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สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ท่ี
www.facebook.com/enterbooks

ค�ำน�ำ
สวีโหย่วหรงกลับจิงตูพร้อมด้วยต�ำแหน่งธิดาเทพคนใหม่ ใครต่อใคร
ต่างจับตามองการประลองต่อสู้ที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ระหว่างตัวแทนของ
ใต้เท้าสังฆราชและขั้วอ�ำนาจเก่าอย่างเฉินฉางเซิง กับตัวแทนของแดนใต้กับ
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือสวีโหย่วหรง
พวกเราในฐานะนักอ่านก็อยากจะดูการต่อสู้นี้ แต่ที่อยากดูหรืออาจ
พูดได้ว่าอยากรู้อยากเห็นมากกว่า นั่นคือนางเอกของเราที่รู้แล้วว่าเฉินฉางเซิง
กับชายในดวงใจของตนคือคนคนเดียวกัน เจ้าตัวจะท�ำอย่างไรต่อไป ว่าไปแล้ว...
ท้าลิขิตพลิกโชคชะตาก็พอจะเป็นนิยายรักกับเขาได้เหมือนกันสินะ
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

...คู่ท่ร
ี าวกับเทพเซียนเช่นนี้
ไยต้องจับกระบี่เข้าปะทะกันด้วย
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ภาคที่ 4
ความปรารถนาจากบูรพา
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ตอนที่ 1
ธิดาเทพกลับจิงตู

เสียงลม เสียงฝน เสียงอ่านหนังสือต�ำราคือเสียงที่พบเจอทุกวัน
ในส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง แต่วนั นีไ้ ด้ยนิ เพียงแค่เสียงอ่านหนังสือต�ำรา
เพราะเกล็ดหิมะทีเ่ พิง่ จะโปรยปรายลงมาจากฟากฟ้าแผ่วเบาเกินไปนัน่ เอง
ผ่านไปครู่ใหญ่ศิษย์ที่อยู่ในห้องเรียนถึงจะมองเห็น น�ำมาซึ่งเสียงร้อง
เบาๆ ด้วยความตกตะลึงระคนดีใจ อาจารย์ที่มาจากส�ำนักการศึกษา
พลันต�ำหนิเสียงหนักไปหลายค�ำถึงได้สะกดความวุ่นวายลงได้ แต่แล้ว
เค่อถัดมาที่นอกหน้าต่างก็มีเสียงหวีดหวิวจากสายลม ทุกคนที่อยู่ใน
ห้องเรียนไม่อาจรักษาความสงบต่อไปได้ เหล่าศิษย์ทอ่ี ายุนอ้ ยต่างพากัน
พุ่งไปทางหน้าต่าง
สายลมพั ด ผ่านหิ ม ะบางๆ ที่ เ พิ่ ง จั บ ตั ว กั น บนยอดหญ้ า
นกกระเรียนขาวตัวหนึ่งค่อยๆ บินลงมาจากท้องฟ้าราวกับก�ำลังร่ายร�ำ
กลางหิมะ ช่างงดงามอย่างหาใดเปรียบ
"งดงามยิง่ นัก!" เหล่าเด็กสาวมองภาพเหตุการณ์นแี้ ล้วพากันตะโกน
อย่างตื่นเต้น
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ตามความแข็งแกร่งของเผ่ามนุษย์ มาร และปีศาจที่เพิ่มมากขึ้น
สัตว์อสูรทีเ่ คยอหังการอยูใ่ นผืนพิภพจึงถูกบีบให้ถอยไปยังบึงใหญ่ภเู ขาร้าง
สัตว์เทพวิหคเซียนเองก็พบได้นอ้ ยลงมาก โดยทัว่ ไปมีเพียงภูเขาลึกของ
ส� ำ นั ก พรรคเร้ น ลั บ เหล่ านั้ น ถึ ง จะสามารถพบเห็ น ได้ ศิ ษ ย์ ใ หม่ ข อง
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงล้วนมาจากเมืองต่างๆ เทียบกับชาวเมืองจิงตู
ที่เคยเห็นอะไรต่อมิอะไรมามาก พวกเขาแทบจะไม่เคยเห็นวิหคเซียน
ในต�ำนานเหล่านี้ แต่ในกลุม่ พวกเขาก็มคี นทีอ่ ยูใ่ นจิงตูมาเป็นเวลานาน
แล้ว อย่างเช่นชูเหวินปินที่ย้ายมาจากส�ำนักเทียนเต้าผู้นั้น เมื่อมองไป
ที่นกกระเรียนขาวตัวนั้นพลันนึกอะไรได้ พูดขึ้นอย่างตกตะลึง "นี่...
นี่ไม่ใช่นกกระเรียนขาวของจวนสกุลสวีตัวนั้นหรอกหรือ"
เมื่อได้ยินค�ำพูดนี้คนทั้งหมดล้วนเงียบลง เหล่าศิษย์มองไปทาง
นกกระเรียนขาวตัวนั้น ไม่กล้าส่งเสียงดังเกินไปอีก
นกกระเรียนขาวตัวนีไ้ ม่ใช่นกกระเรียนขาวธรรมดา การปรากฏตัว
ของมันหมายถึงคนผูห้ นึง่ ส�ำหรับเหล่าศิษย์แล้วคนผูน้ นั้ เป็นดังสิง่ งดงาม
บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จนไม่อาจล่วงเกินได้ ขณะเดียวกันเหล่าศิษย์
ต่ า งรู ้ ดี ว ่ า การกลั บ มาของนกกระเรี ย นขาวตั ว นี้ ส� ำ หรั บ ส� ำ นั ก ศึ ก ษา
ศาสนาหลวง ส�ำหรับเจ้าส�ำนักของพวกเขาหมายความว่าอะไร
เป็นอย่างทีค่ ดิ ผ่านไปได้ไม่นานเงาร่างหนึง่ ก็ปรากฏขึน้ ในสายตา
ของเหล่าศิษย์
เฉินฉางเซิงเดินมาถึงสนามหญ้าข้างทะเลสาบ มาถึงตรงหน้าของ
นกกระเรียนขาว นกกระเรียนขาวมองเขาแล้วผงกหัวลง หลังจากนั้นก็
หันมองไปทางหอต�ำรากับศิษย์เหล่านั้นที่อยู่ตรงหน้าต่างซึ่งอยู่ไม่ไกล
ท่าทางของมันแสดงให้เห็นถึงความมึนงงอยูบ่ า้ ง ดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่า
เหตุใดเพียงแค่ปีเดียวที่นี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากถึงเพียงนี้
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เมื่อมองดูนกกระเรียนขาว เขาก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงถามขึ้น
"นาง...กลับมาแล้วหรือ"
แนวเส้ น สองสายหนึ่ ง ขาวหนึ่ ง เทามุ่งตรงเข้ า จิ ง ตู สี ข าวคื อ
นกกระเรียนขาว สีเทาก็คือพญาปักษาปีกทองที่สวีโหย่วหรงน�ำออกมา
จากสวนโจวตัวนั้น
สาเหตุ ที่ มั น เป็น สี เ ทาก็ เ พราะพญาปั ก ษาตั ว นี้ ยั ง ไม่โ ตเต็ ม ที่
สีขนจึงยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีสดใส ยิ่งไม่มีสีทองปรากฏให้เห็น มองดู
แล้วเป็นสีเทาๆ อีกทั้งยังค่อนข้างตัวเล็ก ก็เหมือนกับความคิดของ
เฉินฉางเซิงในครั้งแรกนั่น ตอนนี้มันดูเหมือนไก่ฟ้าตัวหนึ่ง
ตอนที่เข้ามาในจิงตู นกกระเรียนขาวได้สง่ เสียงดังกระจ่างขึ้น
ครั้งหนึ่ง พวกเหยี่ยวแดงที่เตรียมจะบินมาขวางเมื่อเห็นมันก็แน่นอนว่า
ต้องปล่อยไป แต่ลูกพญาปักษาตัวนี้กลับไม่บินตามนกกระเรียนขาว
ไปที่ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง มันเกิดความสนใจในพวกเดียวกันที่อยู่
บนก�ำแพงวัง มันจึงบินเลี้ยวกลางอากาศ กระพือปีก แล้วร่อนลงบน
ก�ำแพงวัง
ล้วนพูดกันว่าหงส์ตกยากสู้แม่ไก่ไม่ได้ ลูกพญาปักษาตัวนี้ดูไป
ก็เหมือนกับไก่ฟา้ ตัวหนึง่ แต่อย่างไรเสียหงส์กย็ งั คงเป็นหงส์ พญาปักษา
ปีกทองก็ยังคงเป็นพญาปักษาปีกทอง จะอย่างไรก็ไม่มีทางเปลี่ยนเป็น
ไก่ฟ้าได้จริงๆ
มันพับปีกลง เดินเชิดหน้าแอ่นอกไปทางฝูงเหยี่ยวแดงที่อยู่หน้า
ก�ำแพงวังเหล่านั้น มองซ้ายมองขวาด้วยแววตาเฉยชา แสดงให้เห็นถึง
ความเย่อหยิ่งอย่างที่สุด
เหยีย่ วแดงเป็นหน่วยจูโ่ จมบนฟ้าซึง่ แข็งแกร่งทีส่ ดุ ทีก่ องทัพต้าโจว
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เลี้ยงเอาไว้ มันมีความเร็วที่ยากจะจินตนาการ อีกทั้งยังมีนิสัยหยิ่งยโส
และองอาจกล้าหาญ ถึงจะเจอกับศัตรูท่ีแข็งแกร่งยิ่งกว่าก็ไม่มีทาง
หวาดกลัว เล่ากันว่าในสงครามท�ำลายล้างเผ่าปีศาจเมื่อพันปีก่อน
ผู้บัญชาทัพปีศาจในตอนนั้นได้เลี้ยงอสูรนภาเอาไว้ตัวหนึ่ง สุดท้าย
ถูกเหยี่ยวแดงนับสิบตัวใช้ชีวิตเข้าแลก สังหารมันบนท้องฟ้า ตอนนี้
เมื่อมองไปยังร่างที่เล็กและเหมือนกับไก่ฟ้าซึ่งเกาะอยู่บนก�ำแพงวังนั่น
ขนตรงแผงคอของเหยี่ยวแดงนับสิบตัวพลันพองขึ้นพร้อมกัน แสดง
ให้เห็นถึงความระมัดระวังอย่างหาใดเปรียบ กระทั่งทหารองครักษ์
ก็ยงั รูส้ กึ ได้ถงึ ความหวาดกลัวของพวกมัน ส่วนพวกห่านป่าแดงทีเ่ กาะอยู่
บนหอด้านข้างยิ่งแล้วใหญ่ ถึงขนาดถูกท�ำให้ตกใจจนตกลงมาบนพื้น
แม้แต่จะยืนก็ยังยืนไม่ขึ้น
นี่คือนกอะไร เหล่าทหารองครักษ์ล้วนไม่เข้าใจ มองไปทางนั้น
อย่างระมัดระวัง จิตใต้ส�ำนึกสั่งให้ก�ำทวนที่อยู่ในมือให้แน่น
เป็นในตอนนี้เอง ใต้ก�ำแพงวัง กิเลนเมฆแดงที่ก�ำลังมองแพะด�ำ
ที่อยู่ไกลออกไปอย่างเหม่อลอยเงยหน้าขึ้นมองด้านบนอย่างกะทันหัน
เซวียสิง่ ชวนทีก่ ำ� ลังลับหอกอยูใ่ นห้องก็เหมือนจะรูส้ กึ ได้ จึงมองตาม
ขึ้นไปที่ด้านบน
บนก�ำแพงวัง ลูกพญาปักษาหยุดนิ่งอย่างกะทันหัน เพราะมัน
สัมผัสได้ถึงจิตสังหารสายหนึ่ง
มันมองลงไปบนพืน้ สายตาไปหยุดอยูท่ กี่ เิ ลนเมฆแดง แล้วรูส้ กึ ถึง
ปัญหาเล็กน้อย
หลังจากนัน้ มันก็สงั เกตถึงจุดก�ำเนิดของจิตสังหารนัน่ จึงมองไปทาง
ห้องห้องนั้น แล้วพบว่าเป็นปัญหาใหญ่
หากพญาปักษาปีกทองในตอนนี้อยู่ในร่างโตเต็มวัย แน่นอนว่า

12 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 10

ย่อมไม่สนใจการท้าทายของกิเลนเมฆแดง และไม่มีทางหวาดกลัว
เซวียสิ่งชวน แต่ในตอนนี้ไม่ใช่
และหลังจากที่มันมองเห็นแพะด�ำที่อยู่บนพื้นหญ้าในพระราชวัง
ขนสีเทาตรงช่วงคอก็ลุกชันขึ้นมาทันที รู้สึกไม่สงบอย่างรุนแรง
โลกภายนอกสวนโจวก็ยงั เต็มไปด้วยอันตรายเหมือนกับความทรงจ�ำ
ในชาติกอ่ นจริงๆ โดยเฉพาะเมืองของเผ่ามนุษย์นยี้ งั คงเป็นดังเช่นในอดีต
ตนก็แค่อยากจะบินลงมาเที่ยวเล่นสักหน่อย เหตุใดถึงได้เจอกับปัญหา
มากมายขนาดนี้
ก่อนทีเ่ หล่าทหารองครักษ์จะชีท้ วนมา มันก็กางปีกทัง้ สองข้างออก
บินลงจากก�ำแพงวังไป ใช้เวลาเพียงครูเ่ ดียวก็บนิ ข้ามลานหน้าพระราชวัง
บินข้ามวังอ๋องหลายแห่งกับถนนสามสาย แล้วบินลงไปยังถนนสายหนึง่
ที่ไกลออกไป
บนถนนสายนั้ น ก� ำ ลั ง มี ผู ้ ค นโห่ ร ้ อ ง คึ ก คั ก อย่างหาใดเปรี ย บ
เมื่อยืนอยู่บนก�ำแพงวังก็พอจะเห็นราชรถคันหนึ่งที่แสนงดงามก�ำลัง
เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ อยู่บนถนน
เหล่าทหารมองเห็นนกประหลาดตัวนั้นบินลงไปบนราชรถคันนั้น
ถึงได้รู้ว่ามันมาจากยอดเขาเซิ่งหนี่ว์ ในใจก็คิดว่ามิน่าเล่าถึงได้น่ากลัว
ถึงเพียงนี้
ในห้องห้องหนึง่ มีทหารรีบร้อนเข้ามา รายงานข่าวทีเ่ พิง่ ได้รเู้ มือ่ ครู่
แก่เซวียสิ่งชวน
"ธิดาเทพรุ่นก่อนสละต�ำแหน่ง? สวีโหย่วหรงรับต�ำแหน่งต่อ?"
เมื่อได้ยินข่าวนี้เซวียสิ่งชวนมองไปยังถนนที่ไกลออกไปสายนั้น
คิดอย่างตกตะลึงว่าส�ำนักศึกษาหนานซีที่แท้เกิดเรื่องอะไรขึ้น เหตุใด
ถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตถึงเพียงนี้
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ส�ำหรับศิษย์ของส�ำนักศึกษาหนานซีกับคนแดนใต้ สวีโหย่วหรง
เป็นธิดาเทพในอนาคต ส�ำหรับราษฎรจิงตูจนถึงทั้งต้าโจว สวีโหย่วหรง
เป็น ความภาคภู มิ ใ จของพวกเขา เพราะนางเติ บ โตขึ้ น จากที่ แ ห่ ง นี้
ข่าวที่สวีโหย่วหรงรับต�ำแหน่งธิดาเทพแห่งแดนใต้อย่างเป็นทางการ
กระจายออกไป เสียงต้อนรับนางของชาวเมืองจิงตูพลันเงียบลงไป
ครูห่ นึง่ เพราะความตกใจ หลังจากนัน้ ก็กลับมาดังขึน้ ใหม่อย่างสัน่ สะเทือน
ชั้นฟ้า
พวกเด็กๆ ไล่ตามราชรถอยู่ที่ริมถนน เหล่าเด็กสาวต่างโบกผ้ากับ
ดอกไม้สดที่อยู่ในมือ มีสาวกที่ซื่อสัตย์คุกเข่าลงบนที่ที่ราชรถขับผ่าน
ปากท่องค�ำอ�ำนวยพรไม่หยุด ส่วนสายตาของเด็กหนุม่ ก็รอ้ นแรงอย่างยิง่
...ต่อ ให้ ใ นสายลมจะมี เ กล็ ด หิ ม ะ อากาศจะหนาวเย็ น ถึ ง เพี ย งนี้
ก็ไม่ทำ� ให้ความคึกคักของจิงตูในวันนีล้ ดลงไปเลย และในตอนทีส่ ายลม
พัดเอาม่านของราชรถพะเยิบขึ้นมา เผยให้เห็นเงาร่างของเด็กสาวที่อยู่
ด้านในรางๆ บรรยากาศก็ยงิ่ ร้อนแรงจนถึงขีดสุด คนจ�ำนวนมากไม่สนใจ
ค�ำต�ำหนิของนักบวชต�ำหนักหลีกงและการขัดขวางของทหารรักษา
ประตูเมือง ยิง่ ไม่สนใจสายตาระแวดระวังของกองทหารม้าแดนใต้เหล่านัน้
ต่างพากันเบียดเข้าไปที่กลางถนน ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะถูกทหารม้า
ขวางเอาไว้ แต่กลับขวางของที่อยู่ในมือของพวกเขาไม่ได้
ดอกไม้สดที่ยากจะได้เห็นในช่วงกลางฤดูหนาวก็ร่วงหล่นลงมา
ราวกับสายฝน เพียงไม่นานราชรถที่สวีโหย่วหรงนั่งอยู่ก็เปลี่ยนเป็น
ดงดอกไม้
ผลไม้ที่ถูกล้างจนสะอาดก็ถูกโยนเข้าไปในรถม้าทั้งขบวนไม่หยุด
ในรถคันหนึ่งที่อยู่ด้านหลัง เยี่ยเสี่ยวเหลียนยื่นมือไปรับผลเซิ่งหนี่ว์*
* ผลเซิ่งหนี่ว์ หมายถึงมะเขือเทศราชินี
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ที่แดงก�่ำมาลูกหนึ่ง แล้วกัดลงไปเบาๆ นางรู้สึกว่าช่างเปรี้ยวหวาน
ถูกปากนัก ดวงตาพริม้ ลงอย่างยินดี นางก็เหมือนกับศิษย์พหี่ ญิงคนอืน่ ๆ
ที่ อ ยู ่ ใ นรถ ความยิ น ดี ข องนางโดยมากมาจากความเป็ น มิ ต รของ
ชาวเมืองจิงตู เมื่อคิดว่าธิดาเทพได้รับความเคารพรักจากชาวต้าโจว
ถึงเพียงนี้ คิดว่าหลังจากการรวมกันของเหนือใต้ สถานะของยอดเขา
เซิ่งหนี่ว์ก็ไม่เห็นแววตกต�่ำลง ไม่แน่ว่าจะดียิ่งขึ้นเสียอีก ความรู้สึก
ไม่สงบที่อดีตธิดาเทพจากไปก็ลดลงมาก พวกนางคิดด้วยความยินดี
เจ็ดส่วนและความภาคภูมิใจอีกสามส่วน เอ่ยว่า "เทียบกับโจวอวี้เหริน
ตอนที่เข้ามาจิงตูในปีนั้น ดูท่าว่าก็คงจะไม่ต่างจากตอนนี้นัก"
"ปีนั้นที่โจวอวี้เหรินเข้ามาจิงตูเกือบจะถูกสังหารด้วยสายตาจริงๆ
จ�ำได้วา่ ในตอนนัน้ ข้ายังเด็กนัก ข้ากับคุณหนูแห่งจวนบัณฑิตได้แอบมอง
ลงมาจากบนหอเฉิงหู ความคึกคักครานั้นช่าง..."
ไม่รู้เป็นเพราะเห็นการเข้าเมืองมาของสวีโหย่วหรงแล้วนึกถึงตน
ในวัยเด็กหรือไม่ จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์จึงเผยความรู้สึกระลึกความหลัง
อันหาได้ยากออกมา แต่ก็เป็นเพียงครู่เดียว นางกลับคืนสู่ความสงบ
ในยามปกติ "ถ้าไม่อยากถูกสังหารด้วยสายตาก็ต้องหน้าหนาสักหน่อย
และก็ต้องมีการวางตัวแข็งกร้าวสักนิดด้วย"
ในสายตาของชาวโลก แต่ไรมาสวีโหย่วหรงก็มีท่าทีเรียบเฉย
ดังเทพเซียน มีเพียงอยู่ต่อหน้าอาจารย์ของนางกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์
ถึงจะเป็นธรรมชาติทสี่ ดุ นางกล่าวตอบ "หน้าหนาไม่ใช่เรือ่ งดีเสียหน่อย"
จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิม์ องนาง ในดวงตามีความอบอุน่ ออกมาให้เห็น
พูดขึน้ อย่างรักใคร่ "แล้วหน้าบางมีอะไรดี ดูใบหน้าน้อยๆ ทีแ่ ดงของเจ้าสิ"
แน่นอนว่าในค�ำพูดนี้มีความหมายแฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าหนา
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หรือการวางตัวที่แข็งกร้าว ล้วนเป็นค�ำแนะน�ำของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์
ที่มีต่อนาง
หากอยากนั่งอยู่ในต�ำแหน่งประมุขของนิกายฝ่ายใต้ให้มั่นคง
กลายเป็นธิดาเทพที่ท่ัวทั้งแดนใต้ยอมรับ ในสายตาของจักรพรรดินี
ศักดิ์สิทธิ์ ความเด็ดขาดอ�ำมหิตเป็นปัจจัยที่ต้องมี
หน้าหนาก็คือเด็ดขาด ขอเพียงตนแข็งแกร่งพอ ตอนที่ต้องการ
อ�ำมหิตถึงจะมีก�ำลังพอที่จะท�ำเช่นนั้น
"อยากให้ร่างกายแข็งแกร่งสักหน่อย พวกเราก็ควรจะเริ่มกิน
อาหารกันได้แล้วใช่หรือไม่"
โม่อวี่ยืนอยู่ที่ด้านข้าง ก�ำลังจัดวางอาหาร มองดูสวีโหย่วหรง
ที่มีท่าทางมึนงงอยู่บ้างก็รู้ว่านางไม่ใช่ไม่อยากตอบรับ บางทีอาจจะ
เหมือนกับในสมัยเด็กที่นางมักเหม่อลอย จึงยิ้มขึ้นแล้วเปลี่ยนหัวข้อ
สนทนา
จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิถ์ อนหายใจ "พวกเด็กๆ ล้วนไม่ชอบฟังค�ำพูด
ของคนแก่อย่างพวกข้า"
สวีโหย่วหรงตอบเสียงเบา "ฝ่าบาทยังไม่แก่เลย พระองค์ไม่มีทาง
แก่ไปตลอดกาล"
โม่อวี่ที่ได้ยินก็ตัวสั่น "ไม่ได้เจอกันหลายปี ปากของเจ้าก็ยังหวาน
อยู่เช่นนี้"
"กินอาหารอยู่ ไม่ควรพูด" จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์หยิบตะเกียบ
ขึ้นมาคีบอาหารใส่ชามของสวีโหย่วหรงไปอย่างหนึ่ง หลังจากนั้นก็เริ่ม
กินอาหาร
ในต�ำหนักทีก่ ว้างใหญ่ไม่มขี นั ทีนางก�ำนัลใดๆ มีเพียงแค่พวกนาง
สามคน จึงดูโล่งกว้างเป็นอย่างมาก
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โดยเฉพาะหลั ง จากที่ เ ริ่ ม กิ น อาหารก็ ไ ม่ มี เ สี ย งใดดั ง ขึ้ น มาอี ก
ที่ตรงนั้นจึงให้ความรู้สึกแปลกประหลาดอยู่บ้าง
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ตอนที่ 2
ค�ำสั่งสอนของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์

หลั ง จากที่ โม่อ วี่ จั ด วางอาหารเสร็ จ ก็ นั่ ง ลงที่ ฝั่ง ตรงข้ า มของ
สวีโหย่วหรง
ทั้งสองคนสบตากันแล้วแย้มยิ้มเล็กน้อย
สถานการณ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้หากเปลี่ยนเป็นเฉินฉางเซิง
กั บ ถั ง ซานสื อ ลิ่ ว จะต้ อ งรั บ ไม่ไ ด้ อ ย่ า งแน่ น อน แต่ พ วกนางเคยชิ น
ตั้งแต่แรกแล้ว
ก็เหมือนกับเมือ่ หลายปีกอ่ นตอนทีจ่ กั รพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิก์ นิ อาหาร
นางเข้มงวดอย่างมาก ไม่อนุญาตให้ผใู้ ดพูดขึน้ ระหว่างการกิน สามารถ
ท�ำได้เพียงพูดคุยกันผ่านสายตา
สวีโหย่วหรงกับโม่อวีไ่ ม่รวู้ า่ ใช้สายตาพูดคุยกันกีค่ รัง้ แล้ว จึงรูใ้ จกัน
อย่างดี พวกนางสามารถมองออกอย่างง่ายดายว่าอีกฝ่ายก�ำลังคิดอะไร
เพียงแต่เมือ่ ก่อนเรือ่ งทีพ่ วกนางพูดคุยผ่านสายตามักเป็นท�ำนองว่า
'อาหารจานนีอ้ ร่อย' 'อาหารจานนีไ้ ม่อร่อย' 'ดูเหมือนว่าวันนีจ้ กั รพรรดินี
ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะอารมณ์ดี รังนกถูกคีบถึงสามครัง้ แล้ว' 'เมือ่ คืนฝ่าบาทพูดว่า
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จะปลดต�ำแหน่งอัครเสนาบดี คงจะเอาจริง ไม่เช่นนั้นวันนี้อารมณ์
คงไม่ขุ่นมัวถึงเพียงนี้ ขนาดน�้ำแกงมรกตที่โปรดที่สุดก็ยังดื่มไม่ลง'
แต่วันนี้พวกนางก�ำลังสื่อสารเรื่องอื่น
โม่อวี่มองนางแล้วกะพริบตา นี่เป็นการถามนางว่าคิดอย่างไรกับ
หนังสือสมรสที่มีกับเฉินฉางเซิงฉบับนั้น
ดวงตาของสวีโหย่วหรงหลุบลง ท�ำทีวา่ ไม่ได้สนใจ เพียงแต่ตำ� แหน่ง
นิ้วมือที่จับตะเกียบอยู่ได้เลื่อนมาด้านหน้าอยู่หลายส่วน
โม่อวี่สังเกตเห็นรายละเอียดนี้แล้วเริ่มเห็นใจเฉินฉางเซิง
นางจ� ำ ได้ อ ย่างชั ด เจน สมั ย เด็ ก ยามที่ ส วี โ หย่ว หรงไม่พ อใจ
ตอนที่จับตะเกียบจิตใต้ส�ำนึกจะเผลอออกแรง นิ้วจึงร่นขึ้นมาด้านหน้า
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นางเห็นสวีโหย่วหรงตัวน้อยจับตะเกียบเช่นนี้ ช่วงบ่าย
ของวันนัน้ ในต�ำหนักทีอ่ งค์หญิงผิงกัว๋ พักอยูก่ ป็ รากฏงูไม่มพ
ี ษ
ิ โผล่ขนึ้ มา
หลายสิบตัว ตกกลางคืนใบหน้าขององค์หญิงผิงกั๋วก็ถูกวาดเป็นงิ้ว
ในคณะละคร...
เหล่ า ขั น ที น างก� ำ นั ล ล้ ว นยื น เฝ้ า ไกลออกไปด้ า นนอกต� ำ หนั ก
ไม่ได้แปลกใจต่อสถานการณ์ข้างใน สีหน้าก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
คนที่มีคุณสมบัติจะกินอาหารร่วมกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์นั้น
มีอยู่ไม่มาก สวีโหย่วหรงก็เป็นหนึ่งในนั้น
นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานะธิดาเทพแห่งแดนใต้ของนางในตอนนี้
ตัง้ แต่ยงั เล็กจักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิก์ ม็ กั จะรับนางเข้าวัง กินอาหารร่วมกัน
ในตอนนั้นนอกจากสวีโหย่วหรงยังมีโม่อวี่ องค์หญิงผิงกั๋ว กับองค์ชาย
เฉินหลิว ภายหลังองค์ชายเฉินหลิวอายุได้สิบหกปีก็น้อยครั้งมากที่จะ
พักอยูภ่ ายในพระราชวัง เวลาทีร่ ว่ มกินอาหารกับจักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิเ์ อง
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ก็น้อยลง ส่วนองค์หญิงผิงกั๋ว...ได้ยินว่านางออกจากเมืองไปไหว้พระ
ที่วัดซีซาน (ภูเขาตะวันตก) ตั้งแต่เมื่อคืน ไม่ว่าใครก็ล้วนเข้าใจ นั่นเป็น
เพราะองค์หญิงไม่อยากพบสวีโหย่วหรงที่ท�ำให้นางอิจฉาริษยาอยู่
หลายปี จึงหลบออกไปเช่นนี้
เมือ่ กินอาหารเทีย่ งเสร็จ โม่อวีก่ อ็ ยูภ่ ายในต�ำหนักต่อเพือ่ จัดการฎีกา
ส่วนจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ลุกขึ้นแล้วพูดกับสวีโหย่วหรง "ตามข้ามา"
สวีโหย่วหรงตามนางไป ตรงไปยังสถานที่ที่สูงที่สุดในจิงตู
ยืนอยู่บนหอกานลู่ มองดูตลาดในจิงตู มองดูสุสานเทียนซูที่ไกล
ออกไป สวีโหย่วหรงนึกถึงเรื่องราวการเล่นสนุก ณ ที่ตรงนี้ในสมัยเด็ก
ใบหน้าเผยรอยยิ้มที่มีความสุขออกมา
"นี่เป็นรอยยิ้มแรกของเจ้าในวันนี้" จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ไพล่มือ
ทัง้ สองข้างไว้ดา้ นหลัง นางยืนอยูร่ มิ หอกานลูโ่ ดยทีไ่ ม่ได้หนั หน้ากลับมา
สวีโหย่วหรงเก็บรอยยิ้มลงแล้วเดินไปที่ด้านหลังของนาง พูดขึ้น
อย่างนุ่มนวล "ต้องแบกรับความกดดันอย่างกะทันหัน ไม่รู้ว่าจะรับมือ
เช่นไร"
แน่นอนว่านี่เป็นการพูดถึงการรับต�ำแหน่งธิดาเทพแห่งแดนใต้
"ทีเ่ รียกว่าธิดาเทพก็เป็นแค่รปู สักการะเท่านัน้ ด้วยความสามารถ
และสติปัญญาของเจ้า ยังมีอะไรที่ท�ำได้ยากอีก"
สวีโหย่วหรงรูว้ า่ นีเ่ ป็นความคิดทีอ่ กี ฝ่ายมีตอ่ ต�ำแหน่งธิดาเทพมา
โดยตลอด ไม่อาจเปลีย่ นแปลงเป็นอืน่ ได้ จึงยิม้ ขึน้ มาและไม่ได้พดู อะไร
"ข้ากลับพอจะรู้ว่าความกดดันของเจ้ามาจากที่ใด" จักรพรรดินี
ศักดิ์สิทธิ์หันมามองนาง คิดถึงคืนนั้นในต�ำหนักที่ได้มองภาพภายใน
สวนโจวเหนือผิวสระน�้ำ พูดอย่างคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ค�ำว่ารักนั้น
ท�ำร้ายคนที่สุด สามารถเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสียเถิด"
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สวีโหย่วหรงค่อนข้างตกตะลึง นางรูส้ กึ เหมือนจักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิ์
มองอะไรบางอย่างออก เพียงแต่...เรือ่ งนัน้ ไม่มที างมีผใู้ ดรู้ เพราะแม้แต่
เขา...ก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่หรือ
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อ สายตาได้มองข้ามไหล่
ของนางไปหยุดอยูท่ ยี่ อดเขาทางใต้ทใี่ กล้จะถูกหิมะขาวปกคลุมเหล่านัน้
"ก่อนที่นางจะจากไป มีอะไรฝากถึงข้าไหม"
สวี โ หย่ว หรงตอบอย่างสงบ "อาจารย์ พู ด ว่ า หวั ง ว่ า ฝ่าบาทจะ
ไม่หมกมุ่นกับเรื่องของบ้านเมืองเกินไปนัก ให้ใช้ชีวิตของตนให้มาก
เสียบ้าง"
เมื่อจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ได้ยินก็ไม่ค่อยจะพอใจ พูดขึ้นเสียงเย็น
"ช่างโง่เขลาเสียจริง"
เรือ่ งเกีย่ วข้องกับอาจารย์ของตน ถึงแม้สวีโหย่วหรงจะจนใจอยูบ่ า้ ง
แต่ก็ไม่อาจไม่แก้ตัวให้สักสองสามค�ำ
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์กล่าวต่อ "คิดถึงปีนั้น องค์หญิงใหญ่อยู่ที่
ต้าซีมคี วามสามารถยอดเยีย่ มเกินไป ผลคือนางถูกน้องชายแท้ๆ ของตน
ระแวงจนถึงขั้นหวาดกลัว เจ้าสวะนั่นถึงขนาดมองนางเพียงแวบเดียว
ก็สนั่ สะท้าน สุดท้ายแล้วนางท�ำอะไรไม่ได้ และยังมีทา่ ทีของบิดามารดา
ที่ท�ำให้นางค่อนข้างท้อแท้ใจ ถึงได้ยอมแต่งงานไกลไปถึงเมืองไป๋ตี้...
ในตอนนี้มาคิดดูแล้ว อาจารย์ของเจ้ากับนางล้วนโง่เขลาดุจเดียวกัน"
สวีโหย่วหรงคิดอย่างเงียบๆ หากองค์หญิงใหญ่กลายเป็นจักรพรรดินี
ของดินแดนต้าซี เทียบกับการเป็นจักรพรรดินขี องเมืองไป๋ตอี้ ย่างทุกวันนี้
ชีวติ แบบใดถึงจะมีความสุขมากกว่า นอกจากเจ้าตัวแล้วใครเล่าจะสามารถ
พูดได้กัน
"การที่สตรีจะอยู่บนโลกนี้เดิมทีนั้นไม่ง่าย คิดจะมีต�ำแหน่งเป็น
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ของตัวเองก็ยิ่งยาก แต่หากต้องการเป็นเหมือนกับพวกข้า สามารถ
ยืนอยูบ่ นต�ำแหน่งทีส่ งู ทีส่ ดุ นัน่ เป็นเรือ่ งทีย่ ากล�ำบากอย่างมาก ไม่ตอ้ ง
พูดถึงอู๋ฉยงปี้ นางทึ่มนั่น เพียงพรสวรรค์กับสติปัญญาของอาจารย์เจ้า
ก็สามารถพูดได้ว่าเป็นยิ่งกว่าหนึ่งในหมื่น เดิมทีข้าคิดว่านางจะไม่
เหมือนกับสตรีทโี่ ง่เขลาเหล่านัน้ ผลลัพธ์นะ่ หรือ...สตรีทฉี่ ลาดถึงเพียงนี้
ไยถึงได้ขา้ มผ่านด่านความรักไปไม่ได้กนั " สีหน้าของจักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิ์
เปลี่ยนเป็นเย็นชาอย่างน่าประหลาด "อะไรจึงเรียกว่าใช้ชีวิต เหตุใด
สตรีถึงท�ำได้เพียงมีชีวิต"
สวีโหย่วหรงนึกถึงเรือ่ งก่อนหน้านีเ้ รือ่ งหนึง่ ขึน้ มาได้ พูดขึน้ เสียงเบา
"อาจารย์อาเล็กซูบอกว่าท่านจะต้องพูดเช่นนี้เป็นแน่ แม้แต่ค�ำเดียวก็
ไม่แตกต่าง"
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์เลิกคิ้วขึ้นน้อยๆ "หือ? เช่นนั้นเจ้าซูน้อย
ฝากถึงข้าว่าอย่างไร"
บนโลกนี้ ในบรรดาผู ้ แ ข็ ง แกร่ ง ที่ เ หยี ย บเข้ า ไปในเขตแดน
เทพศักดิ์สิทธิ์ ซูหลีกับธิดาเทพแห่งแดนใต้เมื่อเทียบกับใต้เท้าสังฆราช
และจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาเป็นผู้เยาว์กว่าครึ่งรุ่น และก็เป็น
เพราะความคิดจิตใจที่ซับซ้อนยากคาดเดาของซูหลี นอกจากธิดาเทพ
แล้ว เมื่อผู้ศักดิ์สิทธิ์คนอื่นพูดถึงเขาก็ล้วนเรียกว่าซูน้อย เช่นนี้ถึงจะ
สามารถแสดงถึงความไม่พอใจของพวกเขาที่มีต่อซูหลี
เพราะในสายตาของพวกเขา ซูหลีเป็นตัวปัญหา
"อาจารย์อาเล็กซูให้ข้าพูดกับท่านว่า..." สวีโหย่วหรงมองนาง
แวบหนึง่ ก่อนพูดขึน้ ต่อ "การเป็นคนโดดเดีย่ วเดียวดายนัน้ ไม่งา่ ย เหตุใด
ยังต้องฝืนเป็นอีก"
เมื่อได้ยินค�ำพูดที่ซูหลีฝากมา จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ก็เงียบไป
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เป็นเวลานาน หลังจากนั้นก็หัวเราะขึ้นมากะทันหัน ในเสียงหัวเราะนั้น
เต็มไปด้วยความใจกว้างและดูถูก
"ฝ่าบาท ท่านก็อย่าโทษอาจารย์เลย นางสามารถพูดให้อาจารย์
อาเล็กซูออกท่องไปใต้หล้ากับนางได้ก็ถือว่าไม่ง่ายแล้ว"
ตัง้ แต่ฤดูสารทของปีทแี่ ล้วเป็นต้นมา ไม่วา่ จะเป็นราชส�ำนักต้าโจว
หรือคนของแดนใต้ลว้ นอยูร่ ะหว่างตระเตรียมการ ดูเหมือนจะมัน่ ใจแล้วว่า
การรวมกันของเหนือใต้จะต้องเกิดขึ้น ในตอนนั้นมีคนจ�ำนวนมากที่
ไม่เข้าใจ รวมไปถึงบุคคลส�ำคัญอย่างเซวียสิง่ ชวน เห็นชัดว่าซูหลียงั อยูท่ ี่
เขาหลีซาน ท�ำไมตอนที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผลักดันเรื่องนี้กลับไม่ค�ำนึงถึงท่าที
ของเขาแม้แต่น้อย
ที่แท้เป็นเพราะธิดาเทพแห่งแดนใต้พูดกล่อมให้เขาออกห่างจาก
บุญคุณความแค้นในโลก ไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้อีก
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์พูดว่าธิดาเทพผ่านด่านความรักไปไม่ได้
ที่จริงแล้วซูหลีก็ใช่ว่าจะสามารถข้ามผ่านไปได้
ความรักก็คือพันธนาการ และเป็นเงื่อนไขข้อแรกของการรวมกัน
ของเหนือใต้
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์รู้สึกชัดเจนต่อเรื่องนี้อย่างยิ่ง ดังนั้นค�ำพูด
จึงแข็งกร้าวและเยาะหยันเป็นอย่างยิ่ง "วันคืนของอาจารย์เจ้าล้วนคือ
การเฝ้าอยู่ในยอดเขาเซิ่งหนี่ว์ แต่เขากลับกินดื่มเที่ยวเล่นอยู่ภายนอก
ใช้ชีวิตอย่างอิสระมานานปีถึงเพียงนี้ ได้แต่งกับองค์หญิงเผ่าปีศาจ
แล้วยังมีบุตรสาวด้วยกันอีก ไม่ว่าอะไรก็ล้วนไม่ได้พลาดไป สุดท้าย
เที่ยวเล่นจนเบื่อแล้วถึงกลับมาหานาง ชักชวนกันออกไปดูพระอาทิตย์
ตกดินด้วยกันแล้วชื่นชมว่ามันงดงามมากเท่าไร ล้วนพูดกันว่าปกครอง
บ้านเมืองก็เหมือนเดินหมาก นี่มิผิด แต่ข้าก็ไม่มีทางยอมแลกเปลี่ยน
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กับศัตรูเช่นนี้ เพราะมันไม่คุ้มกัน"
บนโลกนีส้ ตรีทสี่ ามารถเทียบเทียมกับนางในโลกแห่งจิตวิญญาณ
มีไม่เกินสองคน ในตอนนี้ก็น้อยลงไปคนหนึ่งแล้ว อีกทั้งยังเป็นเพราะ
บุรุษ นี่เป็นเหตุผลที่ท�ำให้นางไม่อาจรับได้ที่สุด
สวีโหย่วหรงไม่ได้ตอบอะไรกลับไป เพราะคนทีพ่ ดู อยูน่ เี้ ป็นผูอ้ าวุโส
ของนาง และก็เป็นเพราะ...อันที่จริงบางครั้งนางก็คิดเช่นนี้
"นางจากไปแล้ว ทิง้ เด็กสาวอย่างเจ้าเอาไว้ หรือว่านางจะไม่กงั วลใจ
เลย" จั ก รพรรดิ นี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม องไปทางสวี โ หย่ ว หรงพลางเลิ ก คิ้ ว พู ด
"สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นข้าที่ต้องมาเป็นห่วง ยามอยู่กับบุรุษกลายเป็น
คนโง่งม แต่ยามต่อกรกับข้ากลับฉลาดเสียยิ่งกว่าใคร"
สวีโหย่วหรงแย้มยิ้ม "อย่างไรเสียข้าก็ถูกฝ่าบาทอบรมสั่งสอนมา
จนโต ได้ท่านสอนเพิ่มอีกสักหลายปีก็ดีเหมือนกัน"
"ไม่ใช่สอน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกัน"
จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิพ์ ยักหน้าให้นางน้อยๆ นีก่ ค็ อื การให้ความเคารพ
สวีโหย่วหรงตกตะลึง หลังจากนั้นก็สงบลงอย่างรวดเร็ว แล้ว
ท�ำความเคารพกลับไปอย่างจริงจัง
แม้นางไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็เป็นธิดาเทพแห่งแดนใต้แล้ว
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนางกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์จะพูดคุยกัน
อย่างเท่าเทียม ต่อให้เป็นความเท่าเทียมเพียงฉากหน้าก็ตาม
"ในเมือ่ เป็นธิดาเทพแห่งแดนใต้ เจ้าก็ตอ้ งครุน่ คิดแทนคนในแดนใต้
นี่ถึงจะเป็นรากฐานของเจ้า ต่อให้...ในอนาคตจะต้องขัดแย้งกับข้า
ก็ตาม"
"ข้าเข้าใจ"
"ก็เหมือนทีพ่ ดู ไปในตอนแรกสุด บุรษ
ุ นัน้ ทนมองให้พวกเราอยูอ่ ย่าง
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สูงส่งไม่ได้ ดังนั้นธิดาเทพหลายรุ่นก่อนหน้าอาจารย์เจ้าโดยปกติแล้ว
จะออกจากส�ำนักศึกษาหนานซีกันน้อยมาก ทุกวันคืนศึกษาศิลาจารึก
คัมภีร์สวรรค์ ลืมเลือนกิเลส แต่แท้จริงแล้วพวกนางชัดเจนอย่างมากว่า
ไม่อาจท�ำให้การด�ำรงอยูข่ องตนแข็งแกร่งเกินไป หากเจ้าไม่อยากกลายเป็น
รูปสักการะก็อย่าท�ำเช่นนี้"
"แล้วควรท�ำเช่นไร"
"พวกบุรุษไม่ชอบให้พวกเราอยู่อย่างสูงส่ง พวกเราก็จะอยู่อย่าง
สูงส่ง อีกทั้งยังจะเหยียบย�่ำจนพวกเขาพูดไม่ออก แม้แต่คิดจะต่อต้าน
ก็ไม่กล้า"
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์พูดขึ้นด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก
สวี โ หย่ว หรงรู ้ ว่าถ้ อ ยค� ำ ที่ ดู ห ยาบกระด้ า งนี้ คื อ เจตจ� ำ นงของ
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ เป็นการเตือนถึงชีวิตธิดาเทพของนางหลังจากนี้
แต่...ที่มากกว่าก็คือการร้องขอถึงการต่อสู้ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนั่น
นางไม่สามารถแพ้ให้กับเฉินฉางเซิง
เฉิ น ฉางเซิ ง นั่ ง เหม่อ ลอยอยู ่ ที่ ข ้ า งทะเลสาบในส� ำ นั ก ศึ ก ษา
ศาสนาหลวง
นกกระเรียนขาวยืนอยู่ที่ข้างกายเขาและก�ำลังเหม่อลอยเช่นกัน
เกล็ ด หิ ม ะเล็ ก ๆ ร่ ว งหล่ น ลงมาจากฟ้ า ตกลงมาบนร่ า งของ
นกกระเรียนขาว ยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ แต่เมื่อหล่นลงบน
ตัวเขากลับดูโศกสลดดุจผู้ชราผมขาว
"จะท�ำอย่างไรดี" เขามองนกกระเรียนขาวแล้วถามขึน้ อย่างกลัดกลุม้
"หากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงๆ แล้วจะต้องต่อสู้กับนาง จะต่อสู้อย่างไร"
นกกระเรียนขาวเอียงคอมองเขาเล็กน้อย ราวกับก�ำลังพูดว่าเรือ่ งนี้
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เจ้าควรไปถามนาง ไม่ใช่มาถามข้า
เขาลองคิ ด อยู ่ เป็น เวลานาน สุ ด ท้ า ยก็ พู ด กั บ ตั ว เองเสี ย งเบา
"ถ้าไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆ เช่นนั้นก็แพ้ให้กับนาง?"
ท่ามกลางหิมะโปรยปราย สวีโหย่วหรงถือร่มคันหนึ่งเดินอยู่บน
ถนนในจิงตู
ไม่มีศิษย์ของส�ำนักศึกษาหนานซีสักคนอยู่ข้างกาย ไม่มีนักบวช
ของต�ำหนักหลีกงหรือองครักษ์ของพระราชวัง นางเดินอยู่เพียงล�ำพัง
ไม่รเู้ พราะเหตุใดวันนีน้ างถึงไม่ได้แปลงโฉมของตน นางจึงงดงาม
ราวเทพเซียนก็มิปาน แต่กลับไม่ได้ดึงดูดสายตาของผู้ใด และยิ่งไม่ถูก
ใครล่วงรู้ถึงสถานะ
ผู้คนที่อยู่ในแผงอาหารข้างทาง คนงานที่นั่งยองๆ กินบะหมี่อยู่ที่
ธรณีประตูล้วนราวกับมองไม่เห็นนางที่อยู่ภายใต้ร่ม
บางที ค งเป็น เพราะร่ ม ที่ อ ยู ่ ใ นมื อ นางคั น นี้ ไม่ธ รรมดา ดู แ ล้ ว
ค่อนข้างเก่าอยู่บ้าง มีฝุ่นสีเทาฉาบทา นี่ก็คือร่มกระดาษทองคันนั้น
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ตอนที่ 3
กลับบ้าน แต่คิดถึงอีกฟากของถนนสิบเอ็ดสาย

ตอนทีเ่ ดินผ่านสะพานไน่เหอนางเกือบถูกสตรีวยั กลางคนผูห้ นึง่ ที่
รีบร้อนกลับบ้านก่อนหิมะจะตกหนักกว่านีช้ นเข้า ในตอนทีส่ ตรีวยั กลางคน
ก�ำลังจะล้มลง นางก็ยื่นมือเข้าไปช่วยพยุงไว้
สตรีวยั กลางคนผูน้ น้ั ถึงได้พบว่าทีต่ รงนัน้ มีแม่นางทีถ่ อื ร่มอยูผ่ หู้ นึง่
หลังจากเอ่ยขอบคุณก็มองเห็นเสื้อที่แสนบางของนาง จึงพูดขึ้นอย่าง
เป็นห่วง "แม่นางสวมเสื้อที่บางถึงเพียงนี้ ไม่หนาวหรือ"
สวีโหย่วหรงส่ายหน้า ถือร่มแล้วเดินต่อไปตามทางที่มีหิมะ
จากพระราชวังไปจนถึงทางใต้ของเมือง นางเดินผ่านสถานทีท่ คี่ นุ้ เคย
ในวัยเด็กหลายแห่ง ตอนที่นางข้ามสะพานหินก็มองเห็นชายคาบ้าน
ของนางและก�ำแพงสีขาว
แม้นางจะระมัดระวังรักษาเส้นทางแห่งจิตให้อยู่ในภาวะสงบนิ่ง
มาตลอด แต่ยามนี้ก็อดไม่ได้ที่จะสั่นคลอน
ตั้งแต่ที่คณะทูตจากแดนใต้เข้าจิงตูเป็นต้นมา ประตูใหญ่ของ
จวนขุนพลเทพตงอวี้ก็เปิดออก ไม่ต้องพูดถึงฝูงชนที่ยืนรออยู่กลางหิมะ

Mao Ni 27

พูดเพียงแค่ผู้ดูแลกับคนรับใช้ในจวนขุนพลเทพ ดวงตาของพวกเขา
ต่างจ้องมองอย่างจดจ่อรอคอย
สวีโหย่วหรงถือร่มเดินเข้าไปในจวนขุนพลเทพตงอวีภ้ ายใต้สายตา
ของทุกคน
ทว่าถึงกับไม่มใี ครสังเกตเห็นว่านางเข้ามาอย่างไร เหล่าผูด้ แู ลกับ
คนรับใช้ที่เตรียมตัวยุ่งกันมาหลายสิบวันเพื่อวันนี้วันเดียวล้วนนิ่งอึ้ง
ไปแล้ว ในใจต่างสงสัยว่าคนผู้นี้เป็นใครกัน
เสียงกรอบแกรบพลันดังขึน้ นางลดร่มลงมา เคาะลงเบาๆ ทีป่ ระตู
ของจวนขุนพลเทพ เทหิมะที่อยู่บนร่มลงบนพื้น
ได้ยนิ เสียงร้องไห้ ซวงเอ๋อร์พลันวิง่ ออกมาทางหน้าประตู เป็นเพราะ
นางยื น มาหลายชั่ ว ยามแล้ ว ขาทั้ ง สองข้ า งจึ ง เป็น เหน็ บ ชาอยู ่ บ ้ า ง
ยามนี้จิตใจมีความตื่นเต้น ตอนที่มาถึงตรงหน้าของสวีโหย่วหรงถึงกับ
ไม่สามารถยืนให้มั่น เกือบจะคุกเข่าลงไป
สวีโหย่วหรงยื่นมือออกมาพยุงนางแล้วพูดขึ้น "เมื่อก่อนไม่เห็นว่า
เจ้าจะท�ำความเคารพยิง่ ใหญ่ขนาดนี้ ช่วงหลายปีมานีท้ ขี่ า้ ไม่อยู่ ใครกัน
ที่เริ่มสั่งสอนกฎเกณฑ์ให้กับเจ้า"
แน่นอนว่าค�ำพูดนี้เป็นการล้อเล่น แต่ซวงเอ๋อร์กลับยิ้มไม่ออก
ท� ำ เพี ย งแค่ ร ้ อ งไห้ อ ย่างหนั ก หลั ง จากนั้ น นางถึ ง ได้ รู ้ สึ ก ขายหน้ า
ใช้แขนเสื้อเช็ดใบหน้าไม่หยุด เครื่องประทินโฉมที่ตั้งใจแต่งแต้มบน
ใบหน้าถูกลบเลือนไป
กระทั่ ง ตอนนี้ ผู ้ ค นของจวนขุ น พลเทพถึ ง ได้ มี ก ารตอบสนอง
แม่เฒ่าฮวารีบก้าวขึ้นหน้ามาต้อนรับ ริมฝีปากสั่นเทา แต่กลับพูดอะไร
ไม่ออก
"คุณหนูกลับมาแล้ว!"
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ไม่รวู้ า่ ใครตะโกนขึน้ มาเช่นนี้ จากนัน้ ประทัดก็ถกู จุดขึน้ มาในทันที
ดอกไม้ไฟได้ส่องสว่างบนท้องฟ้าที่มืดครึ้มจากหิมะอยู่บ้าง
ท่ า มกลางเสี ย งครึ ก ครื้ น ก็ ไ ด้ ยิ น ใครตะโกนขึ้ น มาอี ก "ตอนนี้
ไม่สามารถเรียกว่าคุณหนูแล้ว! ต้องเรียกธิดาเทพ!"
"ขอต้อนรับธิดาเทพ!"
มองดูประตูใหญ่ทถี่ กู ปิดอย่างรวดเร็ว ฝูงชนทีร่ ออยูท่ า่ มกลางหิมะ
เป็นเวลานานเหล่านัน้ ก็ระเบิดเสียงแล้วแยกย้ายกันออกไปกระจายข่าว
ในสถานที่ต่างๆ จนทั่วเมือง
หงส์ฟ้ากลับจวนแล้ว
"สวมเสื้อน้อยชิ้นถึงเพียงนี้ หนาวจนตัวแข็งไปจะท�ำอย่างไร"
ฮูหยินสวีจูงมือของสวีโหย่วหรงด้วยสีหน้าเป็นห่วงเป็นใย น�้ำตา
ค่อยๆ ไหลรินลงมา
"หงส์ฟ้าของบ้านข้าไหนเลยจะถูกสายลมและหิมะธรรมดาท�ำให้
ตัวแข็งได้" สวีซื่อจี้ลูบเคราเบาๆ แย้มยิ้มแล้วพูดขึ้น ช่างเหมือนกับบิดา
ผู้เมตตาที่ก�ำลังภาคภูมิใจในตัวบุตรสาว "ไม่เจอกันหลายปี เจ้าโตขึ้น
มากแล้วจริงๆ ถึงขนาด...กลายเป็นธิดาเทพแล้ว"
ถึงแม้ตงั้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้าไปยังส�ำนักศึกษาหนานซี ตัวเขารวมไปถึง
คนจ�ำนวนมากล้วนมั่นใจว่าในอนาคตบุตรสาวตนจะต้องกลายเป็น
ธิดาเทพแห่งแดนใต้อย่างแน่นอน เพียงแต่ไหนเลยจะคาดคิดว่าวันนั้น
จะมาถึ ง รวดเร็ ว เพี ย งนี้ เมื่ อ คิ ด ถึ ง ตรงนี้ เ ขาก็ อ ดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะตื่ น เต้ น
ความหยิ่ ง ทะนงและภาคภู มิ ใ จกิ น ไปเจ็ ด ส่ ว น ความหลุ ด พ้ น และ
ผ่อนคลายกินไปสามส่วน ต่อให้ตอนนีต้ นมีความคิดเป็นอืน่ จักรพรรดินี
ศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ปฏิบัติต่อตนอย่างเช่นในอดีตอีก คงจะไว้หน้าตน
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สักหลายส่วน ส่วนสกุลเทียนไห่กับขุนนางใหญ่ในราชส�ำนักเหล่านั้น
ใครยังจะกล้ามาเยาะเย้ยตนลับหลังอีก ส�ำหรับเจ้าพวกคนที่เคยท�ำให้
เขาต้องล�ำบากเหล่านั้น...อยู่ๆ เขาก็นึกถึงเฉินฉางเซิงขึ้นมา ในใจพลัน
อึดอัด สีหน้าเปลี่ยนเป็นไม่น่าดูอยู่บ้าง
ในจินตนาการของทุกคน ธิดาเทพจะต้องงดงามบริสทุ ธิ์ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เข้มงวด ไม่ท�ำหน้าระรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพจ�ำนี้ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ตรงกับความจริง แต่ก็ไม่อาจถูกท�ำลายได้ สวีโหย่วหรงก็ไม่ใช่
ข้อยกเว้น หลายปีมานี้ตอนที่ปรากฏตัวต่อชาวโลก แม้จะไม่สามารถ
เคลื่อนไหวชนิดไร้สายลมแตะต้อง บริสุทธิ์ราวกับดอกบัวขาวเหมือน
ศิษย์พี่ศิษย์น้องในส�ำนักศึกษาหนานซี แต่ก็ระวังค�ำพูดและการกระท�ำ
ของตนเป็นอย่างมาก แย้มยิ้มโดยไม่พูดจา มีเพียงตอนที่อยู่ต่อหน้า
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์กับอาจารย์ของนางเท่านั้นถึงจะแสดงออกอย่าง
เป็นธรรมชาติ เหมือนผู้เยาว์ที่พูดในสิ่งที่ตนสนใจ และก็มีเพียงตอนที่
อยูต่ อ่ หน้าสาวใช้ซวงเอ๋อร์ทโี่ ตมาด้วยกันตัง้ แต่เล็ก นางถึงจะผ่อนคลาย
อย่างแท้จริง ดังเช่นในตอนนี้
นางพลิกตัวไปมาบนเตียงไม่หยุด เรือนผมสีดำ� ยุง่ กระจาย สุดท้าย
นางก็กางแขนทัง้ สองข้างนอนหงายอยูบ่ นเตียง พูดขึน้ อย่างทอดถอนใจ
"ยังเป็นเตียงหลังนี้ท่ีนอนแล้วแสนสบาย"
"คุณหนู ท�ำเช่นนี้ช่างไม่สง่างามเอาเสียเลย"
ซวงเอ๋อร์รบี หาผ้าห่มมาคลุมบนร่างของนาง หลังจากนัน้ ก็นงั่ มอง
นางอยูท่ ขี่ อบเตียง ตนดีใจเป็นอย่างมาก แต่ไม่รวู้ า่ ท�ำไมทีข่ อบตาถึงได้
ค่อยๆ แดงขึ้นมา
สวีโหย่วหรงถามขึ้น "เป็นอะไรไป หรือว่ามีคนกล้ารังแกเจ้าจริงๆ"
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ตอนที่เพิ่งกลับจวนนางก็เคยถามเช่นนี้แล้ว เพียงแต่ตอนนั้น
นางแค่พูดล้อเล่น เพราะนางชัดเจนเป็นอย่างมากว่าในจวนสกุลสวีนี้
ไม่มีใครกล้ารังแกซวงเอ๋อร์ คิดว่าแม้แต่มารดาของตนก็ไม่มีทางสร้าง
ความล�ำบากอะไรให้กับอีกฝ่าย แต่ดูจากตอนนี้แล้วเรื่องราวเหมือนจะ
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แน่นอนว่านางอยากรู้ว่านี่เป็นเพราะอะไร
ซวงเอ๋อร์เช็ดน�้ำตา มองนางอย่างกระอักกระอ่วนใจ สุดท้าย
ก็พูดขึ้นอย่างโศกเศร้า "ถ้ามีคนรังแกคุณหนูจะท�ำอย่างไร"
สวีโหย่วหรงแย้มยิ้ม "เด็กโง่ยังโง่ไม่เปลี่ยน ใครกล้ารังแกข้ากัน
เจ้าไม่รู้หรือว่าในสวนโจวข้าได้เจอกับหนานเค่อ องค์หญิงเผ่าปีศาจ
ที่ข้าเคยเล่าให้ฟังในจดหมายผู้น้ัน แล้วยังสู้กันตัวต่อตัว ข้านั้น..."
"คุณหนู ท่านก็รู้ว่าข้าก�ำลังพูดถึงใคร"
สวีโหย่วหรงลุกขึ้นมานั่ง ค่อยๆ หวีเรือนผมสีด�ำ หลังจากนั้นก็
นั่งกอดเข่าทั้งสองข้าง นิ่งเงียบไม่พูดจา ไม่รู้ว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่
ซวงเอ๋อร์ชัดเจนเป็นอย่างมาก ตอนที่คุณหนูอยู่ตามล�ำพังมักจะ
เหม่อลอย ตอนเด็กก็เป็นเช่นนี้ มองดูแล้วช่างท�ำให้คนเกิดความเห็นใจ
ไม่เหมือนกับในสายตาของชาวโลกที่นางนั้นดูสงบนิ่งและใจกว้าง
ในตอนนีม้ องเห็นคุณหนูเป็นเช่นนีอ้ กี นางอดไม่ได้ทจี่ ะไม่สบายใจ
"คุณหนู ข้าไม่ได้ตั้งใจท�ำให้ท่านไม่พอใจ ท่านอย่าได้คิดอีกเลย"
สวีโหย่วหรงมองดูตะเกียงทีอ่ ยูบ่ นโต๊ะแล้วถามขึน้ อย่างกะทันหัน
"มีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากถามเจ้า"
"เรื่องอะไรหรือ"
สวีโหย่วหรงหันมามองนาง ถามขึน้ อย่างสงบ "ตอนแรกทีเ่ จ้าบอก
ว่า...ทีส่ ำ� นักศึกษาศาสนาหลวง เขากับองค์หญิงลัว่ ลัว่ ...เจ้าเห็นกับตาหรือ"
ซวงเอ๋อร์ค่อนข้างร้อนใจ "คุณหนู ท่านอุตส่าห์ได้กลับบ้านสักครั้ง
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จะพูดถึงเจ้าคนไร้ยางอายท�ำไม"
แม้จะไม่ได้ตอบออกมาตรงๆ แต่คำ� ว่าคนไร้ยางอายค�ำนีก้ เ็ หมือน
จะเพียงพอส�ำหรับการอธิบายเรื่องราวมากมายแล้ว
สวีโหย่วหรงไม่ได้ถามอะไรอีก นางกอดเข่า มองเกล็ดหิมะที่
ร่วงโรยอยู่นอกหน้าต่างยามค�่ำคืน แล้วนิ่งเงียบไปเป็นเวลานาน
เมื่อก่อนตอนที่กลับมาเยี่ยมบ้านที่จิงตูนางจะไม่อยากออกไป
ข้างนอกอีก แต่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนางถึงไม่อยากอยู่ในจวน
นางอยากออกไปเดินเล่นข้างนอก ออกไปดูสักหน่อย
อาจเป็นเพราะเมื่อเทียบกับสองครั้งก่อนที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
จิ ง ตู มี ส ถานที่ บ างแห่ ง ที่ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม แล้ ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น โคมไฟ
ในวังเว่ยยางมีมากกว่าปีกอ่ นๆ อยูห่ ลายดวง เสาของสะพานไน่เหอเมือ่
ฤดูรอ้ นของปีกอ่ นถูกเรือขนเสบียงชนจนเสียหาย เวลานีก้ ำ� ลังซ่อมแซมอยู่
สวนป่าที่ อ ยู่ต รงสะพานเป่ย ซิ น นั้ น ไม่รู ้ ว ่ า ท� ำ ไมถึ ง ได้ ร กทึ บ ขึ้ น มาก
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงเป็นส�ำนักเก่าแก่ในกลุม่ ส�ำนักไม้เลือ้ ย ได้ยนิ ว่า
ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว...
คนผู้นั้นก็อยู่ในจิงตู
กั้นห่างกับนางด้วยถนนสิบเอ็ดสาย
หากเป็นคนธรรมดาเดินไปจะใช้เวลาครึ่งชั่วยาม นี่เป็นเพราะ
หิมะตกจึงท�ำให้ทางลื่น ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
หากเป็นนางเดินไปจะใช้เวลาเพียงครู่เดียว
หากขีน่ กกระเรียนขาวไป เช่นนัน้ ก็ยงิ่ ใช้เวลาสัน้ ลงไปอีก เพียงแค่
พริบตาก็ไปถึงแล้ว
หิมะทีน่ อกหน้าต่างยามค�ำ่ คืนพลันฟุง้ กระจัดกระจายขึน้ มาอย่าง
กะทันหัน ความรู้สึกในใจของนางก็วุ่นวายขึ้นมาเช่นกัน เมื่อกะพริบตา
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ก็พบว่าเป็นนกกระเรียนขาวที่ร่อนลงมาในสวน
นางลุกขึ้นมาแล้วคลุมเสื้อคลุมตัวใหญ่ เดินออกไปที่นอกห้อง
ซวงเอ๋อร์รีบน�ำเตาผิงมากอดไว้แล้วรีบตามไป
นกกระเรียนขาวก�ำลังสางขนอยู่บนพื้นหิมะ
ในท้องฟ้ายามราตรีพลันมีเสียงประหลาดที่แสนไม่น่าฟังดังขึ้น
ลูกพญาปักษาสีเทาบินร่อนลงมา ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันไปเที่ยวเล่น
อยู่ที่ไหน จนกระทั่งได้พบนกกระเรียนขาวถึงได้บินตามมา เมื่อลงสู่พื้น
มันก็ซุกตัวเข้าไปในขนปีกของนกกระเรียนขาว เหมือนการประจบและ
เหมือนจงใจเรียกร้องความสนใจจากนกกระเรียนขาว นกกระเรียนขาว
ชูคอขึ้นมา ท่าทางแสดงถึงความจนใจ แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะไล่มัน
ออกไป
เรือนเล็กหลังนี้เป็นเขตหวงห้ามของจวนขุนพลเทพตงอวี้ หาก
ไม่ได้รบั อนุญาตจากนาง ไม่วา่ ใครก็ไม่สามารถเข้ามาได้ กระทัง่ สวีซอื่ จี้
กับสวีฮูหยินก็เป็นเช่นนี้ จึงไม่ต้องกังวลว่าลูกพญาปักษาจะไปท�ำให้
ใครตกใจ
"นีค่ อื นกอะไร" ซวงเอ๋อร์มองนกทีม่ สี เี ทาเรียบๆ ตัวนัน้ แล้วถามขึน้
ในสายตาของนาง นกตัวนี้ช่างมีหน้าตาค่อนข้างน่าเกลียด แต่
นกกระเรียนขาวทีร่ กั ความสะอาดเสมอมาถึงกับไม่ได้ตอ่ ต้านการตีสนิท
ของนกตัวนี้ นี่ท�ำให้นางตกตะลึงอยู่บ้าง
"ไก่ฟ้าตัวหนึ่ง" สวีโหย่วหรงตอบ
ลู ก พญาปั ก ษาโผล่ หั ว ออกมาจากใต้ ปีก ของนกกระเรี ย นขาว
มองนางอย่างไม่พอใจแวบหนึ่ง
"ยอดเขาเซิ่งหนี่ว์ช่างไม่ใช่สถานที่ธรรมดาจริงๆ ไก่ฟ้าที่อยู่บนเขา
ถึงกับมีหน้าตาดุรา้ ยถึงเพียงนี"้ ซวงเอ๋อร์ปรบมือทัง้ สองข้างพลางชืน่ ชม
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ทันใดนั้นก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ "อา! เช่นนั้นข้าต้องไปเตรียมน�้ำสะอาด
กับผลไม้เพิม่ สักหน่อยแล้ว เดิมทีเตรียมไว้สำ� หรับนกกระเรียนขาวเท่านัน้ "
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำพูดนี้ ความไม่พอใจในดวงตาของลูกพญาปักษาก็ยงิ่
หนักหน่วงขึ้น
มันกินผักผลไม้อยู่ที่ยอดเขาเซิ่งหนี่ว์มาถึงครึ่งปีเต็ม มีเพียงแค่
ตอนทีส่ วีโหย่วหรงไปเล่นไพ่นกกระจอกทีใ่ นเมืองถึงได้ถอื โอกาสกินเนือ้
ได้ กิ น พวกซี่ โ ครงรมควั น บ้ า งนิ ด หน่ อ ย วั น นี้ ไ ด้ ม าถึ ง จิ ง ตู ที่ รุ ่ ง เรื อ ง
ตอนที่บินผ่านก็เห็นมนุษย์ที่หอมหวานมากมายขนาดนั้น ยังมีพวก
ผู้บ�ำเพ็ญเพียรที่เห็นได้ชัดว่ากรุบกรอบและได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
มันคันปากจนทนไม่ไหวมานานแล้ว ผลคือ...
คาดไม่ถึงว่ายังต้องกินแต่ผลไม้อีก
ต้องรู้ว่าถึงแม้ในชาตินี้มันจะยังไม่เคยกินเนื้อมนุษย์ แต่เศษเสี้ยว
ความทรงจ�ำของชาติก่อนที่หลงเหลืออยู่ในวิญญาณของมันยังไม่ได้
ลืมเลือนไป
"ไก่ฟ้าตัวนี้ชอบกินเนื้อ" สวีโหย่วหรงมองมาที่ลูกพญาปักษา
แวบหนึ่ง
เพี ย งแค่ ก ารมองอย่ า งธรรมดาๆ แต่ ลู ก พญาปั ก ษาก็ รู ้ สึ ก ว่ า
ดวงวิญญาณถูกน�้ำที่หนาวเย็นที่สุดชะล้างอยู่สามวันสามคืน ความ
ปรารถนาอันร้อนแรงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ครูห่ ายไปอย่างไร้รอ่ งรอยในชัว่ พริบตา
ไหนเลยจะยังกล้ามีความคิดเหล่านั้นอีก
"หากในจวนมีกุ้งมังกรสีครามก็เอามาให้มันชิมสักหน่อย"
เมื่ อ ได้ ยิ น ค� ำ พู ด นี้ ลู ก พญาปั ก ษาก็ ดี ใ จเป็น อย่างมาก ผงกหั ว
ขึ้นลงไม่หยุด ความทรงจ�ำชาติก่อนที่อยู่ในดวงวิญญาณได้บอกมันว่า
เนื้อของกุ้งมังกรสีครามนั้นเลิศรสเป็นอย่างมาก
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ซวงเอ๋อร์พูดขึ้นอย่างจนใจ "ในจวนไม่มี"
สวี โ หย่ ว หรงประหลาดใจเล็ ก น้ อ ย ในใจคิ ด ว่ า ในจวนรู ้ ว ่ า ตน
ชอบกินกุ้งมังกรสีครามของหอเฉิงหู ตามหลักแล้วน่าจะเหมือนกับ
สองครั้งก่อนที่กลับมาจิงตู ล้วนเตรียมเอาไว้ไม่น้อย เหตุใดวันนี้ถึงไม่มี
"ทั่วทั้งจิงตูในตอนนี้ล้วนไม่สามารถหากุ้งมังกรสีครามมากิน"
ซวงเอ๋อร์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้น "เพราะส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
ได้ซื้อหอเฉิงหูเอาไว้แล้ว มีเพียงที่นั่นถึงจะสามารถกินได้"
สวีโหย่วหรงนิง่ อึง้ ไป คิดไม่ถงึ เลยว่า...จะได้ยนิ ชือ่ ของส�ำนักศึกษา
ศาสนาหลวงเร็วถึงเพียงนี้
ลูกพญาปักษาก�ำลังคิดว่าส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงเป็นสถานที่
อะไร มันจะต้องหาโอกาสกินคนที่อยู่ในนั้นให้หมด หลังจากนั้นก็ค่อยๆ
กินกุ้งมังกรสีครามเหล่านั้น
นกกระเรียนขาวร้องขึ้นเสียงต�่ำอย่างกะทันหัน
สวีโหย่วหรงถึงได้รู้ ที่แท้ครึ่งวันมานี้นกกระเรียนขาวล้วนอยู่ที่
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง คิดว่า...น่าจะเล่นอยู่กับคนผู้นั้น
ซวงเอ๋อร์ไปหยิบเนื้ออย่างอื่น สวีโหย่วหรงกระชับเสื้อคลุม นาง
ยืนอยู่ท่ามกลางหิมะยามราตรีพร้อมกับคิดถึงเรื่องบางอย่าง
เขาอยูใ่ นจิงตู กัน้ ห่างกันด้วยถนนสิบเอ็ดสาย เวลาเพียงครึง่ ชัว่ ยาม
ไม่สิ เพียงครู่เดียวนางก็สามารถไปถึง
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