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องค์ชายหลงชิ่งยังคงฝ่าหิมะที่ตกหนักขึ้นเหนือต่อ โดยมีผู้งมงาย

บุปผาลู่เฉินจยาและม้าขาวเดินตามอย่างเงียบๆ จากรุ่งสางถึงพลบค�่า 

จากพลบค�่าถึงรุ่งสาง พวกมันเดินอยู่อย่างน้ีมิทราบว่าก่ีวันแล้ว ทว่า 

ทุ่งร้างตอนเหนือสุดซึ่งถูกฟ้าด�าทะมึนกลืนกินไปท้ังแถบก็ยังคงอยู่ 

ห่างไกล ไม่ว่าจะบากบั่นเดินอยู่นานเท่าใดก็ไม่รู้สึกว่าระยะได้ร่นใกล้ 

เข้ามาเลยแม้แต่น้อย

ระหว่างทางหากกระหาย หลงชิ่งก็จะกอบหิมะใส่ปาก หากหิว 

ก็จะกลืนน�้าลายเหนียวหนึบลงท้อง ด้วยเหตุนี้ ยิ่งเดินมันจึงยิ่งอ่อนแรง 

ทกุครัง้ทีล้่มคล้ายจะลกุขึน้มาไม่ได้อกี ลูเ่ฉนิจยาเฝ้ารอคอยช่วงเวลานัน้

อยู่เงียบๆ ทว่าแม้มันจะล้มลงหลายต่อหลายคร้ัง แต่ทุกครั้งก็จะ

ตะเกียกตะกายลกุขึน้มายืนได้ใหม่ มทิราบว่าในร่างอนัผอมโกรกทรดุโทรม 

ของมันไฉนจึงมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งและทรหดอดทนถึงเพียงนี้ 

ลูเ่ฉนิจยาเดนิตามร่างท่ีล้มลกุคลกุคลานอยู่ข้างหน้า โดยพยายาม

รกัษาระยะห่างหลายสบิจัง้ไว้เพ่ือไม่ให้มนัหนัมาตวาดไล่อีก ยามกระหาย 

บทที่ 1

องค์ชายกับขอทาน
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นางก็กอบหิมะข้ึนใส่ปากเค้ียว ยามหิวก็หยิบเสบียงกรังบนหลังม้า 

มากิน และก็ต้องข่มใจเป็นอย่างย่ิงท่ีจะไม่ว่ิงเข้าไปส่งเสบียงเหล่านี ้

ให้มัน 

จากหิมะเริม่ตกหนกัลมพายุเริม่พัด จนหมิะหยุดลงลมพายุสงบนิง่ 

สองคนหน่ึงอาชาก็ยังคงเดินอยู่บนทุง่ร้างทีม่แีต่สดี�าตดัขาว ด้านหลงัของ 

พวกมนัยังสามารถเหน็ความย่ิงใหญ่อลงัการของเทอืกเขาเทยีนชีไ่ด้ร�าไร 

คล้ายท�าอย่างไรก็ไม่อาจออกพ้นจากดินแดนแห่งความสิ้นหวังนี้ได้

วันน้ี จู่ๆ หลงชิ่งก็หยุดเท้า มองเงาด�าทะมึนที่ยังอยู่ห่างออกไป 

ไกลลิบจนคล้ายจะไม่มีวันไปถึงได้อยู่พักหน่ึง และแล้วมือผอมแห้ง 

ก็สัน่เลก็น้อยก่อนคลายน้ิวออก ก่ิงไม้ท่อนหนาท่ีเก็บมาใหม่เมือ่หลายวัน 

ก่อนร่วงตกใส่เท้า มันรู้สึกเจ็บแปลบ แต่ก็ไม่เห็นเลือดออกแต่อย่างใด 

หลงชิ่งเงยหน้ามองม่านราตรีตรงทิศเหนือ จากน้ันกล่าวเสียง 

แหบแห้งว่า

"ข้าหิวแล้ว"

ลู่เฉินจยาน�้าตาคลอเบ้า แทบจะร้องไห้โฮออกมา นางพยายาม 

ข่มใจให้สงบ รีบหยิบเสบียงออกมาด้วยมืออันสั่นเทา แล้วใช้น�้าอุ่นที ่

แอบเตรียมไว้ทุกวันท�าให้อ่อนนุ่ม ก่อนประคองส่งให้มันถึงตรงหน้า 

หลงชิง่คว้าเสบยีงจากมอืทีเ่ริม่สญูเสยีความอ่อนนุม่ของนางไปกิน

อย่างมูมมามจนหมด แล้วลูบท้องอย่างพึงพอใจ ก่อนออกเดินทางต่อ

เพียงแต่คราวน้ีมนัไม่ได้มุง่หน้าไปทางเหนอื มนัมัน่ใจว่าเฮ่าเทยีน

ได้ทอดทิง้มนัไปแล้ว จงึไม่พยายามทีจ่ะมุง่หน้าหาอ้อมกอดของความมดื 

อีกต่อไป แต่หันหลังเดินทางลงใต้กลับไปยังดินแดนจงหยวน 

ลู่เฉินจยามองตามอย่างตกตะลึง ความยินดีท่ีเพ่ิงผุดข้ึนในใจ

เปลี่ยนเป็นความหนาวเหน็บ เพราะนางรู้ดีว่าน่ีมิใช่เป็นเพราะหลงชิ่ง
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ตดัสนิใจเก็บเอาชวิีตกลบัขึน้มาใหม่ แต่เป็นเพราะมนัหมดหวงัอย่างแท้จรงิ  

หมดหวังแม้กระทั่งกับความมืด จากน้ีไป ถึงแม้มันจะยังมีชีวิตอยู่ก็จะ

ไม่ใช่องค์ชายหลงชิ่งคนเดิมอีกต่อไปแล้ว

นางจงูม้าขาวเร่งฝีเท้าขึน้เดนิเคยีงข้าง แอบช�าเลอืงมองสหีน้ามนั

ก่อนก้มหน้ากล่าวเบาๆ  

"อันที่จริงกลับวังท่ีเฉิงจิงก็ไม่เลว ตอนอยู่บนเขาเถาซานท่านพูด

อยู่เสมอว่าคิดถึงอุทยานในวังหลวงเป็นอย่างย่ิง ข้าไปเป็นเพ่ือนท่าน 

ดีหรือไม่"

หลงชิ่งปรายตามองนางอย่างชืดชา มิใช่ชืดชาเพราะทระนงถือดี 

แต่เป็นเพราะหมดอาลัยตายอยากในชีวิตมากกว่า มันยิ้มเยาะกล่าวว่า

"ไฉนเจ้าถึงโง่งมเช่นนี้ ข้าจะกลับวังท�าไม ไปให้บรรดาขุนนาง 

ของฉงหมิงส่งคนมาลอบสังหารรึ หรือให้เสด็จพ่อประทานความตาย 

เพื่อเห็นแก่สถานการณ์โดยรวมอย่างนั้นสิ"

ลูเ่ฉนิจยาตะลงึลาน ค่อยต่ืนข้ึนมาในโลกแห่งความเป็นจรงิ ถูกต้อง  

หากหลงชิ่งกลับวังหลวงอาจจะไม่ได้เห็นแสงอรุโณทัยของวันรุ่งขึ้นอีก 

เพราะตอนนี้มันมิใช่บุตรของเฮ่าเทียนท่ีมีอาศรมเทพแห่งซีหลิงคอย 

หนนุหลงัอกีต่อไปแล้ว แต่เป็นแค่องค์ชายธรรมดาๆ องค์หน่ึงทีห่มายจะ

ชิงบัลลังก์จากองค์รัชทายาท ไหนเลยจะโชคดีรอดพ้นจากความตายได้

"เจ้านิกายชื่นชมท่านมาตลอด จะว่าไปแล้วยังมีจ้าวบัลลังก์

พิพากษา..."

นางระมัดระวังถ้อยค�าเป็นอย่างยิ่ง

"ห ึช่างเป็นสตรทีีโ่ง่เขลาเบาปัญญาโดยแท้ หรอืเจ้าคดิว่าเขาเถาซาน 

คอืท่ีสงิสถิตของความบรสิทุธ์ิศกัดิส์ทิธ์ิและความสว่างไสวตรงไปตรงมา"

หลงชิ่งกล่าวด้วยน�้าเสียงเย้ยหยัน 
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"ไม่ว่าจะเป็นความชื่นชมหรือการให้ความส�าคัญ ล้วนต้องข้ึนอยู่

กับความสามารถท่ีแท้จริงเท่านั้น เย่ียหงอวี๋ไม่ได้พูดปด และนางก็ 

ไม่จ�าเป็นต้องพูดปด ตอนนี้ข้าเป็นเพียงแค่คนพิการ ยังจะมีประโยชน์

อันใดต่ออาศรมเทพอีก หรือเจ้าคิดว่าข้าเกิดมาหน้าตาหล่อเหลา  

ยังสามารถดึงดดูสานุศิษย์มากมายให้แก่อาศรมเทพได้ เหอะๆ นอกจาก

เฮ่าเทียนแล้ว พรตเฒ่าบนเขาเถาซานเหล่านั้นล้วนไม่มีความย�าเกรง

และน�้าใจให้ใครทั้งสิ้น เจ้าคิดว่าพวกมันทุกคนจะมีความเมตตาราคา

ถูกอย่างที่เจ้ามีอย่างนั้นรึ"

ค�าพูดเหล่านี้โหดเหี้ยมท�าร้ายจิตใจเป็นอย่างย่ิง แต่ก็เป็นจริง 

จนมิอาจโต้แย้งได้ ลู่เฉินจยาก้มหน้ากล่าวเสียงอ่อยว่า

"หากไปไม่ได้จริงๆ ก็ไปแคว้นเยว่ียหลุนกันเถอะ ท่านก็รู้ว่าข้า 

จัดอุทยานแห่งหนึ่งไว้บนเขาจิ่งซาน รอให้ท่านไปชมนานแล้ว"

พอค�าว่าเยวี่ยหลุนออกจากปาก นางก็รู้ว่าตัวเองพลาดไปแล้ว

จรงิดงัคาด สหีน้าของหลงชิง่เย็นยะเยียบ สายตาทีม่องนางถึงกับ

สาดประกายเบื่อหน่ายชิงชัง มันกล่าวอย่างนึกรังเกียจว่า 

"ท่ีข้าไม่เดินทางขึ้นเหนือต่อก็เพราะมีสตรีท่ีน่าร�าคาญอย่างเจ้า

คอยตามตดิ ท�าให้หมงิจวินมองไม่เหน็ความจรงิใจของข้า ข้าไม่อยากตาย  

ดังน้ันจึงจ�าต้องเดินทางลงใต้ เหตุผลมีง่ายๆ แค่นี้ ข้าไม่ได้ท�าเพ่ือเจ้า  

ดังนั้นหากเจ้าอยากให้ข้ากินอาหารก็หุบปากของเจ้าซะ"

ลู่เฉินจยาก�ามือเม้มริมฝีปากแน่น มองเงาท่ีเกิดจากแสงสายัณห์

สาดส่อง พบว่าเงาของตัวเองกับเงาของบุรุษตรงหน้าไม่ว่าจะอย่างไร 

ก็ไม่มีทางซ้อนทับเป็นหนึ่งเดียว 

จากนั้นบรรยากาศตลอดการเดินทางลงใต้ก็ตกอยู่ในความเงียบ

อย่างสิ้นเชิง 
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พายุหิมะหายไปแล้ว ตามรายทางเริม่มร่ีองรอยของสตัว์ป่าให้เหน็ 

ย่ิงเดินนานเท่าไรก็ย่ิงใกล้ความเจริญและความเป็นจริงมากข้ึนเท่านั้น 

ทว่าเงาท่ีทอดอยู่บนพ้ืนของคนทัง้สองกลบัยังรกัษาระยะห่างอนัน่าขมขืน่ 

ไว้เช่นเดิม

ดินแดนทางเหนือของแคว้นเย่ียนมีอาณาเขตติดต่อกับราชส�านัก

เผ่าจัว่จัง้ ข้างๆ ยงัตดิกับแคว้นมหาอ�านาจท่ีน่าเกรงขามอย่างแคว้นต้าถัง  

ในแง่แสนยานุภาพของแคว้นพูดไม่ได้ว่าเกริกก้องเกรียงไกร ในแง่ 

ความเป็นอยู่ของประชาชนย่ิงพูดไม่ได้ว่าอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะตอนนี้ 

เป็นช่วงปลายปี อากาศก�าลังหนาวจัด ภายในเมืองเฉิงจิงซึ่งเป็น 

เมืองหลวงจึงสามารถมองเห็นคนเร่ร่อนและขอทานที่ขาดแคลนเส้ือผ้า

และอาหารอยู่ทุกหนแห่ง 

ขอทานผอมโซหมดเรี่ยวแรงหน่ึงคนสามารถเรียกร้องสายตา

สงสารเหน็อกเห็นใจจากชาวเมอืงได้ แต่หากเป็นขอทานผอมแห้งหวิโหย

จนแทบลงคลานจ�านวนนับร้อยคน แทนที่จะเรียกความเห็นใจ กลับได้

มาแต่สายตารังเกียจเดียดฉันท์ กระท่ังว่าหวาดกลัวไปเสียฉิบ บรรดา

เถ้าแก่เหลาสุราตามตรอกซอกซอยในเมืองเฉิงจิง แม้จะพบเห็นขอทาน

เหล่าน้ี แต่ก็มิได้มีความสงสารกระตือรือร้นท่ีจะตั้งโต๊ะท�าทานเหมือน

เช่นบรรดาเถ้าแก่ในเมืองฉางอัน ขอทานเหล่าน้ีจะมีอาหารตกใส่ท้อง

หรือไม่จึงได้แต่ต้องดูความสามารถของตัวเองแล้ว

ขอทานหน้าตาสกปรกมอมแมมผอมแห้งเหมือนโครงกระดูกเดิน

ได้คนหน่ึงถือชามกระเบื้องแตกบิ่นเดินไปตามตรอกเล็กตรอกน้อย 

ของเมืองเฉิงจิงที่มันคุ้นเคยอย่างไร้จุดหมาย ไม่มีผู้ใดสนใจมองมัน  

และมันก็ไม่ได้สนใจมองผู้ใด สมาธิของมันยามน้ีล้วนถูกกลิ่นหอม 
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ท่ีโชยออกมาจากเหลาสุราและแผงอาหารข้างทางดึงดูดไปหมด แต่ 

น่าเสียดาย มันไม่มีเคล็ดลับในการขอทานเหมือนพวกขอทานมาก

ประสบการณ์เหล่าน้ัน อีกทั้งเสื้อผ้าท่ีส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแม้อากาศ 

จะหนาวเย็น กับเส้นผมเหนียวเหนอะพันกันยุ่งเหยิงเสียย่ิงกว่าเชือก 

ตรงหน้าประตูเมือง ท�าให้มันหมดปัญญาจะย่างกรายเข้าไปในสถานที่

เหล่านั้น 

เหลาสุราสามแห่งแล้วที่ขับไล่มันออกมา โดยเฉพาะที่สุดท้าย 

เสี่ยวเอ้อร์ถึงกับใช้ไม้กระบองตีต้นขามันแรงๆ จนล้ม จากนั้นเตะมัน 

กลิ้งหลุนๆ ออกมาที่กลางถนน 

มันเก็บชามท่ีหล่นกระแทกพ้ืนจนมีรอยบิ่นมากกว่าเดิมขึ้นมา  

แล้วเท้าสะเอวตะโกนด่าเป็นการใหญ่ ค�าด่าแต่ละค�าสกปรกหยาบคาย

เหม็นโฉ่เสียย่ิงกว่าคราบไคลบนเนื้อตัว กระทั่งเส่ียวเอ้อร์ถือกระบอง 

ว่ิงตรงรี่เข้ามา มันจึงลนลานว่ิงหนีราวกับมุสิกข้ีขลาดตัวหน่ึง ไหนเลย 

จะมท่ีาทางขององค์ชายผูส้งูศกัดิแ์ละหวัหน้าหน่วยพิพากษาท่ีทรงอ�านาจ 

น่าย�าเกรงอีก

อีกฟากหนึ่งของถนน ลู่เฉินจยาจูงม้าขาวยืนมองอย่างเซื่องซึม 

มือขวาก�าเชือกบังเหียนแน่น สองตาคลอคลองด้วยหยาดน�้าใส ทว่า 

นางไม่ยอมให้ไหลอาบหน้า เพราะนางยังคงมีความหวัง 

ระหว่างทางกลบัจากทุง่ร้าง นางอาบน�า้และผลดัเปลีย่นเส้ือผ้าแล้ว  

แต่เน่ืองจากสุขภาพกายใจที่ทรุดโทรม กอปรกับปกติก็เป็นสาวงาม 

รูปร่างบอบบาง จึงท�าให้ดูซีดเซียวมากเป็นพิเศษ ชวนให้ผู ้พบเห็น 

บังเกิดความสงสารคิดอยากทะนุถนอม หากมิใช่เพราะม้าขาวข้างกาย

ที่มองแค่ปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นยอดอาชาราคาแพง มิทราบว่าจะมีทหาร

เฝ้าประตูเมืองกับชาวยุทธ์จ�านวนก่ีมากน้อยที่บังเกิดความคิดไม่ดี 
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ต่อนาง 

ช่วงหลายวันมาน้ีนางมองหลงชิ่งปกปิดชื่อแซ่กลับเข้าเมืองหลวง 

ใช้ชวิีตเฉกเช่นคนชัน้ต�า่สดุ ร่อนเร่อยู่ตามถนน ถูกเสีย่วเอ้อร์ในเหลาสรุา

หัวซอยท้ายซอยต้อนรับด้วยไม้กระบอง ต้องดิ้นรนตะเกียกตะกาย 

เอาชวิีตให้รอด มอียู่หลายครัง้ท่ีนางอยากเข้าไปช่วย แต่ก็ต้องระงบัใจไว้  

เพราะระหว่างการเดินทางกลับจากทุ่งร้าง พอหลงชิ่งเริ่มเห็นว่ีแววของ

ผู้คนก็ไม่ขอเสบียงจากนางอีก ทุกครั้งที่นางเอ่ยปาก มันจะตะคอกใส่

อย่างกราดเกรี้ยวเหมือนคนเสียสติ ถึงขั้นหยิบฉวยสิ่งของท่ีอยู่ใกล้มือ

ขว้างปาใส่นาง ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรือดินโคลน ยกเว้นชามบิ่นๆ  

ที่ใช้ขอทานใบนั้น 

ลูเ่ฉนิจยาเศร้าใจย่ิง นางเศร้าใจกบัสภาพตกต�า่ของหลงชิง่ เศร้าใจ 

ทีห่ลงชิง่ขบัไล่นาง ย่ิงไปกว่านัน้คือเศร้าใจทีพ่บว่าหลงชิง่สามารถท�าได้แค่ 

ปาก้อนหินดินโคลนใส่นาง ไม่ต่างอะไรจากอันธพาลหรือขอทานจริงๆ 

ซึ่งตัวมันเองย่อมต้องรู ้ดีในจุดน้ี นางคิดในใจ คนที่เคยทระนงถือด ี

อย่างมันจะเจ็บปวดรวดร้าวและทรมานใจสักเพียงไรหนอ

พลบค�่าแล้ว ในที่สุดหลงชิ่งก็ก่ึงขอก่ึงแย่งชิงหมั่นโถวแข็งๆ  

ครึ่งลูกมาจากตะกร้าของสตรีวัยกลางคนคนหนึ่งได้ มันยัดหมั่นโถว 

ครึ่งลูกนั้นใส่อกเสื้ออย่างภาคภูมิใจ จากนั้นใจก็กระหวัดนึกถึงแกงจืด

ก้านผักกาดขาวครึ่งกระปุกท่ีซ่อนไว้ในที่ซุกหัวนอน จึงเอ้ือนเพลง 

สัปดี้สัปดนท่ีเคยได้ยินจากสหายในเทียนอวี้ย่วนเมื่อนานมาแล้วก่อน

เดินออกจากตัวเมืองไปอย่างเบิกบานใจ 

นอกเมืองมีอารามเต๋าแห่งหน่ึง มันเดินผ่านไปโดยไม่เหลือบแล 

หากเป็นเมือ่ก่อน คนทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่างในอารามพอรูว่้ามนัอยู่ข้างนอก  

จะต้องไล่คนทัง้หมดออกจากอาราม จากน้ันสาดน�า้ปพูรมคอยต้อนรับมนั 
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ราวกับเป็นบรรพบุรุษของตัวเอง ทว่าเมื่อหลายวันก่อน พอพรตน้อย 

ในอารามได้ยินมันเอ่ยปากขอเข้าไปค้างแรม แววตาก็สาดประกาย

รังเกียจเดียดฉันท์ออกมาทันที 

ดังนั้นมันจึงจ�าต้องไปอาศัยอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่ง 

สภาพของหลงชิ่งในตอนนี้สกปรกโสโครก เส้นผมพันกันจนสาง 

ไม่ออก โชคดีว่าอยู่ในฤดูเหมันต์ บาดแผลตรงหน้าอกจึงไม่เน่าเหม็น 

ไม่มีแมลงวันตอม มิเช่นนั้นบรรดาขอทานในวัดคงไม่ยอมให้มันเข้าไป

อยู่ด้วยเป็นแน่

กลับถึงวัดร้าง หลงชิ่งพบว่าตัวเองยังไม่หิวสักเท่าใด อย่างน้อย 

ก็ไม่มากเท่ากับตอนที่ขอเสบียงจากลู ่เฉินจยากินในทุ่งร้าง ดังน้ัน 

มนัจงึตดัสนิใจเก็บหมัน่โถวครึง่ลกูไว้กินพรุง่น้ี พอนกึถึงว่าจะได้ล้ิมรสชาต ิ

ของหมัน่โถวทีแ่ช่น�า้แกงจนนุ่ม มนัก็ลบูท้องอย่างพึงพอใจ หลบัไปอย่าง

มีความสุข

ลู่เฉินจยาจูงม้าขาวยืนอยู่นอกวัดร้าง ตามองแสงจากกองไฟที ่

ลอดออกมา นางรู้ว่าในน้ันมีขอทานอยู่มากมาย คาดว่าตอนนี้พวกมัน

คงก�าลังคุยโอ่ใส่กันว่าวันนี้ได้ของอะไรมาบ้าง หลังยืนดูอยู่เงียบๆ  

สักพักก็หันกายเดินจากมา แต่มิได้ไปไหนไกล เพียงแค่ไปนั่งพักอยู่ 

ในป่าซึ่งห่างจากวัดร้างไม่ไกล 

นางเข้าใจว่าอีกฝ่ายไม่รู้ตัวว่านางยังคงติดตามมา เพราะไม่ว่า

อย่างไรนางก็เป็นถึงยอดผู้ฝึกฌานด่านสู่พิสดารขั้นปลาย ส่วนหลงชิ่ง 

ในตอนน้ีเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่าน้ัน ทว่านางลมืไปเรือ่งหนึง่ ในฐานะ

คู่รักท่ีอยู่เคียงข้างกันมานานหลายปี ต่อให้นางไม่ใช้พลังจิตไปรับรู ้

ก็ยังพอจะใช้ความรู้สึกคล�าทางได้ว่าหลงชิ่งอยู่ท่ีใด น่ีกลายเป็นความ

คุ้นเคยหรือจะบอกว่ากลายเป็นสัญชาตญาณของนางไปแล้วก็ได้ แต ่
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มทิราบว่านีถื่อเป็นความโชคดีหรอืโชคร้าย เพราะหลงชิง่ก็มสัีญชาตญาณ 

ประเภทนี้อยู่เช่นกัน 

รุ่งเช้า ลู่เฉินจยาสะดุ้งต่ืนจากฝันร้าย พอลืมตาก็เห็นใบหน้ามัน

ลอยอยู่ใกล้ๆ 

ใบหน้าที่ตอนน้ีกลายเป็นคนแปลกหน้า มิหน�าซ�้ายังสกปรก

เลอะเทอะไม่น่าเข้าใกล้ อยู่ห่างจากนางแค่นิดเดียว ใกล้จนนางรู้สึก 

เจบ็ปวดใจและหวาดผวา โดยเฉพาะดวงตาคูน้ั่นมไิด้บรสิทุธ์ิกระจ่างใส

อีกต่อไปแล้ว แต่มีสภาพเหมือนฝุ่นธุลีท่ีเคลือบด้วยน�า้มัน เต็มไปด้วย

ความเย็นชาไร้จิตใจจนท�าให้นางรู้สึกหวั่นใจอยู่บ้าง 

"ข้าจะไปเดี๋ยวนี้"

นางรีบบอกเสียงสั่น 

"เจ้าไม่ต้องไป ข้าจะไปเอง"

ครั้นแล้วหลงชิ่งก็คุกเข่าลงตรงหน้านาง อ้อนวอนเสียงเบาด้วย

ความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว

"ข้าขอร้องเจ้า อย่าได้ตามมาอีกเลย ข้าเป็นคนพิการไปแล้วจริงๆ 

ไม่มอีนาคตหรอืความก้าวหน้า ทีข้่าต้องขอทานก็เพ่ือให้มชีวิีตรอดต่อไป 

มิใช่เป็นการบ�าเพ็ญฌานแต่อย่างใด อย่าได้หวังลมๆ แล้งๆ ว่าท่ีเป็น 

เช่นน้ีเพราะเฮ่าเทียนต้องการประทานโอกาสให้ข้าได้พบกับประสบการณ์ 

แปลกพิสดารเพ่ือฝึกฝนเคี่ยวกร�า ข้ายอมรับว่าไม่มีความกล้าท่ีจะไป 

พบหน้าคนท่ีเคยรู้จัก และไม่มีความกล้าที่จะเดินไปสู่ความตาย ข้า 

เป็นเพียงมุสิกข้ีขลาดท่ีวันๆ เอาแต่มุดหัวหลุบหางอยู่ในร่องระบายน�้า

โสโครก อาจมบ้ีางบางเวลาท่ีข้าจะนึกถึงความหลงัเมือ่ครัง้ยังเป็นพยคัฆ์ 

แต่ตอนน้ีข้าแค่ขอให้ได้กินเนือ้บดูๆ เพ่ือรักษาชวิีตเอาไว้ก็พอแล้ว เพราะ

การมีชีวิตอยู่ย่อมดีกว่าอะไรทั้งหมด"
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ลู่เฉินจยามองขอทานที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าพลางนึกถึงบุรุษ 

ผู้เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่ง บุคลิกหน้าตาสง่างามน่าประทับใจคนน้ัน  

แล้วหัวใจก็แหลกสลาย น้ิวเรียวงามสั่นระริกขณะลูบศีรษะมันอย่าง 

อ่อนโยน นางกล่าวอ้อนวอนเสียงสะอื้น

"แต่ท่านไม่เห็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่สกปรกโสโครกน่ี ท่านสามารถ

อยู่ดีกินดีกว่านี้ อย่างน้อยท่านสมควรอยู่กับข้าต่อไป"

หลงชิ่งเบี่ยงศีรษะหนี คล้ายไม่ต้องการให้น้ิวของนางสัมผัสกับ 

ผมที่สกปรกเป็นมันเย้ิมและพันกันอีนุงตุงนังของมัน กล่าวขอร้องเสียง

แหบพร่า

"แต่ข้าไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าข้ายังมีชีวิต ถ้าอยู่กับเจ้าก็จะต้อง

ถูกคนพบเหน็ แต่หากข้าหลบอยู่แต่ในทีโ่สโครก จะไม่มผีูใ้ดรูว่้าขอทาน

สกปรกคนนี้ก็คือข้า"

ลู่เฉินจยาลดมือลงลูบใบหน้าคุ้นตาที่เคยหลงใหลและยังอาลัย

อาวรณ์ไม่เสื่อมคลาย พยายามกลั้นน�้าตาไว้มิให้หยาดหยด 

"ท่ัวทั้งแผ่นดินตอนนี้มีเพียงเจ้าคนเดียวที่รู ้ว่าองค์ชายหลงชิ่ง 

ยังมีชีวิตอยู่ ลืมมันซะ มันจะได้ตายไปจากโลกน้ี ในความฝันข้าเคย 

แทงเจ้าหน่ึงกระบี่ หากตอนนี้ข้ายังมีความสามารถก็จะแทงเจ้าอีกครั้ง

โดยไม่ลังเล เพราะข้าไม่ต้องการเป็นองค์ชายหลงชิ่งอีกต่อไป ข้าเพียง

ต้องการใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาเท่านั้น"

พูดจบหลงชิง่กเ็ดินออกจากป่าโดยไม่หันหน้ากลับไปมองอีก ตอนนี้ 

ท้องฟ้าสว่างแล้ว แสงอรุณสาดส่องลงมา มันเดินหลังค่อมไหล่ห่อกลับ

ไปท่ีวัดร้าง หยุดยืนเหม่อมองบรเิวณซากก�าแพงหักพังทีม่หีมิะกองทบัถม

อยู่เป็นเวลานาน จนถูกเสียงท้องร้องปลุกให้ตื่นจากภวังค์จึงค่อยเดิน

เข้าไปค้นกุกกักตรงใต้ฐานของผนังอิฐข้างที่นอนตัวเอง 
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ค้นอยู่นานครึ่งค่อนวันก็ยังหาไม่พบ หมั่นโถวครึ่งลูกกับแกงจืด

ก้านผักกาดขาวของมันมิทราบว่าล่องหนไปอยู่ ณ ท่ีแห่งใด แม้แต่

กระปุกใส่น�้าแกงที่มันรักดั่งแก้วตาดวงใจใบนั้นก็หายไปด้วย 

หลงชิ่งหันไปท�าตาขวางใส่บรรดาขอทานที่นั่งนอนระเกะระกะ 

อยู่แถวนั้น ก่อนตะคอกถามเสียงกราดเกรี้ยว

"มารดามันเถอะ ใครกล้าขโมยหมั่นโถวกับกระปุกดินเผาของข้า! 

เอาคืนมาเดี๋ยวนี้!"

ขอทานรูปร่างก�าย�าสองคนเลียปากที่ยังมันแผล็บ สีหน้าเต็มไป

ด้วยความกระหย่ิมย้ิมย่อง สายตาท่ีมองมามีแต่แววเย้ยหยันดูแคลน 

หลงชิ่งเห็นเช่นน้ันก็โถมเข้าไปหาทันที คิดจะแย่งหมั่นโถวกับแกงจืด 

ก้านผักกาดขาวของตัวเองกลับมา ทว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัส ร่างกาย

อ่อนแอกว่าคนท่ัวไป ไหนเลยจะต่อกรกับขอทานนสิยัอนัธพาลเหล่านีไ้ด้  

แค่ไม่ก่ีอดึใจก็ถูกเตะต่อยจนต้องล้มลงนอน ดิน้หนีไปมาด้วยความเจบ็ปวด

ระคนหวาดกลัว 

เสียงไออย่างรุนแรงดังขึ้นไม่หยุด มันไอจนเป็นเลือด แต่สายตา

ของเหล่าขอทานในวดัร้างกลบัไม่มท้ัีงแววสงสารหรอืเหน็ใจ มแีต่ความ

สมน�้าหน้าและสนุกสนานที่ได้ดูเรื่องตื่นเต้นเท่านั้น 

หลงชิ่งเช็ดเลือดท่ีมุมปาก พยายามคลานกลับไปยังท่ีนอนของ 

ตัวเอง พอถึงก็นั่งชันขาซุกหน้ากับหัวเข่า บ่นงึมง�าออกมา 

"ตอนข้าอยู่ในวังหลวงกินอยู่อย่างเลอเลิศ ตอนอยู่บนเขาเถาซาน

ก็มหีน้ามตีาย่ิง แล้วมหีรอืจะสนใจหมัน่โถวเย็นชดืครึง่ลกู ให้พวกเจ้าไป

ก็ไม่เห็นจะเป็นไร พวกเจ้ามันก็แค่ไอ้ลูกเต่าที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี รังแก

พวกเจ้าไปทั้งชาติก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา!"

นอกวัดร้าง ลู ่เฉินจยายกมือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้น ใบหน้า 

Page ������ 13.indd   17 8/31/2560 BE   13:36



18 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 13

ขาวเผือดเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน หยาดน�้าสุกใสดั่งน�้าค้างบน 

กลีบบุปผาไหลหยาดลงมาหยดแล้วหยดเล่า ตลอดการเดินทาง 

อันยาวนานจากทุ่งร้างมายังเฉิงจิง ไม่ว่าหลงชิ่งจะเคี่ยวกร�าทรมานนาง

ด้วยสหีน้าและค�าพูดทีโ่หดร้ายสกัเพียงใด ไม่ว่านางจะเจบ็ปวดรวดร้าว

และสิ้นหวังสักเพียงไหน นางก็ไม่เคยปล่อยให้น�้าตาหยาดหยดลงมา  

จนกระทั่งวันนี้ 

แม้จะร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจ แต่นางก็ยังไม่กล้าส่งเสียงดังให้มัน

ได้ยิน ครูห่นึง่ให้หลงัลูเ่ฉนิจยาค่อยจงูม้าขาวเดินจากไปอย่างไร้จดุหมาย 

เหมือนคนไร้จิตวิญญาณ โดยมีม้าขาวเดินคอตกหางลู่ตามไปไม่ห่าง 

คล้อยหลังนางได้ไม่นาน การต่อสู้ในวัดร้างก็เปิดฉากข้ึนอีกครั้ง 

ในความรู้สึกของขอทานเหล่าน้ี เจ้าขอทานหน้าใหม่แม้จะสกปรกและ

เหม็นโฉ่กว่าพวกมัน แต่พวกมันกลับรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้าหนุ่มน่ี 

มบีางอย่างท่ีแตกต่างไม่กลมกลนื มริูว่้าเป็นเพราะเหตนุีห้รอืไม่ พวกมนั

จงึรูส้กึไม่ชอบข้ีหน้า ท่ีร้ายก็คือพวกมนัยังได้ยินค�าบ่นงึมง�าเมือ่ครูอ่กีด้วย  

จึงพานมีโทสะ อยากทุบถองมันให้สะใจสักครา 

คราวน้ีใบหน้าของหลงชิ่งถึงกับปรากฏรอยแผลอาบเลือด เลือด 

ที่ไหลลงมาได้ชะล้างคราบไคลจนเผยให้เห็นผิวที่เคยขาวเนียนดุจหยก

เนื้อดี ทว่าใบหน้าที่เคยหล่อเหลาไร้ที่ติบัดนี้กลับมีรอยต�าหนิแล้ว

หลงชิ่งลูบหน้าตัวเอง มองเลือดที่เลอะติดมืออย่างตกตะลึง แล้ว

หัวเราะข้ึนมาอย่างคลุ้มคลั่ง ก่อนย่ืนเท้าขวาไปเก่ียวขาขอทานคนหน่ึง

สะดดุล้มพลางรบีล้วงชามบิน่ทีซ่กุเอาไว้ในอกเส้ือออกมา ฟาดใส่ใบหน้า

ฝ่ายตรงข้ามอย่างสุดแรงจนชามแตกคามือ 

เศษกระเบื้องอันแหลมคมจมลึกเข้าไปในใบหน้าขอทานคนนั้น 

ส่วนอีกชิ้นท่ิมใส่เบ้าตา โลหิตแดงฉานสาดพรมไปทั่ว ภาพท่ีเห็น 
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น่าสยดสยองจนปรากฏเสียงร้องแตกตื่นดังระงม

มเิพียงเท่านัน้ หลงชิง่ยังใช้เศษกระเบือ้งในมอืกรดีคอหอยขอทาน

คนนั้นจนขาดกะรุ่งกะริ่ง 

"ฆ่าคนตาย!"

"ฆ่าคนตาย!"

เหล่าขอทานร้องตะโกนเสียงดังพลางคว้าส่ิงของที่พอจะใช้เป็น

อาวุธได้เข้าล้อมหลงชิ่งไว้ท้ังสี่ด้าน แต่กลับไม่มีผู้ใดกล้ารี่เข้าไป ท้ังนี้

เพราะใบหน้าของหลงชิ่งดูเฉยเมยไร้ความรู้สึกจนน่าสะพรึงกลัว

ขอทานคนน้ันขากระตุกไปมาสองทีก็ขาดใจตาย ทว่าหลงชิ่ง 

กลับไม่หยุดมือ ยังคงรัวก�าปั้นใส่ใบหน้าอีกฝ่ายไม่ย้ัง ต่อให้เป็นก�าปั้น 

ที่ไร้เรี่ยวแรงสักเพียงใด แต่ต่อยไปหลายสิบที หลายร้อยที ก็สามารถ

ท�าให้ใบหน้าคนเราเละน่วมเหมือนปุยฝ้ายได้ โลหิตสดๆ ไหลออกมา

อาบลูกนัยน์ตาที่ทะลักออกจากเบ้าจนเปียกชุ่ม 

หลงัทุบตจีนหน�าใจ ความเย็นชาบนใบหน้าหลงชิง่ก็มลายหายไป 

ใบหน้าของมันค่อยๆ บิดเบี้ยว คนคล้ายจะหัวเราะก็ไม่ใช่จะร้องไห ้

ก็ไม่เชิง 

มันนั่งคร่อมร่างที่ไร้วิญญาณพลางร�่าไห้ตะโกนเสียงดัง

"หมั่นโถวต้องลมหนาวจนแข็งเหมือนหิน ต้องแช่ในน�้าแกงจนนุ่ม

ถึงจะกินได้ เจ้าไม่เข้าใจเรื่องพวกน้ีเลยรึ ไฉนจึงกินท้ังแข็งๆ แบบน้ี  

ท�าไมเจ้าถึงต้องตามข้ามา เจ้าท�าให้ข้าไม่มีหมั่นโถวกินรู้หรือไม่ ต่อไป

ใครจะให้หมั่นโถวข้ากินอีก"

ภายในวัดมีแต่เสียงตะโกนเหมือนคนบ้าของมัน 

เหล่าขอทานขี้ขลาดถูกภาพตรงหน้าท�าเอาขวัญกระเจิง พากัน 

ว่ิงไปคนละทศิคนละทาง พวกท่ีกล้าหน่อยและไม่อยากจะท้ิงท่ีซกุหัวนอน 
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อันแสนวิเศษอย่างที่ น่ีไปต่างก็หลบเข้าตามซอกมุม มองขอทาน 

สติวิปลาสตรงหน้าอย่างระแวดระวัง มีคนตะโกนเสียงสั่นว่า

"แม้น�า้แกงของเจ้าจะถูกพวกเรากินไปแล้ว แต่หมัน่โถวครึง่ลกูนัน้

พวกเราไม่ได้แตะ มันแข็งยิ่งกว่าหินเสียอีก"

หลงชิ่งเงยหน้ามองขอทานที่พูดอย่างงงงวย ถามว่า

"แล้วหมั่นโถวของข้าอยู่ที่ใดเล่า"

ขอทานผู้นั้นชี้มายังศพที่มันนั่งคร่อมอยู่ ตอบว่า

"อยู่ในอกเสื้อเจ้านั่น"

หลงชิ่งใช้มือสั่นเทาลูบคล�าไปตามหน้าอกของศพ ล้วงหมั่นโถว

แข็งโป๊กครึ่งลูกนั้นออกมา มันเหม่อมองอยู่ครึ่งค่อนวัน แล้วจู่ๆ ก็จิ้ม 

หมั่นโถวลงไปในกองเลือด ถามว่า

"จิ้มเลือดก็ท�าให้นุ่มลงได้ใช่หรือไม่"

ไม่มีผู้ใดตอบ ย่ิงเมื่อเห็นมันยัดหมั่นโถวที่จิ้มเลือดจนชุ่มเข้าปาก

เคี้ยวก็พากันเงียบกริบหดศีรษะเบือนหน้าหนีด้วยความหวาดกลัว  

บางคนยังบงัเกิดความคิดแปลกๆ ขึน้ว่าในโลกท่ีมแีต่ความโหดร้ายและ

กลิน่คาวเลอืดอยู่ทกุหนแห่ง การตดิสอยห้อยตามคนสตฟ่ัินเฟือนแบบนี ้

ไม่แน่ว่าอาจจะท�าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้

เพียงแต่พวกมันไม่รู้ว่าขอทานสติฟั่นเฟือนคนนี้ก็เคยมีศักดิ์ฐานะ

สูงส่งเป็นถึงองค์ชายมาก่อน ดังนั้นต่อให้วันหน้ามันจะย่ิงใหญ่จนได้

กลายเป็นจ้าวแห่งขอทาน พวกมันยังจะคาดหมายอะไรได้มากไปกว่า

หมั่นโถวจิ้มเลือดอีกหรือ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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