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ค�ำน�ำ

หลังออกจากเมืองเฟิ่งหยาง จุดหมายปลายทางต่อไปของเฉินฉางเซิง

และพรรคพวกก็คือ 'ยอดเขาเซิ่งหนี่ว์' ที่ต้ังของส�านักศึกษาหนานซี ท่ีอยู่ของ

ธิดาเทพ หรือก็คือสวีโหย่วหรง สตรีผู ้เป็นที่รักของเขาซึ่งก�าลังอยู่ระหว่าง 

การกักตน แต่เมือ่ไปถึงพวกเขากลบัพบว่าส�านักศกึษาหนานซนีัน้มอีาจารย์ย่า 

ผู้อาวุโสท้ังสามมาดูแลและพยายามท�าทกุทางเพ่ือให้ยอดเขาเซิง่หนีว์่ถอยห่าง 

จากการเป็นพันธมิตรกับต�าหนักหลีกง แค่เพียงเรื่องน้ีสถานการณ์ก็แก้ไขยาก 

พออยู่แล้ว แต่เฉินฉางเซิงกลับถูกใครบางคนวางแผนใส่ร้ายป้ายสีชนิดมี 

หลักฐานมัดตัวแน่นหนา ส่งผลให้เขากลายเป็นเป้าหมายในการแก้แค้นของ 

ผู้แข็งแกร่งขั้นเทพศักดิ์สิทธ์ิถึงสองคน!

เฉินฉางเซิงตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวง แล้วคร้ังนี้เขาผู้เคยท�าส่ิงท่ีผู้คน

ไม่คาดฝันได้ส�าเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจะรับมือกับวิกฤตน้ีอย่างไร ขอเชิญ

ทุกท่านติดตามได้ใน 'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เล่ม 17 เล่มนี้

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



หากฝากความหวังของโชคชะตาของตนไว้กับคนอื่น
ก็หมายความว่าไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนเอง
เขาไม่ต้องการเป็นคนเช่นนั้น เขาไม่ใช่คนเช่นนั้น

ตั้งแต่ต้นจนจบ เขาวางความหวังไว้ในมือของตัวเองตลอดมา
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ไหวเหรินมองดูถังซานสือลิ่วอย่างสุขุม ไม่ตอบค�าถาม

ถังซานสอืลิว่มองกลบัไปอย่างสขุมุ ไม่พูดอะไรเช่นกัน เหน็ได้ชดัว่า 

เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าให้นางตอบค�าถาม

ไหวซู่กล่าวอย่างเคร่งขรึม "คนบ้าอย่างเซียวจางที่ไม่รู้ว่าสองมือ

เปื้อนเลือดมามากมายเท่าไรน่ะหรือ เราจะปล่อยให้เขาเข้ามาในภูเขา

และท�าให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์แปดเปื้อนได้อย่างไรกัน"

ถังซานสือลิ่วอยากจะพูดถึงซูหลีขึ้นมา

จ�านวนคนที่ซูหลีสังหารนั้นไม่อาจนับได้ กระบี่ของเขาเปื้อนเลือด

มากกว่าหอกเหล็กของเซียวจาง ยอดเขาเซิ่งหนี่ว์กล้าขับไล่เขาด้วย 

เช่นนั้นหรือ

ขนาดธิดาเทพของพวกท่านยังจากไปพร้อมกับเขา

ยามที่ก�าลังจะพูดถ้อยค�าเหล่าน้ีออกไปก็ย้ังเอาไว้ เพราะค�าพูด

เหล่านี้เหี้ยมโหดเกินไป หากไม่พูดให้ดีย่อมจบลงด้วยความขัดแย้ง

ถังซานสือลิ่วส่ายศีรษะและกล่าวอย่างไม่สนใจ "หากข้าจ�าไม่ผิด 

ก่อนธิดาเทพจะกักตน นางฝากฝังเรือ่งท้ังหมดในส�านกัศกึษาหนานซไีว้

ตอนท่ี 59

กระเรียนขาวเคลื่อนก�าลังเสริม
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ภายใต้การจัดการของศิษย์พี่ผิงเซวียนกับศิษย์พี่อี้เฉินสองคน ข้าคิดว่า 

การขับไล่เซียวจางออกจากยอดเขาเซิ่งหน่ีว์จะต้องไม่ใช่ความต้องการ

ของพวกนางอย่างแน่นอน แต่เป็นของพวกท่านสามคนใช่หรือไม่"

ได้ยินเช่นน้ีเหล่าศิษย์ส�านักศึกษาหนานซีที่อยู่รอบกระท่อมฟาง 

ก็มีสีหน้ากระวนกระวายใจ โดยเฉพาะศิษย์สองคนท่ียืนปรนนิบัติอยู ่

ด้านหลังนักพรตหญิงทั้งสามซึ่งถึงกับก้มหน้าลง ถังซานสือลิ่วสัมผัสได้

อย่างชดัเจนว่าศษิย์ท้ังสองมรีะดับการบ�าเพ็ญเพียรล�า้ลกึ ดังน้ันพวกนาง 

น่าจะเป็นผิงเซวียนกับอี้เฉิน

ไหวเหรินรู้ว่านางต้องตอบกลับไปบ้างจึงกล่าวอย่างสงบ "ไม่ผิด 

เป็นความต้องการของข้าที่ไม่ให้เซียวจางเข้ามาในเขา"

ถังซานสือลิ่วเอ่ยถาม "เพราะเหตุใด"

ไหวซู่กล่าวอย่างโมโห "ข้าบอกไปแล้วว่าเพราะเหตุใด"

ถังซานสือลิ่วไม่สนใจนาง ยังคงจ้องตากับไหวเหรินและถามต่อ 

"เช่นนั้นแล้ว พวกท่านมีสิทธิ์อันใดมาท�าเช่นนั้น"

ต่อให้พวกท่านมีหมื่นเหตุผลท่ีไม่ยอมรับเซียวจางเข้ามา แต ่

พวกท่านถือสิทธิ์อันใดมาท�าเช่นนั้น

นี่เป็นเรื่องของส�านักศึกษาหนานซี พวกท่านมีสิทธ์ิอันใดในการ

ออกค�าสั่งนี้

ไหวป้ีย้ิมเยาะพร้อมกล่าว "ธิดาเทพก�าลงักักตน ผูอ้าวโุสอย่างพวกข้า 

ไม่อาจเข้ามาจัดการเรื่องในส�านักอย่างนั้นหรือ"

ถังซานสือลิ่วตอบ "ธิดาเทพก�าลังกักตน หมายความว่าพวกท่าน

จะไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของนางก็ได้อย่างนัน้หรอื เช่นน้ันระหว่างพวกท่าน

กับธิดาเทพผู้ใดใหญ่กว่ากันแน่"

ค�าพูดนีข้องเขาไม่ได้หยุดความขดัแย้ง ย่ิงกลบักลายเป็นการท้าทาย 

โดยตรง



Mao Ni 9

ไหวปี้เดือดดาลกับค�าถามนี้และเตรียมจะโต้กลับไป

ไหวเหรินกล่าว "ศิษย์น้อง คุณชายถังขึ้นชื่อเรื่องคารมคมคาย  

เจ้าไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้"

"ผิดแล้ว" ถังซานสือลิ่วแก้ไขค�าพูดนาง "ข้าไม่ได้มีคารมคมคาย 

ดังค�ากล่าวจ�าพวกนั้น ข้าก็แค่เสียงดังและพูดเร็วเท่านั้นเอง"

ไหวเหรินย้ิมกล่าว "คนที่พูดด้วยเหตุผลไม่จ�าเป็นต้องพูดเสียงดัง 

หากเจ้าเพียงเสยีงดงัและพูดเรว็ เหตใุดไม่มผีูใ้ดถกเถียงชนะเจ้ามาก่อน"

"ผดิอกีแล้ว" ถังซานสอืลิว่อธิบาย "คนท่ีพูดด้วยเหตผุลย่อมต้องพูด

เสยีงดงั เพราะข้ามเีหตผุลจงึสามารถกล่าวได้อย่างเตม็ที ่ทีไ่ม่มใีครเคย

ถกเถียงชนะข้าได้ก็เพราะพวกเขาไม่มีเหตุผลอย่างข้า"

ค�าพูดของเขาย่อมหมายถึงเรื่องของส�านักศึกษาหนานซี

เขารู้สึกว่าตนเองมีเหตุผล ดังนั้นผู้อาวุโสท้ังสามของส�านักศึกษา

หนานซีย่อมเป็นฝ่ายที่ไร้เหตุผล

ทั้งภายในและภายนอกกระท่อมฟางเงียบสงัดผิดปกติ ศิษย ์

ส�านักศึกษาหนานซีต่างก้มหน้า ไม่รู้ว่าก�าลังคิดสิ่งใดอยู่

"คณุชายถังคิดว่าพวกเราสามผูอ้าวุโสกลบัมาส�านักศกึษาหนานซ ี

ก็เพ่ือฉวยโอกาสยึดอ�านาจระหว่างธิดาเทพก�าลังกักตนอย่างนั้นหรือ" 

ไหวเหรนิมองไปยังเหล่าศษิย์และถาม "บางทพีวกเจ้าก็คดิเช่นนีก้ระมงั"

ได้ยินเช่นน้ีศิษย์ในของส�านักศึกษาหนานซีร้อยกว่าคนรอบ

กระท่อมฟางก็ไม่อาจนิ่งเงียบอีกต่อไป ต่างพากันส่งเสียงเซ็งแซ่ว่า 

ไม่กล้าๆ

ศิษย์สองคนท่ียืนปรนนิบัติอยู่ด้านหลังนักพรตหญิงชราทั้งสาม 

ถึงกับคุกเข่าลง กล่าวด้วยน�้าเสียงสั่นเทา "ศิษย์ไม่กล้า"

ถังซานสอืลิว่คดิในใจว่าศษิย์สองคนท่ีสวีโหย่วหรงฝากฝังให้ดแูล

จัดการเรื่องในส�านักก่อนจะกักตนกลับเป็นศิษย์ของนักพรตหญิงชรา
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เหล่าน้ี นี่คือปัญหาอย่างแท้จริง มีศิษย์ที่ใดสามารถออกค�าสั่งจัดการ

อาจารย์ได้กันเล่า หากอาจารย์ออกค�าสั่งมีหรือศิษย์จะกล้าขัดขืน  

โทษฐานลวงอาจารย์ล้างบรรพบรุษุนัน้มากพอจะส่งคนผู้หน่ึงลงเหวนรก

ไปตลอดกาล

"ข้าคดิว่าใต้เท้าสงัฆราชกับแขกของเราไม่จ�าเป็นต้องกงัวลเกินไป 

เรือ่งในส�านกัศกึษาหนานซขีองข้า ย่อมต้องให้เหล่าศษิย์ของข้าจดัการ" 

ไหวเหรนิกล่าวด้วยสหีน้าอ่อนโยน "แต่ด้วยฐานะผูอ้าวุโสของส�านกัศกึษา 

หนานซี มีเรื่องส�าคัญที่เราต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจน"

ถังซานสือลิ่วถาม "อย่างเช่นเรื่องเซียวจางน่ะหรือ"

ไหวเหรนิตอบ "เรือ่งนีม้คีวามหมายว่าอย่างไร ข้าคดิว่าคณุชายถัง

กับหัวหน้าปกครองคงเข้าใจดี"

นี่เป็นค�าตอบที่ถังซานสือลิ่วต้องการรู้อย่างแท้จริง

ผู้อาวุโสของส�านักศึกษาหนานซีสามท่านน้ีปฏิเสธที่จะคุ้มครอง

เซียวจาง น่ีหมายความว่าพวกนางไม่ยินยอมให้ยอดเขาเซิ่งหนี่ว์เป็น

พันธมติรกับต�าหนกัหลกีง ยิง่ไม่ต้องกล่าวถงึเรือ่งใหญ่อย่างการรวมกัน

เป็นหนึ่งของศาสนาหลวงฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เลย

ไหวเหรินมองถังซานสือลิ่วแล้วกล่าว "ต่อให้ธิดาเทพไม่ได้กักตน 

ข้าก็เชื่อว่านางจะพิจารณาท่าทีของพวกเรา"

ถังซานสือลิ่วถาม "แล้วท่าทีของพวกท่านคือสิ่งใด"

ไหวเหรินกล่าวอย่างเรียบเฉย "ท่าทีของเราก็คือคัดค้าน"

ถังซานสอืลิว่เงียบงัน เขาไม่คาดคิดว่าผูอ้าวุโสท่านนีจ้ะมท่ีาทสีขุุม

และหนกัแน่นเช่นน้ี นางไม่สนค�าขูข่องเขาหรอืแรงกดดนัจากศาสนาหลวง 

เลยแม้แต่น้อย

การเจรจาน้ีมาถึงทางตัน หากสถานการณ์เช่นนี้ด�าเนินต่อไป  

เรือ่งใหญ่ทีเ่ย่ียเสีย่วเหลยีนไม่ได้อธิบายให้เข้าใจอย่างชดัเจนก่อนหน้าน้ี 
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อาจกลายเป็นจริง

จะท�าลายสถานการณ์นีไ้ด้อย่างไร ถังซานสอืลิว่ก็ไม่อาจคดิหาทางได้  

ท�าได้เพียงใช้ทักษะที่ตนช�านาญที่สุดนั่นคือกวนโทสะ

"ในเมือ่พวกท่านไม่ได้ดูแลจดัการเรือ่งของส�านกั เหตใุดก่อนหน้าน้ี 

ท่านถึงได้ตีนาง" ถังซานสือลิ่วชี้ไปที่เย่ียเสี่ยวเหลียนซึ่งยืนอยู่ด้านหลัง

และถามไหวเหริน "หรือผู้ชรารังแกทารกคือเรื่องส�าคัญของพวกท่าน"

นกัพรตหญิงชดุด�าไหวป้ีโมโหและตะโกนขึน้มา "ข้าไม่ได้ดแูลจดัการ 

เรื่องของส�านัก แต่ด้วยอาวุโสของข้า ข้าจะอบรมเด็กคนนี้ให้รู้จักเคารพ

นับถืออาจารย์และปฏิบัติตามค�าสั่งสอนไม่ได้เชียวหรือ!"

เมื่อเห็นอาจารย์ย่าโมโห เย่ียเสี่ยวเหลียนก็ไม่อาจยืนต่อไปได้  

นางรีบคุกเข่าลงเช่นกัน แม้ในใจนางจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 

ก็ไม่กล้าเปิดเผยออกมาแม้แต่น้อย

เมื่อเห็นศิษย ์ส�านักศึกษาหนานซี ท้ังสามคนคุกเข ่ากับพ้ืน  

ถังซานสอืลิว่ก็ทอดถอนใจ ด้วยรูว่้าถึงอย่างไรพวกนางก็เป็นแค่เด็กสาว 

อีกทั้งยังได้รับการสอนสั่งตามธรรมเนียมด้ังเดิมของยอดเขาเซิ่งหนี่ว์

ตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีพวกนางจะกล้าขัดขืนอาจารย์และ 

ทรยศบรรพบุรุษเหมือนอย่างเขากับเฉินฉางเซิง ในเมื่อดูเหมือนจะไม่มี

โอกาสแก้ปัญหาจากภายใน เขาจึงได้แต่หวังให้เฉินฉางเซิงคิดหาวิธีได้ 

จากเวลาที่ผ่านไป ตอนนี้เฉินฉางเซิงน่าจะไปถึงยอดเขาเซิ่งหน่ีว์แล้ว  

ดูจากที่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดตลอดเวลาที่ผ่านมาก็หมายความว่า 

สวโีหย่วหรงท่ีกักตนอยู่ในถ�า้บ�าเพ็ญยังไม่ถูกรบกวน เช่นนัน้เฉนิฉางเซงิ

ก็ควรรีบแสดงตัวได้แล้ว

ปัญหาก็คอืผูอ้าวุโสสามท่านน้ันก�าลงัจ้องเขาอยู่ กระทัง่จะกระซบิ 

กับเยี่ยเสี่ยวเหลียนยังเป็นเรื่องยาก แล้วเขาจะบอกเฉินฉางเซิงที่อยู่บน

ยอดเขาให้ทราบได้อย่างไร



12 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 17

ขณะก�าลังขบคิดเรื่องนี้ ดวงตาถังซานสือลิ่วก็พลันสว่างวาบ เขา

เห็นกระเรยีนขาวตวัหนึง่เกาะอยู่บนต้นไม้ทีอ่อกดอกบานสะพรัง่ในลาน

มีใครบ้างไม่รู้จักกระเรียนขาวตัวนี้

กระเรยีนขาวเป็นสตัว์ศักด์ิสทิธ์ิของยอดเขาเซิง่หน่ีว์ มสีวีโหย่วหรง

ขีไ่ด้เพียงผูเ้ดยีว และมนัก็มสีถานะสงูส่งอย่างมากในส�านักศกึษาหนานซี  

ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ท่ีออกดอกบานสะพรัง่ภายในส�านักหรอืน�า้ตกทีไ่หลลงมา 

ระหว่างต้นไม้ มันสามารถเลือกเกาะได้ตามใจ ไม่มีผู้ใดกล้าปฏิบัติต่อ

กระเรยีนขาวตวันีอ้ย่างไม่สภุาพ ทว่าวันนีม้นักลบัเกือบถกูรองเท้าเหมน็

ฟาดใส่

นกกระเรียนที่เดือดดาลส่งเสียงร้องดังสะท้อนไปท้ังลาน ปีกยาว

สิบกว่าจั้งกางออก ยามที่มันเตรียมจะโจมตีกลับก็พลันตระหนักได้ว่า 

ตนรู้จักคนผู้นั้นที่โยนรองเท้ามา

"เจ้ามันไอ้ตัวไร้สามัญส�านึก ตอนน้ันพวกเรามองดูคู ่รักคู ่น้ัน 

พลอดรกัด้วยกันแท้ๆ ตอนนี้ข้ามาเยือนถึงที่แต่เจ้ากลับไม่แม้แต่จะ 

กล่าวทักทาย!"

ถังซานสอืลิว่ยืนอยู่นอกกระท่อมฟาง ในมอืถือรองเท้าอกีข้างพลาง

ตะโกนเสียงดัง

เย่ียเสี่ยวเหลียนและพวกศิษย์จ�านวนหนึ่งท่ีรู้เร่ืองนี้ต่างมีสีหน้า 

ตืน่ตะลงึ ไม่รูว่้าเป็นเพราะเขาโยนรองเท้าใส่กระเรยีนขาวหรอืเพราะสิง่ท่ี 

เขาพูดกันแน่

กระเรยีนขาวใช้สายตาไร้เดียงสาคูน้ั่นจ้องมองเขา คงก�าลังสงสัยว่า 

เจ้าคนผู้นี้เป็นบ้าอันใดอยู่

ถังซานสือลิ่วโมโหมากขึ้นและโยนรองเท้าในมือออกไป ในเวลา

เดียวกันเขาก็มองไปยังยอดเขาแล้วขยิบตา
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กระเรียนขาวเข้าใจความหมายของถังซานสือลิ่ว มันสยายปีก

ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบินไปทางยอดเขาเซิ่งหนี่ว์

สายลมพัดผ่านลาน ต้นไม้ท่ีมีดอกไม้บานสะพรั่งส่ายไหวน้อยๆ 

ถังซานสอืลิว่โบกมอืคว้ากลบีดอกไม้ในอากาศ จากน้ันก็เดนิกลบัเข้าไป

ในกระท่อมฟางก่อนถามไหวเหรนิ "พวกเราไม่ใช่เซยีวจาง ดงันัน้พวกเรา

นับเป็นแขกใช่หรือไม่"

ไหวเหรนิรูว่้าเขาท�าอะไรแต่ก็ไม่เปิดโปง นางย้ิมละไมตอบ "ผูม้าไกล 

ย่อมเป็นแขก"

ถังซานสอืลิว่ถาม "ในเมือ่พวกเราเป็นแขกแล้วเหตใุดจงึไม่มนี�า้ชา"

ไหวเหรินยังคงสุขุม "ผิงเซวียน ยกชามา"

ศษิย์ส�านกัศกึษาหนานซผีูคุ้กเข่าอยู่ด้านหลังนางตลอดเวลารบัค�า

เสียงเบา ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินออกจากกระท่อมฟาง

ยามนางเดินผ่านถังซานสือลิ่ว เขารั้งนางไว้แล้วยัดกลีบดอกไม้

เหล่านั้นใส่มือของนาง ก่อนจะกล่าวด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน "พี่ผิงเซวียน 

ข้าชอบชาดอกไม้"

ตอนท่ี 60

ปิดส�านัก
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ไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสทั้งสามหรือเหล่าศิษย์ท่ีเห็นภาพน้ีต่างก็อด

ส่ายหน้าไม่ได้ คิดในใจว่าช่างเป็นพฤติกรรมของพวกคุณชายจริงๆ  

ท�าให้ผู้คนรู้สึกร�าคาญยิ่งนัก

ต่อให้ต้มน�้าเอาไว้แล้ว การชงชาก็ยังต้องใช้เวลา การดื่มชาย่อม

ควบคู่กับการพูดคุยสัพเพเหระ ท�าให้ยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นไปอีก

ยามที่ถังซานสือลิ่วถือถ้วยชาดอกไม้ พูดเร่ืองขนมเซาปิ่งจาก 

เมืองฟู่ชุนกับศิษย์พี่นามผิงเซวียน เขาก็ถ่วงเวลาได้มากพอแล้ว

เสียงร้องสดใสของนกกระเรียนดังก้องท้องฟ้า กระเรียนขาว 

ร่อนลงสู่ลานพร้อมเสียงลมหวีดหวิว

เมือ่เหล่าศษิย์ส�านกัศึกษาหนานซเีห็นว่าบนหลงันกกระเรยีนมคีน

อยู่ก็อดตกตะลงึไม่ได้ ต่างคดิว่าธิดาเทพออกจากการกักตนก่อนก�าหนด

อย่างนั้นหรือ

ทว่าผูท้ีข่ีก่ระเรยีนขาวมาไม่ใช่สวีโหย่วหรง แต่เป็นชายหนุม่ผูห้น่ึง

ครัน้เห็นชายหนุ่มผูนั้น้ เย่ียเสีย่วเหลยีนกับศษิย์อีกมากมายก็ทยอย 

คุกเข่าค�านับ ส่วนศิษย์ส�านักศึกษาหนานซีที่ไม่เคยไปเขาหานซานกับ 

จิงตูซึ่งก�าลังตะลึงงันว่าผู้ใดกันที่สามารถขี่กระเรียนขาวของธดิาเทพได้ 

เมื่อเห็นพวกศิษย์พ่ีศิษย์น้องคุกเข่าค�านับจึงนึกถึงเรื่องราวที่พวกนาง 

เคยเล่าให้ฟังและได้สติกลับมา จากนั้นก็รีบคุกเข่าค�านับเช่นกัน

"คารวะใต้เท้าสังฆราช"

เฉนิฉางเซงิพยักหน้า เขาทักทายเย่ียเสีย่วเหลยีนกับศษิย์ส�านกัศกึษา 

หนานซีที่คุ้นเคยสองสามค�า จากนั้นก็เดินไปยังกระท่อมฟาง

ไหวเหรินกับผู้อาวุโสส�านักศึกษาหนานซีอีกสองคนยืนรอเขาอยู่

นอกกระท่อมฟางอย่างสงบเรียบร้อย

เฉนิฉางเซงิกล่าวขออภัย "เข้ามาโดยไม่ได้รบัอนญุาตช่างไม่เหมาะสม 



Mao Ni 15

จริงๆ แต่ใจข้าเปี่ยมความกังวล ขออภัยด้วย"

ไหวเหรนิตอบอย่างสขุุม "คาดว่าใต้เท้าสงัฆราชจะเข้าใจผดิคดิว่า

เกิดความวุน่วายในส�านกัศกึษาหนานซ ี ด้วยห่วงใยถึงความปลอดภัยของ 

ธิดาเทพจึงได้ตรงขึ้นไปยังยอดเขา"

เฉินฉางเซิงรู ้สึกเช่นนั้นจริงๆ ในตอนแรกเริ่ม ทว่าตอนนี้ไม่ 

เหมาะสมนักหากเขาจะยอมรับออกไปตามตรง

ไหวเหรนิกล่าวต่อ "แต่ตอนน้ีส�านกัศึกษาหนานซมีเีรือ่งส�าคญัทีต้่อง 

ประกาศต่อใต้หล้า บังเอิญใต้เท้าสังฆราชมาถึงทันเวลาพอดี นับเป็น 

การเพิ่มเกียรติยศให้ ข้าต้องขอบคุณการมาเยือนของท่าน"

ได้ฟังค�าพูดเหล่าน้ีถังซานสือลิ่วก็รู้สึกกระวนกระวายใจ รู้ว่าน่ี 

น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เยี่ยเสี่ยวเหลียนเป็นกังวลอยู่

เฉินฉางเซิงถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอยู่บ้าง "ไม่ทราบว่าเป็น 

เรื่องใดหรือ"

ไหวเหรินกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยอย่างท่ีสุด ประหนึ่งก�าลังพูด

เร่ืองทั่วไปไม่สลักส�าคัญอันใด "ส�านักศึกษาหนานซีเตรียมจะปิดส�านัก

หลังเทศกาลปีใหม่"

ครั้นได้ยินเช่นนี้ ผิงเซวียน อี้เฉิน และศิษย์รุ่นสองของส�านักศึกษา

หนานซีต่างร่างกายสั่นเท้ิมข้ึนมาเล็กน้อย พวกนางหันไปทางไหวเหริน 

ต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดออกไป

เย่ียเสี่ยวเหลียนกับเด็กสาวคนอื่นในส�านักศึกษาหนานซีมีสีหน้า

ไม่ยินยอม แต่พวกนางก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกัน

เฉินฉางเซิงรู้สึกไม่เข้าใจอยู่บ้าง

สวโีหย่วหรงไม่ได้ก�าลงักักตนอยู่ในถ�า้บ�าเพ็ญบนยอดเขาหรอกหรือ  

ใครกันที่ต้องการจะปิดส�านัก

จากนัน้เขาก็นกึถึงเน้ือหาในต�ารา 'เรือ่งเบ็ดเตล็ดของวหิารแดนใต้' 
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ที่ตนเคยอ่านเมื่อยังเยาว์

ส�านักศึกษาหนานซีมีการปิดส�านักสามแบบ

หากผูบ้�าเพ็ญเพียรทัง้ส�านกัศึกษาหนานซที�าการกักตน ก็สามารถ

เรียกได้ว่าปิดส�านัก

คนท้ังส�านกัศกึษาหนานซสีามารถปิดส�านกัได้ คล้ายกับการปิดด่าน 

ฝึกตนของผู้บ�าเพ็ญเพียร ซึ่งใช้ค�าว่า 'ปิด' เช่นกัน

นบัจากวันท่ีปิดส�านกั ส�านักศกึษาหนานซจีะไม่ตดิต่อกับโลกภายนอก  

ผนึกและค่ายกลท้ังหลายบนยอดเขาเซิ่งหนี่ว์จะเปิดใช้งาน กล่าวได้ว่า

ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง

เฉินฉางเซิงมองตาของไหวเหรินแล้วเอ่ยถาม "ปิดส�านักที่ท่าน

กล่าวถึง...คือตัดขาดส�านักศึกษาหนานซีจากโลกภายนอกเช่นนั้นหรือ"

ไหวเหรินกล่าวอย่างสงบราวกับไม่รับรู้ความรู้สึกในแววตาเขา  

"ไม่ผิด"

ภายในกระท่อมฟางเงียบงัน ไม่มีใครพูดอะไรเป็นเวลานาน

เฉินฉางเซิงเดินไปที่ประตู มองไปยังทัศนียภาพอันงดงามของ

หน้าผาตรงหน้าและถาม "นานเพียงใด"

ไหวเหรินเดินมาด้านหลังเขาและกล่าวเบาๆ "สิบปี"

ได้ยนิเช่นนีอ้ารมณ์ของศษิย์ส�านกัศึกษาหนานซยัีงคงหดหู่เหมอืนเช่น 

ก่อนหน้านี้ เห็นได้ชัดว่าพวกนางรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว

"สิบปีหรือ..." เฉินฉางเซิงพึมพ�ากับตัวเอง

อายุขัยของผู้บ�าเพ็ญเพียรยาวนานกว่าคนธรรมดามาก พวกเขา 

มีชีวิตอยู่เกินสองสามร้อยปีเป็นเรื่องปกติ ผู้บ�าเพ็ญเพียรที่มีระดับการ

บ�าเพ็ญเพียรล�้าลึกสามารถมีชีวิตอยู่ได้เกินกว่าหกร้อยปีกระท่ังถึง 

หนึ่งพันปี

ส�าหรับผู้บ�าเพ็ญเพียรที่มีอายุขัยยืนยาวเช่นนี้แล้ว สิบปีนับเป็น 
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ช่วงเวลาท่ีสัน้มาก ใบหน้ายังคงอ่อนเยาว์ไม่ชรา ผมเผ้ายังคงไม่หงอกขาว

แต่ส�าหรับพวกเด็กสาวส�านักศึกษาหนานซี การตัดขาดจาก 

โลกภายนอกสิบปีนับเป็นเรื่องยากจะยอมรับได้

พวกนางจะมองเหน็เพียงเมฆหมอกของยอดเขาเซิง่หน่ีว์ มองไม่เห็น 

เมฆหมอกของโลกภายนอก จะมองเห็นเพียงต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง 

บนภูเขา ไม่อาจเห็นต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่งของโลกภายนอก

พวกนางจะมองเห็นเพียงพวกนางเอง ไม่อาจมองเห็นผู้คนที่อยู่

ภายนอก

ส�าหรับเฉินฉางเซิงแล้ว หากไม่ค�านึงถึงเรื่องเหล่านี้ การปิดส�านัก

เป็นเวลาสิบปีของส�านักศึกษาหนานซีย่อมหมายความว่าต�าหนักหลีกง

จะเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดไปเป็นเวลาสิบปี

ในท่ีสุดเขาก็เข้าใจว่าเหตุใดเมื่อพบกันครั้งแรกในเมืองเฟิ่งหยาง 

เซียวจางถึงบอกเขาว่าได้พบคณะทูตจากราชส�านัก

ใครกันทีต้่องการเห็นส�านกัศกึษาหนานซปิีดส�านักนานสบิปีมากท่ีสดุ  

แน่นอนว่าต้องเป็นซางสงิโจวอาจารย์ของเขา รวมถึงทุกคนในราชส�านกั

ต้าโจว

เซียงอ๋องกับอู๋ฉยงปี้ที่เป็นสองผู้แข็งแกร่งข้ันเทพศักดิ์สิทธ์ิได้น�า

คณะทูตมาด้วยตัวเองก็เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องนี้จะด�าเนินไปอย่างราบรื่น

จากเรื่องนี้ก็คาดเดาได้ว่าการที่ผู ้อาวุโสส�านักศึกษาหนานซ ี

สามท่านน้ีพลันยุติการเดินทางและกลับขึ้นเขา บังคับให้ส�านักศึกษา 

หนานซีปิดส�านักน้ันต้องมีความเก่ียวข้องกับซางสิงโจวและราชส�านัก

อย่างแน่นอน

คิดถึงตรงนี้เขาก็มองฮู่ซานสือเอ้อร์ ในเมื่อเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี ้

ในส�านักศึกษาหนานซี เหตุใดศาสนาหลวงถึงไม่ได้รับข่าวคราวใดเลย

ฮู่ซานสือเอ้อร์ส่ายหน้าเล็กน้อยจนแทบมองไม่ออก ใช้สายตา 
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บอกว่าจะรีบตรวจสอบโดยเร็ว

แต่นีล้่วนเป็นเรือ่งทีต้่องท�าหลงัจากน้ี เรือ่งส�าคญัทีส่ดุตอนน้ีคอืจะ

เกลีย้กล่อมผูอ้าวุโสส�านักศึกษาหนานซทัีง้สามท่านนีใ้ห้เปล่ียนความคิด

อย่างไรดี

"ขอพูดเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่" เฉินฉางเซิงถามไหวเหริน

ไหวเหรินตอบ "ตามแต่ประสงค์ของใต้เท้าสังฆราช"

ดวงอาทิตย์อัสดงลับเหลี่ยมเขา

เพราะแนวเทือกเขาอนังดงามท่ีทอดไปตามแม่น�า้ถงเจยีงสงูชนัย่ิงนกั  

เพยีงไมน่านดวงตะวนักล็าลบัไปหลงัภเูขา ท�าให้ดรูาวกบัเปน็ราตรกีาล

เฉนิฉางเซงิยืนอยู่รมิหน้าผา ทอดสายตามองไปยังดวงอาทิตย์อสัดง 

ที่อยู่ไกลออกไป เขานิ่งเงียบไม่กล่าวค�า คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ได้

"ใช่ เป็นปรมาจารย์พรตทีส่่งคนมาหาพวกเรา จากน้ันเขากโ็น้มน้าว

พวกเราด้วยตัวเอง พวกเราจึงยุติการท่องเที่ยวพเนจร"

ไหวเหรินยืนอยู่ข้างเขา ใบหน้าที่ยังคงอ่อนเยาว์งดงามของนาง

ฉาบด้วยแสงสีทองของอาทิตย์อัสดง ท�าให้นางดูสูงส่ง บริสุทธ์ิ และ

ศักดิ์สิทธิ์เกินสามัญ

"ส�าหรบัพวกศษิย์แล้ว การถูกตดัขาดจากโลกภายนอกนัน้ยากจะ

รับได้ เชือ่ว่าธิดาเทพคงไม่เหน็ด้วยเช่นกัน แต่ข้าก็ยังยืนกราน" ไหวเหรนิ

หนัหน้ามามองเขา กล่าวอย่างสขุมุ "ใต้เท้าสงัฆราชควรรู้ว่าการปิดส�านัก

มีสามระดับ การที่ผู้บ�าเพ็ญเพียรปิดส�านักนั้นหมายถึงการกักตน เดิมที

ส�านักศกึษาหนานซก็ีตดัขาดตนเองจากโลกภายนอก แต่ความหมายแรก 

ของการปิดส�านักนั้นคือการที่ส�านักศึกษาหนานซีกับต�าหนักหลีกงรวม

เป็นหน่ึงอีกครั้ง หากไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ข้าก็ต้องเลือก 

แบบที่สองเท่านั้น"
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เฉินฉางเซิงตอบ "ธิดาเทพรุ่นแรกได้เขียนบรรยายการปิดส�านัก

ความหมายแรกไว้ใน 'ระหว่างหน้าต่างหนานซ'ี อนัโด่งดงัด้วยมอืตวัเอง 

ตัวอักษรเหล่าน้ันมีความหมายชัดเจนว่าแม้ส�านักศึกษาหนานซีจะเป็น

นางสร้างข้ึน แต่นางก็ยังหวังว่าสดุท้ายแล้วจะสามารถกลบัไปรวมเป็นหนึง่ 

กับศาสนาหลวงได้อีกครั้ง ท่ีข้ากับโหย่วหรงต้องการท�าก็สอดคล้องกับ

ความคิดของนางไม่ใช่หรือ ไม่เหมาะสมที่ใดกัน"

"นัน่เป็นเรือ่งนานแสนนานจนนบัปีไม่ได้แล้ว กาลเวลาเปลีย่นแปลง 

เรือ่งราวมากมาย ส�านกัศกึษาหนานซใีนตอนน้ีมกีารสบืทอดของตวัเอง 

แล้วเหตุใดต้องหยุดการสืบทอดน้ีเพ่ือไปรวมกับต�าหนักหลีกงด้วยเล่า  

ท่ีส�าคัญย่ิงกว่าคือหากท�าตามความคิดใต้เท้าสังฆราชกับธิดาเทพ  

ส�านกัศกึษาหนานซก็ีมโีอกาสอย่างมากทีจ่ะก้าวลงสูห่บุเหวแห่งหายนะ" 

ไหวเหรินมองตาเขาและประกาศอย่างหนักแน่น "ข้าไม่อาจมองดูท่าน

กับธิดาเทพน�าส�านักศึกษาหนานซีเข้าสู่สงครามนี้ได้"
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เฉินฉางเซิงกล่าว "ข้าไม่เคยคิดจะน�าส�านักศึกษาหนานซีไปสู่

อันตราย"

"ใต้เท้าสังฆราช ข้าเคยเข้าใจท่าน หากนี่เป็นเมื่อสามปีก่อน  

ข้าย่อมเชื่อในตัวท่านและไม่มีทางท�าเช่นน้ี แต่ดังที่ข้ากล่าวไปเมื่อครู่ 

กาลเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวมากมาย" ไหวเหรินกล่าวอย่าง

โศกเศร้า "สามปีมานีท่้านเปลีย่นไปแล้ว หากค�า่คนืนัน้บนเทอืกเขาหมิะ

ไม่มคีนตายมากถึงเพยีงน้ัน หากราชนัแห่งหลงิไห่ไม่ไปทีก่องบญัชาการ

กองก�าลังซงซาน หากท่านไม่ไปเยือนเว่ินสุ่ย หากท่านไม่ได้ยืนอยู่ 

ข้างกายข้าในตอนน้ี บางทีข้าคงจะเชื่อค�าพูดท่าน อย่างไรก็ตาม  

ในตอนนี้ข้าไม่อาจเชื่อ

ทั่วทั้งผืนพิภพรู้ว่าท่านต้องการจะท�าอะไร

จากกองบัญชาการกองก�าลังซงซานถึงเว่ินสุ่ย ท่านตั้งใจจะชิง

ก�าลังเสริมนอกจิงตูของปรมาจารย์พรตกับราชส�านักมาอยู่ใต้บังคับ

บัญชาของท่าน ท่านถึงกับเปลี่ยนท่าทีของสกุลถังส�าเร็จ แล้วท่านจะ

ปล่อยยอดเขาเซิ่งหนี่ว์ไปได้อย่างไร

ตอนท่ี 61

บทสนทนาท่ีจะถูกบันทึกเอาไว้ในต�าราประวัติศาสตร์
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ท่านเคยคดิบ้างหรอืไม่ว่าเพราะเหตใุดแม้ทุกคนจะรูว่้าท่านมเีจตนา 

เช่นไร แต่ปรมาจารย์พรตกลบัไม่เคยหยุดท่านเลย น่ันเพราะเขาไม่จ�าเป็น 

ต้องสนใจ เพราะตอนที่ท่านพยายามจะตัดแขนขาของเขา สายตาเขา

ได้จับจ้องมาที่น่ีหลายปีแล้ว จับจ้องยอดเขาเซิ่งหน่ีว์ สถานที่ซึ่งเดิมที 

ก็ควรเป็นก�าลังเสริมที่แข็งแกร่งที่สุดของท่าน"

เฉินฉางเซิงรับฟังเงียบๆ ไม่กล่าวค�า

"การต่อต้านของศิษย์ไม่มีทางส�าเร็จไปชั่วชีวิต ต่อให้ท่านยืนหยัด

จนถึงท่ีสุด เผ่ามนุษย์ก็ยังแบ่งแยก เผ่าปีศาจฉวยโอกาสช่วงชุลมุนนี้ 

บกุลงใต้ เมือ่ถึงเวลานัน้ท่านจะสูห้น้าเหล่าผูศ้รทัธาซึง่พลัดพรากจากทีอ่ยู่ 

และทนทุกข์อย่างสาหัสอย่างไร จะสู้หน้ากระดูกขาวข้างถนนอย่างไร  

จะสู้หน้าสังฆราชแต่ละรุ่นของศาสนาหลวงอย่างไร ยอมแพ้เถอะ ข้าได้

พูดคยุกับปรมาจารย์พรตในจงิต ูเขารบัปากข้าว่าขอเพียงท่านยอมสละ

ต�าแหน่งสงัฆราช ท่านจะสามารถบ�าเพ็ญเพียรในส�านกัศึกษาหนานซหีรอื 

เขาหลีซานก็ได้ตามใจปรารถนา พร้อมรับรองความปลอดภัยของท่าน"

ไหวเหรนิใช้สายตาเวทนาสงสารอย่างผูอ้าวุโสมองดผููเ้ยาว์มองดูเขา  

รอฟังค�าตอบที่นางต้องการ

เฉนิฉางเซงิตอบกลบัอย่างสขุุม "ข้าไม่อาจรบัข้อเรยีกร้องของท่านได้"

ไหวเหรนิรูส้กึผดิหวังอยู่บ้าง "เหตใุดท่านถึงได้ยืนกรานจะต่อต้าน

อาจารย์ท่านนัก"

นบัตัง้แต่เมือ่สามปีก่อนตอนทีเ่ขาแบกร่างจกัรพรรดนิศัีกดิส์ทิธ์ิลง

จากสุสานเทียนซู นี่เป็นค�าถามที่ผู้คนมากมายอยากรู้ค�าตอบ

ราชนัแห่งหลงิไห่ นักพรตซอืหยวน กองบญัชาการกองก�าลังชงโจว 

หรือแม้แต่หอกระบี่เขาหลีซานล้วนมีเหตุผลที่จะระแวดระวังและมอง

ราชส�านักกับซางสิงโจวเป็นศัตรู แต่เฉินฉางเซิงไม่

ไม่ว่าจะมองผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ มุมมองของคนทั่วไปหรือ
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ขุนนาง ซางสิงโจวมีสิ่งที่ชวนวิพากษ์วิจารณ์เพียงน้อยนิด

เป็นความจริงที่วิธีการของเขาก่อนและหลังคืนยึดอ�านาจที่สุสาน

เทียนซูออกจะรุนแรงไปบ้าง แต่ไม่ว่าใครท่ีคิดจะท�าการใหญ่ให้ส�าเร็จ 

ก็ต้องท�าเช่นเดียวกันนี้

เขาใช้โจวทงก็จริง แต่ตอนท่ีโจวทงตาย เขาก็ประกาศความผิด 

ของโจวทงกว่ายี่สิบข้อ

หากไม่อาจหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างอาจารย์กับศิษย์ได้ ไม่ว่า

อย่างไรเฉินฉางเซิงก็ไม่มีสิทธิ์กล่าวว่าตนยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้อง

แต่ดังเช่นที่เขาเคยพูดกับอาจารย์อาสังฆราช อาจารย์ของเขา 

จะไม่ปล่อยให้เขามีชีวิต ดังนั้นเขาจึงต้องต่อต้านอาจารย์

ตอนน้ีเรือ่งราวต่างๆ ได้เปลีย่นแปลงไปตามสายธารของกาลเวลา 

แต่เขารู้ดีว่าเรื่องนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง

การต่อสูบ้นเทือกเขาหมิะในค�า่คนืน้ัน รวมถงึซากปรกัหักพังของสวน 

และทะเลสาบเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด

ด้วยสาเหตุน้ีเขาก็ไม่มีสิทธ์ิและย่ิงไม่ควรน�าศาสนาหลวงท้ังหมด

รวมถึงกองบัญชาการกองก�าลังซงซาน กองบัญชาการกองก�าลังชงโจว 

สกุลถัง หอกระบีเ่ขาหลซีาน และยอดเขาเซิง่หนีว์่ กระทัง่ทัง้ผืนพิภพเข้าสู่ 

สงครามอันรุนแรงครั้งนี้ อย่างที่ไหวเหรินกล่าว เขาไม่อาจท�าได้ ต่อให ้

เขาเป็นสังฆราช เป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดคนหนึ่งในผืนพิภพก็ตาม

แน่นอน เฉินฉางเซิงไม่ต้องการเห็นภาพเช่นนั้น

แต่เขารูว่้าหากไม่ต้องการให้ภาพน้ันเป็นจรงิ เช่นน้ันก็ต้องเตรยีมพร้อม 

ว่ามันอาจเป็นจริงขึ้นมา

การยอมถอยและประนปีระนอมไม่อาจน�ามาซึง่สันตภิาพทีแ่ท้จรงิ 

นั่นเป็นการยอมจ�านนต่างหาก นี่เป็นความจริงที่ได้เรียนรู้หลังจาก 

เผ่ามนุษย์ท�าสงครามกับเผ่าปีศาจมาหลายปี แต่ตอนนี้ดูเหมือนผู้คน



Mao Ni 23

มากมายจะลืมเลือนไปเสียแล้ว

เขาในตอนนี้คือสังฆราช เขาจึงต้องรับผิดชอบต่อศาสนาหลวง  

ต่อเผ่ามนุษย์บนโลกนี้ทั้งหมด

"หากทกุคนคดิว่าข้าเป็นเช่นนัน้ ทุกคนก็ผดิแล้ว" บนทุง่ราบอนัห่างไกล  

ภาพของแม่น�้าถงเจียงหม่นมัวลงเรื่อยๆ เฉินฉางเซิงมองภาพน้ันพลาง

กล่าวอย่างสขุมุ "ข้าไม่ได้ท�าเรือ่งเหล่าน้ีเพ่ือให้ได้ครองอ�านาจสูงสดุ และ

ไม่ได้คิดจะสังหารเขาเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ต่อให้เขาพยายาม

สังหารข้ามาหลายครั้ง ข้าก็ไม่เคยคิดจะสังหารเขา ไม่ใช่เพราะเขาเป็น

อาจารย์ข้า แต่เป็นเพราะข้ารูเ้ช่นเดยีวกับทีท่่านกล่าวมาว่าหากข้าสงัหาร

เขาแล้ว ท่ัวทั้งผืนพิภพจะตกอยู่ในความโกลาหล ข้าจึงท�าเรื่องเหล่านี้

เพ่ือให้แน่ใจว่าศาสนาหลวงมคีวามสามารถทีจ่ะต่อกรกับราชส�านกัได้"

ไหวเหรนิถาม "ในเมือ่เป็นเช่นน้ี เหตใุดท่านจงึต้องการให้ศาสนาหลวง 

ต่อสู้กับราชส�านักกัน"

เฉินฉางเซิงอธิบาย "อาจารย์อาเคยบอกข้าว่าคนใจดียิ่งต้อง 

ระแวดระวงั...การระแวดระวังจ�าเป็นต้องมคีวามสามารถท่ีเหมาะสมด้วย  

หาไม่แล้วก็จะกลายเป็นเรื่องตลก"

ไหวเหรินเข้าใจความหมายของเขาและถอนหายใจ

"ยอดเขาเซิ่งหนี่ว์อยู่ในแดนใต้อันห่างไกล แต่ต�าหนักหลีกงอยู่ใน

จิงตู อยู่ใกล้วังหลวงอย่างมาก พวกเราต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ 

เหมอืนเช่นตอนท่ีจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิครองอ�านาจ หากไม่มอีาจารย์อา

สกัคน ผูใ้ดจะรูว่้ามบ้ีานเรอืนมากมายเพียงใดทีถู่กคลืน่รนุแรงของอ�านาจ 

เบด็เสรจ็ของนางท�าลายไป จะมคีนบรสิทุธ์ิมากมายเพียงใดท่ีตายจากไป"  

เฉินฉางเซิงกล่าว "ราชส�านักในตอนนี้จ�าเป็นต้องมีขุมก�าลังที่ตรวจสอบ

และถ่วงดุลพวกเขาได้ ผู้อาวุโสอย่างอาจารย์ในตอนนี้จ�าเป็นต้องมี 

คนที่สามารถคุกคามเขาได้ ไม่เช่นน้ันราชส�านักจะโกลาหล อาจารย์ 
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จะกลายเป็นสัตว์ประหลาด อาจารย์อาเลือกข้าเป็นสังฆราชเพราะเขา 

รู้ว่ามีเพียงข้าเท่านั้นที่สามารถน�าผู้คนในศาสนาหลวงรับบทนี้ได้"

ไหวเหรินเอ่ยว่า "แต่สิ่งที่ท่านก�าลังท�านั้นเกินกว่าการระแวดระวัง

และคล้ายกับการเตรียมพร้อมท�าสงครามแล้ว"

"ท่ีกองบญัชาการกองก�าลงัซงซานและสกุลถังเป็นเพียงการระแวด

ระวัง หรือกล่าวว่าเป็นการกล่าวเตือนเท่าน้ัน" เฉินฉางเซิงกล่าว "หาก

ราชส�านักกับอาจารย์ท�าผิดแล้วไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ข้ากับศาสนาหลวง 

ก็จะแก้ไขให้พวกเขาเอง"

ไหวเหรินถาม "การแก้ไขของท่านก็คือการฆ่าคนและชิงอ�านาจ

อย่างนั้นหรือ"

เฉินฉางเซิงกล่าว "ฆ่าคนก็เพราะคนอย่างหนิงสือเว่ย จูเยี่ย และ

เทียนไห่จนัอนีัน้สมควรตาย ส่วนท่านรองสกุลถังทีส่มคบกับเผ่าปีศาจน้ัน 

สมควรตายย่ิงกว่า ชิงอ�านาจก็เพราะศาสนาหลวงจ�าเป็นต้องมีอ�านาจ  

ที่ส�าคัญย่ิงกว่าก็คือราชส�านักและอาจารย์ได้พิสูจน์แล้วว่าคนเหล่านั้น

ที่พวกเขาเลือกใช้ไม่มีคุณสมบัติจะครอบครองอ�านาจเหล่านี้"

ไหวเหรนิมองตาเขาแล้วถาม "หากราชส�านักท�าความผดิต่อไปเล่า 

หากปรมาจารย์พรตยืนกรานจะใช้วิธีการเหล่านี้ต่อไปเล่า"

เฉนิฉางเซงินิง่เงยีบไปครูห่น่ึงก่อนตอบ "เช่นน้ันข้าก็ได้แต่คดิหาวิธี 

ล้มราชส�านักของเขา"

ไหวเหรนิถอนหายใจเบาๆ "สดุท้ายแล้วก็ยังกลบัไปใช้เส้นทางเก่าๆ 

อันโหดเหี้ยม"

เฉินฉางเซิงตอบ "เส้นทางที่ต่างกันอาจให้ผลลัพธ์เหมือนกัน  

แต่เหตุผลในการเดินทางย่อมไม่เหมือนกัน"

ไหวเหรินสงสัย "หากสุดท้ายก็จบลงแบบเดียวกัน แล้วเหตุผลนั้น

ส�าคัญด้วยหรือ"
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"ระหว่างการฆ่าเพ่ือป้องกันตัวกับการฆ่าคนเพ่ือชิงทรัพย์น้ัน 

แตกต่างกันมาก และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือข้าต้องเชื่อว่าตนเองเป็น 

ฝ่ายถูก" เฉนิฉางเซงิกล่าวประโยคทีเ่ขาไม่ได้พูดมานานถึงสามปี "เพราะ

ข้าบ�าเพ็ญเพียรตามใจปรารถนา"

ตอนนีด้วงตะวันได้ลาลบัหลงัภูเขาแล้ว แต่ดวงดาวยังไม่ได้ปรากฏ

ออกมาทั้งหมด เทือกเขาในแดนใต้อยู่ในช่วงเวลาที่มืดมัวที่สุด

ต้นไม้ท่ีออกดอกบานสะพรั่งริมหน้าผาส่ายไหวน้อยๆ ในสายลม 

คล้ายก�าลังประหลาดใจที่บริเวณนี้พลันเงียบงัน

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด ไหวเหรินก็กล่าวเสียงแผ่วเบา "นี่เป็น 

วิถีบ�าเพ็ญเพียรของท่าน สงครามของท่าน หรือท่านต้องการดึงยอดเขา 

เซิ่งหนี่ว์ที่เงียบสงบมาหลายปีให้เข้าร่วมด้วยให้จงได้อย่างนั้นหรือ"

เฉินฉางเซิงตอบ "ข้าคิดว่าน่ีควรเป็นเรื่องท่ีโหย่วหรงกับศิษย์ 

ส�านักศึกษาหนานซีต้องตัดสินใจ"
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ไหวเหรินไม่อาจเกลี้ยกล่อมเฉินฉางเซิงได้

เฉนิฉางเซงิก็ไม่อาจเกลีย้กล่อมอาจารย์ย่าส�านกัศกึษาหนานซผีูน้ี ้

เช่นเดียวกัน

ไหวเหรนิกล่าว "ท่านควรรูดี้ว่าธิดาเทพก�าลงักักตน ไม่อาจออกมา

ได้อีกระยะหนึ่ง อาจเป็นเวลาสิบปี ยี่สิบปี หรือนานกว่านั้น"

เฉนิฉางเซงิรูเ้รือ่งน้ีดี จดหมายท่ีสวีโหย่วหรงเขยีนถึงเขาได้อธิบาย

เรื่องนี้ไว้ชัดเจน

ยอดเขาเซิ่งหน่ีว์จ�าเป็นต้องมีธิดาเทพท่ีแท้จริง มีแต่วิธีน้ีจึงจะ

รักษาฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาหลวงและแดนใต้เอาไว้ได้

ในเวลาเดยีวกันศาสนาหลวงก็จ�าเป็นต้องมธิีดาเทพท่ีแท้จรงิ เช่นนี ้

จึงจะมีคุณสมบัติในการคานอ�านาจกับราชส�านักมากขึ้น

แดนใต้ก็จ�าเป็นต้องมธิีดาเทพทีแ่ท้จรงิเช่นกัน เช่นน้ีจงึจะแก้ปัญหา 

ความเสียเปรียบด้านจ�านวนผู้แข็งแกร่งขั้นเทพศักดิ์สิทธ์ิท่ีเกิดหลังการ 

จากไปของซูหลีพร้อมด้วยธิดาเทพคนก่อน

หากเฉินฉางเซิงเข้าสู ่เขตแดนเทพศักดิ์สิทธ์ิได้ เขาก็สามารถ 

ตอนท่ี 62

การมาถึงของคณะทูตจากราชส�านัก
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แก้ปัญหาได้มากมาย

ทว่าเขาเป็นสังฆราช จ�าเป็นต้องน�าศาสนาหลวงและผู้ศรัทธา 

นับล้าน

ยอดเขาเซิง่หน่ีว์อยู่ในแดนใต้อนัห่างไกล มเีร่ืองให้จดัการน้อยกว่า 

สวีโหย่วหรงจึงมีเวลาและก�าลังมากกว่าเฉินฉางเซิง

นางจึงตัดสินใจกักตนและทะลวงธรณีประตูที่สูงข้ึนไป พยายาม

เข้าสู่เขตแดนเทพศักดิ์สิทธิ์ในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในบนัทึกประวัตศิาสตร์ ผูบ้�าเพ็ญเพียรท่ีเข้าสูเ่ขตแดนเทพศกัดิสิ์ทธ์ิ 

ส่วนใหญ่ต้องผ่านการบ�าเพ็ญเพียรอย่างน้อยหลายศตวรรษ ยกตวัอย่าง

เช่นผู้อาวุโสหอเทียนจี

แม้แต่เหล่าอัจฉริยะแท้จริงท่ีมีพรสวรรค์โดดเด่นก็ยังต้องใช้เวลา

ร้อยกว่าปีในการบ�าเพ็ญเพียรอย่างยากล�าบาก ยกตัวอย่างเช่นเป๋ียย่ังหง

หากส�ารวจย้อนไปในช่วงพันปีทีผ่่านมาโดยไม่นบัช่วงเวลาท่ีเก่าแก่ 

กว่าน้ัน ผู้ท่ีเข้าสู่เขตแดนเทพศักดิ์สิทธ์ิได้เร็วท่ีสุดในช่วงหน่ึงพันปีมาน้ี 

น่าจะมีเพียงผู้ครองภพโจว เฉินเสวียนป้า จักรพรรดิไท่จง ซูหลี และ 

หวังพ่ัว แต่ไม่ว่าจะเป็นซหูล ีผูค้รองภพโจว หรอืหวังพ่ัว กล้็วนผ่านวัยสีส่บิ 

ไปแล้วจึงจะมองเห็นความลับสวรรค์ได้

แม้แต่เฉนิเสวียนป้าทีเ่ล่าลอืกันว่ามพีรสวรรค์สงูส่งจนสัน่สะเทอืน

มหาสมุทรดวงดาว ก็ยังมีโอกาสข้ามผ่านธรณีประตูบานนั้นได้เมื่ออายุ

สามสิบกว่าปี

สวีโหย่วหรงมีสายเลือดหงส์ฟ้า เป็นหน่ึงในผู้บ�าเพ็ญเพียรที่มี

พรสวรรค์มากท่ีสดุในประวัติศาสตร์อย่างไร้ข้อกังขา กระนัน้นางก็ไม่อาจ

แข็งแกร่งไปกว่าบุคคลผู้เป็นต�านานในอดีต

ด้วยเหตน้ีุก็พอคาดเดาได้ว่าหากนางคิดจะกักตนบ�าเพ็ญเพียรเพ่ือ

ทะลวงสูเ่ขตแดนเทพศกัดิส์ทิธ์ิเช่นนีต่้อไปกต้็องใช้เวลากกัตนเกือบสบิปี  
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ต่อให้นางจะมีพรสวรรค์สูงส่งเช่นเดียวกับเฉินเสวียนป้าก็ตาม

"ท่านบอกว่าเรือ่งน้ีต้องให้ธิดาเทพตัดสนิใจ แต่นางไม่อาจออกจาก 

การกักตน แล้วจะท�าอย่างไร ส�านักศึกษาหนานซียังต้องเผชิญหน้ากับ

การตัดสินใจนี้" ไหวเหรินกล่าวต่อ "ข้าไม่มีปัญญาตัดสินใจ ข้าจึงให้

ส�านักศึกษาหนานซีปิดส�านักเป็นเวลาสิบปี รอให้ธิดาเทพออกจากการ

กักตนและตัดสินใจ"

เฉินฉางเซิงตอบ "ผู้อาวุโสควรรู้ว่านางจะเลือกอะไรหากนางไม่ได้

กักตนอยู่"

ไหวเหรินตอบ "ต่อให้ธิดาเทพเห็นด้วย ข้าก็จะคิดหาวิธีปกป้อง 

ยอดเขาเซิง่หน่ีว์จากการเป็นทพัหน้าในสงครามระหว่างศาสนาหลวงกับ 

ราชส�านักอยู่ดี"

เฉินฉางเซิงถาม "หรือผู้อาวุโสไม่เคยตระหนักว่าในบรรดาศิษย์

หลายร้อยคนของส�านักศึกษาหนานซี ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สนับสนุน 

การตัดสินใจของท่าน"

ไหวเหรนิเงยีบไปครูห่น่ึงแล้วกล่าว "นัน่เป็นเพราะพวกนางยังเยาว์

และไม่รู้ว่าสงครามน่ากลัวเพียงใด"

เฉนิฉางเซงิกล่าว "คมัภีร์เต๋าบรรยายไว้ชดัเจนถึงความแตกต่างระหว่าง 

ความชื่นชอบสงครามกับความกลัวการต่อสู้ ข้าไม่ต้องการพูดซ�้า"

ไหวเหรนิตอบ "ข้าได้แสดงท่าทขีองส�านกัศึกษาหนานซชีดัเจนแล้ว 

ไม่คิดพูดซ�้า"

ความมืดมิดยามราตรีพลันมาเยือน ยอดเขาสิบกว่าลูกกลายเป็น

สีด�าราวน�้าหมึก

ขณะที่การเจรจาครั้งนี้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ส�าคัญและตึงเครียดที่สุด 

ต้นไม้ทีอ่อกดอกบานสะพรัง่ก็พลนัถูกแสงโคมส่องสว่าง ผงิเซวียนน�าศษิย์ 

สองสามคนเร่งรุดมาที่นี่
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ผิงเซวียนท�าความเคารพเฉินฉางเซิง จากน้ันก็กล่าวกับไหวเหริน 

"อาจารย์ ทางตีนเขาส่งข่าวมาว่าคณะทูตจากราชส�านักมาถึงแล้ว"

เฉินฉางเซิงสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นเล็กน้อย เขาไม่คิดว่าคนของ 

ราชส�านักจะมาเร็วเพียงนี้

ไหวเหรินถาม "ใครเป็นผู้น�าคณะทูต"

ผิงเซวียนตอบ "เซียงอ๋องเจ้าค่ะ"

เมื่อได้ยินชื่อเซียงอ๋อง สีหน้าไหวเหรินคล้ายไม่เปล่ียนแปลง แต่

นางรู้สึกผ่อนคลายลงค่อนข้างมาก

นางได้เส่ียงท�าให้ต�าหนกัหลกีงโกรธเรือ่งการสนับสนุนให้ปิดส�านกั

อย่างแขง็ขนัและได้รบัความกดดนัอย่างมาก การสนทนากับเฉินฉางเซงิ

ย่ิงท�าให้นางสิ้นเรี่ยวแรง ทว่าตอนนี้คณะทูตจากราชส�านักมาถึงแล้ว  

น�าโดยเซยีงอ๋องผูเ้พ่ิงเข้าสูเ่ขตแดนเทพศกัดิส์ทิธ์ิ คาดว่าพวกเขาคงช่วย 

แบ่งเบาความรับผิดชอบของส�านักศึกษาหนานซีได้ไม่น้อย

เฉินฉางเซิงค่อนข้างแปลกใจที่ไม่ได้ยินชื่ออู๋ฉยงปี้

ไหวเหรินถามว่าใครเป็นผู้น�าคณะทูตก็จริง แต่หากอู๋ฉยงปี้อยู่ใน

คณะทูต ศิษย์ที่เชี่ยวชาญในกิจธุระต่างๆ อย่างผิงเซวียนย่อมบอกเรื่อง

ส�าคัญนี้ด้วย 

ไม่ว่าอู๋ฉยงปี้จะมีนิสัยน่ารังเกียจเพียงใด อย่างไรนางก็เป็นถึง 

ผูแ้ขง็แกร่งขัน้เทพศักด์ิสทิธ์ิแห่งผนืพิภพทีใ่ช้เพียงน้ิวมอืก็นบัได้ครบถ้วน 

หากไม่เอ่ยถึงก็ย่อมหมายความว่านางไม่ได้อยู่ในคณะทูต

ไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองเว่ินสุ่ยหรือตอนท่ีเซียวจางเห็นพวกเขา  

อู๋ฉยงปี้กับเซียงอ๋องล้วนอยู่ด้วยกัน แต่ตอนนี้นางไปอยู่ที่ใดแล้ว

ไม่นานหลังจากนั้นก็มีข่าวส่งมาจากซุ้มประตูเพิ่มขึ้น

คนของพรรคฉางเซิงมาถึงแล้ว เช่นเดียวกับสกุลมู่ท่ัวกับสกุลอู ๋ 

รองเจ้าส�านักไหวย่วนก็มาเช่นกัน เหล่าตวัแทนจากส�านกัพรรคใหญ่ต่างๆ  
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ในแดนใต้ก็ล้วนมาถึงแล้ว

"ใต้เท้าสังฆราชโปรดอภัย ข้าต้องลงเขาไปต้อนรับพวกเขา"

ไหวเหรินกล่าวขออภัยเฉินฉางเซิงแล้วก็ไปจากริมผา

ส�านักศึกษาหนานซีย่อมส่งคนมาดูแลเฉินฉางเซิงและสหาย  

น�าโดยนักพรตหญิงชุดม่วงไหวซู่

เพียงมองรูปลักษณ์ของนางก็สามารถเดาได้ว่านักพรตหญิงผู้นี ้

มีนิสัยรุนแรงโหดร้ายอย่างมาก ทว่าเมื่อนางน�าทางพวกเฉินฉางเซิง  

นางกลับไม่กล่าวอะไรแม้แต่ค�าเดียว

ด้วยฐานะของเฉินฉางเซิง ส�านักศึกษาหนานซีย่อมปฏิบัติต่อเขา

อย่างดีที่สุด จัดเตรียมอาคารที่ดีที่สุดในส�านักให้เขา

เย่ียเสีย่วเหลยีนและศิษย์อกีหลายคนก�าลงัยุ่งกับการจดัเตรยีมห้อง  

ถังซานสอืลิว่ยืนอยู่ด้านข้าง คอยออกค�าสัง่ให้พวกนางท�างานแต่ไม่ย่ืนมอื 

เข้าช่วยเลยแม้แต่น้อย

"ลานเรือนแห่งน้ีไม่ได้เปิดใช้มาหลายปีแล้ว เล่ียงไม่ได้ท่ีจะมีฝุ่น

มากหน่อย ขอให้ใต้เท้าสังฆราชโปรดรอสักครู่" ไหวซู่เสริม "เพราะไม่มี

สังฆราชมาเยือนยอดเขาเซิ่งหนี่ว์หลายปีแล้ว"

เฉินฉางเซิงกล่าว "ผู้อาวุโสโปรดชี้แนะด้วย"

"ศาสนาหลวงคือส�านักเต๋า แต่ส�านักเต๋ากลับไม่ใช่ศาสนาหลวง 

อย่างน้อยยอดเขาเซิ่งหน่ีว์ก็ไม่เคยได้รับการดูแลจากศาสนาหลวง  

ไม่ว่าผู้ศรัทธาในจิงตูจะคิดเช่นไร ไม่ว่าคัมภีร์ศาสนาจะบรรยายความ 

แตกต่างนี้อย่างไร ต�าหนักหลีกงก็ไม่เคยเห็นค่าของพวกเรา" ไหวซู่ 

มองเขาแล้วถาม "ตอนน้ีต�าหนกัหลกีงอยู่ในอนัตรายและต้องการพวกเรา  

ท่านจงึมาหาพวกเราและคิดจะใช้พวกเรา ท่านคดิว่าเหมาะสมแล้วหรอื"

ราตรเีริม่คล้อยดกึ หลงัจากอาหารค�า่ เฉนิฉางเซงิยืนอยู่ในลานเรอืน  
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ตามองไปทางแม่น�า้ถงเจยีง มองไปยงัเขม็ขัดเงินทีแ่ทบมองไม่เห็นเส้นนัน้  

หลังเงียบงันไปครู่หนึ่งก็กล่าว "ไม่ต้องกังวลเรื่องการสืบสวน ส่ิงแรก 

ท่ีต้องท�าในตอนนี้คือขัดขวางการปิดส�านัก หากผู้อาวุโสทั้งสามยังคงมี 

ท่าทีหนกัแน่นเช่นนี ้พวกเราอาจให้ค�ามัน่ว่าจะไม่กล่าวเรือ่งการรวมกัน 

เป็นหนึ่ง"

เวลาผ่านมานานมากแล้วนับจากตอนท่ีพวกเขาออกจากเว่ินสุ่ย

และมาถึงยอดเขาเซิง่หน่ีว์ แต่ต�าหนกัหลกีงยังคงไม่ได้รบัข่าวการกลบัมา 

ของอาจารย์ย่าส�านักศึกษาหนานซีทั้งสามและเหตุการณ์ใหญ่อย่าง 

การปิดส�านัก นี่เป็นเรื่องท่ีควรค่าให้ระแวดระวังอย่างมาก ดูเหมือน 

การตายอย่างกะทันหันของนักพรตไป๋สือไม่อาจแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้

ฮู่ซานสือเอ้อร์ออกไปท�าตามค�าสั่ง เขามีวิธีที่จะส่งต่อโองการของ

เฉินฉางเซิงไปยังจิงตูและหอศาสนาใกล้เคียงโดยเร็วท่ีสุด ตอนที่เขา 

กลับมาถึงลานเรือนก็ได้ข่าวล่าสุดกลับมาด้วย เมื่อครึ่งชั่วยามก่อน  

ในท่ีสดุคนของต�าหนักหลกีงได้เดินทางมาถึงตีนเขาเซิง่หน่ีว์ กล่าวกันว่า 

เหมาชิวอวี่ได้ส่งคนมาอย่างเร่งด่วน

ข่าวนี้ท�าให้เฉินฉางเซิงผ่อนคลายลงเล็กน้อย แต่ก็มีปัญหาหน่ึง 

ที่เขายังไม่เข้าใจ อู๋ฉยงปี้หายไปที่ใดกัน

ถังซานสอืลิว่ก็รูส้กึแปลกใจมาก "นักพรตหญิงชรานัน่ชอบมส่ีวนร่วม 

ในเหตุการณ์คึกคักวุ่นวายเช่นนี้มากที่สุด ไม่มีเหตุผลที่นางจะจากไป

กลางคัน"

เฉินฉางเซิงนึกถึงความไม่สบายใจท่ีผุดข้ึนมาตอนเขายืนอยู่ท่ี

หน้าผาหินบนยอดเขา จิตใจของเขาพลันหนักอึ้งกว่าเดิมจนไม่อาจ 

นั่งนิ่งอยู่ได้ จึงเดินออกไปจากลานเรือน
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