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ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ท่ี
www.facebook.com/enterbooks

ค�ำน�ำ
คนบางคนเมื่ อ รู ้ ว ่ า ตนก� ำ ลั ง จะตายก็ อ าจจะจมจ่ อ มกั บ ความเสี ย ใจ
แต่แน่นอนว่าเมื่ออ่านท้าลิขิตพลิกโชคชะตากันมาจนถึงเล่มนี้ เราทุกคนก็รู้ว่า
เฉินฉางเซิงไม่ใช่คนอย่างนัน้ เขายอมรับความจริงเรือ่ งนีอ้ ย่างสงบ และจัดการ
สิง่ ทีย่ งั ท�ำไม่เสร็จเรียบร้อยไปทีละอย่างสองอย่าง ทัง้ การมอบหมายภาระหน้าที่
ในส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง และการใช้ค่ายกลกาลเวลาท�ำลายพันธนาการ
ของหวังจือเช่อให้มังกรน้อย แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้...เพราะเฉินฉางเซิงเอง
ก็มีความปรารถนาที่ต้องการท�ำให้ส�ำเร็จ ในคืนนี้เขาจึงตัดสินใจใช้ชีวิตอย่าง
เอาแต่ใจเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย!
ความปรารถนาของเฉินฉางเซิงคืออะไร การกระท�ำของเขาจะน�ำมา
ซึ่งผลกระทบยิ่งใหญ่ขนาดไหน ค�่ำคืนอันยาวนานตั้งแต่ดึกดื่นจนถึงอรุณรุ่ง
จะเกิดเหตุอะไรทีช่ วนให้ลนุ้ ระทึกจนนัง่ ตัวโก่งไปตามๆ กันขึน้ บ้าง และสุดท้าย
ใครจะอยู่ใครจะไปนั้น พลิกอ่านหน้าต่อไปได้เลย!
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

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้ออ้าง
พวกเจ้าก็แค่ไม่ชอบให้สตรีเป็นใหญ่เหนือเจ้า
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ตอนที่ 112
เพียงเสียงร้องของหงส์ฟ้าเยาว์วัย ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

หลังจากผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน
หรือสัน้ อย่างมาก เฉินฉางเซิงก็ตนื่ ขึน้ จากความสับสนและผละหนีไปไกล
มังกรด�ำน้อยมองดูเงาหลังของเขาลับหายไปในความมืด ใบหน้า
เผยความไม่พอใจ โดยเฉพาะรูม่านตาแนวตั้งของนางซึ่งแผ่ความรู้สึก
อันเย็นเยียบผิดปกติออกมา
พันธนาการที่หวังจือเช่อสร้างไว้บนผนังหินท�ำให้นางไม่อาจฟื้นฟู
ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตนกลับมาได้ แต่นางก็สามารถคว้าตัว
เฉินฉางเซิงกินเข้าไปในค�ำเดียวได้หากต้องการ ไม่เช่นนัน้ นางจะกลายเป็น
'สิ่งหวงห้าม' ของวังหลวงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงได้อย่างไร
ถึงกระนั้นนางก็ไม่ได้ท�ำ ความโกรธในดวงตาค่อยๆ จางหายไป
เหลือไว้เพียงความเปลี่ยวเหงา ผิดหวัง และดื้อรั้น
นางเข้าใจดีวา่ ทีเ่ ฉินฉางเซิงหนีไปไม่ใช่เพราะกลัวจะถูกนางจับกิน
แต่อยากจะหนีจากสิ่งอื่นต่างหาก
เมือ่ ไม่มคี วามช่วยเหลือของมังกรด�ำ เฉินฉางเซิงก็ไม่อาจใช้สระน�ำ้
กลับไปยังผิวน�ำ้ ได้ เส้นทางทีเ่ ขาใช้จงึ เป็นเส้นทางเดียวกับตอนทีเ่ ขาเข้ามา
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ในถ�้ำใต้ดินแห่งนี้เป็นครั้งแรก เด็กหนุ่มผลักประตูหินและกลับเข้าสู่
ต�ำหนักเย็นที่ไม่ได้มาเยือนเป็นเวลานานมากแล้ว เมื่อเห็นวังเว่ยยาง
ที่อยู่ไกลออกไป ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกทอดถอนใจอยู่บ้าง
ตอนนั้นโม่อวี่ได้ใช้อภินิหารบางอย่างยืมพลังจากค่ายกลของ
วังหลวงส่งเขาจากวังเว่ยยางมายังที่แห่งนี้ นางไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้า
เดินเข้าไปในถ�้ำใต้ดินเพื่อพบกับ 'สิ่งหวงห้าม' ในต�ำนาน และได้พบกับ
โอกาสในการรอดชีวิต เช่นเดียวกับที่เขาไม่คาดคิดว่า 'สิ่งหวงห้าม' ที่
ภายนอกดูโหดเหี้ยมอ�ำมหิตแท้จริงแล้วกลับเป็นเพียงเด็กสาวเผ่ามังกร
ที่อ่อนต่อโลกและไม่รู้ประสา ซึ่งไม่คิดว่าเขาจะได้มีความสัมพันธ์และ
ผ่านเรื่องราวมากมายกับเด็กสาวผู้นี้
เขายืนอยู่ตรงหน้าต้นไม้ในฤดูสารทริมสระเฮยหลง มองดูค่ายกล
ต�ำหนักถงกงที่โด่งดัง ก่อนจะจมลงในห้วงความคิด เขาเข้าใจคัมภีร์เต๋า
เป็นอย่างดีและได้ศกึ ษาเกีย่ วกับค่ายกลมาไม่นอ้ ย แม้วา่ จะไม่ถงึ ระดับ
สวีโหย่วหรงหรือโก่วหานสือแต่ก็นับได้ว่าโดดเด่นในหมู่ผู้บ�ำเพ็ญเพียร
เมื่อถูกกักขังไว้ที่นี่ในตอนนั้นจึงสามารถหาประตูเกิดของค่ายกลนี้และ
พบว่ามันอยู่ลึกลงไปในสระ
เพื่อที่จะท�ำลายพันธนาการที่หวังจือเช่อสร้างไว้ เขาจึงเตรียมตัว
มาเป็นเวลานาน ประกอบกับความช่วยเหลือของสวีโหย่วหรง เขาก็
มั่นใจว่ามันจะใช้เวลาอย่างมากสิบปีในการกัดกร่อนโซ่ทั้งสองจนหมด
พลังอ�ำนาจไป จากนั้นมังกรด�ำน้อยก็จะได้รับอิสระ และหากนางศึกษา
คัมภีร์กาลเวลาที่เขาทิ้งไว้ให้ในถ�้ำใต้ดิน ก็จะร่นระยะเวลาลงได้อีก
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงตอนนั้น เขาคงไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว
ความหมายของ 'ผ่านไปพันปี เมฆขาวล่องลอยไร้จดุ หมาย สิง่ ต่างๆ
คงเดิมแต่คนเปลี่ยนไป ต้นอ่อนเติบโตเป็นไม้ใหญ่' เป็นเช่นนี้เอง
แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนหรือเรื่องราวที่ไม่อาจปล่อยไป
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ส�ำนักศึกษาหนานซีครอบครองศัสตราวิเศษชื่อเดียวกับค่ายกล
ในต�ำหนักเย็นแห่งนี้ ล้วนแต่เรียกว่าถงกง
ต�ำหนักถงกงอยู่ในมือของนาง
ตอนนี้นางย่อมอยู่ในวังหลวง ไม่ไกลจากจุดที่เขาอยู่
เฉินฉางเซิงเดินอ้อมสระไปตามทางหินซึ่งมุ่งไปยังประตูหลังของ
ต�ำหนักถงกงก่อนจะตรงเข้าสู่ป่า สายตามองไปยังหมู่ต�ำหนักที่อยู่ไกล
ออกไป
เขาไม่ชอบทีต่ อ้ งตายตามล�ำพัง แต่เขาก็ไม่อยากให้นางเห็นตอนที่
เขาจากโลกนี้ไป
เขาเตรียมจะเข้าไปในสวนโจวในเวลาอันใกล้นี้ ไม่มีใครที่นั่น
ไม่มีใครเข้าไปได้
แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น เขายังมีบางอย่างที่จ�ำเป็นต้องท�ำ
เสียงดังกรอบแกรบลอยมาจากป่าตรงหน้า หมู่ใบไม้เขียวขจีที่
ก�ำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองร่วงหล่นลงมา
แพะด�ำโผล่ออกมาจากป่า มองดูเฉินฉางเซิงพลางเอียงหัวเล็กน้อย
ดูเหมือนจะสงสัยอยูบ่ า้ ง มันใช้ความเงียบถามเขาว่าเหตุใดวันนีถ้ งึ ได้มา
โผล่ที่นี่แทนที่จะเป็นสระน�้ำ
เฉินฉางเซิงประสานมือและค�ำนับให้แพะด�ำด้วยท่าทางจริงจัง
ก่อนกล่าว "ขอบคุณมากที่ช่วยดูแลข้าตลอดสองปีที่ผ่านมา"
แพะด�ำหันหน้าไปทางต�ำหนักหนึ่งท่ามกลางหมู่ต�ำหนักมากมาย
ที่อยู่ไกลออกไป
เฉินฉางเซิงเข้าใจความหมายและส่ายหน้า "ข้าไม่ได้จะไปที่นั่น"
แพะด�ำหันกลับมามองดูเขาอย่างสงบ ดวงตาของมันเหมือนกับ
รัตติกาลอันมืดมิดที่สุด
"ข้าใช้ชวี ติ อย่างจริงจังมาตลอด บางทีอาจเรียกได้วา่ เข้มงวด เพราะ
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ข้าหวังว่าจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นอีกสักหลายปีด้วยวิธีนี้ แต่ตอนนี้มั่นใจ
ได้แล้วว่าไม่มที างได้มชี วี ติ อยูต่ อ่ ไปอีกหลายปี เมือ่ คิดดูแล้วเรือ่ งทีเ่ สียใจ
ทีส่ ดุ ก็คอื ข้าไม่เคยใช้ชวี ติ อย่างเอาแต่ใจมาก่อน ข้าบ�ำเพ็ญเพียรตามใจ
ปรารถนา แต่เมื่อใดกันที่ข้าท�ำตามใจตนเองได้อย่างแท้จริง"
นับตัง้ แต่รวู้ า่ ตนเองจะต้องตาย เฉินฉางเซิงก็ไม่เคยบอกความคิด
ของตนเองกับผู้ใด แต่ตอนนี้เขากลับบอกความในใจกับแพะด�ำตัวนั้น
"ดังนั้นก่อนข้าจะตาย ข้าจึงตัดสินใจท�ำเรื่องที่อยากท�ำมากที่สุด
หากท�ำส�ำเร็จ ข้าคิดว่าคงจะมีความสุขมาก"
เข่นฆ่าไปทางบูรพา สังหารไปทางประจิม กวาดล้างทุกสิง่ ทัง้ หมด
ทั้งมวลล้วนหนีไม่พ้นค�ำว่า 'ฆ่า'
ฆ่าทุกคนที่ขวางทางจนหมดสิ้น เช่นนั้นก็จะไม่มีใครมาขัดขวาง
เจ้าอีก กวาดล้างเจตจ�ำนงที่ริอ่านขัดแย้งกับเจ้า โลกนี้ย่อมสวามิภักดิ์
ภายใต้เจตนารมณ์ของเจ้า แต่หลังจากทุกผู้ทุกคนยอมก้มหัวแล้วเล่า
จะจัดการสิ่งที่เหนือขึ้นไปอย่างไร แล้วจะท�ำอย่างไรกับใจของผู้คน
หลังจากได้ยินค�ำของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ สวีโหย่วหรงก็เงียบไป
เป็นเวลานาน
นี่เป็นค�ำประกาศอันกดขี่ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังเป็น
ค�ำสั่งสอนต่อผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของนาง
สวีโหย่วหรงครุน่ คิดเรือ่ งนีอ้ ยูค่ รูห่ นึง่ ในเวลาเดียวกันนางก็คำ� นวณ
และวางแผนอย่างเงียบๆ
ในตอนนั้นเมื่อนางกล่าวกับเฉินฉางเซิงว่าจะเข้าวังหลวงเพื่อขอ
ความเมตตาจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ เฉินฉางเซิงกลับบอกว่าไม่มี
ความหมายอันใด
เมือ่ ได้เห็นท่าทีเย็นชาของจักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นตอนนี้ ก็ดเู หมือน
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จะเป็นเช่นนั้นจริงๆ
ความจริงแล้วนี่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ว่าใครก็คาดเดาได้
แต่นางก็ยังคงมาวังหลวง
เพือ่ ทีน่ างจะได้ทำ� ทุกอย่างทีท่ ำ� ได้แล้วปล่อยทีเ่ หลือให้เป็นหน้าที่
ของสวรรค์อย่างนัน้ หรือ หรือเพราะนางหวังว่าจะสามารถร้องขอช่วงเวลา
อันสงบสุขให้แก่เฉินฉางเซิงได้อีกหลายสิบวันกันแน่
ย่อมไม่ เพราะแม้ว่านางจะเป็นผู้ศึกษาในวิถีแห่งเต๋า แต่นางก็มี
สติปัญญาของตนเอง ไม่คิดจะอยู่เฉยโดยไม่ท�ำอะไร
นับจากตอนที่พวกเขาออกจากเขาหานซานจนถึงเมื่อคืนนี้ นางก็
คิดค�ำนวณมาตลอด ปลายนิ้วเรียวบางของนางไม่เคยออกห่างจาก
กระดานดวงดาวโชคชะตา
นางพยายามมองหากฎสวรรค์ เพื่อฉีกกระชากหมอกหนาแห่ง
โชคชะตาและมองให้เห็นเส้นทางแท้จริงเบื้องหน้า ทว่าผลของการ
ค�ำนวณทั้งหมดล้วนเป็นเช่นเดิม
การที่ จ ะให้ เ ฉิ น ฉางเซิ ง หลุ ด พ้ น จากโชคชะตาอั น ยากล� ำ บาก
มีเพียงเส้นใยโชคชะตาที่เลือนรางริบหรี่เหลือเกินเส้นนั้นเพียงเส้นเดียว
ซึ่ ง ปลายอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของเส้ น ใยนั้ น เชื่ อ มอยู ่ กั บ ร่ า งของจั ก รพรรดิ นี
ศักดิส์ ทิ ธิ์
ว่าตามเหตุผลแล้ว การลงทัณฑ์ของกฎสวรรค์ทเี่ ฉินฉางเซิงทนทุกข์
อยู่นั้นเป็นผลจากค�ำสาบานที่จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ได้มอบแก่ท้องฟ้า
ดวงดาว และคนทีอ่ ยากให้เขาตายทีส่ ดุ ก็คอื จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิ์ ดังนัน้
หากนางต้องการแก้ปมของโชคชะตานี้ ทางออกก็ต้องอยู่บนร่างของ
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น
แต่นางรู้ว่าความหมายที่โชคชะตาปรากฏออกมาอย่างเลือนราง
มิได้เป็นเช่นนี้
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มองภูเขาเป็นภูเขา มองภูเขาไม่เป็นภูเขา มองภูเขาก็ยังเป็น
ภูเขา*...สุดท้ายภูเขาก็คือภูเขา แต่ความหมายนั้นต่างไปอย่างสิ้นเชิง
ดังนั้นนางจึงออกจากส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงมายังวังหลวง
นางเชือ่ มัน่ อย่างยิง่ ว่าการกระท�ำนีจ้ ะน�ำมาซึง่ ความเปลีย่ นแปลง
บางอย่าง ทว่านับตัง้ แต่ตอนกลางวันจนถึงขณะนีเ้ วลาก็ผา่ นไปนานแล้ว
สุดท้ายก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
ถ้วยลายครามยังหมุนอยูต่ รงปลายนิว้ ของนาง เหมือนจะไม่หยุดเลย
ตั้งแต่กลางวันมาจนถึงกลางดึก ราวกับกังหันน�้ำ ราวกับกาลเวลา
"ศาสตร์แห่งการอนุมานก็คือการมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่กระนั้นกฎสวรรค์ก็ไม่อาจอธิบายและไม่อาจ
ค�ำนวณได้ เช่นนั้นจะค�ำนวณได้อย่างไร"
จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิพ์ ลันวางถ้วยลายครามลงบนโต๊ะแล้วเหลือบมอง
นาง ตวัดสายตาเพียงครั้งดุจมองทะลุเรื่องราวทั้งหมด
หลังจากนิง่ ไปครูห่ นึง่ สวีโหย่วหรงก็ตอบ "แม้วา่ เราไม่อาจสัมผัสได้
แต่เราเข้าใกล้ให้มากขึ้นได้"
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ย้อน "แม้แต่จิตใจของคนเจ้ายังค�ำนวณให้
ออกมาอย่างชัดเจนไม่ได้ แล้วเหตุใดถึงพูดเรือ่ งการเข้าใกล้กฎสวรรค์อกี "
ใบหน้าสวีโหย่วหรงซีดขาวไปบ้างเพราะนางสัมผัสได้รางๆ ว่า
ความเปลีย่ นแปลงทีต่ นเฝ้ารอได้เกิดขึน้ แล้ว ทว่า...ความเปลีย่ นแปลงนัน้
ไม่ได้เป็นอย่างที่นางต้องการ
"เจ้าวางค่ายกลกระบี่ไว้ในส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง ถึงขนาด
ขอให้ตำ� หนักหลีกงส่งคนมาช่วยเหลือ แล้วเจ้าก็มายังวังหลวงเพือ่ พบข้า
โดยเชื่อว่าท�ำเช่นนี้แล้วจะสามารถตัดขาดเขากับโลกนี้ได้ เจ้ารอให้
* มองภูเขาเป็นภูเขา มองภูเขาไม่เป็นภูเขา มองภูเขาก็ยังเป็นภูเขา เดิมหมายถึงการตรัสรู้และเข้าใจ
ในฌานทางพุทธศาสนา ปัจจุบันมักหมายถึงช่วงเวลาสามช่วงที่ต้องพบเจอในชีวิตมนุษย์ ซึ่งในแต่ละ
ช่วงเวลาก็จะมีมุมมองและความเข้าใจต่อสรรพสิ่งต่างกัน
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กฎสวรรค์ทำ� งานขณะทีต่ วั เจ้าเองมองหาความเปลีย่ นแปลงอันเล็กน้อย
ที่ สุ ด แม้ เ จ้ า จะคิ ด ค� ำ นวณมากมาย แต่ ก ลั บ ลื ม ค� ำ นวณเรื่ อ งหนึ่ ง "
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์มองนางอย่างสุขุมพลางกล่าวต่อ "เจ้าลืมไปว่า
เขาเองก็คิดค�ำนวณอยู่เช่นกัน"
สวีโหย่วหรงรู้ว่านางได้ท�ำผิดพลาดแล้ว
หากเฉินฉางเซิงออกจากส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงเองแล้วจะเกิด
อะไรขึ้น หากนางไม่อยู่ก็ไม่มีใครห้ามเขาไม่ให้ออกไปได้
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์เรียกนางมายังวังหลวงก็เพื่อมอบโอกาสนี้
ให้กับเฉินฉางเซิง
พูดอีกอย่างก็คอื ยามทีน่ างพยายามเลือกทางออกให้กบั เฉินฉางเซิง
จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิก์ ลับเข้าใจมานานแล้วว่าเฉินฉางเซิงจะเลือกทางใด
"จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเข้าใจเขาดีขนาดนี้ เพราะพวกท่าน
เป็นแม่ลูกกันเช่นนั้นหรือ" สวีโหย่วหรงถามด้วยน�้ำเสียงเย็นเยียบ
จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิต์ อบ "จนถึงตอนนีเ้ จ้าก็ยงั ไม่ลมื ทีจ่ ะใช้เรือ่ งนี้
มาทิ่มแทงหัวใจข้า ช่างเป็นเด็กที่ดื้อรั้นยิ่งนัก"
ความดื้อดึงปรากฏบนใบหน้างดงามของสวีโหย่วหรง นางถาม
"แล้วที่ข้ากล่าวไม่ใช่เรื่องจริงหรอกหรือ"
"แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องจริง" น�้ำเสียงจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์หนักแน่น
ประหนึง่ หยกหรือทองค�ำ "ข้าเข้าใจเขาดีกเ็ พราะข้าเคยท�ำความเข้าใจเขา
มาก่อน"
นางยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้ง ทอดสายตาไกลออกไป
นอกต�ำหนัก
ท้องฟ้าครึม้ เมฆตอนหัวค�ำ่ ได้เปลีย่ นเป็นท้องฟ้าพร่างดาว น�ำ้ เสียง
นางเฉยชาเสียยิ่งกว่าตอนกลางวัน ทั้งยังเย็นเยียบอยู่บ้าง
"ในสายตาคนทั่วไป ผู้ที่เรียกว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นรู้แจ้งทุกสรรพสิ่ง
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แต่พวกเขาหารูไ้ ม่วา่ หลังจากข้ามด่านนัน้ มาแล้ว พวกเราก็ยงั คงเหยียบ
บนธุลีแดง* สาเหตุที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยท�ำผิดนั้นก็เพราะพวกเราไม่อาจ
ผิดพลาด หากผิดพลาดฝุ่นผงพวกนั้นก็จะปกคลุมร่างกายและยากจะ
ก�ำจัดออกไป"
ถ้ อ ยค� ำ ที่ ม าพร้ อ มกั บ น�้ ำ เสี ย งเย็ น เยี ย บชั ด เจนนั้ น ตกกระทบ
โสตประสาทและจิตใจของสวีโหย่วหรง
"ข้าไม่เคยกลัวสิ่งทีเ่ รียกว่ากฎสวรรค์หรือโชคชะตา มันต้องการใช้
เจ้ากับข้าเป็นวัวเป็นม้าของมัน แต่ข้าจะท�ำให้มันเป็นวัวเป็นม้าของข้า
ข้ า จะกุ ม บั ง เหี ย นและคั น ไถ ใช้ มั น แผ้ ว ถางผื น ดิ น ขยายอาณาจั ก ร
ใช้มนั ท�ำให้พชื ผลงอกงาม ตอนนีเ้ มือ่ มองดูแล้ว หัวใจข้าซึง่ เคยพยายาม
ใช้ ง านกฎสวรรค์ ก็ ไ ด้ ย อมรั บ ว่ า มั น มี ป ระโยชน์ ยอมรั บ กลายๆ ว่ า
ในบางแง่มุมมันก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าความสามารถของข้า และนี่คือ
ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ข้าท�ำในตอนนั้น ในยามที่ข้าสรุปได้เช่นนี้
จิตวิญญาณของข้าก็เปื้อนไปด้วยฝุ่นผงที่ไม่มีวันช�ำระออก"
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์หันมามองสวีโหย่วหรง
บางทีอาจเพราะนางก�ำลังพูดเรือ่ งกฎสวรรค์ สีหน้าจึงเคร่งขรึมและ
สงบนิ่งอย่างยิ่ง ใบหน้าไร้ที่ติแผ่กลิ่นอายอันศักดิ์สิทธิ์ออกมา
สวีโหย่วหรงเข้าใจดีว่านี่ก็เป็นการสอนสั่ง นอกจากนี้ก็ยังเป็น
ความจริงที่น่าจะไม่มีใครอีกแล้วนอกจากนางที่เคยได้ยิน
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่นางยังเด็ก นางจึงคุ้นเคย
กับมันมานานแล้ว ทว่าครั้งนี้ต่างออกไป
เพราะจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ก�ำลังพูดถึงกฎสวรรค์อันลึกลับที่สุด
สูงส่งทีส่ ดุ น่าอัศจรรย์ทสี่ ดุ ทว่าเนือ้ หากลับไม่มคี วามเคารพต่อกฎสวรรค์
แม้แต่น้อย
* ธุลีแดง ใช้อุปมาถึงโลกมนุษย์ โลกโลกีย์ หรือชีวิตความเป็นไปทางโลก
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ยิ่งไปกว่านั้นนางก็พอจะเข้าใจว่าเหตุใดจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ถึง
บอกนางเรื่องนี้
"ในอนาคตจะมีวันที่เจ้าแข็งแกร่งเท่ากับข้า และข้าหวังว่าเจ้าจะ
แข็งแกร่งยิง่ กว่าข้า ข้าจึงไม่อนุญาตให้เจ้าท�ำความผิดแบบเดียวกับทีข่ า้
เคยท�ำ"
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์จ้องเข้าไปในดวงตาสวีโหย่วหรงก่อนกล่าว
"หากกฎสวรรค์อยู่ต่อหน้าเจ้า เจ้าก็ควรจะตัดมันทิ้งไป หากมีเยื่อใย
ความเสน่หาอยู่ตรงหน้าเจ้า ก็ยิ่งสมควรตัดมันให้ขาด"
เมื่อสวีโหย่วหรงได้ยินประโยคสุดท้าย สิ่งที่นางคาดเดาไว้ก็ได้รับ
การยืนยัน ทั้งร่างของนางจึงเย็นเฉียบขึ้นมา
"เจ้าคือผูส้ บื ทอดของข้า" จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ดินมาตรงหน้านาง
พินิจมองนาง ก่อนกล่าวต่ออย่างสงบนิ่ง "ไม่ว่าใครหรือเรื่องใดที่เป็น
อันตรายต่อวิถีของเจ้า ข้าจะสังหารและตัดมันทิ้งไป"
ใบหน้าสวีโหย่วหรงซีดขาวยิ่งกว่าเดิม ดวงตาที่กระจ่างใสหาใด
เปรียบของนางหม่นมัวลงเล็กน้อย
"ข้าพอใจชิวซานมาก แต่เจ้าไม่ยอมรับเขา ซึง่ ก็ทำ� ให้ขา้ พอใจมาก
เช่นกัน
เจ้ารักเฉินฉางเซิง แม้วา่ เขาจะมีหลายอย่างทีค่ คู่ วรให้พอใจ แต่ขา้
ก็ยังไม่ชอบเขา
ชีวิตของเจ้าไม่ควรมาเสียเปล่าไปกับสิ่งไร้สาระ
ดังนัน้ ยิง่ เจ้าห่วงใยเฉินฉางเซิงมากเท่าไร ข้าก็ยงิ่ อยากฆ่าเขามากขึน้
เท่านั้น"
สวีโหย่วหรงไม่พูดอะไรเป็นเวลานาน
ใบหน้าของนางซีดขาวลงเรื่อยๆ จนกระทั่งขาวราวหิมะ ไม่เหลือ
สีอื่นเลยแม้แต่น้อย
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ทว่าดวงตานางกลับค่อยๆ คืนสูค่ วามกระจ่างใสก่อนหน้านี้ ราวกับ
ป่าเขาทีไ่ ด้พานพบแสงตะวันยามอรุณรุง่ อีกครัง้ หลังหมอกหนาจางหายไป
ครั้นแล้วก็คล้ายจะมีต้นล่าเหมยเติบโตกลางทุ่งหิมะ ดอกของมัน
ค่อยๆ ผลิกลีบแย้มบาน กลีบสีแดงแต่งแต้มบนพื้นขาว เฉกเช่นใบหน้า
ของนางที่แดงขึ้นเรื่อยๆ
เพียงส่งเสียงในล�ำคอ สายลมแรงก็พัดกระโชกเข้ามาในต�ำหนัก
ปีกสีขาวบริสุทธิ์กางออกกว้างสิบกว่าจั้งอยู่ด้านหลังของนาง!
นางลอยขึน้ สูอ่ ากาศ แผ่รงั สีเจิดจ้าและพลังปราณทีแ่ ข็งแกร่งศักดิส์ ทิ ธิ์
นางเผาไหม้เลือดหงส์ฟ้าในกาย เร่งการบ�ำเพ็ญเพียรสู่จุดสูงสุด
จนก้าวข้ามขีดจ�ำกัดที่ร่างกายนางจะรับได้
นางคือธิดาเทพของศาสนาหลวง ตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์และ
แสงสว่าง ร่างกายจึงมีพลังศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขีดจ�ำกัดของท้องฟ้าดวงดาว
นางเพิง่ อยูแ่ ค่จดุ สูงสุดของขัน้ ทะลวงอเวจี แม้ยงั ไม่เหยียบย่างเข้าสู่
เขตแดนเทพศักดิ์สิทธิ์ แต่นางในตอนนี้ก็มีลักษณะและกลิ่นอายของ
ขัน้ เทพศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยูบ่ า้ ง สามารถต่อสูก้ บั ยอดฝีมอื บนท�ำเนียบเซียวเหยา
ได้อย่างแน่แท้ แม้แต่ยอดฝีมอื ระดับลมฝนแปดทิศบางคนก็ตอ้ งใช้เวลา
และวิธีการบางอย่างจึงจะสามารถสะกดนางเอาไว้ได้
นางไม่เคยคิดทีจ่ ะข่มขูจ่ กั รพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิ์ เพียงแต่ดนิ้ รนซือ้ เวลา
ให้มโี อกาสได้ทำ� ลายแผนการทีอ่ าจเป็นลิขติ สวรรค์หรือมนุษย์สรรค์สร้างนี้
ต่อให้นางท�ำได้เพียงแผ่แสงออกมา แต่หากสามารถส่องแสงไปทัว่
พระราชวังต้าโจวได้ บางทีนางอาจท�ำให้จิงตูสว่างไสวจนต�ำหนักหลีกง
มองเห็น
อย่างไรก็ตาม ชั่วขณะต่อมา สายลมในต�ำหนักพลันหยุดลง
แสงศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ไปทุกทิศทางหายไปอย่างไร้ร่องรอย
ปีกสีขาวบริสุทธิ์ด้านหลังลู่ลงบนพื้นอย่างอ่อนแรง
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มือข้างหนึ่งก�ำรอบล�ำคอของนาง
เป็นมือของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์
เป็นมือทีด่ งู ดงามอย่างยิง่ ทว่าตอนนีก้ ลับน่าพรัน่ พรึงหาใดเปรียบ
ร่างจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สูงใหญ่แม้แต่น้อย ทว่ามือของนาง
สามารถยกสวีโหย่วหรงขึ้นกลางอากาศได้
ปีกสีด�ำกว้างกว่าร้อยจั้งกางอยู่ด้านหลังนาง ท�ำลายก�ำแพงของ
ต�ำหนักที่กว้างใหญ่ กระพือขึ้นลงช้าๆ ในความมืดยามราตรี
ภาพนี้ดูน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ทั้งยังงดงามจนชวนให้ขนลุกชัน
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ตอนที่ 113
เผชิญหน้าความตายเพื่อมีชีวิตอยู่ (ตอนต้น)

สายลมราตรีที่พัดโชยก�ำเนิดมาจากปีกใหญ่โตสีด�ำ พัดพาความ
ศักดิ์สิทธิ์และแสงสว่างทั้งหมดสลายหายไป ตัดขาดการมองเห็นและ
สัมผัสทั้งมวล น�ำมาซึ่งความมืดมนและอ�ำนาจอันบริสุทธิ์
"เสียงร้องของหงส์เยาว์วยั เหนือล�ำ้ กว่าเสียงหงส์ชรา...สุดท้ายแล้ว
ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคต"
จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิจ์ อ้ งมองสวีโหย่วหรงในมือของนางพลางกล่าว
ด้วยน�้ำเสียงไร้ความรู้สึก
ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้ามาในความมืดมิดนี้ได้ เว้นแต่นางจะ
อนุญาต อย่างเช่นจุดสีแดงจุดนั้น
โม่อวี่ก้มหน้าคุกเข่าอยู่นอกต�ำหนัก ไม่กล้ามองเข้าไป
"ส่งนางกลับไปยังยอดเขาเซิง่ หนีว่ ์ เมือ่ ยืนยันได้วา่ เฉินฉางเซิงตายแล้ว
ค่อยปล่อยตัวนาง"
เมื่อได้ยินเสียงของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ โม่อวี่ก็กล้าเงยหน้าขึ้น
ในที่สุด นางมีค�ำพูดอยากกล่าว ทว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่เอ่ยออกไป
เมื่อรถม้าไม้ไผ่ถูกจัดเตรียมพร้อมแล้ว แพะด�ำก็เดินกลับมาจาก
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สถานที่ใดสักแห่ง
จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์มองไปที่แพะด�ำ หลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง
นางก็พยักหน้า
ล้อรถหมุนไปบนพื้นหินสีเทา เคลื่อนออกจากวังหลวงไปช้าๆ
โม่อวี่นั่งอยู่ข้างใน ก้มหน้ามองสวีโหย่วหรงซึ่งนอนไม่ได้สติใน
อ้อมอกของนาง พลันรู้สึกเศร้าขึ้นมาเล็กน้อย
นางรู้สึกโศกเศร้าแทนสวีโหย่วหรง และโศกเศร้าแทนเฉินฉางเซิง
ด้วยเช่นกัน
ดูเหมือนว่าการตายของเฉินฉางเซิงจะเป็นเรื่องแน่นอนแล้ว
อันที่จริงนางเองก็เสียใจอยู่บ้างเช่นกัน
นางไม่ได้ไปส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงหรือได้พบกับเฉินฉางเซิงมา
เป็นเวลานานแล้ว และนางก็ไม่มเี หตุผลให้ตอ้ งไป ต่อให้เฉินฉางเซิงตาย
นางก็ไม่มีเหตุผลให้เสียใจ ครั้นคิดได้เช่นนี้นางก็เศร้าใจยิ่งกว่าเดิม
รถม้าไม้ไผ่เหมือนจะเคลือ่ นไปอย่างช้าๆ แต่แท้จริงแล้วกลับแล่น
ด้วยความเร็วหาใดเปรียบและมีความประหลาดยากบรรยาย แม้ว่า
ถนนยามค�่ำคืนจะไม่มีคนเดินมากนัก แต่ก็มีคนมากมายก�ำลังตามล่า
เฉินฉางเซิง ทั้งยังมีเหล่ายอดฝีมือและองครักษ์ที่ต้องการจะปกป้อง
เฉินฉางเซิง ทว่ากลับไม่มีใครสังเกตเห็นรถคันนี้
ใช้เวลาไม่นานรถม้าไม้ไผ่ก็ออกจากประตูทักษิณของจิงตู เข้าสู่
ถนนหลวงที่ตรงไปยังยอดเขาเซิ่งหนี่ว์
แทบจะในเวลาเดียวกันที่รถม้าไม้ไผ่ออกจากจิงตู สวีโหย่วหรง
ก็ลืมตาขึ้น
มิใช่เพราะนางมีวิชาลับอันใด แต่เป็นประสงค์ของจักรพรรดินี
ศักดิ์สิทธิ์
นางลืมตาขึ้นแต่ไม่อาจเคลื่อนไหว แม้แต่กระดิกนิ้วก็ไม่ได้
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เพราะปิน่ ปักผมทีค่ ล้ายจะปักบนผมสีดำ� ขลับของนางอย่างลวกๆ
หรือจะเรียกว่าปิ่นไม้อาจถูกต้องกว่า
อันดับสามบนท�ำเนียบร้อยศัสตราวุธ กระบี่ไม้หงส์น้อย
สวีโหย่วหรงไม่อาจเคลื่อนไหว แต่ยังพูดได้
กระนั้นก็เห็นได้ชัดว่านางไม่อยู่ในอารมณ์สนทนา ได้แต่จ้องมอง
เพดานรถอย่างเงียบงัน หากสายตานางมองทะลุไปได้ นางจะมองไปยัง
ส่วนใดของท้องฟ้าดวงดาวกัน
"ทุกคนล้วนมีโชคชะตาของตนเอง โชคชะตาของเขาไม่ดี ไม่มที าง
ท�ำอะไรกับเรื่องนี้ได้" โม่อวี่มองดูนางด้วยสายตาเห็นใจขณะกล่าว
สวีโหย่วหรงถอนสายตากลับมามองอีกฝ่าย กล่าวว่า "ข้าไม่รสู้ กึ ว่า
เขาจะตาย"
โม่อวี่ย่อมรู้สภาพร่างกายของเฉินฉางเซิงในยามนี้ดี ต่อให้ใต้เท้า
สังฆราชปกป้องเขาจากจักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิไ์ ด้ แต่เขาจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้อกี
สักกี่วัน
สวีโหย่วหรงดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องส�ำคัญบางอย่าง นางกล่าว
อย่างสุขุม "ในเมื่อเป็นโชคชะตาของเขา ก็ควรเป็นไปตามวิธีคิดของเขา
ข้าอยากตัดขาดเขาออกจากโลก แต่เขาต้องการที่จะกลับไป กฎสวรรค์
ต้องการให้เขาตาย เขากลับยืนกรานจะเผชิญหน้ากับความตายเพื่อ
มีชีวิตอยู่"
"เผชิญหน้ากับความตายเพื่อมีชีวิตอยู่?"
"เจ้ายังจ�ำเรื่องของขุนพลเทพฮั่นชิงในปีนั้นได้หรือไม่"
"จ�ำได้"
"จักรพรรดิไท่จงเคยกล่าวไว้ ผู้ที่เผชิญหน้ากับความตายเพื่อมี
ชีวิตอยู่นั้นไม่มีทางตายง่ายๆ"
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เฉินฉางเซิงไม่ได้ก�ำลังขบคิดปัญหาชีวิตและความตาย เขาได้ทิ้ง
เรื่องชีวิตและความตายไปจากใจแล้ว
เขาออกจากวังหลวงมายังสถานที่ลับที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นสถานที่ธรรมดาที่สุด
โรงเตี๊ยมสวนหลี่จื่อหน้าสุสานเทียนซู
เขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานทีเดียวในช่วงแรกๆ และยังเป็น
ที่ที่เขาได้ท�ำความรู้จักกับถังซานสือลิ่วอย่างแท้จริง
โรงเตี๊ยมแห่งนี้มีความหมายกับเขาอย่างมาก ชีวิตในจิงตูของเขา
เริ่มขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ตอนนี้เขากลับมาที่นี่แล้ว ประการแรกเป็นเพราะ
ไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาที่นี่ อีกประการคือเขาต้องการเริ่มต้นช่วงเวลา
สุดท้ายของชีวิตจากที่แห่งนี้
เขาไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาออกจากวังหลวงได้ไม่นาน รถม้าไม้ไผ่
คันหนึ่งก็เคลื่อนตัวออกจากวังหลวงโดยมีสวีโหย่วหรงอยู่ด้านใน
เขาไม่รู้เช่นกันว่าในตอนนี้ศิษย์พี่อวี๋เหรินก็อยู่ที่สุสานเทียนซู
ตรงข้ามแม่น�้ำ ก�ำลังอ่านต�ำราอยู่ใต้แสงดาว
ในคืนนี้บุคคลส�ำคัญที่สุดในชีวิตของเขาอยู่ใกล้อย่างมากแต่เขา
กลับไม่รู้เลย เพราะความคิดและจิตวิญญาณทั้งหมดอยู่บนตัวของเขา
อยู่กับยาและของวิเศษที่พกติดตัว วิชาต่างๆ ในห้วงแห่งจิต และกระบี่
จ�ำนวนนับไม่ถ้วนในฝัก
เฉินฉางเซิงนั่งลงใต้ต้นไม้ในลานขนาดเล็ก เริ่มจัดระเบียบการ
บ�ำเพ็ญเพียรของเขาภายใต้แสงดาว
ด้วยว่าเส้นลมปราณฉีกขาดทั้งหมด เขาจึงดึงปราณแท้ออกมา
ใช้ได้นอ้ ยลงกว่าเมือ่ สองปีกอ่ นเสียอีก เทียบกับระดับของผูบ้ ำ� เพ็ญเพียร
ขัน้ ถอดจิตทัว่ ไปไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ ทว่าแสงดาวทีแ่ ผ่กระจายในร่างของเขานัน้
เป็นเสมือนหิมะซึ่งปกคลุมภูเขา เหมือนเป็นเพียงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่
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กระจัดกระจาย แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น
ต่อให้เขาพบกับปัญหาในการทะลวงสูข่ นั้ รวบรวมดวงดาว ก็ไม่อาจเรียก
ได้ว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ดูผิวเผินเหมือนกับว่าระดับการบ�ำเพ็ญเพียร
ของเขาถูกหยุดไว้ทแี่ ค่จดุ สูงสุดของขัน้ ทะลวงอเวจี แต่หากเขาไม่สนใจว่า
เส้นลมปราณจะขาดอีกจนเสีย่ งต่อชีวติ เขาย่อมสามารถรวบรวมดวงดาว
ได้ในเวลาอันสั้น
กล่าวอีกอย่างก็คือหากเขาไม่สนใจชีวิตของตนอีกต่อไป เช่นนั้น
ในเวลาอันสัน้ เขาจะสามารถรวบรวมปราณแท้จำ� นวนมากแล้วกลายเป็น
ยอดฝีมือขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้นได้
เขายังรู้เพลงกระบี่ วิชาตัวเบา และวิชาเต๋าอีกนับไม่ถ้วน
หลังจากเขาเข้าสูข่ นั้ ทะลวงอเวจี คูต่ อ่ สูท้ พ
ี่ บเจอส่วนใหญ่ลว้ นแต่
เป็นยอดฝีมือขั้นรวบรวมดวงดาว ย่างก้าวเยียซื่อแบบง่ายที่ช่วยให้เขา
เอาตัวรอดมาหลายครัง้ ในอดีตไม่มปี ระโยชน์อกี ต่อไป เมือ่ เทียบความเร็ว
ที่เพิ่มขึ้นจากวิชานี้กับความเร็วของเขาในตอนนี้แล้ว ความแตกต่าง
มี เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่านั้ น เช่น เดี ย วกั บ วิ ช าธรรมดาอย่างเพลงกระบี่
ร้อยบุปผาและเพลงกระบี่เจ็ดดาราตงหลินอาจมีประโยชน์เมื่อพบกับ
ศั ต รู ร ะดั บ เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ใ ช่ กั บ การต่ อ สู ้ ใ นคื น นี้ วิ ช าเช่ น นี้ ล ้ ว น
ไร้ประโยชน์ ไม่อาจเอามานับรวมได้
เขาสงบใจและครองจิตให้แจ่มใส ลบวิชากระบี่และวิชาเต๋าที่มี
มากมายทว่าไร้ความหมายเหล่านั้น เหลือไว้เพียงวิชาที่ทรงพลังที่สุด
เฉียบคมที่สุด แข็งแกร่งที่สุดในห้วงแห่งจิต เพลงกระบี่ลมฝนจงซาน
เพลงกระบี่สัตย์จริงของศาสนาหลวง พลองพลิกขุนเขา กระบี่พลิ้วแสง
เพลงกระบีส่ ามกระบวนท่าแห่งเวิน่ สุย่ เพลงกระบีเ่ ผานภา หมัดทลายทัพ...
และสามเพลงกระบี่ที่ซูหลีสอน
เพลงกระบี่เพลิงผลาญ เพลงกระบี่รอบรู้ เพลงกระบี่โง่งม
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เหล่านี้คือวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของเฉินฉางเซิง
ยอดฝีมอื ในมรรคากระบีอ่ ย่างแท้จริงบางทีอาจไม่มเี พลงกระบีช่ นั้ สูง
หรือชั้นต�่ำ มีเพียงระดับพลังมากหรือน้อยของเพลงกระบี่
เพลงกระบี่ที่เฉินฉางเซิงช�ำนาญที่สุดล้วนเป็นเพลงกระบี่ที่มีพลัง
มากทัง้ สิน้ โดยเฉพาะเพลงกระบีท่ งั้ สามทีซ่ หู ลีสอนให้ ไม่วา่ สถานการณ์
จะพลิกเปลี่ยนไปอย่างไร แต่พลังของเพลงกระบี่ทั้งสามกระบวนท่านี้
ล้วนยิ่งใหญ่ที่สุด
เพลงกระบีท่ มี่ พ
ี ลังมากหรือเคล็ดวิชาขนาดใหญ่ลว้ นแต่สนิ้ เปลือง
ปราณแท้และพลังจิตอย่างมาก แต่พลังจิตของเฉินฉางเซิงนัน้ มัน่ คงและ
แข็งแกร่งอย่างยิง่ อีกทัง้ ยังมีปราณแท้ปริมาณมหาศาล ทว่าเขามีปญ
ั หา
เรือ่ งการดึงปราณแท้มาใช้จงึ ไม่อาจต่อสูไ้ ด้นานนัก ในการต่อสูม้ ากมาย
ที่ผ่านมา เขาจึงพยายามช่วงชิงชัยชนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ยกเว้น
เพียงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในการสอบใหญ่และการต่อสู้อันโกลาหล
ในเมืองสวินหยางทีบ่ บี บังคับให้เขาตกอยูใ่ นสถานการณ์อนั ยากล�ำบาก
ซึ่งต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยความขมขื่นอย่างยิ่ง มีหลายครั้งที่เขามีโอกาส
พ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของคู่ต่อสู้
คืนนี้เขาบาดเจ็บหนัก ทั้งยังฝืนโคจรปราณแท้เช่นนี้ จึงไม่อยาก
ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอีก เขาจ�ำต้องชนะในการโจมตีครั้งเดียว
เขาลืมตามองไปยังดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้าราตรี
เริ่มคิดค�ำนวณและอนุมาน
คนผู้นั้นไม่ได้เกิดมาอนาถา มารดาผู้ให้ก�ำเนิดเป็นอนุภรรยาของ
อดีตขุนนางผูช้ ว่ ยในกรมพิธกี าร วัยเด็กไร้ซงึ่ ประสบการณ์ทเี่ จ็บปวดเกินทน
ไม่เคยขาดแคลนอาหารหรือเสื้อผ้าหรือถูกภรรยาเอกกลั่นแกล้ง แม้ว่า
การสอบขุนนางของเขาจะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็
ไม่ถือว่าเป็นส�ำคัญอันใด นิสัยของคนผู้นั้นโหดเหี้ยมไร้ปรานีอย่างที่สุด
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ระดับพลังก็นา่ เกรงขามยิง่ นัก ดวงจิตของเขาแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ราวกับ
ก่อตัวจากโทสะของผู้คนนับล้านและความทุกข์ทรมานอันไร้ขอบเขต
เฉินฉางเซิงเคยได้ประสบมาด้วยตัวเอง จึงยืนยันว่านัน่ เป็นสิง่ ทีค่ นทัว่ ไป
ไม่อาจต้านทานได้...
เรื่ อ งราวข่าวสารจ� ำ นวนนั บ ไม่ ถ ้ ว นปรากฏขึ้ น ในห้ ว งแห่ง จิ ต
เป็นเฉกเช่นดาวบนท้องฟ้า มีมากมายเกินคณนา ดูคล้ายเกาะกลุ่มกัน
มั่วๆ จนเป็นไปไม่ได้ที่จะวิเคราะห์หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่กระนั้น
ดวงดาวเหล่านี้ก็เชื่อมโยงกัน เส้นที่มองไม่เห็นลากจากดาวดวงหนึ่งไป
อีกดวงหนึง่ ก่อตัวเป็นแผนทีด่ วงดาว และภายในนัน้ ก็จะพบความหมาย
ที่ซ่อนอยู่
หลั ง จากผ่ า นไประยะเวลาหนึ่ ง เขาก็ ลุ ก ขึ้ น และเดิ น ออกจาก
โรงเตี๊ยมสวนหลี่จื่อ
กระบีไ่ ร้ราคียงั คงนิง่ สงบอยูใ่ นซ่อนคม แต่เขาก็ได้ชกั กระบีอ่ อกมา
แล้ว
รถม้าไม้ไผ่เคลื่อนไปตามถนนหลวงสู่แดนใต้ แพะด�ำที่ลากรถนั้น
ย่อมไม่รู้ว่าเกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงขึ้นในจิงตู มันเพียงแค่ใช้เวลาอยู่
ในพระราชวังต้าโจวนานเกินไปจึงอยากออกมาเดินเล่นเท่านัน้ ไม่มสี งิ่ ใด
แปลกใหม่บนต้นไม้ฤดูสารทริมถนน แต่แพะด�ำพบว่าความสดชื่นจาก
หยาดน�้ำค้างบนยอดหญ้านั้นน่าสนใจทีเดียว มันเดินไปหยุดไปเช่นนี้
ประหนึ่งว่าไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเท่าไรนัก แต่ในเวลาหนึ่งถ้วยชา* รถคันนี้
ก็เดินทางจากวังหลวงมาถึงเขาเสียวซาน ด้วยความเร็วเท่านี้บางที
พวกเขาอาจไปถึงยอดเขาเซิ่งหนี่ว์หลังเที่ยงวันถัดไป
จั ก รพรรดิ นี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ คลื่ อ นสายตาจากเขาเสี ย วซานไปทาง
* หนึ่งถ้วยชา ใช้เปรียบถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางต�ำราเทียบว่าประมาณ 10-15 นาที
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ตะวันออก จนถึงที่ราบที่เทือกเขาสิ้นสุดลงผืนนั้น ใจกลางที่ราบเป็น
เมืองใหญ่ ก�ำแพงเมืองทั้งสูงทั้งหนา เป็นภาพเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าจิงตู
นั่นคือเมืองหลวงในนามของใต้หล้า ลั่วหยาง
ย่านฉางเล่อในเมืองลัว่ หยางอยูใ่ นท�ำเลทีด่ ที สี่ ดุ ของเมือง มีจวนอ๋อง
ใหญ่โตที่หรูหราหาใดเปรียบ เซียงอ๋อง ไท่อ๋อง...ผู้คนมากมายที่เป็น
บุตรในนามของนาง และยังมีหลานอีกหลายคนที่ก�ำลังโอบกอดนางร�ำ
ปล่อยตัวตามแต่ใจปรารถนา นางไม่รู้ว่าพวกเขาจงใจท�ำให้นางเห็น
หรือให้ข้ารับใช้เหล่านั้นดูหรือไม่ แต่นางไม่ได้สนใจถึงเพียงนั้น
นางถอนสายตากลั บ มาที่ จิ ง ตู เห็ น ชายชราก�ำ ลั ง รดน�้ ำ ต้ น ไม้
ในต�ำหนักหลีกง เห็นญาติของนางที่อยู่ในเรือนใหญ่ เห็นเทียนในสวน
เสี่ยวจวี๋ที่ยังไม่ดับไป เห็นหิมะใต้สะพานเป่ยซิน เห็นต้นไห่ถังในตรอก
กองทัพเหนือซือเจิ้ง และเห็นเด็กหนุ่มกางร่มเดินไปยังทิศทางนั้น
นางยืนอยู่บนหอกานลู่ ทั่วทั้งโลกอยู่ใต้เท้าของนาง แต่ในสายตา
ของนาง มีเพียงคนผู้นั้นที่นางมองไม่เห็น
สิบกว่าปีก่อน นางเชื่อว่าคนผู้นั้นตายไปแล้ว กลับไม่คาดคิดว่า
อีกฝ่ายจะยังมีชวี ติ อยู่ จากวันทีน่ างยืนยันเรือ่ งนี้ รอยร้าวก็เกิดขึน้ ระหว่าง
นางกับใต้เท้าสังฆราช นอกจากนางกับใต้เท้าสังฆราชก็ไม่มีใครในโลก
รับรู้เรื่องนี้ ลมฝนในจิงตูยังคงอยู่ในการควบคุมอย่างที่เป็นมาตลอด
สิบกว่าปี แต่สุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆ ย่อมไม่อาจคงเดิมได้ตลอดไป
นางเข้าใจดีวา่ คนผูน้ นั้ ส่งเฉินฉางเซิงมาทีจ่ งิ ตูเพือ่ เปิดเผยความลับนี้
เพือ่ ให้นางกับใต้เท้าสังฆราชระแวงซึง่ กันและกัน ซึง่ นางก็ได้แต่ยอมรับ
เพราะเวลาไม่อาจย้อนกลับ ถึงอย่างไรเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นใน
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงแล้ว และใต้เท้าสังฆราชก็ไม่อาจเชื่อว่านาง
จะไม่มีข้อคิดเห็นใดเกี่ยวกับเรื่องนี้
นับจากการพบกันครั้งแรกที่สวนไป่เฉ่า นางก็ไม่เคยชอบคนผู้นั้น
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ถึงขนาดรังเกียจและไม่ให้ความส�ำคัญใดๆ ต่อเขา จนเมื่อนางรู้ว่าเขา
ไม่เพียงเป็นซางสิงโจวแต่ยังเป็นนักพรตจี้อีกด้วย นางก็เริ่มเผชิญหน้า
กับเขาโดยตรง เรื่องที่นางไม่เข้าใจในตอนนั้นในที่สุดก็ได้รับค�ำตอบ
นามซางสิงโจวนั้นเป็นตัวแทนของศาสนาหลวง เป็นตัวแทนของ
เหล่าศัตรูที่ต่อต้านนาง
นามนักพรตจี้เป็นตัวแทนเจตจ�ำนงของจักรพรรดิไท่จง เป็นความ
ปรารถนาที่ยังไม่บรรลุผลของเขา
นี่จึงเป็นสิ่งที่ท�ำให้นางรู้สึกระแวดระวังอย่างแท้จริง
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ตอนที่ 114
เผชิญหน้าความตายเพื่อมีชีวิตอยู่ (ตอนปลาย)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นางเห็นวีรบุรุษและผู้ยิ่งใหญ่มากมาย
บ้างเปีย่ มไปด้วยความกล้าหาญมุง่ มัน่ บ้างสุภาพเรียบร้อยมารยาทงดงาม
บ้างห่วงใยใต้หล้าเวทนาคน นางพบเจอผู้มีพรสวรรค์และยอดฝีมือ
นับไม่ถ้วนที่สนใจแต่ตนเองหรือวางตัวอยู่เหนือโลก ไม่ก็เสพสุขกับชีวิต
พร้อมครอบครัว ในหมู่คนเหล่านั้นมีเพียงชายคนนั้นที่ท�ำให้นางรู้สึก
หวาดกลัว แม้ว่านางจะสามารถไล่ตามระดับฝีมือของเขาได้ แม้กระทั่ง
แสดงความดูถกู ดูแคลนหรือเหยียดหยามยามพูดถึงเขา ทว่านางจ�ำต้อง
ยอมรับว่ากระทั่งทุกวันนี้ ชื่อของชายผู้นั้นก็ยังท�ำให้นางรู้สึกครั่นคร้าม
อยู่บ้าง
บางทีอาจเป็นเพราะยามทีน่ างได้พบเขาครัง้ แรก นางยังเป็นเด็กสาว
น่ารักสดใสผู้ไม่รู้เรื่องราวทางโลก ในขณะที่เขาเป็นยอดฝีมือผู้นั่งอยู่
บนจุดสูงสุด เป็นบุตรแห่งสวรรค์ซึ่งถูกก�ำหนดให้ได้รับการจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยังมีชีวิตว่าเป็นยอดจักรพรรดิเหนือยุคสมัยทั้งปวง
"จักรพรรดิไท่จง เจ้าตายไปหลายปีแล้ว ยังไม่ยอมอยู่อย่างสงบ
อีกหรือ"
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นางเงยหน้ า มองท้ อ งฟ้ า ดวงดาว มองไปยั ง ต� ำ แหน่ ง ซึ่ ง เมื่ อ
หลายปีกอ่ นเคยมีดวงดาวทีส่ อ่ งสว่างมากทีส่ ดุ ดวงนัน้ หลังจากเงียบงัน
ไประยะหนึ่งนางก็ขมวดคิ้ว
ค�่ ำ คื น ต้ น ฤดู ส ารทนี้ เ หมื อ นจะยื ด ยาวออกไป ท� ำ ให้ ผู ้ ค นรู ้ สึ ก
หวนคิดถึงสหายเก่าขึ้นมาอย่างง่ายดาย
ในยามที่จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์คิดถึงเรื่องจักรพรรดิไท่จง โจวทง
ก็คิดถึงอดีตเจ้าส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
โจวทงเป็นคนเลวบริสทุ ธิ์ ชืน่ ชอบความเจ็บปวดของศัตรูหรือแม้แต่
มิตรสหาย แม้ว่านอกจากเซวียสิ่งชวนแล้วเขาก็ไม่มีใครที่เรียกได้ว่า
เป็นสหายอีกก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนวิกลจริตหรือสมอง
ผิดปกติ ในทางกลับกัน สมองของเขาปลอดโปร่งและคิดได้อย่างมี
เหตุผลกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ สิ่งนี้ต่างหากเป็นความชั่วร้ายอย่าง
แท้จริง
เพื่อที่จะรักษาชีวิตอันงดงามเช่นนี้ของตนต่อไป เขาจ�ำเป็นต้อง
รักษาสถานะของตัวเองเอาไว้ ต้องแน่ใจได้วา่ ไม่มอี ะไรมาสัน่ คลอนบัลลังก์
ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ได้
ในตอนนี้ ค นที่ มี แ นวโน้ ม จะสั่ น คลอนบั ล ลั ง ก์ ข องจั ก รพรรดิ นี
ศักดิ์สิทธิ์ได้มากที่สุดก็คือเฉินฉางเซิง
บางทีเขาอาจตายในอีกไม่กี่วัน แต่โจวทงก็ไม่อาจเสี่ยงรออยู่
เฉยๆ ได้
นี่เป็นปัญหาที่ซางสิงโจว เชื้อพระวงศ์ และผู้มีอ�ำนาจยิ่งใหญ่
จ�ำนวนนับไม่ถ้วนสร้างขึ้น เขารู้สึกว่าตนพบทางออกของปัญหานี้แล้ว
แต่เขาต้องหาตัวปัญหาให้เจอเสียก่อน
ขณะทีค่ รุน่ คิดวิธจี ดั การปัญหานี้ เขาก็ยงิ่ นับถือซางสิงโจวมากขึน้
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เรื่อยๆ จนถึงขั้นย�ำเกรงในท้ายที่สุด
โลกนี้คือโลกของผู้แข็งแกร่ง คนผู้หนึ่งสามารถควบคุมลมฝน
ผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งสามารถสั่นสะเทือนทั่วทั้งโลก
ซางสิงโจวนัน้ คูค่ วรกับค�ำว่าผูแ้ ข็งแกร่งอย่างทีส่ ดุ เป็นยอดปรมาจารย์
ของศาสนาหลวง แม้ว่าชื่อเสียงจะไม่มากนักและไม่เคยถูกจัดอันดับ
อยู่ในลมฝนแปดทิศ กระนั้นทุกคนก็รู้ดีว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่เขตแดน
เทพศักดิส์ ทิ ธิแ์ ล้วอย่างแน่นอน อีกทัง้ การฝึกบ�ำเพ็ญเพียรของเขาก็ลกึ ล�ำ้
ยากหยั่งถึง แต่สาเหตุแท้จริงที่โจวทงเคารพย�ำเกรงซางสิงโจวก็คือ
แผนการอันล�้ำลึกและความคิดอันกว้างไกล
ในวัดเก่านอกเมืองซีหนิง เขาเลี้ยงดูเฉินฉางเซิงมานานสิบสี่ปี
โดยไม่สอนอะไรให้เลย จากนั้นก็ส่งเขามายังจิงตูและเขียนจดหมายถึง
ใต้เท้าสังฆราช
ซางสิงโจวยังมีชวี ติ อยู่ นีค่ อื ความเมตตาทีใ่ ต้เท้าสังฆราชมีตอ่ เขา
ในปีนั้ น ทว่ า ตอนนี้ ไ ด้ ก ลายเป็น อาวุ ธ ของเขาแล้ ว ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้สืบทอดศาสนาหลวงทั้งสองก็ย่อมกลายเป็นอาวุธด้วยเช่นกัน
เหมยหลี่ซา ตัวแทนของกลุ่มอ�ำนาจเก่าในศาสนาหลวง ชายชราที่หวัง
สุดใจว่าเชื้อพระวงศ์เฉินจะกลับคืนสู่บัลลังก์ก็อาจจะรู้ตัวตนที่แท้จริง
ของเฉินฉางเซิงมานานแล้ว ท�ำให้เขาเร่งรีบถึงเพียงนั้น ทุ่มเทมากมาย
เพือ่ ช่วยเหลือเฉินฉางเซิงให้เติบโตเร็วขึน้ จนสามารถกลายเป็นผูส้ บื ทอด
ศาสนาหลวงได้ในเวลาเพียงสองปี ด้วยวิธีนี้หากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์
ลงมือสังหารเฉินฉางเซิง ศาสนาหลวงย่อมต้องปกป้องเขา พันธมิตรที่
ไม่ได้เหนียวแน่นมัน่ คงก็จะพังทลายลงเป็นธรรมดา จักรพรรดินศี กั ดิส์ ทิ ธิ์
จะเสียผู้สนับสนุนที่ส�ำคัญที่สุด และเชื้อพระวงศ์เฉินก็จะได้กลับคืนสู่
บัลลังก์!
แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างการส่งเฉินฉางเซิงมาจิงตูก็สามารถท�ำลาย
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ความสงบของราชวงศ์ต้าโจวที่ด�ำรงมานานเกือบยี่สิบปีได้!
ทุกคนพูดว่าผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ห็นโลกเป็นหมากกระดาน และเดินหมากกัน
อย่างไม่คิดเสียดาย แต่ซางสิงโจวผู้นี้ถึงกลับกล้าใช้ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็น
ตัวหมาก ใช้การสืบทอดศาสนาหลวงเป็นกลอุบาย ทัง้ อารมณ์ ประสบการณ์
จิตใจ ต่างก็ถูกเลือกขึ้นมาใช้ตามใจชอบและสุ่มทิ้งไปอย่างไม่ไยดี
เจ้าเล่ห์เพทุบายเกินมนุษย์มนา!
แน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่โจวทงวิเคราะห์ออกมา เพราะเขาก็เป็นคน
เจ้าเล่ห์เช่นเดียวกัน
ยิง่ เขานับถือซางสิงโจวมากเพียงไร ก็ยงิ่ เต็มไปด้วยความเสียดาย
เสียดายที่เขาไม่ได้สังหารเฉินฉางเซิงก่อนหน้านี้
"ที่ข้าต้องการไม่ใช่วิธีการแต่เป็นผลลัพธ์"
โจวทงยืนบนแท่นหิน มองไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีค่ กุ เข่าอยูใ่ นลาน
ก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้ม "ข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะมีความคิดเห็นเช่นใด
ข้าแค่ต้องการเห็นเขาตาย"
เขาไม่ใช่พวกสติวิปลาส ในยามที่สังหารหรือทรมานเหล่าขุนนาง
เขาไม่แสร้งท�ำเป็นสุภาพอ่อนโยนหรือส่งยิม้ เอียงอายออกมา เมือ่ เขายิม้
ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเรื่องต่างๆ เป็นไปในแบบที่ท�ำให้เขาพูดไม่ออก
พูดไม่ออกจนท�ำได้เพียงยิ้มขมขื่นดังเช่นในตอนนี้
"เขาเป็นมนุษย์คนหนึง่ เป็นคนมีชอื่ เสียงผูห้ นึง่ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็น
คนป่วยคนหนึ่ง แต่กลายเป็นว่าพวกเจ้าหาเขาไม่พบอย่างนั้นหรือ"
โจวทงมองไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้านล่าง ไม่ได้กล่าวสิง่ ทีค่ ดิ ออกไป
ทั้งหมด
มีเพียงเขาที่รู้ว่าเฉินฉางเซิงก�ำลังจะตาย
ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะมีชื่อเสียง ป่วย หรือว่าใกล้ตาย เมื่อคิดดูแล้วก็
ล้วนเป็นคนที่สามารถหาพบได้อย่างง่ายดาย
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กองช�ำระความนั้นมีสายลับหลายพันคน สายข่าวนับไม่ถ้วน แต่
พวกเขาก็ยังหาคนผู้นั้นไม่พบแม้ว่าจะใช้เวลาไปแล้วครึ่งค่อนคืน
โจวทงอดยิ้มให้กับผลลัพธ์เช่นนี้ไม่ได้
ครัน้ เห็นรอยยิม้ บนหน้าของใต้เท้า ก็ไม่มเี จ้าหน้าทีก่ องช�ำระความ
คนใดในทีแ่ ห่งนีจ้ ะรูส้ กึ ผ่อนคลาย ไม่มใี ครกล้ายิม้ ไปกับเขาด้วย ใบหน้า
เจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ซีดขาว หมวกสีดำ� บนหัวไม่อาจบดบังแสงดาวทีส่ าดส่อง
ลงมาจากฟากฟ้า ท�ำให้สีหน้าของพวกเขาดูหดหู่อย่างยิ่ง
โจวทงหันไปหาเจ้าหน้าที่ซ่ึงคุกเข่าอยู่ด้านหน้า รอยยิ้มหายไป
ในยามทีก่ ล่าวอย่างสุขมุ "ราชส�ำนักจ่ายเงินเดือนให้เจ้าสูงทีส่ ดุ ข้าย่อม
คาดหวังจากเจ้าสูงที่สุด"
เจ้าหน้าทีค่ นนีเ้ ป็นเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกองช�ำระความ ท�ำหน้าที่
ด้านข่าวกรอง ปกติแล้วเขาสามารถเข้าถึงกรมกองต่างๆ รวมไปถึง
ศาสนาหลวงได้อย่างไร้ข้อจ�ำกัด เขาได้รับความเคารพไม่ใช่น้อย ทว่า
ตอนนีเ้ มือ่ ถูกผูบ้ งั คับบัญชากล่าวถึงอย่างเฉยเมย เขาก็ตอ้ งตัวสัน่ งันงก
อย่างเสียมิได้
เมือ่ คาดหวังเอาไว้สงู ความผิดหวังก็ยอ่ มสูงเป็นธรรมดา เขารูว้ า่ เขา
ต้องท�ำอะไรสักอย่าง ไม่เช่นนัน้ ใต้เท้าโจวทงย่อมต้องใช้วธิ กี ารบางอย่าง
ที่ท�ำให้เขาไม่อาจลืมเลือนความล้มเหลวในคืนนี้ไปได้ตลอดกาล
มีเสียงดังขึ้น เป็นเสียงหักนิ้วมือ!
เขากลัน้ ใจหักนิว้ ก้อยข้างซ้ายของตนเอง ดูเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชดั
ใบหน้าซีดขาวยิ่งกว่าเดิม น�้ำเสียงก็สั่นขณะกล่าว
"ผูน้ อ้ ยไร้ความสามารถ ขอเวลาใต้เท้าอีกครึง่ ชัว่ ยาม ผูน้ อ้ ยต้องหา
คนผู้นั้นพบอย่างแน่นอน!"
โจวทงมองไปยังเจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยสีหน้าไร้ความเปลี่ยนแปลง
แต่เฉิงจวิน้ ทีย่ นื อยูด่ า้ นข้างขมวดคิว้ ในสายตาของเขาการหักนิว้ ก้อยนัน้
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ไม่ได้พิสูจน์ความมุ่งมั่นเลยแม้แต่น้อย หากเป็นทหารม้าชุดแดงใต้การ
ควบคุมของเขา เขาต้องสั่งให้อีกฝ่ายตัดแขนตัวเองอย่างแน่นอน
ในสายตาของเฉิงจวิ้น ใต้เท้าโจวทงนั้นมีเมตตาเกินไปที่พอใจกับ
การหักนิ้วเพียงนิ้วเดียว แต่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ในที่แห่งนี้ นี่เป็น
ค�ำเตือนที่ชัดเจนและน่ากลัวอย่างยิ่ง พวกเจ้าหน้าที่แยกย้ายออกไป
น�ำผู้ใต้บังคับบัญชาของตนกระจายไปทั่วจิงตูในความมืด เริ่มค้นหา
อย่างเร่งรีบและร้อนรนกว่าเดิม
"ใช้เวลาครึ่งค่อนคืนแต่ยังไม่ได้เบาะแสสักอย่าง แสดงว่าเขามี
ความสามารถในการปิดบังร่องรอย อย่างไรเสียก็เป็นถึงว่าทีส่ งั ฆราชนีน่ ะ"
เฉิงจวิ้นเดินตามโจวทงเข้าไปในห้อง รินน�้ำชาให้อีกฝ่ายอย่างเคารพ
นบนอบหนึง่ ถ้วย ก่อนลดเสียงถาม "ค้นหาทีท่ เี่ ขาต้องการจะไปหลังจาก
ออกจากส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง แล้ววางกับดักเอาไว้ล่วงหน้า แทนที่
จะสุ่มค้นหาอย่างไร้จุดหมายไม่ดีกว่าหรือ"
ในลานขนาดเล็กของตรอกกองทัพเหนือซือเจิง้ แห่งนีม้ ใี บชาล�ำ้ ค่า
อยู่นับไม่ถ้วน แต่โจวทงดื่มเพียงต้าหงเผาจากแดนใต้เท่านั้น
ในตอนนีช้ าทีอ่ ยูใ่ นกาก็คอื ต้าหงเผา ด้วยว่ายังแช่ใบชาไม่นานพอ
น�้ำชาที่รินออกมาจึงมีสีอ่อน
โจวทงมองดูชาสีอ่อนในถ้วยพลางกล่าว "หากเดาได้ว่าเขาจะไป
ที่ใด ต�ำหนักหลีกงคงไม่ร้อนรนเช่นนี้"
เฉิงจวิน้ เผยรอยยิม้ ชัว่ ร้ายออกมา "เช่นนัน้ เราก็บบี ให้เขาปรากฏตัว"
สายตาโจวทงยังจับจ้องทีถ่ ว้ ยชาราวกับว่าหากจ้องมองนานพอจะ
ท�ำให้น�้ำชาสีเข้มขึ้นได้
ได้ยินค�ำแนะน�ำของเฉิงจวิ้น สีหน้าเขาก็มิได้เปลี่ยนไป เพียง
ส่งเสียงตอบรับอย่างแผ่วเบา จากนั้นก็ถาม "บีบบังคับอย่างไร"
ในฐานะที่เป็นผู้ที่โหดเหี้ยมที่สุดในแปดพยัคฆ์ วิธีของเฉิงจวิ้นจึง
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เรียบง่ายป่าเถื่อนเสมอ
"ต่อให้เขาอยากอยูห่ า่ งจากลมฝนในจิงตูแต่กย็ งั มีคนทีเ่ ขาห่วงใย"
เฉิงจวิ้นกัดฟันขณะกล่าว "เราไปจับพวกศิษย์ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
มาสักสองสามคน จับพ่อค้าเร่ในตรอกไป่ฮวา แล้วก็ตดั มือตัดเท้าโยนไป
บนถนนจูเชวี่ย ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะไม่สนใจ"
โจวทงพลันยิ้มออกมาราวกับว่าชาในถ้วยสีเข้มขึ้นมาจริงๆ
ต้าหงเผาที่สีเข้มและมีกลิ่นหอมนั้นดูราวกับโลหิต
ความโหดเหี้ยมชั่วร้ายใช่ว่าจะไร้ผลที่ดี โจวทงจ้องมองออกไป
ด้านนอก ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเคลื่อนไหวอยู่ในความมืด เชื่อว่า
ในไม่ช้าความคิดอันบ้าคลั่งนี้จะกระจายไปทั่วจิงตูและไปถึงหูของ
เฉินฉางเซิงจนได้
"เจ้าไม่คิดหรือว่านี่จะเป็นการประกาศสงครามกับต�ำหนักหลีกง
ย้ อ นกลั บ ไปตอนที่ เ ฉิ น ฉางเซิ ง มาที่ นี่ เ พื่ อ ขอคนคื น องครั ก ษ์ แห่ง
ศาสนาหลวงก็มาล้อมจวนของข้าเอาไว้" โจวทงยิ้มและถามเฉิงจวิ้น
รอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยความหมายอันลึกล�้ำ
เฉิงจวิ้นรู้ว่าโจวทงอยากรู้ว่าเขามุ่งมั่นเพียงใด
เขารู้อย่างชัดเจนว่าตนเองก็เป็นเหมือนโจวทง หากจักรพรรดินี
ศักดิ์สิทธิ์สิ้นอ�ำนาจ สิ่งที่รอเขาอยู่ก็มีเพียงความตายเท่านั้น
ดังนั้นเขาจึงมายังตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้งด้วยตัวเองในคืนนี้
ทิง้ ความระมัดระวังตามปกติไป ส่งมอบทหารม้าชุดแดงไว้ใต้การควบคุม
ของเจ้าหน้าที่กองช�ำระความ
เขามองกลับไปที่โจวทง รักษาท่าทีอ่อนน้อมเอาไว้แต่พูดด้วย
น�ำ้ เสียงกล้าหาญ "เมือ่ ทัง้ สองฝ่ายไม่อาจอยูร่ ว่ มกันได้ เราก็ไม่อาจปล่อย
ให้อีกฝ่ายก้าวล�้ำเข้ามาได้แม้แต่เพียงก้าวเดียว!"
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ไม่มีใครคาดคิดว่าในตอนนี้เฉินฉางเซิงได้กลับมายังส�ำนักศึกษา
ศาสนาหลวงแล้ว หากจะพูดให้ชัดเจนก็คือกลับมาที่ถนนด้านนอก
ส�ำนักศึกษาศาสนาหลวง
เขาไม่ล่วงรู้เลยว่าที่กองช�ำระความนั้นเพิ่งจะตัดสินใจใช้วิธีอัน
โหดเหี้ยม
เขามายังตรอกไป่ฮวาไม่ใช่เพือ่ ปกป้องศิษย์สำ� นักศึกษาศาสนาหลวง
และพ่อค้าเร่ในบริเวณนีจ้ ากวิธอี นั บ้าระห�ำ่ ของโจวทง แต่เพราะเขามีธรุ ะ
ต้องท�ำ
เขายืนอยูใ่ นเงามืดของตรอกไป่ฮวา มองดูเงาร่างทีป่ รากฏขึน้ และ
หายไปของคนจากราชส�ำนักและต�ำหนักหลีกง ก่อนจะมองไปยังรถม้า
ที่อยู่ตรงหัวถนนคันนั้น
ฤดูสารทปีทแี่ ล้วสกุลเทียนไห่และกลุม่ อ�ำนาจใหม่ของศาสนาหลวง
ต้องการข่มขูส่ ำ� นักศึกษาศาสนาหลวง จึงได้ใช้การประลองระหว่างส�ำนัก
ส่งยอดฝีมือมากมายมาท้าประลอง เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ในตอนนั้น
เขาก็สังเกตเห็นรถม้าที่หัวถนน
ในทุกการประลองรถม้าคันนี้จะปรากฏขึ้นทุกครั้ง
รถม้าคันนี้ไม่เคยมีเจตนาปกปิดตัวตนของมัน ทุกคนจึงรู้ว่ามัน
มาจากกองช�ำระความ
แค่รนู้ นั้ ไม่เพียงพอ เจ๋อซิว่ จึงตรวจสอบรถม้าคันนัน้ เป็นพิเศษ และ
ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาตอนนี้
ตรอกกองทัพเหนือซือเจิง้ ไม่ได้คบั แคบเลยแม้แต่นอ้ ย อันทีจ่ ริงแล้ว
เป็นถนนตรงและยาว รถม้าสองคันสามารถแล่นเคียงกันไปได้ ทีท่ ำ� การ
กองช�ำระความก็ใหญ่โตมาก นอกเหนือจากคุกอันน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ยงั มี
สิ่งก่อสร้างนับไม่ถ้วน ลานที่มีดอกไห่ถังเบ่งบานอันโด่งดังนั้นอยู่ใน

Mao Ni 43

ส่วนลึกที่สุด จากส่วนนอกของที่ท�ำการมาจนถึงที่แห่งนี้ต้องใช้เวลา
นานมากและต้องผ่านจุดตรวจมากมายนับไม่ถ้วน
รถม้าที่กลับมาจากส�ำนักศึกษาศาสนาหลวงคันนั้นเคลื่อนเข้าสู่
ทีท่ ำ� การโดยตรง แล่นไปตามถนนหินผ่านจุดตรวจต่างๆ สุนขั ด�ำสามหัว
ทีด่ รุ า้ ยน่ากลัวไม่ได้แสดงความผิดปกติอะไร ในทีส่ ดุ รถม้าก็มาถึงด้านนอก
ลานเรือน
นี่ก็ดึกมากแล้วแต่ผู้คนมากมายในจิงตูกลับไม่อาจนอนหลับได้
ผู้ที่อยู่ในลานแห่งนี้ก็เช่นกัน
โจวทงและเฉิงจวิ้นนั่งดื่มชาอยู่ แต่ด้วยสภาพอารมณ์ในตอนนี้
พวกเขาจะรับรูร้ สชาติทแี่ ท้จริงของชาได้หรือไม่นนั้ นับเป็นปริศนาข้อหนึง่
เมื่อได้ยินเสียงรายงานดังมาจากภายนอกลาน อารมณ์เฉิงจวิ้น
ก็ดีขึ้นมาบ้าง
รถม้าคันนีม้ าพร้อมกับสถานการณ์ลา่ สุดจากบริเวณรอบส�ำนักศึกษา
ศาสนาหลวง เป็นข่าวที่เขาสนใจเป็นที่สุด
ประตูถูกผลักเปิดออก เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนั้นก็หยุดลง คาดว่า
เจ้าหน้าที่หยุดเดินและยืนอยู่ภายในลาน
เฉิงจวิ้นหันไปยังลานและเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นก้มหน้าเล็กน้อย
เหมือนไม่มีเจตนาที่จะรายงานออกมา เขาจึงอดขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ได้
ในฐานะขุนนางคนส�ำคัญของราชส�ำนัก เขามีชื่อเสียงที่ย�่ำแย่
อย่างมาก ทว่าความสามารถกลับไม่นอ้ ย เขาปกครองด้วยความเข้มงวด
อย่างที่สุด หากทหารม้าชุดแดงของเขารายงานภารกิจอย่างเกียจคร้าน
เช่นนี้ เขาคงโยนถ้วยชาทิง้ และท�ำให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ ไม่อาจหลีกหนีไปได้
ทว่าที่นี่คือตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง ไม่ใช่อาณาเขตของเขา เขา
อาจดูหยาบกร้านและใจร้อน แต่ความจริงแล้วฉลาดอย่างยิ่ง ย่อมไม่
ต�ำหนิผใู้ ต้บงั คับบัญชาของโจวทงต่อหน้าโจวทง เช่นเดียวกับเมือ่ ครูท่ เี่ ขา
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รูส้ กึ ว่าเจ้าหน้าทีก่ องช�ำระความทีห่ กั นิว้ ก้อยตนเองผูน้ นั้ ได้รบั การลงโทษ
น้อยเกินไปแต่ก็ไม่พูดอะไร ดังนั้นเขาจึงรักษาท่าทีเอาไว้ในตอนนี้
แต่ชวั่ ขณะต่อมา เขาก็พบว่าตนไม่อาจรักษาท่าทีเอาไว้ได้อกี ต่อไป
เพราะเจ้าหน้าที่ในลานเรือนได้เงยหน้าขึ้นมา
เป็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์มาก
เฉิงจวิ้นยืนขึ้นอย่างตื่นตระหนก
โจวทงหันกายไปทางลานเรือน ดวงตาหรี่ลง ความเย็นเยียบ
แล่นปราดไปทั่วร่าง
เฉินฉางเซิง
ผู้ที่มาคือเฉินฉางเซิง
ทั่วทั้งจิงตูก�ำลังค้นหาตัวเขา แต่ค้นหามาทั้งคืนก็ยังไม่มีใครพบ
ร่องรอยของอีกฝ่าย
มือสังหารจากกองช�ำระความควานหาตัวเขาไปทัว่ ทุกที่ แต่อกี ฝ่าย
กลับมาปรากฏตัวที่ที่ท�ำการกองช�ำระความ!
เขาต้องการจะท�ำอะไรกันแน่
โจวทงจ้องมองเด็กหนุม่ อย่างเงียบงัน ไม่กล่าวค�ำขณะวางถ้วยชา
ลงช้าๆ
ชาต้าหงเผาในถ้วยนี้แช่นานเกินไป สีของน�้ำชาจึงเข้มดุจโลหิต
เฉินฉางเซิงมองตอบเงียบๆ มือขวายกขึ้นจับด้ามกระบี่ท่ามกลาง
สายลมฤดูสารท
ในค�ำ่ คืนทีเ่ หมือนจะยาวนานไร้สนิ้ สุดนี้ โจวทงได้คน้ หาตัวเฉินฉางเซิง
อย่างไม่ลดละ หวังจะสังหารเขา
กลับกลายเป็นว่าเฉินฉางเซิงเองก็คน้ หาโจวทงหมายจะสังหารเขา
เช่นเดียวกัน
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