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บทที่ 1
องค์ชายกับขอทาน

องค์ชายหลงชิ่งยังคงฝ่าหิมะที่ตกหนักขึ้นเหนือต่อ โดยมีผู้งมงาย
บุปผาลู่เฉินจยาและม้าขาวเดินตามอย่างเงียบๆ จากรุ่งสางถึงพลบค�่ำ
จากพลบค�่ำถึงรุ่งสาง พวกมันเดินอยู่อย่างนี้มิทราบว่ากี่วันแล้ว ทว่า
ทุ่งร้างตอนเหนือสุดซึ่งถูกฟ้าด�ำทะมึนกลืนกินไปทั้งแถบก็ยังคงอยู่
ห่างไกล ไม่ว่าจะบากบั่นเดินอยู่นานเท่าใดก็ไม่รู้สึกว่าระยะได้ร่นใกล้
เข้ามาเลยแม้แต่น้อย
ระหว่างทางหากกระหาย หลงชิ่งก็จะกอบหิมะใส่ปาก หากหิว
ก็จะกลืนน�้ำลายเหนียวหนึบลงท้อง ด้วยเหตุนี้ ยิ่งเดินมันจึงยิ่งอ่อนแรง
ทุกครัง้ ทีล่ ม้ คล้ายจะลุกขึน้ มาไม่ได้อกี ลูเ่ ฉินจยาเฝ้ารอคอยช่วงเวลานัน้
อยู ่ เ งี ย บๆ ทว่ า แม้ มั น จะล้ ม ลงหลายต่ อ หลายครั้ ง แต่ ทุ ก ครั้ ง ก็ จ ะ
ตะเกียกตะกายลุกขึน้ มายืนได้ใหม่ มิทราบว่าในร่างอันผอมโกรกทรุดโทรม
ของมันไฉนจึงมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งและทรหดอดทนถึงเพียงนี้
ลูเ่ ฉินจยาเดินตามร่างทีล่ ม้ ลุกคลุกคลานอยูข่ า้ งหน้า โดยพยายาม
รักษาระยะห่างหลายสิบจัง้ ไว้เพือ่ ไม่ให้มนั หันมาตวาดไล่อกี ยามกระหาย
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นางก็กอบหิมะขึ้นใส่ปากเคี้ยว ยามหิวก็หยิบเสบียงกรังบนหลังม้า
มากิน และก็ต้องข่มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่วิ่งเข้าไปส่งเสบียงเหล่านี้
ให้มัน
จากหิมะเริม่ ตกหนักลมพายุเริม่ พัด จนหิมะหยุดลงลมพายุสงบนิง่
สองคนหนึง่ อาชาก็ยงั คงเดินอยูบ่ นทุง่ ร้างทีม่ แี ต่สดี ำ� ตัดขาว ด้านหลังของ
พวกมันยังสามารถเห็นความยิง่ ใหญ่อลังการของเทือกเขาเทียนชีไ่ ด้รำ� ไร
คล้ายท�ำอย่างไรก็ไม่อาจออกพ้นจากดินแดนแห่งความสิ้นหวังนี้ได้
วันนี้ จู่ๆ หลงชิ่งก็หยุดเท้า มองเงาด�ำทะมึนที่ยังอยู่ห่างออกไป
ไกลลิบจนคล้ายจะไม่มีวันไปถึงได้อยู่พักหนึ่ง และแล้วมือผอมแห้ง
ก็สนั่ เล็กน้อยก่อนคลายนิว้ ออก กิง่ ไม้ทอ่ นหนาทีเ่ ก็บมาใหม่เมือ่ หลายวัน
ก่อนร่วงตกใส่เท้า มันรู้สึกเจ็บแปลบ แต่ก็ไม่เห็นเลือดออกแต่อย่างใด
หลงชิ่งเงยหน้ามองม่านราตรีตรงทิศเหนือ จากนั้นกล่าวเสียง
แหบแห้งว่า
"ข้าหิวแล้ว"
ลู่เฉินจยาน�้ำตาคลอเบ้า แทบจะร้องไห้โฮออกมา นางพยายาม
ข่มใจให้สงบ รีบหยิบเสบียงออกมาด้วยมืออันสั่นเทา แล้วใช้น�้ำอุ่นที่
แอบเตรียมไว้ทุกวันท�ำให้อ่อนนุ่ม ก่อนประคองส่งให้มันถึงตรงหน้า
หลงชิง่ คว้าเสบียงจากมือทีเ่ ริม่ สูญเสียความอ่อนนุม่ ของนางไปกิน
อย่างมูมมามจนหมด แล้วลูบท้องอย่างพึงพอใจ ก่อนออกเดินทางต่อ
เพียงแต่คราวนีม้ นั ไม่ได้มงุ่ หน้าไปทางเหนือ มันมัน่ ใจว่าเฮ่าเทียน
ได้ทอดทิง้ มันไปแล้ว จึงไม่พยายามทีจ่ ะมุง่ หน้าหาอ้อมกอดของความมืด
อีกต่อไป แต่หันหลังเดินทางลงใต้กลับไปยังดินแดนจงหยวน
ลู่เฉินจยามองตามอย่างตกตะลึง ความยินดีที่เพิ่งผุดขึ้นในใจ
เปลี่ยนเป็นความหนาวเหน็บ เพราะนางรู้ดีว่านี่มิใช่เป็นเพราะหลงชิ่ง
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ตัดสินใจเก็บเอาชีวติ กลับขึน้ มาใหม่ แต่เป็นเพราะมันหมดหวังอย่างแท้จริง
หมดหวังแม้กระทั่งกับความมืด จากนี้ไป ถึงแม้มันจะยังมีชีวิตอยู่ก็จะ
ไม่ใช่องค์ชายหลงชิ่งคนเดิมอีกต่อไปแล้ว
นางจูงม้าขาวเร่งฝีเท้าขึน้ เดินเคียงข้าง แอบช�ำเลืองมองสีหน้ามัน
ก่อนก้มหน้ากล่าวเบาๆ
"อันที่จริงกลับวังที่เฉิงจิงก็ไม่เลว ตอนอยู่บนเขาเถาซานท่านพูด
อยู่เสมอว่าคิดถึงอุทยานในวังหลวงเป็นอย่างยิ่ง ข้าไปเป็นเพื่อนท่าน
ดีหรือไม่"
หลงชิ่งปรายตามองนางอย่างชืดชา มิใช่ชืดชาเพราะทระนงถือดี
แต่เป็นเพราะหมดอาลัยตายอยากในชีวิตมากกว่า มันยิ้มเยาะกล่าวว่า
"ไฉนเจ้าถึงโง่งมเช่นนี้ ข้าจะกลับวังท�ำไม ไปให้บรรดาขุนนาง
ของฉงหมิงส่งคนมาลอบสังหารรึ หรือให้เสด็จพ่อประทานความตาย
เพื่อเห็นแก่สถานการณ์โดยรวมอย่างนั้นสิ"
ลูเ่ ฉินจยาตะลึงลาน ค่อยตืน่ ขึน้ มาในโลกแห่งความเป็นจริง ถูกต้อง
หากหลงชิ่งกลับวังหลวงอาจจะไม่ได้เห็นแสงอรุโณทัยของวันรุ่งขึ้นอีก
เพราะตอนนี้มันมิใช่บุตรของเฮ่าเทียนที่มีอาศรมเทพแห่งซีหลิงคอย
หนุนหลังอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นแค่องค์ชายธรรมดาๆ องค์หนึง่ ทีห่ มายจะ
ชิงบัลลังก์จากองค์รัชทายาท ไหนเลยจะโชคดีรอดพ้นจากความตายได้
"เจ้ า นิ ก ายชื่ น ชมท่ า นมาตลอด จะว่ า ไปแล้ ว ยั ง มี จ ้ า วบั ล ลั ง ก์
พิพากษา..."
นางระมัดระวังถ้อยค�ำเป็นอย่างยิ่ง
"หึ ช่างเป็นสตรีทโี่ ง่เขลาเบาปัญญาโดยแท้ หรือเจ้าคิดว่าเขาเถาซาน
คือทีส่ งิ สถิตของความบริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละความสว่างไสวตรงไปตรงมา"
หลงชิ่งกล่าวด้วยน�้ำเสียงเย้ยหยัน
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"ไม่ว่าจะเป็นความชื่นชมหรือการให้ความส�ำคัญ ล้วนต้องขึ้นอยู่
กับความสามารถที่แท้จริงเท่านั้น เยี่ยหงอวี๋ไม่ได้พูดปด และนางก็
ไม่จ�ำเป็นต้องพูดปด ตอนนี้ข้าเป็นเพียงแค่คนพิการ ยังจะมีประโยชน์
อั น ใดต่ อ อาศรมเทพอี ก หรื อ เจ้ า คิ ด ว่ า ข้ า เกิ ด มาหน้ า ตาหล่ อ เหลา
ยังสามารถดึงดูดสานุศษ
ิ ย์มากมายให้แก่อาศรมเทพได้ เหอะๆ นอกจาก
เฮ่าเทียนแล้ว พรตเฒ่าบนเขาเถาซานเหล่านั้นล้วนไม่มีความย�ำเกรง
และน�้ำใจให้ใครทั้งสิ้น เจ้าคิดว่าพวกมันทุกคนจะมีความเมตตาราคา
ถูกอย่างที่เจ้ามีอย่างนั้นรึ"
ค�ำพูดเหล่านี้โหดเหี้ยมท�ำร้ายจิตใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นจริง
จนมิอาจโต้แย้งได้ ลู่เฉินจยาก้มหน้ากล่าวเสียงอ่อยว่า
"หากไปไม่ได้จริงๆ ก็ไปแคว้นเยวี่ยหลุนกันเถอะ ท่านก็รู้ว่าข้า
จัดอุทยานแห่งหนึ่งไว้บนเขาจิ่งซาน รอให้ท่านไปชมนานแล้ว"
พอค�ำว่าเยวี่ยหลุนออกจากปาก นางก็รู้ว่าตัวเองพลาดไปแล้ว
จริงดังคาด สีหน้าของหลงชิง่ เย็นยะเยียบ สายตาทีม่ องนางถึงกับ
สาดประกายเบื่อหน่ายชิงชัง มันกล่าวอย่างนึกรังเกียจว่า
"ที่ข้าไม่เดินทางขึ้นเหนือต่อก็เพราะมีสตรีที่น่าร�ำคาญอย่างเจ้า
คอยตามติด ท�ำให้หมิงจวินมองไม่เห็นความจริงใจของข้า ข้าไม่อยากตาย
ดังนั้นจึงจ�ำต้องเดินทางลงใต้ เหตุผลมีง่ายๆ แค่นี้ ข้าไม่ได้ท�ำเพื่อเจ้า
ดังนั้นหากเจ้าอยากให้ข้ากินอาหารก็หุบปากของเจ้าซะ"
ลู่เฉินจยาก�ำมือเม้มริมฝีปากแน่น มองเงาที่เกิดจากแสงสายัณห์
สาดส่อง พบว่าเงาของตัวเองกับเงาของบุรุษตรงหน้าไม่ว่าจะอย่างไร
ก็ไม่มีทางซ้อนทับเป็นหนึ่งเดียว
จากนั้นบรรยากาศตลอดการเดินทางลงใต้ก็ตกอยู่ในความเงียบ
อย่างสิ้นเชิง
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พายุหมิ ะหายไปแล้ว ตามรายทางเริม่ มีรอ่ งรอยของสัตว์ปา่ ให้เห็น
ยิ่งเดินนานเท่าไรก็ยิ่งใกล้ความเจริญและความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น
ทว่าเงาทีท่ อดอยูบ่ นพืน้ ของคนทัง้ สองกลับยังรักษาระยะห่างอันน่าขมขืน่
ไว้เช่นเดิม
ดินแดนทางเหนือของแคว้นเยี่ยนมีอาณาเขตติดต่อกับราชส�ำนัก
เผ่าจัว่ จัง้ ข้างๆ ยังติดกับแคว้นมหาอ�ำนาจทีน่ า่ เกรงขามอย่างแคว้นต้าถัง
ในแง่แสนยานุภาพของแคว้นพูดไม่ได้ว่าเกริกก้องเกรียงไกร ในแง่
ความเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งพูดไม่ได้ว่าอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะตอนนี้
เป็ น ช่ ว งปลายปี อากาศก� ำ ลั ง หนาวจั ด ภายในเมื อ งเฉิ ง จิ ง ซึ่ ง เป็ น
เมืองหลวงจึงสามารถมองเห็นคนเร่ร่อนและขอทานที่ขาดแคลนเสื้อผ้า
และอาหารอยู่ทุกหนแห่ง
ขอทานผอมโซหมดเรี่ยวแรงหนึ่งคนสามารถเรียกร้องสายตา
สงสารเห็นอกเห็นใจจากชาวเมืองได้ แต่หากเป็นขอทานผอมแห้งหิวโหย
จนแทบลงคลานจ�ำนวนนับร้อยคน แทนที่จะเรียกความเห็นใจ กลับได้
มาแต่สายตารังเกียจเดียดฉันท์ กระทั่งว่าหวาดกลัวไปเสียฉิบ บรรดา
เถ้าแก่เหลาสุราตามตรอกซอกซอยในเมืองเฉิงจิง แม้จะพบเห็นขอทาน
เหล่านี้ แต่ก็มิได้มีความสงสารกระตือรือร้นที่จะตั้งโต๊ะท�ำทานเหมือน
เช่นบรรดาเถ้าแก่ในเมืองฉางอัน ขอทานเหล่านี้จะมีอาหารตกใส่ท้อง
หรือไม่จึงได้แต่ต้องดูความสามารถของตัวเองแล้ว
ขอทานหน้าตาสกปรกมอมแมมผอมแห้งเหมือนโครงกระดูกเดิน
ได้คนหนึ่งถือชามกระเบื้องแตกบิ่นเดินไปตามตรอกเล็กตรอกน้อย
ของเมืองเฉิงจิงที่มันคุ้นเคยอย่างไร้จุดหมาย ไม่มีผู้ใดสนใจมองมัน
และมันก็ไม่ได้สนใจมองผู้ใด สมาธิของมันยามนี้ล้วนถูกกลิ่นหอม
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ที่โชยออกมาจากเหลาสุราและแผงอาหารข้างทางดึงดูดไปหมด แต่
น่าเสียดาย มันไม่มีเคล็ดลับในการขอทานเหมือนพวกขอทานมาก
ประสบการณ์เหล่านั้น อีกทั้งเสื้อผ้าที่ส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแม้อากาศ
จะหนาวเย็น กับเส้นผมเหนียวเหนอะพันกันยุ่งเหยิงเสียยิ่งกว่าเชือก
ตรงหน้าประตูเมือง ท�ำให้มันหมดปัญญาจะย่างกรายเข้าไปในสถานที่
เหล่านั้น
เหลาสุราสามแห่งแล้วที่ขับไล่มันออกมา โดยเฉพาะที่สุดท้าย
เสี่ยวเอ้อร์ถึงกับใช้ไม้กระบองตีต้นขามันแรงๆ จนล้ม จากนั้นเตะมัน
กลิ้งหลุนๆ ออกมาที่กลางถนน
มันเก็บชามที่หล่นกระแทกพื้นจนมีรอยบิ่นมากกว่าเดิมขึ้นมา
แล้วเท้าสะเอวตะโกนด่าเป็นการใหญ่ ค�ำด่าแต่ละค�ำสกปรกหยาบคาย
เหม็นโฉ่เสียยิ่งกว่าคราบไคลบนเนื้อตัว กระทั่งเสี่ยวเอ้อร์ถือกระบอง
วิ่งตรงรี่เข้ามา มันจึงลนลานวิ่งหนีราวกับมุสิกขี้ขลาดตัวหนึ่ง ไหนเลย
จะมีทา่ ทางขององค์ชายผูส้ งู ศักดิแ์ ละหัวหน้าหน่วยพิพากษาทีท่ รงอ�ำนาจ
น่าย�ำเกรงอีก
อีกฟากหนึ่งของถนน ลู่เฉินจยาจูงม้าขาวยืนมองอย่างเซื่องซึม
มือขวาก�ำเชือกบังเหียนแน่น สองตาคลอคลองด้วยหยาดน�้ำใส ทว่า
นางไม่ยอมให้ไหลอาบหน้า เพราะนางยังคงมีความหวัง
ระหว่างทางกลับจากทุง่ ร้าง นางอาบน�ำ้ และผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้าแล้ว
แต่เนื่องจากสุขภาพกายใจที่ทรุดโทรม กอปรกับปกติก็เป็นสาวงาม
รูปร่างบอบบาง จึงท�ำให้ดูซีดเซียวมากเป็นพิเศษ ชวนให้ผู้พบเห็น
บังเกิดความสงสารคิดอยากทะนุถนอม หากมิใช่เพราะม้าขาวข้างกาย
ที่มองแค่ปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นยอดอาชาราคาแพง มิทราบว่าจะมีทหาร
เฝ้าประตูเมืองกับชาวยุทธ์จ�ำนวนกี่มากน้อยที่บังเกิดความคิดไม่ดี
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ต่อนาง
ช่วงหลายวันมานี้นางมองหลงชิ่งปกปิดชื่อแซ่กลับเข้าเมืองหลวง
ใช้ชวี ติ เฉกเช่นคนชัน้ ต�ำ่ สุด ร่อนเร่อยูต่ ามถนน ถูกเสีย่ วเอ้อร์ในเหลาสุรา
หัวซอยท้ายซอยต้อนรับด้วยไม้กระบอง ต้องดิ้นรนตะเกียกตะกาย
เอาชีวติ ให้รอด มีอยูห่ ลายครัง้ ทีน่ างอยากเข้าไปช่วย แต่กต็ อ้ งระงับใจไว้
เพราะระหว่างการเดินทางกลับจากทุ่งร้าง พอหลงชิ่งเริ่มเห็นวี่แววของ
ผู้คนก็ไม่ขอเสบียงจากนางอีก ทุกครั้งที่นางเอ่ยปาก มันจะตะคอกใส่
อย่างกราดเกรี้ยวเหมือนคนเสียสติ ถึงขั้นหยิบฉวยสิ่งของที่อยู่ใกล้มือ
ขว้างปาใส่นาง ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรือดินโคลน ยกเว้นชามบิ่นๆ
ที่ใช้ขอทานใบนั้น
ลูเ่ ฉินจยาเศร้าใจยิง่ นางเศร้าใจกับสภาพตกต�ำ่ ของหลงชิง่ เศร้าใจ
ทีห่ ลงชิง่ ขับไล่นาง ยิง่ ไปกว่านัน้ คือเศร้าใจทีพ่ บว่าหลงชิง่ สามารถท�ำได้แค่
ปาก้อนหินดินโคลนใส่นาง ไม่ต่างอะไรจากอันธพาลหรือขอทานจริงๆ
ซึ่งตัวมันเองย่อมต้องรู้ดีในจุดนี้ นางคิดในใจ คนที่เคยทระนงถือดี
อย่างมันจะเจ็บปวดรวดร้าวและทรมานใจสักเพียงไรหนอ
พลบค�่ ำ แล้ ว ในที่ สุ ด หลงชิ่ ง ก็ กึ่ ง ขอกึ่ ง แย่ ง ชิ ง หมั่ น โถวแข็ ง ๆ
ครึ่งลูกมาจากตะกร้าของสตรีวัยกลางคนคนหนึ่งได้ มันยัดหมั่นโถว
ครึ่งลูกนั้นใส่อกเสื้ออย่างภาคภูมิใจ จากนั้นใจก็กระหวัดนึกถึงแกงจืด
ก้ า นผั ก กาดขาวครึ่ ง กระปุ ก ที่ ซ ่ อ นไว้ ใ นที่ ซุ ก หั ว นอน จึ ง เอื้ อ นเพลง
สัปดี้สัปดนที่เคยได้ยินจากสหายในเทียนอวี้ย่วนเมื่อนานมาแล้วก่อน
เดินออกจากตัวเมืองไปอย่างเบิกบานใจ
นอกเมืองมีอารามเต๋าแห่งหนึ่ง มันเดินผ่านไปโดยไม่เหลือบแล
หากเป็นเมือ่ ก่อน คนทัง้ เบือ้ งบนเบือ้ งล่างในอารามพอรูว้ า่ มันอยูข่ า้ งนอก
จะต้องไล่คนทัง้ หมดออกจากอาราม จากนัน้ สาดน�ำ้ ปูพรมคอยต้อนรับมัน
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ราวกับเป็นบรรพบุรุษของตัวเอง ทว่าเมื่อหลายวันก่อน พอพรตน้อย
ในอารามได้ยินมันเอ่ยปากขอเข้าไปค้างแรม แววตาก็สาดประกาย
รังเกียจเดียดฉันท์ออกมาทันที
ดังนั้นมันจึงจ�ำต้องไปอาศัยอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่ง
สภาพของหลงชิ่งในตอนนี้สกปรกโสโครก เส้นผมพันกันจนสาง
ไม่ออก โชคดีว่าอยู่ในฤดูเหมันต์ บาดแผลตรงหน้าอกจึงไม่เน่าเหม็น
ไม่มีแมลงวันตอม มิเช่นนั้นบรรดาขอทานในวัดคงไม่ยอมให้มันเข้าไป
อยู่ด้วยเป็นแน่
กลับถึงวัดร้าง หลงชิ่งพบว่าตัวเองยังไม่หิวสักเท่าใด อย่างน้อย
ก็ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ ตอนที่ ข อเสบี ย งจากลู ่ เ ฉิ น จยากิ น ในทุ ่ ง ร้ า ง ดั ง นั้ น
มันจึงตัดสินใจเก็บหมัน่ โถวครึง่ ลูกไว้กนิ พรุง่ นี้ พอนึกถึงว่าจะได้ลมิ้ รสชาติ
ของหมัน่ โถวทีแ่ ช่นำ�้ แกงจนนุม่ มันก็ลบู ท้องอย่างพึงพอใจ หลับไปอย่าง
มีความสุข
ลู่เฉินจยาจูงม้าขาวยืนอยู่นอกวัดร้าง ตามองแสงจากกองไฟที่
ลอดออกมา นางรู้ว่าในนั้นมีขอทานอยู่มากมาย คาดว่าตอนนี้พวกมัน
คงก�ำลังคุยโอ่ใส่กันว่าวันนี้ได้ของอะไรมาบ้าง หลังยืนดูอยู่เงียบๆ
สักพักก็หันกายเดินจากมา แต่มิได้ไปไหนไกล เพียงแค่ไปนั่งพักอยู่
ในป่าซึ่งห่างจากวัดร้างไม่ไกล
นางเข้าใจว่าอีกฝ่ายไม่รู้ตัวว่านางยังคงติดตามมา เพราะไม่ว่า
อย่างไรนางก็เป็นถึงยอดผู้ฝึกฌานด่านสู่พิสดารขั้นปลาย ส่วนหลงชิ่ง
ในตอนนีเ้ ป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านัน้ ทว่านางลืมไปเรือ่ งหนึง่ ในฐานะ
คู่รักที่อยู่เคียงข้างกันมานานหลายปี ต่อให้นางไม่ใช้พลังจิตไปรับรู้
ก็ยังพอจะใช้ความรู้สึกคล�ำทางได้ว่าหลงชิ่งอยู่ที่ใด นี่กลายเป็นความ
คุ้นเคยหรือจะบอกว่ากลายเป็นสัญชาตญาณของนางไปแล้วก็ได้ แต่
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มิทราบว่านีถ่ อื เป็นความโชคดีหรือโชคร้าย เพราะหลงชิง่ ก็มสี ญ
ั ชาตญาณ
ประเภทนี้อยู่เช่นกัน
รุ่งเช้า ลู่เฉินจยาสะดุ้งตื่นจากฝันร้าย พอลืมตาก็เห็นใบหน้ามัน
ลอยอยู่ใกล้ๆ
ใบหน้ า ที่ ต อนนี้ ก ลายเป็ น คนแปลกหน้ า มิ ห น� ำ ซ�้ ำ ยั ง สกปรก
เลอะเทอะไม่น่าเข้าใกล้ อยู่ห่างจากนางแค่นิดเดียว ใกล้จนนางรู้สึก
เจ็บปวดใจและหวาดผวา โดยเฉพาะดวงตาคูน่ นั้ มิได้บริสทุ ธิก์ ระจ่างใส
อีกต่อไปแล้ว แต่มีสภาพเหมือนฝุ่นธุลีที่เคลือบด้วยน�ำ้ มัน เต็มไปด้วย
ความเย็นชาไร้จิตใจจนท�ำให้นางรู้สึกหวั่นใจอยู่บ้าง
"ข้าจะไปเดี๋ยวนี้"
นางรีบบอกเสียงสั่น
"เจ้าไม่ต้องไป ข้าจะไปเอง"
ครั้นแล้วหลงชิ่งก็คุกเข่าลงตรงหน้านาง อ้อนวอนเสียงเบาด้วย
ความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว
"ข้าขอร้องเจ้า อย่าได้ตามมาอีกเลย ข้าเป็นคนพิการไปแล้วจริงๆ
ไม่มอี นาคตหรือความก้าวหน้า ทีข่ า้ ต้องขอทานก็เพือ่ ให้มชี วี ติ รอดต่อไป
มิใช่เป็นการบ�ำเพ็ญฌานแต่อย่างใด อย่าได้หวังลมๆ แล้งๆ ว่าที่เป็น
เช่นนีเ้ พราะเฮ่าเทียนต้องการประทานโอกาสให้ขา้ ได้พบกับประสบการณ์
แปลกพิสดารเพื่อฝึกฝนเคี่ยวกร�ำ ข้ายอมรับว่าไม่มีความกล้าที่จะไป
พบหน้าคนที่เคยรู้จัก และไม่มีความกล้าที่จะเดินไปสู่ความตาย ข้า
เป็นเพียงมุสิกขี้ขลาดที่วันๆ เอาแต่มุดหัวหลุบหางอยู่ในร่องระบายน�้ำ
โสโครก อาจมีบา้ งบางเวลาทีข่ า้ จะนึกถึงความหลังเมือ่ ครัง้ ยังเป็นพยัคฆ์
แต่ตอนนีข้ า้ แค่ขอให้ได้กนิ เนือ้ บูดๆ เพือ่ รักษาชีวติ เอาไว้กพ
็ อแล้ว เพราะ
การมีชีวิตอยู่ย่อมดีกว่าอะไรทั้งหมด"

Page ������ 13.indd 15

8/31/2560 BE 13:36

16 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 13

ลู่เ ฉิ น จยามองขอทานที่ คุ ก เข่ า อยู่ต รงหน้ า พลางนึ ก ถึ ง บุ รุ ษ
ผู้เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่ง บุคลิกหน้าตาสง่างามน่าประทับใจคนนั้น
แล้วหัวใจก็แหลกสลาย นิ้วเรียวงามสั่นระริกขณะลูบศีรษะมันอย่าง
อ่อนโยน นางกล่าวอ้อนวอนเสียงสะอื้น
"แต่ท่านไม่เห็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่สกปรกโสโครกนี่ ท่านสามารถ
อยู่ดีกินดีกว่านี้ อย่างน้อยท่านสมควรอยู่กับข้าต่อไป"
หลงชิ่งเบี่ยงศีรษะหนี คล้ายไม่ต้องการให้นิ้วของนางสัมผัสกับ
ผมที่สกปรกเป็นมันเยิ้มและพันกันอีนุงตุงนังของมัน กล่าวขอร้องเสียง
แหบพร่า
"แต่ข้าไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าข้ายังมีชีวิต ถ้าอยู่กับเจ้าก็จะต้อง
ถูกคนพบเห็น แต่หากข้าหลบอยูแ่ ต่ในทีโ่ สโครก จะไม่มผี ใู้ ดรูว้ า่ ขอทาน
สกปรกคนนี้ก็คือข้า"
ลู่เฉินจยาลดมือลงลูบใบหน้าคุ้นตาที่เคยหลงใหลและยังอาลัย
อาวรณ์ไม่เสื่อมคลาย พยายามกลั้นน�้ำตาไว้มิให้หยาดหยด
"ทั่วทั้งแผ่นดินตอนนี้มีเพียงเจ้าคนเดียวที่รู้ว่าองค์ชายหลงชิ่ง
ยังมีชีวิตอยู่ ลืมมันซะ มันจะได้ตายไปจากโลกนี้ ในความฝันข้าเคย
แทงเจ้าหนึ่งกระบี่ หากตอนนี้ข้ายังมีความสามารถก็จะแทงเจ้าอีกครั้ง
โดยไม่ลังเล เพราะข้าไม่ต้องการเป็นองค์ชายหลงชิ่งอีกต่อไป ข้าเพียง
ต้องการใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาเท่านั้น"
พูดจบหลงชิง่ ก็เดินออกจากป่าโดยไม่หนั หน้ากลับไปมองอีก ตอนนี้
ท้องฟ้าสว่างแล้ว แสงอรุณสาดส่องลงมา มันเดินหลังค่อมไหล่ห่อกลับ
ไปทีว่ ดั ร้าง หยุดยืนเหม่อมองบริเวณซากก�ำแพงหักพังทีม่ หี มิ ะกองทับถม
อยู่เป็นเวลานาน จนถูกเสียงท้องร้องปลุกให้ตื่นจากภวังค์จึงค่อยเดิน
เข้าไปค้นกุกกักตรงใต้ฐานของผนังอิฐข้างที่นอนตัวเอง
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ค้นอยู่นานครึ่งค่อนวันก็ยังหาไม่พบ หมั่นโถวครึ่งลูกกับแกงจืด
ก้านผักกาดขาวของมันมิทราบว่าล่องหนไปอยู่ ณ ที่แห่งใด แม้แต่
กระปุกใส่น�้ำแกงที่มันรักดั่งแก้วตาดวงใจใบนั้นก็หายไปด้วย
หลงชิ่งหันไปท�ำตาขวางใส่บรรดาขอทานที่นั่งนอนระเกะระกะ
อยู่แถวนั้น ก่อนตะคอกถามเสียงกราดเกรี้ยว
"มารดามันเถอะ ใครกล้าขโมยหมั่นโถวกับกระปุกดินเผาของข้า!
เอาคืนมาเดี๋ยวนี้!"
ขอทานรูปร่างก�ำย�ำสองคนเลียปากที่ยังมันแผล็บ สีหน้าเต็มไป
ด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่อง สายตาที่มองมามีแต่แววเย้ยหยันดูแคลน
หลงชิ่งเห็นเช่นนั้นก็โถมเข้าไปหาทันที คิดจะแย่งหมั่นโถวกับแกงจืด
ก้านผักกาดขาวของตัวเองกลับมา ทว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัส ร่างกาย
อ่อนแอกว่าคนทัว่ ไป ไหนเลยจะต่อกรกับขอทานนิสยั อันธพาลเหล่านีไ้ ด้
แค่ไม่กอี่ ดึ ใจก็ถกู เตะต่อยจนต้องล้มลงนอน ดิน้ หนีไปมาด้วยความเจ็บปวด
ระคนหวาดกลัว
เสียงไออย่างรุนแรงดังขึ้นไม่หยุด มันไอจนเป็นเลือด แต่สายตา
ของเหล่าขอทานในวัดร้างกลับไม่มที งั้ แววสงสารหรือเห็นใจ มีแต่ความ
สมน�้ำหน้าและสนุกสนานที่ได้ดูเรื่องตื่นเต้นเท่านั้น
หลงชิ่งเช็ดเลือดที่มุมปาก พยายามคลานกลับไปยังที่นอนของ
ตัวเอง พอถึงก็นั่งชันขาซุกหน้ากับหัวเข่า บ่นงึมง�ำออกมา
"ตอนข้าอยู่ในวังหลวงกินอยู่อย่างเลอเลิศ ตอนอยู่บนเขาเถาซาน
ก็มหี น้ามีตายิง่ แล้วมีหรือจะสนใจหมัน่ โถวเย็นชืดครึง่ ลูก ให้พวกเจ้าไป
ก็ไม่เห็นจะเป็นไร พวกเจ้ามันก็แค่ไอ้ลูกเต่าที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี รังแก
พวกเจ้าไปทั้งชาติก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา!"
นอกวัดร้าง ลู่เฉินจยายกมือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้น ใบหน้า
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ขาวเผือดเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน หยาดน�้ำสุกใสดั่งน�้ำค้างบน
กลี บ บุ ป ผาไหลหยาดลงมาหยดแล้ ว หยดเล่ า ตลอดการเดิ น ทาง
อันยาวนานจากทุ่งร้างมายังเฉิงจิง ไม่ว่าหลงชิ่งจะเคี่ยวกร�ำทรมานนาง
ด้วยสีหน้าและค�ำพูดทีโ่ หดร้ายสักเพียงใด ไม่วา่ นางจะเจ็บปวดรวดร้าว
และสิ้นหวังสักเพียงไหน นางก็ไม่เคยปล่อยให้น�้ำตาหยาดหยดลงมา
จนกระทั่งวันนี้
แม้จะร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจ แต่นางก็ยังไม่กล้าส่งเสียงดังให้มัน
ได้ยนิ ครูห่ นึง่ ให้หลังลูเ่ ฉินจยาค่อยจูงม้าขาวเดินจากไปอย่างไร้จดุ หมาย
เหมือนคนไร้จิตวิญญาณ โดยมีม้าขาวเดินคอตกหางลู่ตามไปไม่ห่าง
คล้อยหลังนางได้ไม่นาน การต่อสู้ในวัดร้างก็เปิดฉากขึ้นอีกครั้ง
ในความรู้สึกของขอทานเหล่านี้ เจ้าขอทานหน้าใหม่แม้จะสกปรกและ
เหม็นโฉ่กว่าพวกมัน แต่พวกมันกลับรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้าหนุ่มนี่
มีบางอย่างทีแ่ ตกต่างไม่กลมกลืน มิรวู้ า่ เป็นเพราะเหตุนหี้ รือไม่ พวกมัน
จึงรูส้ กึ ไม่ชอบขีห้ น้า ทีร่ า้ ยก็คอื พวกมันยังได้ยนิ ค�ำบ่นงึมง�ำเมือ่ ครูอ่ กี ด้วย
จึงพานมีโทสะ อยากทุบถองมันให้สะใจสักครา
คราวนี้ใบหน้าของหลงชิ่งถึงกับปรากฏรอยแผลอาบเลือด เลือด
ที่ไหลลงมาได้ชะล้างคราบไคลจนเผยให้เห็นผิวที่เคยขาวเนียนดุจหยก
เนื้อดี ทว่าใบหน้าที่เคยหล่อเหลาไร้ที่ติบัดนี้กลับมีรอยต�ำหนิแล้ว
หลงชิ่งลูบหน้าตัวเอง มองเลือดที่เลอะติดมืออย่างตกตะลึง แล้ว
หัวเราะขึ้นมาอย่างคลุ้มคลั่ง ก่อนยื่นเท้าขวาไปเกี่ยวขาขอทานคนหนึ่ง
สะดุดล้มพลางรีบล้วงชามบิน่ ทีซ่ กุ เอาไว้ในอกเสือ้ ออกมา ฟาดใส่ใบหน้า
ฝ่ายตรงข้ามอย่างสุดแรงจนชามแตกคามือ
เศษกระเบื้องอันแหลมคมจมลึกเข้าไปในใบหน้าขอทานคนนั้น
ส่ ว นอี ก ชิ้ น ทิ่ ม ใส่ เ บ้ า ตา โลหิ ต แดงฉานสาดพรมไปทั่ ว ภาพที่ เ ห็ น
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น่าสยดสยองจนปรากฏเสียงร้องแตกตื่นดังระงม
มิเพียงเท่านัน้ หลงชิง่ ยังใช้เศษกระเบือ้ งในมือกรีดคอหอยขอทาน
คนนั้นจนขาดกะรุ่งกะริ่ง
"ฆ่าคนตาย!"
"ฆ่าคนตาย!"
เหล่าขอทานร้องตะโกนเสียงดังพลางคว้าสิ่งของที่พอจะใช้เป็น
อาวุธได้เข้าล้อมหลงชิ่งไว้ทั้งสี่ด้าน แต่กลับไม่มีผู้ใดกล้ารี่เข้าไป ทั้งนี้
เพราะใบหน้าของหลงชิ่งดูเฉยเมยไร้ความรู้สึกจนน่าสะพรึงกลัว
ขอทานคนนั้นขากระตุกไปมาสองทีก็ขาดใจตาย ทว่าหลงชิ่ง
กลับไม่หยุดมือ ยังคงรัวก�ำปั้นใส่ใบหน้าอีกฝ่ายไม่ยั้ง ต่อให้เป็นก�ำปั้น
ที่ไร้เรี่ยวแรงสักเพียงใด แต่ต่อยไปหลายสิบที หลายร้อยที ก็สามารถ
ท�ำให้ใบหน้าคนเราเละน่วมเหมือนปุยฝ้ายได้ โลหิตสดๆ ไหลออกมา
อาบลูกนัยน์ตาที่ทะลักออกจากเบ้าจนเปียกชุ่ม
หลังทุบตีจนหน�ำใจ ความเย็นชาบนใบหน้าหลงชิง่ ก็มลายหายไป
ใบหน้าของมันค่อยๆ บิดเบี้ยว คนคล้ายจะหัวเราะก็ไม่ใช่จะร้องไห้
ก็ไม่เชิง
มันนั่งคร่อมร่างที่ไร้วิญญาณพลางร�่ำไห้ตะโกนเสียงดัง
"หมั่นโถวต้องลมหนาวจนแข็งเหมือนหิน ต้องแช่ในน�้ำแกงจนนุ่ม
ถึงจะกินได้ เจ้าไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยรึ ไฉนจึงกินทั้งแข็งๆ แบบนี้
ท�ำไมเจ้าถึงต้องตามข้ามา เจ้าท�ำให้ข้าไม่มีหมั่นโถวกินรู้หรือไม่ ต่อไป
ใครจะให้หมั่นโถวข้ากินอีก"
ภายในวัดมีแต่เสียงตะโกนเหมือนคนบ้าของมัน
เหล่าขอทานขี้ขลาดถูกภาพตรงหน้าท�ำเอาขวัญกระเจิง พากัน
วิง่ ไปคนละทิศคนละทาง พวกทีก่ ล้าหน่อยและไม่อยากจะทิง้ ทีซ่ กุ หัวนอน
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อั น แสนวิ เ ศษอย่ า งที่ นี่ ไ ปต่ า งก็ ห ลบเข้ า ตามซอกมุ ม มองขอทาน
สติวิปลาสตรงหน้าอย่างระแวดระวัง มีคนตะโกนเสียงสั่นว่า
"แม้นำ�้ แกงของเจ้าจะถูกพวกเรากินไปแล้ว แต่หมัน่ โถวครึง่ ลูกนัน้
พวกเราไม่ได้แตะ มันแข็งยิ่งกว่าหินเสียอีก"
หลงชิ่งเงยหน้ามองขอทานที่พูดอย่างงงงวย ถามว่า
"แล้วหมั่นโถวของข้าอยู่ที่ใดเล่า"
ขอทานผู้นั้นชี้มายังศพที่มันนั่งคร่อมอยู่ ตอบว่า
"อยู่ในอกเสื้อเจ้านั่น"
หลงชิ่งใช้มือสั่นเทาลูบคล�ำไปตามหน้าอกของศพ ล้วงหมั่นโถว
แข็งโป๊กครึ่งลูกนั้นออกมา มันเหม่อมองอยู่ครึ่งค่อนวัน แล้วจู่ๆ ก็จิ้ม
หมั่นโถวลงไปในกองเลือด ถามว่า
"จิ้มเลือดก็ท�ำให้นุ่มลงได้ใช่หรือไม่"
ไม่มีผู้ใดตอบ ยิ่งเมื่อเห็นมันยัดหมั่นโถวที่จิ้มเลือดจนชุ่มเข้าปาก
เคี้ ย วก็ พ ากั น เงี ย บกริ บ หดศี ร ษะเบื อ นหน้ า หนี ด ้ ว ยความหวาดกลั ว
บางคนยังบังเกิดความคิดแปลกๆ ขึน้ ว่าในโลกทีม่ แี ต่ความโหดร้ายและ
กลิน่ คาวเลือดอยูท่ กุ หนแห่ง การติดสอยห้อยตามคนสติฟน่ั เฟือนแบบนี้
ไม่แน่ว่าอาจจะท�ำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้
เพียงแต่พวกมันไม่รู้ว่าขอทานสติฟั่นเฟือนคนนี้ก็เคยมีศักดิ์ฐานะ
สูงส่งเป็นถึงองค์ชายมาก่อน ดังนั้นต่อให้วันหน้ามันจะยิ่งใหญ่จนได้
กลายเป็นจ้าวแห่งขอทาน พวกมันยังจะคาดหมายอะไรได้มากไปกว่า
หมั่นโถวจิ้มเลือดอีกหรือ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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