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ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
'อารัมภกถาหลันถิง'*

วันที่สามของเดือนสามตามจันทรคติจีนในปีคริสต์ศักราช 353
หวังซีจือได้เชื้อเชิญตระกูลใหญ่ที่เรืองอ�ำนาจที่สุดนับแต่ยุคเว่ยจิ้น
ให้มารวมตัวกันเพือ่ ร่วมงานชุมนุมไหลจอกสุราแต่งบทกวีทศี่ าลาหลันถิง
เมืองซานอิน เขตไคว่จี และเพื่องานชุมนุมในครั้งนี้หวังซีจือได้แต่ง
'อารัมภกถาหลันถิง' ไว้บทหนึง่ ประกอบไปด้วยตัวอักษร 324 ตัว ถึงแม้
จะมีการใช้คำ� ซ�ำ้ หากแต่กลับมีลกั ษณะการเขียนแปรเปลีย่ นไม่เหมือนกัน
เลยแม้แต่ตวั เดียว อีกทัง้ ยังยอดเยีย่ มงดงามยิง่ นัก
ตลอดระยะเวลาสองร้อยกว่าปีหลัง 'อารัมภกถาหลันถิง' ถือก�ำเนิด
มันไม่เคยได้รบั การยกย่องในวงกว้างแต่ประการใด จวบจนรัชสมัยของ
องค์จกั รพรรดิถงั ไท่จงหลีซ่ อื่ หมิน ชือ่ เสียงของ 'อารัมภกถาหลันถิง' ถึงได้
เป็นทีย่ อมรับ
* 'อารัมภกถาหลันถิง (หลันถิงซวี่)' หรือ 'บทน�ำรวมกวีที่หลันถิง' เป็นบทประพันธ์ที่แต่งโดยหวังซีจือ
ปราชญ์ผู้มีชื่อในด้านการเขียนลายอักษรสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก ในวันที่ 3 เดือน 3 รัชสมัยหย่งเหอ
ปีที่ 9 แห่งจักรพรรดิจิ้นมู่ เขาได้จัดงานเลี้ยงชุมนุมกวี ณ ศาลาหลันถิง ในเขตไคว่จี เมื่อรวบรวม
บทประพันธ์ที่กวีท่านอื่นๆ แต่งขึ้นมาแล้วหวังซีจือจึงเขียนบทน�ำด้วยลายอักษรที่หลากหลายงดงาม
ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของเขา และเป็นผู้ท�ำให้เกิดประเพณีแต่งบทกวีกันในวันที่ 3 เดือน 3

Page ������������������ 1.indd 11

5/9/60 11:28

12 รหัสลับหลันถิงซวี่ 1

หลี่ซื่อหมินที่ขึ้นนั่งครองบัลลังก์ด้วยการสังหารเหยียบย�่ำร่าง
ไร้วิญญาณของเหล่าพี่น้องนั้นชื่นชมอักษรของหวังซีจือเป็นอันมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวอักษรใน 'อารัมภกถาหลันถิง' และทรงทุม่ เทเวลา
ไปไม่ ใ ช่ น ้ อ ยกว่ า จะได้ 'อารั ม ภกถาหลั น ถิ ง ' ฉบั บ แท้ จ ริ ง มาไว้ ใ น
ครอบครองหลังจากปล่อยให้มันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ในมือผู้อื่น
มาช้านาน ใน 'พงศาวดารจิ้นซู' ที่ทรงลงมือบันทึกด้วยองค์เองในบทที่
เกี่ยวกับหวังซีจือนั้น ได้ยกย่องหวังซีจือให้เป็น 'เทพอักษร' และยกย่อง
'อารัมภกถาหลันถิง' ขึ้นเป็น 'ยอดภาพอักษรพันปี' ทั้งยังสนับสนุนให้
เหล่ า อาณาประชาราษฎร์ ศึ ก ษาอั ก ษรศิ ล ป์ อี ก ด้ ว ย คนในยุ ค หลั ง
วิเคราะห์ว่าการที่หลี่ซ่ือหมินยกย่อง 'อารัมภกถาหลันถิง' นั้น มิใช่
เป็นไปด้วยความชื่นชอบอย่างบริสุทธิ์ใจ หากแต่เพราะต้องการใช้มัน
ลบล้างความผิดเดิมในการขึน้ ครองราชย์ของตนเอง พร้อมกับด�ำเนินการ
ควบคุมแนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็น
เป้าหมายการปกครองแท้จริงของพระองค์
แต่เรื่องที่ดูจะขัดแย้งกันกลับอยู่ตรงที่ 'อารัมภกถาหลันถิง' ที่ถูก
หลี่ซื่อหมินเปลี่ยนให้กลายเป็น 'ยอดภาพอักษรพันปี' นั้น ดูเหมือน
จะเป็น 'ยอดปริศนาพันปี' เสียมากกว่า
เพราะในราชโองการก่ อ นสวรรคตขององค์ จั ก รพรรดิ ถั ง ไท่ จ ง
พระองค์ทรงมีพระราชด�ำริตอ้ งการให้นำ� เอา 'อารัมภกถาหลันถิง' วางหนุน
ไว้ใต้พระเศียร ท�ำให้คนรุน่ หลังส่วนใหญ่เข้าใจว่า 'อารัมภกถาหลันถิง'
น่าจะถูกฝังอยูท่ สี่ สุ านหลวงเจาหลิง (สุสานของจักรพรรดิถงั ไท่จง เมือง
เสิ่นหยางในปัจจุบัน) ในสมัยห้าราชวงศ์ เวินเทาข้าหลวงต่างพระองค์
ประจ�ำเย่าโจวได้ลอบขุดสุสานเจาหลิง แต่ในรายการสมบัตทิ ขี่ ดุ ออกมา
ได้นนั้ กลับไม่มี 'อารัมภกถาหลันถิง' รวมอยูใ่ นนัน้ ด้วย ในโลกประวัตศิ าสตร์
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บ้างก็มคี นเชือ่ ว่า 'อารัมภกถาหลันถิง' ทีเ่ ป็นของจริง อาจถูกพวกทีไ่ ม่รซู้ งึ้
ถึงคุณค่าน�ำ้ หมึกอย่างเวินเทาท�ำลายหมดสิน้ ไปแล้วก็เป็นได้ ขณะเดียวกัน
ก็มีคนเชื่อว่า 'อารัมภกถาหลันถิง' ฉบับแท้จริงนั้นแท้แล้วไม่ได้อยู่ใน
สุสานเจาหลิง หากแต่ถกู ฝังไปพร้อมพระศพขององค์จกั รพรรดินอี เู่ จ๋อเทียน
ไปแล้วต่างหาก
'อารัมภกถาหลันถิง' ฉบับแท้จริงถูกซุกซ่อนอยูท่ ไี่ หนกลายเป็นหนึง่
ในปริศนาทีย่ งั ไม่มผี ใู้ ดล่วงรู้ และข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ 'อารัมภกถาหลันถิง'
ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันยาวนานนับพันปี เกิดเป็นทฤษฎีวิพากษ์น่าตื่น
ตะลึงมากมาย
ปลายราชวงศ์ชิง หลังศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ตามข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ หลี่เหวินเถียนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลาจารึกโบราณก็พบว่า
'อารัมภกถาหลันถิง' ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในหนังสืออรรถาธิบาย
'โลกเล่าความใหม่'* โดยหลิวเซีย่ วเปียวแห่งราชวงศ์ใต้ได้บนั ทึกเอาไว้วา่
ในสมัยจิ้นนั้นเรียกขานกันในนาม 'อารัมภกถาริมธารา' มีทั้งหมด 153
ตัวอักษร ซึ่งขัดแย้งกับ 'อารัมภกถาหลันถิง' ฉบับ 324 ตัวอักษรที่
สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน จึงเป็นที่เชื่อได้ว่า 'อารัมภกถาหลันถิง'
ไม่น่าใช่ผลงานของหวังซีจือ ทฤษฎีนี้ไม่เพียงสร้างความสั่นสะเทือน
ส่งผลกระทบกว้างไกลไปทั่ว หากแต่ยังกลายเป็นที่จดจ�ำของนักวิจัย
รุ่นหลังอีกด้วย
ปี 1965 กัวมัว่ รัว่ ได้เขียนบทความลงในนิตยสาร 'เหวินอู้ (Cultural
Relics)' ระบุว่า 'อารัมภกถาหลันถิง' น่าจะเป็นผลงานท�ำปลอมของ
* 'โลกเล่าความใหม่ (ซื่อซัวซินอวี่)' เป็นบันทึกเกร็ดประวัติและเรื่องเล่าที่เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์ใต้
โดยหลิวอีช้ งิ่ รวบรวมเรือ่ งราวของบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงตัง้ แต่สมัยฮัน่ ตะวันออกจนถึงสมัยจิน้ ตะวันออก ต่อมา
มีผู้ท�ำอรรถาธิบาย 'โลกเล่าความใหม่' หนึ่งในนั้นได้แก่หลิวเซี่ยวเปียว นักวรรณคดีในสมัยราชวงศ์ใต้
เพือ่ ขยายความเพิม่ เติม
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คนรุน่ หลัง และคนทีท่ ำ� ปลอมมันขึน้ มาก็คอื ซุนจือ้ หย่ง ทายาทรุน่ ทีเ่ จ็ด
ของหวังซีจือ น�ำมาซึ่งการอภิปรายครั้งใหญ่ของผู้คนในแวดวงวิชาการ
แม้แต่ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงที่หลงใหลในอักษรศิลป์ก็ยังอดที่จะ
เข้าร่วมถกข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ 'อารัมภกถาหลันถิง' ในครัง้ นัน้ ด้วยไม่ได้
จวบจนถึงวันนี้ เรื่องที่ว่า 'อารัมภกถาหลันถิง' ของจริงอยู่ที่ไหน
มีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรก็ยังคงเป็นปริศนาให้ผู้คนถกเถียงกันไม่สิ้น
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เนื้อความของ 'อารัมภกถาหลันถิง'

รัชศกหย่งเหอปีที่เก้า ปีกุ่ยโฉ่ว ย่างเข้าปลายวสันต์
หลันถิงเมืองซานอินเขตไคว่จี วันซิวซี่* ผู้คนร่วมเข้างานเทศกาล
ทัง้ เยาว์วยั อาวุโสมิได้ขาด จะปราดเปรือ่ งเรืองอ�ำนาจล้วนพร้อมหน้า
ที่แห่งนี้มีเขาสูงงามจับตา ไผ่พุ่มพฤกษ์เขียวขจีทุกที่ไป
ยังอีกทั้งธารน�้ำกระจ่างใส ขนาบคู่เคียงไปทั้งซ้ายขวา
จอกสุราไหลเลื่อนสายธารา ต่างคนนั่งไล่เรียงเคียงกันไป
แม้จะไร้สังคีตคอยขานขับ หากกลับมีกวีขับสุราขาน
เพียงเท่านีก้ อ็ มิ่ หน�ำแสนส�ำราญ สุขสราญท้นกายใจให้เปรมปรีดิ์
ยามนี้ท้องฟ้าครามกระจ่างใส สายลมเอื่อยโชยไหวให้สุขสันต์
แหงนหน้าเห็นฟ้ากว้างดั่งอนันต์ ก้มหน้าพบสรรพสิ่งล้วนมากมี
ขอเพียงโสตรับรู้ถึงสุนทรีย์ ย่อมสัมผัสถึงสุขีที่แท้จริง
* ซิวซี่ เป็นค�ำเรียกวันเทศกาลช�ำระล้างสิง่ อัปมงคล ทีจ่ ะจัดขึน้ ช่วงต้นเดือนสามตามจันทรคติจนี ต่อมา
ก�ำหนดชัดเจนว่าคือวันทีส่ ามเดือนสาม มีพธิ เี ซ่นไหว้และช�ำระล้างริมฝัง่ แม่นำ�้ ล�ำธารเพือ่ ขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้าย
และโรคภัยไข้เจ็บ เรียกอีกชือ่ ว่า เทศกาลซัง่ ซือ่
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คนกับคนคบหาเป็นสหาย เพียงก้มเงยกาลผันผ่านพ้นสิ้น
บ้างยอมเล่าปณิธานให้ได้ยิน แบ่งปันสิ่งผิดพลั้งสู่กันฟัง
บ้างเพราะฝากหวังไว้ในอื่นแล้ว จึงกล้าแกล้วโลดโผนผิดวิสัย
มนุษย์เราต่างคนต่างจิตใจ มีสงบมีหุนหันใช่ใจเดียว
แต่ครัน้ สุขทุกคนล้วนเผลอไผล ปล่อยกายใจเลือนเลอะจนหมดสิน้
วันคืนเฒ่าแก่ชรามิยลยิน ลืมสิ้นแล้วว่าเมื่อใดจะถึงคราว
ครั้นหน่ายแหนงความสุขที่โถมทับ การใดล้วนกลายกลับแปร
เปลี่ยนผัน
ใจเริ่มเฝ้าครุ่นคิดอนิจจัง สุขพานพบชั่วเงยก้มอดีตกาล
เมื่อมิอาจไม่ทุกข์ใจในการนี้ อันชีวีจะยาวสั้นสักเพียงไหน
สุดท้ายย่อมเลือนลับดับสูญไป!
บุราณว่า 'เกิดดับล้วนเรื่องใหญ่' ผู้ใดเล่ากล้าเอ่ยมิใช่ทุกข์!
เห็นเหตุสะท้อนจิตคนกาลก่อน ให้โอนอ่อนคิดพ้องอยู่เสมอ
ทอดถอนใจทุกคราที่พบเจอ ไฉนใจเป็นเช่นนี้มิรู้เลย
มองเป็นตายเท่ากันช่างน่าขัน อายุขัยเสมอกันช่างเหลวไหล
คนใหม่มองคนยามนี้แปลกแผกไป คนยามนี้มองกลับย้อนใน
วันวาน
อนิจจา! จึงจารึกรายนามผู้ร่วมงาน บันทึกซึ่งผลงานที่ฝากไว้
ถึงกาลผ่านการณ์ผันแปรเปลี่ยนไป อารมณ์ไซร้ร่วมรู้สึกเหมือน
หนึ่งเดียว อนุชนย่อมรู้ได้ถึงความเดิม
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บทน�ำ

ต้าถังรัชศกเจินกวน* ปีที่ยี่สิบ ปลายฤดูสารท ยามพลบค�่ำ
ตะวันแสงสุดท้ายยังไม่ทันจะลับพ้นหลังคาวัดหย่งซิน จู่ๆ เสียง
ตะโกนแหลมรันทดของใครบางคนก็ดังท�ำลายความเงียบสงัดภายใน
วัดเก่าแก่อายุนับร้อยปีแห่งนี้ลงจนสิ้น
บรรดาภิกษุสามเณรที่ก�ำลังท�ำวัตรเย็นอยู่ต่างพากันชะเง้อคอ
มอง แต่พวกเขากลับเห็นก็แต่เพียงภิกษุเฒ่ารูปหนึ่งก�ำลังวิ่งร้องตะโกน
โซซัดโซเซเข้ามาในอาราม ก่อนจะล้มหัวทิ่มลงข้างสระสี่เยี่ยน
"เปี้ยนไฉ?"
"เป็นอะไรของเขา"
"เกิดเรื่องขึ้นใช่หรือไม่"
พวกภิกษุสามเณรต่างมองหน้ากันไปมา
อาเฉิน สามเณรน้อยทีอ่ ยูป่ รนนิบตั ริ บั ใช้พระเปีย้ นไฉวิง่ ตามออกมา
ก่อนจะตรงเข้าไปประคองพระเปีย้ นไฉ "อาจารย์ ท่านฟืน้ สิ!"
* เจินกวน เป็นชื่อรัชศกในสมัยของจักรพรรดิถังไท่จงหลี่ซื่อหมิน หมายถึงช่วงเวลาที่หลี่ซื่อหมิน
ครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 626 – 649
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"หายไปแล้ว! หายไปแล้ว!" เปีย้ นไฉท�ำก็แต่เพียงร้องตะโกนอย่าง
เหนือ่ ยอ่อนเสียงแหบพร่า
"อะไรหายหรือขอรับ"
"หลัน...หลันถิง..." แต่แล้วจูๆ่ เปีย้ นไฉก็ปดิ ปากเงียบ นัยน์ตาแดงก�ำ่
เบิกกว้าง "เป็นเจ้านัน่ ! ต้องใช่เจ้านัน่ แน่ๆ! เจ้านัน่ เป็นคนขโมยไป!"
เจ้ า นั่ น ? อาเฉิ น เหมื อ นจะเข้ า ใจได้ ทั น ที . ..เมื่ อ สามวั น ก่ อ น
มีบณ
ั ฑิตซอมซ่อแซ่เซียวคนหนึง่ มาทีว่ ดั หย่งซินเพือ่ ขอพักค้างแรม ไม่รู้
ท�ำไมคุยกับภิกษุเฒ่าอย่างเปีย้ นไฉได้ถกู คอนัก เปีย้ นไฉอายุเจ็ดสิบกว่า
แล้ว นิสยั รักสันโดษ ปกติไม่คอ่ ยสุงสิงกับภิกษุสามเณรรูปอืน่ ๆ สักเท่าไร
นัก แต่กบั บัณฑิตแซ่เซียวรายนีก้ ลับราวเป็นสหายเก่า ยามพูดคุยกันถึง
เรื่องพิณหมากอักษรภาพวาด ทั้งคู่เหมือนจะเห็นพ้องต้องกันไปเสีย
ทุกอย่าง ขนาดค�่ำมืดดึกดื่นแล้ว เปี้ยนไฉก็ยังเชิญบัณฑิตแซ่เซียวไป
สนทนาข้ามคืนกันที่กุฏิ โดยมีอาเฉินคอยต้มชารับใช้อยู่ข้างๆ คอยฟัง
พวกเขาต่อกลอน เทียบอักษร พูดคุยถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับฉบับแท้จริง
ของหวังซีจอื ...หรือ 'เจ้านัน่ ' ทีอ่ าจารย์พดู ถึงจะหมายถึงบัณฑิตแซ่เซียว?
ในเวลานี้วินาทีนี้ เปี้ยนไฉเองก็ก�ำลังนึกย้อนไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนวานเช่นกัน เขาร้อนรนกระวนกระวายราวกับถูกไฟสุมทั่วร่าง...
บัณฑิตแซ่เซียวคนนั้นท�ำให้เขาเลิกระแวดระวังได้อย่างไรกัน
บางทีอาจเพราะบทกวีอกี ฝ่ายทีว่ า่ 'ใครหนอเวทนาห่านป่าเคยพลัดกลุม่
ทุกข์กลุ้มรุมดั่งลมพัดขจัดหาย' สร้างความซาบซึ้งให้กับเปี้ยนไฉไม่ใช่
น้อย เปี้ยนไฉจึงตอบกลับด้วยไมตรี 'ฤๅท่านมีวิชาคาถาเร้นลับ ผู้ใด
ล้วนกลับปลุกใจหม่นฟืน้ คืนได้' ขณะทีก่ ำ� ลังต่อกลอนโต้กนั ไปมาอยูน่ นั้
เปี้ยนไฉก็ให้รู้สึกว่าตนเองเหมือนได้รู้จักกับสหายรู้ใจยากพบพาน
เข้าให้แล้ว ดังนั้นตอนบัณฑิตแซ่เซียวหยิบเอาม้วนอักษรจ�ำนวนหนึ่ง
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ทีเ่ ป็นลายมือแท้จริงของหวังซีจอื ออกมาอวด เปีย้ นไฉจึงพูดออกมาด้วย
ความภาคภูมใิ จว่า
'ถึงแม้มว้ นภาพเหล่านีข้ องท่านจะเป็นฉบับแท้จริง แต่กม็ ใิ ช่ผลงาน
ทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ชิน้ ทีเ่ ป็นผลงานชิน้ เอกนัน้ แท้แล้วอยูท่ อี่ าตมา'
บัณฑิตแซ่เซียวแย้ง 'นอกจาก 'อารัมภกถาหลันถิง' แล้ว โลกนี้
ไม่มีทางมีฉบับใดดีไปกว่าของข้าได้'
เปี้ยนไฉตอบ 'อาตมามี'
'ท่านมี?'
...เปี้ยนไฉจนปัญญาจะย้อนนึกต่อ 'อารัมภกถาหลันถิง'! แม้
องค์จักรพรรดิในยามนั้นส่งคนมาขอมันไปหลายต่อหลายครั้ง แต่เพื่อ
ปกป้องสมบัติล�้ำค่าของจื้อหย่งต้าซือผู้เป็นอาจารย์ สายเลือดรุ่นที่เจ็ด
ของหวังซีจือ เขาจึงแสร้งท�ำเฉไฉไม่รับไม่รู้ท่าเดียวมาโดยตลอด จน
คนที่ อ งค์ จั ก รพรรดิ ท รงส่ ง มาต้ อ งกลั บ ไปมื อ เปล่ า เสี ย ทุ ก ครั้ ง ทั้ ง ที่
ความจริงแล้ว สมบัติที่ว่านี้ถูกซ่อนอยู่บนคานหลังคาในกุฏิของเขา
มาโดยตลอด และไม่มีผู้ใดบนโลกนี้ล่วงรู้ แต่เมื่อคืนวาน เขาราวกับ
ถูกภูตผีปีศาจสะกดก็ไม่ปาน ภายใต้การมอมเมาของบัณฑิตแซ่เซียว
เปี้ยนไฉถึงกับปีนขึ้นไปบนคานหลังคา หยิบเอา 'อารัมภกถาหลันถิง'
ออกมาจากช่องลับ ให้บัณฑิตแซ่เซียวผู้นั้นได้ดูเองกับมือ!
ใช่ แ ล้ ว จนวั น นี้ เ ปี ้ ย นไฉถึ ง นึ ก ขึ้ น ได้ ที่ แ ท้ สี ห น้ า แปรเปลี่ ย น
อย่างเห็นได้ชดั ของบัณฑิตแซ่เซียวตอนได้เห็น 'อารัมภกถาหลันถิง' นัน้
ไม่ใช่เป็นเพราะตืน่ ตะลึงทีไ่ ด้เห็นสมบัตลิ ำ�้ ค่า หากแต่เป็นเพราะตืน่ เต้น
ดีอกดีใจทีแ่ ผนการชัว่ ร้ายของตนเองก�ำลังใกล้จะประสบผลส�ำเร็จเต็มที
แล้วต่างหาก!
"สวรรค์! ท�ำไมข้ามันถึงได้โง่งมเช่นนี้!" เปี้ยนไฉตีอกชกหัวตนเอง

Page ������������������ 1.indd 19

5/9/60 11:28

20 รหัสลับหลันถิงซวี่ 1

วันนี้บัณฑิตเซียวออกจากวัดหย่งซินไปตั้งแต่เช้ามืดโดยไม่ล�่ำ
ไม่ลา ส่วนเปี้ยนไฉเองก็รู้สึกไม่สบายใจตลอดทั้งวัน ศึกษาธรรมะ
ช่วงเย็นไปได้ไม่ทนั ไร เขาก็ตอ้ งแอบย่องกลับเข้ามาทีห่ อ้ งเสียก่อน ทันที
ทีก่ า้ วเท้าเข้าไป ก็พบว่าช่องลับบนคานหลังคานัน้ ถูกคนแงะเปิด พร้อมกับ
การหายสาบสูญอย่างไร้รอ่ งรอยของ 'อารัมภกถาหลันถิง'!
"อาเฉิน! เร็วเข้า รีบพยุงข้าขึ้น ตามข้ามา!"
"อาจารย์ ท่านจะไปไหน"
"ก็ไปตามหาเจ้าเดรัจฉานแซ่เซียวนั่นไง!"
อาเฉินไม่ขยับ "อาจารย์" น�้ำเสียงของอาเฉินระคนไปด้วยความ
รู้สึกงุนงงหวาดหวั่น "คนผู้นั้น...เขากลับมาแล้ว"
มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามายังวัดหย่งซินจริงๆ เปี้ยนไฉคุกเข่าแหงนหน้า
แต่ด้วยเพราะแก่ชราสายตาฝ้าฟางท�ำให้เปี้ยนไฉไม่อาจเห็นใบหน้า
ของคนที่อยู่หน้าสุดได้ชัด...บัณฑิตแซ่เซียวคนนั้นงั้นหรือ แต่ท�ำไมเขา
ถึงได้แดงทั้งตัวแบบนั้น แดงราวกับอาบแสงอาทิตย์สีเลือดก็ไม่ปาน
ในทีส่ ดุ คนคนนัน้ ก็มาหยุดอยูต่ รงหน้าเปีย้ นไฉ ยามนีเ้ ขามองเห็น
อีกฝ่ายได้ชดั แจ้ง คนผูน้ คี้ อื บัณฑิตแซ่เซียวจริงๆ เพียงแต่เสือ้ ผ้าขาดวิน่
บนตัวก่อนหน้านีก้ ลายเป็นอาภรณ์ขนุ นางสีแดงเข้มสิน้ แล้วก็เท่านัน้
จู่ๆ อารมณ์แปรปรวนป่วนปั่นของเปี้ยนไฉก็สงบลง
เซียวอี้พยายามไม่มองหน้าเปี้ยนไฉ สายตาของเขาจับจ้องอยู่ยัง
ผ้าแพรต่วนสีเหลืองในมือ เขาประกาศน�ำ้ เสียงชัดแจ้ง "จักรพรรดิตา้ ถัง
ทรงมีรบั สัง่ พระเปีย้ นไฉซุกซ่อน 'อารัมภกถาหลันถิง' สมบัตขิ องแผ่นดิน
ไว้ โป้ปดมดเท็จไม่สนิ้ หลอกลวงเบือ้ งสูง ยามนีม้ รี บั สัง่ ให้ขนุ นางตรวจสอบ
เซียวอีน้ ำ� 'อารัมภกถาหลันถิง' กลับไป เห็นแก่ทเี่ ปีย้ นไฉมีใจคิดปกป้อง
สมบัตแิ ผ่นดิน จึงทรงไม่ตดิ ใจเอาความ อีกทัง้ ยังพระราชทานผ้าแพรไหม
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ให้อกี สามพันพับ ข้าวสารสามพันกระสอบ" เขาหยุดนิง่ ไปครูห่ นึง่ ก่อน
จะกระซิบพูด "เปีย้ นไฉ ขอบพระทัยเสียสิ"
พระเปี้ยนไฉหมอบนิ่งอยู่กับพื้นเป็นนานไม่ยอมขยับ
ด้วยเพราะรู้สึกผิดและนึกละอายแก่ใจ เซียวอี้จึงไม่อาจสะบัด
แขนเสื้อหันหลังเดินจากไปได้ในทันที แม้วิธีการที่เขาใช้ออกจะต�่ำช้า
เกิ น ไปสั ก หน่ อ ย แต่ ห ากไม่ ใ ช่ เ พราะภิ ก ษุ เ ฒ่ า ไม่ รู ้ ดี ชั่ ว ตั ว เขาเอง
ไหนเลยต้องใช้อุบายเช่นนั้นด้วย แต่ไม่ว่าจะเช่นไร ในเมื่อฝ่าบาททรง
มีพระประสงค์ต้องการ 'อารัมภกถาหลันถิง' เขายังจะท�ำอันใดได้อีก!
ขอเพียงท�ำตามราชโองการ ต่อให้ต้องเผาฆ่าแย่งชิงก็ล้วนเป็น
เรื่องถูกต้องทั้งสิ้น
การได้เป็นทีโ่ ปรดปราน รางวัลทีจ่ ะพระราชทานให้ รวมถึงชือ่ เสียง
ลาภยศสมบัตินานาที่จะติดตามมาภายหลัง ท�ำให้ส�ำนึกผิดชอบชั่วดี
สุดท้ายพ่ายแพ้ไปในที่สุด เซียวอี้เดินจากไปแล้ว วัดหย่งซินเงียบสงัด
ประหนึง่ ตกสูค่ วามตาย
อาเฉินสะอึกสะอื้นเรียก "อาจารย์!" เขาดึงร่างเปี้ยนไฉที่นอนอยู่
บนพื้นขึ้นมา ดวงตาทั้งสองข้างของภิกษุเฒ่าปิดสนิท เลือดสดๆ ไหล
ออกมาจากมุมปาก...
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บทที่ 1
คืนค�่ำรางเลือน

(1)
รัชศกหยวนเหอปีที่สิบ (คริสต์ศักราช 815) ปลายเดือนห้า
คืนพายุฟา้ ค�ำราม ภายในห้องห้องหนึง่ ทีอ่ ยูท่ างด้านล่างของเจดีย์
หลิงกู่ เมืองฉางอัน
จย่าชางชายชราอายุร่วมร้อย ผู้อยู่รับใช้จักรพรรดิต้าถังมาถึง
หกรัชกาลน�้ำตาอาบนองหน้า
เขานับอักษรสิงซู* ขนาดใหญ่บนผนัง "หนึ่ง สอง สาม...หนึ่งร้อย
หนึ่งร้อยหนึ่ง...หนึ่งร้อยห้าสิบเก้า หนึ่งร้อยหกสิบ หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด!"
ถูกแล้ว ยังคงเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตัว ไม่ขาดไม่เกิน เขาแก่จน
มองตัวอักษรบนผนังไม่ชัดแล้ว ท�ำได้เพียงนับตัวอักษรพวกนี้เพื่อให้
มั่นใจว่าสิ่งที่เขาใช้ชีวิตปกป้องนั้นยังคงอยู่
นั่นคือรับสั่งขององค์จักรพรรดิ และเป็นชีวิตของเขาด้วยเช่นกัน
* สิงซู เป็นลายอักษรพู่กันรูปแบบหนึ่ง ลักษณะเป็นลายมือหวัดแกมบรรจง บ้างเล็กบ้างใหญ่ เส้นหนา
บางไม่สม�่ำเสมอ เส้นแต้มต่อเชื่อม ท�ำให้เขียนได้เร็ว
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หลายปีก่อน พระองค์ตรัสกับจย่าชางว่า 'นับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้า
จงอยู่ที่นี่ ห้ามไม่ให้คนนอกเข้ามาภายในห้องนี้ เห็นตัวอักษรเหล่านี้ได้
เด็ดขาด และชั่วชีวิตนี้เจ้าไม่ต้องหวังจะท�ำความเข้าใจในความหมาย
ของพวกมัน หน้าที่ของเจ้ามีเพียงปกปักรักษาพวกมันไว้ เพราะฉะนั้น...
ไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้น'
ตอนทรงมีรับสั่ง พลังอ�ำนาจที่อยู่บนพระพักตร์แลดูหนักแน่น
เปีย่ มก�ำลังแต่กแ็ ลดูออ่ นโยนอยูใ่ นที พลังอ�ำนาจทีว่ า่ เป็นสิง่ ทีถ่ า่ ยทอด
สืบต่อกันมาในตระกูลหลี่ สายสกุลของเหล่าจักรพรรดินสี้ ยบผูค้ นทัว่ หล้า
ให้ทำ� ตามได้ จย่าชางจึงไม่ได้ถามอะไรออกมาจริงๆ
นี่เป็นความลับเกี่ยวกับราชวงศ์ถัง จย่าชางไม่อาจและไม่กล้าคิด
ท�ำความเข้าใจ เขาท�ำก็แต่เพียงปกปักรักษามันอย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถ เฝ้าอ่านมันเงียบๆ ในใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเท่านั้น แต่ในยามนี้
ชีวติ เขาเหมือนไม้ใกล้ฝง่ั เข้าไปทุกที แม้ไม่อยากเก็บความลับนีใ้ ห้ดบั สูญ
ไปกับตัว แต่เขากลับไม่รู้ว่าตนเองควรเอ่ยปากเช่นไร
"ท่านปู!่ ท่านปู"่
จย่าชางหันเงอะๆ งะๆ กลับไป "ส่านเอ๋อร์?"
"ข้าจุดเทียนมาให้ ข้างนอกฝนตกหนัก ท่านไม่รู้สึกหรือว่ามันออก
จะมืดไปสักหน่อย" หลางส่านเอ๋อร์เดินเข้ามาพร้อมกับเทียนไขเล่มหนึ่ง
ในห้องสว่างขึ้นทันใด หลางส่านเอ๋อร์วางเทียนไขลงบนโต๊ะตั้งของ
เซ่นไหว้ทอี่ ยูท่ างด้านล่างของผนังทางทิศเหนือ พลางมองไปยังกระถางธูป
ก่อนจะพูดเสียงดัง "ธูปเองก็ดับหมดแล้ว"
จย่าชางถาม "ข้างนอกฝนตกหรือ"
"อืม! ฟ้าแลบฟ้าร้อง น่ากลัวจะตาย" หลางส่านเอ๋อร์ช�ำเลืองตา
มองจย่าชาง ในใจคิด หูของผู้เฒ่าคงไม่ไหวแล้วแน่ๆ
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จย่าชางยื่นมือเงอะๆ งะๆ ไปหาหลางส่านเอ๋อร์ "ส่านเอ๋อร์ ข้ามี
เรื่องจะพูดกับเจ้า เรื่องนี้ส�ำคัญมาก..."
"ท่านปู!่ " หลางส่านเอ๋อร์ถอยหลังก้าวหนึ่ง ใบหน้าซีดลงเล็กน้อย
"ด้านนอกเหมือนมีคนก�ำลังร้องเรียก ข้าขอตัวไปดูสักครู่ก่อน"
"ส่านเอ๋อร์ อย่าเพิ่งไป ปู่มีเรื่องส�ำคัญมากต้องบอกเจ้า..."
"เอ่อ ได้ งั้นไว้ข้ากลับมาก่อน แล้วพวกเราค่อยมาว่ากันอีกที"
หลางส่านเอ๋อร์ลุกลี้ลุกลนจุดธูปในกระถาง ก่อนจะออกจากห้องไป
รวดเร็วราวกับก�ำลังหลีกหนีอะไรบางอย่าง
หลางส่านเอ๋อร์หลบอยูห่ ลังม่านหน้าประตู สีหน้าแปลกประหลาด
ดวงตาจับจ้องลอบมองไปยังแผ่นหลังของจย่าชาง ร่างของชายชรา
งองุ้ม ศีรษะขาวโพลนยามนี้ลู่ต�่ำกว่าหัวไหล่จนแทบมองไม่เห็น ระยะนี้
ชายชรามักเผลอหลับแบบนีอ้ ยูเ่ ป็นประจ�ำ หลางส่านเอ๋อร์รสู้ กึ ได้แจ่มชัด
ว่ า มี มื อ ที่ ม องไม่ เ ห็ น ข้ า งหนึ่ ง ก� ำ ลั ง ลากชายชราผู ้ นี้ ไ ปยั ง โลกอี ก ใบ
หากวันใดถูกมือที่ว่าลากเข้าไปจริงๆ ถึงตอนนั้นชายชราคงไม่มีโอกาส
กลับออกมาได้อีก
ยิ่งธูปในกระถางส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด ใจของหลางส่านเอ๋อร์
ก็ยิ่งเต้นเร็วมากขึ้นทุกที "ท่านปู่ ท่านหลับพักผ่อนเถอะ ข้าขอโทษ..."
ฟ้าร้องครืนคราง ฟ้าแลบแปลบปลาบสาดแสงผ่านบานประตู
เข้ามา หลางส่านเอ๋อร์ตกใจเบือนหน้าออกวิ่ง
หลางส่านเอ๋อร์มองไม่เห็น ภายใต้แสงแปลบปลาบ จู่ๆ จย่าชาง
ก็กระโดดผลุงลุกขึน้ จากเบาะสานราวกับถูกปีศาจร้ายสิงร่าง เขาขยับมือ
ขยับเท้าไปมา ไม่ต่างอะไรกับคนที่ก�ำลังคลุ้มคลั่ง!
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(2)
ฝนฟ้าคะนองห่าใหญ่เริ่มตกตั้งแต่ตอนพลบค�่ำ หลังความมืดมิด
เข้ า ครอบง� ำ แผ่ น ฟ้ า สายฝนที่ โ ปรยปรายกลั บ ไม่ มี ที ท ่ า ว่ า จะทุ เ ลา
เบาบางลงแม้แต่น้อย ภายในเรือนพ�ำนักนอกประตูชุนหมิงซึ่งตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของเมืองฉางอันหลังนี้ สายฝนที่เจิ่งนองอยู่บนพื้น
แทบจะกลายเป็นล�ำธารขนาดเล็กที่ไหลหลั่งเร็วรี่
หลางส่านเอ๋อร์วิ่งเหยาะๆ อยู่ใต้ชายคาระเบียง สายฝนที่สาดซัด
ท�ำเอาร่างของเขาเปียกปอนไปกว่าครึ่ง "มาแล้วๆ" เขาพึมพ�ำเปิดประตู
แต่เพราะไม่ทันระวังเท้าจึงย�่ำลงไปในน�้ำ หลางส่านเอ๋อร์โอดครวญ
โมโห "โชคร้ายจริงๆ!...มาหาใคร"
"น้องชายท่านนี้ รบกวนแล้ว"
ใต้แสงโคมป้องลมที่แกว่งไกวไปมา ใบหน้ารูปไข่งดงามหากแต่
ค่อนข้างซีดเซียวของใครบางคนปรากฏขึ้นต่อสายตาหลางส่านเอ๋อร์
ผ้าโปร่งทีต่ ดิ อยูบ่ นหมวกของอีกฝ่ายในเวลานีถ้ กู เลิกสูง ศีรษะด้านหลัง
มีปน่ิ ปักผมเสียบติดอยู่ ปอยผมหลายกลุม่ เปียกชืน้ แนบอยูบ่ นหน้าผาก
สะอาดสะอ้านเกลีย้ งเกลา เสือ้ ผ้าฤดูรอ้ นบนร่างชุม่ โชกไปด้วยน�ำ้ ฝน
แม้ท่าทางของอีกฝ่ายจะกระเซอะกระเซิงอยู่ไม่น้อย แต่ประกาย
ความงามนัน้ ก็ยงั คงชวนให้คนตืน่ ตะลึง
หลางส่านเอ๋อร์ใบหน้าแดงก�ำ่ ขึน้ มาทันที สายตาไม่รคู้ วรจ้องมอง
ไปทีใ่ ด
สตรีนางนัน้ พูดขึน้ "น้องชายท่านนี้ ไม่ทราบว่าทีน่ พ
ี่ อจะมีทใี่ ห้พกั
ค้างแรมสักคืนหรือไม่"
หลางส่านเอ๋อร์ได้สติขึ้นมาทันที "อา...ไม่...ได้"
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นางสีหน้าผิดหวัง
"ลอง...ลองไปวัดเจิ้นกั๋วที่อยู่ทางด้านหน้าดูสิ" หลางส่านเอ๋อร์
ตัดสินใจปิดประตู
"น้องชาย! ยามนี้ฝนตกหนักยิ่งนัก พวกเราไม่มีแรงพอจะไปไหน
ได้อกี แล้ว อย่างไรก็เมตตาให้พวกเราได้พกั ค้างแรมสักคืนเถอะ" ทันทีที่
หญิงสาวเบีย่ งกายไปทางด้านข้าง หลางส่านเอ๋อร์กม็ องเห็นได้วา่ ข้างกาย
นางยังมีชายหนุ่มเลือดอาบท่วมตัวก�ำลังยืนพิงก�ำแพงอยู่อีกคน
นางอธิบาย "ม้าของพวกเราตกใจตื่น สารถีของข้าถูกมันสะบัด
ตกลงมาได้รับบาดเจ็บ"
หลางส่านเอ๋อร์ล�ำบากใจ "แต่ว่า....ที่นี่มีกฎไม่รับแขกสตรี"
"เช่นนั้นท่านก็รับเขาไว้เถอะ" นางพูดยินดี "ส่วนข้าจะลองแวะ
ไปขอพักค้างที่วัดเจิ้นกั๋วเอง"
"ไม่ต้องไป เขาโกหกเจ้า" จู่ๆ ชายหนุ่มในอาภรณ์สีขาวคนหนึ่งก็
ปรากฏตัวขึ้นที่กลางลาน เขายืนเอ่ยปากกับหญิงสาวอยู่ทางด้านหลัง
ของหลางส่านเอ๋อร์
หลางส่านเอ๋อร์หันหลังกลับรวดเร็ว ถลึงตาโมโหใส่อีกฝ่าย
ชายหนุ่มเหมือนมองไม่เห็น เขาเดินฝ่าสายฝนออกมาพยุงชายที่
ได้รบั บาดเจ็บเข้ามาในเรือน สตรีผมู้ าเยือนลังเลชัว่ ขณะ ก่อนจะเดินตาม
เข้ามา หลางส่านเอ๋อร์ปดิ ประตูอย่างโมโห
ชายที่ได้รับบาดเจ็บถูกพยุงให้เข้ามานั่งอยู่ใต้ชายคาระเบียง
ชายหนุ่มมือไม้คล่องแคล่ว ตรวจดูอาการบาดเจ็บพร้อมใส่ยาท�ำแผล
ให้อกี ฝ่ายรวดเร็ว หลังจัดการทุกอย่างเสร็จสรรพ สตรีทยี่ นื ปิดปากเงียบ
มาโดยตลอดก็กระซิบเสียงแผ่วเบา "ขอบคุณท่านหมอ...ชุย"
"แม่นางสายตายอดเยีย่ มยิง่ นัก" ชายหนุม่ ทีถ่ กู อีกฝ่ายเรียกขานว่า
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หมอชุยปิดล่วมยากลางเก่ากลางใหม่ลง หน�ำซ�ำ้ ยังจงใจหันด้านทีม่ อี กั ษร
ค�ำว่า 'ชุย' กระด�ำกระด่างมาทางนางอีก "ข้าชุยเหมีย่ ว เลีย้ งชีพด้วยการ
ร่อนเร่รกั ษาผูค้ น"
'แม่นางสายตายอดเยี่ยมยิ่งนัก' นับแต่เล็กจนโต เผยเสวียนจิ้ง
ก็มักถูกผู้คนพูดถึงด้วยค�ำพูดเช่นนี้เสมอ แต่กลับไม่มีผู้ใดเลยที่จะเคย
บอกนางว่าแท้แล้วมันคือโชคหรือเคราะห์ของนางกันแน่ หลังกาลเวลา
ผั น ผ่ า นนานเนิ่ น ครั้ น เผยเสวี ย นจิ้ ง หวนนึ ก ถึ ง ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ พ บเจอ
ชุยเหมี่ยว นางถึงเพิ่งตระหนักได้ถึงท่าทีลังเลที่ซอ่ นอยู่เบื้องหลังรอยยิ้ม
งดงามของเขา เป็นไปได้วา่ ในตอนนัน้ เขารูแ้ ล้วว่าตนเองท�ำผิดพลาดไป
แต่คนหยิ่งทะนงอย่างชุยเหมี่ยวมีหรือจะยอมรับผิดง่ายๆ
เขาถาม "มิทราบว่าข้าสมควรเรียกแม่นางเช่นไร แล้วนี่แม่นาง
ก�ำลังจะเข้าเมืองหรือก�ำลังจะอ�ำลาฉางอัน" ชุยเหมี่ยวเอ่ยปากถาม
อีกฝ่ายด้วยวาจาท่าทีเปี่ยมมารยาทและเป็นธรรมชาติ
นางบอกว่าตนเองชื่อเสวียนจิ้ง เป็นบุตรีคนโตของเผยเซิง อดีต
นายอ�ำเภอหย่งเล่อเมืองผูโจว เดินทางมาฉางอันเพือ่ มาขอพึง่ ญาติมติ ร
นึกไม่ถึงวันนี้ตอนมาถึงนอกประตูเมือง หอกลองเพิ่งลั่นกลองบอกเวลา
เย็นไป ท�ำให้รถม้าถูกกัน้ ไว้นอกเมือง หน�ำซ�ำ้ ยังเจอกับพายุฝนฟ้าคะนอง
เข้าอีก
"เมืองผูโจว? ถ้าเช่นนั้นแม่นางก็น่าจะต้องเดินทางเข้าฉางอัน
ผ่านทางประตูทงฮว่าที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงจะถูก แล้ว
ไฉนถึงมาปรากฏตัวอยู่นอกประตูชุนหมิงได้เล่า"
"เพราะม้าตกใจเสียงฟ้าร้อง เลยวิ่งห้อตะบึงมาถึงที่นี่"
หมอหนุม่ แซ่ชยุ พูดเหมือนไม่เชือ่ ว่าจะเป็นเช่นนัน้ "ม้าทีใ่ ช้เดินทาง
ต่างล้วนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แค่ฝนฟ้าคะนองทั่วไปไฉนถึง
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ตืน่ กลัวเช่นนีไ้ ด้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ต่อให้พวกมันตกใจจริง สารถีกน็ า่ จะควบคุม
พวกมันได้ถงึ จะถูก ไม่เช่นนัน้ ใครเล่าจะกล้านัง่ รถม้าของเขา"
สารถีทไี่ ด้รบั บาดเจ็บงึมง�ำออกมาสองสามค�ำ เหมือนคิดแก้ตา่ งให้
กับตนเอง แต่เพราะตกจากรถม้าหัวแตกเลือดอาบ น�ำ้ เสียงจึงอ่อนระโหย
คลุมเครือ ชุยเหมี่ยวยิ้มพูด "พี่ชายท่านนี้ไม่ต้องร้อนรน ไม่มีใครต�ำหนิ
ท่าน"
หลางส่านเอ๋อร์ทอี่ ยูข่ า้ งๆ ร้อง 'เฮอะ' ประชดแรงๆ ออกมาคราหนึง่
ชุยเหมีย่ วพูด "ใช่แล้ว ขอแนะน�ำให้แม่นางเผยได้รจู้ กั ก่อน ท่านนี้
คือพ่อบ้านใหญ่ทดี่ แู ลทีน่ ี่ เขาแซ่หลาง ชือ่ ส่านเอ๋อร์ จะเรียกหลางส่าน
หรือส่านหลาง* ก็ได้ วันทั้งวันท�ำก็แต่แวบไปทางโน้นทีแวบไปทางนี้ที
เหมือนชือ่ ไม่มผี ดิ "
เผยเสวียนจิ้งอดยิ้มมุมปากน้อยๆ ไม่ได้
ชุยเหมี่ยวพูดต่อ "โชคดีที่แม่นางไม่ได้ไปที่วัดเจิ้นกั๋ว ระยะนี้
พวกอพยพหนีภัยสงครามจากไหวซีมีจ�ำนวนมิใช่น้อย ที่นั่นผู้คนแออัด
ยัดเยียด หน�ำซ�้ำยังไม่รับฆราวาสที่เป็นสตรี นอกเสียจากว่าแม่นาง
จะเป็นคนจากในวังหลวง"
"วังหลวง?"
"ข้าหมายถึงองค์หญิง องค์หญิงพระองค์ใหญ่อะไรท�ำนองนั้น
หากคนที่ ต ้ อ งการพ� ำ นั ก ในอารามเป็ น พวกนาง เจ้ า อาวาสพวกนั้ น
คงรีบประจบประแจงกันแทบไม่ทัน" น�้ำเสียงเหยียดหยันแฝงอยู่ใน
ค�ำพูดของเขาอย่างเห็นได้ชัด
เผยเสวียนจิ้งคิดในใจ สีหน้าท่าทีอบอุ่นอ่อนโยนมีสัมมาคารวะ
ของหมอหนุม่ แซ่ชยุ ผูน้ คี้ งเป็นไปตามความเคยชินของคนทีเ่ ลีย้ งชีพด้วย
* หลาง เป็นค�ำเรียกบุรุษในสมัยโบราณ ใช้ต่อท้ายชื่อ บางสมัยมีนัยเชิงให้เกียรติยกย่อง บางท้องถิ่น
แสดงถึงความเอ็นดูและเป็นกันเอง
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การเป็นหมอเท่านั้นกระมัง หากแต่ความจริงแล้วปากคอของเขากลับ
คมกริบบาดลึก ทุกถ้อยวาจาล้วนเฉียบคม ดูทา่ ในใจคงเคียดแค้นชิงชัง
สังคมอยุตธิ รรมอยูม่ ใิ ช่นอ้ ย
หลางส่านเอ๋อร์ทกี่ ำ� ลังยืนหน้านิว่ คิว้ ขมวดพูดแทรกขึน้ มา "แม่นาง
ข้าใช่วา่ จงใจเจตนากลัน่ แกล้งพวกท่าน แต่ขา้ ไม่กล้าให้พวกท่านเข้าพัก
จริงๆ! ลองดูสภาพรอบๆ ทีน่ กี่ อ่ น..."
ความจริงเผยเสวียนจิ้งรู้อยู่ก่อนแล้วว่าที่นี่มีโลกมหัศจรรย์อีกใบ
ซ่อนอยู่
ชัว่ ชีวติ นางนีค่ อื การเดินทางมาฉางอันครัง้ แรก หน�ำซ�ำ้ ยังถูกม้าตืน่
ลากวิง่ ไปทัว่ จนไม่รทู้ ศิ ไหนเป็นทิศไหน เมือ่ ครูท่ า่ มกลางพายุฝนฟ้าคะนอง
พอนางมองเห็นเรือนพ�ำนักหลังนี้ นางก็ไม่นกึ ลังเล รีบเดินตรงดิง่ เข้ามา
ทันที แต่ในเวลานีค้ รัน้ จิตใจเริม่ สงบ นางก็หนั ไปสังเกตดูสภาพแวดล้อม
รอบๆ ด้วยความเคยชิน
ทีแ่ ห่งนีก้ เ็ หมือนกับเรือนสีป่ ระสานทัว่ ไป ทีเ่ รียงรายไปตามก�ำแพง
คือห้องหับเรียบง่าย ด้านหน้าคือระเบียงทางเดิน ต้นสนเขียวชอุ่มกับ
ไผ่สีเขียวสดแผ่ปกคลุมออกมาจากเรือนด้านหลัง ส่งกลิ่นหอมสดชื่น
ก� ำ จายท่ า มกลางพายุ ฝ น เห็ น ได้ ชั ด ว่ า พวกมั น ถู ก ปลู ก มาเนิ่ น นาน
หลายปีแล้ว บนลานว่างกลางเรือนมีศาลาคลายร้อนอยู่หลายหลัง
ใต้ศาลาพวกนั้นเต็มไปด้วยผู้คนเกลื่อนกลาดบ้างก็นั่งบ้างก็นอน และ
คงเพราะอากาศร้ อ นอบอ้ า ว ประตู ห ้ อ งหั บ ทั้ ง หมดจึ ง ถู ก เปิ ด ออก
จนมองเห็นคนที่นอนเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ภายในได้รางๆ แม้แต่
ใต้ชายคาระเบียงก็ล้วนเต็มไปด้วยผู้คน
นับดูคร่าวๆ ภายในเรือนพ�ำนักแห่งนี้อย่างน้อยๆ ก็น่าจะมีคนอยู่
รวมกันสักร้อยคนเห็นจะได้ ทั้งชายหญิงเด็กและคนชราต่างล้วนเสื้อผ้า
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ขาดวิ่น แค่มองดูก็รู้แล้วว่าพวกเขาล้วนเป็นชาวบ้านยากจน และเพราะ
ฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะ ผู้คนส่วนใหญ่จึงต่างพากันหลับใหล ด้วยเหตุนี้
จึงไม่มเี สียงผูค้ นเอะอะมะเทิง่ จะมีกแ็ ต่เสียงสายฝนเท่านัน้ ทีด่ งั อยูข่ า้ งหู
ไม่หยุด
เผยเสวียนจิ้งพอเข้าใจได้แล้ว หลางส่านเอ๋อร์คงเพราะเห็นว่ามี
คนเยอะเกินไปแล้วนั่นเอง ถึงได้ไม่ยอมให้นางเข้าพัก นางเอ่ยปาก
กระเซ้าเขา "ส่านหลางล้อข้าเล่นแล้ว เห็นอยูช่ ดั ๆ ว่าทีน่ มี่ แี ขกทีเ่ ป็นสตรี
พ�ำนักอยู่มิใช่น้อย"
หลางส่านเอ๋อร์แก้ตวั "คนอืน่ ล้วนมากันทัง้ ครอบครัว ส่วนแม่นาง...
ล�ำพังตัวคนเดียว"
"คนเดียวแล้วเช่นไร ยิ่งไปกว่านั้นข้าเองก็ใช่ว่าจะนับล�ำพังตัว
คนเดียวได้ ยังมีสารถีมากับข้าด้วยอีกคน"
หลางส่านเอ๋อร์พูดอะไรไม่ออก แต่เพียงครู่เดียวเขาก็เอ่ยฉุนเฉียว
"ไหนๆ ข้าก็ปล่อยให้เข้ามาแล้ว เมือ่ ได้ตามทีต่ อ้ งการแม่นางก็ไม่จำ� เป็น
ต้องแสร้งพูดอันใดอีก" พูดจบเขาก็หันหลังเดินจากไป
"ข้าไปล่วงเกินส่านหลางตรงไหนกระนั้นหรือ" เผยเสวียนจิ้งยิ้ม
ไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก
ชุยเหมี่ยวพูดสนุกสนาน "แม่นางอย่าได้ใส่ใจ ส่านหลางผู้นี้ใจคอ
คับแคบยิ่งนัก คงเพราะประเมินแล้วว่าไม่อาจเก็บค่าเช่าอันใดจาก
แม่นางได้ ถึงได้แสดงทีท่าไม่พอใจเช่นนั้น"
ค่าเช่า? เผยเสวียนจิ้งไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย เดิมนาง
คิดว่าเรือนพ�ำนักหลังนี้อยู่ทางด้านหลังของวัดเจิ้นกั๋ว คล้ายจะเป็น
สถานที่สั่งสมกุศลผลบุญที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับชาวบ้านที่
ตกทุกข์ได้ยาก นึกไม่ถึงว่าจะมีการเก็บค่าเช่าด้วย
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ฝนซาลงเล็กน้อย เส้นทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ส่วนหลังที่มืดสนิท
เริ่มเผยให้เห็นแสงสว่างหรุบหรู่ ราวกับจะมองเห็นเงาของเจดีย์สีขาว
หลังหนึง่ เผยเสวียนจิง้ ยิง่ นึกสงสัย ตกลงทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นสถานทีอ่ ะไรกันแน่
ชุยเหมี่ยวเหมือนจะมองออกถึงความคิดของนาง จึงพูดไม่ใส่ใจ
"ข้าเล่าที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้ให้แม่นางฟังสักเล็กน้อยก็แล้วกัน"
ที่แท้เรือนพ�ำนักแห่งนี้ก็สร้างขึ้นตามความต้องการของคนที่ชื่อ
จย่าชาง จย่าชางเดิมเป็นคนเลี้ยงไก่ในวังหลวง ตอนนั้นองค์จักรพรรดิ
เสวียนจงทรงโปรดการตีไก่เป็นอันมาก จย่าชางเพราะเชี่ยวชาญใน
การฝึกไก่จึงเป็นที่โปรดปรานขององค์จักรพรรดิเป็นอย่างยิ่ง ตอน
เกิดกบฏอันสื่อ* เมืองฉางอันแตก จย่าชางสูญเสียลาภยศสรรเสริญ
หมดสิ้น บ้านแตกสาแหรกขาด หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ครั้นเขา
มองเห็นเรือ่ งราวทางโลกได้ทะลุปรุโปร่ง จย่าชางก็ตดั สินใจมุง่ หน้าเข้าสู่
ทางธรรม หลบหนีกลับเข้ามาพ�ำนักอาศัยอยู่ในวัดภายในเมืองฉางอัน
รัชศกเจีย้ นจงปีทสี่ าม ครัน้ พระอวิน้ ผิง พระเถระทีจ่ ย่าชางติดตาม
รับใช้เนิ่นนานหลายปีมรณภาพลง จย่าชางก็ตัดสินใจสร้างเจดีย์หลิงกู่
ไว้ที่นอกวัดเจิ้นกั๋ว เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระอวิ้นผิง พร้อมปลูกต้นสน
ไว้รอบๆ ขณะเดียวกันก็สร้างบ้านพักเล็กๆ ไว้ที่ทางด้านล่างของเจดีย์
ไว้ใช้เป็นที่พักอาศัยของตนเองอีกหลัง เหมือนตอนอยู่ปรนนิบัติรับใช้
ผูเ้ ป็นอาจารย์เมือ่ ครัง้ ท่านยังมีชวี ติ อยู่ ตอนองค์จกั รพรรดิซนุ่ จงยังพ�ำนัก
อยูท่ วี่ งั ตะวันออก พระองค์ทรงเคยบริจาคราชทรัพย์เป็นเงินสามสิบหมืน่
ต�ำลึงให้กับจย่าชาง อีกทั้งยังทรงสร้างรูปสักการะของพระอวิ้นผิงกับ
* วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 755 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 763 เกิดสงครามภายในแผ่นดินต้าถังน�ำโดย
อันลูซ่ านและสือ่ ซือหมิงเพือ่ แย่งชิงอ�ำนาจปกครองจากจักรพรรดิถงั เสวียนจง ท�ำให้ตอ่ มาผูค้ รองหัวเมือง
ต่างๆ ประกาศตั้งตนแยกอ�ำนาจเป็นของตัวเองด้วยเช่นกัน เรียกเหตุการณ์นี้ตามสกุลของผู้น�ำการ
เคลื่อนไหวว่า 'กบฏอันสื่อ'
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ห้องอ่านพระคัมภีรห์ อ้ งถือศีลขึน้ มาใหม่ให้กบั เขา รวมถึงศาลานอกเรือน
ให้ชาวบ้านทีต่ อ้ งพเนจรร่อนเร่ได้ใช้เป็นทีพ
่ กั อาศัย และนีก่ ค็ อื ทีม่ าของ
เรือนพ�ำนักหลังนี้
จักรพรรดิซนุ่ จง? เผยเสวียนจิง้ แอบครุน่ คิดในใจ เช่นนัน้ ก็พระบิดา
ของจักรพรรดิองค์ปจั จุบนั สินะ
เมื่อสิบปีก่อนในปีแรกของรัชศกหย่งเจิน จักรพรรดิซุ่นจงทรง
ขึ้นครองราชย์พร้อมพระอาการประชวร หลังจากขึ้นครองราชย์ได้เพียง
สองร้ อ ยวั น ก็ ส ละราชบั ล ลั ง ก์ ใ ห้ กั บ จั ก รพรรดิ อ งค์ ป ั จ จุ บั น ก่ อ นจะ
สิ้ น พระชนม์ ล งในปี ถั ด มาอั น เป็ น รั ช ศกหยวนเหอที่ ห นึ่ ง เดื อ นหนึ่ ง
พระชนมายุในยามนั้นเพียงสี่สิบหกพรรษาเท่านั้น นับเป็นจักรพรรดิถัง
ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดพระองค์หนึ่ง ตลอดระยะเวลาสิบปี เรื่องการ
มอบราชสมบัติ การสิ้นพระชนม์ของอดีตจักรพรรดิพระองค์นี้ล้วนต่าง
ถูกพูดถึงกันไปต่างๆ นานา จักรพรรดิองค์ปจั จุบนั แม้จะมิทรงโปรดเรือ่ ง
ดังกล่าว แต่กไ็ ม่อาจปิดปากพวกชาวบ้านได้
นึกไม่ถงึ เรือนพ�ำนักซอมซ่อหลังนีจ้ ะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับจักรพรรดิ
ต้าถังหลายพระองค์เยีย่ งนี้
"เรือนพ�ำนักหลังนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็น่าจะสักช่วง
รัชศกเจินหยวนปีทสี่ บิ ห่างจากตอนนีไ้ ปสักประมาณยีส่ บิ ห้าปีเห็นจะได้"
ชุยเหมี่ยวพูดต่อ "เรื่องเก็บค่าเช่าพวกชาวบ้านที่เข้ามาพ�ำนักอาศัยนั้น
ว่ากันว่าก็องค์จกั รพรรดิซนุ่ จงนัน่ แหละทีเ่ ป็นคนออกกฎ ไม่วา่ ผูใ้ ดเข้ามา
พ�ำนักอาศัยอยู่ที่นี่ หากครบสามวันแล้วยังจะอยู่ต่อทุกคนล้วนต้อง
จ่ายค่าเช่าด้วยกันทัง้ สิน้ ส่วนพวกเด็กคนแก่คนป่วยทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาช�ำระ
ค่าเช่าก็ให้จดบันทึกไว้ก่อน วันหน้าค่อยไปทวงเอากับญาติมิตรของ
พวกเขาอีกที"
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เผยเสวียนจิ้งพูด "ท�ำเช่นนี้ผู้คนจะได้ไม่ฉวยโอกาสเกียจคร้าน
เอาแต่หลบพักอาศัยอยูท่ นี่ ี่ อีกทัง้ ยังช่วยเหลือผูค้ นทีล่ ำ� บากจริงได้มากขึน้
อีกด้วย นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดยิ่งนัก"
"ใช่แล้ว หลายปีมานี้ไม่มีผู้ใดกล้าขัดขืนกฎที่อดีตองค์จักรพรรดิ
ทรงตั้งขึ้นนี้ เงินที่เก็บได้นอกจากน�ำไปใช้เป็นค่าที่พักค่าอาหารส�ำหรับ
พวกชาวบ้านแล้ว ส่วนทีเ่ หลือล้วนถูกน�ำไปใช้ทะนุบำ� รุงศาสนา จย่าชาง
ผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ อายุน่าจะสักร้อยปีได้แล้ว เขายังคงพ�ำนักอยู่ในบ้าน
ทีอ่ ยูท่ างด้านล่างของเจดียใ์ นสวนด้านหลังนัน่ ทุกวันกินเพียงโจ๊กชามเดียว
นอนเสื่อ เสื้อผ้าที่สวมใส่ล้วนทอขึ้นจากด้ายหยาบๆ แต่เพราะแก่เฒ่า
ไม่ใช่น้อย จึงนานมากแล้วที่เขาไม่ได้ออกจากห้องพัก ส่านหลางเป็น
เด็กก�ำพร้าที่จย่าชางเลี้ยงไว้ หลายปีมานี้เขาเป็นคนดูแลผู้เฒ่าจย่า
นอกจากเขาแล้วก็ไม่มีใครเคยได้พบจย่าชางมาก่อน"
"ผูเ้ ฒ่าจย่านับเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมยิง่ นัก น่าเลือ่ มใสจริงๆ" เผยเสวียนจิง้
ถอนหายใจพูด "ท่านหมอชุยรูเ้ รือ่ งราวกระจ่างเช่นนี้ ดูทา่ คงอยูท่ นี่ มี่ านาน
มากแล้วกระมัง"
"ข้าเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อสิบวันก่อน เดิมตั้งใจว่าจะพ�ำนักอยู่ที่น่ีเพียง
ชั่วคราว แต่เพราะสภาพอากาศไม่ดี ในหมู่ชาวบ้านเร่ร่อนพวกนี้จึงมัก
มีคนป่วยปะปนอยู่ด้วยเสมอ ข้าเลยตัดสินใจพักอยู่ที่นี่สักหลายวัน
หน่อย ช่วยรักษาคนป่วย ถือเสียว่าเป็นการท�ำบุญท�ำกุศลเล็กๆ น้อยๆ
ไปด้วยในตัว" ชุยเหมีย่ วยิม้ "แม่นางคงเหนือ่ ยแล้ว ท�ำไมไม่พกั สักหน่อย
เล่า กว่าจะเช้าก็ยังอีกพักใหญ่"
เผยเสวียนจิ้งอ่อนล้ามากจริงๆ หากหลายวันก่อนมีคนบอกว่า
วันนี้นางจะต้องมานอนอยู่ในเรือนที่ไม่คุ้นตา หลบฝนอยู่ใต้ชายคา
ระเบียง หลับใหลอยู่ภายใต้สายตาของบุรุษที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานล่ะก็
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นางคงไม่มีทางเชื่อเด็ดขาด แต่ในเวลานี้นางไหนเลยจะมีปัญญาต่อสู้
ขัดขืนต่อความง่วงที่ก�ำลังถาโถมรุมเร้า เผยเสวียนจิ้งถึงกับนึกไม่ออก
ว่าการเดินทางนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหนเมื่อใด และตนเองก�ำลังจะไปที่ไหน
นางรู้สึกเพียงท่าทีของบุรุษที่อยู่ตรงหน้านั้นเหมือนจะเปิดเผยให้เห็น
ได้ อ ย่ า งทะลุ ป รุ โ ปร่ ง ช่ ว ยให้ น างรู ้ สึ ก ปลอดภั ย คลายความกั ง วล
สามารถเอนศีรษะเข้ากับเสาระเบียง ผล็อยหลับไปในสถานที่ที่อยู่
นอกเหนือความคาดหมายนี้ได้อย่างปราศจากความกังวล แต่หลังจาก
หลับไปได้เพียงไม่นานนางก็ตกใจตื่น ศีรษะปวดร้าวเหมือนจะแตก
เป็นเสี่ยงๆ
ฝนหยุดแล้ว แต่อากาศกลับยิ่งอบอ้าวหนักกว่าเก่า ในอากาศ
คล้ายจะมีกลิ่นแปลกๆ ลอยตลบอบอวลชวนให้หายใจล�ำบาก
หมอหนุ่มแซ่ชุยผู้นั้นหายไปแล้ว
เผยเสวียนจิ้งตกใจ นางรีบพิจารณาดูโดยละเอียด ก่อนจะพบว่า
เขาก�ำลังนั่งยองๆ อยู่ใต้ชายคาระเบียงห่างออกไปไม่ไกล ที่ยืนอยู่ข้างๆ
คือหลางส่านเอ๋อร์
เผยเสวียนจิ้งเดินเข้าไป ก่อนจะพบว่าด้านหน้าของชุยเหมี่ยว
มีคนผู้หนึ่งนอนนิ่งไม่ขยับตัว "ท่านหมอชุย..."
นางเพิง่ เอ่ยปากได้ไม่ทนั ไร ชุยเหมีย่ วก็แหงนหน้าตะโกนร้องบอก
นางรวดเร็ว "อย่าเข้ามา!"
หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง ชุยเหมี่ยวก็ลุกขึ้นยืน กระซิบพูด "เขาตาย
แล้ว"
"ใช่โรคระบาดร้ายแรงจริงงั้นหรือ" หลางส่านเอ๋อร์พึมพ�ำถาม
ชุยเหมี่ยวสีหน้าเคร่งขรึม "ไม่ผิด เฮ้อ เป็นเพราะข้าประมาทเอง
ตอนเห็นอาการแปลกๆ ของเขาเมื่อกลางวัน ข้ากลับคิดว่าเขาอาจเป็น
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เพียงติดโรคล้มป่วยธรรมดาๆ เท่านัน้ นึกไม่ถงึ ว่าจะออกอาการรวดเร็ว
เช่นนี้ ตอนนี้ดูท่า...น่าจะเป็นโรคระบาดที่รุนแรงพอดู"
หลางส่านเอ๋อร์สีหน้าซีดเผือด
ชุยเหมี่ยวเปลี่ยนน�้ำเสียงให้ฟังดูผ่อนคลายลงเล็กน้อย "โชคยังดี
เท่าที่ข้าเห็น โรคระบาดชนิดนี้ขอเพียงไม่ไปสัมผัสถูกมันตรงๆ เชื้อร้าย
ก็ไม่มีทางแพร่กระจายได้ คนผู้นี้มาเข้าพักเพียงล�ำพัง วันทั้งวันไม่มีใคร
สนใจ ในเมื่อเป็นเช่นนี้คนอื่นๆ ก็น่าจะยังปลอดภัยดีอยู่ ขอเพียงคืนนี้
พวกเราทุกคนปลอดภัยไม่เป็นอะไร พรุ่งนี้เช้าเอาศพส่งออกไปเงียบๆ
เท่านัน้ ก็ได้แล้ว เอาเป็นว่าอย่าเพิง่ แพร่งพรายเรือ่ งนีอ้ อกไปก่อนก็แล้วกัน
พวกชาวบ้านคนอื่นๆ จะได้ไม่พากันหวาดผวา"
ได้ยนิ เขาพูดแบบนัน้ เผยเสวียนจิง้ ก็อดมองไปรอบๆ ไม่ได้ ยามนี้
ค�่ำมืดดึกดื่น ผู้คนในเรือนต่างพากันหลับสนิท ที่นี่ดูราวกับมีเพียงนาง
และพวกเขาสองคนเท่านัน้ ทีย่ งั ตืน่ อยู่
"ถึ ง อย่ า งนั้ น อย่ า งไรข้ า ก็ ต ้ อ งไปบอกเรื่ อ งนี้ ใ ห้ ผู ้ เ ฒ่ า จย่ า รู ้ "
หลางส่านเอ๋อร์พดู ใบหน้าโศกเศร้า "ไม่อย่างนัน้ ข้าคงไม่แคล้วถูกต�ำหนิ"
"พูดอ้อมๆ หน่อยก็แล้วกัน อย่าให้คนแก่คนเฒ่าพลอยตกใจ
เสียขวัญไปด้วย"
หลางส่านเอ๋อร์รีบวิ่งไปยังสวนด้านหลัง ชุยเหมี่ยวเหมือนเพิ่ง
สังเกตเห็นเผยเสวียนจิ้ง เขาเอ่ยปากกล่าวขอโทษ "ท�ำให้แม่นางตกใจ
แล้ว"
ครั้นหลางส่านเอ๋อร์เดินจากไป ศพบนพื้นก็ปรากฏขึ้นต่อสายตา
ของเผยเสวียนจิ้ง ท้องฟ้ายามค�่ำหลังฝนตกอาบไปด้วยแสงหรุบหรู่
ใบหน้าของร่างไร้วิญญาณที่เผยเสวียนจิ้งเห็นนั้นซีดเขียว บนคางมี
แผลเป็นลึกๆ อยู่รอยหนึ่ง นางอดสั่นสะท้านไม่ได้ เสื้อผ้าเปียกชื้น
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แนบสนิทอยูก่ บั ผิวหนัง ร่างทัง้ ร่างเย็นเยียบ ในอกปัน่ ป่วนคล้ายคลืน่ เหียน
อาเจียน
ชุยเหมีย่ วพูด "แม่นางตามข้ามา พวกเราไปหาทีน่ งั่ ไกลจากตรงนี้
สักหน่อยจะดีกว่า"
ยังไม่ทันจะได้หันหลัง พวกเขาทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งร้อน
ดังมาจากทางสวนด้านหลัง เพียงชั่วพริบตาหลางส่านเอ๋อร์ก็วิ่งกลับมา
อยู่ตรงหน้าพวกเขา
เผยเสวียนจิ้งตกตะลึง
ใบหน้าของหลางส่านเอ๋อร์บิดเบี้ยว ดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วย
ความรูส้ กึ หวาดกลัว หากจะบอกว่าเมือ่ ครูเ่ ขาเพียงตืน่ ตกใจเล็กๆ เช่นนัน้
หลางส่านเอ๋อร์ในยามนี้สติสัมปชัญญะก็คงใกล้พังพาบสิ้นแล้ว
ชุยเหมี่ยวจับไหล่ของหลางส่านเอ๋อร์ "ส่านเอ๋อร์ เกิดอะไรขึ้น"
หลางส่านเอ๋อร์กัดริมฝีปาก น�้ำตาทะลักท้นออกจากเบ้าตา
"รีบพาข้าไปดู!" ชุยเหมี่ยวร้องสั่ง หลางส่านเอ๋อร์ลากเขาออกวิ่ง
เผยเสวียนจิ้งเองก็รีบวิ่งตามออกไปรวดเร็วไม่แม้แต่จะเสียเวลาขบคิด
อะไรทั้งสิ้น
ที่สวนด้านหลังมีเรือนหลังเล็กอยู่สองห้อง พวกมันล้วนเชื่อมต่อ
ติดกัน เจดีย์ขาวตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านหลังของห้องที่อยู่ทางขวามือ
ห้องทางด้านซ้ายประตูเปิดอ้า ภายในห้องมืดสนิท
หลางส่านเอ๋อร์หยุดนิ่งอยู่ที่หน้าประตู "ข้ายังไม่ทันได้พูดอะไร
ผู้เฒ่าจย่าเขา...เขาก็..." ไม่ว่าเช่นไรหลางส่านเอ๋อร์ก็ไม่ยอมชักเท้า
เดินต่อ
ชุยเหมี่ยวรับโคมไฟในมือของหลางส่านเอ๋อร์ไปถือไว้ เขายกมัน
ขึ้นสูง ส่วนเผยเสวียนจิ้งก็เดินตามหลังเขาเข้าไปในห้องติดๆ
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ห้องมีขนาดเล็กมาก ตั่งดินที่อยู่ตรงกันข้ามประตูมีเสื่อผืนหนึ่ง
ปูทับอยู่ ที่อยู่ติดผนังคือโต๊ะเล็กตัวหนึ่ง มีเบาะสานรองนั่งอีกชิ้นวางทิ้ง
อยู ่ ข ้ า งๆ นอกจากนี้ แ ล้ ว ในห้ อ งก็ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งเรื อ นอื่ น ใดอี ก บนพื้ น
บนก�ำแพงดิน อีกทัง้ ผนังสีด่ า้ นล้วนว่างเปล่า เทียนไขหนึง่ เดียวบนโต๊ะเล็ก
ยังคงมีควันจางๆ ลอยอ้อยอิง่ คล้ายเพิง่ จะดับไปได้ไม่นาน กลิน่ หอมหวาน
คล้ายมีคล้ายไม่มีเจืออยู่ในอากาศจางๆ
บนพื้นกลางห้องมีคนนอนคว�่ำหน้าอยู่ แสงจากโคมไฟส่องอยู่
บนร่างของเขาพอดี เปลี่ยนเส้นผมสีขาวบนศีรษะกับดินที่เปรอะเปื้อน
อยู่บนตัวให้กลายกลับเป็นสีแดงจางๆ ราวกับอาบอยู่กลางกองเลือด
เผยเสวียนจิ้งใจเต้นตึกตักๆ...ผู้เฒ่าจย่า
ชุยเหมี่ยวปักโคมไฟลงบนพื้นดินข้างๆ ก่อนจะลงมือพลิกร่าง
ของอีกฝ่าย
เป็นชายชราหนวดเคราผมเผ้าขาวโพลนจริงด้วย ไม่ตอ้ งสงสัยเลย
ว่าคนผู้นี้คงไม่แคล้วต้องเป็นผู้เฒ่าจย่าแน่ ชุยเหมี่ยวตรวจดูลมหายใจ
ชายชราครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดออกมาเบาๆ "เขาสิ้นใจแล้ว"
"น่าแปลก" เผยเสวียนจิ้งพูด
"ใช่ น่าแปลกจริงๆ" ชุยเหมีย่ วเห็นพ้อง "ดูไม่เหมือนถูกพิษ ร่องรอย
บาดแผลภายนอกทีท่ ำ� ให้ถงึ แก่ชวี ติ อะไรก็ไม่ม"ี
ชายชราอายุรว่ มร้อยล้มตายอยูก่ บั พืน้ ในห้องของตนเอง แน่นอน
ย่อมไม่ใช่เรือ่ งน่าประหลาดใจแต่ประการใด ต่อให้ปกี จมูกเขามีคราบเลือด
เกาะอยู่ ก็พออนุมานได้วา่ อาจเกิดเพราะหน้าฟาดกระแทกพืน้ ตอนล้มลง
ทีน่ า่ แปลกก็คอื สีหน้าของจย่าชาง...
นี่เป็นใบหน้าที่อาบอิ่มด้วยรอยยิ้มเกินงาม ปากที่ฟันฟางร่วง
หมดสิ้นนั้นดูไม่ต่างอะไรกับถ�้ำที่มืดสนิท จย่าชางคล้ายกับขาดใจตาย
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กะทันหันขณะก�ำลังลิงโลดยินดี
ก่อนตายเขาได้เห็นอะไรกันแน่ มีอะไรทีท่ ำ� ให้ชายชราอายุรว่ มร้อย
หัวเราะเสียสติจนขาดใจตายไปแบบนีไ้ ด้
"ท่านดูน"ี่ เผยเสวียนจิง้ หยิบของบางอย่างขึน้ จากพืน้ ยืน่ ส่งให้กบั
ชุยเหมีย่ ว
มันคือหยกขาวเนื้อละเอียดชิ้นหนึ่ง มันบางเสียจนเหมือนแสงจะ
ลอดผ่านได้ "หยกชั้นเลิศ" ชุยเหมี่ยวเอ่ยปากชื่นชม "แต่ว่าเจ้าของสิ่งนี้
เอาไว้ใช้ท�ำประโยชน์อันใด"
เผยเสวี ย นจิ้ ง เองก็ ไ ม่ เ คยเห็ น แผ่ น หยกลั ก ษณะเช่ น นี้ ม าก่ อ น
ตรงกลางของมันนูนสูงขึน้ เล็กน้อย ทัง้ สองข้างโก่งขึน้ เป็นรูปสามเหลีย่ ม
คล้ายนกทีก่ ำ� ลังกางปีกออก แผ่นหยกมีขนาดไม่ใหญ่นกั วางไว้ในอุง้ มือ
ได้พอดี
ชุยเหมีย่ วพลิกดูอกี ด้าน "ตรงนีท้ ำ� ไมถึงหายไปมุมหนึง่ คล้ายเพิง่
ถูกทุบแตก..."
พอได้ ยิ น แบบนั้ น เผยเสวี ย นจิ้ ง ก็ ก วาดตามองไปบนพื้ น
โดยละเอียดอีกครั้ง ทันใดนั้นนางก็สังเกตเห็นว่าในความมืดนอกรัศมี
ของโคมไฟนั้นมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ นางแหงนหน้าขึ้นรวดเร็ว
"ที่นั่นเหมือนมีคน!"
ชุยเหมีย่ วตกใจ รีบตะโกนร้องถาม "ทีไ่ หน" แต่เผยเสวียนจิง้ กลับ
วิง่ ตรงไปยังห้องทีอ่ ยูท่ างขวาก่อนแล้ว
ผนังที่กั้นระหว่างห้องทั้งสองมีช่องเจาะเป็นประตูอยู่ บนนั้นมี
ผ้าม่านผืนหนึ่งกั้นขวางไว้ ภายในห้องไม่มีเทียนไขจุดไว้ แต่แสงสว่าง
จากห้องข้างๆ ก็มากพอแล้วที่จะช่วยให้นางเห็นสภาพโดยรอบได้
ถนัดตา
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เทียบกันแล้วการจัดวางภายในห้องนี้เรียบง่ายยิ่งกว่าห้องข้างๆ
เสียอีก ทางด้านล่างของผนังทางทิศเหนือมีโต๊ะบูชาอยู่ตัวหนึ่ง ด้านบน
มีกระถางธูป บนผนังหลังโต๊ะบูชามีภาพวาดภิกษุภาพหนึ่งแขวนไว้
คาดว่าน่าจะเป็นพระอวิ้นผิง อาจารย์ที่จย่าชางเคยอยู่ปรนนิบัติรับใช้
เผยเสวียนจิ้งมองไปทางด้านหลังของโต๊ะบูชา ภาพวาดคล้าย
ขยับน้อยๆ หากแต่ไม่ใช่เพราะลม เทียนไขบนโต๊ะกับห้องข้างๆ ต่าง
เหมือนกัน คือถูกดับลงก่อนหน้านีไ้ ม่นาน แต่ควันจากก�ำยานในกระถาง
ยังคงม้วนลอยอ้อยอิ่งขึ้นสู่ด้านบน ค�่ำคืนในฤดูร้อนที่แสนอบอ้าวเช่นนี้
สายลมแผ่วเบาอันใดล้วนไม่มี
เผยเสวียนจิ้งรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของบรรยากาศชวนประหวั่น
สายหนึ่ง นางอดเรียก "ท่านหมอชุย!" ออกมาเบาๆ ไม่ได้ เมื่อครู่เพราะ
บุ่มบ่ามนางถึงได้รีบรุดมุดเข้ามา หากแต่ในเวลานี้นางกลับนึกอยากมี
ใครสักคนมาช่วยเสริมก�ำลังใจ ยามนี้รอบกายนางมีก็แต่เพียงความ
ว่างเปล่า ที่พอจะหวังพึ่งพาได้ก็มีหมอหนุ่มแซ่ชุยเพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่ทหี่ อ้ งข้างๆ กลับไม่มคี วามเคลือ่ นไหว ชุยเหมีย่ วทัง้ ไม่ปรากฏตัว
ทัง้ ไม่ขานตอบ
เผยเสวียนจิ้งท�ำอะไรไม่ถูก แม้จะรับรู้ได้เลาๆ ว่าถอยไปตอนนี้
ก็ยงั ไม่สายเกินการณ์ แต่เนือ้ ตัวนางกลับแข็งทือ่ ไม่อาจขยับ ราวกับถูก
พลังไร้รปู ร่างสายหนึง่ ตรึงให้อยูต่ ดิ กับที่ นางท�ำได้เพียงแต่เบิกตากว้าง
จ้องมองไปทีผ่ นัง
ผนั ง ทางทิ ศ เหนื อ มี ภ าพวาดแขวนอยู ่ ส่ ว นผนั ง ทางทิ ศ ใต้ กั บ
ทิศตะวันตกล้วนมีประตู มีเพียงทางทิศตะวันออกเท่านั้นที่เป็นผนังเต็ม
ทั้งผืน
บนผนังทางทิศตะวันออกที่เป็นผนังเต็มทั้งผืนเพียงหนึ่งเดียวนั้น
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มี ร อยน�้ ำ หมึ ก ประหนึ่ ง เมฆเคลื่ อ นคล้ อ ยสายธารไหลริ น สี ด� ำ เขี ย น
ถ้อยความเอาไว้ว่า
'บนเขาฉินวัง่ สีเ่ ยีย่ นสระหมึกชลธาร ทะเลสาบไคว่จี เดินทางด้วย
ใจสุขส�ำราญ หยุดเท้าเสพรับเข้าใจสิ่ง เที่ยวท่องเปิดหูตาพาชื่นบาน
ครั้นผู้น้องชิงลับลาล่วง ห้วงสุขสันต์พลันนิ่งงัน ยามนี้ล�ำธารเหือดเมฆ
หมอกสลาย ชัว่ ก้มเงยล้วนกลับกลาย เป็นเพียงซากร้างเก่ากาล ยากมิให้
นึกสะท้อนใจ
ท่านปูจ่ อื่ โหยวผูล้ ว่ งลับ ปูน่ อ้ ยจือ่ จิง้ ผูล้ าจาก โลกล้วนขนานนาม
หยกงาม ทัง้ สองวิพากษ์บนั ทึก 'ผูเ้ ลิศล�ำ้ ' ร่วมกับเซีย่ อัน ยามมีชวี ติ อยู่
จื่อจิ้งชมจื่อโหยวความสามารถสูงส่ง จื่อโหยวดีดพิณไว้อาลัยยาม
จือ่ จิง้ อ�ำลาจากโลกนี้ เห็นเหตุสะท้อนจิตคนกาลก่อน ให้โอนอ่อนคิดพ้อง
อยูเ่ สมอ ทอดถอนใจทุกคราทีพ
่ บเจอ ไฉนใจเป็นเช่นนีม้ ริ เู้ ลย
ถึงกาลผ่านการณ์ผันแปรเปลี่ยนไป อารมณ์ไซร้ร่วมรู้สึกเหมือน
หนึ่งเดียว อนุชนย่อมรู้ได้ถึงความเดิม'
เผยเสวียนจิ้งวิงเวียนศีรษะมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอักษรทุกตัวต่าง
กระโดดโลดเต้นไปมาอยูต่ รงหน้า นางอ่านวนเวียนซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาอยูห่ ลายรอบ
แม้จะไม่อาจเข้าใจว่ามันก�ำลังสื่อถึงสิ่งใดอยู่ แต่นางกลับรู้สึกได้ว่า
ถ้อยความเหล่านั้นมีความหมายลึกซึ้ง ท่วงท�ำนองงดงามละมุนละไม
ลีลาจากปลายพูก่ นั ทีเ่ ป็นไปอย่างอิสระเองก็ชวนให้รสู้ กึ อิม่ ตาอิม่ ใจยิง่ นัก
ถ้อยความทีด่ คู ล้ายรูจ้ กั ลายมือทีเ่ หมือนจะเคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน...
ยังมีกลิน่ หอมหวานก�ำซาบไปทัง้ ใจทีล่ อยละล่องอยูใ่ นอากาศอีก ทุกสิง่
ทุกอย่างล้วนงดงาม เผยเสวียนจิง้ หัวเราะ 'คิกคัก' ออกมา
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"แม่นางๆ!" มีคนเรียกนางอยู่ทางด้านหลัง
เผยเสวียนจิ้งไม่ได้หันกลับไปมอง แผ่นฟ้าผืนปฐพีหมุนคว้าง
ตอนนี้หากนางขยับตัวคงได้เป็นลมล้มลงกับพื้นแน่ แต่ถึงกระนั้นนาง
ยังคงพยายามประคองตัวยืนนิง่ อยูก่ บั ที่ รอให้คนคนนัน้ เดินมาปรากฏตัว
อยู่ต่อหน้านาง
"เสวียนจิ้ง...แม่นางจิ้ง"
เป็นเขา ในที่สุดนางก็ได้พบกับเขา!
เผยเสวี ย นจิ้ ง น�้ำ ตาคลอเบ้ า มองไปยั ง ผู ้ ที่ ม า "ในที่ สุ ด ข้ า ก็ ห า
ท่านพบ" นางพูดสะอึกสะอื้น "ท่านไปหลบอยู่ไหนมา ท�ำไมถึงต้องให้
ข้าล�ำบากล�ำบนตามหาท่านเช่นนีด้ ว้ ย ข้าท�ำผิดอันใดกระนัน้ หรือ หรือว่า
ท่านไม่ชอบข้าอีกต่อไปแล้ว"
"แม่นาง ท่านพูดเหลวไหลอันใด"
"ใช่แล้ว ข้าก�ำลังพูดเหลวไหล ข้าจะกล่าวโทษท่านได้เช่นไรกัน
ท่านเป็นคนดีที่สุดในปฐพี เป็นคนที่น่ารักที่สุด..."
"แม่นาง" เขายืน่ แขนทัง้ สองข้างเขย่าร่างของนาง นางใช้จงั หวะนี้
ล้มตัวเข้าสูอ่ อ้ มแขนของเขา นึกไม่ถงึ ร่างทีซ่ ดี เซียวซูบผอมจนเหมือนจะ
ไม่อาจต้านทานแรงลมได้นี้ อ้อมแขนกลับอบอุ่นเต็มไปด้วยพละก�ำลัง
เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้นางเคลิบเคลิม้ ตกอยูใ่ นภวังค์
เผยเสวียนจิ้งเอ่ยชื่อที่นางเฝ้าคิดถึงอยู่ทุกเช้าค�่ำออกมาเบาๆ
"ฉางจี๋..."
ความมืดมิดย่างกราย ครอบคลุมไปทั่วทุกหัวระแหง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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