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 @Lilac.Novel

 @Lilac_Novel

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านสู่สวน Lilac ค่ะ 

ครึ่งเซียนพาร์ตไทม์ ผลงานของลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เรื่องนี้คือ 

นิยายวายแนวเซียนปัจจุบันที่เราภูมิใจนำเสนอให้กับผู้อ่านทุกท่าน ด้วยเนื้อหา 

ที่สนุกตื่นเต้น แฝงด้วยมุกตลกจัดเต็มทั้งสี่เล่ม 

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเซี่ยหลิงหยาผู้เกิดมาพร้อมกระดูกเซียนและ 

พรสวรรค์ ที่ได้รับภารกิจในการฟื้นฟูกิจการอารามเต๋า ขณะเดียวกันก็ต้องช่วย 

กำจัดปีศาจ โดยมีผู้ช่วยเหลือคนสำคัญคือ ซือฉางเสวียน นักพรตฆราวาส 

ผู้โดดเด่น แถมยังหน้านิ่งสุด  ๆ พร้อมด้วยสองเทพพรายกระซิบที่น่ารักน่าหยิก 

สุด ๆ

มาเอาใจช่วยบอสเซี่ยกับนักพรตซือไปด้วยกันนะคะ 

ด้วยรัก

คำนำสำนักพิมพ์

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



แม้มีความเป็นไปได้เพียงน้อยนิด

แต่ใครจะรู้ล่ะว่าจะคลำเจอกระดูกเดินดาราชิ้นเดียวกับเขาไหม 

ทว่านอกจากกล้ามเนื้อก็คล้ายว่าไม่มีกระดูกชิ้นพิเศษแล้ว 

เฮ้อ ไม่นึกเลยว่านักพรตซือจะเป็นพวกซ่อนรูป 

เซี่ยหลิงหยาคิดอยู่ในใจ

เซี่ยหลิงหยาเงยหน้าอย่างไม่ใส่ใจ 

กลับเห็นว่าซือฉางเสวียนลืมตาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

ตอนนี้กำลังมองเขาอยู่ 

เซี่ยหลิงหยา “…”

ดูเขาสิ! กระแทกนายเมื่อกี้ยังไม่ตื่น แต่พอคลำกลับตื่นแล้ว!
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บทที่ 1
กระดูกเดินดารา

เมืองหนิ่วหยาง  ในเดือนมิถุนายนร้อนอบอ้าวเสียยิ่งกว่าปีที่แล้ว ฝนไม่ตก 

มาหลายวัน ลมที่พัดเอื่อยมายังเจือไอร้อน

	 เวลานี้นักศึกษาคนหนึ่งรีบร้อนเดินออกมาจากอาคารเรียนสามของ 

มหาวิทยาลัยเชวี่ยตงที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองหนิ่วหยาง เขาสวมสเวตเตอร์ 

สีดำแดงกับกางเกงยีน เครื่องหน้าทั้งห้างดงาม ผิวพรรณขาวผ่อง ถุงใต้ตา 

ทำให้ดูราวกับว่าดวงตาของเขายิ้มอยู่ตลอดเวลา สร้างความประทับใจแก่ผู้คน 

ได้ง่ายดาย

	 เพิ่งวิ่งมาถึงแปลงดอกไม้หน้าตึกก็พลันมีคนชะโงกหน้าออกมาจาก 

หน้าต่างอาคารเรียนสอง ก่อนจะตะโกนใส่นักศึกษาคนนี้ “เซี่ยหลิงหยา ทำไม 

รีบกลับล่ะ คราวหน้าต้องเลี้ยงข้าวทุกคนด้วยนะ!”

	 นักศึกษาที่ถูกเรียกว่าเซี่ยหลิงหยาหันกลับไปตอบ  “ผมมีธุระที่บ้าน 

น่ะครับ อาจารย์ฟาง ไว้เลี้ยงซุปหมาล่าทุกคนเองครับ!” 

	 อาจารย์ฟางมองเซี่ยหลิงหยาวิ่งไป แล้วก็หันกลับมาพร้อมรอยยิ้มบนหน้า

	 วันนี้เป็นวันสอบอภิปรายวิทยานิพนธ์จบการศึกษาของนักศึกษาสาขา 

วิชาการจัดการการเงินของมหาวิทยาลัยเชวี่ยตง ทั้งสาขามีเพียงเซี่ยหลิงหยา 

ที่กลับไปเร็วที่สุด คล้ายว่ามีธุระที่บ้านจึงเพียงทักทายอาจารย์สั้น ๆ เท่านั้น

	 แม้ว่าอาจารย์ฟางไม่ใช่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของเซี่ยหลิงหยา แต่ก็เคย 

สอนเขามาก่อน เขาเพิ่งเดินมาจากห้องเรียนข้าง  ๆ  เวลานี้ก็เอ่ยถามด้วยความ 
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ครึ่งเซียนพาร์ตไทม์ 1

สนใจ “จะว่าไปแล้วเหมือนไม่เคยได้ยินว่าเซี่ยหลิงหยาไปฝึกงานที่ไหนเลย  

วิทยานิพนธ์เขาเป็นยังไงบ้าง”

	 หลักสูตรของพวกเขาคือรวมการฝึกงานกับวิทยานิพนธ์เข้าด้วยกัน และ 

อนุญาตให้นักศึกษาเลือกหัวข้อเกี่ยวกับการฝึกงานเป็นหัวข้อในวิทยานิพนธ์ได้  

แม้ไม่ใช่ระบบบังคับ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ต่างทำกันแบบนี้

	 อาจารย์ที่ปรึกษาของเซี่ยหลิงหยาได้ยินแบบนี้ก็ เผยสีหน้าแปลกใจ  

ก่อนจะหยิบรายงานฝึกงานออกมาแล้วเลื่อนไปตรงหน้าอาจารย์ฟางพลางกล่าว  

“วิทยานิพนธ์เขียนได้ดีทีเดียว ส่วนหน่วยงานที่ฝึกงาน...”

	 อาจารย์ฟางยื่นหน้ามองตราหน่วยงานที่ประทับไว้ด้านบนด้วยความใคร่รู้ 

ทันใดนั้นก็รู้สึกสับสน “อารามเป้าหยาง1 แห่งเมืองหนิ่วหยางในมณฑลเชวี่ยซาน 

ประเทศจีน? เขาไปทำอะไรที่นั่น ฝึกงานในอารามเต๋าก็ได้เหรอ”

	 เมื่อลองอ่านดูคร่าว  ๆ  ก็พบว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับอาราม 

เป้าหยางจริง  ๆ เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างไปจากหัวข้อหลากหลาย 

ของนักศึกษาคนอื่น ๆ  

	 อาจารย์ที่ปรึกษาเกาศีรษะก่อนกล่าว “ตอนแรกผมก็คิดแบบนี้เหมือน 

กัน ยังคิดอยู่เลยว่าอารามเต๋ามีตราประทับเป็นทางการด้วยเหรอ แต่เอาเข้าจริง 

ก็มีหมดทุกอย่าง เสนอตำแหน่งให้ด้วยก็ยังได้ ขนาดนักศึกษาในสาขาข้าง  ๆ   

ยังเข้าฝึกงานที่ห้างสรรพสินค้าหน้ามหาวิทยาลัยได้เลย แล้วทำไมจะฝึกงานที่ 

อารามเต๋าไม่ได้ล่ะ อีกอย่าง ผมลองถามแล้ว ดูเหมือนว่าลุงของเขาเป็นเจ้าของ 

อารามเต๋าด้วย”

	 อาจารย์ฟางถึงกับหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก “เซี่ยหลิงหยาคนนี้...คง 

ไม่คิดหางานทำแล้วแน่นอน เข้าสังกัดในหน่วยงานของญาติตามสะดวก เขา 

ไม่ใช่ว่าสอบปริญญาโทไม่ผ่านเลยเตรียมตัวจะสู้ต่ออีกครั้งหรอกเหรอ” 

	 “ผมก็คิดงั้นละ” ข้าง ๆ ยังมีนักศึกษารออยู่ ทั้งสองไม่คุยกันมากกว่านั้น 

จบบทสนทนาลงเพียงเท่านี้

 

 1 เป้าหยาง ( ) แปลว่า โอบกอดหยาง
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ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

โรงพยาบาลใจกลางเมืองหนิ่วหยาง

	 เซี่ยหลิงหยาเปิดประตูห้องพักผู้ป่วยอย่างระมัดระวัง ภาพที่ปรากฏแก่

สายตาเป็นชายชราผมหงอกใบหน้าซีดเซียวนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย เขารีบสูด 

ลมหายใจลึก ๆ เดินไม่กี่ก้าวก็ไปถึงเตียงผู้ป่วย “คุณลุงครับ?”

	 ชายชราตัวเล็กคนนี้คือหวังอวี่จี๋  ลุงของเซี่ยหลิงหยา  ออกบวชเป็น 

นักพรตตั้งแต่อายุสิบสี่ ตอนนี้เป็นเจ้าอารามและเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของ 

อารามเป้าหยาง ตนเองชี้แนะตนเองมากว่าสิบปีแล้ว

	 หลายเดือนก่อนเซี่ยหลิงหยาเพิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหวังอวี่จี๋เรื่อง 

ประทับตราฝึกงาน ไม่คิดเลยว่าเมื่อได้พบกันอีกครั้ง หวังอวี่จี๋ดูเหมือนแก่ลง 

หลายสิบปี ทำให้เซี่ยหลิงหยาตกใจกลัวอย่างที่สุด “คุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่า 

ครับ”

	 เมื่อหวังอวี่จี๋ เห็นเซี่ยหลิงหยาก็มีสีหน้าสงบลงเล็กน้อย  เขาออกแรง 

เอื้อมไปควานหาของบางสิ่ง เซี่ยหลิงหยาจึงรีบเข้าไปช่วยหา แล้วก็ควานเจอ 

กล่องไม้ใบหนึ่งใต้เตียง เมื่อหยิบออกมาดูแล้วก็คุ้นตามาก ถ้าเขาจำไม่ผิด  

สิ่งที่อยู่ข้างในคงเป็นกระบี่ไม้เล่มหนึ่งที่หวังอวี่จี๋แทบจะไม่เคยไว้ห่างตัวเลย เป็น 

ของโบราณไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมาในอารามเต๋าของพวกเขา  

ชื่อว่ากระบี่ตรีรัตน์

	 “เสี่ยวหยา เวลาของลุงใกล้หมดแล้ว” หวังอวี่จี๋เอ่ยปากพูดประโยคแรก 

ก็ทำเอาเซี่ยหลิงหยาตกใจมาก เขาไม่มีแรงพูดคุยมากนัก เพียงจับเซี่ยหลิงหยา 

ให้ฟังตนพูดจนจบ

	 “หลานเก็บกระบี่ตรีรัตน์เอาไว้ ลุงทำพินัยกรรมไว้แล้ว เมื่อลุงจากไปแล้ว 

อารามเป้าหยางจะเปลี่ยนเป็นชื่อของหลานแทน ตอนนี้หลานประสบความสำเร็จ 

ในด้านการเรียน ไม่มีอะไรต้องกังวลอีก ลุงเป็นห่วงแค่เรื่องเดียวก็คือยังไม่ทัน 

ได้รับลูกศิษย์ ไม่ได้ถ่ายทอดหลักการเต๋าให้ ต่อไปถ้าหลานมีเวลาว่างก็ช่วยลุง 

ดูหน่อยว่าพอจะหาลูกศิษย์ได้บ้างไหม...แต่ก็คงยากอยู่เหมือนกัน” หวังอวี่จี๋ 

แค่นหัวเราะเยาะตนเอง “ครึ่งชีวิตแรกมั่นใจในตัวเองและมีความทะเยอทะยาน  

ครึ่งชีวิตหลังหมดไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อาจารย์ผิดหวังแล้ว แม้แต่ศิษย์สักคน 

ยังไม่มี เกรงว่าคงไม่ตายตาหลับ”
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	 แม่ของเซี่ยหลิงหยาจากไปตั้งแต่ยังสาว ตอนเด็ก  ๆ  พ่อก็งานยุ่ง เขาจึง 

ได้กินข้าวกับคุณลุงบ่อยครั้ง มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง แต่เมื่อเห็นสภาพ 

ของคุณลุงในตอนนี้ น้ำตาก็แทบไหลออกมา “คุณลุงอย่าทำให้ผมตกใจสิ  

ตายอะไรกัน พูดจาน่ากลัวขนาดนั้น ถ้าคุณลุงไม่มีลูกศิษย์ก็รับผมแทนแล้วกัน  

ผมจะกราบคำนับเป็นอาจารย์ตอนนี้เลย คุณลุงเคยบอกว่าผมมีคุณสมบัติที่จะ 

เป็นเซียนไม่ใช่เหรอ”

	 หวังอวี่จี๋ทั้งหัวเราะทั้งเจ็บปวดใจ ตำหนิแต่เจือรอยยิ้มบาง  ๆ “เด็กโง่  

หลานยังคิดจะเป็นเซียนอีกเหรอ กระดูกชิ้นนั้นของหลานคงงอกมาผิดรูป ถ้า 

ลุงรับหลานเป็นศิษย์ อาจารย์ของลุงคงไม่ต่อว่าอะไร แต่แม่หลานต้องรอหยิก 

ลุงอยู่ข้างล่างแน่” 

	 เซี่ยหลิงหยาเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนประถมว่าอาชีพของคุณลุงนั้นต่างจาก 

วิทยาศาสตร์ที่คุณครูสอนลิบลับ ขนาดหนังสือ  ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์  ยังอธิบาย 

หลักการส่วนนั้นไม่ได้  แต่เมื่อคุณลุงซึ่งทำนายได้แม่นเหมือนเซียนพูดถึง 

เวลาตายของตัวเองก็ทำให้เขาหวาดกลัวมาก

	 เซี่ยหลิงหยาฝืนยิ้ม เอ่ยถาม “คุณลุงครับ หมอบอกว่าผลตรวจเป็น 

ยังไงบ้าง ผมตามพ่อมาดีกว่า เราจะย้ายโรงพยาบาลกัน เหมือนว่าพ่อจะรู้จัก 

หมอที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง”

	 หวังอวี่จี๋ส่ายหน้า “อายุขัยลุงใกล้หมดแล้ว พวกเราลุงหลานใช้เวลานี้ 

คุยกันให้มากดีกว่า” 

	 เซี่ยหลิงหยากล่าวอย่างไม่อยากเชื่อ  “แต่ทำไมถึงกะทันหันแบบนี้... 

ครั้งก่อนตอนที่ผมเจอคุณลุงยังดี ๆ อยู่เลย” 

	 “ไปสะสางเรื่องบางอย่าง ตบะไม่แก่กล้าพอก็อย่างนี้แหละ” หวังอวี่จี๋ 

พูดเสียงเบา  ทว่าฉับพลันก็มีชีวิตชีวาขึ้น  ทั้งยังมีแรงบีบไหล่เซี่ยหลิงหยา  

“เก็บกระบี่ไว้ให้ดี หากอนาคตลูกศิษย์ที่ลุงไม่เคยพบหน้ามีวาสนาได้กราบเข้า 

สำนักลุง หลานก็ส่งต่อให้เขา สมุดบันทึกเหล่านั้นยังเก็บไว้ที่เดิม หลานจำได้ 

ใช่ไหม

	 “เสี่ยวหยา หลานยังจำได้ไหม ตอนที่หลานอยู่มัธยมปลายปีหนึ่งยังใช้ 

ชีวิตไร้สาระ กลางดึกก็ชวนกันปีนกำแพงกับเพื่อน ขโมยกระบี่ตรีรัตน์ของลุง 
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ไปขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่บ้านเขา ที่จริงแล้วตอนนั้นลุงนึกเสียใจอยู่บ้างที่บอกพ่อแม่ 

หลานว่าจะไม่มีวันรับหลานเป็นศิษย์  กระดูกเดินดารานั้นเป็นพรสวรรค์ 

ยอดเยี่ยมอย่างที่ตำนานว่าไว้จริง  ๆ ลุงไม่เคยสอนหลานเลย แม้แต่นิดเดียว 

ก็ไม่เคย หลานอาศัยแอบดูแค่ไม่กี่ครั้งก็ใช้กระบี่ตรีรัตน์ได้แล้ว

	 “แต่ก็ไม่รู้ทำไม ภายหลังนิสัยของหลานก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ  

หลานเริ่มทุ่มเทเวลาไปกับการเรียนหนังสือ ผลการเรียนก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี 

ชั่วพริบตา แถมยังสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วย เหมือนที่แม่หลานเคยบอกไว้ 

ก่อนหน้านี้ไม่ผิด เด็กควรตั้งใจเรียนหนังสือให้มาก

	 “ตอนที่ลุงยังเด็กก็แอบดูอาจารย์ทำงานเหมือนกัน แต่พวกเราในตอนนั้น 

ไม่เหมือนหลาน...”

	 ...

	 ยิ่งหวังอวี่จี๋เอ่ยถึงเรื่องราวในวันวานก็ยิ่งมีเรี่ยวแรง ใบหน้าเริ่มมีเลือดฝาด 

หลายส่วน กลับกลายเป็นเซี่ยหลิงหยาแทนที่หน้าเริ่มซีดลงทุกขณะ

	 ประกายแสงวาบขึ้นในห้วงความคิดของเซี่ยหลิงหยา เขายื่นมือไปกดกริ่ง 

เรียกพยาบาล พร้อมทั้งลุกขึ้นกล่าว “คุณลุงครับ ผมจะไปตามหมอ คุณลุง 

ไม่ต้องเป็นห่วง กลับไปแล้วผมจะไปทำงานที่อารามเต๋าของคุณลุง เราจะรับ 

ลูกศิษย์เข้ามาหลายสิบคนเลย ถ้าที่ไม่พอก็ขยายที่เพิ่ม...”

	 หวังอวี่จี๋กลับยื้อข้อมือของเซี่ยหลิงหยาด้วยเรี่ยวแรงที่เพิ่มขึ้นจนทำให้ 

อีกฝ่ายขยับตัวไปไหนไม่ได้ “เสี่ยวหยา หลานบอกเขาด้วยว่าสิ่งที่ตรีรัตน์ฝึกฝน 

ไม่ใช่กระบี่ แต่เป็นจิตใจ”

	 ‘เขา’ ที่ว่าคงหมายถึงลูกศิษย์ของหวังอวี่จี๋ที่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนคนนั้น

	 เซี่ยหลิงหยาร้องไห้โฮ รับคำว่า “ผมสัญญา!”

 

ถนนคนเดินจินกุ้ยในเมืองหนิ่วหยางมีสถาปัตยกรรมรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

ตั้งแต่หัวถนนจนสุดปลายถนน ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า ร้านของทำมือ หรือ 

ร้านอาหาร ล้วนทาผนังด้านนอกด้วยสีฟ้าอมเทาแบบเดียวกัน มีป้ายชื่อร้านเป็น 

สีน้ำตาลอมแดง มุมชายคาที่ยื่นออกมาเป็นสไตล์โบราณที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่

	 ถัดจากถนนคนเดินจินกุ้ยคือลานจัตุรัสหลีหมิง บริเวณที่บรรจบกันนั้น 
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มีประตูหน้าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ก่อสร้างแบบเดียวกันกับถนนคนเดิน ป้าย 

ด้านหน้าเป็นสไตล์เดียวกัน เขียนอักษรตัวใหญ่ว่า ‘อารามเป้าหยาง’

	 ความจริงหากยืนสังเกตจากระยะไกลสักหน่อยก็จะพบว่า  นอกจาก 

กำแพงข้างนอกที่เป็นสไตล์โบราณแล้ว หลังคาของสิ่งปลูกสร้างที่เผยออกมา 

ราง  ๆ  ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุคสมัย แต่เพราะอารามมีประตูหน้าสไตล์ 

โบราณแบบเดียวกับบริเวณโดยรอบ ทำให้แม้มีคนเดินเล่นบนถนนคนเดินมาก  

แต่ก็ไม่มีใครสนใจอารามแห่งนี้แม้แต่น้อย

	 หลายเดือนมานี้ประตูอารามเป้าหยางปิดสนิท  จนกระทั่งตอนนี้ที่  

เซี่ยหลิงหยากับพ่อไขประตูเปิด พวกเขาเพิ่งจัดงานศพของหวังอวี่จี๋เสร็จสิ้น 

ไปอย่างเรียบง่ายตามความต้องการตอนยังมีชีวิตอยู่ของเขา

	 ภายในอารามเป้าหยางใหญ่กว่าที่เห็นภายนอกมาก หลัก  ๆ  เป็นเพราะได้ 

แบ่งพื้นที่หน้าประตูให้คนอื่นเช่า ปรับปรุงเป็นร้านขายหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก  

แม้มองจากข้างนอกแล้วจะดูเล็กแคบมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วกว้างกว่า 

สิบห้าเมตร อีกทั้งเมื่อเดินเข้าไปข้างในก็ยังกว้างมากกว่านั้นอีกเล็กน้อย

	 แตกต่างจากประตูกลางเก่ากลางใหม่ ภายในอารามเป้าหยางค่อนข้าง 

มีกลิ่นอายโบราณ บนพื้นปูด้วยหิน ไม้กระดาน และก้อนอิฐสีดำ เมื่อเข้ามา 

แล้วก็ราวกับเป็นอีกโลกหนึ่ง

	 ตอนนี้สิทธิ์ในการครอบครองสถานที่แห่งนี้เป็นของเซี่ยหลิงหยาแล้ว แต่ 

เพราะไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วจึงถือโอกาสสำรวจให้ทั่วก่อน

	 ผู้เป็นพ่อวางกระเป๋าเดินทางของเซี่ยหลิงหยาลง แน่นอนว่ามีกระเป๋าของ 

เซี่ยหลิงหยาแค่คนเดียวเท่านั้น ตัวเขาทำงานอยู่ในเมืองและลางานเพื่อมาที่นี่  

ยังต้องกลับไปทำงานต่อ เขาเอ่ยถาม “ตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม”

	 เซี่ยหลิงหยามองพ่อแล้วตอบ “พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน่า ผมไม่ 

ออกบวชแน่นอน ผมยังอยากต่อปริญญาโทอยู่นะ แต่อยู่ที่นี่จะช่วยทำความ 

ปรารถนาของคุณลุงให้สำเร็จได้ง่ายกว่า”

	 มุมปากของพ่อกระตุกสองครั้ง เริ่มใจฝ่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ “...พ่อแค่กลัว 

ว่าลูกจะลำบาก อารามของลุงมีแต่ความเงียบเหงา ไม่มีอะไรดึงดูดผู้คน”

	 เซี่ยหลิงหยากล่าว “นั่นก็จริง ตอนนี้จะหาภิกษุหรือนักพรตสักรูปต้อง 
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ระบุเงินเดือนชัดเจน แต่ผมจะพยายามแล้วกัน” 

	 ...

	 หลังส่งพ่อกลับไปแล้ว เซี่ยหลิงหยาก็เก็บกวาดห้องของหวังอวี่จี๋พักหนึ่ง  

พร้อมทั้งนำกระบี่ตรีรัตน์ไปเก็บไว้ในห้องของตนเองด้วย  เมื่อเห็นกระบี่   

เซี่ยหลิงหยาก็หวนคิดถึงคำพูดของคุณลุงแล้วก็รู้สึกเศร้าใจอยู่ลึก ๆ  

	 สมุดบันทึกที่หวังอวี่จี๋เอ่ยถึง เซี่ยหลิงหยาก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบด้วย 

เช่นกัน บันทึกเหล่านี้เป็นของตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของบุพพาจารย์ อนาคตหาก 

ลูกศิษย์ที่ไม่เคยพบหน้าของหวังอวี่จี๋ได้เข้ามาร่ำเรียนในสำนักก็ต้องพึ่งพาบันทึก 

เหล่านี้แล้ว

	 ก่อนตายหวังอวี่จี๋อนุญาตให้เซี่ยหลิงหยาเปิดอ่านดูได้ อีกอย่าง ถ้าไม่เปิด 

อ่าน เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยหวังอวี่จี๋เสาะหาลูกศิษย์อย่างไร

	 บันทึกมีหลายเล่ม อีกทั้งคนรุ่นก่อนก็มีมากมายเพียงนั้น ไหนจะเนื้อหา 

อันซับซ้อนที่ต้องศึกษา โชคดีว่าสมัยที่หวังอวี่จี๋คัดลอกได้จัดเป็นหมวดหมู่และ 

เขียนหมายเหตุกำกับเอาไว้แล้ว

	 เซี่ยหลิงหยาเปิดสุ่มไปเจอบทหนึ่งที่ว่าด้วยคำบรรยายวิชานรลักษณ์2  

ประโยคแรกก็คือ ‘ผู้มีกระดูกเซียนที่หน้าอก ชื่อเรียกกระดูกเดินดารา’ 

	 ความรู้สึกคุ้นเคยนี้ทำให้เซี่ยหลิงหยาเหม่อลอยเล็กน้อย

	 ครั้งล่าสุดที่ได้ยินคำว่า  ‘กระดูกเซียน’  เป็นตอนที่เซี่ยหลิงหยารนหาที่ตาย 

สมัยประถม หวังอวี่จี๋หลุดปากกล่าวออกมาโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เซี่ยหลิงหยารู้ว่า 

ตัวเองมีกระดูกเซียนที่หน้าอก

	 กระดูกเซียนคืออะไร

 ผู้มีกระดูกเซียนที่หน้าอก ชื่อเรียกกระดูกเดินดารา กระดูกเซียนเรียก 

อีกชื่อหนึ่งว่ากระดูกเดินดารา อธิบายแบบนี้ก็แล้วกัน ในภาคทฤษฎีของลัทธิเต๋า 

กล่าวว่า  ผู้ที่มีกระดูกเดินดาราชิ้นนี้งอกขึ้นมาจะมีชื่อจารึกในบันทึกเซียน  

หมายความว่าเป็นผู้มีวาสนาเซียน!

	 พูดแบบนี้ก็อาจจะดูเพ้อเจ้อเกินไปหน่อย แต่ครั้งโบราณเคยมีบันทึกว่า  

 2 ศาสตร์ในการดูลักษณะรูปร่าง หน้าตา ท่าทางของคน เพื่อทำนายนิสัย 
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ผู้มีกระดูกเดินดาราล้วนเป็นผู้บุกเบิกสร้างสำนักเต๋า และยังเป็นผู้เก่งกาจที่นำพา 

สำนักไปสู่ความรุ่งเรืองได้อีกด้วย

	 ในตอนนั้นหวังอวี่จี๋ก็ปลงตกเช่นกัน เขาบอกว่า ‘อาจารย์เคยบอกลุงว่า  

ปุถุชนมีทั้งผู้ที่บำเพ็ญตบะมาชั่วชีวิตแต่ติดอยู่นอกสำนัก มีทั้งผู้ที่นั่งสมาธิหลาย 

สิบปีจนบรรลุถึงสัจธรรม และก็มีทั้งผู้ที่ใช้เวลาสิบหกขั้นบรรลุเป็นเซียน!

 ‘ยิ่งเข้าสู่สำนักก็ยิ่งเน้นหนักเรื่องพรสวรรค์ เสี่ยวหยามีพรสวรรค์แบบนี้  

มิน่า ถึงเข้าใจได้แม้ไม่มีครูสอน!’

	 ‘เข้าใจอะไร ขนาดภาษาอังกฤษสักตัวเขายังอ่านไม่ออก!’ พ่อของเขา 

ต่อว่าพลางยกมือตบท้ายทอยของเซี่ยหลิงหยาที่กำลังลำพองใจหลังได้ยินสิ่งที่ 

หวังอวี่จี๋พูด

	 แน่นอนว่าน่ีเป็นยุคสมัยใหม่แล้ว การบำเพ็ญตบะไม่สู้สอบเข้ามหาวิทยาลัย

	 หลังจากที่เซี่ยหลิงหยาล่องลอยดุจเซียนไปช่วงหนึ่ง เมื่อได้พบเหตุการณ์ 

บางอย่างแล้วก็ทุ่มเทเวลาไปกับทะเลแห่งการเรียนรู้ ไม่ได้แอบมองคุณลุงของเขา 

ทำกิจกรรมงมงายอีกเลย

	 เมื่อก่อนผลการเรียนของเซี่ยหลิงหยาแย่มาก แต่คนไม่เอาถ่านเมื่อกลับใจ 

ได้แล้วยังมีค่ามากกว่าทอง หลังได้ทุ่มเทไปกับการเรียนหนึ่งปี ในที่สุดก็สอบ 

ผ่านรอบสอง3 ระดับท้องถิ่นมาได้

	 อีกอย่าง  เซี่ยหลิงหยาเหมือนได้เรียนรู้ถึงรสชาติของชีวิต  หลังเข้า 

มหาวิทยาลัยแล้วก็จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งปัญญาเช่นกัน เนิ่นนานไม่อาจถอนตัว 

ได้ อย่าได้พูดถึงกระดูกเดินดาราหรือเวทมนตร์คาถาอะไรนั่นเลย

	 ...

	 เซี่ยหลิงหยาได้สติกลับคืนมาก็ทอดถอนใจเล็กน้อย เขาถือสมุดบันทึก 

พลางพูดในใจว่า ‘คุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะ คนที่มีกระดูกยอดเยี่ยมเหมือนผม 

อาจหาได้ยากในโลกนี้ แต่ผมจะพยายามช่วยคุณลุงตามหาเจ้าอารามคนใหม่ 

ให้ได้โดยเร็วแน่นอน!’

	 ลูกศิษย์ของหวังอวี่จี๋มีฐานะเป็นผู้สืบทอดสำนักของเขา แน่นอนว่าต้อง 

 3 การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีสามรอบ รอบที่สองคือสอบเข้าในสาขาวิชาทั่วไป
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เป็นเจ้าอารามคนต่อไป ตำแหน่งนี้ไม่ได้ขัดต่อสิทธิ์ในการครอบครองสถานที่นี้ 

ของเซี่ยหลิงหยาแต่อย่างใด แต่เซี่ยหลิงหยาทบทวนดูแล้ว หากอีกฝ่ายพึ่งพาได ้

จริง ๆ ถ้าอย่างนั้นเขาก็จะยกสิทธิ์ทั้งหมดให้

	 แต่สิ่งที่พ่อของเขาพูดก็ถูก อารามเป้าหยางมีแต่ความเงียบเหงา คงยาก 

จะดึงดูดผู้คน

	 เซี่ยหลิงหยาได้ดูบัญชีของอารามแล้ว รายรับรายจ่ายของอารามเป้าหยาง 

ไม่ซับซ้อน เมื่อก่อนคุณลุงยังพอมีรายรับจากทางอื่นอยู่บ้าง รายรับที่แน่นอน 

มีเพียงค่าเช่าจากแผงหนังสือพิมพ์เท่านั้น เมื่อหักออกไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่า 

ธูปเทียน และค่าอาหารการกินแล้วก็เหลืออยู่น้อยมาก

	 ในอารามมีหลายพื้นที่ต้องบูรณะ แต่ต้องพักไว้ก่อนเพราะทุนทรัพย์มี 

จำกัด

	 เซี่ยหลิงหยาเก็บตราประทับอารามเต๋าให้เรียบร้อย พลางคิดในใจว่าทำ 

อย่างไรถึงพอจะเพิ่มรายรับได้บ้าง...
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บทที่ 2
นิ้วกลางที่สืบทอด
มาจากปรมาจารย์

เซี่ยหลิงหยาใช้เวลาสองวันไปกับการตรวจเช็กข้าวของ  ในอารามเป้าหยาง 

หนึ่งรอบ จนได้เจอป้ายแผ่นหนึ่งในห้องเก็บของเบ็ดเตล็ด นี่เป็นป้ายเดิมของ 

อารามเป้าหยาง มีอายุนับร้อยปีแล้ว

	 ตอนที่ถนนคนเดินจินกุ้ยปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ก่อนหน้านี้ ร้านค้าบน 

ถนนทั้งสายล้วนตกแต่งแบบเดียวกัน อันที่จริงอารามเป้าหยางตั้งอยู่นอกทางเข้า 

ถนนคนเดิน แต่คงเพราะตั้งอยู่ติดกับร้านส่วนใหญ่ เพื่อปรับปรุงให้เป็นระเบียบ 

เรียบร้อยในตอนนั้นจึงต้องรื้อกำแพงด้านนอกออก

	 อีกอย่าง อารามเป้าหยางทั้งหลังมีพื้นที่รวมกันไม่ถึงหนึ่งหมู่1 เป็นอาราม 

เต๋าไซซ์มินิ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เสี่ยวซื่อ2 ที่โครงสร้างเป็นอิฐไม้3  

ลานด้านหน้าปลูกต้นไผ่เป็นแนวติดกำแพง มีบ่อน้ำเก่าแก่ทรงแปดเหลี่ยมถูก 

ขุดไว้ตรงมุมลาน

	 ลำดับถัดมาเป็นวิหารซานชิงซึ่งเป็นวิหารหลักและเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ 

ใหญ่สุดในอารามเป้าหยาง ภายในบูชาองค์เทพซานชิง4 ข้างหลังยังมีจักรพรรดิ 

 1 หน่วยวัดพื้นที่ของจีน 1 หมู่ = 666.67 ตารางเมตร

 2 สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิง ใช้สำหรับก่อสร้างบ้านเรือนขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้โตวกงหรือ 

โครงสร้างไม้ชิ้นเล็ก ๆ รับน้ำหนักหลังคา

 3 ไม้เนื้อแข็งท่อนใหญ่ที่ตัดให้มีขนาดเท่ากับอิฐมอญ

 4 สามปรมาจารย์สูงสุดของลัทธิเต๋า ประกอบไปด้วยหยวนสื่อเทียนจุน หลิงเป่าเทียนจุน และ 

เต้าเต๋อเทียนจุน
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อวี้หวง5 ในห้องฝั่งตะวันออกและตะวันตกเป็นองค์ไท่อี่เทียนจุน6 

	 เมื่อผ่านวิหารซานชิงเข้าไปลานด้านหลัง ท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างรายล้อม  

ตัดวิหารปีกสองหลังอย่างวิหารหลิงกวนกับวิหารเหวินชางออกไปแล้ว ล้วนเป็น 

ส่วนสำหรับดำเนินชีวิตประจำวันเช่นที่พักอาศัยกับห้องครัว  ส่วนสำหรับพัก 

อาศัยนี้ถูกรื้อสร้างใหม่ด้วยปูน

	 ในลานมีพื้นที่แปลงเล็ก  ๆ  ที่แต่เดิมเคยปลูกผักผลไม้จำนวนหนึ่ง แต่ 

ตอนนี้ถูกทิ้งรกร้างแล้ว ทั้งยังมีศิลาจารึกเก่าแก่อายุหลายร้อยปีวางอยู่ด้วย

	 อารามทั้งหลังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อารามเต๋าทั่วไปควรยึดเป็น 

แบบอย่าง เช่น นั่งทิศเหนือหันสู่ทิศใต้ องค์ประกอบที่วางได้สมมาตร รวมถึง 

โครงสร้างแบบสี่เรือนประสาน เพียงแต่คานเสากับกระเบื้องมุงหลังคาค่อนข้าง 

เก่ากระทั่งชำรุดเสื่อมโทรม ไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมนานมากแล้ว

	 จากบันทึกของคนรุ่นก่อน อารามหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เคย 

ถล่มลงมาครั้งหนึ่ง แต่ก็สร้างขึ้นใหม่ในปลายราชวงศ์ชิง

	 เซี่ยหลิงหยายังจำได้ว่าตอนเด็กคุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่า สมัยยุครุ่งเรือง 

ที่สุดของอารามเป้าหยาง เมื่อเดินเลียบเส้นแกนกลางเข้าไปยังมีอีกหลายส่วน  

เดิมทีวิหารหลักเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปหลิงกวน ส่วนเทวรูปซานชิงประดิษ- 

ฐานอยู่ในวิหารด้านหลัง ทั้งยังมีวิหารปีกอีกหลายวิหาร ต่อมาเกิดความเสียหาย 

ตามกาลเวลา เหลือไว้เพียงวิหารหลักกับวิหารปีกสองหลัง ส่งผลให้เทวรูป 

ซานชิงถูกย้ายไปประดิษฐานที่วิหารหลัก ส่วนเทวรูปหลิงกวนย้ายไปประดิษฐาน 

ที่วิหารปีก

	 เซี่ยหลิงหยาถ่ายรูปภายในอารามแล้วไปยังกรมวัฒนธรรมในเมือง  

คุณลุงของเขาไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เท่าไรนัก เขาคิดว่าในอารามก็นับว่ามีวัตถุ 

โบราณหลายชิ้น จึงลองไปสอบถามดูสักหน่อย

	 หลังสอบถามมา เซี่ยหลิงหยาถึงทราบว่าอารามเป้าหยางได้รับการขึ้น 

ทะเบียนแล้ว

 5 จักรพรรดิอวี้หวง หรือที่รู้จักกันในชื่อเง็กเซียนฮ่องเต้

 6 องค์ไท่อี่เทียนจุนเป็นเทพที่มีศักดิ์ใหญ่ ว่ากันว่าเป็นผู้ช่วยเง็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์
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ครึ่งเซียนพาร์ตไทม์ 1

	 ช่วงสองปีมานี้ในเมืองเริ่มจะให้ความสำคัญแก่การอนุรักษ์โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ  เจ้าหน้าที่จากกรมวัฒนธรรมเคยมาสำรวจประเมินค่าอาราม 

เป้าหยาง แต่หวังอวี่จี๋ นักพรตเพียงหนึ่งเดียวไม่ค่อยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง  

ดังนั้นจึงเพียงขึ้นทะเบียนไว้ก่อน

	 พอเซี่ยหลิงหยาโผล่หน้าไปแสดงตัว พวกเขายังบอกว่าจะมอบป้ายชื่อ 

อารามเป้าหยางให้ เป็นป้ายแบบเดียวกันกับที่โบราณสถานต่าง  ๆ  ในเมืองมี  

เซี่ยหลิงหยารับเอาไว้ด้วยความยินดี  ทั้งยังหน้าหนาสอบถามอีกว่ามีให้ยื่น 

คำร้องของบประมาณในการบำรุงรักษาบ้างไหม

	 แต่น่าเสียดาย ทางกรมมีกองทุนพิเศษให้ก็จริง แต่ก็มีจำนวนจำกัด  

อารามเป้าหยางไม่ใช่ทั้งอารามที่เก่าแก่ที่สุด และไม่ใช่ทั้งอารามที่ไร้ระเบียบ 

มากที่สุด ไม่รู้เมื่อไรกว่าเงินงบประมาณจะเวียนมาถึง

	 เจ้าหน้าที่ เห็นเซี่ยหลิงหยาหน้าตาดี  เวลาพูดจาก็ยิ้มแย้มเสมอจึง 

เกิดความประทับใจ บอกเขาว่ากรมกำลังจัดทำหนังสือเกี่ยวกับโบราณสถานและ 

โบราณวัตถุเลื่องชื่อ หากอารามเป้าหยางสนใจก็ส่งข้อมูลมาให้พวกเขาได้เลย

	 ...

	 เซี่ยหลิงหยาเอาใจใส่อย่างยิ่ง กลับไปเริ่มรื้อสมุดบันทึกทันที

	 ไม่ใช่แค่ต้องหาเงินมาบูรณะอาราม อารามที่โล่งกว้างหลังนี้ยังยากดึงดูด 

ลูกศิษย์ จนอาจจะนำไปสู่วังวนอันน่าเศร้า เขาต้องเชิญชวนนักท่องเที่ยวกับ 

ศาสนิกชนสักกลุ่มหนึ่งมาให้ได้ก่อน ช่วงเริ่มต้นอาจจะลำบากสักหน่อย แต่ 

ถึงอย่างไรก็ต้องทำให้ได้

	 หวังอวี่จี๋ไม่เคยคิดพัฒนาอารามไปสู่ธุรกิจมาก่อน หรือจะบอกว่าคิด 

ไม่ได้ก็ได้ เซี่ยหลิงหยาคิดว่าควรเริ่มต้นที่ตำนานเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบของ 

อารามเต๋าก็แล้วกัน

	 บันทึกจากคนรุ่นก่อนในอารามเป้าหยางมีเนื้อหาจำนวนมาก แถมเขียน 

หมายเหตุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามแต่ละยุคสมัย ในหนึ่งหน้าสมุดมีคำอธิบายไปแล้ว 

กว่าครึ่งหน้า แหล่งข้อมูลเนื้อหาที่เซี่ยหลิงหยาต้องการล้วนกระจัดกระจาย 

อยู่ในสมุดเล่มนี้ เขาเปิดอ่านดูหลายเล่ม กลับเปิดเจอลายมือไก่เขี่ยสมัยก่อน 

ของตัวเอง
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	 เมื่อก่อนเซี่ยหลิงหยาไม่ชอบเรียนหนังสือ มักแอบอ่านสมุดบันทึกของ 

หวังอวี่จี๋เป็นประจำ

	 ความจริงแล้ววิชานรลักษณ์ค่อนข้างมหัศจรรย์เลยทีเดียว เมื่อก่อนกลุ่ม 

คนที่เรียกว่ามีกระดูกเดินดาราเหล่านั้นเป็นอย่างไร เซี่ยหลิงหยาไม่รู้ ถึงอย่างไร 

เมื่อก่อนเขาก็ไม่ชอบเรียนหนังสือ แถมสิ่งที่เรียกว่า  ‘ใช้เวลาสิบหกขั้นบรรลุ 

เป็นเซียน’  ก็ดูเป็นเรื่องเหนือจริง แต่เขาก็ยังทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วกว่า 

คนทั่วไป

	 ความทรงจำยังคงสดใหม่ เหมือนกับเนื้อหาที่เขาเปิดผ่านไม่กี่หน้าใน 

ตอนนี้

	 หลังจากค้นคว้าอยู่พักใหญ่ ถือโอกาสทบทวนความรู้ใหม่ให้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น 

อีกครู่หนึ่ง ในที่สุดเซี่ยหลิงหยาก็เจอข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบได้แล้ว

	 รูปแบบการตั้งชื่อของอารามมีมากมาย ทั้งตั้งจากชื่อเทพเจ้า ตำนาน  

สถานที่ หรือศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของลัทธิเต๋าก็ล้วนนำมาตั้งเป็นชื่ออารามได้ 

เซี่ยหลิงหยาคิดว่าชื่อของอารามเป้าหยางตั้งมาจาก  ‘รองอินโอบหยาง’7  มาโดย 

ตลอด

	 สุดท้ายมาเปิดเจอบันทึกจากบุพพาจารย์ท่านหนึ่งของหวังอวี่จี๋ถึงได้ทราบ 

ว่า  อารามเป้าหยางเดิมเรียกว่า  ‘อารามอุ้มแพะ’8 เพราะเมื่อก่อนเลี้ยงแพะ 

ในอารามจำนวนไม่น้อย ต่อมาไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรถึงค่อย  ๆ  กลายเป็น  

‘โอบหยาง’

	 “โคตรสิ้นคิดเลย” เซี่ยหลิงหยาเหงื่อตก ถือโอกาสข้ามส่วนนี้ไป เขา 

จับปากกาแต่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารามเป้าหยางเพิ่มเติมจากเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ 

คนรุ่นก่อนบันทึกไว้ เช่นว่ามีเทพเซียนจุติบนโลกมนุษย ์ หรือภูตผีปีศาจต่อสู้กัน

	 เมือ่เขยีนเสรจ็แลว้ เซีย่หลงิหยายงัไมค่อ่ยพอใจ ไมใ่ชเ่ขาสรา้งจนิตนาการ 

เกินจริงหรอกนะ แต่ตอนอยู่ที่กรมวัฒนธรรมได้เห็นข้อมูลที่คนอื่น  ๆ เรียบเรียง 

	 7 รองอินโอบหยาง หมายถึง สรรพสิ่งมีอิน (หรือหยิน) หยางเป็นสองสิ่งที่ตรงข้ามกันแต่ก็ประสาน 

กันและกัน 

 8 คำว่า อุ้มแพะ ( ) ออกเสียงว่าเป้าหยางเหมือนคำว่า โอบหยาง ( )
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ส่งมาแล้ว ส่วนที่เกินจริงที่สุดก็คือการผสมเจ้าแม่หนี่ว์วา9 กับจักรพรรดิหวงตี้10 

มาร่วมด้วย ส่วนที่ธรรมดาที่สุดคือเอ่ยถึงจักรพรรดิเฉียนหลง11

	 ภายในอารามเต๋า ซานชิงเป็นองค์เทพสูงสุดที่ต้องเซ่นไหว้บูชา นอกจากนี ้

โดยปกติแล้วยังมีเทพองค์หลักอีกหนึ่งองค์ให้เซ่นไหว้บูชา  เรื่องนี้ต้องดูจาก 

เทพที่ประชาชนในท้องถิ่นหรือนักพรตในอารามศรัทธาเป็นหลัก อย่างเช่น  

บางอารามบูชาเจินอู่ต้าตี้12 บางอารามบูชาหลี่ว์ต้งปิน13 ยังมีเทพเจ้าโชคลาภ  

เหวินฉวี่ซิง14 และอีกมากมาย

	 เทพองค์หลักที่บูชาในวิหารหลักของอารามเป้าหยางคือหวังหลิงกวน15  

หรือก็คือเทวรูปองค์สำคัญในวิหารหลิงกวนกลางวิหารปีกนั่นเอง ทั้งได้รับการ 

เคารพนับถือเป็นปรมาจารย์ของอารามเป้าหยาง

	 หวังหลิงกวนเป็นเทพผู้ปกปักรักษาลัทธิเต๋า คอยเฝ้ารักษาประตูอาราม 

โดยเฉพาะ ดังนั้นโดยปกติจึงเห็นเป็นวิหารแรกเมื่อผ่านเข้าประตูอารามเข้ามา  

ในวิหารทางเข้าก็มีเทวรูปหวังหลิงกวนประดิษฐานไว้เพื่อปกปักรักษาอาราม 

เช่นเดียวกัน

	 เซี่ยหลิงหยาเรียบเรียงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหวังหลิงกวนคร่าว  ๆ  

เช่นว่าช่วยเจ้าอารามเป้าหยางบางรุ่นกำจัดภูตผีปีศาจ แถมช่วยประชาชนใน 

เมืองหนิ่วหยางให้พ้นเคราะห์ เมื่อส่งเรื่องคร่าว  ๆ  ให้เจ้าหน้าที่กรมวัฒนธรรม 

แล้ว อีกฝ่ายก็ส่งอีโมติคอนนิ้วโป้งมาให้หลายอัน คาดว่าคงเข้าใจคอนเซปต์ 

ของเรื่องแล้ว

	 สภาพแวดล้อมของอารามเป้าหยางเงียบสงัดเรียบง่ายตรงข้ามกับโลก 

 9 เจ้าแม่หนี่ว์วา ตามตำนานเชื่อว่าเป็นเทพมารดาผู้สร้างมนุษย์

 10 จักรพรรดิหวงตี้ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจักรพรรดิเหลือง หนึ่งในจักรพรรดิยุคโบราณ ได้รับการ 

ยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะบรรพบุรุษของชนชาติจีน
 11 จักรพรรดิเฉียนหลง จักรพรรดิลำดับที่ 6 ของราชวงศ์ชิง

 12 เจินอู่ต้าตี้ คือ เทพเจ้าแห่งกลุ่มดาวเหนือ

 13 หลี่ว์ต้งปิน คือ โป๊ยเซียนองค์ที่สาม เป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง นิยมบูชาในด้านธุรกิจการค้า

 14 เหวินฉวี่ซิง คือ เทพแห่งการศึกษา

 15 เทพธรรมบาลผู้ปกปักรักษาลัทธิเต๋า มีชื่อเรียกในนามอื่น  ๆ อาทิ หวังเอ้อ หวังซ่า หลงเอิน- 

เจินเจวิน หลิงจู่
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ภายนอก แต่กลับไม่ได้ดูแปลกแยกแต่อย่างใด

	 ข้างหลังอารามเป้าหยางเป็นตลาดสด เช้าตรู่ก็เริ่มเปิดร้านทำมาค้าขายกัน 

แล้ว ถนนคนเดินช่วงกลางวันก็มีเสียงผู้คนคึกคักเช่นเดียวกัน ตกเย็นบรรดา 

คุณลุงคุณป้าต่างมารวมตัวที่ลานจัตุรัสหลีหมิงเพื่อเต้นรำออกกำลังกายกัน  

เสียงเพลงดังลั่น

	 เซี่ยหลิงหยาอ่านหนังสือทั้งวันท่ามกลางสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ยิ่งอ่าน 

ก็ยิ่งคิดว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้หากมีผู้ศรัทธาได้ก็ผิดปกติแล้ว...

	 ตอนนี้เขายังคิดไม่ออกว่าจะหาเงินอย่างไร ครึ่งวันหมดไปกับการอ่าน 

หนังสือสาขาวิชาตัวเอง อีกครึ่งวันหมดไปกับการพิมพ์บันทึกของคนรุ่นก่อนไว้ 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำไปทำมากลายเป็นว่าพัฒนาความเร็วในการพิมพ์ 

ไปแล้ว

	 เนื่องจากเสียงเพลงใช้เต้นรำในลานจัตุรัสตอนค่ำหนวกหูเกินไป  แถม 

อารามของเขาก็หันหน้าเข้าหาลานจัตุรัสด้วย ดังนั้นเซี่ยหลิงหยาจึงใส่หูฟังอ่าน 

หนังสือ อ่านไปอ่านมาก็เผลอหลับไป กระทั่งรู้สึกปากแห้งจึงตื่นขึ้นมาและ 

ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้ว แต่เมื่อเขาถอดหูฟังออกก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังแว่วมา

	 เซี่ยหลิงหยาเพิ่งตื่นจึงรู้สึกมึนงงครู่หนึ่ง ก่อนจะคิดได้ว่ามีประตูที่ลาน 

ด้านหลังเชื่อมถึงตลาดสดที่ตั้งอยู่หลังอาราม ฟังจากเสียงคล้ายว่าดังมาจาก 

ประตูหลัง

	 เซี่ยหลิงหยากดโทรศัพท์มือถือเพื่อดูเวลา ตีสองสิบนาทีแล้ว ดึกดื่น 

ป่านนี้ใครมาเคาะประตูกัน

	 เสียงเคาะทั้งว้าวุ่นทั้งร้อนรน บริเวณโดยรอบล้วนเป็นร้านค้า แต่คนที่ถูก 

รบกวนดูเหมือนจะมีแค่เซี่ยหลิงหยาคนเดียว แต่ไหนแต่ไรมาเขามีจิตใจกล้าหาญ 

ดังนั้นเลยถือโทรศัพท์มือถือพลางสวมรองเท้าแตะเดินออกไป ไม่ลืมคว้า 

ไม้นวดแป้งหมี่มาเป็นอาวุธป้องกันตัวด้วย

	 คืนนี้มีเพียงดวงจันทร์ไร้ดวงดาว แสงจันทร์สาดส่องมายังโลกมนุษย์ 

อย่างสงบเงียบ เซี่ยหลิงหยาไม่แม้แต่จะถามสักคำว่าคนข้างนอกเป็นใคร ยกมือ 

แง้มประตูหลังออกครึ่งหนึ่งแล้วถามผู้มาเคาะประตูทันที “ต้องการอะไร”
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เฮ่อจุนแทบจะฟุบเข้ากับประตู ฟันบนกับฟันล่างกระทบกัน ความหวาดกลัว 

แผ่คลุมไปทั้งกาย เขาเคาะประตูมากว่าสามนาทีแล้ว แต่ยังไม่มีเสียงตอบรับ  

ความมืดข้างหลังก็ไล่ตามมาราวกับมีตัวตน...

	 จนเขาแทบหมดความหวังแล้ว  จู่  ๆ  ประตูบานใหญ่ก็เปิดออกอย่าง 

ฉับพลัน

 แอด...

	 แสงจันทร์สาดเข้ามาในบริเวณที่ถูกเปิดแง้มออก ส่องให้เห็นใบหน้าที่ดูดี 

มาก ผิวหน้าขาวเกลี้ยงราวกับแสงจันทร์ ถุงใต้ดวงตาคู่นั้นเดิมทีดูน่ารัก แต่ 

เมื่อมองจากมุมต่ำที่เฮ่อจุนฟุบเข้ากับประตูแล้ว กลับเห็นความเย็นชาได้อย่าง 

ชัดเจนหลายส่วน

	 เฮ่อจุนอึ้งไปชั่วขณะ ทันใดนั้นก็แสดงความดีใจที่ในที่สุดก็ได้เห็นคน 

เป็น ๆ สักที “ได้โปรดให้ผมเข้าไปหน่อยครับ ช่วยผมด้วย!”

	 เซี่ยหลิงหยาเลิกคิ้ว

	 เฮ่อจุนอยากเบียดตัวเข้าไปผ่านช่องประตูที่แง้มออก แต่เซี่ยหลิงหยา 

ปิดทางไว้อย่างมิดชิด เขาจึงพูดด้วยความร้อนใจ “ช่วยคนหนึ่งชีวิตได้บุญกุศล 

ยิ่งกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น เอ่อ คุณให้ผมเข้าไปหลบหน่อยเถอะนะ!”

	 เซี่ยหลิงหยาว่า “เจดีย์? นายมองออกไหมว่าที่นี่เป็นอารามเต๋า”

	 เฮ่อจุน “...” 

	 เขาไม่รู้จริง  ๆ...มองจากข้างนอกตอนกลางดึกก็เห็นยอดหลังคา ทีแรก 

เขายังคิดว่าเป็นวัด

	 เฮ่อจุนกลัวว่าชายหนุ่มจะทิ้งตนเอาไว้ข้างนอกจริง ๆ อีกฝ่ายอาจจะคิดว่า 

เขาหนีเจ้าหนี้ก็เป็นได้ จึงทุบประตูตะโกน “ได้โปรดเถอะ ๆ มีผี ช่วยผมด้วย!”

	 มีผี? เซี่ยหลิงหยาที่กำลังจะปิดประตูพลันชะงักไปครู่หนึ่ง เขายันประตู 

พลางเหลือบมองอีกฝ่ายครู่หนึ่ง ก่อนจะค่อย  ๆ  ยกมือซ้ายขึ้นท่ามกลางสายตา 

แห่งความหวังของคนหลังบานประตู

	 นิ้วนางกับนิ้วก้อยหุบลง นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแยกออกไปจับเส้นแนวขวางบน 

โคนนิ้วหน้าหลังของนิ้วกลาง ก้านนิ้วกลางขาวผ่องเรียวยาวตั้งตรง

	 เฮ่อจุน “...”
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	 เฮ่อจุนตัวสั่นระริก โพล่งด้วยความแค้นใจทันที “คุณทำแบบนี้ได้ยังไง  

ไม่ฟังไม่เชื่อหรือไม่คิดยื่นมือช่วยเหลือก็ช่างเถอะ ทำไมต้องชูนิ้วกลางใส่ผม 

ด้วย!!”

	 เซี่ยหลิงหยา “...!?!”

	 ลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้

	 เฮ่อจุนหันหลังเตรียมเดินออกไป

	 เซี่ยหลิงหยาตะโกนขึ้นจากข้างหลัง “เฮ้ นายเข้ามาข้างในก่อนเถอะ”

	 เฮ่อจุนเดินออกไปได้ห้าก้าวแล้ว อันที่จริงพอเขาเดินถึงก้าวที่สามก็นึก 

เสียใจภายหลัง ก็ข้างนอกน่ากลัวขนาดนี้ เซี่ยหลิงหยายังพูดไม่ทันจบ เขาก็ 

หันกลับมาทันที “อืม โอเค!”

	 เซี่ยหลิงหยาที่เดิมทีอยากอธิบาย “...” 

	 ...

	 เซี่ยหลิงหยารินน้ำอุ่นยื่นให้ชายแปลกหน้าคนนี้  สำรวจมองแวบหนึ่ง  

ชายคนนี้ดูแล้วอายุไม่มาก น่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีเท่านั้น จึงเอ่ยถาม “เมื่อกี้ 

เกิดอะไรขึ้น”

	 อันที่จริงเมื่อครู่เฮ่อจุนรู้สึกดีขึ้นมากแล้ว ยิ่งตอนนี้ได้ดื่มน้ำอุ่น  ๆ  ก็ยิ่ง 

กระปรี้กระเปร่าขึ้น จึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟังช้า ๆ  

	 เฮ่อจุนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัยหนิ่วหยาง เขาออกมา 

กินข้าวร้องคาราโอเกะกับเพื่อนที่นัดกันไว้ตอนค่ำ หลังแยกย้ายกันก็รู้สึกง่วง 

มาก ทั้งยังดื่มไปอีกนิดหน่อย จึงคิดอยากเปิดห้องที่โรงแรมใกล้ ๆ เพื่อพักผ่อน

	 เฮ่อจุนคิดจะใช้ทางลัดจึงเดินตัดผ่านถนนเล็ก  ๆ  สายหนึ่ง ผลคือเดินไป 

เดินมากลับพบว่าเดินเท่าไรก็ไม่ถึงปลายทางสักที อีกทั้งบรรยากาศโดยรอบ 

ก็เงียบจนผิดปกติ

	 ถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นย่านการค้า เป็นไปไม่ได้ที่กลางดึกจะไม่ได้ยินเสียงใด 

เลย แถมแสงไฟตามตึกทั้งหมด รวมถึงไฟถนน อยู่ดี  ๆ  ก็ดับวูบ เหลือเพียง 

แสงจันทร์ที่ดูน่าพิศวงเล็กน้อย ยิ่งทวีความขนหัวลุกมากขึ้น

	 โลกทั้งใบไร้ทิศทาง ไร้เสียง ไร้แสงไฟในชั่วพริบตา เฮ่อจุนสร่างเมา 

ในแทบจะทันที พลันนึกออกสามคำ ‘ผีบังตา’
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	 เหตุการณ์ถัดมาไม่เพียงแต่หนีไปไหนไม่ได้ กลับคล้ายกับมีบางสิ่งแอบ 

มองอยู่ในที่มืด สร้างความหวาดกลัวจนเขาขนลุกขนพอง

	 ระหว่างที่เฮ่อจุนกำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเอง อารามเป้าหยางก็ปรากฏขึ้นใน 

ครรลองสายตาของเขา แสงไฟจากอารามเป้าหยางราวกับเป็นแสงที่สว่างที่สุด 

ในค่ำคืนนี้

	 เหตุการณ์หลังจากนั้น เซี่ยหลิงหยาก็ทราบแล้ว เฮ่อจุนพุ่งมาเคาะประตู  

ในตอนนั้นเซี่ยหลิงหยากำลังหลับทั้งที่ยังใส่หูฟังอยู่ ดังนั้นเฮ่อจุนจึงเคาะประตู 

อยู่นานหลายนาที

	 เฮ่อจุนเห็นว่าแววตาของเซี่ยหลิงหยาคล้ายไม่ได้ไม่เชื่อ  จึงกล่าวด้วย 

ความลังเล “เอ่อ อันที่จริงตอนที่คุณยกนิ้วกลางใส่ผมเมื่อกี้นี้ จากที่ผมรู้สึก 

เหมือนมีผ้าโปร่งชั้นหนึ่งคลุมตัวอยู่ แต่จู่ ๆ ก็หายวับไปแล้ว การรับรู้กลับสู่โลก 

ปกติอีกครั้ง นั่นเป็นเพราะนิ้วกลางของคุณ...หรือเปล่า”

	 เซี่ยหลิงหยา “...ไม่ใช่อย่างที่นายคิดหรอก”

	 เฮ่อจุนพนมมือแล้วโค้งคำนับให้เซี่ยหลิงหยา พูดพร่ำว่า “ขอบคุณจริง ๆ 

นะครับ ผมเข้าใจผิดไปแล้ว นึกไม่ถึงเลยว่าคุณชูนิ้วกลางก็เพื่อช่วยชีวิตผมไว้! 

ผมเจอกับสิ่งลี้ลับเข้าแล้วใช่ไหม ผมเพิ่งเคยเจอกับตัวครั้งแรก ได้ยินว่า ถ้า 

เจอเจ้าสิ่งนั้นก็ต้องโหดร้ายให้มากกว่า มันจะได้กลัว! กะแล้วว่ามันต้องกลัว 

คุณ! ขอบคุณมาก ผมได้เรียนรู้แล้ว!”

	 เซี่ยหลิงหยาพูดไม่ออก ถือโอกาสพาเฮ่อจุนไปยังวิหารหลิงกวนที่อยู่ 

ด้านข้าง

	 เฮ่อจุนเงยหน้ามอง ภายในวิหารปีกขนาดไม่ใหญ่มีเทวรูปเกราะทอง 

อาภรณ์แดงประดิษฐานอยู่ แลดูเก่าแก่เล็กน้อย แต่สีหน้าท่าทางน่าเกรงขาม 

มาก บนหน้าผากมีสามตา มือข้างหนึ่งกุมแส้ทอง มืออีกข้างหนึ่งทำท่าทาง 

เหมือนกับเซี่ยหลิงหยาก่อนหน้านี้ นิ้วกลางตั้งตรงตระหง่าน

	 เฮ่อจุนสูดลมหายใจเย็น  ๆ  เข้าปอด “...เทพเจ้าลัทธิเต๋าของพวกคุณเจ๋ง 

แบบนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่า”

	 เซี่ยหลิงหยา “...”

	 เซี่ยหลิงหยากลั้นไม่ให้เผลอกลอกตาแล้วอธิบายให้ฟัง “นี่คือปรมาจารย์ 
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ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

ประจำอารามเป้าหยางของพวกเรา องค์เทพอัสนีไท่อี่เทียนจุน เป็นมหาเทพ 

ที่คอยปกปักรักษาลัทธิเต๋านามว่า หวังหลิงกวน มือของท่านไขว้นิ้วเป็นท่า 

หลิงกวน หรือเรียกว่านิ้วหยกแกนผลาญที่ใช้ขับไล่สิ่งชั่วร้าย เมื่อคนรุ่นหลัง 

ไขว้นิ้วท่าหลิงกวนเพื่ออัญเชิญท่านปรมาจารย์ สิ่งชั่วร้ายจะไม่กล้ากล้ำกราย”

	 แม้จะเหมือนมาก แต่ไม่ได้กำลังชูนิ้วกลางอยู่จริง  ๆ! นั่นเป็นการขับไล่ 

ภูตผี ขับไล่สิ่งชั่วร้าย! แค่ชูนิ้วกลางก็ได้ผลแล้วจริงหรือ ถึงเจ๋งแค่ไหนก็ไม่น่า 

ไร้หลักการได้ขนาดนี้มั้ง!

	 ในฐานะเป็นอารามเต๋าที่บูชาหวังหลิงกวน นี่เป็นความรู้พื้นฐานของอาราม 

เป้าหยาง ในสมุดบันทึกของคนรุ่นก่อนอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดยิบ

	 ท่ามุทรา16 ทั่วไปต้องผสานกับการก้าวดารา17  และคาถา ท่าหลิงกวนเอง 

กไ็มม่ขีอ้ยกเวน้ แตบ่พุพาจารยแ์ตล่ะรุน่ของอารามเปา้หยางไดด้ดัแปลงใหร้วบรดั 

แล้ว การทำมุทราก็เช่นกัน นับว่าเป็นเคล็ดวิชาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

	 เฮ่อจุนฟังจบแล้วใจก็ยิ่งเคารพยำเกรง  เขากะแล้วว่าแค่นิ้วกลางจะ 

ยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้น ตอนที่เซี่ยหลิงหยาชูนิ้วใส่ เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าความ 

หนาวเย็นรอบตัวถูกขจัดออกไปแล้ว 

	 ก่อนเกิดเหตุการณ์ในคืนนี้ เขาไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อในเทพเจ้าเสียทีเดียว  

แต่ก็ไม่เคยเข้าวัดวาอารามมาก่อนด้วยเช่นกัน วันนี้กลับเปลี่ยนความคิดแล้ว  

กล่าวด้วยความเคารพนับถือทันที  “ถ้างั้นผมจุดธูปขอบคุณท่านปรมาจารย์ 

สักหน่อยดีกว่า!”

	 หลังจากเฮ่อจุนจุดธูปเสร็จแล้วก็ถามเซี่ยหลิงหยา “แล้วคุณคิดว่าผมจะ 

ได้รับผลกระทบอะไรไหม มีผลข้างเคียงหรือเปล่า เพราะอะไรผมถึงเจอมัน  

ผมควรระวังสถานที่ไหนบ้าง สิ่งนี้ต้องเป็นผีบังตาในตำนานแน่เลยใช่ไหม”

	 เซี่ยหลิงหยาตอบ “ไม่รู้สิ” 

	 เฮ่อจุน “??”

 16 ท่าทางแสดงสัญลักษณ์ทางพิธีกรรมและคาถาอาคม ส่วนมากเน้นที่ลักษณะมือและนิ้ว โดยแต่ละท่า 

จะแฝงนัยความหมายทางจิตวิญญาณแตกต่างกันไป

 17 การก้าวย่างตามตำแหน่งดวงดาวในขณะทำพิธี เพื่ออาศัยพลังของดวงดาวเพิ่มพลังเวทแก่ผู้ประกอบ 

พิธี
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ครึ่งเซียนพาร์ตไทม์ 1

	 ในใจของเฮ่อจุน เซี่ยหลิงหยาที่ช่วยชีวิตเขาในยามวิกฤตคล้ายกลายเป็น 

ผู้วิเศษไปแล้ว คำตอบนี้ทำให้ใบหน้าที่แข็งทื่อของเฮ่อจุนเริ่มหัวเราะออก

	 เซี่ยหลิงหยากล่าวอย่างจริงใจ “ไม่รู้จริง ๆ ฉันไม่ใช่นักพรตน่ะ แค่อาศัย 

อยู่ที่นี่เท่านั้น”

	 นักพรตสมัยนี้ไม่ต้องไว้ผมยาวแล้ว แต่เขาไม่ใช่นักพรตจริง  ๆ ต้อง 

ขอโทษด้วยที่เขาไม่อาจสวมรอยได้

	 ทฤษฎีความรู้ของเขาเดิมไม่มีความรู้เบื้องต้นที่เป็นระบบ แม้การกระทำ 

สุดแสนจะเฉียบขาด แต่เขาไม่อาจฟันธงได้ว่าสิ่งที่เฮ่อจุนพบเจอมาใช่ผีบังตา 

หรือไม่

	 สายตาของเฮ่อจุนเปลี่ยนไปจนไม่อาจคาดเดาได้ มองเซี่ยหลิงหยาพลาง 

พูดอย่างตกตะลึง “หรือว่าคุณเป็นหลวงจีนกวาดลานวัด18 ของที่นี่...”

	 “...” เซี่ยหลิงหยามองเขาด้วยสายตาเอ็นดูคนโง่

 18 ตัวละครในนิยายเรื่อง  แปดเทพอสูรมังกรฟ้า  ที่ประพันธ์โดยกิมย้ง เป็นหลวงจีนท่านหนึ่งมีหน้าที่ 

ทำความสะอาดหอคัมภีร์ในวัดเส้าหลิน มีวิทยายุทธ์ลึกล้ำยากคาดเดา ทั้งยังมีสติปัญญามาก ปัจจุบันนำมา 

ใช้อุปมาถึงคนที่ดูธรรมดา แต่ความจริงนั้นเก่งกาจมากความสามารถ
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