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ค�ำน�ำ

พระเอกนิยายก�าลังภายในท่ีไม่สามารถฝึกยุทธ์ ฝึกบ�าเพ็ญเพียร  

ฝึกฌาน ฯลฯ ได้มีมากมาย 'เฉินฉางเซิง' ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น แต่เขามีจุดที่ 

แตกต่างไปจากคนอื่นๆ หรืออาจบอกว่าเป็นจุดท่ีท�าให้เขาซวยย่ิงกว่าคนอื่นๆ 

นั่นก็คือเขายังอายุสั้น 

เฉินฉางเซิงไม่รู ้ว่าตนจะเหลือเวลาชีวิตอีกเท่าไร ดังนั้นเขาจึงอยาก 

จะลองท้าลิขิตฟ้า เพ่ือท่ีจะพลิกโชคชะตาของตนดูสักหน่อย ไหนๆ ก็ไม่มีอะไร

จะเสียแล้วน่ีนะ

และแล้วการเดินทางของเด็กหนุ่มท่ีมีดีแค่อ่านหนังสือต�ารามามาก 

ก็เริ่มต้นขึ้น จุดหมายแรกคือการมาจิงตู เมืองหลวงของแคว้น ที่นี่ เอง 

เขาได้พบเจอเรื่องราวมากมาย ผู้คนหลากหลาย หน�าซ�้ายังถูกม้วนเข้าไป 

อยู่ในพายุคลื่นลมโดยเจ้าตัวก็ไม่ตั้งใจ รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นศูนย์กลางของ 

พายุลูกเบ้อเริ่มแล้ว

ชื่อผู ้เขียน Mao Ni (มาวนี่) คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมาก  

ให้ผลงานเรื่อง 'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เรื่องน้ีพิสูจน์ความสนุกด้วยตัวมันเอง

ก็แล้วกัน

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



สิ่งที่เขาต้องท�าล้วนแต่เป็นเรื่องเพ้อฝนัเพ้อเจ้อในสายตาของผู้อื่น
แต่เขาไม่คิดเช่นนั้น ทั้งยังต่อสู้เพ่ือสิ่งนั้น

เพราะโชคชะตาไม่มีทางเดินสายที่สองให้เขา
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ภาคที่ 1

เมื่อครั้งเป็นศิษย์ส�านักศึกษา
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ใดๆ ในโลกล้วนสัมพันธ์กัน

ผืนพิภพจงถู่ (แผ่นดินกลาง) ถูกก้ันด้วยมหาสมุทร พาให้อยู ่

ตรงข้ามห่างไกลจากเกาะต้าซ ี(ทวีปประจมิ) ลกัษณะพ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัออก

ค่อนข้างสูง ท้องฟ้าของที่นั่นจึงดูเหมือนสูงตามไปด้วย เมฆหมอกเหนือ

มหาสมุทรและผืนแผ่นดินลอยสูงเด่นและล่องลอยไปยังทิศทางนั้น 

ไม่หยุด ท้ายที่สุดก็รวมตัวอยู่ด้วยกัน ตลอดทั้งปีมิได้กระจายหายไป

ที่น่ีคือสุสานเมฆา

สุสานของหมู่มวลเมฆาท้ังหมดบนโลกใบน้ี

ณ ส่วนลึกที่สุดของสุสานเมฆามียอดเขาสูงโดดยอดหน่ึง  

ปลายยอดทะลึ่งพุ่งทะลุฟ้า ไม่รู้ไปสิ้นสุดแห่งหนใด 

ตามต�านานเล่าขาน โลกของเรานี้ประกอบไปด้วยผืนพิภพห้าผืน 

ทกุผนืพิภพล้วนมทิีวทศัน์แตกต่างกันออกไป มเีพียงทวยเทพผูศ้กัดิส์ทิธ์ิ

และผู้มีพลังชีวิตแกร่งกล้าถึงจะมองเห็นทิวทัศน์ท้ังหมด แต่ส�าหรับ

มนุษย์ธรรมดานั้น ต�านานก็คือต�านาน พวกเขามิรู้ด้วยซ�้าว่าผืนพิภพ 

บทน�า

ลงเขา
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ที่เหลืออยู่แห่งใด มิรู้ว่าจะไปเช่นไร และมิรู้ว่ายอดเขาสูงโดดท่ีอยู่ใน

สุสานเมฆาคือหนทางไปสู่ผืนพิภพผืนอ่ืน

เป็นธรรมดาท่ียังไม่เคยมผีูใ้ดได้ยลทวิทศัน์บนยอดเขาน่ัน ก้อนเมฆ 

ซึ่งเรียงตัวเป็นชั้นๆ เงียบสงบราวกับผ้าไหมสีขาวที่แผ่กระจายไป 

ทัว่สารทศิ ประหนึง่ไม่มจีดุหมายปลายทาง เหนอืขึน้ไปคือห้วงว่างเปล่า

สีด�าอันไม่มีที่สิ้นสุด บนนั้นมีดวงดาวนับไม่ถ้วน

ทันใดน้ันพลันมีดวงดาวสองดวงเปล่งแสงสว่างสุกใสขึ้นมา 

ในห้วงว่างเปล่า มันสว่างไสวข้ึนเรื่อยๆ และมุ่งเข้ามาใกล้ชั้นเมฆสีขาว

ราบเรียบอย่างรวดเร็ว ทว่าเมื่อดวงดาวท้ังสองมาถึงประชิดชั้นเมฆ 

จงึมองเห็นได้ชดัเจนว่าแท้จรงิแล้วดวงดาวท้ังสองดวงคอืดวงไฟบรสิทุธ์ิ

ของทวยเทพผู้ศักดิ์สิทธ์ิ

ผ้าไหมสีขาวที่ก้ันระหว่างห้วงว่างเปล่ากับโลกถูกตัดขาด ราตรี

กระจายตัวออกคล้ายกับใยแมงมุม แต่ ช่ัวพริบตาก็กลับมาเป็น 

ดังเดิม

ดวงไฟบรสิทุธ์ิของเทพศักด์ิสทิธ์ิทัง้สองดวงคอืการแสดงปาฏิหารย์ิ 

อย่างหนึ่ง ปรากฏขึ้นในห้วงว่างเปล่าแล้วข้ามผ่านมาอยู่ในโลกจริง 

อากาศที่เบาบางถูกดวงไฟคู่นั้นเผาไหม้ไม่หยุดจนเปลี่ยนรูปร่าง 

ไปต่างๆ นานา

นั่นมิใช่ดวงไฟแห่งทวยเทพ แต่เป็นเพียงดวงตาของมันเท่าน้ัน

เพราะโลกบงัเกิดวิกฤตการณ์ยากสงบสขุครัง้ใหญ่หลวง ดวงตานี้ 

จึงมิหยุดส่องสว่าง บนฟ้าปรากฏเงาด�าดังเทือกเขาสายหนึ่ง ช่องว่าง

ในอากาศเริ่มบีบอัด แปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงโค้ง

มังกรทองยักษ์ตัวหน่ึงปรากฏตัวระหว่างริ้วเมฆ

ดวงอาทิตย์สีแดงที่อยู่ไกลออกไปถูกร่างอันใหญ่โตของมันบดบัง
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จนมิด โลกด้านบนของชั้นเมฆซึ่งไพศาลกว้างไกลหลายหมื่นหล่ี*  

มดืสลวัลงเพราะเหตนุี ้อากาศหนาวเย็นขึน้ฉบัพลนั หยดน�า้ในก้อนเมฆ

เริ่มกลายเป็นผลึกและส่องสะท้อนแสงเล็กละเอียดออกมานับไม่ถ้วน 

มันแปรเปลี่ยนเป็นผลึกใสท่ีมีแสงแปลกประหลาดระยิบระยับ ฟ้าดิน

เปลี่ยนสีไปเพราะความน่าเกรงขามน่ัน

มังกรทองยักษ์มองลงมายังโลกน้ีด้วยแววตาเฉยเมย

ทิวทัศน์เบื้องล่างมันเคยเห็นมาแล้วหลายต่อหลายครา

มังกรทองยักษ์บินอยู่บนฟ้ามุ่งไปยังยอดเขาสูงโดด เมื่อมันมาถึง

ร่างกายใหญ่โตมโหฬารน้ันก็จมลกึลงไปในเมฆหมอกจนยากจะมองเหน็  

เมฆหมอกท่ีมากมายจนดูไร้สิ้นสุดถูกร่างใหญ่โตของมันแหวกออก  

ขอบผาของยอดเขาเต็มไปด้วยก้อนหินวางซ้อนกันสูงชันอย่างย่ิง และ

ไม่มีพืชพรรณใดๆ แม้แต่ตะไคร่น�้า ท่ัวบริเวณเงียบสงัดประหนึ่งสุสาน

ก็มิปาน

มนับนิผ่านเมฆหมอกหนาลกึไปเช่นน้ีวันแล้ววันเล่า คนืแล้วคนืเล่า  

มิรู้ว่าแท้จริงแล้วมันบินมาไกลเท่าไร ตั้งแต่ต้นจนบัดน้ีมันก็ยังคงอยู่

กลางเมฆหมอก ไม่พบเจอสิ่งมีชีวิตใดๆ ทว่าเห็นได้รางๆ ว่าขอบผา 

เริ่มมีตะไคร่น�้า ส่วนเมฆหมอกก็ดูหนาหนักมากย่ิงขึ้น บางทีอาจเป็น

เพราะร่างของมันได้กระทบเมฆหมอกบริเวณนั้นท�าให้ละอองน�้าที่ 

เกาะกันในเมฆเปลี่ยนเป็นหยดน�้า อากาศจึงชุ่มชื้นขึ้นมา

มังกรทองยักษ์มิได้สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงนี้แต่อย่างใด  

มันมุ่งบินไปข้างหน้าต่อ

พืชพรรณในยอดเขาสูงโดดเริ่มปรากฏมากย่ิงข้ึน เมฆหมอก 

ก็ชุ่มชื้นมากย่ิงขึ้น จากหยดน�้าท่ีหยดลงบนยอดผาค่อยๆ แปรเปลี่ยน

* หลี่ (ลี้) คือหน่วยมาตราวัดของจีน 1 หลี่เทียบเท่าระยะทางประมาณ 500 เมตร
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เป็นสายน�้าสายเล็กๆ จ�านวนนับไม่ถ้วน สายน�้าเหล่านั้นไหลรินลง

ระหว่างช่องผา บางส่วนร่วงหล่นลงไปในหมอก

มังกรทองยักษ์มองไปยังสายน�้านับไม่ถ้วนท่ีไหลรินไม่ขาดสาย

จากยอดเขานี้ แววตาของมันมีสมาธิและจริงจังย่ิงข้ึน ดวงไฟเทพ 

ในดวงตาท้ังสองก็นิ่งสงบย่ิงขึ้น

นี่คือสุสานของเมฆทั้งมวล

และก็คือแหล่งก�าเนิดของน�้าทั้งหมดอีกด้วย

ในบรรดาสายน�า้นบัไม่ถ้วนท่ีไหลลงไป มนัจ้องมองเพียงสายหน่ึง

ในน้ัน

มงักรทองยักษ์ซึง่อยู่กลางเมฆหมอกบนิโฉบลงไปอย่างเงียบเชยีบ 

มนัผ่านวันและคืนมาแล้วนับไม่ถ้วน ราวกับว่าเป็นความซ�า้ซากไร้ส้ินสุด 

ตลอดกาล ทว่า ณ เวลานี้...หมอกท่ีอยู่ตรงหน้าของมันได้กระจายออก

แล้ว

เบื้องหน้าหมอกที่กระจายออกก็คือพ้ืนผิวโลก

ระยะห่างระหว่างเมฆหมอกกับพ้ืนดินมีเพียงห้าฉื่อ* เทียบได้กับ

ความสูงของคนหน่ึงคนพอดิบพอดี หากราวกับเป็นความตั้งใจรังสรรค์

ของผู ้สร้าง เพราะผืนแผ่นดินกับเมฆหมอกที่ห่างกันเพียงห้าฉ่ือน้ี 

กลบัดกูว้างไกลไพศาลราวกับจะทะลไุปถึงดนิแดนอนัไกลโพ้น ท่ีแห่งนี ้

มีแสงสว่างจางๆ แม้จะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ บนพื้นดินมีล�าธาร 

ไหลรินนับไม่ถ้วน

เมื่อหมอกที่อยู่ด้านหน้าของศีรษะมังกรทองยักษ์กระจายออกไป

จนหมดก็ปรากฏพ้ืนดินกับล�าธารเล็กสายน้ัน

* ฉื่อ (เชียะ) คือหน่วยวัดความยาวของจีน โดย 1 ฉื่อในสมัยโบราณเท่ากับ 10 ชุ่น 1 ชุ่นเทียบระยะ

ประมาณ 1 นิ้ว แต่ปัจจุบันชาวจีนใช้ค�าว่าฉื่อในความหมายว่า 'ฟุต' 



12 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 1

ล�าธารสายเล็กจากเมฆชื้นในยอดเขาสูงโดด สายน�้าใสสะอาด

สงบเยือกเย็น ในล�าธารมอ่ีางไม้ใบหนึง่ก�าลงัล่องลอยอยู่ ในอ่างมผ้ีาป่าน 

อยู่หลายชั้น บนผ้าป่านมีเด็กทารกอยู่คนหน่ึง

ใบหน้าของเด็กทารกมีสีคล�้าเล็กน้อย

เด็กน้อยหลับตาพริ้ม ชัดเจนว่าเพ่ิงคลอดออกมา

หมอกเหนือล�าธารประหน่ึงดอกไม้บาน ผลิกลีบนับไม่ถ้วน  

เบียดเสียด พรั่งพรู  กระจัดกระจาย ส ่งเสียงดังซี่ๆ พลันศีรษะ 

มังกรทองยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่โตกว่าพระราชวังก็ค่อยๆ ยื่นออกจาก

หมอกมายังล�าธารสายเล็ก

ผิวน�้ากับเมฆหมอกก็มีระยะห่างห้าฉื่อเช่นกัน ซึ่งส�าหรับมันแล้ว

ช่างแคบอย่างย่ิง

ร่างของมังกรทองยักษ์ยังซุกซ่อนอยู่ในเมฆหมอก

บางส่วนของศีรษะมังกรก็ซุกซ่อนอยู่ด้วย มันปรากฏกายอย่าง 

น่าเกรงขาม ลึกลับ และน่าหวาดกลัว

มังกรทองยักษ์จ้องมองที่ผิวน�้าอย่างเงียบๆ

อ่างไม้ยังคงลอยขยับขึ้นๆ ลงๆ อยู่ในสายน�้า

กลางอ่างไม้มีสิ่งเล็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง สิ่งนั้นก�าลังหลับตา...ทารก

แรกเกิดที่ใบหน้ามีสีคล�้า

หมอกค่อยๆ กระจายหายไป ทุกสิ่งกลับมาเงียบสงบดังเดิม

ทว่าความเงียบสงบนี้กลับคงอยู่เพียงชั่วคราว...ในส่วนลึกของ

เมฆหมอก พ้ืนที่โดยรอบยอดเขาสูงโดดพลันเกิดเสียงแหลมโหยหวน 

เหลือคณาดังขึ้น เป็นเสียงกู่ร้องและเสียงค�ารามอันน่าหวาดกลัว!

เดิมคิดว่าในโลกนี้จะมีเพียงความเงียบเหงาไร้สิ่งมีชีวิตใดๆ แต่

แท้จริงแล้วมันกลับซุกซ่อนไปด้วยสรรพสัตว์มากมาย เสียงกระพือปีก
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ดังอยู่ในหมอกทุกหนทุกแห่ง เสียงอาชาเขาเดียววิ่งสับสนอลหม่าน 

ชนต้นไม้ใหญ่อายุนับหมื่นปีหักสะบั้น เสียงกังวานใสของหงส์

เส้นแสงเจิดจ้าราวอัคคีสายหน่ึงแผ่ขยายจากริมน�้าไปยังขอบฟ้า 

ทุ่งหญ้าอันชุ่มชื้นแปรเปลี่ยนเป็นแห้งผากในทันใด แม้แต่วัชพืชในน�้า

ที่อยู่รอบๆ ยังม้วนขดตัวขึ้นมา

นัยน์ตาของมังกรทองยักษ์ยังคงไร้ความรู ้สึกๆ ใด ช่างสูงส่ง  

เย็นชา ย่ิงใหญ่เหนือผู้ใดในใต้หล้า

ข้างล่างเมฆหมอกมีสรรพสัตว์ก�าลังว่ิงพล่าน แต่มันมิได้สนใจ 

แม้แต่หงส์ตัวนั้นมันก็มิได้สน มันจ้องเขม็งไปยังล�าธารสายเล็กนี้  

จ้องไปยังอ่างไม้ที่อยู่บนผิวน�้า ยอดเขาสูงโดดมีสายธารไหลรินลงมา

นับไม่ถ้วน แต่มันจ้องมองเพียงล�าธารสายน้ีเท่านั้น ผ่านไปสามหมื่นปี

มนัมายงัโลกน้ีอกีครัง้เพ่ือมาดเูดก็ทารกในอ่างคนนี ้แล้วจะให้ละสายตา

ไปได้อย่างไร

เส้นแสงเรยีววาดลงมาอกีอย่างช้าๆ เส้นแสงนีภ้ายนอกเป็นสทีอง 

ภายในเป็นสีขาวบริสุทธิ์ดูศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับมีแสงในตนเอง ส่วนปลาย

เส้นแสงนั้นตรงและเล็ก ส่วนหลังหนาขึ้นเล็กน้อย ดูไปดูมาประหน่ึง 

ต้นแขนที่เกลี้ยงเกลาสวยงาม แสงวาวท่ีกระจ่างออกมาจากด้านใน 

ย่ิงเพ่ิมความงดงามให้มันย่ิงข้ึน

เส้นแสงน้ีคล้ายทองและหยก ชวนให้คดิว่าคงจะหนักเป็นอย่างย่ิง  

แต่ที่จริงแล้วเบามาก มันแกว่งไกวไปมาตามสายลมบนผิวน�้าคล้าย

ก�าลังเต้นระบ�าก็มิปาน มันปรารถนาอยากจะสัมผัสอ่างไม้เพียงเบาๆ 

แต่แค่ชั่วพริบตาเดียวมันก็ชักกลับมา

นั่นคือหนวดของมังกรทองยักษ์

ณ เวลาน้ีดวงไฟเทพในนัยน์ตามังกรทองยักษ์แปรเปลี่ยนไป 
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ไม่มัน่คงดงัเดมิ ความเฉยเมยถูกการไตร่ตรองเข้ามาแทนท่ี คล้ายกับว่า 

ก�าลังลังเลสิ่งใดอยู่ หนวดท้ังสองเส้นของมังกรเหมือนนิ้วมืออ่อนนุ่ม

ค่อยๆ เคลื่อนเข้าหาขอบอ่างไม้เหนือล�าธารคล้ายจะลูบคล�า ทว่าที่จริง

แล้วยังมิได้ท�าอันใด

มังกรทองยักษ์ตัวนี้ใช้ชีวิตข้ามผ่านกาลเวลามายาวนาน มันม ี

สติปัญญาเฉลียวฉลาดจนยากจะจินตนาการ ทว่าดูเหมือนอ่างไม้นี ้

จะเป็นปัญหาท่ีไม่มีทางแก้ส�าหรับมัน

ความสับสนในนัยน์ตาย่ิงทวีมากขึ้น

มคีวามกระหาย มคีวามระวัง และมคีวามลงัเล สดุท้ายแปรเปล่ียน 

เป็นดิ้นรน บางทีไม่เจตนา บางทีตั้งใจ แรงลมเหนือล�าธารเปลี่ยนไป 

เล็กน้อย ในท่ีสุดก็เป็นครั้งแรกที่หนวดของมันสัมผัสถูกอ่างไม้ กระท่ัง

เฉียดผ่านใบหูของทารกน้อยในอ่าง!

การสัมผัสแผ่วเบานี้กลับท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรุนแรง  

ดวงไฟเทพในนัยน์ตาของมังกรทองยักษ์ระเบิดออกเป็นดวงดาว

มากมาย มหาสมุทรแห่งดวงดาวพลันอุบัติขึ้นในดวงตามัน ความรู้สึก

เย็นชาพรั่งพรูออกมามิปิดบัง หรือกล่าวอีกอย่างก็คือความปรารถนา 

ที่เต็มไปด้วยความละโมบ! 

ความปรารถนาเช่นน้ีสมควรแก่การยกย่องชื่นชม 

มันท�าให้ชีวิตขับเคลื่อน และมันก็ถูกชีวิตขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน

สัญชาตญาณดั้งเดิมของคนเราก็คือความปรารถนาเช่นนี้

มังกรทองยักษ์จ้องมองอ่างไม้บนผิวน�้าและอ้าปาก ลมหายใจ 

ของมันสากระคายราวกับพ่นเอาหยกละเอียดออกมา

ทารกในอ่างยังคงหลับตา ไม่รู้ว่าอีกประเดี๋ยวจะเกิดสิ่งใดข้ึน

ล�าธารถูกเงามืดของมังกรปกคลุม
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ลมหายใจของมังกรรดลงมารอบๆ อ่างไม้

อ่างไม้และทารกในอ่างก�าลังจะแปรเปล่ียนเป็นอาหารของ 

มังกรทองยักษ์

ณ เวลาน้ีเอง

มีมือข้างหนึ่งได้คว้าจับด้านข้างอ่างไม้แล้วลากไปยังริมธาร! 

เป็นมือท่ีเต็มไปด้วยรอยแผล บางส่วนอ่อนแรงและลีบเล็ก

เสียงน�้าในล�าธารดังซื่อซ่า หยดน�้ากระเซ็น มือนั้นก�าลังลาก 

อ่างไม้ไปยังริมธารอย่างสุดชีวิต

เจ้าของมือน้ันคือนักพรตน้อยอายุสามสี่ปีคนหนึ่ง

นักพรตน้อยลากอ่างไม้ไปยังริมธาร

นั่นเป็นนักพรตน้อยท่ีแปลกประหลาดคนหนึ่ง

ตาข้างหน่ึงของนักพรตน้อยมองไม่เห็น หูขาดไปหน่ึงข้าง ยามว่ิง

สุดชีวิตในธารน�้าก็มองออกว่าขาพิการข้างหนึ่ง มองไปยังแขนเสื้อที ่

ปลิวสะบัด แม้แต่แขนก็มีเพียงข้างเดียว

ด้วยเหตุนี้นักพรตน้อยจึงต้องเอาอ่างไม้ซ่อนไว้ด้านหลังตนเอง 

ก่อนชักกระบี่ไม้ออกมา

ยามจ้องมองมงักรทองยกัษ์เหนือผวิน�า้ นักพรตน้อยใบหน้าขาวซดี  

นีห่าใช่เพราะความเย็นยะเยือกของล�าธาร แต่เป็นเพราะความหวาดกลวั 

ที่เกาะกุมในใจต่างหาก

เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมังกรตัวเป็นๆ แต่เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามังกร

คอือะไร เขารูเ้พียงก�าลงัหวาดกลวั แต่กลบัไม่หลีกหนี เพียงถือกระบีไ่ม้ 

ที่เปราะบาง ใช้ร่างบังอ่างไว้แนบชิด

มงักรทองยักษ์จ้องมองนักพรตน้อยอย่างเฉยเมย มเีพียงสิง่มชีวิีต

ท่ีสูงส่งศักด์ิสิทธ์ิและแกร่งกล้าเท่าน้ันถึงจะมองเห็นความโกรธเกรี้ยว
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และเย็นชาลึกๆ ในดวงตาของมันได้

นักพรตน้อยตะโกนร้องเรียกด้วยใบหน้าขาวซีด

ความโกรธของมังกรทองยักษ์ปะทุขึ้นมา ลมหายใจของมังกร 

แผ่คลุมธารน�้าทั้งสองฝั่ง ความตายก�าลังจะมาถึง

กระบี่ไม้ในมือของนักพรตน้อยร่วงหล่นลง เขาหันกลับไปกอด 

อ่างไม้เอาไว้แน่น

เกล็ดบนตัวของมังกรทองยักษ์เสียดสีกับหมอก กระเซ็นออกเป็น

ลูกไฟนับไม่ถ้วน ล�าธารเริ่มลุกไหม้

ยามน้ีเองพลันปรากฏนักพรตวัยกลางคนขึ้นริมล�าธาร

นักพรตวัยกลางคนจ้องมังกรทองยักษ์เหนือผิวน�้าอย่างสงบนิ่ง

เพลิงสวรรค์ท่ีอยู่เหนือผืนน�้าพลันดับไป

มังกรทองยักษ์จ้องมองนักพรตวัยกลางคนผู ้นั้นและส่งเสียง

ค�ารามคราหนึ่ง! 

เสียงค�ารามคราหนึ่งน้ียาวนานคล้ายจะไม่หยุดพัก ช่างเป็นเสียง

ที่สลับซับซ้อนอย่างย่ิง ครั้นได้ฟังก็เหมือนดนตรีท่ีวุ่นวายสับสน ราวกับ

เสียงธรรมชาติของลมพายุที่น่ากลัว ยากที่จะจินตนาการถึงอานุภาพ

ของพลังท่ีเปล่งออกมา! 

นักพรตวัยกลางคนจ้องมองมังกรทองยักษ์แล้วเอ่ยเพียงหนึ่งค�า

มันคือเสียงหน่ึงพยางค์ เป็นเสียงแปลกประหลาดยากเข้าใจ  

ฟังแล้วไม่เหมือนภาษาของมนุษย์ธรรมดา คล้ายกับแฝงความหมาย

มากมายเอาไว้ เต็มไปด้วยกลิ่นอายโบราณ! 

มังกรทองยักษ์เข้าใจสิ่งนี้ แต่มันไม่ยอมรับ

ด้วยเหตุนี้หมอกเหนือผิวน�้าจึงเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง

มันพ่นลมหายใจออกไปทุกหนทุกแห่ง ชั่วพริบตาป่าไม้และ 
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ทุ่งหญ้าริมล�าธารก็แปรเปลี่ยนเป็นทุ่งไฟท่ีน่าหวาดกลัว

นักพรตน้อยผู้นั้นหันหลังให้ล�าธารและไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดข้ึน เขา

เพียงก้มศีรษะลงอย่างหวาดกลัว หลับตาและโอบอ่างไม้แน่น

มิรู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน ในท่ีสุดริมล�าธารก็เงียบสงบลง

นักพรตน้อยปลุกความกล้าหาญเพื่อหันหลังกลับไปมอง เปลวไฟ

ทีร่มิฝ่ังล�าธารมอดสนิทแล้ว เหลอืเพียงเศษไม้และก้อนหินท่ีแตกกระจาย 

เพราะถูกแผดเผา ซึ่งบรรยายความน่ากลัวของการต่อสู้ก่อนหน้าน้ีไว้

ในส่วนลึกของเมฆหมอกมีเสียงค�ารามของมังกรดังแว่วมา  

ในเสียงค�ารามเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว ไม่ยินยอม และ 

ผิดหวังเสียใจ มันก�าลังประกาศก้องโลกท่ัวผืนพิภพท้ังห้า เพราะ 

ความลังเลของตนก่อนหน้านี้จึงน�าความเศร้าโศกเสียใจเช่นนี้มา

นกัพรตน้อยตกใจคราหนึง่ ก่อนใช้มอืท่ีมเีพียงข้างเดยีวโอบอ่างไม้ 

ปีนป่ายอย่างทุลักทุเลข้ึนสู่ฝั่ง เขาเดินไปข้างกายนักพรตวัยกลางคน  

และมองไปยังส่วนลึกของเมฆหมอกอย่างกล้าๆ กลัวๆ นักพรต 

วัยกลางคนยกมือปัดเปลวไฟที่หัวไหล่ให้ดับลง

นักพรตน้อยนึกข้ึนได้ และยกอ่างไม้ขึ้นอย่างยากล�าบาก

นกัพรตวยักลางคนย่ืนมอืไปยังอ่างไม้และโอบอุม้เดก็ทารกขึน้มา

อย่างเบามือ ก่อนใช้น้ิวมือขวาแตะร่างของทารกผ่านผ้าห่อ ชั่วครู่หัวคิ้ว

ของเขาก็ขมวดขึ้น

"โชคชะตาของเจ้า...ช่างไม่ดีจริงๆ" เขาจ้องมองทารกที่ถูกผ้าป่าน

ห่อไว้ กล่าวอย่างเห็นอกเห็นใจ

ทางด้านตะวันออกของผืนพิภพจงถู่มีเมืองเล็กๆ เรียกว่าซีหนิง 

นอกเมืองมีแม่น�้าสายเล็กๆ สายหน่ึง ริมแม่น�้ามีภูเขาลูกหนึ่ง บนเขา 
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มีวัดแห่งหนึ่ง ในวัดกลับไม่มีพระ ท่ีแห่งนี้มีเพียงนักพรตวัยกลางคน 

ผู้หน่ึงท่ีน�าลูกศิษย์สองคนฝึกบ�าเพ็ญเพียรศึกษาสัจธรรม

ภูเขาน้ีคือเขาเขียวชอุ่มท่ีไม่มีชื่อ วัดก็เป็นวัดพุทธเก่าร้าง ศิษย์ 

ทั้งสองน้ันคนโตนามว่าอวี๋เหริน คนเล็กนามว่าเฉินฉางเซิง

เมืองซีหนิงตั้งอยู่ในเขตแดนแคว้นต้าโจว เมื่อแปดร้อยปีก่อน 

ต้าโจวบัญญัติให้ศาสนาเต๋าเป็นศาสนาหลวงประจ�าแผ่นดิน จนถึง 

รัชศกเจิ้งถ่งในปัจจุบันศาสนาหลวงก็เผยแผ่ดูแลไปทั่วหล้า ทุกพ้ืนที่

ต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธา พูดตามเหตุผล ศิษย์อาจารย์ท้ังสามควร

ข้ามผ่านวันคืนไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม มีหยกและอาหาร 

เพียบพร้อม แต่ช่วยมิได้ที่เมืองซีหนิงค่อนข้างห่างไกล วัดเก่าที ่

ทรุดโทรมแห่งนี้ย่ิงไกลไปอีก วันๆ แทบไม่พบเห็นผู้คน ดังน้ันพวกเขา

จึงใช้ชีวิตด้วยชาหยาบๆ และข้าวจืดๆ 

ธรรมดาแล้วนักพรตเต๋าต้องบ�าเพ็ญเพียร ขณะน้ีโลกมีหนทาง 

การบ�าเพ็ญเพียรนับไม่ถ้วน แต่นักพรตวัยกลางคนผู้นั้นถ่ายทอด 

วิชาเต๋าไม่เหมือนกับส�านักอื่น ไม่สอนเก่ียวกับการบ�าเพ็ญหย่ังรู ้  

ไม่สนใจการปฏิบัติฌานดาวโชคชะตา ไม่ใส่ใจการชุบชีวิตดวงจิต

วิญญาณ มีเพียงหนึ่งถ้อยค�าท่ีต้องยึดมั่น...'ท่องจ�า'

อวี๋เหรินเริ่มท่องจ�าต�าราเต๋าต้ังแต่เยาว์วัย เฉินฉางเซิงเพ่ิงจะ

ลืมตาดูโลกก็ถูกให้นอนกับต�าราสีเหลืองเก่าๆ สิ่งของแรกที่เขารู้จัก 

ก็คือคัมภีร์เต๋าท่ีอยู่เต็มห้อง หลังจากเรียนรู้การพูด เขาก็เร่ิมหัดจ�า 

ตัวอักษร หลังจากน้ันก็เริ่มท่องจ�าตัวอักษรท่ีอยู่ในคัมภีร์เต๋า ท่องจ�า 

และศึกษาบ่อยๆ จนท่องจ�าได้ช�านาญคล่องแคล่ว นี่คือชีวิตของ 

เด็กน้อยสองคนท่ีอยู่ในวัดเก่าที่ทรุดโทรม

ตื่นนอนยามเช้าตรู่พวกเขาก็ท่องต�ารา ดวงอาทิตย์ดุเดือดอากาศ
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ร้อนอบอ้าว พวกเขาก็ท่องต�ารา ระฆงัยามเย็นช�ารดุ พวกเขาก็ท่องต�ารา 

ฤดูวสันต์อากาศอบอุ ่น ดอกไม้บานสะพรั่ง ฤดูร ้อนเสียงฟ้าร้อง 

สั่นสะท้าน ฤดูสารทเสยีงลมพัดผ่าน ฤดูหนาวหมิะเย็นยะเยือก พวกเขา

อยู่บนคันนา อยู่ริมล�าธาร อยู่ใต้ต้นไม้ อยู่ข้างต้นเหมย ก็ถือคัมภีร์เต๋า

ไม่หยุดอ่าน ไม่หยุดท่อง ไม่รู้วันเวลาท่ีค่อยๆ ผ่านไป

ในวัดมีห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยกองคัมภีร์เต๋า คราน้ันอว๋ีเหริน 

อายุเจ็ดปี เกิดเบื่อหน่ายจึงลองนับดู พบว่ามีท้ังหมดสามพันม้วน...

คมัภร์ีมหามรรคสามพันม้วน ม้วนหน่ึงมหีลายร้อยถึงหลายพันตวัอกัษร 

ม้วนที่สั้นท่ีสุดคือคัมภีร์เสินหมิง (เทวะ) มีไม่เกินสามร้อยสิบสี่ตัวอักษร 

คัมภีร์ที่ยาวที่สุดคือคัมภีร์ฉางเซิง (อมตะ) มีสองหมื่นกว่าตัวอักษร  

นี่คือสิ่งท่ีพวกเขาต้องท่องจ�าท้ังหมด

ศิษย์พ่ีศิษย์น้องท้ังสองไม่หยุดท่องจ�า เพียงต้องการแค่จดจ�า  

ไม่ต้องเข้าใจ พวกเขาชดัเจนมานานแล้วว่าอาจารย์ไม่มวีนัตอบค�าถาม

หรือข้อสงสัยใดๆ ที่ตนถามเป็นแน่ อาจารย์กล่าวเพียงว่า 'จงจดจ�า  

แล้วจะเข้าใจเอง' 

ส�าหรบัเดก็น้อยเยาว์วัยทีต้่องการเล่นสนกุสนาน การใช้ชวิีตเช่นน้ี 

คงยากจะจินตนาการได้ โชคดีที่เขาเขียวชอุ่มแห่งนี้เปล่ียวร้าง น้อยนัก

ทีจ่ะเจอผูค้น ไม่มสีิง่ใดให้พะวักพะวนจงึท�าให้มสีมาธิอย่างย่ิง เดก็น้อย

ทั้งสองมีนิสัยแปลกประหลาด มิได้รู ้สึกเบื่อหน่าย วันท้ังวันท่องจ�า 

อย่างนี้ วันแล้ววันเล่า จนมิรู้สึกตัวว่าผ่านมาแล้วหลายปี

วันหนึ่งเสียงท่องต�าราที่ดังมาเนิ่นนานหลายปีก็หยุดลง ศิษย์พ่ี

ศิษย์น้องน่ังเคียงไหล่กันอยู่บนก้อนหิน คัมภีร์ม้วนหน่ึงคลี่อยู่บนเข่า 

ของทั้งสอง พวกเขาประเดี๋ยวดูคัมภีร์ ประเด๋ียวจ้องมองกันอย่างงงงวย

ขณะนี้พวกเขาทั้งสองท่องจ�าคัมภีร์มาจนถึงม้วนสุดท้ายแล้ว  
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แต่กลบัไม่อาจท่องต่อได้ เหตุเพราะพวกเขาอ่านไม่ออก อกัษรบนคมัภร์ี

ม้วนนี้แปลกตานัก ถ้าจะพูดให้ถูกคงต้องบอกว่าประหลาด พวกเขา 

จ�าแต่ละขีดแต่ละเส้นของตัวอักษรพวกน้ันได้ แต่พอเอาแต่ละขีด 

แต่ละเส้นที่ว่ามารวมกันแล้วกลับกลายเป็นไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าอ่านอย่างไร 

ความหมายคืออะไร

ทั้งสองกลับเข้าไปในวัด ตามหานักพรตวัยกลางคน

นักพรตเต๋าวัยกลางคนเอ่ยว่า "มหามรรคทั้งสามพันม้วน พวกเจ้า

ศึกษามาถึงม้วนสุดท้ายแล้ว ม้วนนี้มีทั้งหมดหน่ึงพันหกร้อยหน่ึง 

ตัวอักษร ความลับสัจธรรมของกฎสวรรค์แต่ไรมาไม่มีผู ้ใดท่ีเข้าใจ 

อย่างลึกซึ้ง ย่ิงไม่ต้องพูดถึงพวกเจ้า"

เฉินฉางเซิงถามกลับ "อาจารย์ ท่านก็ไม่เข้าใจรึ" 

นักพรตเต๋าวัยกลางคนพยักหน้า เอ่ยว่า "ไม่มีผู ้ใดกล้าพูดว่า 

ตนเข้าใจอย่างถ่องแท้ ข้าก็เช่นกัน" 

ศิษย์พ่ีศิษย์น้องจ้องมองกันและรู้สึกเสียใจเล็กๆ แม้อายุยังน้อย 

แต่พวกเขาท่องจ�าคัมภีร์ที่เก็บสะสมไว้ท้ังสามพันม้วนมาจนถึงวันน้ี 

ขาดเพียงหน่ึงม้วนที่ไม่ส�าเร็จ ย่อมรู ้สึกไม่ยินดี แต่ท้ังคู ่ต่างจาก 

เด็กท่ัวไป ด้วยศึกษาคัมภีร์เต๋าตั้งแต่ยังไม่รู้ความจึงผ่อนคลายอารมณ์

ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งสองเตรียมตัวหันหลังจากไป

ทว่านักพรตวัยกลางคนได้เอ่ยต่อว่า "...แต่ข้าอ่านได้"

ตัง้แต่วันน้ันนักพรตวัยกลางคนก็เริม่สอนอ่านคมัภีร์เต๋าม้วนสุดท้าย  

สอนอ่านทีละตัวอักษร สอนวิธีออกเสียงแต่ละค�า ถ้อยค�าเหล่านั้น 

ออกเสียงแปลกประหลาดอย่างย่ิง พยางค์เสียงเดี่ยวออกเสียงง่ายมาก 

แต่กลับต้องใช้กล้ามเน้ือคอหอยและใช้เส้นเสียงท่ีพิเศษ ราวกับว่า 
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คนธรรมดาไม่อาจออกเสียงได้

เฉินฉางเซิงไม่เข้าใจความหมายอย่างสิ้นเชิง เพียงเลียนแบบ 

เสียงที่อาจารย์สอนอย่างตรงไปตรงมาราวกับเป็ดน้อยก็มิปาน ส่วน 

อวี๋เหรินบางครั้งบางคราก็คิดถึงเรื่องริมธารเมื่อหลายปีก่อน คราน้ัน

อาจารย์ก็เอ่ยเสียงเช่นนี้กับสัตว์ที่น่ากลัวตัวน้ัน

อว๋ีเหรินและเฉินฉางเซิงใช้เวลานานมากเพ่ือเรียนรู้การอ่าน 

ตัวอักษรหนึ่งพันหกร้อยหน่ึงตัว แต่ยังคงไม่เข้าใจความหมายเช่นเดิม  

ถามนักพรตเต๋าวัยกลางคนก็ไม่ได้ค�าตอบ พวกเขาใช้เวลาเรียนคัมภีร์

ม ้วนสุดท้ายหนึ่งปีเต็ม หลังจากน้ันก็ท�าเหมือนเดิม กางคัมภีร ์

ม้วนสุดท้ายท่องจ�าต่อไป จนกระทั่งท่องได้ทั้งหมด

เวลาน้ันพวกเขาคดิว่าชวีติตนจะหลดุพ้นจากการท่องจ�าคมัภีร์เต๋า  

ทว่านักพรตวัยกลางคนได้ให้พวกเขาอ่านใหม่เป็นคร้ังท่ีสอง ทั้งคู่ถูก

บังคับให้เริ่มท่องใหม่อีกครั้ง และอาจเป็นเพราะการอ่านซ�้าใหม่น่ีเอง 

ที่ท�าให้พวกเขารู้สึกล�าบากกับการท่องคัมภีร์มากข้ึน ล�าบากจนกระท่ัง

บางทีก็พูดไม่ออก

เพราะเช่นนีพ้วกเขาจงึเริม่ไม่เข้าใจ เหตใุดอาจารย์ต้องให้พวกเขา 

อ่านคัมภีร์เต๋า เพราะเหตุใดไม่สอนบ�าเพ็ญเพียร นักพรตเต๋าควร 

ฝึกฌาน แสวงหาชีวิตอมตะถึงจะถูก

ในเวลาน้ันอว๋ีเหรินอายุสิบปี เฉินฉางเซิงอายุหกปี ฤดูสารทปีนั้น

มนีกกระเรยีนสขีาวบนิฝ่าก้อนเมฆมาพร้อมกับการทกัทายจากสหายเก่า 

และจดหมาย บนจดหมายเขียนวันเวลาเกิดและดวงชะตาแปดอักษร 

ท่ีใช้ผูกดวงคู่บ่าวสาว ยังมีหนังสือสมรสหน่ึงฉบับพร้อมหลักฐานยืนยัน

นักพรตวัยกลางคนเคยช่วยเหลือขุนนางสูงศักดิ์ผู้หน่ึง

อีกฝ่ายจึงปรารถนาจะท�าตามค�ามั่นสัญญาในปีน้ัน
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นกัพรตวยักลางคนมองหนังสอืสมรสโดยมเิอ่ยค�าใด แล้วจ้องมอง

ไปยังลูกศิษย์ท้ังสอง อว๋ีเหรินโบกมือและชี้ไปยังดวงตาข้างหน่ึงที่มอง

ไม่เห็นสิ่งต่างๆ ของตนพลางย้ิมปฏิเสธ เฉินฉางเซิงสับสน ไม่เข้าใจว่า

เรื่องนี้มีความหมายเป็นเช่นไร เขารับเอาหนังสือสมรสมาอย่างงุนงง 

ตั้งแต่น้ันมาเขาก็มีว่าที่ภรรยาหนึ่งคน

เป็นเวลาหลายปี ทุกๆ วันข้ึนปีใหม่ นกกระเรียนตัวนั้นก็ฝ่า 

ม่านเมฆาน�าค�าทักทายของขุนนางชั้นสูงผู้นั้นมาส่งให้จากจิงตู อีกท้ัง

ยังฝากของขวัญเล็กๆ ท่ีมีความหมายมาให้เฉินฉางเซิง

เฉินฉางเซิงค่อยๆ กระจ่างและเข้าใจความหมายของการ 

หมั้นหมายว่าเป็นเช่นไร ทุกวันตอนกลางคืนเขาจะอาศัยแสงจาก

ดวงดาวจ้องมองหนังสือสมรสท่ีวางอยู่ในลิ้นชักอย่างเงียบๆ เขาเกิด

ความรู้สึกบางอย่างท่ีบรรยายเป็นค�าพูดไม่ออก คิดไปถึงว่าท่ีภรรยา 

ซึ่งได้ยินว่าอายุราวๆ กับตน ในห้วงอารมณ์มีบางส่วนที่ดีใจเงียบๆ  

มีบางส่วนเขินอาย และบางส่วนรู้สึกผิดหวังห่อเห่ียวอย่างย่ิง

เฉินฉางเซิงใช้ชีวิตไปกับการศึกษาคัมภีร์เรื่อยมา กระทั่งเมื่อเขา

อายุสิบปีได้เกิดเรื่องที่แปลกประหลาดเรื่องหนึ่ง ขณะท่องคัมภีร์ม้วน

สุดท้ายหน่ึงพันหกร้อยหนึ่งตัวอักษรเป็นรอบที่เจ็ดสิบสอง เขาพลัน 

รู้สึกว่าจิตหลุดออกจากร่างกายและล่องลอยไปในป่าของเขาเขียวชอุ่ม 

หลังจากน้ันเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย ขณะท่ีร่างกายเริ่มมีกล่ินหอมกรุ่น

กระจายออกมา

มใิช่กลิน่หอมดอกไม้ มใิช่กลิน่หอมใบไม้ และมใิช่กลิน่หอมอสิตรี 

กล่าวได้ว่าหอมอ่อนจาง หากแต่ยามลมราตรพัีดโชยกลับส่งกล่ินยาวนาน  

กล่าวได้ว่ากลิ่นหอมฉุน ยามปลิวเข้าจมูกกลับเลือนราง ไม่เหมือน 

กลิ่นหอมท่ีจะปรากฏบนโลกมนุษย์ได้ ไม่อาจคาดเดา ช่างดึงดูดคน 
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ยิ่งนัก

อว๋ีเหรินเป็นผู ้พบอาการนี้ของเฉินฉางเซิง หลังเขาได้สูดดม 

กลิ่นหอมกรุ่นน้ันสีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียด

เขาเขียวชอุ่มท่ีปกคลุมด้วยใบไม้มืดครึ้มมีราชสีห์ค�าราม พยัคฆ์

แผดเสียงก้อง นกกระเรียนเต้นระบ�า มังกรวารีบุกทะลวง กบร้อง

ประหนึ่งฟ้าผ่าทั้งที่ควรเกิดแค่ในคืนฤดูร้อนเท่านั้น เขาเขียวชอุ่มทาง

ตะวันออกทีไ่ม่มใีครกล้าล่วงล�า้เข้าไปปรากฏเงามดืขนาดใหญ่ในส่วนลกึ 

ของเมฆหมอก ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไร สายตาละโมบน่าย�าเกรงก�าลัง

จ้องมองมา เฉินฉางเซิงส่งกลิ่นหอมย่ิง ดวงตาปิดสนิท ไม่รู้ว่าเมื่อไร 

ถึงจะตื่น

อวี๋เหรินที่นั่งอยู่ข้างเตียงลงมือพัดอย่างสุดชีวิตด้วยอยากจะให้

กลิ่นหอมของเฉินฉางเซิงหายไป เหตุเพราะกล่ินหอมนั้นท�าให้ริมฝีปาก

เขามีน�้าลาย รู้สึกแปลกและเกิดความคิดท่ีน่ากลัวอย่างย่ิง เขาจ�าเป็น

ต้องพัดเพ่ือท่ีจะพัดความคิดให้หายไปด้วย

ไม่รู้ว่านักพรตวัยกลางคนมาถึงในห้องเมื่อไร เขายืนอยู่ริมเตียง 

จ้องมองเฉนิฉางเซงิทีก่�าลงัหลบัตาแน่นท้ังสองข้าง และเอ่ยประโยคหน่ึง 

ซึ่งมีเพียงเขาท่ีเข้าใจ "เหตุอยู่ที่ใดอีกแล้วเล่า" 

ผ่านไปหน่ึงคืน

แสงรุ ่งอรุณสาดส่องมายังเขาเขียวชอุ่ม กลิ่นหอมที่อยู่บนตัว 

ของเฉินฉางเซิงหายไปแล้ว แม้สูดดมใกล้ๆ ก็ไม่ได้กลิ่นแม้แต่น้อย  

เขากลับเป็นเหมือนเดิม สัตว์ประหลาดต่างๆ นานาในเขาเขียวชอุ่ม  

รวมถึงเงาน่ากลัวหลังเมฆน่ันก็ไม่รู้ว่าเลือนหายไปยามใด

อวี๋เหรินจ้องมองศิษย์น้องที่หลับสนิท ในที่สุดเขาก็ไม่ต้อง 
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ตื่นตระหนกแล้ว เขาถอนหายใจและอยากจะเช็ดเหงื่อท่ีไหลพราก 

บนหน้าผากท้ิง แต่กลับพบว่าไหล่ที่ขยับพัดตลอดทั้งคืนปวดร้าว 

จนขยับไม่ไหวเสียแล้ว

เฉนิฉางเซงิลมืตาตืน่ขึน้ แม้จะหลบัลกึตลอดทัง้คนื แต่เหมอืนเขา

จะรู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้น เมื่อมองไปยังศิษย์พี่ที่ก�าลังเจ็บปวดทรมาน ใบหน้า

เขาก็แปรเปลี่ยนเป็นขาวซีด เขาเอ่ยถาม "อาจารย์ อาการของข้าคือ

อะไร" 

นกัพรตวัยกลางคนจ้องมองมายังเขา หลงัจากนิง่เงยีบเป็นเวลานาน 

ก็เอ่ยว่า "เจ้าป่วย" 

ตามท่ีนักพรตวัยกลางคนได้กล่าว อาการป่วยของเฉินฉางเซิง 

เกิดจากร่างกายที่อ ่อนแอมาตั้งแต่ก�าเนิด เส้นลมปราณท้ังเก้า 

ในร่างกายไม่อาจผสาน กลิ่นหอมกรุ่นเมื่อคืนคือจิตวิญญาณที่ไม่อาจ

หมุนเวียน จึงถูกบีบให้ระบายออกมาทางเหง่ือ น่ันคือจิตวิญญาณ 

ส่วนที่ดีที่สุดซึ่งมนุษย์จะขาดมิได้ จึงมีกลิ่นหอมกรุ่นชนิดหนึ่ง น่ีเป็น

อาการป่วยที่แปลก

"ถ้าอย่างนั้น...ท่านรักษาได้หรือไม่" 

"มิได้ ไม่มีผู้ใดรักษาได้"

"อาการป่วยที่ไม่อาจรักษา...ถ้าอย่างน้ันคงจะเป็นโชคชะตา" 

"ใช่แล้ว นี่คือโชคชะตาของเจ้า" 

หลังจากเขาอายุสิบเอ็ดปี นกกระเรียนตัวน้ันก็ไม่เคยมาท่ีเขา 

เขียวชอุ่มอีก ข่าวสารจากจิงตูขาดหายไป คล้ายกับว่าหนังสือสมรสนั่น

ไม่เคยปรากฏ บางคราที่เฉินฉางเซิงยืนอยู่ริมล�าธารก็จะมองไปยัง 

ทิศตะวันตกแล้วคิดเรื่องนี้ข้ึนมา

แน่นอนว่ามีเรื่องที่เขาต้องขบคิดมากย่ิงกว่า น่ันคือเรื่องอาการ
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ป่วยนี้ หรือก็คือโชคชะตา...สุขภาพเขาไม่ได้ย�่าแย่และยังคงนอน 

หลบัสนทิ มองดูร่างกายก็แขง็แรง ไม่เหมอืนคนทีต้่องตายตัง้แต่เยาว์วัย  

ตั้งแต่น้ันมาเขาจึงสงสัยการวินิจฉัยของอาจารย์ แต่ถ้าอาจารย์วินิจฉัย

ถูกแล้วจะท�าอย่างไร 

เฉนิฉางเซงิตดัสนิใจท่ีจะออกจากวัดแห่งน้ีไปดโูลกทีเ่จรญิรุง่เรอืง 

นอกจากน้ีเขายังอยากไปดูสุสานเทียนซูในต�านานและยังต้องไป 

ถอนการหมั้นหมายนั่นอีก

"อาจารย์ ข้าต้องไปแล้ว" 

"เจ้าจะไปที่ใด" 

"ไปจิงตู" 

"เพราะเหตุใด" 

"เพราะข้าอยากมีชีวิตต่อ" 

"ข้าบอกเจ้าแล้ว น่ันไม่ใช่แค่อาการป่วย แต่คือโชคชะตา" 

"ข้าอยากเปลี่ยนโชคชะตา" 

"ตลอดแปดร้อยปีผ่านมามีเพียงสามคนที่เปลี่ยนโชคชะตาได้" 

"คงจะเป็นคนที่เก่งกาจทั้งสิ้น" 

"ใช่แล้ว"

"ข้ามิใช่คนท่ีเก่งกาจ แต่ข้าก็อยากจะลอง" 

เฉินฉางเซิงจะต้องไปจิงตู ไม่ว่าจะรักษาอาการป่วยของตน 

ได้หรือไม่เขาก็ต้องไป ไม่ใช่เพียงเพราะเขาต้องเปลี่ยนโชคชะตา  

แต่เพราะหนังสือสมรสอีกฉบับอยู่ท่ีจิงตู

เขาเก็บสัมภาระ รับเอากระบี่เล่มเล็กจากศิษย์พ่ีอว๋ีเหริน หันหลัง

จากไป

เด็กหนุ่มนักพรตในวัยสิบสี่ปี ลงเขา
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ตอนที่ 1

ข้าเปล่ียนใจแล้ว!

"เด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นคนอย่างไร"

"ดูเป็นคนสงบนิ่งมากเจ้าค่ะ เขานั่งมาครึ่งชั่วยามแล้วโดยแทบ 

ไม่ได้ขยับเขย้ือนเลยสักนิด เพียงดื่มชาไปค�าหนึ่งเท่านั้นตอนเพ่ิงมาถึง 

คงดื่มเพ่ือเป็นมารยาทกระมัง หลังจากน้ันก็ไม่ดื่มอีกเลย...อันที่จริง 

ชาค�าแรกก็แค่จิบ ท่าทีไม่ได้เหมือนกับระแวดระวัง คล้ายเป็นคน

รอบคอบเสียมากกว่า สุขุมลุ่มลึก การเตรียมพร้อมเป็นเลิศ หากก็ยัง

ปิดบังความเป็นปฏิปักษ์ไม่ได้ทั้งหมด" 

"ดแูล้วเขาน่าจะเป็นคนฉลาด หรอือย่างน้อยก็ไม่ได้โง่...อายุเท่าไร

แล้วล่ะ" 

"สิบสี่ปีเจ้าค่ะ"

"ใช่ ถ้าข้าจ�าไม่ผิดก็คงจะราวๆ นี้" 

"เพียงแต่ลกัษณะท่าทางสงบนิง่ของเขาอาจท�าให้ดแูก่กว่าอายุจรงิ 

ไปบ้าง" 

"เป็นคนธรรมดารึ" 
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"ใช่แล้วเจ้าค่ะ...ลมปราณธรรมดา ไม่เคยผ่านแม้แต่การช�าระล้าง

กระดูก ถึงแม้จะดูความสามารถไม่ออก แต่ก็อายุสิบสี่ปีแล้ว ต่อให้ 

เริ่มฝึกบ�าเพ็ญเพียรตอนนี้ก็คงไม่ค่อยมีอนาคตไกลสักเท่าไร" 

"ถึงจะมีอนาคต แต่เทียบกับศิษย์ผู้โดดเด่นแห่งพรรคฉางเซิงแล้ว 

นับเป็นอันใด"

"ฮูหยิน...การหมั้นหมายเป็นเรื่องจริงหรือ"

"หลักฐานเป็นของจริง เรื่องการหมั้นหมายก็คงต้องเป็นเรื่องจริง

กระมัง" 

"เหตใุดในปีนัน้นายท่านถงึ...ตกลงเรือ่งคูค่รองเช่นนีใ้ห้คุณหนนูะ" 

"ต่อให้นายท่านยังไม่จากไปแล้วคิดหรือว่าเจ้าจะหาค�าตอบได้ 

เปิดประตู ข้าจะไปพบเขา" 

เสียงแอ๊ดดังขึ้นพร้อมกับประตูท่ีค่อยๆ แง้มออก แสงทองอร่าม

ของดวงอาทิตย์สาดส่องจากข้างนอกเข้ามา กระทบเข้ากับใบหน้า 

งามวิจิตรของสตรีนางหน่ึงและจี้หยกครึ่งซีกที่ถืออยู่ในมือ หญิงรับใช้

อาวุโสท่ีสนทนากับนางยืนอยู่มุมห้อง ร่างจึงถูกเงามืดบดบังไว้ หาก 

ไม่สังเกตดูให้ละเอียดถ่ีถ้วนคงมองไม่เห็นเป็นแน่

ฮูหยินย่างก้าวออกจากห้องภายใต้การประคองจากหญิงรับใช้

อาวุโส น่ีถ้าหากมีสายลมแรงหน่อยพัดผ่านมายามนี้ ร ่างนางคง 

โอนไหวราวก่ิงหลิวต้องลมก็มิปาน บนผมปักปิ่นทองล�้าค่า สายสร้อยที่

ห้อยประดับบนร่างไม่เกิดเสียงใดๆ เลยยามนางก้าวเดิน ช่างน่าแปลก

ไม่น้อย

ภายในสวนร่มรื่นด้วยต้นไม้ แสงส่องลอดใบไม้แน่นหนาลงมาได้

แค่เป็นหย่อมๆ ท่ีอยู่ตรงกลางสวนคือต้นไม้ที่ต้องใช้คนโอบถึงสิบคน 

มันตั้งตระหง่านอยู่บนผืนหญ้า ทางเดินหินทั้งสองข้างยามนี้ไม่มีแม้แต่
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เงาของคนรับใช้ ทว่าถ้ามองออกไปไกลๆ จะเห็นคนจ�านวนมาก 

น่ังคุกเข่าเป็นทิวแถว บรรยากาศแม้เงียบสงบแต่ก็แฝงไปด้วยความ 

เย็นยะเยือกและกดดัน ราวกับคลังเก็บศัสตราวุธ

เจ้าของจวนหลังนี้คือขุนพลเทพตงอว้ี สวีซื่อจี้ ผู ้สร้างชื่อจาก 

การชนะศึกสงครามอันลือเลื่อง ขุนพลเทพปกครองกองทัพทหารท�าให้

ราชส�านักต้าโจวร่มเย็นเป็นสุข แต่เพราะเรื่องในวันนี้คนรับใช้ท้ังหมด

จึงถูกไล่ให้ไปยังสวนข้าง บรรยากาศที่น่ีจึงชวนให้รู้สึกสลดหดหู่ย่ิงนัก 

สายลมวสันต์พัดกระทบก�าแพง ราวกับจะแช่แข็งก�าแพงเหล่านั้น

สวีฮูหยินเดินผ่านสวนมาจนถึงหน้าห้องโถงและหยุดเท้า สายตา

จ้องไปยังเด็กหนุ่มที่อยู่ภายในห้องโถง คิ้วทั้งสองขมวดเล็กน้อย

เด็กหนุ่มผู้น้ันสวมใส่เสื้อผ้าเก่าคร�่าที่ซักมาหลายคราจนสีซีด  

แทบจะไม่เหลอืร่องรอยของสเีดมิอยู่เลย รปูหน้าอ่อนเยาว์ ขนตาตัง้ตรง

เป็นแพ ดวงตาสุกสว่างสดใส ลักษณะในตัวของเขามีบางอย่างที่ยาก

จะบรรยายได้ ราวกับว่าเขาคือกระจกท่ีมองทะลุสรรพสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่

สัมภาระของเด็กหนุ่มวางอยู่ข้างเท้าเป็นสัมภาระธรรมดา แต ่

ถูกจัดให้ดูดีไม่เบา ยิ่งไปกว่าน้ันแม้แต่ฝุ่นขณะการเดินทางก็ไม่มีเกาะ

สักเม็ด บนสัมภาระยังมีหมวกที่ถูกเช็ดจนสะอาดสะอ้านใบหนึ่ง 

ผูกติดไว้

เหตทุีส่วีฮหูยินขมวดค้ิวไม่ใช่เพราะเรือ่งนี ้แต่เป็นเพราะชาทีว่างอยู่ 

บนโต๊ะไม่มีไอร้อนแล้ว เด็กหนุ่มกลับมีท่าทีสงบ ไม่ได้แสดงอาการ 

เบื่อหน่ายออกมาสักนิด เด็กหนุ่มอายุราวน้ีหาได้ยากยิ่งที่จะสงบและ

อดทนเช่นน้ี

นี่เป็นคนท่ีรับมือได้ยากย่ิงนัก

ยังดีท่ีคนเช่นน้ีมักจะเป็นคนทะนงตน
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หลังจากย่างก้าวเข้ามาในจวนและพูดคุยกับหญิงรับใช้ผู ้น้ัน 

ไม่ก่ีประโยคก็ไม่มีใครสนใจเขาอีกเลย เขานั่งอยู่ที่ห้องโถงเป็นเวลา 

ครึ่งชั่วยามจนอดไม่ได้ท่ีจะรู้สึกเบื่อหน่าย แต่เฉินฉางเซิงก็ไม่ได้รู้สึกว่า

ล�าบาก อาจเป็นเพราะเขาเคยชินกับความเงียบสงัดเสียแล้วกระมัง

เขาน่ังอ่านคัมภีร์หวาถิงเล่มที่หกฆ่าเวลาอยู่เงียบๆ ขณะรอให ้

อีกฝ่ายส่งคนมาสักคนหน่ึง เขาอยากจะคืนหนังสือสมรสนี่เสียที  

หลงัจากจดัการเรือ่งนีเ้สรจ็แล้วเขายังมเีรือ่งท่ีจะต้องสะสางอกีมากมาย

ส�าหรับน�้าชานั้นเขาดื่มไปแค่หนึ่งค�า เพียงจิบให้โดนริมฝีปาก

เท่าน้ัน น่ีหาใช่เพราะเขาระแวดระวังหรือรอบคอบอย่างที่หญิงรับใช้

อาวุโสคาดการณ์ แต่เพราะเขารู้สึกว่ามาเป็นแขกของผู้อื่นไม่ควรจะ 

ดื่มน�้าชาให้มาก ด้วยเกรงว่าอาจต้องขอเข้าห้องน�้าซึ่งจะดูไม่มีมารยาท 

อีกทั้งจวนขุนพลเทพแห่งน้ีใช้ถ้วยชาที่เป็นเครื่องเคลือบหรูหรามีราคา

ซึ่งเขาไม่อยากจะแตะต้องบ่อยนัก และเขาเองก็ไม่คุ้นเคยกับการใช้

สิ่งของร่วมกับผู้อื่นด้วย

เพราะเขาเป็นคนรักสะอาด

เขายืดตัวลุกขึ้นยืนและเดินไปหาฮูหยินที่แต่งตัวสวยสดงดงาม

เพ่ือโค้งค�านับ หากเดาไม่ผิดอีกฝ่ายคงเป็นสวีฮูหยิน นายหญิงของ 

จวนแห่งนี้เป็นแน่ ใจเขาคิดว่าในท่ีสุดก็จะจัดการเรื่องน้ีได้เสียที  

จึงสอดมือเข้าไปในอกเสื้อ เตรียมจะหยิบหนังสือสมรสออกมา

สวีฮูหยินยกมือขึ้นเพ่ือบอกว่าไม่ต้องเร่งรีบ ให้เขาน่ังลงก่อน  

ไม่นานหญิงรับใช้ก็ยกน�้าชามาให้ สวีฮูหยินมองดูเขาอย่างสงบและ 

เอ่ยข้ึนว่า "เจ้าไปชมสุสานเทียนซูมาหรือยัง สะพานไน่เหอ (อนิจจัง) 

เล่า หรือว่าอยากจะไปต�าหนักหลีกง ที่นั่นมีไม้เลื้อยแปลกตา ทิวทัศน์

ก็งดงามย่ิงนัก" 



30 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 1

เฉินฉางเซิงคิดว่านี่คงเป็นการชวนสนทนาตามมารยาท เขาคิดว่า

ไม่จ�าเป็นต้องพูดยืดยาวอันใด ทว่าอีกฝ่ายเป็นผู้อาวุโสกว่าและได้เอ่ย

วาจาถามก่อน ไยเขาจะเสียมารยาท จึงตอบด้วยประโยคสั้นๆ แต ่

แฝงด้วยความเคารพในที "ยังไม่เคยไป วันหลังจะไปชมขอรับ" 

เมือ่สวีฮหูยินได้ยิน มอืท่ีจบัฝาถ้วยน�า้ชาก็พลนัชะงัก ถามกลับไปว่า  

"เจ้าจะบอกว่ามาถึงจิงตูก็มุ่งหน้ามาจวนขุนพลเทพเป็นท่ีแรกรึ"

เฉินฉางเซิงตอบไปอย่างสัตย์จริง "ข้าไม่กล้าให้ล่าช้า" 

"ท่ีแท้ก็เป็นเช่นน้ี"

สวีฮูหยินเงยหน้าข้ึนแล้วมองเขาด้วยสายตาเย็นชาแวบหน่ึง  

ในใจคิดว่าเด็กหนุ่มที่มาจากหมู่บ้านทุรกันดารไกลโพ้นผู้น้ีกลับมิได้ถูก

ทวิทศัน์ของเมอืงจงิตูดึงดูด แต่มุง่ตรงมาเพ่ือจะเจรจาเรือ่งหนังสอืสมรส 

ช่างเป็นคนใจร้อนย่ิงนัก แต่แท้ท่ีจรงิแล้วเป็นเรือ่งทีน่่าขบขนัเสียมากกว่า

เฉนิฉางเซงิไม่เข้าใจประโยคท่ีว่า 'ท่ีแท้ก็เป็นเช่นน้ี' เขายืดตวัตรงข้ึน 

แล้วย่ืนมอืเข้าไปในอกเสือ้เพ่ือจะหยิบเอาหนงัสอืสมรสส่งคนืให้อกีฝ่าย 

ในเมื่อได้ตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลามากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม การกระท�าของเขากลับก่อให้เกิดการเข้าใจผิด  

ฮูหยินจ้องมองเขา ท่าทีนางพลันเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นกว่าเดิมและ 

เอ่ยขึ้นว่า "ข้าไม่เห็นด้วยกับการหมั้นหมายในครั้งนี้ ถึงแม้เจ้าจะน�า

หนังสือสมรสมาก็มิได้มีความหมายอันใด"

เฉินฉางเซิงไม่คาดคิดว่าจะได้ยินวาจาเช่นน้ี จึงตกใจไปชั่วขณะ

"หลายปีก่อนอาจารย์ของเจ้าช่วยเหลอืนายท่านเอาไว้ หลงัจากนัน้ 

จึงได้ก�าหนดการหมั้นหมายครั้งนี้ขึ้น...เรื่องน้ีคล้ายจะเป็นเรื่องน่ายินดี

ใช่หรือไม่" 

สวีฮูหยินจ้องมองเขาด้วยท่าทีเย็นชาและเอ่ยต่อว่า "...แต่คงจะ
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มีเพียงในหนังสือประโลมโลกเท่าน้ันท่ีเห็นว่านี่เป็นเรื่องน่ายินดี เพราะ

มันไม่อาจเป็นจริงได้ นอกจากสตรีโง่งมเพ้อฝันแล้วผู้ใดจะเชื่อกัน" 

เฉินฉางเซิงอยากจะอธิบายว่าตนน้ันตั้งใจจะมายกเลิกการหมั้น 

ทว่าเมื่อได้ยินวาจาที่แสนเย่อหย่ิงและเห็นท่าทีของสวีฮูหยินที่มิได ้

ซ่อนเร้นความเหยียดหยามเอาไว้เลย ก็ท�าให้เขายากจะขยับปากพูด 

สิ่งที่ตั้งใจไว้ กระน้ันมือของเขาก็ยังคงล้วงอยู่ในอกเส้ือ สัมผัสกับ 

ขอบกระดาษที่แข็งกระด้าง กระดาษแผ่นน้ีคือหนังสือสมรสที่เจ้าของ

จวนหลังน้ีบรรจงเขียนข้ึนมาด้วยตัวของเขาเอง อีกแผ่นหน่ึงได้เขียน 

วันเวลาเกิดและดวงชะตาแปดอักษรของบุตรสาวไว้

"นายท่านได้จากไปเมือ่สีปี่ก่อน เช่นน้ันหนังสือสมรสถือเป็นโมฆะ"  

สวีฮูหยินจ้องมองเด็กหนุ ่มตรงหน้าพร้อมเอ่ยต่อ "ข้ารู ้ว ่าเจ้าเป็น 

คนฉลาด เช่นน้ันเรามาคุยกันอย่างคนฉลาดคุยกันไม่ดีกว่ารึ ตอนนี ้

เจ้าไม่ต้องขบคิดถึงเรื่องหนังสือสมรสหรือการหมั้นหมายแล้ว แต่ควร

คิดว่าจะให้พวกข้าชดเชยอย่างไรจึงจะเพียงพอ เจ้าคิดว่าข้อเสนอ 

ของข้าเป็นอย่างไร" 

เฉินฉางเซิงเอามือออกมาจากเสื้อ ทว่าไม่ได้ล้วงเอาหนังสือสมรส

ออกมา เขาเพียงโค้งตัวกล่าวว่า "ข้าขอถามได้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด" 

"เพราะเหตุใดหรอื นีไ่ม่ใช่ค�าถามทีค่นฉลาดควรจะถาม" สวีฮหูยิน

จ้องมองใบหน้าท่ีไร้ความรู้สึกใดๆ ของเขาพร้อมเอ่ยว่า "เพราะถึงแม้

วิชาแพทย์ของอาจารย์เจ้าจะไม่เลวนัก ทว่าก็เป็นเพียงคนธรรมดา  

แต่ทีน่ีค่อืจวนขนุพลเทพ เจ้าคือเด็กหนุ่มยากจนทีส่วมใส่เสือ้ผ้าคร�า่คร่า 

แต่บุตรสาวของข้าเป็นถึงคุณหนูของจวนขุนพลเทพ เจ้าเองก็เป็นเพียง

คนธรรมดาเช่นกัน จวนขุนพลเทพมิใช่ที่ที่จะให้คนธรรมดาเข้ามา 

ย่างกราย ข้าพูดชัดเจนหรือไม่" 
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เฉินฉางเซิงก�าหมัดแน่น ก่อนตอบกลับด้วยน�้าเสียงเรียบสนิท 

ไร้รอยสั่นเครือใดๆ "ชัดเจนย่ิงนัก" 

สวีฮูหยินจ้องใบหน้าอ่อนเยาว์ของเขาและตัดสินใจพูดกดดัน 

อีกครั้ง นางเชื่อมั่นอย่างย่ิงว่าคนท่ีฉลาดหรือทะนงตนน้ันไม่อาจทนกับ

ส่ิงนี้ได้ รออีกนิดเขาจะต้องเป็นฝ่ายยกเลิกการหมั้นหมายก่อนเป็นแน่

นางวางถ้วยน�้าชาบนโต๊ะแล้วยืดตัวลุกข้ึน เอ่ยว่า "ชาท่ีอยู่ในถ้วย

ของเจ้านั้นคือชาหูเตี๋ย ต้องใช้ถึงห้าต�าลึงเงินถึงจะซื้อชาชนิดนี้ได้เพียง

หน่ึงต�าลึง* ถ้วยชาน้ีท�าจากเตาเผาหลวง สูงส่งกว่าทองเสียอีก ยามน้ี

ชาเย็นหมดแล้ว ที่เจ้าไม่ได้ดื่มมันคงเพราะไม่มีวาสนาเป็นแน่ เจ้าเป็น

เพียงหญ้าในโคลนเลน เป็นเพียงกรวดหิน หาใช่เครื่องลายครามไม่ 

อยากจะมาอยู่จวนน้ีเพ่ือทีจ่ะเปลีย่นแปลงฐานะของเจ้าหรอื ขออภัยด้วย  

นี่อาจเป็นเรื่องน่ายินดีส�าหรับเจ้า แต่ส�าหรับข้าหาใช่ไม่"

ฮูหยินกล่าวอย่างสงบ นางมิได้วางอ�านาจบาตรใหญ่ นางเพียง

อยากจะย�้าให้เขารู้ถึงที่ทางของตนเอง อีกทั้งนางมิได้คิดวางตัวสูงส่ง 

เพียงแต่น่ีเป็นความรู้สึกของผู้อยู่บนฟ้ายามมองลงมาเห็นมดเท่าน้ัน

ความรู้สึกท้ังหมดทั้งมวลน้ีนับว่าถ่ายทอดให้เฉินฉางเซิงได้อย่าง

ครบถ้วน

นี่คือความหยามเหยียดที่ไม่มีการปิดบัง โดยเฉพาะประโยคท่ีว่า 

'อยากจะมาอยู่จวนนี้เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงฐานะของเจ้าหรือ' ส�าหรับ

ผู้ท่ีทะนงตนย่อมรับการดูหมิ่นเช่นนี้ไม่ได้แน่ เพ่ือกอบกู้ศักดิ์ศรีและ

ความภาคภูมิใจ คนส่วนใหญ่คงเลือกโต้เถียงอย่างโกรธแค้นแล้ว 

ฉีกหนังสือสมรสออกเป็นสองส่วนโยนใส่หน้าของสวีฮูหยิน หรือ 

* ต�าลงึ เป็นหน่วยมาตราชัง่ของจนีในสมยัโบราณ โดยทัว่ไปน�า้หนกั 16 ต�าลงึเทียบเท่ากับ 1 ชัง่ นอกจากนี ้

ยังใช้เป็นหน่วยเรียกเงินตราที่เทียบมูลค่าตามน�้าหนักของทองและเงินได้ด้วย
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แม้กระทั่งถ่มน�้าลายสักสองที

นั่นเป็นภาพที่นางอยากเห็นย่ิงนัก อันที่จริงหากไม่เพราะหนังสือ

สมรสฉบับน้ันส�าคัญยิ่ง นางคงไม่เปลืองแรงท�าเร่ืองราวให้อ้อมค้อม

อย่างนี้ 

ภายในห้องเงียบสงัด ไร้สุ้มเสียงใดๆ 

นางมองเฉินฉางเซิงอย่างเยือกเย็น รอคอยให้เด็กหนุ ่มคนน้ี 

แสดงความโกรธออกมา

หากแต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นกลับไม่เป็นดังท่ีนางคาดคิดไว้อย่างสิ้นเชิง

เฉนิฉางเซงิจ้องสวีฮหูยินและเอ่ยอย่างสงบว่า "ท่ีจรงิท่านเข้าใจผดิ 

แล้ว เดิมทีข้ามาท่ีน่ีเพ่ือจะน�าหนังสือสมรสคืนให้พวกท่าน ตั้งใจ 

จะมายกเลิกการหมั้น"

ครานี้ท้ังในและนอกห้องโถงมีแต่ความเงียบสงัด

ลมพัดจากสวนเข้ามาในโถง ด้านล่างของเฉลียง ต้นไผ่แก่ๆ  

พลิ้วไหวตามแรงลมส่งเสียงกระทบกัน

สวีฮูหยินประหลาดใจย่ิงนักจึงได้ถามกลับไปว่า "เจ้าพูดอีกครั้ง

ได้หรือไม่" 

นางคงไม่รู ้ว ่าเสียงของตนเองนั้นสั่นสะท้านเพียงใด แต่ก็มี 

ความโล่งใจอยู่ในที เพราะเหตุบังเอิญนี้ยากที่จะจินตนาการได้ ไม่ว่า

เด็กหนุ่มคนน้ีจะกลัวเสียหน้าจึงแกล้งพูดไปอย่างน้ัน หรือตั้งใจจะมา

ยกเลิกการหมั้นแต่แรกอย่างแท้จริง ก็ล้วนเป็นสิ่งที่นางอยากเห็นทั้งสิ้น

เฉินฉางเซิงพูดกับนางอย่างจริงจังว่า "ท่ีจริงแล้ว...ข้าต้องการ 

มายกเลิกการหมั้น" 

ที่มุมห้องน้ันหญิงรับใช้อาวุโสผู้ซึ่งสีหน้าไม่แสดงความรู้สึกใดๆ 

ตอนน้ีพลันเปลี่ยนแปรไปแล้ว
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ขณะท่ีอารมณ์บนสีหน้าของสวีฮูหยินยังมิเปลี่ยนแปลงใดๆ นาง

เพียงเอามือทาบบนหน้าอกเบาๆ 

ทั่วท้ังจวน ณ เวลานี้ราวกับสว่างสดใสขึ้นกว่าเดิม

แต่แล้วสีหน้าเฉินฉางเซิงก็กลับมาเคร่งขรึม

เขาเอ่ยว่า "แต่ตอนนี้...ข้าเปลี่ยนใจแล้ว" 

ลมฤดูวสันต์พลันเปลี่ยนเป็นหนาวเหน็บ บรรยากาศหดหู่ เงามืด

ค่อยๆ กลนืกนิห้องโถง ริว้รอยทีอ่ยู่บนใบหน้าของหญิงรบัใช้อาวุโสผูน้ัน้

ลึกลงดังร่องน�้าตามหุบเขานับไม่ถ้วนท่ีถูกน�้าซัดถาโถมอย่างไม่ทัน 

ตั้งตัว

ทันใดนั้นสวีฮูหยินก็รู้สึกว่าตนเองท�าพลาดไป

นางไม่รู้ว่าความไม่สงบน้ีมากดทับหัวใจได้อย่างไร นางปล่อยให้

เสียงของตนเองอ่อนลงขณะเอ่ยว่า "ในเมื่อคิดได้เช่นนี้ เหตุใดเจ้าถึง 

เอ่ยเช่นนั้นออกมาเล่า สู้ไม่..." 

แต่แล้วสิง่ทีท่�าให้นางย่ิงตกตะลงึไปกว่าเดมิน่ันคอืเดก็หนุ่มคนนัน้ 

กลับไม่อยู่ฟังนางกล่าว

เฉินฉางเซิงก้มหยิบสัมภาระมาสะพายบนไหล่ แล้วเดินตรง 

ออกจากห้องโถงไป



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/36YJZnb

http://bit.ly/36YJZnb

