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ลั่วจื่อซู

รัชศกเทยีนฉีปี่ท่ีเจด็ ปลายเหมนัต์ต้นวสนัต์ ดวงอาทิตย์ท่ีถูกบดบงั

ด้วยหมอกเบาบางทอแสงแดดอ่อนมัว อากาศแจ่มใสก�าลังดี

" 'เทียนซ'ู เดิมหมายถึงดาวเทียนซ ูดวงดาวล�าดับท่ีหน่ึงในกลุม่ดาว

เป่ยโต่ว* หากลากเส้นต่อไปทางซ้ายเป็นดวงดาวล�าดับที่สอง 'ดาว 

เทียนเสวียน' ลากไปทางขวาเป็นดวงดาวล�าดับที่สี่ 'ดาวเทียนเฉวียน'  

ในร่างกายมนุษย์ 'จดุเทยีนซ'ู เป็นจดุชพีจรบนเส้นลมปราณเท้าหยางหมงิ 

กระเพาะอาหาร** อยู่ข้างสะดือห่างออกไปสองชุ่น*** ตั้งชื่อว่าเทียนซู 

1

* กลุ่มดาวเป่ยโต่ว หรือกลุ่มดาวกระบวยทางเหนือ มีท้ังหมดเจ็ดดวง คนไทยนิยมเรียกว่า กลุ่มดาวจระเข ้
หรือดาวหมีใหญ่
** เส้นลมปราณหลักมี 12 เส้นท่ัวร่างกาย ท�าหน้าที่เชื่อมโยงอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอก มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปตามเส้นทางการไหลเวียนไปยังมือหรือเท้าและอวัยวะภายในท่ีเชื่อมโยงกัน โดยการเรียกชื่อ
จะแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกเส้นลมปราณที่ผ่านไปที่มือเรียกว่าเส้นลมปราณมือ ผ่านไปยังเท้าเรียกว่า 
เส้นลมปราณเท้า ส่วนที่สองจ�าแนกตามเส้นลมปราณอินหรือเส้นลมปราณหยาง มือและเท้ามีเส้นลมปราณ 
6 เส้น แบ่งเป็นเส้นลมปราณอิน 3 เส้นคือ ไท่อิน เส่าอิน และเจว๋ียอิน เส้นลมปราณหยาง 3 เส้น คือ 
หยางหมิง ไท่หยาง และเส่าหยาง ส่วนสุดท้ายเรียกชื่อตามอวัยวะภายในที่เชื่อมโยงกัน
*** ชุ่น เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน 1 ชุ่นเทียบได้กับระยะประมาณ 1 นิ้ว
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เพ่ือให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้า และเพราะโดยท่ัวไป 

จุดน้ีถูกใช้เป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกับดาวเทียนซู จึงไม่เพียงมีกระแส 

เลอืดลมของเส้นลมปราณกระเพาะไหลเวียน ยังขับระบายเลือดลมใน 

เส้นลมปราณมอืหยางหมงิล�าไส้ใหญ่" กลางตรอกเลก็ในเจียงหนาน* หาก

บังเอิญได้ยินเสียงหญิงสาวติดส�าเนียงทางเหนือนี้เข้า ไม่ว่าผู้ใดล้วนอด

ไม่ได้ต้องหยุดเท้าสดับฟัง

อีกด้านของก�าแพงสูงคือสวนด้านหลังของส�านักซิ่งหลิน ในสวน 

มแีปลงสมนุไพรแปลงหน่ึง สมนุไพรท่ีปลกูอยู่เพ่ิงแตกยอดอ่อน สเีขียวชอุม่

ปกคลุมไปทั่วพ้ืน ข้างแปลงสมุนไพรมีโต๊ะหินหนึ่งตัว ด้านบนมี 'คัมภีร์

หลิงซู'** วางอยู่ บนเก้าอี้เตี้ยข้างโต๊ะหิน เด็กชายอายุสิบขวบก�าลังฟัง 

ศิษย์พี่รองอธิบายอย่างตั้งใจ

ศิษย์พี่ของเขานามว่า 'อ้ายจื่อจิน' อันที่จริงอายุก็ไม่น้อย ยี่สิบเจ็ด

ปีแล้ว แต่งกายด้วยชดุกระโปรงสขีาวเรยีบง่าย เกล้าผมทรงสตรีออกเรือน 

ปักป่ินไม้สลกัลายดอกไม้เพียงอนัเดียว ใต้แสงอรโุณทัยประหนึง่ดอกเหมย 

สีขาวมีหิมะแรกเหมันต์ปกคลุม

"ศิษย์พี่ จุดเทียนซูใช้รักษาอะไรหรือ" เด็กชายถามขึ้นเสียงอู้อี้

"จดุเทียนซเูป็นจดุทีอ่ยู่เหนือเส้นลมปราณกระเพาะ ย่อมช่วยรกัษา

โรคท่ีกระเพาะอาหารและม้าม หากท้องร่วง ท้องอืด ท้องผูก ฝังเข็ม 

ที่จุดนี้ล้วนดียิ่ง"

* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อานฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
** คัมภีร์หลิงซู เป็นชื่อย่อของ 'คัมภีร์หวงตี้ บรรพหลิงซู' โดยคัมภีร์หวงตี้เป็นต�าราแพทย์เล่มแรกใน
ประวัติศาสตร์จีน ว่าด้วยศาสตร์การเปิดเส้นลมปราณและการฝังเข็ม แบ่งเป็น 2 บรรพใหญ่ บรรพละ 9 บท 
คือ บรรพซู่เวิ่น (ค�าถามพื้นฐาน) กล่าวถึงหลักธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
บรรพหลิงซู (แกนกลางวิเศษ) ถือเป็นหัวใจส�าคัญ กล่าวถึงระบบอวัยวะและเส้นจุดลมปราณต่างๆ
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"เหตุใดท้องร่วงใช้ได้ ท้องผูกก็ยังใช้ได้เล่า" เด็กชายถามอีก

"ฉวนเฉิง เจ้าต้องรู้ว่าเส้นลมปราณและจุดฝังเข็มในร่างกายคนเรา

ล้วนมไีว้ใช้ล�าเลยีงเลอืดลมประดจุทางน�า้ หมออย่างพวกเราต้องเป็นคน

ปรบัสมดลุเลอืดลมภายในทางน�า้เหล่าน้ี ด้วยการขดุลอกก�าจดัตะกอนเลน 

เมื่อทางน�้าโล่ง น�้าก็ไหลสะดวก ไม่กลายเป็นน�้าขัง อีกทั้งไม่เอ่อล้น 

จนก่อให้เกิดภัยพิบตั ิด้วยหลกัการเดยีวกันน้ี หากเลอืดลมในเส้นลมปราณ

ไหลเวียนคล่องตัว ไม่ว่าท้องร่วงหรือท้องผูกก็จะหายไปได้เอง"

"ข้าเข้าใจแล้ว!" เด็กชายท่ีชื่อว่า 'ฉวนเฉิง' กระจ่างแจ้งในบัดดล  

ร้องอย่างลิงโลด "รักษาด้วยการฝังเข็มรมยา* คือการท�าให้น�้าในทางน�้า

ภายในร่างกายไหลได้อย่างสะดวก เมือ่เลือดลมตดิขัดก็จะมบีางคนแสดง

อาการท้องร่วงออกมา บางคนก็ท้องผูก"

หญิงสาวพยักหน้าหงึกๆ

"แต่ศิษย์พ่ีจื่อเฟยบอกว่าการฝังเข็มรมยาให้ผลดีสู้กินยาไม่ได้"  

ฉวนเฉิงมุ่นหัวคิ้วอย่างไม่เข้าใจ

"ไม่ว ่าฝ ังเข็ม รมยา กินยา หรือออกก�าลังตามวิถีแห่งเต ๋า 

ล้วนแต่เป็นแขนงหน่ึงของการรักษาด้านการแพทย์ ไม่แบ่งแยกดีเลว  

หากฝังเข็มรมยารักษาหายได้ ไหนเลยจะต้องกินยา"

"เมื่อใดข้าจะได้เรียนวิชาฝังเข็มรมยาจริงๆ เล่า" ฉวนเฉิงท้อแท ้

อยู่บ้าง ใบหน้าเล็กมุ่ยเป็นรูปอักษร 'ชวน'** 

สีหน้ากลัดกลุ้มที่ดูแล้วน่าขบขันของเด็กน้อยช่างชวนให้หญิงสาว

* รมยา คือการเผาสมุนไพรให้ร้อนเหนือจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ เพ่ือให้ความร้อนไปขจัดความชื้นและ 
ความเย็นออกจากร่างกาย มักใช้คู่กับการฝังเข็ม เรียกว่าฝังเข็มรมยา
** อักษรชวน (川) แปลว่าสายน�้า ลักษณะคล้ายรอยย่นตรงหว่างคิ้ว
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ฉีกริมฝีปากออกเป็นรูปผลอิงเถา* น้อยๆ ทว่าเพียงพริบตารอยย้ิมนี ้

ก็อันตรธานไป นางลูบผมฉวนเฉิงอย่างเอ็นดู "ค่อยเป็นค่อยไปเถอะ  

ฝึกฝังเข็มและท่องทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไร ยังจ�าเป็น

ต้องฝึกก�าลังข้อมือและทักษะมือด้วย อีกทั้งการฝึกลมปราณก็ส�าคัญยิ่ง 

หมอฝังเข็มจ�าเป็นต้องมีจิตใจท่ีจดจ่ออย่างเต็มท่ี หากสามารถถ่ายทอด

ลมปราณของตนเองเข้าสู ่ร ่างกายผู ้ป่วยผ่านเข็ม และช่วยขจัดพิษ 

ออกไปได้ เช่นนี้จึงจะนับว่าฝึกฝนจนล�้าเลิศอย่างแท้จริง"

"ศษิย์พ่ีหมายถึงการฝังลมปราณ** หรอืขอรบั แต่ข้าไม่เคยเห็นผูใ้ด

ใช้มาก่อน ใต้หล้านี้มีการฝังลมปราณจริงหรือ"

"มีแน่นอน" แววตาของอ้ายจื่อจินนิ่งงัน คล้ายมองทะลุฉวนเฉิง 

ไปยังสถานท่ีอกีแห่งหน่ึง หมอกเบาบางถูกสายลมพัดหายไป แสงอาทิตย์

สายหนึ่งส่องลงมาสะท้อนเข้าสู ่นัยน์ตาสีด�าสนิทของนาง ราวกับ 

อาบย้อมนัยน์ตาคู่นั้นด้วยแผ่นทองชิ้นบางชั้นหนึ่ง

"ศิษย์น้องจื่อจิน" มีเสียงเรียกดังขึ้นจากประตูเรือน อ้ายจื่อจิน 

หลุดจากภวังค์ เห็นศิษย์พ่ีตู้จื่อเฟยมีสีหน้าเคร่งเครียดเหมือนเช่นเดิม 

"อาจารย์จะออกตรวจแล้ว"

อาจารย์ของนางคือหมอเลื่องชื่อหลินเต๋ออี ผู ้สืบทอดรุ่นที่สาม 

ของส�านักซิง่หลนิ ต้ังแต่หลนิเต๋ออีเริม่ออกตรวจรกัษาผูป่้วยมาก็เป็นเวลา

สามสิบปีแล้ว ส�านักซิ่งหลินแห่งน้ีคือโรงแพทย์ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัย

ฮ่องเต้จยาจิ้ง จวบจนบัดน้ีมีอายุร้อยกว่าปีแล้ว ด้วยทุกสมัยให้ก�าเนิด

* อิงเถา หมายถึงเชอรี่
** การฝังลมปราณ ปัจจุบันหมายถึงการฉีดอากาศเข้าสู่จุดฝังเข็มเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นลมปราณ 
มักใช้รักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และเส้นเอ็น
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หมอเลื่องชื่อ มิหน�าซ�้าหมอในโรงแพทย์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ล้วนมาจาก 

ส�านักซิ่งหลิน ท่ีนี่จึงได้รับความเคารพจากชาวบ้านในแถบเจ้อตง 

อย่างมาก หลินเต๋ออีมีใบหน้าเมตตาอารีโดยก�าเนิด เคราสีขาวโพลน 

จัดแต่งอย่างสะอาดเรียบร้อย ยามหลับตาจับชีพจรที่ข้อมือคนไข้ท่าทาง

เสมือนหมอเทวดาผู้มาสงเคราะห์ผู้คน เน่ืองจากไร้บุตรธิดา ปัจจุบัน 

ที่อยู่ข้างกายจึงล้วนแต่เป็นลูกศิษย์วัยหนุ่มสาวที่เพ่ิงรับเข้ามาไม่ก่ีปีน้ี  

ซึ่งยังเรียนวิชาแพทย์ไม่ส�าเร็จ

อ้ายจือ่จนิเดนิไปตรงหน้าตูย้าในห้องโถงส�านักซิง่หลนิเหมอืนท่ีผ่านมา 

เห็นศิษย์พ่ีศิษย์น้องต่างก�าลังยุ ่งง่วน นางย่อกายเล็กน้อยคารวะ 

หลินเต๋ออี และเริ่มจัดระเบียบใบสั่งยาท่ีหน้าตู้ยา ใบส่ังยาเหล่านี้ 

ส่วนใหญ่จะเป็นใบสั่งยาเก่า มีบ้างท่ีหลินเต๋ออีจะเพ่ิมหรือลดสมุนไพร

สองสามชนิด บ้างก็ให้กินต่อจากใบสั่งยาเดิม ตามปกติผู้ป่วยเก่าแก ่

เหล่าน้ีล้วนมากันแต่เช้าตรู่ หลังจากนั้นหลินเต๋ออีถึงค่อยรับรองผู้ป่วย

ที่มารักษาเป็นครั้งแรก

เพียงไม่นานก็พ้นเทีย่งวันไปแล้ว ทว่าด้านในโรงแพทย์กลบัไม่เห็น

สภาพเกียจคร้านหลังเที่ยงเลยแม้แต่น้อย ชายชราผู้หนึ่งเดินงกๆ เงิ่นๆ 

ผ่านประตูใหญ่ของส�านกัซิง่หลนิตรงมาทีห่น้าหลนิเต๋ออ ียามนีห้ลนิเต๋ออี

เพิ่งตรวจคนไข้เสร็จไปคนหนึ่ง ก�าลังเติมหมึกลงบนจานฝนหมึก พอเห็น

ชายชราเข้ามา เขาก็เหลือบตาขึ้นมองส�ารวจอย่างละเอียด ผลักหมอน 

จับชีพจรไปข้างหน้า ยิ้มเป็นเชิงให้เขานั่งลง 

ชายชราวางมอืลงบนหมอนจบัชพีจรด้วยใบหน้ากลดักลุม้ หลนิเต๋ออี

ย่ืนมอืขวาออกมา งอสามน้ิววางบนชพีจรมอืซ้ายของชายชราทีน่่าจะอายุ
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เกินแปดสิบผู ้นี้  อีกมือลูบเคราขึ้นลงตามความเคยชิน ไม่เกินราว 

ครึ่งก้านธูป* เขาก็วางน้ิวบนชีพจรมือขวาของชายชรา จากน้ันสั่งให้ 

ชายชราแลบลิ้น เห็นฝ้าน�้าลายบางๆ ชั้นหน่ึงปกคลุมแผ่นล้ินสีค่อนข้าง

อ่อน ด้านข้างลิ้นสองข้างยังเห็นรอยฟันขบต้ืนๆ ได้ร�าไร หลินเต๋ออีมุ่น 

คิ้วเล็กน้อย ใคร่ครวญครู่หนึ่งก่อนถามว่า "รู้สึกไม่สบายที่ใด"

"ร้อนน่ะสิ ข้าขยับนิดขยับหน่อยก็เหง่ือออก แต่พอลมพัดมา 

กลับหนาว ครั่นเนื้อครั่นตัวไปหมด"

หลินเต๋ออีทางหนึ่งฟัง อีกทางหนึ่งก็กวาดตามองลูกศิษย์ที่ติดตาม

ตรวจและก�าลงัเขยีนใบสัง่ยาอยู่ข้างกายอย่างเงยีบเชยีบ ลกูศษิย์ทัง้หมด

ขมวดค้ิวน่ิวหน้า มีเพียงศิษย์คนโตอย่างตู ้จื่อเฟยท่ีก�าลังสังเกต 

ใบหน้าชายชราอย่างใจจดใจจ่อ ชายชราใบหน้าขาวซีด ปากเริ่มเขียว 

เล็กน้อย จิตใจไม่สดชื่นแจ่มใส 

หลินเต๋ออีเห็นตู้จื่อเฟยมีท่าทางมั่นอกมั่นใจก็พยักหน้าให้เขา

ตู้จื่อเฟยเห็นหลินเต๋ออีอนุญาตก็ถามชายชรา "ก่อนหน้านี้ท่านลุง

เคยป่วยหนักใช่หรือไม่"

"จะป่วยอะไรได้ ก็แค่ไอบ้างช่วงเปลีย่นฤดูเท่าน้ัน จะมก็ีแต่ก่อนหน้า

ไม่นานนี้ ดูจะไอรุนแรงกว่าที่แล้วมาสักหน่อย"

"เช่นนั้นก็ถูกต้องแล้ว" ตู้จื่อเฟยย้ิมน้อยๆ หันไปมองหลินเต๋ออี  

เห็นอาจารย์ส่งสายตาอนุญาตมาให้แล้ว เขาจงึเอ่ยต่อ "ไอเป็นเวลานาน

ท�าให้ลมปราณปอดพร่อง ตามหลักปัญจธาตุปอดคือธาตุทอง ธาตุทอง

ให้ก�าเนิดธาตุน�้า หากลมปราณปอดพร่องก็จะส่งผลให้ไตไม่สร้างน�้า  

* 'หน่ึงก้านธูป' เป็นค�าเรยีกเวลาโดยประมาณของคนจนีโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึง่ชัว่โมง บางต�าราว่า  
1 ชั่วโมง 'ครึ่งก้านธูป' จึงหมายถึงเวลาประมาณ 15–30 นาที
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เป็นอาการแม่ป่วยกระทบลูก* บัดน้ีอยู ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดิมที 

ลมปราณหยางจะเพ่ิมทวี ลมปราณในตบัซึง่เป็นธาตุไม้จะรุง่เรอืง ธาตทุอง

ก็จะท�าหน้าที่ข่มธาตุไม้ แต่เมื่อลมปราณปอดพร่องไปเช่นน้ีก็ไม่อาจ 

ข่มธาตุไม้ได้ ส่งผลให้ลมปราณตับเพ่ิมสูงจนไปข่มม้ามซึ่งเป็นธาตุดิน 

ลมปราณม้ามจึงพร่อง ด้วยเหตุนี้ ปอด ม้าม ไต ทั้งสามอวัยวะล้วนแต่

เกิดภาวะพร่อง พาให้พลังชีวิตลดลงอย่างหนัก ลมปราณหยางถดถอย 

ลมปราณคุ้มกันไม่มั่นคง ลมปราณบ�ารุงไม่สมดุล** ดังค�ากล่าวของ 

หลี่ตงหยวน*** 'บอบช�้าภายในกระทบพลังชีวิต ลมปราณหยางลดต�่า  

เกิดความร้อนจากภาวะพร่อง' ใช้ต�ารับยาปู่จงอี้ชี่ทัง**** ใช้ยารสหวาน

อุ่นขจัดความร้อน"

หลินเต๋ออีลูบเคราด้วยความพอใจ พลางย้ิมเอ่ย "ไม่เลว ไม่เลว  

มองออกว่าเป็นความร้อนจากลมปราณพร่อง ยังนึกวิธีใช้ยารสหวานอุ่น

ก�าจัดความร้อนได้ หากเสรมิสมนุไพรส�าหรับปรับสมดุลลมปราณคุม้กัน 

อีกสักหน่อย ต�ารับยานี้ก็เป็นอันส�าเร็จ"

"ท่านอาจารย์กล่าวได้ถูกต้อง หากเอ่ยถึงต�ารับยาปรับสมดุล

ลมปราณคุ้มกันบ�ารุง ข้าขอเสนอต�ารับยากุ้ยจือทัง***** เป็นอันดับแรก

* แม่ป่วยกระทบลูก คือการเกิดโรคที่อวัยวะแม่ก่อนแล้วจึงมีผลกระทบลุกลามไปท่ีอวัยวะลูก ตามหลัก 
ปัญจธาตุ ธาตุทองให้ก�าเนิดธาตุน�้า จึงถือว่าธาตุทองเป็นแม่ของธาตุน�้า
** ลมปราณคุ้มกัน คือลมปราณที่ไหลเวียนอยู่นอกเส้นลมปราณ ท�าหน้าท่ีให้ความอบอุ่นแก่ผิวหนัง 
และกล้ามเนื้อ ป้องกันปัจจัยก่อโรคจากภายนอก ลมปราณบ�ารุง คือลมปราณที่อาศัยอยู่ในเส้นลมปราณ 
มีหน้าที่เสริมสร้างเลือด และบ�ารุงหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกาย ทั้งสองท�างานส่งเสริมกัน มักเรียกคู่กันว่า 
'ลมปราณคุ้มกันบ�ารุง'
*** หลีต่งหยวน (ค.ศ. 1180-1251) เป็นผูค้ดิค้น 'ทฤษฎีม้ามและกระเพาะอาหาร' เน้นย�า้ความส�าคญัของม้าม
และกระเพาะอาหารในร่างกายมนุษย์ เพราะตามหลักปัญจธาตุ ม้ามและกระเพาะอาหารอยู่ในธาตุดิน
**** ต�ารับยาปู่จงอี้ชี่ทัง หรือต�ารับยาช่วยบ�ารุงอวัยวะในส่วนช่องท้อง จาก 'ต�าราว่าด้วยม้ามและกระเพาะ' 
ของหลี่ตงหยวน
***** ต�ารับยากุ้ยจือทัง เป็นต�ารับยารักษากลุ่มอาการภายนอก มีรสเผ็ดอุ่น จาก 'ต�าราว่าด้วยไข้หวัดและ 
โรคทั้งหลาย' ของจางจ้งจิ่ง สมัยราชวงศ์ฮั่น
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ขอรับ" ตู้จื่อเฟยรีบร้อนขานรับ เมื่อหลินเต๋ออีพยักหน้าเห็นชอบ เขาก็ 

เอ่ยกับศษิย์น้องจางอูเ๋หร่าทีต่ามตรวจอยู่ด้านข้างอย่างถือด ี"หวงฉ ีชะเอม

ผัดน�้าผึ้งอย่างละห้าส่วน โสมสามส่วน ตังกุยแช่สุราอังไฟแห้งสองส่วน 

เปลือกส้ม เซิงหมา ไฉหู ไป๋จู๋อย่างละสามส่วน อบเชย ไป๋เสา ขิงสด 

อย่างละสามส่วน พุทราแดงสิบสองลูก"

จางอู๋เหร่าเขียนใบสั่งยาเสร็จก็ย่ืนให้ตู้จื่อเฟยดู ตู้จื่อเฟยพยักหน้า

ให้หลนิเต๋ออ ีหลนิเต๋ออถึีงเอ่ยกับชายชราผูน้ัน้อย่างนุม่นวล "โรคนีเ้กิดจาก

ภูมิต้านทานพร่อง จ�าต้องดูแลรักษาร่างกายอย่างดี เจ้ากินยาไปก่อน 

ห้าเทียบ เทียบหนึง่ต้มสองหนกินเช้าและเย็น อกีห้าวันค่อยมาตรวจอกีครัง้" 

ชายชรารีบร้อนขอบคุณ รับใบสั่งยาก็ไปซื้อยาที่ด้านหน้าตู้ยาด้านข้าง

หญิงสาวท่ียืนอยู่หน้าตู ้ยาคืออ้ายจื่อจิน นางรับใบส่ังยามา 

กวาดตามองลวกๆ ก็ดึงลิ้นชักยาออกอย่างคล่องแคล่ว ชั่วประเดี๋ยว 

นางก็หยิบสมนุไพรออกมาแล้วสบิเอ็ดชนดิ จดัหวงฉ ีชะเอมผดัน�า้ผึง้ และ

สมุนไพรอื่นๆ เรียบร้อยแล้วก็ใช้ตาชั่งสมุนไพรชั่งน�้าหนักอย่างละเอียด 

จงึค่อยแบ่งออกเป็นห้าส่วนเท่าๆ กัน จากนัน้เหลอืบมองใบสัง่ยาอกีแวบ 

ก ่อนหมุนตัวไปเป ิดลิ้นชักยาชั้นบนสุดทางซ ้ายมือ  แต ่แล ้ว ก็ 

ชะงักมือกะทันหัน นางเหลียวกลับไปมองชายชราที่รอคอยอย่างกระสับ

กระส่ายงุน่ง่านอยู่ด้านข้าง ค้ิวงามขมวดมุน่เลก็น้อย ก่อนจะปิดลิน้ชกันัน้

อย่างรวดเร็ว มือขาวเนียนเคลื่อนไปที่ลิ้นชักยาชั้นสองทางขวา เปิดออก

แล้วหยิบสมุนไพรก�าเล็กๆ ออกมาวางบนตาชั่งอย่างรวดเร็วย่ิง ชั่งเสร็จ 

ก็เทลงบนสมุนไพรซึ่งกองเป็นภูเขาลูกย่อมอยู่แล้ว

นางน�าสมุนไพรท่ีห่อเรียบร้อยย่ืนให้ชายชรา ก่อนจะย้ิมน้อยๆ  
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เอ่ยก�าชับว่า "สมุนไพรให้แช่น�้าก่อนเป็นเวลาสองถ้วยชา* แล้วค่อยใช ้

ไฟอ่อนต้มหนึง่เค่อ** ดืม่ยาแล้วกนิโจ๊กอุน่สกัชาม ให้เหงือ่ออกทัว่กายได้

ย่ิงดี***" หญิงสาวครุ่นคิด ก่อนกล่าวอีก "ท่านยังต้มยาคร้ังที่สามได้  

ให้ผสมน�้าสมุนไพรกับน�้าร้อนแช่เท้าก่อนนอน หากกากสมุนไพรที่เหลือ

ยังร้อนอยู่ ก็ใช้ผ้าห่อวางไว้ที่ใต้สะดือเป็นเวลาสักหนึ่งถ้วยชา"

ชายชรามองนางอย่างฉงนฉงาย "เช่นนี้ก็ได้หรือ"

อ้ายจือ่จนิพยักหน้าย้ิมๆ เสยีงแผ่วเบาทว่ามัน่ใจย่ิงยวด "ได้เจ้าค่ะ" 

พอกล่าวจบ นางพลันสัมผัสได้ถึงสายตาเพ่งพินิจมองตรงมา  

หันหน้าไปเห็นหลินเต๋ออีคล้ายก�าลังมองตรงมาทางตน นางจึงก้มหน้า

เล็กน้อย หลินเต๋ออีเพียงปราดมองนางวูบหนึ่ง ก่อนที่สายตาจะเบนไปที่

ตูย้าด้านหลงันาง ด้านนอกลิน้ชกัชัน้บนสดุทางซ้ายของตูย้าใช้สแีดงชาด

ขีดวาดทีละเส้นไว้ว่า 'โสม' ด้านนอกลิ้นชักชั้นสองทางขวาใช้สีเดียวกัน

ขีดวาดทีละเส้นด้วยลายมือเดียวกันว่า 'โสมไท่จื่อ'

ราตรดึีกสงดั ลมเย็นโชยพัดยอดไม้ท่ีเพ่ิงแตกยอดอ่อนเป็นเสียงซู่ซ่า 

อ้ายจื่อจินจัดสมุนไพรกองสุดท้ายที่เพิ่งตากแดดมาเสร็จ เก็บสากบดยา

เรียบร้อยก็เดินออกมาจากห้องยา

เลี้ยวซ้ายเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาก็จะเป็นท่ีพักของนาง  

แต่นางกลบัหยุดท่ีมมุทางเลีย้ว ในสวนเงยีบสงดัอย่างย่ิง มเีพียงเสยีงฝน

* หนึ่งถ้วยชาเป็นค�าเปรียบ หมายถึงช่วงเวลาท่ีสั้นมาก บางต�ารากล่าวว่าเทียบได้กับเวลาประมาณ  
10-15 นาที
** เค่อ เป็นหน่วยเวลาของจีน โดย 1 เค่อ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
*** ใน 'ต�าราว่าด้วยไข้หวัดและโรคทั้งหลาย' เกี่ยวกับวิธีใช้ต�ารับยากุ้ยจือทังมีบันทึกไว้ว่า กินโจ๊กหลังดื่มยา
กุ้ยจือทังช่วยกระตุ้นลมปราณม้าม ค่อยสวมเสื้อผ้าให้เหงื่อออกเล็กน้อย แต่ระวังห้ามเหงื่อออกมากเด็ดขาด
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ของฤดูใบไม้ผลิกับเสียงหายใจแผ่วอ่อนของนาง มือที่ถือโคมสั่นสะท้าน

เลก็น้อย หันหน้ามองไปทางขวากเ็หน็ว่าทางขวามดืสนิท ทีน่ัน่เป็นฝ่ังเรอืน

ที่พักของหลินเต๋ออี หากเขาไม่อนุญาตไม่ว่าใครก็ห้ามเข้าไปด้านใน 

ขนาดตู้จ่ือเฟยศิษย์เอกท่ีรับการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากเขาก็ยัง

เข้าไปจัดเก็บห้องหนังสือแทนเขาได้แค่บางครั้งบางคราวเท่านั้น ปกติ 

ห้องหนังสือของหลินเต๋ออีจะปิดตายตลอดปี กลางวันหากมองจากท่ีน่ี

เข้าไปก็เห็นได้เพียงมุมชายคา 

นางได้ยินบรรดาศิษย์พ่ีที่เข้าส�านักมาก่อนตนเองเคยบอกว่า

บรรพบุรษุแต่ละรุน่ของส�านกัซิง่หลนิจะจดบนัทกึโรคหายากทีต่นเองพบมา 

แล้วจัดระเบียบเป็นต�าราแพทย์ ส่งต่อรุ ่นสู ่ รุ ่นให้เก็บรักษาไว้ใน 

ห้องหนงัสอืทีปิ่ดตายตลอดปีห้องนัน้ บางทีในภายภาคหน้าก็อาจได้รบัการ

สบืทอดต่อไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าเช่นเดียวกัน

นางหนักายไปทางขวาเลก็น้อย น้ิวมอืทีกุ่มไม้ถือโคมก�าแน่นข้ึนโดย

ไม่รู ้ตัว ลมค่อนข้างแรง หยาดฝนสาดกระทบใบหน้าเป็นหยาดน�้า 

พราวใส นางตัดสินใจได้ในที่สุด กัดฟันย่างเท้าขวาออกไป

"จื่อจิน" เสียงทุ้มต�่าหยุดยั้งเท้าซ้ายที่เพ่ิงจะยกขึ้นของนาง นาง 

หันไปมองเงาร่างที่เดินเข้ามาช้าๆ ท่ามกลางความมืด

ประหน่ึงไม่มอีะไรเกิดขึน้ อ้ายจือ่จนิย่อกายเอ่ยอย่างเคารพนบนอบ 

"อาจารย์"

ผู้ท่ีมาคือหลินเต๋ออี เขาลูบเคราสีขาวโพลนพลางถาม "เจ้ามาที่นี่

ได้กี่ปีแล้ว"

"ปีกว่าเจ้าค่ะ"
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"หนึ่งปีนี้ท�าอะไรแล้วบ้าง"

"เก็บสมุนไพร ตากสมุนไพร บ้างก็อ่านต�าราแพทย์เจ้าค่ะ"

"อ่านต�าราอะไรไปบ้าง"

"คัมภีร์หลิงซู คัมภีร์ซู่เวิ่น* คัมภีร์ยาสมุนไพรเสินหนง**"

"ไม่เคยอ่านต�าราว่าด้วยไข้หวัดและโรคทั้งหลายของหมอเทวดา 

จางจ้งจิ่ง*** หรือ"

นางเงยหน้ามองหลนิเต๋ออีอย่างสงสัย "จ่ือจนิเคยอ่านเพียงเล็กน้อย 

ยังไม่..."

"เจ้าไม่จ�าเป็นต้องต่ืนเต้น" หลนิเต๋ออตีดับทนางย้ิมๆ "อ่านยอดต�ารา

ของปรมาจารย์เหล่านี้ให้มากเป็นเรื่องดี วันนี้เจ้าก�าชับให้ชายชราผู้น้ัน

กินโจ๊กหลังกินยาถือเป็นแก่นหลักของต�ารับยากุ้ยจือทัง ใบสั่งยา 

ของจื่อเฟยแม้จะมีต�ารับยากุ้ยจือทังก็จริง แต่หากกินโจ๊กหลังกินยา 

ไปด้วยก็จะสามารถบรรลุสรรพคุณเป็นเท่าตัวได้"

"จื่อจินแกว่งขวานหน้าบ้านหลู่ปัน**** แล้ว"

"แต่ข้ากลบัแปลกใจว่าวิธีการแช่เท้ากับประคบร้อนเจ้าไปได้มาจาก

ที่ใด"

ลมหายใจของนางหยุดชะงักด้วยอบัจนค�าแก้ตวั ก่อนผ่อนคลายลง

* คัมภีร์ซู่เวิ่น เป็นชื่อย่อของ 'คัมภีร์หวงตี้ บรรพซู่เวิ่น'
** คัมภีร์ยาสมุนไพรเสินหนง เป็นหน่ึงในสี่สุดยอดต�าราแพทย์จีน เขียนโดยเสินหนงซื่อ กษัตริย์ในต�านาน 
ของจีนผู้ได้รับยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตร
*** จางจ้งจิ่ง แพทย์เลื่องชื่อในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ได้รับการยกย่องจากชนรุ่นหลังเป็น  
'หมอเทวดา' จางจ้งจิ่งรวบรวมต�ารับยาไว้มากมาย เป็นผู้แต่ง 'ต�าราว่าด้วยไข้หวัดและโรคท้ังหลาย'  
เป็นต�าราเฉพาะทางแพทยศาสตร์เล่มแรกที่ก�าหนดหลักการตรวจวินิจฉัยจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติในประเทศจีน
**** หลู่ปันคือปรมาจารย์ด้านงานไม้และการก่อสร้างของจีน ส�านวน 'แกว่งขวานหน้าบ้านหลู่ปัน' จึงม ี
ความหมายว่าแสดงฝีมือต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญ คล้ายส�านวนไทยท่ีว่า สอนหนังสือสังฆราช เอามะพร้าวห้าว 
ไปขายสวน สอนจระเข้ให้ว่ายน�้า
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อย่างไม่ท้ิงร่องรอย เพียงก้มหน้าเลก็น้อยเอ่ย "จือ่จนิตดัสนิใจโดยพลการ"

"นอกจากนี้ผู้ใดกันสอนให้เจ้าใช้โสมไท่จื่อแทนโสม"

"โสมไม่พอแล้ว จงึ..." สหีน้าของนางภายใต้แสงโคมริบหร่ี คร่ึงหน่ึง

สว่างไสว ครึ่งหนึ่งเย็นยะเยือก

"อย่างนั้นหรือ" หลินเต๋ออีลูบเครา เอ่ยอย่างราบเรียบธรรมดา  

"เช่นน้ันคงเป็นข้าดูผิดไป" นิ่งไปอึดใจก็ชายตามองศิษย์หญิงของเขา 

วูบหนึ่ง "เมื่อครู ่ข ้าเ พ่ิงตรวจดูลิ้นชัก เหมือนโสมจะยังเหลืออีก 

ครึ่งลิ้นชัก"

ฝนเม็ดเล็กละเอียดพรมปรอยๆ ลงภายในสวน นางก�ามือแน่น 

อย่างเงียบเชียบ รู้สึกเพียงหัวใจเต้นรัวเร็วราวกับจะกระดอนออกจากอก 

ลอบสูดหายใจเฮือกหนึ่ง น�้าเสียงใสกระจ่างดุจสายธารไหลเอื่อย 

ในฤดูใบไม้ร่วงเอ่ย "ศิษย์เห็นว่าไม่มีโสมแล้ว ช่วงบ่ายจึงเติมเพ่ิมใหม่ 

อีกจ�านวนหนึ่งเจ้าค่ะ"

หลนิเต๋ออมีองนางวูบหนึง่ ก่อนกล่าวต่อ "ชายชราผูน้ีล้มปราณพร่อง

จึงเกิดความร้อน ใช้ต�ารับยาปู่จงอี้ชี่ทังกับกุ้ยจือทังร่วมกันเป็นการใช้ยา

รสหวานอุ่นระบายร้อนถือว่าแก้จากต้นเหตุ ทว่าในใบสั่งยา หวงฉี  

ขิงสด อบเชยเป็นสมุนไพรจ�าพวกรสหวานอุ่นและรสเผ็ดแห้ง เป็นผลให้

กระสับกระส่ายง่าย ทั้งยังผลาญของเหลวในร่างกาย* ใช้โสมช่วยเสริม

บ�ารุงลมปราณได้ก็จริงแต่ยังค่อนไปทางแห้ง โสมไท่จื่อแม้สรรพคุณ 

จะบ�ารงุลมปราณสูโ้สมไม่ได้ แต่กลบัช่วยหล่อเลีย้งธาตอุนิ สร้างของเหลว

ในร่างกาย"

* ของเหลวในร่างกาย หมายถึงของเหลวและสารคัดหลั่งภายในเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ
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"ศิษย์ไม่ทราบ เห็นโสมไท่จื่อมีมาก..."

หลนิเต๋ออกีลบัโบกมอืขดัวาจานาง "เจ้าตัง้ใจก็ช่าง ไม่ตัง้ใจก็แล้วไป 

ครั้งนี้ไม่นับว่าใช้ยาผิด แต่ผู้เขียนใบสั่งยาใช้ยาตัวใดน้ัน ความคุ้นเคย 

ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน การวิเคราะห์ก็แตกต่างกัน จ่ือเฟยมีการ

วินิจฉัยของเขา ภายหน้าหากต้องการเปลี่ยนยาก็บอกกล่าวให้ผู้เขียน

ใบสั่งยารู้จะดีกว่า"

"อาจารย์สั่งสอนได้ถูกต้องแล้ว" นางเอ่ยอย่างพินอบพิเทา

หลนิเต๋ออีปราดมองนาง "ก่อนหน้าน้ีเจ้าไม่เคยเรยีนแพทย์จริงหรือ" 

เห็นนางส่ายหน้า เขาก็ถามอย่างครุ่นคิด "ครั้งนั้นเจ้าบอกว่ามาจาก 

เมืองหลวง สกุลอ้ายในเมืองหลวงไม่ถือเป็นสกุลใหญ่ บังเอิญบ้านเพื่อน

สกุลเฉียวของข้าที่เมืองหลวงก็มีสะใภ้สกุลอ้ายอยู่คนหนึ่ง"

"สกุลอ้ายในเมืองหลวงแม้มีไม่มาก แต่ก็มีไม่น้อย ศิษย์ไม่รู้จัก 

ฮูหยินสกุลอ้ายผู้นั้นหรอกเจ้าค่ะ"

หลินเต๋ออีมองนางอย่างฉงนครู ่หน่ึง ถอนใจแผ่วเบาและเอ่ย  

"เพ่ือนเก่าจรจากไปแล้ว...แต่ช่างเถิด ดึกมากแล้ว เจ้าไปพักผ่อนเสียเถิด" 

กล่าวจบเขาก็เดินไปข้างหน้าสองสามก้าว ทันใดน้ันก็เหลียวกลับมา 

พูดว่า "พรุ่งนี้ตามข้าไปออกตรวจโรคที่วัดหนานซานด้วย"

อ้ายจื่อจินตกตะลึง "ศิษย์ไม่เคยติดตามท่านออกตรวจ"

"ทีป่รมาจารย์ในอดีตมตี�ารบัยามากมายก็ล้วนมาจากประสบการณ์

ทัง้สิน้ เจ้ามาอยู่ท่ีนีไ่ด้ระยะหน่ึง ควรออกไปเรียนรู้ได้แล้ว" หลนิเต๋ออกีล่าว 

ก่อนเดินไปทางเรือนที่พัก
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วัดหนานซานต้ังอยู่บนไหล่เขาจนิจือ่ ยามน้ีอากาศแจ่มใส ท้องฟ้า

ปลอดโปร่งสุดสายตา เมฆสีขาวซ้อนเรียงดุจระลอกคลื่นในมหาสมุทร 

อันเชี่ยวกราก แสงอาทิตย์สายหนึ่งสาดส่องลงบนเขาจินจื่อ เทือกเขา

เหยียดยาวสดุลกูหูลกูตาประหน่ึงภาพวาด ท่ามกลางแสงครึง่สลวัครึง่สว่าง 

ขับให้เจดีย์คู่บนยอดเขาซึ่งตั้งอยู่ไกลลิบนั้นยิ่งดูสูงตระหง่าน

ภูเขาทางใต้มเีส้นทางสญัจรมาแต่ไหนแต่ไร หนึง่ผูช้ราพาหนึง่ชายหนุม่ 

หนึ่งหญิงสาวเดินอยู่บนทางเดินสายเล็กท่ีซ่อนเร้นอยู่ในความเขียวขจี 

ของไหล่เขา แสงอาทิตย์ส่องลงบนเคราสีขาวโพลนของผู้ชรา พวกเขา 

คือหมอเลื่องชื่อหลินเต๋ออีและลูกศิษย์ตู้จื่อเฟยกับอ้ายจื่อจิน

แต่ไรมาหลินเต๋ออีออกตรวจโรคจะพาตู้จื่อเฟยไปแค่คนเดียว  

ทว่าครั้งน้ีกลับเรียกอ้ายจื่อจินผู ้ธรรมดาไม่โดดเด่นมาด้วย ชวนให ้

ตู้จ่ือเฟยตกใจไม่น้อย ท้ังยังรู้สึกราวกับถูกแบ่งปันส่ิงของล�้าค่าเพียง 

หนึ่งเดียวให้ผู้อื่นโดยที่เขาไม่อาจแสดงท่าทีใดได้ ให้อัดอั้นใจยิ่งนัก

"เรว็เข้า! พวกเราออกไปตรวจโรค หาใช่เท่ียวภูเขาชมล�าน�า้! เดนิช้า

ปานน้ีเกิดผู้ป่วยรอไม่ไหว รักษาล่าช้าข้ึนมา เจ้ารับผิดชอบไหวหรือ"  

ตู้จื่อเฟยอดใช้น�้าเสียงของศิษย์พี่ต�าหนิอ้ายจื่อจินไม่ได้

อ้ายจือ่จนิเข้าใจเจตนาเป็นศัตรขูองเขา จงึมไิด้โต้แย้ง เพียงสบืเท้า

เร็วขึ้นสองสามก้าว ไล่ตามฝีเท้าของทั้งสองไป

"อาจารย์ขอรับ ข้าเห็นว่าจื่อจินทนการออกไปข้างนอกทุกวันเช่นนี้

ไม่ได้แน่ อย่างไรก็เป็นสตรนีะขอรบั!" สหีน้าของตูจ้ือ่เฟยเปลีย่นเร็วย่ิงกว่า

ยอดฝีมืองิ้วเปลี่ยนหน้า เขาประชิดไปตรงหน้าหลินเต๋ออี สังเกตอาการ

ของอีกฝ่ายขณะหยั่งเชิงอย่างระมัดระวัง
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หลินเต๋ออีย้ิมน้อยๆ และเอ่ย "ไม่เป็นไร ข้าผู้ชราก็เดินช้าเช่นกัน 

ประจวบเหมาะเดินพร้อมกับจื่อจินได้พอดี"

ตู้จื่อเฟยเห็นหลินเต๋ออีเข้าข้างอ้ายจื่อจิน ในใจยิ่งไม่ยินยอม 

หลนิเต๋ออคีล้ายอ่านความคดิตูจ้ือ่เฟยออก เขาเปลีย่นเรือ่งพูดด้วย

การช้ีไปยังสีสันแห่งฤดูใบไม้ผลิบนภูเขาแล้วถามขึ้น "ฤดูใบไม้ผลิ

แสงแดดอบอุ่นพอเหมาะ ทั้งความร้อนก�าลังดี เช่นนี้ควรดูแลร่างกาย

อย่างไร"

ตู้จื่อเฟยใจมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอ้ายจื่อจิน จึงรีบชิงตอบ "ย่อมเป็น 

'นอนดึกตื่นเช้า เดินออกก�าลังในบ้าน ปล่อยมวยผมคลายอาภรณ์  

ท�าใจให้ปลอดโปร่ง'* ในฤดูใบไม้ผล ิทกุสรรพสิง่ก่อก�าเนดิเจรญิงอกงาม 

ลมปราณหยางฟื้นคืน ลมปราณหยางของคนก็เริ่มก่อก�าเนิดเช่นกัน  

หากนอนดึกตื่นเช้า เดินออกก�าลังในบ้านให้ร่างกายผ่อนคลายได้ 

ลมปราณตับก็จะคล่องตัวไม่ติดขัด"

หลินเต๋ออีพยักหน้าอย่างพอใจ ก่อนหันไปถามอ้ายจื่อจิน "จื่อจิน 

เจ้าลองว่ามา"

อ้ายจือ่จนิคดิไม่ถึงว่าหลนิเต๋ออจีะขานชือ่ตน ในใจตกตะลงึเลก็น้อย 

เหน็ตูจ้ือ่เฟยส่งสายตามุง่ร้ายเตม็เป่ียมมาอกี นางจงึก้มหน้าครุน่คดิครูห่นึง่

ก่อนพูดชดัถ้อยชดัค�า "ศิษย์พ่ีตู้กล่าวหลกัส�าคญัออกมาแล้ว ส�าหรับจือ่จนิ

คดิว่าอาจเป็นการเล่นว่าว"

"เล่นว่าว?" ตู ้จื่อเฟยหัวเราะหยัน "เจ้ายังคิดว่าตนเองเป็นเด็ก 

อยู่หรือ"

* จาก 'คัมภีร์ซู่เวิ่น บทการดูแลร่างกายในฤดูทั้งสี่'
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อ้ายจื่อจินไม่อยากจะมีปัญหากับเขา จึงไม่โต้แย้ง "ศิษย์พ่ี 

กล่าวถูกต้อง จื่อจินคิดง่ายดายเกินไป"

ตู้จื่อเฟยไหนเลยจะยอมปล่อยนาง แค่นเสียงเฮอะอย่างเย็นชา 

กล่าว "วันหลงัอ่านต�าราให้มากหน่อย ตรกึตรองให้มาก อย่าได้พูดค�าตอบ

อันไร้แก่นสารส่งเดชตามใจชอบเพื่อหวังตบตาให้ผ่านไป"

ถ้อยค�าน้ีกลับสร้างความไม่พอใจให้แก่หลินเต๋ออี เขาปราดมอง 

ตู ้จื่อเฟยแวบหน่ึงโดยไม่แสดงอาการ เพียงหันไปถามอ้ายจื่อจิน  

"การเล่นว่าวมีมาแต่โบราณ ข้าคิดไม่ตกว่านอกจากเพราะความสนุก 

ของเด็กแล้ว เหตุใดเจ้าจึงนึกถึงการเล่นว่าว"

อ้ายจื่อจินเห็นหลินเต๋ออีถามตน ในใจตระหนักว่าหากไม่ตอบจะ

เข้าข่ายโป้ปดเลื่อนลอย ย่ิงจะท�าให้ตู้จื่อเฟยเข้าใจผิด นางจึงตอบว่า  

"เล่นว่าวถือเป็นการออกไปเที่ยวชมธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิ สอดคล้อง

กับค�าโบราณ 'เดินออกก�าลังในบ้าน' เวลาคนเล่นว่าวจ�าเป็นต้อง 

แหงนคอ เช่นนีเ้ป็นการยืดคลายกระดกูสนัหลงั ส่งผลให้เส้นลมปราณต*ู 

บนกระดูกสันหลังขยายตัว เส้นลมปราณตูคือเส้นลมปราณหยางที่ใหญ่

ที่สุดในร่างกาย ลมปราณหยางไหลเวียนก่อเกิดและแพร่กระจายในเส้น

ลมปราณตู พ้องรับกับหลักลมปราณหยางก่อก�าเนิดในฤดูใบไม้ผลิ 

นอกจากน้ียามเล่นว่าว สองตาจ�าต้องมองไกลออกไป ดวงตาถือเป็น

หน้าต่างของตับ กระท�าเช ่นน้ียังช ่วยปรับสมดุลให้ลมปราณตับ 

ปลอดโปร่ง"

"ไม่เพียงเป็นการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ ยังช่วยปรับสมดุล 

* เส้นลมปราณต ูมวิีถีการไหลเวียนอยู่ตลอดแนวกระดกูสนัหลังและศรีษะ เริม่จากจดุตรงกลางระหว่างก้นกบ
และทวารหนัก ไหลเวียนขึ้นไปผ่านกลางกระหม่อม ลงมาตามดั้งจมูก และสิ้นสุดที่ริมฝีปากบน
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ในเส้นลมปราณตู เห็นทีวันหลังควรออกมาเล่นว่าวให้มากแล้ว"  

หลินเต๋ออีหัวเราะร่า ดวงตาเปี่ยมแววชื่นชม "ดูท่าเจ้าก็มีความรู้ด้าน 

เส้นลมปราณมากทีเดียว"

"ศาสตร์แห่งเส้นลมปราณครอบคลุมหมื่นพัน จ่ือจินรู้เพียงผิวเผิน 

วันนีพู้ดจาเพ้อเจ้อ ขออาจารย์โปรดอภัย" อ้ายจือ่จนิฟังความนัยในวาจา

หลินเต๋ออีออก จึงกดคางลงต�่าไม่ให้ตนเองประสานสายตากับเขา

"เพียงพูดคยุปกตเิท่าน้ัน ไฉนมขีออภัยไม่ขออภยัด้วยเล่า" หลนิเต๋ออี

เอ่ยยิ้มๆ หางตากลับปรายมองไปทางตู้จื่อเฟย

ตู ้จื่อเฟยสัมผัสถึงแววตาตักเตือนของหลินเต ๋ออี ในใจเขา 

พลันบังเกิดโทสะแต่ไม่อาจระบายออก ได้แต่อาศัยตอนท่ีหลินเต๋ออี 

ไม่ใส่ใจ ถลึงตาเหี้ยมใส่อ้ายจื่อจินคราหนึ่ง 

ในใจอ้ายจื่อจินรู้ว่าตนเองไม่อาจพูดมากได้อีก หลังจากน้ันไม่ว่า

หลินเต๋ออีถามอะไรก็ล้วนแต่แสร้งท�าเป็นไม่รู้ ซึ่งพอจะท�าให้ตู้จื่อเฟย

สบายใจขึ้นมาได้บ้าง

เดินไปราวสามก้านธูป ในที่สุดท้ังสามก็มาถึงวัดหนานซาน  

ด้านในวัดตีระฆังย�่ารุ่งพอดี ภิกษุเริ่มท�าวัตรเช้า เสียงสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์

รื่นหูดุจมีพลังพิเศษบางอย่าง พาให้คนบังเกิดความเคารพนับถือ 

อย่างไม่อาจอธิบายได้ ทั้งสามยืนอยู่หน้าอุโบสถครู่หนึ่งก็มีเณรน้อย 

ออกมาต้อนรับ ก่อนจะน�าพวกเขาเข้าไปในห้องหน่ึง หลวงจีนท่ีนอนอยู่

บนเตียงสีหน้าหมองคล�้าเล็กน้อย คิ้วขมวดแน่นอย่างทรมาน

"กินยามาสามวันแล้ว ผลเป็นอย่างไรบ้าง" หลนิเต๋ออถีามพลางเลกิ

ผ้าห่มขึ้น กลิ่นเหม็นเน่าขุมหนึ่งโชยมาปะทะทันที เห็นเพียงตุ่มหนอง 
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ที่บวมเป็นภูเขาลูกย่อมบนข้อเท้าหนาแข็งแรงของภิกษุรูปน้ีก�าลังมี 

เลือดหนองไหลซึมออกมาไม่หยุด ที่แท้ก่อนหน้าน้ีไม่ก่ีวันระหว่างที่ 

หลวงจีนรูปน้ีออกบิณฑบาตได้ถูกแมลงไม่ทราบช่ือกัดที่ข้อเท้าเข้า  

สามวันก่อนหลินเต๋ออีมาตรวจได้จ่ายยาผงระบายหนองให้เขาไป

"หนองออกมาแล้ว แต่ศิษย์พี่ตัวร้อนจี๋จนลวกคนได้เลย" เณรน้อย

เอ่ยอย่างเป็นกังวล

"นี่ เป ็นอาการตามธรรมชาติ ยามปกติใช ้น�้าอุ ่นเช็ดตัวเขา 

ให้มากหน่อย" หลินเต๋ออีใคร่ครวญ "การรักษาวันน้ีคือดูดหนองของเขา

ออกมาให้เร็วที่สุด จื่อเฟย เจ้าว่าควรใช้วิธีใด"

ตู้จื่อเฟยเอ่ยอย่างล�าบากใจ "อาจารย์ขอรับ พวกเราไม่เคยรักษา

คนไข้ประเภทนี้มาก่อน ข้า..."

ในใจอ้ายจื่อจินมีความคิดอันเลือนรางผุดขึ้น ด้วยติดที่ตู้จื่อเฟย 

จงึก�าลงัคดิว่าจะพูดออกมาดีหรอืไม่ ขณะทีล่งัเลนางก็สมัผสัได้ถึงสายตา

ไต่ถามจากหลินเต๋ออี จ�าต้องเงยหน้าตอบเสียงเบา "อาจใช้วิธี 

ครอบกระบอก* ได้เจ้าค่ะ"

"วิธีครอบกระบอก?" หลินเต๋ออีดวงตาเป็นประกาย "เจ้ารู้จักวิธีนี้รึ 

เคยท�าหรือไม่"

ระฆังเตือนภัยในใจอ้ายจื่อจินดังก้อง นางรีบร้อนส่ายหน้า "ข้า 

เพียงเคยอ่านจากต�าราแพทย์ ใน 'ต�ารารกัษาโรคฉุกเฉิน' มวิีธีดูดฝีหนอง

ออกด้วยเขาสัตว์" กล่าวจบนางก็รีบก้มหน้าหลบเลี่ยงสายตาสืบหา 

* ครอบกระบอก หรือครอบแก้ว ในสมัยโบราณจะใช้ความร้อนไล่อากาศออกจากภายในกระบอก และ 
ใช้กระบอกท่ีมีความร้อนอยู่ครอบลงไปบนผิวหนังเพ่ือรักษาโรค วิธีด้ังเดิมใช้เขาสัตว์หรือกระบอกไม้ไผ่ 
ในการครอบ ก่อนพัฒนามาเป็นกระเบื้องในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันนิยมใช้แก้วหรือพลาสติกสุญญากาศ 
ทรงกระปุกแทน
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ความจริงของหลินเต๋ออี

หลินเต๋ออีมองนางอย่างมีความในใจ พลางลูบเครากล่าว "ในเมื่อ

เจ้าเคยอ่านต�าราก็มาช่วยข้า"

อ้ายจื่อจินเห็นตู้จื่อเฟยหน้าบึ้งตึงเพราะประโยคนี้อย่างที่คิดไว้  

ในใจก็ถอนใจไม่หยุด แต่เมือ่หลนิเต๋ออลีัน่ค�าแล้ว นางก็บ่ายเบีย่งล�าบาก 

ทั้งเห็นภิกษุรูปน้ันเจ็บปวดทรมานยากทานทนอย่างแท้จริง ในใจก็รู้ว่า 

ไม่อาจรักษาล่าช้าเพราะเรื่องเล็กน้อย นางจึงขยับเข้าไปสั่งเณรน้อย 

ให้หาล�าไผ่อ่อนสดใหม่ยาวราวเจด็ชุน่มาปล้องหนึง่ สัง่ให้เหลอืข้อไผ่อ่อน

ด้านหนึ่งไว้ ใช้ขวานจามข้ออีกด้านหนึ่งทิ้ง เปิดส่วนด้านในปล้องให้โล่ง 

ใช้กริชกรีดผิวสีเขียวออกจนเหลือแต่เน้ือในสีขาวไว้อย่างละครึ่ง  

เจาะรูเล็กๆ รูหนึ่งที่ฝั ่งข้อไผ่แล้วใช้ก้านไม้อุดแน่น จากน้ันนางก็ใส่ 

เชยีงหัว ตูหั๋ว งาม่อน ใบอ้ายเฉ่า* ชางผสูด ชะเอม โกฐสออย่างละห้าเฉียน**  

ลงไปในกระบอกไม้ไผ่ ใช้ต้นหอมตดิรากยัดปากกระบอกเอาไว้ แล้วค่อย

สั่งให้คนน�าน�้าสะอาดสิบชามเทใส่หม้อ วางกระบอกยาท่ีบรรจุสมุนไพร

แล้วลงน�้า ใช้หินก้อนหน่ึงถ่วงไว้ป้องกันมิให้กระบอกยาลอยขึ้นมา 

สุดท้ายจึงจุดเตาไฟ ใช้ไฟอ่อนต้มน�้าสะอาดในหม้อจนเดือด

หลินเต๋ออีเห็นอ้ายจื่อจินฝีมือคล่องแคล่วเช่นนี้ก็คลายใจลงได้  

เขาสั่งให้ตู้จื่อเฟยหยิบกระเป๋าเข็มมา ในกระเป๋าเข็มมีเข็มเงินยาวบ้าง 

สั้นบ้างอยู่สิบกว่าเล่ม หลินเต๋ออีเลือกหยิบเข็มกรีด*** ออกมาเล่มหน่ึง 

เข็มกรีดเป็นหน่ึงในเข็มโบราณเก้าชนิด หนาราวสองเฟิน**** ครึ่ง   

* หญ้าอ้ายเฉ่า สมุนไพรชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณอุ่นเส้นลมปราณ ห้ามเลือด ขจัดความเย็นระงับอาการปวด 
** เฉียน เป็นหน่วยชั่งน�้าหนักของจีน 1 เฉียน มีน�้าหนักประมาณ 5 กรัม
*** เข็มกรีด (ผีเจิน) เป็นหนึ่งในเข็มโบราณทั้งเก้า ลักษณะคล้ายกระบี่ มีคมสองด้าน ใช้กรีดระบายหนอง
**** เฟิน เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้เท่ากับหนึ่งในสิบของชุ่น หรือประมาณ 0.33 เซนติเมตร
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ยาวสี่ชุ่นกว่า กล่าวกันว่าคิดค้นโดยฝูซีซื่อ* เช่นเดียวกับเข็มอีกแปดชนิด 

ท่ีเหลือ ในคัมภีร์หลิงซูบันทึกไว้ว่าเข็มกรีดเป็นเครื่องมือก�าจัดฝีหนอง 

และแผลเปื่อยร้ายแรงที่ดีที่สุด

เห็นเพียงหลินเต๋ออีใช้นิ้วชี้กับน้ิวโป้งขวาจับตรงบริเวณท่ีห่างจาก

ปลายเข็มมาครึ่งชุ่น นิ้วโป้งกับน้ิวชี้ซ้ายถ่างผิวหนังท่ีเป็นจ�้าแดงบริเวณ 

ข้อเท้าภิกษุรูปนั้นออก กรีดออกเป็นรูเล็กสามรูเป็นรูปอักษร 'ผิ่น'**  

บนยอดตุ่มหนองอย่างระมัดระวัง ครั้นเมื่อยาในกระบอกสุกได้ที่แล้ว  

เขาถึงเรียกให้คนยกหม้อพร้อมกระบอกยามาที่หน้าเตียง เทยาออกจาก

กระบอก และรีบประกบปากกระบอกกับปากแผลตอนที่ยังร ้อนๆ  

อ้ายจื่อจินประสานกับหลินเต๋ออีรีบใช้มือกดส่วนบนของกระบอกไม้ไผ ่

ให้กระบอกดูดผวิหนงัได้เอง ครูห่น่ึงเมือ่กระบอกไม้ไผ่เปลีย่นเป็นอุน่แล้ว 

อ้ายจื่อจินก็ดึงก้านไม้ที่ยัดตรงข้อไผ่ไว้ตอนแรกออกอย่างเบามือ  

กระบอกไม้ไผ่เต็มไปด้วยหนองเลือดสีแดงข้นทันที ก่อนที่กระบอกไม้ไผ่

จะหลดุออกเอง เมือ่ทกุคนเห็นว่าแม้ข้อเท้าของภิกษรูุปนัน้จะยังคงแดงอยู่ 

แต่ไม่มีหนองเลือดที่ไม่น่าดูออกมาแล้วก็เบาใจลง

จากนัน้อ้ายจือ่จนิก็ท�าตามค�าส่ังหลินเต๋ออ ีน�าลกูกลอนเสีย่วจนิตนั*** 

ที่พกติดตัวตลอดออกมา บดละเอียดแล้วโรยรอบปากแผล การรักษา 

ใช้เวลาไม่ถึงสองเค่อ จากท่ีก่อนหน้าปวดทรมานจนแทบพูดไม่ได้  

ภิกษุรูปนั้นก็อ้าปากพูดคุยได้แล้ว บรรดาเณรน้อยดีอกดีใจ เอ่ยขอบคุณ

หลินเต๋ออีไม่หยุด

* ฝซูซีือ่ หน่ึงในสามจกัรพรรดใินยุคก่อนประวัตศิาสตร์ของจนี ต�านานเล่าว่าเป็นผูค้ดิค้นวิทยาการ ทัง้แผนภมูิ
แปดเอกลักษณ์ การล่าสัตว์ การประมง และการใช้ไฟท�าอาหาร
** อักษรผิ่น (品)
*** ลูกกลอนเสี่ยวจินตัน มีสรรพคุณขับพิษลดบวม
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หลินเต๋ออีมองอ้ายจื่อจินท่ีก้มหน้าจัดเก็บกากสมุนไพรด้านข้าง 

แวบหนึ่ง พลางยิ้มเอ่ย "โชคดีที่ศิษย์ข้าผู้นี้รู้วิธีครอบกระบอก หากให้ข้า

คนเดียวท�าคงจัดการไม่ไหว"

เดิมทีตลอดการรักษาตู ้จื่อเฟยก็เป็นได้แค่ผู ้ช ่วยอ้ายจื่อจิน  

ทั้งตนเองยังท�าเพียงเรื่องจิปาถะเล็กน้อย เขาย่อมกรุ่นโกรธอยู่ในใจ  

ยามนียั้งเห็นหลนิเต๋ออชีมเชยอ้ายจือ่จนิต่อหน้าคนท้ังหลายอกี ไฟรษิยา

จึงยิ่งลุกโชน เขาทนไม่ได้จนพูดออกมา "อาจารย์ ไม่เห็นท่านเคยใช้วิธีนี้

มาก่อน"

หลินเต๋ออีหาได้สนใจท่าทีของตู้จื่อเฟย ตรงกันข้ามกลับใช้วาจา

กระทบใจท�าให้อีกฝ่ายขุ่นมัวมีความรู้สึกซับซ้อนอยู่ในดวงตา ท้ังเคารพ 

เจบ็ปวด และรูส้กึผดิพัวพันกันอยู่เลอืนราง "ข้าไม่เคยใช้ต่อหน้าเจ้าจรงิๆ 

เพราะน่ีเป็นสิ่งท่ีข้าได้เรียนรู้มาจากสหายเก่าคนหนึ่ง เขาเกิดในตระกูล

แพทย์ เชี่ยวชาญการครอบกระบอก ฝังเข็ม รมยา และการใช้หินกดจุด

เป็นพิเศษ ทว่าน่าเสียดาย..." หลินเต๋ออีเพียงถอนใจคร้ังหน่ึงราวกับ 

พริบตาเดียวก็แก่ชราลงไปอย่างรวดเร็ว

ตู้จื่อเฟยเห็นผู้เป็นอาจารย์ไม่ต้องการพูดต่อ จึงไม่กล้าซักไซ้อีก 

 รีบเปลี่ยนหัวข้อถามภิกษุเรื่องแนวทางพุทธะ 

หลินเต๋ออีหมุนตัวกลับมาด้วยจิตใจอันหนักอึ้ง ทว่าในพริบตา 

ทีห่มนุตวัมา เขาคล้ายสมัผสัได้ถึงแววตาสบืเสาะสายหนึง่พุ่งตรงมาจาก

ทางด้านขวา จงึอดไม่ได้หันหน้ามองไปทางน้ัน อ้ายจือ่จนิอยู่ทางด้านขวา

ของเขา นางก้มหน้าก้มตาเก็บเข็มด้วยท่าทางจดจ่อประหนึ่งหลงลืม 

ทุกสิ่งรอบกาย

Page_������������� 1.indd   27 2/8/2562 BE   16:58



28

ร�ำพันรักหมอยำ 1

อ้ายจื่อจินซ้อนเก้าอี้ไม้สองตัวที่กลางห้อง จากน้ันจึงปีนขึ้นไป 

ด้านบนช้าๆ นอกห้องฟ้ามืดแล้ว แสงไฟริบหร่ีในห้องสะท้อนเงาร่าง 

ของนางทอดยาวบนผนงัสส้ีมสลวั นางยืนบนเก้าอีไ้ม้ เขย่งปลายเท้าก่อน

เอื้อมมือไปสุดแขนจับจันทันไม้ท่ีอยู่เหนือข่ือ แม้อยู่ติดเพดานห้อง  

แต่จันทันไม้กลับถูกเช็ดถูสะอาดย่ิง อ้ายจื่อจินหยิบสมุดคัดด้วยลายมือ 

เล่มหนึง่จากบนขื่อลงมา และปีนลงอย่างระมัดระวัง

ในสมุดเขียนต�ารับยาและประวัติการรักษาไว้จนเต็ม อ้ายจื่อจิน 

พลิกเปิดไปหน้าหนึ่งอย่างระมัดระวัง เปลวไฟของตะเกียงน�้ามัน 

เล็กดุจเม็ดถ่ัว แผ่แสงสว่างคลุมหน้ากระดาษสีเหลือง พาให้ตัวอักษรที่ 

เขียนบรรยายอย่างต้ังใจทีละขีดย่ิงดูแข็งแกร่งมีพลัง "ใน 'ต�ารา 

สารัตถะไว่ไถ' ของหวังเทาสมัยราชวงศ์ถังกล่าวไว้ว่า 'ใช้กระบอกไม้ไผ่สี

เขียวหนาสามชุ่น ยาวเจ็ดชุ่น ปลายหนึ่งเหลือข้อ ด้านที่ไม่มีข้อเหลาบาง

เช่นกระบี่ ต้มกระบอกไม้ไผ่จนเดือด เมื่อเดือดได้ที่แล้วก็น�ากระบอกมา

ครอบฝีหนอง พักหนึ่งค ่อยดึงออก และใช้มีดทะลวงจุดท่ีครอบ  

ต ้มกระบอกแล้วครอบอีกครั้ง จะมีของเหลวสีแดงสีเหลืองและ 

สีขาวออกมา แล้วค่อยเป็นหนอง บางครั้งอาจมีแมลงออกมาด้วย  

ครอบเช่นน้ีหลายครัง้จนของเสยีออกจนหมดสิน้ เมือ่ก�าจดัออกไปหมดแล้ว  

ในวันเดียวกันนี้ดวงตาจะแจ่มใสร่างกายจะเบาสบาย' ใช้ครอบกระบอก

ก�าจัดหนอง ผลลัพธ์ดียิ่ง"

อ้ายจื่อจินครุ่นคิดครู่หนึ่ง ก่อนเขียนเติมบนพื้นที่ว่างในสมุด

'รัชศกเทียนฉี่ปีที่เจ็ด แถบเจ้อตงมีผู้ป่วยคนหนึ่ง หลังถูกแมลงกัด
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ที่ข้อเท้าเกิดตุ่มหนอง ใช้ยาระบายหนองก่อน สามวันให้หลังใช้เชียงหัว 

ตู๋หัว งาม่อน ใบอ้ายเฉ่า ชางผูสด ชะเอม โกฐสออย่างละห้าเฉียนยัดใส่

กระบอกไม้ไผ่ รกัษาด้วยการครอบกระบอก ดดูหนองได้เตม็กระบอกไม้ไผ่ 

ประมาณสามถ้วย สุดท้ายใช้ลูกกลอนเส่ียวจินตันบดละเอียดทารอบ 

นอก' 

จากนั้นนางจึงวางพู่กันลงแล้วปิดสมุด พรูลมหายใจแผ่วเบา  

เปิดหน้าต่างมองไปด้านนอก รัตติกาลด�ามืดดุจน�้าหมึกให้ความรู้สึก 

หนาวเหน็บอนัยากอธิบาย ลมวสนัต์กรเูกรียวพัดเส้นผมสดี�าทัว่ศรีษะนาง

จนยุ่งเหยิง ปอยผมสองสามปอยตกลงบนปกสมุดสีขาวเก่า ลากผ่าน 

ตัวอักษรที่อยู่บนนั้นเบาๆ...บันทึกแพทย์สกุลเฉียว! 

อักษรลายมือหวัดนี้แต่ละขีดแต่ละเส้นประหนึ่งต้นสนตระหง่าน 

ที่ไม่ย่นย่ออยู่บนหน้าผา แข็งแกร่งซึมทะลุหน้ากระดาษ อ้ายจื่อจิน 

เพียงรู้สึกว่าตัวอักษรนั้นได้โถมปะทะใบหน้าเข้ามาราวกับมีชีวิต กระทั่ง

อดตะลึงงันไปไม่ได้

ทว่าในเวลาเดียวกันน้ีเอง พลนัแว่วเสียงสุนขัเห่าจากนอกก�าแพงสูง 

ของโรงหมอทางด้านหลัง ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าดังขึ้นกะทันหัน  

อ้ายจื่อจินตระหนกในใจ เร่งเก็บสมุดเดินไปท่ีเรือนหลัง นอกประตูหลัง

ของโรงหมอมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น มิหน�าซ�้ายังได้ยินเสียงร้องขอ 

ความช่วยเหลืออันแผ่วเบาของเขาได้รางๆ

อ้ายจื่อจินรีบร้อนดึงสลักประตูออกตั้งท่าจะเปิดประตู ทันใดน้ัน 

แรงค�้ายันที่ประตูก็หายไป ต่อด้วยเสียงตวาดดังข้ึน "เจ้าโจรกบฏ กล้า 
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หลบหนีรึ! คอยดูว่าข้าจะตีเจ้าตายได้หรือไม่!" 

อ้ายจื่อจินลอบแง้มประตู แสงจันทร์ส่องเข้ามาจากปากตรอก ใต้

แสงจนัทร์สขีาวสลวัเหน็เพียงคนกลุม่หน่ึงในชดุทางการ มอืถือตะบองยาว

ก�าลังทุบตีชายท่ีเห็นใบหน้าได้ไม่ชัดคนหนึ่งอย่างบ้าคลั่ง ในมุมมืด 

อีกด้านมีบุรุษชุดแพรท่าทางเคร่งขรึมจริงจังยืนหันหลังอยู่ผู้หนึ่ง ก�าลัง

หัวเราะอย่างน่าขยะแขยง "หากส่งสมุดรายชื่อมาให้ข้า ก็ยังพอละเว้น 

ชีวิตสุนัขของเจ้าได้บ้าง หาไม่ข้าจะท�าให้เจ้าเป็นเช่นหยางเหลี่ยน* ผู้นั้น 

ตะปูขึ้นทั่วตัว!"

มองผ่านช่องประตูออกไป อ้ายจือ่จนิเหน็ชายผูน้ั้นถูกซ้อมเลอืดซมึ

เป็นลายพร้อยทั่วร่าง นางเสียขวัญจนต้องยกมือปิดปาก

ชายท่ีน่าจะอายุราวสามสิบปีผู้น้ันคลานอยู่บนพ้ืน ยังคงตะเกียก 

ตะกายไปข้างหน้าอย่างยากล�าบาก รอยเลือดท่ีทิ้งไว้ด้านหลังถูก

แสงจันทร์ส่องเป็นสีแดงเข้มอันแปลกประหลาด

"ยังจะกล้าหลบหน?ี! บอกมาเด๋ียวน้ี สมุดรายช่ือของพรรคตงหลิน** 

อยู่ที่ใด!" คนในชุดแพรกระชากร่างเขาขึ้น

"จะฆ่าอย่างไรก็ตามใจ! คิดอยากได้สมดุรายชือ่? ให้ขันทีชัว่แซ่เว่ย 

ผู้น้ันฝันไปเถอะ!" ชายผู้นั้นราวไม่กลัวความตาย ถ่มน�้าลายปนเลือด 

* หยางเหล่ียน เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินในสมัยราชวงศ์หมิง แรกเร่ิมรับต�าแหน่งเจ้าเมืองฉางสู ต่อมา 
เข้ารับต�าแหน่งขุนนางใกล้ชิดฮ่องเต้ เมื่อฮ่องเต้เสินจงประชวรหนัก เขาเป็นผู้เสนอแนะให้องค์รัชทายาท 
เข้าวังรับใช้ฮ่องเต้ หลังจากฮ่องเต้กวงจงขึ้นครองราชย์ เขาคัดค้านการแต่งตั้งเจิ้งกุ้ยเฟยขึ้นเป็นพระพันปี 
อย่างสุดก�าลัง ท�าให้ต่อมาถูกฝ่ายตรงข้ามคือพรรคเยียน (พรรคขันที) น�าโดยสว่ีเสี่ยนฉุนท�าร้าย 
ด้วยการ 'ฝังดินกลบร่าง ตอกตะปูทะลุหู' จนตาย นักประวัติศาสตร์วิจารณ์เขาไว้ว่า 'ประพฤติตนเปิดเผย 
เที่ยงตรง แต่ต้องแบกรับโทษแปลกประหลาด'
** พรรคตงหลิน เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดและการเมืองในสมัยราชวงศ์หมิง เกิดจากการรวมตัว
กันของกลุ่มขุนนาง บัณฑิต และวิญญูชนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในจริยธรรม คัดค้านการใช้
อ�านาจในทางมิชอบอย่างก�าเริบเสิบสานของขันทีเว่ยจงเสียน
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ใส่หน้าคนชุดแพร

"มารดามันเถอะ! กล้าด่าว่าหยามเกียรติพระเก้าพันปี* เชียวรึ!  

ขวัญกล้าเหิมเกริมดีนัก!" คนชุดแพรเช็ดหน้าคราหน่ึง ความอับอาย 

กลายเป็นโทสะ ฟาดฝ่ามือใส่ใบหน้าเขาติดๆ กันอย่างหนักหน่วง "โทษที่

เจ้าถ่มน�้าลายใส่ข้า โทษที่เจ้าถ่มน�้าลายใส่ข้า!"

ชายชุดเทาทรุดลงกับพ้ืนดุจว่าวสายป่านขาด เลือดกระเซ็น 

ออกมาจากจุดไท่หยางบริเวณขมับ ภายใต้แสงจันทร์ย่ิงดูน่าอกส่ัน 

ขวัญแขวน 

"ข้าสัง่ให้ตี!" คนชดุแพรไม่มจีติใจสงสารแม้แต่น้อย ตะบองกระหน�า่

ลงบนร่างคนชุดเทาชุลมุนดุจห่าฝน ทุบตีกระท่ังผิวหนังปริแตกเนื้อตัว

แหลกเหลว กระนั้นเขาก็ยังกัดฟันแน่นไม่ร้องแม้สักแอะ

เมฆด�าจากท่ีใดไม่รูค่้อยๆ เคลือ่นมาบดบงัพระจนัทร์ทีส่าดแสงเย็น

ยะเยียบ พ้ืนดินมืดลงทันใด พาให้ใบหน้าไม่เหลือเค้าเดิมของชาย 

ชุดเทามืดลงไปด้วย เผยเพียงฟันขาวน่าสะพรึงดุจภูตผี อาจเพราะคน 

ทัง้หลายนกึถึงผร้ีายคร่าชวิีตในต�านานขึน้มา ทัง้หมดจงึหยุดมอืลงพร้อม

กันโดยไม่ได้นัดหมาย บนใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดหวั่น

"หยุดมือท�าไมกัน ข้าสั่งให้ตีต่อ!" คนชุดแพรเอ่ยอย่างเห้ียมโหด  

คนทั้งหลายจ�าต้องฟาดไปบนร่างคนผู้นั้นครั้งแล้วครั้งเล่า

คนผู้น้ันยังคงแผดเสียงก่นด่าสุดชีวิต "เว่ยจงเสียนใช้มือเดียว 

ปิดแผ่นฟ้า** ใส่ร้ายคนดี สวรรค์ไร้ตาโดยแท้! ข้าไม่มีทางปล่อยพวกเจ้า 

* พระเก้าพันปี เป็นค�าเรียกขานของขันทีเรืองอ�านาจเว่ยจงเสียน โดยปกติขุนนางจะเรียกฮ่องเต้อย่างยกย่อง
ว่า 'พระหมื่นปี' เรียกไทเฮาว่า 'พระพันปี' ขณะที่พระเก้าพันปีกลับเป็นรองเพียงพระหมื่นปี จึงเป็นนัยว่า 
เว่ยจงเสียนมีอ�านาจรองจากฮ่องเต้เท่านั้น
** ใช้มือเดียวปิดแผ่นฟ้า เป็นส�านวน หมายถึงการใช้อ�านาจหรือกลอุบายปิดบังหลอกลวงผู้คน
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เป็นผกีไ็ม่..." น�า้เสยีงจู่ๆ  ก็ขาดห้วง ประจวบกับท่ีมตีะบองหนึง่ฟาดลงมา 

กลางกระหม่อม ชั่วพริบตาเลือดก็ไหลทะลักออกจากรูหู มุมปาก และ 

รูจมูกของเขา

"เขาตายแล้ว!" มีคนร้องตกใจ ในที่สุดคนทั้งหมดก็หยุดทุบตี 

สีหน้าคนชุดแพรคล้ายเปลี่ยนไป ร้องขึ้นว่า "มารดาเถอะ! ตายเร็ว

ปานนี้!"

"ใต้เท้ากัว ยังไม่ได้สมดุรายชือ่จะรายงานต่อเบือ้งบนอย่างไรขอรบั"

"รายงานอย่างไร" คนชดุแพรขงึตาใส่คนถามอย่างโมโห "ไปดท่ีูบ้าน

มันอีก"

หลังจากนั้นคนทั้งหมดก็จากไป เลือดสดนองท่ัวพ้ืน เกิดเป็นส ี

อันคลุมเครือในความมืด กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งทั่วตรอกเล็ก อ้ายจื่อจิน 

ท่ีเห็นทั้งหมดน้ีกับตาขวัญเสียจนพูดไม่ออกไปตั้งนานแล้ว เป็นชั่วครู ่

นางถึงค่อยมีสติ เปิดประตูเดินออกมา และไปคุกเข่าข้างหนึ่งที่ข้างกาย

ชายชุดเทา

บุรุษผู้น้ีใบหน้าติดจะยาวกว่าคนปกติ มุมปากขวามีไฝสีด�าหน่ึง 

ท่ี อ้ายจื่อจินอ้ึงไปชั่วขณะ เอ้ือมมือไปตรวจสอบลมหายใจที่จมูกเขา  

ก่อนจะจบัชพีจร สดุท้ายจงึหมอบกับหน้าอกของเขา พลางเงีย่หูฟังอย่าง

ละเอียด

ตอนนี้ เอง เสียงพึมพ�าอู ้อี้ต�่าๆ เสียงหน่ึงก็คล ้ายผุดขึ้นมา 

จากส่วนลึกของนรก อ ้ายจื่อจินชะงักไป พลางถลึงตามองบุรุษ 

เลือดอาบทั่วกายที่นอนอยู่บนพื้นอย่างหวาดกลัว

มือของบุรุษผู้นั้นเริ่มขยับครั้งหน่ึงและอีกครั้ง ใบหน้าบิดเบี้ยว 
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ของเขาราวกับเคลื่อนไหวเล็กน้อย กระดูกจมูกท่ีแหลกละเอียดไปแล้ว 

แต่แรกบังเกิดเสียงดังกรอบแกรบทันใด

"เจ้าว่าอะไรนะ" อ้ายจือ่จนิเหน็เขาดเูหมอืนต้องการเอ่ยค�าจงึรีบร้อน

ถาม

คนผู้นั้นยังคงขยับริมฝีปาก เปล่งเสียงอ่อนระโหยไม่ก่ีค�าออกมา 

อ้ายจื่อจินจ�าต้องแนบหูชิดริมฝีปากเขา

"เขาพูดว่าอะไร!" เสียงตวาดท่ีดังข้ึนปุบปับท�าให้นางสะดุ้งตกใจ  

หันหน้าไปเห็นตู้จื่อเฟยมายืนอยู่ด้านหลังแล้ว

"หลีกไป!" ตู ้จื่อเฟยผลักนางออก ปราดไปตรงหน้าชายชุดเทา  

ทว่ากลับเห็นเพียงปากที่อ้าออกเล็กน้อยกับลูกตาขุ่นมัวของเขา 

"เขาพูดอะไรกับเจ้า" ตู้จื่อเฟยถามอีก

อ้ายจือ่จนิประสานสายตาคมกรบิดุจมดีของตู้จือ่เฟย แล้วตอบอย่าง

สงบ "ข้าฟังไม่ชัด"

"เขาคือคนที่พระเก้าพันปีต้องการตัว!"

อ้ายจื่อจินราวกับไม่ได้ยินค�าพูดตู้จื่อเฟย นางกล่าวเสียงดัง "ส่ิงที่

ต้องท�าตอนนี้ควรเป็นการหาโลงศพก่อน"

"เจ้าจะฝังเขา?"

"ในเมื่อเขาตายแล้ว เรื่องราวยามมีชีวิตอยู่ก็ล้วนไม่เกี่ยวกับเขา 

บัดนี้เขาคือศพศพหน่ึงเท่าน้ัน แม้แต่โอกาสที่จะได้ฝังลงดินอย่างสงบ 

ก็ยังไม่มีเชียวหรือ"

"โรงแพทย์ของพวกเราช่วยคนเป็น หากเขายังมลีมหายใจอยู่ยังพอ

อ้างหลักการนี้ได้ แต่ในเมื่อตายไปแล้วจะให้เขาสร้างความเดือดร้อน 
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ถึงอาจารย์ไม่ได้"

"ศษิย์พ่ี ในเมือ่เป็นหมอย่อมต้องมใีจคณุธรรม ไฉนจงึแบ่งเป็นหรอื

ตายเล่า"

ขณะท่ีศษิย์พ่ีศษิย์น้องโต้เถียงกันไปมา ก็ได้ยินเสยีงแว่วมาจากทาง

ด้านหลัง ดูอ้างว้างว้าเหว่อย่างที่สุด "จื่อเฟย หาโลงฝังเขาเสีย"

ทั้งสองผงะอึ้ง ต่างหันหลังไปพร้อมกัน หลินเต๋ออียืนอยู่ข้างประตู 

เงาร่างราวชราภาพลงมากในหน่ึงราตรี ทว่าเพียงพริบตาหลินเต๋ออี 

ก็ดูฟื้นกลับมามีท่าทีปกติ 

ตูจ้ือ่เฟยต้ังสตไิด้แล้วจงึโพล่งขึน้ "อาจารย์ เขาเป็นคนทีห่น่วยตงฉ่าง* 

ต้องการตัว พวกเราฝังเขาเช่นนี้ หากผู้อื่นทราบ..."

"ที่นี่นอกจากเจ้าและข้าแล้วยังมีผู้ใดอีก" หลินเต๋ออีมองตู้จื่อเฟย 

อย่างเย็นชา ฝ่ายหลังใบหน้าเปลี่ยนสี รีบร้อนก้มหน้า หลินเต๋ออีถอนใจ

เฮือกหนึ่ง ในรัตติกาลมองไม่เห็นว่าสีหน้าของเขาน่ิงขรึมหรือโศกเศร้า 

"ตามหลักแล้ว ผู ้ที่เป็นหมอควรมีจิตใจเมตตา ถึงเขาเป็นนักโทษ 

ต้องโทษมหันต์อภัยไม่ได้ แต่เมื่ออยู่ตรงหน้าข้าล้วนไม่ต่างกับผู้ป่วย

ธรรมดา ยิ่งกว่านั้นเขาเองก็ตายไปแล้ว"

บนเขาไป๋อว๋ินทะเลหมอกลอยล่อง อ้ายจ่ือจินยืนอยู่บนยอดเขา 

ทอดสายตาไปยังด้านล่าง ในรัศมีหน่ึงร้อยหลี่** ท้องนาดุจก้อนเต้าหู้ 

ชายคาเก่าคร�่าคร่า และถนนที่ตัดผ่านกันไปมา สะท้อนเข้าสู่ดวงตาที่มี

* หน่วยตงฉ่าง (หน่วยบูรพา) เป็นหน่วยสืบราชการลบัในสมยัราชวงศ์หมงิท่ีมขีนัทเีป็นผูกุ้มอ�านาจใหญ่ หน้าท่ี
หลักคือการสอดส่องความเคล่ือนไหวของขุนนางและราษฎรที่อาจเป็นภัยต่อราชส�านักเพ่ือรายงานตรงต่อ
ฮ่องเต้ มีอ�านาจเหนือองครักษ์เสื้อแพร
** หลี่ (ลี้) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน 1 หลี่เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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น�้าตาคลอหน่วยของนางเงียบๆ ข้างตัวนางไม่ไกลนักคือหลุมศพใหม่  

ป้ายหลุมศพไม่ได้สลักชื่อเอาไว้ เนื่องจากนางไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของ 

ชายผู้น่าสงสารผู้นั้น ซึ่งปรากฏตัวข้ึนตอนกลางดึกที่เรือนหลังของส�านัก 

ซิ่งหลิน 

ฝังดินถือเป็นความสงบ ไม่ว่าคนผู้นี้ครั้งยังมีชีวิตเคยกระท�าสิ่งใด 

หรอืประสบเรือ่งราวอะไรมา แต่เมือ่กลบัสูผ่นืดนิแล้วก็จะได้รบัความสงบ

ที่แท้จริง ดินคือแหล่งก�าเนิดของโลก เป็นมารดาผู้เก้ือกูลทุกสรรพส่ิง  

หวังเพียงให้เขาลืมความเจ็บปวดทุกข์ทรมานในโลกมนุษย์ กลับคืนสู่

ความสงบได้อย่างแท้จริง

นางถอนใจแผ่วเบาเสยีงหนึง่ ทันใดน้ันก็ได้ยินเสยีงทุม้ต�า่ถามนาง 

"เจ้าคือคนสุดท้ายที่พบเขา?"

อาจเป็นเพราะเขาพูดติดส�าเนียงทางเหนือ นางถึงได้รู้สึกคุ้นเคย 

กับเสียงของบุรุษผู้นี้เป็นพิเศษ หันกายไปก็พบบุรุษชุดด�ารูปร่างสูงใหญ่

ตรงหน้า มีงอบบนศีรษะปิดบังใบหน้าไว้กว่าครึ่ง มองเห็นได้เพียง 

หนวดสั้นสีด�าบนคางผอมซูบของเขา

ไม่รู้เพราะเหตุใด ทันทีท่ีบุรุษผู้น้ันเห็นใบหน้าของอ้ายจื่อจินแล้ว 

เขาก็พลันตัวแข็งท่ือ ลมหายใจคล้ายหยุดชะงัก ทว่าอึดใจเดียวเขา 

ก็กลับมานิ่งสงบ และเดินเข้ามา

อันว่ารูปร่างผอมบางของเขาไม่สมควรก้าวเท้ามั่นคงหนักแน่น 

เช่นน้ีได้ ทว่าเขากลับเดินอย่างไม่ร้อนรน แต่ละก้าวประดุจเหยียบย�่า 

อยู่บนหัวใจของอ้ายจื่อจิน นางใจเต้นระรัวโดยไม่ทราบสาเหตุ สองมือ 

ก�าเป็นหมัดแน่นอยู่ที่หน้าท้อง
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เขาหันมองหน้านางอีกหน แม้นางจะมองไม่เห็นใบหน้าของเขา  

แต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงแววตาเย็นเยือกคู่นั้น นางรับรู้ได้เพียงแผ่นหลังตนเอง

ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเย็น ซ�้าร่างกายราวกับจะอ่อนยวบลงได้ทุกขณะ ทว่า 

นางยังคงรวบรวมความกล้ามองตรงไปยังใบหน้าที่มีงอบปิดไว้คร่ึงหนึ่ง 

ราวกับท�าเช่นน้ีแล้วจะมองเหน็ดวงตาเขาได้อย่างไรอย่างน้ัน "เจ้าเป็นคน

ของหน่วยตงฉ่างหรือ"

"กล้าเอ่ยนามจรงิของหน่วยตงฉ่างตรงๆ เสยีด้วย? ขวัญกล้าไม่เบา

ทีเดียว"

นอกจากไม่แยแสหน่วยตงฉ่างแล้ว ยังกล่าววาจากระทบกระเทยีบ

นางอีก เขาคงไม่ใช่คนของหน่วยตงฉ่าง บางทีคงจะเป็นสหายของผู้ตาย 

อ้ายจื่อจินคิดเช่นนี้ หลังตรึกตรองอีกครู่จึงถามว่า "เจ้ารู้จักเขา?"

คนผูน้ัน้เดินตรงไปด้านหน้า ตอนเข้าใกล้อ้ายจือ่จนิก็ชะงกัเลก็น้อย 

ก่อนเดินเฉียดไหล่นางผ่านไป คุกเข่าโขกศีรษะที่หน้าหลุมศพ ก่อนจะ 

ยืนข้ึนช้าๆ จ้องอ้ายจื่อจินแล้วถามอย่างเย็นชา "เขาอายุราวสามสิบ  

รูปหน้าค่อนข้างยาว มุมปากขวามีไฝด�าเม็ดหนึ่งใช่หรือไม่"

อ้ายจื่อจินพยักหน้า รู้สึกว่าน�้าเสียงของบุรุษผู้นี้ช่างคุ้นหูเหลือเกิน 

นางช�าเลอืงมองอกีครู ่พลนัรูส้กึว่าท่ีจรงิกรามล่างของเขาก็ดคูุน้ตาย่ิงนกั 

แต่อย่างไรนางก็ยังนกึไม่ออก คล้ายมขีองชิน้หนึง่ถูกนางทอดทิง้ไว้ทีม่มุห้อง 

ยามต้องการขึ้นมา ไม่ว่าจะพยายามค้นหาอย่างไรก็ยังคงหาไม่พบ

ชายหนุ่มรู้สึกได้ถึงสายตาของนาง แม้ดวงตาสองข้างจะถูกก้ันไว้

ด้วยงอบ กระนั้นก็ยังประดุจดาบอันคมกริบ 

อ้ายจื่อจินรับรู้สายตานั้นได้เช่นกัน ทว่านางไม่รู้ว่าตนเองเคยไป 
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ล่วงเกินบุรุษผู้นี้ไว้ตั้งแต่เมื่อใด อาจเพราะสายตาหาญกล้าของตนเช่นนี้

เสียมารยาทเกินไปกระมัง 

ที่จริงนางหาใช่สตรีท่ีชอบชายตาดูบุรุษแปลกหน้าเสียหน่อย  

อ้ายจื่อจินหน้าแดงอยู่บ้าง เบือนหน้าไปเล็กน้อย

ชายหนุ่มถามนางเสียงเย็น "ก่อนตายเขาพูดอะไรกับเจ้า"

ในใจพลนัด่ิงวูบ ขณะทีใ่บหน้าอ้ายจือ่จนิยังคงเรียบเฉย นางเพียง

หมุนตัวและแสร้งทอดตามองไปยังที่ไกลออกไป พลางเอ่ยเนิบช้า  

"ไม่พูดอะไรทั้งนั้น" 

นางรูว่้าบุรษุผูน้ีไ้ม่มทีางเชือ่ แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะเดนิเข้ามา กระทัง่

ประชิดกับแผ่นหลังของนาง ความเร็วน้ีรวดเร็วเกินไปแล้ว คร้ันนาง 

ตั้งสติได้ก็รู ้สึกถึงลมหายใจอุ ่นร้อนของเขาพ่นรดอยู่ท่ีหลังหูตนเอง  

นางรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเมื่อครู่อีกแล้ว

"เขาไม่พูดอะไรเลยจริงหรือ"

นี่สมควรเป็นการหยอกเอินกระมัง กระนั้นอ้ายจื่อจินก็ยังรู ้สึก 

คุ้นเคย ไม่รู ้เพราะเหตุใดนางจึงรู้สึกลนลานเสียได้ ปกตินางท่ีมักจะ 

สุขุมเยือกเย็นมาแต่ไหนแต่ไร ทว่ายามนี้กลับมีใบหน้าขาวซีดอย่าง 

เหนือความคาดหมายเสียได้ 

อ้ายจื่อจินถอยร่นไปตามสัญชาตญาณ แต่แล้วเอวก็ถูกอีกฝ่าย 

โอบเอาไว้ "เจ้าจะท�าอะไร" 

อ้ายจือ่จนิอดรนทนไม่ไหวอกีแล้ว แขนของชายหนุม่รดันางแน่นหนา

ราวกับเปี่ยมด้วยโทสะนับหมื่นพัน นางถูกบังคับให้ต้องเข้าใกล้เขา  

ยามนีจ้งึได้ยินเพียงเสยีงหวัใจท่ีเต้นรวัเรว็ดจุรวักลอง นางทัง้อบัอายและ
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เดือดดาลกระทั่งเอ่ยค�าใดไม่ออก

ในดวงตาเขาคล้ายกับมีเปลวไฟลุกโชนทะลุผ่านปีกงอบออกมา 

แผดเผาดวงตาของนาง อ้ายจื่อจินยกมือปิดป้องหน้าอกตนเองไว้โดย 

ไม่รู้ตัว และใช้มืออีกข้างขวางกั้นระยะห่างที่ใกล้ขึ้นทุกขณะระหว่างนาง

กับเขาอย่างไร้เรี่ยวแรง 

เพลงิโทสะของเขาค่อยๆ มอดลงไปทีละน้อย ในท่ีสุดเพราะการจ้อง

เขม็งอย่างไม่ยอมอ่อนข้อของอ้ายจื่อจิน ท�าให้ท่อนแขนที่โอบเอวนางอยู่ 

พลนัคลายออก ร่างนางก็หงายหลงัตามไปด้วย อ้ายจือ่จนิหวาดกลวัอยู่บ้าง 

ราวกับได้ยินเสยีงท้ายทอยกระแทกพ้ืนดังสน่ัน ทว่าพรบิตาทีจ่ะกระแทก

กับพ้ืน มอืซึง่เมือ่ครูจ่ะหกัเอวนางก็ย่ืนมาอีกครัง้ ทัง้ยังประคองนางขึน้มา

ยืนด้วยท่าทางที่อ่อนโยนยิ่ง หลังจากนั้นบุรุษประหลาดผู้นี้ก็ไม่พูดไม่จา 

เพียงหมุนตัวเดินลงจากเขาไป

อ้ายจื่อจินอกสั่นขวัญหาย กลัวว่าตนเองจะไปกระตุ ้นให้เขา 

กลบัมาท�าเรือ่งประหลาดอีก นางจงึจ�าใจยืนนิง่อยู่บนยอดเขา มองเงาหลงั 

อันโดดเดี่ยวนั้นเดินลงเขาไป

เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งถ้วยชา เสียงร้องขอความช่วยเหลือ 

อย่างร้อนรนก็ลอยขึ้นมาจากด้านล่างของเขา อ้ายจื่อจินฟังแล้วก็รู้ว่า 

นัน่เป็นเสยีงของสีเ่อ๋อร์ สาวใช้จวนสกุลถังท่ีมกัจะมาซือ้ยาทีส่�านกัซ่ิงหลิน 

นางจึงรีบว่ิงไปยังต้นเสียง พอเดินมาถึงเชิงเขา อ้ายจื่อจินก็มองเห็น 

สี่เอ๋อร์ยืนกระวนกระวายอยู่ใต้ต้นไป่ได้แต่ไกล 

สี่เอ๋อร์เองก็มองเห็นอ้ายจื่อจินแล้วเช่นเดียวกัน นางรีบปร่ีมาหา 

ด้วยความดีใจ รีบเอ่ย "แม่นางอ้าย ฮูหยินสี่ล้มป่วย รีบไปช่วยนางด้วย
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เจ้าค่ะ!"

มองตามนิว้ของสีเ่อ๋อร์ไป อ้ายจือ่จนิก็เหน็เจิง้หนานชงิซึง่เป็นฮหูยิน

ล�าดับท่ีสี่ของเจ้าเมืองสกุลถังก�าลังนอนราบอยู่ใต้ต้นไป่ และที่น่าตกใจ 

ก็คือข้างกายคนที่นอนอยู่ยังมีบุรุษสวมงอบนั่งยองอยู่อีกด้านหนึ่ง  

นางเห็นเขาจับแขนเสื้อเจิ้งหนานชิงคล้ายตั้งใจจะเลิกข้ึน ด้วยนึกว่า 

บุรุษประหลาดที่สวมงอบผู ้น้ีคิดจะลวนลาม นางจึงรีบปราดเข้าไป  

ไม่รู ้ว่าเอาความกล้ามาจากที่ใดไปผลักเขาออก และตะโกนเสียงดัง  

"เจ้าก�าลังท�าอะไร!"

"เจ้าคิดว่าข้าก�าลังท�าอะไรเล่า" บุรุษผู้นั้นชายตามองนางอย่าง 

เยาะหยัน ก่อนก้มหน้าตรวจอาการต่อ

สี่เอ๋อร์ลุกลนแก้ต่าง "จอมยุทธ์ท่านนี้ต้องการช่วยฮูหยินสี่เจ้าค่ะ  

เมื่อครู่ฮูหยินสี่หลั่งเหงื่อเย็นไม่ขาดสาย แต่พอเขานวดแค่ไม่กี่ครั้ง เหงื่อ

ของฮูหยินสี่ก็น้อยลงมากแล้ว" 

ที่แท้ชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือนี้จึงเร่งรุดเดินมา

ถึงเชิงเขา

ในใจอ้ายจื่อจินรู้ว่าเข้าใจเขาผิดไปแล้ว นางอดหน้าร้อนผ่าวไม่ได้ 

บุรุษผู้สวมงอบเห็นนางไม่กล่าวค�า จึงเอ่ยขึ้นอย่างหยิ่งยโส "อย่าเอาแต่

ขวางมอืขวางเท้าตรงนี ้มวัอึง้อยู่ท�าไม เหตใุดยังไม่รบีมาช่วยอกี" กล่าวจบ

ก็ล้วงกระเป๋าเข็มออกมาจากอก แล้วโยนก้อนอ้ายหรง* ให้อ้ายจื่อจิน 

ก้อนหนึ่ง

อ้ายจื่อจินถูกเขาเรียกเช่นน้ีพลันได้สติในท่ีสุด ทางหน่ึงเขาก็ 

* ก้อนอ้ายหรง คือใบอ้ายเฉ่าที่ผ่านการตากแห้ง บด และกรองกากออกมา กลายเป็นก้อนนุ่มละเอียด
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แทงเข็มบาง* อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วให้เจิ้งหนานชิงท่ีจุดไท่ชง  

จุดหางเจียนบริเวณเท้า และจุดจู ๋ซานหลี่บริเวณใต้เข่า ทางหนึ่งส่ัง 

อ้ายจื่อจินไปด้วย "รีบรมยาที่จุดกวนหยวนกับจุดชี่ไห่ของนาง"

อ้ายจื่อจินรมยาไปพลางสังเกตการเคลื่อนไหวของเขาไปพลาง  

เห็นเขามีฝีมือช�่าชอง แทงเข็มถอนเข็มว่องไวดุจวายุพัด มีจุดหลายจุด 

ทีเ่ขาใช้วธีิแทงเขม็คาไว้ มหีลายจดุท่ีใช้การฝังและถอนเข็มอย่างรวดเร็ว

ราวกับลูกเจี๊ยบจิกข้าว จากประสบการณ์การเป็นหมอมาหลายป ี

ของอ้ายจื่อจิน บุรุษผู้น้ีมีประสบการณ์ในการรักษาอย่างมาก กระท่ัง 

เทียบกับหลินเต๋ออีแล้ว คนผู้นี้ก็ยังอยู่เหนือชั้นย่ิงกว่า หากปราศจาก 

การฝึกฝนหลายสบิปีไม่มทีางบรรลถึุงระดับน้ีได้แน่ แต่ดจูากลกัษณะเขา

แล้วน่าจะอายุราวสามสิบปีเท่าน้ัน หากจะฝึกปรือก็คงต้องเรียนรู้มา 

ตั้งแต่ยังเยาว์ ทว่าผู้ท่ีจะฝึกฝนการฝังเข็มและการรมยาตั้งแต่ยังเล็ก 

ล้วนแต่เกิดในตระกูลแพทย์ หรอืไม่ก็คารวะเป็นศิษย์ตระกูลแพทย์ฝังเข็ม

รมยาสักแห่งตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งตระกูลแพทย์ฝังเข็มรมยาท่ีนางรู้จักนั้น 

เห็นจะมีเพียงโรงแพทย์จิงเฉิงที่มีชื่อเสียงเลื่องลืออยู่ในยุคหน่ึงของ 

เมืองหลวง ทว่าโรงแพทย์จิงเฉิงเมื่อเจ็ดปีก่อนได้...

คิดถึงตรงน้ีอ้ายจื่อจินพลันสลดใจลงเล็กน้อย ท้ังความสงสัย 

ก็ตามมา อดช�าเลืองมองคนผู้น้ันอีกไม่ได้ งอบของเขายังคงกดต�่าย่ิง  

มุมปากมุ่งมั่นเม้มเล็กน้อย ก่อนที่เขาจะเอ่ยเสียงเย็น "ดูพอหรือยัง"

อ้ายจื่อจินหน้าร้อนผ่าว เลื่อนสายตาหนีอย่างลนลาน

"ฮูหยินสี่ ในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้ว! ขอบคุณฟ้าดิน อมิตาภพุทธ!"  

* เข็มบาง (หาวเจิน) เป็นเข็มหลักที่ใช้ในการฝังเข็ม มีลักษณะกลมยาว และบางราวกับเส้นขน ใช้ปรับสมดุล
เส้นลมปราณ กระตุ้นจุด เพื่อบ�ารุงหรือระบาย
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เสยีงร้องตกใจของสีเ่อ๋อร์ช่วยคลีค่ลายความเก้อเขนิของคนทัง้สองได้พอดี 

อ้ายจื่อจินหันไปเห็นเจิ้งหนานชิงลืมตาขึ้นช้าๆ

"ที่นี่...คือที่ใด" นางถามอย่างอ่อนแรง

"ทีน่ีค่อืเขาไป๋อว๋ิน" สีเ่อ๋อร์ประคองเจิง้หนานชงิลกุข้ึนอย่างระมดัระวัง 

ชี้ไปยังบุรุษที่สวมงอบพลางเอ่ย "ผู้กล้าท่านน้ีช่วยท่านเอาไว้เจ้าค่ะ!"  

นางนิง่คิดอยู่ชัว่อึดใจก็ชีไ้ปทางอ้ายจือ่จนิแล้วเอ่ยว่า "อ้อ ยังมแีม่นางอ้าย

ช่วยด้วยเจ้าค่ะ"

เจิ้งหนานชิงค่อยนึกเรื่องท่ีตนเองเป็นลมข้ึนมาได้ ก่อนจะย้ิม

ขวยเขินให้เขา "ขอบคุณท่านผู้มีพระคุณยิ่งนัก"

"เรื่องเล็กน้อย ฮูหยินอย่าเก็บไปใส่ใจ" เขาตอบอย่างนุ่มนวล  

เปลี่ยนจากท่าทีเย็นชาตอนสนทนากับอ้ายจื่อจินเมื่อครู่นี้ลิบลับ "ฮูหยิน

ร่างกายอ่อนแอ ทั้งพบเจอเรื่องน่ากลัวจึงได้หมดสติกะทันหัน"

"ท่านผูก้ล้า ท่านช่างเก่งกาจโดยแท้ ฮหูยินสีข่องข้าเห็นเชอืกเส้นนัน้

เป็นงูถึงได้เป็นลมไป" สีเ่อ๋อร์มองชายหนุ่มอย่างเลือ่มใส ชีไ้ปท่ีเชอืกป่าน 

เส้นหนึง่ซึง่แขวนอยู่บนก่ิงไม้ เห็นเพียงเชอืกเส้นน้ันผกูปมอยู่สองสามปม 

แต่ละปมล้วนมีลักษณะที่ประหลาดพิสดาร

ทนัทีท่ีบรุษุผูส้วมงอบเหน็เชอืกเส้นน้ีก็ราวกับถูกดึงดูดจติวิญญาณไป  

เขานิ่งงันไม่ไหวติง คนที่เหลือเห็นเขามีอาการเช่นนี้ก็ลอบสงสัย

เนิ่นนานเจิ้งหนานชิงจึงเรียกขึ้นเสียงเบา "ผู้มีพระคุณ..." 

บุรุษผู้สวมงอบประหน่ึงไม่ได้ยิน เพียงเดินไปทางเชือกเส้นน้ัน  

พลางเอื้อมมือไปลูบปมประหลาดทุกปมบนเชือกป่านอย่างช้าๆ ขณะที่

ทุกคนก�าลังสงสัยกับการกระท�าของเขา จู ่ๆ เขาก็หันหน้ากลับมา  
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ท่าทีจริงจังเมื่อครู่นี้ไม่เหลือให้เห็นอีก "ฮ่าๆ มีเชือกเช่นน้ีแขวนอยู่ท่ีนี่  

อย่าว่าแต่ฮูหยินเลย แม้แต่ข้าก็คงมองผิด ในเมื่อฮูหยินไม่เป็นอะไรแล้ว

ก็รีบกลับเสียเถิด หากช้ากว่านี้ฝนจะตกลงมาเสียก่อน" ตอนเขากล่าว

ประโยคนี้ราวกับมองไม่เห็นอ้ายจื่อจินเลยสักนิด สายตาจับจ้องอยู่แค่ 

เจิ้งหนานชิงพร้อมแย้มยิ้มอย่างอบอุ่น

"ไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนามของผู้มีพระคุณ..."

"ชื่อชาวบ้านชนบท ไหนเลยควรค่าแก่การเอ่ยถึง ขอฮูหยินเชิญ 

กลับเถิด"

"จริงด้วยเจ้าค่ะ ฮูหยินสี่ พวกเรารีบกลับกันเถอะ ป่านน้ีเหล่าถัง 

ท่ีรออยู่ที่วัดคงร้อนใจแย่แล้ว หากยังช้าอีกใต้เท้าจะส่งคนมาตามหา 

เอานะเจ้าคะ" สี่เอ๋อร์เอ่ยเตือนเสียงเบาอยู่ด้านข้าง

เจิ้งหนานชิงยังลังเลอยู่บ้าง พักใหญ่ถึงค่อยเอ่ยอย่างจริงใจ  

"เช่นนั้น...หนานชิงขอตัวก่อน หากผู ้มีพระคุณมีความประสงค์ใด  

โปรดมาหาข้าทีจ่วนสกุลถังทีเ่ขาเป่ยกู้ได้" กล่าวไปนางก็ย่ืนป่ินเงินอนัหนึง่

ใส่มือบุรุษผู้น้ัน และหันไปเอ่ยกับอ้ายจื่อจิน "ครั้งน้ีล�าบากแม่นางอ้าย

ด้วยเช่นกัน วันหน้าหนานชิงจะไปเยือนเพื่อขอบคุณถึงที่"

บุรุษผู้สวมงอบได้ยินนางกล่าวว่าตนเองเป็นคนของจวนสกุลถัง  

เขาก็คาดเดาได้ว่าคนตรงหน้าคงมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเจ้าเมือง 

จึงรับปิ่นเงินมา และประสานมือเอ่ย "ฮูหยินสี่ รักษาตัวด้วย"

เจิ้งหนานชิงมองชายหนุ่มอย่างลึกซึ้งวูบหนึ่งก็หมุนตัวจากไป  

ส่วนอ้ายจ่ือจินกลับยังไม่ไปไหน นางเพียงยืนมองบุรุษผู้นี้เงียบๆ อยู่ที ่

ด้านข้าง นัยน์ตาด�าสนิทวาววับประหน่ึงมีถ้อยค�าหมื่นพันแต่ไม่รู ้ 
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ควรเริ่มเอ่ยจากที่ใด บุรุษผู้นั้นยังคงท�าเป็นมองไม่เห็นนาง 

เพียงชั่วพริบตาท่ีเจิ้งหนานชิงจากไป เขาก็เปลี่ยนกลับไปเป็น

เคร่งขรึมอีกครั้ง และเดินช้าๆ ไปยังเชือกป่านท่ีมัดเป็นปมอยู่ ก่อนจะ 

ย่ืนมือไปกระชากเชือกอย่างแรง ปมเชือกแต่เดิมมิใช่เง่ือนตาย ไหนเลย

จะทนต่อแรงป่าเถ่ือนของเขาได้ หลังเสียงแควกดังข้ึน ปมก็คลายออก 

ความยาวของเชอืกนีร้าวถูกคนวัดมาโดยละเอยีด เมือ่ปมเชอืกคลายออก

ปลายเชือกก็ร่วงจรดกับพื้นพอดิบพอดีโดยไม่ขาดไม่เกิน

เรือนกายของชายหนุ่มพลันหยัดตรง น้ิวท่ีงอเล็กน้อยก�าแน่น  

ข้อกระดูกลั่นดังกร๊อบ! พร้อมกันนั้นก็ค่อยๆ ขาวซีด บนหลังมือเขามี

เส้นเลอืดสเีขยีวพลนัปดูโปนขึน้ แต่ด้วยงอบปิดบงัสายตาอนัยากคาดเดา

ของเขาไว้ ไม่ว่าอ้ายจื่อจินจะพยายามสังเกตอย่างไร ก็สัมผัสได้เพียง 

กลิน่อายฮกึเหิม โศกเศร้า และคัง่แค้นทีแ่ผ่ซ่านรอบตวัเขาอย่างเลอืนราง

เท่านั้น 

ฉับพลันเขาก็หันกายมาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ จ้องใบหน้า

ตกตะลึงของอ้ายจื่อจินอย่างเย็นชา "ในเมื่อเจ้าไม่ยอมบอกค�าสั่งเสีย 

ของคนผู้นั้น ข้าก็จะไม่บังคับ แต่เหตุใดเจ้าต้องฝังเขาไว้ท่ีเขาไป๋อว๋ิน 

ลูกนี้ด้วย" ชายหนุ ่มกล่าวไปพลางรุกประชิดนางไปพลาง ปีกงอบ 

เฉียดผมหน้าม้าของอ้ายจื่อจิน นางได้ยินเสียงอันทุ ้มต�่าของเขา 

ผ่านข้างหูประหนึ่งอยู่ในความฝัน "เขาเคยพูดถึงเขาไป๋อว๋ินกับเจ้า 

ก่อนตายใช่หรือไม่"

อ้ายจื่อจินร่างกายเกร็งค้างไปทันใด สีหน้าแปรเปลี่ยนหมื่นพัน 

ในพริบตา

Page_������������� 1.indd   43 2/8/2562 BE   16:58



44

ร�ำพันรักหมอยำ 1

เห็นนางมีสีหน้าเช่นน้ี นึกว่านางยังสงสัยเขาอยู่ จึงกล่าวข้ึนมาว่า  

"หากข้าเป็นคนของพรรคเยียน* จริง ตอนน้ีเจ ้าคงตายไปแล้ว"  

หลังจากน้ันเขาจึงกล่าวขึ้นมาว่า "ข้าให้เวลาเจ้าคิดหนึ่งราตรี พรุ่งน้ี 

เวลานี้ ข้าจะรอเจ้าที่นี่" 

ไม่รอให้อ้ายจื่อจินมีการตอบสนองใดๆ ในพริบตานั้นเขาก็ทะยาน

ร่างสูงโปร่งหายลับไปโดยไม่ทิ้งร่องรอย บนเขาไป๋อว๋ินต้นไป่เขียวคร้ึม 

ทะเลหมอกหนาทึบ ประดุจทุกสิ่งเป็นเพียงความฝันของอ้ายจื่อจิน

ไม่ ไม่ใช่ฝัน!

อ้ายจือ่จนิแบมอื ป้ายหยกชิน้หน่ึงทอดตวัอย่างเงยีบเชยีบอยู่บนนัน้ 

เป็นป้ายหยกท่ีนางคว้าได้จากเอวเขาก่อนท่ีเขาจะจากไป อ้ายจื่อจิน 

ค่อยๆ ก�ามือ น้ิวโป้งลูบไล้อย่างเชื่องช้าไปตามตัวอักษรท่ีสลักอยู่บน 

ป้ายหยก ในดวงตาประหนึ่งปกคลุมด้วยหมอกบางชั้นหน่ึงท่ีค่อยๆ  

หนาทึบขึ้นทุกที

* พรรคเยียน (พรรคขันที) กลุ่มการเมืองที่ขุนนางพ่ึงพาอาศัยอ�านาจขันที ทรงอิทธิพลมากในสมัยรัชศก 
เทียนฉี่ที่เว่ยจงเสียนเรืองอ�านาจ
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วันถัดมาเป็นวันจิงเจ๋อ* เสียงฟ้าค�ารามแห่งฤดูใบไม้ผลิดังลั่น  

เมฆฝนต้ังเค้า ทว่าด้านในส�านักซิง่หลนิกลบัดสูงบเงยีบอย่างน่าประหลาด 

ตู้จื่อเฟยทางหนึ่งเขียนใบสั่งยารักษาลมปราณปอดพร่องท่ีหลินเต๋ออ ี

เพิ่งเอ่ยถึง ทางหนึ่งชะเง้อคอมองไปด้านนอกคล้ายว่ารอใครอยู่ อีกด้าน

ศิษย์คนอื่นก�าลังมองหลินเต๋ออีอย่างเคารพนบนอบ 

หลินเต๋ออีลูบเคราไปพลางเอ่ยกับผู้ป่วยที่ไอไม่หยุดตรงหน้าอย่าง 

อ่อนโยน "การไอของเจ้านอกจากดื่มยาท่ีข้าจ่ายไปแล้ว ก็ให้ใช ้

ก้อนอ้ายหรงรมยาจดุนีส้ามครัง้" กล่าวไปเขาก็จบัมอืขวาของผูป่้วยขึน้มา 

แล้วชีท่ี้เส้นข้อมอืฝ่ังนิว้โป้งของเขา "น่ีคือจดุไท่ยวน เป็นจดุพ�านกัพลงัชวิีต

บนเส้นลมปราณมือไท่อินปอด ระงับอาการไอสลายเสมหะได้ ช่วยส่ง 

ฤทธ์ิยาแพร่กระจายท่ัวร่าง" ยามเขากล่าวค�า หางตาก็เหลือบมองตูจ้ือ่เฟย

2

* จิงเจ๋อ หนึ่งในยี่สิบฤดูลักษณ์ของจีน หมายถึงช่วงเวลาที่สัตว์ตื่นจากการจ�าศีลในฤดูหนาว ตรงกับวันที่ 5-7 
มีนาคมโดยประมาณ
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ที่เหม่อลอยอยู่

เมือ่เหน็ตู้จือ่เฟยยังมอีาการใจไม่อยู่กบัเนือ้กับตวั หลนิเต๋ออก็ีขมวดค้ิว

เลก็น้อย ก่อนจงใจถามข้ึน "พวกเจ้าลองว่ามา จดุไท่ยวนนีร้มยาช่วงเวลาใด

จึงจะดีที่สุด"

แม้หลนิเต๋ออจีะถามศษิย์ทุกคน ทว่าสายตากลบัไปหยุดอยู่ท่ีใบหน้า

ตู้จื่อเฟย อีกฝ่ายผงะไปก่อนจะได้สติกลับมา 

คดิไม่ถึงว่าหลนิเต๋ออีจะไม่รอตูจ้ือ่เฟยได้เอ่ยปาก สายตาก็เลือ่นไปท่ี

ร่างอ้ายจือ่จนิแล้ว คนท้ังหลายเพียงเห็นหลินเต๋ออไีม่มองตนเองก็ลอบระบาย

ลมหายใจโล่งอก พร้อมเลื่อนสายตาไปที่ร่างอ้ายจื่อจินเช่นเดียวกัน

เดิมหลินเต๋ออีฝากความหวังไว้กับอ้ายจื่อจิน หวังอาศัยค�าตอบ 

ของนางเตือนให้ตู้จื่อเฟยจดจ่ออยู่กับการตรวจโรค ไหนเลยจะคิดว่า 

ตอนนี้แม้แต่อ้ายจื่อจินเองก็ใจลอยไปด้วย ถึงมือของนางจะวางอยู่บน

ตาชั่งยา ทว่าสายตากลับหยุดอยู่ที่นอกประตู

หลินเต๋ออีเห็นอ้ายจื่อจินที่ปกติมีสมาธิอยู่เสมอจิตใจว่อกแว่ก 

เช่นนี้ เขาก็นึกฉุน เอ่ยเสียงดังขึ้นมา "จื่อจิน เจ้าเป็นคนพูด!" 

ในสมองอ้ายจื่อจินปรากฏบุรุษลึกลับเม่ือวานซ�้าไปซ�้ามา ยามนี้

ได้ยินหลินเต๋ออีขานชื่อตนเองกะทันหัน นางจึงหันหน้ามาอย่างงุนงง

"อาจารย์ขอรับ เกรงว่าเมื่อคืนศิษย์น้องจื่อจินจะนอนหลับไม่สนิท 

คงจะแอบงบีจนไม่ได้ยินค�าถามของท่าน" ตูจ้ือ่เฟยเห็นแล้วจงึฉวยโอกาสนี้

เอ่ยกลั้วหัวเราะ ราวกับลืมไปแล้วว่าตนเองก็เหม่อลอยเช่นเดียวกัน

หลนิเต๋ออย่ีนหัวค้ิว หาได้เปิดโปงเขา เพียงแค่เอ่ยเสยีงเย็น "เช่นน้ัน

เจ้าว่ามา รมยาเวลาใดจึงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด"
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เดิมทีตู้จื่อเฟยเพียงแค่คิดแดกดันอ้ายจื่อจินเท่าน้ัน มิคาดกลับ

ชักน�าไฟโทสะของอาจารย์มาท่ีร่างตนอีก หลังจากครุ่นคิดครู่หน่ึงเขา 

ก็เอ่ยขึ้น "ข้าเห็นว่าเช้าตรู่ดีที่สุดขอรับ"

หลินเต๋ออีลูบเคราพลางถามอีกโดยไม่แสดงท่าที "เพราะเหตุใด"

 "เช้าตรู่เป็นเวลาท่ีลมปราณหยางค่อยๆ ฟื้นคืน ลมปราณหยาง 

ในธรรมชาติกลบัสูล่มปราณหยางในร่างกายคน สามารถช่วยขจดัพิษ ข้า

คิดว่าเช่นนี้สอดคล้องกับหลักคนและฟ้ารวมเป็นหนึ่งขอรับ"

หลินเต๋ออีไม่กล่าวค�า คนท้ังหลายฟังตู้จื่อเฟยพูดแล้วก็รู้สึกว่า 

มีเหตุผลอยู่หลายส่วน พากันชื่นชมเขาขึ้นมา กระท่ังผู้ป่วยคนนั้นยัง 

อดยกย่องไม่ได้ "หมอตู้อายุยังน้อยกลับรอบรู้หลักการแพทย์ถึงเพียงนี้ 

จริงดังว่าอาจารย์เลื่องชื่อสร้างศิษย์ล�้าเลิศ อาจารย์เลื่องชื่อสร้างศิษย์ 

ล�้าเลิศโดยแท้!"

ตู้จื่อเฟยย้ิมอย่างย่ามใจ แต่พอหันไปมองหลินเต๋ออีก็ต้องตกใจ 

เพราะอีกฝ่ายกลับเลิกคิ้วอย่างยากจะคาดเดา 

หลินเต๋ออีเบี่ยงกาย มองอ้ายจื่อจินเรียบๆ "ตอนนี้เจ้าฟังค�าถามข้า

ชัดเจนแล้วหรือไม่"

อ้ายจื่อจินพยักหน้าอย่างละอายใจ

"เจ้าคิดว่าจื่อเฟยกล่าวถูกต้องหรือไม่"

อ้ายจื่อจินมองหลินเต๋ออีแวบหนึ่ง ก่อนจะก้มศีรษะ เดิมทีนาง 

ก็มีความผิดอยู่ก่อนแล้ว คราวน้ีหากไม่พูดอีก นอกจากจะเป็นการ 

ขัดค�าสั่งของอาจารย์แล้ว ยังจะเป็นการผิดต่อความทุ่มเทตั้งใจของ 

หลินเต๋ออีขึ้นมาจริงๆ แต่ถ้าให้นางพูดว่าตู้จื่อเฟยถูก นั่นก็ย่ิงเป็นเรื่อง 
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ขดัต่อหลกัทีน่างยึดถือมา นางไม่ใช่คนโกหกพร�า่เพรือ่ ย่ิงกว่าน้ันค�าโกหกน้ี

ยังเก่ียวกับวิชาแพทย์ ถ้าประโยคน้ีของนางท�าให้ผูป่้วยเข้าใจหลกัการแพทย์

ผิดไป กระทั่งรักษาโรคไม่ถูกต้อง จะไม่ให้นางละอายต่อวิชาแพทย์ 

ท่ีตนเองหลงใหลได้หรอื ส�าหรบันางนีถื่อเป็นการเลอืกทีย่ากเย็นอย่างมาก 

นางสัมผัสได้ว่าสายตาทุกคู่ในส�านักล้วนพุ่งตรงเข้ามา หน่ึงในนั้น 

ที่เข้มงวดที่สุดก็คือสายตาของหลินเต๋ออี

นางกัดฟันเบาๆ ก่อนเงยหน้าเผชิญสายตาของหลินเต๋ออี

สายตาหลนิเต๋ออลีกึล�า้ปานมหาสมทุร แม้เข้มงวดแต่ภายในยังคง

แฝงความคาดหวังอันล�้าลึก 

มมุหนึง่ในใจอ้ายจือ่จนิพลันอ่อนยวบทันตา มมุปากขยับยกเลก็น้อย 

ขณะเดียวกันนั้นตู้จื่อเฟยก็ก�าพู่กันแน่นด้วยความเคร่งเครียด น�้าหมึก 

ที่ปลายพู่กันพลันหยดเป็นจุดเข้มหนักบนกระดาษ

เสียงกระซิบกระซาบท้ังหมดหยุดลง ในอากาศอัดแน่นด้วย 

ลมหายใจเข้าออกของทุกคน พวกเขาล้วนอยากรู้ว่านางจะตอบเช่นไร

อ้ายจื่อจินเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีท่ีลังเล ทว่าน�้าเสียงเมื่อฟังดีๆ กลับพบ

ความมั่นใจอยู่ในนั้น "ข้าเห็นว่าปลายยามอิ๋น* ต้นยามเหม่า** ดีที่สุด

เจ้าค่ะ"

 "ยามอิ๋นยามเหม่าล้วนเป็นเวลาเช้าตรู่" ตู้จื่อเฟยระบายลมหายใจ

โล่งอก พูดเสียงเย็นราวกับหัวเราะเยาะที่นางขโมยค�าตอบของตน

ในห้องโถงมีคนหลุดหัวเราะด้วยเช่นกัน

"เฮ้อ เอ่ยอันใดกัน ยามอิ๋นยามเหม่ามิใช่รุ่งเช้าหรอกหรือ เช่นนั้นก็

* ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. - 05.00 น.
** ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. - 07.00 น.
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พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าศิษย์พี่พูดถูกสิ"

"เฮ้อ นางไหนเลยจะรู้ ได้ยินศิษย์พ่ีพูดก็เลยพูดตามไปเสีย คิดว่า

ระบุชั่วยามโดยละเอียดก็คือค�าตอบของตนเองแล้ว?"

อ้ายจื่อจินก้มหน้า เมินเฉยต่อค�าถากถางเหล่านี้

หลนิเต๋ออีกลบัคลีย้ิ่ม ในรอยย้ิมคืนความอ่อนโยนเฉกเช่นยามปกติ 

"เพราะเหตุใด"

ทกุคนได้ยนิหลนิเต๋ออถีามเช่นนีก็้พากันมองมาทางอ้ายจือ่จนิอกีคร้ัง 

ในดวงตาราวกับก�าลังชมเรื่องสนุก อ้ายจื่อจินเหลือบมองหลินเต๋ออี  

ในใจรู้ว่าเขามองตนเองทะลุปรุโปร่งหมดแล้ว นางจึงเอ่ยอย่างจนใจ  

"การไหลเวียนของเลอืดลมมนษุย์มแีขง็แกร่งอ่อนแอ ถูกเวลาจงึแข็งแกร่ง 

พ้นเวลากลับอ่อนแอ เวลาแข็งแกร่งและอ่อนแอของเลอืดลมในเส้นลมปราณ

แต่ละเส้นล้วนแตกต่างกัน เปิดในเวลาที่เหมาะสม ปิดเมื่อเลยเวลา  

เช่นนี้เรียกว่าจื่ออู่หลิวจู้* วิธีการฝังเข็มรมยาตามหลักจื่ออู่หลิวจู้คือต้อง 

'ระบายเมื่อแกร่ง เสริมเมื่ออ่อนแอ' ยามอิ๋นเป็นเวลาท่ีเลือดลม 

ในเส้นลมปราณปอดแข็งแกร่ง กระท่ังถึงยามเหม่าเลอืดลมในเส้นลมปราณ

ปอดจะอ่อนแอ เมื่อครู่อาจารย์วินิจฉัยว่าลมปราณปอดพร่อง การรักษา 

จึงต้องเสริมลมปราณปอดเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ รมหญ้าอ้ายเฉ่าที ่

ปลายยามอ๋ินต้นยามเหม่าเพ่ือเสรมิลมปราณปอดจึงจะเป็นเวลาท่ีดทีีส่ดุ"

"เย่ียม!" หลินเต๋ออีชมเชยเสียงหน่ึง หันหน้าไปเอ่ยกับคนทั้งหมด  

"นี่จึงจะเป็นหลักคนและฟ้ารวมเป็นหนึ่ง"

* จื่ออู่หลิวจู้ คือหลักที่ว่าด้วยการท�างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา  
เริ่มจากยามจื่อเรื่อยไปจนถึงยามอู่ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาสิบสองชั่วยามในหนึ่งวันตามการนับเวลาแบบจีน 
แต่ละช่วงเวลาลมปราณในเส้นลมปราณจะแข็งแกร่งและอ่อนแอต่างกันออกไป และยังเป็นหลักพ้ืนฐาน 
ที่ท�าให้เกิดนาฬิกาชีวิต
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คนท้ังหลายปากอ้าตาค้าง สีหน้าตู ้จื่อเฟยด�าทะมึนขึ้นเรื่อยๆ  

เวลานี้เองก็แว่วเสียงดังเอะอะมาจากนอกประตู ตามด้วยเสียงฝีเท้า 

เร่งร้อนอลหม่าน ทุกคนหันหน้าไปอย่างตกตะลงึ เห็นดาบเล่มเขือ่งบาดตา

เล่มหนึ่งฟันลงมาที่ประตูก็พากันตกใจหน้าถอดสีถอยร่นไปด้านหลัง

"ผู้ใดคืออ้ายจื่อจิน!" มือปราบตะคอกเสียงกร้าว

"เจ้าคิดจะท�าอะไร!" หลินเต๋ออีตบโต๊ะลุกขึ้น ก่อนจะมีลมดาบ 

หอบหนึ่งวาดผ่านอากาศมา ล�าคอพลันเย็นวาบ ร่างกายแข็งค้าง  

ครั้นได้สติดาบเล่มเขื่องเป็นประกายวิบวับก็มาจ่อที่ล�าคอของเขาแล้ว

มือปราบกุมดาบไว้ในมือ ถามเสียงเย็น "เจ้าคืออ้ายจื่อจิน?"

"พวกท่านจับคนผิดแล้ว ผู้น้ีคืออาจารย์ข้า อาจารย์ข้าหลินเต๋ออี! 

นางถึง..." ตูจ้ือ่เฟยผดุลกุกะทนัหัน ชีอ้้ายจือ่จนิอย่างฮกึเหิมจนองคาพยพ

ทั้งห้าบิดเบี้ยว แต่แล้วเสียงเขาพลันหยุดลง ทุกคนหันมองพร้อมกัน  

ก่อนจะเห็นเขาถูกมือปราบอีกคนใช้ดาบจ่อมาที่อก

มอืปราบมองความโอหังทีอ่่อนลงทลีะน้อยของตู้จือ่เฟยอย่างดแูคลน 

แล้วเอ่ยอย่างเหี้ยมเกรียม "หลินเต๋ออีอะไร! ข้าสั่งให้อ้ายจื่อจินออกมา!"

"ข้าคืออ้ายจื่อจิน ปล่อยอาจารย์กับศิษย์พ่ีข้าไปเถอะ" แม้เสียง

กระจ่างใสประหนึ่งสกุณาขับขานกลางหุบเขา แต่กลับแฝงด้วยความ 

หนักแน่นและสงบนิ่ง

มอืปราบหรีต่ามองมา เหน็หญิงสาวงามชดช้อยผูห้น่ึง นานครูใ่หญ่

ถึงได้สติ เขากระแอมให้คอโล่งก่อนกล่าวเสียงเฉียบ "มีคนบอกว่าเจ้า 

เป็นคนของพรรคตงหลิน"

อ้ายจือ่จนิกล่าวด้วยท่าททีีไ่ม่โอหังและนอบน้อมเกินไป "ผู้ทีบ่อกว่า
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ข้าเป็นคนของพรรคตงหลินมีหลักฐานใด"

"เจ้าเป็นคนฝังบุรุษผู้นั้นใช่หรือไม่" มือปราบถามขึ้น

หลินเต๋ออีใบหน้าซีดขาว มองไปทางอ้ายจื่อจิน อีกฝ่ายกลับ 

เหลือบมองมือปราบอย่างเย้ยหยัน "นี่คือหลักฐานหรือ"

"ข้าไม่สนว่าเจ้าจะใช่คนของพรรคตงหลินหรือไม่ แต่ถ้าเจ้าฝังเขา 

ก็ต้องไปกับข้า!" มือปราบไม่ฟังเหตุผลยิ่งนัก

"เรียนถามท่านมือปราบ ต้าหมิงมีกฎข้อใดระบุว่าการฝังคนนั้น 

มีโทษ" อ้ายจื่อจินเอ่ยถามเสียงเย็น

มือปราบอึกอักก่อนขึ้นเสียง "อย่ามายกกฎเกณฑ์อะไรกับข้า  

ท่ีแห่งน้ีข้าก็คือกฎหมาย ข้าให้เจ้าไปก็ต้องไป!" พูดพลางขยับเข้ามา 

จะกระชากนางอย่างป่าเถื่อน

"ปล่อยข้า ข้าไปกับท่านแน่!" อ้ายจื่อจินปัดมือที่ย่ืนมาหาอย่าง

รังเกียจ พลางขึงตาใส่เขา "แต่ท่านต้องปล่อยพวกเขาไป!" นางกล่าว 

พลางชี้ไปทางพวกหลินเต๋ออี

"จื่อจิน!" หลินเต๋ออีตื่นตระหนกยิ่งยวด

ตู้จื่อเฟยกลับตะโกนอย่างหวาดผวามาจากด้านข้าง "รีบปล่อยข้า

กับอาจารย์ไปเด๋ียวน้ี อ้ายจื่อจินเป็นคนฝังคนผู้น้ัน ตอนคนผู้นั้นตาย 

ก็มีแต่อ้ายจื่อจินอยู่ในที่เกิดเหตุ" 

หลินเต๋ออีได้ยินตู ้จื่อเฟยพูดประโยคน้ีก็ถลึงตามองเขาอย่าง 

ไม่พอใจ 

ตู้จื่อเฟยมองข้ามสายตาของผู้เป็นอาจารย์แล้วเอ่ยต่อ "อาจารย ์

กับข้าเคยรักษาฮูหยินผู้เฒ่าถัง คุ้นเคยกับใต้เท้าถังอย่างมาก รีบปล่อย
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พวกเราไปซะ!"

ทันทีท่ีมือปราบได้ยินค�าว่า 'ใต้เท้าถัง' สามค�านี้ก็มีสีหน้าลังเล 

ดังคาด เขาหันหน้าไปปรึกษาพรรคพวกด้านหลังเล็กน้อย ก่อนเอ่ยว่า 

"ปล่อยพวกเจ้าไปก่อนชั่วคราว หากข้าตรวจพบว่าพวกเจ้าเก่ียวข้องกับ

เรื่องนี้ ระวังชีวิตสุนัขของพวกเจ้าเอาไว้ด้วย!"

ครั้นคนไม่ก่ีคนคุมตัวอ้ายจื่อจินจากไปไกลแล้ว คนท้ังหลายถึงได้

โล่งอก หลินเต๋ออีชายตามองตู้จื่อเฟยอย่างเย็นชาวูบหน่ึง ไม่สนใจว่า 

ยังมผีูป่้วยรอรกัษาอยู่อกีหรอืไม่ เพียงเลกิม่านเดินเข้าไปยังห้องโถงด้านใน 

ตูจ้ือ่เฟยเห็นเช่นน้ันก็ลนลานตามเข้าไป พอเข้ามาในห้องโถงด้านใน 

เขาก็ได้ยินเสียงต่อว่าอย่างโมโหของหลินเต๋ออี "เร่ืองนี้เจ้าผลักภาระ 

ทั้งหมดให้จื่อจินได้อย่างไร!"

"ข้าไม่มีทางเลือกนี่ขอรับ จะให้ท่านผู้ชราแล้วทนรับเคราะห์ติดคุก

ได้อย่างไร" ตู้จื่อเฟยเอ่ยอย่างน่าสงสาร เมื่อเห็นไฟโทสะของหลินเต๋ออี

ไม่ลดลง จึงแสร้งพูดอย่างรู้สึกผิด "ข้ารู้ว่ากระท�าเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อ 

ศิษย์น้อง แต่ถ้าพวกเราถูกขังกันหมด ผู้ใดจะช่วยนางได้" เห็นหลินเต๋ออี

คลายหัวคิ้วเล็กน้อยอย่างที่คิดไว้จริงๆ ตู้จื่อเฟยจึงรีบกล่าวต่อ "เขาเขียว 

ยังอยู่ ไยต้องกลัวไร้ฟืนเผา* ฮูหยินผู้เฒ่าถังเคยพูดไว้ ไม่ว่าพวกเรา 

มีเรื่องใดล้วนไปขอความช่วยเหลือจากนางได้นี่ขอรับ"

 "ข้าจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งประเดี๋ยวนี้เลย พรุ่งนี้เจ้าไปขอร้อง

ฮูหยินผู้เฒ่าถัง" หลินเต๋ออีรีบเอ่ย

"ขอรับ อาจารย์!" ตู้จื่อเฟยก้มหน้าอย่างนอบน้อม ทว่าประกาย

* ส�านวน 'เขาเขียวยังอยู่ ไยต้องกลัวไร้ฟืนเผา' หมายถึงตราบใดยังมีชีวิตอยู่ ก็ยังมีโอกาสและความหวัง
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ตากลับจมดิ่งสู่เงามืด

อ้ายจือ่จนิถูกส่งเข้าคุกหญิง นกัโทษหญิงรอบตวัพากันเบกิตาโพลง 

บ้างประหลาดใจ บ้างเฉยชา และมีอีกจ�านวนหนึ่งท่ีเจือแววมุ่งร้าย 

อย่างเข้มข้น สายตาอ�ามหิตอย่างที่สุด อ้ายจื่อจินใจเต้นดุจรัวกลอง  

ทว่าภายนอกยังคงฝืนท�าทีสงบนิ่ง

นางโดนส่งเข้าไปในห้องลบัห้องหนึง่ ก่อนถูกผลกัอย่างแรงลงกับพ้ืน 

บนพ้ืนน้ันเย็นเฉียบและมีกลิ่นราอับชื้น 'โรคทั้งหลายเริ่มจากความเย็น 

ความเย็นเริ่มจากเท้า' เคยมีคนบอกนางเช่นนี้ เขาบอกนางอีกว่า  

'จุดหย่งเฉวียนของเส้นลมปราณไตอยู่ที่ฝ่าเท้า หากไม่ใส่ใจรักษา 

ความอบอุน่ นานวันเข้าจะส่งผลให้หยางของไตพร่องสะสมจนกระทบให้

อินของลมปราณไตไม่เพียงพอ กระทั่งอวัยวะภายในเสียสมดุล' ทั้งที ่

แยกจากเขานานหลายปีเพียงน้ีแล้ว นางกยั็งคงจดจ�าประโยคน้ันได้อยู่ตลอด 

ตั้งแต่วันน้ันจนบัดนี้นางจึงคอยระมัดระวังรักษาความอบอุ่นให้ฝ่าเท้า 

ของตนเองอยู่เสมอ ทว่ายามน้ีถึงใจนางจะรู้ว่าต้องระวัง แต่ก็ไร้ก�าลัง 

ยับย้ังไอเย็นอันน่าหวาดหวั่นที่แผ่กระจายมายังใต้ฝ่าเท้าทีละนิด นาง 

ถอนใจคราหนึ่ง ค่อยๆ กวาดตามองห้องลับอันคับแคบห้องนี้

ห้องลับมืดสลัว แสงสว่างท้ังหมดมาจากคบไฟสองอันที่ปักอยู ่

บนผนัง พาให้ห้องที่ เดิมเย็นเยียบสลัวรางย่ิงเพ่ิมกลิ่นอายความ 

น่าอึดอัด ผนังห้องเป็นลายพร้อย ตะไคร่ข้ึนจากมุมผนังและแผ่ขยาย 

ขึ้นด้านบน จิ้งจกสีเทาตัวหนึ่งแทรกตัวอยู่บนผนังขรุขระ เกาะนิ่ง 

ไม่ไหวติง
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ทันใดนั้นจิ้งจกก็ถูกเงาคนที่สะท้อนบนผนังปกคลุม เงาคน 

เคลื่อนไหวรุกประชิดมาทางอ้ายจื่อจินทีละก้าว ชวนให้รอบกายนาง 

คล้ายอยู่ในห้วงแห่งแรงกดดันอันไร้รูป

อ้ายจือ่จนิลกุขึน้หันไป แสงไฟไหววูบ ใบหน้าอ�ามหิตของบรุษุผูห้นึง่

พลันปรากฏข้ึนตรงหน้า นางผงะอึ้ง ครู่ใหญ่ถึงได้สติ จ�าได้ว่าเขาคือ 

บุรุษเสื้อแพรที่สังหารชายคนนั้นในคืนนั้น นางจ�าได้ว่าเขาแซ่กัว

บนใบหน้าชายแซ่กัวมีค้ิวดกด�าน่าเกลียดดุจแมลงสาบ ดวงตา 

รยีาวเหมอืนขบคดิเรือ่งชัว่ช้าตลอดเวลา ทัง้ท่ีปากก็ดูไม่หนา ทว่าเวลายกยิม้ 

กลับมีสภาพเหมือนกุนเชียงตากแห้งเสียได้ และยามนี้ริมฝีปากน้ันก็ได้

หยักยกเป็นเส้นโค้ง ย้ิมเหี้ยมเกรียมให้อ้ายจื่อจิน "คืนนั้นเจ้าอยู่ใน 

ที่เกิดเหตุ?"

อ้ายจื่อจินเงยศีรษะมอง แต่ไม่กล่าววาจา 

ชายผู้น้ันถูกท่าทีเมินเฉยเช่นนี้ของนางกระตุ้นโทสะ ฉับพลันก็ชัก

กระบีย่าวจากข้างเอวข้ึนมาตวัดตรงหน้า พร้อมกับเสยีงตะคอกอนัเข้มงวด 

"พูด!" 

กระบี่คมกริบราวกับแช่อยู่ในอุโมงค์น�้าแข็ง พาไอเย็นหนาว 

เสียดกระดูกพาดผ่านล�าคอขาวดุจหิมะของอ้ายจื่อจิน

อ้ายจื่อจินหน้าไม่เปลี่ยนสีประหน่ึงไม่สะเทือนต่อกระบี่ข้างล�าคอ 

ผ่านไปครู่ใหญ่จึงถามขึ้น "มิทราบใต้เท้าหมายถึงคืนใด"

"เจ้าอย่ามาเสแสร้งกับข้า!" เขาเดือดดาลยิ่งนัก "มีคนเห็นเจ้าฝัง 

เหอปู้ผิง"

ทีแ่ท้คนผูน้ัน้ชือ่เหอปูผ้งิ อ้ายจือ่จนิลอบครุน่คดิ ใบหน้าเผยรอยย้ิม
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เสียดสี "เหอปู้ผิง? เหอปู้ผิงคือใครกัน ชายหรือหญิง แก่หรือผอม ใต้เท้า 

ข้าฝังคนมามากมายเหลือเกิน ขอทาน พ่อค้า ลูกไม่มีพ่อ พ่อไม่มีลูก..."

ไม่ทันขาดค�า เสยีงฟาดฝ่ามอืก็ดังกังวานข้ึนฉาดหน่ึง อ้ายจือ่จนิถูก

ตบจนเซถลาไปชนผนังเสียงดังตึง เลือดซึมออกมาจากหน้าผากทันใด  

ชายแซ่กัวไม่ให้เวลานางได้หอบหายใจ มือซ้ายบีบคอนางเอาไว้ และ 

กล ่าวอย่างโหดเหี้ยม "อย ่ามาเล ่นลูกไม ้กับข ้า! ชายที่มุมปาก 

ขวามีไฝคนน้ันก่อนตายพูดอะไรกับเจ้า ข้าขอเตือนเจ้า ไม่มีใคร 

แกล้งบ้าแกล้งเสียสติต่อหน้าข้าได้ หากเจ้ายังอยากมีชีวิตรอด หัดดูให้ดี

เสียบ้าง! ข้าไม่รักหยกถนอมบุปผา* หรอกนะ"

อ้ายจือ่จนิหวัเราะเสยีงเย็น พลางเอ่ยอย่างหยามเหยียด "เหมอืนกับ

ที่พวกท่านกระท�ากับคนผู ้ น้ัน?" สายตานางดุจกระบี่ที่ เฉียบคม  

ไม่สะทกสะท้านต่อความตายแต่อย่างใด ท้ังยังแฝงด้วยรอยย้ิมหยัน 

ดูถูก

ชายหนุ่มตกใจในท่าทางไม่หว่ันกลัวแม้สักนิดของนาง นิ่งอึ้ง 

เป็นครู่ก่อนตบนางล้มลงกับพื้นอีกครั้ง "ดี! เจ้าอยากเป็นสตรีผู้หาญกล้า  

เช่นนั้นข้าก็จะให้เจ้าได้เป็น! ใครก็ได้!" เขาตบมือ ไม่ทันไรก็เห็นผู้คุมคุก

สองคนวิ่งเหยาะๆ เข้ามา

"ดูแลแม่นางอ้ายท่านนี้ให้ดี" ชายแซ่กัวหัวเราะเสียงเย็น

"ขอรับ!" ผู้คุมคุกสองคนขานรับพร้อมกัน ก่อนจะเดินเข้ามาดึง 

อ้ายจื่อจินให้ลุกข้ึน และมัดนางกับเสาไม้กลางห้องลับ จากนั้นทั้งสอง 

ก็ใช้มอืขวาหยิบแท่งไม้ไผ่ท่ีเหลาจนแหลมเลก็ยิง่แท่งหน่ึงออกมาจากอก 

* รักหยกถนอมบุปผา เป็นส�านวน หมายถึงบุรุษที่รักทะนุถนอมคอยเอาอกเอาใจอิสตรี
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ต่างคนต่างใช้มือซ้ายแยกกันดงึน้ิวโป้งของมือซ้ายและมอืขวาของอ้ายจือ่จนิ

ร่างอ้ายจื่อจินแข็งเกร็งในทันที นางหดน้ิวมือตามสัญชาตญาณ  

ทว่าไม่ทันกาล แท่งไม้ไผ่แหลมเรยีวได้เสยีบเข้าไปในเลบ็นิว้โป้งนางแล้ว

เจ็บ! เหมือนอวัยวะห้ากลั่นหกกรอง* ถูกคว้านโล่งพร้อมกันใน 

คราวเดยีว อ้ายจือ่จนิรูส้กึว่าแท่งไม้ไผ่ได้แทรกเข้ามาจากปลายน้ิว ค่อยๆ 

เคลื่อนไปตามเส้นเลือดทีละน้อย ความเจ็บปวดแล่นปราดมุ่งสู่หัวใจ  

ทุกบริเวณท่ีเคลื่อนผ่าน ผิวหนังบริเวณน้ันก็จะเสมือนถูกเข็มท่ิมแทง 

ไม่ทันไรก็คล้ายถูกไฟเผา จากนั้นร่างกายก็คล้ายอยู่ในอุโมงค์น�้าแข็ง 

หนาวเหน็บจนแม้แต่เสียงยังเปลี่ยนไปแหบห้าวขาดห้วง...

 "อ๊าก!" นางส่งเสียงกรีดร้องท่ีแม้แต่ตนเองยังรู้สึกแปลกหูและ 

ชวนให้ผู้คนหวาดกลัว ในห้วงความคิด นอกจากความเจ็บปวดแล้วก็ 

ไม่มีความคิดอื่นใดอีก

"คนผู้นั้นพูดอะไรกันแน่!" เสียงน่ารังเกียจดังข้ึนอีกคร้ังในตอนน้ี 

คล้ายกับแมลงเข้ามากัดเลม็ภายในหูของนางไม่หยุด สตสัิมปชญัญะของ

นางจวนเจียนจะขาดสะบั้น ขณะสะลึมสะลือ นางมองเห็นคิ้ว 

เหมอืนแมลงสาบของคนแซ่กัวค่อยๆ อ่อนลง แปรเปลีย่นเป็นใบหน้าขาว  

ริมฝีปากขาวซีด มุมปากขวายังมีไฝสีด�าเม็ดหนึ่ง ปากเขาก�าลังขยับ  

เขาพูดเบาๆ ที่ข้างหูนาง...

"ไม่!" ความเจบ็ปวดดัง่เกาทัณฑ์นบัร้อยทะลหุวัใจ นางฝืนเอ่ยค�าหนึง่

อย่างเด็ดขาด ส่ายหน้าไปมาจนสุดแรง เหง่ือเย็นเม็ดเล็กละเอียด 

* อวัยวะห้ากลั่นหกกรอง หรือห้าตันหกกลวง เป็นค�าเรียกรวมอวัยวะภายในตามต�าราแพทย์แผนจีน ห้ากลั่น 
ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต ท�าหน้าที่ผลิตสร้าง กลั่นฟอก และหล่อเลี้ยง ส่วนหกกรอง ได้แก่ ถุงน�้าดี 
ล�าไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ล�าไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ และท่อล�าเลียง (ซานเจียว) ท�าหน้าที่ย่อย ดูดซึม 
และเก็บสะสม
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ที่หน้าผากพลันสาดกระเซ็น และหยดลงบนพ้ืน นางพยายามถ่างตา 

เอาไว้ ใช้เสียงเบาหวิวอ่อนแรงพึมพ�าว่า "ไม่รู้ ข้าไม่รู้..."

แสงไฟสะท้อนในดวงตาสดี�าสนิทของนาง ดวงไฟดวงน้อยลุกโชนใน

ส่วนลึกของดวงตา สีหน้าเด็ดเดี่ยวของนางพาให้ชายแซ่กัวตกตะลึง เขา

อึ้งไปชั่วขณะ  ก่อนตะโกนด้วยโทสะที่พลุ่งพล่าน "แทง ข้าสั่งให้แทงอีก!"

ไม้ไผ่แท่งที่สาม ไม้ไผ่แท่งที่สี่...กระทั่งถึงไม้ไผ่แท่งที่สิบ นิ้วทั้งสิบ

ที่แต่เดิมขาวเนียนดุจก้านต้นหอมได้เปลี่ยนเป็นบวมแดงจนมิอาจทนดู 

เลอืดทีซ่มึออกมาสะท้อนกับแสงคบไฟท่ีมมุผนังจนเกิดเป็นประกายแสง

ประหลาด จับตัวแข็งเป็นเม็ดกลมที่ปลายน้ิวซึ่งผิดรูปไปแล้วของนาง 

เมด็แล้วเมด็เล่า จากนัน้หยดลงพ้ืนทีละหยดๆ นางสลบไปแล้วก่ีคร้ังก็สุดรู้ 

และถูกคนใช้น�า้เย็นสาดให้ต่ืนก่ีครัง้ก็หารูไ้ม่ บนใบหน้าซดีเผือดแยกแยะ

ไม่ได้ตั้งนานแล้วว่าเป็นเหงื่อเย็นหรือน�้าเย็นกันแน่

ผู้คุมคุกแทงไม้ไผ่แท่งสดุท้ายเสรจ็ในท่ีสุด เหงือ่ท่วมศีรษะพลางเอ่ย 

"ใต้เท้า แท่งไม้ไผ่หมดแล้วขอรับ"

"พวกไร้ประโยชน์!" ชายแซ่กัวพูดอย่างโมโห แต่ก็ยังนึกวิธีจัดการ

กับสตรีแข็งกร้าวผู้นี้ไม่ได้เลยสักนิด

ในเวลานี้เอง ขนตารูปพัดของอ้ายจื่อจินค่อยๆ ขยับเล็กน้อย  

ก่อนลมืตาขึน้อย่างเชือ่งช้า นางยกมมุปากขาวซดีย้ิมเป็นเส้นโค้ง เอ่ยขึน้

อย่างถากถาง "ใต้เท้า คนผู้นั้นมิใช่ตายต่อหน้าท่านหรอกหรือ จะมาตาย 

ต่อหน้าข้าอีกครั้งได้อย่างไร เขาตายแล้วฟื้น? ใต้เท้า ท่านไม่กลัวบ้าง 

หรือไร"

ขาดค�า จู่ๆ คบไฟก็ลุกโชนขึ้นรุนแรงแล้วดับไป เงาคนบนผนัง 
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ในห้องลับก็วูบหายตามไปด้วย

"ผีหลอก!" ผู้คุมคุกสองคนหวีดร้องเสียงหลง กุมหัววิ่งหนีอลหม่าน 

ชายแซ่กัวก็พรั่นพรึงไปอึดใจหนึ่ง หลังจากฝืนท�าทีสงบน่ิงแล้วก็

ตวาดด้วยน�้าเสียงปานคลุ้มคลั่ง "กลัวอันใดกัน นางหนูน่ีแค่พูดจา 

เพ้อเจ้อ! กล้าเล่นลูกไม้กับข้ากัวติ้งหรือ! ข้าสั่งให้แทง แทงเข้าไปอีก!"

กัวติ้ง เขาชื่อกัวติ้ง! 

อ้ายจือ่จนิตะลงึงัน ถลงึตาโต ทว่าภาพคนตรงหน้ากลบัพร่าเลอืนข้ึน

ทกุขณะ ท่ามกลางความมึนงง นางคล้ายได้ย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีก่อน

เจ็ดปีก่อนยังเป็นรัชศกว่ันลี่ปีที่สี่สิบแปด เดือนสิบปีนั้น ใบอิ๋นซิ่ง* 

เหลืองเร็วผิดปกติ มีคนยืนอยู่ที่ประตูและเอ่ยขึ้นว่า 'กัวติ้งก็มาด้วย' 

เสียงนี้คล้ายเสียงยุงและแมลงวันบินหึ่ง  ดังก้องข้างหูอ้ายจื่อจิน 

ไม่หยุด

 

รัชศกวั่นลี่ปีที่สี่สิบแปด ห่างจากวันที่ฮ่องเต้กวงจงสวรรคตมาแล้ว

เดือนกว่า ว่ากันว่าฮ่องเต้กวงจงสวรรคตเพราะเสวยลูกกลอนแดง  

กล่าวกันอีกว่าลูกกลอนแดงน้ีหลี่เข่อจั๋วขุนนางผู ้ช่วยของศาลสถิต

ยุติธรรมเป็นคนถวาย ทว่าตามค�าเล่าลือฉบับใหม่ล่าสุดของวังหลวง  

ลูกกลอนแดงที่หลี่เข่อจั๋วถวายนั้น เฉียวเหย่ียนแห่งส�านักแพทย์หลวง 

เป็นคนให้มา ข่าวลอืนีถู้กยนืยันความจรงิในวันท่ีสามเดอืนสบิรชัศกว่ันลี ่

ปีท่ีสี่สิบแปด วันท่ีสามเดือนสิบฮ่องเต้พระองค์ใหม่ทรงมีรับสั่งให้จับกุม

หมอหลวงเฉียวเหย่ียนและพวกทั้งสิบเอ็ดคน ไม่ว่าหญิงหรือชายล้วน 

* อิ๋นซิ่ง หมายถึงต้นแปะก้วย
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ถูกจับเข้าคุกหลวงท้ังหมด ราวเที่ยงตรงองครักษ์เสื้อแพร* สามสิบคน 

ภายใต้การน�าของเจ้าเมืองนครหลวงก็ว่ิงมาถึงบ้านสกุลเฉียว ก่อน 

ล้อมรอบบ้านสกุลเฉียวเอาไว้

โรงแพทย์สกุลเฉียวมีนามว่าโรงแพทย์จิงเฉิง ว่ากันว่าสืบทอด

มากว่าเจด็ชัว่อายุคน สร้างหมอเลือ่งชือ่ออกมารุน่แล้วรุน่เล่า รชัศกจยาจิง้

โรงแพทย์จงิเฉงิยังสร้างหมอหลวงออกมาอกีสามคน ในระยะเวลาอนัสัน้

วิชาแพทย์ของโรงแพทย์จิงเฉิงก็เลื่องลือไปทั่วสารทิศ หลังรัชศกจยาจิ้ง 

หมอในโรงแพทย์จิงเฉิงยังได้รับสืบทอดต�าแหน่งหมอหลวง จนมาถึง 

เฉยีวเหย่ียนก็สบืทอดมาเป็นรุน่ทีส่ามแล้ว เฉยีวเหย่ียนวิชาแพทย์ล�า้เลศิ 

ประพฤตตินระมดัระวงัตลอดมา ปฏิบตัต่ิอผูอ้ืน่ก็สภุาพอ่อนโยนย่ิง ท้ังยัง

สนทิสนมกับราชเลขาธิการฟางฉงเจ๋อ จงึเป็นทีเ่คารพนบัถือของผูค้น ลกู

คนรองของเขาเฉยีวจอืเยวีย่ติดตามเขามาร�า่เรียนอยู่ในส�านกัแพทย์หลวง  

บุตรคนโตเฉียวจือซูเมื่ออายุสิบเจ็ดก็รับช่วงต่อเป็นหมอออกตรวจ 

ประจ�าโรงแพทย์จิงเฉิง รักษาโรคอย่างเมตตาเสมอภาคไม่ว่ายากดีมีจน 

คนในเมืองหลวงต่างขนานนามเขาว่า 'หมอคุณธรรม' 

ด้วยเหตุนี้เมื่อองครักษ์เสื้อแพรมาล้อมรอบโรงแพทย์จิงเฉิงเอาไว้ 

ราษฎรท่ีเคยติดหนี้บุญคุณเฉียวจือซูจึงหลั่งไหลมารวมตัวกันอยู่รอบ

บริเวณ ส่งผลให้ตรอกเล็กหน้าประตูโรงแพทย์จิงเฉิงแน่นขนัดจนแม้แต่

น�้ายังระบายออกไม่ได้ อ้ายจื่อจินถือร่มยืนเบียดเสียดอยู่ในกลุ่มคน  

ฝนแห่งฤดูใบไม้ร่วงตกไม่ขาดสาย มองผ่านกลุ่มคนเนืองแน่นและ 

ม่านพิรุณโปรยปราย นางเห็นเฉียวจือเยว่ียกับน้องสาวเฉียวจือมั่น 

* องครักษ์เสือ้แพร เป็นหน่วยงานพิเศษขึน้ตรงกับองค์จกัรพรรดิ เพ่ือตรวจสอบและจดัการขุนนางรวมถงึกลุม่
อ�านาจซึ่งอาจเป็นภัยต่อบัลลังก์ เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยจักรพรรดิหมิงไท่จู่ สมัยราชวงศ์หมิง
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ถูกคนใช้ทวนพู่สีแดงคุมตัวออกมา

ทันทีที่เฉียวจือซูซึ่งถูกมัดด้วยเชือกปรากฏตัวข้ึนที่ประตู ฝูงชน 

ซึ่งห้อมล้อมอยู่ในตรอกเล็กก็แตกตื่นโดยพลัน ศีรษะนับไม่ถ้วนประหนึ่ง

คลื่นซัดสาดไปข้างหน้า 'ห้ามจับท่านหมอเฉียว! ท่านหมอเฉียวมีโทษ 

อะไรกัน พวกเจ้ามาจับคนส่งเดชเช่นนี้ได้อย่างไร!'

ฝูงชนท้ังดันทั้งผลักเอะอะกันวุ ่นวาย องครักษ์เสื้อแพรเห็น

สถานการณ์น้ีคล้ายมึนงงอยู่บ้าง พากันชะงักงันราวกับถูกสกัดจุด  

ยามนี้เองชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ผู้หน่ึงก็เข้ามาผลักองครักษ์เสื้อแพร 

ที่กดไหล่เฉียวจือซูออกไป คุ้มกันเฉียวจือซูไว้ที่ด้านหลังตนเอง

'ชาวบ้านด้ือด้าน บังอาจนัก! กล้า...' เจ้าเมืองนครหลวงถึงได ้

หลุดจากภวังค์ ทว่ายังไม่ทันขาดค�าราษฎรที่ถูกปลุกปั่นก็พุ่งเข้ามาทันที 

ผลักเขาลงไปกับพื้น

 'ท่านหมอเฉียวจิตใจเมตตายิ่งกว่าพระโพธิสัตว์ ช่วยดึงภรรยาข้า

กลบัจากประตูนรก แม้แต่อแีปะเดียวก็ไม่เก็บ เขาจะท�าร้ายคนได้อย่างไร 

พวกเจ้ามันขุนนางสุนัขใช้อ�านาจข่มเหงผู้คน!'

'จริงด้วย อีสุกอีใสของเหล่าเยาบ้านข้าก็ได้หมอเฉียวช่วยรักษา 

จนหาย!'

'ห้ามจับท่านหมอเฉียว!'

'เข้าไป! จัดการเจ้าหน้าที่สุนัขพวกนี้ให้ราบคาบ!'

'...'

ฝนตกหนักขึ้น เสียงโหวกเหวกก็ย่ิงดังข้ึน ความเดือดดาลในใจ

ราษฎรท่ีมีต่อทางการจึงได้อาศัยชั่วขณะน้ีระบายออกมาจนหมดสิ้น  
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ทั้งยังบีบองครักษ์เสื้อแพรผู้ท่ีไม่รู ้ว่าควรจะจัดการเช่นไรให้เข้าไปยัง 

ทางตัน มีองครักษ์เสื้อแพรสองสามคนเห็นท่าไม่ดี รีบร้อนแทรกตัว 

ออกจากกลุ่มคนไปส่งข่าวรายงาน

เจ้าเมืองนครหลวงเห็นอาวุธขององครักษ์เสื้อแพรถูกชิงไปก็ตกใจ

จนขวัญกระเจิง ทั้งปีนทั้งคลานแทรกตัวไปด้านหลัง ชาวบ้านที่ปกติ 

ถูกกดขี่ข่มเหงไหนเลยจะยอมปล่อยไป รุมขวางเส้นทางเขาเอาไว้  

พร้อมเตะต่อยเขาไปด้วย ก่อนจะใช้ช่วงชุลมุนนี้แก้มัดเชือกบนตัว 

เฉียวจือซู รวมทั้งเฉียวจือเยวี่ยกับเฉียวจือมั่นออก

'ท่านหมอเฉียว รีบหนีไป! ปล่อยเจ้าหน้าท่ีสุนัขนี่ให้พวกเรา!'  

ชายฉกรรจ์เอ่ย

เฉียวจือซูกลับไม่ยอมขยับตาม ตะโกนบอกฝูงชนผู้มีจิตใจฮึกเหิม

กลุ่มนี้ว่า 'ขอทุกคนโปรดหยุดมือด้วย!'

คนทั้งหลายที่ถูกปลุกปั ่นจนฮึกเหิม จู ่ๆ ได้ยินเสียงเฉียวจือซู 

ก็ตกตะลึงไปเล็กน้อย จึงหยุดและมองไปทางเฉียวจือซูโดยพร้อมเพรียง

ก่อนพูดว่า 'ท่านหมออย่าได้กลัวเจ้าหน้าที่สุนัขพวกนี้ มีพวกเราอยู่ 

ไม่มีทางให้ท่านได้รับความไม่เป็นธรรมแม้แต่นิดเดียวแน่นอน!'

'ผูแ้ซ่เฉยีวขอขอบคณุในน�า้ใจของท่านท้ังหลาย! อดตีฮ่องเต้สวรรคต 

คดีลูกกลอนแดงจวบจนบัดนี้ก็ยังไม่กระจ่าง หากข้าจากไปอย่างไม่ 

ขาวสะอาด ย่อมเป็นการไม่ภักดีต่ออดีตฮ่องเต้ กอปรกับบิดาของข้า 

ยังถูกใส่ร้ายเข้าคุก หากข้าจากไปไม่เพียงเป็นการเนรคุณ ยังไม่อาจ

ลบล้างความผิดของสกุลเฉียวของข้าได้ ไม่ภักดีไม่กตัญญูเช่นนี้หาใช ่

ตัวข้าไม่ ย่ิงไปกว่านั้นข้าไม่อาจให้ท่านท้ังหลายต้องทุกข์ยากด้วย 
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เรือ่งส่วนตวัของข้าเช่นน้ี!' เขาโค้งคารวะต�า่อย่างย่ิง พลางเอ่ยอย่างจรงิใจ 

'ขอท่านทั้งหลายโปรดหลีกทางให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้พาผู้แซ่เฉียวไป 

อย่างสะดวกด้วย!' เขาเงยหน้าและกวาดตามองฝงูชนท่ีก�าลงัมองตนเอง 

อย่างจริงใจ รู้สึกเพียงกระแสอุ่นร้อนรื้นขึ้นในดวงตา ฝนพร่างพรมดุจ 

กางตาข่ายผืนหน่ึงออก เบื้องหน้าสายตาเขาพร่าเลือนข้ึนทุกที เขา 

สูดหายใจลึก หันหน้าไป ก่อนที่สายตาจะชะงักค้าง

นัยน์ตานางยังคงเปล่งประกายพราวระยับ ยังคงมีท่าทีคล้าย 

อยากกล่าวสิง่ใดแต่ยับย้ังเอาไว้ ดวงตานางท่ีก้ันด้วยม่านพิรณุดจุม่านโปร่ง 

สะท้อนเข้ามาในส่วนลึกของตาเขา

อ้ายจื่อจิน หญิงสาวท่ีเขารักมาตลอดสี่ปี ท้ังยังรอคอยนานถึง 

สามปี หญิงสาวผูท้ีห่น่ึงปีก่อนเขาแต่งนางเข้าสกุลแต่กลับหย่าขาดไปเมือ่

ย่ีสิบวันก่อนหน้า เขานึกว่านางจะไม่มา ยังคิดว่าต้ังแต่วันท่ีหย่านาง  

เขาจะไม่ได้พบนางอีกเสียแล้ว ท่ีผ่านมานางไม่เคยรักเขา นางแต่งงาน

กับเขาเพียงเพราะค�าสั่งเสียก่อนสิ้นใจของมารดา เขาฝืนสู ่ขอนาง 

ด้วยความเห็นแก่ตัว ด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งนางจะรักเขาขึ้นมาได้ 

ทว่าในหนึ่งปีที่เขาแต่งนางเป็นภรรยาน้ัน แม้เขาจะโอบกอดนาง

เข้าสูห้่วงนิทราทกุค�า่คนื แต่จนแล้วจนรอดในใจก็ยังคงละอาย หลงัฮ่องเต้ 

กวงจงประชวรจนสวรรคต เขาคาดเดาได้ว่าสกุลเฉียวอาจจะตกสู่วังวน

แห่งการแก่งแย่งอ�านาจของวังหลวง เขาตัดใจหย่าขาดจากนาง เพ่ือให้นาง

สามารถหลดุพ้นหายนะคราวน้ี เขาคิดว่านางจะเกลียดชงัเขา อย่างไรเสีย

ก็เป็นเขาทีท่�าให้นางต้องไปจากบ้านสกลุเฉยีวอย่างอปัยศท่ามกลางเสยีง

ติฉินนินทาของผู้คน เขาย่อมคิดไม่ถึงว่าวันนี้นางยังคงมา
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'ผู้ใดริก่อกบฏ!' องครักษ์เสื้อแพรอีกกลุ่มหนึ่งเร่งรุดมาถึง ตัดบท

ความคิดหมื่นพันที่พรั่งพรูขึ้นมาชั่วขณะของเฉียวจือซู

'เรว็เข้า รบีจบัตวัชาวบ้านดือ้ด้านพวกน้ีไปเสยี!' เจ้าเมอืงนครหลวง

ที่ถูกบีบให้ไปอยู่ในมุมหนึ่งรีบโพล่งขึ้นมา

ขณะท่ีหัวหน้าองครักษ์เสื้อแพรก�าลังจะออกค�าส่ัง ข้อมือของเขา 

ก็พลนัเกรง็เขมง็ด้วยถูกเฉยีวจอืซกุูมเอาไว้ เงยหน้าขึน้ก็เห็นเพียงประกาย

คมปลาบจากดวงตาของคนตรงหน้า ประหนึ่งกระชากวิญญาณคนได้  

เขาถึงขั้นพูดไม่ออกโดยไม่รู้ตัว

'พวกเขาเป็นเพียงราษฎรผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไปกับท่านแน่ 

อย่าได้ท�าร้ายพวกเขา!' เฉียวจือซูเอ่ยเสียงเฉียบ

องครักษ์เสื้อแพรคล้ายตะลึงงันในท่าทีไม่เกรงกลัวความตาย 

ของเขา กระทั่งตกอยู่ในภวังค์พักใหญ่

'ผู้แซ่เฉียวขอบคุณพ่ีน้องท้ังหลาย ปลายฤดูใบไม้ร่วงต้นฤดูหนาว

น�้าค้างมาก ขอท่านทั้งหลายโปรดรักษาสุขภาพ รีบกลับบ้านโดยเร็วเถิด' 

เสยีงเขาไม่ดงัแต่ชดัถ้อยชดัค�าย่ิง เวลาเพียงไม่นานกลบักระตุน้ให้ฝงูชน

น�้าตาไหลพราก ทว่าท้ายที่สุดก็ยังคงแหวกทางให้

อ้ายจื่อจินไม่เคยถอยไปจากใจกลางตรอกเล็กน้ี ฝนตกหนักขึ้น

เรื่อยๆ รอบตัวนางเลือนรางกลายเป็นประกายน�้าระยับ เฉียวจือซูคือ 

สีสันเดียวท่ามกลางผืนน�้าระยับนี้ที่ก�าลังย่างเข้ามาหานางทีละก้าว

จู่ๆ ร่างกายก็ถูกแรงขุมหน่ึงผลักออก นางคล้ายได้ยินเสียงหน่ึง 

ลอยมาจากที่แสนไกล 'ถอยไป!' 

สิ่งแวดล้อมรอบด้านชัดเจนข้ึนอีกครั้ง รวมถึงฝนท่ีตกลงมา  
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ร ่มร ่วงลงพ้ืนเมื่อใดก็สุดรู ้  ยามน้ีเฉียวจือซูได ้หายไปจากสายตา 

นางแล้ว นางถึงขนาดไม่ทันเห็นสภาพเขายามเดินผ่านข้างกายนางเสีย

ด้วยซ�้า

ใบหน้าอ้ายจื่อจินชื้นไปทั้งหน้าโดยไม่รู ้ว ่าเป็นเพราะฝนหรือ 

น�้าตา ยามนี้นางแยกแยะไม่ได้แล้ว ฝูงชนข้างตัวคล้ายมองออกว่า 

เป็นนางจึงพากันซุบซิบนินทา ทว่านางไม่แยแสสิ่งใดอีก เพียงหมุนตัว 

เดินไปยังทางทิศเหนือของเมือง...ทิศเหนือของเมืองเป็นที่พักของ 

จ้วงหยวน* เสิ่นซือ

เสิ่นซือผู้นี้สุภาพอ่อนโยน ทั้งยังสง่างามน่านับถือ แม้อายุเพียงแค่

ย่ีสิบสามปี แต่เขาก็มีต�าแหน่งส�าคัญแล้ว ซ�้ายังเป็นลูกเขยข่ีมังกร**  

ของผู ้ตรวจการกัวหรูฉู ่  เป็นขุนนางหนุ่มที่มีความสามารถท่ีสุดใน 

ราชส�านักขณะนี้  เคยเขียนโคลงยาวร้อยกว่าตัวอักษรได้ในเวลา 

หนึง่ก้านธูป คนในเมอืงหลวงเล่าลอืกันว่าเขายุตธิรรมไม่โอนอ่อนผ่อนตาม 

เคยคุกเข่าอยู่หน้าห้องทรงพระอักษรหน่ึงคืนเต็มเพ่ือคดีใส่ความคดีหนึ่ง 

ทั้งยังลือกันอีกว่าเขาเป็นคนประเภทแขนเส้ือสองข้างมีแต่ลม***  

ไม่กล้าย้ายเข้าคฤหาสน์พ่อตากัวหรฉูู ่เป็นขนุนางได้หนึง่ปีแล้วก็ยังอาศยั

อยู่ในเรือนเก่าซอมซ่อ ยามลมพัดลมรั่ว ยามฝนตกฝนร่ัว ยังมีคนเห็น 

เสิน่จิว่พ่อบ้านประจ�าตัวของเสิน่ซอืปีนขึน้ไปซ่อมหลงัคากลางดกึอยู่เลย

ทว่าเสิ่นซือหาได้เป็นเพียงจ้วงหยวนและลูกเขยข่ีมังกรของกัวหรูฉู่

เท่าน้ัน เขายังเคยเป็นพ่ีชายข้างบ้านคนสนิทของนาง เรียกได้ว่า 'เดก็หนุ่ม

* จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�าแหน่งของผู้ที่สอบเข้ารับราชการได้เป็นอันดับหนึ่ง
** ลูกเขยขี่มังกร เป็นส�านวน หมายถึงลูกเขยในอุดมคติ หน้าตา นิสัย และสติปัญญาล้วนดีเลิศ
*** แขนเสื้อสองข้างมีแต่ลม เป็นส�านวน หมายถึงข้าราชการซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ�านาจเอื้อประโยชน์ส่วนตน
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ขี่ม้าไม้ไผ่ อ้อมบ่อน�้าไล่จับเหมยเขียว'* ตอนปีที่เขาย้ายมาอยู่ใกล้กับ 

บ้านนาง นางก็อายุแค่เจ็ดขวบ ส่วนเขาอายุประมาณสิบขวบเท่านั้น  

ทั้งที่นางยังไม่เข้าใจว่าสิ่งใดเรียกว่า 'ค�าสาบานตราบฟ้าดินสลาย' แต่ก็

ยังเอ่ยต่อเขาอย่างจริงใจใต้ต้นเหมยในลานบ้านว่า 'พ่ีเส่ิน วันข้างหน้า 

จื่อจินจะเป็นภรรยาพี่' 

ค�าหยอกล้อในวัยเยาว์คงมีเพียงนางที่เห็นเป็นค�ามั่นสัญญา 

อยู่ฝ่ายเดียว นางเฝ้ารอเป็นภรรยาของเขาทุกวัน 

นางเป็นเพ่ือนเล่นกับเสิ่นซืออยู่ห้าปี จากนั้นเขาก็ออกไปเล่าเรียน

วิชาภายนอก รอกระท่ังสีปี่ก็ได้รบัข่าวว่าเขาสอบได้จ้วงหยวนในท่ีสุด ทว่า 

ขณะเดียวกันยังได้รับข่าวว่าเขาสู่ขอกัวร่ัวซิน บุตรสาวหัวแก้วหัวแหวน 

ของผู้ตรวจการกัวหรูฉู่ นางจ�าได้แต่ถ้อยค�าที่เขาพูดกับนางก่อนไปว่า  

'รอข้า สักวันหนึ่ง ข้าจะกลับมาอยู่ข้างกายเจ้า' 

ท่านแม่ของนางได้ยินข่าวน้ีแล้วก็เกิดอาการจ้งเฟิง** ทันที นาง 

ไม่อาจนั่งรออย่างใสซื่อที่ใต้ต้นเหมยเหมือนเช่นแต่ก่อนได้อีก นางท�าได้

เพียงส่งท่านแม่ไปยังหน้าประตูโรงแพทย์จิงเฉิง...นางคิดว่านับจากน้ัน

เขาและนางคงไม่มีวันไปมาหาสู่กันอีก

แต่ครัง้น้ีนางจ�าเป็นต้องไปหาเสิน่ซอื เพราะเขาคือผู้ช่วยผูพิ้พากษา

คดีลูกกลอนแดงคราน้ี โดยไม่รู้ตัวนางก็เดินมาถึงทางเหนือของเมือง  

ที่นี่มีฝนตกหนักเช่นเดียวกัน เมฆด�าปกคลุม ในอากาศอบอวลด้วย 

กลิ่นอายกดดันบางอย่าง ประตูจวนสกุลเสิ่นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลาง

* 'เด็กหนุม่ขีม้่าไม้ไผ่ อ้อมบ่อน�า้ไล่จบัเหมยเขยีว' มาจากหนังสอืรวมบทกวีสมยัถัง โดยเหมยเขียวและม้าไม้ไผ่
หมายถึงคู่ชีวิตที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กหรือเพื่อนเล่นวัยเด็ก
** จ้งเฟิง หมายถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบ อาจมีอาการพูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ปวดศีรษะ หมดสติฉับพลัน 
อัมพฤกษ์ อัมพาต โดยมีระดับความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันออกไป
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ฝนห่าใหญ่ ที่แห่งนี้ยังคงเป็นเช่นเมื่อสี่ปีที่แล้ว...เก่าแก่และเรียบง่าย

อ้ายจื่อจินหยุดฝีเท้า ในใจอดกังวลไม่ได้ นางบอกไม่ถูกว่าเพราะ

กังวลว่าเส่ินซือจะไม่ยอมพบตน หรือกลัวการพบเสิ่นซืออีกครั้งกันแน่  

สุดท้ายนางตัดสินใจหมุนตัวจะจากไป พลันประตูก็เปิดออก เงาร่างอัน

คุ้นตาและแปลกหน้าปรากฏที่หน้าประตู สายฟ้าแลบจนแสงสว่าง

กระจายไปท่ัวท้องฟ้าและส่องเข้าสูด่วงตาของเสิน่ซอื อ้ายจือ่จนิมองเหน็

ตนเองในดวงตาเขา พริบตาเดียวแสงสีขาวก็วาบผ่านไป ใบหน้า 

เสิน่ซอืกลบัมาด�ามดือกีครัง้ เวลาเดียวกันเสียงฟ้าร้องก็ดงัครืนระลอกหนึง่ 

อ้ายจื่อจินถอยหลังสองก้าวทันใด ร่มในมือร่วงลงพ้ืน ราวกับตกใจ 

เสียงฟ้าร้อง

 'ไฉนจึงมาตากฝนเล่า' เสิ่นซือตกตะลึงไปครู่หนึ่ง แต่เมื่อเห็น 

อ้ายจือ่จนิเปียกฝนก็มสีหีน้าห่วงใยปรากฏข้ึนในพริบตา เขารีบร้อนกางร่ม

ให้อ้ายจื่อจิน มือเท้าลนลาน คิดเข้าไปเช็ดหยดน�้าบนเรือนผมนาง  

อ ้ายจื่อจินรีบก้มศีรษะหลบมือของเขาที่ เอื้อมมา มือของเส่ินซือ 

ชะงักกลางคัน ท่าทีกระอักกระอ่วนอย่างท่ีสุด เขานึกถึงฐานะของทั้งคู ่

ในยามนี้ขึ้นได้

'ไยท่านพี่ไม่เชิญเฉียวฮูหยินเข้ามา' ในประตูแว่วเสียงเย็นเยือก 

ฝนฤดูใบไม้ร่วงที่ก�าลังตกทั่วฟ้าน้ีชวนให้อ้ายจื่อจินใจกระตุกวูบ 

นางเงยหน้าเห็นเสิ่นฮูหยินหรือก็คือกัวรั่วซินยืนหน้าเคร่งขรึมอยู ่

ข้างประตู

สีหน้าเสิ่นซือประเดี๋ยวซีดประเดี๋ยวคล�้า ก่อนจะดึงมือกลับมาจาก

เหนือศีรษะอ้ายจื่อจิน ยกขึ้นลูบผมตนเองอย่างประดักประเดิด แล้วเอ่ย
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เสียงต�่า 'บัดนี้จื่อจินไม่มีความเกี่ยวข้องกับสกุลเฉียวแล้ว'

'อ้อ ข้าลมืไปเสยีสนทิ ย่ีสบิวันก่อนเฉยีวจอืซหูย่าแม่นางอ้ายแล้วนี่ 

แม่นางอ้ายช่างชะตาดีเหลือเกิน หากมิใช่ถูกหย่าขาดเพราะมีลูกไม่ได้ 

เกรงว่ายามนี้คงต้องติดคุกเช่นเดียวกัน เฮ้อ ก็ไม่รู้ว่าท้องเจ้านี้ได้เรื่อง 

หรือไม่ได้เรื่องกันแน่หนอ!' กัวรั่วซินชายตามองอ้ายจื่อจินอย่างเย้ยหยัน

เสียดสี

สภาพฝนคล้ายตกหนักขึ้น อ้ายจื่อจินมองกัวรั่วซินที่เย็นชาประดุจ

น�้าค้างแข็งวูบหนึ่ง ก่อนหมุนตัวคิดจากไปโดยไม่เอ่ยวาจาสักค�า

'จื่อจิน!' เสิ่นซือรั้งนางไว้ 'กว่าจะมาถึงที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย เข้ามาพูด 

ข้างในเถิด' เขาพูดโดยไม่สนใจสีหน้าท่ีย�่าแย่ข้ึนเรื่อยๆ ของกัวรั่วซิน  

ลากอ้ายจื่อจินเข้าห้องหนังสืออย่างไม่รอให้โต้แย้งได้อีก

ในห้องหนังสือมีกลิ่นหอมอุ่นสบายเพราะจุดเฉียหนานเซียง* ชั้นดี

เอาไว้ จู่ๆ  อ้ายจือ่จนิก็คดิไปถึงห้องหนังสอืของเฉยีวจอืซ ูเฉยีวจอืซเูองก็ชอบ 

จุดเครื่องหอมไว้เช่นกัน โดยจะจุดเป็นธูปอ้ายเซียง คนผู้นั้นมักขึ้นเขาไป

เก็บหญ้าอ้ายเฉ่าที่จะโตเต็มที่ในฤดูใบไม้ผลิด้วยตนเอง ตากให้แห้ง  

ครึ่งหน่ึงท�าก้อนอ้ายหรงส�าหรับรมยาอ้ายหรงให้ผู้ป่วย อีกครึ่งหนึ่งวาง 

ทีห้่องส�าหรบัจดุเผา ท้ังท่ีฤดรู้อนมยุีงและแมลงวนัชกุชมุทีส่ดุ แต่พวกมนั

กลับไม่เคยเข้าใกล้ห้องที่จุดธูปอ้ายเซียงเลย 

* เฉยีหนานเซยีง เป็นไม้กฤษณาประเภทหนึง่ ชือ่อืน่ท่ีพบได้แก่ เฉนิเซยีง ฉหีนานเซยีง มีเ่จีย๋จยาหนาน เป็นต้น 
มักมีลักษณะเป็นท่อนยาวเหลี่ยมหรือเป็นชิ้น ภายนอกสีน�้าตาลอมเขียว หรือสีด�าอมม่วง ผิวชุ่มชื้นลื่นเป็น
ประกาย มีสิ่งเจือปนน้อยมาก เมื่อเลื่อยออกจะมีสีน�้าตาลอมด�าหรือสีด�าอมม่วง ใช้มีดขูดเป็นผง น�ามาปั้น
เป็นลูกกลอนได้ มรีสเผด็หวานฤทธ์ิอุน่ ช่วยปรบัสมดลุลมปราณ เปิดทวาร รกัษาอาการแน่นหน้าอก ปวดจาก
ลมปราณติดขัด เสมหะอุดกั้นหลอดลม
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เฉียวจือซูเคยบอกนางว่าหญ้าอ้ายเฉ่ายังมีอีกชื่อคือปิงไถ*  

สมยัโบราณถือเป็นของศักด์ิสทิธ์ิทีใ่ช้เรยีกไฟแห่งสวรรค์ แม่หมอจะนัง่บน

แท่นสูงท่ีมีธูปอ้ายเซียงวางล้อมรอบ กราบไหว้ไต่ถามลิขิตสวรรค์  

ด้วยเหตุนี้หญ้าอ้ายเฉ่าจึงถูกยกย่องให้เป็นสิ่งขจัดอัปมงคลมาตลอด  

ในวันที่ห้าเดือนห้าเทศกาลตวนอู่** ยิ่งต้องแขวนหญ้าอ้ายเฉ่าไว้ที่ประต ู

ทุกครัวเรือน เฉียวจือซูยังบอกนางอีกว่าหญ้าอ้ายเฉ่างอกในเดือนสาม 

ตรงกับเวลาที่ลมปราณหยางแห่งฟ้าดินก่อก�าเนิด จนถึงเดือนห้า 

ที่ลมปราณหยางกล้าแกร่ง หญ้าอ้ายเฉ่าจะโตเต็มที่ สามารถดูดซับ

ลมปราณหยางแห่งฟ้าดนิส่วนทีย่อดเย่ียมทีส่ดุเข้าไปได้ เฉยีวจอืซมูกัจะใช้

หญ้าอ้ายเฉ่าในการรมยารกัษาโรค ประโยคหน่ึงทีเ่ขาเอ่ยตดิปากบ่อยครัง้

ก็คือ 'ใช้ลมปราณหยางของฟ้าเสริมลมปราณหยางของมนุษย์'

อ้ายจือ่จนิคิดมาเสมอว่าตนเองไม่เคยรกัเฉยีวจอืซ ูย่อมคดิไม่ถึงว่า

จนถึงตอนน้ีนางจะยังจดจ�าทุกประโยคที่เขาพูดได้ ท่ีแท้เมื่อคุ้นเคยกับ

อะไรสักอย่างแล้ว ความรู้สึกก็พอกพูนขึ้นโดยไม่รู้ตัว คิดถึงตรงนี้นางก็

ถอนใจอย่างห้ามไม่อยู่ 

น�้าเสียงเป็นห่วงเป็นใยของเสิ่นซือดังขึ้นที่ริมหูอ้ายจื่อจิน 'รีบดื่ม

ตอนยังร้อนเถิด ช่วยขับไล่ความหนาวได้' 

นางเงยหน้าขึน้ เหน็เสิน่ซอืรนิชาให้ตนแล้วถ้วยหนึง่ นางผงกศรีษะ

ยกถ้วยชาขึ้น ทันทีท่ีถ้วยชาจรดริมฝีปาก นางก็ได้ยินเสียงไอจึงหันหน้า 

* ปิงไถ แปลว่าแท่นน�้าแข็ง คนจีนสมัยก่อนมีการท�าพิธีตามความเชื่ออย่างหนึ่ง คือการน�าก้อนน�้าแข็งมาตัด
เป็นรูปวงกลม ใจกลางหนาโดยรอบบาง ชูขึ้นหาพระอาทิตย์ ปูอ้ายเฉ่าที่ติดไฟง่ายเอาไว้เป็นวงกลมรอบตัว 
ความร้อนจากพระอาทติย์จะท�าให้หญ้าอ้ายเฉ่าตดิไฟขึน้มา ด้วยเหตนุีห้ญ้าอ้ายเฉ่าจงึมอีกีชือ่ว่าแท่นน�า้แขง็
หรือปิงไถ
** เทศกาลตวนอู่ หรือเทศกาลไหว้ขนมจ้างและแห่เรือมังกร ตรงกับวันท่ีห้าเดือนห้าตามปฏิทินจันทรคติ 
ของจีน
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ไปเหน็กวัรัว่ซนิยืนอยู่นอกหน้าต่างขงึตามองนางดจุพยัคฆ์จ้องตะครุบเหย่ือ 

อ้ายจือ่จนิระบายลมหายใจ ถอยออกมาเลก็น้อยให้มรีะยะห่างกับเสิน่ซอื

เสิ่นซือเห็นอ้ายจื่อจินเป็นเช่นน้ี ใจก็รู้ว่าเกิดจากที่กัวร่ัวซินจับตา 

ดอูยู่ข้างหน้าต่าง จงึเดินไปรมิหน้าต่าง ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับกัวร่ัวซนิบ้าง 

อกีฝ่ายถึงยอมจากไปอย่างเชือ่ฟังในทีส่ดุ ทว่าก่อนไปก็ยังหันมาถลึงตามอง 

อ้ายจื่อจินอย่างตักเตือนแวบหนึ่ง

อ้ายจื่อจินจดจ�าสายตากัวรั่วซินไว้ในใจ ย่ิงรักษาระยะห่างกับ 

เสิ่นซือมากขึ้น ควันเครื่องหอมเฉียหนานเซียงฟุ้งตลบ ในอากาศอบอวล

ไปด้วยความอึดอัดและคลุมเครือ อ้ายจื่อจินจิบชาไปพลางก้มหน้า

ครุ่นคิดไปพลาง

'จื่อจิน เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง' 

น�า้เสยีงทุ้มต�า่อนัคุ้นเคยดงัขึน้ คล้ายไปสะกิดส่วนลกึทีส่ดุในหวัใจ

ของอ้ายจื่อจิน วันเวลาท่ีเลยผ่านพลันจู่โจมเข้ามาโดยไม่มีสัญญาณ 

บอกกล่าว นางผงะอึง้ เมือ่สบกับนัยน์ตาลกึซึง้ตรงึใจของเสิน่ซอืก็ลนลาน

ก้มหน้าลงไปอีก

'จื่อจิน เจ้ามาหาข้าวันนี้ ข้าดีใจมากจริงๆ ข้าคิดว่าเจ้าจะไม่อภัย 

ให้ข้า ไม่ยอมพบหน้าข้าอีก'

ประโยคหลังประหน่ึงฟ้าร้องเลื่อนลั่นปลุกให้อ้ายจื่อจินได้สติ  

นางลุกขึ้นยืน หมุนตัวหันไปมองฝนท่ีเทกระหน�่าอยู่นอกหน้าต่าง แล้ว 

ถอนใจแผ่วเบา 'ใต้เท้าไม่เคยท�าเรื่องผิดต่อจื่อจิน จื่อจินจะยกโทษหรือ

ไม่ยกโทษอะไรได้' 

น�า้เสยีงห่างเหนิของอ้ายจือ่จนิพาให้เสิน่ซอืตกตะลงึชัว่ขณะ เขายัง
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ไม่ทันกล่าววาจาก็ได้ยินอ้ายจื่อจินเอ่ย 'ใต้เท้าเสิ่น ผู้น้อยมาคร้ังนี้ 

ก็เพราะต้องการขอร้องใต้เท้าเสิ่นเรื่องหนึ่ง ข้าอยากขอให้ใต้เท้าเสิ่น 

ช่วยพ่อลูกสกุลเฉียวด้วย'

เสิ่นซือเห็นอ้ายจื่อจินขอร้องแทนสกุลเฉียวเช่นนี้ เขาก็พูดอย่าง 

ไม่พอใจ 'ตามที่ข้าทราบมา แม่นางอ้ายไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับสกุล

เฉียวแล้ว'

'ไม่ว่าข้าจะเก่ียวข้องกับสกุลเฉยีวหรอืไม่ก็ไม่ส�าคญั ข้าเพียงเห็นว่า

พ่อลูกสกุลเฉียวล้วนแต่เป็นคนดี หมอหลวงเฉียวมานะบากบั่นมาตลอด

สิบปี รับใช้ฝ่าบาทในวังหลวงจนสุดความสามารถ เฉียวจือซูแม้ไม่เคย 

รับราชการ ทว่าใจที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้และแผ่นดินน้ันฟ้าดินสามารถ

เป็นพยานได้ โรงแพทย์ทีร่กัษาคนในเมอืงหลวง ไม่ว่าจะขนุนางผูส้งูศกัดิ์ 

ไปจนถึงชาวบ้านท่ีต�่าสุด เขาก็ไม่แบ่งแยก ยากดีมีจนล้วนปฏิบัติอย่าง

เสมอกัน จนได้รับขนานนามว่า 'หมอคุณธรรม' แม้แต่ราชครูซุนเฉิงจง 

ยังชมเชยเขาเป็นเท่าทวี แผ่นป้าย 'ต้าอีจิงเฉิง'*  ที่แขวนอยู่ในโรงแพทย์

จิงเฉิงก็เป็นแผ่นป้ายที่ราชครูซุนเขียนให้เฉียวจือซู'

'การวางตัวของพ่อลูกสกุลเฉียวข้าเองก็เคยได้ยิน แต่หลายปีมานี้

ข้าเห็นมามาก คนดีบางทีก็อาจกระท�าความผิดเพราะกิเลสส่วนตน 

ชัว่ขณะ' เสิน่ซอืยืนมอืไพล่หลงั ท่าทางยึดมัน่ในหลกัการ 'คดลีกูกลอนแดง

เกี่ยวพันกับวงกว้าง ทั้งยังเกี่ยวข้องกับกบฏ...'

'พ่อลกูสกุลเฉยีวไม่มทีางเป็นกบฏแน่นอน!' อ้ายจือ่จนิโพล่งออกไป

ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ก่อนชะงักงันเมื่อรู้ว่าตนเองเสียกิริยา จึงเบี่ยงกาย 

* ต้าอีจิงเฉิง แปลว่า 'แพทย์ผู้ย่ิงใหญ่เชี่ยวชาญในศาสตร์การแพทย์และมีเมตตาธรรม' เป็นชื่อบทหน่ึงใน  
'ต�าราเชียนจิน' ของซุนซือเหมี่ยว แพทย์สมัยถัง
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เลก็น้อยแล้วเอ่ยเสยีงต�า่ 'ข้าได้ยินว่าลกูกลอนแดงนีเ้ป็นหลีเ่ข่อจัว๋ขนุนาง

ผู้ช่วยของศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้ถวายแด่อดีตฮ่องเต้'

 'แต่หลังจากอดีตฮ่องเต้สวรรคต เฉียวเหย่ียนคือคนแรกท่ี 

มองออกว่าเป็นลูกกลอนแดง ทั้งหลี่เข่อจั๋วยังยืนกรานหนักแน่นว่า 

ลูกกลอนแดงนั้นเฉียวเหย่ียนเป็นคนให้เขา' เสิ่นซือจ้องนางพลางเอ่ย 

'นอกจากมีหลักฐานพิสูจน์ว่าหลี่เข่อจั๋วก�าลังโป้ปด...'

'หลีเ่ข่อจัว๋พูดปด! ถึงเขาเคยมาบ้านสกุลเฉียวจริง แต่ข้ายืนยันได้ว่า

ตอนเขาจากไปมิได้น�ายาลูกกลอนอะไรติดตัวไปเลย'

'เขาเคยไปหาเฉยีวเหย่ียน?' นยัน์ตาเสิน่ซอืคล้ายมปีระกายแสงวบู 

ไม่นานนักก็เร้นหายไปภายใต้ขนตาที่หลุบลง

อ้ายจื่อจินใคร่ครวญและกล่าว 'ถึงเขาเคยมา แต่หาได้มาเพ่ือ 

ลูกกลอนแดง เขามาเพื่อให้ท่านพ่อ...หมอหลวงเฉียวรักษาโรคที่ขา'

'เช่นนั้นหรือ'

'ใช่!' อ้ายจื่อจินพยักหน้าอย่างมั่นใจ เห็นใบหน้าเส่ินซือเรียบสงบ 

นางก็บอกไม่ถูกว่าเขาเชื่อค�าพูดตนเองหรือไม่ จึงได้แต่เอ่ยอีกว่า  

'ข้าได้ยินว่าลูกกลอนแดงถูกปรุงขึ้นโดยหมอหลวงผู ้หน่ึงสมัยรัชศก 

จยาจิง้ หมอหลวงผูน้ั้นภายหลงัต้องโทษประหาร สกุลเฉยีวเป็นหมอหลวง 

มาสามรุ่น ไม่มีทางเป็นลูกหลานของหมอหลวงผู้นั้นแน่'

'เขาย่อมไม่ใช่คนรุน่หลงัของหมอหลวงผูน้ัน้' เสิน่ซอืกล่าว 'ผูใ้ดเป็นผู้

กล่าวว่ามีเพียงลูกหลานของหมอหลวงผู้น้ันเท่านั้นท่ีรู้ต�ารับยาลูกกลอน

แดง'

อ้ายจื่อจินสีหน้าแปรเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน นางถามขึ้น 'นี่
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หมายความว่าอย่างไร'

'หมอหลวงผู้น้ันสกุลหลิง ถือเป็นต้นตระกูลเหมือนกับหมอหลวง

สกุลเฉียว' เสิ่นซือขมวดคิ้วเล็กน้อย ประกายตาลุ่มลึกขึ้นเรื่อยๆ 'ปีนั้น

สาเหตุที่ลูกกลอนแดงกลายเป็นยาต้องห้ามก็เพราะหมอหลวงสกุลเฉียว

ร้องเรียนว่าในต�ารับยามีส่วนประกอบของตะกั่วแดง'

'ท่านจะบอกว่าเป็นเพราะหมอหลวงสกุลเฉียว หมอหลวงผู้นั้น 

ถึงได้ถูกตัดสินโทษประหาร?'

'มีความเป็นไปได้มากว่าเฉียวเหย่ียนอาจรู ้ต�ารับยาเดิมของ 

ลูกกลอนแดง'

'รู้ต�ารับยาเดิมแล้วอย่างไร ท่านรู้หรือไม่ว่าในต�ารับยา ไม่เพียงแต่ 

ตัวยาหลัก ยารอง ยาช่วย และยาประสานที่ส�าคัญย่ิง ปริมาณของยา 

ย่ิงเป็นแก่นส�าคัญ ความแตกต่างเพียงหนึ่งเฉียนคร่ึงต�าลึง ก็ท�าให้ผล 

ของการรักษาต่างกันราวฟ้าดิน บรรพบุรุษสกุลเฉียวเพียงบอก 

ตัวยาหนึ่งตัวในน้ันออกมา อาศัยเพียงข้อนี้ก็ชี้ชัดว่าคนสกุลเฉียวรู ้

ส่วนประกอบของลูกกลอนแดงแล้ว? ไม่มักง่ายเกินไปหน่อยหรือ!'

'ย่อมมีเหตุผลอื่นด้วย ครั้งอดีตฮ่องเต้ประชวรหนัก เจ้ารู้หรือไม่ว่า

เฉียวเหยี่ยนจ่ายยาอะไร'

'ยาอะไร'

'โหราเดือยไก่!'

'โหราเดือยไก่เป็นยาดึงลมปราณหยางกลับฉุกเฉิน อดีตฮ่องเต้

ประชวรหนักจ่ายยานี้ต้องเป็นเพราะหยางเดิมอ่อนแอ จากมุมมองหมอ

ย่อมไม่ใช่ความผดิ ย่ิงกว่านัน้หมอหลวงหาใช่มหีมอหลวงเฉยีวเพียงผูเ้ดยีว  
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อดีตฮ่องเต้ประชวรหนักมาก ใคร่ครวญดูแล้วนี่ย่อมจะเป็นวิธีของ 

คณะหมอหลวงที่ปรึกษาหารือกัน ไยจึงกล่าวโทษคนผู้เดียว!'

'ปัญหาอยู่ที่หมอหลวงคนอื่นยืนยันหนักแน่นว่าหมอหลวงเฉียว

ดึงดันจะใช้โหราเดือยไก่ อีกทั้งยังเป็นโหราเดือยไก่ดิบ'

'โหราเดอืยไก่ดบิ?!' อ้ายจือ่จนิสดูลมหายใจเฮอืก 'โหราเดอืยไก่ดบิ

มีพิษรุนแรง! เขาจ่ายโหราเดือยไก่ดิบจริงหรือ ข้าไม่เชื่อว่าคนในส�านัก

แพทย์หลวงจะไม่มีสักคนมายับยั้ง!'

'ทีแรกจ่ายโหราเดือยไก่ผัดน�้าผึ้งจริง เพียงแต่เมื่อใช้กลับเป็นโหรา

เดือยไก่ดิบ'

'เช่นนั้นก็เป็นความผิดของข้าหลวงต้มยา เหตุใด...'

'ข้าหลวงต้มยากล่าวว่าเฉียวเหยี่ยนเปลี่ยนใบสั่งยากะทันหัน'

'อาศยัเพียงค�าให้การด้านเดยีว จะน�ามาตดัสินได้เยีย่งไร!' อ้ายจือ่จนิ 

อดอารมณ์ร้อนขึ้นมาไม่ได้

'ยังมีใบสั่งยาซึ่งเขียนด้วยลายมือของเฉียวเหย่ียนเป็นหลักฐาน 

นอกจากน้ีองครักษ์อยู่ยามบอกว่าก่อนต้มยาเสร็จ เฉียวเหยี่ยนไปหา

ข้าหลวงต้มยาจริง'

อ้ายจื่อจินตะลึงงัน พักใหญ่ถึงส่ายหน้าพลางงึมง�า 'เป็นไปไม่ได้ 

ท่านพ่อระมัดระวังรอบคอบมาแต่ไหนแต่ไร ถึงเขาคิดเปลี่ยนยาจริง  

ก็ไม่มทีางท้ิงใบสัง่ยาให้คนใช้เป็นหลกัฐาน ย่ิงกว่านัน้เขามุง่มัน่เป็นหมอ

รักษาคน ย่อมไม่มีทางกระท�าเรื่องท�าร้ายคนท�าร้ายตนเองประเภทน้ี 

เป็นอันขาด!'

'เจ้าไม่มคีวามเกีย่วข้องกับสกุลเฉยีวแล้ว ก็ยังเรยีกเขาว่าท่านพ่อ?' 
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เสิ่นซือดูไม่พอใจ แต่ไม่นานก็สะกดอารมณ์พลางพูดชี้แนะอย่างหวังดี 

'เดิมทีเรื่องเหล่านี้บอกคนนอกไม่ได้ ในเมื่อเจ้าถามข้า ข้าย่อมต้องพูด  

จื่อจิน ช่วงนี้อยู่ในระยะสุ่มเสี่ยง เจ้าอย่าข้องเก่ียวกับบ้านสกุลเฉียว 

จะดีกว่า'

อ้ายจื่อจินเงยหน้ามองเขา นัยน์ตาใสกระจ่าง น�้าเสียงแน่วแน่  

'แต่ข้ามีความเก่ียวข้องกับสกุลเฉยีวจรงิ ข้าเป็นภรรยาเก่าของเฉยีวจอืซ!ู'

เสิ่นซือจนค�าพูดไปชั่วขณะ ภายในห้องพลันตกอยู่ในความอึดอัด

อ้ายจื่อจินครุ่นคิดครู่หนึ่ง ก่อนเงยหน้ามองเขาแล้วเอ่ย 'ขอบคุณ

ค�าพูดของใต้เท้าเสิ่นในวันนี้ จื่อจินจดจ�าใส่ใจแล้ว เพียงแต่ครั้งน้ัน 

เป็นสกุลเฉียวช่วยข้าฝังท่านแม่ ท้ังยังรับดูแลข้ามาหลายปี บุญคุณน้ี 

ข้าจ�าเป็นต้องทดแทน!'

เสิ่นซือรู ้ว่าอ้ายจื่อจินกล่าวถึงเรื่องที่เขาทอดท้ิงนางและท�าให ้

แม่ของนางต้องเป็นโรคจ้งเฟิง สุดท้ายที่ได้ฝังศพก็ด้วยความช่วยเหลือ

จากสกุลเฉียว ในใจเขานึกละอายจึงก้มหน้าเอ่ย 'จื่อจิน ข้ารู้ว่าคราวนั้น

ข้าท�าไม่ถูก...'

'ใต้เท้าเสิน่!' อ้ายจือ่จนิเอ่ยตัดบทเขา 'จือ่จนิขอร้องท่าน โปรดช่วย 

พ่อลูกสกุลเฉียวด้วย'

เสิ่นซือถอนใจ มองนางแล้วเอ่ย 'ที่ช่วยพวกเขาได้ไม่ใช่ข้า จ่ือจิน 

วันนี้คนที่ช่วยพวกเขาได้ มีเพียงเจ้า!'

'ข้า?'

'แค่เจ้าเป็นพยานว่าหลี่เข่อจั๋วเคยไปหาเฉียวเหยี่ยนจริง'

'แต่ว่าแบบนี้...' อ้ายจื่อจินลังเล
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'เมื่อครู่เจ้าบอกข้าว่าอย่างไร' เสิ่นซือยิ้มเอ่ย

'หลี่เข่อจั๋วเคยมาหาหมอหลวงเฉียว แต่มาเพ่ือขอให้เขารักษาโรค

ที่ขาของตน' อ้ายจื่อจินพูดขึ้น ดวงตาเปล่งประกายวาบ ก่อนจะเงยหน้า

มองเสิ่นซือ 'ท่านเชื่อค�าพูดเมื่อครู่ของข้า?'

'ข้าเชื่อเจ้ามาตลอด' ดวงตาเสิ่นซือเจือรอยย้ิม พาให้อ้ายจื่อจิน 

ตะลึงไปชัว่อดึใจ เขาฉวยโอกาสตอนทีอ้่ายจือ่จนิใจลอย กุมมอืงามของนาง

เอาไว้ 'หากยังมหีลกัฐานอืน่อกี เจ้าก็ต้องมอบให้ข้า จ่ือจนิ เจ้าต้องเชือ่ใจข้า!'

น�้าเสียงอ่อนโยนราวจะสะกดจิตอ้ายจื่อจินเอาไว้ นางเงยหน้ามอง

เข้าไปในดวงตาสีเหลืองอ�าพันของเขา 'ข้าเชื่อท่าน ข้า...ยังมีหลักฐาน'

เสิ่นซือลิงโลด ขณะจะกล่าวค�า เสียงฝีเท้านอกประตูก็ดังแว่วมา 

เขาหันหน้าไปเห็นเสิ่นจิ่วข้ารับใช้ประจ�าตัวของตนยืนชะเง้อมองอยู่ข้าง

ประตู

'มีเรื่องใด' เสิ่นซือขมวดคิ้วเข้าหากันโดยไม่รู้ตัว 

อ้ายจื่อจินจึงหลุดจากภวังค์ได้ ชักมือตนเองกลับมาอย่างกระอัก 

กระอ่วน แล้วสืบเท้าเร็วไปที่ข้างหน้าต่าง

เสิ่นจิ่วอึกอักพลางหันมองเสิ่นซือและอ้ายจื่อจินไปมา 

เส่ินซอืเห็นอารมณ์ทีป่รากฏในส่วนลกึของดวงตาเสิน่จิว่ เขาหนัข้าง

ไปมองอ้ายจื่อจินท่ีก�าลังมองออกไปท่ีนอกหน้าต่างอย่างจดจ่อ แล้ว 

ก้าวฉับๆ ไปท่ีประตู เสิ่นจิ่วประชิดมากระซิบที่หูเส่ินซือทันที จ�าได้ว่า 

เมื่อทั้งคู่ใกล้จบบทสนทนา เสิ่นซือเพียงยักไหล่เล็กน้อย 

เสียงไม่ดังไม่ค่อยของเสิ่นจิ่วแว่วเข้าหูอ้ายจื่อจินพอดี 'กัวติ้ง 

ก็มาด้วย'
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นางค่อยๆ ลืมตา กวาดมองรอบตัวอย่างงุนงง หญ้าบนพ้ืนแฝง 

กลิ่นราอับชื้น แสงไฟมัวสลัวส่องเข้ามาจากที่ไกล เงาร่างคนท่ีสะท้อน 

บนผนังไหวระริก บนเพดานมีหน้าต่างบานเล็กมากบานหนึ่ง สาดแสง 

สีเงินยวงดุจเข็มขัดหยกเส้นหนึ่ง

'กัวติ้งก็มาด้วย!' 

ประโยคสดุท้ายในความฝันประโยคนีด้งัสะท้อนภายในหอู้ายจือ่จนิ 

อีกครั้ง เหตุการณ์เมื่อเจ็ดปีก่อนเห็นชัดว่าเป็นความทรงจ�าท่ีสลักลึก 

อยู ่ในก้นบึ้งของหัวใจ กระทั่งความร้อนของชาถ้วยนั้นยังคงร้อน 

ลวกมอือย่างเหมอืนจรงิเพียงนัน้ อ้ายจือ่จนิขยับน้ิวมอืเล็กๆ ความเจบ็ปวด 

เสียดแทงใจพลันบีบรัดปอดและแผ่ซ ่านไปตามเส้นเลือดทุกเส้น 

ในร่างกาย

ตอนนี้เองนางถึงได้สติแจ่มชัดขึ้นมา

นางไม่ได้อยู่ในห้องลบัอีก แต่กลบัอยู่ในคกุ! ตอนนีไ้ม่ใช่รัชศกว่ันลี่ 

ปีที่สี่สิบแปดอีกแล้ว แต่เป็นรัชศกเทียนฉี่ปีที่เจ็ด!

"เจ้าตื่นแล้วหรือ" น�้าเสียงฟังดูคุ้นหูอยู่บ้าง ทั้งยังเจือส�าเนียงทาง

เหนืออันเข้มข้น ในแถบนี้ย่อมได้ยินส�าเนียงนี้น้อยเสียย่ิงกว่าน้อย  

อ้ายจื่อจินใจดิ่งวูบ ช้อนตาข้ึนมองคนที่เข้ามา ใบหน้างามเป็นสง่า 

ที่ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันพาให้นางอึ้งงันไปครู่หนึ่ง

"คิดไม่ถึงว่าจะพบข้าท่ีนี่กระมัง!" สตรีแต่งกายชุดผู้คุมคุกหญิง

ชายตามองนางอย่างเย้ยหยัน

"ซุนจิ่วเม่ย!" สีหน้าอ้ายจื่อจินค่อยๆ เปลี่ยนจากตกตะลึงกลายเป็น

ราบเรียบ "เจ้าก็มาด้วย?"
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"เฮอะ!" เห็นอ้ายจื่อจินสงบน่ิงเพียงนี้ ซุนจ่ิวเม่ยพลันรู้สึกไฟโทสะ

พลุ่งพล่านทันใด "เจ้าอย่าคิดว่าข้าอยากมา หากไม่ใช่เพราะ..." พูดไป 

ครึ่งหน่ึง ซุนจิ่วเม่ยก็หยุดชะงักกะทันหัน ก่อนเอ่ยอย่างแข็งกระด้าง  

"อ้ายจื่อจิน เจ้าอย่าคิดว่าตอนน้ันที่ไปจากเมืองหลวง เร่ืองเจ้าเป็น 

พยานเท็จให้ร้ายสกุลเฉียวจะใช้พู่กันฆ่าท้ิงไปทีเดียวได้ เฮอะ นับว่า 

สวรรค์ยังมีตา ผ่านมาเจ็ดปีแล้ว เรื่องท่ีเจ้าติดค้างพ่ีใหญ่เฉียวจะได้รับ

การชดใช้ทุกอย่างคืนมาเสียที! ปีน้ันไม่ว่าพ่ีใหญ่เฉียวได้รับความทุกข์

ทรมานอย่างไรในคุกบ้าง ฟ้าดินจะต้องให้เจ้าทรมานเหมือนกันทุก

ประการแน่นอน!"

"เรื่องในปีนั้นข้าไม่คิดแก้ตัวอีก หากข้าติดคุกแล้วสามารถชดเชย

สิ่งที่ติดค้างกับเขาได้จริง น่ันก็ยอดเย่ียมโดยแท้!" อ้ายจื่อจินจ้องมอง 

ซุนจิ่วเม่ยน่ิง ราวกับไม่ยอมให้อารมณ์ที่เปลี่ยนไปในดวงตาซุนจิ่วเม่ย

เล็ดลอดสายตาไปได้ "ทว่าแม่นางซุนมาที่นี่เพื่อดูสภาพน่าเวทนาของข้า

เพียงแค่นัน้หรอื หรอืแม่นางซนุกลวัข้าจะพูดอะไรออกไป จงึได้มาคมุข้า 

เช่นนี้"

"เจ้า...เจ้ารู้อะไร" ซุนจิ่วเม่ยตกตะลึงพรึงเพริด

"ข้าไม่รู้อะไรท้ังสิ้น" อ้ายจื่อจินมองเลยไปพลางเอ่ย ตรงน้ันคล้าย 

มีคนก�าลังไอ ซุนจิ่วเม่ยมองตามไปอย่างตื่นตัว ใบหน้าเปลี่ยนสีทันท ี 

ผู้คุมคุกหญิงสองสามคนหัวเราะคิกคักก่อนจะเดินจากทางเดินด้านนั้น

เข้ามา ซุนจิ่วเม่ยเห็นสถานการณ์จวนตัวจึงนั่งยองลงท�าทีเป็นจัดชายชุด 

ผู้คุมคุกหญิงเหล่านั้นก็มิได้ใส่ใจนาง เพียงพูดคุยหัวร่อไม่กี่ประโยคก็ไป

ตรวจตรานักโทษหญิงห้องอืน่ต่อ ทางเดินแคบเลก็ในคกุหลวงเหลอืเพียง
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แสงไฟริบหรี่วูบวาบแผ่ปกคลุมพื้นที่อันน่าอึดอัด

ซุนจิ่วเม่ยไม่กล้ารั้งอยู่ต่ออีก ลดเสียงต�่าลงเอ่ยเย็นชา "ทางที่ด ี

เจ้าก็จงไม่รู ้อะไรทั้งน้ันต่อไป! หากข้ารู ้ว่าเจ้าพูดอะไรต่อหน้ากัวติ้ง 

แม้แต่ค�าเดียว ไม่ว่าผู้ใดเอ่ยขอชีวิตเจ้าไว้ ข้าก็จะฆ่าเจ้าอยู่ดี!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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