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คำ�นำ�
น่าจะมีนอ้ ยคนนักทีจ่ ะรูจ้ กั 'ฉางเฮิน่ เกอ' หรือทีแ่ ปลเป็นไทยว่า 'เพลงโศก
นิรนั ดร์' แต่หากได้เอ่ยชือ่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นเรือ่ งราวของบทกวี 'เพลงโศกนิรนั ดร์' แล้วล่ะก็
จะมีคนมากมายร้องอ๋อแน่นอน เพราะหนึ่งในตัวเอกของเรื่องราวคือหนึ่งใน
ผูท้ ถี่ กู กล่าวขานว่าเป็นสุดยอดแห่งหญิงงามในแผ่นดินจีน นัน่ คือหยางอวีห้ วน
หรือที่เรียกตามต�ำแหน่งว่าหยางกุ้ยเฟย!
ในครั้งนี้เผยเสวียนจิ้งจะต้องตามรอยต�ำนานความรักของจักรพรรดิ
เสวียนจงและหยางกุย้ เฟยตามบทกวี 'เพลงโศกนิรนั ดร์' เพือ่ ไขปริศนาทีซ่ กุ ซ่อน
อยู ่ ทว่ า ความยากเย็ น แสนเข็ ญ ไม่ ไ ด้ มี แ ค่ ก ารไขปริ ศ นา แต่ ร วมถึ ง การ
หลบสายตาชายผูม้ อี �ำนาจทีส่ ดุ ในแผ่นดิน เพราะภารกิจนีจ้ ะให้ใครล่วงรูม้ ไิ ด้!
เหตุใดนางต้องท�ำเช่นนั้น เหตุผลและค�ำตอบนานาอยู่ในรหัสลับฉางเฮิ่นเกอ
เล่มนี้แล้ว!
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน
Tang Yin (ถังอิ่น) เกิดในยุค 70 เดิมอยู่จินหลิง (หนานจิง) ปัจจุบัน
พ�ำนักอยู่ซั่งไห่
เป็นผู ้ ค ลั่ ง ไคล้ ใ หลหลงปริ ศ นาลึ ก ลั บ และการสื บ สวนสอบสวน เป็ น
ผู้เพลิดเพลินกับงานเขียนที่ต้องขบเค้นสมอง
ลุ่มหลงในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถัง เรื่องราวของบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ ปริศนาเร้นลับ และคดีส�ำคัญที่น่าพิศวง
ผันตัวเองจากการเป็นนักอ่านนิยายแนวลึกลับ ผูเ้ สพละครและภาพยนตร์
แนวสืบสวนสอบสวน และผูท้ ชี่ นื่ ชอบประวัตศิ าสตร์จนกลายมาเป็นผูส้ ร้างสรรค์
เรือ่ งราวแนวลึกลับสืบสวนแบบฉบับจีนโบราณ เคยฝากผลงานไว้ในนิยายชุด
'ตีเ๋ หรินเจีย๋ ' ทีม่ ยี อดคลิกอ่านในเว็บไซต์ทะลุรอ้ ยล้าน และเตรียมดัดแปลงไปสู่
ฉบับภาพยนตร์
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จากใจนักแปล
การแปลเรือ่ งทีล่ งลึกในรายละเอียดทางประวัตศิ าสตร์อย่าง 'ปริศนาแห่ง
ต้าถัง' เป็นงานทีส่ ร้างความปวดหัวให้กบั ผมไม่นอ้ ย แต่การเขียนจากใจนักแปล
ต่อนิยายชุดนี้ก็เป็นเรื่องยากมากมายเช่นกัน
สิ่งที่เราพบเจอกันบ่อยมากใน 'ปริศนาแห่งต้าถัง' ก็คือบทกวีของคีตกวี
ทั้งหลายในสมัยถัง บางบทอาจมีคนเคยแปลมาก่อนแล้ว บางบทอาจยัง
ไม่เคยมีคนกล่าวถึง ไม่ว่าจะ 'อารัมภกถาหลันถิง' หรือ 'เพลงโศกนิรันดร์'
ที่ปรากฏอยู่ในเล่มนี้ ล้วนมีผู้เชี่ยวชาญแปลเป็นภาษาไทยอยู่ก่อนหน้าแล้ว
ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งอันที่จริงถ้าสามารถขออนุญาตท่านเจ้าของผลงานเหล่านั้น
มาได้ผมก็ตั้งใจว่าจะหยิบยืมมาใช้เลยทั้งดุ้น แต่สุดท้ายก็ท�ำไม่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ด้วยเพราะปมปริศนาทั้งหลายมันถูกซ่อนไว้ในระดับตัวอักษร และเพราะ
ค�ำส�ำคัญหลายค�ำที่ถูกน�ำมาใช้ในเรื่องนี้ไม่ปรากฏอยู่ในผลงานแปลดังกล่าว
จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งเรี ย บเรี ย งขึ้ น มาใหม่ ทั้ ง หมด หากถ้ อ ยความที่ แ ปลออกมา
ยังไม่ถูกใจนัก ผมก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
เอาล่ ะ ครั บ ไม่ พู ด มากแล้ ว ดี ก ว่ า เชิ ญ ทุ ก ท่ า นเข้ า ไปพบกั บ ปริ ศ นา
ล�ำดับที่สามได้เลยครับ
Wisnu
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แนะนำ�ตัวละคร
เผยเสวียนจิ้ง
		
		
		
		
		

นั ก สื บ หญิ ง เทวดาและนั ก พรตหญิ ง หลานสาวของ
อัครเสนาบดีเผยตูแ้ ห่งต้าถัง คูห่ มัน้ ของหลีเ่ ฮ่อกวีผเู้ ลือ่ งชือ่
แห่งราชส�ำนักถัง เป็นหนึ่งในเทพธิดาผู้มีชื่อเสียงใน
ต�ำนานปรัมปราทีบ่ นั ทึกใน 'ต�ำนานสืบเซียน'* ทีก่ ล่าวว่า
'เมฆาห้ า สี เ คลื่ อ นคล้ อ ย เทพธิ ด ารื่ น ร้ อ ยบรรเลง
หงส์ขาวพาเสวียนจิง้ ทะยานฟ้า มุง่ หน้าไปยังทิศพายัพ'

ชุยเหมี่ยว
		
		

ผู้คนรู้จักเขาในฐานะหมอพเนจร ท�ำอันใดล้วนลึกลับ
มีเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังซับซ้อน มีสมั พันธ์ลกึ ลับกับราชส�ำนัก
ต้าถัง

ถังเซี่ยนจงหลี่ฉุน
		
		
		

จักรพรรดิองค์ที่สิบเอ็ดแห่งราชวงศ์ถัง ขณะครองราชย์
ทรงประสบความส�ำเร็จในการปราบปรามอ�ำนาจผูค้ รอง
หัวเมืองชายแดนทัง้ หลาย ควบรวมอ�ำนาจไว้ทสี่ ว่ นกลาง
ด�ำเนินนโยบาย 'ฟื้นฟูหยวนเหอ' เป็นจักรพรรดิปลาย
ราชวงศ์ถงั ทีไ่ ด้รบั การยกย่องสูงสุดจากเหล่านักประวัตศิ าสตร์

ต้วนเฉิงซื่อ
		
		
		
		

นักประพันธ์สมัยราชวงศ์ถังผู้มีชื่อเสียงเอกอุจากผลงาน
นิ ย ายแนวเหนื อ ธรรมชาติ 'ปกิ ณ กะโหย่ ว หยาง'**
เป็นหลานของอู่หยวนเหิง รอบรู้กว้างขวาง ความจ�ำ
ล�้ำเลิศ มีชื่อชั้นในท�ำเนียบหอกวีเทียบเทียมหลี่ซางอิ่น
และเวินถิงอวิ๋น

✱

✱

✱

✱

* 'ต�ำนานสืบเซียน (ซวี่เซียนจ้วน)' เป็นบันทึกต�ำนานบุคคล 36 คนในสมัยราชวงศ์ถังถึงสมัยยุคห้าราชวงศ์
สิบแคว้นทีไ่ ด้ส�ำเร็จเป็นเซียน รวบรวมโดยเสิน่ เฝิน นายอ�ำเภอลีส่ ยุ่ แห่งหนานถัง ซึง่ เป็นช่วงหนึง่ ของยุคห้าราชวงศ์
สิบแคว้น
** ปกิณกะโหย่วหยาง (โหย่วหยางจ๋าจู่) เป็นบทประพันธ์ประเภทรวมนิยายขนาดสั้นเกี่ยวกับภูตผีปีศาจและ
เรื่องเล่าลึกลับต่างๆ
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เนี่ยอิ่นเหนียง
		
		

บุตรีของเนี่ยเฟิง แม่ทัพใหญ่แห่งหัวเมืองเว่ยป๋อ ฝีมือ
ล�้ ำ เลิ ศ เป็ น มื อ สั ง หารหญิ ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในสมั ย
โบราณ

หานเซียง
		
		

หลานของนักประพันธ์สมัยราชวงศ์ถังหานอวี้ ต�ำนาน
เล่าว่าเป็นหนึ่งในแปดเซียน ผู้คนทั่วไปรู้จักเขาในนาม
'หานเซียงจื่อ'

ไป๋จวีอี้
		
		
		
		

กวีสมัยราชวงศ์ถัง ชื่อรองเล่อเทียน ร่วมกับสหายกวี
นามว่ า หยวนเจิ่ น เคลื่ อ นไหวปรั บ ปรุ ง ฉั น ทลั ก ษณ์
ร้ อ ยกรองราชส�ำนั ก บทกวี 'เพลงโศกนิ รั น ดร์ ' และ
'ผีผาจาริก' เป็นบทประพันธ์อันวิจิตรลือชื่อแห่งกลอน
ยุคถัง ทรงอิทธิพลลึกซึ้งต่อชนรุ่นหลัง

หวังจื้อฟู
		

สหายสนิทของไป๋จวีอี้ พระญาติผู้พี่ของพระพันปีหวัง
ความคิดอ่านของเขามีผลต่อผลงานของไป๋จวีอเี้ ป็นอย่างสูง

เฉินหง
		
		
		
		

สหายสนิทของไป๋จวีอี้กับหวังจื้อฟู เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นมหาบัณฑิตส�ำนักการศาสนา เป็นเจ้าของผลงาน
'อรรถาธิบายเพลงโศกนิรันดร์' พรรณนาเล่าเรื่องราว
ของหยางกุ ้ ย เฟยนั บ แต่ เ ข้ า วั ง จนถึ ง หลั ง สิ้ น ชี วิ ต ที่
เนินหม่าเหวย

หยวนเจิ่น
		
		

กวีสมัยราชวงศ์ถงั เจ้าชูม้ ากสามารถ เคยร่วมกับไป๋จวีอี้
ริเริ่มสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้านรูปแบบใหม่ และได้คบหา
เป็นสหายรู้ใจกัน

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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หลี่เฮ่อ (ฉางจี๋)
		
		
		
		
		

กวีผมู้ ชี อื่ เสียงในสมัยราชวงศ์ถงั ชือ่ รองฉางจี๋ คูห่ มัน้ ของ
เผยเสวียนจิ้ง มีสมญานามว่า 'ปีศาจแห่งกวี' เป็นที่
เลื่องลือเช่นเดียวกับ 'เซียนแห่งกวี' หลี่ไป๋ 'ปราชญ์
แห่งกวี' ตู้ฝู่ และ 'พุทธกวี' หวังเหวย อีกทั้งยังได้รับการ
ขนานนามร่วมกับหลีไ่ ป๋และยอดกวีในยุคปลายราชวงศ์
ถังหลีซ่ างอิน่ ให้เป็น 'สามหลี่แห่งราชวงศ์ถัง'

เผยตู้
		
		
		

อัครเสนาบดีสี่แผ่นดินแห่งต้าถัง นักวรรณศิลป์ อาของ
เผยเสวียนจิ้ง รับช่วงช่วยถังเซี่ยนจงปราบปรามอ�ำนาจ
ของผู้ครองหัวเมืองชายแดนทั้งหลายต่อจากอู่หยวนเหิง
ปราบปรามหัวเมืองไหวชี คุณูปการโดดเด่นเกริกไกร

ถู่ทูเฉิงฉุ่ย
		
		

ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์กองก�ำลังเสินเช่อ ขันที
ที่ถังเซี่ยนจงโปรดปรานและไว้วางใจที่สุด เจ้าแผนการ
อ�ำนาจล้นฟ้า

กัวเนี่ยนอวิ๋น
		
		
		
		

พระอััครชายา (กุ้ยเฟย) ในองค์จักรพรรดิถังเซี่ยนจง
หลานสาวของกัวจือ่ อีแ๋ ม่ทพ
ั ใหญ่แห่งราชส�ำนักถัง และ
ด้วยเพราะตระกูลกัวเรืองอ�ำนาจ ท�ำให้องค์จักรพรรดิ
ถั ง เซี่ ย นจงหวาดระแวงจนมิ ท รงยอมแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
พระอัครมเหสี

หลี่จงเหยียน
		
		

ขันทีส่วนพระองค์ที่องค์จักรพรรดิถังซุ่นจงทรงไว้วาง
พระทัยทีส่ ดุ หลังจากองค์จกั รพรรดิถงั ซุน่ จงสิน้ พระชนม์
เขาก็ถูกส่งตัวให้ไปท�ำหน้าที่เฝ้าสุสานหลวงเฟิงหลิง

✱

✱

✱

✱

✱

✱

เฉินหงจื้อ
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✱

เหอเหนียง

บุตรสาวของหวังอี้ ศิษย์ของมือสังหารหญิงเนีย่ อิน่ เหนียง

หลี่หมี
		

น้ อ งชายของนั ก กวี ห ลี่ เ ฮ่ อ สติ ป ั ญ ญาอ่ อ นด้ อ ย แต่
ความทรงจ�ำกลับดีเยี่ยมจนน่าตกใจ

กัวชง
		
		
		

หลานของกัวจื่ออี๋ โอรสขององค์หญิงเซิงผิงกับกัวอ้าย
สมรสกับองค์หญิงฮัน่ หยางหลีช่ งั่ พระราชธิดาในจักรพรรดิ
ถั ง ซุ ่ น จง เป็ น เขยหลวงที่ ไ ด้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
จากหลายรัชสมัย

✱

✱

✱

เจิ้งฉยงเอ๋อ

มารดาแท้ๆ ขององค์ชายสิบสามหลี่เฉิน

องค์หญิงฮัน่ หยาง
		
		
		

พระขนิษฐาร่วมอุทรขององค์จักรพรรดิถังเซี่ยนจง ต่อมา
ได้ อ ภิ เ ษกสมรสกั บ กั ว ชง มี พ ระชนม์ ชี พ ยื น นาน
หกราชวงศ์ นั บ แต่ อ งค์ จั ก รพรรดิ ถั ง เต๋ อ จง ถั ง ซุ ่ น จง
ถังเซี่ยนจง ถังมู่จง ถังจิ้งจง ถังเหวินจง

จย่ากุ้ยเหนียง
		

นางก�ำนัลสูงวัยในพระราชวังซิงชิ่ง ตอนเด็กเคยท�ำงาน
รับใช้หยางกุ้ยเฟยมาก่อน

หลิ่วปี้
		
		
		

นักพรตสมัยถัง เข้าตาถังเสวียนจงด้วยเพราะบอกว่า
ตนเองสามารถปรุงโอสถทิพย์ช่วยให้มีชีวิตเป็นอมตะได้
ทั้งยังมีราชโองการแต่งตั้งเขาเป็นข้าหลวงประจ�ำไถโจว
สั่งเกณฑ์ชาวบ้านไปเก็บตัวยามาปรุงโอสถทิพย์

เฝิงเหวยเหลียง
		

นักพรตสมัยถัง เป็นผูน้ �ำนักพรตเขาเทียนไถ อาจารย์ของ
หานเซียง

✱

✱

✱

✱
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ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
'เพลงโศกนิรันดร์ (ฉางเฮิ่นเกอ)'

ช่วงปลายรัชสมัยของถังเสวียนจงหลีห่ ลงจี พระองค์ทรงโปรดปราน
หยางกุ้ยเฟย (หยางอวี้หวน) เป็นพิเศษ ทั้งสองลุ่มหลงมัวเมาเสพสุข
ดูดดืม่ รักใคร่ ไม่สนใจบ้านเมือง รัชศกเทียนเป่าปีทสี่ บิ สี่ อันลูซ่ านก่อกบฏ
ครึ่ ง ปีใ ห้ ห ลั ง กองทั พ กบฏบุ ก ยึ ด ฉางอั น ถั ง เสวี ย นจงหลี่ ห ลงจี กั บ
หยางกุ ้ ย เฟยต่ า งตื่ น ตระหนกหลบหนี อ อกจากเมื อ งหลวง ขณะ
เสด็จลี้ภัยมาถึงเนินหม่าเหวย แม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จมาด้วยจู่ๆ
ก็ก่อการจลาจล ภายใต้สถานการณ์บีบบังคับ ถังเสวียนจงจ�ำต้อง
ตัดสินพระทัยพระราชทานความตายให้กุ้ยเฟย โดยมอบหน้าที่นี้ให้
ขั น ที ค นสนิ ท เกาลี่ ซื่ อ เป็ น คนจั ด การอย่ า งลั บ ๆ ต่ อ มาเล่ า ลื อ กั น ว่ า
หยางกุ้ยเฟยในเวลานั้นไม่ได้ตาย หากแต่หลบหนีไปญี่ปนุ่ ท�ำให้ญี่ปุ่น
ในปัจจุบันมีต�ำนานเล่าขานเกี่ยวกับหยางกุ้ยเฟยอยู่มากมาย
ห้าสิบปีหลังจากนั้น นักกวีไป๋จวีอี้กับสหายเฉินหงและหวังจื้อฟู
ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังอารามเซียนโหยวซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับโรงพักม้า
หม่ า เหวย ด้ ว ยเพราะรู ้ สึ ก สะเทื อ นใจในชี วิ ต รั ก แสนรั น ทดระหว่ า ง
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ถังเสวียนจงกับหยางกุ้ยเฟย หวังจื้อฟูจึงเสนอให้ไป๋จวีอี้แต่งกลอน
บั น ทึ ก เรื่ อ งราวความรั ก ที่ ต ้ อ งจบลงด้ ว ยความตายนี้ ไ ว้ ไป๋จ วี อี้
นึกเห็นดีด้วยเลยสะบัดพู่กันแต่ง 'เพลงโศกนิรันดร์' ออกมา บันทึก
เรื่องราวความรักของหลี่หลงจีกับหยางอวี้หวนไว้ในบทกวี กลายเป็น
ผลงานชั้นเลิศสืบทอดต่อกันมานับพันปี แต่วิธีประหารหยางกุ้ยเฟยนั้น
กลั บ ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ใ นพงศาวดารใดๆ แม้ แ ต่ น ้ อ ย ท� ำ ให้ ต ลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมามีการคาดเดาเรือ่ งความเป็นความตายของหยางกุย้ เฟย
ไปต่างๆ นานา
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'เพลงโศกนิรันดร์'

จักรพรรดิฮั่นหมกมุ่นใฝ่นารี
แม้นครองราชย์หลายปีมิเว้นหา
สกุลหยางมีหญิงรุ่นจ�ำเริญตา
ซุกซ่อนในเคหามิแพร่งพราย
ด้วยเกิดมางามพร้อมยากปล่อยรัก
ครั้นจึงเลือกสู่ต�ำหนักเจ้าเคียงขวัญ
ยามชม้ายพรายยิ้มร้อยเพราพรรค์
หกวังหวั่นนางในไร้โฉมปอง
วสันต์หนาวโปรดนางสรงสระหวาชิง
น�้ำอุ่นยิ่งอาบผิวนวลเนียนผุดผ่อง
อ่อนทวยแรงนางข้าหลวงคอยประคอง
เป็นครั้งเริ่มแรกสนองพระกรุณา
เกล้าเมฆาพักตร์บุปผาปิ่นทองไหว
มุ้งกลีบบัวอบอุ่นกายคืนวสันต์
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ชั่วคืนพ้นอาทิตย์สูงสุขแสนสั้น
นับแต่น้ันเช้ามิออกกิจงานเมือง
ปรนนิบัติร่วมราตรีมิมีขาด
วสันต์ประพาสตามติดชิดเขนย
ต�ำหนักในสามพันนางเหล่าทรามเชย
สามพันเอยกลับรักชอบเพียงผู้เดียว
อยู่เรือนทองแต่งองค์รับราตรีกาล
อิ่มส�ำรับเมาวสันต์ในหยกหอ
ญาติพี่น้องได้ศักดินาถ้วนหน้าหนอ
ตระกูลก่อจ�ำรัสเรืองชวนชอบชม
จนบิดามารดาในใต้หล้า
เลิกน�ำพาบุตรชายหมายบุตรสาว
วังหวาชิงเขาหลีซานเทียมกลางหาว
สังคีตพราวแว่วดังกลางสายลม
เพลงขับคลอระบ�ำร่ายดนตรีประสาน
ทั้งทิวาราชส�ำราญมิรู้สิ้น
กลองข้าศึกอวี๋หยางสะเทือนดิน
'อาภรณ์พราย' หยุดสิ้นสะดุดพลัน
ฝุ่นตลบกลบเมืองฟ้าทั่วเก้าชั้น
พาบริวารหมื่นพันมุ่งหรดีหนี
ราชยานเคลื่อนค่อยคอยพักที่
พ้นประตูร้อยกว่าหลี่เพียงเท่านั้น
หกทัพท้วงไม่เคลื่อนพลอับจนสิ้น
หน้าหม่าเหวยฝืนยุพินปลิดชีพเศร้า
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ศิราภรณ์หล่นพื้นไร้คนเอา
ปิ่นปักเกล้าทองหยกตกกระจาย
ได้แต่ทรงปิดพระพักตร์มิอาจช่วย
อัสสุชลระคนด้วยโลหิตสาย
ฝุ่นละอองต้องลมสารทพาพัดพาย
ทางคดไต่ด่านเจี้ยนเก๋อวนเวียนชัน
ด้านล่างเขาเอ๋อเหมยคนจรน้อย
ธงทิวด้อยแม้อาบแสงอับรัศมี
ถิ่นซื่อชวนสู่เจียงใสสู่ซานขจี
ทุกทิวาราตรีราชคะนึง
ราชนิเวศน์เห็นจันทร์ทอแสงเศร้า
คืนฝนเคล้าเพลงกระดิ่งเสียงโศกหมอง
ฟ้าดินผันคืนหวนยานมังกรทอง
ถึงถิ่นต้องไห้หวนชวนอาลัย
เนินหม่าเหวยข้างใต้ในโคลนดิน
ร่างยุพินไม่เห็นอยู่ที่ม้วยมรณ์
ขุนนางยังน�้ำตาหลั่งชุ่มอาภรณ์
แลบูรพาเห็นนครเคลื่อนอาชา
กลับมาถึงอุทยานยังเหมือนเก่า
บัวไท่เยี่ยชูเฝ้าหลิ่วเว่ยยาง
ปทุมปานดวงหน้าหลิ่วคิ้วบาง
เช่นนี้แล้วใครบ้างไม่หลั่งชล
ลมวสันต์วันเถาหลี่ผลิดอกแย้ม
ฝนสารทแต้มยามอู๋ถงใบปลิดสาย
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พระราชฐานใต้และตกหญ้าร้างตาย
ใบไม้ปรายเต็มพื้นไม่กวาดทิ้ง
ศิษย์สังคีตสวนสาลี่ผมกลายขาว
นางก�ำนัลขันทีเฒ่าชราสิ้น
วิกาลเปลี่ยวหิ่งห้อยเคว้งคว้างบิน
โคมเดียวดายดับดิ้นไม่หลับนอน
รอนานเนิ่นจึ่งกลองดังระฆังบอกกาล
แสงเรืองรองดาราธารเจียนหลบฟ้า
กระเบื้องยวนยางเกาะน�้ำค้างมากคณนา
ยามห่มแพรหนาวใครหนาจักร่วมเคียง
แรมปีพ้นเป็นห่างตายคนละภพ
วิญญาณนางไม่มาสบเข้าสู่ฝัน
นักพรตจากหลินฉยงเยือนหงตูนั้น
ใช้คาถาเรียกวิญญาณผู้คนได้
เพราะซาบซึ้งราชคะนึงไม่รู้วาย
นักพรตทุ่มเทกายแสวงหา
ตะบึงพุ่งมุ่งไปดุจสายฟ้า
ไต่นภาแทรกปฐพีขอเพียงเจอ
ขึ้นสวรรค์ช้ันฟ้าลงปรภพ
สองสถานล้วนไม่พบอติถี
พลันยินว่าเหนือสมุทรเขาเซียนมี
ตั้งคีรีแฝงม่านหมอกหลอกพรางตา
อันหอห้องวิจิตรงามท่ามกลางเมฆ
เหล่าเทพีโฉมชั้นเอกอยู่อาศัย
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มีหนึ่งนั้นนามไท่เจินน่าแคลงใจ
ผิวละไมพักตร์เฉิดฉายคล้ายคลึงนาง
เคาะประตูเรือนประจิมหวังสืบถาม
เสี่ยวอวี้ตามซวงเฉิงแจ้งรายงานให้
ครั้นได้ยินจักรพรรดิส่งทูตเยี่ยมกราย
ในมุ้งพรายดวงจิตตื่นจากฝันพลัน
รวบอาภรณ์ผลักหมอนลุกลังเลใจ
ม่านมุกไหวฉากบังเงินแย้มเปิดค่อย
เพิ่งตื่นขึ้นเกล้าเกศาจึงเอียงย้อย
ศิราภรณ์ไม่เรียบร้อยเดินออกมา
สายลมพัดแขนอาภรณ์แผ่วพลิ้วไหว
แลคล้ายร่าย 'อาภรณ์พราย' ครั้งสนอง
ดวงหน้านวลเหว่ว้าน�้ำตานอง
ดอกสาลี่ต้องพิรุณประหนึ่งปาน
ดวงเนตรซึ้งจับจ้องผู้แทนองค์
หลังอนงค์จากพรากข่าวลับหาย
สิ้นการุณย์ต�ำหนักเจาหยางหมดสลาย
วังเผิงไหลวันเวลาช่างยาวนาน
หันมองดูโลกมนุษย์ที่เบื้องล่าง
หมอกธุลีบังขวางฉางอันสิ้น
น�ำของเดิมแทนใจรักห่วงถวิล
ฝากกล่องมุกและยอดปิ่นส่งกลับไป
เหลือเก็บไว้หนึ่งด้ามปิ่นหนึ่งฝากล่อง
แบ่งยอดทองเปลือกมุก ธ รักษา
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หากขอทรงคงมั่นดั่งมุกทองตรา
บนนภาหรือโลกล้วนได้พบพาน
ก่อนจากลายังย�้ำฝากวจีไว้
มีความนัยผูกค�ำมั่นรู้เพียงสอง
เจ็ดเดือนเจ็ดต�ำหนักฉางเซิงเคยตระกอง
คืนไร้คนพร�่ำค�ำพ้องสัญญากัน
บนฟากฟ้าขอเป็นนกคู่ผกผิน
บนผืนดินขอร่วมกิ่งเกี่ยวแก่นมั่น
อันฟ้าดินยืนยาวยังสิ้นกัลป์
เจ็บช�้ำนี้สืบวันนิรันดร
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บทน�ำ

ในคืนค�่ำธรรมดาคืนหนึ่ง
ณ ปากแม่นำ�้ เผินสุย่ ต้นล�ำน�ำ้ สวินหยาง ผิวน�ำ้ ราบเรียบดัง่ คันฉ่อง
เงาจันทร์เต็มดวงส่องสะท้อนอยูก่ บั ผิวน�ำ้ งดงามไร้ทตี่ ิ ภายใต้แสงจันทร์
กระจ่าง ประกายสีม่วงของดอกหญ้าตี๋* กับสีแดงฉานดั่งเพลิงของ
ใบเฟิง** ริมล�ำธารราวกับซีดหม่นถอดสีจนหมดสิน้
จู ่ ๆ กระแสลมแผ่ ว เบาสายหนึ่ ง ก็ วู บ ผ่ า น กอหญ้ า ตี๋ ส ่ า ยไหว
ตามแรงลม เผยให้เห็นถึงเงาของเรือแจวทีก่ ำ� ลังลอยตะคุม่ ๆ อยูภ่ ายใน
คนชุดด�ำกลุม่ หนึง่ หมอบแนบร่างอยูบ่ นเรือ สายตาจับจ้องอยูเ่ หนือผิวน�ำ้
ที่ห่างออกไปไม่ไกลสักเท่าใดนัก...ที่นั่นมีเรือน้อยตกแต่งวิจิตรงดงาม
จอดนิง่ อยูล่ ำ� หนึง่ ยามนีค้ นทีอ่ ยูภ่ ายในห้องก�ำลังผลักหน้าต่างข้างล�ำเรือ
เปิด เผยให้เห็นถึงแสงเทียนริบหรี่ราวกับเมล็ดถั่วที่อยู่ด้านใน แสงส่อง
สะท้อนพืน้ ผิวน�ำ้ กว้างไกลเฉกดาวตกทีโ่ ผล่ขนึ้ ฉับพลันทันที
ผืนน�้ำสว่างไสวด้วยแสงจากโคมเทียน
* ดอกหญ้าตี๋ (ตี๋ฮวา) หมายถึง Amur silver grass (Miscanthus sacchariflorus)
** ต้นเฟิง หมายถึงต้นเมเปิ้ล
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ที่อยู่กลางแสงเทียน คือเงาร่างสะโอดสะองของสตรีนางหนึ่ง
รูปโฉมโนมพรรณแม้จะรางเลือน แต่ครั้นนางยกแขนขึ้นน้อยๆ เสียง
บรรเลงพิณผีผาเสนาะก้องกังวานก็ดังลอยออกมาจากภายในห้อง
ลอยละล่องอยู่ท่ามกลางผิวน�้ำเงียบงัน
บนเรือแจวที่ใช้กอหญ้าตี๋เป็นก�ำบัง คนชุดด�ำที่คล้ายเป็นหัวหน้า
เอ่ยกระซิบ "เตรียมลงมือได้"
คนชุดด�ำทีอ่ ยูบ่ ริเวณกราบเรือทัง้ สองด้านเริม่ ขยับไม้พาย พวกเขา
พาเรือแล่นออกจากส่วนลึกของกอหญ้าตี๋ มุ่งหน้าตรงไปยังแสงเทียน
ดังกล่าวอย่างเชือ่ งช้าเงียบเชียบ
จู่ๆ เสียงบรรเลงผีผาก็หยุดชะงัก เรือล�ำหนึ่งปรากฏขึ้นที่ทาง
ด้านหลังของเรือน้อยที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามนั้น นายเรือทั้งสอง
ตะโกนทักทายกันเสียงดัง เรือล�ำหลังเทียบข้างเรือล�ำแรกช้าๆ ที่แท้
ทิ ศ ทางที่ เ รื อ ล� ำ นี้ ต ้ อ งการจะมุ ่ ง หน้ า ไปก็ ถู ก เรื อ น้ อ ยขวางอยู ่ มิ น ่ า
ก่อนหน้านี้พวกชายชุดด�ำบนเรือแจวถึงไม่ทันสังเกตเห็น
"หยุด!" คนที่เป็นหัวหน้ารีบโบกมือเป็นสัญญาณ
เรือแจวซุ่มประชิดริมกอหญ้าตี๋อีกครั้ง ด้วยเพราะยามนี้พวกเขา
อยู่ห่างจากอีกฝ่ายไปไม่มาก จึงมองเห็นการเคลื่อนไหวบนเรือน้อยได้
แจ่มแจ้ง เขาเห็นพวกนายเรือน�ำไม้กระดานมาวางพาดไว้ระหว่างเรือ
ทั้งสอง โคมแดงหลายดวงถูกยกสูง แสงไฟสาดส่องลงบนร่างของ
บัณฑิตอาภรณ์เขียวที่ก�ำลังเดินอยู่บนไม้กระดาน มุ่งหน้าตรงไปยัง
เรือน้อยล�ำนั้น
จากใบหน้าและรูปร่าง อายุอานามของชายคนดังกล่าวเหมือนจะ
ไม่นอ้ ยแล้ว แต่หนวดเครายาวทีอ่ ยูบ่ ริเวณขากรรไกรกลับยังคงด�ำขลับ
อีกทั้งยังดูแลตกแต่งเป็นอย่างดี สีหน้าเผยให้เห็นถึงความปราดเปรื่อง
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สูงส่งทีน่ กั ปราชญ์พงึ มี
บนเรือแจว ชายชุดด�ำผู้เป็นหัวหน้าตะลึง "เหตุใดถึงเป็นเขาได้"
บัณฑิตในอาภรณ์สีเขียวเหยียบเท้าขึ้นเรือน้อยได้ไม่ทันไร ในเรือ
ก็มคี นออกมาต้อนรับรวดเร็ว อีกฝ่ายคารวะแสดงความปรารถนาดีดว้ ย
น�ำ้ ใสใจจริง "ใต้เท้าซือหม่า*..."
"แม่นาง" ไป๋จวีอซี้ อื หม่าแห่งเจียงโจวยิม้ ตอบ "บทกวีทตี่ กลงรับปาก
ข้าได้จดั การเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว คืนนีจ้ งึ ตัง้ ใจน�ำมันมามอบให้กบั ท่าน"
ในอ้อมแขนของสตรีนางนั้นยังคงโอบกอดผีผาตัวหนึ่งไว้ นาง
ก้มหน้าพูดอย่างนอบน้อม
"ข้าน้อยฐานะต้อยต�่ำ ไหนเลยคู่ควรให้ใต้เท้าซือหม่าต้องน�ำมัน
มามอบให้ด้วยมือตนเองเช่นนี้"
"แม่นางถ่อมตัวเกินไปแล้ว ความจริง ที่ข้าแซ่ไป๋ก�ำลังคิดก็คือ..."
ไป๋จวีอี้จ้องมองดูอีกฝ่าย "หากแม่นางชื่นชมกลอนบทนี้ เพียงบรรเลง
บทเพลงเพื่อข้าสักบท เท่านั้นก็นับว่าเพียงพอแล้ว"
ได้ยินเช่นนั้นสตรีคนดังกล่าวก็แหงนหน้าขึ้น แสงจากโคมเทียน
อาบไล้ใบหน้านาง ไป๋จวีอี้รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายเหมือนจะอายุมากกว่า
ที่ตนเองคิดไว้เมื่อวานอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นจมูกปากคิ้วคาง
งดงามชวนหวั่นไหวของนางก็ยังคงท�ำให้เขาตระหนักได้อยู่ดีว่าในอดีต
นางเคยงดงามเพียงใด หากแต่ยามนีส้ รรพสิง่ ได้ผนั ผ่านไปตามกาลเวลา
โดยแท้
น่ า ประหลาด ไป๋ จ วี อี้ แ อบคิ ด เมื่ อ คื น วานนางบอกกั บ เขาว่ า
อิสตรีชราเฒ่าไปตามกาล แม้นตอนนัน้ นางซ่อนใบหน้าอยูห่ ลังแสงเทียน
* 'ซือหม่า' เป็นได้ทั้งนามสกุลสองพยางค์และต�ำแหน่งขุนนาง ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบและความส�ำคัญ
แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ในสมัยราชวงศ์ถัง ซือหม่าเป็นเพียงต�ำแหน่งที่ตั้งไว้ส�ำหรับขุนนางผู้ถูก
ลดขัน้ ให้ไปประจ�ำทีเ่ มืองระดับโจว อยูใ่ ต้อาณัตขิ องเจ้าเมือง (ชือ่ สือ่ ) คอยช่วยงานทัว่ ไป ไม่ได้มหี น้าที่
รับผิดชอบชัดเจน
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อีกทัง้ ยังกอดผีผาปิดบังโฉมหน้าไว้อกี ครึง่ แต่รปู ร่างท่าทางค�ำพูดค�ำจา
ของนางยามนั้นกลับชวนให้เขารู้สึกว่าอย่างมากนางก็อายุแค่ครึ่งของ
สตรีวยั กลางคนเท่านัน้ แต่ทเี่ ขาเห็นในยามนี้ อายุของนางน่าจะเกินกว่า
ทีเ่ ขาประเมินไว้กอ่ นหน้านีอ้ ยูม่ ใิ ช่นอ้ ย
"ใต้เท้าซือหม่า เชิญเข้ามานั่งด้านในก่อนเถอะ"
ไป๋จวีอไี้ ด้สติ และรีบเดินตามอีกฝ่ายเข้าไปภายในห้อง ครัน้ นัง่ ลง
เป็นทีเ่ รียบร้อย เขาก็หยิบกลอนในอกเสือ้ ออกมา คลีม่ นั ลงบนโต๊ะ
"แม่นาง เชิญอ่าน"
นางอ่านออกมาทีละค�ำๆ "ผี ผา จา ริก"
ไป๋จวีอนี้ กึ หวิวๆ อยูใ่ นใจ ว่ากันตามจริง ถึงยามนีเ้ ขาจะกลายเป็น
รัตนกวีผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตาม แต่ทุกครั้งที่ได้ยินผู้คน
ขับขานบทกวีของตนเอง ก็ยังคงไม่อาจควบคุมความรู้สึกภาคภูมิใจ
ระคนวิตกกังวลเช่นนี้ได้ โดยเฉพาะวันนี้ ไม่รู้เหตุใดยามนางเริ่มอ่าน
บทกวีของเขา ถึงได้รู้สึกนอบน้อมถ่อมตนไม่ต่างอันใดกับผู้เป็นศิษย์
ที่ไม่อาจอดใจรอให้นางพยักหน้าไหว
"ราตรีกาลธารสวินหยางมาส่งแขก ลมสารทแทรกใบเฟิงหญ้าตี๋
ไหว เจ้าภาพลงจากม้าขึ้นเรือไซร้ ยกจอกหมายชื่นมื่นกลับไร้เพลง"
ท่ามกลางเสียงขับขานแผ่วเบาของนาง จู่ๆ ภาพการพบพาน
กันโดยบังเอิญของเขากับนางเหนือผืนน�้ำเมื่อคืนวานก็ปรากฏขึ้นต่อ
สายตาของไป๋จวีอี้อีกคราว
"พั น ร้ อ งหมื่ น เรี ย กเริ่ ม ออกมา อรชรอุ ้ ม ผี ผ าบั ง ครึ่ ง โฉม เพี ย ง
ปรับสายสองสามเสียงใช่ประโคม มิทันโหมเป็นเพลงก็ให้อารมณ์"
นางหยุดอ่าน พูดออกมาเพียงแผ่ว "เยี่ยม"
ไป๋จวีอี้ยิ้มส�ำรวม ด้านหลังยังมีดีกว่านี้อีก เขามั่นใจ กลอนยาว
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ทีเ่ ขาเพียรแต่งมันทัง้ วันทัง้ คืนนี้ สุดท้ายย่อมต้องกลายเป็นบทกวีทผี่ คู้ น
จะขานขับไปชัว่ นิรนั ดร์ตอ่ จาก 'เพลงโศกนิรนั ดร์' แน่ ตัวอักษรแต่ละตัว
ประโยคแต่ละประโยคในบทกวีต้องสยบใจผู้คนทั่วหล้า รวมถึงสตรี
น่าพิศวงทีอ่ ยูต่ รงหน้าเขาผูน้ ดี้ ว้ ย
นางอ่านต่อ "ดีดแผ่วเบาบ้างยกดึงไล้แช่มช้า เริม่ 'อาภรณ์นางฟ้า'
ต่อ 'หกน้อย' สายใหญ่รัวดุจฝนซัดกระหน�่ำรอย สายเล็กคอยตัดพัก
ดัง่ พึมพ�ำ"
นางยิ่งอ่านเร็วขึ้นเรื่อยๆ ความรู้สึกตื่นเต้นในน�้ำเสียงปรากฏชัด
ยากปิดบัง ราวกับมีอะไรบางอย่างลึกลงไปในใจนางก�ำลังตืน่ จวนเจียน
จะกะเทาะออกจากเปลือกมาในไม่ชา้
ใจของไป๋จวีอี้เองก็เต้นระส�ำ่ ส�ำหรับเขาแล้วแม้นเรื่องมีคนชื่นชม
รู้สึกร่วมไปกับบทกวีของเขานั้นจะไม่ใช่เรื่องนอกเหนือความคาดหมาย
แต่ประการใด หากแต่ในยามนีเ้ ขากลับรูส้ กึ ฮึกเหิมอย่างประหลาด
ครั้ น อ่ า นถึ ง "ซ่ อ นขุ ่ น ข้ อ งเร้ น กลั ด กลุ ้ ม อยู ่ ภ ายใน ยามเสี ย ง
ไร้ขับส�ำเนียงชัดกว่ามี" จู่ๆ นางก็ช�ำเลืองมองมาทางไป๋จวีอี้ สายตา
เต็ ม เปี่ยมไปด้ ว ยอารมณ์ อ าลั ย อาวรณ์ ลึ ก ล�้ ำ ท� ำ เอาไป๋ จ วี อี้ ถึ ง กั บ
เคลิบเคลิ้มใจลอย ลืมความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในอายุของอีกฝ่าย
ไปจนสิ้น
หลังจากนั้นเพียงครู่ เขาก็ได้ยินนางอ่านต่อ "บรรเลงจบอาจารย์
กล่าวยกย่อง ทุกท่าท่วงชิวเหนียงมองริษยา" นางหัวเราะออกมาเบาๆ
"ค�ำว่าอาจารย์กล่าวยกย่อง ข้าน้อยพูดถึงมันไว้เมื่อวาน เพียงแต่
ค�ำว่าชิวเหนียงนี้..."
"อา...เมื่อคืนวานตอนได้ยินแม่นางพูดถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต
รูปโฉมความสามารถโดดเด่นไม่เป็นสองรองผู้ใดในนครหลวง ข้าเลย
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จงใจใส่ประโยคดังกล่าวลงไปในบทกวี หรือแม่นางรู้สึกว่ามีอันใด
ไม่เหมาะสม"
"ข้าน้อยเพียงใคร่รู้ ชิวเหนียงผู้นี้ท่านหมายถึงผู้ใด"
ไป๋ จ วี อี้ ลั ง เลเล็ ก น้ อ ย...ชิ ว เหนี ย ง แน่ น อนย่ อ มต้ อ งหมายถึ ง
ตูช้ วิ เหนียงคณิกาอันดับหนึง่ แห่งตรอกผิงคัง เทศกาลจงเหอปีนวี้ า่ กันว่า
โฉมสะคราญตู้ชิวเหนียงได้อ�ำลาโลกนี้ไปแล้วที่แม่น�้ำชวีเจียง ไป๋จวีอี้
ทีถ่ กู เนรเทศมายังเจียงโจวกว่าจะรูข้ า่ วเวลาก็ลว่ งเลยไปแล้วหลายเดือน
ด้วยเพราะรูส้ กึ หดหูใ่ จไม่ใช่นอ้ ย ดังนัน้ เมือ่ คืนวานตอนเขียน 'ผีผาจาริก'
เพื่อบรรยายถึงท่วงท่าสง่างามของโฉมสะคราญบรรเลงผีผา เขาเลย
ถือโอกาสหยิบยืมชือ่ ตูช้ วิ เหนียงขึน้ มาใช้
ยามนี้ ครั้ น อี ก ฝ่ายกล่ า วขึ้ น มา ไป๋ จ วี อี้ ก็ ต ระหนั ก ว่ า ถ้ อ ยค� ำ
ประโยคนีอ้ อกจะดูเอาแต่ใจเกินไปอยูส่ กั หน่อย จ�ำต้องรูว้ า่ หลายปีมานี้
ชื่อเสียงของตู้ชิวเหนียงนั้นโด่งดังไม่ใช่น้อย การใช้มันเทียบเคียงกับ
โฉมสะคราญบรรเลงผีผาเมือ่ หลายปีกอ่ นนัน้ ออกจะเป็นการไม่เหมาะสม
สักเท่าใด
เขายิ้ ม กระอั ก กระอ่ ว น "สองปีม านี้ ตู ้ ชิ ว เหนี ย งนั บ เป็ น คณิ ก า
ขายศิ ล ป์ ที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ในฉางอั น มิ เ ช่ น นั้ น แม่ น างก็ บ อกข้ า มาเถิ ด
ว่าชื่อแซ่ของคณิกาขายศิลป์ที่มีชื่อเสียงทัดเทียมกับท่านในยามนั้นคือ
ผู้ใด ข้าจะแก้ไขให้"
"เรื่องนี้หาได้จ�ำเป็นไม่" สตรีนางนั้นพูด "สตรีในส�ำนักมักมีคนชื่อ
ชิวเหนียงอยู่เสมอ ใต้เท้าซือหม่าแต่งไว้เช่นนี้มิได้มีปัญหาแต่อย่างใด
หากใช้ชอื่ ของข้าน้อยในยามนัน้ จริง เกรงว่าจะท�ำให้คนล่วงรูถ้ งึ ..."
จู่ๆ นางก็หยุดพูด
ไป๋จวีอี้คิด ท�ำให้คนล่วงรู้ถึง...ถึงอันใด อย่างมากก็แค่ล่วงรู้ถึง
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ฐานะแท้จริงของท่านเท่านัน้ มิใช่หรือไร เขาอดไม่ได้ทจี่ ะทอดตามองไป
แท้แล้วนางเป็นใครกันแน่
โฉมสะคราญบรรเลงพิณผีผาเอียงคอน้อยๆ ก่อนจะซ่อนใบหน้า
กลับเข้าไปหลังแสงเทียนอย่างฉลาดหลักแหลมอีกครั้ง
"น้องตามบ�ำรุงทัพแม่ชพี วาย คืนเลือ่ นวันไหลโฉมโรยรา หน้าประตู
วังเวงร้างรถม้า วัยสูงแต่งเป็นภรรยาแก่วาณิช วาณิชเน้นประโยชน์
มิสนพราก เดือนก่อนจรจากซื้อใบชาถิ่นฝูเหลียง"
ไป๋จวีอี้ถาม "สองสามประโยคนี้ก็มีปัญหาด้วยกระนั้นหรือ"
"น้องตามบ�ำรุงทัพแม่ชีพวาย ถูกแล้ว วัยสูงแต่งเป็นภรรยาแก่
วาณิช ก็ถูกต้องอีกเช่นกัน" น�้ำเสียงของนางสั่นระริก "เพียงแต่..."
"เพียงแต่อันใด"
นางนิ่งเงียบ กว่าจะตอบออกมาก็หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ "ไม่มี
อันใด ว่าไปตามนี้เถิด"
ไป๋จวีอี้ขมวดคิ้ว เมฆหมอกแห่งความเคลือบแคลงสงสัยก่อตัว
มากขึน้ ทุกขณะจนหลุดปากพูด "วันนีข้ า้ ได้ให้คนไปลองสืบข่าวดู ทุกคน
ต่างบอกว่าไม่เคยพบพานพ่อค้าใบชาแซ่กู้ที่พ�ำนักอยู่แถวปากแม่น�้ำ
นานแรมปีทที่ า่ นเคยกล่าวถึงแต่อย่างใด ทีแ่ ม่นางเล่าล้วนเป็นความจริง?"
"พวกเขาย่อมต้องไม่เคยได้ยิน" น�้ำเสียงของนางสงบนิ่ง "เพราะ
พ่อค้าแซ่กู้ไม่ใช่คนในยามนี้ หากแต่เป็นคนในยามนั้น"
"ในยามนั้ น ?" ความรู ้ สึ ก หนาวสะท้ า นไล่ ขึ้ น มาตามแผ่ น หลั ง
ของไป๋จวีอี้ เขาอดรนทนไม่ไหวจึงถามออกมาตรงๆ "แม่นาง จวบจนถึง
ยามนีท้ า่ นยังไม่ยอมปริปากเอ่ยถึงชือ่ แซ่ของท่านให้ขา้ ได้รบั รู้ ไม่ทราบว่า
ผู้น้อยแซ่ไป๋จะขอถามได้หรือไม่"
นางชี้ ไ ปที่ ม ้ ว นบทกวี "เราต่ า งเป็ น คนเวี ย นท่ อ งใต้ ฟ ้ า กว้ า ง
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พบพานบ้างไยต้องเคยรู้จักเล่า"
ไป๋จวีอี้หมดค�ำพูด
หลังจากผ่านไปครูห่ นึง่ สตรีคนดังกล่าวก็ถอนหายใจออกมาช้าๆ
"นับว่าเป็นบทประพันธ์ชั้นยอดยากพบพานโดยแท้ ข้าน้อยนึกไม่ถึง
จริงๆ ว่าใต้เท้าซือหม่าจะเรียงร้อยเรื่องราวของข้าน้อยได้น่าประทับใจ
เยี่ยงนี้ บทกวีนี้ต้องสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลังได้แน่"
"น่าเสียดายที่ข้ากลับมิอาจรู้ชื่อเสียงเรียงนามแท้จริงของท่านได้"
"ชื่อแซ่ของข้าน้อยมิได้มีความส�ำคัญอันใด ก็เหมือนกับชีวิตข้า
ที่ไม่มีค่าให้ควรแก่การพูดถึง แต่ไม่ว่าเช่นไร ในเมื่อใต้เท้าซือหม่า
แต่งบทกวีชั้นเลิศให้เช่นนี้ ข้าน้อยก็ขอบรรเลงบทเพลงตอบแทนน�้ำใจ
ให้ใต้เท้าฟังสักเพลงก็แล้วกัน"
ขณะก�ำลังพูด นางก็โอบผีผาที่อยู่ข้างกายขึ้นและยกมือบรรเลง
ถึงแม้เมือ่ คืนจะเคยได้ยนิ มาแล้วครัง้ หนึง่ และเขาก็ได้ใช้พรสวรรค์
รจนาทุกสิ่งอย่างลงในบทกลอนหมดสิ้น แต่ยามนี้เมื่อได้ฟังมันอีกครั้ง
ไป๋จวีอกี้ ย็ งั คงรูส้ กึ เคลิบเคลิม้ ลอยละล่องยากควบคุม
เมือ่ บทเพลงบรรเลงจบเขาก็รอ้ งประหลาดใจยินดี "ห้าสาย! วันนี้
ทีแ่ ม่นางบรรเลงคือผีผาห้าสาย!"
"เมื่อเพลงจบแผ่นดีดกรอคลอใจกลาง สี่สายครางเสียงดุจไหม
ใกล้ขาดรอน" นางวางผีผาในอ้อมแขนลง "ใต้เท้าซือหม่ารูซ้ งึ้ ในเสียงดนตรี
ยิ่งนัก ถูกแล้ว เมื่อคืนที่ข้าน้อยบรรเลงคือผีผาสี่สาย แต่วันนี้ที่ข้าน้อย
ใช้บรรเลงคือผีผาห้าสาย"
"แต่วา่ แม่นาง ยามนีบ้ นโลกใบนีเ้ หลือผูท้ ดี่ ดี ผีผาห้าสายได้ดเี พียง
ไม่กคี่ นเท่านัน้ "
"แต่ถึงเช่นนั้น ใต้เท้าซือหม่าก็ยังทายไม่ถูกว่าข้าน้อยคือผู้ใด"
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นางแหงนหน้าขึน้ ไป๋จวีอตี้ กตะลึงเมือ่ พบว่ายามนีอ้ กี ฝ่ายน�ำ้ ตาอาบนอง
สองแก้ม สตรีคนดังกล่าวสะอึกสะอืน้ ถาม "อย่างน้อย ใต้เท้าซือหม่าก็นา่
จะทายอายุของข้าน้อยได้กระมัง"
"แม่นางดูเหมือน ยังไม่ถึงสี่สิบ?" ครั้นค�ำพูดนี้หลุดออกจากปาก
ไป๋จวีอี้ก็รู้สึกรวดร้าวทุกข์ระทม ความจริงปรากฏขึ้นตรงหน้าทีละน้อย
แล้ว แต่เขากลับขลาดเขลาเกินกว่าจะเผชิญหน้า
นางยิม้ ทัง้ น�ำ้ ตา "ใต้เท้าซือหม่าช่างรูจ้ กั ปลอบประโลมใจคนยิง่ นัก
ก็ถกู ข้าน้อยเคยได้ยนิ คนพูดว่าคนเราหลังจากทีต่ ายไปแล้ว อายุขยั จะ
ไม่เพิม่ ขึน้ อีก"
ไป๋จวีอี้ประหลาดใจเป็นที่สุด
"เกือบสิบเอ็ดปี แล้ว" นางพึมพ�ำ "ส�ำหรับข้าน้อย สิบเอ็ดปีมานี้
ไม่ต่างอะไรกับความฝัน ที่ข้าน้อยปรารถนาก็เพียงเล่าเรื่องของตนเอง
ให้ใครสักคนได้รับรู้ เมื่อเล่าจบข้าน้อยก็ควรตื่นจากฝันได้แล้ว"
"แม่นาง..."
"อย่า...ขอใต้เท้าอย่าได้กล่าวอันใดอีก ถือเสียว่าข้าน้อยเป็นเพียง
สตรีในบทกวีที่ท่านรจนาไว้เท่านั้นก็พอ 'ผีผาจาริก' บทกวีงดงามเช่นนี้"
นางปาดเช็ ด น�้ ำ ตาและยิ้ ม พู ด "เที ย บกั บ 'เพลงโศกนิ รั น ดร์ ' แล้ ว
ใต้เท้าซือหม่าคิดว่าอันใดเด่นอันใดด้อยกว่ากัน"
"เรื่องนี้ไม่อาจน�ำมาเทียบกันได้"
"ถูกต้อง ไม่อาจเทียบกันได้ น่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็น
หาไม่แล้ว ข้าน้อยก็ไม่รู้จริงๆ ว่าเขาจะยินดีชื่นชมมันเช่นไร"
ไป๋จวีอี้พูดไม่ออก ในเวลานี้แม้เขาเกือบจะล่วงรู้ถึงฐานะของ
อีกฝ่ายแล้วก็ตาม แต่ไม่ว่าเช่นไรเขาก็ยังคงไม่กล้านึกเชื่อ
นางอ่านค�ำน�ำบทกวีตั้งแต่ต้น "หยวนเหอปีที่สิบ ข้าถูกเนรเทศ
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ไปเป็นซือหม่าอยูท่ จี่ วิ่ เจียง ฤดูใบไม้รว่ งปีทสี่ อง ขณะก�ำลังส่งแขกอยูท่ ี่
ปากแม่น�้ำเผินสุ่ย คืนค�่ำได้ยินเสียงคนบนเรือบรรเลงผีผา เสียงแจ่มชัด
กังวานนัน้ คล้ายเคลือบแฝงไว้ซงึ่ น�ำ้ เสียงแห่งนครหลวง ครัน้ สอบถามดู
ก็พบว่าผู้ที่ดีดเป็นคณิกาขายศิลป์จากฉางอัน เคยฝึกผีผากับอาจารย์มู่
และอาจารย์เฉามาก่อน ครั้นอายุมากขึ้น รูปโฉมงดงามถดถอย จึง
ฝากกายเป็นภรรยากับวาณิชผู้หนึ่ง..." นางถอนหายใจออกมายาวๆ
"แม้จะไม่เป็นเช่นนั้นเสียทั้งหมด แต่บางเรื่องก็มิจ�ำเป็นต้องบอกกล่าว
กับคนนอก ช่างเถอะ ในเมื่อวันนี้ใต้เท้าซือหม่าช่วยให้ความปรารถนา
ชั่วชีวิตของผู้น้อยบรรลุผลแล้ว ข้าน้อยก็ยินดีมอบผีผาห้าสายนี้ให้ท่าน
เป็นการตอบแทน ขอใต้เท้าได้โปรดรับไว้"
นางประคองผีผาไว้ดว้ ยมือทัง้ สอง กลิน่ หอมอ่อนๆ ก�ำจายออกมา
จากผีผาที่ท�ำขึ้นจากไม้จันทน์ม่วง ลวดลายบนตัวผีผาเกิดจากการ
ประดับฝังเปลือกหอยมุกและกระดองเต่า ด้านหน้าเป็นลายดอกโบตั๋น
ส่วนด้านหลังเป็นภาพภูผาหิน มนุษย์ และสิงสาราสัตว์นานา มัน
เปล่งประกายวับวาวหลากสีอยู่ใต้แสงเทียน
"ผีผานีล้ ำ�้ ค่ายิง่ นัก ข้าไม่อาจ..." ไป๋จวีอคี้ ดิ ปฏิเสธ แต่จๆู่ อีกฝ่าย
กลับพูดสีหน้าเคร่งขรึมจริงจัง
"ผีผานี้เป็นสิ่งวิเศษ ใต้เท้าซือหม่ามิควรปฏิเสธ"
ราวกับได้ยินค�ำสั่งน่าเกรงขาม ไป๋จวีอี้ได้แต่ยื่นมือทั้งสองข้าง
ออกไปรับผีผาไว้
"ข้าน้อยยังมีเรื่องอยากไหว้วานใต้เท้าซือหม่าอีกเรื่อง"
"แม่นางเชิญกล่าว"
"ขอใต้เท้าซือหม่าคิดหาหนทางส่งผีผานีก้ ลับบ้านเกิดของมันด้วย"
"บ้านเกิดของมันอยู่ที่ใด"
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นางยิ้มรันทด "ฉางอัน พระราชวังซิงชิ่ง"
ไป๋จวีอี้ตะลึงลาน
"พิณอยู่คนอยู่ ยามนี้พิณก�ำลังกลับบ้านเกิดแล้ว ข้าเองก็ควร..."
นางมองจ้องไปที่นอกหน้าต่าง ผิวน�้ำสงบนิ่งเงียบงัน กาลเวลาคล้าย
หยุดนิง่
นางเดินไปที่หน้าประตูช้าๆ ท่องบทกลอนออกมาอย่างชัดถ้อย
ชัดค�ำต่อหน้าประกายน�ำ้ วับวามยามราตรี "อันฟ้าดินยืนยาวยังสิน้ กัลป์...
เจ็บช�ำ้ นีส้ บื วันนิรนั ดร"
ไป๋จวีอ้ีตกตะลึงพรึงเพริด เขาหมายรุดขึ้นหน้าไปแต่กลับราว
ต้องค�ำสาป ทั้งเนื้อทั้งตัวไร้สิ้นเรี่ยวแรงไม่อาจขยับเขยื้อน ท�ำได้เพียง
จ้องมองดูนางก้าวเท้าข้ามพ้นกราบเรือ ร่างหล่นร่วงสู่สายธารเบื้องล่าง
ครั้นได้สติเขาก็ร้องตะโกนเสียงดัง พุ่งตรงไปที่กราบเรือ
ยั ง ไม่ ทั น ไร ระลอกคลื่ น เหนื อ ผิ ว น�้ ำ ที่ เ พิ่ ง แยกออกจากกั น ได้
ไม่ น านก็ ห ลอมรวมกลั บ เข้ า หากั น อี ก ครั้ ง ตอนนางหล่ น ลงสู ่ ผิ ว น�้ ำ
นางไม่ทั้งดิ้นรนหรือแม้แต่จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือ กระแสธาร
กลืนร่างของนางลงสู่ใต้บาดาล ไม่เหลือทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยใดๆ
จูๆ่ คนชุดด�ำบนเรือแจวทีอ่ ำ� พรางตัวอยูก่ ลางกอหญ้าตีซ๋ งึ่ อยูห่ า่ ง
ออกไปไม่ไกลก็พากันกระโจนลงน�ำ้ คนทีเ่ หมือนเป็นหัวหน้าร้องออกมา
รวดเร็ว "เร็วเข้า ผู้บัญชาการถู่ทูสั่งไว้ต้องจับคนให้ได้อย่างมีชีวิต ต้อง
มีชีวิต!" เขาตะโกนและทอดสายตาดุดันไปยังเรือน้อยที่ประดับตกแต่ง
วิจิตรงดงามล�ำนั้น
ไป๋จวีอี้เดิมสามารถชักเท้าถอยหลังครึ่งก้าวหลบเร้นซ่อนกายได้
แต่ความทุกข์ระทมเต็มเปี่ยมโถมทับความรู้สึกตกประหวั่นสิ้น เขา
ขยับใกล้เข้าไปพร้อมจ้องมองไปทางคนชุดด�ำที่เป็นหัวหน้า ท�ำเอา

Page ������������������ 1.indd 29

5/3/2561 BE 13:46

30 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

ชายชุดด�ำที่ดูราวกับภูตผีปศี าจนั้นได้แต่คับแค้นเบือนหน้าหนี ตวาด
เสียงก่นด่าลูกน้องที่โผล่หัวขึ้นมาหายใจ
"โผล่ขึ้นมาท�ำอะไร รีบงมหาต่อ! เป็นก็ต้องพบคน ตายก็ต้อง
พบศพ! ไม่ว่าเช่นไรพวกเจ้าก็ต้องเอาร่างของนางขึ้นมาให้ได้!"
"พวกเจ้าไม่มีทางได้อะไรทั้งนั้น" ไป๋จวีอี้ครุ่นคิดอย่างเจ็บปวด
ระคนยินดี "เพราะคนเราไม่อาจตายได้อีกเป็นครั้งที่สอง"
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บทที่ 1
เทพด�ำเนิน

(1)
พระราชวังซิงชิ่ง ภูตผีปศี าจออกอาละวาดอีกแล้ว
ขันทีน�ำด�ำรัสเชื้อเชิญขององค์หญิงฮั่นหยางมาบอกเผยเสวียนจิ้ง
ด้วยสีหน้าราบเรียบ...องค์หญิงมีรับสั่งเชิญท่านนักพรตให้เข้าเฝ้ายัง
วังหลวงเพื่อจับปีศาจ
เผยเสวี ย นจิ้ ง ร้ อ งไห้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ หั ว เราะก็ ไ ม่ อ อก เรื่ อ งภู ต ผี ปีศ าจ
ปรากฏตัวขึ้นในพระราชวังซิงชิ่ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองแล้ว ถึงแม้
จะบอกว่ า นั ก พรตลั ท ธิ เ ต๋ า มี ค าถาอาคมสามารถจั บ ปีศ าจได้ แต่
องค์หญิงฮั่นหยางใช้เหตุผลดังกล่าวเรียกนางเข้าวังแล้วถึงสองครั้ง
สองครา เช่นนี้มิออกจะดูจงใจเกินไปหน่อยหรอกหรือ
ครั้นเผยเสวียนจิ้งขึ้นรถม้าหน้าอารามจินเซียนที่องค์หญิงทรง
ส่งมารับนางเป็นที่เรียบร้อย สารถีก็ควบรถม้ามุ่งตรงไปยังวังหลวง
ทันที
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อีกครัง้ แล้วทีน่ างต้องมาอยูบ่ นเส้นทางทีถ่ กู ขนาบไว้ดว้ ยก�ำแพงสูง
ทัง้ สองข้างเช่นนี้
ยามนีเ้ ผยเสวียนจิง้ เข้าใจแล้วว่าถนนหนทางคับแคบทีถ่ กู ขนาบไว้
ด้วยก�ำแพงสูงทั้งสองข้างนี้ ไม่ได้สร้างไว้เพียงเพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายเท่านั้น หากแต่ยังใช้มันบดบังอ�ำพรางสายตาของ
พวกชาวบ้าน รวมทั้งยังง่ายต่อการควบคุมดูแลของกองก�ำลังเสินเช่อ
รวมถึงสายพระเนตรขององค์จกั รพรรดิดว้ ย
ในเวลานี้เผยเสวียนจิ้งก�ำลังเงี่ยหูฟังเสียงกึกๆ ของล้อรถที่บด
อยู่กับพื้นถนน นางตระหนักได้ว่าตนเองก�ำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทาง
ตรงกันข้าม
ระยะทางจากตรอกฝู่ ซิ ง ไปพระราชวั ง ซิ ง ชิ่ ง นั้ น ไกลกว่ า ไป
พระราชวั ง ต้ า หมิ ง ดั ง นั้ น นางจึ ง มี เ วลามากพอที่ จ ะย้ อ นระลึ ก ถึ ง
ภาพเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนก่อน ตอนนางย่างเท้าเข้าพระราชวัง
ซิงชิ่งเป็นครั้งแรก
หลังผ่านงานอภิเษกสมรสขององค์หญิงเซียงหยางไปได้สองสามวัน
องค์หญิงฮั่นหยางก็ส่งจดหมายเชิญมาให้นาง บอกว่าพระพันปีหวัง
ทรงมี พ ระราชเสาวนี ย ์ เ รี ย กตั ว เผยเสวี ย นจิ้ ง ให้ ไ ปเข้ า เฝ้ า นั บ แต่
อดีตองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ พระพันปีหวังก็ทรงเก็บตนอยู่แต่ใน
พระราชวังซิงชิ่ง ไม่ยอมออกพบหน้าผู้ใดนานนับสิบกว่าปี เรื่องนี้เผยตู้
ผู้เป็นอาเคยเล่าให้นางฟังว่าพระพันปีหวังเคยให้สัตย์สาบานต่อหน้า
พระโกศของอดีตองค์จกั รพรรดิวา่ จะไม่ขอพบองค์จกั รพรรดิจนกว่าชีวติ
จะหาไม่ ส่วนองค์จักรพรรดิเองก็ไม่เคยย่างกรายเข้าสู่พระราชวังซิงชิ่ง
เพื่อพบเจอผู้เป็นมารดานานสิบกว่าปีแล้วเช่นกัน
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ด้ ว ยเหตุ นี้ ต อนได้ รั บ จดหมายเชิ ญ จากองค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยาง
เผยเสวียนจิ้งถึงได้รู้สึกประหลาดใจ ขณะเดียวกันก็นึกกระหายใคร่รู้
พระพั น ปีท รงใช้ ชี วิ ต ตั ด ขาดจากโลกภายนอกเนิ่ น นาน ไฉนจู ่ ๆ ถึ ง
สนพระทัยในตัวนางขึ้นมาเช่นนี้ได้ เผยเสวียนจิ้งถูกกักบริเวณอยู่ใน
อารามจิ น เซี ย น ไม่ อ าจเข้ า ออกได้ ต ามใจ มี ชี วิ ต ไม่ ต ่ า งอั น ใดกั บ
นักโทษขององค์จกั รพรรดิ ดังนัน้ การทีอ่ งค์หญิงฮัน่ หยางสามารถอาศัย
พระราชเสาวนีย์ของพระพันปีพานางไปพระราชวังซิงชิ่งได้ แน่นอนว่า
ย่อมต้องได้รบั พระราชานุญาตจากองค์จกั รพรรดิแล้วอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
เพียงแต่วา่ แท้แล้วในพระทัยขององค์จกั รพรรดินนั้ ทรงคิดการใดอยูก่ นั แน่
เผยเสวียนจิ้งมาถึงยังพระราชวังซิงชิ่งด้วยใจคิดสงสัย แต่ครั้น
ย่างเท้าพ้นประตูวังเข้าไปนางก็ลืมสิ้นทุกสิ่งอย่าง
ที่ปรากฏอยู่ต่อสายตานาง คือซากปรักหักพังวิจิตรตระการตา
หาใดเปรียบ
ฤดูกาลยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ พระราชวังซิงชิ่งทุกหน
ทุกแห่งล้วนต้นหลิวต้องสายลม มะเดือ่ เถาอิงเกาะราวรัว้ หมูม่ วลบุปผา
ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิยังคงเบ่งบาน ดอกบัวในสระหลงฉือผลิดอกตูม
สีสันแห่งฤดูใบไม้ผลิยามนี้งดงามเจิดจ้าเสียยิ่งกว่าพระราชวังใดใน
ฉางอันที่เผยเสวียนจิ้งเคยไปเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นจัตุรมุข ต�ำหนัก
พระราชฐาน ระเบียงสลับวน ล�ำธารภูผาหินต่างล้วนวิจิตรเหนือกว่า
ที่เผยเสวียนจิ้งเห็นในพระราชวังต้าหมิง ทุกหนทุกแห่งล้วนทิ้งไว้ซึ่ง
ร่องรอยหรูหราฟุ่มเฟือยในยุคสมัยอันรุ่งโรจน์
แต่ครัน้ เข้าไปใกล้นางก็พบว่าด้วยเพราะไม่มคี นดูแลจริงจัง ท�ำให้
ต้นไม้ใบไม้ตา่ งพากันขึน้ รก ใต้ชายคาระเบียงและกรอบหน้าต่างด้านบน
ของต�ำหนักพระราชฐานอันโอ่อา่ ล้วนมีใยแมงมุมไหวพลิว้ เศษใบไม้รว่ ง
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กับดินโคลนจับตัวหนาเตอะอยู่ภายในสระ บนทางเดินเต็มไปด้วย
วัชพืชนานา เศษกรวดเศษหินกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น ที่ยิ่งท�ำให้
เผยเสวียนจิ้งประหลาดใจก็คือนางก�ำนัลที่เดินไปมาอยู่รอบๆ ล้วนอายุ
ไม่ใช่นอ้ ย ทีเ่ ส้นผมกลับกลายเป็นสีดอกเลานัน้ มีอยูก่ นั เป็นจ�ำนวนมาก
ท่าทางของพวกนางล้วนแลดูเหนื่อยหน่ายเกียจคร้าน สีหน้าเหม่อลอย
ว่างเปล่า ราวกับมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ยังคงประคับประคองตนเอง
ให้ด�ำเนินชีวิตต่อไปบนโลก ส่วนวิญญาณนั้นลอยละล่องลาลับจาก
โลกนี้ไปก่อนหน้านานเนิ่นแล้ว
พระราชวังซิงชิ่งเป็นพระราชวังที่ถูกลืม คนที่พ�ำนักอยู่ภายใน
ก็เช่นกัน ทุกคนต่างรวมตัวเป็นตายดับสูญอยู่ด้วยกัน
อันฟ้าดินยืนยาวยังสิ้นกัลป์ เจ็บช�้ำนี้สืบวันนิรันดร
จู่ๆ ประโยคที่ผู้คนต่างรู้จักกันดีของไป๋จวีอี้ก็ผุดขึ้นในหัวของ
เผยเสวียนจิ้ง
ทีแ่ ท้พระราชวังซิงชิง่ ก็คอื อักษรค�ำว่า 'เจ็บช�ำ้ ' ขนาดใหญ่ไร้สนิ้ สุด
ทีย่ งั มีลมหายใจ
ขนาดเข้าไปถึงยังต�ำหนักหนานซวิน พบเจอกับองค์หญิงฮัน่ หยาง
แล้ว แต่อารมณ์ความรูส้ กึ อันเกิดจากสิง่ ทีม่ องเห็นนัน้ กลับยังคงสาดซัด
ถาโถมใส่เผยเสวียนจิง้ จนนางยากจะเรียกสติสมั ปชัญญะกลับคืน
องค์หญิงฮั่นหยางหลี่ชั่งทรงสิริโฉมงดงาม พระพักตร์แลคล้าย
องค์จักรพรรดิเป็นที่สุด เพียงชายตามองดูก็รู้ได้ทันทีว่าทรงเป็นพี่น้อง
ร่วมอุทรกัน ตรงกันข้ามกับองค์หญิงเซียงหยางหลี่จื้อซวี องค์หญิง
อีกพระองค์ที่เผยเสวียนจิ้งเคยได้พบเจอ แม้พระองค์จะมีพระพักตร์
งดงามเสมือนหนึ่งบุปผา แต่กลับผิดแผกแตกต่างจากพี่น้องทั้งหลาย
สิน้ เชิง เผยเสวียนจิง้ แอบคิด ว่ากันว่าองค์จกั รพรรดิกบั อดีตองค์จกั รพรรดิ
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ทรงละม้ายคล้ายคลึงกันยิง่ นัก เช่นนัน้ แล้วรูปโฉมขององค์หญิงเซียงหยาง
ก็คงคล้ายพระพันปีหวังผูเ้ ป็นมารดากระมัง
องค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยางอยู ่ ใ นอาภรณ์ ต ่ ว นเลื่ อ มลายรุ ้ ง บนฉลอง
พระองค์กระโปรงมีลายปักดิ้นทองเรียงร้อยกันอยู่ถี่ยิบ ผ้าคลุมไหล่
ประดับด้วยขนนกยูง วับวาวเป็นประกาย คู่ควรกับฐานะสูงส่งของ
องค์หญิง แต่เผยเสวียนจิ้งกลับพบโดยบังเอิญว่าอาภรณ์ชุดนี้แท้แล้ว
เป็นอาภรณ์เก่า แม้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สีสันยังคงดูสดใหม่
รัดเอวผ้าดิ้นหรือก็ดูงดงามพร่างพรายเป็นที่สุด แต่รูปแบบของมัน
กลับเห็นได้ชัดว่าเป็นของเมื่อหลายปีก่อน ยามนี้ไม่มีผู้ใดสวมใส่กัน
อีกแล้ว
เผยเสวี ย นจิ้ ง แอบนึ ก ประหลาดใจ องค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยางกั บ
ผู้บัญชาการเขตทหารกัวชงราชบุตรเขยต่างมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ
ผ้าไหมแพรพรรณที่เก็บอยู่ในคลังภายในจวนย่อมกองสูงเป็นภูเขา
ด้วยฐานะและทรัพย์สมบัตขิ ององค์หญิง ไฉนถึงสวมใส่อาภรณ์ชดุ หนึง่
นานนับปีเช่นนี้
"อาภรณ์ชดุ นีอ้ งค์จกั รพรรดิเต๋อจงพระอัยกาของเราพระราชทานมา
เมือ่ ตอนอภิเษกสมรส"
เผยเสวียนจิ้งตกใจ ถูกองค์หญิงฮั่นหยางอ่านความคิดออกเช่นนี้
ใบหน้าของนางก็อดแดงระเรือ่ ขึน้ น้อยๆ ไม่ได้
องค์หญิงฮัน่ หยางกลับสีหน้าสงบนิง่ "ตลอดสิบกว่าปีมานี้ เสด็จพี่
เฝ้าลดทอนอ�ำนาจเจ้าผูค้ รองหัวเมืองชายแดน ทุกครัง้ ทีเ่ งินทองในท้อง
พระคลังร่อยหรอไม่พอสนับสนุนกองทัพ พระองค์ก็มักน�ำเอาสินทรัพย์
ส่วนพระองค์ที่ทรงเก็บไว้ในวังหลวงออกมาพระราชทานให้กับเหล่า
ทหารหาญอยู่เสมอ นานวันเข้าผ้าไหมแพรพรรณที่มีรูปแบบงดงาม
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จากวังหลวงจ�ำนวนมากก็แพร่กระจายไปในหมู่ชาวบ้าน ถึงแม้ว่า
ยามนีพ
้ วกหญิงสาวชาวบ้านจะชอบแต่งกายด้วยอาภรณ์หรูหรางดงาม
อีกทั้งยังชอบแต่งกายประกวดประชันขันแข่งกัน แต่เรื่องนี้เราหาได้
ใส่ใจไม่ เสื้อผ้าอาภรณ์ ต่วนไหมแพรพรรณที่องค์จักรพรรดิเต๋อจง
พระราชทานให้เราในยามนั้น ไม่ว่าจะส�ำหรับฤดูกาลใดต่างล้วนมี
พร้ อ มสรรพ ขอเพี ย งรู ้ จั ก ดู แ ลรั ก ษา ไม่ ท� ำ มั น เปรอะเปื้ อนเสี ย หาย
ต่อให้เดือนหนึง่ ซักสามครัง้ ห้าครัง้ อย่างไรก็ยงั เหลือพอให้เราได้สวมใส่
ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องการแต่งกายเราเองก็ชอบรูปแบบเก่าๆ มากกว่า"
ครั้นตรัสถึงตรงนี้ องค์หญิงฮั่นหยางก็ทรงกวาดสายพระเนตรมองดู
การแต่งกายของเผยเสวียนจิ้งตั้งแต่หัวจรดเท้า แย้มพระสรวลออกมา
น้อยๆ ก่อนรับสั่ง "เพียงอาภรณ์ขาวสะอ้านกว่าหิมะ ใบหน้างดงาม
ไร้เครือ่ งประทินโฉมใดๆ ของนักพรตเผยก็งามล�ำ้ กว่าสตรีทชี่ อบแต่งตัว
เหล่านั้นแล้ว"
เผยเสวี ย นจิ้ ง ยิ่ ง หน้ า แดง นางรี บ เปลี่ ย นเรื่ อ งพู ด "กงกงบอก
หม่อมฉันว่าพระพันปีทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หม่อมฉันเข้าเฝ้า แต่
กลับมิทราบว่าด้วยเรื่องอันใด"
"เฮ้ อ " องค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยางถอนพระปั ส สาสะยาวๆ "ความจริ ง
พระพันปีไม่ทรงพบปะคนนอกนานมากแล้ว วันนีท้ เี่ รียกท่านนักพรตเผย
มาก็ดว้ ยเพราะระยะนีพ้ ระราชวังซิงชิง่ เกิดเหตุประหลาดรบกวนพระพันปี
ท�ำให้พระองค์ไม่อาจบรรทมไม่อาจเสวย พระพันปี ทรงพระวรกาย
อ่อนแออยู่แต่เดิม ยามนี้ยังทรงเป็นเช่นนี้อีก เรารู้สึกกังวลยิ่งนัก และ
เพราะเคยได้ยนิ เรือ่ งราวของนักพรตเผยมาไม่นอ้ ย หลังไตร่ตรองครุน่ คิด
อยูห่ ลายต่อหลายเพลา เราก็พบว่าคงมีเพียงนักพรตเผยเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วย
ได้"
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"หม่อมฉัน?" เผยเสวียนจิ้งถาม "เรื่องอะไรหรือเพคะ"
"เรื่องภูตผีปีศาจอาละวาดในวัง..."
เผยเสวียนจิ้งอดเบิกตาโพลงไม่ได้
เดิมพระราชวังซิงชิ่งเป็นคฤหาสน์ขององค์จักรพรรดิเสวียนจง
เมื่ อ ครั้ ง ยั ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น อ๋ อ งปกครองหั ว เมื อ งชายแดน หลั ง
ขึ้นครองราชย์พระองค์ก็ทรงทุ่มเทก�ำลังสร้างพระราชวังซิงชิ่ง โยกย้าย
กิจกรรมส�ำคัญทั้งหมดมาไว้ที่ต�ำหนัก ท�ำให้พระราชวังซิงชิ่งกลายเป็น
พระราชวั ง หลั ง ที่ ส ามของเมื อ งฉางอั น ต่ อ จากพระราชวั ง ไท่ จี๋ แ ละ
พระราชวังต้าหมิง ถูกผูค้ นเรียกขานเป็น 'พระราชฐานใต้' ในพระราชวัง
ซิงชิ่งมีอาคารอยู่ด้วยกันสองหลัง หลังแรกคือหอฉินเจิ้งอู้เปิ่นซึ่งถูกจัด
ให้เป็นต�ำหนักหลัก ส่วนอีกหลังคือหอฮวาเอ้อเซียงฮุย ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั
ก�ำแพงทางทิศใต้ของพระราชวังซิงชิ่ง ในรัชสมัยขององค์จักรพรรดิ
เสวียนจง ไม่ว่าจะพิธีเฉลิมฉลอง หรือเหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ อย่าง
เรื่ อ งเปลี่ ย นรั ช ศก การสอบขุ น นางระดั บ เคอจวี่ การอภั ย โทษล้ ว น
จั ด ขึ้ น ที่ ล านหน้ า หอฉิ น เจิ้ ง อู ้ เ ปิ ่ น ด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น ทุ ก ปีใ นเดื อ นหนึ่ ง
วันที่สิบห้าช่วงเทศกาลซั่งหยวน และเดือนแปดวันที่ห้าวันคล้ายวัน
ประสูตขิ องจักรพรรดิเสวียนจง องค์จกั รพรรดิกจ็ ะเสด็จขึน้ หอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่
เพือ่ รับการถวายพระพรจากประชาชนและเหล่าขุนนางทัง้ หลายพร้อมกับ
หยางกุย้ เฟย
หลายสิบปีผ่านไปเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลล้วนกลับกลายเป็น
เพี ย งเมฆหมอกที่ ล อยผ่ า นตา พระราชวั ง ซิ ง ชิ่ ง เริ่ ม ถู ก ทิ้ ง ร้ า ง หลั ง
ไท่ซั่งหวงสละราชบัลลังก์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตในช่วงสองสามเดือน
สุดท้ายอยูท่ พ
ี่ ระราชวังซิงชิง่ ก่อนจะกลายเป็นทีป่ ระทับในบัน้ ปลายชีวติ
ของพระพันปีและเหล่าพระมเหสีไปโดยสมบูรณ์ หอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ หมดสิน้
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ความส�ำคัญ ครั้นอดีตองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์มันก็ถูกปิดตาย ไม่มี
การใช้งานใดๆ อีก
องค์หญิงฮั่นหยางบอกกับเผยเสวียนจิ้ง เรื่องนี้เกรงว่าจะเกิดขึ้น
ที่หอฉินเจิ้งอู้เปิ่น
เมื่อสองวันก่อน นางก�ำนัลที่ชื่ออู๋ซวงฆ่าตัวตายด้วยการกระโดด
หอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ ว่ากันว่าภูตผีปีศาจเป็นคนคร่าชีวติ นาง
"ถูกภูตผีปศี าจคร่าชีวติ ?" เผยเสวียนจิง้ ขมวดคิว้ "ค�ำพูดเช่นนีผ้ ใู้ ด
เป็นคนกล่าวหรือเพคะ"
องค์หญิงฮั่นหยางถอนพระปัสสาสะ "กุ้ยเหนียงเห็นเหตุการณ์
โดยตลอด นักพรตไฉนไม่เรียกนางมาสอบถามเล่า"
กุ ้ ย เหนี ย งเข้ า วั ง มาตามพระราชเสาวนี ย ์ เผยเสวี ย นจิ้ ง ตกใจ
อีกคราว
ก็เหมือนอย่างที่เผยเสวียนจิ้งเห็น พวกนางก�ำนัลในพระราชวัง
ซิงชิ่งส่วนใหญ่ล้วนอายุมากแล้ว ที่อยู่รับใช้จักรพรรดิองค์ปัจจุบัน
ในพระราชวั ง ต้ า หมิ ง จะมี ก็ แ ต่ น างก� ำ นั ล อายุ น ้ อ ยที่ ยั ง คล่ อ งแคล่ ว
ปราดเปรียวเท่านั้น ส่วนพวกเฒ่าชราสังขารร่วงโรยต่างถูกส่งให้มา
อยู ่ ที่ นี่ ในหมู ่ น างก� ำนั ล พวกนี้ มี พ วกที่ อ ายุ เ กิ น เจ็ ด สิ บ เหลื อ อายุ ขั ย
ให้ใช้ได้อีกเพียงไม่กี่วันปะปนอยู่ด้วย ใครเล่าจะหวังให้นางก�ำนัล
พวกนี้ท�ำอันใดอีก ที่ให้มาอยู่ที่นี่ก็เพียงให้พวกนางได้มีที่ซุกหัวนอน
ใช้ชีวิตบั้นปลายตราบสิ้นลมหายใจเท่านั้น
จย่ากุย้ เหนียงก็คอื หนึง่ ในนางก�ำนัลเส้นผมขาวโพลนทีว่ า่ เพียงแต่
ออกจะดูเฒ่าชรามากกว่าคนอืน่ อยูส่ กั หน่อย
นางคุกเข่าเงอะๆ งะๆ ถวายพระพรอยู่ที่หน้าต�ำหนัก องค์หญิง
ฮั่ น หยางรั บ สั่ ง ปรามนางรวดเร็ ว "กุ ้ ย เหนี ย งไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมากพิ ธี
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แต่ไหนแต่ไรท่านก็ไม่เคยคุกเข่า แล้ววันนี้ไฉนถึงท�ำเช่นนี้เล่า"
นางก�ำนัลนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างๆ ประคองจย่ากุ้ยเหนียง
ให้นั่งลงบนเบาะรองพื้นที่หน้าตั่ง
องค์หญิงฮัน่ หยางทรงอธิบายให้เผยเสวียนจิง้ ฟัง "กุย้ เหนียงเข้าวัง
มาตอนรัชศกเทียนเป่าปีที่สิบ เคยรับใช้หยางกุ้ยเฟย ยามนี้มาเป็น
นางก�ำนัลอยู่ในพระราชวังซิงชิ่ง อายุจัดว่ามากที่สุด องค์จักรพรรดิเอง
เคยมี รั บ สั่ ง อนุ ญ าตให้ กุ ้ ย เหนี ย งไม่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามธรรมเนี ย มของ
เหล่านางก�ำนัลในวัง พวกเราทุกคนเองก็ต่างล้วนปฏิบัติตามรับสั่งนั้น"
รัชศกเทียนเป่าปีที่สิบ? เผยเสวียนจิ้งนึกค�ำนวณอยู่ในใจ นั่นก็
แปลว่านางเข้ามาอยู่ในวังตั้งแต่หกสิบห้าปีก่อน หากกุ้ยเหนียงเข้ามา
อยู่ในวังตอนอายุสิบขวบ ยามนี้นางก็น่าจะอายุเจ็ดสิบห้า กบฏอันสื่อ
เกิดขึ้นในรัชศกเทียนเป่าปีที่สิบสี่ นั่นก็หมายความว่าเรื่องราวเหล่านั้น
เกิดขึ้นหลังจากกุ้ยเหนียงเข้ามาอยู่ในวังได้สี่ปี ยิ่งไปกว่านั้นยังเคย
ผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหญ่ การอพยพลี้ภัยสงครามยาวนาน
ที่เกิดขึ้นในกาลต่อมา คงเพราะนางใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็งจวบจนถึง
ปัจจุบัน เป็นประจักษ์พยานในความรุ่งเรืองเสื่อมทรามของราชวงศ์ถัง
ตลอดระยะเวลาเกือบร้อยปีเช่นนี้กระมัง ถึงท�ำให้นางได้รับการยกย่อง
มากมายเป็นพิเศษเยี่ยงนี้
กุ ้ ย เหนี ย งคล้ า ยตระหนกตกใจ ศี ร ษะขาวโพลนก้ ม มองพื้ น
ร่างกายงองุ้มสั่นระริกเบาๆ เผยเสวียนจิ้งไม่อาจเห็นใบหน้าของนาง
องค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยางตรั ส ด้ ว ยพระสุ ร เสี ย งอ่ อ นโยน "กุ ้ ย เหนี ย ง
ท่ า นไม่ ต ้ อ งวิ ต ก นั ก พรตผู ้ นี้ เ พี ย รบ� ำ เพ็ ญ แก่ ก ล้ า เชี่ ย วชาญเรื่ อ ง
ภูตผีปศี าจยิ่ง เราเชิญมาเพื่อก�ำจัดปีศาจร้ายโดยเฉพาะ ท่านท�ำเพียง
เล่าเรือ่ งราวก่อนอูซ๋ วงจะตายอนาถออกมาให้นกั พรตเผยฟังเท่านัน้ ก็พอ"
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สมแล้ ว ที่ เ ป็ น พระขนิ ษ ฐาร่ ว มอุ ท รในจั ก รพรรดิ อ งค์ ป ั จ จุ บั น
เผยเสวียนจิ้งรู้สึกจนใจ นางช�ำเลืองมององค์หญิงฮั่นหยางปราดหนึ่ง
พี่น้องคู่นี้เวลาสั่งงานนางต่างล้วนพูดจาราวกับว่าเรื่องราวต่างๆ ล้วน
สมควรเป็นเช่นนั้นอยู่ตั้งแต่แรก ไม่เคยค�ำนึงถึงความรู้สึกของนางว่า
นางจะยินดีหรือไม่ประการใด
กุย้ เหนียงนางก�ำนัลเฒ่าเริม่ ปริปากเล่า แต่ถงึ กระนัน้ ศีรษะของนาง
ก็ยงั คงค้อมต�ำ่ เช่นเดิม
น�้ำเสียงของนางเฒ่าชรายิ่งนัก พูดจาหรือก็สับสนวกวนไปมา
แต่ไม่ว่าจะดีร้ายเช่นไรเผยเสวียนจิ้งก็ยังคงฟังเข้าใจได้อยู่
ที่แท้อู๋ซวงก็แซ่ชวี เดิมเป็นนางก�ำนัลอยู่ในพระราชวังต้าหมิง
แต่เพราะนางก�ำนัลในพระราชวังซิงชิ่งเฒ่าชรามากขึ้นทุกวัน ไม่อาจ
ท�ำงานท�ำการอันใดได้อีก เมื่อห้าปีก่อนส�ำนักข้าหลวงฝ่ายในจึงส่ง
นางก�ำนัลที่อายุยังน้อยกลุ่มหนึ่งมาที่พระราชวังซิงชิ่ง และชวีอู๋ซวง
ก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในนั้ น นั บ แต่ ม าถึ ง ชวี อู ๋ ซ วงก็ ถู ก ส่ ง ให้ ไ ปพั ก อยู ่ ร ่ ว มกั บ
จย่ากุ้ยเหนียง ด้วยเพราะจย่ากุ้ยเหนียงอายุมากแล้ว พระพันปีจึงทรง
มีพระราชเสาวนีย์เป็นการพิเศษ อนุญาตให้นางไม่ต้องท�ำงานจุกจิก
อื่ น ใด รั บ ผิ ด ชอบเพี ย งถื อ กุ ญ แจหอในพระราชวั ง ซิ ง ชิ่ ง ทั้ ง สองหลั ง
อันได้แก่หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นกับหอฮวาเอ้อเซียงฮุย คอยเปิดประตูหน้าต่าง
ระบายลมปัดกวาดท�ำความสะอาดตามเวลาที่ก�ำหนด
องค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยางทรงอธิ บ ายให้ เ ผยเสวี ย นจิ้ ง ฟั ง หน้ า ที่ ข อง
หอทั้งสองหลังนี้หนึ่งคือไว้เป็นห้องทรงงานอีกหลังไว้ใช้เป็นห้องเสวย
มีเพียงยามองค์จกั รพรรดิหรือไท่ซงั่ หวงเสด็จมาประทับเท่านัน้ หอทัง้ สอง
ถึงจะถูกเปิดใช้ พระพันปีหวังทรงรักสันโดษ แต่ไหนแต่ไรก็ไม่เสด็จ
ออกพบคนนอก ดั ง นั้ น นั บ แต่ เ ริ่ ม ต้ น ปีรั ช ศกหยวนเหอเป็ น ต้ น มา
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หอทัง้ สองก็ไม่เคยถูกเปิดใช้อกี เลย แต่ดว้ ยเพราะภายในหอมีสมบัตลิ ำ�้ ค่า
นับแต่สมัยองค์จักรพรรดิเสวียนจงเก็บไว้มากมาย จึงไม่ทรงอนุญาต
ให้คนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าไปปัดกวาดท�ำความสะอาด เว้นก็แต่จย่ากุย้ เหนียง
ผู้มีอาวุโสมากประสบการณ์และเป็นที่ไว้วางพระทัยที่สุดเท่านั้น งาน
ดังกล่าวไม่ใช่งานหนัก จย่ากุ้ยเหนียงแม้จะอายุมากร่างกายเสื่อมถอย
แต่การเข้าไปท�ำงานสิบวันครึ่งเดือนครั้งนางย่อมท�ำได้ไม่ยาก และ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเรื่องผิดพลาดอันใด
แต่ ก ่ อ นหน้ า นี้ สั ก ประมาณเดื อ นกว่ า ๆ วั น ที่ ต ้ อ งระบายลม
ปัดกวาดท�ำความสะอาดหอฉินเจิ้งอู้เปิ่นก็มาถึงอีกคราว แต่ครั้งนี้
กุ้ยเหนียงกลับพบว่ากุญแจที่นางถือไว้นั้นหายไป แรกเริ่มเดิมทีนาง
คิดว่าอาจเป็นเพราะตนเองเฒ่าชราจนความจ�ำเลอะเลือน เลยลืม
เอากุญแจไปวางไว้ที่ใดสักแห่ง แต่ขณะที่ก�ำลังร้อนรนค้นหาไปทั่ว จู่ๆ
ชวีอู๋ซวงกลับค่อยๆ หยิบกุญแจออกมา และยอมรับว่าเป็นคนขโมย
ไปเอง
ชวีอู๋ซวงยอมรับว่าตนอยากรู้อยากเห็นเรื่องหอทั้งสองมาเนิ่นนาน
และอดใจไม่ไหวจึงได้ขโมยกุญแจไป อาศัยจังหวะค�ำ่ คืนมืดมิดสายลม
โถมกระหน�ำ่ แอบลอบเข้าไปในหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ พอได้ยนิ เช่นนัน้ แน่นอนว่า
กุย้ เหนียงย่อมโมโหเป็นทีส่ ดุ แต่ครัน้ ลองคิดดูอกี ที อูซ๋ วงคนนีน้ สิ ยั ใจคอ
นับว่าไม่เลว ตลอดระยะเวลาสองสามปีทอี่ ยูด่ ว้ ยกันมา นางก็ได้อกี ฝ่าย
คอยช่วยเหลือดูแลไม่ขาด อูซ๋ วงแค่แอบลอบเข้าไปส�ำรวจดูหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่
คราหนึง่ เท่านัน้ หน�ำซ�ำ้ ยามนีย้ งั ส�ำนึกผิดแล้ว เรือ่ งนีก้ ไ็ ม่ใช่จะใหญ่โตอะไร
หนักหนา ดังนัน้ หลังจากเอ่ยปากสัง่ สอนอูซ๋ วงไปสองสามประโยค นาง
ก็เก็บกุญแจกลับ ไม่ได้แพร่งพรายเรือ่ งนีใ้ ห้ผใู้ ดได้รู้
"นึกไม่ถึง การกระท�ำเช่นนี้ของข้ากลับเป็นการท�ำร้ายอู๋ซวง..."
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พอพูดถึงตรงนี้ จย่ากุ้ยเหนียงก็อดหลั่งน�้ำตาไม่ได้
เรื่องขโมยกุญแจผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่พฤติกรรมของอู๋ซวง
กลับแปลกประหลาดมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากทีเ่ คยเป็นคนฉลาดปราดเปรียว
งานการใดล้วนกระท�ำด้วยความรอบคอบ จู่ๆ ก็กลับกลายเป็นคน
สะเพร่า วันทั้งวันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว สีหน้าหรือก็ซีดเผือด และ
ด้วยเพราะรู้สึกว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ กุ้ยเหนียงจึงคอย
จับตาสังเกตนางเป็นพิเศษ ผลก็คือนางพบว่าทุกคืนอู๋ซวงจะเข้ามา
ขโมยกุ ญ แจที่ เ ก็ บ ไว้ ใ นตู ้ แอบเข้ า ไปยั ง หอฉิ น เจิ้ ง อู ้ เ ปิ ่ น อยู ่ ใ นนั้ น
ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเหม่อลอยกลับมาที่ห้อง
"ทุกคืนกระนั้นหรือ" เผยเสวียนจิ้งถาม
"ใช่แล้ว"
เรือ่ งนีน้ บั ว่าผิดปกติจริงๆ หลังจากเฝ้าสังเกตอยูห่ ลายวัน ในทีส่ ดุ
กุย้ เหนียงก็ตดั สินใจพูดกับอูซ๋ วงดีๆ ถามนางว่าแท้แล้วเกิดเรือ่ งอะไรขึน้
กันแน่ แต่ใครจะไปรูอ้ ซู๋ วงกลับร�ำ่ ไห้เจ็บปวดบอกกับกุย้ เหนียงว่าตนเอง
พบเจอปีศาจร้ายในหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น ยามนี้ถูกมันตามรังควานไม่สิ้น
รู้สึกหวาดกลัวเป็นที่สุด แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องท�ำเช่นไรถึงจะหลุดพ้นจากการ
ตามรังควานของมันได้
"มีปศี าจในหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ ?" เผยเสวียนจิง้ ซักไซ้ "ภูตผีปศี าจอันใด"
"เป็นนางปีศาจตนหนึ่ง" น�้ำเสียงทุกข์โศกของกุ้ยเหนียงเริ่มอาบ
แฝงซึ่งความรู้สึกหวาดหวั่น
ตอนนั้ น ค� ำ พู ด ของอู ๋ ซ วงท� ำ เอานางตกใจจนกระโดดผลุ ง แต่
ขณะเดียวกันก็รู้สึกยากที่จะเชื่อ กุ้ยเหนียงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังซิงชิ่ง
มาตลอดทัง้ ชีวติ ไม่วา่ จะความเจริญรุง่ เรืองหรือความถดถอยเสือ่ มทราม
ของพระราชวังซิงชิง่ ความสูงส่งของสายสกุลหลีแ่ ห่งราชวงศ์ถงั มาจนถึง
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ฐานะต้อยต�ำ่ ของพวกขันทีนางก�ำนัล ความเป็นความตายทัง้ หมดทัง้ มวล
ล้วนไม่มอี นั ใดหลุดรอดสายตานางไปได้...แต่ถงึ กระนัน้ กุย้ เหนียงก็ไม่เคย
ได้ยนิ ว่าในหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ มีนางปีศาจอันใดมาก่อน
แต่ อู ๋ ซ วงกลั บ พู ด หนั ก แน่ น ยื น กรานว่ า ตอนขโมยกุ ญ แจ
แอบเข้าไปในหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ ยามวิกาลครัง้ แรกนัน้ นางได้พบกับปีศาจ
ตนนั้นบนโถงบนสุดของหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น และนับแต่น้ันเป็นต้นมานางก็
ฝั น ร้ า ยอยู ่ ทุ ก ค�่ ำ คื น ในฝั น ปีศ าจบี บ บั ง คั บ ให้ น างต้ อ งกลั บ ไปยั ง
หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นครั้งแล้วครั้งเล่า อู๋ซวงแม้จะไม่อยากไป แต่สุดท้าย
นางก็ได้แต่สะลึมสะลือท�ำตามค�ำสั่ง นางเองก็บอกไม่ถูกว่าตอนอยู่ที่
หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นนั้น นางปีศาจท�ำอะไรกับตนเองบ้าง นางจ�ำได้เพียง
คลับคล้ายคลับคลาว่านางปีศาจถูกกักขังอยู่ในหอเนิ่นนานหลายปี
จ�ำต้องหาตัวตายตัวแทน วิญญาณถึงจะไปเกิดใหม่ได้
องค์หญิงฮั่นหยางตรัส "เราคิดว่าที่นางปีศาจพาตัวอู๋ซวงเข้าไป
ในหอทุกคืน ก็คงเพื่อหาโอกาสเหมาะ เปลี่ยนอู๋ซวงให้กลายเป็นร่าง
แทน"
กุ้ยเหนียงเล่าต่อว่าตอนนั้นนางเห็นอู๋ซวงคล้ายคนสติวิปลาส
หากยั ง คงเป็ น เช่ น นี้ ต ่ อ ไป แม้ ไ ม่ ถู ก นางปีศ าจเอาชี วิ ต ไป สุ ด ท้ า ย
คงไม่แคล้วต้องเสียสติเป็นแน่ ที่ยิ่งยุ่งยากก็คือหนึ่ง เรื่องนี้จะบอกให้
ผู้ใดล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขาด เพราะทันทีที่เรื่องอู๋ซวงแอบลอบเข้าไปใน
หอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ แพร่สะพัดออกไป ถึงตอนนัน้ เกรงว่าแม้แต่ตวั กุย้ เหนียงเอง
ก็คงยากจะหนีความผิดฐานประมาทเลินเล่อไปได้ สอง เรือ่ งนางปีศาจนี้
ถือเป็นเรื่องเสนียดจัญไร เจ้านายสูงสุดที่ประทับอยู่ในพระราชวังซิงชิ่ง
ยามนี้คือพระพันปีหวังที่ทรงพระพลานามัยอ่อนแอ หากแม้นต้องมา
ตกพระทัยกับเรื่องนี้...หลังจากครุ่นคิดอยู่หลายครั้งหลายครา ในที่สุด
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กุย้ เหนียงก็ตดั สินใจไปส�ำรวจหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ กลางดึกพร้อมกับอูซ๋ วง
"ข้าแค่อยากไปเห็นความจริงด้วยตาตนเอง ไม่วา่ เช่นไรข้าก็ตอ้ งไป
เห็นเองกับตาให้ได้เสียก่อนถึงจะบอกได้ว่าในหอนั้นมีนางปีศาจอยู่จริง
หรือไม่ อีกอย่างต่อให้มนี างปีศาจต้องการหาตัวตายตัวแทนอยูจ่ ริง ข้า
แก่ชราปูนนีแ้ ล้ว เช่นนัน้ ก็ให้นางปีศาจเอาชีวติ ของข้าไปแทนเถิด อูซ๋ วง
อายุยงั น้อย ข้าจะขอให้นางปีศาจปล่อยนางไป"
ดังนั้นเมื่อสองคืนก่อน หลังผ่านพ้นยามสอง กุ้ยเหนียงกับอู๋ซวง
จึงมุ่งหน้าไปหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น ขณะอยู่บนโถงชั้นบนสุด จู่ๆ นางปีศาจ
ก็ปรากฏตัวขึ้น!
"แล้ ว เจ้ า เห็ น ชั ด หรื อ ไม่ ว ่ า ปีศ าจตนนั้ น รู ป ร่ า งหน้ า ตาเช่ น ไร"
เผยเสวียนจิ้งถาม
กุย้ เหนียงตอบด้วยสีหน้าซีดเผือด "ข้าเห็นเพียงแต่เงา เลือนราง..."
นางปาดน�ำ้ ตาพูด "ตัง้ แต่เมือ่ สิบปีกอ่ น ดวงตาของข้าครัน้ มืดค�ำ่ ก็ฝา้ ฟาง
สิน้ คืนนัน้ ตอนพวกเราขึน้ ไปบนหอ เพราะกลัวว่าจะมีคนพบเห็น อูซ๋ วง
จึงถือเพียงโคมไฟดวงหนึ่ง ด้านนอกมีผ้าโปร่งห่อคลุมอีกหลายชั้น
พอส่องสว่างเพียงพืน้ ทีซ่ า้ ยขวาหน้าหลังเล็กๆ เท่านัน้ แต่วา่ ข้ามองเห็น
เงาคนจริงๆ! อา...ไม่สิ เงาปีศาจต่างหาก"
"หลังจากนั้นเล่า"
"ข้าตกใจแทบสิ้นสติ นึกค�ำพูดค�ำจาที่เตรียมไว้ก่อนหน้าไม่ออก
แม้สักประโยค รู้เพียงแต่หันหลังวิ่งหนี แต่อู๋ซวงกลับเดินตรงไปหา
นางปีศาจตนนัน้ ข้าตะโกนเรียกนางแต่นางกลับเหมือนไม่ได้ยนิ ไม่รสู้ กึ ตัว
เลยแม้แต่น้อย ข้ารวบรวมความกล้าไปฉุดดึงนาง แต่นางกลับสะบัด
แขนข้าออกเต็มแรง ข้าด้วยเพราะไม่ได้ยนื ให้ดี จึงล้มกลิง้ ตกบันได วิงเวียน
แทบตาย จะลุกก็ลกุ ไม่ขนึ้ ได้แต่ลมื ตามองไปทางด้านบน อูซ๋ วงขยับเดิน
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ทีละก้าวไปหยุดอยูต่ อ่ หน้านางปีศาจ จูๆ่ ร่างของนางก็ลอยขึน้ กลางอากาศ
ไปจนถึงริมหน้าต่าง ก่อนจะปลิวกระเด็นออกจากหอร่วงหล่นลงพื้น...
หลังจากนัน้ ข้าก็สติสมั ปชัญญะดับวูบ ไม่รไู้ ม่เห็นอะไรอีก"
กุ้ยเหนียงร�่ำไห้เสียงดัง
องค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยางทรงลู บ ไหล่ ป ลอบใจนาง พลางรั บ สั่ ง กั บ
เผยเสวียนจิง้ "เมือ่ วานตอนเช้า ขณะพวกขันทีนางก�ำนัลก�ำลังปัดกวาด
ท�ำความสะอาด พอเห็นร่างไร้วญ
ิ ญาณของอูซ๋ วงอยูท่ นี่ อกหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่
พวกเขาก็ตา่ งพากันส่งเสียงเอะอะเอ็ดตะโร ครัน้ หาไปจนถึงในหอก็พบว่า
ด้านในยังมีกยุ้ เหนียงนอนหมดสติอยูท่ บี่ นั ไดอีกคน โชคดีทนี่ างไม่ได้เป็น
อะไรมาก เพียงไม่นานก็ปลุกให้ฟน้ื ขึน้ มาได้ เพียงแต่ครัน้ พระพันปีทรง
ทราบเรื่อง พระองค์ก็ทรงตกประหวั่น มีรับสั่งเรียกเราเข้าวังให้มาช่วย
จัดการเรือ่ งราวพวกนี"้
"แล้วนางปีศาจเล่า" เผยเสวียนจิ้งถาม "มีผู้ใดพบเบาะแสของ
นางปีศาจในหอฉินเจิ้งอู้เปิ่นหรือไม่เพคะ"
องค์หญิงฮั่นหยางส่ายพระพักตร์ "เราเคยเข้าไปดูมาครั้งหนึ่ง
แต่ก็ไม่พบร่องรอยผิดปกติอันใด"
"นัน่ ก็หมายความว่าความเชือ่ มโยงกันระหว่างการตายของอูซ๋ วงกับ
เรื่องภูตผีปีศาจออกอาละวาดเป็นเพียงค�ำพูดของกุ้ยเหนียงฝ่ายเดียว
เท่านัน้ ว่ากันตามหลักแล้ว ทีอ่ ซู๋ วงตกจากหอลงไปตายนัน้ อาจเป็นได้วา่
นางพลัดตกลงไปเอง ไม่กฆ
็ า่ ตัวตาย หรือไม่กถ็ กู ใครบางคนฆ่า"
กุ้ยเหนียงร้องออกมา "เหตุใดท่าน..."
องค์หญิงฮั่นหยางส่งสัญญาณบอกให้อีกฝ่ายสงบปากสงบค�ำ
ก่อนจะหันไปถามเผยเสวียนจิ้ง "แต่การที่อู๋ซวงตกจากหอฉินเจิ้งอู้เปิ่น
ไม่วา่ จะพลัดตกลงไปเอง ฆ่าตัวตาย หรือถูกใครบางคนสังหาร อย่างไร

Page ������������������ 1.indd 45

5/3/2561 BE 13:46

46 รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ 1

ก็ต้องมีต้นสายปลายเหตุบ้างกระมัง"
"เรือ่ งนีต้ งั้ ข้อสันนิษฐานได้หลายประการเพคะ บางทีอซู๋ วงอาจไปหา
ของบางอย่างทีห่ อฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ ไม่แน่วา่ นางอาจหมายขโมยสมบัตลิ ำ�้ ค่า
ขององค์จกั รพรรดิ แต่ไม่ระวังพลัดตกลงไปเองก็เป็นได้ หรือบางทีนางอาจ
แอบนัดหมายกับใครบางคน ผลที่ตามมาคือถูกอีกฝ่ายลอบสังหาร
หรือไม่นางก็อาจอยากตาย หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุด
ในพระราชวังซิงชิง่ หากกระโดดลงมาจากทีน่ นั่ คงต้องตายอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย ข้อสันนิษฐานที่ยังเป็นไปได้อีกประการคือนางไปที่นั่นเพื่อไป
ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้ใครบางคน พวกเราต่างรูด้ ี หอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่
เชื่ อ มต่ อ กั บ ก� ำ แพงทางทิ ศ ใต้ ข องพระราชวั ง ซิ ง ชิ่ ง หากแม้ น ขึ้ น ไป
จุดโคมไฟบนชั้นบนสุด ต่อให้อยู่ไกลเข้าไปถึงในเมืองก็ย่อมมองเห็น
ได้..."
กุ้ยเหนียงตะลึงตาค้างพูดอะไรไม่ออก องค์หญิงฮั่นหยางเองก็
ทรงตะลึงงันเช่นกัน กว่าจะรับสั่งอันใดได้อีกก็หลังจากผ่านไปพักใหญ่
"นักพรตเผยช่างคิดยิ่งนัก"
"หม่ อ มฉั น มิ ไ ด้ ช ่ า งคิ ด หากแต่ เ ห็ น ชั ด อยู ่ แ ล้ ว ว่ า เหตุ ก ารณ์
เบือ้ งหน้านีม้ คี วามเป็นไปได้หลายประการ มีเพียงค�ำพูดทีว่ า่ นางปีศาจ
หาตัวตายตัวแทนเท่านัน้ ทีด่ ไู ม่มมี ลู ทีส่ ดุ "
จย่ากุ้ยเหนียงร้อนรนขึ้นมาทันที "นักพรตเผยหมายความว่าข้า
พูดเหลวไหลใช่หรือไม่ ข้าอายุปูนนี้แล้ว อู๋ซวงเองก็ไม่ได้มีความแค้น
อันใดกับข้า แล้วข้า...ข้าไฉนต้อง..."
"กุ้ยเหนียงอย่าเพิ่งร้อนใจไป" องค์หญิงฮั่นหยางรับสั่งเตือนสติ
กุ้ยเหนียง "จากน�้ำเสียงของนักพรตเผย คล้ายมีความคิดเห็นอะไร
บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว"
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เผยเสวียนจิ้งตอบช้าๆ "หม่อมฉันมิได้มีความคิดอ่านใดๆ เพคะ
เพียงแต่หม่อมฉันรู้สึกว่าเรื่องนางปีศาจเอาชีวิตอู๋ซวงนั้นควรพิจารณา
เป็นประการสุดท้าย"
องค์ ห ญิ ง ฮั่ น หยางกั บ จย่ า กุ ้ ย เหนี ย งสบตากั น คราหนึ่ ง ก่ อ น
องค์หญิงฮั่นหยางจะรับสั่ง "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ขอท่านนักพรตช่วย
อธิบายถึงสาเหตุการตายของอู๋ซวงให้เราฟังสักครา"
เผยเสวียนจิง้ พยักหน้ารับค�ำ นางดูออกแต่แรก องค์หญิงฮัน่ หยาง
หมายจะดึงนางเข้าสู่วังวนแห่งปริศนานี้ตั้งแต่เริ่ม แต่ไม่ว่าองค์หญิง
ฮัน่ หยางจะมีเจตนาใด นิสยั ดึงดันไม่ยอมแพ้ในใจของเผยเสวียนจิง้ ก็ได้
ผลิดอกออกผลเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังอาศัยโอกาสนีข้ นึ้ ไป
บนหอฉินเจิง้ อูเ้ ปิน่ ได้ ส�ำหรับเผยเสวียนจิง้ แล้ว นีน่ บั เป็นความเย้ายวน
ยากจะปฏิเสธโดยแท้
ต่อให้หอฉินเจิ้งอู้เปิ่นมีภูตผีปีศาจจริง เผยเสวียนจิ้งก็ยังคงอดใจ
ไม่ไหว อยากไปดูให้เห็นกับตาตนเองสักครัง้
(ติดตามอ่านต่(2)
อได้ในฉบับเต็ม)
ห้องปรุงยามิดชิดมืดสนิท แสงไฟเพียงหนึ่งจากเตาปรุงยาเหนือ
แท่นที่ปรากฏอยู่เพียงรางๆ นั้นลอดออกมาจากช่องว่างลายมังกรขด
ทอดตัวเป็นเงากลับกลายแปรเปลี่ยนไม่สิ้นอยู่บนร่างของคนผู้นั้น
เหนื อ ศี ร ษะของเขาคื อ หมวกสี ท อง ร่ า งกายถู ก ห่ อ หุ ้ ม ไว้ ด ้ ว ย
อาภรณ์นักพรตปักดิ้นเงินดิ้นทองภาพนกกระเรียน ในมือถือกระบี่ยาว
ยืนสงบนิ่งอยู่หน้าเตา ดวงตาทั้งสองหลับสนิท ท่าทางคล้ายก�ำลัง
บริกรรมคาถา ผ้าขาวที่ปิดปากปิดจมูกไว้ขยับไปมาน่าขบขัน ท�ำลาย
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