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สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ท่ี
www.facebook.com/enterbooks

ค�ำน�ำ
รูน้ ะว่ามีหลายคน (โดยเฉพาะสาวๆ) รอคอยให้ถงั ถังกลับมามีบทสักที ซึง่ ก็
สมการรอคอย ประเดิมด้วยการฟาดฝีปากและฝีเท้าใส่คนไร้ทางสู.้ ..ช่างสมกับ
เป็นคุณชายถังผู้ออกจะมีเงินมากเสียจริงๆ
ความครึกครื้นหวนคืนสู่ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง อันที่จริงก็ออกจะ
ครึกครื้นเกินไปด้วยซ�้ำ แต่ก็ดีแล้ว วัยหนุ่มสาวมันต้องเป็นแบบนี้
ภายนอกดูคึกคัก เบื้องหลังกลับมีคลื่นใต้น�้ำที่เวลานี้มองออกชัดเจน
ศาสนาหลวงเกิดการแบ่งแยก ขั้วอ�ำนาจทั้งสองเริ่มมีก�ำลังพอๆ กัน หนึ่งคือ
ใต้เท้าสังฆราช และอีกหนึ่งคือจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ หากบอกว่าเฉินฉางเซิง
เป็นตัวแทนฝ่ายแรก ตัวแทนฝ่ายหลังก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากสวีโหย่วหรง
และในเล่มนี้เธอผู้นี้ก็ก�ำลังจะกลับจิงตูแล้ว การพบกันในฐานะที่เป็นตัวของ
ตัวเองของหนุ่มสาวทั้งสองจะเป็นอย่างไร อย่าพลาดเลยเชียว!
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
Mao Ni
เกิดในยุค 70 ในชีวิตนี้นอกจากเที่ยวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ
ที่สุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า
เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษที่ 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น
มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องที่แตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล
มาบ้าง แต่ส่ิงที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�ำว่า 'อ่านสนุก' นี่แหละ หวังว่าจะ
สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ
Mao Ni

จากใจส�ำนักพิมพ์
'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เป็นโปรเจ็กต์ความร่วมมือระหว่างส�ำนักพิมพ์
เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มาจากแนวคิดง่ายๆ
เพี ย งแค่ ว ่ า อยากให้ นั ก อ่ า นที่ เ ป็ น สายหนั ง สื อ เล่ ม ได้ อ ่ า น ได้ ส ะสมนิ ย าย
แนวก�ำลังภายในแฟนตาซีที่การันตีความสนุก เพราะเป็นผลงานของ Mao Ni
ผู้ซึ่งเคยสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืมมาแล้วกับ 'สยบฟ้าพิชิตปฐพี'
ผลงานของ Mao Ni เรื่องนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในเว็บไซต์
Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเราในฐานะส�ำนักพิมพ์
ที่ท�ำหนังสือก็อยากให้มิตรรักนักอ่านทั้งหลายได้รับความสนุกสนานในแบบที่
คุ้นชิน
'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' รูปแบบหนังสือนี้เป็นการเรียบเรียงใหม่และ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากส�ำนวนเดิมของ 'สมาพันธ์พลิกฟ้า' ที่ได้
แปลไว้กับทางอิงค์ สโตน ทีมบรรณาธิการของเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ตั้งใจและ
ทุ่มเทอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพของงานซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามาตลอด
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทั้งสารและอรรถรสอย่างสมบูรณ์ที่สุด
หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการอ่าน

"ที่น่ค
ี ือส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
ที่น่ค
ี ือสกุลถังแห่งเวิน
่ สุ่ย
ที่น่ค
ี ือซูหลี ที่น่ค
ี ือศาสนาหลวง
คือผู้ศักดิส
์ ิทธิส
์ ามท่าน!"
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ตอนที่ 22
ดอกไห่ถังดังโลหิต

ที่ท�ำการกองช�ำระความตั้งอยู่ที่ตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง
ถึงจะบอกว่าเป็นตรอก แต่ที่จริงเป็นถนนสายตรงที่กว้างขวาง
อย่างมาก สามารถให้รถม้าสองคันวิ่งคู่ไปด้วยกันได้
และตอนนีใ้ นตรอกเองก็มรี ถม้าอยูส่ องคัน คันหน้าหนึง่ คันหลังหนึง่
จอดนิ่งอยู่ ในรถไม่มีคนอยู่แล้ว แต่ที่นอกตรอกกลับมีคนมาไม่น้อย
อีกทั้งตามข่าวที่กระจายออกไป เชื่อว่ามีคนอีกมากที่จะมาปรากฏตัว
คนทีอ่ ยูน่ อกตรอกล้วนเป็นหูเป็นตาของกลุม่ อ�ำนาจต่างๆ ในจิงตู
พวกเขาเพียงแค่กล้ามองจวนแห่งนัน้ จากปากทางเข้าตรอกทีไ่ กลออกไป
ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้
จวนแห่งนั้นมองดูธรรมดาอย่างมาก ไม่ได้รู้สึกว่าอึมครึมหรือ
น่ากลัวอะไร แต่ด้านหน้าจวนกลับไม่มีคนสัญจรไปมาแม้แต่คนเดียว
เฉินฉางเซิงยืนอยู่หน้าประตูจวน หยิบเอาป้ายประจ�ำตัวส่งให้กับ
ขุนนางผู้หนึ่ง สีหน้าท่าทางเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างเงอะงะอยู่บ้าง
นี่เป็นครั้งแรกที่เขาส่งป้ายประจ�ำตัวของตนเพื่อขอเข้าพบอย่าง
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เป็นทางการ
เขาไม่เคยท�ำเรือ่ งเช่นนีม้ าก่อนจึงอดไม่ได้ทจี่ ะกังวลอยูบ่ า้ ง เหตุผล
ทีก่ งั วลนัน้ แน่นอนว่าเป็นเพราะจวนแห่งนี้ อย่าว่าแต่เขา ลมหายใจของ
เซวียนหยวนพั่วเองก็หนักหน่วงอย่างมาก แม้แต่ถังซานสือลิ่วที่ปกติ
ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินในตอนนีก้ ย็ งั นิง่ เงียบ...ทีจ่ ริงแล้วนับแต่ตอนทีร่ ถม้า
ขับผ่านซุ้มประตูของถนนสายหลัก เข้ามาถึงตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง
และได้ ยื น ยั น จุ ด หมายที่ เ ฉิ น ฉางเซิ ง จะไปในครั้ ง นี้ แ ล้ ว เขาก็ ไม่ไ ด้
อ้าปากพูดอีกเลย
จวนแห่งนีก้ ค็ อื ทีท่ ำ� การกองช�ำระความ และก็เป็นทีพ
่ กั ของโจวทง
หรือก็คือคุกโจวที่ใครต่อใครว่ากัน
ส�ำหรับคนจ�ำนวนมากแล้ว โดยเฉพาะขุนนางและชาวเมืองของ
ต้ า โจว จวนแห่ ง นี้ เ ป็ น สถานที่ ที่ น ่ า กลั ว ที่ สุ ด ในผื น พิ ภ พ กระทั่ ง ยั ง
น่ากลัวกว่าเมืองเสวี่ยเหล่าในอาณาเขตเผ่าปีศาจเสียอีก
เพราะเมืองเสวี่ยเหล่านั้นไกลเกินไป แต่คุกโจวกลับอยู่ใกล้แค่นี้
การทีค่ กุ โจวมืดมิดน่ากลัวแน่นอนว่าเป็นเพราะบุคคลส�ำคัญทีพ
่ กั
อยู่ด้านในผู้นั้น
นามโจวทงสามารถท�ำให้เด็กหยุดร้องไห้ นี่ไม่ใช่การเปรียบเปรย
แบบที่มักพบในหนังสือประโลมโลก แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
มีเรื่องเล่าขานว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน คุณชายของจวนเสนาบดี
กรมพิธีการได้ดื่มสุรามากเกินไปจึงคิดจะข่มเหงหญิงนางโลม ตอนที่
ก�ำลังจะลงมืออยู่ๆ ก็ได้ยินด้านนอกมีคนตะโกนขึ้นมาว่าโจวทงมา
คุณชายจวนเสนาบดีกรมพิธีการผู้นั้นถึงกับตกใจจนปัสสาวะรดตัวเอง
ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าออกมาเจอสายตาผู้คนอีก
แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าโจวทงช่วยเหลือชาวเมืองจิงตู
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ด้วยการสั่งสอนบุตรหลานของตนแทนให้ หรือเป็นคนดีที่ช่วยเหลือสตรี
ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ตกที่ นั่ ง ล� ำ บาก แต่ นี่ เป็น การแสดงออกว่าในใจของผู ้ ค น
นามของเขานั้นน่าหวาดกลัวจนถึงระดับไหนแล้ว
คนบนโลกล้วนรูด้ ี โจวทงเป็นผูล้ งทัณฑ์ทเี่ หีย้ มโหด เป็นคนชัว่ ร้าย
ทีน่ า่ รังเกียจ และเป็นขุนนางทีไ่ ม่รวู้ า่ ท�ำร้ายชาวบ้านบริสทุ ธิไ์ ปมากน้อย
เท่าไร
หากกล่าวว่าซูหลีฆา่ คนไปมาก จึงกลายเป็นเป้าหมายทีค่ นมากมาย
ต้องการจะสังหาร เช่นนั้นแล้วทุกคนในผืนพิภพก็คงล้วนแต่อยากจะ
สังหารโจวทง ต่อให้เป็นขุนนางเหมือนกับเขา บางครัง้ ก็อยากจะไล่ให้เขา
ไปตาย กระทัง่ บางครัง้ มีคนรูส้ กึ ว่าทีส่ วรรค์ให้คนอย่างโจวทงปรากฏตัว
ขึ้นมานั้นเป็นการลงโทษโลกมนุษย์อย่างหนึ่ง
ถ้าเป็นไปตามเนือ้ เรือ่ งของหนังสือประโลมโลกทัว่ ไป คนอย่างโจวทง
อย่างมากก็มอี ำ� นาจได้ไม่นาน น่าจะต้องถูกจักรพรรดิผปู้ รีชาสังหารเสีย
หรืออาจจะถูกผูส้ งู ส่งท�ำลายให้สลายเป็นหมอกควัน แต่เขาไม่ได้พบเจอ
เรื่องเช่นนั้น
เพราะเขาเป็นขุนนางใหญ่ที่สูงส่งอย่างมากในราชส�ำนักต้าโจว
มี ก องทั พ ยอดฝี มื อ จ� ำ นวนนั บ ไม่ ถ ้ ว นคอยปกป้ อ ง อี ก ทั้ ง ตั ว เขาเอง
ก็เป็นผู้แข็งแกร่งในขั้นรวบรวมดวงดาว ส�ำคัญที่สุดคือเขาเป็นสุนัขที่
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ไว้ใจที่สุด
มีคนจ�ำนวนมากที่ต่อต้านไม่ให้จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ครองราชย์
ในนั้นมีประมาณเจ็ดส่วนเพราะเห็นว่านางเป็นสตรี ที่เหลืออีกสามส่วน
เพราะการท�ำเรื่องชั่วร้ายของโจวทง ไม่มีใครที่เบาปัญญา ต่อให้เป็น
ชาวบ้านที่โง่เขลา หลายปีมานี้ก็น่าจะมองออกแล้วว่าความชั่วร้ายของ
โจวทงแท้ที่จริงก็คือเจตจ�ำนงของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์
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จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิป์ กครองผืนพิภพเป็นเวลากว่าสองร้อยปีแล้ว
วิธีการปกครองถือได้ว่าสมบูรณ์แบบ แต่ยังคงมีผู้ต่อต้านอยู่อย่าง
นับไม่ถ้วน
นางชัดเจนอย่างมาก ในฐานะผู้ปกครองนางไม่สามารถแสดง
ความเมตตาได้มากนัก ดังนั้นนางจ�ำเป็นที่จะต้องมีสุนัขร้ายตัวหนึ่ง
ต้องการดาบเล่มหนึ่ง เอาไว้กัด เอาไว้ฟาดฟันพวกคนที่ต่อต้านตน
พูดอีกอย่างคือนางต้องการคนผูห้ นึง่ มาแสดงความชัว่ ร้ายของนาง
คนผู้นั้นก็คือโจวทง
เขาเหมาะสมกับความต้องการของจักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิอ์ ย่างสมบูรณ์
เขาไม่มเี งามืดในวัยเด็ก ไม่มกี ารพัวพันกับผลประโยชน์ใด ไม่มสี งิ่ ใด
ที่ท�ำไม่ได้ เขาก็แค่ชอบที่จะใช้ชื่อของกฎหมายมากักขังคน ทรมานคน
มองจากตรงนี้แล้วอันที่จริงโจวทงก็เป็นคนที่บริสุทธิ์ผู้หนึ่ง
เขาเป็นคนที่เลวอย่างบริสุทธิ์ผู้หนึ่ง
วันนีท้ เี่ ฉินฉางเซิงมายังทีท่ ำ� การกองช�ำระความก็เพือ่ จะมาพบกับ
โจวทง
จากเมืองซีหนิงจนถึงจิงตู เขาเคยได้ยินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโจวทง
มากมาย อดไม่ได้ที่จะกังวลอยู่บ้าง จนกระทั่งเขาได้จับของสิ่งนั้นที่
อยู่ในแขนเสื้อ ถึงได้ค่อยสงบใจขึ้นมา
พวกเขาถูกขุนนางของกองช�ำระความพาเข้าไปในจวน เฉินฉางเซิง
คิดไม่ถึงเลยว่าจวนที่ถูกเล่าว่ามืดมิดน่าหวาดกลัวอย่างหาใดเปรียบ
จะถึงกับเงียบสงบและงดงามขนาดนี้
พวกเขาถูกพาไปยังเรือนหลังที่อยู่ลึกสุด
ตัวเรือนมีขนาดไม่ใหญ่ มีต้นไห่ถังปลูกเอาไว้สองต้น ดูไปแล้ว
น่าจะอายุมาก กิ่งของมันสูงเลยก�ำแพงเรือนไปแล้ว ด้านบนยังเหลือ
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ดอกสีชมพูที่ยังไม่ร่วงลงมา
เซวียนหยวนพัว่ หันหน้าไปมา เขามองดูรอบด้านอย่างค่อนข้างกังวล
ถังซานสือลิ่วเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ไม่รู้ว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่
เฉิ น ฉางเซิ ง ก� ำ ลั ง นึ ก ย้ อ นถึ ง สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและสภาพแวดล้ อ ม
ตลอดทางที่เดินผ่านมาพลางคิดคาดเดาต�ำแหน่งที่เจ๋อซิ่วถูกขัง
เขาในตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดของขั้นทะลวงอเวจี หากอยู่ใน
ส�ำนักพรรคทัว่ ไปก็ถอื ว่าเป็นยอดฝีมอื แล้ว ถึงแม้จะไม่สามารถประสาน
กับฟ้าดิน แต่ก็พอจะรู้สึกถึงได้บ้างแล้ว โดยเฉพาะหลังจากที่เขาเรียน
เพลงกระบีร่ อบรูก้ บั ซูหลี แต่จวนแห่งนีท้ ดี่ แู ล้วแสนจะธรรมดาเห็นได้ชดั
ว่ามีการวางค่ายกลที่เหนือล�้ำกว่าระดับขั้นของเขาในตอนนี้ไปไกล
ไม่ต้องพูดถึงการหาต�ำแหน่งที่ขังเจ๋อซิ่วเอาไว้ เขาถึงกับพบว่าแม้แต่
ทางที่ตนเพิ่งเดินผ่านมาก็เริ่มลืมไปบ้างแล้ว
เวลานี้เองพลันมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้น
"ขั้ น ทะลวงอเวจี เ อาชนะขั้ น รวบรวมดวงดาว สิ บ ปีม านี้ ถื อ ว่ า
เป็นครั้งแรก แน่นอนว่าต้องสั่นสะเทือนไปทั่วผืนพิภพ เจ้าในตอนนี้
ก�ำลังฮึกเหิมห้าวหาญ จิตกระบี่เปี่ยมล้นมหาศาล การนั่งรถตรงเข้ามา
ในตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง ค�ำนึงถึงกลยุทธ์การศึกแล้วถือว่าไม่เลว
อย่างมาก แม้ เป็น การบุ ก เดี่ ย วเข้ า มา ไหนเลยจะไม่ใช่ก ารวางทั พ
อย่างหนึ่ ง เพี ย งแต่ข ้ า ไม่เ คยได้ ยิ น ว่าเจ้ า เชี่ ย วชาญเรื่ อ งนี้ ตอนนี้
ลองคิดดูแล้วน่าจะเป็นซูหลีที่สอนเจ้าระหว่างทาง"
เสียงนั้นสงบและราบเรียบอย่างมาก แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เมื่อ
ได้ยินเสียงของคนผู้นี้ ตรงหน้าของพวกเฉินฉางเซิงทั้งสามคนก็ราวกับ
ได้เห็นทะเลเลือดขึ้นมา
ในทะเลเลือดมีสตรีและเด็กจ�ำนวนนับไม่ถ้วนก�ำลังร้องไห้อย่าง
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สิ้นหวังและค่อยๆ จมลงไป
เฉินฉางเซิงรู้ว่านี่เป็นภาพมายาจึงไม่ได้กังวล ถึงแม้จะไม่เข้าใจ
ที่อีกฝ่ายแสดงภาพเช่นนี้ให้ตนดูก็ตาม
ดวงจิตสัน่ ไหวเล็กน้อยราวกับลมเย็นสายหนึง่ เขามองไปทีเ่ รือนเล็ก
ซึ่งมีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหัน
แน่นอนว่าชายวัยกลางคนก็คือโจวทง
ใบหน้าของเขาซีดขาวราวกับว่าไม่ได้เจอแสงอาทิตย์มาหลายปี
สีหน้าสงบนิง่ ดังว่าเป็นอาจารย์สอนหนังสือในหมูบ่ า้ น ริมฝีปากบางเฉียบ
แสดงให้เห็นถึงความเย็นชาอย่างถึงที่สุด
เขาสวมชุดขุนนาง แต่กลับไม่มีกลิ่นอายของขุนนางแม้แต่น้อย
มีเพียงแค่กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้ง
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ตอนที่ 23
ข้ามารับคน

เรือนหลังเล็กเงียบดุจสุสาน
เฉินฉางเซิงเคยเห็นโจวทงมาก่อน และไม่ใช่แค่ครั้งเดียว
แต่นี่กลับเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับโจวทงจริงๆ
ได้พบตัวตนที่แท้จริงของโจวทง
เขามองใบหน้ า ซี ด ขาวของโจวทง ริ ม ฝี ป ากที่ บ างราวใบมี ด
ชุดขุนนางสีแดงสดราวกับโลหิต รับรู้ได้ถึงกลิ่นอายน่าหวาดกลัวที่
ยากจะจิ น ตนาการ ได้ ก ลิ่ น คาวเลื อ ดคละคลุ ้ ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ราวกั บ ว่ า
เป็นความจริงก็มิปาน
สุดท้ายสายตาของเขาไปหยุดอยู่ที่มือของโจวทง
มือคู่น้ันของเขาเรียวยาวอย่างมาก เล็บมือตัดแต่งอย่างเรียบร้อย
ไม่เห็นถึงเศษสกปรกแม้แต่น้อย ยิ่งไม่มีรอยเลือดให้เห็น
แต่เ ขารู ้ ว่ามื อ คู่นี้ เ คยฆ่าคนสกุ ล เฉิ น และขุ น นางที่ ภั ก ดี ต่อ
เชื้อพระวงศ์เก่าไปมากมาย ทั้งยังควักดวงตาและหัวใจของคนเป็นๆ
มาไม่น้อย
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เฉินฉางเซิงรู้สึกว่าหัวใจของตนเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็
เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมา...มือคู่นี้ของโจวทงช่างเหมาะกับการจับกระบี่
อย่างมาก
เขาจึงพูดตอบกลับไป "ตลอดทางผู้อาวุโสซูหลียังสอนเพลงกระบี่
ให้กับข้าด้วย"
กระบี่ใช้ส�ำหรับฆ่าคน ค�ำพูดเป็นดังกระบี่ สามารถท�ำลายพลัง
ของอีกฝ่าย
เฉินฉางเซิงไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่กลับรับมือออกมาอย่างเป็น
ธรรมชาติ
ตลอดทางลงใต้นับหมื่นหลี่ สิ่งเหล่านั้นที่ซูหลีสอนยังหลงเหลือ
อยู่ในตัวของเขามาโดยตลอดและส�ำแดงออกมาไม่หยุด
ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพั่วได้สติขึ้นมา สีหน้าเผยให้เห็น
ความระแวดระวัง
โจวทงยิ้มโดยที่ไม่พูดอะไร
ดอกไห่ถังที่เหลืออยู่บนต้นค่อยๆ ร่วงลงมา มีอยู่หลายกลีบที่
ร่วงลงบนไหล่ของเฉินฉางเซิง
ความมื ด มิ ด ที่ ก ดดั น ในเรื อ นหลั ง เล็ ก หายไปอย่างไร้ ร ่ อ งรอย
ในทันที กลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งนั่นยิ่งไม่รู้ว่าหายไปไหน เหลือไว้เพียง
กลิ่นดอกไม้จางๆ
ไม่มีใครพูดจา
หลังจากนั้นโจวทงก็พูดขึ้น "ไม่ท�ำความเคารพข้า ไร้มารยาทนัก"
เกิดความเงียบไปทั่วบริเวณ เฉินฉางเซิงก�ำลังคิดอยู่ว่าควรจะ
รับมืออย่างไร ถังซานสือลิ่วที่น่ิงเงียบไม่พูดไม่จามาโดยตลอดพลัน
เอ่ยปากพูดขึ้นอย่างกะทันหัน "ใต้เท้ามีสถานะอะไร มีต�ำแหน่งอะไร"

Mao Ni 15

ตอนทีถ่ ามค�ำถามนีข้ นึ้ มา เขาจ้องไปทีด่ วงตาของโจวทง ก็เหมือนกับ
จ้องไปยังงูพิษที่อันตรายตัวหนึ่ง
โจวทงหรี่ตาลง เขาคิดไม่ถึงว่าคุณชายสกุลถังผู้นี้จะถึงกับกล้า
ตั้งค�ำถามกับตน อีกทั้งยัง...ไร้มารยาทอย่างยิ่ง
ไม่รอให้เขาตอบ ถังซานสือลิ่วก็พูดต่อ "เฉินฉางเซิงเป็นเจ้าส�ำนัก
ของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง พูดถึงสถานะแล้ว ในศาสนาหลวงเขา
อยู่ใ ต้ เ พี ย งแค่ ใ ต้ เ ท้ า สั ง ฆราช ตั ว ท่านเป็น เพี ย งขุ น นางขั้ น สองของ
กองช�ำระความ ต่อให้จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์เมตตา แต่จะมาเทียบกับ
เจ้าส�ำนักของข้าได้อย่างไร หากจะท�ำความเคารพ แน่นอนว่าควรจะ
เป็นใต้เท้าก่อน"
โจวทงมองถังซานสือลิ่วแล้วพูดขึ้นอย่างคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม
"ต่อให้เป็นบิดาของเจ้าก็ยังไม่กล้าพูดกับข้าเช่นนี้"
"ท่านปู่จึงเคยพูดไว้ว่าบิดาของข้าสู้ข้าไม่ได้"
"ดังนั้นจึงควรเป็นข้าที่ต้องท�ำความเคารพก่อน?"
สีหน้าของถังซานสือลิ่วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ใดๆ
ไม่ยียวน ไม่หยิ่งยโส ไม่ถือดี มีเพียงความเรียบเฉยและตั้งอกตั้งใจ
อย่างถึงที่สุด พูดขึ้น "แน่นอนอยู่แล้ว"
โจวทงเลิกคิ้ว "เช่นนี้แล้วพวกเจ้าก็ควรท�ำความเคารพข้ามา"
"ข้ากับเซวียนหยวนพั่วเป็นลูกศิษย์ จึงต้องรอท�ำตามหลัง"
"รอท�ำตามหลังใคร"
"รอท�ำตามหลังเจ้าส�ำนัก"
"ข้ า ก็ คื อ เจ้ า ส� ำ นั ก " ในที่ สุ ด เฉิ น ฉางเซิ ง ก็ ไล่ต ามจั ง หวะของ
ทั้งสองคนทันและแนะน�ำตัวเองอย่างเป็นทางการ "ข้าคือเจ้าส�ำนัก
ของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง เฉินฉางเซิง"
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โจวทงนิ่ ง เงี ย บไปเป็น เวลานาน หลั ง จากนั้ น ก็ จั ด ชุ ด ขุ น นาง
เล็กน้อย
ชุดขุนนางสีแดงสดเมื่ออยู่ท่ามกลางดอกไห่ถังที่หลงเหลืออยู่ก็
เด่นสะดุดตาเป็นอย่างมาก
หลังจากนั้นเขาก็ประสานมือท�ำความเคารพและถามขึ้น
"ไม่ทราบว่าเจ้าส�ำนักเฉินมาในวันนี้มีธุระอะไรกัน"
"วั่วฟูเจ๋อซิ่วเป็นศิษย์ของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง" เฉินฉางเซิง
มองเขาแล้วพูดขึ้น "ข้ามารับเขากลับ"
เรือนหลังเล็กเงียบสงบงดงาม ทีท่ ำ� การกองช�ำระความวางก�ำลังคน
ไว้อย่างแน่นหนา นอกตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้งก็มีคนมาออกันจน
นับไม่ถ้วนแล้ว
ทั่วทั้งจิงตูพลันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าอึดอัดกังวล
ทุกคนล้วนรู้ว่าเฉินฉางเซิงมาพบโจวทงในวันนี้ด้วยเรื่องอะไร
แต่ทุกคนน่าจะคิดไม่ถึงว่าเฉินฉางเซิงจะพูดข้อเรียกร้องของตน
อย่างสงบและเป็นธรรมชาติมากขนาดนี้
นั่นเพราะว่าเขายืนยันสถานะของตนเองแล้ว เขาเป็นเจ้าส�ำนัก
ของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง เจ๋อซิ่วเป็นศิษย์ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
เจ้าส�ำนักเฉินเป็นห่วงศิษย์ของตนก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
เป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องเสียจนแม้แต่โจวทงก็ยงั ต้องถอนหายใจครัง้ หนึง่
ในใจคิดว่าเจ้าสัตว์ประหลาดซูหลีนั่นสอนสิ่งต่างๆ ให้กับเด็กหนุ่มผู้นี้
ไปเท่าไรกัน
หลังจากนัน้ เขาก็แย้มยิม้ แล้วพูดขึน้ "ตามค�ำร้องขอของราชส�ำนัก
วั่ ว ฟู เ จ๋ อ ซิ่ ว ต้ อ งถู ก คุ ม ขั ง หากจะให้ ป ล่ อ ยคนเจ้ า ส� ำ นั ก เฉิ น ต้ อ งขอ
ราชโองการจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ หรือต้องขอหนังสือจบการไต่สวน
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จากศาลยุติธรรมและกรมอาญา"
ตั้งแต่ที่มีกองช�ำระความเป็นต้นมา ศาลยุติธรรมกับกรมอาญาก็
เป็นเพียงของประดับ หรืออาจพูดได้วา่ เป็นหน่วยย่อยของกองช�ำระความ
อีกที
ขอเพี ย งแค่โ จวทงไม่พ ยั ก หน้ า ศาลยุ ติ ธ รรมกั บ กรมอาญาก็
ไม่สามารถรับคดีใดได้
"ตัง้ แต่เด็กข้าก็อา่ นคัมภีรเ์ ต๋าจนแตกฉาน" อยูๆ่ เฉินฉางเซิงก็พดู ขึน้
ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพั่วมองเขาแวบหนึ่ง ในใจสงสัยว่า
ท�ำไมต้องพูดเรื่องนี้ในตอนนี้ด้วย
แต่โจวทงรู้ว่าเขายังพูดไม่จบ จึงรอฟังอย่างสงบ
เฉินฉางเซิงมองเขาแล้วพูดต่อ "ข้าได้รบั การยืนยันมาแล้วว่าใต้เท้า
รับเอาคดีสวนโจวมาท�ำต่อจากต�ำหนักหลีกงโดยตรง ศาลยุติธรรมกับ
กรมอาญาไม่ได้สืบคดีเลย"
"แล้วอย่างไร"
"ข้าอ่านคัมภีร์เต๋าจนแตกฉาน กฎหมายของต้าโจวเองก็ท่องได้
อย่างคล่องแคล่ว ข้ามั่นใจอย่างมาก ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่เอื้อให้
ใต้เท้าสามารถคุมขังวั่วฟูเจ๋อซิ่วได้"
โจวทงมองเขา แย้มยิ้มโดยที่ไม่ได้พูดอะไร
"ขอให้ใต้เท้าปล่อยคน"
โจวทงล้ ว งหยิ บ ผ้ า สี ข าวราวหิ ม ะผื น หนึ่ ง ออกมาจากแขนเสื้ อ
เช็ดไปที่ริมฝีปากเบาๆ การเคลื่อนไหวสง่างามอย่างมาก แต่ค�ำพูดที่
กล่าวออกมากลับแสนจะถากถาง
"ว่าทีใ่ ต้เท้าสังฆราชของเราถึงกับไม่รจู้ กั อดทนขนาดนี้ นีช่ า่ งท�ำให้
คนต้องเป็นห่วงอนาคตของศาสนาหลวงเสียจริง"
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ไม่รวู้ า่ เป็นเพราะการเคลือ่ นไหวของโจวทงหรือเป็นเพราะค�ำพูดนัน้
ถังซานสือลิ่วถึงได้ขมวดคิ้วขึ้นมา
"ข้าเคยรับปากหัวหน้าปกครองว่าจะรออีกสองวัน แต่..." เฉินฉางเซิง
นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถึงได้พูดต่อ "เขาตายแล้ว ข้าจึงไม่ต้องรออีก"
โจวทงพูดขึ้นอย่างสงบ "ข้าคิดว่าเจ้าคงลืมไปเรื่องหนึ่ง ความผิด
ของเจ๋อซิ่วคือการร่วมมือกับเผ่าปีศาจ ขอเพียงแค่มีความผิดข้อนี้อยู่
ข้าคิดจะคุมขังเขาไว้นานเท่าไรก็สามารถคุมขังไว้ได้นานเท่านั้น"
"ดูเหมือนว่าใต้เท้าเองก็ลมื ไปเรือ่ งหนึง่ ผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่าร่วมมือกับ
เผ่าปีศาจในสวนโจวมีอยู่สามคน เจ๋อซิ่ว ชีเจียน...แล้วก็ข้า" เฉินฉางเซิง
เอ่ยอย่างจริงจัง "หากใต้เท้าคิดว่าเจ๋อซิว่ ร่วมมือกับเผ่าปีศาจจริงๆ เช่นนัน้
ในตอนนีท้ า่ นก็ตอ้ งท�ำเรือ่ งเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ก็คอื จับข้าขังคุกไปด้วย หากไม่ทำ�
ท่านก็ควรจะปล่อยเขาได้แล้ว"
เรือนหลังเล็กเงียบเชียบอย่างหาใดเปรียบ กระทัง่ สามารถพูดได้วา่
เงียบดุจสุสาน
ได้ยินเพียงแค่เสียงดอกไม้ที่ร่วงหล่นกับเสียงลมหายใจเท่านั้น
นี่ก็คือตัวเลือกที่เขาเหลือไว้ให้กับโจวทง...ปล่อยเจ๋อซิ่ว หรือ
จับตัวเขาไปด้วย
ดวงตาของโจวทงค่อยๆ หรี่ลง ดูคล้ายกับใบหลิว และก็เหมือน
กับมีดใบหลิวที่เขาเชี่ยวชาญ
เสียงที่ลอดออกมาจากริมฝีปากบางของเขาก็เป็นเช่นนั้น ทั้งยัง
เพิ่มความเหน็บหนาวขึ้นมาอยู่หลายส่วน
"นี่เจ้า...ก�ำลังข่มขู่ข้าหรือ"
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ตอนที่ 24
เสียงจักจั่นไหนเลยจะเงียบได้

ไม่ใช่นมทุกประเภทที่จะมีรสชาติอร่อย ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกโจวทง
พูดใส่แค่ประโยคเดียวแล้วจะตกใจจนเงียบเหมือนจักจั่นฤดูหนาว
บนโลกนี้ยังมีเด็กหนุ่มบางส่วนที่ไม่เป็นเช่นนั้น
หากเป็นโก่วหานสือ ได้ยินค�ำพูดที่เต็มไปด้วยไอสังหารเช่นนี้
คิดว่าจะต้องตอบกลับไปอย่างอบอุ่นว่า 'ใต้เท้า ท่านเข้าใจผิดแล้ว
ข้าเพียงแค่อยากจะช่วยท่านแก้ไขปัญหา'
หากเป็นชิวซานจวิน ได้ยนิ โจวทงพูดประโยคนีก้ ค็ งจะหัวเราะแล้ว
พูดว่า 'ใช่ ใต้เท้าไม่ได้เข้าใจผิด ข้าก�ำลังข่มขู่ท่านอยู่'
หากเป็นถังซานสือลิ่วตามปกติ เมื่อเผชิญหน้ากับค�ำถามเช่นนี้
ก็น่าจะพูดว่า 'เจ้าโง่ ข้าก�ำลังข่มขู่เจ้า แล้วเจ้าจะท�ำไม'
ค่ อ นข้ า งน่าเสี ย ดายและก็ ส ามารถพู ด ได้ ว ่ า ค่อ นข้ า งโชคดี ที่
คู่สนทนาของโจวทงคือเฉินฉางเซิง ไม่ใช่ถังซานสือลิ่ว
การตอบสนองของเฉินฉางเซิงเหมาะสมกับนิสยั ของเขาอย่างมาก
เขายืนอยู่กับที่นิ่งๆ ดวงตาที่มองโจวทงไม่ได้ยั่วยุหรือหาเรื่อง แต่ก็

20 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 9

ไม่มีเจตนาว่าจะยอมถอยเช่นกัน
ไอพลังปราณเยียบเย็นที่อยู่ใต้ต้นไห่ถังค่อยๆ หายไป โจวทง
มองเฉินฉางเซิง "หากข้าไม่ได้มองผิดไป ตั้งแต่ที่เจ้าเริ่มเข้ามาในตรอก
กองทัพเหนือซือเจิ้ง เจ้าก็กังวลเป็นอย่างมาก"
เฉิ น ฉางเซิ ง ลองคิ ด ๆ ดู เรื่ อ งนี้ ไม่ไ ด้ นา่ ขายหน้ า และก็ ไ ม่ มี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องปิดบัง จึงพูดขึ้น "ใช่"
"แต่เจ้าก็ยังมา"
"ใช่"
"เช่นนั้นเจ้าก็น่าจะเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีแล้วส�ำหรับความคิด
ที่จะไม่ปล่อยคนของข้า"
"ใช่"
โจวทงเลิกคิ้วเล็กน้อยและเอ่ยอย่างค่อนข้างสนใจ "ข้าอยากรู้
อย่างมาก เจ้าคิดจะท�ำเช่นไร"
เฉินฉางเซิงนิง่ เงียบไปนาน สุดท้ายถึงได้ตดั สินใจ เอ่ยอย่างจริงจัง
"หากใต้เท้าไม่ปล่อยคน ข้าก็คิดจะชิงตัว"
เรือนหลังเล็กพลันเงียบดุจสุสานอีกครั้ง
ดอกไห่ถังที่เหลือค่อยๆ ร่วงหล่นลงมา
ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพั่วมองเฉินฉางเซิง ไม่รู้ว่าก�ำลัง
คิดอะไรอยู่ และก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ในใจของพวกเขาเกิดมรสุมคลื่นลม
มากแค่ไหน แต่อย่างน้อยบนใบหน้าก็ไม่ได้มีการแสดงออกใดๆ
โจวทงเองก็ก�ำลังมองเฉินฉางเซิง ครั้งนี้เขามองอย่างตั้งอกตั้งใจ
แววตาของเฉินฉางเซิงกระจ่างใสและสงบอย่างมาก จึงสามารถ
เห็นถึงความคิดของเขาได้อย่างง่ายดาย ต่อให้เป็นความคิดที่อยู่ใน
ส่วนลึกที่สุดก็ตาม
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โจวทงมองอย่างจริงจัง จึงสามารถมองออกได้อย่างง่ายดายว่า...
เฉินฉางเซิงจริงจัง
ค�ำพูดประโยคนั้นของเขาไม่ใช่ค�ำพูดล้อเล่น
หากวันนี้เจ๋อซิ่วไม่ได้ออกจากคุกโจว เขาก็จะลงมือชิงตัวจริงๆ
ปัญหาคือ...เดิมทีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่ง
โจวทงยิ้มขึ้นมา หลังจากนั้นก็ส่ายหน้า
ที่นี่คือจวนสกุลโจว คือคุกโจว
ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาโดยราชส�ำนักต้าโจว
ไม่ได้ด้อยไปกว่าพระราชวังเลย
รอบด้านของจวนที่เงียบสงบและงดงามแห่งนี้ไม่รู้ว่ามียอดฝีมือ
ซ่อนตัวอยูเ่ ท่าไร หน้าหลังของถนนหลายสายยังมีกองทัพของราชส�ำนัก
คุ้มกันอยู่
ต่อให้เป็นหวังพัว่ แห่งเทียนเหลียงก็ไม่สามารถชิงตัวคนไปจากทีน่ ไี่ ด้
นับประสาอะไรกับพวกเขา
จริงอยู่ว่าเด็กหนุ่มทั้งสามคนล้วนเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ใน
การฝึกบ�ำเพ็ญเพียรอย่างมาก แต่อย่างไรเสียก็เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่ม
อย่างน้อยในตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่มีก�ำลังที่จะต่อต้านโลกนี้
ไม่ต้องให้พวกยอดฝีมือของราชส�ำนักที่ซ่อนตัวอยู่ลงมือ เพียงแค่
โจวทงคนเดียว ขอเพียงเขาขยับนิ้ว พวกเฉินฉางเซิงทั้งสามคนก็ไม่อาจ
ออกไปจากเรือนเล็กหลังนี้ได้แล้ว
โจวทงไม่ได้สนใจพวกเขาอีก สองมือไพล่หลังและเดินไปยังเรือนข้าง
ของเรือนหลังนี้
ชุดขุนนางสีแดงสดท่ามกลางฝนดอกไม้ที่ร่วงโรยยังคงสะดุดตา
อยู่เช่นนั้น ถึงขนาดดึงดูดสายตา
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ในดวงตาของเฉินฉางเซิง ชุดขุนนางสีแดงสดตัวนี้ก็เหมือนกับ
ทะเลเลือดที่กว้างใหญ่
โจวทงหั น หลั ง ให้ กั บ พวกเขา การมองข้ามเช่นนี้ น่าจะท� ำ ให้
คนส่วนมากรู้สึกถึงการถูกดูหมิ่น แต่มันกลับแค่ท�ำให้เขาใจเย็นขึ้น
เห็นได้ชดั เจนอย่างมากว่าโจวทงไม่สนใจเลยว่าเขาจะลงมือหรือไม่
กระทั่งไม่เชื่อว่าเขาจะลงมือด้วยซ�้ำ
ถังซานสือลิว่ กับเซวียนหยวนพัว่ มองเขา รอคอยการตัดสินใจของเขา
ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงจนมาถึงที่ท�ำการ
กองช�ำระความ พวกเขาไม่ได้พดู คุยเรือ่ งอะไรกัน แต่กไ็ ม่เคยมีความลังเล
และความสั่นคลอนใดๆ
เฉิ น ฉางเซิ ง ต้ อ งการมายั ง ที่ ท� ำ การกองช� ำ ระความ พวกเขาก็
ตามมาด้วย เฉินฉางเซิงต้องการพบโจวทง พวกเขาก็ตามเข้ามาพบด้วย
ในตอนนี้หากเฉินฉางเซิงพูดว่าจะลงมือ แน่นอนว่าพวกเขาก็จะ
ลงมือด้วย
"ใต้เท้า โปรดหยุดก่อน"
ในที่สุดเสียงของเฉินฉางเซิงก็ดังขึ้นมา
เวลาเดียวกัน มือของเขาจับไปที่ด้ามกระบี่
กระบี่ชื่อไร้ราคี ช่างเหมือนกับผู้ใช้จริงๆ
ถังซานสือลิว่ หายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับขับเคลือ่ นปราณแท้ มือขวา
ของเขาจับไปทีด่ า้ มของกระบีเ่ วิน่ สุย่ เวลาเดียวกันมือซ้ายก็จบั ศัสตราวุธ
ชิ้นหนึ่งที่อยู่ในแขนเสื้อ
เซวียนหยวนพัว่ หันซ้ายหันขวามองหาอาวุธทีเ่ หมาะมือไปรอบด้าน
สุดท้ายสายตาก็ไปหยุดอยูท่ ตี่ น้ ไห่ถงั ทีอ่ ยูด่ า้ นซ้ายมือ ในใจคิดว่าถึงแม้
จะบางไปบ้าง แต่ก็ยังพอจะเอามาใช้ได้
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โจวทงหยุดเท้าลง แต่ไม่ได้หันกลับมา
ชุ ด ขุ น นางสี แ ดงบนร่ า งของเขาขยั บ เบาๆ ไปตามลมที่ พั ด มา
กระจายกลิน่ คาวเลือดของทะเลโลหิต ในพริบตาก็ปกคลุมไปทัว่ ทัง้ เรือน
ช่างน่าขนลุกและน่าหวาดกลัวอย่างถึงที่สุด
เปรี้ยง!
เสียงฟ้าผ่าพลันดังขึ้น
ไม่ใช่คนในเรือนที่ลงมือ แต่เป็นเสียงฝีเท้าม้าจากด้านนอกไกล
ออกไปซึ่งดังราวกับเสียงฟ้าผ่า แม้แต่พื้นดินก็ยังสั่นสะเทือนขึ้นมา
ตามด้วยเสียงของเหล่าขุนนางกองช�ำระความที่ตะโกนขึ้นมา
อย่างเป็นกังวล
เพราะที่มาก็คือ...องครักษ์แห่งศาสนาหลวง!
"เจ้าสั่งเคลื่อนก�ำลังพลองครักษ์แห่งศาสนาหลวงไม่ได้แน่"
โจวทงหันกลับมา มองดูเฉินฉางเซิงพลางพูดขึ้นอย่างครุ่นคิด
ในจิงตูมเี รือ่ งราวไม่มากนักทีส่ ามารถหลบหลีกสายตาของเขาไปได้
ทันทีทยี่ นื ยันแล้วว่าเป้าหมายของรถม้าของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงคือ
ตรอกกองทัพเหนือซือเจิง้ ก็มรี ายงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนนับไม่ถว้ นส่งมายัง
ที่แห่งนี้ เขาชัดเจนอย่างมากว่าเฉินฉางเซิงไม่ได้เตรียมแผนส�ำรองไว้
เขาอาศัยโอกาสทีเ่ อาชนะโจวจือ้ เหิงมาได้ อาศัยจิตกระบีน่ นั่ บุกตรงเข้ามา
ที่นี่
"ไม่เกี่ยวกับข้า"
เป็นเรื่องจริงที่เฉินฉางเซิงไม่สามารถสั่งเคลื่อนก�ำลังพลองครักษ์
แห่งศาสนาหลวงได้
องครั ก ษ์ แห่ง ศาสนาหลวงเหล่ า นี้ ขึ้ น ตรงกั บ ต� ำ หนั ก หลี ก ง
ความสามารถในการสู้รบถือว่าแข็งแกร่งอย่างมาก
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อยู่ๆ โจวทงก็นึกถึงวันหนึ่งเมื่อปีก่อน วันนั้นทั่วทั้งจิงตูได้ปิดล้อม
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง และที่หน้าส�ำนักการศึกษาก็เต็มไปด้วยผู้คน
หลังจากนั้นองครักษ์แห่งศาสนาหลวงก็มา เป็นดังสายลมใน
ฤดูสารทที่พัดกวาดใบไม้ก็มิปาน พวกเขาจัดการพื้นที่ตรงนั้นอย่าง
แข็งกร้าวและโหดเหี้ยม
วันนั้นมีคนตายไปไม่น้อย
และหลังจากวันนั้นคนมากมายถึงได้เข้าใจ ที่แท้หัวหน้าปกครอง
ส� ำ นั ก การศึ ก ษาที่ ร าวกั บ จะหลั บ ตลอดเวลาผู ้ นั้ น ถึ ง กั บ มี บ ารมี ใ น
ศาสนาหลวงสูงส่งเพียงนี้ ซ่อนอ�ำนาจไว้มากมายขนาดนี้
องครักษ์แห่งศาสนาหลวงที่เพิ่งมาถึงเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งใน
สมบัติของผู้เฒ่าที่เพิ่งจากโลกไปผู้นั้นที่เหลือไว้ให้กับเฉินฉางเซิง
โจวทงมองเฉินฉางเซิงด้วยสีหน้าไร้อารมณ์พลางพูดขึน้ "เจ้าก็รวู้ า่
หากเจ้าลงมือจะพบจุดจบเช่นไร"
"ข้าจะตาย"
"ต่อหน้าข้า พวกเจ้าคิดจะตายก็ไม่ได้ง่ายดายเพียงนั้น"
"แน่นอนว่าข้ามีวิธีที่จะตาย"
ไม่รู้ท�ำไมอยู่ๆ โจวทงถึงได้รู้สึกโมโหขึ้นมา "แล้วเหตุใดเจ้ายังไม่
ไปตายอีก"
"ใต้เท้ายังไม่ลงมือ คิดว่าคงกลัวพวกข้าตายไปจริงๆ"
โจวทงพูดเย้ยหยัน "ข้ามีอะไรให้กลัว"
"เมื่อครู่ใต้เท้าพูดว่าข้าก�ำลังข่มขู่ท่าน แสดงว่าท่านน่าจะชัดเจน
ดีว่าหากข้าอยากจะข่มขู่ท่านก็มีวิธีนี้อยู่แค่วิธีเดียว..." เฉินฉางเซิง
ยังพูดต่ออีกว่า "ข้าเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หลังจากนั้นค่อยดูว่าในสายตา
ของบุคคลส�ำคัญเหล่านั้น ที่แท้แล้วชีวิตของข้าส�ำคัญ หรือชีวิตของ
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ใต้เท้าส�ำคัญ"
ช่วงต้นของฤดูร้อน ดวงอาทิตย์ไต่ขึ้นไปอยู่กลางฟ้า เรือนเล็กที่
เงียบสงบเริ่มที่จะร้อนอบอ้าวขึ้นมา
ไกลออกไปไม่รวู้ า่ เป็นทีใ่ ดพลันมีเสียงจักจัน่ ดังขึน้ ฟังแล้วก็ทำ� ให้
คนรู้สึกร�ำคาญใจอยู่บ้าง
เหมือนกับจิตใจของโจวทงในตอนนี้
ยิง่ ตอนทีเ่ ขารูว้ า่ องค์ชายเฉินหลิวมาถึงแล้ว เหมาชิวอวีเ่ องก็มาถึง
ที่นอกตรอกแล้ว ความร�ำคาญใจนี้ก็ยิ่งพุ่งไปถึงขีดสุด

26 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 9

ตอนที่ 25
คนตัวเล็กๆ ภายใต้ชุดขุนนางสีแดง

จิงตูในวันนี้คึกคักเป็นพิเศษ
หลังจากเช้าตรู่ไม่นานก็เป็นการประลองที่หน้าประตูส�ำนักศึกษา
ศาสนาหลวง เฉินฉางเซิงได้ต่อสู้ข้ามขั้นเอาชนะโจวจื้อเหิง
เรื่องนี้สามารถพูดได้ว่าเพียงพอที่จะสั่นสะเทือนโลกแล้ว
แต่ไม่วา่ ใครก็ลว้ นคิดไม่ถงึ ว่าถัดมาเขาจะท�ำเรือ่ งทีส่ น่ั สะเทือนโลก
ยิ่งขึ้นไปอีก
เขาพาศิ ษ ย์ ที่ เ หลื อ ของส� ำ นั ก ศึ ก ษาศาสนาหลวงทั้ ง สองคน
ขับรถม้าบุกตรงไปยังคุกโจว ได้ยนิ มาว่าในตอนนีก้ ำ� ลังเผชิญหน้าอยูก่ บั
ใต้เท้าโจวทงที่น่ากลัวผู้นั้น
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงต้องการคน
โจวทงไม่ปล่อยคน
หลังจากที่รู้ข่าวนี้ชาวเมืองจิงตูมากมายก็รีบตามไปดูเรื่องสนุก
เพียงแต่ต่างกับเรื่องสนุกในตอนเช้าอยู่บ้าง คุกโจวนั้นมีไออัปมงคล
มากเกินไป ภาพลักษณ์ในสายตาชาวเมืองก็มืดหม่นเกินไป ผู้คนจึง
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ไม่กล้าเข้าใกล้มากนัก
ดังนัน้ ตอนทีอ่ งครักษ์แห่งศาสนาหลวงทัง้ ห้าร้อยคนโห่รอ้ งควบม้า
ไปบนถนนจึงไม่ได้ท�ำให้เกิดการผิดพลาดหรือมีชาวบ้านบาดเจ็บอะไร
ต่อมาหัวหน้าขันทีของพระราชวังก็มาถึงแล้ว รองเสนาบดีมาถึงแล้ว
เหมาชิวอวี่มาถึงแล้ว สุดท้ายรถม้าของวังอ๋องก็มาถึงแล้ว
แต่ไม่มใี ครเข้าไปในคุกโจว แม้กระทัง่ ในตรอกก็ยงั ไม่มใี ครเข้าไป
องค์ชายเฉินหลิวลงมาจากรถม้า มองดูองครักษ์แห่งศาสนาหลวง
ทัง้ ห้าร้อยคน เขาขมวดคิว้ อย่างทีย่ ากจะสังเกตและมองไปทางเหมาชิวอวี่
ฝืนยิ้มขึ้นมาพลางพูด "เรื่องนี้ท�ำให้เป็นเรื่องใหญ่เกินไปแล้ว"
เรือ่ งในวันนีช้ า่ งท�ำให้เป็นเรือ่ งใหญ่เกินไปจริงๆ ทุกคนล้วนรูก้ นั ว่า
กฎข้อใหม่ของการประลองระหว่างส�ำนักนั้นเป็นราชส�ำนัก...หรือถ้าจะ
พูดให้เจาะจงก็คือสกุลเทียนไห่ไปจนถึงหัวหน้าปกครองทั้งสองคนที่
ภักดีต่อจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์...กดดันส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง แต่ใคร
ก็คิดไม่ถึงว่าส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงจะตอบกลับเรื่องนี้อย่างดุเดือด
เช่นนี้ อีกทั้งยังรวดเร็วขนาดนี้ เพิ่งจะได้รับชัยชนะในการประลองแรก
ก็บุกตรงไปยังคุกโจวอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยเพื่อไปเอาตัวคน!
เหมาชิวอวีท่ เี่ คยเป็นเจ้าส�ำนักของส�ำนักเทียนเต้าในตอนนีไ้ ด้เป็น
หัวหน้าปกครองใหญ่ของต�ำหนักอิงหวา ได้เป็นหนึง่ ในหกผูย้ งิ่ ใหญ่ของ
ศาสนาหลวง
เขามาถึงแล้ว ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเป็นการแสดงถึงท่าทีของต�ำหนัก
หลีกง ทว่าแม้แต่บุคคลส�ำคัญเช่นเขาก็ยังยืนอยู่ที่นอกตรอก ไม่ได้
เข้าไป
ใครก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์กับต�ำหนักหลีกง
ในช่วงหนึ่งปีมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ค่อยๆ ห่างเหินกันไป
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แต่อย่างน้อยเบื้องหน้าก็ยังรักษาความสงบเอาไว้อยู่
ในตอนทีผ่ ศู้ กั ดิส์ ทิ ธิท์ งั้ สองยังรักษาความสงบไว้ ใครก็ไม่อยากและ
ไม่กล้าที่จะท�ำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นจนกระทั่งเสียการควบคุม
เพราะไม่มีฝ่ายใดที่อยากจะพบกับจุดจบอันแสนน่ากลัว
จนกระทั่งรถม้าของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงเข้าไปในตรอกนี้
หากวันนี้ในเรือนเล็กหลังนั้นเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆ เช่นนั้นจิงตู
ไปจนถึงโลกมนุษย์จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้ว
ในเรือนเล็ก ถังซานสือลิ่วมองโจวทงอย่างจริงจัง เอ่ยอย่างจริงใจ
"ใต้เท้า ข้าจ�ำเป็นต้องพูดความจริงกับท่าน ชีวิตของเฉินฉางเซิง...
ดีอย่างมากจริงๆ ถึงขนาดที่ยอดเยี่ยมและสูงส่งจนไม่อาจใช้ค�ำพูด
มาบรรยาย ข้าไม่รู้ว่าจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์จะมองอย่างไร แต่อย่างน้อย
ในสายตาของใต้เท้าสังฆราช ชีวิตของท่านไม่มีทางมีค่าเท่าชีวิตของ
เฉินฉางเซิง หากวันนี้เขาต้องตายในคุกโจวจริงๆ ท่านคิดว่าใต้เท้า
สั ง ฆราชจะปล่ อ ยท่ า นหรื อ อี ก ทั้ ง จั ก รพรรดิ นี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ะมองท่ า น
เช่นไร"
"ยอดเยี่ยมและสูงส่งจนไม่อาจใช้ค�ำพูดมาบรรยายอย่างนั้นหรือ"
โจวทงมองเฉินฉางเซิงพลางหรี่ตาลง ไม่รู้ว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่
ถังซานสือลิ่วพูดต่อ "อีกทั้งท่านอาจจะไม่เข้าใจ ตัวเขาบางครั้งก็
ยึดติดจริงๆ และโง่เขลาอย่างมาก เขาสามารถท�ำเรือ่ งอย่างการเอาชีวติ
ของตนไปแลกกับชีวิตของเจ๋อซิ่วได้"
"พูดไปพูดมาก็ยังข่มขู่ข้าอยู่ดี" โจวทงเกิดความรู้สึกที่สะเทือน
อารมณ์อ ย่างมาก "หรื อ ว่าเรื่ อ งของข้ า ในจิ ง ตู เป็น ที่ เล่าลื อ น้ อ ยกว่ า
เมื่อก่อนมาก ขนาดที่ว่าไม่มีคนกลัวข้าแล้ว"
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ถังซานสือลิ่วแย้มยิ้ม "แล้วแต่ท่านจะคิด"
โจวทงค�ำรามเสียงเย็น "พวกเจ้าจะรับผิดชอบผลลัพธ์ในภายหลัง
ได้หรือ"
เฉินฉางเซิงตอบกลับไป "ไม่ใช่ตัวข้าที่อยากจะเป็นเจ้าส�ำนัก
ข้าจึงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ในภายหลัง"
ความหมายของค�ำพูดนี้ชัดเจนอย่างมาก
เขาเป็นเจ้าส�ำนักของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง เจ๋อซิว่ มีชอื่ เป็นศิษย์
ของส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง เจ๋อซิ่วถูกขังไว้ในคุกโจวนานเกินไปแล้ว
แน่นอนว่าเขาต้องพาเจ๋อซิ่วออกมา ส่วนที่ว่าเบื้องหลังของเรื่องราวนี้
มีความหมายแฝงอยูเ่ ท่าไรเขาไม่เข้าใจนักและไม่อยากไปคิดอีก ดังนัน้
เขาจะรับผิดชอบเพียงผลลัพธ์ของการที่เจ้าส�ำนักปกป้องศิษย์เท่านั้น
ส่วนจะเกิดผลลัพธ์ทรี่ า้ ยแรงอะไรในภายหลังแน่นอนว่าควรจะให้คนผูน้ นั้
ที่ตั้งเขาเป็นเจ้าส�ำนัก ไปจนถึงคนที่ให้โจวทงขังเจ๋อซิ่วผู้นั้นรับผิดชอบ
พูดอีกอย่างคือหากวันนีเ้ กิดคลืน่ ลมขึน้ ในเรือนเล็กจริงๆ ราชส�ำนัก
กับต�ำหนักหลีกงก็จะเป็นดังน�้ำกับไฟ ต่อให้ใต้หล้าจะวุ่นวาย เผ่าปีศาจ
จะถือโอกาสรุกราน ราษฎรบ้านแตกสาแหรกขาด กระทัง่ เผ่ามนุษย์ตอ้ ง
ตกเป็นทาสไปนับหมื่นปี...นั่นก็เป็นความผิดของใต้เท้าสังฆราชกับ
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์
ภายในเรือนเล็กพลันเงียบกริบอย่างหาใดเปรียบอีกครั้ง
โจวทงคิดไม่ถึงว่าเฉินฉางเซิงจะมีความตั้งใจเช่นนี้ เขาหรี่ตาลง
ไอเย็นพลันรวมตัว กลีบดอกไม้บนพื้นกลายเป็นเกล็ดหิมะ
ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพั่วมองไปที่เฉินฉางเซิงด้วยความ
เลื่อมใสอย่างมาก
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โถงต�ำหนักกวงหมิงในต�ำหนักหลีกง
รูปปั้นนักปราชญ์มากมาย บ้างสงบนิ่ง บ้างดูศักดิ์สิทธิ์ ก�ำลัง
ส่องแสงออกมาจางๆ ในท่วงท่าดุจก�ำลังมองไปยังท้องฟ้านอกต�ำหนัก
ใต้เท้าสังฆราชเองก็ก�ำลังมองท้องฟ้า สีหน้านิ่งสงบ เหมือนกับว่า
เมือ่ ครูไ่ ม่ได้ยนิ ว่าเฉินฉางเซิงท�ำอะไรลงไปบ้างและพูดอะไรออกไปบ้าง
"เฉิ น ฉางเซิ ง ผู ้ นี้ ช่างไม่ค� ำ นึ ง ถึ ง งานใหญ่ ไม่ ส นใจภาพรวม
จะสามารถสืบทอดศาสนาหลวงได้อย่างไร"
คนที่พูดขึ้นก็คือนักพรตซือหยวน หัวหน้าปกครองใหญ่ต�ำหนัก
เจ๋อชง ผูท้ ยี่ นื อยูข่ า้ งกายเขาก็คอื ราชันแห่งหลิงไห่ หัวหน้าปกครองใหญ่
ต�ำหนักเทียนไฉ
ในฐานะทีท่ งั้ สองเป็นหัวหน้าปกครองโถงศักดิส์ ทิ ธิท์ อี่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ
และมีอำ� นาจมากทีส่ ดุ ในกลุม่ ผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งศาสนาหลวง ท่าทีทพ
ี่ วกเขา
ทั้ ง สองมี ตอ่ ใต้ เ ท้ า สั ง ฆราชแม้ ยั ง คงมี ค วามเคารพ แต่ค� ำ พู ด กลั บ
ตรงไปตรงมาอย่างมาก
บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาอยูห่ า่ งจากขัน้ เทพศักดิส์ ทิ ธิเ์ พียงแค่
ก้าวเดียวเท่านั้น สามารถมองเห็นเงาหลังของใต้เท้าสังฆราชได้แล้ว
ทั่วทั้งผืนพิภพล้วนเข้าใจว่าการที่หัวหน้าปกครองใหญ่ทั้งสอง
สนับสนุนจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ต่อ ไม่ยอมยืนอยู่ข้างเดียวกันกับใต้เท้า
สังฆราช เป็นเพราะพวกเขามีความแค้นต่อเชื้อพระวงศ์เฉินอย่างที่
ไม่อาจมอดดับลงและมีความรู้สึกไม่เชื่อใจ แต่กลับคิดไปไม่ถึงว่า
ยั ง มี เ หตุ ผ ลที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง กว่ า นั่ น คื อ ใต้ เ ท้ า สั ง ฆราชตั ด สิ น ใจจะมอบ
อนาคตของศาสนาหลวงให้กับเด็กหนุ่มที่ชื่อเฉินฉางเซิงผู้นั้น
หัวหน้าปกครองใหญ่ทั้งสองอาจไม่สนใจอ�ำนาจในโลกิยะ แต่
ไม่อาจไม่สนใจผู้สืบทอดต�ำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ได้
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ราชันแห่งหลิงไห่พูดขึ้นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ "จดหมายที่ธิดาเทพ
ส่งมาได้เขียนอย่างชัดเจน เรื่องนั้นมีโอกาสที่จะส�ำเร็จจริงๆ แรงกดดัน
ที่เขาหลีซานได้รับถือว่ามีเหตุผล ในเรื่องนี้โจวทงนับว่ามีความชอบ"
ใต้เท้าสังฆราชยังคงนิ่งเงียบ ไม่ได้พูดจาแม้แต่ค�ำเดียว
นักพรตซือหยวนถอนหายใจ "ท่านน่าจะชัดเจนดี ไม่ว่าจะเป็น
ไม้เท้าเทพหรือต�ำแหน่งจักรพรรดิ จะไปตกอยูก่ บั ใครก็ลว้ นไม่ใช่เหตุผล
ที่พวกข้าต่อต้านท่าน ความไม่สงบของพวกข้ามาจากการที่ท่านกับ
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ยังเหลืออายุขัยหลายสิบปี เหตุใดท่านถึงต้องรีบ
ตัดสินใจด้วย"
การตัดสินใจในที่นี้ย่อมหมายถึงการที่สองสิ่งนั้นจะตกอยู่กับใคร
ไม้เท้าเทพกับต�ำแหน่งจักรพรรดิจะตกอยู่กับใคร
ใบหน้ า ของราชั น แห่ง หลิ ง ไห่ ยั ง คงไม่แ สดงอารมณ์ ใ ดๆ แต่
น�ำ้ เสียงราวกับมหาสมุทรทีล่ กึ ทีส่ ดุ เต็มไปด้วยพลังทีย่ ากจะจินตนาการ
"ส่วนโจวทงฆ่าทิ้งก็ได้แล้ว ความผิดทั้งหมดให้ตกอยู่กับตัวเขา เขา
น่าจะชัดเจนตั้งแต่แรกว่าโชคชะตาของตนคืออะไร"
อึดใจก่อนเขาเพิ่งจะพูดว่าโจวทงสร้างความชอบใหญ่หลวง
อึดใจให้หลังเขากลับพูดว่าหากที่เรือนเล็กหลังนั้นเกิดปัญหาขึ้น
แค่ฆ่าโจวทงเสียก็ได้แล้ว
ครู่ถัดมา นอกต�ำหนักกวงหมิงพลันมีเสียงที่ค่อนข้างไม่สงบและ
กระวนกระวายดังมา ทีต่ รอกกองทัพเหนือซือเจิง้ นัน้ เกิดเรือ่ งทีค่ นส่วนใหญ่
ล้วนคาดไม่ถึง
โจวทงถึงกับปล่อยคนออกมาจริงๆ!
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