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ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวการต่อสู้แฟนตาซี  เกี่ยวกับเหล่าผู้มี  

พลังพิเศษ โดยเฉพาะตัวเอกที่เริ่มจากการเป็นคนธรรมดา แต่ดันเกิดจับพลัด- 

จับผลูได้ครอบครองพลังที่ใครต่อใครล้วนหมายปองแย่งชิง...คุณก็น่าจะชอบ 

เรื่อง  บันทึกวิญญาณพู่กัน  เรื่องนี้ แม้พล็อตฟังดูไม่ได้แปลกใหม่อะไร แต่ถ้า 

บอกว่าเหล่าตัวละครในเรื่องใช้บทกวี คำกลอน ลำนำ หรือแม้แต่ศิลปะการเขียน 

ตัวอักษรมาต่อสู้กันล่ะ อันนี้ก็ชักน่าสนใจแล้วสิ

นี่คือผลงานเรื่องแรก  ๆ  ในชีวิตของหม่าป๋อยง   (Ma  Bo  Yong)  แม้ 

ผู้เขียนจะถ่อมตัวว่าเป็นผลงานที่ยัง  ‘ไร้เดียงสา’ แต่เมื่อได้อ่านแล้วเรากลับ 

พบว่ามันเป็นความสนุกในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากงานเรื่องใด  ๆ  ของ 

หม่าป๋อยง จนเรียกได้ว่าสดใหม่และมีชีวิตชีวา ยิ่งเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสมัย 

ปัจจุบันก็ยิ่งทำให้อ่านแล้ว  ‘อิน’ ทั้งเข้าถึงและเข้าใจได้มากขึ้น  มีความรู้สึก 

ร่วมไปกับ ‘หลัวจงเซี่ย’ ตัวเอกของเรื่องอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากความสนุกสนานแล้ว บันทึกวิญญาณพู่กัน  ยังให้ความรู้ 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศจีนในหลายยุคสมัย และยังทำให้เราได้ซึมซาบ 

บทประพันธ์มากมายของปราชญ์กวีทั้งหลายในแบบที่มีการถอดความหมายและ 

ที่มาที่ ไปเสร็จสรรพ  อ่านเรื่องนี้แล้วรับรองว่าคุณได้มีโควตคำเจ๋ง  ๆ  ไปใช้ 

ในโซเชียลมีเดียและวงสนทนาแน่นอน

คำนำสำนักพิมพ์
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บันทึกวิญญาณพู่กัน   (CHINESE   BRUSHES)  ชื่อ เดิมคือ  บันทึก 

สุสานพู่กัน เขียนขึ้นเมื่อปี  2006 - 2007

ในตอนนั้นผมยังหนุ่มแน่น  เป็นเพียงแค่ชายหนุ่มวัยทํางานคนหนึ่ง 

ที่เพียบพร้อมด้วยเรี่ยวแรงเต็มเปี่ยม ทว่ากลับไม่มีความรู้หรือทักษะอะไรพิเศษนัก  

เวลาหลังจากเลิกงานของแต่ละวันจึงหมดไปกับการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองใฝ่หา 

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ดูหนัง เล่นเกม หรือบางครั้งก็ลงมือเขียนอะไรเพ้อเจ้อ 

ไปตามเรื่องตามราว แล้ววันหนึ่งก็บังเอิญได้ไปหยิบ ไซอิ๋ว มาอ่านอีกครั้ง ในเรื่อง 

นั้นมีเทพเจ้าแห่งอารยธรรมท่านหนึ่ง เป็นผู้ที่ได้ครองพู่กันชุนชิวของปรมาจารย์ 

ขงจื่อไว้ในมือ และสิ่งนั้นก็ทําให้เทพผู้นั้นกลายเป็นผู้ทรงพลังด้านวรรณกรรม  

อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้มันข่มเหงผู้คนได้ หากผู้ใดมีทักษะด้านการประพันธ์ 

ที่ไม่ทัดเทียมเขา ก็จะถูกพู่กันเล่มนี้ควบคุมจนไม่อาจขยับตัวไปไหน ถึงแม้ว่า 

ซุนหงอคงจะเป็นผู้ที่มีวิทยายุทธ์ด้านการต่อสู้จนน่าตกตะลึง  แต่เมื่อต้อง 

เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แปรเปลี่ยนความสามารถด้านวรรณกรรมให้เป็นอภินิหาร 

เพื่อปราบเซียนแล้วนั้น เขากลับไม่อาจที่จะต่อกรได้ ในที่สุดสวรรค์จึงส่งตัว 

เทพเจ้าขุยซิงมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ยากลําบากนี้

อ่านมาถึงตอนนี้ผมก็ตกตะลึงกับจินตนาการอันล้ำลึกของผู้เขียนอยู่ไม่น้อย  

ผมรู้เพียงแค่ว่าวิทยายุทธ์ด้านการต่อสู้นั้นนํามาต่อกรกับอิทธิฤทธิ์อภินิหารได้   

แต่ไม่เคยคิดเลยว่าความชํานาญด้านภาษาและวรรณกรรมนั้นจะสามารถแสดงออก 

ได้อย่างงดงามปราดเปรื่องถึงเพียงนี้  ผมคิดในทันทีว่าจะสามารถนำบัณฑิต 

ผู้มีพรสวรรค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ละท่านมาเปลี่ยนให้เป็นพู่กันและ 

นำมาต่อสู้กันได้หรือไม่ ดังนั้นนิยายแฟนตาซีเรื่องนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและ 

ตั้งชื่อให้ว่า บันทึกสุสานพู่กัน

บทนําของหนังสือที่ถูกตีพิมพ์เล่มแรกของผม เขียนไว้ว่า 

คำนําผู้เขียน
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วัฒนธรรมเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีแบบแผนทางความคิดคลุมเครือ 

ไม่ชัดเจน

บนกระดาษเซวียนจื่อที่จารึกฎีกาของขงเบ้งเป็นวัฒนธรรม การชงชาจิบชา 

พร้อมกับจุดธูปและฟังกู่ฉินเป็นวัฒนธรรม การนั่งแกะใบบ๊ะจ่างที่ริมแม่น้ำมี่หลัว 

เป็นวัฒนธรรม เรียนหนังสืออ่านตําราในมหาวิทยาลัยเป็นวัฒนธรรม การเอา 

เนื้อหมูแช่เย็นมาเซ่นไหว้ขงจื่อ  พระจันทร์ และเจ้าแม่ทับทิมเป็นวัฒนธรรม  

หรือแม้กระทั่งการโหวตให้กําแพงเมืองจีนเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ 

ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ยังถือเป็นวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน

และเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นคําว่าวัฒนธรรมหมดแล้ว สิ่งที่ไม่ใช่คําว่า 

วัฒนธรรมนั้นก็กลายเป็นเรื่องน่าสนใจไปในทันที

บุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีนมีอยู่มากมายจนนับไม่ถ้วน ถ้าหาก 

จิตวิญญาณของพวกท่านไม่ได้สลายหายไป จะเป็นอย่างไรกันนะ

นี่ก็เป็นตัวอย่างชั้นดีของการคาดเดาในทางจิตนิยมอย่างหนึ่ง แม้จะถึงขั้น 

ที่อาจกลายเป็นแนวโน้มในเรื่องความเชื่องมงายและล้าสมัย แต่ว่าผมก็อดที่จะคิด 

เช่นนั้นอยู่บ่อยครั้งไม่ได้

ผลงานจากความคิดเพ้อฝันนั้นก็ได้มาอยู่ในนิยายเรื่องนี้ ดังนั้นหนังสือ 

เล่มนี้จึงไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไร เป็นเพียงแค่เรื่องราวเล็ก  ๆ  ที่เกี่ยวกับพู่กัน  

และพู่กันพวกนี้ก็สัมพันธ์กับบุคคลที่มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งใน 

ประวัติศาสตร์จีนอย่างลึกลับมหัศจรรย์ จนทำให้ขงจื่อไม่อยากเห็นเรื่องอำนาจ 

ลี้ลับและวิญญาณเลยทีเดียว

การนําประเพณีและวัฒนธรรมมาพูดถึงเรื่องอำนาจลี้ลับและวิญญาณ 

ก็เหมือนดาบสองคม  เพราะมักจะเกิดอรรถรสของการทําลายสิ่งดีงามและ 

ทรงคุณค่ าอย่ างที่ ไม่ควรเป็น  แต่ก็พอมีความสุนทรีย์ทางศิลปะอยู่บ้ าง  

สําหรับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในเขตกระจายไฟฟ้าอย่างผม  แค่นี้ 

ก็เพียงพอแล้ว

เหมือนกับประโยคเก่าแก่ประโยคนั้นที่ว่า ‘มือของเรา ปากของเรา ทําไม 

ต้องให้ความโบราณคร่ำครึมาจํากัดไว้ด้วยล่ะ’
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ก่อนหน้านี้นิยายเรื่องนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารมาแล้วสี่ครั้ง และตีพิมพ์ 

ออกมาเป็นหนังสือเล่มแล้วถึงสี่รอบ หลังจากนั้น...อืม ก็สูญหายตายจากไปเอง 

นั่นละ จริง  ๆ  แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้หายไปหรอก เพียงแต่ว่าผมในตอนนั้น 

ยังนึกสนุกอยู่ สิ่งที่คิดและเขียนออกไปก็คงตันไปแล้ว ทั้งยังต้องคิดถึงเรื่องการ 

เอาตัวรอดในชีวิตจริงอีก ด้วยเหตุนี้ผู้อ่านหลาย ๆ  ท่านจึงรู้สึกขัดเคืองใจไม่น้อย  

หลายปีมานี้สิ่งนั้นก็รําพันอยู่ในโสตประสาทของผมมาโดยตลอด และหวังว่าจะมี 

สักวันหนึ่งที่จะได้เห็นตอนจบของมันเสียที

ตอนนี้ผ่านมาได้สิบปีแล้ว นับตั้งแต่เขียนเรื่อง  บันทึกสุสานพู่กัน  เป็น 

ครั้งแรก  พอกลับมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  ผลงานชิ้นนี้กลับมีหลายส่วนที่ 

ไม่เติบโตเท่าที่ควร แม้ว่าจะประดิษฐ์คําสร้างประโยค  ปั้นแต่งตัวละครหรือ 

จัดเรียงโครงเรื่องแล้วก็ตาม ล้วนแสดงให้เห็นถึงความอ่อนวัยไร้เดียงสาอยู่ดี  

ข้างในนี้จึงมีหลายตัวอักษรจีนที่เรียกได้ว่า  ‘เยาว์วัย’  อยู่ ทําให้ผมสัมผัสได้ถึง 

ความไร้ เดียงสาของตัวเองอยู่ลึก  ๆ  แต่ว่าผมกลับยังจําได้ดีถึงความรู้สึก 

ครั้งแรกที่แต่งเรื่องนี้ออกมา  ตอนนั้นผมคิดว่า  ‘ถ้าไม่เรียนรู้ความสามารถ 

ที่สวรรค์ให้มาก็จะสูญสิ้นทุกสิ่งที่ตั้งใจ’

ประเทศจีนมีกวีที่ เปี่ยมล้นด้วยความสามารถและทรงคุณค่าอย่างน่า 

อัศจรรย์ใจอยู่หลายท่าน  อีกทั้งยังมีผลงานศิลปะและวรรณกรรมที่งดงาม 

ล้ำลึกอีกมากมายเช่นกัน ทําให้ตอนที่เราตกหลุมรักวัฒนธรรมเหล่านี้ก็อดไม่ได้ 

ที่จะรู้สึกลึก  ๆ  เหมือนกับที่ดอกเตอร์เฟาสต์รำพึงไว้ว่า ‘ช่างสวยงามเลิศเลอ 

อะไรเช่นนี้ ขอได้โปรดจงอยู่ต่อเถิด’ ผู้ครอบครองสุสานพู่กันนําความสามารถ 

มาหลอมเป็นวิญญาณพู่กัน ช่างเป็นความหวังที่งดงามอะไรเพียงนี้

ดังนั้นสําหรับคนที่สร้างสรรค์ผลงานมาทั้งชีวิตอย่างผมแล้ว  ผลงาน 

เรื่ อง  บันทึกวิญญาณพู่กัน  ก็ เหมือนกับตัวละครหลักที่ชื่ อว่ า  หลัวจงเซี่ย  

มีความ  ‘เยาว์วัย’ ไร้เดียงสา และยังไม่เติบโต แต่ลึก  ๆ  แล้วก็ซ่อนความรู้สึก 

ครั้งแรกของผมที่มีต่อวรรณกรรม และนี่ก็เป็นความรู้สึกของวัยเด็กที่ไม่อาจ 

ย้อนกลับมาได้

เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านมาถึงสิบปีผมจึงตัดสินใจว่าจะกลับมาแก้ไข 
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ปรับปรุงอีกครั้ง  เพื่อสานต่อบทสรุปให้เสร็จสิ้นและสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้น 

ไปจนจบ  ขอบกระดาษที่ เ ริ่ม เหลืองและเงา เลือนรางไม่ชัด เจนนั้นทํ าให้  

ภาพเก่า  ๆ  มีความหมาย ในทางกลับกัน ถ้าเราพยายามที่จะทําให้มันชัดเจน  

เสน่ห์เหล่านั้นก็จะเลือนหายไป เพื่อที่จะเก็บรักษาความเป็นเด็กที่ยากจะได้มา  

ผมจึงไม่ได้แก้ไขอะไรมากนัก  เพียงปรับแก้นิยามและโครงเรื่องอย่างง่าย  ๆ  

เท่านั้น สิ่งที่ควรจะเก็บรักษาไว้ก็ยังคงอย่างเดิมอยู่ เพราะหนึ่ง ผมไม่สามารถ 

ที่จะโกหกผู้อ่านได้ และสอง ผมก็อยากจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจําของผมเอง

ถา้พวกคณุอา่นไปอา่นมาแลว้รูส้กึวา่ทาํไมผูเ้ขยีนชา่งเปน็เดก็นอ้ย ไรเ้ดยีงสา  

และล้าสมัยได้ถึงเพียงนี้ ก็ถูกต้องแล้วละ เพราะผมคิดมาโดยตลอดว่าจะทําให้ 

พวกคุณกลับไปพบเจอกับวัยเยาว์ของผมเอง
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ทิ้งกวางขาวไว้บนผาเขียวชอุ่ม

บทนำ

ราชวงศ์ถัง รัชศกเป่าอิ๋ง อำเภอตังถู

ราตรีกาลมืดมิด ฝนในฤดูใบไม้ร่วงโปรยปราย ประตูหน้าต่างปิดสนิท

ชายชราผู้หนึ่งนอนห่อเหี่ยวอยู่บนเตียงนอน  หลับตาไม่เคลื่อนไหว  

บนสาบเสื้อคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นสุรา พลังกายที่เปี่ยมล้นในอดีตใกล้จะหมดลง 

ในไม่ช้า ตอนนี้เขาคงเหลือเพียงร่างกายเหี่ยวเฉาไว้ในภพภูมินี้ ราวกับดาวฤกษ์ 

ที่อับแสงลง

“ผู้มีชีวิตคือผู้ผ่านทาง ผู้ล่วงลับคือผู้หวนกลับ โลกมนุษย์ดั่งที่พักพิง  

ล้วนแล้วเจ็บปวดคืนสู่เถ้าธุลี...”

ริมฝีปากสั่นของชายชราคร่ำครวญออกมาเบา  ๆ  อย่างยากลำบาก แม้ว่า 

เสียงจะแหบแห้ง ทว่ากลับแฝงไปด้วยความสําราญใจราวกับได้ปลงแล้วซึ่งทุกสิ่ง  

เขากู่ร้องออกมาอย่างคึกคักสุดขั้วหัวใจ พร้อมกับยกมือขวาที่ไร้เรี่ยวแรงไปจับ 

ไหเหล้าคู่ใจของเขา แต่กลับพบว่าในนั้นไม่มีเหล้าเหลือแม้แต่หยดเดียว

“นานมาแล้วปราชญ์บัณฑิตล้วนโดดเดี่ยว ไร้สุราช่างว่างเปล่า ความเหงา 

ที่ไร้สุรา...”

ชายชราจ้องมองเพดานพลางบ่นพึมพํากับตัวเอง ทันใดนั้นภายในห้อง 

เหมือนมีสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหว เขาออกแรงหมุนคอเพื่อหันหน้าไปมอง ทว่าเห็นเพียง 

บทกลอนและพู่กันของตนวางอยู่บนโต๊ะข้างหน้าต่าง ภายในห้องเงียบงันดังเดิม
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บันทึกวิญญาณพู่กัน 1

คงเพราะใกล้ถึงคราสิ้นใจ ตาพร่า หูแว่วไปกระมัง ชายชราคิด แต่ 

กลับไม่ได้ตะขิดตะขวงใจเท่าใด  บทกลอนและพู่กันเป็นเพื่อนร่วมทางที่อยู่ 

ข้างกายเขามาหลายปี เขาไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ร่ำสุราพร้อมกับหยิบพู่กัน 

ขึ้นมาเขียนกลอนอีกไหม  โชคดีที่ เขานําต้นฉบับของบทกลอนที่ตนสั่งสมมา 

นานปีมอบให้กับท่านอาหลี่หยางปิงแล้ว ไม่มีอะไรให้เสียดาย

ชายชราตบไหที่ว่างเปล่าเบา  ๆ ภายในใจเพียงคิดอย่างอ่อนไหว แต่กลับ 

ไม่เศร้าโศกเท่าใดนัก

ทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้น ชายชราหันกลับไปมองอีกครั้ง พบว่ามีคน 

โผล่ออกมาจากข้างโต๊ะนั้น คนผู้นี้รูปร่างสูงโปร่ง สวมชุดคลุมยาวสีดําสนิท  

สวมหมวกทรงสูง ดูจากการแต่งกายแล้วคงเป็นปราชญ์บัณฑิตผู้หนึ่ง แต่ว่า 

ใบหน้าเหี่ยวซูบเซียวนั้นกลับให้ความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้

“ท่านคือบัณฑิตแห่งบัวคราม”

น้ำเสียงทุ้มต่ำแฝงไปด้วยความสงบนิ่งลึกลับ ชายชราอาศัยแสงไฟจาก 

นอกหน้าต่างเพื่อสังเกตด้านหลังของบุรุษผู้มาเยือน อีกฝ่ายสะพายกระบอกไม้ 

ที่มีลักษณะแปลกประหลาดมาด้วยกระบอกหนึ่ง กระบอกไม้นั้นแคบ แต่กลับ 

ไม่ยาวเท่าใดนัก รูปลักษณ์เรียบง่ายธรรมดา ดูจากลายไม้และสีแล้วน่าจะทํา 

มาจากไม้จันทน์

“ท่านคือ...”

ผูม้าเยอืนยกสองมอืประสานหมดัคารวะ โคง้คาํนบั “ขา้นอ้ยคอืผูค้รอบครอง 

สุสานพู่กัน ตั้งใจมาหาท่านเพื่อหลอมพู่กัน”

“ผู้ครอบครองสุสานพู่กัน...หลอมพู่กัน...” ชายชราพูดพึมพำกับตัวเอง  

ตรึกตรองประโยคนี้อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลับไม่อาจคลายความสงสัย

“มนุษย์มี จิต เป็นต้นกํ า เนิด  บทกวีก็ย่ อมมีวิญญาณ  เพราะท่ าน 

มีพรสวรรค์ด้านกวีจึงเป็นที่สถิตให้ดวงวิญญาณ ยามนี้ต้องตายจากไปพร้อม 

กับท่าน ไยมิใช่เรื่องน่าเสียดาย ข้าน้อยปรารถนาจะให้จิตวิญญาณของท่าน 

มาหลอมเป็นพู่กัน เก็บไว้ในสุสานพู่กันตลอดไป” ผู้ครอบครองสุสานพู่กัน 

เอ่ยเบา ๆ เสียงเรียบราวกับกําลังพูดเรื่องปกติธรรมดาเรื่องหนึ่ง
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พอฟังจบชายชราก็ทอดถอนใจและเอ่ย  “มนุษย์เราตายไปก็เหมือน 

แสงไฟดับมอด หากได้ทิ้งสิ่งที่มีค่าเอาไว้ก็จะกลายเป็นเรื่องสวยงาม เพียง 

แต่ชีวิตข้าดั่งโคมที่น้ำมันแห้งเหือด ใจข้ายังอยากจะสู้ต่อ แต่ร่างกายกลับ 

ไร้เรี่ยวแรง”

ผู้ครอบครองสุสานพู่กันกล่าวว่า “ขอเพียงปลดปล่อยจิตใจ ให้บทกวี 

ติดตามจิตวิญญาณ หากจิตใจยังไม่ตาย สิ่งล้ำค่าในบทกวีก็ไม่มีวันเลือนหาย” 

ชายชราได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะออกมาไม่หยุด ลุกจากเตียงขึ้นมานั่งและ 

พูดตะโกนเสียงดัง “พูดได้ดี! พูดได้ดี! ยกเหล้ามา!”

ผู้ครอบครองสุสานพู่กันยื่นมือขวาออก ไม่ทราบว่าหยิบเหล้าจากที่ใด 

มาหนึ่งไห จากนั้นส่งถึงปากของชายชรา ชายชรากระดกเหล้าขึ้นดื่มอย่างกระหาย  

แย่งไหเหล้านั้นมาดื่มด้วยความสำราญ ไม่นานก็ดื่มเหล้าไหนั้นหมดเกลี้ยง

“สุราดี! สุราไหนี้จะนําพาไปสู่หนทางที่แท้จริงของชีวิต รวมเป็นหนึ่งเดียว 

กับธรรมชาติ!”  ชายชราเลียริมฝีปากและเอ่ยชมเชย  ขณะนี้อาการเมามาย 

ค่อย ๆ กล้ำกรายเข้ามา ความกล้าหาญในตัวจึงเพิ่มขึ้น จิตใจที่สิ้นหวังหม่นหมอง 

แต่เดิมของเขาค่อยจรรโลงขึ้น ดั่งงูที่เหินขึ้นฝ่าเมฆหมอกบนท้องนภา สายตา 

มุ่งมั่นกระปรี้กระเปร่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ ชายชราเดินโซเซไปที่หน้าโต๊ะ ใช้อารมณ์ 

รื่นเริงจากการที่ได้ดื่มสุรากางกระดาษตวัดปลายพู่กัน เขียนพลางกู่ร้องออกมา  

วิถีการเขียนอักษรนั้นรวดเร็วพลิ้วไหวคล้ายกับมังกรและงู พร้อมอ่านทํานอง 

คําประพันธ์ดังก้องไปทั่วห้องเล็ก ๆ นั้น

“อินทรีสยายปีกโผบินทั่วแปดทิศ  ปีกพลันหักไร้เรี่ยวแรงกลางเวหา  

ธรรมเนียมเก่ายังสืบสานข้ามเวลา แขนเสื้อผ้าพาดทิ้งไว้ที่ฝูซัง อนุชนได้ยินข่าว 

พลางเล่าขาน บอกต่อกันไปมาไม่สูญหาย ครั้นจ้งหนี1 ลาลับชีพมลาย ใครกัน 

เล่าจะมาร่ำอาวรณ์...”

เสียงของชายชราเพิ่มระดับสูงขึ้น  พลังเสียงขับร้องเต็มไปด้วยความ 

เศร้าสลด เมื่อถึงวรรคทองของงานประพันธ์แล้วนั้น แสงควันดั่งปมเงื่อนซับซ้อน 

 1 จ้งหนี (仲尼) ชื่อรองของขงจื่อ
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พลันไหลทะลักออกมาจากร่างกาย โคจรพลิกม้วนเกิดเกลียวคลื่นที่ปลุกระดม 

ความฮึกเหิมขึ้นกลางห้อง แล้วค่อยมาบรรจบกันจนเป็นรูปร่างของพู่กันหนึ่งเล่ม  

รอบ ๆ พู่กันมีเมฆหมอกบางเบาปกคลุมอยู่ ประหนึ่งความฝันในเทพนิยายอย่างไร 

อย่างนั้น พร้อมด้วยดอกบัวดอกหนึ่งแบ่งบานขึ้น ส่องแสงเปล่งประกายอยู่ที่ 

ปลายด้านบนของพู่กัน กรุ่นกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์

“พู่กันบัวครามอันงดงาม!” ผู้ครอบครองสุสานพู่กันเอ่ยชม ทันใดนั้น 

เขาก็ปลดกระบอกพู่กันไม้จันทน์จากข้างหลังตนลง เปิดมันขึ้น ยื่นมือขวาออก 

ด้วยปรารถนาจะนําสิ่งนั้นมาเก็บไว้กับตน แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พู่กัน 

บัวครามไม่ยอมทําตามที่เขาต้องการ พุ่งขึ้นไปวนในอากาศ จากนั้นทะยานตรงไป 

ยังทิศตะวันตกเฉียงใต้

ผู้ครอบครองสุสานพู่กันหน้าเปลี่ยนสีในทันใด  รีบโยนกระบอกพู่กัน 

ไม้จันทน์ขึ้นไปบนอากาศและตะโกนเสียงดัง “เปิดออก!” ปากกระบอกพู่กันกาง 

ออกกว้าง มุ่งตามวิญญาณพู่กันนั้นไป แต่พู่กันบัวครามกลับคล่องแคล่วว่องไว  

หลบซ้ายปรากฏขวา ไม่ยอมรวมเป็นหนึ่งกับกระบอกเก็บพู่กันไม้จันทน์

กระบอกพู่กันไม้จันทน์พยายามจะดูดวิญญาณพู่กันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง  

ไม่เคยพบพู่กันเล่มไหนที่ปราดเปรียวไม่ยอมจํานนอย่างพู่กันบัวครามเล่มนี้เลย  

จึงหัวเสียและหงุดหงิดไม่น้อย ผู้ครอบครองสุสานพู่กันเห็นท่าว่ากระบอกพู่กัน 

ไม้จันทน์ของตนคงไม่อาจทําได้สําเร็จ จึงหยิบที่แขวนพู่กันรูปร่างคดเคี้ยวออกมา 

จากอกตน ค่อย  ๆ  กางออกมา ที่แขวนพู่กันรูปร่างคดเคี้ยวนี้ทํามาจากรากไม้ 

ของต้นไม้เก่าแก่อายุร้อยปีที่กิ่งก้านแตกออกมาผิดฤดู จึงไม่ใช่ที่แขวนพู่กัน 

ธรรมดาทั่วไป ตอนที่กางออกไปบนอากาศจึงราวกับมีมือนับร้อยนิ้วนับพันไป 

ครอบคลุมวิญญาณพู่กันนั้นไว้

บัวครามที่เพิ่งเกิดใหม่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณที่ใสบริสุทธิ์ มีความ 

คล่องแคล่วว่องไวเป็นทุนเดิม เพียงแต่ภายในห้องคับแคบเกินไป หลังจาก 

โดนการโจมตีของกระบอกเก็บพู่กันไม้จันทน์และที่แขวนพู่กันคดเคี้ยวแล้วก็เริ่ม 

ตกเป็นรอง ผู้ครอบครองสุสานพู่กันชี้ไปฝั่งตรงข้าม พร้อมกับสายตาจ้องมอง 

ฉากการต่อสู้ของทั้งสามสิ่งอย่างไม่ลดละ ปากก็เอ่ยพึมพํากับตัวเอง
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เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเค่อ2 ในที่สุดพู่กันบัวครามก็ถูกที่แขวนพู่กัน 

คดเคี้ยวต้อนไปจนมุมกําแพง เมื่อเห็นการล่าถอยเข้าไปในปากกระบอกเก็บพู่กัน 

ไม้จันทน์ สีหน้าของผู้ครอบครองสุสานพู่กันจากที่บึ้งตึงก็ค่อยผ่อนคลายลง

ในตอนนี้ ชายชราที่นั่งเหี่ยวเฉาอยู่ด้านข้างก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดว่า  

“เจ้าพู่กัน ยอดเยี่ยม! ยอดเยี่ยมมาก! เจ้าไปเถอะ!”

ทันใดนั้นนอกหน้าต่างมีเสียงลมพายุรุนแรงขึ้น ทำให้หน้าต่างทั้งสองบาน 

เปิดออก ได้ยินผู้ครอบครองสุสานพู่กันร้องตะโกน พู่กันบัวครามจึงกรีดร้อง 

เสียงโหยหวนยาวยืด เกิดพลังปะทุขึ้นในทันควันจนที่แขวนพู่กันคดเคี้ยวนั้น 

ตกลงไปบนพื้น จากนั้นพู่กันบัวครามก็บินออกไปนอกหน้าต่าง หายลับไปกับ 

สายลมและเม็ดฝน

ผู้ครอบครองสุสานพู่กันตกใจรีบวิ่งไปที่หน้าต่าง เห็นแต่เพียงฝนในฤดู 

ใบไม้ร่วงตกกระหน่ำในความว่างเปล่า มีเพียงสิ่งเดียวคือเสียงกรีดร้องที่ดังแว่ว 

เข้ามา ผ่านไปไม่นานเสียงนั้นก็เงียบลงและไม่ได้ยินอะไรอีกเลย หลังจากที่เขาเห็น 

วิญญาณพู่กันหายลับไป ก็คงจะไม่มีทางเลือกใดอีกแล้วนอกจากเก็บของทั้งสองสิ่ง 

ลงไป แล้วหันกลับไปมองที่ชายชรา กวีแห่งยุคนอนอยู่บนพื้น ลาโลกสิ้นชีพไป  

ในมือยังคงกำพู่กันไว้แน่น พร้อมกระดาษที่เต็มไปด้วยลวดลายน้ำหมึกที่ยังไม่แห้ง

ผู้ครอบครองสุสานพู่กันเก็บผลงานชิ้นสุดท้ายที่อีกฝ่ายเขียนไว้ขึ้นมา แล้ว 

นํามันไปกางไว้บนโต๊ะด้วยความเคารพ เติมแท่นฝนหมึกจนเต็ม ถอนหายใจยาว

“ท่านช่างสง่าผ่าเผยและรักอิสระยิ่งนัก แม้จะถูกหลอมเป็นวิญญาณพู่กัน  

ทว่ากลับไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติข้าแบบนี้ ข้าน้อยนับถือ”

พูดจบผู้ครอบครองสุสานพู่กันจึงสวมหมวกโพกหัวกลับเข้าไป หันไปมองด ู

ศพของชายชราแล้วคํานับลงสามครั้ง จากนั้นมองออกไปที่ข้างนอกหน้าต่างอีกครั้ง  

ส่ายหน้าและเอ่ย “เจตนารมณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่บริสุทธิ์ยากแท้หยั่งถึง  

ไม่อาจทราบว่าจะได้พบวิญญาณพู่กันอีกในคราใด” 

จากนั้นเขาก็หายลับไปท่ามกลางสายลมและฝน...

 2 เค่อ หน่วยเวลาของจีน หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 15 นาที

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



6

เฒ่าชราศึกษาดียังไม่วายถูกดูแคลน

เดือนเจ็ดอังคารจร เดือนเก้ามอบอาภรณ์

ประโยคนี้หมายถึงช่วงเดือนเจ็ดซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเริ่ม 

เปลี่ยนเป็นเย็นลง ยังไม่ทันเข้าเดือนเก้าก็ต้องสวมเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น แม้มักจะมี 

ผู้ถือดีอธิบายความหมายผิดอยู่บ่อยครั้ง แต่สภาพอากาศตามธรรมชาติไม่อาจ 

เปลี่ยนแปลง ไม่นานก็ถึงเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติ อากาศเย็นลงจริง  ๆ  

และเป็นเวลาที่สถานศึกษาหลายแห่งในโลกเปิดเรียนพอดี มหาวิทยาลัยหวาเซี่ย 

แห่งนี้ก็เช่นกัน บรรดานักศึกษาที่หยุดพักผ่อนในหน้าร้อนอันแสนอบอ้าวมา 

หลายเดือนพากันกลับมายังมหาวิทยาลัย ในหอคอยงาช้างเต็มไปด้วยบรรยากาศ 

อันสดใสเยือกเย็นของช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงและหนังสืออวลกลิ่นหมึกทั่วทุกแห่งหน  

ดูหรูหรางดงาม

แต่น่าเสียดายที่คนกลับไม่ค่อยจะดื่มด่ำสักเท่าใด

“ลิขิตฟ้าได้มาแต่กำเนิดคือนิสัย  นิสัยดีงามคือคุณธรรม  ประพฤติ 

ชอบธรรมคือผู้ได้รับการอบรม” อาจารย์จวีถือม้วนตําราไว้ในมือ และท่อง 

พลางโคลงศีรษะไปมา

หลัวจงเซี่ยเออออตามหนึ่งประโยคไปด้วยความง่วงงุนที่ด้านล่างแท่น  

ขณะเดียวกันก็รู้ สึกว่ ากระเพาะของตัว เองกำลังร้อง  เขาหันกลับไปมอง 

ผู้ฟังอีกสิบกว่าคนในห้องเรียนนี้ นอกจากเจิ้งเหอแล้วทุกคนล้วนแสดงออก 

บทที่ 1
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หม่าป๋อยง

ซึ่งความรู้สึกดุจเดียวกัน

อาจารย์จวีเหมือนจะไม่รับรู้ถึงจิตโอดครวญของเหล่านักศึกษาแม้แต่น้อย  

เขากำลังจมจ่อม มีความสุขอยู่กับตนเอง “คุณธรรมนั้นมิอาจพรากจากแม้ 

ชั่วขณะ หากพรากจากได้ย่อมมิใช่คุณธรรม” ทุกครั้งที่พูดถึงคําว่า  ‘คุณธรรม’  

เขาจะลากเสียงทอดยาว หากลมยังไม่หมดปอดก็ไม่หยุด

ความอดทนของหลัวจงเซี่ยใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้ว เขาแอบตบหน้าตัวเอง 

ไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ด่าตัวเองว่าทําไมถึงได้โง่เง่ามาเลือกเรียนวิชาแบบนี้

ตอนแรกที่ภาคการศึกษาใหม่เริ่มต้นขึ้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตัดสินใจ 

เปิดวิชาเลือกที่ชื่อว่า ‘ประตูสู่วัฒนธรรมจีน’ เพื่อตอบรับกระแสของวัฒนธรรมจีน 

ที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ อีกทั้งยังเชิญอาจารย์ชราจวีซื่อเกิงผู้ทรงภูมิชื่อดัง 

จากในเมืองมาเป็นผู้สอนหลัก หลัวจงเซี่ยคิดว่าคงง่ายดี จึงลงเรียนวิชานี้ไป  

แต่ไม่นึกว่าพอเข้าเรียนจริงแล้วหลัวจงเซี่ยถึงพบว่าสถานการณ์จริง  ๆ  กับสิ่งที่ 

ตัวเองคิดไว้นั้นต่างกันราวฟ้ากับเหว ไม่เพียงแต่น่าเบื่อสุดเปรียบปาน ครูผู้สอน 

ยังตั้งใจสอนเอามาก ๆ 

และที่หลัวจงเซี่ยเกลียดวิชานี้ยังมีเหตุผลส่วนตัวอีกข้อหนึ่ง ก็คือเจิ้งเหอ

เจิ้งเหอคนนี้ไม่ใช่เจิ้งเหอขันทีซานเป่า1 ในสมัยราชวงศ์หมิง  แต่เป็น 

นักศึกษาชายที่อยู่ชั้นปี เดียวกันแต่ต่างสาขากับหลัวจงเซี่ย  เจิ้งเหอรูปร่าง 

สูงใหญ่แข็งแรง หน้าตาใสซื่อใจดี เป็นแบบที่นักศึกษาหญิงชื่นชม ย่อมล่อ 

ความเป็นปรปักษ์จากนักศึกษาชายเป็นธรรมดา เขาลงเรียนวิชานี้เช่นเดียวกัน  

ได้ยินว่าทางบ้านของเจิ้งเหอมีการถ่ายทอดความรู้กันมายาวนาน เคยมีบรรพบุรุษ 

ที่สอบเป็นบัณฑิตจวี่ เหริน2 ถือเป็นชาติตระกูลที่มีการศึกษา  มีพื้นความรู้ 

เกี่ยวกับประเทศจีน เขามักจะพูดโต้ตอบกับอาจารย์จวีเสมอ ทําให้เป็นที่ชื่นชอบ 

ของฝ่ายหลัง และยังเป็นหัวหน้าห้องของห้องนี้อีกด้วย

 1 เจิ้งเหอ (郑和) หรือขันทีซานเป่า ผู้บัญชาการทหารเรือจีนในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นผู้นำ 

กองเรือมหาสมบัติออกสำรวจทะเลทางตะวันตกของประเทศจีน
 2 จวี่เหริน (举人) บัณฑิตที่สอบผ่านระดับมณฑลในระบบการสอบเคอจวี่ (科举) หรือที่คนไทย 

เรียกว่าการสอบจอหงวน
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บันทึกวิญญาณพู่กัน 1

“ฮึ ขันทีเน่า” หลัวจงเซี่ยทําได้เพียงส่งเสียงฮึด้วยความไม่ชอบใจ

บนแท่นบรรยาย อาจารย์จวีเพิ่งอธิบายบทแรกของ  ตำราทางสายกลาง3  

จบก็กวาดตามองข้างล่างแท่น พบว่ามีแค่เจิ้งเหอคนเดียวที่ฟังอย่างใจจดใจจ่อ  

คนที่เหลือถ้าไม่ทำสายตาล่อกแล่กก็ทำตัวอยู่ไม่สุข เขารู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่ง  

จึงสุ่มเรียกชื่อขึ้นมาคนหนึ่ง “นักศึกษาหลัวจงเซี่ย พอได้ฟังบทแรกแล้วคุณรู้ 

หรือยังว่าอะไรคือ ‘การไม่ประมาทต่อชีวิตส่วนบุคคล’ ”

อาจารย์จวีหยิบชอล์กขึ้นมา หันไปเขียนตัวอักษรเจิ้งข่ายขนาดใหญ่สองคำ 

บนกระดานดำ

หลัวจงเซี่ยตกใจ ในใจรู้ดีว่าอย่างไรก็ตอบไม่ได้แน่ ไม่สู้สงบจิตใจตอบไป 

มั่ว  ๆ อย่างไรก็ต้องตาย ขอตายอย่างติดตลกหน่อยละกัน “ความหมายคือ 

พวกเราต้องปฏิบัติต่อสถานภาพโสดด้วยความระมัดระวังครับ”

เหล่านักศึกษาหัวเราะดังลั่นห้อง อาจารย์จวีโกรธจนหนวดเคราสั่น ชี้ไป 

ที่หลัวจงเซี่ยอย่างเอ่ยคำพูดไม่ออก  เจิ้งเหอเห็นท่าไม่ดี  รีบยืนขึ้นพูดดัง  ๆ  

“อาจารย์ ผมทราบครับ ความหมายของการไม่ประมาทต่อชีวิตส่วนบุคคลคือ 

วิญญูชนเมื่ออยู่ตามลำพังก็ต้องเคร่งครัดต่อความประพฤติของตนเอง” 

อาจารย์จวีพยักหน้าเงียบ  ๆ เจิ้งเหอเห็นอาจารย์ลงมาจากบันไดแท่น 

บรรยาย และหันไปพูดกับหลัวจงเซี่ย  “นักศึกษาคนนี้ การให้ความเคารพ 

ต่อครูบาอาจารย์เป็นคุณธรรมอันดีงามตามขนบ  คุณจงใจสร้างความวุ่นวาย 

ในชั้นเรียนแบบนี้เท่ากับไม่ให้ความเคารพอาจารย์ คุณรู้ไหม”

หลัวจงเซี่ยได้ยินประโยคนี้ก็หัวร้อนทันที เขาเหวี่ยงแขนโต้กลับ “อาจารย์ 

เอาอะไรมาพูดว่าผมจงใจสร้างความวุ่นวาย”

“ไม่ได้ทำหรือ นักศึกษาที่นั่งอยู่เห็นกันทุกคน” 

“เอ้า ก็ผมกําลังตอบคําถาม” 

“แบบนั้นคุณเรียกว่าตอบคําถามหรือ”

 3 ตำราทางสายกลาง หรือจงยง หนังสือรวบรวมแนวคิดและหลักการปกครอง  หนึ่งในหนังสือ 

สำคัญของลัทธิขงจื่อ
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หม่าป๋อยง

“ทําไมจะไม่ใช่ล่ะ แค่คำตอบมันผิดเท่านั้นเอง” พอหลัวจงเซี่ยพูดออกไป  

เหล่านักศึกษาข้างล่างแท่นก็หัวเราะลั่น

เจิง้เหอโมโหมาก รูส้กึวา่คนคนนีโ้ตเ้ถยีงอยา่งไมม่เีหตผุล กริยิากห็ยาบคาย  

จงึลกุออกจากทีน่ัง่ไปดงึแขนของหลวัจงเซีย่ บงัคบัใหข้อโทษอาจารยจ์ว ี หลวัจงเซีย่ 

ปัดมือของเขาออกอย่างเย็นชา เจิ้งเหอดึงอีกฝ่ายอีกครั้ง หลัวจงเซี่ยก็หลบ  

ทั้งคู่ดูเหมือนกำลังจะตีกัน

อาจารย์จวีเห็นสถานการณ์ไม่ดี รีบตบโต๊ะ สั่งให้ทั้งสองคนหยุด เจิ้งเหอ 

หยุดก่อนและหลบไปด้านข้าง หลัวจงเซี่ยขณะนั้นยั้งแรงไม่ทัน ร่างเซไปข้างหน้า  

ชนเข้ากับแท่นบรรยายเสียงดังปัง

การชนครั้งนี้ไม่ถือว่ารุนแรง หลัวจงเซี่ยแค่รู้สึกชาที่แขนเล็กน้อย เพียง 

แต่เขาได้ยินนักศึกษารอบข้างกำลังหัวเราะ รู้สึกเสียหน้าอย่างมาก เขารู้สึกไม่ดี  

พยุงตัวกับแท่นบรรยาย  ถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าว ทันใดนั้นใต้เท้าพลันเกิด 

เสียงดังเป๊าะ เสียงก้องกังวานชัดเจน เขารีบก้มมอง โชคร้ายเหลือเกินที่พบว่า 

เป็นพู่กันหักเล่มหนึ่ง ในใจอดตกตะลึงไม่ได้

จวีซื่อเกิงนิยมของโบราณมาก เวลาเช็กชื่อจะไม่ใช้ปากกาหมึกซึมหรือ 

ปากกาลูกลื่น  แต่จะเขียนลงบนใบรายชื่อด้วยพู่กันที่พกติดตัว  พู่กันเล่มนี้ 

เป็นสมบัติรักของอาจารย์จวี ด้ามพู่กันสีเหลืองทอง เงางามกลมมน แม้ว่า 

หลัวจงเซี่ยจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับพู่กัน แต่ก็ดูออกว่ามันไม่ใช่พู่กันทั่วไป ตอนนี้ 

พู่กันกลับถูกตนเองชนตกพื้นและเหยียบจนหักเป็นสองท่อน

เป็นเรื่องใหญ่แล้ว!

เที่ยงวันนั้น หลัวจงเซี่ยถูกเรียกตัวไปที่ห้องของหัวหน้าสาขา พอเขาเข้า 

ประตูไปก็เห็นจวีซื่อเกิงนั่งหลับตาพักผ่อนอยู่กลางห้อง ประสานมือทั้งคู่บนไม้เท้า  

หัวหน้าสาขากลับยืนอยู่ด้านข้าง ถูนิ้วมือไปมาด้วยท่าทีตึงเครียด เขาแอบสังเกต 

สีหน้าของจวีซื่อเกิง รู้สึกวางใจขึ้นเล็กน้อย อย่างน้อยชายชราคนนี้ก็ยังไม่ได้ 

โกรธจัดจนถึงขั้นอยากเอาชีวิตคน

“นักศึกษา! ยืนอยู่ตรงนั้นห้ามขยับ!” หัวหน้าสาขาแค่เห็นหลัวจงเซี่ย 

ก็ตะคอกอย่างโมโหเกรี้ยวกราด จากนั้นก็พูดกับจวีซื่อเกิงอย่างกล้า  ๆ  กลัว  ๆ  
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“อาจารย์จวี คุณว่าควรจะลงโทษอย่างไรดี”

จวีซื่อเกิงลืมตา  ‘พึ่บ’  มองดูหลัวจงเซี่ยอย่างพินิจอยู่ครู่หนึ่ง เอ่ยปากกล่าว  

“นักศึกษาหลัว คุณรู้ไหมที่คุณเหยียบหักไปนั้นคืออะไร”

“ก็พู่กันนี่ครับ” หลัวจงเซี่ยรู้สึกได้ว่าคำถามนี้ประหลาดอย่างไรชอบกล

“ใช่พู่กันอยู่แล้ว แต่คุณพอจะบอกชื่อของพู่กันได้ไหม” จวีซื่อเกิงลูบ 

เครายาวขาวโพลน “ผมจำได้ว่าเคยบอกในคาบแรกไปแล้วนะ”

พอหลัวจงเซี่ยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเบาใจ ในเมื่อเป็นสิ่งที่บอกในห้องเรียน  

อย่างนั้นตัวเองย่อมต้องจำไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงตอบไปตามตรง “อาจารย์จวี  

ผมไม่ทราบครับ ยังไงพู่กันก็หักไปแล้ว ทั้งหมดเป็นความผิดของผม อาจารย์ 

จะลงโทษยังไงก็บอกมาเลยครับ”

หัวหน้าสาขาถลึงตา บอกให้เขาหยุดปาก จวีซื่อเกิงกลับทำท่าบอกว่า 

ไม่เป็นไร ค่อย  ๆ  หยิบพู่กันที่หักเป็นสองส่วนออกมาจากอก และลูบคลำด้วย 

ความทะนุถนอม  เอ่ยเสียงเบา  “ชื่อของพู่กันเล่มนี้คือพู่กันขนสุนัขป่าสลัก 

ลายเคลือบรักสับปะรด ตัวด้ามทำจากเขาวัว เคลือบรักสับปะรด4 ใช้ขนหาง 

ของหมาป่าจากมณฑลเหลียวหนิง ไม่ใช่สิ่งของที่จะหาได้ทั่วไป” 

“เล่าเรื่องพวกนี้ให้ผมฟังมีประโยชน์อะไรครับ  แค่ให้ผมไปซื้อพู่กันที่ 

เหมือนกับเล่มนี้ก็พอแล้วนี่” หลัวจงเซี่ยนึกต่อต้าน

จวีซื่อเกิงเหลือบมองเด็กหนุ่มคนนี ้ กล่าวอย่างทอดถอนช้า ๆ “ถ้าให้ชดใช ้

ด้วยเงิน นักศึกษาขัดสนอย่างคุณคงชดใช้ไม่ไหวแน่ จะให้ทางคณะจัดการให้  

ผมก็ไม่อยากให้พู่กันเล่มเดียวมาทำลายอนาคตของคุณอยู่ดี”

หลัวจงเซี่ยได้ฟังก็ดีใจ ชายแก่คนนี้ ไม่สิ อาจารย์ชราท่านนี้มีความ 

ประพฤติสมเป็นผู้มีการศึกษา ใจกว้างต่อผู้อื่น จนกระทั่งในหูได้ยินคำว่า  ‘แต่’  

เขาพลันรู้สึกราวกับฟ้าฝ่ากลางแจ้ง หัวใจจมดิ่งลง

“แต่ว่านักศึกษาหลัว คุณน่ะชอบวางตัวว่าเหนือกว่า ทั้งดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง  

 4 รักสับปะรด (ปัวหลัวชี) เป็นสีเคลือบเงาแบบพิเศษที่ใช้ยางรักดิบผสมกับหินเทอร์ควอยส์ ผงชาด  

หรือปะการัง ใช้เคลือบเงาให้เกิดสีและผิวสัมผัสที่เป็นลวดลายแปลกตา ดูคล้ายผลสับปะรด
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ควรไปทบทวนตัวเองบ้างนะ เรียนรู้เหตุผลว่าทำไมวิญญูชนถึงต้องประพฤติดี”  

พูดถึงตรงนี้จวีซื่อเกิงก็ใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นยิ้มพลางกล่าวว่า “ครั้งนี้ 

ถือว่าเป็นโอกาส ผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน คุณไปซื้อพู่กันแบบนี้มาเปลี่ยนให้ตาแก ่

คนนี้เถอะ”

หลัวจงเซี่ยตกตะลึง เขาเกือบจะคิดว่าโชคเข้าข้างแล้ว ถามกลับตะกุก- 

ตะกัก “อาจารย์จวี ถ้าจะลงโทษด้วยการลงทัณฑ์บนหรือไล่ออก ผมก็ยอมรับ 

ได้นะครับ แต่อาจารย์ให้ผมไปหาซื้อพู่กันที่เหมือนกับเล่มนั้นมาคืน ไม่สู้ฆ่าผม 

ไปเลยดีกว่า ผมจะไปหาที่ไหนได้ล่ะ” 

จวีซื่อเกิงได้ยินก็หัวเราะฮาใหญ่แล้วโบกมือ ให้หัวหน้าสาขาเอากระดาษ 

ห่อพู่กันที่หักพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งถึงมือของหลัวจงเซี่ย

“ไม่ได้ให้ไปซื้อ แต่ให้ไปหาของแทนผม” เขามองพู่กันที่หักเล่มนั้นอย่าง 

อาลัยอาวรณ์อีกครั้ง “ถึงพู่กันนี้จะราคาแพงมาก แต่ก็ไม่ถือเป็นของหายาก  

ตลาดขายของเก่ายังพอหาได้อยู่บ้าง ผมอายุมากแล้ว แข้งขาเดินเหินไม่สะดวก  

ดีเลยที่คุณจะไปตลาดขายของเก่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อตามหาพู่กันแทนผม  

เงินผมเป็นคนออก คุณต้องรู้นะ พู่กันแม้จะเป็นมรรคาสายน้อย แต่อย่างไร 

ก็เป็นหนึ่งในสี่สิ่งทรงคุณค่าแห่งห้องหนังสือ5 พอคุณหาไปมาก  ๆ  แล้วก็จะเข้าใจ 

เหตุผลเอง ถึงเวลาผมได้พู่กัน คุณได้บ่มนิสัย ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์”

หัวหน้าสาขาที่อยู่ด้านข้างกล่าวคล้อยตามเป็นชุด “อาจารย์จวีแยบคาย 

เหนือชั้นจริง ๆ สั่งสอนได้ถูกต้อง สั่งสอนได้ถูกต้อง!”

หลัวจงเซี่ยได้ยินคำขอนั้นก็แทบจะเป็นลม การลงโทษด้วยการลงทัณฑ์บน 

หรือตัดคะแนนเป็นเพียงการเขียนลงไปในเอกสาร ต่อให้ต้องชดใช้ด้วยเงิน 

ก็แค่เข้าเนื้อชั่วคราว แต่การลงโทษด้วยการให้ไปหาพู่กันแบบนี้เท่ากับว่าเขา 

ถูกปรับด้วยวันหยุดอันสุดแสนล้ำค่าทั้งหมด ไม่มีการลงโทษอะไรที่จะเลวร้าย 

ยิ่งกว่านี้แล้ว มันหมายความว่าตัวเขาจะไม่สามารถนอนขี้เกียจได้อีกต่อไป...เพราะ 

ตลาดขายของเก่าเปิดและวายเร็วมาตลอด

 5 สี่สิ่งทรงคุณค่าแห่งห้องหนังสือ ได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก
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แต่เงื่อนไขที่อาจารย์จวีเสนอมาในตอนนี้ถือว่าใจกว้างมากแล้ว  ไม่อาจ 

บ่ายเบี่ยงได้ หลัวจงเซี่ยทำได้เพียงจำใจพยักหน้า รับพู่กันหักห่อนั้นมาเก็บ 

ลงไปในกระเป๋า

จวซีือ่เกงิกำชบัอกีครัง้ “แตด่ใูหล้ะเอยีดนะ อยา่ถกูของปลอมหลอกเอาละ่”

“ผมจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนของปลอม...”

“ไปหาหนังสือที่เกี่ยวข้องมาสักสองสามเล่ม สงบจิตใจศึกษาสักหน่อย  

ถึงจะหาพู่กันไม่เจอก็พอจะช่วยคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย”

จวีซื่อเกิงตบที่เท้าแขน หลัวจงเซี่ยปากตอบตกลง แต่ในใจกลับไม่คิด 

เช่นนั้น ยิ่งเมื่อคิดถึงว่าตัวเองจะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกต่อไปแล้ว ก็รู้สึก 

เจ็บปวดทิ่มแทงในใจ

วันเสาร์ หลัวจงเซี่ยตื่นแต่เช้าตรู่ มองไปยังพวกเพื่อนร่วมหอที่ยังคงนอน 

ฝันหวานด้วยความอิจฉา เขาล้างหน้าล้างตาลวก  ๆ แล้วปั่นจักรยานที่ยืมมา 

ตรงไปยังตลาดขายของเก่าในเมืองนี้เพื่อตามหาพู่กันขนสุนัขป่าสลักลายเคลือบรัก 

สับปะรดกิ๊กก๊อกนั่น

ตอนนี้ฟ้าเพิ่งเริ่มสว่าง สีท้องฟ้าครึ่งครามครึ่งเทา ทั่วทั้งเมืองยังคงตกอยู่ 

ในม่านหมอกเบาบางอันเงียบสงบไร้เสียง บนถนนคนเดินบางตา ส่วนใหญ่ 

เป็นพนักงานทำความสะอาด  หลัวจงเซี่ยขี่จักรยานอยู่บนถนนใหญ่เพียง 

คนเดียว  ลมยามเช้ามืดโชยมา  นำความสดชื่นแจ่มใสมาให้  ขี่จักรยานได้ 

ประมาณครึ่งชั่วโมง ท้องฟ้าเริ่มไล่สี คนบนถนนและรถแท็กซี่ก็ค่อย  ๆ  เพิ่มขึ้น  

ยังมีคนถีบสามล้อลากขวดและเศษเหล็กกองใหญ่  ดูเหมือนจะมุ่งไปที่ตลาด 

ขายของเก่า

ตลาดขายของเก่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง ที่ตรงนี้เดิม 

เคยเป็นวัด มีพื้นที่โดยรอบสิบกว่าหมู่6 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีคนขาย 

 6 หมู่ เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของจีนหน่วยหนึ่งที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดย  1 หมู่จะเท่ากับ  819  

ตารางเมตร

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



13

หม่าป๋อยง

วัตถุโบราณ ผู้รับซื้อของเก่า นักสะสม เกษตรกรที่ขุดเจอถ้วยชามรามไหโดย 

บังเอิญ กับชาวเมืองที่ว่างและใฝ่ฝันอยากเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนมารวมตัวกัน 

อยู่ที่นี่  ส่งเสียงเอะอะกันตั้งแต่ตีสี่ สิ่งของอย่างเครื่องปั้นดินเผา หินมีค่า  

เครื่องเงินเครื่องทอง อัญมณี เหรียญโบราณ เครื่องใช้ในบ้าน วัตถุโบราณ  

สมบัติจากยุคปฏิวัติวัฒนธรรม  ของเบ็ดเตล็ดจากยุคสาธารณรัฐ  หนังสือ 

และหนังสือพิมพ์เก่า ที่นี่ล้วนมีครบครัน แต่ว่าเป็นของจริงและปลอมปนเปกัน  

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสายตาของนักล่าสมบัติว่าเป็นอย่างไร เคยมีคนพบหนังสือ 

สมัยราชวงศ์ซ่งในราคาที่ถูกมากจากที่นี่ นำไปขายต่อได้หลายแสน และก็เคย 

มีคนทุ่มเงินก้อนโตเพื่อซื้อแจกันศิลาดลปิดทองสมัยราชวงศ์หยวน สุดท้ายกลับ 

พบว่าเป็นของเลียนแบบ ทำเอาผลาญทรัพย์สินของตระกูลไปจนหมด...แต่เรื่อง 

เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับหลัวจงเซี่ย หลังจากที่เขาเข้ามาในตลาดแล้วก็ทำเมินต่อ 

คนค้าขายทั้งสองฝั่ง เอาแต่เดินถามตลอดทางว่าแผงขายพู่กันเก่าอยู่ที่ไหน รีบหา 

ให้เจอจะได้รีบเสร็จเรื่อง

ความจริงแล้วสถานที่ที่เปิดแผงแบกะดินอย่างตลาดขายของเก่านี้น้อยมาก 

ที่จะนำสี่สิ่ งทรงคุณค่าแห่งห้องหนังสือออกมาขายแยก  ส่วนใหญ่จะเห็น 

กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางวัตถุโบราณอื่น  ๆ ในวงการของเก่ามีคำกล่าวที่ว่า  

‘หมึกเก่าแก่ดั่งสมบัติ พู่กันเก่าแก่ประดุจหญ้า’ ขนพู่กันง่ายต่อการถูกแมลง 

กัดแทะ การที่สามารถเก็บรักษามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิงได้ถือว่าเป็นของ 

ล้ำค่าหายากราวกับขนหงส์เขากิเลนแล้ว แม้จะเป็นของที่ช่างฝีมือสมัยสาธารณรัฐ 

ทำขึ้นก็ยังนับเป็นของวิเศษ นักสะสมทั่วไปจะนำพู่กันโบราณเก็บไว้ในกล่อง 

ลายวิจิตรแล้วใส่การบูรลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้โดนความชื้น เช่นนี้จึงสามารถ 

เก็บรักษาไว้ได้นาน

คนค้าขายที่ปะปนกันในตลาดขายของเก่าส่วนใหญ่รับของมาจากชาวบ้าน  

พอได้ของเต็มคันรถแล้วก็ไป ไม่ได้ใส่ใจป้องกันรักษาอะไรมากมาย ต่อให้พบเจอ 

พู่กันดี ๆ ก็คงถูกย่ำยีจนไม่เหลือสภาพเป็นแน่

ดังนั้นพอหลัวจงเซี่ยเอ่ยปากถามว่าที่ไหนมีพู่กันเก่าขาย พวกพ่อค้าแม่ค้า 

ก็ดูออกว่าเป็นมือใหม่ รีบควานหาพู่กันที่ดูเก่าแก่ออกมาเล่มแล้วเล่มเล่าและ 
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ชวนคุยไปเรื่อย

“คุณลองดู เล่มนี้  พู่กันเซวียน 7 ชั้นดี  ขนกระต่ายเจ็ดขนแพะสาม 8  

ผลิตโดยสำนักราชวังของราชวงศ์ชิงของแท้เลย”

“เล่มนี้สิดี เป็นพู่กันหนวดหนูที่ต้นตระกูลหวังรุ่นแรกของตึกหวังอี้จิงผลิต  

ของแท้แน่นอน คุณดูขนพู่กันนี่ มีคุณสมบัติทั้งสี่ครบถ้วน”

เดิมพ่อค้าแม่ค้าเร่เหล่านี้คิดว่าจะใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทางไม่กี่คำมาหลอก 

เด็กมือใหม่ที่หนวดยังไม่ขึ้นคนนี้ ใครจะไปรู้ว่าหลัวจงเซี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับ 

ศาสตร์ด้านพู่กันเลยแม้แต่น้อย นอกจากรู้ว่าข้างหนึ่งมีขน ข้างหนึ่งไม่มีแล้ว  

ที่เหลือก็ไม่รู้อะไรอีก ดังนั้นเขาแค่จำไว้ว่าพู่กันของอาจารย์จวีมีลวดลายคล้าย 

สับปะรด  ส่วนอย่างอื่นไม่ต้องใส่ใจ  การเล่นลิ้นของพ่อค้าแม่ค้าเร่ เหล่านี้  

จึงเรียกได้ว่าเป็นการขว้างดวงตาคู่งามให้คนตาบอดดู

หลัวจงเซี่ยมองดูตลอดทาง เดี๋ยวหยุดแวะเดี๋ยวเดินเล่น ได้เห็นของ 

มากมายอย่างมือพระพุทธรูป นาฬิกาตั้งโต๊ะ กล้องยาสูบ ตราประทับรูปประธาน 

เหมา ไปจนถึงปลัดขิก...สิ่งของสารพัดชนิดน่าสนใจเป็นอย่างมาก เหล่าพ่อค้า 

วัตถุโบราณดวงตาฉายแสงวาบ ไม่นานก็ดูออกว่าเขาไม่เหมือนกับคนประเภท 

ที่มี เงินและชื่นชมสิ่งของเหล่านี้  จึงไม่ได้ทักทายอย่างสนิทสนมเกินไปนัก  

ซึ่งดีเลย เพราะเขาชอบที่จะอยู่อย่างสงบ

ตลาดขายของเก่ามีเนื้อที่กว้างขวาง แผงลอยก็มากมาย หลัวจงเซี่ย 

เดินดูผ่าน  ๆ  ครบหนึ่งรอบก็เข้าสู่เวลาเที่ยงวันแล้ว เขานวดต้นขาอันเมื่อยขบ  

หาม้านั่งซีเมนต์ที่อยู่ใต้ร่มเงาต้นสนใหญ่ได้ก็นั่งพัก คิดในใจว่าวันนี้น่าจะกลับ 

ได้แล้ว  การตามล่าหาของเก่าไม่ใช่ เรื่องที่จะทำได้สำเร็จในวันเดียว วันนี้ 

หาไม่เจอก็ยังมีพรุ่งนี้ พรุ่งนี้หาไม่เจอยังมีสัปดาห์หน้า อย่างไรเสียอาจารย์จวี 

ก็ไม่ได้จำกัดเวลา

ทนัใดนัน้สายตาของหลวัจงเซีย่กช็ะงกังนั ดว้ยเหน็เงารา่งทีคุ่น้เคยปรากฏตวั 

 7 พู่กันเซวียน เป็นพู่กันที่ผลิตจากเมืองเซวียน มณฑลอานฮุย
 8 ขนกระต่ายเจ็ดขนแพะสาม เป็นชื่อประเภทของขนพู่กันที่ใช้ขนกระต่ายป่าเจ็ดส่วน ขนแพะสามส่วน
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ในฝูงชน เมื่อดูให้ดีอีกครั้ง ที่แท้ก็เป็นเจิ้งเหอ เขาสวมเสื้อพูลโอเวอร์สีส้มเข้ม  

รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง เมื่ออยู่ท่ามกลางคุณลุงสูงอายุยิ่งทำให้จดจำได้ง่าย

“แปลกแฮะ หมอนี่มาทำอะไรที่ตลาดขายของเก่า...” หลัวจงเซี่ยนึกฉงน 

ในใจ รีบลุกขึ้นมาปัดดินออกจากก้นแล้วแอบตามไป
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สายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงปลิดกล้วยไม้ม่วง

บทที่ 2

ปกติแล้วคนที่มาค้นหาของที่ตลาดขายของเก่านั้น หนึ่งต้อง 

กวาดสายตา สองต้องหยุดฝีเท้า และสามต้องมองพินิจ กวาดตามองดูตามแผง 

ที่วางขายของถือเป็นสิ่งแรกที่ควรทำ พอหาเจอสิ่งที่ต้องการแล้วจึงจะหยุดเดิน 

และมองอย่างละเอียด ถ้ารู้สึกถูกตาต้องใจแล้วค่อยคุกเข่าลงหยิบขึ้นมาพิจารณา 

บนมือ ความเร็วในการก้าวเดินของนักค้นหานั้นจะค่อนข้างช้า ต้องใช้ความ 

พยายามอดทนอย่างสูง หากคลาดสายตาไปเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้พลาด 

ของดีไป แต่เจิ้งเหอกับผู้คนเหล่านั้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เขาไม่ชำเลืองหันไป 

ไหนราวกับไม่ได้มองสิ่งของทั้งสองฝั่งเลยด้วยซ้ำ แต่มุ่งเดินตรงไปข้างหน้า  

หลัวจงเซี่ยที่กำลังตามเขาอยู่จากข้างหลังไกล  ๆ เห็นเขายิ่งเดินก็ยิ่งห่างออกไป 

จากที่แห่งนี้ เลี้ยวซ้ายทีขวาที ท้ายสุดก็มาหยุดอยู่ตรงลานข้างวัด

ลานข้างวัดปลูกต้นอู๋ถง1 สูงลิ่วอยู่นับไม่ถ้วน รอบทิศล้อมด้วยห้องนั่ง 

สมาธิหลังคาเรียบ พื้นที่ของที่นี่ไม่ได้เปิดกว้างเท่าไรนัก อีกทั้งเส้นทางยังถูก 

วางด้วยหินคดเคี้ยววกไปวนมา ดังนั้นพวกคนขายที่จะมาตั้งแผงลอยนั้นจึงมี 

น้อยมาก ที่มีอยู่ตอนนี้ก็แค่ร้านวัตถุโบราณที่มาเช่าห้องนั่งสมาธิอยู่แต่เดิม  

 1 ต้นอู๋ถง (梧桐) ต้นไม้ชนิดหนึ่งของจีน มีตำนานเล่าว่า พญาหงส์จะพักที่ต้นอู๋ถง จึงทำให้เชื่อว่า 

เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของจีน
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พวกเขาเพียงตกแต่งประตูหน้าร้านเพิ่มเท่านั้น เมื่อเทียบกับความวุ่นวายแออัด 

จนเดินชนไหล่กันของด้านหน้าแล้ว  ด้านหลังลานที่ถูกเงาของต้นไม้ปกคลุม 

และเป็นพื้นที่เปิดมีลมเย็น กลับเป็นที่ที่ภูมิฐานสง่างามกว่าเป็นไหน ๆ 

เจิ้งเหอเดินมาถึงร้านค้าร้านหนึ่งที่ติดป้ายไว้ว่า ‘โม่อวี่จาย’ และเดินเข้าไป 

อย่างไม่ลังเล หลัวจงเซี่ยแอบมองจากหลังต้นอู๋ถง พอพบว่าข้างในตู้โชว์หน้า 

ประตูร้านนั้นมีสี่สิ่งทรงคุณค่าแห่งห้องหนังสือวางตั้งอยู่ก็เข้าใจในทันที ความจริง 

แล้วไอ้หมอนี่ตั้งใจมาเพื่อตัดหน้าหาพู่กันขนสุนัขป่าสลักลายเคลือบรักสับปะรด 

ให้ได้ก่อนเขา และเอาไปขอความดีความชอบกับอาจารย์จวี เจิ้งเหอผู้มาจาก 

ตระกูลดีงามมีชื่อเสียงมาหาของโบราณย่อมมีเส้นสายกว่าหลัวจงเซี่ย อย่างร้าน 

โม่อวี่จายที่อยู่ตรงหน้านี่ ดูจากการตกแต่งที่งดงามตามแบบโบราณนี้ เมื่อเทียบ 

กับบรรดาแผงลอยข้างนอกแล้วมีพลังทรงคุณค่ากว่ามาก

เขาหันซ้ายแลขวาไม่มีใครจึงเดินย่องเบา  ๆ  ไปที่หน้าประตูไม้ของร้าน  

เอาหูแนบฟัง ภายในร้านโม่อวี่จายมีพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางเมตร เป็นห้องนั่งสมาธิ 

แบบเก่า ไม่ได้เก็บเสียงเท่าที่ควร ดังนั้นพอพูดอะไรในห้องนั้นหลัวจงเซี่ยก็ได้ยิน 

อย่างชัดเจน

“ลุงเจ้าครับ ครั้งนี้ลำบากลุงจริง ๆ” เสียงนี้คือเสียงของเจิ้งเหอ

“เหอะ  ๆ คุณชายเจิ้งนาน  ๆ  ทีจะมาขอร้อง ผมจะปฏิเสธลงได้ยังไงครับ”  

อีกคนหนึ่งพูดพลางหัวเราะ เสียงนั้นดังชัดเจน ทั้งยังเปี่ยมไปด้วยความเบิกบาน 

ใจ “แต่ทำไมจู่ ๆ คุณถึงสนใจพู่กันขึ้นมาล่ะครับ”

“เฮ้อ  อย่าให้พูดเลย  ที่มหา’ลัยของผมมีคนซุ่มซ่าม  เหยียบพู่กันที่ 

อาจารย์จวีสะสมไว้หัก แต่อาจารย์จวีก็ใจกว้างเพราะไม่อยากจะทำให้เขาต้องลำบาก  

แล้วก็ให้เขาไปหาพู่กันเล่มหนึ่งที่เหมือนกันกลับมาแค่นั้น เขาเป็นคนนอกวงการ  

จะไปหาพู่กันของแท้เจอได้ยังไง”

หลัวจงเซี่ยได้ฟังบทสนทนานี้อยู่ข้างนอก อดกัดฟันแน่นไม่ได้ ในใจคิดว่า 

ไอ้เจิ้งเหอนี่ช่างเป็นคนพูดดีต่อหน้าแต่ลับหลังปากปีจอ เขาลองย้อนคิดทบทวน 

อีกที ที่เจิ้งเหอพูดมานั่นเหมือนจะไม่ผิดเท่าไรนัก ตัวเองเป็นคนไร้ปัญญาคนหนึ่ง  

อยากจะหาพู่กันของแท้ก็ไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกกี่ปีกี่เดือน
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คนทั้งสองที่อยู่ภายในห้องไม่ได้รู้สึกตัวแต่อย่างใดว่ามีคนแอบฟังอยู่ 

ข้างนอก พูดคุยเรื่องของตัวเองต่อไป หลัวจงเซี่ยกลั้นลมหายใจฟังเงียบ  ๆ  

และทันใดนั้นก็มีเสียงเพลงดังขึ้นในห้อง ทำให้เขาตกใจ รีบกระโดดโหยงหลบไป 

ด้านข้าง ไม่กี่วินาทีต่อมาถึงได้รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่เสียงริงโทนของโทรศัพท์มือถือ

คนแซเ่จา้ทีอ่ยูใ่นหอ้งนัน้พดูกบัปลายสายวา่ “อมื ๆ” สองคำ แลว้หลงัจากนัน้ 

ก็เอ่ยกับเจิ้งเหออย่างดีใจ “รู้แหล่งที่จะหาพู่กันได้แล้วครับ มีคนไปเจอที่ร้าน 

ขายของเก่าฉางชุนที่ถนนอวี้ซานในหนานเฉิง และที่เจอก็เหมือนกับของคุณจวี 

ไม่มีผิด”

เจิ้งเหอน้ำเสียงดีอกดีใจในทันที “สายสืบของคุณลุงเจ้าสุดยอดจริง  ๆ  

เวลาไม่นานก็หาได้ชัดเจนขนาดนี้”

“ทำอาชีพแบบพวกผม ถ้าแค่ทักษะแบบนี้ยังไม่มีก็เกรงว่าจะต้องเลิกทำ 

ไปนานแล้ว” 

“งั้นตอนนี้พวกเราไปกันเลยไหม”

“เหอะ  ๆ รีบร้อนทำไมกันครับ พู่กันไม่สามารถงอกขาแล้ววิ่งหนีไปได้ 

หรอก ผมบอกเถ้าแก่ทางนั้นแล้วว่าให้เก็บเอาไว้ พวกเราไปกินข้าวกลางวันกัน 

ก่อนเถอะ ผมจองโต๊ะที่จวี้ฝูเอาไว้แล้ว กินเสร็จแล้วผมจะเป็นคนพาคุณไป 

เอาเอง”

ทั้งสองพูดคุยพลางเดินออกมาจากข้างในห้อง ภายนอกยังคงเงียบงันไม่มี 

เสียงใด และในลานนั้นไม่มีใครอยู่สักคนเดียว มีแต่เสียงแกรกกรากของใบอู๋ถง 

ที่ปลิวพัดและเงาของต้นไม้เท่านั้น เจิ้งเหอจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยชม “งามเลิศจริง ๆ”

หลัวจงเซี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดี แอบได้ยินข้อมูลสำคัญนี้ ทันทีที่เขา 

ได้ยินลุงเจ้าเอ่ยถึงเรื่องที่พบพู่กันแล้วก็รีบออกไป  ในเมื่อเจิ้งเหอยังต้องกิน 

ข้าวกลางวันก่อนแล้วค่อยไปที่นั่น แสดงว่าสวรรค์ก็คงประทานพรให้ตัวเขาได้ 

พู่กันเล่มนั้นเป็นแน่

เมื่อออกจากตลาดขายของเก่า เขาเลือกไม่ขี่จักรยาน แต่โบกแท็กซี่ตรงไป 

ที่ถนนอวี้ซานเพื่อที่จะย่นระยะเวลา ระหว่างทางหลัวจงเซี่ยพูดคุยกับคนขับ 

ถึงได้รู้ว่าร้านขายของเก่าฉางชุนอยู่ที่ถนนอวี้ซานจริง ๆ ทั้งยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก  
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และก็ถือเป็นโชคดีที่คนขับเผอิญเป็นคนหนานเฉิง จึงรู้ตำแหน่งที่ชัดเจน เขา 

รู้สึกเบาใจมาก เป็นเพราะฟ้าลิขิตมาแน่ ทุกอย่างถึงดูราบรื่นไปหมด เวลา 

ผ่านไปประมาณยี่สิบนาที  ในที่สุดแท็กซี่ก็ขับมาถึงถนนอวี้ซาน  คนขับรถ 

เหยียบเบรก แล้วก็ชี้ไปที่ข้างทางและพูดว่า “ตรงนั้นแหละ”

หลัวจงเซี่ยมองตามนิ้วของคนขับรถไป  เห็นตึกเล็ก  ๆ  สีเทาสูงสองชั้น  

ข้างบนตึกติดตั้งโฆษณาของเครือข่ายโทรศัพท์ไชน่ายูนิคอมเอาไว้ มีเสาอากาศ 

จำนวนหนึ่งเอียงกระเท่เร่ชี้ไปบนฟ้า ด้านหน้าของชั้นหนึ่งไล่จากซ้ายไปขวาคือ 

ร้านทำผม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านขายแผ่นเสียงซีดีผิดกฎหมาย และด้านขวาสุด 

มีการใช้ประตูไม้สีดำสนิทสองบานปิดกั้น เว้นตรงกลางเป็นซอกแคบ  ๆ  สำหรับ 

ใช้เป็นประตูทางเข้า ข้างบนห้อยป้ายไว้ เขียนด้วยอักษรจ้วนถี่2 ว่า ‘ฉางชุน’  

สองคำ นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีการตกแต่งใด ๆ อีก

หลัวจงเซี่ยลงจากรถ ดูเวลา ตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงครึ่ง เกรงว่ากับข้าวของ 

ทางเจิ้งเหอนั้นคงยังขึ้นโต๊ะไม่ครบด้วยซ้ำ

พอเข้าไปในร้าน อย่างแรกที่หลัวจงเซี่ยรู้สึกคือความเย็นเฉียบน่าสะพรึง  

อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจหนาวยะเยือก ภายในร้านไม่ถือว่ามืดเท่าไร หลอดไฟ 

นีออนที่ติดอยู่ข้างบนห้องส่องแสงสว่างรำไร ขณะที่แสงอาทิตย์จากหน้าประตู 

ที่ส่องกระทบเข้ามาตรงกลางห้องกลับทำให้เกิดความอึมครึมไร้ชีวิตชีวา ด้านหน้า 

ร้านมีบรรดาของเก่าหลากหลายมากมายถูกจัดโชว์ไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ ตั้งแต่ 

รูปปั้นเทพกวนอูทองแดงกร่อนสีเขียวคราม ไปจนถึงกาน้ำที่พวกทหารใช้ในยุค 

ปฏิวัติวัฒนธรรม ด้านในร้านมีประตูเล็ก  ๆ  ที่เชื่อมไปถึงห้องข้างหลัง ข้างบน 

ประตูติดแผ่นทองคำมงคลที่กลับหัวเอาไว้

“มีคนอยู่ไหมครับ” หลัวจงเซี่ยตะโกนเรียก

“มี” เสียงไพเราะใสแว่วออกมาจากข้างใน หลัวจงเซี่ยรู้สึกราวกับว่ามี 

แสงส่องออกมาเบื้องหน้า จากนั้นก็มีเด็กสาวที่อายุไม่น่าห่างจากตัวเองเท่าไรเดิน 

 2 อักษรจ้วนถี่ (篆体) หนึ่งในวิธีการเขียนอักษรในสมัยจีนโบราณ เป็นอักษรกึ่งรูปภาพที่ยังไม่เป็น 

ระเบียบ
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ออกมา เธอผมยาว สวมชุดกระโปรงสีดำ ผิวขาวเนียนราวกับเครื่องแก้วโบราณ  

ทั้งเรือนร่างดั่งว่าเป็นสุภาพสตรีทรงเกียรติที่เดินออกมาจากภาพวาด

หลัวจงเซี่ยสงบสติอารมณ์ พูดเข้าประเด็นในทันที “ได้ยินว่าที่นี่มีพู่กัน 

ขนสุนัขป่าสลักลายเคลือบรักสับปะรดขายใช่ไหม” 

เด็กสาวพยักหน้า สีหน้าของเธอยังสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งไม่แยแส 

และเย็นชา

“เอามาให้ผมดูหน่อยได้ไหม” หลัวจงเซี่ยพยายามสงบใจที่ชื่นมื่นไว้และ 

สงวนท่าทีจนถึงที่สุด 

เด็กสาวลังเลอยู่ชั่วครู่ จากนั้นพูด “คุณรอสักครู่” เอ่ยจบเธอก็หันหลัง 

กลับเข้าไปในห้อง และไม่นานก็นำกล่องผ้าไหมกล่องหนึ่งออกมา ส่งให้กับ 

หลัวจงเซี่ย เขารับกล่องผ้าไหมนั้นมาเปิดดู พู่กันที่วางอยู่ข้างในนั้นเป็นพิมพ์เดียว 

กับของอาจารย์จวีไม่มีผิดเพี้ยน ตัวด้ามเรียบเนียนกลมสวย สีมันเงาสว่างสดใส

หลัวจงเซี่ยดีใจแทบจะเสียสติ ตอนหา หาแทบตายก็หาไม่เจอ ตอน 

เลิกล้มกลับได้มาง่าย  ๆ  อย่างคาดไม่ถึงเสียอย่างนั้น เขาปิดกล่องผ้าไหมลงอย่าง 

ระมัดระวัง ถือไว้บนมือและเอ่ยถามเด็กสาวคนนั้น “เล่มนี้ขายเท่าไหร่”

“ขอโทษที เรื่องราคาต้องรอคุณปู่กลับมาก่อนถึงจะว่ากันได้”

“เขาจะกลับมาตอนไหนล่ะ”

“เขาเพิ่งออกไป น่าจะตอนบ่ายถึงกลับมา”

เด็กสาวพูดจบก็ยื่นมือจะรับกล่องผ้าไหมกลับไป แต่ในใจหลัวจงเซี่ยคิดว่า 

ถ้ารอปู่ของเธอกลับมา เจิ้งเหอก็คงมาถึงที่นี่แล้ว ถึงเวลานั้นคงไม่อาจแย่งกับ 

อีกฝ่ายได้แน่ เขาจึงทำหน้าด้านไม่ปล่อยมือ ทั้งคู่ยื้อกล่องผ้าไหม และในตอนที่ 

ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนั้น หลัวจงเซี่ยก็รู้สึกว่ามีพลังบางอย่างจากกล่องผ้าไหม 

ไหลมาที่นิ้วของตัวเองไม่ขาดสาย และเกิดเสียงดังเป๊าะดีดใส่นิ้วทั้งห้า กล่อง 

ผ้าไหมนั้นถูกแย่งกลับไปทันควัน

หลัวจงเซี่ยเก็บมือกลับมา เขามองที่มือเล็กอ่อนนุ่มของเด็กสาวคนนั้น 

อย่างไม่อยากจะเชื่อ ยังคงไม่หายสงสัย หรือเธอจะปล่อยพลังไฟฟ้าได้

ตอนนี้เอง ข้างนอกมีเสียงคนก้าวเดินดังมา หลัวจงเซี่ยรู้สึกกังวลแตกตื่น  
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พลันคิดขึ้นมาว่าเจิ้งเหอมาได้ไวขนาดนี้เลยหรือ เขารีบหันขวับไปมอง จากนั้น 

ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก

คนที่มาไม่ใช่เจิ้งเหอ แต่เป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาสวมชุดสูทรองเท้าหนัง 

ที่ ไม่ เผยให้ เห็นรอยยับแม้เพียงรอยเดียว  คางเรียวยาวและโหนกแก้มสูง 

แสดงให้เห็นถึงบุคลิกที่มีความรับผิดชอบและฉลาดเฉียบแหลม  ไม่รู้ทำไม 

หลัวจงเซี่ยจึงคิดถึงสุนัขจิ้งจอกที่อยู่ในทุ่งหญ้าขึ้นมา

เขาคนนี้ไม่มองหลัวจงเซี่ยเลยแม้แต่น้อย เดินตรงไปที่ข้างหน้าเด็กสาว 

คนนั้น ใช้สองมือยื่นนามบัตรหนึ่งใบให้ “คุณเหวยเสี่ยวหรง สวัสดี ผมชื่อ 

จูเก่อฉางชิง ขอถามหน่อยว่าคุณเหวยซื่อหรันอยู่ไหม” เสียงของเขาห้วนสั้น  

แฝงความสงบนิ่งเย็นชา ไม่มีน้ำเสียงขึ้นลง

เด็กสาวรับนามบัตรเอาไปวางด้านข้างโดยไม่แม้แต่เหลือบมองสักนิด  

สีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปเล็กน้อย

“ขอโทษที พวกเราไม่ต้อนรับนาย”

มุมปากของจูเก่อฉางชิงฉายรอยยิ้มมีเลศนัยออกมา สายตาชำเลืองไปมอง 

กล่องผ้าไหมที่อยู่ในมือเธอ  “สหายร่วมทางสายเดียวกัน  ไม่จำเป็นต้องแข็ง 

กระด้างแบบนี้ก็ได้” สิ้นเสียงจูเก่อฉางชิงก็ยื่นมือออกไปโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า  

หลัวจงเซี่ยและเหวยเสี่ยวหรงไม่ทันได้ตั้งตัวเขาก็หยิบกล่องผ้าไหมนั้นไปไว้ในมือ 

เป็นที่เรียบร้อย เอาไปชมเชยหน้าตาเฉย

“ที่แท้ก็แค่พู่กันขนสุนัขป่าต่ำต้อยเล่มนี้” จูเก่อฉางชิงเปิดกล่องผ้าไหมดู  

แล้วก็ทิ้งมันลงกับพื้นอย่างไม่แยแส “ฉันรู้ว่าพวกแกเอาไปซ่อนไว้ เอาออกมาซะ”

แม้หลัวจงเซี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไรนัก แต่ก็ไม่สามารถ 

ทนเห็นผู้อื่นถูกรังแกได้ จึงพูดแทรกออกมา “เฮ้ย นายจะรุนแรงไปหน่อยมั้ง”

จูเก่อฉางชิงไม่สนใจเขาเลยสักนิด ก้าวเดินอย่างสง่างามเข้าประชิดตัว 

เสี่ยวหรง ชี้ไปที่หน้าเธอ “น้องสาว ถ้าใบหน้านี้ได้รับบาดเจ็บโดยไม่ทันระวัง  

จะต้องใช้ปลาสเตอร์กี่แผ่นมาแปะถึงจะพอล่ะเนี่ย”

เผชิญหน้ากับการคุกคามของจูเก่อฉางชิง แขนขาวบอบบางของเสี่ยวหรง 

ก็ประสานขึ้นตรงหน้าเธอโดยอัตโนมัติ พร้อมถอยไปหนึ่งก้าว
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“ไอ้...!” หลัวจงเซี่ยถูกคนมองข้าม ใจที่อยากปกป้องสิ่งสวยงามก็ปะทุ 

ขึ้นอย่างยั้งไม่อยู่ เขาเลียริมฝีปาก ยืนอยู่ระหว่างจูเก่อฉางชิงและเด็กสาว  

จากนั้นสะบัดมือถือไปมา “เฮ้ย เพื่อน อย่ามาก่อความวุ่นวาย ไม่งั้นฉันจะโทร. 

หาตำรวจ”

“นายเป็นใคร สุภาพบุรุษพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือ” จูเก่อฉางชิงปัดฝุ่น 

บนเสื้อผ้า

“ฉันคือกองกำลั งปลดปล่อยประชาชนที่ อ าศัยอยู่ ในประเทศจีน”  

หลัวจงเซี่ยวางมาดขึงขังตอบออกไป ในเวลาเดียวกัน เสี่ยวหรงที่อยู่ด้านข้าง 

ก็เอ่ยปากพูดออกมา 

“นายไปเถอะ นี่ไม่ใช่เรื่องของนาย”

“เฮ้ย! นี่เธอยอมทนได้ยังไง ไอ้หมอนี่มาข่มขู่คนในที่สาธารณะเลยนะ”

“นายไม่เข้าใจ...รีบออกไป”  ใบหน้าของเสี่ยวหรงปรากฏแววร้อนรน 

และตึงเครียดขึ้น เธอรู้สึกได้ว่ารังสีฆ่าฟันของจูเก่อฉางชิงเพิ่มสูงขึ้น จึงรีบ 

ผลักไหล่ของหลัวจงเซี่ย

“พวกแกทั้งสองอย่าคิดจะได้หนีไปไหนทั้งนั้น!”

จูเก่อฉางชิงเกิดบันดาลโทสะขึ้น ตะคอกเสียงดัง ทันใดนั้นแขนทั้งสองข้าง 

ก็ยืดกางออก ภายในห้องเกิดลมพายุคลั่งรุนแรงขึ้น หลัวจงเซี่ยที่ไม่รู้แม้แต่ 

วิชาการต่อสู้ขั้นพื้นฐานส่งเสียง “อ๊าก” ออกมาหนึ่งคำ จากนั้นก็ถูกพลังอันแกร่งกล้า 

ผลักไปที่มุมกำแพง  ชนแผ่นไม้แกะสลักเป็นรูปช้างเผือกของไทยอย่างแรง 

เขาพยายามดิ้นรนลุกขึ้น แต่ถูกแรงลมกดเอาไว้อย่างหนักจนไม่อาจขยับตัว 

ไปไหนได้

ในหัวของหลัวจงเซี่ยยุ่งเหยิงไปหมด ข้างหูพลันได้ยินเสียงครางเบา  ๆ  

และร่างกายอันอ่อนนุ่มก็มาทับอยู่บนตัวของเขาทันใด กลิ่นหอมมาจากร่างกาย 

อ่อนนุ่มนั้น เพียงแค่เส้นผมไม่กี่ เส้นพัดมาที่จมูกก็ปล่อยความหอมบางเบา 

ลอยไปทั่ว 

หลัวจงเซี่ยพยายามสุดชีวิตที่จะลืมตาขึ้น ถึงได้พบว่าเสี่ยวหรงก็ถูกแรงลม 

ของจูเก่อฉางชิงผลักกระเด็นเช่นกัน ทำให้หน้าอกมาชนกับตน ใบหน้าของทั้งสอง 
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อยู่ห่างกันเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตร ถึงขนาดที่ว่าเขาได้ยินเสียงลมหายใจหอบ 

ของเสี่ยวหรงและก็เห็นแก้มซีดเซียวที่เริ่มแดงขึ้นของเธอ 

ร่างกายของทั้งสองคนซ้อนทับกัน เสี่ยวหรงรู้สึกอายมาก แต่ถูกแรงลม 

อันหนักหน่วงกดทับจนไม่สามารถขยับได้ ทำได้เพียงพูดอย่างร้อนรน “นาย... 

นายอย่าขยับ!” 

ตอนนี้หลัวจงเซี่ยไม่รู้ว่าควรจะเดือดดาลหรือปลื้มใจดี มือทั้งสองจะกอด 

ก็ไม่ใช่ จะปล่อยก็ไม่เชิง ทำได้เพียงแต่พูดอึกอักตอบออกไป “โอ...โอเค...”

“หลับตา” เสี่ยวหรงพูดเสียงแผ่วเบา ถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แล้ว 

เจอเข้ากับสาวสวยคนหนึ่งกอดเขาที่ เอว  แถมยังมากระซิบด้วยลมหายใจ 

หอมหวานราวกับกล้วยไม้ว่าให้หลับตาลงแล้วละก็  หลัวจงเซี่ยคงจะละลาย 

ไปนานแล้ว ดีที่ความรู้สึกถึงอันตรายไม่ได้ถูกภาพจินตนาการทำลาย เขาจึง 

หลับตาลงอย่างเชื่อฟัง

เสี่ยวหรงฟุบอยู่ที่อกของหลัวจงเซี่ย ปากของเธอกำลังท่องอะไรไม่หยุด  

หลัวจงเซี่ยรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนุ่มนิ่มของเธอเริ่มที่จะเย็นลงอย่างหาที่มา 

ไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างลอยลงมาบนศีรษะ

ราวกับหิมะหรือปุยฝ้าย

ตอนนี้เองจูเก่อฉางชิงก็เดินออกมาจากห้องพอดี ในมือถือกระเป๋าผ้าใบ 

กนันำ้สกปรก ๆ ใบหนึง่พลางทำทา่กะนำ้หนกับนมอือยา่งพงึพอใจ “ครัง้นีไ้มผ่ดิแลว้  

คุณเสี่ยวหรง อย่าลืมทักทายคุณเหวยซื่อหรันแทนผมด้วยนะ”

เขามองคนสองคนที่โดนลมกดทับบังคับให้แน่นิ่ง ก้าวเดินออกไปข้างนอก  

แต่เดินได้ครึ่งทางเขากลับหยุดฝีเท้า

มีบางอย่างผิดปกติ

จูเก่อฉางชิงเงยหน้าขึ้น ตกตะลึงเมื่อพบว่าภายในห้องนั้นแปรเปลี่ยนเป็น 

อึมครึม บนเพดานมีปุยสีขาวลอยพลิ้วลงมานับไม่ถ้วน ปุยสีขาวเหล่านี้ราวกับ 

มีชีวิต และมุ่งปลิวว่อนมาหาจูเก่อฉางชิง เขาตกใจมาก อดที่จะยื่นมือออกไป 

ปัดไม่ได้ ทว่ายิ่งปัดเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ปุยสีขาวนี้เหมือนดั่งหิมะและเส้นด้าย  

พอติดอยู่กับตัวแล้วยากที่จะปัดออก อีกทั้งยังส่งความเย็นวาบถึงกระดูก ไม่นาน 
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จูเก่อฉางชิงก็พบว่าสูทที่ตนเองสวมมาเต็มไปด้วยปุยสีขาว  ราวกับถูกเปลี่ยน 

เป็นชุดไว้ทุกข์สีขาวอย่างไรอย่างนั้น

“แย่แล้ว...”

แขนทั้งคู่ของจูเก่อฉางชิงกวัดแกว่งไปมาอย่างไร้ประโยชน์  ปุยสีขาว 

ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ แม้แต่เส้นผมที่มันเงาและดำสนิทของเขาก็ยังเต็มไปด้วย 

น้ำค้างแข็ง เขาเริ่มหายใจติดขัด พลังของลมที่กดทับอยู่ลดลงไปมาก เสี่ยวหรง 

ได้จังหวะลุกขึ้นมาจากตัวของหลัวจงเซี่ยทันที

เธอในตอนนี้กับเมื่อครู่แตกต่างกันลิบลับ ตั้งแต่หัวจรดเท้าปกคลุมไปด้วย 

หิมะสีขาวและเส้นใยบางอย่าง หลัวจงเซี่ยมองเห็นหมอกควันสีขาวที่เป็นรูปร่าง 

ของพู่กันลอยขึ้นบนศีรษะของเธอ รูปทรงของหมอกควันดูสง่างามไร้ที่ติ

จูเก่อฉางชิงสงบสติอารมณ์ ใช้ฝ่ามือโบกเรียกลมพายุคลั่งออกมา พยายาม 

ใช้ท่าเดิมอีกครั้ง ทว่าชั่วพริบตาเดียวเขาก็พบว่าวายุยักษ์ใหญ่ทำได้เพียงแค่ทวีแรง 

ให้ปุยสีขาวปลิววนเร็วขึ้น และยิ่งทำให้ตัวเองถูกปกคลุมเร็วขึ้นไปอีก สายตา 

ของเขาชะงักราวกับคิดสิ่งใดออก ตะโกนออกมาเสียงดัง

“หรือว่า...ตาแก่เหวยจะเอาพู่กันปุยหิมะฝังไว้ในร่างของเธอ!”

เสี่ยวหรงไม่ตอบคำถามนั้น เพียงยืนนิ่งอย่างไร้อารมณ์อยู่ตรงกลางห้อง  

สายตาว่างเปล่าจับจ้องที่จูเก่อฉางชิง สีหน้าที่เพิกเฉยก่อนหน้านี้ยิ่งเพิ่มความ 

เย็นชาเข้าไปอีก ปุยสีขาวนับไม่ถ้วนเวียนวนคำรามอยู่ข้างกายเธอ ผลัดกัน 

ขึ้นทีลงที หลัวจงเซี่ยนึกว่าตัวเองได้เห็นเจ้าหญิงหิมะในเทพนิยาย

จูเก่อฉางชิงโจมตีซ้ายขวา แต่ต้นจนจบแล้วกลับไม่สามารถสลัดการโจมตี 

ของปุยหิมะได้ ลมพายุแม้จะแข็งแกร่ง แต่ก็เหมือนการใช้หมัดหนักต่อยไป 

บนปุยหิมะ จึงไม่ส่งผลประโยชน์อะไรเลย ถึงคราเข้าตาจน ไม่นานก็ถูกปุยหิมะ 

เกาะตัวแข็งแน่นหนา เขาพยายามทุบน้ำแข็งที่อยู่บนหัวแล้วตะคอกออกมา  

“เดิมทีฉันก็แค่จะมาเอาพู่กัน ไม่อยากทำร้ายใคร แต่เพราะเธอบังคับฉันเอง  

อย่าคิดว่าเธอมีวิญญาณพู่กันคนเดียว! พู่กันเมฆา!”

ตามเสียงที่ตะโกนออกไป ร่างกายของจูเก่อฉางชิงก็ระเบิดสาดแสงสว่าง 

ออกมา ทวีแรงปะทุของลมคลั่งให้ดุดันขึ้น วนรอบตัวของเขาดั่งพายุทอร์นาโด 
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หม่าป๋อยง

ที่กำลังบ้าคลั่ง ชั่วพริบตาเดียวก็ทำให้ปุยหิมะถึงกับปลิวหลุดออกไป เสี่ยวหรง 

แอบหวั่นใจจึงเร่งรัดวิญญาณพู่กันให้ปล่อยปุยหิมะเพิ่มขึ้น แต่กลับกลายเป็น 

เรื่องยากที่จะเข้าใกล้ประชิดตัวของจูเก่อฉางชิงแม้เพียงนิดเดียว

แรงลมอันทรงกำลังที่อยู่บนหัวของจูเก่อฉางชิงเริ่มมาบรรจบกันเป็นพู่กัน 

ขนาดใหญ่ หอบทั้งวายุและกลีบเมฆ ขนของพู่กันรวมตัวกันอย่างเฉียบคมราวกับ 

กริชแหลมที่กำลังมองจากด้านบนลงมาเหยียดหยามความเล็กของพู่กันปุยหิมะ  

ทว่าพู่กันปุยหิมะนั้นสงวนท่าทีเก็บพลังเอาไว้ข้างในตัวมันเอง  พลังส่งออกได้ 

ไม่มากนัก แต่กลับมีวิธีรับมืออย่างแยบยล ตลอดเวลานี้จึงยังไม่ลู่ตกตามแรงลม 

นั่นไป พู่กันสองเล่มกับมนุษย์สองคน ลมและหิมะเสริมแรงกันและกัน ปะทะกัน 

ในห้องเล็ก ๆ แห่งนี้อย่างทัดเทียม ไม่มีใครเหนือกว่าใคร

หลัวจงเซี่ยจ้องมองเหตุการณท์ุกอย่างด้วยความตกตะลึงตาค้าง ไม่สามารถ 

หาคำพูดใดมาอธิบายภาพฉากมหัศจรรย์ที่อยู่ตรงหน้านี้ได้

ทั้งสองคนยังคงยืนนิ่งอยู่ในห้องไม่ขยับไปไหน แต่กลับมีแรงอันทรงพลัง 

สองสายที่รุนแรงและอ่อนนิ่มกำลังปะทะกันอย่างหนักหน่วง ลมและปุยหิมะ 

ปลิววนตัดสลับกันไปมาอย่างไม่ผ่อนปรน ทำให้ห้องนี้แปรสภาพไปเป็นดั่งลมหิมะ 

ปะทุในขั้วโลกใต้ สิ่งของโบราณที่อยู่ในห้องต่างถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง  

แผนที่เก่าหลายแผ่นรวมถึงหนังสือเก่าถูกความคมของลมตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

และลอยละล่องขึ้นไปในอากาศตามกระแสวายุ 

หลัวจงเซี่ยที่ตกอยู่ในความยากลำบากนี้ทำได้แค่ขดตัวอยู่ตรงมุมไม่สามารถ 

ขยับไปไหนได้ พยายามที่จะหลบหลีกไม่ให้ถูกลมคลั่งและละอองหิมะโจมตี

ลมและหิมะโรมรันปะทะกันรุนแรง ปุยหิมะสีขาวใช้ประโยชน์จากลม 

ก่อตัวเป็นกรวยน้ำค้างแข็ง ฉีกกระเป๋าเสื้อชุดสูทของจูเก่อฉางชิงขาดดังแควก  

กระเป๋าผ้าใบกันน้ำที่อยู่ในอกของเขาจึงหลุดจากการยึดกุม ลอยขึ้นไปกลางอากาศ  

และทันใดนั้นพลังที่ตัดสลับกันก็ทำให้กระเป๋าผ้าฉีกขาดออกเป็นเสี่ยง  ๆ เผย 

ให้เห็นพู่กันเล่มที่อยู่ข้างใน

พู่กันเล่มนี้รูปร่างไม่สวยงาม ตั้งแต่ตัวด้ามไปจนถึงขนของพู่กันเป็นสีดำ 

ทะมึนไม่มีสีอื่นผสมแม้แต่น้อย พอจูเก่อฉางชิงและเสี่ยวหรงเห็นเข้า ต่างชะงัก 
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ค้างก่อนรีบพุ่งเข้าไปแย่ง พู่กันสีดำนี้ลอยกลับไปกลับมาระหว่างลมคลั่งและ 

ปุยหิมะสีขาวโดยปราศจากทิศทาง ตอนนี้ทั้งสองคนไม่สามารถเก็บมันมาไว้ 

ในมือตน จูเก่อฉางชิงเห็นท่าว่าจะออกแรงต่อสู้ยืดเยื้อต่อไม่ไหว ในใจจึงยิ่ง 

ร้อนรน ค่อย  ๆ  รวมพลังมหาศาลขึ้นและส่งออกทันใด ภาพมายาของพู่กันเมฆา 

พุ่งไปข้างหน้า ไล่ตามคลื่นเมฆเพื่อไปดูดพู่กันสีดำ

เสี่ยวหรงเห็นดังนั้นก็รีบสั่งให้พู่กันปุยหิมะไปขวาง แม้ว่าพู่กันปุยหิมะ 

จะไม่สามารถลดทอนแรงกำลังมหาศาลนั้นได้ แต่ว่าธรรมชาติของพู่กันเล่มนี้ 

มีความคล่องแคล่วว่องไวสูง ทำให้พู่กันเมฆาตามไม่ทัน ถูกสยบไว้ทุกด้าน  

ใช้พลังเบี่ยงเบนด้วยวิธีที่แยบยล สะบัดออกไปด้านข้าง

ถูกเสี่ยวหรงทำแบบนี้ จูเก่อฉางชิงจึงสูญเสียการทรงตัว พู่กันสีดำนั้น 

ไม่เพียงแต่ไม่ถูกพู่กันเมฆาดูดกลืน กลับกันยังถูกแรงพลังมหาศาลผลักราวกับ 

ยิงลูกธนูออกไปด้านข้าง

“ไม่ได้การ!”

“ไม่ได้การ!”

เสี่ยวหรงและจูเก่อฉางชิงตะโกนพร้อมกัน และในเวลานี้หลัวจงเซี่ยก็ 

ลุกขึ้นมาจากพื้น ยังไม่ทันได้เอ่ยปากพูดอะไรออกมากลับเห็นพู่กันสีดำพุ่งทะลุ 

ตรงเข้ามาในอกทันที
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