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ค�ำน�ำ

หลงัจากร่วมลุน้ระทกึไปกับภารกจิหยุดย้ังหายนะในเรือ่ง 'ฉางอนัสบิสองชัว่ยาม'  

และช่วยกันพลกิฟ้าสลบัตัวจกัรพรรดิใน 'ความลบัแห่งสามก๊ก' เวลาน้ีเอน็เธอร์บุค๊ส์ 

ได้น�าผลงานอกีเรือ่งหนึง่ของ 'หม่าป๋อยง' มาให้ทกุท่านได้ยลแล้ว แต่เรือ่งราว

ครัง้นีไ้ม่ได้จ�ากัดเวลาว่าก่ีชัว่ยาม...ทว่าต้องเรว็ทีส่ดุ และเงือ่นไขเป็นเช่นเดยีวกับ 

ในเรือ่งความลบัแห่งสามก๊ก...ถูกจบัได้...ตาย

เพราะน่ีคือภารกิจสุดอันตรายของ 'จูจันจี' รัชทายาทแห่งต้าหมิงที่เพ่ิง 

เดนิทางมาถึงนครหลวงเก่าหนานจงิได้ไม่ทันไร ก็ต้องเจอกับการลอบวางระเบดิ

เรือพระท่ีน่ังจนสูญสิ้นขุนนางที่ไว้ใจได้ไปท้ังหมด หนานจิงพลันกลายเป็น 

เมอืงท่ีมแีต่คนแปลกหน้าและเตม็ไปด้วยโจรกบฏซกุซ่อน ไม่อาจไว้ใจคนข้างกาย 

ได้แม้แต่เพียงคนเดยีว

ไม่เพียงเท่าน้ี เพราะขณะกลดักลุม้อย่างย่ิงจจูนัจยัีงได้สารลับอกีว่ายามนี้

จักรพรรดิท่ีอยู่นครหลวงใหม่เป่ยจิงก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน ดังนั้นจูจันจี 

จ�าต้องรีบกลับไปเป่ยจิงให้เร็วท่ีสุด แต่จะท�าอย่างไร ในเมื่อยามนี้ตัวเขาเองก็ 

ถูกห้อมล้อมด้วยโจรกบฏทีค่ดิสงัหารเขาทุกวถีิทาง!

นี่คือผลงานใหม่ของหม่าป๋อยงที่รับประกันความลุ้นระทึกและถูกใจ 

ทกุท่านอย่างแน่นอน

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

หม่าป๋อยง นักเขียนผู้ชนะเลิศ 'รางวัลวรรณกรรมแห่งชาติ' และ 'รางวัล

ความเรียงจูจื้อชิง' เจ้าของสมญานาม 'ยอดปีศาจแห่งวรรณกรรม' เพราะ 

ความสามารถในการเขียนได้หลากหลายแนว

นอกจากน้ียังได้รับค�าวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวรรณคดีว่าเป็น

ผู้สืบทอดงานเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์นับแต่เกิดเหตุการณ์ 'ขบวนการ  

4 พฤษภาคม' ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยส�านวนภาษาและเอกลักษณ์ในการเขียน

ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ

ผลงานทีผ่่านมา ได้แก่ 'ฉางอนัสบิสองชัว่ยาม' และ 'ความลบัแห่งสามก๊ก'



หากปล่อยให้คนที่มีจิตใจชั่วช้าเช่นนี้ขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิ
ย่อมเป็นคราวเคราะห์ของชาวต้าหมิง
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บทน�ำ

เมืองจินหลิงคืนนี้ไม่เหมือนกับคืนก่อนๆ

เริ่มจากก่ิงหลิ่วเล็กบางริมแม่น�้าฉินไหวสั่นโยก ตามมาด้วยกรวด

ห้าสีบนเขาอว่ีฮวาไถกระทบกันไปมาเกิดเป็นเสียงคร�่าครวญเล็กๆ  

ขณะเดียวกันบนผิวน�้าด�าทะมึนของทะเลสาบโฮ่วหูที่อยู่ทางตอนเหนือ

ของเมืองก็ปรากฏระลอกคลื่นวงแล้ววงเล่าอย่างไร้ที่มากระทบเข้ากับ

ฝั่งก�าแพงเมืองและฝั่งตีนเขาชินเทียนท่ีอยู่ตรงกันข้ามไม่หยุดหย่อน 

กระท่ังภายในหอเป่ยจี๋บนยอดสุดของเขาชินเทียน โซ่เหล็กที่ล้อมตรึง

เครื่องจ�าลองฟ้าซึ่งหลอมจากส�าริดหนาหนักมั่นคงเฉกเช่นดาวเหนือ

ไม่มีวันเปลี่ยนทิศ บัดนี้ท้ังสี่ด้านก็สั่นไหวกระทบกันดังลั่น

ใต้ดวงจนัทร์สลวัราง ทศันียภาพงดงามทัง้ในและนอกเมอืงจนิหลงิ 

กลายเปลีย่นเป็นภาพสญัญาณควันลอยละล่องออกมาจากหอสญัญาณ 

หอแล้วหอเล่าต่อเนือ่งถึงกัน เป็นลางบอกเหตชุวนประหว่ัน ทนัใดน้ันเอง 

ระฆังใหญ่ในวัดจีหมิง วัดชิงเหลียง วัดต้าเป้าเอิน และต�าหนักเฉาเทียน

ต่างก็ดังข้ึนเองโดยไม่มีคนเคาะ ราวกับถูกมือขนาดยักษ์ที่มองไม่เห็น
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จบัเขย่า เพียงชัว่พรบิตาเสยีงระฆงัถ่ีกระชัน้สบัสนก็ดงัก้องไปทัว่ทัง้เมอืง

ชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในเมอืงยังคงหลบัใหล แผ่นดนิจู่ๆ  ก็สัน่สะเทอืน 

หนักหน่วงรุนแรง

พุทธองค์ตรัสว่าแผ่นดินไหวมีหกลักษณะ คลอนโคลง ผุดปะทุ 

ซ่านกระเจิง ไหวสะเทือน กัมปนาท พังทลาย ยามน้ีลักษณะทั้งหกท่ีว่า

ล้วนเกิดขึน้พร้อมกัน เขาจงซานสัน่ไหวแม่น�า้ฉนิไหวเชีย่วกราก ในเมอืง

ราวกับถูกม้าคลั่งนับพันตัวย�่าเกือกเหล็กบุกตะลุยเข้ามา ไม่ว่าจะ

คฤหาสน์ขุนนางสองฝั่งถนนฉางอันหรือบ้านเรือนราษฎรบนถนนเชาคู่

ทีด่่านซสีุย่ ไม่ว่าสามพระทีน่ั่งในวังหลวงหรอือูเ่รอืของกองกิจการแม่น�า้

หลงเจียง ไม่ว่าจะป้อมปราการของประตูจว้ีเป่าหรือเจดีย์กระเบื้องแก้ว

ในวัดต้าเป้าเอินท่ียังสร้างไม่เสร็จก็ต่างสั่นสะเทือนด้วยแรงมหาศาลนี้

เมืองงดงามอลังการแห่งต้าหมิงยามนี้ไม่ต่างอันใดกับนักโทษท่ี

หมอบคลานอยู่บนพ้ืน ก�าลงัก้มหัวรอรบัการเฆีย่นโบยอันทรงพลานภุาพ 

จากสวรรค์ ท่ามกลางเสียงสะเทือนเลื่อนลั่น นาฬิกาน�้าทองค�าชุบใน 

ต�าหนักเฟิ ่งเทียนก็สั่นสะเทือนจนล้มคว�่า แกนบอกเวลาของมัน 

หยุดค้างชั่วนิรันดร์อยู่ท่ีรัชศกหงซีแห่งต้าหมิงปีที่หน่ึง เดือนห้า วันท่ี 

สิบแปด (ฤกษ์วันติงไฮ่)* ยามจื่อ**

* ปฏทิินจนีดัง้เดมิใช้แผนภูมสิวรรค์อนัประกอบด้วยก่ิงฟ้าก้านดิน (เทียนกันตีจ้อื) มาประกอบเป็นระบบ

การนบัวนัเดือนปีและเวลาตามธาตนัุกษตัรของจนี โดยแผนผงักิง่ฟ้า (เทียนกัน) ประกอบด้วย 10 อกัษร 

ก้านดิน (ตี้จือ) ประกอบด้วย 12 อักษร จัดคู่เรียงไล่รอบหนึ่งได้ทั้งหมด 60 ฤกษ์ 'ติง' เป็นอักษรล�าดับ 

ที่สี่ในแผนผังกิ่งฟ้า 'ไฮ่' เป็นอักษรล�าดับที่สิบสองในแผนผังก้านดิน และวันติงไฮ่ถือเป็นฤกษ์วันล�าดับ

ที่ 24

** ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 00.59 น.
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* จั้ง คือหน่วยมาตราวัดของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง เทียบระยะประมาณ 3.3 เมตร

** โหลวฉวน แปลตรงตวัว่าเรืออาคาร เป็นประเภทของเรือส�าราญและเรอืรบขนาดใหญ่ ลกัษณะเด่นคอื

มีห้องโดยสารหลายชั้น คล้ายอาคารสูงที่ตั้งอยู่บนเรือ

บทที่ 1

มิ้ง...

มิ้งๆ...

จิ้งหรีดเงาเป็นมันตัวหนึ่งขยับไหว ส่งเสียงร้องกระจ่างชัด แค ่

ดจูากหวัปดูโปนหนวดแดงเขีย้วด�าของมนัก็รูไ้ด้แล้วว่าเป็นขุนศกึองอาจ

ห้าวหาญ ยามน้ีมันก�าลังไต่ไปตามกราบเรือแคบยาว มองซ้ายมองขวา

ด้วยท่าทีกระหย่ิมย้ิมย่อง

กราบเรือท่ีเสมือนภูเขาน้ียาวประมาณห้าจั้ง* ส�าหรับจิ้งหรีดแล้ว

ถือว่าใหญ่โตมหึมาไม่ใช่น้อย ทว่าที่จริงมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 

กราบขวาฝั่งท้ายเรือโหลวฉวน** ขนาดยักษ์ล�าน้ีเท่านั้น เรือล�าน้ีม ี

ความยาวทัง้หมดถึงสามสบิจัง้ ท้ังล�าถูกทาไว้ด้วยสแีดงด�าสองส ีก้นแคบ 

บนกว้าง เสากระโดงหนาใบเรอืใหญ่ คล้ายเรอื 'เป่าฉวน' ของขันทซีานเป่า 
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ที่ใช้ท่องทะเลตะวันตก*

หากมันเป็นเรือเป่าฉวนจริง ระหว่างเสากระโดงทั้งสองข้างก็ 

ควรจะมีเพียงดาดฟ้าเรือเรียบๆ ชั้นเดียวเท่าน้ัน แต่บนเรือล�านี้กลับมี

หอสูงสี่ชั้นงดงามห้อมล้อมด้วยรั้วระเบียงแกะสลัก หลังคาทรง 

เซียซาน** มุมหลังคางอนเชิด กระเบื้องเกล็ดปลาแต่ละชั้นล้วน 

ส่องประกายระยิบระยับอยู่ใต้แสงตะวัน การออกแบบจัดวางโอ่อ่ากว่า

เรอืเป่าฉวนหลายเท่านกั ทว่าหากออกทะเลจรงิคงไม่แคล้วถูกคลืน่ยักษ์

สาดซัดพลิกคว�่าในครึ่งวัน

โชคดทีีเ่รอืล�านีม้ไิด้ออกทะเล มนัเพียงลอยอยู่กลางแม่น�า้ฉางเจยีง  

หัวเรือหันไปทางทิศตะวันตก ท้ายเรือหันไปทางทิศตะวันออก เพียง

ระลอกคลื่นเล็กๆ ในแม่น�้าไหนเลยจะสั่นคลอนวัตถุใหญ่โตเช่นนี้ได้  

ดังนั้นเจ้าจิ้งหรีดจึงหมอบร้องก้องระงม ส่งเสียงไปยังแม่น�้ากว้างไกล

สุดลูกหูลูกตาอยู่บนขอบสูงเหนือกราบเรือได้อย่างมั่นคง

จู ่ๆ สวิงเส้นทองเล็กๆ ปากหนึ่งก็ตกลงมาจากฟ้าคลุมตัวมัน 

เอาไว้ภายใน ปากสวิงถูกยกข้ึนน้อยๆ มมุหนึง่ จิง้หรดีท่ีตกใจมดุหาทางหนี 

อย่างสุดก�าลัง ในที่สุดมันก็กระโดดเข้าไปในกระปุกดินเผาท่ีเปิดรออยู่

"ฮ่าๆ ส�าเร็จแล้ว!"

จูจันจีรีบปิดฝา ใช้นิ้วปัดๆ รูระบายอากาศรูปลายสลักเหรียญ 

ตรงด้านบนพลางย้ิมกริ่มก่อนลุกขึ้นจากพ้ืน

จิ้งหรีดตัวนี้ชื่อ 'ไซ่จื่อหลง' เป็นขุนพลตัวโปรดท่ีเขาฝึกฝนเลี้ยงดู

* เจิง้เหอ (ประมาณ ค.ศ. 1371-1433) มหาขนัทเีชือ้สายมสุลมิในสมยัจกัรพรรดหิย่งเล่อจตูี ้ เดมิแซ่หม่า  

แต่ได้รับพระราชทานแซ่ว่า 'เจิ้ง' และได้รับขนานนามเป็นหน่ึงในสาม 'ซานเป่าซิ่นกวน (สามขุนนาง 

ผูเ้ป็นทีไ่ว้วางพระทยัปกป้องสมบตั)ิ' เมือ่ครัง้รบัภารกิจผูบ้ญัชาการกองเรอืเป่าฉวน (เรอืมหาสมบัติ) ออก

ท่องทะเลตะวันตก ผู้คนจึงเรียกว่า 'ขันทีซานเป่า'

** หลังคาทรงเซียซาน เป็นสถาปัตยกรรมหลังคารูปแบบหนึ่งของจีน ลักษณะเดียวกับหลังคาปั้นหยา 

แต่หักมมุและมหีน้าจัว่ บ้างซ้อนชายคาเป็นสองชัน้ มกัใช้กับสถานท่ีส�าคญัเช่นสถานทีร่าชการและศาสนสถาน
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มาเป็นอย่างด ีใครจะไปนกึว่า 'ไซ่จือ่หลง' ตวัอยู่ค่ายเฉา ใจอยู่แคว้นฮัน่  

หลบหนีออกจากกระปุกไป กว่าจะจับมันกลับเข้าค่ายได้จูจันจีก็อดทน

หาท่ัวล�าเรืออยู่เป็นนาน

เขาใช้มือซ้ายประคองกระปุก มือขวาสองน้ิวเคาะคราหนึ่ง ปาก

พึมพ�าเบาๆ "ถ่ายทอดค�าสัง่สามเหล่าทพั ข้าต้องการตวัจ้าวอว๋ิน มต้ิองการ 

ศพจื่อหลง*"

ยังไม่ทันร้องบทละครท่อนหลัง ขันทีเฒ่าในชุดเทียหลี่** ปักลาย

บนบ่าก็ว่ิงโซซัดโซเซเข้ามาพร้อมตะโกนเสียงส่ัน "องค์รัชทายาท... 

องค์รัชทายาท! ได้โปรดอยู่ห่างกราบเรือด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ แม่น�้า 

คลื่นลมแรง หากไม่ระวังพลาดพลั้งตกน�้าตกท่า แม้กระหม่อมตาย 

สักหมื่นครั้งก็หาพอไม่"

จูจันจีหัวเราะเสียงดัง "ต้าปั้น*** ดูท่าเจ้าคงไม่รู้อันใดจริงๆ เรือนี้

เทียบได้กับเรือรบที่จุได้สองพันเลี่ยว**** เชียวนะ แค่แม่น�้าสายหนึ่ง

ไหนเลยจะท�ามนัโคลงเคลงได้" พูดจบเขาก็ชกูระปกุข้ึน "เจ้าด!ู ไซ่จือ่หลง 

กลับค่ายแล้ว"

"ดีๆ จับกลับมาได้ย่อมดีย่ิงนัก" ขันทีเฒ่าเดินไปหยุดอยู่ข้างกาย

เขา รอยย้ิมฉาบเต็มใบหน้า "พวกเรารบีกลบัเข้าไปในหอกันเถอะพ่ะย่ะค่ะ  

เหล่าคณาจารย์จากต�าหนักบูรพาต่างถามหากันหลายครั้งหลายครา

แล้ว ต่างเร่งให้องค์รัชทายาทรีบไปเตรียมตัว"

* มาจากบทละครร้องเรื่องสามก๊ก เป็นค�ากล่าวของเฉาเชา (โจโฉ) ซึ่งร้องสั่งกองทัพให้จับเป็นจ้าวอวิ๋น 

ชื่อรองจื่อหลง (จูล่ง) ขุนศึกยอดฝีมือของหลิวเป้ย (เล่าปี่) เพราะต้องการคนดีมีฝีมือ

** เทียหลี ่ชดุของผูช้ายในสมยัราชวงศ์หมงิ ท่อนบนเป็นเสือ้แบบสาบเสือ้ป้ายข้าง ท่อนล่างเป็นกระโปรง

จีบ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากชุด Terlig ของชาวมองโกลในสมัยหยวน 

*** ต้าปั้น แปลตรงตัวว่าคู่หู หรือยอดสหาย เป็นค�าที่จักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงใช้เรียกขันทีคนสนิท

ที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก หรือเป็นพี่เลี้ยงของจักรพรรดิมาตั้งแต่เล็ก

**** เลี่ยว หน่วยบอกความจุของเรือในสมัยโบราณ 1 เลี่ยวเทียบน�้าหนักประมาณ 0.325 ตัน
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ครั้นได้ยินเช่นนั้นจูจันจีก็หน้านิ่วคิ้วขมวด "พวกเขาจะรีบไป 

เพ่ืออันใด"

ขันทีเฒ่าเอ่ยปากเตือน "พวกเราใกล้ถึงเมืองหนานจิงแล้ว  

ร้อยขุนนางต่างก�าลังรอรับเสด็จอยู่ที่ท่าเรือ จ�าต้องเตรียมตัวแต่เน่ินๆ" 

เห็นสีหน้าขององค์รัชทายาทบึ้งตึงขึ้นทีละน้อยเช่นนั้นขันทีเฒ่าก็ 

รีบปลอบ "ขอองค์รัชทายาททรงอดทนสักเล็กน้อยเถิดพ่ะย่ะค่ะ ถึงเมือง

หนานจิงเมื่อใดตอนนั้นคิดจะเล่นเช่นไรย่อมมิใช่ปัญหา"

จจูนัจมีองคลืน่ในแม่น�า้ท่ีกระเพ่ือมไหว รอยย้ิมบนใบหน้าจางหาย 

ไปทีละน้อย "ถึงหนานจิงเมื่อใดเกรงว่าจะย่ิงไม่มีโอกาสเอ้อระเหย  

ตอนน้ีเหลือเวลาอีกเพียงไม่ก่ีชั่วยาม เจ้าปล่อยให้ข้าได้สุขใจเป็น 

ครั้งสุดท้ายเถอะ"

น�้าเสียงเขาชวนเวทนาไม่ใช่น้อย แรกๆ ขันทีเฒ่าก็ใจอ่อน ทว่า

หลงัไตร่ตรองดอูกีคราก็คกุเข่าลงกับพ้ืนดงัตงึ "การเดนิทางมาหนานจงิ 

ของพวกเราในครัง้น้ีเก่ียวโยงกบัแผ่นดนิต้าหมงิ องค์รัชทายาททรงแบกรับ 

ภารกิจใหญ่หลวงจากฝ่าบาท ย่อมมิอาจกระท�าการตามอ�าเภอใจ!"

จูจันจีส่ายหน้าย้ิมขื่น มิเอ่ยวาจาอันใดอีก เขารู้ดีว่าท่ีขันทีเฒ่า 

พูดมานั้นหามีอันใดผิด ทว่าด้วยเพราะเหตุนี้เขาจึงย่ิงกลัดกลุ้มเป็น 

เท่าทวี

ภารกิจใหญ่หลวงน้ี หากจะเล่าก็คงต้องเริ่มเล่าตั้งแต่จักรพรรดิ

หย่งเล่อซึ่งเป็นพระอัยกาของจูจันจี

รัชศกหย่งเล่อปีท่ีสิบเก้า จักรพรรดิหย่งเล่อย้ายนครหลวงจาก

เมอืงจนิหลงิมายังเป่ยผงิและเปลีย่นชือ่เรยีกทัง้สองเมอืงใหม่ นับแต่นัน้ 

ต้าหมิงก็มีนครหลวงสองแห่ง...นครหลวงใหม่เป่ยจิงกับนครหลวงเดิม

หนานจงิ สามปีต่อมาจกัรพรรดิหย่งเล่อสวรรคต ทรงได้รบัพระอารามนาม 
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ว่าไท่จง องค์รัชทายาทจูเกาชื่อขึ้นสืบราชบัลลังก์ ก่อนจะเปล่ียน 

รัชศกใหม่เป็น 'หงซี' ในปีถัดมา

จักรพรรดิหงซีปรารถนาจะย้ายนครหลวงกลับหนานจิงมา 

โดยตลอด ทว่าเรื่องน้ีใหญ่หลวงนัก จึงไม่เคยมีข้อสรุปแน่ชัด กระทั่ง 

รัชศกหงซีปีที่หน่ึง เดือนสี่ วันท่ีสิบ จู่ๆ โอรสสวรรค์ก็มีราชโองการให้ 

องค์รัชทายาทจูจันจีเดินทางลงใต้ไปนครหลวงเดิม ท�าหน้าที่เฝ้าเมือง

บ�ารงุขวัญกองทัพและราษฎรแทนพระองค์ ทันทท่ีีราชโองการถูกประกาศ  

เสยีงโจษจนัเซง็แซ่ก็ดังไปท่ัวราชส�านัก ทุกคนต่างเชือ่ว่าน่ีเป็นสญัญาณ

ชดัแจ้ง ในท่ีสดุองค์จกัรพรรดก็ิตดัสนิพระทัยเด็ดขาดท่ีจะย้ายนครหลวง

กลับ องค์รัชทายาทเดินทางลงใต้คราน้ีน่าจะเพ่ือส�ารวจเส้นทาง 

ล่วงหน้า ภารกิจน้ีหาได้ง่ายดายไม่

ยามน้ันตอนจกัรพรรดหิย่งเล่อย้ายนครหลวงมาทีเ่ป่ยจงิ พระองค์

ได้ท้ิงเสาหลักแห่งราชส�านักไว้ท่ีหนานจิงชุดหน่ึง อันประกอบด้วย 

หกกรม ส�านักตรวจการ กองการฎีกา กองบัญชาการห้าทัพ หน่วยงาน

ราชการอนัใดล้วนมพีร้อมสรรพ ระบบรปูแบบไม่มอีนัใดต่างจากนครหลวง  

ย่ิงไปกว่านั้นภาษีทั่วหล้ากว่าครึ่งล้วนได้มาจากแถบเจียงหนาน* มี

คหบดีตระกูลใหญ่ในท้องถ่ินพัวพันเก่ียวข้องเต็มไปหมด สถานการณ์

ซับซ้อนย่ิงยวด แค่ดึงผมเพียงเส้นก็สะเทือนไปทั่วทั้งตัว หากเกิดเหตุ

วุ่นวายอันใดย่อมส่งผลสะเทือนไปทั่วหล้า

นี่เป็นการบริหารราชกิจเพียงล�าพังครั้งแรกขององค์รัชทายาท 

อายุย่ีสิบเจ็ดปี หากจะพูดให้ฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี่ก็แค่การ

ทดสอบคุณสมบัติของรัชทายาทแห่งโอรสสวรรค์เท่านั้น แต่หากจะพูด

ให้เป็นเรื่องใหญ่ นี่คือเรื่องที่พัวพันถึงความรุ่งเรืองล่มสลายร้อยปีของ
* เจยีงหนาน คอืค�าเรยีกทีร่าบลุม่ทางทิศใต้ของแม่น�า้ฉางเจยีง (แยงซเีกียง) ปัจจบุนัคอืทางใต้ของมณฑล

เจยีงซ ูอนัฮยุ และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจยีง
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ต้าหมิง ผู้คนทั่วหล้าต่างพากันเฝ้าจับจ้องว่าเขาจะควบคุมสถานการณ์

ในนครหลวงเดิมได้หรือไม่ พอคิดถึงจุดนี้ขันทีเฒ่าก็ได้แต่ท�าใจแข็ง 

วางท่าแม้ตายก็ต้องคัดค้าน

จูจันจีถึงจะรักสนุก ทว่าถึงอย่างไรก็ยังรู้จักแยกแยะหนักเบา เขา

คว้ากระปุกจิ้งหรีดข้ึนและพูดเสียงแผ่วเบา "จื่อหลงเอ๋ยจื่อหลง เจ้า 

มักรังเกียจว่าตนเองถูกคุมขังอยู่ในพ้ืนท่ีคับแคบ แล้วข้าเล่ามีอันใด 

ต่างกับเจ้า ช่างเถอะ ไหนๆ เจ้าข้าก็รู้จักกัน จะดีจะชั่วอย่างไรอย่างน้อย

ก็ควรมีสักฝ่ายได้เป็นอิสระ..."

รชัทายาทจจูนัจเีตรยีมเปิดฝาออก ทว่าครัน้มองไปรอบเรอื ทุกหนแห่ง 

ล้วนแต่เป็นผิวน�้าเลือนรางใต้ผืนหมอกกว้างใหญ่ ต่อให้ปล่อยจิ้งหรีด

ตอนน้ีก็ใช่ว่ามันจะมีที่ให้ไป เขาเอ่ยปากอย่างจนปัญญา "เจ้าดู ต่อให้

ออกจากกระปกุได้แล้วเช่นไร ด้านนอกกยั็งคงเป็นกรงขนาดใหญ่ ไหนเลย 

จะมีหนทางหลุดพ้นได้"

พูดจบได้ไม่ทันไร จู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังลอยมาจากริมฝั่ง

ทางตอนเหนือของแม่น�้าฉางเจียงสามครั้ง

ตูม! ตูม! ตูม!

จูจันจีตกใจจนกระปุกจิ้งหรีดเกือบหล่นลงบนดาดฟ้าเรือ เขา 

หนัหน้ามองไปทางต้นเสยีงอย่างโมโห เหน็กลุม่ดอกไม้ไฟสนี�า้ตาลเหลอืง 

สามกลุม่ระเบิดอยู่กลางอากาศตามล�าดบั แตกกระจายไปทัว่ทกุสารทศิ

ก่อนจะหายลับไปในชั่วพริบตา ท่ีอยู่ทางด้านล่างของดอกไม้ไฟคือ 

ทุ่งอ้อขาวละลานตาส่ายไหว ไม่อาจมองเห็นผู้จุดดอกไม้ไฟ ไม่แน่ว่า

อาจเป็นบ้านชาวบ้านริมน�้าหลังใดหลังหน่ึงก�าลังแต่งภรรยาก็เป็นได้

เสียงดังกล่าวอยู่ห่างจากเรือไกลหลายหลี่* ไม่มีค่าให้ต้องระแวด

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง เท่ากับความยาว 180 จั้ง เทียบระยะประมาณ 

600 เมตร
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ระวังอันใดเพิ่มเติม จูจันจีกลับมาครุ่นคิดสับสนอีกครา สุดท้ายก็ไม่อาจ

ตดัใจปล่อยจิง้หรดี ได้แต่ประคองกระปกุอย่างโมโหขณะเดนิตามขนัทเีฒ่า 

กลับหอสูง

พวกเขาทั้งสองไม่รู ้ว่าบนเสากระโดงเหนือหัวนั้นมีคนงานเรือ 

ผู้หน่ึงที่โพกผ้าไว้บนหัว สวมใส่อาภรณ์สีด�าก�าลังจ้องมองดอกไม้ไฟ 

ทั้งสามอยู่เช่นกัน

คนผู้นี้ผิวกายด�ามะเมื่อม ใบหน้าไม่ต่างอันใดกับคนงานบนเรือ

ทั่วไป ยามน้ีมือข้างหนึ่งของเขาก�าลังโหนราว มืออีกข้างยกข้ึนป้องตา 

มองดูท้องฟ้าด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก ครั้นควันจางหายหมดสิ้นเขาก็

จบัสายระโยงเรอื ปล่อยตัวไหลลงมายังดาดฟ้าเรอืด้วยท่วงท่าคล่องแคล่ว

บนเรือมีคนงานเช่นเขาอยู่ด้วยกันราวๆ ร้อยกว่าคน กระจายกัน

ควบคุมเรือตามจุดต่างๆ บนดาดฟ้าเรือ หากไม่เข้าใกล้หอสูงเกินไป 

พวกทหารองครักษ์ย่อมไม่สนใจคนพวกนี้ คนงานเรือรายนี้ปะปนอยู่

ท่ามกลางกลุ่มคนท่ีก�าลังวุ่น ระแวดระวังหลบเลี่ยงสายตาจับจ้องจาก

บนหอสูง มุ่งหน้าไปยังดาดฟ้าส่วนหัวเรือใกล้กราบเรือฝั่งขวา

บนดาดฟ้าเรือมีมือจับเล็กๆ ท�าจากโลหะอยู่อันหนึ่ง เขาค้อมตัว

จับมันยกขึ้นเบาๆ เผยให้เห็นประตูทรงสี่เหลี่ยมบานหน่ึงที่ใช้ลงไป 

ห้องใต้ท้องเรือและบันไดไม้สองแถวอันหนึ่งที่ย่ืนยาวลงไปถึงด้านล่าง 

เขาใช้สองมือจับราวบันไดค่อยๆ ไต่ลงไปยังท้องเรือ

เรือล�าน้ีแม้รูปร่างจะเลียนแบบเรือเป่าฉวน ทว่าความตั้งใจ 

แต่แรกน้ันต้องการสร้างขึ้นเพ่ือความส�าราญ ดังนั้นท้องเรือจึงใหญ่โต

เป็นพิเศษ จากดาดฟ้าเรือถึงส่วนล่างสุดท้ังหมดแบ่งออกเป็นสี่ชั้น  

ชัน้ท่ีอยู่ใต้ดาดฟ้าเรอืชัน้แรกเป็นห้องครวักับคลงัส่วนในทีใ่ช้เก็บถ้วยโถ

โอชามต่างๆ ถัดลงไปอีกชั้นเป็นห้องพักไว้ให้พวกลูกเรือนอนหลับ 
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พักผ่อนกับช่องหางเสือ ส่วนชั้นที่สามเป็นคลังใหญ่เก็บเสบียงอาหาร

วัสดุอุปกรณ์ ส่วนชั้นล่างสุดคือหินอับเฉาจ�านวนหลายร้อยก้อนท่ี 

เอาไว้ใช้ถ่วงเรือ

ท้องเรอืแต่ละชัน้พ้ืนท่ีคบัแคบแสงสว่างน้อยนิด หลงัไต่ลงบนัไดไม้ 

มาถึงใต้ท้องเรอื คนงานผูน้ัน้ก็พบว่ารอบด้านมดืสลวั ในอากาศเตม็ไปด้วย 

กลิ่นไม้ผุๆ ระคนอยู่กับกลิ่นราอับชื้นรวมถึงกลิ่นปูนขาวฉุนแสบจมูก 

รอบๆ ไร้เงาผู้คน หากไม่มีงานซ่อมเรือครั้งใหญ่ ไหนเลยจะมีใครคิด 

ลงมายังสถานท่ีเลวร้ายเช่นนี้

ชั้นน้ีถูกแบ่งออกเป็นห้องปิดตายอีกสิบกว่าห้อง ไม่ต่างอันใดกับ

รังสัตว์ทึมทึบ พอมองเห็นหินอับเฉาขนาดใหญ่จ�านวนมากวางนอนอยู่

ภายในได้เลาๆ หลงัแยกแยะเส้นทางภายในท้องเรอือยู่ครูห่น่ึง คนงานเรอื 

ผู้น้ันก็เดินเข้าไปในห้องท่ีสามทางขวา ท่ามกลางความมืดมีเสียงกึกกัก

แปลกๆ ดังลอยมาเป็นระยะๆ ปนอยู่กับเสียงเล็กละเอียดแผ่วเบา

คลุมเครือคล้ายเสียงสวดภาวนา

หลังเวลาผ่านไปราวๆ หน่ึงก้านธูป* คนงานเรือผู้นั้นก็เดินออกมา

จากห้องด้วยฝีเท้าแผ่วเบารวดเร็ว เขารีบปีนกลับขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ

อกีคร้ัง แฝงตัวปะปนอยู่กับคนงานคนอืน่ๆ ท่ีก�าลงัท�างานกันวุ่น ไม่มใีคร 

สังเกตว่าเขาหายไปชั่วขณะ

ในตอนนัน้เองคนสงัเกตทางลมเหน็ลมแม่น�า้พัดมาก็รบีส่งสญัญาณ 

เตอืนทนัท ีคนงานเรอืต่างเร่งขยับใบเรอืรบักระแสลม คนงานคมุหางเสอื 

ต่างรับรู้ได้ถึงความเร็วเรือท่ีเพ่ิมมากข้ึน พวกเขาต่างส่งเสียง 'ฮุยเลฮุย' 

เป็นสัญญาณออกมาเป็นจังหวะพร้อมๆ กันพลางลงมือเคล่ือนไหว

รวดเร็ว เรือเคลื่อนท่ีมุ่งหน้าไปเมืองหนานจิงอย่างเร็วรี่

* หน่ึงก้านธูป เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง  

บางต�าราว่า 1 ชั่วโมง
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ในเวลานีเ้สยีงสญัญาณแบบเดยีวกันก็ดงัข้ึนทีเ่มอืงหนานจงิเช่นกนั



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3b0W7Xd

http://bit.ly/3b0W7Xd

