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ค�ำน�ำ

บุรษุเช่นเฉนิฉางเซงินอกจากจะแตกฉานในต�ารา ฝึกบ�าเพ็ญเพียรตามใจ

ปรารถนา เรือ่งของสตร.ี..ก็มน้ิอยหน้า ถึงกับใช้งานชมุนมุต้มศลิามาเป็นสถานท่ี 

นัดพบ แต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าช่วงเยาว์วัยต้องมีเรื่องท�าตามใจไร้เหตุผลบ้าง

เป็นธรรมดา ทว่าอย่าได้หลงเชื่อบรรยากาศชื่นมื่นในตอนต้น เพราะเร่ือง 

เหนือคาดคิดมากมายก�าลังรอให้ทุกท่านมาแตกตื่นตกใจอยู่ จะอย่างไรก็เพ่ิง

เล่มสิบเอ็ด โปรดร่วมทางไปกับข้าน้อยจนถึงที่สุดก่อนเถิด

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



"เหตุใดถึงมั่นใจว่าเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์น่ะหรือ...
เพราะว่าร่างกายของเจ้าเคยมีวงตะวัน"
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'หานซาน' ก็คอืยอดเขาแห่งน้ี และยังหมายถึงยอดเขาอนัโดดเดีย่ว

ที่สูงที่สุดลูกนั้นโดยเฉพาะ

เฉินฉางเซิงเปิดม่านขึ้นแล้วมองออกไปยังยอดเขาโดดเดี่ยวน้ัน 

อย่างเงยีบๆ ลองเทียบยอดเขาน้ีกับยอดเขาโดดเดีย่วด้านหลงัเมอืงซหีนงิ

แล้วก็บอกไม่ได้ว่าที่ใดสูงกว่า

เขาคุน้เคยกับยอดเขาโดดเดีย่วกลางสสุานเมฆาและรูว่้ามนัมพ้ืีนท่ี

กว้างใหญ่ แต่ไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไรเพราะยอดเขาถูกปกคลุมด้วยเมฆอยู่

ตลอดเวลา

ทนัใดน้ันเขาก็เริม่คดิถึงวัดเก่านอกเมอืงซหีนงิ คดิถึงอาจารย์และ

ศิษย์พี่

ก่อนเข้าสู่เขาหานซานมีหมู่บ้านเล็กๆ อยู่แห่งหน่ึง ว่ากันว่าเป็น

ที่สุดท้ายซึ่งคนธรรมดาสามารถอยู่อาศัยได้อย่างถาวร 

บางทอีาจเป็นเพราะมผีูบ้�าเพ็ญเพียรเดินทางมายังทะเลสาบเทยีนฉือ่ 

ตลอดปี หมู่บ้านน้ีจึงไม่เปลี่ยวร้างกันดารแต่อย่างใด และค่อนข้างม ี

ชีวิตชีวา ผู้อาศัยมีอยู่กว่าสองพันชีวิต

ตอนท่ี 54

ต่อหน้าผู้คนมากมาย ยิ่งสูงยิ่งเดียวดาย
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ไม่เหมอืนกับชาวบ้านธรรมดาท่ีอืน่ ชาวบ้านในหมูบ้่านนีรู้เ้ร่ืองงาน

ชุมนุมต้มศิลาเป็นอย่างดี ครั้นเห็นขบวนเดินทางของต�าหนักหลีกงและ

องครักษ์แห่งศาสนาหลวงก็เปิดทางให้อย่างเคารพนบนอบ พวกเขาอยู่

ภายใต้การควบคมุดแูลของหอเทยีนจ ีกระนัน้ก็เป็นผูศ้รทัธาในศาสนาหลวง  

มิกล้าแสดงความไม่เคารพแม้เพียงสักน้อยนิด 

ขบวนเดนิทางหยุดลงด้านนอกหมูบ้่านอย่างน่าประหลาดใจอยู่บ้าง

ผ่านไปครูห่นึง่เฉนิฉางเซงิก็ได้ยินเหมาชวิอว่ีพูดข้ึน "คนในหมูบ้่าน 

ได้ยินว่าท่านอยู่ในขบวนและอยากจะพบท่าน"

เฉินฉางเซิงตกใจเล็กน้อย เขาไม่คิดอะไรมาก ในเมื่อพวกเขา 

อยากเห็นก็จะออกไปให้เห็น เขายืนขึ้นเตรียมจะออกไปจากรถม้า ทว่า

ถูกถังซานสือลิ่วห้ามไว้

"เจ้าจะออกไปเช่นนี้น่ะหรือ" ถังซานสือลิ่วถาม

เจ๋อซิ่วมองไปที่เฉินฉางเซิงและส่ายหน้าเช่นกัน

"ข้าดูมีอะไรผิดปกติหรือ" เฉินฉางเซิงถามพลางมองส�ารวจตัวเอง 

ด้วยต้องเดินทางไกลเขาจึงสวมใส่ชุดท่ีสบายที่สุดอย่างชุดของส�านัก 

ทว่านั่งมาเป็นเวลานาน ชุดก็ยับยู่ย่ีอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังสะอาด 

อย่างมาก เขาไม่รูส้กึว่าการแต่งตวัเช่นนีเ้ป็นสิง่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

ถังซานสือลิ่วน�าเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาและโยนไปให้ก่อนพูด  

"ในโอกาสเช่นนี้ เจ้าต้องจริงจังหน่อย เพราะพวกเขานั้นต่างก็จริงจัง"

เฉินฉางเซิงมองดูเสื้อผ้าชุดนั้นและจ�าได้ว่าคือชุดนักพรตเต๋าท่ี

ต�าหนักหลีกงส่งมาให้เมื่อตอนฤดูใบไม้ผลิ

ชุดนักพรตเต๋านี้คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและตัดเย็บอย่าง

ประณีต ท่ีส�าคญัคือถักทอเป็นลวดลายซบัซ้อนทีส่ามารถแสดงถึงฐานะ

ของเขา

ในตอนนี้เขายังไม่ใช่สังฆราช จึงไม่อาจใส่ชุดคลุมเทพได้ ชุด
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นักพรตเต๋านี้เป็นเครื่องหมายบอกสถานะว่าที่สังฆราชของเขา

สาเหตุท่ีราชันแห่งหลิงไห่ไม่ยอมเจอหน้าเฉินฉางเซิงตลอดการ 

เดินทาง คงเพราะไม่ต้องการจะเห็นเฉินฉางเซิงสวมชุดนักพรตเต๋านี้

ไม่มีใครคาดคิดว่าเฉินฉางเซิงไม่เคยสวมมันเลยสักครั้งเดียว

เขาสวมชดุนกัพรตเต๋าชดุใหม่นีแ้ละจดัแต่งรายละเอยีดทุกอย่างให้ 

เรยีบร้อยโดยมถัีงซานสอืลิว่คอยช่วยเหลอื ระหว่างทีเ่ร่ืองเหล่าน้ีด�าเนนิไป  

สีหน้าของเฉินฉางเซิงก็ส�ารวมมากยิ่งขึ้น

ถังซานสอืลิว่พูดถูกแล้ว คนพวกนีร้อท่ีจะพบเขาอย่างจรงิจงัตัง้ใจ

เป็นที่สุด เขาเองก็ควรจะจริงจังตั้งใจเช่นเดียวกัน

"เรียบร้อยดีหรือไม่"

หลงัจากเขาใส่ชดุนกัพรตเต๋าเสรจ็เรยีบร้อยแล้วก็ถามถังซานสอืลิว่ 

กับเจ๋อซิ่ว

เจ๋อซิ่วพยักหน้าในขณะที่ถังซานสือลิ่วบอก "เจ้ายังลืมของส�าคัญ

ไปอย่างหนึ่ง"

มือเฉินฉางเซิงคว้าด้ามกระบี่และดึงออกช้าๆ 

ไม้เท้าที่แผ่รัศมีศักดิ์สิทธิ์อ่อนจางปรากฏขึ้นในมือของเขา

"ข้าไปล่ะ" เขาบอกกับถังซานสือลิ่วและเจ๋อซิ่ว

เฉินฉางเซิงก้าวลงจากรถม้าอย่างมั่นคงพร้อมไม้เท้าเทพในมือ 

โลกภายนอกเงยีบลงในทันท ีไกลออกไปมเีสียงร้องของลูกนกอนิทรี 

ดังมาจากยอดเขาหานซาน

ผู้ศรัทธาจ�านวนนับไม่ถ้วนราวกับกระแสน�้าพร้อมใจกันคุกเข่าลง 

เกิดเป็นคลื่นมนุษย์อันแน่นขนัด 

องครักษ์แห่งศาสนาหลวงหลายร้อยคนก็คุกเข่าลงเช่นกัน

เฉนิฉางเซงิสวมชดุนักพรตเต๋าถือไม้เท้าเทพยนือยู่เบือ้งหน้าฝงูชน 

ใบหน้าอ่อนเยาว์ของเขาดูเป็นกังวลอยู่บ้าง ไม่รู้ว่าควรจะท�าอย่างไร 
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กับภาพตรงหน้า

เขาย้อนคิดไปถึงเหล่าคนส�าคัญที่เคยพบมา ใต้เท้าสังฆราช ซูหลี 

และธิดาเทพ

ท้ายสุดเมื่อนึกถึงสวีโหย่วหรง ความกังวลก็ค่อยๆ หายไป เปลี่ยน

เป็นความรู้สึกขอบคุณอย่างสงบและจริงใจ

ขณะเหลือบมองฝูงชนที่ก�าลังท�าความเคารพตนอย่างศรัทธา  

เฉนิฉางเซงิก็ใช้เสยีงทีส่งบเยือกเย็นพูดขึน้ "ขอให้แสงศกัดิส์ทิธ์ิสถิตกับ 

พวกท่านทุกคน"

"เขาไปเรียนค�าพูดนั้นมาจากที่ใดกัน พูดตามตรง...ข้าหัวเราะ 

ไม่ออกเลยคราวนี้"

ถังซานสือลิ่วใช้นิ้วเลิกม่านขึ้นเล็กน้อย มองดูภาพภายนอกอย่าง

ตกใจ

เจ๋อซิ่วไม่ได้ออกไปจากรถม้าเพราะเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้

ถังซานสือลิ่วไม่ลงจากรถม้าเพราะสาเหตุอื่น

ในสถานการณ์เช่นน้ีเขาไม่มีทางออกไปแม้จะทุบตีเขาจนตาย

ก็ตาม เพราะถ้าออกไป เขาต้องคุกเข่าท�าความเคารพเฉินฉางเซิง

เมื่อปีก่อนหลังจากท่ีใต้เท้าสังฆราชยืนยันสถานะของเฉินฉางเซิง 

ถังซานสือลิ่วได้เรียกประชุมส�านักศึกษาศาสนาหลวงเป็นการฉุกเฉิน  

ในการประชมุนัน้เขาประกาศอย่างชดัเจนว่าหากไม่มทีางเลอืกอืน่นอกจาก 

คุกเข่าท�าความเคารพเฉินฉางเซิงเมื่ออยู่ภายนอก เช่นนั้นเมื่อกลับถึง

ส�านักศึกษาศาสนาหลวง เฉินฉางเซิงจะต้องคุกเข่าคืนให้ถังซานสือลิ่ว

เจ๋อซิ่วรู้ดีว่าเหตุใดถังซานสือลิ่วจึงไม่ยอมออกจากรถม้า แต่ก็

สงสัยว่าเหตุใดถึงไม่ล้อเลียนเฉินฉางเซิงเหมือนเช่นเคย

ถังซานสอืลิว่มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างสงบและพงึพอใจ ดเูหมอืน 
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ก�าลังคิดอะไรบางอย่าง

เขาก�าลังนึกถึงบทสนทนาของตนกับเฉินฉางเซิงบนต้นไทรใหญ่ 

ในส�านักศึกษาศาสนาหลวง

บางทอีกีไม่นานนักเขากต้็องกลบัไปเวิน่สุย่เพ่ือสืบทอดตระกูลต่อไป  

แบกรบัภาระหน้าท่ีของตน เป็นคนท่ีร�า่รวยทีส่ดุในใต้หล้าทว่าต้องถูกขงั

อยู่ในเมอืงเมอืงหนึง่ แต่ก่อนจะถึงตอนน้ันเขาจะใช้ชวิีตอย่างเตม็ที ่จะต่อสู ้

ดิ้นรนไปกับเหล่าสหาย และจะท�าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้

หลงัออกจากหมูบ้่าน พวกเขาก็มาถึงทางเข้าเขาหานซานอย่างรวดเร็ว

เฉนิฉางเซงิถามขึน้ "จากตรงน้ีไปก็คอืหอเทยีนจหีรอื"

หอเทยีนจีเป็นสถานทีซ่ึง่มีชือ่เสยีงทีส่ดุในโลกและน่าสนใจอย่างมาก  

น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ใดกันแน่

ด้วยฐานะของเฉนิฉางเซงิในปัจจบุนั หากเขาต้องการรู้ย่อมสามารถ 

ตรวจสอบได้ แต่ก็เหมือนกับท่ีเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเก่ียวกับโลกของ 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรเหมือนในตอนที่มาถึงจิงตูใหม่ๆ เขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี ้

มากนัก เมื่อเทียบกันแล้ว ความรู้ในต�ารานั้นมีความส�าคัญกว่ามาก

"เจ้าโง่ หากหอเทียนจีอยู่ที่นี่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ

ต่างๆ คงท�าได้เชื่องช้ามาก"

ไม่ต้องถามก็รูไ้ด้ คนเดยีวทีก่ล้าพูดเช่นน้ีกับเฉนิฉางเซงิและยังชอบ 

พูดอีกด้วยคงหนีไม่พ้นถังซานสือลิ่ว

เฉินฉางเซิงชี้ไปที่ทางเข้า "แต่มันเขียนเอาไว้ว่า 'หอเทียนจี' นะ"

ถังซานสอืลิว่น้ันค่อนข้างคุน้เคยกับความไม่รู้ของเฉินฉางเซงิในเรือ่ง 

เช่นนีแ้ล้วจงึอธิบาย "ไม่ว่าหอเทยีนจจีะไปท�ากิจการใดทีไ่หนก็ตาม ท่ีน่ัน 

ก็คือหอเทียนจี อย่างในตอนน้ีต้องจัดงานชุมนุมต้มศิลา ดังนั้นที่แห่งนี ้

ก็คือหอเทียนจี หากหอเทียนจีไปยังตงชวนเพ่ือท�าการประมูล ตงชวน 
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ก็จะเป็นหอเทียนจี"

เฉินฉางเซิงท�าความเข้าใจถ้อยค�าเหล่านี้อย่างจริงจัง แต่ก็ไม่อาจ

เข้าใจได้เท่าไรนัก

เจ๋อซิ่วที่อยู่ด้านข้างกล่าวว่า "จงใจท�าให้ลึกลับ"

องครักษ์แห่งศาสนาหลวงหยุดยืนอยู่หน้าประตูทางเข้า

ราชันแห่งหลิงไห่มองเฉินฉางเซิงและกล่าวอย่างไร้อารมณ์ "อย่า

ท�าให้ต�าหนักหลีกงขายหน้า"

สิ้นค�าพูดเขาก็หันกลับและเดินย้อนไปตามทางลงเขา

เฉินฉางเซิงรู้สึกสับสนอยู่บ้าง

เหมาชิวอวี่อธิบาย "เรามาส่งท่านได้แค่น้ี ส่วนท่ีเหลือท่านต้อง 

เดินไปด้วยตัวเอง"

"เอ๊ะ" นี่เป็นครั้งแรกที่ถังซานสือลิ่วได้ยินเรื่องกฎเช่นนี้ เขาถามขึ้น 

"เพราะเหตุใด"

เหมาชิวอวี่ตอบ "คนที่ไม่ได้รับเชิญไม่อาจเข้าสู่ระยะห้าร้อยหลี่ 

ของเขาหานซานได้ นี่คือกฎของหอเทียนจี"

เฉินฉางเซิงถาม "แสดงว่านอกจากคนที่อยู่ในรายชื่อแล้ว คนอื่น

ไม่อาจเข้าไปได้เลยหรือ"

ถังซานสือล่ิวตอบ "ไม่ใช่อย่างแน่นอน ตอนนั้นที่พ่อข้าเข้าร่วม 

งานชุมนุมต้มศิลา ผู้ติดตามประจ�าตระกูลก็อยู่กับเขาตลอดเวลา"

"คนทีไ่ม่ได้รบัเชญิไม่อาจเข้า ผูอ้าวุโสของหอเทียนจไีม่ได้เชญิพวกเรา 

เข้าเขาหานซาน พวกเราจึงไม่อาจเข้าไปได้"

ขณะเหมาชิวอวี่กล่าว อารมณ์ของเขาดูเหมือนจะซับซ้อนอยู่บ้าง

เฉนิฉางเซงิสบัสนย่ิงกว่าเดิมพลางคิดในใจว่าศาสนาหลวงเป็นศาสนา 

ของโลกน้ี ต่อให้หอเทียนจีแข็งแกร่งเพียงใดก็ตาม แต่มีสิทธ์ิอันใดมา

หยามเกียรติศาสนาหลวงเช่นนี้
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ถังซานสอืลิว่โพล่งออกมา "ต้องมปัีญหาระหว่างใต้เท้าสังฆราชกับ

ผู้อาวุโสของหอเทียนจีเป็นแน่"

เหมาชวิอว่ีมองไปทีเ่ขาจากนัน้ก็หัวเราะพลางส่ายหน้า ก่อนหนัหลัง 

เดินลงจากเขาไปพร้อมกับองครักษ์แห่งศาสนาหลวง

เมื่อเข้าไปในเขาหานซานก็จะอยู่ในการควบคุมของหอเทียนจี  

ดังนั้นการดูแลความปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของหอเทียนจี

ถังซานสือลิ่วคาดเดาถูกแล้ว ต้องมีความขัดแย้งระหว่างใต้เท้า

สังฆราชกับผู้อาวุโสหอเทียนจีอย่างแน่นอน ท�าให้ผู้อาวุโสหอเทียนจี

ปฏิบตัอิย่างหยาบคายต่อศาสนาหลวง ทัง้ยังห้ามเหมาชวิอวี ่ราชนัแห่ง

หลิงไห่ และพวกขบวนจากศาสนาหลวงเข้าสู่เขาหานซาน กระนั้นเขาก็

ยังแสดงความเคารพต่อว่าที่สังฆราชเป็นอย่างสูง

ผูด้แูลของหอเทยีนจยืีนรออยู่ท่ีเส้นทางภเูขา สหีน้ามคีวามเคารพ

นบนอบ

เฉินฉางเซิงจ�าคนผู้น้ีได้ เขาคือจิตรกรขั้นรวบรวมดวงดาวท่ีท�า

หน้าที่บันทึกการประลองยุทธ์หน้าส�านักศึกษาศาสนาหลวง

วันนี้เขาหานซานเปิดประตู ผู้บ�าเพ็ญเพียรจากทั่วผืนพิภพต่างก็

เดินทางมายังเขาลูกนี้ 

ภายใต้การน�าทางของผู้ดูแลของหอเทียนจี พวกเฉินฉางเซิงจึง 

ไม่ต้องเดินไกลนักก่อนจะได้พบกับพวกผู้บ�าเพ็ญเพียรกลุ่มอื่น 

ดงัเช่นท่ีคาดไว้ ห้ามเข้าเว้นแต่ได้รบัค�าเชญิ น่ีคือกฎทีม่ไีว้ส�าหรบั

ศาสนาหลวงโดยเฉพาะ ในหมูผู่บ้�าเพ็ญเพียรนัน้เห็นได้ชดัว่ามยีอดฝีมอื

ที่มาเพื่อช่วยดูแลผู้เยาว์ของตนไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย 

แต่ไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมืออาวุโสที่มีการบ�าเพ็ญเพียรลึกล�้า หรือ

ยอดฝีมอืรุน่เยาว์ทีม่ัน่ใจในตัวเองและภาคภูม ิหากได้พบกับเฉนิฉางเซงิ
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ก็ต้องรีบหลีกทางให้

คนธรรมดาไม่อาจเข้ามาในเขาหานซานได้ และไม่มผีูบ้�าเพ็ญเพียร

คนใดมีผู้น�าทาง พวกเขาต้องเดินไปตามเส้นทางภูเขาด้วยตัวเอง แต ่

พวกเขาต่างกม็สีายตาท่ีแหลมคม ในเมือ่พวกเฉนิฉางเซงิมผู้ีดแูลระดบัสงู 

ของหอเทียนจนี�าทาง หมายความว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน

ครัน้เฉนิฉางเซงิเดินผ่านคนเหล่านัน้ บางคนก็ดเูหมอืนจะจดจ�าเขาได้  

เส้นทางภเูขาจงึเตม็ไปด้วยเสยีงอทุานอยู่ขณะหนึง่ พวกเขาตระหนกัว่า

แค่หลีกทางให้นั้นยังไม่พอ ผู้คนเริ่มค�านับ มีผู ้บ�าเพ็ญเพียรพเนจร 

คนหนึ่งถึงขั้นคุกเข่าลงบนทางเดินและกราบเฉินฉางเซิง

เฉินฉางเซิงก�าลังจะท�าบางอย่าง ทว่าพลันเห็นคนที่อยู่ด้านหน้า

เสียก่อน

คนผูน้ีมี้รูปโฉมหล่อเหลา มกีลิน่อายเย็นเยียบยากอธิบายบนใบหน้า  

และใส่ชุดยาวสีเหลือง เขาก็คือจงฮุ่ยแห่งส�านักไหวย่วน

เด็กหนุ่มผู้น้ีท่ีเข้าร่วมการสอบใหญ่เมื่อปีก่อนได้กลายเป็นคนท่ี

สุขุมมากขึ้น ไอพลังปราณที่แผ่ออกมาจากร่างก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เส้นทางภูเขาเงียบงันในทันที

เรือ่งราวเก่ียวกับพวกเฉนิฉางเซงิจากส�านกัศกึษาศาสนาหลวงกับ

ศิษย์จากส�านักไหวย่วนในการสอบใหญ่เมื่อปีก่อนและเรื่องที่เกิดขึ้นใน

สุสานเทียนซูได้เป็นที่รู้กันไปทั่วนานแล้ว

บรรยากาศเริม่ตงึเครยีด ไม่มใีครรูว่้าจงฮุย่จะท�าอะไรและเฉนิฉางเซงิ 

จะตอบโต้อย่างไร

หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ จงฮุย่ก็ประสานมอืโค้งกายลงช้าๆ จนแทบ

จรดพื้น

ท่าทางการโค้งของเขามากเกินกว่าปกติ มารยาทนับว่างดงาม

สมบูรณ์แบบ
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สีหน้าจงฮุ่ยในตอนนี้มองไม่ออกว่าขุ่นเคือง ไม่ยินยอม หรือว่า 

ไร้อารมณ์

เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้มากมาย ในเวลาส้ันๆ  

เพียงหน่ึงปี การบ�าเพ็ญเพียรของจงฮุ่ยก้าวหน้าไปมาก ตอนน้ีเขาอยู่

อันดับสี่บนท�าเนียบเตี่ยนจินแล้ว

แต่คู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันอีกต่อไป 

นี่ไม่ได้พูดถึงระดับการฝึกบ�าเพ็ญเพียร แต่เป็นสถานะ 

แม้ว่าความแขง็แกร่งของพวกเขาจะใกล้เคยีงกัน แต่จงฮุย่จะกล้า

แสดงความไม่เคารพต่อเฉินฉางเซิงได้อย่างไร

เส้นทางภูเขายังคงเงียบงัน

สายตามากมายจับจ้องไปที่เฉินฉางเซิง

ตราบใดที่เขายังไม่พูด จงฮุ่ยก็ยังต้องท�าความเคารพอยู่เช่นนั้น

รมิฝีปากของถังซานสอืลิว่ฉาบทาไปด้วยความเย้ยหยันขณะเตรยีม 

จะอ้าปากพูด

เจ๋อซิ่วส่ายหน้า

ตอนท่ี 55

ผู้เที่ยงธรรม โจรขวางทาง
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เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ผู้ดูแลของหอเทียนจีเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย 

ไม่กล้าต�าหนิเฉินฉางเซิงในเรื่องใดทั้งนั้น แต่ต้องมีค�าต�าหนิมากมาย 

อยู่ในใจของเขาอย่างแน่นอน

เฉินฉางเซิงไม่ได้ตั้งใจท�าให้จงฮุ่ยอับอาย เขาเพียงแค่ไม่คุ้นชิน 

กับเร่ืองเช่นนี ้ไม่คาดคิดว่าจงฮุย่จะค�านับเขา แม้แต่ตอนทีเ่หล่าผู้ศรัทธา 

กราบกรานเขาท่ีหมูบ้่านเชงิเขา เขาก็ไม่ได้รูส้กึว่าตนเองเป็นว่าทีสั่งฆราช

แต่อย่างใด

ทันใดนั้นทุกคนบนเขาก็รู้สึกเย็นเยียบ

เพราะเฉินฉางเซิงเคลื่อนไหวแล้ว

เขาประสานมอืโค้งกาย ค�านบัตอบจงฮุย่ ไม่มคีวามไม่เคารพอันใด 

ให้เห็น ท่วงท่าก็สมบูรณ์ไร้มลทิน

ด้วยสถานะในปัจจุบันของเขา หากจงฮุ่ยค�านับให้เขาด้วยความ

เคารพ เขาเพียงแค่ตอบกลับไม่ก่ีค�าก็พอ แต่เขากลับค�านับตอบอย่าง

จริงจัง นอกจากนี้ยังใช้ท่าทีซึ่งใช้กับผู้บ�าเพ็ญเพียรรุ่นเดียวกัน

บรรยากาศตึงเครียดก่อนหน้านี้สลายไปในทันที ทุกคนมองดู 

เฉินฉางเซิงอย่างชื่นชมอยู่ลึกๆ ในใจ

ทุกคนล้วนรู้สึกยินดี ยกเว้นถังซานสือลิ่ว มีแต่เฉินฉางเซิงกับ 

เจ๋อซิ่วท่ีได้ยินเขาบ่น "สงสัยคนที่อ่านต�ารามากเกินไปจะกลายเป็น 

เช่นนี้เหมือนกันหมด"

เฉินฉางเซิงหันกลับไปถามเขา "หมายความว่าอย่างไร"

ถังซานสือลิ่วตอบ "เจ้ากลายเป็นโก่วหานสือไปแล้ว"

เฉินฉางเซิงตอบ "ขอบคุณ"

ในมมุมองของเขา การเป็นคนแบบโก่วหานสอืน้ันนบัเป็นค�าชมเชย

ถังซานสือลิ่วยิ้มเยาะ "เสแสร้ง"

เฉินฉางเซิงชะงักค้าง จากนั้นก็ส่ายหน้าอย่างจนใจ ก่อนก้าวเดิน
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ต่อไปตามทางบนเขา 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรร้อยกว่าคนติดตามมาด้านหลัง ไม่มีใครกล้าเดิน 

น�าหน้าเขา 

พวกคนบนเขาตอนน้ีดเูหมอืนจะฮกึเหิมขึน้มาเล็กน้อย ทว่าพวกเขา 

เดินไปได้ไม่ไกลก็ต้องหยุดลงอีกครั้ง

ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะคนคุ้นหน้าที่เคยมีเรื่องกับเฉินฉางเซิงปรากฏตัว

บนทางเดิน หากแต่เป็นเพราะมีคนจงใจยืนอยู่กลางถนนขวางทาง 

เอาไว้

เฉินฉางเซิงไม่รู้จักคนผู้นี้ แต่มีคนจ�านวนไม่น้อยที่รู้จัก 

อนัดบัห้าบนท�าเนยีบเซยีวเหยา แม่ทัพทีอ่ายุน้อยท่ีสดุของเผ่ามารและ 

ยอดฝีมอืทีม่พีรสวรรค์สงูล�า้ทีส่ดุในรอบร้อยปี ผูเ้กิดรมิสองฝ่ังแม่น�า้หงเหอ 

นอกเหนือจากองค์หญิงลั่วลั่ว

ยอดฝีมือเผ่ามารผู้นี้มีนามอันน่ารักว่าเสี่ยวเต๋อ*

อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่รู้จักเขาย่อมรู้ว่ายอดฝีมือเผ่ามารผู้น้ีไม่ได้

น่ารักแม้แต่น้อย และนับว่าน่ากลัวมากทีเดียว

"เจ้าคือเฉินฉางเซิงใช่หรือไม่"

เสี่ยวเต๋อมองดูอีกฝ่ายขณะท่ีพูด ปอยผมสีด�าที่ขมับทั้งสองข้าง

ลอยขึ้น แผ่รัศมีที่ไม่โอนอ่อนผ่อนตามออกมา

ส�าหรับค�าถามน้ัน แม้แต่คนท่ีมีความอดทนสูงอย่างเฉินฉางเซิง 

ก็ยังรู้สึกระอาเมื่อได้ยิน เขาจึงได้แต่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไร

ในมุมมองของเสี่ยวเต๋อ การที่เฉินฉางเซิงไม่ยอมเปิดปากพูดน้ัน

เป็นการดูหมิ่น

หรือบางทีเขาอาจจะรอให้เฉินฉางเซิงดูหมิ่นเขา เพ่ือที่จะได้ฉวย

โอกาสนั้นแสดงความโกรธออกมา 

* เสี่ยวเต๋อ แปลว่าเด็กน้อยผู้มีคุณธรรม
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"ข้าจะตีเจ้าให้ตาย" เขาพูดกับเฉินฉางเซิงอย่างจริงจัง

นัยน์ตาใสกระจ่างของเขาแผ่แสงสีน�้าตาลออกมา ไอพลังปราณ

อันน่ากลัวพุ่งออกจากร่าง

เฉินฉางเซิงรู้สึกสับสนอยู่บ้าง เห็นได้ชัดว่ายอดฝีมือเผ่ามารผู้น้ี

จงใจหาเรือ่งเขา แน่นอนว่าคนผูนี้ค้งไม่ตเีขาจนตายจรงิๆ แต่ทีจ่งใจพูด

อย่างโหดเหี้ยมไร้เหตุผลเช่นนี้ก็เพื่อจะท�าให้เขาเสียเกียรติ

ช่างน่าแปลกใจ ลั่วลั่วท�าให้เขามีความสัมพันธ์กับเผ่ามารด้วยดี

เสมอมา ฤดูสารทปีก่อนเขาก็ได้รับรางวัลจากเมืองไป๋ตี้

ฝูงชนบนเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน พวกเขา 

คิดเหมือนกับเฉินฉางเซิง ทั้งหมดล้วนรู้ว่ายอดฝีมือเผ่ามารผู้นี้ไม่อาจตี

เฉินฉางเซิงจนตายได้อย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ 

ไร้ความสามารถ เพียงแต่สถานะของเฉินฉางเซิงนั้นพิเศษเท่านั้นเอง

ไม่ว่าเฉินฉางเซิงจะมีพรสวรรค์อันน่าต่ืนตะลึงเพียงไร ต่อให้เขา

เคยเอาชนะผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้นได้ แต่ก็ยังม ี

ช่องว่างใหญ่หลวงระหว่างเขากับห้าอันดับแรกบนท�าเนียบเซียวเหยา 

ต้องรู้ว่าส�าหรับเส่ียวเต๋อนั้นกล่าวได้ว่าสามารถต่อสู้ซึ่งหน้ากับหวังพ่ัว

และเซียวจางได้

"เจ้าไม่เข้าใจหรือ" ถังซานสือลิ่วหันไปถาม

เฉินฉางเซิงส่ายหน้า

"ที่สองฝั่งแม่น�้าหงเหอ จ�านวนยอดฝีมือรุ่นเยาว์ที่อยากแต่งกับ 

องค์หญิงลั่วลั่วมีนับไม่ถ้วน ในบรรดาคนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ของพรสวรรค์การฝึกบ�าเพ็ญเพียร ความแข็งแกร่ง หรือภูมหิลังครอบครัว 

เสีย่วเต๋อนับว่ามโีอกาสทีจ่ะสมหวังมากท่ีสดุ ซึง่ก็หมายความว่าหากไม่มี

อะไรเหนอืความคาดหมายเกิดขึน้ ในเวลาไม่ก่ีปีเขาก็จะรบัองค์หญิงลัว่ลัว่ 

มาเป็นภรรยา ย่ิงไปกว่านั้นหากองค์หญิงลั่วลั่วไม่อาจสืบทอดวิชาของ
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จักรพรรดิขาวได้ เขาก็จะกลายเป็นผู้น�าคนต่อไปของเผ่ามาร แต่เจ้า 

กลับเป็นคนท�าให้เรื่องทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องไม่แน่นอนขึ้นมา"

หลงัจากได้ยินค�าอธิบายของถังซานสอืลิว่ เฉนิฉางเซงิก็รูส้กึต่างไป 

เมื่อมองไปที่เด็กหนุ่มเผ่ามารผู้นั้น

"เจ้าแก้ไขปัญหาเส้นลมปราณขององค์หญิงล่ัวล่ัว ก็เหมอืนกับเป็น 

การเปลี่ยนกฎที่ปกครองดินแดนเผ่ามารมานานหลายหมื่นปี ไม่ว่าจะ

มองจากมมุนีห้รอืจากความสนทิสนมของเจ้ากับองค์หญิงลัว่ลัว่ หากข้า

เป็นเสี่ยวเต๋อ ข้าก็มีเหตุผลให้ฆ่าเจ้า"

หลงัจากอธิบายเสรจ็แล้ว ถังซานสอืลิว่ก็เดนิไปยืนอยู่หน้าเสีย่วเต๋อ

รปูร่างเสีย่วเต๋อไม่ได้สงูใหญ่ก�าย�าเท่าไรนัก เทยีบกับเซวียนหยวนพ่ัว 

แล้วผอมบางกว่ามาก แต่กลับให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่า

นี่คือแรงกดดันที่แผ่ออกมาจากยอดฝีมือที่แท้จริง 

ถังซานสือลิ่วสีหน้าเคร่งเครียดอย่างย่ิง เขารู้ดีกว่าใครทั้งหมด 

บนเส้นทางภูเขาแห่งนี้ว่าหากยอดฝีมือเผ่ามารคนน้ีเกิดบ้าคลั่งขึ้นมา 

ต้องกล้าโจมตีเฉินฉางเซิงเป็นแน่ แต่ปัญหาก็คือไม่ว่าจะมองอย่างไร  

ก็มีเหตุผลสมควรให้บ้าคลั่งจริงๆ

"เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใคร" เขาถามเสี่ยวเต๋อ

เสีย่วเต๋อหรีต่า แสงสนี�า้ตาลดดุนัในส่วนลกึของนยัน์ตาค่อยๆ จางลง  

เขาปรับเสียงเล็กน้อยก่อนตอบ "นายน้อยสกุลถัง"

"ในเมือ่เจ้าจ�าข้าได้ เช่นน้ันก็สะดวกขึน้หน่อย เผ่าของเจ้าท�าการค้า 

กับเรามานานจนนบัปีไม่ถ้วนแล้ว ดังนัน้เจ้าคงรูด้อียู่แล้วว่าสกุลถังเรานัน้ 

เป็นพ่อค้าที่ซื่อตรง"

"เจ้ามีธุระอะไรจะเจรจากับข้า"

"เจ้าอยากแต่งงานกับองค์หญิงลั่วลั่วหรือไม่"

"ทุกเผ่าสองฝ่ังแม่น�า้หงเหอ แม้กระท่ังบรรดาสงิสาราสตัว์ท่ีอยู่ลกึ
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เข้าไปในป่าก็ยังรู้เรื่องนี้" น�้าเสียงของเสี่ยวเต๋อเคร่งเครียดขึ้น "เจ้าก�าลัง

จะบอกข้าว่าเพราะเขาเป็นอาจารย์ขององค์หญิงลัว่ลัว่ ข้าจงึควรปฏิบตัิ

กับเขาให้ดี และในช่วงเวลาที่ส�าคัญเขาอาจช่วยข้าพูดบางอย่างก็ได้"

ถังซานสือลิ่วนิ่งค้าง ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจ "ใครบอกว่า

เผ่ามารไร้สมองกันนะ"

เสี่ยวเต๋อยิ้ม "น่าจะเป็นมนุษย์ไร้สมองกล่าวไว้"

ถังซานสือลิ่วตอบ "เช่นนั้นเราก็คงไม่อาจเจรจากันได้แล้วสินะ"

"เพราะนีไ่ม่ใช่เรือ่งการค้าตัง้แต่แรกแล้ว มนัเป็นการฉ้อโกง" เสีย่วเต๋อ 

ฝืนเค้นรอยย้ิมออกมา "ดจูากความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างท้ังสองฝ่าย ข้าคง 

ไม่อาจกล่าวโทษเจ้าได้ แต่บอกข้าทซีว่ิาข้าไม่ควรโกรธเขาด้วยเหตุผลอนัใด  

ข้าผิดตรงไหนที่อยากจะตีเขาให้ตาย"

ถังซานสือลิ่วตอบ "ใครฉ้อโกงใครกัน เมื่อเป็นเรื่องต้องใช้ปัญญา 

เจ้าก็ฉลาดและใจเย็นย่ิงกว่าผู้ใด เมื่อเจ้าต้องการจะเล่นบทฉุนเฉียว 

ตรงไปตรงมา เจ้าก็เอาด้านนี้ออกมาใช้ ถ้าเราเจรจาการค้ากัน ข้าควร 

จะคุยกับด้านไหนของเจ้าดีล่ะ"

"ไม่ว่าเจ้าจะเจรจากับด้านไหนของข้า เจ้าก็ต้องบอกเงือ่นไขมาก่อน"  

รอยย้ิมของเสีย่วเต๋อจางไปและกล่าวอย่างเรยีบเฉย "สองฝ่ังแม่น�า้หงเหอ  

ดนิแดนเผ่ามารอนัไพศาล ผูอ้ยู่อาศยันบัไม่ถ้วน ข้าสญูเสียไปมาก เจ้าจะ 

ชดเชยให้ข้าเท่าไร"

ถังซานสือลิ่วก�าลังจะพูดออกไป เสียงของเฉินฉางเซิงก็ดังข้ึน 

อย่างสงบและเดด็เด่ียว "สองฝ่ังแม่น�า้หงเหอ ดินแดนเผ่ามารอนัไพศาล 

ผู้อยู่อาศัยนับไม่ถ้วน...สิ่งเหล่าน้ีไม่เคยเป็นของเจ้าและเจ้าก็ไม่เคยได้

มันมา เช่นนั้นเจ้ายกเอาความสูญเสียอันใดมาพูดถึง"

เขาเดนิมาข้างกายถังซานสอืลิว่และมองไปท่ีเสีย่วเต๋อ "ข้าไม่เข้าใจ

เรื่องการเจรจาของพวกเจ้า แต่ข้ารู้ว่าจะท�าการค้าหรือเจรจาเร่ืองใด
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ก็ตาม เจ้าไม่ควรแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้าเพื่อหาก�าไร"

เขามองดวงตาของเสีย่วเต๋อพร้อมกล่าวอย่างชดัเจนโดยไม่มท่ีาทีว่า 

จะยอมถอย "แม่น�า้หงเหอแปดร้อยหลีไ่ม่เคยเป็นของเจ้า ลัว่ลัว่ก็ไม่เคย 

เป็นของเจ้า ต่อให้เจ้าเป็นยอดฝีมอืเผ่ามารท่ีอยู่อนัดับต้นๆ ของท�าเนยีบ

เซยีวเหยา แต่เจ้ามคีณุสมบตัอิะไรมายืนตรงหน้าข้าและถามหาเหตผุล 

เจรจาการค้า และเรียกร้องขอค่าชดเชย"

ภูเขานิ่งสงัด เงียบจนแม้แต่นกยังดูเหมือนจะหยุดส่งเสียงร้อง

หากบอกว่าความเงียบตอนที่พบกับจงฮุ่ยนั้นท�าให้ผู้คนกระอัก 

กระอ่วนเพราะความตึงเครียด ความเงียบงันในตอนนี้ก็ท�าให้ผู้คนรู้สึก

ไม่สบายใจอย่างยิ่ง

เพราะเฉินฉางเซิงก�าลังเผชิญหน้ากับเสี่ยวเต๋อซึ่งอยู่อันดับต้นๆ 

ของท�าเนียบเซียวเหยา อีกท้ังเสี่ยวเต๋อเสียผลประโยชน์มากมายก็ 

เพราะเขา เป็นความสูญเสียเกินกว่าที่จงฮุ่ยได้รับมากนัก ยิ่งไปกว่านั้น

ต่อให้มีสกุลถังแห่งเว่ินสุ่ยช่วยออกหน้า ทว่าเด็กหนุ่มเผ่ามารคนน้ีก็ 

ไม่คิดท่ีจะลดราวาศอก แล้วตอนนี้เฉินฉางเซิงยังแสดงความแข็งขืนที่

ยากจะได้เห็นออกมา

เสี่ยวเต๋อพลันหัวเราะออกมาอย่างแทบจะบ้าคลั่ง แสงสีน�้าตาล

ในดวงตาแปรเปลีย่นเป็นสว่างไสวดจุประกายท่ีเจดิจ้าทีสุ่ดบนเกลียวคล่ืน

จากน้ันก็หรี่ตาพลางกล่าวกับเฉินฉางเซิง "ดูเหมือนเจ้าเชื่อว่าข้า

ไม่กล้าตีเจ้าจนตาย"

เฉนิฉางเซงิตอบ "ข้าไม่เชือ่ว่าเจ้ามคีวามสามารถทีจ่ะตข้ีาจนตาย"

สองประโยคนี้นับว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ในสายตาของเสีย่วเต๋อ ต่อให้เฉนิฉางเซงิมคีวามรู้กว้างขวางแค่ไหน  

เหนือล�้ากว่าผู้บ�าเพ็ญเพียรทั่วไปมากมายเพียงใด ต่อให้สามารถบรรลุ

ถึงจดุสงูสดุของขัน้ทะลวงอเวจด้ีวยวัยเพียงแค่สิบหกปี เอาชนะยอดฝีมอื
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ขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้นจากส�านักในจิงตูมามากเท่าไร หรือชนะ 

สวโีหย่วหรงบนสะพานไน่เหอได้ก็ตาม...เขาก็ยังสามารถสงัหารเฉนิฉางเซงิ 

ได้โดยใช้นิ้วมือเดียวเท่านั้น

แต่เฉินฉางเซิงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งสังฆราช...

เขาจึงใช้ค�าว่า 'กล้า'

เฉนิฉางเซงิกลบัใช้ค�าว่า 'สามารถ' แน่นอนว่าเขาย่อมไม่ใช่คูต่่อสูข้อง 

อนัดบัห้าในท�าเนียบเซยีวเหยา แต่เขาก็เชือ่ว่าตนคงไม่พ่ายแพ้ง่ายดายนัก

ความมัน่ใจของเขาน้ันย่อมต้องมเีหตุผลสนบัสนนุ อย่างเช่นกระบี่

นับไม่ถ้วนในซ่อนคม อย่างเช่นหินมุกทั้งห้าในมือของเขา อย่างเช่น 

วิชาดาบทีไ่ด้เรยีนตอนอยู่ในสสุานเทยีนซ ู เขามเีหตผุลมากมายแต่คนอืน่ 

ไม่รู้ แม้แต่ถังซานสือลิ่วก็ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของซ่อนคม  

ดังนั้นเขาจึงรู้สึกแปลกประหลาดอยู่บ้างหลังจากได้ยินค�าพูดนี้

และนีเ่ป็นความอปัยศอดสสู�าหรบัยอดฝีมอืแห่งท�าเนียบเซยีวเหยา
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ในตอนท่ีเสีย่วเต๋อปรากฏตัวขึน้ ผูดู้แลของหอเทยีนจก็ีลอบส่งข่าว

ให้กับคนในเขาหานซานแล้ว ทว่าเมื่อเขาเห็นประกายแสงสีน�้าตาล 

ในดวงตาของเสีย่วเต๋อเข้มขึน้ก็รูว่้าสายเกินไปแล้ว ผูด้แูลของหอเทยีนจี 

เตรียมที่จะพุ่งไปด้านหน้าเฉินฉางเซิงเพ่ือปกป้องเขาและหวังว่าทาง 

เขาหานซานจะส่งคนมาโดยเร็วที่สุด

ยอดฝีมือเผ่ามารทีแ่สนจะหย่ิงผยองผูน้ีเ้ป็นทีรู่กั้นดว่ีามท้ัีงปัญญา

และความบ้าคลั่ง เมื่อตัดสินใจลงมือก็ต้องคิดค�านวณความเป็นไปได้

ท้ังหมดไว้แล้ว ต่อให้เขาไม่อาจสังหารเฉินฉางเซิง แต่ตราบใดที่เขา 

หยามหยันว่าทีส่งัฆราชไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ก็นับว่าเขาบรรลุเป้าหมายแล้ว 

อย่างไรก็ตามหอเทยีนจไีม่ต้องการเหน็สิง่นีเ้กิดข้ึน แม้จะมปัีญหา

ระหว่างใต้เท้าสังฆราชกับผู้อาวุโสหอเทียนจี แต่หอเทียนจีจะยืนด ู

ว่าท่ีสงัฆราชถูกหยามหมิน่ในอาณาเขตของตนได้อย่างไร

นอกเหนือจากผู้ดูแลของหอเทียนจี ยังมีผู้บ�าเพ็ญเพียรอีกหลาย

สบิคนท่ีจบัด้ามกระบีซ่ึง่แขวนอยู่ข้างเอวและมองดเูส่ียวเต๋ออย่างระแวด

ระวัง ส�าหรบัผูบ้�าเพ็ญเพียรพเนจรทีก่ราบกรานเฉินฉางเซงิถึงกับชกักระบี ่

ตอนท่ี 56

ชายชุดเขียวครามท่ีพลันปรากฏกายข้ึน
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ออกมาอยู่ในมอืแล้ว ดวงตาเย็นเยียบอย่างย่ิง ดูเหมอืนว่าหากเสีย่วเต๋อ 

กล้าลงมือ ผู้บ�าเพ็ญเพียรผู้น้ีก็จะยอมสละชีวิตเพ่ือปกป้องเกียรติของ 

เฉินฉางเซิง

ทัง้นีเ้พราะผูบ้�าเพ็ญเพียรหลายสบิคนบนเส้นทางภูเขานีต่้างก็เป็น

มนุษย์ และยังเป็นผู้ศรัทธาในศาสนาหลวงอีกด้วย พวกเขาจะปล่อยให ้

ว่าที่สังฆราชของศาสนาหลวงถูกเผ่ามารหยามเกียรติได้อย่างไรกัน 

เสี่ยวเต๋อมองดูผู้บ�าเพ็ญเพียรหลายสิบคนท่ีเตรียมพร้อมโจมตี  

แววตาผุดประกายดูถูกหยามหยัน สีหน้าของเขาไม่ได้เคร่งเครียดข้ึน 

กลับกันเขาเอามือไพล่หลัง ราวกับดูแคลนทุกคนอย่างที่สุด

เมื่อเขาท�าเช่นนั้น ร่างกายที่เดิมทีไม่ได้สูงใหญ่นักก็พลันดูเหมือน

จะกลายเป็นภูเขาขึ้นมา

เขาจ้องมองเหล่าผู้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์จากที่สูง

เสี่ยวเต๋อน้ันเป็นยอดฝีมือตัวจริง การรวบรวมดวงดาวของเขา 

เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ถึงขนาดสามารถสัมผัสได้ถึงเขตแดนของขั้น

เทพศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเลือนรางอีกด้วย

ภายใต้ห้าผูศ้กัดิส์ทิธ์ิและลมฝนแปดทศิ นอกจากขนุพลเทพระดบัสงู 

ของต้าโจว ผูย่ิ้งใหญ่ของศาสนาหลวงและส�านกัต่างๆ พวกยอดฝีมอืบน

ท�าเนียบเซยีวเหยาอย่างหวังพ่ัว เซยีวจาง และเหลยีงหวังซนุ จะมใีครอกี 

ที่สามารถเป็นคู่มือเขาได้

สายลมจากป่าเขาพัดพาใบไม้เหลืองม้วนขึ้นเป็นเกลียว น�ามาซึ่ง

ความกดดันที่แทบจะเกินจินตนาการ 

ไม่ว่าจะเป็นผูบ้�าเพ็ญเพียรพเนจรทีช่กักระบีอ่อกมา หรอืผูบ้�าเพ็ญเพียร 

เผ่ามนุษย์ท่ีพร้อมต่อสู้อีกหลายสิบคนล้วนแล้วแต่ตระหนักได้ว่าตนไร้

ความสามารถที่จะโจมตีและสูญเสียความกล้าท่ีจะโจมตีไป ผู้ดูแล 

ของหอเทียนจเีองก็รูส้กึส�านกึผดิอย่างรนุแรงในการจดัการสทิธ์ิเข้าออก 
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เขาหานซานในครั้งนี้

เหตุใดพวกเขาต้องห้ามองครักษ์แห่งศาสนาหลวงไม่ให้คุ้มครอง

ส่งเฉินฉางเซิงเข้ามาในภูเขาด้วย

หากเหมาชิวอว่ีหรือราชันแห่งหลิงไห่อยู่ท่ีนี่ มีหรือท่ียอดฝีมือ 

เผ่ามารผู้นี้จะกล้าท�าตัวหยาบคายเช่นนี้

จงฮุ่ยที่ยืนอยู่ด้านหลังฝูงชนตลอดเวลาใบหน้าขาวซีด แต่ดวงตา

ส่องประกายดุดัน เขาส่งเสียงฮึดฮัดไม่พอใจในขณะท่ีมือก�ากระบี ่

เอาไว้

เจ๋อซิ่วแม้มีสีหน้าเรียบเฉย แต่เข่าของเขางอลง ดวงตาจับจ้อง 

ไปทีล่�าคอของเสีย่วเต๋อราวกับหมาป่าที่หิวโหย นัยน์ตาเปลี่ยนเป็นสีแดง 

อย่างฉับพลันขณะที่เขาเตรียมตัวจะจ�าแลงกาย

เฉินฉางเซิงยืนอยู่หน้าสุดย่อมสัมผัสถึงแรงกดดันได้อย่างเข้มข้น

ชดัเจนทีส่ดุ กล่าวได้ว่าแรงกดดนัทีแ่ผ่ออกมาจากเสีย่วเต๋อกว่าครึง่หน่ึงนัน้ 

ตกอยู่ที่เขา

สีหน้าของเฉินฉางเซิงแปรเปลี่ยน ก่อนจะยกมือซ้ายข้ึนช้าๆ 

ท่ามกลางลมภูเขาที่พัดกระพือ

เขาถือกระบี่สั้นด้วยมือซ้าย นี่เป็นวิธีของเขาในการกล่าวค�าว่า  

'เชิญ'

กระบี่นี้ชื่อว่าไร้ราคี ฝักกระบี่คือซ่อนคม และเขาก็คือกระบี่ที่ซ่อน

อยู่ในฝัก ในตอนนี้เขาพร้อมที่จะแสดงความแหลมคมออกมาแล้ว

อันที่จริงแล้วทั้งในการประลองระหว่างส�านักที่หน้าส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงและในการต่อสูบ้นสะพานไน่เหอกับสวีโหย่วหรง เฉินฉางเซงิ 

ไม่เคยแสดงความแขง็แกร่งทัง้หมดออกมาเลย ยามนีเ้มือ่เผชญิหน้ากับ 

คูต่่อสูร้ะดบัเดยีวกับหวังพ่ัว ยอดฝีมอืล�าดับต้นๆ ของท�าเนยีบเซยีวเหยา  

จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเก็บง�าฝีมือเอาไว้
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ในการต่อสู้ท่ีจะเกิดขึ้นนี้ เฉินฉางเซิงไม่รู้ว่าผลสรุปจะเป็นเช่นไร 

เขาอาจถูกก�าหนดให้พ่ายแพ้เอาไว้แล้ว เพียงปรารถนาจะลองดูว่าตน

จะแทงได้สักกระบี่หรือไม่

ฝักกระบี่บรรจุไว้ด้วยหมื่นกระบี่ จะเป็นกระบี่ใดก็ได้ทั้งนั้น

หรือมิเช่นนั้นเขาก็อยากดูว่าจะสามารถฟันคนผู้น้ีได้สักดาบหน่ึง

หรือไม่

เขาท�าความเข้าใจเพลงดาบหนึ่งร้อยแปดกระบวนท่าตรงหน้า 

ศิลาจารึกหักขาด จะกระบวนท่าดาบใดก็ได้ทั้งนั้น

ครั้นเห็นสีหน้าของเฉินฉางเซิง เสี่ยวเต๋อก็หร่ีตาลงย่ิงกว่าเดิม  

ดูประดุจเสือท่ีงีบหลับระหว่างนอนอาบแดด* แววตาท่ีออกมาจาก

ดวงตาเล็กเรียวน้ันเย็นเยียบขึ้น แสงสีน�้าตาลก็ย่ิงทวีความโหดเห้ียม  

แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเมือ่ตระหนกัว่าคนผูน้ี้แขง็แกร่งย่ิงกว่าข่าวลือ

เสียอีก ถึงกับสามารถต้านแรงกดดันของเขาได้ชั่วขณะหนึ่ง

"โปรดหลีกทางด้วย"

พลันบนทางเดินมีคนมาถึงอย่างกะทันหัน

คนผู้นี้ใส่ชุดสีเขียวคราม ก้มหน้าก้มตา น�้าเสียงก็ทุ้มเบาอย่างยิ่ง 

ให้ความรูส้กึว่านอบน้อมอย่างมาก หรอืกล่าวได้ว่าเขาเป็นคนทีไ่ม่สร้าง

ความประทับใจใดๆ ให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเลย

ฝูงชนค่อยๆ เปิดทางออกให้ชายชุดสีเขียวครามที่พลันปรากฏตัว

ขึ้นมานี้

"ขอบคุณ" เขาก้มหน้าเดินตรงต่อไป

หลงัจากพวกเขาเปิดทางไว้แล้วฝงูชนถึงตระหนกัได้ว่าสถานการณ์ 

นั้นแปลกประหลาดเพียงใด

* เสอืทีง่บีหลบัระหว่างนอนอาบแดด มาจากค�าพังเพย 'เสอืก็มช่ีวงเวลาท่ีงบีหลบัเช่นกัน' ใช้เปรยีบเปรย 

ว่าแม้จะเป็นคนเก่งเพียงใดก็ยังมีช่วงเวลาท่ีประมาทเลินเล่อ
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ก่อนหน้านีบ้รเิวณน้ีถูกไอพลงัปราณทีเ่สีย่วเต๋อแผ่ออกมาควบคมุ

เอาไว้อย่างสิ้นเชิงจนไม่มีใครสามารถขยับได้ ขนาดจะชักกระบี่ออกมา 

ยังท�าไม่ได้

แล้วเหตใุดตอนทีช่ายชดุเขยีวครามขอให้คนช่วยเปิดทางให้ พวกเขา 

ทั้งหมดจึงขยับได้ขึ้นมา

จงฮุ ่ยจ้องมองแผ่นหลังของชายชุดเขียวคราม ดวงตาแสดง 

ความรู้สึกที่ซับซ้อนอย่างย่ิง วันน้ีเขาเข้ามาในเขาหานซาน พบเจอ 

เฉินฉางเซิง ถูกบังคับให้ต้องก้มหัวค�านับ จากนั้นก็พบเจอกับยอดฝีมือ

หลายคน เขาที่ก้าวหน้าข้ึนมากในช่วงปีท่ีผ่านมาเป็นธรรมดาที่จะรู้สึก

ภาคภูมิใจ แต่ก็พลันตระหนักบางอย่างขึ้นมาได้

ชายชุดเขียวครามเดินไปตามทางภูเขา ดูเหมือนจะเดินช้ามาก  

แต่กระนั้นก็ใช้เวลาเพียงไม่นานในการเดินผ่านฝูงชน

เขาเดินผ่านถังซานสือลิ่วและเจ๋อซิ่ว เฉียดร่างของเฉินฉางเซิง  

จากนั้นก็มาอยู่ตรงหน้าเสี่ยวเต๋อ

แม้แต่ในตอนนี้เขาก็ยังไม่เงยหน้าขึ้น ไหล่ห่อคอก้ม ไม่มีใครเห็น

ใบหน้าของเขา

เฉินฉางเซิงมองดูชายชุดเขียวครามด้วยความตกใจ

"โปรดหลีกทางด้วย"

ชายชุดเขียวครามกล่าวกับเสี่ยวเต๋อ น�้าเสียงแผ่วเบาและท่าที

อ่อนน้อม

แต่เสี่ยวเต๋อไม่ได้หลีกทางให้ และหรี่ตาลงยิ่งกว่าเดิม

เขาเคยพบคนที่ชอบใส่ชุดสีเขียวครามมาครั้งหนึ่ง คนผู้นั้นก็ชอบ

ห่อไหล่เช่นกัน

หากเขาไม่เคยพบคนผูน้ั้นมาก่อน เขาคงบอกว่าชายชดุเขียวคราม

คนนี้ก็คือคนผู้นั้น
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เพราะในสายตาของเขา ชายชุดเขียวครามตรงหน้านี้ก็น่ากลัว 

เช่นเดียวกับคนผู้นั้น

อย่างไรก็ตาม ไหล่ท่ีห่อของคนผูน้ัน้แสดงถึงความสงบน่ิงเงยีบงนั

ต่อฟ้า ความยากจนข้นแค้นที่เปี่ยมด้วยความทะนงตนอันสูงค่า เป็น 

ผู้ท�าบัญชีให้กับร้านค้าเล็กๆ แต่กลับไขว่คว้าโลกไว้ในมือ

แต่ไหล่ทีห่่อของชายชดุเขยีวครามผูน้ี้ก็คอืท่าทีของเขาท่ีมต่ีอโลกิยะ  

ในสายตาของเขาท้ังโลกไม่มีอะไรเลยนอกจากคนตาย ที่เขาห่อไหล่ก็

เพื่อจะชักกระบี่ได้เร็วขึ้น

เสี่ยวเต๋อไม่รู้จักชายชุดเขียวครามผู้น้ี และไม่คิดจะหลีกทางให้  

ลมหายใจรุนแรงขึ้นราวกับเสียงของลมภูเขา

เขาปลดปล่อยพลังและลมปราณท้ังหมดออกมา แรงกดดัน 

น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าเดิม

ชายชดุเขียวครามกลบัเหมอืนจะไม่รบัรูถึ้งสิง่ใด เขายังคงยืนน่ิงเงยีบ 

อยู่เบื้องหน้า ศีรษะก้มต�่าและไหล่ห่อเช่นเดิม

เขาแค่ยืนอย่างธรรมดา ไม่โดดเด่น และประหนึ่งว่าได้หายตัวไป

จากตรงนั้น

นี่ช่างน่ากริ่งเกรงยิ่ง

ไม่รูเ้วลาผ่านไปนานเท่าไร ชายชดุเขยีวครามกเ็คลือ่นไหว ก้มหน้า 

ก้าวเดินขึ้นไปตามเส้นทางภูเขา

ดวงตาของเสี่ยวเต๋อทั้งเย็นเยียบและน่ากลัว ทันใดน้ันก็มีฝ่ามือ

สองข้างพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและบรรจบกันตรงหน้าเขา หิน ทราย และ

เปลอืกไม้จ�านวนนับไม่ถ้วนถูกม้วนขึน้ตามลมท่ีโหมพัดอย่างบ้าคลัง่แล้ว

พุ่งเข้าหาชายชุดเขียวครามผู้นั้น

เพียงพรบิตาเส้นทางภูเขาก็เตม็ไปด้วยหินทรายทีป่ลวิกระจดักระจาย  

ลมสีเหลืองตลบไปทั่วท้องฟ้าท�าให้ทุกอย่างดูพร่าเลือน 
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ตอนนั้นเองประกายกระบี่ก็ส่องสว่างขึ้นในสายลมที่เต็มไปด้วย

หินทราย และตัดผ่านแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัว
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เสียงค�ารามที่ดุดันดังก้องออกมาจากสายลมและทราย

ลมสงบ ฝุ่นทรายจางลง บนภูเขามองเห็นได้กระจ่างชัดอีกครั้ง

ยอดฝีมือเผ่ามารบนท�าเนียบเซียวเหยาคนน้ันได้หายตัวไปแล้ว 

เหลือไว้เพียงกองเลือดบนพื้น

ชายชดุเขียวครามยังคงยืนอยู่ทีเ่ดมิในท่าทางเช่นเดมิ ก้มหน้าห่อไหล่  

มือขวาที่โผล่พ้นแขนเสื้อนั้นสั่นอยู่บ้าง

ในมือเขาไม่มีกระบี่ คล้ายว่าประกายกระบี่ท่ีดูงดงามเจิดจ้าแต่

แปลกประหลาดเมื่อครู่นั้นเป็นเพียงจินตนาการ

อันที่จริงแล้ว นอกจากสถานการณ์พิเศษเช่นที่เกิดขึ้นในเมือง 

สวินหยาง ก็ยากนักที่จะมีใครได้เห็นกระบี่ของเขา

เส้นทางภูเขาเงียบสงัด ฝงูชนจ้องมองไปยังชายชดุเขียวคราม ล้วน

ตกใจและคดิกันไปว่าคนผูน้ีคื้อใครกัน ยอดฝีมอืผูเ้ร้นกายทีศ่าสนาหลวง

ส่งมาคุ้มครองเฉินฉางเซิงเช่นนั้นหรือ

เสีย่วเต๋อผูพ่้ายแพ้ไปในกระบวนท่าเดียวไม่รูจ้กัชายชดุเขียวคราม

ผู้นี้

ตอนท่ี 57

นักฆ่าผู้ผิดหวัง
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ไม่มใีครรูจ้กัชายผูน้ี ้ ไม่ว่าพวกเขาจะมปีระสบการณ์ความรูเ้พียงใด 

ก็ตาม

ซหูลเีคยดูถูกชายผูน้ี้ว่านกัฆ่าคนใดท่ีมชีือ่ก็ไม่นบัว่าเป็นนักฆ่าท่ีดี

ทว่าในความเป็นจริง นอกจากเขากับผู้ย่ิงใหญ่อย่างจูล่ัวแล้ว  

จะมีใครอีกที่รู้ว่าชายชุดเขียวครามผู้นี้เป็นใคร

เฉินฉางเซิงรู้ว่าเขาคือใคร

ในการเดินทางหมื่นหลี่จากทุ่งหิมะไปยังแดนใต้ ชายผู้น้ีได้แอบ

มองพวกเขาอยู่ในเงามืดมาตลอด ในตอนนั้นเฉินฉางเซิงเชื่อว่าอีกฝ่าย

ก�าลงัรอโอกาสเหมาะท่ีจะสงัหารพวกเขา ทว่าหลังจากน้ันก็ตระหนกัได้ว่า 

อีกฝ่ายก�าลังปกป้องพวกเขาต่างหาก ในตอนน้ันชายผู้นี้ได้ออกกระบี่

ท่ามกลางลมฝนในเมอืงสวินหยาง ด้วยกระบีเ่ดยีวก็สามารถพลกิเปล่ียน

สถานการณ์ได้ 

เช่นเดียวกับในตอนนี้

เขาเดนิขึน้ไปหาชายชดุเขยีวครามและกล่าวจากด้านหลงั "ขอบคณุ

มาก"

อีกฝ่ายหันกลับมาและตอบอย่างราบเรียบ "ต่อให้ไม่มีข้า เขาก็ 

ไม่กล้าสังหารเจ้าหรอก"

ครัน้จ้องมองไปยังใบหน้าอนัธรรมดาน้ี เฉนิฉางเซงิก็รูไ้ด้ในทนัทว่ีา 

นีเ่ป็นใบหน้าทีย่ากจะจดจ�าได้อย่างแท้จรงิ เขาถึงขนาดลมืไปว่าใบหน้านี ้

เหมือนกับใบหน้าที่เขาเคยเห็นในเมืองสวินหยางหรือไม่

"ต่อให้เขาไม่กล้าสังหารข้า การถูกหยามเกียรติก็ไม่ใช่สิ่งท่ีข้า 

ต้องการเช่นกัน"

"หากเป็นในอดีต ข้าคงรอดูว่าเจ้าจะใช้วิธีการใดรบัมอืกับเขาเป็นแน่"

ชายชดุเขยีวครามมองไปทีก่ระบีใ่นมอืซ้ายของเฉนิฉางเซงิ เห็นได้ชดั 

ว่าเขามั่นใจว่าเฉินฉางเซิงมีลูกไม้บางอย่างซ่อนเอาไว้
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"เหตุใดวันนี้ท่านจึงออกมาช่วยเหลือข้าอย่างรวดเร็ว"

"ข้าไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องอันใดกับเจ้าได้"

"เพราะเหตุใด"

ชายชุดเขียวครามมองไปที่ดวงตาของเขาและกล่าวอย่างจริงจัง 

"เพราะว่าเจ้าคือศิษย์ของพี่ใหญ่"

เฉินฉางเซิงมองจ้องกลับไปอย่างเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะ

เข้าใจว่าพี่ใหญ่ที่พูดถึงคือใคร เขาส่ายหน้าปฏิเสธ "ข้าไม่ใช่"

"เจ้าคือศิษย์ของพ่ีใหญ่" ชายชุดเขียวครามไม่สนใจการปฏิเสธ 

ของเขาและประกาศ "ดังนั้นเจ้าก็คือศิษย์ของพี่ใหญ่"

เฉินฉางเซิงรู้สึกอับจนหนทางจึงแย้งว่า "ต่อให้ผู้อาวุโสซูหลีสอน

เพลงกระบีแ่ก่ข้า ก็ไม่มเีหตผุลให้คนเช่นท่านมาสนใจความเป็นความตาย 

ของข้า"

"บตุรชายต้องชดใช้หนีข้องบดิา เช่นเดียวกับท่ีศษิย์ต้องชดใช้แทน

อาจารย์" ชายชุดเขียวครามกล่าวอย่างจริงจัง "เขาหนีไปแล้ว ดังน้ัน 

เจ้าก็ต้องจ่ายหนี้แทนเขา ข้าจึงไม่อาจปล่อยให้เจ้าตายได้"

เฉินฉางเซิงไม่เข้าใจจึงถามกลับไป "หนี้อะไร"

ชายชดุเขยีวครามตอบ "ปีนัน้เขาน�าพวกเราเข้าสู่เส้นทางน้ี แต่แล้ว

เขาก็จากไป ตอนนี้เขาจากไปไกลกว่าเก่า ดังนั้นมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะ

กลับมาและเป็นผู้น�าของพวกเราต่อไป"

เฉินฉางเซิงยืนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าว "ข้าจ�าได้ว่าในหมู่พวกท่าน

มีอันดับสองอยู่ด้วย"

ชายชุดเขียวครามตอบ "เขาออกไปตามพี่ใหญ่"

ในตอนนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังคนทั้งสอง

"คนผู้นั้นเป็นสตรีงั้นหรือ"

คนที่พูดคือถังซานสือลิ่ว
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สีหน้าชายชุดเขียวครามนิ่งไปเล็กน้อย ดูเหมือนเขาไม่คาดคิดว่า

ความลับที่นักฆ่าอันดับสองของโลก ผู้น�าที่แท้จริงของเหล่านักฆ่าเป็น

สตรีนั้นจะถูกเดาได้ถูกต้องด้วยค�าพูดประโยคเดียว

ถังซานสือลิ่วกล่าวอย่างล�าพองใจ "นายท่านไม่ต้องใส่ใจข้า และ

นายท่านก็ไม่จ�าเป็นต้องชมเชยข้า ข้าเป็นใครกัน"

ชายชุดเขียวครามรีบหันไปพูดกับเฉินฉางเซิง "เขาดูเหมือนคน 

ผู้หนึ่งมาก"

เฉนิฉางเซงิได้ยินเช่นน้ีมาหลายครัง้แล้ว เขาพยักหน้าอย่างเหน็พ้อง

ชายชุดเขียวครามหันกลับไปหาถังซานสือลิ่ว "ข้าไม่ชอบคนผู้นั้น 

ดังนั้นควรอยู่ให้ห่างจากข้าไว้ ไม่เช่นนั้นข้าเกรงว่าจะไม่อาจห้ามตัวเอง

ไม่ให้สังหารเจ้าได้"

ถังซานสอืลิว่หวาดกลวัพลางคิดในใจว่าคนผูน้ีเ้ป็นบ้าหรอื แต่เมือ่

นึกถึงท่าทีสง่างามที่ชายผู้น้ีใช้กระบวนท่าเดียวบังคับให้เสี่ยวเต๋อต้อง

จากไป เขาก็ไม่อาจควบคุมตัวเองจากความสงสัยได้ เบียดไหล่เข้าหา

เฉินฉางเซิงและกล่าว "อย่าเสียเวลาพูดจาไร้สาระอยู่เลย รีบแนะน�า 

พวกเราเถอะ"

"ถังถังจากเวิ่นสุ่ย" จากนั้นเฉินฉางเซิงก็แนะน�า "นี่คือหลิวชิง"

ชายชุดเขียวครามผู้นี้ก็คือนักฆ่าอันดับสามของโลก หลิวชิง

เมื่อได้ยินชื่อท่ีแสนธรรมดานี้ ถังซานสือลิ่วก็ตัวแข็งทื่อไป ชื่อนี้ 

ช่างคุ้นหูนัก

ทนัใดนัน้เขากน็กึขึน้มาได้ ก่อนรบีย่ืนมอืท้ังสองข้างออกไปหมายจะ 

จบัมอืหลวิชงิ พูดอย่างกระตือรอืร้น "ท่านท่ีนบัถือ โปรดมอบวธีิตดิต่อให้

ข้าด้วย!"

สิ่งที่นักฆ่าหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือการถูกผู้อื่นจับมือเอาไว้ หลิวชิงเอง

ก็ไม่ต่างกัน ย่ิงไปกว่าน้ันเขาไม่ชอบถังซานสอืลิว่อยู่แล้ว จงึเป็นธรรมดา
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ที่เขาจะไม่ยอมให้จับมือ

เฉินฉางเซิงพลันถามขึ้น "เหตุใดตอนนี้ท่านถึงได้ชอบห่อไหล่"

ตอนทีอ่ยู่ในเมอืงสวินหยาง หลวิชงินัน้เรยีกได้ว่าธรรมดาอย่างท่ีสุด  

รูปร่างท่าทางนั้นธรรมดายิ่งนัก ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ห่อไหล่เช่นนี้

เป็นทีรู่กั้นดว่ีาการถกูจดจ�าได้อย่างง่ายดายนัน้เป็นส่ิงทีน่กัฆ่าควร

หลีกเลี่ยงมากที่สุด

หลิวชิงตอบ "ข้าเรียนมาจากหวังพ่ัว ข้าตระหนักว่าวิธีนี้สามารถ

ออกกระบี่ได้เร็วขึ้น"

เฉนิฉางเซงินึกถึงประกายกระบีท่ีฉ่ายข้ึนท่ามกลางหนิทราย ก็รูส้กึว่า 

กระบีข่องหลวิชิงนัน้เรว็กว่าตอนทีอ่ยูใ่นเมอืงสวนิหยางจรงิๆ อย่างน้อย 

ก็สามส่วน

นกัฆ่าขัน้รวบรวมดวงดาวระดับปลายเดิมทก็ีเป็นคนทีน่่ากลัวทีสุ่ด

ในโลกคนหนึ่งอยู่แล้ว หากกระบี่ของเขาเร็วข้ึนอีกสามส่วนจะน่ากลัว

เพียงไรกัน

ไม่น่าประหลาดใจที่ยอดฝีมืออันดับห้าบนท�าเนียบเซียวเหยาจะ

ไม่ใช่คู่มือของหลิวชิง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกลอบโจมตีก็ตาม

ลมฝนในเมอืงสวนิหยางน�าพาเขา หวังพ่ัว หลวิชงิ หรอืแม้แต่ซหูลี

ไปพบกับความเปลีย่นแปลงมากมาย แน่นอนว่าเป็นการเปลีย่นแปลงท่ีดี

"เจ้าอย่าได้ลืมค�าพูดข้า เขาหนีไปแล้ว ดังน้ันทางท่ีดีเจ้าก็ไม่ควร

คิดหนี" หลิวชิงกล่าวเตือนเฉินฉางเซิงอย่างจริงจัง

ถังซานสือลิ่วรับฟังมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้เขาอดใจไม่ไหวจึง

ถามข้ึน "จะให้ว่าที่สังฆราชไปเป็นผู้น�าของกลุ่มนักฆ่า...เจ้ายังสติดีอยู่

หรือไม่"

หลิวชิงตัวแข็งท่ือ เขาไม่เคยคิดถึงปัญหานี้มาก่อน จนถึงตอนนี ้

ที่ถังซานสือลิ่วถามเขาว่ายังสติดีอยู่หรือไม่ เขาถึงได้สติขึ้นมาในที่สุด
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ใช่แล้ว ใครจะทิง้ต�าแหน่งผูอ้าวุโสของหอกระบีเ่ขาหลซีานไปเป็น

หัวหน้ากลุ่มนักฆ่า

แล้วใครจะทิ้งต�าแหน่งสังฆราชไปเป็นหัวหน้ากลุ่มนักฆ่า

ช่างเป็นความคิดที่ฝันเฟื่องนัก

กลายเป็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอยู่ในความฝัน

สีหน้าของหลิวชิงดูเหมือนจะมืดมัวลง เขาก้มหน้า หันหลังกลับ 

และเดินขึ้นไปตามเส้นทางภูเขา

เขาไม่พูดอะไรกับเฉินฉางเซิงอีกแม้แต่ค�าเดียว

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด แผ่นหลังของเขาดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว 

ในยามที่เดินขึ้นไปตามทาง มองแล้วท�าให้รู้สึกโศกเศร้าเสียใจ

"เขาเป็นอะไรไป"

ถังซานสือลิ่วมองดูหลิวชิงเดินไกลออกไปก่อนตะโกน "...ท่านยัง

ไม่ได้ให้วิธีติดต่อกับข้าเลย ท่านที่นับถือ!"

เฉนิฉางเซงิถาม "บอกข้าท.ี..เหตใุดเขาถึงได้ปรากฏตวับนเขาหานซาน"

ถังซานสือลิ่วละสายตากลับมาอย่างไม่เต็มใจและกล่าวเสียงดุ 

"เจ้าปัญญาอ่อน หากเขามาหานซานในเวลาน้ี ก็ต้องหมายความว่า 

เขามางานชุมนุมต้มศิลา"

ในโลกนีน่้าจะมเีพียงแค่เขากับมงักรด�าเท่าน้ันทีใ่ช้ค�าว่าปัญญาอ่อน 

มาเรียกเฉินฉางเซิง

"เจ้าสปัิญญาอ่อน" เสยีงของเจ๋อซิว่ดังมาจากด้านข้าง "นักฆ่าท่ีมา

ร่วมงานชุมนุมต้มศิลาก็เท่ากับมาหาที่ตาย"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3p6pBe1

https://bit.ly/3p6pBe1

