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ค�ำน�ำ

เฉินฉางเซิงท้าลิขิตพลิกโชคชะตาส�าเร็จแล้ว ดูเหมือนว่าในที่สุดเขาก็ 

บรรลุจุดมุ ่งหมายของตัวเองเสียที นับจากนี้เรื่องราวคงเริ่มคลี่คลาย... 

ซะเมื่อไรกัน! เพราะกลับกลายเป็นว่าหลังเหตุการณ์ในสุสานเทียนซูจบลง 

ปัญหาใหญ่อีกมากมายก็ยังสาดซัดใส่เฉินฉางเซิงอย่างไม่หยุดหย่อนราวกับ

ต้องการทดสอบจิตใจคนหนุ่มยอมหักไม่ยอมงอผู้น้ี

กล่าวได้ว่าถึงโชคชะตาเรื่องหนึ่งจะถูกแก้ไข ก็ยังมีโชคชะตาครั้งใหม่มา

ท้าทาย แถมโชคชะตาที่ว่ายังดูจะยากล�าบากกว่าเดิมเสียด้วย แต่เฉินฉางเซิง

ในตอนน้ีก็ไม่ใช่เพียงเด็กหนุ่มนักพรตจากเมืองซีหนิงอีกต่อไป ทว่าเติบโตขึ้น

เป็นถึงว่าที่สังฆราช ผู้สืบทอดโดยชอบธรรมของศาสนาหลวง แล้วอย่างนี ้

การท้าลิขิตพลิกโชคชะตาบทใหม่จะเข้มข้นถึงใจขนาดไหน ไปติดตามกัน 

ได้เลย!

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



หากเห็นภูเขาเขียวและพบว่ามันงดงาม เช่นนั้นก็ไม่เป็นไร
หากเห็นภูเขาเขียวและพบว่าไม่สบายตา เช่นนั้นก็ก�าจัดมันไป

หากถนนตรงหน้าทอดตรงไปอย่างเที่ยงธรรม เช่นนั้นก็ไม่เป็นไร
หากเขาเห็นความไม่ยุติธรรมบนถนน เขาย่อมชักกระบี่ออกมา
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ภาคท่ี 5

สมรภูมิดอกไม้เหลือง
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สามวันต่อมา จิงตูก็กลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อย

วังหลวงได้รบัการป้องกันอย่างแน่นหนาจากทหารองครกัษ์ สหีน้า

เย็นชาหนักแน่นเหมือนเช่นเคย มีเพียงผู้สังเกตให้ถ้วนถ่ีที่สุดเท่านั้น  

จึงจะเห็นความเหนื่อยล้าและร่องรอยความท้อแท้สิ้นหวังบนใบหน้า 

พลทหารเหล่านี้ได้ ภายใต้ค�าสั่งอันเข้มงวด กองก�าลังรักษาประตูเมือง 

ออกลาดตระเวนตามตลาด จับตัวคนร้ายมากมายท่ีหวังจะฉวยโอกาส 

ในสถานการณ์วุ่นวายก่อกบฏ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในเรื่องความสงบ

ปลอดภัย

ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตอีกครั้ง แต่ในยามว่างพวกเขาไม่ได้

ชมชอบการไปโรงน�้าชา พูดคุยเรื่องการเมืองขณะลอบสบถด่าทอ 

จักรพรรดินีปีศาจที่ปกครองบ้านเมืองแบบผิดๆ อีกต่อไป ทว่าเปลี่ยน

เป็นกลับบ้านเร็ว ปิดประตูลงกลอน ประหน่ึงว่าคล่ืนลมภายนอกนั้น 

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับตน ผู้คนในจิงตูเห็นมามากเกินไป ได้ยินมา

มากเกินไป ไม่ต้องพูดถึงเรือ่งการยึดอ�านาจทีส่วนไป่เฉ่า แค่เหตนุองเลือด 

ทีส่�านกัศกึษาศาสนาหลวงเมือ่ย่ีสบิปีก่อน มคีนจ�านวนมากมายเหน็กับ

ตอนท่ี 1

ผ้าข้ีริ้วผืนหน่ึง
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ตาตนเองว่าเป็นภาพท่ีน่าสยดสยองเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการยึดอ�านาจ 

ก่อกบฏ การก�าจัดขุนนางชั่วที่อยู่ฝ่ายจักรพรรดิหรือการเถลิงรัชศกใหม่ 

พวกเขาล้วนเคยประสบมาแล้ว ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอันใดเกี่ยวข้อง

กับพวกเขา และพวกเขาก็จะรอคอยอย่างเงยีบงนัให้วิกฤตการณ์สร่างซา 

ไปเอง

อากาศช่วงหลายวันมานี้นับว่าดีทีเดียว บรรยากาศสดชื่นแจ่มใส

ในฤดสูารท ดวงอาทติย์เจดิจ้าลอยอยู่เหนอืท้องฟ้าสคีราม ใบไม้ร่วงโรย

อย่างอ่อนโยน ราวกับหลายวันก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อย แต่ 

ไม่มีผู้คนเดินถนน และความเงียบในจิงตูก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเงียบสงบ 

ทว่าเป็นความเงียบงันราวความตาย เพราะสุดท้ายแล้วก็มีเหตุการณ ์

มากมายเกิดขึ้นจริงๆ

ในรุ่งอรุณที่จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิสวรรคต นักพรตหนุ่มพร้อมกับ

ซางสิงโจว อดีตเจ้าส�านักศึกษาศาสนาหลวง อ๋องสกุลเฉิน และเหล่า

ขุนนางมากมายเดินทางจากสุสานเทียนซูไปยังวังหลวง จากนั้น 

นกัพรตหนุ่มก็ได้รบัการถวายบงัคมจากเหล่าขนุนางอกีคร้ังในราชส�านัก 

ขึ้นสู่บัลลังก์อย่างเป็นทางการ

ว่ากันว่านักพรตหนุม่ผูน้ี้คือรชัทายาทเจาหมงิตวัจรงิผูห้นรีอดจาก 

วงัหลวงไปเมื่อหลายปีก่อน

สิ่งแรกท่ีจักรพรรดิองค์ใหม่ท�าหลังข้ึนครองบัลลังก์ก็คือออก

ราชโองการ ราชโองการนี้มีตัวอักษรมากมายและซับซ้อนยิ่งนัก แม้แต่

ขุนนางกรมพิธีการยังไม่อาจจดจ�ารายละเอียดได้ทั้งหมด แต่ต่อให้เป็น

คนโง่ท่ีสดุก็ยังเข้าใจถึงเจตนาพ้ืนฐานของประกาศนี ้ทกุส่ิงทีจ่กัรพรรดนีิ 

ศักดิ์สิทธิ์ท�าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นผิด ทุกคนที่นางลงโทษล้วนเป็น

ผู้บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้จึงมีการตกรางวัลและลงทัณฑ์ตามมาเช่นกัน

รางวัลทั้งหลายประทานให้เหล่าขุนนางในราชส�านัก ส่วนขุนนาง
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ที่ภักดีต่อจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิล้วนถูกจ�าคุก ขุนพลเทพต่างได้รับ 

การยกย่อง ส่วนขุนพลเทพที่ภักดีต่อจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิหากไม่ตายก็

บาดเจบ็สาหัส หรอืไม่ก็ต้องแปรพักตร์ ในส่วนบทลงโทษกลบัเรยีบง่ายกว่า  

มีเพียงค�าเดียว 'ประหาร'

ว่ากันว่าลมฝนฤดูสารทนั้นเหมาะแก่การสังหารผู้คน ไม่กี่วันมานี้

ฤดูสารทเย็นฉ�่าสดใส ไม่มีสายลมเงียบเหงาหรือสายฝนโหมกระหน�่า 

ทว่าก็สังหารผู้คนไปมากมายดังเช่นวันนั้น

หลังสังหารคนที่ควรสังหารและสังหารคนท่ีต้องสังหารหมดแล้ว 

สายตาของผู้คนมากมายก็เริ่มจับจ้องไปยังท่ีแห่งหน่ึง ตามเหตุผลแล้ว 

ทุกคนควรมองไปทางวังหลวงหรือไม่ก็ต�าหนักหลีกง ทว่าพวกเขากลับ

อดมองไปยังที่แห่งนั้นด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันไม่ได้

สถานที่ดังกล่าวก็คือส�านักศึกษาศาสนาหลวง

น้อยคนนกัท่ีรูว่้าเช้าวันนัน้เฉนิฉางเซงิได้แบกร่างจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิ 

กลับคืนสู่ส�านักศึกษาศาสนาหลวง นับจากนั้นมาประตูส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงก็ไม่เคยเปิดอีกเลย แม้แต่ผกัผลไม้ทีห่อเฉงิหูเสีย่งอนัตราย

ส่งให้ก็ไม่ถูกรับเข้าไป เพราะประตูส�านักไม่เปิด และเพราะส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวงถูกล้อมเอาไว้

ทหารม้าเกราะด�าสองพันนายปิดล้อมส�านักศึกษาศาสนาหลวง

เอาไว้อย่างแน่นหนา ท้ังสวนไป่เฉ่าและตรอกไป่ฮวาเต็มไปด้วย 

ผู้บ�าเพ็ญเพียร น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสิ่งแรกท่ีจักรพรรดิองค์ใหม่ท�าหลัง 

ข้ึนครองราชย์ไม่ใช่ออกราชโองการ แต่ออกค�าสั่งให้เฝ้าส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง ห้ามไม่ให้คนเข้าออก ใครขัดขืนต้องโทษประหาร

สิง่ท่ีค่อนข้างมนียัลกึซึง้ก็คอืผูค้นทีม่าคุม้กันส�านักศกึษาศาสนาหลวง 

ก็คือเทียนไห่เซิ่งเสวี่ยและเหอจวิ้นอ๋อง

เหอจว้ินอ๋องเป็นน้องชายร่วมมารดาของเซียงอ๋อง ทั้งสองม ี
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ความสัมพันธ์ใกล้ชิด อดีตเขาเคยถึงขนาดสังหารขุนนางที่มาจาก 

วังหลวงเพ่ือระบายความแค้นแทนเซียงอ๋อง เทียนไห่เซิ่งเสว่ียเป็น 

ทายาทที่โดดเด่นท่ีสุดของสกุลเทียนไห่ มีหนี้แค้นเก่ากับส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง แต่เรื่องนั้นก็ดูเหมือนจะคลี่คลายลงแล้ว ท่ีส�าคัญก็คือ 

เหตุใดวังหลวงถึงส่งคนทัง้สองมาดแูลเรือ่งน้ีร่วมกัน จกัรพรรดนิศัีกดิส์ทิธ์ิ 

ก็ตายไปแล้ว เช่นนีค้วามสมัพันธ์ซบัซ้อนระหว่างสกุลเทียนไห่กับสกุลเฉิน 

ยังต้องด�าเนินต่อไปเช่นนั้นหรือ

คนท่ีรูค้วามจรงิต่างปิดปากเงียบ จบัจ้องไปทีส่�านักศกึษาศาสนาหลวง 

ด้วยสายตาทีเ่ป่ียมไปด้วยความรูส้กึซบัซ้อน ด้วยว่าร่างจกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิ 

อยู่ภายในนัน้ คนท่ีไม่รูเ้รือ่งราวก็พูดคยุกันลบัๆ ภายในเคหสถานของตน 

สายตาที่จ้องมองไปยังส�านักศึกษาศาสนาหลวงมีทั้งความเยาะหยัน 

เห็นใจ หรือกระทั่งยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่น

คนืน้ันเมือ่สามวันก่อนยาวนานอย่างย่ิง เริม่จากตอนท่ีเฉนิฉางเซงิ

ออกจากส�านกัศกึษาศาสนาหลวง ไปเล่นงานโจวทงปางตายในลานไห่ถัง 

ที่ตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้ง จากน้ันเขาก็ถูกศาสนาหลวงส่งกลับส�านัก 

ศึกษาศาสนาหลวง แล้วก็ถูกจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิพาตัวข้ึนยอดเขา 

สุสานเทียนซู ในตอนที่ทุกคนเชื่อว่าจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิจะสังหารเขา 

จกัรพรรดินีศกัดิส์ทิธ์ิกลบัปล่อยเขาไปด้วยเหตผุลใดไม่ทราบได้ หลงัจากนัน้ 

เหล่ายอดฝีมือในใต้หล้าก็มารวมตัวกันที่จิงตู และในที่สุดจิตวิญญาณ

ของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิก็กลับคืนสู่มหาสมุทรดวงดาว....เหตุการณ์

สะท้านโลกเกิดขึ้นมากมายในคืนเดียว ดังน้ันเรื่องที่ไม่ส�าคัญเท่าและ

รายละเอียดอื่นๆ จึงถูกลืมเลือนไปเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตามทั่วโลก 

ไม่อาจลืมค�าพูดนั้นของซางสิงโจวได้

เฉินฉางเซิง...ไม่ใช่รัชทายาทเจาหมิง ไม่ใช่บุตรของจักรพรรดินี

ศกัดิส์ทิธ์ิ เป็นเพียงตวัปลอมท่ีมไีว้เพ่ือความปลอดภัยของฝ่าบาทเท่านัน้ 
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เป็นเหย่ือล่อเพ่ือบัน่ทอนก�าลงัของจกัรพรรดนีิศกัดิสิ์ทธ์ิ ตอนนีจ้กัรพรรดนีิ 

ศักดิ์สิทธิ์ก็สวรรคต และฝ่าบาทก็ขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ดังนั้นเขายังมี

ประโยชน์อนัใดอกี เมือ่ไม่มสีถานะรชัทายาทคอยหนุนหลัง แล้วพรสวรรค์ 

ด้านการบ�าเพ็ญเพียรของเฉนิฉางเซงิจะยังมปีระโยชน์อนัใด ไม่ว่าใครก็ต้อง 

ยอมรับว่าตอนที่เขาพยายามสังหารโจวทง เขาได้แสดงความกล้าหาญ

และความสามารถอันยากจะหาได้ ทว่า...หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัยใด  

ก็มั่นใจได้ว่าใต้เท้าโจวทงท่ีมีบทบาทส�าคัญในการก่อกบฏคร้ังนี้จะมี

บทบาทส�าคญัในราชส�านกัใหม่เช่นกัน เมือ่ถึงเวลานัน้เฉนิฉางเซงิจะยัง

มีที่ใดให้ไปได้อีก

เมือ่ผูแ้ขง็แกร่งทัง้หลายนกึถึงทหารม้าเกราะด�าทีล้่อมส�านกัศกึษา

ศาสนาหลวงอยู่ในตอนนี ้พวกเขาก็เชือ่ว่าในเวลาไม่นานจะมคี�าสัง่ใหม่

ทีช่ดัเจนย่ิงข้ึนลงมา และเฉนิฉางเซงิจะเสยีทกุอย่างท่ีเคยมไีป เจ้าส�านกั

ศกึษาศาสนาหลวงหรอื ผูส้บืทอดต�าแหน่งสงัฆราชหรือ ทัง้หมดล้วนเป็น

เพียงแสงดาวท่ีสะท้อนอยู่บนแม่น�า้ลัว่เหอ สดุท้ายแล้วกไ็ม่มส่ิีงใดเป็นจริง

เทียนไห่เซิ่งเสว่ียมองดูประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวงที่ปิดแน่น 

นึกถึงรอยย้ิมเยาะเย้ยบนใบหน้าบิดาตลอดสองคืนท่ีผ่านมา นึกถึง

ใบหน้ายินดีในคราวเคราะห์ของผู้อ่ืนของครอบครัวเทียนไห่หยาเอ๋อร์ 

ใบหน้าขาวซีดของเทียนไห่เซิ่งเสว่ียก็ขึ้นสีแดงผิดปกติขณะที่เขากล่าว 

"โยนเขาทิง้ในทนัทท่ีีเรือ่งราวได้บทสรปุ นีไ่ม่เท่ากับท�ากับเขาเหมอืนเป็น

ผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งหรอกหรือ"

เหอจว้ินอ๋องรู้ว่าเขาพูดถึงเฉินฉางเซิงจึงกล่าวเย้ย "ใครจะไปรู้ว่า

เขาเป็นลูกส�าส่อนจากท่ีใด ก็แค่โชคดีท่านเจ้าส�านักซางเลือกให้เป็น

ตวัแทนของฝ่าบาท ก่อลมฝนมากมายหลงัจากเข้ามาในจงิต ูแต่สดุท้ายแล้ว 

ตัวหมากอย่างไรก็คือตัวหมาก เขายังคิดว่าตนเองสามารถครอบครอง 

สิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ถือครองอีกหรือ"
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ไม่ว่าจะเป็นเหล่าอ๋องสกุลเฉนิหรอืเหล่าผูย่ิ้งใหญ่ท่ีเส่ียงคร้ังใหญ่หลวง 

ในการทรยศจกัรพรรดนีิศักดิส์ทิธ์ิ ก็ควรจะขอบคณุเฉินฉางเซงิอย่างมาก 

หากมใิช่เพราะเฉนิฉางเซงิ จกัรพรรดินศัีกด์ิสทิธ์ิก็คงไม่อ่อนแอลงเพราะ

เปลีย่นโชคชะตาให้กับเขา หาไม่แล้วไม่ว่าแผนของซางสงิโจวกับพวกเขา 

ทกุคนจะสมบรูณ์พร้อมเพียงใด ก็เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะเชญิจกัรพรรดนีิศกัดิส์ทิธ์ิ 

ลงจากบัลลังก์ได้

จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เฉินฉางเซิงก็นับเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีตัดสิน

แผนการของพวกเขา แต่พวกเขาจะไม่จดจ�าเรือ่งน้ี ไม่ว่าโดยตัง้ใจหรอืไม่ 

ก็ตาม

ค�าพูดนี้ของเหอจว้ินอ๋องเป็นตัวแทนของท่าทีที่คนทั้งโลกมีต่อ 

เฉินฉางเซิงในเวลานี้

เทยีนไห่เซิง่เสวีย่รูเ้รือ่งน้ีดี เขาเอ่ยหยัน "หากเขาไม่ใช่ทายาทสกุลเฉนิ 

ของท่าน จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิจะยอมส�านึกผิดหรือ ลูกส�าส่อนหรือ  

ค�าพูดนี้ของท่านอ๋องออกจะน่าขันไปหน่อยกระมัง"

เหอจว้ินอ๋องตกตะลึงกับค�าพูดนี้ สีหน้าเปลี่ยนเป็นไม่น่าดูอย่าง

ตอนท่ี 2

ขันทีผู้หน่ึง
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รวดเร็วเมื่อเขาตระหนักว่ามันอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้

ตอนนั้นเองที่กองทหารม้าแหวกออก ขันทีซึ่งชราอย่างมากผู้หนึ่ง

นั่งเกี้ยวเข้ามา

ครั้นเห็นขันทีชรา เหอจวิ้นอ๋องก็เลิกคิ้วเล็กน้อย หันไปหาเทียนไห่

เซิ่งเสวี่ย กล่าวเยาะเย้ย "เหมือนว่าฝ่าบาทจะไม่คิดเช่นเดียวกับท่าน"

ขันทีชราผู้นี้มาเพื่อประกาศราชโองการ

กระน้ันแม้ว่าผูติ้ดตามประกาศจดุประสงค์การมาอย่างเป็นทางการ 

แล้ว ประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวงก็ยังปิดแน่น อิดเอื้อนที่จะเปิดออก

"ดูเหมือนฝ่าบาทส่งพวกเรามาล้อมส�านักศึกษาศาสนาหลวง แต่

คดิอกีแง่หน่ึง ไม่ใช่ส�านกัศกึษาศาสนาหลวงเป็นฝ่ายไม่ยอมเปิดประตเูอง 

หรอกหรือ" เทียนไห่เซิ่งเสวี่ยยิ้ม ไม่พยายามปกปิดความยินดีของเขา

"หลานชาย อย่าได้ดีใจเร็วเกินไป..." เหอจว้ินอ๋องเย้ย "ว่ากันว่า 

เฉินฉางเซิงเป็นศิษย์ร่วมส�านักกับฝ่าบาท แต่หากเขาล่วงเกินกงกงผู้นี้ 

ข้าเกรงว่ามิตรภาพก็ไม่มีประโยชน์อันใด"

เทยีนไห่เซิง่เสว่ียสหีน้าขรมึลงเลก็น้อยขณะตอบกลบัไป "ท่านอ๋อง 

ข้าไม่เข้าใจค�าพูดของท่าน"

เหอจว้ินอ๋องฉีกย้ิม "หลินกงกงเป็นพ่ีน้องบุญธรรมของเสด็จพ่อ 

อาสาเข้าวังเพ่ือรบัใช้เสด็จพ่อ ด้วยว่าเขามฐีานะสงูส่งและได้รบัความเคารพ 

อย่างมาก แม้แต่ในยามท่ีเสดจ็แม่ครองราชย์และไม่พอใจเขา ก็ท�าได้เพียง 

ให้เขาเกษียณกลับไปพักฟื้นที่เมืองจาง ตอนนี้เจ้าส�านักซางเชิญตัวเขา

กลบัมารบัต�าแหน่งขนัทีใหญ่ดูแลพระราชลญัจกร ข้าอยากเห็นจรงิๆ ว่า

ใครจะกล้าไม่เคารพเขา"

ขันทีชราเอนหลังอยู่บนเก้ียวตลอดเวลา ดวงตาปิดสนิทราวกับ

ก�าลังงีบหลับ ตอนแรกเทียนไห่เซิ่งเสว่ียพบว่าแปลกอยู่บ้าง เพราะ 

ขันทีผู้นี้มาประกาศราชโองการ ด้วยบรรยากาศกดดันรอบส�านักศึกษา 
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ศาสนาหลวงน้ี ขันทีผู้น้ีกล้าท�าตัวเช่นนี้ได้อย่างไร ตอนน้ีเมื่อเขารู้ว่า 

อีกฝ่ายคือหลินกงกงผู้โดดเด่นในอดีตที่ได้กลับมาอีกครั้ง ก็คิดว่านี่คือ 

ท่าทีท่ีหลนิกงกงควรม ีสายตาเขาเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้และนบัถือ 

ผู้เป็นต�านาน อย่างไรก็ตามเขาก็ตระหนักได้ในไม่ช้าว่าเหล่าขันทีนาง

ก�านลัในวังหลวงท่ีล้วนภกัดต่ีอจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิ...รวมถึงหวัหน้าขนัท ี

ที่เขาสนิทสนมมาตั้งแต่ยังเยาว์ล้วนเพ่ิงตายไปเมื่อวานนี้เอง การตาย

ของคนเหล่านั้นพอจะเดาได้ว่าเป็นผลงานของหลินกงกง คิดได้ดังนี้

ใบหน้าเขาก็ขาวซีดอยู่บ้าง

ผ่านไปครู่หนึ่งขันทีชราก็ลืมตาขึ้นช้าๆ เห็นว่าประตูส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงยังปิดอยู่ เขาก็ประกาศอย่างเรียบเฉยว่า "หากไม่เปิด 

ก็ท�าลายเสีย"

ยามท่ีขันทีชราหลับตา เขาดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไป ทว่าเมื่อ

ลืมตาขึ้นกลับดูแข็งกร้าวดุดัน ราวกับหอกคร�่าคร่าถูกน�าออกมาจาก 

ผ้าเก่า ไม่ว่าจะกวาดสายตาหรอืเอ่ยค�าพูดไปทีใ่ดก็ล้วนเฉยีบแหลมทัง้สิน้

เขาเตบิโตขึน้ในวังหลวง ฝึกฝนวิชาลบัอนัลกึล�า้มาแล้วนับไม่ถ้วน 

ดังนั้นหลินกงกงจึงมีระดับการบ�าเพ็ญเพียรสูงมาก อย่างไรก็ตามท่าที

อนัแขง็กร้าวดุจหอกนีม้ไิด้มาจากความแข็งแกร่งของเขา ความเฉยีบคม

ในบรรยากาศน้ันมาจากแววตาและจติใจท่ีตระหนกัรูใ้นสรรพส่ิงของเขา 

ดวงตาฝ้าฟางด้วยความชราคู่น้ันเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเท่ียงธรรม 

ปราศจากความลังเลหรือความไม่มั่นใจ

ซางสงิโจวเชญิหลนิกงกงกลบัมายังวังหลวงและรับพระราชลญัจกร 

อันเป็นตัวแทนของการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ ก้าวขึ้นสู่รัชสมัยใหม่

เขามาจากวังหลวง ในมือมีราชโองการ ค�าพูดเขาเป็นตัวแทน

เจตนารมณ์ของราชส�านักต้าโจว ใครจะกล้าขัดขืนเขาในตอนนี้

แต่หลังจากเขาพูดแล้ว ส�านักศึกษาศาสนาหลวงก็ยังน่ิงเงียบ  
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ไม่มีใครเดินไปท�าลายประตู ไม่มีแม้แต่คนเดียว

ทหารม้าเกราะด�า กองก�าลังรักษาประตูเมือง หรือองครักษ์ที่

ตดิตามหลนิกงกงมาล้วนไม่มใีครเคลือ่นไหว ทกุคนต่างอยู่ในต�าแหน่งเดมิ 

ของตน

ผูค้นมากมายมองไปทางเทียนไห่เซิง่เสว่ียทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ

ยามรุ่งอรุณท่ามกลางสายฝนวสันตฤดูเมื่อสามปีก่อน บุตรผู้น่า 

ภาคภูมิของสกุลเทียนไห่ผู้น้ีกลับมาจากด่านยงเสว่ียและน�าทหารของ

ตระกูลมาท�าลายประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวง

ในวันนั้นจิงตูมีคนบาดเจ็บล้มตายจ�านวนมาก เป็นครั้งแรกที่ 

ส�านักศกึษาศาสนาหลวงแสดงความแขง็แกร่งและอ�านาจบารมอีอกมา 

สดุท้ายได้กุมชยัชนะเหนอืความคาดหมายของคนทัง้หมด แต่ถึงอย่างนัน้ 

ส�านักศกึษาศาสนาหลวงกลบัไม่ได้ซ่อมประตู และปล่อยให้ประตสู�านกั

พังตากลมฝนอยู่เป็นเวลานานจนแทบกลายเป็นทิวทัศน์แห่งใหม่ของ 

จิงตู

ผ่านไปเป็นเวลานานจนกระท่ังเฉินฉางเซิงสอบได้อันดับหนึ่งใน

การสอบใหญ่ สกุลเทียนไห่ถึงได้ส�านึกผิดและสร้างประตูส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงขึ้นใหม่อย่างงดงามที่สุด

ประตใูหม่น้ีคอืหลกัฐานความแข็งแกร่งของส�านกัศกึษาศาสนาหลวง  

ทั้งยังเป็นความอับอายที่ไม่อาจลบล้างของสกุลเทียนไห่

นับจากนั้นมา ทุกคนในจิงตูก็รู้อยู่เรื่องหนึ่ง ประตูส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงไม่อาจท�าลายได้ง่ายนัก หากต้องการจะท�าลาย ต้องมคีนตาย  

หรืออับอายจนตาย

"ข้าอาศัยอยู่บ้านเกิดมานานเกินไป เลยไม่รู ้ว่าจิงตูสองปีมานี้

คึกคักเพียงใด"

หลังจากได้ฟังขันทีผู้ติดตามมากระซิบอธิบาย หลินกงกงก็หันไป
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ทางเทียนไห่เซิ่งเสวี่ยที่อยู่ไกลออกไปและกวักมือเรียก

เทียนไห่เซิ่งเสวี่ยเดินมา

หลินกงกงมองดูเขาเงียบๆ อยู่นาน ในท่ีสุดก็กล่าว "ตอนที่เจ้า 

เพิ่งเกิด ข้ายังอยู่ในจิงตู ตอนนั้นข้าบอกพ่อเจ้าว่าสกุลเทียนไห่ก็ไม่ต่าง

อะไรจากพวกขยะปัญญาอ่อน มแีต่แม่ของเจ้าทีเ่ป็นสตรดีงีาม ข้าหวังว่า 

นางจะเลี้ยงลูกให้ได้ดี ดูเหมือนว่าค�าพูดของข้าจะไม่ผิด"

เทยีนไห่เซิง่เสว่ียรูเ้รือ่งในอดตีนีจ้งึตอบอย่างจริงใจ "กงกงชมเกินไป 

แล้ว"

หลินกงกงไม่พูดเรื่องอดีตอีกและถามว่า "ข้าได้ยินว่าเจ้าเคยถูก

ท�าให้อับอายที่นี่"

เทยีนไห่เซิง่เสวีย่มองไปยังประตสู�านกัศกึษาศาสนาหลวงท่ีปิดแน่น 

และกล่าวตอบ "เป็นผู้เยาว์ท่ีกระท�าการล่วงเกินจึงหาความอับอาย 

ให้ตัวเอง"

หลินกงกงรู ้สึกประหลาดใจกับค�าพูดน้ีไม่น้อย เขากล่าวด้วย

สายตาสุขุม "เช่นนั้นเจ้าไม่คิดจะล้างอายหรือ"

การล้างอายท่ีเคยได้รับนั้นย่อมไม่นับเป็นการกระท�าที่ล่วงเกิน 

อีกแล้ว แต่เป็นการแก้แค้นอย่างเปิดเผย ส่วนวิธีการนั้น เช่น...ท�าลาย 

ประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวงอีกครั้ง

เทียนไห่เซิ่งเสวี่ยใช้ความเงียบแสดงเจตจ�านง

หลินกงกงมองเขาอย่างคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิมแล้วถาม "หรือว่า 

ทุกคนในสกุลเทียนไห่เป็นเหมือนเจ้า ไร้ความหนักแน่น"

เทียนไห่เซิ่งเสวี่ยรู้สึกร่างกายเย็นเยียบเมื่อได้ยินค�าพูดนี้ ต้องรู้ว่า

สถานการณ์ปัจจบุนันัน้ตงึเครยีดและอ่อนไหวมาก เพียงค�าว่า 'ไร้ความ

หนกัแน่น' น้ีก็ท�าให้สกุลเทยีนไห่พบกับปัญหาใหญ่ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม

ความหนักแน่นของเขามเีพียงพอให้ปฏเิสธข้อเสนออนัหวังดขีองหลนิกงกง  
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ถึงตอนนี้แล้ว เหตุใดเขาต้องเสียใจด้วย

"ก่อนหน้านีก้งกงกล่าวว่าแม่ข้าเป็นกุลสตรท่ีีดงีาม ทัง้ยังบอกว่าข้า 

เป็นลูกที่ดี ดังนั้นในมุมมองข้า ข้าต้องแสดงความมีเหตุผลออกมาบ้าง" 

เทยีนไห่เซิง่เสว่ียสดูหายใจลกึ ค�าพูดของเขาเย็นเยียบแหลมคมดจุน�า้แขง็  

"ยิ่งไปกว่านั้น ค�าพูดของกงกงก่อนหน้านี้ไม่เหมาะสมนัก เจ้าส�านักเฉิน 

ได้สร้างความชอบใหญ่หลวงให้แก่เผ่ามนษุย์ อกีทัง้ยังเป็นว่าทีส่งัฆราช  

อย่าว่าแต่ราชโองการม้วนหน่ึงเลย ต่อให้ฝ่าบาทมาด้วยตวัเอง ข้าก็เชือ่ว่า 

พระองค์คงไม่ท�าเกินไป และย่อมไม่มทีางท�าลายประตสู�านกัอย่างแน่นอน"

"อย่างนัน้หรอื" หลนิกงกงพลนัหวัเราะขึน้มา และเมือ่เสยีงหัวเราะ

จางไปในชั่วขณะต่อมา สีหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็นยิ่งกว่าเทียนไห่

เซิ่งเสวี่ย ทั้งยังแข็งกร้าวอย่างที่สุด ก�าหมัดชูขึ้นฟ้ากล่าว "ลูกหลานของ

องค์ไท่จู่ได้กลับคืนสู่อ�านาจ ท่ัวโลกล้วนยินดี ในตอนน้ีส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงกล้าปฏิเสธราชโองการ พฤติการณ์น่าสงสัยอย่างแท้จริง 

หรอืว่าทัง้หมดนีล้้วนหลอกลวง หากไม่กล้าแม้แต่จะท�าลายประตสู�านกั 

แล้วจะอ้างสิทธิ์ปกครองโลกนี้ได้อย่างไร"

ค�าพูดพวกนี้จริงจังอย่างยิ่ง น่าพรั่นพรึงอย่างยิ่ง

ไม่รอให้เทียนไห่เซิ่งเสวี่ยตอบ เหอจวิ้นอ๋องก็ได้สติกลับมา ขบฟัน

ดงึแส้ออกมา ฟาดใส่หลงักองทหารของเขาพร้อมร้องตะโกน "เร็ว ท�าลาย

ประตูส�านัก!"

ด้วยค�าสัง่น้ี พวกกองก�าลงัรกัษาประตเูมอืงและองครกัษ์ท่ีเงยีบงนั 

อยู่ก็เริ่มเคลื่อนไหว เตรียมจะจัดการกับสถานที่

ทหารม้าเกราะด�าหลายร้อยนายเตรียมบุกเข้าไป เกราะหนักบน

ร่างกายทหารและเหล่าม้าศึกส่องประกายเย็นเยียบ แผ่ความรูส้กึคกุคาม 

จนน่าอึดอัด

ไม่ว่าประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวงจะงดงามเพียงใด ไม่ว่าจะ
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ทนทานแค่ไหน ก็ต้องกลายเป็นเศษซากหากเจอกับอาวุธของทหารม้า

เกราะด�า

ในตอนนั้นผู้คนในส�านักศึกษาศาสนาหลวงจะเตรียมรับมือกัน

อย่างไรเล่า
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ประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวงปิดแน่นอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเสียง

เล็ดลอดออกมาให้ได้ยินแม้แต่น้อย แม้แต่ยามที่ทหารม้าเกราะด�า 

ล้อมเอาไว้หรอืขณะท่ีขนัทชีราน�าราชโองการมาก็ไม่มอีะไรเปล่ียนแปลง 

ยังคงนิ่งเงียบ ทุกคนคิดว่าไม่มีใครอยู่หลังประตูส�านักที่หนาหนักนั้น

ทว่าความจรงิแล้วมคีนอยู่ด้านหลงัประตูส�านักศกึษาศาสนาหลวง

อยู่ตลอดเวลา

ด้านหลังประตูส�านักปลูกต้นหวงหยางไว้สองต้น เมื่อฤดูสารท 

มาเยือน ใบไม้บนต้นไม้ท้ังสองก็ลดลงไปอย่างมาก แสงแดดเย็นยะเยือก 

ลอดผ่านกิ่งก้านตกลงสู่ใบหน้าสาวน้อยผู้หนึ่ง

สาวน้อยผู้นั้นหน้าตาหมดจดงดงาม แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็น 

เด็กน้อย นางยังเยาว์วัย ย่ิงอยู่ใต้แสงแดดย่ิงดูมีเสน่ห์ อย่างไรก็ตาม

ความกังวลและความอ่อนล้าในสหีน้าแววตาของนางก็ดชูดัเจนมากขึน้

เช่นกัน

เยี่ยเสี่ยวเหลียน ศิษย์ในของส�านักศึกษาหนานซี

ซูโม่อวี๋ยืนอยู่ข้างกายนาง

ตอนท่ี 3

ส�านักแห่งหน่ึง
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ศิษย์ส�านักศึกษาหนานซีหลายสิบคนยืนอยู่ด้านหลังพวกเขา

กระบี่ของพวกเขาถูกชักออกมานานแล้ว

แสงแดดฤดูสารทอันสดใสส่องต้องใบหน้าพวกเขา แต่ไม่อาจ

ตกลงบนกระบี่ของพวกเขาได้ เพราะกระบี่เหล่านั้นแหลมคมเกินไป 

ประกายกระบี่เจิดจ้าเกินไป

พวกเขายืนเฝ้าอยู่ด้านหลังประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวงตลอด

เวลา

ค่ายกลกระบี่ของส�านักศึกษาหนานซีปกป้องที่แห่งน้ีมาสามวัน

สามคืนแล้ว

ในตอนนี้ศิษย์หญิงของส�านักศึกษาหนานซีเหนื่อยล้าอย่างยิ่ง  

ครั้นได้ยินเสียงแผ่วเบาดังมาจากก�าแพง สีหน้าพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป

ทหารม้าเกราะด�าของต้าโจวไร้ผู้ต่อกรในโลกนี้ หากพวกเขาบุก 

เข้ามาเช่นนี้ ต่อให้เป็นค่ายกลกระบี่ของส�านักศึกษาหนานซีก็ไม่อาจ 

ต้านทานได้

"จะท�าอย่างไรดี" เยี่ยเสี่ยวเหลียนหันไปหาซูโม่อวี๋ ใบหน้างดงาม

เต็มไปด้วยความกังวล

ซโูม่อว๋ีหนัหน้าไปทางหอต�ารา นกึถึงสหายผู้ไม่พูดจาอะไรนบัตัง้แต่ 

กลับมาจากสุสานเทียนซู ทั้งยังไม่ตัดสินใจอันใด

"นั่นคือหลินกงกง! พวกเจ้าทั้งหมดยังคิดอะไรอีก! เหตุใดถึงไม่รีบ

เปิดประตูส�านักแล้วรับราชโองการ" ศิษย์คนหน่ึงของส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวงมองไปทางผู้คนตรงหน้าประตูส�านัก ใบหน้าเต็มไปด้วย

ความหวาดกลัวยามที่ร้องตะโกน "อย่าบอกว่าพวกเจ้าเตรียมจะขัด

ราชโองการ! ข้าไม่มีทางร่วมตายไปกับพวกเจ้าแน่!"

ได้ยินค�าพูดของคนผู้นี้ กลุ่มอาจารย์กับศิษย์ก็เริ่มร้อนรนขึ้นมา 

เสียงโต้เถียงกันดังขึ้น บางคนถึงขนาดทะเลาะกันรุนแรง
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ซูโม่อวี๋มองไปทางศิษย์ผู้นั้น จ�าได้ว่าเขาคือบุตรของพ่อค้ามั่งคั่ง

บนถนนเหอหนาน เขาจดจ�าชื่อศิษย์ผู้นั้นไว้ในใจเงียบๆ

เย่ียเสีย่วเหลยีนมองไปทศิทางเดยีวกับเขาและคิดว่าเขาก�าลงัลงัเล  

นางหนัไปทางศษิย์และอาจารย์เหล่านัน้แล้วตะโกน "ธิดาเทพมคี�าสัง่ให้

ศิษย์ส�านักศึกษาหนานซีดูแลความปลอดภัยของเจ้าส�านักเฉิน! หาก

ขลาดเขลาหวาดกลวัก็ออกไปทางประตหูลงั หากพูดจาพร�า่เพ้อไร้สาระ 

อย่าโทษว่ากระบี่ส�านักเราไร้เมตตา!"

บุตรพ่อค้าจากถนนเหอหนานหน้าเปลี่ยนสีทันทีท่ีได้ยินค�าขู่ เขา

โกรธมากแต่ก็ไม่กล้ากล่าวอะไรอีก ก่อนเดินออกไปจากฝูงชน

ไม่นานนักศษิย์และอาจารย์สบิกว่าคนก็เดนิออกจากฝูงชน ท้ังหมด 

ล้วนเดินไปทางประตูหลัง

เมื่อเห็นภาพนี้ พวกที่ยังอยู่ก็อดตะโกนด่าไม่ได้ ย่ิงหลังจากเห็น

สายตาของเหล่าศษิย์หญิงจากส�านกัศึกษาหนานซ ีพวกเขาก็รูส้กึอบัอาย

มากขึ้นและตะโกนด่าเสียงดังกว่าเดิม

ซูโม่อวี๋ไม่กล่าวค�า เพียงจดจ�าชื่อของพวกคนท่ีเดินจากไปเอาไว้

ในใจ

ในตอนนี้เย่ียเสี่ยวเหลียนตระหนักว่าการนิ่งเงียบของเขาไม่ได้

หมายความว่าเขาลังเล นางรู้สึกสงสัยจึงถามออกไป "ท่านคิดอะไรอยู่"

ซโูม่อว๋ีตอบอย่างใจเย็น "ข้าก�าลงัคดิว่าหากส�านักศกึษาศาสนาหลวง 

ด�ารงอยู่ต่อไปได้ จะใช้วิธีใดเอาคืนคนพวกนี้ดี"

เย่ียเสี่ยวเหลียนตกใจเล็กน้อยพลางคิดในใจว่าซูโม่อว๋ีจากส�านัก

หลีกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีมารยาทเปลี่ยนนิสัยไปตั้งแต่เมื่อใดกัน

นางไม่ได้พูดออกมา แต่ซโูม่อว๋ีรูว่้านางก�าลงัคดิอะไร เขาทอดสายตา 

มองส�านกัศกึษาศาสนาหลวงท่ามกลางฤดูสารทอนังดงาม ใบหน้าแสดง

อาการหวนค�านึง "ที่แห่งนี้ช่างน่าสนใจ ทุกคนที่อยู่ที่นี่มานานพอย่อม
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ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง"

ถ้าส�านักศึกษาศาสนาหลวงที่น่าสนใจนี้ด�ารงต่อไปได้ก็คงจะ 

ยอดเยี่ยมยิ่งนัก แต่ค�าว่า 'ถ้า' นั้นเป็นค�าที่ไม่อาจเชื่อถือได้มากที่สุด

มิเช่นนั้นเหตุใดเขาถึงได้รู้สึกโศกเศร้าและถวิลหาขึ้นมาแล้ว

ตรอกไป่ฮวาถูกจดัการเรยีบร้อยแล้ว สิง่ก่อสร้างฝ่ังตรงข้ามพังราบ

เป็นหน้ากลอง เหลือไว้เพียงแค่โรงน�้าชาหลังหนึ่ง

ท่ามกลางฝุ่นที่ลอยคลุ้ง โรงน�้าชาท่ีเคยรับชมการประลองหลาย

สิบครั้งแห่งนี้ดูโดดเดี่ยวอย่างย่ิง ในอีกแง่หนึ่งก็บ่งบอกได้ว่าทหารม้า

เกราะด�าจ�านวนหลายร้อยนายน่าหวาดหวั่นเพียงใด

ประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวงยังคงปิดแน่น

"กล้าหาญถึงเพียงน้ี สมแล้วท่ีเป็นส�านักศึกษาศาสนาหลวงท่ี 

เจ้าส�านักซางสร้างขึ้น สมแล้วที่เป็นศิษย์น้องของฝ่าบาท"

หลินกงกงพลันหัวร่อ รอยยิ้มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึก

สุ้มเสียงชายชราไม่ชัดเจนอยู่บ้าง แผ่วเบาอยู่บ้าง นอกเหนือจาก

เหล่าผู้ติดตามอายุน้อยที่อยู่ใกล้ๆ แล้วก็ไม่มีใครอื่นได้ยินอีก

อย่างไรก็ตามประโยคต่อมาทุกคนในบริเวณนั้นล้วนได้ยิน

หลนิกงกงมองไปทีป่ระตูส�านกัศกึษาศาสนาหลวงท่ีปิดแน่น รอยย้ิม 

จางหายไปเมื่อเขาเอ่ยเนิบช้า "เจ้าส�านักเฉินตัวคนเดียว แต่ศิษย์และ 

อาจารย์ของส�านักศึกษาศาสนาหลวง...มีครอบครัว"

เมื่อประโยคนี้จบลง ในที่สุดก็มีเสียงดังมาจากส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง ความวุ่นวายเกิดขึ้นบนถนน

สายตาจ�านวนนับไม่ถ้วนมองไปท่ีขันทชีราผูถื้อตราพระราชลญัจกร

ใบหน้าของเทียนไห่เซิ่งเสวี่ยซีดขาวยิ่งกว่าเดิม

เขาไม่คาดคิดเลยว่าหลนิกงกงจะผดิจากชือ่เสยีงอนัซือ่สตัย์มัน่คง
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อย่างสิ้นเชิง ใช้วิธีที่ไม่เกรงใจจนถึงขั้นชั่วร้ายออกมา!

พวกเขาไม่รู้ว่าได้ยินผิดไปหรือไม่

เสยีงน้ันฟังเหมอืนดงัมาจากในส่วนลกึของส�านกัศกึษาศาสนาหลวง

จากนั้นประตูหน้าของส�านักศึกษาศาสนาหลวงท่ีปิดอยู่เป็นเวลา

สามวันสามคืนก็เปิดออกช้าๆ ในที่สุด

จติกระบีเ่ย็นเยียบน่ากลวัโถมเข้าใส่คนภายนอก อาจารย์และศิษย์

ของส�านักศึกษาศาสนาหลวงสองร้อยกว่าคนพุ่งออกมา

พวกเขาไม่อาจสู้ได้อย่างแน่นอน แต่พวกเขาก็ยังรักษาค่ายกล 

เอาไว้อย่างแน่นหนาขณะรอคอย

คร้ันเห็นภาพนี้ ทั้งเหอจวิ้นอ๋องและกองทหารม้าเกราะด�าต่างมี

สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย

หลินกงกงเยือกเย็นอย่างย่ิง เขาถึงขนาดมีสีหน้าค่อนข้างพอใจ 

กับภาพที่เห็น

ซูโม่อว๋ีไม่ได้นอนมาสามวันจึงเหนื่อยล้า ทว่าดวงตากับน�้าเสียง 

ยังคงแจ่มใส

เขายืนอยู่บนบันไดหิน มองไปทางหลินกงกงและกล่าว "ประกาศ

ราชโองการใช้แค่คนเดียวก็พอ"

ราชโองการมาถึง แต่ส�านักศกึษาศาสนาหลวงไม่เปิดประตู ไม่จดัวาง 

โต๊ะบูชา ไม่หมอบกราบกับพ้ืน แต่กลับบอกว่าให้หลินกงกงเข้าไปได ้

คนเดียว ท่าทีเยี่ยงนี้นับว่าไม่ให้ความเคารพอย่างยิ่ง

หลนิกงกงไม่โกรธ เขาย้ิม "หากข้าจ�าต้องสงัหารเขา แค่ราชโองการ

ม้วนเดียวกับตัวข้าก็พอแล้ว"

กล่าวแล้วเขาก็เดินเข้าสูส่�านกัศึกษาศาสนาหลวง เดนิผ่านซโูม่อวี ๋

และตบไหล่เบาๆ

สีหน้าเยี่ยเสี่ยวเหลียนเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบในทันที มือที่กุมกระบี่
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แน่นขึ้นเล็กน้อย

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ซูโม่อวี๋ไม่ได้กระอักเลือดล้มลงนอนตายกับพื้น

หลินกงกงเพียงอยากแสดงความชื่นชมซูโม่อวี๋เท่านั้น

ในเหตุการณ์ใหญ่ครั้งน้ี อู๋ฉยงปี้กับเปี๋ยย่ังหงเป็นสองผู้แข็งแกร่ง

ขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลงานโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะคนหลัง

ซโูม่อว๋ีเป็นหลานชายเป๋ียย่ังหง แต่หลงัจากเหตกุารณ์นัน้เขาก็ยังคง 

อยู่ในส�านักศึกษาศาสนาหลวงและไม่เคยจากไป ในสายตาคนท่ัวไป  

นี่เป็นเรื่องโง่เขลา แต่ส�าหรับหลินกงกงที่ท�าเรื่องโง่เขลาเช่นนี้มาทั้งชีวิต 

นี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง

ประตหูอต�าราถูกเปิดออก แสงแดดตกลงบนพ้ืนกระดานสีด�าแวววาว  

มันเงาจนสามารถสะท้อนภาพได้

เฉนิฉางเซงิน่ังอยู่รมิหน้าต่าง ไม่ได้มองออกไปนอกหน้าต่างดทิูวทัศน์ 

ฤดูสารท เขาก้มหน้า ราวกับก�าลังคิดอะไรบางอย่าง

หลินกงกงมองเขาอย่างเงียบงัน มองอยู่เป็นเวลานาน

เฉินฉางเซิงไม่ได้เคลื่อนไหว ไม่ได้กล่าวอะไร ยังคงก้มหน้าอยู ่

เช่นนั้น

หลินกงกงพลันเข้าใจว่าเขาก�าลังมองดูเงาสะท้อนของตนเองบน

พื้นกระดาน

เฉินฉางเซิงก�าลังมองดูตัวเอง
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แสงกระจ่างใสของฤดูสารทสาดส่องทั้งในและนอกหอต�ารา  

เงียบสงบเป็นอย่างยิ่ง

ทันใดนั้นเสียงหน่ึงก็ดังขึ้น เสียงนี้ชราอย่างมาก สงบและไม่

กระวนกระวาย เป็นเสียงที่นุ่มนวล ผ่อนคลาย ไม่คุกคามแต่อย่างใด  

เป็นเสียงที่ชวนให้เชื่อใจ

หลนิกงกงกล่าว "ข้ารูว่้าเจ้าก�าลงัคดิอะไร เจ้าคดิว่าฝ่าบาทถูกพวกเรา 

เหล่าขนุนางชัว่บบีบงัคบั สามวันก่อนถึงมรีาชโองการเช่นน้ัน ทัง้ยังสัง่ให้ 

คนมาล้อมส�านกัศกึษาศาสนาหลวง ห้ามคนทีอ่ยู่ด้านในออกมา แต่เจ้า 

ผิดแล้ว นี่เป็นราชโองการที่ฝ่าบาททรงร่างด้วยพระองค์เอง ด้วย...

ประสงค์จะปกป้องเจ้า"

ในยามที่เขากล่าว สายตาไม่ละออกจากผู้เยาว์ท่ีริมหน้าต่าง 

แม้แต่น้อย ราวกับว่าเขาพยายามมองเด็กหนุ่มผู้น้ีให้ออก แต่อีกฝ่าย

กลับไม่มีปฏิกิริยาใด ไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็ยังคงก้มหน้าก้มตาต่อไป 

อย่างเงียบงัน เหตุใดจึงไม่มีการตอบสนองเลย จะเป็นความตื้นตัน  

ความไม่เชื่อ ความหยามหยัน ความโกรธเคือง หรืออารมณ์อื่นใดก็ได้ 

ตอนท่ี 4

ราชโองการม้วนหน่ึง
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หลังจากได้ยินค�าพูดเหล่าน้ัน อารมณ์ของเด็กหนุ่มควรจะมีความ

เปลี่ยนแปลงบ้างมิใช่หรือ

หอต�ารายังคงเงยีบสงดั บางทีอาจเป็นเพราะหลินกงกงไม่พูดอะไร 

ไม่ได้อ่านราชโองการ แต่ปล่อยให้ความเงียบนี้ด�ารงต่อไป 

เวลาผ่านไป ในที่สุดผู้เยาว์คนนั้นก็เงยหน้าขึ้น ทอดสายตามอง

นอกหน้าต่าง มองดูทิวทัศน์ฤดูสารทอันเย็นสดชื่น

การต่อสู้บนสุสานเทียนซูผ่านไปสามวันแล้ว แต่ใบหน้าของเขา 

ยังคงซีดขาว เห็นได้ชัดว่าผ่ายผอมลงมาก อย่างไรก็ตามสีหน้าเขา 

ยังคงสงบอย่างยิ่ง

ไม่มคีวามโศกเศร้าหรอืโกรธขึง้บนใบหน้า ไม่มคีวามสิน้หวงัขุน่ข้อง  

มีเพียงความสงบ

เพราะก�าลงัครุน่คดิบางอย่าง เค้าโครงหน้าอนัอ่อนเยาว์ของเขาจงึ

เคร่งขรมึจรงิจงั เขาไม่ใช่เด็กหนุม่หวัเก่าเช่นท่ีคนท่ัวไปประเมนิอกีต่อไป 

แต่เติบใหญ่แล้วจริงๆ

ในคนืเดยีวเขาประสบเรือ่งราวมากมาย ก้าวข้ามความตาย เห็นภาพ 

อันสง่างามและน่าเกลียดนับไม่ถ้วน เป็นใครก็ต้องเติบโตขึ้นหากผ่าน

เรื่องเช่นนี้ จริงหรือไม่

เมือ่เขาคดิถึงเรือ่งเหล่านี ้สายตาหลนิกงกงท่ีมองไปทางผูเ้ยาว์คนนี ้

ก็มีประกายเวทนาที่คาดไม่ถึงปรากฏขึ้น

ราชโองการสีเหลืองสดถูกน�าออกมาจากแขนเส้ือของเขาแล้ว  

เขาไม่ได้เปิดออก แต่ก�าไว้แน่นดุจก�าหอกเล่มหนึ่ง

"เจ้ารู้ว่าเหตใุดข้าจงึมายังส�านักศกึษาศาสนาหลวงในวันนี"้ หลงัจาก 

เงียบไปนานหลนิกงกงก็กล่าวต่อ "ข้ามาเพ่ือน�าร่างจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิไป"

หอต�ารายังคงเงยีบเชยีบ ลมฤดสูารทพัดพลิว้ผ่านหน้าต่าง ท่องไป

ตามชั้นวางหนังสือและแผ่นกระดานอย่างเสรี
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"จากนั้นเล่า" เฉินฉางเซิงถาม

สามวนัสามคนืมานี ้เขาไมก่นิไมด่ืม่ ไมเ่ปิดปากสกัครัง้ จนกระทัง่

ตอนนี้

เขาพูดแช่มช้าอย่างมาก น�้าเสียงแหบพร่าอย่างยิ่ง เฉกเช่นทราย

ที่ถูกแผดเผาใต้ดวงตะวันฤดูสารทนานสามวัน

"ในที่สุดเจ้าก็พูดแล้ว" หลินกงกงมองเขา น�้าเสียงเจือความรู้สึก

ปลงอนิจจัง

เฉินฉางเซิงส่ายหน้า "ข้าพูดแล้วก่อนหน้านี้ หากข้าไม่พูด มีหรือ

ท่านจะเข้ามาได้"

ยามกล่าวค�าเขาก็ยังคงมองไปนอกหน้าต่าง เพ่งพิศสนามหญ้าที่

เริม่เหลอืง ดนู�า้เย็นในทะเลสาบ มองดูต้นไทรใหญ่รมิทะเลสาบ น�า้เสยีง

สงบอย่างมากประหน่ึงไร้ซึ่งอารมณ์อันใด สีหน้าเคร่งเครียดอย่างมาก

แต่ไม่มคีวามเหยียดหยามเลยแม้แต่น้อย เพราะเขาเพียงแต่ให้ค�าอธิบาย 

ตามความเป็นจริงอย่างใจเย็นเท่านั้น

อย่างไรก็ตามหลินกงกงรู้สึกคับข้องอย่างย่ิงเพราะท่าทีเช่นนั้น 

และรู้สึกราวกับแน่นหน้าอกขึ้นมา

นี่คือข้อเท็จจริง แม้จะไร้ความหมายก็ยังเป็นข้อเท็จจริงท่ีว่าเขา

เป็นคนให้ซูโม่อวี๋เปิดประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวง

นี่ไม่เก่ียวข้องกับหลินกงกง ไม่เก่ียวข้องกับราชโองการเท่าใดนัก 

เขาแค่อยากจะพูดอะไรบางอย่างเท่านั้น

ดงัเช่นทีผู่เ้ยาว์ผูห้น่ึงเคยกล่าวไว้ท่ีโรงเต๊ียมสวนหล่ีจือ่เมือ่สามปีก่อน  

เฉินฉางเซิงกับสวีโหย่วหรงเป็นคนที่ท�าให้คนอื่นพูดอะไรไม่ออก

หอต�าราเงียบงันอีกครั้ง จนกระทั่งหลินกงกงพูดขึ้นอีก

"ใช่แล้ว แต่เจ้าก็ยังพูดอยู่ด ีเช่นเดยีวกับทีไ่ม่ใช่ทกุคนในส�านักศกึษา 

ศาสนาหลวงจะยินดีตายไปพร้อมกับส�านัก"



Mao Ni 37

"ส�านักศกึษาศาสนาหลวงหาใช่ส�านกัไจซงิ กฎของส�านักก็ไม่เข้มงวด  

ไม่มีธรรมเนียมอันใด นี่คือสถานท่ีเอาไว้ศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น มีสิทธ์ิ

อะไรไปเรียกร้องให้พวกเขาท�าเรื่องเช่นนั้นกัน"

เฉินฉางเซิงไม่มีจิตคิดร้ายกับเหล่าอาจารย์และศิษย์ท่ีออกจาก

ส�านักไป ไม่รู้สึกว่าต้องให้ค�าอธิบายอันใดกับขันทีชราผู้นี้

"จากนัน้เล่า" เขาถาม สายตาทอดชมทิวทศัน์ฤดสูารทนอกหน้าต่าง

นี่เป็นการกล่าวซ�้า เป็นการย�้าเตือน ที่ส�าคัญคือเป็นค�าถามที่เขา

ต้องการค�าตอบ

"หลงัจากเรารบัร่างจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิไปแล้ว ย่อมต้องท�าพิธีศพ

อย่างย่ิงใหญ่เป็นธรรมดา ไม่ส.ิ..ต้องเป็นพระราชพิธี" หลนิกงกงอธิบาย

อย่างเรียบเฉย "แม้ในสายตาข้า จักรพรรดินีปีศาจควรถูกบดกระดูก 

จนเป็นเถ้าแล้วโปรยท้ิงลงคนู�า้โสโครก แต่นางก็ยังเป็นชายาเอกในจกัรพรรด ิ

องค์ก่อน เป็นมารดาผู้ให้ก�าเนิดฝ่าบาท ด้วยศักดิ์ฐานะน้ีของนาง เจ้า 

ไม่ต้องเป็นกังวลถึงปัญหานี้"

เฉนิฉางเซงิมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างสงบนิง่ยามท่ีให้ค�าตอบ 

"ข้าฝังนางไปแล้ว"

หอต�าราเปลี่ยนเป็นเงียบงันอีกครั้งหน่ึง ไม่มีใครพูดอะไรเป็น 

เวลานาน

ในเมื่อนางถูกฝังไปแล้ว นางย่อมต้องมีหลุมศพ หากมีหลุมศพ 

ก็ย่อมไม่อาจขุดขึ้นมาได้อีก ต่อให้มีราชโองการก็ไร้ความหมาย

เพราะนี่คือศีลธรรมจรรยา เป็นการเคารพต่อผู้จากไป

"แม้แต่สสุานในสวนโจวยังเปิดได้ ก็ไม่มสีสุานใดในโลกทีเ่ปิดไม่ได้"  

หลินกงกงหรี่ตาลงเล็กน้อยขณะมองไปยังเฉินฉางเซิง "บางทีเจ้าอาจ

บอกข้าได้ว่าสุสานของนางอยู่ที่ใด"

นางถูกฝังอยู่ในส่วนลึกของสวนไป่เฉ่า
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เฉินฉางเซิงคิดอยู่ในใจอย่างเงียบงัน ไม่ตอบค�าถามนี้

ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เขาพบจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิหลายคร้ัง  

ล้วนแล้วแต่อยู่ในสวนไป่เฉ่าทั้งสิ้น

เขาไม่เคยถามจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ว่าเหตุใดนางจึงชอบนั่งดื่มชา

ในสวนไป่เฉ่า หรือว่าโต๊ะหิน กาน�้าชาโลหะ กับชาด�าชาขาวเหล่านั้น 

มีความหมายอันใดกับนาง

แต่ในสวนไป่เฉ่า นางลบูใบหน้าเขา มองตาเขา เขาเห็นความหวน

ค�านงึสะท้อนในดวงตานาง และรูว่้าท่ีนัน่เป็นทีท่ีน่างชืน่ชอบทีสุ่ด เพราะ

มันเป็นสถานที่ซึ่งนางเคยมีช่วงเวลาอันงดงามที่สุด

ดังนั้นเขาจึงฝังนางไว้ในสวนไป่เฉ่า

"เจ้าส�านักเฉินจะขัดราชโองการอย่างนั้นหรือ"

หลินกงกงหรี่ตาลงมากกว่าเดิม เผยความเฉียบแหลมออกมา  

น�้าเสียงแข็งกร้าวผิดปกติ

นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ขาเรยีกเฉนิฉางเซงิว่าเจ้าส�านกั กล่าวอย่างเคร่งเครยีด 

จริงจัง สีหน้าเครียดขรึมอย่างยิ่ง

เฉินฉางเซิงมองออกไปนอกหน้าต่าง ชมทิวทัศน์ฤดูสารทอย่าง

เงียบงัน

ในตอนน้ันเองที่เขาตระหนักว่าฤดูสารทที่ขาดสายฝนน้ันไม่ค่อย 

มีความหมายเท่าใดนัก

ไร้หยดน�้าฝนบนใบไม้เหลืองใบไม้แดง ฝุน่ลอยขึ้นนอกก�าแพง

ส�านักและกระจายไปในไอแดด ไม่สดใสน่ามองอีกต่อไป ให้ความรู้สึก

ขุ่นหมอง ชวนให้ไม่สบายใจ

เขาไม่พอใจฤดูสารทเช่นนี้

"ท้ังจูลั่วและกวนซิงเค่อได้สลายเป็นฝุ่นผงและแสงหลังเสียชีวิต 

กลับคืนสู่มหาสมุทรดวงดาว ไม่เหลือร่องรอยในโลกมนุษย์แม้แต่น้อย 
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การบ�าเพ็ญเพียรของจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิสูงกว่าลมฝนแปดทิศทั้งสอง

มากนกั หากนางต้องการ นางย่อมเปลีย่นร่างให้กลายเป็นฝุน่ดาวในยามท่ี 

นางดับสูญ แต่นางไม่ได้ท�า เจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด"

หลินกงกงเข้าสู ่หอต�าราและยืนบนแผ่นกระดานสีด�าแวววาว 

แผ่นนั้น

ธรณีประตูอยู่ด้านหลังเขาพอดี

เขามองไปยังเฉินฉางเซิง "เพราะจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิรู้ว่าเจ้า 

ให้ความส�าคัญกับความรู้สึก รู้ว่าเจ้าต้องน�าร่างนางไป จึงทิ้งปัญหาไว้

มากมายเช่นนี้"

ค�าพูดของเขาหนักหนาสาหัสอยู่บ้าง สีหน้าก็เคร่งขรึมจริงจัง 

อย่างมาก

เฉนิฉางเซงิเข้าใจความหมายของเขา รูว่้ามคีนมากมายทีค่ดิอย่างนี้ 

เช่นกัน แต่เขาไม่เชื่อเช่นนั้น

เหตใุดคนเช่นจกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิ ก่อนกลบัคนืสูม่หาสมทุรดวงดาว  

ต้องมาสนใจเรื่องเล็กน้อยหลังจากตายแล้วด้วย

แต่น่าเสียดายที่คงไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้

"เจ้ามีความชอบในการตายของจักรพรรดินีปีศาจบนยอดเขา 

สุสานเทียนซู และยังเป็นศิษย์น้องของฝ่าบาทอีกด้วย" เสียงหลินกงกง

แข็งกระด้างข้ึนเรือ่ยๆ "แต่ทุกคนเหน็นางช่วยเจ้าบนยอดเขาสสุานเทียนซู 

และยังเห็นเจ้าแบกนางไปเช่นกัน"

เฉินฉางเซิงยังคงมองออกไปนอกหน้าต่าง ไม่ตอบค�าพูดเหล่านี้

หลินกงกงกล่าวต่อ "ในสายตาผู้อื่น เจ้าหามีค่าไม่ จะดูหมิ่นเจ้า

หรอืสงัหารเจ้าล้วนเป็นเรือ่งง่ายดาย แม้แต่เจ้าส�านกัซางก็เชือ่ว่ามเีจ้าอยู่ 

ก็ไม่มีประโยชน์อันใดอีก แต่...ข้าไม่คิดเช่นน้ัน ด้วยเหตุนี้ข้าจึงมายัง 

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงเพ่ือประกาศราชโองการน้ี เพราะข้าอยาก 
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ให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่ง"

เฉนิฉางเซงิกะพรบิตาราวกับปรารถนาจะบดขย้ีฤดสูารทนอกหน้าต่าง 

ให้แหลกสลาย
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"โอกาสอะไร"

"โอกาสให้เจ้าเลกิขดัขนือย่างไร้ความหมาย เพ่ือไม่ให้คนอืน่มเีหตผุล 

มาสังหารเจ้า เช่นน้ันแล้วเจ้าก็สามารถอยู่ในส�านักศึกษาศาสนาหลวง

ต่อไปได้ อยู่ในจิงตูต่อไปได้ ช่วยงานฝ่าบาท"

"ข้าไม่เข้าใจ"

"จกัรพรรดินปีีศาจพูดถูกในคืนนัน้ อ๋องเหล่าน้ันไม่อาจล้อเล่นด้วยได้  

และสกุลเทยีนไห่ก็คงไม่ยอมท�าตวัดตีลอดไป ฝ่าบาทจะนัง่บลัลงัก์อย่าง

มั่นคงได้หรือไม่นั้นยังเป็นปัญหา"

"หรือว่าท่านไม่เชื่อในตัวอาจารย์"

"ความภักดีของเจ้าส�านักซางไม่จ�าเป็นต้องมีหลักฐาน แต่ข้า 

ไม่รังเกียจหากฝ่าบาทจะมีผู้ช่วยเพิ่มอีกสักคน"

เฉินฉางเซิงพอจะเข้าใจเจตนาของหลินกงกงอยู่บ้าง

บางทีนี่อาจเป็นโอกาสของเขากับส�านักศึกษาศาสนาหลวงอย่าง

แท้จริง แต่เขาไม่พูดอะไรออกมา

หลินกงกงแนะน�า "รับราชโองการไป ส่งมอบร่างเทียนไห่มา 

ตอนท่ี 5

สหายผู้หน่ึง



42 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 13

ประกาศจุดยืนให้ใต้หล้าได้รู้ และอยู่ข้างฝ่าบาทต่อไป"

หลงัจากเงยีบไปนาน เฉนิฉางเซงิก็ถามขึน้ "เหตใุดข้าต้องท�าเช่นนัน้"

หลินกงกงตอบ "เพราะฝ่าบาทต้องการให้เจ้าช่วย"

หลงัจากเงียบไปนาน เฉนิฉางเซงิก็ถามขึน้อกี "เหตุใดข้าต้องช่วยเขา"

สหีน้าหลนิกงกงเยน็เยียบขึน้มา "มแีต่ทางนีเ้ท่านัน้ เจ้าจงึจะรักษา

ความสมัพันธ์ระหว่างศิษย์ร่วมส�านกั และคุณธรรมระหว่างเจ้าชวิีตและ

ขุนนางได้"

"ความสมัพันธ์ระหว่างศิษย์ร่วมส�านัก...ย่อมมอียู่แน่นอน" เฉนิฉางเซงิ 

ยืนข้ึน วางมอืขวาไว้บนขอบหน้าต่าง มองดูทวิทัศน์ของฤดสูารททีค่่อยๆ 

แห้งเหี่ยวและหม่นมัวขึ้นทีละน้อย ก่อนท่ีเขาจะถามข้ึนอย่างเนิบช้า  

"แต่คุณธรรมระหว่างเจ้าชีวิตและขุนนางคืออะไรกัน"

หลินกงกงกล่าวเสียงห้าว "เมื่อเป็นคนของต้าโจว เจ้ากล้าบอกว่า

ไม่คิดอยากเป็นขุนนางหรือ"

"ต่อให้ข้าต้องการเป็นขนุนาง แต่ศษิย์พ่ีเคยคดิอยากเป็นจกัรพรรดิ

ตัง้แต่เมือ่ใดกัน" เขาส่ายหน้าพลางกล่าวต่อ "ศษิย์พ่ีรูวิ้ธีดแูลรกัษาผูค้น 

แต่เขาจะไปรู้วิธีดูแลรักษาบ้านเมืองได้อย่างไรกัน"

หลนิกงกงเข้าใจความหมายบางอย่างแล้ว น�า้เสยีงก็เย็นเยียบย่ิงขึน้  

"จักรพรรดินีปีศาจมิใช่มารดาเจ้า เจ้าก็แค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น

ทางท่ีดเีจ้าควรรบีต่ืนได้แล้ว อย่าเชือ่ว่าเพราะนางช่วยเจ้าไว้บนยอดเขา

สุสานเทียนซหูรอืมคีวามรกัต่อเจ้าล�า้ลกึจนเจ้าต้องปกป้องสสุานของนาง

ด้วยใจกตัญญู"

เฉินฉางเซิงตอบ "บนกระดานหมาก หมากแบ่งเป็นสีแดงสีด�า  

หากข้าเป็นตวัหมากของจกัรพรรดินศัีกด์ิสทิธ์ิ แล้วจะยังเป็นหมากฝ่ังท่าน 

ด้วยได้อย่างไร"

ทัว่โลกรูว่้าเขาเป็นตัวหมาก เป็นผลไม้ทีผู่ต่้อต้านเทยีนไห่ได้ใช้เวลา 
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หลายปีฟูมฟักมาอย่างยากล�าบาก

แม้ว่าจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์จะไม่ได้สังหารหรือกินเขา ผลไม้นี้ก็ยัง

ส่งพิษเข้าสู่กายนางได้ส�าเร็จ

นีค่งเป็นสิง่ทีเ่รยีกว่าโชคชะตาหรอืกฎสวรรค์ ลึกลับยากเข้าใจและ

ไม่อาจเอาชนะได้

ในเมือ่เขาเป็นหมากของอาจารย์ เขาย่อมไม่ใช่หมากของจกัรพรรดนีิ 

ศักดิ์สิทธิ์ เช่นนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องสงสัยอันใดอีกแล้ว

นี่เป็นเรื่องที่เขาใช้เวลาสามวันจึงจะเข้าใจ

"เจ้าเลยเชื่อว่านางเป็นคนดีและรู้สึกเศร้าที่นางจากไป จึงปฏิเสธ

ไม่รับราชโองการอย่างน้ันหรือ หรือเจ้าจะบอกว่าการท่ีมีคนมากมาย 

ตายไปในจงิตชู่วงสามวันมานีเ้ป็นเรือ่งขดักับหลกัการของเจ้า อย่าลมืว่า  

'คุณธรรมความสามารถ' หรือ 'ชอบธรรมมีเมตตา' น้ันไม่อาจใช้พูดถึง

นางได้ หากนางเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้ ในจิงตูจะมีคนตายมากกว่านี้ 

เสียอีก"

หลินกงกงกล่าวพลางมองเขาด้วยสีหน้าดุดัน

"จกัรพรรดนิศีกัดิส์ทิธ์ิไม่ใช่คนดอีะไร นัน่เป็นส่ิงท่ีรู้กันด ีบนยอดเขา 

สุสานเทียนซูนางได้ช่วยชีวิตข้าเพียงเพราะนางต้องการจะช่วยชีวิตข้า 

ในตอนน้ัน" เฉนิฉางเซงิเลือ่นสายตาขึน้ ในท่ีสดุก็มองไปยังสสุานเทยีนซู 

ซึง่ไกลออกไปจนแทบมองไม่เหน็ หลงัจากหยุดไปครูห่น่ึงเขาก็กล่าวต่อ  

"ข้าไม่อาจหลอกลวงตัวเองให้คิดว่าการกระท�านั้นแสดงถึงความรัก

ระหว่างแม่ลูกหรือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ได้...แต่สุดท้ายแล้วนางก็ 

ช่วยชีวิตข้าไว้ และในตอนน้ันข้าก็สัมผัสได้ว่าความเมตตาของนางน้ัน

เป็นของจริง"

ระหว่างท่ีพูดเขาดูสงบน่ิงแต่ก็เดียวดาย การที่อารมณ์ท้ังสอง

ปรากฏข้ึนบนใบหน้าของผู้เยาว์คนหนึ่งในเวลาเดียวกันน้ันช่างพบเห็น
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ได้ยากยิ่งนัก

หลงัจากผ่านไปนาน เขาก็ดึงสายตากลบัมาและก้มหน้าลง "กงกง

ควรรู้ดีว่าข้าไม่เชื่อใครอีกต่อไปแล้ว"

ไม่ว่าใครลองได้ประสบเรือ่งทัง้หมดทีเ่ขาพบเจอมา ก็คงไม่เชือ่ถือ

โลกนี้อีกต่อไป

"เจ้าเชื่อใจข้าได้ เหมือนเช่นคนอื่นอีกมากมาย" หลินกงกงกล่าว

พลางมองแผ่นหลังของเขา

ขณะอยู่ในเมืองซีหนิง เฉินฉางเซิงย่อมไม่เคยได้ยินค�าเล่าลือ 

เก่ียวกับขันทีชราผู้นี้ แต่หลังจากมาถึงจิงตูเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยว 

อีกต่อไป ย่อมเคยได้ยินเรื่องราวมาบ้าง

ในสายตาคนทั่วไป หลินกงกงเป็นผู้กล้าท่ีให้ความส�าคัญกับ

มิตรภาพ เป็นบัณฑิตผู้ภักดีต่อแคว้น เป็นสุภาพชนผู้ไม่อาจข่มเหงได้

ในตอนนัน้จกัรพรรดไิท่จงไม่อาจตดัสนิใจเลอืกรชัทายาทได้ วังหลวง 

เป็นสถานที่อันตรายอย่างที่สุด ในฐานะพ่ีน้องบุญธรรมของจักรพรรดิ

องค์ก่อน เขาตัดสินใจแน่วแน่ในการตอนตัวเองกลายเป็นขันที และ 

เข้าสูวั่งหลวงเพ่ือช่วยปกป้องจกัรพรรดอิงค์ก่อน หลงัจากนัน้เมือ่อาการ

ประชวรของจักรพรรดิองค์ก่อนทรุดลง และจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิเริ่ม 

เข้ามาปกครอง เพื่อราชวงศ์ต้าโจวและเหล่าราษฎร เขาต้องทนนิ่งเงียบ 

อยู่ในวังจนกระทั่งจักรพรรดิองค์ก่อนสวรรคต

หลนิกงกงได้ท�าสิง่ทีค่ล้ายคลงึกันน้ีมามากมายตลอดชวิีตของเขา 

ชั่วชีวิตของเขาคือต�านาน เกือบเรียกได้ว่าความสมบูรณ์แบบ

วันนี้เขามายังส�านักศึกษาศาสนาหลวงพร้อมกับราชโองการ เพื่อ

ราชวงศ์ต้าโจว เพ่ือราษฎร เพ่ือฝ่าบาท เขาหวังจะท�าให้เฉินฉางเซิง 

อยู่ใต้การควบคุม

เพ่ือจะให้เฉนิฉางเซงิอยู่ในการควบคมุ สิง่แรกทีห่ลนิกงกงต้องท�า 
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ก็คอืการโน้มน้าวเฉนิฉางเซงิว่าในโลกนีม้บีางสิง่ท่ีคูค่วรให้เชือ่มัน่อยู่เสมอ 

และคุ้มค่าให้ต่อสู้ดิ้นรน

อย่างเช่นการด�ารงอยู่ต่อไปอีกพันปีของราชวงศ์ต้าโจว อย่างเช่น

อนาคตอันสดใสของเผ่ามนุษย์ อย่างเช่นเกียรติยศของเชื้อพระวงศ ์

สกุลเฉิน อย่างเช่นบัลลังก์ของฝ่าบาท

หอต�าราเงียบสงัด

"ข้าไม่เชื่อใจท่าน"

ปราศจากความลงัเลหรอืการใคร่ครวญ ค�าตอบของเฉนิฉางเซงินัน้ 

ตรงไปตรงมาและหนักแน่นยิ่ง

ในมมุมองของเขา สิง่ท่ีเรยีกว่าชอบธรรมและความภักดหีามปีระโยชน์ 

อันใดไม่

หลินกงกงหรี่ตาถาม "เพราะเหตุใด"

เฉินฉางเซิงตอบ "เพราะก่อนหน้านี้ท่านใช้ญาติเรามาข่มขู่เรา"

หลินกงกงตอบอย่างเรียบเฉย "ข้าใช้ชีวิตของญาติพวกเขาเพ่ือ 

เปิดประตูส�านักศึกษาศาสนาหลวง ไม่มีการเข่นฆ่า ไม่มีคนตาย ไม่ใช ่

ผลลัพธ์ที่ดีหรอกหรือ"

เฉินฉางเซิงถาม "ตราบใดที่ท่านบรรลุเป้าหมาย จะใช้วิธีการใด 

ก็ไม่ส�าคัญเช่นนั้นหรือ"

"ถูกแล้ว ตราบใดที่ไม่ลืมเจตจ�านงแรกเริ่มไปเสียก่อน" หลินกงกง

ประกาศอย่างภาคภูมิ "ข้าใช้ทั้งชีวิตพิสูจน์ว่าข้าได้ท�าเช่นนั้น"

เฉินฉางเซิงไม่พูดเรื่องนี้ต่อไปแต่ถามขึ้น "หากข้ายืนยันจะปฏิเสธ

ราชโองการจะเกิดอะไรขึ้น"

"ทีต่�าหนักหลกีง เจ้าส�านกัซางกล่าวกับข้าว่าส�านกัแห่งนีช่้างเล็กนกั  

หากท�าลายเสียแล้วค่อยสร้างใหม่ก็ไม่เป็นปัญหา"

น�้าเสียงหลินกงกงเปลี่ยนเป็นสูงส่งอยู่บ้าง เสมือนเทพเซียน และ
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ยังเหมือนภูตผีจากนรก

"น่ีคือเจตจ�านงแรกเริ่มของท่านสินะ" เฉินฉางเซิงหยุดไปครู่หน่ึง

และพยักหน้า "ข้าเสียใจมากที่สหายคนหนึ่งได้จากไป"

หลนิกงกงถาม "ต่อให้สหายเจ้าคนนัน้อยู่ทีน่ี ่แล้วจะเปลีย่นส่ิงใดได้"

เฉินฉางเซิงส่ายหน้า "แน่นอน เขาไม่อาจเปลี่ยนอะไรได้ แต่ข้า

ไม่ใช่คนพูดเก่ง หากเขาอยูท่ีน่ี ่บางทเีขาอาจพูดแทนข้าได้อย่างชดัเจน"

หลินกงกงถาม "หากสหายเจ้าอยู่ที่นี่ เขาจะพูดอะไร"

เฉินฉางเซิงนิ่งเงียบไปเป็นเวลานาน คิดว่าสหายของตนผู้นี้จะพูด

อะไรหากเผชิญสถานการณ์เช่นนี้

จากนั้นเขาก็หันมาและมองเข้าไปในดวงตาหลินกงกง

"หลายปีมานี้อ๋องสกุลเฉินในเมืองต่างๆ ท�าตัวเช่นทรราช ข่มเหง

รังแกประชาชน แต่ท่านเคยพูดอะไรเรื่องนี้บ้างหรือไม่

จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิใช้โจวทง เฉิงจว้ิน และเหล่าขุนนางชั่วช้า 

แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่คนด ีแต่ตอนน้ีพวกท่านก็ใช้โจวทงเช่นกัน และคงจะ

ใช้เขาต่อไป เช่นนี้พวกท่านยังนับว่าเป็นคนดีได้หรือ

ปีน้ันท่านยอมตายเพ่ือความคดิท่ีท่านป้ันแต่งขึน้เอง ท่านตอนตวัเอง 

เข้าสูวั่งหลวง ท่านเคยคดิบ้างหรอืไม่ว่าพ่อแม่ท่านจะคิดอย่างไร ฝ่าบาท

คิดเห็นอย่างไร"

หลินกงกงพลันตึงเครียดขึ้นมาและตะโกน "ข้ากับฝ่าบาท..."

ไม่รอให้เขากล่าวจบ เฉนิฉางเซงิพูดต่อไป "ฝ่าบาทรกัท่านเช่นพ่ีน้อง  

แต่ท่านหวังเพียงเป็นขุนนางหรือทาสรับใช้ ท�าให้ฝ่าบาทต้องโดดเดี่ยว

และโศกเศร้า ความรักไปอยู่ที่ใดกัน"

หลินกงกงค�ารามเกรี้ยวกราด "พวกเราแต่แรกก็เป็นเจ้าชีวิตกับ

ขุนนาง ดังนั้นย่อมต้องเป็นเจ้าชีวิตกับขุนนาง..."

เฉนิฉางเซงิไม่ยอมให้เขากล่าวต่อจนจบ พูดต่อไปอย่างใจเย็นและ
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หนักแน่น

"ข้าไม่สนว่าท่านถือความสมัพันธ์กบัจกัรพรรดอิงค์ก่อนเช่นใด แต่

แน่นอนว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่ข้ามีกับศิษย์พี่ ศิษย์พี่ไม่ปรารถนา 

จะถือตนเองเป็นเจ้าชวิีต ข้าย่อมไม่ถือว่าตนเองเป็นขุนนาง ย่ิงไปกว่านัน้  

ข้าเป็นว่าที่สังฆราชตลอดมา หาใช่ขุนนางไม่"

หลินกงกงย้ิมอย่างโกรธเกรี้ยวและเอ่ยหยัน "เจ้ายังคิดว่าตัวเอง

เป็นว่าที่สังฆราชอยู่อีกหรือ ช่างน่าขันที่สุด"

"หากสหายคนนั้นของข้ายังอยู่ท่ีน่ี เขาต้องพูดว่า...นี่ไม่ใช่เรื่องท่ี

ท่านมีสิทธิ์ถาม อย่างท่านนับเป็นอันใดกัน"

น�้าเสียงเฉินฉางเซิงยังคงสุขุม ปราศจากการเย้ยหยัน ทว่า 

เลียนแบบได้ราวกับสหายผู้นั้นพูดด้วยตัวเอง

โดยเฉพาะตอนที่เขาพูดค�าว่า 'สิทธิ์' และ 'นับเป็นอันใดกัน' 

เขาก�าลังศึกษาวิธีพูดของสหายผู้นั้น

เมื่อลักษณะการพูดเช่นนี้รวมกับท่าทีราบเรียบนิ่งเฉยเช่นนี้ ท�าให้

มีอ�านาจท�าลายล้างเหนือจินตนาการ

นีก่เ็หมอืนกับทีส่หายผูน้ัน้ของเขาเคยพูดไว้ในโรงเตีย๊มสวนหลีจ่ือ่

เมื่อสามปีก่อน

หลินกงกงหายใจฟืดฟาด

ในตอนนี้ผู ้คนมากมายหายใจเร็วขึ้น ทหารม้าเกราะด�านอก 

ส�านักศึกษาศาสนาหลวงเตรียมตัวบุก เหล่าม้าศึกท่ีสวมชุดเกราะหนัก

ก็หายใจหนักหน่วงเช่นกัน

ไม่นานหลังจากน้ัน หลินกงกงคงสะกดความโกรธเกรี้ยวเอาไว ้

ได้แล้ว จึงสุขุมกว่าเดิมมาก

เขากล่าวอย่างเรียบเฉย "ข้าถือเจ้าเป็นคนส�าคัญเพราะสถานะ 

ของเจ้าในศาสนาหลวงและชื่อเสียงเล็กน้อยที่เจ้าสร้างขึ้นในช่วงสามปี
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มานี ้ไม่ใช่เพราะตวัเจ้า เจ้าคดิว่าพวกเดก็กลุม่หนึง่อย่างเจ้าจะสามารถ

พลิกเปลี่ยนสภาพบ้านเมืองที่เลวร้ายลงทุกวัน ต่อต้านการโหมซัดของ

กฎสวรรค์ได้อย่างน้ันหรือ ไม่ เจ้าจะท�าให้คนมากมายต้องตายเพราะ

การตัดสินใจโง่ๆ ของเจ้า"

เฉินฉางเซิงถาม "แล้วเลือดของผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นก็จะไม่เปื้อนมือ

ของท่านและท่านก็จะสะอาดไปตลอดกาล เช่นนั้นใช่หรือไม่"

หลินกงกงประกาศอย่างภาคภูมิ "นั่นเพราะข้าถือความชอบธรรม

เอาไว้"

เฉินฉางเซิงนึกถึงเมื่อสามปีก่อนตอนอยู่ในงานชุมนุมไม้เลื้อย 

เหล่าคนที่ต้องการให้สวีโหย่วหรงแต่งงานกับชิวซานจวินก็พูดถึงความ

ชอบธรรมเพื่อให้เขายกเลิกการหมั้นหมายกับนาง

เขากล่าว "ข้าผิดไปแล้ว"

หลินกงกงพูดอย่างเฉยชา "ส�านึกได้ก็สายไปแล้ว"

เฉินฉางเซิงส่ายหน้า "ข้าหมายความว่าหากสหายข้าอยู่ท่ีนี่ เขา 

คงไม่พูดค�าเหล่านั้นที่ข้าเพิ่งพูดกับท่านไป"

หลินกงกงเลิกคิ้วถาม "อย่างนั้นหรือ"

เฉินฉางเซิงตอบ "เขาคงพูดแค่สองค�า"

หลินกงกงหรี่ตาขณะถามกลับอย่างเรียบเฉย "สองค�าใด"

เฉินฉางเซิงตอบ "มารดาท่าน"
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