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ค�ำน�ำ

ดังค�ำว่ำ 'สูงสุดคืนสู่สำมัญ' ไม่ว่ำเรื่องใดๆ ก็ต้องหวนคืนสู่จุดเริ่มต้น  

เฉินฉำงเซิงเองก็เช่นกัน หลังจำกออกไประเหเร่ร่อนภำยนอกถึงสำมปี ในที่สุด

เขำก็ได้กลบัจงิต ูสถำนท่ีอนัเป็นจดุเริม่ต้นของกำรท้ำลขิิตพลกิโชคชะตำของเขำ

กลับมำครำวนี้ชีวิตของเฉินฉำงเซิงก็ยังคงไม่รำบรื่น เขำยังต้องเผชิญกับ

กำรต่อสูภ้ำยในระหว่ำงเขำกับอำจำรย์ ซึง่กุมอ�ำนำจคนละฝ่ังของข้ัวอ�ำนำจเก่ำ 

และใหม่ของศำสนำหลวง แม้เขำจะเตบิโตขึน้มำก มมีรรคำกระบีอ่นัยอดเย่ียม

และเหล่ำผูศ้รทัธำในศำสนำหลวงมำกมำย แต่ท้ังหมดนัน้เพียงพอแล้วจริงๆ หรือ  

เมื่อฝ่ำยตรงข้ำมเป็นถึงผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ทั้งยังเป็นบุคคลอันดับหนึ่งของใต้หล้ำ 

ในปัจจุบัน

องก์สุดท้ำยของกำรต่อสู้ก�ำลังจะเปิดฉำกขึ้นแล้วในเล่มนี้!

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจำกเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือกำรได้อ่ำนเรื่องรำว เมื่ออ่ำนเรื่องรำวมำมำกเข้ำก็นึกคึกอยำกเล่ำ

เรื่องรำวดูบ้ำง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลำยมำเป็นผู้เล่ำนับแต่นั้น

มำจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องที่แตกต่ำงหลำกหลำยมำมำกมำย ได้รับรำงวัล

มำบ้ำง แต่สิ่งที่อยำกให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�ำว่ำ 'อ่ำนสนุก' น่ีแหละ หวังว่ำจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni



จำกใจส�ำนักพิมพ์

'ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำ' เป็นโปรเจ็กต์ควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักพิมพ์

เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มำจำกแนวคิดง่ำยๆ 

เพียงแค่ว่ำอยำกให้นักอ่ำนท่ีเป็นสำยหนังสือเล่มได้อ่ำน ได้สะสมนิยำย 

แนวก�ำลังภำยในแฟนตำซีที่กำรันตีควำมสนุก เพรำะเป็นผลงำนของ Mao Ni 

ผู้ซึ่งเคยสร้ำงควำมประทับใจแบบไม่รู้ลืมมำแล้วกับ 'สยบฟ้ำพิชิตปฐพี'

ผลงำนของ Mao Ni เรื่องนี้มีกำรแปลเป็นภำษำไทยแล้วในเว็บไซต์ 

Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่ำงที่ได้กล่ำวไปว่ำเรำในฐำนะส�ำนักพิมพ ์

ที่ท�ำหนังสือก็อยำกให้มิตรรักนักอ่ำนทั้งหลำยได้รับควำมสนุกสนำนในแบบที่

คุ้นชิน 

'ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำ' รูปแบบหนังสือนี้เป็นกำรเรียบเรียงใหม่และ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งจำกส�ำนวนเดิมของ 'สมำพันธ์พลิกฟ้ำ' ที่ได้ 

แปลไว้กับทำงอิงค์ สโตน ทีมบรรณำธิกำรของเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ได้ตั้งใจและ 

ทุ่มเทอย่ำงย่ิงในกำรรักษำคุณภำพของงำนซึ่งเป็นจุดแข็งของเรำมำตลอด  

เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้รับทั้งสำรและอรรถรสอย่ำงสมบูรณ์ท่ีสุด

หวังว่ำทุกท่ำนจะมีควำมสุขกับกำรอ่ำน



ซางสิงโจวมองนางคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม 
"เฉินฉางเซิงรู้ความคิดที่แท้จริงของเจ้าหรือไม่"

สวีโหย่วหรงเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ย "ข้าไม่สนใจ"
แววตาของซางสิงโจวเปลี่ยนเป็นลึกล�า้ขึ้น เขากล่าว 

"ต่อให้น�า้หลากท่วมสูงเทียมฟา้หรือ"
สวีโหย่วหรงตอบอย่างสุขุม "ต่อให้เป็นเหวลึกหมื่นจั้งก็ตาม"

ซางสิงโจวเอ่ยว่า 
"เจ้าก็จะถูกบันทึกในต�าราประวัติศาสตร์ว่ามีชื่อเสียงชั่วร้ายไปตลอดกาล"

สวีโหย่วหรงกล่าวอย่างสงบนิ่ง "ข้าบอกแล้ว ข้าไม่สนใจ"
ซางสิงโจวเอ่ย "หากใต้หล้าโกลาหล 

ผู้คนตกสู่ความยากล�าบาก เฉินฉางเซิงจะมองเจ้าอย่างไร"
สวีโหย่วหรงเอ่ยเสียงเบาว่า "ข้ามีชีวิตอยู่เพ่ือตัวเอง 

ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพ่ือผู้อื่น และยิ่งไม่ได้มีชีวิตอยู่เพ่ือให้เขาชื่นชอบ"
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ภาคท่ี 7

กล้าพลิกเปลี่ยนสุริยันและจันทรา
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มีเรือล�ำหนึ่งอยู่กลำงมหำสมุทร

เรือล�ำน้ีออกจำกเมืองไป๋ตี้เป็นเวลำหลำยวันแล้ว สำเหตุที่ยัง 

ไม่ถึงที่หมำยก็เพรำะคนบนเรือยังหวังว่ำจะได้รับข่ำวดีและสำมำรถ 

หันหัวเรือกลับได้

ทว่ำจนถึงตอนน้ีกยั็งไม่มีข่ำวครำวใดๆ ในท่ีสดุคนบนเรือก็ยอมแพ้

เมื่อมองเห็นแนวชำยฝั่งที่ค่อยๆ ปรำกฏขึ้นตรงหน้ำ ใบหน้ำ

ซีดเซียวของมู่จิ่วซือก็ปรำกฏสีหน้ำผ่อนคลำย

เสด็จอำสิ้นไปแล้ว และน่ำจะมีบำงอย่ำงเกิดข้ึนกับพ่ีสำวนำง  

นำงไม่รู้ว่ำควรเผชญิหน้ำกับเสด็จพ่ีอย่ำงไร แต่กำรท่ีสำมำรถกลบับ้ำนได้  

ถึงอย่ำงไรก็เป็นเรื่องที่ควรค่ำแก่กำรยินดี

องค์ชำยรองมองนำงพลำงถอนหำยใจเบำๆ เพรำะรู้ว่ำแตน่ีต้่อไป

นำงจะไม่สำมำรถเดินบนผืนพิภพจงถู่ได้อีกเป็นเวลำหลำยร้อยปี

ตอนนี้เองพลันมีเสียงทะลวงผ่ำนอำกำศดังข้ึน เมฆท่ีลอยอยู่บน

ท้องฟ้ำกระจำยตัวไป ตัวเรือโคลงเคลงเล็กน้อย คนผู้หนึ่งปรำกฏตัวขึ้น

ตรงหัวเรือ

ตอนท่ี 1

คนดีควรสังหารคนเลว
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คนผูน้ั้นเป็นชำยชรำผมสดีอกเลำ ใบหน้ำกลมใหญ่ ดแูล้วน่ำขบขนั

อยู่บ้ำง หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเขำก�ำลังปีติยินดีอย่ำงที่สุด

มู่จิ่วซือและองค์ชำยรองไม่รู้ว่ำคนผู้นี้มำจำกท่ีใด แต่รู้ว่ำอีกฝ่ำย 

ที่สำมำรถปรำกฏตัวขึ้นจำกมหำสมุทรและท้องฟ้ำอันกว้ำงใหญ่ได้นั้น

ต้องแข็งแกร่งเป็นอย่ำงมำก

อกีท้ังชำยชรำใบหน้ำกลมไม่ได้อ�ำพรำงพลังปรำณของเขำเอำไว้...

ลมปรำณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือขอบเขตทำงโลก

มู่จิ่วซือมองอีกฝ่ำยอย่ำงหวำดระแวงแล้วถำมว่ำ "เจ้ำคือผู้ใด"

ชำยชรำใบหน้ำกลมผู้นั้นลูบศีรษะของตนเองรำวกับไม่รู้ว่ำควร

ตอบค�ำถำมนี้อย่ำงไร เนิ่นนำนหลังจำกนั้นเขำก็เอ่ยขึ้นว่ำ "ดูเหมือนว่ำ

ข้ำจะแซ่เฉำ"

เมือ่ได้ยินชือ่สกุลนี ้มูจ่ิว่ซอืและองค์ชำยรองต่ำงก็ตกตะลึงอย่ำงมำก

บนผืนพิภพในปัจจุบันมีผู้แข็งแกร่งข้ันเทพศักดิ์สิทธ์ิอยู่น้อยมำก 

และมีเพียงคนเดียวที่แซ่เฉำ

นั่นคือเฉำอวิ๋นผิง

เฉำอวิน๋ผงิคอืหลำนชำยของผูอ้ำวุโสหอเทียนจ ีและเคยเป็นหนึง่ใน 

ลมฝนแปดทิศ

ร้อยกว่ำปีก่อนเขำเคยต่อสู้กับซูหลีด้วยเหตุอันลึกลับบำงประกำร 

จำกนั้นก็พ่ำยแพ้

หลังจำกน้ันเขำก็พลันตัดสินใจละทิ้งวิถีกำรบ�ำเพ็ญเพียรเดิม 

เปลี่ยนแปลงวิถีกำรบ�ำเพ็ญเพียรใหม่ทั้งหมด

แน่นอนว่ำน่ีเป็นเรื่องที่อันตรำยอย่ำงย่ิง และเป็นเรื่องท่ีไม่ฉลำด

อย่ำงมำกในสำยตำของใครหลำยคน

แต่ไม่ว่ำจะเป็นผู้อำวุโสหอเทียนจีหรือจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิล้วน 

ไม่สำมำรถเปลี่ยนควำมคิดของเขำได้
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เฉำอว๋ินผงิสลำยพลงัและทักษะในร่ำงท้ังหมดแล้วเริม่บ�ำเพ็ญเพียร 

ใหม่อีกคร้ัง และในช่วงเวลำก่อนที่เขำจะประสบควำมส�ำเร็จไม่นำน  

แสงดำวในกำยกพ็ลนัระเบดิออก ถึงจะฝืนมชีวิีตต่อมำได้ ทว่ำห้วงแห่งจติ 

กลบัได้รบัควำมเสยีหำยถึงขีดสดุ สตปัิญญำเปลีย่นเป็นท่ึมทือ่ กล่ำวได้ว่ำ 

เขำได้กลำยเป็นคนปัญญำอ่อนไปเสียแล้ว

ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมำลมฝนแปดทิศก็ขำดคนไปผู้หน่ึง ไม่มีผู้ใด

พบเห็นร่องรอยของเขำอีก 

มู่จิ่วซือไม่คำดคิดมำก่อนว่ำคนผู้นี้จะมำปรำกฏตัวบนเรือของตน 

ทั้งยังเห็นได้ชัดว่ำระดับกำรบ�ำเพ็ญเพียรได้กลับคืนมำแล้วท้ังหมด 

กระทั่งกล่ำวได้ว่ำอำจจะมำกล้นกว่ำในปีนั้นเสียด้วยซ�้ำ

"ท่ำนผู้อำวุโส...มีสิ่งใดจะชี้แนะหรือไม่"

เฉำอว๋ินผิงที่ได้ยินค�ำถำมนี้ก็ตกอยู่ในภวังค์อันกว้ำงใหญ่อีกครั้ง 

เขำเร่ิมคิดย้อนกลับไปอย่ำงสุดควำมสำมำรถ หัวคิ้วของเขำขมวดมุ่น  

ใช้แรงพลังเป็นอย่ำงมำก ใบหน้ำกลมของเขำจึงเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียด 

ดูรำวกับหมอนที่ยัดปุยฝ้ำยเอำไว้เต็มใบ

แต่ไม่ว่ำจะเป็นมูจ่ิว่ซอืหรอืองค์ชำยรองล้วนไม่กล้ำส่งเสยีงหวัเรำะ

ออกมำ

เฉำอว๋ินผงิอำจจะกลำยเป็นคนปัญญำอ่อนจรงิๆ แต่ควำมแขง็แกร่ง 

ของระดับกำรบ�ำเพ็ญเพียรของเขำยังคงน่ำกลัวถึงเพียงนี้ เช่นนั้นก็

หมำยควำมว่ำเขำอันตรำยอย่ำงที่สุด

ในทีส่ดุเฉำอวิน๋ผงิก็นึกออก หวัคิว้ของเขำผ่อนคลำยลง มองพวกเขำ 

ก่อนจะแย้มยิ้มเอ่ยว่ำ "ข้ำนึกออกแล้ว"

มู่จิ่วซือเอ่ยถำมอย่ำงระมัดระวังว่ำ "ท่ำนผู้อำวุโสคิดสิ่งใดออก 

หรือเจ้ำคะ"

เฉำอวิน๋ผงิไม่ได้ตอบค�ำถำมนำงตรงๆ แต่เอย่อย่ำงต�ำหน ิ"เหตใุด
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พวกเจ้ำจึงกลับมำช้ำเช่นนี้เล่ำ ข้ำรอพวกเจ้ำมำหลำยวันแล้ว"

ทนัใดนัน้มูจ่ิว่ซอืกร็ูส้กึไม่สบำยใจเลก็น้อย นำงเอ่ยถำมออกไปว่ำ 

"ท่ำนผู้อำวุโสรอพวกข้ำด้วยเรื่องใดหรือเจ้ำคะ"

เฉำอวิ๋นผิงตอบ "ข้ำรับปำกเฉินฉำงเซิงไว้ว่ำจะสังหำรพวกเจ้ำ"

เมื่อได้ฟังประโยคนี้สีหน้ำของมู่จิ่วซือและองค์ชำยรองก็ซีดเผือด

เฉำอว๋ินผงินกึเรือ่งบำงอย่ำงขึน้มำได้ จงึรบีเอ่ยกบัองค์ชำยรองว่ำ 

"อย่ำกลัวๆ ข้ำจ�ำผิดไป ไม่มีเจ้ำ มีเพียงเด็กสำวคนนี้เท่ำนั้นที่ต้องตำย"

มูจ่ิว่ซอืมองไปยังแนวชำยหำดทีใ่กล้เข้ำมำทกุท ีก่อนฝืนสงบอำรมณ์ 

ของตนและเอ่ยถำมว่ำ "เหตุใดท่ำนผู้อำวุโสจึงต้องสังหำรข้ำ เรื่องนี้มี

ควำมเข้ำใจผิดอันใดหรือไม่"

ในควำมคิดของนำง เฉนิฉำงเซงิจะต้องใช้วิธีกำรบำงอย่ำงเชือ้เชญิ

หรืออำจใช้วำจำหลอกล่อผู้แข็งแกร่งท่ีหลบลี้จำกโลกน้ีให้เคล่ือนไหว 

เช่นนั้นนำงเองก็ต้องสำมำรถคิดหำวิธีกำรเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ำย หรืออำจ

จะมอบผลประโยชน์ที่มำกพอ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ำผู้แข็งแกร่งซึ่งหลบลี ้

จำกโลกนี้แท้จริงแล้วโง่งมจริงๆ หรือแกล้งโง่งม

"จนถึงตอนนี้ข้ำก็ยังโง่งมจริงๆ จึงซ่อนตัวอยู่ในภูเขำมำโดยตลอด 

ด้วยเกรงว่ำหำกลงมอืไปตำมอ�ำเภอใจอยู่ด้ำนนอกก็จะพลำดพลัง้สงัหำร

คนดีไป" เฉำอว๋ินผิงอธิบำยอย่ำงตั้งใจ "แต่เจ้ำไม่ใช่คนดี เพรำะเจ้ำ 

สมคบกับเผ่ำปีศำจ ทัง้ยังสงัหำรบตุรชำยของเป๋ียย่ังหง ข้ำรูจ้กัเป๋ียยัง่หง 

เขำเป็นคนดี"

มูจ่ิว่ซอืตึงเครยีดอย่ำงมำก แต่สหีน้ำกลบัยังคงเฉยเมยอยู่ "เหตใุด

ผูอ้ำวโุสจงึมัน่ใจว่ำข้ำไม่ใช่คนด ีแค่เพรำะว่ำเฉนิฉำงเซงิบอกท่ำนเช่นน้ัน 

หรือ"

"ใช่แล้ว ข้ำเชือ่ค�ำพูดของเฉนิฉำงเซงิ เพรำะเขำก็เป็นคนด ีชวิซำน

ก็เชื่อเขำ ชิวซำนเองก็เป็นคนดี" เฉำอว๋ินผิงเอ่ยกับนำงอย่ำงอดทน  
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"พวกเรำล้วนแล้วแต่เป็นคนด ีเจ้ำเป็นคนเลว ดงันัน้พวกเรำต้องสังหำรเจ้ำ"

หลงักระเรยีนขำวออกจำกฝ่ังแล้วก็บนิไปไม่ไกลนกัก่อนจะร่อนลง 

ท่ำมกลำงภูเขำ

ผู้ยิ่งใหญ่ของศำสนำหลวงทั้งสี่คนและองครักษ์แห่งศำสนำหลวง

สำมพันคนก�ำลังรออยู่ที่สถำนที่ตั้งค่ำย

รำชนัแห่งหลิงไห่กล่ำวกับเฉนิฉำงเซงิ "ตระกูลชวิซำนส่งจดหมำยมำ  

คนผู้นั้นน่ำจะไปที่ทะเลตะวันตก"

เฉินฉำงเซิงนิ่งอึ้งไปและเอ่ยถำมว่ำ "แน่ใจหรือ"

รำชันแห่งหลิงไห่ตอบ "ใช่"

สวีโหย่วหรงเอ่ยถำม "ผู้ใดไปทะเลตะวันตก"

"เฉำอว๋ินผงิ" เฉนิฉำงเซงิกล่ำว "ข้ำพบเขำบนท้องฟ้ำเมือ่หลำยวันก่อน"

สวีโหย่วหรงรูว่้ำยำมท่ีเขำจำกจวนหรูห่นำนอ๋องมำช่วยเหลอืเมอืงไป๋ตี้  

ได้ถูกผู้แข็งแกร่งท่ียอดเย่ียมสร้ำงควำมล�ำบำกให้ระหว่ำงทำง ตอนน้ี 

ถึงได้รู้ว่ำที่แท้แล้วคนผู้นั้นก็คือเฉำอวิ๋นผิง นำงรู้ดีว่ำเฉำอวิ๋นผิงเป็นใคร 

และรู้ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเขำกับชิวซำนจวิน แน่นอนว่ำนำงต้อง

สำมำรถคำดเดำได้ว่ำเหตใุดเฉำอว๋ินผงิจงึปรำกฏตวั จงึมองเฉนิฉำงเซงิ

อย่ำงรู้สึกผิดและเสียใจ

เฉนิฉำงเซงิกล่ำว "ไม่เป็นไร คงจะเป็นเซยีงอ๋องท่ีให้คนส่งข่ำวให้เขำ  

ไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลชิวซำน"

สวีโหย่วหรงเอ่ย "ข้ำเคยได้ยินศษิย์พ่ีกล่ำวว่ำสตปัิญญำของผู้อำวุโส 

ท่ำนนี้มีปัญหำจริงๆ จะไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจของเขำหรือ"

"ได้รับผลกระทบอยู่บ้ำง สติปัญญำของผู้อำวุโสในตอนน้ีน่ำจะ

เท่ำกับเดก็เท่ำน้ัน แต่ว่ำ...เขำเป็นคนด"ี เฉนิฉำงเซงิเอ่ยอย่ำงทอดถอนใจ  

"ไม่คดิเลยว่ำในคนืน้ันเพียงแค่ข้ำพูดโพล่งออกไป ผูอ้ำวุโสจะเดนิทำงไป
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ทะเลตะวันตกอย่ำงไม่เกรงควำมยำกล�ำบำกจริงๆ"

รำชันแห่งหลิงไห่น�ำกระดำษใบหนึ่งส่งให้กับเฉินฉำงเซิง

น่ีคือกระดำษสีเหลืองใบหนึ่ง ด้ำนบนกระดำษนั้นใช้ชำดเขียน 

รำยชื่อสิบกว่ำชื่อเอำไว้

นี่คือรำยชื่อที่รำชันแห่งหลิงไห่รวมถึงคนอื่นๆ เขียนข้ึนในคืนแรก

ที่มำถึงเมืองไป๋ตี้

นำมของมู่ฮูหยินอยู่ด้ำนบนสุดของกระดำษ ในเวลำนี้ถูกขีดฆ่ำ

ด้วยเส้นขวำงหนึ่งเส้น นั่นหมำยควำมว่ำได้ตำยไปแล้ว

เฉินฉำงเซิงรับเอำพู่กันมำจำกมือของนักพรตซือหยวน จุ่มลงใน

ชำดทีล่ะลำยแล้วขดีฆ่ำชือ่ของมูจ่ิว่ซอืทีอ่ยู่ในบรรทัดท่ีสองด้วยเส้นขวำง

หนึ่งเส้น

รำยชื่อนี้คือใบบันทึกกำรเสียชีวิต

ตั้งแต่เมืองฮั่นชิวจนถึงเวิ่นสุ่ย เมืองเฟิ่งหยำง เทือกเขำเซิ่งหนี่ว์  

จนกระทั่งถึงเมืองไป๋ตี้ รำยชื่อของผู้ที่สมควรตำยล้วนอยู่บนนี้

ด้ำนข้ำงชื่อมู่จิ่วซือคือฉูซู

สำยตำของทุกคนล้วนตกลงบนชื่อนี้

สถำนที่ตั้งค่ำยเปลี่ยนเป็นเงียบลงหลำยส่วน
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บนใบรำยชื่อน้ันนอกจำกมู่ฮูหยินแล้วถือได้ว่ำฉูซูแข็งแกร่งที่สุด 

ทั้งยังเป็นตัวประหลำดที่ฝึกฝนวิชำสำยธำรน�้ำพุเหลือง วิชำซ่อนตัว 

ก็แข็งแกร่งย่ิงนัก ไปมำไร้ร่องรอย กลวิธีแปรเปลี่ยนยำกคำดเดำ และ 

ยังเจ้ำเล่ห์กลับกลอก แม้จะถูกสวีโหย่วหรงตัดแขนจนบำดเจ็บสำหัส 

ในเมืองไป๋ตี้ แต่ก็ยังคงยำกจะสังหำรได้

คิดดูแล้วเจ้ำตัวประหลำดผู้นี้คงก�ำลังแอบซ่อนอยู่ทำ่มกลำงกลุ่ม

ภูเขำซับซ้อน เช่นนั้นจะตำมหำตัวมันเจอได้อย่ำงไร

"บำงทีข้ำอำจคำดเดำได้ว่ำมันจะไปท่ีใด" นักเล่นพิณผู้นั้นของ 

สกุลถังพลนัเอ่ยปำกขึน้ "หำกใต้เท้ำสงัฆรำชไม่รงัเกียจ เรือ่งนีโ้ปรดมอบ

ให้ข้ำเถิด"

ผู้คนนึกขึ้นได้ในตอนนั้นเองว่ำนักเล่นพิณตำบอดผู้นี้คือผู้อำวุโส

รุ่นก่อนแห่งพรรคฉำงเซิง และตัวประหลำดฉูซูผู้นั้นคือเศษจิตวิญญำณ

ที่ฝำกฝังเอำไว้ของประมุขพรรคฉำงเซิงรุ่นก่อน

รำชนัแห่งหลงิไห่มองไปยังเฉนิฉำงเซงิ เหน็ได้ชดัว่ำค่อนข้ำงเหน็ด้วย

เฉนิฉำงเซงิไม่เหน็ด้วย เพรำะนักเล่นพิณตำบอดได้รบับำดเจบ็สำหสั 

ตอนท่ี 2

สายลมวสันต์พัดความอบอุ่นสู่การสังหารซู
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จำกกำรต่อสูก้บัทตูสวรรค์แห่งแสงศักด์ิสทิธ์ิ ยำกจะฟ้ืนก�ำลงัได้ในระยะ

เวลำอันสั้น และถึงอย่ำงไรอีกฝ่ำยก็เป็นผู้ดูแลของสกุลถัง

สวีโหย่วหรงเข้ำใจในควำมหมำยของเขำจึงเอ่ยขึ้น "เช่นนั้นให้ข้ำ

ไปเถอะ"

หำกเอ่ยถึงเรื่องกำรไล่ล่ำสังหำรฉูซู นำงเป็นผู้ที่เหมำะสมที่สุด 

กระทั่งเป็นตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวอย่ำงไม่ต้องสงสัย

วิชำเต๋ำของนำงและวิชำสำยธำรน�้ำพุเหลืองของฉูซูเป็นปฏิปักษ์

ต่อกัน อีกท้ังนำงยังสำมำรถอำศัยควำมเร็วของตนบีบคั้นท�ำลำยวิชำ

ซ่อนตัวของฉูซูได้

นอกจำกนำงแล้ว ทุกคนในท่ีนี้ไม่แน่ว่ำจะไล่ตำมฉูซูทัน ต่อให ้

ตำมทันก็ไม่แน่ว่ำจะสังหำรอีกฝ่ำยได้ แม้แต่เฉินฉำงเซิงเองก็ไม่มี 

ควำมมั่นใจ

ทว่ำเฉินฉำงเซิงยังคงไม่เห็นด้วย และเหตุผลของเขำก็ได้รับกำร

สนับสนุนจำกทุกคน

ต่อไปเขำจะต้องกลับไปยังจิงตู ในเมืองแห่งน้ันมีปัญหำท่ีส�ำคัญ

ยิ่งกว่ำ ยุ่งยำกยิ่งกว่ำรอเขำอยู่ 

ในช่วงเวลำเช่นนี้ สวีโหย่วหรงไม่สำมำรถอยู่ห่ำงจำกเขำได้

รำชันแห่งหลิงไห่เอ่ยถำม "เช่นนั้นจะท�ำอย่ำงไร ปล่อยเรื่องนี้ 

ไว้ก่อนชั่วครำวหรือ"

ในที่ตั้งค่ำยเงียบลงอีกครั้ง บรรยำกำศค่อนข้ำงกดดันเล็กน้อย 

"ข้ำคิดหำวิธีกำรเอง"

เฉนิฉำงเซงิหนัมองสวีโหย่วหรงก่อนเดินออกไปนอกค่ำย สวีโหย่วหรง 

เข้ำใจจึงเดินตำมออกไป

รำชนัแห่งหลงิไห่รวมถึงคนอ่ืนๆ ค่อนข้ำงกังวลใจ พวกเขำมองไปยัง 

ถังซำนสือลิ่ว
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ถังซำนสือลิ่วโบกมือแสดงท่ำทีว่ำตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้

"ข้ำไปดูเอง"

ในฐำนะหัวหน้ำปกครองใหญ่ท่ีมีประสบกำรณ์น ้อยที่ สุด  

ฮู่ซำนสือเอ้อร์ถอนหำยใจอย่ำงจนใจแล้วเดินออกไปนอกค่ำย

เมือ่มำถงึใต้ต้นสนต้นหนึง่ทีอ่ยู่ท่ำมกลำงหน้ำผำ เฉนิฉำงเซงิและ

สวีโหย่วหรงก็หยุดฝีเท้ำ

เขำรู้ว่ำฮู่ซำนสือเอ้อร์ติดตำมมำด้ำนหลัง แต่ก็ไม่ได้ออกปำก 

ห้ำมปรำม

หำกไม่ให้หัวหน้ำปกครองใหญ่เหล่ำน้ีรู้วิธีกำรของตนก็คงยำกที่

พวกเขำจะสบำยใจ

ลมเย็นสำยหนึง่พัดผ่ำนก่ิงไม้ท�ำให้ใบสนเข็มร่วงหล่นลงมำแผ่วเบำ

ใบสนเข็มสีเหลืองบำงส่วนตกลงบนขนสัตว์ท่ีมีสีเหลืองประปรำย

รำวกับกลำยเป็นหนึ่งเดียวกันจนยำกจะแยกแยะออก

นั่นเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ำยสุนัข สีขนผสมปนเปกันอย่ำงมำก ดูแล้ว 

ชวนให้รู้สึกรังเกียจ

ขำหลังท้ังสองข้ำงของมันดูเหมือนจะหัก ลำกไปกับพ้ืนอย่ำง 

ไร้เรี่ยวแรง ดูแล้วค่อนข้ำงน่ำสงสำร

เมื่อมองไปที่เฉินฉำงเซิง ประกำยควำมตื่นเต้นดีใจจำงๆ ก็สว่ำง

วำบขึ้นในดวงตำของมัน มันใช้สองขำหน้ำพยุงร่ำงและคืบคลำนมำอยู่

เบือ้งหน้ำเขำอย่ำงยำกล�ำบำกทว่ำรวดเรว็ แล้วจบูลงบนหลงัเท้ำของเขำ

ไม่หยุด

สวีโหย่วหรงเอียงศีรษะมองภำพฉำกนี้และรู้สึกสนใจอย่ำงมำก

แม้ว่ำนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่นำงเห็นภำพฉำกท่ีคล้ำยคลึงกันนี้ แต่

ทกุครัง้ทีน่ำงเห็นสตัว์อสรูตวัน้ีแสร้งท�ำตวัเป็นขนุนำงใจคดนำงก็ยังอยำก

หัวเรำะออกมำ
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ฮูซ่ำนสอืเอ้อร์กลบัไม่รูส้กึสนใจนัก แต่เมือ่เขำมองไปทีด่วงตำเล็กๆ 

อันชั่วร้ำยคู่นั้นของอีกฝ่ำยก็รู้สึกหนำวเย็นเล็กน้อย

ทันใดนั้นเขำก็นึกถึงที่มำของสัตว์อสูรตัวนี้ข้ึนมำได้ สีหน้ำพลัน

เปลี่ยนไปก่อนเอ่ยออกมำด้วยเสียงสั่นเทำ "นี่คือวำนรดินหรือ"

ใช่แล้ว น่ีกค็อืวำนรดนิทีม่ชีวิีตอยู่ในสวนโจวมำหลำยร้อยปีตวันัน้

และน่ีก็คือสตัว์อสรูชนดินัน้ท่ีในคัมภีร์เต๋ำได้บนัทกึไว้ว่ำกลบักลอก

ที่สุด ไร้ยำงอำยที่สุด เจ้ำเล่ห์ที่สุด และกระหำยเลือดที่สุด

แม้แต่สตัว์อสรูขนำดยักษ์ท่ีอยู่ในอนัดับต้นๆ ของท�ำเนียบร้อยสัตว์อสูร 

อย่ำงยักษ์ล้มภูเขำและอสรูกระทงิยังไม่ต้องกำรท�ำให้วำนรดนิขุ่นเคอืงใจ  

ถึงกับต้องเชื่อฟังและท�ำตำมกำรจัดกำรของมันในสนำมรบ 

เมื่อแน่ใจแล้วว่ำสิ่งมีชีวิตท่ีคล้ำยกับสุนัขสีเหลืองหนังยับย่นน้ีคือ

สตัว์อสรูทีน่่ำหวำดกลวัอย่ำงย่ิงในต�ำนำนตวันัน้ นึกถึงเรือ่งรำวคำวโลหติ

ที่ผู้คนเล่ำลือกัน ฮู่ซำนสือเอ้อร์ก็ยิ่งรู้สึกหนำวสะท้ำนมำกขึ้น

หำกมใิช่เพรำะวำนรดินตัวน้ีถูกเฉนิฉำงเซงิเรยีกให้ปรำกฏตวัออกมำ  

ท้ังยังแสดงควำมนอบน้อมถ่อมตนถึงเพียงน้ี เขำจะต้องสังหำรมัน 

แต่แรกเห็น แม้จะต้องสู้สุดชีวิตก็ตำม

วำนรดินสัมผัสได้ถึงควำมเป็นศัตรูและควำมหวำดกลัวจำงๆ ที่ 

แผ่ออกมำจำกฮู่ซำนสือเอ้อร์

มนัห่ำงจำกโลกแห่งควำมเป็นจรงิมำนำนหลำยปีเช่นน้ี แต่มนษุย์

ยังคงจดจ�ำนำมอันชั่วร้ำยของมันได้ดี สิ่งน้ีท�ำให้มันค่อนข้ำงได้ใจ  

จำกนั้นก็ระแวดระวังขึ้นมำอย่ำงรวดเร็ว

มันต่ำงกับเหล่ำสัตว์อสูรท่ียินดีใช้ชีวิตเงียบสงบอยู่ในสวนโจว 

วำนรดินยังคงคิดที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนโลกที่มันเคยอำศัยอยู่เสมอมำ

ด้วยเหตุนี้มันถึงได้วิงวอนขอร้องเฉินฉำงเซิงหลำยครั้ง เพียงแต่

เฉินฉำงเซิงค�ำนึงถึงนำมอันชั่วร้ำยของมันและพฤติกรรมเลวร้ำยใน 
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ข่ำวลอืเหล่ำนัน้จงึไม่ยินยอม แต่วันน้ีในเมือ่เฉนิฉำงเซงิเรียกมนัออกจำก 

สวนโจวให้ปรำกฏตัวในโลกแห่งควำมเป็นจรงิ เช่นนัน้ย่อมหมำยควำมว่ำ 

สถำนกำรณ์เกิดกำรเปลีย่นแปลงแล้ว ไม่แน่ว่ำมนัอำจจะสมดังปรำรถนำ

ก็เป็นได้

ในช่วงเวลำอนัส�ำคัญเช่นนี ้ วำนรดินย่อมไม่มทีำงท�ำพลำด แววตำ 

ของมนัเปลีย่นเป็นใสซือ่บรสิทุธ์ิ อำกัปกิรยิำเปลีย่นเป็นอ่อนน้อมถ่อมตน

ยิ่งขึ้น ร่ำงกำยคลำนต�่ำลงยิ่งกว่ำเดิม ขำหลังทั้งสองข้ำงที่พิกำรสั่นเทำ

เล็กน้อย หำงของมันโบกตีลงกับพ้ืนอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่กลับ

ระมัดระวังเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะไม่ให้ฝุ่นละอองลอยฟุ้งข้ึนมำแม้เพียงนิด 

อยำกให้น่ำสงสำรเพียงใดก็จะท�ำให้น่ำสงสำรเพียงนั้น

ฮู ่ซำนสือเอ้อร์ยังคงระแวดระวัง ไม่ยอมถูกหลอกโดยควำม 

จอมปลอมนี้ สวีโหย่วหรงอดหัวเรำะออกมำไม่ได้

เฉินฉำงเซิงเอ่ยขึ้น "เลิกเสแสร้งได้แล้ว รีบลุกขึ้นมำ"

ได้ยินค�ำน้ีวำนรดนิก็รบียนืตวัตรง ไม่กล้ำเคลือ่นไหวใดๆ มำกมำยอกี

ขำหลังทั้งสองข้ำงที่พิกำรของมันรักษำหำยนำนแล้ว

เฉินฉำงเซิงกล่ำว "ช่วยข้ำท�ำเรื่องเรื่องหนึ่ง"

ลูกตำของวำนรดินกลอกไปมำไม่หยุด ไม่รู้ก�ำลังคิดสิ่งใด

เฉนิฉำงเซงิหยิบยำลกูกลอนหนึง่เมด็ออกมำจำกหน้ำอกก่อนป้อน

เข้ำไปในปำกของมัน

ฉบัพลนันัน้ดวงตำของวำนรดินก็สว่ำงขึน้มำ มนันัง่ลงบนพ้ืนรำวกับ 

ผู้บ�ำเพ็ญเพียรที่เริ่มหลับตำนั่งสมำธิก็มิปำน

หมอกบำงๆ ลอยออกมำจำกปำกและจมกูของมนั บำดแผลภำยใน 

ที่เดิมทียังคงหลงเหลืออยู่ได้รับกำรฟื้นฟูจนหำยดี

ยำลูกกลอนเม็ดนี้ไม่ใช่ยำลูกกลอนจูซำ แต่หลอมขึ้นจำกวัตถุดิบ

เหลือทิ้งของยำลูกกลอนจูซำ ทว่ำด้ำนในยังคงมีโลหิตของเฉินฉำงเซิง
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ไม่รู้ว่ำผ่ำนไปนำนเท่ำไร วำนรดินลืมตำขึ้น มันมองเฉินฉำงเซิง 

ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยควำมซำบซึ้งใจ

เฉินฉำงเซิงรับเอำภำพวำดของฉูซูมำจำกมือของฮู่ซำนสือเอ้อร์ 

เปิดออกตรงหน้ำวำนรดิน ก่อนเอ่ยขึ้นว่ำ "ผู้นี้"

วำนรดนิมองคนผูน้ั้นทีม่รีปูร่ำงแปลกประหลำดบนภำพวำด ในใจ

คิดว่ำบนโลกน้ียังมีคนท่ีน่ำเกลียดย่ิงกว่ำตนอีกหรือและอดแปลกใจ 

เล็กน้อยไม่ได้

เฉินฉำงเซิงเอ่ยต่อ "สังหำรมันเสีย"

วำนรดินพลันตกตะลึงพลำงครำงเสียงต�่ำขึ้นมำหลำยเสียง มันใช้

ควำมต้องกำรในกำรสงัหำรทีเ่ป่ียมด้วยควำมโหดเห้ียมมำเป็นเครือ่งพิสจูน์ 

ควำมจงรักภักดีของตน

ฮู่ซำนสือเอ้อร์เพิ่งเข้ำใจว่ำเฉินฉำงเซิงเตรียมจะท�ำกำรใด

กล่ำวกันตำมหลกักำรแล้ว วำนรดินสำมำรถหลบหนีซ่อนตวัอยู่ในดนิ 

ได้โดยธรรมชำติ ทั้งยังเหี้ยมโหดและหลอกลวงอย่ำงย่ิง ใช้มันไล่ล่ำ

สังหำรฉูซูถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

แต่ฉซูก็ูเป็นตัวประหลำดอย่ำงแท้จรงิ วำนรดนิก็ไม่แน่ว่ำจะสำมำรถ 

สังหำรมันได้

"ข้ำมีควำมคิดประกำรหนึ่ง"

ฮู่ซำนสือเอ้อร์รู้ดีว่ำหลังจำกท่ีตนเสนอควำมคิดน้ีออกไป ใต้เท้ำ

สังฆรำชอำจจะมองตนเปลี่ยนไป หรือกระทั่งอำจจะเริ่มระแวดระวังตน

แต่ในฐำนะผู้ใต้บังคับบัญชำที่ซื่อสัตย์ที่สุด เขำจ�ำเป็นต้องเสนอ

ควำมคิดเห็นออกมำ ทั้งยังไม่สำมำรถปิดบังสิ่งใดไว้ได้

หลงัฟังควำมคิดน้ีของเขำจบ สำยตำทีเ่ฉนิฉำงเซงิมองเขำเปล่ียนไป 

จริงๆ

แม้แต่สำยตำท่ีวำนรดินมองมำยังฮู่ซำนสือเอ้อร์ก็ไม่เหมือนเดิม 



20 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 20

รำวกับเจอผู้ที่มีควำมคิดแบบเดียวกัน

สวีโหย่วหรงท�ำเพียงส่ำยศีรษะ

วำนรดินออกจำกหน้ำผำและตรงไปในกลุ่มภูเขำ เพื่อตำมหำโลก

ที่มันสูญเสียไปและฉูซู

นอกจำกเฉนิฉำงเซงิและอกีสองคน ไม่มผีูใ้ดรูเ้รือ่งนี ้และย่ิงไม่มใีคร 

รู้ว่ำวำนรดินจะมีท่ำทีอย่ำงไรเมื่ออยู่ต่อหน้ำฉูซู

ไม่นำนหลงัจำกวำนรดนิจำกไป ขบวนขนำดใหญ่ของศำสนำหลวง

ก็ออกเดินทำงอีกครั้ง โดยมุ่งหน้ำไปยังจิงตู

ทกุคนต่ำงรูด้ว่ีำเฉนิฉำงเซงิกลบัจงิตูเพรำะเขำได้รบัจดหมำยหน่ึงฉบบั

แต่เป็นเพียงเพรำะจดหมำยนั้นจริงๆ หรือ

ย่อมไม่มีทำงเป็นเช่นน้ันไปได้ เพรำะจักรพรรดิหนุ่มผู้น้ันยังคง 

อยู่ในจิงตู ซำงสิงโจวก็อยู่ในจิงตู

ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือต�ำหนักหลีกงก็อยู่ในจิงตูเช่นกัน
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รำชนัแห่งหลงิไห่ หัวหน้ำปกครองใหญ่อนัหลนิ และคนอืน่ๆ ล้วนรูด้ี  

ตั้งแต่สำมปีก่อน จิงตูมีคนคอยติดต่อกันทำงจดหมำยกับศำสนำหลวง

มำโดยตลอด

ไม่ว่ำใต้เท้ำสังฆรำชจะอยู่ท่ีเทือกเขำหิมะ อยู่ในเมืองฮั่นชิว หรือ

อยู่ที่เวิ่นสุ่ย จดหมำยเหล่ำนั้นล้วนไม่เคยขำดช่วง

คนผู้นั้นช่วยวำงแผนเรื่องรำวมำกมำยผ่ำนจดหมำย โดยเฉพำะ

ช่วงหลำยเดือนมำนี้

หลำยคนก�ำลงัคำดเดำว่ำผูล้กึลบัทีเ่ขยีนจดหมำยผู้น้ันแท้จริงแล้ว

คือผู้ใดกัน

รำชันแห่งหลิงไห่เคยคิดว่ำคนผู้น้ันใช่เทียนไห่เซิ่งเสว่ียหรือไม่ 

หวัหน้ำปกครองใหญ่อันหลนิกลบัคิดว่ำมีควำมเป็นไปได้อย่ำงมำกทีจ่ะเป็น 

องค์ชำยเฉินหลิว

กระทัง่ข่ำวกำรสมรสเผยแพร่ไปทัว่ทัง้ผนืพิภพ เฉินฉำงเซงิเตรยีมตวั 

กลบัไปยังจงิตเูพ่ือเป็นประธำน ผูค้นถึงได้รูว่้ำทีแ่ท้ผูท้ีเ่ขยีนจดหมำยมำ 

ก็คือโม่อวี่

ตอนท่ี 3

จวนสกุลสวีในอดีต
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ในฐำนะสตรีที่มีอ�ำนำจมำกท่ีสุดในรำชวงศ์เทียนไห่ ถึงกับเป็น 

ผู้ทีม่อี�ำนำจมำกทีส่ดุ หลำยคนล้วนไม่เข้ำใจว่ำเหตใุดหลังจำกจกัรพรรดนิี 

ศักดิ์สิทธ์ิตำยไป โม่อว่ีจึงยังสำมำรถมีชีวิตต่อไปได้ ทั้งยังใช้ชีวิตอยู่ใน

จิงตูอย่ำงมีเกียรติได้อีก แม้กระทั่งยำมนี้ยังจะสมรสกับคนผู้นั้นอีกด้วย

หลำยคนคิดว่ำนี่อำจเป็นเพรำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำงกับ 

เฉินฉำงเซิงท�ำให้รำชวงศ์เกิดควำมหวำดกลัว

ในปีนัน้บนถนนสำยยำวท่ำมกลำงพำยุหมิะ ภำพท่ีโม่อว่ีและเจ๋อซิว่ 

ได้ลงทณัฑ์โจวทงด้วยทณัฑ์หลงิฉอืน้ันยังคงไม่มผีูใ้ดสำมำรถลืมเลือนได้ 

จนถึงทุกวันนี้

แต่เฉินฉำงเซิงตัดสินใจกลับจิงตู เพียงเพรำะนำงเขียนจดหมำย

แจ้งให้เขำเป็นประธำนพิธีมงคลสมรสจริงๆ หรือ

รำชันแห่งหลิงไห่รวมถึงคนอื่นๆ หำได้คิดเช่นนั้น

พวกเขำมองไปยังแผ่นหลังของเฉินฉำงเซิง ล้วนรับรู้ได้ถึงควำม

กดดันที่หนักหนำนั้น

ไร้รูปร่ำงทว่ำรำวกับมีท้องฟ้ำที่มีน�้ำหนักไร้ขีดจ�ำกัดตกลงบนไหล่

ของเขำ

ยังคงเหมือนเช่นในปีน้ัน ในกลำงดึกคืนน้ันที่เต็มไปด้วยหิมะ  

ซำงสิงโจวกับเฉินฉำงเซิงได้สนทนำกันที่ส�ำนักศึกษำศำสนำหลวง

นอกจำกมังกรด�ำแล้วก็ไม่มีผู้ใดรู้เนื้อหำของบทสนทนำนั้นอย่ำง

ชัดเจน แต่เรื่องรำวท่ีเกิดขึ้นตำมมำท�ำให้หลำยคนพอจะคำดเดำ 

บำงอย่ำงได้

ระหว่ำงซำงสิงโจวและเฉินฉำงเซิง ศิษย์อำจำรย์คู่นี้น่ำจะบรรลุ 

ข้อตกลงบำงอย่ำงกันแล้ว

เฉินฉำงเซิงออกจำกจิงตู กลำยเป็นใต้เท้ำสังฆรำชคนแรกใน

ประวัติศำสตร์ที่ถูกเนรเทศ
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เรื่องรำวมำกมำยที่เกิดขึ้นหลังจำกนั้น นับตั้งแต่เทือกเขำหิมะ 

ไปจนถึงเว่ินสุ ่ย เทือกเขำเซิ่งหน่ีว์ และมำถึงเมืองไป๋ตี้ จนกระท่ัง 

เผชิญหน้ำกับกำรคุกคำมของเผ่ำปีศำจและผืนพิภพเซิ่งกวง รวมถึง

แผนกำรรอบคอบและลกึล�ำ้ของจกัรพรรดิขำว ในท่ีสดุอำจำรย์และศิษย์คูน้ี่ 

ก็ร่วมมือกันพิสูจน์ให้เห็นว่ำวัดซีหนิงปกครองใต้หล้ำ และสถำนกำรณ์

ระหว่ำงทั้งสองฝ่ำยดูเหมือนจะผ่อนคลำยลง

แต่ในยำมน้ีเฉนิฉำงเซงิตดัสนิใจกลบัไปยังจงิต ูน่ันหมำยควำมว่ำ

ข้อตกลงนั่นจะเป็นโมฆะ

เช่นน้ันกำรเดินทำงครั้งนี้จะเป็นกำรเดินทำงที่ท�ำลำยก�ำแพงของ

ควำมสมัพันธ์ หรอืจะเป็นจดุเริม่ต้นของสงครำมภำยในเผ่ำมนุษย์กันแน่

ช่วงที่หนำวเย็นที่สุดของฤดูเหมันต์ก�ำลังจะผ่ำนพ้นไป กลิ่นอำย

ฤดูวสันต์ยังไม่มำถึง ระหว่ำงฟ้ำดินยังคงหนำวเย็น

ไม่ว่ำจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมือง แม่น�้ำลั่วเหอก็ยังคงสงบนิ่ง บน

ผวิน�ำ้ซึง่เป็นน�ำ้แขง็ปกคลมุด้วยชัน้หิมะหนำ ดแูล้วเหมอืนเข็มขัดเส้นหน่ึง 

ที่กว้ำงอย่ำงมำก

องครักษ์แห่งศำสนำหลวงสำมพันคนคุ้มกันขบวนรถม้ำของ

ศำสนำหลวง จำกอีกฟำกหนึ่งของเส้นขอบฟ้ำ เข้ำสู่สำยตำของผู้คน

รำชนัแห่งหลงิไห่และผูย่ิ้งใหญ่แห่งศำสนำหลวงคนอืน่ๆ นัง่อยู่ใน

รำชรถเทพคันหน้ำสุด

หลิวมืดมัวและสมบัติล�้ำค่ำชิ้นอื่นๆ ของต�ำหนักหลีกงเปล่งแสง 

อันอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์ภำยใต้ท้องฟ้ำมืดมน

ผูค้นหลำยหมืน่ยืนอยู่รมิถนนหลวงท่ีทอดสู่ตวัเมอืงเตม็สองข้ำงทำง  

เพื่อต้อนรับกำรกลับมำของคณะทูตศำสนำหลวง

ผู้คนไม่รู้ว่ำแท้จริงแล้วเกิดอะไรข้ึนในเมืองไป๋ตี้ แต่พวกเขำรู้ดีว่ำ
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แผนกำรร้ำยของเผ่ำปีศำจถูกท�ำลำยแล้ว เรื่องที่น่ำกังวลที่สุดอย่ำงกำร

ฉกีสญัญำพันธมติรของเผ่ำมำรก็ไม่ได้เกิดขึน้ ทัง้หมดน้ีล้วนเป็นคณูุปกำร 

ของต�ำหนักหลีกง

บรรดำผลไม้ดอกไม้ทีห่ำยำกและมีค่ำกลำงฤดเูหมนัต์ถูกโยนเข้ำสู่ 

อ้อมอกขององครักษ์แห่งศำสนำหลวงเหล่ำนั้น

สำยตำมำกมำยย่ิงกว่ำจบัจ้องไปยังรำชรถเทพทีด้่ำนหลังซึง่ย่ิงใหญ่ 

และสูงส่งอย่ำงมำกสองคันนั้น

ในสำยตำเหล่ำน้ันเต็มไปด้วยควำมรู้สึกอันแรงกล้ำ ทั้งย�ำเกรง 

ศรัทธำ มีแม้กระทั่งอำรมณ์ที่บ้ำคลั่ง

ได้ยินว่ำใต้เท้ำสังฆรำชกลับมำแล้ว

ธิดำเทพก็กลับมำด้วย

ในขณะทีท้ั่งขบวนเคลือ่นไปข้ำงหน้ำช้ำๆ ผูค้นก็พำกันมำออข้ำงหน้ำ  

ทั้งสองฝั่งถนนหลวงจึงยิ่งเบียดเสียดหนำแน่นขึ้นอีก

ถ้ำไม่ใช่เพรำะกองก�ำลงัรกัษำประตูเมอืงคอยขวำงก้ันอย่ำงเข้มงวด  

เกรงว่ำจะเกิดควำมวุ่นวำยขึ้นจริงๆ

อนัหวำทีส่วมชดุพิธีกำรของกองสบิสำมชงิเย่ำพร้อมด้วยผูศ้รทัธำ

ที่จงรักภักดีที่สุดนับพันคนคุกเข่ำให้กับรำชรถสองคันนั้น

ต่อมำผูค้นจ�ำนวนมำกกว่ำก็คุกเข่ำลงเหมอืนกับกระแสน�ำ้ เกดิเป็น 

ภำพที่อลังกำรยิ่งนัก

จิงตูไม่มีก�ำแพงเมือง นอกจำกรถม้ำบินบนท้องฟ้ำเหล่ำนั้นแล้ว 

สถำนที่ที่สำมำรถมองออกไปได้ไกลก็คือสิ่งปลูกสร้ำงที่สูงมำกเหล่ำนั้น

ในจิงตู

สำมปีท่ีผ่ำนมำเทียนไห่เฉิงอู่พักอำศัยอยู่ในคฤหำสน์นอกเมือง 

มำโดยตลอด น้อยครัง้นกัทีจ่ะเข้ำเมอืง และน้อยมำกท่ีจะเข้ำพบฝ่ำบำท
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เป็นกำรส่วนตัว ในฐำนะที่เป็นผู้น�ำตระกูลเทียนไห่ เมื่อต้องอยู่ภำยใต้

สถำนกำรณ์ซับซ้อนเช่นนี้ ต่อให้รอบคอบมำกเพียงใดก็ไม่นับว่ำ 

เกินกว่ำเหตุ

วันนีเ้ป็นข้อยกเว้น เขำได้เหมำเรอืนซงจว ี(เรือนไม้สน) ทีม่ชีือ่เสยีง

พอๆ กับหอเฉิงหูเอำไว้ ทั้งยังเชื้อเชิญชนชั้นสูงที่ดึงดูดสำยตำหลำยคน

ให้ขึ้นมำและมองไปไกลๆ ด้วยกัน ในบรรดำชนชั้นสูงนั้นมีขุนพลเทพ

สองสำมคน ที่ส�ำคัญคือยังมีจงซำนอ๋องอีกด้วย

เมื่อมองเห็นผู้คนนับหมื่นที่คุกเข่ำลงรำวกับกระแสน�้ำในที่ไกลๆ 

สีหน้ำขุนพลเทพเหล่ำนั้นก็ค่อนข้ำงเคร่งขรึม ในฐำนะที่เป็นศิษย์ท่ีน่ำ

ภำคภมูใิจของเฉนิกวนซง เจ้ำส�ำนกัไจซงิคนก่อน พวกเขำได้รบัมอบหมำย 

จำกซำงสิงโจวให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งส�ำคัญ ภำพเช่นนี้ย่อมท�ำให้

พวกเขำรู้สึกยำกจะทำนทนไหว

แต่พวกเขำก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใด และไม่มีสิ่งใดจะเอ่ย

ผู้ท่ีผู้คนเหล่ำน้ันแสดงควำมเคำรพอยู่คือสังฆรำชและธิดำเทพ  

นี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมำะสมแล้ว

อีกท้ังในพิธีปิดส�ำนักของส�ำนักศึกษำหนำนซี ใต้เท้ำสังฆรำชได้

ลงมือสังหำรขุนพลเทพไป๋หู่ด้วยมือตนเองต่อหน้ำเซียงอ๋อง

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ รำชส�ำนักจะท�ำเช่นไรได้เล่ำ

เทียนไห่เฉงิอูม่องไปยังสตรทีีส่วมชดุพิธีกำรของกองสิบสำมชงิเย่ำ

ที่อยู่ด้ำนหน้ำสุด มุ่นคิ้วเล็กน้อยก่อนเอ่ยถำม "คนผู้นี้คือผู้ใด"

นอกเหนอืจำกควำมสมัพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำปกครองใหญ่อนัหลินแล้ว  

อนัหวำก็คอืนกับวชธรรมดำผูห้น่ึง แต่ยำมนีน้ำงกลบัมชีือ่อย่ำงมำกในจงิตู  

โดยเฉพำะทำงตอนเหนือของผืนพิภพ ไม่นำนก็มีผู้ใต้บังคับบัญชำน�ำ

ประวัติของนำงมำรำยงำน

"สตรีโง่เขลำไม่รู้ควำม!" เทียนไห่เฉิงอู่เอ่ยเสียงต�่ำ "ช่ำงไม่รู้ควำม
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เสียจริง นี่คือกำรแสดงพลังต่อรำชส�ำนักหรือ"

"แสดงพลังหรือ นี่คือสิ่งที่ผู้คนใฝ่หำและสนับสนุน และสิ่งเหล่ำนี้

ล้วนเป็นสิ่งที่สตรีโง่เขลำผู้นั้นที่ท่ำนเอ่ยถึงสร้ำงขึ้น"

สหีน้ำของจงซำนอ๋องยังคงน่ำเกลยีดเช่นน้ัน รำวกบัทกุคนบนโลก

ล้วนติดหน้ีเขำ อำจเป็นเพรำะเขำไม่มีทำงลืมอำจมเหล่ำน้ันที่เคยถูก

บังคับให้กลืนลงไปในปีนั้นได้ ทว่ำน�้ำเสียงเขำกลับสงบลงมำก

เทียนไห่เฉิงอู่เข้ำใจในเจตนำของเขำ เฉินฉำงเซิงเร้นกำยจำกโลก

ไปสำมปี นึกไม่ถึงว่ำจะได้รับควำมจงรักภักดีมำกมำยถึงเพียงนี้ภำยใน 

ระยะเวลำสั้นๆ แน่นอนว่ำกำรมีชื่อเสียงดีงำมมำกมำยเช่นน้ีของเขำ

เก่ียวข้องกับกำรเผยแพร่ของต�ำหนักหลกีง โดยเฉพำะจำกผู้ศรัทธำอย่ำง

บ้ำคลั่งเหล่ำนั้นซึ่งน�ำโดยอันหวำ

สำยตำของเขำเคลือ่นจำกอนัหวำไปยงัรำชรถเทพสองคนัน้ันท่ีอยู่

ด้ำนหลังแล้วอดนิ่งอึ้งเล็กน้อยไม่ได้

ด้วยระดับควำมแข็งแกร่งของเขำ ย่อมสำมำรถมองออกได้อย่ำง

ง่ำยดำยว่ำในรำชรถเทพสองคันนั้นไม่มีผู้ใด

สำมปีต่อมำ เฉินฉำงเซิงกลับมำยังจิงตู

เขำไม่ได้กลบัไปต�ำหนกัหลกีง ไม่ได้กลบัไปส�ำนักศกึษำศำสนำหลวง  

และไม่ได้ไปพบศิษย์พี่ในวังหลวง แต่ตรงไปยังจวนแห่งหนึ่ง

หลำยปีก่อนตอนที่เขำมำถึงจิงตูเป็นครั้งแรกก็ตรงมำยังที่นี่ ไม่ได้

ไปเย่ียมชมเสำหินและไม้เลือ้ยนอกต�ำหนักหลกีง และไม่ได้ไปชมสสุำน

เทียนซ ูตอนน้ันเนือ่งด้วยเหตุผลน้ี เขำยงัถูกฮหูยินเจ้ำของจวนนีด้แูคลน

เป็นอย่ำงมำก

จวนแห่งนี้ย่อมเป็นจวนขุนพลเทพตงอวี้

จวนสกุลสวียังคงเหมือนในปีน้ัน เต็มไปด้วยควำมรู้สึกเข้มงวด 



Mao Ni 27

ปกครองบ้ำนเหมือนปกครองกองทัพนั้นไม่ใช่ค�ำโกหกอย่ำงแท้จริง

คนรับใช้ทั้งหมดถูกไล่ออกไป ในโถงบุปผำ* เหลือเพียงไม่กี่คน

เฉินฉำงเซิงนั่งอยู่บนเก้ำอี้ ฮูหยินของสวีซื่อจี้ แม่เฒ่ำฮวำ และ 

ซวงเอ๋อร์ล้วนยืนอยู่ในห้องโถง

บรรยำกำศกระอักกระอ่วนอย่ำงมำก แม้กระทั่งควำมตึงเครียด 

ที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ไม่อำจเคลื่อนไหวได้ รำวกับถูกแช่แข็งไว้ก็มิปำน

* โถงบุปผำ หมำยถึงโถงรับแขกนอกเหนือจำกโถงใหญ่ โดยมำกจะอยู่ที่เรือนสองข้ำงเรือนใหญ่หรือ 

ในสวนดอกไม้
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