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คำ�นำ�

'วิหคชาด' และ 'มัจฉามังกร' คือสัญลักษณ์แห่งกองกำาลังองครักษ์จินอู๋

ผู้ควบคุมสยบภัยร้ายจากธาตุทั้งห้า

'มจัฉามงักร' สือ่ถงึความสงบภายใน ผูส้วมเครือ่งแบบมจัฉามงักรเล่นนำา้ 

คือเหล่าองครักษ์จินอู๋ฝ่ายซ้าย มีหน้าท่ีดูแลกำาจัดเภทภัยในวังหลวง

ส่วน 'วิหคชาด' สื่อถึงการสยบความวุ่นวายภายนอก ผู้สวมเครื่องแบบ

วิหคชาดโอบเปลวเพลิงคือเหล่าองครักษ์จินอู๋ฝ่ายขวา มีหน้าคอยปกปักดูแล

ความเรียบร้อยภายในเมือง ไม่ว่าภัยจากไฟ ภัยจากนำ้า หรือภัยจากคน ล้วน

เป็นหน้าท่ีพวกเขากำาราบปราบปราม!

และนี่คือเรื่องราวของเหล่าผู้สวมเครื่องแบบ 'วิหคชาด' ที่ต้องรับหน้าที่

ไขคดเีพลงิไหม้จวนขนุนางใหญ่ทีเ่กิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ทว่านีไ่ม่ใช่คดเีพลงิไหม้

ทั่วไป เพราะต้นเพลิงทุกครั้งล้วนเกิดจากไฟอัสนีสวรรค์!

นี่เป็นเทพลงทัณฑ์ขุนนางชั่วอย่างท่ีผู ้คนเล่าลือ หรือเป็นลางร้าย 

บอกเหตุถึงองค์จักรพรรดิ

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือเป็นฝีมือคนที่ใช้เล่ห์กลเลียนแบบเทพ

คดีน้ีคงต้องให้เหล่าผู้สวมเครื่องแบบวิหคชาดไปคลี่คลายแล้ว!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

หลิวซานเซี่ยว บุรุษชาวฉงชิ่งผู ้มีชื่อจริงว่าเจิ้งเจิ้นหวา เป็นหนึ่งใน 

นักเขียนผู้กำาลังสร้างรากฐานให้แก่นิยายกำาลังภายในยุคใหม่ แรกเร่ิมเข้าสู่

เส้นทางแห่งบรรณพิภพ เขาก็ขึ้นสู่สิบยอดนักเขียนแห่งเว็บไซต์เทียนหยา 

แพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ชื่อดังของจีน ผลงานการเขียนของเขาแปลกใหม่

ด้วยโครงเรื่อง เนื้อหาพิเศษเป็นเอกลักษณ์ การสร้างโลกลึกลำ้าอลังการ และ

ใช้สำานวนที่เรียบง่ายอ่านเพลิน แนวทางที่เขาถนัดก็คือการนำาตำานานและ 

เกร็ดประวัติศาสตร์ของจีนมาหลอมรวมเข้าสู่โลกแห่งนิยาย 
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จากใจนักแปล

สวัสดีค่ะนักอ่านทุกท่าน กลับมาพบกับเม่นน้อยในเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ 

อีกแล้ว^^ วันน้ีเม่นน้อยขอแนะนำานิยายเรื่องใหม่ 'วิหคชาดพิฆาตกล' ซึ่งเป็น

เรื่องราวของมิตรภาพ การผจญภัย การไขคดี และศาสตร์ลึกลับโบราณ

ตัวเอกของเรื่องคือสองหนุ่มกับหนึ่งสาว ท้ังหมดเป็นองครักษ์จินอู๋ ทหาร

รักษาพระองค์กองหน่ึงในสมัยราชวงศ์หมิง แต่ด้วยภาระหน้าท่ีทำาให้ต้อง 

จับพลัดจับผลูเข้าไปข้องเก่ียวกับเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองโดยไม่รู้ตัว เรื่องใหญ่

ที่ว่าน้ีชักนำาพวกเขาไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงและเดาไม่ได้ ชนิดที่ต้องลุ้นกัน

เล่มต่อเล่ม ซึ่งเม่นน้อยว่า 'ความเหนือคาด' เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงท่ีทำาให้นิยาย

เรื่องนี้น่าติดตาม 

สำาหรับการแปลเรื่องนี้ ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรเลย เพราะเน้ือหา

กล่าวถึงองครักษ์จินอู๋และองครักษ์อื่นๆ ในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งมีตัวตนอยู่จริง 

ทำาให้ต้องยึดข้อเทจ็จรงิและความถูกต้องเป็นสำาคญั แต่ขณะเดยีวกันเน้ือหาหลกั 

ของเรื่องก็กล่าวถึงศาสตร์ลึกลับอันเป็นปริศนาด้วย ซึ่งนักแปลต้องทำาความ

เข้าใจและพยายามถ่ายทอดออกมาให้นักอ่านเห็นภาพมากที่สุด 

สุดท้ายเม่นน้อยขอฝาก 'วิหคชาดพิฆาตกล' ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ 

นกัอ่านเอน็เธอร์ทกุท่านด้วยนะคะ คดิว่านักอ่านสายบูท๊ีช่อบความตืน่เต้นและ

การผจญภัยน่าจะถูกใจเรื่องนี้ค่ะ 

เม่นน้อย

05/07/2020
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Liu Sanxiao 7

รัชศกเจี้ยนเหวินปีที่สี่เดือนหก

แสงยามเย็นคืบคลานปกคลุมไปทั่วทุกทิศ ดวงอาทิตย์สีเลือด

คล้อยตกลงตรงปลายสุดของเมืองหนานจิง ย้อมก�าแพงเมืองท่ีเดิมเป็น

สีเขียวอมน�้าตาลจนกลายเป็นสีแดงฉาน

ทัพใหญ่ของเยียนอ๋องจูตี้ข้ามแม่น�้าฉางเจียงมุ่งตรงเข้าประชิด

ก�าแพงเมือง ประตูจินชวน เสินเช่อ ต้ิงไหว และประตูเมืองอ่ืนๆ มีทหาร

ในชุดเกราะเหล็กนับสิบหมื่นนายตั้งแถวอยู่อย่างพร้อมเพรียง นี่เป็นศึก

ครัง้สดุท้ายของศึกจิง้น่าน* บญุคุณความแค้นระหว่างจตูีกั้บจอูว่ินเหวิน 

จะยุติลงตรงนี้

ตอนน้ีจอูวิน่เหวินปิดประตเูมอืงไม่ยอมออกมา เหมอืนสัตว์จนตรอก 

ไร้หนทางหนี 

แต่จต้ีูตระหนกัดีว่าคดิจะตีเมอืงให้แตกนัน้ง่าย จะฆ่าคนบบีให้ลง 

บทที่ 1

ศาสตร์ลึกลับ

* ศึกจิ้งน่านเป็นสงครามแย่งชิงบัลลังก์ระหว่างเยียนอ๋องผู้เป็นอากับจักรพรรดิเจี้ยนเหวินผู้เป็นหลาน 

ในสมัยต้นราชวงศ์หมิง สงครามยืดเย้ือเป็นเวลาสามปีและสิ้นสุดลงเมื่อเยียนอ๋องยึดเมืองหนานจิงได้ 

ก่อนจะตั้งตัวเป็นจักรพรรดิหย่งเล่อ
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8 วิหคชาดพิฆาตกล 1

จากบัลลังก์นั้นยาก ภายใต้สายตาของธารก�านัล หากเขาออกค�าสั่ง

โจมตีเมืองและสังหารจูอวิ่นเหวินด้วยตัวเองย่อมหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะ 

ถูกตราหน้าว่าเป็นผู ้สังหารญาติพ่ีน้องของตัวเอง น่ีหาใช่ส่ิงท่ีเขา

ต้องการ แต่ถ้าไม่สังหารและจูอว่ินเหวินไม่ยอมสละบัลลังก์ ทั้งยังมี 

ผู้สนับสนุนมากมาย สถานการณ์นี้ตนย่อมจัดการได้ยาก 

จูตี้สีหน้าเคร่งขรึมขณะถามเต้าเหย่ียนท่ีอยู่ด้านข้าง "ท่านกุนซือ 

เหตุการณ์ครั้งน้ีควรจัดการอย่างไรดี"

เต้าเหย่ียนก้มศีรษะตอบ "เยียนอ๋องอย่าเพ่ิงร้อนใจ ข้าน้อยมแีผนการ  

หน่ึงชั่วยาม* ให้หลัง เยียนอ๋องโปรดดูแสงไฟในเมืองแล้วลงมือ"

ภายในวังหลวง คนชดุด�าเจด็คนเคลือ่นไหวอย่างว่องไวปานสายลม 

ไปในราตรี มุ ่งหน้าไปต�าหนักเฟิ ่งเทียนโดยท่ีทหารรักษาพระองค ์

หลายพันนายภายในวังไม่ทันตระหนักแม้แต่น้อย 

ส่วนภายในต�าหนักเฟิ่งเทียน จูอวิ่นเหวินก�าลังกลัดกลุ้ม จะถอย

หรือจะรุก จะต้านทานสุดชีวิตหรือจะยอมสละบัลลังก์แล้วหลบหนีไป 

เขาเป็นคนโลเลมาโดยตลอด ยามนี้ ย่ิงยากจะตัดสินใจ ข้างกาย 

จอูว่ินเหวินยังเหลอืคนอยู่อีกย่ีสบิกว่าคน ท้ังหมดล้วนเป็นคนสนิทของเขา  

ในจ�านวนนี้มีหกคนที่พิเศษที่สุด ได้แก่ พระอาจารย์หยางอิ้งเหนิง  

ผู ้ตรวจการวังหลวงเย่ียซีเสียน ผู ้บัญชาการกองก�าลังจินอู ๋เยว่ียซง 

ราชบุตรเขยเหมยอินในปฐมจักรพรรดิหมิงไท่จู่** อาลักษณ์แห่งส�านัก

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีน เทียบได้กับเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

** จักรพรรดิหมิงไท่จู่ จูหยวนจาง เป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง ขณะครองราชย์ทรงพระนามว่า 

หงอู่ และใช้เป็นชื่อรัชศก พระสมัญญานามหลังสวรรคตได้แก่ หมิงไท่จู่ เป็นพระบิดาของจูตี้ และเป็น

พระอัยกาของจูอวิ่นเหวิน ในที่นี้เหมยอินได้แต่งงานกับองค์หญิงหนิงกั๋วพระธิดาในจักรพรรดิหงอู่ จึงมี

ฐานะเป็นราชบุตรเขย ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับหน้าที่เป็นแม่ทัพน�าขบวนเสด็จของจักรพรรดิ และเมื่อ 

จูอวิ่นเหวินขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเจี้ยนเหวินก็ถวายความจงรักภักดีด้วยชีวิต
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Liu Sanxiao 9

ราชบัณฑิตเฉิงจี้ และขันทีประจ�าพระองค์หวังเยว่ีย

คนท้ังหกนี้แม้อายุและต�าแหน่งหน้าท่ีจะสูงต�่าแตกต่างกันไป  

แต ่ในยามคับขันกลับมีชื่อเรียกเดียวกัน นั่นก็คือนักรบพลีชีพ 

กลุม่สดุท้ายของจกัรพรรดเิจีย้นเหวิน... 'หกนักรบเทียนจาง (ห้วงดารา)'

หกนักรบเทียนจางเป็นหน่วยลบัสดุยอด ปกปิดฐานะนกัรบพลชีพี

มาชัว่ชวิีตก็เพ่ืออารกัขาคุม้ครองจอูว่ินเหวิน คนท้ังหกมคีวามเชีย่วชาญ

ต่างกันไป หยางอ้ิงเหนิงวางแผนคิดกลยุทธ์ เย่ียซเีสียนเก่งการแปลงโฉม 

อ�าพราง เยว่ียซงวิชายุทธ์เลิศล�้า เหมยอินรู้ศาสตร์แห่งกลไก เฉิงจี้

พยากรณ์เรื่องต่างๆ จากดวงดาวได้ หวังเยวี่ยเชี่ยวชาญศาสตร์ลีล้บั  

ทั้งหกคนล้วนเป็นยอดฝีมือผู้มีความสามารถในศาสตร์ลึกลับ กระน้ัน

ศาสตร์ลึกลับก็มิอาจน�ามาใช้ปกครองบ้านเมือง จึงท�าได้เพียงน�า 

วิชาความรูเ้หล่าน้ันมารกัษาชวิีตอย่างแยบยลในช่วงกลยุีคเท่านัน้ ดงัน้ัน 

หากไม่ถึงช่วงเวลาคับขันจะไม่เปิดเผยออกมาง่ายๆ เด็ดขาด 

ยามน้ีคนท้ังหกมารวมตัวกัน เหน็ชดัว่าถึงช่วงเวลาวิกฤตท่ีสดุแล้ว 

จะบุกหาทางรอดโดยให้โลหิตไหลนองเต็มพ้ืน หรือจะเด็ดหัวของ

จตูีจ้ากสถานท่ีท่ีห่างออกไปหลายร้อยจัง้* ล้วนขึน้อยู่กับการตัดสนิใจของ 

จูอว่ินเหวิน ทว่าจูอว่ินเหวินเห็นแก่สายสัมพันธ์อาหลาน จึงมิอาจหักใจ

กระท�ารุนแรง หยางอิ้งเหนิงที่ติดตามจูอว่ินเหวินมาโดยตลอดเข้าใจ 

เขาดทีีส่ดุ ยามนีต่้อให้สงัหารจตูีไ้ปจะมปีระโยชน์อันใด บตุรชายสามคน 

ของจตูี ้จเูกาชือ่ จเูกาซว่ี จเูกาซุย่ล้วนมใิช่คนด ีศึกครัง้นีพ้วกเขาพ่ายแพ้ 

ราบคาบแล้ว

หยางอิ้งเหนิงเอ่ยเตือนเสียงเบา "ฝ่าบาท หนทางข้างหน้าสิ้นหวัง

แล้ว มิสู้พวกเรารีบหนีไปเถอะพ่ะย่ะค่ะ" 

* จั้ง เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบระยะได้ประมาณ 3.33 เมตร
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เย่ียซเีสยีนเหน็ด้วย "ฝ่าบาท ทองค�าพันชัง่* ถลงุหมดไปยังหาใหม่ได้  

ขอเพียงรักษาชีวิตไว้วันหน้าย่อมหวนกลับมาได้เสมอ!" 

คนอื่นๆ ต่างคุกเข่าตะโกนเสียงดัง "พวกกระหม่อมยินดีติดตาม

ฝ่าบาท ไม่ยอมจ�านนแม้ต้องตาย!" 

ภายใต้การโน้มน้าวของทกุคน ในทีส่ดุจอูวิน่เหวินตดัสนิใจไปจาก

วังหลวงท่ีตนใช้ชีวิตอยู่มายี่สิบกว่าปี เวลานี้เอง เสียงหัวเราะเย็นชา 

ดงัมาจากนอกต�าหนักใหญ่กะทันหัน "ฝ่าบาทโลเลเช่นน้ี แม้แต่ชวิีตของ

ตัวเองยังตัดสินใจไม่ได้ แล้วจะก�าหนดชะตาชีวิตของผู้คนทั่วหล้า 

ได้อย่างไร มิสู้รีบสละบัลลังก์เสียเถอะ!" 

เงาด�าเจ็ดสายปรากฏตัวที่หน้าต�าหนัก ด้านหลังพวกเขาเป็น 

เส้นทางโลหิตที่ปูด้วยศพ ทหารรักษาพระองค์หลายร้อยนายส้ินชีพ 

ภายใต้ดาบกระบี่ของพวกเขา ในบรรดาเจ็ดคนน้ี คนที่อยู่ตรงกลาง 

สวมหมวกทรงสูง หกคนด้านข้างถือดาบ กระบี่ ขวาน หอก มีดสั้น  

และธนู

"พวกเจ้าเป็นใคร คิดจะท�าอันใด!"

คนชุดด�าที่สวมหมวกสูงย�่าเท้ากลางอากาศตรงเข้ามา เหมือน

ยมทูตเฮยอู๋ฉาง** ท่ีก้าวออกมาจากขุมนรก ก่อนพูดเสียงดัง "พวกข้า

ย่อมต้องมาส่งฝ่าบาทเป็นครั้งสุดท้าย!" 

นกัรบแต่ละคนหรีต่าสงัเกตดูจงึพบว่าใต้ฝ่าเท้าของคนชดุด�าเหล่าน้ี 

มเีส้นด้ายสดี�าเลก็บางอยู่เส้นหน่ึง เส้นด้ายนีท้อดยาวอยู่ข้างนอกไม่สิน้สุด  

เหมือนโอบล้อมต�าหนักเฟิ่งเทียนท้ังหมดไว้อย่างแน่นหนา หากมอง 

* ชัง่ (ชัง่จนี) หรอืจนิ เป็นหน่วยชัง่ของจนีท่ีมนี�า้หนกัประมาณครึง่กิโลกรมั และยังนยิมใช้อยู่จนถึงปัจจบุนั

** เฮยอู๋ฉาง คือยมทูตด�า มักปรากฏตัวพร้อมไป๋อู๋ฉางหรือยมทูตขาว มีหน้าท่ีเก็บวิญญาณของผู้ที่ 

หมดอายุขัย เรียกรวมกันว่าเฮยไป๋อู๋ฉาง ค�าว่า 'เฮย' มาจากค�าว่า 'เฮยเทียน' แปลว่ากลางคืน 'ไป๋'  

มาจากค�าว่า 'ไป๋เทียน' แปลว่ากลางวัน 'อู๋ฉาง' แปลว่าไม่ย่ังยืนแน่นอน รวมกันจึงมีความหมายว่า  

'ชีวิตไม่แน่นอน ทุกคนพร้อมตายได้ทุกเวลาทั้งกลางวันกลางคืน' 
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ลงมาจากด้านบนจะพบว่าเส้นด้ายนีล้้อมต�าหนกัใหญ่ไว้และสร้างค่ายกล 

หยินหยางข้ึนมา ชดัเจนว่าคนพวกน้ีเตรยีมพร้อมมาเป็นอย่างดี ต้องการ

ให้ทุกคนในต�าหนักตายอยู่ท่ีนี่!

จูตี้ห่วงชื่อเสียงหน้าตาจึงไม่กล้าสังหารจูอว่ินเหวินอย่างเปิดเผย 

การลอบสังหารจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด สองฝ่ายเผชิญหน้ากัน จูอว่ินเหวิน

เสยีชวิีตในวังหลวงท่ามกลางความโกลาหล นีเ่ป็นเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝัน  

ย่ิงกว่านั้นคือเป็นลิขิตสวรรค์ เช่นนั้นย่อมโทษจูตี้ไม่ได้แล้ว

คนชดุด�าท้ังเจด็ล้วนเป็นยอดฝีมอือนัดบัหนึง่ท่ีเต้าเหยีย่นคดัเลอืกมา  

วันหน้ายามอยู่ในราชส�านักพวกเขาจะมตี�าแหน่งหน้าทีส่�าคญั เพียงแต่

ยามน้ีทั้งหมดล้วนเป็นนักฆ่าไร้นาม! เป็นมือสังหารชั้นยอดที่ฆ่าคนได้

ตาไม่กะพริบ! 

หกนักรบของจูอว่ินเหวินก็มียอดฝีมืออย่างเยว่ียซงและเหมยอิน 

ทว่าน่าเสียดายท่ีเหมยอินบาดเจ็บ เหลือเพียงเยว่ียซงต้านรับสุดก�าลัง

เพียงผู ้เดียว เยว่ียซงเป็นลูกศิษย์ส�านักดัง วิชาที่ฝึกฝนมาคือหัตถ์ 

ผ่าทองค�า ฝ่ามือทั้งสองคมกริบดุจใบมีด ผ่าทองห่ันหยกได้ อาวุธ 

แทบทุกชนิดล้วนหักครึ่งหากปะทะกับฝ่ามือของเขา 

เหล่านักฆ่าโอบล้อมเข้ามา เยว่ียซงเคล่ือนไหวฝ่ามือสองข้าง  

หน่ึงก้าวหนึ่งสังหาร ทุกท่ีที่ไปถึงไม่ว่าดาบยาวหรือมีดส้ันล้วนถูกจู่โจม

จนหัก นักฆ่าที่ถือคันธนูน้าวสายทันที ลูกธนูประดับขนนกดอกหน่ึง 

พุ่งเข้ามาเหมือนดาวตกพร้อมเสียงแหลมบาดหู เยว่ียซงก�าลังจะผ่า 

ลูกธนูคมกริบนี้ ทว่าคิดไม่ถึง ลูกธนูพลันระเบิดออกกลางอากาศ  

กลายเป็นลูกธนูเก้าดอกพุ่งเข้ามาจากทิศทางต่างๆ นี่เป็นกระบวนท่า

ไม้ตายของนักฆ่าผู้น้ี 'หงส์ร่อนเก้าชั้นฟ้า'!

กระบวนท่าท่ีเกิดจากการพลิกแพลงน้ีจู ่โจมว่องไว ทิศทาง 
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ความเร็ว และอานุภาพของลูกธนูท้ังเก้าล้วนแตกต่างกัน ต่อให้เป็น 

ยอดฝีมืออันดับหน่ึงก็ยากท่ีจะป้องกันไม่ให้ลูกธนูแทงทะลุหัวใจ แต ่

เยวี่ยซงผู้นี้ร้ายกาจโดยแท้ เขาสะบัดฝ่ามืออย่างรวดเร็ว ร่างหมุนขึ้น

กะทันหันเหมือนลูกข่าง หัวธนูทั้งเก้าถูกตัดร่วงลงมาอย่างแม่นย�า 

ทีละอัน

เหมยอินก�าลังจะชมว่าทักษะของเยว่ียซงช่างไร้เทียมทาน นักฆ่า

ชดุด�าอกีคนกลบัปราดเข้ามาเสยีก่อน อาวุธทีค่นผูน้ีใ้ช้คอืกระบีเ่ลก็เรยีว

ท่ีทั้งยาวและบางเจ็ดเล่ม มีชื่อว่า 'เจ็ดยอดกระบี่' หัวท้ายของกระบี ่

เจ็ดเล่มนี้ผ่านการหลอมด้วยเพลิงอัสนีท�าให้มีแรงดึงดูดกันและกัน  

พอกระบีเ่ล่มหน่ึงพุ่งออกไป หัวท้ายของกระบีก็่เชือ่มโยงต่อเน่ืองเหมอืน

แส้ยาวคดเค้ียว ขณะเดียวกันก็คล้ายกระสวยดาวตก พุ่งไปถึงท่ีใด 

ล้วนท�าให้เลือดเน้ือสาดกระจาย ทะลุทะลวงได้โดยไร้อุปสรรค!

เยวี่ยซงเห็นกระบี่นี้แล้วสีหน้าพลันเปลี่ยนไปอย่างห้ามไม่อยู่ 

เพราะหัตถ์ผ่าทองค�าของเขาเป็นการใช้ความแข็งแกร่งปะทะความ

แข็งแกร่ง แต่เจ็ดยอดกระบี่น้ีอ่อนนุ่มดุจแส้เป็นคู่ปรับของเขาพอดี  

เขาส่งหัตถ์ผ่าทองค�าออกไปหลายครั้ง ประกระบี่ยาวได้หลายครั้ง 

แต่กลบัผ่าไม่ขาดเสยีที กลบัเป็นกระบีอ่่อนทีอ่าศยัแรงเขาโจมตกีลบัมา  

ทิ่มแทงเยว่ียซงจนบาดแผลเต็มตัว เขาตระหนักดีว่าตัวเองมิอาจท�าให้

ศัตรูล่าถอยจึงได้แต่ตะโกนเสียงดัง "รีบคุ้มกันฝ่าบาทหนีไป!"

ขณะที่คนอื่นๆ ก�าลังจะพาจูอวิ่นเหวินหลบหนี คนชุดด�าหมวกสูง 

ท่ีเป็นหัวหน้าพลันโฉบเข้ามาเหมือนเหยี่ยวตัวใหญ่ พูดด้วยน�้าเสียง

อันตราย "ฝ่าบาทคิดจะไปที่ใดหรือ"

ทุกคนร้องอย่างตื่นตระหนก "บังอาจนักเจ้าโจรกบฏ! เจ้าคิดจะ

ท�าอันใด?!"
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หัวหน้าคนชุดด�าตอบ "ย่อมต้องเชิญฝ่าบาทให้หลับใหลอยู่ที่นี ่

ชั่วนิรันดร์!" เขายกแขนขึ้น ผงสีด�ากลุ่มหน่ึงพุ่งออกมาจากแขนเสื้อ  

ผงนี้คล้ายหมอกควัน พอสัมผัสกับเสาไม้หนาน* สีทองระยับที่แกะสลัก

เป็นรูปมังกรแล้ว เสาก็ไหม้กลายเป็นสีด�าทันที เห็นชัดว่าผงยานี้ 

มีอานุภาพเผาไหม้กัดกร่อนรุนแรงมาก คนชุดด�าย่ืนมือออกไปอีกครั้ง 

ผงสีด�าพุ่งทะลุต�าหนักใหญ่และม้วนตัวขึ้นสู่ด้านบน ทุกคนตื่นตระหนก

ถอยหลบไปสามฉื่อ** คนชุดด�าตะโกนดังลั่น "เผา!" 

สะเก็ดไฟเป็นจดุๆ ปรากฏขึน้ท่ามกลางกลุม่ควันสดี�า หลงัจากน้ัน 

กลุ่มควันได้แปรเปลี่ยนเป็นลูกเพลิง ต�าหนักใหญ่ไฟลุกพรึ่บ เปลวไฟ

พุ่งสู่ท้องฟ้าเหมือนมังกรเพลิง! ย่ิงใหญ่และน่ากลัว! 

หัวหน้าคนชุดด�าหัวเราะฮ่าๆ "ฝ่าบาททรงเห็นว่าหนทางข้างหน้า

สิน้หวงัแล้วจงึเลอืกทีจ่ะเผาตัวเองฆ่าตัวตาย นีเ่ป็นจดุจบของประวัตศิาสตร์ 

ที่ข้าเตรียมไว้ให้ฝ่าบาท ไม่ทราบว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไร"

คนชุดด�าพวกนี้ไม่เพียงจะสังหารจูอว่ินเหวิน แต่ยังจะบิดเบือน

ประวัติศาสตร์เสียด้วย ความคิดต�่าช้าน่าประณาม บังอาจถึงเพียงนี้! 

เดิมทีหัวหน้าคนชุดด�าคิดว่าพวกจูอว่ินเหวินถูกดูหมิ่นแล้วจะโกรธแค้น 

ทว่านักกลยุทธ์หยางอิ้งเหนิงด้านข้างจูอว่ินเหวินกลับย้ิมเย็นเอ่ยว่า 

"พวกข้าเดาได้แต่แรกแล้วว่าเยียนอ๋องต้องลงมือโหดเหี้ยมเช่นน้ี  

การโจมตีด้วยไฟเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดและโหดเหี้ยมท่ีสุดจริงๆ แต่ฝ่าบาท 

ทรงเป็นมังกรท่ีแท้จริง ไหนเลยจะกลัวไฟเล่า เพลิงน้ีเป็นการช่วย 

พวกข้าอีกแรงด้วยซ�้า"

หัวค้ิวของหัวหน้าคนชุดด�าขยับเล็กน้อย เริ่มตระหนักถึงกล่ินอาย

* ต้นหนาน หรือเจินหนาน หมายถึงต้น Phoebe Zhennan เป็นไม้ในวงศ์เดียวกับต้นการบูร

** ฉื่อ (เชียะ) คือหน่วยวัดความยาวของจีน โดย 1 ฉื่อเท่ากับ 10 ชุ่น 1 ชุ่นเทียบระยะประมาณ 1 นิ้ว
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ไม่ปลอดภัย 

เป็นดังที่คิด เฉิงจี้ที่อยู่ด้านหน้าสะบัดแขนเสื้อทั้งสองข้างทันใด 

ฝ่ามอืทัง้สองพลนัปรากฏภาพปากว้า* ขนาดใหญ่ ปากว้าหมนุวน รอบด้าน 

เหมอืนมเีสยีงเคลือ่นไหวของกลไกดังเลอืนราง จากน้ันก้อนอฐิ เสาไม้หนาน  

โคมส�าริด และโต๊ะเริ่มบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูป

หวัหน้าคนชดุด�าตืน่ตระหนก ก�าลงัจะน�ามอืสังหารรดุเข้าไปจบักุม  

ขันทีหวังเยว่ียพลันตะโกนเสียงดัง "คุ้มกันฝ่าบาทให้ดี!"

คนผู้นี้สูดหายใจเข้าอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ร่างกายบวมขยายอย่าง

รวดเร็ว เสื้อตัวหลวมกว้างปริขาด หนังหน้าท้องถูกขยายจนโปร่งแสง

เหมือนกระดาษบางๆ เปล่งประกายเล็กน้อย 

นี่เป็นวิชาลับของหวังเยว่ีย วิชาดึงปราณ

ดึงปราณเข้าสู่ร่างกาย ถ่ายทอดปราณเข้าไปในทุกหลอดเลือด

และทกุช่องว่างระหว่างกล้ามเนือ้ ท�าให้ร่างกายตวัเองขยายจนถึงขีดสุด  

เดิมทีวิชาลับน้ีท�าให้ร่างกายแข็งแกร่งปราศจากความรู้สึกเจ็บปวดได้ 

เพียงแต่การเร่งเร้าพลังเช่นน้ีเห็นชัดว่าเป็นการพลีชีพเพ่ือคุณธรรม

"ระวัง ถอยเร็ว!"

ร่างนั้นระเบิดเสียงดังสน่ันกึกก้องไปทั่วต�าหนักเฟิ่งเทียน พลังน้ี

แปรเปลี่ยนเป็นคลื่นสั่นสะเทือนรุนแรง บีบให้คนชุดด�าทั้งเจ็ดถอยหลัง

ไปสองจั้งกว่า

เฉงิจีอ้าศยัคลืน่สัน่สะเทอืนนีต้วัดแขนเสือ้ จอูว่ินเหวิน หยางอิง้เหนงิ  

เย่ียซีเสียน เยว่ียซง และคนอีกย่ีสิบกว่าคนอันตรธานหายไป ต�าหนัก

* ปากว้า หรือแผนภูมิแปดลักษณ์ คือแปดลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เป็นศาสตร์ที ่

ต่อยอดมาจากทวลิกัษณ์หยินหยางและห้าธาตอุกีทีหน่ึง อยู่ในเน้ือหาคัมภร์ีอีจ้งิ โดยก�าหนดปรากฏการณ์

หรอืส่ิงท่ีมอียู่ในธรรมชาตแิทนด้วยสญัลกัษณ์ในแผนภมูซิึง่อาจท�าเป็นยันต์หรอืกระจกแปดทศิ ใช้ท�านาย

เหตุการณ์และเป็นเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้าย 
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เฟ่ิงเทยีนและเปลวเพลงิเหมอืนถูกเขาเก็บเข้าไปในแขนเส้ืออย่างรวดเรว็  

รอบด้านว่างเปล่าไม่เหลือสิ่งใดเลย!

เหมือนภาพวาดแผ่นหนึ่งท่ีถูกเขาม้วนเก็บไปอย่างง่ายดาย 

เฉิงจี้เหมือนใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี น่ังนิ่งอยู่บนซากปรักหักพัง 

หลุบคิ้วหลุบตา ใบหน้าซีดเผือด 

ทกุคนในท่ีน้ันต่างตกตะลงึตาค้าง พวกเขาเหน็กับตาว่าจอูว่ินเหวิน 

และคนอืน่ๆ อนัตรธานหายไป ต�าหนักใหญ่หรหูรางดงามบดัน้ีเหลอืเพียง 

ลานโล่งท่ามกลางราตรี หรือว่าอาลักษณ์ต�าแหน่งเล็กๆ ท่ีไม่โดดเด่น 

ผูน้ีจ้ะมคีวามสามารถประหลาดจรงิๆ สามารถป่ันป่วนท้องฟ้าเคลือ่นย้าย 

ปฐพีได้?! แล้วพวกจูอว่ินเหวินหนีไปท่ีใด

ไม่ว่าอย่างไรพวกคนชุดด�าหมวกสูงก็ไม่เชื่อว่าโลกจะมีวิชา 

ที่ร้ายกาจเช่นนี้ ตัวเขาเองก็เชี่ยวชาญศาสตร์ลี้ลับหยินหยาง ไม่ว่าจะ

เป็นศาสตร์ท�านายลักษณ์ ศาสตร์หมอดูท�านายดวง วิชาสาปแช่ง  

วิชาพญาพิษ* วิชายันต์ วิชาเร้นลี้  วิชาฝันมาร วิชาหลอมโอสถ  

ศาสตร์ภูมิลักษณ์ วิชาหมื่นผันแปร ศาสตร์แห่งหลู่ปัน** เขาล้วนพอมี

ความรู้อยู่บ้าง แต่วิชาที่ฝืนลิขิตสวรรค์เช่นนี้อยู่เหนือความคาดหมาย

ของเขา อุบายของหยางอ้ิงเหนิง การอ�าพรางของเย่ียซีเสียน วิชากลไก

ของเหมยอนิ วิชาเต๋าของเฉงิจี ้และการจงใจปลดิชวิีตตวัเองของหวังเยว่ีย  

คนเหล่านี้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ทว่าเรื่องนี้น่าสงสัยเกินไปแล้ว 

ในชัว่เวลาสัน้ๆ หัวหน้าคนชดุด�ายังดูไม่ออกว่าพิรธุอยู่ทีใ่ด ได้แต่คว้าตวั 

เฉิงจี้และตวาดถามเสียงเย็น "พวกเขาหายไปท่ีใด?!" 

* พญาพิษ หรือหนอนกู่ เป็นสัตว์พิษตามความเชื่อของจีนที่ถูกเพาะเลี้ยงมาด้วยวิธีการพิเศษ บ้างว่า

เป็นการเอาสัตว์มีพิษหลายชนิดมาขังรวมกันให้สัตว์เหล่านั้นกินกันเองจนเหลือตัวสุดท้ายที่รอด การใช้

พญาพิษมักเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์

** หลู่ปัน คือปรมาจารย์ด้านงานไม้และการช่างของจีน
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เฉิงจี้ปรายตามองอีกฝ่ายแวบหน่ึงก่อนย้ิมเจ้าเล่ห์ "เฉิงจี้ติดตาม

ฝ่าบาทไปแล้ว ข้าแม้เป็นข้า แต่หาใช่ข้าอีกต่อไป แต่ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใคร 

ต่อให้เจ้าปิดหน้าหุ้มตัว จงใจปิดบัง ข้าก็จดจ�าดวงตาคู่นี้ของเจ้าได้ 

ดวงตาของเสอืหิวเป็นของเต้าเหย่ียนปีศาจเฒ่าเฝ้ากุฏิ* เท่านัน้ เจ้าบอกว่า 

ตัวเองเจนจัดทั้งพุทธและเต๋า รู้สรรพวิชามิใช่หรือ มิสู้เจ้ามาไขปริศนานี ้

ของข้าเถอะ!" 

พูดจบเขาก็หลับตาทั้งสองข้างลง ไม่พูดอันใดอีก เหมือนคนที ่

ตายไปแล้ว

ในช่วงเวลาทีเ่หลอือยู่เฉงิจีถู้กลอืว่าไปบวชเป็นนกัพรต แต่อนัทีจ่รงิ 

เขาถูกกักขงัไว้อย่างลบัๆ ไม่ว่าจะถกูทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมเพียงใด 

ก็ไม่ปริปากพูดอันใดสักค�า ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาเต้าเหย่ียน ไม่ว่าจะ

พยายามมากเพียงใดก็มิอาจไขปริศนาอันลึกลับซับซ้อนน้ีได้ จักรพรรดิ

เจี้ยนเหวินหลบหนีไปได้อย่างไร หลบหนีไปที่ใด กลายเป็นปริศนา 

ในประวัติศาสตร์ท่ีมิอาจคลี่คลายได้ตลอดกาล

คนชุดด�าที่สวมหมวกสูงถอดผ้าคลุมหน้า เผยให้เห็นนัยน์ตา 

เช่นเสอืหวิทีเ่ห็นแล้วชวนหนาวเยือก เป็นเต้าเหย่ียนกุนซอืของจตูีน่ั้นเอง 

เขาประกาศว่าตัวเองเรียนรู้ศาสตร์นับร้อย ความสามารถในการวาง 

กลอุบายและไขกลอุบายเทียบชั้นได้กับหลิวป๋อเวิน** เฉิงจี้ตัวเล็กๆ  

ผู้น้ีมีความตายมาอยู่ตรงหน้าแล้วยังจะท้าทายเขา นี่มิใช่ตั๊กแตนชูขา

ขวางรถ*** หรอกรึ เต้าเหย่ียนโมโหคิดจะส�ารวจดูบริเวณใกล้เคียง 

* ปีศาจเฒ่าเฝ้ากุฏิ (ตู๋อันเหล่ากุ่ย) เป็นค�าล้อเลียนฉายานามผู้เฒ่ากุฏิเดียวดาย (ตู้อันเหล่าเหริน) ของ

เหยาก่วงเซี่ยว ที่ปรึกษาคนส�าคัญของจูตี้ ฉายาธรรมเต้าเหยี่ยน

** หลิวป๋อเวนิ ชือ่จรงิคอืหลวิจ ีเป็นนักยุทธศาสตร์ทหาร ปรชัญาเมธี รฐับรุษุ และกวีชาวจนี เป็นทีป่รกึษา

คนส�าคัญของจูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง

*** ต๊ักแตนชูขาขวางรถ เป็นส�านวน หมายถึงไม่รู้จักประเมินก�าลังของตนเอง มีก�าลังอยู่เพียงน้อยนิด  

แต่คิดหวังท�าสิ่งที่เกินก�าลังอย่างไม่เจียมตัว
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ให้ทั่ว แต่ยามนี้เปลวเพลิงรุนแรงขึ้นทุกที วังหลวงถูกเปลวไฟร้อนแรง

โอบล้อม ยังจะอยู่ที่น่ีต่อไปได้อย่างไร หลังตรวจดูอย่างเร่งร้อนแล้ว 

ไม่พบเบาะแสใดๆ เต้าเหยี่ยนได้แต่ออกค�าสั่งให้ทุกคนออกจากเมือง

อย่างจนใจ 

เพลิงไหม้ครั้งนี้เผาอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนกว่าจะมอดดับ จูตี้รีบพา 

เต้าเหย่ียนเข้าวังไปตรวจค้น โดยเฉพาะบริเวณต�าหนักเฟิ่งเทียนท่ี 

จูอวิ่นเหวินหายตัวไปดื้อๆ ยิ่งต้องตรวจดูให้ถี่ถ้วน แต่บริเวณนี้นอกจาก

รากฐานเดมิท่ีหลงเหลอือยู่บนพ้ืนดนิแล้วก็ไม่มอีนัใดอืน่อกีเลย จต้ีูไม่เชือ่  

สั่งให้คนขุดดินลึกลงไปสามฉื่อ แต่ก็ไม่พบเส้นทางลับใดๆ จูอว่ินเหวิน

หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยต่อหน้ายอดฝีมือทั้งหลายเช่นน้ี

จตูีคิ้ดอนัใดไม่ออกชัว่ขณะ เขาถามเต้าเหย่ียน "เรือ่งนีค้วรจดัการ

อย่างไรดี"

เต้าเหย่ียนสีหน้าเคร่งขรึม ปริศนาครั้งนี้ยากจะเข้าใจได้ แต ่

ไม่นานจู่ๆ  เขาก็หวัเราะออกมา เต้าเหย่ียนหาได้ตอบค�าถามของจตูีต้รงๆ  

แต่ขย้ีดินบนพ้ืน วาดภาพห้าธาตุง่ายๆ ขึ้นมาก่อนพูดอย่างเนิบช้า  

"เยียนอ๋องสังเกตหรือไม่ ตั้งแต่องค์ปฐมจักรพรรดิหมิงไท่จู ่สวรรคต 

จวบจนบดันีฟ้้าดินวิปรตินบัครัง้ไม่ถ้วน หยินหยางและห้าธาตผุสมปนเป  

หายนะเกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้น เท่าท่ีข้าจ�าได้รัชศกหงอู่ปีที่สามสิบสอง 

ฤดใูบไม้ผลเิมอืงหลวงเกิดแผ่นดินไหว พ้ืนท่ีตอนเหนอืของแม่น�า้ฉางเจยีง 

เกิดภยัพิบตัจิากตัก๊แตน ผูค้นบาดเจบ็ล้มตายเกินพัน เสยีหายใหญ่หลวง  

รชัศกหงอูปี่ทีส่ามสบิสามเดอืนสี ่จอูวิน่เหวินมอบราชโองการและขวาน

ให้หลี่จิ่งหลง ตอนข้ามแม่น�้าเกิดเหตุการณ์มังกรวารีอาละวาด เรือแตก

และมีคนจมน�้าตายมากมาย เดือนหกน�้าท่วมเมืองจินหวา มีคนตาย 
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อีกพันกว่าคน เข้าฤดูใบไม้ร่วง ประตูเฉิงเทียนเกิดเพลิงไหม้โดย 

ไร้สาเหตุ เปลวไฟแผดเผาจนเหลือแต่เถ้าธุลี ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา 

ฉางโจว ลีห่ยาง เมอืงหลวงเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้ ค่ายของกองก�าลงั 

จิ่นอีและคลังอาวุธเกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง ยังมีภัยพิบัติจากแมลง 

อทุกภยั และกบฏของคนชัว่ช้าไม่หยุดหย่อน จวบจนวันนี ้แม้แต่วังหลวง 

ยังถูกเผาจนวอดวาย พระราชนัดดาผู้สืบสันตติวงศ์ของพระองค์เอง 

ก็สิน้พระชนม์ท่ามกลางกองเพลงิ...นีม่ใิช่หายนะจากห้าธาตหุรอกหรอื" 

จูตี้ถาม "ความหมายของท่านกุนซือคือ..."

เต้าเหย่ียนตอบ "มิสู้ผลักเรือตามน�้า! แต่โบราณมาการน�าทัพ 

ออกรบย่อมต้องมเีหตผุล ก�าจดัคนชัว่ข้างกายจกัรพรรด ิปราบกบฏแผ่นดนิ 

เป็นการรักษาความสงบให้บ้านเมือง บัดน้ีผู้สืบสันตติวงศ์ในองค์ปฐม

จกัรพรรดสิวรรคตแล้ว มใิช่ต้องแต่งตัง้กษตัรย์ิข้ึนใหม่และป่าวประกาศ

ไปทั่วหล้าหรือ" เขามองวังหลวงตรงหน้าท่ีกลายเป็นเถ้าธุลีและเอ่ยว่า 

"ตั้งแต่องค์ปฐมจักรพรรดิสวรรคต ต�าแหน่งจักรพรรดิว่างลงหลายปี  

ห้าธาตุท่ัวหล้าย่อมยากที่จะสงบ ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหา 

ใช่เรือ่งแปลก ในต�ารา 'ประวัติศาสตร์ฮัน่' ท่ีข้าศกึษามกีารกล่าวถึงห้าธาต ุ

ท่ีก่อให้เกิดหายนะ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงก็ย่อมต้องมีเช่นกัน บัดนี้

สถานการณ์ของใต้หล้าถูกก�าหนดแน่นอนแล้ว มิสู้เลือกวันประกาศต่อ

ใต้หล้าว่าจักรพรรดิเจี้ยนเหวินประสบหายนะจากห้าธาตุ ถูกเผาจน

สิ้นชีพอยู่ในวังหลวง บ้านเมืองมิอาจขาดผู้น�าแม้แต่วันเดียว เยียนอ๋อง

เก่งกาจสามารถ เป็นท่ีเคารพเลือ่มใสของปวงประชา เมือ่ครองราชย์แล้ว 

ย่อมห่วงใยไพร่ฟ้าประชาชน ปัดเป่าหายนะจากห้าธาต!ุ คืนความสงบสขุ 

ให้บ้านเมือง!"

จูตี้พลันกระจ่างแจ้ง ความหมายของเต้าเหย่ียนคือให้เขา 
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ไม่ยอมรับฐานะจักรพรรดิของจูอว่ินเหวิน จากน้ันท�าให้การตายของ 

จูอว่ินเหวินมาจากการไร้ความสามารถในการปกครองบ้านเมือง  

ใต้หล้าจึงเกิดหายนะจากห้าธาตุขึ้นพร้อมกันจนสิ้นชีพอยู่ท่ามกลาง

ทะเลเพลิง ส่วนเขาจูต้ีด้วยห่วงใยใต้หล้าจึงต้องขึ้นสู่บัลลังก์ปกครอง

บ้านเมอืงอย่างจนใจ เพ่ือบรรเทาหายนะจากห้าธาตทุีเ่กิดขึน้ทัว่ทกุหนแห่ง  

คืนความสงบสุขแก่แผ่นดิน 

จูต้ีรับฟังข้อเสนอของเต้าเหย่ียน ตัดสินใจสองเรื่องที่ส�าคัญ  

เรื่องหนึ่งคือส่งคนไปค้นหาเบาะแสของจูอว่ินเหวินอย่างลับๆ ประกาศ

จับกุมพรรคพวกท่ีเหลือของจูอว่ินเหวินอย่างเปิดเผย ขณะเดียวกันก็ 

สัง่การให้ขนุนางประวตัศิาสตร์ลบบนัทึกในช่วงรชัศกเจีย้นเหวนิออกไป 

ไม่ยอมรบัต�าแหน่งจกัรพรรดขิองจอูว่ินเหวิน อกีเรือ่งหนึง่คอืเพ่ิมก�าลงัพล 

และหน้าที่ความรับผิดชอบของกองก�าลังจินอู๋ที่เดิมทีรับผิดชอบเพียง

ลาดตระเวนประตูเมอืงและช่วยดบัเพลงิ ท�าให้กองก�าลงัจนิอูก๋ลายเป็น 

กองก�าลังพิเศษที่รับมือกับหายนะจากห้าธาตุได้ คอยสกัดก้ันหายนะ

จากห้าธาตุที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน รับภาระหน้าที่ส�าคัญในการปกป้อง

เมืองหนานจิงอย่างแท้จริง 

ขจดัภัยภายใน รกัษาความสงบภายนอกเป็นแนวทางการปกครอง 

บ้านเมอืงในยุคเริม่แรกทีเ่ต้าเหย่ียนชีแ้นะจตูี ้แต่ส�าหรบัเต้าเหย่ียนแล้ว

อ�านาจไม่เคยเป็นเป้าหมายที่เขาไขว่คว้า สิ่งท่ีติดอยู่ในใจเขาคือจะ 

ไขปริศนาการหายตัวไปอย่างลึกลับของจักรพรรดิเจี้ยนเหวินอย่างไร

ต่างหาก เขาต้องรีบหาบุคคลท่ีคลี่คลายปริศนานี้ได้ภายในช่วงเวลาที่

เขายังมีชีวิตอยู่!
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ตอนน้ีเป็นช่วงกลางฤดรู้อนของรชัศกหย่งเล่อปีทีห่ก ตรอกซัน่เหอ 

เมืองหนานจิง คฤหาสน์สกุลเหวย

ราตรีมืดทึบ ผนังห้องโถงแขวนภาพกวนอินท่ีขาวซีดแล้ว บนโต๊ะ

มีเทียนไขสีขาวคู่หนึ่ง เปลวไฟส่ายไหวไปมา สาดส่องรอบด้านจน 

พร่าเลือนยากจะแยกแยะ 

บุรุษวัยกลางคนท่าทางเหมือนบัณฑิตจากชนบทถูกมัดอยู่บน 

ม้าน่ังยาวด้วยท่าประหลาด ดูเหมือนจะเจ็บปวดและทรมานมาก 

นักพรตในชุดด�าคนหน่ึงเดินวนเวียนรอบม้าน่ังยาว ปากพึมพ�า

บางอย่าง

นักพรตผู้น้ีชื่อว่าฉินหมิง คิ้วเข้มตาโต หนวดเคราดกหนา แต ่

พิศดูให้ละเอียดกลับพบบางอย่างท่ีดูผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกอยู ่

หลายส่วน

เขาช�าเลืองมองคนบนม้านั่งแวบหน่ึงก่อนเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง 

"นายท่านเหวย เจ้าเป็นอย่างนี้มานานเท่าไรแล้ว"

บทที่ 2

หนอนตะกละ
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นายท่านรองสกุลเหวยตอบ "ครึ่งปีแล้ว ท่านดูสิ ข้าผ่ายผอม 

ไปท้ังตัว มเีพียงท้องทีโ่ตขึน้ทุกวัน โดยเฉพาะเมือ่ครูน้ี่จู่ๆ  ก็ป่องขึน้อกีมาก  

ข้าถูกผีหิวโซสิงร่างหรือไม่"

ท้องของคนผู้น้ันใหญ่เหมือนลูกหนังลูกหนึ่งจริงๆ กดแล้วแข็ง 

ออกจะแปลกประหลาด 

ฉินหมิงส่ายหน้า "ในร่างของเจ้าไม่ได้มีผีหิวโซอันใดหรอก แต่มี

หนอนชนิดหนึ่งต่างหาก"

"หนอน?"

"ถูกต้อง!" ฉินหมิงอธิบาย "น่ีเป็นหนอนพยาธิชนิดหนึ่งที่พบเห็น

น้อยย่ิง ไม่ทราบว่าเจ้าเคยเห็นเพรียงปูหรือไม่"

"เพรียงปู? เพรียงปูคือสิ่งใด"

" 'บันทึกเป่ยฮู่' สมัยราชวงศ์ถังกล่าวไว้ว่าเพรียงปูรูปร่างเหมือน

เมลด็อว๋ี* ฝังกลางท้องป ูเป็นตายไม่แยกจากกัน หมายความว่าเพรยีงปน้ีู 

อาศัยอยู่ตรงส่วนท้องของปู ดูเหมือนไข่ปูท่ีปรากฏอยู่ด้านนอก แต่

แท้จรงิแล้วข้างในจะเป็นเหมอืนราเรือ้นทีม่หีนวดซอกซอนไปนบัไม่ถ้วน 

หนวดนี้จะชอนไชไปถึงก้ามปูและอวัยวะภายใน จนกระทั่งถึงสมอง 

คอยดูดเลือดเนื้อไปไม่หยุด ท�าให้ปูค่อยๆ เห่ียวแห้งกลายเป็นศพ  

จวบจนตายก็ยังคงอยู่ด้วยกัน สิ่งท่ีอยู่ในร่างกายเจ้านั้นคล้ายเพรียงปู

อยู่หลายส่วน แต่มันมีชื่อว่าหนอนตะกละ!"

นายท่านรองสกุลเหวยขนลุกไปทั้งตัว พูดอย่างตื่นตระหนก  

"ท่านนักพรตอย่าขู่ข้าสิ!"

ฉินหมิงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง "หึๆ ข้าไม่ได้ขู่เจ้า หนอนตะกละ

นี้ลักษณะเหมือนปลิง สีออกม่วงแดง ทั่วร่างเต็มไปด้วยปากและหนวด 

* เมล็ดอวี๋ คือเมล็ดต้นเอล์ม ภายนอกมีลักษณะเป็นกลีบดอกประกบห่อหุ้มเนื้อเมล็ดทรงรีด้านใน
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ชอบฝากตัวอยู่ในท้องของคนรวยเป็นท่ีสุด ว่ากันว่าที่เทาเที่ย* มีแต่เข้า

ไม่มีออกได้เพราะในร่างกายมีหนอนตะกละอยู่เป็นจ�านวนมาก ผู้ท่ี

ทุจริตคดโกงจะเกิดหนอนตะกละขึ้นในร่างกาย ได้รับความทุกข์ทรมาน

เหมือนเทาเที่ยไปชั่วชีวิต ขออภัยที่ข้าต้องเอ่ยไม่อ้อมค้อม ปกติเจ้า 

ติดสุราอยู่ใช่หรือไม่"

นายท่านรองสกุลเหวยเงยีบ บ้านคนรวยมหีรอืจะไม่กินดีอยู่สบาย 

ตัวเองหาเงินได้ไม่กินไม่ด่ืมแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรเล่า เพียงแต่

เรื่องหนอนตะกละที่นักพรตผู้น้ีกล่าวมาออกจะเกินจริง ท�าให้เขาเชื่อ

ครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

ฉินหมิงพูด "เช่นนี้แล้วกัน ข้าจะใช้วิชาลับท�าให้เจ้าเห็นหนอน

ตะกละท่ีอยู่ในร่างกายด้วยตาตัวเอง เจ้าจะได้เข้าใจ"

เขาพูดแล้วใช้น้ิวจุ่มสุราขาวลูบบนหน้าท้อง แขน และน่องของ

นายท่านรองสกุลเหวยเบาๆ พลางพึมพ�าเสียงเบาว่า "หนอนตะกละ 

หนอนตะกละ เจอสุราแล้วจงปรากฏกายออกมา"

เป็นเช่นท่ีฉินหมิงพูด รอยแดงรอยแล้วรอยเล่าปรากฏบนผิวหนัง 

ร่องรอยเหล่าน้ีเหมือนรากไม้ยาวหนาแน่นที่แผ่ขยายออกมา ดูแล้ว

เหมือนเส้นลมปราณและเส้นเลือดท้ังหมดผุดข้ึนมาราวกับใยบวบ

อย่างไรอย่างน้ัน น่าสยดสยองจนท�าให้หนังศีรษะเย็นวาบ!

นายท่านรองสกุลเหวยร้องอทุานออกมาและรูส้กึคนัคะเยอไปทัง้ตวั  

ความคันน้ีกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ของร่างกาย แม้กระทั่งปลายนิ้วและ

หนังศีรษะของตัวเองก็ยังเหมือนมีหนวดสัมผัสของหนอนเป็นพัน 

เป็นหมื่นเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้คอยดูดเลือดเน้ือและพลังชีวิตไม่หยุด  

* เทาเทีย่ แปลว่าเขมอืบกลนื เป็นหน่ึงในสีอ่สรูร้าย และเป็นหนึง่ในลกูมงักรทัง้เก้าตามต�านานเทพโบราณ

ของจีน ล�าตัวคล้ายหมาป่า นิสัยตะกละตะกลามและดุร้าย
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จนสุดท้ายเขาจะแห้งเหี่ยวตายกลายเป็น 'ท่อนไม้' ท่อนหนึ่ง ความรู้สึก

เช่นนี้ทรมานเหมือนตายท้ังเป็นเลยทีเดียว! 

"อ๊า!"

"ตอนน้ีเชื่อหรือยัง"

นายท่านรองสกุลเหวยพยักหน้าหงกึๆ ความจรงิปรากฏอยู่ตรงหน้า  

เขาไม่อาจไม่เชื่อ

ฉินหมิงพูด "ในเมื่อเชื่อแล้ว เช่นน้ันข้าจะเล่าให้เจ้าฟัง หนอน

ตะกละน้ีหากแค่ดูดเลือดเนื้อจากคนก็แล้วไปเถอะ แต่ที่น่ากลัวท่ีสุด 

คือหนอนชนิดน้ีจะควบคุมสัมผัสท้ังหกของเจ้าด้วย มันจะใช้หนวด

สัมผัสชอนไชเข้าไปในสมอง บงการให้เจ้าเคลื่อนไหว หาอาหาร และ

ฟักไข่แทนมนัเหมอืนหุ่นกระบอกตวัหน่ึง ไม่ต่างกับศพท่ีเดนิได้ เจ้ายังจ�า 

คดีผีดิบท่ีเกิดข้ึนในชิงโจวเมื่อสองปีก่อนได้หรือไม่ นั่นคือคนติดเชื้อโรค

หนอนตะกละ สุดท้ายเหลือเพียงร่างท่ีถูกหนอนพยาธิเหล่านี้บงการ 

เที่ยวหาอาหารไปทั่ว ใช้ชีวิตอย่างเลอะเลือนไร้จุดสิ้นสุด ผีดิบเมื่อ 

ไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วย่อมท�าร้ายคน ด้วยความจนใจราชส�านัก

จงึส่งกองก�าลงัจนิอู๋ออกไปปราบปรามโดยการใช้ไฟโจมต ีเผาเก้าหมูบ้่าน 

ท่ีติดเชื้อหนอนพิษชนิดน้ีทั้งหมดโดยไม่สนใจเด็กและคนชรา สุดท้าย

แม้แต่เถ้ากระดูกยังหาไม่เจอด้วยซ�า้ เกรงว่าเจ้าคงไม่อยากเดินซ�้ารอย

คนเหล่านี้หรอกกระมัง"

นายท่านรองสกุลเหวยหน้าซีดเผือด จมูกมีแต่ลมหายใจออกไม่มี

ลมหายใจเข้า ด้วยกลัวว่าหากตัวเองสูดหายใจเข้ามากข้ึนหนึ่งเฮือก 

ก็จะท�าให้หนอนตะกละเหล่านี้ยาวขึ้นอีกส่วน ผ่านไปเน่ินนาน ในท่ีสุด

เขาจึงเอ่ยค�าพูดออกมา "ท่านนักพรตต้องมีวิธีดีๆ ในการเอาหนอน 

ออกมาจากร่างกายข้าแน่นอน ใช่หรือไม่" 
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ฉินหมิงหัวเราะ เริ่มพูดอย่างไม่เร็วไม่ช้า "ข้าฝึกฝนวิชาลิ่วเหริน* 

ตั้งแต่เล็ก การเอาหนอนออกมานั้นพอจะมั่นใจในตนเองอยู่หลายส่วน 

แต่อาชีพของพวกเราไม่ง่ายเลยจริงๆ การมองทะลุลิขิตสวรรค์ ขจัด

หายนะให้ผู้อ่ืนล้วนเป็นการบั่นอายุของตัวเอง เจ้าคิดว่าเรื่องเงิน..." 

นายท่านรองสกุลเหวยโพล่งออกมา "สามต�าลึง ข้าจะจ่ายให้ท่าน

ไม่ขาดไปแม้แต่อีแปะเดียว!" 

ฉนิหมงิกลอกตา นัง่ลงบนม้านัง่ "ชวิีตเจ้ามค่ีาแค่สามต�าลึงอย่างนัน้ 

หรือ..." 

นายท่านรองสกุลเหวยรู้สึกเหมือนเส้นชีพจรสีแดงบนร่างกาย

ลกุลามออกไปมากกว่าเดมิ หนวดสมัผสัจะย่ืนมาถึงล�าคออยู่แล้ว ขึน้ไป 

อกีนิดจะถึงสมองแล้ว หากหนอนตะกละเข้าสมองย่อมหมดทางเยียวยา 

เขาร้อนใจเหมือนมีไฟลนก้น "ห้าต�าลึง! ห้าต�าลึงยังไม่พออีกรึ?! โอย 

ช่วยชีวิตข้าด้วยเถอะ! ข้าสัญญาว่านับแต่น้ีไปจะบูชาพระพุทธองค์

อย่างจริงใจ ไม่ใช่สิ ข้าจะนับถือเต๋าด้วยความศรัทธา กินเจเท่านั้น  

ไม่ตะกละอีกแล้ว!" 

ฉินหมิงลอบหัวเราะ แต่เขายังคงจีบน้ิวท�าเป็นพึมพ�ากับตัวเอง 

"อมื...ยังเหลอืเวลาอกีครึง่ก้านธูป** หนอนนีก็้จะเข้าสูส่มองเจ้าอย่างแท้จรงิ  

ถึงเวลานั้นเจ้าย่อมกลายเป็นผีดิบท่ีเป็นภัยโดยสมบูรณ์ เฮ้อ...ถึงเวลา

ข้าคงได้แต่ใช้อาคมท�าพิธีก�าจัดเจ้าแทนสวรรค์ เจ้าว่าข้าจะใช้ 

ยันต์เพลิงเผาดี หรือใช้ยันต์สะกดศพพันธนาการเจ้าเอาไว้ดี" เขาพูด

พลางหมุนฝ่ามือ เปลวไฟเจิดจ้ากลุ่มหนึ่งพุ่งออกมา

"สิบต�าลึง! สิบต�าลึง!" นายท่านรองสกุลเหวยตะเบ็งเสียงจน 

* ล่ิวเหริน เป็นศาสตร์การท�านายดวงชะตาของจีนโบราณแขนงหน่ึง มักเรียกรวมกับวิชาไท่อี่และ 

วิชาตุ้นจย่าว่า 'ศาสตร์สามแขนง' 

** 'ครึ่งก้านธูป' เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15-30 นาที
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คอแทบแตก "ท่านนักพรต รีบเอาหนอนออกไปจากตัวข้าเถอะ! หาก 

ยังไม่เอาออกไปจะไม่ทันการณ์แล้ว! หากข้าตายไปท่านจะไม่ได้เงิน

แม้แต่อีแปะเดียว!" 

ฉินหมิงลุกขึ้นปัดมือพลางเอ่ยว่า "ตกลง! แล้วเงินล่ะ"

"นี่มันเวลาใดแล้วท่านยังคิดถึงแต่เงิน!" นายท่านรองสกุลเหวย

ปากสัน่ไปหมด เขาตะโกนเสยีงดังบอกคนนอกประต ู"เหล่าหวงั รบีหยิบ

เงินสิบต�าลึงออกมาจากกล่องสีเขียวท่ีข้าวางอยู่ในหีบสีแดงตรง 

ซอกผนังฝั่งซ้ายของขาเตียงซ้ายมา เร็วเข้า!" 

ข้ารับใช้คนหน่ึงที่ยืนหลบอยู่ตรงประตูรับค�าและรีบว่ิงออกไป  

ผ่านไปพักหนึง่จงึย้อนกลบัมาแล้วโยนถุงเงนิใบหนึง่ไว้บนโต๊ะ ยังไม่ทนัเหน็ 

เงาคนในห้องชัดเจนก็ถอยกลับไปอยู่ท่ีหน้าประตูอย่างรวดเร็ว ราวกับ

หากอยู่นานกว่านี้อีกนิดจะติดเชื้อโรคหนอนตะกละอย่างไรอย่างนั้น 

ฉนิหมงิเหน็เงนิแล้ว ในทีส่ดุก็ยกกระโถนทองแดงทีม่ฝีาปิดใบหนึง่

ออกมา 

"น่ีคือเหย่ือห้ารส ข้าใช้วัตถุดิบล�้าค่าห้าชนิดปรุงออกมา เค่ียวอยู่

สามวันสามคืนเต็มเชียวนะ แพงจนน่าปวดใจ! หนอนตะกละชอบกิน

ของคาวเป็นท่ีสุด มันได้กลิ่นน้ีแล้วจะไต่ออกมาเอง ข้ันตอนนี้อาจท�าให้

รู ้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อย หากอยากก�าจัดหนอนตะกละให้ส้ินซาก 

ประเด๋ียวเจ้าต้องอดทนหน่อย" เขาพูดพลางวางกระโถนทองแดง 

ตรงหน้านายท่านรองสกุลเหวย "สูดหายใจเข้าลึกๆ สัมผัสเชื้อแก่น 

แห่งฟ้าดินนี้เถอะ" 

เมื่อเปิดฝาออก กลิ่นเหม็นรุนแรงพลันปะทะจมูก!

นายท่านรองสกุลเหวยสูดดมไปแค่เฮือกเดียวก็รู ้สึกเหมือน

ร่างกายถูกอบอยู่ในถังฉี ่เหมน็จนวิงเวียน ตวัสัน่เท้ิมไปหมด เขาหลบัตา
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ทัง้สองข้างแน่นเอ่ยด้วยสหีน้าบดิเบีย้ว "อือ้...ไฉนจงึเหมน็ขนาดนี ้เหมน็

ย่ิงกว่าหลุมส้วมเสียอีก! ไม่ไหวแล้ว หนอนในตัวข้าก�าลังกระตุก!  

ข้ารู้สึกเหมือนก�าลังจะอาเจียน!"

ฉินหมิงพูด "รู ้สึกอยากอาเจียนนั้นถูกต้องแล้ว มา! ออกแรง 

สดูเข้าไป ให้หนอนในร่างกายได้กลิน่นี!้" เขาตบหลังนายท่านรองสกุลเหวย 

แรงๆ พลางเอ่ยว่า "ไร้สกปรกไร้แปดเปื้อน รัศมีผ่องแผ้วประจักษ์ชัด! 

จงออกมา!" 

ในทีส่ดุนายท่านรองสกุลเหวยก็ทนไม่ไหว อาเจยีนออกมาค�าใหญ่  

ภายในกระโถนทองแดงไม่น่ามองย่ิงกว่าเดมิ เพยีงแต่ในกองอาเจยีนนัน้ 

มีวัตถุก�าลังขยับไหวอยู่จริงๆ! มันมีสีแดงเข้ม ลักษณะเหมือนปลิง 

ตวัอ้วน ทัว่ร่างเต็มไปด้วยปาก ซ�า้ยังมเีส้นใยสแีดงน่าขยะแขยงนบัไม่ถ้วน 

แผ่ไปท่ัว น่าขยะแขยงย่ิงนัก 

เป็นหนอนตะกละในต�านานจริงๆ ด้วย! นายท่านรองสกุลเหวย

เห็นหนอนตะกละแล้วร่างกายพลันสั่นสะท้านเย็นเฉียบและวิงเวียน 

ไปทั้งตัว น่าสยดสยองเกินไปแล้ว! เขากลัวว่าร่างกายตัวเองจะยัง 

หลงเหลือไข่หนอนอยู่จึงด้ินจนหลุดจากเชือก ใช้นิ้วมือล้วงเข้าไปใน 

ล�าคอจนอาเจียนออกมาเต็มพ้ืน สองตาพร่าลายก็ยังไม่ยอมหยุด  

ปากร้องโวยวายว่า "น่าโมโหนัก น่าโมโหนัก! น่าขยะแขยงนัก  

น่าขยะแขยงนัก!" จากนั้นเกาะผนังห้องล้วงคอไปอาเจียนไปด้วย 

สุดท้ายอาเจียนจนหมดสติล้มลงบนพ้ืนดังตึง 

ภายในห้องกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว ซ�้ายังเลอะเทอะไม่ชวนมอง 

ฉินหมิงหลุดหัวเราะออกมา "เจ้าอาเจียนรุนแรงเหมือนสตรีแพ้ท้อง

อย่างไรอย่างนั้น ร่างกายสะอาดแล้วก็จริงแต่ก็อาเจียนจนอ่อนเพลีย

เช่นนี้ควรพักผ่อนมากๆ เงินนี้ข้าจะรับไว้ ถือโอกาสเอาของสกปรกไป 
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เทท้ิงแทนเจ้าด้วยจะได้ไม่เป็นภัยต่อผู้อ่ืนอีก!" 

นายท่านรองสกุลเหวยหมดสตไิปแล้วย่อมตอบอนัใดไม่ได้แม้แต่

ค�าเดียว มีเพียงคนในครอบครัวและข้ารับใช้ท่ียืนปิดปากปิดจมูกอยู่

หน้าประตูร้องตะโกนว่า "ท่านนักพรตรีบน�าไปเทท้ิงเถอะ! อย่าเก็บไว้

ให้เป็นภัยเลย! ไปเททิ้งไกลๆ หน่อยนะ! ดีท่ีสุดคือเอาไปเทหน้าบ้าน

เศรษฐีหลี่!" 

ฉินหมิงรับค�า ถือกระโถนทองแดงเดินออกจากห้องนอน ผู้คน 

สองข้างทางต่างหลบไปไกล ไม่มีใครกล้ามาส่งเขา 

นอกประตลูมกลางคนืพัดผ่านแนวไผ่แผ่วเบา เสยีงลมสอดรบักับ

เสยีงน�า้ในล�าธาร เทียบกับความสกปรกในห้องแล้วบรรยากาศแตกต่าง

ราวฟ้ากับดินโดยแท้

ฉินหมิงโยนกระโถนทองแดงใบนี้ลงไปในบ่อน�้า จากนั้นดึง 

หนวดปลอมเคราปลอมออก เผยให้เห็นใบหน้าอ่อนเยาว์คมคาย ท่ีแท้

คนผู้นี้อายุเพียงสิบหกสิบเจ็ด เมื่อครู ่เขาแค่ใช้วิชาแปลงโฉมง่ายๆ 

เท่าน้ัน ฉินหมิงรู้สึกกระปรี้กระเปร่าไปทั้งตัว ประเมินน�้าหนักของถุง 

ใส่เงินอย่างกระหย่ิมใจพลางย้ิมพูด "ฮ่าๆ! พวกลาโง่ทั้งหลาย ข้าแค่ 

ใช้อุบายเล็กน้อยก็หาเงินได้สิบต�าลึงแล้ว คราวน้ีเอาไปเล่นการพนัน 

ได้อีกสองตา! อย่างข้าน่ะเรียกว่าปล้นคนรวยช่วยเหลือคนจน  

มีคุณธรรมอย่างประเมินมิได้!"

เขาก�าลังกระหย่ิมใจ ไม่ได้สนใจสถานการณ์รอบด้านโดยสิ้นเชิง 

ทันใดนั้นไม่ไกลออกไปมีคนกระแอมกระไอขึ้นเบาๆ 

"พ่ีชาย ช้าก่อน!"

"ใครน่ะ?!"

บัณฑิตในชุดขาวผู ้หน่ึงก้าวออกมาจากกอไผ่ตรงมุมก�าแพง 
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เสื้อผ้าของเขาสะอาดสะอ้านเหมือนผ้าฝ้ายท่ีเพ่ิงออกมาจากโรงทอ

ใหม่ๆ ใบหน้าก็ขาวสะอาดเหมือนเสื้อผ้า คิ้วตาหมดจดคมคาย ท่าทาง

สุภาพเรียบร้อย ยังไม่ทันเข้ามาใกล้กลิ่นหอมระลอกหน่ึงก็ลอยเข้ามา

ก่อนแล้ว เหน็ชดัว่าคนผูน้ี้แม้จะแต่งกายเรยีบง่ายทว่ากลบัพิถีพิถนัมาก 

เสื้อผ้าท่ีสวมใส่ล้วนผ่านการอบด้วยดอกกุ้ยแห้ง 

ฉินหมิงรีบเก็บเงิน หรี่ตาพูดอย่างระวัง "ซิ่วไฉ* น้อย เมื่อครู่เจ้า

เรียกข้าหรือ" 

บัณฑิตผู้น้ันไม่มีท่าทีประหม่าและก้าวเข้าไปประสานมือเอ่ย

อย่างนอบน้อม "ผู้น้อยไป๋ฉีจากอ�าเภอโจวเซี่ยน เขาตงซาน ยังไม่มีสิทธ์ิ

เข้าสอบเซียงซื่อ นับว่าเป็นเพียงถงเซิงเท่านั้น เมื่อครู่ข้าเห็นพ่ีชายใช ้

วิธีการอัศจรรย์ช่วยเหลือคน รู้สึกฉงนสงสัยโดยแท้" 

ฉินหมิงพูดอย่างร�าคาญ "มีอันใดน่าฉงนสงสัย ช่วยชีวิตคน 

ได้กุศลย่ิงกว่าสร้างเจดีย์เจด็ชัน้ ซิว่ไฉน้อย เจ้ารบีหลกีไปซะ อย่าขวางทาง 

ข้า"

บณัฑตินามไป๋ฉผีูน้ี้ไม่หลบ ซ�า้กลบัส่ายหน้าและย้ิมพูด "หามไิด้ๆ 

เจดีย์เจ็ดชั้นเป็นค�าพูดในพุทธศาสนา ส่วนรัศมีผ่องแผ้วประจักษ์ชัด 

ก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับอารมณ์ความรู ้สึกอันเป็นธรรมชาติใน 

พระสตูรเหลงิเหยียนจงิ** ท่ีว่า 'โลกทัง้สบิทศิมรีศัมผ่ีองแผ้วประจกัษ์ชดั  

ไร้ซึง่ฝุน่ผงประหนึง่ทุกสิง่ล้วนไร้ความสกปรก ราวกับเป็นแดนฟ้าทีช่ือ่ว่า  
* การสอบขุนนางในสมยัโบราณ หรือเคอจวี ่แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู ๊สอบเลือ่นทลีะระดับขัน้ เริม่จาก

ระดบัอ�าเภอหรอืจงัหวดัเรยีกว่าการสอบถงซือ่ ผูส้อบผ่านได้เป็นซิว่ไฉ มสิีทธ์ิเข้าร่วมสอบเซยีงซือ่ในระดับ

มณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจว่ีเหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อท่ีเมืองหลวงเพ่ือข้ึนเป็นจิ้นซื่อ  

ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระที่น่ังคือการสอบเตี้ยนซื่อ 

เพ่ือคัดเป็นบัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกข้ันหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน  

(จอหงวน) ปั่งเหย่ียน และท่ันฮวา นอกจากน้ีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าสอบในระดับถงซื่อและผู้ที่เคยสอบ 

ระดับถงซื่อแต่ยังไม่ผ่านเรียกว่า 'ถงเซิง' 

** เหลิงเหยียนจิง หรือศูรางคมสูตร เป็นพระสูตรส�าคัญของสุตตันตปิฎกมหายาน
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'ซัน่เจีย้นเทยีน'*' พ่ีชายไม่แบ่งพุทธไม่แบ่งเต๋า เกรงว่า...คงมใิช่นักพรตเต๋า 

ที่แท้จริงกระมัง" 

ฉินหมิงย้ิมเย็นเอ่ย "เจ้าเป็นพวกคร�่าครึโดยแท้ ใต้หล้าน้ีมีกฎ 

ข้อใดระบุไว้ว่านักพรตเต๋าอ่านคัมภีร์พุทธไม่ได้ สามวิสุทธิเทพ** นั่งบน

ดอกบัว แล้วพระโพธิสัตว์กวนอินมิใช่นั่งบนดอกบัวหรือ เป็นปัญญาชน

อย่าได้ยึดติดถึงเพียงน้ีเลย หลีกไปๆ อย่าขวางทางข้า"

เขาพูดพลางท�าท่าจะผลักบัณฑิตผู้นี้ออกและจากไป

คิดไม่ถึงว่าไป๋ฉีจะพูดเสียงดัง "ผู้น้อยคิดว่าในกระโถนทองแดง 

ที่พ่ีชายทิ้งไปเมื่อครู่นี้ไม่ได้มีหนอนตะกละอยู่ ใช่หรือไม่"

ฉนิหมงิสหีน้าเปลีย่นไป เขาเริม่ข้ึนเสยีง "สหายท่ีรกัในการเล่าเรยีน 

ต�าราเอ๋ย ลมพัดพายส่งเดชได้ แต่วาจามิอาจกล่าวส่งเดช ดวงตา 

ข้างใดของเจ้าท่ีเห็นว่าไม่มีหนอนตะกละ" 

ไป๋ฉียิ้มตอบ ค�าเรียกพลันเปลี่ยนไป "เจ้าขึ้นเสียงกะทันหันเห็นชัด

ว่าประหม่า นี่เป็นการยืนยันการคาดเดาของข้าได้อีกขั้น ตอนแรกเจ้า

ให้เขากนิขนมเป๊ียะ บอกว่าเป็นการปลอบประโลมหนอนตะกละในท้อง 

อนัท่ีจรงิแอบใส่ลกูแป้งลงไปในขนมเป๊ียะ พอแป้งกับลกูแป้งเข้าไปอยู่ใน 

กระเพาะย่อมเกิดการหมักบ่ม จากน้ันฤทธ์ิสุราและลมในท้องท�าให ้

เกิดการบวมขยาย เขาจงึคิดว่าในท้องของตวัเองมตีวัประหลาดอยู่จรงิๆ

หลังจากนั้นเจ้าก็ใช้น้ิวชี้ข้างขวาป้ายละอองพิษจากขนหนอนบุ้ง 

ผสมสุราให้กลายเป็นของเหลวที่มีพิษ ของเหลวน้ีจะซึมเข ้าไป 

* ซั่นเจี้ยนเทียน หรือสุทัสสีสุทธาวาสภูมิ เป็นหนึ่งในรูปพรหม 16 ชั้น พรหมที่อยู่ในชั้นนี้จะเห็นสิ่งต่างๆ 

อย่างประจักษ์ชัดแจ้ง เพราะบริบูรณ์ด้วยปสาทจักษุ ทิพยจักษุ ธัมมจักษุ และปัญญาจักษุอันบริสุทธิ์

** สามวิสุทธิเทพ (ซานชิง) หมายถึงสามปฐมเทพสูงสุดตามหลักความเชื่อของศาสนาเต๋า สถิตใน 

ดินแดนสูงสุดเหนือจากเก้าสวรรค์ชั้นฟ้า ได้แก่ หยวนสื่อเทียนจุนแห่งแดนอวี้ชิง (หยกวิสุทธ์ิ)  

หลิงเป่าเทียนจุนแห่งแดนซั่งชิง (เหนือวิสุทธ์ิ) และเต้าเต๋อเทียนจุนหรือไท่ซั่งเหล่าจวินแห่งแดนไท่ชิง 

(บรมวิสุทธิ์)
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ใต้ผิวหนังเขาท�าให้เกิดผื่นแดงทั่วท้ังตัว ดูเหมือนเส้นเลือดสีแดงที่ 

แผ่ลามไปท่ัว ทัง้คนัท้ังชา ซ�า้ของเหลวนียั้งท�าให้หนงัท้องเกิดการกระตกุ 

ได้อีกด้วย ท�าให้รู ้สึกเหมือนมีสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนเคลื่อนไหวอยู่ใน

ร่างกาย แน่นอน ขัน้ตอนสดุท้ายจงึจะเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัทีส่ดุ เจ้าซ่อน

เครื่องมือท่ีเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าในกระโถนทองแดง เป็นหุ ่นไม ้

ที่ซุกซ่อนอยู่ในตับหมูติดโรคก้อนหน่ึง จงใจใช้กลิ่นอุจจาระปกปิด 

เพ่ือให้อีกฝ่ายอาเจียนออกมาโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันก็ไม่กล้ามอง

สิ่งที่อยู่ในกระโถน รอให้คนผู้นั้นอาเจียนออกมา จากน้ันเจ้าแค่เตะ 

กระโถนเบาๆ ให้หุ่นไม้ในตับดีดตัวขึ้น แค่น้ีทุกอย่างก็ส�าเร็จเรียบร้อย 

ขั้นตอนท้ังหมดเป็นเช่นนี้มิใช่หรือ"

ไป๋ฉีกะพริบตา ประกายในดวงตาระยับวับวาวเหมือนก�าลังรอ 

ค�ายืนยันจากฉินหมิง 

สีหน้าของฉินหมิงย�่าแย่มาก เขาเอ่ยเสียงเย็น "เจ้าบัณฑิต 

น่ารังเกียจ สายตาไม่เลวนี่ เห็นทีเจ้าจะเป็นผู้เปลื้องผ้า"

นบัแต่โบราณมามนัีกกลมายา นกัลวงตา นักสะกดจติท่ีหากินด้วย 

การสร้างภาพมายา ขณะเดียวกันก็มีผู้ท่ีชอบคลี่คลายกลลวงเหล่านี้  

คนเหล่านี้มีวิชาความรู้ ยึดการไขกลลวงและภาพมายาของคนอื่น 

เป็นอาชพีของตนโดยเฉพาะ พวกเขาจะท�าเหมอืนเปลือ้งเสือ้ผ้า ถอดกลลวง 

อันซับซ้อนของนักกลมายาออกทีละชั้นและเปิดเผยต่อหน้าธารก�านัล 

จึงได้ชื่อว่าผู้เปลื้องผ้า

อาชพีผูเ้ปลือ้งผ้ามใีหญ่มเีลก็ ทีย่ิ่งใหญ่สามารถแก้ไขสถานการณ์

ช่วยโลกได้ ที่เล็กหน่อยก็คอยสร้างความบันเทิงในตลาด หลายคน 

คดิว่าการเปลือ้งผ้าง่ายกว่าการวางกลเยอะมาก อนัท่ีจรงิน้ันไม่เสมอไป  

เป็นต้นว่าในอดีตจักรพรรดิเจี้ยนเหวินจูอวิ่นเหวินอาศัยความช่วยเหลือ
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ของหกนักรบเทียนจางหลบหนีการเข่นฆ่าครั้งใหญ่ได้อย่างน่าตื่นตะลึง 

จวบจนบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดไขปริศนาน้ีได้ แม้แต่เหยาก่วงเซี่ยวเต้าเหย่ียน

ผู ้มีความสามารถลึกล�้ายากจะคาดเดาขบคิดอยู่หลายปีก็ยังไม่ม ี

เบาะแสใดๆ เห็นได้ว่าวิชาลับขั้นสูงนั้นท�าลายยากย่ิง 

ไป๋ฉีลอบสังเกตฉินหมิงและออกมาเปิดโปงวิธีการ เห็นชัดว่าม ี

จุดประสงค์บางอย่าง ฉินหมิงคิดในใจว่าหากบัณฑิตอ่อนแอไม่ทนลม

ผู้นี้เป็นผู้เปลื้องผ้าจริง ตนจะต้องซ้อมเขาให้หนัก ไม่เกรงใจแน่นอน! 

เหนือความคาดหมาย ไป๋ฉีกลับไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นผู้เปล้ืองผ้า  

ซ�้ายังผงกศีรษะตอบว่า "ความจริงไม่ว่าจะเป็นกลลวง หุ่นเชิด หรือการ

สะกดจติล้วนมาจากศาสตร์แห่งเต๋า ล้วนเป็นการบดิเบอืนห้าธาต ุท�าให้

หยินไม่เป็นหยิน หยางไม่เป็นหยาง ไฟไม่เหมือนไฟ น�้าไม่เหมือนน�้า  

อยูน่อกเหนือความตระหนักรูท่ี้มต่ีอความเป็นจรงิ ส่วนวชิาของผูเ้ปลือ้งผ้า 

เป็นการคล้อยตามห้าธาตุ ท�าให้หยินหยางจริงเท็จกลับคืนสู่ท่ีเดิม  

ทกุสิง่กลบัสูค่วามเป็นระเบยีบ สองสิง่น้ีเดมิทีมต้ีนก�าเนดิเดยีวกัน เพียงแต่ 

โลกเรามกัมอีคตต่ิอการเปลือ้งผ้า มกัรูส้กึว่าน่ันเป็นการท�าลายแผนการ

ของผู้อื่น ไร้ซึ่งคุณธรรม แต่กลับไม่รู ้ว่าวิชาเปล้ืองผ้าก็มีส�านักและ 

มรีะเบยีบกฎเกณฑ์ หากไม่เพราะอีกฝ่ายใช้กลลวงท�าเรือ่งชัว่ช้าสามานย์  

พวกข้าย่อมไม่มีทางเปิดโปงกลลวงของอีกฝ่ายส่งเดชแน่นอน" 

ค�าพูดของอีกฝ่ายมีเหตุมีผล อีกทั้งไป๋ฉีไม่ได้เปิดโปงกลลวงของ

ฉนิหมงิต่อหน้านายท่านรองสกุลเหวย โทสะของฉนิหมงิจงึบรรเทาลงไป 

เล็กน้อย

ไป๋ฉเีหน็ดงันัน้จงึย้ิมน้อยๆ และหยิบถุงใส่เงนิสีน�า้เงนิใบหน่ึงออกมา  

พูดด้วยน�้าเสียงเกรงใจทีเดียว "ไม่ขอปิดบัง อันที่จริงวันนี้ข้ามาเพราะ 

มีเรื่องจะขอร้อง"
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"ขอร้องอันใด" 

"ข้าอยากร่วมมือกับเจ้า"

"ร่วมมอื?" ฉนิหมงิประหลาดใจกว่าเดมิ "หรอืเจ้าคดิจะเอาอย่างข้า  

วางกลลวงตบตาผู้อ่ืน" 

ไป๋ฉปีฏิเสธ "หามไิด้ ข้าเป็นผูท้�าลายกลลวง หาได้มใีจคิดวางกลลวง  

ข้าเพียงต้องการให้เจ้าช่วยท�าสิ่งหน่ึง สนใจหรือไม่"

"อ้อ...เรื่องอันใดล่ะ"

"เข้าร่วมการคัดเลือกองครักษ์จินอู๋ด้วยกัน ขอเพียงเจ้ากับข้า 

ร่วมแรงกันผ่านการสอบท้ังสามรอบไปได้ เงนินีย่้อมเป็นของเจ้า คดิเห็น

อย่างไร"

"เข้าร่วมการคัดเลือกองครักษ์จินอู๋?!" ฉินหมิงคิดในใจ แต่ไรมา 

ทหารรักษาพระองค์ของต้าหมิงล้วนสืบทอดต�าแหน่งโดยสายเลือด 

บัณฑิตผู ้นี้กับข้าเป็นสามัญชนท่ัวไป ไม่มีฐานะและไม่มีภูมิหลัง  

จะผ่านการคัดเลือกได้อย่างไร ช่างเป็นความคิดเพ้อฝันโดยแท้ 

ไป๋ฉคีาดเดาความคิดของฉนิหมงิได้แต่แรกแล้วจงึย้ิมพูด "เจ้าไม่รู้

อันใดเสียแล้ว ในบรรดาสิบสองกองก�าลังแห่งกองพลทหารรักษา

พระองค์แห่งราชวงศ์หมิงล้วนสืบทอดด้วยสายเลือด แต่มีเพียง 

กองก�าลังจินอู๋ที่ฝ่าบาทตรัสว่าไม่ดูชาติก�าเนิด จะคัดเลือกแต่ผู ้ท่ีม ี

ความสามารถโดดเด่น น่ีเป็นสิ่งท่ีไม่เคยมีในอดีต โอกาสดีเช่นนี้มิควร

ปล่อยให้หลดุลอยไป ตอนนีห้ายนะห้าธาตกุ�าลังลกุลามไปทัว่ ราชส�านกั

ก�าลงัต้องการเจ้ากับข้าไปท�าตามปณิธานอนัย่ิงใหญ่ ยศต�าแหน่งท่ีได้นี ้

ใช้เอื้อประโยชน์ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไปได้ เจ้าไม่อยากลองดูจริงๆ หรือ" 

ในที่สุดฉินหมิงก็ตระหนักว่าคนผู้น้ีเตรียมตัวมาก่อนอย่างดี เขา

เริ่มพิจารณาบัณฑิตอ่อนแอตรงหน้าใหม่อีกครั้ง คนผู้นี้นอกจากรูปโฉม
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คมคายหมดจดแล้ว ลักษณะยังค่อนข้างโดดเด่น โดยเฉพาะนัยน์ตา

ระยับที่ฉายแววไหวพริบคู่น้ัน เพียงแต่ร่างกายของบัณฑิตคนนี้อ่อนแอ

เกินไป การสอบคัดเลอืกองครกัษ์จนิอู๋ต้องก�าหนดคณุสมบตัทิางร่างกาย 

ไว้สูงอยู่แล้ว เกรงว่า... 

เห็นชัดว่าไป๋ฉีมองเห็นความกังวลของฉินหมิง "นี่เป็นเหตุผลที่ข้า

มาหาเจ้า แข็งแรงกับอ่อนแอส่งเสริมกันและกัน แม้ต้องรบร้อยครั้ง 

ก็ปลอดภัย" 

มองใกล้มก้ีอนเงนิวาววับ มองไกลมตี�าแหน่งองครกัษ์จนิอู ๋ฉินหมงิ 

เริ่มสนใจข้อเสนอน้ีแล้ว เขาย้อนถาม "ได้ เช่นนั้นเจ้าบอกมา เหตุใดจึง

เลือกข้า" 

ไป๋ฉีรู ้ดีว่าคนผู้นี้รับปากแล้วจึงยิ้มตอบ "เจ้าเป็นคนรอบคอบ 

ระแวดระวังทีเดียว เจ้ารู้ดีว่ากลลวงใดหากไม่อยากให้ผู้อื่นเห็นพิรุธ 

ย่อมต้องวางแผนล่วงหน้านานมาก เช่นเดียวกัน ข้ามาหาเจ้าก็เพราะ

สังเกตเจ้ามาระยะหนึ่งแล้ว เหตุผลน้ียังต้องให้พูดอีกหรือ"

ไป๋ฉีรู ้ดีว่าการสมัครเป็นองครักษ์จินอู๋อาศัยแค่ตัวเขาเองต้อง 

ไม่ส�าเร็จแน่ เขาต้องการผู้ช่วยที่ไว้ใจได้อีกคน คนผู้นี้ไม่เพียงจะช่วยให้

เขาผ่านการทดสอบร่างกายไปได้เท่านั้น วันข้างหน้ายังจะเป็นบุคคล 

ที่เขาไว้วางใจที่สุด

เขาไขกลลวงได้ ดังน้ันเขาจึงต้องการคนที่สร้างกลลวงได้! 

ฉินหมิงถามค�าถามข้อสุดท้าย "แล้วข้าต้องช่วยเจ้าอย่างไร ได้ยิน

ว่าการสอบสามรอบเข้มงวดมาก คนทั่วไปยากที่จะผ่านได้" 

ความกังวลของเขาใช่จะไร้เหตุผล คุณสมบัติด้านร่างกายของ 

ไป๋ฉีเป็นเหตุผลหนึ่ง อีกเหตุผลหนึ่งคือการสอบท้ังสามรอบล้วนม ี

ความยาก โดยเฉพาะการทดสอบร่างกายในรอบแรก นอกจากต้อง 
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แบกของหนักเดินทางไกลแล้ว ยังมีด่านกลลวงห้าธาตุอยู่ระหว่างทาง 

เป็นรอบท่ีมีการคัดคนออกมากที่สุดในแต่ละปี

สองปีก่อน กองก�าลังจินอู๋สร้างบ้านไว้ระหว่างทางหน่ึงหลังแล้ว

จุดไฟเผาบ้านหลังนั้นตอนที่ทุกคนผ่าน ดูว่าจะมีคนเข้าไปช่วยดับไฟ

หรือไม่ หลายคนแบกของหนักก็ล�าบากมากพออยู่แล้ว เนื่องจากต้อง

ท�าเวลาจึงไม่สนใจท่ีจะดับไฟ สุดท้ายถูกคัดออกทั้งหมด น่ีเป็นการ

ทดสอบว่าผู้เข้าสอบมีใจช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ หากไม่มีความคิด

ที่จะเสียสละตัวเองเพ่ือคนอ่ืนย่อมมิอาจเป็นองครักษ์จินอู๋ได้

ปีที่แล้ว บนยอดเขาซีซาน พวกเขาสร้างถ�้าหมอกควันขึ้นมา 

ภายในถ�้ามีโพรงต่อกันเหมือนเขาวงกต ประกอบกับองครักษ์จินอู ๋ 

ยังเผาต้นไม้ใบหญ้ารมควันภายในถ�้าไว้ ย่ิงท�าให้แยกแยะทิศทาง 

ไม่ง่าย ผู ้เข้าทดสอบที่เข้าไปข้างในมีถึงเก้าส่วนที่ถูกขังอยู่ในถ�้า 

หาทางออกไม่ได้ พวกท่ีขาดน�า้และหมดสตไิปมหีลายร้อยคน นีเ่ป็นการ

ทดสอบความสุขุมเยือกเย็นและความสามารถในการแยกแยะยาม 

อยู่ในสถานการณ์ล�าบาก กองก�าลังจินอู๋ต้องเผชิญหน้ากับอุทกภัยและ

อัคคีภัยบ่อยครั้ง หากไม่มีความสุขุมชนิดที่ 'อันตรายอยู่ตรงหน้า ข้ายัง

ไม่หว่ันไหว' แล้ว จะช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไร  

ดังนั้นการทดสอบจึงมีมากมายหลายหลาก การทดสอบชนิดต่างๆ  

วัดความสามารถและนิสยัใจคอแตกต่างกนัไป หากไม่เข้าไปอยู่ในสนาม 

ย่อมมิอาจรู้ได้เลยว่าจะเจอโจทย์เช่นไร อาศัยตัวเองคนเดียวย่อมยาก

ที่จะส�าเร็จแน่นอน 

ไป๋ฉีสะบัดข้อมือ หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเหมือนเล่นกล  

"พ่ีชายเขียนประวัติลงในน้ีก่อน ประเดี๋ยวข้าจะชี้แจงการสอบครั้งนี ้

ให้ฟังอย่างละเอียด" 
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6481-
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