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คำ�นำ�

'ต้าหมงิกง' หรอื 'พระราชวังต้าหมงิ' สิง่ก่อสร้างท่ีงดงามและลกึลบัทีส่ดุ

หากจะมี ที่ ใด ท่ีปลอดภัยที่สุดในฉางอัน ย ่อมมิอาจปฏิ เสธว ่า 

พระราชวังต้าหมิงย่อมเป็นที่หน่ึงไม่มีสอง ด้วยการอารักขาอย่างเข้มงวด 

เพ่ือปกป้ององค์จักรพรรดิผู้เป็นโอรสสวรรค์และเจ้าชีวิตของทุกผู้ทุกคน และ

มันยังคงปลอดภัยสำาหรับผู้อยู่อาศัยในน้ัน ตราบเท่าที่ยังได้รับอนุญาตให้ 

'ปลอดภัย' หากมิได้รับอนุญาต แม้จะมีปีกก็ไม่อาจหนีความตายพ้น  

เผยเสวียนจิ้งถูกกักบริเวณอยู่ในสถานที่ท่ีปลอดภัยจนน่าหวาดกลัวเช่นนี้ 

มาเนิ่นนานจนราวกับกาลเวลาหยุดน่ิง ทว่าเรื่องราวภายนอกยังคงดำาเนินไป

และภัยร้ายกำาลังคืบคลานเข้ามาอีกครั้งแล้ว

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

ในทีส่ดุปรศินาแห่งต้าถังก็เดนิทางมาถึงบทสดุท้าย ใครหลายคนทีต้ั่งใจ 

รออ่านเมื่อออกมาครบชุด ตอนน้ีก็คงเริ่มอ่านได้แล้วนะครับ

แม้งานแปลครั้งนี้นับเป็นงานแปลท่ียากท่ีสุด และปวดหัวที่สุดเท่าที ่

เคยแปลมา แต่มนัก็ท�าให้ผมตระหนกัได้ว่าวรรณกรรมแนวไขปมปรศินาหนักๆ นี้

จนีเองก็ท�าได้ดไีม่แพ้ใครเหมอืนกัน รวมถึงการสร้างตัวละครเทาๆ จ�านวนมาก 

ให้ร่วมเดนิทางอยู่กลางวังวนแห่งโศกนาฏกรรมน้ี

สดุท้ายผมใคร่ขอขอบคณุทมีงานทุกท่าน ขอบคณุนกัอ่านทีร่่วมกันตชิม

ชี้แนะ หากแม้นมีอะไรที่ท�าให้ความสนุกของเรื่องลดน้อยลงไป ผมก็ต้อง

ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วยครับ

เอาล่ะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายปริศนาจะคลี่คลายไปแบบไหน 

แล้วชีวิตของนางเอกของเราจะด�าเนินเช่นไรต่อ

ขอให้สนุกกับการอ่านครับ

Wisnu
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✱ เผยเสวียนจิ้ง นักสืบหญิงเทวดาและนักพรตหญิง หลานสาวของ 

  อคัรเสนาบดเีผยตูแ้ห่งต้าถัง คูห่มัน้ของหลีเ่ฮ่อกวีผูเ้ลือ่งชือ่ 

  แห่งราชสำานักถัง เป็นหนึ่งในเทพธิดาผู้มีชื่อเสียงใน 

  ตำานานปรมัปราท่ีบนัทึกใน 'ตำานานสบืเซยีน'* ทีก่ล่าวว่า  

  ' เมฆาห้าสี เคลื่อนคล้อย เทพธิดารื่นร ้อยบรรเลง  

  หงส์ขาวพาเสวียนจิ้งทะยานฟ้า มุ่งหน้าไปยังทิศพายัพ' 

✱ 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 

  ล�้ำเลิศ เป็นมือสังหำรหญิงที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในสมัย 

  โบรำณ

✱ หำนเซียง หลำนของนักประพันธ์สมัยรำชวงศ์ถังหำนอว้ี ต�ำนำน 

  เล่ำว่ำเป็นหน่ึงในแปดเซียน ผู้คนทั่วไปรู้จักเขำในนำม  

  'หำนเซียงจื่อ'

✱ หลี่เฮ่อ (ฉำงจี๋) กวีผูม้ชีือ่เสยีงในสมยัรำชวงศ์ถัง ชือ่รองฉำงจี ๋คูห่มัน้ของ 

  เผยเสวียนจิ้ง มีสมญำนำมว่ำ 'ปีศำจแห่งกวี' เป็นที่ 

  เลื่องลือเช่นเดียวกับ 'เซียนแห่งกวี' หลี่ไป๋ 'ปรำชญ ์

  แห่งกวี' ตู้ฝู่ และ 'พุทธกวี' หวังเหวย อีกทั้งยังได้รับกำร 

  ขนำนนำมร่วมกับหลีไ่ป๋และยอดกวีในยุคปลำยรำชวงศ์ 

  ถังหลีซ่ำงอ่ินให้เป็น 'สำมหลี่แห่งรำชวงศ์ถัง'

✱ ตู้ชิวเหนียง คณกิำขำยศลิป์สมยัรำชวงศ์ถงั มชีือ่เสยีงจำกวรรคทอง  

  'อันมำลีพึงเด็ดเมื่อถึงครำว อย่ำรอเหลือก่ิงเปล่ำค่อย 

  เอื้อมมือ' ในบทกวี 'เส้ือใยทอง' กวีเอกตู้มู ่เคยรจนำ 

  กลอนถึงนำงด้วยควำมตรำตรึงใจ

✱ เผยตู้ อัครเสนำบดีสี่แผ่นดินแห่งต้ำถัง นักวรรณศิลป์ อำของ 

  เผยเสวียนจิ้ง รับช่วงช่วยถังเซี่ยนจงปรำบปรำมอ�ำนำจ 

  ของผู้ครองหัวเมืองชำยแดนทั้งหลำยต่อจำกอู่หยวนเหิง 

  ปรำบปรำมหัวเมืองไหวชี คุณูปกำรโดดเด่นเกริกไกร

✱ ถู่ทูเฉิงฉุ่ย ผู้บัญชำกำรทหำรรักษำพระองค์กองก�ำลังเสินเช่อ ขันที 

  ที่ถังเซี่ยนจงโปรดปรำนและไว้วำงใจท่ีสุด เจ้ำแผนกำร 

  อ�ำนำจล้นฟ้ำ
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✱ กัวเนี่ยนอวิ๋น พระอััครชายา (กุ้ยเฟย) ในองค์จักรพรรดิถังเซี่ยนจง  

  หลานสาวของกัวจือ่อีแ๋ม่ทัพใหญ่แห่งราชส�านกัถัง และ 

  ด้วยเพราะตระกูลกัวเรืองอ�านาจ ท�าให้องค์จักรพรรด ิ

  ถังเซี่ยนจงหวาดระแวงจนมิทรงยอมแต่งตั้งให้เป็น 

  พระอัครมเหสี

✱ หลี่จงเหยียน ขันทีส่วนพระองค์ที่องค์จักรพรรดิถังซุ ่นจงทรงไว้วาง 

  พระทัยท่ีสุด หลังจากองค์จักรพรรดิถังซุ่นจงสวรรคต 

  เขาก็ถูกส่งตัวให้ไปท�าหน้าที่เฝ้าสุสานหลวงเฟิงหลิง

✱ เฉินหงจื้อ ขันทีคนสนิทของจักรพรรดิถังเซี่ยนจง

✱ เหอเหนียง บตุรสาวของหวงัอี ้ศษิย์ของมอืสงัหารหญิงเนีย่อิน่เหนียง

✱ หลี่หมี (จื้อซวี) น้องชายของนักกวีหลี่เฮ่อ สติปัญญาอ่อนด้อย แต่ 

  ความทรงจ�ากลับดีเย่ียมจนน่าตกใจ

✱ องค์หญงิฮัน่หยาง พระขนิษฐาร่วมอุทรขององค์จักรพรรดิถังเซี่ยนจง ต่อมา 

  ได ้อภิเษกสมรสกับกัวชง มีพระชนม ์ชีพยืนนาน 

  หกราชวงศ์นับแต่องค์จักรพรรดิถังเต๋อจง ถังซุ ่นจง  

  ถังเซี่ยนจง ถังมู่จง ถังจิ้งจง ถังเหวินจง

✱ หลิ่วป้ี นักพรตสมัยถัง เข้าตาถังเสวียนจงด้วยเพราะบอกว่า 

  ตนเองสามารถปรุงโอสถทิพย์ช่วยให้มีชีวิตเป็นอมตะได้  

  ท้ังยังมีราชโองการแต่งต้ังเขาเป็นข้าหลวงประจ�าไถโจว  

  สั่งเกณฑ์ชาวบ้านไปเก็บตัวยามาปรุงโอสถทิพย์
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✱ กัวชง หลานของกัวจื่ออี๋ โอรสขององค์หญิงเซิงผิงกับกัวอ้าย  

  สมรสกับองค์หญงิฮัน่หยางหลีช่ัง่ พระราชธิดาในจกัรพรรด ิ

  ถังซุ ่นจง เป็นเขยหลวงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

  จากหลายรชัสมยั

✱ เจิ้งฉยงเอ๋อ มารดาแท้ๆ ขององค์ชายสิบสามหลี่เฉิน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Tang Yin 11

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับ

'ภาพผลักหลัง (ทุยเป้ยถู)'

'ภาพผลกัหลงั' หนงัสอืพยากรณ์เหตดุร้ีายอนัโด่งดงัในประวัตศิาสตร์ 

รวบรวมศาสตร์ท�านายในคัมภีร์อี้จิง บทกวี และปริศนาค�าทายเข้าไว้ 

ด้วยกัน ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของการผสมผสานกันระหว่าง

วรรณคดีโบราณกับอารยธรรมเร้นลบัด้านการพยากรณ์

ในแวดวงการศึกษาด้านประวัติศาสตร์พบบนัทึกทีม่เีนือ้หาเก่ียวกับ 

'ภาพผลกัหลงั' อยู่มากมายไม่รูส้ิน้ ในจ�านวนนัน้คอื 'ประวตัศิาสตร์ข้างเสา' 

บันทึกของเยว่ียเคอในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องในสมัยอดีต 

ท่ีจกัรพรรดซ่ิงไท่จูจ้่าวควงอิน้สัง่ห้ามมใิห้มกีารเผยแพร่ 'ภาพผลกัหลงั' 

ตลอดระยะเวลาหน่ึงพันกว่าปี ผู้คนต่างอภิปรายถึงเรื่องราวของ 

ผูเ้ป็นเจ้าของผลงาน ช่วงเวลาทีน่�าเอา 'ภาพผลกัหลงั' มาท�าเป็นหนังสอื

กันไปต่างๆ นานา จนสับสนวุ่นวายไปหมด แต่ที่มั่นใจได้ประการหน่ึง 

ก็คือ 'ภาพผลักหลัง' ที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกปัญญาชนในแต่ละยุคสมัย 

เพ่ิมเสริมเติมแต่งเข้าไป จนกลายเป็นผลงานร่วมประพันธ์ของผู้คน

จ�านวนมาก
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12 รหัสลับต้าหมิงกง 1

ทว่าจาก 'พงศาวดารราชวงศ์ถังฉบบัใหม่' กล่าวไว้ว่าหยวนเทยีนกัง

และหลีฉ่นุเฟิงในสมยัถังทีว่่ากันว่าเป็นเจ้าของผลงาน 'ภาพผลักหลงั' นัน้ 

เคยร่วมมือกันประพันธ์หนังสือท�านายการเปลี่ยนหมุนของยุคสมัย  

ชื่อ 'บันทึกภาพรวมชะตาลางเหตุไท่ไป๋' ข้ึนจริง และเป็นไปได้มากว่า 

อาจเป็นต้นก�าเนดิของ 'ภาพผลกัหลงั' ด้วย
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บทน�า

'ฟุ่บ' ครั้นเปลวเทียนจุดติด รอบข้างก็พลันสว่างไสว

ดวงตาของต้วนเฉิงซื่อปรับรับการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่าง 

อย่างรวดเร็ว เขาพบว่ายามนี้ตนเองก�าลังอยู่ในคฤหาสน์ขนาดใหญ่ 

หลงัหน่ึง...หรอืมใิช่ สถานทีแ่ห่งนีค้านหลงัคาสงูตระหง่าน เสาดัง้ใหญ่โต

โอฬาร ไม่ใช่ลกัษณะของบ้านเรอืนท่ัวไป น่าจะเรยีกว่าต�าหนักเสยีมากกว่า

ต�าหนักแห่งนี้ท้ังลึกทั้งกว้าง อาศัยเพียงแสงเทียนที่ส่องสว่าง 

อยู่ทางด้านหน้า ไหนเลยจะมองไปถึงปลายทางทีอ่ยู่อกีฟากได้ ผ้าม่าน

หลากหลายชั้นท่ีแขวนประดับจากบนลงล่างท�าให้ภายในโถงกว้าง 

เตม็ไปด้วยเงามดื บรรยากาศอมึครมึอ้างว้าง

ท่ีตรงข้ามกับแสงเทียนมีคนผู้หนึ่งน่ังตัวตรงอยู่

อาภรณ์สีเทากลางเก่ากลางใหม่ จอนผมใต้ผ้าโพกศีรษะสีด�า 

กลบักลายเป็นสเีทาสิน้ แต่ถึงกระนัน้หนวดเคราใต้ขากรรไกรกลบัยังคง 

ด�าขลับ บนหน้าผากเต็มไปด้วยริ้วรอยยับย่น ดวงตาทั้งสองข้าง 

เปล่งประกายวับวาว ท�าให้ยากจะบอกได้ถึงอายุแท้จริง ครั้นเห็น 
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14 รหัสลับต้าหมิงกง 1

ต้วนเฉิงซื่อจ้องมองมาเช่นน้ัน เขาก็ย้ิมน้อยๆ พลางพยักหน้า "ผู้น้อย 

แซ่ซิน นามกงผิง"

"ข้าน้อยต้วนเฉิงซื่อ เป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้พบ" ต้วนเฉิงซื่อถาม 

"ท่านคือคนที่มีเรื่องจะเล่าให้ข้าฟังใช่หรือไม่"

"ถูกแล้ว"

ต้วนเฉิงซื่อลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่สุดท้ายก็ไม่อาจเก็บง�าความรู้สึก

สงสัยที่มีอยู่ภายในใจได้อีก "ท่ีน่ี...คือท่ีใด"

ซินกงผิงเพียงย้ิม

ต้วนเฉงิซือ่รูส้กึอดึอดัใจ ในเมือ่อกีฝ่ายแจ้งก่อนแล้วว่าจะไม่เปิดเผย

ฐานะที่อยู่ ตนเองก็ไม่ควรซักไซ้ไต่ถามอันใดทั้งสิ้น แต่ต�าหนักแห่งน้ี 

โอ่อ่ากว้างใหญ่ ภายในกลบัว่างเปล่า ไม่ใช่วัดไม่ใช่อาราม ไม่มกีารตกแต่ง

จัดวางอันใดให้พอนึกโยงไปถึงได้ ชวนให้รู้สึกประหลาดใจย่ิงนัก จาก 

ทีน่ดัหมายกัน ต้วนเฉงิซือ่จะถูกคลมุศีรษะไว้ก่อนข้ึนรถม้ามาทีน่ี ่ เขาจงึ

ไม่มีทางรู้เลยแม้แต่น้อยว่าตนเองยามนี้อยู่ท่ีใด แต่ในเวลานี้สรรพสิ่ง 

รอบกายเงยีบสงดัอย่างน่าประหลาด ไม่เหมอืนโลกมนษุย์ทีแ่สนวุ่นวาย

เลยแม้แต่น้อย

อีกอย่างซินกงผิงผู ้นี้ลงทุนท�าเรื่องยุ่งยากวุ่นวายหมายปิดบัง

ฐานะตนเอง แต่ครั้นพบเจอหน้ากันกลับประกาศชื่อเสียงเรียงนาม 

ของตนออกมาดื้อๆ เช่นน้ีมิออกจะแปลกประหลาดเกินไปหรอกหรือ

จู่ๆ  ต้วนเฉงิซือ่ก็เปลีย่นความคดิ อกีฝ่ายคงเปลีย่นชือ่เสยีงเรียงนาม

เสยีใหม่กระมงั ช่างเถอะ อย่าเสยีเวลาอกีเลย เร่ืองทีอี่กฝ่ายจะเล่าส�าคญั

กว่า จึงประสานมือกล่าว "ได้ยินว่าท่านมีเรื่องประหลาดไม่เหมือนผู้ใด

ต้องการจะเล่าให้ข้าฟัง"

"มันเป็นเรื่องชวนประหว่ันท่ีข้าพบเจอเองกับตัว คุณชายต้วน
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เตรยีมตวัพร้อมแล้วใช่หรอืไม่" ถ้อยวาจาเมนิเฉยของซนิกงผงิแฝงไว้ซึง่

น�้าเสียงหยามเหยียด ราวกับมั่นใจว่าจะท�าให้ต้วนเฉิงซื่อขวัญหนีดีฝ่อ 

ได้

ย่ิงน่ากลวัก็ย่ิงด!ี ต้วนเฉงิซือ่คดิ หาไม่แล้วไหนเลยจะคุม้ค่ากับที่

ตนเองต้องยอมลดตวัมาเช่นนี ้เขายืดตวัตรงพูด "เชญิท่านเล่ามาเถิด"

"เรื่องนี้คงต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ข้ากับเฉิงซื่อเหลียนร่วมเดินทางไป 

ฉางอัน"

"เฉิงซื่อเหลียนคือผู้ใด"

"เขาเป็นคนบ้านเดียวกันกับข้าและยังเป็นสหายสนิทด้วย  

ในตอนน้ันต�าแหน่งรองนายอ�าเภอของพวกเราสองคนต่างล้วนถึงวาระ 

ราชส�านักต้องการมอบหมายหน้าที่ใหม่ให้ ข ้ากับเฉิงซื่อเหลียน 

จึงนัดหมายออกเดินทางจากลั่วหยางไปฉางอันพร้อมกัน"

"พวกท่านทั้งสองเป็นขุนนางประจ�าท้องถ่ินอยู่อ�าเภอใด ด�ารง

ต�าแหน่งถึงเมื่อใด"

สายตาของซินกงผิงจับจ้องไปที่ต้วนเฉิงซื่อ "คุณชายต้วนซักไซ้

ไล่เลียงเช่นนี้ ไหนเลยจะเล่าต่อได้"

ต้วนเฉิงซื่อหน้าแดงหูแดงสิ้น

ซินกงผิงเอ่ยวาจาถากถาง "ดูท่าพวกเราคงต้องท�าข้อตกลง 

สามประการก่อน ตอนข้าก�าลังเล่า คุณชายต้วนท�าได้เพียงฟังเท่านั้น 

ห้ามซักถามค�าถามใดๆ หากคุณชายต้วนตกลง ข้าก็จะเล่าต่อ แต่ถ้า

ไม่..."

"ข้าตกลง"

เพ่ือรวบรวมเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทั่วหล้า ต้วนเฉิงซื่อ

ได้ทุ่มเทท�าทุกอย่างสุดก�าลังความสามารถ ลางสังหรณ์บอกกับเขาว่า
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วันนี้ก�าลังจะได ้ ยินเรื่องราวน ่าประหว่ันที่สุดเรื่องหนึ่ง  ความ 

แปลกประหลาดน่าสะพรึงกลัวของมันเหนือล�้ากว่าเรื่องราวใดๆ ที่เคย

ได้ยินมา ต้วนเฉิงซื่อกุมก�าปั้นแน่นอย่างต่ืนเต้น

ซินกงผิงเริ่มเล่า...

"วนัน้ันขณะพระอาทติย์ก�าลงัจะลาลบัขอบฟ้า จู่ๆ  ก็มเีมฆหนาทบึ

ปกคลุมไปทั่ว ฝนตกลงมาอย่างหนัก ท้องทุ่งกว้างใหญ่มืดมิดราวกับ

รัตติกาล ประหนึ่งก�าลังจะมีเรื่องราวเลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้น ข้ากับ 

เฉงิซือ่เหลยีนเข้าไปหลบฝนอยูท่ี่โรงเตีย๊มอวีห๋ลินซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตก

ของลัว่หยาง

ในโรงเตีย๊มมตีัง่เตยีงสะอาดสะอ้านเหลอือยู่เพียงหลงัเดยีวเท่าน้ัน 

แต่บนนั้นมีแขกในอาภรณ์เขียวพักผ่อนอยู่ก่อนแล้ว เถ้าแก่โรงเตี๊ยม 

เป็นพวกเหน็แก่เงนิ ครัน้เหน็พวกเราในอาภรณ์ขุนนางลงจากรถม้ากค็ดิ 

ไล่แขกในอาภรณ์สีเขียวผู้นั้น หมายเอาต่ังเตียงของอีกฝ่ายให้พวกเรา  

ข้าปรามเถ้าแก่ปล่อยให้แขกคนดังกล่าวพักผ่อนอยู่บนตั่งเช่นเดิม ครั้น

มืดค�่าข้ากับเฉิงซื่อเหลียนก็ดื่มสุรา พร้อมเชิญแขกในอาภรณ์ชุดเขียว 

ให้มาร่วมด่ืมกินด้วยกัน เขาเดินตรงเข้ามาด้วยความปลาบปลื้มยินดี  

พร้อมแนะน�าตัวว่าตนเองชือ่หวังเจนิ ทกุคนพบหน้ากันเพียงครัง้แต่กลบั

เหมอืนหนึง่สหายเก่า พูดคยุกันอย่างออกรสออกชาต ิและเพราะหวังเจนิ 

ก็จะเดินทางไปฉางอันเช่นกัน พวกเราจึงตกลงนัดหมายเดินทางไป 

พร้อมกัน

วันรุ่งขึ้นหลังออกเดินทางพวกเราก็พบว่าหวังเจินผู้นี้มีบางอย่าง

แปลกประหลาด เขาไม่ได้ร่วมเดนิทางไปพร้อมกับพวกเราในเวลากลางวัน 

แต่กลับโผล่มายามพักแรมในเวลากลางคืน หน�าซ�้ายังท�านายทายทัก 

เรื่องคนหรือเหตุการณ์ที่พวกเราก�าลังจะพบเจอได้แม่นย�า แม้แต ่

Page ���������������� 1.indd   16 16/7/2561 BE   13:15



Tang Yin 17

เรื่องจะกินอันใดก็ยังบอกได้ถูกต้องไม่มีผิดพลาด

หลงัจากเป็นเช่นน้ีอยู่สองสามครัง้ ข้าก็เก็บความรูสึ้กประหลาดใจ

ไว้ไม่อยู่ อาศยัจงัหวะตอนพกัค้างอยู่ทีเ่หวินเซยีง ถามหวังเจนิว่าท่ีแท้แล้ว

มนัเรือ่งปาฏิหารย์ิอนัใดกันแน่

ค�าตอบของเขาท�าเอาข้ากับเฉิงซื่อเหลียนตกตะลึงพรึงเพริด!

หวังเจินบอกว่าความจริงเขาคือสารถีรับเสด็จจากยมโลก ค�าว่า 

รบัเสดจ็ แน่นอนย่อมต้องหมายถึงองค์จกัรพรรด ิสารถีรบัเสดจ็จากยมโลก 

มเิท่ากับก�าลงับอกว่าเขามาเพ่ือรบัดวงวิญญาณขององค์จกัรพรรดหิรอกหรอื

ข้าไม่เชือ่ โอรสสวรรค์เสดจ็ขึน้เป็นเซยีน ไหนเลยจะมคีนมารับแค่

หวังเจนิเพียงผูเ้ดยีว

แต่หวังเจนิกลบักล่าว 'มไิด้มเีพียงข้า หากแต่ยังมกีองก�าลังทหาร

ห้าร้อยนายกับแม่ทัพอกีหนึง่ ข้าก็แค่ผูติ้ดตามท่านแม่ทพัเท่านัน้'

ข้ายังคงไม่เชื่อ หากเปน็เช่นน้ันจริง แล้วคนมากมายพวกน้ัน 

ตอนน้ีไปอยู่เสียท่ีใด

หวังเจนิย้ิมตอบ 'ซ้ายขวาหน้าหลงัล้วนใช่ทัง้สิน้ เพียงแต่พวกท่าน

สองคนมองไม่เหน็ก็เท่าน้ัน'

ครัน้พูดจบสายลมเย็นยะเยือกน่าประหวัน่กโ็หมกระหน�า่ขึน้เหนอื

ทุง่หญ้ากว้าง ท่ามกลางความมดืมดิ เงารางเลอืนของม้าฝงูหน่ึงก็พลนั

ปรากฏขึน้ พวกมนัยืนเรยีงแถวอย่างเป็นระเบยีบ ยาวเหยียดไม่อาจเหน็

ท้ายขบวน แม่ทัพนายกองบนหลังม้าต่างอยู่ในชุดเกราะ ใบหน้า 

มีหมวกเหล็กปิดบังมิดชิด ที่ชวนให้รู้สึกหวาดหว่ันคือกีบเท้าม้าท้ังสี ่

มิได้ย�่าอยู่บนพ้ืน หากแต่มีหมอกหนาพยุงร่างของพวกมันให้ลอยอยู่

กลางอากาศ

เพียงชัว่พรบิตา กองทัพม้าท้ังหมดก็หายลบัไปท่ามกลางความมดื
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ข้ากับเฉิงซื่อเหลียนต่างขวัญหนีดีฝ่อพูดอันใดไม่ออก

คร้ันผ่านพ้นฮว่าอิน ฉางอันก็อยู่อีกไม่ไกล พวกเราพักกันอยู่ท่ี

โรงเตี๊ยมป้าสุ่ย

หวงัเจนิพดู 'แม่ทพัใหญ่กบัข้าได้รบับญัชาให้มารบัองค์จักรพรรดิ

เสด็จข้ึนเป็นเซียน เรื่องนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ยากท่ีผู้ใดในโลกมนุษย์ 

จะมีโอกาสได้พบเห็น ข้ายินดีใคร่เชิญใต้เท้าซินเข้าร่วมชม' ก่อนจะ

กล่าวว่าเฉิงซื่อเหลียนชะตาไม่แข็ง ไม่เหมาะกับพิธีดังกล่าว อยากให้

เขาเดินทางไปพ�านักรออยู่ที่ตรอกไคฮว่าในเมืองฉางอันก่อน

เรื่องราวทั้งหมดถูกก�าหนดเสร็จสิ้น ไม่เปิดโอกาสให้พวกเรา 

ได้ไตร่ตรองอันใด

วันถัดมา เฉิงซื่อเหลียนเดินทางหาที่พักค้างแรมเพียงล�าพัง  

ขณะที่ราตรีก�าลังคืบคลานเข้ามา ข้าก็ไปถึงต้นไหวท่ียืนต้นอยู่ทาง 

ทิศตะวันตกของสะพานป้าเฉยีว ยังไม่ทันหย่ังเท้ามัน่ สายลมเย็นวูบหน่ึง

ก็พัดปะทะใบหน้า เพียงชั่วพริบตา คนและม้ากลุ่มหน่ึงก็ปรากฏข้ึน 

ที่ด้านหน้า เป็นกองก�าลังทหารท่ีข้าเคยพบเห็นกลุ่มน้ัน ทหารที่นั่งอยู่ 

บนหลังม้าตัวที่วิ่งอยู่หน้าสุดยกหมวกเหล็กข้ึนเล็กน้อย ข้าจ�าได้ว่า 

นัน่เป็นใบหน้าของหวังเจนิ ภายใต้ชดุเกราะหนาหนกั เขาแลดูน่าเกรงขาม

เป็นท่ีสดุ ต่างกับบรุษุในอาภรณ์ชดุเขยีวท่าทางซอมซ่อท่ีพบเจอในโรงเต๊ียม

ราวกับเป็นคนละคน

หวังเจินพาข้าไปคารวะแม่ทัพใหญ่ แม่ทัพใหญ่รูปร่างหน้าตา

เปี่ยมพลัง เกราะสีด�าบนร่างเขาเป็นประกายวับวาวชวนตกประหว่ัน

ท่ามกลางความมืด ยากที่ใครจะกล้าจ้องมองดูตรงๆ แม่ทัพใหญ่ส่ัง 

หวังเจินให้ดูแลข้าให้ดี ก่อนจะเริ่มเคลื่อนขบวนเข้าเมือง

เพราะเหตุนี้ข้าจึงได้เดินตามขบวนพิลึกพิลั่นเข้าเมืองฉางอัน 
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ผ่านทางประตทูงฮว่าไป ทัง้ๆ ทีเ่ห็นอยูช่ดัๆ ว่าเวลานัน้เป็นช่วงห้ามเข้าออก

เคหสถาน แต่ตอนขบวนของพวกเราไปถึง ประตูเมือง ประตูตรอก 

ทีถู่กปิดสนทิอยู่แต่เดิมกลบัทยอยเปิดออกทีละบาน ตลอดเส้นทางร้างไร้

ผูค้นสญัจรไปมา มแีต่ขนุนางชัน้ผูน้้อยในอาภรณ์ชดุด�ายืนรอต้อนรบัอยู่

รมิถนน ทกุคนต่างหมอบราบอยู่กับพ้ืน ไม่อาจมองเห็นใบหน้า

จู ่ๆ ข ้าก็ตระหนักได้ว ่าบริเวณที่ทหารจากยมโลกข้ามผ่าน  

คนเป็นจะหายไปหมดสิน้ ประตท่ีูก้ันขวางระหว่างแดนมนษุย์กับยมโลก 

พร้อมเปิดออกทุกเมื่อ เวลาน้ีนครฉางอันที่ข ้าเห็นคือนครฉางอัน 

ในยมโลก ส่วนคนในชุดด�าที่ก�าลังรอต้อนรับอยู่สองข้างทางก็ล้วน 

เป็นเพียงวิญญาณ

พอพวกเราไปถึงถนนเทียนเหมิน จู ่ๆ ก็มีขุนนางชั้นผู ้น ้อย 

ในอาภรณ์สีม่วงผู้หนึ่งโผล่ออกมาขวางอยู่หน้าขบวน อีกฝ่ายกล่าวกับ

แม่ทัพใหญ่ 'ขบวนใหญ่โตเกินไป เพ่ือหลบเลี่ยงหูตาผู้คน พวกเรา

สมควรจัดแบ่งกองก�าลัง'

แม่ทพัใหญ่จงึสัง่ให้แบ่งกองก�าลงัออกเป็นห้าสาย คร้ันเคล่ือนพล 

ไปถงึนอกพระราชวังต้าหมงิ ก�าลงัพลทัง้หมดก็หยุดลงอกีครัง้ แม่ทัพใหญ่

กล่าวอย่างหงดุหงดิ 'เวลาใกล้ถึงแล้ว แต่รอบกายจกัรพรรดกิลบัห้อมล้อม

ไปด้วยแท่นปะร�าพิธี มีเทพไท้คุ้มครอง ไม่อาจรับเสด็จข้ึนเป็นเซียน  

พวกเราควรท�าเช่นไร!'

หวังเจนิตอบ 'ในวังจดังานเลีย้งฉลอง อาหารเพียบพร้อมบรบิรูณ์ 

มอมเมาเหล่าทวยเทพให้เมามวั พวกเราย่อมลงมอืได้!'

แม่ทัพใหญ่ย้ิมพยักหน้า ทุกสิ่งล้วนจัดเตรียมไว้พร้อมสรรพ  

เกราะด�าบนร่างของแม่ทัพใหญ่เปล่งประกายแสงสีทอง พิธีรับเสด็จ 

เริ่มแล้ว!
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ก�าลังพลเคลื่อนผ่านประตูตันเฟิ่ง มุ่งตรงไปยังพระราชวังต้าหมิง 

ก่อนจะเคลื่อนต่อไปจนถึงประตูกวงฟั่น ผ่านพ้นต�าหนักเซวียนเจิ้ง  

เลี้ยวไปทางทิศตะวันออก เข้าไปถึงพระราชฐานชั้นในผ่านทาง 

ประตูฉงหมิง ตลอดเส้นทางไม่มีอุปสรรคอันใดขวางก้ัน บรรดาแม่ทัพ

นายกองขันทีฝ่ายในที่เฝ้าอยู่ตามประตูต่างๆ ล้วนยืนนิ่งราวกับไก่ไม้ 

รอบพระราชฐานและเส้นทางในต�าหนักมีวิญญาณใบหน้าเลือนราง

คุกเข่าหมอบรออยู่เป็นระยะๆ

ในทีส่ดุกม็าถงึท้องพระโรงทีใ่ช้จัดเลีย้ง แม่ทพัใหญ่สัง่ให้คนล้อม

สถานท่ีแห่งนี้ไว้ให้แน่นหนา ก่อนจะน�าทหารจากยมโลกห้าสิบนาย 

เข้าไปในต�าหนัก

ข้าเองก็ตามเข้าไปด้วย โถงท้องพระโรงเตม็ไปด้วยแสงเทียนสเีขยีว 

สงัคตีบรรเลงขบัขาน ระคนอยู่กับเสยีงร้องร่ายรืน่เรงิ แต่ถึงกระนัน้สหีน้า

ของนางร�าและเหล่านกัดนตรกีลบัเรยีบเฉย เคลือ่นไหวไม่ต่างอนัใดกับ 

หุ่นเชิด พวกเขาเหมือนมองไม่เห็นเหล่านายทหารในชุดเกราะท่ีก�าลัง 

บุกเข้ามาในต�าหนัก ข้าพบว่าแม้พวกเขาจะยังมชีวิีตอยู่ แต่สตสิมัปชญัญะ

กลบัรางเลอืน ไม่ต่างกับก�าลงัตกอยู่ในฝันร้าย

จักรพรรดิประทับอยู ่ทางด ้านบน มีเพียงพระองค์เท ่านั้น 

ท่ีทอดพระเนตรมองมา อีกท้ังยังทรงผงกพระเศียรราวกับก�าลังครุ่นคิด

บางอย่าง พระโอษฐ์แย้มสรวลเย็นชาออกมาอย่างมิอาจควบคุม ข้า

ตกใจจนเกือบร้องออกมา แย่แล้ว พระองค์ทรงเห็นพวกเราแล้ว!

ในตอนน้ันเองมีคนผู้หน่ึงเข้ามาในต�าหนัก คนผู้น้ันสวมเสื้อเขียว

กางเกงสีด�า ห่อร่างไว้ด้วยเสื้อคลุมหลากสี บนศีรษะมีหมวกหัวสัตว์ 

ดดูดัุนสวมอยู่ ทีน่่ากลวัไปกว่าน้ันคือใบหน้าของคนผูน้ัน้หูตาจมกูคิว้คาง

อันใดล้วนไม่มี มีก็แต่เพียงใบหน้าขาวซีด ที่ประคองอยู่ระหว่างมือ 
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ท้ังสองข้างคือมีดสั้นเล่มหนึ่ง รูปร่างของมันดูแปลกประหลาดย่ิงนัก 

โคนปลายหน้ากว้างเท่ากัน ดูราวกับเป็นไม้บรรทัดพิเศษด้ามหน่ึง

เขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าแม่ทัพใหญ่ ก่อนจะกล่าวขึ้นด้วย 

น�้าเสียงเฉกขันที น�้าเสียงท่ีไม่ใช่ท้ังของบุรุษและสตรี 'ได้เวลาแล้ว!'

แม่ทัพใหญ่ขมวดค้ิวโบกมือ คนผู้นั้นเดินขึ้นบันไดไปทีละก้าว  

หลังจากน้ันก็คุกเข่าลงเบื้องหน้าจักรพรรดิ ชูมีดสั้นขึ้นสูง

เสียงสังคีตเงียบลงฉับพลัน จักรพรรดิทอดพระเนตรไปยังมีดสั้น  

แล้วจู่ๆ  พระองค์ก็ทรงลกุขึน้ยืนคล้ายจะหลบ ทว่าล�าแสงจากปลายมดีสัน้

กลับพุ่งออกมา พระวรกายพระองค์สะท้านรุนแรง คนท่ีอยู่ซ้ายขวา 

ของพระองค์ รีบประคองจักรพรรดิเข้าไปในห้องตะวันตก ไม่ออกมาอีก 

เป็นนาน

แม่ทัพใหญ่พูด 'เวลาไม่อาจรอรี! ไฉนถึงยังไม่รีบรับเสด็จข้ึน 

เป็นเซียน'

ในห้องตะวนัตกมคีนร้องถาม 'ช�าระล้างพระวรกายให้ฝ่าบาทแล้ว

หรอืไม่ ช�าระพระวรกายให้เรยีบร้อยก่อนแล้วค่อยออกเดนิทาง' ก่อนจะ

ตามมาด้วยเสยีงอาบน�า้

ยามห้า ในที่สุดจักรพรรดิก็ถูกคนพยุงออกมาจากห้องตะวันตก 

ประทับลงบนราชรถหยก พอข้าเห็นสีพระพักตร์ซีดเผือด พระวรกาย 

เบาหวิวราวกับกระดาษของฝ่าบาท ในใจก็อดปวดร้าวระทมทุกข์ไม่ได้

แม่ทัพใหญ่พูดกับพระองค์ด้วยน�้าเสียงหย่ิงยโส 'อยู่ในอาภรณ ์

ชุดเกราะ ไม่สะดวกคุกเข่าค�านับ' ก่อนจะกล่าวต่ออีก 'โลกมนุษย์ 

ยากล�าบาก โอรสสวรรค์เหน่ือยยากย่ิงนัก ประทับอยู่ในต�าหนัก  

กิเลสตัณหารบกวนมิสิ้น จิตพิสุทธ์ิของพระองค์ยังอยู่หรือไม่'

พระองค์ทรงตอบด้วยพระสรุเสยีงเมนิเฉย 'ใจคนมใิช่หินผาทองค�า  
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พบเจอสิง่ย่ัวเย้า มีหรอืจะไม่สบัสนวุ่นวาย แต่ยามนีเ้มือ่ทกุอย่างสิน้สูญ 

ความรู้สึกเหล่านั้นย่อมมลายหายไปสิ้นแล้ว'

แม่ทัพใหญ่เปล่งเสยีงหวัเราะเย้ยหยัน ก่อนน�าขบวนราชรถออกจาก

ต�าหนัก บรรดาข้าหลวงท่ีอยู่ในพระราชฐานชั้นในและหน้าประตูวัง 

สะดุ้งตกใจราวกับตื่นจากฝัน พวกเขาพากันโอดครวญร�่าไห้ ย่ืนมือ 

ดึงราชรถ ปาดเช็ดเลือดสดๆ ที่ไหลรินลงมาจากราชรถไม่หยุด ยากจะ 

ตดัใจลา

ครั้นผ่านต�าหนักเซวียนเจิ้งไป กองก�าลังเหล่าน้ันก็เคลื่อนไปทาง

ทิศตะวันออกรวดเร็วราวกับลมพายุโหมกระหน�่ารุนแรง

ครั้นการสังเกตการณ์สิ้นสุด แม่ทัพใหญ่ก็สั่งให้หวังเจินส่งข้า 

ออกจากขบวน หวังเจนิพาข้ามาหยุดอยู่ทีห่น้าคฤหาสน์หลงัหน่ึง ก่อนจะ

หายลบัไปราวกับหมอกควัน

ข้าในตอนน้ันไม่ต่างอันใดกับคนปัญญาอ่อน กว่าจะนึกข้ึนได้ว่า

ต้องเคาะประตูก็หลงัจากผ่านไปเป็นนาน เฉงิซือ่เหลยีนเดินออกมาจาก

หลังบานประตู รีบร้อนซักถามข้าถึงเรื่องเสด็จขึ้นเป็นเซียน แต่ข้า 

กลับไม่กล้าบอกอันใดเขาแม้เพียงครึ่งค�า..."

กว่าต้วนเฉงิซือ่จะเรยีกสติกลบัคืนมาจากเรือ่งเล่าชวนประหวัน่ได้

ก็หลงัจากผ่านไปครูใ่หญ่ เขาตะโกนร้องเสยีงดงั "ท่านพูดเหลวไหล!"

"ข้าพูดเหลวไหล?"

"ท่านก�าลังบอกว่าจักรพรรดิเสด็จสวรรคต?"

ซินกงผิงตอบด้วยน�้าเสียงสงบน่ิง "ถูกต้อง"

"เช่นน้ียังมิถือเป็นค�าพูดเหลวไหลอีกกระนั้นหรือ หากจักรพรรดิ

เสด็จสวรรคตจริง พวกเราไหนเลยจะไม่รู้"

"แล้วไฉนพวกท่านต้องรู้ด้วยเล่า"
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"ท่าน!" ต้วนเฉิงซื่อโกรธจัด "ท่านยังจะกล้าบอกว่าเรื่องท้ังหมดนี้ 

ท่านพบพานด้วยตาตนเองอีก เช่นน้ี...เช่นนี้มัน...ฮึ่ย! ข้าถูกภูตผีปีศาจ 

เข้าสิงจนสติสัมปชัญญะเลอะเลือนแท้ถึงได้มาฟังท่านเล่าเร่ืองราว 

เหลวไหลเช่นนี้! หน�าซ�้ายังเป็นเรื่องสาปแช่งจักรพรรดิท่ีน่าจะถูกจับไป 

สบัเป็นหมืน่ๆ ชิน้อกี!"

"ดังน้ันท่านจึงไม่เชื่อ" ซินกงผิงย้อนถามช้าๆ

"ย่อมไม่เชื่อ!"

"หากเป็นเช่นน้ันแล้วไฉนคุณชายต้วนถึงได้หน้าซดีเผอืดเช่นนัน้เล่า"

ต้วนเฉงิซือ่หอบหายใจหนักหน่วง เขาคดิโต้แย้ง แต่กลบัหาถ้อยค�า

เหมาะสมไม่ได้ ล�าคอเหมือนหน่ึงถูกความรู้สึกสงสัยหวาดหว่ันอุดไว ้

จนสิน้

ซนิกงผงิย้ิมเย็นชา "ไม่ว่าท่านเชือ่หรอืไม่ ถ้อยค�าทกุประโยคทีข้่า

เอ่ยไปล้วนเป็นความจรงิ"

"ไม่มทีาง!" ในทีส่ดุต้วนเฉงิซือ่ก็นกึเหตผุลโต้แย้งออก "ท่านบอกว่า

ฝ่าบาทสวรรคตแล้ว แต่ท่านพ่อข้ากลบัเข้าร่วมประชมุราชกิจอยู่ทกุเมือ่ 

เชือ่วัน เช่นนัน้แล้วคนทีเ่ขาร่วมประชมุด้วยผู้น้ันคอืใครกัน ท่านลองว่ามา!"

"อาจเป็นภูตผีปีศาจก็เป็นได้" ซินกงผิงยังคงพูดมีจังหวะจะโคน  

"ข้ารู้แต่เพียงว่าจกัรพรรดสิิน้แล้ว หน�าซ�า้ยังถูกปลงพระชนม์อย่างอนาถ

อีกด้วย ข้าเห็นเองกับตา โลหิตของพระองค์อาบนองอยู่บนข้ันบันได 

ในพระราชวังต้าหมงิ เจิง่นองท่ัวพ้ืน ไม่ว่าจะขัดถูเช่นไรก็ไม่อาจจางหาย..."

ต้วนเฉิงซื่อไม่อาจทนฟังต่อไปได้อีกจึงตัดบท "ได้! หากต้องการ 

ให้ข้าเชือ่ท่าน เช่นน้ันท่านก็จงบอกวันเวลาเกิดเร่ืองแน่ชดัออกมา!"

ซินกงผิงย้ิมชวนสะพรึง "วันเวลากระน้ันหรือ ข้าจ�าไม่ได้แน่ชัด...

เหมือนจะเกิดขึ้นนานมากแล้ว หรือบางทีอาจเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อวาน"
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"ท่านเสยีสตไิปแล้ว!" ต้วนเฉงิซือ่ผดุลกุขึน้ยืน ว่ิงตรงไปท่ีหน้าประตู

เมื่อไม่อาจถามหาความจริงจากปากซินกงผิงได้ หนทางเพียง 

หนึ่งเดียวก็คือเขาต้องค้นหาความจริงนี้ด้วยตนเอง! ต้วนเฉิงซื่อไม่รู้ว่า

ตนเองมาอยู่ท่ีนีน่านเท่าใดแล้ว ด้านนอกเป็นกลางวันหรอืกลางคนื เขา

ต้องออกไปดสูภาพแวดล้อมรายรอบให้เหน็ชดัถนดัตา ถึงจะบอกได้ว่า

ตนเองถกูหลอกมายังทีใ่ด

ต้วนเฉิงซื่อผลักบานประตูหนาหนักน้ันเต็มแรง แต่กลับไม่พบ 

แสงอาทิตย์สาดส่องใบหน้าเหมือนอย่างที่คิดไว้

ทีค่ลมุลงบนศีรษะเขาคือถุงผ้าสดี�า มอืทัง้สองข้างของต้วนเฉงิซือ่ 

ก็ถูกยึดไว้แน่น เขาทัง้ร้องท้ังกระโดด อากาศในถงุผ้าลดน้อยลงทุกที...

ต้วนเฉิงซื่อไม่อาจหายใจ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622535.html
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