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ค�ำน�ำ

นับตั้งแต่ท้าลิขิตพลิกโชคชะตาส�าเร็จจนสามารถมีชีวิตได้เกินย่ีสิบปี  

เฉินฉางเซิงก็เผชิญการต่อสู้หลากหลายรูปแบบในสถานที่ต่างๆ มาโดยตลอด  

คูต่่อสูท้วีความแขง็แกร่งขึน้ในทุกๆ ครัง้ ทว่าสดุท้ายแล้วก็ไม่อาจปฏเิสธได้เลยว่า

คู่ต่อสู้ท่ีแข็งแกร่งยากจะเอาชนะที่สุด ท้ังยังเป็นปมปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิต 

ของเขาก็คือ 'ซางสิงโจว' หรืออาจารย์ของเขาเอง ศิษย์ต่อต้านอาจารย์เดิมก็ 

เป็นเรือ่งยากพออยู่แล้ว แต่คราวน้ีเฉนิฉางเซงิตัดสนิใจใช้การต่อสูเ้ป็นเครือ่งตดัสนิ 

ไม่ต้องสงสยัเลยว่าการเอาชนะศึกตัดสนินีจ้ะใกล้เคียงกับค�าว่าเป็นไปไม่ได้มาก

เพียงใด

ส�าหรบัผูอ่้านท่ีติดตามมาจนถึงเล่มนีก็้คงมหีลายคนท่ีตัง้ตารอคอยการต่อสู้

ครัง้นีอ้ยู่แน่ๆ บอกได้แค่ว่าเฉนิฉางเซงิทีเ่ราตดิตามกันมาแต่แรกจะไม่มทีางท�าให้

ทกุท่านผดิหวังแน่นอน!

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



“ในเมื่อโลกนี้ถูกก�าหนดว่าต้องเป็นของพวกเรา 
เช่นนั้นเหตุใดพวกท่านจึงไม่ถอยไป

ต้องให้คนเยาว์รอหรือ
เมื่อต้องรอนานเข้า พวกเราก็คงกลายเป็นคนชราที่น่าเบื่อเหมือนเช่นพวกท่าน

เช่นนั้นมิใช่ว่าโลกนี้เป็นของพวกท่านมาโดยตลอดหรือ”



Mao Ni 7

ผูค้นไม่ได้ระเบดิเสยีงหัวเราะออกมา กระท่ังเวลาผ่านไปนานแล้ว

ก็ยังไม่มีเสียงใดเกิดขึ้น ความรู้สึกช่างแปลกประหลาดยิ่งนัก

ทนัใดนัน้มกีระรอกตวัหน่ึงทีไ่ม่รูว่้ามาจากท่ีใดวิง่บนก่ิงไม้รมิถนน

เสนิเต้า ดงึดดูสายตานายกองของกลุม่ทหารองครกัษ์นายหน่ึงจนท�าให้เขา 

คลายหอกเหล็กในมืออย่างไม่รู้ตัว หอกเหล็กหนักอ้ึงตกลงบนหลังเท้า

ของสหายด้านข้าง เกิดเสียงทุ้มหนักดังขึ้น

"โอ๊ย!"

สถานการณ์อนัน่ิงงนัถูกท�าลาย ในทีส่ดุผูค้นก็ได้สตกิลบัมา บนใบหน้า 

ของพวกเขาปรากฏความรู้สึกเหลือเชื่อออกมา

เสียงเกรียวกราวดังขึ้นทั่วทั้งบริเวณ

ข้อเสนอของเฉินฉางเซิงช่างเหลวไหลสิ้นดี!

เรือ่งนีเ้ก่ียวข้องถึงบลัลงัก์จกัรพรรดขิองต้าโจว อนาคตของเผ่ามนุษย์  

เนือ้หาในต�าราประวัติศาสตร์ และความเป็นความตายของคนนบัพันหมืน่

เขาถึงกับคิดจะต่อสู้กับอาจารย์ของตนเพื่อตัดสินหรือ

ปีนั้นในเมืองลั่วหยาง การต่อสู้ของผู้ครองภพโจวและราชาปีศาจ

ตอนที่ 54

โลกมนุษย์เกรงกลัวการพบเจอความไร้เดียงสาที่สุด
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ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางประวัติศาสตร์จริงๆ แต่น่ันคือการต่อสู้กับ

ภายนอก หากเอ่ยว่าการต่อสู้ทุกอย่างบนโลกล้วนสามารถแก้ไขได้โดย

วิธีการง่ายดายเช่นนี ้ในสวนไป่เฉ่าจะมลีกูหลานของเชือ้พระวงศ์ตายไป

มากมายเช่นนัน้ได้อย่างไร ส�านกัศึกษาศาสนาหลวงเมือ่ย่ีสบิกว่าปีก่อน

จะกลายเป็นสุสานเปล่าเปลี่ยวได้อย่างไร

"นี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้"

หวงัจอืเช่อมองเฉนิฉางเซงิและกล่าว ถ้อยค�าน้ีไม่มคีวามเยาะหยัน

อันใด กลับมีความปลอบโยนเสียด้วยซ�้า

เฉนิฉางเซงิกล่าวอย่างจรงิจงั "ในเมือ่ต้องเห็นแก่ราษฎรในใต้หล้า

เป็นส�าคัญ ไม่ต้องการให้ผู้คนล้มตายมากเกินไป หลีกเลี่ยงมิให้อ�านาจ

ของเผ่ามนุษย์อ่อนแอ อีกทั้งยังไม่มีฝ่ายใดยอมล่าถอยไป เช่นนั้นให ้

พวกเราต่อสู้กันเพื่อตัดสินแพ้ชนะเถิด สุดท้ายไม่ว่าเขาตายหรือข้าตาย 

ทุกคนจะยังมีชีวิตอยู่ นี่มิใช่วิธีการที่ดีที่สุดหรอกหรือ"

เมื่อได้ฟังประโยคนี้ กลุ่มคนก็ค่อยๆ เงียบสงบลง

ผู้คนมองไปยังฝุ่นควันทางตอนใต้สายนั้นท่ีค่อยๆ สงบลงและ 

ฝุน่ควันอีกสายท่ีค่อยๆ ใกล้เข้ามา สัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่แอบซ่อนไว้

และยังไม่ปะทุออกมา ทุกคนต่างนิ่งเงียบไม่กล่าวค�า

ความรูส้กึเหลวไหลทีไ่ด้ยนิข้อเสนอของเฉนิฉางเซงิเมือ่ครูไ่ด้จางลง 

มากแล้ว ถึงแม้จะฟังดูเหลวไหล แต่ก็ดูเหมือนจะมีเหตุผล

ที่ส�าคัญที่สุดคือเฉินฉางเซิงกล่าวได้ถูกต้องนัก ไม่ว่าเขาตายหรือ

ซางสิงโจวตายแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาเล่า

พวกเขาจะยังมชีวิีตอยู ่จงิตูจะไม่เป็นอะไร นีม่ใิช่เร่ืองท่ีส�าคญัทีสุ่ด

หรอกหรือ

สายตาของหวังจือเช่อลุ่มลึกขึ้นหลายส่วน "เรื่องใหญ่ของใต้หล้า

มิใช่เรื่องเด็กเล่น และยิ่งมิใช่เรื่องเด็กน้อยทะเลาะกัน"
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ใช้การต่อสู้ฉากหนึ่งมาตัดสินอนาคตของเผ่ามนุษย์ ไม่ว่าจะมอง

อย่างไรก็ล้วนเป็นการกระท�าที่เหลวไหลอย่างมาก

เฉินฉางเซิงมองหวังจือเช่อก่อนเอ่ย "ตั้งแต่เด็กข้าอ่านต�ารามา

มากมาย ต�าราเหล่าน้ันเขียนถึงแผนการร้ายกลับกลอกหลอกลวง

มากมาย แต่เมือ่มองลกึลงไปหรอืพิจารณาให้เรยีบง่าย เรือ่งราวเหล่าน้ัน 

ต่างอะไรจากการทะเลาะกันของเหล่าเดก็น้อยในเมอืงซหีนงิเล่า เพียงแต่ 

ต้องดวู่าการต่อสูแ้ย่งชงิน้ันเพ่ือแย่งลกูกวาด ปลา หรอืใต้หล้า หรอือาจจะ 

เป็นส่วนหนึ่งของบทความในประวัติศาสตร์เท่านั้น"

หวังจือเช่อนิ่งเงียบเป็นเวลานาน

ก่อนท่ีเฉินฉางเซิงและโก่วหานสือจะมีชื่อเสียงเล่ืองลือด้วยการ

ศกึษาคมัภร์ีเต๋า เขาก็เป็นอัจฉรยิะท่ีศึกษาคัมภร์ีเต๋าคนแรกสดุผูน้ัน้แล้ว

ต�าราที่เขาเคยอ่านไม่มีทางน้อยกว่าเฉินฉางเซิงอย่างแน่นอน  

แต่จนกระท่ังวันนี้เองที่เขาเพ่ิงจะเริ่มคิดถึงเน้ือหาบางอย่างในต�ารา 

จากมุมอื่น

'การปกครองแคว้นก็เหมือนกับการต้มปลา'* เขาเข้าใจมาโดย

ตลอดว่านี่คือการพูดถึงความระมัดระวังรอบคอบ ทว่าจากค�าพูดของ

เฉินฉางเซิงก็สามารถกล่าวได้ว่าไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจก็ได้

เหล่าผูน้�าในการต่อสูแ้ย่งชงิความเป็นใหญ่คอืเดก็น้อยทะเลาะกัน 

ไม่ต้องเอ่ยถึงการนองเลือดในราชส�านัก จ�าต้องรู้ก่อนว่าหากจะฆ่าปลา

อย่างไรก็ต้องหลั่งโลหิต

หวังจอืเช่อเอ่ย "ข้ายอมรบัว่าความคดิของเจ้าอาจจะมเีหตผุล แต่

* การปกครองแคว้นก็เหมือนกับการต้มปลา มาจากความตอนหน่ึงในคัมภีร์ธรรมวิถีเต้าเต๋อจิง ซึ่งใช้ 

ตวัอกัษรทีต่คีวามได้หลากหลาย บ้างแปลว่า 'การปกครองแผ่นดนิใหญ่เหมอืนการต้มปลาเลก็' บ้างแปลว่า  

'การปกครองแผ่นดินใหญ่เหมือนดังท�าอาหารจานเล็ก' แต่โดยใจความแล้วสื่อไปในทางเดียวกัน คือ 

การต้มปลาหรือการท�าอาหารให้อร่อยต้องรู้จักเลือกวัตถุดิบ รู้จักใช้ไฟ ไม่ควรปรุงรสจัดเกินไปหรือ 

จดืเกินไปฉนัใด การปกครองก็ไม่อาจบุม่บ่ามเร่งร้อนหรอืเอ้อระเหยเกียจคร้าน ต้องรูจ้กัผสมผสาน จดัการ

ให้เหมาะควรฉันนั้น
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อาจารย์ของเจ้าไม่มีทางเห็นด้วยเป็นแน่"

ขณะท่ีเฉินฉางเซิงและหวังจือเช่อก�าลังสนทนากัน ซางสิงโจว 

ก็รักษาความนิ่งเงียบมาโดยตลอด

เขายืนอยู่ในค่ายกลกระบี่ส�านักศึกษาหนานซีโดยไม่มีทีท่าว่าจะ

ท�าลายค่ายกล เพียงมองไปยังที่ไกลอย่างสงบ ไม่รู้ว่าก�าลังคิดสิ่งใดอยู่

เฉินฉางเซิงรู้ว่าที่หวังจือเช่อเอ่ยมานั้นไม่ผิด

เขาชัดเจนถึงความคิดของซางสิงโจวมากกว่าผู้ใด

ซางสงิโจวคอืผูท้ีร่ะมดัระวังรอบคอบและเชีย่วชาญในการวางแผน

ที่สุด

เร่ืองใดก็ตามท่ีเขาท�าล้วนวางแผนก่อนจึงค่อยลงมือ หากไม่มี

ความมั่นใจอย่างถึงที่สุดก็จะไม่ลงมือ ถึงแม้ลงมือก็ไม่มีทางทิ้งร่องรอย 

เอาไว้

ดงัน้ันขนุนางท่ีสร้างคุณูปการเหล่าน้ันบนหอหลงิเยียนจงึล้วนตายลง 

ในมือของเขา ทว่าบนโลกใบนี้กลับมีเพียงไม่ก่ีคนที่รู้ถึงการมีตัวตนอยู่ 

ของนักพรตจี้

ดังนั้นในปีเหล่านั้นหลังเหตุการณ์นองเลือดในส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง แม้แต่จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ก็หาร่องรอยของเขาไม่พบ

บุคคลอย่างซางสิงโจวไม่มีทางน�าแต้มต่อทั้งหมดวางไว้ในการ

ต่อสู้หนึ่งครั้งอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะมองอย่างไร การต่อสู้ครั้งน้ีเขาล้วนต้องชนะอย่างไม่ต้อง

สงสัย

เพราะสิ่งท่ีเขาต้องการคือผลงานย่ิงใหญ่ไปชั่วนิรันดร์ อีกทั้ง 

ขอเพียงเป็นการต่อสู้ล้วนมีความบังเอิญที่มิอาจควบคุมได้

เฉินฉางเซิงจะเกลี้ยกล่อมเขาได้อย่างไร

"เมื่อข้าเห็นอู๋เต้าจื่อเดินออกมาจากผนังหินก็เร่ิมคิดว่าควรจะ
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จัดการเรื่องนี้อย่างไร"

เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ เฉินฉางเซิงก็หันไปมองสวีโหย่วหรง

ในชัว่ขณะน้ันเขาก็รูแ้ล้วว่าหวังจอืเช่อจะปรากฏตวั และนางจะต้อง 

พ่ายแพ้ต่ออาจารย์ของเขา

เขามองไปทางหวังจอืเช่อก่อนเอ่ยต่อ "จากนัน้ข้าพลนัคดิวิธีการหนึง่ 

ขึ้นได้"

เมื่อได้ยินประโยคนี้ สายตานับไม่ถ้วนก็ทอดตกลงบนร่างของเขา

ซางสิงโจวเองก็หันมาทางเขา ราวกับต้องการรู้ว่าเขาคิดวิธีการ 

อันใดออกกันแน่

"ข้ารู้ดีว่ายากจะพูดเกลี้ยกล่อมให้อาจารย์เห็นด้วยกับข้อเสนอ 

ของข้า" เฉินฉางเซิงเอ่ยกับหวังจือเช่อ "แต่ท่านสามารถท�าได้"

ซางสิงโจวเชิญหวังจือเช่อมาจิงตูด้วยประสงค์ให้เขาเกลี้ยกล่อม

สวีโหย่วหรงไม่ให้กระท�าเรื่องบ้าคลั่งอย่างการท�าให้หยกศิลามอดไหม้

ไปพร้อมกัน

เฉนิฉางเซงิมไิด้ท�าอนัใด เป็นเพราะเขาก�าลังรอคอยการปรากฏตวั 

ของหวังจือเช่อ

เขาหวังว่าหวังจอืเช่อจะสามารถเกลีย้กล่อมซางสงิโจวให้เห็นด้วย

ในข้อเสนอของตน

ใช่แล้ว ผู้ที่สามารถเกลี้ยกล่อมซางสิงโจวได้ก็มีเพียงหวังจือเช่อ

"อีกทั้งในเมื่อเป็นการต่อสู้ก็จ�าเป็นต้องมีผู้ตัดสิน" เฉินฉางเซิงเอ่ย 

"ทัว่ทัง้ผนืพิภพมเีพียงท่านทีม่คีณุสมบตัทิ�าหน้าทีผู้่ตดัสิน เพราะชือ่เสยีง

บารมีของท่านสูงส่งมากพอ คนทุกคนล้วนเชื่อถือความเท่ียงธรรม 

ของท่าน"

หวังจอืเช่อเงยีบอยู่ครูห่นึง่ก่อนเอ่ย "ทีแ่ท้เจ้ารอคอยให้ข้าปรากฏตวั 

จริงๆ"
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ทกุคนเข้าใจค�าพูดของเฉนิฉางเซงิในท่ีสดุ เข้าใจการจดัการของเขา 

แล้ว

สวีโหย่วหรงเข้าวังหลวงกลางดึก องค์ชายเฉินหลิวเดินทางไป 

ลัว่หยางยามค�า่คนื ยามทีส่ถานการณ์ในจงิตูตึงเครยีดอย่างหาใดเปรยีบ 

เขากลบัเอาแต่ท�าความเข้าใจมรรคากระบีอ่ยู่ในห้องศลิาของต�าหนกัหลกีง 

อย่างเงียบงัน

เพราะเหตใุดเล่า เพราะเขาจ�าเป็นต้องเตรยีมตวัเพ่ือการต่อสู้ครัง้น้ี  

เพราะเขาก�าลังรอให้ซางสิงโจวเชิญหวังจือเช่อมา

ที่แท้เขาก็รอคอยการปรากฏตัวของหวังจือเช่อมาโดยตลอด

ที่แท้เขาก็รอคอยหวังจือเช่ออยู่ที่นี่มาโดยตลอด

แต่เขามีสิทธิ์อะไรมาตัดสินชี้ขาดว่าหวังจือเช่อจะช่วยเหลือเขา

เพราะชื่อเสียงบารมีและความเที่ยงธรรมของหวังจือเช่อหรือ

หวังจือเช่อมองเฉินฉางเซิงและเอ่ย "ความสัมพันธ์ของข้าและ

อาจารย์เจ้าไม่ดีนัก"

สีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาก

เฉนิฉางเซงิเอ่ย "ข้าทราบ แต่ในเมือ่ท่านมาแล้ว น่ันหมายความว่า 

ความสัมพันธ์ของพวกท่านไม่ได้ย�่าแย่เหมือนที่ข้าคิดไว้ในตอนแรก"

แม่ทัพเลื่องชื่อและขุนนางผู้มีคุณูปการเหล่านั้นในหอหลิงเยียน

ส่วนใหญ่ล้วนตายด้วยน�้ามือของซางสิงโจว

ซางสิงโจวคือดาบไร้รูปร่างและน่ากลัวที่สุดในมือจักรพรรดิไท่จง

ความสัมพันธ์ของหวังจือเช่อและจักรพรรดิไท่จงไม่ดีนัก อีกท้ัง 

เขาก็เป็นหนึ่งในบุคคลในภาพวาดของหอหลิงเยียน

กล่าวตามเหตผุลแล้ว เขาควรจะเคยีดแค้นชงิชงัซางสงิโจวอย่างมาก

ก่อนหน้านี้เฉินฉางเซิงก็คิดเช่นนี้

แต่เมือ่เขาพบว่าหวังจอืเช่อตอบรบัค�าเชญิให้มายังจงิตขูองซางสงิโจว  
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เขาก็เริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองใหม่อีกครั้ง

เขานึกถึงตอนที่ตนถูกราชาปีศาจไล่ล่าสังหารบนเขาหานซาน 

ในปีนั้น จู่ๆ หวังจือเช่อก็ปรากฏตัวขึ้น

นี่ท�าให้เขายืนยันได้ว่าอาจารย์กับหวังจือเช่อน่าจะติดต่อกัน 

อยู่ตลอด

หวังจือเช่อเอ่ย "เจ้าผิดแล้ว ท่ีข้ามาจิงตูไม่ได้เก่ียวข้องอะไรกับ

อาจารย์ของเจ้า"

นี่ย้อนกลับไปที่ค�าพูดนั้นในตอนแรกอีกครั้ง

ราษฎรทั้งใต้หล้า

เฉินฉางเซิงค่อนข้างประหลาดใจ ทว่าไม่ได้ผิดหวัง

เพราะสิง่ทีเ่รยีกว่าการเกลีย้กล่อมแท้จรงิแล้วยังหมายถึงการเลือกข้าง

ขอเพียงหวังจอืเช่อยินยอมยืนอยู่ฝ่ังเดียวกับเขา เช่นนัน้ซางสงิโจว 

ก็จ�าต้องเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขา

ไม่เช่นน้ันซางสงิโจวจะต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยราคาท่ีสงูขึน้ และ

เป็นราคาที่เมื่อตัดสินจากเหตุผลแล้วไม่อาจรับได้เป็นแน่

ปัญหาก็คือต่อให้หวังจือเช่อถูกเขาพูดเกล้ียกล่อมได้แล้วและ 

ไม่ได้สนับสนุนซางสิงโจวอีกต่อไป แล้วมีเหตุผลใดที่จะช่วยเหลือเขา

ยังคงเป็นเพราะราษฎรทั้งใต้หล้าหรือ

ถึงน่ีจะเป็นเหตผุลทีม่นี�า้หนกัมาก แต่เฉนิฉางเซงิกลับไม่อยากเอ่ย

ค�านี้

จ�านวนครั้งที่ค�านี้ปรากฏขึ้นในวันน้ีมากเกินไป มากจนท�าให้เขา

รู้สึกอึดอัดอยู่บ้าง 

เขามองหวังจือเช่อก่อนเอ่ยอย่างจริงจัง "ไม่อย่างน้ัน...อู๋เต้าจื่อ 

จะต้องตาย"
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สายลมหนาวสะท้าน หิมะเบาบางโปรยปราย

ใบหน้าอูเ๋ต้าจือ่เป่ียมด้วยความโกรธข้ึง โลหติท่วมกาย น่ังเหยียดขา 

อยู่บนพ้ืนอันเย็นเยียบ และก่นด่าด้วยถ้อยค�าหยาบคายต่อท้องฟ้า 

ไม่หยุด

แต่เขาไม่กล้าเคลื่อนไหวอันใด ไม่กล้าแม้แต่จะก้มหน้า เพราะ

ความหนาวเย็นบริเวณต้นคอของเขารุนแรงขึ้นทุกที

มิใช่เพราะมีเกล็ดหิมะตกลงในคอเสื้อเขา

แต่เป็นเพราะอันหวาเอาแต่จดจ้องต้นคอของเขาอยู่ด้านหลัง 

มาโดยตลอด ในมือของนางกุมมีดสั้นอันแหลมคมเอาไว้

หวังจอืเช่อจ้องไปทีด่วงตาของเฉนิฉางเซงิ เลกิคิว้เลก็น้อย สายตา

พลันเปลี่ยนเป็นคมกริบหาใดเปรียบ

เมื่อเห็นเฉินฉางเซิงปรากฏตัวในสุสานเทียนซู เขาก็รู้ว่าอู๋เต้าจื่อ

พลาดพลั้งแล้ว

เขากลับไม่สนใจ ในใจคิดว่าด้วยฐานะอาวุโสรวมถึงชื่อเสียงของ 

ตอนที่ 55

ปลาจ่ินหลี่ในแม่น�้าหวงเหอตัวหนึ่ง 

ที่จมลงไปอย่างเงียบงันในค�่าคืนอันมืดมิด
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อูเ๋ต้าจือ่ บางทีต�าหนกัหลกีงอาจจะกักขงัอูเ๋ต้าจือ่ไว้โดยไม่ดแูคลนอะไร

มากไปกว่านั้น

อย่างไรเขาก็คิดไม่ถึงว่าเฉินฉางเซิงจะใช้ชีวิตของอู๋เต้าจื่อมา

คุกคามตน

สามารถอนุมานได้ว่าในเวลานี้สถานการณ์ของอู๋เต้าจื่อน่าจะ

ย�่าแย่ยิ่งนัก

หวังจือเช่อค่อนข้างไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนี้

หลายปีมาแล้วที่ไม่มีผู้ใดอาจหาญต่อต้านเขา

ไม่ว่าจะด้วยความคิดด้านดีหรือความคิดด้านร้ายก็ตาม

ในปีน้ันแม้ซางสิงโจวเข้าออกจวนขุนนางท่ีมีชื่อในหอหลิงเยียน 

แต่ก็ไม่เคยมีความคิดใดต่อเขา

มิเช่นนั้นประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการคุกคามเขา

เขาจ้องมองเฉินฉางเซิงอย่างเงียบงัน ไม่ได้เอ่ยถ้อยค�าใด

เขาคือบัณฑิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในพันปีมาน้ี แต่แน่นอนว่ามิใช่

บัณฑิตที่มือไร้เรี่ยวแรงจะมัดไก่ 

ในปีนั้นเขาบัญชาการกองทัพพันธมิตรเผ่ามนุษย์และเผ่ามาร 

บุกสังหารจากเขตเทียนเหลียงจนถึงเมืองเสว่ียเหล่า ตลอดทางโลหิต 

หลั่งไหล ซากศพเกลื่อนพื้นปฐพี

เมื่อเอ่ยถึงเรื่องการสังหารผู้คน ต่อให้คนท้ังหมดในสุสานเทียนซู

ในวันนี้รวมกันก็ยังไม่มากเท่าคนที่เขาเคยสังหาร

แววตาของเขาราวกับเหวลึก ทั้งยังมีเปลวเพลิงลุกโชน

ทว่าเฉนิฉางเซงิกลบัไม่หวาดกลวัแม้แต่น้อย เขาสบตาหวังจอืเช่อ 

อย่างสงบสุขุม ไม่มีทีท่าจะถอนค�าพูด

เกิดเสียงเบาๆ ขึ้น เศษหิมะที่หลงเหลืออยู่ปลิวว่อน
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มอืขวาของสวีโหย่วหรงตกลงบนด้ามกระบีช่�าระศลีเบาๆ ปีกสขีาว

บริสุทธิ์ขยับอย่างแช่มช้า

โก่วหานสือและคนอื่นๆ รวมถึงผู ้อาวุโสโถงกระบี่เขาหลีซาน 

ทั้งสามคนชักกระบี่ออกมาโดยไม่เอ่ยค�าใด เตรียมพร้อมแล้วส�าหรับ 

การบุกสังหาร

หวงัพ่ัวไม่ได้กอดอกอกีต่อไป มอืซ้ายเขากุมฝักดาบ สามารถชกัดาบ 

ได้ทุกเมื่อ

เมื่อดาบเหล็กที่เคยตัดผ่าแม่น�้าลั่วเหอออกจากฝักอีกครั้ง แม่น�้า

สายนั้นนอกสุสานเทียนซูยังสามารถไหลต่อไปได้หรือไม่

เหล่าผู้อาวุโสของวัดฉือเจี้ยน พรรคเลี่ยหยาง และส�านักพรรค 

ในแดนใต้ส่วนน้อยหลังจากต่อสู้ดิ้นรนครู่หนึ่ง ในที่สุดก็ยกอาวุธในมือ

ขึ้นอีกครั้ง

สีหน้าของทางราชส�านักเปลี่ยนเป็นไม่น่าดูขึ้นมา

นี่คือการชักดาบกระบี่เผชิญหน้ากันโดยไม่แม้แต่จะเจรจาหรือ

พึงรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามคือหวังจือเช่อ

นี่ก็คือมรรคาดาบของหวังพั่ว

มรรคากระบี่ของเขาหลีซาน

และคือวิถีการบ�าเพ็ญเพียรของเฉินฉางเซิง

คือค�าว่า 'ตรง'

หากหวังจือเช่อไม่เห็นด้วยในข้อเสนอของเฉินฉางเซิง เช่นนั้น 

อู๋เต้าจื่อจะต้องตาย

ง่ายดายและแข็งกร้าวเช่นนี้

อ๋องสกุลเฉินสองสามคนมองไปยังเซียงอ๋องโดยไม่รู้ตัว

ในฐานะที่เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเชื้อพระวงศ์ ท่าทีของเขา

ถือว่าส�าคญัอย่างมากและสามารถส่งผลกระทบต่อทศิทางของราชส�านกั 
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และกองทัพ

ในตอนนี้องค์ชายเฉินหลิวตกอยู่ในก�ามือของต�าหนักหลีกงแล้ว

หากว่าท้ังสองฝ่ายแตกหักกันจริงๆ องค์ชายเฉินหลิวยังสามารถ 

มีชีวิตต่อไปได้หรือ

ทว่าเมื่อผู้คนมองไปถึงได้พบว่าเซียงอ๋องหลับตาลงอีกคร้ังตั้งแต่

เมื่อไรก็ไม่ทราบ

นี่คือตาไม่เห็นย่อมไม่เปื้อน* หรือก�าลังคิดว่าหากต�าหนักหลีกง 

ใช้ชีวิตของบุตรชายมาคุกคามตนควรจะเลือกอย่างไร

"หลายร้อยปีให้หลงั เมือ่เจ้าหันกลบัมามองเรือ่งในอดตีก็จะพบว่า

วันน้ีเจ้าเริ่มกลายเป็นคนประเภทที่ตนเองเคยเกลียดชังที่สุด..." แววตา

หวังจือเช่อกลับมาสงบดังเดิมแล้ว เขากล่าวกับเฉินฉางเซิง "เจ้าอาจจะ

เกิดความรู้สึกส�านึกเสียใจอย่างที่ยากจะจินตนาการได้"

เฉินฉางเซิงนึกถึงบทสนทนานั้นระหว่างเขาและถังซานสือลิ่ว

บทสนทนาน้ันเกิดขึ้นบนต้นไทรใหญ่ เกิดข้ึนท่ีริมทะเลสาบ 

เขาหานซาน และริมแม่น�้าเวิ่นสุ่ย

แสงอาทิตย์อสัดงทีท่อดตกลงบนใบหน้าถูกตดัจนกลายเป็นใบไม้

สีทองพันหมื่นใบ ทั้งอุดมสมบูรณ์และชวนให้คนรู้สึกไร้ชีวิตชีวา

ปลาจิ่นหลี่ตัวอ้วนค่อยๆ จมลงสู่ดินโคลนก้นทะเลสาบเน่ืองจาก

กินมากเกินไป

"ข้าจะไม่กลายเป็นคนอย่างพวกท่าน"

เขากล่าวกับหวังจือเช่อ

หวังจือเช่อเอ่ย "เพราะเหตุใด"

* ตาไม่เห็นย่อมไม่เปื้อน เป็นส�านวน เปรียบเปรยถึงการหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ คิดกังวลถึงเรื่องท่ีไม่อาจ

เปลี่ยนแปลง หรือปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขอะไรได้ เมื่อท�าเหมือนไม่เคยมีอยู่ไม่เคยเกิดขึ้น ใจก็ย่อมสงบ
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เฉินฉางเซิงเอ่ย "เพราะข้าไม่อยากกลายเป็นคนอย่างพวกท่าน"

เหตุและผลนี้ไม่มีความเชื่อมโยงในด้านตรรกะ ดังนั้นย่อมไม่มี

เหตุผล

หวังจือเช่อส่ายหน้าก่อนเอ่ย "น่ีเป็นค�าพูดที่ไม่มีเหตุผลเลย 

สักนิด"

เฉินฉางเซิงมองเขาก่อนเอ่ยถามอย่างจริงจัง "พวกท่านเคยพูดจา

มีเหตุผลกับข้าด้วยหรือ"

ต้นหญ้าริมทะเลสาบที่ค่อนข้างเหี่ยวเฉายังไม่ผลิใบเขียวออกมา

เศษกระดาษทีต่กอยูด้่านบนต้นหญ้าถูกลมพัดปลวิไปทัว่ทุกแห่งหน

เหล่าอาจารย์และศิษย์จากไปอย่างเร่งรีบจึงเกิดความยุ่งเหยิง 

ไร้ระเบียบอย่างมิอาจควบคุมได้

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงในตอนน้ีเงียบสงัดเหมือนกับต�าหนัก 

หลีกงในเวลานี้

ทั้งยังเหมือนได้ย้อนกลับไปยี่สิบปีก่อนที่เป็นราวกับสุสาน

ช่างเหมาะสมกับการต่อสู้ที่จะเกิดตามมายิ่งนัก

เชื่อว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าผู้ใดจะเสียชีวิตล้วนไม่ถือสาหากจะต้อง

ถูกฝังไว้ ณ ที่แห่งนี้

ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรอืศษิย์ล้วนเคยเป็นเจ้าส�านกัของทีน่ีม่าก่อน 

ทั้งสองคงจะต้องท้ิงร่องรอยท่ีไม่อาจลบเลือนไว้ในประวัติศาสตร์ของ

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงเป็นแน่

ถังซานสือลิ่วยืนอยู่ริมทะเลสาบพลางคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้

ช่วงต้นฤดูวสันต์น�้าในทะเลสาบละลายแล้ว แต่เพราะอุณหภูมิ 

ของวันนี้ลดฮวบ ผิวทะเลสาบจึงจับตัวเป็นผืนน�้าแข็งบางอีกครั้ง

เหล่าปลาจมลงสูส่่วนลกึทีส่ดุของผนืน�า้ แม้ท่ัวทุกหนแห่งล้วนเป็น
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โคลนเลนแต่ก็อบอุ่นอยู่บ้าง

ซูโม่อว๋ีมาถึงริมทะเลสาบหลังยืนยันว่าอาจารย์และศิษย์ทั้งหมด

ได้ถอยร่นไปแล้ว

เขาเอ่ยถามอย่างกังวล "เจ้ามั่นใจหรือว่าเขาจะท�าส�าเร็จ"

"ข้าไม่รู้" ถังซานสือลิ่วมองไปที่ผิวทะเลสาบก่อนเอ่ย "แต่ข้ามั่นใจ

ว่าเขาต้องไม่ดีใจแน่"

หวังจือเช่อไม่ได้พูดอะไรอีก

เพราะเขาไม่สามารถตอบค�าถามของเฉินฉางได้ 

เช่นนั้นก็สามารถเข้าใจได้ว่าเขาพูดเอาชนะเฉินฉางเซิงไม่ได้

เขาแตกฉานในคัมภีร์เต๋า วิชาความรู้ลึกซึ้งกว้างขวาง สติปัญญา

ไม่เป็นรองใคร วาทศิลป์ก็ดีเป็นพิเศษ ทว่าวันน้ีเมือ่เผชญิหน้ากับเฉนิฉางเซงิ 

กลับมีหลายครั้งที่ไร้ค�าพูดจะโต้ตอบ

เพราะเฉินฉางเซิงมิได้ก�าลังอภิปรายกับเขา มิได้ก�าลังพูดคุยเรื่อง

เหตุผลกับเขา

ที่เขาพูดคือความจริงทั้งสิ้น

เมื่อมีความจริงในมือ เหตุผลก็อยู่กับข้า

หากใช้การประเมินของถังซานสือลิ่วมากล่าว เขาคือผู้ที่มีชีวิต

อย่างบริสุทธิ์มากคนหนึ่ง

วิธีการพูดของสวีโหย่วหรงเรียบง่ายและถูกต้องยิ่งกว่า

...เฉินฉางเซิงเป็นคนจริงคนหนึ่ง

นี่ก็คือสาเหตุที่นางชอบเขา

หลังจากที่หวังจือเช่อเงียบงัน นางก็ยกมือขวาขึ้น

ปราณกระบีห่ยุดชะงกัเลก็น้อย กลิน่อายครัน่คร้ามกลบัคนืสูป่่าเขา

ค่ายกลกระบี่ส�านักศึกษาหนานซีสลายหายไป
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ซางสิงโจวปรากฏตัวต่อหน้าผู้คน

ตรงหน้าเฉินฉางเซิง
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"อาจารย์ ในปีน้ันท่านให้ข้าไปหอหลงิเยียนเพ่ือดบูนัทกึของใต้เท้าหวงั  

บอกว่าในนั้นมีความลับของการท้าลิขิตพลิกโชคชะตา แต่ข้าอ่านแล้ว

ไม่พบ"

หลังจากเฉินฉางเซิงกล่าวประโยคนี้ต่อซางสิงโจว บรรยากาศใน

สุสานเทียนซูก็แปลกไปอยู่บ้าง

นี่เป็นความลับที่น้อยคนนักจะรู้

แม้ว่าหลังจากท่ีสองอาจารย์และศิษย์แตกหักกัน ความลับนี้ก็ 

ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกไป

เดิมทีค�าพูดนี้ควรจะถูกเปิดเผยออกไปตั้งแต่สามปีก่อน เพียงแต่

เฉินฉางเซิงคิดว่าในเมื่อบทสนทนาทั้งหมดในวัดเก่าเมืองซีหนิงรวมถึง

วันเวลาเหล่าน้ันล้วนเป็นวิธีการ ถามค�าถามทีเ่จบ็ปวดต่อเรือ่งในอดีตไป 

จะมคีวามหมายอันใด อีกทัง้เขายังได้รบัศิลาจารกึคมัภร์ีสวรรค์ท่ีส�าคญั

อย่างย่ิงในหอหลิงเยียน ได้อ่านความลับมากมายในบันทึกของ 

หวังจือเช่อจนเกิดความเข้าใจและตระหนักรู ้ มอบความช่วยเหลือ 

ที่ส�าคัญมากในชีวิตการบ�าเพ็ญเพียร ให้การตักเตือนมากมายต่อชีวิต

ตอนที่ 56

ท่านไม่อยากลองหรือ
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ของเขา นี่ก็เพียงพอแล้ว

เขากล่าวต่อ "ข้าเห็นเพียงค�าว่า 'กินมนุษย์' ในบันทึกเล่มนั้น"

ใบหน้าของหวังจือเช่อปรากฏสีหน้าหวนร�าลึกถึงอดีตและ 

ทอดถอนใจเล็กน้อย กระทั่งสามารถกล่าวได้ว่าคือความเศร้าสลดใจ

บนัทึกเล่มนัน้เขยีนถึงสิง่ท่ีเขาได้เหน็ได้ยินในปีนัน้ และประวัตศิาสตร์ 

ที่จริงแท้ที่สุดในช่วงก่อนและหลังราชวงศ์ต้าโจวสถาปนาแคว้น

ประวัตศิาสตร์ทีจ่รงิแท้ท่ีสดุมกัจะเป็นประวัตศิาสตร์ทีม่ดืมนทีส่ดุ

เสยีงอ่านต�าราในตรอกแคบทีดู่เหมอืนเงียบสงบ มริูว่้าปิดบงัเสยีงร้อง 

อันโศกเศร้าเวทนาบนเรือที่ประดับประดาอย่างงดงามบนแม่น�้าล่ัวเหอ 

มากน้อยเท่าไร

ชีวิตในราชส�านักที่ดูเหมือนน่าเบื่อไม่รู้ว่าซ่อนเร้นแสงดาบและ 

เงากระบี่มากน้อยเท่าไร

หวังจอืเช่อไม่ได้เอ่ยถึงการเปลีย่นแปลงของสวนไป่เฉ่า แต่มบีางค�า 

ปรากฏข้ึนมาเป็นครั้งคราวและได้เปิดเผยให้ทราบถึงความเหี้ยมโหด 

ในคืนนั้น

สิง่ท่ีเรยีกว่ายุคท่ีเจรญิรุง่เรอืงสดุท้ายแล้วก็ได้แต่เพียงท�าให้คนผูห้นึง่ 

สมประสงค์เท่าน้ัน บนบันไดท่ีมุ่งสู่จุดสูงสุดเต็มไปด้วยร่างไร้วิญญาณ

อาบโลหิตนอนเกลื่อนกลาด กาลเวลาช่วงน้ันรวมถึงกาลเวลาใน 

หลายร้อยปีให้หลังเต็มไปด้วยบิดาบุตรท�าร้ายกัน พ่ีน้องท�าร้ายกัน  

สามีภรรยาท�าร้ายกัน ผู้ปกครองและขุนนางท�าร้ายกัน เช่นนั้น...ศิษย์

อาจารย์ท�าร้ายกันย่อมไม่นับว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่ออันใด

เฉินฉางเซิงเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ย "ข้าเพียงแต่ยังคงไม่เข้าใจ 

ว่าเหตุใดท่านจึงไม่ลงมือเอง"

ค�า่คนืหมิะตกในส�านกัศกึษาศาสนาหลวงเมือ่สามปีก่อน เขาและ

ซางสิงโจวเคยพูดคุยถึงค�าถามนี้แล้ว
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ในตอนนั้นซางสิงโจวได้ให้ค�าตอบแล้ว ส่วนที่เอ่ยถามอีกคร้ัง 

ในตอนนี้ เพียงเพราะต้องการระบายอารมณ์เท่านั้น

นสิยัใจคอและวิถพีรตของซางสงิโจวเรยีกได้ว่าสมบรูณ์แบบ จดุอ่อน 

เพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือเฉินฉางเซิง

เพราะทกุเรือ่งท่ีเขาได้กระท�า ต่อให้เป็นการสงัหารราษฎรทัว่ท้ังจงิตู  

เขาก็ล้วนสามารถเกลี้ยกล่อมตนเองให้มีเหตุผลในการท�าเช่นนี้ได้

แต่ในเรื่องของเฉินฉางเซิง เขาไม่อาจเกลี้ยกล่อมตนเองได้

ยิ่งเป็นเช่นนี้ เขายิ่งไม่ชื่นชอบเฉินฉางเซิง

เริม่ตัง้แต่เมอืงซหีนิง เริม่ตัง้แต่วดัเก่าแห่งนัน้ เริม่ตัง้แต่หลายปีก่อน 

ก็เป็นเช่นนี้

อารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้หนักหนาขึ้นตามกาลเวลาท่ีผันผ่าน เขา 

ยิ่งไม่ชอบตนเองที่ไม่ชอบเฉินฉางเซิงมากขึ้นทุกที

เขาไม่อยากพบเจอเฉินฉางเซิง

เขาถึงกับหวังว่าเฉินฉางเซิงจะไม่เคยปรากฏตัวขึ้นบนโลกนี้

เขาไม่อยากลงมือเอง เพราะเช่นน้ันจะท�าให้เส้นทางแห่งจิต 

ยากจะสงบลงอีกครั้ง

เขาหวังให้เฉินฉางเซิงตายด้วยเงื้อมมือผู้อื่น

สามปีก่อนที่ส�านักศึกษาศาสนาหลวง เขาเคยกล่าวว่าขอเพียง 

เฉินฉางเซิงไม่กลับจิงตู เขาก็จะไม่ลงมือ

แต่ต่อมาเขายังไม่สามารถอดทนต่อการยั่วยวนนี้ได้

ดังนั้นโจวทงจึงตาย ยังมีฉูซูและมู่จากเกาะต้าซี

เฉนิฉางเซงิไม่ได้ตายในเทอืกเขาหมิะ และไม่ได้ตายในการเผชญิ

กับเรื่องอันตรายบนยอดเขาเซิ่งหนี่ว์

"สิ่งท่ีพวกเราบ�าเพ็ญเพียรคือจิตใจ สรรพสิ่งบนโลกมีเพียงจิตใจ 

ทีไ่ม่อาจหลอกลวงตนเองได้" เฉนิฉางเซงิเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจ "หากข้าตาย 
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ด้วยเง้ือมมือผู้อื่นจริงๆ ท่านก็สามารถเกลี้ยกล่อมตนเองได้ว่าเรื่องน้ี 

ไม่เกี่ยวกับท่านกระมัง"

ซางสิงโจวมองเขาโดยไม่กล่าวค�าใด

สดุท้ายเฉนิฉางเซงิเอ่ยว่า "โปรดลงมอืด้วยตนเองเถิด บางทใีนชัว่ขณะ 

สุดท้ายนั้นอาจจะมองเห็นจิตใจของตนเองอย่างชัดเจน ท่านไม่อยาก

ลองดูหรือ"

'ข้าอยากลองดู'

ท่ามกลางลมฝนเมืองสวินหยางในปีนั้น ยามที่เผชิญหน้ากับจูลั่ว 

หวังพั่วเคยกล่าวประโยคเช่นนี้ ในเมืองไป๋ตี้ ยามที่เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้

ที่ไม่อาจเอาชนะได้ เซวียนหยวนพ่ัวเคยเอ่ยประโยคน้ี สวีโหย่วหรง 

เคยเอ่ยประโยคนี้ เฉินฉางเซิงเองก็เคยเอ่ยประโยคนี้

เทียบกับซางสิงโจวแล้ว พวกเขาล้วนยังเยาว์นัก จึงมีเวลามาก

เพียงพอทีจ่ะลองดู มโีอกาสเหลอืส�าหรบัการท�าผดิ บางทอีาจเป็นเพราะ

สาเหตุนี้ ยามที่เผชิญกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเลือกบางสิ่งบางอย่าง 

พวกเขาจึงแสดงออกอย่างกล้าหาญและตรงไปตรงมายิ่งกว่า

เช่นนั้นท่านไม่อยากลองดูหรือ

ซางสิงโจวมองเฉินฉางเซิงอย่างสงบนิ่ง

สิ่งที่เฉินฉางเซิงและสวีโหย่วหรงแสดงออกมาในวันนี้โดดเด่น

อย่างแท้จรงิ ท�าให้เขารูส้กึชืน่ชม ยังมเีด็กผูน้ัน้ในวังหลวงทีน่ิง่เงยีบอย่าง

ยอดเยี่ยมที่สุด

แต่คนรุ่นหลังเหล่านี้ยังคงดูแคลนความละเอียดรอบคอบที่เขา

ซ่อนอยู่ในใจ และความสามารถอันน่าหวาดกลัวของเขา

ต่อให้หวังจอืเช่อถูกเกลีย้กล่อมและวางตนอยู่เหนอืเรือ่งนี ้เขายังคง 

เชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในจิงตูได้

เขาไม่มีเหตุผลใดท่ีต้องตอบรับค�าขอร้องของเฉินฉางเซิง แต ่
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ในตอนนี้เองเขาก็ได้ยินประโยคนี้

นีค่อืน�า้หวานหยดนัน้จากดอกไม้ทีห้่อยอยู่บนก่ิงไม้ตรงก�าแพงหนิ 

ทั้งงดงามและบริสุทธิ์ ชวนให้ผู้คนรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างง่ายดาย

นี่ท�าให้เขานึกถึงหลายปีก่อน ยามที่เขายังเป็นนักพรตหนุ่มผู้หนึ่ง

ในเมืองลั่วหยางมีอารามฉางชุน ในอารามฉางชุนมีนักพรตน้อย

สองคน นามว่าซางและอิ๋น

ตอนนัน้พวกเขายังไม่ได้แยกย้ายกันไปแสวงหาวถีิพรตท่ีส�านกัหลกีง 

และส�านักศึกษาศาสนาหลวง

แน่นอนว่าอาจารย์ของพวกเขาต้องเป็นบคุคลทีไ่ม่ธรรมดาอย่างมาก  

แต่สุดท้ายกลับตายไปอย่างเงียบงัน

นัน่คอืช่วงกลยุีคอย่างแท้จรงิ เมอืงลัว่หยางถูกปิดล้อมเป็นเวลานาน  

ทีร่าบและภูเขานอกเมอืงเต็มไปด้วยเผ่าปีศาจ ทัว่ทุกหนแห่งเตม็ไปด้วย

กลิ่นเหม็นคาวคละคลุ้ง

พวกเขาไปจากเมืองลั่วหยาง ผู้ที่ร่วมเดินทางยังมีคนหนุ่มแซ่ถัง 

อีกผู้หนึ่ง

ในการเดนิทางช่วงนัน้พวกเขามองเหน็ภาพน่าเวทนามากมายทีต่่าง 

ส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเขาทุกคน

สดุท้ายบนพ้ืนทีแ่ห่งหน่ึง เขาหยุดก้าวเท้าและกล่าวต่อแสงสนธยา

ซึ่งอาบย้อมภูเขาว่า 'ข้ายังอยากจะลองดู'

เขาปกปิดตัวตนและเข้าร่วมสวามภัิกด์ิกับจกัรพรรดไิท่จงในภายหลงั  

ได้รู้จักผู้คนที่เก่งกาจมากมาย

คนเหล่าน้ันสวมอาภรณ์หรหูราฟุ่มเฟือย ส่วนเขายืนอยู่ในมมุมดืมดิ 

ต่อไปอย่างเงียบขรึมและถ่อมตน

ไม่ว่าภายหลังจะมีชื่อเสียงมากเท่าไร เขายังคงเป็นเช่นนี้

เผ่าปีศาจยังไม่สญูสิน้จงึไม่สามารถผ่อนคลายได้แม้แต่ชัว่ขณะเดยีว
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สุดท้ายเขาก็เคยชินกับชีวิตเช่นน้ัน กระท่ังชื่นชอบชีวิตเช่นนั้น 

เสียแล้ว

ฝ่าบาทต้องการคนเช่นเขาในการช่วยเหลอืในทีล่บั ฝ่าบาทจงึสามารถ 

กลายเป็นฝ่าบาท

นอกจากคนจ�านวนน้อยมากๆ แล้วก็ไม่มผีูใ้ดรู้ว่าเขาคอืซางสิงโจว

ผู้สืบทอดท่ีแท้จริงของศาสนาหลวง เพียงเข้าใจว่าเขาคือนักพรตจี้ที่

สามารถรักษาโรคได้

หลังจากเขาโค่นล้มการปกครองของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิก็มิได้

สนใจคลื่นใต้น�้าท่ีสั่นกระเพ่ือมในราชส�านัก และได้ให้ต�าแหน่งส�าคัญ

กับโจวทง น่ีเป็นเพราะเขาไม่รูส้กึว่าสิง่ทีโ่จวทงท�านัน้มปัีญหาเลยแม้แต่น้อย  

สองสามร้อยปีมานี้เขาท�าเช่นนี้มาโดยตลอด

เพียงแต่บางครั้งยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่บ้าง

เขามิได้เยาว์วัยอีกต่อไป

ซางสงิโจวมองเฉนิฉางเซงิ มองแววตาทีส่งบนิง่ทัง้ยังแน่วแน่ของเขา  

มองหน้าตาที่ชัดเจนของเขา ในใจคิดว่าพวกคนหนุ่มเช่นนี้...

หลายร้อยปีผ่านไปแล้ว ตอนนี้เมืองลั่วหยางมิได้ถูกปิดล้อม การ

เฉลมิฉลองปีใหมอ่นัอมึครมึทีผู่ค้นกนิเนือ้มนษุย์ได้จางหายไปนานแล้ว 

ไม่ว่าผลสดุท้ายในวันนีจ้ะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะมคีวามวุ่นวายภายในหรอืไม่  

เผ่ามนุษย์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะกลับคืนสู่คืนวันท่ีน่าหวาดกลัวเช่นนั้นอีก 

ผู้คนไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยยากอีก

นัน่หมายความว่าเขาไม่จ�าเป็นต้องใช้ชวิีตอย่างเหนือ่ยยากอกีมใิช่หรอื

หมายความว่านับตั้งแต่ตอนน้ี เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ

และไม่ต้องเกรงใจมิใช่หรือ

เขามองเฉนิฉางเซงิอย่างเงียบงันและพลนัเอ่ยขึน้ "ตกลง ให้พวกเรา 

ลองดูว่าจะสามารถจบเรื่องนี้ได้หรือไม่"
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ตัง้แต่จกัรพรรดอิงค์ก่อนประชวรหนกั เทยีนไห่ไม่มท่ีาทคีนืบลัลังก์ 

เขาก็เริ่มต้นเขียนเรื่องราวนี้ 

จดุเริม่ต้นของเรือ่งราวนีก็้คือผนืพิภพทีเ่ต็มไปด้วยทรายขาวให้ก�าเนดิ 

ผลไม้ลูกหนึ่งภายใต้ความช่วยเหลือของคนผู้นั้นที่ฝั ่งตรงข้ามของ

มหาสมุทรดวงดาว

เช่นนั้นเรื่องนี้ย่อมต้องใช้ความตายของผลไม้ลูกนั้นเป็นจุดจบ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3PErhVI
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