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ค�ำน�ำ

ถ้าเราเป็นผู้คุมสอบในรอบต่างๆ ของการสอบใหญ่ เราคงจะเหนื่อยล้า

กับการตกตะลึง เฉินฉางเซิงท�าให้คนตกตะลึงบ่อยเกินไปแล้ว! แต่เชื่อเถอะว่า

มันยังไม่หมดแค่นี้ การสอบใหญ่มาถึงช่วงที่เข้มข้นที่สุดแล้ว ขอไม่บอกว่า

พระเอกของเราจะคว้าอันดับหนึ่งของข้ันแรกไปได้ดังใจหวังไหม บอกแค่ว่า

เขาได้เข้าไปในสุสานเทียนซูแน่ๆ ล่ะ

สุสานเทียนซู ชื่อนี้มีปรากฏตั้งแต่เล่มแรก ท่ีน่ีคือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของ

เหล่าผู้บ�าเพ็ญเพียรทุกคน เพราะคัมภีร์สวรรค์ถูกเก็บรักษาอยู่ในนี้ แล้วอะไร

คือคัมภีร์สวรรค์ เข้าไปในสุสานเทียนซูแล้วได้รับอะไร มันดียังไงใครๆ ถึง 

อยากจะเข้าไปกันนัก ถ้าอยากรู ้ก็ตามเฉินฉางเซิงและคนอื่นๆ ไปดูกัน 

ในเล่มน้ีได้เลย!

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



ผู้แกร่งกล้าบนโลกนี้แบ่งเป็นสองประเภท 
ประเภทแรกคือเปลี่ยนโชคชะตาผู้อื่น

เพ่ือให้โชคชะตาของตัวเองสมบูรณ์แบบ 
ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่สนใจโชคชะตาอย่างสิ้นเชิง
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เวลาเช่นนี้ยังคงมีแก่ใจคิดถึงรองเท้าท่ีถอดท้ิงไว้ ย่ิงเป็นการ

อธิบายว่าเฉินฉางเซิงเป็นผู้ชนะ

หลงัจากนี้จวงฮ่วนอวี่มิได้ปรากฏตัว คนที่ออกมาจากหอสีเ่ฉินคอื

นักบวชของต�าหนักหลีกง ประกาศผลการต่อสู้สนามนี้

ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของพวกผู้เข้าสอบ เฉินฉางเซิงในมือ

ถือรองเท้า สองเท้าเปลือยเปล่า ค่อยๆ ก้าวเดินลงบันไดหินอย่าง 

เชื่องช้า

ถังซานสือลิ่วว่ิงมาอยู่ข้างๆ เขา มือหน่ึงช่วยพยุง อีกมือย่ืนไป

รับรองเท้าใหม่เอ่ียมจากอีกฝ่ายมาถือแทน

"เกรงใจแล้ว" เฉินฉางเซิงเอ่ยว่าเกรงใจ แต่มิได้ปฏิเสธการ 

ช่วยเหลือจากถังซานสือลิ่ว เพราะเขาได้รับบาดเจ็บไม่เบา ถึงแม ้

อยู่ในหอสี่เฉินได้รับการรักษาจากแสงศักดิ์สิทธ์ิแล้ว แต่ก็ยังคงอ่อนล้า

ถังซานสือลิ่วเอ่ยอย่างหดหู่ใจ แต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วย 

ความยินดี "จากวันนี้เป็นต้นไปข้าก็คงจะมีคุณสมบัติเพียงถือรองเท้า

ตอนท่ี 166

เช่นน้ีก็ ได้รึ
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ให้เจ้า ข้าย่อมต้องรีบประจบเจ้าอยู่แล้ว"

เซวียนหยวนพ่ัวกับลั่วลั่วก็รีบมาต้อนรับเช่นกัน

อีกด้านหนึ่งในหอสี่เฉิน

จวงฮ่วนอว่ีนอนอยู่บนแคร่ ไหล่ขวาลู่ลง โลหิตท่วมครึ่งแขน 

ดวงตาปิดแน่น ริมฝีปากท่ีเป็นสีขาวซีดสั่นน้อยๆ ก�าหมัดแน่น

ในห้องชัน้สองสงบเงยีบอย่างย่ิง พวกผูย่ิ้งใหญ่ไม่รูว่้าควรประเมนิ

การต่อสู้สนามนี้อย่างไร

การประลองต่อสู ้ในการสอบใหญ่ผ่านไปแล้วหลายสนาม  

เฉินฉางเซิงกับจวงฮ่วนอวี่มิใช่ผู ้ท่ีแข็งแกร่งที่สุด ระหว่างพวกเขาก็ 

มิใช่การต่อสู้ที่ดุเดือดท่ีสุด ที่ดุเดือดท่ีสุดคือการต่อสู้ระหว่างเจ๋อซิ่ว 

กับกวนเฟยไป๋ ส่วนท่ีตระการตาที่สุดคือการต่อสู้ระหว่างชีเจียนกับ 

เหลียงปั้นหูแห่งหอกระบี่เขาหลีซาน

ทว่าการต่อสู ้สนามนี้พลิกกลับไปกลับมา ใครก็คิดไม่ถึงว่า 

เฉนิฉางเซงิจะเริม่ทะลวงสูข้ั่นถอดจติใหม่อกีครัง้ขณะอยู่ในสนามประลอง  

เอาชนะจวงฮ่วนอว่ีที่แข็งแกร่ง กลายเป็นการต่อสู้ท่ีน่าจดจ�า

ด้านนอกหอสีเ่ฉนิ สายตาของทกุคนต่างทอดมองไปยงัข้างชายป่า 

ไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดเฉินฉางเซิงถึงชนะ ก่อเกิดการคาดเดา

มากมาย ย่ิงเพ่ิมความตกตะลึง

จวงฮ่วนอว่ีเป็นความภาคภูมิใจของส�านักเทียนเต้า เป็นผู ้ที่

แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาส�านักในจิงตู ทว่าแม้แต่เขาก็ไร้หนทาง 

จะยับย้ังย่างก้าวของเฉินฉางเซิงได้ หรือว่าเรื่องท่ีหัวหน้าปกครอง 

ส�านักการศึกษาประกาศในต�าหนักหลีกงวันน้ันจะกลายเป็นจริง  

เฉินฉางเซิงจะเอาอันดับท่ีหน่ึงของการสอบใหญ่ได้จริงๆ

ข้างล�าน�า้ท่ีไหลรนิ ศิษย์หอกระบีเ่ขาหลซีานนิง่เงยีบเป็นเวลานาน
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กวนเฟยไป๋จ้องมองเฉินฉางเซิงที่ถูกลั่วลั่วประคองไปนั่งพิงอยู่ 

ใต้ต้นหยาง เอ่ยด้วยความรู้สึกซับซ้อน "ชื่อเสียงของเขาท่ีแท้ก็เป็น 

ของจริง"

"ในด้านการฝึกบ�าเพ็ญเพียรและการต่อสู้ เฉินฉางเซิงหาได้ 

มีชื่อเสียง ย่ิงมิใช่คนที่มีโชค ด้วยเหตุน้ีถึงยอดเย่ียม"

โก่วหานสือจ้องมองเฉินฉางเซิงท่ีหลับตาพิงต้นหยาง น่ิงเงียบ

ครุ่นคิด จากเด็กหนุ่มท่ีฝึกบ�าเพ็ญเพียรไม่ได้และต่อสู้ไม่เป็น ใช้เวลา

เพียงแค่ไม่ก่ีเดือนก็สามารถพัฒนาถึงระดับน้ี เขาต้องทุ่มเทเวลาและ

จิตใจมากมายเพียงใด ถึงขั้นท่ีเรียกว่ายอมแผดเผาชีวิตตน เพียงแค ่

ให้ได้มาซึ่งอันดับท่ีหน่ึงของการสอบใหญ่ ท�าเช่นน้ีคุ้มค่าแล้วหรือ

ความเงียบสงบด้านนอกหอสี่เฉินถูกเสียงไอจากข้างชายป่า

ท�าลายลง

เฉินฉางเซิงพิงต ้นหยาง ไอออกมาต่อเน่ือง คล ้ายกับว ่า 

ทุกข์ทรมานอย่างย่ิง ทุกครั้งเมื่อไอแผลที่หน้าอกจะปริแตกออก โลหิต

ไหลซึมออกมา

เฉินฉางเซิงใช้การเมินเฉยต่อความตายมาเอาชนะจวงฮ่วนอว่ี 

ทุ่มเทสิ่งแลกเปลี่ยนอันย่ิงใหญ่ เขารู้ดีย่ิงนักว่าก่อนที่การสอบใหญ ่

จะสิ้นสุดลง อาการบาดเจ็บของเขาจะไม่มีทางฟื้นคืน 

ลั่วลั่วพันแผลให้เขาอย่างวุ ่นวาย ถังซานสือลิ่วค ้นหายา 

ในสัมภาระตามค�าบอกของเขา เซวียนหยวนพ่ัวยกน�้าสะอาดมา 

ถ้วยใหญ่พอดีกับที่ถังซานสือลิ่วเจอยาที่ต้องการ

เฉินฉางเซิงดื่มน�้าสะอาดแล้วกลืนยาเข้าไป จากนั้นหลับตา 

ด้วยความเหน่ือยล้า ก�าหนดลมหายใจ

ลั่วลั่วเห็นใบหน้าขาวซีดของเขา นางอยากจะเอ่ยอะไรบางอย่าง 
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แต่สุดท้ายกลับมิได้เอ่ยอะไรออกมา

ตามอาการบาดเจ็บและสภาพของเฉินฉางเซิง ไม่ต้องเอ่ยว่า 

หลังจากน้ียังจะต้องพบกับโก่วหานสือ แม้เป็นเพียงผู้เข้าสอบจาก 

ส�านักเล็กๆ ก็เอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายท้ังสิ้น

แต่นางไร้หนทางจะพูดเกลี้ยกล่อมไม่ให้เขาต่อสู้

ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพ่ัวก็เอ่ยสิ่งใดไม่ออกเช่นกัน

กระทั่งก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในหอสี่เฉิน นักบวชต�าหนักหลีกงเห็น

อาการบาดเจ็บท่ีอยู่บนร่างกายเขาก็ทนไม่ได้ ปรารถนาจะให้เขา 

ถอนตัวจากการแข่งขัน

ทนไม่ได้ในท่ีน้ีก็คือทนไม่ได้ท่ีจะเห็นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ในการต่อสู้ครั้งต่อไป และก็ทนไม่ได้ที่เห็นเขามาได้ไกลถึงขนาดน้ี  

แต่กลับจะต้องหยุดการต่อสู้ลง

แน่นอนว่าเฉินฉางเซิงจะไม่หยุดการต่อสู ้  เช ่นเดียวกับท่ี 

การสอบใหญ่ก็คงไม่หยุดพักเพียงเพราะอาการบาดเจ็บของเขา

ทุกสิ่งยังคงด�าเนินต่อไป โก่วหานสือเข้าไปในหอสี่เฉิน ก็เหมือน

หลายสนามก่อนหน้าน้ี เขาเอาชนะศิษย์สตรีจากยอดเขาเซิ่งหน่ีว์ผู้นั้น

ได้อย่างราบรื่นประหนึ่งสายฝนฤดูวสันต์ที่ท�าให้สรรพสิ่งชุ่มฉ�่า 

สิ่งที่ท�าให้คนของส�านกัศึกษาศาสนาหลวงรู้สึกไม่สงบก็คือคู่ต่อสู้

ของโก่วหานสือยังคงไม่ได้รับบาดเจ็บ

สามารถควบคมุการต่อสูไ้ด้อย่างสมบรูณ์แบบแทนความหมายว่า 

มพีลงัการต่อสูท่ี้สงูล�า้ หลงัจากเทียนไห่เซิง่เสว่ียถอนตวัจากการแข่งขนั 

ความห่างชั้นระหว่างโก่วหานสือกับผู้เข้าสอบคนอื่นท�าให้ผู้คนต่างรู้สึก

ส้ินหวังย่ิงนัก

ส�านักศกึษาศาสนาหลวงจงึท�าได้เพียงน�าความคาดหวังฝากไว้กับ 
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เจ๋อซิ่ว

เด็กหนุ่มเผ่าหมาป่าอยู่อันดับสามในท�าเนียบชิงอว๋ิน ตามการ 

จับสลาก ถ้าเอาชนะคู่ต่อสู้รอบนี้ได้เขาก็จะได้พบกับโก่วหานสือ

เวลานี้ในบรรดาผู้เข้าสอบท่ียังเหลือก็มีเพียงแค่เขากับลั่วลั่วที่

สามารถคุกคามโก่วหานสือได้ ลั่วลั่วไม่มีโอกาสพบกับโก่วหานสือ  

เขาจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งเดียว

คู่ต่อสู้รอบนี้ของเจ๋อซิ่วเป็นนายกองรุ่นเยาว์ของส�านักไจซิง

เขาไม่ได้เดินตรงไปที่หอสี่เฉิน แต่เดินไปยังชายป่า

พวกผู้เข้าสอบท่ีมองเห็นฉากน้ีก็คิดโยงไปถึงตอนที่ถังซานสือลิ่ว

เดินไปหาเจ๋อซิ่วก่อนหน้านี้ อดไม่ได้ที่จะแปลกใจ 

เจ๋อซิว่เดนิไปยังข้างชายป่า ใบหน้าไร้ความรู้สกึ มองถังซานสือล่ิว 

พร้อมเอ่ยว่า "เงิน"

ได้ยินค�าน้ี ท่าทางของลัว่ลัว่กบัเซวียนหยวนพ่ัวเปลีย่นไปเลก็น้อย 

เพ่ิงจะเชื่อว่าท่ีถังซานสือลิ่วพูดเป็นเรื่องจริง

แม้แต่เฉินฉางเซิงยังเบิกตากว้าง

เด็กหนุ่มเผ่าหมาป่าท่ีขึ้นชื่อเรื่องความโดดเดี่ยวและเลือดเย็นผู้นี้

คิดไม่ถึงว่าจะต้องการเงินแทบตายอยู่แล้ว

ถังซานสือลิ่วเอ่ยเสียงต�่าด้วยความโมโห "คู่ต่อสู้เช่นนี้เจ้ายังจะ

เอาเงินอีกหรือ"

เจ๋อซิ่วยังคงใบหน้าไร้ความรู้สึก จ้องมองด้วยสายตาเฉ่ือยชา 

"เพราะเหตุใดจะเอาไม่ได้"

"เจ้าเอาชนะได้แน่ๆ มิใช่หรือไร" ถังซานสือลิ่วโมโห "ถ้าข้าไม่ให้

เงินเจ้า เจ้าจะเอาชนะเจ้าคนผู้นั้นไม่ได้หรือ"

เจ๋อซิว่ครุน่คดิก่อนตอบ "แต่เจ้าต้องการให้ข้าต่อสูกั้บโก่วหานสอื"
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"สนามหน้าพวกเราค่อยคุยเรื่องราคากัน"

เจ๋อซิ่วส่ายศีรษะ "ต้องการให้ต่อสู ้กับโก่วหานสือ ข้าจะต้อง

เอาชนะสนามนี้ก่อน ดังนั้นสนามน้ีเจ้าจะต้องเอาเงินให้ข้า"

ถังซานสือลิ่วมองเขาเหมือนกับมองตัวประหลาด ครั้นพบว่า 

เขาไม่เปลี่ยนความตั้งใจแน่ๆ จึงท�าได้เพียงยอมแพ้ ล้วงตั๋วเงิน 

ในแขนเสื้อย่ืนส่งให้

เจ๋อซิ่วมองตั๋วเงิน ตัวเลขบนน้ันท�าให้เขาพึงพอใจย่ิงนัก เขา 

พยักหน้า "ข้าจะต่อสู้ให้ดีๆ เลย"

เมื่อเอ่ยประโยคนี้จบเขาก็เดินออกมาจากข้างชายป่า ตรงไปท่ี 

หอสี่เฉิน

ลั่วลั่วเบิกตากว้างจ้องมองถังซานสือลิ่ว "เช่นนี้ก็ได้รึ"

เซวียนหยวนพ่ัวจ้องมองภาพด้านหลังท่ีโดดเดี่ยวของเจ๋อซิ่ว  

ถอนหายใจออกมา "เช่นนี้ก็ได้รึ"
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มีคนเห็นถังซานสือลิ่วย่ืนกระดาษแผ่นหนึ่งให้เจ๋อซิ่ว แต่ไม่มีใคร

คิดโยงได้ว่านั่นคือต๋ัวเงิน ภาพลักษณ์ท่ีเด็กหนุ่มเผ่าหมาป่ามีต่อผู้คน

บนโลกไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับเงินทองพรรค์น้ี เหมือนกับลั่วลั่วและ 

เซวียนหยวนพ่ัวท่ีถึงแม้จะเห็นกับตาตนเองก็ยังยากที่จะเชื่อ

เจ๋อซิ่วเดินเข้าไปในหอสี่เฉิน 

เจ๋อซิ่วเดินออกมาจากหอสี่เฉิน 

คู่ต่อสู้ของเขามิได้เดินออกมาด้วย ก็เหมือนกับโก่วหานสือ เขา 

ได้รับชัยชนะในสนามนี้อย่างมิมีอะไรให้โต้แย้ง แต่นอกจากผลลัพธ์ 

ท่ีเหมือนกันแล้ว ขั้นตอนการต่อสู้ของเขามีมากกว่าของโก่วหานสือ 

เพราะคู่ต่อสู้ของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกส่งตัวออกไปจากต�าหนัก

เสวียกง

สายตาของผู้เข้าสอบเคลื่อนลงบันไดตามเขา เคลื่อนต่อไปยัง 

กลุ่มคนไม่ก่ีคนท่ีอยู่ข้างชายป่า

ถังซานสือลิ่วเอ่ยอย่างจนใจเล็กน้อย "เจ้าใช้ฐานะศิษย์ของ 

ตอนท่ี 167

สองสนามที่ยาวนาน
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ส�านักไจซิงในการสมัครสอบ คนผู้นั้นนับว่าเป็นศิษย์ส�านักเดียวกับเจ้า 

เหตุใดถึงลงมือหนักเช่นน้ี"

เจ๋อซิ่วน่ิงเงียบชั่วครู่ คล้ายกับไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเขาถึงต้อง

ใส่ใจเรื่องพรรค์นี้ "ข้าบอกไว้แล้วว่าจะต่อสู้ให้ดี"

ตั๋วเงินของถังซานสือลิ่วท�าให้เขาพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้จึงได้ให้

สัญญาว่าจะต่อสู้ให้ดี สิ่งท่ีเด็กหนุ่มเผ่าหมาป่าเรียกว่าต่อสู้ให้ดีก็คือ 

ใช้พลังท้ังหมดในการต่อสู้ 

"แล้วน่ีเจ้ามาท�าอะไรอยู่ตรงน้ี"

สายตาของพวกผู ้ เข ้าสอบมารวมกันอยู ่ข้างชายป่า ท�าให ้

ถังซานสือลิ่วรู้สึกว่าได้รับแรงกดดัน เขาไม่อยากให้ข้อตกลงระหว่าง

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงกับเจ๋อซิ่วถูกคนล่วงรู ้ น่ีมิได้เก่ียวข้องกับ

เกียรติยศชื่อเสียงอะไร แต่เป็นเพราะเขาต้องการรักษาความลับท่ีว่า

เจ๋อซิ่วเป็นคนที่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน 

ตอนน้ีเจ๋อซิว่ก็เท่ากบัเป็นทหารรบัจ้างของส�านกัศกึษาศาสนาหลวง  

ทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งเช่นนี้แน่นอนว่าไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้ย่อมเป็นการดี

ที่สุด

"เจรจาเรื่องราคา" เจ๋อซิ่วเอ่ยออกมา

ถังซานสือลิ่วรู้ว่าเขาหมายถึงสนามต่อไป

ไม่มีสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เจ๋อซิ่วจะได้พบกับโก่วหานสือ

ลั่วลั่วกับเซวียนหยวนพ่ัวก้มหน้ามองกิ่งไม้บนพ้ืนดินเพ่ือปกปิด

สีหน้ากระอักกระอ่วนของตน

เฉนิฉางเซงิมไิด้เป็นเช่นน้ัน เพราะนีเ่ป็นเรือ่งของเขา หากหลงัจาก

เรื่องนี้ผ่านพ้นไปแล้วจะถูกผู้คนหัวเราะเยาะ เขาก็คิดว่าคนท่ีสมควร 

ถูกหัวเราะเยาะควรจะเป็นตน มิใช่ถังซานสือลิ่ว
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"สิ่งที่เจ้าต้องการข้าไม่อาจรับรองว่า...ข้ามี แต่ข้าจะพยายาม 

สุดความสามารถเพ่ือตอบแทนเจ้า" เฉินฉางเซิงมองเจ๋อซิ่วพลางเอ่ย

ออกมา

เจ๋อซิ่วจ้องดวงตาเขาเขม็ง กล่าวด้วยท่าทางนิ่งเฉย "เจ้าจะต้องมี

แน่ๆ"

"หากว่ามี ข้าก็มอบให้แก่เจ้า"

เจ๋อซิ่วน่ิงเงียบเป็นเวลานานก่อนเอ่ยว่า "ได้"

จากน้ันเขามองไปยังถังซานสือลิ่ว นิ่งเงียบเป็นเวลานานเช่นกัน

ก่อนเอ่ย "สามเท่าได้หรือไม่"

ถังซานสอืลิว่ตะลงึงนั หลงัจากน้ันถึงรูส้กึตวั สะกดกลัน้ความยินดี 

เอ่ยออกมาอย่างพยายามให้สงบน่ิงท่ีสุด "ไม่มีปัญหา"

เจ๋อซิ่วพยักหน้าอีกครา แล้วจึงหันกายจากไป

"มองแล้วเจ้าเด็กคนน้ีคงจะท�าเป็นแค่สังหารคน เจรจาต่อรอง

ราคาไม่เป็น"

ถังซานสอืลิว่มองภาพด้านหลงัของเขา เอ่ยออกมาอย่างปล่อยวาง

ต่อสู้กับโก่วหานสือมีราคามากกว่าต่อสู้กับผู้เข้าสอบส�านักไจซิง

คนนั้นเพียงแค่สามเท่า ราคาท่ีเจ๋อซิ่วเรียกมาท�าให้เขารู ้สึกเหนือ 

ความคาดหมาย

จากนัน้เขาคดิถึงเรือ่งหนึง่ได้ หันกลบัไปมองเฉนิฉางเซงิ คิว้ขมวด

เข้าหากัน "เจ้ารู้หรือว่าเขาต้องการสิ่งใด"

ชดัเจนอย่างย่ิงว่าเด็กหนุม่เผ่าหมาป่าขาดแคลนเงนิ แต่อกีเหตผุล 

ส�าคญัทีเ่ขายินยอมช่วยเหลอืส�านกัศกึษาศาสนาหลวงก็คอืเขาต้องการ

บางสิ่งบางอย่างจากเฉินฉางเซิง

เฉินฉางเซิงจ้องมองลั่วลั่ว "ข้าเดาได้รางๆ ว่าเขาต้องการส่ิงใด 
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เพียงแต่ไม่มั่นใจว่าจะช่วยเขาได้หรือไม่"

การต่อสูข้องผูแ้ขง็แกร่งแปดคนสดุท้าย ลัว่ลัว่พบกับจงฮุย่บณัฑิต

จากส�านักไหวย่วน

เด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ คู่ควรกับอันดับเก้าของท�าเนียบชิงอวิ๋น  

ในหอสี่เฉินจงฮุ่ยแสดงพลังปราณแท้อันแข็งแกร่งที่ฝึกฝนกับสุดยอด

เพลงกระบี่จนสามารถ...ยืนหยัดได้ครึ่งก้านธูป

หลังจากนักบวชต�าหนักหลีกงประกาศผล จงฮุ ่ยก็ออกจาก 

หอสี่เฉินไปเงียบๆ

มองภาพด้านหลังท่ีให้ความรู้สึกเงียบเหงาของเด็กหนุ่มส�านัก 

ไหวย่วน ลั่วลั่วมิได้รู้สึกอะไร ยืนอยู่เงียบๆ รอคอยให้คู่ต่อสู้คนต่อไป 

เข้ามา

นางมิได้ออกจากหอสี่เฉิน นางขอเป็นคู่แรกในการต่อสู้รอบ 

ส่ีคนสุดท้าย ผู้ย่ิงใหญ่ท่ีอยู่บนชั้นสองเหล่าน้ันย่อมต้องให้เกียรตินาง

ประตขูองหอสีเ่ฉนิปิดลงแล้ว ผ่านไปเพียงชัว่ครูป่ระตก็ูได้เปิดออก 

อีกครา

ได้ยินเสียงแอ๊ดของประตู ลั่วลั่วก็เดินไปประคองคู่ต่อสู้เข้ามา 

ตรงกลางหออย่างระมัดระวัง

คู่ต่อสู้รอบน้ีของนางคือเฉินฉางเซิง

สนามต่อสู้หลังถูกน�้าฝนชะล้างยังมีทรายท่ีเปียกชื้นหลงเหลือ 

อยู่เล็กน้อย พ้ืนและก�าแพงฟากที่อยู่ใกล้กับบันไดหินทางข้ึนนับว่า 

ยังสะอาดสะอ้านและค่อนข้างแห้ง

ลั่วลั่วประคองเฉินฉางเซิงนั่งบนนั้น ส่งน�้าสะอาดป้อนให้เขาดื่ม 

เอ่ยว่า "อาจารย์ อีกนานเท่าใดยาถึงจะออกฤทธ์ิ"
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เฉินฉางเซิงมองด้ายสีทองท่ีพันรอบน้ิวนางมือซ้ายเขา เอ่ยว่า  

"ดีขึ้นมากแล้ว เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าอีกชั่วครู ่ยังไม่ดีขึ้นข้าค่อย 

คิดหาวิธี"

"อาจารย์ เช่นน้ันท่านก็พักอีกสักหน่อย"

เฉนิฉางเซิงมองไปยงัชั้นสอง ในใจครุน่คดิ เช่นนีจ้ะเหมาะสมหรอื

หอสี่เฉินเป็นสนามประลองต่อสู ้ของการสอบใหญ่ หลังจาก 

ผู้เข้าสอบเข้ามาแล้ว จิตใจย่อมจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ มีหรือท่ีจะมีแก่ใจ 

มาสังเกตรูปร่างของหอ

แต่เวลาน้ีเขากลับสามารถมองดูได้เต็มตา

เพียงแต่ว่ารู้สึกใจไม่สงบอยู่บ้าง

"จะถูกคนว่าเอาได้หรือไม่" เขามองลั่วลั่ว เอ่ยถามออกมา

ลั่วลั่วครุ ่นคิด นางนั้นหาได้กลัวผู ้อื่นติฉินนินทาแต่อย่างใด  

ทว่าคิดไปถึงนิสัยท่ีระมัดระวังรอบคอบของเขาก็กลอกตาแล้วเอ่ยว่า 

"เช่นนั้นพวกเรามาคุยอะไรกันหน่อยก็ดี"

จะคุยอะไรเล่า ต้นไทรของส�านักศึกษาศาสนาหลวงใหญ่ขึ้นกว่า

เดิมหรือไม่ ยืนอยู่บนก่ิงของต้นไทรยังมองเห็นร้านรวงเหล่านั้นหรือไม่ 

เมื่อตอนฤดูหนาวหิมะที่ส�านักศึกษาศาสนาหลวงตกลงมาหนาแค่ไหน

"อาจารย์ ท่านเอาชนะจวงฮ่วนอว่ีได้อย่างไร" ล่ัวล่ัวเอ่ยถามถึง 

สิ่งที่ทุกคนต่างให้ความสนใจ

เฉินฉางเซิงครุ ่นคิด จากน้ันอธิบายรายละเอียดของการต่อสู ้ 

รอบที่แล้วอย่างมิได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อย

เป็นธรรมดาทีล่ัว่ลัว่จะตกตะลงึ ท้ังมคีวามหวาดผวาหลงเหลอือยู่ 

"โชคดีท่ีมีฝนสายนั้น..."

เฉินฉางเซิงพยักหน้า เวลานี้ถึงเพ่ิงมาคิดได้ว่าหากไม่มีสายฝน
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อันเหน็บหนาวร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า แม้เขาไม่ถูกแสงดวงดาว 

แผดเผาจนเสียชีวิตก็คงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะภายในร่างกาย

ร้อนจัด

หยาดฝนนั้นมาจากที่แห่งใดน่ะหรือ

"ต�าหนักเสวียกงอยู่ในโลกใบไม้ครามของใต้เท้าสังฆราช คนท่ี 

จะท�าให้ฝนตกลงมาได้ก็มีเพียงแค่ใต้เท้าสังฆราชเท่าน้ัน"

ลั่วลั่วไม่รู ้ว่าคิดไปถึงสิ่งใด นิ่งเงียบเป็นเวลานาน จากน้ันจึง 

กล่าวข้ึนมา "อาจารย์ เรื่องน้ีนับวันจะย่ิงซับซ้อนเสียแล้ว"

เฉินฉางเซิงนิ่งเงียบมิได้เอ่ยสิ่งใด หากคนที่ท�าให้สายฝนตกลงมา

เป็นใต้เท้าสังฆราชจริง แล้วจะอธิบายอย่างไรดีเล่า

เขากับส�านกัศึกษาศาสนาหลวงเป็นกลุม่อ�านาจเก่าของศาสนาหลวง 

ที่ถูกให้ความส�าคัญ

ทุกคนต่างรู ้ดีว ่ากลุ ่มอ�านาจเก่าของศาสนาหลวง หรืออาจ 

กล่าวได้ว่าบรรดาผู้ย่ิงใหญ่ท่ีซื่อสัตย์ต่อเชื้อพระวงศ์เฉิน พุ่งเป้าไปยัง

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิและใต้เท้าสังฆราช

ใต้เท้าสังฆราชเพราะเหตุใดต้องช่วยเหลือตน หรือกล่าวให้

เจาะจงกว่าน้ัน เพราะเหตุใดต้องช่วยชีวิตตนด้วยเล่า

ทัว่ทัง้ผนืพภิพตา่งทราบดี ศษิย์ใหมข่องส�านกัศึกษาศาสนาหลวง 

การประกาศของหวัหน้าปกครองส�านกัการศกึษา ซกุซ่อนปัญหามากมาย 

ไว้ในน้ัน

ในฐานะคนที่ถูกลากไปเก่ียวข้อง เฉินฉางเซิงย่อมพอจะรู้ที่มา 

ที่ไปอยู่บ้าง เพียงแค่แต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยขบคิดอย่างจริงจัง 

ประการแรกเป็นเพราะเขาไม่ปรารถนาจะคิด เป้าหมายของเขา

ก็คืออันดับที่หนึ่งของการสอบใหญ่ บรรดาผู้ย่ิงใหญ่ของจิงตูต้องการ
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ท�าสิ่งใดมิได้เก่ียวข้องกับเขา

ประการท่ีสองเขาไม่เข้าใจความคิดของบรรดาผู้ย่ิงใหญ่เหล่านั้น 

ผู้เยาว์เช่นเขาย่อมไม่อาจมองได้ทะลุปรุโปร่ง

"อย่างน้อยๆ ตอนนี้มองดูแล้วก็ส่งผลดีต่อตัวข้า" เฉินฉางเซิง 

มองลั่วลั่วท่ีมีท่าทางเคร่งขรึม เอ่ยออกมาอย่างสบายใจ

"ข้าก็คิดเช่นน้ัน อาจจะใช้ประโยชน์ได้"

เฉินฉางเซิงไม่เข้าใจ "ใช้ประโยชน์อย่างไร"

สายตาของลั่วลั่วตกลงบนรอยแผลจากกระบี่ที่หน้าอกของเขา 

"อีกสักครู่เมื่อถึงรอบตัดสิน พยายามเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อันตราย"

เฉินฉางเซิงเข้าใจความหมายของนาง

ใจจริงลั่วลั่วก็ไม่อยากเสนอให้เขาท�าเช่นนี้ แต่ในเมื่อเฉินฉางเซิง

จะต้องเอาอันดับที่หนึ่งของการสอบใหญ่ จะไม่ท�าก็คงไม่ได้

นางกับเฉินฉางเซิงไม่รู ้ว่าผู ้ย่ิงใหญ่เหล่าน้ันก�าลังคิดสิ่งใดอยู่  

แต่รู้ว่าผู้ย่ิงใหญ่เหล่านั้นเคยท�าสิ่งใดไว้บ้าง

มีผู ้ ย่ิงใหญ่จ�านวนมากท่ีปรารถนาจะให้เฉินฉางเซิงพ่ายแพ้  

และมีอีกจ�านวนมากท่ีไม่ต้องการให้เฉินฉางเซิงพ่ายแพ้

ก่อนหน้านีใ้ต้เท้าสงัฆราชให้สายฝนตกลงมายังต�าหนกัเสวียกงได้  

ก็สามารถให้สายฝนตกลงมามากกว่าน้ันได้

เฉินฉางเซิงจึงควรจะต้องตกอยู่ในอันตราย ต้องร้องขอความ 

ช่วยเหลือท่ามกลางความเป็นความตาย เช่นน้ีถึงจะสามารถหยิบยืม

พลังจากผู ้ยิ่งใหญ่เหล่าน้ัน หรืออาจกล่าวว่าหยิบยืมสายฝนจาก 

ใต้เท้าสังฆราชอีกครา

นี่ก็คือท่ีเรียกว่าใช้ประโยชน์นั่นเอง

ลั่วลั่วรู้สึกไม่สบายใจ "แต่ท่านจะต้องระมัดระวังความปลอดภัย
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ของตัวเองด้วย"

เฉินฉางเซิงย่ืนมือไปลูบเส้นผมของนาง "ไม่ต้องห่วง ข้าไม่เป็นไร"

สภาพจิตใจของลั่วลั่วค่อนข้างย�่าแย่ "ขออภัย วันนี้ข้าช่วยอะไร

อาจารย์ไม่ได้เลย"

นางขอร้องใต้เท้าสังฆราชท้ังคืนถึงเข้าร่วมการสอบใหญ่ได้ 

ส�าหรับนางแล้วอันดับมิได้มีความหมายใดๆ สิ่งท่ีนางต้องท�าก็คือ 

คุ้มกันเส้นทางให้แก่เฉินฉางเซิง ดังเช่นรอบก่อนหน้าน้ีที่เอาชนะจงฮุ่ย 

เพ่ือให้เวลานี้เฉินฉางเซิงสามารถน่ังพักผ่อนอยู่ในหอสี่เฉินได้ ไม่ต้อง

แบกร่างกายที่บาดเจ็บหนักมาเผชิญหน้ากับศิษย์ส�านักไหวย่วน

ส�าหรับนางแล้วจงฮุ่ยมิได้นับเป็นอะไรเลย

เป้าหมายของนางก็คือเทียนไห่เซิ่งเสวี่ยกับโก่วหานสือ

เทียนไห่เซิ่งเสว่ียถอนตัวจากการแข่งขัน แต่ยังเหลือโก่วหานสือ 

อีกหน่ึงคน

ในหอสี่เฉินเงียบสงัด

ด้านนอกหอส่ีเฉนิกลบัคึกคัก ไม่มผีูใ้ดสนใจการแพ้ชนะของการต่อสู้ 

ข้างในหอ เมื่อทุกคนต่างทราบดีอยู่แล้วถึงเจตนาขององค์หญิงลั่วลั่ว

บรรดาผู ้ เข ้าสอบเกาะกลุ ่มกันสองสามคน พูดคุยเก่ียวกับ 

การต่อสู ้ก่อนหน้านี้และการจัดอันดับ คาดเดาไปต่างๆ นานาว่า 

พลังของเฉินฉางเซิงแท้จริงแล้วอยู่ระดับใด จะรับมือกับโก่วหานสือ 

ได้ก่ีกระบวนท่า

ตามเวลาท่ีผ่านไป หอสี่เฉินยังคงน่ิงเงียบ ประตูบานนั้นยังคง 

ไม่เปิดออก พวกผู้เข้าสอบรอคอยจนเบื่อหน่าย มีบางคนถึงขนาดว่า 

ง่วงนอน
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กวนเฟยไป๋มองไปยังประตใูหญ่ของหอสีเ่ฉนิทีปิ่ดแน่น กล่าวด้วย

ความโมโห "มีเรื่องไร้เหตุผลเช่นน้ีได้อย่างไร"

เหลียงปั้นหูมองไปยังข้างชายป่า ส่ายหน้าพลางพูด "แม้แต ่

คนเช่นถังถังยังรู้สึกว่าน่าละอาย องค์หญิง...เหตุใดถึงกล้าท�านะ"

โก่วหานสือนิ่งเงียบไม่เอ่ยสิ่งใด ส�านักศึกษาศาสนาหลวงเพียง

เพ่ือให้เฉินฉางเซิงได้อันดับท่ีหนึ่งของการสอบใหญ่ ถึงกับยอมท�า 

ทุกวิถีทาง การต่อสู้รอบสุดท้ายเกรงว่าจะไม่ง่ายดายเสียแล้ว

ข้างชายป่า เซวียนหยวนพ่ัวนั่งยองๆ บนพ้ืน ไม่รู ้ว ่าก�าลัง 

มองสิ่งใดอยู่ ก่อนหน้าน้ีเป็นลั่วลั่วที่น่ังกับเขา เวลานี้เปลี่ยนเป็น 

ถังซานสือลิ่วแทน สายตานับไม่ถ้วนจ้องมองมาที่พวกเขา ท�าให้รู้สึกถึง

แรงกดดัน

"น่ีหมายความว่าอะไรกัน"

ริมหน้าต่างบนชั้นสองของหอสี่เฉิน หัวหน้าปกครองโถงศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งสองจ้องมองคู่หนุ่มสาวตรงก�าแพงหิน สีหน้าไม่น่าดูอย่างย่ิง

เฉินฉางเซิงกับลั่วลั่วก�าลังสนทนากัน ศิษย์อาจารย์อยู่ใกล้ชิด  

พูดคยุกระซบิกระซาบ ทีจ่รงิแล้วภาพน้ีช่างน่ามอง รู้สึกถึงความเยาว์วยั 

ไร้เดียงสา

ปัญหาอยู่ตรงท่ีน่ีคือหอสี่เฉิน เป็นสนามต่อสู ้อันดุเดือดของ 

การสอบใหญ่ มิใช่ริมทะเลสาบของส�านักศึกษาศาสนาหลวง และก็ 

มิใช่ร้านแตงของสวนไป่เฉ่า

เซวียสิ่งชวนขมวดคิ้วเล็กน้อย "นี่...ไม่เหมาะสมกระมัง"

องค์ชายเฉนิหลวิอยากจะหัวเราะย่ิงนกั แต่เพ่ือให้เกียรตคินเหล่านี้ 

จึงอดทนไม่หัวเราะออกมา



22 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 4

สีหน้าโม่อวี่เรียบเฉย มองเฉินฉางเซิงกับองค์หญิงลั่วลั่วอยู่เงียบๆ 

แต่หว่างคิ้วกลับแฝงความรู้สึกอดทนอดกลั้น

ทกุคนต่างรูดี้ว่าองค์หญิงลัว่ลัว่มแีผนการอะไร นางปรารถนาจะให้ 

การต่อสู้สนามนี้เป็นการพักของเฉินฉางเซิง ย่ิงนานย่ิงดี อย่างไรก็ตาม

ตอนนี้ท่ัวทั้งผืนพิภพก�าลังรอคอยด้วยความตื่นเต้นให้การประลอง 

รอบสุดท้ายมาถึง นางกับเฉินฉางเซิงอยากจะพักผ่อนให้นานๆ แล้ว 

โลกน้ีจะต้องรอคอยอีกนานเท่าใด

ในการสอบใหญ่ไม่มกีฎระเบยีบว่าในการประลองต่อสูท้ัง้สองฝ่าย 

จะต้องประหัตประหารเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ไม่มีกฎระเบียบว่าคู่ต่อสู ้

ห้ามพูดคุยกันนานๆ ลั่วลั่วกับเฉินฉางเซิงมีเหตุผลนับไม่ถ้วน หรือจะ

เรียกว่าข้ออ้างก็ไม่ผิดท่ีจะถ่วงเวลา เปลี่ยนการต่อสู้มาเป็นการสนทนา

หัวหน้าปกครองโถงศักด์ิสิทธ์ิทั้งสองโมโหอย่างย่ิง "เชิญองค์หญิง

เร็วกว่าน้ีสักหน่อย ไม่เช่นน้ันจะตัดสินให้ท้ังสองตกรอบเสีย"

นักบวชต�าหนักหลีกงน�าค�าของหัวหน้าปกครองใหญ่ไปบอกแก่

หนุ่มสาวทั้งสอง

ลั่วลั่วโกรธย่ิงนัก "ไม่เห็นหรือว่าพวกเราก�าลังโคจรพลัง ผู ้ใด 

กล้าตัดสินให้พวกเราตกรอบกัน"

นักบวชต�าหนักหลีกงผู้น้ันอยากจะอ้าปากเถียง องค์หญิงคิดว่า

คนท้ังโลกตาบอดหรือ มีการโคจรพลังที่ไหนกันใช้เวลาครึ่งชั่วยาม  

คนสองคนโคจรพลังกันจะต้องใกล้ชิดไหล่ชนไหล่เลยรึ...แต่เขาก็ 

มิได้เอ่ยสิ่งใดออกมา

เสียงแอ๊ดดังขึ้น ประตูห้องชั้นสองในท่ีสุดก็ถูกผลักออก

เซวียสิ่งชวนเดินลงมายังสนาม เดินมาตรงหน้าลั่วลั่ว ย้ิมพลาง

เอ่ยเสียงเบาสองสามประโยค
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ลั่วลั่วยังคงไม่ยินยอมลุกขึ้นไป

เฉินฉางเซิงเอ่ยว่า "พักผ่อนพอแล้ว ออกไปพร้อมกันเถอะ ไม่ต้อง

ให้ผู้ใหญ่ล�าบากใจ"

ลั่วลั่วเชื่อฟังเขาย่ิงนัก อีกทั้งรู้ว่าไม่อาจอยู่ในหอสี่เฉินนานเกินไป 

จึงประคองเขาให้ยืนขึ้น เดินออกไปยังด้านนอกหอ

เซวียสิ่งชวนมองภาพด้านหลังของหนุ่มสาวทั้งสอง ส่ายศีรษะ 

ออกมา คล้ายกับว่าจนปัญญาย่ิงนัก

เรื่องก็เป็นเช่นนี้ การต่อสู้สนามแรกในรอบสี่คนสุดท้ายได้สิ้นสุด

ลงแล้ว

องค์หญิงลั่วลั่วสละสิทธ์ิซึ่งเป็นดังที่ทุกคนคาดคิดไว้ ฉกฉวย 

เวลาอันล�้าค่ามาให้เฉินฉางเซิงพักผ่อนและรักษาอาการบาดเจ็บ

เฉินฉางเซิงผ่านเข้าไปสู่รอบตัดสิน

เขาอยู่ห่างจากเป้าหมายท่ีท่ัวท้ังผนืพิภพหัวเราะเยาะเขาเพียงแค่

ก้าวเดียว

แม้ขั้นตอนคล้ายกับว่าจะไม่ถูกต้องไปเสียหน่อย

ถึงอย่างไรเขาก็มิได้สนใจ

ลั่วลั่วก็มิได้สนใจ

การประลองต่อสู้ของการสอบใหญ่ย่ิงใกล้ถึงตอนสุดท้ายก็ย่ิง

ด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ นัน่เป็นเพราะพละก�าลงัของทัง้สองฝ่ายแขง็แกร่ง 

อย่างย่ิงและแทบจะไม่แตกต่างกัน ตัดสินรู้แพ้รู้ชนะได้ภายในไม่ก่ี

กระบวนท่า นับแต่เข้าสู่รอบที่สองเป็นต้นมา ทุกสนามใช้เวลาเพียงแค่

สั้นๆ เท่าน้ัน มิเช่นน้ันคงไม่มาถึงช่วงสุดท้ายเร็วเพียงน้ี

ทว่าการต่อสูร้ะหว่างเฉนิฉางเซงิกับลัว่ลัว่กลบัใช้เวลาไปครึง่ชัว่ยาม 

เต็มๆ การต่อสู้สิบกว่าสนามก่อนหน้าน้ีรวมกันยังใช้เวลาไม่มากเท่านี้ 
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แน่นอนว่าทุกคนต่างชัดเจนย่ิงนัก นี่เป็นสถานการณ์พิเศษ และมีเพียง

คนที่มีฐานะพิเศษดังเช่นองค์หญิงลั่วลั่วถึงสามารถกระท�าเช่นนี้ได้

ทุกคนล้วนคิดว่าน่ีคงเป็นการต่อสู้ท่ีใช้เวลานานที่สุด แต่การต่อสู้

ระหว่างโก่วหานสอืกับเจ๋อซิว่ได้ท�าให้ผูค้นตกตะลงึย่ิงกว่า เพราะด�าเนิน

มาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกท้ังมองสภาพการณ์แล้วคล้ายว่าจะต้อง

ด�าเนินต่อไปเรื่อยๆ มีความเป็นไปได้ว่าจะมากกว่าครึ่งชั่วยาม

ได้ยินเสียงน่ากลัวดังออกมาจากหอสี่เฉินอยู่บ่อยๆ ท่าทางของ 

ถังซานสอืลิว่ย่ิงนานย่ิงหนักอ้ึง ความเคารพนับถือในแววตาย่ิงมมีากข้ึน 

เรื่อยๆ

เขาหันไปมองเฉินฉางเซิง เอ่ยออกมาอย่างเคร่งขรึม "นอกจาก

ชีวิต ลูกหมาป่าผู้น้ันต้องการอะไรจากเจ้าก็ให้ไปเถอะ"
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ตามเวลาท่ีด�าเนินไป สีหน้าท่าทางของพวกผู้เข้าสอบด้านนอก

หอสีเ่ฉนิย่ิงนานย่ิงเคร่งขรมึ ความหวาดเกรงในแววตาย่ิงนานย่ิงมากขึน้  

ไม่รู้ว่าการต่อสู้สนามนี้เมื่อไรถึงจะรู้ผลว่าผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะ หลังจาก

เทยีนไห่เซิง่เสว่ียถอนตัวไปแล้ว โก่วหานสอืกับเจ๋อซิว่ก็เป็นผูท่ี้แขง็แกร่ง

ท่ีสุดอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรการต่อสู้ในสนามนี้ 

ก็ไม่ควรด�าเนินต่อเน่ืองเป็นเวลานานเช่นนี้

เวลาล่วงเลยมานาน แตกต่างจากการต่อสู้ของเฉินฉางเซิงกับ

ลั่วลั่วราวฟ้ากับดิน เสียงในหอสี่เฉินดังออกมาไม่ขาดสาย บางครา

ประหนึ่งลมหิมะ บางคราประหน่ึงคลื่นยักษ์โหมกระหน�่า บางครา

ท้องฟ้าสีครามมีปุยเมฆงดงาม เหล่านี้เป็นภาพและเสียงของการท่ี 

โลกใบเล็กถูกพลังปราณแท้รบกวน พิสูจน์ได้ว่าการต่อสู ้นี้ดุเดือด 

เพียงใด

ด้านนอกหอสี่เฉินเงียบสงัด ผู ้คนต่างพากันจ้องประตูใหญ่ที ่

ปิดแน่น ฟังเสียงที่ดังออกมาจากข้างใน หัวใจเต้นระทึก ทว่าสีหน้า 

ตอนท่ี 168

ต่อสู้ด้วยราคาของตนเอง
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ของศิษย์ทั้งสามของหอกระบี่เขาหลีซานมิได้เผยความกังวลใจใดๆ  

ทั้งสิ้น

หลังจากประโยคนั้นที่ถังซานสือลิ่วคุยกับเฉินฉางเซิงก็มิได้เอ่ย 

สิ่งใดออกมาอีก ท่าทางของเขาย่ิงนานย่ิงหนักอึ้ง แววตายิ่งนาน 

ย่ิงจริงจัง ท่ายืนย่ิงนานย่ิงเหยียดตรง คล้ายกับว่าเป็นการแสดง 

ความเคารพต่อใครบางคน

เวลาล่วงเลยเกินครึ่งชั่วยามแล้ว การต่อสู้ยังคงด�าเนินต่อไป  

เซวียนหยวนพ่ัวจ้องมองถังซานสือลิ่วพลางเอ่ยถาม "เจ้ารู้อะไรบ้าง 

คงจะไม่เกิดเรื่องใช่หรือไม่"

หลังจากถังซานสือลิ่วนิ่งเงียบชั่วครู่ก็เอ่ยตอบ "ลูกหมาป่าก�าลังสู้

อย่างสุดชีวิต"

การต่อสูร้อบก่อนหน้านี ้เจ๋อซิว่หยิบตัว๋เงนิไปด ูพยักหน้าพึงพอใจ 

แทนค�ามั่นว่าตนจะต่อสู้ให้ดี เขาจึงต่อสู้กับศิษย์ส�านักไจซิงจนอีกฝ่าย

ถูกส่งตัวออกไปจากต�าหนักเสวียกง ก่อนการต่อสู้รอบน้ีเขามิได้เอ่ย 

ส่ิงใดให้มากความ แต่เรื่องจริงพิสูจน์แล้วว่าเขาก�าลังพยายามสุดชีวิต

การต่อสู้มีหลากหลายวิธี ต่อสู้ให้ดีเป็นวิธีหนึ่ง ต่อสู้จนสุดชีวิต 

ก็เป็นอีกวิธีหน่ึง

เจ๋อซิ่วไม่ว่าจะแข็งแกร่งเพียงใด สุดท้ายก็ไม่อาจเหนือกว่า 

โก่วหานสือท่ีอยู่ในขั้นทะลวงอเวจี ถ้าไม่ต่อสู ้ด้วยพลังทั้งหมดที่มี  

แล้วจะยืนหยัดมาเป็นเวลานานเช่นน้ีได้อย่างไร

เฉินฉางเซิงน่ิงเงียบมาตลอด

เขาเข้าใจดีย่ิงว่าเพราะเหตุใดอยู่ๆ ถังซานสือล่ิวถึงเอ่ยกับตน 

เช่นนั้น

ความแน่วแน่และความทุ่มเทในการต่อสู้ท่ีเจ๋อซิ่วแสดงออกมา
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ในเวลาน้ีสามารถซื้อหาได้ด้วยตั๋วเงินเบาบางหนึ่งแผ่น ก็เหมือน 

ทหารรับจ้างที่ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิต พิสูจน์ได้ว่าเขาต้องการสิ่งนั้นจริงๆ

"หมาป่าเป็นสัตว์ที่เด็ดเด่ียวอดทนที่สุด" ลั่วลั่วได้ยินเสียงใน 

หอสี่เฉินดังบ่อยครั้ง ใบหน้าเล็กปรากฏร่องรอยเจ็บปวดใจ "ปีน้ันที ่

ไล่ล่าสังหารทหารเผ่าปีศาจเป็นครั้งแรก เจ๋อซิ่วเพ่ิงจะอายุสิบเอ็ดปี  

เขาไล่กวดฝ่ายนั้นอยู ่ในทุ ่งหิมะท่ีหนาวเหน็บเป็นเวลาสามเดือน  

จนสุดท้ายแล้วทหารเผ่าปีศาจผู้น้ันเหนื่อยล้าหมดแรง เขาถึงสังหาร 

ได้ส�าเร็จ"

เฉินฉางเซิงในใจครุ ่นคิด ความทรหดอดทนของเผ่าหมาป่า 

คิดไม่ถึงว่าจะมากมายเพียงนี้

แต่น่ีเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ในต�านานความทรหดอดทนของ 

อีกฝ่ายเท่านั้น

หลังจากน่ิงเงียบชั่วครู่ลั่วลั่วก็เอ่ยต่อ "ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าเวลาน้ัน

โรคที่ซุกซ่อนในร่างกายของเขาก็ก�าเริบข้ึน สิบกว่าวันท่ีไม่ได้กินอาหาร 

ดื่มเพียงแค่น�้าท่ีละลายจากหิมะ สามารถกล่าวได้ว่าเขาห่างจาก 

ความตายเพียงแค่ก้าวเดียว หากมิใช่ทหารเผ่าปีศาจผู้นั้นยอมแพ้  

อาจเป็นเขาที่ตายก่อน"

ข้างชายป่าเงียบเชียบ

ถังซานสือลิ่วมองประตูใหญ่ท่ีปิดสนิทของหอสี่เฉิน ความรู้สึก

สลับซับซ้อน "ในคลังค�าของลูกหมาป่าไม่มีค�าว่ายอมแพ้กับเมตตา  

หากมิใช่เพราะพ้ืนท่ีในหอสี่เฉินมีจ�ากัด รูปแบบการต่อสู้ถูกควบคุม  

ให้เขากับโก่วหานสือต่อสู ้ในความเป็นความตายอยู่บนโลกแห่ง 

ความเป็นจริงก็ไม่อาจรู้ได้ว่าใครจะยืนหยัดถึงตอนสุดท้าย"

เฉินฉางเซิงจ้องมองหอสี่เฉิน น่ิงเงียบไร้ค�าเอื้อนเอ่ย
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ก้อนเมฆเป็นชั้นๆ ในท้องฟ้าสีครามเหนือหอทรงกลมถูกท�าให้

แตกกระจายเป็นปุยฝ้าย บ่อยครั้งมีเสียงแหลมร้องค�ารามขึ้น ไม่รู้ว่า

เป็นเสียงลมกระโชกหรือเสียงหมาป่ากู่ร้อง ท�าให้ต่ืนตระหนกตกใจ

สายตามองไปยังประตู เขาคล้ายกับว่ามองเห็นด้านในหอ  

มองเห็นเจ๋อซิ่วที่ใบหน้าไร้ความรู ้สึกและโก่วหานสือที่ต่อสู ้อย่าง 

สงบน่ิง โลหิตที่มือของเจ๋อซิ่วไหลรินบนพ้ืน

เขาราวกบัมองเห็นว่าก่อนหน้านีเ้ดก็หนุม่ร่างผอมแห้งเคลือ่นไหว

อยู่ในสายลมหิมะ ร่างกายท่ีบาดเจ็บสาหัสและอ่อนล้าโงนเงนไปมา

ทว่าบนใบหน้าอ่อนเยาว์ของเด็กหนุ่มกลับมองไม่เห็นร่องรอย

ความหวาดกลัวและท้อถอย เขามองเห็นภาพแผ่นหลังของทหาร 

เผ่าปีศาจ เดก็หนุม่รอคอยให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงก่อน ดวงตาเตม็ไปด้วย

ความอาฆาตแค้นและยืนหยัด มองแล้วดุจหมาป่าตัวหน่ึง นั่นเพราะ

เขาเป็นเด็กหนุ่มเผ่าหมาป่า

เป็นดังเช่นที่ถังซานสือลิ่วเอ่ย หากให้เจ๋อซิ่วกับโก่วหานสือ 

ต่อสูกั้นในโลกแห่งความเป็นจรงิ สดุท้ายแล้วก็ไม่อาจรูไ้ด้ว่าผูใ้ดจะเป็น

ฝ่ายชนะ อย่างไรก็ตามต�าหนักเสวียกงก็คือโลกใบเล็ก มิใช่โลกจริงๆ 

ด้วยเหตุนี้คนที่ยืนหยัดจนถึงตอนสุดท้ายจึงเป็นโก่วหานสือ ศิษย์หนุ่ม

จากครอบครัวสามัญที่ท่องต�าราจนแตกฉาน

เสียงแอ๊ดที่เสียดหูดังขึ้น ประตูที่ปิดสนิทของหอส่ีเฉินค่อยๆ  

เปิดออก โก่วหานสือเดินออกจากหออย่างเชื่องช้ามายังบันไดหิน  

เขาไอออกมาด้วยความทุกข์ทรมานสองที ใบหน้าขาวซีดเล็กน้อย  

ย่างก้าวจึงช้าลง กวนเฟยไป๋กับเหลียงปั้นหูออกไปรับ ส่วนชีเจียน 

รีบหายาในถุงสัมภาระ

เจ๋อซิ่วก็ออกมาจากหอสี่เฉิน แต่เขามิได้เดินด้วยตนเอง ถูกหาม
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ออกมา โลหิตหยดลงมาตามขอบแคร่ไม่หยุด มองแล้วรู้สึกสยดสยอง 

บนใบหน้าที่ขาวซีดของเขาไม่มีความรู้สึกใดๆ ดูสงบนิ่งย่ิงนัก ดวงตา

ทั้งคู่ปิดสนิท มองไม่ออกเลยว่าตอนน้ีเขาก�าลังคิดสิ่งใดอยู่

เขาดุจดังหมาป่าที่ต่อสู้กับโก่วหานสืออย่างสงบน่ิงและมั่นคง 

เป็นเวลาครึ่งค่อนชั่วยาม ท�าให้โก่วหานสือได้รับบาดเจ็บไม่เบา  

เขาได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ย่ิงใหญ่ ดูจากอาการบาดเจ็บของเขาตอนน้ี 

อาจสาหัสจนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไป จนถึงขนาดว่ามีอันตราย 

ต่อชวีติ เดมิทต้ีองถกูส่งไปรกัษาข้างนอกต�าหนักเสวียกง แต่ก่อนหน้านี ้

ในหอสี่เฉิน ตอนที่นักบวชผู้ควบคุมดูแลการประลองต่อสู้เตรียมจะ

จัดการเช่นนั้นก็ถูกสายตาเฉยชาและความแน่วแน่ของเด็กหนุ่ม 

บีบบังคับ พวกเขาจึงท�าได้เพียงยกเขาออกมายังด้านนอกหอสี่เฉิน

สามารถกวดไล่โก่วหานสอืจนถึงตอนน้ีได้ เจ๋อซิว่ได้รบัความเคารพ 

และความเกรงกลัวจากผู้เข้าสอบทุกคน ทว่าสุดท้ายแล้วความเคารพ

ก็ถูกความเกรงกลัวกลบมิด ผู ้คนมองโลหิตท่ีไหลรินลงมาจากแคร่  

มองเขาท่ีนอนอยู่บนนั้น น่ิงเงียบไม่เอ่ยสิ่งใด ย่ิงไม่มีผู้ใดก้าวออกมา

เพ่ือแสดงความเป็นห่วงและปลอบประโลม เขาใช้ฐานะของศิษย์ 

ส�านักไจซิงในการเข้าร่วมการสอบใหญ่ รอบก่อนหน้าน้ีท�าให้สหาย 

ร่วมส�านักแทบจะพิการ ส�านักไจซิงย่อมไม่ดูแลเขา พวกนักบวช 

ต�าหนักหลีกงที่ก�าลังยกแคร่มองพวกผู้เข้าสอบที่อยู่ด้านนอกหอสี่เฉิน

แล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะส่งเขาไว้ที่ใด

เวลานี้เอง เฉินฉางเซิงพยุงกายยันต้นหยางลุกข้ึนด้วยความ 

ยากล�าบาก

ลั่วลั่วเข้าใจความหมายของเขา ตบหลังเซวียนหยวนพ่ัวเป็น

สญัญาณให้อกีฝ่ายออกไปข้างหน้าเพ่ือยกแคร่กลบัมา เซวียนหยวนพัว่ 
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ไม่มีความเห็นเป็นอ่ืน ท�าตามค�าสั่ง ใช้มือข้างเดียวรับแคร่มา

แคร่มาถึงยังข้างชายป่า เจ๋อซิ่วนอนสงบอยู่บนนั้น ใบหน้าขาวซีด 

โลหิตท่วมกาย ไม่อาจขยับและไม่อาจพูดได้ แต่ดวงตาของเขาลืมข้ึนแล้ว  

แววตาสงบนิ่งย่ิงนัก

เซวียนหยวนพ่ัวเริ่มพันแผลให้เขา เฉินฉางเซิงป้อนยา ลั่วลั่ว 

มองเขาด้วยความรู้สึกซับซ้อน

ถังซานสือลิ่วเอ่ยออกมา "เหตุใดถึงต้องต่อสู้อย่างทุกข์ยากเช่นน้ี"

เจ๋อซิ่วใบหน้าไร้ความรู้สึกขณะมองเขา สุดท้ายก็เอ่ยออกมา  

"เพ่ิมเงินมาด้วย"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3kywtMJ

http://bit.ly/3kywtMJ

