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แปล

二哈和他的白猫师尊

ในหอตำราว่างเปล่าไร้ผู้คน คัมภีร์โบราณมีอักษรเวทโบราณปะปนอยู่ด้วย

จึงมิได้ทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ แม้ฉู่หว่านหนิงจะเคยเห็นอักษรเวทเหล่านี้

ผ่านตามาบ้าง แต่ก็ยากอย่างยิ่งที่จะเข้าใจ

เขาอ่านทีละอักษรอย่างเชื่องช้า ทว่าทุกครั้งที่เข้าใจประโยคหนึ่ง

ความหวาดกลัวในใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทีละน้อย

– โร่วเปาปูชือโร่ว

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา เล่ม 7 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนเขาเจียวซานเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ความลับที่เซวียเหมิง 

คาดไม่ถึงถูกเปิดเผยที่นี ่ มีหลายเรื่องราวกลับตาลปัตรไปมาจนไม่รู้ว่าสิ่งไหน 

จริง สิ่งไหนลวงตา

โม่หรานไม่รู้ว่าเขาควรทำอย่างไรต่อไป ไม่รู้ว่าถ้าอาจารย์รู้ความจริง 

ทุกอย่างแล้วจะมองเขาด้วยสายตาแบบไหน รวมทั้งไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ 

ที่กำลังไปได้ดีของพวกเขาจะยังไปต่อได้หรือไม่
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คำนำผู้แปล

สวัสดีมิตรรักนักอ่านทุกท่าน พบกันเป็นครั้งที่  7 ใน  ฮัสกี้หน้าโง่ 

กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา และตอนนี้เรื่องราวก็ได้ดำเนินมาถึงพาร์ต 

ของสำนักหรูเฟิงกับหลัวเฟิงหฺวา ผมอยากจะชวนตั้งข้อสังเกตกันสักนิด  

เผื่อนักอ่านท่านใดไม่ทันสังเกต

ในเล่ม  1 มีตัวละครตัวหนึ่งเล่าว่ามีพี่ชายที่พลัดหลงกับตนเองไป 

ตั้งแต่ยังเป็นทารก ซึ่งตัวละครตัวนั้นใช้แซ่เดียวกับหลัวเฟิงหฺวา มีความ 

เป็นไปได้สูงว่าเป็นพี่น้องกัน ขอไม่บอกชื่อนะครับ อยากให้ทุกคนได้รื้อฟื้น 

กันสักหน่อย ^_^

แล้วพบกันในเล่มหน้าครับ

น้อมคารวะ

Bou Ptrn
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เขาเจียวซาน อิสรจร

สิ่งที่ถาโถม  มาหาพวกเขาอย่างบ้าคลั่งเป็นคลื่นยักษ์ที่ใดกัน เป็นงูพิษ 

ที่รวมตัวกรูกันเข้ามาชัด ๆ!

ในช่องทางเดินคับแคบพลันโกลาหล  เจ้าผลักข้า  ข้าเบียดเจ้า  

ชั่วพริบตาก็มีคนไม่น้อยถูกเหยียบตาย  เจียงซีรุนหลังหนานกงซื่อไป 

ข้างหน้า “เจ้าไปก่อน ที่นี่ข้ารับมือเอง”

เขาว่าพลางสาดผงโอสถที่เปล่งประกายระยิบระยับออกมาจากใน 

แขนเสื้อ  ฝูงงูเหล่านั้นพอได้กลิ่นผงโอสถนี้ก็พากันหยุดชะงัก  ขดอยู่ 

ที่เดิมไม่กล้าเข้ามา

เจียงซีตะโกนเสียงเกรี้ยวไปทางด้านหน้า “ทุกคนตั้งสติ รีบถอย 

กลับไปที่ตำหนักกลาง อย่าเบียดกัน!”

เขาสยบกระแสคลื่นอสรพิษ จากนั้นรีบไล่ตามคนอื่น  ๆ  ไป ขณะ 

ถอยไปถงึหนา้ประตศูลิากพ็บวา่หนานกงซือ่กำลงัตรวจสอบรปูสลกัมงักรผงาด 

ตรงนั้นอยู่ เขาถาม “เกิดอะไรขึ้น”

“มังกรปีศาจต้องถูกควบคุมแล้วเป็นแน่” หนานกงซื่อกล่าว “ข้า 

อยากกลับไปตรวจดูที่สระหลงหุนสักหน่อย”

เขาว่าพลางจะผละไป เจียงซีรั้งเขาไว้ “งูพวกนั้นจะทำอย่างไร  

ข้าไม่ได้พกผงขับไล่มามากนัก หลังจากฤทธิ์ยาสลาย พวกมันจะต้องกรูมา 

อีกแน่”
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เยี่ยวั่งซี “ข้าเอง”

นางได้รับการฝึกฝนจากเมืองอั้นเฉิงของสำนักหรูเฟิงมาตั้งแต่เด็ก  

ด้วยเหตุนี้จึงเชี่ยวชาญการสู้ตัวต่อตัวในที่มืดมิดคับแคบกว่าผู้ใด  แม้ 

หนานกงซื่อไม่อยากให้นางอยู่ต่อ แต่เยี่ยวั่งซีสีหน้าแน่วแน่ อีกทั้งนอกจาก 

นางแล้วก็ไม่มีทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ฉะนั้นสุดท้ายหนานกงซื่อจำต้อง 

ตบไหล่นาง

“ที่นี่มืดมาก ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบ เจ้าต้านไว้สักครู่ ข้าจะรีบกลับมา”

เจียงซีกับหนานกงซื่อคือคนสุดท้ายที่ออกจากช่องอุโมงค์ ทันทีที่ 

ออกมา หวงเซี่ยวเย่ว์ก็พุ่งเข้ามาหา ท่าทางดุดันจนไม่เหมือนลักษณะที่ 

ชายชราผมเผ้าหนวดเคราขาวโพลนพึงมี

“หนานกงซื่อ! เจ้ายังกล้าบอกว่ามิได้เล่นตุกติกอีก?”

หนานกงซื่ออดทนมานาน ยามนี้ถึงขีดจำกัดแล้ว ในที่สุดเขาก็ตวาด 

อย่างกราดเกรี้ยว “หากข้าเล่นตุกติก ตอนนี้เจ้าจะยังยืนอยู่ที่นี่ได้หรือ  

หลีกไป อย่าเกะกะ!”

หวงเซีย่วเยว่ช์ะงกั จากนัน้กช็ีจ้มกูเขา “ดสู ิ ดสู ิ ฉกีหนา้กากออกมา 

แล้วสินะ เผยหางจิ้งจอกของเจ้าแล้วกระมัง เสแสร้งมาตลอด ยามนี้ 

ตกมาอยู่ในถิ่นเจ้าแล้ว แม้แต่เสียงก็ดังขึ้นมาเชียว เจ้าคิดว่าตนเองยังเป็น 

ทายาทสำนักหรูเฟิงที่มีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่อีกรึ ถึงได้กล้าจองหองพองขน 

เช่นนี้!”

“หวงเซี่ยวเย่ว์”

นอกจากหนานกงซื่อ คนที่ทนถึงขีดจำกัดแล้วยังมีอีกคน

เจียงซีเหลืออดแล้วจริง  ๆ เขาเค้นเสียงลอดไรฟันอย่างน่าสะพรึง  

“อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าวางอำนาจข่มเหงผู้อื่น  เพราะมีจุดประสงค์อะไร 

กันแน่”

หวงเซี่ยวเย่ว์เก็บมือทันที สีหน้าแปรเปลี่ยน แต่ยังคงฝืนวางท่า 

สงบนิ่ง “เจ้าสำนักเจียงคงไม่เข้าใจความรู้สึกของข้าผู้เฒ่า ข้ากับสำนัก 

หรูเฟิงมีความแค้นฆ่าน้องชาย ข้า...”

“ข้าไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของนักพรตหวงจริง  ๆ” เจียงซีกลอกตา  
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มองเขาอย่างเฉยชา “และข้าก็ไม่สนใจห้องลับซ่อนขุมทรัพย์ของสำนัก 

หรูเฟิงแม้แต่น้อย”

สายตาของเขาราวกับคมดาบที่ชักออกจากฝัก หวงเซี่ยวเย่ว์ถึงกับ 

ผงะไปสองก้าว มองเจียงซีอย่างอึ้งงัน ริมฝีปากขยับเปิดปิด เหมือนปลา 

ขาดน้ำอ้าปากพะงาบ ๆ พูดไม่ออกแม้แต่คำเดียว

เจียงซี “หนานกง เจ้าไปตรวจดูเถอะ”

แต่สระหลงหุนเป็นเพียงสระน้ำ ล้อมด้วยผนังทั้งสี่ด้าน มองไป 

ก็เห็นได้ทั่ว ไม่มีสิ่งบดบังสายตา หลังจากตรวจดูอย่างละเอียดหลายรอบ  

ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติ หนานกงซื่อส่ายหน้า “ข้าจะลองไปดูที่ตำหนักหน้า 

สักหน่อย”

ตำหนักหน้าประดับประดาอย่างซับซ้อนด้วยสิ่งของตกแต่งมากมาย ไหน 

จะยังมีหมากเจินหลงพวกนั้นอีก  ส่วนหนานกงหลิ่วเวลานี้ถูกทิ้งไว้อยู่ 

ในตำหนัก ตอนที่หนานกงซื่อเข้าไป เขากำลังกอดตะกร้าส้ม หลับกรน 

ครอก ๆ 

หนานกงซื่อยืนอยู่เบื้องหน้าบิดาครู่หนึ่ง แววตาเลื่อนลอยว่างเปล่า  

ทว่าขอบตาแดงรื้นขึ้นมาอย่างไม่อาจห้ามได้ เขาไม่กล้ายืนดูอยู่นาน ทั้ง 

มิได้ปลุกบิดาที่ถูกทำเป็นหมาก กวาดตามองผ่านหมากทีละตัว หวังจะพบ 

ร่องรอยอะไรสักเล็กน้อย

เมื่อครู่ตอนที่ทุกคนยังอยู่ที่ตำหนักหน้า เขาไม่มีแก่ใจมองดูอย่าง 

ละเอียด รู้เพียงที่นี่ถูกแบ่งเป็น  “แดนสุขาวดี”  และ  “แดนนรก” ยามนี้ 

เมื่อสังเกตดูหุ่นเชิดแต่ละตัว ก็พบว่ามีสหายเก่าที่คุ้นเคยไม่น้อย เขาเห็น 

อาสี่ที่ไม่ลงรอยกับสวีซวงหลินมาตลอดตกอยู่ใน  “แดนนรก” ถูกย่างสด 

อยู่บนเตาไฟ เขาเห็นสาวใช้หลายคนในเรือนซานเซิงกำลังไล่ตะครุบหิ่งห้อย 

จับผีเสื้อกันอยู่ใน “แดนสุขาวดี”...

เขาถึงขั้นเห็นปู่ของตน

แต่หนานกงซื่อไม่มีเวลามาอาลัยอาวรณ์มากนัก เพราะเขาพลัน 

คลับคล้ายคลับคลาว่าจะเห็นคนผู้หนึ่ง คนที่...
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จากนั้นเขาก็ได้ยินเสียง

ท่ามกลางเสียงอื้ออึงเหมือนกระแสน้ำ เขาได้ยินแล้ว

เสียงสั่นเครือ แผ่วเบาราวกับเสียงยุง...

“ซื่อเอ๋อร์...”

หนานกงซื่อราวกับถูกฟ้าผ่ากลางศีรษะ ยังไม่ทันหันไป น้ำตาก็ 

เอ่อท้นเต็มสองตา

เขาหันกาย ท่ามกลางม่านน้ำพร่าเลือน เห็นเพียงร่างสีครามเลือนราง  

เขารีบวิ่งไปยังร่างนั้น ตะโกนเสียงแหบพร่า “ท่านแม่! ท่านแม่!”

น้ำตาไหลรินลงมา สายตาจึงแจ่มชัดขึ้น

ใน  “แดนสุขาวดี” สตรีผู้หนึ่งยืนอยู่อย่างแช่มช้อย เป็นหรงเยียน 

มารดาเขา นางก็เหมือนกับหนานกงฉางอิงที่วางตัวแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวเสมอ  

กอปรกับสวีซวงหลินรักษาความรู้สึกนึกคิดของหมากในตำหนักใหญ่นี้ไว้  

ดังนั้นแม้หนานกงซื่อจะเติบใหญ่จนไม่เหลือเค้าเมื่อยังเยาว์แล้ว แต่นาง 

ในร่างนี้ก็ยังจดจำบุตรชายของตนได้ทันทีที่เห็นเขาวิ่งเข้ามาในระยะสายตา

นางยื่นนิ้วมือแข็งทื่อไปหาบุตรชาย เค้นเสียงสั่นเครือออกมาอย่าง 

ยากลำบาก “ซื่อ...เอ๋อร์...”

เสื้อผ้าของหรงเยียนเป็นชุดเดียวกับที่นางสวมตอนหนานกงซื่อเห็น 

มารดาเป็นครั้งสุดท้าย เขาคุกเข่าเบื้องหน้านาง คล้ายย้อนกลับไปในปีนั้น  

คืนที่แสนปกติสุขในสำนักหรูเฟิง มารดาไปหาเขาที่ห้องหนังสือ จันทร์ 

เต็มดวงลอยอยู่นอกหน้าต่าง

หนานกงซื่อคุกเข่าเบื้องหน้ามารดา เขาเงยหน้าจ้องมองนาง มีคำพูด 

มากมายอยากเอ่ย  ทว่าสุดท้ายกลับเอ่ยออกมาได้เพียงคำพูดสั่นเครือ 

ประโยคหนึ่ง “ท่านแม่...ทั่วหล้าต่างชื่นชม  ไม่บากบั่นไปกว่า ทั่วหล้า 

ต่างตำหนิ ไม่ท้อแท้ไปกว่า...”

กาลเวลาย้อนกลับไป

มารดาผู้เข้มงวดในวันวานยืนอยู่ข้างหน้าต่าง  คิ้วงามขมวดมุ่น  

“ทั่วหล้าต่างตำหนิ ไม่ท้อแท้ไปกว่า ท่อนก่อนหน้าคืออะไร”

เด็กน้อยอึกอัก ตอบไม่ได้
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ต่อมานางจากไปอย่างปุบปับ เขาคุกเข่าเบื้องหน้าโลงศพสีดำสนิท 

ของนาง ยังคงไม่อาจท่องตำราม้วนสุดท้ายที่มารดากำชับไว้เมื่อยามมีชีวิต  

ให้เขาท่องจำให้ได้ทั้งหมด

คำกลา่วทีว่า่ “ทัว่หลา้ตา่งชืน่ชม ไมบ่ากบัน่ไปกวา่ ทัว่หลา้ตา่งตำหน ิ 

ไม่ท้อแท้ไปกว่า” ท่อนนี้ ผ่านคืนวันอันยุ่งเหยิงวุ่นวายมาสิบกว่าปี ในที่สุด 

ก็ตกตะกอนแล้ว

หนานกงซื่อคุกเข่าเบื้องหน้านาง เหมือนเมื่อตอนที่จากกันในคืน 

จันทร์เพ็ญคืนนั้น ร่างของทั้งสองซ้อนทับกับในครั้งนั้น เพียงแต่ความ 

เจบ็แคน้เตม็ทรวงเมือ่คราแรก บดันีก้ลบักลายเปน็ความรวดรา้วแทบใจสลาย  

ทั้งสตรีงามสะคราญในตอนนั้น บัดนี้ก็กลายเป็นหมากที่ถูกควบคุมไปแล้ว 

เช่นกัน

หรงเยียนลูบจอนผมและแก้มของบุตรชาย สุดท้ายกุมมือที่เปื้อน 

คราบเลือดกระดำกระด่างของเขา นางหลับตาลงอย่างสั่นไหว

“ซื่อเอ๋อร์ บัดนี้ร่างกายแม่ถูกควบคุม ไม่ต่างจากเนื้อบนเขียง  

สูญสติรับรู้ได้ทุกเมื่อ...แต่ว่าซื่อเอ๋อร์ เจ้าต้องเชื่อว่า...คำพูดเหล่านี้ของแม่  

ลว้นมาจากใจจรงิ...ลว้นเปน็สิง่ทีอ่ยูใ่นใจแมย่ามทีจ่ากไป แมแ้มจ่ะแคน้เคอืง 

การกระทำเช่นนี้ของอาเจ้ายิ่งนัก...แต่แม่ก็ซาบซึ้งต่อเขา...”

“ท่านแม่...”

“หากมิใช่เขา...สร้างแม่เป็นหมาก แม่จะได้พบเจ้า...พูดคุยกับ...กับ 

เจ้าเช่นนี้อีกได้อย่างไร....” หรงเยียนโน้มตัวลงมาอย่างช้า  ๆ  และแข็งทื่อ  

มือสั่นเทายื่นออกไป กอดบุตรชายไว้ในอ้อมอกอย่างแนบแน่น

“ก่อนแม่จากไป สิ่งสุดท้ายที่เสียใจที่สุดก็คือ...” นางสะอื้น ทว่า 

มิใช่เพราะจะถูกสวีซวงหลินควบคุมอีกครั้ง นางกอดบุตรชายแน่น เอ่ย 

เสียงสั่นเครือ “สิ่งสุดท้ายที่แม่เสียใจที่สุด ก็คือที่ผ่านมาล้วนไม่เคย... 

ที่ผ่านมาล้วนไม่เคยกอดเจ้าอย่างเต็มที่เช่นนี้...ซื่อเอ๋อร์...

“แม่รักลูกนะ”

หนานกงซื่อสะอื้น “ลูกรู้...ลูกรู้ทั้งหมด ท่านแม่ ลูกรู้ทั้งหมดแล้ว”

จู่ ๆ พื้นดินก็สั่นสะเทือน หรงเยียนลืมตาขึ้นอย่างหวาดผวา “พันธะ 
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โลหิตของหวั่งหลีกำลังจะฉีกขาดแล้ว...”

“อะไรนะ”

“พันธะโลหิตของหวั่งหลีจะฉีกขาดแล้ว!  แม่อยู่ที่นี่ ทุกวันล้วน 

มองเห็น!” หรงเยียนพลันเคร่งเครียดขึ้นมา “ซื่อเอ๋อร์ แม่จะไปหยุดยั้ง 

เขา...แม่จะหยุดยั้งหนานกงซวี่...”

หนานกงซื่อเช็ดน้ำตา ดึงนางไว้ “ท่านแม่ ท่านอยู่ที่นี่เห็นอะไร  

พันธะโลหิตจะฉีกขาดแล้วอะไรกัน”

“เจ้าฟังแม่” หรงเยียนเงียบไป รูม่านตาหดเล็ก คล้ายพลันถูก 

ควบคุมอีกครั้ง  แต่นางกัดฟันแน่น  รวบรวมความรู้สึกนึกคิดในกาย  

ต้านทานการควบคุมของหมากเจินหลง “เจ้าฟังแม่ หนานกงซวี่รวบรวม 

เทพศัสตราทั้งห้าแล้ว  เทพศัสตราทั้งห้านี้ได้ดื่มโลหิตหมื่นมนุษย์จน 

เต็มเปี่ยม หากมันผนึกกำลังกัน  ก็จะตัดพันธะระหว่างมังกรปีศาจกับ 

สกุลหนานกงได้!”

“ตัดพันธะ?!”

“มิผิด เอ็นมังกรคืออย่างแรกที่ถูกตัดพันธะ”

หนานกงซื่อหวาดผวา “ฉะนั้นผีดิบที่จู่  ๆ  ก็อาละวาดด้านนอกนั่น  

ความจริงเป็นเพราะเอ็นมังกรถูกตัดพันธะ จึงสลัดหลุดจากการควบคุม?”

“เป็นเช่นนั้น” หรงเยียนเอ่ยเสียงแหบพร่า “อย่างที่สอง คือเกล็ด 

มังกร”

หนานกงซื่อพลันนึกถึงงูพิษที่พบเจอเมื่อครู่ ทั้งหมดคงแปรสภาพ 

มาจากเกล็ดมังกร

“อย่างที่สาม คือหางมังกร”

หนานกงซื่อหน้าถอดสี “เช่นนั้นแรงสั่นสะเทือนเมื่อครู่ คือพันธะ 

ของหางมังกรขาดแล้วใช่หรือไม่!”

“มิผิด จากนั้นเป็นหัวมังกร สุดท้ายเป็นตัวมังกร” หรงเยียนกล่าว  

“เมื่อหนานกงซวี่ใช้อาคมผ่านเทพศัสตราที่ห้าสำเร็จ ทั้งเขาเจียวซานนี้ก็จะ 

หลุดจากการควบคุม...ไม่ยอมรับ...ไม่ยอมรับเจ้าสำนักใหญ่เป็นนายอีก...”

สีหน้านางเจ็บปวดอีกครั้ง  ไม่อาจเอ่ยวาจาชั่วขณะ  ดูเหมือน 
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7

สวีซวงหลินจะสังเกตเห็นการกระทำของนางแล้ว กำลังพยายามยึดครอง 

ร่างกายของนางสุดความสามารถ

หรงเยียนร้องครางเบา ๆ นิ้วมือเรียวขาวซีดจิกเข้าไปในมวยผมแน่น  

“ไม่...ไม่...”

“ท่านแม่!”

“ซื่อ...ซื่อเอ๋อร์...”

เสียงของเขาปลุกสติของนางขึ้นมาอีกครั้งทันที  นางเหมือนคนที่ 

กำลังจะกระหายน้ำตายได้รับน้ำใสสะอาดดับกระหาย นางคว้าตัวบุตรชาย 

เอาไว้แน่น สีหน้าหวาดหวั่นไร้กำลังจะทำอะไรได้

นั่นเป็นสีหน้าอับจนหนทางที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนบนใบหน้ามารดา

หนานกงซื่อปวดใจราวกับถูกมีดกรีด เขากอดนางไว้ในอ้อมแขน  

แต่ก่อนตอนที่เขายังเป็นเด็กน้อย มารดามักเย็นชาและเข้มงวดกวดขัน 

กับเขายิ่งนัก แทบจะไม่เคยโอบกอดเขาเลย

บัดนี้ในที่สุดเขาก็ปกป้องมารดาได้แล้ว

แม้เป็นเพียงบุปผาในคันฉ่องจันทราในวารี เป็นเพียงเสี้ยวสติเพียง 

เล็กน้อยยามมีชีวิตที่ยังซ่อนอยู่ในร่าง ไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณแล้ว 

ก็ตาม

เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

หรงเยียนขดกาย  สั่นเทิ้มเล็กน้อยในอ้อมอกบุตรชาย  ผ่านไป 

พักใหญ่ นางจึงเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเลือดและ 

น้ำตา

หนานกงซื่อรู้สึกฝาดเฝื่อนในลำคอ ยื่นมือไปเช็ดหน้าให้มารดา แต่ 

เช็ดอย่างไรก็ยังคงเปรอะเปื้อน เช็ดอย่างไรก็ยังคงไม่อาจเช็ดคราบเลือด 

เหล่านั้นออกได้ เขาหลับตาลงอย่างรวดร้าว

หรงเยียนกล่าว “แม่รู้สึกได้ว่าเขา...เขารับรู้การกระทำของแม่แล้ว... 

แม่เหลือเวลาไม่มาก...ฟังแม่ เขาตัดพันธะโลหิต เพื่อ...เพื่อทำพันธะใหม่ 

กับมังกรปีศาจ ถึงตอนนั้น...อ๊าก!”

สติของนางสับสนพร่าเลือนจนไม่อาจเอ่ยต่อ
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แต่หนานกงซื่อเข้าใจแล้ว ใบหน้าเผือดสีเลือดทันที “ถึงเวลานั้น  

หวั่งหลีจะฟังคำสั่งเขาเพียงผู้เดียว เราทุกคนบนเขาเจียวซานจะ...หนีไม่รอด 

แม้แต่คนเดียว?!”

“จะให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาด...”

“จะให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาด!”

แม่ลูกเอ่ยขึ้นมาพร้อมกัน 

หนานกงซื่อก้มหน้ามองมารดา “ท่านแม่คงรู้ว่าควรทำเช่นไร?”

“หนานกงซวี่ยังฝึกไม่ถึงขั้น...” สีหน้าหรงเยียนฉายแววเย็นเยียบ  

“เขา...เขาไม่อาจสะกดหมากเจินหลงได้...จึงถูกผลย้อนทำร้าย แม่...แม่รู้ว่า 

ควรทำอย่างไร...เจ้าฟังแม่”

หรงเยียนคว้าแขนบุตรชาย กวาดตาไปทีละน้อย จนสุดท้ายตกอยู่ 

ที่ร่างสามีนาง

เนื่องจากเมื่อครู่พื้นดินสั่นสะเทือน หนานกงหลิ่วจึงถูกปลุกให้ตื่น  

กำลังกอดตะกร้าส้มของตน กวาดตามองโดยรอบอย่างสับสนงุนงง ท่าทาง 

ไม่รู้เรื่องรู้ราว

นางจ้องเขาเขม็ง ราวกับเหยี่ยวจ้องงูในถ้ำ

“ต้องตายคนหนึ่ง” ริมฝีปากแดงขยับ หรงเยียนเอ่ย “ซื่อเอ๋อร์  

เจ้าไปสังหารเขา”
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224

เขาเจียวซาน
คำสัญญาของวิญญูชน

“!” หนานกงซื่อผวา “ท่านแม่?”

“พันธะของมังกรปีศาจ มีเพียงต้องใช้โลหิตของคนสกุลหนานกง 

สังเวยจึงจะเสริมความแข็งแกร่งได้” หรงเยียนกล่าว “มีเพียงเจ้า หรือเขา  

ฉะนั้นย่อมเป็นเขา...เขากลายเป็นหมากไปแล้ว เป็นเพียงซากศพเดินได้... 

อีกอย่าง  เขามีสิทธิ์อะไรมีชีวิตอยู่  เขาเป็นสามีไม่ซื่อสัตย์  เป็นบิดา 

ไม่เคร่งครัด เป็นวิญญูชนไม่น่าเคารพ เขาเสียชาติเกิด ใครจะรู้ว่าเหตุใด 

หนานกงซวี่จึงเกิดเมตตาชั่ววูบ ถอนคำสาปผลหลิงฉือให้เขา ปล่อยให้เขา 

กลายเป็นคนโง่!”

หนานกงซื่อแข็งค้างอยู่ที่เดิมด้วยความตกตะลึง ราวกับตนเองกลาย 

เป็นหมากไปแล้ว แข็งทื่อจนไม่อาจขยับเขยื้อน

“ซื่อเอ๋อร์ แม่ไม่อาจควบคุมร่างกายตนเองได้ ยากจะลงมือ บัดนี้ 

มีเพียงเจ้า...มีเพียงเจ้าโยนเขาลงสระหลงหุน เมื่อโลหิตตกลงในสระ...ชีวิต 

...ชีวิตต่ำช้าของเขาก็จะแลกมาซึ่งความสงบสุขของผู้คน ก็นับว่าเขา... 

ได้สั่งสมกุศลหลังความตาย!”

หนานกงซื่อยังไม่ทันตอบ พลันได้ยินเสียงคนตะโกนมาจากทางด้าน 

สระหลงหุน “นี่มันอะไร แมลงปีกแข็งพวกนี้มาจากที่ใด”

แมลงปีกแข็ง...?

จากนั้นภายในตำหนักก็มีเสียงแผดร้องดังมาอย่างต่อเนื่อง ยังมีเสียง 
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ตะโกนสั่งการของพวกเซวียเจิ้งยงกับเจียงซ ี หรงเยียนเอ่ยด้วยความร้อนรน  

“เร็วเข้า พันธะโลหิตของหางมังกรขาดแล้ว ยังเหลือพันธะสองอย่างสุดท้าย  

หากรอจนคลายออกหมด ต่อให้โยนเขาลงสระโลหิตก็ไร้ประโยชน์”

หนานกงซื่อถูกนางเตือนสติ

“ยงัลงัเลอะไรอกี!” หรงเยยีนกลา่ว “เขากอ่กรรมทำเขญ็ไปทัว่ ทำให ้

สำนักหรูเฟิงมาถึงขั้นนี ้ ซื่อเอ๋อร์! เจ้ารีบได้สติสักทีเถอะ! ไม่มีทางเลือกอื่น 

แล้ว เจ้า...!”

เสียงของนางพลันขาดหายไป

จากนั้นนัยน์ตาของนางเหลือกขึ้นช้า  ๆ รูม่านตาหดเล็กฉับพลัน  

ดูเหมือนสวีซวงหลินจะไม่อาจทนได้อีก จึงทุ่มพลังวิญญาณที่โหดเหี้ยม 

ที่สุดควบคุมนาง

หรงเยียนไม่หลงเหลือสติรับรู้อีกต่อไป

ใบหน้านางคล้ายกำลังหลับฝันอีกครั้ง นางลุกขึ้นช้า  ๆ เดินไปทาง  

“แดนสุขาวดี” กลับไปยังจุดที่ไม่สะดุดตาที่นางอยู่ในตอนแรก แววตา 

ว่างเปล่า พึมพำเสียงเบา “ซื่อเอ๋อร์...ตอบแม่ ทั่วหล้าต่างตำหนิ ไม่ท้อแท้ 

ไปกว่า ท่อนก่อนหน้าคืออะไร”

หนานกงซื่อกำลังสั่นเทิ้ม

เขาคุกเข่าตัวสั่นเทาอยู่กับพื้น แม้มิได้ถูกสิ่งใดควบคุม แต่กลับรู้สึก 

เหมือนติดอยู่ในบ่วงแห ไร้ทางออก

ทั่วหล้าต่างชื่นชม ไม่บากบั่นไปกว่า ทั่วหล้าต่างตำหนิ ไม่ท้อแท้ 

ไปกว่า...

นี่คือสิ่งที่มารดาคาดหวังว่าเขาจะทำได้

ยากยิ่งนัก

ช่างยากยิ่งนัก

ในวัยเยาว์ ไม่ว่าจะให้เขาท่องจำ  คัมภีร์อิสรจร  ที่ยากจะเข้าใจ หรือ 

ให้เขายิงธนูสิบดอกให้ถูกกลางเป้าเก้าครั้ง ก็ล้วนเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกิน

บัดนี้ มารดาบอกให้เขาใช้เลือดของบิดาเขาไปเสริมความแข็งแกร่ง 

ของพันธะโลหิตเขาเจียวซาน
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เขาฟังเสียงแผดร้องโหยหวนด้านนอก ได้ยินเพียงเสียงก็รู้ว่าแมลง 

ปีกแข็งที่แปรมาจากหางมังกรที่ตื่นขึ้นมานั้นน่าสะพรึงเพียงใด เขานึกถึง 

เยี่ยวั่งซีขึ้นมา เยี่ยวั่งซีกำลังรับศึกกับกระแสอสรพิษเพียงลำพังท่ามกลาง 

ความมืด รอเขาตรวจสอบทุกอย่างแล้วรีบกลับไปโดยเร็ว

“ซื่อเอ๋อร์...” ด้านหลังเป็นเสียงพึมพำของมารดา

เขาชักกระบี่ยาวออกช้า ๆ เดินไปทางหนานกงหลิ่ว

แค้น

จะไม่แค้นได้อย่างไร

เขามองบุรุษผู้นี้...

ข้าจะไม่แค้นเขาได้อย่างไร

ควักหัวใจมารดาเขาทั้งเป็น ลอบคบชู้กับเจ้าสำนักเจียงตง ทำให้ 

เจ้าหมู่บ้านหลี่แห่งหมู่บ้านปี้ถานต้องตกอยู่ในสถานะลำบาก ทำให้สำนัก 

หรูเฟิงพินาศย่อยยับ ทิ้งความวุ่นวายกับชื่อเสียงฉาวโฉ่เอาไว้ ทำให้เขา 

กับเยี่ยวั่งซีต้องอยู่อย่างหวาดวิตกทุกคืนวัน ไม่มีที่ให้กลับไป ราวกับสุนัข 

ไร้บ้าน เขาจะไม่แค้นคนผู้นี้ได้อย่างไร!

กระบี่ประจำกายเงื้อขึ้น ประกายสีขาวสะท้อนใบหน้าหนานกงหลิ่ว

บนใบหน้าที่ไม่อ่อนเยาว์นั้นแฝงความสงบนิ่งปลอดโปร่งอย่างที่เด็ก 

พึงมีอยู่หลายส่วน

หนานกงหลิ่วมองหนานกงซื่อ มือของหนานกงซื่อสั่นระริก เขาเอ่ย  

“ท่านลุกขึ้นมา”

“ทา่นเปน็ใคร เหตใุดตอ้งใหข้า้ลกุขึน้ ขา้จะนัง่ทีน่ี ่ ขา้จะรอฝา่บาท...”

“ฝ่าบาทอะไร!” หนานกงซื่อตวาดเขาอย่างฉุนเฉียว หัวใจเต้นระทึก  

เลือดในกายพลุ่งพล่าน “นั่นเป็นน้องชายท่าน! จำได้หรือไม่ หนานกงหลิ่ว!  

นั่นคือน้องชายท่าน!”

“เป็นน้องชายและเป็นฝ่าบาทด้วยหรือ” หนานกงหลิ่วตกใจ หดตัว 

กลม “ท่านอย่าดุนักสิ ท่าน...ท่าน...ท่านร้องไห้ทำไม”

ข้าร้องไห้?

หนานกงซื่ออึ้งงัน
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ข้า...ข้าร้องไห้หรือ

น้ำตาขมปร่าไหลรินลงมา ตกลงบนพื้นพร้อมกับกระบี่ประจำกาย

หนานกงซื่อพลันคุกเข่าลงกับพื้น ร้องไห้โฮออกมา

เหตุใดต้องเป็นเช่นนี้

เขาแค้นบิดา  เขาคิดว่าตนแค้นจนสามารถบีบให้บิดาตามมายัง 

สระหลงหุน เพื่อทำพันธะโลหิตกับเขาเจียวซานและหวั่งหลีใหม่อีกครั้ง 

ได้แท้ ๆ

เหตุใดข้าถึงแค้นไม่ได้ คนที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ทำให้ข้าไร้บ้านให้กลับ  

ทำให้บ้านแตกคนตาย เหตุใดข้าไม่แค้น

แต่ว่า...

แต่ว่าข้าไม่อาจลงมือได้จริง ๆ 

ขณะประกายกระบี่ส่องจับใบหน้าคนผู้นี้ เขาเห็นริ้วรอยเหี่ยวย่นที่ 

หางตาของคนผู้นี้ สิ่งที่เขาคิด

กลับเป็น...

กลับเป็นช่วงเวลาที่ตนยังเล็กนัก ขณะวิ่งไล่ตามเหน่าไป๋จินอย่าง 

ทุลักทุเลในทุ่งหญ้าเซี่ยวเย่ว์

ฝีเท้ายังเตาะแตะไม่มั่นคง สุดท้ายวิ่งจนสะดุดล้ม

หรงเยียนยืนอยู่เบื้องหน้าเขา  เอ่ยกับเขาที่ร้องไห้แง  ๆ “ลุกขึ้น 

มาเอง”

เจ็บยิ่งนัก

และเพราะเจ็บจริง ๆ เขาพยายามตะกายลุกขึ้น แต่ก็ไม่สำเร็จ

เขายื่นมือออกไป อ้อนวอนให้มารดาอุ้มเขาสักครั้ง พยุงเขาลุกขึ้น 

สักหน

แต่หรงเยียนมิได้ยื่นมือมา ไม่เคยยื่นมือมาเลย

สุดท้ายเป็นมือใหญ่อบอุ่นอีกมือ อุ้มเขาที่ยังตัวเล็กขึ้นมาจากพื้น  

กอดไว้ในอ้อมอก แสงตะวันสาดส่องลงมา เขาเห็นใบหน้านั้น

ใบหน้านั้นยังหนุ่มแน่น เป็นมิตร เหมือนบุรุษแสนดี เปี่ยมด้วย 

ความรักความเมตตา
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“ไอ้หยา บางครั้งซื่อเอ๋อร์ของเราก็ต้องให้คนพยุงเหมือนกันนะนี่”  

คนผู้นี้ลูบเส้นผมอ่อนนุ่มของเขา แววตาอ่อนโยนยิ่งนัก “หากทุกคนก็ล้วน 

ลุกขึ้นมาเองได้ จะยังมีพ่อแม่ไว้ทำไมเล่า”

นั่นคือความประทับใจเมื่อแรกเริ่มที่หนานกงซื่อมีต่อบิดา ในความ 

ทรงจำของเขา

ในตำหนักกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยผีดิบ คนเป็นเพียงผู้เดียวลุกขึ้นมา 

อย่างซวนเซ 

เขาลุกขึ้นมา ทว่าไม่นานก็คุกเข่าลงอีกครั้ง

เขาโขกศีรษะไปยังทิศทางที่หรงเยียนอยู่จากไกล  ๆ จากนั้นลุกขึ้น 

อีกครั้ง หันกายหมายผละไป

จู่ ๆ แขนเสื้อถูกรั้งไว้

คนที่ดึงเขาไว้กลับเป็นหนานกงหลิ่ว

“...”

หนานกงหลิ่วหยิบส้มผลหนึ่งจากในตะกร้ายื่นให้เขา คิดอยู่สักพัก  

จากนั้นก็ปอกเปลือก แกะส้มกลีบหนึ่งยื่นมาที่ปากเขา

“ไม่ต้องร้องไห้แล้ว ถึงจะไม่รู้ว่าท่านจะทำอะไร แต่ส้มนี่หวานอร่อย 

มาก ข้าเก็บมาเองกับมือ ท่านลองชิมดูสิ”

หนานกงซื่ อไม่อยากกิน  แต่ส้มกลีบนั้นยั งจ่ออยู่ที่ ริมฝีปาก 

หนานกงหลิ่วยื่นให้เขา  เหมือนเมื่อตอนเด็ก  ๆ  ที่ป้อนอาหารให้เขากิน 

นับครั้งไม่ถ้วน

น้ำส้มหวานอมเปรี้ยวกระจายเต็มปาก หนานกงซื่อเช็ดน้ำตาแรง  ๆ 

ในที่สุดก็ตัดสินใจโยนกระบี่ทิ้ง หันกายสาวเท้าออกจากตำหนักหน้าไป

เขามาถึงข้างสระหลงหุนที่กำลังโกลาหล

แมลงปีกแข็งที่แปรสภาพมาจากหางมังกรนั้นดุร้ายยิ่งนัก มีผู้ฝึก 

บำเพ็ญมากมายต่อสู้จนตัวตาย โลหิตไหลนองพื้นเป็นสายน้ำ เนื่องจาก 

แมลงตัวเล็กมาก ปรมาจารย์ใหญ่อย่างฉู่หว่านหนิงกับเจียงซีจึงปกป้อง 

คนทางด้านหลังได้ไม่มาก สถานการณ์ชุลมุนวุ่นวาย ราวกับอยู่ในหม้อ 
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น้ำเดือด

ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นหนานกงซื่อเข้ามา

เขาเดินเข้ามาในตำหนัก

หลายชั่วยามก่อนหน้า เขาสูญเสียแก่นวิญญาณไปแล้ว คิดว่านับ 

จากนี้ตนต้องกลายเป็นคนธรรมดาไปชั่วชีวิต

ยามนี้จึงได้รู้ว่า ที่แท้โชคชะตารู้ว่าเขาหยิ่งทะนง แม้มิได้ชื่นชอบเขา  

ทว่าสุดท้ายก็ไม่ใจร้ายต่อเขาเช่นกัน

ยังติดค้างก็แต่คนผู้เดียว...

สายตาของเขาตกอยู่ที่อุโมงค์ซึ่งเชื่อมไปยังแท่นเจาหุน

เยี่ยวั่งซี

หนานกงซื่อพลันยิ้มออกมา

เคราะห์ดี สุดท้ายก็ยังไม่ทันได้บอกเจ้า ขอบคุณที่เจ้าไม่จากไปไหน  

ขอบคุณที่เจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจ เคราะห์ดีที่ยังไม่ทันได้บอกเจ้าว่า ในที่สุด 

ข้าก็เข้าใจความปรารถนาดีของเจ้า เข้าใจความรู้สึกของเจ้าแล้ว จะขออยู่ 

กับเจ้านับจากนี้

เคราะห์ดีที่ยังไม่ทันบอก หาไม่คงทำให้เจ้าต้องเจ็บปวดโดยใช่เหตุ  

เช่นนั้นก็จะ...

ตูม

เช่นนั้นก็จะอะไร...

เขามิได้คิดจนจบ หากคิดอีกก็คงไม่เหลือความกล้าอีกต่อไป เขา 

มิได้คิดจนจบ สระโลหิตเดือดพล่านก็กลืนกินร่างเขาไป เขามิได้คิดจนจบ  

ก็แปรเป็นโครงกระดูก สลายเป็นเถ้าธุลี

สิ่งสุดท้ายที่เขาทำทันก่อนตาย คือปลดซองธนูออก โยนซองธนู 

ที่มารดาปักเย็บให้ไปที่ข้างสระพร้อมกับเหน่าไป๋จินที่ส่งเสียงร้องอยู่ข้างใน

ชั่วขณะที่หนานกงซื่อรู้สึกว่าร่างของตนกำลังสลายเป็นเถ้าธุล ี คล้าย 

จะยังมีสติรับรู้อยู่ แต่มิได้รู้สึกเจ็บปวด เขาคล้ายได้ยินเสียงซองธนูตกลง 

บนพื้นอย่างปลอดภัย เสียงร้องโหยหวนของเหน่าไป๋จิน คล้ายยังได้ยิน 

ฉู่หว่านหนิงร้องเรียกชื่อเขาอย่างชัดเจน ความสงบเยือกเย็นที่เหลือเพียง 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โร่วเปาปูชือโร่ว

15

น้อยนิดมลายหายไป

เขาอยากร้องตอบ 

อยากร้องตอบสักคำ

อาจารย์...

ข้ายอมรับท่าน

ข้าจะไม่ยอมรับท่านได้อย่างไร

ความจริงข้าจำได้ทุกอย่าง  พิธีโขกศีรษะกราบอาจารย์ใต้ต้นไม้ 

ครั้งนั้น

แต่ว่าท่านปฏิเสธข้า

ข้าเองก็มีความหยิ่งทะนง กลัวว่าท่านจะดูแคลนข้า ฉะนั้นจึงแสร้ง 

ทำเป็นว่าตอนนั้นยังเล็กนัก จึงลืมเรื่องราวไปหมดแล้ว

ต่อมาท่านยอมรับข้า แต่ข้ากลัวจะดึงท่านมาพัวพัน...

ตอนนี้ดีแล้ว

ข้ามีอาจารย์แล้ว ข้าท่องคัมภีร์อิสรจรให้ท่านแม่ฟังแล้ว เยี่ยวั่งซี 

กับเหน่าไป๋จินก็ไม่เป็นอะไร

ใช่แล้ว คิดไม่ถึงว่าก่อนตายยังได้กินส้มกลีบหนึ่ง

เป็นคนผู้นั้น...แกะให้ข้ากินกับมือ...

รสชาติเหมือนส้มที่เขาเคยป้อนให้ข้ากินในวัยเยาว์

หวานอร่อยยิ่งนัก...

วิญญาณของหนานกงซื่อพลันแตกสลาย ทุกสิ่งเลือนหาย ทุกสิ่ง 

กลายเปน็เงามายาในอดตี ความฝนัเกา่ เรือ่งราวแตห่นหลงั ลว้นลว่งเลยไป

กลายเป็นพันธะโลหิต

สระหลงหุนพลันเปล่งแสงสว่างพร่าตา ทุกหนแห่งที่แสงส่องไปถึง  

บังเกิดเสียงมังกรคำรามกระบี่กรีดร้อง แผ่อานุภาพทำลายล้าง บดขยี้ 

แมลงปีกแข็งหางมังกร อสรพิษเกล็ดมังกร เอ็นมังกรที่ค้ำชูฝูงผีดิบที่ 

ด้านนอกจนแหลกเป็นจุณ

ตอนที่เยี่ยวั่งซีพุ่งออกมาจากอุโมงค์ด้วยร่างที่อาบโลหิต สิ่งที่เห็นคือ 

ร่างของหนานกงซื่อในชั่วขณะสุดท้ายที่ตกลงไปในสระ เห็นสระโลหิต 
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เปล่งประกายมังกรเจิดจ้า ยังมีเหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญกำลังมองไปที่สระโลหิต  

เหน่าไป๋จินที่ส่งเสียงร้องไร้ที่พึ่งอยู่ริมสระ ฉู่หว่านหนิงก้มลงอุ้มเหน่าไป๋จิน 

ขึ้นมา...

กระบี่ประจำกายของนางตกลงบนพื้นดังเคร้ง

“อาซื่อ!”

เสียงร้องตะโกนแหบพร่า แทบทลายผืนฟ้า!

เยี่ยวั่งซีในยามนี้มีแต่บาดแผลเต็มตัว นางเดินซวนเซไปข้างหน้า  

ยังไม่ทันถึงริมสระโลหิต ถึงขั้นยังไม่ทันหลั่งน้ำตา สภาพบาดเจ็บสาหัส 

และอารมณ์คลุ้มคลั่งก็ทำให้นางแตกสลายในที่สุด พิษงูลุกลามไปทั่วร่าง  

ร่างกายเย็นเฉียบ

“อาซื่อ...”

นางวิ่งไปอย่างโซซัดโซเซทีละก้าว ริมฝีปากเขียวคล้ำขยับพร้อม 

เสียงสะอื้น หยดน้ำตาไหลรินลงมา นางไม่อาจทรงกายได้อีกต่อไป ล้มลง 

บนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบอย่างแรง

เบื้องหน้าสายตามืดมัวเป็นวูบ ๆ แต่นางยังใช้นิ้วมือที่เปรอะไปด้วย 

คราบเลือดเกาะพื้นไว้ ค่อย ๆ คลานไปข้างหน้า

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสายเกินไป

เห็นหนานกงซื่อกระโดดลงสระหลงหุนไปกับตาแล้ว

ทุกสิ่งล้วนจบสิ้นแล้ว

แต่นางไม่ยินยอม

จะยินยอมได้อย่างไร...จะยินยอมได้อย่างไร!

ราวกับว่า ขอเพียงแข็งใจคลานไปถึงริมสระ ก็จะทำให้คนผู้นั้นกลับ 

มาได้ ราวกับว่า ขอเพียงยังปักใจกับชั่วขณะนั้น หนานกงซื่อก็ยังกลับมา 

อยู่ข้างกายนางได้

เจ้าเคยบอกข้า

ที่หน้าโพรงอสรพิษ เจ้ารับปากข้าแล้วชัด ๆ...

เจ้าบอกว่า

“ที่นี่มืดมาก ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบ เจ้าต้านไว้สักครู่ ข้าจะรีบกลับมา”
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น้ำตาหยดลงมา

นางฝืนยืนหยัดเอาไว้  แม้กัดฟันจนแตกละเอียดก็ยังฝืนทนไว้  

คลานไปยังริมสระหลงหุนที่คืนสู่ความนิ่งสงบแล้ว ทีละน้อย...ทีละน้อย  

อย่างพร่าเลือน ร่างเกร็งกระตุก

ข้ามาแล้ว

เจ้าเล่า

เบื้องหน้ามืดเหลือเกิน รอบด้านก็เย็นยิ่งนัก จะมีผีร้ายมาอีกหรือไม่  

จะมีงูพิษจู่โจมมาอีกหรือไม ่ เจ้าทำเหมือนเมื่อก่อน ซัดยันต์วิญญาณออกไป  

แล้วหันกลับมาอย่างน่าเกรงขามได้หรือไม่

บอกกับข้าว่า “ตามข้ามา ข้าจะปกป้องเจ้าเอง” ได้หรือไม่

“หนานกงซื่อ...อาซื่อ...” นางสะอื้น ในที่สุดก็ร้องไห้เสียงดัง “เจ้า 

กลับมาสิ! วิญญูชนเอ่ยวาจา เจ้าต้องรักษาสัญญา เจ้ากลับมาสิ!”

แตเ่สยีงรอ้งไหน้ัน้มไิดค้งอยูน่านนกั พษิรา้ยรนุแรงกบับาดแผลสาหสั 

กลืนกินนางไปในที่สุด ก่อนสติของนางจะดับไป สิ่งสุดท้ายที่ทำคือยื่นมือ 

ออกไปยังขอบสระหลงหุน ราวกับทำเช่นนี้จะสามารถคว้าชายเสื้อของคน 

ในสระเอาไว้ ให้เขายังคงอยู่ข้างกายนางได้

เดิมทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น...แก่นวิญญาณของอาซื่อ 

แตกสลาย ก็หาวิธีหยุดยั้งได้ ทุกคนล้วนมิได้แค้นเคืองเขาเช่นนั้นอีกแล้ว... 

เดิม...ก็ใกล้จะหลุดพ้นแล้ว

ทว่าความมืดมิดมาเยือนอีกครั้ง ครั้งนี้ สำหรับนางแล้ว อาจไม่มี 

แสงอรุณอีก

“อาซื่อ...”

เยี่ยวั่งซีพึมพำ ในที่สุดดวงตาก็ปิดลงช้า ๆ 

วิญญาณร้ายของมังกรปีศาจถูกสยบในที่สุด หนานกงซื่อใช้เลือดเนื้อ 

ของตนสังเวย เสริมพันธะโลหิตที่กำลังจะแหลกสลายให้แข็งแกร่ง ส่วน 

สระโลหิตมังกรที่ผสานรวมวิญญาณของหนานกงซื่อเข้าไป ย่อมยากที่ 

สวีซวงหลินจะทำลายได้

ทุกอย่างสิ้นสุดแล้ว
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เขาเจียวซานไม่มีต้นไม้ใบหญ้าสักต้นให้สวีซวงหลินใช้งานได้อีก  

หนานกงซื่อมิได้มีฝีมือเลิศล้ำเหมือนหนานกงฉางอิง ทว่าสุดท้ายกลับเป็น 

เขาที่ตัดเขี้ยวเล็บแหลมคมที่สุดของสวีซวงหลินไป

ทุกคนนิ่งงัน ได้ยินเพียงเสียงครวญครางเบา  ๆ  ของคนที่ได้รับ 

บาดเจ็บก่อนหน้า

แสงเจิดจ้าของสระโลหิตมังกรค่อย  ๆ  สลายไป โม่หรานเดินไปที่ 

ข้างกายฉู่หว่านหนิง ฉู่หว่านหนิงก้มหน้าหลับตา มือข้างที่อุ้มเหน่าไป๋จิน 

ขาวซีดเย็นเฉียบ เส้นเลือดสีเขียวจาง  ๆ  ใต้ผิวหนังปูดโปนขึ้นมาเล็กน้อย 

เพราะกำลังข่มกลั้น

“อาจารย์...”

ฉู่หว่านหนิงมิได้พูดอะไร สุดท้ายเพียงแค่วางเหน่าไป๋จินลงข้างกาย 

เยี่ยวั่งซี พร้อมกับซองธนูของหนานกงซื่อ

เขาลุกขึ้น ในดวงตาจับไอน้ำ ทว่าขณะมองไปยังอุโมงค์ที่เชื่อมไปยัง 

แท่นเจาหุน ไอน้ำนั้นก็เกาะตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้ว

เขาไม่พูดอะไรสักคำ เทียนเวิ่นในมือเปล่งประกายสีทอง เขาเดิน 

ไปยังอุโมงค์อันมืดมิดนั้น

โม่หรานตามเขาไป คนของยอดเขาสื่อเซิงล้วนเดินตามไปเงียบ ๆ 

ไม่มีผู้ใดถาม ไม่มีผู้ใดกล่าวคำ

การเป็นแนวหน้าสื่อความหมายถึงอะไร พวกเขาล้วนชัดแจ้งแก่ใจ  

แต่พวกเขาต่างติดตามไป ไม่มีผู้ใดล่าถอย ตามมาด้วยคนของวังท่าเสวี่ย  

กูเย่ว์เยี่ย...

ก่อนเจียงซีก้าวเข้าไปในอุโมงค์ ได้สั่งการศิษย์บางส่วนให้อยู่คอย 

รักษาและปกป้องคนเจ็บ “พวกเจ้าอยู่ที่นี่ ดูแลคนบาดเจ็บ โดยเฉพาะ 

แม่นางเยี่ย หากผู้ที่ยังไม่ตายเหล่านี้เสียชีวิตอีก กลับไปจะหักเบี้ยรายเดือน 

และศิลาวิญญาณของทั้งปี”

“ขอรับ เจ้าสำนัก”

ประตูที่ผ่านไปยังแท่นเจาหุนถูกเปิดออกแล้ว ตลอดทางมานี้สูญเสีย 

กำลังคนไปไม่น้อย  แต่พวกเขาก็มาถึงสถานที่แห่งสุดท้ายของตำหนัก 
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เทียนกง ศาลบรรพชนของสำนักหรูเฟิงจนได้...

ในที่สุดก็มาถึงเสียที สถานที่บวงสรวงและเรียกดวงวิญญาณ

แท่นเจาหุน
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225

เขาเจียวซาน
หัวเราะความฟั่นเฟือนของข้า

ฉู่หว่านหนิง  ก้าวออกจากอุโมงค์เป็นคนแรก  เหยียบลงบนบันได 

ศิลาขั้นสุดท้าย สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาคือแท่นสูงโล่งกว้างต่างจากความ 

คับแคบในทางเชื่อม กว้างใหญ่จนแทบไม่เห็นสุดทาง ราวกับแดนพิสุทธิ์ 

ที่ลอยอยู่บนสวรรค์เก้าชั้นฟ้า

ยามนี้ ดวงจันทร์ลอยเด่นกลางนภา แท่นสูงตั้งอยู่อย่างเดียวดาย  

ไร้ต้นไม้ใบหญ้างอกงามแม้สักชุ่น ทอดสายตาไป ที่กึ่งกลางของแท่นสูง  

ท่ามกลางลมหนาวเย็นที่พัดมาเป็นระลอก เงาเมฆหม่นทึม มีคนผู้หนึ่ง 

นั่งอยู่

สวีซวงหลิน

คนทางด้านหลังทยอยออกมาหมดแล้ว ชั่วขณะนั้นล้วนตกตะลึง 

เมื่อเห็นสวีซวงหลิน

เซวียเจิ้งยงเอ่ยด้วยความประหลาดใจ “เหตุใด...นี่มัน...นี่มัน 

เกิดอะไรขึ้น”

อีกคนสะดุ้งเฮือก เอ่ยเสียงเบา “สวรรค์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้”

“เขาตายหรือเป็นกันแน่”

โม่หรานเดินเข้าไปใกล้เขา ยิ่งเข้าใกล้ ภาพเบื้องหน้ายิ่งชวนขนลุก... 

สวีซวงหลินนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่บนพื้น ร่างกายซีกขวาของเขาเน่าเปื่อย 

ไปหมดแล้ว ไม่เหลือเค้าของมนุษย์เลย เลือดและหนอง รวมทั้งของเหลว 
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สีดำไหลซึมออกมาจากร่าง ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคุกคามผู้คน รอบกายเขามี 

เทพศัสตราทั้งห้าปักไว้ สาดรังสีอำมหิตหนาแน่น

โม่หรานกำหมัดแน่นอย่างอดไม่ได้...เขาเห็นปู้กุยแล้ว

ปู้กุยปักลึกอยู่ในพื้นดิน แผ่แสงเรืองรองสีเขียวอ่อนออกมา สุดท้าย 

รวมลำแสงกบัเทพศสัตราทัง้สีท่ีเ่หลอื ไหลเขา้สูห่วัใจของสวซีวงหลนิ สอ่งจบั 

ใบหน้าซูบตอบของสวีซวงหลินจนเป็นเงาวูบไหว เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่าง

ที่ด้านหลังของสวีซวงหลิน มีหมอกควันดำสนิทกลุ่มหนึ่งม้วนขด 

วนเวียน คล้ายเป็นข่ายอาคมที่กำลังจะก่อตัวเป็นรูปร่าง

คนอื่น ๆ เดินตามเข้ามา

หวงเซี่ยวเย่ว์พึมพำอย่างไม่อยากเชื่อ “นี่คือ...นี่คืออาคมวิญญาณ 

ศัสตรา?”

เซวียเหมิงไม่รู้ว่าอะไรคืออาคมวิญญาณศัสตรา กำลังจะถามบิดา  

พอหันไป กลับเห็นเซวียเจิ้งยงสีหน้าซีดเผือด เห็นชัดว่าไม่เชื่อว่าจะมีคน 

ใช้อาคมชนิดนี้ได้

“นี่มันอะไรกันแน่”

เห็นชัดว่าผู้ที่ไม่รู้จักอาคมวิญญาณศัสตรามิได้มีเพียงเซวียเหมิง 

คนเดียว ยังมีผู้เยาว์อีกคนถามเสียงเบา

ฉู่หว่านหนิงจ้องใบหน้าสวีซวงหลิน “อาคมวิญญาณศัสตรา คือ 

การนำวิญญาณของตนสังเวยเทพศัสตราที่ดื่มโลหิตจนอิ่ม จากนั้นทำ 

พันธสัญญาต่อเทพศัสตรา สัญญาว่าหลังจากตายแล้ว วิญญาณของตน 

จะถูกวิญญาณศัสตราของเทพศัสตราฉีกกลืน  กลายเป็นเครื่องสังเวยที่ 

หล่อหลอมเทพศัสตรา”

“สังเวยศัสตรา?” เซวียเหมิงตกตะลึง “เหตุใดต้องทำเช่นนี้”

“เพราะพลังวิญญาณของเขาไม่พอ” ฉู่หว่านหนิงกล่าว “นี่เป็นวิธีที่ 

สามารถเพิ่มพูนพลังของตนได้มหาศาลอย่างรวดเร็ว เขาสังเวยวิญญาณให้ 

เทพศัสตรา ส่วนเทพศัสตราก็ให้เขายืมพลัง”

ขณะกำลังอธิบาย พลันได้ยินเสียงหอบหายใจเบา ๆ 

ทุกคนต่างผงะถอยก้าวหนึ่ง เซวียเหมิงชักหลงเฉิงออกจากฝัก จ้อง 
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ใบหน้าสวีซวงหลินเขม็ง

สวีซวงหลินลืมตาขึ้นช้า ๆ เขาเงยหน้าขึ้นภายใต้แสงจันทร์ ใบหน้า 

ซีกหนึ่งยังเป็นปกติ ใบหน้าอีกซีกเน่าเฟะโชยกลิ่นเหม็นคลุ้ง

“ปรมาจารย์ฉู่...ทุกท่าน ในที่สุดก็หาเจอจนได้นะ”

มือข้างหนึ่งของเขายันพื้น ลุกขึ้นยืนอย่างซวนเซ สายตาเขากวาด 

ผ่านใบหน้าทุกคน บ้างระแวดระวัง บ้างขยะแขยง บ้างก็หวาดกลัว

เขาไม่สนใจ กลอกดวงตาข้างที่เป็นปกติ นัยน์ตาถึงขั้นฉายแวว 

หยอกเย้าและอำมหิต ทว่าเขากวาดตามองรอบหนึ่ง และอีกรอบหนึ่ง ก็ไม่ 

พบคนที่ต้องการหา รอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้าแข็งค้าง ก่อนจะเลือนหายไป

สวีซวงหลินตะโกนเสียงเหี้ยม “เยี่ยวั่งซีเล่า?!”

เซวียเหมิงฉุนจัด “เจ้าคู่ควรเอ่ยชื่อนาง?”

“พวกเจ้าทำอะไรนาง!”

เซวียเหมิงยิ่งเดือดดาลกว่าเดิม “เจ้าสนใจด้วยหรือ คนไม่มีหัวจิต 

หัวใจ ไม่มีเลือดเนื้ออย่างเจ้า ยังมีหน้าอะไรไปคิดถึงเยี่ยวั่งซี”

“คิดถึง?” คำนี้คล้ายกระตุ้นอารมณ์สวีซวงหลิน เขาชะงัก จากนั้น 

หรี่ตา คล้ายจะค่อย ๆ สงบลง “ไม่ ข้าจะคิดถึงทำไม น่าขันนัก...”

เจียงซีเอ่ยเสียงน่าสะพรึง “จะพูดพล่ามกับเขาให้มากความทำไม  

ฆ่าเขาซะ!”

ว่าพลางยกมือขวาขึ้น กระบี่ประจำกายเสวี่ยหวงปรากฏกลางฝ่ามือ  

ฟันฉับใส่สวีซวงหลินทันที ไม่คาดว่าจะมีเงาดำพุ่งปราดเข้ามารวดเร็วปาน 

สายฟ้า สกัดการโจมตีของเขา

เจียงซีเลิกคิ้ว เอ่ยอย่างเข่นเขี้ยว “ปรมาจารย์โม่ เหตุใดจึงขวางข้า”

“ข้ามีเรื่องจะถามเขา!”  โม่หรานว่าพลางหันไป  ดวงตาฉายแวว 

ซับซ้อน เขาเม้มริมฝีปาก เดิมมีคำพูดมากมาย ทว่าสุดท้ายสิ่งที่เอ่ยออกมา 

กลับมีเพียง “พรรคพวกของเจ้าเล่า”

สวีซวงหลินมีท่าทางเฉื่อยชา...ทั้งที่เป็นเช่นนี้แล้ว กลับยัง...ถูนิ้วเท้า 

ของตนเข้าด้วยกันอย่างเอื่อยเฉื่อย

ด้วยเหตุนี้โม่หรานจึงสังเกตเห็นว่าวันนี้เขาไม่ได้สวมรองเท้าอีกแล้ว
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“ทุกคนล้วนบอกว่าเป็นพรรคพวกของข้า”  สวีซวงหลินแสยะยิ้ม  

เหน็ฟนัขาวเรยีงตดิกนั รอยยิม้บนใบหนา้ครึง่ซกีนัน้เจดิจา้ยิง่นกั ทัง้ฉายแวว 

เยาะหยัน “เช่นนั้นก็ควรรู้ว่า ข้าไม่มีทางบอกเด็ดขาด ข้าคนแซ่สวี ยัง 

เข้าใจหลักคุณธรรมน้ำมิตรในยุทธภพข้อนี้ ทุกท่านคือวีรบุรุษและผู้เด่นล้ำ  

คือวิญญูชนและผู้กล้า อย่าสิ้นเปลืองความคิดในเรื่องนี้เลย”

เขาจงใจเหลือบมองเจี้ยนกุ่ยในมือโม่หราน แล้วจึงเอ่ย “วิธีไต่สวน 

อื่นล้วนไม่จำเป็น อย่างมากก็แค่เงื้อมือลงดาบ ตัดลิ้นตนเอง...ข้ามีหนทาง 

ที่จะไม่ต้องพูดความจริง”

เซวียเหมิงอึ้งงัน “คน...คนเช่นเจ้า ยังกล้าพูดเรื่องคุณธรรมน้ำมิตร 

ในยุทธภพอะไรอีก...”

“พิลึกจริง เหตุใดข้าจะพูดเรื่องคุณธรรมน้ำมิตรในยุทธภพไม่ได้”  

สวซีวงหลนิเอย่ “สหายชว่ยเหลอืกนั พีน่อ้งรกัใครเ่คารพกนั อาจารยเ์มตตา  

ศิษย์กตัญญู คนดีเสวยสุข คนชั่วรับโทษทัณฑ์ เดิมนี่ก็เป็นครรลองที่พึง 

เป็นไปของโลก เจ้าคิดว่าหลักการข้อนี้ มีเพียงคนเช่นพวกเจ้าที่เข้าใจหรือ”

เซวียเหมิงตะลึงในความหน้าหนาปานกำแพงเมืองของเขาจนปากอ้า 

ตาคา้ง ชีห้นา้เขา “พีน่อ้งรกัใครเ่คารพกนั? อาจารยเ์มตตา ศษิยก์ตญัญ?ู... 

เจ้า?”

สวีซวงหลินเอ่ยเสียงเนิบ “ใช่ ทำไมหรือ”

“เจ้ายังรู้จักละอายอยู่หรือไม่ คนที่เข่นฆ่าพี่น้องคือเจ้า คนที่ยุยงให้ 

หนานกงหลิ่วกินแก่นวิญญาณหลัวเฟิงหฺวาก็คือเจ้า เจ้าทำเรื่องชั่วช้ามาแล้ว 

ทุกอย่าง กลับยัง...กลับยังกล้าเอ่ยอย่างมั่นอกมั่นใจเช่นนี้...นี่คือครรลอง 

ที่พึงเป็นไปของโลก?”

เผชิญหน้ากับคำถามยาวเหยียดของเซวียเหมิง สวีซวงหลินก็ยิ้มแฉ่ง  

มิได้ปฏิเสธ กลับโพล่งขึ้นมาว่า “ปีนี้สหายน้อยอายุเท่าใด”

“เจ้าจะถามไปทำไม”

“เจ้าไม่บอกข้าก็ไม่เป็นไร” สวีซวงหลินมองประเมินเขาศีรษะจรดเท้า  

“ข้าว่าเจ้าน่าจะอยู่ในวัยยี่สิบ คนวัยนี้มักเลือดร้อน จิตใจบริสุทธิ์ ยืนอยู่ 

บนโลกอย่างหยิ่งผยอง คิดว่าใต้หล้านี้ไม่มีสิ่งใดที่ตนเองทำไม่ได้”
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เขาเงียบไป ก่อนจะยิ้มเจิดจ้าเอ่ยว่า “เป็นวัยที่ดีที่สุดจริง ๆ”

แสงโชติช่วงของเทพศัสตราที่ปักบนพื้นดินยังหลั่งไหลไม่ขาดสาย  

มอบพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งให้เขาอย่างต่อเนื่อง เขาใช้พลังวิญญาณนี้ 

ค้ำจุนการควบคุมหมากเจินหลงนับหมื่นพัน ต้านทานผลย้อนทำร้าย แม้ 

กระนั้น เนื้อหนังบนร่างก็ยังเน่าเปื่อยทีละน้อยด้วยความเร็วที่สังเกตเห็นได้ 

ด้วยตาเปล่า

สวีซวงหลินไม่นำพา เขาคล้ายมองไม่เห็นว่าร่างของตนกำลังถูก 

กลืนกินด้วยรังสีอำมหิต เขาเดินไปมาหน้าข่ายอาคมที่ไหลเวียนอยู่ด้านหลัง  

“ยี่สิบปี...เจ้ารู้หรือไม่ ตอนที่ข้าอยู่ในวัยไล่เลี่ยกับเจ้า ข้าทำอะไรอยู่”

“เจ้ายังจะทำอะไรได้” เซวียเหมิงเอ่ยอย่างขุ่นเคือง “มีผู้ใดไม่รู้ว่า 

เจ้าทำเรื่องอะไรเอาไว้บ้าง เจ้าชิงแหวนเจ้าสำนัก ขึ้นเป็นเจ้าสำนักแทน 

พี่ชายเจ้า ช่วงสามเดือนสั้น  ๆ เจ้าสังหารประมุขของโลกบำเพ็ญเพียร 

ระดับสูงสองคนติดกัน ต่อมามีคนไปขอคำอธิบายจากเจ้า เจ้ากลับควัก 

ดวงตาพวกเขาออกมา...คนวิปริตเช่นเจ้า ไร้คุณธรรม ไร้ศีลธรรม ปิดหู 

ไม่ฟังความ เจ้ามีครบทั้งสิ้น! หากข้าเหมือนกับเจ้า ทำเรื่องเช่นนี้เมื่อตอน 

อายุยี่สิบ ข้ายอมตายเสียตั้งแต่ตอนนั้นจะดีกว่า!”

เซวยีเจิง้ยงเหน็บตุรชายบนัดาลโทสะ เกรงวา่เขาจะยิง่ยัว่ยสุวซีวงหลนิ 

จนต้องรับผลที่ตามมา จึงปรามเสียงเบา “เหมิงเอ๋อร์ เจ้าพูดให้น้อยหน่อย 

เถิด”

“ไม่ต้อง” คำพูดนี้สวีซวงหลินได้ยินแล้ว เขายิ้มน้อย ๆ พลางโบกมือ  

“พูดต่อสิ เหตุใดต้องพูดน้อยลงเล่า”

เซวียเหมิงเห็นเขายังยิ้มอยู่ สีหน้าก็เหมือนกำลังมองนกแก้วที่ตีปีก 

ร้องเพลงเจื้อยแจ้วอยู่บนคอน ท่าทางเพลินอกเพลินใจ เลือดร้อนก็พุ่งขึ้น 

ศีรษะอย่างไม่อาจควบคุม เดือดดาลเพราะความอับอาย “เจ้า...เจ้าช่าง 

ไร้ยางอายนัก! เกินเยียวยา!”

“ไยยังต้องมียางอาย ทุกสิ่งที่เจ้าว่ามา เดิมก็ไม่นับเป็นอะไรอยู่แล้ว”  

สวีซวงหลินกล่าว “เจ้าบอกว่าข้าชิงแหวนเจ้าสำนัก...นับแต่โบราณ ตำแหน่ง 

สูงส่งมีไว้ให้ผู้มีความสามารถ สวะอย่างพี่ชายข้า ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง  
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สักแต่ว่ามีลิ้นสามชุ่นไม่เน่าเปื่อย ก็ใช้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้แล้ว คนที่ไม่เคย 

ประลองกับเขาจริง  ๆ ล้วนคิดว่าเขาคือบุคคลอันดับต้น  ๆ เรียกขานเรา 

สองคนว่าสองคุณชายแห่งหรูเฟิง...พลังวิญญาณและวิชาอาคมคู่คี่สูสี... 

พวกเจ้าไม่รู้สึกว่าน่าขันหรอกหรือ

“ข้า กับเขา?” สวีซวงหลินตบหน้าผากหัวเราะเยาะ “เลิกล้อเล่น 

ได้แล้ว ตั้งแต่เด็ก ข้าใช้มือข้างเดียวก็ต้านขาทั้งสี่ของเขาได้ เอาข้าไป 

เปรียบกับเขา? ขณะที่ข้าฝึกหนักทั้งวัน เขารู้จักแต่ออดอ้อนปอกส้มกิน 

ในอ้อมอกมารดาเขา! ข้าฝึกฝนไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือหนาว ส่วนเขา  

อากาศดีก็ไม่พากเพียร อากาศร้อนก็นอนอุตุ! ต่อมาข้าแสวงหาชื่อเสียง 

ที่สมควรได้ในงานชุมนุมเขาหลิงซาน เขากลับใช้แผนร้ายรอชุบมือเปิบอยู่ 

เบื้องหลัง! จากนั้นเล่า พวกเจ้าใส่ความคนที่ฝึกฝนอย่างหนักว่าแย่งชิง  

แต่กลับแต่งตั้งเขาเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในใต้หล้า นี่ยุติธรรมหรือ”

เซวียเหมิงเริ่มลังเล แต่ยังคงยืนกราน “ต่อให้เป็นเช่นนั้น เจ้าก็ 

ไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นนี้...”

“เหลวไหล! คนยืนพูดไม่มีวันปวดเอว เพ่งโทษผู้อื่นปากเปล่าล้วน 

ง่ายดายยิ่ง พอถึงคราวตัวเองบ้าง ทีนี้ละพลิกหน้าเป็นอีกอย่าง เรื่องงาน 

ชุมนุมเขาหลิงซาน หากเป็นเจ้า เจ้าจะทนได้หรือ!”

เซวียเหมิงถูกเขาสวนกลับโดยไม่ทันตั้งตัวก็ถึงกับอึ้งไป

หากเป็นข้า ข้าจะทนได้หรือไม่

“คนมากมายในงานชี้หน้าเจ้า หาว่าเจ้าไม่รู้จักละอาย ส่วนอันดับกับ 

เสียงปรบมือล้วนตกเป็นของเขา สิ่งที่เหลือไว้ให้เจ้ามีแต่ข้อป้ายสีที่ทั้งชีวิตนี ้

ก็ไม่มีวันลบล้าง ความมานะพากเพียรของเจ้าย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีต่อหน้า 

วาจาเป็นดอกบัวของเขา...นี่ก็คือความยุติธรรม?”

“ข้า...”

เห็นเซวียเหมิงอึ้งงันพูดไม่ออก สวีซวงหลินจึงแค่นหัวเราะหยัน  

“อีกอย่าง เรื่องที่ข้าฆ่าเจ้าสำนักสองคนนั้น พวกเขาสองคน คนหนึ่งเคาะ 

ปลาไม้ทั้งวัน สวดนะโมอมิตาภพุทธเสนาะหูกว่าใคร อีกคนบารมีท่วมท้น  

เป็นวิญญูชนเที่ยงตรงที่ทั่วหล้ารู้จัก  แต่พวกเขากลับผลักข้าลงเหวลึก 
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หมื่นจั้งอย่างไม่สะทกสะท้าน เพราะหวังประโยชน์ส่วนตน เรียนถาม 

ทุกท่าน เหตุใดข้าต้องไว้ชีวิตสุนัขของพวกเขา”

คนของทั้งสองสำนักซึ่งอยู่ในที่นั้นได้ยินเขากล่าวหาเจ้าสำนักรุ่นก่อน 

เช่นนี้ ใบหน้าก็ดำทะมึน  คิดโต้แย้ง แต่ก็ไม่อาจหาคำพูดที่เหมาะสม 

มาแย้งได้ สุดท้ายเสวียนจิ้งต้าซือแห่งวัดอู๋เปยถอนหายใจยาว หลับตา 

ประนมมือ “จองเวรจองกรรม เมื่อใดจะสิ้นสุด...”

“ใช่แล้ว ล้วนแต่บอกว่าเมื่อใดจะสิ้นสุด ล้วนแต่อยากจะให้ความ 

อาฆาตแค้นสิ้นสุด แต่เหตุใดต้องเป็นข้า” สวีซวงหลินเอ่ยทีละคำอย่าง 

เดือดดาล ทว่าใบหน้ากลับยังคงยิ้มอยู่  ยิ้มอย่างสบายอารมณ์ ถึงขั้น 

เยาะหยัน “ข้าตบหน้าเจ้า จากนั้นบอกว่าจองเวรจองกรรม  เมื่อใดจะ 

สิ้นสุด ไม่ให้เจ้าตบกลับ เจ้ายอมหรือไม่ ลาหัวโล้น”

มีคนเอ่ยอย่างโกรธเกรี้ยว “หนานกงซวี่ ระวังปากของเจ้าให้ดี!  

พูดจาเช่นนี้กับผู้อาวุโสได้อย่างไร!”

“มารดาเขาสิเป็นผู้อาวุโสเจ้า” สวีซวงหลินยิ้ม “เด็กน้อย เจ้าเอง 

ก็ระวังปากไว้ให้ดีเถอะ”

“...”

หวงเซี่ยวเย่ว์ลูบเครา “หนานกงซวี่...”

ยังไม่ทันได้เอ่ยจบ  อีกฝ่ายก็ยกมือห้าม  ยกมุมปากที่สมบูรณ์ 

ครึ่งหนึ่ง เน่าเปื่อยครึ่งหนึ่ง “ขอหารือสักหน่อย เจ้าเรียกข้าว่าสวีซวงหลิน 

ได้หรือไม่ ข้าไม่ชอบชื่อหนานกงซวี่”

หวงเซี่ยวเย่ว์สะบัดแขนเสื้อ “ต่อให้ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม  

แต่ในเมื่อเจ้าก็สังหารเจ้าสำนักทั้งสองคนนั้นแล้ว ก็ควรเลิกแล้วต่อกันไป  

ต่อมายังควักลูกตาคนตั้งมากมาย ยังมีเหตุผลอะไรอีก”

สวีซวงหลินเอ่ยอย่างเยือกเย็นอารมณ์ดี “แต่ก่อนข้าใช้เหตุผลกับ 

พวกเจ้า แต่ไม่มีผู้ใดฟังข้า”

เขาเงียบไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็หัวเราะ “ต่อมาเล่า ข้ากลายเป็นคนบ้า  

พวกเจ้ากลับดึงคนบ้ามาคุยเรื่องผิดชอบชั่วดี  วิญญูชนเที่ยงตรงเช่น 

พวกเจ้า...ช่างน่าสนใจนัก” เขาปรบมือดังแปะ ๆ “น่าสนใจเสียจริง”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โร่วเปาปูชือโร่ว

27

โม่หรานซึ่งยืนเงียบมาตลอด ยามนี้พลันถาม “ด้วยเหตุนี ้ ตัวเจ้าเอง 

ก็ต้องการความเป็นธรรมใช่หรือไม่”

“...” สายตาของสวีซวงหลินเลื่อนขึ้นทีละน้อย ไปจับบนใบหน้า 

โม่หราน

ทั้งสองจ้องตากันนิ่งบนแท่นศิลาท่ามกลางลมหนาวยะเยือก

ในดวงตาโม่หราน เงาของสวีซวงหลินค่อย ๆ เลือนราง สิ่งที่เขาเห็น 

มิใช่บุรุษที่ร่างกายเน่าเฟะร่อแร่ปางตายผู้นี้

เขาเห็นเงาของใครอีกคนผ่านสวีซวงหลิน ศีรษะสวมมงกุฎประดับ 

พู่มุก ร่างสวมชุดคลุมหรูหราปักลายสีดำและทอง เห็นท่าเซียนตี้จวิน เห็น 

ตนเองเมื่อชาติก่อน

“ระหว่างทางที่มาที่นี่ เราได้พบหนานกงหลิ่ว เขาเอาแต่เรียกเจ้าว่า 

ฝ่าบาท เจ้าตั้งตัวเองเป็นเทพแล้ว” โม่หรานเอ่ย “เจ้ากลายเป็นตี้จวิน 

ในตำหนักเทียนกงแห่งนี้ กุมอำนาจตัดสิน เจ้าบอกว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งนั้น 

ก็ถูกต้อง เจ้าบอกว่าสิ่งใดผิด สิ่งนั้นก็ผิดจนไร้เหตุผล เป็นตายชอบชัง 

ล้วนขึ้นอยู่กับเจ้า นี่ก็คือความเป็นธรรมของเจ้า?”

สวีซวงหลินนิ่งไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็แค่นหัวเราะเย็นชา

โม่หรานมองเห็นท่าเซียนจวินกำลังแค่นหัวเราะเย็นชา ใบหน้าซีดขาว 

หล่อเหลาฉายแววเยาะหยัน

“ใช่แล้วอย่างไร เจ้าเองก็เห็นแล้ว ข้าเองก็เคยเชื่อในความเป็น 

วิญญูชนของพวกเจ้า เชื่อสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมในโลก แต่ผลสุดท้าย 

เป็นเช่นไร”

เขาเงียบไป เดินไปมาหน้าค่ายกลเทพศัสตรา ดวงตาสาดประกาย 

วาวโรจน์ “เป็นพวกเจ้า ยกย่องคนขี้ขลาดเป็นวีรบุรุษ เหยียบย่ำวีรบุรุษ 

ใต้ฝ่าเท้า  เป็นพวกเจ้า  เห็นความมานะบากบั่นเป็นมูลสัตว์  เห็นห้อง 

ปลดทุกข์เป็นแท่นบูชา เป็นพวกเจ้า เห็นการประจบประแจงเป็นไมตรี  

เห็นความหยิ่งทะนงเป็นความจองหอง...พวกเจ้าทำเรื่องชั่วช้า ถีบข้าลงใน 

ปลักโคลน! จากนั้นบอกข้าว่า ต่อให้ข้าจะได้รับความทุกข์ทรมานเพียงใด  

ต่อให้พี่น้องทะเลาะวิวาทใส่ร้ายกัน ต่อให้ต้องทนทุกข์กับความอัปยศ... 
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นั่นก็เป็นเรื่องของข้าเอง ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรระบายความอาฆาตแค้นกับ 

ผู้บริสุทธิ์...ฮ่า ๆ น่าขัน!”

โม่หรานเห็นท่าทางหัวเราะหยันของท่าเซียนจวินเกินจริงขึ้นเรื่อย  ๆ  

ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นแสยะยิ้ม

“คนที่ถูกผู้คนชี้หน้าด่าทอมิใช่เจ้า ผู้ที่แบกรับคำครหาที่ไม่ควรมี 

ก็มิใช่เจ้า เจ้าย่อมพูดจาสวยหรูในโลกมนุษย์ได้!  ส่วนข้า...ข้าแค่ใช้วิธี 

ของข้า แสวงหาคุณธรรมในใต้หล้าเท่านั้น”

“...คุณธรรมในใต้หล้า?” โม่หรานยืนอยู่ตรงข้ามกับท่าเซียนตี้จวิน  

เขาถาม “เพื่อคุณธรรมในใต้หล้าของตัวเจ้าเอง เจ้าฆ่าคนไปเท่าใด เจ้า 

ตั้งตนเป็นตี้จวิน ใต้ฝ่าเท้าคือกองกระดูกขาว โลหิตไหลนอง หรือเจ้า 

ไม่เคยสำนึกเสียใจแม้สักน้อย”

“มีอะไรน่าสำนึก ข้าฆ่าพวกเขา แต่ข้าก็ให้โอกาสพวกเขาได้เกิดใหม ่

อีกครั้ง พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นหมากใต้อาณัติข้า นับจากนี้มีข้าเป็น 

ผู้ควบคุม นับจากนี้ขาวดำชัดแจ้ง ดีชั่วแบ่งแยกชัดเจน นี่ต่างหากคือความ 

เป็นธรรมในโลกมนุษย์”

โม่หรานเงียบไปครู่หนึ่ง “ดูเหมือนเจ้าจะเอาตนเองเป็นไม้บรรทัด  

คอยวัดโลกมนุษย์นี้จริง ๆ”

“ข้านี่แหละคือไม้บรรทัด”

สวีซวงหลินยืนอยู่ท่ามกลางสายลม

เขาคือหนานกงซวี่ในสายตาทุกคน

คือท่าเซียนจวินในสายตาโม่หราน

เขากล่าว “เจ้าลองดูตำหนักหน้า ไม่รู้สึกว่าสวยงามหรอกหรือ  

คนดีใช้ชีวิตผาสุก คนชั่วช้าถูกไฟเผาร่าง หมกไหม้ในหม้อต้มกระทะทอด  

ผู้ใดเคยใช้มีดแทงคนอื่น ก็ให้เขาเอาคอพาดรอถูกเชือดเพื่อชดใช ้ ทุกบัญช ี

สะสางชัดเจน หนี้เลือดชดใช้ด้วยเลือด มีสิ่งใดผิด”

โม่หราน “เจ้าให้ค่าตนเองสูงจริง ๆ”

จากนั้นเขาได้ยินท่าเซียนจวินตอบ “เหตุใดข้าต้องดูถูกตนเองเล่า  

ในสายตาข้า นี่ก็คือกรรมตามสนองที่ดีที่สุด”
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ชั่วขณะนั้นทุกคนเงียบกริบ

คงเพราะตื่นตะลึงกับถ้อยคำวิปริตของสวีซวงหลิน

กอ่นมาทีน่ี ่ ทกุคนลว้นคดิวา่ทีส่วซีวงหลนิทำทัง้หมดนี้ คงเพือ่อำนาจ  

เพื่อความแค้นส่วนตัว

ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่า สวีซวงหลินกลับเห็นว่าทุกสิ่งที่ตนกระทำคือ 

ความถูกต้อง และทำเพื่อความเป็นธรรม

แต่ในโลกนี้ ใครจะเป็นไม้บรรทัดที่เที่ยงธรรมที่สุดได้เล่า ต่อให้ 

เป็นทายาทแห่งทวยเทพอย่างหอเทียนอินก็ไม่แน่ว่าจะทำได้

โม่หรานยืนนิ่ง ผ่านไปครู่หนึ่ง ในใจเขาจึงค่อยสงบลง เขามอง 

ท่าเซียนจวินที่ยืนคุมเชิงกับตน

มงกฎุหายไปแลว้ ใบหนา้หลอ่เหลายบุยวบไป เปลีย่นเปน็ไหมเ้กรยีม

เขากะพริบตา  คนตรงหน้าคือสวีซวงหลิน  มิใช่ท่าเซียนตี้จวิน  

เพียงเพราะพฤติกรรมของสวีซวงหลินกับตนเมื่อชาติก่อนคล้ายคลึงกัน 

เหลอืเกนิ เขาจงึเกดิภาพหลอนวา่กำลงัสนทนากบัตนเองผา่นหว้งมติกิาลเวลา

“ประเสริฐ เช่นนั้นข้าเข้าใจเช่นนี้ได้หรือไม่ หมากในตำหนักใหญ่  

แม้ว่าเจ้าจะถ่ายพลังวิญญาณให้ก็ยังไม่เพียงพอ จึงต้องให้พวกเขาหลงเหลือ 

ความรู้สึกนึกคิดเมื่อยามมีชีวิตอยู่ เจ้าสร้างอาณาจักรของตนเองที่ตำหนัก 

เทียนกงแห่งนี้ นับจากนี้เจ้าคือเทพ คือพระ คือฝ่าบาท เจ้าแบ่งโลกเป็น 

สองส่วน ดีอยู่ส่วนดี ชั่วอยู่ส่วนชั่ว นี่ก็คือความเป็นธรรมที่เจ้าต้องการ”

ขณะกำลังพูดเช่นนี้

ในใจโม่หรานราวกับมีลมหอบหิมะพัดกระโชก ชิ้นส่วนความทรงจำ 

มากมายที่เกี่ยวข้องกับสวีซวงหลินวูบผ่านมาอย่างรวดเร็ว

...ชาติก่อน สวีซวงหลินที่ตายใต้คมกระบี่เพื่อช่วยชีวิตเยี่ยวั่งซี

สวีซวงหลินที่ยืนอยู่ในเรือนซานเซิง เปลือยเท้าเปล่า ยิ้มน้อย  ๆ  

แหย่นกแก้วเล่น

สวีซวงหลินที่ขอส้มกลีบหนึ่งจากพี่ชายตนเป็นรางวัลริมสระจินเฉิง

ต้นส้มบนเขาเจียวซาน หนานกงหลิ่วที่ความรู้สึกนึกคิดย้อนกลับไป 

ในวัยเยาว์ใสซื่อบริสุทธิ์ ร่างของหลัวเฟิงหฺวาที่ถูกชิงกลับมาจากนรกอเวจี... 
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แต่ละเรื่องราวร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ถาโถมเข้ามาในความคิดเขาราวกับ 

คลื่นยักษ์

โม่หรานเหลือบดวงตาดำขลับขึ้น ในดวงตานั้นไม่มีทั้งแววเยาะเย้ย  

ไม่มีทั้งแววเหยียดหยาม เพียงแค่มองเขาอย่างสงบนิ่ง “ข้าพูดถูกหรือไม่  

หนานกงซวี่”

“เรียกข้าสวีซวง...”

“ไม่ เจ้าชื่อหนานกงซวี่” โม่หรานก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว มองบุรุษ 

ที่ร่างกายเน่าเปื่อยผุพังผู้นี้ เขารู้ว่าในที่นี้ไม่มีผู้ใดกระจ่างแจ้งในความคิด 

จิตใจของหนานกงซวี่ยามนี้มากไปกว่าเขาแล้ว พวกเขาสองคนล้วนเคยเป็น 

คนที่ถูกบีบให้จนตรอก ท่าเซียนจวินเมื่อชาติก่อน สวีซวงหลินในชาตินี้  

ล้วนไม่แตกต่างกัน

เขามองเห็นทะลุปรุโปร่ง เขาจ้องมองความเปลี่ยนแปลงอันละเอียด 

อ่อนที่สุดบนใบหน้าของสวีซวงหลิน

เขาหยุดฝีเท้า พลันหลุบตาลง

“อากาศหนาวเชน่นี ้ พืน้กเ็ยน็เฉยีบ” โมห่รานเอย่เสยีงเบา “หนานกง- 

ซวี่ เหตุใดเจ้าไม่สวมรองเท้า”

รอยยิ้มบนใบหน้าหนานกงซวี่พลันแข็งค้าง ทว่าไม่นานแววตาเขา 

ก็กลับมาพราวระยับ เย็นเยียบมั่นคงอีกครั้ง “ข้าไม่อยากสวม...”

“เจ้าชอบให้เยี่ยวั่งซีถามคำถามนี้กับเจ้ายิ่งนักใช่หรือไม่”

“...”

“วันนั้นข้าไปที่เรือนซานเซิง พบเจ้าครั้งแรก เจ้าก็มิได้สวมรองเท้า”  

โม่หรานกล่าว “ต่อมานางกำชับให้เจ้าสวม สีหน้าพึงพอใจของเจ้า เกรงว่า 

แม้แต่ตัวเจ้าเองก็คงมิได้สังเกต” 

โม่หรานจับจ้องใบหน้าของสวีซวงหลิน

นั่นคือคำตอบที่เขาคาดเดาไว้ในใจขณะอยู่บนเกาะเฟยฮวา มองไฟ 

บรรลัยกัลป์ลุกโหมควันหนาม้วนตลบที่หลินอี๋จากอีกฝั่งหนึ่ง

“หนานกงซวี่ เจ้าหวังมาตลอดว่าจะมีสักคนสังเกตเห็นเท้าที่เปลือย 

เปล่าของเจ้า หวังจะให้มีใครสักคนบอกเจ้าว่า...”
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แววหวาดผวาวูบผ่านบนใบหน้าที่ยิ้มน้อย ๆ มาตลอดของสวีซวงหลิน  

เขาถอยหลังไปก้าวหนึ่ง จมูกย่นยู่ ใบหน้าบิดเบี้ยวเหี้ยมเกรียม “เจ้า 

หุบปาก”

โม่หรานย่อมไม่มีทางหุบปาก เขามองสวีซวงหลิน เรื่องที่เดิมเป็น 

เพียงการคาดเดากลับกลายเป็นความจริง ท่ามกลางการตอบโต้ฉับพลัน 

รุนแรงของอีกฝ่าย

โม่หรานมองเขา รู้สึกว่าคนที่ตนเห็นมิใช่สวีซวงหลิน แต่เป็นตนเอง 

ในชาติก่อน ที่ไม่มีที่ให้หลบลี้หนีรอดจากความมืดมิดอันน่าเหนื่อยล้า

“สวมรองเท้าเถอะ พื้นเย็น”

เหมอืนเสอืเลีย่เปา้ทีจู่่ ๆ กก็ระโจนออกมา แสงเงาวบูผา่น เทพศสัตรา 

กรีดเสียง สวีซวงหลินพลันพุ่งเข้าไปกระชากอกเสื้อของโม่หรานด้วยความ 

เดือดดาล มือมนุษย์ข้างที่เป็นปกติกับกรงเล็บภูตผีเน่าเหม็นคว้าเขาไว้ 

พร้อมกัน ดวงตาสวีซวงหลินเต็มไปด้วยริ้วเส้นเลือด เขาเอ่ยอย่างขบเขี้ยว 

เคี้ยวฟัน “หุบปาก! เจ้าหุบปาก!”

“ได้ แต่ก่อนข้าจะหุบปาก ขอพูดอะไรอีกสักอย่าง”

“ไม่ต้องพูด...!” ท่าทางของสวีซวงหลินราวกับคนเจียนจะสิ้นหวัง  

เหมือนมังกรที่ถูกขอดเกล็ดย้อนออกไป เลือดไหลโกรก “อย่าพูด...”

“เยี่ยวั่งซี เหมือนหลัวเฟิงหฺวายิ่งนัก”

คำพูดสื่อนัยนี้สูบเรี่ยวแรงทั้งหมดของสวีซวงหลินจนไม่เหลือหลอ 

ในทันใด

เขายืนนิ่งงัน

ผู้คนโดยรอบที่เคยเห็นหลัวเฟิงหฺวาและเคยเห็นเยี่ยวั่งซีต่างตกตะลึง  

กำลังย้อนนึกถึงสองคนนี้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่มีสายสัมพันธ์ทาง 

สายเลือด ถึงขั้นในธุลีแดงอันสับสนวุ่นวายนี้ คนหนึ่งตายไปแล้ว อีกคน 

เพิ่งเกิดมาในภายหลัง...ทว่าภายใต้การชี้นำนี้ พวกเขาพลันสะดุดใจ... 

อา เป็นเช่นนั้นจริง ๆ 

ทุกอากัปกิริยา ทุกกระบวนท่าต่อสู้ ไปจนถึงนิสัยใจคอ สีหน้าวาจา 

ของเยี่ยวั่งซี ล้วนเหมือนกับหลัวเฟิงหฺวา อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาของ 
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สวีซวงหลินไม่มีผิดเพี้ยน

สวีซวงหลินพลันชักมือที่คว้าอกเสื้อโม่หรานออก กรงเล็บบิดเกร็ง  

เขาเอาหน้าซุกในฝ่ามือ ไหล่สั่นกระเพื่อมเล็กน้อย

เซวียเหมิงพึมพำ “เขา...เขากำลังร้องไห้หรือ”

ร้องไห้?

ไม่มีทาง

สวีซวงหลินเอาหน้าซุกฝ่ามือ ผ่านไปครู่ใหญ่ ไหล่ของเขายิ่งสั่นเทิ้ม 

อย่างเห็นได้ชัด พร้อมกับเสียงหัวเราะเบา ๆ ที่เล็ดลอดผ่านซอกนิ้ว “ฮ่า...”  

เสียงหัวเราะนั้นราวกับระลอกคลื่น เขาพลันลดมือลง หัวเราะอย่างบ้าคลั่ง  

“ฮ่า  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ เหมือน? คำพูดไร้แก่นสาร!  ปรมาจารย์โม่  เจ้าเคยเห็น 

หลัวเฟิงหฺวาหรือ เจ้าเคยเห็นร่างของเขาเพียงแวบเดียวตอนที่นรกอเวจีเปิด  

เพียงแค่ชั่วขณะเดียว เจ้าก็บอกว่าสองคนนี้เหมือนกัน? เชื่อมั่นในตนเอง 

ไปหน่อยกระมัง”

“ในเมื่อตัวเจ้าเองก็พูดถึงนรกอเวจีแล้ว พูดถึงร่างของหลัวเฟิงหฺวา 

แล้ว” โม่หรานกล่าว “เช่นนั้นข้าขอถามอีกอย่าง เขาอยู่ที่ใด”

ดวงตาสวีซวงหลินฉายแววเหี้ยมเกรียม รอยยิ้มพลันเหยียดกว้าง  

“อะไรคือเขาอยู่ที่ใด”

“ในอาณาเขตของเจ้า ดีชั่วและการลงทัณฑ์ รุ่งเรืองและล่มสลาย  

ล้วนถูกเจ้าควบคุม ทว่าสุดท้ายแม้แต่หนานกงหลิ่ว เจ้าก็ตัดใจลงมือสังหาร 

ไม่ได้ ทั้งยังถอนคำสาปผลหลิงฉือให้เขา...ข้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด  

เพียงแต่...ในเมื่อเขาอยู่ ก็ไม่มีเหตุผลที่หลัวเฟิงหฺวาจะถูกเจ้าทอดทิ้ง พลัง 

วิญญาณของเจ้าไม่เพียงพอ เจ้าต้องสังเวยวิญญาณให้เทพศัสตรา แต่จาก 

ที่เคยประมือกับเจ้าหลายครั้งที่สระจินเฉิงและแดนธารดอกท้อ ข้ารู้ว่า 

พละกำลังของเจ้าคงไม่ได้เสื่อมถอยถึงเพียงนี้”

สวีซวงหลิน “...”

“ที่ต้านทานไม่อยู่ นอกจากใช้กลหมากเจินหลงมากเกินไป ยังมี 

อีกสาเหตุหนึ่ง นั่นก็คือหลายปีนี้เจ้ากำลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อฝึกอาคม 

ต้องห้ามอีกอย่าง”
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โม่หรานเงียบไป จากนั้นคำพูดดุจดาบก็แทงลงไปในที่สุด “อาคม 

เกิดใหม่ของเจ้า ในที่สุดก็ช่วยหลัวเฟิงหฺวากลับมาจากนรกขุมสิบแปดได้ 

แล้วหรือ”

ยังไม่ทันจบคำ สวีซวงหลินก็หน้าซีดเผือด เขากำลังจะพูดอะไร 

บางอย่าง พลันค่ายกลสีดำสนิทด้านหลังมีควันขาวพวยพุ่งขึ้นมา

เซวียเจิ้งยงมีประสบการณ์โชกโชน ตอบสนองเร็วที่สุด “แย่แล้ว  

ด้านหลังค่ายกลนั่นมีอะไรบางอย่าง!”
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เขาเจียวซาน ไม่มีวันลืมเลือน

ทุกคน  ชักอาวุธออกมา  เซวียเจิ้งยงยืนปกป้องอยู่ เบื้องหน้าบุตรชาย  

สีหน้าย่ำแย่อย่างยิ่ง “เหมิงเอ๋อร์ เจ้าอย่าเข้าไป ยืนอยู่ข้างหลังพ่อ!”

เมื่อครู่ตอนที่ทุกคนเห็นค่ายกลวิญญาณศัสตรา พวกเขาไม่คิดที่จะ 

ทำลายมัน เพราะหากค่ายกลถูกทำลาย สวีซวงหลินจะสูญพลังวิญญาณไป 

อย่างรวดเร็ว และอาจถึงแก่ความตายทันที แต่พวกเขายังมีเรื่องที่จะถาม 

สวีซวงหลินอยู่

ไม่มีใครคาดคิดว่าสวีซวงหลินยังซ่อนอีกค่ายกลไว้ภายใต้ค่ายกล 

วิญญาณศัสตรา

เป็นค่ายกลอะไร

เป็นรอยแยกมิติที่ใช้หลบหนีเอาชีวิตรอด หรือเป็นคำสาปโลหิต 

อันโหดเหี้ยมที่ต้องสู้กันจนปลาตายแหขาด1 

ฉู่หว่านหนิงยกมือ กางปราการกั้นไว้ระหว่างกลุ่มคนกับค่ายกลนั้น

หนานกงซื่อตายไปต่อหน้าต่อตาเขา เขาไม่อยากเห็นผู้ฝึกบำเพ็ญ 

รุ่นเยาว์ต้องมาตายอีก

ฉู่หว่านหนิง “ทุกคนระวัง อย่าวู่วาม”

ทอ้งฟา้พลนัมืดมน พยบัเมฆรวมตวั ดวงจนัทร์ทีล่อยเด่นอยูแ่ตเ่ดมิ 

1 หมายถึง สู้กันให้ตายไปข้างหนึ่ง

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โร่วเปาปูชือโร่ว

35

ถูกเมฆหนาบดบัง เศษหินดินทรายปลิวว่อน ฝุ่นธุลีคละคลุ้งพร่านัยน์ตา

สวีซวงหลินสวมเสื้อขาวบริสุทธิ์ชั้นเดียว ยืนอยู่ท่ามกลางลมกระโชก 

ที่ม้วนตลบขึ้นจากพื้น พลันคลี่ยิ้มกว้างให้ทุกคน “ขอบคุณที่ฟังข้าพูดเรื่อง 

ซุบซิบนินทาเสียนาน ขอบคุณ ขอบคุณทุกท่าน บัดนี้ค่ายกลเปิดแล้ว”

ขณะที่พูด กรงเล็บภูตผีเน่าเปื่อยก็ชี้ไปทางด้านหลัง ค่ายกลสีดำนั้น 

พลันพุ่งเข้ามายังฝ่ามือเขาอย่างบ้าระห่ำ ดุจมังกรทะยานเมฆท่องคลื่น  

หลังจากค่ายกลชั้นนี้ถูกเก็บกลับไป ก็เผยให้เห็นค่ายกลที่ไหลเวียนด้วย 

ประกายเจิดจ้าหลากสีสัน

เซวียเหมิงตื่นตะลึง “นี่มันค่ายกลอะไร”

“ค่ายกลเกิดใหม่หรือ” นี่คือคำถามที่เซวียเจิ้งยงหันไปถามเสวียน- 

จิ้งต้าซือแห่งวัดอู๋เปย ทว่าต้าซือส่ายหน้า “แม้สำนักของอาตมาจะมีไหฺวจุ้ย 

ผู้รอบรู้เรื่องการเกิดใหม่ แต่เขาไม่เคยใช้ต่อหน้าผู้คน ด้วยเหตุนี้อาตมา 

จึงไม่ทราบ”

ทุกคนจ้องค่ายกลนั้นเขม็ง  ตึงเครียดดุจคันธนูที่น้าวจนสุดสาย  

คอยสังเกตการณ์การกระทำแม้เพียงเล็กน้อยของสวีซวงหลิน บรรยากาศ 

เงียบงันถึงขีดสุด มีเพียงเสียงหวีดหวิวแปลกประหลาดของลมที่พัดผ่านไป

พวกเขาเหมือนหม้อน้ำมันที่ดูเหมือนเงียบสงบ แต่ความจริงกำลัง 

เดือดระอุอย่างยิ่ง

ขอเพียงมีน้ำหยดเดียว...

“ค่ายกลวิญญาณซากศพ!”

พลันมีคนตะโกนขึ้นมา

เสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่น

เป็นหัตถ์ทิพย์หานหลินฮว่าปี้หนานที่จำค่ายกลนั้นได้ในทันทีที่เห็น  

“ค่ายกลวิญญาณซากศพ! สวีซวงหลินจะเรียกปีศาจซากศพของหลัวเฟิงหฺวา 

ออกมาเพื่อจะตายไปพร้อมกับเรา! เร็วเข้า! จะปล่อยให้ค่ายกลก่อรูป 

ขึ้นมาไม่ได้เป็นอันขาด!”

ได้ยินคำว่าค่ายกลวิญญาณซากศพ เกือบทุกคนพากันระส่ำระสาย  

พวกเขารู้ว่านั่นคือวิชาลับพิสดารที่เป็นรองเพียงสามอาคมต้องห้าม  เป็น 
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อาคมชั่วร้ายของสำนักโอสถ ในฐานะปรมาจารย์ของสำนักโอสถอันดับหนึ่ง  

คำพูดของหัตถ์ทิพย์หานหลินไม่มีทางผิดพลาดเด็ดขาด

คนที่เชี่ยวชาญการใช้ยาเช่นกันอย่างเจียงซีก็เคยได้ยินชื่อค่ายกล 

วิญญาณซากศพผ่านหูมาตั้งแต่เด็ก ด้วยเหตุนี้เขาจึงตอบสนองเร็วกว่า 

คนทั่วไป พุ่งไปเบื้องหน้าข่ายอาคม กระบี่หงส์เงินถูกชักออกมา พลัง 

วิญญาณเต็มเปี่ยม จู่โจมไปยังใจกลางข่ายอาคมอย่างแรง

เคร้ง!

ดาบกระบี่ปะทะกัน สะเก็ดไฟแตกกระจาย สวีซวงหลินชักดาบ 

สกัดอาวุธของเจียงซีเอาไว้ ดวงตาสาดประกายเย็นเยียบ

“นี่คือสิ่งที่ข้าต้องการในชีวิตที่เหลืออยู่ เจ้าอย่าได้คิดเข้ามาใกล้ 

แม้แต่ครึ่งก้าว”

เจียงซีเดือดดาล “สิ่งที่ต้องการในชีวิตที่เหลือของเจ้า ก็คือสู้กัน 

ให้ตายไปข้างหนึ่งหรือ”

สวีซวงหลินกัดฟันกรอด “เหลวไหลทั้งเพ!” มือที่กุมดาบของเขา 

สั่นเทิ้มไม่หยุด เส้นเลือดสีเขียวปูดโปน ใบหน้าแดงก่ำ

เจียงซี “เจ้ามีบาดแผลทั่วร่าง ต่อให้หลอมปีศาจซากศพออกมา  

แล้วจะทำอะไรได้ จะลากคนลงไปฝังด้วยได้สักกี่คน”

“ปีศาจซากศพอะไร ฝังด้วยกันอะไร! เจ้าเบิกตาดูให้ชัด ๆ นี่ใช่...”

ฟิ้ว!

ขณะที่เจียงซีกำลังยับยั้งสวีซวงหลิน ลูกธนูขนนกที่ผนึกรวมพลัง 

วิญญาณดอกหนึ่งไม่รู้ยิงมาจากที่ใด พุ่งฝ่าไปยังข่ายอาคมด้านหลังคน 

ทั้งสองอย่างรวดเร็ว

“อย่า...!”

สวีซวงหลินที่เยือกเย็นมาตลอด แผดเสียงร้องด้วยความหวาดผวา 

สุดขีดเป็นครั้งแรก “หยุด!”

ชั่วขณะที่เขาว่อกแว่กนี้เอง สวีซวงหลินก็ถูกกระบี่ของเจียงซีฟันใส่  

โลหิตสาดกระเซ็น เขาทรุดลงคุกเข่ากับพื้นด้วยความเจ็บปวด แววตา 

คลุ้มคลั่งและสิ้นหวัง  ทว่าเขามิได้มองแขนที่ถูกฟันจนเหวอะหวะเห็น 
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เนื้อหนังและกระดูก กลับมองไปยังข่ายอาคมจนตาแทบถลนออกจากเบ้า

ใบหน้าเปรอะเปื้อนด้วยเลือดที่กระเซ็นใส่ ดวงตาปูดโปน ริมฝีปาก 

สั่นระริกไม่หยุด

สีหน้าหวาดผวาเช่นนั้น ไม่ว่าบนใบหน้าของหนานกงซวี่ในวันวาน  

หรือใบหน้าของสวีซวงหลินในเวลาต่อมา ก็ล้วนไม่เคยปรากฏมาก่อน

เขาสั่นสะท้าน ฝ่ามือยังคงค้างอยู่ในท่าซัดพลังวิญญาณออกไป

การจู่โจมนี้ เขาแทบใช้พลังทั้งหมดที่มี เพื่อสกัดลูกธนูลับดอกนั้น 

ไว้เบื้องหน้าค่ายกล

เขาทำสำเร็จ

สวีซวงหลินหอบหายใจ โลหิตไหลทะลักจากแขนข้างที่ถูกเจียงซีฟัน  

มุมปากยังมีเลือดไหลซึมออกมา แต่พอเห็นว่าลูกธนูดอกนั้นถูกสกัดไว้ได้ 

สำเร็จ แม้จะแหลกลาญอยู่ภายใต้พลังวิญญาณของตน ทว่าริมฝีปาก 

ซีดเผือดที่สั่นระริกก็ยังคงเค้นรอยยิ้มออกมาได้

ยามนี้ โม่หรานได้ยินซือเม่ยพึมพำเสียงเบาอยู่ข้าง  ๆ “นี่...นี่มิใช่ 

ค่ายกลปีศาจซากศพ”

คำพูดนี้ถูกหวงเซี่ยวเย่ว์ได้ยินเข้า  เขาลูบเคราพลางแค่นเสียง 

เยาะหยัน “อายุยังน้อย ไม่รู้จักละอายเสียบ้าง หัตถ์ทิพย์หานหลินบอก 

แล้วว่าเป็นค่ายกลปีศาจซากศพ จะผิดได้อย่างไร” 

ซือเม่ยกลับส่ายหน้าอย่างแน่วแน่ “ค่ายกลปีศาจซากศพมิใช่เช่นนี้”

“ข้าจะคอยดูว่า เป็นหัตถ์ทิพย์แห่งสำนักโอสถตาดี หรือเป็นเจ้า 

ที่ตาดี”

ซือเม่ยกำลังจะเอ่ยต่อ แต่โม่หรานห้ามเขาไว้

“ซือเม่ย อย่าเสียเวลามากความกับตาแก่นี่เลย” โม่หรานกล่าว  

“แน่ใจหรือว่านี่มิใช่ค่ายกลปีศาจซากศพ”

“เพียงแค่เหมือน แต่มิใช่แน่นอน ค่ายกลปีศาจซากศพมีประกาย 

เกล็ดปลา ค่ายกลนี้แม้มีประกาย แต่กลับเชื่อมต่อกัน มิได้มีลักษณะ 

เป็นเกล็ด”

ยามน้ีเอง เจียงซีท่ีอยู่เบ้ืองหน้าค่ายกลก็ตวาดเสียงเกร้ียว “หนานกงซว่ี  
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เจ้าจะมาไม้ไหนกันแน่”

สวีซวงหลินไม่สนใจเขา ค่ายกลนั้นเปล่งประกายพร่าตา เขาลาก 

สังขารที่ผุพังเกินทนเดินมาถึงหน้าค่ายกล โลหิตไหลหยดเป็นทาง

รอยยิ้มบนใบหน้ากลับยิ่งเด่นชัด ประกายเจิดจ้าของค่ายกลสาดจับ 

ใบหน้าเขา ก่อให้เกิดกลิ่นอายฮึกเหิมห้าวหาญเช่นเด็กหนุ่มขึ้นมาชั่วขณะ

เขาพึมพำ “ใกล้แล้ว...”

จากนั้นยกมือขึ้น สัมผัสพื้นผิวของค่ายกลนั้นเบา ๆ ปลายนิ้วแตะลง  

ระลอกคลื่นแผ่ขยาย

เขาเหมือนได้พบสหายเก่าที่จากกันไปหลายปี เหมือนญาติสนิท 

ที่พรากกันมานาน บาดแผลน่าสะพรึงและร่างกายเน่าเปื่อยล้วนไม่อาจ 

ขัดขวางความสุขของเขาได้

ดวงตาของเขาวาวโรจน์  พร่ำพูดไม่หยุด  “ใกล้แล้ว...ใกล้แล้ว  

อีกนิดเดียว...”

ลมแรงที่พัดโหมโดยรอบพลันหยุดนิ่ง พยับเมฆสลายไป จันทร์ 

กระจ่างฟ้า สวีซวงหลินเบิกตากว้าง เปี่ยมด้วยความหวัง เขาสั่นสะท้าน 

อีกครั้ง ทว่าครั้งนี้มิใช่เพราะหวาดกลัว แต่เพราะตื่นเต้น เป็นความตื่นเต้น 

ที่มิอาจระงับ

“อาจารย์...”

ทุกคนพบว่าในข่ายอาคมพลันมีประกายสีทองลอยขึ้น  จากนั้น 

แก่นวิญญาณใสแวววาวก็เผยออกมา ลำแสงนับหมื่นพันของข่ายอาคม 

ถ่ายทอดไปยังใจกลางแก่นวิญญาณไม่หยุด ค่อย  ๆ  ก่อรูปเป็นเค้าโครง 

มนุษย์...

“หลัวเฟิงหฺวา?!”

“เป็นหลัวเฟิงหฺวา!”

หลัวเฟิงหฺวาที่ตายไปหลายปีปรากฏกายบนแท่นเจาหุนของสำนัก 

หรูเฟิง! ภายในข่ายอาคมที่ไหลเวียนด้วยประกายสีทอง มีต้นส้มผลิดอก 

สะพรั่งต้นหนึ่ง กลีบดอกสีขาวโปรยปรายลงมา หลัวเฟิงหฺวาสวมชุดคลุม 

เฮ่อฮุยสีครามของสำนักหรูเฟิง กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นส้ม หลับตาพลางดีด 
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คงโหว

เขายังคงเป็นภาพมายา เลือนรางไม่ชัดเจน ดุจบุปผาในคันฉ่อง 

จันทราในวารี  มีเพียงแก่นวิญญาณครรภ์ภูตผีจากยมโลกที่ก่อกำเนิด 

ขึ้นใหม่อีกครั้งเท่านั้นที่เป็นของจริง เปล่งประกายอยู่ในร่างว่างเปล่านั้น

“บุปผาโปรยสามสี่จุดกลางบึง เสียงพิณหนึ่งสองเสียงบนฟากฝั่ง”

เสียงนุ่มนวลไร้ความอนาทรของบุรุษดังมาเบา  ๆ  จากภายในแก่น 

วิญญาณ

หลัวเฟิงหฺวากำลังบรรเลงดนตรีเรื่อยเปื่อยอยู่ใต้ต้นส้ม พลางคลอ 

บทเพลงของสู่จงเบา ๆ

“ชีวิตวัยหนุ่มประเสริฐสุดแสน ควบม้าท่องทะยาน ทอดมองบุปผา 

ใต้หล้า...”

พลันมีเสียงแหบพร่าอีกเสียงดังเคล้ากับน้ำเสียงแว่วโหวงของหลัวเฟิงหฺวา  

เป็นสวีซวงหลินกำลังร้องคลอประสาน  เสียงนั้นเจือสะอื้นจนไม่น่าฟัง  

ราวกับฆ้องแตก แต่ก็ยังดึงดันจะร้องอยู่เช่นนั้นโดยไม่สนใจผู้ใด

“นี่...นี่ก็คือปีศาจซากศพ?” เซวียเจิ้งยงตกตะลึง “นี่มันเกิดอะไรขึ้น 

กันแน่”

เห็นชัดว่าไม่เพียงเขาที่สงสัย แม้กระทั่งเจียงซีก็ยังมุ่นคิ้วเล็กน้อย  

เม้มริมฝีปากไม่เอ่ยอะไร ทว่าในดวงตาฉายแววงุนงง

ประกายสีทองลอยขึ้น เค้าโครงร่างของหลัวเฟิงหฺวาค่อย  ๆ  ก่อตัว  

คิ้ว ตา จมูก ริมฝีปากชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ ท่ามกลางเสียงเพลงสงบนิ่ง 

ที่ดังมาไกล  ๆ ฮว่าปี้หนานพลันร้องตะโกน “ใกล้แล้ว! ปีศาจซากศพจะ 

ก่อร่างแล้ว!”

ซือเม่ยถ่อมตัวเสมอมา เมื่อรู้ว่าคำพูดตนไร้น้ำหนัก จึงไม่พูดอะไร 

อีก ทว่ายามนี้กลับหันไปเอ่ยกับฮว่าปี้หนานทันใด “ผู้อาวุโสหัตถ์ทิพย์ 

กล่าวผิดแล้ว นี่มิใช่ปีศาจซากศพ! เป็น...”

เป็นค่ายกลเกิดใหม่!

โม่หรานเข้าใจแล้ว

ใช่ ซือเม่ยกล่าวมิผิด นี่มิใช่ค่ายกลปีศาจซากศพ นี่คือค่ายกล 
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เกิดใหม่!

แตค่นมากมายรวมตวัอยูด่ว้ยกนั พวกเขาจะเชือ่ผูฝ้กึบำเพญ็ตวัเลก็ ๆ  

ไร้ชื่อเสียง หรือเชื่อหัตถ์ทิพย์สำนักโอสถเลื่องชื่อกันเล่า ฮว่าปี้หนานบอกว่า 

ปีศาจซากศพจะก่อร่างแล้ว ต่อให้ซือเม่ยโต้แย้ง แต่สำหรับคนหมู่มาก  

การรู้รักษาตัวรอดเป็นสิ่งสำคัญ ชั่วขณะนั้นเงาสีครามเข้มก็โฉบผ่านข้างกาย 

ทุกคนไปอย่างรวดเร็ว สวีซวงหลินไม่ทันตอบสนอง เงานั้นก็แทงมีดสั้น 

ที่ผนึกรวมพลังวิญญาณไปที่ข่ายอาคมเต็มแรง

“ไม่!”

การโจมตีนี้ทำลายแก่นวิญญาณของหลัวเฟิงหฺวาทันท ี ประกายสีทอง 

ของข่ายอาคมเปล่งแสงระยิบระยับครู่หนึ่ง จากนั้นก็แตกสลายไปในพริบตา

“ไม่! อย่า! อาจารย์! อาจารย์!”

สวีซวงหลินผุดลุกขึ้นทันใด ร้องคำรามพุ่งเข้าใส่คนผู้นั้นกลางอากาศ  

จนลอยกระเด็นไปฉื่อกว่า นั่นคือผู้ฝึกบำเพ็ญของกูเย่ว์เยี่ยที่รับคำสั่งจาก 

ฮว่าปี้หนานในชั่วขณะคับขัน เขากระอักเลือดออกมาทันที...การโจมตีของ 

สวีซวงหลินใช้พลังโหดเหี้ยมเต็มเปี่ยม แม้เวลานี้พลังของเขาจะเหมือน 

ลูกธนูแผ่วปลาย2 แต่ก็ยังสามารถโจมตีผู้ฝึกบำเพ็ญคนนั้นจนลุกไม่ขึ้น  

ขดตัวร้องครวญครางอยู่กับพื้น ไม่นานก็สิ้นลมหายใจ

แต่สายไปแล้ว

การตายของผู้ฝึกบำเพ็ญผู้นี้มิอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้

แก่นวิญญาณร่างภูตผีของหลัวเฟิงหฺวาที่สวีซวงหลินทุ่มเทความคิด 

จิตใจชิงกลับมาจากนรกขุมสิบแปด ปริแตกเป็นรอยร้าวขนาดใหญ่ เขา 

คลานเข้าไปหาหลัวเฟิงหฺวา พยายามคว้าชายเสื้อของอีกฝ่าย ทว่าโครงร่าง 

มนุษย์ที่ก่อตัวขึ้นมาเริ่มสลายไปแล้ว ชายเสื้อของหลัวเฟิงหฺวาในมือเขา  

ราวกับเม็ดทรายที่ไหลผ่านซอกนิ้ว น้ำในตะกร้า ไม่อาจคว้าเอาไว้ได้

“อาจารย์...อาจารย์...”

เขาร้องตะโกน

2 หมายถึง อ่อนกำลัง สิ้นเรี่ยวแรง
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จากนั้นก็คลุ้มคลั่ง ดวงตาฉายประกายเหี้ยมเกรียมบิดเบี้ยว

“หลัวเฟิงหฺวา! หลัวเฟิงหฺวา!”

เปล่าประโยชน์

ไม่ว่าจะตะโกนอย่างไร จะร้องเรียกเท่าใด

ภาพมายาของหลัวเฟิงหฺวาก็สลายไปอย่างรวดเร็ว สุดท้าย แปรเป็น 

แสงเรื่อเรืองนับหมื่น ปลิวหายไปกับสายลม...

ไม่เหลืออะไรทั้งสิ้น

สวีซวงหลินคุกเข่าอยู่ที่เดิมอย่างเลื่อนลอย ลำตัวหยัดตรง ทั้งร่าง 

แข็งทื่อ

เขาไม่ขยับ

ไม่ร้องไห้

ไม่ร้องตะโกนอีกแล้ว

บนแท่นเจาหุน ท่ามกลางสายลมเย็นเยียบ แก่นวิญญาณที่แตกร้าว 

ดวงหนึ่งสิ้นประกาย ตกลงบนพื้น ดับมืดไร้สีสัน

กระแสวิญญาณของค่ายกลที่เดิมหลอมร่างเกิดใหม่ของหลัวเฟิงหฺวา 

ขึ้นมา ยามนี้ราวกับปุยหลิ่วนับหมื่นพัน ปลิวว่อนลอยคว้างกระจัดกระจาย

สวีซวงหลินคุกเข่าท่ามกลางความฝันมายาที่กลายเป็นธุลีนั้น

ผ่านไปนาน เขาคล้ายพึมพำกับตนเอง ทั้งยังเหมือนกำลังยิ้มเยาะ 

ตนเอง “ชีวิตวัยหนุ่มประเสริฐสุดแสน ควบม้าท่องทะยาน ทอดมองบุปผา 

ใต้หล้า?”

ช่างเป็นบทเพลงที่ยอดเยี่ยมเสียนี่กระไร

ในวัยเยาว์ เขาเคยได้ยินหลัวเฟิงหฺวาร้องบ่อย ๆ 

ปุยวิญญาณเต็มสายตากลายเป็นคืนวันที่ผันผ่าน เขาเห็นภาพตอน 

ที่ได้พบอาจารย์ของตนครั้งแรกเมื่อครั้งยังเยาว์ ท่ามกลางปุยหลิ่วสีทอง 

ลอยละล่องนั้น...

ตอนนัน้เขากบัพีช่ายยงัเยาวว์ยั บดิาพาพวกเขามาทีห่นา้สำนกัศกึษาหรเูฟงิ  

เวลานั้นเป็นฤดูสารท ในสำนักศึกษามีต้นส้มเก่าแก่ต้นหนึ่ง ติดผลดกจน 
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ถ่วงเต็มต้น ใต้ต้นส้มมีบุรุษสองคนกำลังพูดคุยกัน  คนหนึ่งรูปลักษณ์ 

ไมโ่ดดเดน่ คิว้ตาไมค่มคาย หากอยูท่า่มกลางกลุม่คนยอ่มถกูกลนืไปไมเ่ปน็ 

ที่สังเกต

อีกคนกลับดูองอาจห้าวหาญเหนือผู้คน

บดิาพาพวกเขาเดนิเขา้ไป พลางเอย่ “รบีคารวะอาจารยข์องพวกเจา้ส”ิ

พี่ชายของเขาชิงคารวะทันที เอ่ยกับบุรุษที่บุคลิกไม่ธรรมดาผู้นั้น  

“ศิษย์น้อยหนานกงหลิ่ว คารวะอาจารย์”

บุรุษผู้นั้นโบกมือ “ข้าเพียงแค่มาขอคำชี้แนะจากหลัวเซียนเซิง มิใช่ 

อาจารย์ของพวกท่าน คุณชายน้อยทั้งสองคารวะผิดคนแล้ว”

บิดาเองก็ยิ้ม  พาพวกเขาไปหาบุรุษที่ดูไม่มีอะไรโดดเด่นผู้นั้น  

“นี่ต่างหากอาจารย์ของพวกเจ้า หลัวเฟิงหฺวาเซียนจ่าง”

เขาเงยหน้าขึ้น เห็นรอยยิ้มน้อย ๆ อย่างขัดเขินของหลัวเฟิงหฺวาพอดี  

หลัวเฟิงหฺวาในตอนนั้นยังหนุ่ม พอตื่นเต้นก็ยิ่งดูเหมือนคนที่ยังไม่เป็น 

ผู้ใหญ่เต็มตัว ดวงตากลมโตคู่นั้นสะท้อนเงาของศิษย์น้อยทั้งสอง แก้ม 

แดงเรื่อเล็กน้อย เจ้าสำนักชราจับมือเขาพลางฝากฝัง “เซียนจ่าง บุตร 

ทั้งสองของข้านิสัยใช้ไม่ได้ เส้นทางการฝึกบำเพ็ญที่เหมาะสมอาจแตกต่าง 

กัน ภายหน้าต้องขอให้ท่านกวดขันให้มาก อบรมสั่งสอนตามความสามารถ 

ของแต่ละคน”

ในมือหลัวเฟิงหฺวาถือส้มผลหนึ่ง เหมือนเขากำลังพยายามแสดง 

ความน่าเกรงขามที่อาจารย์พึงมีออกมา ทว่ามือยังคงหมุนคลึงส้มผลนั้น 

ไม่หยุด ยิ่งเผยให้เห็นความอ่อนประสบการณ์และขี้อายของเขา

หนานกงหลิ่วเป็นคนหัวไว รีบเข้าไปทักทายเสียงอ่อนเสียงหวานทันที  

“อาจารย์หลัว อาจารย์หลัว”

ใบหน้าของหลัวเฟิงหฺวาพลันแดงก่ำไปจนถึงใบหู เขาโบกมือ “ข้า... 

ไม่...ไม่ต้องเกรงใจเช่นนี้ ข้าเองก็เพิ่งเคยเป็นอาจารย์ ยังไม่เข้าใจอะไร 

ทั้งสิ้น...ภายหน้าต้องขอให้คุณชายน้อยทั้งสองชี้แนะให้มาก ข้า...”

เขาพูด “ข้า” ซ้ำ ๆ อยู่นาน ก็ไม่รู้จะเอ่ยอะไรต่อ สวีซวงหลินยังจดจำ 

ได้อย่างแจ่มชัด วันนั้นแสงตะวันสาดส่องลงมาในหลินอี๋ หลัวเฟิงหฺวา 
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ที่เหมือน “พี่ชายน้อย” มากกว่าจะเหมือน  “อาจารย์” ผู้นี้ ยืนอยู่ใต้ต้นส้มที่มี 

ผลดกเต็มต้น...ท่ามกลางแสงตะวัน

ใบหูของเขาบางยิ่งนัก ยามที่แสงตะวันตกกระทบ ก็เห็นเส้นเลือด 

สีเขียวจาง ๆ ใต้ผิวหนังนั้น ขอบหูบางใสจนสะท้อนแสงสีส้มนวลออกมา

สวีซวงหลินเอ่ยคำพูดประโยคแรกในชีวิตกับหลัวเฟิงหฺวา

“หลัวเซียนจ่าง ปีนี้อายุเต็มยี่สิบแล้วหรือ”

เดิมนี่เป็นคำพูดเยาะหยัน แม้กระทั่งบิดาที่ยืนอยู่ข้าง  ๆ  ก็ฟังออก  

ทว่าหลัวเฟิงหฺวาฟังไม่ออก เขากลับยิ้ม ตอบอย่างจริงใจยิ่งนัก “ยังไม่ถึง  

ปีนี้ข้าอายุสิบเจ็ด”

“...”

สวีซวงหลินขยับปาก คิดจะพูดบางอย่าง ทว่าสุดท้ายก็มิได้พูดอะไร 

ออกมา สะบัดมือผละจากไป

บิดาดึงเขากลับมา จูงไปยังมุมหนึ่ง เอ่ยเสียงขรึม “ซวี่เอ๋อร์ เหตุใด 

เจ้าดูเพียงอายุก็ตัดสินฝีมือคนเช่นนี้”

“เขาโตกว่าพวกเราไม่เท่าใด”

“หวังเซียนจ่างที่เชิญมาให้เจ้าก่อนหน้า เจ้าก็ไม่ชอบที่อายุมาก!”

“นัน่ไมแ่กห่งอ่มแลว้หรอกหรอื” สวีซวงหลนิเหลอืกตาขาว “เกา้สบิเจด็  

ข้าว่าเขาใกล้จะละสังขารเป็นเซียนอยู่รอมร่อแล้ว”

“สิบเจ็ดก็ไม่ดี เก้าสิบเจ็ดก็ไม่ได้ เจ้าจะเอาอย่างไรกันแน่”

สวีซวงหลินเอ่ยอย่างเกียจคร้าน “ท่านพ่อ ท่านอย่าหาคนสองครั้งที่ 

อายุห่างกันแปดสิบปีได้หรือไม่”

“...” เจ้าสำนักชราเริ่มมีน้ำโห ซ้ำยังถูกบุตรชายพูดเสียจนรู้สึก 

กระดาก เขากัดฟันกรอดอยู่นาน สุดท้ายเอ่ยว่า “แม้ฝีมือเขาไม่ได้ดีเยี่ยม 

ที่สุด แต่เขามีความรู้กว้างขวาง อาคมและหมัดเท้าล้วนเยี่ยมยอด สรุปคือ  

เจ้าจงตั้งใจเรียนวิชาจากเขาอย่างเชื่อฟัง อีกหนึ่งปี หากเจ้ายังไม่พอใจ เรา 

ค่อยเปลี่ยน!”

หลังจากคุยกันอยู่พักใหญ่ สองคนก็ออกมาจากมุม ตอนที่เดินกลับ 

ไปที่หน้าสำนักศึกษา สวีซวงหลินเห็นพี่ชายตนกำลังพูดคุยกับหลัวเฟิงหฺวา 
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ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา เล่ม 7

อย่างถูกคอยิ่งนัก สีหน้าพี่ชายราวกับรู้จักอาจารย์หลัวผู้นี้มาสิบกว่าปีแล้ว 

กระนั้น

แต่นี่ก็ไม่นับว่าแปลก ถึงอย่างไรหนานกงหลิ่วก็เก่งกาจในเรื่องนี้  

ขอเพยีงเขาตอ้งการ ไมว่า่กบัผูใ้ดกล็ว้นพดูคยุไดร้าวกบัรูจ้กักนัมานานทัง้สิน้

กลับเป็นหลัวเฟิงหฺวาที่ยังมีท่าทีประหม่าและระมัดระวังอยู่บ้าง พอ 

เหลือบเห็นสวีซวงหลินเดินมา ความประหม่าและระมัดระวังนั้นก็ยิ่งเด่นชัด

เขาเห็นสวีซวงหลินมีสีหน้าหงุดหงิด ถูกบิดาดึงอย่างถูลู่ถูกังมา 

เบื้องหน้าตน

เขาลังเลครู่หนึ่ง ใช้วิธีที่แทบจะเหมือนเด็ก ๆ เอาใจศิษย์น้อยที่ดื้อรั้น 

ผู้นี้อย่างงุ่มง่าม...

เขายื่นส้มที่ตนถืออยู่ในมือยังไม่ได้กินผลนั้นให้สวีซวงหลิน

สวีซวงหลิน “...”

“หวานมาก เจ้าลองชิมดู”

อาจารย์น้อยวัยสิบเจ็ดปีคล้ายจะประหม่าจนทำตัวไม่ถูก ถึงขั้นดู 

น่าสงสารอย่างเห็นได้ชัด

สวีซวงหลินสังเกตเห็นว่าที่มุมเสื้อของเขามีรอยปะชุนเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยอยู่ด้วย

ข้นแค้นถึงเพียงนี้เชียว?

ได้เป็นอาจารย์ของสองคุณชายแห่งสำนักหรูเฟิง มิน่าถึงได้ประหม่า  

ส่งสายตาวิงวอนเขาปริบ ๆ 

“ข้าไม่ชอบกินส้ม” สวีซวงหลินกล่าว “ในเมื่ออาจารย์หลัวยังต้อง 

อยู่ที่นี่อีกนาน เช่นนั้นนี่ก็คือเรื่องแรกที่ข้าขอให้อาจารย์หลัวโปรดจำไว้”

“ซวี่เอ๋อร์!”

เจ้าสำนักชราเตรียมจะตำหนิ หลัวเฟิงหฺวาโบกมือ ไม่นานก็เก็บส้ม 

กลับไป “ไม่เป็นไร ๆ ท่านประมุขไม่ต้องถือสา”

“เฮ้อ ลูกคนนี้ของข้าไร้มารยาทนัก ไม่รู้จักเคารพอาจารย์สักนิด  

ทำให้เซียนจ่างลำบากใจแล้ว”

“ไม่เป็นไร”  หลัวเฟิงหฺวายิ้ม  มองสวีซวงหลินอีกครั้ง  แววตา 
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อ่อนโยนเป็นมิตร ทั้งยังเจือความระมัดระวังอยู่ในที “อันที่จริง จะกราบ 

อาจารย์หรือไม่ก็ไม่เป็นไร ความรู้ข้าไม่มากไม่น้อย เจ้าเล่าเรียนกับข้าก็พอ  

ไม่ต้องยอมรับข้าเป็นอาจารย์”

เจ้าสำนักชรารีบเอ่ย “นั่นจะได้อย่างไร...”

“ชื่อเสียงล้วนเป็นสิ่งจอมปลอม” หลัวเฟิงหฺวาแก้มแดง เกาศีรษะ 

อย่างขัดเขิน “ความจริงข้าก็คิดว่าตนเองออกจะอายุน้อยเกินไป...” เขาหัน 

ไปเอ่ยกับสวีซวงหลิน “หากคุณชายน้อยถือสา ต่อไปก็เรียกชื่อข้าเถอะ”

สวีซวงหลินมองเขาเงียบ  ๆ  ครู่หนึ่ง พลันหัวเราะออกมา ขณะที่ 

หลัวเฟิงหฺวาคนซื่อผู้น่าสงสารถูกเขาปั่นหัวจนงุนงงและยิ่งกระอักกระอ่วน 

กว่าเดิมนั้นเอง สวีซวงหลินกลับจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ค้อมกายคารวะเขา 

อย่างเต็มพิธีการ จากนั้นเงยหน้าขึ้น

ต้นส้มหอมรวยรื่น แสงเงาระริกไหว

สวซีวงหลนิยิม้ สหีนา้ลำพองใจ มมุปากฉายแววเยอ่หยิง่และรา้ยกาจ 

นิด  ๆ ทว่าตอนนั้นถึงอย่างไรเขาก็ยังเยาว์วัย ยามแย้มยิ้มจึงดูสดใสอ่อน 

ละมุนราวกับท้อน้ำผึ้ง

จะว่าไปก็ใช่ ชื่อเสียงล้วนเป็นสิ่งจอมปลอม

ฉะนั้น จะเรียกเขาว่าอย่างไร ข้าจะใส่ใจมากมายทำไมกัน

ด้วยเหตุนี้ สวีซวงหลินจึงเรียกเขาด้วยน้ำเสียงเกียจคร้าน “อาจารย์”

ใบส้มส่ายไหวเสียดสีกัน ทอเงาเป็นลายพร้อยเต็มพื้น

สายลมโชยพัด

ช่างเถอะ ก็แค่กราบอาจารย์ไปตามเรื่อง ไม่ถึงครึ่งปีหนึ่งปี เดี๋ยว 

เขาก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่แล้ว

สวีซวงหลินคิดเช่นนี้

ตอนนั้นเขาคิดจริง  ๆ  ว่า ทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเก่า และวันนั้น 

ก็เป็นเพียงวันที่แสนธรรมดาวันหนึ่งในชีวิตเขา
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227

เขาเจียวซาน ถ้อยคำในวันวาน

พริบตาก็ผ่านไปสองปี
วันหนึ่งในฤดูสารท สวีซวงหลินนอนอยู่บนหลังคาตำหนักใหญ่ของ 

สำนักหรูเฟิง หรี่ตามองหมอกแดงเต็มผืนฟ้า ปากคาบก้านหญ้าหางสุนัข1

น้อยคนนักที่จะขึ้นมาบนหลังคาตำหนักใหญ่นี้ได้ เดิมสวีซวงหลิน 

ใช้เป็นที่ปลีกวิเวกส่วนตัว ทว่ายามนี้ข้างกายซ้ายขวาเขากลับมีคนสองคน 

นั่งขนาบอยู่

คนหนึ่งคือหนานกงหลิ่วพี่ชายเขา ยังมีอีกคน คืออาจารย์หลัวที่อาย ุ

ห่างจากพวกเขาไม่มาก

สวีซวงหลินรู้สึกว่าบางครั้งตนก็เหมือนสัตว์ป่าที่แยกเขี้ยวยิงฟัน  

ไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอาณาเขตของตนได้โดยง่าย ฉะนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะ 

เหตุใด เริ่มตั้งแต่เมื่อใด ตนจึงยินยอมพาสองคนนี้ขึ้นมานั่งเหม่อลอย 

กับเขาบนหลังคา มองก้อนเมฆบนฟ้า มองแมลงปอโฉบต่ำ มองปุยหลิ่ว 

ปลิวว่อน

“หลิ่วเอ๋อร์! ซวี่เอ๋อร์! พวกเจ้าหายไปไหนกันหมด”

เสียงร้อนรนเจือแววขุ่นเคืองของบิดาดังมาตามระเบียงทางเดิน

1 Setaria Viridis หญ้าป่าชนิดหนึ่ง มีสีเขียว ก้านยาว ใบเรียวยาว ส่วนยอดเป็นพู่ 

ฟูฟ่องคล้ายหางสุนัข
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“จรงิ ๆ เลย ใหม้ากวาดลานทไีร กเ็ผน่หนเีรว็ยิง่กวา่กระตา่ย เจา้เดก็ 

เหลือขอสองคนนี้”

“ไอ้หยา” หนานกงหลิ่วชะโงกหน้าออกจากมุมชายคาเงียบ  ๆ โผล่ 

ให้เห็นเพียงดวงตา มองบิดาของตนเดินผ่านไปอย่างรีบร้อน จากนั้นก็หด 

ศีรษะกลับมา “ฮ่า ๆ ไปแล้ว”

“ตาแก่นี่ก็โง่นัก” สวีซวงหลินพาดขาอย่างเกียจคร้าน ปรายตามอง  

“แต่ไหนแต่ไรไม่คิดจะหาเราบนหลังคา”

กลับเป็นหลัวเฟิงหฺวาเริ่มไม่เป็นสุข “เราทำเช่นนี้ไม่ค่อยดีหรือไม่... 

เฮ้อ มิสู้พวกเจ้าลงไปเถอะ อย่าให้ท่านประมุขร้อนใจ”

“จะเป็นอะไรไปเล่า ต่อให้ฟ้าถล่มลงมา ก็มีเราสองคนคอยค้ำไว้”  

หนานกงหลิ่วทำหน้าทะเล้นใส่เขา “กังวลอะไร อาซวี่ เจ้าว่าถูกหรือไม่”

สวีซวงหลินมิได้ตอบว่าถูกหรือผิด พ่นหญ้าหางสุนัขออกจากปาก  

บิดขี้เกียจ แล้วนั่งตัวตรง “เอาเมล็ดแตงให้ข้า”

หนานกงหลิ่วเทเมล็ดแตงที่ตนพกมาใส่มือเขากว่าครึ่ง สวีซวงหลิน 

แทะช้า ๆ พลางชำเลืองมองหลัวเฟิงหฺวาที่กระวนกระวายไม่เป็นสุขจนน่าขัน

เขาพ่นเปลือกเมล็ดแตงที่ติดริมฝีปาก ยิ้มเอ่ยว่า “อาจารย์กลัวหรือ”

“ข้าแค่รู้สึกว่าทำเช่นนี้ไม่ค่อยดี...”

“มีอะไรไม่ค่อยดี” สวีซวงหลินกล่าว “หากตาแก่ตำหนิท่าน ข้าก็ 

จะชักสีหน้าใส่เขา”

หลัวเฟิงหฺวา “...”

สวีซวงหลินยื่นมือไปหาหลัวเฟิงหฺวา “เอาส้มให้ข้าสักลูก”

“เจ้าไม่ชอบกินมิใช่หรือ...”

สวีซวงหลินนิ่วหน้า “จู้จี้จุกจิก จะให้ไม่ให้ หากไม่ให้ ข้าจะดึง 

ข้อเท้าท่าน จับท่านโยนลงไป”

พีช่ายทำตวัเปน็คนดขีึน้มา “อาซวี ่ อยา่พดูจารนุแรงกบัอาจารยเ์ชน่นี”้

“อาจารย์อะไรกัน ก็แค่คำเรียกขานยามอยู่ต่อหน้าคนอื่นหรอก”  

สวีซวงหลินกล่าว “อาจารย์ที่ไหนลอบขึ้นมาบนหลังคา นั่งแทะเมล็ดแตง 

กับศิษย์”
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หลัวเฟิงหฺวาถูกเขาพูดเสียจนรู้สึกกระดาก ค่อย ๆ ก้มหน้างุด

สวีซวงหลินชอบมองท่าทางเช่นนี้ของเขาเป็นที่สุด ทุกครั้งที่เห็นก็มี 

ความสุขราวกับอันธพาลได้รังแกคนอ่อนแอ เขาชำเลืองมองหลัวเฟิงหฺวา 

ครู่หนึ่ง จากนั้นก็ยิ้มแฉ่ง เผยฟันขาวเรียงแน่น

“อาจารย์พี่ชาย ศิษย์กล่าวถูกหรือไม่”

“อาจารย์พี่ชาย” คือคำเรียกที่สวีซวงหลินคิดขึ้นมาปุบปับ ในความ 

เคารพเจือความสนิทสนม ในความสนิทสนมซ่อนความหยอกเย้า

หลัวเฟิงหฺวายิ่งร้อนรนและลำบากใจอย่างเห็นได้ชัด “ไม่ อย่าเรียก 

ข้าเช่นนี้”

“ก็แค่คำเรียกขานเท่านั้น นี่คือสิ่งที่อาจารย์พี่ชายเคยพูดเอง”

หลัวเฟิงหฺวา “...”

หยอกเขาเสร็จ สวีซวงหลินยังคงยื่นมือ เซ้าซี้ไม่เลิกรา “ส้ม”

“เจ้าไม่ชอบ ข้าจึงเอามาลูกเดียว ให้อาหลิ่ว”

สวีซวงหลินถลึงตา เพียงแต่มิได้ถลึงตาใส่หลัวเฟิงหฺวา แต่เป็น 

พี่ชายของตน

หนานกงหลิ่วกำลังยัดขนมใส่ปาก ถึงกับสำลักทันที โบกมือเอ่ย 

เสียงอู้อี้ “คือว่า...วันนี้ข้าก็ไม่ค่อยอยากกินส้มเท่าใด อาจารย์ ท่านให้ 

เขาเถอะ”

หลัวเฟิงหฺวาคิด  ๆ  ดู  แล้วก็เอ่ยว่า  “พวกเจ้าแบ่งกันคนละครึ่ง 

แล้วกัน”

เขาว่าพลางเช็ดผลส้มกับแขนเสื้อ จากนั้นปอกเปลือกออก แบ่งส้ม 

ออกเป็นสองส่วนอย่างเท่าเทียม ทว่ายังคงแบ่งออกมาได้ใหญ่ซีกหนึ่ง  

เล็กซีกหนึ่ง

หลัวเฟิงหฺวากลัดกลุ้มใจอย่างเห็นได้ชัด

อาจเพราะภูมิหลังที่ เข็ญใจไร้ที่พึ่ง  เขาจึงมักกลัดกลุ้มกับเรื่อง 

เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่สลักสำคัญเช่นนี้

“เฮ้อ...”

“ซีกใหญ่ให้ข้า” สวีซวงหลินไม่เกรงใจแม้แต่น้อย คว้าส้มไปดื้อ  ๆ  
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ตัดสินใจแทนหลัวเฟิงหฺวาที่พยายามเป็นกลางเสร็จสรรพ “ซีกเล็กให้เขา”

หลัวเฟิงหฺวา “เจ้าอย่าเอาแต่รังแกพี่ชาย...”

ไม่ทันขาดคำ ส้มหวานฉ่ำกลีบหนึ่งก็ถูกยัดเข้ามาในปาก เขาเบิก 

ตากว้างอย่างตะลึงลาน มองสวีซวงหลินด้วยความงุนงง

“พูดอะไร” สวีซวงหลินหัวเราะ ท่าทางเหมือนจอมวายร้าย ทว่า 

แววตากลับอ่อนโยนยิ่งนัก “ครึ่งนี้ของข้ายังต้องแบ่งกับอาจารย์พี่ชายอีก”

หนานกงหลิ่วเขยิบเข้ามา รับส้มอีกครึ่งไป นับจำนวนกลีบ ทั้งยัง 

แบ่งออกมาอีก ยื่นให้สวีซวงหลินกับหลัวเฟิงหฺวา

เจา้สำนกัหรเูฟงิในเวลาตอ่มาผูน้ีห้วัเราะคกิคกัใตแ้สงสายณัห์ เสน้ผม 

อ่อนนุ่มราวกับปุยดอกกกตกลงมาปรกหน้าผากเล็กน้อย สวีซวงหลินมอง 

เขาอย่างขบขัน “เจ้าทำอะไร”

“มีส้มก็กินด้วยกันน่ะสิ”

เขายังแบ่งเมล็ดแตง ขนม และผลไม้แช่อิ่มออกเป็นสามส่วนด้วย

“มีขนมก็ชิมด้วยกัน”

“พวกเจ้า...พวกเจ้าช่าง...” หลัวเฟิงหฺวาเหมือนอยากแสดงท่าให้ 

ดูน่าเกรงขามบ้าง แต่ทั้งสวีซวงหลินและหนานกงหลิ่วเหมือนไม่รับรู้เลย  

กลับมองเขาอย่างสนิทสนมและดื้อดึงเอาแต่ใจ

หลัวเฟิงหฺวาทั้งรู้สึกสุขใจและรู้สึกไร้สาระกับสายตาเป็นมิตรเช่นนี้  

ผ่านไปนานก็พึมพำว่า “เหลวไหลจริง ๆ...”

หนานกงหลิว่ “ไมเ่หลวไหล ไมเ่หลวไหล ถา้จะเหลวไหล กเ็หลวไหล 

ด้วยกันทั้งสามคน”

สวซีวงหลนิไดย้นิกห็วัเราะพรดื มอืหนึง่ยนัสนัหลงัคา อกีมอืกมุขมบั  

ยิ้มพลางเอ่ย “ก็ได้ เช่นนั้นเราสามคน ต่อไปมีส้มก็จะกินด้วยกัน มีขนม 

ก็จะชิมด้วยกัน”

เขาเงยีบไป ทอดสายตามองทวิทศันง์ดงามของหลงัคาเรอืนทีเ่รยีงราย 

เป็นระเบียบของสำนักหรูเฟิง พลางคลี่ยิ้มกว้าง “มีหลังคาก็จะปีนด้วยกัน”

ภาพวูบผ่านไป

ยังคงเป็นปีนั้น ในเทศกาลหยวนเซียว
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สวีซวงหลินเปลือยเท้า ปากคาบใบไม้ กำลังเดินไปตามทางเดินหลัก 

ของสำนักหรูเฟิงอย่างเกียจคร้าน มือก็คอยชี้สั่งการ “โคมไฟนั่นแขวน 

สูงขึ้นอีกหน่อย เจ้านั่นแหละ แขวนเสียต่ำเช่นนั้น หากขาสั้นก็เปลี่ยน 

คนอื่นขึ้นไป”

พลันมีเสียงร้อนรนดังมาจากด้านหลัง “อาซวี่ เจ้ารอเดี๋ยว”

สวีซวงหลินหันไป เห็นหลัวเฟิงหฺวาหิ้วรองเท้าคู่หนึ่งเข้ามาหา คิ้ว 

ขมวดมุ่น “เหตุใดเจ้าวิ่งไปทั่วโดยไม่สวมรองเท้า”

“ทางเส้นนี้ปูศิลาหลอมปราณ เดินเท้าเปล่าจะได้ดูดซับพลังวิญญาณ 

อย่างไรเล่า”

“อากาศเยน็เชน่นี้ พลงัวญิญาณเลก็นอ้ยนีจ่ะนบัเปน็อะไร รบีสวมซะ  

ดูเจ้าสิ นิ้วเท้าเย็นจนแดงหมดแล้ว”

“ชิ จู้จี้ชะมัด”

แม้จะพูดเช่นนี้ แต่สวีซวงหลินยังคงสวมรองเท้าอย่างอืดอาด สวม 

ก็ไม่สวมให้ดี กลับเหยียบส้นอย่างไม่ใส่ใจ จากนั้นชำเลืองมองหลัวเฟิงหฺวา  

“ทำไม ไม่มีอะไรทำ? จะตามข้าไปเดินตลาดโคมไฟข้างนอกหรือไม่”

“การบ้านของอาหลิ่วยังเขียนไม่เสร็จ  ข้าต้องตรวจให้เสร็จก่อน 

ค่อย...”

พูดยังไม่ทันจบก็ถูกสวีซวงหลินขัดจังหวะ

เขาเชิดคาง ปรายตามองอย่างเย่อหยิ่ง “คนโง่อย่างพี่ชายข้า ท่าน 

ต้องจ้องเขาเขียน เสียคืนเทศกาลหยวนเซียวไปทั้งคืน ไม่ต้องไปแล้ว”

หลัวเฟิงหฺวายิ้มอย่างอารมณ์ดี “ไม่ไปก็ไม่ไป ข้าเองก็ไม่ชอบความ 

คึกคักนัก”

สวีซวงหลินถลึงตาใส่เขา จ้องอยู่ครู่หนึ่ง พลันสะบัดรองเท้าที่สวม 

เหยียบส้นออกทั้งสองข้างอย่างฉุนเฉียวลอยกระเด็นไปไกลลิ่ว หลัวเฟิงหฺวา 

ตกใจ “เจ้าเป็นอะไรไป”

“ไม่สวม ไม่สวม! ไปให้พ้น ไป ๆ ๆ”

“สวมรองเท้าสิ อากาศเย็น”

“ไม่สวม! ไสหัวไป!”
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“...เจ้าโกรธหรือ”

สวีซวงหลินเอ่ยด้วยสีหน้าชิงชัง  “ข้าโกรธ? ข้ามีอะไรต้องโกรธ  

ท่านกับพี่ชายข้าล้วนเป็นคนโง่กับผียากไร ้ ฉลองเทศกาลด้วยกันดีที่สุดแล้ว  

ขอตัวก่อน ไม่ต้องสนใจข้า”

กล่าวจบก็โบกมือ เดินจากไปอย่างไม่ไยดี

ความจริงตอนนั้นเขาหวังยิ่งนักว่าหลัวเฟิงหฺวาจะไล่ตามมา

ต่อให้ขาเย็นจนแดงแตกก็ไม่สนใจ

ที่เขาสะบัดรองเท้าออก ก็เพราะรอให้มีคนร้องเรียกไล่หลังเขา เอ่ย 

กับเขาอย่างเป็นเดือดเป็นร้อนว่า ระวังจะเป็นหวัด

สวีซวงหลินเดินไปด้วยความคาดหวังเต็มอก

ทวา่รออยูส่กัพกั หลวัเฟงิหวฺากมิ็ได้ไลต่ามมา ทัง้มไิดต้ะโกนเรยีกเขา

เขาชะงัก ชะลอฝีเท้าอย่างอดมิได้

กระทั่งเดินออกไปไกลจนอีกนิดจะถึงประตูอยู่แล้ว ก็ยังคงไม่มีผู้ใด 

ร้องเรียกเขา เขาหักข้อนิ้ว คิดในใจว่า ช่างเถอะ ถึงอย่างไรตั้งแต่เด็กข้าก็ 

ไม่มีเพื่อนเล่นอยู่แล้ว เทศกาลหยวนเซียวทีไร ข้าก็เดินดูโคมไฟคนเดียว 

ตั้งหลายปี ไม่เห็นจะอะไรนักหนา

เขาเดินลงบันได

หนึ่งขั้น

สองขั้น

สุดท้ายจู่ ๆ ก็หันกลับไป จมูกยู่หน้ายุ่ง ร้องตะคอก “หลัวเฟิงหฺวา!”

ความจริงหลัวเฟิงหฺวามิได้ไปไหน เขายังยืนอยู่ที่เดิม รองเท้าก็เก็บ 

กลับมาแล้ว กำลังลำบากใจไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร ยามนี้ได้ยินเสียงตะโกน 

ของสวีซวงหลิน ก็ราวกับถูกฟาดศีรษะ ได้สติทันที ดวงตาเบิกกว้าง เอ่ย 

อย่างงงงัน “อ๊ะ...”

“...”

ช่างเถอะ

ยอมเขาเลยจริง ๆ

ดังนั้นเทศกาลหยวนเซียวในปีนั้น เขากับสวีซวงหลินจึงอยู่เป็นเพื่อน 
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หนานกงหลิ่ว

หนานกงหลิ่วท่องจำคัมภีร์อาคมอย่างลำบากยากเย็นยิ่งนัก เหลือก 

ตาขาวพลางท่อง “หนึ่งชุ่นห้าเฟินใต้อก คือจุดจวี้เชวี่ย เป็นม่านหัวใจ ถูก 

โจมตีจะทำให้หมดสติ ใช้หมัดต่อยไปยังใต้จุดฝู่เสวียของปอดขวา ลงไป... 

ลงไป...ลงไปอะไรนะ” เขาเกาศีรษะ “จำไม่ได้แล้ว”

“โง่! โง่จะตายอยู่แล้ว!”

สวีซวงหลินคว้าม้วนคัมภีร์ไม้ไผ่เคาะศีรษะพี่ชาย เอ่ยด้วยสีหน้า 

เหี้ยมเกรียม “ลงไปครึ่งเฟิน ก็จะได้สติ หากหลังจากได้สติยังไม่ดีขึ้น  

จะต้องตายภายในช่วงหนึ่งร้อยกว่าวัน จุดสุ่ยเฟินเหนือสะดือ จัดอยู่ใน 

เส้นลมปราณกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก บาดเจ็บสาหัสยี่สิบแปดวัน 

จนตาย...รอบที่เก้าแล้ว! เหตุใดเจ้าถึงได้โง่นัก!”

หนานกงหลิ่วถอดใจ ฟุบลงกับโต๊ะ ถอนหายใจเฮือก จากนั้น 

ก็กลอกตาขึ้น เป่าเส้นผมอ่อนนุ่มปอยหนึ่งที่ปรกหน้าผากตนเอง

“ข้าก็คิดว่าตนเองโง่ยิ่งนัก...หากฉลาดเหมือนเจ้าก็ดีสิ”

“เป็นไปไม่ได้” สวีซวงหลินเอ่ยเสียงเฉียบขาด “ฝันไปเถอะ”

ม่านอุ่นถูกเลิกขึ้นแล้วปล่อยลง หลัวเฟิงหฺวาที่เมื่อครู่ออกไปต้ม 

หยวนเซียว2 กลับมาแล้ว

เขาคลุมเสื้อโต่วเผิงเนื้อหนา บนเส้นผมสีดำสนิทกับขนตางอนมี 

ปุยหิมะละเอียดติดอยู่ประปราย ท่ามกลางแสงจากกระถางไฟ ใบหน้า 

ธรรมดาสามัญกลับบังเกิดกลิ่นอายชวนมองขึ้นมา

เหมือนเช่นดอกอิ๋งชุนที่ดูงดงามขึ้นยามเมื่อหิมะโปรยลงมา

“ท่องตำรานานแล้ว มากินหยวนเซียวก่อน พักสักครู่เถอะ”

หลัวเฟิงหฺวายกถาดไม้มา หยวนเซียวสามถ้วย แบ่งกันคนละถ้วย

หนานกงหลิ่วโห่ร้องอย่างยินดี พุ่งปราดไปทันที กำลังจะยื่นมือ 

ออกไป กลับถูกคนด้านหลังดึงไว้

2 เป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกขนม  “ทังหยวน” หรือบัวลอยใส่ไส้ ที่กินในช่วงเทศกาลหยวนเซียว  

หรือเทศกาลโคมไฟ
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สวีซวงหลินหน้าดำทะมึน  “จะรีบอะไรนักหนา  ไม่มีมารยาท  

ขอบคุณเล่า”

หนานกงหลิ่วถึงกับพูดไม่ออก คล้ายประหลาดใจเล็กน้อยที่น้องชาย 

ผู้ไร้มารยาทที่สุดผู้นี้พอได้ทีกลับเหยียบจมูกปีนหน้า3 เขาในเรื่องนี้

“อะไรของเจ้า”

เห็นน้องชายหรี่ตาอย่างส่อแววอันตราย หนานกงหลิ่วโบกมือซ้ำ  ๆ  

จากนั้นก็แสดงความหัวไว สะบัดแขนเสื้อคารวะเต็มพิธีการ เงยหน้าขึ้น 

เอ่ยอย่างหยอกเย้า “บ่าวขอบคุณนายท่านที่กำนัลสิ่งของ”

หลัวเฟิงหฺวา “...”

สวีซวงหลินมองพี่ชายจอมทะเล้นผู้นี้ รู้สึกทั้งฉิวทั้งขัน คิดดูก็รู้ว่า 

เจ้าคนผู้นี้คงเลียนมาจากในนิยายสักเรื่องเป็นแน ่ จึงเอ่ย “พอแล้ว กินขนม 

เถอะ”

หลัวเฟิงหฺวาถูมือที่เย็นจนแข็งและแดงเข้าด้วยกัน พลางจ่อริมฝีปาก 

เป่า สวีซวงหลินถอดเสื้อโต่วเผิงให้เขา เขาประหลาดใจเล็กน้อย “อ๊ะ  

ไม่ต้องลำบาก”

สวีซวงหลินคร้านจะสนใจเขา ถามอย่างไม่ยินดียินร้าย “ข้างนอก 

หิมะตกหรือ”

“อืม เพิ่งตก ไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกหนาหรือไม่  พรุ่งนี้จะได้เล่นปา 

ลูกหิมะ”

“...อาจารย์” คำเรียกขานที่จู่  ๆ ก็เอ่ยขึ้นมาในยามนี้มิใช่มาจากความ 

เคารพ แต่เป็นการถากถาง “ท่านอายุเท่าใดแล้ว”

หลัวเฟิงหฺวายิ้ม ขนตาอ่อนนุ่ม สวีซวงหลินมองจนเกิดความรู้สึก 

อ่อนละมุนในใจอย่างช่วยไม่ได้ ทว่าขณะที่กำลังแปลกใจกับความรู้สึก 

อ่อนโยนนี้ เขาก็หงุดหงิดใจขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ พยายามหาเหตุผลให้ได้ 

ระบายอารมณ์นั้นออกมาอย่างร้อนรน หลัวเฟิงหฺวามิได้ทำให้เขาผิดหวัง 

3 เป็นสำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งไม่ซาบซึ้งที่อีกฝ่ายไว้หน้าไม่คิดเล็กคิดน้อย 

ด้วย ทั้งพอได้ที กลับยิ่งกำเริบ เอาเปรียบจากความอ่อนแอของอีกฝ่าย
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ดังคาด ไม่นานเขาก็หาพบ ชี้รอยปะชุนบนเสื้อโต่วเผิง พลางเอ่ยอย่าง 

รังเกียจ

“ท่านจนมากหรือ มาอยู่สำนักหรูเฟิงตั้งนานแล้ว เหตุใดยังไม่ทิ้ง 

ผ้าขี้ริ้วตัวนี้ไปอีก สวมออกไปข้างนอก คนคงคิดว่าเรารังแกท่าน ท่านนี่ 

โง่หรือเปล่า!”

หลัวเฟิงหฺวากระวนกระวายขึ้นมาทันที  “ตัวนี้ ...ตัวนี้ถึงจะขาด  

ปะชุนสักหน่อยก็ยังสวมได้ พอคิดว่าโลกบำเพ็ญเพียรระดับล่างยังมีคน 

มากมายที่ลำบากยากแค้น ข้าก็ไม่อาจกินดีดื่มดีได้ เงินซื้อโต่วเผิงตัวหนึ่ง  

สามารถซื้อยันต์วิญญาณได้สิบกว่าแผ่น มอบให้คนที่ต้องการได้ ดีกว่า 

มากนัก”

“...” สวีซวงหลินยังคงเอานิ้วจิ้มบนรอยปะ ถลึงตาจ้องเขาอย่าง 

ขัดเคือง

หลัวเฟิงหฺวาหยั่งเชิงหาความเห็นชอบจากศิษย์ชั้นสูงผู้นี้ของตนอย่าง 

ระมัดระวัง “เจ้าไม่รู้สึกเช่นนั้นหรือ”

“ข้ารู้สึกว่าท่านป่วย! เป็นโรคยากไร้!”

แต่แม้จะเอ่ยออกไปเช่นนี้ ก็ยังคงแขวนเสื้อโต่วเผิงไว้บนราว

ทั้งสามคนนั่งล้อมกระถางไฟ กินทังหยวนด้วยกัน

แม้จะไม่ได้ไปดูโคมไฟเทศกาลหยวนเซียวแล้ว แต่เมื่อเด็กหนุ่ม 

สามคนที่อายุไล่เลี่ยกันมารวมตัวอยู่ด้วยกัน ก็มีเรื่องให้พูดคุยได้ไม่รู้เบื่อ

นอกหน้าต่างหิมะโปรยปราย เกล็ดหิมะเกาะจับลายฉลุหน้าต่างสีแดง 

จนโปร่งใสแวววาว

ฟืนในห้องปะทุดังเปรี๊ยะ  ๆ แสงสว่างส่องจับจนทั้งห้องอบอุ่นดั่ง 

ฤดูวสันต์

ต่อมาก็ดื่มสุราเล็กน้อย บรรยากาศจึงยิ่งครึกครื้น หลัวเฟิงหฺวา 

ถึงขั้นไม่อาจทัดทานการรบเร้าของพวกเขา รับคงโหวที่หนานกงหลิ่วยื่น 

มาให้ แก้มแดงก่ำ คล้ายเมามายเล็กน้อย นิ้วดีดบรรเลง พลางร้องเพลง 

พื้นบ้าน

“บุปผาโปรยสามสี่จุดกลางบึง เสียงพิณหนึ่งสองเสียงบนฟากฝั่ง  
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ชีวิตวัยหนุ่มประเสริฐสุดแสน ควบม้าท่องทะยาน ทอดมองบุปผาใต้หล้า...”

“อาจารย์ ๆ เพลงนี้ไพเราะ ท่านสอนข้าหน่อย ชื่อเพลงอะไรหรือ”

“หนุ่มน้อยพเนจร” หลัวเฟิงหฺวาเอ่ยเสียงอ่อนโยน “เป็นเพลงสั้น ๆ  

ของสู่จง ข้าเห็นว่าเข้ากับบรรยากาศ”

หนานกงหลิ่วเงยหน้าขึ้นยิ้ม รอยยิ้มของเขาสนิทสนมเป็นมิตรจน 

เกินพิกัดเสมอ ทั้งมักแฝงแววประจบประแจง แต่เมื่อดื่มสุรามากเข้า ก็ดู 

เปิดเผยซื่อตรงอยู่หลายส่วน  “ฮ่า  ๆ  ๆ  หนุ่มน้อยพเนจร  ไพเราะนัก  

พวกเราก็คือเด็กหนุ่มรุ่มรวย ฮึกเหิมห้าวหาญมิใช่หรือ”

สวซีวงหลนิกอดอกแคน่เสยีงเยน็ชา “ตำรามว้นเดยีว ทอ่งอยูเ่กา้รอบ 

ก็ยังจำไม่ได้ เด็กหนุ่มที่ไหนจะโง่เง่าเหมือนเจ้า”

“ไอ้หยา คนเรามีจุดด้อยก็ต้องมีจุดเด่น” หนานกงหลิ่วยิ้มตาหยี  

ยังมีแรงโต้แย้งน้องชายตน “ถึงเจ้าจะเป็นอัจฉริยะ แต่ไม่แน่ว่าข้าเองก็อาจ 

มีพรสวรรค์ของข้าเช่นกัน”

“...เจ้าดื่มมากไปแล้ว”

หลัวเฟิงหฺวาเองก็ยิ้ม ยกจอกสุราขึ้น “ขอให้พวกเจ้ามีวัยหนุ่มตลอด 

ชีวิต ใช้จุดเด่นของตนเอง เป็นวิญญูชนแห่งยุค”

หนานกงหลิ่วปรบมือ  โอบไหล่น้องชายตน  สวีซวงหลินอึดอัด  

จึงผลักเขาออก หนานกงหลิ่วไม่นำพา หัวเราะฮ่า  ๆ “อาจารย์กล่าวเช่นนี้  

ข้าพลันนึกขึ้นมาได้ แม้พวกเราไม่ได้ปล่อยโคมลอยน้ำ แต่ก็ต้องขอพร  

ทุกคนมาอธิษฐานกันเถอะ”

สวีซวงหลินกระตุกมุมปาก “ขอพรอะไร ข้าว่าน่าขยะแขยงชะมัด”

หลัวเฟิงหฺวา “เขียนบนกระดาษดีกว่า เขียนเสร็จแล้วโยนลงใน 

กองไฟ คำอธิษฐานก็จะเป็นจริง”

สุดท้ายทุกคนก็เขียนความปรารถนาของตนเอง ของหลัวเฟิงหฺวา 

เขียนอะไร ย่อมไม่จำเป็นต้องมากความ เมื่อครู่ตอนดื่มอวยพร เขาก็ 

ได้กล่าวแล้ว

หนานกงหลิ่วท่องตำราไม่คล่อง มักจะชอบเขียนพลางอ่านออกเสียง 

ไปด้วย “ขอให้...ได้กินดีดื่มดี มีอนาคตก้าวหน้า รักใคร่ สมัครสมาน”
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สวีซวงหลินขยะแขยงเต็มทน ทว่าในความขยะแขยงก็ยังระคนด้วย 

ความรู้สึกลึกซึ้งที่ไม่อาจบอกได้ชัดเจน

เขาเป็นบุตรนอกสมรส แต่ไหนแต่ไรก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเขานัก

ทว่าตั้งแต่หลัวเฟิงหฺวามา เขาก็มีพวกพ้อง เขากับหนานกงหลิ่ว ยัง 

มีอาจารย์ ทั้งสามมักเล่นด้วยกัน ฝึกบำเพ็ญด้วยกันเสมอ

หากบอกว่าหลัวเฟิงหฺวาคืออาจารย์ของเขา มิสู้บอกว่าเป็นสหายสนิท 

คนแรกในชีวิตของเขา

เพราะมีหลัวเฟิงหฺวาอยู่ เขาจึงไม่ถึงขั้นริษยาชิงชังที่พี่ชายไม่มีอะไรดี 

สักอย่าง แต่กลับให้รับความสำคัญเพราะสถานะบุตรภรรยาเอก พวกเขา 

อยู่ร่วมกันทุกเช้าค่ำ จึงเริ่มเห็นความน่ารักในตัวของหนานกงหลิ่วขึ้นมา 

บ้างแล้ว

“อาซวี่เขียนอะไร”

สวีซวงหลินไม่ตอบ โยนกระดาษที่ขยำเป็นก้อนของตนลงไปใน 

กระถางไฟ

คำอธิษฐานของเขาถูกเปลวไฟและความร้อนกลืนกินไปอย่างรวดเร็ว  

สะเก็ดไฟแตกปะทุ สะท้อนจับนัยน์ตาเขา

“ไม่ได้เขียนอะไรทั้งนั้น กระดาษเปล่า”

หลัวเฟิงหฺวากับหนานกงหลิ่วหน้าม่อยด้วยความผิดหวัง

สวซีวงหลนิยิม้แฉง่ ในรอยยิม้รา้ยกาจยงัเจอืความหวานเลีย่นอยูด่ว้ย  

ฉายแววกระหยิ่มใจที่ได้กลั่นแกล้งคน

หลอกพวกเจ้าเล่นหรอก

ลายมือในก้อนกระดาษนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวตรง ทุกเส้น 

ทุกขีด เขียนด้วยความตั้งอกตั้งใจว่า...

‘ขอให้หลัวเฟิงหฺวา หนานกงซวี่ และหนานกงหลิ่ว เป็นญาติเป็น 

สหายกันชั่วชีวิต กินส้มด้วยกัน แบ่งขนมกินด้วยกัน ปีนหลังคาด้วยกัน

ตั้งแต่หนุ่ม จนแก่เฒ่า’
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เขาเจียวซาน ความว่างเปล่า

บนแท่นเจาหุน  ของสำนักหรูเฟิง สวีซวงหลินมองประกายสีทองลอย 

พร่างพราวท่ามกลางความมืด พลันรู้สึกเหมือนกระดาษที่เขาโยนลงไป 

ในกระถางไฟในคืนหยวนเซียวที่หิมะตกคืนนั้น

เผาไหม้เป็นเถ้าถ่านในทันใด เหลือเพียงสะเก็ดไฟที่ยังปะทุขึ้นมา  

ผ่านกาลเวลามาลวกถูกตัวเขา

ขอให้หลัวเฟิงหฺวา หนานกงซวี่ และหนานกงหลิ่ว

เป็นญาติเป็นสหายกันชั่วชีวิต

แต่ ในโลกนี้ ไม่มีหนานกงซวี่นานแล้ว  บัดนี้ผู้ที่ ยืนอยู่ที่นี่คือ 

สวีซวงหลิน คือคนวิกลจริต คือปีศาจร้าย คือสวีซวงหลินที่คลานกลับ 

มาจากส่วนลึกของนรกเพื่อทวงชีวิตวิญญูชนเที่ยงตรงทั้งหมดในโลก

ไม่มีหนานกงซวี่1 อีกแล้ว

เขาก็เหมือนกับชื่อของเขา ล่องลอยไร้ที่พึ่ง เคว้งคว้างอยู่ระหว่าง 

ฟ้าดินเวิ้งว้างไพศาล

กงล้อแห่งกาลเวลาบดผ่าน ภูผาตระหง่านยังแหลกสลาย

นับประสาอะไรกับปุยหลิ่วน้อย ๆ นี้

วันเวลาหลายปีเหล่านั้นผ่านไปแล้ว ต้นหลิ่วแก่ชรา ใบเฟิงเหี่ยวเฉา  

1 อักษร “ซวี่” ที่เป็นชื่อของเขา แปลว่า ปุยหลิ่ว
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ปุยหลิ่วลอยละล่อง สิ่งที่ทอดมองมิใช่บุปผาสุดขอบฟ้า แต่เป็นโลหิต 

ทุกหย่อมหญ้า ความแค้นปกฟ้าคลุมดิน

แต่เพราะเหตุใด เขายังคงถ่ายทอดสิ่งที่หลัวเฟิงหฺวาเคยสอนสั่ง 

ให้เยี่ยวั่งซีสุดความสามารถ เพราะเหตุใดยามเห็นวิญญูชนคนดีที่แท้จริง  

ยังอดมิได้ที่จะบังเกิดความเมตตา ไม่อาจลงมืออย่างโหดเหี้ยม

เพราะเหตุใด...

เพราะเหตุใดจึงร้องไห้

สวีซวงหลินคุกเข่าอยู่บนแท่นเจาหุน ในที่สุดก็เปล่งเสียงร้องไห้ 

จนผิดเพี้ยน น้ำตาไหลรินลงมาตามใบหน้าน่าเกลียดและบิดเบี้ยวของเขา 

ไม่หยุด เขาลูบแก่นวิญญาณของหลัวเฟิงหฺวา ร้องไห้จนเสียงแหบแห้ง  

สะอื้นปานขาดใจ ราวกับทุกกระแสเสียงเค้นออกมาจากในลำคอ คั้นออกมา 

จากโลหิต

“อาจารย์...หลัวเฟิงหฺวา...”

ทุกสิ่งที่เขาทุ่มเทความคิดจิตใจ ใช้ทั้งชีวิตสร้างขึ้นมาด้วยความ 

บ้าคลั่งและเคียดแค้น ความบิดเบี้ยวและความกระสันหา

ต้องพังพินาศไปทั้งเช่นนี้หรือ

หลังจากเหตุการณ์ในงานวิจารณ์กระบี่เขาหลิงซาน ในใจเขาก็เปี่ยม 

ไปด้วยความอาฆาตแค้น ต่อมาบิดาแต่งตั้งหนานกงหลิ่วเป็นผู้สืบทอด เขา 

บังเกิดความไม่พอใจ ช่วงชิงตำแหน่งด้วยโทสะ

เขายังจำใบหน้าชราอิดโรยเพราะป่วยหนักของบิดาที่จ้องเขาอย่าง 

ไม่อยากเชื่อได้...

“ตำแหน่งเจ้าสำนักนี้เป็นของข้า” มือของเขาเค้นคอบิดา ค่อย  ๆ  บีบรัด 

ทีละน้อยด้วยสีหน้าโหดเหี้ยมเย็นชา  นัยน์ตาวาวโรจน์ “รากฐานร้อยปี 

ของสำนักหรูเฟิง หากท่านพ่อไม่อยากให้พังพินาศ ก็ควรให้ข้าสืบทอด  

ท่านอายุมากแล้ว สมควรพักผ่อนได้แล้ว”

“ซวี่เอ๋อร์...”

เขาหลับตาลง ไม่อนุญาตให้บิดากล่าวต่ออีก เส้นเลือดที่มือปูดโปน  
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ได้ยินเพียงเสียงดังกร๊อบเย็นเยียบ นั่นคือเสียงลำคอหักสะบั้น

เขาถอดแหวนเจ้าสำนักหรูเฟิงออก แนบลงบนริมฝีปาก

แหวนอังคุฐเย็นเฉียบ ทว่ากลับเย็นน้อยกว่าใบหน้าของเขา

“ข้าเพียงต้องการความเป็นธรรม ในเมื่อพวกท่านไม่ให้ข้า ข้าจึงต้อง 

ช่วงชิงเอง ท่านพ่อ ไปอยู่ในบาดาลเหลือง อย่าได้แค้นเคืองข้าเลย”

เขาหันกายจากไป

เหตุการณ์ในความทรงจำแปรเปลี่ยน

นั่นคือคืนแรกหลังจากที่ชิงตำแหน่งแย่งอำนาจ บริวารกำลังทำความ 

สะอาดคราบเลือดเต็มพื้นหลังศึกใหญ่ บิดาตายแล้ว หนานกงหลิ่วทั้ง 

ครอบครัวถูกขังอยู่ในคุกน้ำ ทุกคนที่พยายามต่อต้านเขาล้วนถูกสำเร็จโทษ  

ทุกเรื่องยุติลง แต่เขากลับไม่รู้ว่าควรทำอะไร

เขาก่อไฟในกระถางไฟภายในเรือน  ต้มชาให้ตนเองดื่ม ในห้อง 

มีเพียงเขาคนเดียว เขาลูบแหวนเจ้าสำนักที่เปล่งประกายบนนิ้วหัวแม่มือ

นับจากนี้ข้าก็คือประมุขสำนักหรูเฟิง

คนนอกที่วางแผนให้ร้ายข้าในงานชุมนุมเขาหลิงซานพวกนั้น  

ไม่จำเป็นต้องมากความ จะต้องหาโอกาสสับมันเป็นชิ้น ๆ สังหารให้สิ้น

แต่เขาไม่รู้ว่าควรจัดการกับพี่ชายของตนอย่างไร  ยิ่งไม่รู้ว่าควร 

จัดการหลัวเฟิงหฺวาอย่างไร

ม่านราตรีคลี่คลุม ดวงตะวันคล้อยสู่ทิศประจิม

เห็นท้องฟ้าค่อย ๆ มืดลง ในที่สุดสวีซวงหลินก็ตัดสินใจไปพบพี่ชาย 

และอาจารย์ที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกน้ำ

เขาพาผู้ติดตามไปด้วยสองสามคน เดินไปได้ครึ่งทาง สุดท้ายแสง 

สายัณห์เสี้ยวสุดท้ายก็ถูกความมืดกลบกลืน เขาหนาวสั่น พลันรู้สึกว่า 

ร่างกายเย็นเล็กน้อย ศีรษะเริ่มวิงเวียน

“ท่านประมุข เป็นอะไรไปหรือ”

สวีซวงหลินสลัดบริวารที่จะเข้ามาพยุง “ไม่เป็นไร พอดีนึกได้ว่า 

มีเรื่องที่ยังจัดการไม่เสร็จ ข้าจะกลับตำหนักใหญ่ก่อน พวกเจ้าไม่ต้อง 

ตามมา”
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เขาระงับความเจ็บปวดที่เด่นชัดขึ้นเรื่อย  ๆ ยกหมวกของเสื้อคลุม 

โต่วเผิงขึ้นคลุมศีรษะ สาวเท้าไปยังตำหนักหลักของสำนักหรูเฟิง สุดท้าย 

ก็ไม่อาจทนได้อีก ไม่ว่าจะข่มกลั้นเพียงใด ก็อดเร่งฝีเท้าเป็นวิ่งไม่ได้ ผลัก 

ประตูเข้าไปในตำหนัก แล้วปิดประตูอย่างแรง

“ท่านประมุข?”

“พวกเจ้ายืนเฝ้าหน้าประตู ห้ามพรวดพราดเข้ามา หากมีเหตุการณ์ 

ผิดปกติ รายงานข้าทุกเมื่อ”

หลังจากกำชับองครักษ์แล้ว สวีซวงหลินก็หอบหายใจ เดินซวนเซ 

มาถึงส่วนลึกของตำหนักใหญ่ ถอดหมวกคลุมศีรษะออกทันที ก้มลง 

มองดูตนเอง ก็พบว่าเนื้อหนังปริแตกไปหมด ทุกจุดล้วนมีแต่บาดแผล 

น่าสยดสยอง

ความคิดแรกของเขาคือ ท่านพ่อสาปข้า

จากนั้นก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้

ตาเฒ่านั่นเจ็บป่วยร่อแร่มานาน แม้แต่แรงจะใช้อาคมก็ไม่มี จะทำ 

เรื่องเช่นนี้โดยผีไม่รู้เทวดาไม่เห็นได้อย่างไร

นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ทรมานเหลือเกิน

เอ็นและกระดูกปริร้าว เผยเนื้อหนังน่าสะพรึง เขาตัวเกร็ง สั่น 

กระตุกไม่หยุดอยู่ข้างหน้าต่าง ข้อต่อนิ้วขาวซีดหงิกงอ ล้มฟุบอยู่กับพื้น  

ขีดข่วนพื้นจนเป็นรอยเลือดแดงเถือก

ทรมานยิ่งนัก...

เขาไม่กล้าร้องเรียกคน ไม่กล้าตามหมอ สถานการณ์ยังไม่มั่นคง  

เขาเป็นผู้นำของกลุ่มต่อต้าน จะเผยจุดอ่อนออกมาได้อย่างไร

เขาหอบหายใจเสียงเบา ครวญครางอยู่ในตำหนักใหญ่ เกลือกกลิ้ง 

ทุรนทุราย ชักกระตุกไปทั่วพื้น สองขาเตะถีบ ท่ามกลางความเจ็บปวด  

ผ้าม่านถูกปลดลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจ คลุมลงบนร่างเขา

บดบังแสงจันทร์กระจ่างนอกหน้าต่าง

พลันรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุเลาลง เขาเหงื่อโซมกายไปทั่วร่าง ขดตัว 
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อยู่ใต้ผ้าม่านพลางหอบหายใจ ผ่านไปสักพัก คิดว่าความเจ็บปวดผ่านไป 

แล้ว จึงดึงผ้าม่านออก นั่งตัวตรงคิดจะลุกขึ้นมา

ไม่คาดว่าพอแสงจันทร์สาดส่อง  เนื้อหนังก็ปริแตก เจ็บปวดถึง 

เส้นเอ็นและกระดูกอีกครั้ง

สวีซวงหลินตระหนักได้ในทันทีว่าตนไม่อาจต้องแสงจันทร์ได้ ดังนั้น 

เขาจึงลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล ดิ้นรนไปปิดหน้าต่าง ซ่อนตัวอยู่ในจุดที่มืดมิด 

ที่สุดในตำหนักใหญ่ มืดจนยื่นมือไม่เห็นนิ้วทั้งห้า

ลมหายใจของเขาค่อย ๆ สงบลง

ความเจ็บปวดหายไปแล้ว เนื้อหนังที่มีโลหิตไหลนองล้วนสมานจน 

หายดีด้วยความเร็วที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

สวีซวงหลินนึกสงสัย ดังนั้นจึงคลุมเสื้อโต่วเผิงอย่างมิดชิด ไม่เผย 

เนื้อหนังออกมาแม้แต่น้อย รุดไปยังหอตำรา คุ้ยหาอยู่ครึ่งค่อนคืนจึงพบ 

บันทึกเหตุการณ์ในอดีตม้วนหนึ่งในหีบตำราของท่านปู่...

ที่แท้ หนานกงฉางอิงเจ้าสำนักหรูเฟิงรุ่นแรกเคยต่อสู้กับกุ่น แม้ 

สุดท้ายเอาชนะสัตว์ร้ายได้และสะกดมันไว้ใต้เจดีย์จินกู่ แต่กลับต้องคำสาป 

ของกุ่น

สัตว์ร้ายบรรพกาลตัวนั้นเป็นสัตว์พลังอิน สัมพันธ์กับความมืดและ 

แสงจันทร ์ มันจึงสาปแช่งเจ้าสำนักหรูเฟิงทุกรุ่นไว ้ เมื่อใดก็ตามที่แสงจันทร ์

ส่อง เนื้อหนังจะฉีกขาด เจ็บปวดทะลวงหัวใจคว้านกระดูก

และทุกคืนวันเพ็ญ พลังอินจะท่วมท้นแข็งแกร่งที่สุด ต่อให้ไม่ถูก 

แสงจันทร์ หลบอยู่ในมุมที่มืดมิดที่สุด ก็ยังต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานเป็น 

ทบทวี

ฉะนั้นหลายร้อยปีที่ผ่านมา นี่จึงเป็นความลับใหญ่หลวงของสำนัก 

หรูเฟิงมาโดยตลอด เจ้าสำนักทุกรุ่นล้วนปิดบังเรื่องนี้ไว้ ด้วยเกรงว่าจะมี 

คนฉวยโอกาสโจมตีจุดอ่อน ต่อให้เป็นบุตรในไส้ หากไม่ถึงขณะสุดท้าย  

ก็ไม่มีทางเปิดเผยความจริงนี้

น่าขันนัก

ข้าสู้ลำบากตรากตรำ สิ่งที่ได้รับกลับเป็นตำแหน่งที่ต้องคำสาป?
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วันต่อมา สวีซวงหลินมาที่คุกน้ำ

หนานกงหลิ่วกับหรงเยียนภรรยาของเขาถูกขังอยู่ด้วยกัน ส่วน 

หลัวเฟิงหฺวาถูกแยกขังอยู่ในห้องมืดอีกห้อง

เขาไม่ได้ไปหาหลัวเฟิงหฺวา แต่มาที่ห้องคุมขังพี่ชายก่อน

“อาซวี่! อาซวี่! นี่เจ้าจะทำอะไร นี่เจ้าจะทำอะไรหา...” พอเห็นเขา  

หนานกงหลิ่วก็ตื่นเต้นยิ่งนัก  ทว่ามือเท้าถูกอาคมผนึกไว้  จึงไม่อาจ 

ขยับเขยื้อน ได้แต่คุกเข่าอยู่กับพื้น หลั่งน้ำตาต่อหน้าน้องชาย “เจ้าบ้า 

ไปแล้วหรือ เพื่อตำแหน่งเจ้าสำนัก เจ้าต้องทำถึงขั้นนี้เชียวหรือ”

ทนทรมานทั้งคืน สีหน้าสวีซวงหลินยังคงอิดโรย เขายิ้มเย็นชา  

“ข้าแค่เอาสิ่งที่ข้าสมควรได้กลับคืนมาเท่านั้น”

“...”

“เจ้าชิงเพลงกระบี่ของข้า  ทำลายชื่อเสียงข้า  ข้าเพิ่งอายุยี่สิบ  

หนานกงหลิ่ว” เขาเงียบไป แววตาเยียบเย็น “ข้าเพิ่งอายุยี่สิบ เจ้าก็ทำให้ 

ข้าเห็นความยากเข็ญในชีวิตแล้ว”

เขาเดินเข้าไปช้า ๆ ชายเสื้อคลุมระพื้น ก้มลงจ้องใบหน้าพี่ชาย

“หนานกงหลิ่ว สวะเช่นเจ้า ทะเยอทะยานในอำนาจ อยากโดดเด่น 

เหนือผู้คน แล้วข้าเล่า” เขาเอ่ยช้า ๆ “ข้ามานะกว่าเจ้า มีพรสวรรค์มากกว่า 

เจ้า ข้าเทียบเจ้าได้ทุกอย่าง แค่เทียบลิ้นของเจ้าไม่ได้”

เขาบีบคางหนานกงหลิ่ว สองนิ้วออกแรง แง้มปากที่ปิดสนิทของ 

อีกฝ่าย

เขาจ้องก้อนเนื้อสีแดงอ่อนเหนียวลื่นในนั้น

“เป็นอาวุธที่ปลิดชีพคนโดยไม่เห็นเลือดจริง ๆ ตัดทิ้งเสียเถอะ”

หนานกงหลิ่วตาเบิกโพลงด้วยความหวาดผวา แต่เพราะปากถูกบีบ 

ให้อ้าอยู่ จึงพูดไม่ออก ได้แต่ร้องโหยหวนดังอื้อ ๆ น้ำลายไหลย้อย

“ไม่ตัด?” สวีซวงหลินหัวเราะเยาะ “ไม่ตัดลิ้นก็ได้ เห็นแก่ความ 

เป็นพี่น้องของเรา ฆ่าเจ้าให้สะใจ ก็นับว่าข้าไว้ไมตรี”

ทันทีที่เขาคลายมือ หนานกงหลิ่วก็ร้องไห้ดังลั่น “อย่าฆ่าข้า! อย่า 

ฆ่าข้า! ก็...ก็แค่เรื่องงานชุมนุมเขาหลิงซานมิใช่หรือ เจ้า...เจ้าพาข้าออกไป  
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ข้าจะคืนความเป็นธรรมให้เจ้า ต่อ...ต่อหน้าคนทั่วหล้า!”

“สายไปแล้ว” สวีซวงหลินล้วงผ้าเช็ดหน้าสีขาวบริสุทธิ์ออกมาเช็ดมือ 

ตนเอง เหลือบมองเขาอย่างเฉยชา “ตอนนี้ต่อให้เจ้าพูดอะไร ผู้คนใต้หล้า 

ก็รังแต่จะคิดว่าเจ้าถูกข้าบีบบังคับ จำต้องฝืนยอมรับ น้ำครำที่เจ้าสาดใส่ข้า  

ล้างอย่างไรก็ไม่สะอาดอีกแล้ว”

หนานกงหลิ่วยังไม่ทันพูดอะไร ก็ได้ยินเสียงเฉียบคมดุจดาบของ 

สตรีที่ด้านข้าง

“หนานกงซวี่! ข้ารู้ว่าเจ้าได้รับความไม่เป็นธรรมก่อน แต่สิ่งที่เจ้าทำ 

ตอนนี้นับเป็นอะไร สังหารบิดาตนเอง ชิงแหวนเจ้าสำนัก ยามนี้ยังจะ 

สังหารพี่ชาย เหตุ...เหตุใดเจ้าจึงใจคออำมหิตเยี่ยงนี้”

“อ้อ ศิษย์พี่หรงหรอกรึ” สวีซวงหลินยิ้มน้อย  ๆ “หากเจ้าไม่พูด  

ข้าก็ลืมไปแล้วว่าเจ้าอยู่ที่นี่”

แม้หรงเยียนถูกลงอาคมพันธนาการและคุกเข่าอยู่เช่นกัน แต่สีหน้า 

ของนางแข็งกร้าว แม้ดวงตาเปียกรื้นด้วยน้ำตา แต่ก็ไม่อ่อนแอ “ตอนแรก 

ข้า...ตอนแรกข้ามองเจ้าผิดไปจริง ๆ”

“มองข้าผิดหรือไม่แล้วอย่างไร” สวีซวงหลินยิ้มน้อย  ๆ “คนที่ให้ 

ถุงหอมข้าในตอนแรกคือเจ้า ต่อมาคนที่แต่งกับหนานกงหลิ่วก็คือเจ้า เจ้า 

ทำให้ข้าผิดหวังก่อน พี่สะใภ้ บัดนี้เจ้ายังมีหน้ามาพูดเรื่องเก่าก่อนกับข้า?  

คงไม่ได้คิดจะบอกข้าว่า เจ้ามิได้ยินยอมพร้อมใจ เจ้าถูกเขาบีบบังคับหรอก 

กระมัง”

หรงเยียนสีหน้าซีดเผือด คล้ายอยากจะพูดอะไรบางอย่าง ทว่า 

สุดท้ายก็ยังคงกัดริมฝีปาก หลับตาลงช้า ๆ 

น้ำตาไหลรินลงมาตามแก้มของนาง

ดาบอยู่ในมือแล้ว เปล่งประกายเย็นยะเยือก

“ไม่...ไม่นะ...อาซวี่ มีอะไรก็คุยกันได้ ข้าคุยกับเจ้าได้ทุกเรื่อง... 

อย่าฆ่าข้า...ขอร้องเจ้า อย่าฆ่าข้า...”

“เจ้าสับสนสถานะของตนไปหรือไม่” สวีซวงหลินเช็ดดาบ มุมปาก 

ยังผุดรอยยิ้มน้อย  ๆ  อย่างชั่วร้าย “หนานกงหลิ่ว บัดนี้ข้าคือเจ้าสำนัก  
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เจ้าคือนักโทษ ในมือเจ้าไม่มีอะไรสักอย่าง ยังคิดต่อรองกับข้า เอาอะไร 

เป็นเบี้ย ชีวิตสุนัขของเจ้าหรือ”

“ข้าเป็นวัวเป็นม้าให้เจ้าได้! สามารถ...สามารถผูกหญ้าคาบห่วง2... 

ข้า...ข้ายอมทำทุกอย่าง! ขอ...ขอเพียงเจ้าต้องการ ศิษย์พี่หรง ข้าก็ยกให้ 

เจ้าได้!”

หรงเยียนลืมตาขึ้นฉับพลัน  หันไปตวาดด้วยความโกรธเกรี้ยว  

“หนานกงหลิ่ว!”

หนานกงหลิ่วกลัวจนตัวสั่น ไม่สนใจภรรยาแม้แต่น้อย เอาแต่ 

สะอึกสะอื้นคร่ำครวญกับน้องชายตนเอง “ขอเพียงเจ้าปล่อยข้าไป...ขอร้อง 

เจ้า ปล่อยข้าไป...”

“พอได้แล้ว” สวีซวงหลินเอ่ยอย่างเกียจคร้าน หยิบดาบตบใบหน้า 

เขา “ส้มที่เจ้าเคยเลีย เจ้าคิดว่าข้ายังจะแตะต้องมันอีกหรือ”

“เช่นนั้นข้า...ข้าก็ยัง...ข้าก็ยัง...” หนานกงหลิ่วเค้นหัวคิด กลับ 

คิดอะไรไม่ออกทั้งสิ้น มีเพียงน้ำตาไหลเปรอะเปื้อน สุดท้ายก็คร่ำครวญ 

เสียงดัง  “อาซวี่  เราเคยตกลงกันว่า  มีขนมกินด้วยกัน  มีหลังคาปีน 

ด้วยกัน...เราฝึกบำเพ็ญด้วยกัน ฉลองเทศกาลหยวนเซียว เรียนคงโหว 

กับอาจารย์ด้วยกัน วันเวลาเหล่านั้น เจ้าลืม...เจ้าลืมไปหมดแล้วหรือ”

สวีซวงหลินสีหน้าหม่นลงเล็กน้อย สุดท้ายเพียงแค่นหัวเราะเย็นชา  

ไม่พูดอะไร เงื้อดาบขึ้น สักพักก็ฟันฉับ

“อ๊าก!”

“ช้าก่อน!”

คมดาบเย็นยะเยือกค้างอยู่ห่างจากลำคอหนานกงหลิ่วเพียงคืบเดียว  

2 หมายถึง ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ มีที่มาจากนิทานสองเรื่อง เรื่องแรกเกิดขึ้น 

ในยุคชุนชิว ขุนนางนามเว่ยเคอไม่ยอมทำตามคำสั่งเสียของบิดาก่อนตายที่ให้ฝังอนุภรรยา 

ตามไปด้วย แต่กลับให้นางแต่งงานกับผู้อื่น ดวงวิญญาณบิดาของอนุผู้นั้นซาบซึ้ง จึงผูกหญ้า 

เป็นปมเกี่ยวศัตรูของเว่ยเคอเพื่อตอบแทนบุญคุณ ทำให้เขาได้รับชัยชนะ เรื่องที่สองเกิดขึ้น 

ในสมัยฮั่นตะวันออก เด็กนามหยางเป่า ช่วยชีวิตนกขมิ้นตัวหนึ่งเอาไว้ หลังจากนกขมิ้นหายดี  

จึงคาบห่วงหยกมาตอบแทนบุญคุณหยางเป่า
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ความจริงสวีซวงหลินเองก็ไม่แน่ใจว่า  หากไม่มีเสียงตะโกนสองเสียงนี้  

ดาบของตนจะยังฟันลงไปหรือไม่

ทว่าสีหน้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลง น้ำเสียงเรียบเฉย “มีอะไรอีก  

คำสั่งเสียของพวกเจ้าสองคนช่างมากเสียจริง”
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เขาเจียวซาน จากนี้มัวหมอง

หรงเยียน  ไม่มองสามีของตน ทว่าดวงตาเปียกชุ่มเบิกกว้าง หลังเหยียด 

ตรง เอ่ยเสียงเครือ “เห็นแก่ไมตรีแต่เก่าก่อน เจ้าให้ข้าคลอดบุตรได้ 

หรือไม่”

“...” สายตาของสวีซวงหลินค่อย  ๆ  เคลื่อนลง ตกอยู่ที่หน้าท้อง 

ของหรงเยียน มองผ่าน  ๆ  ไม่มีอะไรผิดสังเกต แต่เมื่อมองดูอย่างละเอียด  

ก็เห็นว่าหน้าท้องนางนูนขึ้นเล็กน้อยแล้ว

หรงเยียนโขกศีรษะ ทว่าสีหน้ากลับเย็นชา

“ขอร้องเจ้า”

“บิดามีโทษ มิอาจโต้แย้ง แต่หนานกงซวี่ ข้าขอร้องเจ้า ละเว้นชีวิต 

หลานของเจ้า”

สวีซวงหลินจ้องสตรีผู้นี้ครู่หนึ่ง รู้สึกว่าช่างน่าขันนัก

ละเว้นเชื้อพันธุ์ชั่วในท้องเจ้า? ก้อนเนื้อเละ ๆ ที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง 

นั่น ไม่ว่าจะเป็นหลานชายหรือว่าหลานสาว แล้วเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย

ทวา่ทา่มกลางความอำมหติ พลนันกึถงึความเจบ็ปวดกดักรอ่นกระดกู 

เมื่อคืนขึ้นมา สวีซวงหลินนิ่งไปเล็กน้อย พลันตระหนักได้ว่านี่เป็นเรื่องที่ด ี

เหลือเกิน...ตำแหน่งเจ้าสำนักหรูเฟิงได้แต่ต้องรอให้เจ้าสำนักชราสิ้นอายุขัย  

จึงจะส่งมอบให้ประมุขน้อยสืบทอด หรือผ่านการต่อต้านช่วงชิง วิธีอื่น  ๆ  

อย่างเช่น สละตำแหน่งให้ผู้ที่คู่ควร หรือถอนตัวคอยเฝ้าดูอยู่ห่าง  ๆ ล้วน 
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ไร้ประโยชน์

ฉะนั้นการยกตำแหน่งให้หนานกงหลิ่ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ร้อยปี 

ให้หลัง เขาสามารถยกให้บุตรของหนานกงหลิ่ว ให้เด็กคนนี้ลิ้มรสความ 

เจ็บปวดของการนั่งอยู่บนตำแหน่งนี้ นี่มิใช่เรื่องดีหรอกหรือ

หนี้บิดาบุตรชดใช้ ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว

เขาพลันรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมา หางคิ้วและมุมปากยิ้มเจิดจ้า จากนั้น 

ไม่รอให้ทั้งสองคนตอบสนอง ก็โยนดาบหันกาย หัวเราะเสียงดัง เดินออก 

จากประตูคุกไป

ต่อมาเขามิได้สังหารหนานกงหลิ่ว ทั้งมิได้สังหารหรงเยียน ทว่า 

กักบริเวณพวกเขาไว้ในเรือนเล็ก ๆ วางแผนรอให้เด็กคลอดออกมา จากนั้น 

ก็จะแต่งตั้งเด็กคนนี้เป็นเจ้าสำนักรุ่นต่อไป ทำพันธะโลหิตกับตนทันที

ถงึตอนนัน้ทัว่หลา้คงสรรเสรญิขา้วา่ใจกวา้งมเีมตตา ไมค่ดิเลก็คดินอ้ย 

ต่อความแค้นในอดีตด้วยซ้ำ?

แต่เขารอไม่ถึงวันนั้น...

หลงัจากสบืทอดตำแหนง่ไดไ้มน่าน ทำเรือ่งอำมหติโหดเหีย้มมากมาย  

สั่งสมความแค้นลึกล้ำทั้งในและนอกสำนัก ต่อมามีเจ้าเมืองที่โกรธแค้นเขา  

ฉวยโอกาสขณะเขาไม่ทันระวัง ลอบปล่อยหนานกงหลิ่วกับหลัวเฟิงหฺวา 

ออกมา

หลัวเฟิงหฺวาไม่รู้เรื่องราวเบื้องหลัง เพียงคิดว่าเพื่อตำแหน่งเจ้าสำนัก  

เขาจึงกระทำเรื่องฟั่นเฟือนเหล่านี้ กอปรกับหนานกงหลิ่วพูดจาลื่นไหล 

สำบัดสำนวน ทำให้เขายิ่งรู้สึกผิดหวังในตัวสวีซวงหลิน ดังนั้นจึงร่วมมือ 

กับหนานกงหลิ่วชิงตำแหน่งเจ้าสำนัก หมายขับสวีซวงหลินลงจากบัลลังก์ 

เจ้าสำนักที่ยังนั่งไม่ทันร้อน

คืนนั้น สำนักหรูเฟิงเกิดการต่อสู้ภายใน คนบาดเจ็บล้มตายนับร้อย  

ท่ามกลางไฟสงคราม หลัวเฟิงหฺวาหาตัวสวีซวงหลินที่หนีมาหลบอยู่ใน 

สนามประลองเซี่ยวเย่ว์พบ

คืนนั้นเป็นคืนจันทร์เพ็ญ สวีซวงหลินเจ็บปวดทุรนทุราย โลหิต 

อาบรา่ง นอนฟบุอยูก่ลางปา่ ราวกบังทูีถ่กูถลกหนงัทัง้เปน็ เผยใหเ้หน็เพยีง 
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เนื้อสีแดงสด

ตอนที่หลัวเฟิงหฺวาเจอเขา คิดว่าเขาถูกอาคมระหว่างการต่อสู้ แม้ 

ในใจแค้นเคือง แต่เพราะความรักใคร่ที่มีต่อศิษย์ในวันวานและสภาพอันน่า 

เวทนา จึงอดสงสารไม่ได้

สวีซวงหลินเงยหน้าขึ้นมาอย่างสั่นเทิ้ม คลี่ยิ้มขื่น “ท่านมาแล้ว”

“...”

“ข้าสู้กับเขา สุดท้ายพวกท่านก็ช่วยเขาอยู่เสมอ”

หลัวเฟิงหฺวา “ครั้งนี้เจ้าทำเกินไป เจ้าเป็นคนสังหารเทียนฉานต้าซือ 

หรือ”

“มิผิด”

“นักพรตหลินเล่า”

“เขาสมควรตาย”

“...เช่นนั้นบิดาเจ้าเล่า...”

เงียบไปครู่หนึ่ง สวีซวงหลินเอ่ย “เขาไม่ยุติธรรม เขาเชื่อว่าข้า 

เป็นโจร เขารนหาที่เอง”

หลัวเฟิงหฺวาหลับตาลง ขนตาเริ่มเปียกชื้น “เจ้า...เจ้าเดินมาถึงขั้นนี ้

ได้อย่างไร...”

“เฮอะ”  สวีซวงหลินยิ้มอย่างน่าสะพรึง  “ยอมให้ผู้อื่นรังแกข้า  

ไม่ยอมให้ข้ารังแกผู้อื่น ยอมให้ผู้อื่นเอาดาบแทงข้า ไม่ยอมให้ข้าชักกระบี่ 

ตอบโต้ นี่ก็คือหลักการของวิญญูชนที่ท่านว่า?”

สีหน้าของหลัวเฟิงหฺวาราวกับแตกสลาย ยืนโงนเงนครู่หนึ่ง จากนั้น 

ก็เดินมาเบื้องหน้าสวีซวงหลิน ยังไม่ทันเอ่ยปาก น้ำตาก็ไหลลงมาเสียก่อน

“ร้องไห้ทำไม มีอะไรน่าร้อง” สวีซวงหลินหงุดหงิดอย่างไม่มีสาเหต ุ 

“จะฆ่าจะแกงก็ตามใจ จะเสแสร้งบีบน้ำตาต่อหน้าข้าทำไม ถึงอย่างไรใน 

สายตาท่าน ในสายตาท่านพ่อ ในสายตาทุกคน สวะไร้ค่านั่นก็สำคัญกว่า 

ข้าเสมอ!”

หลัวเฟิงหฺวาส่ายหน้า เขามิได้พูดอะไร เพียงยกมือขึ้นร่ายอาคม 

ยับยั้ง
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“...ข้าจะยับยั้งอาคมที่เจ้าเคยร่ำเรียนกับข้าตั้งแต่เด็ก” หลัวเฟิงหฺวา 

กล่าว “นับจากนี้ไป หนานกงซวี่ เรามิใช่ศิษย์อาจารย์กันอีก”

“...” สวซีวงหลนิรูส้กึเจบ็รา้วถงึหวัใจ คำสาปของกุน่ เจบ็ปวดยิง่นกั

เขาปรับลมหายใจครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยเสียงเหี้ยม “อย่าคิดเข้าข้าง 

ตัวเองหน่อยเลย แต่ไหนแต่ไร ข้าก็ไม่เคยเห็นท่านเป็นอาจารย์”

หลวัเฟงิหวฺามองเขาอยา่งอึง้งนั ผา่นไปครูใ่หญ ่ คลา้ยคดิจะเอย่อะไร  

แต่มีเสียงโหวกเหวกดังมาทางด้านหลัง  การต่อสู้บีบกระชั้นเข้ามาแล้ว  

ประกายดาบเงากระบี่วูบวาบ

หนานกงหลิ่วรุดมาถึง “อาจารย์!”

เขาเห็นสวีซวงหลินกับหลัวเฟิงหฺวากำลังคุยกัน พลันร้อนตัว รีบเอ่ย 

อย่างร้อนรนทันที “อาจารย์ ท่านอย่าไปฟังเขาพูด! เขากำลังหลอกท่าน!”

สวีซวงหลินหัวเราะ

พี่ชายผู้นี้ของข้า ใสซื่อน่ารักเช่นนี้เสมอ

คิดว่าข้าจะกระเสือกกระสนคว้าชายเสื้อหลัวเฟิงหฺวา อธิบายต้นสาย 

ปลายเหตุของเรื่อง? ไม่มีทาง!

สำหรับเขาแล้ว ชีวิตคนก็เหมือนกับการเดินหมาก เมื่อวางหมากลง 

ไปแล้ว แผนการวกวนซับซ้อนในใจก่อนหน้า ล้วนไม่สำคัญอีก สิ่งสำคัญ 

มีเพียงผลลัพธ์

ฆ่าคนก็ฆ่าแล้ว แปดเปื้อนโลหิตก็เปื้อนไปแล้ว

ล้างไม่ออกอีก ทั้งเขาก็ไม่คิดจะชำระตนเอง

หลัวเฟิงหฺวาเองก็ไม่มีทางให้อภัยเขา

ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้ว

เขายันต้นไม้ข้างตัว ยืนขึ้นอย่างโซเซ

แสงจันทร์ส่องจับใบหน้า เนื้อหนังปริแตกทีละชุ่น กลิ่นคาวเลือด 

คละคลุ้ง

หนานกงหลิ่วกับผู้ฝึกบำเพ็ญโดยรอบเห็นเช่นนั้น ก็อดผงะถอยหลัง 

มิได้ มีคนเข้าใจผิด เอ่ยด้วยความตกตะลึง “นี่...นี่เป็นฝีมือนักพรตหลัว?  

พันดาบหมื่นเฉือนเชียวหรือ...นี่โหดร้ายเกินไปแล้ว...”
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สวีซวงหลินยิ้ม เผยฟันขาวเรียงเต็มปาก

เขาจ้องพี่ชายของตน พลันรู้สึกไม่อยากปล่อยศิษย์อาจารย์คู่นี้ 

ไปง่าย  ๆ ดังนั้นจึงหันไปเอ่ยกับหลัวเฟิงหฺวา “บอกให้พวกเขาไสหัวไป  

ข้ามีเรื่องจะบอกท่านก่อนตาย บอกท่านเป็นการส่วนตัว เพียงคนเดียว”

เขายันต้นส้มไว้ ค่อย ๆ พยุงกายไปยังมุมมืดพร้อมกับหลัวเฟิงหฺวา

แสงจันทร์ถูกเงาดำหนาทึบบดบัง สีหน้าของสวีซวงหลินจึงผ่อนคลาย 

ลง ผิวหนังที่ปริแตกเริ่มสมานตัวทีละน้อย แม้ยังมีรอยแผลเล็ก ๆ มากมาย  

แต่ก็ไม่ได้น่าสยดสยองเหมือนเมื่อครู่แล้ว

สวีซวงหลินมิได้หันมา เขาหันหลังให้หลัวเฟิงหฺวา ถามว่า “ท่าน 

ไม่กลัวข้าสังหารท่าน?”

“เจ้าไม่มีวันทำเช่นนั้น”

“...”

“หากเจ้าจะฆ่าข้า หรือจะฆ่าอาหลิ่ว เจ้าคงลงมือไปตั้งแต่เมื่อหนึ่งปี 

ก่อนแล้ว”

สวีซวงหลินพลันหันกลับไป แววตาคมปลาบบิดเบี้ยว “น่าขัน ท่าน 

คิดว่าตัวเองเข้าใจข้ามาก?!”

หลัวเฟิงหฺวาเผชิญหน้ากับเขาปุบปับ พลันเบิกตากว้าง “บาดแผล 

ของเจ้า...”

“มิได้น่ากลัวเช่นเมื่อครู่ใช่หรือไม่”

สวีซวงหลินยิ้มหยัน

“ท่านคิดว่านี่คืออะไร อาคม? ผลหลิงฉือ?”

เขาค่อย ๆ ยกมือขึ้น เผยให้เห็นแหวนเปล่งประกายจาง  ๆ วงหนึ่งใน 

ฝ่ามือ เขาขยับริมฝีปาก เอ่ยวาจาชั่วร้าย “แหวนวงนี้มีวิญญาณสิงสถิต  

ตอนที่ท่านกับหนานกงหลิ่วขับข้าจากบัลลังก์เจ้าสำนัก  มันก็หลุดจาก 

นิ้วหัวแม่มือข้าเอง มันรู้ว่าข้ามิใช่ประมุขของสำนักหรูเฟิงแล้ว แต่ว่า...ผู้นำ 

ที่ยกพลชิงตำแหน่งมีสองคน ฉะนั้นมันจึงไม่รู้ว่าควรยอมรับผู้ใด”

“เจ้าชิงตำแหน่งของอาหลิ่ว ย่อมต้องคืนให้เขา”

สวีซวงหลินแสยะยิ้ม “ข้าคิดเช่นนั้นจริง ๆ”
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เขายัดแหวนใส่มือหลัวเฟิงหฺวา สุดท้ายยังตบลงไปอย่างจริงจังสองท ี 

“ถือไว้ให้ดี ถือไว้ให้มั่น ประเดี๋ยวท่านออกไป ก็มอบของดีนี้ให้เขา จำไว้  

อย่าช่วยเขาสวมเองกับมือเด็ดขาด เขาต่างหากคือประมุขที่แท้จริงของ 

สำนักนี้”

เขานิ่งไป จ้องใบหน้าที่ข่มกลั้นความรวดร้าวของหลัวเฟิงหฺวา

จากนั้นโน้มเข้าไปใกล้ ลดเสียงลงเอ่ยข้างหู “ขั้นต่อไป ข้าจะบอก 

ความลับให้ท่านอย่างหนึ่ง ท่านไม่ต้องกลัว ความลับนี้ไม่มีอะไรชั่วร้าย  

เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตช่วงหนึ่งของวีรบุรุษเท่านั้น”

เขาค่อย  ๆ  เอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำ เล่าเรื่องที่หนานกงฉางอิงกำราบกุ่น  

และเรื่องคำสาปของกุ่นต่อประมุขสำนักหรูเฟิงทุกรุ่น ถ้อยคำชั่วร้ายแผ่ซ่าน 

เตม็ปาก เคน้เปน็พษิออกมาจากเขีย้ว แทงเขา้ไปในเนือ้หนงัของหลวัเฟงิหวฺา

เขาเห็นสีหน้าของหลัวเฟิงหฺวาย่ำแย่ยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ นัยน์ตากลมโต 

คู่นั้นยิ่งเบิกกว้าง

เขาเห็นหลัวเฟิงหฺวาถูกเขาดันจนหลังชนต้นไม้ สั่นเทิ้มเล็กน้อย

เขารู้สึกสะใจยิ่งนัก

ฮ่า

ท่านโปรดปรานเขานักมิใช่หรือ

พวกท่าน...แต่ละคน เห็นหนานกงหลิ่วที่เกิดจากภรรยาเอกเป็น 

สมบัติล้ำค่ามิใช่หรือ

ข้าจะให้ท่านมอบยาพิษใส่มือเขาด้วยตัวเอง

มุมปากของสวีซวงหลินค่อย  ๆ  คลี่กว้าง แสยะยิ้มดุร้ายเจ้าเล่ห์ดุจ 

แมวป่า เขายื่นมือไปลูบแก้มของหลัวเฟิงหฺวา “อาจารย์ เล่าจบแล้ว ท่าน 

ไปเถอะ” เขาเงียบไปเล็กน้อย สีหน้ายิ่งเจิดจ้า “ไปคารวะเจ้าสำนักหรูเฟิง 

รุ่นที่หก...หนานกงหลิ่ว ไปสิ”

วันนั้นทั้งร่างเขาชุ่มโชกด้วยโลหิต  เขาขี่กระบี่หนีออกจากสำนัก 

หรูเฟิง ล่องไปอย่างไร้จุดหมายครึ่งค่อนคืน สูญเสียพลังจนหมดสิ้น จึง 

ตกลงในตำบลไฉ่เตี๋ยแห่งสู่จง

เขาพบดรุณีน้อยนางหนึ่งนั่งอยู่ในลานเรือน
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เด็กหญิงคนนั้นเห็นเขาได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างมีแต่เลือด ก็ตกใจจน 

หน้าซีดตัวสั่น แต่ยังคงไปรินน้ำเต็มถ้วยจากในเรือนมาให้เขาดื่ม เขาดื่มน้ำ 

พลางจ้องหน้านาง จากนั้นไม่รู้เพราะเหตุใด พลันรู้สึกว่าเด็กหญิงคนนี้ 

หน้าตาละม้ายคล้ายกับสหายสนิทของเขา อาจารย์ผู้มีพระคุณของเขา ศัตรู 

คู่แค้นของเขา ดวงตาของนางช่างเหมือนกับหลัวเฟิงหฺวายิ่งนัก

เขาเห็นต้นส้มในลานเรือนออกผลดกเต็มต้น พลันนึกอยากกินมัน 

เหลอืเกนิ แตค่ำพดูของดรณุนีอ้ยนางนัน้กลบัครำ่ครเึหมน็บดู คำกว็ญิญชูน  

สองคำก็วิญญูชน เขาเบื่อหน่ายยิ่งนัก รู้สึกราวกับเห็นตัวน่าขันหลัวเฟิงหฺวา 

กำลังพูดฉอด ๆ อย่างจริงใจ

“ขอให้พวกเจ้ามีวัยหนุ่มตลอดชีวิต  ใช้จุดเด่นของตนเอง  เป็น 

วิญญูชนแห่งยุค”

วิญญูชนแห่งยุค?

...น่าขันนัก

เขาเขย่าส้มเต็มกิ่งร่วงลงมา ซ้ำยังตัดโค่นต้นส้ม จากนั้นก็วางกร่าง 

จากไป ทิ้งแม่นางน้อยผู้นั้นร้องไห้อยู่ในลานเรือน แต่เขายังไม่หายโกรธ  

คืนนั้นยังสังหารชาวบ้านอีกหลายคน แกว่งดาบฟาดฟัน ห่างไกลกับคำว่า 

วิญญูชนเข้าไปทุกที เขารู้สึกสะใจยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

จากนั้นเขาก็จากไป  วางแผนปิดบังชื่อแซ่  จบสิ้นชีวิตโหดร้าย 

นับจากนั้น

ทว่าตอนนั้น เขากลับได้ยินข่าวที่หลัวเฟิงหฺวาชิงตำแหน่ง กลายเป็น 

ประมุขของสำนักหรูเฟิงจากในโรงน้ำชา

ลูกค้าโรงน้ำชาที่แวะเวียนไปมาพูดว่า “เฮ้อ คิดไม่ถึงเลย นี่คือรู้คน 

รู้หน้าไม่รู้ใจชัด ๆ”

“น่าสงสารหนานกงหลิ่วที่ยกพลขึ้นต่อต้านครั้งนี้  คิดไม่ถึงว่าจะ 

กลายเป็นตัดชุดวิวาห์ให้คนอื่นไปเสียได้”

“เขาคงแค้นอาจารย์เขาแทบตายเลยกระมัง”

“หลัวเฟิงหฺวาผู้นี้ถูกผลประโยชน์ครอบงำจิตใจ ไม่คู่ควรเป็นคน 

จริง ๆ”
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สวีซวงหลินนั่งอยู่ที่โต๊ะเล็กมันเยิ้ม ถ้วยชาค้างอยู่ที่ริมฝีปาก มิได้ 

ดื่มเข้าไป ได้แต่นิ่งฟังด้วยความตื่นตะลึง

เบื้องหน้าดำมืดเป็นพัก ๆ ฟ้าดินหมุนเคว้ง 

ให้อย่างไรเขาก็คิดไม่ถึงว่า สุดท้ายหลัวเฟิงหฺวาจะตัดสินใจเช่นนี้

ยอมแบกรับความเข้าใจผิดและความแค้นเคือง ยอมถูกพันคน 

ชี้หน้าประณาม หมื่นคนถ่มน้ำลายด่าทอ

ยอมถูกคำสาปเสียเอง อยู่มิสู้ตายทุกคืนจันทร์เพ็ญ จนสิ้นอายุขัย

หลัวเฟิงหฺวา ไม่มีทางใช้กระบี่เล่มนี้แทงหัวใจศิษย์ของตนเองกับมือ

สุดท้ายขาดอีกเพียงก้าวเดียว

...

ตึก ตึก ตึก

เสียงฝีเท้าดังขึ้นช้า ๆ

สวีซวงหลินดึงตัวเองจากห้วงความทรงจำ เขาลืมตาขึ้น ท่ามกลาง 

สายตาพร่าเลือน เห็นใบหน้าของชายหนุ่มผู้หนึ่ง

บนแท่นเจาหุนอันว่างเปล่า โม่หรานเดินมาตรงหน้าเขา คุกเข่าลง 

ข้างหนึ่ง จ้องมองเขา

ชั่วขณะนั้น สวีซวงหลินรู้สึกว่าสายตาของชายหนุ่มผู้นี้ชอบกลนัก  

ซ่อนเร้นอะไรไว้มากมายเหลือเกิน  มิได้เหมือนชายหนุ่มอายุยี่สิบต้น  ๆ  

ทั่วไป

โม่หรานเอ่ย “...หนานกงซวี่ เจ้าวางแผนทั้งหมดนี้ เพราะคิดจะ 

คืนชีพให้เขา?”

“ไม่ใช่เรื่องของเจ้า”

“เจ้าเก็บหนานกงหลิ่วเอาไว้  คืนชีพหลัวเฟิงหฺวา  นับจากนี้ เขา 

เจียวซานจะไม่มีคนนอกเข้ามาได้อีก เจ้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขที่นี่  

ข้าพูดถูกหรือไม่”

สวีซวงหลินคำรามเสียงเกรี้ยว “ไม่ใช่เรื่องของเจ้า!”

โม่หรานเก็บแก่นวิญญาณที่แตกสลายดวงนั้นขึ้นมาจากพื้น ในแก่น 
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วิญญาณยังคงมีประกายแสงไหลเวียน เขากล่าว “เจ้าปลอมตัวแปลงโฉม  

ใช้สถานะของสวีซวงหลินกลับมาอยู่ข้างกายหนานกงหลิ่ว  ยุยงให้เขา 

รวบรวมพลชิงตำแหน่งอีกครั้ง เนื่องจากเจ้าทนดูหลัวเฟิงหฺวารับความทุกข์ 

ทรมานจากคำสาปทุกค่ำคืน อยู่มิสู้ตายไม่ได้”

“เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาเดาใจข้า!” สวีซวงหลินสองตาแดงก่ำ แววตาเป็น 

ประกายเปียกชื้นและโหดเหี้ยมดุดัน “เจ้าคิดว่าเจ้าเข้าใจทุกอย่าง?!”

“ข้าไม่เข้าใจ ข้าเพียงเดาเท่านั้น” โม่หรานกล่าว “แต่ข้าดูจากสีหน้า 

เจ้า ก็รู้สึกว่าการคาดเดาของตนเองมิได้ผิดไปนัก”

สวีซวงหลินกัดฟันกรอด เค้นคำพูดออกมา “เจ้าหนุ่มโอหัง”

“ก็ไม่ต่างกัน ตอนที่เจ้าอายุยี่สิบ ก็เคยบ้าระห่ำมิใช่หรือ” โม่หราน 

มองเขาเงียบ  ๆ “หนานกงซวี่ ตอนนั้นเจ้าช่วยพี่ชายเจ้าชิงตำแหน่งกลับมา 

อกีครัง้ แตเ่จา้คาดไมถ่งึวา่หลงัจากเขาถกูชงิตำแหนง่ไปสองครัง้ จะกลายเปน็ 

คนใจดำอำมหิตเพื่อตำแหน่งประมุข เจ้าคาดไม่ถึงว่าเขาจะถอนรากถอนโคน  

สังหารหลัวเฟิงหฺวาหลังชิงตำแหน่งมา เจ้าคาดไม่ถึงว่าเขาจะตาย

“เจ้าสับสน ทำอะไรไม่ถูก” เขาจ้องใบหน้าสวีซวงหลิน

เข้าใจสภาพจิตใจที่สิ้นหวังเช่นนั้นได้ดียิ่งกว่าผู้ใด

เขากำลังอ่านใจของสวีซวงหลิน กำลังอ่านใจตนเอง

“ท่ามกลางความสิ้นหวัง เจ้าควรทำเช่นไร”
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230

เขาเจียวซาน หนุ่มน้อย

หากเป็นข้า ข้าควรทำเช่นไร

เกิดใหม่

คงต้องการให้คนผู้นั้นเกิดใหม่

โม่หรานมองสวีซวงหลินที่ขดตัวคุดคู้อยู่บนพื้น เอ่ยเสียงเบา “เจ้า 

คาดไม่ถึงว่าหนานกงหลิ่วจะอำมหิตถึงขั้นสังหารหลัวเฟิงหฺวาได ้ ด้วยความ 

สิ้นหวัง เจ้าฉวยโอกาสใช้แผนซ้อนแผน บอกว่าหลัวเฟิงหฺวาเป็นผู้ลง 

คำสาปไว้ในแหวน ยุยงให้หนานกงหลิ่วซึ่งกำลังเดือดดาลโยนศพของ 

หลัวเฟิงหฺวาลงในสระโลหิตตามกฎสำนักหรูเฟิง เพื่อส่งเขาไปยังนรกขุม 

สิบแปด”

“บ้าไปแล้ว?” เซวียเหมิงตกตะลึง “ในเมื่อจะให้หลัวเฟิงหฺวาคืนชีพ  

เขาต้องถนอมรักษาคนผู้นี้ เหตุใดจะต้องผลักเขาลงนรกขุมสิบแปด”

“เพราะเมื่อวิญญาณลงนรก จะไม่อาจไปผุดไปเกิด” โม่หรานมอง 

เขา ในสายตาเจือแววเวทนา “เช่นนี้หลัวเฟิงหฺวาก็จะไม่ไปเกิดใหม่ทันที  

เจ้าสามารถศึกษาวิธีเกิดใหม่ ทำให้หลัวเฟิงหฺวากลับมา  จากนั้นสร้าง 

ดินแดนในอุดมคติ ดินแดนเที่ยงธรรมที่มีเจ้าเป็นเทพ”

สวีซวงหลิน “...”

เงียบไปนาน คนที่ใบหน้าเน่าเปื่อยไปกว่าครึ่งผู้นี้พลันหัวเราะ เขา 

จ้องโม่หรานเขม็ง “ปรมาจารย์โม่ จนถึงวันนี้ข้าเพิ่งพบว่าเจ้ามันก็เป็น 
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คนบ้า”

เขาเงยีบไป กอ่นจะเอย่ดว้ยนำ้เสยีงทีแ่ผว่เบายิง่ “เพราะมแีตค่นบา้... 

ที่เข้าใจข้า”

กล่าวจบก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่ง

เสียงหัวเราะนั้นราวกับนกแร้งที่ขนร่วงเป็นหย่อม  ๆ แม้จะแก่ตัว 

แล้ว แต่ยังคงบินวนเวียนเหนือหุบเหวอย่างดุร้ายไม่ยอมไปไหน ถึงตาย 

ก็ไม่มีทางเผยความอ่อนแอออกมาแม้แต่น้อย

โม่หรานหลับตา เอ่ยเสียงเบา “หนานกงซวี่ เจ้าฟังไว้ บนโลกนี้ 

ยังมีคนรู้วิธีใช้อาคมเกิดใหม่ หากเจ้าต้องการ ข้าจะพยายามอย่างเต็มที่  

อ้อนวอนไหฺวจุ้ยต้าซือแห่งวัดอู๋เปย คืนชีพให้อาจารย์เจ้า”

“...”

โมห่รานแบมอืออก ยืน่แกน่วญิญาณทีแ่ตกสลายนัน้คนืใหส้วซีวงหลนิ  

“แต่เจ้าได้โปรดบอกข้า...”

เขาเหมือนคนที่พยายามคว้าจอกแหนกอสุดท้าย เพื่อพยุงชีวิต

คิ้วของเขาขมวดมุ่น ในมุมที่ไม่มีใครมองเห็น ดวงตาคู่นั้นทอแวว 

อับจนหนทาง

“ได้โปรดบอกข้า คนที่คอยช่วยเหลือเจ้าอยู่เบื้องหลังมาตลอดคือ 

ผู้ใด” โม่หรานกล่าว “เป็นผู้ใดบอกอาคมเกิดใหม่อันพิสดารเช่นนี้แก่เจ้า  

เป็นผู้ใดสอนกลหมากเจินหลงให้แก่เจ้า”

ความทรงจำซ้อนทับกับในชาติก่อน

ท่ามกลางควันไฟม้วนตลบในสำนักหรูเฟิง สวีซวงหลินขวางอยู่ 

เบื้องหน้าเยี่ยวั่งซี ตายใต้คมดาบที่กระหน่ำลงมา

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ก่อนที่สวีซวงหลินเมื่อชาติก่อนจะตาย ต้องยัง 

ไม่เคยมีแผนการแน่ชัดเจาะจงเช่นนี้แน่ ทว่าในชาตินี้ ทุกอย่างล้วนต่างไป 

จากเดิม สวีซวงหลินวางแผนที่สระจินเฉิงไว้แต่แรกแล้ว รวมทั้งเหตุการณ์ 

ที่แดนธารดอกท้อและรอยฟ้าแยกที่ตำบลไฉ่เตี๋ย ทั้งหลังจากวิธีใช้คนเป็น 

สังเวยล้มเหลว ก็ยังเปลี่ยนแผนได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมเทพศัสตราจาก 

ทุกสารทิศ สุดท้ายดึงหลัวเฟิงหฺวากลับมาจากนรกได้สำเร็จ
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วิธีเกิดใหม่เช่นนี้ ต้องมิใช่สิ่งที่เขาคิดออกมาได้เองเป็นแน่

“เจ้าอยากรู้?” ดวงตาสวีซวงหลินเปล่งประกายชั่วร้าย “ทักษะของข้า  

แน่นอนว่ามีคนสอน แต่ข้าไม่บอกเจ้า”

“เจ้ายอมเป็นหมากของเขาจนตายหรือ”

“หมาก?” สวีซวงหลินยิ้ม “เจ้าคิดมากไปแล้ว เขาเข้าใจข้า เข้าใจ 

จิตใจข้า เขากับข้าเป็นคนประเภทเดียวกัน ปรมาจารย์โม่ เจ้าถอดใจเถอะ  

ข้าไม่มีทางบอกเด็ดขาดว่าเขาคือใคร พวกเจ้าลำบากลำบนขึ้นเขาเจียวซาน  

บีบข้าจนตรอกอย่างหนำใจ แล้วอย่างไรเล่า”

“...”

“สุดท้ายใต้หล้ายังคงวุ่นวาย สงครามเกิดขึ้นทุกหนแห่ง ความ 

ขัดแย้งทุกหย่อมหญ้า เขายังทำให้โลกบำเพ็ญเพียรระดับสูงและโลกบำเพ็ญ 

เพียรระดับล่างราบเป็นหน้ากลอง แปรเป็นเถ้าถ่านได้ จากนั้นคนดีได้รับ 

ผลตอบแทน คนชั่วได้รับกรรม ผู้มีความสามารถอยู่สูง คนธรรมดาเป็น 

ทาส” รอยยิ้มในดวงตาสวีซวงหลินเจิดจ้ายิ่งขึ้น “นี่ช่าง...ไม่มีอะไรจะดี 

ไปกว่านี้อีกแล้ว”

เซวียเหมิงได้ยินก็เดือดดาล “คนดีได้รับผลตอบแทน คนชั่วได้รับ 

กรรมอะไร! ผู้มีความสามารถอยู่สูง คนธรรมดาเป็นทาสอะไร! คนอื่น 

จะดีหรือชั่ว จะมีความสามารถหรือธรรมดา ขึ้นอยู่กับปากเจ้าตัดสินหรือ  

พวกที่ถูกเจ้าทำเป็นหมากที่ด้านนอกนั่น...ยังมีหนานกงฉางอิง...ยังมี... 

ยังมี...”

เขาลอบมองสีหน้าฉู่หว่านหนิง  อดลดเสียงต่ำลงไม่ได้  “ยังมี 

หนานกงซื่อ”  เซวียเหมิงไม่พอใจและรู้สึกไม่เป็นธรรมอย่างเห็นได้ชัด  

“พวกเขายินยอมให้เจ้าควบคุมหรือ พวกเขาสมควรตายหรือ”

“ย่อมต้องมีผู้เสียสละ” สวีซวงหลินมองเขาอย่างเฉยชา “คุณชาย 

เซวีย เจ้ายังเยาว์วัยเกินไป”

สีหน้าเขาหม่นลง คล้ายไม่อยากพูดกับคนนิสัยใจคออย่างเซวียเหมิง 

มากนัก เขาหันไปหาโม่หรานอีกครั้ง

“ตกอยู่ในกำมือพวกเจ้าแล้ว จะฆ่าก็ฆ่า” เขาเอ่ยอย่างไม่ไยดี “ใน 
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ถุงเฉียนคุนของข้ายังมีหลิงฉืออยู่อีกผล หากพวกเจ้ายังไม่หายแค้น ก็ป้อน 

ให้ข้ากินได้”

เขาว่าพลางหัวเราะอย่างเย็นชา “ถึงอย่างไร ในปีที่อายุยี่สิบ ข้าก็ 

เคยถูกผู้พิทักษ์คุณธรรมสำนักเลื่องชื่ออย่างพวกเจ้า ‘หลิงฉือ’1 ไปนานแล้ว”

หวงเซี่ยวเย่ว์ “ผู้ใดเคยหลิงฉือเจ้า อ้าปากก็พูดจาส่งเดช เหลวไหล 

แท้ ๆ!”

แต่โม่หรานเข้าใจความหมายของสวีซวงหลิน

“หลิงฉือ” ในปีที่อายุยี่สิบมิได้อยู่ที่ร่างกาย แต่อยู่ที่วิญญาณ

หนานกงซวี่เคยทุ่มเทฝึกวิชา เคยมีจิตใจที่ดีงาม เคยฟังคำชี้แนะ 

ของอาจารย์ ว่าต้องเป็นวิญญูชนแห่งยุค ถือกระบี่ปราบมาร

แต่งานชุมนุมเขาหลิงซานครั้งนั้น กลับเฉือนเขาเป็นหมื่นชิ้น

โม่หรานหลับตาลง  อาจเพราะอีกฝ่ายเหมือนกับตนในชาติก่อน 

เหลือเกิน แม้จะมีความแค้นเคือง แต่เห็นสภาพน่าอนาถของสวีซวงหลิน 

ที่มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว เขาก็รู้สึกไม่อาจทนดูได้ “...แก่นวิญญาณ 

ของหลัวเฟิงหฺวายังอยู่ มิสู้เจ้าใช้อาคมเกิดใหม่นั้นอีกครั้ง อาจยังได้พบเขา 

อีกครั้งหนึ่ง”

“ใช้อีกครั้ง?” สวีซวงหลินยิ้ม เขามองแก่นวิญญาณในมือตนเอง 

ด้วยความสนใจ ทั้งยังมองดูเนื้อหนังที่กำลังเน่าเปื่อยผุพังอย่างรวดเร็ว 

เพราะพลังวิญญาณร่อยหรอของตนเอง พลางเอ่ยอย่างเกียจคร้าน “ข้าใกล้ 

จะตายแล้ว ข้าตายไป บนโลกก็จะไม่มีความเป็นธรรม เขากลับมาจะมี 

ประโยชน์อะไร มีแต่ต้องทุกข์ทรมาน ถูกสำนักใหญ่อย่างพวกเจ้าข่มเหง 

รังแก”

แววตาเขาพลันหม่นลง บีบแก่นวิญญาณดวงนั้นจนแหลกละเอียด 

คามือตน ทิ่มแทงเข้าไปในฝ่ามือ โลหิตไหลอาบ

โม่หราน “!”

1 ตามรูปศัพท์คือ การทำให้ตายไปอย่างช้า  ๆ เป็นคำที่ใช้เรียกการประหารด้วยการ 

แล่เนื้อเถือหนังทีละชิ้นจนตาย หรือพันมีดหมื่นแล่ ในสมัยโบราณของจีน
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เซวียเหมิง “เจ้าบ้าไปแล้ว?!”

ทุกคนต่างงุนงง บ้างปากอ้าตาค้าง บ้างสีหน้าซีดเผือด บ้างระแวด- 

ระวัง ต่างจ้องบุรุษที่อยู่ในสภาพคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงผู้นี้

สวีซวงหลินไม่สนใจใครทั้งสิ้น เขามองร่องรอยเสี้ยวสุดท้ายบนโลก 

ของหลวัเฟงิหวฺา มองมนัสลายหายไปโดยสมบรูณ ์ ในทีส่ดุกห็วัเราะทัง้นำ้ตา  

ใบหน้าเกรอะกรังด้วยโลหิตและคราบน้ำตา หัวเราะอย่างคลุ้มคลั่งน่าสะพรึง

นับจากนี้ ไม่มีใครได้พบใคร ไม่มีใครได้แค้นใคร ทุกสิ่งสลายเป็น 

ธุลี กลายเป็นเถ้าถ่าน ดีเยี่ยม เยี่ยมจริง ๆ

ท่ามกลางสายตาจับจ้องของทุกคน เขาค่อย ๆ ลุกขึ้น เดินโซเซไปยัง 

หน้าค่ายกลเทพศัสตรา ในนั้นมีอาวุธชนิดหนึ่ง เป็นคงโหว

เขานั่งลง ใช้นิ้วมือเน่าเปื่อยไหม้เกรียมดีดสายคงโหว

ผลย้อนทำร้ายของกลหมากเจินหลงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โลหิตเริ่มไหล 

ออกมาจากทวารทั้งเจ็ดของเขา นิ้วมือเริ่มลุกไหม้ สุดท้ายทั้งร่างก็ถูกไฟ 

บรรลัยกัลป์กลบกลืน แต่เขายังคงบรรเลงดนตรีท่ามกลางเปลวไฟ

สีหน้าของเขาดูเหมือนจะผ่อนคลาย ปล่อยวางลงเล็กน้อย ทว่า 

ไม่นานก็ไม่อาจมองเห็นอารมณ์เหล่านั้นได้อีก เนื้อหนังของเขาเริ่มหดตัว  

บิดเบี้ยว และแห้งเหี่ยวไปอย่างรวดเร็ว

เพลิงร้อนลุกโหมท่วมฟ้า

น้ำเสียงเนิบช้าของสวีซวงหลินดังมาจากในเปลวเพลิง เสียงนั้นสงบ 

เยือกเย็น ยังคงมีความพยศไม่ยอมใคร ราวกับไม่ว่าความเจ็บปวดแสน 

สาหัสเพียงใด ก็ไม่อาจส่งผลต่อเขาได้ ไม่ว่าความตายคืบใกล้เข้ามาเพียงใด  

ก็ไม่อาจคุกคามเขาได้

“ชีวิตวัยหนุ่มประเสริฐสุดแสน ควบม้าท่องทะยาน ทอดมองบุปผา 

ใต้หล้า...”

กลุ่มคนในที่นั้นมีไม่น้อยที่เป็นผู้สูงวัย พวกเขาพลันนึกถึงเด็กหนุ่ม 

ในงานชมุนมุเขาหลงิซานครัง้นัน้ ทา่มกลางทว่งทำนองเอือ่ยเฉือ่ยผอ่นคลายนี้

ชุดเฮ่อฮุยสีคราม คิ้วตาองอาจโดดเด่น

เด็กหนุ่มผู้นั้นเดินออกมาจากทางเดินอันมืดมิด  เดินออกมาจาก 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



80

ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา เล่ม 7

ดินแดนรกร้างแห่งความทรงจำ ก้าวเข้าสู่สนามประลองด้วยความมั่นใจ 

เต็มเปี่ยม ถือกระบี่ประจำกายที่ผ่านมาร้อยศึกของตน มือทั้งสองเต็มไป 

ด้วยหนังด้านจากการฝึกกระบี่อย่างหนัก

เขาเยาว์วัยเช่นนั้น ทั้งหล่อเหลา ทั้งทรงพลัง ถึงขั้นไม่เห็นผู้ใด 

ในสายตา เขาเหลือบมองประมุขของสิบสำนักใหญ่และผู้ชมที่โห่ร้องสุดเสียง  

จากนั้นพลันคลี่ยิ้มกว้าง รอยยิ้มใสกระจ่างยิ่งนัก เด็กหนุ่มอายุยี่สิบต้น ๆ  

ผู้นี้หยุดฝีเท้า  เอวหยัดตรง  หันหน้าเข้าหาสนามประลองที่แสงตะวัน 

สาดส่องลงมา หันไปสู่อนาคตอันสดใสในสายตาของเขา ประสานมือเอ่ย

“สำนักหรูเฟิง หนานกงซวี่ วันนี้ประลองเป็นครั้งแรก ขอผู้อาวุโส 

ทุกท่านโปรดชี้แนะ”

สุดท้ายเป็นความผิดหวัง...หนุ่มน้อยพเนจร

ผ่านไปนาน เปลวเพลิงมอดดับ บนแท่นเจาหุนเหลือเพียงห้าเทพศัสตรา 

ไร้นาย กับค่ายกลเกิดใหม่ที่ยังสลายไม่หมด ไหลเวียนบิดเบี้ยวอยู่กลาง 

อากาศ

หลัวเฟิงหฺวาก็ดี สวีซวงหลินก็ช่าง ล้วนไม่อยู่แล้ว

เซวียเจิ้งยงดูเหมือนไม่อยากเชื่อ เบิกตากว้างด้วยความงุนงง พลาง 

พึมพำ “นี่...จบสิ้นแล้วหรือ”

“อมิตาภพุทธ  กงเกวียนกำเกวียน  ทำสิ่งใดย่อมได้รับผลนั้น”  

เสวียนจิ้งต้าซือแห่งวัดอู๋เปยหลับตาประนมมือ ถอนหายใจยาว “อาตมา 

หวังว่าความอาฆาตแค้นทั้งหลายในโลกจะสลายเป็นธุลี”

เซวียเหมิงเหลือกตาขาวใส่เขา ลาเฒ่าหัวโล้นนี่ ตลอดทางไม่ได้ 

ลงแรงอะไรเลย รู้จักแต่ปากเก่งเอาทีหลัง

“ต่อไปควรทำเช่นไร” เขาหันไปถามบิดา “หรือจะต้องลงเขาไป 

เช่นนี้ แต่เขายังมีพรรคพวกอีกคน เราไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใคร”

ขณะกำลังพูด เจียงซีพลันตะโกนขึ้นมา “ระวัง! ทุกคนถอยไป!”

ทุกคนพลันหันไปมองตามสายตาเขา เห็นเพียงค่ายกลเกิดใหม่กลาง 

อากาศหดเล็กลงเหลือครึ่งฝ่ามือ จากนั้นก็หยุดชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะ 
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แผ่ขยายใหญ่อีกครั้งด้วยความเร็วอันน่าทึ่ง บนท้องฟ้าคล้ายมีรอยแยก 

ปริแตกออก ไอดำบิดเบี้ยวพรั่งพรูออกมาจากภายใน

เซวียเหมิงตกตะลึง “เกิดอะไรขึ้น สวีซวงหลินตายแล้ว ค่ายกล 

เกิดใหม่นี้ก็ควรหายไปพร้อมกับเขามิใช่หรือ”

เจียงซีกำมือแน่น  จ้องเนตรค่ายครู่หนึ่ง พลางพึมพำเสียงเบา  

“ไม่ถูก ไม่ถูก! นี่ไม่ใช่ปีศาจซากศพ! และไม่ใช่การเกิดใหม่! น่ากลัวว่า 

ทั้งพวกเราและสวีซวงหลินจะถูกหลอกแล้ว!”

“อะไรนะ” เซวียเหมิงตกใจ “ไม่ใช่ปีศาจซากศพ และไม่ใช่การ 

เกิดใหม่? เช่นนั้นจะเป็นอะไร!”

เจียงซีเอ่ยอย่างรำคาญ “เป็นอะไรล้วนไม่สำคัญ เรื่องเร่งด่วนคือ 

มิอาจปล่อยให้ค่ายกลนี้ก่อรูปสมบูรณ์เด็ดขาด”

นอกจากเขา ยอดฝีมืออีกหลายคนล้วนตอบสนองอย่างรวดเร็ว  

ชั่วประกายหินเหล็กไฟ ฉู่หว่านหนิงที่ไม่ชอบพูดพล่ามที่สุดสะบัดเทียนเวิ่น 

ออกมาแล้ว โจมตีไปยังใจกลางข่ายอาคม! ไม่คาดว่าขณะที่เขานำไปก่อน  

มีคนตามหลังไปติด  ๆ เงาสีครามเข้มพลันพุ่งออกมาจากในกลุ่มคน ดุจ 

เสือเลี่ยเป้าจู่โจมเหยื่อ คมมีดในแขนเสื้อเปล่งประกายเย็นเยียบ แทงไปยัง 

แผ่นหลังของฉู่หว่านหนิงทันที ราวกับต้องการจะยับยั้งการกระทำของเขา

“อาจารย์!”

“อาจารย์...!”

เสียงอุทานทั้งสองเสียงเป็นเซวียเหมิงและซือเม่ย แต่พวกเขาอยู่ห่าง 

ไปไกล ไม่อาจช่วยได้ทันกาล

ฉึก!

เสียงคมมีดแทงทะลุเนื้อ เซวียเหมิงหลับตา เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง  

ใบหน้าก็ซีดเผือด

ตกตะลึงสุดขีด
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เขาเจียวซาน
การต่อสู้ของสำนักโอสถ

ฉู่หว่านหนิง  ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย ในชั่วขณะล่อแหลม โม่หราน 

ตอบสนองทันท่วงที เข้าขวางเบื้องหน้าร่างสีครามเข้มพลิ้วสะบัดนั้น มีด 

ของคนผู้นั้นปักเข้าที่ไหล่ของเขาจนมิดด้าม เห็นเพียงด้ามที่มีลายงูสีเงิน 

กระหวัดพัน  เสื้อบริเวณหัวไหล่ของเขาชุ่มโชกด้วยโลหิต  คิ้วของเขา 

เคียดขึ้ง กัดฟันแน่น ดวงตาฉายแววเยียบเย็น

นั่นคือสายตาเหี้ยมเกรียมของเหยี่ยวยามพุ่งขย้ำกระต่ายเจ้าเล่ห์

“ปรมาจารย์ฮว่า” เขาพลันคว้ามือข้างที่ถือมีดของฮว่าปี้หนานเอาไว้ 

แน่น ข่มกลั้นความเจ็บปวดขณะดึงมีดสั้นเล่มนั้นออกจากไหล่ตนดังฉัวะ  

เหงื่อผุดซึมเต็มหน้าผาก แต่ยังคงกัดฟันแค่นหัวเราะ “ลอบโจมตีอาจารย์ 

ข้าทางด้านหลัง เห็นข้าตายไปแล้วหรือ”

ลมราตรีพัดผ่าน ผ้าโปร่งที่ฮว่าปี้หนานใช้ปิดบังรูปโฉมอัปลักษณ์ 

ของตนไหวพะเยิบ เขาเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ย “ปรมาจารย์โม่สงสัยข้า 

มานานเท่าใดแล้ว”

“ตั้งแต่เจ้าถูกพิษงู ต้องรั้งอยู่ที่ไหล่เขา”

ฮว่าปี้หนานหัวเราะเบา  ๆ “หึ...ก็ไม่มีทางอื่น ในเมื่อเดิมข้าคิดจะ 

สกัดกลุ่มคนไว้ในตำหนักใหญ่อยู่แล้ว”

โม่หรานกัดฟันกรอด “ก่อนหน้านี้เจ้าขัดขวางสวีซวงหลิน นั่นทำไป 

เพื่ออะไร”
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“หาไม่แล้ว จะปล่อยให้ค่ายกลเปลี่ยนแปลง จนทำให้เขาพบว่า 

ค่ายกลเกิดใหม่ที่ตนวางไว้อย่างยากเย็นเป็นของปลอมรึ นั่นจะยิ่งยุ่งยากไป 

กันใหญ่”

ยามนี้เทียนเวิ่นของฉู่หว่านหนิงฟาดลงมาแล้ว ผ่าลงตรงกึ่งกลาง 

ค่ายกลลึกลับนี้ ทว่าทันทีที่ฟาดลงไป เขาพบว่าปราณวิญญาณของค่ายกล 

แข็งแกร่งจนไม่อาจยับยั้งได้โดยง่าย ขณะหันกลับไป เห็นโม่หรานขวางอยู่ 

ด้านหลังตน ที่ไหล่ได้รับบาดเจ็บจากมีดสั้นของฮว่าปี้หนาน ก็ร้อนรนขึ้นมา 

ทันที “โม่หราน...”

“ไม่ต้องสนใจข้า” โม่หรานเอ่ย “ทำลายค่ายกลสำคัญกว่า ข้าจะเฝ้า 

ตรงนี้เอง”

ฉู่หว่านหนิงไม่มีทางเลือก ภายในค่ายกลลึกลับนั้นไหลเวียนด้วย 

กระแสวิญญาณรุนแรงที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน แม้กระทั่งรอยฟ้าแยก 

ที่ตำบลไฉ่เตี๋ยในอดีตก็ยังเทียบไม่ได้ เขาถ่ายพลังวิญญาณของตนลงไป 

ในเทียนเวิ่นอย่างต่อเนื่อง ทำได้เพียงหยุดยั้งค่ายกลนี้ไม่ให้ก่อตัวต่อไป  

แต่มิอาจทำลายมันได้

อีกด้านหนึ่ง ยามนี้เจียงซีเข้าใจเรื่องราวแล้ว แต่เขายังไม่อยากเชื่อ 

ว่าหัตถ์ทิพย์อันดับหนึ่งของสำนักจะลอบวางแผนลับหลังตน สีหน้าเขา 

ซีดเผือด ผ่านไปครู่ใหญ่จึงเอ่ย “ฮว่าปี้หนาน เจ้า...”

มือของฮว่าปี้หนานยังคงถูกโม่หรานคว้าไว้แน่น เขามิได้หันไป พอ 

ได้ยินเสียงเจียงซี กลับยิ้มน้อย  ๆ “เจ้าสำนัก อย่าเพิ่งใจร้อน กูเย่ว์เยี่ย 

มีคำสอน...กระทำการทุกเรื่องล้วนต้องระมัดระวัง ข้าย่อมจดจำใส่ใจ  

ฉะนั้นตลอดทางที่ขึ้นมา ข้าหาโอกาสปล่อยแมลงทะลวงใจที่ข้าตั้งใจเลี้ยงไว้ 

หลายปีไว้ในร่างคนมากมาย”

“!”

ทุกคนตื่นตระหนก  เงียบงันไปครู่หนึ่ง  ก่อนจะโกลาหลราวกับ 

หม้อโจ๊กที่เดือดปุด ๆ 

หัตถ์ทิพย์หานหลินใส่แมลงไว้ในร่างพวกเรา?

ไม่เจ็บไม่คัน  ถึงขั้นไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น ทว่าจู่  ๆ  พวกเขาก็รู้สึก 
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ระคายเคืองไปทั้งร่างอย่างรุนแรง ราวกับทุกอณูบนร่างมีแมลงทะลวงใจ 

ที่คร่าชีวิตได้

“ฮว่าปี้หนาน เจ้ามันบ้า!”

“ใจคออำมหิตนัก!”

ยังมีคนร้อนรนจนร้องออกมา  มือลูบเปะปะไปทั่วร่าง  “อยู่ที่ใด  

อยู่ที่ใด ข้าโดนแล้วหรือ ข้าไม่ได้ถูกตัวเขาเลย บนร่างข้าคงไม่มีกระมัง...”

ยังมีคนนิสัยเถรตรง ทนอุบายต่ำช้าเช่นนี้ของฮว่าปี้หนานไม่ได้  

ตวาดเสียงเกรี้ยว “คนแซ่ฮว่า! เจ้าอย่ามากุเรื่องปั่นหัวทุกคนที่นี่ พูดจา 

เหลวไหล! ที่นี่มีผู้ฝึกบำเพ็ญตั้งมากมาย ล้วนเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่ง 

อันดับสองของสำนักเลื่องชื่อ เจ้าคิดว่าเราจะกลัวคำขู่ของเจ้ารึ!”

ไม่ทันขาดคำ ฮว่าปี้หนานก็โบกมือเบา ๆ

ร่างของบุรุษที่พูดจาท้าทายผู้นั้นพลันซวนเซ จากนั้นสองตาเหลือก 

ถลน บีบลำคอตนเอง ล้มลงกับพื้นทันที กลิ้งไปมาอย่างทุรนทุราย ปาก 

ร้องตะโกน “โอ๊ย! โอ๊ย...!”

เลือดและหนองไหลออกจากรูจมูกและดวงตาของเขาอย่างรวดเร็ว  

ดวงตาเหลือกลาน ด่าวดิ้นชักกระตุกอย่างแรง อุจจาระปัสสาวะเล็ดราด 

เต็มกางเกงอย่างไม่อาจควบคุม ส่งกลิ่นเหม็นฉึ่ง ไม่นานเขาก็แน่นิ่งอยู่ 

บนพื้น ผิวหนังขาดน้ำจนแห้งเหี่ยว ในปากที่อ้าค้างอย่างน่าสะพรึง มีแมลง 

สีแดงที่ดูดเลือดมนุษย์จนอิ่มตัวหนึ่งไต่ออกมา ลักษณะเหมือนแมงมุม  

แต่มีขาเล็ก ๆ ข้างละสิบขา

ความเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นตระหนกนี้ ทำให้คนที่เดิมยังโกรธแค้น  

หมายประณามฮวา่ปีห้นานตา่งสหีนา้ซดีเผอืด จอ้งภาพตรงหนา้อยา่งเงยีบงนั

“แมลงแม้ตัวจะเล็ก แต่ก็คร่าชีวิตคนได้ในพริบตา” ฮว่าปี้หนาน 

เอ่ยเสียงอ่อนโยน “หากทุกท่านไม่อยากซ้ำรอย ถูกสังหารหมู่จนวอดวาย 

ในชั่วข้ามคืนเหมือนอย่างสำนักหรูเฟิง ทางที่ดีก็อยู่นิ่ง  ๆ อย่าใจร้อน และ 

อย่าวุ่นวาย ฟังคำสั่งข้าแต่โดยดีก็พอ โดยเฉพาะคนของกูเย่ว์เยี่ย”

สายตาของเขาตกอยู่ที่เจียงซี ก่อนจะเลื่อนไปมองผู้ฝึกบำเพ็ญสำนัก 

โอสถที่สวมชุดสีเขียวครามอ่อนด้านหลังเจียงซี ยิ้มน้อย  ๆ  เอ่ย “เห็นแก่ 
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ไมตรีที่เป็นคนสำนักเดียวกัน ผู้แซ่ฮว่าจะไม่ทำร้ายพวกเจ้า”

เจยีงซสีหีนา้ดำทะมนึ “ฮวา่ปีห้นาน! ไมค่ดิวา่เจา้จะมใีจทะเยอทะยาน 

ต่ำช้าเช่นนี้?”

“ใจทะเยอทะยานตำ่ชา้ ขา้มกิลา้รบั” ฮวา่ปีห้นานคลา้ยนกึอะไรขึน้ได้  

เอย่กบัเจยีงซี “ใชแ่ลว้ เจา้สำนกั บนรา่งทา่นกม็แีมลงทะลวงใจตวัหนึง่ดว้ย  

ผู้อื่นการฝึกบำเพ็ญตื้นเขิน ถูกแมลงปลิดชีพได้ในชั่วพริบตา แต่เจ้าสำนัก 

การฝึกบำเพ็ญแก่กล้า ข้าคิดว่าน่าจะต้านได้มากกว่าสิบวันถึงครึ่งเดือน”

เจียงซีเยาะหยัน “สิบกว่าปีมานี้ กูเย่ว์เยี่ยไม่เคยบกพร่องต่อเจ้า  

เจ้ามีจุดประสงค์ใดกันแน่!”

“ข้าย่อมมีเป้าหมายของข้า แต่ไม่จำเป็นต้องบอกทุกท่าน”

เขาหันไปมองฉู่หว่านหนิง รวมทั้งโม่หรานที่คุมเชิงกับตน จากนั้น 

หันกลับไปอีกครั้ง

“เอาละ เวลานี้ทุกท่านยังไม่รู้ว่าบนร่างผู้ใดมีแมลง บนร่างผู้ใด 

ไม่มีแมลง แต่ความเป็นไปได้ครึ่งต่อครึ่งนี้ เกี่ยวพันถึงชีวิต หากทุกคน 

ฉลาดพอ ก็ควรรู้ว่าจะยืนอยู่ข้างใคร”

รอบด้านเงียบสงัด

พลันมีเสียงอ่อนโยนใสกังวานดังขึ้นมาจากในกลุ่มคน

ซือเม่ยซึ่งยืนอยู่ข้างกายเซวียเหมิงเอ่ยขึ้น “แมลงทะลวงใจไล่ตาม 

แสงไฟ ขอเพียงทุกท่านร่ายอาคมเรียกไฟ หรือจุดยันต์อัคคีในมือ หาก 

เห็นรอยนูนเคลื่อนผ่านใต้ผิวหนัง นั่นแสดงว่าคนผู้นั้นถูกอาคมแมลง ส่วน 

คนที่ไม่มีก็ปลอดภัย”

“...” หัตถ์ทิพย์หานหลินหรี่ตาลงฉับพลัน “ซือหมิงจิ้ง เจ้าลอบอ่าน 

ตำราข้า?”

ใบหน้าของซือเม่ยคล้ายแดงเรื่อเล็กน้อย ทว่าไม่ชัดเจนนัก เขาเป็น 

คนที่ไม่คุ้นกับการตกอยู่ภายใต้สายตาจับจ้องของผู้คน ยามนี้เมื่อทุกคน 

มองมาที่เขา สีหน้าจึงแข็งค้างไปเล็กน้อย

“ช่วงห้าปีที่อาจารย์เก็บตัว ผู้น้อยได้ไปขอเรียนวิชาที่กูเย่ว์เยี่ย มิได้ 

อ่านตำราของผู้อาวุโส ทว่าเผอิญพบแมลงชนิดนี้ ก็เลย...ก็เลยศึกษามา 
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เล็กน้อย...”

ฮวา่ปีห้นานเอย่อยา่งกราดเกรีย้ว “ลกัขโมยของผูอ้ืน่ ไรย้างอายนกั!”

เซวียเหมิงคิ้วตั้ง ออกปากแทนซือเม่ยทันที “คนตีสองหน้าเช่นเจ้า  

ยังมีหน้ามาพูด” ว่าพลางทำตามคำแนะนำของซือเม่ยทันที เห็นใต้ผิวหนัง 

ตนไม่มีสิ่งผิดปกติก็ดีใจ หันไปเอ่ยกับซือเม่ย “เยี่ยม ขอบคุณเจ้า ดูสิ  

บนร่างข้าไม่มีแมลง!”

คนอื่น  ๆ  เห็นก็พากันทำตาม ชั่วขณะนั้นเสียงเซ็งแซ่ที่ดังตามมา 

บนแท่นเจาหุนถ้าไม่เป็น  “ข้าไม่มี!” ก็เป็น  “ทำเช่นไรดี บนร่างข้ามีแมลง 

ทะลวงใจ!”

ฮว่าปี้หนานหลับตาลง จากนั้นแค่นหัวเราะเย็นชา “ต่อให้แยกแยะ 

ได้ว่าคนใดมี คนใดไม่มี แล้วจะอย่างไร คนที่ถูกแมลงกู่ฟังข้าให้ดี! มาอยู ่

ฝั่งข้า จับฉู่หว่านหนิงเอาไว้ จัดการโม่เวยอวี่ให้ข้า ข้าย่อมไม่ใจร้ายต่อ 

พวกเจ้า หาไม่แล้ว...”

เขาชี้ไปยังผู้ฝึกบำเพ็ญที่ถูกแมลงทะลวงใจกัดตายบนพื้น

“ก็จะเหมือนคนผู้นี้”

ภายใต้การข่มขู่ คนที่แปรพักตร์คนแรกคือผู้ฝึกบำเพ็ญหญิงของ 

กูเย่ว์เยี่ย นางพุ่งไปที่ข้างกายฮว่าปี้หนานท่ามกลางสายตาทุกคน เชิดหน้า 

เล็กน้อยอย่างหยิ่งผยอง

โม่หรานประหลาดใจ เป็นศิษย์ทรยศแล้วยังวางท่าโอหัง

“ขออภัยเจ้าสำนักเจียง” นางเอ่ย “ข้าอยู่ข้างหัตถ์ทิพย์ มิใช่เพื่อ 

เอาตัวรอด แต่ข้าเลื่อมใสความสามารถของหัตถ์ทิพย์มาตลอด ที่เล่าเรียน 

ที่กูเย่ว์เยี่ย ก็เพราะเลื่อมใสในชื่อเสียงของเขา วันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าถูก 

แมลงกู่หรือไม่ ต่อให้ไม่ถูก ข้าก็ยอมเป็นเบี้ยหน้าม้าของหัตถ์ทิพย์”

นางว่าพลางเหลือบมองสีหน้าของฮว่าปี้หนาน เห็นเขาแม้จะยังพันตู 

กับโม่หราน ทว่าใบหน้ากลับยิ้มจนตาหยี เห็นชัดว่าพึงพอใจในถ้อยคำของ 

นาง จึงสบายใจขึ้นไม่น้อย ยิ่งเอ่ยเร่งเร้า “ผู้อาวุโสหัตถ์ทิพย์ก็บอกแล้ว  

เห็นแก่ที่เป็นคนสำนักเดียวกัน เขาจะไม่ทำให้พวกเราลำบากใจ ทุกคนคง 

รู้แล้วว่าควรเลือกข้างใคร”
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นางรออยู่ครู่หนึ่ง ก็มีผู้ฝึกบำเพ็ญจากกูเย่ว์เยี่ยมายืนอยู่ข้างนาง 

เพียงสามคน

สายตาทุกคู่จับจ้องด้วยความเดือดดาล

ผู้ฝึกบำเพ็ญสามคนนั้นต่างมีข้ออ้างของตนเอง “หลายปีมานี้การ 

จัดการภายในกูเย่ว์เยี่ยของเจ้าสำนักเจียงย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ เหมือนน้ำไหลลง 

ที่ต่ำ หากมิใช่เพราะมีหัตถ์ทิพย์หานหลินอยู่ ข้าคงออกไปนานแล้ว”

“หัตถ์ทิพย์มากความสามารถ เราติดตามเพียงคนที่มีความสามารถ”

มีคนของกูเย่ว์เยี่ยทนไม่ไหว เอ่ยอย่างโกรธเกรี้ยว “ศิษย์ทรยศ!  

พวกเจ้าพูดออกมาได้!”

“ใช่! ศิษย์ทรยศ!”

“คนใจคด ไสหัวไปจากกูเย่ว์เยี่ย!”

คิดไม่ถึงว่าจะมีคนมากมายที่แม้จะถูกแมลงทะลวงใจก็ไม่ยอมจำนน  

สตรีผู้นั้นมีสีหน้ากระอักกระอ่วนไปครู่หนึ่ง สุดท้ายยังฝืนเอ่ยอย่างสงบนิ่ง  

หน้าแดงเรื่อ “ไม่ต้องให้พวกเจ้าบอก เราก็ไม่คิดจะอยู่สำนักสับปะรังเคนี่ 

นานแล้ว พวกเจ้าติดตามเจียงซี ก็เหมือนวิญญาณเร่ร่อนตามผี!”

นางยังหันไปถลึงตาใส่อดีตเจ้าสำนักของตนเอง

“ข้าหลิงปี้หร่าน นับจากนี้ ทั้งกูเย่ว์เยี่ย ทั้งเจียงซี ข้าขอตัด...”

คำว่า “ขาด” ยังไม่ทันเอ่ยออกมา ก็ถูกเจียงซีขัดจังหวะ

เจียงซีสีหน้าราบเรียบ สายตาเย็นชาชำเลืองมองนาง “ไม่ต้องตัด 

แล้ว เจ้าเป็นใคร”

“ข้า...ข้าหลิงปี้หร่าน...”

“ชื่อของเจ้า ต่อให้ท่องต่อหน้าข้าวันละร้อยหน ข้าก็จำไม่ได้” เจียงซ ี

กล่าว “ไสหัวไปซะ”

ศิษย์หญิงสำนักโอสถนางนั้นโกรธจัดด้วยความอับอาย กัดริมฝีปาก 

อยู่ครู่ใหญ่ก็ยังไม่คลายโทสะ “เฮอะ คิดไม่ถึงว่าคนเป็นถึงประมุขสำนัก  

กลับวางตัวเช่นนี้”

“เจ้าเพิ่งเจอข้าวันนี้หรือ”  เจียงซีแค่นหัวเราะหยัน “แต่จะว่าไป  

ศิษย์กูเย่ว์เยี่ยมีตั้งหลายพันคน ข้าเพิ่งจะเห็นเจ้าครั้งแรก บอกตามตรง  
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หากไม่มีเรื่องในวันนี้ ด้วยความสามารถอย่างเจ้า ชาตินี้ก็ไม่มีโอกาสได้พูด 

กับข้าด้วยซ้ำ”

กล่าวจบก็สะบัดแขนเสื้อ หมอกหอมกลุ่มหนึ่งก่อตัวขึ้น เจียงซีเริ่ม 

ประมือกับฮว่าปี้หนานแล้ว

เบื้องหน้าฮว่าปี้หนานมีโม่หรานที่รับมือยากอย่างยิ่งยวดอยู่แล้ว  

เวลานี้ยังมีเจียงซีเพิ่มมาอีกคน เห็นชัดว่ารับมือไม่ไหว ภายใต้สถานการณ์ 

คับขัน เขากระตุ้นแมลงทะลวงใจ คนที่มีแมลงกู่ซ่อนอยู่ในร่างทั้งหมด 

ในที่นั้นเหมือนถูกมดนับหมื่นกัดแทะหัวใจทันที เจ็บปวดยากทานทน

“อ๊าก...!”

“ช่วย...ช่วยด้วย!”

ร่างของเจียงซีหยุดชะงัก แต่เขาสมเป็นเจ้าสำนักกูเย่ว์เยี่ย สกัด 

จุดสำคัญหลายแห่งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดชั่วคราวให้ตนเองทันท ี ยังคง 

ผนึกกำลังกับโม่หราน สู้กับฮว่าปี้หนานด้วยสีหน้าขาวซีด

ฮว่าปี้หนานเองก็มิได้โง่  งอนิ้ว  คลายความเจ็บปวดจากแมลง 

ทะลวงใจให้คนที่อยู่ข้างตนทั้งสาม เอ่ยเสียงกร้าว “ต้านรับ”

ความเจ็บปวดทำให้มีคนจำนวนหนึ่งที่จิตใจไม่มั่นคงเห็นว่าการยอม 

จำนนต่อฮว่าปี้หนานสามารถทำให้หลุดพ้นจากความทรมานได้  จึงกรูกัน 

เข้ามา ชั่วขณะนั้น คนเกือบครึ่งคุกเข่าลง อ้อนวอนฮว่าปี้หนาน “ขอร้อง 

หัตถ์ทิพย์! ได้โปรดคลายอาคม! เรายอมรับใช้หัตถ์ทิพย์!”

“ทนไม่ไหวแล้ว ทรมานเหลือเกิน...ผู้อาวุโสฮว่า ได้โปรด...”

ฮว่าปี้หนานยิ้มน้อย  ๆ เอ่ยกับโม่หรานที่กำลังสู้กับตนอย่างดุเดือด  

“ปรมาจารย์โม่ ดูสิ ผู้ที่ร้ายกาจที่สุดในโลกนี้ สุดท้ายยังคงเป็นสำนักโอสถ”

เขายังพูดไม่ทันไร เจียงซีก็ชักกระบี่เสวี่ยหวงออกมา น้ำเสียงดุดัน  

“คำว่าสำนักโอสถ  คนอุบายต่ำช้าเช่นเจ้าคู่ควรที่จะเอ่ยออกมาหรือ”  

จากนั้นก็หันไปเอ่ยกับโม่หราน “ไปช่วยอาจารย์ท่านที่หน้าค่ายกล ตรงนี้ 

ข้าจะสกัดไว้เอง”

ฮว่าปี้หนานแค่นหัวเราะหยัน “วันนี้เจ้าสำนักจะเป็นศัตรูกับข้าให้ได้ 

ใช่หรือไม่”
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“ไม่ต้องพล่าม”

“ต้องลากสังขารที่ถูกแมลงกู่ แล้วยังจะมาสู้กับข้า เจ้าสำนักเจียง  

เจียงเยี่ยเฉิน เจ้าคงรังเกียจที่ตนอายุยืนสินะ”

เจียงซีสีหน้าอึมครึม “อายุยืนหรือสั้น มิใช่เจ้าเป็นคนตัดสิน วันนี้ 

หากหยุดเจ้าไม่ได้ ชื่อเสียงอันเที่ยงธรรมในใต้หล้าของสำนักโอสถคงต้อง 

ย่อยยับ!”

ผู้เชี่ยวชาญการใช้พิษและโอสถสองคนห้ำหั่นกัน ท่ามกลางประกาย 

ดาบเงากระบี่ ยังสาดผงพิษปะทะกัน ซัดยาสลายพิษต้านทานกัน โม่หราน 

เห็นว่าเจียงซียังมีแรงต่อกร จึงรีบไปช่วยฉู่หว่านหนิงทันที คิดไม่ถึงว่า 

ไปได้ครึ่งทาง เงาร่างสีเหลืองเข้มนับสิบก็จู่โจมเข้ามา

โม่หรานกัดฟันกรอด “หวงเซี่ยวเย่ว์...!”

คนเหล่านี้คือหวงเซี่ยวเย่ว์กับศิษย์ระดับสูงกว่าสิบคนของสำนัก 

เจียงตง หวงเซี่ยวเย่ว์ในชุดคลุมใหญ่แขนเสื้อกว้างยืนอยู่ท่ามกลางสายลม  

ลูบเคราพลางเอ่ย “ปรมาจารย์โม่ แมลงทะลวงใจมิใช่เรื่องล้อเล่น ผู้อื่น 

เป็นมีดเป็นเขียง ข้าเป็นเนื้อเป็นปลา1 เป็นตายอยู่ตรงหน้า จำต้องเป็น 

ศัตรูกับปรมาจารย์ ล่วงเกินแล้ว”

ไม่เพียงเขา ยังมียอดฝีมือสำนักอื่นที่ไม่อาจทนความเจ็บปวดนี้ได้  

ล้วนกำลังบีบต้อนเข้ามา

เวลานี้บนแท่นเจาหุน มัจฉามังกรปะปน2 สับสนอลหม่าน

ผู้ฝึกบำเพ็ญของทุกสำนักกำลังต่อสู้กัน ผู้ที่ถูกแมลงกู่กับผู้ที่ไม่ถูก 

แมลงกู่ ผู้ทรยศกับผู้จงรักภักดี ทุกคนกำลังประจันหน้ากัน

เจียงซีต้านทานฮว่าปี้หนานสุดกำลัง โม่หรานเป็นแนวป้องกันสุดท้าย 

ที่สกัดเบื้องหน้าฉู่หว่านหนิง ซ้ำยังถูกตีกระหนาบ ฟาดฟันกับพวกผู้ฝึก 

บำเพ็ญอย่างหวงเซี่ยวเย่ว์ระลอกแล้วระลอกเล่า ฉู่หว่านหนิงถ่ายพลัง 

วิญญาณทั้งหมดยับยั้งค่ายกลลึกลับนั้น

1 หมายถึง อำนาจตัดสินชะตาอยู่ในมือคนอื่น ตนได้แต่นอนรอชะตากรรม
2 หมายถึง คนดีคนเลวปะปนกัน
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อีกด้านหนึ่ง เซวียเจิ้งยงกับกลุ่มคนของยอดเขาสื่อเซิงปักหลักอยู่ 

แนวหน้า ป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามประชิดเข้ามาใกล้ฉู่หว่านหนิงที่กำลัง 

ยับยั้งค่ายกล ซือเม่ยวิ่งวุ่นอยู่ในกลุ่มผู้ฝึกบำเพ็ญที่ถูกแมลงทะลวงใจแต่ 

สาบานว่าถึงตายก็ไม่ยอมจำนน พยายามคลายอาคมแมลงให้พวกเขา

“ทรมานเหลือเกิน...ฆ่าข้าเถอะ ขอร้องเจ้า ฆ่าข้า!” ซือเม่ยก้มลง 

ประคองชายหนุ่มที่กลิ้งอยู่กับพื้นคนหนึ่ง ชายหนุ่มผู้นั้นคว้ามือเขา ร้อง 

คร่ำครวญ “ทรมานเหลือเกิน ข้าไม่อยากยอมแพ้ ข้าไม่อยากยอมแพ้  

เจ้าฆ่าข้าเถอะ! ได้โปรด ฆ่าข้า! ฆ่าข้า!”

“อดทนอีกหน่อย” ซือเม่ยเอ่ยปลอบเขา พลางจรดปลายนิ้วที่จุด 

ชีพจรข้อมือของเขา

“ข้าทนไม่ไหวแล้ว...”

“มองข้าไว้ มองตาข้าเร็ว”

แต่ชายหนุ่มผู้นั้นไม่ได้ฟังสิ่งที่ซือเม่ยพูด นิ้วมือเขากำแน่น ทั้งร่าง 

เกร็งกระตุกไม่หยุด เหมือนปลาที่ถูกจับขึ้นมาจากน้ำ หายใจพะงาบ  ๆ  

“ทนไม่ไหวแล้ว...”

ซือเม่ยไม่มีทางเลือก จำต้องฝืนตรึงใบหน้าเขาไว้ ทั้งยังยื่นมือไป 

เลิกหนังตาที่ปิดสนิทของอีกฝ่าย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเขาทั้งเตะทั้งถีบ  

ดิ้นรนไม่หยุด แขนและหลังมือของซือเม่ยถูกข่วนเป็นรอยบาดแผล

“มองข้า มองข้า”

คนผู้นั้นพอจะดึงสติกลับมาได้บ้าง กลอกตาพลางหอบหายใจ มอง 

ซือเม่ยด้วยน้ำตาเอ่อคลอ ซือเม่ยร่ายอาคม จ้องดวงตาอีกฝ่าย จู่  ๆ  ร่าง 

ของชายหนุ่มผู้นั้นก็กระตุกเฮือก รู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังไต่ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  

ไม่นานก็ไต่ถึงหน้าอก ลำคอ ช่องปาก

“โอ้ก...!”

เขาพลิกตัวทันที อาเจียนออกมากองใหญ่ กลิ่นคาวคลุ้ง ในกอง 

อาเจียนนั้นมีแมลงทะลวงใจสีแดงตัวหนึ่งกำลังดิ้นกระแด่ว

ซือเม่ยชูนิ้วกลางอากาศ ทำลายแมลงตัวนั้นเป็นผุยผงทันที

เขาผุดลุกขึ้น ร้องบอกเสียงดัง “แมลงทะลวงใจควบคุมได้ด้วย 
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อาคมเนตรบำบัด สามารถสลายได้! ข้าช่วยทุกท่านสลายได้!”

เขาวิ่งไปทั่ว  พลางร้องตะโกนอย่างร้อนรน “เลิกสู้กันได้แล้ว!  

สามารถสลายได้ เลิกเข่นฆ่ากันเองได้แล้ว สามารถสลายได้...สลายได้!”

ทวา่ทา่มกลางการตอ่สู ้ ไมม่ใีครฟงัเขา ทัง้เสยีงของเขากไ็มด่งั ไมน่าน 

ก็กลืนหายไปท่ามกลางเสียงตะโกนและเสียงโหยหวน เสียงรบราฆ่าฟัน

แต่เจียงซีได้ยินซือเม่ยแล้ว เขาชะงัก อาคมเนตรบำบัด?

เหมือนเช่นแมลงมากมายชอบเข้าหาแสงไฟ หลังจากแมลงพิษเข้าสู่ 

ร่างกาย ขอเพียงใช้อาคมเนตรบำบัดที่สอดคล้องกันเป็นตัวนำ ก็จะล่อ 

แมลงออกมาจากร่างกายได้ เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ จากนั้นพิษ 

ของแมลงกู่ก็จะสลายไปเอง

เห็นชัดว่าฮว่าปี้หนานเองก็ได้ยินเช่นกัน เขาลอบสบถ ดวงตาสาด 

ประกายเหี้ยมเกรียม

“ตลอดทางที่ขึ้นมา ข้าสังหารผู้ฝึกบำเพ็ญที่ใช้อาคมเนตรบำบัดของ 

กูเย่ว์เยี่ยเป็นไปหมดแล้ว คิดไม่ถึงว่ายอดเขาสื่อเซิงกระจอกงอกง่อย กลับ 

ยังมีคนใช้อาคมของสำนักโอสถระดับสูงเช่นนี้ได้ ช่าง...”

ดาบในมือเขาพลันปะทะกับเสวี่ยหวงของเจียงซี เสียงดังเคร้ง  

สะเก็ดไฟระเบิดออกมา

ฮว่าปี้หนานเอ่ยอย่างเข่นเขี้ยว “คนรุ่นเยาว์...น่ายำเกรงนัก!”

พลันดึงกระบี่ประจำกายออกมา โฉบทะยานไปราวกับค้างคาว ผ่าน 

กลุ่มคนที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด

“แย่แล้ว!” เจียงซีตระหนก รู้จุดประสงค์ของฮว่าปี้หนาน กำลังจะ 

ผนึกลมปราณตามไป พลันแผ่นอกกระตุกเพราะพิษแมลงทะลวงใจกำเริบ  

กระอักโลหิตสีดำออกมา กระบี่ปักพื้น เข่าทรุดฮวบ

เขาขยับริมฝีปากที่ชุ่มโชกด้วยโลหิต มองไล่หลังฮว่าปี้หนานไป  

คิดจะร้องเตือนคนอื่น ๆ แต่ก็ไม่อาจเปล่งเสียงได้ดังกว่านี้ “ระ...วัง...”

ซือเม่ยกำลังถอนพิษให้ผู้ฝึกบำเพ็ญของวังท่าเสวี่ยที่ถูกแมลงกู่  

หลังจากผู้ฝึกบำเพ็ญคนนั้นสำรอกแมลงทะลวงใจออกมา ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวด 

ทะลวงหัวใจอีก จึงลุกขึ้นช่วยซือเม่ยตะโกนบอกคนอื่น ๆ
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“ทุกคนเลิกสู้กันได้แล้ว! แมลงกู่สามารถกำจัดได้!”

เซวียเหมิงเองก็กำลังช่วยโน้มน้าว เขาฉุดรั้งคนสิบกว่าคนมาหา 

ซือเม่ย ตะโกนไม่หยุด “เอาละ  ๆ ทนหน่อย ทุกคนไม่ต้องโอดโอยแล้ว  

เดี๋ยวจะสลายให้พวกเจ้า จะสลายให้พวกเจ้าแล้ว ศิษย์น้องข้าเป็นใคร  

ฝีมือเป็นเลิศ ไม่ด้อยไปกว่าศิษย์ของกูเย่ว์เยี่ย ข้า...”

เซวียเหมิงว่าพลางหันไปเรียกซือเม่ย ชั่วขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นนั้นเอง  

เสียงก็ขาดหายไป

“ซือเม่ย! ข้างหลัง...!”
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เขาเจียวซาน สองตาพร่าเลือน

เซวียเหมิง พุ่งไปหาซือเม่ยทันที พร้อมกับเสียงแผดร้องที่แทบจะผิดเพี้ยน  

แต่ไม่ทันแล้ว ฮว่าปี้หนานพุ่งมาจากกลางเวหา ดุจพญายมมายังโลก เทพ 

มรณะเยือนสวรรค์ บีบลำคอซือเม่ยไว้จากทางด้านหลังทันใด

“ซือเม่ย!”

“ซือหมิงจิ้ง!”

ท้ังผู้อาวุโสของยอดเขาส่ือเซิงและเซวียเหมิงต่างร้องตะโกน ฮว่าป้ีหนาน 

เอาตัวซือเม่ยขึ้นกระบี่ เหาะขึ้นกลางอากาศ มองลงมายังกลุ่มคนที่โกลาหล 

เบื้องล่างอย่างเย็นชา ใต้แสงจันทร์กระจ่าง

เซวียเหมิงแทบคลั่งแล้ว ก้าวขึ้นหลงเฉิงไล่ตามไป กลับถูกผึ้ง 

เพชฌฆาตที่ฮว่าปี้หนานซัดออกมาจู่โจมจนไม่อาจไปต่อ รับมือไม่หวาด- 

ไม่ไหว จำต้องถอยกลับลงไปตั้งหลักอย่างทุลักทุเล

ฮว่าปี้หนานบีบลำคอซือเม่ย นิ้วมือเรียวที่สวมแหวนงูวิญญาณ 

ค่อย  ๆ  ไล้ไปตามลำคออีกฝ่าย พลันมีเสียงดังฟึ่บ บนแหวนงูวิญญาณ 

มีประกายเย็นเยียบแหลมคมพุ่งออกมา

“อาคมเนตรบำบดัฝกึไดย้ากยิง่” ฮวา่ปีห้นานเอย่เสยีงเนบิ “สหายนอ้ย 

ผู้นี้อายุยังน้อย ซ้ำมิใช่ศิษย์ในสำนักกูเย่ว์เยี่ย กลับใช้มันได้อย่างชำนาญ  

ดูท่าจะเป็นผู้มีพรสวรรค์”

การกระทำนี้ของเขา ทุกคนที่กำลังต่อสู้กันอยู่ด้านล่างล้วนสังเกตเห็น
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ทั้งเซวียเจิ้งยง โม่หราน ไปจนถึงฉู่หว่านหนิงที่หน้าข่ายอาคมต่าง 

เห็นซือเม่ยถูกฮว่าปี้หนานจับตัวไป

รูม่านตาของโม่หรานพลันหดเล็กด้วยโทสะพวยพุ่งและความร้อนรน  

เจี้ยนกุ่ยเปล่งประกายสีแดงขึ้นมาทันที สะท้านสะเทือนจนพวกหวงเซี่ยวเย่ว ์

ต้องถอยร่นไปหลายจั้ง มีหลายคนโชคร้ายตกลงจากแท่นเจาหุนดิ่งลงไป 

ในเหวลึกชัน กลืนหายไปกลางทะเลหมอกเวิ้งว้าง ไม่มีแม้กระทั่งเสียง 

สะท้อนกลับขึ้นมา

“ฮว่าปี้หนาน! ปล่อยเขา!”

ซือเม่ยสีหน้าขาวซีด ก้มลงมองโม่หราน และมองเซวียเหมิง

เขาเม้มริมฝีปาก สุดท้ายเอ่ย “ไปช่วยอาจารย์ ไม่ต้องสนใจข้า”

“ซือเม่ย!”

ฉู่หว่านหนิงอยู่หน้าค่ายกล สีหน้าซีดขาวเช่นกัน มือทั้งสองที่ต้าน 

เนตรค่ายสั่นกระตุกไม่หยุด หลังมือมีเส้นเลือดสีเขียวปูดโปน หัวใจดิ่งวูบ

สายตาของซือเม่ยเลื่อนไปจับที่ร่างเขา ดวงตาฉายแววหมองหม่น 

วูบหนึ่ง

“อาจารย์...”

“บังเอิญถึงเพียงนี้เชียว” ฮว่าปี้หนานชะงัก จากนั้นก็ยิ้มน้อย  ๆ  

“ข้าจับไปเรื่อยเปื่อย กลับคว้าได้ศิษย์ของปรมาจารย์ฉู่หรือ”

ฉู่หว่านหนิง “...”

“เช่นนั้นก็ไม่แปลกที่อายุยังน้อย  แต่กลับเรียนรู้ ได้ก้าวหน้า”  

ฮว่าปี้หนานเอ่ยอย่างไม่ตระหนี่คำชม “ศิษย์ดีเช่นนี้ มีหรือผู้เป็นอาจารย์ 

จะไม่ปวดใจ”

“ฮว่าปี้หนาน หากเจ้าทำร้ายเขา วันหน้าเจ้าจะต้องชดใช้!”

“ความหมายของปรมาจารย์ฉู่ก็คือ วันนี้เจ้าจะนิ่งดูดาย?” ฮว่า- 

ปี้หนานยิ้มน้อย  ๆ พลางเอ่ยข้างหูซือเม่ย “ได้ยินหรือไม่ ระหว่างช่วยเจ้า  

กับผนึกค่ายกล เขาเลือกอย่างหลัง”

ซือเม่ยหลับตา ริมฝีปากสั่นระริกเล็กน้อย แต่ไม่พูดอะไร

ฮว่าปี้หนานหัวเราะเสียงดัง  “ในเมื่อเป็นเช่นนี้  ข้าชักจะสงสาร 
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สหายน้อยผู้นี้แล้ว อาจารย์ที่เคารพ เห็นคุณธรรมสำคัญกว่าชีวิตศิษย์  

ซือหมิงจิ้ง เจ้าช่างน่าสงสารจริง ๆ”

รอบด้านมีแต่เสียงลมพัดโหม ไม่มีเสียงตอบ

อาจเพราะชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย ซือเม่ยจึงลืมตาขึ้นช้า ๆ เอ่ยขึ้น 

ท่ามกลางความเงียบงัน “อาจารย์ อภัยให้ศิษย์ด้วย”

“...”

“ข้ารู้ว่า...พวกท่านยังคงจำได้ แต่ก่อนข้าเคยทำเรื่องบางอย่างเพราะ 

ความเห็นแก่ตัว เรื่องนั้น จวบจนกระทั่งบัดนี้ ข้ายังคงไม่แน่ชัดว่าถูกหรือ 

ผิด...ความจริงข้าคงไม่คู่ควรเป็นศิษย์ของท่าน หลายครั้งข้าไม่อาจยอมสละ 

ชีวิตตนเองเพื่อคุณธรรมได้...”

“ซือเม่ย...”

บนแท่นสูง เซวียเหมิงได้ยินเขาเอ่ยเช่นนี้ ก็นึกถึงคืนที่ไหฺวจุ้ยต้าซือ 

มาหาพวกเขา ขอให้พวกเขามุ่งหน้าไปช่วยอาจารย์ในยมโลก แต่ซือเม่ย 

กลับมีท่าทีลังเลเล็กน้อย มิได้ตอบรับทันที

ส่วนโม่หรานนึกถึงเกี๊ยวน้ำมันพริกในปีนั้น นึกถึงตอนที่ซือเม่ยค้อม 

ศีรษะเอ่ยขอโทษ บอกว่าความอ่อนโยนชามนั้น เดิมเป็นฉู่หว่านหนิงทำ

ส่วนฉู่หว่านหนิงเล่า

สิ่งที่เขาคิดคือเสียงถอนหายใจของซือเม่ย เพราะไม่ได้ครอบครอง 

เทพศัสตราตอนอยู่ที่สระจินเฉิง

นอกจากนี้ เขาก็นึกถึงเรื่องที่บกพร่องของซือเม่ยไม่ออก

ซอืเมย่ผูน้ี ้ ตลอดมาลว้นเปน็คนออ่นโยน ความประพฤตสิมบรูณแ์บบ  

และอยู่ในโอวาท เขาเหมือนปุยหิมะที่เพิ่งตกลงมา ขาวบริสุทธิ์ไร้มลทิน  

ด้วยเหตุนี้เมื่อบนพื้นหิมะมีฝุ่นธุลีตกต้องแม้เพียงเล็กน้อย  ดอกเหมย 

แย้มบานครึ่งดอกแม้สักกิ่ง ก็ล้วนสะดุดตาจนน่าพะวง

ความผิดของเขาก็ดี ความลังเลของเขาก็ช่าง ความเห็นแก่ตัวเพียง 

เล็กน้อยบางครั้งบางคราวของเขา ล้วนชัดเจนจนเห็นได้ชัด ทั้งยากจะ 

ลืมเลือน

เดิมเขาเองก็เป็นคนธรรมดา มิใช่รูปสลักหิน มิใช่ภาพวาดบนม้วน 
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ผ้าไหม เขาเองก็มีความเห็นแก่ตัว

แต่ไม่เคยมีใครเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้

สำหรับเซวียเหมิงแล้ว ซือเม่ยคือสหาย เขารู้สึกว่าสหายผู้นี้คอย 

ตามอยู่ข้างหลังเขา เคียงข้างเขา ยอมรับเขา และสนับสนุนเขา ล้วนเป็น 

เรื่องเหมาะสมและควรแล้ว

สำหรับโม่หรานในอดีต ซือเม่ยคือคนที่เขาชื่นชมศรัทธา คนผู้นี้ 

คือความศักดิ์สิทธิ์  ความใจกว้างโอบอ้อมอารี  ความอ่อนโยน  ความ 

สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ล้วนเป็นเรื่องเหมาะสมและควรแล้ว

สำหรับฉู่หว่านหนิง ซือเม่ยคือศิษย์ จิตใจอ่อนโยน เข้าถึงผู้คนง่าย  

ใจกว้างและมีน้ำอดน้ำทน เป็นศิษย์ที่ทำให้ตนรู้สึกชื่นชม

เวลานี้พวกเขาพลันตระหนักว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาซือเม่ยเป็น 

สหายสนิทและผู้ติดตามของเซวียเหมิง เป็นเลือดยุงที่เคยเป็นสีแดงสด 

ของโม่หราน เป็นศิษย์ที่ไม่สะดุดตาที่สุดและไม่โดดเด่นที่สุดใต้อาณัติของ 

ฉู่หว่านหนิง

สิ่งที่เขาไม่เคยเป็นเพียงอย่างเดียว คือตัวเขาเอง

ฮว่าปี้หนานหัวเราะเย็นชา “เจ้ายังมีคำสั่งเสียจะกล่าวอีกรึ”

“ฮว่าปี้หนาน ปล่อยเขา!”

“อย่าทำร้ายเขา!”

“อย่าทำร้ายเขา ช่างพูดง่ายนัก” ฮว่าปี้หนานกล่าว “หากพวกเจ้า 

ยอมให้จับแต่โดยดี นั่งนิ่ง ๆ รอความตาย ข้าย่อมไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเขา”

“...”

ค่ายกลเบื้องหน้าฉู่หว่านหนิงประเดี๋ยวสว่างประเดี๋ยวมืด เห็นชัดว่า 

กำลังอยู่ในช่วงก้ำกึ่งระหว่างดำรงอยู่หรือดับสูญ จะถูกผนึกหรือระเบิดเป็น 

รูปร่าง ก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานี้ พลังในมือเขายังไม่ลดลง แต่เริ่มสั่นนิด  ๆ  

แล้ว...

นี่ไม่ใช่รอยแยกโลกภูตผี การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเวลาเพียงชั่วขณะ  

ถึงขั้นไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่น

นี่คือการเอาดาบพาดลำคอศิษย์ของเขา ทำให้เขาลังเล ทำให้เขา 
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ได้เห็นกับตา ทำให้เขาเจ็บปวดสุดทานทนเสมือนเข็มทิ่มแทงแผ่นหลัง

ฮว่าปี้หนานเชิดคางขึ้นเล็กน้อย หัวเราะเบา ๆ พลางเอ่ย “ว่าอย่างไร  

หากค่ายกลเปิดแล้ว พวกเจ้าก็ยังสู้กันต่อได้ แต่หากดาบนี้ฟันลงไป จะให้ 

ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ยากแล้ว ปรมาจารย์คิดดีแล้วหรือไม่”

เวลานี้เอง ซือเม่ยก็เอ่ยขึ้นมา

เสียงของเขาเบายิ่งนัก แต่ยังคงได้ยินชัดเจน

“ความจริง ข้าไม่ชอบกินถังหูหลุ”

“...” ฮว่าปี้หนานก้มหน้าลงมองเขา คล้ายไม่เข้าใจว่าเขาหมายความ 

ว่าอะไร

ซือเม่ยมิได้ร้องไห้ กลับยิ้มน้อย  ๆ มองสหายสนิท อดีตคนรัก  

และอาจารย์ที่อยู่เบื้องล่าง

“ข้าไม่ชอบกินถังหูหลุ แต่ว่าประมุขน้อย สมัยเด็กท่านมักให้ข้า 

ช่วยท่านกิน วิชาที่ข้าอยากฝึกที่สุดคือข่ายอาคม เสียดายอาจารย์เห็นว่า 

พรสวรรค์ข้าไม่เพียงพอ ไม่ยอมสอนข้ามากนัก ข้า...” สายตาเขาตกลงบน 

ร่างโม่หราน “อาหราน ความจริงข้ารู้ว่าวันที่เกิดรอยฟ้าแยกในตำบลไฉ่เตี๋ย  

เจ้าคิดจะบอกอะไรข้า”

โม่หรานตกตะลึง มองเขาอย่างสับสน

ซือเม่ยยังคงเอ่ยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและสงบนิ่ง  “...แต่ต่อมา 

อาจารย์กลับมาแล้ว เจ้าก็ไม่ได้พูดมันให้จบ ในหอสุรา ข้าเห็นพวกเจ้า 

กินข้าวด้วยกัน ข้าดูจากสายตาเจ้า ก็รู้ว่าชาตินี้เจ้าไม่มีทางพูดคำพูดที่เหลือ 

นั้นอีกแล้ว”

โม่หราน “...”

“ความจริงข้าอิจฉาประมุขน้อยยิ่งนัก และข้าก็...ข้าก็อิจฉาอาจารย์ 

มากเช่นกัน” ซือเม่ยเอ่ยเสียงเบา “พวกเจ้าอย่ารังเกียจข้า เพราะเห็นข้า 

ขี้อิจฉาได้หรือไม่...”

“ข้าไม่เคยรู้สึกว่าเจ้าน่ารังเกียจเลย!” เซวียเหมิงร้อนใจจนตะโกน 

ออกมา ขอบตาแดงรื้นอย่างกลั้นไม่อยู ่ “ข้า...ข้าไม่รู้ว่าเจ้าไม่ชอบกินถังหูหล ุ 

ข้าไม่รู้จริง ๆ...ซือเม่ย! ซือเม่ย!”
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ฮว่าป้ีหนานหมดความอดทนแล้ว เขาเค้นลำคอซือเม่ย จ้องฉู่หว่านหนิง 

พลางเอ่ยเสียงดุดัน “ข้าจะนับถึงสาม หากเจ้าไม่หยุด ข้าจะฆ่าเขาซะ!”

“อย่า!” เซวียเหมิงหันไปร้องเรียกฉู่หว่านหนิงอย่างร้อนรน “อาจารย ์ 

หยุดก่อนเถอะ! จะให้มองดูซือเม่ยเกิดเรื่องต่อหน้าเราไม่ได้! หยุดมือ 

เถอะ!”

“หนึ่ง”

ปลายนิ้วของฉู่หว่านหนิงจากที่สั่นระริกเล็กน้อยจนไม่อาจสังเกต  

กลายเป็นเด่นชัดจนทุกคนเห็นได้

เขามองซือเม่ย นัยน์ตาหงส์แข็งกร้าวสบประสานกับนัยน์ตาดอกท้อ 

อ่อนโยน นัยน์ตาหงส์เปียกชื้นแล้ว

“สอง!”

ฉัวะ...

ชั่วขณะนั้นเอง โลหิตสาดกระเซ็น

เสียงตะโกนของเซวียเหมิงกับโม่หรานแทบกลายเป็นกระบี่คมแทง 

ทะลุฟ้า “ซือเม่ย!”

“...ไม่ต้องนับถึงสาม” โลหิตหยดลงมา ซือเม่ยยกมือขึ้น ปิดดวงตา 

ทั้งสองของตนไว้

ตั้งแต่ต้นจนจบเขามิได้ร้องไห้

ทว่ายามนี้ ในดวงตากลับมีโลหิตพรั่งพรูออกมาตามซอกนิ้ว ไหล 

ลงมาตามแก้มของเขา

ขณะที่ฮว่าปี้หนานนับถึงสอง  เขาก็พุ่งเข้าหาคมมีดเย็นเยียบที่ 

ฮว่าปี้หนานจ่ออยู่เบื้องหน้า แล้วปาดคอด้วยตนเอง ฮว่าปี้หนานคล้ายจะ 

รั้งมือด้วยความตกใจ ปลายแหลมเบี่ยงออกไปหลายชุ่น จากเดิมที่จะ 

ปาดลำคอซือเม่ย กลับกรีดผ่านดวงตา สองตาพร่าเลือนไปทันที!

“ใต้อาณัติอวี้เหิง ไม่เคยยอมจำนน...ไม่เคยมี...ความอ่อนแอ”

“ซือเม่ย!”

“ซือเม่ย!”

เสียงแผดร้องทะลุฟ้า
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ฉูห่วา่นหนงิสัน่สะทา้นไปทัง้หวัใจ เดมิเขาทุม่พลงัทัง้หมดแลว้ ยามนี ้

เห็นศิษย์ทำลายดวงตาตนเองกับตา เลือดไหลอาบหน้า มือก็อ่อนยวบ  

ค่ายกลพลันย้อนทำร้าย กระแสวิญญาณถาโถมออกมาจากในรอยแยก  

จู่โจมเข้าที่กลางอกเขา จนร่างกระเด็นไปหลายจั้ง

ฉู่หว่านหนิงกระอักโลหิตออกมา แต่เขาไม่สนใจตัวเอง พลิกมือ 

หมายยับยั้งค่ายกลนั้นอีกครั้ง ทว่าไม่ทันแล้ว ท่ามกลางความตกตะลึง  

ฮว่าปี้หนานหัวเราะฮ่า  ๆ เขากระชากอกเสื้อซือเม่ย ดวงตาวาวโรจน์ด้วย 

ความยินดี

“คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้? เช่นนี้ดูเหมือนหากฆ่าเจ้า  

ก็น่าเสียดายแย่”

“ฮว่าปี้หนาน เจ้าจะทำอะไร”

ฮว่าปี้หนานไม่ตอบ  เพียงเหลือบมองเซวียเหมิง  จากนั้นเลื่อน 

สายตาไปยังข่ายอาคมลึกลับสีดำที่กำลังปริแยกอย่างรวดเร็ว ยิ้มพลางเอ่ย  

“ค่ายกลนี้หลอมรวมแรงใจของผู้คนตั้งมากมาย ในที่สุดก็กำลังจะเปิดออก 

แล้ว นักพรตผู้กล้าและยอดฝีมือทั้งหลาย นี่คือครั้งแรกที่ผู้แซ่ฮว่าเปิด 

ค่ายกล  ยังเป็นเพียงการทดลอง  ขั้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น  ข้าเองก็ 

ไม่แน่ชัด”

เขาว่าพลางควบคุมกระบี่ให้ร่อนลงต่ำอย่างรวดเร็ว พาซือเม่ยพุ่ง 

ไปยังอุโมงค์ที่เชื่อมมายังแท่นเจาหุนหายวับไป ทิ้งเพียงคำพูดสุดท้าย...

“ทุกคนเล่นให้สนุกอยู่ที่นี่เถิด เขาเจียวซานนี้ใหญ่โตนัก ใช้เป็นที่ 

ฝังกระดูก ก็นับเป็นเรื่องดี”

ขณะเดียวกัน บนท้องฟ้าก็มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ค่ายกลนั้นราวกับ 

นำ้หมกึสาดบนหนา้กระดาษเซวยีนจือ่ แผก่ระจายออกอยา่งรวดเรว็ กลนืกนิ 

ท้องฟ้าไปกว่าครึ่งในชั่วพริบตา แม้กระทั่งดวงจันทร์ก็ถูกบดบังอยู่ในความ 

มืดมิด

“เกิดอะไรขึ้น!”

“นี่คือค่ายกลอะไรกัน!”
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“เป็นรอยฟ้าแยกโลกภูตผีหรือ!”

“แต่รอยฟ้าแยกโลกภูตผีมิใช่สีนี้!”

คนที่กำลังต่อสู้ติดพันอย่างไม่ยอมรามือกันเมื่อครู่ ยามนี้เหมือน 

ตั๊กแตนบนเรือลำเดียวกัน ทุกคนแหงนหน้าขึ้นมองรอยแยกกลางม่านนภา 

ดำมืดอย่างระแวดระวัง

นี่คงมิอาจเรียกว่ารอยแยก ผืนฟ้ากว่าครึ่งเหนือแท่นเจาหุนล้วนเป็น 

รอยแตกร้าว เสียงสั่นสะเทือนหนักหน่วงถี่กระชั้นดังแว่วมาจากจุดที่มืดมิด 

จนมองไม่เห็นก้นบึ้ง

หวงเซี่ยวเย่ว์หน้าเหลืองซีด ปีกจมูกพะเยิบ “นี่มัน...ตัวประหลาด 

ยักษ์จะออกมาจากข้างหลังนี้หรือ เหตุใดจึงมีความเคลื่อนไหวมากมาย 

เช่นนี้”

โม่หรานขึ้นนำ มือถือเจี้ยนกุ่ยยืนอยู่ด้านหน้าสุด จู่ ๆ สายฟ้าก็กรีด 

ผ่านม่านวิกาล

เปรี้ยง...!

อสนีบาตทลายนภา

“แยกออกแล้ว!”

“ด้านหลังนั่นมีอะไรบางอย่าง! มันกำลังจะออกมา!”

“เป็นผีร้ายหรือ!”

เซวียเหมิงเห็นโม่หรานกับฉู่หว่านหนิงอยู่ใกล้กับรอยแยกมืดมิดนั้น 

เกินไป จึงเช็ดน้ำตาบนใบหน้าทันที กำลังจะวิ่งไปหาญาติผู้พี่กับอาจารย์ 

ของตน กลับถูกเซวียเจิ้งยงรั้งตัวมาไว้ข้างหลังตนเองอย่างแน่นหนา

“ท่านพ่อ!”

“อย่าเข้าไป ยืนอยู่ตรงนี้!”

“ไม่ได้! ข้าจะอยู่กับอาจารย์ กับพี่ชายข้า!”

สายตาของเซวียเจิ้งยงกลับดุดันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน “เจ้า 

ไม่ต้องการชีวิตแล้วหรือ! รู้บ้างหรือไม่...”

คำพูดที่เหลือราวกับกิ่งไม้แห้งหักสะบั้น เขาตกตะลึงมิอาจกล่าว 

ต่ออีก
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เซวียเหมิงร้องไห้

ร่ำร้องด้วยน้ำเสียงที่แทบจะคร่ำครวญ  “ท่านพ่อ  ข้าจะไปช่วย 

พวกเขา ซือเม่ยถูกเอาตัวไปแล้ว ข้าไม่อาจหลบอยู่ข้างหลังท่าน มอง 

พวกเขาคนใดได้รับบาดเจ็บอีกแล้ว! ขอร้องท่าน!”

เซวียเจิ้งยงยังไม่ทันตอบ  ในค่ายกลดำสนิทนั้นก็มีควันขาวกับ 

สายฟ้าพวยพุ่งออกมา เห็นเพียงหมอกควันถาโถมออกมาจากด้านใน

เมื่อใกล้ เข้ามา  จึงพบว่าเป็นกลุ่มผู้ฝึกบำเพ็ญสวมชุดดำและ 

หน้ากาก!

พวกเขาเหยียบกระบี่ประจำกายเหินลม ร่อนลงมาท่ามกลางสายฟ้า 

แลบแปลบปลาบ มีทั้งที่จับกลุ่มกัน ทั้งที่มาตามลำพัง มองไม่ออกว่า 

มาจากสำนักใด ทั้งไม่รู้ว่ามาจากที่ใด บุรุษที่เป็นหัวหน้าคลุมเสื้อโต่วเผิง 

หรูหราปักดิ้นเงินและทอง  คลุมหมวกคลุมศีรษะ  ปิดบังใบหน้าด้วย 

หน้ากากดุร้ายสีเทาเงิน ยืนมือไพล่หลังอยู่กลางอากาศ ลมกระโชกโหม 

กระหน่ำจากทุกทิศ พยับเมฆรวมตัว แม้เขาไม่พูดอะไรสักคำ แต่กลิ่นอาย 

อำมหิตท่วมท้นจนมิอาจประมาณ

“นี่คืออะไรกันแน่”

เซวียเจิ้งยงตะลึงงัน

ผู้ที่ผ่านโลกมาน้อยคนอื่น  ๆ  ยิ่งพูดไม่ออก เพียงมองไปบนท้องฟ้า 

อย่างงงงวย

ผีหรือ

แต่ก็ไม่ถูก ไม่มีผีเช่นนี้

คนที่ขี่กระบี่ออกมาจากในกลุ่มเมฆดำมากขึ้นเรื่อย  ๆ หลายสิบคน  

หลายร้อยคน...สุดท้ายยืนอยู่บนยอดเมฆจนมืดฟ้ามัวดิน พอ  ๆ  กับผู้ฝึก 

บำเพ็ญบนพื้นดิน มีเกือบพันคน!

เซวียเจิ้งยงสั่นเทิ้ม ผ่านไปพักใหญ่จึงเปล่งเสียงตะโกนออกไป  

“ท่านเป็นคนหรือผีกันแน่ เหตุใดไม่รายงานชื่อสำนักของตน!”

“...” บุรุษที่เป็นหัวหน้ากลอกตา ขณะสายตาจับอยู่ที่เซวียเจิ้งยง  

คล้ายฉายความนัยลึกซึ้งบางอย่าง
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“พูดสิ! เข้าใจที่เราพูดหรือไม่” เซวียเหมิงตะโกนบ้าง

บุรุษผู้นั้นมิได้มากความ เขาเงียบไปสักพักก็ยกมือเรียวขาวซีดขึ้น 

ข้างหนึ่ง นิ่งค้างกลางอากาศ

จากนั้นโบกมือทีหนึ่ง เอ่ยเพียงสั้น ๆ 

“ฆ่า”
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233

ตัวข้าอยากเปลี่ยนหัวข้อก็เปลี่ยน!
เอาแต่ใจ!

ผู้ฝึกบำเพ็ญชุดดำ  ที่สวมหน้ากากเหล่านี้ขี่กระบี่พุ่งลงมาจากบนเมฆ 

อย่างพร้อมเพรียงกันทันใด จู่โจมกลุ่มคนเบื้องล่างที่มีคนบาดเจ็บสาหัส  

ราวกับนกกระสาแย่งกันจิกทึ้งเหยื่อ

ยามนี้โม่หรานตอบสนองขึ้นมาแล้ว  ในฐานะท่าเซียนตี้จวินเมื่อ 

ชาติก่อน กลิ่นอายหมากเจินหลงในตัวคนเหล่านี้เด่นชัดยิ่งนัก พวกเขาเป็น 

หมากที่สร้างขึ้นอย่างยอดเยี่ยม สมบูรณ์แบบและทรงพลัง ต่างจากหมาก 

ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่สวีซวงหลินสร้างโดยสิ้นเชิง

ไม่มีทางเป็นคู่ต่อกรของพวกเขาได้เด็ดขาด

โม่หรานหันไปด้วยสีหน้าหวาดหวั่น ตะโกนบอกคนที่ไม่เคยรับรู้ถึง 

ความร้ายกาจที่แท้จริงของหมากเจินหลงเหล่านั้น “วิ่ง!”

เขาคว้าข้อมือฉู่หว่านหนิงซึ่งอยู่ข้างกายไว้แน่น  ทั้งยังฉุดเจียงซี 

ที่ทรุดอยู่กับพื้นขึ้นมา ผลักรุนทุกคนไปตลอดทาง รูม่านตาหดเล็ก

“วิ่งสิ! รีบไปจากที่นี่! รีบออกจากแท่นเจาหุน! อย่าอยู่ต่อ! อย่าสู้!  

สู้ไม่ได้!”

ไม่ต้องให้เขาพูดซ้ำหลายหน  ขณะที่หมากตัวแรกร่อนลงสู่พื้น 

กวัดแกว่งกระบี่ ทุกคนก็รู้สึกถึงพละกำลังอันน่าทึ่งของอีกฝ่ายแล้ว ต่างไป 

ออกันที่อุโมงค์ทันที

คนที่วิ่งนำหน้าสุดคือเจ้าหมู่บ้านหม่าที่ขวัญอ่อนราวกับหนู เขาวิ่ง 
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ไปถึงประตูศิลาของอุโมงค์เป็นคนแรก จากนั้นก็หยุด

คนด้านหลังหยุดฝีเท้าลงตามมาติด  ๆ โซเซชนกัน มีคนตวาดอย่าง 

กราดเกรี้ยว “เกิดอะไรขึ้น! หยุดทำไม!”

เสียงของเจ้าหมู่บ้านหม่าเจือแววหวาดผวาและกำลังร้องไห ้ ดังมาจาก 

ทางด้านหน้าสุดของทางอุโมงค์มืดมิด

“ปิด...ปิดแล้ว...”

“อะไรปิดแล้ว”

“ตอนฮว่าปี้หนานหนีออกไป เขาปิดประตูศิลาแล้ว...” เจ้าหมู่บ้าน 

หม่าเอ่ย แข้งขาอ่อนยวบ ทรุดลงคุกเข่ากับพื้นอย่างสิ้นหวัง น้ำตาไหล 

อาบหน้า สั่นเทิ้มไปทั้งร่าง “นี่คือศิลาของเขาเจียวซาน เมื่อปิดลงแล้ว  

และไม่มีโลหิตของคนสกุลหนานกง ก็...ก็จะไม่มีวันเปิดออกได้”

มีคนเอ่ยด้วยความร้อนรน “ถึงหนานกงซื่อไม่อยู่แล้ว  แต่ยังมี 

หนานกงหลิ่ว! บิดาเขาที่ถูกทำเป็นหมากยังอยู่บนเขามิใช่หรือ อยู่ไหนเล่า”

“อยู่ที่ตำหนักหน้า คิดว่าเขาไร้ประโยชน์ จึงไม่ได้พาตัวมาด้วย...”

ความสิ้นหวังแผ่กระจายไปทั่วอุโมงค์ กลิ่นอายดำมืดแทรกซึม 

จับกระดูกทุกคน

“จะทำเช่นไรดี”

“ออกไปเสี่ยงตายหรือ”

ด้านนอกยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องราวกำลังเบียดเข้ามา ซ้ำยังมีคนที่เบียด 

เข้ามาไม่ได้ จึงได้แต่ฝืนใจเอาหลังพิงอยู่ตรงปากทาง ประมือกับบรรดา 

หมากลึกลับที่ออกมาจากรอยฟ้าแยก

ท่ามกลางความมืดสลัว หวงเซี่ยวเย่ว์พลันแผดเสียงขึ้นมา “ให้ข้า 

เข้าไป! ข้าเปิดประตูนี้ได้!”

เขาพยายามเบียดกลุ่มคนออกไป ราวกับปลาอพยพที่มีท่าทีก้าวร้าว 

ดุร้าย เบียดดันเข้าไปตลอดทางจนมาถึงหน้าประตูศิลา

เจ้าหมู่บ้านหม่าเงยหน้าอาบน้ำตาขึ้นอย่างงุนงง “นักพรตหวง?”

“หลีกไป ให้ข้าเอง!”

“แต่ท่านแซ่หวงนะ ท่านมิได้แซ่หนานกง...”
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หวงเซี่ยวเย่ว์ไม่สนใจเขา เดินเข้ามาอย่างวางเขื่อง ผายแขนเสื้อ 

กว้าง เคราะห์ดีที่เขามีโลหิตของหนานกงซื่ออยู่เล็กน้อย เดิมลอบเก็บไว้ 

เพื่อใช้เปิดห้องลับซ่อนขุมทรัพย์ ทั้งยังเจาะจงร่ายอาคมไว้ไม่ให้คราบเลือด 

แห้งกรังไปในทันที

เพียงแต่อาคมนี้อยู่ ได้ไม่นานนัก  ยามนี้ เขาจึงอดยินดีไม่ได้ที่ 

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ทันท่วงที หวังว่าโลหิตนี้จะยังคงใช้การได้

หวงเซี่ยวเย่ว์ยื่นมือแห้งเหี่ยวข้างนั้นของตนกดลงบนศิลาที่ตัดขาด 

เส้นทางอย่างแรง

เสียงทุ้มที่เหมือนถ่ายทอดมาจากที่ไกลของมังกรปีศาจดังขึ้นใน 

อุโมงค์ดังคาด “ผู้มา คือผู้ใด”

หัวใจเต้นระทึก

หวงเซี่ยวเย่ว์ “ทายาทสายตรงรุ่นที่...รุ่นที่เจ็ดแห่งสำนักหรูเฟิง  

หนานกงซื่อ น้อมคารวะ”

เงียบงันไปครู่หนึ่ง

มังกรปีศาจเอ่ยเสียงแหบพร่า “หวั่งหลี...น้อมส่ง...นายท่าน...”

ครืด...

ประตูศิลาเคลื่อนเปิดทาง หวงเซี่ยวเย่ว์ออกจากอุโมงค์เป็นคนแรก  

ศิษย์ของสำนักเจียงตงด้านหลังทยอยตามกันออกไป เจ้าหมู่บ้านหม่า 

รีบลุกขึ้น ชูไม้ชูมือ ร้องบอกอย่างรีบร้อน “รอข้าด้วย! ข้าออกมาแล้ว  

ข้าออกมาแล้ว ข้า...”

กระบี่เล่มหนึ่งจ่อที่หน้าอกเขา

เจ้าหมู่บ้านหม่าชะงัก เงยหน้าขึ้นด้วยความตกตะลึง “นักพรตหวง  

นี่ท่านทำอะไร”

หวงเซี่ยวเย่ว์แค่นหัวเราะเย็นชา “เมื่อครู่ขณะที่ถูกแมลงทะลวงใจ 

จู่โจม ข้าก็อยู่คนละฝ่ายกับพวกเจ้าแล้ว หากยามนี้ปล่อยพวกเจ้าออกไป  

เกรงว่าวันหน้าความวุ่นวายยุติ คนที่จะคิดบัญชีกับข้าคงเรียงเป็นแถวยาว 

เหมือนมด ข้าแก่แล้ว รับมือไม่ไหว”

เจ้าหมู่บ้านหม่าเอ่ยด้วยความหวาดหวั่น  “ไม่  ๆ  ๆ  ๆ! ท่านจะทำ 
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อะไร! ท่านอย่าเหลวไหล! มีอะไรค่อยพูดค่อยจา! ไอ้หยา จะมาหาเรื่อง 

แก้แค้นชิงชังอะไรกัน ทุกคนล้วนต้องทำการค้า นักพรตหวงรีบปล่อย 

เราออกไป วันหน้าสินค้าทุกอย่างของหมู่บ้านเขาเถาเป่าลดให้สำนักท่าน 

ครึ่งราคา...ไม่ ครึ่งของครึ่งราคาเลย!”

ใบหน้าชราเหี่ยวย่นของหวงเซี่ยวเย่ว์ฉายแววประสงค์ร้าย เขาเอ่ย 

เยาะ “ครึ่งราคา? ได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนในเขาเจียวซานสำนักหรูเฟิงแล้ว  

ความร่ำรวยใต้หล้ายังจะเข้าตาข้าอีกหรือ แค่หมู่บ้านเขาเถาเป่า จะนับเป็น 

อะไรได้!”

ว่าพลางยืนจังก้าขวางไว้ ผลักเจ้าหมู่บ้านหม่าอย่างแรง

หม่าอวิ๋นล้มลงกับพื้น ทำให้กลุ่มคนที่เบียดเสียดกันทางด้านหลัง 

ล้มระเนระนาดไปด้วย

ตอนที่พวกเขาตะเกียกตะกายลุกขึ้น ภาพสุดท้ายที่เห็นคือ หวง- 

เซี่ยวเย่ว์กับคนสำนักเจียงตงยืนอยู่ด้านนอก  หวงเซี่ยวเย่ว์ขยับกลไก 

ปิดประตูศิลา ใบหน้าเขาทอแววละโมบ กระหาย มีความสุขบนความทุกข์ 

ของผู้อื่น...

คนสำนักเจียงตงทางด้านหลังเขายิ่งเหมือนคางคกขึ้นวอ  ถึงขั้น 

มีคนเอ่ยออกมาตรง ๆ อย่างไม่เกรงใจว่า “สมควรแล้ว ใครใช้ให้คนตาสุนัข 

อย่างพวกเจ้าเอาแต่ดูถูกคนตลอดทาง”

“นักพรตหวงของเราไม่ได้ทำอะไรผิดแม้แต่น้อย  กลับถูกคนชั่ว 

อย่างพวกเจ้าด่าทอ ได้รับความไม่เป็นธรรมมาตลอด เลือดที่เขาเอาชีวิต 

เข้าเสี่ยงเก็บไว้ ทำไมต้องเอามาช่วยพวกเจ้าด้วย”

ครืน!

ประตูศิลาปิดลงอีกครั้ง

ภายในอุโมงค์ตกอยู่ในความมืดมิดและความลังเลไร้สิ้นสุด

รอบด้านเงียบสงัด

ท่ามกลางความสิ้นหวัง มีผู้ฝึกบำเพ็ญหญิงที่ไม่อาจคุมสติ ปิดหน้า 

รอ้งไห้ อารมณแ์ตกสลายเริม่ลกุลาม ไมน่านหลายคนกเ็ริม่ถอดใจ สญูเสยี 

ความฮึกเหิมที่มีแต่เดิม ติดอยู่เช่นนั้น ไม่อาจไปข้างหน้า ทั้งไม่อยากถอย 
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ออกไป

“พี่สาว...ข้ายังไม่อยากตาย...”

“อาจารย์...”

“ท่านพ่อ เราออกไปสู้ตายกันเถอะ ยังดีกว่าอุดอู้อยู่ในนี้”

เสียงดังเซ็งแซ่

ยามนี้พลันมีเสียงนิ่งสงบ เจือกระแสสั่นสะท้านเล็กน้อย ทว่า 

มีความเด็ดขาดมากกว่า

เขากล่าว “ข้าเอง”

เจ้าหมู่บ้านหม่าที่สีหน้าซีดเผือดหันไปอย่างสั่นเทา เห็นแสงไฟ 

สว่างขึ้น เขาเบิกตากว้างเล็กน้อย เอ่ยด้วยความตกตะลึง “ปรมาจารย์โม่?”

พลุไฟในมือโม่หรานสะท้อนแสงเงาบนใบหน้าหล่อเหลาของเขา เขา 

เดินมาหยุดยืนนิ่งที่เบื้องหน้าศิลาปิดผนึก 

“ท่าน...ท่านก็เก็บเลือดของหนานกงซื่อไว้หรือ”

โม่หรานไม่ตอบ เขารู้ว่าที่ทางเข้าอุโมงค์ แม้จะมีคนต้านทานอยู่  

แต่คงยื้อไว้ได้อีกไม่นาน ในไม่ช้าหมากเหล่านั้นจะบุกเข้ามาแน่นอน

ตลอดทางที่ขึ้นเขามา ช่วงที่หนานกงซื่อเผชิญอันตราย เขาเกือบจะ 

วู่วามทำเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้ง ทว่าสุดท้ายก็มิได้ลงมือทำ

เดมิเขาคดิวา่ตนไดร้บัความเมตตาจากสวรรค ์ ครัง้นีย้งัรอดพน้สายตา 

ของผู้คน พ้นเคราะห์ภัยในชีวิตได้

ทว่ายามนี้ เขารู้ว่าในที่สุดตนก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว

ไม่มีทางให้ถอยได้อีก

“ปรมาจารย์โม่...?”

เขามิได้สนใจเจ้าหมู่บ้านหม่า ชักมีดสั้นสีเงินที่พกไว้ข้างเอวออกมา  

กรีดที่กลางฝ่ามืออย่างแรง

โลหิตพลันไหลอาบฝ่ามือ

ยามนี้ทั้งเซวียเหมิง เซวียเจิ้งยง ล้วนรุดมาถึงแล้ว ฉู่หว่านหนิงเอง 

ก็อยู่ด้วย พวกเขาหยุดอยู่ด้านหลังโม่หราน เซวียเจิ้งยงเอ่ยอย่างงุนงง  

“หรานเอ๋อร์ นี่เจ้าทำอะไร ไร้ประโยชน์ เขาเจียวซานฟังเพียงคำสั่งของคน 
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สกุลหนานกง เจ้าหลั่งเลือดไปก็ไม่มีผล”

โม่หรานไม่หันไป มือข้างที่หลั่งเลือดของเขาสั่นระริกเล็กน้อย

สุดท้าย ยังคงฟาดฝ่ามือลงบนศิลาปิดผนึกอย่างแรง

สัมผัสเย็นเยียบเสียดกระดูก

เขาหลับตาลง

เสียงห่างไกลของมังกรปีศาจหวั่งหลีดังก้องในความมืดอีกครั้ง

“ผู้มา คือผู้ใด”

ลูกกระเดือกขยับขึ้นลง

โมห่รานคอ่ย ๆ ตอบเสยีงทุม้เนบิ ภายใตส้ายตาของทกุคน ทา่มกลาง 

ความเงียบงันที่ระงับไว้ถึงขีดสุด

“ทายาทสายตรงรุ่นที่เจ็ด...แห่งสำนักหรูเฟิง”

เซวียเหมิงพลันสีหน้าแปรเปลี่ยน ผงะถอยหลังไปหนึ่งก้าว จากนั้น 

ส่ายหน้าไม่หยุด “ทำไม...”

สีหน้าของเซวียเจิ้งยงยิ่งย่ำแย่กว่า นัยน์ตาพยัคฆ์เบิกกว้าง จ้อง 

เงาหลังดำทะมึนทรงพลังของโม่หราน พลางพึมพำ “เป็นไปได้อย่างไร...”

แต่ละคำดั่งมีดแหลม

แม้รู้ดีว่าเลือดต้องหลั่งรินเป็นสายน้ำ มิอาจเก็บกลับได้อีก แต่ก็ไม่ม ี

ทางเลือกอื่น

เขาเอ่ยคำพูดท่อนหลังเสียงแผ่วจนจบ “โม่หรานโม่เวยอวี่ น้อม 

คารวะ”

เซวียเหมิงเสียงแหบพร่า ตะโกนด้วยสองตาแดงก่ำ “เป็นไปไม่ได้!”

ทว่าประตู...ยังคงเปิดออก

น้ำเสียงล่องลอยดุจหมอกควันบางเบาของหวั่งหลี ราวกับมีดแหลม 

เปล่งประกายเจิดจ้า ทะลวงแก้วหูและหัวใจ

“หวั่งหลี...น้อมส่ง...นายท่าน...”

“หรานเอ๋อร์...”

เซวียเจิ้งยงตะลึงงัน พูดไม่ออกแม้แต่คำเดียว

ฉู่หว่านหนิงเองก็สับสนไปหมด เขาประคองเซวียเจิ้งยงเอาไว้ทัน  
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เหลือบตามองไปเบื้องหน้า

ประตูศิลาส่งเสียงครืนครั่น  เลื่อนจมลงใต้ดินอีกครั้ง  หนึ่งชุ่น  

สองชุ่น ด้านนอก แสงไฟสีส้มของสระหลงหุนสาดส่องเข้ามาในความมืดมิด  

โม่หรานยืนหันหน้าเข้าหาแสง ลำแสงนั้นทำให้เค้าโครงแผ่นหลังของเขาดู 

เลือนรางจนแทบมองไม่เห็น

“โม่หราน! โม่หราน! เจ้าเปิดออกได้อย่างไร ทายาทรุ่นที่เจ็ดแห่ง 

สำนักหรูเฟิงอะไรกัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้! เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้!” เซวียเหมิง 

ดูเหมือนจะตื่นตระหนกจนคลุ้มคลั่งเล็กน้อย “เหตุใดเจ้าถึงมีความสัมพันธ์ 

ทางสายเลือดกับสกุลหนานกง เจ้าคือ...เจ้า...”

โม่หรานเงียบ  สุดท้ายท่ามกลางแสงเงาวูบไหว  เขาเอ่ยเพียง  

“ทุกท่านออกไปก่อนเถอะ”

“โม่หราน!”

เสียงแหบพร่าสุดขีด

ชั่วขณะนั้น โม่หรานหันมา คล้ายอยากจะเอ่ยอะไร ทว่าสุดท้าย 

เขายังคงเงียบ เดินไปข้างหน้า ไม่รีรอ ไม่ลังเลอีก แสงเงาขยับไหวตาม 

การเคลื่อนไหวของร่างสูงใหญ่ สุดท้ายก็เลือนหายไปที่สุดปลายทางอุโมงค์

ด้านหลังเขา  คนของสำนักใหญ่ต่างรีบรุดหนีตาย ยามมาท่าที 

เหี้ยมหาญไร้สิ่งใดขวางกั้น ยามไปตื่นเตลิดราวกับปลาดิ้นหลุดจากแห

โม่หรานเดินอยู่ตามลำพังท่ามกลางคลื่นมนุษย์เชี่ยวกราก ท่ามกลาง 

การหนีตายเหมือนฝูงปลาจี้ว่ายข้ามแม่น้ำ

เขามิได้หันไป มิกล้าหันไป

เขาเห็นเยี่ยวั่งซีในตำหนักใหญ่ของสระหลงหุนแล้ว จึงเดินเข้าไปหา  

พยุงนางที่ยังไม่ได้สติขึ้นมา แล้วพานางออกไป

ความจริงคนที่กระโดดลงสระหลงหุน สังเวยชีวิตให้วิญญาณมังกร  

ไม่จำเป็นต้องเป็นหนานกงซื่อ สามารถเป็นเขาก็ได้

แม้ตอนนั้นโม่หรานไม่รู้ว่าทำเช่นนี้จะสามารถรักษาความสงบมั่นคง 

ของเขาเจียวซานได้ แต่ความจริงแล้วเขาไม่มีความมั่นใจ...

หากข้ารู้เล่า ข้าจะยอมตายแทนหนานกงซื่อจริง ๆ หรือ
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เขามีชีวิตมาสองชาติแล้ว บาปกรรมเต็มตัวกลับยังฝืนยืดลมหายใจ 

ต่อไปได้ แต่หนานกงซื่อเพิ่งอายุยี่สิบปี หนทางชีวิตข้างหน้ายังเดินได้ไม่ถึง 

ครึ่งทาง ก็กลายเป็นธุลี ไม่หลงเหลืออะไรเช่นนี้

ว่าตามเหตุผล เขารู้ดีว่าหนานกงซื่อคู่ควรที่จะอยู่ในโลกยิ่งกว่าเขา  

ทว่าสุดท้ายมนุษย์ก็ยังคงกระหายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ

พลนัมเีสยีงแผดรอ้งดา้นหลงัเขา “ตวัประหลาดพวกนัน้ ตวัประหลาด 

พวกนั้นตามมาแล้ว!”

“เป็นไปได้อย่างไร!”

โม่หรานหันไปทันใด

ประตูศิลาเลื่อนลงมาอีกครั้ง หลังจากที่คนกลุ่มสุดท้ายออกมาจาก 

อุโมงค์แล้ว หมากเหล่านั้นย่อมไม่สามารถเปิดประตูได้ นอกเสียจาก...

สีหน้าของเขาซีดเผือด

นอกเสียจากในหมากเหล่านั้นมีคนที่มีโลหิตของสกุลหนานกง 

ไหลเวียนอยู่ในกายเช่นกัน

ท่ามกลางความคิดมากมาย เขาหวนนึกถึงรอยฟ้าแยกลึกลับสีดำ 

ที่เห็นเมื่อครู่ พลันนึกถึงอาคมต้องห้ามที่สาม 

ประตูเป็นตายมิติเวลา

โม่หรานรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ลามจากฝ่าเท้า กระจายไปทั่วร่าง

หรือว่าคนที่ออกมาจะเป็น...

ไม่ เป็นไปไม่ได้

เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด

เหลวไหลเกินไปแล้ว ต่อให้เป็นชาติก่อน ก็ไม่มีใครทำได้ถึงขั้นนี้... 

เช่นนั้นเป็นผู้ใด!

เวลานี้เอง เหมยหานเสวี่ยก็ถอยมาถึงข้างกายเขาพอดี  โม่หราน 

ส่งเยี่ยวั่งซีให้เขา แววตาเปล่งประกายบ้าคลั่ง วิ่งไปยังทิศทางตรงกันข้าม 

กับทุกคนอย่างร้อนรน

“โม่หราน!”

“หรานเอ๋อร์!”
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ท่ามกลางคลื่นมนุษย์ เซวียเหมิงกับเซวียเจิ้งยงเห็นเขา ต่างตะโกน 

เรียกเขา แต่โม่หรานไม่สนใจ ยามนี้เขาไม่รู้จริง  ๆ  ว่าจะเผชิญหน้ากับ 

สองคนนี้อย่างไร

กระดาษมิอาจห่อไฟ

ทั้งสองชาติ ล้วนเหมือนกัน

จู่ ๆ แขนถูกคนดึงเอาไว้ โม่หรานหันไป “...อาจารย์?!”

ฉู่หว่านหนิง “เจ้าห้ามไป คนพวกนั้นให้ข้าต้านไว้เอง ในเมื่อเจ้า 

เปิดค่ายกลเขาเจียวซานได้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เจ้าควรอยู่กับ 

คนอื่น ๆ พาทุกคนออกไปจากที่นี่อย่างราบรื่น”

“...”

“รีบไป!”

ขณะที่พูด บุรุษชุดดำที่เป็นหัวหน้าก้าวออกมาจากปากอุโมงค์อย่าง 

สงบเยือกเย็น ด้านหลังเขา นักพรตที่สวมชุดคลุมดำปกปิดใบหน้าเหล่านั้น 

ค่อย ๆ ออกมาทีละคน

ฉู่หว่านหนิงเอ่ยเสียงดุดัน “เร็วสิ! พาทุกคนออกไป!”

ไม่มีทางเลือกอื่น

แม้ในใจโม่หรานจะรู้สึกไม่มั่นคงและละล้าละลัง ทว่าสุดท้ายก็ได้แต ่

ถอยไปพร้อมกับคนอื่น  ๆ เซวียเหมิงไม่ยอมไป เขาถูกเซวียเจิ้งยงฉุดลาก 

ไปข้างหน้า

สุดท้ายในตำหนักของสระหลงหุนก็เหลือเพียงฉู่หว่านหนิงคนเดียว  

กับผู้ฝึกบำเพ็ญลึกลับที่รวมตัวเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ 

หินหลอมเหลวในสระหลงหุนเดือดพล่าน แสงไฟสีเหลืองส้มส่องจับ 

ผนังศิลาเย็นเฉียบ

ฉู่หว่านหนิงยืนอยู่เพียงลำพัง เทียนเวิ่นไหลเวียนด้วยเปลวไฟและ 

สายฟ้า สะท้อนจับนัยน์ตาเจิดจ้าคมกริบของเขา

เขามองบุรุษชุดดำลึกลับที่เป็นหัวหน้า

ส่วนบุรุษผู้นั้นก็มองเขาจากไกล ๆ ผ่านหน้ากากหนักอึ้งเช่นกัน
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บุรุษผู้นั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ กระทั่งด้านหลังมีคนทนไม่ไหว หมายจะ 

ขึ้นมาเป็นแนวหน้า  แผดเสียงก้อง “เจ้าคนเดียว กล้ามาขวางทางคน 

ตั้งมากมายเช่นนี้ กำแหงนัก! มา ข้าจะขอคำชี้แนะจากเจ้าเอง!”

แต่เขายังไม่ทันพุ่งออกไป ก็ถูกบุรุษชุดดำยกมือขึ้นคว้าไว้ทันที

คนผู้นั้นอุทาน “ฝ่าบาท?!”

บุรุษชุดดำมิได้สนใจเขา ถึงขั้นไม่แม้กระทั่งหันไปมอง ยังคงจับจ้อง 

ใบหน้าของฉู่หว่านหนิง ทว่าเส้นเลือดเขียวบนหลังมือปูดโปน ได้ยินเสียง 

ดังกร๊อบ คนที่คิดเป็นแนวหน้าผู้นั้นถูกเขาบิดลำคอ จากนั้นเหวี่ยงลงพื้น 

ไปอย่างไม่ใส่ใจ

ฉู่หว่านหนิงสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย...

คนผู้นี้ฆ่าได้แม้แต่คนของตัวเองหรือ

“เจ้านับเป็นตัวอะไร คู่ควรขอคำชี้แนะจากปรมาจารย์ฉู่หรือ” ชาย 

ผู้นั้นเอ่ยอย่างไม่ไยดี จากนั้นจึงเดินไปหาฉู่หว่านหนิงอย่างเนิบช้า

คนด้านหลังเขาไม่มีใครกล้าขยับเขยื้อนอีก

ฉู่หว่านหนิงยกเทียนเวิ่นขึ้นขวางไว้ เอ่ยเสียงกร้าว “เจ้าเป็นใคร 

กันแน่”

ได้ยินฉู่หว่านหนิงถามเช่นนี้ ฝีเท้าของเขาก็หยุดลง

เขายืนอยู่ในจุดที่ห่างจากฉู่หว่านหนิงไม่ไกลนัก ในดวงตาสะท้อน 

อารมณ์แปลกประหลาดที่ไม่อาจอธิบาย ผ่านไปครู่หนึ่ง เขาก็หัวเราะเบา ๆ  

“จากกันหลายปี คิดไม่ถึงว่าเราสองคนจะยังได้พบกันอีกครั้ง คำแรกที่เจ้า 

พูดกับตัวข้ากลับเฉยชาถึงเพียงนี้?”

“...ข้าเคยรู้จักเจ้า?”

“อ้อ ไม่รู้จักหรือ ฉู่หว่านหนิง เจ้าก็มักไร้หัวใจเช่นนี้” บุรุษผู้นั้น 

เดินเข้ามาอีก ครั้งนี้เขามิได้หยุด ส่วนฉู่หว่านหนิงที่มีนิสัยแข็งกร้าวเสมอ  

ก็ไม่มีวันถอยหลัง

บุรุษผู้นั้นจึงเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้าเขา ใกล้ในระยะที่เป็นอันตราย 

และรุกล้ำอย่างยิ่ง

ประกายเย็นเยียบสว่างวาบในมือฉู่หว่านหนิง เงื้อขึ้นแล้วฟาดลงไป
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กระบวนมือยอดเยี่ยม รวดเร็วดุจสายฟ้า ทว่ากลับถูกบุรุษผู้นั้น 

คว้าข้อมือเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย

“ความจริงกระบวนท่านี้ ข้าเคยขอคำชี้แนะมาหลายครั้งแล้ว” เขา 

ก้มลงจ้องใบหน้าฉู่หว่านหนิงเขม็ง  ทุกรายละเอียดบนใบหน้าสะท้อน 

ในดวงตาเขา แววตานั้นแทบจะเหมือนโหยหาอาดูร “แต่ดูเหมือนเจ้าจะลืม 

ไปหมดแล้ว”

ฉู่หว่านหนิงถูกเขาจ้องจนขนลุกชัน

เขามิใช่คนที่หวาดกลัวผู้แข็งแกร่ง แต่สิ่งที่สะท้อนในแววตาคนผู้นี้ 

ซบัซอ้นและชัว่รา้ยเหลอืเกนิ ราวกบัซกุซอ่นความจรงิและความลบัสะทา้นฟา้ 

สะเทือนดินเอาไว้ “เจ้า...เป็นใครกันแน่!”

“ต้องให้ตัวข้าเตือนเจ้าสักหน่อยหรือไม่”  เขาเอ่ยเสียงทุ้มหนัก  

แรงมือของเขามหาศาลยิ่งนัก ฉู่หว่านหนิงไม่อาจสลัดออกได้

“ครั้งแรกที่เจ้าชี้แนะกระบวนท่านี้ คือปีที่ข้าอายุสิบหกปี เจ้าสอนข้า 

ต่อสู้ประชิดตัว เจ้าบอกข้าว่าการโจมตีนี้ดูเหมือนเรียบง่าย แต่ฝึกยากยิ่งนัก  

ให้ข้าตั้งใจฝึกฝน อย่าเกียจคร้าน”

ฉู่หว่านหนิงพลันเบิกตากว้าง มองเขาอย่างไม่อยากเชื่อ

ในดวงตาของอีกฝ่ายมีเพียงรอยยิ้ม ทั้งเจือประกายหม่นมัวแปลก 

ประหลาด

“ครั้งที่สองที่เจ้าชี้แนะกระบวนท่านี้ คือตอนที่เราสองคนต่อสู้ชี้ชะตา 

กัน ข้าไม่ทันตั้งตัว ถูกเจ้าฟาดลงมา เจ็บหนักทีเดียว”

เขาคว้ามือของฉู่หว่านหนิงมาแนบที่บริเวณหัวใจของตนอย่างไม่ยอม 

ให้ขัดขืน

ฉู่หว่านหนิงพลันพบว่าบุรุษผู้นี้ไม่มีสัญญาณหัวใจเต้น

เป็นเหมือนร่างไร้ชีวิต

“เจ้า...เป็นใครกันแน่”

“อย่าใจร้อน” ทุกถ้อยทุกคำของเขาราวกับกำซาบไว้ในปาก ก่อนจะ 
พ่นรดลงมาข้างจอนผมของฉู่หว่านหนิงอย่างหวานเลี่ยน เวลานี้เขาประชิด 
เข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น ใบหน้าแทบจะแนบติดกับใบหน้าของฉู่หว่านหนิง
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เขาเอ่ยข้างหูฉู่หว่านหนิง “ครั้งที่สามที่เจ้าชี้แนะกระบวนท่านี้ คือ 
บนเตียงข้า”

“...”
“ข้าจะขึ้นเจ้า เจ้าบอกว่าพอแล้ว ไม่ยินยอม” เขาเอ่ยเนิบเนือย  

ทว่ากลับเพิ่มแรงที่มือมากขึ้น บีบข้อมือฉู่หว่านหนิงแน่น บังคับเลื่อนมือนั้น 
ไปตามแผ่นอกตน สุดท้ายเคลื่อนไปยังจุดที่เร้นลับอย่างยิ่ง

ฉู่หว่านหนิงราวกับถูกแมงป่องต่อย สีหน้าพลันแปรเปลี่ยน โทสะ 
ลุกโชนหมายแลกชีวิตกับเขา

บุรุษผู้นั้นคล้ายคุ้นเคยกับทุกท่าร่างและการเคลื่อนไหวของเขา  
แก้กระบวนท่าได้อย่างง่ายดาย จากนั้นกอดเขาไว้ในอ้อมแขน พลางพึมพำ 
ด้วยน้ำเสียงสนิทสนมเร้าอารมณ์ “เจ้าว่าควรทำเช่นไรดี ฉู่หว่านหนิง เดิม 
ตัวข้าควรมาฆ่าเจ้า มาทำลายพวกเจ้า แต่คิดไม่ถึงว่าหลายปีที่ผ่านมา  
เจ้าเปลี่ยนไปแล้ว ข้าเองก็เปลี่ยนไป แต่พอข้าเห็นเจ้า ได้กลิ่นกายเจ้า  
ข้าก็ยังแข็งขึ้นมาทันที”

“เจ้า...เจ้าปล่อยข้า!” ฉู่หว่านหนิงคิดไม่ถึงว่าเรื่องจะกลายเป็นเช่นนี ้ 
สีหน้าเดี๋ยวแดงเดี๋ยวขาว ทั้งร่างแทบจะล้มลงหมดสติ แต่ไม่ว่าอย่างไร 
ก็ไม่อาจสลัดหลุดจากการเกาะกุมของคนผู้นี้ได้

เขาเหมือนแหฟ้าตาข่ายดิน เหมือนใยแมงมุมเหนียว พันรัดเขา  
โอบรั้งเขา

ภายใต้สายตาทุกคน เขากอดร่างของฉู่หว่านหนิงไว้ในอ้อมแขนอย่าง 
บีบบังคับ ป่าเถื่อน ดุร้าย บ้าคลั่ง

มุ่งร้ายและเหนอะชื้น
“แข็งจนเจ็บ แข็งจนบวมคัดไปหมดแล้ว”
“ข้าจะฆ่าเจ้า!”
บุรุษผู้นั้นเหมือนจะหยอกเอินจนพอใจแล้ว พลันยิ้มและคลายมือ 

ออก จิตสังหารของฉู่หว่านหนิงพวยพุ่ง ลงมืออย่างดุเดือด หมายปลิดชีพ 
เขาในคราวเดียว

เสื้อโต่วเผิงปลิวสะบัด เขาถอยหลังอย่างรวดเร็ว ลอยวูบดุจว่าว 
กระดาษ ร่อนลงบนพื้นศิลา
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ทวา่หนา้กากกลบัหลบไมพ่น้ ถกูฉูห่วา่นหนงิผา่เปน็สองทอ่น ตกลงมา 
แหลกละเอียดบนพื้น

บุรุษผู้นั้นมิได้เงยหน้าขึ้น ใบหน้าซ่อนเร้นใต้เงามืดของหมวกคลุม 
ศีรษะ

เขานิ่งเงียบอยู่ในเงามืดนี้ครู่หนึ่ง จากนั้นก็ถอนหายใจ “นิสัยชอบ 
ใช้กำลังของเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลย ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ล้วนเหมือนกัน แต่ว่า 
ฉู่หว่านหนิง ปรมาจารย์ฉู่...”

บุรุษชุดดำยกมือขึ้น ลมแรงสีดำพัดกระโชกมาจากทางด้านหลัง
เขารับไว้อย่างคล่องแคล่ว
ฉู่หว่านหนิงเห็นเพียงแวบเดียว นั่นคือเทพศัสตราดาบมั่วเตาที่เคย 

ปรากฏขึ้นในงานประมูลที่หอเซวียนหยวน และเป็นหนึ่งในอาวุธร้ายร้อยศึก 
ที่สวีซวงหลินรวบรวมมา

บุรุษผู้นั้นลูบไล้ปู้กุย เอ่ยเสียงเนิบช้าและชั่วร้ายสุดขีด
“เจ้า...ฆ่าข้าได้ลงคอจริง ๆ หรือ”
กล่าวจบเขาก็เงยหน้าขึ้นทันใด
หมวกคลุมศีรษะตกลงมา
ฉู่หว่านหนิงรู้สึกราวกับถูกน้ำเย็นราดศีรษะ เย็นเยียบเสียดกระดูก 

ราวกับแช่อยู่ในหิมะ ในหัวดังอื้ออึง รู้สึกชาไปทั้งร่าง...
ภายในตำหนักเย็นยะเยือก บุรุษชุดดำผู้นั้นรูปโฉมหล่อเหลา สีหน้า 

ขาวซีด รอยยิ้มแฝงความชั่วร้ายและพัวพัน เขาคือความวิบัติ คือปีศาจ  
เขาแสยะยิ้ม เผยให้เห็นฟันขาวเรียงแน่น

“ท่าเซียนตี้จวิน โม่หรานโม่เวยอวี่”
ปู้กุยสะท้อนแสงเย็นเยียบ ส่องจับนัยน์ตาดำสนิทแซมประกายม่วง 

ของเขา
รอยยิ้มของท่าเซียนจวินดุจผีร้าย ดุจพยัคฆ์และหมาป่า
“ขอคำชี้แนะจากอาจารย์”
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เขาเจียวซาน ตี้จวินหวนคืน

ขณะเดียวกัน ที่เชิงเขาเจียวซาน นอกจากกลุ่มคนของสำนักเจียงตง 

ที่หายไปไม่เห็นร่องรอย ผู้ฝึกบำเพ็ญทุกคนล้วนหลบหนีออกมาได้สำเร็จ  

ขณะก้าวออกจากข่ายอาคม  แม้จะรู้ว่ายังไม่พ้นอันตราย  แต่หลายคน 

ก็หมดสิ้นเรี่ยวแรง ทรุดฮวบลงกับพื้น

หม่าอวิ๋นเหลือกตาขาวฟุบอยู่บนก้อนหินใหญ่ พลางคร่ำครวญ  

“ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแล้ว สหายทุกท่าน รีบกลับสำนักไป 

เสริมกำลังเตรียมป้องกันเถอะ ไม่มีแรงสู้แล้วจริง ๆ”

เจียงซี “ค่ายกลลึกลับกับกลุ่มคนที่ออกมาจากในค่ายกลนั่นล้วน 

ยังไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัด จะให้กลับไปตอนนี้หรือ”

“เช่นนั้นจะทำอย่างไรได้ หากเรายังมีแรงต้านทานพวกเขา ก็คง 

ไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเช่นนี้”

เสวียนจิ้งต้าซือ “เจ้าสำนักเจียง ครั้งนี้ฟังคำพูดของเจ้าหมู่บ้านหม่า 

เถิด แทนที่จะดึงดันปักหลักสู้อยู่ที่นี่ เป็นวีรบุรุษที่มีสภาพน่าอนาถ มิสู้ 

กลับไปจัดกำลังพล ตั้งหลักใหม่จะดีกว่า”

เจียงซีเม้มริมฝีปากไม่พูดอะไร มองไปยังกลุ่มคนของยอดเขาสื่อเซิง  

ทว่าสีหน้าของเซวียเจิ้งยงกับเซวียเหมิงกลับดูสับสนอย่างยิ่ง ต่างมองไปยัง 

ทางขึ้นเขาเจียวซาน กระทั่งเห็นฝุ่นคลุ้งตลบพร้อมกับมีคนผู้หนึ่งโฉบ 

ทะยานลงมา
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“โม่หราน...” เซวียเหมิงพึมพำ

โม่หรานเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาจากข่ายอาคมเขาเจียวซาน คิ้วเข้ม 

ของเขาขมวดมุ่น  สายตากวาดมองทุกคน  “เป็นหมากเจินหลง  อาจ 

เกี่ยวข้องกับประตูเป็นตายมิติเวลา อาคมต้องห้ามอันดับหนึ่ง หากเป็น 

เชน่นัน้ กไ็มรู่ว้า่ผูท้ีอ่อกมาจากในคา่ยกลเปน็ใคร ทกุคนรบีไปเถอะ อยา่รอ 

ความตายอยู่ที่นี่ รักษาชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ”

เขาเงียบไป หันไปเอ่ยกับเจียงซี “เจ้าสำนักเจียง รบกวนท่านพา 

ทุกคนไปยังเกาะน้อยหลินหลิง ที่นั่นได้รับการคุ้มกันจากข่ายอาคมเสวียนอู่  

สามารถต้านทานฮว่าปี้หนานได้ระยะหนึ่ง นอกจากนี้สำนักท่านยังเป็นสำนัก 

โอสถ ย่อมสะดวกถอนพิษกู่ให้คนที่ถูกแมลงทะลวงใจ”

เจียงซีถาม “ท่านเล่า”

“อาจารย์ยังอยู่บนเขา พวกท่านไปแล้ว ข้าก็จะกลับไปช่วยอาจารย์  

หลังจากจัดการเรื่องทั้งหมดเสร็จสิ้น ค่อยไปสมทบกับพวกท่าน”

เจียงซีมิได้พูดอะไรอยู่นาน สุดท้ายยกมือขึ้นทาบอก ค้อมคารวะให ้

โม่หราน “รอท่านมาเยือนกูเย่ว์เยี่ย ขอลา”

กลุ่มคนบ้างบาดเจ็บ บ้างเหนื่อยล้า บ้างพิการ เตรียมออกจาก 

สถานที่วุ่นวายนี้ไปพร้อมกับเจียงซี โม่หรานพลันเรียกเขาไว้อีกครั้ง

“เจ้าสำนักเจียง!”

“ปรมาจารย์โม่ยังมีอะไรหรือ”

“แม่นางเยี่ย...”

“รู้แล้ว ข้าไม่มีทางให้ใครทำร้ายนางได้อีกแม้แต่น้อย”

โม่หรานจึงวางใจ พวกเจียงซีคล้อยหลังไปไกลแล้ว แต่คนของ 

ยอดเขาสื่อเซิงกลับยังไม่ขยับ เซวียเจิ้งยงลังเลอยู่นาน ก่อนจะเดินหน้านิ่ว 

ไปหาโม่หราน เอ่ยเสียงแหบพร่า “หรานเอ๋อร์ นี่มันอะไรกัน”

โม่หรานมองท่านลุง จากนั้นก็มองญาติผู้น้องของตน ในใจพลัน 

รู้สึกเศร้าสลด แต่กลับยังฝืนยิ้ม “พูดแล้วเรื่องยาวนัก ท่านลุง ท่าน 

พาเซวียเหมิงไปก่อน ข้าจะเล่าต้นสายปลายเหตุทั้งหมดให้พวกท่านฟัง 

ในภายหลัง”
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เซวียเหมิงไม่ยินยอมที่จะรอนานถึงเพียงนั้น เขาร้อนใจดั่งไฟสุม  

“มิใช่ เจ้าเป็นคนของสำนักหรูเฟิงได้อย่างไร เจ้าเติบโตที่ยอดเขาสื่อเซิง 

มาตลอด เจ้า...เจ้า...”

เขาเอ่ยคำว่า  “เจ้า”  อยู่นาน สุดท้ายขอบตาแดงก่ำ กลับเค้นออกมา 

ได้เพียง “เจ้าเป็นพี่ชายข้า มิผิดกระมัง?”

โม่หรานมองเขา

เซวยีเหมงิกำลงัสัน่เทิม้ แมจ้ะขม่กลัน้สดุความสามารถ แตก่ย็งัคงสัน่

ท่าทางงุนงงและเสียใจของเขาช่างน่าสงสารจับใจ  โม่หรานรู้สึก 

ฝาดเฝื่อนในลำคอ ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี

สุดท้ายเขาเดินเข้าไปตบไหล่เซวียเหมิง

“ตอนที่ข้าเพิ่งมาถึงยอดเขาสื่อเซิง เจ้าไม่เคยยอมรับข้า” โม่หราน 

ยิ้มขื่น เขาไม่กล้าสบดวงตาเบิกกว้างที่ปกคลุมด้วยไอน้ำของเซวียเหมิง

ดวงตาคู่นั้นใสกระจ่างเกินไป ร้อนแรงเกินไป

แต่เขาเป็นคนสกปรก

เขากลัว

เซวียเหมิงเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยออกมา น้ำเสียงแหบพร่า  

“...ให้คำตอบที่แน่ชัดแก่ข้าได้หรือไม่”

เขากระชับหลงเฉิงแน่น ดาบโค้งที่ฝังหินผลึกที่โม่หรานมอบให้เขา 

เล่มนั้น

เขาคว้ามันเอาไว้ ราวกับคว้าจอกแหนช่วยชีวิต

เพียงชั่วคืนสั้น  ๆ เขาเห็นหนานกงซื่อกระโดดลงสระสังเวยชีวิต 

ให้มังกร เห็นดวงตาทั้งคู่ของซือเม่ยถูกทำลาย เป็นตายไม่แน่ชัด เห็น 

โม่หรานหลั่งโลหิตเปิดผนึกที่มีเพียงคนสกุลหนานกงจึงเปิดออกได้

เขาหายใจไม่ออก รู้สึกเหมือนตนเองกำลังจะจมน้ำ

โม่หรานไม่อาจทนใจแข็งได้  “...ตกลง ข้าจะให้คำตอบที่แน่ชัด 

แก่เจ้า”

โม่หรานจับไหล่เซวียเหมิง เขาไม่รู้ว่าผู้ใดกำลังสั่นไหวกันแน่ เป็น 

เซวียเหมิง หรือว่าตัวเขา แต่นั่นล้วนไม่สำคัญอีกแล้ว เขาสบตาเซวียเหมิง  

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โร่วเปาปูชือโร่ว

119

จากนั้นเอ่ยทีละคำ

“เจ้าฟังไว้ แต่ไรมาข้ามิใช่คนของสำนักหรูเฟิง ชาตินี้ ข้าก็ไม่เคยทำ 

เรื่องเลวร้ายต่อยอดเขาสื่อเซิง หากเป็นไปได้ก็อยากใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ 

รับใช้สำนัก”

เซวียเหมิงขยับริมฝีปาก คล้ายอยากจะกล่าวอะไร แต่คำพูดยัง 

ไม่ทันออกจากปาก น้ำตากลับไหลลงมาเสียก่อน เขาพยายามกัดริมฝีปาก 

สะกดกลั้นเอาไว้ สุดท้ายก็พังทลาย “ซือเม่ยบอกว่าข้าไม่เคยเข้าใจเขา  

ความจริง...ความจริงข้าก็ไม่เคยเข้าใจเจ้าด้วย...แต่ก่อนข้าเอาแต่ใจนัก  

ไม่เคยนึกถึงจิตใจพวกเจ้า ข้าไม่เคยเข้าใจอะไรทั้งสิ้น เห็นทุกอย่างเป็นเล่น 

ไปหมด...แต่ว่า...แต่ว่า...”

เขาเงียบไป หยดน้ำตาร่วงเผาะ 

“แต่ว่าความจริงข้าใส่ใจพวกเจ้ามาก ต่อไปข้าจะไม่ด่าเจ้าอีก จะไม่ 

รังแกซือเม่ยแล้ว...ข้าอยากให้เรื่องทั้งหมดยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน... 

ขอเพียงให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน”  เขากล่าวถึงตอนท้าย 

ก็ร้องไห้ออกมา “พี่ชาย เจ้าอย่าหลอกข้า...”

เห็นเขาเป็นเช่นนี้ โม่หรานจะใจแข็งทนดูต่อไปได้อย่างไร เขาดัน 

เซวียเหมิงไปอยู่ข้างกายเซวียเจิ้งยง น้ำเสียงทุ้มเนิบ ชุ่มชื่นดุจน้ำค้างบน 

กลีบบุปผายามอรุณรุ่ง

“เชื่อฟัง ไปกับท่านลุง รอให้เรื่องนี้ยุติแล้ว ข้าจะไปหาพวกเจ้าทันที”

กล่าวจบเขาก็หันกายกลับเข้าไปในข่ายอาคมเขาเจียวซาน ก่อนจะ 

ปิดผนึกตามหลัง ไม่หันกลับไปอีก

ในตำหนักใหญ่ของสระหลงหุน เสาศิลาหักโค่น อิฐกระเบื้องแตกหัก  

การต่อสู้ดุเดือดผ่านไปแล้ว เหลือเพียงฝุ่นคลุ้งตลบ ดาบมั่วเตาของ 

ท่าเซียนจวินจ่ออยู่ที่ลำคอฉู่หว่านหนิง กดน้ำหนักลงไปเล็กน้อย โลหิต 

แดงสดเสียดตาซึมออกมาจากใต้ผิวหนัง อาบย้อมคมดาบสีดำสนิท

ฉู่หว่านหนิงหลับตา เม้มริมฝีปากไม่เอ่ยคำ

“อาจารย์ การประลองครั้งนี้ เจ้าว่อกแว่กเกินไป”
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“...”

“เจ้าไม่มีสมาธิเลย” ท่าเซียนจวินฉุดเขาขึ้นจากพื้น ยกนิ้วมือขึ้น  

ดาบมั่วเตาปู้กุยหายวับไปทันที ทว่าขณะเดียวกันเขาก็ลงอาคมพันธนาการ 

ที่แข็งแกร่งที่สุดบนร่างฉู่หว่านหนิง ลำแสงสีเขียวอ่อนพันรัดกายอย่าง 

แน่นหนา ท่าเซียนจวินตรึงคางฉู่หว่านหนิง บังคับให้เงยหน้าขึ้น

“บอกตัวข้า เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่”

ฉู่หว่านหนิงลืมตาขึ้นช้า ๆ ใบหน้าที่คุ้นเคยที่สุดและแปลกหน้าที่สุด 

สะท้อนในดวงตา

เขาสั่นสะท้าน

เขารู้ว่านี่ไม่ใช่โม่หราน ทว่าทุกกระบวนท่าของคนผู้นี้ล้วนคล้ายคลึง 

กับโม่หรานยิ่งนัก ที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าคือ เขาพลันตระหนักได้ว่าดูเหมือน 

ตนจะเคยเห็นใบหน้านี้ในความฝัน

การพวัพนัรว่มรกัอนัเรา่รอ้นกบัโมห่รานในความฝนัหลายครัง้หลายครา  

ก็ล้วนเป็นใบหน้าขาวซีดซูบตอบใบหน้านี ้ หล่อเหลาทว่าแฝงความโหดเหี้ยม  

นยันต์าดำขลบัมองไมเ่หน็ความอบอุน่ออ่นโยน มเีพยีงความอำมหติ มเีพยีง 

ความบ้าระห่ำ

“ความจริงต่อให้เจ้าไม่พูด ตัวข้าก็รู้” เขาเอ่ยเสียงเนิบ “อาจารย์ 

คงกำลังคิดว่า ข้าคือใครกันแน่ ข้ากำลังพูดจาเหลวไหลอะไร และข้ามาจาก 

ที่ใด”

นิ้วของเขาลูบไล้แก้มของฉู่หว่านหนิงอย่างสนิทสนม

“อยา่ใจรอ้น เรือ่งเหลา่นี.้..ตวัขา้สามารถคอ่ย  ๆบอกเจา้ได ้ อกีอยา่ง...”  

สายตาเขาเคลื่อนลง ตกอยู่ที่มือซ้ายของฉู่หว่านหนิง

“อย่าได้คิดจะเรียกจิ่วเกอกับไหฺวซาออกมา ตัวข้าระวังไว้ก่อนแล้ว  

ไม่มีทางซ้ำรอยเหมือนครั้งนั้นอีกแน่”

ได้ยินเขาเอ่ยชื่อเทพศัสตราทั้งสองของตน สีหน้าของฉู่หว่านหนิง 

ยิ่งไม่น่ามองกว่าเดิม นัยน์ตาหงส์ของเขาแม้หม่นมัว ทว่ากลับเต็มไปด้วย 

ความสับสน ท่าเซียนจวินคงจะชอบใจสีหน้าดึงดันและสับสนงุนงงของเขา  

จึงหัวเราะออกมาเบา ๆ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โร่วเปาปูชือโร่ว

121

เขาลูบใบหน้าฉู่หว่านหนิง “เป็นอะไรไป ประหลาดใจที่ตัวข้ารู้จัก 

จิ่วเกอกับไหฺวซา? แต่ก็ไม่แปลก ก่อนมานี่ ตัวข้าก็ได้ข่าวมาแล้ว ยังนับว่า 

เข้าใจโลกนี้ ตัวข้ารู้ว่า  ‘ข้า’  ในมิติเวลานี้ยังไม่เคยเหยียบภูเขาซากศพทะเล 

โลหิต บีบให้เจ้ากับเขาชักกระบี่ห้ำหั่นกัน ‘เขา’  ย่อมไม่เคยเห็นเทพศัสตรา 

ทั้งสองนั้น”

“โลกนี้...เจ้า?”

ท่าเซียนจวินเพียงยิ้ม

ฉู่หว่านหนิงพลันหวาดผวา รู้สึกว่าโม่หรานผู้นี้กำลังสังเกตสีหน้า 

ของตนอยู่ราวกับกำลังจ้องซากศพ สายตาของเขาเปิดเผยยิ่งนัก บ้าคลั่ง 

เกินไป อัดแน่นด้วยความรู้สึกเต็มเปี่ยม เปิดเปลือยความรู้สึกเช่นนั้น  

ถึงขั้นบีบให้คนปกติเป็นบ้าได้

“ประตูเป็นตายมิติเวลา” เขาเอ่ยออกมาช้า  ๆ “อาคมต้องห้ามนี้  

อาจารย์คงรู้จักดี”

“!”

“ที่โลกบำเพ็ญเพียรอีกโลกหนึ่ง อาจารย์ตายไปหลายปีแล้ว”

เขามองใบหน้าที่ซีดเผือดขึ้นเรื่อย  ๆ  ของฉู่หว่านหนิง มองสีเลือด 

ริ้วสุดท้ายเลือนหายไปใต้ผิวหนังของอีกฝ่าย ท่าเซียนจวินมองเขา นัยน์ตา 

เปล่งประกายวาวโรจน์

พลันราวกับอาวุธประจำกายออกจากฝัก เจียวหลงทะลวงวารี

ราวกบัอารมณเ์ยอืกเยน็ของคนผูน้ีข้งึตงึถงึขดีสดุแลว้ เขากระชากตวั 

ฉู่หว่านหนิงเข้ามาในทันใด ค่อย  ๆ  คลุ้มคลั่งขึ้นทีละนิด “ใช่...เป็นเช่นนี้  

เป็นใบหน้านี้”

“...”

“เป็นใบหน้านี้...ข้ามองใบหน้านี้ของเจ้า ข้ามองเจ้าหลับใหลอยู่ใน 

ศาลาหงเหลียนเหมือนบุรุษนิทรา ทุกวันทุกคืน...ใบหน้าเจ้าไม่มีสีเลือด 

แม้แต่น้อย ร่างของเจ้าไม่เน่าเปื่อย แต่ก็ไม่อาจพูดคุยได้อีก และไม่มีวัน 

ลืมตาขึ้นมาอีก ในโลกนั้น เจ้าตายไปนานแล้ว...เจ้าแก้แค้นข้า!”

เขาสูดหายใจ ประกายในดวงตาเจิดจ้า
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ทั้งสิ้นหวัง ทั้งลุกร้อน ดุจมังกรและอสรพิษเริงร่าย

“ฉู่หว่านหนิง ข้าเกลียดเจ้า เจ้าทิ้งข้าไว้คนเดียว”

เขากล่าวเช่นนี้ แต่กลับยื่นมือรั้งร่างฉู่หว่านหนิงเข้ามาในอ้อมอก

ร้อนเหลือเกิน

ราวกับเปลวไฟ

เขาถูกความอบอุ่นที่ห่างหายไปเนิ่นนานนี้ทิ่มแทงจนรวดร้าว ส่งเสียง 

ครางทุ้มต่ำออกจากในลำคอ เขารัดร่างฉู่หว่านหนิง โอบกอดฉู่หว่านหนิง 

ไว้อย่างแนบแน่น แทบจะผสานรวมเข้ามาในกายตน กลืนเขาเข้าไปในหัวใจ  

นับจากนี้อยู่ก็ดี ตายก็ช่าง ไม่ว่าร้อนหรือหนาว

เขาจะมีคนร่วมเป็นร่วมตาย ไม่อ้างว้างเดียวดายอีกต่อไป

ไม่ ไม่...

ทว่าฉู่หว่านหนิงชาวาบไปทั้งศีรษะ เบื้องหน้าดับวูบเป็นพัก เขาไม่รู้ 

ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เขาไม่เข้าใจ ผู้ใดตายแล้ว ผู้ใดทิ้งผู้ใดไว้คนเดียว

ประตูตำหนักของสระหลงหุนเปิดออกอีกครั้ง

ท่ามกลางแสงเงาวูบไหว คนผู้หน่ึงรีบรุดเข้ามาอย่างร้อนรน “อาจารย์!”

เหล่าผู้ติดตามที่คอยระแวดระวังขวางไว้เบื้องหน้าทันที

ท่าเซียนจวินได้ยินเสียงนี้ พลันชะงัก จากนั้นก็ยิ้มเยียบเย็น “ข้าก็ 

คิดว่าใคร ที่แท้ก็เป็น  ‘เขา’  ” เขาสะบัดมืออย่างเกียจคร้าน เอ่ยกับหมาก 

ที่ติดตาม “ถอยออกไป ไม่มีอะไร ให้เขาเข้ามา”

ตลอดทางที่มาที่นี่ โม่หรานคิดถึงเรื่องหมากเจินหลงและประตู 

เป็นตายมิติเวลา เขารู้สึกว่าฮว่าปี้หนานไม่ใช่มือสุดท้ายที่อยู่เบื้องหลัง

หากเรื่องทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฮว่าปี้หนานวางแผนเอาไว้  ย่อมไม่มี 

เหตุผลที่เขาทำร้ายสวีซวงหลินหน้าแท่นเจาหุนเช่นนี้แล้วสวีซวงหลินจะจำ 

เขาไม่ได้

เช่นนั้นมือสุดท้ายผู้นั้นเป็นใครกันแน่

กลหมากเจินหลง ประตูเป็นตาย ปู้กุย เรื่องร่ำลือโบราณที่เล่าว่า 

สองภพชาติบิดเบี้ยวเข้าด้วยกัน ทุกเรื่องทุกฉากร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เขา 
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เกิดความคิดบ้าคลั่ง ความคิดนี้ทำให้เขาหนาวสะท้านไปทั้งร่าง แต่เขา 

ไม่เชื่อ เขาวิ่งมาตลอดทาง เขาไม่เชื่อว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความจริง

กระทั่งบุกมาถึงตำหนักหลงหุน

กระทั่งเห็นคนผู้นั้นชัดเจน

โม่หรานรู้สึกเพียงในหัวมีเสียงดังอื้ออึง โลหิตพุ่งขึ้นศีรษะ หายใจ 

ไม่ออกชั่วขณะ ริมฝีปากสั่นระริก ดวงตาแทบถลนออกจากเบ้า

ไม่...

ไม่!

นี่จะเป็นจริงได้อย่างไร

ภายในโถง บุรุษที่อยู่ในห้อมล้อมของกลุ่มคนผู้นั้น สีหน้าเยาะหยัน 

เย็นชา สายตาฉายแววดูแคลนและรู้สึกสนุกอย่างเห็นได้ชัด

เขามองโม่หรานอย่างเฉยชา

คิ้ว ตา จมูก ริมฝีปากที่เหมือนกัน ใบหน้าเดียวกัน จิตใจและ 

ร่างกายที่เหมือนกัน

แทบไม่มีข้อแตกต่าง เหมือนกำลังมองตัวเองในคันฉ่อง ทั้งเหมือน 

มองผ่านกาลเวลาที่ล่วงเลย เห็นตนเองราวกับภูตผี ราวกับวิญญาณหลอน 

ในวันวาน

ท่าเซียนจวินยกมุมปาก คลี่ยิ้มคลุ้งคาวด้วยโลหิตน้อย ๆ 

เขาโอบรั้งตัวฉู่หว่านหนิงไว้เบื้องหน้าตนเอง ปลายนิ้วไล้ผ่านริมฝีปาก 

ฉู่หว่านหนิงเบา ๆ ลงอาคมปิดวาจา จากนั้นยิ้มทักคนที่ประตู

“อา ปรมาจารย์โม่ ตัวข้าได้ยินชื่อเสียงของปรมาจารย์มานาน รู้สึก 

ประหลาดใจนัก  บัดนี้ประตูเป็นตายเปิดออกแล้ว  ในที่สุดเราสองคน 

ก็ได้พบกันเสียที”

เขาเงียบไป ในดวงตาวูบแสงอ่อน ๆ ฟันขาวกระทบกัน เอ่ยคำพูด 

เย็นยะเยือกคาวคลุ้ง

“ยินดีที่ได้พบ”
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เขาเจียวซาน เดินถึงทางตัน

“เป็นไป...” โมห่รานถอยหลงักา้วหนึง่ สา่ยหนา้พมึพำ “เปน็ไปไดอ้ยา่งไร  

เป็นเจ้าจริง ๆ...”

“มิผิด เป็นตัวข้า”

ท่าเซียนจวินพิจารณาเขาอย่างช้า  ๆ จากนั้นก็ยิ้ม “อา...ตัวข้ายัง 

คิดว่าหลังจากเจ้าเกิดใหม่ คงจำเรื่องราวมากมายเมื่อชาติก่อนไม่ได้ แต่ดู 

เจ้าในตอนนี้ เหมือนจะยังจำทุกอย่างได้ชัดเจน?”

“...”

“ทั้งดูจากสีหน้าเจ้า ดูเหมือนเจ้าจะคาดเดาการปรากฏตัวของตัวข้า 

ได้บ้างแล้ว เช่นนี้ก็ไม่นับว่าโง่เกินไปนัก”

โม่หรานขยับริมฝีปาก เขามีคำพูดมากมายอยากเอ่ย คำพูดเหล่านั้น  

ขอเพยีงอา้ปากกพ็รัง่พรจูากลำคอ ทวา่สดุทา้ยสิง่ทีห่ลดุออกมากลบัเปน็เสยีง 

ตะโกนกราดเกรี้ยวอย่างไม่อยากเชื่อ “แต่เจ้าตายไปแล้วชัด ๆ!”

“อ้อ?”

“เจ้ากินยาพิษตายที่ตำหนักอูซานไปตั้งนานแล้ว ราชาแห่งพิษ ไม่มี 

ทางรอดชีวิตได้เด็ดขาด! เจ้าตายหน้าเจดีย์ทงเทียน ฝังร่างอยู่ในโลง 

ใต้ต้นไม้ เจ้าตายไปแล้ว!”

ท่าเซียนจวินหัวเราะเบา ๆ “เหตุผลนี้ยังไม่มากพอ”

เขาว่าพลางค่อย ๆ  เหลือบตาขึ้น เผยรอยยิ้มน้อย  ๆ  อย่างเสียดแทง  
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ยามนี้สายตาของเขาคมกริบราวกับจะงอยปากนกล่าเหยื่อ หมายจิกทึ้งแทง 

ทะลุร่างปรมาจารย์โม่จนแหลกกระจุย

“มิสู้ให้ตัวข้าบอกเจ้าเรื่องหนึ่งดีกว่า” น้ำเสียงทุ้มแผ่ว เจือความ 

เยือกเย็นที่จับคนมาเล่นสนุกได้ตามอำเภอใจ เขาหัวเราะเบา  ๆ  พลางเอ่ย  

“ใช่ ตัวข้าตายแล้วจริง  ๆ คนที่ยืนยันว่าตัวข้าตายไปแล้วได้ดีที่สุดเวลานี้ 

ก็ยืนอยู่ตรงหน้าข้านี่เอง”

โม่หราน “...”

“เพราะเจ้าก็คือดวงวิญญาณที่หนีรอดมาของตัวข้า” ท่าเซียนจวิน 

หัวเราะ “คือปรมาจารย์โม่ผู้เปี่ยมเมตตาที่สุด ทั้งที่ขวางกั้นด้วยธุลีแดง  

ก็ยังมีคนนำเรื่องนี้มาบอกตัวข้าเป็นประจำ เรื่องพวกนั้นของเจ้า...จะเรียกว่า 

อย่างไรดีนะ วีรกรรมของผู้กล้า?”

เขาฉีกยิ้ม

“เจา้ชา่งนา่สนใจนกั เดมิตวัขา้คดิวา่เจา้จำเรือ่งราวทัง้หลายในชาตกิอ่น 

ไม่ได้ จึงแสร้งทำเหมือนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ แต่เจ้ากลับจำได้ทั้งหมด”

“...” โม่หรานกัดฟันกรอด

“เฮ้อ ปรมาจารย์โม่ เจ้าคิดจริง  ๆ  หรือว่า ขอเพียงนิ่งเงียบ ก็จะ 

ไม่มีผู้ใดรู้ความจริง หรือเจ้าคิดว่าขอเพียงวางดาบลง ก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ 

อีกครั้ง ที่สำคัญที่สุดคือ เจ้าคิดจริง ๆ หรือว่า...”

ท่าเซียนจวินลงมืออย่างเหี้ยมโหดทันใด บีบลำคอฉู่หว่านหนิง เล็บ 

จิกลึกลงในเนื้อจนผิวหนังของฉู่หว่านหนิงขึ้นสีม่วงช้ำ คิ้วขมวดมุ่นด้วย 

ความเดือดดาล แต่กลับพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียว

“เจ้าคิดหรือว่า ในเมื่อโลกของตัวข้าไร้แสงสว่างแล้ว ตัวข้าจะยัง 

เมตตา ให้เจ้าได้ดื่มด่ำแสงสว่างอยู่ฝ่ายเดียว”

“อย่าแตะต้องเขา!”

ทา่เซยีนจวนิหวัเราะหยนั “อยา่แตะตอ้งเขา? เจา้ไมค่ดิวา่มนัเหลวไหล 

หรอกหรือที่พูดเช่นนี้กับตัวข้า”

เขาควบคุมตัวฉู่หว่านหนิง พลางค่อย ๆ เดินวนเป็นวงกลม

เขากับโม่หรานจ้องตากัน
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ท่าเซียนจวินกำลังจ้องปรมาจารย์โม่

โม่หรานกำลังจ้องโม่เวยอวี่

ชาติก่อนกำลังจ้องชาตินี้

ท่าเซียนจวินกำลังหัวเราะเยาะเขา “ตัวข้าแตะต้องเขาอย่างไร มีหรือ 

เจ้าจะไม่รู้ ยามนี้ยังจะมาแสร้งทำเป็นคนดี”

“อย่าพูด!”

“หืม? เหตุใดต้องห้ามพูดเล่า หรือเจ้าเห็นว่าเรื่องเหล่านั้นไม่น่า 

สนใจ ไม่น่าพอใจ จากกันหลายปี เป็นตายชั่วพริบตา หรือเจ้าไม่คิดว่า 

สมควรนำออกมาพูดอย่างมีความสุขกันสักที”

โม่หรานส่ายหน้าไม่หยุด ยามนี้สีหน้าของเขาคงไม่น่ามองยิ่งกว่า 

ฉู่หว่านหนิง เดือดดาลทว่าไร้หนทาง อับอายแต่ก็สิ้นหวัง “ไม่ต้องพูด”

“อ้อ  เจ้าคิดจะให้ตัวข้าหุบปาก?  น่าสนุกนัก  ปรมาจารย์โม่ผู้ 

ปราดเปรื่องมีเมตตาของเรา ดูเหมือนว่าเวลานี้จะ...” ท่าเซียนจวินคิดหา 

คำพูดก่อนพ่นออกมา “หวาดกลัว”

โม่หรานไม่อาจชักช้าได้อีก เขามองฉู่หว่านหนิงถูกรัดแน่นอยู่ใน 

อ้อมแขนท่าเซียนจวิน ในใจปั่นป่วนสับสน เขาไม่รู้ว่าควรทำเช่นไร ได้แต่ 

คิดห้ามปรามคำพูดของปีศาจเบื้องหน้าตน คิดแต่จะจมความอัปลักษณ์ 

และอดีตอันน่ารังเกียจทั้งหมดไว้ใต้ผืนดิน ผนึกไว้ในโลงศพ

เจี้ยนกุ่ยเปล่งประกายขึ้นมา จู่โจมไปยังท่าเซียนจวินทันท ี สะเก็ดไฟ 

สีแดงแตกปะทุดังเปรี๊ยะ เปลวเพลิงอำมหิตลุกโรจน์ยิ่งกว่าเวลาใด

หลังจากหลบการโจมตี  สีหน้าท่าเซียนจวินเปลี่ยนไปเล็กน้อย  

“...เทียนเวิ่น?”

มิใช่...เอ่ยกับตนเองจบ เขาก็ได้คำตอบ แส้หลิ่วที่เปล่งประกาย 

สีแดงนี้มิใช่เทียนเวิ่น

“...เทพศัสตราใหม่ของเจ้าน่าสนใจนัก” ท่าเซียนจวินสีหน้าซับซ้อน 

อย่างเห็นได้ชัด เขาจ้องแส้หลิ่วครู่หนึ่ง ขณะที่เหลือบตาขึ้นมองโม่หราน 

อีกครั้ง สีหน้าก็เย็นเยียบขึ้นกว่าเดิมหลายส่วน

“ในเมื่อเป็นเช่นนี้...”
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เขาว่าพลางโฉบไปทางด้านหลัง ส่งฉู่หว่านหนิงให้ผู้ใต้บัญชาคนหนึ่ง  

จากนัน้ยกมอืขึน้ เรยีกปูก้ยุออกมา “มา ประลองกบัตวัขา้ ตวัขา้กอ็ยากรูน้กั  

ว่าตนเองยามถือปู้กุย กับยามถือแส้หลิ่ว อย่างใดจะร้ายกาจกว่ากัน”

ขณะพูด นิ้วมือของท่าเซียนจวินไล้ไปตามตัวดาบมั่วเตาทีละชุ่น  

ปู้กุยเปล่งประกายสีเขียว พลังวิญญาณอาบย้อมถึงขีดสุด

ขณะเดียวกัน นิ้วมือของปรมาจารย์โม่ลูบแส้หลิ่วทีละชุ่น เจี้ยนกุ่ย 

สาดประกายสีแดง เปลวเพลิงร้อนแรงผลาญเผา

“ธาตไุฟ?” ทา่เซยีนจวนิแคน่หวัเราะ “แมจ้ะบอกวา่ขา้มแีกน่วญิญาณ 

ธาตุไม้กับธาตุไฟ แต่ข้าจำได้ชัดเจนว่าธาตุที่ตนเองใช้ได้ดีก็คือธาตุไม้ มิใช่ 

ธาตุไฟ เหตุใดเจ้าจึงเปลี่ยนไปเสียแล้วเล่า”

โม่หรานเงียบไม่ตอบ สีหน้าเขาเคร่งขรึมเย็นชา ริมฝีปากเม้มแน่น  

ทว่าดวงตากลับทอแววหม่นหมอง

นั่นคือแววตาของคนที่ยืนโงนเงนอยู่ริมขอบเหว

เคร้ง!

ร่างสูงตระหง่านที่แทบจะเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนพุ่งทะยาน ปะทะกัน 

อย่างดุเดือดกลางอากาศ

เจี้ยนกุ่ยและปู้กุยกำลังแผดคำรามอย่างไร้เสียง กระแสวิญญาณ 

ลุกโหม พวยพุ่งราวกับเจียวหลงคะนองน้ำเผชิญกับวาฬยักษ์ กระแสน้ำ 

ถาโถมใส่สัตว์ร้าย กรวดหินดินทรายในตำหนักหลงหุนปลิวว่อน กระแส 

พลังปั่นป่วนของทั้งสองถึงขั้นทำให้หินหลอมเหลวในสระโลหิตมังกรพุ่งสูง 

หลายฉื่อ ก่อนจะกระหน่ำลงบนพื้น

ทุกคนต่างลงอาคมใต้ฝ่าเท้า ไม่ให้หินหลอมเหลวที่ท้นทะลักออกมา 

ลวกถูกตนเอง

ท่าเซียนจวินกับปรมาจารย์โม่เองก็เช่นกัน ทั้งสองต่อสู้กันอย่างไม่มี 

ใครเป็นรองใคร คมดาบกรีดเสียง แส้หลิ่วตวัดร่ายเป็นเงาพายุ เงาดำพุ่ง 

เขา้ใสร่า่งสดีำ ดวงตาแดงกำ่คลุง้คาวเลอืดจบัจอ้งดวงตาสิน้หวงั ทกุกระบวน 

ทุกท่วงท่าล้วนอยู่ในขั้นสุดยอด สายฟ้าและเปลวเพลิงโถมถั่ง!

ท่ามกลางเสียงกรีดแหลมของอาวุธ ทั้งสองสะกิดปลายเท้า ทะยาน 
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ขึ้นกลางเวหา แส้หลิ่วกับดาบมั่วเตาปะทะกัน พลังวิญญาณแผ่ซ่านสะท้อน 

จับใบหน้าขาวซีดของทั้งสอง

คนหนึ่งตายแล้วเกิดใหม่

คนหนึ่งอยู่มิสู้ตาย

ระหว่างต้านทาน ในดวงตาของท่าเซียนจวินราวกับมีพายุหิมะถาโถม  

ตะโกนเสียงกร้าว “ปู้กุย อาบวิญญาณ!”

ปรมาจารย์โม่กัดฟันกรอด เอ่ยเสียงทุ้มต่ำเนิบช้า “เจี้ยนกุ่ย อาบ 

วิญญาณ”

ชั่วขณะนั้น พลังวิญญาณของทั้งสองถ่ายทอดลงมาในเทพศัสตรา  

เทพศัสตราทั้งสองเปล่งแสงโชติช่วง  สีแดงร้อนแรงกับสีเขียวล้ำลึก... 

สุดท้ายได้ยินเสียงระเบิดกึกก้อง ปู้กุยฟันไหล่ของโม่หราน เจี้ยนกุ่ยแทง 

ทะลุแขนซ้ายของท่าเซียนจวิน

สองคนครางเสียงหนัก ร่วงลงสู่พื้น หนึ่งซ้ายหนึ่งขวา หอบหายใจ  

ไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่บาดแผล เอาแต่พุ่งความสนใจทั้งหมดที่อีกฝ่าย  

พวกเขาราวกับสัตว์ร้ายที่พันตูกันในกรงขัง มิใช่เจ้าม้วย ก็เป็นข้ารอด

ทา่เซยีนจวนิแววตาหมน่แสง “กระบวนทา่แสห้ลิว่ของเจา้ เหมอืนกบั 

เขาเหลือเกิน”

“เขา” ย่อมหมายถึงฉู่หว่านหนิง

ปรมาจารย์โม่ไม่อยากพัวพันกับท่าเซียนจวินอีก ดวงตาฉายแวว 

เหี้ยมเกรียม “เจ้ายังไม่รีบไสหัวไป?!”

“ให้ตัวข้าไสหัวไป?” ท่าเซียนจวินแค่นหัวเราะเย็นชา “โม่เวยอวี่  

เจ้ามีคุณสมบัติอะไร ห่มหนังแกะมานานเข้า ก็เลยลืมไปแล้วว่าเลือดยัง 

เกรอะปากตนเองอยู่อย่างนั้นหรือ”

เมื่อไม่อาจคุยกันได้ จึงทะยานขึ้นโรมรันอีกครั้ง ท่าเซียนจวินโฉบ 

เข้ามา ใต้ฝ่าเท้าคือหินหลอมเหลวเดือดระอุ สะเก็ดไฟแตกกระเซ็น ทว่า 

แต่ละกระบวนท่าของเขามีหรือโม่หรานจะไม่รู้เท่าทัน เขาราวกับมองเงา 

สะท้อนของตนเองบนผิวทะเลสาบ ขณะที่ดาบของท่าเซียนจวินฟันลงมา  

เขาก็ถอยออกไปก่อนหลายจั้งแล้ว ใต้ฝ่าเท้าลุกร้อนด้วยเปลวเพลิงแรงกล้า
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สองคนผลัดกันรุกผลัดกันถอย ทุกกระบวนท่าล้วนไม่เหนือความ 

คาดหมายของอีกฝ่าย ชั่วพริบตาก็ผ่านไปร้อยกว่าเพลงรบ กลับยังคู่คี่สูสี  

ไม่มีผู้ใดเหนือกว่าผู้ใด

เหงื่อผุดพรายเต็มหน้าผากโม่หราน ท่าเซียนจวินเองก็หอบหายใจ 

หนักหน่วง ทั้งคู่ยังคุมเชิงจับจ้องกัน วนไปรอบ ๆ อยู่เช่นนั้น

เหงื่อไหลซึมลงบนคิ้วดำเข้ม หยุดเล็กน้อย ก่อนจะหยดลงมา

โม่หรานเค้นเสียงแผ่ว “เจ้าทำทั้งหมดนี้ เพื่ออะไรกันแน่”

“บอกไป ใตห้ลา้ของตวัขา้กไ็มม่ซีุย่เหรนิซือ่1 นะ่ส ิ เจา้อยา่ไดฝ้นัเฟือ่ง 

ว่าจะได้ครอบครองเปลวไฟกองสุดท้ายนี้แต่ผู้เดียวเลย”

โม่หรานแผดเสียงเกรี้ยว “นั่นก็เป็นเปลวไฟกองสุดท้ายของเจ้า 

เช่นกัน!”

“แต่ตัวข้าไม่ได้ครอบครองเขา” ท่าเซียนจวินเอ่ยเสียงน่าสะพรึง  

“อีกอย่างเราสองคนแตกต่างกันหรือ มือของตัวข้าเต็มไปด้วยคาวเลือด  

แล้วเจ้าสะอาดหรือ  เหตุใดตัวข้าได้แต่ต้องเมามายอยู่ในความฝันอัน 

ยาวนานเพยีงคนเดยีว แตเ่จา้ไดป้กปอ้งซอืเมย่ ปกปอ้งฉูห่วา่นหนงิ ปกปอ้ง 

ท่านลุงและญาติผู้น้องที่น่าขันของเจ้า...เหตุใดจึงต้องเป็นเจ้า”

โม่หรานได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ พลันอึ้งงัน สักพักจึงเอ่ย “เจ้าเคย 

ได้ครอบครองแล้ว”

“...”

โม่หรานมองตนเองในชาติก่อน เขาพึมพำสิ่งที่อยู่ในใจตนมาตลอด 

แต่ไม่เคยได้เอ่ยออกมา “เจ้าเคยครอบครองแล้ว เป็นตัวเจ้าที่เหยียบเขาไว ้

ใต้ฝ่าเท้าเอง...เป็นเจ้าดับชีวิตเขาเองกับมือ”

สีหน้าของท่าเซียนจวินพลันส่อแววอันตรายอย่างยิ่งยวดขึ้นมาทันที  

เขาย่นจมูกเล็กน้อย ในแววตาราวกับมีเจียวหลงร้ายกำลังก่อเกลียวคลื่น  

อารมณ์ขุ่นมัวถึงขั้นที่แม้แต่คำเรียกตัวเองก็ยังเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว “ข้า 

ทำลายเขา? น่าขัน เจ้าจะรู้ดีได้อย่างไรว่าเขามิได้ทำลายข้า”

1 ผู้คิดค้นวิธีปั่นไม้จุดไฟเป็นคนแรก
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“เจ้าไม่รู้ความจริงของรอยฟ้าแยกในครั้งนั้นเลย!”

“ข้าไม่จำเป็นต้องรู้” ท่าเซียนจวินเอ่ยเสียงน่าสะพรึง “โม่เวยอวี่  

ทุกอย่างสายไปแล้ว ข้ารู้สึกว่าเป็นเช่นนี้ดียิ่งนัก ขอเพียงเขามีชีวิตอยู่ เป็น 

คนของขา้ ถกูขา้กมุไวใ้นฝา่มอื เขาเบกิบานใจกด็ ี ไมย่นิยอมกช็า่ง เกลยีดขา้ 

ก็ดี แค้นข้าก็ช่าง ล้วนไม่สำคัญ”

เขาเงียบไป “ขอเพียงข้าได้เห็นเขา”

เสียงของโม่หรานเดือดพล่านด้วยความโกรธเกรี้ยวและเจ็บปวด  

ถูกฉีกกระชากด้วยความรู้สึกผิดจนสั่นคลอน “เจ้าทำลายเขามาแล้วครั้งหนึ่ง  

เจ้ายังจะทำลายตัวเจ้าเอง และยังจะทำลายเขาในโลกนี้...เป็นครั้งที่สอง 

หรือ...”

ท่าเซียนจวินพลันยิ้ม ลักยิ้มบุ๋มลึก เขาจับจ้องใบหน้าของโม่หราน

จากนั้นเอ่ย “ทำลายไม่ทำลายอะไร หรือเจ้ามิได้คิดเช่นนี้ คนผู้นี้ 

จะเป็นหรือตายก็ช่าง ขอเพียงกุมไว้ในกำมือ จะเป็นอย่างไรก็ได้ทั้งสิ้น”

โม่หรานส่ายหน้า หลับตาลง น้ำเสียงแหบพร่า “เจ้าผิดแล้ว เจ้า 

ไม่ควรทำเช่นนี้กับเขา เขา...เขาคือคนที่ดีต่อเจ้าที่สุดในโลกนี้”

“น่าขำ” รอยยิ้มของท่าเซียนจวินพลันเหยียดกว้าง “เขาคือคนที่ดี 

ต่อข้าที่สุดในโลก? เช่นนั้นซือเม่ยเล่า ปรมาจารย์โม่ เจ้าไม่คิดว่าตนเอง 

น่าขันหรอกรึ คนที่เจ้าสมควรคิดถึงคือซือหมิงจิ้งที่อ่อนโยนต่อเจ้ามาตลอด  

ไม่เคยดูถูกเจ้า แต่เจ้ากลับบอกข้าว่าฉู่หว่านหนิงคือคนที่ดีที่สุดในโลก?  

เจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองกำลังพูดอะไรอยู่”

“คนที่ไม่รู้ว่าตนเองกำลังพูดอะไรอยู่ก็คือเจ้า!”

ทั้งสองพุ่งเข้าประชิดตัว พลังวิญญาณปะทะกันดังฉ่า ๆ

ขอบตาของโม่หรานแดงก่ำ

“เขาทุ่มเทความจริงใจทั้งหมดต่อเจ้า เพียงแต่เขาโง่นัก เรื่องราว 

มากมาย...เรื่องราวมากมายล้วนทำอย่างโง่เขลาเหลือเกิน เขาจึงไม่ได้บอก 

เจ้า ตื่นเสียทีเถอะ คนที่เจ้าชอบมิใช่ซือเม่ย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจ้า 

เคยเกิดความคิดเพ้อฝันต่อซือเม่ยหรือ ยามเจ้านอนอยู่บนเตียงว่างเปล่า 

ในตำหนักอูซาน คนที่เจ้าคิดถึงคือผู้ใด”
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“...ตัวข้าไม่ปฏิเสธว่าเขาสมสู่เพลินดีไม่หยอก”  ท่าเซียนจวินเอ่ย 

อย่างเรียบเฉย “แต่นั่นแล้วอย่างไร เขาไม่มีวันแทนที่ซือเม่ยได้”

โม่หรานได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ ทั้งที่นี่คือตัวเขาเองในชาติก่อน แต่ 

กลับโกรธจนโลหิตเดือดพล่าน ในศีรษะดังอื้ออึง เขาเค้นเสียงลอดไรฟัน  

“เจ้าห้ามลบหลู่เขา”

ทา่เซยีนจวนิหรีต่า “ทำไม เดีย๋วนีเ้จา้ปกปอ้งเขาถงึเพยีงนี ้ เจา้สมรกั 

กับเขาแล้วหรือ”

“...”

“ชาตินี้ เจ้าก็เคยขึ้นเขาแล้ว?”

นัยน์ตาของเขาหดเล็กลงเหมือนอสรพิษ

ทั้งสองมิได้ผ่อนกำลังและพลังวิญญาณในมือ อาคมแข็งกล้าถึงขั้น 

ทำให้หมากตัวอื่น ๆ มิอาจต้านทาน บ้างถึงขั้นขดตัวอยู่กับพื้น

ท่าเซียนจวินจ้องโม่หรานครู่หนึ่ง จากนั้นสายตาก็ชำเลืองไปยังร่าง 

ฉู่หว่านหนิง เขาพึมพำ “ปรมาจารย์โม่ ตัวข้าได้ยินมาว่าในโลกนี้ ซือเม่ย 

ยังมีชีวิตอยู่ แต่เจ้ากลับทำกับเขาเช่นนี้”

ชั่วขณะนั้น โม่หรานไม่รู้จริง  ๆ ว่าควรทำอย่างไรกับผู้ที่มาจากประตู 

เป็นตาย ทั้งไม่รู้ว่าจะโต้แย้งกับคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างไร

สุดท้ายเขาเอ่ย “แล้วเจ้าเล่า บัดนี้เจ้ามายังโลกนี้ ซือเม่ยเองก็ยังมี 

ชีวิตอยู่ แต่ตอนที่ข้าเข้ามา เหตุใดเจ้ายังกอดอาจารย์ข้าแน่นไม่ยอมปล่อย”

“อาจารย์เจ้า?”  ท่าเซียนจวินกลอกตา  สีหน้าเยาะหยัน  “เฮอะ  

อาจารย์เจ้าเป็นใครของตัวข้า เจ้ารู้ดีแก่ใจ”

“...”

“เจ้าว่าข้ากอดเขาได้หรือไม่เล่า”

โม่หรานพยายามจะให้เขาปล่อยฉู่หว่านหนิง จึงเอ่ย “เจ้าทำเช่นนี้  

ไม่ผิดต่อซือเม่ยหรือ”

“คนบริสุทธิ์อย่างซือเม่ย ย่อมไม่อาจดูหมิ่น” ท่าเซียนจวินไม่หลงกล  

เอ่ยอย่างเกียจคร้าน “แต่ฉู่หว่านหนิงต่างกัน เขาดูเหมือนสูงส่งเย็นชา  

ยโสโอหัง เหี้ยมหาญทะนงตน แต่ยามสมสู่สภาพเขาเริงร่านเช่นไร หรือ 
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เจ้าลืมไปแล้ว”

โมห่รานอึง้งนั คดิไมถ่งึวา่เขาจะพดูอยา่งเปดิเปลอืยและเถรตรงเชน่นี้

จากนั้นก็นึกถึงท่าทางยามฉู่หว่านหนิงข่มกลั้นเสียงครางขณะอยู่ 

ใต้ร่างตนอย่างอดไม่ได้ ซ้ำร้ายกว่านั้น ทั้งที่จิตใจเขาไม่ยินยอม แต่กลับ 

ยังนึกถึงฉู่หว่านหนิงในชาติก่อนที่ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาปลุกกำหนัดที่รุนแรง 

ที่สุดในปริมาณที่มากที่สุด จนกระทั่งยอมจำนนต่อความปรารถนา พัวพัน 

กับตนอย่างบ้าคลั่ง ทั้งยังเป็นฝ่ายปรนเปรอตน เหงื่อชโลมชุ่มโชก ร่วมรัก 

กันอย่างดุเดือดราวกับสัตว์

นัยน์ตาหงส์ที่ทอแววไม่ยินยอมระคนอัปยศ ทว่าฉาบจับด้วยไอน้ำ 

คู่นั้น พร่าเลือนเลื่อนลอย ริมฝีปากเผยออ้า หอบหายใจไม่หยุด...

เขาหลับตาลงทันที จากนั้นก็ลืมตาขึ้นอีกครั้ง แววตาคุโชนด้วย 

เพลิงโทสะท่วมท้น “ข้าไม่เหมือนกับเจ้า! ชาตินี้ยังไม่...ยังไม่...”

“ยังไม่อะไร” ครานี้กลับเป็นฝ่ายท่าเซียนจวินไม่เข้าใจ

เขาไม่เคยมีความรู้สึกว่าตนเองสงสารฉู่หว่านหนิง ฉะนั้นจึงมิอาจ 

จินตนาการถึงความรักและความยับยั้งชั่งใจยามที่โม่หรานอยู่บนเตียงได้เลย

ผ่านไปครู่หนึ่ง เขาก็เข้าใจแววตาโกรธเกรี้ยวและกระอักกระอ่วนของ 

อีกฝ่าย ทว่าที่มากกว่านั้นคือความตกตะลึง

“เจ้าล้อเล่น?”

“...”

“เจ้ากับเขายังมิได้...”

โม่หรานเข่นเขี้ยว ประกายสีแดงของเจี้ยนกุ่ยแทบแปรเป็นรูปร่าง 

ที่จับต้องได้ ฉีกทำลายทั้งตำหนักหลงหุนจนพินาศย่อยยับ

ท่าเซียนจวินหัวเราะลั่น “ปรมาจารย์โม่ ยามนี้ข้าถึงเพิ่งรู้สึกว่าเรา 

สองคนไม่มีความเกี่ยวข้องกันจริง ๆ เจ้ายังคงเป็นข้าอยู่หรือไม่ หืม?”

พวกเขาทั้งสอง คนหนึ่งเหมือนสุนัขบ้า คนหนึ่งเหมือนสุนัขซื่อ

ตัวที่บ้าคลั่งกำลังแยกเขี้ยวยิงฟัน โห่ร้องเยาะหยัน

ตวัทีซ่ือ่สตัยค์มุเชงิกบัเขาอยา่งนิง่เงยีบและอบัอาย ดือ้รัน้และแนว่แน่

เพียงแต่ขณะที่เขาเผชิญหน้ากับบาปมหันต์ที่ตนเองเคยก่อไว้ สีหน้า 
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ท่าทีทำตัวไม่ถูกบนใบหน้าของสุนัขซื่อช่างน่าสงสารและอับจนหนทางยิ่งนัก

ท่ามกลางการต่อสู้ฟาดฟัน แพ้ชนะไม่อาจแยกชัด

ท่าเซียนจวินเริ่มเบื่อหน่ายแล้ว

จู ่ๆ เขากเ็อย่ “เอาละ เลน่กบัเจา้มาพอแลว้ ปรมาจารยโ์ม ่ ดขูองจรงิ 

ดีกว่า”

เขาว่าพลางโบกมือ หมากเจินหลงที่ยืนนิ่งตามคำสั่งเขาเมื่อครู่พลัน 

จู่โจมเข้ามาตีกระหนาบโม่หรานจนไม่อาจปลีกตัวได้

“นี่ก็คือของจริงของเจ้า?”

ท่าเซียนจวินถอยออกจากวงต่อสู้ เดินไปหาฉู่หว่านหนิง พลาง 

หันมาแค่นหัวเราะหยัน “หมากที่ตัวข้าสร้างขึ้น ย่อมเป็นกำลังของตัวข้า  

จะไม่นับเป็นของจริงได้อย่างไร”

โม่หรานมองเขาถือปู้กุย คมดาบเปื้อนเลือดตบลงบนแก้มของ 

ฉู่หว่านหนิงเบา  ๆ จากนั้นยื่นมือไปบีบหน้าอีกฝ่ายอย่างแรง พลางพูดจา 

หวานเลี่ยนอะไรบางอย่าง

โม่หรานมิอาจทนได้อีก ท่ามกลางความโกรธเกรี้ยว เขาลืมไปสนิท 

ว่าระหว่างฉู่หว่านหนิงกับปู้กุยมีความเชื่อมโยงบางอย่าง  เขาตะโกน  

“ปู้กุย!”

ดาบมั่วเตาเล่มนั้นเปล่งประกาย ขยับเคลื่อนไหวในฝ่ามือของ 

ท่าเซียนจวินจริง ๆ คล้ายกำลังลังเลและดิ้นรน

มันไม่รู้ว่าควรเชื่อฟังผู้ใด

ท่าเซียนจวินเลิกคิ้วเล็กน้อย ก้มหน้าลงมองดาบของตน “อ้อ? เจ้า 

จะเชื่อฟังเขาหรือ”

ทว่าเพียงแค่คำนี้ ฉู่หว่านหนิงพลันรู้สึกปวดร้าวในกะโหลกศีรษะ

ความฝันทั้งหลายเหล่านั้น เศษเสี้ยวชิ้นส่วนอันยุ่งเหยิงเหล่านั้น  

ราวกับกรวดทรายกลิ้งเข้ามาปกคลุมในหัวสมอง...

ม่านแดงสด กลิ่นหนังสัตว์ฉุนกึกปะทะจมูก

เรือนร่างรัดรึงพัวพัน

คุกเข่านอกตำหนักใหญ่ไม่ยอมลุกขึ้น  เสียงหัวเราะเย่อหยิ่งของ 
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นางกำนัล...

ท่าเซียนจวินสังเกตเห็นความผิดปกติของเขา จึงยกมือคลายอาคม 

ปิดวาจาของเขา “เจ้าเป็นอะไรไป”

ฉู่หว่านหนิงไม่ตอบ เขาเจ็บปวดยากทานทน ศีรษะแทบระเบิดออก

เขามองเห็นเถ้ากระดูกปิดฟ้าคลุมตะวัน  ท้องฟ้าสีฟ้ากระดองปู 

คละคลุ้งไปด้วยเถ้าคนตาย บุรุษชุดดำแขนเสื้อกว้างผู้หนึ่งยืนอยู่ท่ามกลาง 

ฟ้าดิน ซากศพเกลื่อนกลาด ผู้คนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

“อาจารย์” บุรุษผู้นั้นหันมา เป็นใบหน้าของโม่หราน กำลังฉีกยิ้ม 

ชั่วร้าย

ในมือเขาถือสิ่งของสีแดงสดเป็นมันลื่น

เมื่อเพ่งดูอย่างละเอียด พบว่าเป็นหัวใจที่ยังเต้นอยู่ดวงหนึ่ง

“ในที่สุดอาจารย์ก็มาแล้ว หมายมาขัดขวางข้าหรือ”

เขาออกแรงที่มือเล็กน้อย หัวใจดวงนั้นระเบิดออกในมือเขา เผย 

ให้เห็นแก่นวิญญาณเจิดจ้าพร่าตาที่อยู่ด้านใน โม่หรานดูดซับแก่นวิญญาณ 

เข้าสู่กลางฝ่ามือตน

เขาเดินเข้ามาใกล้ฉู่หว่านหนิง บีบต้อนเข้ามาทีละก้าว...ทีละก้าว

“คิดไม่ถึงว่าครึ่งชีวิตของเราสองคนศิษย์อาจารย์ สุดท้ายก็หนีการ 

ประลองชี้ขาดครั้งนี้ไม่พ้น”

“!”

...

ฉู่หว่านหนิงหลับตาลงทันที  เส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบ  ๆ  โลหิต 

พลุ่งพล่าน

ท่าเซียนจวินรู้สึกว่าสีหน้าของเขาผิดปกติ จึงยื่นปลายนิ้วไปสัมผัส 

แก้มของเขา จากนั้นเชยคางเขาขึ้น “เป็นอะไรไป เจ็บ?”

“...” ฉู่หว่านหนิงสั่นไหวเล็กน้อยภายใต้นิ้วของเขา

ท่าเซียนจวินจึงยิ่งเข้าใจผิด นิ่วหน้าเอ่ย “มิได้ทำร้ายเจ้า เหตุใด 

จึงเป็นเช่นนี้”

เห็นฉู่หว่านหนิงยังคงไม่พูด เขามุ่นคิ้วแน่น คล้ายอยากจะเอ่ยอะไร 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โร่วเปาปูชือโร่ว

135

อีก  ทว่ายังไม่ทันเอ่ยออกมา ก็ได้ยินเสียงปริแตกหนักหน่วงดังขึ้นที่ 

ด้านนอก

ท่าเซียนจวินสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย “มีคนทำลายข่ายอาคมเขา 

เจียวซานเข้ามา?”

แววตาเขาราวกับสายฟ้า หันไปทันใด 

ทว่าเห็นเพียงเงาสีเหลืองผลชิ่ง2 โฉบเข้ามา เคลื่อนไหวรวดเร็วจน 

น่าทึ่ง กระบวนท่าพิสดารน่าสะพรึงดุจภูตผี

ชั่วพริบตา ฉู่หว่านหนิงก็ถูกคนผู้นั้นชิงตัวไป

โม่หราน “อาจารย์!”

ท่าเซียนจวิน “หว่านหนิง!”

“...”

ชายทั้งสองที่ร้องตะโกนออกมาสบตากันแวบหนึ่ง ในดวงตาของ 

ต่างฝ่ายต่างมีแววชิงชัง ทว่าไม่นานทั้งคู่ก็หันไปอีกครั้ง จ้องแขกที่ไม่ได้ 

รับเชิญในชุดจีวรทะยานอยู่กลางอากาศ

ไหฺวจุ้ยต้าซือ

สีหน้าของไหฺวจุ้ยมิได้น่ามองนักเมื่อเทียบกับเมื่อห้าปีก่อน เขาดู 

ซูบเซียวไปมาก ทว่าแววตาแน่วแน่เฉียบคมกลับไม่ลดลงแม้แต่น้อย ยังคง 

เหมือนทะเลเปล่งประกายระยิบระยับ ระลอกคลื่นถาโถม

โม่หรานค่อยคลายใจ เขาไม่รู้ว่าเหตุใดจู่ ๆ ไหฺวจุ้ยก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี ่ 

แต่ในเมื่อคนผู้นี้ยินยอมใช้อาคมเกิดใหม่ช่วยเหลือฉู่หว่านหนิง ก็น่าจะ 

ไม่มีทางทำร้ายอาจารย์

แต่ท่าเซียนจวินไม่เคยพบเขา สีหน้าส่อแววอันตรายอย่างเห็นได้ชัด  

“ลาหัวโล้นตัวกระจ้อย เจ้ามุดออกมาจากที่ใด คิดเป็นศัตรูกับตัวข้าหรือ”

ไหฺวจุ้ยเหลือบมองเขา จากนั้นสายตาก็เลื่อนไปตกอยู่บนร่างโม่หราน 

อีกครั้ง

ดูเหมือนเขามิได้ประหลาดใจนักต่อการปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันของ 

2 สีเหลืองอมส้มแบบผลเอพริคอต
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โม่เวยอวี่สองคน สีหน้าเขาในยามนี้ สิ่งที่มีมากกว่าความประหลาดใจ คือ 

ความวิตกกังวล

“ประสกโม่” ไหฺวจุ้ยโบกแขนเสื้อ ที่นี่คนมาก เพื่อมิให้ท่าเซียนจวิน 

ได้ยิน เขาจึงใช้อาคมถ่ายทอดเสียงเข้าไปในหูโม่หราน “อาตมามิอาจอยู่ที่นี่ 

นาน ท่านรีบมาพบอาตมาที่เขาหลงเสวี่ย”

เขาเงียบไป ก่อนจะเอ่ยต่อ “โดยเร็ว”

กล่าวจบก็เหมือนเช่นขามา จากไปดั่งลมพัดโหม หายวับไปในบัดดล  

ไม่ว่าจะเป็นหมากเจินหลงเหล่านี้ หรือข่ายอาคมเขาเจียวซาน ล้วนไม่อาจ 

ขัดขวางเขาไว้ได้

ถึงขั้นชั่วขณะนั้น โม่หรานเห็นว่ามีผู้ฝึกบำเพ็ญคนหนึ่งคว้าแขนเขา 

แล้ว ทว่าชั่วขณะต่อมาร่างของไหฺวจุ้ยก็อยู่นอกประตูตำหนักแล้ว ในมือ 

ผู้ฝึกบำเพ็ญผู้นั้นว่างเปล่า เหลือเพียงอากาศเย็นยะเยือก

ท่าเซียนจวินหมายพุ่งตามไป ไม่คาดว่ายามนี้จะมีเสียงนกหวีดกรีด 

แหลมขึ้นกลางอากาศ สีหน้าเขาชะงักงัน ลอบสบถออกมา “ตอนนี้?”

เสียงนกหวีดแหลมเล็กแสบแก้วหู เขาขมวดคิ้วมุ่น เหลือบมอง 

โม่หราน แม้จะไม่เต็มใจ ทว่ายังคงชูนิ้วขึ้นกลางอากาศ “นับว่าเจ้ายัง 

ดวงแข็ง ครั้งหน้าเจ้ากับข้าคงมีโอกาสประมือกันอีก”

กล่าวจบก็นำหมากเจินหลงเหล่านั้นไปยังที่ตั้งของแท่นเจาหุนอย่าง 

รวดเร็วราวกับสายน้ำทะลักทลาย

การต่อสู้ดุเดือดครั้งนี้ ยามมาดุดัน ยามไปฉับไว

เพียงชั่วขณะ ไหฺวจุ้ยหายวับไป ท่าเซียนจวินก็หายไป ภายใน 

ตำหนักหลงหุนไม่เหลือผู้ใดอีก โม่หรานตามออกไปที่แท่นเจาหุน เห็น 

เพียงท่าเซียนจวินกระโดดขึ้นไป ทะยานไปยังใจกลางค่ายกลสีดำสนิทนั้น  

หมากเจินหลงทั้งหลายติดตามอยู่ด้านหลัง  ถูกความมืดมิดไร้ขอบเขต 

กลืนกินไปทีละตัวในทันใด

คา่ยกลหดตวัและบดิเบีย้ว หายวบัไปทา่มกลางทอ้งฟา้ยามราตรทีนัที  

หลงัจากผูฝ้กึบำเพญ็กลุม่สดุทา้ยหายเขา้ไป กเ็หลอืเพยีงจนัทรเ์สีย้วทีข่อบฟา้  

โชนแสงสีแดงสด
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ประตูเป็นตายมิติเวลาปิดแล้ว

โม่หรานยืนอยู่บนแท่นเจาหุนท่ามกลางสายลมม้วนตลบ เขามอง 

ฝ่าความมืดอันไร้ขอบเขต มองสภาพระเนระนาดเกลื่อนพื้น รู้สึกหนาว 

ยะเยือกเป็นพัก  ๆ ผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่ได้สติกลับมา ทั้งหมดนี้ราวกับ 

ความฝันตื่นหนึ่ง แต่เขารู้ว่าไม่ใช่ เขากระจ่างแก่ใจว่า ทุกเรื่องในวันนี้  

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

เขา...คือภูตผีที่หลุดรอดมาจากความตาย

เรื่องราวบางอย่าง ไม่ช้าก็เร็ว จะไม่มีหนทางให้หลบหนีได้อีก

บาปมหันต์ที่เขาเคยก่อไว้ ดั่งกระบี่คมเงื้อง่าอยู่เหนือศีรษะ

สุดท้ายก็ไต่สวนความผิดเขา ทวงชีวิตเขา

เขาราวกับเห็นดวงตาเปล่งประกายแดงก่ำน่าสะพรึงของท่าเซียนจวิน  

แสยะยิ้มพลางเอ่ย “ไถ่บาป? ไถ่บาปอย่างไร เจ้ากับข้าก็เหมือนกัน เจ้า... 

อย่าคิดว่าจะชำระเลือดบนตัวเจ้าได้เลย”

เขาเห็นเซวียเหมิงในชาติก่อนตะโกนใส่เขาด้วยความเจ็บปวดเจียน 

ขาดใจ “โม่เวยอวี่! ข้าอยากสับเจ้าเป็นหมื่นชิ้น! ต่อให้กลับชาติมาเกิด  

ข้าก็ไม่มีวันอภัยให้เจ้า!”

เขาได้ยินเสียงกรีดร้องน่าสะพรึงขณะซ่งชิวถงตกลงในน้ำมัน 

เดือดพล่านในชั่วพริบตา เขาได้ยินเยี่ยวั่งซีพูดว่า “เจ็ดสิบเมืองของหรูเฟิง 

อันรุ่งเรือง กลับไม่มีลูกผู้ชายแม้สักคน” เขาเห็นสวีซวงหลินขวางอยู่ 

เบื้องหน้าเยี่ยวั่งซี ใบหน้ามีเพียงความเด็ดเดี่ยวและร้อนใจ...

“พ่อบุญธรรม!”

เสียงกรีดแหลมดุจแท่งเหล็กหมาดแทงเข้าหู

โลหิตไหลนองเป็นสายน้ำ

สดุทา้ย เขาเหน็เงารา่งของคนผูห้นึง่ทา่มกลางแสงเงาวบูไหว เรือ่งราว 

คาวคลุ้งแต่หนหลัง ฝันร้ายของวันวาน

ขาวบริสุทธิ์ สงบนิ่ง

ยืนอยู่ใต้ต้นไห่ถัง ร่างนั้นหันมา ท่ามกลางแสงตะวัน เขายิ้มน้อย ๆ

“โม่หราน”
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“...”

“เป็นข้าผิดต่อเจ้า เป็นตายไม่คิดแค้น”

เขาเข่าทรุดทันที ผ่านการต่อสู้นองเลือดมาทั้งคืน ยามนี้ทั้งเสื้อผ้า  

ทั้งร่าง อาบโชกด้วยโลหิต เขานิ่งงันใต้แสงจันทร์ จากนั้นก็ห่อตัวคุดคู้อยู่ 

กับพื้น ราวกับมดปลวกที่ขดตัว สั่นกระเพื่อมด้วยแรงสะอื้น

“อาจารย์...อาจารย์...”

เขาสะอกึสะอืน้ครำ่ครวญ “มใิชเ่ชน่นี.้..นัน่ไมใ่ชข่า้...ขอรอ้งพวกทา่น... 

ขอร้องพวกท่าน...นั่นไม่ใช่ข้า...

“ข้าอยากกลับตัว ข้าอยากเริ่มต้นใหม่ จะชดใช้ได้อย่างไร พวกท่าน  

ได้โปรด...

“ให้ข้าควักหัวใจตัวเองออกมาก็ได้ ขอเพียงพวกท่านอย่าให้ข้าสวม 

ฉายาท่าเซียนจวินไปจนตาย

“ข้าไม่อยาก...ไม่อยากเป็นคนผู้นั้นอีกแล้ว...ขอร้องพวกท่าน...”

เขานึกถึงเซวียเหมิง นึกถึงซือเม่ย

เขานึกถึงถังหูหลุที่เซวียเหมิงยื่นให้ในวัยเยาว์ เชิดหน้าบอกเขาอย่าง 

เย่อหยิ่งว่า “จะกินหรือไม่กินก็แล้วแต่เจ้า”

เขานึกถึงตอนที่เซวียเหมิงหลั่งน้ำตาคว้าอกเสื้อเขาไว้ ก่อนแยก 

จากกัน บอกเขาว่า “พี่ชาย เจ้าอย่าหลอกข้า”

เขานึกถึงตอนที่ซือเม่ยยกเกี๊ยวน้ำมันพริกควันฉุยมาเยี่ยมเขาใน 

วัยเยาว์ บอกเขาว่า “อาหราน ข้าเองก็ไม่มีพ่อแม่ ต่อไปเราก็คือครอบครัว 

เดียวกัน ดีหรือไม่”

เขานึกถึงตอนที่ซือเม่ยทำลายดวงตาทั้งสองข้างของตนบนแท่น 

เจาหุน โลหิตและน้ำตาหลั่งรินลงมา เขาบอกว่า “ความจริงพวกเจ้าไม่เคย 

เข้าใจข้าเลย”

จากนั้นเขายังนึกถึงเซวียเจิ้งยง นึกถึงหวังฟูเหริน

นึกถึงว่าชาติที่แล้วพวกเขาตายอย่างไร นึกถึงใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วย 

ความเคียดแค้นของเซวียเหมิง

เขานึกถึงฉู่หว่านหนิง
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พลันสะอื้นออกมา

นิ้วมือจิกพื้นแน่น ออกแรงจนข้อต่อนิ้วมือถลอก เนื้อหนังปริแตก

“ทำอย่างไร...ทำอย่างไรดี...”

เขาเหมือนสัตว์ที่ถูกไล่ต้อนจนมุม ถูกแส้เฆี่ยนจนหนังแตกเนื้อปริ 

เหวอะหวะ คำรามเสียงต่ำด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวัง

ยามนี้เขาพลันเข้าใจแล้วว่า ที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าท่าเซียนจวินเป็น 

ส่วนเกินของธุลีแดงแห่งนี้ แล้วเขาเล่า จะมิใช่ได้อย่างไร ฟ้าดินกว้างใหญ่ 

ไพศาล เขาพลันไม่รู้ว่าความสงบสุขอยู่หนใด เขาพลันไม่รู้ว่าสหายเก่า 

ที่ยังอยู่ มีผู้ใดจะให้อภัยเขา

ข้าเป็นส่วนเกิน

เขาคุดคู้ ตัวสั่นระริก

เขาร้องไห้คร่ำครวญ กอดตัวเองแน่น

เหมือนเช่นที่เคยทำข้างร่างเน่าเปื่อยของมารดาในสุสานหมู่เมื่อหลาย 

ปีก่อน

เขาหลั่งน้ำตา ไม่รู้ว่าจะเดินไปหยุดอยู่ที่ใด ไม่รู้ว่าที่ใดคือบ้าน 

ของเขา

ยามนี้ เขาถึงขั้นน่าอนาถกว่าในวัยเด็ก...

เขาพลันไม่แน่ใจแล้วว่า ข้า...โม่เวยอวี่ เป็นใครกันแน่

ท่าเซียนตี้จวิน ปรมาจารย์โม่

สายเลือดรุ่นที่เจ็ดของสกุลหนานกง คุณชายรองแห่งยอดเขาสื่อเซิง 

ที่ถูกเก็บกลับมา

ผีร้ายและปีศาจที่ชั่วช้าเกินอภัย

ปรมาจารย์ผู้เที่ยงตรง ทำความดีเพื่อผู้อื่น

เขาพลันกลายเป็นเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจาย  ขอบมุมของทุก 

ชิ้นส่วนแหลมคมพอที่จะแล่เนื้อเถือหนังเขานับพันนับหมื่นครั้ง ทิ่มแทง 

กรีดเฉือนจนร่างกายไม่เหลือชิ้นดี

ตายไป

มีชีวิตอยู่
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ก็ล้วนเป็นคนผู้หนึ่ง

“ข้าไม่ใช่ท่าเซียนจวิน...”  เขาพึมพำ  หนาว  แท่นเจาหุนหนาว 

เหลือเกิน ร่างกายทุกอณูสั่นเทิ้ม เขาหลับตาลง น้ำตาไหลรินลงมา เอ่ย 

เสียงสะอื้น “ข้าไม่ใช่ท่าเซียนจวิน...ทำเช่นไร...ข้าไม่รู้จริง  ๆ  ว่าควรทำ 

เช่นไร...ให้อภัยข้า...ให้อภัยข้า...”

แต่ควรขอการอภัยจากผู้ใด ฉู่หว่านหนิง? ตนเองเมื่อชาติก่อน?  

ผรีา้ยและวญิญาณพยาบาทนบัไมถ่ว้นทีต่ายดว้ยมอืตน? หรอืวา่จากโชคชะตา 

ที่ต้องระเหเร่ร่อนนั้น

ผู้ใดก็ไม่อาจให้อภัยข้าได้ ผู้ใดก็ไม่อาจให้ได้

เขาซกุใบหนา้ลงกลางฝา่มอื ในทีส่ดุกเ็ปลง่เสยีงสะอืน้ดงัลัน่ทา่มกลาง 

ฟ้าดินว่างเปล่าร้างไร้ผู้คน

“ตกลงแล้ว...ตกลงแล้วข้ายังทำอะไรได้บ้าง...”
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เขาหลงเสวี่ย มรณภาพ

หลังออกจากเขาเจียวซาน โม่หรานราวกับรูปสลัก สายตาเพ่งตรง  

เดินไปข้างหน้าเงียบ ๆ เพียงลำพัง

เขายืนใจลอยอยู่ที่หน้าทางแยกแห่งหนึ่ง

ศึกใหญ่ผ่านไปแล้ว ยามนี้ดวงตะวันขึ้นทางทิศตะวันออก แสง 

เรืองรองยามเข้าชะล้างเครื่องแต่งโฉมสีเทาดำอันมืดมัวของยามราตรีจน 

หมดสิ้น เหลือเพียงกลิ่นน้ำค้างบนยอดหญ้าเขียวในป่า ดั่งแป้งชาดมันย่อง  

ลอยละล่องท่ามกลางแสงอรุณ

เขาหันไปมองทิวเขาสูงตระหง่าน จากนั้นมองเส้นทางเบื้องหน้า  

หากตรงไปก็เป็นเกาะน้อยหลินหลิง เซวียเหมิงกับท่านลุงกำลังรอเขา 

อยู่ที่นั่น รอคำอธิบายและคำตอบ แต่เขามิอาจไปได้แล้ว เขาต้องไปเขา 

หลงเสวี่ย

โม่หรานเริ่มเข้าใจได้ราง ๆ แล้วว่า สิ่งที่ไหฺวจุ้ยต้าซือรู้มีมากกว่าที่เขา 

จินตนาการ หาไม่แล้วตอนที่เห็นท่าเซียนตี้จวิน จะยังมีท่าทีสงบนิ่งเช่นนั้น 

ได้อย่างไร อาจเพราะเช่นนี้ เขาจึงยิ่งไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร ไม่รู้ว่ามีอะไร 

รอตนอยู่เบื้องหน้ากันแน่

ความจรงิยามนีใ้นใจเขาปัน่ปว่นไปหมด ไมม่แีกใ่จจะครุน่คดิอะไรอกี  

สุดท้ายเขาเพียงแค่เข้าใจอย่างด้านชา...

ข้าต้องไป เพราะอาจารย์อยู่ที่นั่น
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เขาหลงเสวี่ยตั้งอยู่ในละแวกวัดอู๋เปย ในอดีตมีภิกษุบางรูปขึ้นมานั่ง 

กรรมฐานจนบรรลุธรรมอยู่บ้าง ทว่าบนเขาลูกนี้มักเกิดหมอกพิศวงขึ้น 

บ่อยครั้ง คนมากมายต่างเล่าลือกันว่าขึ้นไปแล้วจะถูกผีบังตา ออกมาไม่ได ้ 

ด้วยเหตุนี้เขาลูกนี้จึงค่อย ๆ รกร้างไร้ผู้คน

โมห่รานขีก่ระบีเ่รง่เดนิทางอยูห่นึง่วนั ในทีส่ดุกม็าถงึเชงิเขาหลงเสวีย่ 

ยามตะวันตกดิน เขาไม่ได้กินไม่ได้ดื่มมาทั้งวัน ยามนี้จึงอ่อนล้ายิ่งนัก  

ด้วยเหตุนี้ตอนที่เห็นพุน้ำไหลรินระหว่างต้นสน เขาจึงเดินเข้าไปวักน้ำใส 

ขึ้นมาล้างหน้า

สิ่งที่ถูกชะออกมาก่อนคือดินโคลน จากนั้นก็เป็นคราบเลือดละลาย 

มาพร้อมกับน้ำ  สุดท้ายจึงเผยใบหน้าของตนเอง  สะท้อนอยู่บนผิวน้ำ 

ระยิบระยับ

นั่นมิใช่ใบหน้าอัปลักษณ์น่ารังเกียจ แต่โม่หรานจ้องอยู่ครู่หนึ่ง  

รู้สึกขยะแขยงชิงชังอย่างบอกไม่ถูก เขากระทุ่มผิวน้ำทันทีจนเงาสะท้อน 

แตกกระจาย จากนั้นหลับตาลง เอาหน้าซุกฝ่ามือพลางถูแรง  ๆ  ด้วยความ 

เจ็บปวด

บนโลกนี้มีวิธีใดที่สมบูรณ์แบบบ้างหรือไม่ ที่สามารถตัดขาดอดีต 

กบัปจัจบุนัของคนผูห้นึง่ไดโ้ดยสิน้เชงิ มอีาวธุใดหรอืไม ่ ทีส่ามารถปาดเฉอืน 

ความทรงจำอันเน่าเหม็นในจิตใจออกไป

มีผู้ใดหรือไม่ที่สามารถช่วยเหลือเขา บอกกับเขาว่า  ‘เจ้าไม่ใช่ 

ท่าเซียนจวิน เจ้าเป็นเพียงโม่หราน เจ้าเป็นเพียงโม่เวยอวี่เท่านั้น’

ทว่าเมื่อลืมตาขึ้น ระลอกน้ำกลับมาสงบลงอีกครั้ง บุรุษบนผิวน้ำ 

ยังคงจ้องเขาด้วยสายตาชิงชังและสิ้นหวัง

เขารู้ว่าตนไม่มีหนทางให้ถอยแล้ว

ลุกขึ้น เดินขึ้นเขาไป

เมื่อมาถึงไหล่เขา พลันหมอกหนาที่ไม่มีเค้าลางมาก่อนก่อตัวขึ้นมา  

หนาทึบจนยื่นมือมองไม่เห็นห้านิ้ว

เดิมโม่หรานคิดว่าเป็นฝีมือของวิญญาณ แต่ภายใต้จิตสัมผัส กลับ 

ไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายปีศาจแม้แต่น้อย
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ยามนี้ไม่เช้าแล้ว แว่วเสียงนกตู้เจวียน1 ดังมาจากในป่าเป็นพัก  ๆ  

อากาศโดยรอบค่อย  ๆ  หนาวเย็น แสงตะวันเลือนหายไปทีละน้อย ทุกหน 

แห่งมืดสลัวลง

“ต้าซือ?”

เสียงของเขาแหบพร่าเล็กน้อย คลำทางเดินไปข้างหน้า

“ไหฺวจุ้ยต้าซือ?”

ไม่มีเสียงตอบ

ทว่าสิ่งที่แปลกประหลาดคือ  ตลอดทางเขาแทบจะเดินเหมือน 

คนตาบอด แต่กลับไม่มีสิ่งใดกีดขวาง ราบรื่นจนชวนให้ขนลุก คล้ายมีคน 

จัดวางสถานการณ์ไว้ก่อนท่ามกลางหมอกหนาทึบ รอคอยให้เขาบุกเข้ามา 

ตามลำพัง และติดกับ

“มีคนอยู่หรือไม่”

หมอกค่อย ๆ สลายไป

ภาพตรงหน้าชัดเจนขึ้นเรื่อย  ๆ หมอกหนาลอยต่ำลง ต้นไม้ ภูเขา  

ก้อนหินล้วนปรากฏต่อสายตา

เขาพบว่าตนเองมาถึงพื้นที่ราบโล่งกว้างแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัว เมื่อหัน 

กลับไป เส้นทางที่ผ่านมายังคงถูกบดบังอยู่ในกลุ่มหมอก มีเพียงที่แห่งนี้ 

ที่ต้นไม้ใบหญ้าสดใส เดือนดาวพร่างพราว

เขาย่ำไปตามผืนหญ้าเฉาที่อุ้มน้ำค้าง ตรงไปข้างหน้า กระทั่งเห็น 

เงาหลังของคนผู้หนึ่ง

โม่หรานชะงักเล็กน้อย ก่อนจะวิ่งเข้าไปหาอย่างร้อนรน “อาจารย์?!”

ฉู่หว่านหนิงหันหลังให้เขา กำลังคุกเข่าอยู่ข้างถ้ำท่ีปกคลุมด้วยเถาจ่ือเถิง2  

เบื้องหน้าฉู่หว่านหนิงคือไหฺวจุ้ยต้าซือ กำลังนั่งขัดสมาธิหลับตา สีหน้า 

กลัดกลุ้ม สงบนิ่ง

“อาจารย์! ท่าน...”

1 นกคัดคู
2 ต้นวิสทีเรีย
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พลันพูดไม่ออก เพราะเห็นฉู่หว่านหนิงหันหน้ามา ขนตาเปียกชุ่ม  

ใบหน้ามีคราบน้ำตา

โม่หรานตกตะลึง “ท่านเป็นอะไรไป”

ฉู่หว่านหนิงไม่ตอบ เขารู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองเสมอมา ตั้งแต่ 

เมื่อนานมาแล้ว ก็ล้วนวางตนสูงส่ง บุคลิกเคร่งขรึมน่าเกรงขาม คล้ายว่า 

ทันทีที่เกิดมาก็กลายเป็นผู้อาวุโส เป็นเซียนจุน ไม่เคยมีช่วงเวลาเยาว์วัย 

และอ่อนแอ

“โม่หราน...”

ทว่าครั้งนี้ เขาเค้นเรี่ยวแรงทั้งหมด กลับเอ่ยออกมาได้เพียงเท่านี้  

พอเสียงสะอื้นหลุดออกมา ก็ระงับไว้ไม่อยู่อีกต่อไป

โม่หรานเดินเข้าไปข้างกายเขา ยอบตัวคุกเข่าลง กอดเขาไว้แนบแน่น  

“...เกิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงร้องไห้”

เขาว่าพลางลูบเส้นผมของฉู่หว่านหนิง ร่างของฉู่หว่านหนิงเย็นเฉียบ  

แต่เขาหาฉู่หว่านหนิงพบแล้ว ทั้งยังได้กอดอีกฝ่ายไว้ ในใจโม่หรานรู้สึก 

ร้อนลวก

ความมั่นคงในทุกขณะจิตของเขาล้วนเป็นสิ่งที่ขโมยมา คำพูดทุกคำ 

ที่เคยกล่าวกับฉู่หว่านหนิง ล้วนเป็นทานที่สวรรค์ให้มาด้วยความผิดพลาด  

พอได้มามากสักหน่อย เขาก็เห็นเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่า มิกล้าละเลย

“พอแล้ว พอแล้ว” ทั้งที่ตนเองก็อับจนหนทาง กลับยังโอบกอด 

ฉู่หว่านหนิงไว้กับแผ่นอกกว้างอบอุ่น พลางเอ่ยปลอบ “ไม่เป็นไร มีข้าอยู่  

ข้ามาแล้ว ข้าอยู่ตรงนี้”

โม่หรานว่าพลางจุมพิตหน้าผากเขา ยามนี้พลันพบว่าฉู่หว่านหนิง 

ที่พยายามข่มกลั้นในอ้อมอกตน ยังคงสั่นเทิ้มทั้งน้ำตา นิ้วมือขยุ้มอกเสื้อ 

เขาแน่น  เหมือนศิษย์น้องเล็กในแดนธารดอกท้อที่ไม่มีทางปรากฏตัว 

อีกแล้วอย่างยิ่ง

ไม่มีผู้ใดเกิดมาก็แข็งแกร่ง ฉู่หว่านหนิงเองก็คงเคยมีช่วงที่เป็น 

เหมือนเด็กหนุ่มเช่นกัน

ความหวาดหวั่นเกาะกุมในใจ โม่หรานคล้ายจะเริ่มเข้าใจได้ราง  ๆ  
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แล้ว เขากอดฉู่หว่านหนิงที่ยังสั่นไหว พรมจุมพิตไม่หยุด พลางลูบเส้นผม 

เขา มองไปยังไหฺวจุ้ยต้าซือ

ภิกษุชรารูปนั้นนั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่เย็นเฉียบ คิ้วขมวดมุ่น ขนตา 

หลุบลง ดวงตาปิดลงครึ่งหนึ่ง นัยน์ตาไร้ประกาย ในมือถือดอกไห่ถัง 

กิ่งหนึ่ง เอียงมาข้างหน้าเล็กน้อยคล้ายจะมอบให้ผู้ใด  แต่คนผู้นั้นคง 

ปฏิเสธความหวังดีของเขาเป็นแน่ ดอกไม้ร่วงโรยแล้ว เหลือเพียงไม่กี่ดอก 

ประปรายที่ยังไม่แห้งเฉาโรยราไป

ไหฺวจุ้ยมรณภาพแล้ว

บุคคลที่เก็บซ่อนเรื่องลึกลับและปริศนามากมายไว้กับตัวผู้นี ้ เมื่อถึง 

ชั่วขณะสุดท้าย บนใบหน้ากลับไม่มีร่องรอยของการปล่อยวาง

สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด

สิ่งที่ชวนสลดยิ่งกว่าคือ  หลังจากเขาตาย  ใบหน้าก็ไม่เหลือเค้า 

ความเยาว์ของวัยสามสิบกว่าอีก  กลายเป็นภิกษุชราหนังเหี่ยวย่นโดย 

ปริยาย ทั้งไม่รู้เพราะสาเหตุใด ใบหน้าของเขากำลังถูกแมลงสีทองตัวหนึ่ง 

กัดกินด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

“แมลงนี่...”

“แมลงคุณธรรม” ฉู่หว่านหนิงเอ่ยปากในที่สุด น้ำเสียงแหบพร่า 

จนน่ากลัว “คนบางคนที่ชังรูปลักษณ์ของตนเอง จะทำพันธะโลหิตกับ 

แมลงชนิดนี้ แมลงคุณธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของผู้เป็นนาย 

เป็นการตอบแทน เมื่อถึงวันที่เจ้าของร่างละโลก แมลงคุณธรรมก็จะกัดกิน 

ร่างของเขา”

ฟังน้ำเสียงที่เขาพยายามควบคุมให้มั่นคงและเอ่ยอย่างเนิบช้าอย่าง 

สุดความสามารถ โม่หรานก็ยิ่งกอดเขาแน่นขึ้นกว่าเดิม คนในอ้อมอก 

คงจะคุกเข่าอยู่ที่นี่มานานมากแล้ว มือเท้าเย็นเฉียบไปหมด

ตั้งแต่ชาติก่อนจนถึงชาตินี้ ฉู่หว่านหนิงเป็นหอไฟสัญญาณนำทาง 

ใหเ้ขาเสมอมา เปน็เปลวไฟของเขา ขับไล่ความมืดมนให้เขา ใหค้วามอบอุ่น 

เท่าที่จะสามารถทำได้แก่เขา

แต่โม่หรานที่กำลังกอดเขาอยู่ในยามนี้ รู้สึกเพียงคนในอ้อมกอด 
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ราวกับทำมาจากน้ำแข็ง

เย็นเยียบนัก

เขาเจ็บร้าวไปทั้งหัวใจ

“ข้าอยู่ตรงนี้ ข้าอยู่ตรงนี้”

“เขาให้ข้ามาที่เขาหลงเสวี่ยตั้งนานแล้ว” ฉู่หว่านหนิงอ่อนล้าอย่างยิ่ง  

ราวกับโลหิตอุ่นร้อนทั้งร่างถูกสูบไปจนเหือดแห้ง ภายในมีความเจ็บปวด 

ทรมานอันไร้ขอบเขตไหลเวียนเข้ามาแทนที่

“เขารู้ว่าข้าไม่ยอมพูดคุยกับเขาซึ่งหน้า ไม่ยอมฟังคำอธิบายใด  ๆ  

ของเขา ฉะนั้นจึงทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งให้ข้า ในจดหมายใช้ถ้อยคำจริงใจ 

อย่างยิ่ง แต่ข้ายังคงดื้อรั้น ไม่ยอมเชื่อเขา...ข้าระแวงเขา”

โม่หรานลูบแก้มของเขา ไม่เคยเห็นฉู่หว่านหนิงเป็นเช่นนี้มาก่อน

ต่อให้เป็นชาติก่อนก็ไม่เคย

นี่ทำให้เขาบังเกิดความหวาดกลัวในใจอย่างไม่อาจเลี่ยง เขาถาม  

“เกิดอะไรขึ้นกันแน่”

ทว่าฉู่หว่านหนิงเพียงตอบอย่างเลื่อนลอย “ข้าระแวงเขา...”

คนที่เยือกเย็น มีเหตุผลมาตลอดผู้นี้ แตกสลายลงในที่สุด

ราวกับคันธนูเขาสัตว์ที่น้าวจนตึงสุดสาย ขาดสะบั้นทันท ี เขาสั่นเทิ้ม 

ไม่หยุดอยู่ในอ้อมอกโม่หราน ทั้งสิ้นหวัง ทั้งน่าสงสารจับใจ

ฉู่หว่านหนิงห่อตัวคุดคู้ คนที่วางตัวเคร่งครัดจนขึงตึงมาครึ่งชีวิต 

พังทลาย ความโศกเศร้าที่สั่งสมมาย่อมเพียงพอที่จะทลายทำนบ “ข้าควร 

มาที่นี่นานแล้ว...หากฟังคำเขา เรื่องมากมายก็คงไม่เกิดขึ้น หนานกงคง 

ไม่ตาย ซือเม่ยคงไม่ตาบอด เดิมล้วนยังทัน...ล้วนยังทัน”

“อาจารย์”

“หากข้าเชื่อฟังคำในจดหมายนั้น ก็คงไม่เป็นเช่นนี้...”

โม่หรานใช้เวลาอยู่นาน กว่าจะปลอบโยนเขาได้เล็กน้อย ผ่านไป 

ครู่ใหญ่ ในที่สุดฉู่หว่านหนิงก็ไม่ร้องไห้อีก ทว่าแววตาเขากลับเลื่อนลอย  

โม่หรานกุมปลายนิ้วเขาไว้ กลับพบว่าไม่ว่าทำอย่างไรก็ไม่อาจทำให้อุ่น 

ขึ้นได้ เช่นเดียวกับอาการไหวสะท้านนิด ๆ นั้น ทำอย่างไรก็หยุดไม่ได้
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“เหตุใดข้าจึงไม่ยอมเชื่อเขาอีกสักครั้ง...”

โม่หรานฟังเงียบ  ๆ ความจริงตลอดทางที่มาที่นี่ เพราะเรื่องของ 

ท่าเซียนตี้จวิน โม่หรานจึงคาดเดาเหตุการณ์ยามพบหน้าฉู่หว่านหนิงอีกครั้ง 

ไว้นับไม่ถ้วน คิดหาคำอธิบายและคำวิงวอนไว้มากมาย

แต่ล้วนไม่ต้องใช้แล้ว

เขาคาดไม่ถึงว่าจะพบฉู่หว่านหนิงอีกครั้ง ในสถานการณ์เช่นนี้

“เขา...ยังทิ้งม้วนบันทึกความทรงจำไว้...” สุดท้ายฉู่หว่านหนิงค่อย ๆ  

สงบลง โม่หรานลูบแก้มเย็นเฉียบของเขา “...ก่อนเขาจากไป เขารอเจ้า 

อยู่ตลอด เพื่อมอบให้เจ้าด้วยมือตนเอง”

ได้ยินเช่นนี้ นิ้วมือของโม่หรานพลันแข็งทื่อ

ม้วนบันทึกความทรงจำ?

ในนั้นเขียนอะไรเอาไว้ ไหฺวจุ้ยต้าซือรู้อะไรบ้าง

โม่หรานรู้สึกว่ามือของตนเริ่มเย็นเฉียบ ขนลุกชัน หนาวจนเสียด 

กระดูก

ฉู่หว่านหนิงเอ่ยเสียงแหบพร่า  “แต่เขารอไม่ถึง  สิ้นอายุขัยไป 

เสียก่อน”  กล่าวจบ  ก็คล้ายสัมผัสถูกรอยแผลที่ เจ็บปวดอย่างยิ่ ง  

ฉู่หว่านหนิงนิ่วหน้า ไม่พูดอะไรอีก

เขาคงกลัวว่าหากพูดมากกว่านี้ ก็จะพังทลายลงอีกครั้ง

ฉู่หว่านหนิงยกแขนขึ้นปิดดวงตา สงบสติอารมณ์ตนเอง ค่อย  ๆ  

เก็บความสงบนิ่ง ความเยือกเย็น และความน่าพึ่งพาที่เกลื่อนกระจายพื้น 

ของตน เก็บชิ้นส่วนเหล่านี้กลับมา สวมกลับลงบนตนเองอย่างช้า ๆ 

เขาไม่คุ้นเคยกับการเป็นคนอ่อนแอ

สดุทา้ย ฉูห่วา่นหนงิเหลอืบนยันต์าหงสเ์ปยีกชืน้ขึน้ หยบิมว้นบนัทกึ 

นั้นออกมาจากในอกเสื้อ ยื่นให้โม่หราน

“ในนี้มีความลับทั้งหมดที่เขารู้”

เสียงของโม่หรานสั่นเล็กน้อยจนมิอาจสังเกต  “...เขาให้ท่านดู 

แล้วหรือ”

“ดูแล้ว”
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ในใจโม่หรานสั่นเทิ้ม

เขาสบตาฉูห่วา่นหนงิ ชัว่ขณะนัน้ ความคดิทีน่า่กลวัอยา่งยิง่ผดุขึน้มา

เขารู้สึกว่า ฉู่หว่านหนิงคล้ายจะรู้เรื่องทุกอย่างแล้ว

ขณะรับม้วนบันทึกที่ใช้หยกเขียวเป็นแกนมา

เขาพลันกระวนกระวาย จึงคว้ามือของฉู่หว่านหนิงไว้ ลูบไล้เบา ๆ

“หว่านหนิง...”

“...”

“หากสิ่งที่คนผู้นั้นบอกกับท่านที่เขาเจียวซาน...ล้วนเป็นเรื่องจริง  

ท่านจะเกลียดข้าหรือไม่”

เดิมสีหน้าของฉู่หว่านหนิงขาวซีดมากอยู่แล้ว ยามนี้ยิ่งปราศจาก 

สีเลือด แม้กระทั่งริมฝีปากก็กลายเป็นสีเขียวเล็กน้อย

“ท่านจะเกลียดข้าหรือไม่”

โม่หรานกุมมือเขา ทั้งที่มีเรี่ยวแรงมากมาย จิตใจดันทุรังถึงขั้น 

ดิบเถื่อน ทว่าสิ่งที่แตกต่างจากพละกำลังมากมายเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง คือ 

เขากำลังวิงวอนอย่างน่าเวทนา

“จะเกลียดหรือไม่”

ฉูห่วา่นหนงิสา่ยหนา้ มไิดต้อบ เขาหลบัตาลง “...ดมูว้นบนัทกึเถอะ”

ม้วนบันทึกที่ไหฺวจุ้ยต้าซือทิ้งไว้มีพลังอินหนาแน่น ไม่เหมือนกับ 

อาคมของโลกมนุษย์ กลับใกล้เคียงกับแดนมายาสร้างฝันของเผ่าวิหค 

ในแดนธารดอกท้อ

โม่หรานมองฉู่หว่านหนิงอย่างลึกซึ้ง จากนั้นเปิดม้วนบันทึก นำ 

ม้วนบันทึกที่เปล่งแสงเรืองรองดุจหยกแนบไว้ที่หว่างคิ้ว

ภาพของเขาหลงเสวี่ยหายไป สิ่งที่ตามมาคือความมืดมิดที่มองไม่เห็นก้นบึ้ง  

ท่ามกลางความมืดมิด เสียงของไหฺวจุ้ยดังขึ้น เจือแววทอดถอนใจหลาย 

ส่วน ดังก้องข้างหูโม่หราน

“ปรมาจารย์ฉู่ ประสกโม่ อาตมารู้ว่าตนเองเหลือเวลาไม่มาก แต่ 

เห็นว่าบัดนี้ใต้หล้าเกิดการเปลี่ยนแปลง มหันตภัยกำลังมาเยือน หาก 
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ไม่พยายามสุดความสามารถ บอกเรื่องที่อาตมารู้เพียงเล็กน้อยนี้ต่อท่าน 

ทั้งสอง เพื่อช่วยกอบกู้สถานการณ์ อาตมาอยู่ในนรกก็คงทุกข์ทรมานใจ”

เสียงนั้นเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยต่อช้า ๆ 

“เรื่องราวในม้วนบันทึกนี้ ล้วนเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ทั้งยังมีความ 

ผิดพลาดในอดีตของอาตมาที่มิอาจซ่อนเร้นได้ อาตมารู้ตัวว่าตนทุกข์ยาก 

มาครึ่งชีวิต ในอดีตเคยก่อกรรมหนัก กอปรกับโง่เขลาและตื้นเขิน จิตใจ 

คับแคบ นับดูแล้วชีวิตสองร้อยกว่าปีที่ขโมยมานี้ ช่วงเวลาที่สติแจ่มชัด 

กลับน้อยยิ่งนักจนนับนิ้วได้  เรื่องดีที่ เคยกระทำ ยิ่งน้อยจนน่าสงสาร  

บาปกรรมชั่วชีวิตมิอาจไถ่ถอน ตายไปคงตกนรกอเวจี ไม่มีวันได้ผุดได้ 

เกิด เพียงแต่อาตมายังคงมีความหวังในใจ หวังว่าหลังจากท่านทั้งสองได้ 

ดูแล้ว จะไม่เกลียดชังอาตมา รู้สึกว่าอาตมา...มิสู้เดรัจฉาน”

เบื้องหน้าโม่หรานค่อย  ๆ  ทอแสงรำไร เขากะพริบตา ในบริเวณ 

เท่าที่สายตามองเห็น คือซากปรักหักพัง ต้นไม้เก่าแก่ ทุกหนแห่งมีฝูง 

นกกากำลังจิกทึ้งกินลูกตาและตับไตไส้พุง

เขาตะลึงงัน รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้คุ้นตายิ่งนัก ทว่าชั่วขณะนั้นไม่อาจ 

นึกออก

กระทั่งเห็นฝุ่นคลุ้งตลบหน้าประตูเมือง มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังขี่ม้า 

ตะบึงมา บนหน้าผากมีห่วงคาดศีรษะ ที่หลังสะพายกระบอกธนูขนนก  

ขี่ม้าผอมแห้ง เด็กหนุ่มคนหนึ่งในนั้นพลันรั้งบังเหียนม้า กลิ้งตกจาก 

หลังม้าอย่างทุลักทุเล พุ่งเข้าไปหาซากศพหนึ่งที่ประตูเมือง ปากร้องตะโกน 

ไม่หยุด “พ่อ! ท่านพ่อ!”

โม่หรานอึ้งงัน รู้สึกเย็นวาบไปทั้งแผ่นหลัง

นี่มัน...

แดนมายาเผ่าวิหคของแดนธารดอกท้อ?

นี่คือหลินอานโบราณท่ามกลางไฟสงคราม?
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เขาหลงเสวี่ย ไม้เทพ

แตกต่างจาก  เมื่อตอนอยู่ในแดนธารดอกท้อ ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ในนั้น  

เขาเป็นเพียงผู้ชมคนหนึ่ง ไม่มีใครในความทรงจำนี้มองเห็นเขา เขาเดินไป 

ข้าง  ๆ  ทหารม้าเหล่านั้น ก้มลงมองเด็กหนุ่มที่กอดศพร้องไห้ด้วยความ 

เจ็บปวดผู้นั้น

เส้นเลือดที่ศีรษะเต้นตุบ ๆ ไม่หยุด

รู้สึกเย็นเยียบเสียดกระดูกจนขนลุกชันไปทั้งร่าง

เมื่อได้มาเห็นเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกครั้ง  เขาจึงรู้ว่ า เด็กหนุ่มคนนี้  

มีบทบาทอย่างไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของหลินอาน...หักหลังฉู่สวิน 

ผู้เป็นบุตรชายเจ้าเมือง เอาชีวิตคนทั้งเมืองเข้าแลกโดยไม่ลังเล เพื่อให้ 

บิดาบุญธรรมฟื้นคืนชีพขึ้นมา

“เสียวหม่าน คนตายมิอาจฟื้นคืน เจ้าอย่าเศร้าโศกเกินไป ที่นี่ 

มิอาจรั้งอยู่นาน เรารีบกลับไปจะดีกว่า”

“ไม่...ไม่...ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้น ข้าต้องการท่านพ่อ...เขา...เขาไปหา 

ของกินให้ข้า ก็เลยต้องตาย ข้าผิดต่อเขา พ่อ! ท่านพ่อ!”

โม่หรานจ้องมองเด็กหนุ่มคนนั้น

คนผู้นี้คือใคร

เป็นบิดาของไหฺวจุ้ย? หรือว่า...

สายตาของเขาตกอยู่ที่มือซ้ายของเสียวหม่าน บริเวณง่ามมือซ้าย  
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มีไฝดำขนาดเท่าเมล็ดข้าว

เขาพลันนึกถึงมือของไหฺวจุ้ยต้าซือ ที่ตำแหน่งนี้ ตรงจุดเดียวกัน 

ไม่ผิดเพี้ยน ก็มีไฝเม็ดหนึ่งเช่นกัน

โม่หรานตกตะลึง

ยามนี้ก็ได้ยินเสียงที่คล้ายดังมาจากที่ไกลอีกครั้ง

“ตั้งแต่เด็ก อาตมาเกิดที่หลินอาน กำพร้าพ่อแม่ ได้คนเลี้ยงม้าของ 

จวนเจ้าเมืองรับเลี้ยง ในปีที่อายุสิบสี่ เกิดรอยฟ้าแยกโลกภูตผี หลินอาน 

เผชิญภัยพิบัติ ในบ้านไม่มีข้าวและอาหาร อาตมาหิวจนไส้กิ่ว พ่อบุญธรรม 

จึงเสี่ยงอันตรายออกจากเมืองไปหาอาหารมาให้อาตมา จนพลบค่ำก็ยัง 

ไม่กลับมา”

โม่หรานหวาดผวา...

ไหฺวจุ้ยคือเสียวหม่านเมื่อสองร้อยปีก่อนจริง ๆ?!

ไหฺวจุ้ยเอ่ยเสียงแผ่ว “ตอนที่อาตมาออกจากเมืองไปตามหาพ่อ 

บุญธรรมจนพบ เขาก็ถูกปีศาจสังหารแล้ว ตับไตไส้พุงไหลทะลัก ดวงตา 

ถูกอีกาจิกทึ้งจนกลวงโบ๋ ภาพนั้น ชาตินี้ทั้งชาติ อาตมาก็ไม่อาจลืมได้”

ในหูโม่หรานดังวิ้ง  ๆ เขาติดตามเสียวหม่านเข้าเมือง รอยฟ้าแยก 

ที่หลินอานในปีนั้นก่อฝนโลหิตคาววายุ ราชาปีศาจข่มขู่ชาวเมือง เพื่อให้ 

ยอมส่งมอบตัวฉู่สวินออกมา เรื่องเหล่านี้เขาเคยประสบมาแล้วรอบหนึ่ง  

เมื่อได้เห็นอีกครั้ง ก็ยังคงรู้สึกเศร้าสลด จิตใจคนเราชั่วร้ายนัก

เขาเห็นภาพเหตุการณ์ในคืนที่เกิดเรื่อง เสียวหม่านร้องไห้วิงวอน 

สารพัด ขอร้องไม่ให้เอาศพบิดาบุญธรรมเขาไปกำจัดแยกส่วน ขอร้อง 

ผู้ดูแลจวนให้รอฉู่สวินกลับมาก่อน ดูว่าจะยังเก็บร่างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ของบิดาเขาไว้ได้หรือไม่

“ขอร้องพวกท่าน รออีกสักหน่อย ประเดี๋ยวคุณชายก็กลับมาแล้ว  

ข้าจะเฝ้าศพเขาให้ดี  หากกลายเป็นผีดิบ  ข้าจะขัดขวางไว้  ขอร้อง 

พวกท่าน...”

“หากกลายเป็นผีดิบเจ้าก็ขวางไม่อยู่แล้ว เรื่องใดหนักเบา เจ้าต้อง 

รู้จักแยกแยะให้กระจ่าง!”
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“ไม่! อย่าฉีกร่างเขา ขอร้องพวกท่าน อย่าฉีกร่างเขา...”

ฝนกระหน่ำลงมา  เสียวหม่านคุกเข่าโขกศีรษะไม่หยุด  โขกจน 

ทั้งศีรษะและใบหน้าชุ่มโชกด้วยโลหิต แต่ก็ไม่อาจขัดขวาง ศพของบิดา 

ยังคงถูกกระชากไปจากอ้อมอกเขาอย่างโหดร้าย ถูกผู้ดูแลจวนลากไปนอก 

ที่ว่าการ พวกเขาล้อมซากศพที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนั้นเอาไว้

สายตาของเสียวหม่านถูกบดบัง  ผ่านไปครู่หนึ่ง  เขาเห็นเลือด 

ไหลนองออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของคนกลุ่มนั้น ถูกสายฝนที่เทกระหน่ำลงมา 

ชะจนเป็นสีชมพูอ่อนทันที

“ตอนนั้นอาตมาเห็นแก่ตัว  รู้สึกจิตใจแหลกสลาย  มีแต่ความ 

อาฆาตแค้นต่อทุกคน ดังนั้นจึงทรยศหลินอาน เสนอตัวยอมเป็นสมุน 

ราชาปีศาจ เพราะอยากแก้แค้นคนพวกนั้น”

โม่หรานมองเห็นภาพที่เคยทำให้เขาจิตใจสั่นคลอนอีกครั้งตามการ 

เล่าเรื่องของไหฺวจุ้ย

มารดาควักกินไส้พุงบุตร

ชาวเมืองหักหลังวีรบุรุษของพวกเขา

ฉูส่วนิคกุเขา่บนขัน้บนัไดศลิาหนา้วดัเฉงิหวง รา่งคดุคูอ้ยูก่บัดนิโคลน  

ร้องไห้สะอึกสะอื้น

เขาเห็นชาวบ้านล้อมเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินราวกับแร้งการุมทึ้ง 

ซากศพ จับตัวฉู่สวินไปที่วัด เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอด พวกเขายอม 

สังเวยชีวิตฉู่สวินโดยไม่ลังเล

เขาเห็นฉู่สวินควักหัวใจกับแก่นวิญญาณของตัวเองออกมา ยื่นให้ 

ชาวบ้านที่เหลือเพียงไม่กี่คนที่ร้องไห้เพื่อเขา บอกให้พวกเขาออกจากที่นี่ 

โดยเร็วที่สุด อย่ามัวรีรออีก...

เรื่องเหล่านี้ เสียวหม่านเองก็มองเห็น

“ต่อมา อาตมาไปยังโลกภูตผี หลายครั้งยามอยู่ตามลำพัง อาตมา 

มกันกึถงึสภาพนา่อนาถของคณุชายฉูใ่นครัง้นัน้ นกึถงึหวัใจทีเ่ขามอบออกมา  

นึกถึงคุณงามความดี...ที่ เขามีต่อพวกเรา  ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องเหล่านี้   

ใจอาตมาก็ไม่เป็นสุข นับวันยิ่งไม่อาจหลบหนีเสียงประณามในใจตนเองได้”
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ไหฺวจุ้ยเงียบไป

เสียงของเขาเปลี่ยนเป็นเจ็บปวดอย่างยิ่ง

“อาตมาเป็นคนทรยศ”

ในใจโม่หรานบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร

ดีชั่วบางครั้งอยู่เพียงระหว่างชั่วแล่นความคิด บางคนเกิดสำนึก 

เสียใจภายหลังในชั่วขณะที่แทงดาบลงไป แต่นั่นแล้วอย่างไร

ไม่มีเส้นทางให้ถอยกลับได้แล้ว

“ไม่นานต่อมา อาตมาได้ยินว่าดวงวิญญาณของฉู่สวินตกสู่ยมโลก  

เขาเป็นคนดี แม้การฝึกบำเพ็ญยังไม่ถึงขั้นสุดยอด ไม่อาจละสังขารเป็น 

เซียน แต่ก็เพียงพอที่จะเข้าสู่สังสารวัฏ กลับมาเสวยสุขในโลกหน้า มีชีวิต 

สงบสุขร่มเย็นไปทั้งชาติ  แต่เขาไม่ไป เพราะมหันตภัยในปีนั้น  ทำให้ 

ดวงวิญญาณภรรยาและบุตรของเขาสับสนและแตกเป็นเสี่ยง  ๆ เขาจึง 

อ้อนวอนพญายม ยอมใช้โชควาสนาสามชาติภพของตน แลกเปลี่ยนกับ 

การให้ภรรยาและบุตรหลุดพ้น ทว่าผลสุดท้ายกลับมิได้ราบรื่นเช่นนั้น”

โม่หรานเห็นไหฺวจุ้ยวิ่งวุ่นไปทั่วโลกภูตผี เพราะความละอายยาก 

ทานทน จึงไม่มีหน้าไปเผชิญกับฉู่สวิน คอยหลบเลี่ยงฉู่สวินมาโดยตลอด  

แต่เขาพยายามทุกวิถีทางดึงทหารผีมาซักถาม

“ภรรยาและบุตรคู่นั้นเล่า สุดท้ายพญายมว่าอย่างไร หาวิธีประกอบ 

เศษดวงวิญญาณของพวกเขาเข้ามาใหม่ ให้พวกเขาไปเกิดใหม่ได้หรือไม่

“มีวิธีหรือไม่ ขอร้องท่าน

“ขอร้องท่าน ได้โปรดช่วยคุณชายฉู่สวิน ช่วยหาวิธีสักหน่อยเถอะ  

ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร เจรจากันได้...”

มีทหารผีหัวเราะเยาะ “ได้ยินวีรกรรมอันทรงเกียรติของเจ้ามานาน  

ทีแรกเจ้าช่วยราชาเก้าสังหารฉู่สวินทั้งครอบครัวมิใช่หรือ เหตุใดมาที่ 

ยมโลกได้ ทั้งยังเปลี่ยนนิสัยปุบปับ เจ้ากลัวฉู่สวินเป็นผีมาคิดบัญชีกับเจ้า 

ละสิ”

โม่หรานตามอยู่ด้านหลังไหฺวจุ้ย มองเขาขอร้องผู้คนมากมาย คุกเข่า 

ให้คนมากมาย อาจไม่ควรเรียกว่าคน สมควรเรียกว่าผี แต่ความจริง 
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หลายครั้งที่ธาตุแท้ของคนกับผีล้วนไม่ต่างกัน

เหมือนเช่นที่ฉู่หว่านหนิงเคยกล่าว วิญญาณอาจเปลี่ยนแปลงนิสัย  

เปลี่ยนแปลงความชอบ เปลี่ยนแปลงอารมณ์ แต่อนุสัยที่ติดอยู่ในเนื้อแท้ 

ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเด็ดขาด

ไหฺวจุ้ยสอบถามเรื่องการเกิดใหม่ของภรรยาและบุตรของฉู่สวินไปทั่ว

ตอนนั้นราชาเก้าประมือกับฉู่สวิน ถูกทำลายดวงตาไปข้างหนึ่ง จึงมี 

ความแค้นต่อฉู่สวินอยู่ก่อน พอได้ยินว่าเสียวหม่านผู้เป็นสมุนยังมีจิต 

ละอาย ช่วยนายเก่าลอบสอบถามถึงวิธีไปเกิดใหม่ ก็อดโกรธเกรี้ยวมิได้

ราชาเก้ายึดป้ายคำสั่งไปกลับโลกภูตผีอย่างอิสระของไหฺวจุ้ยคืนไป  

ตะเพิดเขากลับไปยังโลกมนุษย์ ทั้งยังยึดชีวิตอมตะในฐานะทหารผีของ 

ไหฺวจุ้ยไปด้วย

“ไสหัวกลับโลกหยางไปซะ เมื่อปราณแห่งยมโลกในตัวเจ้าสลายไป  

เจ้าก็จะสิ้นอายุขัย  หลังจากตายแล้ว  ก็จะตกนรกอเวจีชั่วกัปชั่วกัลป์  

วิญญาณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด” ราชาเก้าจ้องไหฺวจุ้ยอย่างน่าสะพรึงด้วยดวงตา 

ที่เหลือเพียงข้างเดียว “นี่ก็คือราคาที่ เจ้าต้องจ่าย ฐานที่วางแผนเพื่อ 

นายเก่าเจ้า”

ความมืดมิดในยมโลกเลือนหายไป

โม่หรานได้ยินเสียงฝนตกเปาะแปะ เป็นฤดูวสันต์ สายฝนพร่างพรม  

ให้ความชุ่มฉ่ำแก่ต้นอ่อนเขียวขจี

เขาเห็นไหฺวจุ้ยบวชเป็นภิกษุ เดินอยู่ท่ามกลางสายฝนฤดูใบไม้ผลิ

“ตอนทีอ่าตมากลบัมาถงึโลกมนษุย์ เวลาในโลกมนษุยก์ผ็า่นไปรอ้ยป ี

แล้ว แม้ราชาปีศาจจะยึดป้ายคำสั่งของอาตมาไป แต่พลังอินที่หลงเหลือ 

ในตัวอาตมา ทำให้อาตมายังสามารถกลับไปยังโลกภูตผีได้ในยามชวด  

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พลังอินแข็งแกร่งที่สุด แต่หากอยู่นาน ก็จะสูญเสียพลัง 

มหาศาล ความจรงิอาตมา...กย็งักลวัตาย จงึมกิลา้อยูท่ีโ่ลกภตูผนีาน มเีพยีง 

ยามที่ต้องการเบาะแสและความช่วยเหลือ จึงจะลอบกลับไปยังโลกอิน”

โม่หรานฟังน้ำเสียงทุ้มต่ำของเขาบอกเล่าเรื่องราว พลางมองไหฺวจุ้ย 

ค้ำไม้เท้าเดินอยู่ในป่าไผ่เบื้องหน้าเพียงลำพัง ดอกเหมยเหมันต์ซุกตัวกลาง 
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หิมะ ดอกบัวคิมหันต์สดับเสียงฝนพรำ เขาล้วนเดินอยู่เพียงลำพัง ตั้งแต่ 

มวลไม้ผลิดอกแตกใบในฤดูวสันต์ กระทั่งผืนไพรเปลี่ยนสี

รองเท้าป่านเดินจนขาดคู่แล้วคู่เล่า

ไหฺวจุ้ยค้นหาและสอบถามไปทั่วทุกแห่ง หวังว่าจะได้ข้อมูลแม้เพียง 

เล็กน้อย สามารถให้โอกาสแม่ลูกที่ถูกเขาทำลายดวงวิญญาณคู่นั้นไปเกิด 

ใหม่ได้

ไหฺวจุ้ยเอ่ย “นั่นก็คือโอกาสที่อาตมาจะได้ไถ่บาปสักเล็กน้อย”

ผู้อื่นอาจไม่รู้สึกอะไร คิดเพียงว่าไหฺวจุ้ยช่างน่าขันนัก แต่โม่หราน 

ฟังถึงตรงนี้ ขอบตาพลันเปียกชื้นขึ้นมา

ไถ่บาป

ทุกครั้งที่ทำความผิด  คนที่คิดกลับใจ ล้วนกระหายการไถ่บาป  

เหมือนปลากระหายน้ำ

เขาเป็นเช่นนี้ ไหฺวจุ้ยเองก็เป็นเช่นนี้

พวกเขาล้วนมิใช่คนดี มือชุ่มโชกด้วยโลหิต ใต้ฝ่าเท้าล้วนด้วย 

กะโหลกศีรษะแหลกละเอียด

จะไถ่บาปอย่างไร

ใช้มือที่เคยสังหารผู้คนเอาชีวิตใส่กลับลงไปในสระบุญ บาปกรรม 

ของเจ้าก็จะถูกชะล้างไปได้หรือ

เขาหวังให้ผิดชอบชั่วดีและบาปบุญคุณโทษทั้งหลายในโลกมนุษย์ 

ง่ายดายเช่นนั้น

แต่เขารู้ว่าไม่ใช่

“อาตมามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ไปอีกเกือบร้อยปี” ไหฺวจุ้ยถอนหายใจ 

เสียงแผ่ว “หนึ่งร้อยปีนี้ ยามเห็นความลำบากต้องจุนเจือ ยามเห็นทุกข์ภัย 

ต้องช่วยเหลือ อาตมารู้ว่าทำเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะสั่งสมบุญกุศล 

เพียงใด ตายไปก็ยังต้องตกนรก รับความทุกข์ทรมาน แต่อาตมาเพียง 

อยากให้ตนเองสบายใจขึ้นบ้าง คิดเพียงว่า หากคุณชายยังอยู่ในโลกมนุษย ์ 

เขาจะต้อง...จะต้องห่วงใยในความทุกข์ร้อนของผู้อื่น เข้าใจในทุกข์เข็ญของ 

ผู้อื่นเช่นกันกระมัง”
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เรื่องราวในอดีตมากมายในช่วงร้อยปีไหลผ่านไป

เขาเห็นไหฺวจุ้ยแบกเด็กกำพร้าตาบอดขึ้นหลัง เดินอยู่ในป่าเขา เห็น 

ไหฺวจุ้ยช่วยทำงานอยู่ในไร่นา เห็นไหฺวจุ้ยปะชุนเสื้อผ้าเก่าขาดใต้แสงตะเกียง 

เดียวดาย แต่กลับบริจาคเงินทั้งหมดซ่อมแซมหมู่บ้านที่ถูกปีศาจทำลาย

“คุณชายฉู่ไม่เคยไปเกิดใหม่ ต่อมาอาตมาเด็ดไห่ถังที่บานสะพรั่ง 

ในโลกมนุษย์กิ่งหนึ่ง นึกขึ้นได้ว่านี่คือดอกไม้ที่เขาและภรรยาโปรดปราน 

เป็นที่สุด อาตมาไม่ทันคิด รวบรวมความกล้าไปพบเขาที่โลกภูตผ ี ผลลัพธ ์

ย่อมไม่ต้องกล่าว เขาปฏิเสธไม่พบอาตมา ต่อจากนี้ไม่ต้องกลับมาอีก”

ในภาพคือเงาหลังซูบเซียวยืนอยู่ในโลกภูตผีของไหฺวจุ้ย

เวลานี้แผ่นหลังของเขาเริ่มงุ้มงอแล้ว

“อาตมาไม่กล้าทำให้เขารำคาญใจ จึงไม่ไปปรากฏตัวเบื้องหน้าเขาอีก  

แต่ไห่ถังกิ่งนั้น เขามิได้ทิ้งมันไป อาตมาคิดว่าเขาน่าจะยังชื่นชอบสิ่งของ 

ในโลกมนุษย์ที่เขาไม่อาจพบเห็นในยมโลกได้ อาตมาจึงเด็ดไห่ถังมาวาน 

คนส่งให้เขา หวังว่าความแค้นที่เขามีต่ออาตมาจะลดน้อยลงบ้างด้วยเหตุนี ้ 

แม้สักเล็กน้อยก็ยังดี

“ต่อมาอาตมาได้ยินว่าดวงวิญญาณของฉู่ฟูเหรินสามารถฟื้นฟูได้  

เพียงแต่ต้องใช้เวลา ทว่าสามดวงจิตเจ็ดวิญญาณของคุณชายน้อยกลับ 

แตกละเอียดไปแล้ว  เกรงว่าต่อให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรก  บนฟ้าหรือ 

ใต้บาดาล ล้วนไม่มีเขาอีก หลังจากรู้ข่าวนี้ อาตมายิ่งละอายยากทานทน  

เสียใจสุดประมาณ...กระทั่งวันหนึ่ง อาตมาได้ของสิ่งหนึ่ง”

คืนข้างขึ้น กลางขุนเขายามวสันต์ แม่น้ำเยียนปัว

ไหฺวจุ้ยนั่งอยู่ในห้องใต้ท้องเรือ ไฟจากเรือหาปลาสะท้อนบนผิวน้ำ 

เป็นจุด ๆ ส่องจับสิ่งของที่อยู่ในมือเขา

โม่หรานเดินเข้าไปดูข้างกายไหฺวจุ้ย เมื่ออยู่ในระยะใกล้ จึงพบว่า 

เปน็ไมท้อ่นหนึง่ ไมท้อ่นนีด้ปูระหลาดนกั กิง่ของตน้ไมอ้ืน่  ๆลว้นมเีปลอืกไม ้

หยาบหนา มีลายไม้ละเอียดแน่น ทว่าไม้ท่อนนี้ไม่มี

ท่อนไม้ใหญ่เพียงหนึ่งฝ่ามือ เปลือกไม้เกลี้ยงเกลาเนียนละเอียด  

ทัง้ยงัเปลง่แสงออ่น ๆ แมอ้ยูใ่นแดนมายา โมห่รานกย็งัรูส้กึราวกบัไมท้อ่นนี ้
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อวลด้วยกลิ่นหอมสดชื่น 

“ไม้เทพเหยียนตี้”

“!”

โม่หรานพลันเบิกตากว้าง มองกิ่งไม้ที่ไหลเวียนด้วยประกายแสง 

อย่างไม่อยากเชื่อ

นี่คือ...ไม้เทพเหยียนตี้?!

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุพันหมื่นปีในตำนาน เติบโตในดินแดนที่ไม่มี 

ผู้ใดไปถึงสุดขอบทะเลตงไห่? โม่หรานมีชีวิตมาสองชาติ ท่องยุทธภพมา 

หลายปี จะไม่รู้จักตำนานไม้เทพเหยียนตี้ได้อย่างไร

สามารถฟื้นคืนชีวิตคนตาย สร้างเนื้อหุ้มกระดูก

สามารถหลอมทำอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าเทพศัสตรา

ถงึขัน้สามารถชว่ยใหม้นษุยไ์ดเ้หนิหาว ขา้มพน้ทกุขข์องการเวยีนวา่ย 

ตายเกิด กลายเป็นเซียนชั่วนิรันดร์ได้

เห็นชัดว่าไหฺวจุ้ยเองก็รู้จักตำนานเหล่านี้ เขาเอ่ยเสียงเบา “ไม้เทพ 

มีวิญญาณ หลอมเข้าแก่นวิญญาณ สามารถเหินหาวกลายเป็นเซียนภายใน 

ไม่กี่วัน...อาตมาก็จะไม่ต้องถูกคำสาปนรกอีก นับจากนี้ก็สามารถหลุดพ้น 

ได้แล้ว”

โม่หรานพลันนึกถึงคำร่ำลือเกี่ยวกับไหฺวจุ้ย

เลา่กนัวา่เขาปฏเิสธคำเชญิจากสวรรค ์ ขออยูต่อ่ในโลกมนษุยต์ลอดไป 

นับจากนี้

หรือว่าความจริงแล้วเป็นเพราะเขาหลอมไม้เทพเหยียนตี้ไม่สำเร็จ

“อาตมาอยาก...อยากเก็บไม้เทพนี้ไว้ใช้ส่วนตัวจริง ๆ มีอยู่ช่วงหนึ่ง  

อาตมาถึงขั้นคิดว่านี่คือลิขิตฟ้า สวรรค์เวทนาอาตมา ให้อภัยอาตมาแล้ว  

ไม่อยากให้อาตมาตกนรกรับความทุกข์ทรมาน ฉะนั้นจึงให้ไม้เทพท่อนนี้ 

ตกมาอยู่ในมืออาตมาโดยความบังเอิญ”

ในห้องใต้ท้องเรือ ไหฺวจุ้ยลูบไม้เทพท่อนนั้น ดวงตาทอแววกระหาย 

และสับสน สีหน้าของเขาขัดแย้งกัน เช่นเดียวกับเสียงที่ดังก้องอยู่ข้างหู 

โม่หราน
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“แต่ว่า อาตมาเคยอ่านพบในตำราโบราณม้วนหนึ่ง ไม้เทพเหยียนตี้ 

เหมือนกับดินอสุภของหนี่ว์วา1 สามารถใช้ไม้เทพท่อนนี้สร้างคนที่มีชีวิต 

ขึ้นมาได้”

1 เทพธิดาผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง มารดาผู้สร้างมนุษย์ ตามเทวตำนานจีน
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เขาหลงเสวี่ย ไร้วิญญาณ

“อะไรนะ!”
โม่หรานตกใจถึงกับผงะ  หากมิใช่เพราะครั้งนี้ เขาเป็นเพียงคน 

ไร้ตัวตนในม้วนความทรงจำ เกรงว่าคงชนข้องและแหจับปลาที่อยู่ข้าง  ๆ  

ล้มไปแล้ว...

ไม้เทพเหยียนตี้สามารถสร้างคนเป็นขึ้นมาได้อีกครั้ง?

“ไม้เหยียนตี้ ดินหนี่ว์วา พิณฝูซี เดิมสามสิ่งนี้คือของวิเศษของ 

สามจักรพรรดิผู้สร้างโลก พลังวิญญาณบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ว่ากันว่าซ่างเซียน 

นับอสงไขยกลุ่มแรกในโลกล้วนสร้างขึ้นจากของวิเศษเหล่านี้ อาตมาได้ 

ไม้เหยียนตี้ท่อนนี้มาแล้ว ต่อให้ไม่มีพลังอาคมมหาศาลเช่นเสินหนง แต่จะ 

สร้างคนเป็นขึ้นมาก็มิใช่เรื่องยาก เหมือนเช่นที่หลังจากทงเทียนไท่ซือ1 ตาย  

มารดาเขาสร้างร่างเขาขึ้นมาใหม่จากรากบัว สุดท้ายอาตมาจึงตัดสินใจนำ 

ไม้เทพท่อนนี้มาแกะเป็นคุณชายน้อยฉู่”

โม่หรานรู้สึกฟ้าดินหมุนเคว้ง เบื้องหน้าพร่าเลือนเป็นพัก ๆ 

แกะเป็น...คุณชายน้อยฉู่...ฉู่หลาน?

“อาตมาอยากคืนบุตรชายให้ผู้มีพระคุณ”

โม่หรานลำคอแห้งผาก คล้ายมีบางอย่างติดอยู่ในลำคอ ผ่านไปนาน 

1 เทพเหนอจา หรือนาจา
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กว่าจะเอ่ยออกมาได้ “เป็นไปไม่ได้...”

ในมว้นความทรงจำ เสยีงระฆงัยำ่คำ่ของวดัอูเ๋ปยดงัขึน้ มา่นสายณัห ์

คลี่คลุม

วิหคอ่อนล้าคืนรัง เหล่าภิกษุเดินไปตามระเบียงทางเดิน ชายจีวร 

พลิ้วไสว

ไหฺวจุ้ยต้าซือนั่งอยู่ในเรือนบำเพ็ญ ประตูหน้าต่างปิดสนิท ปลีกวิเวก 

อยู่กับตะเกียงน้ำมันและพระพุทธรูปโบราณ บรรจงแกะสลักทีละน้อย  

เขามิกล้าลงมือส่งเดช ก่อนนำไม้เทพเหยียนตี้มาสร้างคนเป็น ได้ลองสลัก 

หุ่นนับร้อยนับพันมาแล้ว กระทั่งแกะสลักออกมาได้ยอดเยี่ยมสมจริง  

เหมือนกับฉู่หลานในความทรงจำ

คืนนี้ ในที่สุดเขาก็นำไม้เหยียนตี้ออกมาอย่างระมัดระวัง หลังจาก 

พิจารณาอยู่นาน ก็เริ่มบรรจงลงมีดแรก

เศษผงไม้ร่วงโปรยปรายเต็มพื้นราวกับผงทอง

ทกุรอยทีส่ลกัลงไป เขาทุม่เทความพยายามสดุความสามารถ ทกุรอย 

ที่สลักลงไป เบื้องหน้ามีแต่เงาร่างของสหายเก่าสองคนนั้น กาลเวลาร้อยปี 

ล่วงเลยผันผ่านภายใต้คมมีดแกะสลักนี้  ภิกษุชราก้มศีรษะลงต่ำยิ่งนัก  

ลำคอราวกับถูกความผิดบาปกดทับจนขาดไปแล้ว

“อาตมาเก็บตัวอยู่ในวัดเช่นนี้ ใช้เวลาห้าปีเต็ม จึงแกะสลัก ‘ฉู่หลาน’  

ออกมาได้ในที่สุด”

โม่หรานเดินไปหาไหฺวจุ้ยอย่างแข็งทื่อ มองภิกษุวางมีดแกะสลักลง 

ช้า ๆ รอยมีดสุดท้ายเสร็จสิ้นลง เศษผงเล็ก ๆ ถูกไหฺวจุ้ยปัดออก

ไหฺวจุ้ยลูบไล้ใบหน้าและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคุณชายน้อยฉู่ 

ไม้สลักผู้นั้นด้วยมือสั่นเทา เขาร้องไห้ คุกเข่าลงกับพื้น โขกศีรษะให้ 

รูปสลักไม้นั้นไม่หยุด

โม่หรานมองรูปสลักตัวน้อยที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างใจลอย

ไม้เทพคือกาย ความละอายคือมีด

ร่างเล็ก ๆ กลับมีลักษณะเป็นฉู่หว่านหนิงในวัยเด็ก

ยามนี้เป็นเวลาพลบค่ำ เสียงระฆังดังกังวาน ระหว่างฟ้าและดิน 
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เหลือเพียงเสี้ยวแสงสุดท้ายของอาทิตย์อัสดงสีเลือด  สาดผ่านลายฉลุ 

หน้าต่างเข้ามา ทาบทอลงบนโต๊ะ

เสียงระฆังดังเหง่งหง่างทั่ววัด ในลานวัดมีภิกษุกำลังเผาไม้และใบสน  

โชยกลิ่นหอมเข้มข้น ระคนด้วยความขมขื่นและเย็นรื่น

ราตรีคืบคลาน อารามสงัดเงียบ

“เรียกเจ้าว่าฉู่หว่านหนิง2 ก็แล้วกัน”

เมื่อเสียงตีระฆังครั้งสุดท้ายเงียบลง ไหฺวจุ้ยพึมพำกับรูปสลักไม้ 

ตัวนั้นเสียงแผ่ว

เขากดัปลายนิว้ หยดเลอืดทีเ่ปีย่มพลงัวญิญาณธาตทุองลงไปหยดหนึง่  

ในห้องพลันสาดประกายเจิดจ้าขึ้นมาทันใด

ขนตาของโม่หรานไหวระริกท่ามกลางแสงสว่างนี้ เขาหลับตาลง  

หนังตาของเขายังกระตุกไม่หยุด เขาพยายามจะขืนสายตาเพ่งมองทุกสิ่ง 

ท่ามกลางแสงสว่างโรจน์ให้ชัดเจน แต่น้ำตาพร่ามัว แสงสว่างพร่าตา จึง 

ไม่อาจมองอะไรได้ชัดเจน ไม่อาจเห็นอะไรทั้งสิ้น

ขณะถูกแสงเจิดจ้าทิ่มแทงจนต้องหลับตา สิ่งที่เขาคิดคือ...

ฉู่หว่านหนิงรู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้ว ใจเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเพียงใด

มิใช่คนเป็น

ไม่มีบิดามารดา

เป็นเพียงไม้แห้งท่อนหนึ่ง โลหิตหยดหนึ่ง

มีชีวิตอยู่ในโลกมาสามสิบกว่าปีอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว

“ไม้เทพมีวิญญาณ หลังจากหยดเลือดให้กลายเป็นคนแล้ว เขาก็มี 

ลักษณะเป็นคุณชายน้อยฉู่หลานสมความตั้งใจอาตมา อาตมาเลี้ยงดูเขา 

อยู่ในวัดจนเติบใหญ่ รับเขาเป็นศิษย์ นานวันเข้า เขาเติบโตขึ้น ก็เริ่มถาม 

ถึงความเป็นมาของตนเอง ถามว่าตนเองมาจากที่ใด”

โม่หรานเห็นฉู่หว่านหนิงในวัยเยาว์นั่งอยู่ข้างกายไหฺวจุ้ยต้าซือ  

กินถังหูหลุพลางถาม “อาจารย์ ท่านเอาแต่บอกว่าข้าถูกท่านอุ้มกลับมาจาก 

2 “หว่านหนิง” แปลว่า ราตรีอันสงบเงียบ
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กองหิมะ เช่นนั้นท่านอุ้มข้ากลับมาจากที่ใดกันแน่”

สายตาของไหฺวจุ้ยทอดมองไปยังทิวเขาไกลโพ้น  ใจลอยครู่หนึ่ง  

จากนั้นก็ถอนหายใจ เอ่ยเพียง

“หลินอาน”

“เช่นนั้นข้าคือชาวหลินอานหรือ”

“อืม”

“แต่ข้าไม่ เคยออกจากวัด  หลินอานเป็นอย่างไร  ข้าไม่รู้ เลย”  

ฉู่หว่านหนิงดูเศร้าสร้อยอย่างเห็นได้ชัด “อาจารย์ ข้าอยากลงเขาออกไปดู 

โลกภายนอกสักหน่อย ข้า...อยากไปเห็นหลินอาน”

ภาพมายาค่อย ๆ จางไป วัดอู๋เปยเลือนไกล ภาพที่ตามมาคือทิวทัศน ์

ในฤดูคิมหันต์ของเจียงหนาน ดวงตะวันทอแสงแผดกล้า

เป็นเดือนหก  ดอกบัวในสระบานสล้าง  โชยกลิ่นหอมรวยริน  

ฉู่หว่านหนิงที่ตัวเล็กกว่าซย่าซือนี่เท่าหนึ่งเดินเตาะแตะบนทางปูศิลาคราม  

ไหฺวจุ้ยต้าซือเดินไล่หลังเขามา

“หว่านหนิง เจ้าเดินช้า ๆ หน่อย ระวังจะหกล้ม”

ฉู่หว่านหนิงหันมายิ้มให้

นั่นคือรอยยิ้มอ่อนเยาว์และไร้กังวลที่โม่หรานไม่เคยเห็นมาก่อน

“ได้ ข้าจะรออาจารย์”

ฉู่หว่านหนิงในตอนนั้นสวมจีวรสีเทาตัวเล็ก มิได้ปลงผม เพียง 

มุ่นมวยกลมเล็ก  ๆ มีใบบัววางอยู่บนศีรษะ ใบบัวนั้นพราวน้ำค้างแวววาว  

ยิ่งขับเน้นใบหน้าของเขาให้ดูบริสุทธิ์สดใส

ไหฺวจุ้ยเดินไปข้างกายเขา จูงมือเขา “เอาละ ได้เห็นทะเลสาบซีจื่อ 

แล้ว ต่อไปเจ้าอยากไปที่ใด”

“ไปกินอาหารสักหน่อยได้หรือไม่”

“เช่นนั้นก็...” ไหฺวจุ้ยเงียบไปครู่หนึ่ง “เข้าไปในเมืองเถอะ”

สองศิษย์อาจารย์จูงมือกันเข้าไปในเมือง โม่หรานเดินอยู่ข้างกาย 

พวกเขา มองฉู่หว่านหนิงที่มีใบบัวอยู่บนศีรษะ ตัวยังสูงไม่ถึงหัวเข่าของเขา 

ด้วยซ้ำ ในใจนึกเอ็นดูและเป็นทุกข์
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เขายื่นมือออกไป รู้ทั้งรู้ว่ามิอาจสัมผัสคนในแดนมายา แต่ก็ยังคง 

ยื่นมือออกไปลูบศีรษะฉู่หว่านหนิง

“หืม?”

ไม่คาดว่าสัมผัสนี้จะทำให้ฉู่หว่านหนิงหยุดฝีเท้า

ไหฺวจุ้ยถามเสียงอ่อนโยน “เป็นอะไรไปหรือ”

ฉู่หว่านหนิงเงยหน้าขึ้นมา ดวงตาใสกระจ่างดุจพุน้ำหวานชื่นสองสระ 

ใต้แสงตะวันตกอยู่บนร่างโม่หรานพอดิบพอดี

โม่หรานตะลึงงัน ได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นตึก ๆ โลหิตไหลพล่าน

เขาไม่อยากเชื่อ แต่ก็แอบคาดหวัง...

“นั่นคืออะไร”

ฉู่หว่านหนิงปล่อยมือจากไหฺวจุ้ย เดินไปทางโม่หราน

โม่หรานยิ่งดูยิ่งเศร้าใจ แต่ไรมาเขาไม่เคยเห็นฉู่หว่านหนิงที่มีสีหน้า 

สดใสรา่เรงิ ไรค้วามกงัวลเชน่นีม้ากอ่น เขาอดกม้ตวัลงมามไิด้ กางสองแขน 

ออก หมายกอดฉู่หว่านหนิงไว้

แต่ฉู่หว่านหนิงทะลุผ่านร่างของเขาไป

โม่หรานอึ้งงัน จากนั้นก็หันไป เห็นเด็กคนนั้นเดินไปที่หน้าร้านขนม 

ร้านหนึ่งด้านหลังตน กำลังแหงนหน้ามองเจ้าของร้านเปิดเข่งไม้ไผ่ ไอน้ำ 

พวยพุ่ง ด้านในเผยให้เห็นขนมรูปดอกไม้สีชมพูอ่อน

โม่หรานโล่งใจเล็กน้อย แต่แล้วความผิดหวังก็ผุดขึ้นมาเสี้ยวหนึ่ง

เป็นแค่ความบังเอิญจริง ๆ

เขาเดินตามไหฺวจุ้ยไป ฉู่หว่านหนิงเห็นไหฺวจุ้ยเดินมาจึงยิ้มพลาง 

ร้องเรียก “อาจารย์ ขนมนี่ดูน่าอร่อย”

“เจ้าอยากลองชิมหรือไม่”

“ได้หรือ”

สีหน้าไหฺวจุ้ยดูใจลอยเล็กน้อย “พวกเจ้าต่างก็ชอบ...”

ฉู่หว่านหนิงได้ยินจึงเบิกตากว้างเล็กน้อย  ถามอย่างไร้เดียงสา  

“ผู้ใดต่างก็ชอบหรือ”

ไหฺวจุ้ยเม้มริมฝีปาก “...ไม่มีอะไร อาจารย์นึกถึงสหายเก่าคนหนึ่ง”
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เขาล้วงเงินซื้อขนมบุปผาแป้งข้าวเหนียวสามชิ้น มองฉู่หว่านหนิง 

กัดคำหนึ่งอย่างครุ่นคิด ไอน้ำลอยกรุ่น ทำให้ใบหน้าเด็กน้อยเลือนราง

เรื่องราวในอดีตดั่งสายน้ำ ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ไหฺวจุ้ยถอนหายใจเบา ๆ หลับตาลง

จู่  ๆ  แขนเสื้อก็ถูกกระตุกเบา  ๆ เขาก้มลงมอง สิ่งที่เห็นคือขนมที่ 

บอิอกเปน็สองสว่น ไสถ้ัว่แดงกวนดา้นในเนยีนนุม่ สง่กลิน่หอมฉยุรอ้นกรุน่

“อาจารย์ครึ่งหนึ่ง ข้าครึ่งหนึ่ง ชิ้นใหญ่ให้อาจารย์”

“เหตุใดชิ้นใหญ่ให้ข้า”

“ตัวโตก็ต้องกินเยอะ ๆ น่ะสิ”

“...” โม่หรานมองไหฺวจุ้ยรับขนมมา สองคนยืนกินขนมอยู่ข้างร้าน 

พลางพูดคุยกัน เขาเงียบไปครู่หนึ่ง ยืนอยู่ใต้แสงตะวันเจิดจ้าของหลินอาน  

แล้วก็ยิ้มออกมาน้อย ๆ 

เจ็บเหลือเกิน

ทว่าในใจยังรู้สึกเหมือนมีธารวสันต์ไหลรินเข้ามา  เขารู้สึกว่า 

ฉู่หว่านหนิงที่เป็นเช่นนี้ ไม่มีผู้ใดไม่ใจอ่อน ไม่มีผู้ใดไม่รักใคร่

นี่คือเด็กที่เชื่อฟังและแสนดีที่สุดในโลก

แสงตะวันเจิดจรัสตรงหน้าซีดจางลงอีกครั้ง

ม้วนความทรงจำใหม่ในครั้งนี้มิได้ปรากฏขึ้นทันที โม่หรานยืนอยู่ 

ท่ามกลางความมืด ข้างหูคือเสียงว่างเปล่าราวกับวิญญาณของไหฺวจุ้ย

“อาตมาอยู่เคียงข้างเขาตลอด สอนให้เขารู้จักตัวอักษร อ่านตำรา  

อธิบายคัมภีร์ให้เขาฟัง เพื่อให้เข้าใจหลักการ แต่สิ่งที่อาตมากังวลที่สุด  

คือพลังวิญญาณของเขา...อาตมายังไม่ลืมว่า ตนสร้างเด็กคนนี้ขึ้นมา  

ก็เพื่อคืนเขาให้ผู้มีพระคุณของอาตมาในท้ายที่สุด อาตมาตั้งใจไว้แต่แรก 

แล้วว่า เมื่อฉู่หว่านหนิงเติบใหญ่ และพลังวิญญาณกับร่างกายสามารถ 

รับได้ อาตมาจะพาเขาไปยังโลกภูตผี”

ไหฺวจุ้ยเงียบไป น้ำเสียงทุ้มต่ำลง

“พาไป แล้วหลอมเสี้ยววิญญาณที่เหลือของคุณชายน้อยฉู่หลาน 

ลงไปในร่างเขา”
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โม่หราน “!”

ไหฺวจุ้ยเอ่ยเสียงแหบพร่า “ตอนนั้นอาตมาคิดว่าทำเช่นนี้ไม่ผิดอันใด  

ฉู่หว่านหนิงคืออะไร เขามิใช่คนเป็นอย่างแท้จริง เขาเป็นเพียงไม้ท่อนหนึ่ง  

เป็นรูปสลักไม้ตัวหนึ่ง อาตมาเป็นผู้มอบชีวิตแก่เขา สอนหลักการใช้ชีวิต 

ทางโลกให้แก่เขา ทว่าที่สุดแล้ว สิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในกายเขาก็มิใช่เลือด 

ที่แท้จริง สิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายเขาก็หาใช่เนื้อหนังที่แท้จริงไม่”

เดิมโม่หรานกังวลใจอยู่แล้ว  พอได้ยินไหฺวจุ้ยเอ่ยเช่นนี้  ก็ร้อง 

ตะโกนออกไปอย่างทนไม่ไหว “ไม่ใช่!”

แต่จะมีประโยชน์อะไรเล่า

ไหฺวจุ้ยไม่ได้ยินเสียงโต้แย้งด้วยความขุ่นเคืองของเขา เสียงของ 

ภิกษุผู้นั้นยังคงเหมือนน้ำวนเชี่ยวกราก กวาดโม่หรานเข้าไปในวังวนที่ลึก 

กว่าเดิมและเจ็บปวดกว่าเดิม

“ฉู่หว่านหนิงคือส่วนเกิน เขาไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ”

“ไม่ใช่! เหตุใดไม้เทพจะไม่มีวิญญาณ เขามีชีวิต เขามีวิญญาณ!  

เขามิใช่ผู้ใดทั้งนั้น! และเขาไม่เหมือนคนอื่นใด!” โม่หรานร้องคำราม 

อยู่ในแดนมายาราวกับสัตว์ที่ติดกับ “ไหฺวจุ้ย ท่านเลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่  

เฝ้ามองเขาทุกวัน...เขามิใช่คนที่มีเลือดเนื้อหรือ  เขา...กับท่าน  กับข้า  

มีสิ่งใดต่างกัน”

แต่ไหฺวจุ้ยยังคงพึมพำกับตนเอง  ราวกับกำลังสวดมนต์หน้า 

พระพุทธรูปอย่างไร้ความรู้สึก ถ้อยคำที่ผ่านการขัดเกลานับครั้งไม่ถ้วน 

เปล่งออกมาจากปาก ไม่รู้ตั้งใจบูชาพระพุทธองค์จริง  ๆ  หรือคิดเพียงทำให้ 

ความเจ็บปวดแสนสาหัสในใจด้านชา

“เขาคือร่างที่อาตมาแกะออกมาให้เป็นฉู่หลาน  มีเพียงต้องใส่ 

ดวงวิญญาณของฉู่หลานเข้าไป ฉู่หว่านหนิงจึงนับเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์”

โม่หรานขนพองสยองเกล้า เขาไม่รู้ว่าภายหลังเกิดอะไรขึ้น แต่เขา 

รู้สึกว่าตนใกล้จะเป็นบ้า แทบจะคลุ้มคลั่งแล้ว เขาวิ่งเตลิดอยู่ในความมืด  

แต่ทุกหนแห่งล้วนเป็นเหวลึก ไม่มีทางออก ปากเขาพึมพำไม่หยุด จาก 

พึมพำเปลี่ยนเป็นคำราม “ไม่ใช่! ท่านจะทำลายเขาไม่ได้ ไหฺวจุ้ย ในร่างเขา 
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มีวิญญาณ เขาคือคนที่มีชีวิต...”

เขาคุกเข่าลง

เขาหวาดกลัว ถึงขั้นหวาดกลัวยิ่งกว่าการเปิดเผยความจริงของ 

ชาติก่อน

เขาพลันหวาดกลัวว่าภาพต่อไปจะเห็นไหฺวจุ้ยพาฉู่หว่านหนิงไปยัง 

โลกภูตผี แหวะอกเขาออก หลอมรวมแก่นวิญญาณกับดวงวิญญาณของ 

ฉู่หลานเป็นหนึ่งเดียว

เช่นนั้นฉู่หว่านหนิงที่มีอยู่เดิมเล่า

วญิญาณไมเ้ทพของฉูห่วา่นหนงิกจ็ะจากไป ภมูวิถิทีัง้หก ไมท้อ่นหนึง่ 

อย่างเขาจะไปที่ใดได้

บนฟ้า ใต้ดิน ในหมู่เมฆ บาดาลเหลือง

ไม่มีที่ใดต้องการเขา

“ไม่...ไหฺวจุ้ย...ท่านไม่อาจ...” โม่หรานสั่นสะท้าน ริมฝีปากขาวซีด  

“ท่านไม่อาจ...”

จะไม่มีวิญญาณได้อย่างไร

จะไม่ใช่คนที่มีเลือดเนื้อได้อย่างไร

เด็กที่คลุมใบบัวอ่อนบนศีรษะ ยิ้มน้อย  ๆ  พลางกระโดดโลดเต้น 

ไปตามทางคนนั้น

เด็กที่บิขนมบุปผาเป็นสองส่วนอย่างระมัดระวัง ยื่นชิ้นใหญ่ให้ 

อาจารย์ ชิ้นเล็กให้ตัวเองกินคนนั้น

เขายังเด็กนัก แต่กลับมีความรู้สึกนึกคิด มีชีวิตชีวากว่าคนมากมาย

เขาไม่ได้ด้อยไปกว่าชีวิตที่หลอมรวมขึ้นจากเลือดเนื้อชีวิตใด ๆ

จะไม่ใช่คนเป็นได้อย่างไร...

แต่โม่หรานทั้งอ้อนวอนทั้งตะโกนอย่างสิ้นหวัง ก็ไม่อาจทำให้ไหฺวจุ้ย 

ได้ยินได้

นี่คือปมที่ติดค้างในใจมานับร้อยปีของไหฺวจุ้ย เขารู้สึกว่าตนติดค้าง 

ครอบครัวฉู่สวิน เขาลำบากตรากตรำมามากมาย กว่าจะหลอมร่างเทียมนี้ 

ขึ้นมาได้ จะปล่อยไปได้อย่างไร

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โร่วเปาปูชือโร่ว

167

“วันเวลาผ่านไปทีละวัน ฉู่หว่านหนิงค่อย  ๆ  เติบโต เขาคือร่างที่ 

เกิดใหม่ของฉู่หลาน อาตมาเป็นกังวลถึงชีวิตและสุขภาพของเขายิ่งกว่า 

ห่วงตนเองเป็นร้อยเท่า ฉะนั้นหลายปีมานี้ อาตมาจึงพาเขาไปที่หลินอาน 

ไม่กี่เดือนตอนที่เขาอายุห้าหกขวบ หลังจากนั้นก็ไม่เคยย่างเท้าออกจากเขต 

วัดอู๋เปยอีกเลยแม้สักครึ่งก้าว”

ไหฺวจุ้ยถอนหายใจ  จากนั้นเอ่ยต่อ  “บางครั้ งอาตมาก็คิดว่า  

ทัศนียภาพในโลกมนุษย์ที่เคยให้เขาไปเห็น ช่างน้อยเสียจนน่าสงสาร เขา 

มีชีวิตอยู่มาจนอายุสิบสี่ปี นอกจากหลินอานก็ไม่เคยไปที่ใดเลย ตลอดมา 

โลกของเขามีเพียงวัดอู๋เปย คืนวันเท่ากับอายุของเขา”

ในที่สุดเบื้องหน้าก็สว่างขึ้นมาอีกครั้ง

เป็นคืนข้างขึ้น โม่หรานเห็นไหฺวจุ้ยยืนอยู่หน้าประตูเรือนบำเพ็ญ  

มองไปยังลานวัด

เขาจึงรีบเดินเข้าไป  ภายใต้แสงจันทร์ดุจเกล็ดน้ำแข็ง  เขาเห็น 

ฉู่หว่านหนิงในวัยสิบสี่ปีกำลังรำเพลงกระบี่ ดอกไห่ถังปลิวว่อน เด็กหนุ่ม 

ในชุดขาวผู้นั้นงดงามดุจเซียนใต้เงากลีบบุปผาและแสงสะท้อนของดวงจันทร ์

เย็นเยียบ

เสียงของไหฺวจุ้ยยังไม่หายไป วนเวียนอยู่ข้างหู พร้อมเสียงกระบี่ 

แหวกอากาศอย่างรวดเร็วดุดัน

“แต่อาตมาก็คิดว่า เห็นน้อยสักหน่อยก็อาจเป็นเรื่องดี ความทุกข์ 

ในโลกมนุษย์มีมากนัก หากวิญญาณของไม้เทพท่อนนี้ถูกกำหนดให้มีชีวิต 

เพียงสิบกว่าปี  ก่อนที่จะถูกฉู่หลานเข้ามาแทนที่  เช่นนั้นก็ใช้ชีวิตให้ 

ผ่อนคลาย ซื่อตรง ใจกว้าง ไม่รู้ว่าความทุกข์ยากในธุลีแดงจะบรรเทา 

เบาบางลงบ้างหรือไม่”

ร่ายเพลงกระบี่จบ

บุปผาปลิดโปรย

ฉู่หว่านหนิงตวัดเก็บกระบี่ยาวไว้หลังแขน  มืออีกข้างชูสองนิ้ว  

รวบรวมสมาธิ สงบลมหายใจ

เขาผ่อนลมหายใจที่ถี่กระชั้นลงเล็กน้อย เงยหน้าขึ้น เห็นไหฺวจุ้ย 
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กำลังมองตนอยู่ จึงยิ้มออกมา

ลมราตรีพัดปอยผมที่หน้าผาก ทำให้รู้สึกจั๊กจี้นิด  ๆ เขาเป่าเบา  ๆ  

พยายามเป่าปอยผมที่ระข้างแก้มจนคันยุบยิบให้หลุดออกไป แต่เห็นชัดว่า 

ไม่ได้ผล สุดท้ายจึงต้องยกมือขึ้นปัดออก นัยน์ตาหงส์ดำขลับเจือแวว 

ยิ้มน้อย ๆ มองไปยังไหฺวจุ้ย

นั่นคือทิศทางที่โม่หรานยืนอยู่เช่นกัน

“อาจารย์”

“อมื ไมเ่ลว” ไหวฺจุย้พยกัหนา้ “เจา้มานี ่ ขา้ขอทดสอบแกน่วญิญาณ 

เจ้าสักหน่อยว่าเวลานี้ฝึกถึงขั้นใดแล้ว”

ฉู่หว่านหนิงเดินเข้าไปหาโดยไม่สงสัยแม้แต่น้อย เลื่อนแขนเสื้อ 

สีขาวขึ้น ยื่นมือให้ไหฺวจุ้ย

ไหฺวจุ้ยตรวจดูพลางเอ่ย “แข็งแกร่งมากแล้ว เพียงแต่ยังไม่ค่อย 

มั่นคงนัก ฝึกให้มากขึ้นอีกหน่อย ก่อนเหมันต์นี้ เจ้าก็น่าจะสำเร็จได้”

ฉู่หว่านหนิงยิ้ม “ขอบคุณอาจารย์”

ขณะเขาเอ่ยเช่นนี้ ไม่รู้ว่าตาฝาดไปหรือไม่ โม่หรานเห็นไหล่ของ 

ไหฺวจุ้ยคล้ายสั่นไหวเล็กน้อย

ทว่าสุดท้ายไหฺวจุ้ยก็มิได้พูดอะไร ไม่แสดงท่าทีใด  ๆ ไม่มีสิ่งใด 

เปลี่ยนแปลง

เขาหันกายกลับเข้าห้อง

โม่หรานยืนอยู่ที่เดิม เขาไม่ตามไปดูไหฺวจุ้ยในห้องอีกแล้ว เขามอง 

ฉู่หว่านหนิงในวัยเยาว์ที่ไม่รู้จะหายไปเมื่อใดตรงหน้า ด้วยความกระหาย  

โหยหา และร้อนรนถึงขีดสุด

ยังคงใสสะอาด บริสุทธิ์ ถึงขั้นอ่อนโยน

คนเช่นนี้ จะไม่มีวิญญาณได้อย่างไร

สายตาของเขาเลื่อนลง จับอยู่ที่แผ่นอกซึ่งสะท้อนขึ้นลงใต้อกเสื้อ 

สีขาวบริสุทธิ์ของฉู่หว่านหนิงโดยบังเอิญ

โม่หรานพลันนึกอะไรขึ้นได้ ราวกับอสนีบาตห้าสายฟาดลงกลาง 

กระหม่อม ในอกราวกับมีหินยักษ์ทุ่มลงมา ก่อคลื่นถาโถมนับพันชั้น
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“ไม่...ไม่...”

เขาถอยหลังก้าวหนึ่ง

แต่แล้วอย่างไรเล่า

ความทรงจำยื่นกรงเล็บน่าสะพรึงออกมาแล้ว  จ้วงแทงเข้าไปใน 

อวัยวะภายในของเขา

เขานึกออกแล้ว หน้าอกของฉู่หว่านหนิงมีแผลเป็นรอยหนึ่ง

...เขาเคยถูกผ่าเปิดอก! เขา...เขา...

โม่หรานสั่นสะท้าน ฉู่หว่านหนิงที่อยู่เบื้องหน้ากำลังรำเพลงกระบี่  

เหยียบบุปผาโปรยปรายใต้แสงจันทร์

ช่างงดงามเหลือเกิน

แต่เขารู้สึกราวกับมีน้ำแข็งเทลงมาในร่างทั้งถัง สั่นเทิ้มทั้งที่ไม่หนาว

เขาเคยถูก...ผ่าเปิดอก...

สุดท้ายไหฺวจุ้ยลงมือจริง ๆ หรือ

เขาพาฉู่หว่านหนิงไปยังโลกภูตผี หลอมเสี้ยวดวงวิญญาณของ 

ฉู่หลานลงในหัวใจของฉู่หว่านหนิงจริง ๆ ฉะนั้นฉู่หว่านหนิงคนเดิมจึงไม่อยู่ 

ตั้งนานแล้ว ฉะนั้น...

เขากุมศีรษะ นั่งคุดคู้อยู่กับพื้น

ตัวสั่นเทา ไม่กล้าคิดต่ออีก

เจ็บ

เจ็บปวดใจเหลือเกิน

คนที่ยอมถูกควักหัวใจออกมา ยอมถูกพรากดวงวิญญาณของตน 

แต่เดิม

ฉู่หว่านหนิง

เขาดีถึงเพียงนั้น 

เหตุใดต้องรับความทุกข์ทรมานเช่นนี้  สุดท้ายกลับลงเอยด้วย 

คำพิพากษาว่า  “ไม่ใช่คนเป็น” ถูกผู้ให้กำเนิดเห็นเป็นร่างไร้ชีวิตที่มีไว้เพื่อ 

แบกรับอีกชีวิตหนึ่ง?

เช่นนั้นอาจารย์ที่ข้ากราบ คือใครกันแน่
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คือฉู่หลาน หรือว่าฉู่หว่านหนิง

โม่หรานรู้สึกว่าตนกำลังจะเป็นบ้าแล้ว  ศีรษะปวดร้าวเป็นพัก  ๆ  

ถึงขั้นรู้สึกคลื่นเหียนตาลาย เขาไม่รู้ว่าตนนั่งอยู่ตรงนั้นนานเท่าใด

ต่อมาท้องฟ้ามืดลง เรือนบำเพ็ญและต้นไม้เลือนหายไป

ร่างของฉู่หว่านหนิงก็จางไปเช่นกัน

เสียงของไหฺวจุ้ยค่อย ๆ ล่องลอยท่ามกลางความมืดมิด

“ในปีที่ฉู่หว่านหนิงอายุสิบสี่ โอกาสค่อย  ๆ สุกงอม อาตมาวางแผน 

ว่าผ่านไปอีกหนึ่งปี  จะพาเขาไปยังโลกภูตผี  หลอมรวมวิญญาณกับ 

ฉู่หลาน”
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239

มีหัวใจ

โม่หราน  ฟังอย่างว่างเปล่าและแข็งทื่อ

เขาไม่ร้องตะโกนอีกต่อไป นั่งอยู่ที่เดิม สายตาจ้องตรงไปเบื้องหน้า

“เดิมทุกอย่างราบรื่นยิ่งนัก แต่ในช่วงนั้น โลกบำเพ็ญเพียรระดับล่าง 

เกิดรอยฟ้าแยกร้ายแรง  ผู้ลี้ภัยแตกฉานซ่านเซ็น  อดอยากไปทั่วทุก 

หย่อมหญ้า”

เบื้องหน้าสว่างขึ้นมาอีกครั้ง เป็นต้นเหมันต์ ท้องฟ้าสีตะกั่ว ปุย 

หิมะเบาบางโปรยปราย เบื้องหน้าโม่หรานค่อย ๆ ปรากฏภาพเส้นทางบนเขา  

เกล็ดน้ำแข็งเกาะตัวบนพื้น หิมะใหม่ตกลงมาปกคลุม มีรอยรถม้าตัดสลับ 

ไปมา

“อาตมาไม่คาดว่า อยู่มาวันหนึ่งอาตมากับเขาไปเก็บศิลาวิญญาณ 

ที่เชิงเขาด้วยกัน ระหว่างทางกลับ เราได้พบเด็กอดอยากใกล้ตายคนหนึ่ง”

โม่หรานยังคงมองดูอย่างใจลอย

ฉู่หว่านหนิงกับไหฺวจุ้ยปรากฏกายอยู่บนเส้นทางบนเขา ฉู่หว่านหนิง 

แบกตะกร้าสะพายหลัง ในนั้นใส่ศิลาวิญญาณ เขาสวมเสื้อคลุมโต่วเผิง 

ผ้าฝ้ายกันหนาว เดินอยู่ข้าง ๆ ไหฺวจุ้ย

“อาจารย์” จู่ ๆ ฉู่หว่านหนิงก็หยุดฝีเท้า มองไปยังเนินที่มีหญ้าขึ้นรก  

“ตรงนั้นเหมือนมีคน?”

“ไปดูกันเถอะ”
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ทั้งสองเดินเข้าไป นิ้วมือเรียวขาวของฉู่หว่านหนิงแหวกหญ้ารกครึ้ม  

จากนั้นก็ตกใจ นัยน์ตาหงส์เบิกกว้าง

เขาหันไปเอ่ยกับไหฺวจุ้ย “อาจารย์ เร็วเข้า ท่านรีบดูเขาหน่อยเถิด  

เขาเป็นอะไรไป”

เป็นอะไรไปน่ะหรือ

ทั้งไหฺวจุ้ยและโม่หรานเพียงแค่เห็นก็รู้ได้ในทันที

เด็กคนนั้นเนื้อตัวสกปรกมอมแมม ทั้งส่งกลิ่นเหม็น เสื้อผ้าเนื้อบาง 

ขาดวิ่นจนไม่น่าจะเอามาสวมใส่ได้ กะรุ่งกะริ่งไปหมดทั้งตัว พูดอย่าง 

ไม่น่าฟังหน่อยก็คือ สุนัขในวัดต่อให้กินเศษอาหารเหลือ ก็ยังมีชีวิตดีกว่า 

เด็กคนนี้

หากไม่เพราะได้ยินเสียงเด็กร้องครางออกมา ทั้งยังหายใจอยู่ เขาก็ 

ไม่แตกต่างจากซากเนื้อเน่ากองหนึ่ง

เป็นอะไรไป? ยังจะเป็นอะไรได้อีก

ทกุครัง้ทีเ่ผชญิภยัพบิตั ิ มนษุยก์ไ็รก้ำลงัเชน่นี ้ อยา่วา่แตเ่ดก็คนหนึง่ 

ตาย แลกบุตรกันกินก็ไม่ใช่เรื่องที่พบเห็นได้ยาก

มีเพียงฉู่หว่านหนิงที่เติบโตอยู่ในวัดตั้งแต่เด็ก จึงถามคำถามโง่งม 

เช่นนี้ออกมาอย่างตกตะลึง

ไหฺวจุ้ยมุ่นคิ้ว “เจ้าไม่ต้องสนใจแล้ว กลับไปก่อนเถอะ ข้าจะดู 

เขาเอง”

ฉู่หว่านหนิงไว้วางใจอาจารย์ จึงลุกขึ้นอย่างเชื่อฟังทันที แต่ยังไม่ทัน 

ผละจากไป ชายเสื้อโต่วเผิงก็ถูกมือน้อยสกปรกข้างหนึ่งดึงไว้

มือข้างนั้นอ่อนปวกเปียก เรี่ยวแรงที่ดึงก็น้อยเหลือเกิน ราวกับ 

ลูกสุนัขกำลังสะกิดเบา ๆ 

ฉู่หว่านหนิงก้มลงมอง เผชิญกับใบหน้าเล็ก  ๆ  มอมแมมจนมอง 

เค้าหน้าไม่ออก

เสียงของเด็กคนนั้นเบาราวกับยุง ราวกับว่าหากมีเกล็ดหิมะตกลงมา 

จากอากาศสักเกล็ด ก็คงบดบี้เขาแหลกเหลวได้

“ข้าว...”
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ฉู่หว่านหนิงอึ้งงัน ไม่อาจตอบสนอง “อะไรนะ”

“...ข้าว...” เด็กคนนั้นส่งเสียงครวญ  ใบหน้าของเขาดำไปหมด  

มีเพียงดวงตาที่ยังเหลือสีขาวให้เห็น เขายกมือสั่นเทาทำท่าพุ้ยข้าว “กิน...”

นอกม้วนความทรงจำ โม่หรานกะพริบตา ได้สติกลับมาเล็กน้อย

ทว่าในใจยังคงด้านชา จนไม่อาจตอบสนองได้ในทันที เพียงแต่รู้สึก 

คลับคล้ายคลับคลาว่าเหตุการณ์เช่นนี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนัก เหมือนเคยเห็นที่ใด 

มาก่อน

เขามองดู

ในม้วนความทรงจำ ฉู่หว่านหนิงกำลังตะลึงงัน

เขาเบิกตากว้าง สุดท้ายพอเข้าใจความหมาย ก็งุนงงทำอะไรไม่ถูก  

ทั้งไม่อยากเชื่อ จากนั้นก็รู้สึกกระวนกระวาย

เขารู้เพียงว่าโลกมนุษย์นี้งดงาม ไม่เคยเห็นเด็กที่ผอมจนเหลือแต่ 

หนังหุ้มกระดูก เหมือนลูกหมาลูกแมวที่หิวโซใกล้ตาย ขดตัวสั่นเทาอยู่ 

ในพงหญ้าในวันที่หิมะตกหนัก สิ่งเดียวที่ปกป้องความหนาวเย็นบนตัว  

มีเพียงเสื้อผ้าที่ขาดเป็นเศษผ้าขี้ริ้ว ที่แม้จะสวมในหน้าร้อนก็ยังเย็นเกินไป 

ด้วยซ้ำ เด็กคนนั้นดึงเขาไว้ ปากพูดออกมาได้เพียงสองคำ

“ข้าว” กับ “กิน”

ไหฺวจุ้ยเอ่ยเสียงเคร่ง “เจ้ากลับไปก่อน”

ทว่าครั้งนี้ฉู่หว่านหนิงมิได้เชื่อฟังอาจารย์ เขามองเด็กที่เหมือนสุนัข 

มอมแมมด้วยความสงสารจับใจ รีบถอดเสื้อโต่วเผิงบนร่างตนออก นำไป 

ห่อตัวเด็ก

เขาร้อนใจดั่งไฟสุม ราวกับคนที่ทุกข์ยากไม่ใช่เด็กคนนี้ แต่เป็น 

ตัวเขาเอง “หิวหรือ เจ้ารอเดี๋ยว ที่ข้ามีข้าวต้ม ข้ามีข้าวต้ม”

เขาไปขอจากไหฺวจุ้ย แต่ไหฺวจุ้ยทำหน้านิ่ว

“ข้าบอกให้เจ้ากลับไป นี่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรยุ่ง”

“เหตุใดจึงไม่ควรยุ่ง” ฉู่หว่านหนิงงุนงง “เขา...เขาน่าสงสารขนาดนี ้ 

อาจารย์ ท่านไม่เห็นหรือ เขาแค่อยากขอข้าวกิน หากปล่อยไว้ เขาจะต้อง 

หิวและหนาวตายแน่”
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เขาเอ่ยถึงตรงนี้ ก็เริ่มพึมพำอย่างไม่อยากเชื่อ “นี่มันอะไรกัน มิใช่ 

บอกว่าโลกหล้าสงบสุขหรือ เหตุใดจึง...”

“กลับไป”

ฉูห่วา่นหนงิอึง้งนั เขาไมรู่ว้า่เหตใุดจู ่ๆ อาจารยก์ม็ทีา่ทเีชน่นี ้ สดุทา้ย 

กัดริมฝีปาก ยังคงเอ่ย “ข้าอยากป้อนน้ำข้าวให้เขาดื่มสักหน่อย...”

“อาตมาไม่อาจโน้มน้าวเขาได้ จึงต้องยอมให้เขา” เสียงว่างเปล่าเจือ 

แววทอดถอนของไหฺวจุ้ยลอยมาพร้อมกับสายลมที่พัดปุยหิมะเคว้งคว้าง  

ปลิวว่อนอยู่ข้างหูโม่หราน “อาตมายื่นถุงกาที่ใส่น้ำข้าวให้เขา อนุญาตให้เขา 

ดูแลเด็กที่ไม่คาดว่าจะต้องมาเจอคนนี้ด้วยตัวเอง ตอนนั้นอาตมาไม่รู้เลย 

ว่า เรื่องนี้จะส่งผลต่อความรู้สึกของฉู่หว่านหนิงอย่างไร ทั้งจะส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจของเขาอย่างไร ตอนนั้นอาตมาไม่รู้อะไรทั้งสิ้น”

โม่หรานใจลอย  มองฉู่หว่านหนิงเปิดถุงกายื่นไปจ่อที่ริมฝีปาก 

เด็กคนนั้น

เด็กน้อยขยับเข้ามาหาอย่างหิวกระหาย แต่กลับไม่มีแรงจะดูดลงไป

เขากำลังจะตายเพราะความหิวโหย ไม่เหลือเรี่ยวแรงแม้แต่น้อย

ลูกกระเดือกของโม่หรานขยับขึ้นลง

เขาพลันรู้สึกว่าในกะโหลกศีรษะมีเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งกำลังแตกหน่อ  

แทงยอดทะลุชั้นดินตมขึ้นมา

เขาพลันรู้สึกว่าภาพตรงหน้าช่างคุ้นตาเหลือเกิน...

เขามอง

อย่างใจลอย

จากนัน้ ณ จดุเชือ่มโยงจดุหนึง่ ราวกบัเจยีวหลงทะยานคลืน่ พลกิน้ำ 

ตลบฟ้า

เขาผุดลุกขึ้นมาทันที มือกำหมัดแน่น...

นึกออกแล้ว!

“เปน็ทา่น?” เขาพุง่เขา้ไปหาฉูห่วา่นหนงิในมว้นความทรงจำ รมูา่นตา 

หดเล็ก “ท่านคือเขา? คือเขา? เป็น...เป็นท่าน...”

เขาเอ่ยต่อไม่ออกอีก ยกแขนเสื้อขึ้นปิดดวงตาทันใด
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ลำคอตีบตันด้วยความรวดร้าว

ให้อย่างไรเขาก็คิดไม่ถึง

ว่าจะเป็นฉู่หว่านหนิง

...เด็กที่กำลังจะหนาวตายในพงหญ้าผู้นั้น คือตัวเขาเองที่คลานมา 

ตลอดทางจากสุสานหมู่ หลังจากฝังศพมารดา ไร้ที่ให้ไป เที่ยวขอทาน 

ไปทั่ว!

แดนมายาซ้อนทับความทรงจำ โม่หรานไม่เคยลืมเด็กหนุ่มที่ถอดเสื้อ 

โต่วเผิงมาห่อร่างเขาในวันที่หิมะตกผู้นั้น

ฉู่หว่านหนิงถามอย่างร้อนใจ “เป็นอะไรไป ดื่มไม่ไหวหรือ”

โม่หรานน้อยพูดไม่ออก ได้แต่ร้องครางออกมาจากในลำคอ ดวงตา 

ดำขลับหรี่ลง มองเขาอย่างโรยแรง

“ถ้าเช่นนั้นข้าจะเทออกมาให้เจ้า อย่าถือสาเลยนะ”

จุกปิดพวยกาถูกบิดออก อุ้งมือของเด็กหนุ่มรองน้ำข้าวไว้ ค่อย  ๆ  

ยื่นไปให้อย่างระมัดระวัง สีหน้าดูลังเล คงรู้สึกว่าทำเช่นนี้ออกจะสกปรก  

เด็กคนนี้อาจไม่ยอมดื่ม

แต่เขาคิดมากเกินไป

สกปรก?

จากหลินอี๋จนถึงวัดอู๋เปย ตลอดเส้นทางนี้โม่หรานดื่มน้ำในแม่น้ำ  

น้ำฝน น้ำโคลนในบึง กินผลไม้ป่า เศษอาหาร ยามจนตรอกที่สุด เขาเคย 

แม้กระทั่งกลืนไส้เดือน เลียกินมด กินดินโคลน

เขาคลานเข้ามาดื่มน้ำข้าวนั้น ตอนนั้นรู้สึกเพียงสิ่งที่ไหลผ่านในลำคอ 

คือน้ำค้างหวานบนกิ่งหยาง ส่วนคนที่ใช้มือรองน้ำข้าวให้เขาดื่มคือเซียน 

ที่ลงมาจากสวรรค์เก้าชั้นฟ้า

“ช้า ๆ ค่อย ๆ ดื่ม ไม่พอยังมีอีก” ฉู่หว่านหนิงทั้งตกใจทั้งเศร้าสลด  

เขามองศรีษะนอ้ย ๆ มอมแมมซกุอยูใ่นฝา่มอืตน เลยีกนินำ้ขา้วอยา่งตะกลาม 

และน่าเวทนา ลิ้นตวัดเลียราวกับลูกสัตว์เลียกินน้ำ

“เจ้ามาจากที่ใด...” เขาอดถามไม่ได้

แต่โม่หรานได้แต่ครางอือ  ๆ  อยู่ในลำคอ มิได้ตอบ น้ำข้าวถูกเลีย 
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จนเกลี้ยง เหลือติดอยู่ตามซอกนิ้วมือเล็กน้อย เขาก็ไม่ยอมปล่อยไว้ เลีย 

ฝ่ามือของพี่ชายน้อยคนนี้ไม่หยุด เลียจนฉู่หว่านหนิงรู้สึกจั๊กจี้ระคนเจ็บปวด

“ไม่เป็นไร ยังมีอีก ข้าจะเทให้เจ้าอีก”

ฉู่หว่านหนิงเอามือรองน้ำข้าวมาเต็มฝ่ามือ โม่หรานจ้องตาปริบ  ๆ  

อย่างจดจ่อ รอจนมือนั้นยื่นมา เขาก็เขยิบเข้ามาเลียกินดังแจ๊บ ๆ ทันทีอย่าง 

ทนรอไม่ไหว

น้ำข้าวหนึ่งกาเต็ม ฉู่หว่านหนิงเทแล้วเทอีก นั่งยอง  ๆ  ป้อนเขาดื่ม 

จนหมดเกลี้ยง

โม่หรานไม่มีวันลืม

ความจริงในช่วงชีวิตลุ่ม  ๆ  ดอน  ๆ  ต่อมาของเขา มีนับครั้งไม่ถ้วน 

ที่โม่หรานคิดถึงเรื่องนี้...หากตอนนั้นไม่ได้พบคนผู้นี้ ข้าจะเป็นเช่นไร

เขาเคยคาดเดาความเป็นไปได้มากมาย นึกคิดจินตนาการสารพัด  

สุดท้ายล้วนหนีไม่พ้นคำคำเดียว

ตาย

หิวตาย หนาวตาย ถูกหมาป่าหมาในคาบไปฉีกอกแหวะท้องกิน 

ไส้พุง

หากไม่ได้พบพี่ชายผู้นี้ ข้าคงไปพบมารดาที่บาดาลเหลืองนานแล้ว

ฉะนั้นในเวลาต่อมา เมื่อโม่หรานเป็นท่าเซียนจวิน เขาเคยกลับ 

ไปยังวัดอู๋เปยเพื่อตามหาผู้มีพระคุณในอดีตผู้นั้น แต่เพราะผ่านมานาน 

เหลือเกิน เขาจึงจดจำใบหน้าของผู้มีพระคุณคนนั้นไม่ได ้ พอเห็นศีรษะโล้น 

เต็มลานวัด เขาก็ได้แต่หงุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถูก สุดท้ายก็โบกมือจากไป

ในตอนนั้นเจ้าอาวาสอกสั่นขวัญแขวน ไม่รู้ว่าวัดอู๋เปยล่วงเกินอะไร 

ท่าเซียนจวิน เตรียมรอถูกจัดการอย่างไม่เป็นสุข ทว่าวันต่อมา ตี้จวิน 

กลับสั่งคนแบกหีบนับร้อยนับพันมา พอเปิดออก กลับเป็นทองคำเต็มหีบ  

ส่องแสงระยิบระยับ

“ฝา่บาทไมรู่ว้า่สหายเกา่คอืผูใ้ด จงึปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม มอบทองคำ 

ให้ภิกษุวัดอู๋เปยรูปละหมื่นตำลึง เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ช่วยชีวิต”

กลับกลายเป็นว่า...
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ผู้มีพระคุณที่ข้าเที่ยวตามหาอย่างไรก็หาไม่พบผู้นั้น ที่แท้ถูกกักตัว 

อยู่ที่ยอดเขาสื่อเซิง ถูกข้ากระทำย่ำยีอย่างทารุณทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นหรือ

คนแปลกหน้าในอดีต พี่ชายน้อยที่ถอดเสื้อโต่วเผิงอันอบอุ่นของตน 

มาห่อร่างผ่ายผอมของเขาผู้นั้น

โชคชะตาช่างกลั่นแกล้งนัก เขาฉีกกระชากเสื้อผ้าของพี่ชายน้อย 

ผูน้ัน้อยา่งปา่เถือ่นและอกุอาจ กดเขาลงกบัเตยีงทีป่ดิทบึอยูห่ลงัมา่น บงัคบั 

ให้ร่วมเริงรักทุกค่ำคืน

ด้านหนึ่ง เขาตามหาผู้มีพระคุณไปทั่วหล้า

ดา้นหนึง่ เขาบบีบงัคบัใหผู้ม้พีระคณุคกุเขา่ตรงหวา่งขาตน ถกูลบหลู ่

สารพัด ก้มศีรษะค้อมเอวให้เขา โดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย

โม่หรานมองเหตุการณ์ตรงหน้า ริ้วเส้นเลือดแผ่เต็มดวงตา

“เหตุใด...เหตุใดจึงเป็นท่าน”

ชาตินี้ สองชาตินี้ วาสนาลึกซึ้งพบพานท่าน วาสนาตื้นเขินคลาด 

จากท่าน

เป็นเพราะโชคชะตาทั้งสิ้น

ภาพตรงหน้ามืดลงอีกครั้ง มีเพียงเสียงลมหิมะที่ยังดังอย่างต่อเนื่อง  

กับเสียงว่างเปล่าของไหฺวจุ้ยดังก้องจากที่ไกล

“ตอนนั้นอาตมาถามเด็กคนนั้นว่า ต้องการพักอยู่ที่วัดอู๋เปยหรือไม่  

แต่เด็กคนนั้นบอกว่า เขาต้องตอบแทนบุญคุณแทนมารดา ฉะนั้นไม่ว่า 

อยา่งไรกต็อ้งกลบัไปเซยีงถานกอ่น อาตมามอิาจรัง้เขาไว้ จงึใหเ้สบยีงอาหาร 

กับเงินจำนวนหนึ่งแก่เขา” ไหฺวจุ้ยเอ่ย “ตอนที่เด็กคนนั้นเดินโซซัดโซเซลง 

จากเนินที่ปกคลุมด้วยหิมะ หว่านหนิงยืนมองเงียบ ๆ กระทั่งแผ่นหลังนั้น 

ลับสายตา กลืนหายไปท่ามกลางผืนหิมะรกร้าง เขาจึงหันกายกลับวัด  

อาตมาไปจูงมือเขา จำได้ว่ามือของเขาในตอนนั้นเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็ง”

ไหฺวจุ้ยเงียบไปครู่หนึ่ง  ทว่ากลับไม่อาจระงับความเจ็บปวดใน 

น้ำเสียงได้

“หลังจากวันนั้น หว่านหนิงก็พูดเรื่องขอลงเขาช่วยผู้ทุกข์ยากกับ 

อาตมาอีกหลายครั้ง ทุกครั้งอาตมาล้วนปฏิเสธ ถึงขั้นตำหนิเขาว่าฝึกจิต 
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ไม่มั่นคง แค่หินก้อนหนึ่งตกลงน้ำก็สั่นคลอนจิตใจเขาได้แล้ว ด้วยเหตุนี้ 

อาตมาจงึลงโทษเขาใหห้นัหนา้เขา้ผนงัทบทวนตนเองทีเ่ขาหลงเสวีย่ กกับรเิวณ 

เขาหนึ่งร้อยหกสิบสี่วันเต็ม

“ทีแรกเขายังขอร้องให้อาตมาปล่อยเขาออกไป ทว่าต่อมาคงเพราะ 

ผิดหวัง จึงไม่ยอมพูดอะไรอีก ตลอดหนึ่งร้อยหกสิบสี่วัน ทุกวันอาตมา 

จะไปถามเขาว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ทุกวันอาตมาหวังว่าจะเปลี่ยนแปลง 

ความคิดของเขาได้ แต่คำตอบที่เขาให้อาตมามีเพียงคำเดียว” ไหฺวจุ้ย 

ถอนหายใจยาว ว่างเปล่าดุจหิมะ

“เข้าสู่ทางโลก”

ทุกคนต่างปรารถนาฝึกบำเพ็ญเพื่อให้อยู่พ้นโลก แต่เขากลับยินยอม 

ก้าวเข้าสู่ความทุกข์ยาก เพียงเพราะเห็นความทุกข์ทรมานของเด็กคนหนึ่ง 

ครั้งเดียว

“ต่อมา เขาต่อต้านด้วยการเผาตำราที่อาตมามอบให้เขา อาตมา 

กังวลว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่ดีแน ่ จึงยุติการกักบริเวณ อาตมาวางแผน 

เปลี่ยนวิธีอบรมเขา รอให้ผ่านไปสักหนึ่งปี เมื่อแก่นวิญญาณของเขามั่นคง 

ดีแล้ว อาตมาจะพาเขาไปยังโลกภูตผี แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จะได้จบสิ้น 

เสียที

“...แต่สิ่งที่อาตมาคิดไม่ถึงก็คือ  ในคืนที่ยุติการทบทวนตัวเอง  

ฉู่หว่านหนิงก็จากไปโดยไม่ร่ำลา ทิ้งไว้เพียงจดหมายฉบับหนึ่งในเรือน 

บำเพ็ญของเขา ในจดหมายบอกว่า แม้จะผ่านไปนานแล้ว แต่ทุกครั้งที่เขา 

นึกถึงเด็กคนนั้น  ก็ยังคงรู้สึกทรมานใจยิ่งนัก  ฉะนั้นจึงคิดจะลงเขา 

ทัศนาจรสิบวัน เขากลัวว่าอาตมาจะขังเขาอีก จึงจากไปยามวิกาล ตอนนั้น 

อาตมาถือจดหมายในมือ ทั้งโกรธทั้งร้อนใจ แต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้”

ไหฺวจุ้ยถอนหายใจ “อาตมาไม่รู้เลยว่าเขาไปที่ใด”

ภาพเหตุการณ์ใหม่สว่างขึ้น

ครั้งนี้ยังคงเป็นวัดอู๋เปย ในลานวัด

ฉู่หว่านหนิงกลับมาแล้ว เนื้อตัวสกปรกมอมแมม โลหิตเปรอะเปื้อน  

ทว่าดวงตากลับใสกระจ่างเป็นพิเศษใต้แสงจันทร์
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ยามนี้เขาเหมือนอาวุธชั้นยอดที่ผ่านการหลอมมาเนิ่นนาน ได้ออก 

จากฝักในที่สุด ผู้ใดก็มิอาจสกัดคมของเขาได้

ไหฺวจุ้ยยืนอยู่เบื้องหน้าเขา สองคนต่างไม่มีใครพูดอะไร

แต่เสียงของไหฺวจุ้ยยังคงบอกเล่าเรื่องราวข้างหูโม่หรานอย่างช้า  ๆ  

“สิบวันให้หลัง เขาก็กลับมาจริง  ๆ อาตมาจึงค่อยโล่งอก ลอบยินดีที่ไม่มี 

อะไรเปลี่ยนแปลง คิดจะตำหนิเขาสักหน่อย  แล้วค่อยให้เขากลับห้อง 

ไปพักผ่อน แต่นึกไม่ถึงว่าคนที่อาตมารอคอยกลับกลายเป็นดาบคมกริบ 

ที่หลุดออกจากฝัก”

ในม้วนบันทึกความทรงจำ ฉู่หว่านหนิงคุกเข่า ค้อมคำนับต่ำกับพื้น

ไหฺวจุ้ยมุ่นคิ้วเล็กน้อย “นี่เจ้าทำอะไร”

“อาจารย์อาจละทิ้งทางโลกไปนาน บัดนี้ข้างนอกไม่เหมือนที่อาจารย์ 

เคยบอกไว้แล้ว ศิษย์ขอเรียนอาจารย์จากใจจริง โปรดอย่าอยู่แต่ในเขา 

อีกเลย ลงเขาไปดูภายนอกสักหน่อย โลกมนุษย์นี้คือทะเลทุกข์ไร้สิ้นสุด  

มิใช่ธารดอกท้อเช่นที่อาจารย์เคยเล่ามานานแล้ว”

ไหฺวจุ้ยโกรธเกรี้ยวทันที “เหลวไหล! เจ้ารู้หรือไม่ว่าพูดอะไรออกมา”

เดิมฉู่หว่านหนิงคิดว่าหากบอกความจริงที่ตนเห็นกับตา จะต้อง 

สามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีปิดหูไม่รับฟังของอาจารย์ได้แน่นอน เขาไม่คาดว่า 

อาจารย์จะตอบสนองเช่นนี้  จึงตะลึงงันไปเล็กน้อย  “แต่ไรมาอาจารย์ 

พร่ำสอนศิษย์ว่า ต้องใส่ใจในความทุกข์ยากของผู้อื่น ต้องอนาทรในความ 

ลำบากของผู้อื่น...สิบวันมานี้ ศิษย์ตระเวนไปตามหมู่บ้านยี่สิบสามแห่งของ 

โลกบำเพญ็เพยีรระดบัสงูและระดบัลา่ง เหตกุารณท์ีพ่บเหน็นา่สะเทอืนใจนกั  

หากอาจารย์ลงเขาก็จะเห็น และคง...”

เขายังพูดไม่ทันจบ ก็ถูกไหฺวจุ้ยตัดบทอย่างเกรี้ยวกราด “ใครให้เจ้า 

ลงจากเขาโดยพลการ!

“บนเขานี้เดิมก็ไร้เดือนไร้ตะวัน เจ้าควรฝึกบำเพ็ญจนบรรลุ เหินหาว 

ได้ในเร็ววัน เหตุใดทั้งที่ตนเองยังไม่เข้าใจลิขิตฟ้า ก็บุ่มบ่ามลงจากเขา  

ไปยุ่งเรื่องในธุลีแดง

“ความทุกข์ในโลกมนุษย์มีมาทุกยุคสมัย ผู้ฝึกบำเพ็ญตัวเล็ก  ๆ  
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อย่างเจ้าไหนเลยจะควบคุมได้ เหตุใดถึงได้สำคัญตนเองสูงนัก!”

ไหฺวจุ้ยยิ่งพูดยิ่งเดือดดาล ดวงตาของฉู่หว่านหนิงยิ่งเบิกกว้างขึ้น 

เรื่อย ๆ

ใต้แสงจันทร์ เขามองอาจารย์ของตนก้าวเข้ามา  สะบัดแขนเสื้อ  

ชี้หน้าตวาดด่าทอเขาเสียงดุดัน ต้นไห่ถังทอดเงาตัดลงบนร่างไหฺวจุ้ยเป็น 

ริ้ว  ๆ โม่หรานเห็นใบหน้าอึ้งงันของฉู่หว่านหนิง ค่อย  ๆ  เปลี่ยนเป็นสับสน 

งุนงง จากนั้นก็ตกใจ ก่อนจะกลายเป็นผิดหวัง สุดท้ายจบลงที่ความ 

เจ็บปวด

ฉู่หว่านหนิงหลับตาลง

ไหฺวจุ้ยเอ่ยอย่างฉุนเฉียว “เจ้ารู้ผิดแล้วหรือไม่!”

“...”

“พูดสิ!”

“ศิษย์” ฉู่หว่านหนิงนิ่งไป ก่อนจะเอ่ยเสียงแข็งกร้าวดุจเหล็ก “ไม่รู้”

ไหฺวจุ้ยตบหน้าเขาฉาดหนึ่ง “สามหาวนัก!”

แก้มของฉู่หว่านหนิงพลันปรากฏรอยแดง แต่เขากลับหันหน้ากลับมา 

ทนัท ี ดวงตาวาวโรจนด์ว้ยความขุน่เคอืงและไมเ่ขา้ใจ “อาจารย ์ หลายปมีานี ้ 

ท่านสอนข้ามาตลอดว่า กระทำสิ่งใดต้องมีความซื่อตรง ห่วงใยผู้คนและ 

ใต้หล้า เหตุใดพอพบเห็นเภทภัยเข้าจริง ๆ ท่านกลับให้ข้านิ่งดูดาย ทำเป็น 

ไม่สนใจ”

“...นี่ใช่เรื่องเดียวกันเสียที่ใด” ไหฺวจุ้ยเค้นเสียงลอดไรฟัน “เจ้า... 

ลงจากเขาในยามนี้ จะไปทำอะไรได้ เจ้ามีพรสวรรค์เลิศล้ำก็จริง แต่ 

อันตรายในใต้หล้านี้เกินกว่าที่เจ้าจะนึกถึง เจ้าจะออกไปเพื่ออะไร เพื่อ 

ทำให้อาจารย์ผิดหวังที่เลี้ยงดูเจ้ามาสิบสี่ปี เพื่ออารมณ์ชั่ววูบที่ยอมอุทิศตน 

เพราะเห็นแก่ความทุกข์ยากอย่างนั้นรึ”

เขาเงียบไป ก่อนจะประกาศเสียงดังก้องราวกับโลหะตกลงพื้น

“ฉู่หว่านหนิง เจ้ายังพาตัวเองข้ามทุกข์ไปไม่รอดเลย จะเอาสิ่งใดมา 

ช่วยผู้อื่น!”

ทว่ายามนี้ฉู่หว่านหนิงมองอาจารย์ของตนด้วยความเดือดดาลและ 
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โศกเศร้า

เขาเชิดคางขึ้นเล็กน้อย นัยน์ตาหงส์ค่อย ๆ รื้นด้วยไอน้ำ

ไหฺวจุ้ยคงไม่เคยเห็นฉู่หว่านหนิงน้ำตาคลอเช่นนี้มาก่อน ประกายน้ำ 

ในดวงตาเขาดับเพลิงร้ายในใจไหฺวจุ้ยลงไม่น้อย  ถึงกับอึ้งงันไปครู่หนึ่ง  

ก่อนจะเอ่ยอย่างลังเล “เจ้า...เฮ้อ ช่างเถอะ เมื่อครู่ตบเจ้าไป คงจะเจ็บ 

ใช่หรือไม่”

แต่โม่หรานที่มองดูอยู่ข้าง ๆ รู้ดีว่าไม่ใช่

ฉู่หว่านหนิงมิได้เจ็บเพราะฝ่ามือเมื่อครู่ เขาเจ็บปวดเพราะอาจารย์ 

ที่เคารพเทิดทูนมาตั้งแต่เด็ก พูดในสิ่งที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์อันยิ่งใหญ่ 

ของอาจารย์ในใจตนโดยสิ้นเชิง

ฉู่หว่านหนิงหลับตาลงช้า ๆ ผ่านไปครู่หนึ่ง โม่หรานก็ได้ยินน้ำเสียง 

ที่คุ้นเคยที่สุดเอ่ยคำพูดนั้นออกมา

“ไม่รู้จักช่วยผู้อื่นข้ามพ้นทุกข์ จะช่วยตนเองข้ามพ้นทุกข์ได้อย่างไร”

ไหฺวจุ้ยแข็งทื่อ ทั้งร่างราวกับรูปเคารพบนแท่นบูชา นิ่งงันไม่ไหวติง

เสียงของฉู่หว่านหนิงแหบพร่าเล็กน้อย “ทุกข์ภัยของโลกมนุษย์อยู่ 

ตรงหน้านี้เอง อภัยที่ศิษย์โง่เขลา ไม่รู้ว่าเหตุใดอาจารย์จึงยังนั่งอยู่บนที่สูง  

หลับตาเหินหาวได้อยู่อีก”

กล่าวจบ เขาก็ค่อย ๆ ลุกขึ้น

ใต้แสงจันทร์ เสื้อผ้าของเขามิได้ขาวบริสุทธิ์อีกแล้ว เปรอะเปื้อน 

เกรอะกรังไปด้วยดินโคลนและคราบเลือด

ทว่ากลับดูสง่าผ่าเผย เปี่ยมพลัง

“เซียนนี่ ไม่ได้ฝึกก็ช่างเถอะ”

ไหฺวจุ้ยโกรธจนหน้ามืด เขาตวาดเสียงเกรี้ยว “ศิษย์ทรยศ เจ้าพูด 

อะไรออกมา รู้ตัวหรือไม่”

“ข้าคิดเพียงจะทำสิ่งที่ท่านพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กเท่านั้น” ฉู่หว่านหนิง 

เองก็เหมือนคนที่พร้อมเปิดศึกเต็มที่  แต่ช่วงระหว่างที่ผ่อนและตึงท่าที  

ก็ยังคงสั่นไหวเล็กน้อย แววตาหม่นลงด้วยความเศร้าสร้อย “ท่านเป็น 

คนสอนข้าเอง หรือคุณธรรมที่ท่านสอนมีอยู่แต่บนหน้ากระดาษ! หรือว่า 
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ผู้ประสบทุกข์ภัยไร้บ้านมากมายเหล่านั้นล้วนต้องตายไปอย่างเดียวดาย  

สิ่งที่ข้าควรทำมิใช่ลงเขาไปผดุงคุณธรรม แต่เป็นนั่งกรรมฐาน อยู่กับ 

ตะเกียงน้ำมันและพระพุทธรูปอย่างนั้นหรือ!”

ไหฺวจุ้ยตะคอก ลูกตาแทบถลนออกมา “หลังจากเจ้าบรรลุธรรม 

สำเร็จเป็นเซียน ย่อมทำกุศลได้อีกมาก!”

ฉู่หว่านหนิงจ้องเขาราวกับไม่เคยเห็นคนผู้นี้มาก่อน

แผ่นอกของเขาสะท้อนขึ้นลง มือกำหมัดแน่น ในดวงตาราวกับมี 

กระแสน้ำเชี่ยวกราก เดิมโม่หรานคิดว่าอีกเดี๋ยวเขาคงจะลุกขึ้นมาอาละวาด 

ใหญ่โต เหมือนเจียวหลงทลายคลื่น พุ่งเข้าไปบีบคอไหฺวจุ้ย ให้อีกฝ่าย 

รู้ถึงความเบาปัญญาและความผิดของตนเอง

แต่ฉู่หว่านหนิงเพียงสั่นเทิ้มอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น

ในที่สุดเขาก็เอ่ยเสียงแหบพร่า หางตาแดงเรื่อ “อาจารย์ ข้าฝึก 

บำเพ็ญ มิใช่เพื่อให้เป็นอิสระ หลุดพ้นจากธุลีแดง หรือว่าการฝึกบำเพ็ญ 

มีไว้เพื่อสำเร็จเป็นเซียน หากเป็นเช่นนั้น ข้าไม่เอาดีกว่า ข้ายอมล้มเลิก 

กลางคัน ยอมไม่สำเร็จอะไรสักอย่าง ยอมอยู่ในโลกมนุษย์

“ใช้ทุกอย่างที่ข้ามี ทุ่มเทจนตัวตาย”

“...”

“อาจารย์เป็นเซียนไปเถอะ รอข้าช่วยทุกคนข้ามพ้นทุกข์ได้หมดแล้ว  

ข้าจะทำตามที่ท่านต้องการ”

“ฉู่หว่านหนิง!”

แม้เป็นแดนมายา โม่หรานก็ยังรับรู้ได้ถึงโทสะท่วมฟ้าของไหฺวจุ้ย 

ในตอนนั้น ความรู้สึกสั่นสะท้านในใจ รวมทั้งความผิดหวังสลักลึกฝัง 

กระดูก

หุ่นไม้สลักตัวนี้ เหตุใดกล้ามาตีหน้านิ่วเย็นชากับคนที่มอบชีวิตให้  

“มัน” นับเป็นตัวอะไร!

นัยน์ตาของไหฺวจุ้ยแดงก่ำ ลุกวาบด้วยประกายโลหิตจาง ๆ 

เขาไม่ยินยอม เขาเดือดดาลเพราะความอับอาย ความลับและความ 

ทุกข์ตรมในใจเขาควรเอ่ยกับผู้ใด 
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เขาไม่มีที่ระบาย

สุดท้ายเขาพลันเรียกฉู่หว่านหนิงที่ก้าวออกจากประตูลานวัดเอาไว้  

น้ำเสียงเยียบเย็นถึงขีดสุด “ศิษย์ทรยศ เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้”
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240

เป็นคน

คำว่า  “หยุด”  ราวกับเสียงระฆังย่ำค่ำของวันสิ้นโลก

โม่หรานแทบจะรู้ได้ทันทีว่าลำดับต่อไปจะเห็นอะไร เขาขนลุกชัน 

ไปทั้งร่าง โลหิตสูบฉีด ใจหนึ่งคิดจะหนีออกจากแดนมายา ใจหนึ่งก็อยาก 

จะพุ่งเข้าไปในอดีตช่วงนั้น ปกป้องฉู่หว่านหนิงเอาไว้

“ไม่...ไหฺวจุ้ย...ท่านไม่อาจ...”

แต่เขาไม่อาจขัดขวางอะไรได้ทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 

ไปแล้ว

เขาไดแ้ตม่องเหตกุารณต์รงหนา้อยา่งขนหวัลกุ มองคิว้กระบีข่มวดมุน่  

สีหน้าแน่วแน่ไม่ยอมจำนนของฉู่หว่านหนิง เผชิญกับสายตาของไหฺวจุ้ย 

อย่างเยือกเย็น

โมห่รานตะโกนบอกเขาอยา่งไมอ่าจควบคมุตนเอง “หนไีปส!ิ หนไีป!”

ฉู่หว่านหนิงในวัยเยาว์ไว้วางใจไหฺวจุ้ยมาตลอด เชื่อมั่นในตัวอาจารย์ 

ที่เลี้ยงดูเขาเป็นเครื่องสังเวยผู้นี้ เชื่อใจคนที่เป็นทั้งบิดาและผู้มีพระคุณผู้นี ้ 

ฉะนั้นต่อให้ผิดหวังอย่างที่สุด เขาก็มองไม่เห็นเจตนาสังหารที่ฉายออกมา 

อย่างเปิดเปลือยจากแววตาของไหฺวจุ้ย โม่หรานเข้าไปขวางเบื้องหน้าเขา... 

ทั้งที่รู้ดีว่าไร้ประโยชน์ แต่เขาก็ยังมิอาจนิ่งดูดาย

“ได้โปรดเถอะ รีบหนีไปซะ...”

ฉู่หว่านหนิงไม่ไป ร่างของเขายืนตระหง่านมั่นคงดั่งต้นสน เดิน 
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ไปหาไหฺวจุ้ยทีละก้าว สุดท้ายหยุดนิ่ง หางม้าสูงถูกลมพัดปลิวกระเซิง 

ด้านหลัง เสื้อผ้ากระดำกระด่างด้วยเลือดและโคลนปลิวสะบัดยุ่งเหยิง

ไหฺวจุ้ยขยับริมฝีปาก เค้นคำพูดออกมา “เจ้าจะลงเขาออกจากวัด  

ย่อมได้”

“อาจารย?์” นยันต์าหงสข์องฉูห่วา่นหนงิเบกิกวา้งเลก็นอ้ย ไมเ่ดยีงสา 

ในความอำมหิตของใจคน เห็นดาบที่เงื้อขึ้นมาของเพชฌฆาตใต้แสงจันทร์ 

ส่องสกาว ชั่วขณะนั้นถึงขั้นซาบซึ้งยินดี 

คิดว่าในที่สุดอาจารย์ก็เข้าใจเขาแล้ว

ทว่าดาบเปล่งประกายยะเยือก เผยจิตสังหารออกมา ไหฺวจุ้ยเอ่ย  

“หากคืนนี้เจ้าก้าวออกจากประตูวัดไป ก็ไม่ใช่คนของวัดอู๋เปยอีก ความ 

เป็นศิษย์อาจารย์สิบสี่ปีของเราขาดกันนับจากนี้”

“...” นัยน์ตาหงส์ยังคงเบิกกว้าง เพียงแต่สิ่งที่ฉายออกมาจากใน 

ดวงตาคู่นั้น ค่อย ๆ เปลี่ยนจากความยินดีเป็นตกตะลึงและโศกเศร้า

ฉู่หว่านหนิงคงไม่คาดคิดว่าไหฺวจุ้ยจะเด็ดขาดถึงเพียงนี้ เขายืน 

แข็งทื่ออยู่นานกว่าจะขยับเอ่ยปาก โม่หรานยิ่งร้อนรน พร่ำพูดไม่หยุด  

“ขอร้องท่าน รีบไปซะ ออกจากที่นี่ ไม่ต้องพูดอีกแล้ว ออกจากที่นี่”

ริมฝีปากขยับแล้ว กลับไม่อาจเอ่ยออกมาเป็นคำพูดที่สมบูรณ์ได้

ไหฺวจุ้ยจ้องเขา นี่คือการเดิมพันที่หนักหนาสาหัสที่สุดของเขา สิบสี่ป ี

มานี้พวกเขามีกันและกันมาตลอด  หากตัดความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์  

ก็ไม่ต่างจากเอามีดกรีดหัวใจเขา เขาคงไม่...

ฉู่หว่านหนิงคุกเข่าลง

“...” ไหฺวจุ้ยตะลึงงัน

ความรู้สึกนึกคิดชาไปหมด ไม่มีทาง เขาจะเด็ดขาด ดึงดันใน 

ความคิดของตนเองถึงเพียงนี้เชียวหรือ

ฉู่หว่านหนิงคุกเข่าโขกศีรษะ

หนึ่งครั้ง สองครั้ง กระทั่งครบเก้าครั้ง

เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ดวงตาใสกระจ่าง ไม่พร่าเลือนด้วยหยดน้ำ  

ทว่าแก้มยังคงเปียกชื้น
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“ศิษย์ ฉู่หว่านหนิง โขกศีรษะขอบคุณในบุญคุณที่อบรมเลี้ยงดู 

ของอาจารย์ นับจากนี้...” ลูกกระเดือกขยับ นับจากนี้อะไร เขาไม่รู้ เขา 

ไม่อาจกล่าวต่อได้อีก

อาจเพราะลมแรงอากาศเหน็บหนาว ร่างของไหฺวจุ้ยซวนเซเล็กน้อย 

ท่ามกลางสายลม จีวรของเขาถูกพัดจนยุ่งเหยิง แขนเสื้อพองลมเต็มที่  

สีหน้าหม่นมัวลงเรื่อย ๆ เยือกเย็นยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ริมฝีปากไร้สีเลือด เขาจ้อง 

คนที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้า

คนที่เป็น....

ท่อนไม้! ท่อนไม้!

ข้าสลักขัดเกลามันออกมา หยดโลหิตชุบชีวิต ทุ่มเทสั่งสอน อุทิศ 

ทั้งชีวิตจิตใจ

ข้าทำไปตั้งมากมายถึงเพียงนั้น รอมาสิบสี่ปีเพื่อส่งไม้ท่อนนี้ไปยัง 

โลกภูตผี ไปเป็นร่างที่แบกรับวิญญาณของฉู่หลาน มิใช่เพื่อมามองดูมัน 

พูดฉอด ๆ ว่าห่วงใยใต้หล้าในวันนี้ มันนับเป็นตัวอะไร

...แค่เศษสวะ

ท่อนฟืน!

ไฟสุมอกพวยพุ่งถึงดวงตา ร้อนแรงผลาญเผาฟ้าดิน กระตุ้นอารมณ ์

ชั่วแล่นถึงขีดสุด

ไหฺวจุ้ยที่เป็นเช่นนี้อันตรายยิ่งนัก โม่หรานโน้มตัวลงไป พยายาม 

จะกอดฉู่หว่านหนิงไว้ แต่ก็คว้าไว้ไม่อยู่ เขาไม่อาจสัมผัสฉู่หว่านหนิงได้  

ฉู่หว่านหนิงยังคงดันทุรังอยู่เช่นนั้น คุกเข่าอยู่ที่เดิมอย่างเด็ดเดี่ยวและ 

น้อมรับ เด็ดเดี่ยวเพราะใจมีหลักการ น้อมรับเพราะใจมีความละอาย

ดวงตาฉู่หว่านหนิงสะท้อนใบหน้าที่ดุร้ายยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ  ของไหฺวจุ้ย  

ในอกคุกรุ่นไปด้วยโลหิตเดือดพล่านยากระงับ

ร่างนี้ของเขาเกิดมาเพื่อคนอื่น ตัวเขาเป็นท่อนฟืน ท่อนไม้ เป็นสิ่ง 

ไร้วิญญาณ

เขาคุกเข่าอยู่กับพื้น สิ่งเดียวที่ไม่เคยนึกถึง คือตัวเขาเอง

“หว่านหนิง...” โม่หรานสะอื้นออกมา ยื่นมือไปลูบใบหน้าที่มิอาจ 
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สัมผัสได้ “ได้โปรด...ไป...ไปซะ...”

เคร้ง! เสียงโลหะตกพื้น

โมห่รานหนัหนา้ชา้ ๆ บนพืน้มดีาบโคง้เลม่หนึง่ นัน่คอืดาบประจำกาย 

ของไหฺวจุ้ย

ใต้แสงจันทร์ ในดวงตาเพชฌฆาตลุกโรจน์ด้วยประกายโลหิต เขา 

เตะดาบเล่มนั้นไปที่ข้างกายฉู่หว่านหนิง

“ไม่ ๆ ๆ อย่า อย่า”

โม่หรานตื่นตระหนก เขาพุ่งไปคว้าดาบเล่มนั้น ทว่าปลายดาบทะลุ 

ผา่นนิว้มอืพรา่เลอืนของเขาไป ไมอ่าจจบัเอาไวไ้ด้ ไมว่า่จะทำซำ้อยา่งสิน้หวงั 

อีกกี่ครั้ง ก็ไร้ประโยชน์

สุดท้ายมือเรียวสมส่วนข้างหนึ่งยื่นมา หยิบดาบที่โม่หรานพยายาม 

อย่างไรก็ไม่อาจหยิบขึ้นมาได้

ยามนี้แววตาของฉู่หว่านหนิงนิ่งสงบ ความตกตะลึงในตอนแรก 

เลือนหายไปแล้ว ความเจ็บปวดแสนสาหัสค่อย  ๆ  เบาบางลง พร้อม  ๆ  กับ 

ที่ไหฺวจุ้ยโยนดาบโค้งเล่มนี้มาที่เขา

เขาปล่อยวางแล้วอย่างเห็นได้ชัด

“หากอาจารย์ต้องการชีวิตข้า  ข้าก็คืนให้ได้”  ฉู่หว่านหนิงกล่าว  

“จะมีชีวิตอยู่สิบสี่ปีหรือว่าร้อยสี่สิบปี หากยังนั่งอยู่แต่ในโลกคับแคบเช่นนี้  

ก็ไม่มีอะไรแตกต่าง”

สายตาของไหฺวจุ้ยพลันเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเค้าของภิกษุที่ตัดขาด 

ทางโลกแม้แต่น้อย ชั่วขณะนั้น โม่หรานมองเห็นเงาของเสียวหม่านซ้อนทับ 

บนใบหน้าเขาอย่างชัดเจน

เงาร่างของเด็กหนุ่มในคืนก่อนที่จะทรยศ  คืนที่ฝนกระหน่ำใน 

หลินอาน

“ฉู่หว่านหนิง” ไหฺวจุ้ยเอ่ยเสียงน่าสะพรึง “ข้าจะตัดขาดจากเจ้า 

เพียงเท่านี้ จะไม่รั้งเจ้าไว้ กินอยู่นุ่งห่มทั้งหลายตลอดสิบสี่ปีมานี้ ไม่ขอ 

คิดเล็กคิดน้อย แต่เจ้าต้องคืนสิ่งที่เจ้าฝึกฝนมาให้ข้า”

“...”
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ไหฺวจุ้ยหรี่ตาลง “ข้าต้องการแก่นวิญญาณของเจ้า”

แก่นวิญญาณคือผลึกบริสุทธิ์ที่สุดของผู้ฝึกบำเพ็ญ  ไม้เทพเอง 

ก็เช่นกัน ขอเพียงมีแก่นวิญญาณ จะหลอมฉู่หว่านหนิงขึ้นมาอีกคนก็ย่อม 

เป็นไปได้

ครั้งนี้ไหฺวจุ้ยไม่อาจสอนเรื่องคุณธรรมความเที่ยงตรงของปุถุชน 

ให้เขาอีก ไม่อาจให้ฉู่หว่านหนิงเรียนรู้ความเมตตาและความดีงามอีก

เขาต้องการแก่นวิญญาณของฉู่หว่านหนิง

หัวใจคนเป็น

ฉู่หว่านหนิงมองเขาครู่หนึ่ง แสงเงาภายในลานวัดวูบไหว ในหอสวด  

พระภิกษุกำลังปฏิบัติวัตรเย็นอยู่ เสียงสวดมนต์แว่วมาไกล  ๆ  ราวกับควัน 

ธูปไม้จันทน์หอม

เสียงของไหฺวจุ้ยพลันดังขึ้นข้างหูโม่หรานอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ สิ่งที่เขา 

เอ่ยราวกับสูบความกล้าและเรี่ยวแรงทั้งชีวิตที่เขามีจนหมดสิ้น

ชั่วขณะนั้น เสียงของเขาคล้ายชราลงไปร้อยปี

“เขาคุกเข่าอยู่กับพื้น  มองอาตมา  อาตมาพลันรู้สึกว่า  ยามที่ 

พระพุทธองค์ให้อภัยมนุษย์ที่ทำร้ายพระองค์ สายตาก็เป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่

“เขากำลังเมตตาเพชฌฆาตของเขา ดวงวิญญาณใต้คมดาบกำลัง 

เมตตานักฆ่าที่แปดเปื้อนเลือด”

“อย่า!” โม่หรานตะโกนเสียงแหบ

ประกายดาบวูบผ่าน  เขาหลับตาลงทันที  ได้ยินเสียงแทงดังชัด  

โม่หรานขดกายอยู่บนพื้น

“อย่า...”

โลหิตร้อนพุ่งกระฉูด เนื้อหนังฉีกขาด

โม่หรานร้องโหยหวนพลางคลานไปข้างกายฉู่หว่านหนิง เขาส่ายหน้า 

ไม่หยุด น้ำมูกน้ำตาไหลนองจนดูไม่ได้ เขารีบอุดบาดแผลของฉู่หว่านหนิง 

เอาไว้ พยายามผนึกรวมพลังวิญญาณห้ามเลือด

ไม่มีประโยชน์

ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
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เขาเบิกตา

มองฉู่หว่านหนิงข่มกลั้นความเจ็บปวด อาศัยอาคมประคองไว้ไม่ให้ 

ตนเจ็บจนหมดสติไป

มองฉู่หว่านหนิงแทงดาบลงไปในอกตนเองทีละชุ่น...ทีละชุ่น

เลือด ทุกแห่งมีแต่เลือด

เลือดไหลนอง ร้อนระอุ

จะไม่ใช่คนเป็นได้อย่างไร

เนื้อ ที่ฉีกขาดนั่นก็คือเนื้อ

แดงสด คาวคลุ้ง แหลกเหลว

จะไม่ใช่คนเป็นได้อย่างไร! จะเป็นไปได้อย่างไร!

ไหฺวจุ้ยยืนทื่ออยู่ที่เดิม สีหน้าแข็งค้างไปในชั่วขณะนั้น ใบหน้ายังคง 

เหี้ยมเกรียม ทว่าแววตาของเขาวูบไหว สั่นระริก งุนงง...สิ่งที่ข้าคาดหวัง  

คือเช่นนี้จริงหรือ

ชั่วขณะนั้น ม้วนบันทึกความทรงจำพลันปั่นป่วนเลือนราง  ภาพ 

เบื้องหน้าโม่หรานบิดเบี้ยวเพราะอารมณ์ของไหฺวจุ้ยขณะสร้างม้วนบันทึกนี้

เขาเห็นภาพเหตุการณ์เก่ามากมายปรากฏขึ้นท่ามกลางโลหิตเจิ่งนอง  

ทุกเรื่องล้วนอ่อนโยน ทุกเรื่องล้วนเป็นความจริง

เขาเห็นฉู่หว่านหนิงในวัยสิบเอ็ดสิบสอง ขณะกำลังเตรียมจากไป 

หลังเรียกเทียนเวิ่นขึ้นมาจากสระจินเฉิงแล้ว น้ำในทะเลสาบพลันปรากฏ 

พิณโบราณที่มีส่วนหางเป็นไห่ถังลอยขึ้นมาอีก  ชั่วขณะที่มันลอยขึ้นมา  

ร่างของฉู่หว่านหนิงเปล่งประกายแสง ราวกับตอบรับกับพิณตัวนั้น เขาลูบ 

สายพิณโบราณอย่างประหลาดใจและงุนงง “นี่มัน เกิดอะไรขึ้น”

ไหฺวจุ้ยเดาได้ทันทีว่าพิณโบราณนี้คงเป็นส่วนที่ถูกตัดมาจากไม้เทพ 

เหยียนตี้ ด้วยเหตุนี้จึงมีสายเลือดเดียวกับฉู่หว่านหนิง ย่อมมีสื่อสัมผัส 

ถึงกันได้ สีหน้าของเขาตื่นตะลึง ประหลาดใจ และยินดี “นี่คงเป็นเทพ 

ศัสตราชะตาลิขิตของเจ้า”

“เทพศัสตราชะตาลิขิต?”

สายตาไหฺวจุ้ยหลบเลี่ยงเล็กน้อย “...มิผิด คนบางคนมีคุณสมบัติ 
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พิเศษโดยกำเนิด เกิดมาก็มีสายสัมพันธ์ที่ลึกลับกับเทพศัสตรา”

ฉู่หว่านหนิงยิ้ม “ข้ามีคุณสมบัติพิเศษ?”

“...” ไหฺวจุ้ยเลี่ยงไม่ตอบ เพียงลูบตัวพิณที่ทำจากไม้ของจิ่วเกอ  

พลางถอนหายใจ “พิณโบราณนี้มีวาสนากับเจ้า เกรงว่าที่มันถูกเรียกออกมา 

ได้โดยไม่ต้องใช้แก่นวิญญาณ...คงเพราะมีความเชื่อมโยงทางสายเลือด 

กับเจ้า”

ภาพเบื้องหน้าพลันเปลี่ยนแปลง โม่หรานเห็นคนสองคนเดินอยู่ 

นอกเมืองหลินอาน ไหฺวจุ้ยเดินตามหลังหว่านหนิงน้อย  คอยร้องบอก 

ให้เขาเดินช้า ๆ

เขาเห็นขนมบุปผาควันฉุย และใบหน้ายิ้มแย้มไร้เล่ห์เหลี่ยมของ 

ฉู่หว่านหนิงผ่านไอน้ำร้อนกรุ่น

เขาเห็นในเรือนแรม  ฉู่หว่านหนิงหยิบพัดใบลานเล่มน้อยขึ้นมา  

ออกแรงโบกคลายความร้อนให้ไหฺวจุ้ยที่กำลังนั่งสมาธิ

เขาเห็นฉู่หว่านหนิงกินรากบัวดอกกุ้ยหวานเป็นครั้งแรก น้ำเชื่อม 

หวานฉ่ำเต็มปาก เขาฉีกยิ้มหัวเราะร่าให้ไหฺวจุ้ย

สุดท้าย ภาพมายาหยุดอยู่ริมสระบัวในฤดูคิมหันต์ของปีหนึ่ง ใบบัว 

เขียวขจีชูก้านสลอนไร้สิ้นสุด  ดอกบัวบานสล้างเต็มสระ  งามเจิดจ้า  

แมลงปอแดงบินว่อนร่อนลงเกาะอย่างแช่มช้อย ช่างเป็นยามตะวันรอนแสง 

ที่งดงามเหลือเกิน

ฉูห่วา่นหนงิในวยัหา้หกขวบหวัเราะคกิ ๆ นัง่เลยีนแบบทา่นัง่ขดัสมาธิ 

เพชรของไหวฺจุย้ ดวงตาดำขลบัออ่นโยนคูน่ัน้มองอาจารยข์องเขา “อาจารย ์ๆ  

เล่นอีก เล่นอีก”

“ไม่เล่นแล้ว อาจารย์จะไปสวดมนต์ที่หอฉัน อุทิศกุศลให้สหายเก่า”

“เล่นอีกครั้งค่อยไป ครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายแล้วจริง ๆ”

ไม่รอให้ภิกษุตัวโตปฏิเสธ เด็กน้อยก็ม้วนแขนเสื้อจีวรเล็กสีเทา 

ขึ้นมาแล้ว ดอกบัวไหวเอน เขายื่นมือน้อยไปแปะมือไหฺวจุ้ยที่ไม่อยากสนใจ 

เขาด้วยความกระตือรือร้นเต็มเปี่ยม เสียงเด็กน้อยเจื้อยแจ้วกังวานใส  

เหมือนกระจับสดรากบัวหวาน
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“เจ้าถามหนึ่ง ข้าตอบหนึ่ง ดอกอะไรเอ่ยบานในน้ำ ดอกบัวบาน 

ในน้ำ

“เจ้าถามสอง  ข้าตอบสอง  ดอกอะไรเอ่ยบานเป็นพวง  ต้นอวี๋1  

ออกดอกเป็นพวง”

ไหฺวจุ้ยจนปัญญา มองใบหน้าแย้มยิ้มของเขา สุดท้ายได้แต่ส่ายหน้า  

ยิ้มพลางแปะมือกับเขา ยอมเล่นการละเล่นแบบเด็ก ๆ กับเขา

“เจ้าถามเก้า ข้าตอบเก้า ดอกอะไรเอ่ยบานปลิวตามลม ผู่กงอิง2  

ออกดอกลอยไปตามลม

“เจ้าถามสิบ ข้าตอบสิบ ดอกอะไรเอ่ยบานไร้ใบ ดอกล่าเหมย3  

ออกดอกไร้ใบ”

โลหิตย้อมอกเสื้อ ดอกบัวแดงชุ่มโชก

ในลานวัด ไหฺวจุ้ยหลับตาลง

เป็น...ท่อนไม้ท่อนหนึ่ง

เสียงหัวเราะร่าเริงในวันวานยังดังก้องอยู่ข้างหู

เป็น...คนที่ไร้วิญญาณ

“ดอกอะไรเอ่ยบานในน้ำ ฮ่า ๆ ๆ อาจารย์โง่ยิ่งนัก ดอกบัวบานในน้ำ 

อย่างไรเล่า”

เป็นเพียงเปลือกหุ้มกลวงโบ๋ เป็นกายเนื้อที่ข้าจะสังเวยให้ฉู่สวิน  

เป็นไม้ไถ่บาปที่ข้าทุ่มเทตลอดร้อยปีจนได้มา! มิใช่คนเป็น! ไม่มีวิญญาณ!

“อาจารย์ ขนมบุปผาแบ่งให้ท่านครึ่งหนึ่ง ท่านกินชิ้นใหญ่ ข้ากิน 

ชิ้นเล็ก”

น้ำตาของไหฺวจุ้ยไหลลงมา

1 ต้นเอล์ม เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง เติบโตในป่าดิบ
2 ดอกแดนดิไลออน
3 มีลักษณะคล้ายดอกเหมย แต่จัดอยู่คนละวงศ์ ออกดอกสีเหลืองไร้ใบในฤดูหนาว  

ช่วงเวลาออกดอกยาวนานตั้งแต่กลางเดือนสิบเอ็ดไปจนเดือนสามของอีกปี จึงมีชื่อว่า  “ล่า”  

ซึ่งหมายถึงเดือนสุดท้ายตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นช่วงเวลาหนาวจัดที่ดอกล่าเหมยบานสะพรั่ง  

และบานก่อนดอกไม้อื่น ๆ จึงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า
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เขาสั่นเทิ้มอย่างรุนแรง สั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัว วิ่งเข้าไปหา 

เด็กที่แทงดาบลงไปในหัวใจ แก่นวิญญาณเริ่มแตกร้าว กำลังจะถูกควัก 

ออกมาผู้นั้น

เขาคุกเข่าลง ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด ร้องตะโกนจนเสียง 

แหบแห้ง กอดร่างของฉู่หว่านหนิงไว้ แต่ก็เหมือนกับโม่หรานที่ทะลุผ่าน 

ร่างลวงตาของฉู่หว่านหนิง เสียงร้องไห้ที่เปล่งออกจากในลำคอแทบจะเค้น 

ออกมาเป็นสายเลือด ราวกับสิ่งที่ถูกดาบแทงมิใช่หัวใจของฉู่หว่านหนิง แต ่

เป็นลำคอเขา เป็นวิญญาณของเขา

จะไม่มีวิญญาณได้อย่างไร...

เป็นข้าที่หลับตาไม่ยอมดู อุดหูไม่ยอมฟัง

เขารู้มาตลอด ในใจเขาตระหนักดีมาตลอด

จากรอยยิ้มของฉู่หว่านหนิง จากความจริงจังของฉู่หว่านหนิง จาก 

ความโอบอ้อมและความอ่อนโยนของฉู่หว่านหนิง จากความความดื้อรั้น 

และความยืนหยัดของฉู่หว่านหนิง เขาล้วนเห็นวิญญาณของคนผู้นี้มา 

ตลอด

แต่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อการไถ่ถอนบาป เขาแสร้งทำ 

หูหนวกเป็นใบ้ แสร้งทำตัวเองด้านชา

ฉู่หว่านหนิง แต่ไรมาก็มิใช่รูปสลักไม้ หรือเปลือกหุ้มกลวงเปล่า

เขาคือคนที่มีเลือดมีเนื้อ ร้องไห้เป็น หัวเราะเป็น...

“ตั้งแต่เขายังเด็ก อาตมามองเขาเติบโตขึ้นทุกวัน  ๆ ในวัยเยาว์เขา 

เหมือนฉู่หลาน เมื่อโตขึ้นมาหน่อยก็เหมือนฉู่สวิน แต่อาตมาไม่เคยจำเขา 

สับกับพวกเขาคนใด”

เสียงของไหฺวจุ้ยเหมือนระฆังแตก แหบพร่าถึงขีดสุด

“เขาแบ่งขนมให้อาตมาครึ่งหนึ่ง จูงมือพลางเรียกอาตมาว่าอาจารย์  

เขาแอบเอาพัดใบลานมาพัดโบกให้อาตมา ซ้ำยังคิดว่าอาตมาไม่รู้ เขาอยู่ 

ข้างกายอาตมาที่วัดอู๋เปยสิบสี่ปี ยิ้มให้อาตมา เชื่อใจอาตมา บอกว่าอาตมา 

คืออาจารย์ที่ใจดีที่สุดในโลก”

ราวกับกลืนดีขม
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ไหฺวจุ้ยพึมพำ “อาจารย์ที่ใจดีที่สุด...”

ในม้วนบันทึกความทรงจำ ไหฺวจุ้ยกุมมือฉู่หว่านหนิง สะกดพลัง 

วิญญาณของเขา ฉู่หว่านหนิงเจ็บจนหมดสติไปทันทีที่อาคมหมดฤทธิ์

ไหฺวจุ้ยกอดร่างที่มีชีวิตมีเลือดอุ่นไหลเวียนในกายเอาไว ้ ราวกับกอด 

ฉู่สวินที่ควักหัวใจส่องหนทางรอดชีวิตให้ชาวเมืองตอนเกิดรอยฟ้าแยก 

ที่หลินอานเมื่อสองร้อยปีก่อน

แต่ไม่เหมือนกัน

ฉู่หว่านหนิงดื้อรั้น หยิ่งทะนง ฉู่หว่านหนิงมีอุปนิสัยใจคอและ 

ความชอบของตัวเอง อย่างเช่น ไม่ชอบห่มผ้าตอนนอน อย่างเช่น เวลา 

กินข้าวชอบกัดตะเกียบใจลอย อย่างเช่น ไม่ชอบซักเสื้อผ้า เพียงแค่แช่มัน 

ไว้ในน้ำรวมกัน

ทั้งหมดนั่นคือนิสัยส่วนตัวเขา คือความชอบส่วนตัวของเขา

ไม่เหมือนกับผู้ใดทั้งสิ้น

ภาพมืดลงอีกครั้ง

มืดลงก็ดี สถานการณ์เช่นนี้ หากโม่หรานต้องมองดูต่อ คงจะ 

คลุ้มคลั่ง

ท่ามกลางความมืด เสียงถอนหายใจของไหฺวจุ้ยแว่วมา

“ความจริงตอนที่เขาทำหน้านิ่วเย็นชา บอกอาตมาว่าจะลงเขาไป 

ผดุงคุณธรรม ไม่ต้องการนั่งเฉยฝึกเป็นเซียน อาตมาก็รู้แล้วว่า เขาคือ 

คนที่มีชีวิตคนหนึ่ง

“เปน็อาตมาทีอ่อ่นแอเหน็แกต่วั เกอืบทำลายบตุรทีเ่ลีย้งดจูนเตบิใหญ ่

ด้วยมือตนเอง

“เขามิใช่ฉู่หลาน เขามิใช่เครื่องสังเวยในการไถ่บาปของอาตมา

“เขาคือฉู่หว่านหนิง เพราะตอนที่อาตมาชุบชีวิตเขาขึ้นมา คือยาม 

พลบค่ำอันสงบเงียบ เสียงระฆังย่ำค่ำของวัดดังมา เขาถือกำเนิดภายใต้ 

สายตาสงบนิ่งเคร่งขรึมของพระพุทธองค์ และอาตมาได้ตั้งชื่อให้เขา

“แต่สิ่งที่อาตมามอบให้เขา ความจริงก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้น ที่ผ่านมา 

อาตมาคิดเสมอว่าตนเป็นผู้สร้างเขาขึ้นมา ดังนั้นเขาย่อมต้องรับใช้อาตมา  
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เป็นของอาตมา และให้อาตมานำไปใช้เป็นเครื่องสังเวย จนกระทั่งอาตมา 

ได้เห็นว่าเขาเหมือนกับคุณชายฉู่ เพื่อคุณธรรมของตนเอง ยอมผ่าอกควัก 

หัวใจพิสูจน์ตนเองโดยไม่ลังเล...”

ไหฺวจุ้ยสะอื้นจนยากจะเอ่ยออกมาเป็นคำ ผ่านไปนานจึงเอ่ยเสียง 

แหบพร่า

“ในที่สุดอาตมาจึงเข้าใจว่า อาตมามิใช่คนที่มอบวิญญาณให้เขา  

มิใช่คนที่มอบชีวิตให้เขา ทุกสิ่งล้วนเป็นตัวเขาเอง เพราะว่า...เพราะว่า 

คนบาปหนาสกปรกและอ่อนแอเช่นอาตมา  ไม่มีวันสร้างชีวิตที่บริสุทธิ์ 

เที่ยงตรงและเด็ดเดี่ยวเช่นเขาออกมาได้

“ไม่มีวันเป็นไปได้”
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