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ค�ำน�ำ

รูน้ะว่ามหีลายคน (โดยเฉพาะสาวๆ) รอคอยให้ถังถังกลับมามบีทสกัที ซึง่ก็ 

สมการรอคอย ประเดิมด้วยการฟาดฝีปากและฝีเท้าใส่คนไร้ทางสู.้..ช่างสมกับ 

เป็นคุณชายถังผู้ออกจะมีเงินมากเสียจริงๆ

ความครึกครื้นหวนคืนสู่ส�านักศึกษาศาสนาหลวง อันที่จริงก็ออกจะ

ครึกครื้นเกินไปด้วยซ�้า แต่ก็ดีแล้ว วัยหนุ่มสาวมันต้องเป็นแบบน้ี

ภายนอกดูคึกคัก เบื้องหลังกลับมีคลื่นใต้น�้าท่ีเวลานี้มองออกชัดเจน 

ศาสนาหลวงเกิดการแบ่งแยก ขั้วอ�านาจท้ังสองเริ่มมีก�าลังพอๆ กัน หนึ่งคือ

ใต้เท้าสังฆราช และอีกหนึ่งคือจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิ หากบอกว่าเฉินฉางเซิง

เป็นตัวแทนฝ่ายแรก ตัวแทนฝ่ายหลังก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากสวีโหย่วหรง 

และในเล่มนี้เธอผู้น้ีก็ก�าลังจะกลับจิงตูแล้ว การพบกันในฐานะที่เป็นตัวของ

ตัวเองของหนุ่มสาวท้ังสองจะเป็นอย่างไร อย่าพลาดเลยเชียว!

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



"ที่นี่คือส�านักศึกษาศาสนาหลวง 
ที่นี่คือสกุลถังแห่งเวิ่นสุ่ย 

ที่นี่คือซูหลี ที่นี่คือศาสนาหลวง 
คือผู้ศักดิ์สิทธิ์สามท่าน!"
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ที่ท�าการกองช�าระความต้ังอยู่ที่ตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง 

ถึงจะบอกว่าเป็นตรอก แต่ที่จริงเป็นถนนสายตรงที่กว้างขวาง

อย่างมาก สามารถให้รถม้าสองคันวิ่งคู่ไปด้วยกันได้

และตอนนีใ้นตรอกเองก็มรีถม้าอยู่สองคนั คนัหน้าหนึง่ คนัหลังหน่ึง  

จอดน่ิงอยู่ ในรถไม่มีคนอยู่แล้ว แต่ท่ีนอกตรอกกลับมีคนมาไม่น้อย  

อีกทั้งตามข่าวที่กระจายออกไป เชื่อว่ามีคนอีกมากที่จะมาปรากฏตัว

คนทีอ่ยู่นอกตรอกล้วนเป็นหูเป็นตาของกลุม่อ�านาจต่างๆ ในจงิตู  

พวกเขาเพียงแค่กล้ามองจวนแห่งน้ันจากปากทางเข้าตรอกทีไ่กลออกไป  

ไม่กล้าท่ีจะเข้าไปใกล้

จวนแห่งน้ันมองดูธรรมดาอย่างมาก ไม่ได้รู ้สึกว่าอึมครึมหรือ 

น่ากลัวอะไร แต่ด้านหน้าจวนกลับไม่มีคนสัญจรไปมาแม้แต่คนเดียว

เฉินฉางเซิงยืนอยู่หน้าประตูจวน หยิบเอาป้ายประจ�าตัวส่งให้กับ

ขุนนางผู้หนึ่ง สีหน้าท่าทางเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างเงอะงะอยู่บ้าง

นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขาส่งป้ายประจ�าตัวของตนเพ่ือขอเข้าพบอย่าง

ตอนท่ี 22

ดอกไห่ถังดังโลหิต
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เป็นทางการ

เขาไม่เคยท�าเรือ่งเช่นนีม้าก่อนจงึอดไม่ได้ทีจ่ะกังวลอยู่บ้าง เหตผุล 

ทีกั่งวลน้ันแน่นอนว่าเป็นเพราะจวนแห่งนี ้อย่าว่าแต่เขา ลมหายใจของ

เซวียนหยวนพ่ัวเองก็หนักหน่วงอย่างมาก แม้แต่ถังซานสือล่ิวที่ปกติ 

ไม่กลวัฟ้าไม่กลวัดนิในตอนน้ีก็ยังน่ิงเงียบ...ท่ีจรงิแล้วนับแต่ตอนทีร่ถม้า 

ขับผ่านซุ้มประตูของถนนสายหลัก เข้ามาถึงตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง 

และได้ยืนยันจุดหมายที่เฉินฉางเซิงจะไปในครั้งน้ีแล้ว เขาก็ไม่ได ้

อ้าปากพูดอีกเลย

จวนแห่งน้ีก็คอืท่ีท�าการกองช�าระความ และก็เป็นทีพั่กของโจวทง 

หรือก็คือคุกโจวที่ใครต่อใครว่ากัน

ส�าหรับคนจ�านวนมากแล้ว โดยเฉพาะขุนนางและชาวเมืองของ

ต้าโจว จวนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่ีน่ากลัวที่สุดในผืนพิภพ กระทั่งยัง 

น่ากลัวกว่าเมืองเสว่ียเหล่าในอาณาเขตเผ่าปีศาจเสียอีก

เพราะเมืองเสวี่ยเหล่านั้นไกลเกินไป แต่คุกโจวกลับอยู่ใกล้แค่นี้

การท่ีคกุโจวมดืมดิน่ากลวัแน่นอนว่าเป็นเพราะบคุคลส�าคญัท่ีพัก

อยู่ด้านในผู้น้ัน

นามโจวทงสามารถท�าให้เด็กหยุดร้องไห้ นี่ไม่ใช่การเปรียบเปรย

แบบที่มักพบในหนังสือประโลมโลก แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

มีเรื่องเล่าขานว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน คุณชายของจวนเสนาบดี

กรมพิธีการได้ดื่มสุรามากเกินไปจึงคิดจะข่มเหงหญิงนางโลม ตอนที่

ก�าลังจะลงมืออยู่ๆ ก็ได้ยินด้านนอกมีคนตะโกนขึ้นมาว่าโจวทงมา 

คุณชายจวนเสนาบดีกรมพิธีการผู้นั้นถึงกับตกใจจนปัสสาวะรดตัวเอง 

ตั้งแต่น้ันมาก็ไม่กล้าออกมาเจอสายตาผู้คนอีก

แน่นอนว่าน่ีไม่ได้หมายความว่าโจวทงช่วยเหลือชาวเมืองจิงตู
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ด้วยการสั่งสอนบุตรหลานของตนแทนให้ หรือเป็นคนดีที่ช่วยเหลือสตรี

ซึ่งก�าลังตกที่ น่ังล�าบาก แต่น่ีเป็นการแสดงออกว่าในใจของผู้คน  

นามของเขานั้นน่าหวาดกลัวจนถึงระดับไหนแล้ว

คนบนโลกล้วนรูด้ ีโจวทงเป็นผูล้งทัณฑ์ทีเ่หีย้มโหด เป็นคนชัว่ร้าย

ทีน่่ารงัเกียจ และเป็นขนุนางทีไ่ม่รูว่้าท�าร้ายชาวบ้านบรสิทุธ์ิไปมากน้อย

เท่าไร

หากกล่าวว่าซหูลฆ่ีาคนไปมาก จงึกลายเป็นเป้าหมายทีค่นมากมาย 

ต้องการจะสังหาร เช่นน้ันแล้วทุกคนในผืนพิภพก็คงล้วนแต่อยากจะ

สงัหารโจวทง ต่อให้เป็นขนุนางเหมอืนกับเขา บางครัง้ก็อยากจะไล่ให้เขา 

ไปตาย กระทัง่บางครัง้มคีนรูส้กึว่าท่ีสวรรค์ให้คนอย่างโจวทงปรากฏตวั

ขึ้นมานั้นเป็นการลงโทษโลกมนุษย์อย่างหน่ึง

ถ้าเป็นไปตามเนือ้เรือ่งของหนงัสอืประโลมโลกทัว่ไป คนอย่างโจวทง 

อย่างมากก็มอี�านาจได้ไม่นาน น่าจะต้องถูกจกัรพรรดผิูป้รีชาสงัหารเสีย  

หรอือาจจะถูกผูส้งูส่งท�าลายให้สลายเป็นหมอกควัน แต่เขาไม่ได้พบเจอ 

เรื่องเช่นน้ัน

เพราะเขาเป็นขุนนางใหญ่ท่ีสูงส่งอย่างมากในราชส�านักต้าโจว  

มีกองทัพยอดฝีมือจ�านวนนับไม่ถ้วนคอยปกป้อง อีกทั้งตัวเขาเอง 

ก็เป็นผู้แข็งแกร่งในขั้นรวบรวมดวงดาว ส�าคัญที่สุดคือเขาเป็นสุนัขที่

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิไว้ใจที่สุด

มีคนจ�านวนมากท่ีต่อต้านไม่ให้จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิครองราชย์ 

ในน้ันมีประมาณเจ็ดส่วนเพราะเห็นว่านางเป็นสตรี ท่ีเหลืออีกสามส่วน

เพราะการท�าเรื่องชั่วร้ายของโจวทง ไม่มีใครท่ีเบาปัญญา ต่อให้เป็น

ชาวบ้านท่ีโง่เขลา หลายปีมาน้ีก็น่าจะมองออกแล้วว่าความชั่วร้ายของ

โจวทงแท้ท่ีจริงก็คือเจตจ�านงของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ
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จกัรพรรดนิศีกัด์ิสทิธ์ิปกครองผนืพิภพเป็นเวลากว่าสองร้อยปีแล้ว 

วิธีการปกครองถือได้ว่าสมบูรณ์แบบ แต่ยังคงมีผู ้ต่อต้านอยู่อย่าง 

นับไม่ถ้วน

นางชัดเจนอย่างมาก ในฐานะผู้ปกครองนางไม่สามารถแสดง

ความเมตตาได้มากนัก ดังน้ันนางจ�าเป็นที่จะต้องมีสุนัขร้ายตัวหนึ่ง 

ต้องการดาบเล่มหนึ่ง เอาไว้กัด เอาไว้ฟาดฟันพวกคนที่ต่อต้านตน

พูดอกีอย่างคอืนางต้องการคนผูห้น่ึงมาแสดงความชัว่ร้ายของนาง

คนผู้น้ันก็คือโจวทง

เขาเหมาะสมกบัความต้องการของจกัรพรรดนิศัีกดิสิ์ทธ์ิอย่างสมบรูณ์

เขาไม่มเีงามดืในวัยเด็ก ไม่มกีารพัวพันกับผลประโยชน์ใด ไม่มสีิง่ใด 

ที่ท�าไม่ได้ เขาก็แค่ชอบที่จะใช้ชื่อของกฎหมายมากักขังคน ทรมานคน

มองจากตรงน้ีแล้วอันท่ีจริงโจวทงก็เป็นคนท่ีบริสุทธ์ิผู้หน่ึง

เขาเป็นคนท่ีเลวอย่างบริสุทธ์ิผู้หน่ึง

วันนีท่ี้เฉนิฉางเซงิมายังทีท่�าการกองช�าระความก็เพ่ือจะมาพบกบั

โจวทง

จากเมืองซีหนิงจนถึงจิงตู เขาเคยได้ยินเรื่องที่เก่ียวข้องกับโจวทง 

มากมาย อดไม่ได้ท่ีจะกังวลอยู่บ้าง จนกระทั่งเขาได้จับของสิ่งน้ันที ่

อยู่ในแขนเสื้อ ถึงได้ค่อยสงบใจขึ้นมา

พวกเขาถูกขนุนางของกองช�าระความพาเข้าไปในจวน เฉนิฉางเซงิ 

คิดไม่ถึงเลยว่าจวนท่ีถูกเล่าว่ามืดมิดน่าหวาดกลัวอย่างหาใดเปรียบ 

จะถึงกับเงียบสงบและงดงามขนาดนี้

พวกเขาถูกพาไปยังเรือนหลังที่อยู่ลึกสุด 

ตัวเรือนมีขนาดไม่ใหญ่ มีต้นไห่ถังปลูกเอาไว้สองต้น ดูไปแล้ว 

น่าจะอายุมาก ก่ิงของมันสูงเลยก�าแพงเรือนไปแล้ว ด้านบนยังเหลือ 
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ดอกสีชมพูท่ียังไม่ร่วงลงมา

เซวยีนหยวนพ่ัวหนัหน้าไปมา เขามองดรูอบด้านอย่างค่อนข้างกังวล

ถังซานสือลิ่วเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่

เฉินฉางเซิงก�าลังนึกย้อนถึงสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อม

ตลอดทางท่ีเดินผ่านมาพลางคิดคาดเดาต�าแหน่งที่เจ๋อซิ่วถูกขัง

เขาในตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดของข้ันทะลวงอเวจี หากอยู่ใน

ส�านกัพรรคทัว่ไปก็ถือว่าเป็นยอดฝีมอืแล้ว ถึงแม้จะไม่สามารถประสาน

กับฟ้าดิน แต่ก็พอจะรู้สึกถึงได้บ้างแล้ว โดยเฉพาะหลังจากที่เขาเรียน

เพลงกระบ่ีรอบรูกั้บซหูล ีแต่จวนแห่งนีท้ีด่แูล้วแสนจะธรรมดาเห็นได้ชดั 

ว่ามีการวางค่ายกลที่เหนือล�้ากว่าระดับขั้นของเขาในตอนน้ีไปไกล  

ไม่ต้องพูดถึงการหาต�าแหน่งท่ีขังเจ๋อซิ่วเอาไว้ เขาถึงกับพบว่าแม้แต่

ทางท่ีตนเพ่ิงเดินผ่านมาก็เริ่มลืมไปบ้างแล้ว

เวลาน้ีเองพลันมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้น

"ข้ันทะลวงอเวจีเอาชนะขั้นรวบรวมดวงดาว สิบปีมานี้ถือว่า 

เป็นครั้งแรก แน่นอนว่าต้องสั่นสะเทือนไปทั่วผืนพิภพ เจ้าในตอนนี้

ก�าลังฮึกเหิมห้าวหาญ จิตกระบี่เปี่ยมล้นมหาศาล การนั่งรถตรงเข้ามา

ในตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง ค�านึงถึงกลยุทธ์การศึกแล้วถือว่าไม่เลว

อย่างมาก แม้เป็นการบุกเด่ียวเข้ามา ไหนเลยจะไม่ใช่การวางทัพ 

อย่างหน่ึง เพียงแต่ข้าไม่เคยได้ยินว่าเจ้าเชี่ยวชาญเรื่องน้ี ตอนนี ้

ลองคิดดูแล้วน่าจะเป็นซูหลีที่สอนเจ้าระหว่างทาง"

เสียงน้ันสงบและราบเรียบอย่างมาก แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เมื่อ

ได้ยินเสียงของคนผู้นี้ ตรงหน้าของพวกเฉินฉางเซิงท้ังสามคนก็ราวกับ

ได้เห็นทะเลเลือดข้ึนมา

ในทะเลเลือดมีสตรีและเด็กจ�านวนนับไม่ถ้วนก�าลังร้องไห้อย่าง
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ส้ินหวังและค่อยๆ จมลงไป

เฉินฉางเซิงรู้ว่าน่ีเป็นภาพมายาจึงไม่ได้กังวล ถึงแม้จะไม่เข้าใจ

ที่อีกฝ่ายแสดงภาพเช่นน้ีให้ตนดูก็ตาม

ดวงจติสัน่ไหวเลก็น้อยราวกับลมเย็นสายหนึง่ เขามองไปท่ีเรือนเลก็ 

ซึ่งมีชายวัยกลางคนผู้หน่ึงปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหัน

แน่นอนว่าชายวัยกลางคนก็คือโจวทง

ใบหน้าของเขาซีดขาวราวกับว่าไม่ได้เจอแสงอาทิตย์มาหลายปี 

สหีน้าสงบน่ิงดงัว่าเป็นอาจารย์สอนหนังสอืในหมูบ้่าน รมิฝีปากบางเฉยีบ  

แสดงให้เห็นถึงความเย็นชาอย่างถึงที่สุด

เขาสวมชุดขุนนาง แต่กลับไม่มีกลิ่นอายของขุนนางแม้แต่น้อย  

มีเพียงแค่กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้ง
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เรือนหลังเล็กเงียบดุจสุสาน

เฉินฉางเซิงเคยเห็นโจวทงมาก่อน และไม่ใช่แค่ครั้งเดียว

แต่นี่กลับเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับโจวทงจริงๆ

ได้พบตัวตนที่แท้จริงของโจวทง

เขามองใบหน้าซีดขาวของโจวทง ริมฝีปากที่บางราวใบมีด  

ชุดขุนนางสีแดงสดราวกับโลหิต รับรู ้ได้ถึงกลิ่นอายน่าหวาดกลัวที่ 

ยากจะจินตนาการ ได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งขึ้นเรื่อยๆ ราวกับว่า 

เป็นความจริงก็มิปาน

สุดท้ายสายตาของเขาไปหยุดอยู่ท่ีมือของโจวทง

มือคู่นั้นของเขาเรียวยาวอย่างมาก เล็บมือตัดแต่งอย่างเรียบร้อย 

ไม่เห็นถึงเศษสกปรกแม้แต่น้อย ย่ิงไม่มีรอยเลือดให้เห็น

แต่เขารู ้ว่ามือคู่น้ี เคยฆ่าคนสกุลเฉินและขุนนางที่ภักดีต่อ 

เชื้อพระวงศ์เก่าไปมากมาย ทั้งยังควักดวงตาและหัวใจของคนเป็นๆ  

มาไม่น้อย

ตอนท่ี 23

ข้ามารับคน
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เฉินฉางเซิงรู้สึกว่าหัวใจของตนเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ หลังจากน้ันก็ 

เกิดความคิดหน่ึงข้ึนมา...มือคู่น้ีของโจวทงช่างเหมาะกับการจับกระบี ่

อย่างมาก

เขาจึงพูดตอบกลับไป "ตลอดทางผู้อาวุโสซูหลียังสอนเพลงกระบี่

ให้กับข้าด้วย"

กระบี่ใช้ส�าหรับฆ่าคน ค�าพูดเป็นดังกระบี่ สามารถท�าลายพลัง

ของอีกฝ่าย

เฉินฉางเซิงไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่กลับรับมือออกมาอย่างเป็น

ธรรมชาติ

ตลอดทางลงใต้นับหมื่นหลี่ สิ่งเหล่าน้ันท่ีซูหลีสอนยังหลงเหลือ

อยู่ในตัวของเขามาโดยตลอดและส�าแดงออกมาไม่หยุด

ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพ่ัวได้สติขึ้นมา สีหน้าเผยให้เห็น

ความระแวดระวัง

โจวทงย้ิมโดยท่ีไม่พูดอะไร

ดอกไห่ถังท่ีเหลืออยู่บนต้นค่อยๆ ร่วงลงมา มีอยู่หลายกลีบท่ี 

ร่วงลงบนไหล่ของเฉินฉางเซิง

ความมืดมิดที่กดดันในเรือนหลังเล็กหายไปอย่างไร้ร ่องรอย 

ในทันที กลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งนั่นย่ิงไม่รู้ว่าหายไปไหน เหลือไว้เพียง

กลิ่นดอกไม้จางๆ 

ไม่มีใครพูดจา

หลังจากน้ันโจวทงก็พูดข้ึน "ไม่ท�าความเคารพข้า ไร้มารยาทนัก"

เกิดความเงียบไปท่ัวบริเวณ เฉินฉางเซิงก�าลังคิดอยู่ว่าควรจะ

รับมืออย่างไร ถังซานสือลิ่วท่ีนิ่งเงียบไม่พูดไม่จามาโดยตลอดพลัน 

เอ่ยปากพูดข้ึนอย่างกะทันหัน "ใต้เท้ามีสถานะอะไร มีต�าแหน่งอะไร"
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ตอนท่ีถามค�าถามนีข้ึน้มา เขาจ้องไปท่ีดวงตาของโจวทง ก็เหมอืนกับ 

จ้องไปยังงูพิษที่อันตรายตัวหนึ่ง

โจวทงหรี่ตาลง เขาคิดไม่ถึงว่าคุณชายสกุลถังผู้นี้จะถึงกับกล้า 

ตั้งค�าถามกับตน อีกทั้งยัง...ไร้มารยาทอย่างย่ิง

ไม่รอให้เขาตอบ ถังซานสือลิ่วก็พูดต่อ "เฉินฉางเซิงเป็นเจ้าส�านัก

ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง พูดถึงสถานะแล้ว ในศาสนาหลวงเขา 

อยู่ใต้เพียงแค่ใต้เท้าสังฆราช ตัวท่านเป็นเพียงขุนนางข้ันสองของ 

กองช�าระความ ต่อให้จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิเมตตา แต่จะมาเทียบกับ 

เจ้าส�านักของข้าได้อย่างไร หากจะท�าความเคารพ แน่นอนว่าควรจะ

เป็นใต้เท้าก่อน"

โจวทงมองถังซานสือลิ่วแล้วพูดขึ้นอย่างคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม  

"ต่อให้เป็นบิดาของเจ้าก็ยังไม่กล้าพูดกับข้าเช่นนี้"

"ท่านปู่จึงเคยพูดไว้ว่าบิดาของข้าสู้ข้าไม่ได้"

"ดังน้ันจึงควรเป็นข้าท่ีต้องท�าความเคารพก่อน?"

สีหน้าของถังซานสือลิ่วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ใดๆ  

ไม่ยียวน ไม่หย่ิงยโส ไม่ถือดี มีเพียงความเรียบเฉยและตั้งอกตั้งใจ 

อย่างถึงที่สุด พูดขึ้น "แน่นอนอยู่แล้ว"

โจวทงเลิกคิ้ว "เช่นน้ีแล้วพวกเจ้าก็ควรท�าความเคารพข้ามา"

"ข้ากับเซวียนหยวนพ่ัวเป็นลูกศิษย์ จึงต้องรอท�าตามหลัง"

"รอท�าตามหลังใคร"

"รอท�าตามหลังเจ้าส�านัก"

"ข้าก็คือเจ้าส�านัก" ในที่สุดเฉินฉางเซิงก็ไล่ตามจังหวะของ 

ทั้งสองคนทันและแนะน�าตัวเองอย่างเป็นทางการ "ข้าคือเจ้าส�านัก 

ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง เฉินฉางเซิง"
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โจวทงนิ่งเงียบไปเป็นเวลานาน หลังจากนั้นก็จัดชุดขุนนาง 

เล็กน้อย

ชุดขุนนางสีแดงสดเมื่ออยู่ท่ามกลางดอกไห่ถังท่ีหลงเหลืออยู่ก็

เด่นสะดุดตาเป็นอย่างมาก

หลังจากน้ันเขาก็ประสานมือท�าความเคารพและถามขึ้น

"ไม่ทราบว่าเจ้าส�านักเฉินมาในวันน้ีมีธุระอะไรกัน"

"ว่ัวฟูเจ๋อซิ่วเป็นศิษย์ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง" เฉินฉางเซิง

มองเขาแล้วพูดขึ้น "ข้ามารับเขากลับ"

เรอืนหลงัเลก็เงยีบสงบงดงาม ท่ีท�าการกองช�าระความวางก�าลงัคน 

ไว้อย่างแน่นหนา นอกตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้งก็มีคนมาออกันจน 

นับไม่ถ้วนแล้ว

ทั่วท้ังจิงตูพลันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศท่ีน่าอึดอัดกังวล

ทุกคนล้วนรู้ว่าเฉินฉางเซิงมาพบโจวทงในวันน้ีด้วยเรื่องอะไร

แต่ทุกคนน่าจะคิดไม่ถึงว่าเฉินฉางเซิงจะพูดข้อเรียกร้องของตน

อย่างสงบและเป็นธรรมชาติมากขนาดนี้

นั่นเพราะว่าเขายืนยันสถานะของตนเองแล้ว เขาเป็นเจ้าส�านัก

ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง เจ๋อซิ่วเป็นศิษย์ส�านักศึกษาศาสนาหลวง 

เจ้าส�านักเฉินเป็นห่วงศิษย์ของตนก็เป็นเรื่องท่ีถูกต้องแล้ว

เป็นเร่ืองทีถู่กต้องเสยีจนแม้แต่โจวทงก็ยังต้องถอนหายใจคร้ังหน่ึง  

ในใจคิดว่าเจ้าสัตว์ประหลาดซูหลีน่ันสอนสิ่งต่างๆ ให้กับเด็กหนุ่มผู้นี้

ไปเท่าไรกัน

หลงัจากน้ันเขาก็แย้มยิม้แล้วพูดขึน้ "ตามค�าร้องขอของราชส�านัก 

ว่ัวฟูเจ๋อซิ่วต้องถูกคุมขัง หากจะให้ปล่อยคนเจ้าส�านักเฉินต้องขอ

ราชโองการจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ หรือต้องขอหนังสือจบการไต่สวน
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จากศาลยุติธรรมและกรมอาญา"

ตั้งแต่ท่ีมีกองช�าระความเป็นต้นมา ศาลยุติธรรมกับกรมอาญาก็

เป็นเพียงของประดับ หรอือาจพูดได้ว่าเป็นหน่วยย่อยของกองช�าระความ 

อีกที

ขอเพียงแค่โจวทงไม่พยักหน้า ศาลยุติธรรมกับกรมอาญาก็ 

ไม่สามารถรับคดีใดได้

"ตัง้แต่เดก็ข้าก็อ่านคมัภีร์เต๋าจนแตกฉาน" อยู่ๆ เฉนิฉางเซงิก็พูดขึน้

ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพ่ัวมองเขาแวบหนึ่ง ในใจสงสัยว่า

ท�าไมต้องพูดเรื่องนี้ในตอนนี้ด้วย

แต่โจวทงรู้ว่าเขายังพูดไม่จบ จึงรอฟังอย่างสงบ

เฉนิฉางเซงิมองเขาแล้วพูดต่อ "ข้าได้รบัการยืนยันมาแล้วว่าใต้เท้า 

รับเอาคดีสวนโจวมาท�าต่อจากต�าหนักหลีกงโดยตรง ศาลยุติธรรมกับ

กรมอาญาไม่ได้สืบคดีเลย"

"แล้วอย่างไร"

"ข้าอ่านคัมภีร์เต๋าจนแตกฉาน กฎหมายของต้าโจวเองก็ท่องได้

อย่างคล่องแคล่ว ข้ามั่นใจอย่างมาก ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่เอื้อให้

ใต้เท้าสามารถคุมขังวั่วฟูเจ๋อซิ่วได้"

โจวทงมองเขา แย้มย้ิมโดยที่ไม่ได้พูดอะไร

"ขอให้ใต้เท้าปล่อยคน"

โจวทงล้วงหยิบผ้าสีขาวราวหิมะผืนหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ  

เช็ดไปท่ีริมฝีปากเบาๆ การเคลื่อนไหวสง่างามอย่างมาก แต่ค�าพูดที่

กล่าวออกมากลับแสนจะถากถาง

"ว่าทีใ่ต้เท้าสงัฆราชของเราถึงกับไม่รูจ้กัอดทนขนาดนี ้นีช่่างท�าให้

คนต้องเป็นห่วงอนาคตของศาสนาหลวงเสียจริง"
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ไม่รูว่้าเป็นเพราะการเคลือ่นไหวของโจวทงหรอืเป็นเพราะค�าพูดนัน้  

ถังซานสือลิ่วถึงได้ขมวดคิ้วขึ้นมา

"ข้าเคยรบัปากหวัหน้าปกครองว่าจะรออกีสองวัน แต่..." เฉินฉางเซงิ 

นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถึงได้พูดต่อ "เขาตายแล้ว ข้าจึงไม่ต้องรออีก"

โจวทงพูดขึ้นอย่างสงบ "ข้าคิดว่าเจ้าคงลืมไปเรื่องหนึ่ง ความผิด

ของเจ๋อซิ่วคือการร่วมมือกับเผ่าปีศาจ ขอเพียงแค่มีความผิดข้อน้ีอยู่ 

ข้าคิดจะคุมขังเขาไว้นานเท่าไรก็สามารถคุมขังไว้ได้นานเท่าน้ัน"

"ดเูหมอืนว่าใต้เท้าเองก็ลมืไปเรือ่งหนึง่ ผูท้ีถู่กกล่าวหาว่าร่วมมอืกับ 

เผ่าปีศาจในสวนโจวมีอยู่สามคน เจ๋อซิ่ว ชีเจียน...แล้วก็ข้า" เฉินฉางเซิง

เอ่ยอย่างจรงิจงั "หากใต้เท้าคดิว่าเจ๋อซิว่ร่วมมอืกับเผ่าปีศาจจริงๆ เช่นนัน้ 

ในตอนน้ีท่านก็ต้องท�าเรือ่งเรือ่งหน่ึงซึง่ก็คือจบัข้าขงัคกุไปด้วย หากไม่ท�า  

ท่านก็ควรจะปล่อยเขาได้แล้ว"

เรอืนหลงัเลก็เงยีบเชยีบอย่างหาใดเปรยีบ กระทัง่สามารถพูดได้ว่า 

เงียบดุจสุสาน

ได้ยินเพียงแค่เสียงดอกไม้ที่ร่วงหล่นกับเสียงลมหายใจเท่าน้ัน

นี่ก็คือตัวเลือกที่เขาเหลือไว้ให้กับโจวทง...ปล่อยเจ๋อซิ่ว หรือ 

จับตัวเขาไปด้วย

ดวงตาของโจวทงค่อยๆ หรี่ลง ดูคล้ายกับใบหลิว และก็เหมือน

กับมีดใบหลิวที่เขาเชี่ยวชาญ

เสียงที่ลอดออกมาจากริมฝีปากบางของเขาก็เป็นเช่นนั้น ท้ังยัง

เพ่ิมความเหน็บหนาวขึ้นมาอยู่หลายส่วน

"น่ีเจ้า...ก�าลังข่มขู่ข้าหรือ"
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ไม่ใช่นมทุกประเภทท่ีจะมีรสชาติอร่อย ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกโจวทง

พูดใส่แค่ประโยคเดียวแล้วจะตกใจจนเงียบเหมือนจักจั่นฤดูหนาว  

บนโลกน้ียังมีเด็กหนุ่มบางส่วนที่ไม่เป็นเช่นนั้น

หากเป็นโก่วหานสือ ได้ยินค�าพูดที่เต็มไปด้วยไอสังหารเช่นนี ้

คิดว่าจะต้องตอบกลับไปอย่างอบอุ่นว่า 'ใต้เท้า ท่านเข้าใจผิดแล้ว  

ข้าเพียงแค่อยากจะช่วยท่านแก้ไขปัญหา' 

หากเป็นชวิซานจวิน ได้ยินโจวทงพูดประโยคนีก็้คงจะหวัเราะแล้ว

พูดว่า 'ใช่ ใต้เท้าไม่ได้เข้าใจผิด ข้าก�าลังข่มขู่ท่านอยู่' 

หากเป็นถังซานสือลิ่วตามปกติ เมื่อเผชิญหน้ากับค�าถามเช่นน้ี 

ก็น่าจะพูดว่า 'เจ้าโง่ ข้าก�าลังข่มขู่เจ้า แล้วเจ้าจะท�าไม'

ค่อนข้างน่าเสียดายและก็สามารถพูดได้ว่าค่อนข้างโชคดีที่ 

คู่สนทนาของโจวทงคือเฉินฉางเซิง ไม่ใช่ถังซานสือลิ่ว

การตอบสนองของเฉนิฉางเซงิเหมาะสมกับนิสัยของเขาอย่างมาก 

เขายืนอยู่กับท่ีน่ิงๆ ดวงตาที่มองโจวทงไม่ได้ย่ัวยุหรือหาเรื่อง แต่ก็ 

ตอนท่ี 24

เสียงจักจ่ันไหนเลยจะเงียบได้
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ไม่มีเจตนาว่าจะยอมถอยเช่นกัน

ไอพลังปราณเยียบเย็นที่อยู่ใต้ต้นไห่ถังค่อยๆ หายไป โจวทง 

มองเฉินฉางเซิง "หากข้าไม่ได้มองผิดไป ตั้งแต่ที่เจ้าเริ่มเข้ามาในตรอก

กองทัพเหนือซือเจิ้ง เจ้าก็กังวลเป็นอย่างมาก"

เฉินฉางเซิงลองคิดๆ ดู เรื่องน้ีไม่ได้น่าขายหน้า และก็ไม่มี 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องปิดบัง จึงพูดขึ้น "ใช่"

"แต่เจ้าก็ยังมา"

"ใช่"

"เช่นน้ันเจ้าก็น่าจะเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีแล้วส�าหรับความคิด

ที่จะไม่ปล่อยคนของข้า"

"ใช่"

โจวทงเลิกคิ้วเล็กน้อยและเอ่ยอย่างค่อนข้างสนใจ "ข้าอยากรู้

อย่างมาก เจ้าคิดจะท�าเช่นไร"

เฉนิฉางเซงินิง่เงยีบไปนาน สดุท้ายถึงได้ตัดสนิใจ เอ่ยอย่างจรงิจงั 

"หากใต้เท้าไม่ปล่อยคน ข้าก็คิดจะชิงตัว"

เรือนหลังเล็กพลันเงียบดุจสุสานอีกครั้ง

ดอกไห่ถังท่ีเหลือค่อยๆ ร่วงหล่นลงมา

ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพ่ัวมองเฉินฉางเซิง ไม่รู้ว่าก�าลัง 

คิดอะไรอยู่ และก็ไม่รู ้ว่าตอนนี้ในใจของพวกเขาเกิดมรสุมคลื่นลม 

มากแค่ไหน แต่อย่างน้อยบนใบหน้าก็ไม่ได้มีการแสดงออกใดๆ

โจวทงเองก็ก�าลังมองเฉินฉางเซิง ครั้งนี้เขามองอย่างตั้งอกตั้งใจ

แววตาของเฉินฉางเซิงกระจ่างใสและสงบอย่างมาก จึงสามารถ

เห็นถึงความคิดของเขาได้อย่างง่ายดาย ต่อให้เป็นความคิดท่ีอยู่ใน 

ส่วนลึกท่ีสุดก็ตาม
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โจวทงมองอย่างจริงจัง จึงสามารถมองออกได้อย่างง่ายดายว่า...

เฉินฉางเซิงจริงจัง

ค�าพูดประโยคนั้นของเขาไม่ใช่ค�าพูดล้อเล่น

หากวันน้ีเจ๋อซิ่วไม่ได้ออกจากคุกโจว เขาก็จะลงมือชิงตัวจริงๆ

ปัญหาคือ...เดิมทีเรื่องน้ีก็เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่ง

โจวทงย้ิมขึ้นมา หลังจากน้ันก็ส่ายหน้า

ที่นี่คือจวนสกุลโจว คือคุกโจว 

ท่ีนี่เป็นสถานที่ที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาโดยราชส�านักต้าโจว 

ไม่ได้ด้อยไปกว่าพระราชวังเลย

รอบด้านของจวนที่เงียบสงบและงดงามแห่งนี้ไม่รู้ว่ามียอดฝีมือ

ซ่อนตวัอยู่เท่าไร หน้าหลงัของถนนหลายสายยังมกีองทพัของราชส�านัก

คุ้มกันอยู่

ต่อให้เป็นหวังพ่ัวแห่งเทียนเหลยีงก็ไม่สามารถชงิตวัคนไปจากท่ีน่ีได้  

นับประสาอะไรกับพวกเขา

จริงอยู่ว่าเด็กหนุ่มทั้งสามคนล้วนเป็นอัจฉริยะท่ีมีพรสวรรค์ใน 

การฝึกบ�าเพ็ญเพียรอย่างมาก แต่อย่างไรเสียก็เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่ม 

อย่างน้อยในตอนน้ีพวกเขาก็ยังไม่มีก�าลังที่จะต่อต้านโลกนี้

ไม่ต้องให้พวกยอดฝีมือของราชส�านักที่ซ่อนตัวอยู่ลงมือ เพียงแค่

โจวทงคนเดียว ขอเพียงเขาขยับนิ้ว พวกเฉินฉางเซิงทั้งสามคนก็ไม่อาจ

ออกไปจากเรือนเล็กหลังน้ีได้แล้ว

โจวทงไม่ได้สนใจพวกเขาอกี สองมอืไพล่หลังและเดินไปยังเรอืนข้าง 

ของเรือนหลังน้ี

ชุดขุนนางสีแดงสดท่ามกลางฝนดอกไม้ที่ร่วงโรยยังคงสะดุดตา

อยู่เช่นนั้น ถึงขนาดดึงดูดสายตา
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ในดวงตาของเฉินฉางเซิง ชุดขุนนางสีแดงสดตัวน้ีก็เหมือนกับ

ทะเลเลือดท่ีกว้างใหญ่

โจวทงหันหลังให้กับพวกเขา การมองข้ามเช่นนี้น่าจะท�าให้ 

คนส่วนมากรู้สึกถึงการถูกดูหมิ่น แต่มันกลับแค่ท�าให้เขาใจเย็นขึ้น 

เห็นได้ชดัเจนอย่างมากว่าโจวทงไม่สนใจเลยว่าเขาจะลงมอืหรอืไม่  

กระทั่งไม่เชื่อว่าเขาจะลงมือด้วยซ�้า

ถังซานสอืลิว่กับเซวียนหยวนพ่ัวมองเขา รอคอยการตดัสนิใจของเขา

ตั้งแต่ต้นจนจบ ต้ังแต่ส�านักศึกษาศาสนาหลวงจนมาถึงที่ท�าการ

กองช�าระความ พวกเขาไม่ได้พูดคยุเรือ่งอะไรกัน แต่ก็ไม่เคยมคีวามลังเล 

และความสั่นคลอนใดๆ

เฉินฉางเซิงต้องการมายังท่ีท�าการกองช�าระความ พวกเขาก็ 

ตามมาด้วย เฉนิฉางเซงิต้องการพบโจวทง พวกเขาก็ตามเข้ามาพบด้วย

ในตอนนี้หากเฉินฉางเซิงพูดว่าจะลงมือ แน่นอนว่าพวกเขาก็จะ

ลงมือด้วย

"ใต้เท้า โปรดหยุดก่อน"

ในท่ีสุดเสียงของเฉินฉางเซิงก็ดังขึ้นมา

เวลาเดียวกัน มือของเขาจับไปท่ีด้ามกระบี่

กระบี่ชื่อไร้ราคี ช่างเหมือนกับผู้ใช้จริงๆ

ถังซานสอืลิว่หายใจเข้าลกึๆ พร้อมกับขบัเคลือ่นปราณแท้ มอืขวา

ของเขาจบัไปทีด้่ามของกระบีเ่ว่ินสุย่ เวลาเดยีวกันมอืซ้ายก็จบัศสัตราวธุ 

ชิ้นหน่ึงท่ีอยู่ในแขนเสื้อ 

เซวียนหยวนพ่ัวหันซ้ายหนัขวามองหาอาวุธท่ีเหมาะมอืไปรอบด้าน  

สดุท้ายสายตาก็ไปหยุดอยู่ทีต้่นไห่ถงัทีอ่ยู่ด้านซ้ายมอื ในใจคดิว่าถงึแม้ 

จะบางไปบ้าง แต่ก็ยังพอจะเอามาใช้ได้
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โจวทงหยุดเท้าลง แต่ไม่ได้หันกลับมา

ชุดขุนนางสีแดงบนร่างของเขาขยับเบาๆ ไปตามลมท่ีพัดมา 

กระจายกลิน่คาวเลอืดของทะเลโลหติ ในพรบิตาก็ปกคลมุไปทัว่ทัง้เรอืน 

ช่างน่าขนลุกและน่าหวาดกลัวอย่างถึงที่สุด

เปรี้ยง!

เสียงฟ้าผ่าพลันดังข้ึน

ไม่ใช่คนในเรือนที่ลงมือ แต่เป็นเสียงฝีเท้าม้าจากด้านนอกไกล

ออกไปซึ่งดังราวกับเสียงฟ้าผ่า แม้แต่พ้ืนดินก็ยังสั่นสะเทือนข้ึนมา

ตามด้วยเสียงของเหล่าขุนนางกองช�าระความที่ตะโกนขึ้นมา

อย่างเป็นกังวล

เพราะที่มาก็คือ...องครักษ์แห่งศาสนาหลวง!

"เจ้าสั่งเคลื่อนก�าลังพลองครักษ์แห่งศาสนาหลวงไม่ได้แน่"

โจวทงหันกลับมา มองดูเฉินฉางเซิงพลางพูดขึ้นอย่างครุ่นคิด 

ในจงิตมูเีรือ่งราวไม่มากนกัทีส่ามารถหลบหลีกสายตาของเขาไปได้  

ทนัทีทียื่นยันแล้วว่าเป้าหมายของรถม้าของส�านักศกึษาศาสนาหลวงคอื 

ตรอกกองทพัเหนอืซอืเจิง้ก็มรีายงานทีเ่ก่ียวข้องจ�านวนนบัไม่ถ้วนส่งมายัง 

ที่แห่งนี้ เขาชัดเจนอย่างมากว่าเฉินฉางเซิงไม่ได้เตรียมแผนส�ารองไว้ 

เขาอาศยัโอกาสทีเ่อาชนะโจวจือ้เหงิมาได้ อาศยัจติกระบีน่ั่นบกุตรงเข้ามา 

ที่นี่

"ไม่เก่ียวกับข้า"

เป็นเรื่องจริงที่เฉินฉางเซิงไม่สามารถสั่งเคล่ือนก�าลังพลองครักษ์

แห่งศาสนาหลวงได้

องครักษ์แห่งศาสนาหลวงเหล่าน้ีขึ้นตรงกับต�าหนักหลีกง  

ความสามารถในการสู้รบถือว่าแข็งแกร่งอย่างมาก
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อยู่ๆ โจวทงก็นึกถึงวันหนึ่งเมื่อปีก่อน วันนั้นท่ัวทั้งจิงตูได้ปิดล้อม

ส�านักศึกษาศาสนาหลวง และท่ีหน้าส�านักการศึกษาก็เต็มไปด้วยผู้คน

หลังจากน้ันองครักษ์แห่งศาสนาหลวงก็มา เป็นดังสายลมใน 

ฤดูสารทท่ีพัดกวาดใบไม้ก็มิปาน พวกเขาจัดการพ้ืนที่ตรงนั้นอย่าง

แข็งกร้าวและโหดเห้ียม

วันน้ันมีคนตายไปไม่น้อย

และหลังจากวันน้ันคนมากมายถึงได้เข้าใจ ที่แท้หัวหน้าปกครอง

ส�านักการศึกษาท่ีราวกับจะหลับตลอดเวลาผู ้ น้ันถึงกับมีบารมีใน

ศาสนาหลวงสูงส่งเพียงนี้ ซ่อนอ�านาจไว้มากมายขนาดนี้

องครักษ์แห่งศาสนาหลวงที่เพ่ิงมาถึงเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหน่ึงใน

สมบัติของผู้เฒ่าท่ีเพ่ิงจากโลกไปผู้นั้นที่เหลือไว้ให้กับเฉินฉางเซิง 

โจวทงมองเฉนิฉางเซงิด้วยสหีน้าไร้อารมณ์พลางพูดข้ึน "เจ้าก็รู้ว่า 

หากเจ้าลงมือจะพบจุดจบเช่นไร"

"ข้าจะตาย"

"ต่อหน้าข้า พวกเจ้าคิดจะตายก็ไม่ได้ง่ายดายเพียงน้ัน"

"แน่นอนว่าข้ามีวิธีท่ีจะตาย"

ไม่รู้ท�าไมอยู่ๆ โจวทงถึงได้รู้สึกโมโหขึ้นมา "แล้วเหตุใดเจ้ายังไม่

ไปตายอีก"

"ใต้เท้ายังไม่ลงมือ คิดว่าคงกลัวพวกข้าตายไปจริงๆ"

โจวทงพูดเย้ยหยัน "ข้ามีอะไรให้กลัว"

"เมื่อครู่ใต้เท้าพูดว่าข้าก�าลังข่มขู่ท่าน แสดงว่าท่านน่าจะชัดเจน

ดีว่าหากข้าอยากจะข่มขู่ท่านก็มีวิธีนี้อยู่แค่วิธีเดียว..." เฉินฉางเซิง 

ยังพูดต่ออีกว่า "ข้าเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หลังจากน้ันค่อยดูว่าในสายตา

ของบุคคลส�าคัญเหล่าน้ัน ท่ีแท้แล้วชีวิตของข้าส�าคัญ หรือชีวิตของ
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ใต้เท้าส�าคัญ"

ช่วงต้นของฤดูร้อน ดวงอาทิตย์ไต่ขึ้นไปอยู่กลางฟ้า เรือนเล็กท่ี

เงียบสงบเริ่มที่จะร้อนอบอ้าวขึ้นมา

ไกลออกไปไม่รูว่้าเป็นทีใ่ดพลนัมเีสยีงจกัจัน่ดงัขึน้ ฟังแล้วก็ท�าให้

คนรู้สึกร�าคาญใจอยู่บ้าง

เหมือนกับจิตใจของโจวทงในตอนนี้

ย่ิงตอนทีเ่ขารูว่้าองค์ชายเฉนิหลวิมาถงึแล้ว เหมาชวิอวีเ่องก็มาถึง 

ที่นอกตรอกแล้ว ความร�าคาญใจน้ีก็ย่ิงพุ่งไปถึงขีดสุด
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จิงตูในวันน้ีคึกคักเป็นพิเศษ

หลังจากเช้าตรู่ไม่นานก็เป็นการประลองที่หน้าประตูส�านักศึกษา

ศาสนาหลวง เฉินฉางเซิงได้ต่อสู้ข้ามขั้นเอาชนะโจวจื้อเหิง

เรื่องนี้สามารถพูดได้ว่าเพียงพอท่ีจะสั่นสะเทือนโลกแล้ว

แต่ไม่ว่าใครก็ล้วนคดิไม่ถึงว่าถัดมาเขาจะท�าเรือ่งทีส่ัน่สะเทือนโลก 

ย่ิงขึ้นไปอีก

เขาพาศิษย์ที่ เหลือของส�านักศึกษาศาสนาหลวงท้ังสองคน  

ขบัรถม้าบกุตรงไปยงัคุกโจว ได้ยินมาว่าในตอนน้ีก�าลังเผชญิหน้าอยู่กับ 

ใต้เท้าโจวทงท่ีน่ากลัวผู้นั้น

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงต้องการคน

โจวทงไม่ปล่อยคน

หลังจากท่ีรู้ข่าวนี้ชาวเมืองจิงตูมากมายก็รีบตามไปดูเรื่องสนุก 

เพียงแต่ต่างกับเรื่องสนุกในตอนเช้าอยู่บ้าง คุกโจวน้ันมีไออัปมงคล 

มากเกินไป ภาพลักษณ์ในสายตาชาวเมืองก็มืดหม่นเกินไป ผู้คนจึง 

ตอนท่ี 25

คนตัวเล็กๆ ภายใต้ชุดขุนนางสีแดง
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ไม่กล้าเข้าใกล้มากนัก

ดงันัน้ตอนทีอ่งครกัษ์แห่งศาสนาหลวงทัง้ห้าร้อยคนโห่ร้องควบม้า 

ไปบนถนนจึงไม่ได้ท�าให้เกิดการผิดพลาดหรือมีชาวบ้านบาดเจ็บอะไร 

ต่อมาหวัหน้าขนัทขีองพระราชวงัก็มาถึงแล้ว รองเสนาบดมีาถึงแล้ว  

เหมาชิวอว่ีมาถึงแล้ว สุดท้ายรถม้าของวังอ๋องก็มาถึงแล้ว 

แต่ไม่มใีครเข้าไปในคกุโจว แม้กระท่ังในตรอกก็ยังไม่มใีครเข้าไป

องค์ชายเฉนิหลวิลงมาจากรถม้า มองดูองครกัษ์แห่งศาสนาหลวง

ทัง้ห้าร้อยคน เขาขมวดคิว้อย่างท่ียากจะสงัเกตและมองไปทางเหมาชวิอว่ี  

ฝืนย้ิมขึ้นมาพลางพูด "เรื่องนี้ท�าให้เป็นเรื่องใหญ่เกินไปแล้ว"

เรือ่งในวันนีช่้างท�าให้เป็นเรือ่งใหญ่เกินไปจริงๆ ทุกคนล้วนรู้กันว่า 

กฎข้อใหม่ของการประลองระหว่างส�านักนั้นเป็นราชส�านัก...หรือถ้าจะ

พูดให้เจาะจงก็คือสกุลเทียนไห่ไปจนถึงหัวหน้าปกครองทั้งสองคนที่

ภักดีต่อจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิ...กดดันส�านักศึกษาศาสนาหลวง แต่ใคร

ก็คิดไม่ถึงว่าส�านักศึกษาศาสนาหลวงจะตอบกลับเรื่องน้ีอย่างดุเดือด

เช่นนี้ อีกทั้งยังรวดเร็วขนาดนี้ เพ่ิงจะได้รับชัยชนะในการประลองแรก

ก็บุกตรงไปยังคุกโจวอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยเพ่ือไปเอาตัวคน!

เหมาชวิอว่ีทีเ่คยเป็นเจ้าส�านกัของส�านกัเทียนเต้าในตอนน้ีได้เป็น

หวัหน้าปกครองใหญ่ของต�าหนักองิหวา ได้เป็นหนึง่ในหกผูย่ิ้งใหญ่ของ

ศาสนาหลวง

เขามาถึงแล้ว ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเป็นการแสดงถึงท่าทขีองต�าหนัก 

หลีกง ทว่าแม้แต่บุคคลส�าคัญเช่นเขาก็ยังยืนอยู่ท่ีนอกตรอก ไม่ได้

เข้าไป

ใครก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิกับต�าหนักหลีกง

ในช่วงหนึ่งปีมาน้ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ค่อยๆ ห่างเหินกันไป 
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แต่อย่างน้อยเบื้องหน้าก็ยังรักษาความสงบเอาไว้อยู่

ในตอนท่ีผูศ้กัดิส์ทิธ์ิท้ังสองยังรกัษาความสงบไว้ ใครก็ไม่อยากและ 

ไม่กล้าท่ีจะท�าให้สถานการณ์ตึงเครียดย่ิงขึ้นจนกระทั่งเสียการควบคุม 

เพราะไม่มีฝ่ายใดท่ีอยากจะพบกับจุดจบอันแสนน่ากลัว

จนกระทั่งรถม้าของส�านักศึกษาศาสนาหลวงเข้าไปในตรอกนี้

หากวันนี้ในเรือนเล็กหลังน้ันเกิดเรื่องข้ึนมาจริงๆ เช่นน้ันจิงตู 

ไปจนถึงโลกมนุษย์จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้ว

ในเรือนเล็ก ถังซานสือลิ่วมองโจวทงอย่างจริงจัง เอ่ยอย่างจริงใจ 

"ใต้เท้า ข้าจ�าเป็นต้องพูดความจริงกับท่าน ชีวิตของเฉินฉางเซิง... 

ดีอย่างมากจริงๆ ถึงขนาดที่ยอดเย่ียมและสูงส่งจนไม่อาจใช้ค�าพูด 

มาบรรยาย ข้าไม่รู้ว่าจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิจะมองอย่างไร แต่อย่างน้อย

ในสายตาของใต้เท้าสังฆราช ชีวิตของท่านไม่มีทางมีค่าเท่าชีวิตของ

เฉินฉางเซิง หากวันนี้เขาต้องตายในคุกโจวจริงๆ ท่านคิดว่าใต้เท้า

สังฆราชจะปล่อยท่านหรือ อีกทั้งจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิจะมองท่าน 

เช่นไร"

"ยอดเย่ียมและสูงส่งจนไม่อาจใช้ค�าพูดมาบรรยายอย่างนั้นหรือ" 

โจวทงมองเฉินฉางเซิงพลางหรี่ตาลง ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่

ถังซานสือลิ่วพูดต่อ "อีกท้ังท่านอาจจะไม่เข้าใจ ตัวเขาบางครั้งก็

ยึดตดิจรงิๆ และโง่เขลาอย่างมาก เขาสามารถท�าเรือ่งอย่างการเอาชวิีต

ของตนไปแลกกับชีวิตของเจ๋อซิ่วได้"

"พูดไปพูดมาก็ยังข่มขู่ข้าอยู่ดี" โจวทงเกิดความรู้สึกที่สะเทือน 

อารมณ์อย่างมาก "หรือว่าเรื่องของข้าในจิงตูเป็นที่เล่าลือน้อยกว่า 

เมื่อก่อนมาก ขนาดท่ีว่าไม่มีคนกลัวข้าแล้ว"
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ถังซานสือลิ่วแย้มย้ิม "แล้วแต่ท่านจะคิด"

โจวทงค�ารามเสียงเย็น "พวกเจ้าจะรับผิดชอบผลลัพธ์ในภายหลัง

ได้หรือ"

เฉินฉางเซิงตอบกลับไป "ไม่ใช่ตัวข้าที่อยากจะเป็นเจ้าส�านัก  

ข้าจึงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ในภายหลัง"

ความหมายของค�าพูดนี้ชัดเจนอย่างมาก

เขาเป็นเจ้าส�านักของส�านกัศึกษาศาสนาหลวง เจ๋อซิว่มชีือ่เป็นศิษย์ 

ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง เจ๋อซิ่วถูกขังไว้ในคุกโจวนานเกินไปแล้ว 

แน่นอนว่าเขาต้องพาเจ๋อซิ่วออกมา ส่วนที่ว่าเบื้องหลังของเรื่องราวนี้ 

มีความหมายแฝงอยูเ่ท่าไรเขาไม่เข้าใจนกัและไมอ่ยากไปคดิอีก ดงันัน้

เขาจะรับผิดชอบเพียงผลลัพธ์ของการท่ีเจ้าส�านักปกป้องศิษย์เท่านั้น 

ส่วนจะเกิดผลลพัธ์ทีร้่ายแรงอะไรในภายหลงัแน่นอนว่าควรจะให้คนผูน้ัน้ 

ที่ตั้งเขาเป็นเจ้าส�านัก ไปจนถึงคนท่ีให้โจวทงขังเจ๋อซิ่วผู้นั้นรับผิดชอบ

พูดอกีอย่างคอืหากวันนีเ้กิดคลืน่ลมขึน้ในเรอืนเลก็จรงิๆ ราชส�านัก 

กับต�าหนักหลีกงก็จะเป็นดังน�้ากับไฟ ต่อให้ใต้หล้าจะวุ่นวาย เผ่าปีศาจ

จะถือโอกาสรกุราน ราษฎรบ้านแตกสาแหรกขาด กระท่ังเผ่ามนษุย์ต้อง

ตกเป็นทาสไปนับหมื่นปี...นั่นก็เป็นความผิดของใต้เท้าสังฆราชกับ

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ

ภายในเรือนเล็กพลันเงียบกริบอย่างหาใดเปรียบอีกครั้ง

โจวทงคิดไม่ถึงว่าเฉินฉางเซิงจะมีความตั้งใจเช่นน้ี เขาหรี่ตาลง 

ไอเย็นพลันรวมตัว กลีบดอกไม้บนพ้ืนกลายเป็นเกล็ดหิมะ

ถังซานสือลิ่วกับเซวียนหยวนพ่ัวมองไปท่ีเฉินฉางเซิงด้วยความ

เลื่อมใสอย่างมาก
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โถงต�าหนักกวงหมิงในต�าหนักหลีกง 

รูปปั้นนักปราชญ์มากมาย บ้างสงบน่ิง บ้างดูศักดิ์สิทธ์ิ ก�าลัง 

ส่องแสงออกมาจางๆ ในท่วงท่าดุจก�าลังมองไปยังท้องฟ้านอกต�าหนัก

ใต้เท้าสังฆราชเองก็ก�าลังมองท้องฟ้า สีหน้านิ่งสงบ เหมือนกับว่า

เมือ่ครูไ่ม่ได้ยินว่าเฉนิฉางเซงิท�าอะไรลงไปบ้างและพูดอะไรออกไปบ้าง

"เฉินฉางเซิงผู ้นี้ช่างไม่ค�านึงถึงงานใหญ่ ไม่สนใจภาพรวม  

จะสามารถสืบทอดศาสนาหลวงได้อย่างไร"

คนท่ีพูดขึ้นก็คือนักพรตซือหยวน หัวหน้าปกครองใหญ่ต�าหนัก

เจ๋อชง ผูท้ียื่นอยู่ข้างกายเขาก็คือราชนัแห่งหลงิไห่ หวัหน้าปกครองใหญ่

ต�าหนักเทียนไฉ

ในฐานะทีท่ัง้สองเป็นหัวหน้าปกครองโถงศักด์ิสิทธ์ิทีอ่ายุน้อยท่ีสดุ

และมอี�านาจมากทีส่ดุในกลุม่ผูย่ิ้งใหญ่แห่งศาสนาหลวง ท่าทีทีพ่วกเขา 

ทั้งสองมีต่อใต้เท้าสังฆราชแม้ยังคงมีความเคารพ แต่ค�าพูดกลับ 

ตรงไปตรงมาอย่างมาก

บางทอีาจเป็นเพราะพวกเขาอยู่ห่างจากขัน้เทพศกัดิส์ทิธ์ิเพียงแค่

ก้าวเดียวเท่าน้ัน สามารถมองเห็นเงาหลังของใต้เท้าสังฆราชได้แล้ว

ทั่วทั้งผืนพิภพล้วนเข้าใจว่าการท่ีหัวหน้าปกครองใหญ่ท้ังสอง

สนับสนุนจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิต่อ ไม่ยอมยืนอยู่ข้างเดียวกันกับใต้เท้า

สังฆราช เป็นเพราะพวกเขามีความแค้นต่อเชื้อพระวงศ์เฉินอย่างที ่

ไม่อาจมอดดับลงและมีความรู้สึกไม่เชื่อใจ แต่กลับคิดไปไม่ถึงว่า 

ยังมีเหตุผลท่ีส�าคัญย่ิงกว่า นั่นคือใต้เท้าสังฆราชตัดสินใจจะมอบ

อนาคตของศาสนาหลวงให้กับเด็กหนุ่มที่ชื่อเฉินฉางเซิงผู้นั้น

หัวหน้าปกครองใหญ่ท้ังสองอาจไม่สนใจอ�านาจในโลกิยะ แต ่

ไม่อาจไม่สนใจผู้สืบทอดต�าแหน่งอันศักดิ์สิทธ์ิได้
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ราชันแห่งหลิงไห่พูดขึ้นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ "จดหมายท่ีธิดาเทพ

ส่งมาได้เขียนอย่างชัดเจน เรื่องน้ันมีโอกาสที่จะส�าเร็จจริงๆ แรงกดดัน

ที่เขาหลีซานได้รับถือว่ามีเหตุผล ในเรื่องน้ีโจวทงนับว่ามีความชอบ"

ใต้เท้าสังฆราชยังคงนิ่งเงียบ ไม่ได้พูดจาแม้แต่ค�าเดียว

นักพรตซือหยวนถอนหายใจ "ท่านน่าจะชัดเจนดี ไม่ว่าจะเป็น 

ไม้เท้าเทพหรอืต�าแหน่งจกัรพรรด ิจะไปตกอยู่กับใครก็ล้วนไม่ใช่เหตผุล

ท่ีพวกข้าต่อต้านท่าน ความไม่สงบของพวกข้ามาจากการที่ท่านกับ

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิยังเหลืออายุขัยหลายสิบปี เหตุใดท่านถึงต้องรีบ

ตัดสินใจด้วย"

การตัดสินใจในที่น้ีย่อมหมายถึงการที่สองส่ิงนั้นจะตกอยู่กับใคร

ไม้เท้าเทพกับต�าแหน่งจักรพรรดิจะตกอยู่กับใคร

ใบหน้าของราชันแห่งหลิงไห่ยังคงไม่แสดงอารมณ์ใดๆ แต ่

น�า้เสยีงราวกับมหาสมทุรทีล่กึท่ีสดุ เต็มไปด้วยพลงัทีย่ากจะจนิตนาการ 

"ส่วนโจวทงฆ่าทิ้งก็ได้แล้ว ความผิดท้ังหมดให้ตกอยู่กับตัวเขา เขา 

น่าจะชัดเจนตั้งแต่แรกว่าโชคชะตาของตนคืออะไร"

อึดใจก่อนเขาเพ่ิงจะพูดว่าโจวทงสร้างความชอบใหญ่หลวง

อึดใจให้หลังเขากลับพูดว่าหากที่เรือนเล็กหลังน้ันเกิดปัญหาขึ้น 

แค่ฆ่าโจวทงเสียก็ได้แล้ว

ครู่ถัดมา นอกต�าหนักกวงหมิงพลันมีเสียงที่ค่อนข้างไม่สงบและ

กระวนกระวายดังมา ท่ีตรอกกองทพัเหนอืซอืเจิง้นัน้เกิดเรือ่งทีค่นส่วนใหญ่ 

ล้วนคาดไม่ถึง

โจวทงถึงกับปล่อยคนออกมาจริงๆ!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3fS5WZw

https://bit.ly/3fS5WZw

