
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
www.facebook.com/enterbooks



ค�ำน�ำ

นับตั้งแต่คืนเหตุการณ์ยึดอ�านาจท่ีสุสานเทียนซูเป็นต้นมา เชื่อว่าโจวทง 

คงเป็นคนหนึ่งที่ชวนให้ทุกคนต้ังค�าถามอย่างเจ็บใจว่าท�าไมคนชั่วถึงตายยาก 

ตายเย็นนัก แถมยังได้ดิบได้ดีอีกต่างหาก จากที่เป็นสุนัขรับใช้จักรพรรดินี 

ศักดิ์สิทธ์ิ ตอนนี้เป็นถึงขุนนางใหญ่ของกลุ่มผู้ปกครองใหม่แห่งราชวงศ์ต้าโจว 

แน่นอนว่าไม่ใช่แค่นักอ่านท้ังหลายเท่านั้นที่คิดเช่นน้ี เฉินฉางเซิงเองก็ไม่อาจ

ปล่อยให้โจวทงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เช่นกัน ทว่าแม้จะได้รับความร่วมมือจาก 

ยอดฝีมอือนัดบัหน่ึงบนท�าเนยีบเซยีวเหยาอย่างหวงัพ่ัว ภารกิจในวันหมิะแรกน้ี 

ก็ไม่มทีท่ีาว่าจะส�าเรจ็ได้โดยง่ายเลย ในช่วงเวลาวิกฤตท่ีสดุหวังพ่ัวมชีาวแดนใต้ 

อยู่เคยีงข้าง แต่เฉนิฉางเซงิตกอยู่กลางวงล้อมเพียงล�าพัง แล้วเขาจะเป็นเช่นไร 

ต่อไป

ขอเชิญทุกท่านติดตามการต่อสู้สุดเข้มข้นชนิดลุ้นระทึกนาทีต่อนาที  

วาระสุดท้ายของขุนนางโฉด และปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นพร้อมกัน  

ณ บัดนี้!

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



ใครจะโศกเศร้าเพราะไม่อาจไล่ตามดวงตะวันได้กัน
ย่อมต้องเป็นเหล่าคนที่กล้าพอหรือบ้าพอจะไล่ตามดวงตะวัน
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ข่าวลอืน้ันแพร่ไปท่ัวเมือ่สองปีก่อน ทว่าไม่มใีครเชือ่ ดงันัน้จงึค่อยๆ  

ถูกลืมเลือน

เพราะข่าวลือนั้นเหลวไหลเกินไป

ต่อให้เฉินฉางเซิงมีพรสวรรค์ในมรรคากระบี่สูงส่งก็ยังเป็นเรื่อง 

เหลวไหล

แต่เมือ่วันน้ียอดฝีมอืเหล่าน้ีได้เห็นภาพตรงหน้าเองกับตาก็ตระหนัก 

ได้ว่าข่าวลือนั้นเป็นจริง

มันเหลวไหลเกินไปจริงๆ

อย่างแรก จะท�าเช่นนี้ได้ต้องครอบครองกระบี่มากมาย

อย่างท่ีสอง จะควบคุมกระบี่มากมายเช่นน้ีได้ต้องมีพลังจิตอัน

แข็งแกร่ง ทรงพลัง และมั่นคงเกินกว่าท่ีผู้ใดจะจินตนาการ อีกท้ังน่ี 

มใิช่แค่การควบคุมธรรมดา หากท�าได้เพียงใช้พลงัจติสัง่ให้กระบีเ่หล่าน้ี 

ฟันหรือแทงแต่ไม่สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วหรือออกกระบวนท่า 

อันซับซ้อนได้ กระบี่เหล่านี้ย่อมไร้อ�านาจต่อกรกับยอดฝีมือขั้นรวบรวม

ดวงดาวอย่างพวกเขา และพวกเขาก็จะมองข้ามกระบี่เหล่านี้ไปอย่าง

ตอนท่ี 48

ข้าไร้คู่ต่อสู้ในข้ันเดียวกัน
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สิ้นเชิง

ใช่แล้ว คนผู้หนึ่งต้องมีกระบี่จ�านวนมาก มีพลังจิตที่แข็งแกร่ง 

พอจะควบคุมพวกมันทั้งหมด และยังต้องรู้เพลงกระบี่ที่หลากหลาย

คณุสมบตัเิหล่าน้ีสงูส่งเกินไป ดงันัน้หากว่ากันตามเหตผุล ไม่มใีคร 

สามารถมีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่ใต้ท้องฟ้าดวงดาว

ทว่าเงื่อนไขเหล่านี้ราวกับตั้งไว้เพื่อเฉินฉางเซิงโดยเฉพาะ

เขาครอบครองกระบี่มากมาย อีกทั้งยังสามารถควบคุมพวกมัน 

ได้ดังใจนึก หรืออาจกล่าวได้ว่ากระบี่เหล่านี้ยินยอมเคลื่อนไหวตาม

เจตจ�านงของเขา ที่ส�าคัญคือเขารอบรู้เพลงกระบี่จ�านวนมหาศาล

ดังนั้นเฉินฉางเซิงย่อมสามารถท�าเรื่องที่ฟังดูเหลวไหลนี้ได้

ดงันัน้ส�าหรบัยอดฝีมอืของราชส�านกั การต่อสูใ้นวันน้ีจงึกลายเป็น

เรื่องเหลวไหล

เพียงแค่เฉินฉางเซิงสั่งให้กระบี่ท่ีอยู่กลางอากาศเหล่าน้ันออก

กระบวนท่า ก็จะเท่ากับการโจมตีจากเฉินฉางเซิงหลายสิบหรืออาจถึง

หลายร้อยคน

แล้วพวกเขาจะสู้ได้อย่างไร

เกลด็หิมะร่วงหล่นจากฟากฟ้า ปกคลมุไหล่ของเฉินฉางเซงิจนเกดิ

เป็นชั้นหิมะบางๆ สีขาวนวล

ในเวลาเดียวกันเกล็ดหิมะก็ตกลงมาปกคลุมกระบี่หลายร้อยเล่ม

ที่ล้อมเขาเอาไว้ กลายเป็นเส้นสายสีขาวมากมายลอยอยู่กลางอากาศ

เขาก้าวไปข้างหน้า กระบีห่ลายร้อยเล่มในอากาศก็เคลือ่นตามไป

อย่างเงียบงัน

เป็นภาพอันเหนือจริงที่ชวนให้รู้สึกครั่นคร้าม

กระบี่หลายร้อยเล่มสั่นไหวในสายลมหิมะโดยไม่ส่งเสียงอันใด  

ต่อเมื่อพลังภายนอกมารบกวนเท่านั้น กระบี่จึงจะส่งเสียงหึ่งๆ ออกมา
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จิตกระบี่หลายสายพลันส่องประกายท่ามกลางพายุหิมะ เสียง

กระจ่างใสของกระบี่และเสียงปะทะดังขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกัน

เลือดสาดกระจายในอากาศและตกลงบนพื้น

กระบี่ที่แตกเป็นเสี่ยงปักเข้าใส่ก�าแพงจนมิดด้าม

จิตกระบี่ทั้งหมดสลายไปและกลับคืนสู่ความเงียบสงบในทันที

สองยอดฝีมือจากวังหลวงพยายามลอบโจมตี ทว่ายังไม่ทันจะ 

ฝ่าม่านกระบี่หลายร้อยเล่มไปได้ พวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บและถูกบีบให้

ล่าถอยไป

ร่องรอยความเสยีหายหลงเหลอือยู่ในสายลมและหิมะ ท�าให้พอจะ 

มองออกได้ว่าเฉนิฉางเซงิเพ่ิงใช้กระบวนท่าทีส่องของเพลงกระบีส่ตัย์จรงิ 

ของศาสนาหลวงและกระบวนท่าเก็บเมฆสนธยาของสามกระบวนท่า 

แห่งเวิ่นสุ่ย

เฉินฉางเซิงเดินออกจากซากปรักหักพังของลานเรือน กระบี ่

หลายร้อยเคลื่อนทัพตามไปและพุ่งใส่ก�าแพงลานเรือนราวกับฝูงปลา

แหวกว่ายผ่านก้อนหิน

ลานเรอืนแห่งน้ันท่ีเขาเดินเข้าไปมโีอ่งน�า้ขนาดใหญ่ซึง่มชีัน้น�า้แขง็

บางๆ เกาะอยู่ภายนอก

เฉินฉางเซิงมองไปทางนั้น

กระบี่หลายร้อยเล่มเคลื่อนไหวตามสายตาของเขาและเล็งไปยัง

โอ่งน�้า

ฉวัะ! ฉวัะ! ฉวัะ! เสยีงตดันบัไม่ถ้วนดงัขึน้แทบจะในเวลาเดยีวกัน 

แผ่นน�้าแข็งบางถูกตัดเป็นชิ้นๆ พร้อมกับโอ่งน�้าท่ีแตกละเอียดเป็น 

เศษเล็กเศษน้อย

น�า้พุ่งออกจากโอ่งน�า้ซึง่แตกเป็นเสีย่ง ชะล้างหมิะบนพ้ืนจนเสยีรปู  

เป็นเวลาเดียวกับที่ร่างโชกเลือดของมือสังหารล้มลงบนพื้น
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ร่างของมือสังหารเต็มไปด้วยรอยกระบี่ เลือดไหลเจิ่งนอง แต ่

ตัวเขาดูเหมือนไม่รู้สึกเจ็บปวด เพียงมองเฉินฉางเซิงอย่างตกใจเท่านั้น

"ถอยไปอีกหน่อย!" เจ้าหน้าที่จากกองช�าระความตะโกนเสียงดัง

พวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือขั้นรวบรวมดวงดาวที่ผ่านการต่อสู้มา

อย่างโชกโชนจึงตอบสนองได้รวดเร็ว ตราบใดท่ีพวกเขาอยู่ห่างพอ  

แรงกดดันจากกระบี่พวกนี้ก็จะอ่อนลงมาก

บางคนประมาณการไว้ว่าระยะปลอดภัยอยู่ที่ราวแปดจั้ง

ยอดฝีมอืหลายสบิคนพุ่งตัวผ่านอากาศไปทันท ี ก่อนจะกระจายตวั 

ล้อมรอบลานเรือนโดยทิ้งระยะห่างกับเฉินฉางเซิงประมาณสิบกว่าจั้ง 

แต่ไม่มีผู้ใดจากไป

เฉินฉางเซิงไม่ได้ชะลอฝีเท้าลงเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นภาพน้ี เขา

มุ่งหน้าต่อไป กลับเข้าสู่ลานเรือนในตรอกกองทัพเหนือซือเจิ้งอย่าง 

รวดเรว็

ต้นไห่ถังต้นน้ันไม่เหลอืใบ ส่วนก่ิงเปลอืยเปล่าทีย่ดืสูท้่องฟ้ากินพ้ืนที่ 

ภายในลานเพียงเล็กน้อย

ทว่าการมาถึงของกระบี่หลายร้อยเล่มท�าให้พ้ืนที่ในลานเรือน

กลายเป็นแออัดอยู่บ้าง

เมื่อก่ิงไม้หักลงมาก็ไม่มีเสียงดังกรอบแกรบให้ได้ยิน แตกต่าง 

จากใบไม้แห้ง

ต้นไห่ถังซึง่เพ่ิงถูกย้ายมาจากภูเขานอกเมอืงจิงตเูมือ่ไม่ก่ีสิบวันก่อน 

ตอนนีก้ลายสภาพเป็นเศษไม้นบัไม่ถ้วนกองอยูบ่นหมิะอย่างเงยีบเชยีบ

นี่ยังคงเป็นภาพอันเหนือจริง

ในลานเรอืนเตม็ไปด้วยกระบีซ่ึง่แผ่กลิน่อายกร้าวแกร่งปราดเปรยีว 

ถึงขีดสุด

ในโลกหล้าเตม็ไปด้วยจติกระบีซ่ึง่แผ่กลิน่อายน่าเกรงขามไร้ใดเปรยีบ
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ใครก็ตามท่ีต้องการจะบุกฝ่ากลุ่มกระบี่เข้าไปโจมตีเฉินฉางเซิง 

ต้องเผชิญกับพลังของจิตกระบี่อันน่าเกรงขามเหล่านี้

บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะ เขากับหวังพั่วได้แยกทางกัน ต่างคน

ต่างไปท�าหน้าที่ของตัวเอง

หวังพ่ัวไปต่อสูกั้บเถ่ียซูเ่พราะเขาช�านาญด้านการต่อสูกั้บผูแ้ขง็แกร่ง 

กว่า และสิ่งที่เกิดขึ้นก็พิสูจน์แล้วว่าเขาท�าได้จริง

ในขณะท่ีเฉนิฉางเซงิมายังลานเรอืนทีม่ต้ีนไห่ถังเพ่ือสงัหารโจวทง 

เพราะเขาช�านาญด้านการต่อสู้กับศัตรูจ�านวนมากกว่า

"ในที่สุดก็ใช้วิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าออกมาแล้วหรือ"

เสี่ยวเต๋อยืนมองเฉินฉางเซิงจากบริเวณประตูหินของลานเรือน

ในตอนนี้เฉินฉางเซิงยืนอยู่บนบันไดหิน ระยะห่างระหว่างทั้งสอง

ไม่ใกล้ไม่ไกล ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ค�านวณได้แปดจั้งพอดี

ระยะห่างนีบ่้งบอกหลายสิง่ อย่างแรกคอืเสีย่วเต๋อเองกไ็ม่มัน่ใจว่า 

จะต้านทานการโจมตีจากกระบีห่ลายร้อยเล่มไหวเช่นกัน ส่วนอย่างทีส่อง 

คือดูเหมือนเขาจะเข้าใจวิชากระบี่ที่เฉินฉางเซิงใช้อย่างล�้าลึก

ดังเช่นค�าพูดนี้ของเขา

หลายวันก่อนหลินกงกงได้รับบาดเจ็บสาหัสในส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง ท�าให้ผู้คนมากมายที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องตกตะลึง

ส�าหรบัคนระดบัเสีย่วเต๋อ วชิาของเฉนิฉางเซงิไม่ถือว่าเป็นความลบั

"กับคนที่อยู่ในขั้นเดียวกัน เจ้าเรียกได้ว่าไร้คู่ต่อสู้อย่างแท้จริง"

เสี่ยวเต๋อกล่าวต่อด้วยน�้าเสียงหดหู่อยู่บ้าง

การไร้คูต่่อสูใ้นระดบัเดยีวกันน้ันฟังดเูป็นเร่ืองธรรมดา แต่ทีจ่รงิแล้ว 

ไม่เป็นเช่นนั้น

เพราะหลายพันปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครท�าได้ ไม่แม้แต่คนเดียว

ก่อนทีห่วังพ่ัวจะทะลวงขัน้ เขาแขง็แกร่งระดบัเดยีวกับเซวียสิง่ชวน 
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ตอนทีซ่หูลอียู่ในข้ันรวบรวมดวงดาวระดับต้นก็ยังเคยถูกหญิงสาวบางคน 

ในทุ่งหิมะแดนเหนือทุบตีราวสุนัขตัวหน่ึง แม้แต่ผู้ครองภพโจวท่ีได้รับ

การขนานนามว่าผู ้แข็งแกร่งที่สุดใต้ท้องฟ้าดวงดาว ตอนท่ีเขาอยู ่

ขัน้ทะลวงอเวจรีะดบัสงูก็ยังไม่ใช่คู่มอืของเฉนิเสวียนป้า ถึงแม้ว่าในตอนน้ัน 

เฉินเสวียนป้าจะอยู่ขั้นทะลวงอเวจีระดับสูงเช่นกันก็ตาม

ทว่าตอนนี้เฉินฉางเซิงกลับนับได้ว่าไร้คู่ต่อสู้ในหมู่ผู้บ�าเพ็ญเพียร

ระดับเดียวกันอย่างแท้จริง

ในตอนน้ีเขาอยู่ขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้น และมีสัญญาณ 

เลือนรางว่าเขาก�าลังจะทะลวงสู่ขั้นต่อไป

อย่าว่าแต่ยอดฝีมือขั้นรวบรวมดวงดาวระดับต้นเลย ต่อให้เป็น

ยอดฝีมือขั้นรวบรวมดวงดาวระดับกลางก็ยังไม่อาจเอาชนะเขาได้

ไม่แม้แต่คนเดียว

มันเป็นไปไม่ได้ส�าหรับพวกเขา

เพราะจ�านวนกระบีท่ี่เฉนิฉางเซงิมนีัน้เป็นตวัแทนจ�านวนตวัเขาเอง

สู้กับเฉินฉางเซิงก็หมายถึงสู้กับตัวเขาจ�านวนนับไม่ถ้วน

แล้วใครจะสู้เขาได้

"ดีท่ีเจ้าแค่ไร้คู่ต่อสู้ในขั้นเดียวกันเท่าน้ัน" เส่ียวเต๋อถอนหายใจ 

ก่อนจะกล่าว "ไม่เช่นนั้นข้าคงต้องหันกลับและจากไปจริงๆ"
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"วิชาน้ีของเจ้าจึงไร้ประโยชน์เมื่อใช้กับข้า" เส่ียวเต๋อเอ่ยกับ 

เฉินฉางเซิงอย่างจริงจัง

เติมน�้าร้อนใส่อ่างไม้มากเพียงไรก็ไม่อาจท�าให้น�้าเดือด ทับถม 

ดินโคลนให้สูงกว่าสุสานเทียนซูก็ไม่อาจแข็งกว่าก้อนศิลาไปได้ ต่อให ้

เฉินฉางเซิงกลายเป็นเฉินฉางเซิงหมื่นคนจริงๆ ก็ไม่อาจอาศัยจ�านวน

ทะลวงขั้นไปได้

เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากนัก

การบ�าเพ็ญเพียรเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในโลก ไม่มีใครเชื่อว่า 

ความขยันจะสามารถชดเชยการขาดพรสวรรค์หรือการเพ่ิมปริมาณจะ 

สามารถเพิ่มคุณภาพได้

ตอนน้ีเขาสามารถต่อสู้กับเหล่ายอดฝีมือขั้นรวบรวมดวงดาว 

ระดับต้นหรือแม้แต่ระดับกลางหลายคนได้พร้อมกัน แต่ก็ยังยากยิ่งนัก

หากจะสังหารอีกฝ่ายท้ังหมด ท่ีส�าคัญกว่าน้ันก็คือต่อหน้ายอดฝีมือขั้น

รวบรวมดวงดาวระดับสูงสุดอย่างเสี่ยวเต๋อหรือเซียวจาง ระยะห่างของ

ระดับการบ�าเพ็ญเพียรก็ลดความได้เปรียบด้านจ�านวนของเขาไปมาก

ตอนท่ี 49

จุดเร่ิมต้นของเรื่องน้ียังคงเป็นการสังหาร
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ทีเ่ขาสามารถต่อกรกบัพญาปักษาปีกทองในสวนโจวได้หาใช่เพราะ 

เขาแข็งแกร่งทัดเทียมกัน ทว่าเป็นเพราะหมืน่กระบีต่ืน่ขึน้จากสระกระบี่

และได้เปลี่ยนความปรารถนาที่สั่งสมมาหลายศตวรรษเป็นเจตจ�านง 

ในการต่อสู้ เช่นน้ีเขาถึงสามารถแสดงกระบี่ขั้นสุดยอดจนสั่นสะเทือน 

ฟ้าดินได้

ตอนน้ีสวนโจวสงบนิ่งและเหล่ากระบี่เลื่องชื่อก็กลับคืนสู่ส�านัก 

กระบ่ีท่ีเหลืออยู่ข้างกายเขาได้รับการหล่อเลี้ยงและขัดเกลาอยู่ใน

มหาสมุทรของซ่อนคมจึงค่อยๆ ฟื้นฟูสภาพขึ้นอีกครั้ง ทว่าพวกมัน 

ไม่อาจรวบรวมเจตจ�านงต่อสู้เช่นน้ันได้อีกแล้ว พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 

ภาพหมืน่กระบีก่ลายเป็นมงักรอนัน่าอศัจรรย์ไม่อาจปรากฏขึน้ในโลกนี้

ได้อีกแล้ว

"แน่นอนว่าเจ้าก็ยังน่ากลัวอยู่มาก" ถ้อยค�าของเสี่ยวเต๋อแฝง 

ความรูส้กึโศกเศร้าต่อปัจจบุนัและหวาดหว่ันต่ออนาคต "หากข้าปล่อยให้ 

เจ้ามชีวิีตอยู่ต่อไป เจ้ากับกระบีข่องเจ้าจะสร้างสถานการณ์เช่นไรข้ึนมา

เมื่อไปถึงจุดสูงสุดของขั้นรวบรวมดวงดาว"

หากค�าพูดของเสีย่วเต๋อเป็นจรงิ เฉนิฉางเซงิในอนาคตเพียงคนเดียว 

ก็สามารถรบัมอืท้ังกองทพั จะยึดเมอืงหรอืท�าลายอาณาจกัรใดๆ กย่็อมได้

"ในตอนนัน้คนอย่างพวกเราคงไม่มคีวามสามารถจะต่อต้านเจ้าได้ 

แม้แต่น้อย และอาจถูกเจ้าทุบตีราวสุนัข" เสี่ยวเต๋อหยุดไปครู่หนึ่งแล้ว

กล่าวต่อ "และนั่นไม่ยุติธรรมส�าหรับพวกเรา"

ทั่วทั้งลานเรือนเงียบงัน ต้นไห่ถังแหลกเป็นผุยผงไปแล้ว แม้แต่

สายลมก็ไม่กล้าพอจะพัดผ่านหรือท�าให้กระบี่ที่ลอยอยู่เหล่านั้นสั่นไหว

เมือ่เหล่ายอดฝีมอืจากราชส�านกัได้ยินค�าพูดของเสีย่วเต๋อ พวกเขา 

ก็จมอยู่ในความคิด สารพัดอารมณ์ปรากฏขึ้นบนใบหน้า

เฉินฉางเซิงไม่ตอบ ริมฝีปากบางเม้มเข้าหากันจนเป็นเส้นเดียว
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เฉกเช่นเส้นสายนับร้อยในหิมะที่เกิดจากกระบี่

ไม่มีผู้บ�าเพ็ญเพียรคนใดยินดีเห็นอนาคตเช่นน้ันหรือยินยอมเป็น

สุนัขที่ถูกกระบี่ของผู้แข็งแกร่งทุบตี

แต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็เป็นศตัรกัูนอยู่แล้ว ดงันัน้เพ่ือป้องกันไม่ให้

อนาคตอนัน่าหวาดกลวัเกิดขึน้ ท้ังหมดท่ีพวกเขาท�าได้และจ�าเป็นต้องท�า 

มีเพียงอย่างเดียวคือฆ่าเฉินฉางเซิงเสียตั้งแต่ตอนนี้

เสี่ยวเต๋อยังจ้องมองเฉินฉางเซิงอย่างสุขุม ทันใดนั้นดวงตาเขาก็

ฉายแสงสีน�้าตาล และร่างกายก็ระเบิดพลังปราณอันน่าสะพรึงกลัว 

ออกมา

พลงัปราณนีเ้ป่ียมด้วยกลิน่อายโบราณและดรุ้ายป่าเถ่ือน ราวกับ

มีเลือดสัตว์อสูรไหลเวียนอยู่ในนั้นแม้แต่ส่วนที่เล็กที่สุด

เสือ้ผ้าของเขาคบัแน่นมากขึน้ เผยให้เห็นกล้ามเน้ือภายในทีแ่ข็งแกร่ง 

ก�าย�าประหนึ่งขุนเขา จากนั้นขนท่ีเล็กละเอียดและแข็งดุจเข็มจ�านวน 

นับไม่ถ้วนก็แทงทะลุเสื้อผ้าจนเป็นรูถี่ยิบ

บนอกเขามีแผลลึกซึ่งเกิดจากกระบี่เพลิงผลาญของเฉินฉางเซิง 

ในตอนทีป่ะทะกันครัง้แรก นบัจากตอนนัน้เลอืดก็ไหลออกมาตลอดเวลา 

ทว่าตอนนี้ปากแผลพลันสมานปิดและเลือนหายไป

เฉินฉางเซิงกระชับด้ามกระบี่ให้แน่นขึ้น เพราะเขารู้ว่าเสี่ยวเต๋อ 

ก�าลังจะใช้วิชาที่แข็งแกร่งที่สุด

เผ่ามารมข้ีอได้เปรยีบเหนอืเผ่ามนษุย์มากมาย อย่างเช่นความเรว็ 

ความแข็งแกร่งกับความทนทานตามธรรมชาติของร่างกาย และความ

ได้เปรยีบสงูสดุของยอดฝีมอืเผ่ามารก็คอืพวกเขาสามารถแสดงร่างทีแ่ท้จรงิ 

ได้เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยการยืมสายเลือดของบรรพบุรุษมาท�าให ้

ตนรวดเร็วยิ่งขึ้น แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และทนทานยิ่งขึ้น

นี่คือการจ�าแลงกาย
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เกิดเสียงดังกระหึ่มขึ้นในลานเรือน สายลมแรงหอบหนึ่งพัดเอา 

เศษก่ิงไห่ถังบนพ้ืนดินไปกระแทกใส่ก�าแพงจนแหลกละเอยีดย่ิงกว่าเดมิ

เสี่ยวเต๋อหายตัวไปจากประตูหิน ก่อนจะปรากฏขึ้นตรงหน้า 

เฉินฉางเซิง

กระบีห่ลายร้อยเล่มซึง่ส่งเสยีงครนืครัน่ขณะขยับไหวอยู่ในอากาศ

พลันนิ่งไป

เสี่ยวเต๋อได้ข้ามระยะห่างแปดจั้งในเวลาเพียงไม่ก่ีลมหายใจ  

ก่อนจะถูกกระบี่หกเล่มกรีดแทงใส่ทันที

ทว่าแม้กระบีท่ัง้หกเล่มจะออกกระบวนท่างดงามตดิต่อกันก็ไม่อาจ 

ชะลอฝีเท้าของเสี่ยวเต๋อได้

ฝากไว้ได้เพียงรอยแผลตื้นๆ บนร่างของเขาเท่านั้น

ในฐานะยอดฝีมอืรุน่กลางของเผ่ามาร ร่างกายของเสีย่วเต๋อเรยีก 

ได้ว่าทนทานจนน่าขนลกุ และย่ิงกลายเป็นน่าสะพรงึกลวัเกินจนิตนาการ

หลังจากจ�าแลงกาย หากไม่ใช่เพราะกระบี่ทั้งหมดที่เฉินฉางเซิงได้มา

จากสระกระบี่ล้วนเป็นกระบี่เลื่องชื่อเมื่อหลายร้อยปีก่อน พวกมันคง 

ไม่อาจสร้างรอยแผลแม้เพียงเล็กน้อยให้เสี่ยวเต๋อได้

หมัดของเสี่ยวเต๋อพุ่งเข้าใส่เฉินฉางเซิงท่ามกลางสายลมหิมะ

เขายังคงไม่ใช้อาวุธเช่นเดียวกับครัง้แรกทีพ่วกเขาปะทะกันด้านนอก 

ก�าแพง

หลังกลับจากเขาหานซานเสี่ยวเต๋อก็ส�ารวมขึ้นกว่าเดิม อีกทั้ง 

การบ�าเพ็ญเพียรยังก้าวหน้าขึ้นมาก ส่วนท่ีต่างออกไปท่ีสุดคือเขาม ี

ความมั่นใจในหมัดของตัวเองมากขึ้น

เขามีอาวุธ แต่ตอนนั้นบนเส้นทางภูเขาบนเขาหานซาน ก่อนที่จะ

ถูกหลิวชิงแทงใส่ เขาไม่มีแม้แต่เวลาจะชักมันออกมา

จากนั้นเขาก็ได้พบกับราชาปีศาจในป่าต้นพลับริมล�าธาร อาวุธ
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ของเขายิ่งเป็นสิ่งน่าขันไม่ว่าเขาจะชักมันออกมาได้หรือไม่ก็ตาม

หลังจากนั้นเสี่ยวเต๋อก็ทิ้งอาวุธและใช้เพียงมือของตนเท่านั้น

เมื่อเทียบกับดาบ กระบี่ หอก หรือศัสตราวิเศษ มือต่างหากคือ

อาวุธที่แท้จริงของผู้บ�าเพ็ญเพียร

มือนั้นโจมตีได้เร็วกว่ากระบี่มาก

และเร็วกว่ากระบี่ของเฉินฉางเซิงเช่นเดียวกัน

ก่อนเฉนิฉางเซงิจะมโีอกาสออกกระบี ่หมดัของเสีย่วเต๋อก็มาถึงแล้ว  

โชคดีที่เขาถือร่มกระดาษทองไว้ในมือซ้ายตลอดเวลา

ร่มยืมก�าลงัจากสายลมลอยข้ึนและต้านรบัหมดัของเสีย่วเต๋อเอาไว้

ร่มยุบลงเมือ่แรงมหาศาลกดลงมา ได้ยินเพียงเสยีงดังสน่ัน เท้าซ้าย 

ของเฉินฉางเซิงจมลึกลงไปในพื้นดิน

พื้นหินแข็งถูกเฉินฉางเซิงเหยียบจนแตกเป็นรอยคล้ายใยแมงมุม 

ก่อนเท้าซ้ายของเขาจะจมลึกลงไปเสมือนอยู่ในน�้าวน

เสียงกร๊อบดังมาจากร่างของเฉินฉางเซิง กระดูกบางท่อนในร่าง

ของเขาแตกร้าว บางทีอาจจะหักแล้ว

จิตกระบี่ที่แหลมคมอย่างมากส่องประกายออกมาจากขอบของ 

ร่มกระดาษทอง

เสี่ยวเต๋อร้องค�ารามพร้อมยกก�าปั้นฟาดลงไปอีกครั้ง ก่อให้เกิด 

ลมกระโชกแรง ก่ิงของต้นไห่ถังถูกพัดออกจากลานเรือนจนหมดสิ้น  

รอยร้าวนบัไม่ถ้วนปกคลมุก�าแพง เศษหินค่อยๆ ร่วงลงมาจนดูราวกับว่า 

ก�าแพงได้ผ่านกาลเวลานับหมื่นปีในชั่วพริบตา

หมัดซัดลงมาราวกับภูเขาลูกใหญ่ ในขณะเดียวกันยอดฝีมือจาก

ราชส�านักก็ลงมือโจมตีเฉินฉางเซิงพร้อมกัน จิตกระบี่ปรากฏขึ้นเต็ม 

ลานเรือนเมื่อเพลงกระบี่หลากรูปแบบถูกใช้ออกมาอย่างไม่ขาดสาย

หลงัจากผ่านไปครูห่น่ึงความเงยีบสงบก็กลับมาสู่ลานเรือนอีกคร้ัง
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เสี่ยวเต๋อยืมก�าลังจากแรงสะท้อนถอยไปด้านหลังสู่ประตูหินของ

ลานเรือน ดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บ

ทันใดนั้นเสียงครูดก็ดังมาจากใบหน้าเขา

พร้อมกันกับเสยีงนี ้ใบหน้าเขาพลนัปรากฏรอยแผลยาวถึงครึง่ชุน่ 

แผลอันน่ากลัวจากคมกระบี่นี้ลึกจนเห็นกระดูกและมีเลือดไหลออกมา

เฉินฉางเซิงที่ยืนตรงหน้าบันไดหินเก็บกระบี่เข้าฝัก

ขนอันแข็งแกร่งหลายเส้นร่วงลงมา เกิดเสียงราวกับเข็มเหล็ก 

ตกกระแทกพื้น

พร้อมกันกับเสียงนี้ เฉินฉางเซิงก็เริ่มไอ ไออย่างรุนแรง ใบหน้า 

ซีดขาวข้ึนทุกครั้งท่ีไอ เท้าที่เหยียบลงบนเศษหินสั่นเล็กน้อย และร่าง 

ของเขาก็ส่ายเอนจนแทบล้ม

เห็นได้ชัดว่าเขาบาดเจ็บหนักกว่าเสี่ยวเต๋อ

สีหน้าเสี่ยวเต๋อเคร่งเครียดอย่างย่ิง แต่ไม่ใช่เพราะเฉินฉางเซิง

ท�าให้เขาบาดเจ็บอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะร่างกายอันแข็งแกร่งและทนทาน

ของเขาไม่อาจต้านทานกระบีไ่ร้ราคีทีติ่ดอนัดับในท�าเนียบร้อยศสัตราวธุ  

แต่เป็นเพราะบนร่างเฉินฉางเซิงไม่มีรอยกระบี่เลยสักนิด นี่หมายความ

ว่าในการปะทะกนัอย่างชลุมนุเมือ่สกัครู ่ไม่มกีระบีใ่ดของยอดฝีมอืจาก

ราชส�านักเข้าใกล้เฉินฉางเซิงได้เลย

เมื่อเผชิญกับการลงมือเต็มก�าลังของเสี่ยวเต๋อ เฉินฉางเซิงก็ได้รับ

บาดเจบ็อย่างเหน็ได้ชดั แล้วเขายังสามารถควบคมุกระบีห่ลายร้อยเล่ม

พร้อมกันได้อย่างไร

เสีย่วเต๋อสบัสนย่ิงนัก พึงรูว่้าแม้พลงัจติของเฉนิฉางเซงิจะแข็งแกร่ง 

กว่าผูบ้�าเพ็ญเพียรท่ัวไป แต่ก็ไม่เกินรบัมอืส�าหรบัยอดฝีมอือย่างเสีย่วเต๋อ

แล้วเฉินฉางเซิงท�าได้อย่างไรกัน

เสีย่วเต๋อมองกระบีห่ลายร้อยเล่มทีล่อยอยู่กลางอากาศอย่างเงยีบงนั
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เขาไม่เข้าใจเรือ่งน้ี แต่อย่างน้อยก็แน่ใจว่าหากเฉินฉางเซงิต้องการ

ควบคุมกระบี่ทั้งหมดพร้อมกันย่อมต้องสิ้นเปลืองพลังจิตอย่างมาก

หากการต่อสู้เป็นเช่นนี้ต่อไป แม้เฉินฉางเซิงจะยังไม่ล้มลง แต่ก็ 

มีโอกาสเป็นไปได้ว่าพลังจิตของเขาจะแห้งเหือดไปจนหมด

"เจ้าจะทนได้อีกสักแค่ไหนเชียว" เสี่ยวเต๋อดึงสายตากลับมาจาก

กระบีเ่หล่านัน้และหันไปทางเฉนิฉางเซงิ "หากเจ้าฝืนอยู่ท่ีนี ่ก็มแีต่จบลง

ด้วยการที่ข้าต่อยเจ้าหมัดแล้วหมัดเล่าจนตาย"

กระบี่หลายร้อยเล่มลอยอยู่ในอากาศอย่างเงียบเชียบ คุ้มกันอยู่

รอบตัวเฉินฉางเซิง

นีอ่าจนบัได้ว่าเป็นค่ายกลกระบีป้่องกันหรอืเป็นค่ายกลโจมต ีและ

ยังเป็นกรงขังอีกด้วย

เป็นเรือ่งยากทีผู่อ้ืน่จะบกุเข้าไปในกรงขังน้ี แต่ก็ยากท่ีเฉนิฉางเซงิ

จะออกมาเช่นกัน เพราะตัวเขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดประตูนี้

ดังนั้นเขาจะทนได้นานเท่าไร

"ข้าไม่รู"้ เฉนิฉางเซงิคิดใคร่ครวญอีกเลก็น้อยแล้วกล่าว "อย่างน้อย

ที่สุดข้าก็ทนจนกว่าโจวทงจะตาย"

เมื่อได้ฟังค�าตอบนี้ เสี่ยวเต๋อก็เข้าใจในที่สุดและตกตะลึงอยู่บ้าง

อันที่จริงก่อนหน้าน้ีเฉินฉางเซิงได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้ว  

แต่เสี่ยวเต๋อกับยอดฝีมือของราชส�านักที่ล้อมเขาอยู่ล้วนไม่ยอมเชื่อ

ทว่าตอนนี้เสี่ยวเต๋อเริ่มเชื่อเขามากข้ึนเรื่อยๆ เพราะเฉินฉางเซิง 

ยังคงไม่จากไป ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าบันไดหิน

เฉินฉางเซิงอยู่ที่น่ี ดังน้ันเสี่ยวเต๋อและยอดฝีมือจากราชส�านัก

ทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่นี่เช่นกัน

ราชส�านักต้าโจวได้วางแผนสังหารหวังพ่ัวกับเฉินฉางเซิงในวันนี้ 

แต่ตอนนี้เสี่ยวเต๋อได้ล้มเลิกความคิดนี้แล้ว
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เขารู้ว่าเฉินฉางเซิงยังมีลูกไม้ซ่อนอยู่ หากมีเพียงกระบี่ที่ลอยอยู่

ในอากาศพวกนี้ เฉินฉางเซิงไม่มีทางเอาชนะหลินกงกงในส�านักศึกษา

ศาสนาหลวงได้

หากเฉินฉางเซิงใช้ลูกไม้นั้นออกมา อย่างน้อยก็คงจะฝ่าวงล้อม

ออกไปได้ 

แล้วเหตใุดเขาจงึไม่จากไป หรอืเขาก�าลงัถ่วงเวลารอให้ใครบางคน 

ลงมือสังหารโจวทงจริงๆ

เฉินฉางเซิงไม่พูดอะไรอีก เพราะเขาได้ตอบค�าถามนั้นไปแล้ว  

ตอบถึงสองครั้ง

นับตั้งแต่วันนี้เริ่มขึ้น เขากับหวังพั่วก็ต้องการสังหารโจวทง

หลังจากนั้นราชส�านักก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาใช้สังหารเขากับหวังพั่ว

สถานการณ์แปรผันอยู่ตลอดเวลา พลิกกลับไปมาอยู่เสมอ

คนผู้น้ันไม่เคยปรากฏตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียว เป็นไปได้มากว่า 

ถูกศิษย์พี่รั้งเอาไว้ในวังหลวง

ต�าหนักหลีกงนิ่งเงียบตลอดมา คาดว่าคงถูกผู้ศักดิ์สิทธ์ิผู ้นั้น 

สะกดเอาไว้ชั่วคราว แต่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นย่อมไม่มีก�าลังไปท�าเรื่องอื่นอีก

เช่นเดียวกัน

การพลกิผนัครัง้ส�าคัญท่ีสดุในสถานการณ์ท้ังหมดก็คือเถ่ียซูไ่ม่อาจ 

สังหารหวังพั่วได้ ทั้งยังถูกหวังพั่วสังหารเสียเอง

ดังนั้นทุกอย่างจึงกลับคืนสู่ต้นก�าเนิด

คืนสู่จุดเริ่มต้นแรกสุด

ยังคงเป็นการสังหารโจวทง

ดังนั้นเขาจึงต้องฝืนทนอยู่ที่นี่ ทนจนกว่าโจวทงจะตาย

เขาเชื่อว่าโจวทงต้องตายอย่างแน่นอน

ไม่ว่าใครจะเป็นคนลงมือ เขาก็ต้องถูกสังหารอยู่ดี
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มเีหตผุลมากมายทีเ่ฉนิฉางเซงิต้องสงัหารโจวทง เหตผุลส�าคญัทีสุ่ด 

ก็คอืการยึดอ�านาจทีส่สุานเทยีนซทูีเ่ดมิทก็ีเป็นผลพวงจากการพยายาม

สังหารโจวทงครั้งก่อนของเขา

ครัง้ท่ีแล้วทีเ่ขาเดนิเข้ามาในลานเรอืนแห่งน้ีคอืจดุเริม่ต้นของการ

เปลี่ยนประวัติศาสตร์ เป็นชนวนเหตุของความเป็นความตายทั้งมวล 

ตอนนี้จักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ตายไปแล้ว คนอื่นอีกมากมายก็ตายไปแล้ว 

กระแสธารแห่งประวัติศาสตร์ได้ไหลไปสูจ่ดุโค้งใหญ่แห่งการเปลีย่นแปลง  

ทว่าโจวทงก็ยังมชีวิีตอยู่ดี ดีกว่าทีเ่คยเป็นมาเสยีอกี เฉนิฉางเซงิจงึรูส้กึว่า 

การที่เขาจะจบเรื่องนี้ลงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าตอนนี้โจวทงไปอยู่ที่ใดก็ตาม

จากนั้นเขากับเสี่ยวเต๋อก็ก้มหน้าลง มองเกล็ดหิมะเกลื่อนกลาด

บนพื้นลานเรือนในเวลาเดียวกัน

หมิะนัน้สัน่ไหวเลก็น้อยราวกับว่าลกึลงไปในพ้ืนดนิมกีารสัน่สะเทอืน 

เบาๆ 

เจ้าหน้าทีก่องช�าระความหลายคนสบตากันด้วยสหีน้าตกใจ จากนัน้ 

ตอนท่ี 50

คุกใต้ดิน (ตอนต้น)
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ความตกใจในดวงตาก็เปลีย่นเป็นความเดด็เดีย่ว พวกเขาก�ากระบีแ่น่น

ก่อนจะหันไปหาเฉินฉางเซิง

เฉินฉางเซิงไม่ได้มองพวกเขา ดวงตายังคงจับจ้องหิมะบนพื้น

ทนัใดนัน้จติกระบีส่บิกว่าสายก็ส่องสว่างไปทัง้ลานเรือนแล้วฟาดลง 

กับพื้น

หมิะปลวิกระจายอย่างบ้าคลัง่เพราะจติกระบีอ่นัรวดเรว็และรนุแรง  

พ้ืนหินแหลกไปในทันที ดินสีด�ากระดอนขึ้น เพียงชั่วพริบตาหลุมลึก 

ครึ่งฉื่อก็ปรากฏขึ้นบนพื้นดิน

เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันค�ารามอย่างเดอืดดาล ต่างคนต่างออกเพลงกระบี่ 

ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อพยายามหยุดเฉินฉางเซิงเอาไว้

เสีย่วเต๋อพอจะคาดเดาได้ว่าสิง่ท่ีเกิดขึน้หมายความเช่นไร ประกาย 

ความมุ่งร้ายพลันสาดพุ่งออกมาจากดวงตา ก่อนหมัดท้ังสองที่หนัก

ราวกับขุนเขาจะเหวี่ยงเข้าใส่กระบี่หลายร้อยเล่มในอากาศ

ลานเรือนแห่งนี้เคยมีต้นไห่ถัง แต่ถูกเฉินฉางเซิงท�าลายไป  

หลังจากนั้นต้นไห่ถังต้นใหม่ที่แทบจะเหมือนต้นเดิมไม่มีผิดเพ้ียนก็ถูก

ย้ายมาปลูก ท�าให้แม้แต่เจ้าหน้าท่ีกองช�าระความท่ีจิตใจโหดเห้ียม  

ไม่สนใจในความงามยังต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็น แต่แน่นอนว่า 

ต้นไห่ถังต้นน้ีก็ถูกท�าลายไปเช่นกัน ด้วยฝีมอืของเฉนิฉางเซงิอกีเช่นเคย

เจ้าหน้าที่กองช�าระความทุ่มเทหยาดเหงื่อและหยดน�้าตารวมถึง

ใช้เวลาอย่างมากมายในการหาต้นไห่ถังหน้าตาเหมือนเดิม จากนั้นก็ 

ใช้เวลาอีกไม่น้อยขุดหลุมริมก�าแพงของลานเรือน มีคืนหนึ่งในฤดูสารท

ทีน่�า้ฝนท�าให้หลมุนัน้ถึงกับกลายเป็นบ่อน�า้เลก็ๆ ด้วยซ�า้ แต่ก่อนรุง่สาง

น�้าในนั้นก็ได้ซึมลงไปในดินและหายไปอย่างไร้ร่องรอย

กองช�าระความตัง้อยู่ในตรอกกองทพัเหนอืซอืเจิง้และยังมอีีกชือ่ที่
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ผู้คนเรียกกันว่าคุกโจว แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วคุกโจวน้ัน 

อยู่ใต้หลมุซึง่ขุดไว้ปลกูต้นไม้ลกึลงไปสบิเจด็จัง้ คกุโจวสร้างเป็นห้องขงั 

ห้าห้อง รอบผนังหินอัดแน่นด้วยดินและเศษหินแหลมคมจ�านวนมาก 

และยังวางค่ายกลป้องกันจ�านวนนับไม่ถ้วนเอาไว้

สถานทีซ่ึง่อยู่ลกึลงไปใต้พ้ืนดินและถูกซ่อนเร้นด้วยค่ายกลชัน้แล้ว

ชั้นเล่าแห่งนี้ลึกลับอย่างที่สุด ไม่เคยมีคนนอกได้เข้าไป เป็นสถานท่ี 

อันแข็งแกร่งย่ิงนัก ไม่ว ่าจะเป็นจิตกระบี่จ�านวนนับไม่ถ ้วนและ 

เจตนารมณ์ดาบรุนแรงของเฉินฉางเซิงเมื่อครั้งที่บุกมาคุกโจวครั้งแรก 

หรอืจติกระบ่ีทีบ่นิฉวัดเฉวียนอยู่กลางอากาศในขณะนีล้้วนไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อที่นี่เลยแม้แต่น้อย แม้แต่แรงสั่นสะเทือนสักนิดก็ไม่มี

ลึกเข้าไปในห้องขังห้องหน่ึง แสงไฟสลัวแต่มั่นคงส่องสว่างให้ 

โต๊ะตัวเล็กภายในห้อง

บนโต๊ะมีถั่วจานหนึ่ง สุราสองไห และตะเกียบสองคู่

ผู้ท่ีนั่งอยู่ด้านหน่ึงของโต๊ะเป็นบุรุษวัยกลางคนร่างสูงใหญ่ก�าย�า 

แม้ว่าชุดนักโทษจะเปรอะเปื้อนด้วยเลือดท่ีเปลี่ยนเป็นสีด�า ผมยุ่งเหยิง

ยาวเลยบ่า แต่ก็ไม่อาจปกปิดความองอาจห้าวหาญของเขาเอาไว้ได้  

เขาก็คอืขนุพลเทพเซวียเหอท่ีถูกจบักุมตัวกลบัมาจงิตเูมือ่หลายวันก่อน 

ส่วนผู้ที่นั่งตรงข้ามเขาคือชายวัยกลางคนอีกคนหน่ึง คนผู้น้ีไม่ได้สวม 

ชุดขุนนางแต่สวมเสื้อผ้าธรรมดา รูปร่างผอมบาง แก้มตอบ หน้าซีด  

และดวงตาสงบลึกล�้า ดูประดุจภูตผี

ผู้คนมากมายตายในคุกโจว แต่ไม่มีใครรู้ว่าคุกนี้มีผีหรือไม่ ทว่า

ต่อให้ม ีพวกผก็ีคงถูกคนผูน้ีท้รมานจนเกินจะบรรยายได้และไปเกิดใหม่

นานแล้ว

เขาคือนายแห่งคุกโจว ในที่แห่งนี้แม้แต่ผีก็ยังกลัวเขา

กระบี่อันยอดเย่ียมก่อนหน้านี้ท่ีแทงทะลุตัวเขาบนเก้าอี้ไท่ซือนั้น
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เพียงแค่แทงใส่ชุดขุนนางสีแดงของเขาเท่าน้ัน นับจากนั้นเฉินฉางเซิง

และคนมากมายก็คาดเดาว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ใด หลายคนคิดว่าเขา 

ซ่อนตัวอยู่ในวังหลวง ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเขาเสียขวัญและหนีไป 

จากจิงตูแล้ว

ไม่มใีครคาดเดาได้ว่าเขายังอยู่ทีน่ี ่ภายในลานเรอืนแห่งน้ี เพียงแต่ 

อยู่ลึกลงไปใต้ดิน

พูดอกีอย่างหนึง่ก็คือเขากับเฉนิฉางเซงิน้ันอยู่ห่างกันเพียงสบิเจด็จัง้ 

เท่านั้น

เขาไม่สนใจเรื่องน้ีแม้แต่น้อย และยังกินถ่ัวดื่มสุราอย่างใจเย็น 

ราวกับห่าฝนกระบีด้่านบนไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกับเขา ไม่ว่ามนัจะเกรีย้วกราด 

เพียงใดก็ตาม

เซวียเหอมองไปในดวงตาเขาก่อนจะกล่าว "เจ้ากลัว"

เขาเป็นขุนพลเทพที่มีชื่อเสียงไปทั่วต้าโจวในฐานะน้องชายของ 

เซวียสิง่ชวน กระนัน้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไร้ความสามารถ ในสมรภมูิ

แดนเหนือเซวียเหอได้น�าทหารต่อสูกั้บพลหมาป่าเผ่าปีศาจซึง่มข้ีอพิพาท

กันมายาวนานหลายสบิปี เขาจงึเข้าใจเรือ่งความตายและความหวาดกลวั 

อย่างลึกซึ้ง

ยามที่ผู้คนหวาดกลัวที่สุดมักยืนกรานจะอยู่ในที่ที่พวกเขาคุน้เคย

ทีสุ่ด ต่อให้นัน่จะไม่ใช่ตวัเลอืกท่ีชาญฉลาดนกัก็ตาม การท่ีโจวทงตัดสนิใจ 

อยู่ทีน่ี่แทนท่ีจะไปวังหลวงอาจท�าให้ผูอ้ืน่อทุานด้วยความชืน่ชมในความ

ฉลาดและนิง่สงบของเขา แต่ในสายตาของเซวียเหอ นีเ่ป็นเพียงข้อพิสจูน์

ว่าโจวทงก�าลังหวาดกลัว

คุกโจวท่ีซ่อนอยู่ใต้ดินแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งโจวทงคุ้นเคยท่ีสุด  

ในท่ีแห่งน้ีเขาเคยทรมานและสังหารมนุษย์ เผ่ามาร และเผ่าปีศาจไป

มากมายเหลือเกิน
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โจวทงไม่ได้ไปท่ีวังหลวงเพราะลางสังหรณ์ลึกๆ ในใจและความ

ไม่ไว้วางใจผู้ศักด์ิสิทธ์ิผู้น้ัน แต่เขาจะไม่อธิบายเรื่องนี้ให้เซวียเหอฟัง 

เพราะเซวียเหอเป็นนักโทษของเขา ย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับค�าอธิบาย ยิ่งไป

กว่านั้นเขาไม่ต้องการให้มีผู้ล่วงรู้แม้แต่คนเดียวว่าความภักดีของเขา 

ต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นไม่ได้แน่วแน่อย่างที่คนอื่นคิดกัน

คกุใต้ดนินีอ้บัชืน้และมดืมวัเกินไปจงึเป็นไปไม่ได้ท่ีจะรูส้กึสะดวก

สบาย แม้แต่ส�าหรับโจวทงเองก็ตาม ห้องขังห้องนี้ที่เซวียเหออยู่นั้น 

เป็นห้องทีแ่ห้งท่ีสดุ หยดน�า้ทีห่ยดลงจากเพดานหนิท้ิงระยะห่างยาวนาน

ที่สุด และหยดน�้าก็ไม่ตกลงบนโต๊ะตัวนี้หรือที่นอนสุมฟาง

นี่นับว่าเป็นการดูแลที่พิเศษทีเดียว ถึงแม้เข็มทองส�าหรับสะกด

การบ�าเพ็ญเพียรหลายเข็มบนร่างเซวียเหอจะเป็นโจวทงที่ลงมือปักลง 

ทีละเข็มด้วยตัวเองก็ตาม

"อย่าได้พยายามท�าให้ข้าโกรธ ข้าไม่คิดจะฆ่าเจ้า ถึงอย่างไร 

เขาก็เคยบอกว่าพวกเราล้วนเป็นพี่น้องกัน" โจวทงพูดอย่างสุขุม

โจวทงกับเซวียสิ่งชวนเป็นพ่ีน้องกัน เซวียสิ่งชวนก็ยังเป็นพ่ีน้อง 

กับเซวียเหอด้วย

มีแค่สามพี่น้องกับเซวียฮูหยินที่รู้เรื่องนี้

ในอดตีเซวียสิง่ชวนหวังมาเสมอว่าเซวียเหอกับโจวทงจะกลายเป็น

พี่น้องกันจริงๆ

เซวียเหอไม่ชอบโจวทง แต่เขาไม่เคยพูดอะไร

ตอนที่พบว่าโจวทงเป็นผู้วางยาพิษพ่ีชายจนตาย เขาก็ตัวแข็งไป

ด้วยความโศกสลดและโกรธแค้นเดือดดาล แต่เซวียเหอก็ยังคงรักษา

ความเยือกเย็นเอาไว้ได้เพราะเขาไม่เคยนับโจวทงเป็นพี่น้อง และเขาก็

รูด้ว่ีาโจวทงเป็นคนเช่นน้ัน แต่หลงัได้ยินค�าพูดนีข้องโจวทง เขาก็ไม่อาจ

ควบคุมตัวเองได้อีกต่อไป ถ่มน�้าลายปนเลือดใส่โจวทง
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โจวทงหันหลบ แต่ไม่ได้หันหน้ากลับมา

เขาคงท่วงท่านัน้ไว้ จ้องมองไปทีม่มุผนงัทางตะวนัตกเฉยีงใต้ของ

ห้องขัง

เขาสัมผัสได้ว่าที่ด้านหลังของผนังหินมีแรงส่ันสะเทือนแผ่วเบา

ทว่าชัดเจนยิ่ง

มีใครบางคนกระตุ้นค่ายกล



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3qDyjAE

https://bit.ly/3qDyjAE

