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อาชาสีขาวปลอดตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากพงหญ้า เท้าทั้งสี่

กระทบหินกรวดแม่น�า้ทีเ่รยีงรายอยูร่มิฝ่ัง ส่งเสยีงดงัเร่งเร้าเหมอืนกลองศกึ

เวลาบกุโจมตศีตัร ูแต่ดเูหมอืนจะยังไม่ทันใจคนข่ี เขาจบัเชอืกบงัเหยีน 

ด้วยมอืข้างเดียว มอือีกข้างหวดบัน้ท้ายอาชาอย่างแรง อาชาแหงนหน้า

แผดเสยีงร้อง เร่งความเรว็ขึน้อกีหลายระดบั ส่งผลให้นกสขีาวเทาหลายตวั

ในแนวป่าทางซ้ายกระพือปีกบินวนหลายรอบ ก่อนจะบินจากไปทาง 

ทิศเหนือ

รอบด้านเป็นทวิทัศน์ของเดือนสี ่ ดินแดนแถบเจยีงตง (ฝ่ังตะวันออก

ของแม่น�า้ฉางเจยีง) ถูกกลิน่อายของต้นฤดรู้อนปกคลุมไปท่ัวทุกหนแห่ง 

เมอืงตนัถูท่ีมเีขตแดนตดิกับแม่น�า้ฉางเจยีงป่าไม้อดุมสมบรูณ์ ทุ่งหญ้า

เขียวขจีงดงาม สัตว์ที่โชคดีผ่านพ้นฤดูหนาวมาได้ต่างกระปร้ีกระเปร่า 

อกีครัง้ น่ีเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัการล่าสตัว์พอดี

คนบนหลังม้าเหลือบเห็นกวางตัวหนึ่งกระโดดผ่านไปทางซ้ายมือ 

เขารั้งเชือกบังเหียนทันทีเพ่ือลดความเร็วของอาชา จากนั้นใช้ขาหนีบ

บทน�ำ
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8 ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซุ่มซ่อน (ต้น)

ท้องมนัแน่น ปลดคันธนอูอกจากไหล่ พาดลกูธนูไม้ไผ่สเีขียวครามบนสาย

อย่างคล่องแคล่ว

แต่ยังไม่ทันได้เหน่ียวสายจนสดุ นัยน์ตาน่าเกรงขามของเขาพลนั 

หรีล่ง มอืซ้ายทีถื่อคันธนเูปลีย่นทศิทางเลก็น้อย เบนหัวธนไูปยังเนนิเขา 

ลูกเล็กทางด้านขวามือ บนเนินเขาลูกน้ันมีคนปรากฏตัวสามคน  

พวกเขาเดนิมา สวมชดุเกราะหนังเปิดไหล่ ในมอืของแต่ละคนถือธนไูม้  

เอวมีเถาวัลย์เส้นหนึ่งผูกห้อยดาบด้ามห่วง*

"ผูม้าเป็นใคร" คนบนหลงัม้าถาม ยังคงอยูใ่นท่าเหนีย่วสายจนสดุ 

อาชาของเขาหยุดฝีเท้าอย่างว่าง่ายเพ่ือให้เจ้าของได้ท่ายิงธนทีูม่ัน่คง

สามคนนั้นดูตื่นลนทีเดียว ต่างมองหน้ากัน สุดท้ายชายฉกรรจ ์

ทีอ่ายุมากหน่อยก็ท�าใจกล้าก้าวขึน้มา คกุเข่าลงข้างหนึง่และกุมก�าป้ันพูด 

"เรียนนายท่าน พวกข้าเป็นลูกน้องของนายกองหานตัง (ฮันต๋ง) มาที่น่ี

เพ่ือล่ากวางเพ่ิมเสบียงอาหารให้กองทัพ"

"อ้อ..." คนบนหลังม้าลากเสียงยาว ธนูในมือลดต�่าลงเล็กน้อย 

ถามต่อ "ในเมื่อออกมาล่ากวาง ไฉนจึงสวมชุดเกราะเล่า"

"บรเิวณนีอ้ยู่ใกล้อ�าเภอเซ่อหยาง มกัมทีหารของเฉนิเตงิ (ตนัเต๋ง) 

ออกมาหาฟืน ดังนั้นนายกองหานจึงก�าชับพวกเราว่าให้สวมชุดเกราะ 

เวลาออกมาข้างนอก ป้องกันเหตุไม่คาดฝัน"

คนบนหลังม้าพอใจกับค�าตอบนี้มาก เขากวาดตามองท้ังสาม 

รอบหนึ่ง "หานตังปกครองทหารอย่างเข้มงวดเสมอมา ไม่ละเลย 

รายละเอยีดในจดุเลก็ๆ บดัน้ีได้เห็นกับตาตวัเอง ไม่ผดิไปแม้แต่น้อย...

เช่นนั้นวันน้ีพวกเจ้าได้อะไรกลับไปบ้าง"
* ดาบด้ามห่วง เป็นอาวุธที่ใช้ในการศึกและอาวุธพกประจ�ากายในสมัยโบราณ โดยมากดาบลักษณะ

ตรงตลอดท้ังตัวดาบและด้าม ปลายสุดของด้ามดาบเป็นวงแหวนยึดตาย ใช้ส�าหรับร้อยเชือกห้อยติด

ข้างเอวหรือข้อมือ เหมาะส�าหรับพกพา
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ได้ยินค�าถามนี้สีหน้าของทั้งสามผ่อนคลายลงเล็กน้อย คนที่เป็น

หวัหน้าเกาหัวพูดอย่างละอาย "น่าเสยีดายท่ีพวกข้าโชคไม่ด ีจนป่านนีแ้ล้ว

ยังล่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้สักตัว"

"การล่าสตัว์จะใจร้อนไม่ได้ เจ้าขยับ สตัว์ก็ขยับเช่นกัน ใครลงมอื..."  

ยังไม่ทนัพดูค�าว่า 'ก่อน' ออกมา ลกูธนูไม้ไผ่ในมอืเขาก็ถูกปล่อยออกไป

กะทันหนั แทงทะลหุน้าผากของชายฉกรรจ์ผูเ้ป็นหวัหน้า คนผูน้ั้นเบกิตาโต 

ล้มลงบนพ้ืนทันที

สองคนที่เหลือรีบคว้าธนูขึ้นมายิงไปที่ทหารม้าผู้นั้น น่าเสียดาย 

ทีอ่กีฝ่ายว่องไวกว่า หยิบลกูธนูจากกระบอกพาดกับสายและยิงออกไปใน

เวลาอนัรวดเรว็ ลกูธนขูองทหารนายทีส่องยังไม่ทนัได้ยิง หน้าผากก็ถูกปัก

ด้วยลูกธนูเหมือนทหารนายแรกแล้ว

การเสยีสละของเพ่ือนสองคนเพียงพอท่ีจะซือ้เวลาให้คนทีส่ามได้

ในท่ีสุด สายธนูสั่นสะเทือน ลูกธนูคมกริบพุ่งออกไป ทหารม้าผู้นั้น 

หลบไม่ทันจึงวาดคันธนูอันใหญ่ในมือออกไปปัดลูกธนูที่พุ่งเข้ามาได้

"พวกเจ้าเป็นใครกันแน่" ทหารม้าตะโกนถาม สีหน้าของเขา 

แทนที่จะกล่าวว่าโกรธแค้น มิสู้บอกว่าใกล้เคียงกับความตื่นเต้น เป็น

ความต่ืนเต้นที่เกิดจากความกระหายเลือด เหมือนพยัคฆ์ร้ายเวลาเห็น

เหย่ือท่ีอ่อนแอ

"โจรสุนัข! เจ้ายังจ�าสวี่ก้ง (เค้าก๋อง) ที่ถูกเจ้ารัดคอตายได้หรือไม่" 

ชายฉกรรจ์คนท่ีสามตะเบ็งเสียงดังพลางพาดลูกธนูดอกท่ีสอง

ทหารม้าได้ยินชื่อนี้แล้วก็ประหลาดใจเล็กน้อย "พวกเจ้าเป็น 

ข้ารับใช้ของเขารึ"

"ใช่! วันนี้ข้าจะล้างแค้นแทนนายท่าน!" ชายฉกรรจ์ยิงธนูออกมา

อีกดอก น่าเสียดายที่ลูกธนูดอกน้ียังคงไร้ประโยชน์ ถูกอีกฝ่ายปัดทิ้ง
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10 ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซุ่มซ่อน (ต้น)

อย่างง่ายดาย ความว่องไวในการตอบสนองและก�าลังแขนของเขา 

ยอดเย่ียมจนน่าตกใจ ธนูไม้หนักไม่ก่ีตั้น* มิอาจคุกคามเขาได้เลย

"ตาแก่ผู้นั้นเลี้ยงนักรบพลีชีพท่ีเชื่อฟังค�าสั่งถึงเพียงนี้ไว้ด้วยรึ"

ทหารม้าเลยีรมิฝีปากเผยความฮกึเหิมทีเ่กิดจากความกระหายเลือด 

แต่รอยย้ิมกลับแข็งทื่อไปกะทันหัน หูขวาของเขาจับเสียงส่ันสะเทือน 

แผ่วเบาของสายธนูได้ เสยีงนีไ้ม่ได้มาจากด้านหน้า แต่ดงัมาจากป่าทบึ

ด้านข้าง เขาตวัดตวัลงจากหลงัม้าในชัว่พรบิตาไม่มลีงัเลแม้แต่น้อย

เวลาเดยีวกนัลกูธนูคมกรบิแหวกฝ่าอากาศและพุ่งเข้ามาแทงทะลุ

หัวม้า ม้าตัวน้ันยังไม่ทันได้ส่งเสียงร้องก็ล้มลงกับพ้ืน ทหารม้าหลบ 

ร่างหนักอึ้งของม้า หมอบลงกับพ้ืนอย่างรวดเร็ว

ลูกธนูท่ีแทงทะลุหัวม้ายาวสองเชียะสามชุ่น ก้านธนูหนาใหญ่  

ทั้งยังทาสีเทาเข้มไว้ชั้นหน่ึง ทหารม้ารู้ว่าธนูใหญ่ท่ียิงลูกธนูประเภทนี้

ได้อย่างน้อยต้องมีน�้าหนักย่ีสิบตั้นขึ้นไป คนเดียวมิอาจบังคับได้ ผู้ยิง

ต้องยึดตวัธนูไว้ก่อน จากนัน้ค่อยๆ น้าวสาย...พูดอกีอย่างคอืการพบกัน

ระหว่างเขากับข้ารบัใช้ของสว่ีก้งไม่ใช่เรือ่งบงัเอญิ แต่เป็นการลอบสงัหาร 

ทีว่างแผนไว้ล่วงหน้า รอบด้านมศีตัรทูีไ่ม่รู้ว่าเป็นใครวางกับดกัหมายเอาชวิีต 

รอแค่ให้เขาก้าวเข้ามาเท่านัน้ ยามน้ีไม่รูยั้งมธีนูใหญ่อกีมากน้อยเท่าไร 

เล็งเป้ามายังพื้นที่เล็กแคบแห่งนี้

ลูกธนูดอกใหญ่สี่ดอกพุ่งออกมาจากป่าอีกคร้ัง ปิดล้อมทางหนี

ของเขาไว้อย่างแน่นหนา เขากระโดดหลบ อาศัยร่างมหึมาของม้า 

หลบเลีย่งการโจมตรีนุแรงครัง้นี ้แต่เขากลบัถูกบบีให้อยู่บนพ้ืนทีเ่ปิดกว้าง 

ไร้สิ่งก�าบัง

เวลานี้เองเขาได้ยินเสียงกระทบกันแผ่วเบาของโลหะดังมาจาก

* ตั้น เป็นหน่วยชั่งของจีน 1 ตั้น เท่ากับ 10 โต่ว หรือ 100 ลิตร
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ในป่าพุ่งตรงมา

"บัดซบ เป็นหน้าไม้..."

เขาสบถค�าหยาบ ครัง้นีไ้ม่มโีอกาสหลบเลีย่งแล้ว ลูกศรจากหน้าไม้ 

มอีานุภาพทะลทุะลวงมากกว่าลกูธน ู พุ่งออกมาเรว็ย่ิงกว่า มนัพุ่งเข้าใส่

แก้มขวาของเขา แทงทะลโุพรงปาก ท�าให้ฟันกรามหลายซีล่อยกระเดน็

ออกไป จากนัน้ปักลงทีอ่กีด้านหน่ึง โลหติพุ่งกระฉูดทนัท ี เขาร้องโหยหวน 

ร่างกายซวนเซ เผยจุดอ่อนมากยิ่งขึ้น

เวลาน้ีเองลกูศรดอกท่ีสองพุ่งออกมาจากอีกด้าน แทงทะลแุก้มซ้าย 

ของเขา ความแรงท�าเอาเซถอยไปหลายก้าว แต่ทีน่่าแปลกใจคอืทหารม้า 

ยังคงอยูใ่นท่ายนือย่างด้ือรัน้ ไม่สนใจใบหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยโลหิต มอืขวา

จบัธนแูน่น มอืซ้ายเหนีย่วสาย พยายามเลง็ไปยงัผูซุ้ม่โจมตตี�า่ช้าทีแ่ฝงตวั

อยู่ในส่วนลกึของป่าทึบ

พ้ืนดนิสัน่สะเทือนเลก็น้อย เสยีงเกือกม้าเร่งร้อนนับไม่ถ้วนดังมาจาก

ท่ีไกลๆ เหมือนมีกองก�าลังขนาดใหญ่ประชิดใกล้เข้ามา เสียงร้องเรียก 

"ขนุพลซนุ!" "นายท่าน!" ดงัขึน้อย่างต่อเนือ่ง ข้ารับใช้คนสุดท้ายของสว่ีก้ง 

ทีย่งัมชีวิีตอยู่เหลอืบมองไปทีป่่าอย่างลนลาน ในป่ายังคงเงยีบสงบ แต่ 

ไอสงัหารทีบ่รรยายไม่ถูกแผ่ออกมาเงยีบๆ เหมอืนมดีวงตาเฉยีบคมคูห่น่ึง

จ้องมองเขาอยู่จากในป่า ความกดดนัหนักอึง้เช่นน้ันสร้างความรูส้กึน่ากลวั

ย่ิงกว่าความตาย

ข้ารับใช้ของสว่ีก้งหลับตา สูดหายใจลึก จากนั้นชักดาบที่เอว 

ออกมา ชี้ไปที่ทหารม้าพลางตะโกน "โจรสุนัขซุนเช่อ ตายซะเถอะ!"  

เขาพุ่งเข้าไป

ทหารม้าผู ้นั้นหมุนตัว ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดยิงธนูดอกสุดท้าย 

ออกไป...
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12 ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซุ่มซ่อน (ต้น)

รชัศกเจีย้นอนัปีทีห้่าเดอืนสี ่ ข้ารบัใช้ท้ังสามของสว่ีก้งอดีตเจ้าเมอืง 

อู๋จว้ิน (ง่อกุ๋น) ลอบสังหารซุนเช่อท่ีตันถู ซุนเช่อโจมตีพวกเขาสามคน 

จนตาย ใบหน้าถูกยิงสองแผลบาดเจบ็สาหัส กลบัค่ายทหารได้ไม่นาน 

ก็เสยีชวีติ ผูค้นทอดถอนใจทีผู่ก้ล้าเสีย่วป้าอ๋อง* เสยีชวิีตตัง้แต่อายุน้อยๆ 

ขณะเดยีวกันก็เลือ่มใสในคณุธรรมและความจงรกัภกัดขีองข้ารบัใช้ทัง้หลาย

ของสว่ีก้งที่ไม่ลืมเจ้านายเก่า...อย่างน้อยคนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนั้น

* เสี่ยวป้าอ๋อง หรือเสี่ยวป้าหวัง แปลว่าอ๋องเผด็จการน้อย ในที่นี้หมายถึงซุนเช่อ (ซุนเซ็ก)
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หลิวเหยียนทอดสายตามองลงไปจากก�าแพงเมืองเตี้ยๆ ด้วย

สหีน้าหนกัอึง้ เชงิก�าแพงมศีพทหารทัพหยวนหลายสบิศพนอนเกล่ือนกลาด

ทหารที่ตายในการสู้รบเหล่านี้มีเพียงส่วนน้อยที่สวมเกราะหนัง 

ศพส่วนใหญ่มีเพียงเสื้อผ้าธรรมดาห่อหุ้มร่างกายเท่าน้ัน

อาวุธในมือก็เป็นเพียงหอกยาวท่ีท�าจากไม้หรือไม้ไผ่แบบง่ายๆ 

แม้กระทั่งโล่เล็กยังไม่มีสักอัน

ชัยชนะแบบน้ีไม่ท�าให้หลิวเหยียนรู ้สึกยินดี พิจารณาจาก 

การแต่งกาย คนเหล่านี้เป็นเพียงกองก�าลังส่วนตัวของสกุลต่างๆ ใน

มณฑลจี้โจวที่ถูกหยวนเซ่าบังคับเรียกตัวมา หนึ่งใช้พวกเขาเป็น 

กองทหารพลีชีพในสงครามได้ สองยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดทอน

อ�านาจของสกุลเหล่าน้ัน ทหารแบบนี้ไม่ว่าจะตายไปเท่าไร หยวนเซ่า

ก็ไม่รู้สึกปวดใจแม้แต่น้อย

หลิวเหยียนเงยหน้าทอดสายตามองไปไกล ด้านหลังค่ายทหาร

ของทัพหยวนเป็นแม่น�้าหวงเหอ ธงทิวปลิวไสว ย่ิงใหญ่เกรียงไกร  

บทที่ 1

คนสองคน
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14 ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซุ่มซ่อน (ต้น)

กองก�าลงัทัพหยวนเหล่านีข้้ามแม่น�า้มาจากอ�าเภอหลหียางทางฝ่ังทศิเหนอื

ของแม่น�้าหวงเหอ ยึดครองจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญทางชายฝั่งทิศใต้ไว ้

อย่างมัน่คง จากนัน้ค่อยๆ กระจายก�าลงัออกไป โอบล้อมไป๋หม่าไว้รอบทิศ 

กลิน่อายร้ายกาจดดุนัแผ่ออกมาอย่างเตม็ที่

แต่หลิวเหยียนจะท�าอะไรได้เล่า เมืองไป๋หม่าเล็กๆ แห่งนี้มีพ้ืนท่ี

เพียงสามตารางลี้ เขาท่ีเป็นเจ้าเมืองตงจว้ินมีทหารในมือที่รบได้ไม่ถึง

สองพันนายด้วยซ�้า นับรวมประชากรในไป๋หม่าแล้วก็แค่หมื่นกว่าคน 

แต่ยามนีท้หารหยวนทีโ่อบล้อมเมอืงเลก็ๆ แห่งนีอ้ยู่ ประเมนิด้วยสายตา 

ก็มีมากถึงหน่ึงหมื่นห้าพันนาย

ด้วยก�าลังของทัพหยวน แค่ผลักเบาๆ เมืองแห่งนี้ก็ล้มครืนแล้ว 

พอไป๋หม่าแตกทพัใหญ่จากจีโ้จวย่อมทะลกัข้ามแม่น�า้หวงเหอมา มุง่สู่ 

กวนตู้ เปิดสงครามตัดสินแพ้ชนะกับเฉาเชาบนพื้นท่ีราบอันกว้างขวาง 

แต่ที่น่าแปลกคือดูเหมือนขุนศึกฝ่ายหยวนท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามจะไม่สนใจ 

เรือ่งน้ี นอกจากส่งกองก�าลงัส่วนตวัของสกุลใหญ่มาหยัง่เชงิการต้านทาน

ของทหารเฝ้าเมืองแล้ว ก�าลังหลักยังคงนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหว

หลวิเหยียนส่ายหน้า ไป๋หม่าโดดเดีย่วไร้ทีพ่ึ่งแล้ว ตอนนีค้ดิอะไร 

ก็เปล่าประโยชน์ มีเพียงปกป้องเมืองจนตัวตายกับเปิดประตูเมือง 

ยอมแพ้แค่สองทางเลอืกเท่านัน้ เขาก�าชบัทหารบนก�าแพงเมอืงเล็กน้อย 

ก่อนจะก้าวลงบนัไดหินไปพร้อมความคิดมากมายในใจ เขาเพ่ิงจะลงมา 

ทหารคนสนิทนายหนึ่งก้าวเข้ามารายงาน

"จบักมุสายสบืของทพัหยวนได้ขอรบั" คนสนทิกดเสยีงเบาพดูกบั

หลิวเหยียน

หลวิเหยียนไม่แปลกใจแม้แต่น้อย สงครามครัง้ใหญ่ยืดเย้ือมานาน

ขนาดนี้ สายสืบจากท่ีต่างๆ มีมากมายดุจขนวัว เขาเอ่ยเสียงเรียบ  
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"ตัดหัวประจาน ปลอบประโลมจิตใจชาวบ้าน...อ้อ ใช่ ศพอย่าเพ่ิงทิ้ง 

บางทีอาจกินได้"

คนสนิทลงัเลเลก็น้อย "สายสบืสองคนนีด้แูตกต่างออกไปขอรบั..."

"แตกต่างอย่างไร"

"ท่านไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าขอรับ"

หลิวเหยียนขมวดค้ิว ไม่เอ่ยอะไร ทหารคนสนิทผู้นี้ติดตามเขา 

มาหลายปี ไม่มทีางพูดเช่นนีโ้ดยไร้เหตผุล พวกเขาออกจากก�าแพงเมอืง 

เดินเข้าไปในบ้านไม้หลังหนึ่งท่ีอยู่ติดกับคลังเก็บอาวุธ ในบ้านไม้ 

มคีนยืนอยู่สองคน พวกเขาไม่ได้ถูกมดัตัว แต่รอบด้านมทีหารเฝ้าอยู่ถึง

แปดนาย ขยับตัวแม้เพียงนิดเดียวย่อมตายไม่รู้ตัว

สองคนน้ีอายุไม่มาก คนหนึ่งอายุราวย่ีสิบ ใบหน้าขาวเนียน 

ไร้หนวดเครา ค้ิวดกเข้มสองข้างค่อนข้างเด่นสะดุดตา ข้างกายเขา 

เป็นเดก็คนหนึง่ทีโ่ตหน่อย ดวงตาร ี รมิฝีปากบาง คางแหลม อายุยังน้อย

กลับมีรอยย่นบนหน้าผาก ทั้งสองสวมเสื้อผ้าไหมสีด�าเหมือนกัน  

มีผ้าโพกศีรษะ ลักษณะการแต่งกายเหมือนพ่อค้า

ระหว่างทางหลิวเหยียนซักถามรายละเอียดแล้ว พอรู ้ว ่า 

ทพัหยวนข้ามแม่น�า้มาก็ปิดเมอืงไป๋หม่าทันที ไม่อนุญาตให้คนเข้าออก 

ขณะเดียวกันยังค้นเมืองครั้งใหญ่ ใครที่ไม่มีทะเบียนบุคคลและ 

ไม่มเีพ่ือนบ้านรบัรองฐานะจะต้องถูกจบักุมทัง้หมด สองคนน้ีจงึถูกจบักุม

"พวกเจ้าชื่ออะไร" หลิวเหยียนถาม

"ข้าชื่อหลิวผิง น่ีสหายข้าเว่ยเหวิน พวกเราเป็นพ่อค้าพลัดหลง 

เข้ามาในเมือง" หลิวผิงประสานมือเล็กน้อย ท่าทีไม่หย่ิงทะนงและ 

ไม่อ่อนน้อม

หลิวเหยียนย้ิมเย็น "เฉากงกับหยวนเซ่ารบกันมากว่าครึ่งปีแล้ว  
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ใต้หล้ารูกั้นท่ัว พ่อค้าทีไ่หนจะกล้าเดนิทางมาทีน่ี ่ เห็นชดัว่าเป็นไส้ศกึ!"  

เขาท�าทีโบกมือ "ลากตัวออกไปฆ่าทิ้งซะ!"

ได้ยินค�าสัง่ทหารหลายนายก็เข้ามาท�าท่าจะลงมอื หลิวผงิก้าวมา

ขวางหน้าเว่ยเหวิน ตวาดเสียงเฉียบ "ช้าก่อน!" พวกทหารตะลึงงันไป 

การเคลื่อนไหวหยุดชะงัก

หลวิเหยียนบงัเกิดความกังขาในใจ สีหน้าและน�า้เสียงยามหลิวผิง

เอ่ยสองค�าน้ีล้วนแฝงไว้ซึ่งความน่าเกรงขาม น่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ 

ผูม้อี�านาจมอิาจเลยีนแบบได้ ฐานะของสองคนน้ีดเูหมอืนจะไม่ธรรมดา 

เขาพิจารณาทัง้สองคนใหม่อกีครัง้ รูส้กึว่าใบหน้าของเดก็หนุ่มให้ความรูส้กึ

คุ้นเคยอยู่หลายส่วน แต่ในชั่วเวลาสั้นๆ กลับบอกไม่ได้ว่าเหมือนใคร

"พวกเจ้าเป็นใครกันแน่" หลิวเหยียนถาม

หลิวผิงย่ืนมือเข้าไปในอกเสื้อ การกระท�าน้ีท�าให้ทหารองครักษ์

ระแวงไปครู่หน่ึง หลิวเหยียนถอยหลังไปก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัว เด็กหนุ่ม

เห็นหลวิเหยียนขีข้ลาดหวาดกลวัเช่นนีก็้แค่นหวัเราะออกมา หลวิเหยียน 

กลบัมสีหีน้าเป็นปกต ิบดันีต้วัเขาเก่ียวพันถึงความปลอดภัยภายในเมอืง 

ย่อมมิอาจน�าชีวิตตัวเองมาล้อเล่น

หลิวผิงหยิบของสิ่งหน่ึงออกมาโยนให้ หลิวเหยียนรับมาดู ท่ีแท้

เป็นซีกไม้ไป่หยางอันหน่ึง บนซีกไม้เขียนอักษรสี่ตัว 'มือปราบจิ้งอัน'

อักษรสี่ตัวน้ีท�าเอาหนังตาหลิวเหยียนกระตุก นี่ ...เป็นของ 

กองจิ้งอัน!

กองจิ้งอันเป็นหน่วยงานหน่ึงที่ลึกลับที่สุดของจวนซือคง ภารกิจ

หน้าท่ีของหน่วยงานนีถู้กกล่าวขานไปต่างๆ นานา ไม่มผู้ีใดบอกได้ชดัเจน 

ข่าวลือนับไม่ถ้วนมักเก่ียวข้องกับค�าว่ามือปราบ สายสืบ สอดแนม  

ลอบสงัหาร...สิง่เดยีวทีแ่น่ใจได้คอืหวัหน้ากองจิง้อนัคอืจวินซอืจีจ้ิว่กัวจยา
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คนของกองจิ้งอันกระจายอยู่ท่ัวทุกหนแห่ง แต่กลับปฏิบัติการ

อย่างลับๆ แม้แต่ในเมืองไป๋หม่าตอนน้ี หลิวเหยียนก็เชื่อว่ามีสายของ

กองจิง้อนัอยู่ เพยีงแต่ตนไม่รูเ้ท่านัน้ เขาใช้มอืถูซกีไม้หยาบด้าน เอ่ยปาก

เนิบช้า "อาศัยแค่ซีกไม้อันเดียว ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอ"

"แล้วถ้ารวมสิง่นีด้้วยล่ะ" เดก็หนุม่นามเว่ยเหวินเชดิคาง โยนของ

อีกชิ้นออกมา ดวงตาเต็มไปด้วยความร�าคาญ

หลิวเหยียนหยิบขึ้นมาดู พบว่าเป็นป้ายค�าส่ังที่ท�าจากทองแดง

อย่างดี ด้านหน้าสลักค�าว่า 'จวนซือคงแห่งราชวงศ์ฮั่น' ด้านหลัง 

มีลายเซี่ยจื้อ* ด้านบนป้ายยังแกะสลักเขาสัตว์เดี่ยว หลิวเหยียน 

สูดหายใจด้วยตกตะลึง สองคนนี้เป็นใครกันแน่ ไม่เพียงมีหลักฐาน 

แสดงตัวจากกองจิ้งอัน ยังมีแม้กระทั่งป้ายค�าสั่งจากจวนซือคง

"ยังไม่รบีปล่อยพวกเราอกี" เว่ยเหวินร้องบอก หลวิเหยียนจ�าต้อง

ก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองและแก้มัดให้พวกเขา ทั้งสองยืดแขนยืดขา 

เว่ยเหวินย่ืนมือออกไปอย่างไม่สบอารมณ์ "ดูพอหรือยัง คืนข้าได้แล้ว"

หลิวเหยียนใช้สองมือประคองป้ายค�าส่ังและซีกไม้คืนกลับไป  

เว่ยเหวินคว้าไปเก็บให้ดี ดวงตากลอกมองหลิวเหยียน พูดอย่าง 

ไม่เหน็ด้วย "เจ้าไม่ตัง้ใจรกัษาเมอืง กลบัมาหาเรือ่งพ่อค้าอย่างพวกเรา  

ขี้ขลาดเกินไปแล้วกระมัง"

หลิวเหยียนย้ิมจางๆ ไม่ตอบอะไร หลิวผิงร้องห้ามเสียงเรียบ 

"คุณชายรอง อย่าพูดอีกเลย เจ้าเมืองหลิวท�าตามหน้าที่" เว่ยเหวิน

หุบปากด้วยความขุ่นเคือง เดินตรงไปท่ีประตู ทหารข้างนอกเห็นประตู

เปิดออก แต่ผู้ที่ออกมามิใช่หลิวเหยียนก็ชูดาบข้ึนทันที
* เซีย่จือ้ สตัว์เทพในต�านานความเชือ่ของชาวจนี บ้างว่าลกัษณะคล้ายสตัว์ทีเ่ท้าเป็นกีบ เช่น วัว แพะ  

กวาง หรอืกิเลน มขีนปกคลมุสดี�า เขาเด่ียวย่ืนแหลมกลางหน้าผาก เล่ากันว่าเป็นสตัว์ท่ีแยกแยะผดิชอบ

ชัดเจน และพุ่งขจัดฝ่ายท่ีคิดร้ายเอาเปรียบผู้อื่น จึงเป็นสัญลักษณ์ของการยึดมั่นในคุณธรรมและ 

ความยุติธรรม
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สีหน้าของเว่ยเหวินเปลี่ยนแปรไปมา เหมือนนึกถึงเร่ืองน่ากลัว

บางอย่าง เขาถอยหลังติดกันหลายก้าวจนหลิวเหยียนออกค�าสั่ง 

พวกทหารจึงเก็บอาวุธ เว่ยเหวินเชิดหน้าพยายามปั ้นท่าไม่ยี่หระ  

"ทหารของเจ้าฝึกฝนได้ไม่เลวทีเดียว"

ได้ยินน�า้เสยีงยกตนข่มท่านของเดก็หนุ่มแล้ว หลิวเหยียนแน่ใจว่า

สองคนนี้ต้องไม่ใช่พ่อค้าอย่างที่พูดแน่นอน ส่วนเรื่องที่ว่าพวกเขา 

เป็นใคร หลิวเหยียนล้มเลิกความคิดท่ีจะสืบสาวแล้ว การท�างานของ

กองจิง้อนั ใช่ว่าคนอืน่จะก้าวก่ายได้ เขาเป็นคนระมดัระวังอย่างย่ิงยวด 

ไม่อยากท�าลายแผนการของกัวจีจ้ิว่เพราะความอยากรูอ้ยากเหน็ชัว่ขณะ

"บดันีใ้นเมอืงวุ่นวาย ทกุหนแห่งล้วนไม่สงบ ทัง้สองท่านยังมอิาจ

จากไปในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ มิสู้ไปพักผ่อนท่ีท่ีว่าการอ�าเภอก่อนน่าจะ

เหมาะสมกว่า" หลิวเหยียนพูดอย่างเกรงอกเกรงใจ

หลิวผิงพยักหน้า "เช่นน้ันข้าไม่เกรงใจ"

หลิวเหยียนพาหลิวผิงกับเว ่ยเหวินออกจากคลังเก็บอาวุธ  

มุ ่งหน้าไปที่ว่าการอ�าเภอที่ตั้งอยู ่ใจกลางเมือง ยามนี้บนท้องถนน

ประกาศใช้กฎฉุกเฉินแล้วจึงแทบไม่มีผู้คนสัญจรไปมา มีกองทหาร 

ว่ิงผ่านไปอย่างเร่งรีบเป็นครั้งคราวเท่านั้น เมืองไป๋หม่าตกอยู่ใน 

ความเงยีบอนัตึงเครยีด เหมอืนคนทีน่อนไม่หลับและพลิกตวักลับไปมา 

พวกเขาเดนิผ่านพ้ืนท่ีโล่งแห่งหน่ึง เห็นทหารหลายนายก�าลงัยกก้อนหนิ

โยนลงไปในบ่อน�้า

หลิวผิงกับเว่ยเหวินสนทนากันเงียบๆ ตลอดเวลา ทั้งยังท�ามือไม้

ประกอบด้วย หลิวเหยียนที่เดินน�าหน้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 

สองคนน้ีออกจะแปลกประหลาด ไม่เหมือนนายบ่าว ทั้งยังไม่เหมือน 

พ่ีน้อง เดก็หนุ่มทีช่ือ่เว่ยเหวินแม้จะเชือ่ฟังหลวิผงิ แต่เวลาเผลอมกัแสดง
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ท่าทีบงการอีกฝ่ายออกมา ส่วนหลวิผงิเวลาพูดคยุกับเว่ยเหวนิไม่เหมอืน

ผู้ใหญ่พูดกับเด็ก กลับเหมือนผู้บังคับบัญชาพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชา

มากกว่า น�า้เสยีงเจอืแววหารอืเลก็น้อย

เวลาน้ีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

เงาด�าสองสายกระโดดลงมาจากหลังคาบ้านเตี้ยๆ สองฝั่งถนน 

ว่องไวดุจสายฟ้า หลิวเหยียนและผู้คุ้มกันของเขาเพ่ิงจะแสดงอาการ

ตื่นตระหนกตกใจ ประกายเยียบเย็นสองสายก็แทงไปท่ีท้องของ 

หลิวเหยียนแล้ว...แต่กลับได้ยินเสียงแกร๊งดังกังวานสองเสียง ที่แท้ 

เพ่ือป้องกันการถูกลอบสงัหาร หลวิเหยียนสวมชดุเกราะไว้ใต้ชดุคลมุยาว

ตัวนอก คนผู้นี้ระวังตัวถึงขั้นสุดจริงๆ

คนร้ายยังคิดจะลงมือต่อ เวลานี้คนที่ตอบสนองไวสุดกลับเป็น

หลวิผงิ เขาคว้าตวัหลวิเหยียนท่ีเสยีสมดุลออกไปก่อน จากนัน้ยกขาถีบ 

ผู้ติดตามคนหน่ึงออกไป ได้ยินเสียงร้องโหยหวน คมดาบที่เดิมทีก�าลัง

จะตัดคอผู้ติดตามแค่แทงเข้าไปในต้นขาเท่าน้ัน คนร้ายสองคนเห็นว่า

โจมตีไม่ส�าเร็จก็ไม่รั้งรออีก รีบชักกระบี่กลับมาและกระโดดขึ้นไป 

บนหลังคาทันที หายลับไปจากสายตาอย่างรวดเร็ว

พวกทหารที่ยังยุ่งง่วนกับการถมบ่อน�้าโยนก้อนหินในมือท้ิงและ

ว่ิงเข้ามา หลิวเหยียนโบกมือค�าราม "ยังไม่รีบตามไปอีก!" พวกเขา 

รีบหันหลังไล่ตามไปยังทิศทางท่ีคนร้ายหายตัวไป

"ท่านไม่เป็นไรกระมัง เจ้าเมืองหลิว?" หลิวผิงถาม หลิวเหยียน 

ลกุจากพ้ืนด้วยใบหน้าซดีขาว ผงกศรีษะอย่างฝืดฝืน คร้ังนีช่้างขายหน้า 

ย่ิงนัก เมืองนี้ผ ่านการตรวจค้นหลายรอบแล้ว เข ้าใจผิดคิดว ่า 

คนของกองจิ้งอันเป็นไส้ศึกยังไม่เท่าไร แต่กลับปล่อยให้คนร้ายตัวจริง 

หนรีอดไปได้ ท้ังยังมถึีงสองคน หากมิใช่เพราะเขาเป็นคนระวงัรอบคอบ
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มาแต่ก�าเนิด เกรงว่ายามน้ีเมืองไป๋หม่าคงตกอยู่ในความโกลาหล

"ขะ...ขอบคุณท่านที่ช่วยชีวิต" ผู ้ติดตามกุมต้นขาที่เลือดไหล 

ไม่หยุด โขกศีรษะให้หลิวผิง เมื่อครู่หากไม่ได้หลิวผิงย่ืนมือเข้าช่วย 

เขาคงกลายเป็นผไีปนานแล้ว กระบีเ่ล่มนัน้ฟันลงมาด้วยเรีย่วแรงมหาศาล 

ต้นขาเขาบาดเจ็บเป็นแผลลึกมาก คิดดูก็รู้ว่าหากถูกฟันที่คอผลลัพธ์ 

จะเป็นอย่างไร...เมือ่ครูเ่ขายังกล่าวหาคนผูน้ีว่้าเป็นสายสบือยู่เลย บดัน้ี

กลับได้อีกฝ่ายช่วยชีวิตไว้จึงละอายใจเล็กน้อย

"มิต้องเกรงใจ เดินทางมาด้วยกัน เห็นคนจะตายจะไม่ช่วยเหลือ 

ได้อย่างไร"

หลิวผิงคลี่ย้ิมสุภาพ หันกลับไปมองเว่ยเหวิน เห็นอีกฝ่ายยังยืน 

อยู่ที่เดิม แววตาเหม่อลอยเล็กน้อย หลิวผิงจึงถามเขาว่าเป็นอะไร

เว่ยเหวินริมฝีปากสั่นเทา ตอบเสียงค่อย "เพลง...เพลงกระบี ่

เช่นนี้ คุ้นเคยมาก...ใช่ เป็นความรู้สึกในฝันร้าย ข้าเคยพบเจอมาก่อน  

ต้องไม่ผดิแน่" เว่ยเหวินสองขาสัน่เทา หมายจะถอยไปข้างหลัง แต่กลับ 

ถูกมือของหลิวผิงท่ีกดอยู่บนไหล่หยุดย้ังไว้

"อย่าลืมว่าเจ้ามาท่ีนี่ท�าไม" หลิวผิงบอกเขาเสียงค่อยคล้ายบอก 

ตวัเองด้วย เว่ยเหวินกัดฟันก�าหมดัแน่น ผ่านไปครูห่นึง่จงึสงบสตอิารมณ์ 

ได้

การลอบสังหารหลิวเหยียนสร้างความโกลาหลระลอกหน่ึง  

ทหารเฝ้าเมืองท�าการค้นเมืองอีกครั้ง หลิวเหยียนรีบพาท้ังสองไปส่งท่ี

ทีว่่าการอ�าเภอ เพ่ิมทหารคอยเฝ้าระวัง จากน้ันส่ังให้ยกชาร้อนสองถ้วย

เข้ามาให้พวกเขาดื่มระงับความตกใจ หลิวผิงน่ังตรงต�าแหน่งประธาน  

เว่ยเหวินน่ังถัดจากเขา ทั้งสองยกถ้วยชาขึ้นมาแตะริมฝีปากเล็กน้อย

และวางลงทันที ท่วงทีกิริยาของพวกเขามองปราดเดียวก็รู้ว่ามาจาก
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สกุลใหญ่ ท�าให้หลิวเหยียนเคารพย�าเกรงพวกเขามากกว่าเดิม

หลิวผิงเอ ่ยถาม "บัดนี้ไป๋หม่าถูกล้อมรอบทิศ ไม่ทราบว่า 

เจ้าเมืองหลิวตัดสินใจอย่างไร"

หลิวเหยียนสะดุ้งในใจ หากหลิวผิงถามว่า 'จะรับมืออย่างไร'  

เขาย่อมตอบอย่างสุขุมได้ แต่ค�าถามของอีกฝ่ายกลับเป็น 'ตัดสินใจ

อย่างไร' ค�าถามนีแ้ฝงนัยหย่ังเชงิ ทพัใหญ่ของหยวนเซ่าประชดิชายแดน 

ทางสว่ีตูจิตใจของผู้คนย่อมระส�่าระสายอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง

ไม่แน่สองคนนี้อาจเป็นคนที่เฉากงส่งมาส�ารวจจิตใจทหาร...

คิดเช่นน้ีแล้วหลิวเหยียนก็ย้ิมขื่นตอบ "สถานการณ์ตอนน้ี 

เกินการควบคุมของผูน้้อย ผูน้้อยท�าได้เพียงสูต้ายปกป้องเมอืงไว้เท่านัน้ 

เซียนเซิงเอ่ยถามค�าถามนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการถามทางกับคนตาบอด

เสียแล้ว" เขาบอกสถานการณ์ท้ังในและนอกเมืองตามความเป็นจริง

หลิวผิงฟังแล้วเงียบไม่พูดจา สีหน้าล�าบากใจ หลิวเหยียน 

อ่านความคิดเขาออกจึงเอ่ยว่า "หากท้ังสองท่านร้อนใจอยากออกจาก

เมือง ใช่ว่าจะไม่มีหนทางเสียทีเดียว"

หลิวเหยียนสั่งให ้ลูกน ้องน�าแผนท่ีหนังวัวมากางตรงหน้า 

ทัง้สองคน ใช้ช้อนตกัน�า้แกงชีแ้ผนทีพ่ลางพูด "ทัพหยวนแม้จะแขง็แกร่ง 

แต่เมืองไป๋หม่าของข้าใช่ว่าจะไม่มีทางออกอย่างสิ้นเชิง ทั้งสองท่าน 

ดูตรงน้ี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บัดนี้ยังมีเส้นทางสายหน่ึงที่กว้าง 

หลายลี้ ไม่รู้เหตุใดจวบจนบัดนี้ทัพหยวนจึงยังไม่เคยมาที่นี่ มีทหาร 

มาลาดตระเวนเป็นครัง้คราวเท่าน้ัน หากมม้ีาเร็ว ท้ังสองท่านจะรดุกลับ

ทางใต้นับว่าไม่ยากนัก"

เว่ยเหวนิชะโงกหน้าไปพิจารณา พลนัเงยหน้าถาม "พลส่งสารของ

พวกเจ้าใช้เส้นทางนี้ส่งข่าวกลับไปให้ท่าน...เอ่อ เฉากงอย่างน้ันหรือ"
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"ถูกต้อง"

เว่ยเหวินพูด "ก�าลังทหารของทัพหยวนแข็งแกร่งเช่นน้ีกลับ 

โอบล้อมโดยไม่โจมตี ทั้งยังเปิดเส้นทางมุ่งสู่ทางใต้ท่ีกว้างพอส�าหรับ

ม้าหน่ึงตัวไว้ เจ้ามองไม่เห็นปัญหาอะไรเลยรึ" เด็กหนุ่มผู้น้ีน�้าเสียง

เสยีดสเีหนบ็แนม แต่วาจาทีเ่อ่ยกลบัแฝงความหมายลกึซึง้ หลิวเหยียน 

พิจารณาแผนที่อีกครั้ง เงียบไม่พูดจา เว่ยเหวินอดโน้มตัวไปข้างหน้า

ไม่ได้ "ข้าขอถามเจ้า ทัพเจ้ากับทัพหยวนหากต่อสู้ตัดสินแพ้ชนะกัน  

ใครแข็งแกร่งใครอ่อนแอ"

"หยวนเซ่ามีก�าลังทหารมากกว่าเฉากงหลายเท่า ทั้งยังเพ่ิงได้

ทหารม้าเหล็กโยวเยียนไป หากต่อสู้กันซึ่งหน้า ทัพข้ามีโอกาสชนะ 

ไม่มาก" หลิวเหยียนตอบ

เว่ยเหวินยืน่นิว้ไปชีแ้ผนที ่ "เมอืงไป๋หม่าเป็นจดุยุทธศาสตร์ส�าคญั

ของชายฝั่งทิศใต้ของแม่น�้าหวงเหอ เป็นพ้ืนที่ท่ีทัพเฉาต้องช่วยเหลือ 

อยู่แล้ว หยวนเซ่าเปิดเส้นทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไป๋หม่าไว้ 

เห็นชัดว่าต้องการให้เจ้าไปขอความช่วยเหลือจากเฉากง จากน้ัน 

พวกเขาค่อยล้อมเมืองเพ่ือตีทัพหนุน บีบให้ก�าลังหลักของเฉากง 

เคลื่อนออกจากกวนตู้ จากนั้นค่อยยกทัพขึ้นเหนือท�าศึกตัดสินแพ้ชนะ 

เข้าใจหรือยัง"

หลิวเหยียนสีหน้าเปลี่ยนไปทันที เขามัวคิดถึงแต่เมืองไป๋หม่า  

เด็กหนุ่มผู้นี้กลับวิเคราะห์สถานการณ์สงครามในภาพรวมได้อย่าง

ง่ายดาย แม้ท่าทีออกจะโอ้อวดไปหน่อย แต่กลับสะท้อนวิสัยทัศน์ 

และความคิดที่เหนือกว่าผู้อื่น ระหว่างแม่น�้าหวงเหอกับกวนตู้เป็น 

ท่ีราบกว้างขวาง หากสองทัพเปิดศึกกันที่น่ัน ทัพเฉามีโอกาสแพ ้

มากกว่าชนะ หากถึงเวลาน้ันจรงิ เขาหลวิเหยียนย่อมกลายเป็นคนบาป
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อนัดบัหนึง่ทีท่�าให้ทพัเฉาพ่ายสงคราม คิดถึงตรงนีห้ลิวเหยียนก็ไม่สนใจ

ธรรมเนียมมารยาทอีก เขาลุกพรวดทันใด หน้าผากมีเหงื่อเย็นผุดซึม

"ต้องรีบส่งคนไปเตือนเฉากง!"

"ไม่ต ้องแล้วล่ะ" เว ่ยเหวินโบกมือ "ข ้ายังมองออก เฉากง 

จะมองไม่ออกรึ เจ้าท�าหน้าที่รักษาเมืองต่อไปก็พอ อย่าอวดฉลาดเลย  

วุ่นวายเปล่าๆ" สั่งสอนหลิวเหยียนเสร็จ เว่ยเหวินช�าเลืองมองหลิวผิง

อย่างกระหย่ิมใจ หลิวผิงกลับมีสีหน้าเป็นปกติ จิบน�้าร้อนอย่างสุขุม

เยือกเย็น

ตอนนี้หลิวเหยียนเข้าใจแล้ว คนหนุ่มสองคนนี้ต้องเป็นบุคคล 

ท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงยวดแน่ จะปล่อยให้พวกเขาเป็นอะไรไปใน

เมืองไป๋หม่าไม่ได้เด็ดขาด "ข้าจะรีบเตรียมม้าเร็ว เปิดประตูทิศใต้ 

ส่งทั้งสองท่านออกไป"

หลิวผิงกลับส่ายหน้า "ขอบคุณท่านเจ้าเมือง แต่พวกเราไม่ได้

ต้องการลงใต้ พวกเราจะขึ้นเหนือต่างหาก" เขาชี้ไปบนแผนท่ีเบาๆ 

ดวงตาฉายแววยืนกรานหลายส่วน ต�าแหน่งที่นิ้วชี้ไปคือค่ายทหาร 

ของทัพหยวนที่ปักหลักอยู่นอกเมืองไป๋หม่าในเวลาน้ี

หลิวเหยียนมือสั่น เกือบจะท�าถ ้วยที่วางอยู ่ข ้างมือล ้มลง  

"ท่านหมายความว่า..."

"พวกเราจะไปหย่ังเชิงดูหน ่อย ดูซิว ่าหยวนเซ ่ายังเหลือ 

ความเคารพย�าเกรงราชวงศ์ฮั่นอยู่มากน้อยเพียงใด"

ราชวงศ์ฮั่นมิใช่เฉากงหรอกรึ ไฉนต้องพูดให้ฟังดูดีถึงเพียงนี้... 

หลิวเหยียนคิดในใจ

เวลาเดียวกัน หน้าประตูค่ายทหารท่ีนิ้วของหลิวผิงจิ้มไป  
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ความโกลาหลท่ีก่อตัวมานานก�าลังจะระเบิดออก

ทหารม้าห้าวหาญกองใหญ่ยืนเรียงแถวสามกองอย่างสงบ  

พวกเขาแต่ละคนแขวนธนูไว้กับตัว เอวห้อยดาบยาว ต�าแหน่งท่ี 

พวกเขายืนอยู่แปลกประหลาดเล็กน้อย กองทหารด้านหน้าครึ่งหนึ่ง 

ออกจากประตูใหญ่ของค่ายหลักทัพหยวนไปแล้ว แต่ครึ่งหลังกลับยัง

คาอยู่ในค่าย ดูเหมือนงูท่ีเลื้อยออกจากถ�้าได้ครึ่งหนึ่งและติดชะงักอยู่

อย่างนั้น

ด้านหน้าสุดของแถวเป็นชายฉกรรจ์ผิวคล�้าตัวสูงที่สวมชุดเกราะ

ทัง้ตวั เขาก�าลงัใช้ง้าวตัดแต่งเลบ็อย่างใจเย็น อาชาไนยจากชนเผ่าอหูวัน 

ท่ีอยู่ใต้ร่างกระสับกระส่ายเล็กน้อย เพราะเชือกบังเหียนไม่ได้อยู่ใน 

มือเจ้าของ แต่ถูกขุนนางฝ่ายบุ๋นที่ก�าลังโมโหรวบไว้ ด้านหลังขุนนาง

ฝ่ายบุ๋นมีขุนศึกคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลออกไป แต่ดูแล้วเขาไม่มีทีท่า 

จะช่วยเหลือแม้แต่น้อย

"เหยียนเหลียง (งันเหลียง)! เจ้าหมายความว่าอย่างไรกันแน่"  

กัวถูตะเบ็งเสียงถามพลางออกแรงรั้งเชือกบังเหียน แต่สี่เท้าของ 

อาชาตวันัน้เหมอืนมรีากงอก มนัไม่ขยับเขย้ือนแม้แต่น้อย กัวถูดึงไม่ไป 

ได้แต่ปล่อยมอือย่างหงดุหงดิ ทหารม้าข้างหลงัเหยียนเหลยีงหัวเราะครนื

ออกมา

เหยียนเหลยีงเก็บง้าว จงใจแสดงสหีน้าประหลาดใจ "กัวเจยีนจวิน 

ข้าส่งเอกสารให้เจ้าฉบับหนึ่งแล้วมิใช่หรือ พบทหารลาดตระเวนของ

ทัพเฉาบริเวณเมืองเหยียนจิน ข้าในฐานะขุนศึกกองหน้าย่อมต้องไป

ตรวจสอบดูหน่อย"

กัวถูแค่นหัวเราะ "เรือ่งเลก็น้อยแค่นีไ้ยต้องให้ขนุพลใหญ่อย่างเจ้า

ออกโรงเองด้วย! เจ้าอยากออกไปล่าสตัว์มากกว่ากระมงั"
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เหยียนเหลียงที่ถูกพูดแทงใจด�าไม่รู้สึกละอายแม้แต่น้อย กลับ

เชิดคางตอบหน้าตาเฉย "เมืองเล็กๆ อย่างไป๋หม่ายกให้เป็นหน้าที่ของ

เจยีนจวนิอย่างเจ้าจดัการกเ็พียงพอแล้ว ข้าอยู่แต่ในค่ายจนรากใกล้งอก

เต็มที ต้องออกไปยืดเส้นยืดสายหน่อย"

กัวถูฟังแล้วควันออกหู "ก่อนออกรบหยวนกงมีค�าสั่งชัดเจนว่า 

ให้ข้าเป็นผู้ตรวจการทัพหน้า บัญชาการทัพต่างๆ ทั้งหมด เจ้าคิดจะ

ขดัขนื..." เขายังพูดไม่จบ เหยียนเหลยีงใช้สองขาหนบีท้องม้า ม้าใต้ร่าง

พุ่งไปข้างหน้าหลายก้าวอย่างรูใ้จ ท�าเอากัวถูตกใจจนต้องเบีย่งตวัหลบ 

การเบีย่งตวัหลบท�าให้ค�าพูดก่อนหน้าน้ีถูกขัดจงัหวะ มอิาจพูดต่อไปได้

"สังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ ตัดสินใจเฉียบขาดว่องไว  

นีต่่างหากแนวทางของมหาขนุพล พวกเจ้าเป็นบณัฑิตคร�า่ครจึากอิง่ชวน 

ไยต้องยุ่งวุ่นวายมากมายถึงเพียงน้ัน!"

เหยียนเหลียงบีบให้กัวถูถอยไปได้ก็หัวเราะฮ่าๆ และกระตุก 

เชือกบังเหียนสั่งให้ออกเดินทาง กัวถูเห็นว่าหยุดย้ังเขาไม่ได้จึง 

หันกลับไปตะโกนเหมือนต้องการขอความช่วยเหลือ "ขุนพลฉุนอวี๋  

ท่านจะปล่อยให้เขาท�าตามใจตัวเองอย่างนี้หรือ"

ครั้งนี้ขุนพลหลักในทัพหยวนที่ข้ามแม่น�้ามาก่อนเป็นฉุนอว๋ีฉยง

กับเหยียนเหลียง กัวถูท�าหน ้าท่ีเป ็นเจียนจวินติดตามกองทัพ  

ด้วยต�าแหน่งแล้วเขาเหนือกว่าเหยียนเหลียง แต่อีกฝ่ายเป็นผู้มีอ�านาจ 

ที่แท้จริงของฝ่ายจี้โจว กุมก�าลังทหารอยู่ในมือ กัวถูมิอาจกดข่มเขาได้ 

จึงได้แต่ขอความช่วยเหลือจากฉุนอว๋ีฉยง

ฉุนอว๋ีฉยงเงียบมาตลอดจนกระทัง่ได้ยินเสียงตะโกน จงึเบนหัวม้า

ปราดไปตรงหน้าเหยียนเหลียง

เหยียนเหลียงอ้ึงไป กุมก�าปั้นถาม "ท่านขุนพลก็จะขัดขวางข้า 
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ด้วยหรือ"

ฉุนอว๋ีฉยงอ้าปากหัวเราะ "เดิมทีว่าจะขัดขวาง แต่ฟังค�าพูดของ

ขนุพลเหยยีนแล้วรูส้กึน่าสนใจ ข้าจงึอยากออกไปล่าสตัว์บ้าง" ค�าตอบนี้

ท�าเอากัวถูกับเหยียนเหลียงต่างตะลึงงัน

ฉุนอวี๋ฉยงเห็นเหยียนเหลียงลังเลเล็กน้อยก็เลิกคิ้วถามว่า  

"ท�าไม ข้าไม่มีคุณสมบัติพอหรือไร"

ยามเผชิญหน้ากับค�าขอน้ีเหยียนเหลียงก็มุ ่นหัวคิ้ว กัวถูเป็น

ขุนนางฝ่ายบุ๋น ตวาดไล่อีกฝ่ายให้ถอยไปยังพอได้ แต่ฉุนอว๋ีฉยงผู้นี้ 

เป็นคนเก่าคนแก่ในกองทพั ในอดตีเคยมตี�าแหน่งทดัเทยีมกับหยวนกง  

มิอาจละเลยได้ แต่ถ้าจะรับปากให้ฉุนอวี๋ฉยงเดินทางไปด้วยจริงๆ?  

อย่าล้อเล่นเลย น่ีเป็นตาแก่คลุ้มคลั่งที่กล้าน�าก�าลังอันน้อยนิดบุกเข้า 

สว่ีตไูปชงิตวัต่งเฉงิมา เขาจะก่อเรือ่งอะไรบ้างไม่มใีครคาดเดาได้ท้ังน้ัน!

เหยียนเหลียงน่ังเงียบอยู่บนหลังม้าครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่า "ในเมื่อ 

เป็นเช่นน้ี เชิญขุนพลฉุนอว๋ีเดินทางไปกับข้าเถอะ ก�าหนดเวลาหนึ่งวัน  

หากทางไป๋หม่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะได้ย้อนกลับมาได้ทัน"

ก�าหนดเวลาหนึ่งวันจะล่าสัตว์ได้สักเท่าไร คนที่อยู่ในเหตุการณ์

ฟังแล้วต่างเข้าใจ เหยียนเหลียงก�าลังหาทางออกให้ตัวเอง ฉุนอว๋ีฉยง

ยอมยุติแค่นี้ ระบายย้ิมเต็มหน้ารับค�า

เหยียนเหลียงปรายตามองกัวถูแวบหน่ึง หัวเราะเสียงก้อง  

"เมอืงเลก็อย่างไป๋หม่า แม้จะเป็นกัวเจยีนจวนิ แค่หนึง่วันก็น่าจะดแูลได้ 

ท่านขุนพลไม่ต้องกังวล"

กัวถูถูกพูดจาเสียดสีอย่างน้ีก็โมโหจนหน้าแดงก�่า แต่กลับ 

ท�าอะไรไม่ได้ ครั้งน้ีเหยียนเหลียงน�าทหารราบและทหารม้ามาทั้งหมด

แปดพันนาย หากจะอาละวาดข้ึนมากัวถูย่อมรับไม่ไหวจริงๆ
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ฉุนอว๋ีฉยงพูด "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เชิญท่านขุนพลไปรอนอกค่าย 

สักครู่ ข้าจะไปหยิบธนูก่อน"

เหยียนเหลียงกุมก�าปั้นบนหลังม้า จากนั้นกระตุกเชือกบังเหียน

และออกค�าสั่ง ทหารม้าข้างหลังเขาส่งเสียงกระตุ ้นม้าพร้อมกัน  

กองทหารขนาดใหญ่ออกเดินทางอย่างเอิกเกริกทันทีท่ีได้รับค�าสั่ง  

ไม่ยึกยักชักช้า สมแล้วที่เป็นทหารฝีมือดีจากจี้โจว

กัวถูปัดฝุน่ดินตรงปลายจมูกอย่างโมโห บ่นกับฉุนอว๋ีฉยง  

"มีท่านขุนพลเป็นกองหน้ากับข้าก็เพียงพอแล้ว นายท่านกลับส่งคน 

ไร้ความคิดจากจี้โจวผู้น้ีมาด้วย ไม่รู้จริงๆ ว่าคิดอะไรอยู่"

ฉุนอว๋ีฉยงเชิดหน้าขึ้น หรี่ตาสูดหายใจเข้าไป ตอบไม่ตรงค�าถาม 

"ช่วงต้นฤดูร ้อนเหมาะในการออกไปเที่ยวเล่นในชนบทมากที่สุด  

ขุนพลเหยียนช่างอารมณ์ดีย่ิงนัก" กัวถูอึ้งไป ไม่รู้อีกฝ่ายมีนัยแฝงอะไร 

กันแน่

ฉนุอว๋ีฉยงย่ืนน้ิวชีไ้ปยังเงาร่างของเหยียนเหลยีงท่ีไกลออกไปทุกที 

"จุดประสงค์ในการล่าสัตว์ของขุนพลเหยียน เกรงว่าจะไม่ได้อยู่ที่สัตว์"  

พูดจบเขาหัวเราะฮ่าๆ เสยีงดงั ตบไหล่กัวถู "กัวเจยีนจวินเจ้าอายุยังน้อย 

อย่าได้เลอะเลอืนเหมอืนกับข้า" พูดจบก็จากไปอย่างผ่อนคลาย ทิง้กวัถู 

ไว้กับความสับสนงุนงง กัวถูหาใช่คนโง่ ใคร่ครวญเล็กน้อยก็เข้าใจ 

ความหมายของฉุนอวี๋ฉยง

เหยียนเหลียงออกไปข้างนอกอย่างเปิดเผยครั้งน้ี ล่าสัตว์เป็น 

เรือ่งเทจ็ ช่วงชงิอ�านาจเป็นเรือ่งจรงิ คนของจีโ้จวเป็นข้ัวอ�านาจหลักของ

ฝ่ายหยวนมาตลอด สุดท้ายเถียนเฟิงถูกกักขัง จวี่โซ่ว (ชีสิว) ถูกต�าหนิ 

บัดน้ีต�าแหน่งเจียนจวินของกองหน้ายังตกอยู่ในมือของชาวอิ่งชวน  

หากเหยียนเหลียงไม่แย่งชิงสักหน่อย เกรงว่าอ�านาจคงต้องตกอยู่ใน
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มือผู้อื่นต่อไป

หรือว่าเหยียนเหลียงต้องการหย่ังเชิงพวกข้า...

กัวถูคิดถึงตรงนี้ก็พลันตระหนก รีบรุดกลับเข้าไปในกระโจม  

หยิบพู่กันขึ้นมาเขียนจดหมายลับฉบับหน่ึงและประทับตราครั่ง เรียก

นายกองคนสนิทเข ้ามาและสั่งเสียงค่อย "ไปหลีหยาง มอบให ้

เฝ่ยเซียนเซิง" เขาเอียงคอครุ่นคิดและเขียนจดหมายอีกฉบับ

ห่างจากไป๋หม่าออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หลายสิบลี้  

ทหารเฉากองหนึ่งก�าลังเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆ ทหารม้าท่ีกระจายอยู่

สองฝ่ังรกัษาระยะห่างร้อยก้าวจากกองก�าลงัหลกั พลเดนิเท้าตรงกลาง

จัดแถวแบบหลวมๆ ทหารท่ีถือหอกและทวนจี่* อยู่ข้างนอก มือธนูอยู่

ข้างใน ทุกสามคนยังมีโล่ขนาดใหญ่หน่ึงอัน ผู้ที่มีความรู้ทางทหาร 

มองปราดเดียวก็รู้ว่ากองทหารน้ีภายนอกหละหลวมภายในแข็งแกร่ง 

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น พวกเขาจะกลายเป็นดาบที่แหลมคมหรือ 

โล่ท่ีแข็งแกร่งในทันที

แถวหน้าสุดของกองทหารมีขุนพลสามคน พวกเขาสวมชุดเกราะ 

ท่ีมีสายคล้องไหล่สองสายกับหมวกเกราะเขี้ยวพยัคฆ์ รูปร่างหน้าตา

แตกต่างกันไป

คนขวาสดุเป็นชายฉกรรจ์เต้ียล�า่ ขนค้ิวหนามาก แต่ดวงตากลบัเลก็ 

ริมฝีปากอวบหนาสะท้อนความสัตย์ซื่อภักดี ขุนพลคนซ้ายสุดใบหน้า 

หยิ่งทะนงแข็งกร้าว รูปหน้ารียาว ปลายจมูกงุ้ม ตามต�ารานรลักษณ ์

เรยีกลกัษณะใบหน้าชงิเฟิง...คนทีม่ใีบหน้าแบบนีส่้วนใหญ่ใจคอคบัแคบ

โหดเห้ียม ส่วนบุรุษท่ีอยู่ตรงกลางใบหน้ารูปเหลี่ยมแดงเรื่อเล็กน้อย  

* จี ่หรอืทวนวงเดอืน เป็นอาวุธจนีโบราณ ด้านปลายเป็นใบมดีแหลมใช้แทง ด้านข้างมใีบมดีรปูจนัทร์เสีย้ว 

ใช้ฟัน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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