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ค�ำน�ำ

มิตรภาพของศิษย์ส�านักศึกษาศาสนาหลวงช่างน่าประทับใจ อ่านแล้วก็

อดอมย้ิมไม่ได้จริงๆ เด็กหนุ่มสาวทั้งสี่มีบุคลิกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่กลับอยู่

รวมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามคนท่ีเข้าส�านักมาทีหลังโชคดีที่ได้รู้จักกับ

เฉินฉางเซิง ท�าให้ฝีมือการต่อสู้ก้าวหน้าไปไกล และยังแก้ไขนิสัยเกียจคร้าน

ของใครบางคนได้ด้วย ทว่านิสัยปากเสียนี่ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรจริงๆ แต่ดีที่ได้

ถังซานสือลิ่วเป็นปากเป็นเสียงแทนเฉินฉางเซิง ด่ามาด่ากลับไม่โกง! ไม่งั้น

พวกเราคนอ่านต้องอึดอัดใจแทบตายแน่ 

จบงานชุมนุมไม้เลื้อยอันแสนตื่นตา พักหายใจหายคอกันนิดนึง แล้วมา

ตะลุยต่อในการสอบใหญ่ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วในเล่มสามนี้ เฉินฉางเซิงจะมีไม้เด็ด

อะไรซุกซ่อนไว้อีก คาดหวังได้เลย!

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



อะไรที่เรียกว่าแข็งแกร่ง นั่นก็คือตนเองแข็งแกร่ง
และช่วยให้สหายแข็งแกร่งไปด้วยกัน 
นี่ถึงเป็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง
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"นับว่าเจ้าโชคดี! เจ้าก็เหมือนกัน หากกล้าจริงก็อย่าได้แอบดอด

หนีไป!" 

ได้ยินเสียงระฆังและเสียงก่นด่าของอาจารย์ดังลอยมา แม้จะ 

เป็นคนท่ีโกรธแค้นท่ีสุด เลือดร้อนที่สุดก็ท�าได้เพียงแค่หยุดชะงักเท้า 

ท่ีก้าวออกไปเพ่ือจะไล่บี้เฉินฉางเซิงและพวก หลังจากก่นด่าด้วย 

ความแค้นใจอยู่สองสามประโยค ทุกคนก็พากันกลับส�านักของตน 

เพราะ...ถึงเวลาเข้าเรียนแล้ว

สุดปลายทางเดินจะพบกับขั้นบันได ประมาณด้วยสายตาน่าจะ

ราวพันขั้น ขั้นบันไดหินปูด้วยหยกขาว มันแวววาวดุจกระจก บนสุด 

ของข้ันบันไดเหล่าน้ันคือต�าหนักทรงกลมท่ีสามารถมองเห็นได้จาก 

ท่ีไกลก่อนหน้านี้ ต�าหนักแห่งน้ันไม่ใช่ต�าหนักหลักของต�าหนักหลีกง  

แต่เป็นต�าหนักชิงเสียน (บริสุทธ์ิดีงาม)

ยืนอยู่ด้านล่างบันไดหินแล้วมองขึ้นไปย่ิงท�าให้เห็นสิ่งปลูกสร้าง

สง่างามสูงตระหง่านโดดเด่น คล้ายกับว่ามองดูจากตรงนี้ย่ิงท�าให ้

ตอนท่ี 108

บุปผาหน่ึงดอกยังมีโลกหล้า
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มันสูงใหญ่มากขึ้น

"เจ้าเอ่ยค�าพูดน้ันเพราะเหตุใด" 

อยู่ในต�าหนักหลีกงมิอาจใช้พลังปราณ พวกเขาจึงท�าได้เพียงแค่

เดินขึ้นบันไดไปช้าๆ เฉินฉางเซิงคิดถึงความโกลาหลไม่พอใจของ 

เหล่าศิษย์หนุ่มสาวกลุ่มน้ันในตอนท้าย อดไม่ได้จึงกล่าวว่า "เจ้าพูดไป

แบบนั้น หลังจากท�าธุระเสร็จแล้วพวกเราจะกลับอย่างไรเล่า หรือว่า 

จะต้องต่อสู้จริงๆ" 

เซวียนหยวนพ่ัวเป็นเดก็หนุ่มเผ่ามารท่ีซือ่ตรงไม่มเีล่ห์เหลีย่มและ

กล้าหาญอย่างย่ิง ทว่ามิได้โง่เขลาอย่างแน่นอน สังเกตทุกหนทุกแห่ง

อย่างละเอียดแล้วกล่าวถาม "ผู้ใดรู้บ้างว่าประตูหลังอยู่ท่ีไหน" 

"วางใจเถอะ พวกเจ้าอาจไม่รู ้วิธีต่อสู ้ แต่ข้ารู ้ดี แล้วก็มิได้ 

เกรงกลัว" ถังซานสือลิ่วเอ่ยออกมา

"พวกโก่วหานสือมิได้ออกหน้า ในส�านักหลีกงหรือหอจงซื่อก็ม ี

ผู ้มีฝีมือท่ีอยู่ในท�าเนียบชิงอว๋ิน ถึงแม้เจ้าสามารถต่อสู ้ได้ แต่จะ 

สามารถต่อสู้กับคนหนึ่งพันคนได้หรือ" 

"ที่ปรึกษาจินก็ต้องกลับส�านักศึกษาศาสนาหลวงไปกับเราด้วย 

ถึงแม้ผูใ้หญ่รงัแกเด็กนัน้ไม่ดี ทว่าผูอ้าวุโสสามารถน่ิงดดูายยามพวกเรา 

จะถูกสังหารได้รึ" 

จินอว้ีลว่ีย้ิม มิได้กล่าวตอบ

เฉนิฉางเซงิรูส้กึจนปัญญา "ถ้าหากทีป่รกึษาจนิลงมอื เหล่าอาจารย์ 

หรือกระทั่งเจ้าส�านักของพวกเขาจะไม่ออกหน้าหรือไร" 

"ถ้าหากไม่ว่าเรื่องใดเจ้าส�านักล้วนแต่ออกหน้า เจ้าคิดว่ายังจะ

ท้าต่อยท้าตีได้หรือ" 

เฉินฉางเซิงไม่รู้ควรเอ่ยสิ่งใด เซวียนหยวนพ่ัวกล่าวว่า "พวกเจ้า
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เผ่ามนุษย์แท้จริงปลิ้นปล้อนกลับกลอก" 

"พูดก็พูดเถอะ เจ้าว่ากล่าวเด็กสาวผู้นั้นเกินไป" 

"หา? ข้าออกหน้าแทนใครล่ะ เจ้าต่างหากท่ีเกินไปแล้ว!" 

"เอาเถอะ ข้ายอมรับผิด" 

"ย่อมต้องเป็นเช่นนั้น" 

"แต่ข้ายงัไม่ค่อยเข้าใจ แรกเริม่ทีรู่จ้กัเจ้าตอนอยู่ท่ีส�านกัเทยีนเต้า 

รวมทัง้ภายหลงัตอนอยู่ท่ีโรงเต๊ียม เจ้าในตอนน้ันกับตอนน้ีไม่เหมอืนกัน 

อย่างย่ิง ผูค้นล้วนแต่กล่าวว่าเจ้าสนัโดษเยือกเย็น เหตใุดถึงเปลีย่นเป็น

คนชอบพูด อีกท้ังค�าหยาบยังเต็มปาก..." 

"เจ้าไม่เข้าใจอะไรเอาเสียเลย" ถังซานสือล่ิวยืนอยู่บนบันไดหิน 

หันกลับไปมองทิวทัศน์ของจิงตู ถอนหายใจออกมา "ก็เหมือนวันที ่

เทียนไห่เซิ่งเสว่ียมาบุกส�านัก ข้ายืนอยู่ท่ามกลางสายฝน มือกุมกระบี่ 

เป็นธรรมดาท่ีจะมองเห็นความสง่างามเยือกเย็น ทว่าแท้จริงแล้ว 

ข้ารู้สึกสิ้นหวังและโดดเดี่ยว การแสร้งเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน นานเข้า

ก็เหน็ดเหนื่อยอย่างย่ิง" 

เฉนิฉางเซงิร้องอาเสยีงหน่ึงก่อนกล่าวว่า "ทีผ่่านมาคือเจ้าเสแสร้ง

หรอกหรือ" 

ถังซานสือลิ่วหัวเราะเยือกเย็น "เหลวไหล นอกจากลูกหมาป่าทาง

ทิศเหนือผู้น้ัน ผู้ใดยังสามารถเยือกเย็นได้โดยก�าเนิด" 

"เพราะเหตุใดถึงไม่เสแสร้งต่อเล่า" 

"อยู่ต่อหน้าเจ้า ข้ายังจะต้องเสแสร้งอีกรึ" 

"เช่นน้ัน...อย่างน้อย...เอ่ยค�าหยาบให้น้อยลงเสียหน่อยเถิด  

ท�าแบบน้ันไม่ดีจริงๆ" 

"เด็กน้อยอย่างพวกเจ้าจะเข้าใจความกลัดกลุ้มใจของพวกเรา 
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ได้อย่างไร ตั้งแต่รู้ความก็ต้องท�าเป็นหย่ิงยโสโดดเดี่ยว มิสนใจเรื่อง

สามัญธรรมดา อดกลั้นเอาไว้นานหลายปีก็เหมือนกับน�้าเชี่ยวท่ีถูก 

เขื่อนยาวสกัดก้ันไว้ พอวันหนึ่งเขื่อนก้ันน�้าพังทลาย สายน�้าจะหล่ังไหล

ออกมาเอื่อยๆ หรือไม่เล่า" 

"ความหมายของเจ้าก็คือถ้าไม่อดกลั้นจนช�้าในตาย ก็กลายเป็น

นักเลงอันธพาลรึ" 

"ไม่ผดิ ย่ิงอดกลัน้นานก็ย่ิงระบายออกมารนุแรงน่ากลัว ก็เหมอืนกับ 

ว่าที่ภรรยาของเจ้า น่ันคือบุคคลที่เป็นดังเทพเซียน ต่อให้เป็นพวก 

เผ่าปีศาจในเมืองเสว่ียเหล่าก็ยังต้องยอมคุกเข่าอยู่หน้าชายกระโปรง

ของนาง ทว่าข้ามั่นใจอย่างย่ิงว่าถ้านางมีโอกาสล่ะก็..." ถังซานสือลิ่ว

จ้องมองเฉินฉางเซิง หยุดอยู่ชั่วครู่ก่อนกล่าวต่อ "...จะต้องพุ่งเข้าไป

ด่าทอมารดาผู้อื่นเป็นแน่" 

เฉินฉางเซิงตกตะลึง ก่อนจะเข้าใจว่าคนท่ีอีกฝ่ายเอ่ยถึงก็คือ 

สวีโหย่วหรง จากน้ันท�าได้เพียงแค่ปิดปากเงียบ

"ทว่าแววตาของหญิงสาวเหล่านั้นที่มองเจ้าเปล่ียนไปเสียแล้ว" 

เซวียนหยวนพ่ัวกล่าวอย่างน่าเสียดาย

ถังซานสือลิ่วกล่าวว่า "ข้าก็ไม่ค่อยชอบถูกหญิงสาวจ้องเขม็ง 

เสียเท่าไร อยู่ที่เวิ่นสุ่ยเป็นอย่างไร อยู่ที่ส�านักเทียนเต้าก็เป็นอย่างนั้น 

ตอนน้ีข้าเข้าส�านักศึกษาศาสนาหลวงแล้ว อีกอย่างข้าก็ไม่ใช่สุสาน

เทียนซู จะมาอยากดูอยากจ้องมองอะไรข้ากัน!" 

เซวียนหยวนพ่ัวคิดถึงหญิงสาวเผ่ามนุษย์จากกองสิบสามชิงเย่า

ที่งดงามเหล่านั้น กล่าวอย่างใฝ่หา "ถ้าหากพวกนางมองข้าเช่นน้ันบ้าง

ก็คงจะดี" 

"น้องชาย ถึงแม้ดจูากร่างกายแล้วเจ้าจะเหมอืนผู้ใหญ่ แต่มใิช่ว่า 
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อายุเพ่ิงจะสิบสามปีหรือไร ยังเด็กถึงเพียงนี้แต่เตรียมท่ีจะแตกก่ิงก้าน

สาขาแล้วหรือ" 

"เฉินฉางเซิงแก่กว่าข้าเพียงแค่หนึ่งปี มิใช่ว่าใกล้จะแต่งภรรยา

แล้วหรือไร ที่บ้านเมืองพวกข้าน้ันเด็กอายุสิบสามก็มีลูกกันแล้ว" 

"พูดก็พูดเถอะ ข้าแปลกประหลาดใจอย่างย่ิง พวกเจ้าเผ่ามาร

ปกติให้ก�าเนิดทายาทกันก่ีคน" 

ด้านบนบันไดหินพลันมีเสียงไอของจินอว้ีลว่ีดังขึ้น

ถังซานสือลิ่วรีบเก็บหัวข้อสนทนาน้ีกลับคืน "ถูกผู้คนจ้องเขม็ง 

มีอะไรดีเล่า" 

"แล้วท�าไมจะไม่ดี" 

"หากเจอสายตาสังหารจะท�าอย่างไร" 

"อะไรท่ีเรียกว่าสายตาสังหาร" 

"ก็...เพียงมองเจ้าก็ตายอย่างไรล่ะ" 

"อืม...นั่นต้องอยู่ข้ันเทพอ�าพรางถึงจะใช้ได้" 

"หมดหนทางท่ีจะสนทนากับเจ้าจริงๆ..." 

"เจ้าก็อธิบายสิ" 

"ปีนั้นน้องชายของผู้ครองภพโจวนามว่าโจวอว้ีเหริน เป็นบุรุษท่ี

งดงามทีส่ดุในผนืพิภพ เมือ่ตอนมาทีจ่งิตคูรัง้แรกได้รบัการต้อนรบัขบัสู้ 

จากหญิงสาวหลายหมืน่คน สายตาหญิงสาวเหล่านัน้เร่าร้อนดจุเปลวไฟ  

แทบอยากจะน�าเขาใส่ถ้วยน�้าแล้วกลืนลงไป โจวอวี้เหรินเดิมทีร่างกาย

อ่อนแอ ได้รับความแตกต่ืนตกใจก็หวิดจะเสียชีวิตทันที นี่จึงเป็นท่ีมา

ของค�าว่าสายตาสังหาร" 

"อืม ร่างกายของพวกข้าเผ่ามารแข็งแรงกว่าเผ่ามนุษย์อย่าง 

พวกเจ้าย่ิงนัก ไม่ว่าจะมองมาอย่างไรก็ไม่มีปัญหา" 
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"หมดหนทางท่ีจะสนทนากับเจ้าดังคาด..." 

"ซานสือลิ่ว ข้าอยู่ๆ ก็คิดขึ้นได้ เจ้าก็ไม่ได้น่ามองถึงข้ันน้ัน มิใช่ว่า

เจ้าคิดมากเกินไปหรอกหรือ" 

ค�าพูดตรงไปตรงมาของคนซื่อตรงมีพลังท่ีสุด สามารถโจมตีคน

ได้ดีที่สุด

คนเช่นน้ันในส�านักศึกษาศาสนาหลวงขณะน้ีมีเฉินฉางเซิงและ 

เซวียนหยวนพ่ัว

ถังซานสือลิ่วรู้สึกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส

ข้ันบันไดหน่ึงพันขั้นแม้จะยาวเหยียดแต่ก็ไม่อาจยับย้ังย่างก้าว

อันเร่งรีบของเฉินฉางเซิงได้ อีกท้ังพวกเขาให้ความสนใจกับการคุยเล่น 

จึงรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไม่นานก็มาถึงด้านหน้าของต�าหนักชิงเสียน

มีจินอว้ีลวี่น�าทาง หลังจากตรวจสอบฐานะแล้วพวกเขาก็เข้า

ต�าหนักชิงเสียนได้อย่างราบรื่น

ต�าหนักชิงเสียนก็เหมือนกับชื่อ สายลมเย็นสบายสดชื่นลอย 

วนเวียนอยู่ในนั้น ไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรนัก บนพ้ืนไม่มีฝุ่นละออง 

ปนเปื้อน กว้างโล่งเย็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งท่ีท�าให้เฉินฉางเซิงไม่เข้าใจ 

ก็คือที่นี่มองไม่เห็นร่องรอยการใช้ชีวิตของผู้คน ไม่รู้ว่าที่พักของลั่วลั่ว 

อยู่แห่งใด

จินอวี้ลว่ีก็มิได้กล่าวสิ่งใด พาเด็กหนุ่มท้ังสามเดินตามนักบวช 

ที่น�าทาง มุ่งไปยังด้านในต�าหนักต่อ พ้ืนของต�าหนักชิงเสียนคืออิฐหนา

สองชุ่น เมื่อมีคนเหยียบย�่าลงไปก้อนอิฐก็จะส่องแสงสะท้อนออกมา 

เล็กน้อย มหัศจรรย์อย่างย่ิง เซวียนหยวนพ่ัวก้มหน้าลงมองภาพน้ี  

รู้สึกว่าน่าสนใจ

เฉนิฉางเซงิทอดสายตามองไกลออกไป เขาสงัเกตพ้ืนอฐิบรเิวณน้ัน 
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ว่าต่อให้ไม่มีคนเหยียบก็ยังเรืองแสงเบาบาง เขาคิดถึงขนาดพ้ืนที่ของ

ต�าหนักชิงเสียน เกรงว่าก้อนอิฐในนี้จะมีจ�านวนหลายหมื่นก้อน หรือว่า

นี่จะเป็นลวดลายบางอย่างกัน

เพียงแต่คนท่ีอยู่กลางเทือกเขายากท่ีจะมองเห็นทิวทัศน์ทั้งหมด 

ถึงแม้จะมีลวดลายจริง แต่ยืนอยู่บนพ้ืนก็ยากที่จะมองเห็นได้ จึงท�าได้

เพียงไม่ไปคิดถึงมันอีก

หากมีคนมองจากยอดสุดของต�าหนักชิงเสียนลงมาจะสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนอย่างย่ิงว่าก้อนอิฐหลายหมื่นก้อนมีแสงเรืองรอง 

แตกต่างกัน เมื่อต่อเรียงกันแล้วปรากฏเป็นภาพใบไม้สีเขียวหน่ึงใบ  

เฉินฉางเซิงและพวกขณะน้ีก�าลังเดินไปบนก้านใบไม้

นักบวชผู้น้ันนิ่งเงียบ พูดจาน้อยค�า สนทนากับจินอว้ีลว่ีเป็น 

บางครั้งบางคราว มิได้สนใจเด็กหนุ่มทั้งสามคน

ก้อนอิฐส่องสะท้อนตามย่างก้าวของพวกเขาท�าให้ก้านของใบไม้

เปล่งแสง ราวกับมีพลังงานบางอย่างราดรดลงไป

สุดท้ายแล้วก้านของใบไม้ก็แปรเปลี่ยนเป็นสว่างไสวทั้งหมด  

ภายใต้การน�าของนักบวช เฉินฉางเซิงและพวกเดินมาถึงส่วนที่ลึกที่สุด

ของโถงต�าหนัก

หลังจากน้ันทั่วท้ังบริเวณก็มืดสนิท

ช่วงเวลาของความมืดสั้นอย่างย่ิง ถึงขนาดที่เฉินฉางเซิงรู้สึกว่า

เป็นเพียงแค่การกะพรบิตาครัง้หน่ึงเท่าน้ัน เพียงแค่หลบัตาแล้วลมืตาขึน้  

ค�่าคืนก็ผ่านพ้นไปแล้ว น่ีเป็นสิ่งท่ีทุกคนต่างล้วนเคยมีประสบการณ ์

ทั้งสิ้น ทว่าประสบการณ์ที่ภาพตรงหน้าอยู่ๆ ก็มืดมิดแต่ครู่เดียวพลัน

สว่างไสว แล้วมาปรากฏยังอีกโลกหนึ่งชนิดน้ีกลับมิใช่ทุกคนจะเคย

ประสบ
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มองเหน็ภาพเบือ้งหน้าเขาก็ถึงกับปากอ้าตาค้างเลก็น้อย ตกตะลงึ 

จนเอ่ยอะไรไม่ออก

เซวียนหยวนพ่ัวท่ียืนอยู่ข้างเขาท่าทางตกตะลึงใหญ่โตย่ิงกว่า

ในท้องฟ้าสีครามสะอาดมีเมฆล่องลอยนับไม่ถ้วน รูปร่างของ 

เมฆเหล่านั้นงดงามเป็นท่ีสุด เหมือนกับเมฆมงคลที่บรรยายอยู่ใน 

คัมภีร์เต๋า ระหว่างเมฆมีนกกระเรียนวิเศษบินฉวัดเฉวียน เสียงร้อง 

ของนกกระเรียนดังก้อง ท�าให้จิตใจคนฟังสดชื่นใสสะอาด เบื้องหน้า

พวกเขาปรากฏต�าหนักโอ่อ่าย่ิงใหญ่ 

ไกลออกไปยังมีต�าหนักที่มีลักษณะเหมือนกันอีกสิบกว่าหลัง

นี่เป็นโลกท่ีงดงาม ไม่ว่าจะเป็นเมฆมงคล กระเรียนวิเศษ ต�าหนัก 

สระหยก กระทั่งอากาศที่สะอาดสดชื่น ล้วนแต่เป็นสิ่งท่ีงดงาม งดงาม

จนถึงขนาดว่าคล้ายกับมิใช่ของจริง ทว่าร่างกายของพวกเขารู ้ว่า 

นี่เป็นความจริง

"อย่าท�าให้ส�านักขายหน้า รีบเดินตามไป" 

ถังซานสือลิ่วเอ่ยเสียงต�่าออกมา หลังจากน้ันเดินน�าไปข้างหน้า 

คล้ายกับว่าไม่รู้จักพวกเขา

เฉนิฉางเซงิตืน่จากภวงัค์ พบว่านักบวชผูน้ั้นกับจนิอว้ีลว่ีเดนิไปถึง 

ต�าหนักที่ยิ่งใหญ่โอ่อ่าหลังนั้น จึงตบไหล่ของเซวียนหยวนพั่ว พาเขา 

รีบเดินตามไป

เมื่อเดินทันถังซานสือลิ่ว เขาก็เอ่ยถาม "น่ีคืออะไร" 

ถังซานสือลิ่วตอบ "น่ีคือโลกใบเล็ก เจ้าคงจะเคยได้ยินมาบ้าง

แล้ว" 

เฉินฉางเซิงไม่ได้เอ่ยสิ่งใด เขาศึกษาคัมภีร์เต๋า เป็นธรรมดาท่ี 

จะรู้จักโลกใบเล็ก เพียงแต่วันน้ีได้มาถึงยังโลกใบเล็กจริงๆ ถึงพบว่า 
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เขายังตื้นเขินนัก

ตามต�านานเล่าขาน เมื่อคัมภีร์สวรรค์ร่วงหล่นมายังโลกมนุษย์ 

ท ้องฟ้ามีเพลิงเทพร่วงหล่นลงมาด้วย ท�าให้อากาศถูกตัดแบ่ง  

เกิดเป็นเศษเสี้ยวช่องว่างจ�านวนนับไม่ถ้วน เศษเสี้ยวช่องว่างเหล่านี้

กระจัดกระจายไปทั่วผืนพิภพ เศษเสี้ยวช่องว่างที่ไม่เสถียรหลังจาก

ปรากฏเพียงชั่วพริบตาก็สลายไป เศษเสี้ยวช่องว่างท่ีมั่นคงแข็งแรง

สามารถด�ารงอยู่ได้เป็นเวลายาวนาน

ตามกาลเวลาท่ีล่วงเลย ผ่านมาแล้วหลายต่อหลายปี เศษเสี้ยว

ช่องว่างของผืนพิภพย่ิงนานย่ิงน้อยลง เศษเสี้ยวช่องว่างที่หลงเหลืออยู่

ย่อมเป็นธรรมดาท่ีจะมั่นคงอย่างย่ิง สมดังหลักการที่ว่าใดๆ ในโลก 

ล้วนมีกาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

เมือ่เศษเสีย้วช่องว่างท่ีมัน่คงถูกมนษุย์เสาะหาจนพบ ผู้บ�าเพ็ญเพยีร 

ก็ใช้อ�านาจอภินิหารอันน่ากลัวเปิดมันออก แล้วใช้ค่ายกลอันเลิศล�้า

แทนประตู เช่นน้ีก็สามารถเชื่อมต่อเศษเสี้ยวช่องว่างกับโลกแห่ง 

ความจริงเข้าด้วยกัน โลกในเศษเสี้ยวช่องว่างกว้างใหญ่ไพศาล  

ใช้ประโยชน์ได้มากมายนับไม่ถ้วน นี่ก็คือโลกใบเล็ก

สกุลถังแห่งเว่ินสุ่ยก็มีโลกใบเล็ก ถึงแม้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็ 

เพียงพอให้สกุลถังกลายเป็นตระกูลท่ีมั่งค่ัง เหตุที่ถังซานสือลิ่วไม่ได ้

ตกตะลึงก็เป็นเพราะเมื่อเยาว์วัยท่านปู่มักจะพาเขาไปเล่นที่โลกใบเล็ก

แห่งน้ัน

"แม้แต่บุปผาหน่ึงดอกก็ยังมีโลกหล้าเป็นของตัวเอง..." 

เฉินฉางเซิงจ้องมองทิวทัศน์งดงามและส่ิงปลูกสร้างย่ิงใหญ่ท่ีอยู่

เบื้องหน้า รู้สึกทอดถอนใจ หลังจากน้ันไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงก้มหน้า

มองกระบี่สั้นท่ีเอว
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"ในบุปผาหน่ึงดอกมีอีกหนึ่งโลก ในใบไม้หนึ่งใบก็มีอีกหน่ึงโลก 

คือค�าอธิบายเท่าที่ตามองเห็น แต่ท่ีจริงแล้วไม่ถูกต้อง พวกเราใช่อยู่ใน

ดอกไม้ใบไม้จริงๆ เสียท่ีไหน ค�าเรียกดอกไม้ใบไม้ก็มาจากรูปลักษณ์

ศสัตราวเิศษทีบ่รรพบรุษุสร้างข้ึนเพ่ือเปิดประตูเข้าไปสู่เศษเส้ียวช่องว่าง"  

ถังซานสือลิ่วกล่าวต่อ "เศษเสี้ยวช่องว่างย่ิงกว้างใหญ่ย่ิงเสถียรมั่นคง 

การจะเปิดมันก็ย่ิงยาก ต้องการอภินิหารที่แท้จริงถึงจะสามารถสร้าง

ศัสตราวิเศษได้ส�าเร็จ เมื่อถึงก้าวนั้นพวกเราจึงจะกล่าวได้ว่านี่คือ 

โลกใบเล็กซึ่งมีนายของมันเอง" 

เฉินฉางเซิงครุ่นคิด ท่ีแท้ก็เป็นเช่นนี้ ส่วนเซวียนหยวนพ่ัวตั้งแต่

เยาว์วัยก็เติบโตอยู่ท่ีเผ่าของตนในป่าเขา จึงไม่มีความรู้ทางด้านน้ี 

สักกระผีก เมื่อได้ยินบทสนทนาของท้ังสองจึงไม่เข ้าใจอย่างย่ิง  

เกาศีรษะพลางเอ่ยถาม "ท่ีแห่งนี้กว้างใหญ่ เหตุใดถึงเรียกว่าโลก 

ใบเล็กเล่า" 

ถังซานสือลิ่วไม่ได้เอ่ยสิ่งใด เพราะแท้จริงแล้วเขาถูกโลกที่อยู ่

ตอนท่ี 109

พบกันอีกคร้ัง
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ตรงหน้าท�าให้สัน่คลอน เพียงแต่ไม่ได้แสดงออกมา หากเปรยีบเทยีบกับ 

โลกที่งดงามใบนี้ โลกใบเล็กของสกุลถังแห่งเว่ินสุ่ย แม้แต่กระท่อม 

ก็คงไม่อาจนับได้ เป็นสองสิ่งท่ีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เฉินฉางเซิงเอ่ยว่า "โลกใบเล็กย่ิงใหญ่เช่นนี้ ไม่รู้ว่าเป็นของใคร" 

ถังซานสือลิ่วจ้องมองเขาราวกับมองคนโง่เขลา "แน่นอนว่าเป็น

ของใต้เท้าสังฆราช" 

เฉินฉางเซิงตระหนักโดยพลัน ทอดสายตามองไปทั่วทั้งผืนพิภพ 

ผูท้ีเ่ก่งกาจสามารถและมอีภนิิหารจนสามารถครอบครองโลกใบเลก็นัน้

แทบจะนับน้ิวได้ อีกท้ังในเมื่อนี่เป็นต�าหนักหลีกง เช่นน้ันยังเป็นผู้ใด 

ได้อีก

"การจะเข้ามาในโลกใบเล็กได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจตจ�านงของ 

ผู้เป็นนายด้วย" ถังซานสือลิ่วจ้องมองนกกระเรียนวิเศษที่อยู่บนฟ้า  

ทอดถอนใจพลางกล่าว "องค์หญิงลั่วลั่วใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ี เช่นน้ันก็คง 

จะปลอดภัยเป็นอย่างย่ิง" 

ถ้าหากตอนนี้เผ่าปีศาจอยากลอบสังหารลั่วล่ัว ก่อนอ่ืนต้อง

สังหารใต้เท้าสังฆราชก่อนถึงจะสามารถเข้ามายังท่ีแห่งน้ีได้

นีเ่ป็นเรือ่งท่ีไม่สามารถเกิดขึน้ได้ ด้วยเหตน้ีุลัว่ลัว่จะต้องปลอดภยั

อย่างแน่นอน

เฉินฉางเซิงเข้าใจในท่ีสุด ลั่วลั่วใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ย่อมปลอดภัย 

ไร้กังวล ทว่าน่ีเป็นโลกของใต้เท้าสังฆราช นางจะสามารถออกมาจาก

เจตจ�านงของอีกฝ่ายได้หรือไม่ นึกๆ แล้วเขาไม่ค่อยสบายใจ รู้สึกว่า 

นี่ก็ไม่แตกต่างจากการถูกคุมขัง

ทว่าคดิไปถึงค�า่คนืเมือ่หลายเดอืนก่อนหน้านี ้เกิดเหตลุอบสงัหาร

ที่ส�านักศึกษาศาสนาหลวง เขาจึงมิได้เอ่ยสิ่งใด
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มาถึงยังต�าหนักท่ีย่ิงใหญ่โอ่อ่า ก้าวขึ้นไปยังขั้นบันได ย่ิงเดิน 

ก็ย่ิงสูง ย่ิงมองเห็นได้ไกลออกไป ทว่าแม้จะข้ึนมาถึงชั้นที่ย่ีสิบกว่าแล้ว

ก็ยังคงไม่อาจมองเห็นสุดขอบของโลกใบนี้ได้ เฉินฉางเซิงตกตะลึง  

ในใจครุ่นคิด ใต้เท้าสังฆราชสมแล้วที่เป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดของ

ผืนพิภพ

ยังมีอีกสิบกว่าต�าหนักอยู่ไกลออกไป มองเห็นได้เลือนราง

เฉนิฉางเซงิจ้องมองต�าหนักเหล่านัน้ รูส้กึสงสยัจงึเดนิไปยังข้างกาย 

จินอว้ีลว่ี เอ่ยเสียงเบาถามสองสามประโยคถึงได้รู้ว่าศาสนาหลวงมี

นกับวชท่ีมคีณุงามความดเีป็นทีป่ระจกัษ์มากมาย รวมถึงผู้แกร่งกล้าด้วย  

ล้วนแต่ฝึกบ�าเพ็ญเพียรอยู่ในโลกใบไม้ครามของใต้เท้าสังฆราชแห่งนี้

เขาเอ่ยสิง่ทีกั่งวลออกมา "เผ่าปีศาจหากคดิจะท�าอนัตรายองค์หญิง  

การท�าลายโลกใบนี้โดยตรงแท้ที่จริงแล้วท�ามิได้ แต่ถ้าหาก...นักบวช

ของศาสนาหลวงกับผูบ้�าเพ็ญเพียรท่ีอยู่ในนีเ้ป็นไส้ศกึของเผ่าปีศาจเล่า 

จะป้องกันอย่างไร" 

"ไส้ศึกเผ่าปีศาจมีหรือจะรอดพ้นสายตาของใต้เท้าสังฆราชไปได้ 

ถึงแม้จะเป็นเจ้าเสื้อคลุมด�าที่ชั่วช้าก็มิกล้า" นักบวชที่น�าทางผู้นั้นได้ยิน

ค�าถามของเฉินฉางเซิง กล่าวตอบเสียงต�่า

เฉินฉางเซิงจึงไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอีก

ครู ่ต่อมากลุ ่มคนก็ได้มาถึงชั้นบนสุดของต�าหนักแห่งนี้ ลาน 

กว้างใหญ่ราวกับผืนท่ีราบมีลานเล็กๆ แห่งหนึ่งปลูกต้นไผ่สีเขียวไว้ 

ต่างก�าแพง มองแล้วเขียวขจีท�าให้ผู้คนชื่นชอบย่ิงนัก

เมื่อรู้ว่าลั่วลั่วใช้ชีวิตอยู่ในสถานท่ีเช่นนี้ เฉินฉางเซิงก็สบายใจ 

ข้ึนมาเล็กน้อย

จินอวี้ลวี่ส่งเด็กหนุ่มทั้งสามที่หน้าประตูต�าหนัก มิได้เดินเข้าไป
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ข้างใน มองเฉินฉางเซิงพลางย้ิมน้อยๆ เอ่ยออกมา "ค�าพูดของนักบวช

ผู้น้ันคงยากที่จะสลัดความกังวลใจของเจ้าไปได้ทั้งหมด ข้าบอกเจ้า 

เช่นนี้แล้วกัน...ข้าไม่อาจเข้าไปในต�าหนักแห่งนี้ได้แม้แต่ก้าวเดียว  

ทีนี้เจ้ายังกังวลใจอีกหรือไม่" 

เฉินฉางเซิงรู้ว่าโลกใบเล็กมีกฎเกณฑ์อยู่ ถ้าหากมีคนที่มีพลัง

ปราณแท้เกินขีดก�าหนดเข้าไป เศษเสี้ยวช่องว่างจะปริแตก คนผู้นั้น 

จะสูญสลายกลายเป็นว่างเปล่า

แต่ชัดเจนย่ิงนักว่าต�าหนักแห่งน้ีอยู่ในโลกใบไม้ครามของใต้เท้า

สังฆราช

เพราะเหตุใดจินอว้ีลว่ีจึงเข้าไปไม่ได้

เช่นนีห้ากเผ่าปีศาจอยากจะลอบสงัหารลัว่ลัว่ไม่ย่ิงง่ายกว่าเดมิหรอื  

เพียงแค่ส่งทหารกล้าตายเข้าไปก็ได้แล้วมิใช่หรือ

จนิอว้ีลวีก่ล่าวว่า "บางโลกประตธูรณีสงูเกินไป บางโลกชายหลงัคา 

ต�่าเกินไป บางโลกประตูแคบเกินไป..." 

เฉินฉางเซิงเข้าใจในที่สุด "ช่องว่างไม่คงท่ี"

โลกใบเลก็บางโลก ถ้าหากผูบ้�าเพ็ญเพียรมพีลงัปราณแท้มากเกินไป  

เข้าไปแล้วก็จะดับสลาย น่ีก็คือชายหลังคาต�่าเกินไป

โลกใบเล็กบางโลก หากระดับข้ันการฝึกบ�าเพ็ญเพียรยังไม่ถึง 

ที่ก�าหนดไว้ ย่อมไม่อาจเข้าไปได้ นี่ก็คือธรณีสูงเกินไป

โลกใบเล็กบางโลก ถ้าหากระดับขั้นการฝึกบ�าเพ็ญเพียรเกิน 

ที่ก�าหนดไว้ ย่อมไม่อาจเข้าไปได้ นี่ก็คือประตูแคบเกินไป

โลกใบเล็กบางโลกก็มี 'ห้อง' จ�านวนมาก

นับแต่โบราณกาล เศษเสี้ยวช่องว่างหรือก็คือโลกใบเล็กเป็น 

สิ่งที่ยากจะคาดเดา ลี้ลับมหัศจรรย์ ซับซ้อนชั่วนิรันดร์
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โลกใบไม้ครามของใต้เท้าสังฆราชชัดเจนย่ิงนักว่าเป็นโลกที่

หลังคาต�่า เพียงแต่โลกน้ีกว้างใหญ่เกินไป แม้บอกว่าหลังคาต�่าก็ยัง

เพียงพอรับผู ้แกร่งกล้าดังเช่นจินอว้ีลว่ีได้ อีกประการก็เป็นเพราะ 

ก่อนหน้าน้ีที่ท่ีพวกเขาเดินผ่านมาล้วนแต่เป็นที่เปิดโล่ง

ลานแห่งน้ีต่างหากถึงจะเป็นห้องของโลกใบไม้ครามท่ีแท้จริง 

หลังคาของห้องต�่าอย่างย่ิง จินอว้ีลว่ีจึงไม่อาจเข้าไปได้

"คนที่อยู่ต�่ากว่าขั้นทะลวงอเวจีถึงจะสามารถเข้าไปได้" จินอวี้ลว่ี

กล่าวปิดท้าย

ถึงตอนน้ีเฉินฉางเซิงจึงวางใจลง เขาเป็นอาจารย์ของลั่วลั่ว เขา

เชื่อมั่นเป็นอย่างย่ิงว่าคนที่ต�่ากว่าขั้นทะลวงอเวจีไม่สามารถท�าอันใด

ต่อนางได้

พวกเฉนิฉางเซงิท้ังสามเดินเข้าไปในลาน ผ่านก�าแพงต้นไผ่สเีขยีว 

ยังไม่ทันให้หญิงรับใช้ยืนขึ้นท�าความเคารพก็มองเห็นลั่วลั่วแล้ว

ลั่วลั่วก�าลังนั่งอยู่ข้างหน้าต่าง มือถือพู่กันตั้งใจเขียนบางสิ่ง 

ลงบนกระดาษ บางคราย่นคิ้ว บางคราแทะด้ามพู่กัน ดูน่ารักอย่างย่ิง

มองมมุของกระดาษงอขึน้ตามลมพัด เฉนิฉางเซงิพบว่านางท�าตาม 

ที่ตนได้สั่งไว้ เขียนบันทึกการฝึกบ�าเพ็ญเพียร ส่วนกระดาษนั่นแรกเริ่ม

เดิมทีเป็นกระดาษที่เขาเจออยู่ในกล่องตรงส่วนลึกสุดในหอต�ารา 

กระดาษทุกแผ่นล้วนแต่มีตราประทับของส�านักศึกษาศาสนาหลวง

มองเห็นภาพนี้ จิตใจของเขาพลันอบอุ่น

ลัว่ลัว่ก�าลงัจะส่งด้ามพู่กันเข้าปาก อยู่ๆ ก็รบัรูไ้ด้ถึงอะไรบางอย่าง 

จึงหันไปมอง พู่กันยังหยุดค้างอยู่ท่ีริมฝีปาก

"อ๊ะ!" 

นางร้องออกมา โยนพู่กันท้ิง ถลันไปยังทิศทางของเฉินฉางเซิง 
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กระโปรงสีขาวลากเงาวูบไหว รวดเร็วดุจอสนีบาต กลางอากาศก่อเกิด

เสียงโครมคราม พละก�าลังท�าให้ผู้คนตื่นตกใจ! 

ถังซานสอืลิว่รูส้กึตวั รบีผลกัเซวียนหยวนพ่ัวด้วยความเร็วฉบัพลนั 

ทิ้งให้เฉินฉางเซิงยืนอยู่ตรงนั้นเพียงล�าพัง

เพียงพริบตาลั่วลั่วก็กระโจนออกจากข้างหน้าต่างมายังด้านหน้า

ของเฉินฉางเซิง ตอนน้ีเองนางเพ่ิงจะคิดได้ว่าถ้าหากไม่ลดความเร็วลง 

อาจารย์คงจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกกอดจนตาย ใบหน้า 

เรียวเล็กพลันเปลี่ยนเป็นขาวซีด

"อ๊ะ!" 

เสียงอุทานดังขึ้นอีกครั้ง 

เท้าของเดก็สาวกระทืบลงบนพ้ืน ได้ยินเสยีงปริแตกดงัข้ึน บนพ้ืนผิว 

แข็งแกร่งปรากฏรอยแตกประหนึ่งใยแมงมุม พละก�าลังที่น่าหวาดกลัว

แพร่กระจายไปยังบริเวณรอบๆ ทั่วท้ังต�าหนักส่ันสะเทือน ฝุ่นละออง 

ฟุ้งข้ึน! 

ในความมืดคล้ายกับว่าได้ยินเสียงของนักบวชด้านนอกถามขึ้น

ด้วยความหวาดกลัว

หลังจากน้ันทั่วบริเวณพลันเงียบเชียบ

ฝุ่นละอองค่อยๆ ร่วงหล่นลง ภาพในต�าหนักกลับมากระจ่างชัด

ดังเดิม มีเพียงแค่ก�าแพงต้นไผ่สีเขียวท่ีสกปรกเล็กน้อย

เฉินฉางเซิงกับลั่วลั่วยืนอยู่ต่อหน้ากัน

วันนี้นางสวมหมวกไม่มีขอบ ผมถักเปียอย่างบรรจง ก่อนหน้านี้

เป็นเพราะว่ิงเร็ว เส้นผมสีด�าขลับท่ีถูกกดทับอยู่ข้างใต้หมวกจึงหลุดลุ่ย

เล็กน้อย ดูคล้ายกับหญ้าป่าก็มิปาน และเหตุเพราะพลังปราณแท้

รุนแรงเกินไป ใบหน้าเรียวเล็กจึงแดงก�่า ย่ิงดูน่ารักเป็นพิเศษ
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เวลาผ่านไปครู่ใหญ่

"คารวะอาจารย์" 

นางคารวะอาจารย์ตามหลักธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีจังหวะไหน 

ที่ผิดเพ้ียนแม้แต่น้อย

นางยังคงเป็นเด็กสาวเยาว์วัยดุจเดียวกับตอนอยู่ที่ส�านักศึกษา

ศาสนาหลวง

เฉินฉางเซิงย่ืนมือไปขย้ีผมนาง

ลั่วลั่วหัวเราะออกมาสองครา เขย่งเท้าขึ้น ให้ศีรษะของนาง 

อยู่ใต้ฝ่ามือของเขาถนัดๆ

จากน้ันเฉินฉางเซิงย่ืนมือไปเช็ดฝุ่นที่เกาะตามใบหน้าของนาง

ลั่วลั่วหัวเราะฮ่าๆ เสียงดัง โถมตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเขา 

ใบหน้าเรียวเล็กถูไปมากับอก เพียงชั่วครู่ก็สะอาดสะอ้าน

เซวียนหยวนพ่ัวเคยชินกับภาพนี้ แต่ต่อให้ยังไม่เคยชินก็รู ้ว่า 

ควรนิ่งเงียบต่อไป

ถังซานสือลิ่วไม่เคยเห็น ปากจึงอ้ากว้างมากๆ 

เขาเลือ่มใสเฉนิฉางเซงิมากขึน้กว่าเดมิ ความเลือ่มใสดังกระแสน�า้ 

ข้ึนสูง ดังแม่น�้าสายยาวที่เชี่ยวกราก

หลังจากนั้นเขาก็กังวลแทนเฉินฉางเซิงว่าภายภาคหน้าจะเป็น

อย่างไร

ด้านนอกประตู สีหน้าของนางข้าหลวงหลี่ไม่น่ามองนัก

ทันทีท่ีลั่วลั่วกระโจนเข้าไปในอ้อมกอดของเฉินฉางเซิง มือท่ี 

เกาะขอบประตูของนางก็สั่นเทา

จินอว้ีลว่ีเพียงแค่ย้ิม ไม่เอ่ยสิ่งใด

นางข้าหลวงหลี่เดินไปยังข้างก�าแพง ส่งสัญญาณให้เขาเดิน 
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ตามไป

จินอว้ีลว่ีมองประตูต�าหนักแวบหนึ่ง เห็นรอยน้ิวมือที่ชัดเจน 

อย่างย่ิงบนน้ัน

ที่นี่เป็นโลกใบไม้ครามของใต้เท้าสังฆราช สิ่งที่ใช้สร้างต�าหนัก

แขง็แกร่งและแปลกประหลาด คาดไม่ถึงว่านางจะสามารถท้ิงรอยน้ิวมอื 

ได้เด่นชัดเช่นน้ี พิสูจน์ได้ว่าอารมณ์ของนางใกล้ปะทุออกมาแล้ว

"ไม่ง่ายเลยท่ีจะพาองค์หญิงออกห่างจากข้างกายเขา ท�าไม 

เจ้าถึงพาพวกเขามาเล่า" นางข้าหลวงหลี่จ้องมองเขา กล่าวด้วย 

ความกังวล "ไม่สามารถให้เป็นเช่นน้ีได้จริงๆ" 

จินอว้ีลว่ีย้ิมออกมา "มิเป็นไร ล้วนแต่เป็นเด็กดีท้ังนั้น" 

ที่น่ีเป็นส่วนบนสุดของต�าหนัก อยู่สูงถึงชั้นเมฆ

ด้านในสุดของลานกว้างเป็นที่พักของลั่วลั่ว ข้างประตูมีกระถาง

ต้นอ่อนปลูกอยู่ มองไม่ออกว่าเป็นต้นไม้ชนิดไหน นอกหน้าต่าง 

มีก้อนเมฆล่องลอยไปตามลม

ลั่วลั่วน่ังอยู่ริมหน้าต่าง จ้องมองกระดาษที่อยู่ตรงหน้า น�้าหมึก

แห้งแล้ว ทว่าชัดเจนว่ารอยหมึกยังใหม่อยู่ คงจะเขียนต่อเน่ืองมาจาก

เมื่อคืน ยามน้ีนางก�าลังคิดว่าอาจารย์ดีต่อตนย่ิง ไม่นานจึงเหม่อลอย 

แม้แต่บนกระดาษเขียนว่าอะไรก็ไม่ได้มองให้ละเอียด

"ตั้งใจหน่อย" 

เฉนิฉางเซงิยังคงเหมอืนกับทีผ่่านมา เขากับลัว่ลัว่อายุใกล้เคยีงกัน  

ยังเป็นเด็กหนุ่ม เป็นธรรมดาที่จะมิได้มีท่าทางดังเช่นผู้อาวุโสท่ีให ้

ความส�าคัญต่อเกียรติสูงส่งของผู ้เป็นอาจารย์ แต่หากเป็นเรื่อง 

การฝึกบ�าเพ็ญเพียร เขาแต่ไหนแต่ไรเอาจริงเอาจังมาตลอดจนถึง 
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ขนาดที่ว่าบางทีก็เข้มงวดอย่างย่ิง

หลงัจากงานชมุนมุไม้เลือ้ยคนืน้ัน น่ีเป็นครัง้แรกท่ีทัง้สองได้เจอกัน

ตอนนี้เขารู้แล้วว่าลั่วลั่วเป็นธิดาเพียงคนเดียวของจักรพรรดิขาว 

ทว่าเขาก็ยังปฏิบัติต่อนางดังเช่นก่อนหน้า

ลั่วลั่วชื่นชอบอาจารย์ที่เป็นเช่นนี้ เปล่งเสียงอืมออกมา ตั้งใจอ่าน

ต่อไป

ไม่รู ้ว ่าเวลาผ่านไปนานเท่าใด นางเขียนตัวหนังสือท่ีอยู่บน

กระดาษจบแล้ว แหงนหน้าข้ึนมองเฉินฉางเซิง เตรียมฟังค�าสอน 

ของเขา

"อยู่ในหอต�ารา ข้าค้นพบตัวอย่างความล้มเหลวของผู้แกร่งกล้า

ที่ต้องการผ่านข้ันทะลวงอเวจีจ�านวนสี่ร้อยกว่าตัวอย่าง ในจ�านวนนั้น

มีสามร้อยสามสิบสองคนท่ีเสียชีวิต ที่ เหลือก็คลุ ้มคลั่ง สุดท้าย 

ฆ่าตวัตาย บางคนก็พิการถึงขัน้เป็นอัมพาต ยังทุกข์ทรมานมากกว่าตาย

เสียอีก ความเสี่ยงมีมากเหลือเกิน ข้าไร้หนทางท่ีจะช่วยอะไรพวกเจ้า 

ท�าได้เพียงน�าประสบการณ์ของเหล่าผู ้อาวุโสมาสรุปอีกคราหนึ่ง  

พวกเราอาจไม่รู้ว่าท�าอย่างไรถึงจะทะลวงด่านได้ส�าเร็จ แต่อย่างน้อย

ต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เหล่าผู้อาวุโสเคยประสบมา ข้าได้สรุป

สาเหตขุองการล้มเหลวทัง้หมด แบ่งได้เป็นสามกลุม่ เก้าสบิเจด็อย่าง..." 

เฉนิฉางเซงิเดนิไปยังข้างกายนาง ชีไ้ปยังตวัอกัษรทีอ่ยู่บนกระดาษ 

เหล่านั้น อธิบายอย่างต้ังใจ ลั่วลั่วต้ังอกต้ังใจฟัง บางครั้งบางครา 

พยักหน้า แสงท้องฟ้าอ่อนละมุน เมฆสีขาวล่องลอยอยู่นอกหน้าต่าง 

ใบไผ่สเีขยีวด้านนอกประตกูวดัแกว่ง ราวกับว่าได้กลบัไปยังส�านกัศกึษา 

ศาสนาหลวง
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