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เล่ม 2
ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

เขียน

Himazan
แปล

ต้วนเจียเจ๋อหยิบหนังสือจากชั้นวางมาหนึ่งเล่ม
หนังสือพวกนี้เป็นของเจ้าของคนก่อนที่ทิ้งเอาไว้

“ผมไม่รู้อะไรเลยที่ไหนกัน เห็นนี่ไหม ‘ตำนานเทพดั้งเดิมของจีน!’
ยังมีเรื่องราวของพวกคุณอยู่ด้วย ตกใจไหมล่ะ!”

— ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

	 การถ่ายทอดสดของหลิงโย่วได้ผลตอบรับที่ดีจนเกินคาด ทำให้ 

หลิงโย่วกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังในชั่วพริบตา ทว่าหลิงโย่วเองก็ไม่ได้ 

โด่งดังเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้น แต่ยังโด่งดังไปถึงโลกแห่งเทพเซียน 

จนทำให้สัตว์เทพต่างแย่งชิงกันเพื่อที่จะลงมา “พักร้อน” ที่หลิงโย่วแห่งนี้

	 สำหรับภารกิจที่โครงการความหวังหลิงเซียวส่งมา ก็เพิ่มระดับ 

ความยากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ต้วนเจียเจ๋อก็ไม่ย่อท้อ ในระหว่างนี้ความสัมพันธ์ 

ระหว่างต้วนเจียเจ๋อกับลู่ยาเต้าจวินผู้หยิ่งยโสดูเหมือนจะค่อย  ๆ  พัฒนา 

ไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อย  ๆ เขาเริ่มจับทางและเข้าใจนิสัยของเต้าจวินมากขึ้น  

แต่ด้วยอารมณ์ที่ขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  ของเต้าจวินก็ยังทำให้เข้าใจยากอยู่ดี มาเอาใจ 

ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์คนนี้กันต่อได้ใน  เมื่อผมเป็นเจ้าของสวนสัตว์  

เล่ม 2 เลยค่ะ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



1

11

ผลตอบรับ  จากการถ่ายทอดสดของหลิงโย่วประสบความสำเร็จ 

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดของลู่ยาทำให้จำนวนผู้ติดตาม 

พุ่งสูงขึ้น ชาวเน็ตที่เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์มีมากกว่า 

หนึ่งแสนคน และจำนวนการดูย้อนหลังก็สูงเป็นพิเศษ

ในพาร์ตการถ่ายทอดสดของลู่ยาทั้งหมดถูกตัดเป็นคลิปวิดีโอแยก 

ออกมา โดยตั้งพาดหัวที่สะดุดตาหลากหลายรูปแบบและโพสต์ออกไป 

ยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ลิงก์มายังหลิงโย่วอีกครั้ง  

ระดับการติดตามและการถกเถียงกันของชาวเน็ตในเรื่องนี้ก็สูงมากเช่นกัน  

เพราะการถ่ายทอดสดแบบนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

เสี่ยวซูซึ่งเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก 

เช่นกัน สำหรับผู้ชมที่เข้ามาชมเพราะลู่ยา หลังจากที่ส่วนของลู่ยาจบแล้ว 

ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงอยู่ฟังเสี่ยวซูอธิบายถึงสัตว์ตัวอื่น ๆ ต่อ

วิธีการของต้วนเจียเจ๋อสามารถเรียกได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ ์ 

ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่า  “ชายที่เล่นกับนกเป็นมากที่สุด” หลังจากที่ 

ต้วนเจียเจ๋อรู้เข้าก็ถึงกับหมดคำพูดไปทันที

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือ  นอกจากต้วนเจียเจ๋อและลู่ยาจะ 

ได้รับการชื่นชมจากชาวเมืองและเหล่าแฟนคลับอีกครั้งแล้ว เมืองตงไห่ 

ที่แต่ไหนแต่ไรก็ไม่ได้เป็นเมืองที่โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษยังได้รับความสนใจ 
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มากมายล้นหลาม

สถานที่อย่างเมืองตงไห่แห่งนี้มีทั้งภูเขา ทะเล รวมไปถึงทัศนียภาพ 

ดั้งเดิมที่ยังไม่ถูกทำลาย วิถีการดำรงชีวิตของผู้คนที่นี่ก็เนิบช้า อีกทั้งยัง 

ไม่ได้ถูกพัฒนาให้มีบรรยากาศเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ดังนั้นแม้ว่าเมือง 

แห่งนี้จะไม่มีสนามบิน แต่ก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง จึงถือเป็น 

สถานที่ที่ดี เหมาะสำหรับวันหยุดพักผ่อนอย่างมาก

สื่อท้องถิ่นของเมืองตงไห่เองก็ตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว 

โดยทำการพาดหัวบทความทำนองเดียวกัน และโพสต์เผยแพร่ออกไปบน 

โมเมนต์ของเว็บไซต์ท้องถิ่นว่า “รู้หรือไม่ คลิปวิดีโอนี้ทำให้เมืองตงไห่ 

ของพวกเราโด่งดังเป็นพลุแตกแล้ว” หลังจากที่ผู้คนมากมายได้เห็นหัวข้อ 

ดังกล่าว เมื่อกดเข้าไปดูก็พบว่าเป็นคลิปโดยนกตัวนั้นของหลิงโย่ว ทุกคน 

ต่างก็สนอกสนใจที่จะดูคลิปนี้

ลู่ยาได้แสดงภาพลักษณ์ของตัวเองให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นมาตั้งแต่แรก  

จึงไม่มีใครรู้สึกประหลาดใจกับความสัมพันธ์ระหว่างนกตัวนี้กับผู้อำนวยการ 

สวนสัตว์ แต่พวกเขาก็คิดไม่ถึงว่าทางสวนสัตว์จะสามารถควบคุมให้นก 

ทำอะไรแบบนี้ได้ด้วย เพราะเหตุนี้จึงทำให้คนที่ไม่เคยมาเยือนหลิงโย่ว 

มาก่อนอยากที่จะไปเยี่ยมชมขึ้นมาจริง ๆ แล้ว

นอกจากนี้ พื้นที่สวนสัตว์โซนใหม่ที่เพิ่งจะเปิดทำการของหลิงโย่ว 

ก็ยังดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมอีกครั้งได้เช่นกัน

หัวหน้าจ้าวจากแผนกคุ้มครองสัตว์ป่าก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย เพื่อน 

ร่วมชั้นที่เป็นเพื่อนเก่าของเขาได้มาเที่ยวที่เมืองตงไห่ ตามธรรมเนียมการ 

ต้อนรับปกติ แน่นอนว่าหัวหน้าจ้าวจะต้องพาเขาไปเยี่ยมชมที่สำนักหลินสุ่ย  

จากนั้นก็ไปปีนเขาที่ภูเขาไหเจี่ยว เพราะนอกจากสถานที่พวกนี้แล้ว เมือง 

ตงไห่ก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอะไรอีก

ทว่าคราวนี้คิดไม่ถึงว่าเพื่อนร่วมชั้นของเขาจะเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาเอง  

“ที่เมืองตงไห่นี่มีสวนสัตว์หลิงโย่วใช่ไหม ช่วงนี้ดังมากเลยนะ ลองไปที่นั่น 

ดูได้ไหม”

หัวหน้าจ้าวเคยติดต่อกับหลิงโย่วบ่อยครั้ง สถานการณ์โดยรวม 
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ในตอนนี้เขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้อำนวยการต้วนของสวนสัตว์ 

หลิงโย่วกับรองผู้อำนวยการซุนแน่นแฟ้นขนาดไหน อีกทั้งผู้อำนวยการเปา 

ก็ดูจะชื่นชมอีกฝ่ายอยู่ไม่น้อย และตัวหัวหน้าจ้าวเองก็ยังเคยได้รับคำสั่ง 

ให้อำนวยความสะดวกให้กับทางสวนสัตว์หลิงโย่วเช่นกัน

แต่เนื่องจากหัวหน้าจ้าวไม่ค่อยได้เล่นอินเทอร์เน็ต บนโมเมนต์ 

อย่างมากก็แค่กดถูกใจให้กับหัวหน้าและก็ไม่ได้คลั่งไคล้ดูสิ่งต่าง  ๆ  บนโลก 

ออนไลน์ เขาจึงไม่รู้ว่าการถ่ายทอดสดของหลิงโย่วเมื่อไม่นานมานี้โด่งดัง 

จนเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้ง ทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงพยักหน้าอย่าง 

ค่อนข้างตกใจ “ได้สิ อยู่ที่ด้านล่างของภูเขาไหเจี่ยวนี่เอง”

เพื่อนร่วมชั้น “นายเคยไปสวนสัตว์นี้ไหม มันยอดเยี่ยมจริง ๆ  นะ”

แลว้เขากพ็ดูถงึความสดุยอดของหลงิโยว่นำ้ไหลไฟดบัราวกบับรรยาย 

สมบัติในบ้านตน1 ครั้งหนึ่งเขาเคยกดรีโพสต์สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก พอ 

กลับมาดูก็พบว่าตัวเองถูกรางวัลลอตเตอรี่สองพันหยวน

หัวหน้าจ้าวฟังแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอยู่ในที “อ๋อ สัตว์ในสวนสัตว์ 

ของที่นั่นมีบางตัวที่ส่งไปจากแผนกคุ้มครองสัตว์ป่าของพวกฉันด้วยนะ  

ถ้าที่นี่ไม่สุดยอดจริง  พวกฉันจะส่งสัตว์ไปที่สวนสัตว์เอกชนแบบนั้น 

ได้ยังไงกัน”

หัวหน้าจ้าวพาเพื่อนร่วมชั้นไปที่สวนสัตว์หลิงโย่ว  ทั้งสองพากัน 

เดินชมเหล่าสัตว์ที่เพื่อนร่วมชั้นของเขากล่าวชื่นชมเอาไว้

นอกจากนี้เขายังพาเพื่อนร่วมชั้นไปพบกับผู้อำนวยการสวนสัตว์   

ต้วนเจียเจ๋อมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับคนของสำนักงานป่าไม้   

โดยเฉพาะคนของแผนกคุ้มครองสัตว์ป่า  เขาเคยติดต่อกับหัวหน้าจ้าว 

จึงสนิทสนมกันเป็นพิเศษ  ดังนั้นต้วนเจียเจ๋อจึงชวนหัวหน้าจ้าวและ 

เพื่อนร่วมชั้นของเขาอยู่รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

หัวหน้าจ้าว “ผมว่านะครับ สวนสัตว์หลิงโย่วของผู้อำนวยการต้วน 

อะไรก็ดีไปหมด ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ ทำไมถึงไม่มีแม้กระทั่ง 

1  เปรียบเปรยว่า คล่องแคล่วชำนาญ
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ศูนย์อาหารเลยล่ะครับ มีแค่ร้านขายของชำเล็ก  ๆ  ที่ขายขนมปัง แถม 

ขนมปังพวกนั้นก็เอาไว้ให้นกกระจอกอีก  นี่ไม่สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของนักท่องเที่ยวได้นะครับ พวกเราสามารถรับประทานอาหาร 

กับคุณได้ แต่นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ พวกนั้นจะทำยังไงครับ”

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น ปกติ 

แล้วขณะที่อยู่ในสวนสัตว์ พวกเขาจะแก้ปัญหาโดยการพกขนมมากิน 

เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่ก็ไปที่สวนสาธารณะไหเจี่ยวเพื่อปิกนิกย่างบาร์บีคิว

หัวหน้าจ้าวพูดถูก พื้นที่ของสวนสัตว์นับวันก็ยิ่งกว้างใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ 

ทำให้ระยะเวลาในการเที่ยวชมก็ต้องเพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้นจะต้องพิจารณา 

ถึงการบริการนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น สิ่งแรกก็คือการจัดการเรื่องอาหาร 

และเครื่องดื่ม

ต้วนเจียเจ๋อพูดขึ้นอย่างจนปัญญา “เดิมทีพวกเราก็มีพนักงาน 

ไม่มากพอ ส่วนพนักงานที่รับเข้ามาใหม่สิบคนก็ยุ่งกันจนสี่ขาชี้ฟ้า2 จะมี 

เวลาที่ไหนไปสร้างร้านอาหารครับ ผมก็เคยคิดที่จะหาคนมารับเหมาไป 

เหมือนกัน  แต่ทางเราก็มีความต้องการด้านที่พักอาศัยด้วย  ตอนนี้ 

ตัวผมเองก็ยังไม่สามารถสร้างที่พักพนักงานขึ้นมาได้เลยนะครับ”

เรื่องการสร้างร้านอาหารยังถือว่าเร็วเกินไป สวนสัตว์ก็ตั้งอยู่ห่างไกล 

ขนาดนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองข้ามเรื่องที่พักอาศัยของพนักงาน อีกทั้ง 

ร้านอาหารก็ยังต้องมีการจัดการเรื่องการจัดซื้อ ซึ่งการจัดซื้อของหลิงโย่ว 

เป็นความลับ เพราะฉะนั้นหากถูกจับได้ขึ้นมามันก็น่าอึดอัดใจอยู่ไม่น้อย

หัวหน้าจ้าวเผลอหัวเราะ “ก็จริงครับ ตัวของผู้อำนวยการต้วนเอง 

ก็ยังอาศัยอยู่ในอาคารสองชั้นเล็ก  ๆ  อยู่เลย ที่นี่จัดเตรียมเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ 

โดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ย”

“...” พอพูดถึงอาคารสำนักงาน ต้วนเจียเจ๋อก็ปวดใจขึ้นมาทันที

อันที่จริงต้วนเจียเจ๋อก็รู้สึกว่าสร้างร้านอาหารขึ้นมาก็ดีเหมือนกัน  

และเขาจะไดร้บัสมคัรพนกังานเพิม่เขา้มาเพือ่ดแูลในสว่นนี ้ เรือ่งนีไ้มเ่พยีงแต ่

2  หมายความว่า หกล้ม หกคะเมนตีลังกา ในที่นี้หมายถึง ยุ่งมากอยู่ตลอดเวลา
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จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถตบตาผู้คนเรื่องอาหารสัตว์ได้ด้วย  

เผื่อในอนาคตสวนสัตว์ขยายขนาดใหญ่โตแล้วมีคนนึกอยากจะไปสืบหา  

แต่เกิดพบว่าหลิงโย่วไม่เคยจัดซื้ออาหารจากใครเลยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ 

ขึ้นมาได้

เนื่องจากสวีเฉิงกงเป็นคนลงมือทำอาหารมื้อเที่ยง พวกเขาจึงไม่ทันได้ 

กินผัดหน่อไม้ ดังนั้นในขณะที่หัวหน้าจ้าวและเพื่อนร่วมชั้นกำลังจะกลับ  

ต้วนเจียเจ๋อก็ยัดหน่อไม้ใส่มือพวกเขาไปคนละสองสามหน่อ

หลังออกจากสวนสัตว์ เพื่อนร่วมชั้นของหัวหน้าจ้าวก็ตื่นเต้นขึ้นมา 

ทันที  “นี่มันหน่อไม้ที่งอกจากต้นไผ่ซึ่งปลูกไว้ในสวนสัตว์ไม่ใช่เหรอ  

ใช้หน่อไม้เป็นของขวัญที่ระลึก ผู้อำนวยการสวนสัตว์คนนี้น่าสนใจจริง ๆ”

หัวหน้าจ้าวหัวเราะขึ้นอย่างจนปัญญา “นายก็รู้จักพอใจในสิ่งที่ได้ 

เถอะ นี่นับว่าเขาสุภาพมากแล้ว หรือนายจะให้เขาเอาสัตว์ให้นายหรือยังไง”

ที่นี่เป็นสวนสัตว์ ไม่ใช่ร้านขายของที่ระลึกอะไรเสียหน่อย

เพื่อนร่วมชั้นหัวเราะชอบใจ  “ฉันก็แค่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมาก 

เท่านั้นเอง”

เพื่อนร่วมชั้นของหัวหน้าจ้าวอยู่เที่ยวที่เมืองตงไห่เป็นเวลาหนึ่ง 

สัปดาห์ ก่อนที่เขาจะกลับ หัวหน้าจ้าวก็ได้แพ็คหน่อไม้ให้เขา รวมถึง 

เอาส่วนของตัวเองให้ไปด้วย

เพื่อนร่วมชั้นพูดไม่ออก “นายเก็บไว้กินเถอะ ฉันยังมีส่วนของฉัน 

ที่ต้องเอากลับ แถมต้องเดินทางอีกตั้งไกล”

หัวหน้าจ้าวพูดอย่างจนปัญญา “พี่สะใภ้ทำงานจนยุ่ง ส่วนฉันกับ 

ลูกสาวกินข้าวกันนอกบ้าน ถึงจะเก็บเอาไว้ฉันก็ไม่รู้วิธีทำอยู่ดี” เพราะ 

ไมก่ีว่นัทีผ่า่นมาเขากไ็ดแ้ตพ่าเพือ่นรว่มชัน้ไปรบัประทานอาหารตามรา้นตา่ง ๆ

ทันทีที่เพื่อนร่วมชั้นได้ยินก็นึกในใจ ถ้าอย่างนั้นเอากลับก็ได้

เพือ่นรว่มชัน้หอบหนอ่ไมถ้งุหนึง่จากเมอืงตงไหก่ลบับา้นเปน็ระยะทาง 

ไกลแสนไกล

หลังจากที่กลับมาถึงบ้าน ภรรยาของเขารับหน่อไม้มาแล้วถามว่า  
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“นี่คือของพื้นเมืองขึ้นชื่อของตงไห่เหรอ”

เขายิ้ม “จะว่าใช่ก็ได้”

“ถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาไว้ทำอาหารมื้อเย็นแล้วกันนะ” ภรรยาของเขา 

พูดขึ้น “คุณไปดูแม่หน่อยเถอะ ตอนเที่ยงไม่กินอะไรเลย”

เมื่อคนแก่เริ่มมีอายุมากขึ้น ความผิดปกติก็เยอะขึ้นตามไปด้วย  

แม่ของเพื่อนร่วมชั้นคนนี้อายุแปดสิบปีแล้ว เธอเป็นทั้งความดันโลหิตสูง  

น้ำตาลในเลือดสูง ระบบย่อยอาหารไม่ดี...มีปัญหาและโรคต่าง  ๆ  รุมเร้า 

มากมายจึงทำให้ไม่ค่อยมีความอยากอาหาร

เพือ่นรว่มชัน้รบีเขา้ไปในหอ้งเพือ่ดแูลแมท่ีแ่กช่ราของตวัเอง จนกระทัง่ 

ภรรยาบอกว่าอาหารเสร็จแล้ว เขาถึงได้พยุงแม่ไปที่ห้องอาหาร

ภรรยาพูดขึ้น “แม่คะ ฉันทำซุปไก่ใส่เต้าหู้ แม่กินสักหน่อยนะคะ”

“แม่ไม่อยากกินเต้าหู้...” หญิงชรานั่งลงช้า ๆ สีหน้าเต็มไปด้วยความ 

ขมขื่น “เฮ้อ กินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้รสชาติเลย”

ไม่อยากกินเต้าหู้ เนื้อสัตว์ก็ไม่อยากกิน ผักก็ยังไม่อยากกินอีก  

อาหารในแต่ละมื้อของหญิงชราในปัจจุบันนี้แทบจะฝืนใจกินได้แค่ครึ่งชาม 

เท่านั้น เพราะกินอะไรก็ไม่มีรสชาติเลยสักนิด

อาหารในปากไม่มีรสชาติ อีกทั้งโรคมากมายก็รุมเร้าร่างกายเธอ  

ทำให้ภรรยาของเขาไม่สามารถทำอาหารที่มีน้ำมันเยอะและเค็มจัดได้

เพือ่นรว่มชัน้และภรรยามองหนา้กนั ทัง้สองตา่งกจ็นปญัญากบัเรือ่งนี ้ 

“ยังไงก็กินสักหน่อยเถอะ”

ในตอนนี้เองภรรยาของเขาก็ลุกไปตักซุปหน่อไม้ออกมาจากห้องครัว  

“ถ้าไม่อย่างนั้นดื่มซุปหน่อไม้สักหน่อยไหมคะ บอกเลยว่าหน่อไม้นี้หอม 

จริง ๆ แถมยังเป็นหน่อไม้อ่อนด้วย ได้กลิ่นแล้วน้ำลายสอเลยค่ะ”

หญิงชราขยับจมูกสูดดม “ขอฉันลองชิมหน่อย”

ภรรยาตักซุปหน่อไม้ให้เธอหนึ่งชาม แผ่นหน่อไม้สีขาวดูแล้วสดอ่อน 

น่ารับประทานมาก หญิงชราจิบซุปเข้าไปหนึ่งอึกและคีบแผ่นหน่อไม้ตามไป  

เธอกินโดยไม่ต้องใช้แรงกัดเลยสักนิด อีกทั้งความรู้สึกในการรับรสที่ต่ำลง  

มีแต่ความฝืดเฝื่อนอยู่ภายในปากมาเป็นเวลานาน หลังจากที่ซุปหน่อไม้ 
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ไหลผ่านลงคอ ร่างกายก็ราวกับฟื้นคืนชีวิตชีวาอีกครั้ง กระเพาะเริ่มส่งเสียง 

ร้องดังโครกคราก

“...สดจังเลย” หญิงชรายังคงคีบหน่อไม้เข้าปากอย่างต่อเนื่อง  

ร่างกายเริ่มรับรู้ถึงพลังที่หายไปนาน

เพื่อนร่วมชั้นได้ยินความรู้สึกของแม่ตัวเองก็ตะลึงพรึงเพริดทันที  

หน่อไม้นี่อร่อยขนาดนั้นเลยหรือ

เขาและภรรยาตักซุปหน่อไม้ขึ้นมากินบ้าง รสชาติของมันอร่อยมาก 

จริง ๆ ทว่าร่างกายของทั้งสองยังนับว่าแข็งแรงอยู่ ดังนั้นพอกินเข้าไปแล้ว 

จึงรู้สึกแค่ว่ารสชาติของซุปชามนี้อร่อยเป็นพิเศษ แต่การกระตุ้นพลังงาน 

ภายในร่างกายรวมทั้งอัตราการฟื้นตัวนั้นน้อยกว่าหญิงชราอยู่มาก

ภรรยาของเขาพดูวา่ “รูแ้บบนีฉ้นัจะใหค้ณุเอากลบัมาเยอะ ๆ คดิไมถ่งึ 

ว่าตงไห่จะมีของดีขนาดนี้อยู่ด้วย”

เมื่อเห็นแม่เจริญอาหารดีขนาดนี้ เพื่อนร่วมชั้นก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษ  

เขาเกาหัวแกรก ๆ เพราะไม่รู้จะพูดเรื่องของฝากพื้นเมืองห่อนี้อย่างไร

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเขาก็วัดความดันโลหิต 

ของแม่อีกครั้ง คิดไม่ถึงว่าความดันโลหิตจะลดลงไปไม่น้อย เขาดีใจมาก  

“ไมเ่ลวเลย แมค่รบั รกัษารา่งกายแบบนีต้อ่ไปนะ ความดนัโลหติลดลงแลว้”

ภรรยาชะโงกหน้ามาดู “ไม่จริงใช่ไหม เมื่อวานฉันวัดยังเท่าเดิม 

อยู่เลย นี่ลดลงแล้วเหรอ”

“ไม่เชื่อคุณมาดูสิ” เพื่อนร่วมชั้นเอาผลจากเครื่องวัดให้เธอดู

ภรรยาครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง “เพราะหน่อไม้ทำให้ความดันโลหิตลดลง 

เหรอ”

เพื่อนร่วมชั้นหมดคำพูด “แม้ว่าหน่อไม้จะมีประโยชน์ แต่มันก็คง 

จะไม่เห็นผลเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหรอกคุณ คุณคิดว่านี่เป็นหน่อไม้ที่เจ้าแม่ 

กวนอมิปลกูไวห้รอืไง ทีผ่มเหน็กค็อื แมก่นิไดด้ืม่ด ี แถมยงัรา่เรงิขึน้ นา่จะ 

เป็นเพราะกินยาลดความดันโลหิตสะสมมาเรื่อย ๆ ความดันก็เลยลดลงไง”

ภรรยา “ไม่ใช่เป็นเพราะว่าหน่อไม้หรือไงคะ แม่ถึงกินอาหารได้ดีขึ้น  

ถ้าแม่กินไม่ได้แล้วจะอารมณ์ดีได้ยังไงกัน”
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จู่ ๆ ทั้งสองก็มีความเห็นตรงกันขึ้นมาทันที

“คุณติดต่อไปหาเพื่อนร่วมชั้นของคุณแล้วให้เขาซื้อหน่อไม้ส่งมาอีกสิ  

ที่มีอยู่ในบ้านตอนนี้ทำกินได้แค่ไม่กี่มื้อ อีกอย่างแม่ก็ชอบเพราะมันอร่อย  

พวกเราจะได้มีวัตถุดิบเตรียมเอาไว้”

เพื่อนร่วมชั้นกลัดกลุ้มเล็กน้อย เขาก็แค่พูดติดตลกไปอย่างนั้น  

ไม่คิดว่าหน่อไม้นี่จะกลายเป็นของดีของตงไห่ หรือเขาจะให้เหล่าจ้าวไปซื้อ 

ที่สวนสัตว์มาให้ แต่เขาก็ไม่รู้ว่าที่สวนสัตว์จะทำธุรกิจแบบนี้ด้วยไหม

เดี๋ยวก่อน แม้ว่าหน่อไม้ของสวนสัตว์จะอร่อยมาก  แต่หน่อไม้ 

แถวนั้นก็คงจะมีรสชาติไม่ต่างกับที่อื่นเท่าไหร่  เพื่อนร่วมชั้นคิดในใจ  

ดินและสภาพอากาศก็เหมือนกัน สายพันธุ์ก็คงจะไม่แตกต่างกันมาก เมื่อ 

คิดได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาว่ามีเกษตรกรในพื้นที่ 

ขายหน่อไม้บ้างหรือไม่ คิดว่าซื้อเอาแถวนี้รสชาติก็คงจะไม่ต่างกันมาก

หรือจะให้ภรรยาลงประกาศถึงรสชาติความอร่อยของหน่อไม้ที่เป็น 

สินค้าของเมืองตงไห่ลงในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท้องถิ่นดีล่ะ  จะได้เป็น 

ทางออกอีกทางหนึ่ง

พระสงฆจ์วีรสฟีา้ออ่นเดนิบกุปา่ฝา่ดงอยูภ่ายใตแ้สงจนัทร์ หนา้จอโทรศพัท ์

มือถือที่อยู่ในมือสว่างอยู่

นี่คือพระอาจารย์จ้าวสิงของวัดอู๋เลี่ยงที่กำลังเดินธุดงค์ด้วยความ 

ยากลำบาก เขาเดินทางด้วยเท้าทั้งสองข้างมาหลายพันลี้  ในทุก  ๆ  วัน 

เขาใช้แอปพลิเคชันนับก้าวในโทรศัพท์จนได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของแอป

ตอนที่เจ้าอาวาสมอบโทรศัพท์มือถือให้กับจ้าวสิงได้ติดตั้งแอปพลิ- 

เคชันต่าง  ๆ  เอาไว้เรียบร้อยแล้ว จ้าวสิงลองผิดลองถูกจนสามารถใช้ทุก 

แอปพลิเคชันได้อย่างชำนาญ นอกจากนี้เขายังสามารถวิดีโอคอลกับเหล่า 

สานุศิษย์ทุกวันเพื่อพูดคุยและรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของตน

นอกจากโทรศัพท์มือถือ จ้าวสิงก็ไม่ได้พกเงินติดตัวเลย ในเรื่อง 

ของการเดินธุดงค์ อาหารการกิน ที่หลับที่นอน หรือแม้กระทั่งการชาร์จ 

แบตโทรศัพท์ต่างก็อาศัยการบิณฑบาตทั้งนั้น หากไม่มีใครทำบุญ จ้าวสิง 
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ก็จะเด็ดผลไม้ตามต้น  กินกลางป่าหลับกลางแจ้ง  หากแบตโทรศัพท์ 

ใกล้จะหมดก็มักจะมีสถานที่ที่สามารถขอชาร์จแบตได้ตลอดเวลา

ตลอดทางมานี้จ้าวสิงได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม  และเทศนา 

หลักธรรมของพุทธศาสนาแก่คนที่ได้พบเจอ และหมั่นสร้างกุศลกรรมเท่าที่ 

เขาจะสามารถทำได้

คืนนี้จ้าวสิงได้เดินทางมาถึงเมืองตงไห่ ที่นี่อยู่ในอาณาเขตปกครอง 

ของสำนักหลินสุ่ย เขาจึงไม่ได้วางแผนจะอยู่นานนัก

แต่แม้ไม่คิดที่จะอยู่นาน จ้าวสิงก็ยังเดินทางไปที่สำนักหลินสุ่ยเพื่อ 

กล่าวทักทาย เพราะถึงอย่างไรก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน แม้วิถีปฏิบัติ 

จะแตกต่าง แต่ยังต้องไปมาหาสู่กันอยู่บ้าง อีกทั้งอาจจะมีโอกาสพบปะกัน 

ในสมาคมทางศาสนาได้ตลอดเวลา ดังนั้นการที่เขาเดินทางผ่านเมืองตงไห่ 

ก็ควรเข้าไปทักทายสักหน่อย

ทว่านั่นเป็นเรื่องที่ควรทำวันพรุ่งนี้ เนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่ม 

กว่าแล้ว เขาจะต้องหาที่อาศัยค้างคืนในเมืองเสียก่อน

ระยะทางยังห่างจากตัวเมืองอยู่เล็กน้อย สายตาของจ้าวสิงมองไป 

เห็นป้ายไฟที่อยู่ตรงหน้า ตัวอักษรที่เขียนอยู่บนป้ายนั้นคือ สวนสาธารณะ 

ไหเจี่ยวและสวนสัตว์หลิงโย่ว

จ้าวสิงคิดว่าบางทีอาจจะสามารถขอค้างคืนในสวนสาธารณะหนึ่งคืน 

ก่อนแล้วค่อยเข้าเมืองในตอนเช้า มิฉะนั้นหากเดินทางเข้าเมืองในตอนนี้ 

กว่าจะถึงก็จะดึกมาก คงไม่ดีนักถ้าจะไปขอพักค้างคืนในเวลาที่ดึกดื่น 

แบบนั้น

ดังนั้นจ้าวสิงจึงเดินไปยังทิศทางของสวนสาธารณะ ในขณะที่เดิน 

ผ่านสวนสัตว์หลิงโย่ว เขาก็พบเข้ากับชายรูปร่างกำยำสวมชุดจีนโบราณ 

นั่งยอง ๆ อยู่หน้าประตูสวนสัตว์ กำลังกินหน่อไม้ที่ถืออยู่ในมือ ทันทีที่ชาย 

รูปร่างกำยำเห็นจ้าวสิงก็รีบยืนขึ้นอย่างกระตือรือร้นทันที “พระอาจารย์  

ท่านมาจากไหน ต้องการจะไปที่ใด”

ลักษณะท่าทางของชายคนนี้ดู เหมือนเขาจะเป็นผู้ที่ เลื่อมใสใน 

พุทธศาสนา  เมื่อคิดได้เช่นนั้น  จ้าวสิงจึงหยุดเดินทันที  “อาตมาเป็น 
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พระวัดอู๋เลี่ยง กำลังอยู่ในช่วงเดินธุดงค์เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม”

“ท่านมีที่พักหรือไม่” สงซือเชียนถามอย่างกระตือรือร้น “ไม่อย่างนั้น  

ขอเชิญท่านเข้ามากินอาหารก่อนดีกว่า”

นี่คืออะไร...นี่คือผู้มีบุญวาสนาอย่างไรล่ะ!

จ้าวสิงประสานมือคำนับตอบตกลงทันที เขาตัดสินใจจะฉันอาหาร3 

บิณฑบาตของโยมผู้นี้ จากนั้นจะเทศนาคำสอนทางพุทธศาสนาเป็นการ 

ตอบแทน นับว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้มาเจอกัน

สงซือเชียนพาจ้าวสิงไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนในสวนสัตว์โซนใหม่ จากนั้น 

ก็แบ่งข้าวสวยและผักที่เหลือจากตอนเย็นมาให้เขา “ข้าและท่านอาจารย์ 

ถกปัญหาธรรมภายใต้แสงจันทร์ จะไม่งดงามได้เยี่ยงไร”

คำที่เอื้อนเอ่ยออกมาจากใจของสงซือเชียนเต็มไปด้วยวาทศิลป์  

แต่จ้าวสิงกลับไม่สามารถซาบซึ้งได้แม้แต่น้อย เพราะตอนนี้เขาตกอยู่ 

ในภวังค์ของเสียงที่ดังมาจากใบไผ่เรียบร้อยแล้ว ราวกับเสียงนั้นเป็นเสียง 

จากสวรรค์ที่ดังแผ่วอยู่ข้างหู  และเหมือนได้ยินเสียงมู่อวี๋4 ที่ดังขึ้นเป็น 

ทำนองไม่เร่งรีบ

หลังจากนั้นจ้าวสิงขยับท่าเป็นนั่งขัดสมาธิ รอยยิ้มพลันปรากฏบน 

ใบหน้า เขาบรรลุธรรมและเข้าใจในเสียงของต้นไผ่ทันที

เมื่อสงซือเชียนเห็นจ้าวสิงบรรลุธรรมขั้นสูงและเริ่มเข้าสู่ห้วงแห่งการ 

ฝึกสมาธิ เขาก็นั่งคุ้มครองจ้าวสิงด้วยความหวังดี จนกระทั่งจ้าวสิงลืมตา 

ขึ้นมาก็รู้สึกได้ว่าตนบรรลุเป้าหมายของการบำเพ็ญตนและฝึกปฏิบัติธรรม 

แบบก้าวกระโดด

หลงัจากนัง่สมาธจินสตปิญัญาเพิม่พนู เขาจะมวัแตไ่ปสนใจฉนัอาหาร 

พวกนั้นได้อย่างไรกัน เขารีบพนมมือกราบไหว้สงซือเชียนที่อยู่ด้านหน้า 

ทันที จากนั้นเอ่ยปากเรียกอีกฝ่ายว่า “ท่านต้าเต๋อ”5

3 ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไม่มีข้อห้ามฉันอาหารในยามวิกาลเหมือนฝ่ายเถรวาท
4  พทุธศาสนาฝา่ยมหายานเรยีกวา่ “ฝานชยุ” ( ) เปน็เครือ่งดนตรชีนดิหนึง่ทีพ่ระสงฆ ์

ใช้ระหว่างสวดมนต์ ทำวัตร หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
5  มีความหมายว่า ผู้มีคุณธรรมสูงส่ง ผู้มีบุญญาธิการ หรือพระอาจารย์
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จ้าวสิงคิดไม่ถึงเลยว่า ที่แท้คนที่มีบุญวาสนาไม่ใช่ประสกท่านนี้ แต่ 

เป็นวาสนาของเขาที่ได้มาพบเจอท่านผู้นี้ต่างหาก เสียงเสียดสีของต้นไผ่ 

นำมาซึ่งสมาธิ ทำให้ผู้คนบรรลุในพระธรรม นั่นเป็นเพราะว่ามีท่านต้าเต๋อ 

บำเพ็ญตนอยู่ที่นี่

ท่านต้าเต๋อผู้นี้แกล้งทำเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาและนิมนต์เขา 

ให้เข้ามาฉันอาหาร หากเขาไม่เข้ามาก็คงจะไม่ได้พบเจอกับเรื่องเหล่านี้อย่าง 

แน่นอน

สงซือเชียนรีบพูดขึ้นว่า “ข้าเป็นต้าเต๋อเสียที่ไหนกัน”

สงซือเชียนคิดไม่ถึงเลยว่าพระสงฆ์ในโลกมนุษย์จะอ่อนแอและ 

ตกต่ำได้ถึงเพียงนี้ อันที่จริงเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์เหล่านี้ แน่นอนว่า 

เขาจะต้องเป็น “ท่านต้าเต๋อ” แต่ตัวเขาไม่กล้าที่จะยอมรับ

ไม่ใช่ท่านผู้นี้? จ้าวสิงตะลึงงัน “ถ้าอย่างนั้น ไม่ทราบว่าท่านต้าเต๋อ 

อยู่หนใด”

สงซือเชียนเกาหัวแกรก ๆ “คงอยู่ในอาคารสำนักงานกระมัง”

ไม่ว่าจะคิดยังไง ณ ที่แห่งนี้ คนที่สามารถเรียกว่าเป็นท่านต้าเต๋อ 

ได้เห็นทีคงมีแค่ลู่ยาเท่านั้นกระมัง  แม้ว่าท้ายที่สุดลู่ยาจะไม่ได้เข้าสู่  

ร่มกาสาวพัสตร์ แต่เขาก็เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ในเวลานี้ต้วนเจียเจ๋อยืนอยู่บนชั้นสองของอาคารสำนักงานที่อยู่ 

ไม่ไกลออกไป เขายืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วตะโกนเสียงดัง “เหล่าสง! พระ 

มาจากไหนครับเนี่ย!”

เดิมทีเขากำลังนั่งเล่นโต้วตี้จู่กับไป๋ซู่เจินและเสี่ยวชิง แต่จู่ ๆ ก็ได้ยิน 

ไป๋ซู่เจินพูดขึ้นว่า บริเวณใกล้  ๆ  ดูเหมือนจะมีผู้บรรลุธรรมขั้นสูงกำลัง 

ปฏิบัติเพื่อยกระดับสติปัญญาของตนอยู่ ต้วนเจียเจ๋อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง  

“กับนักพรตก็ยังกล้าลงมืออีกเหรอครับ”

“การบรรลุธรรมขั้นสูงระดับนี้เป็นวิถีของศาสนาพุทธ ไม่เกี่ยวอะไร 

กบันกัพรตคะ่” ไปซู๋เ่จนิพดู “ดา้นนอกดเูหมอืนวา่จะมคีนพาพระสงฆเ์ขา้มา”

ต้วนเจียเจ๋อตกตะลึงพรึงเพริดทันที จากนั้นวิ่งไปดูที่หน้าต่างแล้วก็ 

เห็นว่ามีคนหัวโล้นนั่งอยู่ภายใต้แสงจันทร์จริง ๆ ไม่ต้องบอกเลยว่าโดดเด่น 
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สะดุดตามากขนาดไหน อีกทั้งด้านหน้าของคนคนนั้นยังมีสงซือเชียนอยู่  

ไม่ต้องบอกก็รู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนพาเข้ามา

ไป๋ซู่เจินเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างต้วนเจียเจ๋อ จากนั้นพูดขึ้นอย่าง 

ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ “นี่แหละค่ะ ในตอนนั้นพวกเราเตือนพี่สงเพียงแค่ว่า 

ให้ระวังตัวต่อหน้านักพรต ไม่ได้บอกให้ระวังถึงเรื่องนี้ด้วย”

นั่นก็เพราะว่าเมืองตงไห่ไม่มีพระ และที่นี่ก็เป็นอาณาบริเวณของ 

ลัทธิเต๋าทั้งหมดนี่ครับ!

ต้วนเจียเจ๋อคิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ วันที่มีพระสงฆ์ผู้ฝึกปฏิบัติธรรม 

เดินทางผ่านเมืองตงไห่ และก็บังเอิญถึงขนาดผ่านมาถึงภูเขาไหเจี่ยวได้  

อีกทั้งสงซือเชียนยังเป็นเทพที่เฝ้าปกปักรักษาภูเขาให้กับเจ้าแม่กวนอิม 

มาเป็นเวลาหลายปี เขาจะต้องมีความคิดและทัศนคติที่ดีต่อพระสงฆ์ 

อย่างแน่นอน แต่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นฝ่ายเริ่มพูดคุยและเชื้อเชิญเข้ามาด้านใน 

แบบนี้

แถมเข้ามาไม่เท่าไหร่ พระสงฆ์รูปนี้ยังบรรลุธรรมที่นี่อีก!

พระรูปนั้นคำนับทักทายจากระยะไกล “อาตมาเป็นพระสงฆ์จาก 

วัดอู๋เลี่ยง มาขอเข้าพบท่านต้าเต๋อแห่งพุทธศาสนา”

ตั้งแต่ที่ เขาบรรลุธรรมขั้นสูงเมื่อสักครู่ จ้าวสิงก็ไม่คิดว่าตัวเอง 

จะต้องออกเดินทางธุดงค์อีกแล้ว เขาคิดว่าจะต้องเป็นพระพุทธองค์ที่ชี้นำ 

ใหเ้ขามาทีน่ีเ่พือ่แสวงหาธรรมและบรรลธุรรมในพระพทุธศาสนาอยา่งแนน่อน

พระสงฆ์รูปนี้ดูเหมือนจะรู้แล้วว่าที่นี่มีฆราวาสอาศัยอยู่  อีกทั้ง 

ยังพูดถึงท่านต้าเต๋อแห่งพุทธศาสนาอีก

ต้วนเจียเจ๋อกลืนน้ำลาย เขาคิดไปถึงเรื่องตอนที่เหล่านักพรตเจอเข้า 

กับท่านผู้อาวุโสลู่ยา พวกเขาต่างก้มกราบทำความเคารพอย่างสูงสุด ถ้าหาก 

พระสงฆ์รูปนี้ไปเจอเข้าจะไม่เป็นบ้าไปเลยเหรอ

ทีแรกต้วนเจียเจ๋อรู้สึกว่า ความคิดของลู่ยาที่อุปโลกน์ตนเป็นคนใน 

พุทธศาสนานั้นดีอยู่แล้ว แต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าระดับของลู่ยาจะ 

สูงส่งขนาดนั้น อีกทั้งเขาก็คิดไม่ถึงว่าจะมีพระสงฆ์มาปรากฏตัวขึ้นที่นี่จริง ๆ 

ต้วนเจียเจ๋อบ่นพึมพำ “หลังจากนี้คงจะไม่มีใครมาอีกแล้วนะ... 
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พวกเราเป็นแค่สวนสัตว์เท่านั้นเอง”

แต่จะว่าไปแล้ว หากมีพระและพุทธศาสนิกชนพวกนี้มาที่นี่บ่อย  ๆ  

แล้วเกิดพบว่าคนที่ตนตามหาไม่ใช่พระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นเหล่า 

เทพเซียนที่แปลงกายลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ พวกเขาจะไม่ตกใจจนช็อก 

ตายไปเลยหรือไง

ไป๋ซู่ เจินวางมือข้างหนึ่งบนไหล่ต้วนเจียเจ๋อ  จากนั้นกระซิบว่า  

“ผู้อำนวยการคะ การที่พระสงฆ์คิดอยากจะมาที่นี่บ่อย ๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า 

สำนักหลินสุ่ยเห็นด้วยหรือไม่”

เมื่อมีสำนักหลินสุ่ยอยู่ เหล่าสำนักและศาสนาอื่น  ๆ  ก็ไม่สามารถ 

จะเข้ามาอยู่ในเมืองตงไห่ได้ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นอาณาบริเวณที่สำนัก 

ลัทธิเต๋าควบคุมดูแลอยู่ ดังนั้นหากสำนักหลินสุ่ยเอ่ยปากยินยอม สำนัก 

ของศาสนาและลัทธิอื่น ๆ จึงจะสามารถออกความคิดเห็นได้

เดิมทีลู่ยาและไป๋ซู่เจินก็แค่อุปโลกน์ตนเป็นผู้อาวุโสในพุทธศาสนา  

แตเ่วลานีไ้ปซู๋เ่จนิกลบัเปลง่เสยีงตะโกนบอกกบัพระสงฆร์ปูนัน้อยา่งเยอืกเยน็ 

ว่า “ท่านผู้อาวุโสเข้าฌานบำเพ็ญตบะและปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ ์ 

ท่านสามารถพบเขาได้อีกครั้งร้อยปีหลังจากนี้”

ต้วนเจียเจ๋อหมดคำพูด “พี่ไป๋ครับ...”

ไป๋ซู่ เจินมองไปข้างหน้าด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดา ทันใดนั้น 

ก็ได้ยินพระสงฆ์พูดขึ้นช้า ๆ “หนึ่งร้อยปี...อาตมาก็อยู่ไม่ถึงสิ”

ไป๋ซู่เจิน “...”

อา...ยังเข้าใจไม่ถ่องแท้พอหรือนี่ ทันใดนั้นพระสงฆ์นักปฏิบัติธรรม 

ท่านนั้นก็อ่อนแรงลงทันที

นี่เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจอย่างยิ่ง เขาอายุหกสิบปีแล้ว อย่าว่าแต่ 

หนึ่งร้อยปีเลย ต่อให้ลดเวลาไปครึ่งหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงไหม

ไป๋ซู่เจิน “ถ้าอย่างนั้นวาสนาของท่านกับผู้อาวุโสท่านนี้คงจะสิ้นสุด 

กันแล้ว”

สุดท้ายแล้ววาสนาของเขามีเพียงแค่ได้ฟังธรรมอยู่ในป่าไผ่นิดหน่อย 

หลังจากที่ฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายปีอย่างนั้นเหรอ
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พระสงฆ์ตะลึงพรึงเพริด หรือหลักธรรมของเขายังไม่ล้ำลึกพอ เขา 

คงทำได้แค่หยุดไว้เท่านี้สินะ

สงซือเชียนถอนหายใจ “พระอาจารย์ แค่นี้ก็ไม่เลวแล้ว ท่านผู้นั้น 

เขามักจะไม่พบเจอผู้คนหรอก”

สงซือเชียนสับสนกับสถานการณ์ในตอนนี้ ฟังไป๋ซู่เจินพูดก็รู้แล้วว่า 

หมายถึงลู่ยาแน่ ๆ เขาจึงรีบพูดปลอบใจ ลู่ยาไม่ได้เป็นคนของพุทธศาสนา  

เขาเพยีงแคเ่ขา้ไปอาศยัอยูช่ว่งหนึง่ จงึเปน็ธรรมดาทีจ่ะไมส่นใจในการ ‘ชีท้าง 

ให้แก่คนรุ่นหลัง’

จ้าวสิงก้มหน้าคอตก 

ต้วนเจียเจ๋อเห็นว่าพระสงฆ์รูปนั้นดูเหมือนจะยอมแพ้แล้ว  เขา 

จึงชูนิ้วโป้งให้กับไป๋ซู่เจินและยังพูดหว่านล้อมอีกว่า  “เหล่าสง คุณพา 

พระอาจารย์ไปพักกับคุณสักหนึ่งคืนเถอะครับ”

ดึกขนาดนี้ ต้วนเจียเจ๋อรู้สึกเกรงใจที่จะไล่พระสงฆ์ออกไป

สงซือเชียนเรียกจ้าวสิงให้ฉันอาหารอีกครั้ง แต่อีกฝ่ายกลับไม่สนใจ

“รอเดี๋ยว อาตมาต้องแจ้งข่าวก่อน” จ้าวสิงส่งข้อความเสียงให้กับ 

เจ้าอาวาสวัดอู๋ เลี่ยง  “ศิษย์พี่  พรุ่งนี้กระผมจะเตรียมตัวกลับวัดครับ  

มีต้าเต๋อท่านหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสันโดษในเมืองตงไห ่ ท่านเข้าฌานอยู่ที่ป่าไผ ่

ของหลิงโย่ว วันนี้กระผมมาพักค้างคืนชั่วคราวก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงจาก 

เสียงในป่าไผ่ แต่ฆราวาสที่นี่กลับบอกว่า หากกระผมมีวาสนาก็จะได้พบ 

กับท่านผู้นั้นหลังจากนี้อีกหนึ่งร้อยปี วันนี้ไม่มีทางได้เข้าพบ กระผมเลย 

จะกลับไปฝึกปฏิบัติธรรมใหม่ครับ”

จ้าวสิงไม่ใช่คนโลภมาก แม้การที่ไม่สามารถพบผู้อาวุโสท่านนั้นได้ 

จะทำให้เขารู้สึกเสียดายมาก แต่เขาจะมัวทุกข์ใจไม่ได้ วาสนาไม่ถึงก็คือ 

ไม่ถึง เพราะการได้เข้ามาถึงที่นี่ก็เป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับเขาในการบรรลุ 

ธรรมแล้ว

หลังจากส่งข้อความเสร็จ จ้าวสิงก็ปล่อยวางแล้วฉันอาหารด้วยท่าท ี

สง่างาม

แต่ว่าจ้าวสิงเพิ่งทิ้งโทรศัพท์เครื่องเก่าแล้วเปลี่ยนมาใช้สมาร์ตโฟน 
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ได้ไม่นาน ดังนั้นจึงยังไม่ค่อยคุ้นชินกับระบบของมันมากนัก ประกอบ 

กับเมื่อครู่ตอนส่งข้อความไปก็เหมือนกับมีคลื่นลูกใหญ่ซัดสาดอยู่ในใจ  

เลยไม่ทันสังเกตว่าตนเองส่งข้อความไปผิดห้อง

ดังนั้นช่วงเวลาสามทุ่ม เหล่าพระสงฆ์กว่าร้อยรูปที่อยู่ในกลุ่มแชต 

ของ ‘สมาคมบริหารกิจการพุทธศาสนาประจำประเทศจีน’ ต่างได้รับข้อความ 

จากพระอาจารย์จ้าวสิงแห่งวัดอู๋เลี่ยงกันถ้วนหน้า

พระอาจารย์จ้าวสิงเป็นพระที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน และเพิ่งจะเข้ามา 

ในกลุ่มแชตไม่นาน ดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาส่งข้อความ ได้ยินมา 

ว่าท่านกำลังออกธุดงค์บำเพ็ญตนข้างนอก

ไม่รู้ท่านมีความคิดความอ่านอย่างไร หรือมีปัญหาเรื่องพุทธศาสนา 

ที่เคยถกกันไว้ก่อนหน้าและมีคำอธิบายให้กับทุกคนแล้ว ในใจของเหล่า 

สมาชิกเต็มไปด้วยความคิดเช่นนี้ พวกเขากดฟังข้อความเสียงที่ฝากไว้  

จากนั้นก็ได้ยินเสียงจ้าวสิงพูดด้วยน้ำเสียงกลัดกลุ้มว่า “...มีต้าเต๋อท่านหนึ่ง 

อาศัยอยู่อย่างสันโดษในเมืองตงไห่...บรรลุธรรมขั้นสูง...จะได้พบกับ 

ท่านผู้นั้นหลังจากนี้อีกหนึ่งร้อยปี...”

เหล่าสมาชิก “!!!”

...

จ้าวสิงฉันข้าวจนหมดเกลี้ยง หลังจากที่กล่าวขอบคุณกับสงซือเชียน 

อีกครั้ง เขาก็สังเกตเห็นว่าโทรศัพท์มือถือแบตหมดไปแล้ว  จึงถามหา 

ปลั๊กเสียบว่าอยู่ตรงไหน และเสียบสายชาร์จเข้ากับโทรศัพท์เพื่อชาร์จแบต

ในตอนนี้เอง หลังจากเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่เขาถึงสังเกตเห็นว่า 

มีข้อความจากศิษย์พี่ส่งกลับมาเป็นจำนวนหลายข้อความ และยังมีสาย 

ที่ไม่ได้รับอีกเพียบ

พระอาจารย์จี้ซ่าน : ศิษย์น้อง นั่นเป็นเรื่องจริงเหรอ

พระอาจารย์จี้ซ่าน : ศิษย์น้อง!! รีบตอบกลับเดี๋ยวนี้เลยนะ!

พระอาจารย์จี้ซ่าน : ศิษย์น้อง กำลังทำอะไรอยู่

พระอาจารย์จี้ซ่าน : สายเกินไปแล้ว...

จ้าวสิงกดดูด้วยความมึนงง แล้วเขาก็ต้องตกใจที่พบว่าดูเหมือน 
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ตวัเองจะสง่ขอ้ความเสยีงไปผดิหอ้ง เดมิทเีขาตัง้ใจจะสง่ใหก้บัศษิยพ์ีข่องตน  

แต่กลับส่งไปในกลุ่มสมาคมบริหารกิจการพุทธศาสนาประจำประเทศจีนแทน

หลังจากที่จ้าวสิงส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว ปกติก็จะมีพระอาจารย์ 

ในกลุ่มไว้หน้าและมีบางคนตอบกลับมาบ้าง  แต่หลังจากข้อความเสียง 

ล่าสุดที่ส่งไป จากแชตที่ครึกครื้นกลับเงียบสนิทราวกับยังไม่มีใครเห็น 

ข้อความนั้น

จ้าวสิง “...”

วันรุ่งขึ้น ต้วนเจียเจ๋อตื่นขึ้นมากินอาหารเช้าและได้เตรียมอาหารในส่วน 

ของพระสงฆ์ไว้ให้ด้วย

“อมิตาภพุทธ ขอบคุณผู้อำนวยการต้วนมาก” จ้าวสิงรับซาลาเปาเจ 

มาอย่างเกรงใจ เขามองไปที่ต้วนเจียเจ๋อและไม่กล้าเอ่ยปากพูดสักเท่าไหร่  

เมื่อคืนเขาและศิษย์พี่ใช้วีแชตคุยกันอยู่นาน และเนื่องจากนอนห้องเดียว 

กับสงซือเชียน จ้าวสิงจึงต้องใช้มือพิมพ์ เลยใช้เวลาในการคุยค่อนข้างนาน

หลังจากที่จี้ซ่านได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากจ้าวสิง เขาจึงขอให้ 

จ้าวสิงอยู่ที่หลิงโย่วต่อเป็นการชั่วคราว ส่วนทางเขาจะต้องเรียกประชุม 

อย่างกะทันหัน แล้วจะนั่งรถไฟความเร็วสูงตามมายังเมืองตงไห่

ความจริงแล้ววัดอู๋เลี่ยงไม่ใช่วัดพาณิชย์ แต่เป็นวัดที่มีผู้ปฏิบัติธรรม 

อาศัยอยู่มากที่สุด และที่จ้าวสิงบอกว่า การจะได้พบเจอกับท่านต้าเต๋อ 

เป็นเรื่องยากเย็นมาก เรื่องนี้จึงทำให้จี้ซ่านรู้สึกสนอกสนใจมากขึ้นไปอีก

ในยุคสมัยนี้ไม่มีท่านต้าเต๋อผู้ยิ่งใหญ่ จี้ซ่านได้ยินมาว่าต้าเต๋อท่านนี้ 

สามารถซอ่นกลิน่อายของลมปราณอยูใ่นปา่ไผ ่ จนทำใหจ้า้วสงิไดร้บัอานสิงส ์

จนบรรลุธรรมขั้นสูง เขาจะต้องเข้าใจพระธรรมได้อย่างลึกซึ้งเพียงไหนกัน

ยิ่งไปกว่านั้นเขายังพูดถึงเรื่องเวลาหนึ่งร้อยปีให้หลัง นั่นยังไม่ 

สามารถยืนยันได้อีกหรือไรว่าท่านต้าเต๋อมีพลังอมตะทำให้มีอายุยืนยาวได้

คิดไม่ถึงจริง  ๆ  ว่าเจ้าศิษย์น้องนั่นจะมีสมองขี้เลื่อยแบบนี้ ถึงแม้ 

วาสนาของเขาจะมีไม่มากพอ แต่วัดอู๋เลี่ยงก็ยังมีพระอีกมากมาย หากใน 

จำนวนหนึ่งหมื่นรูป มีสักรูปสองรูปที่มีบุญวาสนาสอดคล้องต้องกันกับ 
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ท่านต้าเต๋อล่ะ

น่าโมโหเจ้าศิษย์น้องจริง ๆ คิดไม่ถึงว่าจะส่งข้อความผิดห้อง ตอนนี ้

เกรงว่าทุกคนก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันนี่สิ

ไม่ว่าพระธรรมจะลึกล้ำแค่ไหน ผู้คนก็ยังต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว  

ด้วยเหตุผลนี้ก็เพียงพอที่จะดึงพระในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติธรรมจากทั่วโลก 

ให้มารวมกันได้ในคราวเดียว ไม่เพียงแค่นิกายเซน แต่พระในนิกายอื่น  ๆ  

ก็เกิดความคิดเช่นนี้ได้ เพราะพระในสมัยนี้มีความคิดที่กว้างไกลมาก

จี้ซ่านเป็นเจ้าอาวาสมานาน ขณะที่ฝึกตนในพุทธศาสนาเขาก็เริ่ม 

รับตำแหน่งจากการเป็นคณะกรรมการของสมาคมบริหารกิจการพุทธศาสนา 

ประจำประเทศจีน และเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธาน ดังนั้นเขาจึงได้เห็น 

และพบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมายกว่าพระสงฆ์รูปอื่น ๆ 

ดังนั้นจี้ซ่านจึงได้ขอให้จ้าวสิงอย่าเพิ่งออกมาจากที่นั่น ไม่ว่าอย่างไร 

ก็ตาม วัดอู๋เลี่ยงจะต้องแย่งชิงโอกาสนี้มาให้ได้

ในเมื่อจี้ซ่านกำชับมาขนาดนี้ จ้าวสิงจึงมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่ 

เล็กน้อย

พระสงฆ์ห้ามหลอกลวงหาข้ออ้าง เขาจะบอกกับผู้อำนวยการต้วนว่า 

ตัวเองอยากอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกัน

ต้วนเจียเจ๋อเห็นเขาไม่พูดจาก็ยิ่งรู้สึกสงสัยมากขึ้น “พระอาจารย์  

เป็นอะไรไปครับ”

ดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจอยู่ตลอดเวลา หรือว่าอยากจะขอเงิน

จ้าวสิงร้อนรนขึ้นมาทันที เขาไม่อยากพูดโกหกและก็ไม่มีวาทศิลป์ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการโกหกให้ตนบรรลุถึงเป้าหมาย แต่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะต้อง 

อยู่ที่นี่ต่อ และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าอาวาสให้เสร็จสมบูรณ์ เขาครุ่นคิด 

อยู่นานจากนั้นก็พูดออกมา  “อาตมาอยากถามว่าต้องไปซื้อตั๋วตรงไหน  

วันนี้อาตมาอยากเที่ยวชมสวนสัตว์” 

พอพูดออกมาแล้วจ้าวสิงก็ถอนหายใจโล่งอก อยู่  ๆ  เขาก็มีประกาย 

แวบเข้ามาในหัวจนสามารถคิดถึงวิธีนี้ได้ 

ต้วนเจียเจ๋อมองด้วยความแปลกใจอยู่ครู่หนึ่ง  แต่เขาก็ไม่ติดใจ 
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อะไร แค่คิดว่าพระรูปนี้คงคิดมากเรื่องเสียงเสียดสีกันของใบไผ่ หลังจาก 

ที่ฟังไป๋ซู่เจินพูดเมื่อคืน ต้วนเจียเจ๋อก็สบายใจขึ้นไม่น้อยและไม่กลัวการที่ 

พระจะมาตามหาคนแล้ว เพราะหากพระจะเข้ามามีบทบาทในเมืองนี้จะต้อง 

ผ่านความเห็นชอบจากสำนักหลินสุ่ยเสียก่อน

ต้วนเจียเจ๋อชี้นิ้วไปที่ห้องขายตั๋ว จากนั้นก็แยกย้ายไปทำงานของ 

ตัวเอง

ภารกิจของเขาดำเนินการสำเร็จไปแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์   

หลังจากที่จัดการเรื่องนกกระเรียน  นกกระสา  หงส์  และสัตว์อื่น  ๆ  

ต้วนเจียเจ๋อก็ยังพูดคุยตกลงเรื่องของนกกระยาง นกกะรางหัวขวาน และ 

พวกนกหวัขวานอกีหลากหลายชนดิ รวมถงึแมวดาว (คุม้ครองประเภทหนึง่)  

พอนับ  ๆ  ดูแล้ว ตอนนี้ขาดแค่สัตว์คุ้มครองประเภทสองอยู่อีกสองชนิด  

ภารกิจก็จะเสร็จสิ้น แต่ยอดรวมของสัตว์ทั้งหมดที่ได้เพิ่มมาก็มีจำนวน 

เกินมามาก

ตอนนี้ระยะเวลาในการทำภารกิจยังเหลืออยู่ ต้วนเจียเจ๋อครุ่นคิดว่า 

สัตว์สองชนิดสุดท้ายที่จะนำเข้ามาควรเป็นตัวอะไรดี ในตอนนี้เขากำลัง 

ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อดูว่าสัตว์อะไรค่อนข้างเป็นที่นิยม และราคา 

ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ตัวเองรับได้

จ้าวสิงซื้อตั๋วแล้วเดินเตร็ดเตร่ไปมาอยู่ในสวนสัตว์ เขาไม่ได้มีคนรู้จัก  

เดิมทีคิดเพียงอยากจะตามหาฆราวาสสงที่พูดคุยเรื่องพุทธคัมภีร์เมื่อคืน  

แต่ไม่ว่าจะหาอย่างไรก็หาไม่เจอ พอถามดูถึงได้รู้ว่าฆราวาสสงพักอยู่ที่นี่ 

แค่ตอนกลางคืน ส่วนตอนกลางวันต้องไปทำงาน

ในขณะที่จ้าวสิงเดินเที่ยวชมสวนสัตว์อยู่ เขาค้นพบว่าสัตว์ที่อยู่ที่นี่ 

มีสติปัญญาและไหวพริบดีกว่าสัตว์ที่อยู่ภายนอกมาก เนื่องจากพบเจอเรื่อง 

เมื่อคืน จ้าวสิงจึงไม่รู้สึกแปลกใจอะไร ต้องเป็นเพราะสัตว์พวกนี้อาศัยอยู่ 

ข้างกายท่านต้าเต๋อตลอดทั้งปี และไม่แน่ว่าอาจจะยังโชคดีที่ได้ฟังท่านผู้นั้น 

แสดงธรรมเทศนา ถึงได้มีสติปัญญาและไหวพริบที่สูงมากแบบนี้

แต่ทว่าจ้าวสิงก็คิดไม่ตก เหตุใดท่านต้าเต๋อผู้นี้ถึงเลือกบำเพ็ญตน 
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ปฏิบัติธรรมอยู่ในสวนสัตว์ หากพิจารณาถึงสถานที่ที่มีทิวทัศน์เป็นแม่น้ำ 

และภูเขา เช่นนั้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาอาศัยอยู่ในสวนสัตว์ไหม

จ้าวสิงครุ่นคิดอยู่นาน  จนมารู้สึกตัวอีกทีก็เดินตามคนด้านหน้า 

มาจนถึงส่วนจัดแสดงสุนัขจิ้งจอกแล้ว

นักท่องเที่ยวคนอื่น  ๆ  ต่างมองประเมินพระสงฆ์ชราผู้นี้ เมืองตงไห่ 

มีนักพรตเต๋า  แต่ไม่เคยมีพระสงฆ์มาก่อน  ยิ่งพระสงฆ์ที่มาเดินเที่ยว 

ในสวนสัตว์ยิ่งไม่ต้องพูดถึง

จ้าวสิงเดินเข้าไปในส่วนจัดแสดง ทันใดนั้นจิตใจของเขาก็กระจ่าง 

ขึ้นมาทันที เขามองเข้าไปในกรงและเห็นจิ้งจอกแดงตัวหนึ่งกำลังกระโดด 

ขึ้นลง ร่างกายของจิ้งจอกแดงตัวนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายปีศาจ

ทว่าตอนนี้ปีศาจตนนั้นอยู่ในกรง หรือว่าที่ท่านต้าเต๋ออยู่ที่นี่ก็เพื่อ 

ความสะดวกในการปราบปีศาจแล้วจับมาบำเพ็ญตน?

จ้าวสิงจินตนาการภาพขึ้นมาในหัว ท่านต้าเต๋อจะต้องทำให้ปีศาจร้าย 

ยอมจำนนและศิโรราบ จากนั้นก็พาพวกมันมาไว้ข้างกายแล้วสวดมนต์ 

เทศนาให้เหล่าปีศาจฟัง และเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดข้อสงสัยหรือดึงดูดคน 

จากสำนักงานป่าไม้เข้ามา...ก็เลยถือโอกาสให้มันอยู่ที่สวนสัตว์ไปเลย...

จ้าวสิงรู้สึกว่าเหตุผลนี้ดูจะเข้าที  ผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้อง 

อาศัยอยู่ในป่าลึกหรือภูเขาสูง มีน้ำมีไฟฟ้าใช้สะดวกสบายขนาดนี้ใครจะ 

ไม่ต้องการกัน แถมตรงจุดนี้ก็เป็นที่ห่างไกล การจราจรก็ไม่พลุกพล่าน

จ้าวสิงเฝ้าสังเกตจิ้งจอกแดง โดยไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าที่ด้านหลัง 

ของตนมีสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกสีขาวกำลังจ้องมองสังเกตเขาอยู่เงียบ ๆ 

อกีดา้นหนึง่ โลกแหง่พระพทุธศาสนาซึง่เปน็โลกแหง่การฝกึฝนปฏบิตัธิรรม 

กลับเต็มไปด้วยความปั่นป่วน เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผู้คนแตกตื่นกันมาก  

ท่านต้าเต๋อที่ไม่ออกมาเจอโลกภายนอก! และยังเป็นผู้มีพลังอมตะทำให้ 

มีอายุยืนยาว!

จา้วสงิเลน่อนิเทอรเ์นต็ไมค่อ่ยเปน็ แตค่นอืน่เลน่เปน็นีน่า อนัดบัแรก  

เข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาหลิงโย่ว ทันทีที่กดค้นหาก็มีที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เป็น 
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กลุ่มขายของเด้งขึ้นมา นึกไม่ถึงเลยว่าสวนสัตว์แห่งนี้จะขายตั๋วแพ็คเกจคู่ 

กับสำนักหลินสุ่ย

คิดไม่ถึงว่าจะมีลัทธิเต๋าเข้ามาพัวพันด้วย หรือจริง  ๆ  แล้วพวกเขา 

กำลังเล่นละครอะไรกันอยู่ แต่เป็นที่ยืนยันได้ว่าข้อความวีแชตของจ้าวสิง 

เป็นของจริง

ไม่รู้มีวัดมากน้อยเพียงไหนที่มีเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้น  

ที่บรรดาศิษยานุศิษย์ลูกวัดทั้งหลายที่มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมต่างพากัน 

ซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าไปยังเมืองตงไห่ แม้ว่าจะขอสดับธรรม 

หรือคำชี้แนะจากต้าเต๋อไม่ได้ แต่หากสามารถบรรลุธรรมในป่าไผ่นั่นได้ 

ก็นับเป็นเรื่องที่ดีมากแล้ว

นอกจากนี้ก็มีบางกลุ่มที่ใช้เส้นสายหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ 

เข้าไปถึงเมืองตงไห่ เช่นวัดอู๋เลี่ยงที่โทร.สอบถามเรื่องราวของหลิงโย่ว 

กับทางสำนักหลินสุ่ย

เมื่อไม่มีคำอนุญาตจากลู่ยา  โจวซินถังจึงทำได้แค่ปิดปากเงียบ  

ไม่ปล่อยให้ความลับรั่วไหลออกไปแม้สักนิด ทว่าคนที่เข้ามาสอบถาม 

ยิ่งนานเข้าก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โจวซินถังรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ

ในตอนนี้เอง โจวซินถังก็ได้รับข้อความแจ้งมา ไม่รู้ว่ามีพระสงฆ์ 

จำนวนเท่าไหร่ที่กำลังเดินทางมุ่งหน้ามายังเมืองตงไห่ ในจำนวนพระสงฆ์ 

เหล่านี้ ยังมีบางส่วนที่พบกันบนรถไฟความเร็วสูง มองตาก็รู้ใจจนไม่ต้อง 

อธิบายว่าจะไปที่ไหน 

คนที่เดินผ่านไปมาเห็นพวกเขาต่างก็รู้สึกแปลกใจ หากไม่รู้ พวกเขา 

ยังคิดว่าพระสงฆ์เหล่านี้จะไปชุมนุมใหญ่ที่ไหนเสียอีก

พระสงฆ์จำนวนมากขนาดนี้เดินทางมาที่เมืองตงไห่ในเวลาเดียวกัน 

ทำให้โจวซินถังกังวลใจมาก เหล่าสมาชิกของคณะผู้บริหารถูกเรียกตัวเพื่อ 

หารืออย่างเร่งด่วน จนได้ข้อสรุปว่าควรจะหยุดพวกเขาเอาไว้ที่สถานีรถไฟ 

ความเร็วสูง

เมืองตงไห่เป็นอาณาเขตของสำนักเต๋า การที่พระสงฆ์จำนวนมาก 

มารวมตัวกันที่เมืองตงไห่ แต่บางกลุ่มก็รีบร้อน ไม่แม้แต่จะเข้ามาทักทาย 
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สำนักหลินสุ่ย จะให้พวกเขาคิดอย่างไร

ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหลิงโย่วหรือไม่ โจวซินถังก็ไม่สามารถปล่อย 

ให้บรรดาพระมากมายเข้ามาในเมืองได้ หากพระเหล่านั้นเข้าเมืองมาได้  

สำนักหลินสุ่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกัน

แล้วโจวซินถังก็หาทางแก้ปัญหาได้  เขาอาศัยความสัมพันธ์ที่  

แข็งแกร่งของตัวเอง ขอให้สถานีรถไฟความเร็วสูง “กักตัว” ให้พระสงฆ์อยู่ใน 

สถานีทั้งหมด จะให้ชาวเมืองเห็นสำนักเต๋าปะทะกับพระสงฆ์ไม่ได้

โจวซินถังเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น  แม้ในกลุ่มพระสงฆ์จะมี 

พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง  แต่ก็ยังถือว่าเป็นคนนอก  ไม่มีสิทธิ์มี เสียง 

โต้แย้งใด ๆ 

พระสงฆ์ที่ถูกกักตัวไว้ยิ่งนานยิ่งมีเพิ่มมามากขึ้นเรื่อย  ๆ จนเต็มไปถึง 

สำนักงานสถานีรถไฟที่เชื่อมกับทางเดินด้านใน คิดไม่ถึงเลยว่าเก้าอี้นั่งรอ 

ทุกที่นั่งจะเต็มไปด้วยพระสงฆ์

นี่คือพระสงฆ์จากนิกายเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาจึงรู้จักกันบ้างไม่มาก 

ก็น้อย ส่วนคนที่มาใหม่ก็ทำความรู้จักจดจำใบหน้าแล้วกล่าวทักทายกัน

พนักงานที่เดิมทีทำตามคำสั่งที่ได้รับมา แต่ตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะ 

รู้สึกขนลุกขนพอง  พระสงฆ์พวกนี้ เป็นพระจริงหรือพระปลอมกันแน่  

มากันเยอะขนาดนี้ต้องการจะทำอะไร 

รูปหนึ่งอมิตาภพุทธไป  อีกรูปอมิตาภพุทธมา  สำเนียงเหนือใต้ 

ออกตกมีหมด นอกจากนี้ใบรับรองภายใต้สังกัดวัดของแต่ละรูปก็ไม่ 

เหมือนกัน บางรูปมีชื่อเสียงทางสังคม บางรูปไม่มีชื่อเสียง ทันทีที่เจอ 

หน้ากัน ต่างฝ่ายต่างก็รู้กันว่าต้องการอะไร...ในใจของพนักงานการรถไฟ 

จึงรู้สึกเหมือนกำลังแบกรับภาระอย่างหนักจริง ๆ 

พระสงฆ์ที่เข้ามาถึงเมืองตงไห่มีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อย  ๆ ในจำนวนนั้น 

ยงัมบีางรปูทีใ่ชเ้สน้สายของตวัเองหาคนสง่ขอ้ความไปบอกผูน้ำของเมอืงตงไห่

พระสงฆ์ทยอยเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ทำให้ผู้นำของเมืองตงไห่เริ่ม 

นั่งไม่ติดที่ จนต้องโทรศัพท์สอบถามไปยังสำนักหลินสุ่ย พวกเขาอยู่ใน 

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ไม่สามารถไปล่วงเกินได้  
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ทว่าสำนักหลินสุ่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้ ท่านผู้นำจึงหวังว่าพวกเขา 

จะสามารถแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ได้

พระสงฆ์กับนักพรตพวกนี้ ตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่

โจวซินถังต้องรับแรงกดดันครั้งใหญ่ สำนักหลินสุ่ยเป็นสำนักเต๋า 

ที่แข็งแกร่ง ต้องเผชิญหน้ากับผู้ปฏิบัติธรรมแห่งพุทธศาสนาจำนวนมหาศาล

ในตอนนี้มีพระสงฆ์บางรูปเริ่มสงสัย หรือว่าสำนักหลินสุ่ยก็อยาก 

ที่จะครอบครองผลประโยชน์จากผู้อาวุโสท่านนั้นเหมือนกัน ไม่สิ...ไม่แน่ว่า 

อาจจะครอบครองไปแล้ว ดูจากตั๋วที่ขายร่วมกันจนประสบความสำเร็จนั่นสิ  

ช่างประจบสอพลอเสียจริง ๆ 

เวลาผา่นไปนาทแีลว้นาทเีลา่ โจวซนิถงัไมอ่าจทนตอ่ไปไดอ้กี เขาจงึตดิตอ่ 

ไปยังต้วนเจียเจ๋อเพื่อถามว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดี 

เดิมทีต้วนเจียเจ๋อไม่ยอมพูดอะไร โจวซินถังเองก็ยังไม่กล้าจะไปหา 

ถึงที่ แต่สถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังมาคุ โจวซินถังพยายามอย่าง 

สุดกำลังแล้ว ดังนั้นตอนนี้เขาจึงจำเป็นที่จะต้องถามให้ได้ความ เพราะ 

อย่างไรเสียผู้อาวุโสลู่ก็เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ 

ต้วนเจียเจ๋อยิ่งฟังสีหน้าก็ยิ่งผิดปกติ  จนสุดท้ายได้ยินจำนวน 

ของพระสงฆ์ที่มาทั้งหมดก็ตกตะลึงตาค้าง แทบจะพูดอะไรไม่ออก “ทำไม 

ถึงมีพระมากันเยอะแยะขนาดนี้ครับ”

ตามหลักแล้ว ใครเป็นคนได้ผลประโยชน์ล้วนต้องบอกกับพวกพ้อง 

ของตัวเอง แต่ใครจะไปรู้ว่าพระสงฆ์เหล่านี้จะไม่ทำตามกฎ คิดจะคว้า 

โอกาสเอาไว้ ก็เลยเรียกพระสงฆ์ทั่วทั้งประเทศมาร่วมสังฆกรรม!

สำนักหลินสุ่ยขัดขวางแค่วัดสองวัดแรกได้อย่างสบาย  ๆ เรื่องนี้ 

ต้วนเจียเจ๋อสามารถวางใจได้ แต่มากันเป็นสิบเป็นร้อยแบบนี้...เขาก็ถึงกับ 

พูดไม่ออก

“พีไ่ป ๋ โหยว่ซ ู พวกคณุวา่เราควรจะทำอยา่งไรดคีรบั ตอนนีพ้ระสงฆ ์

มารวมตัวกันที่เมืองตงไห่เยอะมากเลย...ไม่รู้ว่าทำไมพระรูปเมื่อคืนถึงทำ 

แบบนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะแจ้งแก่พระสงฆ์ทั้งหมดทั่วประเทศให้รับรู้ทั่ว 
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กันแล้ว และก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขามารวมตัวพร้อมกันแบบนี้ทำไม”  

ต้วนเจียเจ๋อยิ้มไม่ออก “ตอนนี้มีพระร้อยกว่ารูปถูกคนที่เกี่ยวข้องกับสำนัก 

หลินสุ่ยกักตัวไว้ที่สถานีรถไฟ ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างกำลังใช้สติปัญญา 

หาวิธีอยู่ ผู้อำนวยการโจวเลยมาขอคำปรึกษากับผม”

เขาอธิบายถึงปัญหาและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นกับสำนักหลินสุ่ยให้ 

ทั้งสองฟังอย่างละเอียด

โหย่วซู “ว้าว ทุกคนอยากสมัครสมาชิกแพ็คเกจตั๋วหรูหราพร้อม 

เซตอาหารอย่างนั้นเหรอคะ”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

ต้วนเจียเจ๋อ “โหย่วซู อย่าเพิ่งล้อเล่นสิครับ...”

ไป๋ซู่เจินและโหย่วซูสบตาแอบส่งสัญญาณที่รู้กันแค่สองคน แล้ว 

พูดพร้อมกันว่า “ไม่ต้องห่วงค่ะ ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะ”

ต้วนเจียเจ๋อ “นี่กลายเป็นแบบนี้กันไปหมดแล้วเหรอครับ ทำไม 

ถึงปล่อยไปอย่างนั้น”

ไป๋ซู่ เจิน “จะขวางยังไงก็ไม่อยู่แล้วค่ะ  แต่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องมี 

คณะบริหารของตัวเองมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ฝ่ายพุทธศาสนาไม่สามารถ 

เข้ามาได้โดยพลการ หากไม่ได้รับการอนุญาต พวกเขาต้องได้รับเชิญ 

มายังเมืองตงไห่ในนามของสำนักหลินสุ่ยเท่านั้น ถือว่าเป็นการช่วยอำนวย 

ความสะดวกให้กับทั้งสองฝ่าย”

โหย่วซูนั่งไขว่ห้าง “พระสงฆ์ที่จะเข้ามายังตงไห่ หากอยากมาที่ 

หลิงโย่วต้องทำยังไงคะ ก็ต้องซื้อตั๋วใช่ไหมคะ!”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

ตอนนี้เรื่องราวเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังอีกต่อไป 

แล้ว สู้เปลี่ยนความยุ่งยากพวกนั้นให้เป็นกำไรดีกว่า

เพราะไม่ว่าจะเป็นลู่ยา ไป๋ซู่เจิน หรือสงซือเชียน ทุกท่านล้วนมี 

สถานะยิ่งใหญ่พอที่จะจัดการทุกเรื่องได้ ผลประโยชน์ของลัทธิเต๋าพวกเขา 

ยังเคยจัดการมาแล้ว ยังจะต้องกลัวนักบวชฝ่ายพุทธศาสนาอยู่อีกหรือ

ต้วนเจียเจ๋อ “ได้ แบบนี้เพอร์เฟ็กต์มาก!”
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วันต่อมา สถานีโทรทัศน์ตงไห่มีรายงานข่าวด่วน

บนหน้าจอปรากฏภาพกลุ่มพระสงฆ์ที่เดินตามผู้นำลัทธิเต๋าซึ่งสวมสูท 

ออกมาจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองตงไห่ สีหน้าของพระสงฆ์ทุกรูป 

พริ้มพรายเต็มไปด้วยรอยยิ้ม...

นักข่าวบรรยาย : เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนทางศาสนาทั่วประเทศ 

จะถูกจัดขึ้นที่ตงไห่เป็นระยะเวลาเจ็ดวัน โดยมีสมาคมลัทธิเต๋าแห่งประเทศ 

จีนเป็นเจ้าภาพ รับผิดชอบโดยสำนักงานศาสนาเมืองตงไห่ และสำนัก 

หลินสุ่ยประจำเมืองตงไห่ช่วยจัดการประสานงาน  ภายในงานประชุม 

แลกเปลี่ยนทางศาสนา  มีตัวแทนกว่า  581 คนจากหลากหลายศาสนา  

หลากหลายชนชาติ ทั่วทั้งประเทศมาเข้าร่วม และจะจัดตั้งกลุ่ม  “ความ 

รักใคร่กลมเกลียวปรองดองในศาสนา รวมกำลังสามัคคีก้าวหน้าต่อไป”  

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินการทางด้านวัฒนธรรม อบรมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ในด้านต่าง  ๆ รวมถึงร่วมกันยกระดับการทำงานด้านศาสนาและ 

การให้บริการทางสังคม...

สำหรับเหล่าชาวเมืองตงไห่ การประชุมแลกเปลี่ยนทางศาสนาใน 

ครั้งนี้แทบจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเรา แต่ก็ทำให้ได้รับความ 

บันเทิงอยู่เล็กน้อย

แม้ว่าเมืองตงไห่จะไม่ใช่เมืองที่ใหญ่มากและมีประชากรอยู่เพียง 

สองล้านเศษ แต่ตอนนี้มีตัวแทนจากหลายร้อยศาสนามาอยู่ที่นี่ ซึ่งแต่ไหน 

แต่ไรมาเมืองแห่งนี้ก็ดูไม่ได้โดดเด่นเข้าตามาตลอด ที่กล่าวว่าเป็นตัวแทน 

ของศาสนา แท้จริงแล้วส่วนใหญ่ต่างก็เป็นพระสงฆ์และนักพรตเต๋า หาก 

เป็นคนที่รู้รายละเอียดลึก ๆ ของเรื่องนี้ก็จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

จนกระทั่งหลายคนได้เห็นโพสต์ที่ถูกแชร์ต่อในโมเมนต์วีแชตมากมาย 

ถึงเพิ่งจะรู้ว่ามีการประชุมแบบนี้อยู่ ณ เมืองตงไห่ และในตอนนี้พระสงฆ์ 

จำนวนกว่าร้อยรูปกำลังเดินทางไปที่สวนสัตว์หลิงโย่ว 

สำหรับการประชุมนั้น นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนทางศาสนาแล้ว  

การมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวประจำท้องถิ่นก็นับเป็นเรื่องปกติธรรมดา  

สวนสัตว์แห่งนี้แม้จะไม่นับว่ามีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ แต่ในช่วงนี้กำลัง 
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ได้รับความนิยม นอกจากนี้ยังเป็นเพราะการประสานงานระหว่างสำนัก 

หลินสุ่ยกับสวนสัตว์หลิงโย่วที่ขายตั๋วร่วมกันอย่างมีมิตรภาพอีกด้วย

สถานีโทรทัศน์ในเมืองและสำนักข่าวต่าง  ๆ  พากันรายงานเรื่องการ 

ประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย สำหรับสำนักข่าวที่ตามมาทีหลังก็จัดการ 

ส่งนักข่าวให้มาตามถ่ายภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงเที่ยวชมทัศนียภาพ 

ของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย

ในวันเดียวกัน  ตอนที่เหล่าพระสงฆ์เดินเที่ยวชมสวนสัตว์  ก็มี 

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพและโพสต์ลงในโมเมนต ์ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขา 

ก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้อยู่ เพราะนอกจากนักพรตเต๋าจะมีความสัมพันธ์ 

ที่ดีกับสวนสัตว์หลิงโย่วแล้ว แม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็ไม่ต่างกัน

ประจวบเหมาะกับที่สำนักข่าวได้ส่งนักข่าวมาทำข่าวพอดี และหนึ่ง 

ในนั้นยังมีช่างภาพที่ถ่ายภาพผลงานชื่อไท่จี๋ เมื่อครั้งที่แล้วด้วย ช่างภาพ 

คนนี้ถ่ายทอดความหมายของจิตวิญญาณแห่งเซนออกมาผ่านภาพถ่ายได้ 

อย่างลึกซึ้ง

เช่นภาพพื้นที่โซนใหม่ของสวนสัตว์หลิงโย่ว ที่ไม่ว่ามองจากตรงไหน 

ก็สามารถเห็นไผ่ดำปลูกกระจายอยู่ทั่ว และเห็นเหล่าพระสงฆ์ที่นั่งพักผ่อน 

อยู่กับพื้นหลังจากเดินเที่ยวชมไปทั่วสวนสัตว์ ใบไผ่พัดปลิวตามสายลม  

เหล่าพระสงฆ์บ้างก็นั่งอยู่บนพื้นหญ้า บ้างก็นั่งสมาธิอยู่ข้างทางเดินที่ปู 

แผ่นหิน บางรูปก็สวดมนต์จนเสร็จ พวกเขาไม่ได้สนใจสักนิดว่าตัวเอง 

นั่งอยู่ที่ใด ทำให้ผู้ที่พบเห็นมีคำว่า ‘เงียบสงบ’ ผุดขึ้นมาในความคิด

นอกจากนี้ยังมีอีกภาพที่ดูน่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ภาพที่เหล่า 

พระสงฆ์จับกลุ่มกันราว  ๆ  สามหรือห้ารูปเพื่อเยี่ยมชมในส่วนของภูเขาลิง  

และก็มีลิงน้อยที่เลียนแบบท่าทางของเหล่าพระสงฆ์โดยการยกอุ้งมือทั้งสอง 

ข้างขึ้นมาพนมไว้

อีกภาพหนึ่งเป็นภาพพระสงฆ์อยู่ภายในส่วนจัดแสดงเสือและสิงโต  

พระสงฆ์มองไปยังสิงโตผ่านกระจกที่กั้นไว้ ข้าง ๆ  ก็มีภาพไท่จี๋ประกอบอยู่  

ทำให้ภาพนี้ดูน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ฝีมือการถ่ายภาพของช่างภาพคนนี้ไม่จำเป็นต้องอธิบาย เพราะเขา 
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ชนะรางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว หลังจากภาพถ่ายของกลุ่มพระสงฆ์ที่มา 

เที่ยวชมสวนสัตว์เผยแพร่ออกไป ก็ถูกส่งต่อ ๆ กันไปอีกหลายครั้ง

ชาวเน็ตต่างประทับใจ ทุกคนรู้สึกว่าเขาจับภาพออกมาได้ดีมาก  ๆ  

โดยเฉพาะการสื่อถึงความหมายของนิกายเซนได้เป็นอย่างด ี ทั้งยังให้ความ 

รู้สึกเหมือนกับดูภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ โดยเฉพาะภาพที่พระสงฆ์ 

นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไผ่

ส่วนอีกหนึ่งภาพเป็นภาพที่พระสงฆ์สิบกว่ารูปกำลังชี้ไปที่จิ้งจอกแดง 

แล้วพูดคุยกัน ท่าทางเหมือนกับจะไม่รู้จักสัตว์ชนิดนี้ ทั้งยังมีกลิ่นอาย 

ของการใช้ชีวิตเชื่อมต่อกับทางโลก

ผลงานแบบนี้ดูจะสอดคล้องกับแนวทางของพุทธศาสนาในความคิด 

ของทุกคน กลุ่มองค์กรทางศาสนาที่มาเที่ยวชมก็สามารถเข้าถึงความหมาย 

แห่งเซนได้ เพราะพวกเขาไม่ได้ตัดขาดจากสังคม และก็ใช่ว่าบรรดาพระ 

ทั้งหลายเหล่านี้จะไปทำตัวเสื่อมเสียศีลธรรมที่ไหน  แต่เข้าทำนองที่ว่า  

“อาตมาไปที่ไหน ที่นั่นก็จะเป็นที่แห่งพุทธ”

ด้วยภาพเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไม่กี่วันต่อมาเกิดข่าวลือว่าหน่อไม้ 

ของสวนสัตว์หลิงโย่วสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เป็นเพราะต้องมีคนรู้ 

ความจริงเกี่ยวกับต้นไผ่พวกนี้แน่  ๆ หรือบางทีอาจเป็นนักพรตเต๋าเหล่านั้น 

ที่รู้ความจริงอยู่แล้ว

สถานการณ์ปัจจุบัน

พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายสิบรูปจากวัดต่าง  ๆ  ยืนอออยู่หน้ากรง 

สุนัขจิ้งจอกแดง ทั้งหมดชี้นิ้วไปที่มัน ต่างคนต่างแย่งกันพูดไม่หยุด

“เจ้าปีศาจตนนี้จะต้องเป็นร่างแปลงแน่  ๆ เป็นไปไม่ได้ที่ปีศาจจะ 

ตัวเล็กขนาดนี้”

“ดูจากกลิ่นอายปีศาจ มันน่าจะมีชีวิตมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งร้อยปี”

“ปีศาจจิ้งจอกเป็นปีศาจที่เจ้าเล่ห์มากที่สุด เมื่อปีที่แล้วอาตมาเคย 

จับได้ตนหนึ่งที่เมืองเย่ตู้ แต่มันก็ดันหนีไปได้ น่าเจ็บใจจริง ๆ”

“ท่านประมาทเกินไปแล้ว แต่อาตมาก็มักจะพลาดเช่นน้ีอยู่เหมือนกัน...”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

27

เหล่าพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่างพูดคุยถึงวิธีปราบปีศาจกันอย่าง 

มีความสุข

หูต้าเหวยในตอนนี้ตัวสั่นเทาไปทั้งร่าง

กล้าดียังไง เขารู้จักท่านผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ แล้วพระพวกนี้มีสิทธิ์ 

อะไรมาทำให้เขาตกใจกลัวแบบนี้กัน

หูต้าเหวยไม่อาจมองเห็นท่านเทพเซียนโหย่วซูผ่านเหล่าพระสงฆ์ 

ทีย่นืเบยีดเสยีดหนาแนน่อยูด่า้นนอก เขาคาดวา่ตอนนีท้า่นเทพเซยีนคงกำลงั 

กินอาหารและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ หรือไม่ก็คงหลับตาพักผ่อนอย่างสบายใจ  

เพราะพระสงฆ์เหล่านี้ต่างเห็นเธอเป็นเพียงแค่สุนัขจิ้งจอกธรรมดา ๆ...

ส่วนอีกด้าน ต้วนเจียเจ๋อและเหล่าพนักงานกำลังถวายน้ำดื่มให้ 

เหล่าพระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนพื้น ตอนนี้มีคนจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงรับรองพวกเขา 

เรียบร้อยแล้ว

ในหมู่พระสงฆ์เหล่านี้ บางรูปก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลัง แต่บางรูป 

ที่ระดับความสามารถไม่ถึงก็จะไม่สามารถสัมผัสกับพลังได้ ส่วนต้นไผ่ดำ 

เหล่านี้ก็เปรียบเสมือนต้นไผ่ธรรมดา ๆ สำหรับพวกเขาเท่านั้น

ต้วนเจียเจ๋อยังได้ยินพระสงฆ์บางรูปพูดอีกว่า  รู้สึกผิดหวังต่อ 

ลูกศิษย์ที่พามาที่นี่เพื่ออบรมสั่งสอนและรู้สึกสิ้นเปลืองโอกาสดี  ๆ  แบบนี้ 

มาก คิดไม่ถึงว่าจะไม่เข้าใจและไม่สามารถบรรลุอะไรเลยได้ถึงเพียงนี้   

สรุปได้ว่า เธอคือคนที่แย่ที่สุดตั้งแต่อาตมาเคยพบมา!

เจ้าอาวาสจี้ซ่านก็มาที่ เมืองตงไห่ด้วยตัวเองเช่นกัน  เขาพูดกับ 

ต้วนเจียเจ๋อด้วยความหดหู่ “คุณต้วน พวกเราไม่มีวาสนาจะได้เข้าพบ 

ท่านผู้นั้นสักคนเลยหรือ”

ต้วนเจียเจ๋อสีหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจ “ไม่มีจริง  ๆ  ครับ ท่าน 

เจ้าอาวาส เรื่องนี้ผมเองก็ไม่มีอำนาจที่จะสามารถตัดสินใจได้ครับ”

หากมีพระสงฆ์จากวัดไหนเข้ามาหา เขาก็จะตอบประโยคนี้กลับไป 

ทุกครั้ง

จี้ซ่านแอบมองต้วนเจียเจ๋อด้วยสายตาสงสัย พระสงฆ์รูปอื่นอาจจะ 

เชื่อคำพูดของต้วนเจียเจ๋อ แต่เขาไม่เชื่อ หากผู้อำนวยการสวนสัตว์ต้วน 
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คนนี้ไม่มีอำนาจจริง ๆ ท่านต้าเต๋อผู้นั้นจะมาเลือกอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ 

ทำไม และที่นี่จะสามารถขายตั๋วร่วมกับสำนักหลินสุ่ยได้อย่างไรกัน

ต่อให้อยู่นานไปกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ สู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ผู้อำนวยการต้วนเอาไว้ดีกว่า

หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่นาน จี้ซ่านจึงรีบพูดขึ้นทันทีว่า “ไม่ทราบว่า 

สวนสัตว์แห่งนี้รับเลี้ยงสัตว์หรือไม่”

“เลี้ยงอะไรครับ” ต้วนเจียเจ๋องุนงง

จี้ซ่านพูดด้วยรอยยิ้ม “ในตอนที่พระจากวัดที่มีชื่อเสียงของประเทศ 

ไทยแห่งหนึ่งมาเยี่ยมเยียนวัดอู๋เลี่ยงก็ได้มอบของกำนัลให้มากมาย หนึ่ง 

ในนั้นมีช้างเผือกเอเชียรวมอยู่ด้วย และตอนนี้เราก็เลี้ยงดูมันอยู่ภายในวัด 

มาตลอด แต่พวกเราไม่ได้เป็นมืออาชีพ อาตมาเลยหวังว่าทางสวนสัตว์ 

จะสามารถรับเลี้ยงเอาไว้ได้ตราบชั่วชีวิตของมัน เพราะสวนสัตว์คงดูแลช้าง 

ได้ดีกว่าวัด นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับมัน”

การเลี้ยงสัตว์คุ้มครองจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการเลี้ยงดู ถึงแม้ว่า 

ช้างเชือกนี้จะเป็นของกำนัลแลกเปลี่ยนที่ได้มา แต่วัดอู๋เลี่ยงเองก็ได้ยื่นขอ 

ใบอนุญาตและยังได้เชิญมืออาชีพมาคอยเลี้ยงดูมันอีกด้วย  แม้จะไม่มี 

คำถามว่าในหมู่พระสงฆ์มีมืออาชีพในการเลี้ยงช้างอยู่หรือไม่ แต่เรื่องนี้ 

ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงอีกแล้ว เพราะเขาเพียงแค่หาข้ออ้างในการเชื่อม 

ความสัมพันธ์ก็เท่านั้น

ต้วนเจียเจ๋อ “!”

เขาจะปฏิเสธได้อย่างไรกัน ช้างเอเชียเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทหนึ่ง  

หากรับมันมาภารกิจก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และที่บอกว่าเลี้ยงดูตลอด 

ชั่วชีวิตของมัน ที่จริงแล้วก็เป็นเหมือนกับการส่งมอบของกำนัลต่อเท่านั้น

ชา้งเอเชยีเชอืกนีไ้มเ่พยีงแตเ่ปน็ชา้งเผอืกทีห่ายาก แตย่งัเปน็ของกำนลั 

ทางศาสนาจากประเทศอื่นซึ่งมีความหมายที่พิเศษมาก มันจะต้องดึงดูด 

นักท่องเที่ยวและเป็นจุดสนใจของสวนสัตว์นี้อย่างแน่นอน และไม่ว่าที่ไหน 

ก็ไม่สามารถเพาะพันธุ์ช้างเผือกได้

ตามตำนานเล่าขานกันว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ได้ทรงคชสาร 
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สีเผือกที่มีหกงา เป็นคชสารที่มีรูปร่างใหญ่โต มีพลังทรหดอดทน และ 

อ่อนโยน ซึ่งสอดคล้องกับความเมตตาและพลังอำนาจของพระโพธิสัตว์  

ในสมัยโบราณประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับช้างเผือกเป็นอย่างมาก 

จนยกให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง

การที่จี้ซ่านส่งช้างมาให้กับหลิงโย่วเลี้ยงไว้ หากมองผิวเผินก็เพื่อให้ 

ช้างได้มีชีวิตที่ดี ซึ่งสมเหตุสมผลและมีที่มาที่ไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

เขายังสามารถใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหลิงโย่ว และ 

ในอนาคตก็สามารถอ้างว่าให้พระมาที่นี่เพื่อเยี่ยมช้างได้ด้วย...

ถึงแม้โหย่วซูจะไม่ได้มาชี้แนะ  ต้วนเจียเจ๋อก็ตกปากรับคำไป 

เรียบร้อยแล้ว หากพวกพระสงฆ์จะมาก็ปล่อยให้มา ถึงอย่างไรพวกเขา 

ก็หาลู่ยาไม่เจอ หรือจะพูดให้ถูกก็คือ แม้กระทั่งหน่อไม้พวกเขาก็ยัง 

ไม่สามารถที่จะกินมันได้แม้แต่หน่อเดียว เสียเงินซื้อตั๋วเข้าหลิงโย่วไปฟรี  ๆ  

ก็แล้วกัน

“ท่านเจ้าอาวาสก็ได้เยี่ยมชมและรับรู้เงื่อนไขของพวกเราแล้ว ผมจะ 

ไม่ขอพูดอะไรมาก เอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของท่านแล้วกัน 

นะครับ ถ้าอย่างนั้นพวกเราไปหารือเรื่องรายละเอียดต่าง  ๆ  กันดีกว่า...”  

ต้วนเจียเจ๋อตัดสินใจทันที

จี้ซ่านหัวเราะชอบใจและเดินเคียงคู่ไปกับต้วนเจียเจ๋อเพื่อพูดคุย 

รายละเอียดต่าง ๆ ที่อาคารสำนักงาน

พระสงฆ์รูปอื่นต่างจ้องมองจี้ซ่านด้วยความอิจฉาริษยา อันที่จริง 

ตอนนี้พระสงฆ์ของแต่ละวัดต่างกำลังขบคิดหาวิธีเชื่อมสัมพันธ์กับหลิงโย่ว 

อย่างหนัก หลังจากที่ขบคิดและถกเถียงกันเสร็จเรียบร้อย พวกเขาก็ยัง 

จะต้องหาข้ออ้างเพื่อมาที่นี่ให้บ่อยครั้งให้ได้

แต่สมองของพวกเขาไม่ได้ฉับไวเหมือนกับจี้ซ่านขนาดนั้น อันที่จริง 

ในวัดของพวกเขาก็เลี้ยงลิงหรือสิงโตเอาไว้ มีบางวัดเหมือนกับวัดอู๋เลี่ยง 

ที่มีใบอนุญาต แต่บางวัดก็ไม่มี

นา่เจบ็ใจจรงิ ๆ ทำไมทา่นตา้เตอ๋ผูย้ิง่ใหญท่า่นนีถ้งึไดเ้ลอืกทีจ่ะพำนกั 

อยู่ที่เมืองตงไห่ด้วย หากเป็นเมืองอื่นพวกเขาคงจะเข้ามาได้อย่างง่ายดาย  
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และคงจะสามารถเปิดสำนักกิจการพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ได้แล้ว
ทว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสำนักหลินสุ่ยจะตกลงยินยอมหรือไม่  หรือ 

จะเสนอข้อเรียกร้องอะไรออกมาหรือเปล่า
ต้วนเจียเจ๋อพาจี้ซ่านเข้าไปนั่งในห้องรับรองของอาคารสำนักงานและ 

ชงชาให้เขา
จี้ซ่านจ้องหลุมสองหลุมที่อยู่บนพื้นด้วยความอยากรู้อยากเห็น  

หลุมหนึ่งใหญ่ หลุมหนึ่งเล็ก พื้นกระเบื้องแตกร้าวเป็นวงกว้างจนเป็นรอย 
คล้ายใยแมงมุม

ต้วนเจียเจ๋อเห็นสายตาที่จับจ้องของเขาแล้วก็หัวเราะแหะ  ๆ “เผลอ 
ทุบมันโดยไม่ทันระวังครับ” 

“ดูแล้วต้องเป็นของหนักแน่ ๆ” จี้ซ่านพูดขึ้นอย่างรอบคอบ
ต้วนเจียเจ๋อและจี้ซ่านปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องที่จะส่งช้างเผือก 

เข้ามา สวนสัตว์โซนใหม่ของเขามีพื้นที่จัดแสดงที่เหมาะสมสำหรับช้างอยู่  
หากมีช้างเผือกจริง  ๆ ต้วนเจียเจ๋อก็จะต้องรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ 
ในการเลี้ยงช้างมาอีกสองคน

จี้ซ่านพูดถึงเรื่องนี้ออกมาอย่างไม่ใส่ใจ ว่าเรื่องแบบนี้เขาสามารถ 
ติดต่อกับสื่อเพื่อช่วยกระจายข่าวออกไปได้

หลังจากหารือเสร็จจี้ซ่านก็ถามขึ้นอย่างเกรงอกเกรงใจ “ไม่ทราบว่า 
วนัหลงัสามารถมาทีน่ีบ่อ่ย ๆ ไดห้รอืไม ่ อาตมาอยากจะมาเยีย่มชา้งเผอืกบา้ง”

ต้วนเจียเจ๋อพยักหน้า “ได้แน่นอนครับ ส่วนทางด้านท่านนักพรต 
โจว ผมจะไปคุยให้เอง”

“ผู้อำนวยการต้วนทราบไหมว่า หลังจากนี้เหล่าลูกศิษย์ของวัดอื่น 
จะยังสามารถมาที่ตงไห่ได้อีกหรือไม่” จี้ซ่านถาม

ต้วนเจียเจ๋อ “ระ...เรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ เพราะผมไม่สามารถ 
ตัดสินใจได้...”

จี้ซ่านพยักหน้า ไม่ว่าจะมาได้หรือไม่ เขาก็คว้าโอกาสมาแล้ว แถม 
ยังเป็นการคว้าแบบบริสุทธิ์และเปิดเผยอีกด้วย

จี้ซ่านคุยกับต้วนเจียเจ๋ออีกสักพัก จากนั้นก็เพิ่มเพื่อนในวีแชตแล้ว 
ถึงได้จากไป
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ช่วงเย็น หลังจากที่เหล่าพระสงฆ์ทยอยกลับออกไปอย่างอาลัยอาวรณ์  
ต้วนเจียเจ๋อถึงได้วิ่งไปถามโหย่วซูว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

หลังจากที่บรรดาพระสงฆ์มาที่นี่แล้วครั้งหนึ่ง พวกเขาจะต้องยัง 
ไมพ่อใจและอยากกลบัมาอกีครัง้อยา่งแนน่อน นอกจากนีค้วามปรารถนาของ 
พวกเขาจะต้องแรงกล้ามากยิ่งขึ้นไปอีก หากสำนักหลินสุ่ยยังขัดขวางเอาไว้  
คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเกิดความขัดแย้งกันอย่างแน่นอน  โจวซินถัง 
ของสำนักหลินสุ่ยในตอนนี้ทุกข์ใจเป็นอย่างมาก เขากระวนกระวาย ได้แต่ 
หวังว่าทางหลิงโย่วจะให้คำแนะนำแก่เขาได้

ทว่าต้วนเจียเจ๋อกลับคิดไม่ออกว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร  
ชายหนุ่มจึงได้แต่ฝากความหวังไว้ที่โหย่วซู

ขณะที่โหย่วซูคิดอยากจะเอ่ยปาก ก็ถูกลู่ยาพูดแทรกขึ้น “ทำไม 
นายจะต้องไปถามความคิดเห็นจากเธอตลอดเวลา ยัยปีศาจจิ้งจอกน่าตายนี่ 
มีดีแต่หาเรื่องเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง นายลองคิดหาวิธีด้วยตัวเองสิ”

โหย่วซูเหลือบมองลู่ยา  แม้จะไม่ได้พูดอะไร  ทว่าสายตากลับ 
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

ต้วนเจียเจ๋อนั้นถึงกับกลัดกลุ้ม ในใจจึงได้แต่ถามว่านี่ไม่ได้หรือ 
อย่างไรกัน  ทั้งที่ก่อนหน้านี้สวัสดิการและเงินเดือนเหล่านั้นก็เป็นของ 
ฮ่องเต้แท้ ๆ 

ไป๋ซู่เจินยิ้มและพูดขึ้น “ผู้อำนวยการสามารถพูดความคิดเห็นของ 
ตัวเองออกมาได้นะคะ”

หลังจากที่ต้วนเจียเจ๋อศึกษาและเรียนรู้มาได้สักระยะหนึ่ง ในเรื่อง 
ของการนำสัตว์เข้ามาในสวนสัตว์ การประสานงานติดต่อกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนโฆษณาต่าง ๆ เขาก็จัดการได้อย่างไร้ที่ติ  
ทว่ากับเรื่องแบบนี้เขาไม่สามารถจัดการเองได้ ดังนั้นจึงมักจะขอคำแนะนำ 
จากโหย่วซูและไป๋ซู่เจินทุกครั้งไป

แม้แต่ไป๋ซู่เจินก็ยังพูดแบบนี้ ต้วนเจียเจ๋อจึงจำต้องคิดหาวิธีด้วย 
ตัวเองอย่างน่าเวทนา “ผมไม่เก่งเรื่องนี้...ขอลองคิดดูก่อนนะครับ...”

ขณะที่ต้วนเจียเจ๋อกำลังคิดหาวิธีอยู่นั้น ลู่ยาก็ได้หยิบขนนกสองอัน 
ออกมาจากในกระเป๋าแล้วโยนไปให้ต้วนเจียเจ๋อ จากนั้นพูดขึ้นอย่างไม่ 
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สบอารมณ์ “...ของวันนี้”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

วันนี้ต้วนเจียเจ๋อมัวยุ่งอยู่กับการต้อนรับเหล่าพระสงฆ์เลยไม่มีเวลา 

ไปที่กรงของลู่ยา ชายหนุ่มคิดไม่ถึงเลยว่าลู่ยาจะเป็นฝ่ายหยิบขนนกของ 

ตัวเองมาให้เขาแบบนี้

นี่มันน่าซาบซึ้งใจใช่ไหมล่ะ

ต้วนเจียเจ๋อประคองขนนกเก็บเข้ากระเป๋าของตัวเองอย่างนอบน้อม  

“ขอบคุณครับเต้าจวิน”

ในตอนนี้เองเขาถึงได้พบว่าคนอื่น  ๆ  ต่างมองมาที่เขาด้วยสายตา 

แปลกประหลาด

ต้วนเจียเจ๋อ “...อะไรเหรอครับ”

โหย่วซูพูดอย่างประหลาดใจ “เต้าจวิน คุณให้ขนนกกับผู้อำนวยการ 

ต้วนเหรอคะ”

สีหน้าแบบนี้แค่ดูก็รู้แล้วว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ต้วนเจียเจ๋อเหงื่อตก  

“เข้าใจผิดแล้วครับ เต้าจวินแค่ให้รางวัลผม เพราะว่าผมอยากจะเก็บเอาไว ้

ทำหมอน และก็พอดีกับที่เต้าจวินจะต้องสะบัดขนทิ้งก็เลยให้ผมเก็บไว้  

ไม่ได้มีความหมายพิเศษแบบนั้นหรอกครับ”

ท่าทางของลู่ยาเต็มไปด้วยความจริงใจ “ใช่ ในเมื่อมันไร้ประโยชน์  

เลยให้เขาเป็นรางวัลก็เท่านั้น”

โกหก! ทุกคนคิดในใจ ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่ให้รางวัลพวกเราด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว  สำหรับโลกมนุษย์  นี่ก็เปรียบเสมือน 

หญิงสาวในสมัยโบราณที่มอบเส้นผมของตนให้กับชายผู้เป็นที่รัก เพราะว่า 

ขนของนกมีไว้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม และยังสามารถใช้เป็นฐานรองรับรัง 

ของพวกมันอีกด้วย ขนของอีกาทองสามขาแฝงไปด้วยพลังแห่งเปลวเพลิง 

ที่แท้จริง และมีความหมายลึกซึ้งเป็นอย่างมาก

แม้จะยืนยันว่าไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ แต่การให้ของ 

สิ่งนี้ไป ไม่ว่าจะคิดยังไงก็ถือเป็นเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกันแล้วไม่ใช่หรือ 

อย่างไร
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คนอื่นมีไหวพริบและเก็บความคิดเจ้าเล่ห์เอาไว้ในใจ แต่เสี่ยวชิง 

กลับโพล่งออกมาอย่างไม่ทันคิด  “ล้อเล่นหรือเปล่า  ฉันว่ามันมีอะไร 

ผิดปกตินะ ไม่ใช่ว่าเต้าจวินยังไม่เคยมีคู่แห่งโชคชะตามาก่อนหรอกเหรอ”

ลู่ยา “...”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

ต้วนเจียเจ๋อพูดขึ้นอย่างขุ่นเคือง “ทำไมความคิดของคนในโลก 

เทพเซียนอย่างพวกคุณถึงได้ก้าวกระโดดไปไกลได้ขนาดนั้นกันครับ  

แค่เห็นขนนกที่ร่วงแล้วก็คิดกันไปถึงขนทั้งตัว และก็คิดไปถึงเรื่องหาคู่  

ไปจนถึงเรื่องคู่แห่งโชคชะตา  เรื่องรักร่วมเพศ  คิดไปจนถึงเรื่องที่คน 

กับนก...”

ทุกคน “...”

เมื่อได้ยินคำพูดแบบนั้นของต้วนเจียเจ๋อ เสี่ยวชิงก็ละอายใจจน 

รู้สึกว่าจิตวิญญาณของตัวเองกำลังถูกทรมานอย่างหนัก  “ฉันผิดไปแล้ว  

ฉันก็แค่รู้สึกว่าปกติเต้าจวินมักจะพร่ำบ่นดุด่าอยู่ตลอดเวลา แต่อันที่จริง 

เขากับผู้อำนวยการดีต่อกันมาก ๆ...”

เสี่ยวชิงไม่กล้าพูดเรื่องคู่แห่งโชคชะตาในเวลานี้อีกต่อไปแล้ว ส่วน 

คนอื่นก็ยิ่งไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาอีก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกต้วนเจียเจ๋อ 

ประณามว่าในหัวเต็มไปด้วยความคิดที่ไร้สาระ 

ใบหน้าลู่ยาเขียวคล้ำขึ้นมาทันที “ใครจะไปดีกับเขากัน!”

ต้วนเจียเจ๋อพูดขึ้นด้วยใบหน้าถมึงทึง “งั้นคุณยอมรับว่าตัวเองชอบ 

ดุด่าผมแล้วใช่ไหมครับ...”

ลู่ยา “...”

ทุกคน “...”

บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบวังเวงจนน่าอึดอัด ผ่านไปได้สักพัก 

โหย่วซูถึงได้ทำลายบรรยากาศที่เงียบงัน ถามขึ้นว่า “ผู้อำนวยการคิดได้ 

หรือยังคะ”

ต้วนเจียเจ๋อพูดขึ้นอย่างลังเล “มีอยู่ความคิดหนึ่ง ผมจะลองเล่า 

ให้ฟัง หากพวกคุณมีปัญหาตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับ”
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ทุกคนพยักหน้า ทำท่าทางตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อ

ต้วนเจียเจ๋อกลัวว่าจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนจึงหยิบสมุด 

ขึ้นมาและใช้ปากกาจดลงไปสองสามคำ จากนั้นพูดขึ้นอย่างไม่มั่นใจ “ผม 

ยืมความคิดของโหย่วซูและพี่ไป๋ก่อนหน้านี้มาครับ นั่นก็คือให้วัดเหล่านี้ 

ติดตั้งป้ายและจอวิดีโอโฆษณาของพวกเราไว้ที่วัด เพราะผมรู้ว่ายังมีวัด 

บางแห่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือตั้งอยู่ในเมืองใหญ่  ๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ 

สำคัญมาก 

“แต่ว่าสวนสัตว์ของพวกเราเป็นแค่สวนสัตว์เล็ก  ๆ  แน่นอนว่า 

ไม่สามารถจะดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากที่ไกล  ๆ  ได้เท่าที่ควร  

ดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องเข้าไปร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวของเมือง  

ให้เขาติดตั้งป้ายโฆษณาพวกนั้นโปรโมตไปทั่วเมืองตงไห่ ดูเหมือนว่า 

ทางเมืองเองก็ตั้งใจจะโปรโมตเมืองนี้ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย และเมื่อ 

ไม่นานมานี้คลิปวิดีโอถ่ายทอดสดของพวกเราก็ได้รับความนิยมเป็น 

อย่างมาก ส่วนโฆษณาที่เราถ่ายทำไปก็สามารถเอาไปขึ้นป้ายเพื่อโปรโมต 

หลิงโย่วไปในตัว เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นรู้สึกว่ามาที่ตงไห่จะต้องมา 

ที่หลิงโย่วให้ได้ ด้วยวิธีนี้เราก็จะมีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น  

และใช้ได้ไม่จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่

“ส่วนข้อแลกเปลี่ยน พวกเรายังจะต้องเจรจาปัญหากับทางสำนัก 

หลินสุ่ยเกี่ยวกับเรื่องพระที่จะเข้ามาที่เมืองตงไห่ เพื่อไม่ให้กระทบกับความ 

ปรองดองของทั้งสองฝ่าย ผมคิดว่าสามารถให้วัดพวกนี้ผลัดเปลี่ยนส่งคน 

มาเป็นอาสาสมัครทำงานที่หลิงโย่ว  และเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าสงสัย  

ไม่ต้องให้พวกเขาสวมจีวรพระ ไม่สามารถเทศนาธรรม และห้ามออกจาก 

อาณาบริเวณของหลิงโย่วตามใจชอบ

“ก็ประมาณนี้ครับ...”

หลังจากที่ต้วนเจียเจ๋อพูดจบ เขาก็สังเกตเห็นว่าทุกคนจ้องมาที่เขา 

และไม่พูดไม่จา ต้วนเจียเจ๋อรู้สึกประหม่าขึ้นมาทันที เขาเกาหัวแล้วพูด 

ขึ้นว่า “ทำไมพวกคุณไม่พูดอะไรกันเลยล่ะครับ จริงสิ ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง 

ผมไม่ค่อยแน่ใจ พวกคุณคิดว่ามันจะเกินไปหรือเปล่าถ้าเราไม่จ่ายเงินเดือน 
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ให้กับพระสงฆ์พวกนี้”

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่!!”

ไป๋ซู่เจินยิ้มหวาน “ผู้อำนวยการมีความก้าวหน้าตามคาด พิจารณา 

ได้รอบคอบมากค่ะ”

โหย่วซูปรบมือแล้วพูดว่า  “ไม่ เลวค่ะ  ความคิดนี้ เหมาะมาก  

ครอบคลุมทั่วทุกด้าน”

วิธีการนี้ไม่ใช่วิธีป่าเถื่อนที่ขอให้แต่ละวัดบริจาคเงินหนึ่งล้านหยวน 

เข้ามา แต่เป็นวิธีที่อาจสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งล้านหยวนในทางอ้อม เป็น 

สิ่งที่ดีต่อการพัฒนาหลิงโย่ว และก็ไม่ได้ทำให้หลิงโย่วขาดทุนแต่อย่างใด  

มีแต่ได้กับได้ แม้แต่ทางสำนักหลินสุ่ยเองก็อาจจะมีรายได้มากขึ้นเพราะ 

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

การให้พระสงฆ์มาทำงานฟรี อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถทำสมาธิอยู่ 

ใต้ต้นไผ่ทุกวัน ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็มีความสุขด้วยตัวเองได้ เพราะ 

ทุกคนต่างก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรม ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะเปิดโปง 

ความลับอะไร อีกทั้งด้วยทักษะด้านพลังของพวกเขา แม้จะรู้ว่าสัตว์ใน 

ตอนกลางวันสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ในเวลากลางคืน ก็คงคิดได้แค่ว่า  

นั่นเป็นปีศาจที่ถูกท่านต้าเต๋อปราบจนอยู่หมัดเหมือนกับหูต้าเหวย

แม้แต่ลู่ยาที่อำมหิตที่สุดก็ยังพยักหน้าเห็นด้วย

หลังจากการประชุมแลกเปลี่ยนทางศาสนาจบลง เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน 

ในเรื่องนี้ก็ได้พูดคุยและได้ข้อสรุปอย่างสมบูรณ์

สำนักหลินสุ่ยตกลงเห็นด้วยอย่างไม่เต็มใจนัก เพราะดูเหมือนว่า 

ความคิดนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเอง และยังมีผลกำไรที่แฝงเอาไว้ด้วย

สำนักงานการท่องเที่ยวของเมืองดีใจมาก พวกเขาติดตั้งจอโฆษณา 

ขนาดใหญโ่ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยไปกวา่หนึง่รอ้ยเมอืง รวมไปถงึเมอืงทอ่งเทีย่ว 

ที่เป็นที่นิยมและจุดชมวิวมากมายเพื่อเผยแพร่วิดีโอโฆษณา ไม่ต้องพูดถึง 

เรื่องค่าใช้จ่าย นี่ก็เหมือนกับการขายตั๋วร่วมของสำนักหลินสุ่ยและหลิงโย่ว  

เพราะมีบางเรื่องที่เงินก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้
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เหล่าพระสงฆ์เองก็ดีใจมากเช่นกัน เพียงแค่ช่วยโฆษณาก็สามารถ 

ส่งคนไปอยู่ที่นั่นได้ พระสงฆ์ทุกรูปต่างเคยไปสัมผัสที่สวนสัตว์มาแล้ว  

และผลลัพธ์ก็ออกมาไม่เลว นอกจากนี้ยังมีโอกาสอันน้อยนิดที่อาจจะได้รับ 

การชี้ทางสว่างจากท่านต้าเต๋อ แม้ว่าปกติจะไม่มีงานอะไรให้ทำมากมาย  

แต่เหล่าพระสงฆ์ก็ยังต้องทำงานในวัดอยู่ดี

แม้ในตอนนี้จะสามารถส่งไปได้เพียงแค่ครั้งละหนึ่งคน และยังต้อง 

แบ่งวัดต่าง ๆ  เป็นกลุ่มย่อย จึงต้องส่งคนของวัดใหญ่ไปก่อนเป็นกลุ่มแรก  

แต่ละกลุ่มมีประมาณสี่สิบคน แบ่งเป็นสามรอบต่อปี ในหนึ่งปีแต่ละวัด 

จะมีโอกาสเพียงรอบเดียว จึงทำให้จำนวนคนในแต่ละรอบเต็มอย่างรวดเร็ว  

ซึ่งพระที่มาในครั้งนี้ต่างหลั่งไหลมาจากทุกวัด

เนื่องจากวัดอู๋เลี่ยงได้นำช้างเผือกมา  “ฝากเลี้ยง” ทำให้ผู้อำนวยการ 

สวนสัตว์ดีใจมาก พวกเขาจึงสามารถเพิ่มจำนวนเข้ามาได้อีกสองคน ทำให้ 

พระวัดอื่น ๆ หมดคำจะพูดไปตาม ๆ กัน

คนที่ดูอิ่มอกอิ่มใจที่สุดเห็นจะเป็นต้วนเจียเจ๋อ เพราะได้ทั้งโฆษณา 

ฟรี แล้วยังได้แรงงานฟรีอีก แถมพระสงฆ์เหล่านี้ก็ยังต้องจ่ายค่าครองชีพ 

ให้กับเขาด้วย

เดือนหน้าเหล่าพระสงฆ์ถึงจะสามารถมารายงานตัวได้อย่างเป็น 

ทางการ ดังนั้นในช่วงนี้ภายในวัดแต่ละวัดก็คาดการณ์กันว่าจะต้องคัดเลือก 

คนเสียก่อน หากอายุมาก สวนสัตว์หลิงโย่วไม่รับก็ไม่จำเป็นต้องมา โดย 

ทั่วไปแล้วจะต้องเลือกคนที่ยังหนุ่มยังแน่นดูมีอนาคตเข้ามา

ด้วยจำนวนคนที่เยอะขนาดนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพักอาศัยระยะยาว 

อยู่ในส่วนจัดแสดงได้ ดังนั้นต้วนเจียเจ๋อจึงได้จัดเตรียมนำเงินค่าครองชีพ 

บางส่วนไปเช่าห้องพักในหมู่บ้านใกล้เคียง และเนื่องจากวัยรุ่นจำนวนมาก 

ได้เข้าเมืองไปหางานทำ ดังนั้นการจัดหาที่พักให้กับพระจำนวนมากจึง 

ไม่เป็นปัญหา

ต้วนเจียเจ๋อและคนในหมู่บ้านได้มีการติดต่อเรื่องที่ดินไป ๆ มา ๆ อยู่ 

หลายครั้ง ก่อนหน้านี้เขาก็ได้มาเช่าที่เพื่อใช้สำหรับสร้างอควาเรียม ดังนั้น 
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ราคาค่าเช่าห้องจึงไม่สูงมาก อีกทั้งชาวบ้านเองก็เต็มใจให้เช่าในราคาถูก 

อีกด้วย

นอกจากนี้จี้ซ่านเจ้าอาวาสวัดอู๋เลี่ยงผู้มีจิตใจเมตตายังส่งช้างเอเชีย 

อันทรงคุณค่ามาให้เชือกหนึ่ง ทำให้ต้วนเจียเจ๋อเบิกบานใจเป็นอย่างมาก  

ราคาถูกขนาดนี้แล้ว ขอให้มากันเยอะ ๆ ด้วยเถอะ!

“...เมื่อเวลาสิบสี่นาฬิกาของวันที่ยี่สิบแปด สวนสัตว์หลิงโย่วในเมืองของ 

พวกเราได้รับชูกั่วช้างเอเชียเพศผู้เข้ามาจากพื้นที่ห่างไกล ปีนี้ชูกั่วอายุสิบปี  

เกิดที่ประเทศไทย ร่างกายมีสีอ่อน เป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคล วัดอู๋เลี่ยง 

ได้รับมอบชูกั่วจากเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อสามปีก่อน เพื่อ 

ให้ชูกั่วมีสภาพแวดล้อมและการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น หลังจากผ่านการ 

พิจารณาอย่างถี่ถ้วน พระอาจารย์จี้ซ่านเจ้าอาวาสวัดอู๋เลี่ยงจึงได้นำชูกั่วมา 

ฝากเลี้ยงที่สวนสัตว์หลิงโย่ว” นักข่าวของสถานีโทรทัศน์ในเมืองบันทึกภาพ 

ออกอากาศอยู่หน้าประตูทางเข้าใหญ่ของหลิงโย่ว

ขณะเดียวกันก็มีสื่อระดับชาติและสื่อของมณฑลอีกมากมายกำลัง 

รายงานข่าวอยู่ภายในหลิงโย่ว บางสื่อยังมีการจับภาพไปที่ส่วนจัดแสดงช้าง 

อีกด้วย “ส่วนจัดแสดงช้างมีพื้นที่ครอบคลุมหนึ่งพันตารางเมตร แบ่งออก 

เป็นสองส่วน ด้านในติดตั้งท่อระบายอากาศ ท่อน้ำอุ่น เครื่องทำความร้อน  

และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น  ๆ  ส่วนหลังคาสามารถรับแสงได้อย่าง 

ยอดเยี่ยม และจากประตูเหล็กตรงนี้ยังสามารถทะลุไปยังลานกีฬาได้...”

เมื่อรถเครนบรรทุกช้างเผือกมาถึง นักข่าวและสื่อทั้งหมดต่างก็กรู 

เข้าไปถ่ายชูกั่วเป็นอันดับแรก

ควาญช้างของวัดอู๋เลี่ยงจูงช้างเผือกลงจากรถแล้วพาเดินเข้าไปใน 

ลานจัดแสดงกว้าง โดยมีต้วนเจียเจ๋อและพระอาจารย์จี้ซ่านอยู่ด้านข้าง  

ในมือของต้วนเจียเจ๋อถือหน่อไม้เอาไว้หนึ่งหน่อ เขาเห็นว่าช้างเผือกมีท่าที 

ประหม่าเล็กน้อยเนื่องจากเดินทางมาไกลและต้องพบเจอกับสภาพแวดล้อม 

ใหม่ ๆ เขาจึงเดินเข้าไปแล้วยื่นหน่อไม้ให้มัน
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ชูกั่วยื่นงวงออกมาม้วนพันรอบหน่อไม้แล้วส่งเข้าไปในปากตัวเอง

ชูกั่วเนื้อตัวสะอาดสะอ้าน เล็บและดวงตามีสีออกน้ำตาลแดง ขนาด 

ตัวสูงเกือบสามเมตร และยังมีงาสองข้างที่ยาวได้รูป หลังจากกินหน่อไม้ 

ที่ต้วนเจียเจ๋อยื่นให้ ท่าทางของมันก็ดีขึ้นมาก ต้วนเจียเจ๋อจึงเดินเข้าไป 

ลูบงวงของมัน

ภาพที่ชูกั่วยอมให้ต้วนเจียเจ๋อลูบอย่างเชื่อง ๆ ถูกเหล่านักข่าวบันทึก 

เอาไว้ ราวกับเป็นข้อพิสูจน์ความจริงที่ว่า หลิงโย่วเหมาะสมที่จะเลี้ยง 

ช้างเอเชียเชือกนี้เอาไว้มาก

จี้ซ่านและต้วนเจียเจ๋อแยกกันให้สัมภาษณ์ คนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า  

ไว้วางใจหลิงโย่วและรู้สึกว่าที่นี่มีความเป็นมืออาชีพ ช้างเผือกสามารถ 

อยู่ภายใต้ความดูแลและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ ส่วนอีกคนก็ให้สัมภาษณ์ว่า 

จะรับผิดชอบต่อความไว้วางใจและทำให้ช้างเผือกอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุข 

แน่นอน

เหล่าชาวเมืองตงไห่ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะ 

ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ของเมืองได้ออกอากาศข่าวนี้ไปล่วงหน้า ทำให้มี 

ชาวเมืองจำนวนหนึ่งเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนสัตว์ แต่ชูกั่วเพิ่งจะมาถึงหลิงโย่ว  

ยังจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนก่อนสองวันถึงจะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ แต่นี่ 

ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตื่นเต้นของเหล่าชาวเมืองได้ เพราะตั้งแต่ชูกั่ว 

ลงจากรถมาพวกเขาก็ยังถ่ายรูปและวิดีโอกันไม่หยุด

อันที่จริงช้างเอเชียเชือกนี้ดูเปล่งประกาย  นอกจากนี้ยังมีตำนาน 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับช้างมากมาย ในหัวของทุกคนจึงสามารถปรุงแต่งเรื่องราว 

ขึ้นได้ต่าง  ๆ  นานา ขณะที่มองมันก็ทำให้รู้สึกถึงความลึกลับซับซ้อนที่น่า 

ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งช้างสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สวนสัตว์ในเมืองก็มีช้างเอเชียอยู่เช่นกัน แต่มันก็เป็นแค่ช้างเอเชีย 

ธรรมดา ไม่เหมือนกับช้างเอเชียเชือกนี้ที่เป็นตัวแทนของศาสนาซึ่งส่งมา 

จากต่างประเทศ จึงมีความหมายที่แฝงไปด้วยศีลธรรมและความเป็นมงคล  

เป็นสัตว์หายากที่มีมูลค่ายากจะหาใดเปรียบ วันนี้ไม่เพียงแต่จะมีชาวเมือง 
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เข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น  คาดว่าหลังจากเปิดส่วนจัดแสดงช้างอย่างเป็น 

ทางการจะต้องมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอน

หลังจากคนนอกแยกย้ายกันกลับไปหมด เสี่ยวซูยืนถือหน่อไม้ป้อนช้าง 

ด้วยความระแวดระวังอยู่ในส่วนจัดแสดง มือข้างหนึ่งลูบงวงของมัน  

“ช้างเผือกเชือกนี้ชื่อชูกั่วเหรอเนี่ย ชื่อน่ารักมากเลยนะคะ”

“น่ารักอะไรกัน เหมือนกับชื่อทางศาสนาพุทธ6 ทำนองนั้นมากกว่า 

นะครับ” ต้วนเจียเจ๋อโพล่งออกมา

เสี่ยวซูถามขึ้นด้วยความอยากรู้ “ผู้อำนวยการ จะว่าไปแล้วคุณ 

จัดการให้พระสงฆ์ส่งสัตว์ที่มีค่าขนาดนี้มาเลี้ยงที่สวนสัตว์ของพวกเราได้ 

ยังไงกันคะ”

ขายตั๋วร่วมกับสำนักเต๋า แถมพระสงฆ์ก็ยังส่งสัตว์ที่เป็นสมบัติล้ำค่า 

ของต่างชาติมาให้เลี้ยงอีก ความสัมพันธ์แบบนี้ออกจะแน่นแฟ้นเกินไปแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้น อีกไม่นานก็จะมีพระสงฆ์อีกหลายสิบรูปมาทำงานที่นี่  

ต้วนเจียเจ๋อพูดขึ้นด้วยใบหน้าเจ้าเล่ห์ “ถึงเวลาคุณก็จะรู้เองครับ”

ภายในหัวของเสี่ยวซูเต็มไปด้วยแผนการมากมาย เมื่อเห็นสายตา 

ของต้วนเจียเจ๋อเธอก็ยิ่งเคารพยำเกรงเขามากขึ้นไปอีก

หลังจากชูกั่วกินหน่อไม้เสร็จ มันก็กะพริบตาอันกลมโตของมันและ 

เดินเข้าไปใกล้ต้วนเจียเจ๋อ จากนั้นใช้งวงเขี่ยไปมาบนตัวของเขา ราวกับ 

กำลังออดอ้อนและเผยให้เห็นถึงความปรารถนาว่า “อยากกินหน่อไม้อีก”

ต้วนเจียเจ๋อลูบงวงชูกั่วไปมา ดูเหมือนไอคิวของช้างเผือกเชือกนี้ 

จะสูงอยู่มาก ไม่รู้เป็นเพราะอาศัยอยู่ในวัดที่เน้นการฝึกจิตปฏิบัติธรรม 

มานานหรือไม่ ถึงได้มีสติปัญญาอันชาญฉลาดถึงขนาดที่สามารถแยกแยะ 

ได้ว่าใครคือเจ้านายและสามารถให้หน่อไม้มันกินได้

6  หรือ “ผลแรก” คือพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการ 

บรรลุโสดาบัน มีทั้งหมดสี่ประการ ได้แก่ เข้าใกล้คนดี ได้ยินธรรม มีความคิดชอบธรรมจากภายใน  

และฝักใฝ่ในธรรม
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ควาญช้างของวัดอู๋เลี่ยงเป็นผู้ฝึกและอยู่ร่วมกับชูกั่วมาสองปีจน 

พัฒนาเป็นความรู้สึกผูกพันลึกซึ้ง หลังจากมาถึงเขาก็เอ่ยถามอยู่ตลอดเวลา 

ว่าจะให้ชูกั่วแสดงอะไรหรือไม่ เนื่องจากชูกั่วไม่มีประสบการณ์ในการแสดง 

มาก่อน และขณะที่อยู่ในวัดก็ไม่ได้ทำอะไร เขาไปที่นั่นในแต่ละวันก็แค่ 

ทำการฝึกทั่ว ๆ ไป จึงหวังว่าสวนสัตว์จะเมตตาชูกั่วด้วย

เขารู้สึกแปลกใจมากเมื่อรู้ว่าหลิงโย่วไม่มีการแสดงสัตว์ หลังจาก 

ที่ทำความเข้าใจถึงรู้ว่าสไตล์ของสวนสัตว์หลิงโย่วเป็นแบบนี้มาตลอด  

เนื่องจากพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ในตอนนี้ก็ดึงดูดความสนใจจาก 

นักท่องเที่ยวได้มากมายอยู่แล้ว

เมื่อพิจารณาจากมุมนี้ ช้างเผือกเชือกนี้ก็นับว่าเหมาะสมที่จะอยู่ 

ที่นี่มาก

“กินมามากแล้ว กินมากกว่านี้ไม่ได้ ถึงปริมาณที่กำหนดไว้แล้วนะ”  

ต้วนเจียเจ๋อพูดกับชูกั่ว เนื่องจากมีระบบคอยช่วยเหลือ ดังนั้นอาหาร 

สำหรับสัตว์แต่ละตัวควรจะให้ในปริมาณเท่าไหร่ พวกเขาได้กำหนดเอาไว้ 

เรียบร้อยแล้ว

ชูกั่วชูงวงส่งเสียงร้อง ราวกับกำลังบ่นก็ไม่ปาน

เหล่าชายหัวโล้นสี่สิบสองคน อายุยี่สิบกว่าจนถึงสามสิบสี่ สวมเสื้อยืด 

แขนยาวสีเข้มและกางเกงยีนขายาวเดินออกมาจากห้างสรรพสินค้าในเมือง 

ตงไห่ ศีรษะที่ไม่มีผมสักเส้นสะท้อนแสงสะดุดตาคนมาก

ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างอดไม่ได้ที่จะกระซิบกระซาบ

“ทำไมคนหัวโล้นเยอะขนาดนี้”

“คนพวกนี้เป็นใคร...”

“ดูไม่เหมือนทหารนะ ไม่เห็นเดินกันเป็นแถวเลย”

“ตายจริง แค่นี้ก็ดูกันไม่ออก” มีคนพูดขึ้นเบา  ๆ “พวกเธอดูคน 

พวกนั้นสิ หัวโล้นกันทุกคน มีทั้งชายวัยรุ่นและวัยกลางคน แถมยังมาซื้อ 

เสื้อผ้าด้วยกันอีก นี่คงเพิ่งจะถูกปล่อยตัวออกมาจากในคุกแน่ ๆ”

“...”
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คนพวกนี้คือเหล่าพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนเดินทางมาจากแต่ละวัด 

ซึ่งเป็นวัดสำคัญ  ๆ  จากทั่วประเทศ และเป็นพระสงฆ์ที่มีอนาคตไกลที่สุด  

หลังจากจบการประชุมในเมืองตงไห่เรียบร้อย พวกเขาก็มาซื้อเสื้อผ้า 

ชุดธรรมดาที่ห้างสรรพสินค้า ทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วพร้อมใจกันนั่งรถ 

ประจำทางไปยังหลิงโย่ว

พระสงฆ์แต่ละรูปที่ปฏิบัติธรรมตามคัมภีร์พุทธศาสนา กิริยามารยาท 

จึงค่อนข้างสงบเสงี่ยมและถ่อมตัว

“ลูกพี่ เชิญครับ”

“น้องชาย นั่งตรงนี้เถอะ”

“พี่ชายทุกคนเชิญขึ้นไปก่อน ผมจะซื้อตั๋วเอง”

กลุ่มชายหัวโล้นพูดจาถ่อมตัวกันไปมา แถมยังเรียกฝ่ายตรงข้าม 

ว่าพี่ชายน้องชาย เวลาผ่านไปไม่นาน จากเดิมที่รถประจำทางมีพื้นที่ว่าง 

กลับกลายเป็นเบียดเสียดแออัดขึ้นมาทันที เหล่าผู้โดยสารพากันมองและ 

คาดเดากันไปว่าพวกเขาเป็นใครและพรรคพวกไหนกันแน่

ไม่มีใครคิดว่าพวกเขาเป็นพระสงฆ์จริง  ๆ เพราะหนึ่ง ไม่มีวัดพุทธ 

ในเมืองตงไห่ นอกจากการประชุมแลกเปลี่ยนทางศาสนาเมื่อครั้งก่อน 

ก็แทบจะไม่มีใครเห็นพระสงฆ์ปรากฏตัวขึ้นอีกเลย สอง มีพระสงฆ์ที่ไหน 

ใช้คำว่า  “ลูกพี่”  ที่พวกนักเลงเอาไว้ใช้เรียกกันแบบนั้น และสาม พระสงฆ์ 

เหล่านี้นอกเหนือจากการเรียนรู้พระธรรมแล้วยังต้องสามารถทำงานได้  

อีกทั้งทุกคนที่มาย่อมต้องโดดเด่นและมีความสามารถที่สุดในวัด ดังนั้น 

เมื่อรู้ว่าจะต้องมาเพื่อทำงาน จึงไม่มีใครที่มีร่างกายบกพร่องเลยสักคนเดียว

รูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดถึง ฟังจากการเรียกขานกัน  

ดูจากร่างกายและทรงผม มันน่าสงสัยมากจริง ๆ 

รถประจำทางวิ่งมาถึงสวนสัตว์หลิงโย่ว เหล่าพระสงฆ์ทยอยลงจากรถแล้ว 

ไปแสดงตนกับหญิงสาวที่ห้องขายตั๋วหน้าประตูว่าพวกเขาเป็นพนักงาน 

อาสาสมัครที่เพิ่งมาถึง

สวี่เหวินรู้ว่าจะมีอาสาสมัครระยะยาวเข้ามาในวันนี้ แต่เธอไม่รู้ว่า 
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พวกเขาทั้งหมดจะเป็นชายหัวโล้น และยังดูราวกับทุกคนรู้จักกันดี เธอ 

จึงอดไม่ได้ที่จะตะลึงงัน  “ระ...รอสักครู่นะคะ  เดี๋ยวฉันจะไปรายงาน 

ผู้อำนวยการให้ค่ะ”

ในคณะสงฆ์พวกนี้  มีพระมาจากวัดอู๋เลี่ยงจำนวนสามรูป  พระ 

ที่อายุเยอะที่สุดเป็นลูกศิษย์ของจี้ซ่าน ฉายาตอนบวชคือ ฟ่าปิ่ง ชื่อตอน 

เป็นฆราวาสคือ ซูเสียง ตอนอยู่ที่หลิงโย่วพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องถอดจีวร 

ออก แต่ยังต้องปกปิดว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์อีกด้วย โดยที่ทุกคนจะต้อง 

เรียกชื่อตอนที่ยังเป็นฆราวาสของกันและกันเท่านั้น

นี่คือเหตุผลที่พวกเขาเรียกอีกฝ่ายว่า “ลูกพี่” กับ “น้องชาย” ตอนที่อยู่ 

บนรถประจำทางก่อนหน้านี้ ซึ่งเดิมทีควรจะเรียกว่า “ศิษย์พี่” กับ “ศิษย์น้อง”

สวี่เหวินมองพวกเขาพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทร.หาต้วนเจียเจ๋อ  

“ผู้อำนวยการคะ คือว่า...อาสาสมัครมาแล้วค่ะ แต่ว่าพวกเขา...พวกเขา 

ดูเหมือนจะเป็น...”

“หัวโล้นใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็เป็นพวกเขาแหละครับ ไม่ผิดหรอก  

ให้เข้ามาเถอะ ผมอยู่ที่ตึกสำนักงาน” ต้วนเจียเจ๋อพูด

เมื่อเป็นดังนั้น เหล่านักท่องเที่ยวจึงเห็นชายหัวโล้นแต่งตัวเหมือนกัน 

สี่สิบสองคนทยอยกันเดินเข้าไปในสวนสัตว์ จนมาถึงอาคารสีขาวหลังเล็ก 

สองชั้นที่เก่าโทรมหลังนั้น ซึ่งตอนนี้ต้วนเจียเจ๋อได้รออยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้ว

ทั้งสี่สิบสองคนเดินทางมาจากต่างวัด ซูเสียงรู้ดีว่าตนเป็นคนที่มา 

จากวัดอู๋เลี่ยงเลยมีข้อได้เปรียบ เขาจึงใช้จังหวะนี้ชิงรายงานกับต้วนเจียเจ๋อ 

“ผู้อำนวยการต้วน ผมคือซูเสียงจากวัดอู๋เลี่ยง พวกเราอาสาสมัครทั้งหมด 

สี่สิบสองคนมาถึงครบหมดแล้วครับ”

“ครับ” ต้วนเจียเจ๋อยิ้มให้เขา “หลังจากนี้ต้องลำบากทุกคนแล้ว 

ครับ ผมคือต้วนเจียเจ๋อ ผู้อำนวยการของสวนสัตว์หลิงโย่ว กฎเกณฑ์ 

พื้นฐานของที่นี่ผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ของพวกคุณคงเคยบอกไว้แล้ว ผม 

ก็จะไม่พูดมากแล้วนะครับ ต่อไปนี้ผมจะพาทุกคนไปที่พักเพื่อเก็บกระเป๋า 

สัมภาระ เดี๋ยวพวกเราเดินไปคุยไปแล้วกันนะครับ”

ในจำนวนคนเหล่านี้มีคนที่อายุมากกว่าต้วนเจียเจ๋อไม่น้อย  แต่ 
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พวกเขาก็ยังให้ความเคารพนับถือ นั่นก็เพราะถูกกำชับเอาไว้แล้วว่า มาถึง 

ที่นี่จะต้องปฏิบัติตัวให้ดี โดยเฉพาะกับผู้อำนวยการต้วน เพราะเขาอาจจะ 

เป็นกุญแจสำคัญทำให้ได้รับโอกาสในการพบท่านต้าเต๋อมากขึ้น

ตว้นเจยีเจอ๋ไดเ้ชา่รถบสัและพาทกุคนไปทีห่มูบ่า้น “อกีสกัพกัทกุทา่น 

จะได้ลงทะเบียนว่าต้องใช้อุปกรณ์และพาหนะอะไรในการทำงาน อย่างเช่น 

พวกรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ต่าง  ๆ และทางสวนสัตว์จะจัดหามาให้ 

นะครับ”

ระยะทางจากสวนสัตว์และหมู่บ้านห่างกันพอสมควร หากเดินเท้า 

ทุกวันคงจะเสียเวลาในการทำงานมากเกินไป ทว่าพวกเขาแต่ละคนต่างก็มี 

ค่าเลี้ยงดูที่ทางวัดจ่ายให้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่สนใจค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพวกนี้

ขณะที่อยู่บนรถ เป็นธรรมดาที่จะต้องมีคนพยายามสร้างความ 

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับต้วนเจียเจ๋ออย่างหน้าตาเฉย

ดังนั้น ต้วนเจียเจ๋อจึงได้รู้ “โดยบังเอิญ” ว่า บางคนในกลุ่มนี้ไปบวช 

เป็นพระสงฆ์หลังจากที่เรียนจบสาขาธุรกิจจากมหาวิทยาลัยจ้งเตี่ยน หาก 

มีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็สามารถถามเขาได้ บางคนเคยทำงาน 

บริการจัดอาหารในงานปาร์ตี้ สามารถช่วยทำอาหารได้ บางคนที่บ้านเป็น 

สัตวแพทย์ทั้งบ้าน สามารถที่จะให้เขาช่วยดูแลสัตว์ได้...

“คุณจบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์เหรอครับ ที่นั่นมีหลักสูตรอะไรบ้าง”  

ตว้นเจยีเจอ๋พดูคยุกบัพวกเขาอยา่งมคีวามสขุ และทำความเขา้ใจวา่แตล่ะคน 

มีทักษะอะไร เพื่อความสะดวกในการจัดการและมอบหมายความรับผิดชอบ 

ในอนาคต

ลูกศิษย์ของวัดตู้เอ้อคนหนึ่ง อายุประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปี มีความ 

มุ่งมั่นในเรื่องการปฏิบัติธรรม แต่การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

กลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก 

เขามองดูศิษย์พี่ศิษย์น้องสองคนสนทนากับต้วนเจียเจ๋ออย่างถูกคอ 

ขณะที่คิดว่าตนนั้นเติบโตขึ้นมาจากในวัด ไม่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย  

และไม่มีครอบครัว ทักษะความชำนาญอะไรก็ไม่มี เขาจึงรีบร้อนพูดขึ้น 

ทันที “ผู้อำนวยการ ผะ...ผมเคยฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของต่างประเทศมา  
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หากมีโอกาสหรือเรื่องอะไรที่ต้องลงไม้ลงมือ ให้ผมจัดการได้ทันทีเลยครับ”

ต้วนเจียเจ๋อ “...ท่านอาจารย์ตัวน้อย พวกเราเป็นสวนสัตว์ที่มี 

คุณธรรมนะครับ”

หากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรีบแจ้งตำรวจ  หากไม่ทันการ  ใน 

สวนสัตว์ก็ยังมีสุนัขอยู่ คุณคิดว่าพวกคุณทั้งกลุ่มยืนหัวสะท้อนแสงจน 

สามารถทำให้หญิงสาวที่อยู่ในห้องขายตั๋วตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อได้  แล้ว 

ยังคิดที่จะต่อสู้ลงไม้ลงมือเองอีกเหรอครับ

ต้วนเจียเจ๋อเห็นท่านอาจารย์ตัวน้อยท่าทางโศกเศร้าก็พูดปลอบใจว่า 

“คุณอย่าเศร้าไปเลยครับ ถ้าหากนักท่องเที่ยวเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมา  

พวกเขาก็ยังต้องพึ่งพาคุณอยู่นะครับ จริงสิ คุณชื่ออะไรครับ”

พระสงฆ์ตัวน้อยพูดขึ้นอย่างเหนียมอาย “ผมชื่อกวงหมิงครับ”

ต้วนเจียเจ๋อ “ชื่อตอนเป็นฆราวาสล่ะครับ”

พระสงฆ์ร่างเล็กส่ายหน้า “ผมเป็นเด็กกำพร้า ไม่มีชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ 

หรอกครับ ในบัตรประชาชนก็เป็นชื่อนี้ ท่านอาจารย์ให้ผมคิดมาชื่อหนึ่ง  

แต่ผมก็ยังคิดไม่ออก...”

“อา...” ต้วนเจียเจ๋อรู้สึกเห็นใจ “ไม่เป็นไร คุณคิดออกหรือไม่ออก 

ก็ไม่เป็นไรครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งขึ้นมา พวกเราเรียกคุณว่าเสี่ยวหมิง 

ก็แล้วกันครับ”

เสี่ยวหมิงมองต้วนเจียเจ๋ออย่างสุดซึ้ง “ขอบคุณครับผู้อำนวยการ”

“ขอบคุณอะไรกันครับ ไปเถอะ” เมื่อต้วนเจียเจ๋อเห็นว่ารถมาถึง 

ที่หมาย เขาจึงพาทุกคนลงจากรถ

ต้วนเจียเจ๋อให้พวกเขาเลือกรูมเมตด้วยตัวเอง แต่ละครัวเรือนสามารถ 

อาศัยอยู่ได้เพียงแค่สี่ถึงห้าคนเท่านั้น คนเหล่านี้เดินทางมาที่นี่ด้วยกัน  

มีกี่คู่มากี่คนต่างฝ่ายต่างรู้กันดี เนื่องจากปกติวัดของพวกเขาอยู่ภายใต้ 

สังกัดเดียวกัน จึงมักจะสนิทชิดเชื้อกันอยู่แล้ว ดังนั้นต้วนเจียเจ๋อจึงไม่ได้ 

เข้าไปจัดการ แต่ให้พวกเขาเลือกที่จะรวมกลุ่มกันเอง

เหลา่พระสงฆท์ราบเรือ่งนีด้อียูแ่ลว้ ดงันัน้แตล่ะคนจงึเริม่แยกยา้ยไป 
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รวมกลุ่มกัน และใช้เวลาเพียงไม่นานพวกเขาก็กลับมารวมตัวกันเหมือนเดิม

การที่พวกเขาจะพักอาศัยอยู่ที่นี่ยังมีเงื่อนไขที่เข้มงวดอยู่อีกข้อ  

นั่นคือ ห้ามเผยแผ่ศาสนาให้ชาวบ้านเป็นอันขาด เพราะแม้ว่าจะสอนอะไร 

ให้กับชาวบ้านเหล่านี้ไป พวกเขาก็อาจจะไม่เชื่อ รวมถึงเรื่องของลัทธิเต๋า 

ด้วย แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีใครคอยจับตามองหลิงโย่ว แต่ก็มีคนที่เข้ามา 

เกี่ยวข้องพัวพันอยู่ด้วยตลอดเวลา

หลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อย ต้วนเจียเจ๋อก็พาพวกเขากลับไปที่ 

หลิงโย่วอีกครั้ง และขอให้ทุกคนลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว

หวงฉีได้ส่งแบบฟอร์มและระบุตำแหน่งของแต่ละคนเอาไว้ด้านหลัง  

“นี่เป็นตารางงานชั่วคราว หลังจากนี้จะปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถ 

ในการทำงานของแต่ละคน ซึ่งมีบางตำแหน่งที่ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 

กันไปนะครับ”

ตว้นเจยีเจอ๋พดูเสรมิขึน้ “พวกเราสามารถใชร้ะบบมาตรการกลุม่หลกั 

กับกลุ่มรอง กลุ่มละสองคน เมื่อถึงเวลาเข้างานของกลุ่มหลัก คนที่เป็น 

กลุ่มหลักจะต้องเข้ามาประจำตำแหน่ง ส่วนกลุ่มรองก็ไปทำกิจกรรมยามว่าง  

แต่เมื่อถึงเวลาก็จะต้องกลับมาประจำตำแหน่งของตัวเองทันที”

ที่บอกว่ากิจกรรมยามว่าง ก็คือการปล่อยให้พวกเขาไปปฏิบัติธรรม

เดิมทีกำลังคนของสวนสัตว์หลิงโย่วมีไม่เพียงพอ และจำเป็นต้อง 

จ้างพนักงานชั่วคราวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ทว่าตอนนี้พอมีคนกลุ่มนี้เข้ามา 

ก็มีแรงงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นหลังจากนี้ในช่วงวันหยุดพิเศษและวันหยุด 

สุดสัปดาห์เขาก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคนข้างนอกมาทำงานอีกแล้ว  เพราะ 

พนักงานในตอนนี้มีมากเกินไปเสียด้วยซ้ำ

เหล่าพระสงฆ์ไม่มีความคิดเห็นใด  ๆ เพราะก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ 

พวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไร ดังนั้นจึงบันทึกข้อมูลของตัวเองลงไป 

อย่างเงียบ ๆ 

ต้วนเจียเจ๋อกดเปิดโทรศัพท์มือถือ เขากดรับรางวัลของภารกิจเมื่อครั้งก่อน 

มาเรียบร้อยแล้ว และทีมงานก่อสร้างอควาเรียมก็กำลังเดินทางมาที่นี่  
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ตอนนี้เขาตั้งหน้าตั้งตารอรับภารกิจใหม่และอยากรู้ว่าจะเป็นภารกิจอะไร  

ทันทีที่รับพระสงฆ์เข้ามาสี่สิบสองรูป เขาจึงเปิดโทรศัพท์ดูอีกครั้งเพื่อดูว่า 

จะมีภารกิจใหม่ส่งมาหรือไม่

ภารกิจใหม่ส่งมาแล้วจริง ๆ เขากดเปิดดู

คำอธิบายภารกิจ : กรุณาทำภารกิจทั้งสองรายการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น 

ภายในระยะเวลาหกเดือน

รายการแรก นำเข้าปลาทะเล 50 สายพันธุ์ จำนวนมากกว่า 2,000  

ตัว ปลาสวยงามและปลาน้ำจืด 40 สายพันธุ์ จำนวนมากกว่า 1,000 ตัว  

และเปิดตัวอควาเรียม

รายการที่สอง เพื่อที่จะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  

ควรจะต้องได้รับการยอมรับจากชาวเมืองตงไห่ ระดับการยอมรับในขณะนี้  

(52/100)

รางวัลภารกิจ : ทั้งสวนสัตว์จะได้รับอาหารสัตว์คุณภาพสูงเป็นเวลา 

หกเดือน แอปพลิเคชันสำหรับบำบัดรักษาสัตว์  (ใช้งานได้ 5 ครั้งต่อวัน)  

ศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์ห้าชั้น ครอบคลุมพื้นที่ 15 ไร่

ต้วนเจียเจ๋อถอนหายใจและปรับอารมณ์ของตัวเองช้า ๆ 

รายละเอียดของภารกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สำหรับรายการ 

แรกต้วนเจียเจ๋อเคยคาดการณ์เอาไว้แล้ว และเพื่อรับมือกับเรื่องนี้ เขา 

จึงวางแผนปรับราคาค่าตั๋วเพื่อเพิ่มเงินทุนเอาไว้แล้วเช่นกัน

ก่อนหน้านี้ราคาตั๋วเข้าหลิงโย่วอยู่ที่ยี่สิบหยวน ตอนนี้นอกจากจะมี 

การขยับขยายพื้นที่ ก็ยังมีการนำสัตว์สายพันธุ์ใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมาก  

ดังนั้นการจะปรับขึ้นราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล เขาจึงเตรียมพร้อม 

ที่จะปรับราคาขึ้นเป็นประมาณสามสิบหยวน และตอนนี้จำนวนผู้เข้าชม 

มีเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว จนอัตราเฉลี่ยพุ่งขึ้นมากกว่าห้าร้อยคนต่อวัน  

สว่นจำนวนคนสงูสดุในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาหส์องครัง้ทีผ่า่นมาอยูท่ีป่ระมาณ 

สี่พันคน

รอให้ถึงวันที่อควาเรียมเปิดอย่างเป็นทางการในอนาคต  จะต้อง 

มีการเก็บค่าตั๋วแยกอย่างแน่นอน

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

47

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์ในตอนนี้มีรายได้เข้ามาไม่น้อย  

เพราะเหล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมที่นี่ต่างก็ต้องซื้อน้ำและของว่างกัน 

ทั้งนั้น

หากในกรณทีีผ่ลกำไรในปจัจบุนัมไีมม่ากพอ ตว้นเจยีเจอ๋กค็าดการณ ์

เอาไว้แล้วว่าจะใช้อาคารที่เพิ่งก่อสร้างใหม่ไปค้ำประกันเพื่อกู้ยืมจากธนาคาร 

อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้สามารถกู้ยืมได้มากขึ้น และความสามารถในการชำระหนี้ 

ของเขาในตอนนี้ดีขึ้นมาก

สำหรับรายละเอียดของภารกิจที่สอง ต้วนเจียเจ๋อไม่คิดว่ามันเป็น 

เรื่องที่ยากเย็นเท่าไหร่นัก ขณะที่เขาไม่ทันได้รู้สึกตัว สวนสัตว์ก็ได้รับ 

การยอมรับจากชาวเมืองไปแล้วกว่าครึ่ง คงเนื่องมาจากการโฆษณาและ 

ประชาสัมพันธ์มากมายในตอนที่เพิ่งเริ่มเปิดสวนสัตว์ทีแรก

ประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองตงไห่ หรือแม้กระทั่งชาวเมืองที่อยู่ 

ในเขตเมือง ไม่ว่าพวกเขาจะเคยมาที่นี่มาก่อนหรือไม่ แต่ทุกคนก็รู้ดีว่า 

มีสวนสัตว์หลิงโย่วตั้งอยู่ ดังนั้นเมื่ออิงตามความคืบหน้าระดับนี้ การจะ 

ดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงไม่น่าเป็นปัญหาเลย 

แม้แต่นิดเดียว

ต้วนเจียเจ๋อยังคิดอีกว่า หากภารกิจมีการยกระดับความยากขึ้น  

อย่างเช่นจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศ  เขาก็ไม่ได้ 

มีปัญหาอะไร เพราะพวกเขาได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว  

อกีทัง้โฆษณาทีเ่ผยแพรอ่อกไปโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยและกจิกรรมประชาสมัพนัธ์ 

ทางอินเทอร์เน็ตในตอนนี้ ถือว่าพวกเขาได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งเอาไว้แล้ว

ดังนั้นครั้งนี้ต้วนเจียเจ๋อจึงไม่ได้รู้สึกกดดันมาก เขามีความมั่นใจว่า 

จะต้องทำภารกิจสำเร็จได้อย่างแน่นอน

หากพูดถึงเรื่องรางวัล ในปัจจุบันสัตว์ในสวนสัตว์ทุกตัวอยู่ในสภาพ 

ที่ดีมากเพราะได้บริโภคอาหารสัตว์คุณภาพสูงที่ระบบส่งมาให้ หากสัตว์เกิด 

การบาดเจ็บก็จะติดต่อสัตวแพทย์เพื่อรับการรักษา แต่เนื่องจากมีเหตุการณ ์

แบบนั้นเกิดขึ้นน้อยครั้ง ทางสวนสัตว์จึงร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสัตว์ 

เท่านั้น ไม่ได้จ้างสัตวแพทย์ให้มาประจำการอยู่ที่นี่
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แม้ว่าต้วนเจียเจ๋อจะเตรียมจ้างสัตวแพทย์จากภายนอก ซึ่งคนที่มี 

ความชำนาญในด้านนี้ของเมืองตงไห่มีไม่มาก แต่ในสวนสัตว์มีเทคนิคและ 

เทคโนโลยีในการรักษาอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์ก็จะ 

สามารถดึงดูดความสนใจจากโรงเรียนและนักเรียนให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ 

มากขึ้น รางวัลโดยรวมจึงถือว่าน่าพอใจมาก
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