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คำ�นำ�

ผูเ้ท่ียวท่องไปในยุทธภพแห่งวรรณกรรมจนี ใครบ้างไม่เคยได้ยินเรือ่งราว 

อนัน่าเลือ่มใสแห่งเมอืงไคเฟิง ใช่แล้ว เราก�าลงัพูดถึงท่านเปาหน้าด�าผู้เท่ียงธรรม  

องครักษ์จั่นเจาผู้เก่งกาจ กงซุนเช่อผู้เยือกเย็น รวมไปถึงมือปราบทั้งสี่อย่าง

จางหลง จ้าวหู่ หวังเฉา หม่าฮั่น แห่งศาลไคเฟิง ผู้ปราบปรามความชั่วร้าย  

ทวงคืนความยุติธรรมให้ผู ้บริสุทธ์ิ ลงทัณฑ์ผู ้กระท�าผิดไม่เว้นหน้าด้วย 

เครื่องประหารท่ีตัดศีรษะได้ตั้งแต่ยาจกจนถึงโอรสสวรรค์! เพียงแต่ครั้งน้ี 

เรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าผ่านฝีไม้ลายมือของท่านเหว่ยอวี๋ นักเขียน 

ผู้เคยพาเราไปรู้จัก 'ครึ่งปีศาจซือเถิง' มาแล้ว

เกร่ินเพียงเท่านี้ผู ้ติดตามท่านเหว่ยอวี๋มาก่อนคงคาดเดาได้แล้วว่า 

ศาลไคเฟิงท่ีเคยรู้จักย่อมเปลี่ยนไปแน่นอน แต่จะเปล่ียนไปแค่ไหน และ 

เต็มไปด้วยความอัศจรรย์เพียงใด เรื่องราวเหล่าน้ันรอให้ท่านรับชมอยู่ในหน้า 

ถัดไปแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

เหว่ยอวี๋ ผู้คลั่งไคล้เรื่องพิศวงลึกลับมหัศจรรย์ เชื่อว่าโลกน้ีมีเร่ืองเร้นลับ

ท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยตาเห็น หลงรักการเดินทางท่องเท่ียว และย่ิงชื่นชอบการ

สืบสวนผจญภัย แต่ด้วยสังขารไม่อาจจะเสี่ยงอะไรได้ขนาดนั้น จึงขอใช้ 

บรรณพิภพน้ีเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง

ผลงานท่ีผ่านมา : ครึ่งปีศาจซือเถิง

Wei Yu 
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จากใจนักแปล

มีค�าพูดประโยคหน่ึงกล่าวว่า 'ก้าวแรกยากเสมอ' งานแปลก็เช่นกัน  

เล่มแรกจะยากและใช้เวลามากท่ีสุด ต้องท�าความเข้าใจแนวทางของเรื่อง 

ศัพท์แสง และส�านวนของนักเขียน แต่ 'คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง' ต่างไปจาก

เรื่องอื่น เล่มหน่ึงกับเล่มสองแนวเรื่องแตกต่างกันมาก จึงเหมือนเริ่มต้นใหม่

อีกคร้ัง แปลไปก็แอบคิดว่าเปาบุ้นจิ้นภาคนี้แปลกพิสดารเสียจริง นักเขียน 

ช่างกล้าหาญเอาวรรณกรรมโบราณท่ีผู้คนชื่นชอบมาแต่งเติมสีสันใหม่ให้ 

ต่างไปจากเดิม

เล่มสองนี้ผู้แปลต้องค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซาง โจว ซ่ง 

รวมถึงต�านานเทพเซียนต่างๆ มากทีเดียว ด้วยมีเกร็ดความรู้สอดแทรกอยู่ 

ไม่น้อย เราจะได้รู ้ถึงความเป็นมาของนางเอกมากขึ้น เรื่องราวจะค่อยๆ  

ด�าเนินไป และเผยปมต่างๆ ทีละน้อย บอกเลยว่านางเอกเราไม่ธรรมดา ขอให้

สนุกกับการอ่านค่ะ

พริกหอม
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Wei Yu 7

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วประดุจสายลมท่ีพัดม้วนหน้าหนังสือ

ของกงซุนเช่อ พ่ึบพ่ับอยู่พักหน่ึงก็มาถึงวันสิ้นปี

ในเวลานี้การออกตระเวนตรวจตราในช่วงบ่ายวันส้ินปีก็ไม่อาจ

เรียกว่าเป็นการท�างาน

ใช้ค�าพูดของจ้าวหู่มาพูดก็คือ 'เรื่องดีงามอย่างหน่ึง'

ทุกบ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ทุกเรือนแขวนโคม

ประดบัผ้าและกระดาษสสีนัต่างๆ เสยีงจดุประทัดดงัไม่ขาดหู เสยีงหวัเราะ 

สนุกสนานดงัตลอดเวลา ฝาหม้อในครวัพอเปิดออกก็มไีอร้อนลอยโขมง 

กลิน่หอมโชยมาเข้าจมกู เนือ้ทีผ่ดั หมัน่โถวท่ีนึง่ เก๊ียวท่ีใส่ลงไปในกระทะ  

บัวลอยที่ต้ม...

ภาพบรรยากาศเหล่านี้ช่าง...จุ๊ๆ

ตลอดทางท่ีตระเวนตรวจตราผ่านมา สิ่งท่ีตาเห็น สิ่งที่หูได้ยิน 

ท�าให้คนจิตใจอบอุ่นและสงบสุข ไม่ต้องพูดถึงว่าในใจจะรู้สึกงดงาม

เพียงใด

บทที่ 14
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8 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 2

เห็นอาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสขุ ต้อนรบัปีใหม่อย่างมคีวามสขุ  

ความเหน็ดเหน่ือยและความยากล�าบากอันตรายที่ผ่านมาตลอดทั้งปี

ก็ดูเหมือนจะเบาไปถนัด

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าหลังตระเวนตรวจตราเสร็จ ในจวนยังมีอาหาร

ในค�่าคืนส่งท้ายปีที่ร้อนกรุ่นรออยู่อีกมื้อหน่ึง ถึงตอนน้ันก็จะได้ชิมฝีมือ

การท�าอาหารของท่านกงซุนแล้ว...ว่ากันว่าไส้เก๊ียวท่านกงซุนเป็นคน

ปรุงเอง ยังได้ดื่มสุราพูดคุยกันอย่างสนุกสนานกับพี่ใหญ่จั่น ถึงตอนนั้น

ใต้เท้าจะต้องลบูเคราอย่างมคีวามสขุ ใบหน้าสีด�ามปีระกายแดงระเรือ่...

จ้าวหู่ย่ิงคิดก็ย่ิงสวยงาม อดหัวเราะหึๆ ออกมาไม่ได้

จางหลงที่อยู่ด้านข้างถลึงตาใส่จ้าวหู่อย่างไม่สบอารมณ์ "จริงจัง

หน่อย"

จรงิจงัหน่อย? อ้อ ก็จรงิ ไม่ว่าอย่างไรก็ก�าลงัออกตระเวนตรวจตรา

ครั้นแล้วก็กระแอมให้โล่งคอ จัดๆ หมวกและเสื้อผ้า ปรับสีหน้า

ให้เคร่งขรึม สายตาไม่เอนเอียง เดินไปยังถนนสายถัดไป

ถนนสายถัดไปคือถนนจูเชว่ีย

เดินไปอีกระยะหนึ่งก็เป็นตรอกจิ้นโหว

ตอนเดินผ่านตรอกจิ้นโหว ทั้งสองหยุดฝีเท้าพร้อมกันโดยไม่ได้

นัดหมาย

สถานที่พิเศษบางแห่งมักจะเตือนให้ท่านนึกถึงเรื่องที่ปกติไม่เคย

นึกถึงหรือไม่อยากจะไปนึกถึง

แผ่นหนิสเีขยีวอมด�าปลูาดทางเดนิในตรอกจิน้โหวไปจนสดุตรอก 

ด้านล่างของขื่อประตูส�านักซี่ฮวาหลิวยังคงแขวนโคมไฟสีขาวสองดวง 

ทีแ่ตกต่างจากทีผ่่านมาก็คอืโคมไฟนีข้าดเป็นรแูล้ว ยังมฝีุน่ร่วงลงมาเกาะ  
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Wei Yu 9

กระดาษทีข่าดลูล่งมาพอเจอลมก็ส่งเสยีงดงัพ่ึบพ่ับ ย่ิงเพ่ิมความอ้างว้าง 

เงียบเหงา

เมือ่เปรยีบกับทีอ่ื่นทีม่เีสยีงเอะอะมะเทิง่แล้วก็ดเูงยีบสงดัเป็นพิเศษ

ยามที่เงียบสงัดเกินไป กระบวนความคิดของคนก็มักถูกฉุดดึงไป

จนไกลแสนไกล

จ้าวหู่พลนัพบว่าวันเวลาท่ีเข้าใจว่าจะต้องผ่านไปอย่างทุกข์ทรมาน 

ที่สุด ถึงกับผ่านไปอย่าง...เงียบๆ เช่นน้ี

หลังจากข่าวการตายของตวนมู่ชุ่ยแพร่ออกมา ลายครามน้อย 

ก็ผิดใจกับศาลไคเฟิง จากไปด้วยความโกรธแค้น จากน้ันก็ไม่เห็นเงา 

ไม่เห็นร่องรอยอีก

ผ่านไปสองวัน กระท่อมตวนมู่เกิดไฟไหม้...ท่ีตั้งของกระท่อมเดิม

ก็ไกลตาผู้คนอยู่แล้ว บริเวณใกล้เคียงไม่มีคนช่วย กว่าจั่นเจาจะรู้ข่าว

และเร่งรุดมา ดินก็ถูกเผาเกรียมไปหมดแล้ว

พวกหวังเฉาหม่าฮัน่แอบคาดเดากันเอง ไฟนีเ้ก้าส่วนลายครามน้อย 

เป็นผู้เผา

หรือว่าลายครามน้อยเห็นว่าในเมื่อผู้เป็นนายไม่อยู่แล้ว กระท่อม

หลงัน้ีเก็บไว้ก็รงัแต่จะเพ่ิมความเศร้ารนัทดใจเปล่าๆ สูจ้ดัการให้สิน้ซาก

เสียเลย

หลังพิงแผ่นหินเขียว สายน�้าไหลคดเคี้ยว เจ้าบ้านไม่น�าทาง  

ไม่ข้ามสะพานตวนมู่

แผ่นหินเขียวเย็นเยียบ สายน�้าไหลริน สะพานน้อยยังอยู่ คนกลับ

ไม่เห็นหน้า

จั่นเจายืนมองกระท่อมตวนมู่ท่ีมอดไหม้ไปแล้วน่ิงเงียบอยู่เป็น
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10 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 2

เวลานาน ตัง้แต่พลบค�า่ยันดกึดืน่ ตอนยามจือ่ มลีมพัดแรง หมิะตกหนกั 

ลมพัดกระโชก เถ้าถ่านทีด่�าเกรยีมปลวิขึน้ปะปนกับปยุหมิะขนาดขนห่าน 

บนท้องฟ้า ด�าขาวสองสี ดูน่าสยดสยองย่ิง

พวกจางหลงถือโคมไฟ เฝ้าอยู่ด้านหลังจั่นเจาห่างๆ แสงสว่าง

จากโคมไฟค่อนข้างอ่อนสลัว ท่ามกลางท้องฟ้าและพ้ืนดินที่มืดมิด 

แลกระจ้อยร่อยและเปราะบางย่ิง เงาของจั่นเจาถูกดึงจนยาวมาก  

ยาวจนดูอ่อนแอ โดดเดี่ยว หงอยเหงาวังเวงใจ

จางหลงพลันอยากร้องไห้

ลูกผู้ชายท่ีแต่ไรมาองอาจผึ่งผายไม่ใส่ใจเร่ืองเล็กน้อย ถูกดาบ

ต้องกระบี่ยังไม่แม้แต่จะขมวดคิ้ว แต่ในค�่าคืนท่ีเงียบสงัดมีหิมะ

โปรยปรายเช่นนี้ นัยน์ตากลับพร่ามัวไปด้วยม่านน�้า

จั่นเจาหมุนตัวมา คลี่ย้ิมบางให้พวกเขา "กลับกันเถิด"

นับแต่น้ันทุกคนในศาลไคเฟิงต่างปิดปากเงียบไม่เอ่ยถึงตวนมู่ชุ่ย

อีก

จางหลงถอนหายใจยาวเหยียด อดย่ืนศอกไปกระทุ้งจ้าวหู่ไม่ได้ 

"เจ้าว่าคนของส�านักซี่ฮวาหลิวไปไหนกันหมด"

จ้าวหู่ก�าลังมองจ้องประตูใหญ่ส�านักซี่ฮวาหลิวท่ีปิดแน่นอย่าง

ใจลอย พอได้ยินก็สั่นหัว "ไม่รู้ ก็เหมือนกับครั้งก่อน จู่ๆ ก็หายตัวไป 

กระทั่งไม่ใส่ใจจะมารับแม่นางหงหลวนท่ีศาลไคเฟิง"

อ้อ จริงด้วย หงหลวน ตั้งแต่ถูกปีศาจแมวท�าร้ายบาดเจ็บสาหัส

ก็รักษาตัวอยู่ท่ีศาลไคเฟิงมาโดยตลอด พออาการเร่ิมดีข้ึน ส�านัก 

ซี่ฮวาหลิวกลับว่างเปล่าไร้ผู้คน

"คงไม่ใช่เกิดเรื่องขึ้นกระมัง" จางหลงคาดเดา "หรือจะเจอปีศาจ
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Wei Yu 11

ที่รับมือยาก จึงทุ่มก�าลังเข้าไปท้ังหมด"

"ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดี" จ้าวหู่แค่นเสียงเย็นชา "คนชั่วร้ายย่อมเจอ 

คนชัว่ร้ายกว่า เวินกูเหว่ยอว๋ีคนท่ี...ต้องเจอความยากล�าบากก็สมน�า้หน้า 

แล้ว"

คนที่อะไรน้ันไม่ได้บอก

อยู่หน้าส�านักซี่ฮวาหลิว ยังคงเหลือหน้าให้เวินกูเหว่ยอว๋ีสัก 

สามส่วน

ได้ยินมาว่าถ้ามีคนแอบนินทาลับหลังก็จะจาม ถ้าโชคไม่ดีไป

กระตุ้นอาการจมูกอักเสบภูมิแพ้เข้า ก็จะจามติดๆ กันเป็นสิบครั้ง 

ไม่หยุด

สขุภาพของเวินกูเหว่ยอว๋ีไม่นบัว่าดี มกัมสีหีน้าซดีขาวและท่าทาง

กลัวหนาว แต่เขากลับไม่ได้จามเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ตอนนี้เวลานี้ เขาก�าลังยืนอยู่บนหอบนประตูก�าแพงเมืองของ

อ�าเภอเซวียนผิงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไคเฟิงหนึ่งร้อยลี้ ทอดสายตามอง

ผู้คนนับพันครอบครัวจากท่ีสูง ในดวงตามีประกายเศร้าใจและเวทนา 

ถ้าใครเห็นเขาเป็นครั้งแรก จะต้องเข้าใจว่าเขาเป็นพระโพธิสัตว์ท่ีจิตใจ

เต็มไปด้วยความห่วงใยปวงประชา...หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนจิตใจ

ดีงามท่ีบ�าเพ็ญพรตคนหนึ่ง

ให้ค�าจ�ากัดความแก่เวินกูเหว่ยอว๋ีเช่นน้ี ก็นับเป็นความผิดพลาด

อย่างใหญ่หลวง

ทีข้่างเท้ามเีสยีงกัดแทะอะไรดงักรบุกรบั เวินกูเหว่ยอว๋ีขยับถอยไป 

ข้างๆ ด้วยท่าทางรังเกียจ "โหยวสยงซื่อ รักษากิริยาหน่อย"

โหยวสยงซือ่ทีก่�าลงัแหวกท้องทหารรกัษาเมอืงควักกินค�าโตอย่าง
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เอร็ดอร่อยเงยหน้าขึ้นมาด้วยความงุนงง หน้าตาหัวหูเปรอะเปื้อน 

ไปด้วยโลหิต หลังจากท�าความเข้าใจค�าพูดของเวินกูเหว่ยอว๋ีแล้ว  

เขาก็หน้าแดงฉานไปทั้งหน้า...แน่นอน เนื่องจากบนหน้ามีแต่โลหิต  

ไม่แน่ว่าจะมองออก เขาหดหัวไหล่เข้ามาอย่างส�ารวม ค่อยๆ ย่ืนมือไป

ควักเครื่องในของทหารรักษาเมืองผู้น้ัน...รักษากิริยาข้ึนมาก

ท่ีด้านหลังไม่ห่างออกไปเท่าไร หลีจีน่ังอยู่บนช่องปีกกาของ

ก�าแพงเมืองบนที่สูง แหงนหน้าแลบลิ้นออกมาเลียโลหิตสดบน 

กรงเล็บ ขาทัง้สองแกว่งไปมาอยู่นอกก�าแพงเมอืงอย่างสบายอกสบายใจ  

มองจากท่ีไกล อาจคิดว่าน่ีเป็นเพียงการเล่นสนุกของเด็กสาวใจกล้า 

คนหน่ึง

ที่อยู่ห่างออกไปอีกหน่อยคือ 'ท่านเวิน' ท่ีเคยเผยโฉมหน้าออกมา

ครั้งหนึ่งแต่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง เขากุมถุงหนังขาดใบหน่ึงยืนพิง

ช่องปีกกาก�าแพงตัวสั่นสะท้าน ถูกลมท่ีพัดผ่านช่องปีกกาก�าแพงซัด 

จนร่างโงนเงนไปมา แต่เขาเห็นว่าเช่นน้ีจะมากน้อยก็ท�าให้เขารู้สึกดีข้ึน

บ้าง เพราะเมื่อเป็นเช่นนี้ กลิ่นคาวโลหิตที่ปลายจมูกก็จะไม่ฉุนมาก

"เป็นอะไรไปเทพเวินเสนิ*" เวินกูเหว่ยอว๋ีปรายตามองเขาแวบหนึง่ 

"มาถึงตอนนี้กลับลังเลแล้ว"

ที่แท้ 'ท่านเวิน' ไม่ใช่แซ่เวิน แต่เป็น 'เวิน' โรคระบาด

"คณุชายเวินกู นีน่ีน่ี.่..นีห่าใช่เรือ่งล้อเล่น..." ลมหนาวในช่วงนับเก้า**  

ยังพัดเม็ดเหง่ือบนหน้าผากเทพเวินเสินไม่แห้ง "เกิดเทพเซียนเบื้องบน

รู้เข้า..."

* เทพเวินเสิน ตามความเชื่อของชาวจีนหมายถึงเทพดาวหายนะ น�าภัยพิบัติหรือโรคระบาดมาสู่มนุษย์

** นับเก้า หรอืฤดหูนาวเก้าเก้า เป็นธรรมเนยีมการเรยีกช่วงเวลาในฤดูหนาว นบัต้ังแต่วนัเทศกาลตงจือ้  

(วันเหมายัน) โดยนับ 9 วันถือเป็นหนึ่งเก้า มีทั้งหมดเก้าเก้า ช่วงสามเก้าแรกจะเป็นช่วงที่อากาศหนาว

ที่สุด เมื่อครบช่วงเก้าเก้าก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิพอดี

Page ����������������������� 2.indd   12 13/8/2562 BE   15:25



Wei Yu 13

"วันเดือนดับ วันเดือนเพ็ญ และวันสิ้นเดือน* สามวันน้ี หลีจีได้

ทยอยไปอิ๋งโจว เผิงไหล ฟางจั้งแล้ว" เวินกูเหว่ยอว๋ีไม่แม้แต่จะมอง 

เทพเวินเสนิ "ในบ่อน�า้พุท่ีใช้ดืม่กินบนภูเขาเซยีนท้ังสามล้วนใส่ยาของท่าน 

ลงไปแล้ว เวลานี้พวกเขาก�าลังหลับฝันหวาน ไม่ว่าจะเกิดเร่ืองอะไรข้ึน

ในแดนมนษุย์ พวกเขาก็จะไม่ลมืตาขึน้มา เมือ่เส้นทางสูภู่เขาเซยีนสายนี ้

ถูกตัดขาด เทพเซียนเบื้องบนก็ย่ิงกลายเป็นคนตาบอด ท่านยังจะกลัว

อะไร"

"คณุชายเวินกู ทีท่่านต้องการไม่ใช่ชวิีตคนเพียงหนึง่หรอืสองชวิีต" 

เมื่อนึกถึงผลท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมา เทพเวินเสินก็ตัวส่ันสะท้านด้วย

ความหนาวเหน็บ "ในเมืองแห่งน้ีมีหลายพันถึงหมื่นครอบครัว ท�าร้าย

ชีวิตประชาชน จะต้องถูกฟ้าดินลงโทษ"

เวินกูเหว่ยอว๋ีไม่ได้พูดอะไร กลับเป็นหลีจีที่ท่าทางอิ่มอกอิ่มใจ 

มีความสุขมาตลอดเปิดปากขึ้นแล้ว

"ท่านเวิน มานึกเสียใจตอนน้ีดูจะไม่ค่อยเหมาะสมกระมัง"  

ในน�้าเสียงที่ดูเหมือนราบเรียบกลับแฝงการข่มขู่อย่างเห็นได้ชัด "ช่วง

ก่อนหน้าน้ีเหตุใดท่านไม่นึกเสียใจ ตอนโหยวสยงซื่อไปเชิญท่าน  

ท่านจะไม่มาก็ได้ ตอนคุณชายเวินกูขอยาจากท่าน ท่านจะไม่ให้ก็ได้ 

ท่านมาก็มาแล้ว ให้ก็ให้แล้ว วางยาเทพเซียนท้ังสามภูเขาเซียนแล้ว 

พอมาถึงก้าวสุดท้ายหน้าประตู ท่านกลับบอกว่าไม่เล่นแล้ว"

ร่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ใบหน้ามีรอยย้ิมงามหยาดเย้ิม  

กรงเลบ็แหลมคมที่มีกลิ่นคาวโลหิตแตะลงบนหัวไหล่ของเทพเวินเสิน  

* วันสิ้นเดือน หมายถึงวันท่ี 30 ของเดือน โดยปฏิทินตามจันทรคติจีนก�าหนดเวลา 1 เดือนมี 30 วัน 

เรยีกเรยีงตัง้แต่วันที ่ 1 ไปจนถึงวนัท่ี 30 และมคี�าเรยีกองิตามปรากฏการณ์ของดวงจนัทร์คอืวนัเดอืนดบั  

หมายถึงวันที่ 1 เป็นวันที่ไม่เห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้า (เทียบได้กับวันแรม 15 ค�่าของไทย) และ 

วันเดือนเพ็ญ คือวันท่ีพระจันทร์เต็มดวง (เทียบกับปฏิทินจันทรคติไทยคือวันขึ้น 15 ค�่า)
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"เป็นเทพเซียนไม่อาจท�าเช่นน้ี ท่านว่าถูกหรือไม่"

น่องของเทพเวินเสินเริ่มสั่น "ถูกต้อง...ถูกต้อง"

เห็นชัดว่าเวินกูเหว่ยอว๋ีพอใจในการกระท�าของหลีจีอย่างมาก 

หลังจากขู่ขวัญแล้ว ก็ต้องปลอบประโลม

"ก็แค่ยืมใช้ถุงหนังของท่านสักหน่อยเท่านั้น" เวินกูเหว่ยอว๋ีย้ิม

พลางปลอบใจเทพเวินเสิน ถ้าท�าได้ล่ะก็ เขาก็ไม่รังเกียจท่ีจะแสดง

ความรักและเมตตาด้วยการลูบๆ ศีรษะล้านโล่งของเทพเวินเสิน  

"กว่าเทพเซียนท่ีภูเขาเซียนจะต่ืนขึ้น โรคระบาดในแดนมนุษย์ก็ 

ผ่านไปแล้ว ข้าจะเก็บกวาดสถานท่ีจนสะอาดสะอ้าน จะไม่มีใครรู้ว่า 

ท่ีน่ีเกิดอะไรขึ้น ข้าก็จะไม่ลืมความดีความชอบของท่าน นับแต่น้ีไป  

ควันธูปของท่านจะไม่มีวันขาดช่วง..."

'ควันธูป' สองค�ากระทบใจเทพเวินเสิน เขานิ่งเงียบไป

เขาเป็นใครน่ะหรือ... เทพเวินเสิน

อย่าเข้าใจว่ามคี�าว่า 'เทพ' อยู่ก็จะเป็นเทพเซยีนท่ีมชีวิีตความเป็นอยู่ 

สุขสบาย จะใหญ่เล็กเขาก็นับเป็นเทพองค์หนึ่ง แล้วอย่างไร นับแต่

โบราณมแีต่ตฆ้ีองตกีลองส่งเวินเสนิ ไม่อาจน�ามาพูดรวมกบัเทพไฉเสนิ* 

ที่ใครๆ ต่างแย่งกันเซ่นไหว้ให้เข้าบ้านได้

เทพเซียนองค์อ่ืนต่างมีต�าหนักเซียนอยู่อาศัยอย่างสุขสบาย  

แต่เขามีชีวิตความเป็นอยู่เช่นไร เดินถนนเที่ยวซอกแซกไปตามตรอก

ซอกซอยไม่ต่างจากหนูว่ิงข้ามถนนทุกคนต่างร้องให้ตี** ไม่มีท่ีอยู่เป็น

หลักแหล่ง กินไม่อิ่มท้อง เพียงโผล่หน้าออกมาก็ท�าให้สวรรค์และ 

ผู ้คนต่างพากันเคียดแค้น วันๆ ระเหเร่ร่อนใช้ชีวิตล�าบากยากแค้น  

* เทพไฉเสิน คือเทพแห่งโชคลาภ

** หนูวิ่งข้ามถนนทุกคนต่างร้องให้ตี หมายถึงส่ิงท่ีท�าร้ายผู้คน ใครๆ ต่างเกลียดชัง
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ถุงเหอเปา* แบนราบ เสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง คนที่รู้ก็เรียกเทพเวินเสิน  

คนที่ไม่รู้ยังเข้าใจว่าเป็นผีร้ายจากท่ีไหนผ่านมา

ขืนใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเช่นน้ี มีเพียงสองทางให้เลือกเดิน หนึ่งตาย 

สองดับสูญ

ช่างเถิด คนมีชีวิตอยู่ เทพมีชีวิตอยู่ ยังไม่ใช่เพียงเพราะต้องการ

จะมข้ีาวกิน ถึงอย่างไรก็ขึน้เรอืโจรมาแล้ว ยังจะมาแสร้งท�าเป็นหลงทาง 

รู้จักกลับตัวกลายเป็นอรหันต์ทันทีในช่วงเวลาสุดท้ายอะไร

ตัดสินใจเด็ดขาด ในท่ีสุดก็ย่ืนถุงหนังท่ีกุมไว้แน่นใบน้ันออกไป

เสียงประทัดดังขึ้น ตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนน บอกลาปีเก่า

ดอกไม้ไฟเปล่งแสงสว่างไสว จากบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่ง ทุกดอก

เบ่งบานต้อนรับปีใหม่

ต�านานเล่าว่าจุดประทัดในคืนวันสิ้นปี เพ่ือจะท�าให้สัตว์ร้าย  

'เหนียน'** ตกใจหนีไป

อ�าเภอเซวียนผงิในค�า่คืนนี ้ ทุกบ้านจดุไฟสว่างไสว อยู่ส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ ใครก็คิดไม่ถึงว่าไล่สัตว์ร้าย 'เหนียน' ไปแล้ว กลับได้

ต้อนรับโรคร้ายที่ปีศาจพากันร�่าไห้เทพต่างคร�่าครวญมาปิดฟ้าบดบัง

ตะวันไม่มีท่ีสิ้นสุด...

เดือนอ้ายเพ่ิงจะผ่านพ้น ก็มีข่าวอ�าเภอเซวียนผิงมีโรคระบาด

* ถุงเหอเปา หรือถุงพก ใช้ใส่เศษเงินหรือของมีค่าจุกจิก เหน็บพกติดตัวหรือพกเวลาออกนอกบ้าน  

มักปักรูปสัตว์หรือตัวอักษรมงคล

** เหนียน ชื่อสัตว์ร้ายในต�านาน ทุกปีในคืนวันสิ้นปีจะออกมาท�าร้ายกัดกินผู้คน ชาวบ้านจึงต้อง 

กักตุนอาหาร ปิดประตูหน้าต่างอยู่แต่ในบ้าน และจุดประทัดเสียงดังให้มันตกใจหนีไป เช้าวันรุ่งขึ้น 

ทุกคนก็จะออกมาแสดงความยินดีต่อกันที่ไม่ถูกเหนียนท�าร้าย
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รุนแรง

ช่วงนั้น ทุกคนในศาลไคเฟิงก�าลังยุ่งวุ่นวายเรื่องคดีฆาตกรรม 

สามศพท่ีสถานรับฝากเงินฝูเม่าเมื่อวันที่ห้า คืนวันน้ีก็ถกปัญหากัน 

เรื่องรายละเอียดของคดี จนยามโฉ่วจึงพอจะจับสายสนกลในของเร่ือง

ออกมาได้ ขอบเขตในการสืบหาตัวผู ้ต้องสงสัยแคบลง เห็นอยู่ว่า 

หมอกท่ีหนาทึบก�าลังจะจางหายสว่างไสวขึ้นมา...

เฉินกงกงขันทีผู้แจ้งข่าวก็มาถึงในเวลานี้เอง

ที่ผ่านมาเวลาเจอในวัง เฉินกงกงจะมีท่าทีไม่ลนลานไม่รีบไม่ร้อน

ไม่เร่งไม่ด่วน ขณะวางท่าสะบัดสะบิ้งก็จะบีบเสียงเล็กเสียงน้อยไปด้วย 

ไม่ว่าจะประกาศชื่อขุนนางที่จะเข้าเฝ้าหรือลงโทษนางก�านัลท่ีกระท�า

ความผิด ก็จะวางท่าดุจชมนกชมไม้ หากใครเผยท่าทีใจร้อนเป็นไฟลน

ออกมา เขาก็จะใช้น�้าเสียงเล็กแหลมที่ทุกคนรู้จักดีข้ึนต้นท่วงท�านอง

เสียงว่า 'อายายา' จากนั้นก็จะกระดกน้ิวเป็นดอกกล้วยไม้* ขึ้นโดย 

ไม่รู้ตัว จีบปากจีบคอพูดท�านองว่า 'จ�าใส่ใจไว้ อย่าแสดงท่าทีไม่อดทน

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่' 'สงบเสง่ียมสุขุมเยือกเย็นจึงจะแสดงให้เห็นถึงกิริยา

มารยาทอันงดงามของต้าซ่งเรา' จีจีจาจาไม่หยุดดุจแมลงวันกับยุง 

มาร่วมเริงระบ�า อีกากับนกกระจอกส่งเสียงร้องออกมาพร้อมกัน  

เพียงค�าว่าถล่มทลายก็ไม่พอจะบรรยายได้

ด้วยเหตนุี ้เมือ่เฉนิกงกงทีแ่ต่ไรมาชอบใช้วิธีนุ่มนวลละมนุละไมและ 

แฝงความหมายลึกซึ้งผู้น้ีจู่ๆ ก็ก้าวเท้าพรวดๆ อย่างอาจหาญ พุ่งชน

ซ้ายต�าขวาต้ังแต่ด้านนอกศาลไคเฟิงจนมาถึงหน้าประตูห้องหนังสือ 

สดูลมหายใจลกึถึงจดุตันเถียน** ส่งเสยีงด้วยความร้อนรนมาตลอดทางว่า  
* กระดกน้ิวเป็นดอกกล้วยไม้ หมายถึงท�านิ้วกรีดกราย คือปลายน้ิวโป้งแตะปลายน้ิวกลาง อีกสามนิ้ว

ที่เหลือกระดกขึ้น ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ เป็นการแสดงจริตจะก้านอย่างหน่ึง

** จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�าแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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"เปาเจิง่อยู่ทีใ่ด" ทุกคนก็รูถึ้งความหนกัหนาของเรือ่งราวโดยไม่ต้องบอก

สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาพอจะเรียกได้ว่า 'ลงมือรวดเร็วดุจสายลม'  

พูดได้ไม่ถึงสองประโยค เฉินกงกงก็จะให้ใต้เท้าเปารีบเข้าวังไปเข้าเฝ้า

ราวกับถูกไฟเผาไฟลน จากสภาพการณ์ท่ีเหน็ ถ้าไม่ใช่ค�านึงถึงว่าเปาเจิง่ 

เป็นขุนนางใหญ่ขั้นสอง เขาคงถลกแขนเสื้อเข้ามาลากไปแล้ว

พูดสัน้ๆ ก็คอืทุกคนในศาลไคเฟิงยังปากอ้าตาค้างไม่รูว่้าเกิดเรือ่ง

อะไรขึ้น ทางเฉินกงกงก็ทั้งผลักท้ังดัน 'เชิญ' เปาเจิ่งข้ึนเก้ียวหามพา 

ไปแล้ว

อืม...อืม ดูเหมือนเรื่องมีหนักเบาช้าเร็ว 'กิริยามารยาทอันงดงาม

ของต้าซ่ง' ก็ต้องพิจารณาและประเมินการตามการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ตลอดครึ่งคืนหลัง ทุกคนในศาลไคเฟิงต่างกังวลไม่ค่อยสบายใจ 

จั่นเจาให้หวังเฉาหม่าฮั่นออกไปสืบข่าว ท้ังสองออกไปพักใหญ่  

กลับมารายงานว่าแทบจะในเวลาเดียวกัน มีเก้ียวจากวังหนานชิง  

จวนอัครเสนาบดีหวัง จวนราชครูผางเร่งรุดเข้าไปในวังหลวงอย่าง 

รีบร้อน

ฟังรายงานจากหวงัเฉาหม่าฮัน่แล้ว จัน่เจาไม่ได้พูดอะไร กลบัเป็น 

กงซุนเช่อที่ถอนหายใจยาว "ดูจากสภาพการณ์เช่นนี้ น่ากลัวว่าคง 

เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้ว"

ไม่ผิด เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้ว

ในห้องทรงพระอักษร ควันหอมหลงเสียน* ลอยขึ้นจากเตา 

เครื่องหอมหยกประดับทองหมุนเป็นเกลียวอ้อยอิ่ง ลอยคดเคี้ยว 

* หลงเสียน หมายถึงอ�าพันทะเล เป็นเคร่ืองหอมท่ีได้จากไขของล�าไส้ปลาวาฬ (Ambergris)
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ยาวเหยียดไปทั่วทุกหนแห่ง ช่วยคลี่คลายบรรยากาศอึมครึมชะงักน่ิง

รอบบริเวณได้อย่างยอดเย่ียมเลิศล�้า

โอรสสวรรค์ท่ียังเยาว์ประทับอยูห่ลงัโต๊ะทรงพระอกัษร พระพักตร์

ไร้อารมณ์ความรูส้กึกวาดพระเนตรมองขนุนางหลายคนทียื่นห้อยแขนอยู่  

หลังน่ิงอยู่ครู่หน่ึงก็เคลื่อนพระเนตรมายังร่างนายอ�าเภอเซวียนผิงที่

กราบทูลตัวสั่นงันงกอยู่หน้าโต๊ะทรงพระอักษร

ท่ีหน้าผากนายอ�าเภอเซวียนผิงมีเหงื่อเม็ดเล็กๆ ซึมออกมาตั้งแต่

แรกแล้ว เสียงของเขาสั่นเล็กน้อย ขาก็สั่น แต่เขาพยายามกดข่มอาการ

เหล่าน้ีไว้ พยายามใช้น�้าเสียงราบเรียบกราบทูลเรื่องที่เกิดข้ึนในอ�าเภอ

เซวียนผิงในระยะไม่ก่ีวันมานี้

ก่อนมาเข้าเฝ้า เขาได้เรยีบเรยีงค�าพูดอยู่ในสมองมานบัครัง้ไม่ถ้วน  

ผูกประโยคขัดเกลาส�านวน จะต้องถูกต้องตามมาตรฐานกฎเกณฑ์ 

เพราะได้ข่าวมาว่าฝ่าบาททรงชอบต�าราเอ่อร์หย่า*...เขากระท่ังฝันว่า

ฝ่าบาทจะถูกถ้อยค�าหรือท่วงทีกิริยาของเขาท�าให้เล่ือมใส และนึก

เสียดายที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตเห็นมุกใสที่ตกหล่นอยู่นอกราชส�านัก

เม็ดน้ี จากน้ันเลื่อนข้ันเขาข้ึนเป็นขุนนางขั้นหน่ึงในทันที

ด้วยเหตุนี้ในระหว่างข้ันตอนการจัดเตรียม จิตใจด้านหนึ่งมีเลือด

อันเร่าร้อนเดือดพล่าน ด้านหนึ่งขอบตาร้อนผ่าว ด้านหนึ่งก็เข้าใจว่า

สสุานบรรพบรุษุผดุควันเขยีว** มคีวามหวังว่าจะน�าความรุง่โรจน์เจดิจรสั 

มาสู่วงศ์สกุล จนถึงกับล�าคอตีบตันไปหลายคร้ัง...โรคระบาดในอ�าเภอ

* ต�าราเอ่อร์หย่า เป็นหนังสือสารานุกรมและพจนานุกรมท่ีนับว่าเก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของโลก อธิบาย

ความหมายของค�าศพัท์โบราณของจนีสมยัฉนิฮัน่ ส�านกัขงจือ๊น�ามาเป็นหนึง่ในสบิสามคมัภร์ีของส�านัก 

ถือเป็นต�าราส�าคัญมาจนถึงปัจจุบัน

** สุสานบรรพบุรุษผุดควันเขียว หมายถึงนิมิตหมายอันดี เชื่อว่าจะมีเรื่องมงคล ได้เป็นขุนนางใหญ่  

ต่อมายังใช้เป็นส�านวนเสียดสีเหน็บแนม
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เซวียนผิงที่เกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันกะทันหันในครั้งนี้ได้สนับสนุน 

ส่งเสริมให้เขาได้พบกับบุคคลผู้มีอ�านาจอันย่ิงใหญ่ไม่เป็นสองรองใคร

แห่งราชวงศ์ นับว่าสวรรค์เปิดตา หากเห็นเขาแล้วถูกใจ แสงรัศมี 

อันรุ่งโรจน์ของพระพุทธองค์แผ่มาถึงตัวเขา ไม่ได้แผ่ไปถึงคนอื่น

ทูลรายงานจบ

ฝ่าบาทไม่ได้ตรัสอะไร ขุนนางผู้มีอ�านาจราชศักดิ์หลายท่านก็ 

นิ่งเงียบ

นายอ�าเภอเซวียนผิงในใจรู ้สึกกังวล หัวใจทั้งดวงเดี๋ยวลอย 

เดี๋ยวจมอยู่ในสายน�้าแห่งความหวังและความผิดหวัง

ทันใดนั้นฝ่าบาทโบกพระหัตถ์ แสดงเจตนาให้เขาออกไป

เท่าน้ีก็...ให้ออกไปแล้ว

ความผิดหวังท�าให้แสงแห่งความหวังในดวงตาของเขาหม่นขรึม

ลงทันที ร่างทั้งร่างจมดิ่งลงไปยังจุดท่ีลึกที่สุด

แต่เขายังคงแสร้งท�าเป็นถวายความเคารพอย่างสงบ ทูลลา กิรยิา

ท่าทางเรยีกได้ว่าถูกต้องตามมาตรฐาน ทุกอากัปกิรยิาไม่มทีีใ่ห้ต�าหนิได้ 

...ถ้าในสมยันัน้มสีิง่ทีเ่รยีกว่ามาตรฐานมารยาทขนุนางแห่งแผ่นดนิต้าซ่ง  

เขาจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นแบบฉบับของผู้คนทั้งแผ่นดินอย่างไม่ต้อง

สงสัย

ใครจะรู้ บางทีโอรสสวรรค์อาจทรงชื่นชมและเห็นความส�าคัญ 

ของเขาจากการที่เขาล่าถอยออกไปอย่างสุภาพเรียบร้อย ท้ังไม่ท�าตัว

สูงส่งและไม่ท�าตัวต�่าต้อยเกินไป

เดินตามหลังเฉินกงกงขันทีผู้แจ้งเรื่องออกประตูไป ยังหันกลับมา

มองบานประตูที่ค่อยๆ ปิดตามหลังอย่างอาลัยอาวรณ์อย่างที่สุด

จะอย่างไรในใจก็ยังคงรูส้กึไม่ยินยอมพร้อมใจ โอบกอดความหวัง
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เส้นสุดท้ายเอ่ยถามเฉินกงกง "กงกง การแสดงออกของผู้น้อยเมื่อครู่

เป็นอย่างไรบ้าง"

เฉินกงกงพูดไม่ออกอยู่พักใหญ่ เขาเริ่มสงสัยนายอ�าเภอผู้นี้ 

ใช่สมองมีปัญหาหรือไม่...ก�าลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติใหญ่ แม้แต่เขา

ที่อยู่ในวังหลวงมาเป็นเวลายาวนานยังรู ้ถึงความหนักเบาของเรื่อง  

นายอ�าเภอศีรษะคนสมองหมูผู้นี้ยังจะสนใจเรื่องการแสดงออกต่อหน้า

พระพักตร์ของตน

คร้ันแล้วเฉินกงกงก็ตัดสินใจด�าเนินการอย่างฉับพลัน ตอบด้วย

ค�าพูดสั้นกะทัดรัดเพียงค�าเดียว

"เชอะ"

"ท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นเช่นไร พูดออกมาได้เลยไม่เป็นไร" 

ยังคงเป็นโอรสสวรรค์ที่ท�าลายความเงียบขึ้นมาก่อน

ราชครผูางหดศรีษะ มอบสทิธ์ิในการเปิดปากพูดเป็นคนแรกให้ผูอ่ื้น 

อย่างใจกว้าง

อัครเสนาบดีหวังผู้เฒ่าจงใจลดเสียงกระแอมให้โล่งคอลงต�่า... 

ดทู่าทางเขาก็ไม่คิดจะเป็นผูเ้คลือ่นไหวก่อน...อายุมากแล้ว ย่ิงใกล้เวลา

ทูลลาออกจากราชการกลับบ้านเกิด เขาก็ยิ่งระมัดระวังค�าพูดและ 

การกระท�า ในวัยนี้เกิดพูดจาไม่ระวัง ย่อมไม่มีต้นทุนจะมาพลิกฟื้นตัว

ได้อีก รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ไม่พูดย่อมไม่ผิด

หว่างคิ้วของเปาเจิ่งขมวดเป็นร่องลึก ในสมองมีข้อมูลเก่ียวกับ

อ�าเภอเซวียนผิงผุดข้ึนมาอย่างรวดเร็ว ประจวบเหมาะกับเมื่อปีก่อนได้

ไปไต่สวนคดีฆาตกรรมซ�า้อีกครัง้ทีอ่�าเภอเซวยีนผงิ ยังพอมคีวามทรงจ�า 

เก่ียวกับอ�าเภอนี้อยู่...เซวียนผิง เขียนได้ทั้งผิง (平) สงบ ราบเรียบ และ
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ผิง (屏) ฉากก้ัน ที่ก�าบังลม อยู่ห่างจากเมืองหลวงหนึ่งร้อยย่ีสิบล้ี 

ประชากรสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสองครัวเรือน หน่ึงหมื่นย่ีสิบสองคน  

น่ีเป็นตัวเลขเมื่อปีก่อน ถึงปีนี้จ�านวนครัวเรือนและจ�านวนประชากร 

น่าจะเพ่ิมข้ึน ทว่าเมือ่ครูน่ายอ�าเภอเซวียนผงิบอกโรคระบาดแพร่กระจาย 

อย่างรวดเร็ว ทั้งอ�าเภอในสิบคนจะมีผู้ป่วยหนักอยู่หน่ึงหรือสองคน  

นัน่หมายความว่ามคีนป่วยหนักสองพันกว่าคน คนท่ีรกัษาไม่ได้ ตายแล้ว 

ต้องเผาท้ิงมีเกินร้อย คนที่มีอาการของโรคก็ไม่อาจนับได้

นี่เป็นตัวเลขตอนนายอ�าเภอผู้น้ันออกจากอ�าเภอมา หลังจาก 

ออกจากอ�าเภอก็เร ่งรุดเดินทางมาถึงเมืองหลวงในเวลาหนึ่งวัน  

เพ่ือจะป้องกันไม่ให้เป็นพาหะน�าโรคมาจึงต้องตรวจร่างกายอยู่ท่ี 

ส�านกัหมอหลวงอีกหลายวัน...ในช่วงเวลาหลายวนันี ้ ในอ�าเภอเซวียนผงิ 

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้าง ย่ิงคิดก็ย่ิงอกสั่นขวัญแขวน จักรพรรดิ

ตรัสอะไรบ้าง เขาถึงกับไม่ได้ยิน

ก็ไม่ต่างจากการปรึกษาราชกิจท่ีผ่านมา ยังคงเป็นท่านอ๋องแปด

ปาเสียนอ๋องเอ่ยปากข้ึนเป็นคนแรก

เห็นท่านอ๋องแปดเปิดปากขึ้น ราชครูผางก็ถอนหายใจด้วย 

ความโล่งอก ก็น่าจะเป็นเช่นน้ันอยู่แล้ว ท่านเป็นพระญาติของ 

จักรพรรดิน้อย พูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไร สมควรเป็นคนออกหน้าช่วย 

ทุกคนหย่ังดูน�้าลึกน�้าตื้น

"กระหม่อมเห็นว่า..." ท่านอ๋องแปดมีความเศร้าอาดูรและเวทนา

สงสารอาณาประชาราษฎร์ "ควรรีบส่งหมอฝีมือดีจากส�านักหมอหลวง

ไปที่อ�าเภอเซวียนผิง ช่วยจัดยาฝังเข็ม ขจัดทุกข์ร้อนให้ราษฎร"

พูดได้ไม่ผิด มีโรคก็ต้องรักษา

พระพักตร์ของจักรพรรดิซ่อนอยู่ในเงามืด พักใหญ่จึงอืมออกมา
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ค�าหนึ่ง ไม่ได้ชมเชยและไม่ได้คัดค้าน

อัครเสนาบดีหวังเห็นว่าพอเข้าทางก็รีบท�าทีเป็นครุ่นคิดพลาง 

ผงกศีรษะน้อยๆ เขาผงกศีรษะไม่แรง ขอเพียงจักรพรรดิมีท ่าที 

ผิดแผกไปก็จะเปลี่ยนทิศทางในทันที

"นายอ�าเภอเซวียนผิงผู้น้ีก็ใช่จะไม่มีสมองเสียทั้งหมด" จักรพรรดิ

ตรสัขึน้คล้ายไม่ใส่พระทัย "ตอนออกจากเมอืงได้ปิดประตเูมอืงเซวียนผงิ 

ไว้แล้ว..."

ค�าพูดยังพูดไม่จบ แต่ความหมายเปลี่ยนไปแล้ว ประเด็นส�าคัญ

คือในหมู่คนฟังมีคนเข้าใจความหมาย

"กระหม่อมเห็นว่า..." ราชครูผางก้าวเท้าออกมาข้างหน้าก้าวหนึ่ง 

สองมือประสานให้ท่านอ๋องแปดน้อยๆ "ท่านอ๋องแปดเข้าใจและ 

เห็นอกเห็นใจอาณาประชาราษฎร์ ใช้ความคิดหนัก ทว่าการช่วยเหลือ

ด้วยการรกัษาไม่มปีระสทิธิผลในการรกัษาต้นเหตหุรือตดัรากถอนโคนได้"

"อ้อ" จักรพรรดิทรงโน้มพระวรกายมาข้างหน้าเล็กน้อย ในค�าพูด

มีความหมายบางอย่างซ่อนแฝงอยู่ "ความเห็นของไท่ซือคือ?"

"อันตรายของเซวียนผิง อันตรายไม่ได้อยู่ท่ีโรคระบาด อันตราย

อยู่ที่ไคเฟิง"

"พูด" จักรพรรดิพระพักตร์ไม่แปรเปลี่ยน

"นับแต่โบราณกาลมา โรคระบาดผ่านไปทางใด ทุกหนแห่งมีแต่

เสยีงร�า่ไห้คร�า่ครวญ ทุกบ้านติดธงไว้ทุกข์ บกุรกุครอบครองเมอืง ราวกับ 

เข้าไปในเขตที่ไม่มีคนอยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟังจากนายอ�าเภอ

เซวียนผิง ได้รวบรวมหมอชื่อดังในเมืองไปตรวจรักษา แต่กลับไม่มีใคร

รู้จักโรคน้ี ได้แต่อับจนหมดหนทาง ต่อให้ไคเฟิงเอาหมอชื่อดังไปช่วย

รกัษาก็ไม่รูเ้มือ่ไรจะเห็นผล เมือ่ไรจะควบคมุได้" ราชครผูางพลนัเปลีย่น
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เรื่องพูด "ย่ิงไปกว่าน้ันอ�าเภอเซวียนผิงอยู่ห่างจากไคเฟิงเราเพียง 

ร้อยกว่าลี้ ไคเฟิงมีประชากรย่ีสิบหกหมื่นกว่าครัวเรือน คลองส่งน�้า 

เชื่อมแปดทิศ ถนนตัดถึงเหนือใต้ ผู้คนหลั่งไหลไปมาดุจเส้นด้ายทอผ้า  

เข้าเมอืงออกเมอืงกันถ่ียิบ เมือ่ใดท่ีโรคระบาดเข้าสูเ่มอืงไคเฟิง...ฝ่าบาท 

ไคเฟิงมีภัยก็เท่ากับต้าซ่งมีภัย ไม่อาจไม่ระวัง!"

เปาเจิ่งถอนหายใจยาวอยู่ในใจ สิ่งท่ีราชครูผางกล่าวคือสิ่งท่ี 

เขาคิดอยู่ในใจ เพียงแต่ค�าพูดถัดจากน้ี จะให้เขาพูดออกจากปาก 

ได้อย่างไร

"เมื่อหันกลับมาดูเซวียนผิง พันกว่าครัวเรือน ประชากรเพียง 

นับหมื่น ในเมื่อก่อนมานายอ�าเภอเซวียนผิงได้ปิดประตูเมืองไว้แล้ว...

กระหม่อมใคร่จะขอให้ฝ่าบาทกั้นขวางถนนในระยะสิบลี้นอกอ�าเภอ 

เซวียนผิง ไม่อาจปล่อยคนออกจากเมืองแม้แต่คนเดียว และไม่ให้ 

คนเข้าเมืองแม้แต่คนเดียว!"

"ไท่ซอืพูดเช่นน้ี" ท่านอ๋องแปดย่นหวัคิว้ "หมายความว่าจะทอดท้ิง 

ชีวิตอาณาประชาราษฎร์ในอ�าเภอเซวียนผิงหมื่นกว่าชีวิตเช่นนั้นหรือ"

"ท่านอ๋องแปด" บนใบหน้าราชครูผางมีแววยโสโอหังปรากฏขึ้น 

"เมื่อครู่ท่านอ๋องก็ได้ยินค�าพูดของนายอ�าเภอเซวียนผิงแล้ว โรคระบาด

มาอย่างรุนแรง เมื่อวานยังเป็นคนหนุ่มแน่นแข็งแรง วันถัดมาปาก 

ก็มีแผลเน่าเปื่อยตัวมีหนองไหลเสียแล้ว คนที่ร่างกายอ่อนแอก็อยู่ 

ไม่ถึงค�่าวันน้ัน ที่แข็งแรงหน่อยก็อยู่ได้สามวันห้าวัน ไม่รู้ว่าโรคระบาด

เริ่มเกิดข้ึนจากท่ีใด คนท่ีคลุกคลีกับคนป่วยไม่รอด คุณหนูที่อยู่แต ่

ในห้องไม่เคยก้าวเท้าออกจากบ้านไปไหนก็ตายติดๆ กันไปหลายคน...

เท่าทีข้่าด ูอ�าเภอเซวียนผงิแห่งน้ีมพิีษร้ายแพร่กระจายไปทัว่ทุกหนแห่ง

แล้ว ไม่อาจเก็บเอาไว้"
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"ไม่อาจเก็บเอาไว้หมายความว่าอย่างไร" ท่านอ๋องแปดที่แต่ไรมา

ลุ่มลึกสง่างามมีมารยาทมีประกายเดือดดาลปรากฏข้ึนมาแล้ว "ตาม

ความหมายของไท่ซอื คล้ายจะเอาไฟเผาเซวยีนผงิในคราเดยีว ไม่สนใจ

ความเป็นความตายของผู้คนในเมือง"

ในใจของราชครผูางคิด 'ใช่ เป็นเช่นนัน้' แต่ปากกลบัไม่กล้าปะทะ

กับท่านอ๋องแปดซึง่หน้า หมนุตวัไปประสานมอืให้จกัรพรรด ิ"ขอฝ่าบาท

ทรงพิจารณา"

"เสด็จอาในใจมีความเวทนาสงสาร เรามีหรือจะไม่รู้" จักรพรรดิ

ทรงลุกขึ้นมาช้าๆ ก้าวออกจากโต๊ะ "เพียงแต่...ถ้าไม่มีหนทางอื่นจริง  

ก็จ�าเป็นต้องเสียสละเซวียนผิง"

นิง่ไปครูห่นึง่ แย้มพระสรวลอย่างอับจนปัญญา "เสดจ็อา เราไม่ใช่

นายอ�าเภอเซวียนผิง นายอ�าเภอเซวียนผิงอาจค�านึงถึงเซวียนผิง 

ก็พอแล้ว แต่เราไม่อาจไม่ค�านึงถึงอาณาประชาราษฎร์ท้ังใต้หล้า"

ค�าพูดนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมด 'นายอ�าเภอเซวียนผิงอาจค�านึงถึง 

เซวียนผิงก็พอแล้ว' ไม่ถูก ไม่ถูก เขาหนีเร็วกว่าใครทั้งสิ้น

จักรพรรดติรสัเชน่นี ้ไมต่่างอะไรกบัการตดัสนิโทษประหารอ�าเภอ

เซวียนผิงแล้ว

ความเศร้ารนัทดจางๆ ขมุหนึง่แผ่กระจายไปทัว่ทรวงอกของเปาเจิง่  

ในปากมีรสชาติขมฝาดผุดขึ้น

ใต้หล้าเป็นเพียงหมากกระดานหนึ่งของสกุลเจ้า เซวียนผิง 

หมากตัวน้ีต้องออกจากกระดานไปเงียบๆ

คนส่วนใหญ่เพียงเห็นตัวหมากที่วางลงและหยิบข้ึน เปาเจิ่ง 

กลับได้ยินเสียงร้องด้วยความสิ้นหวังในเงามืดด้านหลังกระดานหมาก
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ค่อยๆ เงียบเสียงลง เห็นโลหิตและเปลวไฟร้อนแรงแผดเผาไปท่ัว 

ทุกหนแห่งของอ�าเภอเซวียนผิง

ชายเสือ้ด้านหน้าขยับเลก็น้อย เขาเท้าก้าวออกไปข้างหน้าก้าวหนึง่  

สบสายพระเนตรที่มองมาด้วยความประหลาดใจ

"กระหม่อมมีเรื่องกราบบังคมทูล"

กลับมาถึงศาลไคเฟิงก็เป็นเวลารุ่งอรุณแล้ว กระทั่งอาหารเช้า 

เปาเจิ่งก็ไม่ใส่ใจจะกิน สั่งให้จางหลงจ้าวหู่หวังเฉาหม่าฮั่นไปท่ีอื่น  

เหลือเพียงจั่นเจากับกงซุนเช่ออยู่ปรึกษาหารือกันในห้องหนังสือ

เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังคร่าวๆ ก่อน

"ฝ่าบาทมอบเรื่องนี้ให้ราชครูผางมีอ�านาจสิทธ์ิขาดในการจัดการ 

วันน้ีไท่ซือก็จะโยกย้ายทหารออกจากเมืองไปอย่างลับๆ"

"ท่านอ๋องแปดกับข้าต้องทูลเสนอข้อคิดเห็นหลายครั้ง ในที่สุด 

ฝ่าบาทก็ทรงยอมให้น�าหมอหลวงจากส�านักหมอหลวงสิบสองคน 

ร่วมเดินทางไปด้วย เพียงแต่..." เปาเจิ่งถอนใจ "หมอหลวงจากส�านัก

หมอหลวงต้องให้ราชครูผางเป็นคนโยกย้าย"

"เมื่อเป็นเช่นน้ี ส่งไปหรือไม่ส่งไปก็ไม่มีอะไรต่างกัน" จั่นเจาย่น 

หัวคิ้ว

เปาเจิ่งไม่ตอบ กลับหันไปทางกงซุนเช่อ "ท่านกงซุน..."

"ศิษย์เข้าใจ" ร่วมงานกันมาหลายปี กงซุนเช่อคาดเดาเจตนาของ

เปาเจิ่งได้ "ศิษย์เพียงเผาไป๋จื่อ* อ้ายเฉ่า** รมเสื้อผ้า ผ้าปิดหน้า น่าจะ

* ไป๋จื่อหรือโกฐสอ เป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงใช้แก้ปวด รักษาระบบโลหิตและระบบทางเดินอาหาร

** อ้ายเฉ่า (Artemisia argyi) เป็นสมุนไพรลักษณะเดียวกับโกฐจุฬาลัมพา มีกลิ่นหอม นิยมน�ายอดมา

บดละเอียด ตากแห้งแล้วน�ามารมไฟ ใช้ประกอบการฝังเข็ม บ้างรับประทานเป็นยา หรือท�าเป็นใบชา

ชงดื่มหรือน�าไปจุดไฟไล่แมลงและยุง
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พอต้านพิษโรคระบาดได้ชั่วคราว ถ้ามีเวลาสักครึ่งวัน เฝ้าสังเกตดู 

โรคระบาดอย่างละเอียด อาจหาวิธีรับมือท่ีเหมาะสมได้"

"ก่อนมานายอ�าเภอเซวียนผิงได้ปิดประตูเมืองไว้แล้ว ราชครูผาง

ยังจะกั้นถนนอยู่นอกเมืองในระยะสิบลี้อีก" จั่นเจายิ้มน้อยๆ "ท่านกงซุน

เป็นเพียงปัญญาชนคนหน่ึง คิดว่าคงเข้าออกไม่สะดวก จั่นเจาย่อม

สมควรติดตามไปด้วยเพ่ือความปลอดภัย"

เปาเจิ่งนิ่งเงียบ ไม่รู้ควรพูดอะไร

ระหว่างทางกลับมา เขาคิดไปคิดมา มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่อาจช่วย

ให้ชาวบ้านในอ�าเภอเซวียนผิงพอมีทางรอดได้ เพียงแต่ราชครูผางน�า

พระบญัชาของฝ่าบาทไป จะต้องปิดตายอ�าเภอเซวยีนผงิ ฝ่าสิง่กีดขวาง

เข้าไปพูดอย่างเดียวก็คงง่าย คนตายเพราะโรคระบาดในอ�าเภอเซวียนผงิ 

ก็มีมากมายเกลื่อนกลาด การลอบเข้าไปในเมืองแห่งนั้นต้องเสี่ยงกับ

อันตรายมากเพียงใด

ลังเลอยู่นาน สุดท้ายก็ตัดสินใจเด็ดขาด คิดไม่ถึงว่ายังไม่ทัน 

เอ่ยปาก สองคนน้ีก็ขันอาสาก่อนแล้ว

ขอบตาของเปาเจิ่งร้อนผ่าว

เวลานีค้ดิขึน้มาแล้ว ความลงัเลทีเ่กิดข้ึนมาระหว่างทางช่างน่าขัน 

เพียงใด ดูเบาจั่นเจาและดูเบากงซุนเช่อแล้ว

พูดตามตรง จั่นเจาท�าคดีเคยท�างานร่วมกับเซี่ยวเว่ยทั้งสี่ เคย 

ร่วมมือกับจอมยุทธ์ห้าหนู ระหว่างน้ันกงซุนเช่อล้วนรับหน้าที่เป็น 

ทีป่รกึษาให้ค�าแนะน�า จู่ๆ  จะต้องมาร่วมมอืกันสองคนอย่างเป็นทางการ 

ความรู้สึกนี้ออกจะแปลกประหลาดอยู่บ้าง

หลังผ่านพ้นยามเที่ยง กงซุนเช่อท่ีปลอมแปลงตัวแล้วขี่ลาเตี้ย  
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ท่ีบั้นท้ายลามีสัมภาระสองห่อพาดอยู่ ควบปุเลงๆ ออกจากเมืองไคเฟิง

ไปทางประตูด้านเหนือ ไปรอที่เพิงน�้าชาบริเวณชานเมืองด้านเหนือ 

ห่างจากตัวเมืองราวสิบกว่าลี้ รออยู่เป็นเวลานานราวหน่ึงถ้วยชาได้  

จั่นเจาที่ปลอมตัวเป็นคนขับรถม้าก็ขับรถม้าออกจากประตูเมืองด้านใต้

มาสมทบ จากน้ันก็ทิ้งลาขึ้นรถม้า เร่งรุดไปยังอ�าเภอเซวียนผิง

วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรม ราชครูผางผู้นี้นอกจากใจคอค่อนข้าง 

คับแคบ การกระท�าออกจะหยาบช้า...ด้านอื่นยังนับว่ามีฝีมืออยู่บ้าง

เรื่องอื่นไม่พูดถึง เพียงพูดถึงการประชุมถกปัญหาในห้องทรง 

พระอกัษรเมือ่คนื ความสามารถในการพิจารณาค�าพูดและสงัเกตสหีน้า 

การใช้ถ้อยค�าแสดงความคิดเห็น ปฏิกิริยาโต้ตอบในขณะนั้นของ 

ราชครูผางยังคงดีเย่ียม

นี่เป็นเพียงค�าพูดจากปาก สะท้อนถึงการด�าเนินการจริง คนก็ 

ไม่ล้าหลังเด็ดขาด

กล่าวกันว่ากลางดึกเข้าวังเช้าตื่นขึ้นมาเรียกชุมนุมกองทหาร 

ตรวจพลจัดม้าฝีเท้าดี ควบม้าห้อตะบึงดุจสายลมสายฟ้าแลบไป 

ตลอดทาง ยามเว่ยสามเค่อ* ก็เห็นอ�าเภอเซวียนผิงอยู่ไกลๆ แล้ว

ลงจากหลังม้าห่างจากเมืองราวสิบล้ี มีสิ่งกีดขวางถนนสร้างไว ้

ทั่วบริเวณ มีทหารถือดาบคอยคุ้มกัน สร้างหอสังเกตการณ์จากไม้ไว้

บนพ้ืนราบ มีพลธนูรักษาการณ์

บริเวณห่างจากตัวเมืองห้าลี้ก็สร้างสิ่งกีดขวางถนนไว้อีก ยังคงมี

ทหารถือดาบคอยคุ้มกัน สร้างหอสังเกตการณ์ไว้บนพ้ืนราบ มีพลธนู

* ยามเว่ย คือช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เค่อ หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 15 นาที 'ยามเว่ย 

สามเค่อ' จึงหมายถึงเวลา 13.45 น.
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รักษาการณ์

ถือโอกาสขุดหลุมพรางท่ีมีดาบแหลมคมอยู่ด้านล่างตรงจุดที่ 

ห่างจากตวัเมอืงสามลี ้ด้านบนเอาหญ้าแห้งกับดนิปิดคลมุไว้ ปักขนนก

ไว้เป็นเครื่องหมาย

ในระยะห่างจากตัวเมืองหนึ่งลี้ มอบหมายให้ทหารรักษาเมือง 

ท่ีนายอ�าเภอเซวียนผิงท้ิงไว้ออกตระเวนตรวจตรา สาดน�้ามันไว้บน

ก�าแพงเมืองและบริเวณรอบๆ หากมีการเคลื่อนไหวผิดปกติก็จะจุดไฟ

ทันที

จัดวางทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ย่างเข้าราตรีกาล ราชครูผางท่ีแต่ไรมา

อยู่ดกิีนดก็ีเหน็ดเหน่ือยย่ิง แต่ยังคงไม่หลบเลีย่งความล�าบาก ปีนข้ึนไป 

บนหอสังเกตการณ์โดยมีองครักษ์สองคนติดตามไปด้วย ก้มลงมอง 

และทอดสายตาไปยังที่ไกลดูผลงานที่ตนมุมานะท�าอย่างเหน็ดเหน่ือย

ด้วยความตื่นเต้น

"จดัวางทุกอย่างไว้ถ่ีถ้วนรดักุมเช่นนี"้ ราชครผูางอดทีจ่ะสวมมงกุฎ 

ให้ตัวเองไม่ได้ "ข้าก็อยากจะดูนัก จะมีใครเข้าอ�าเภอเซวียนผิงได้!"

เห็นชัดว่าราชครูผางลืมสุภาษิตบทหนึ่งไปแล้ว

'ถึงค�่าคืนจึงจะรู ้ว ่ามืดหรือสว่าง' พูดเต็มปากเต็มค�าเกินไป  

จะแก้ไขไม่ง่าย

เนือ่งจากทางด้านซ้ายห่างออกไปไม่ก่ีลีจู้่ๆ  ก็มเีสยีงเอะอะมแีสงไฟ 

วับๆ แวมๆ ที่ข่มอารมณ์ไว้ไม่อยู่ก็ตีฆ้องเตือนให้ทราบ ยังมีแมวอยู่บน

หอสังเกตการณ์ พลธนูที่แตกตื่นยิงธนูขวับๆ ออกไปติดต่อกัน

ราชครูผางเบิกตาค้างแล้ว

"น่ี...น่ี...นี่...มันเรื่องอะไรกัน"
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