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ค�ำน�ำ

คนบางคนต่อให้ต้องหลีกลี้หนีภัยหรือซ่อนตัวให้มิดชิดขนาดไหน  

ก็ไม่อาจหลบหนีพ้นธรรมชาติของตัวเองได้ เฉินฉางเซิงก็เช่นเดียวกัน  

แม้จะมีผู้ประสงค์ร้ายจ้องเอาชีวิตเขาท้ังเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจ เขาก็ยังคง

ตั้งมั่นช่วยเหลือมนุษย์ เมื่อเข้าร่วมสมรภูมิไม่ได้ก็ผลิต 'ยาลูกกลอนจูซา'  

ยาที่มีสรรพคุณ 'ฟื้นคืนชีพศพ รักษาคนตาย' ด้วยเหตุนี้เองจึงมีหลายฝ่าย 

ต้องการตวัเจ้าของยานีแ้ละพยายามสบืเสาะหาเบาะแสจนสาวมาถึงทีอ่ยู่ของ 

เฉินฉางเซิงได้

ในบรรดาคนท่ีหาตัวเฉินฉางเซิงพบ มีท้ังผู้ที่ไม่กล้าแตะต้องเขา และก็มี

ผู้ท่ีต้องการสังหารเขาเช่นกัน แล้วเขาจะรอดผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร  

จะมีใครปรากฏตัวขึ้นช่วยเหลือหรือมาเปลี่ยนสถานการณ์หรือไม่ ขอเชิญ 

ทุกท่านไปค้นหาค�าตอบพร้อมกันใน 'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เล่มนี้

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



"พ่ีสาวข้ายังมีชีวิต แต่พ่ีชายทั้งหลายล้วนถูกท่านฆ่าตาย 
ในสายตาท่านนั่นคือความเมตตา คือความรักของครอบครัว 

แต่ในสายตาข้านั่นคือการดูถูกและเวทนา 
ในสายตาท่านพวกเราเหล่าสตรีล้วนอ่อนแอ

และไม่เป็นภัยต่อบัลลังก์ของท่าน 
นี่เป็นสิ่งที่ข้าเกลียดที่สุด"
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เสียงดีดพิณที่จูเยี่ยได้ยินไม่ได้หูแว่วไปเอง

แม้ว่าเสยีงพิณน้ันจะดงัมาจากเทอืกเขาหมิะอนัห่างไกลและฟังดู

แผ่วเบาเลือนรางอยู่บ้าง แต่ก็มีอยู่อย่างจริงแท้ไม่อาจปฏิเสธได้

เสยีงนัน้เยน็เยียบ กระจ่างชดั และบางเบาราวเส้นไหมหรอืคมดาบ 

ฉะนั้นย่อมหมายความว่าแหลมคม

ลมเย็นเหนอืเทือกเขาหิมะถูกตดัขาด แสงไฟจากหมูบ้่านเกาหยาง

ท่ีส่องเข้ามาในความมืดมิดบริเวณนี้ถูกตัดขาด ดอกเสว่ียเหลียนซึ่ง

แข็งแกร่งที่สุดบนน�้าแข็งก็ถูกตัดขาดเช่นเดียวกัน

รอยแตกร้าวหลายรอยปรากฏขึน้บนพ้ืนผวิรองเท้าของจเูย่ีย จากน้ัน 

รอยแตกร้าวก็กดลึกลงไปจนตัดท�าลายผิวหนัง เนื้อ และกระดูก

เท้าทัง้สองของเขาขาดออกจากข้อเท้า มนัยังมแีรงเดมิหลงเหลืออยู่ 

จึงลอยเข้าไปในรอยแยกของเทือกเขาหิมะ ไม่รู้ว่าตกลงที่ใด ทิ้งไว้เพียง

รอยเลือดสองรอยในความมืดมิด

จูเย่ียไม่อาจข้ามเทือกเขาหิมะและกลับคืนสู่โลกของเผ่ามนุษย์  

เขาล้มลงไปในหิมะ หอบหายใจ หน้าอกพองขึ้นยุบลงอย่างต่อเนื่อง

ตอนท่ี 101

ถอนหายใจหน่ึงคร้ัง หานซานพันหลี่
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เขาล้มลงอย่างรุนแรง เท้าทั้งสองท่ีถูกตัดขาดนับเป็นอาการ 

บาดเจบ็สาหสั แต่น่ันไม่ใช่สาเหตุทีเ่ขานอนนิง่ไม่ไหวตงิบนพ้ืนในยามนี้ 

นี่เป็นเพราะความสิ้นหวัง

เสียงดีดพิณลอยผ่านระยะทางสิบกว่าหลี่ ดังแว่วแผ่วเบาอย่าง

เลือนราง แต่กลับสามารถตัดเท้าทั้งสองของเขาได้อย่างง่ายดาย

ตัวตนบัณฑิตวัยกลางคนผู้นั้นพร้อมเปิดเผยแล้ว

จูเยี่ยฝังหน้าไว้ในหิมะและส่งเสียงอู้อี้ด้วยความเจ็บปวด เขาเป็น

เหมอืนสตัว์อสรูบาดเจบ็สาหัสแต่ไม่มคีวามกล้าจะโจมตกีลบัไป ท�าได้เพียง 

ส�านึกเสียใจไร้สิ้นสุด

แว่วเสียงการต่อสู้และเสียงกรีดร้องดังมาจากเทือกเขาหิมะอัน 

ห่างไกล คงเป็นหนานเค่อก�าลงัเก็บเก่ียวชวิีตของคนกลุม่นัน้บนเส้นทาง

ภูเขา

ไม่นานเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆ จางหายไปจนเหลือแต่ความเงียบ

เท่านั้น

จูเย่ียก็เงียบเสียงเช่นกัน เขาพลิกตัวอย่างยากล�าบากและมองดู

ท้องฟ้าพร่างดาวซึ่งเห็นได้แจ่มชัดย่ิงนักเมื่ออยู่ใกล้ยอดเขาหิมะเช่นน้ี 

ครั้นแล้วเขาก็ถอนหายใจ

หากเขาไม่โลภมากอยากได้ยาลกูกลอนจซูา ด้วยศกัดิฐ์านะของเขา  

จะมาทีเ่ทอืกเขาหิมะอนัห่างไกลเช่นน้ีไปท�าไม จะเผชญิกบัศตัรูทีน่่ากลวั 

เช่นนี้ได้อย่างไร

ค�าว่า 'โลภ' ได้ชักน�าผู้คนมากมายไปสู่ความตาย ในอนาคต 

จะมีอีกสักกี่คนกันที่ต้องตายด้วยเหตุนี้

น�้าแข็งถูกเหยียบย�่า เกิดเป็นเสียงกรอบแกรบน่าฟังไม่ต่างจาก

เสียงเท้าเหยียบลงบนใบไม้แห้งในฤดูสารท

เมื่อได้ยินเสียงนี้ร่างกายและจิตใจของจูเยี่ยก็ผ่อนคลาย ดวงตา
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ค่อยๆ กระจ่างใส

หนานเค่อเดนิมาตรงหน้าเขา ปีกของนางเคลือ่นไหวช้าๆ อยู่ด้านหลงั  

โบกสะบัดเป็นสายลมเย็นเยียบ

กระบีไ่ขว้ทกัษณิแยกออกเป็นสองส่วน และตอนนีอ้ยู่ในมอืท้ังสองข้าง 

ของนาง เลือดหยดลงจากกระบี่ น่าจะเป็นของหนิงสือเว่ยกับพรรคพวก

จูเย่ียมองนางอย่างสงบ มือคู่นั้นของเขาก�าของวิเศษล�้าค่าท่ีสุด

ของพรรคเจวี๋ยซื่อไว้ในแขนเสื้อ

หนานเค่อออกกระบี่

จูเยี่ยออกกระบวนท่าโจมตี

เสยีงปะทะหนกัหน่วงดังขึน้บนยอดเขาหิมะทีอ่าบไล้ด้วยแสงดาว

รอยนนูสบิกว่ารอยปรากฏขึน้บนพ้ืนหมิะหนาราวกับมสีตัว์ประหลาด 

ต้องการทะลวงออกจากพื้นดิน

ผนืหิมะลอยข้ึนและหมนุวนอย่างบ้าคลัง่กลางอากาศ บดบงัแสงดาว 

และท�าให้บริเวณรอบด้านมดืมวัลงอกี มเีพียงจติกระบีท่ี่ส่องประกายข้ึน

เป็นระยะ

เสียงพิณดังขึ้นแผ่วเบาในความมืดสลัวเลือนราง

โลกพลันหยุดนิ่ง สายลมและหิมะค่อยๆ สงบลง หิมะไหลเคลื่อน

ลงมาตามไหล่เขา ส่งเสียงโครมคราม

ณ จุดสูงสุดของเทือกเขาหิมะ กระบี่ของหนานเค่อแทงอกของ 

จูเยี่ย

จเูย่ียไม่ได้ก้มหน้าลงมองบาดแผลหรอืมองนาง แต่กลบัทอดมอง

ไปยังที่ไกลแสนไกล

กระบีใ่นร่างของเขาเย็นเยียบอย่างแท้จรงิ แต่เสยีงแผ่วเบาจนเหมอืน 

ไม่มีจริงของพิณเย็นเยียบยิ่งกว่า

เย็นจนเตอืนให้เขานึกถึงเรือ่งทีท่่านลงุของเขาเคยเล่าให้ฟังเมือ่ปีน้ัน
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ในเรื่องราวน้ันมีเมืองปีศาจในทุ่งหิมะแดนเหนือ เมืองปีศาจนี้

ปกคลุมด้วยความมืดมิดชั่วกาลนาน

เหมือนกับความมืดที่ค่อยๆ ปกคลุมดวงตาของเขา

หนานเค่อลากศพจูเยี่ยกลับมายังเส้นทางภูเขา

บนเส้นทางภูเขาเต็มไปด้วยคราบเลือดท่ีจับตัวแข็ง ส่วนศพ 

หลายร้อยศพนั้นถูกโยนไปสองข้างทางอย่างกระจัดกระจายไร้ระเบียบ

บัณฑิตวัยกลางคนไม่ได้ก�าลังดีดพิณ แต่ก�าลังกินอะไรบางอย่าง 

ที่เท้าของเขามีศพครึ่งซีกตกอยู่ ดูจากรองเท้าและชุดเกราะที่เหลืออยู่  

น่าจะเป็นศพของหนิงสือเว่ย

หนานเค่อส่งศพของจูเยี่ยให้อีกฝ่าย

บัณฑิตวัยกลางคนใช้สองมือรับศพจูเย่ียมา ก้มหน้าลง และเร่ิม

กัดกิน

เสยีงทีด่งัขึน้ฟังดเูหมอืนแมวก�าลงัเลม็กินเศษอาหาร หรอืไม่ก็เสยีง

กรวดจมลงในบ่อโคลน

เลือดสดๆ ไหลรินออกมาตามซอกนิ้วเรื่อยๆ

ในเวลาอันสั้นศพของจูเยี่ยก็หายไป ไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยว

ลมพัดต้องเสือ้ผ้าของบณัฑิตวัยกลางคน เหน็ได้ว่าหน้าท้องของเขา 

นูนขึ้นมาเล็กน้อย

เขาหลบัตา นิง่เงยีบไปเป็นเวลานาน ดเูหมอืนก�าลงัดืม่ด�า่กับรสชาติ 

หรือครุ่นคิดบางสิ่ง

"ไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นหลานของจูลั่ว แม้ว่าการบ�าเพ็ญเพียร

จะไม่ดีนัก แต่ก็มแีสงจนัทร์อยู่บ้าง ถือเป็นอาหารบ�ารงุเลก็น้อยได้ ดกีว่า

ขุนพลเทพผู้นี้มาก"

บณัฑติวัยกลางคนลมืตาขึน้และมองไปยังซากร่างของหนงิสือเว่ย
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ที่เหลืออยู่ ก่อนเผยสีหน้าดูถูกออกมา

เขาหยิบผ้าเชด็มอืสขีาวราวหมิะออกมาจากแขนเสือ้ เชด็เลอืดบน

รมิฝีปากช้าๆ การเคลือ่นไหวสง่างามย่ิง จากน้ันก็เดนิไปในความมดืของ

เส้นทางภูเขา

สีหน้าหนานเค่อไม่เปลี่ยนแปลงยามได้เห็นภาพนองเลือดอันน่า

หวาดกลัวนี้ ก่อนจะเดินตามอีกฝ่ายไป

เพียงเสียงดีดพิณกระจ่างชัดดังขึ้นหน่ึงครั้ง พวกเขาก็มาถึง 

หุบเขาหิมะที่อยู่ห่างออกไปสิบกว่าหลี่

ทั่วร่างของยอดฝีมือเผ่าปีศาจที่พยายามล้อมโจมตีเฉินฉางเซิง 

เต็มไปด้วยรอยแผลจากกระบี่ มือขวาของพวกเขาขาด แต่ก็ยังไม่ตาย

พวกเขามองบณัฑิตวัยกลางคนกับหนานเค่อราวกับเหน็ผ ีใบหน้า

ซีดเผือดในทันที

หนานเค่อมองดูพวกเขาแล้วกล่าว "ไปตายซะ"

เลอืดสเีขยีวหลายสายสาดกระจาย บรรดาร่างสงูใหญ่ล้มลงอย่าง

หนักหน่วงบนพื้นหิมะ

เมื่อได้ยินค�าพูดของหนานเค่อ ยอดฝีมือเผ่าปีศาจก็ฆ่าตัวตาย

อย่างไม่ลังเล!

ลานเรอืนและสวนกลางหุบเขาหมิะกลายเป็นซากปรักหกัพังไปแล้ว  

ทะเลสาบน�้าพุร้อนในสายหมอกได้เหือดแห้งกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ 

สะพานไม้ขาดเป็นหลายสบิท่อน ทอดตวัราวกบัซากงท่ีูตายมาหลายร้อยปี  

ร่องรอยการมอียู่ของศาลาหายไป และหยดน�า้แขง็ทีแ่ตกกระจายอยู่เตม็ฟ้า 

ก็ท�าให้รู้สึกกวนใจอยู่บ้าง

เฉนิฉางเซงิกับจีด๊จีด๊ยืนอยู่อกีฝ่ังของทะเลสาบ อนัหวาช่วยรองแม่ทัพ 

ออกจากซากปรกัหักพังแล้ว และท้ังสองก็ก�าลงัยนืเฝ้าระวังอยู่หน้าเปลหาม 

อย่างวิตกกังวล
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ไห่ตี๋ยืนอยู่กลางทะเลสาบพร้อมด้วยอาวุธหน้าตาเหมือนกับ 

แผ่นศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์แตกหักในมือ พื้นที่แห่งนี้ดูราวกับมีเขาเป็น

จุดศูนย์กลาง

แต่ในสายตาเขา ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนทีน้ี่หรอืโลกภายนอกอนักว้างใหญ่  

ศนูย์กลางของโลกนัน้ไม่ว่าเมือ่ไรย่อมเป็นบณัฑิตวยักลางคนทีเ่พ่ิงมาถึง

หนานเค่อไม่สนใจเขา นางกล่าวกับเฉินฉางเซิง "ข้าช่วยเจ้า 

แก้ปัญหาหลายอย่าง เจ้าติดค้างข้าอย่างหนึ่ง"

จี๊ดจี๊ดไม่รู้จักอีกฝ่าย แต่ฟังจากน�้าเสียงที่นางพูดกับเฉินฉางเซิง 

มังกรน้อยก็รู้สึกว่าพวกเขาน่าจะรู้จักกันดี เมื่อมองดูอีกทีนางก็พลัน

ตระหนักบางอย่างได้และความระแวดระวังก็ฉายขึ้นในดวงตา

"เจ้าก็คือนกยูงนั่นหรือ"

สีหน้าของหนานเค่อทึ่มทื่ออยู่บ้างขณะเอ่ยถาม "เจ้ารู้จักข้าหรือ"

"เฉินฉางเซิงเคยพูดถึงเจ้า" จี๊ดจี๊ดยกนิ้วข้ึนมาสามนิ้วและแตะลง

ระหว่างดวงตา "เขาบอกว่าระยะห่างระหว่างดวงตาของเจ้ากว้างเกินไป 

ชัดเจนว่าเจ้าป่วย"

หนานเค่อครุ่นคิดถึงค�าพูดนี้อย่างไม่แน่ใจว่าควรโกรธดีหรือไม่ 

แล้วนางก็หันมองเฉินฉางเซิง

เฉนิฉางเซงิไม่ได้มองนาง สายตาของเขาจบัจ้องบณัฑิตวัยกลางคน 

ผู้นั้นอยู่ตลอด

ก่อนที่บัณฑิตวัยกลางคนจะปรากฏตัว เขาได้ดึงดูดความสนใจ

ทัง้หมดของไห่ตีไ๋ปเรยีบร้อยแล้ว ถึงกับท�าให้ไห่ต๋ีตกอยู่ในความหวาดกลัว 

ไร้ขีดจ�ากัด

คนที่ท�าให้ไห่ตี๋หวาดกลัวถึงขั้นนี้ได้ในโลกนี้มีอยู่ไม่เกินห้าคน

บังเอิญย่ิงนัก เขาเคยพบบัณฑิตวัยกลางคนผู้น้ีมาก่อน จึงรู้ว่า 

อีกฝ่ายเป็นใคร
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พวกเขาเคยพบกันที่เขาหานซาน

คืนนี้ก็ยังเป็นเขาหานซาน*

แม้ว่าทั้งสองที่จะอยู่ห่างกันพันหลี่

นี่เป็นเรื่องบังเอิญอย่างแท้จริง ทั้งยังโชคร้ายอย่างแท้จริง

เขาถอนหายใจ

* ค�าว่า 'หานซาน' ในชื่อ 'เขาหานซาน' หมายถึงภูเขาอันหนาวเหน็บ
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ในคืนนี้มีการถอนหายใจเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง

ตอนทีก่ลุม่ของจเูย่ียอยูร่มิทะเลสาบและรูว่้าเจ้าของยาลกูกลอนจซูา 

คือเฉินฉางเซิง พวกเขาก็ถอนหายใจเช่นนี้

เมือ่เท้าของจูเย่ียถูกเสยีงดีดพิณตัดขาดบนภูเขาหิมะ เขาก็มองข้ึนไป 

ยังท้องฟ้าดวงดาวเพื่อรอความตายแล้วก็ถอนหายใจอย่างแผ่วเบา

ตอนน้ีเมือ่เฉนิฉางเซงิเห็นบณัฑิตวัยกลางคน เขาก็อดถอนหายใจ

ไม่ได้

ความต่างชั้นระหว่างทั้งสองฝ่ายน้ันมากเกินไป ต่อให้เขาใช้วิธี

ทั้งหมดท่ีมีและใช้สติปัญญาเฉียบแหลมขบคิดอย่างสุดความสามารถ 

ต่อให้เขายินดีสละชีวิตก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตรงหน้านี้ 

ได้อยู่ดี

แน่นอนว่าเขาย่อมไม่ยินยอม แต่ก็พบว่าตนเองไร้ก�าลงัและความหวัง  

อารมณ์ท้ังหมดจงึตีขึน้มารวมกันและกลายเป็นการถอนหายใจหนึง่ครัง้

นอกจากรูส้กึตกใจแล้วเฉนิฉางเซงิยังรูส้กึไม่เข้าใจ ด้วยทุกคนล้วน

กล่าวขานว่าเหวนรกนัน้ไร้สิน้สดุ เช่นนัน้เหตใุดคนผู้นีจ้งึยังมชีวิีตอยู่และ

ตอนท่ี 102

ราชาปีศาจนับแต่บรรพกาล
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มายืนอยู่ตรงหน้าเขาได้

เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ เขาก็มองไปยังไห่ตี๋

นับจากที่ได้ยินเสียงดีดพิณอันใสกังวานเย็นเยียบและหันไปมอง 

ไห่ตี๋ก็หยุดเคลื่อนไหว สายตาของเขาจับจ้องไปยังทิศที่มาของเสียงพิณ 

ซึ่งเป็นจุดที่บัณฑิตวัยกลางคนยืนอยู่ในตอนนี้

ผู ้แข็งแกร่งแห่งเผ่าปีศาจแข็งทื่อไปทั้งกายใจ แต่เฉินฉางเซิง 

แน่ใจว่าปีศาจผู้นี้สังเกตเห็นสายตาของเขา

สายตานี้คือค�าถาม

'พวกเรามาร่วมมือกันไหม'

เผ่ามนุษย์กับเผ่าปีศาจต่อสู้กันมาหลายปี ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บ 

ล้มตายไปมากมาย สั่งสมความแค้นเอาไว้อย่างลึกล�้าที่สุด โดยเฉพาะ 

หลงัจากสญัญาสงบศึกระหว่างจกัรพรรดิไท่จงกับราชาปีศาจถูกท�าลายไป 

เมือ่พันปีก่อน ยอดฝีมอืทัง้สองฝ่ายจงึไม่เคยร่วมมอืกันเว้นแต่ในสถานการณ์ 

สุดโต่งอย่างเช่นความแค้นท่ีคนสกุลเหลียงไม่อาจลืมเลือนหลังจาก

ตระกูลของพวกเขาแทบจะถูกฆ่าล้างหมดสิ้น หรือเรื่องเก่าเก่ียวกับ 

ผูค้รองภพโจว แม้แต่ตอนทีซ่างสงิโจวชกัใยการยึดอ�านาจท่ีสสุานเทยีนซู  

เขาก็เพียงแค่ท�าข้อตกลงกับเหล่าผู้ทรงอ�านาจในเมืองเสวี่ยเหล่าว่า 

ท้ังสองฝ่ายจะไม่ก้าวก่ายเรื่องของกันและกัน แต่ไม่มีใครยืมก�าลังของ

อีกฝ่ายมาใช้โดยตรง

ไม่มีผู้ใดทนแบกรับชื่อเสียงฉาวโฉ่ไปได้ตลอดกาล

แต่เฉนิฉางเซงิไม่จ�าเป็นต้องกังวลถึงปัญหานีใ้นการร่วมมอืกับไห่ต๋ี  

เพราะตวัตนของบณัฑิตวัยกลางคนจะท�าให้ท้ังผืนพิภพเห็นด้วยกับแผน

ของเขา

และการร่วมมือน้ีก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอน ไห่ตี๋น่าจะเห็นด้วย

และร่วมมือกับเขา
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สองปีก่อน หลงัจากการกบฏในเมอืงเสว่ียเหล่า ราชาปีศาจตาย ส่วน 

หนานเค่อหายตวัไป ขนุนางและเชือ้พระวงศ์มากมายทีภั่กดต่ีอราชวงศ์เก่า 

ถูกสังหาร แต่ไห่ตี๋ยังมีชีวิตรอดและมีอ�านาจมากกว่าแต่ก่อน ตอนนี ้

เขากุมอ�านาจมหาศาลในแนวหน้าของกองทพัปีศาจ ฉะนัน้เขาต้องเป็น

ฝ่ายกบฏคนหนึ่งอย่างแน่นอน

หากเขาต้องการมีชีวิตผ่านคืนน้ีไป เขาจ�าเป็นต้องร่วมมือกับ 

เฉินฉางเซิง

การสังหารเฉินฉางเซิงผู้เป็นสังฆราชของเผ่ามนุษย์นั้นเป็นส่ิง

ย่ัวยวนใจอย่างแท้จริง แต่ส�าหรับไห่ตี๋การสังหารบัณฑิตวัยกลางคน 

ผู้นั้นย่อมเป็นเรื่องที่อยู่เหนือทุกสิ่งในโลก

ไห่ต๋ีไม่ได้ตอบกลับค�าถามท่ีส่งผ่านสายตาของเฉินฉางเซิง เขา 

จ้องมองบัณฑิตวัยกลางคนต่อไปด้วยความระแวดระวังและหวาดกลัว 

มือก�าแผ่นศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์แตกหักแน่นขึ้น

ลานเรือนท่ีพังทลายเงียบงัน ทุกคนรู้ดีว่าความเงียบน้ีหมายถึง

อะไร

แววตาของหนานเค่อเย็นเยียบมากขึ้นเรื่อยๆ ปีกมันวาวของนาง

ที่ขยับอย่างแช่มช้าในราตรีก็มีสีเข้มขึ้น ถึงกับดูน่าลุ่มหลง

เวลานี้เองบัณฑิตวัยกลางคนก็เอ่ยขึ้น

"ข้าก�าลังจะตาย"

เสียงของเขาธรรมดาอย่างมาก

เป็นความไม่แยแสอันธรรมดา ความน่าเกรงขามอันธรรมดา  

ความยิ่งใหญ่สูงส่งอันธรรมดา ไม่มีความพิเศษอันใด

แต่หากเพ่งพินิจใบหน้าของคนผู้น้ีให้ดีก็จะสังเกตเห็นส่วนที่ 

ไม่ธรรมดา

ใบหน้าของบัณฑิตวัยกลางคนดูเหมือนมีชั้นความมืดยามราตรี
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บางๆ ปกคลุมอยู่ตลอดเวลา

บนพ้ืนผวิของความมืดยามราตรนีีดู้ราวกับมตีวัอกัษรสทีองส่องสว่าง 

นับไม่ถ้วนล่องลอยอย่างเชื่องช้า ภายใต้ตัวอักษรเหล่านั้นคือภาพภูเขา

แม่น�้า ชั่วขณะหนึ่งเป็นทะเลทราย ชั่วขณะต่อมาเป็นทะเล เพียงเลิกคิ้ว

ขยับริมฝีปาก คลื่นทะเลก็ก่อตัวขึ้น เม็ดทรายถูกพัดปลิว ทิวทัศน์นี ้

ดูมีชีวิตชีวาหาใดเปรียบ แต่ก็เยือกเย็นและนิ่งงันผิดปกติเช่นกัน เพราะ

ท่ามกลางทิวทัศน์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีคนแม้แต่คนเดียว

ตอนท่ีเขาพูดว่าข้าก�าลังจะตาย โลกกว้างใหญ่ใบน้ีก็มืดมัวลง 

อย่างมากราวกับก�าลังจะดับสูญ

เฉินฉางเซิงจึงรู้ว่าอีกฝ่ายพูดความจริง

เขานึกถึงเมือ่หลายปีก่อนในห้องภายในส�านกัการศกึษาทีเ่ตม็ไปด้วย 

ดอกเหมยหลากหลายชนิด เขาได้ยินเหมยหลี่ซากล่าวค�าที่คล้ายกันนี้

สองปีก่อนเขาก็ได้ยินอาจารย์อาสังฆราชพูดประโยคน้ี แม้เขา 

จะจ�าไม่ได้ว่าเป็นที่ต�าหนักหลีกงหรือส�านักศึกษาศาสนาหลวงก็ตาม

เขาครุ่นคิดท้ังหมดน้ีแล้วเอ่ยกับบัณฑิตวัยกลางคน "ตราบใดที ่

มีชีวิตก็ต้องมีวันตาย"

บัณฑิตวัยกลางคนตอบ "ข้อความที่ยอดเย่ียมอันดับท่ีส่ีในกาพย์

ก�าเนิดธรรม"

เฉินฉางเซิงไม่ได้ถามว่าสามอันดับแรกคือข้อความใด เพราะ 

ทุกคนต่างก็มีวิธีตีความและท�าความเข้าใจต�าราเต๋าเป็นของตนเอง 

แน่นอนว่าเขาไม่ตกใจท่ีบัณฑิตวัยกลางคนนึกออกอย่างง่ายดายว่า

ประโยคนี้มาจากกาพย์ก�าเนิดธรรม เป็นเพราะทุกคนรู้ว่าคนผู้น้ีรอบรู้ 

ย่ิงนกั เป็นบณัฑติผูเ้ก่งกาจในเมอืงเสว่ียเหล่าซึง่เป็นรองเพียงแค่ทงกู่ซอื

เท่านั้น

"แต่ใครจะยอมตายจริงๆ เล่า เทียนไห่ อิ๋น หรือพวกสหายเก่า 
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ก่อนหน้าน้ี ไม่ว่าภายนอกพวกเขาจะดสูงบเพียงใด แต่พวกเขาจะยินยอม 

เดินเข้าสู่ความมืดโดยดุษณีได้อย่างไร ข้าเองก็ไม่ยินยอมเช่นกัน ข้าจึง

ปีนขึ้นมาจากความมืดมิดน่าหวาดกลัวนั่นและมาที่นี่เพื่อพบเจ้า"

ขณะทีเ่ขากล่าวช้าๆ ความมดืมดิยามราตรท่ีีปกคลุมใบหน้าบณัฑิต 

วัยกลางคนก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้คนไม่กล้ามองดูตรงๆ

จีด๊จีด๊เดาตวัตนของอีกฝ่ายได้จากน�า้เสยีง แต่นางไม่กล้าท่ีจะเชือ่ 

น�้าเสียงของนางสั่นเล็กน้อย

"เจ้า...ท่านต้องการจะท�าอะไร"

"พ่อเจ้าเคยพูดกับข้าว่าเจ้าไม่ชอบเรียนหนังสือ ทั้งยังโง่เขลาและ

อ่อนต่อโลก คืนนี้ข้าเห็นแล้วว่าเป็นเช่นน้ันจริง" บัณฑิตวัยกลางคน 

กล่าวกับนางด้วยสหีน้าอ่อนโยนราวกับผูอ้าวโุส "สงบใจลงเถอะ เหน็แก่ 

หน้าพ่อของเจ้า ข้าจะไม่สร้างความล�าบากให้เจ้า"

ด้วยถ้อยค�าเหล่าน้ันจีด๊จีด๊ก็ยืนยันฐานะของคนผูน้ี้ได้แล้ว จงึตกใจ

จนพูดไม่ออก นางหันไปหาเฉินฉางเซิงโดยไม่รู้ตัว ดวงตาเต็มไปด้วย

ความท้อแท้ผิดหวังและอับจนหนทาง

ในอดีตนานจนนับปีไม่ถ้วนมีมังกรน�้าค้างแข็งผู้ย่ิงใหญ่ตัวหน่ึง 

ไม่ยินดรีบัต�าแหน่งประมขุเผ่ามงักรและเดนิทางไปยังดนิแดนอนัห่างไกล

ในดนิแดนนัน้มนัได้พบสิง่มชีวิีตทีแ่ขง็แกร่งทดัเทยีมกันจ�านวนมาก  

จากนั้นก็ตายในสวนโจว

มังกรตัวนั้นคือบิดาของนาง

ในบรรดาสิง่มชีวิีตท่ีแขง็แกร่งเหล่านัน้ มเีพียงหนึง่เดยีวทีเ่ป็นสหาย 

ของบิดานาง พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือบิดานางชื่นชมเพียงส่ิงมีชีวิตนั้น

เท่านั้น

เมื่อเวลาผ่านไปต้าโจวก็ได้ผลัดจักรพรรดิมาหลายรุ่น หอกระบี ่

เขาหลีซานเปลี่ยนเจ้าส�านักไปสามคน แม้แต่สกุลถังก็เปลี่ยนผู้น�าไป 
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สองครั้ง มีคนผู้น้ันท่ีครองบัลลังก์ในวังปีศาจตลอดมา จนคนธรรมดา

มากมายถึงกับเข้าใจผิดว่านับแต่บรรพกาลเป็นต้นมา เหนือผืนฟ้าและ

ใต้พื้นดิน เผ่าปีศาจมีราชาปีศาจ...เพียงคนเดียว

ใช่แล้ว บัณฑิตวัยกลางคนก็คือราชาปีศาจ

เขาเป็นราชาที่แข็งแกร่งที่สุดและมีพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดใน

ประวัตศิาสตร์เมอืงเสว่ียเหล่า เป็นฝ่าบาททีเ่ผ่าปีศาจทัง้หมดนบนอบบชูา  

เป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเผ่ามนุษย์

หากไม่ใช่เพราะมอัีจฉรยิะจ�านวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึน้ในหมูม่นษุย์  

ภายใต้การน�าของเขาเผ่าปีศาจคงปกครองทั้งผืนพิภพแล้ว

แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ครองภพโจว เฉินเสวียนป้า จักรพรรดิไท่จง และ

หวังจือเช่อเมื่อพันปีก่อน หรือเทียนไห่ อิ๋น และซางในช่วงพันปีหลัง 

ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้โดยแท้จริง

แม้ต้องเผชญิหน้ากับยอดฝีมอืเผ่ามนษุย์ท่ีถาโถมเข้ามาราวดวงดาว 

นับไม่ถ้วนบนท้องฟ้าพร่างดาว เขาก็ยังน�าเผ่าปีศาจในแดนเหนือสุด 

ให้ยนืหยดัและไมย่อมศโิรราบ ดจุดงัความมดืทีป่กคลมุเมอืงเสวีย่เหล่า

ตลอดกาล

ไม่ว่าจะมองจากมุมใดเขาคือราชาปีศาจผู้แข็งแกร่งที่สุด

ไม่ว่าจะนับแต่บรรพกาล เหนือผืนฟ้า หรือใต้พื้นดินก็ตามที
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หนึ่งพันปีก่อนเขาเป็นราชาปีศาจ และยังคงเป็นราชาปีศาจในอีก

หนึ่งพันปีให้หลัง แต่กระนั้นท้ายที่สุดราชาปีศาจก็ยังไม่อาจหนีกฎแห่ง

ประวัติศาสตร์ได้ เขาจึงเผชิญกับการก่อกบฏ

ตามกฎของประวัติศาสตร์แล้วตัวตั้งตัวตีของการกบฏครั้งนี้ย่อม

ต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เขาไว้ใจที่สุด

ในฐานะแขนซ้ายขวาของราชาปีศาจ กุนซือเส้ือคลุมด�าและ 

ผู้บัญชาทัพปีศาจได้แก่งแย่งชิงอ�านาจกันมานานนับปีไม่ถ้วน ทั้งสอง

ปะทะกันครัง้แล้วครัง้เล่า ไม่อาจเข้ากันได้เหมอืนน�า้กับไฟ เกลยีดชงักัน

อย่างล�้าลึก มีเพียงความเคารพต่ออ�านาจสูงสุดของราชาปีศาจเท่าน้ัน

ที่พอจะถ่วงดุลเอาไว้ได้ แต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่สถานการณ์เช่นน้ี 

จะไม่พึงปรารถนาส�าหรบัราชาปีศาจ เขาอาจถึงขัน้จงใจสมุไฟเองด้วยซ�า้

แต่แล้วใครจะคาดคดิได้ว่าพวกเขาจะร่วมมอืกันและโจมตรีาชาปีศาจ 

ด้วยวิธีการที่ซ่อนเร้นไว้อย่างลึกลับที่สุด

แต่เดมิราชาปีศาจได้รบับาดเจบ็สาหสัหลงักลบัมาจากเขาหานซาน 

อยู่แล้ว จากนั้นก็เผชิญกับการก่อกบฏและถูกโยนลงเหวนรกไร้ก้นบึ้ง 

ตอนท่ี 103

ข้าใช้เลือดของข้าเพ่ือช่วยสรรพชีวิต
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ท้ายท่ีสุดบัลลังก์ราชาปีศาจก็ตกเป็นของบุตรชายคนสุดท้อง บรรดา

ตระกูลสูงศักดิ์ในเมืองเสว่ียเหล่าและเผ่ามนุษย์ทางใต้ล้วนเชื่อว่า 

ราชาปีศาจหนุ่มเป็นเพียงหุ่นเชิดท่ีเสื้อคลุมด�ากับผู้บัญชาทัพปีศาจ 

จบัวางไว้บนบลัลงัก์ จนกระท่ังขนุพลเทพฮัน่ชงิติดกับและถูกสงัหารด้วย

วิธีทีร้่ายกาจทีส่ดุโดยราชาปีศาจหนุ่ม ท่ัวทัง้ผนืพิภพจงึเข้าใจในท่ีสดุว่า

เขาเป็นตัวการหลักเบื้องหลังการกบฏ!

พ่ีน้องท�าร้ายกัน บิดาบุตรห�้าห่ันกันเพ่ือบัลลังก์นั้นถือเป็นเรื่อง

ธรรมดาของท้ังเผ่าปีศาจและเผ่ามนุษย์ สดุท้ายแล้วราชาปีศาจทีแ่ม้แต่

ผูค้รองภพโจว จกัรพรรดิไท่จง จกัรพรรดินีศักด์ิสทิธ์ิ อิน๋ หรอืซางก็ไม่อาจ

โค่นล้มได้ก็ถูกผลกัล้มลงในคูน�า้ประวัติศาสตร์อนัเหมน็เน่า ถูกบตุรชาย

ตนเองโค่นล้มลงกับมือ

แต่เขาไม่ได้ตายในเหวนรกไร้ก้นบึ้งแล้วหรอกหรือ เหตุใดจึงมา

ปรากฏตัวอยู่บนเทือกเขาหิมะในตอนนี้ได้

เมื่อพวกเขามองไปยังร่างของบัณฑิตวัยกลางคนริมทะเลสาบ  

อนัหวาและรองแม่ทพัก็หน้าซดีเผอืด แม้แต่การหายใจแต่ละครัง้ก็ยังเป็น 

เรื่องยากส�าหรับพวกเขา

นี่เป็นค�าถามที่ทุกคนสงสัยที่สุดและต้องการค�าตอบมากที่สุด

หนานเค่อยืนตรงหน้าเฉินฉางเซิง ไม่กล่าวค�า

นางรูด้ว่ีาราคาท่ีคนผูห้นึง่ต้องจ่ายในการปีนข้ึนจากเหวนรกไร้ก้นบึง้ 

นัน้แลกมาด้วยความเจบ็ปวดเพียงใด แม้แต่นางก็ยังไม่ปรารถนาจะจดจ�า

ราชาปีศาจย่อมไม่อธิบาย เขากล่าวกับเฉินฉางเซิง "ข้าแค่ก�าลัง

จะตาย แต่ข้ายังไม่ตาย และไม่ต้องการจะตาย ข้าจึงมาหาเจ้า"

เฉินฉางเซิงถาม "ท่านมาหาข้าเพื่ออะไร"

ราชาปีศาจตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ข้ามาเพื่อขอให้เจ้าช่วย"

"ท่านต้องการยาลูกกลอนจูซาอย่างนั้นหรือ" จี๊ดจี๊ดพลันถามขึ้น
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นางลองถามหยั่งเชิง น�้าเสียงเจือประกายความหวังเล็กน้อย

"ไม่พอ ยาลูกกลอนจูซาผสมเลือดไว้น้อยเกินไป"

ค�าตอบของราชาปีศาจท�าลายความหวังสุดท้ายของนาง

เมือ่ได้ยินค�าตอบน้ี ไห่ตี ๋อนัหวา และรองแม่ทัพก็อดตกตะลงึไม่ได้

มีเลือดในยาลูกกลอนจูซาอย่างน้ันหรือ เลือดของผู้ใดกัน หาก 

นายท่านสิบเจ็ดสกุลถังได้ยินค�าพูดนี้ เขาจะเข้าใจในทันทีว่าผลึกสีแดง 

ในยาลูกกลอนจูซาน้ันไม่ใช่ปะการังโลหิต ไม่ใช่เลือดของมังกรด�าน้อย 

แต่เป็นเลือดของเฉินฉางเซิง!

หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ อนัหวากับรองแม่ทพัก็มองตากันและเหน็

ความตกใจในดวงตาอกีฝ่าย เพราะทัง้สองต่างก็นกึถงึความเป็นไปได้นี้

ช่วงไม่ก่ีปีมานี้เรื่องของจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิ ปรมาจารย์พรต 

ซางสงิโจว จกัรพรรดหินุม่ และสงัฆราชหนุ่มได้แพร่กระจายไปทัว่ทัง้โลก

ภายใต้การชี้น�าและออกประกาศของศาสนาหลวง ทุกคนจึงรู้ว่า

สังฆราชมีกายศักด์ิสิทธ์ิโดยธรรมชาติ เลือดแท้ของเขาท่วมท้นด้วย 

แสงศักดิ์สิทธิ์

นีจ่งึกลายเป็นว่าสงัฆราชน�าเลอืดของตนมาเป็นเครือ่งปรงุยา ไม่ต้อง 

สงสัยเลยว่าเหตุใดยาลูกกลอนจูซาจึงสามารถรักษาคนตาย ฟื้นคืนชีพ

ศพได้

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดยาลูกกลอนจูซาจึงมีจ�านวนจ�ากัดและ

สามารถหลอมยาได้เพียงเดือนละหนึ่งขวดเล็กๆ เท่านั้น

ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเหตุใดสงัฆราชจงึไม่เปิดเผยต�ารบัยาแก่ใต้หล้า

ยาลูกกลอนนี้ไม่อาจลอกเลียนได้ เพราะนอกจากสังฆราชแล้ว 

ใครกันที่จะมีเครื่องปรุงยาชนิดนี้ได้อีก

เมือ่อนัหวามองไปข้างหน้า นางก็รูส้กึว่าร่างกายของเฉนิฉางเซงินัน้ 

ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก อาบไล้ด้วยแสงดาวดูศักดิ์สิทธิ์หาใดเปรียบ
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ใช้เลอืดของตนช่วยสรรพชวิีต การกระท�าเช่นนีต้้องมคีวามเมตตา

กรุณาเพียงไหน ต้องมีจิตใจยิ่งใหญ่เพียงใด

อนัหวาละอายใจย่ิงนกัเมือ่นกึถึงเรือ่งทีต่นเคยรู้สึกไม่พอใจเจ้าของ 

ยาลกูกลอนจซูาตอนอยู่ท่ีกองบญัชาการกองก�าลังซงซาน รวมถึงตอนที ่

นางรู้สึกผิดหวังก่อนหน้านี้

เฉินฉางเซิงกล่าวกับราชาปีศาจ "หากข้ารู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่  

ข้าคงระวังตัวกว่านี้ เพราะเรื่องที่ยาลูกกลอนจูซามีเลือดของข้าอยู่ย่อม

ไม่อาจปิดบังท่านได้อย่างแน่นอน"

ไม่ก่ีปีก่อนราชาปีศาจได้เสีย่งอนัตรายใหญ่หลวงเดนิทางไกลไปยัง 

เขาหานซานเพื่อจะกินเฉินฉางเซิง

หลงัจากการยึดอ�านาจทีส่สุานเทียนซ ูอาจารย์อาสงัฆราชบอกเขาว่า 

มเีพียงคนเดยีวในโลกท่ีอาจหาญพอจะละโมบในเลอืดแท้ของเขา น่ันคอื 

ราชาปีศาจ

ราชาปีศาจมคีวามปรารถนาแรงกล้า และยังมวิีธีการรวมท้ังความกล้า 

ที่จะแก้ปัญหาเรื่องพิษที่อาจซ่อนอยู่ในเลือดแท้ของเฉินฉางเซิง

จีด๊จีด๊มองเฉนิฉางเซงิอย่างเป็นห่วงและยังโมโหอกีด้วย ในมมุมอง

ของนางหากไม่ใช่เพราะในช่วงปีที่ผ่านมาเฉินฉางเซิงเสียเลือดแท้มาก

เกินไปจนส่งผลกระทบต่อการบ�าเพ็ญเพียรของเขาเพียงเพ่ือสร้างยา 

บ้าๆ น่ัน ไห่ตี๋ย่อมไม่อาจกักพวกเขาเอาไว้ที่น่ีได้ และพวกเขาก็จะ 

ไม่จ�าเป็นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากล�าบากเช่นนี้

ราชาปีศาจกล่าวอย่างสขุมุ "ในเมือ่ข้ายังมชีวิีตอยู่และถึงขัน้เจอตวั 

เจ้าแล้ว บางทีนี่อาจเป็นชะตาของเจ้า"

เฉินฉางเซิงมองสบเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่าย "ท่านควรรู้ดีว่าข้า

เกิดมาเพื่อเป็นผลไม้พิษ"

มมุปากของราชาปีศาจยกข้ึนเผยให้เห็นรอยย้ิมทรงเสน่ห์ ภาพทวิทัศน์ 
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บนใบหน้าของเขาสว่างสดใสขึ้นทันทีในขณะที่น�้าเสียงเปลี่ยนเป็น 

อ่อนโยนรืน่ห ู "ข้าเป็นบรุษุ สดุท้ายแล้วก็มคีวามกล้ามากกว่าเทียนไห่น้อย  

และข้าก็ยังมีชีวิตมานานกว่ามาก เห็นโลกมามากกว่า บางทีข้าอาจม ี

วิธีรับมือปัญหานี้"

เฉินฉางเซิงพอจะเข้าใจความหมายของเขาอยู่บ้าง "แต่ท่านก็ 

ไม่แน่ใจ"

ราชาปีศาจตอบ "ต่อให้ข้าไม่แน่ใจ แต่ดูเหมือนว่าเจ้าแน่ใจ"

เฉินฉางเซิงมองเกล็ดน�้าแข็งที่โปรยปรายอยู่ตรงหน้า ไม่ตอบค�า

ราชาปีศาจสบตาเขา "ยาลกูกลอนจซูาไม่ได้เป็นพิษถึงตายส�าหรบั

ยอดฝีมอืมนษุย์เหล่านัน้ นีแ่สดงว่าเจ้าพบวิธีขจดัพิษในเลอืดแท้ของเจ้า

แล้ว"

เฉนิฉางเซงิคดิอยู่ในใจว่ามนัเป็นพิษทีใ่ดกัน ก็เพียงแค่ความขัดแย้ง 

ระหว่างกฎศักดิ์สิทธิ์สองชนิดที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง

จีด๊จีด๊ไม่อาจเงยีบต่อไปได้ "ท่านจงึต้องการให้เฉนิฉางเซงิล้างพิษ

ในเลือดของเขาและมอบตัวเองให้ท่านอย่างนั้นหรือ"

"เหตุใดจะไม่ได้เล่า เมื่อข้ากินเจ้าแผลเก่าของข้าก็จะหายดี และ

ยังจะก้าวข้ามตวัเองในอดตีได้ ข้าจะกลบัเมอืงเสวีย่เหล่าเพ่ือชงิบลัลงัก์  

แม้ข้ามั่นใจว่าข้าจะเป็นผู้ชนะในที่สุด แต่เสื้อคลุมด�ากับผู้บัญชาทัพ  

เจ้าบ้าสองคนน้ันก็เป็นคนที่ข้าไม่อาจมองออกอย่างสมบูรณ์ ส่วนเจ้า 

ลูกอกตัญญูก็เป็นคนบ้าท่ีเก่งกาจ ดังน้ันข้าคงต้องใช้เวลานานทีเดียว

และอาจต้องดิน้รนต่อสูกั้นไปหลายศตวรรษ เผ่าเทพของข้าย่อมไม่อาจ

ลงใต้ นีไ่ม่เท่ากับประโยชน์อนัย่ิงใหญ่ทีส่ดุของเผ่ามนษุย์เจ้าหรอกหรอื" 

ราชาปีศาจกล่าวกับเฉินฉางเซิงอย่างใจเย็น "ศรัทธาในลัทธิเต๋าน้ัน 

มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อโลกด้วยเมตตาเสมอมา ด้วยเกียรติของสังฆราช  

เจ้าไม่ลงัเลทีจ่ะน�าเลอืดของเจ้ามาท�ายา ต้องท�าเช่นน้ันเจ้าจงึจะสามารถ
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ช่วยสรรพชวีติได้ เช่นนัน้เหตใุดเจ้าถึงจะเปลีย่นตวัเองเป็นยาและมอบตวัเอง 

ให้ข้าไม่ได้ ด้วยวิธีนีเ้จ้าจะสามารถช่วยสรรพชวีติท้ังปวงได้ และอาจช่วย 

ได้มากกว่านั้นด้วยซ�้า ความตายของเจ้าคนเดียวใช้แลกความสงบสุข 

นานหลายศตวรรษได้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีหรอกหรือ"

นี่เป็นข้อเสนอที่เพ้อเจ้อที่สุดอย่างชัดเจน แต่เมื่อข้อเสนอนี้ถูกพูด

ออกจากปากเขาอย่างแช่มช้า กลับฟังดูค่อนข้างสมเหตุสมผล

จี๊ดจี๊ดทนฟังไม่ได้อีกต่อไปและตะโกนออกมา "เช่นนั้นเหตุใดเจ้า 

ไม่ไปตายซะ!"



26 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 15

ราชาปีศาจย่อมไม่ไปตายตามค�าพูดของผู้อื่น เพราะเขาเกิดมา

พร้อมอุปนิสัยโหดเหี้ยมและปณิธานแน่วแน่

แน่นอนว่าโดยท่ัวไปแล้วต่อให้ไม่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ก็ไม่มีใคร 

ไปตายตามค�าพูดของผู้อ่ืน นี่ไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัว แต่เป็น

ธรรมชาติของชีวิต

แต่จี๊ดจี๊ดเป็นห่วงเฉินฉางเซิงอยู่บ้าง

เฉินฉางเซิงแตกฉานในคัมภีร์เต๋ามาตั้งแต่เยาว์วัย บ�าเพ็ญเพียร

วิถีตามใจปรารถนา เขามักประพฤติตัวแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ทว่า

หลังจากการยึดอ�านาจที่สุสานเทียนซูก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง 

ในพฤติกรรมของเขา

เขาในตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างไม่แยแสเกินไป

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้าการยึดอ�านาจ เขาให้ความส�าคัญ

กับชีวิตของตนยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน กิจวัตรประจ�าวัน หรือ

วิถีการบ�าเพ็ญเพียร ล้วนค�านึงถึงชีวิตของตนเป็นส�าคัญ แต่กระนั้น 

ในตอนนี้เขากลับเริ่มดื่มสุรา แม้จะดื่มไม่มากนักก็ตาม เขายังกินเนื้อวัว 

ตอนท่ี 104

การถกเถียงจะเป็นเช่นเสียงร้องของมังกรได้อย่างไร
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เนื้อแพะมากมาย แม้ว่าจะไม่ค่อยกินเนื้อย่างก็ตาม โดยสรุปก็คือเขา 

ไม่ใส่ใจชีวิตตนเองมากเท่าเมื่อก่อน

ตอนน้ีเขาดูจะสนใจว่าจะใช้ชวิีตอย่างไรให้ท�าเรือ่งบางเรือ่งส�าเรจ็

มากกว่า

ด้วยเหตน้ีุเขาจงึยอมออกจากจงิตูเพ่ือเหน็แก่สถานการณ์โดยรวม 

กลายเป็นสังฆราชผู้ถูกเนรเทศคนแรกในประวัติศาสตร์

ด้วยเหตุน้ีเขาจึงปรากฏตัวขึ้นกลางสมรภูมิในทุ่งหิมะเมื่อปีก่อน 

เข้าร่วมในการต่อสู้นองเลือดกับพลหมาป่า จากนั้นก็เกือบตาย

ด้วยเหตุนี้ยาลูกกลอนจูซาจึงเกิดขึ้นบนโลก

"หลงัจากออกจากจงิต ู ไม่ส ิแม้แต่ก่อนหน้านัน้ข้าก็คดิมาตลอดว่า 

ในเมือ่สามารถมชีวีติยืนยาวอกีหลายปี เช่นนัน้ก็ควรท�าอนัใดบ้าง ทีแรก

ข้าต้องการอทุศิตนให้การช่วยเหลอืเผ่ามนุษย์ในสนามรบ แต่หลงัจากนัน้ 

ข้าก็ตระหนกัว่านัน่ไม่ถูกต้อง ด้วยระดับการบ�าเพ็ญเพียรกับพลงัของข้า 

ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ในสงครามได้ และแม้ว่าวิชาแพทย์

ของข้าจะไม่เลว แต่ก็ไม่นับว่าพิเศษเมื่อเทียบกับขุนนางเทพและหมอ 

ในหอแพทย์ศักดิ์สิทธ์ิ ประโยชน์ที่คนเพียงคนเดียวจะท�าได้น้ันมีจ�ากัด 

สดุท้ายข้าก็พลนัคดิเรือ่งยาลกูกลอนจซูาขึน้มาได้" เขากล่าวกับราชาปีศาจ  

"ข้าต้องการช่วยคนจ�านวนหนึ่งจริงๆ แต่ท่านกล่าวสิ่งหนึ่งผิดไป ข้า 

ไม่เคยคดิช่วยสรรพชวีติมาก่อน ข้าไม่มคีวามสามารถย่ิงใหญ่ถึงเพียงนัน้  

ข้าช่วยได้เพียงคนมีเลือดเนื้อที่ข้ามองเห็นได้เท่าน้ัน ย่ิงไปกว่านั้นก็ยัง 

มปัีญหาส�าคญัมากอกีข้อหนึง่ คอืถึงแม้การน�าเลอืดแท้มาท�ายาลูกกลอน 

จูซาและช่วยชีวิตคนนั้นจะไม่ดีต่อร่างกายข้า แต่ก็ไม่ท�าให้ข้าตาย  

การทีท่่านโน้มน้าวให้ข้าช่วยสรรพชวิีตโดยทีต้่องจ่ายด้วยความตายของ

ตัวเอง ข้าไม่อาจยอมรับข้อเสนอนี้ได้"

ราชาปีศาจตอบ "ประโยคสุดท้ายของเจ้านั้นมีเหตุผลอยู่บ้าง"
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เฉินฉางเซิงกล่าวต่ออย่างจริงจัง "ที่ส�าคัญท่ีสุด ท่านบอกว่า 

หากกินข้าแล้วจะแลกด้วยการท�าให้เผ่าปีศาจไม่อาจบุกลงใต้ไปอีก

หลายศตวรรษ แต่นี่ไร้ความหมายกับข้า"

ราชาปีศาจถาม "อ้อ เหตุใดมันถึงไร้ความหมายเล่า"

เฉินฉางเซิงตอบ "เพราะพวกเราไม่สนว่าท่านจะลงใต้หรือไม่  

แต่วางแผนจะขึ้นเหนือเสมอมา เราตั้งใจจะไปเมืองเสวี่ยเหล่า"

ขณะท่ีกล่าวดวงตาเขาก็เบกิกว้างและสกุสว่างราวกับทะเลสาบไร้ก้น  

ดูจริงใจและกระจ่างใสชวนให้เชื่อถือ

"สมกับเป็นสงัฆราชทีอ่ายุน้อยท่ีสดุในประวัตศิาสตร์ เจ้าเลือดร้อน

กว่าพวกตาเฒ่าก่อนหน้านีม้ากนักและน่าสนใจกว่ามาก แน่นอนว่าเจ้าก็ 

อ่อนต่อโลกมากเช่นกัน" ราชาปีศาจมองเขาอย่างคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม  

"เจ้าคงไม่คิดว่าข้าพูดเพื่อขอความคิดเห็นจากเจ้ากระมัง"

"มใิช่ขอความคิดเห็น แต่เป็นการโน้มน้าวข้า หรอืท�าให้ความตัง้ใจ

เดิมของข้าอ่อนลง" เฉินฉางเซิงกล่าวต่อ "เพราะท่านรู้ดีว่าแม้ท่านจะ 

ฆ่าข้าได้ นีก็่ไม่เหมอืนครัง้ก่อนทีท่่านสามารถควบคมุข้าได้อย่างง่ายดาย 

ข้ามคีวามสามารถทีจ่ะท�าลายร่างกายตัวเองก่อนทีท่่านจะฆ่าข้าได้ส�าเรจ็  

ผลาญเลือดทุกหยดในร่างจนไม่เหลือสิ่งใดให้ท่านได้เก็บเก่ียว ท�าลาย

ความหวังสุดท้ายของท่านไป"

อนัท่ีจริงแล้วเขาไม่ได้พูดออกไปว่าก่อนราชาปีศาจจะลงมอืส�าเร็จ 

เขายังมีโอกาสหนีไปได้

เขาไม่ต้องการให้ราชาปีศาจระวังตัวเกินไป และที่ส�าคัญที่สุดคือ

เขาต้องการลองดูว่าจะสามารถพาพวกมนุษย์ท่ีเหลอือยู่หลบหนไีปด้วยกัน 

ได้หรือไม่

ราชาปีศาจมองเขาอย่างเงียบงันเป็นเวลานาน

เสียงโลหะกระทบกันและน�้าเสียงเย็นเยียบดังขึ้นในเวลาเดียวกัน
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"เจ้าติดค้างเราสองชีวิต"

หนานเค่อโยนตราของสกุลจูและตราบัญชาการของกองก�าลัง 

ซงซานไปเบื้องหน้าเฉินฉางเซิง

ค�าพูดนี้ไร้เหตุผลยิ่งกว่าค�าพูดก่อนหน้านี้ของราชาปีศาจเสียอีก

จีด๊จีด๊ชีไ้ปท่ีไห่ต๋ีและกล่าว "เราช่วยฆ่าคนทรยศให้เจ้าไปหลายคน 

ยังช่วยรั้งเจ้าตัวใหญ่น่ีจนพวกเจ้ามาและจัดการกับเขา จะคิดบัญชี

อย่างไร"

หนานเค่อไตร่ตรองเรื่องนี้เงียบๆ

เฉินฉางเซิงพอใจมากทีเดียว

เขาไม่เคยเก่งเรื่องสงครามน�้าลายหรือเรียกร้องอย่างไร้เหตุผล 

เว้นแต่ตอนอยู่ต่อหน้าสวีโหย่วหรง ในเรื่องนี้เขาด้อยกว่าคนอ่ืน ถึงกับ 

ท่ึมทื่อย่ิงกว่าหนานเค่อเสียอีก แต่โชคดีท่ีข้างกายเขามียอดฝีมือด้านนี้

อยู่เสมอ ตอนแรกก็ลั่วลั่ว จากนั้นก็มีถังซานสือลิ่ว และตอนนี้เขาก็ม ี

จี๊ดจี๊ด

หนานเค่อดูเหมือนคิดถึงเหตุผลบางอย่างและกล่าว "ไม่ต้องพูด

เรื่องก่อนหน้านี้ หนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตนับว่ายุติธรรมดี"

จีด๊จีด๊รูส้กึประหลาดใจจงึเอ่ยถาม "แล้วชวีติใดทีเ่จ้าจะแลกเปลีย่น

กับชีวิตของเฉินฉางเซิง"

"เราไม่แตะต้องเจ้า ดงันัน้ย่อมเป็นชวิีตของเขาเอง" หนานเค่อตอบ

จี๊ดจี๊ดตอบ "นี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกัน"

หนานเค่อให้เหตุผลอย่างสุขุม "เราจะฆ่าเขาในตอนนี้ก็ยังได้  

เช่นน้ีไม่ได้หมายความว่าเราได้ละเว้นชีวิตเขาแล้วหรือ ถ้าอย่างน้ัน 

เราก็ใช้ชีวิตเขาแลกเปลี่ยน นี่ยุติธรรมมาก"

"เหตุผลเช่นนี้ก็ได้หรือ" จี๊ดจี๊ดเบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อ

หนานเค่อถามจี๊ดจี๊ด "เจ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือ"
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จี๊ดจี๊ดตอบกลับอย่างจริงจัง "เข้าใจเรื่องเหลวไหลอันใด"

หนานเค่อแนะน�า "เจ้าต้องมีเหตุผล"

จี๊ดจี๊ดตอบกลับ "เจ้าก็ต้องรู้จักละอาย"

ในโลกนี้มีเด็กสาวนับไม่ถ้วน แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหนานเค่อกับ

จี๊ดจี๊ดนั้นเป็นสองคนที่แข็งแกร่งและอันตรายที่สุด

ทว่าขณะท้ังคูถ่กเถียงกัน พวกนางก็ยังเป็นเด็กสาวสองคน ดนู่าขนั 

และท�าให้ผู้อื่นรู้สึกอับจนหนทางอยู่บ้าง

ขณะพวกนางถกเถียงกัน ไม่มีใครสังเกตว่าเฉินฉางเซิงได้ถอยไป

สองสามก้าวอย่างเงียบๆ

ณ จดุน้ีเขาอยู่ห่างจากอนัหวาและรองแม่ทพัแค่ไม่ก่ีก้าว ถอยหลัง 

อีกเพียงสองก้าวก็จับมือกันได้แล้ว

ทว่าตอนท่ีเขาก�าลังจะลงมือ สายลมเย็นเยียบก็พัดขึ้นมาจาก 

ริมทะเลสาบ ห้วงอากาศสั่นสะเทือน ประกายแสงนับไม่ถ้วนสว่างขึ้น 

ด้านหลังเขา

ประกายแสงเหล่าน้ันรวมตวักันในสายลม ประกอบร่างเป็นสาวงาม 

เปลือยเปล่ากับเด็กหญิงสูงศักดิ์ในชุดฝึกกระบี่

พวกนางปรากฏกายขึ้นด้านหลังอันหวาและรองแม่ทัพอย่าง 

ไร้สุ้มเสียง มือของพวกนางคว้าคอของทั้งคู่

หนานเค่อเลกิสนใจจีด๊จีด๊และกล่าวกับเฉนิฉางเซงิอย่างเรยีบเฉย 

"ตอนนี้เป็นสามชีวิตแล้ว"

ในตอนแรกเฉนิฉางเซงิคิดเพียงว่าจะส่งอันหวากับรองแม่ทพัผูน้ั้น 

ไปก่อนได้อย่างไร แต่เขาไม่คาดคิดว่าหนานเค่อจะมองแผนการของเขา

ออกนานแล้วและลงมืออย่างสอดคล้องกัน น่ีท�าให้เขาส�านึกเสียใจ 

อยู่บ้างพลางคิดว่าในเมื่อหนานเค่อปรากฏตัวแล้ว เขาลืมปีกคู่ของนาง 

ไปได้อย่างไร
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จี๊ดจี๊ดค�ารามอย่างเดือดดาล

นางทุม่เถียงกับหนานเค่อเพ่ืออ�าพรางการเคลือ่นไหวของเฉนิฉางเซงิ  

เมื่อล้มเหลวจึงยากที่จะไม่หงุดหงิด

สาวงามเผ่าปีศาจร่างเปลือยเปล่าคว้าคอของอันหวาไว้หลวมๆ 

เขาปีศาจของนางกะผลบุกะโผล่อยู่ในเส้นผมสดี�าสยาย เมือ่รวมกับใบหน้า 

งดงามเปี่ยมเสน่ห์ของนางก็ย่ิงท�าให้เกิดแรงดึงดูดยากจะหาใดเปรียบ  

ใบหน้าเล็กๆ ของจี๊ดจี๊ดแดงข้ึน นางกระทืบพ้ืนและกล่าว "จริงทีเดียว 

นายไร้ยางอายเช่นไร บ่าวก็ไร้ยางอายเช่นนั้น"

สาวงามท้ังสองคือร่างวิญญาณ จึงมีคุณสมบัติในการหลุดรอด

จากความรับรู้ของเฉินฉางเซิงกับจี๊ดจี๊ดและพลิกสถานการณ์ได้อย่าง 

เงียบงัน

แต่ก็เป็นเพราะพวกนางเป็นร่างวิญญาณนีเ่องถึงได้ไวต่อความรูส้กึ 

ย่ิงนัก สาวงามท้ังสองมองจี๊ดจี๊ดด้วยความหวาดกลัวไร้ขีดจ�ากัด  

ไม่อาจหาญโต้ตอบค�าถากถางของมังกรน้อย

เดก็หญงิสงูศกัดิใ์นชดุฝึกกระบีก้่มศรีษะลงอย่างไม่สบายใจอยู่บ้าง  

สาวงามเปลอืยเปล่าใจกล้ากว่าเลก็น้อย แม้นางจะไม่กล้าโต้เถียงกลบัไป  

แต่ก็ยังหัวเราะและเหยียดตวัตรงจนส่วนนุ่มนิม่ย่ืนออกมา จดุสแีดงทัง้สอง 

ดูสะดุดตายิ่งขึ้น

รูม่านตาเช่นสัตว์อสูรของจี๊ดจี๊ดหดตัวเมื่อนางแผดเสียง "หากเขา

ไม่อยู่ท่ีนี ่ข้าคงแช่แขง็พวกเจ้าท้ังคู่กับสตรผีูน้ัน้เป็นก้อนน�า้แข็งไปแล้ว!"

สาวงามผูน้ัน้ผงะไปเลก็น้อยพลางคิดในใจ เหตุใดแม่มงักรน้อยนี่ 

ถึงไม่พอใจสตรีที่ข้าจับตัวเอาไว้เช่นนี้

อันหวาร้อนใจอย่างยิ่ง ท�าอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเงยหน้าขึ้นมอง

จี๊ดจี๊ดพูดกับอันหวาอย่างไม่พอใจ "มองอะไรของเจ้า เจ้าไม่ใช ่

ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนี่หรอกหรือ"
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อันหวามองไปยังนักวางค่ายกลท่ีก�าลังจะตายบนเปลหามใกล้ๆ 

ด้วยหางตาพลางคิด เพ่ือจะช่วยชีวิตคนผู้น้ี คืนน้ีมีผู้คนต้องตายไป

มากมายเท่าไรกัน

นางละอายใจยิ่งนักและก้มหน้าลงอย่างเงียบงัน

เฉินฉางเซิงมองจี๊ดจี๊ดและเอ่ยปราม "จ�าเป็นต้องหงุดหงิดขนาดนี้

ด้วยหรือ"

เนือ่งจากพวกเขาก�าลงัพูดคยุกัน ย่อมต้องมองหน้ากนัเป็นธรรมดา

ระหว่างบทสนทนาเย่ินเย้อ ในท้องฟ้าท่ีเต็มไปด้วยใยน�้าแข็ง 

สายตาทั้งสองคู่ก็ประสานกัน

จากนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นโดยปราศจากสัญญาณเตือนใดๆ

เสยีงน้ีซบัซ้อนอย่างย่ิง บรรจพุยางค์นบัร้อยเอาไว้ ทัง้แปลกประหลาด 

อย่างยิ่งและยากเข้าใจ คล้ายบรรจุไว้ด้วยกลิ่นอายเก่าแก่โบราณอย่าง

เต็มเปี่ยมราวกับถือก�าเนิดจากยุคบรรพกาล เรื่องราวมากมายไร้ขีด

จ�ากัดแฝงอยู่ในนั้น

เสียงนี้ดังมาจากปากของจี๊ดจี๊ด

สีหน้าของนางเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมน่าเคารพผิดปกติจนเกือบถึง

ขั้นศักดิ์สิทธิ์ ชุดด�าสะบัดพลิ้วในสายลมอย่างบ้าคลั่ง

เสียงมังกรร้อง!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3oHXCQE
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