อย่างใด เขาสงบอ่อนน้อม

เหมือนเช่นปกติ

"ใต้เท้าสังฆราช จดหมายที่ท่านรออยู่มาถึงแล้ว"

เฉนิฉางเซงิรบัจดหมายมาเปิดออก จากนัน้ก็หยิบกระดาษออกมาอ่าน

ราชนัแห่งหลงิไห่กับอนัหลนิหนัไปมองเขาเช่นเดียวกับกวนเฟยไป๋
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และเจ๋อซิ่ว แม้แต่นักพรตไป๋สือที่ยังไม่ถูกตัดสินเป็นตายก็ยังหันไปมอง

พวกเขารู ้ว่ามีบางคนติดต่อกับเฉินฉางเซิงผ่านทางจดหมาย 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา เรื่องกองบัญชาการกองก�าลังซงซานและเส้นทาง 

มาเวิ่นสุ่ยล้วนถูกก�าหนดโดยคนเขียนจดหมายผู้นั้น

ทุกคนรู้สึกสงสัยอย่างมากว่าผู้เขียนจดหมายเป็นใคร

มีเพียงหนานเค่อที่ไม่สนใจเรื่องนี้ นางยังคงเชื่อฟังค�าสั่งของ 

เฉินฉางเซิง ยืนอยู่ตรงหน้านักพรตไป๋สือและจับจ้องเขา

หลังอ่านจดหมายจบ เฉินฉางเซิงก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในห้วง 

ความคิด ผ่านไปครู่หนึ่งก็ส่งจดหมายให้ราชันแห่งหลิงไห่

นักพรตไป๋สือกล่าวเย้ย "ท�าเป็นลึกลับ...คนผู้นั้นเขียนอันใด หรือ

เขาคาดเดาเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว"

สายตาของราชันแห่งหลิงไห่ที่ละออกจากจดหมายน้ันมองไปท่ี

ใบหน้าของนักพรตไป๋สืออย่างแปลกประหลาดอยู่บ้าง

นักพรตไป๋สือพลันรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาเล็กน้อย

ราชันแห่งหลิงไห่กล่าว "เจ้าเดาถูกแล้ว คนผู้นั้นบอกว่าเราต้อง

สังหารเจ้าเพื่อใช้เรื่องนี้สร้างอ�านาจบารมี"

สีหน้าของนักพรตไป๋สือเปลี่ยนไปด้วยค�าพูดนี้

เขาไม่รู้ตัวตนของคนท่ีเขียนจดหมาย แต่ก็รู้ว่าเรื่องราวมากมาย

ในศาสนาหลวงระยะนี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะปลายพู่กันของคนผู้นี้

ที่ส�าคัญคือจากการสังเกตตลอดหลายวันท่ีผ่านมาของเขา เขา

มั่นใจว่าเฉินฉางเซิงเชื่อใจคนผู้นี้อย่างมาก ถึงขนาดกล่าวได้ว่าปฏิบัติ

ตามค�าพูดของอีกฝ่ายทุกประการ

ตอนนั้นเองนักบวชคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นที่ชายป่า

หวัหน้าปกครองแห่งเว่ินสุย่ไปสอบถาม ผ่านไปครู่หนึง่เขาก็กลบัมา 

และกระซิบกับเฉินฉางเซิง "ท่านรองสกุลถังมาเยี่ยมเยือนท่าน"
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