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ค�ำน�ำ

สถานการณ์ในเมืองไป๋ตี้นั้นร้ายแรงและตึงมือกว่าท่ีคาด นอกจาก 

ราชาปีศาจจะมาด้วยตวัเองโดยมมีูฮ่หูยินถอืหางแล้ว เฉนิฉางเซงิยังได้รบัรูจ้าก 

ความทรงจ�าของเป๋ียย่ังหงว่า 'ทตูสวรรค์แห่งแสงศกัดิส์ทิธ์ิ' จากผนืพิภพเซิง่กวง 

ก็ได้มาเยือนผืนพิภพจงถู่แห่งน้ีแล้วเช่นกัน และด้วยพลังอ�านาจอันล้นเหลือ  

หยิบยมืกฎเกณฑ์ของโลกน้ีมาใช้ได้อย่างอิสระจนถึงข้ันท�าร้ายผูแ้ข็งแกร่งเขตแดน

เทพศักดิ์สิทธ์ิบาดเจ็บสาหัสได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทูตสวรรค์ท้ังสองตนนั้น... 

คอืศตัรทูีแ่ขง็แกร่งท่ีสดุท่ีเฉนิฉางเซงิเคยเผชญิหน้ามา

ไม่ว่าจะหันไปทางใดก็เหมอืนจะเจอวิกฤตไปเสยีหมด แต่เฉนิฉางเซงิเองก็ยงั

เก็บง�า 'วิธีการ' ของตนเอาไว้ไม่น้อย และจนบัดน้ีก็ยังไม่เคยเปิดเผยไม้ตาย 

เลยสกัครัง้ การต่อสูใ้นเล่มนีจ้ะดเุดอืดเลอืดพล่านและสมน�า้สมเน้ือขนาดไหน  

เชือ่ว่านกัอ่านทุกท่านเองก็คงตัง้ตารอชมอยู่เช่นกัน

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตนี้นอกจากเที่ยวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า 

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษที่ 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล 

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�าว่า 'อ่านสนุก' นี่แหละ 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



"เมื่ออยู่ในต�าแหน่งที่ต่างกันก็ต้องกระท�าเรื่องที่แตกต่างกันออกไป 
ขบคิดถึงค�าถามที่ไม่เหมือนกัน" ราชาปีศาจกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชา 

"พวกเราเป็นผู้ที่ด�ารงอยู่จุดสูงสุดระหว่างฟา้ดิน 
เช่นนั้นก็ต้องมองให้ไกลที่สุดเข้าไว้"
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เฉินฉางเซิงยังคงมีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจ

ในคนืการต่อสูท่ี้สสุานเทียนซ ูนกับวชจากผืนพิภพอืน่ผู้น้ันไม่ได้ใช้

ร่างเน้ือจริงๆ แต่ใช้วิธีการบางอย่างเพ่ือน�าจิตวิญญาณมายังผืนพิภพ 

แห่งน้ี

แต่ทูตสวรรค์จากผืนพิภพเซิ่งกวงท่ีเปี๋ยย่ังหงได้พบน้ันเป็นตัวตน

ที่แท้จริง พวกเขามาได้อย่างไรกัน

หากว่าสามารถเดนิทางระหว่างสองผนืพิภพได้ง่ายถึงเพียงนี ้ เช่นนัน้

เหตุใดก่อนหน้านีค้นจากผนืพิภพเซิง่กวงจงึไม่ปรากฏตวัเล่า

เขาเอ่ยค�าถามน้ีกับเปี๋ยย่ังหง ทั้งยังถามอีกว่าเหตุใดในปีน้ัน 

ลูกหลานของสกุลสูงศักดิ์ถึงสามารถหลบหนีไปยังผืนพิภพเซิ่งกวงได้ 

พวกเขาใช้วิธีการใดกัน

ที่ส�าคัญไปกว่านั้นก็คือระหว่างเผ่าปีศาจกับผืนพิภพเซิ่งกวงน้ัน 

มีความสัมพันธ์เช่นไรกันแน่

เป๋ียย่ังหงมิได้ตอบอย่างชัดเจน เพราะเขาเองก็ไม่มั่นใจว่า 

การคาดเดาของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ จึงไม่ต้องการให้ความคิดของตน 

ตอนที่ 173

เงียบสงบ
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ส่งผลต่อการตดัสนิใจของเฉนิฉางเซงิ

เขาเอ่ยตอบเฉนิฉางเซงิว่า "หากเป็นเรือ่งเหล่านี ้ ท่านควรไปสอบถาม

อาจารย์ของท่าน"

ค�าพูดนีไ้ม่ผดิ ซางสงิโจวย่อมเป็นผูท่ี้เข้าใจผนืพิภพเซิง่กวงมากท่ีสดุ 

ในโลกนี้

เขาเก็บเฉินฉางเซิงได้จากริมล�าธาร ขับไล่มังกรทองยักษ์ตัวนั้น  

เชิญจิตวิญญาณนักบวชลูกหลานสกุลสูงศักดิ์ในอดีตผู้นั้นมายังโลกน้ี 

เพ่ือต่อกรกับจกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิ

เรื่องทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับผืนพิภพเซิ่งกวงล้วนมีเงาของเขาหรือ

เรียกได้ว่ามีเขาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

และเรื่องเหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเฉินฉางเซิง

เฉินฉางเซิงก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดี

เป๋ียย่ังหงมองอกีฝ่ายก่อนเอ่ยอย่างจรงิจงัว่า "ท่านต้องระวังหน่อย

แล้ว"

เฉินฉางเซิงเข้าใจความหมายของเขา

การต่อสูข้องเทพศกัดิส์ทิธ์ิในวันก่อนคอืการล้อมสงัหารอย่างเปิดเผย

ของมูฮ่หูยินและเผ่าปีศาจท่ีพุ่งเป้าหมายไปยังผูแ้ขง็แกร่งเผ่ามนษุย์ ท่ีต้อง 

ระแวดระวังมากกว่านัน้ก็คือนีเ่ก่ียวพันถึงชนต่างเผ่าซึง่อยู่อกีฟากฝั่งของ

ท้องฟ้าดวงดาว เผ่ามนุษย์ต้องตอบโต้อย่างแขง็แกร่งและทรงพลงัท่ีสดุ 

เฉินฉางเซิงในฐานะที่เป็นสังฆราชก็เหมาะสมแล้วที่ต้องรับผิดชอบ 

ภาระหน้าท่ีน้ี และต้องเผชญิหน้ากับแรงกดดนัอย่างมากเช่นกัน

ทีส่�าคญัทีส่ดุก็คอืเขาจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าแท้จริงแล้ว

ซางสิงโจวคิดอย่างไร

เรือ่งเหล่าน้ันล้วนเป็นเรือ่งในอนาคต ตอนนีเ้ขามเีรือ่งต้องจดัการ

มากมายพอแล้ว
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เฉินฉางเซิงหันไปมองอู๋ฉยงปี้

อู๋ฉยงปี้ถลึงตามองเขากลับอย่างดุร้าย

เฉินฉางเซิงถอนสายตากลับมา แล้วเอ่ยกับเปี๋ยย่ังหงว่า "ไม่ต้อง

กล่าวอะไรจริงๆ หรือ"

เปี๋ยยั่งหงส่ายศีรษะ

เฉนิฉางเซงิมองไปยังเซวียนหยวนพ่ัวทียั่งสลบไสลไม่ได้สตอิกีคร้ัง

เซวียนหยวนพ่ัวรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครา  

มองดูแล้วค่อนข้างมีอายุ แต่ความจริงน้ันเขาเป็นคนท่ีอายุน้อยท่ีสุด 

ในส�านกัศึกษาศาสนาหลวง

ปกตแิล้วเฉนิฉางเซงิ ถังซานสอืลิว่ ซโูม่อวี ๋ เจ๋อซิว่ รวมถึงคนอืน่ๆ 

ชอบหยอกล้อเซวียนหยวนพ่ัวมาก แต่ก็รกัและเอน็ดเูขามากเช่นกัน

ไม่รู้เมื่อไรเซวียนหยวนพั่วจึงจะฟื้นขึ้นมา

เฉนิฉางเซงิเดนิออกมาจากลานเรอืนเลก็ก่อนก�าชบัหัวหน้าปกครอง

แห่งหอศาสนาซฮีวงว่าไม่อนญุาตให้ผูใ้ดก้าวเข้าไปในตรอกแม้แต่ก้าวเดยีว

หวัหน้าปกครองตอบรบัเสยีงต�า่ มไิด้ถามค�าถามโง่งมอย่างเช่นว่า

หากคนผูน้ัน้ผูน้ี้มาจะท�าอย่างไร ในเมือ่ไม่ว่าผูใ้ดก็ไม่อนญุาตให้ก้าวเข้าไป

ในตรอก เช่นน้ันต่อให้จกัรพรรดขิาวและมูฮ่หูยินมา หรอืแม้แต่ซางสิงโจว

และจกัรพรรดมิาเองก็เข้าไปไม่ได้

เมือ่รบัรูไ้ด้ถึงลมปราณของผูแ้ขง็แกร่งสบิกว่าสายและพลงัปราณ

ของค่ายกลต�าหนกัหลกีงทีแ่น่ชดัระหว่างตรอกกับทางต้นสน เฉนิฉางเซงิ 

ก็วางใจลงหลายส่วน

เสยีงกระเรยีนร้องขึน้ เขาขีก่ระเรยีนขาวทะยานข้ึนไปบนท้องฟ้าแล้ว 

กระบีร้่อยกว่าเล่มรอบลานเรอืนส่งเสยีงทะลวงผ่านอากาศตดิตามเขาไป

เขารูว่้าทีน่ัน่น่าจะไม่มปัีญหาใด แต่ก็ยังอดกังวลและตงึเครยีดไม่ได้
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เขาจงึไม่ได้สังเกตว่าก่อนจากมากระเรยีนขาวได้เหลอืบมองไปยัง

วัดเทียนซู่หนึ่งครั้ง ราวกับก�าลังขอค�าแนะน�าจากใครบางคน

เมือ่ยืนยันว่าเฉนิฉางเซงิจากไปแล้ว อูฉ๋ยงป้ีก็ได้สตกิลบัมาในทันที 

นางพุ่งตัวไปหาเป๋ียย่ังหงก่อนตะคอกเสียงดัง "ท่านเสียสติไปแล้วหรือ  

หากเกิดอะไรข้ึนจะท�าอย่างไรเล่า!"

ทีน่างกล่าวนัน้หมายถึงเรือ่งทีเ่มือ่ครูเ่ป๋ียย่ังหงใช้น้ิวมอืเพียงนิว้เดยีว

ถ่ายทอดประสบการณ์และสตปัิญญาในการต่อสูข้องเทพศกัด์ิสทิธ์ิให้กับ

เฉนิฉางเซงิ

นี่คือวิชาลับท่ีสืบทอดต่อกันมาเจ็ดพันกว่าปีของหอว่ันโซ่วแห่ง

เมืองซีหลิง เรียกว่าแต้มจุดแดง

อาจารย์สามารถใช้วิชาน้ีถ่ายทอดสิ่งท่ีตนได้บ�าเพ็ญเพียรมาให้ 

แก่ศิษย์ได้โดยตรง

วิชานีอ้ศัจรรย์ย่ิงนกัแต่ก็อนัตรายมากเช่นกัน หากไม่ระวังเพียงนิด 

ก็จะถูกวชิาแว้งกัดกลนืกิน

ในอดตีนัน้มเีพียงช่วงก่อนการสอบใหญ่หรอืการเปิดสวนโจวเท่าน้ัน

ที่หอวั่นโซ่วแห่งเมืองซีหลิงจะท�าการคัดเลือกศิษย์ที่โดดเด่นแต่ขาดซึ่ง

ประสบการณ์มาถ่ายทอดวิชาให้ด้วยวิธีน้ี

หากใช้วิชานีถ่้ายทอดก�าลงัฝีมอืให้ลกูศษิย์ก็จะอนัตรายอย่างถึงท่ีสดุ 

โดยท่ัวไปแล้วต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยั ไม่ว่าจะเป็นผูถ่้ายทอดวิชาหรอื 

จะเป็นผูร้บัวิชาก็ตาม ด้วยเหตนุีเ้จด็พันกว่าปีต่อมา เร่ืองเช่นน้ีจงึเกิดข้ึนท่ี 

หอว่ันโซ่วเพียงสองครัง้เท่านัน้

ตอนทีเ่หน็นิว้ของเป๋ียย่ังหงละจากหว่างคิว้ของเฉนิฉางเซงิ อูฉ๋ยงป้ี

ค่อนข้างกังวลใจทเีดยีว ความเดอืดดาลของนางในคราวน้ีจงึมเีหตผุลอยู่บ้าง

เปี๋ยยั่งหงมองนางอย่างเงียบสงบ ไม่ได้เอ่ยค�าใด
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อูฉ๋ยงป้ีพลนัคิดได้ว่าสองวันนีเ้ขามกัจะมองนางอย่างเงยีบสงบเช่นนี้

แต่กลบัไม่พูดจาใดๆ ทัง้ยงัคดิได้ว่าช่วงสองปีมานีเ้ขามกัจะทอดสายตา 

มองภูเขาห่างไกลอย่างเงียบสงบเช่นนีโ้ดยไม่พูดจาใดๆ เช่นกัน จากนัน้ 

นางก็นกึถึงค�าพูดเหล่าน้ันทีผู่ค้นพูดถึงยามท่ีเหน็พวกตนสองสามภีรรยา 

ไหนจะค�าเหล่าน้ันท่ีผู้คนพูดออกมาด้วยสายตาอีกเล่า อย่างเช่นพวก 

หวังพ่ัว...ทันใดน้ันนางก็รูส้กึตืน่ตระหนก จงึปิดปากลงอย่างไม่สบายใจ

เปี๋ยย่ังหงกับนางเป็นสามีภรรยากันมานานหลายปี ย่อมรู้ว่านาง

ก�าลงัคดิอะไรอยู่ เขาย้ิมบางๆ พลางลบูศรีษะของนางไปด้วย

อูฉ๋ยงป้ียิง่ตืน่ตระหนกมากขึน้ เพราะช่วงหลายปีมานีแ้ม้ว่าเป๋ียย่ังหง 

ยังคงเคารพและปกป้องนาง แต่ก็นานมากแล้วทีเ่ขาไม่มกีารกระท�าท่ีใกล้ชดิ

เช่นนี้

เพ่ือขจัดความไม่สบายใจภายในใจ นางจึงเปลี่ยนเรื่องเสียทื่อๆ  

ถามออกไปว่า "เหตใุดจงึไม่บอกเขาว่าสวีโหย่วหรงมาท่ีนี"่

"ธิดาเทพไม่ได้ปรากฏตัว แสดงว่านางไม่อยากให้เฉินฉางเซิงรู้  

ข้าเลยไม่พูดอะไร" เป๋ียย่ังหงครุ่นคิดก่อนเอ่ยบอกนางอย่างจริงใจและ 

หนักแน่นว่า "ต่อไปเจ้าต้องเคารพใต้เท้าสังฆราชและธิดาเทพให้มาก

หน่อย"

อู๋ฉยงป้ีกล่าวอย่างโมโหว่า "ข้าคร้านจะท�าเรื่องท่ีไม่จริงใจพวกน้ี 

อย่างไรเสียพวกเขาก็เห็นแก่หน้าท่าน คงไม่ท�าอะไร หรือท่านคิดจะ 

ทอดท้ิงข้า ไม่สนใจข้าแล้วหรอื"

เปี๋ยยั่งหงไม่ได้โต้ตอบ เพียงถอนหายใจออกมาเท่านั้น

อูฉ๋ยงป้ีนกึถึงการกระท�าก่อนหน้านีข้องเขาจงึไม่สบายใจขึน้อกีครัง้ 

นางเอ่ยอย่างเชือ่งช้า "อย่างมากต่อไปข้าก็แค่แก้นสิยัน้ีเสยี สงัหารคนให้

น้อยลงหน่อย"

เปี๋ยยั่งหงยังคงไม่กล่าวค�า
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สีหน้าของอู๋ฉยงปี้เปลี่ยนเป็นไม่น่าดูทันที นางเอ่ยต่อ "หรือว่า 

ท่านคิดจะทิ้งข้า ไม่สนใจข้าจริงๆ"

นางย่ิงคดิย่ิงรูส้กึว่านีอ่าจจะเป็นเรือ่งจรงิ จงึท้ังร้อนรนท้ังโกรธเกรีย้ว 

สุดท้ายก็หลั่งน�้าตาออกมา หลังจากน้ันจึงเริ่มเปิดปากเอ่ยค�าผรุสวาท 

เสยีงดงั

ส�าหรับเปี๋ยย่ังหงแล้ว เนื้อหาที่นางก่นด่าล้วนไม่มีอะไรใหม่เลย  

ไปๆ มาๆ ก็ล้วนเป็นค�าพูดไม่ก่ีประโยคนั้น เช่น 'ตาแก่ไร้คุณธรรม'  

'บณัฑิตยากจนอกตัญญู' 'ตอนน้ันหากไม่ใช่เพราะข้า...' ทว่าเมือ่เขาเริม่

รู้สกึโกรธข้ึนมาจรงิๆ บ้างนัน้...

อูฉ๋ยงป้ีพลนัเอ่ยออกมาทัง้น�า้ตาว่า "ตอนนีข้้าไม่มมีอืแล้ว แม้แต่

ลูกชายก็ไม่มแีล้ว หากท่านต้องการจากไปอกี ข้าจะท�าอย่างไร"

เป๋ียย่ังหงถอนหายใจ โอบนางเข้าสูอ้่อมอกพลางตบหลงันางเบาๆ 

เพ่ือหลกีเลีย่งไม่ให้นางร้องไห้จนล้มพับไป

นางมีนิสัยโมโหร้ายเช่นนี้ เขารู้มาตลอด แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้

ไม่รู ้ว ่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร อู ๋ฉยงป้ีท่ีท้ังร้องไห้ทั้งก่นด่า 

ก็เหน็ดเหนื่อยและหลับลึกไปในอ้อมกอดของเขา

แม้แต่ในยามนอนหลบั มอืซ้ายของนางก็ยังคงจบัปกเสือ้เขาเอาไว้มัน่ 

ราวกับกลวัว่าเขาจะแอบหนีนางไปอย่างเงยีบงนั

เป๋ียย่ังหงมิได้นอนหลับ เขามองหน้านางเงียบๆ ไม่รู้ว่าก�าลังคิด 

เรือ่งใดอยู่

เมฆหมอกบนเทือกเขาสลายตัวไปแล้ว

มีเสียงคลื่นแผ่วเบาดังมาจากใต้หน้าผาในระยะไกล

เฉินฉางเซิงเดินลงมาจากกระเรียนขาวและเดินตรงไปเบื้องหน้า

เบื้องหน้าคือต้นไม้สวรรค์ที่สูงเทียมเมฆต้นหนึ่ง
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ใต้ต้นไม้มีถ�้าขนาดใหญ่

ด้านในมีห้องเล็กๆ ห้องหนึ่ง

เด็กสาวชุดด�าผู้หนึ่งยืนอยู่หน้าห้องอย่างเงียบสงบ
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แน่นอนว่าเด็กสาวชุดด�าผู้นั้นคือมังกรด�าน้อย

ในฐานะผูคุ้ม้กัน ระหว่างนางและเฉนิฉางเซงิมคีวามเชือ่มโยงทาง

จติวญิญาณท่ียากจะตดัขาดได้ ดงันัน้ช่วงนีน้างหลบซ่อนตวัอย่างเงยีบงนั  

เฉินฉางเซิงเองก็มั่นใจได้ว่านางยังปลอดภัย เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้

ถูกตัดขาดลงโดยเพลิงพนาของต้นไม้สวรรค์ เฉินฉางเซิงจึงไม่สามารถ

ทราบต�าแหน่งท่ีอยู่ของนางได้ แต่เมื่อมีเปี๋ยย่ังหงชี้ต�าแหน่งให้ การจะ

หานางให้พบจึงง่ายดายยิ่งนัก

ต้นไม้สวรรค์สงูใหญ่ถึงเพียงน้ัน ภายในถ�า้ย่อมจเุรอืนทัง้หลงัไว้ได้ 

ร่างของมังกรด�าน้อยก็ดูเล็กและบอบบางไปถนัดตา

สายตาของเฉนิฉางเซงิมองไปยังข้อเท้าของนาง เมือ่เห็นโซ่เหลก็น่ัน 

ก็อดคดิถึงภาพท่ีมกัจะเห็นใต้สะพานเป่ยซนิเมือ่ในอดตีไม่ได้ อารมณ์เขา 

หดหู่ลงเล็กน้อย

มังกรด�าน้อยมองเขาและกล่าวขึ้น "เหตุใดเจ้าถึงมาช้าเพียงนี้"

เฉนิฉางเซงิเตม็ไปด้วยความรูส้กึผดิและเสยีใจ ไม่รูว่้าควรอธิบาย

อย่างไรดี

ตอนที่ 174

ค�ำพลอดรักใต้ต้นไม้สวรรค์
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สายตาของมังกรด�าน้อยมองผ่านไหล่ของเขาไปยังกระเรียนขาว

ตัวนั้น สีหน้านางก็พลันเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นราวน�้าค้างแข็งในทันที

เฉินฉางเซิงไม่ได้สังเกตถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของนาง ต่อให้เขา

สังเกตเห็นก็คงไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

เขาเดินไปนั่งยองๆ ตรงหน้าจี๊ดจี๊ด เริ่มพิเคราะห์โซ่เหล็กเส้นน้ัน 

ที่กักขังนางเอาไว้ยังที่แห่งนี้

ใต้ต้นไม้เกิดเสียงกระบี่ดังขึ้นติดต่อกันราวกับพิรุณโปรยปราย

ภายในเวลาอันสั้น กระบี่เลื่องชื่อกว่าสิบเล่มรวมถึงกระบี่ไร้ราค ี

ก็ทยอยลงมือ ทว่าก็ยังไม่สามารถสะบั้นโซ่เหล็กนั้นได้

โซ่เหล็กน้ันแตกต่างจากโซ่เหล็กใต้สะพานเป่ยซิน พ้ืนผิวของ 

โซ่เหลก็เส้นนีไ้ม่ได้ปกคลมุด้วยพลงัปราณศกัดิส์ทิธ์ิทีใ่ช้ตดัขาดการโจมตี 

แต่กลับผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งภูเขาแห่งนี้แล้ว ด้านในของมันราวกับ

ซ่อนเร้นไว้ด้วยค่ายกลบางอย่างท่ีสามารถถ่ายทอดการโจมตทีกุอย่างที่

เกิดขึ้นกับโซ่เหล็กไปยังภูเขาทั้งลูกได้

กล่าวอีกอย่างคือหากต้องการตัดสะบั้นโซ่เหล็กนี้ก็ต้องท�าลาย

หน้าผาแห่งนี้เสีย

ท�าลายหน้าผาแห่งนี้ ส�าหรับเฉินฉางเซิงในตอนนี้แล้วก็มิใช่เรื่อง

ที่ท�าไม่ได้แต่อย่างใด แต่ปัญหาก็คือน่ันอาจจะกระทบกระเทือนไปถึง

รากฐานของต้นไม้สวรรค์ ถึงตอนนัน้หากเพลงิพนาปะทุข้ึนมาจากใต้ดนิ

จะท�าอย่างไร เขาสามารถข่ีกระเรยีนขาวหนไีปได้ แต่เขาจะสามารถมองด ู

มังกรด�าน้อยถูกเพลิงพนากลืนหายไปได้อย่างไร

ในเมื่อท�าเช่นนั้นไม่ได้ ก็ต้องคิดหาวิธีอื่นเพื่อท�าลายค่ายกล

เขานกึถึงนามต้องห้ามของภเูขาแห่งนีพ้ลางคดิในใจว่ามคี�าพูดใด

หรือไม่

มงักรด�าน้อยพูดขึน้มาด้วยอารมณ์ไม่ดีว่า "เดมิทเีผ่าของจกัรพรรดขิาว 
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ก็คอืพยัคฆ์ขาว ของเล่นเช่นน้ีคือวิธีท่ีใช้คุมขงัคนในเผ่าตน เรียกขานด้วย

ชื่อนี้ไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล"

เฉนิฉางเซงิเอ่ยตอบ "ลัว่ลัว่ก�าลงัหากุญแจอยู่ เพียงแต่กังวลว่าจะ

ใช้เวลานานเกินไป...หากกรงพยัคฆ์ก็เป็นค่ายกล ข้าก็อยากจะเขียน

จดหมายเชิญโหย่วหรงมาที่นี่ นางคงคิดวิธีจัดการออกแน่"

ในตอนแรกเขาขอค�าแนะน�าจากสวีโหย่วหรงว่าจะท�าลายผนึก 

ใต้สะพานเป่ยซินอย่างไร ถึงแม้สุดท้ายจะเป็นใต้เท้าสังฆราชคนก่อน 

ที่ลงมือ แต่ในด้านนี้นางก็เก่งกาจอย่างแท้จริง

สีหน้าเยือกเย็นราวกับน�้าค้างแข็งบนใบหน้ามังกรด�าน้อยหายไป

ทนัที นางตะคอกออกมาอย่างโมโหว่า "ขีก่ระเรยีนของหญิงอืน่มาช่วยข้า  

เจ้าท�าเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรกัน!"

เฉินฉางเซิงตะลึงงันก่อนเอ่ยถาม "เรื่องเช่นนี้อะไรกัน"

มงักรด�าน้อยโกรธมากขึน้ นางตะโกนเสยีงดังลัน่ "เจ้ายังจะให้นาง

มาช่วยข้าอกีหรอื ยังจะให้นางมาช่วยข้าถึงสองครัง้ เจ้านีม่สีมองแบบใด 

กันแน่!"

เฉนิฉางเซงิรูส้กึว่าสมองของตนใช้การไม่ได้อย่างแท้จรงิ เพราะเขา

ไม่รูเ้ลยว่าเหตุใดมงักรด�าน้อยถึงโมโหเพียงนี ้ไม่รูเ้ลยว่าถ้อยค�าท่ีเอ่ยออกมา 

เหล่านี้มีความหมายอะไร

เขากบัมงักรด�าน้อยใช้ชวีติอยู่ด้วยกันบนเทอืกเขาหมิะทีช่ายแดนเหนือ 

กว่าสามปี พวกเขากินด้วยกัน เดนิทางด้วยกัน พ�านกัด้วยกัน นบัว่าใกล้ชดิ 

สนิทกันอย่างมาก แต่หลายคราเขาเองก็ยังไม่เข้าใจจิตใจของนาง

ขีก่ระเรยีนของหญงิอืน่หรอื ให้นางมาช่วยถึงสองครัง้หรอื เรือ่งเช่นน้ี 

คือเรื่องอะไรกันเล่า

เขาอธิบายต่ออย่างไม่รู้ตัว "นางเป็นคู่หมั้นข้าเอง ไม่ต้องเกรงใจ

ไปหรอก"
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มังกรด�าน้อยเอ่ยอย่างโกรธเกรี้ยว "เจ้าก็เป็นชายคนแรกของข้า 

เหตุใดหลายปีมานี้ถึงยังเกรงใจข้าอยู่เช่นนี้เล่า"

จุดสูงสุดของต้นไม้สวรรค์อยู่เหนือชั้นเมฆที่ไกลออกไป

แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านกิ่งไม้ แสงสีทองที่ปรากฏงดงามยิ่งนัก

ปีกสีขาวบริสุทธิ์คู่หนึ่งค่อยๆ หุบลง สวีโหย่วหรงยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่

แกว่งไปมาตามแรงลม

นางย่ืนมือออกไปเด็ดผลเจียงก่ัวเพลิง* ดวงตาเป็นประกายนั้น 

เตม็ไปด้วยความรูส้กึอยากรูอ้ยากเหน็ นางกัดไปหนึง่ค�าอย่างระมดัระวัง 

ผ่านไปครู่ใหญ่นางก็พยักหน้าอย่างพออกพอใจ

ทว่าชัว่ขณะต่อมาสหีน้านางก็เปลีย่นไปเล็กน้อย ไม่ได้พออกพอใจ

อีกต่อไป

มิใช่เพราะผลเจียงก่ัวเพลิงในต�านานท่ีเล่าขานกันว่าบรรจุด้วย 

พลงัปราณเข้มข้นของเพลงิพนาท�าให้นางได้รบับาดเจบ็ แต่เป็นเพราะว่า 

นางได้ยินเสียงสนทนาจากเบื้องล่างลอยมาตามลม

"ขี่กระเรียนข้าไปหาหญิงอื่นก็แล้วไปเถิด แต่นี่ยังมีถึงสองคน... 

ปีนั้นโม่อวี่ไม่ได้โกหกข้าจริงๆ เจ้ากับพวกนางมีปัญหากันจริงๆ"

เฉินฉางเซิงกระจ่างแจ้งในทันที เขารู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ใด

นบัตัง้แต่ท่ีรูจ้กักันทีใ่ต้สะพานเป่ยซนิจนถึงตอนนีก็้เป็นเวลานานมาก 

แล้ว เขารู ้มานานแล้วว่าในตอนแรกนั้นเกิดเรื่องอะไรข้ึน และรู ้ถึง 

ความคิดนางมาตลอด

ตอนแรกเขาเสีย่งอย่างมากเพ่ือถอดจติส�ารวจตน จดุไฟเผาทุ่งหมิะ

ที่เกิดขึ้นจากแสงดวงดาวจนเกือบจะถูกเผาไหม้เสียหมดสิ้น

* ผลเจียงกั่วเพลิง ค�าว่าผลเจียงกั่วเป็นค�าเรียกโดยรวมของผลไม้ตระกูลเบอรี่
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ในช่วงเวลาส�าคญันัน้มงักรด�าน้อยกรดีหว่างค้ิวของนาง ใช้โลหิตแท้ 

ของมังกรน�้าค้างแข็งช่วยเขาเอาไว้

และนั่นคือโลหิตแรกที่ล�้าค่าและบริสุทธิ์ที่สุด

ตามกฎของเผ่ามังกรแล้ว การกระท�าเช่นนี้ของนางเท่ากับว่านาง

ได้เลือกเฉินฉางเซิงเป็นสามีของตนแล้ว

ในปีต่อๆ มา โดยเฉพาะช่วงสามปีที่อยู่ในทุ่งหิมะชายแดนเหนือ 

สิ่งที่นางคิดมาตลอดก็คือเรื่องนี้

ทีเ่ฉนิฉางเซงิมชีวีติอยู่ได้จนถึงทกุวนันี ้คนทีเ่ขาควรจะขอบคณุท่ีสุด 

ก็คือนาง เขาสามารถใช้ชีวิตของตนช่วยนางอย่างไม่ลังเล แต่ส�าหรับ

เรื่องนี้เขาไม่อาจรับไว้ได้จริงๆ

ด้วยเพราะเขามสีญัญาหมัน้หมายแล้ว ต่อให้สญัญาหมัน้หมายน้ัน 

จะเคยถูกยกเลิกไปก็ตาม

ก่อนหน้าน้ีเขาไม่รู้ว่าควรจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์น้ีอย่างไร 

จิตใต้ส�านึกบอกให้ตนอย่าคิดไปในด้านนั้น

บทสนทนาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความรู้สึกผิดเช่นนี้  

ที่จริงนั้นเกิดขึ้นระหว่างเขากับมังกรด�าน้อยมาหลายครั้งมากแล้ว

สุดท้ายก็ยังคงจบลงด้วยความเงียบของเขา

และสุดท้ายก็ยังคงเป็นมังกรด�าน้อยที่ท�าลายความเงียบนี้

"เจ้าคนไร้ประโยชน์ เจ้าไม่กล้าแต่งหญงิสองคนหรอื หากเพ่ิมลัว่ลัว่ 

อีกก็เป็นสามคน ใต้เท้าสังฆราชเช่นเจ้าเลี้ยงดูไม่ไหวหรือ เจ้าเกรงกลัว

สวีโหย่วหรงถึงเพียงนี้เลยหรือ" นางมองเฉินฉางเซิงก่อนย้ิมเยาะกล่าว 

"ไม่พูดเรื่องพวกน้ีแล้ว เจ้าไปจัดการเรื่องด้วยตนเองเถิด เพียงแต่ต้อง

ระวังหน่อย อย่ารบีเร่งและกดดันมู่ฮหูยิน เพราะนางกล้าสังหารเจ้าจริงๆ"

เฉนิฉางเซงิมองนางก่อนเอ่ยอย่างกังวลว่า "แล้วเจ้าจะท�าอย่างไร"

มงักรด�าน้อยกล่าวด้วยสหีน้าเย่อหย่ิงว่า "ไม่มผู้ีใดกล้าสงัหารมงักร
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น�้าค้างแข็งอันล�้าค่าที่ริมแม่น�้าหงเหอหรอก"

เฉินฉางเซิงกลับไม่ได้เชื่อในค�ากล่าวนี้ทั้งหมด เขารู้ว่าท่ีเผ่ามาร

สามารถสร้างแคว้นได้ต้องขอบคุณความช่วยเหลือของเผ่ามังกร

น�้าค้างแข็ง แต่กลุ่มคนเนรคุณนั้นพบเห็นได้บ่อยครั้งนัก ผู้ใดจะรับรอง

ได้ว่ามู่ฮูหยินจะไม่บ้าคลั่ง ทว่ายามน้ีเขารั้งอยู่ท่ีน่ีก็ไม่มีประโยชน์อะไร

จริงๆ

เขาครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่และกล่าว "ข้าขอโทษ"

มังกรด�าน้อยมองเขาก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสียงจนใจ "เฉินฉางเซิง  

ข้าคือผู้คุ้มกันของเจ้า เจ้าคิดว่าข้าอยากฟังเจ้าพูดสามค�านี้จริงหรือ"

กระเรียนขาวโผบินไปอีกครั้ง

มังกรด�าน้อยมองไปยังจุดที่เงาของกระเรียนขาวหายลับไป พลัน

ถอนหายใจเบาๆ

ยามน้ีบนใบหน้านางมองไม่เห็นสีหน้าเย่อหย่ิงใดๆ อีกแล้ว ไม่มี

รอยย้ิมเยาะหยันท่ีมองลงมาจากเบื้องสูง ไม่มีอารมณ์รุนแรง มีเพียง

ความเปล่าเปลี่ยวเบาบาง

ในตอนน้ีนางเป็นเพียงเด็กสาวชุดด�าธรรมดาผู้หนึ่งที่ก�าลังมอง 

คนรักของตนจากไปไกล

ในตอนนี้มีเสียงหนึ่งดังมาจากบนต้นไม้สวรรค์

"ความโดดเดีย่วนัน้ต้องมคีนเพียงคนเดยีว แต่ความเปล่าเปลีย่วนัน้ 

ต้องมีคนสองคน เพราะนั่นคือความคิดถึงหลังแยกจากกัน"

มังกรด�าน้อยหันไปมองด้วยสีหน้าระแวดระวัง

จากนั้นนางก็มองเห็นสวีโหย่วหรง

สวีโหย่วหรงมองนางอย่างสงบนิ่งก่อนเอ่ย "ปัญหาก็คือเขาเป็น 

คนของข้า เจ้าจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเพราะเขาได้อย่างไรกัน"



20 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 19

มังกรด�าน้อยไม่เคยพบสวีโหย่วหรงมาก่อน แต่นางรู้ว่าคนผู้น้ีคือ

สวีโหย่วหรง

ค�าเล่าลอืไม่ผดิเลยแม้แต่น้อย สวีโหย่วหรงงดงามมากจรงิๆ แม้แต่

นางเองยังไม่อาจไม่ยอมรับ

แต่นางไม่คาดคิดว่าครั้งแรกท่ีสวีโหย่วหรงพบเจอนางนั้นจะ 

เอ่ยถ้อยค�าเช่นนี้ออกมา

ถ้อยค�านั้นฟังดูแล้วค่อนข้างมีวาทศิลป์ แต่นางจะฟังความหมาย

ของการป่าวประกาศที่ซ่อนเร้นอยู่ในถ้อยค�านั้นไม่ออกได้อย่างไร

ไม่ส ิน่ันไม่ได้ซ่อนเร้นเลยด้วยซ�า้ สวีโหย่วหรงไม่ได้ปิดบงัไว้แม้แต่น้อย  

นางป่าวประกาศความเป็นเจ้าของเฉินฉางเซิงอย่างชัดเจน

ธิดาเทพผู ้บริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิหาใดเปรียบในค�าเล่าลือผู ้ น้ันม ี

ความปรารถนาที่แรงกล้าถึงเพียงนี้เชียวหรือ

มังกรด�าน้อยถึงกับคิดถึงมังกรชั้นต�่าตัวเมียที่หยาบคายบนเกาะ

ทางใต้เหล่านั้น กล่าวอย่างเหน็บแนมว่า "เช่นน้ันเจ้าต้องการปัสสาวะ

ราดบนตัวเขาหรือไม่"

ตอนที่ 175

เหมียว
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ค�ากล่าวนี้หยาบคายอย่างย่ิง แต่สวีโหย่วหรงกลับมิได้โกรธเคือง 

นางเอ่ยตอบอย่างสงบน่ิงว่า "บางทอีาจมวิีธีการอืน่ท่ีสามารถจดัการได้"

มังกรด�าน้อยมองนางอย่างเยือกเย็นพลางเอ่ย "เจ้าคิดจะจัดการ

อย่างไร"

สวีโหย่วหรงมองไปยังข้อเท้าของมังกรด�าน้อย เอ่ยอย่างเรียบเฉย

ว่า "ข้าไม่มีวิธีการก�าจัดผนึกน้ีในเวลาอันสั้น อีกทั้งข้าก็ไม่อยากให้เขา

เอาแต่ห่วงกังวลเพราะเรื่องนี้และรู้สึกผิดกับเจ้ามากไปกว่าน้ี ดังน้ัน 

ข้าจงึตดัสนิใจว่าทกุวนันับจากนีข้้าจะพยายามหาเวลามาอยู่เป็นเพ่ือนเจ้า  

เช่นน้ีเจ้าจะได้ไม่โดดเดี่ยวและไม่เข้าใจผิดว่าความโดดเด่ียวนั้นคือ 

ความเปล่าเปลี่ยวอีก"

มงักรด�าน้อยเอ่ยตอบอย่างโกรธเคืองว่า "ข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาอยู่ 

เป็นเพ่ือน เหน็หน้าเจ้าแล้วข้าร�าคาญย่ิงนัก"

สวีโหย่วหรงอมยิ้มตอบว่า "เจ้าเป็นผู้คุ้มกันของเขา แน่นอนว่าข้า

ต้องดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเพื่อขอบคุณเจ้า"

มังกรด�าน้อยยิ้มเยาะ "เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย เขาเป็นคนของข้า!"

สวีโหย่วหรงที่ได้ยินค�ากล่าวน้ีกลับไม่โกรธเคืองและไม่โต้เถียง

ค�าใด นางยื่นมือออกไปลูบผมสีด�าขลับของมังกรด�าน้อย ย้ิมเล็กน้อย

พลางเอ่ย "เด็กดี"

มงักรด�าน้อยรูส้กึหดหูใ่จอย่างท่ีสดุ นางส่ายศรีษะสดุก�าลงั อยากจะ 

ดิ้นรนให้พ้นจากมือนาง แต่กลับท�าไม่ได้

สวีโหย่วหรงมองท่าทางนีข้องนางก่อนเอ่ยอย่างอารมณ์ด ี"น่ารกัจรงิ"

มงักรด�าน้อยโกรธจนทนไม่ไหว นางตะโกนออกไป "ข้าจะกินเจ้าเสยี!"

สวีโหย่วหรงยิ้มน้อยๆ พลางเอ่ย "ขอเพียงเจ้าไม่คิดกินเขาลงไป

ก็พอ"

มงักรด�าน้อยตะลงึงนัไปครูห่นึง่ก่อนจะเข้าใจความหมายของนาง 
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ทนัใดนัน้นางก็หน้าแดงเรือ่ ก่อนประณามออกมาว่า "สตรเีช่นเจ้าเหตใุด

จึงหน้าไม่อายถึงเพียงนี้!"

"ขออภัยเจ้าค่ะ อาจารย์ ข้าหากุญแจไม่เจอ"

ลัว่ลัว่เงยหน้ามองเฉนิฉางเซงิแวบหน่ึง ค่อนข้างกระวนกระวายใจ

นี่คือต�าหนักหินที่เป็นจุดสูงสุดของเขตวังหลวง ยามท่ีนางอยู่ใน

เมืองไป๋ตี้ก็พักอยู่ที่นี่มาโดยตลอด

เฉินฉางเซิงมิได้แปลกใจในค�าตอบน้ี เขากลับแปลกใจในท่าที

หวาดกลัวที่ลั่วลั่วแสดงออกมาในตอนนี้มากกว่า

เมื่อครั้งอยู่ที่ส�านักศึกษาศาสนาหลวง ลั่วลั่วในตอนนี้ยังคงน่ารัก

เหมือนในตอนนั้น แต่นางจะไม่มีทางเผยสีหน้าเช่นนี้ออกมาแน่

แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หรือว่าการที่มู ่ฮูหยินคิดจะให ้

นางแต่งไปยังเมอืงเสว่ียเหล่าไม่ใช่เพียงแค่ท�าร้ายจติใจนาง แต่ยังท�าให้

นางหวาดกลัวอย่างมากอีกด้วย

ลั่วลั่วมองกระเรียนขาวตัวนั้นที่อยู่นอกหน้าต่าง ทั้งยังมองสีหน้า

ของเขา ก่อนถามอย่างระมัดระวังว่า "ภรรยาของอาจารย์จะไม่พอใจ 

หรือไม่"

เฉินฉางเซิงนิ่งอึ้งก่อนถาม "เหตุใดนางต้องไม่พอใจ"

เขาไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเหตุใดสวีโหย่วหรงต้องไม่พอใจ เมื่อครู่เขาก็

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดมังกรด�าน้อยถึงได้บอกว่าสมองตนมีปัญหา

เมื่อเห็นการตอบสนองของเขา ลั่วลั่วก็ผ่อนคลายลงแต่ยังคง

ตึงเครียดอยู่บ้าง นางลองหยั่งเชิงเอ่ยถาม "อาจารย์ ท่านไม่โทษข้าหรือ"

เฉินฉางเซิงนึกถึงตอนท่ีลั่วลั่วออกจากจิงตู ในจดหมายที่เขียน 

ให้เขาบอกว่านางเคยโกหกเขา ทีจ่รงิแล้วนางกับเขาอายุเท่ากัน เพียงแต่ 

อ่อนเดือนกว่าเท่านั้น
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นางก�าลังกังวลว่าตนจะต�าหนินางเพราะเรื่องนี้หรือ

เฉินฉางเซิงรู้สึกอับจนถ้อยค�า เขามองนางและเตรียมจะเอ่ยอะไร

บางอย่าง แต่กลับนิ่งอึ้งไปทั้งอย่างนั้น

แยกจากกันห้าปีแท้ๆ ใบหน้าของลั่วลั่วกลับยังเหมือนเมื่อก่อน 

อ่อนวัยน่ารักเป็นที่สุด ทั้งยังดูราวกับเด็กน้อยคนหนึ่ง

นี่เป็นไปได้อย่างไรกัน ระดับการบ�าเพ็ญเพียรของนางน่าจะยัง 

ไม่ถึงขั้นนี้ หรือเผ่ามารก็มีวิชาลับที่ท�าให้รูปลักษณ์อ่อนเยาว์เหมือนกับ

ส�านักศึกษาหนานซี

"อาจารย์…" ลั่วลั่วเอ่ยเรียกเสียงเบา

เฉินฉางเซิงได้สติกลับมาและกล่าว "ข้าค่อนข้างโกรธมากจริงๆ"

ลั่วลั่วครุ่นคิดอย่างตึงเครียด หรือว่าอาจารย์ได้ยินค�าพูดน้ันของ 

เซวียนหยวนพั่ว? หรือว่าได้ยินค�าพูดนั้นของตนกัน?

อาจารย์รู้แล้วว่าตนชอบเขา ก็เลยโกรธขึ้นมาหรือ

เฉินฉางเซิงเอ่ย "ในเมื่อเจ้ารู้ข่าวคราวก่อนแล้ว เหตุใดจึงไม่เขียน

จดหมายขอความช่วยเหลือไปที่ต�าหนักหลีกง ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้า 

ย่อมไม่ทอดทิ้งเจ้าแน่นอน"

เมื่อได้ยินค�าพูดของเฉินฉางเซิง ลั่วลั่วก็นิ่งอึ้งไปเล็กน้อย จากนั้น

ก็รู้สึกถึงความหวานชื่นสุดหัวใจ

ใช่แล้ว อาจารย์จะทอดท้ิงตนได้อย่างไรกัน ในเวลาท่ีอนัตรายทีส่ดุ 

ท่านจะต้องทะลวงผ่านเมฆลงมาพร้อมกับแสงสีทองหมื่นจั้งท่ีสาดส่อง 

แล้วพาตนหนีไปเป็นแน่

แต่หากบอกเรื่องนี้กับต�าหนักหลีกงตั้งแต่ตอนแรก เผ่ามนุษย ์

ก็อาจมีวิธีอื่นในการจัดการ อาจารย์ยังจะมาด้วยตนเองหรือ

ลัว่ลัว่ในใจคิดว่าเจตนานีข้องตนต้องปิดบงัจากอาจารย์เอาไว้ ต่อให้ 

ต้องปิดบังไปชั่วชีวิตก็ตาม
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หากมีเวลาชั่วชีวิตก็คงดี

"ผู้อาวุโสเปี๋ยยั่งหงใกล้จากไปแล้ว"

น�้าเสียงของเฉินฉางเซิงทุ้มต�่า ท�าลายความคิดที่ทั้งหวานชื่นและ

เปรี้ยวฝาดเล็กน้อยของนาง

ความหมายของค�าว่าจากไปนี้มิใช่ไปจากเมืองไป๋ตี้ แต่เป็นการ

จากโลกนี้ไป

ลั่วลั่วตกใจมาก หลังจากนั้นก็รู้สึกเศร้าเสียใจ

ความเศร้าเสียใจน้ีเป็นเพราะผู้อาวุโสท่านนั้นที่นางไม่เคยพบเจอ

มาก่อน และเป็นเพราะเหตุผลอื่น

ผูแ้ขง็แกร่งขัน้เทพศกัดิส์ทิธ์ิคนหนึง่ถูกวางแผนท�าร้ายและเสยีชวีติ

ในเมืองไป๋ตี้ เรื่องนี้สุดท้ายแล้วยังต้องการค�าอธิบาย

เผ่ามนุษย์และเผ่ามารถึงช่วงเวลาแห่งการแยกจากแล้วจริงๆ หรือ 

ตนกับอาจารย์เพ่ิงจะได้พบกันอกีครัง้ ก็ถึงเวลาท่ียากจะได้พบกันอกีแล้วหรอื

นางย่ืนมอืออกไปจบัเข็มขดัของเฉนิฉางเซงิ หน้าเลก็ๆ นัน้เตม็ไปด้วย 

ความขุ่นเคือง นางมองเขาก่อนเอ่ย "อาจารย์ ข้าไม่ยอม"

เฉินฉางเซิงไม่อาจหลบไปได้เพราะการกระท�าของนางรวดเร็ว

ราวกับสายฟ้า นอกจากการเพ่ิมขึ้นของระดับความแข็งแกร่งแล้ว  

ก็เป็นเพราะการกระท�านี้นางเคยท�ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

เมือ่คราวอยู่ทีส่�านกัศึกษาศาสนาหลวง ทกุครัง้ทีถู่กเฉนิฉางเซงิไล่

กลับไปสวนไป่เฉ่า หรือหลังจากน้ันท่ีนางกลับมายังต�าหนักหลีกงหรือ 

วังหลวง นางล้วนใช้วิธีการนี้ในการยื้อเวลา

นางยังมีการกระท�าที่คุ้นเคยอีกอย่างซึ่งสามารถย้ือเวลาได้นาน 

ยิ่งกว่า นั่นก็คือการเอียงตัวล้มลง แล้วกอดขาเฉินฉางเซิงเอาไว้

เพียงแต่ว่าตอนนีน้างโตข้ึนบ้างแล้ว ทัง้ยังมคีวามกระดากอายอยู่บ้าง 

ที่จะท�าเช่นนั้น
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เฉินฉางเซิงกล่าว "ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เจ้าคิด แต่ไม่ว่าเรื่องใด

ก็ตามที่กระท�าไปแล้วก็จ�าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทน"

ความตกต�า่ของผูแ้ขง็แกร่งขัน้เทพศักด์ิสทิธ์ิผูห้น่ึง หากไม่ต้องการ

ให้คนจากเผ่ามนุษย์ค้นหาความจริง ค่าตอบแทนท่ีเมืองไป๋ตี้จ�าเป็น 

ต้องจ่ายย่อมหนักหนามากเช่นกัน

ค�าพูดน้ีของเขามิได้เจาะจง แต่แท้จริงน้ันเป้าหมายท่ีคมกระบี ่

ชี้ไปชัดเจนอย่างมาก

ลั่วลั่วเอ่ยเสียงทุ้มต�่า "ท่านแม่...ตั้งครรภ์แล้ว"

นี่คือสิ่งท่ีนางก�าลังบอกแก่เฉินฉางเซิง สถานะของมู่ฮูหยินจะ

มัน่คงข้ึนมาก ตรงกันข้ามสถานะและความส�าคญัของนางในเผ่ามารจะ

อ่อนแอลงอย่างมาก

"แต่ไม่เป็นไร ข้าจะพยายาม"

ลั่วลั่วแลบลิ้นออกมาอย่างน่ารัก

นั่นเคยเป็นใบหน้าแย้มย้ิมท่ีร่าเริง ตอนนี้กลับดูฝืนใจย่ิง ถึงกับ 

ค่อนข้างหนักอึ้งอย่างมาก

เมือ่มองใบหน้าเลก็ๆ ของนาง เฉนิฉางเซงิรูส้กึสงสารเป็นอย่างมาก 

"เจ้าไม่ต้องท�าอะไรทั้งนั้น"

ลั่วลั่วมองเขาก่อนเอ่ยอย่างจริงจัง "อาจารย์ ท่ีจริงแล้วข้าม ี

ผูส้นับสนนุมากมาย ข้าเพียงแต่คดิว่าถึงอย่างไรท่านต้องมาช่วยเหลอืข้า 

แน่ ดังนั้นข้าจึงไม่ได้ท�าอะไร"

เฉนิฉางเซงิเอ่ย "ต่อให้เจ้าสามารถท�าเรือ่งมากมายได้ก็ไม่ต้องท�า"

ลั่วลั่วท�าตาโตก่อนถาม "เพราะเหตุใดเล่า"

เฉินฉางเซิงยื่นมือไปลูบศีรษะของนางและกล่าวตอบ "เพราะนาง

เป็นมารดาของเจ้า และเพราะข้าเพิ่งรู้ว่าเจ้าชอบยืนอยู่บนที่สูง"

ลั่วลั่วชอบยืนอยู่บนท่ีสูงจริง อย่างเช่นต้นไทรใหญ่ต้นน้ันที ่
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รมิทะเลสาบของส�านกัศกึษาศาสนาหลวง ต�าหนักชงิเสยีนในต�าหนกัหลกีง  

หรือต�าหนักแห่งนี้ในตอนนี้

ผูท้ีไ่ม่เข้าใจนางอาจจะคิดว่าองค์หญิงผูส้งูศกัดิท่ี์สดุผูห้น่ึงบนโลก

ผู้นี้ชื่นชอบความรู้สึกที่สามารถมองลงมาจากที่สูงไปยังเบื้องล่าง

แต่เฉินฉางเซิงรู้ว่าไม่ใช่

ลั่วลั่วชอบยืนอยู่บนท่ีสูง ก็เพราะที่น่ันสามารถมองไปยังที่ไกล 

ออกไปได้

"หญิงสาวตัวเล็กๆ ผู้ชื่นชอบที่ไกลๆ จะรั้งเป็นจักรพรรดินีอยู่ใน 

ที่แห่งนี้ได้อย่างไร"

เฉินฉางเซิงมองนางก่อนเอ่ยอย่างจริงจัง

ลั่วลั่วมองเขาอย่างตกตะลึงและพลันโถมตัวสู่อ้อมอกของเขา  

กอดเขาเอาไว้แน่นแล้วถูไถใบหน้าเลก็ๆ นัน้ไปมาตรงหน้าอกเขาไม่หยุด

พลางเปล่งเสียงแห่งความสุขออกมา

เสียงน้ันเบามาก บ้างก็เป็นเสียงเหมียวๆ บ้างก็เป็นเสียงครืดๆ  

ฟังแล้วคล้ายกับลูกแมวน้อยที่เพ่ิงกินด่ืมอย่างอ่ิมหน�าถูกลูบขนมาแล้ว 

กว่าแปดร้อยครั้งก็มิปาน
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