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หลินหลิงหมดลมหายใจไปท้ังท่ีดวงตายังปูดโปน ก่อนจากมา

หนิงเชวียมิได้ปิดตาให้เพราะมันไม่รู ้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ควรกระท�า 

กระทั่งว่าทันทีท่ีเดินออกนอกกระโจมมันก็ลืมเรื่องน้ีไปแล้ว 

ตั้งแต่อายุสี่ขวบเป็นต้นมา มันฆ่าคนไปไม่น้อย น่ีไม่ใช่ครั้งแรก 

ที่มันเห็นแววตาคั่งแค้นที่จนตายก็มิอาจปิดตาลง แต่ก็เหมือนเช่น 

ทุกครั้ง มันไม่เก็บเอามาใส่ใจ หากก่อนตายพวกมันมีความเคียดแค้น

อยากจะเอาคนื และสามารถกลายเป็นวิญญาณท่ีผดุข้ึนมาจากขมุนรก 

มันก็พร้อมรอคอยต้อนรับ  

แต่ไหนแต่ไรมาหนิงเชวียไม่เคยใจอ่อนกับคนที่คิดจะฆ่ามัน ขอ

เพียงให้บรรลุถึงเป้าหมาย ค�าสัญญาใดๆ ล้วนมิใช่เรื่องจริงจัง 

เมื่อครู่มันสาบานด้วยเกียรติของจอมปราชญ์ เพราะเกียรติของ

มันมิได้มีราคาค่างวด ส่วนเกียรติของจอมปราชญ์จะเสื่อมเสียเพราะ

การกระท�าของมันหรือไม่น้ัน...

ถึงอย่างไรท่านผู้เฒ่าก็ไม่รู้ แล้วจะโทษมันได้อย่างไร

บทที่ 1

จานฝนหมึกดินเผา พื้นหิมะขาว
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เรื่องนี้หากให้ผู้อ่ืนรู้เห็นย่อมต้องรู้สึกว่าการกระท�าของหนิงเชวีย

ช่างต�า่ทรามไร้คุณธรรม อย่างเช่นสายของหน่วยเทียนซท่ีูยืนอยู่ข้างกาย

มันในตอนน้ี ใบหน้าบ่งบอกชัดถึงความไม่สบายใจ 

นี่เป็นเพราะคนผู้น้ีไม่รู้ว่าตอนอยู่เมืองเว่ย ผู้คนต่างเรียกขานมัน

ว่าตัวอุบาทว์ไร้คุณธรรม

ธาตุแท้ของหนิงเชวียเป็นคนเช่นนี ้ เพียงแต่หลงัออกจากเมอืงเว่ย

สถานการณ์ไม่เอือ้ให้มนัแสดงนสิยัด้านลบออกมา  

โจรข่ีม้าที่จู่โจมขบวนส่งเสบียงเพ่ือลอบสังหารมัน บัดน้ีตัวผู้น�า 

ไม่ก่ีคนรวมถึงหัวหน้าใหญ่ได้ตายไปหมดแล้ว เรื่องท่ีเกิดข้ึนภายใน

กระโจมของรองแม่ทัพกถู็กจดัการไปอย่างเรียบร้อย ไม่มเีร่ืองนอกเหนือ

ความคาดหมายเกิดขึน้แต่อย่างใด

ทหารม้าหน่วยน้ีแม้สังกัดกองก�าลังทหารชายแดนประจ�าทิศ

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ แต่เป็นเพราะแม่ทพัซเูฉงิได้รบัราชโองการมาจาก

องค์จักรพรรดิ รองแม่ทัพสวีอิ๋นท่ีต้องสงสัยว่าให้การปกป้องโจรข่ีม้า  

ถึงแม้จะด�ารงต�าแหน่งเป็นถงหลิง่ (ผูบ้ญัชาการ) ของกองก�าลงัก็ยงัมกิล้า

ขัดขืน ต้องยินยอมให้จับแต่โดยดี 

การท่ีแม่ทพัซเูฉงิเปิดเผยฐานะของหนงิเชวียให้เหล่านายทหารใน

กระโจมได้รับรู้เป็นหน่ึงในสาเหตุที่สามารถก�าราบทุกคนเอาไว้ได้ แต่

สาเหตุที่ส�าคัญที่สุดกลับเป็นกฎระเบียบของต้าถัง แม้กองก�าลังทหาร

ชายแดนประจ�าทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ภายใต้อาณัติของแม่ทัพ

ใหญ่ซย่าโหว แต่ก็ยังคงเป็นส่วนหน่ึงของทัพใหญ่ต้าถัง มิใช่กองก�าลัง

ส่วนตัวของมัน

ต้าถังในตอนนี้มีแสนยานุภาพเข้มแข็งเกรียงไกร แคว้นใหญ่น้อย

ท่ัวทั้งสี่ทิศน้อมสวามิภักดิ์ ความจงรักภักดีต่อจักรพรรดิต้าถังฝังลึกอยู่
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ในเลือดเน้ือและกระดูกของทหารหาญทุกนาย ผู้คนในเมืองฉางอัน 

มิเคยต้องวิตกกังวลว่ากองทัพชายแดนทั้งสี่จะคิดคดทรยศ 

หนิงเชวียเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นเมื่อครู่ให้ซูเฉิงฟัง จากน้ันเลือกเอา

ความลับบางอย่างทีห่ลนิหลงิสารภาพออกมาให้ทหารคนสนทิของซเูฉงิ

จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วส่งกลับไปยังเมืองฉางอันในทันที

ด้านสายของหน่วยเทียนซูหลังแยกตัวกลับไปกระโจมตัวเองก็

เขียนสารลับขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง สารน้ีจะถูกส่งไปยังมือของท่านราชครู

ตามช่องทางของหน่วยเทียนซูก่อนถูกส่งเข้าไปที่วังหลวง  

ด้วยเหตุนี้หนิงเชวียจึงไม่ห่วงว่าคดีโจรขี่ม้าจะเงียบหายไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย แต่กลับเป็นกังวลว่าเพราะเหตุใดซย่าโหวจึงอยากฆ่ามัน  

ต่อให้หลินหลิงคาดเดาว่ามันมีส่วนเก่ียวข้องกับคดีของจางอ๋ีฉีและ

ลงมือโดยพลการ แต่ดูอย่างไรเหตุผลนี้ก็ยังไม่มีน�้าหนักพอ มันมีฐานะ

เป็นศษิย์ของจอมปราชญ์ เป็นขนุนางทีจ่กัรพรรดทิรงไว้วางพระทยั การ

ฆ่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายอย่างใหญ่หลวง หากปราศจากแรงจูงใจ

หรือเหตุผลที่ดีพอ มีหรือที่หลินหลิงจะคิดสร้างปัญหาให้กับเจ้านาย 

ของตัวเอง

แม่ทัพซเูฉงิเห็นมนัก�าลงัครุน่คิดก็เข้าใจว่ามนัยังติดใจเรือ่งทหารม้า

ต้าถังข้องเก่ียวกับโจรข่ีม้า จงึกล่าวเสยีงขรึมว่า

"หลนิหลงิแม้จะเป็นจอมคาถาของกองก�าลังทหารชายแดนประจ�า

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่ว่าจะพาดพิงไปถึงตัวแม่ทัพ

ใหญ่ซย่าโหวได้ เพราะถึงอย่างไรก็เป็นเพียงค�าสารภาพ ไม่มกีารบนัทกึ

ปากค�าเป็นลายลักษณ์อักษร เซียนเซิงสิบสาม เรื่องนี้ข้าท�าได้ก็แค่น�า

กลับไปรายงานที่ฉางอัน"

หนิงเชวียยิม้อย่างเข้าใจ แม้ในตอนน้ีมนัจะมฐีานะสูงส่ง แต่ฐานะ
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ทีว่่ามาจากภเูขาหลงัสถานศกึษาซึง่ไม่ยุ่งเก่ียวกับเรือ่งราวทางโลก คดิให้

ราชส�านักเอาผิดกับแม่ทัพใหญ่ผู้เกรียงไกรโดยอาศัยแค่ค�าพูดของมัน

ประโยคเดยีวเป็นเรือ่งเพ้อฝันเกินไป

มันเดินออกจากกระโจมแม่ทัพท่ามกลางสายตาหลากหลายของ

นายทหารน้อยใหญ่ ต้ังใจจะกลับไปที่กระโจมของตัวเอง แต่เดินไปได้

แค่ไม่กี่ก้าวก็เห็นร่างเล็กๆ วิ่งมาเกาะรั้วด้านนอก 

เทียนเมาหนี่ว์โบกมือให้มันพลางกล่าวเสียงกระหืดกระหอบ 

"ศิษย์พ่ี ข้าวของของท่านกองนั้นหนักย่ิง ข้าแบกคนเดียวไม่ไหว 

ท่านกลับไปแบกมาเองได้หรือไม่"

เดิมทีหนิงเชวียคิดจะย้ายมาอยู่ในค่ายทหาร แต่วันนี้มันเพ่ิงฆ่า

ทหารหน่วยรบเน่ยเฟิงทีป่ลอมตวัเป็นโจรขีม้่าไปหลายนาย และยังท�าให้

นายทหารยศสูงสุดของหน่วยถูกจับกุม แม้จะไม่มีผู้ใดกล้าแสดงความ

ไม่เคารพหรือความเป็นศัตรูออกมา แต่อารมณ์หลายหลากในสายตา

ของทหารเหล่านั้นก็ท�าให้หัวสมองมันพองโตอยู่บ้าง 

"ไม่ต้องแล้ว"

มันย่ืนมือข้ามรั้วไปลูบศีรษะของสาวน้อย ย้ิมพลางกล่าวว่า

"คืนนี้ข้าจะกลับไปนอนที่เดิม"

เทียนเมาหนี่ว์ตบมือหัวเราะด้วยความดีใจ 

"ยอดเย่ียมไปเลย ศิษย์พ่ีท้ังหลายล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

ท่านไม่มีทางกลับไป"

ศิษย์สวนโม่ฉือต่างคิดว่าหลังจากฐานะการเป็นศิษย์ชั้นสองของ

สถานศึกษาถูกเปิดเผย หนิงเชวียก็คงไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะมาขลุกอยู่

กับพวกนาง ไม่แน่ว่าจากนี้ไปคงเป็นการยากท่ีจะได้พบเจอกันอีก เมื่อ

คิดถึงช่วงเวลาท่ีเคยพ่ึงพาอาศัยกัน กับเรื่องเล่าตลกๆ และแพะป่าที่
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ย่างจนเหลืองกรอบฝีมือมัน ก็อดรู้สึกหดหู่ใจมิได้

ดังนั้นพอหนิงเชวียจูงเจ้าด�ามาปรากฏตัวท่ีหน้ากระโจมจึงได้รับ

การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาศิษย์สวนโม่ฉือ แม้แต่เจ้าด�าก็ยังถูก

มือนุ่มๆ หอมๆ ของสาวนอ้ยทั้งหลายลูบคล�าไปหลายครา เจ้าเดรัจฉาน

นิสัยเกกมะเหรกเกเรถึงกับโคลงหัวไปมา เตะพ้ืนใต้กีบเท้าเบาๆ พลาง

เชิดริมฝีปากหนาเตอะเป็นระยะๆ เห็นได้ชัดว่าภูมิใจและมีความสุข 

เป็นอย่างยิ่ง 

มีเพียงผู้งมงายอักษรโม่ซันซันเท่านั้นที่ยังท�าตัวเหมือนปกติ ทั้ง

ยังดูเย็นชามากไปกว่าเดิม 

หนงิเชวียเดนิเข้ากระโจม เห็นนางก�าลงัก้มหน้าคัดตวัอกัษรก็พูดจา

ทกัทายด้วยสองสามประโยค แต่ไม่ได้รบัค�าตอบจงึอดรูสึ้กแปลกใจมไิด้ 

รบีเดนิเข้าไปดวู่านางก�าลงัขะมกัเขม้นเขียนอะไร กลับถกูนางถลงึตาใส่ 

"เห็นแก่เจ้าท่ีสายตาไม่ค่อยดี ข้าจะยกให้ไม่ถือสา"

หนงิเชวียพูดอย่างไว้ท่าก่อนเดนิออกจากกระโจมไปหาเจ้าด�า ล้วง

อะไรบางอย่างที่คล้ายหญ้าแห้งต้นหนึ่งออกจากอกเสื้อยัดใส่ปากมัน

เจ้าด�าตาเป็นประกาย รีบเค้ียวหยับๆ กลืนลงท้อง แล้วใช้หัวดุน

หน้าหนงิเชวียไปมาเหมอืนลกูสนุขัก�าลงัออดอ้อนเพ่ือขอกินอกี เพียงแต่

ตัวมันก�าย�าใหญ่โตเกินไป ไม่ต้องพูดถึงเรื่องท�าตัวเย่ียงดรุณีน้อยช่าง

ฉอเลาะ แค่คิดจะท�าท่าเคลียคลอก็ยังดูตลกนัก

หนงิเชวยีคร้านจะสนใจจงึผลกัหวัมนัออกห่าง จากนัน้ทอดสายตา

มองไปทางทิศเหนือของทุ่งร้างซึ่งถูกปกคลุมด้วยก้อนเมฆหนาทึบ  

ท่ีน่ันคือที่อยู่ของพวกเป่ยฮวง 

คนมากมายก�าลังมุ่งหน้าไปที่น่ัน 

ราชส�านักไม่ได้ส่งคนไป สถานศึกษาไม่ได้ส่งคนไป แต่มันผู้เป็น
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ตัวแทนของราชส�านักและสถานศึกษาก�าลังจะไป

ซย่าโหวต้องการกระท�าเรื่องบางอย่างท่ีนั่นโดยไม่ต้องการให ้

ราชส�านักและสถานศึกษาล่วงรู ้หรือก้าวก่าย ดังน้ันจึงยอมเสี่ยง

อันตรายใหญ่หลวงพยายามลอบสังหารมัน คิดว่าซย่าโหวคงยอมตาย

เพราะเรื่องนั้นได้ 

ในดินแดนอันหนาวเย็นรกร้างเช่นน้ีมีสิ่งใดคุ้มค่าพอให้แม่ทัพ

ใหญ่ผู้นี้เสี่ยงตายได้อย่างนั้นรึ 

แน่นอน ต้องเป็นคัมภีร์สวรรค์เล่มนั้น! 

หนิงเชวียย้ิมพลางคิดในใจ ในเมื่อเริ่มต้นด้วยคัมภีร์สวรรค์ก็ต้อง

จบลงด้วยคัมภีร์สวรรค์ เพียงแต่ไม่รู้ว่าในบรรดาขุมก�าลังท่ีคิดแย่งชิง

คัมภีร์จะมีปีศาจจิ้งจอกที่งดงามน่าดูสักนางหนึ่งหรือไม่ 

"ข้าชอบเจ้าด�าของท่าน"

เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลัง หนิงเชวียหันกลับไป ดรุณีในชุดขาว

ยืนอยู่ข้างเจ้าด�า รมิฝีปากแดงระเรือ่เม้มจนเป็นเส้นตรง เรอืนผมด�าสลวย

ถูกหวีไว้อย่างเรียบร้อย มันรู้สึกว่าค�าพูดท่ีได้ยินเมื่อครู่คล้ายจะมีช่วง

สะดุดอยู่ตรงกลาง แต่พอคิดอีกทีมันต้องฟังผิดไปอย่างแน่นอน 

เพราะสีหน้านางยังคงเฉยชาเหมือนปกติ ไม่มีท่าทีเขินอายแต่

อย่างใด 

หนิงเชวียมองนางอยู่ครึ่งค่อนวันก่อนกลั้นหายใจพูดเสียงเบาว่า

"ข้าก็ชอบมากเช่นกัน"

ได้ยินคนบอกว่ารกัชอบตวัเอง โดยเฉพาะหนึง่ในน้ันยงัเป็นเจ้านาย

นิสัยอุบาทว์ของมัน เจ้าด�าก็อ้าปากฉีกย้ิมกว้างอย่างสุขใจจนเห็นฟัน 

ซี่ใหญ่ราวกับก้อนหินเต็มปาก 

โม่ซันซันสองตายังจับจ้องแต่เจ้าด�าขณะถามว่า
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"ท่านกลับมาท�าไม"

หนิงเชวียมองไปทางค่ายทหารต้าถังแวบหน่ึงก่อนตอบว่า

"ข้าแค่ไปจัดการเรื่องบางอย่างเท่านั้น ข้าคุ้นกับการขลุกอยู่กับ

พวกเจ้ามากกว่า"

ค�าว่าคุ้นนี้ฟังไพเราะหูย่ิงนัก สีหน้าโม่ซันซันผ่อนคลายลง นาง

เหน็บปอยผมไว้หลังหู ก่อนเงยหน้าบอกกล่าวกับมันว่า

"วันมะรืนข้าต้องติดตามอาศรมเทพเดินทางข้ึนเหนือ ท่านเตรียม

จะท�าอย่างไรต่อไป"

หนิงเชวียไม่ได้ฟังเน้ือหาครึ่งหลังของการประชุมอย่างละเอียด 

ตอนนัน้หวัหน้าหน่วยโองการฟ้าได้ถ่ายทอดข้อความในจดหมายท่ีถูกส่ง

มาจากเจ้านิกายให้ทุกคนฟัง เน้ือหามีอยู่ว่าขอให้ผู้ฝึกฌานรุ่นเยาว ์

ทั้งหลายอาศัยช่วงเวลาที่หนาวเหน็บที่สุดของฤดูเดินทางไปสอดแนม

เผ่าเป่ยฮวงเพื่อท�าความเข้าใจกับขุมก�าลังท่ีแท้จริงและค้นหาเศษเดน

พรรคมารท่ียังเหลืออยู่ หากจ�าเป็นจริงๆ ก็สามารถขยายขอบเขตข้ึน

เป็นการกวาดล้างได้

แน่นอน นี่เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการ แต่ในความเป็นจริง

อาศรมเทพยงัต้องการใช้ภารกิจน้ีเคีย่วกร�าฝึกฝนบรรดาศษิย์ของแต่ละ

นิกายอีกด้วย ทว่าถึงแม้จะไม่ได้เผชิญหน้ากันมานานกว่าพันปีแล้ว 

อาศรมเทพก็ยังรูส้กึได้ว่าขมุก�าลงัของชาวเป่ยฮวงยังคงกล้าแกร่ง ดูจาก

ที่สามารถเล่นงานทหารม้าของราชส�านักเผ่าจั่วจั้งให้ตกอยู่ในสภาพน่า

อเนจอนาถได้ ดังน้ันเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสูญเสียมากเกินความ

จ�าเป็น จงึตัง้เงือ่นไขให้ผูฝึ้กฌานรุน่เยาว์ทีจ่ะเดนิทางขึน้เหนอืไปปฏบิตัิ

ภารกิจในครั้งน้ีต้องเป็นยอดผู้ฝึกฌานระดับด่านสู่พิสดารข้ึนไปเท่าน้ัน 

แน่นอน โม่ซันซันย่อมต้องอยู่ในรายชื่อด้วย
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14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 10

"เจ้าจะเดินทางขึ้นเหนือรึ"

หนิงเชวียอุทานพลางนิ่วหน้า นึกถึงความขัดแย้งระหว่างศิษย์

สวนโม่ฉือกับอาศรมเทพก็ถามอย่างเป็นห่วง

"ยังมีผู้ใดไปอีกบ้าง"

โม่ซันซันตอบสั้นๆ 

"ย่อมต้องเป็นคนพวกนั้น"

หนิงเชวียย้ิมเจื่อนๆ คิดในใจว่าทุกคนล้วนเข้าใจว่าศิษย์ชั้นสอง

ของสถานศึกษาเช่นมันย่อมต้องรู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับขุมก�าลังและ

ความสามารถของยอดผู้ฝึกฌานในแต่ละนิกายเป็นอย่างดี ปัญหาคือ

มันไม่รู้ ในเมื่อไม่รู้มันย่อมต้องไม่ทราบว่าคนพวกนั้นที่นางกล่าวคือ 

คนพวกใดกันแน่

โม่ซนัซนัเหน็สหีน้าของหนงิเชวียก็เข้าใจว่ามนัก�าลงัคดิถึงเรือ่งอกี

เรื่องหน่ึง จึงกล่าวว่า

"องค์ชายหลงชิ่งไม่ได้มาปรากฏตัวที่นี่ ข้าจึงคิดว่าตอนน้ีมันน่า

จะเดินทางข้ึนเหนือไปแล้ว"

หนิงเชวียส่ายหน้า

"อย่าไปฟังค�าเล่าลือเหล่าน้ันนักเลย ข้ามิได้คิดแก่งแย่งชิงดีกับ

มนัไปซะทกุเรือ่งทุกเวลา ค�าพูดสะใจอย่างเช่นขอเป็นศตัรกัูนชัว่ชวิีตน้ัน

ไม่อยู่ในหัวสมองของข้าแม้แต่น้อย"

หนิงเชวียนกึถึงบคุคลอันตรายทีเ่ฉนิผผีเีคยเอ่ยถึงขึน้มาได้ จงึถาม

โม่ซนัซนัว่า

"ข้าได้พบสองผู้งมงายในปฐพีแล้ว ผู้งมงายยุทธ์ตกลงเป็นคน 

เช่นไร พวกเจ้าขึ้นเหนือคราวน้ีนางจะตามไปด้วยหรือไม่"

"ข้าไม่เคยพบหน้าผู้งมงายยุทธ์มาก่อน และก็ไม่รู้ว่านางจะมาท่ี
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ทุ่งร้างน้ีด้วยหรือไม่ ส่วนองค์ชายหลงชิ่ง ท่านในตอนน้ียังไม่ใช่คู่ต่อสู้

ของมัน ดังน้ันข้าไม่คิดว่าท่านจะไปท้าประลองกับมันหรอก"

โม่ซันซันกล่าวต่อ

"ท่านไม่ชอบถูกคนเปรยีบเทยีบกบัองค์ชายหลงชิง่ ข้าเองก็ไม่ชอบ

ให้ใครมาเรยีกว่าสามผูง้มงายในปฐพี แต่ข้าสามารถบอกท่านได้เรือ่งหนึง่ 

ผูง้มงายยุทธ์เย่ียหงอวีง๋มงายในการฝึกฌาน ด่านฌานจะต้องสูงล�า้กว่า

หลงชิง่อย่างแน่นอน หลงชิง่นัน้มฝีีมอืเหนอืข้า ดงันัน้ในระหว่างพวกเรา

สามคน นางจงึเป็นผูเ้ข้มแข็งทีส่ดุ"

หนิงเชวียกล่าวปลอบใจ

"คนในมรรคาแห่งยันต์อย่างเจ้ากับข้า ก่อนท่ีจะฝึกจนถึงขัน้บรรลุ

เป็นจอมยันต์เทวะได้ เป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะต้องตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบเมือ่

ต้องประมอืกับผูฝึ้กฌานในด่านเดยีวกัน เจ้าก็อย่าไปใส่ใจให้มากนกั"

โม่ซันซันถามอย่างนึกฉงน

"ใส่ใจเรื่องอันใดรึ"

หนิงเชวียตอบอย่างงุนงงเช่นกัน

"ก็เรื่องที่ว่าผู้งมงายยุทธ์มีฝีมือเหนือกว่าเจ้าน่ะสิ"

โม่ซันซันส่ายหน้า

"ใต้แผ่นฟ้าย่อมต้องมีคนท่ีเหนือกว่าตัวเราอยู่เสมอ ดังนั้นข้าจึง

มิเคยใส่ใจ"

สายัณห์คืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว ท้องฟ้ามืดสลัวลงแล้ว  

ลมหนาวในทุ่งร้างพัดตีใส่หน้าของสาวน้อย พาให้ขนตางามงอนไหว

ระริก สีหน้านางท้ังสงบและเฉยชา มองไม่เห็นความกล�้ากลืนฝืนใจ

แม้แต่น้อย 

หนิงเชวียมองนางอย่างเลื่อมใสระคนแปลกใจ มันดิ้นรนผลุบๆ 
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16 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 10

โผล่ๆ อยู่ในทางระบายน�า้โสโครก เหงือ่ทุกหยดล้วนเตม็ไปด้วยกลิน่เงนิ

และความมุง่มาดปรารถนา จงึยากท่ีจะเข้าใจถึงสภาวะจติทีส่งบนิง่เช่นน้ี 

ดั่งเช่นกรรมกรแบกหามตามท่าเรือ ท�าอย่างไรก็คงไม่มีทางเข้าใจเหล่า

หนอนต�าราที่ยอมอดตายแต่จะไม่มีวันยอมฝืนใจเขียนบทประพันธ์ท่ี

ตัวเองไม่อยากเขียน หรือต่อให้มันพอเข้าใจบ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ทราบ

อยู่ดีว่าควรสรรหาค�าพูดเย่ียงใดมาแสดงความชื่นชม 

"ข้าก็จะไปที่น่ันเหมือนกัน"

หนิงเชวียชี้ไปทางทิศเหนือของทุ่งร้าง

โม่ซันซันขมวดคิ้วถาม

"เพราะเหตุใดกัน ท่านไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยโองการเทพน่ีนา"

หนิงเชวียตอบ

"ข้าต้องไปหาของบางอย่าง หรืออาจพูดได้ว่าข้าต้องยับยั้งไม่ให้

คนอื่นหาของชิ้นนั้นเจอ อันท่ีจริงข้าไม่ต้องไปก็ได้ กระทั่งวานน้ีข้ายัง 

คิดอยู่ว่าควรแยกทางจากไปเลยดีหรือไม่ แต่มาวันนี้ข้าคิดว่ามันคุ้มค่า 

ที่จะไป"

ใบหน้าโม่ซันซันกลับคืนสู่ความเรียบเฉยขณะถาม

"เพราะอะไร"

หนิงเชวียตอบย้ิมๆ

"เพราะน่ีมใิช่เรือ่งของราชส�านกัหรอืเรือ่งของสถานศึกษาอกีต่อไป 

แต่เป็นเรื่องส่วนตัว"

โม่ซนัซนัมองใบหน้าทีถู่กอาบไล้ด้วยแสงสายัณห์ล�าสดุท้าย ก่อน

เปรยข้ึนว่า

"โจรข่ีม้ากลุ่มท่ีต้องการฆ่าท่านน่าจะรู้ว่าท่านคือศิษย์ชั้นสองของ

สถานศึกษา"
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หนิงเชวียพยักหน้า

โม่ซันซันหลุบตาลงขณะกล่าวต่อ 

"แต่พวกมนัก็ยังกล้าลงมอื...เหตุผลเดยีวกัน ต่อหน้าผูค้นมากมาย 

ไม่ว่าท่านย่ัวโทสะหรือหยามเกียรติชวีนีหม่าตี้เพียงใดก็ไม่มีผู้ใดกล้า 

ท�าอะไรท่าน แต่หากท่านเดินทางขึ้นเหนือต่อไป ในที่เปล่ียวร้างไร้ผู้คน 

ไม่ว่าผู้ใดก็กล้าลงมือฆ่าท่าน เพราะขอเพียงฝังศพท่านไว้ในกองหิมะ

ก็จะไม่มีผู้ใดหาพบ หรือต่อให้หาพบก็จับมือใครดมไม่ได้"

หนิงเชวียส่ายหน้ากล่าวว่า

"ข้าไม่ตายง่ายๆ อย่างน้ันหรอก"

โม่ซันซันแย้ง

"แม้ท่านจะเป็นศิษย์ของจอมปราชญ์ แต่ความสามารถและด่าน

ฌานของท่านยังอ่อนด้อย ขุมก�าลังของชาวเป่ยฮวงใช่จะตอแยได้ง่ายๆ 

ดังน้ันผู้ที่จะเดินทางไปสอดแนมในครั้งน้ีอย่างน้อยจึงต้องมีพลังฌาน

ด่านสู่พิสดารขึ้นไป ซึ่งก็หมายความว่าพวกมันแค่คนเดียวก็สามารถ

ต่อยตีท่านจนเหมือนสุนัขข้างทางตัวหน่ึง ฆ่าท่านจะยากเย็นอะไร"

ขณะพูด แววตาและสหีน้าของสาวน้อยเรียบเฉยดัง่เช่นปกติ ไม่มี

แววส่อเสียดหรือเหยียดหยามดูหมิ่นแม้แต่น้อย แต่ก็เป็นเพราะสีหน้า 

แววตาเช่นน้ีจึงสามารถบอกได้ชัดว่านางจริงจังเพียงไร ท่ีนางพูดคือ 

ความสตัย์จรงิและเถรตรงอย่างถึงทีส่ดุ 

วาจาเถรตรงย่ิงออกจากปากคนท่ีสัตย์ซื่อมากเท่าใด ก็ย่ิงท�าร้าย

จติใจคนได้มากเท่าน้ัน 

ดังน้ันหนิงเชวียจึงไม่เพียงรู้สึกเจ็บปวด ความนับถือตัวเองของ

มันยังถูกเหยียบย�่าไปจนหมดสิ้น  

หัวใจร้อนระอุของมันถูกวาจาของนางท่ิมแทงจนพรุน เลือดไหล
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โกรก ประหนึง่ว่านางฝึกปรอืจนถึงขัน้เหนือล�า้กว่าจอมยันต์เทวะ ทุกค�า

ทีห่ลดุออกจากปากจงึมอีานภุาพดัง่ดาบแหลมคมจ้วงแทงใส่มนั 

ตามความคดิของหนงิเชวีย หากมใิช่เพราะผู้งมงายอกัษรยืนกราน

ที่จะต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายกับทหารม้าและคนงานชาวเย่ียน มันกับ 

เจ้าด�าคงผละจากไปนานแล้วตั้งแต่ตอนท่ีขบวนส่งเสบียงถูกโจรข่ีม้า 

ล้อมต ีต่อให้จอมคาถาแห่งกองก�าลงัทหารชายแดนประจ�าทิศตะวันออก

เฉียงเหนือคนน้ันก็ยังท�าอะไรมันไม่ได้ ไหนเลยจะคาดคิดว่าในสายตา

ของผูง้มงายอกัษร มนัจะเป็นคนอ่อนแอรบัมอืใครไม่ได้เลยแบบน้ี 

"ไม่ว่าใครก็สามารถต่อยตีข้าจนเหมือนสุนัขข้างทางตัวหน่ึง 

อย่างนั้นรึ"

หนิงเชวียถลึงตาจ้องใบหน้างามผุดผาดของโม่ซันซัน ก่อนข่ม

ความโกรธเคืองเอาไว้ในใจ กล่าวอย่างหงุดหงิดว่า

"เจ้าอยากลองต่อยตีกับข้าบ้างหรือไม่ ข้ายังมีวิชาก้นหีบอีก

มากมาย หากบีบคั้นกันจริงๆ ระวังเถอะ นอกจากเจ้าจะทุบตีข้าจนเป็น

เหมือนสุนัขข้างทางตัวหน่ึงมิได้ สุนัขข้างทางอย่างข้าจะกัดเจ้าเอาเสีย

ก่อนอีกด้วย"

ได้ยินค�าพูดหยาบคายเช่นนี้โม่ซันซันก็ท้ังโกรธทั้งอาย แก้มอิ่ม

แดงซ่านข้ึนมาทันที 

พอเห็นสีแดงท่ีค่อยๆ แผ่ซ่านบนใบหน้าอีกฝ่าย หนิงเชวียก็ลืม

ความโกรธเคืองไปสิ้น ถามอย่างแปลกใจว่า

"เจ้าบอกเองไม่ใช่รว่ึาศิษย์สวนโม่ฉอืไม่ชอบประทนิโฉม แล้วน่ีเจ้า

เริ่มตั้งแต่เมื่อใดกัน"

โม่ซนัซนัยิง่อบัอายหนกัขึน้กว่าเดมิ นางไม่คิดจะต่อปากต่อค�ากบั

มนัอกี จงึสะบดัแขนเสือ้หมนุกายเดนิกลบัเข้ากระโจม
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หนิงเชวียมองตามหลังอย่างงุนงง ก่อนรีบเดินตามไปพร้อมกับ

ตะโกนเรียก

"นี่ อย่าเพิ่งไปสิ ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้พูดกันให้ชัดเจน เจ้าฟังข้าพูด

ให้จบก่อน"

โม่ซันซันชะงักเท้า ถามเสียงราบเรียบโดยไม่หันหน้า

"เรื่องอะไร"

หนิงเชวียเดินอ้อมไปหยุดลงตรงหน้า ประคองมือคารวะอย่าง 

เป็นงานเป็นการ โม่ซันซันไม่ทันได้ตั้งตัวจึงงงงันไป 

หนิงเชวียย้ิมแหยๆ ขณะกล่าว

"ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะขอหารือกับประมุขหุบเขา"

โม่ซันซันมองหน้าทะเล้นของมันก่อนนึกถึงใบหน้าที่สะท้อนจาก

ผิวน�้านิ่งของสระโม่ฉือยามคิมหันต์ ท�าอย่างไรก็มิอาจน�ามาเชื่อมโยง

กัน จิตใจจึงตกต�่า ถามอย่างหมดแรงว่า

"เรื่องอันใด"

"ข้าคุ้นเคยกับการฝ่าฟันอันตรายมาตั้งแต่ยังเล็ก"

หนิงเชวียเก็บรอยย้ิม เกริ่นข้ึนแล้วกล่าวต่อด้วยสีหน้าเคร่งขรึม 

"อาศรมเทพไม่ได้บอกว่ายอดผูฝึ้กฌานทีเ่ข้าเกณฑ์จะต้องเดนิทาง

ไปเผ่าเป่ยฮวงพร้อมกัน ในเมื่อเป็นการสอดแนมย่อมต้องหลบซ่อนตัว

กระท�าการอย่างลบัๆ ซึง่ก็หมายความว่าเจ้าสามารถแยกตวัเดินทางไป

คนเดียว ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้ากับข้ามิสู้ร่วมทางไปด้วยกัน"

ท่ีผ่านมาพวกมันไม่เพียงเดินทางร่วมกัน ยังเคยร่วมน่ังรถม้าคัน

เดยีวกัน หรอืว่าน่ันยังไม่พอ ยงัจะต้องเดนิทางร่วมกันต่อไปอกีหรอื ตกลง

ท่านต้องการอะไรกันแน่ โม่ซันซันเบิ่งตากว้าง มองใบหน้าท่ีอยู่ใกล ้

แค่เอื้อม แล้วจู่ๆ นางก็รู้สึกว่ามือไม้เก้งก้าง มิทราบว่าควรวางไว้ที่ใดดี 
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ถามด้วยน�้าเสียงติดจะสั่นพร่า

"ท�าไม"

"หากเจ้ากับข้าเดนิทางไปเผ่าเป่ยฮวงด้วยกัน ต่อให้ต้องเผชญิหน้า

กับผูอ้าวุโสพรรคมารทีผู่ค้นเล่าลอื ยังจะมอีนัใดให้ต้องกลวั ทีส่�าคญัคอื

คนของอาศรมเทพกับหลวงจีนหัวโล้นแคว้นเยว่ียหลุนอาจจะสมคบคิด

กันลอบท�าร้ายพวกเรา แต่ขอเพียงเจ้ากับข้าร่วมมอืกนั จะต้องคลีค่ลาย

แก้ไขสถานการณ์ไปได้อย่างงดงามแน่นอน"

หนิงเชวียย่ิงพูดก็ย่ิงรู้สึกว่าความคิดของตัวเองยอดเย่ียมไม่เลว 

จึงพูดต่ออย่างกระตือรือร้น

"หากพบผูง้มงายยุทธ์เย่ียหงอว๋ี หรอืคนท่ีร้ายกาจกว่า พวกเรารวม

ก�าลังกันแล้วก็ยังสู้ไม่ได้ ถึงตอนน้ันเจ้าก็พัวพันนางเอาไว้ ส่วนข้าจะข่ี

เจ้าด�าหนีไป ขอเพียงข้าหนีรอดก็จะกลายเป็นพยานรูเ้ห็น พวกมนัมหีรอื

จะกล้าฆ่าเจ้า"

มันสังเกตเห็นว่าใบหน้าโม่ซันซันเผือดลงในทันใด สายตาท่ีปกติ

คล้ายจะเหม่อมองไปไกลพลันลุกวาบ สามารถเห็นไฟโทสะปะทุอยู่

ภายใน 

หนิงเชวียคิดว่านางคงจะเข้าใจผิด จึงรีบอธิบาย

"หรอืจะเปลีย่นกันก็ได้ ให้ข้าพัวพันศตัรท่ีูเข้มแขง็ทีส่ดุเอาไว้ ส่วน 

เจ้าหนีไปก่อน แบบน้ันพวกมันก็จะไม่กล้าฆ่าข้าซึ่งเป็นศิษย์ของ 

จอมปราชญ์อยู่ดี สรุปแล้วพวกเราก็แค่เล่นบทเป็นพยานให้กันและกัน

เท่าน้ัน มไิด้หมายความว่าข้าจะเห็นเจ้าเป็นหางตุก๊แก* จรงิๆ สกัหน่อย"

เมื่อเก่ียวพันถึงความรู้สึกอันบอบบางอย่างเช่นความรัก ความ 
* ในภาวะคับขันหรือถูกศัตรูงับหาง ตุ๊กแกสามารถสลัดหางให้หลุดได้ หางที่หลุดจะยังคงเคลื่อนไหว

หลอกให้ศตัรหูลงกลเพ่ือให้มีเวลาหลบหน ีโดยหางใหม่สามารถงอกทดแทนได้ในเวลาสามสปัดาห์ และ

หางที่เกิดใหม่นี้สามารถสลัดให้หลุดได้หากเผชิญกับภาวะเดียวกันอีก
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ผิดหวังที่ทยอยเข้าจู่โจมจิตใจในเวลาน้ีจึงสามารถท�าให้ดรุณีแรกรัก 

ทุกนางบันดาลโทสะได้ 

โม่ซันซันแม้จะมิใช่สาวน้อยธรรมดาท่ัวไป แต่ถึงอย่างไรนางก็ 

เป็นสาวน้อยนางหนึ่ง

เฉกเช่นเดียวกันกับหนิงเชวียท่ีแม้จะมิใช่คนหน้าด้านไร้ยางอาย

ธรรมดาทั่วไป แต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นคนหน้าด้านไร้ยางอายคนหนึ่ง

โม่ซันซันจ้องหน้ามันเขม็ง เปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ในดวงตาแทบจะ

เผาผลาญความเป็นกุลสตรขีองนางทีทุ่กผู้คนกล่าวขวัญถึงกันให้มอดไหม้ 

รอจนเปลวไฟนั้นค่อยๆ มอดดับนางจึงค่อยถามด้วยน�้าเสียงเฉยชาเป็น

ปกติว่า

"พบศัตรูที่เข้มแข็งหน่อยก็คิดหนี...ท่านไม่คิดว่าการกระท�าเช่นน้ี

จะดูอ่อนแอและไร้ศักดิ์ศรีมากเกินไปหน่อยหรือ"

วาจาของนางไม่ปิดบังความขุ่นเคืองและความดูถูกดูแคลนเลย

แม้แต่น้อย แม้ตลอดระยะเวลาที่ร่วมทางกันมาหนิงเชวียจะชาชิน 

เสียแล้วกับนิสัยเฉยชาสงบนิ่งของจอมยันต์สาว แต่น่ันเป็นคนละเร่ือง

กับการกล่าววาจาดูถูกดูแคลน มันจึงรู้สึกเคืองอยู่บ้าง 

"จะถกูศตัรตู่อยตจีนกลายเป็นสนุขัข้างทางอยู่แล้ว ยังจะให้ปักหลกั

สูไ้ม่หนีอกีร"ึ

โม่ซันซันเห็นอีกฝ่ายพูดอย่างมั่นใจในความชอบด้วยเหตุผล มือ

น้อยๆ ใต้แขนเสื้อก็สั่นระริกจนต้องก�าไว้ด้วยกลัวว่าจะเผลอฟาดเปรี้ยง

ออกไป นางคิดในใจว่านี่ท่านยังกล้าแสดงความไม่พอใจออกมาอีกรึ 

นางเขม้นมองมนัราวกับว่าก�าลงัพินจิพิเคราะห์จานฝนหมกึใบหนึง่ 

คล้ายต้องการมองให้ชดัว่าท่ีแท้นีคื่อจานฝนหมกึดนิเฉินหนีเผาจากเมอืง

หวงโจวซึ่งมีราคาแพง หรือว่าเป็นจานฝนหมึกดินเผาท่ีมีราคาถูกหาได้
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ทั่วไป  

ผ่านไปเนิ่นนาน สาวน้อยจึงถามด้วยน�้าเสียงติดจะผิดหวังอยู ่

ไม่น้อย

"จอมปราชญ์...ไฉนจึงรับคนอย่างท่านเป็นศิษย์"

หนิงเชวียแบมือตอบ

"จอมปราชญ์เองยังไม่รู ้เลยว่ามีศิษย์อย่างข้าเพ่ิมขึ้นมาอีกคน  

บางครั้งข้าก็นึกกังวลอยู่เหมือนกัน หากท่านผู้เฒ่าเห็นตัวตนของข้าจะ

รูส้กึผดิหวังบ้างหรอืไม่"

โม่ซนัซนัเหน็มนับอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็พูดไม่ออก บดันีจ้งึ

ค่อยเข้าใจว่าทีแ่ท้ความคิดของนางในตอนแรกนัน้ถูกต้องแล้ว การดคูน

จากตัวอักษรเป็นเรื่องที่โง่งมยิ่งจริงๆ

จนิตนาการกับความเป็นจรงินัน้เป็นคนละเร่ือง นางไม่เพียงเข้าใจ

ความจรงิข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท้ังยังได้เตรยีมใจไว้ก่อนแล้ว เพียงแต่ขณะที่

ค่อยๆ สัมผัสตัวตนของหนิงเชวียมากขึ้นๆ นางก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าคนที่

สามารถเขยีนภาพอกัษรลายพู่กันอนัยอดเย่ียมเหล่านัน้ออกมา เหตไุฉน

จึงไร้ยางอายได้ถึงเพียงนี้ ตัวตนที่แท้จริงของมันกับเงาที่สะท้อนอยู่บน

ผวิน�า้สระโม่ฉอืช่างห่างไกลกันลบิลบั 

"มาตรงน้ีซิ"

จู่ๆ นางก็เรียกมันแล้วเดินน�าไปที่โต๊ะ จากน้ันลงมือปูกระดาษ 

ที่ท�าจากเย่ือไม้ของเมืองเซวียนโจวแผ่นหน่ึงลงบนโต๊ะ 

แม้จะไม่เข้าใจ แต่หนิงเชวียก็เดินไปนั่งลงแต่โดยดี พอเห็นความ

หนาของกระดาษและความละเอียดของใยกระดาษก็ร้องชมเปาะ

"กระดาษดี! กระดาษดี! กระดาษแบบนี้ข้าเคยเห็นแต่ในห้อง 

ทรงพระอักษร"
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โม่ซนัซนัไม่สนใจค�าชมของมนั เทน�า้ลงในจานฝนหมกึ ฝนแท่งหมกึ

อยู่เป็นครู่ก็ชี้ไปยังพู่กันท่ีห้อยเรียงไว้บนแท่นราวกับเป็นม่านประตู  

กล่าวว่า

"เลือกเอาเอง"

หนิงเชวียพอจะเดาออกว่านางต้องการให้มันท�าอะไร จึงอดรู้สึก

ตื่นเต้นเล็กน้อยมิได้ มันเลือกพู่กันที่ถนัดมือแล้วเริ่มปรับลมหายใจ 

เป็นไปตามคาด โม่ซันซันกล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก

"เขียน"

นางพูดออกมาแค่ค�าเดียว สัน้กระชบัตรงไปตรงมา ไม่คดิจะอธิบาย

อะไรเพ่ิมเตมิ 

หนิงเชวียถามหน้าซื่อ

"เขียนอะไร"

โม่ซันซันขบคิดสักครู่หนึ่งก่อนตอบว่า

"เขียนข้อความสั้นๆ อะไรก็ได้"

หนิงเชวียส่ายหน้า

"ตอนนีข้้าไม่ได้ต้องการจะทิง้ข้อความไว้ให้ใคร จะให้เขยีนไปท�าไม

กัน"

แต่ต่อให้มนัพูดเช่นนี ้หางเสยีงยังไม่ทันจางหาย ปลายพู่กันทีแ่ตะ

น�า้หมกึจนชุม่ก็ตวัดลงบนกระดาษแล้ว 

มนัคือยอดนกัเขยีนพู่กันผูม้ชีือ่เสยีงโด่งดงัของเมอืงฉางอนั แต่ดรณีุ

ตรงหน้าเป็นถึงผูง้มงายอกัษรทีม่ชีือ่เสยีงเลือ่งระบอืไปทัว่ปฐพี ฉะน้ันมนั

จงึมกิล้าชะล่าใจ รบีรวบรวมสมาธิ ตวัดพู่กันไปตามใจท่ีนิง่สงบ ไม่นาน 

ก็ยกพู่กันขึ้น ดึงข้อมือกลับ เบื้องหน้าปรากฏภาพอักษรลายพู่กันข้ึน 

แผ่นหนึง่  
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หนิงเชวียวางพู่กัน เพ่งพิศอยู่ครู่หน่ึงก็ย้ิมอย่างพอใจ จากน้ันก็

ปรายตาไปทางโม่ซันซันอย่างเป็นกังวล มิทราบว่านางมีความคิดเห็น

เป็นอย่างไร 

โม่ซันซันรีบเบียดมันเข้ามายืนอยู่หน้าโต๊ะ ก้มหน้าลงจนแทบติด

กระดาษ เพ่งมองอย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรอืดวงตาไม่เปิดเผย

ความรู้สึกแม้แต่น้อย 

ขณะมองลายเส้นท่ีมพีลงั เปลีย่นแปลงอย่างไร้กฎเกณฑ์ ในความ

กลมกลืนเห็นการชะงักเพ่ือปรับเปลี่ยนเส้นสายให้ดูสูงชันแฝงอันตราย 

ไว้อย่างชัดเจน ในใจก็คิดว่านี่จึงจะเป็นจานฝนหมึกดินเฉินหนีเผาจาก 

เมอืงหวงโจวอย่างแท้จรงิ 

จานฝนหมึกท่ีนางใช้ก็เป็นจานฝนหมึกดินเฉินหนีเผาจากเมือง

หวงโจวเช่นกัน

แสงสายัณห์จางหาย ราตรีมืดมิดย่างกรายเข้าแทนที่ ภายใน

กระโจมมิทราบว่าจุดตะเกียงขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แสงตะเกียงอ่อนสลัว

อาบไล้ซีกหน้าด้านข้างหนิงเชวีย ท�าให้เห็นสีหน้าท่ีผสมผสานระหว่าง

ความกระวนกระวายกับความมั่นใจในตัวเองของมันได้อย่างชัดเจน

โม่ซันซันเห็นแล้วพลันนึกถึงใบหน้านิ่งขรึมท่ีปรากฏอยู่นอก

หน้าต่างรถม้าแทบจะตลอดเวลาท่ีเดนิทางเข้าสู่ทุง่ร้างในช่วงแรก นกึถึง

ใบหน้าทะเล้นเจ้าความคิดท่ีเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายซึ่งปรากฏอยู่ใน 

รถม้าตลอดการเดนิทางในช่วงหลงั แล้วค่อยเข้าใจ 

ไม่ว่าจะเป็นจานฝนหมกึดนิเฉนิหนีเผาจากเมอืงหวงโจว หรอืจาน

ฝนหมึกดินเผาธรรมดาราคาถูก ขอเพียงสามารถเขียนอักษรลายพู่กัน

อันยอดเยี่ยมออกมาได้ ต่างก็ล้วนเป็นจานฝนหมึกที่ดี 

มันในตอนนั้นก็คือมัน และก็คือมันที่คู่ควรให้ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง 
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มิเช่นน้ันแล้วเพราะเหตุใดตอนมันบอกว่ารู้สึกชอบเจ้าอยู่บ้าง เจ้าถึง 

รีบร้อนบอกออกไปว่าเจ้าเองมีคนท่ีชอบอยู่แล้วเล่า 

พอโม่ซันซันเข้าใจความรู้สึกของตัวเองชัดเจนก็อดก้มหน้าย้ิม

ขวยเขินมิได้ ภายใต้แสงตะเกียงวูบไหวไปมา รอยย้ิมของนางช่างงาม

เพรศิแพร้วจนมสิามารถหาค�ามาบรรยายได้ 

เพียงแต่พอสายตาตกลงบนตัวอกัษรหวดับนกระดาษ รอยยิม้นัน้

ก็เจือ่นจางลง คดิในใจว่าตวัอกัษรเหล่าน้ีแม้งดงาม แต่น่าเสยีดายทีไ่ม่ใช่

แบบทีข้่าอยากได้ ข้าไม่ได้ต้องการภาพจงถัง* ท่ีข้าต้องการเป็นแค่ข้อความ

สัน้ๆ แถวหนึง่เท่าน้ัน 

เมื่อใดกันท่านจึงจะเขียนมันให้แก่ข้า 

"ข้าชอบตัวอักษรของท่าน"

โม่ซันซันเงยหน้ากล่าวกับหนิงเชวีย คราน้ีนางกล่าวท้ังประโยค

ได้ราบรื่นไม่มีการสะดุดแต่อย่างใด 

ตกดกึ ตรงมมุกระโจม จอมยันต์สาวยงัถือกระดาษแผ่นน้ันพลาง

ครุน่คดิอยูเ่งยีบๆ 

เทียนเมาหน่ีว์ขมวดคิ้วเรียวงาม ดวงตาสุกใสเต็มไปด้วยความ 

ไม่พอใจขณะมองไปทางนั้น ก่อนกล่าวอย่างกระฟัดกระเฟียดกับ 

จั๋วจือหวาว่า

"บุรุษในใต้หล้าชอบเนรคุณต่อความรัก คิดไม่ถึงว่าศิษย์พ่ีหนิงก็

จะเป็นไปด้วย"

จัว๋จอืหวานึกต�าหนิตวัเองในใจว่าไม่ควรเล่าเรือ่งน้ีให้เทยีนเมาหนีว์่

ฟังเลย ได้แต่ย้ิมอย่างอ่อนใจขณะกล่าวตอบว่า

* จงถัง เป็นภาพวาดหรือภาพอักษรลายพู่กันแผ่นใหญ่ ไว้ส�าหรับแขวนกลางโถงรับแขก
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"เซยีนเซงิสบิสามไม่รูว่้าประมขุหุบเขามใีจให้มนั จะเรยีกว่าเนรคณุ

ต่อความรักได้อย่างไร"

เทียนเมาหนี่ว์ยัดแผ่นเนยใส่ปากเคี้ยวแรงๆ ก่อนแค่นเสียงกล่าว

ว่า

"ย่ิงไม่รู้นั่นแหละย่ิงน่าชิงชัง"

จั๋วจือหวาย้ิมพลางกล่าวเตือน

"เจ้าอย่าเข้าไปยุง่เชยีวนะ ประมขุหุบเขามใิช่สตรท่ัีวไปท่ีไม่กล้าพูด"

ลมหนาวพัดหวีดหวิว เกล็ดหิมะปลิวโปรยปราย หนทางยาวไกล

คล้ายไม่มีที่สิ้นสุด หลังหยุดพักหายเหน่ือยแล้วท้ังสองก็เดินทางต่อ 

ลึกเข้าไปในทุ่งร้าง ใกล้บริเวณที่อยู่ของพวกเป่ยฮวง ผืนฟ้าและ

ปฐพีกลายเป็นสีขาวไปท้ังแถบ นานๆ จึงจะเห็นต้นไม้สักสามสี่ต้น กับ

รอยเท้าสัตว์ป่าท่ีเหลือให้เห็นไม่มากนัก

ก่อนเข้าสู่ทุ่งหิมะผืนน้ีหนิงเชวียได้รับข่าวชิ้นสุดท้ายจากหน่วย

เทียนซูและองครักษ์ลับ มีใจความว่าขบวนพ่อค้าท่ีเดินทางออกจาก 

เมอืงถู่หยางมไิด้แวะพักทีร่าชส�านักจัว่จัง้นานนกั และน่าจะเลีย้วขึน้เหนือ

ไปตรงบริเวณช่องแคบภูเขาท่ีอยู่เบื้องหน้าพวกมันในขณะนี้ จากนั้น 

มุง่หน้าต่อไปยังทีใ่ดไม่มผีูใ้ดรู้

หนิงเชวียใช้ก่ิงไม้วาดแผนที่กับเส้นทางที่ตัวเองจะใช้ต่อจากนี้

"เขียนอักษรให้ข้าดูสักหลายตัวซิ"

โม่ซันซันดึงผ้าคลุมศีรษะกันหิมะลงขณะกล่าวเสียงราบเรียบ

หนิงเชวียโอดครวญ

"อะไรกัน เขียนมาตลอดทาง ตอนน้ีใกล้จะเจอกับพวกเป่ยฮวง 

อยู่แล้ว ยังต้องเขียนอีกหรือ"
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โม่ซันซันชี้พ้ืนที่ปกคลุมด้วยหิมะตรงหน้า เร่งเร้ามาอีกว่า

"เร็วเข้า ข้าชอบดูตัวอักษรที่ท่านเขียน"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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