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คำ�นำ�

น่าจะมน้ีอยคนนักทีจ่ะรูจ้กั 'ฉางเฮิน่เกอ' หรอืท่ีแปลเป็นไทยว่า 'เพลงโศก

นิรนัดร์' แต่หากได้เอ่ยชือ่ผูท่ี้อยู่ในเรือ่งราวของบทกวี 'เพลงโศกนิรนัดร์' แล้วล่ะก็ 

จะมีคนมากมายร้องอ๋อแน่นอน เพราะหนึ่งในตัวเอกของเรื่องราวคือหนึ่งใน 

ผูท่ี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นสดุยอดแห่งหญิงงามในแผ่นดินจนี นัน่คอืหยางอว้ีหวน 

หรือที่เรียกตามตำาแหน่งว่าหยางกุ้ยเฟย!

ในครั้งนี้เผยเสวียนจิ้งจะต้องตามรอยตำานานความรักของจักรพรรดิ

เสวียนจงและหยางกุ้ยเฟยตามบทกวี 'เพลงโศกนิรนัดร์' เพ่ือไขปรศินาทีซ่กุซ่อน

อยู ่ ทว่าความยากเย็นแสนเข็ญไม่ได้มีแค่การไขปริศนา แต่รวมถึงการ 

หลบสายตาชายผูม้อีำานาจทีส่ดุในแผ่นดนิ เพราะภารกิจนีจ้ะให้ใครล่วงรูม้ไิด้!  

เหตุใดนางต้องทำาเช่นนั้น เหตุผลและคำาตอบนานาอยู่ในรหัสลับฉางเฮิ่นเกอ

เล่มนี้แล้ว!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

Tang Yin (ถังอิ่น) เกิดในยุค 70 เดิมอยู่จินหลิง (หนานจิง) ปัจจุบัน 

พำานักอยู่ซั่งไห่

เป็นผู ้คลั่งไคล้ใหลหลงปริศนาลึกลับและการสืบสวนสอบสวน เป็น 

ผู้เพลิดเพลินกับงานเขียนท่ีต้องขบเค้นสมอง

ลุ่มหลงในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถัง เร่ืองราวของบุคคลใน

ประวัติศาสตร์ ปริศนาเร้นลับ และคดีสำาคัญที่น่าพิศวง

ผนัตวัเองจากการเป็นนักอ่านนิยายแนวลกึลบั ผูเ้สพละครและภาพยนตร์

แนวสบืสวนสอบสวน และผูท้ีช่ืน่ชอบประวัติศาสตร์จนกลายมาเป็นผูส้ร้างสรรค์

เรือ่งราวแนวลกึลบัสบืสวนแบบฉบบัจนีโบราณ เคยฝากผลงานไว้ในนยิายชดุ  

'ตีเ๋หรนิเจีย๋' ทีม่ยีอดคลกิอ่านในเว็บไซต์ทะลรุ้อยล้าน และเตรียมดดัแปลงไปสู่

ฉบบัภาพยนตร์
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จากใจนักแปล

การแปลเรือ่งทีล่งลกึในรายละเอยีดทางประวัตศิาสตร์อย่าง 'ปรศินาแห่ง

ต้าถัง' เป็นงานท่ีสร้างความปวดหวัให้กับผมไม่น้อย แต่การเขียนจากใจนักแปล

ต่อนิยายชุดนี้ก็เป็นเรื่องยากมากมายเช่นกัน 

สิ่งที่เราพบเจอกันบ่อยมากใน 'ปริศนาแห่งต้าถัง' ก็คือบทกวีของคีตกวี

ทั้งหลายในสมัยถัง บางบทอาจมีคนเคยแปลมาก่อนแล้ว บางบทอาจยัง 

ไม่เคยมีคนกล่าวถึง ไม่ว่าจะ 'อารัมภกถาหลันถิง' หรือ 'เพลงโศกนิรันดร์'  

ที่ปรากฏอยู่ในเล่มนี้ ล้วนมีผู้เชี่ยวชาญแปลเป็นภาษาไทยอยู่ก่อนหน้าแล้ว

ด้วยกันท้ังสิ้น ซึ่งอันท่ีจริงถ้าสามารถขออนุญาตท่านเจ้าของผลงานเหล่าน้ัน

มาได้ผมก็ต้ังใจว่าจะหยิบยืมมาใช้เลยท้ังดุ้น แต่สุดท้ายก็ทำาไม่ได้ ทั้งนี้ท้ังน้ัน 

ก็ด้วยเพราะปมปริศนาท้ังหลายมันถูกซ่อนไว้ในระดับตัวอักษร และเพราะ 

คำาสำาคัญหลายคำาที่ถูกนำามาใช้ในเรื่องน้ีไม่ปรากฏอยู่ในผลงานแปลดังกล่าว 

จึงจำาเป็นต้องเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หากถ้อยความที่แปลออกมา 

ยังไม่ถูกใจนัก ผมก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วยครับ

เอาล่ะครับ ไม่พูดมากแล้วดีกว่า เชิญทุกท่านเข้าไปพบกับปริศนา 

ลำาดับที่สามได้เลยครับ

Wisnu
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✱ เผยเสวียนจิ้ง นักสืบหญิงเทวดาและนักพรตหญิง หลานสาวของ 

  อคัรเสนาบดเีผยตูแ้ห่งต้าถัง คูห่มัน้ของหลีเ่ฮ่อกวีผูเ้ลือ่งชือ่ 

  แห่งราชสำานักถัง เป็นหนึ่งในเทพธิดาผู้มีชื่อเสียงใน 

  ตำานานปรมัปราท่ีบนัทึกใน 'ตำานานสบืเซยีน'* ทีก่ล่าวว่า  

  ' เมฆาห้าสี เคลื่อนคล้อย เทพธิดารื่นร ้อยบรรเลง  

  หงส์ขาวพาเสวียนจิง้ทะยานฟ้า มุง่หน้าไปยังทศิพายัพ'

✱ ชุยเหมี่ยว ผู้คนรู้จักเขาในฐานะหมอพเนจร ทำาอันใดล้วนลึกลับ  

  มเีบือ้งลกึเบือ้งหลงัซบัซ้อน มสีมัพันธ์ลกึลบักับราชสำานกั 

  ต้าถัง

✱ ถังเซี่ยนจงหลี่ฉุน จักรพรรดิองค์ท่ีสิบเอ็ดแห่งราชวงศ์ถัง ขณะครองราชย ์

  ทรงประสบความสำาเรจ็ในการปราบปรามอำานาจผูค้รอง 

  หวัเมอืงชายแดนทัง้หลาย ควบรวมอำานาจไว้ท่ีส่วนกลาง  

  ดำาเนินนโยบาย 'ฟื้นฟูหยวนเหอ' เป็นจักรพรรดิปลาย 

  ราชวงศ์ถังทีไ่ด้รบัการยกย่องสงูสดุจากเหล่านักประวตัศิาสตร์

✱ ต้วนเฉิงซื่อ นักประพันธ์สมัยราชวงศ์ถังผู้มีชื่อเสียงเอกอุจากผลงาน 

  นิยายแนวเหนือธรรมชาติ 'ปกิณกะโหย่วหยาง'**  

  เป็นหลานของอู่หยวนเหิง รอบรู้กว้างขวาง ความจำา 

  ลำ้าเลิศ มีชื่อชั้นในทำาเนียบหอกวีเทียบเทียมหลี่ซางอิ่น 

  และเวินถิงอว๋ิน

แนะนำ�ตัวละคร

* 'ตำานานสืบเซียน (ซว่ีเซียนจ้วน)' เป็นบันทึกตำานานบุคคล 36 คนในสมัยราชวงศ์ถังถึงสมัยยุคห้าราชวงศ ์

สิบแคว้นทีไ่ด้สำาเรจ็เป็นเซยีน รวบรวมโดยเสิน่เฝิน นายอำาเภอลีสุ่ย่แห่งหนานถัง ซึง่เป็นช่วงหน่ึงของยุคห้าราชวงศ์

สิบแคว้น

** ปกิณกะโหย่วหยาง (โหย่วหยางจ๋าจู่) เป็นบทประพันธ์ประเภทรวมนิยายขนาดสั้นเก่ียวกับภูตผีปีศาจและ 

เรื่องเล่าลึกลับต่างๆ
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✱ เนี่ยอิ่นเหนียง บุตรีของเนี่ยเฟิง แม่ทัพใหญ่แห่งหัวเมืองเว่ยป๋อ ฝีมือ 

  ลำ้าเลิศ เป็นมือสังหารหญิงที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในสมัย 

  โบราณ

✱ หานเซียง หลานของนักประพันธ์สมัยราชวงศ์ถังหานอว้ี ตำานาน 

  เล่าว่าเป็นหน่ึงในแปดเซียน ผู้คนทั่วไปรู้จักเขาในนาม  

  'หานเซียงจื่อ'

✱ ไป๋จวีอี้ กวีสมัยราชวงศ์ถัง ชื่อรองเล่อเทียน ร่วมกับสหายกวี 

  นามว่าหยวนเจิ่นเคลื่อนไหวปรับปรุงฉันทลักษณ์ 

  ร้อยกรองราชสำานัก บทกวี 'เพลงโศกนิรันดร์' และ  

  'ผีผาจาริก' เป็นบทประพันธ์อันวิจิตรลือชื่อแห่งกลอน 

  ยุคถัง ทรงอิทธิพลลึกซึ้งต่อชนรุ่นหลัง

✱ หวังจื้อฟู สหายสนิทของไป๋จวีอี้ พระญาติผู้พ่ีของพระพันปีหวัง  

  ความคิดอ่านของเขามผีลต่อผลงานของไป๋จวีอีเ้ป็นอย่างสงู

✱ เฉินหง สหายสนิทของไป๋จวีอี้กับหวังจื้อฟู เคยดำารงตำาแหน่ง 

  เป็นมหาบัณฑิตสำานักการศาสนา เป็นเจ้าของผลงาน  

  'อรรถาธิบายเพลงโศกนิรันดร์' พรรณนาเล่าเร่ืองราว 

  ของหยางกุ ้ยเฟยนับแต่เข ้าวังจนถึงหลังส้ินชีวิตที ่

  เนินหม่าเหวย

✱ หยวนเจิ่น กวีสมยัราชวงศ์ถงั เจ้าชูม้ากสามารถ เคยร่วมกับไป๋จวีอ้ี 

  ริเริ่มสร้างสรรค์เพลงพ้ืนบ้านรูปแบบใหม่ และได้คบหา 

  เป็นสหายรู้ใจกัน
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✱ หลี่เฮ่อ (ฉางจี๋) กวีผูม้ชีือ่เสยีงในสมยัราชวงศ์ถัง ชือ่รองฉางจี ๋คูห่มัน้ของ 

  เผยเสวียนจิ้ง มีสมญานามว่า 'ปีศาจแห่งกวี' เป็นที่ 

  เลื่องลือเช่นเดียวกับ 'เซียนแห่งกวี' หลี่ไป๋ 'ปราชญ ์

  แห่งกวี' ตู้ฝู่ และ 'พุทธกวี' หวังเหวย อีกทั้งยังได้รับการ 

  ขนานนามร่วมกับหลีไ่ป๋และยอดกวีในยุคปลายราชวงศ์ 

  ถังหลีซ่างอิน่ให้เป็น 'สามหลี่แห่งราชวงศ์ถัง'

✱ เผยตู้ อัครเสนาบดีสี่แผ่นดินแห่งต้าถัง นักวรรณศิลป์ อาของ 

  เผยเสวียนจิ้ง รับช่วงช่วยถังเซี่ยนจงปราบปรามอำานาจ 

  ของผู้ครองหัวเมืองชายแดนทั้งหลายต่อจากอู่หยวนเหิง 

  ปราบปรามหัวเมืองไหวชี คุณูปการโดดเด่นเกริกไกร

✱ ถู่ทูเฉิงฉุ่ย ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์กองกำาลังเสินเช่อ ขันที 

  ที่ถังเซี่ยนจงโปรดปรานและไว้วางใจท่ีสุด เจ้าแผนการ 

  อำานาจล้นฟ้า

✱ กัวเนี่ยนอวิ๋น พระอััครชายา (กุ้ยเฟย) ในองค์จักรพรรดิถังเซี่ยนจง  

  หลานสาวของกัวจือ่อีแ๋ม่ทัพใหญ่แห่งราชสำานกัถัง และ 

  ด้วยเพราะตระกูลกัวเรืองอำานาจ ทำาให้องค์จักรพรรด ิ

  ถังเซี่ยนจงหวาดระแวงจนมิทรงยอมแต่งตั้งให้เป็น 

  พระอัครมเหสี

✱ หลี่จงเหยียน ขันทีส่วนพระองค์ที่องค์จักรพรรดิถังซุ ่นจงทรงไว้วาง 

  พระทัยทีส่ดุ หลงัจากองค์จกัรพรรดถัิงซุน่จงสิน้พระชนม์ 

  เขาก็ถูกส่งตัวให้ไปทำาหน้าที่เฝ้าสุสานหลวงเฟิงหลิง

✱ เฉินหงจื้อ ขันทีคนสนิทของจักรพรรดิถังเซี่ยนจง
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✱ เหอเหนียง บตุรสาวของหวงัอี ้ศษิย์ของมอืสงัหารหญิงเนีย่อิน่เหนียง

✱ หลี่หมี น้องชายของนักกวีหล่ีเฮ่อ สติปัญญาอ่อนด้อย แต่ 

  ความทรงจำากลับดีเย่ียมจนน่าตกใจ

✱ กัวชง หลานของกัวจื่ออี๋ โอรสขององค์หญิงเซิงผิงกับกัวอ้าย  

  สมรสกับองค์หญงิฮัน่หยางหลีช่ัง่ พระราชธิดาในจกัรพรรด ิ

  ถังซุ ่นจง เป็นเขยหลวงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

  จากหลายรชัสมยั

✱ เจิ้งฉยงเอ๋อ มารดาแท้ๆ ขององค์ชายสิบสามหลี่เฉิน

✱ องค์หญงิฮัน่หยาง พระขนิษฐาร่วมอุทรขององค์จักรพรรดิถังเซี่ยนจง ต่อมา 

  ได ้อภิเษกสมรสกับกัวชง มีพระชนม ์ชีพยืนนาน 

  หกราชวงศ์นับแต่องค์จักรพรรดิถังเต๋อจง ถังซุ ่นจง  

  ถังเซี่ยนจง ถังมู่จง ถังจิ้งจง ถังเหวินจง

✱ จย่ากุ้ยเหนียง นางกำานัลสูงวัยในพระราชวังซิงชิ่ง ตอนเด็กเคยทำางาน 

  รับใช้หยางกุ้ยเฟยมาก่อน

✱ หลิ่วป้ี นักพรตสมัยถัง เข้าตาถังเสวียนจงด้วยเพราะบอกว่า 

  ตนเองสามารถปรุงโอสถทิพย์ช่วยให้มีชีวิตเป็นอมตะได้  

  ท้ังยังมีราชโองการแต่งตั้งเขาเป็นข้าหลวงประจำาไถโจว  

  สั่งเกณฑ์ชาวบ้านไปเก็บตัวยามาปรุงโอสถทิพย์

✱ เฝิงเหวยเหลียง นกัพรตสมยัถัง เป็นผูน้ำานกัพรตเขาเทยีนไถ อาจารย์ของ 

  หานเซยีง
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Tang Yin 11

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับ

'เพลงโศกนิรันดร์ (ฉางเฮิ่นเกอ)'

ช่วงปลายรชัสมยัของถังเสวียนจงหลีห่ลงจ ีพระองค์ทรงโปรดปราน

หยางกุ้ยเฟย (หยางอว้ีหวน) เป็นพิเศษ ท้ังสองลุ่มหลงมัวเมาเสพสุข  

ดดูดืม่รกัใคร่ ไม่สนใจบ้านเมอืง รชัศกเทยีนเป่าปีท่ีสิบส่ี อันลู่ซานก่อกบฏ 

ครึ่งปีให้หลัง กองทัพกบฏบุกยึดฉางอัน ถังเสวียนจงหลี่หลงจีกับ 

หยางกุ ้ยเฟยต่างต่ืนตระหนกหลบหนีออกจากเมืองหลวง ขณะ 

เสด็จล้ีภัยมาถึงเนินหม่าเหวย แม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จมาด้วยจู่ๆ  

ก็ก่อการจลาจล ภายใต้สถานการณ์บีบบังคับ ถังเสวียนจงจ�าต้อง 

ตัดสินพระทัยพระราชทานความตายให้กุ้ยเฟย โดยมอบหน้าที่น้ีให ้

ขันทีคนสนิทเกาลี่ซื่อเป็นคนจัดการอย่างลับๆ ต่อมาเล่าลือกันว่า 

หยางกุ้ยเฟยในเวลานั้นไม่ได้ตาย หากแต่หลบหนีไปญี่ปุน่ ท�าให้ญี่ปุ่น 

ในปัจจุบันมีต�านานเล่าขานเกี่ยวกับหยางกุ้ยเฟยอยู่มากมาย

ห้าสิบปีหลังจากน้ัน นักกวีไป๋จวีอี้กับสหายเฉินหงและหวังจื้อฟู 

ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังอารามเซียนโหยวซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับโรงพักม้า 

หม่าเหวย ด้วยเพราะรู ้สึกสะเทือนใจในชีวิตรักแสนรันทดระหว่าง 
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12 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

ถังเสวียนจงกับหยางกุ้ยเฟย หวังจื้อฟูจึงเสนอให้ไป๋จวีอี้แต่งกลอน 

บันทึกเรื่องราวความรักท่ีต ้องจบลงด้วยความตายนี้ไว ้  ไป๋จวีอี้ 

นึกเห็นดีด้วยเลยสะบัดพู่กันแต่ง 'เพลงโศกนิรันดร์' ออกมา บันทึก 

เรื่องราวความรักของหลี่หลงจีกับหยางอวี้หวนไว้ในบทกวี กลายเป็น 

ผลงานชั้นเลิศสืบทอดต่อกันมานับพันปี แต่วิธีประหารหยางกุ้ยเฟยนั้น

กลับไม่มีการบันทึกไว้ในพงศาวดารใดๆ แม้แต่น้อย ท�าให้ตลอด 

ระยะเวลาทีผ่่านมามกีารคาดเดาเรือ่งความเป็นความตายของหยางกุ้ยเฟย

ไปต่างๆ นานา
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Tang Yin 13

'เพลงโศกนิรันดร์'

จักรพรรดิฮั่นหมกมุ่นใฝ่นารี

แม้นครองราชย์หลายปีมิเว้นหา

สกุลหยางมีหญิงรุ่นจ�าเริญตา

ซุกซ่อนในเคหามิแพร่งพราย 

ด้วยเกิดมางามพร้อมยากปล่อยรัก

ครั้นจึงเลือกสู่ต�าหนักเจ้าเคียงขวัญ

ยามชม้ายพรายย้ิมร้อยเพราพรรค์

หกวังหว่ันนางในไร้โฉมปอง

วสันต์หนาวโปรดนางสรงสระหวาชิง

น�้าอุ่นย่ิงอาบผิวนวลเนียนผุดผ่อง

อ่อนทวยแรงนางข้าหลวงคอยประคอง

เป็นครั้งเริ่มแรกสนองพระกรุณา

เกล้าเมฆาพักตร์บุปผาปิ่นทองไหว

มุ้งกลีบบัวอบอุ่นกายคืนวสันต์
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14 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

ชั่วคืนพ้นอาทิตย์สูงสุขแสนสั้น

นับแต่นั้นเช้ามิออกกิจงานเมือง

ปรนนิบัติร่วมราตรีมิมีขาด 

วสันต์ประพาสตามติดชิดเขนย

ต�าหนักในสามพันนางเหล่าทรามเชย

สามพันเอยกลับรักชอบเพียงผู้เดียว

อยู่เรือนทองแต่งองค์รับราตรีกาล

อิ่มส�ารับเมาวสันต์ในหยกหอ

ญาติพ่ีน้องได้ศักดินาถ้วนหน้าหนอ

ตระกูลก่อจ�ารัสเรืองชวนชอบชม

จนบิดามารดาในใต้หล้า

เลิกน�าพาบุตรชายหมายบุตรสาว

วังหวาชิงเขาหลีซานเทียมกลางหาว

สังคีตพราวแว่วดังกลางสายลม

เพลงขับคลอระบ�าร่ายดนตรีประสาน

ทั้งทิวาราชส�าราญมิรู้สิ้น

กลองข้าศึกอวี๋หยางสะเทือนดิน 

'อาภรณ์พราย' หยุดสิ้นสะดุดพลัน

ฝุ่นตลบกลบเมืองฟ้าท่ัวเก้าชั้น 

พาบริวารหมื่นพันมุ่งหรดีหนี

ราชยานเคลื่อนค่อยคอยพักท่ี

พ้นประตูร้อยกว่าหลี่เพียงเท่านั้น

หกทัพท้วงไม่เคลื่อนพลอับจนสิ้น

หน้าหม่าเหวยฝืนยุพินปลิดชีพเศร้า
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Tang Yin 15

ศิราภรณ์หล่นพ้ืนไร้คนเอา

ปิ่นปักเกล้าทองหยกตกกระจาย

ได้แต่ทรงปิดพระพักตร์มิอาจช่วย 

อัสสุชลระคนด้วยโลหิตสาย

ฝุ่นละอองต้องลมสารทพาพัดพาย

ทางคดไต่ด่านเจี้ยนเก๋อวนเวียนชัน

ด้านล่างเขาเอ๋อเหมยคนจรน้อย

ธงทิวด้อยแม้อาบแสงอับรัศมี

ถ่ินซื่อชวนสู่เจียงใสสู่ซานขจี

ทุกทิวาราตรีราชคะนึง

ราชนิเวศน์เห็นจันทร์ทอแสงเศร้า

คืนฝนเคล้าเพลงกระดิ่งเสียงโศกหมอง

ฟ้าดินผันคืนหวนยานมังกรทอง

ถึงถ่ินต้องไห้หวนชวนอาลัย

เนินหม่าเหวยข้างใต้ในโคลนดิน

ร่างยุพินไม่เห็นอยู่ที่ม้วยมรณ์

ขุนนางยังน�้าตาหลั่งชุ่มอาภรณ์

แลบูรพาเห็นนครเคลื่อนอาชา

กลับมาถึงอุทยานยังเหมือนเก่า

บัวไท่เย่ียชูเฝ้าหลิ่วเว่ยยาง

ปทุมปานดวงหน้าหลิ่วค้ิวบาง

เช่นนี้แล้วใครบ้างไม่หลั่งชล

ลมวสันต์วันเถาหลี่ผลิดอกแย้ม

ฝนสารทแต้มยามอู๋ถงใบปลิดสาย
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16 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

พระราชฐานใต้และตกหญ้าร้างตาย

ใบไม้ปรายเต็มพ้ืนไม่กวาดทิ้ง

ศิษย์สังคีตสวนสาลี่ผมกลายขาว

นางก�านัลขันทีเฒ่าชราสิ้น

วิกาลเปลี่ยวหิ่งห้อยเคว้งคว้างบิน

โคมเดียวดายดับดิ้นไม่หลับนอน

รอนานเน่ินจึ่งกลองดังระฆังบอกกาล

แสงเรืองรองดาราธารเจียนหลบฟ้า

กระเบื้องยวนยางเกาะน�้าค้างมากคณนา

ยามห่มแพรหนาวใครหนาจักร่วมเคียง

แรมปีพ้นเป็นห่างตายคนละภพ

วิญญาณนางไม่มาสบเข้าสู่ฝัน

นักพรตจากหลินฉยงเยือนหงตูนั้น

ใช้คาถาเรียกวิญญาณผู้คนได้

เพราะซาบซึ้งราชคะนึงไม่รู้วาย

นักพรตทุ่มเทกายแสวงหา

ตะบึงพุ่งมุ่งไปดุจสายฟ้า

ไต่นภาแทรกปฐพีขอเพียงเจอ

ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าลงปรภพ

สองสถานล้วนไม่พบอติถี 

พลันยินว่าเหนือสมุทรเขาเซียนมี

ตั้งคีรีแฝงม่านหมอกหลอกพรางตา

อันหอห้องวิจิตรงามท่ามกลางเมฆ

เหล่าเทพีโฉมชั้นเอกอยู่อาศัย
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Tang Yin 17

มีหนึ่งน้ันนามไท่เจินน่าแคลงใจ

ผิวละไมพักตร์เฉิดฉายคล้ายคลึงนาง

เคาะประตูเรือนประจิมหวังสืบถาม

เสี่ยวอว้ีตามซวงเฉิงแจ้งรายงานให้

ครั้นได้ยินจักรพรรดิส่งทูตเย่ียมกราย

ในมุ้งพรายดวงจิตตื่นจากฝันพลัน

รวบอาภรณ์ผลักหมอนลุกลังเลใจ

ม่านมุกไหวฉากบังเงินแย้มเปิดค่อย

เพ่ิงตื่นขึ้นเกล้าเกศาจึงเอียงย้อย

ศิราภรณ์ไม่เรียบร้อยเดินออกมา

สายลมพัดแขนอาภรณ์แผ่วพลิ้วไหว

แลคล้ายร่าย 'อาภรณ์พราย' ครั้งสนอง

ดวงหน้านวลเหว่ว้าน�้าตานอง

ดอกสาลี่ต้องพิรุณประหน่ึงปาน

ดวงเนตรซึ้งจับจ้องผู้แทนองค์

หลังอนงค์จากพรากข่าวลับหาย

สิ้นการุณย์ต�าหนักเจาหยางหมดสลาย

วังเผิงไหลวันเวลาช่างยาวนาน

หันมองดูโลกมนุษย์ท่ีเบื้องล่าง

หมอกธุลีบังขวางฉางอันสิ้น

น�าของเดิมแทนใจรักห่วงถวิล

ฝากกล่องมุกและยอดปิ่นส่งกลับไป

เหลือเก็บไว้หน่ึงด้ามปิ่นหนึ่งฝากล่อง

แบ่งยอดทองเปลือกมุก ธ รักษา
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18 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

หากขอทรงคงมั่นดั่งมุกทองตรา

บนนภาหรือโลกล้วนได้พบพาน

ก่อนจากลายังย�้าฝากวจีไว้

มีความนัยผูกค�ามั่นรู้เพียงสอง

เจ็ดเดือนเจ็ดต�าหนักฉางเซิงเคยตระกอง

คืนไร้คนพร�่าค�าพ้องสัญญากัน

บนฟากฟ้าขอเป็นนกคู่ผกผิน

บนผืนดินขอร่วมก่ิงเก่ียวแก่นมั่น

อันฟ้าดินยืนยาวยังสิ้นกัลป์

เจ็บช�้านี้สืบวันนิรันดร
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Tang Yin 19

บทน�า

ในคืนค�่าธรรมดาคืนหนึ่ง

ณ ปากแม่น�า้เผนิสุย่ต้นล�าน�า้สวินหยาง ผวิน�า้ราบเรยีบดัง่คนัฉ่อง 

เงาจนัทร์เตม็ดวงส่องสะท้อนอยู่กับผวิน�า้งดงามไร้ทีต่ ิภายใต้แสงจนัทร์

กระจ่าง ประกายสีม่วงของดอกหญ้าตี๋* กับสีแดงฉานดั่งเพลิงของ 

ใบเฟิง** รมิล�าธารราวกับซดีหม่นถอดสีจนหมดสิน้ 

จู ่ๆ กระแสลมแผ่วเบาสายหนึ่งก็วูบผ่าน กอหญ้าตี๋ส่ายไหว 

ตามแรงลม เผยให้เหน็ถงึเงาของเรอืแจวท่ีก�าลังลอยตะคุม่ๆ อยู่ภายใน 

คนชดุด�ากลุม่หนึง่หมอบแนบร่างอยู่บนเรอื สายตาจบัจ้องอยู่เหนือผวิน�า้

ท่ีห่างออกไปไม่ไกลสักเท่าใดนัก...ที่นั่นมีเรือน้อยตกแต่งวิจิตรงดงาม 

จอดน่ิงอยู่ล�าหน่ึง ยามน้ีคนทีอ่ยู่ภายในห้องก�าลงัผลกัหน้าต่างข้างล�าเรอื

เปิด เผยให้เห็นถึงแสงเทียนริบหรี่ราวกับเมล็ดถั่วที่อยู่ด้านใน แสงส่อง

สะท้อนพ้ืนผวิน�า้กว้างไกลเฉกดาวตกทีโ่ผล่ข้ึนฉับพลันทันที

ผืนน�้าสว่างไสวด้วยแสงจากโคมเทียน

* ดอกหญ้าตี๋ (ตี๋ฮวา) หมายถึง Amur silver grass (Miscanthus sacchariflorus)

** ต้นเฟิง หมายถึงต้นเมเปิ้ล
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20 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

ท่ีอยู่กลางแสงเทียน คือเงาร่างสะโอดสะองของสตรีนางหน่ึง  

รูปโฉมโนมพรรณแม้จะรางเลือน แต่ครั้นนางยกแขนข้ึนน้อยๆ เสียง

บรรเลงพิณผีผาเสนาะก้องกังวานก็ดังลอยออกมาจากภายในห้อง  

ลอยละล่องอยู่ท่ามกลางผิวน�้าเงียบงัน

บนเรือแจวที่ใช้กอหญ้าต๋ีเป็นก�าบัง คนชุดด�าท่ีคล้ายเป็นหัวหน้า

เอ่ยกระซบิ "เตรยีมลงมอืได้"

คนชดุด�าทีอ่ยู่บรเิวณกราบเรอืทัง้สองด้านเริม่ขยับไม้พาย พวกเขา

พาเรือแล่นออกจากส่วนลึกของกอหญ้าตี๋ มุ่งหน้าตรงไปยังแสงเทียน 

ดงักล่าวอย่างเชือ่งช้าเงยีบเชยีบ

จู่ๆ เสียงบรรเลงผีผาก็หยุดชะงัก เรือล�าหนึ่งปรากฏขึ้นที่ทาง 

ด้านหลังของเรือน้อยที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามนั้น นายเรือท้ังสอง

ตะโกนทักทายกันเสียงดัง เรือล�าหลังเทียบข้างเรือล�าแรกช้าๆ ที่แท้

ทิศทางที่เรือล�านี้ต้องการจะมุ ่งหน้าไปก็ถูกเรือน้อยขวางอยู ่ มิน่า 

ก่อนหน้าน้ีพวกชายชุดด�าบนเรือแจวถึงไม่ทันสังเกตเห็น

"หยุด!" คนที่เป็นหัวหน้ารีบโบกมือเป็นสัญญาณ

เรือแจวซุ่มประชิดริมกอหญ้าต๋ีอีกครั้ง ด้วยเพราะยามนี้พวกเขา

อยู่ห่างจากอีกฝ่ายไปไม่มาก จึงมองเห็นการเคลื่อนไหวบนเรือน้อยได้

แจ่มแจ้ง เขาเห็นพวกนายเรือน�าไม้กระดานมาวางพาดไว้ระหว่างเรือ

ทั้งสอง โคมแดงหลายดวงถูกยกสูง แสงไฟสาดส่องลงบนร่างของ

บัณฑิตอาภรณ์เขียวท่ีก�าลังเดินอยู่บนไม้กระดาน มุ่งหน้าตรงไปยัง 

เรือน้อยล�าน้ัน

จากใบหน้าและรปูร่าง อายุอานามของชายคนดงักล่าวเหมอืนจะ 

ไม่น้อยแล้ว แต่หนวดเครายาวทีอ่ยู่บรเิวณขากรรไกรกลบัยังคงด�าขลบั  

อีกทั้งยังดูแลตกแต่งเป็นอย่างดี สีหน้าเผยให้เห็นถึงความปราดเปรื่อง
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สงูส่งทีน่กัปราชญ์พึงมี

บนเรือแจว ชายชุดด�าผู้เป็นหัวหน้าตะลึง "เหตุใดถึงเป็นเขาได้"

บัณฑิตในอาภรณ์สีเขียวเหยียบเท้าขึ้นเรือน้อยได้ไม่ทันไร ในเรือ 

ก็มคีนออกมาต้อนรบัรวดเรว็ อกีฝ่ายคารวะแสดงความปรารถนาดด้ีวย

น�า้ใสใจจรงิ "ใต้เท้าซอืหม่า*..."

"แม่นาง" ไป๋จวีอีซ้อืหม่าแห่งเจยีงโจวย้ิมตอบ "บทกวีท่ีตกลงรับปาก 

ข้าได้จดัการเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว คนืนีจ้งึตัง้ใจน�ามนัมามอบให้กับท่าน"

ในอ้อมแขนของสตรีนางนั้นยังคงโอบกอดผีผาตัวหนึ่งไว้ นาง 

ก้มหน้าพูดอย่างนอบน้อม

"ข้าน้อยฐานะต้อยต�่า ไหนเลยคู่ควรให้ใต้เท้าซือหม่าต้องน�ามัน

มามอบให้ด้วยมือตนเองเช่นนี้"

"แม่นางถ่อมตัวเกินไปแล้ว ความจริง ที่ข้าแซ่ไป๋ก�าลังคิดก็คือ..."  

ไป๋จวีอี้จ้องมองดูอีกฝ่าย "หากแม่นางชื่นชมกลอนบทนี้ เพียงบรรเลง

บทเพลงเพ่ือข้าสักบท เท่านั้นก็นับว่าเพียงพอแล้ว"

ได้ยินเช่นนั้นสตรีคนดังกล่าวก็แหงนหน้าขึ้น แสงจากโคมเทียน

อาบไล้ใบหน้านาง ไป๋จวีอี้รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายเหมือนจะอายุมากกว่า 

ที่ตนเองคิดไว้เมื่อวานอยู่ประมาณหน่ึง แต่ถึงกระนั้นจมูกปากคิ้วคาง

งดงามชวนหว่ันไหวของนางก็ยังคงท�าให้เขาตระหนักได้อยู่ดีว่าในอดีต

นางเคยงดงามเพียงใด หากแต่ยามนีส้รรพสิง่ได้ผนัผ่านไปตามกาลเวลา

โดยแท้

น่าประหลาด ไป๋จวีอ้ีแอบคิด เมื่อคืนวานนางบอกกับเขาว่า 

อสิตรชีราเฒ่าไปตามกาล แม้นตอนนัน้นางซ่อนใบหน้าอยู่หลงัแสงเทยีน 
* 'ซือหม่า' เป็นได้ทั้งนามสกุลสองพยางค์และต�าแหน่งขุนนาง ซึ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและความส�าคัญ 

แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ในสมัยราชวงศ์ถัง ซือหม่าเป็นเพียงต�าแหน่งท่ีตั้งไว้ส�าหรับขุนนางผู้ถูก 

ลดขัน้ให้ไปประจ�าท่ีเมอืงระดบัโจว อยู่ใต้อาณัตขิองเจ้าเมอืง (ชือ่สือ่) คอยช่วยงานทัว่ไป ไม่ได้มหีน้าท่ี 

รับผิดชอบชัดเจน
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อกีทัง้ยังกอดผผีาปิดบงัโฉมหน้าไว้อกีครึง่ แต่รปูร่างท่าทางค�าพูดค�าจา

ของนางยามน้ันกลับชวนให้เขารู้สึกว่าอย่างมากนางก็อายุแค่ครึ่งของ 

สตรวัียกลางคนเท่านัน้ แต่ท่ีเขาเหน็ในยามน้ี อายุของนางน่าจะเกนิกว่า 

ทีเ่ขาประเมนิไว้ก่อนหน้านีอ้ยู่มใิช่น้อย

"ใต้เท้าซือหม่า เชิญเข้ามานั่งด้านในก่อนเถอะ"

ไป๋จวอีีไ้ด้สต ิและรบีเดนิตามอกีฝ่ายเข้าไปภายในห้อง ครัน้นัง่ลง

เป็นทีเ่รยีบร้อย เขาก็หยิบกลอนในอกเสือ้ออกมา คลีม่นัลงบนโต๊ะ

"แม่นาง เชิญอ่าน"

นางอ่านออกมาทีละค�าๆ "ผี ผา จา ริก"

ไป๋จวอีีน้กึหววิๆ อยู่ในใจ ว่ากันตามจรงิ ถึงยามนีเ้ขาจะกลายเป็น

รัตนกวีผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตาม แต่ทุกครั้งที่ได้ยินผู้คน 

ขับขานบทกวีของตนเอง ก็ยังคงไม่อาจควบคุมความรู้สึกภาคภูมิใจ

ระคนวิตกกังวลเช่นน้ีได้ โดยเฉพาะวันน้ี ไม่รู้เหตุใดยามนางเริ่มอ่าน 

บทกวีของเขา ถึงได้รู้สึกนอบน้อมถ่อมตนไม่ต่างอันใดกับผู้เป็นศิษย์ 

ที่ไม่อาจอดใจรอให้นางพยักหน้าไหว

"ราตรีกาลธารสวินหยางมาส่งแขก ลมสารทแทรกใบเฟิงหญ้าตี๋

ไหว เจ้าภาพลงจากม้าขึ้นเรือไซร้ ยกจอกหมายชื่นมื่นกลับไร้เพลง"

ท่ามกลางเสียงขับขานแผ่วเบาของนาง จู่ๆ ภาพการพบพาน 

กันโดยบังเอิญของเขากับนางเหนือผืนน�้าเมื่อคืนวานก็ปรากฏขึ้นต่อ

สายตาของไป๋จวีอี้อีกคราว

"พันร้องหมื่นเรียกเริ่มออกมา อรชรอุ ้มผีผาบังครึ่งโฉม เพียง 

ปรับสายสองสามเสียงใช่ประโคม มิทันโหมเป็นเพลงก็ให้อารมณ์"  

นางหยุดอ่าน พูดออกมาเพียงแผ่ว "เย่ียม"

ไป๋จวีอ้ีย้ิมส�ารวม ด้านหลังยังมีดีกว่านี้อีก เขามั่นใจ กลอนยาว 
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ทีเ่ขาเพียรแต่งมนัทัง้วันท้ังคืนน้ี สดุท้ายย่อมต้องกลายเป็นบทกวีท่ีผูค้น

จะขานขบัไปชัว่นรินัดร์ต่อจาก 'เพลงโศกนิรนัดร์' แน่ ตวัอักษรแต่ละตวั 

ประโยคแต่ละประโยคในบทกวีต้องสยบใจผู้คนทั่วหล้า รวมถึงสตร ี

น่าพิศวงทีอ่ยู่ตรงหน้าเขาผูน้ี้ด้วย

นางอ่านต่อ "ดดีแผ่วเบาบ้างยกดงึไล้แช่มช้า เริม่ 'อาภรณ์นางฟ้า' 

ต่อ 'หกน้อย' สายใหญ่รัวดุจฝนซัดกระหน�่ารอย สายเล็กคอยตัดพัก 

ดัง่พึมพ�า"

นางย่ิงอ่านเร็วขึ้นเรื่อยๆ ความรู้สึกตื่นเต้นในน�้าเสียงปรากฏชัด 

ยากปิดบงั ราวกับมอีะไรบางอย่างลกึลงไปในใจนางก�าลงัตืน่ จวนเจยีน

จะกะเทาะออกจากเปลอืกมาในไม่ช้า

ใจของไป๋จวีอี้เองก็เต้นระส�า่ ส�าหรับเขาแล้วแม้นเรื่องมคีนชื่นชม 

รู้สึกร่วมไปกับบทกวีของเขานั้นจะไม่ใช่เรื่องนอกเหนือความคาดหมาย 

แต่ประการใด หากแต่ในยามนีเ้ขากลบัรูส้กึฮกึเหมิอย่างประหลาด

ครั้นอ่านถึง "ซ่อนขุ่นข้องเร้นกลัดกลุ ้มอยู่ภายใน ยามเสียง 

ไร้ขับส�าเนียงชัดกว่ามี" จู่ๆ นางก็ช�าเลืองมองมาทางไป๋จวีอี้ สายตา 

เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์อาลัยอาวรณ์ลึกล�้า ท�าเอาไป๋จวีอี้ถึงกับ

เคลิบเคลิ้มใจลอย ลืมความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในอายุของอีกฝ่าย

ไปจนสิ้น 

หลังจากน้ันเพียงครู่ เขาก็ได้ยินนางอ่านต่อ "บรรเลงจบอาจารย์

กล่าวยกย่อง ทุกท่าท่วงชิวเหนียงมองริษยา" นางหัวเราะออกมาเบาๆ 

"ค�าว่าอาจารย์กล่าวยกย่อง ข้าน้อยพูดถึงมันไว้เมื่อวาน เพียงแต่ 

ค�าว่าชิวเหนียงนี้..."

"อา...เมื่อคืนวานตอนได้ยินแม่นางพูดถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต  

รูปโฉมความสามารถโดดเด่นไม่เป็นสองรองผู้ใดในนครหลวง ข้าเลย
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จงใจใส่ประโยคดังกล่าวลงไปในบทกวี หรือแม่นางรู ้สึกว่ามีอันใด 

ไม่เหมาะสม"

"ข้าน้อยเพียงใคร่รู้ ชิวเหนียงผู้นี้ท่านหมายถึงผู้ใด"

ไป๋จวีอ้ีลังเลเล็กน้อย...ชิวเหนียง แน่นอนย่อมต้องหมายถึง 

ตูช้วิเหนียงคณิกาอนัดบัหนึง่แห่งตรอกผงิคงั เทศกาลจงเหอปีน้ีว่ากันว่า

โฉมสะคราญตู้ชิวเหนียงได้อ�าลาโลกนี้ไปแล้วที่แม่น�้าชวีเจียง ไป๋จวีอี ้

ทีถู่กเนรเทศมายังเจยีงโจวกว่าจะรูข่้าวเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วหลายเดอืน 

ด้วยเพราะรูส้กึหดหู่ใจไม่ใช่น้อย ดงันัน้เมือ่คืนวานตอนเขยีน 'ผผีาจารกิ' 

เพ่ือบรรยายถึงท่วงท่าสง่างามของโฉมสะคราญบรรเลงผีผา เขาเลย 

ถือโอกาสหยิบยืมชือ่ตูช้วิเหนยีงข้ึนมาใช้

ยามนี้ ครั้นอีกฝ่ายกล่าวขึ้นมา ไป๋จวีอี้ก็ตระหนักว่าถ้อยค�า 

ประโยคน้ีออกจะดเูอาแต่ใจเกินไปอยู่สกัหน่อย จ�าต้องรูว่้าหลายปีมานี ้

ชื่อเสียงของตู้ชิวเหนียงน้ันโด่งดังไม่ใช่น้อย การใช้มันเทียบเคียงกับ 

โฉมสะคราญบรรเลงผผีาเมือ่หลายปีก่อนนัน้ออกจะเป็นการไม่เหมาะสม 

สักเท่าใด

เขาย้ิมกระอักกระอ่วน "สองปีมาน้ีตู ้ชิวเหนียงนับเป็นคณิกา 

ขายศิลป์ที่โด่งดังท่ีสุดในฉางอัน มิเช่นน้ันแม่นางก็บอกข้ามาเถิด  

ว่าชื่อแซ่ของคณิกาขายศิลป์ที่มีชื่อเสียงทัดเทียมกับท่านในยามน้ันคือ 

ผู้ใด ข้าจะแก้ไขให้"

"เร่ืองน้ีหาได้จ�าเป็นไม่" สตรีนางน้ันพูด "สตรีในส�านักมักมีคนชื่อ 

ชิวเหนียงอยู่เสมอ ใต้เท้าซือหม่าแต่งไว้เช่นน้ีมิได้มีปัญหาแต่อย่างใด  

หากใช้ชือ่ของข้าน้อยในยามนัน้จรงิ เกรงว่าจะท�าให้คนล่วงรู้ถึง..."

จู่ๆ นางก็หยุดพูด

ไป๋จวีอี้คิด ท�าให้คนล่วงรู้ถึง...ถึงอันใด อย่างมากก็แค่ล่วงรู้ถึง

Page ������������������ 1.indd   24 5/3/2561 BE   13:46



Tang Yin 25

ฐานะแท้จรงิของท่านเท่านัน้มใิช่หรอืไร เขาอดไม่ได้ทีจ่ะทอดตามองไป  

แท้แล้วนางเป็นใครกันแน่

โฉมสะคราญบรรเลงพิณผีผาเอียงคอน้อยๆ ก่อนจะซ่อนใบหน้า

กลับเข้าไปหลังแสงเทียนอย่างฉลาดหลักแหลมอีกครั้ง

"น้องตามบ�ารงุทพัแม่ชพีวาย คนืเลือ่นวันไหลโฉมโรยรา หน้าประตู

วังเวงร้างรถม้า วัยสูงแต่งเป็นภรรยาแก่วาณิช วาณิชเน้นประโยชน ์

มิสนพราก เดือนก่อนจรจากซื้อใบชาถิ่นฝูเหลียง"

ไป๋จวีอ้ีถาม "สองสามประโยคนี้ก็มีปัญหาด้วยกระนั้นหรือ"

"น้องตามบ�ารุงทัพแม่ชีพวาย ถูกแล้ว วัยสูงแต่งเป็นภรรยาแก่

วาณิช ก็ถูกต้องอีกเช่นกัน" น�้าเสียงของนางสั่นระริก "เพียงแต่..."

"เพียงแต่อันใด"

นางน่ิงเงียบ กว่าจะตอบออกมาก็หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ "ไม่มี

อันใด ว่าไปตามนี้เถิด"

ไป๋จวีอี้ขมวดคิ้ว เมฆหมอกแห่งความเคลือบแคลงสงสัยก่อตัว 

มากขึน้ทุกขณะจนหลดุปากพูด "วันนีข้้าได้ให้คนไปลองสืบข่าวด ู ทุกคน

ต่างบอกว่าไม่เคยพบพานพ่อค้าใบชาแซ่กู้ที่พ�านักอยู่แถวปากแม่น�้า 

นานแรมปีทีท่่านเคยกล่าวถึงแต่อย่างใด ทีแ่ม่นางเล่าล้วนเป็นความจรงิ?"

"พวกเขาย่อมต้องไม่เคยได้ยิน" น�้าเสียงของนางสงบนิ่ง "เพราะ

พ่อค้าแซ่กู้ไม่ใช่คนในยามน้ี หากแต่เป็นคนในยามน้ัน"

"ในยามนั้น?" ความรู ้สึกหนาวสะท้านไล่ข้ึนมาตามแผ่นหลัง 

ของไป๋จวอีี ้ เขาอดรนทนไม่ไหวจงึถามออกมาตรงๆ "แม่นาง จวบจนถึง

ยามน้ีท่านยังไม่ยอมปรปิากเอ่ยถึงชือ่แซ่ของท่านให้ข้าได้รบัรู ้ ไม่ทราบว่า 

ผู้น้อยแซ่ไป๋จะขอถามได้หรือไม่"

นางชี้ไปที่ม้วนบทกวี "เราต่างเป็นคนเวียนท่องใต้ฟ้ากว้าง 
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พบพานบ้างไยต้องเคยรู้จักเล่า" 

ไป๋จวีอ้ีหมดค�าพูด

หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ สตรคีนดงักล่าวกถ็อนหายใจออกมาช้าๆ 

"นับว่าเป็นบทประพันธ์ชั้นยอดยากพบพานโดยแท้ ข้าน้อยนึกไม่ถึง

จริงๆ ว่าใต้เท้าซือหม่าจะเรียงร้อยเรื่องราวของข้าน้อยได้น่าประทับใจ

เยี่ยงนี้ บทกวีนี้ต้องสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลังได้แน่"

"น่าเสียดายท่ีข้ากลับมิอาจรู้ชื่อเสียงเรียงนามแท้จริงของท่านได้"

"ชื่อแซ่ของข้าน้อยมิได้มีความส�าคัญอันใด ก็เหมือนกับชีวิตข้า 

ท่ีไม่มีค่าให้ควรแก่การพูดถึง แต่ไม่ว่าเช่นไร ในเมื่อใต้เท้าซือหม่า 

แต่งบทกวีชั้นเลิศให้เช่นนี้ ข้าน้อยก็ขอบรรเลงบทเพลงตอบแทนน�้าใจ

ให้ใต้เท้าฟังสักเพลงก็แล้วกัน"

ขณะก�าลังพูด นางก็โอบผีผาท่ีอยู่ข้างกายขึ้นและยกมือบรรเลง

ถึงแม้เมือ่คนืจะเคยได้ยินมาแล้วครัง้หน่ึง และเขาก็ได้ใช้พรสวรรค์

รจนาทุกสิ่งอย่างลงในบทกลอนหมดสิ้น แต่ยามน้ีเมื่อได้ฟังมันอีกครั้ง  

ไป๋จวีอีก็้ยังคงรูส้กึเคลบิเคลิม้ลอยละล่องยากควบคุม

เมือ่บทเพลงบรรเลงจบเขาก็ร้องประหลาดใจยนิด ี "ห้าสาย! วันน้ี 

ทีแ่ม่นางบรรเลงคอืผผีาห้าสาย!"

"เมื่อเพลงจบแผ่นดีดกรอคลอใจกลาง สี่สายครางเสียงดุจไหม 

ใกล้ขาดรอน" นางวางผผีาในอ้อมแขนลง "ใต้เท้าซอืหม่ารู้ซึง้ในเสยีงดนตรี

ย่ิงนัก ถูกแล้ว เมื่อคืนท่ีข้าน้อยบรรเลงคือผีผาส่ีสาย แต่วันนี้ท่ีข้าน้อย 

ใช้บรรเลงคอืผผีาห้าสาย"

"แต่ว่าแม่นาง ยามนีบ้นโลกใบนีเ้หลอืผูที้ด่ดีผีผาห้าสายได้ดเีพียง

ไม่ก่ีคนเท่าน้ัน"

"แต่ถึงเช่นน้ัน ใต้เท้าซือหม่าก็ยังทายไม่ถูกว่าข้าน้อยคือผู้ใด"  
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นางแหงนหน้าข้ึน ไป๋จวีอีต้กตะลงึเมือ่พบว่ายามน้ีอกีฝ่ายน�า้ตาอาบนอง

สองแก้ม สตรคีนดงักล่าวสะอกึสะอืน้ถาม "อย่างน้อย ใต้เท้าซอืหม่าก็น่า

จะทายอายขุองข้าน้อยได้กระมงั"

"แม่นางดูเหมือน ยังไม่ถึงสี่สิบ?" ครั้นค�าพูดน้ีหลุดออกจากปาก 

ไป๋จวีอี้ก็รู้สึกรวดร้าวทุกข์ระทม ความจริงปรากฏขึ้นตรงหน้าทีละน้อย

แล้ว แต่เขากลับขลาดเขลาเกินกว่าจะเผชิญหน้า

นางย้ิมทัง้น�า้ตา "ใต้เท้าซอืหม่าช่างรู้จกัปลอบประโลมใจคนย่ิงนกั 

ก็ถูก ข้าน้อยเคยได้ยินคนพูดว่าคนเราหลงัจากทีต่ายไปแล้ว อายุขยัจะ 

ไม่เพ่ิมขึน้อกี"

ไป๋จวีอ้ีประหลาดใจเป็นที่สุด

"เกือบสิบเอ็ดปีแล้ว" นางพึมพ�า "ส�าหรับข้าน้อย สิบเอ็ดปีมานี ้

ไม่ต่างอะไรกับความฝัน ท่ีข้าน้อยปรารถนาก็เพียงเล่าเรื่องของตนเอง

ให้ใครสักคนได้รับรู้ เมื่อเล่าจบข้าน้อยก็ควรตื่นจากฝันได้แล้ว"

"แม่นาง..."

"อย่า...ขอใต้เท้าอย่าได้กล่าวอนัใดอกี ถือเสยีว่าข้าน้อยเป็นเพียง

สตรีในบทกวีที่ท่านรจนาไว้เท่านั้นก็พอ 'ผีผาจาริก' บทกวีงดงามเช่นนี้" 

นางปาดเช็ดน�้าตาและย้ิมพูด "เทียบกับ 'เพลงโศกนิรันดร์' แล้ว  

ใต้เท้าซือหม่าคิดว่าอันใดเด่นอันใดด้อยกว่ากัน"

"เรื่องนี้ไม่อาจน�ามาเทียบกันได้"

"ถูกต้อง ไม่อาจเทียบกันได้ น่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็น 

หาไม่แล้ว ข้าน้อยก็ไม่รู้จริงๆ ว่าเขาจะยินดีชื่นชมมันเช่นไร"

ไป๋จวีอี้พูดไม่ออก ในเวลาน้ีแม้เขาเกือบจะล่วงรู้ถึงฐานะของ 

อีกฝ่ายแล้วก็ตาม แต่ไม่ว่าเช่นไรเขาก็ยังคงไม่กล้านึกเชื่อ

นางอ่านค�าน�าบทกวีตั้งแต่ต้น "หยวนเหอปีท่ีสิบ ข้าถูกเนรเทศ 
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ไปเป็นซอืหม่าอยู่ท่ีจิว่เจยีง ฤดใูบไม้ร่วงปีท่ีสอง ขณะก�าลงัส่งแขกอยู่ที่

ปากแม่น�้าเผินสุ่ย คืนค�่าได้ยินเสียงคนบนเรือบรรเลงผีผา เสียงแจ่มชัด

กังวานนัน้ คล้ายเคลอืบแฝงไว้ซึง่น�า้เสยีงแห่งนครหลวง คร้ันสอบถามดู  

ก็พบว่าผู้ที่ดีดเป็นคณิกาขายศิลป์จากฉางอัน เคยฝึกผีผากับอาจารย์มู่

และอาจารย์เฉามาก่อน ครั้นอายุมากขึ้น รูปโฉมงดงามถดถอย จึง

ฝากกายเป็นภรรยากับวาณิชผู้หน่ึง..." นางถอนหายใจออกมายาวๆ  

"แม้จะไม่เป็นเช่นน้ันเสียท้ังหมด แต่บางเรื่องก็มิจ�าเป็นต้องบอกกล่าว

กับคนนอก ช่างเถอะ ในเมื่อวันนี้ใต้เท้าซือหม่าช่วยให้ความปรารถนา

ชั่วชีวิตของผู้น้อยบรรลุผลแล้ว ข้าน้อยก็ยินดีมอบผีผาห้าสายนี้ให้ท่าน

เป็นการตอบแทน ขอใต้เท้าได้โปรดรับไว้"

นางประคองผผีาไว้ด้วยมอืทัง้สอง กล่ินหอมอ่อนๆ ก�าจายออกมา

จากผีผาท่ีท�าขึ้นจากไม้จันทน์ม่วง ลวดลายบนตัวผีผาเกิดจากการ 

ประดับฝังเปลือกหอยมุกและกระดองเต่า ด้านหน้าเป็นลายดอกโบตั๋น 

ส่วนด้านหลังเป็นภาพภูผาหิน มนุษย์ และสิงสาราสัตว์นานา มัน 

เปล่งประกายวับวาวหลากสีอยู่ใต้แสงเทียน

"ผผีานีล้�า้ค่าย่ิงนกั ข้าไม่อาจ..." ไป๋จวีอีค้ดิปฏิเสธ แต่จู่ๆ  อกีฝ่าย 

กลบัพูดสหีน้าเคร่งขรมึจรงิจงั

"ผีผาน้ีเป็นสิ่งวิเศษ ใต้เท้าซือหม่ามิควรปฏิเสธ"

ราวกับได้ยินค�าสั่งน่าเกรงขาม ไป๋จวีอี้ได้แต่ย่ืนมือทั้งสองข้าง 

ออกไปรับผีผาไว้

"ข้าน้อยยังมีเรื่องอยากไหว้วานใต้เท้าซือหม่าอีกเรื่อง"

"แม่นางเชิญกล่าว"

"ขอใต้เท้าซอืหม่าคิดหาหนทางส่งผผีานีก้ลบับ้านเกิดของมนัด้วย"

"บ้านเกิดของมันอยู่ที่ใด"
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นางย้ิมรันทด "ฉางอัน พระราชวังซิงชิ่ง"

ไป๋จวีอ้ีตะลึงลาน

"พิณอยู่คนอยู่ ยามน้ีพิณก�าลังกลับบ้านเกิดแล้ว ข้าเองก็ควร..." 

นางมองจ้องไปท่ีนอกหน้าต่าง ผิวน�้าสงบน่ิงเงียบงัน กาลเวลาคล้าย 

หยุดน่ิง

นางเดินไปที่หน้าประตูช้าๆ ท่องบทกลอนออกมาอย่างชัดถ้อย 

ชดัค�าต่อหน้าประกายน�า้วับวามยามราตร ี "อนัฟ้าดนิยนืยาวยงัสิน้กัลป์...

เจบ็ช�า้น้ีสบืวนันรินัดร"

ไป๋จวีอี้ตกตะลึงพรึงเพริด เขาหมายรุดข้ึนหน้าไปแต่กลับราว 

ต้องค�าสาป ทั้งเนื้อท้ังตัวไร้สิ้นเรี่ยวแรงไม่อาจขยับเขยื้อน ท�าได้เพียง

จ้องมองดูนางก้าวเท้าข้ามพ้นกราบเรือ ร่างหล่นร่วงสู่สายธารเบื้องล่าง

ครั้นได้สติเขาก็ร้องตะโกนเสียงดัง พุ่งตรงไปท่ีกราบเรือ

ยังไม่ทันไร ระลอกคลื่นเหนือผิวน�้าท่ีเพ่ิงแยกออกจากกันได้ 

ไม่นานก็หลอมรวมกลับเข้าหากันอีกครั้ง ตอนนางหล่นลงสู ่ผิวน�้า  

นางไม่ทั้งดิ้นรนหรือแม้แต่จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือ กระแสธาร

กลืนร่างของนางลงสู่ใต้บาดาล ไม่เหลือท้ิงไว้ซึ่งร่องรอยใดๆ

จู่ๆ  คนชดุด�าบนเรอืแจวทีอ่�าพรางตวัอยู่กลางกอหญ้าตีซ๋ึง่อยู่ห่าง

ออกไปไม่ไกลก็พากันกระโจนลงน�า้ คนทีเ่หมอืนเป็นหวัหน้าร้องออกมา

รวดเร็ว "เร็วเข้า ผู้บัญชาการถู่ทูสั่งไว้ต้องจับคนให้ได้อย่างมีชีวิต ต้อง 

มีชีวิต!" เขาตะโกนและทอดสายตาดุดันไปยังเรือน้อยที่ประดับตกแต่ง

วิจิตรงดงามล�านั้น

ไป๋จวีอี้เดิมสามารถชักเท้าถอยหลังครึ่งก้าวหลบเร้นซ่อนกายได้ 

แต่ความทุกข์ระทมเต็มเปี่ยมโถมทับความรู้สึกตกประหว่ันสิ้น เขา 

ขยับใกล้เข้าไปพร้อมจ้องมองไปทางคนชุดด�าที่เป็นหัวหน้า ท�าเอา 
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ชายชุดด�าท่ีดูราวกับภูตผีปีศาจนั้นได้แต่คับแค้นเบือนหน้าหนี ตวาด

เสียงก่นด่าลูกน้องที่โผล่หัวขึ้นมาหายใจ

"โผล่ขึ้นมาท�าอะไร รีบงมหาต่อ! เป็นก็ต้องพบคน ตายก็ต้อง 

พบศพ! ไม่ว่าเช่นไรพวกเจ้าก็ต้องเอาร่างของนางขึ้นมาให้ได้!"

"พวกเจ้าไม่มีทางได้อะไรท้ังน้ัน" ไป๋จวีอี้ครุ่นคิดอย่างเจ็บปวด

ระคนยินดี "เพราะคนเราไม่อาจตายได้อีกเป็นครั้งที่สอง"
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(1)

พระราชวังซิงชิ่ง ภูตผีปีศาจออกอาละวาดอีกแล้ว

ขันทีน�าด�ารัสเชื้อเชิญขององค์หญิงฮั่นหยางมาบอกเผยเสวียนจิ้ง 

ด้วยสีหน้าราบเรียบ...องค์หญิงมีรับสั่งเชิญท่านนักพรตให้เข้าเฝ้ายัง 

วังหลวงเพ่ือจับปีศาจ

เผยเสวียนจิ้งร้องไห้ก็ไม่ได้หัวเราะก็ไม่ออก เรื่องภูตผีปีศาจ

ปรากฏตัวขึ้นในพระราชวังซิงชิ่ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งท่ีสองแล้ว ถึงแม ้

จะบอกว่านักพรตลัทธิเต๋ามีคาถาอาคมสามารถจับปีศาจได้ แต ่

องค์หญิงฮั่นหยางใช้เหตุผลดังกล่าวเรียกนางเข้าวังแล้วถึงสองครั้ง 

สองครา เช่นน้ีมิออกจะดูจงใจเกินไปหน่อยหรอกหรือ

ครั้นเผยเสวียนจิ้งขึ้นรถม้าหน้าอารามจินเซียนที่องค์หญิงทรง 

ส่งมารับนางเป็นท่ีเรียบร้อย สารถีก็ควบรถม้ามุ่งตรงไปยังวังหลวง 

ทันที

บทที่ 1

เทพด�าเนิน
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อกีครัง้แล้วทีน่างต้องมาอยู่บนเส้นทางท่ีถูกขนาบไว้ด้วยก�าแพงสงู

ทัง้สองข้างเช่นนี้

ยามน้ีเผยเสวียนจิง้เข้าใจแล้วว่าถนนหนทางคับแคบทีถู่กขนาบไว้

ด้วยก�าแพงสูงทั้งสองข้างนี้ ไม่ได้สร้างไว้เพียงเพ่ือความปลอดภัยและ

ความสะดวกสบายเท่าน้ัน หากแต่ยังใช้มันบดบังอ�าพรางสายตาของ 

พวกชาวบ้าน รวมท้ังยังง่ายต่อการควบคุมดูแลของกองก�าลังเสินเช่อ  

รวมถึงสายพระเนตรขององค์จกัรพรรดด้ิวย

ในเวลาน้ีเผยเสวียนจิ้งก�าลังเงี่ยหูฟังเสียงกึกๆ ของล้อรถท่ีบด 

อยู่กับพ้ืนถนน นางตระหนักได้ว่าตนเองก�าลังมุ่งหน้าไปยังทิศทาง 

ตรงกันข้าม

ระยะทางจากตรอกฝู่ซิงไปพระราชวังซิงชิ่งนั้นไกลกว่าไป 

พระราชวังต้าหมิง ดังนั้นนางจึงมีเวลามากพอที่จะย้อนระลึกถึง 

ภาพเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนก่อน ตอนนางย่างเท้าเข้าพระราชวัง 

ซิงชิ่งเป็นครั้งแรก

หลงัผ่านงานอภิเษกสมรสขององค์หญิงเซยีงหยางไปได้สองสามวัน 

องค์หญิงฮั่นหยางก็ส่งจดหมายเชิญมาให้นาง บอกว่าพระพันปีหวัง 

ทรงมีพระราชเสาวนีย์เรียกตัวเผยเสวียนจิ้งให้ไปเข้าเฝ้า นับแต่ 

อดีตองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ พระพันปีหวังก็ทรงเก็บตนอยู่แต่ใน 

พระราชวังซิงชิ่ง ไม่ยอมออกพบหน้าผู้ใดนานนับสิบกว่าปี เรื่องนี้เผยตู ้

ผู้เป็นอาเคยเล่าให้นางฟังว่าพระพันปีหวังเคยให้สัตย์สาบานต่อหน้า 

พระโกศของอดตีองค์จกัรพรรดว่ิาจะไม่ขอพบองค์จกัรพรรดจินกว่าชวิีต

จะหาไม่ ส่วนองค์จักรพรรดิเองก็ไม่เคยย่างกรายเข้าสู่พระราชวังซิงชิ่ง

เพื่อพบเจอผู้เป็นมารดานานสิบกว่าปีแล้วเช่นกัน
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ด้วยเหตุนี้ตอนได้รับจดหมายเชิญจากองค์หญิงฮั่นหยาง  

เผยเสวียนจิ้งถึงได้รู้สึกประหลาดใจ ขณะเดียวกันก็นึกกระหายใคร่รู้ 

พระพันปีทรงใช้ชีวิตตัดขาดจากโลกภายนอกเนิ่นนาน ไฉนจู ่ๆ ถึง 

สนพระทัยในตัวนางขึ้นมาเช่นน้ีได้ เผยเสวียนจิ้งถูกกักบริเวณอยู่ใน 

อารามจินเซียน ไม่อาจเข้าออกได้ตามใจ มีชีวิตไม่ต่างอันใดกับ 

นกัโทษขององค์จกัรพรรด ิดงันัน้การท่ีองค์หญิงฮัน่หยางสามารถอาศยั

พระราชเสาวนีย์ของพระพันปีพานางไปพระราชวังซิงชิ่งได้ แน่นอนว่า

ย่อมต้องได้รบัพระราชานญุาตจากองค์จกัรพรรดแิล้วอย่างไม่ต้องสงสยั 

เพียงแต่ว่าแท้แล้วในพระทยัขององค์จกัรพรรดินัน้ทรงคดิการใดอยู่กันแน่

เผยเสวียนจิ้งมาถึงยังพระราชวังซิงชิ่งด้วยใจคิดสงสัย แต่ครั้น 

ย่างเท้าพ้นประตูวังเข้าไปนางก็ลืมสิ้นทุกสิ่งอย่าง

ที่ปรากฏอยู่ต่อสายตานาง คือซากปรักหักพังวิจิตรตระการตา 

หาใดเปรียบ

ฤดูกาลยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ พระราชวังซิงชิ่งทุกหน

ทกุแห่งล้วนต้นหลวิต้องสายลม มะเดือ่เถาอิงเกาะราวร้ัว หมูม่วลบปุผา

ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิยังคงเบ่งบาน ดอกบัวในสระหลงฉือผลิดอกตูม 

สีสันแห่งฤดูใบไม้ผลิยามน้ีงดงามเจิดจ้าเสียยิ่งกว่าพระราชวังใดใน 

ฉางอันที่เผยเสวียนจิ้งเคยไปเย่ียมเยือน ไม่ว่าจะเป็นจัตุรมุข ต�าหนัก

พระราชฐาน ระเบียงสลับวน ล�าธารภูผาหินต่างล้วนวิจิตรเหนือกว่า 

ที่เผยเสวียนจิ้งเห็นในพระราชวังต้าหมิง ทุกหนทุกแห่งล้วนทิ้งไว้ซึ่ง 

ร่องรอยหรูหราฟุ่มเฟือยในยุคสมัยอันรุ่งโรจน์

แต่ครัน้เข้าไปใกล้นางก็พบว่าด้วยเพราะไม่มคีนดแูลจริงจงั ท�าให้

ต้นไม้ใบไม้ต่างพากันขึน้รก ใต้ชายคาระเบยีงและกรอบหน้าต่างด้านบน

ของต�าหนกัพระราชฐานอันโอ่อ่าล้วนมีใยแมงมมุไหวพลิว้ เศษใบไม้ร่วง
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กับดินโคลนจับตัวหนาเตอะอยู่ภายในสระ บนทางเดินเต็มไปด้วย 

วัชพืชนานา เศษกรวดเศษหินกระจัดกระจายอยู่เต็มพ้ืน ที่ย่ิงท�าให้ 

เผยเสวียนจิ้งประหลาดใจก็คือนางก�านัลที่เดินไปมาอยู่รอบๆ ล้วนอายุ

ไม่ใช่น้อย ทีเ่ส้นผมกลบักลายเป็นสดีอกเลาน้ันมอียู่กันเป็นจ�านวนมาก 

ท่าทางของพวกนางล้วนแลดูเหนื่อยหน่ายเกียจคร้าน สีหน้าเหม่อลอย

ว่างเปล่า ราวกับมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ยังคงประคับประคองตนเอง 

ให้ด�าเนินชีวิตต่อไปบนโลก ส่วนวิญญาณนั้นลอยละล่องลาลับจาก 

โลกนี้ไปก่อนหน้านานเนิ่นแล้ว

พระราชวังซิงชิ่งเป็นพระราชวังที่ถูกลืม คนท่ีพ�านักอยู่ภายใน 

ก็เช่นกัน ทุกคนต่างรวมตัวเป็นตายดับสูญอยู่ด้วยกัน

อันฟ้าดินยืนยาวยังสิ้นกัลป์ เจ็บช�้าน้ีสืบวันนิรันดร

จู่ๆ ประโยคที่ผู ้คนต่างรู ้จักกันดีของไป๋จวีอี้ก็ผุดขึ้นในหัวของ 

เผยเสวียนจิ้ง

ทีแ่ท้พระราชวงัซงิชิง่ก็คอือกัษรค�าว่า 'เจบ็ช�า้' ขนาดใหญ่ไร้ส้ินสุด

ทียั่งมลีมหายใจ

ขนาดเข้าไปถึงยังต�าหนกัหนานซวิน พบเจอกับองค์หญิงฮัน่หยาง

แล้ว แต่อารมณ์ความรูส้กึอนัเกดิจากสิง่ทีม่องเห็นน้ันกลบัยังคงสาดซดั

ถาโถมใส่เผยเสวียนจิง้จนนางยากจะเรยีกสตสัิมปชญัญะกลับคนื

องค์หญิงฮั่นหยางหลี่ชั่งทรงสิริโฉมงดงาม พระพักตร์แลคล้าย

องค์จักรพรรดิเป็นท่ีสุด เพียงชายตามองดูก็รู้ได้ทันทีว่าทรงเป็นพ่ีน้อง

ร่วมอุทรกัน ตรงกันข้ามกับองค์หญิงเซียงหยางหลี่จื้อซวี องค์หญิง 

อีกพระองค์ท่ีเผยเสวียนจิ้งเคยได้พบเจอ แม้พระองค์จะมีพระพักตร์

งดงามเสมือนหนึ่งบุปผา แต่กลับผิดแผกแตกต่างจากพ่ีน้องทั้งหลาย

สิน้เชงิ เผยเสวยีนจิง้แอบคดิ ว่ากันว่าองค์จกัรพรรดกัิบอดตีองค์จกัรพรรดิ
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ทรงละม้ายคล้ายคลงึกนัย่ิงนกั เช่นนัน้แล้วรูปโฉมขององค์หญิงเซยีงหยาง

ก็คงคล้ายพระพันปีหวังผูเ้ป็นมารดากระมงั

องค์หญิงฮั่นหยางอยู่ในอาภรณ์ต่วนเลื่อมลายรุ ้ง บนฉลอง

พระองค์กระโปรงมีลายปักด้ินทองเรียงร้อยกันอยู่ถ่ียิบ ผ้าคลุมไหล่

ประดับด้วยขนนกยูง วับวาวเป็นประกาย คู่ควรกับฐานะสูงส่งของ 

องค์หญิง แต่เผยเสวียนจิ้งกลับพบโดยบังเอิญว่าอาภรณ์ชุดนี้แท้แล้ว

เป็นอาภรณ์เก่า แม้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สีสันยังคงดูสดใหม่ 

รัดเอวผ้าด้ินหรือก็ดูงดงามพร่างพรายเป็นที่สุด แต่รูปแบบของมัน 

กลับเห็นได้ชัดว่าเป็นของเมื่อหลายปีก่อน ยามนี้ไม่มีผู้ใดสวมใส่กัน 

อีกแล้ว

เผยเสวียนจิ้งแอบนึกประหลาดใจ องค ์หญิงฮั่นหยางกับ 

ผู ้บัญชาการเขตทหารกัวชงราชบุตรเขยต่างมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ  

ผ้าไหมแพรพรรณท่ีเก็บอยู่ในคลังภายในจวนย่อมกองสูงเป็นภูเขา  

ด้วยฐานะและทรพัย์สมบตัขิององค์หญิง ไฉนถึงสวมใส่อาภรณ์ชดุหนึง่

นานนับปีเช่นน้ี

"อาภรณ์ชดุนีอ้งค์จกัรพรรดเิต๋อจงพระอยักาของเราพระราชทานมา

เมือ่ตอนอภเิษกสมรส"

เผยเสวียนจิ้งตกใจ ถูกองค์หญิงฮั่นหยางอ่านความคิดออกเช่นน้ี 

ใบหน้าของนางก็อดแดงระเรือ่ข้ึนน้อยๆ ไม่ได้

องค์หญิงฮัน่หยางกลบัสหีน้าสงบน่ิง "ตลอดสิบกว่าปีมานี ้ เสดจ็พ่ี

เฝ้าลดทอนอ�านาจเจ้าผูค้รองหัวเมอืงชายแดน ทกุครัง้ทีเ่งนิทองในท้อง 

พระคลังร่อยหรอไม่พอสนับสนุนกองทัพ พระองค์ก็มักน�าเอาสินทรัพย์

ส่วนพระองค์ท่ีทรงเก็บไว้ในวังหลวงออกมาพระราชทานให้กับเหล่า

ทหารหาญอยู่เสมอ นานวันเข้าผ้าไหมแพรพรรณที่มีรูปแบบงดงาม 
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จากวังหลวงจ�านวนมากก็แพร่กระจายไปในหมู่ชาวบ้าน ถึงแม้ว่า 

ยามน้ีพวกหญงิสาวชาวบ้านจะชอบแต่งกายด้วยอาภรณ์หรหูรางดงาม 

อีกทั้งยังชอบแต่งกายประกวดประชันขันแข่งกัน แต่เรื่องน้ีเราหาได้

ใส่ใจไม่ เสื้อผ้าอาภรณ์ ต่วนไหมแพรพรรณที่องค์จักรพรรดิเต๋อจง

พระราชทานให้เราในยามน้ัน ไม่ว่าจะส�าหรับฤดูกาลใดต่างล้วนม ี

พร้อมสรรพ ขอเพียงรู ้จักดูแลรักษา ไม่ท�ามันเปรอะเปื้อนเสียหาย  

ต่อให้เดอืนหนึง่ซกัสามครัง้ห้าครัง้ อย่างไรก็ยังเหลอืพอให้เราได้สวมใส่  

ย่ิงไปกว่านั้นเรื่องการแต่งกายเราเองก็ชอบรูปแบบเก่าๆ มากกว่า"  

ครั้นตรัสถึงตรงนี้ องค์หญิงฮั่นหยางก็ทรงกวาดสายพระเนตรมองดู 

การแต่งกายของเผยเสวียนจิ้งตั้งแต่หัวจรดเท้า แย้มพระสรวลออกมา

น้อยๆ ก่อนรับสั่ง "เพียงอาภรณ์ขาวสะอ้านกว่าหิมะ ใบหน้างดงาม 

ไร้เครือ่งประทนิโฉมใดๆ ของนักพรตเผยก็งามล�า้กว่าสตรทีีช่อบแต่งตวั

เหล่าน้ันแล้ว"

เผยเสวียนจิ้งย่ิงหน้าแดง นางรีบเปล่ียนเรื่องพูด "กงกงบอก 

หม่อมฉันว่าพระพันปีทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หม่อมฉันเข้าเฝ้า แต่ 

กลับมิทราบว่าด้วยเรื่องอันใด"

"เฮ้อ" องค์หญิงฮั่นหยางถอนพระปัสสาสะยาวๆ "ความจริง 

พระพันปีไม่ทรงพบปะคนนอกนานมากแล้ว วันนีท้ีเ่รียกท่านนกัพรตเผย

มาก็ด้วยเพราะระยะน้ีพระราชวังซงิชิง่เกิดเหตปุระหลาดรบกวนพระพันปี 

ท�าให้พระองค์ไม่อาจบรรทมไม่อาจเสวย พระพันปีทรงพระวรกาย 

อ่อนแออยู่แต่เดิม ยามนี้ยังทรงเป็นเช่นน้ีอีก เรารู้สึกกังวลย่ิงนัก และ

เพราะเคยได้ยนิเรือ่งราวของนักพรตเผยมาไม่น้อย หลังไตร่ตรองครุน่คดิ

อยู่หลายต่อหลายเพลา เราก็พบว่าคงมเีพียงนกัพรตเผยเท่าน้ันทีจ่ะช่วย

ได้"
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"หม่อมฉัน?" เผยเสวียนจิ้งถาม "เรื่องอะไรหรือเพคะ"

"เรื่องภูตผีปีศาจอาละวาดในวัง..."

เผยเสวียนจิ้งอดเบิกตาโพลงไม่ได้

เดิมพระราชวังซิงชิ่งเป็นคฤหาสน์ขององค์จักรพรรดิเสวียนจง 

เมื่อครั้งยังด�ารงต�าแหน่งเป็นอ๋องปกครองหัวเมืองชายแดน หลัง 

ขึ้นครองราชย์พระองค์ก็ทรงทุ่มเทก�าลังสร้างพระราชวังซิงชิ่ง โยกย้าย

กิจกรรมส�าคัญทั้งหมดมาไว้ท่ีต�าหนัก ท�าให้พระราชวังซิงชิ่งกลายเป็น

พระราชวังหลังท่ีสามของเมืองฉางอัน ต่อจากพระราชวังไท่จี๋และ 

พระราชวังต้าหมงิ ถูกผูค้นเรยีกขานเป็น 'พระราชฐานใต้' ในพระราชวัง 

ซิงชิ่งมีอาคารอยู่ด้วยกันสองหลัง หลังแรกคือหอฉินเจิ้งอู้เปิ่นซึ่งถูกจัด

ให้เป็นต�าหนกัหลกั ส่วนอกีหลงัคอืหอฮวาเอ้อเซยีงฮยุ ซึง่ตัง้อยู่ใกล้กับ

ก�าแพงทางทิศใต้ของพระราชวังซิงชิ่ง ในรัชสมัยขององค์จักรพรรดิ

เสวียนจง ไม่ว่าจะพิธีเฉลิมฉลอง หรือเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ อย่าง 

เรื่องเปลี่ยนรัชศก การสอบขุนนางระดับเคอจว่ี การอภัยโทษล้วน 

จัดข้ึนท่ีลานหน้าหอฉินเจิ้งอู ้เปิ ่นด้วยกันท้ังสิ้น ทุกปีในเดือนหน่ึง 

วันที่สิบห้าช่วงเทศกาลซั่งหยวน และเดือนแปดวันท่ีห้าวันคล้ายวัน 

ประสติูของจกัรพรรดิเสวียนจง องค์จกัรพรรดก็ิจะเสดจ็ขึน้หอฉนิเจิง้อูเ้ป่ิน

เพ่ือรบัการถวายพระพรจากประชาชนและเหล่าขนุนางทัง้หลายพร้อมกับ

หยางกุ้ยเฟย

หลายสิบปีผ่านไปเหตุการณ์ท้ังหมดท้ังมวลล้วนกลับกลายเป็น

เพียงเมฆหมอกท่ีลอยผ่านตา พระราชวังซิงชิ่งเร่ิมถูกท้ิงร้าง หลัง 

ไท่ซั่งหวงสละราชบัลลังก์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตในช่วงสองสามเดือน

สดุท้ายอยู่ทีพ่ระราชวังซงิชิง่ ก่อนจะกลายเป็นท่ีประทับในบัน้ปลายชวิีต

ของพระพันปีและเหล่าพระมเหสไีปโดยสมบรูณ์ หอฉนิเจิง้อูเ้ป่ินหมดสิน้
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ความส�าคัญ ครั้นอดีตองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์มันก็ถูกปิดตาย ไม่มี

การใช้งานใดๆ อีก

องค์หญิงฮั่นหยางบอกกับเผยเสวียนจิ้ง เรื่องนี้เกรงว่าจะเกิดขึ้น

ที่หอฉินเจิ้งอู้เปิ่น

เมื่อสองวันก่อน นางก�านัลที่ชื่ออู๋ซวงฆ่าตัวตายด้วยการกระโดด 

หอฉนิเจิง้อูเ้ป่ิน ว่ากนัว่าภูตผปีีศาจเป็นคนคร่าชวิีตนาง

"ถูกภตูผปีีศาจคร่าชวิีต?" เผยเสวยีนจิง้ขมวดคิว้ "ค�าพูดเช่นนีผู้ใ้ด

เป็นคนกล่าวหรอืเพคะ"

องค์หญิงฮั่นหยางถอนพระปัสสาสะ "กุ้ยเหนียงเห็นเหตุการณ ์

โดยตลอด นักพรตไฉนไม่เรียกนางมาสอบถามเล่า"

กุ้ยเหนียงเข้าวังมาตามพระราชเสาวนีย์ เผยเสวียนจิ้งตกใจ 

อีกคราว

ก็เหมือนอย่างที่เผยเสวียนจิ้งเห็น พวกนางก�านัลในพระราชวัง 

ซิงชิ่งส่วนใหญ่ล้วนอายุมากแล้ว ที่อยู่รับใช้จักรพรรดิองค์ปัจจุบัน 

ในพระราชวังต้าหมิงจะมีก็แต่นางก�านัลอายุน้อยที่ยังคล่องแคล่ว 

ปราดเปรียวเท่าน้ัน ส่วนพวกเฒ่าชราสังขารร่วงโรยต่างถูกส่งให้มา 

อยู่ท่ีน่ี ในหมู่นางก�านัลพวกน้ีมีพวกท่ีอายุเกินเจ็ดสิบเหลืออายุขัย 

ให้ใช้ได้อีกเพียงไม่ก่ีวันปะปนอยู่ด้วย ใครเล่าจะหวังให้นางก�านัล 

พวกนี้ท�าอันใดอีก ท่ีให้มาอยู่ที่น่ีก็เพียงให้พวกนางได้มีท่ีซุกหัวนอน  

ใช้ชีวิตบั้นปลายตราบสิ้นลมหายใจเท่านั้น

จย่ากุ้ยเหนยีงก็คอืหน่ึงในนางก�านัลเส้นผมขาวโพลนท่ีว่า เพียงแต่

ออกจะดเูฒ่าชรามากกว่าคนอืน่อยู่สกัหน่อย

นางคุกเข่าเงอะๆ งะๆ ถวายพระพรอยู่ที่หน้าต�าหนัก องค์หญิง 

ฮั่นหยางรับสั่งปรามนางรวดเร็ว "กุ ้ยเหนียงไม่จ�าเป็นต้องมากพิธี  
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แต่ไหนแต่ไรท่านก็ไม่เคยคุกเข่า แล้ววันนี้ไฉนถึงท�าเช่นน้ีเล่า"

นางก�านัลนางหน่ึงปรากฏตัวขึ้นข้างๆ ประคองจย่ากุ้ยเหนียง 

ให้น่ังลงบนเบาะรองพ้ืนที่หน้าต่ัง

องค์หญิงฮัน่หยางทรงอธิบายให้เผยเสวียนจิง้ฟัง "กุ้ยเหนยีงเข้าวัง

มาตอนรัชศกเทียนเป่าปีท่ีสิบ เคยรับใช้หยางกุ้ยเฟย ยามนี้มาเป็น 

นางก�านัลอยู่ในพระราชวังซิงชิ่ง อายุจัดว่ามากที่สุด องค์จักรพรรดิเอง 

เคยมีรับสั่งอนุญาตให้กุ ้ยเหนียงไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของ 

เหล่านางก�านัลในวัง พวกเราทุกคนเองก็ต่างล้วนปฏิบัติตามรับสั่งนั้น"

รัชศกเทียนเป่าปีท่ีสิบ? เผยเสวียนจิ้งนึกค�านวณอยู่ในใจ น่ันก็

แปลว่านางเข้ามาอยู่ในวังตั้งแต่หกสิบห้าปีก่อน หากกุ้ยเหนียงเข้ามา

อยู่ในวังตอนอายุสิบขวบ ยามนี้นางก็น่าจะอายุเจ็ดสิบห้า กบฏอันส่ือ 

เกิดขึ้นในรัชศกเทียนเป่าปีท่ีสิบสี่ นั่นก็หมายความว่าเร่ืองราวเหล่านั้น 

เกิดข้ึนหลังจากกุ้ยเหนียงเข้ามาอยู่ในวังได้ส่ีปี ย่ิงไปกว่าน้ันยังเคย 

ผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหญ่ การอพยพล้ีภัยสงครามยาวนาน 

ที่เกิดขึ้นในกาลต่อมา คงเพราะนางใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็งจวบจนถึง

ปัจจุบัน เป็นประจักษ์พยานในความรุ่งเรืองเสื่อมทรามของราชวงศ์ถัง

ตลอดระยะเวลาเกือบร้อยปีเช่นน้ีกระมัง ถึงท�าให้นางได้รับการยกย่อง

มากมายเป็นพิเศษเย่ียงน้ี

กุ ้ยเหนียงคล้ายตระหนกตกใจ ศีรษะขาวโพลนก้มมองพ้ืน 

ร่างกายงองุ้มสั่นระริกเบาๆ เผยเสวียนจิ้งไม่อาจเห็นใบหน้าของนาง

องค์หญิงฮั่นหยางตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยน "กุ ้ยเหนียง 

ท่านไม่ต้องวิตก นักพรตผู ้น้ีเพียรบ�าเพ็ญแก่กล้า เชี่ยวชาญเรื่อง 

ภูตผีปีศาจยิ่ง เราเชิญมาเพ่ือก�าจัดปีศาจร้ายโดยเฉพาะ ท่านท�าเพียง 

เล่าเรือ่งราวก่อนอูซ๋วงจะตายอนาถออกมาให้นักพรตเผยฟังเท่านัน้ก็พอ"

Page ������������������ 1.indd   39 5/3/2561 BE   13:46



40 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

สมแล้วที่เป็นพระขนิษฐาร่วมอุทรในจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน  

เผยเสวียนจิ้งรู้สึกจนใจ นางช�าเลืองมององค์หญิงฮั่นหยางปราดหน่ึง  

พ่ีน้องคู่นี้เวลาสั่งงานนางต่างล้วนพูดจาราวกับว่าเรื่องราวต่างๆ ล้วน

สมควรเป็นเช่นน้ันอยู่ต้ังแต่แรก ไม่เคยค�านึงถึงความรู้สึกของนางว่า 

นางจะยินดีหรอืไม่ประการใด

กุ้ยเหนียงนางก�านลัเฒ่าเริม่ปรปิากเล่า แต่ถึงกระน้ันศรีษะของนาง

ก็ยังคงค้อมต�า่เช่นเดมิ

น�้าเสียงของนางเฒ่าชราย่ิงนัก พูดจาหรือก็สับสนวกวนไปมา  

แต่ไม่ว่าจะดีร้ายเช่นไรเผยเสวียนจิ้งก็ยังคงฟังเข้าใจได้อยู่

ที่แท้อู ๋ซวงก็แซ่ชวี เดิมเป็นนางก�านัลอยู่ในพระราชวังต้าหมิง  

แต่เพราะนางก�านัลในพระราชวังซิงชิ่งเฒ่าชรามากข้ึนทุกวัน ไม่อาจ

ท�างานท�าการอันใดได้อีก เมื่อห้าปีก่อนส�านักข้าหลวงฝ่ายในจึงส่ง 

นางก�านัลท่ีอายุยังน้อยกลุ่มหนึ่งมาที่พระราชวังซิงชิ่ง และชวีอู๋ซวง 

ก็เป็นหนึ่งในนั้น นับแต่มาถึงชวีอู ๋ซวงก็ถูกส่งให้ไปพักอยู่ร ่วมกับ 

จย่ากุ้ยเหนียง ด้วยเพราะจย่ากุ้ยเหนียงอายุมากแล้ว พระพันปีจึงทรง

มีพระราชเสาวนีย์เป็นการพิเศษ อนุญาตให้นางไม่ต้องท�างานจุกจิก 

อื่นใด รับผิดชอบเพียงถือกุญแจหอในพระราชวังซิงชิ่งทั้งสองหลัง  

อันได้แก่หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นกับหอฮวาเอ้อเซียงฮุย คอยเปิดประตูหน้าต่าง

ระบายลมปัดกวาดท�าความสะอาดตามเวลาท่ีก�าหนด

องค์หญิงฮั่นหยางทรงอธิบายให้เผยเสวียนจิ้งฟัง หน้าท่ีของ 

หอทั้งสองหลังน้ีหนึ่งคือไว้เป็นห้องทรงงานอีกหลังไว้ใช้เป็นห้องเสวย  

มเีพียงยามองค์จกัรพรรดิหรอืไท่ซัง่หวงเสด็จมาประทบัเท่าน้ัน หอท้ังสอง

ถึงจะถูกเปิดใช้ พระพันปีหวังทรงรักสันโดษ แต่ไหนแต่ไรก็ไม่เสด็จ 

ออกพบคนนอก ดังนั้นนับแต่เริ่มต้นปีรัชศกหยวนเหอเป็นต้นมา  
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หอทัง้สองก็ไม่เคยถูกเปิดใช้อกีเลย แต่ด้วยเพราะภายในหอมสีมบตัลิ�า้ค่า

นับแต่สมัยองค์จักรพรรดิเสวียนจงเก็บไว้มากมาย จึงไม่ทรงอนุญาต 

ให้คนทีไ่ม่เก่ียวข้องเข้าไปปัดกวาดท�าความสะอาด เว้นก็แต่จย่ากุ้ยเหนียง 

ผู้มีอาวุโสมากประสบการณ์และเป็นท่ีไว้วางพระทัยที่สุดเท่านั้น งาน 

ดังกล่าวไม่ใช่งานหนัก จย่ากุ้ยเหนียงแม้จะอายุมากร่างกายเสื่อมถอย  

แต่การเข้าไปท�างานสิบวันครึ่งเดือนครั้งนางย่อมท�าได้ไม่ยาก และ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเรื่องผิดพลาดอันใด

แต่ก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนกว่าๆ วันที่ต ้องระบายลม 

ปัดกวาดท�าความสะอาดหอฉินเจิ้งอู้เปิ ่นก็มาถึงอีกคราว แต่ครั้งนี้ 

กุ้ยเหนียงกลับพบว่ากุญแจที่นางถือไว้นั้นหายไป แรกเริ่มเดิมทีนาง 

คิดว่าอาจเป็นเพราะตนเองเฒ่าชราจนความจ�าเลอะเลือน เลยลืม 

เอากุญแจไปวางไว้ท่ีใดสักแห่ง แต่ขณะท่ีก�าลังร้อนรนค้นหาไปท่ัว จู่ๆ  

ชวีอู๋ซวงกลับค่อยๆ หยิบกุญแจออกมา และยอมรับว่าเป็นคนขโมย 

ไปเอง

ชวีอู๋ซวงยอมรับว่าตนอยากรู้อยากเห็นเรื่องหอทั้งสองมาเนิ่นนาน 

และอดใจไม่ไหวจงึได้ขโมยกุญแจไป อาศยัจงัหวะค�า่คนืมดืมดิสายลม

โถมกระหน�า่แอบลอบเข้าไปในหอฉนิเจิง้อู้เป่ิน พอได้ยินเช่นนัน้แน่นอนว่า

กุ้ยเหนียงย่อมโมโหเป็นทีส่ดุ แต่ครัน้ลองคดิดอูกีท ีอูซ๋วงคนน้ีนิสัยใจคอ

นบัว่าไม่เลว ตลอดระยะเวลาสองสามปีทีอ่ยู่ด้วยกันมา นางก็ได้อีกฝ่าย

คอยช่วยเหลอืดแูลไม่ขาด อูซ๋วงแค่แอบลอบเข้าไปส�ารวจดหูอฉนิเจิง้อูเ้ป่ิน

คราหนึง่เท่าน้ัน หน�าซ�า้ยามน้ียงัส�านกึผดิแล้ว เรือ่งนีก็้ไม่ใช่จะใหญ่โตอะไร

หนักหนา ดงัน้ันหลงัจากเอ่ยปากสัง่สอนอูซ๋วงไปสองสามประโยค นาง 

ก็เก็บกุญแจกลบั ไม่ได้แพร่งพรายเรือ่งนีใ้ห้ผูใ้ดได้รู้

"นึกไม่ถึง การกระท�าเช่นน้ีของข้ากลับเป็นการท�าร้ายอู๋ซวง..."  
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พอพูดถึงตรงน้ี จย่ากุ้ยเหนียงก็อดหลั่งน�้าตาไม่ได้

เรื่องขโมยกุญแจผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่พฤติกรรมของอู๋ซวง 

กลบัแปลกประหลาดมากข้ึนเรือ่ยๆ จากทีเ่คยเป็นคนฉลาดปราดเปรยีว

งานการใดล้วนกระท�าด้วยความรอบคอบ จู่ๆ ก็กลับกลายเป็นคน

สะเพร่า วันท้ังวันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว สีหน้าหรือก็ซีดเผือด และ

ด้วยเพราะรู้สึกว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ กุ้ยเหนียงจึงคอย

จับตาสังเกตนางเป็นพิเศษ ผลก็คือนางพบว่าทุกคืนอู๋ซวงจะเข้ามา

ขโมยกุญแจที่เก็บไว้ในตู้ แอบเข้าไปยังหอฉินเจิ้งอู ้เปิ ่น อยู่ในนั้น 

ชั่วระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเหม่อลอยกลับมาที่ห้อง

"ทุกคืนกระน้ันหรือ" เผยเสวียนจิ้งถาม

"ใช่แล้ว"

เรือ่งนีน้บัว่าผดิปกตจิรงิๆ หลงัจากเฝ้าสังเกตอยู่หลายวัน ในทีส่ดุ 

กุ้ยเหนียงก็ตดัสนิใจพูดกับอูซ๋วงดีๆ  ถามนางว่าแท้แล้วเกิดเรือ่งอะไรข้ึน

กันแน่ แต่ใครจะไปรูอู้ซ๋วงกลบัร�า่ไห้เจบ็ปวดบอกกับกุ้ยเหนยีงว่าตนเอง

พบเจอปีศาจร้ายในหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น ยามน้ีถูกมันตามรังควานไม่สิ้น  

รู้สึกหวาดกลัวเป็นที่สุด แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องท�าเช่นไรถึงจะหลุดพ้นจากการ 

ตามรงัควานของมนัได้

"มปีีศาจในหอฉนิเจิง้อูเ้ป่ิน?" เผยเสวียนจิง้ซกัไซ้ "ภูตผปีีศาจอนัใด"

"เป็นนางปีศาจตนหนึ่ง" น�้าเสียงทุกข์โศกของกุ้ยเหนียงเริ่มอาบ

แฝงซึ่งความรู้สึกหวาดหวั่น

ตอนนั้นค�าพูดของอู๋ซวงท�าเอานางตกใจจนกระโดดผลุง แต่ 

ขณะเดียวกันก็รู้สึกยากที่จะเชื่อ กุ้ยเหนียงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังซิงชิ่ง

มาตลอดทัง้ชวิีต ไม่ว่าจะความเจรญิรุง่เรอืงหรอืความถดถอยเสือ่มทราม

ของพระราชวังซงิชิง่ ความสงูส่งของสายสกุลหลีแ่ห่งราชวงศ์ถังมาจนถึง
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ฐานะต้อยต�า่ของพวกขนัทนีางก�านลั ความเป็นความตายท้ังหมดท้ังมวล

ล้วนไม่มอีนัใดหลดุรอดสายตานางไปได้...แต่ถึงกระนัน้กุ้ยเหนยีงก็ไม่เคย

ได้ยินว่าในหอฉนิเจิง้อูเ้ป่ินมนีางปีศาจอนัใดมาก่อน

แต่อู ๋ซวงกลับพูดหนักแน่น ยืนกรานว ่าตอนขโมยกุญแจ 

แอบเข้าไปในหอฉนิเจิง้อูเ้ป่ินยามวกิาลครัง้แรกนัน้ นางได้พบกับปีศาจ 

ตนน้ันบนโถงบนสุดของหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น และนับแต่นั้นเป็นต้นมานางก็ 

ฝันร้ายอยู่ทุกค�่าคืน ในฝันปีศาจบีบบังคับให้นางต้องกลับไปยัง 

หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นครั้งแล้วครั้งเล่า อู๋ซวงแม้จะไม่อยากไป แต่สุดท้าย 

นางก็ได้แต่สะลึมสะลือท�าตามค�าสั่ง นางเองก็บอกไม่ถูกว่าตอนอยู่ท่ี

หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นน้ัน นางปีศาจท�าอะไรกับตนเองบ้าง นางจ�าได้เพียง 

คลับคล้ายคลับคลาว่านางปีศาจถูกกักขังอยู่ในหอเนิ่นนานหลายปี  

จ�าต้องหาตัวตายตัวแทน วิญญาณถึงจะไปเกิดใหม่ได้

องค์หญิงฮั่นหยางตรัส "เราคิดว่าที่นางปีศาจพาตัวอู๋ซวงเข้าไป 

ในหอทุกคืน ก็คงเพ่ือหาโอกาสเหมาะ เปลี่ยนอู๋ซวงให้กลายเป็นร่าง

แทน"

กุ้ยเหนียงเล่าต่อว่าตอนนั้นนางเห็นอู๋ซวงคล้ายคนสติวิปลาส  

หากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป แม้ไม่ถูกนางปีศาจเอาชีวิตไป สุดท้าย 

คงไม่แคล้วต้องเสียสติเป็นแน่ ท่ีย่ิงยุ่งยากก็คือหนึ่ง เรื่องน้ีจะบอกให้ 

ผู้ใดล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขาด เพราะทันทีท่ีเรื่องอู๋ซวงแอบลอบเข้าไปใน

หอฉนิเจิง้อูเ้ป่ินแพร่สะพัดออกไป ถึงตอนนัน้เกรงว่าแม้แต่ตวักุ้ยเหนียงเอง 

ก็คงยากจะหนีความผดิฐานประมาทเลนิเล่อไปได้ สอง เรือ่งนางปีศาจน้ี

ถือเป็นเรื่องเสนียดจัญไร เจ้านายสูงสุดที่ประทับอยู่ในพระราชวังซิงชิ่ง 

ยามนี้คือพระพันปีหวังท่ีทรงพระพลานามัยอ่อนแอ หากแม้นต้องมา 

ตกพระทัยกับเรื่องนี้...หลังจากครุ่นคิดอยู่หลายครั้งหลายครา ในท่ีสุด 
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กุ้ยเหนยีงก็ตดัสนิใจไปส�ารวจหอฉนิเจิง้อูเ้ป่ินกลางดกึพร้อมกับอูซ๋วง

"ข้าแค่อยากไปเห็นความจรงิด้วยตาตนเอง ไม่ว่าเช่นไรข้าก็ต้องไป

เห็นเองกับตาให้ได้เสียก่อนถึงจะบอกได้ว่าในหอนั้นมีนางปีศาจอยู่จริง 

หรอืไม่ อกีอย่างต่อให้มนีางปีศาจต้องการหาตวัตายตวัแทนอยู่จรงิ ข้า 

แก่ชราปนูนีแ้ล้ว เช่นนัน้ก็ให้นางปีศาจเอาชวิีตของข้าไปแทนเถิด อูซ๋วง

อายุยังน้อย ข้าจะขอให้นางปีศาจปล่อยนางไป"

ดังน้ันเมื่อสองคืนก่อน หลังผ่านพ้นยามสอง กุ้ยเหนียงกับอู๋ซวง

จึงมุ่งหน้าไปหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น ขณะอยู่บนโถงชั้นบนสุด จู่ๆ นางปีศาจ 

ก็ปรากฏตัวขึ้น!

"แล้วเจ้าเห็นชัดหรือไม่ว่าปีศาจตนนั้นรูปร่างหน้าตาเช่นไร"  

เผยเสวียนจิ้งถาม

กุ้ยเหนยีงตอบด้วยสหีน้าซดีเผอืด "ข้าเหน็เพียงแต่เงา เลอืนราง..." 

นางปาดน�า้ตาพูด "ตัง้แต่เมือ่สบิปีก่อน ดวงตาของข้าครัน้มดืค�า่ก็ฝ้าฟาง

สิน้ คนืน้ันตอนพวกเราขึน้ไปบนหอ เพราะกลวัว่าจะมคีนพบเห็น อูซ๋วง 

จึงถือเพียงโคมไฟดวงหนึ่ง ด้านนอกมีผ้าโปร่งห่อคลุมอีกหลายชั้น 

พอส่องสว่างเพียงพ้ืนท่ีซ้ายขวาหน้าหลงัเลก็ๆ เท่าน้ัน แต่ว่าข้ามองเห็น

เงาคนจริงๆ! อา...ไม่สิ เงาปีศาจต่างหาก"

"หลังจากนั้นเล่า"

"ข้าตกใจแทบสิ้นสติ นึกค�าพูดค�าจาที่เตรียมไว้ก่อนหน้าไม่ออก 

แม้สักประโยค รู ้เพียงแต่หันหลังว่ิงหนี แต่อู ๋ซวงกลับเดินตรงไปหา 

นางปีศาจตนนัน้ ข้าตะโกนเรยีกนางแต่นางกลบัเหมอืนไม่ได้ยิน ไม่รูส้กึตวั

เลยแม้แต่น้อย ข้ารวบรวมความกล้าไปฉุดดึงนาง แต่นางกลับสะบัด 

แขนข้าออกเตม็แรง ข้าด้วยเพราะไม่ได้ยืนให้ด ีจงึล้มกลิง้ตกบนัได วงิเวียน

แทบตาย จะลกุก็ลกุไม่ขึน้ ได้แต่ลมืตามองไปทางด้านบน อูซ๋วงขยับเดนิ
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ทลีะก้าวไปหยุดอยู่ต่อหน้านางปีศาจ จู่ๆ  ร่างของนางก็ลอยขึน้กลางอากาศ

ไปจนถึงริมหน้าต่าง ก่อนจะปลิวกระเด็นออกจากหอร่วงหล่นลงพ้ืน... 

หลงัจากนัน้ข้าก็สตสิมัปชญัญะดบัวูบ ไม่รูไ้ม่เหน็อะไรอกี"

กุ้ยเหนียงร�่าไห้เสียงดัง

องค์หญิงฮั่นหยางทรงลูบไหล่ปลอบใจนาง พลางรับส่ังกับ 

เผยเสวียนจิง้ "เมือ่วานตอนเช้า ขณะพวกขนัทีนางก�านลัก�าลงัปัดกวาด

ท�าความสะอาด พอเห็นร่างไร้วญิญาณของอู๋ซวงอยู่ทีน่อกหอฉนิเจิง้อูเ้ป่ิน 

พวกเขาก็ต่างพากันส่งเสยีงเอะอะเอ็ดตะโร ครัน้หาไปจนถึงในหอก็พบว่า

ด้านในยังมกุ้ียเหนียงนอนหมดสตอิยู่ทีบ่นัไดอกีคน โชคดีท่ีนางไม่ได้เป็น

อะไรมาก เพียงไม่นานก็ปลกุให้ฟ้ืนข้ึนมาได้ เพียงแต่ครัน้พระพันปีทรง

ทราบเรื่อง พระองค์ก็ทรงตกประหว่ัน มีรับสั่งเรียกเราเข้าวังให้มาช่วย

จดัการเรือ่งราวพวกน้ี"

"แล้วนางปีศาจเล่า" เผยเสวียนจิ้งถาม "มีผู้ใดพบเบาะแสของ 

นางปีศาจในหอฉินเจิ้งอู้เปิ่นหรือไม่เพคะ"

องค์หญิงฮั่นหยางส่ายพระพักตร์ "เราเคยเข้าไปดูมาคร้ังหน่ึง  

แต่ก็ไม่พบร่องรอยผิดปกติอันใด"

"นัน่ก็หมายความว่าความเชือ่มโยงกันระหว่างการตายของอูซ๋วงกับ

เรื่องภูตผีปีศาจออกอาละวาดเป็นเพียงค�าพูดของกุ้ยเหนียงฝ่ายเดียว

เท่านัน้ ว่ากันตามหลกัแล้ว ทีอู่ซ๋วงตกจากหอลงไปตายนัน้ อาจเป็นได้ว่า

นางพลดัตกลงไปเอง ไม่ก็ฆ่าตวัตาย หรอืไม่ก็ถกูใครบางคนฆ่า"

กุ้ยเหนียงร้องออกมา "เหตุใดท่าน..."

องค์หญิงฮั่นหยางส่งสัญญาณบอกให้อีกฝ่ายสงบปากสงบค�า 

ก่อนจะหันไปถามเผยเสวียนจิ้ง "แต่การท่ีอู๋ซวงตกจากหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น 

ไม่ว่าจะพลดัตกลงไปเอง ฆ่าตวัตาย หรอืถูกใครบางคนสงัหาร อย่างไร 
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ก็ต้องมีต้นสายปลายเหตุบ้างกระมัง"

"เรือ่งน้ีต้ังข้อสนันิษฐานได้หลายประการเพคะ บางทอีูซ๋วงอาจไปหา

ของบางอย่างทีห่อฉนิเจิง้อูเ้ป่ิน ไม่แน่ว่านางอาจหมายขโมยสมบตัลิ�า้ค่า

ขององค์จกัรพรรดิ แต่ไม่ระวังพลดัตกลงไปเองก็เป็นได้ หรอืบางทนีางอาจ

แอบนัดหมายกับใครบางคน ผลท่ีตามมาคือถูกอีกฝ่ายลอบสังหาร  

หรือไม่นางก็อาจอยากตาย หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงท่ีสุด 

ในพระราชวงัซงิชิง่ หากกระโดดลงมาจากท่ีน่ันคงต้องตายอย่างไม่ต้อง

สงสัย ข้อสันนิษฐานท่ียังเป็นไปได้อีกประการคือนางไปท่ีนั่นเพ่ือไป 

ส่งสญัญาณอะไรบางอย่างให้ใครบางคน พวกเราต่างรูด้ ีหอฉนิเจิง้อูเ้ป่ิน

เชื่อมต่อกับก�าแพงทางทิศใต้ของพระราชวังซิงชิ่ง หากแม้นข้ึนไป 

จุดโคมไฟบนชั้นบนสุด ต่อให้อยู่ไกลเข้าไปถึงในเมืองก็ย่อมมองเห็น

ได้..."

กุ้ยเหนียงตะลึงตาค้างพูดอะไรไม่ออก องค์หญิงฮั่นหยางเองก็

ทรงตะลึงงันเช่นกัน กว่าจะรับสั่งอันใดได้อีกก็หลังจากผ่านไปพักใหญ่ 

"นักพรตเผยช่างคิดย่ิงนัก"

"หม่อมฉันมิได้ช่างคิด หากแต่เห็นชัดอยู่แล้วว่าเหตุการณ ์

เบือ้งหน้าน้ีมคีวามเป็นไปได้หลายประการ มเีพียงค�าพูดทีว่่านางปีศาจ

หาตวัตายตวัแทนเท่าน้ันท่ีดไูม่มมีลูทีส่ดุ"

จย่ากุ้ยเหนียงร้อนรนขึ้นมาทันที "นักพรตเผยหมายความว่าข้า

พูดเหลวไหลใช่หรือไม่ ข้าอายุปูนน้ีแล้ว อู๋ซวงเองก็ไม่ได้มีความแค้น

อันใดกับข้า แล้วข้า...ข้าไฉนต้อง..."

"กุ้ยเหนียงอย่าเพ่ิงร้อนใจไป" องค์หญิงฮั่นหยางรับสั่งเตือนสติ 

กุ้ยเหนียง "จากน�้าเสียงของนักพรตเผย คล้ายมีความคิดเห็นอะไร 

บางอย่างเก่ียวกับเรื่องน้ีแล้ว"
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เผยเสวียนจิ้งตอบช้าๆ "หม่อมฉันมิได้มีความคิดอ่านใดๆ เพคะ 

เพียงแต่หม่อมฉันรู้สึกว่าเรื่องนางปีศาจเอาชีวิตอู๋ซวงน้ันควรพิจารณา

เป็นประการสุดท้าย"

องค์หญิงฮั่นหยางกับจย่ากุ ้ยเหนียงสบตากันคราหนึ่ง ก่อน 

องค์หญิงฮั่นหยางจะรับสั่ง "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ขอท่านนักพรตช่วย

อธิบายถึงสาเหตุการตายของอู๋ซวงให้เราฟังสักครา"

เผยเสวียนจิง้พยักหน้ารบัค�า นางดอูอกแต่แรก องค์หญิงฮัน่หยาง

หมายจะดึงนางเข้าสู่วังวนแห่งปริศนาน้ีตั้งแต่เริ่ม แต่ไม่ว่าองค์หญิง 

ฮัน่หยางจะมเีจตนาใด นสิยัดงึดันไม่ยอมแพ้ในใจของเผยเสวียนจิง้ก็ได้

ผลดิอกออกผลเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว ย่ิงไปกว่านัน้ยังอาศยัโอกาสนีข้ึ้นไป

บนหอฉนิเจิง้อูเ้ป่ินได้ ส�าหรบัเผยเสวียนจิง้แล้ว นีน่บัเป็นความเย้ายวน 

ยากจะปฏิเสธโดยแท้

ต่อให้หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นมีภูตผีปีศาจจริง เผยเสวียนจิ้งก็ยังคงอดใจ 

ไม่ไหว อยากไปดใูห้เห็นกับตาตนเองสกัครัง้

(2)

ห้องปรุงยามิดชิดมืดสนิท แสงไฟเพียงหนึ่งจากเตาปรุงยาเหนือ

แท่นที่ปรากฏอยู่เพียงรางๆ น้ันลอดออกมาจากช่องว่างลายมังกรขด 

ทอดตัวเป็นเงากลับกลายแปรเปลี่ยนไม่สิ้นอยู่บนร่างของคนผู้นั้น

เหนือศีรษะของเขาคือหมวกสีทอง ร่างกายถูกห่อหุ้มไว้ด้วย

อาภรณ์นักพรตปักดิ้นเงินดิ้นทองภาพนกกระเรียน ในมือถือกระบี่ยาว

ยืนสงบน่ิงอยู่หน้าเตา ดวงตาทั้งสองหลับสนิท ท่าทางคล้ายก�าลัง

บริกรรมคาถา ผ้าขาวที่ปิดปากปิดจมูกไว้ขยับไปมาน่าขบขัน ท�าลาย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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