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ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ท่ี
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ค�ำน�ำ
หลังจากร่วมลุน้ ระทึกไปกับภารกิจหยุดยัง้ หายนะในเรือ่ ง 'ฉางอันสิบสองชัว่ ยาม'
และช่วยกันพลิกฟ้าสลับตัวจักรพรรดิใน 'ความลับแห่งสามก๊ก' เวลานีเ้ อ็นเธอร์บคุ๊ ส์
ได้นำ� ผลงานอีกเรือ่ งหนึง่ ของ 'หม่าป๋อยง' มาให้ทกุ ท่านได้ยลแล้ว แต่เรือ่ งราว
ครัง้ นีไ้ ม่ได้จำ� กัดเวลาว่ากีช่ วั่ ยาม...ทว่าต้องเร็วทีส่ ดุ และเงือ่ นไขเป็นเช่นเดียวกับ
ในเรือ่ งความลับแห่งสามก๊ก...ถูกจับได้...ตาย
เพราะนี่คือภารกิจสุดอันตรายของ 'จูจันจี' รัชทายาทแห่งต้าหมิงที่เพิ่ง
เดินทางมาถึงนครหลวงเก่าหนานจิงได้ไม่ทนั ไร ก็ตอ้ งเจอกับการลอบวางระเบิด
เรือพระที่นั่งจนสูญสิ้นขุนนางที่ไว้ใจได้ไปทั้งหมด หนานจิงพลันกลายเป็น
เมืองทีม่ แี ต่คนแปลกหน้าและเต็มไปด้วยโจรกบฏซุกซ่อน ไม่อาจไว้ใจคนข้างกาย
ได้แม้แต่เพียงคนเดียว
ไม่เพียงเท่านี้ เพราะขณะกลัดกลุม้ อย่างยิง่ จูจนั จียงั ได้สารลับอีกว่ายามนี้
จักรพรรดิที่อยู่นครหลวงใหม่เป่ยจิงก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน ดังนั้นจูจันจี
จ�ำต้องรีบกลับไปเป่ยจิงให้เร็วที่สุด แต่จะท�ำอย่างไร ในเมื่อยามนี้ตัวเขาเองก็
ถูกห้อมล้อมด้วยโจรกบฏทีค่ ดิ สังหารเขาทุกวิถที าง!
นี่คือผลงานใหม่ของหม่าป๋อยงที่รับประกันความลุ้นระทึกและถูกใจ
ทุกท่านอย่างแน่นอน

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
หม่าป๋อยง นักเขียนผู้ชนะเลิศ 'รางวัลวรรณกรรมแห่งชาติ' และ 'รางวัล
ความเรียงจูจื้อชิง' เจ้าของสมญานาม 'ยอดปีศาจแห่งวรรณกรรม' เพราะ
ความสามารถในการเขียนได้หลากหลายแนว
นอกจากนี้ยังได้รับค�ำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวรรณคดีว่าเป็น
ผู้สืบทอดงานเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์นับแต่เกิดเหตุการณ์ 'ขบวนการ
4 พฤษภาคม' ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยส�ำนวนภาษาและเอกลักษณ์ในการเขียน
ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ
ผลงานทีผ่ า่ นมา ได้แก่ 'ฉางอันสิบสองชัว่ ยาม' และ 'ความลับแห่งสามก๊ก'

หากปล่อยให้คนที่มีจิตใจชั่วช้าเช่นนี้ขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิ
ย่อมเป็นคราวเคราะห์ของชาวต้าหมิง
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บทน�ำ

เมืองจินหลิงคืนนี้ไม่เหมือนกับคืนก่อนๆ
เริ่มจากกิ่งหลิ่วเล็กบางริมแม่น�้ำฉินไหวสั่นโยก ตามมาด้วยกรวด
ห้ า สี บ นเขาอวี่ ฮ วาไถกระทบกั น ไปมาเกิ ด เป็ น เสี ย งคร�่ ำ ครวญเล็ ก ๆ
ขณะเดียวกันบนผิวน�้ำด�ำทะมึนของทะเลสาบโฮ่วหูที่อยู่ทางตอนเหนือ
ของเมืองก็ปรากฏระลอกคลื่นวงแล้ววงเล่าอย่างไร้ที่มากระทบเข้ากับ
ฝั่งก�ำแพงเมืองและฝั่งตีนเขาชินเทียนที่อยู่ตรงกันข้ามไม่หยุดหย่อน
กระทั่งภายในหอเป่ยจี๋บนยอดสุดของเขาชินเทียน โซ่เหล็กที่ล้อมตรึง
เครื่องจ�ำลองฟ้าซึ่งหลอมจากส�ำริดหนาหนักมั่นคงเฉกเช่นดาวเหนือ
ไม่มีวันเปลี่ยนทิศ บัดนี้ทั้งสี่ด้านก็ส่ันไหวกระทบกันดังลั่น
ใต้ดวงจันทร์สลัวราง ทัศนียภาพงดงามทัง้ ในและนอกเมืองจินหลิง
กลายเปลีย่ นเป็นภาพสัญญาณควันลอยละล่องออกมาจากหอสัญญาณ
หอแล้วหอเล่าต่อเนือ่ งถึงกัน เป็นลางบอกเหตุชวนประหวัน่ ทันใดนัน้ เอง
ระฆังใหญ่ในวัดจีหมิง วัดชิงเหลียง วัดต้าเป้าเอิน และต�ำหนักเฉาเทียน
ต่างก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีคนเคาะ ราวกับถูกมือขนาดยักษ์ที่มองไม่เห็น
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จับเขย่า เพียงชัว่ พริบตาเสียงระฆังถีก่ ระชัน้ สับสนก็ดงั ก้องไปทัว่ ทัง้ เมือง
ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองยังคงหลับใหล แผ่นดินจูๆ่ ก็สนั่ สะเทือน
หนักหน่วงรุนแรง
พุทธองค์ตรัสว่าแผ่นดินไหวมีหกลักษณะ คลอนโคลง ผุดปะทุ
ซ่านกระเจิง ไหวสะเทือน กัมปนาท พังทลาย ยามนี้ลักษณะทั้งหกที่ว่า
ล้วนเกิดขึน้ พร้อมกัน เขาจงซานสัน่ ไหวแม่นำ�้ ฉินไหวเชีย่ วกราก ในเมือง
ราวกั บ ถู ก ม้ า คลั่ ง นั บ พั น ตั ว ย�่ำ เกื อ กเหล็ ก บุ ก ตะลุ ย เข้ า มา ไม่ ว ่ า จะ
คฤหาสน์ขุนนางสองฝั่งถนนฉางอันหรือบ้านเรือนราษฎรบนถนนเชาคู่
ทีด่ า่ นซีสยุ่ ไม่วา่ สามพระทีน่ งั่ ในวังหลวงหรืออูเ่ รือของกองกิจการแม่นำ�้
หลงเจียง ไม่ว่าจะป้อมปราการของประตูจวี้เป่าหรือเจดีย์กระเบื้องแก้ว
ในวัดต้าเป้าเอินที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ต่างสั่นสะเทือนด้วยแรงมหาศาลนี้
เมืองงดงามอลังการแห่งต้าหมิงยามนี้ไม่ต่างอันใดกับนักโทษที่
หมอบคลานอยูบ่ นพืน้ ก�ำลังก้มหัวรอรับการเฆีย่ นโบยอันทรงพลานุภาพ
จากสวรรค์ ท่ามกลางเสียงสะเทือนเลื่อนลั่น นาฬิกาน�้ำทองค�ำชุบใน
ต� ำ หนั ก เฟิ ่ ง เที ย นก็ สั่ น สะเทื อ นจนล้ ม คว�่ ำ แกนบอกเวลาของมั น
หยุดค้างชั่วนิรันดร์อยู่ที่รัชศกหงซีแห่งต้าหมิงปีท่ีหนึ่ง เดือนห้า วันที่
สิบแปด (ฤกษ์วันติงไฮ่)* ยามจื่อ**

* ปฏิทนิ จีนดัง้ เดิมใช้แผนภูมสิ วรรค์อนั ประกอบด้วยกิง่ ฟ้าก้านดิน (เทียนกันตีจ้ อื ) มาประกอบเป็นระบบ
การนับวันเดือนปีและเวลาตามธาตุนกั ษัตรของจีน โดยแผนผังกิง่ ฟ้า (เทียนกัน) ประกอบด้วย 10 อักษร
ก้านดิน (ตี้จือ) ประกอบด้วย 12 อักษร จัดคู่เรียงไล่รอบหนึ่งได้ทั้งหมด 60 ฤกษ์ 'ติง' เป็นอักษรล�ำดับ
ที่สี่ในแผนผังกิ่งฟ้า 'ไฮ่' เป็นอักษรล�ำดับที่สิบสองในแผนผังก้านดิน และวันติงไฮ่ถือเป็นฤกษ์วันล�ำดับ
ที่ 24
** ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 00.59 น.
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มิ้ง...
มิ้งๆ...
จิ้งหรีดเงาเป็นมันตัวหนึ่งขยับไหว ส่งเสียงร้องกระจ่างชัด แค่
ดูจากหัวปูดโปนหนวดแดงเขีย้ วด�ำของมันก็รไู้ ด้แล้วว่าเป็นขุนศึกองอาจ
ห้าวหาญ ยามนี้มันก�ำลังไต่ไปตามกราบเรือแคบยาว มองซ้ายมองขวา
ด้วยท่าทีกระหยิ่มยิ้มย่อง
กราบเรือที่เสมือนภูเขานี้ยาวประมาณห้าจั้ง* ส�ำหรับจิ้งหรีดแล้ว
ถือว่าใหญ่โตมหึมาไม่ใช่น้อย ทว่าที่จริงมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
กราบขวาฝั่งท้ายเรือโหลวฉวน** ขนาดยักษ์ล�ำนี้เท่านั้น เรือล�ำนี้มี
ความยาวทัง้ หมดถึงสามสิบจัง้ ทัง้ ล�ำถูกทาไว้ดว้ ยสีแดงด�ำสองสี ก้นแคบ
บนกว้าง เสากระโดงหนาใบเรือใหญ่ คล้ายเรือ 'เป่าฉวน' ของขันทีซานเป่า
* จั้ง คือหน่วยมาตราวัดของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง เทียบระยะประมาณ 3.3 เมตร
** โหลวฉวน แปลตรงตัวว่าเรืออาคาร เป็นประเภทของเรือส�ำราญและเรือรบขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นคือ
มีห้องโดยสารหลายชั้น คล้ายอาคารสูงที่ตั้งอยู่บนเรือ
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ที่ใช้ท่องทะเลตะวันตก*
หากมันเป็นเรือเป่าฉวนจริง ระหว่างเสากระโดงทั้งสองข้างก็
ควรจะมีเพียงดาดฟ้าเรือเรียบๆ ชั้นเดียวเท่านั้น แต่บนเรือล�ำนี้กลับมี
หอสู ง สี่ ชั้ น งดงามห้ อ มล้ อ มด้ ว ยรั้ ว ระเบี ย งแกะสลั ก หลั ง คาทรง
เซี ย ซาน** มุ ม หลั ง คางอนเชิ ด กระเบื้ อ งเกล็ ด ปลาแต่ ล ะชั้ น ล้ ว น
ส่องประกายระยิบระยับอยู่ใต้แสงตะวัน การออกแบบจัดวางโอ่อ่ากว่า
เรือเป่าฉวนหลายเท่านัก ทว่าหากออกทะเลจริงคงไม่แคล้วถูกคลืน่ ยักษ์
สาดซัดพลิกคว�่ำในครึ่งวัน
โชคดีทเี่ รือล�ำนีม้ ไิ ด้ออกทะเล มันเพียงลอยอยูก่ ลางแม่นำ�้ ฉางเจียง
หัวเรือหันไปทางทิศตะวันตก ท้ายเรือหันไปทางทิศตะวันออก เพียง
ระลอกคลื่นเล็กๆ ในแม่น�้ำไหนเลยจะสั่นคลอนวัตถุใหญ่โตเช่นนี้ได้
ดังนั้นเจ้าจิ้งหรีดจึงหมอบร้องก้องระงม ส่งเสียงไปยังแม่น�้ำกว้างไกล
สุดลูกหูลูกตาอยู่บนขอบสูงเหนือกราบเรือได้อย่างมั่นคง
จู ่ ๆ สวิ ง เส้ น ทองเล็ ก ๆ ปากหนึ่ ง ก็ ต กลงมาจากฟ้ า คลุ ม ตั ว มั น
เอาไว้ภายใน ปากสวิงถูกยกขึน้ น้อยๆ มุมหนึง่ จิง้ หรีดทีต่ กใจมุดหาทางหนี
อย่างสุดก�ำลัง ในที่สุดมันก็กระโดดเข้าไปในกระปุกดินเผาที่เปิดรออยู่
"ฮ่าๆ ส�ำเร็จแล้ว!"
จูจันจีรีบปิดฝา ใช้นิ้วปัดๆ รูระบายอากาศรูปลายสลักเหรียญ
ตรงด้านบนพลางยิ้มกริ่มก่อนลุกขึ้นจากพื้น
จิ้งหรีดตัวนี้ชื่อ 'ไซ่จื่อหลง' เป็นขุนพลตัวโปรดที่เขาฝึกฝนเลี้ยงดู
* เจิง้ เหอ (ประมาณ ค.ศ. 1371-1433) มหาขันทีเชือ้ สายมุสลิมในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อจูตี้ เดิมแซ่หม่า
แต่ได้รับพระราชทานแซ่ว่า 'เจิ้ง' และได้รับขนานนามเป็นหนึ่งในสาม 'ซานเป่าซิ่นกวน (สามขุนนาง
ผูเ้ ป็นทีไ่ ว้วางพระทัยปกป้องสมบัต)ิ ' เมือ่ ครัง้ รับภารกิจผูบ้ ญ
ั ชาการกองเรือเป่าฉวน (เรือมหาสมบัต)ิ ออก
ท่องทะเลตะวันตก ผู้คนจึงเรียกว่า 'ขันทีซานเป่า'
** หลังคาทรงเซียซาน เป็นสถาปัตยกรรมหลังคารูปแบบหนึ่งของจีน ลักษณะเดียวกับหลังคาปั้นหยา
แต่หกั มุมและมีหน้าจัว่ บ้างซ้อนชายคาเป็นสองชัน้ มักใช้กบั สถานทีส่ ำ� คัญเช่นสถานทีร่ าชการและศาสนสถาน
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มาเป็นอย่างดี ใครจะไปนึกว่า 'ไซ่จอื่ หลง' ตัวอยูค่ า่ ยเฉา ใจอยูแ่ คว้นฮัน่
หลบหนีออกจากกระปุกไป กว่าจะจับมันกลับเข้าค่ายได้จูจันจีก็อดทน
หาทั่วล�ำเรืออยู่เป็นนาน
เขาใช้มือซ้ายประคองกระปุก มือขวาสองนิ้วเคาะคราหนึ่ง ปาก
พึมพ�ำเบาๆ "ถ่ายทอดค�ำสัง่ สามเหล่าทัพ ข้าต้องการตัวจ้าวอวิน๋ มิตอ้ งการ
ศพจื่อหลง*"
ยังไม่ทันร้องบทละครท่อนหลัง ขันทีเฒ่าในชุดเทียหลี่** ปักลาย
บนบ่าก็วิ่งโซซัดโซเซเข้ามาพร้อมตะโกนเสียงสั่น "องค์รัชทายาท...
องค์ รั ช ทายาท! ได้ โ ปรดอยู ่ ห ่ า งกราบเรื อ ด้ ว ยเถิ ด พ่ ะ ย่ ะ ค่ ะ แม่ น�้ ำ
คลื่นลมแรง หากไม่ระวังพลาดพลั้งตกน�้ำตกท่า แม้กระหม่อมตาย
สักหมื่นครั้งก็หาพอไม่"
จูจันจีหัวเราะเสียงดัง "ต้าปั้น*** ดูท่าเจ้าคงไม่รู้อันใดจริงๆ เรือนี้
เทียบได้กับเรือรบที่จุได้สองพันเลี่ยว**** เชียวนะ แค่แม่น�้ำสายหนึ่ง
ไหนเลยจะท�ำมันโคลงเคลงได้" พูดจบเขาก็ชกู ระปุกขึน้ "เจ้าดู! ไซ่จอื่ หลง
กลับค่ายแล้ว"
"ดีๆ จับกลับมาได้ย่อมดียิ่งนัก" ขันทีเฒ่าเดินไปหยุดอยู่ข้างกาย
เขา รอยยิม้ ฉาบเต็มใบหน้า "พวกเรารีบกลับเข้าไปในหอกันเถอะพ่ะย่ะค่ะ
เหล่าคณาจารย์จากต�ำหนักบูรพาต่างถามหากันหลายครั้งหลายครา
แล้ว ต่างเร่งให้องค์รัชทายาทรีบไปเตรียมตัว"
* มาจากบทละครร้องเรื่องสามก๊ก เป็นค�ำกล่าวของเฉาเชา (โจโฉ) ซึ่งร้องสั่งกองทัพให้จับเป็นจ้าวอวิ๋น
ชื่อรองจื่อหลง (จูล่ง) ขุนศึกยอดฝีมือของหลิวเป้ย (เล่าปี่) เพราะต้องการคนดีมีฝีมือ
** เทียหลี่ ชุดของผูช้ ายในสมัยราชวงศ์หมิง ท่อนบนเป็นเสือ้ แบบสาบเสือ้ ป้ายข้าง ท่อนล่างเป็นกระโปรง
จีบ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากชุด Terlig ของชาวมองโกลในสมัยหยวน
*** ต้าปั้น แปลตรงตัวว่าคู่หู หรือยอดสหาย เป็นค�ำที่จักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงใช้เรียกขันทีคนสนิท
ที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก หรือเป็นพี่เลี้ยงของจักรพรรดิมาตั้งแต่เล็ก
**** เลี่ยว หน่วยบอกความจุของเรือในสมัยโบราณ 1 เลี่ยวเทียบน�้ำหนักประมาณ 0.325 ตัน
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ครั้ น ได้ ยิ น เช่ น นั้ น จู จั น จี ก็ ห น้ า นิ่ ว คิ้ ว ขมวด "พวกเขาจะรี บ ไป
เพื่ออันใด"
ขั น ที เ ฒ่ า เอ่ ย ปากเตื อ น "พวกเราใกล้ ถึ ง เมื อ งหนานจิ ง แล้ ว
ร้อยขุนนางต่างก�ำลังรอรับเสด็จอยู่ที่ท่าเรือ จ�ำต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ"
เห็ น สี ห น้ า ขององค์ รั ช ทายาทบึ้ ง ตึ ง ขึ้ น ที ล ะน้ อ ยเช่ น นั้ น ขั น ที เ ฒ่ า ก็
รีบปลอบ "ขอองค์รัชทายาททรงอดทนสักเล็กน้อยเถิดพ่ะย่ะค่ะ ถึงเมือง
หนานจิงเมื่อใดตอนนั้นคิดจะเล่นเช่นไรย่อมมิใช่ปัญหา"
จูจนั จีมองคลืน่ ในแม่นำ�้ ทีก่ ระเพือ่ มไหว รอยยิม้ บนใบหน้าจางหาย
ไปทีละน้อย "ถึงหนานจิงเมื่อใดเกรงว่าจะยิ่งไม่มีโอกาสเอ้อระเหย
ตอนนี้ เ หลื อ เวลาอี ก เพี ย งไม่ กี่ ชั่ ว ยาม เจ้ า ปล่ อ ยให้ ข ้ า ได้ สุ ข ใจเป็ น
ครั้งสุดท้ายเถอะ"
น�้ำเสียงเขาชวนเวทนาไม่ใช่น้อย แรกๆ ขันทีเฒ่าก็ใจอ่อน ทว่า
หลังไตร่ตรองดูอกี คราก็คกุ เข่าลงกับพืน้ ดังตึง "การเดินทางมาหนานจิง
ของพวกเราในครัง้ นีเ้ กีย่ วโยงกับแผ่นดินต้าหมิง องค์รชั ทายาททรงแบกรับ
ภารกิจใหญ่หลวงจากฝ่าบาท ย่อมมิอาจกระท�ำการตามอ�ำเภอใจ!"
จูจันจีส่ายหน้ายิ้มขื่น มิเอ่ยวาจาอันใดอีก เขารู้ดีว่าที่ขันทีเฒ่า
พูดมานั้นหามีอันใดผิด ทว่าด้วยเพราะเหตุนี้เขาจึงยิ่งกลัดกลุ้มเป็น
เท่าทวี
ภารกิจใหญ่หลวงนี้ หากจะเล่าก็คงต้องเริ่มเล่าตั้งแต่จักรพรรดิ
หย่งเล่อซึ่งเป็นพระอัยกาของจูจันจี
รัชศกหย่งเล่อปีที่สิบเก้า จักรพรรดิหย่งเล่อย้ายนครหลวงจาก
เมืองจินหลิงมายังเป่ยผิงและเปลีย่ นชือ่ เรียกทัง้ สองเมืองใหม่ นับแต่นนั้
ต้าหมิงก็มีนครหลวงสองแห่ง...นครหลวงใหม่เป่ยจิงกับนครหลวงเดิม
หนานจิง สามปีตอ่ มาจักรพรรดิหย่งเล่อสวรรคต ทรงได้รบั พระอารามนาม
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ว่ า ไท่ จ ง องค์ รั ช ทายาทจู เ กาชื่ อ ขึ้ น สื บ ราชบั ล ลั ง ก์ ก่ อ นจะเปลี่ ย น
รัชศกใหม่เป็น 'หงซี' ในปีถัดมา
จั ก รพรรดิ ห งซี ป รารถนาจะย้ า ยนครหลวงกลั บ หนานจิ ง มา
โดยตลอด ทว่าเรื่องนี้ใหญ่หลวงนัก จึงไม่เคยมีข้อสรุปแน่ชัด กระทั่ง
รัชศกหงซีปีที่หนึ่ง เดือนสี่ วันที่สิบ จู่ๆ โอรสสวรรค์ก็มีราชโองการให้
องค์รัชทายาทจูจันจีเดินทางลงใต้ไปนครหลวงเดิม ท�ำหน้าที่เฝ้าเมือง
บ�ำรุงขวัญกองทัพและราษฎรแทนพระองค์ ทันทีทรี่ าชโองการถูกประกาศ
เสียงโจษจันเซ็งแซ่กด็ งั ไปทัว่ ราชส�ำนัก ทุกคนต่างเชือ่ ว่านีเ่ ป็นสัญญาณ
ชัดแจ้ง ในทีส่ ดุ องค์จกั รพรรดิกต็ ดั สินพระทัยเด็ดขาดทีจ่ ะย้ายนครหลวง
กลั บ องค์ รั ช ทายาทเดิ น ทางลงใต้ ค รานี้ น ่ า จะเพื่ อ ส� ำ รวจเส้ น ทาง
ล่วงหน้า ภารกิจนี้หาได้ง่ายดายไม่
ยามนัน้ ตอนจักรพรรดิหย่งเล่อย้ายนครหลวงมาทีเ่ ป่ยจิง พระองค์
ได้ทิ้งเสาหลักแห่งราชส�ำนักไว้ที่หนานจิงชุดหนึ่ง อันประกอบด้วย
หกกรม ส�ำนักตรวจการ กองการฎีกา กองบัญชาการห้าทัพ หน่วยงาน
ราชการอันใดล้วนมีพร้อมสรรพ ระบบรูปแบบไม่มอี นั ใดต่างจากนครหลวง
ยิ่งไปกว่านั้นภาษีทั่วหล้ากว่าครึ่งล้วนได้มาจากแถบเจียงหนาน* มี
คหบดีตระกูลใหญ่ในท้องถิ่นพัวพันเกี่ยวข้องเต็มไปหมด สถานการณ์
ซับซ้อนยิ่งยวด แค่ดึงผมเพียงเส้นก็สะเทือนไปทั่วทั้งตัว หากเกิดเหตุ
วุ่นวายอันใดย่อมส่งผลสะเทือนไปทั่วหล้า
นี่เป็นการบริหารราชกิจเพียงล�ำพังครั้งแรกขององค์รัชทายาท
อายุยี่สิบเจ็ดปี หากจะพูดให้ฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี่ก็แค่การ
ทดสอบคุณสมบัติของรัชทายาทแห่งโอรสสวรรค์เท่านั้น แต่หากจะพูด
ให้เป็นเรื่องใหญ่ นี่คือเรื่องที่พัวพันถึงความรุ่งเรืองล่มสลายร้อยปีของ
* เจียงหนาน คือค�ำเรียกทีร่ าบลุม่ ทางทิศใต้ของแม่นำ�้ ฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบนั คือทางใต้ของมณฑล
เจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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ต้าหมิง ผู้คนทั่วหล้าต่างพากันเฝ้าจับจ้องว่าเขาจะควบคุมสถานการณ์
ในนครหลวงเดิมได้หรือไม่ พอคิดถึงจุดนี้ขันทีเฒ่าก็ได้แต่ท�ำใจแข็ง
วางท่าแม้ตายก็ต้องคัดค้าน
จูจันจีถึงจะรักสนุก ทว่าถึงอย่างไรก็ยังรู้จักแยกแยะหนักเบา เขา
คว้ากระปุกจิ้งหรีดขึ้นและพูดเสียงแผ่วเบา "จื่อหลงเอ๋ยจื่อหลง เจ้า
มักรังเกียจว่าตนเองถูกคุมขังอยู่ในพื้นที่คับแคบ แล้วข้าเล่ามีอันใด
ต่างกับเจ้า ช่างเถอะ ไหนๆ เจ้าข้าก็รู้จักกัน จะดีจะชั่วอย่างไรอย่างน้อย
ก็ควรมีสักฝ่ายได้เป็นอิสระ..."
รัชทายาทจูจนั จีเตรียมเปิดฝาออก ทว่าครัน้ มองไปรอบเรือ ทุกหนแห่ง
ล้วนแต่เป็นผิวน�้ำเลือนรางใต้ผืนหมอกกว้างใหญ่ ต่อให้ปล่อยจิ้งหรีด
ตอนนี้ก็ใช่ว่ามันจะมีที่ให้ไป เขาเอ่ยปากอย่างจนปัญญา "เจ้าดู ต่อให้
ออกจากกระปุกได้แล้วเช่นไร ด้านนอกก็ยงั คงเป็นกรงขนาดใหญ่ ไหนเลย
จะมีหนทางหลุดพ้นได้"
พูดจบได้ไม่ทันไร จู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังลอยมาจากริมฝั่ง
ทางตอนเหนือของแม่น�้ำฉางเจียงสามครั้ง
ตูม! ตูม! ตูม!
จูจันจีตกใจจนกระปุกจิ้งหรีดเกือบหล่นลงบนดาดฟ้าเรือ เขา
หันหน้ามองไปทางต้นเสียงอย่างโมโห เห็นกลุม่ ดอกไม้ไฟสีนำ�้ ตาลเหลือง
สามกลุม่ ระเบิดอยูก่ ลางอากาศตามล�ำดับ แตกกระจายไปทัว่ ทุกสารทิศ
ก่อนจะหายลับไปในชั่วพริบตา ที่อยู่ทางด้านล่างของดอกไม้ไฟคือ
ทุ่งอ้อขาวละลานตาส่ายไหว ไม่อาจมองเห็นผู้จุดดอกไม้ไฟ ไม่แน่ว่า
อาจเป็นบ้านชาวบ้านริมน�้ำหลังใดหลังหนึ่งก�ำลังแต่งภรรยาก็เป็นได้
เสียงดังกล่าวอยู่ห่างจากเรือไกลหลายหลี่* ไม่มีค่าให้ต้องระแวด
* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง เท่ากับความยาว 180 จั้ง เทียบระยะประมาณ
600 เมตร
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ระวังอันใดเพิ่มเติม จูจันจีกลับมาครุ่นคิดสับสนอีกครา สุดท้ายก็ไม่อาจ
ตัดใจปล่อยจิง้ หรีด ได้แต่ประคองกระปุกอย่างโมโหขณะเดินตามขันทีเฒ่า
กลับหอสูง
พวกเขาทั้งสองไม่รู้ว่าบนเสากระโดงเหนือหัวนั้นมีคนงานเรือ
ผู้หนึ่งที่โพกผ้าไว้บนหัว สวมใส่อาภรณ์สีด�ำก�ำลังจ้องมองดอกไม้ไฟ
ทั้งสามอยู่เช่นกัน
คนผู้นี้ผิวกายด�ำมะเมื่อม ใบหน้าไม่ต่างอันใดกับคนงานบนเรือ
ทั่วไป ยามนี้มือข้างหนึ่งของเขาก�ำลังโหนราว มืออีกข้างยกขึ้นป้องตา
มองดูท้องฟ้าด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก ครั้นควันจางหายหมดสิ้นเขาก็
จับสายระโยงเรือ ปล่อยตัวไหลลงมายังดาดฟ้าเรือด้วยท่วงท่าคล่องแคล่ว
บนเรือมีคนงานเช่นเขาอยู่ด้วยกันราวๆ ร้อยกว่าคน กระจายกัน
ควบคุมเรือตามจุดต่างๆ บนดาดฟ้าเรือ หากไม่เข้าใกล้หอสูงเกินไป
พวกทหารองครักษ์ย่อมไม่สนใจคนพวกนี้ คนงานเรือรายนี้ปะปนอยู่
ท่ามกลางกลุ่มคนที่ก�ำลังวุ่น ระแวดระวังหลบเลี่ยงสายตาจับจ้องจาก
บนหอสูง มุ่งหน้าไปยังดาดฟ้าส่วนหัวเรือใกล้กราบเรือฝั่งขวา
บนดาดฟ้าเรือมีมือจับเล็กๆ ท�ำจากโลหะอยู่อันหนึ่ง เขาค้อมตัว
จับมันยกขึ้นเบาๆ เผยให้เห็นประตูทรงสี่เหลี่ยมบานหนึ่งที่ใช้ลงไป
ห้องใต้ท้องเรือและบันไดไม้สองแถวอันหนึ่งที่ยื่นยาวลงไปถึงด้านล่าง
เขาใช้สองมือจับราวบันไดค่อยๆ ไต่ลงไปยังท้องเรือ
เรื อ ล� ำ นี้ แ ม้ รู ป ร่ า งจะเลี ย นแบบเรื อ เป่ า ฉวน ทว่ า ความตั้ ง ใจ
แต่แรกนั้นต้องการสร้างขึ้นเพื่อความส�ำราญ ดังนั้นท้องเรือจึงใหญ่โต
เป็นพิเศษ จากดาดฟ้าเรือถึงส่วนล่างสุดทั้งหมดแบ่งออกเป็นสี่ชั้น
ชัน้ ทีอ่ ยูใ่ ต้ดาดฟ้าเรือชัน้ แรกเป็นห้องครัวกับคลังส่วนในทีใ่ ช้เก็บถ้วยโถ
โอชามต่างๆ ถัดลงไปอีกชั้นเป็นห้องพักไว้ให้พวกลูกเรือนอนหลับ
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พักผ่อนกับช่องหางเสือ ส่วนชั้นที่สามเป็นคลังใหญ่เก็บเสบียงอาหาร
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส่ ว นชั้ น ล่ า งสุ ด คื อ หิ น อั บ เฉาจ� ำ นวนหลายร้ อ ยก้ อ นที่
เอาไว้ใช้ถ่วงเรือ
ท้องเรือแต่ละชัน้ พืน้ ทีค่ บั แคบแสงสว่างน้อยนิด หลังไต่ลงบันไดไม้
มาถึงใต้ทอ้ งเรือ คนงานผูน้ น้ั ก็พบว่ารอบด้านมืดสลัว ในอากาศเต็มไปด้วย
กลิ่นไม้ผุๆ ระคนอยู่กับกลิ่นราอับชื้นรวมถึงกลิ่นปูนขาวฉุนแสบจมูก
รอบๆ ไร้เงาผู้คน หากไม่มีงานซ่อมเรือครั้งใหญ่ ไหนเลยจะมีใครคิด
ลงมายังสถานที่เลวร้ายเช่นนี้
ชั้นนี้ถูกแบ่งออกเป็นห้องปิดตายอีกสิบกว่าห้อง ไม่ต่างอันใดกับ
รังสัตว์ทึมทึบ พอมองเห็นหินอับเฉาขนาดใหญ่จ�ำนวนมากวางนอนอยู่
ภายในได้เลาๆ หลังแยกแยะเส้นทางภายในท้องเรืออยูค่ รูห่ นึง่ คนงานเรือ
ผู้นั้นก็เดินเข้าไปในห้องที่สามทางขวา ท่ามกลางความมืดมีเสียงกึกกัก
แปลกๆ ดังลอยมาเป็นระยะๆ ปนอยู่กับเสียงเล็กละเอียดแผ่วเบา
คลุมเครือคล้ายเสียงสวดภาวนา
หลังเวลาผ่านไปราวๆ หนึ่งก้านธูป* คนงานเรือผู้นั้นก็เดินออกมา
จากห้องด้วยฝีเท้าแผ่วเบารวดเร็ว เขารีบปีนกลับขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ
อีกครัง้ แฝงตัวปะปนอยูก่ บั คนงานคนอืน่ ๆ ทีก่ ำ� ลังท�ำงานกันวุน่ ไม่มใี คร
สังเกตว่าเขาหายไปชั่วขณะ
ในตอนนัน้ เองคนสังเกตทางลมเห็นลมแม่นำ�้ พัดมาก็รบี ส่งสัญญาณ
เตือนทันที คนงานเรือต่างเร่งขยับใบเรือรับกระแสลม คนงานคุมหางเสือ
ต่างรับรู้ได้ถึงความเร็วเรือที่เพิ่มมากขึ้น พวกเขาต่างส่งเสียง 'ฮุยเลฮุย'
เป็นสัญญาณออกมาเป็นจังหวะพร้อมๆ กันพลางลงมือเคลื่อนไหว
รวดเร็ว เรือเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปเมืองหนานจิงอย่างเร็วรี่
* หนึ่งก้านธูป เป็นค�ำเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�ำราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง
บางต�ำราว่า 1 ชั่วโมง
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ในเวลานีเ้ สียงสัญญาณแบบเดียวกันก็ดงั ขึน้ ทีเ่ มืองหนานจิงเช่นกัน

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3b0W7Xd

