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คํานําสํานักพิมพ์

	 เรื่องราวของ  สัตบุรุษผู้แช่มช้อย  ได้ดำเนินมาจนถึงจุดสุดท้าย หรือ 

ปัจฉิมบทในเล่มนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตาม 

เรื่องราวของจอมยุทธ์น้องหมิง หรือ “อันดับหนึ่งในใต้หล้า” และเซียนน้อย 

อวิ๋นชิงมาจนถึงบัดนี้ 

	 ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับรู้ถึงความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ร่วมลุ้น 

ไปกับการต่อสู้ครั้งสำคัญของหมิงฉางเยี่ยนในครั้งนี้ไปด้วยกัน

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะชื่นชอบนิยายเรื่องนี้ และหาก 

มีข้อผิดพลาดประการใด กองบรรณาธิการขอน้อมรับและยินดีรับคำติชม 

มกราคม 2564



คำนำผู้แปล

	 สวัสดีครับนักอ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายเรื่องใหม่  

กับนักเขียนที่ยังไม่เคยมีผลงานตีพิมพ์ในไทยมาก่อน เพราะฉะนั้นผมจะ 

ขอเล่าเรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้ให้ฟังกันครับ

	 สำหรับนิยายเรื่องนี้ เรียกได้ว่าเป็นนิยายที่เอาใจแฟน  ๆ  อย่างเต็มที่ 

เนื้อหาจะค่อนข้างเบา  แต่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก  ฉากหวานแบบ 

จัดเต็ม กับปมปริศนาที่รอการพิสูจน์ ใครที่ชอบพระนายตัวแทบติดกัน 

ตลอดเวลา พระเอกแสนเย็นชากับนายเอกจอมตื๊อ รับรองว่าต้องถูกใจ 

อย่างแน่นอน

	 เริ่มต้นจากหมิงฉางเยี่ยน จอมยุทธ์อันดับหนึ่งในยุทธภพถูกสำนัก 

ต่าง  ๆ  ไล่ล่า ทว่าเกิดพลาดท่าพลัดตกลงในแม่น้ำเยียนปัว ต่อมาผู้คน 

คิดว่าเขาตายแล้ว แต่ความจริงเขาเพียงแค่สูญสิ้นวรยุทธ์ เป็นเหตุให้ต้อง 

ไปหาของวิเศษที่จะช่วยฟื้นฟูวรยุทธ์ ซึ่งมีชื่อว่า  “หญ้าเทพเซียน” แต่ 

หญ้าเทพเซียนนั้นถูกเก็บรักษาอยู่ในวังหลวง การที่จะเข้าวังหลวงได้มีเพียง 

ต้องปลอมตัวเป็นพระสนมเท่านั้น เรื่องราววุ่น  ๆ จึงเกิดขึ้นเมื่อเขาได้มาเจอ 

กับอวิ๋นชิง อัครมหาเสนาบดีคนปัจจุบัน ผู้ที่รู้ข้อมูลของหญ้าเทพเซียนเป็น 

อย่างดี เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีเด็กน้อยผู้คลั่งไคล้ในตัวจอมยุทธ์น้อยหมิง 

เพิ่มมาอีกคนหนึ่ง เขามีนามว่า จ้าวเสี่ยวหลัน เป็นทั้งคนที่คอยสร้าง 

บรรยากาศและคอยสร้างความวุ่นวายในเวลาเดียวกัน

	 เรื่องราวดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่แท้จริงแล้วใครจะไปรู้ว่าเรื่อง 

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เชิญทุกท่านสัมผัสความสนุก 

ได้พร้อมกันในหนังสือเล่มนี้

น้อมคารวะ
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งานเลี้ยงบูชาฟ้าดิน (ยี่สิบแปด)
บทที ่ 101

“หวยอวี๋”
หมิงฉางเยี่ยนรีบไล่ตามไป

เขากล่าว  “เจ้าจะพูดคุยก็พูดคุย  เพราะเหตุใดตีข้า  หากหัวข้า 

ถูกเจ้าตีจนโง่จะทำอย่างไร!”

หวยอวี๋ไม่สนใจเขา ยังคงเดินไปข้างหน้า

หมิงฉางเยี่ยนประหลาดใจเล็กน้อย ยื่นหน้าเข้าไปกล่าว “ข้าปวดหัว 

ยิ่งนัก!”

หวยอวี๋มองดูเขาแวบหนึ่ง

หมิงฉางเยี่ยนเห็นการตอบสนองนั้นจึงรีบยื่นมือทั้งสองข้างกุมศีรษะ 

ตนเองเอาไว้ ยิ้มพลางกล่าว “ปวดมากจริง ๆ”

หวยอวี๋ถาม “ปวดตรงไหน”

ตอนนี้หมิงฉางเยี่ยนกล่าวอีก “ลืมไปแล้ว สรุปแล้วคือปวดมาก  

อาจเป็นเพราะไม่ได้กินข้าว เจ้ากินข้าวกลางวันหรือยัง ข้าเลี้ยงข้าวเจ้า!”

หวยอวี๋กล่าว “ก็ได้”

หมิงฉางเยี่ยนถอยหลังหนึ่งก้าว สังเกตเขาจากบนลงล่าง เอ่ยปาก  

“เพียงแต่เจ้าแต่งตัวเช่นนี้ ข้ามิอาจพาเจ้าออกไป”

หวยอวี๋กล่าว “เพราะเหตุใด”

หมิงฉางเยี่ยนเอ่ยปาก “ในใต้หล้าผู้ใดบ้างไม่รู้จักอัครมหาเสนาบดี 
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น้อยอย่างเจ้า! เจ้าควรรู้จักการปลอมตัว เข้าใจไหม มิอาจเดินอาด  ๆ  บน 

ถนนเป็นอันขาด”

หวยอวี๋กล่าว “เช่นนั้นเพราะเหตุใดท่านทำได้”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ “นั่นเพราะข้าจอมยุทธ์น้อย 

มีญาณทิพย์ สิบกว่าปีไม่เคยเปิดเผยหน้าตา ข้าเดินบนถนนล้วนไม่มีคน 

สนใจข้า ถ้าหากมีคนสนใจข้าจริง...”

หวยอวี๋เอียงหน้าเล็กน้อย ฟังคำพูดต่อไปของเขา

หมิงฉางเยี่ยนลูบคาง กล่าวด้วยความตื่นเต้น “นั่นอาจเป็นเพราะข้า 

หล่อเกินไป”

หนึ่งเค่อให้หลัง บนสันจมูกหวยอวี๋วางไว้ด้วยแว่นตาสีดำอันหนึ่ง  

ปิดใบหน้าครึ่งซีกเอาไว้ ออกจากวัดไท่เวยพร้อมกับหมิงฉางเยี่ยน

หมิงฉางเยี่ยนพาเขาไปที่แผงลอยเกาลัดคั่วน้ำตาลก่อน

เถ้าแก่ของแผงลอยร้านนี้หาเงินเก่งอย่างยิ่ง กลางวันก็ไม่ไปกินข้าว  

เฝ้าฐานที่มั่น ขายเกาลัดอย่างมุ่งมั่นแม้ฟ้าผ่าก็ไม่ขยับ

หมิงฉางเยี่ยนชั่งน้ำหนักถุงเงินในอ้อมอกเล็กน้อย ซื้อหนึ่งห่อถือไว้ 

ในมือ

ยามอู่1 เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนกินข้าวจึงออกจากวัดไท่เวยแล้ว เสียง 

คนในตลาดและตามรายทางเซ็งแซ่

หมิงฉางเยี่ยนกอดเกาลัดเอาไว้ จู่ ๆ มือขวาพลันถูกคนจับเอาไว้

เขาตกตะลึง ยังไม่ทันตอบสนอง มือข้างนี้ก็สอดประสานห้านิ้ว 

ของเขาโดยไม่อธิบาย

บนถนน พาหนะแล่นผ่านไปมา ผู้คนคลาคล่ำ

ท่าทางของหวยอวี๋ไม่สะดุดตาอย่างยิ่ง แน่นอน ไม่มีผู้ใดสนใจมือ 

ที่จับจูงกันของคนทั้งสองภายใต้เสียงคนโหวกเหวกเซ็งแซ่เช่นนี้

มือข้างหนึ่งของหมิงฉางเยี่ยนกอดเกาลัดเอาไว้ มืออีกข้างหนึ่งถูก 

หวยอวี๋จูง เขาโซเซในฉับพลัน สีหน้าย้อมติดสีแดงเป็นวงกว้างอย่างรู้ตัวช้า

1 午时  ช่วงเวลา 11.01 – 13.00 น.
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ใจสื่อถึงกันนานแล้ว แต่หมิงฉางเยี่ยนไม่เคยทำพฤติกรรมสนิทสนม 

เช่นนี้ในสถานที่คนมากเพียงนี้กับเขาตอนกลางวันแสก ๆ 

เขาตัวแข็งแทบเป็นศพเดินได้ หากมิใช่ขาทั้งสองข้างก้าวเดินอย่าง 

ยังคงรู้งาน เกรงว่าคงกระโดดไปข้างหน้า

แม้กล่าวว่าเป็นจอมยุทธ์น้อยหมิงเลี้ยงข้าว แต่หวยอวี๋กลับเลือก 

เหล้าสุรา

ห้องส่วนตัวชั้นสามของเหลาสุราอันดับที่หนึ่ง

หวยอวี๋จูงเขาขึ้นชั้นบน ระหว่างทางหมิงฉางเยี่ยนแทบอยากสวม 

หมวกไผ่สาน ในใจมีความรู้สึกดีใจราง ๆ ความรู้สึกประหลาดสองประเภท 

ฉุดดึงกัน กระทั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วจึงตอบสนองขึ้นมา

เคราะห์ดี เกาลัดคั่วน้ำตาลในถุงกระดาษยังร้อนกรุ่น

หมิงฉางเยี่ยนลากจานใบหนึ่งมา เทเกาลัดไปในจานจำนวนหนึ่ง  

หยิบขึ้นมาหนึ่งเม็ด เริ่มแกะเปลือกอย่างยากเย็น

หลังจากมาถึงจงหยวน ทางนี้แผ่นดินกว้างใหญ่ทรัพยากรมากมาย 

โดยแท้จริง หมิงฉางเยี่ยนอยู่มาหลายปีเพียงนี้ มีอาหารมากมายที่ยัง 

ไม่เคยกิน อย่างเช่นเกาลัดคั่วอันนี้ คงเป็นขนมที่เพิ่งเป็นที่นิยมไม่กี่ปี 

หลังจากที่เขา “ตาย”

จอมยุทธ์น้อยหมิงไม่เคยแกะเกาลัดแต่อย่างใด จับจุดสำคัญไม่ได้  

ทั้งแกะและแคะเกาลัดที่มีขนาดเล็ก ไม่ง่ายเลยกว่าเนื้อเกาลัดจะออกมาได้ 

หวยอวี๋เหลือบมอง “สภาพความเสียหาย” ที่ด้านหน้าลำตัวจอมยุทธ์น้อยหมิง 

แวบหนึ่ง เกาลัดแหลกละเอียดทั้งเปลือกและเนื้อ คนผู้นี้แกะเกาลัดห่าง 

จากเบื้องหน้าเขาหนึ่งเค่อ มิเพียงไม่ได้กิน ซ้ำยังทำเสียของไปเรื่อย

มือที่ข้อต่อกระดูกชัดเจนข้างหนึ่งปรากฏอยู่ริมขอบจาน

หวยอวี๋ทนดูต่อไปไม่ได้จริง ๆ ยกจานมา แกะให้เขาเม็ดหนึ่ง

เกาลัดที่แกะออกมาผ่านมือของฝ่ายตรงข้ามมีขนาดใหญ่ สมบูรณ์ 

ไร้ซึ่งความเสียหาย

หมิงฉางเยี่ยนดวงตาลุกวาว แต่ก็เก็บสีหน้าทันที วิพากษ์วิจารณ์  
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“เสียหายเล็กน้อย”

เมื่อกินได้ครึ่งถุง ชั้นสามยังมีคนมาอีกหลายคน

ตำแหน่งที่หวยอวี๋เลือก คือตำแหน่งที่ระยะสายตากว้างที่สุดของ 

ทั้งเหลาสุรา

มองซ้าย ชั้นล่างคือตลาดที่จ้อกแจ้กจอแจ

มองขวา คือทิวทัศน์ทั้งเหลาสุราอยู่ในการมองเห็น

ขณะนี้คนทั้งหลายขึ้นมาบนชั้นสาม นำทางโดยเสี่ยวเอ้อร์ นั่งอยู่ 

ที่ห้องด้านข้าง

สุ้มเสียงกล่าวคำของคนทั้งหลายชัดเจนอย่างยิ่ง มิใช่หมิงฉางเยี่ยน 

จงใจฟัง แต่พวกเขาจงใจกล่าวให้คนอื่นฟัง ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสามแทบ 

จะได้ยินกันถ้วนทั่ว

คนหนึ่งเอ่ยปาก “งานเลี้ยงบูชาฟ้าดินปีนี้ อันดับหนึ่งกับอันดับสอง 

ล้วนไม่อยู่แล้ว ข้าว่าผู้ชนะเลิศ ต้องเป็นเจ้าอาวาสฉงจิ้งของเราแน่นอน”

หมิงฉางเยี่ยนหูขยับ ท่าทางกินเกาลัดเชื่องช้าลงเล็กน้อย

“เจ้าอาวาสฉงจิ้ง?”

หวยอวี๋อธิบาย “เจ้าอาวาสคนปัจจุบันของวัดต้าหาน อันดับสามของ  

บันทึกล่องลอยแห่งยุทธภพ”

ในความทรงจำของเขา วัดต้าหานไม่เหมือนวัดเสี่ยวหาน ไม่เคย 

ยุ่งเกี่ยวเรื่องราวทางโลก หมิงฉางเยี่ยนมีความทรงจำต่อเรื่องเหล่านี้ไม่มาก 

เอย่ปาก “ขา้จำไดว้า่ เจา้อาวาสของวดัตา้หาน...ใชเ่รยีกวา่ฉงจิง้หรอื เหมอืน 

ไม่ใช่กระมัง”

หวยอวี๋กล่าว “เปลี่ยนแล้วเมื่อสามปีก่อน”

หมิงฉางเยี่ยนกระจ่างแจ้งโดยพลัน “มิน่า สามปีก่อน...”

เป็น “เวลาตาย” ของเขาพอดี!

ระหว่างนั้น อีกคนหนึ่งรีบคล้อยตาม “มิผิด อย่าเห็นว่าตอนนี้ 

เจ้าอาวาสฉงจิ้งอยู่อันดับสาม แต่สองอันดับแรก บ้างตกตาย บ้างหาย 

สาบสูญ ยังชักประกาศิตปุถุชนออกมาได้หรือ!”
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“ใชแ่ลว้ หลงัหมงิฉางเยีย่นตาย เบือ้งหนา้เจา้อาวาสกไ็มม่สีิง่กดีขวาง 

อีกแล้ว เขามีอะไรต้องหวาดกลัว!”

“ข้าเดิมพันเงินทั้งหมดกับฉงจิ้งแล้ว รอหลังจากเขาชนะแล้ว ข้าก็จะ 

ซื้อบ้านสักหลังที่เมืองหลวง!”

“ฮ่า ๆ มุมมองของวีรบุรุษมักเหมือนกัน! ใช่แล้ว พวกเจ้าล้วนมอง 

เหน็ปา่ดอกทอ้เมือ่เชา้แลว้กระมงั ชว่งเชา้มคีนออกมาไดเ้พยีงหกคน นา่กลวั 

จริง  ๆ! สามชั่วยามก่อน จำนวนคนที่นักพรตหลิ่วนับได้ไม่ต่ำกว่าร้อยคน 

ชัด ๆ”

ครู่หนึ่งให้หลังมีคนกล่าวเสียงสะอื้น “นี่ยังเป็นเพียงการแข่งขัน 

สนามแรก ข้าเห็นมีคนบาดเจ็บสาหัสถอนตัวไปแล้ว ดูจากสภาพของเขา... 

ข้าเสียดายแทนเขาจริง  ๆ ผ่านการแข่งขันสนามแรกอย่างยากลำบาก กลับ 

เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไม่ได้”

มีคนกล่าว “ข้ามีสหายที่ทำงานใน  หนังสือพิมพ์รายวันแห่งยุทธภพ  

จากการสอบถาม เป็นไปได้มากว่าหกคนที่ชนะในเช้าวันนี้ไม่มีสักคนเข้ารอบ 

ต่อไปได้!”

“เพราะเหตุใด!”

“ไม่เพราะเหตุใด มีหลายคนคล้ายบาดเจ็บหนักเกินไป ที่เหลือก็...”

ห้องด้านข้างมิได้ส่งเสียง แต่กลุ่มคนกลับรู้ใจกัน

งานเลี้ยงบูชาฟ้าดิน หลังการแข่งขันสนามแรก จำนวนคนที่เข้าร่วม 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้จำกัดเพียงสิบสองคน

การแข่งขันทุกครั้งต้องมีผู้เด่นล้ำได้รับชัยชนะ เทียบกับวันนี้ เพียง 

แค่ในช่วงเช้าก็ถึงเกณฑ์จำนวนหกคนแล้ว นั่นไยมิใช่ช่วงบ่ายก็เต็มสิบสอง 

คนแล้ว ย่อมมิใช่! ในหกคนนี้ ไม่ต้องกล่าวถึงผู้บาดเจ็บสาหัส ต่อให้เป็น 

คนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ก็ไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ!  

เพียงแต่พวกเขามิใช่ตายในสนามแข่ง กลับตายด้วยการลอบสังหาร!

เพื่อแย่งชิงเกณฑ์จำนวนสิบสองคน ผู้ใดจะยอมให้เศษสวะเข้าสู่ 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ครั้นมีคนผ่านการแข่งขันสนามแรก แสดงว่า 

นี่มิใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้น นอกจากหลบหลีกการเข่นฆ่าในสนาม 
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แข่ง ยังต้องป้องกันแผนร้ายในลำดับต่อมา

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ดูเหมือนปีนี้กับสี่ปีก่อนหาได้แตกต่างกันไม่”

หวยอวี๋กล่าว “สถานที่ที่มีคนอยู่ก็มีการเข่นฆ่า”

อาหารขึ้นโต๊ะครบถ้วน ดังคาด หวยอวี๋กินกับข้าวเพียงอย่างละ 

สามคำ ก็พบเจอสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกินถึงขั้นไม่กินอีกสักคำ

หมิงฉางเยี่ยนทั้งเอาใจและหลอกล่อ หลอกให้เขากินหลาย  ๆ  คำ  

หลังวางตะเกียบลง หวยอวี๋กล่าว “ตอนเย็นก็ถึงตาท่านแล้ว สนามแรก 

ของปีนี้จัดเตรียมได้อันตรายกว่าปีก่อน” ดวงตาของเขาชำเลืองไหล่ที่ได้รับ 

บาดเจ็บเมื่อหลายวันก่อนของหมิงฉางเยี่ยน

“ไม่กลัว เมื่อครู่ข้าเห็นแล้ว ไม่มีปัญหาแล้ว” สำหรับหวยอวี๋แล้ว  

หมิงฉางเยี่ยนเข้าใจดีว่า ในเมื่อครั้งนี้รู้ว่าต่างแดนก่อการเคลื่อนไหว  

เช่นนั้นเห็นได้ชัดว่างานเลี้ยงบูชาฟ้าดินทางด้านนี้ก็ไม่ได้คิดจะให้ผู้เข้าร่วม 

ต่างแดนผ่านไปง่ายดายเพียงนั้น  แต่ในเมื่อเพิ่มระดับความยากแล้ว  

เช่นนั้นสำหรับคนทั้งหมดความยากล้วนเพิ่มขึ้นเท่ากัน หาได้เพราะหวยอวี๋ 

เข้าข้างหมิงฉางเยี่ยน เขาจึงผ่อนคลายกว่าคนอื่นอยู่บ้างไม่

เมื่อมองดูลักษณะนิ่งเงียบของหวยอวี๋ หมิงฉางเยี่ยนกล่าวอีก “ข้า 

คือผู้ใด ไม่เป็นไร รับรองว่าเข้าไปตอนเย็นข้าจะไม่ถลอกแม้แต่ผิวหนัง”

“หัวอวิ๋นฉาง” หวยอวี๋เอ่ยปากในที่สุด “หากพบเจอนางอีก อย่าใช้ 

ไม้แข็ง นางอยากทำอะไรยังไม่แน่ชัด”

เมื่อได้ยิน หมิงฉางเยี่ยนลูบคาง วันเวลาเหล่านี้เขาเองก็ครุ่นคิด 

และหวนระลึกไม่หยุด สำหรับหัวอวิ๋นฉาง เขาไม่รู้ว่าเป็นตนเองไม่เข้าใจ 

นาง หรือว่าสิ่งที่ตนเองคาดเดาไม่เป็นความจริง กล่าว “หมู่นี้เนื่องเพราะ 

งานเลี้ยงบูชาฟ้าดิน นางจึงหยุดพักนานเพียงนี้ ราวกับกำลังสั่งสมกำลัง 

ก็ไม่ปาน ข้ากำลังคิดว่านางคิดจะ...”

“อะไร”

หมิงฉางเยี่ยนเขยิบไปกล่าวอะไรเบา ๆ ข้างหูหวยอวี๋ แล้วจึงแยกออก

หลังม้ืออาหาร ขณะถึงปากประตูวัดไท่เวย คนท้ังสองจากกันช่ัวคราว

หมงิฉางเยีย่นสวมหมวกไผส่าน ปลอ่ยผา้โปรง่ดำลง เขาหาไดเ้ดนิไป 
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ยังอัฒจันทร์ชมการต่อสู้ไม่ แต่เดินไปหลังเวที

เวลาบนป้ายคำสั่งทองเหลืองคือเวลาที่ท้องฟ้ากำลังจะมืด

หมิงฉางเยี่ยนถูกจัดอยู่สนามที่สี่ในตอนบ่าย เขาถือโอกาสคร้าน 

ที่จะไปอัฒจันทร์ชมการต่อสู้ เพื่อมิให้ประเดี๋ยวยังต้องเบียดลงมาจากบน 

อัฒจันทร์ ช่างเปลืองแรงกายแรงใจโดยแท้

เพิ่งถึงจุดรอคอย หมิงฉางเยี่ยนก็พบคนคุ้นเคยผู้หนึ่ง

ไกว่จื่อหวังแต่งกายเหมือนกันกับเขา

“พี่หมิง!”

หมิงฉางเยี่ยนประสานมือกล่าว “พี่ไกว่จื่อ”

ไกว่จื่อหวังยิ้มพลางกล่าว “ข้าคิดว่ามีเพียงข้ามาเร็วเพียงนี ้ คิดไม่ถึง 

ว่าพี่หมิงท่านเองก็รออยู่แต่เนิ่น  ๆ ตอนเช้ามองดูการแข่งขันเหล่านี้ ท่าน 

เข้าใจหมอกดอกท้อมากเท่าใด”

ป่าดอกท้อช่วงเช้าผ่านไป เพียงแต่ตอนกลางวัน ป่าดอกท้อก็มีฉายา 

ว่า “หมอกดอกท้อ” แล้ว

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เข้าใจพอสังเขป”

ไกว่จื่อหวังหมายกอดคอโอบไหล่เขา กลับไม่คาดว่ายังไม่ทันวางมือ 

บนไหล่เขา ก็มีเสียงร้องอุทานเสียงหนึ่ง

“เจ้าดู! ผู้นั้นคือโอวหยางปู้ป้ายมิใช่หรือ! เขาเองก็มาเร็วเพียงนี้?”

ไกว่จื่อหวังผู้นี้ ไม่สนใจต่อเรื่องของตัวเองกลับสนใจต่อเรื่องของ 

คนอื่นยิ่งนัก

พอกล่าวจบก็เอ่ยปากอีก “พี่หมิง ท่านรีบดู! นอกจากโอวหยาง- 

ปู้ป้าย คนในกลุ่มสี่ของพวกเราล้วนมาหมดแล้ว!”

กลุ่มสี่ก็คือกลุ่ม “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง” ที่น่าขันกลุ่มนี้

งานเลี้ยงบูชาฟ้าดินปีนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ  ไม่ดูสิ่งอื่นใด ดูเพียง  

“วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง” หลายสิบคนนี้รวมตัวกัน เข่นฆ่ากันเอง

เดิมที  “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  ที่ปลอมตัวในยุทธภพก็เพียงพอ 

ที่จะชวนให้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่แล้ว ตอนนี้  “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  

เหล่านี้ยังรวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างไร้ยางอาย  หมายมาเข้าร่วมงานเลี้ยง 
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บูชาฟ้าดิน มิใช่จะทำให้ผู้กล้าในยุทธภพหัวเราะฟันร่วง!

หมิงฉางเยี่ยนหมดคำจะกล่าวครู่หนึ่ง กล่าวในใจว่า ‘ข้ากลับไม่รู้ว่า  

มีมากเพียงนี้! ที่แท้ผู้ที่มองเห็นตรงปากประตูวัดไท่เวยวันนี้เป็นเพียงกลุ่ม 

เล็ก ๆ ในนั้น’

ไกว่จื่อหวังยังอยากพูดคุยกับเขา หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกเบื่อหน่ายถึง 

ขีดสุด ไม่ว่าเขากล่าวอะไร หมิงฉางเยี่ยนล้วนคร้านที่จะสนใจ

สามสนามให้หลัง ในที่สุดก็ถึงเวลาเหล่า  “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  

แสดงฝีมือแล้ว

กลุ่มผู้เข้าแข่งขันลงสนาม โบกธงร้องตะโกน ตีกลองข่มขวัญ น่า 

เกรงขามอย่างยิ่ง

เหล่า  “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  ลงสนาม เสียงหัวเราะเกรียวกราว 

ทั่วทั้งสนาม เปลี่ยนแปลงบรรยากาศตึงเครียดก่อนหน้า

แม้กระทั่งผู้บรรยายทั้งสอง เสี่ยวชุ่ยกับเสี่ยวหลัน ยามนี้ พวกเขา 

ก็โล่งอกแล้ว

เมื่อโคจรกำลังภายในจนเพียงพอแล้ว เสี่ยวชุ่ยกล่าว “ดูเหมือนวิญญูชน 

แห่งห้วงคำนึงเหล่านี้มีความมั่นใจยิ่งนัก”

เสี่ยวหลันกล่าว “เหล่าชุ่ย เจ้าลองเดา กลุ่มนี้จะมีผู้ที่เดินออกมา 

จากในหมอกดอกท้อได้กี่คน!”

เสี่ยวชุ่ยตอบ “ตามความเห็นข้า ในเมื่อทุกคนล้วนเป็นวิญญูชน 

แห่งห้วงคำนึง เช่นนั้นย่อมรับมือกับหมอกดอกท้อเล็ก  ๆ  นี้ได้ คงมิอาจ 

กล่าวอะไรได้ ออกมาได้ทั้งหมดกระมัง!”

สิ้นคำพูดนี้ ทั้งสนามหัวเราะเกรียวกราว

คนผู้หนึ่งตะโกนเสียงดังอยู่บนอัฒจันทร์ “ยังบอกว่าเป็นวิญญูชน 

แห่งห้วงคำนึงอีก! ข้าว่านะ หากหมิงฉางเยี่ยนรู้ว่าเศษสวะเหล่านี้ปลอมตัว 

เป็นเขา ต้องลุกขึ้นจากโลงศพเป็นแน่”

หมิงฉางเยี่ยนลูบคาง ไม่วิพากษ์วิจารณ์

ไกว่จื่อหวังส่งเสียงถุย ด่าทอ “ตาสุนัขประเมินคนต่ำ!”
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แม้ปากเขากำลังด่าคน แต่ในใจกลับไร้ซึ่งความมั่นใจ

อันที่จริง ถึงแม้คนในยุทธภพหัวเราะเยาะพวกเขา พวกเขารู้สึก 

ไม่สบายใจ แต่ว่านี่ก็คือเรื่องจริง

ยามบ่าย คนที่ออกมาจากหมอกดอกท้อกลับมีเพียงคนเดียว!

คนผู้นี้ล้วนมิอาจบอกว่าออกมา แต่กระแทกลงบนพื้นอย่างแรง!

ไกว่จื่อหวังก้าวเดินอย่างเบาหวิว เขยิบเข้าใกล้หมิงฉางเยี่ยนเล็กน้อย  

อดมิได้ที่จะกล่าว “พี่หมิง ข้าว่าป่าดอกท้อนี้อันตรายยิ่งนัก ได้ยินว่ามือดี 

หลายคนของหุบเขาหมีหมีล้วนถูกฝังอยู่ในป่าผืนนี้แล้ว!”

กลุ่มคนยืนนิ่ง

จากหลังเวทีเข้าสู่หมอกดอกท้อ  ยังต้องผ่านประตูใหญ่บานหนึ่ง  

ประตูใหญ่บานนี้ดูแลโดยคนของ  หนังสือพิมพ์รายวันแห่งยุทธภพ งาน 

เลี้ยงบูชาฟ้าดินสถานศึกษากระยางขาวรับผิดชอบเต็มอำนาจ ด้วยเหตุนี้ 

ผู้ที่เฝ้ารักษาอยู่ทุกแห่งล้วนเป็นคนของหลิ่วค่วง

ประตูใหญ่ยังไม่เปิด มุมมองโดยรอบไม่มากนัก กอปรกับหลัง 

ยามเย็นผ่านพ้นม่านวิกาลก็จะคลี่กาง ขับให้บรรยากาศรอบกายประหลาด 

กว่าเดิม

“วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  คนหนึ่งอดมิได้ที่จะเลิกม่านหมวกออก  

เผยหน้าปรุออกมา เขากล่าวอย่างขมขื่น “พวกเจ้าได้ยินหรือไม่ วันนี้ 

ในหมอกดอกท้อ คร่าชีวิตยอดฝีมือของยุทธภพหลายคนแล้ว”

ไกว่จื่อหวังกล่าว “ข้าย่อมได้ยินแล้ว แต่ก็มาถึงที่นี่แล้ว ยังให้เจ้า 

เปลี่ยนใจได้หรือ! เจ้าลองดูพี่ปู้ป้าย ขลาดกลัวสักนิดไหม”

กลุ่มคนมองไป โอวหยางปู้ป้ายยืนค้ำฟ้าปักพสุธา สายตาแน่วแน่  

ความกล้าหาญเช่นนี้ทำให้กลุ่มคนต่างฮึกเหิม!

ในระหว่างพูดคุยไม่กี่คำ ประตูใหญ่ของวัดไท่เวยก็เปิดออกด้วย 

เสียงดังสนั่นในที่สุด

เบื้องหน้ากลุ่มคน บุปผาโปรยปราย หมอกดอกท้ออยู่ในระยะใกล้ 

เพียงร้อยหลี่
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โอวหยางปู้ป้ายเดินไปข้างหน้าเป็นคนแรก

ไกว่จื่อหวังติดตามหมิงฉางเยี่ยน กล่าว “พี่หมิง ท่านไม่กลัวจริง ๆ  

หรือว่าแสร้งไม่กลัว เวลานี้อย่าอวดเก่งเป็นอันขาด!”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าวด้วยความเฉยชา “หมอกดอกท้อมีอะไรน่ากลัว”

ฟังจากน้ำเสียงเขา ช่างทะนงโดยแท้จริง

ไกว่จื่อหวังกล่าว “นี่! เวลานี้แล้ว ท่านยังกล่าวคำพูดที่ชวนให้ผู้คน 

เกลียดชังเหล่านี้อีก ช่างเถอะ ข้ารู้ว่าเดิมนิสัยท่านก็เป็นเช่นนี้ ไม่อยาก 

คิดเล็กคิดน้อยกับท่านมาก”

หมิงฉางเยี่ยนพลันบังเกิดความสนใจ ชะลอฝีเท้า รอไกว่จื่อหวัง 

ครึ่งก้าว

“ท่านคงรู้ว่า คนที่เข้าไปในหมอกดอกท้อวันนี้ ผู้ที่ใช้เวลาสั้นที่สุด 

คือใคร”

ไกว่จื่อหวังกล่าว “ท่านหมายถึงผู้ที่ออกมาเร็วที่สุดหรือ คงเป็นสตรี 

อสรพิษแห่งแคว้นไป๋นางนั้น ข้าไม่รู้จักนาง แต่ข้ารู้ว่านางคือบุคคลอันดับ 

ที่หกของ  บันทึกล่องลอยแห่งยุทธภพ ผู้ที่ออกมาก่อนล้วนเป็นคนต่างแดน 

เสียส่วนใหญ่”

เขาหยดุพกัครูห่นึง่ กลา่วดว้ยความแคน้อกี “เพยีงแตเ่พิง่เปน็วนัแรก 

เท่านั้น! คนป่าเถื่อนต่างแดนเหล่านั้นก็ดูถูกจงหยวนของพวกเราไปทั่ว  

ถุย! พฤติกรรมน่ารังเกียจอะไรกัน ท่านคงไม่ทราบว่าพวกเขาที่อยู่บน 

อัฒจันทร์ชมการต่อสู้โอหังเพียงใด ราวกับว่าผ่านการแข่งขันสนามแรกนี้ 

ก็ได้รับชัยชนะแล้ว! ข่มคนจงหยวนของพวกเราไปทั่วทุกที่ แต่ละคนโอ้อวด 

ตัวเองจนเกินจริง นี่ ข้าว่านะ จงหยวนเองก็น่าผิดหวังจริง  ๆ วันแรก 

ก็ทำพวกเราขายหน้าหมดแล้ว! สำนักที่น่ารำคาญเหล่านั้นล้วนเสียข้าวสุก 

หรือไม่!”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ท่านยังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเลย ผู้ใช้เวลา 

สั้นที่สุดคือเวลาเท่าใด”

“หึ! ใช้เวลาครึ่งชั่วยามจึงออกมา หากหมิงฉางเยี่ยนยังมีชีวิตอยู่  

หนึ่งก้านธูปก็ออกมาแล้ว!”
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หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “หนึ่งก้านธูป ไม่ถูกกระมัง”

ไกว่จื่อหวังครุ่นคิดอย่างรอบคอบเล็กน้อย  กล่าวตามความจริง  

“เป็นไปไม่ได้ หนึ่งก้านธูปก็เต็มที่แล้ว เขาคือใคร เขาคงเป็นอันดับหนึ่ง 

ในใต้หล้า!”

หมิงฉางเยี่ยนแย้มยิ้มเล็กน้อย กล่าว “ข้าหมายถึงครึ่งก้านธูป 

ก็เพียงพอ”

ยามนี้ โอวหยางปู้ป้ายสะกิดปลายเท้า เอามือไพล่หลัง ประดุจเงา 

มายากลุ่มหนึ่ง หายวับไปในป่าดอกท้อ

ตัวคนเข้าไปในหมอกดอกท้อแล้ว

สุ้มเสียงของเขากลับยังคงถ่ายทอดออกมา  เขาทิ้งท้ายคำพูดไว้ 

ประโยคหนึ่ง “ขณะพบหน้าอีกครั้ง ข้าไม่มีทางลงมือโดยไว้ไมตรี!”

กลุ่มคนจับจ้องมองหน้ากัน คล้ายมีความคิดล่าถอย

หมิงฉางเยี่ยนปล่อยผ้าโปร่งดำบนหมวกไผ่สานลง เดินไปในหมอก 

ดอกท้อ

ไกว่จื่อหวังกล่าว “นี่! พี่หมิง ท่านยังไม่ได้ถืออาวุธเลย! ใช้ดาบ 

หรือว่ากระบี่เล่า!”

หมิงฉางเยี่ยนโบกมือก่อนกล่าว “ไม่ต้อง!”

เขาแวบเข้าในหมอกดอกท้อ คล้ายเดินเล่นในลานบ้าน พอเดินผ่าน 

กิ่งดอกท้อก็หักดอกท้อกิ่งหนึ่งมาถือไว้ในมือ
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งานเลี้ยงบูชาฟ้าดิน (ยี่สิบเก้า)
บทที ่ 102

เสียงกลองดังขึ้นสามครั้ง
แสดงว่าคนที่เข้าแข่งขันทั้งหมดเข้าไปในป่าดอกท้อแล้ว

ธูปดอกหนึ่งถูกจุดขึ้นโดยผู้ตัดสิน

ดอกท้อดอกหนึ่งตกลงใต้ขาของหมิงฉางเยี่ยน

ในป่าดอกท้อ ได้ยินสุ้มเสียงของเสี่ยวชุ่ยที่นอกสนามดังมา ราชสีห์ 

คำรามกรอกหู กล่าว “ตอนนี้คนทั้งหมดล้วนเข้าไปแล้ว ไม่รู้ว่าครั้งนี้  

ทุกคนรู้สึกนึกคิดเช่นไร!”

นี่ยังมีอะไรให้รู้สึกนึกคิด!

เดิมที  “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  มากมายลงสนามก็น่าขันพอแล้ว  

เสี่ยวชุ่ยผู้นี้กลับกลัวว่าเรื่องราวยังวุ่นวายไม่มากพอ ถือโอกาสผ่อนคลาย 

ร่างกาย เอามือกอดอก โต้ตอบกับเหล่าผู้ชมการต่อสู้ด้วยความสนใจ 

อย่างยิ่ง

สนามการต่อสู้วัดไท่เวย ตำแหน่งของจักรพรรดิกับพระมเหสีว่างเปล่า  

คนทั้งสองเพียงนั่งอยู่ครู่เดียวในวันแรก ต่อมาก็ไม่ออกมาอีก ทิศเหนือ  

ด้านบนสุดก็คือตำแหน่งของพระมเหสี ถัดลงมา หวยอวี๋กำลังนั่งตัวตรงอยู ่

และไม่รู้ว่าเหม่อลอยหรือว่าครุ่นคิดถึงปัญหา ถัดลงมาอีกคือชนชั้นสูง 

ในวังหลวงของจงหยวน ท่านอ๋องและท่านหญิง หรือเป็นขุนนางคนสำคัญ 
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ในราชสำนัก สถานที่แห่งนี้ถูกหน่วยสิบสามและหัวหน้าทั้งสองคนเฝ้ารักษา 

อยา่งเขม้งวด หวัหนา้สองคนนีค้อืเหลยีนซูแ่หง่ทพัอคัค ี จดัอยูอ่นัดบัทีส่ีแ่หง่  

บันทึกล่องลอยแห่งยุทธภพ และโจวเหยาแห่งทัพพสุธา จัดอยู่อันดับที่ห้า  

มีพวกเขาคอยเฝ้า แม้กระทั่งแมลงวันสักตัวก็มิอาจเข้าใกล้

ถัดมาทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายและขวาคือตำแหน่งที่นั่งซึ่งแบ่ง 

ตามขุมกำลังของแคว้นต่างแดนแต่ละแคว้น ระยะการมองเห็นด้อยกว่า 

ทิศเหนืออยู่บ้าง

ลงมาอีกก็คือพ่อค้ากวีและประชาชนคนธรรมดาในยุทธภพ

แม้กล่าวว่าสนามชมการต่อสู้ทั้งวัดไท่เวยหาได้จัดสรรตามแคว้นไม ่

แต่กลุ่มคนล้วนแยกกันด้วยความรู้ใจอย่างยิ่ง

อย่างเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้ล้วนเป็นชนชาวจงหยวน

ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือคนจากแคว้นต่างแดนที่มากกว่าอยู่ 

บ้าง ด้วยเหตุนี้ มองไปด้านโน้นจึงเห็นเสื้อผ้าการแต่งกายแปลกประหลาด 

สีสันฉูดฉาดสวยงาม อีกทั้งยังมีช้างปรากฏให้เห็น

เนื่องเพราะข้อจำกัดด้านภาษา คนต่างแดนที่พูดภาษาทางการได้ 

มีจำนวนน้อยอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ การบรรยายของเสี่ยวชุ่ยกับเสี่ยวหลัน  

คนส่วนใหญ่ล้วนฟังไม่เข้าใจ

แต่คำว่า “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  กล่าวออกมา อาศัยเพียงการออก 

เสียง คนทั้งสองฟากก็ประสานเสียงพร้อมกัน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เสียงคนเซ็งแซ่กำลังวิพากษ์วิจารณ์เหล่า  

“วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง” เข้าป่าดอกท้อด้วยความเร่งร้อน

เสี่ยวหลันมิได้ใช้พลังราชสีห์คำราม  แต่กล่าวด้วยความตื่นเต้น 

เป็นปกติ “คิดไม่ถึงเลยว่า หมิงฉางเยี่ยนผู้นี้ตายไปหลายปีแล้ว การศึกษา 

ค้นคว้าที่ทุกคนมีต่อเขายังไม่จางหายไป! เพียงแต่ข้าว่าสนามนี้คึกคักกว่า 

หกเจ็ดสนามก่อน!”

เสี่ยวชุ่ยกล่าว “มิเพียงเท่านี้! เจ้าไม่คิดดูสักหน่อยหรือว่าหมิงฉาง- 

เยี่ยนคือใคร!  อย่าดูเพียงพวกเรา  เจ้าดูคนป่าเถื่อนต่างแดนเหล่านั้น  

ยืดคอจ้องสนามแข่งอยู่เช่นกันมิใช่หรือ!”
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คนทั้งสองมองไปอย่างพร้อมเพรียง ดังว่า อัฒจันทร์ของแคว้น 

ต่างแดนก็ส่งเสียงเซ็งแซ่

เสี่ยวหลันกล่าว “น่าเสียดายนัก...”

เสี่ยวชุ่ยกล่าว “เสียดายอะไร”

เสี่ยวหลันกล่าว “พวกเขาเสียดายสิ่งใด ข้าก็เสียดายสิ่งนั้น!”

เห็นได้ชัดว่า  “พวกเขา”  ที่หมายถึงก็คือคนบนอัฒจันทร์ชมการต่อสู้ 

ของจงหยวน

คนผู้หนึ่งกล่าวด้วยโทสะ “พวกเราหัวเราะยังพอทำเนา พวกเขา 

หัวเราะอะไร!”

ฝั่งตรงข้าม คนของแคว้นต่างแดนชี้ไม้ชี้มือไปยังป่าดอกท้อ

อีกคนหนึ่งกล่าว “เจ้ากล่าวมิผิด พวกเขามีสิทธิ์อะไรหัวเราะ ล้วน 

แต่เป็นผู้เคยปราชัยของพวกเราเท่านั้น!”

“ตอนเที่ยงวันนี้เห็นพวกเขาแล้วขัดหูขัดตา แต่ละคนท่าทางเย่อหยิ่ง 

เหมือนพวกเราติดค้างพวกเขา!”

“เป็นเพียงเหล่าแคว้นเล็กต่างแดนไม่ดูสักหน่อยว่าที่นี่คือเขตอิทธิพล 

ของผู้ใด หากหมิงฉางเยี่ยนยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาจะกล้าโอหังเพียงนี้หรือ!”

“เฮ้อ น่าเสียดายหมิงฉางเยี่ยนตายไปแล้ว...”

สะอื้นพักหนึ่ง ท่ามกลางฝูงชนยังมีคนผู้หนึ่งเอ่ยปากอีก

“ความจริงสภาพสังคมตอนนี้...ยังมิสู้ขณะหมิงฉางเยี่ยนอยู่!”

นิ่งเงียบครู่หนึ่ง มีคนต่อความ

“ข้าขอกล่าวคำพูดเป็นกลางสักประโยค หมิงฉางเยี่ยนไหนเลยจะ 

เคยปกครองยุทธภพ! ถ้าหากปลอดภัยไร้เรื่องราวก็นับว่าปกครอง เช่นนั้น 

คงดีกว่าตอนนี้มาก!”

“...กล่าวถูกต้อง หลังจากเขาตายไป ในยุทธภพก็ไม่มีคนที่ความ 

สามารถเด่นล้ำอีกแม้แต่คนเดียว แต่ละคนล้วนต่อสู้กัน แต่ละคนล้วน 

คิดจะรวมยุทธภพเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ยุทธภพจงหยวนเสื่อมโทรม หาก 

ข้ามีความสามารถ ข้าคงกวาดล้างพวกเขาไปนานแล้ว”

ขณะหมิงฉางเยี่ยนยังอยู่ สำนักอื่นในจงหยวนรวบรวมพรรคพวก 
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มาจัดการเขา ต้องการความร่วมแรงร่วมใจเท่าใดก็ได้เท่านั้น แต่เขาเพิ่งตาย  

ยุทธภพจงหยวนก็เริ่มแทงข้างหลังกัน เพื่อช่วงชิงประกาศิตปุถุชนเล่มเดียว  

สุดท้ายผู้ใดก็ไม่ได้ครอบครอง

“นี่! เจ้าพูดอะไร เบาเสียงสักหน่อย! ประเดี๋ยวถูกสำนักอื่นได้ยิน 

แล้วไปฟ้องวัดเสี่ยวหาน เจ้าจะยังมีชีวิตกลับไปได้หรือ!”

“ฮา! วัดต้าหานกับวัดเสี่ยวหานตอนนี้มีอะไรแตกต่าง  หลังจาก 

วัดเสี่ยวหานก็เป็นวัดต้าหานแล้ว ตอนนี้วัดต้าหานโอหังขึ้นทุกที! ข้าว่า 

คงเป็นวัดเสี่ยวหานแห่งต่อไป!”

“พูดจามีเหตุผล นึกถึงในปีนั้นสำนึกเทียนชิงดุจดั่งตะวันกลางหาว  

ขณะชักนำยุทธภพเคยวางท่าข่มเหงประชาชนเมื่อใด”

“ตอนนี้พวกเจ้ามากล่าวสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อะไร นี่คือการกระทำ 

ที่ล่าช้า หมิงฉางเยี่ยนตายไปแล้ว!”

“ปะ...เป็นพวกเจ้าบีบให้เขาตายมิใช่หรือ! พวกเจ้ากล้าบอกว่าขณะ 

เขาตายพวกเจ้าไม่เคยเหยียบยํ่าซ้ำเติมไหม พวกเจ้าและสำนักอื่น ๆ ไม่เคย 

สงสัยหรือว่าเขาคือ ‘ทัพพิรุณ’ ส่วนข้าไม่เคย!”

“ข้าเองก็ไม่เคย!”

“เช่นนั้นข้า...ก็ไม่เคย...”

วิพากษ์วิจารณ์รอบหนึ่ง สุดท้ายต่างกลายเป็นเสียงถอนหายใจ

หากเป็นประชาชนทั่วไป มิอาจเข้าใจว่าเหตุใดหมิงฉางเยี่ยนสังหาร 

ว่านเชียนชิวจึงนำพาความปั่นป่วนที่มากเพียงนี้ แต่หากเป็นชนชาวยุทธภพ 

ทุกคนกลับรู้ดีแก่ใจ ในปีนั้นหมิงฉางเยี่ยนสังหารว่านเชียนชิวเป็นเพียง 

ชนวนเหตุอย่างหนึ่ง ถ้าหากเป็นเพียงเรื่องนี้ หาได้ถึงขั้นทำให้ทั้งยุทธภพ 

จงหยวนรวมตัวกันล้อมโจมตีเขาไม่

ผู้ที่ทำให้แต่ละสำนักรวมตัวกันเคียดแค้นที่แท้จริง คือหมิงฉางเยี่ยน 

ผู้นี้อาจมีสถานะของ  “ทัพพิรุณ”  ที่ฆ่ายกครัวนับไม่ถ้วน ตามคำร่ำลือของ 

ยุทธภพ ราชสำนักมีองค์กรที่ไม่เปิดเผยหน้าตากลุ่มหนึ่ง ความสามารถ 

น่าทึ่งอย่างยิ่ง ทำลายสำนักที่  “ไม่เชื่อฟัง”  ในจงหยวนได้อย่างง่ายดาย  

กระนั้นแต่ละสำนักต่างบังเกิดความเกรงกลัวสิ่งนี้ในใจ กลัวว่าไฟจะลามมา 
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ถึงตัว สำหรับวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงมีความเป็นไปได้ที่สุด ทั้งยังไม่เคย 

ใช้หน้าจริงแสดงต่อผู้คน ครั้นสบโอกาส คนทั้งหมดล้วนแทบอยากจะ 

ให้เขาตายทันที

“สายไปแล้ว ยุทธภพไม่ปรากฏคนเช่นนี้มาตั้งกี่ปี กลับบีบให้เขาตาย 

ตั้งแต่อายุยี่สิบต้น ๆ ช่างเป็นฟ้าอิจฉาอัจฉริยะโดยแท้จริง”

หมิงฉางเยี่ยนที่  “ตายไปแล้ว”  หลับตาลง เดินอยู่ในป่าดอกท้อที่มีกับดัก 

หลายชั้นเสมือนเดินเล่นในลานบ้าน

กิ่งดอกท้อในมือของเขามีกลีบดอกไม้ปลิดปลิวตามลม

ต้นดอกท้อข้างกายหมิงฉางเยี่ยนเปลี่ยนองศาในทุกช่วงเวลา ลี้ลับ 

ยากคาดเดา ชวนให้หลงอยู่ด้านในได้ง่ายยิ่งนัก อีกทั้งกับดักใต้ดินมี 

จำนวนมาก อาศัยเพียงการมองดูแทบมองไม่ออก กอปรกับท้องฟ้ามืดลง 

การมองเห็นของเขาก็เลือนรางกว่าเดิม ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ในหมอกดอกท้อ 

นี้ จึงถือโอกาสไม่ลืมตาขึ้น

เขารับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ฉับไวกว่าคน 

รอบข้างมาตลอด กอปรกับคุ้นเคยมานานแล้ว หลังหลับตาลง กลับรับรู้ 

ต่อโดยรอบได้ฉับไวกว่าเดิม

ถึงตอนนี้ เขายังไม่ได้พบเจอ  “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  คนใด กฎ 

ของสนามนี้คือขณะลงสนามต้องชิงป้ายคำสั่งทองเหลืองของผู้เข้าร่วมการ 

แขง่ขนัสบิคนมาจงึจะเลือ่นขัน้ได ้ กห็มายความวา่คนทีถ่กูชงิคำสัง่ทองเหลอืง 

ไปก็จะสูญเสียคุณสมบัติเข้าร่วมสนามต่อไป

กับดักในป่าดอกท้อหาได้ยากสำหรับเขาไม่ เขาตบมือ จู่  ๆ  ต้นท้อ 

ต้นหนึ่งขยับเองโดยปราศจากลม

หลังจากขยับไปมาก็ปรากฏดาบยาวเล่มหนึ่งพุ่งออกมาจากหลังต้นไม้

หมิงฉางเยี่ยนยกมือขึ้น ใช้สองนิ้วดันออก ผลักให้ดาบยาวหลุด 

ออกจากวิถีโคจรแต่เดิมได้อย่างง่ายดาย

คนที่แกว่งดาบคือ  “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง”  ที่แต่งกายเหมือนกัน 

กับเขาผู้หนึ่ง หมิงฉางเยี่ยนรวบรวมกำลังภายในหักดาบเบา  ๆ ดาบหัก 
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เป็นสองท่อนทันที เขาหันหน้ามองดูวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงผู้นี้ตกใจตัวเขา 

จนเสียขวัญแล้ว ถอยไปด้านหลังหลายก้าว ผลสุดท้ายชนเข้ากับต้นไม้  

หมวกไผ่สานสะเทือนจนหล่นลงมา เผยใบหน้าปรุออกมา

ระดับการแยกแยะใบหน้าผู้คนของหมิงฉางเยี่ยนไม่สูงนัก เห็นผู้ใด 

ล้วนเหมือนกันหมด ด้วยเหตุนี้ไม่รู้สึกว่าเขาคุ้นตาแต่อย่างใด

คนหน้าปรุพลันตะโกนหนึ่งเสียง จู่โจมเข้ามาด้วยมือเปล่า

กลับไม่คาดว่าร่างกายเพิ่งขยับ บั้นเอวก็ถ่ายทอดความเจ็บปวด 

อันแน่นขนัดมา ชั่วขณะนั้น ทั้งร่างของเขาลอยไปด้านหลัง  ชนเข้ากับ 

ต้นไม้อีกครั้ง เพียงแต่ในครั้งนี้เขากลับมิอาจร่วงลงมาจากบนต้นไม้

แรกเริ่ม ความเจ็บปวดอยู่แค่เพียงจุดเดียว ต่อมาความเจ็บปวด 

อันแหลมคมนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ เขาอดมิได้ที่จะยื่นมือไปลูบ พบว่าโลหิตเต็ม 

ฝ่ามือ!

ข้างเอว เข็มยาว  ๆ  เล่มหนึ่ง ความหนาเทียบเท่าเข็มจันทร์ตกฟ้า  

ทะลุผ่านร่างกายของเขา ตรึงเขาไว้บนต้นไม้อย่างแน่นิ่ง

“วางใจ งานเลี้ยงบูชาฟ้าดินมิอาจฆ่าคน ข้าเองก็ไม่ได้สนใจจะฆ่า 

เจ้า เพียงแต่ต้องให้เจ้าอยู่ที่นี่อีกครู่หนึ่ง” หมิงฉางเยี่ยนค้นในเสื้อผ้าแล้ว 

หยิบป้ายคำสั่งทองเหลืองของฝ่ายตรงข้ามออกมา “ขออภัย ข้าต้องนำสิ่งนี้ 

ไปแล้ว”

เวลาที่ใช้จัดการคนหน้าปรุผู้นี้เพียงแค่ชั่วสะเก็ดแสงฟ้าแลบ

หมิงฉางเยี่ยนเดินอยู่ครู่หนึ่ง คงรู้สึกว่าทิ้งเข็มไว้บนร่างคนผู้นี้เป็น 

การสิ้นเปลืองจึงย้อนกลับมาถอนเข็มไปอีก

ขณะถอนเข็ม เขาถกชายเสื้อของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมา เช็ดคราบเลือด 

บนเข็มด้วยความชำนาญอย่างยิ่ง

แม้คนหน้าปรุแต่งกายเป็นวิญญูชนแห่งห้วงคำนึง แต่ก็ไม่เคยเห็น  

“วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง” อย่างหมิงฉางเยี่ยนมาก่อน!

เลียนแบบการแต่งกายยังพอทำเนา เหตุใดคนผู้นี้จึงเลียนแบบทักษะ 

รังแกคนของวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงมาได้!

เขาฝนืกลนืโลหติคำหนึง่ลงคอ ถกูหมงิฉางเยีย่นหยอกลอ้เชน่นีจ้งึพน่ 
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ออกมาจากปากโดยตรง

หมิงฉางเยี่ยนเช็ดเข็มจนสะอาด ยิ้มตาหยีพลางกล่าว “ขอบคุณ ๆ”

การกระทำนี้รังแกคนเกินไปโดยแท้จริง!

กระทั่ง “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง” ที่เข้าป่ามาในภายหลัง เพิ่งมาถึงที่นี ่

มองเห็นคนหน้าปรุที่นอนอยู่บนพื้นก็ตกใจหน้าถอดสี

เนื่องเพราะด้อยฝีมือ  กลุ่มคนเหล่านี้จึงถือโอกาสร่วมมือกัน 

กระทำการในการผ่านด่านอย่างหน้าด้าน ๆ เพื่อไม่ให้ตายเร็วเกินไป

บัดนี้มองเห็นสิ่งที่คนหน้าปรุพบเจอ อดไม่ได้อย่างยิ่งที่จะหยุดฟัง 

เรื่องราวอย่างละเอียด

คนหน้าปรุดูแล้วคิ้วดำตาโต ใครจะไปรู้ว่ากลับเป็นพวกปากโป้ง!  

เขาอ้าปากก็กล่าวไปเรื่อย ใส่สีตีไข่พฤติการณ์เมื่อครู่ของหมิงฉางเยี่ยน  

พรรณนาอย่างหยาบโลนรอบหนึ่ง ใช้ถ้อยคำได้อย่างยอดเยี่ยม กล่าวหา 

ว่าหมิงฉางเยี่ยนชั่วช้าสามานย์ บัดซบไร้เทียบเทียม หากคนหน้าปรุผู้นี้ 

ไม่มาปลอมตัวเป็นวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงแต่ถือไม้ปลุกสติไปเป็นนักเล่า 

นิทานใต้สะพานคงทำเงินได้มากโขเป็นแน่!

กลุ่มคนฟังจบเดือดดาลเป็นการใหญ่!

ลอบกล่าวว่า ‘สหายทั้งหลายล้วนปลอมตัวเป็นหมิงฉางเยี่ยน คน 

ผู้นี้ไม่เห็นแก่หน้าใคร คิดดูอย่างละเอียดทุกคนก็นับว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้อง 

ร่วมสำนัก เหตุใดตัวบัดซบผู้นี้กลับลงมือโหดร้ายเช่นนี้! หากไม่กำจัด 

คนผู้นี้ ต้องเป็นมหันตภัยเป็นแน่! ตอนนี้เขากล้าลงมือต่อสหายผู้นี้อย่าง 

อำมหิตเช่นนี้ ประเดี๋ยวพบเจอ...คงยากที่จะหลบเลี่ยงวิธีการอันอำมหิต 

ของเขา!’

วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงคนหนึ่งกล่าว “เหล่าสหาย! พวกท่านเอง 

ก็ได้ยินแล้ว ข้าว่าพวกท่านกับข้าคิดเหมือนกัน ข้าว่าพวกเราถือโอกาส 

ยับยั้งคนก่อนเป็นเช่นไร!”

วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงอีกคนหนึ่งกล่าว “ประเสริฐ! ข้าเห็นด้วย!  

ทุกคนยังมีความเห็นอะไรไหม!”

“ไม่มี  ๆ คนผู้นั้นน่ากลัวเกินไปแล้ว พวกเรากระทำการพร้อมกัน 
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จะดีกว่า!”

“ใช่แล้ว  ๆ  นี่สามารถดูแลกันได้สะดวก  เพียงแต่ข้าแนะนำว่า  

พวกเราอย่าจงใจไปหาเขาจะดีกว่า ถ้าหากออกไปด้วยกันอย่างปลอดภัยได้ 

นั่นคงดีที่สุดแล้ว! แน่นอน ถ้าหากไม่มีวิธีจริง  ๆ พบเจอแล้ว พวกเรา 

ต้องรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน!”

คนห้าหกคนพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียง

ในขณะที่พวกเขาอธิษฐาน ขออย่าได้พบเจอหมิงฉางเยี่ยนนั้นเอง  

ช่วงเวลาที่ดีไม่ยาวนาน...ก็หมายความว่าเป็นต้องพบเจอ

กับดักของป่าดอกท้อขยับอีกครั้ง ต้นดอกท้อทั้งหมดขยับเองในชั่วขณะ  

หลังเปลี่ยนแปลงหลายรอบ ต้นท้อที่ใหญ่ที่สุดต้นหนึ่งเคลื่อนออกจาก 

เบื้องหน้ากลุ่มคน

บุรุษคนหนึ่ง

บุรุษที่สวมเสื้อผ้าสีดำคนหนึ่งปรากฏกายฝั่งตรงข้ามของพวกเขา

บุรุษหาใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่ สิ่งที่น่ากลัวคือในมือของเขาถือดอกท้อ 

กิ่งหนึ่ง

เมื่อครู่นี้เอง คนหน้าปรุพรรณนาว่าบุรุษผู้นั้นที่ทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ 

สาหัส ในมือก็มีดอกท้อกิ่งหนึ่งเช่นกัน

แม้ใบหน้าของบุรุษชุดดำถูกปิดอยู่ แต่อาศัยน้ำเสียงก็ฟังได้ว่าฝ่าย 

ตรงข้ามกำลังหัวเราะ เขากล่าว “สุขสวัสดิ์พวกท่าน”

น่าขนพองสยองเกล้า!

รังสีสังหารปกฟ้าคลุมดินแทรกซึมเข้าไขกระดูกจากทั่วทุกสารทิศ  

“วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง” สี่ห้าคนชาไปทั่วร่าง หวาดผวาจนขนหัวลุก

ชั่วขณะ ทั้งสองฝ่ายคุมเชิงกันอยู่

หมิงฉางเยี่ยนถือดอกท้อไว้ในมือ เอามือกอดอก มองดูพวกเขา 

ด้วยความสนใจเต็มเปี่ยม

บรรยากาศตึงเครียดพร้อมปะทุได้ทุกเมื่อ!

แมว้า่ทัง้สองฝา่ยลว้นไมไ่ดพ้ดูคยุสกัประโยค แตก่ลบัรูใ้จกนัอยา่งยิง่  
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การต่อสู้อันดุเดือดสนามนี้ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

“วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง” ห้าหกคนตะโกนพร้อมกันหนึ่งเสียง

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าว “ดูเหมือนพวกท่านคิดเข้ามาพร้อมกัน”

คนผู้หนึ่งตอบเสียงดุร้าย “หึ! รับมือปีศาจนอกรีตอย่างเจ้า ไย 

พวกเราต้องสนใจวิธีสกปรก!”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “หืม? ข้าไม่ได้บอกว่าพวกท่านใช้วิธีสกปรก  

เพียงแต่ข้าจะเตือนพวกท่านเรื่องหนึ่ง”

ผู้เป็นหัวหน้าหยุดฝีเท้าอย่างเร่งด่วน “หยุด! เหตุใดเขาไม่ขยับ ข้า 

สงสัยว่ามีอุบาย!”

คนผู้หนึ่งที่ด้านหลังกล่าว “เขาจะเตือนอะไรพวกเรา”

ผู้เป็นหัวหน้ากล่าว “เหตุใดเจ้าจับจุดสำคัญไม่ได้ เจ้าไม่รู้สึกว่าเขา 

ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นประหลาดมากหรือ!”

คนที่ด้านหลังลูบศีรษะ “ประหลาดตรงไหนกัน”

ผู้เป็นหัวหน้ากล่าว “เจ้าคิดว่าเขาจะโง่! ยืนให้พวกเราตีหรือ!”

หมิงฉางเยี่ยนฟังจบ กล่าว “พวกท่านฟังข้าถามสักประโยคหนึ่ง 

ก่อน ชื่อของพวกท่านเรียกว่าอะไร”

ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวอย่างหวาดระแวง “เหตุใดข้าต้องบอกเจ้า!”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มตาหยีกล่าว “ก็ได้ ไม่บอกข้า เช่นนั้นข้าก็จะตั้งชื่อ 

ให้พวกท่าน”

เขาเดินไปสองก้าว คล้ายเด็กน้อยที่ซุกซน ชี้คนผู้หนึ่งพลางกล่าว  

“ท่านคือกระต่ายแห่งห้วงคำนึง” ซ้ำยังชี้อีกคนหนึ่ง “ท่านคือหมูแห่งห้วง 

คำนึง

“ท่านคือล่อแห่งห้วงคำนึง”

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนถูกเขาลบหลู่จนอดรนทนไม่ไหว

“ถือดีอะไรหาว่าข้าเป็นหมู แล้วเขาเป็นเสือ?”

ผู้เป็นหัวหน้าตะโกนด้วยโทสะ “เด็กน้อยอย่างเจ้าลองกล่าวอีก 

สักประโยคสิ!”

ใครจะไปรู้ เพิ่งตะโกนจบ ใบหน้าของเขาก็ถูกคนที่ด้านหลังต่อย 
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หนึ่งหมัดในฉับพลัน

หมิงฉางเยี่ยนตกใจหน้าถอดสี น้ำเสียงกลับเรียบเฉย กล่าว “วา!  

ท่านตีคนหรือ”

คนที่ด้านหลังก็คือผู้ที่ถูกหมิงฉางเยี่ยนตั้งชื่อว่า “หมูแห่งห้วงคำนึง”

หมูแห่งห้วงคำนึงสีหน้าขาวซีด และไม่รู้ว่ามือของตนเองกำเป็นหมัด 

ได้อย่างไร เหตุใดจึงต่อยบนหน้าของเสือแห่งห้วงคำนึง

ริมฝีปากของเขาขมุบขมิบรอบหนึ่ง กล่าว “ขะ...ข้าไม่ได้ตั้งใจ!”

หมิงฉางเยี่ยนปิดปากเอาไว้ “อ้อ...เช่นนั้นท่านก็ตั้งใจแล้ว!”

คนผู้นั้นที่ถูกหมิงฉางเยี่ยนตั้งชื่อว่าเสือแห่งห้วงคำนึงคำราม “ข้า 

หาใช่เป็นคนตั้งชื่อให้ท่านว่าหมู!”

หมูแห่งห้วงคำนึงสีหน้าขาวซีดกว่าเดิม “ขะ...ข้าเองก็ไม่ได้...โอ๊ย...”

เสียงแผดร้องเสียงหนึ่ง

หมัดหนึ่งหมัด

โจมตีพร้อมกัน!

คำพดูประโยคนีข้องหมแูหง่หว้งคำนงึยงัไมท่นักลา่วจบ มอืขวากต็อ่ย 

เสือแห่งห้วงคำนึงอย่างมิอาจควบคุมหนึ่งหมัดแล้ว

ตอนนี้เสือแห่งห้วงคำนึงอดรนทนไม่ไหว เพียงเพราะถูกตั้งฉายาที่ 

ไม่ไพเราะจึงอับอายกลายเป็นเดือดดาลเช่นนี้! ใจแคบเหมือนไส้ไก่โดย 

แท้จริง!

เขาลงมือโจมตี

หมิงฉางเยี่ยนหัวเราะฮ่า ๆ มือขวาไพล่อยู่ด้านหลัง นิ้วทั้งห้ากำด้าย 

สีเงินเส้นเล็กหลายเส้นเอาไว้ มิอาจสืบพบแม้แต่น้อย อีกด้านหนึ่งไม่รู้ว่า 

มัดไว้บนมือของคนทั้งห้าอย่างแน่นหนาตั้งแต่เมื่อใด ขณะนี้ด้ายเหล่านี้ 

ถูกเขาควบคุมอย่างคล่องแคล่ว คนทั้งห้าโจมตีกันไปมา ถีบจมูกเตะหน้า  

ตีกันชุลมุนจนยากแยกออกจากกัน

เสียงแผดร้อง  เสียงร้องไห้  เสียงคำรามสั่นสะเทือนขอบฟ้า  

หมิงฉางเยี่ยนขโมยป้ายคำสั่งทองเหลืองบนร่างของทุกคนไปจึงเก็บด้าย 

แล้วดอดหนีไป



สัตบุรุษผู้แช่มช้อย เล่ม 3

22

เพิ่งเดินได้ครู่หนึ่งก็สัมผัสรัศมีอันลุ่มลึกได้

เขาลืมตาขึ้น เบื้องหน้าปรากฏคนผู้หนึ่ง 

สมควรกล่าวว่า เป็นหลวงจีนรูปหนึ่ง

หลวงจีนรูปนี้มิใช่ใครอื่น คือหลวงจีนตาบอดที่ถูกเขาชนวันรับป้าย 

คำสั่งทองเหลือง จงลู่

“ประสกน้อย เพื่อความปลอดภัยของท่าน อาตมาขอเตือนให้ท่าน 

อย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกเลย” จงลู่ยืนอยู่เบื้องหน้าเขา มองไม่เห็น 

อะไรทั้งสิ้น แต่กลับรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าคือผู้ใดได้อย่างแม่นยำ

“ท่านเองก็อยู่กลุ่มนี้? ก็ใช่ ท่านกับข้ายัดเงินไม่ได้เหมือนกัน

“ให้ข้าไม่ยุ่งเกี่ยว นี่คงไม่ได้ ข้าต้องได้อันดับหนึ่ง” หมิงฉางเยี่ยน 

ไม่สะทกสะท้าน เดินไปข้างหน้าสืบต่อ “ข้าเองก็รับปากคนอื่นว่าจะไม่ใช้ 

วรยุทธ์มากจนเกินไป ฉะนั้นข้าจะไม่สู้กับท่าน”

จู ่ๆ แขนซา้ยของหมงิฉางเยีย่นถกูจงลูจ่บัเอาไว้ หมงิฉางเยีย่นเงยหนา้ 

มองดูเขา จงลู่กล่าว “ท่านไม่สู้กับข้า หากข้าจะสู้กับท่านเล่า”

ทันใดนั้น ภายในหมอกดอกท้อถ่ายทอดสุ้มเสียงที่สะเทือนเลื่อนลั่น 

จนหูแทบหนวกเสียงหนึ่งมา ประหนึ่งหินยักษ์แตกร้าว

ที่นอกสนาม เสี่ยวชุ่ยฟังจบ กล่าวด้วยความเสียใจ “ดูเหมือนมีคน 

ถูกกับดักโจมตีอีกแล้ว!”

เสี่ยวหลันกล่าว “ฟังจากสุ้มเสียงคล้ายไม่ใช่คนเดียว สุ้มเสียงนี้ 

ดังเกินไปหน่อยใช่หรือไม่ ในหมอกดอกท้อมีกับดักเช่นนี้ไหม”

เสี่ยวชุ่ยยิ้มพลางกล่าว “ถึงอย่างไรผู้ที่อยู่ด้านในล้วนเป็นวิญญูชน 

แห่งห้วงคำนึง ต่อให้ทำลายทั้งหมอกดอกท้อ ก็หาได้แปลกประหลาดไม่”

“วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงเหล่านี้ เลียนแบบวิชาใด  ๆ  ของหมิงฉาง- 

เยี่ยนไม่ได้สักนิด ยังไม่ถึงครึ่งก้านธูปก็กลายเป็นเช่นนี้แล้ว!”

กลุ่มคนเข้าใจดี ยิ้มน้อย ๆ พลางกล่าว

เสี่ยวหลันสัพยอก “ตามความเห็นข้า ทุกคนควรกลับบ้านได้แล้ว  

เนื่องเพราะข้ากล้ารับประกันว่า กระทั่งเช้าวันพรุ่งนี้ก็คงไม่มีสักคนออกมา 

ได้”
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เพียงขาดคำ ทางออกของป่าดอกท้อพลันปรากฏเงาร่างสายหนึ่ง

ธูปไหม้ไปครึ่งก้านพอดี

สีหน้าสงบเสงี่ยมของเสี่ยวหลัน ในที่สุดก็บิดเบี้ยวจนเกิดรอยร้าว 

สายหนึ่ง เขาลุกขึ้นจากบนที่นั่ง คว่ำโต๊ะด้วยท่าทางยิ่งใหญ่

“เป็นไปไม่ได้!”

ในขณะเดียวกัน อัฒจันทร์ชมการต่อสู้วัดไท่เวย ในชั่วขณะที่คน 

ผูน้ัน้ออกมา ทกุคนตา่งตืน่ตระหนก นิง่อึง้และเงยีบงนัอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

ครู่หนึ่ง ในที่สุด ผู้คนก็ส่งเสียงฮือฮา ระเบิดเสียงอุทานอันน่าตกใจและ 

สะท้านขวัญออกมา



24

งานเลี้ยงบูชาฟ้าดิน (สามสิบ)
บทที ่ 103

คนที่ออกมาคือหมิงฉางเยี่ยน
ขณะนี้ท้องฟ้ามืดสนิทแล้ว  คบเพลิงในที่นั้นสว่างขึ้นนานแล้ว  

เนื่องเพราะเป็นสนามสุดท้าย ต่อให้จุดคบเพลิงนับพันอันก็ไม่เพียงพอที่จะ 

ให้แสงสว่างเหมือนยามกลางวัน

กลุ่มคนมองเห็นเพียงในช่วงเวลาครึ่งก้านธูป มีบุรุษชุดดำผู้หนึ่ง 

ออกมาจากในป่าดอกท้อ จากนั้นก็รีบซ่อนเร้นในความมืดมิดอย่างรวดเร็ว 

คนผู้นี้คือใคร หน้าตาเป็นอย่างไร มิอาจรู้ได้เลย

บนอัฒจันทร์ชมการต่อสู้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้คนจำนวน 

ครึ่งหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหว คิดจะพลิกตัวลงจากอัฒจันทร์ มิเพียงพวกเขา  

คนในที่นั้นผู้ใดบ้างไม่อยากสืบหาความจริง คนจงหยวนยังควบคุมได้ แต่ 

กับผู้คนจากต่างแคว้นเหล่านั้นมีคนพุ่งไปกลางวัดไท่เวยแล้ว

ในเวลานี้เอง หน่วยสิบสามชักดาบ หวยอวี๋ลุกขึ้นจากอัฒจันทร์ 

ชมการต่อสู้ ทันใดนั้นผู้คนทั้งสนามพลันนิ่งเงียบครู่หนึ่ง การเคลื่อนไหว 

ต่าง ๆ ค่อย ๆ ช้าลง และทยอยกลับไปนั่งบนอัฒจันทร์ชมการต่อสู้อีกครั้ง

คนต่างแคว้นถูกหน่วยสิบสามขัดขวาง หวยอวี๋เดินลงจากอัฒจันทร์ 

ชมการต่อสู้ไปยังทิศทางของหมิงฉางเยี่ยน

ยามนี้หมิงฉางเยี่ยนกำลังยืนชิดกำแพง เดินอย่างเชื่องช้า

โดยรอบมืดสนิท สายตาของหมิงฉางเยี่ยนเลือนรางมากขึ้นตามเวลา 
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ที่เดินไปข้างหน้า เมื่อครู่เขาใช้ร่างกายเกินระดับปกติ ครั้นพบเจอช่วงเวลา 

กลางคืน ระดับความเร็วจึงช้ากว่ายามปกติ

เพียงแต่ส่วนอื่นล้วนยังนับว่าใช้ได้ มีเพียงการมองเห็นที่ลดต่ำลง 

ประหนึ่งน้ำตกที่ไหลลงสู่เบื้องล่าง เดิมมองเห็นไม่ชัดอยู่แล้ว บนศีรษะ 

ยังสวมผ้าโปร่งดำ เดินอีกไม่กี่ก้าว ตนเองคงไม่ต่างจากคนตาบอดเป็นแน่

หมงิฉางเยีย่นเสาะหาทศิทางขามาเพือ่เดนิออกไป ระหวา่งทางกลบัถกู 

คนผู้หนึ่งขัดขวางเอาไว้

ก่อนตัวคนจะบรรลุถึงจุดหมาย กลิ่นหอมอ่อน  ๆ  ที่คุ้นเคยหอบนั้น 

พุ่งใส่ร่างกายของเขาก่อนก้าวหนึ่ง

หมิงฉางเยี่ยนเหนื่อยอย่างยิ่งแล้ว ดวงตายังเลือนราง ในใจกลับ 

ตื่นเต้นอย่างยิ่ง ยังไม่ทันมองเห็นฝ่ายตรงข้าม ร่างกายก็โถมไปบนร่าง 

หวยอวี๋ก่อนก้าวหนึ่ง

หวยอวี๋กอดเขาเอาไว้ หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกทันทีว่าตนเองทำเช่นนี้ 

ไม่รักนวลสงวนตัวเหลือเกิน จึงถอนหายใจยาว ๆ หนึ่งเฮือกก่อนกล่าว “ข้า 

เหนื่อยนัก!”

“กลับตำหนักเก้าสิบเก้า ข้าจะแบกท่านไปเอง”

หมิงฉางเยี่ยนโถมกาย กระโดดไปขึ้นหลังของเขาในทันใด

หวยอวี๋ถูกเขาโถมใส่เช่นนี้ก็มิได้โยกร่างหลบ เพียงกล่าว “ท่านใช้ 

ขาต่อสู้หรือ”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าวด้วยความเกียจคร้าน “หน้าที่ของขาก็หนักหนา 

อย่างยิ่ง ต้องใช้เพื่อก้าวเดิน”

ขณะใช้ปากเอื้อนเอ่ยหารือ สองขากลับรัดเอวของหวยอวี๋เอาไว้อย่าง 

เด็ดขาดรวดเร็ว ฉวยโอกาสขณะหวยอวี๋แบกเขา หมิงฉางเยี่ยนเอาหน้า 

ซุกท้ายทอยของฝ่ายตรงข้ามอย่างเร่งรีบ สูดหายใจเข้าลึกหนึ่งเฮือก

“เมื่อครู่พบอะไรในป่าดอกท้อ” หวยอวี๋ไม่สนใจว่าเขากำลังทำอะไร 

ด้านหลังตนเอง ถามอย่างตัดบท คงกำลังถามว่าเสียงดังสนั่นเสียงนั้น 

เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นเป็นแน่

“ทางโน้นไกลจากข้าพอสมควร เป็นเสียงที่เกิดจากการต่อสู้ของผู้อื่น 
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ไม่เกี่ยวกับข้า”

ขณะสุ้มเสียงเมื่อครู่นั้นปรากฏ หมิงฉางเยี่ยนใกล้จะออกจากหมอก 

ดอกท้อแล้ว ต่อให้ด้านหลังเกิดเหตุสุดวิสัยที่ใหญ่เพียงใด เขาก็ไม่กังวล 

นัก

“ที่นี่ไม่มีคนกระมัง” สองมือของหมิงฉางเยี่ยนกอดลำคอของหวยอวี๋ 

เอาไว้ เอาศีรษะโขกบนไหล่ของเขาอย่างเคืองแค้น  “วันนี้ข้าพบเจอคน 

ผู้หนึ่ง”

หวยอวี๋ถาม “ผู้ใด”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “หลวงจีนตาบอดรูปหนึ่ง ไม่ใช่เพิ่งพบเขาเป็น 

ครั้งแรก เขาเหมือนรู้เรื่องมากมายของข้า”

หวยอวี๋สังเกตเห็นบางสิ่งทันที จากนั้นถาม “เขาพูดคุยอะไรกับท่าน 

ใช่หรือไม่”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เขาขวางข้าเอาไว้ แต่ไม่ได้พูดคุยอะไรกับข้า  

เพียงแค่นัดเวลากับข้า ให้ข้าไปหาเขาอีก ตอนนี้ข้ากำลังคิดว่าเขาจะพูดคุย 

อะไรกับข้ากันแน่

“เขาคือผู้ใดกันแน่” หยุดชะงักครู่หนึ่ง กล่าวอีก “หลวงจีนตาบอด  

อีกทั้งฝีมือไม่ธรรมดา ข้ารู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคลา มีบุคคลเช่นนี้ไหม”

“มี”

“เจ้าอาวาสของวัดต้าหานในอดีต เบาะแสไม่ชัดเจน อาจตายไปแล้ว 

หรืออาจหายสาบสูญไปแล้ว ก่อนหายสาบสูญ ดวงตาทั้งคู่ของเขาบอดแล้ว”  

หวยอวี๋เบือนหน้าเล็กน้อย ลมหายใจของหมิงฉางเยี่ยนมักกระทบบนลำคอ 

ของเขา ทำให้เขาอึดอัดเล็กน้อย ก่อนกล่าวอีก “ในเมื่อเขากับท่านนัดเวลา 

กันนอกรอบ เช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องคิดมาก รอเวลามาถึง ย่อมรู้สิ่งที่เขาจะ 

พูดคุยแล้ว”

หมิงฉางเยี่ยนถอนหายใจ มือขวาไม่มีอะไรทำ จึงเล่นปลายผมของ 

หวยอวี๋ เขาไม่ยอมวางมือจากผมปอยนี้ จับไว้ในมือพลางขมวดปม

“จะว่าไปแล้ว หากมิใช่เขาถ่วงเวลาข้าครู่หนึ่ง ข้าจอมยุทธ์น้อยอาจ 

ไม่ต้องใช้เวลาถึงครึ่งก้านธูปก็ออกมาจากด้านในได้!”
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เขามองดูหวยอวี๋ด้วยท่าทีคล้ายเชื้อเชิญ ร่างโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย 

ยิ้มน้อย ๆ กล่าว “เป็นอย่างไร ข้าร้ายกาจมากใช่หรือไม่”

หวยอวี๋เหลือบมองเขาอย่างเฉยชาแวบหนึ่ง

หมิงฉางเยี่ยนยิ่งเห็นเขาเย็นชาก็ยิ่งมีพลัง

“หรือว่าเจ้าไม่มีอะไรจะบอกกับข้า”

หวยอวี๋กล่าว “ท่านอยากฟังอะไร”

หมงิฉางเยีย่นทำทา่กมุหวัใจทนัท ี กลา่ว “วา! พีช่ายฉางเยีย่น! ทา่น 

ร้ายกาจนัก! ข้าเลื่อมใสท่านนัก!”

หวยอวี๋คร้านที่จะสนใจเขา

หมิงฉางเยี่ยนเล่นลูกไม้ก่อกวนอยู่บนหลังเขา ขยับไปขยับมาไม่ให้ 

เขาเป็นสุข ขาทั้งสองข้างเองก็ไม่ยอมวางอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามแต่โดยดี  

แกว่งไปแกว่งมา “หวยอวี๋ เจ้าจะไม่พูดอะไรจริงหรือ ครึ่งก้านธูปเชียวนะ 

ข้ารับรองได้ว่าต่อไปคงไม่มีคนเร็วกว่าข้า”

หวยอวี๋ไม่สนใจเขา

หมิงฉางเยี่ยนก่อกวนพักหนึ่ง ก่อกวนจนตนเองเหนื่อยแล้วจึงแน่นิ่ง 

อยู่บนหลังของหวยอวี๋อีก

“ช่างเถอะ ไม่บอกก็ไม่บอก ข้าจะนอนแล้ว”

หวยอวี๋กล่าว “ห้ามนอนที่นี่”

อุณหภูมิฤดูหนาวพลันลดต่ำลง หากหมิงฉางเยี่ยนนอนอยู่กลางแจ้ง 

ตามสภาพร่างกายในตอนนี้ของเขา ไม่พ้นต้องป่วยหนัก

นา่เสยีดาย จอมยทุธน์อ้ยหมงิผูน้ีย้ดึมัน่ในตนเอง ไมส่นใจความเหน็ 

ผู้อื่นมาตลอด ผู้ใดกล่าวคำก็ไม่ฟัง

เขาเหนื่อยแล้ว จึงโอบรั้งหวยอวี๋เอาไว้ หลับตาลง “คงไม่หรอก  

ตำหนักเก้าสิบเก้าของเจ้าหนาวกว่าด้านนอกเสียอีก ข้าถือโอกาสนอนอยู่ที่นี ่ 

ประเดี๋ยวต่อให้หนาวอีกข้าก็ไม่กลัว”

กล่าวจบ หมิงฉางเยี่ยนยังไม่ถอดใจ กล่าวเสริม “สำคัญคือร่างกาย 

ข้าหนาวยังพอทำเนา ตอนนี้หัวใจข้าก็หนาวแล้ว เพราะเหตุใดเจ้าไม่ลอง 

ถามว่าเพราะเหตุใดข้าหนาวหัวใจ”
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หวยอวี๋กล่าว “เพราะเหตุใดท่านหนาวหัวใจ”

หมิงฉางเยี่ยนจับปลายผมของเขาเอาไว้ เกาคางของตัวเองเบา  ๆ   

ซ้ำยังไปหยอกเย้าปรางแก้มของหวยอวี๋

“เอาละ ครั้งนี้ ข้าจะนอนแล้วจริง ๆ”

ในมือหมิงฉางเยี่ยนยังจับเส้นผมของเขาเอาไว้ สะลึมสะลือแล้วจึง 

หลับไป

ระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่น ได้ยินประโยคหนึ่งว่า “ไม่เลว”

น่าเสียดายเพียงหมิงฉางเยี่ยนไม่มีเรี่ยวแรงไปจำแนกแล้วว่าสอง 

พยางค์นี้หมายความว่าอะไร วินาทีต่อมา เสียงลมหายใจของเขาสม่ำเสมอ 

เหมือนหลับใหลไปแล้ว

ระหว่างทางกลับตำหนักเก้าสิบเก้าของหวยอวี๋ เดินอยู่บนเฉลียง 

ทางเดินวัง นางกำนัลและขันทีทั้งสองฝั่งเห็นแล้วต่างหันหลังให้ หันหน้า 

หากำแพงวัง มิกล้าดูมาก

อุณหภูมิของตำหนักเก้าสิบเก้าต่ำกว่าด้านนอกไม่น้อย พอก้าวเข้าไป 

หมิงฉางเยี่ยนก็สั่นเทิ้มเล็กน้อยตามสัญชาตญาณ

เขาหลับสนิทดังคาด หวยอวี๋วางเขาไว้บนเตียง เขาตัวอ่อนปวกเปียก  

หลับไปอย่างไม่ระแวดระวังแม้แต่น้อย เมื่อห่มผ้าห่ม ฝ่ายตรงข้ามเม้ม 

ริมฝีปาก หดตัวเป็นก้อน

หวยอวี๋จุดเตาไฟ อุณหภูมิในห้องสูงกว่าก่อนหน้าอยู่บ้าง ในขณะ 

เดียวกัน หมิงฉางเยี่ยนเองก็ไม่อาจทนความร้อนได้แต่อย่างใด ถือโอกาส 

ถีบผ้าห่มออก กลิ้งไปยังขอบเตียง

หวยอวี๋ห่มผ้าให้เขา หมิงฉางเยี่ยนปฏิเสธไม่หยุด ผ้าห่มอยู่บนร่าง 

เขาได้ไม่นานเท่าใดก็ถูกเขาดันไปด้านข้างทั้งหมด เขามิเพียงดันผ้าห่มออก 

ขณะสับสนงุนงง ทั้งยังเริ่มถอดเสื้อผ้าของตัวเอง

ไม่ต้องกล่าวถึงสติของหมิงฉางเยี่ยน หากกล่าวว่าเขาถอดเสื้อผ้า 

ออก มิสู้กล่าวว่า เขากระชากตรงหน้าอก กระชากเสื้อผ้าตนเองจนยับยู่ยี่  

ถอดเสื้อชั้นนอกออก เสื้อผ้าแนบกายที่ด้านในเองก็ยับย่น เมื่อดึงตรง 

สายรัดเอวไม่ออก จึงถือโอกาสหลับไปอย่างเลอะเลือนเช่นนี้
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หวยอวี๋ย่อมไม่มีทางยอมให้เขาแผ่อยู่อย่างนั้น ถือโอกาสถอดเสื้อผ้า 

ของเขา ซ้ำยังถอดรองเท้าถุงเท้าออกไป ขาของเขาขาวอย่างยิ่ง ผิวหนัง 

ก็เกลี้ยงเกลาอย่างยิ่ง หลังถอดรองเท้าถุงเท้าออกไป จอมยุทธ์น้อยหมิง 

ที่หนาวขนลุกซู่รีบขดตัวเองเป็นก้อน

ขดตัวอยู่ครู่หนึ่ง ฟันของหมิงฉางเยี่ยนกระทบกัน ในที่สุดก็ได้สติ 

เล็กน้อยแล้ว กล่าวพึมพำ “ข้าจะอาบน้ำ”

สุ้มเสียงนุ่มนวล ไม่มีพลังข่มขู่แต่อย่างใด หวยอวี๋ตกตะลึงเล็กน้อย

วันนี้ขณะหมิงฉางเยี่ยนอยู่วัดไท่ เวย  หมื่นคนวิพากษ์วิจารณ์   

หมื่นคนตั้งตารอ ขณะนี้อันดับหนึ่งในใต้หล้าผู้นี้ สิ้นไร้จิตสังหารแล้ว  

เกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงของเขา ร่างกายอันนุ่มนวลให้เขาจับต้องได้อย่าง 

ว่าง่าย เชื่องจนเหมือนแมวที่เก็บเขี้ยวเล็บตัวหนึ่ง

หวยอวี๋ก้มหน้า ดึงเสื้อที่ยังคาอยู่บนไหล่ของเขาออก สงบจิตใจลง  

ตรวจสอบปากแผลเมื่อหลายวันก่อนของเขา

ปากแผลบนไหล่ของหมิงฉางเยี่ยนดีขึ้นกว่าครึ่ง สมานกันแล้ว  

ดังเช่นที่เขารับปากหวยอวี๋ เข้าไปในหมอกดอกท้อรอบหนึ่ง แม้กระทั่ง 

ผิวหนังก็มิได้ถลอก หมิงฉางเยี่ยนถูกเขาปลดเปลื้องเสื้อผ้าออก ไม่ยินดี 

แตอ่ยา่งใด พลกิตวัลมืตาขึน้ ไดส้ตทิีห่ายไปเนิน่นานกลบัคนืมา จงึเอย่ปาก  

“หวยอวี๋ ข้าจะอาบน้ำ”

หวยอวี๋กล่าว “ท่านตื่นแล้ว”

หมิงฉางเยี่ยนเอ่ยปากอย่างยากเย็น “ข้าฝืนร่างกายได้หนึ่งก้านธูป  

อาบเสร็จก็จะนอนทันที”

เขาคงรับไม่ได้ที่ตนเองเพิ่งต่อสู้เสร็จก็นอนอยู่บนเตียง จึงฝืนต้าน 

ความง่วงลุกขึ้นมา หลังหวยอวี๋สั่งการลงไป เพียงครู่เดียวก็มีน้ำร้อนมา 

รออยู่ หมิงฉางเยี่ยนอาบไปพลางหลับไปพลาง ทั้งร่างเหมือนท่องอยู่ใน 

ความฝัน รอจนอาบน้ำเสร็จดวงตาก็แทบปิดลง คลำทางไปพลางปีนขึ้น 

เตียงไปพลาง

เขากลิ้งสองตลบ หาตำแหน่งที่สุขสบาย จากนั้นไม่ขยับเขยื้อน

หวยอวี๋อาบน้ำเสร็จก็มองเห็นเขานอนแผ่หลาอยู่ ผ้าห่มถูกถีบลงไป 
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อยู่บนพื้น ปกเสื้อเปิดออกกว่าครึ่ง

หวยอวี๋เก็บผ้าห่มขึ้น จัดร่างกายของเขา หลังจากนั้นก็ห่มผ้าให้  

แต่เพื่อป้องกันเขาขยับตัวส่งเดช หวยอวี๋เองก็ห่มผ้าด้วยเช่นกัน โอบรั้ง 

หมิงฉางเยี่ยนไว้ในอ้อมอก ทั้งคนและผ้าห่ม

หมิงฉางเยี่ยนคล้ายได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ ที่คุ้นเคย จึงขยับนิ้วมือ เข้า 

นอนไปพร้อมกลิ่นหอมประหลาดหอบนี้

ในคืนเดียวกัน หมิงฉางเยี่ยนนอนหลับอย่างเคลิบเคลิ้ม แต่บางคนกลับ 

นอนไม่หลับ

บุรุษที่หูขาดไปข้างหนึ่งกำลังถือโคมไฟเดินอยู่บนเส้นทางกลับบ้าน

เนื่องเพราะหูขาด คนที่จดจำเขาล้วนเรียกเขาว่าหูเดียว หลายปีนี้  

ภรรยา บุตร และสหายของเขา ไม่รู้เหตุใด บ้างล้มตาย บ้างสูญหายไป 

เพราะเรื่องราวหลากหลาย

เพียงแต่ดูจากสภาพสังคมนี้ คนที่สูญหายคงตายจากโลกนี้ไปแล้ว

มิตรสหายของเขาตายไปจนหมดสิ้นแล้ว กระนั้น ชื่อจริงของเขา 

ก็ค่อย ๆ ถูกคนลืมเลือน ทุกคนต่างเริ่มเรียกเขาว่าหูเดียว

หูเดียวไม่มีที่อยู่ในเมืองหลวง กระทั่งเมื่อคืนจึงหาวัดร้างที่ไม่มีคนใช ้

แห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่อยู่ใหม่ของตนเอง เขาไม่มีอะไรทำทั้งวัน บางครั้งขโมย 

ของเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิตตนเอง

วันนี้คือวันแรกของงานเลี้ยงบูชาฟ้าดิน หูเดียวเห็นงานใหญ่เช่นนี้  

ในใจร้องประเสริฐไม่หยุด เหตุการณ์ประเภทนี้ ยิ่งใหญ่ยิ่งวุ่นวาย ยิ่ง 

เสียงดัง การขโมยของของเขาก็ยิ่งทำได้โดยไม่เกรงกลัว ยิ่งถนัดมือ

หูเดียวนำสิ่งของที่ขโมยมาเป็นกองไปแลกเหรียญทองแดงจำนวน 

หนึ่งในร้าน ซื้อสุราเผาป้านหนึ่งดื่ม

ดื่มตลอดทาง โซเซตลอดทาง

เขาอดมิได้ที่จะนึกถึงช่วงหลายปีที่มีสง่าราศีที่สุดในชีวิตตนเอง ใน 

ตอนนัน้หเูดยีวเพิง่อายยุีส่บิหา้ปี กำลงัอยูใ่นกองทพัของตา้ฉู ่ กรธีาทพัทัว่ทศิ 

เพื่อชื่อเสียงของแคว้นตนเอง ต่อมาเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส มิอาจยกทัพ 
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ทำสงครามได้อีก แม่ทัพให้เงินจำนวนหนึ่งแก่เขา ผลักไสหูเดียวกลับ 

บ้านเกิดเหมือนขอทาน

“ถุย!”

หูเดียวด่าทอเสียงดัง “ตอนที่ใช้ข้า ข้าก็ประดุจบิดาเจ้า! ตอนที่ 

ใช้ข้าไม่ได้ก็ถีบข้าออก!”

เขากรอกสุราดีอึกหนึ่งในฉับพลัน ขณะใจลอยก็หวนนึกถึงปีที่เขา 

หาญคะนอง

ควรทราบว่าที่ลืมยากที่สุดยังคงเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในกองทัพ ทุกครั้ง 

ที่เอาชนะแคว้นหนึ่งได้ สตรีงดงามของแคว้นนั้นก็จะถูกจับมาในกองทัพ 

ให้เหล่าพี่น้องเสพสำราญ

หูเดียวมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ เคยเห็นสตรีนับไม่ถ้วน แต่ไม่ว่าจะเคย 

เห็นสตรีมามากเท่าใด ล้วนไม่มีผู้ใดงามล้ำเท่าหญิงสาวที่พบเห็นในปีนั้น  

เรื่องถึงบัดนี้ หูเดียวนึกลักษณะของนางไม่ออกแล้ว รู้เพียงคนผู้นี้โหดร้าย 

ยิ่งนัก รับมือยากยิ่งนัก มือดีสิบกว่าคนร่วมกันล้วนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนาง

บนโลกนี้กลับยังมีสตรีเช่นนี้

ต่อมา แม่ทัพยิงเกาทัณฑ์ทะลุไหล่ซ้ายของนาง ซ้ำยังตัดแขนขา 

ของนาง หาไม่ผู้ใดจะกล้าแตะต้องนาง

หูเดียวหัวเราะขึ้นมาอย่างคลุ้มคลั่ง กรอกสุราอีกหนึ่งป้าน

หลังออกจากค่ายทหาร เขาก็แฝงตัวอยู่ในยุทธภพ กลายเป็นคน 

สำมะเลเทเมา เรื่องของยุทธภพเขาชอบไปร่วมสนุก คนของยุทธภพ เขา 

ล้วนเคยได้ยินมาหมด แน่นอน การเข่นฆ่าในยุทธภพก็ไม่เคยห่างจากเขา 

เช่นเดียวกัน

ถ้าหากหูเดียวอยากจะเดินกลับวัดร้างของตนเองก็จำเป็นต้องทะลุ 

ผ่านตรอกยาว ๆ แห่งหนึ่ง

เขายกขา เพิ่งก้าวได้ก้าวเดียว ลมหนาวเย็นประหลาดหอบหนึ่ง 

ก็พัดขึ้นจากด้านหลัง

ความเมาของหูเดียวถูกพัดไปกว่าครึ่ง เขาหนาวสั่น จู่  ๆ  เบื้องหน้า 

มีเงินกระดาษแผ่นหนึ่งเพิ่มขึ้นมา
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จากนั้นกลายเป็นสองแผ่น สามแผ่น เงินกระดาษขาวโพลนนับ 

ไม่ถ้วนร่วงลงมาในอากาศไม่ขาดสาย

หเูดยีวถลงึดวงตากลมกวา้งในฉบัพลนั ถอยไปดา้นหลงัอยา่งเรง่รอ้น  

เขาสาวเท้าหมายหลบหนี กลับไม่คาดว่าพอหันกายหนี ทั้งร่างก็มิอาจ 

ขยับเขยื้อนได้อีก

บรเิวณทีห่า่งจากเขาไมเ่กนิยีส่บิกา้ว สตรทีีน่า่สะพรงึอย่างยิง่นางหนึง่ 

ร่อนลงบนพื้นอย่างเบาหวิว

ชุดวิวาห์แดง งานมงคลขาว

หูเดียวตาแทบถลนออกจากเบ้า “...พะ...พะ...พญายมชุดวิวาห์!”

กลางดึกยามสามเกิง พญายมจัดงานเลี้ยง ประตูนรกเปิดกว้าง  

ปรโลกไม่ไว้ชีวิตคน!

ในมือพญายมชุดวิวาห์คือหนังสือหนา  ๆ  เล่มหนึ่งที่พลิกเปิดเองตาม 

ลมเย็น

หูเดียวเคยได้ยินมาจากในยุทธภพว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือ บัญชีเป็นตาย

ขอเพียงนางจะฆ่าคนก็ตรวจดูชื่อใน  บัญชีเป็นตาย หากฆ่าคนแล้ว 

ก็จะขีดฆ่าชื่อนี้ออกไป

หูเดียวไม่ได้ยินคนเรียกชื่อของตนเองมาหลายปีแล้ว ขณะนี้ได้ยิน 

สุ้มเสียงอันเยียบเย็นของพญายมชุดวิวาห์ก็รู้สึกประหนึ่งว่าตกสู่นรกอัน 

ไร้ก้นบึ้ง ตื่นตระหนกจนสติไม่ชัดเจน

“ท่านจะฆ่าข้า!” หูเดียวตะโกน “พญายมชุดวิวาห์! ข้ากับท่าน 

ปราศจากความแค้น หะ...เหตุใดท่านจะฆ่าข้า!”

พญายมชุดวิวาห์ฆ่าคนไม่เคยพูดพล่าม หูเดียวพลันถูกด้ายเงิน 

หลายร้อยเส้นรัดร่างกายแน่น ทวารทั้งเจ็ดของเขาถูกเค้นเลือดข้นออกมา  

ยังไม่ทันเปล่งเสียงแผดร้องก็ได้ยินเสียงดังแผละ  ๆ หูเดียวเปลี่ยนจาก 

คน “ผู้” หนึ่งเป็นคนนับร้อย “ชิ้น” ทันที

ขณะฆ่าคน ด้ายเส้นเล็กจมเข้าสู่ร่างนั้นช้า ๆ แต่บนศีรษะกลับไม่ได ้

ร้อยรัดด้วยอาวุธร้ายใด ๆ 

หูเดียวมองดูร่างกายตนเองถูกตัดเป็นหลายชิ้นตาปริบ  ๆ ในที่สุด 



ซานเชียนเฟิงเส่ว์

33

ก็ถูกตัดจนส่วนลำคอเล็กลงเรื่อย ๆ ค้ำยันศีรษะของเขาไม่อยู่อีกต่อไป

ได้ยินเพียงเสียงทุ้มเสียงหนึ่ง ศีรษะตกกระทบพื้น

โลหิตสดสาดกระเซ็น พญายมชุดวิวาห์ขีดฆ่าชื่อของคนผู้นี้ใน  บัญชี 

เป็นตาย ออกไปช้า ๆ 

ในบัญชี ญาติมิตรเก้าชั่วโคตรของหูเดียวล้วนถูกขีดฆ่าชื่อออกไป 

หมดแล้ว

ลมหอบหนึ่งพัดผ่าน ในตรอกเหลือเพียงเนื้อเละกองหนึ่ง

กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่ว กลับไม่เห็นเงาร่างของพญายมชุดวิวาห์


