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"น่ีเป็นนิทานท่ีมิอาจเปิดเผยได้ตลอดไป"

เฉินโซ่ว (ตันซิ่ว) น่ังคุกเข่าอยู่ในห้อง พูดกับผนังสีขาวว่างเปล่า 

เงาบนผนังวูบไหวไปมาตามแสงเทียนคล้ายก�าลังหัวเราะเยาะเขา

"แต่ข้าอยากบนัทกึมนัเอาไว้ ใช่ว่าราชอาลกัษณ์ทกุคนจะมโีอกาส

เช่นนี้" เฉินโซ่วหยิบพู่กันขึ้นมา ท�าท่าแตะแต้มกลางอากาศ ดวงตา

เปี่ยมด้วยประกาย

เงานัน้ขยับไหวต่อ ในมมุหนึง่ของผนังห้อง ม้วนต�ารา 'จดหมายเหต ุ

สามก๊ก' เรยีงรายอย่างเป็นระเบยีบ ซ้อนกันเป็นภูเขา เฉินโซ่วถอนหายใจ 

อย่างเหนือ่ยล้า "ข้าใช้เวลาสบิกว่าปี แต่ไม่ท�าให้ราชส�านกัผดิหวัง บนัทึก 

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปลายราชวงศ์ฮั่นจนถึงต้นราชวงศ์จิ้นจนส�าเร็จ 

ตอนน้ีในที่สุดก็ได้ท�าสิ่งท่ีตัวเองชอบบ้างแล้ว"

เขาพูดพลางเบนสายตาไปทางอื่น จาก 'จดหมายเหตุสามก๊ก'  

ไปยังซีกไม้ไผ่และม้วนแพรไหมผุเก่ากองใหญ่ พวกมันแผ่กลิ่นอับชื้น

และถูกวางกองไว้อย่างไม่ใส่ใจ บนน้ันมีตัวหนังสือมากมายที่ลายมือ

บทน�ำ

แค่นิทำนเรื่องหน่ึงเท่ำน้ัน

Page ����������������� ��� ���������� (���).indd   7 14/8/2562 BE   16:32



8 ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซมซาน (ต้น)

แตกต่างกัน ดูออกว่ามิได้มาจากบุคคลคนเดียวกัน ช่องว่างระหว่าง 

ตัวอักษรบางตัวยังมีคราบเลือดสีน�้าตาลเข้มอยู่ด้วย ซีกไม้ไผ่บางซี่ 

มีรอยฟาดฟันจากกระบี่ท่ีเห็นแล้วน่าตกใจ

เฉินโซ่วหลับตาลงและตั้งใจฟัง เสียงทุ้มต�่านับไม่ถ้วนลอยล่อง

ออกมาจากกองกระดาษเก่าๆ พวกมนัก�าลงัพึมพ�า ก�าลงับอกเล่า เฉินโซ่ว 

ยกพู่กันในมือขึ้นเหมือนถูกวิญญาณในกองกระดาษเหล่านั้นควบคุม

บงการ และจรดลงบนซีกไม้ไผ่ขาวสะอาดอย่างช้าๆ เขียนตัวอักษร 

ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบออกมา

น่ีไม่ใช่ประวัติศาสตร์ เป็นเพียงนิทานเร่ืองหนึ่ง เร่ืองเล่าท่ีถูก 

ลืมเลือนมาหลายสิบปีและก�าลังจะสลายกลายเป็นผุยผง สายน�้า 

แห่งกาลเวลาไหลย้อนกลับไปเมื่อรัชศกเจี้ยนอันปีท่ีสี่
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หยางผิงพ่นไอสีขาวเบาๆ ออกมา สายธนูเอ็นวัวในมือถูกน้าว 

จนสุด คันธนูนอแรดส่งเสียงเอ๊ียดๆ หัวลูกธนูเล็งไปยังกวางตัวหน่ึง 

ท่ีห่างออกไปย่ีสิบจั้ง กวางตัวน้ันเร้นตัวอยู่ในป่าไป๋ฮว่า** ก�าลังเล็ม 

ใบไม้แห้งสีเหลืองพุ่มหนึ่งอย่างสงบโดยไม่ตระหนักถึงภัยที่ก�าลัง 

จะมาเยือนสักนิด ในฤดูหนาวท่ีอากาศหนาวเหน็บเช่นน้ี ป่าที่โปร่งโล่ง

มิอาจให้ความคุ้มครองมันได้ ก่ิงก้านที่ไร้ใบและพุ่มไม้ย่ืนตัดกันไปมา

อยู่ตรงหน้าดูคล้ายกรงขังตามธรรมชาติ กักขังร่างใหญ่โตของมันไว้

ภายใน

ตอนนี้สิ่งที่หยางผิงต้องท�าก็คือปล่อยน้ิวชี้กับนิ้วกลางที่น้าว 

สายธนูอยู่เบาๆ หลังจากน้ันลูกธนูคมกริบจะพุ่งผ่านช่องว่างระหว่าง 

ก่ิงไม้ แทงทะลุขนสีน�้าตาลอมเหลือง ช�าแรกผ่านเลือดเนื้ออุ่นร้อน 

และปักเข้าหัวใจมันในชั่วพริบตา

บทที่ 1

เมืองสวี่ตู ลูกธนูบนสำย*

* มาจากส�านวน 'ลูกธนูอยู่บนสายจ�าต้องยิงออก' ใช้เปรียบเปรยถึงการถูกสถานการณ์บีบบังคับ  

จ�าต้องลงมือกระท�าการบางอย่าง

** ไป๋ฮว่า หมายถึงต้นเบิร์ช
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10 ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซมซาน (ต้น)

เวลาผ่านไปชั่วพริบตาหน่ึง หรืออาจเป็นชั่วครู่ใหญ่ นิ้วมือของ

หยางผิงพลันขยับ

ลูกธนูประดับขนนกดอกหนึ่งถูกยิงออกไป ปักลงบนล�าต้นไป๋ฮว่า

อย่างมั่นคง อยู่ห่างจากกวางหมีลู่* ไปเพียงไม่กี่น้ิว กวางหมีลู่ตกใจ 

สะดุ้งโหยง ล�าตัวกระแทกต้นไม้ข้างๆ จนสั่นไหว และเหยียดเท้าท้ังสี่

ว่ิงหนีเข้าไปในป่าลึกอย่างตื่นลน ไม่นานก็หายลับไป

หยางผิงยืดตัวขึ้น ทอดสายตามองไปยังป่าท่ีว่างเปล่าและเผย

รอยยิ้มฝืดที่แฝงความหมายลึกซึ้งออกมา เขาปักธนูนอแรดลงบนดิน

และเดินเข้าไปในป่า ออกแรงดึงก้านธนูท่ีปักอยู่บนต้นไม้ออกมา  

ลูบขนนกท่ีบิดเบี้ยวให้เข้าที่ ก่อนจะเสียบลูกธนูกลับลงในกระบอก

เด็กหนุ่มอายุไล่เลี่ยกับเขาปีนข้ึนมาจากกองหิมะพลางปัดเศษ

หิมะตามตัวออก หยางผิงเดินกลับออกจากป่า ท�ามือเป็นสัญลักษณ์ว่า

น่าเสียดาย เด็กหนุ ่มผู ้น้ันจ้องรอยลูกธนูบนล�าต้นไป๋ฮว่า ดวงตา 

ฉายแววไม่พอใจ "ด้วยฝีมอืของเจ้า จะพลาดในระยะใกล้ถึงเพียงน้ีหรอื"

"นั่นเป็นแม่กวางตัวหนึ่ง" หยางผิงพยายามชี้แจง "ท้องมันโต 

อย่างนั้น ไม่แน่อีกไม่นานคงจะคลอดแล้ว"

"หากเจ้ามีใจเมตตาเช่นนี้ก็เอาลูกธนูมาให้ข้าเถอะ!" เด็กหนุ่ม 

พูดเสียงขุ่นแล้วหยิบลูกธนูจากกระบอกของหยางผิงมาใส่กระบอก 

ของตน

หยางผิงปั้นย้ิมเก้อ "พอคิดว่าก�าลังจะมีลูกกวางมาเกิด เฝ้ารอ

อาหารและการฟูมฟักเลี้ยงดู ข้าหรือจะลงมือได้ คนโบราณท�าศึกยัง 

ไม่ฆ่าเด็ก ไม่จับคนแก่ นับประสาอะไรกับกวางหมีลู่ที่ก�าลังท้องแก่เล่า"
* กวางหมีลู่ หรือกวางคุณพ่อดาวิด (Père David's Deer) เป็นสัตว์หายากที่มีลักษณะของสัตว์ 4 ชนิด

ผสมกัน คือหน้าเหมือนม้า คอเหมือนอูฐ เขาเหมือนกวาง หางเหมือนลา แต่ดูรวมๆ แล้วกลับเหมือน

ตัวอะไรสักอย่าง จนชาวจีนเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า 'ส่ีไม่เหมือน'
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เด็กหนุ่มถลึงตาใส่เขาอย่างไม่สบอารมณ์ "กวางหมีลู่ท้องแก่ เจ้า

บอกว่าตดัใจลงมอืมไิด้ ไก่ป่าปกป้องครอบครวั เจ้าจะสงเคราะห์ เลง็ถูก 

ห่านหงส์ เจ้าก็บอกว่าผู้เมตตาไม่ขัดขวางสัตว์ท่ีจะกลับรังอีก...น่ีเจ้า 

มาล่าสตัว์หรอืมาเทศนาธรรมกันแน่ พวกเราดกัรออยู่ท่ีน่ีทัง้วนัแล้ว สองมือ

ยังคงว่างเปล่า!" พูดจบเขาก็แบมือท้ังสองข้างและสะบัดแรงๆ หลายที

หยางผงิตอบ "จ้งต๋าเจ้าอย่าโมโหเลย ประเดีย๋วข้าจะไปวนดใูนป่า 

อีกครั้ง บางทีอาจล่ากระต่ายป่าหรือกวางเผาจื่อ* ได้"

คิ้วบางของเด็กหนุ ่มเลิกขึ้น สีหน้าขุ ่นเคืองหายไปและพูด 

เสียงเรียบ "ช่างเถอะ...ฟ้าจะมืดแล้ว พวกเรารีบกลับเข้าเมืองดีกว่า 

หาไม่ท่านพ่อกับพ่ีใหญ่คงได้บ่นอีกแน่" พูดจบเขาก็หันหลังเดินกลับ  

ท้ิงแผ่นหลังไว้ให้หยางผิงดู หยางผิงรู้นิสัยอีกฝ่ายดีจึงไม่โต้แย้งและ

สะพายคันธนูไว้บนหลังเงียบๆ พันผ้าโพกหัวและเดินตามไป

ทัง้สองย�า่หมิะออกจากป่าอย่างยากล�าบาก ตนีเขามทีหารล้อมวง

รอบกองไฟหาความอบอุ่น ต้นไม้ด้านข้างมีอาชาซีเหลียง (เสเหลียง) 

ผูกอยู่สองตัว ครั้นเห็นพวกเขาทั้งสองลงจากเขา เหล่าทหารก็พากัน 

ร้องตะโกน "คุณชายซือหม่ากับคุณชายหยางกลับมาแล้ว" พวกทหาร

บ้างก็ย�่ากองไฟให้ดับ บ้างก็จูงม้า ยังมีบางคนเทสุราท่ีอุ่นไว้ใส่ถุงหนัง

ย่ืนให้พวกเขา

เดก็หนุม่รบัถุงหนงัมากรอกสรุาใส่ปากอกึหนึง่แล้วโยนให้หยางผิง  

จากนัน้เหว่ียงตวัข้ึนขีอ่าชา หยางผงิรบัมาจบิค�าหนึง่อย่างกระอักกระอ่วน  

ก่อนส่งคืนให้ทหารและขึ้นขี่อาชาอีกตัว พลทหารเหล่านั้นเห็นทั้งสอง

กลับมามือเปล่าก็รู ้ว ่าวันน้ีล่าสัตว์ไม่ได้จึงไม่กล้าซักไซ้ เด็กหนุ ่ม

กวาดตามองซ้ายมองขวารอบหน่ึงและโบกมือสั่ง "กลับเมืองเถอะ!"

* กวางเผาจื่อ หมายถึงกวางโรตะวันออก (Capreolus Pygargus)
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เหล่าทหารพากันเก็บเครื่องมือต้ังกระโจมและเดินตามหลังม้าไป 

เดก็หนุ่มควบม้าไปกบัหยางผงิ แต่กลบัจงใจเมนิเขา เพียงจบัเชอืกบงัเหียน 

สายตากวาดมองไปท่ัว ท่วงท่าในการหันไปมาไม่เหมือนคนธรรมดา 

สองไหล่ไม่ขยับ ร่างเคลื่อนไหวน้อย แต่กลับว่องไวย่ิง พริบตาเดียว 

ก็หันจากด้านหน่ึงไปอีกด้านหน่ึง เหมือนหมาป่าท่ีระแวดระวัง

"อนัท่ีจรงิปกตข้ิายิงธนบูนหลงัม้าแม่นมาก เพียงแต่พอคดิว่าต้องยิง 

สิ่งมีชีวิต ข้าก็อดบังเกิดความสงสารไม่ได้ ข้าได้ยินมาว่าสุภาพชน..."

ได้ยินหยางผิงพูดพล่ามอีกแล้ว เด็กหนุ่มรั้งเชือกบังเหียนและ 

พรลูมหายใจยาว "ฟ้าดินไร้เมตตา เหน็สรรพสิง่ดัง่หนึง่สนุขัฟาง* อีเ้หอ** 

นิสัยเจ้าอ่อนโยนเกินไป น่ีมันยุคสมัยใดแล้ว เจ้ายังจะคร�่าครึถึงเพียงน้ี 

เรื่องราวของซ่งเซียงกง*** เจ้าไม่เคยอ่านรึ ใจอ่อนเย่ียงสตรี!"

หยางผิงตอบ "ข้าไม่เหมือนเจ้า เจ้ามีปณิธานอันย่ิงใหญ่ แต่ข้า

อย่างมากก็เป็นได้แค่ผู้ปกครองท้องถิ่นในรัศมีร้อยลี้เท่าน้ัน ได้เป็น 

นายอ�าเภอช่วยเหลือชาวบ้าน ดูแลพ้ืนท่ีให้สงบก็พอใจแล้ว"

เด็กหนุ่มหัวเราะหยัน "เหอเน่ยของพวกเราส่ีทิศมีแต่ศัตรู เจ้า 

ลองนับดู ต่งจ้งอิ่ง หยวนเปิ่นชู เฉาเมิ่งเต๋อ หล่ีว์เฟิ่งเซียน หยวนกงลู่**** 

* 'ฟ้าดินไร้เมตตา เห็นสรรพสิ่งดั่งหนึ่งสุนัขฟาง' มาจาก 'คัมภีร์เต้าเต๋อจิง' ของเหล่าจื่อ (เล่าจื๊อ)  

หมายถึงฟ้าดินปฏิบัติต่อสรรพสิ่งในโลกอย่างเฉยชาเหมือนเช่นปฏิบัติต่อสุนัขฟางท่ีใช้เซ่นไหว้ คือ 

ไม่ดีต่อสิ่งใดเป็นพิเศษ และไม่แย่ต่อสิ่งใดเป็นพิเศษ

** อี้เหอ เป็นชื่อรองของหยางผิง โดยชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยท่ัวไปมี  

'นาม (หมิง)' คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่ก�าเนิด 'ชื่อรอง (จื้อ)' เป็นชื่อท่ีอาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา 

มักสอดคล้องกับนาม หรือเพ่ิมค�าด้านหน้าให้เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล 

นอกจากน้ี ผู้มีความรู้ มีต�าแหน่งหน้าท่ีอาจตั้ง 'ฉายา (เฮ่า)' ของตนเองเพ่ือใช้ในวงการ

*** ซ่งเซียงกง หนึ่งในห้าผู้ย่ิงใหญ่แห่งยุคชุนชิว ขึ้นชื่อเรื่องยึดมั่นในสัจจะคุณธรรมจนพ่ายต่อแคว้นฉู่

ในยุทธการที่หงสุ่ย โดยซ่งเซียงกงไม่ยอมโจมตีทัพฉู่ขณะข้ามแม่น�้าเพราะถือว่าผิดคุณธรรม สุดท้าย

จึงปราชัยย่อยยับ ตนเองบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตในปีถัดมา

**** ต่งจ้งอิ่ง หยวนเปิ่นชู เฉาเมิ่งเต๋อ หลี่ว์เฟิ่งเซียน และหยวนกงลู่ เป็นชื่อรองของต่งจั๋ว (ต๋ังโต๊ะ)  

หยวนเซ่า (อ้วนเส้ียว) เฉาเชา (โจโฉ) หล่ีว์ปู้ (ลิโป้) และหยวนซู่ (อ้วนสุด) ตามล�าดับ
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เจ้าครองแคว้นคนใดบ้างท่ีไม่หมายตาท่ีนี่ เจ้าอยากหลบไปใช้ชีวิต 

อย่างสงบ เกรงว่าต้นไม้อยากสงบลมไม่อยากหยุดพัดน่ะสิ"

พูดจบเขาก็สะบัดแส้หวดลงบนสะโพกม้าดังกังวาน อาชาแผด

เสียงร้องและห้อตะบึงไปข้างหน้า ท้ิงห่างคนข้างหลังไปไกล หยางผิง

ได้แต่ย้ิมขื่นและสะบัดแส้ไล่ตามไป กลุ่มทหารท่ีตามอยู่ข้างหลังต่าง

หอบหายใจแฮกๆ

ไม่นานพวกเขาก็เข้าสู่ถนนหลวง ไปตามทางอีกกว่าหนึ่งชั่วยาม

ก็มองเหน็อ�าเภอเวินเซีย่นอยู่รางๆ ไม่ไกลแล้ว เดก็หนุ่มห้อตะบงึไม่หยุด

จนแผ่นหลังกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆ ห่างไกลออกไป ดูเหมือนเขาตั้งใจ

จะควบทะยานเข้าไปในเมืองท้ังอย่างนี้ ทว่าหยางผิงเห็นเหล่าทหาร 

ว่ิงตามจนหายใจแทบไม่ทันก็พลันสงสาร จึงลดความเร็วลง ปล่อยให้

ม้าค่อยๆ เดินไปข้างหน้า

ยามน้ีดวงตะวันเคลือ่นคล้อยไปทางทิศตะวนัตกแล้ว เห็นรอยหมิะ 

บนก�าแพงเมืองสีเทาไกลๆ อย่างเลือนราง ท้องฟ้าเหนือเมืองมีควันไฟ

จากการหุงหาอาหารม้วนตัวขึ้นมาหลายสาย หัวใจของหยางผิงบังเกิด

กระแสอบอุ่น อ�าเภอเวินเซีย่นไม่ใช่บ้านเกิดเขา แต่กลบัเป็นสถานท่ีทีเ่ขา 

โตมาตัง้แต่เดก็ เป็นบ้านของเขา มคีนสนทิและสหายอยู่มากมาย เรือ่งนี ้

มักท�าให้เขารู้สึกอุ่นใจ จะว่าไปแล้วหยางผิงค่อนข้างเป็นคนอ่อนไหว 

เหมือนบัณฑิตที่เชี่ยวชาญการประดิดประดอยค�าพูดคนหน่ึง...แม้ว่า

แท้จริงแล้วเขาจะมีทักษะการยิงธนูโดดเด่น กล่าวได้ว่าเป็นยอดฝีมือ

ในอ�าเภอเวินเซี่ยนก็ตามที

หยางผิงเกิดในรัชศกกวงเหอปีท่ีส่ี บิดาเขาหยางจว้ินเป็นชาว 

อ�าเภอฮั่วจยาในเหอเน่ย เป็นสกุลใหญ่ในท้องถ่ิน แต่เน่ืองจาก 

หวาดเกรงความวุ่นวายจากสงคราม บิดาเขาจึงน�าชาวบ้านกว่าร้อย 
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ครัวเรือนล้ีภัยเข้าไปอยู่ในป่า แต่ไม่รู ้เหตุใดหยางจว้ินจึงไม่ได้พา 

หยางผิงไปด้วย แต่กลับน�ามาฝากเลี้ยงท่ีบ้านซือหม่าฝาง (สุมาหอง) 

สหายรัก สกุลซือหม่ามีอ�านาจกว้างขวางในอ�าเภอเวินเซี่ยน มีป้อมค่าย

หลายสิบแห่ง ทหารหลายพันนาย สามารถปกป้องตัวเองได้ไม่มีปัญหา

ดังนั้นหยางผิงจึงอาศัยอยู่ท่ีบ้านสกุลซือหม่าตั้งแต่เล็ก เติบโตมา

กับบุตรชายท้ังหลายของซือหม่าฝาง

เด็กหนุ่มที่ควบม้าน�าหน้าขบวนน้ันคือซือหม่าอี้ (สุมาอี้) ชื่อรอง

จ้งต๋า บุตรชายคนรองของซือหม่าฝาง ซือหม่าอี้สนิทสนมกับหยางผิง

มากที่สุด เล่นสนุกด้วยกัน เล่าเรียนด้วยกัน ต่อสู้กัน ความสัมพันธ์

เหมือนพ่ีน้องแท้ๆ ซือหม่าอี้มักบอกว่าหยางผิงดีทุกอย่าง มีเพียงนิสัย

อ่อนโยนที่เขารับไม่ได้และพยายามจะแก้นิสัยให้อยู่ตลอด หยางผิง

อ่อนน้อมถ่อมตนก็จริง แต่แท้จริงแล้วกลับดื้อรั้นมาก ท้ังสองทะเลาะ

กันไปมา พริบตาเดียวก็ถึงรัชศกเจี้ยนอันปีที่สี่ หยางผิงอายุสิบแปด  

ซือหม่าอี้อายุย่ีสิบ ล้วนอยู่ในวัยฮึกเหิมเปี่ยมด้วยพละก�าลัง หากอยู่ 

ในยุคสันติ พวกเขาคงอาศัยอ�านาจของสกุลเข้าสอบคัดเลือกเขตเมือง

เขตมณฑล รับต�าแหน่งเป็นขุนนาง หลังจากรับราชการที่ส่วนกลาง 

สักสองสามปี อาจรั้งอยู ่ในราชส�านักหรือไปเป็นนายอ�าเภอหรือ 

รองเจ้าเมืองในท้องถิ่น หากโชคดีอาจได้เข้าเป็นเก้าเสนาบดี* ก่อนอายุ

สี่สิบ ได้รับการอวยยศ น�าชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูลไม่สิ้นสุด

น่าเสียดายท่ีบัดน้ีใต้หล้าวุ่นวาย 'ราชส�านักต้าฮั่น' เหลือเพียง 

* เก้าเสนาบดี (จิ่วชิง) คือเก้าต�าแหน่งขุนนางผู้รับผิดชอบเก้าหน่วยงานส�าคัญในระบบราชการกลาง 

มีชื่อเรียกต�าแหน่งแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน โดยในสมัยฮั่นตะวันออก ประกอบด้วยไท่ฉาง 

(จัดการพระราชพิธี) กวงลู่ซวิน (บังคับบัญชาองครักษ์ต�าหนักหลวง) เว่ยเว่ย (บัญชาการทหารรักษา

ประตูวัง) ไท่ผู (ดูแลส�านักราชยาน) ถิงเว่ย (ปกครองศาลยุติธรรม) ต้าหงหลู (ควบคุมดูแลการทูต)  

จงเจิ้ง (ดูแลส�านักราชวัง) ต้าซือหนง (ดูแลจัดการคลังหลวง) เซ่าฝู่ (จัดเก็บภาษีเข้าพระคลังข้างท่ี) 
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กษัตริย์อ ่อนแอกับขุนนางชรากลุ ่มหน่ึง ต้องเผชิญหน้ากับความ

เปลี่ยนแปลงและพลัดจากถ่ินฐานหลายคร้ังท่ามกลางการแย่งชิง

อ�านาจของเจ้าครองแคว้นท้ังหลาย สถานการณ์อนาถยิ่งนัก เมื่อ 

ไม่ก่ีปีมาน้ีจักรพรรดิต้าฮั่น* เพ่ิงปักหลักในเมืองสวี่ตู (ฮูโต๋) และ 

รักษาชีวิตรอดมาได้ภายใต้การปกป้องของเฉาเชา (โจโฉ) ขุนนางใหญ่

และชนชั้นสูงทั้งหลายเผชิญความยากล�าบาก ดังนั้นสกุลใหญ่ 

ในหลายท้องที่จึงเก็บเขี้ยวเล็บ ดึงลูกหลานตัวเองเข้ามาอยู่ในความ

คุ้มครอง คอยเฝ้าดูสถานการณ์อย่างระมัดระวัง

ใต้หล้ามีคนหนุ่มอย่างซือหม่าอี้กับหยางผิงจ�านวนมาก ท้ังท่ี 

ผ่านวัยเข้าพิธีสวมหมวกมาแล้ว แต่ยังคงเร้นตัวอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ 

เฝ้ารออย่างสงบหรือร้อนใจเพ่ือจะได้กระพือปีกโผบินอีกครั้ง

หากได้ใช้ชวิีตอย่างน้ีตลอดไปก็คงด ี ล่าสตัว์ ทะเลาะกับซอืหม่าอ้ี  

อ่านต�าราสองสามม้วน ดื่มเหล้าสองสามกา...

จู่ๆ หยางผิงก็คิดถึงเรื่องพวกน้ี จากนั้นก็บีบจมูกตัวเองอย่าง 

เยาะหยัน ใจคิดว่าซือหม่าอี้ต้องด่าเขาว่าไม่เอาไหนแน่ๆ

เสยีงเกือกม้าเร่งร้อนขัดจงัหวะความคิดหยางผงิ เขามองตามเสยีง  

เห็นเป็นซือหม่าอี้ควบม้าย้อนกลับมา คนท่ีตามมาด้วยเป็นชายสูงวัย

คนหน่ึง ครัน้จ�าได้ว่าเขาคือพ่อบ้านในจวนซอืหม่าฝางก็ให้ประหลาดใจ  

เพียงพริบตาเดียวซือหม่าอี้กับพ่อบ้านก็ปราดมาอยู่ตรงหน้า พ่อบ้าน

สงูวัยหอบแฮกๆ ขณะพูด "คณุชายหยาง บดิาของท่านมาถึงแล้ว ขณะน้ี 

อยู่ในจวนของใต้เท้าซือหม่า ร้อนใจต้องการพบท่านขอรับ"

"บิดาข้า?" หยางผิงตะลึงงัน บิดาเขาหยางจว้ินเพ่ิงถูกราชส�านัก

* จักรพรรดิต้าฮั่น ในที่นี้หมายถึงจักรพรรดิเซี่ยนต้ี (พระเจ้าเหี้ยนเต้) พระนามเดิมหลิวเสีย (หองจูเหียบ) 

ชื่อรองป๋อเหอ 
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แต่งตัง้เป็นนายอ�าเภอของฉวีเ่หลยีง เพ่ิงเข้ารบัต�าแหน่งได้แค่เดอืนกว่า

เท่าน้ัน แล้วไฉนจงึละทิง้หน้าท่ีเดินทางมาอ�าเภอเวนิเซีย่นโดยพลการได้

ซือหม่าอี้เห็นหยางผิงนิ่งงัน อดไม่ได้ที่จะตบหัวม้าของเขาอย่าง

ร�าคาญและเร่งเร้า "ยังไม่รีบไปอีก อย่าให้พ่อเจ้ารอนาน"

หยางผิงรับค�าว่า "อืม" และกระตุ้นม้าควบจากไป

ซือหม่าอี้ร ้องตะโกนอยู่ข้างหลัง "คุยเสร็จแล้วมาหาข้าด้วย  

เรื่องเมื่อครู่ข้ายังพูดไม่จบ!"

หยางผิงกระตุ้นม้าให้ว่ิงไปโดยเร็วตลอดทาง ในใจรู้สึกฉงนใจย่ิง

นัก ความจริงภาพของหยางจว้ินผู้เป็นบิดาส�าหรับเขาน้ันเลือนรางมาก 

ตั้งแต่เขาถูกน�ามาฝากเลี้ยงที่สกุลซือหม่า หยางจวิ้นก็มาเย่ียมเขา 

น้อยครั้ง การพูดและน�้าเสียงมักจะสุภาพ หัวข้อท่ีสนทนากับเขา 

ไม่พ้นเร่ืองคัมภีร์และการศึกษา ไม่เคยพูดถึงมารดาที่เสียชีวิตไปนาน

แล้วสกัครัง้ เขามกัรูส้กึว่าตัวเองกับบดิามคีวามห่างเหินท่ียากจะอธิบาย

ขวางอยู่ชั้นหนึ่ง ความห่างเหินนี้มิอาจอธิบายด้วยค�าว่า 'พบกัน 

น้อยครั้ง' ได้

การต้องการพบเขาอย่างเร่งร้อนเช่นในวันน้ีเป็นเรือ่งท่ีไม่เคยเกิดขึน้  

หรือว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่บ้านในอ�าเภอฮั่วจยา

หยางผงิเข้าสูอ่�าเภอเวินเซีย่นด้วยความไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถกู  

ครั้นแล้วก็เห็นหน้าจวนสกุลซือหม่ามีรถม้าจอดอยู่คันหน่ึง สายคาดอก

บนตัวม้าสีแดงพุทราสองตัวยังไม่ถูกถอดออก แอกยกขึ้นครึ่งหนึ่ง  

คนขับรถน่ังอยู่ตรงต�าแหน่งคนขับ พร้อมท่ีจะเงื้อแส้ออกเดินทางได้ 

ทุกเมื่อ หลังรถปักธงอยู่ผืนหน่ึง บนน้ันปักรูปมังกรทอง ลักษณะ 

แตกต่างจากรถม้าในอ�าเภอเวินเซี่ยนโดยสิ้นเชิง

หยางผิงไม่ทันได้คิดมาก รีบผลักประตูจวนเข้าไปอย่างรีบร้อน 
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พอพ้นก�าแพงก็เห็นหยางจวิ้นกับซือหม่าฝางยืนอยู่ในลานบ้านและ

ก�าลังมองมาที่ตน ซือหม่าหล่าง (สุมาหลัง) พ่ีชายของซือหม่าอี้กับ 

พวกผู้หญิงยืนอยู่ไปไม่ไกล

หยางจว้ินรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าด�าคล�้า ใบหน้าทรงส่ีเหล่ียม 

ดูน่าเกรงขามแม้มิได้โกรธ แตกต่างจากใบหน้าเรียวเล็กของหยางผิง

โดยสิ้นเชิง วันนี้เขาไม่ได้สวมชุดขุนนางแต่สวมชุดคลุมยาวสีด�าเรียบ 

มือถือป้ายค�าสั่งท่ีท�าจากไม้ขนาดกว้างสองเชียะ

"บิดา" หยางผิงก้าวไปข้างหน้าและท�าความเคารพ ในใจว้าวุ่น

กระวนกระวาย เขาสังเกตเห็นว่าใบหน้าของหยางจว้ินเคร่งขรึม  

ไม่แสดงอารมณ์แม้เพียงเศษเสี้ยว...ไม่มีความยินดีท่ีได้พบบุตรชาย 

อีกครั้ง และไม่มีความกังวลท่ีเรื่องใหญ่จะมาเยือน

หยางจว้ินมองเขาอย่างลึกซึ้งและหันไปพูดกับซือหม่าฝาง  

"พ่ีซือหม่า ในเมื่อลูกชายข้ามาแล้ว เช่นนั้นพวกเราขอตัวก่อน"

ซือหม่าฝางพูดอย่างลังเล "ไม่พักผ่อนสักวันก่อนค่อยออก 

เดินทางหรือ ตอนน้ีประตูเมืองใกล้จะปิดแล้ว ไยต้องรีบร้อนถึงเพียงนี้"

หยางจว้ินโบกมือใหญ่ "ค�าสั่งของซือคง* ไหนเลยจะชักช้าได้"  

ป้ายค�าสัง่ในมอืวาดเป็นแนวโค้งกลางอากาศ ซอืหม่าฝางได้แต่หบุปาก

เก้อๆ

ป้ายค�าสั่งทรงยาวน้ันตรงปลายเป็นรูปดาวเป่ยโต่วท้ังเจ็ดและ 

ดาวจื่อเวย ทั้งยังมีตราสัญลักษณ์ของซือคง นี่เป็นตัวแทนปณิธาน 

ของราชส�านัก...แม้ราชวงศ์ฮั่นจะอ่อนแออย่างย่ิงยวด แต่ราชส�านัก 

* ซอืคง ต�าแหน่งขนุนางท่ีมมีาตัง้แต่สมยัโจวตะวนัตก เป็นหนึง่ในสามมหาอ�ามาตย์ (ซานกง) ทีม่อี�านาจ

สูงสุดในราชส�านัก สมัยฮั่นตะวันออกประกอบด้วย ไท่เว่ย เทียบเคียงต�าแหน่งสมุหกลาโหม ซือถู  

เทียบเคียงกับสมุหนายก และซือคง ซึ่งแต่เดิมเทียบได้กับอัครเสนาบดีโยธาธิการ แต่ในสมัยของ 

เฉาเชาปรับเปล่ียนเป็นอัครเสนาบดีฝ่ายตรวจการ 
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ถึงอย่างไรก็ยังเป็นราชส�านักอยู่

หยางผงิยืนอยู่ท่ีเดิมอย่างประหลาดใจเลก็น้อยและท�าอะไรไม่ถูก 

ซือหม่าฝางเหลือบมองสหายเก่าแวบหน่ึงแล้วส่ายหน้า ก้าวเข้าไป

คล้องแขนหยางผิง "ยินดีกับเจ้าด้วย บิดาเจ้าถูกเฉาซือคงเรียกตัว 

ไปเป็นผู ้ช ่วย* ก�าลังจะเดินทางไปสว่ีตูเพ่ือรับต�าแหน่ง เขาตั้งใจ 

มารับเจ้าไปด้วยกัน"

"ไปสวีต่?ู เฉาซอืคง?" หยางผงิใคร่ครวญสองค�าน้ีซ�า้ไปมา ตอนนี ้

เฉาเชา 'ควบคมุโอรสสวรรค์บญัชาการขนุนาง' อ�านาจเหมอืนดวงอาทิตย์ 

ยามเที่ยงวัน ด�ารงต�าแหน่งซือคงในราชส�านัก บุคคลใหญ่โตเช่นนี้ 

กลับเรียกตัวบิดาไปสวี่ตู ความนัยท่ีแฝงเร้นอยู่นี้เขายังคงไม่เข้าใจนัก

ยามน้ีหยางจว้ินเอ่ยปาก "รถหลวงท่ีราชส�านกัส่งมารออยู่ข้างนอก 

พวกเราจะออกเดินทางเด๋ียวน้ี ข้าวของของเจ้าในจวนสกุลซือหม่า  

ไว้ข้าจะให้คนน�าไปส่งที่สว่ีตู เจ้าไม่ต้องห่วง"

หยางผิงอ้าปากกว้าง หัวสมองมีแต่เสียงอื้ออึง งุนงงเล็กน้อย  

น่ีมันอะไรกัน ไปเดี๋ยวน้ีเลย? แม้แต่เวลาเก็บข้าวของก็ไม่มี แค่ถูก 

เรียกตัวไปรับต�าแหน่งเท่านั้น อ�าเภอเวินเซี่ยนอยู่ห่างจากสว่ีตูแค่ 

สามร้อยกว่าลี้  ใช ้ม ้าหลวงเร ่งเดินทางหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ถึงแล้ว  

เกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงต้องรีบร้อนเดินทางถึงเพียงน้ี

หยางผิงส่งสายตาไม่เข้าใจไปยังซือหม่าฝาง เทียบกับหยางจว้ิน

แล้ว ในใจเขาผู้อาวุโสคนนี้เหมาะจะเป็นบิดามากกว่า ซือหม่าฝาง

หวัเราะฝืดและส่ายหน้า ตามหลกัแล้วซอืคงเปิดจวนบญัชาการรบัผู้ช่วย  

ถือเป็นการเรียกไปรับต�าแหน่งเป็นการส่วนตัว ไม่ควรให้ราชส�านัก 
* ในสมัยฮั่นตะวันออก ผู้ปกครองซึ่งมีอ�านาจบริหารในระดับสามมหาอ�ามาตย์ (ซานกง) ไปจนถึง 

เจ้าเมืองและนายอ�าเภอมีสิทธ์ิแต่งตั้งผู้ช่วยได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านการรับรองจากราชส�านัก เรียก

ต�าแหน่งนี้อย่างรวมๆ ว่าย่วนสู่ (掾属) 
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ออกป้ายค�าสั่ง ย่ิงไม่ควรเรียกว่า 'ราชโองการ' การถูกเรียกตัวของ 

หยางจว้ินครั้งน้ี มีท้ังป้ายค�าสั่ง มีท้ังราชโองการ ไม่ปกติอย่างย่ิง...  

'การละเมิดกฎเกณฑ์' ที่ไม่ปกตินี้สะท้อนถึงความเร่งร้อนท่ีมิอาจ 

พูดออกมาได้ หยางจว้ินตระหนักถึงเจตนาท่ีแฝงอยู่ในการเรียกตัว 

ครั้งนี้เป็นอย่างดี ถึงได้ตัดสินใจรุดไปสวี่ตูโดยเร็ว หลักการในแวดวง

ขุนนางพวกน้ี ซือหม่าฝางที่เคยเป็นผู้ว่าการนครหลวงเข้าใจดี แต ่

ยากที่จะอธิบายให้หยางผิงฟัง เมื่อไม่ได้รับค�าตอบจากซือหม่าฝาง 

หยางผิงจึงเข้าใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้มิอาจเปล่ียนแปลงได้แล้ว ค�าส่ัง

บิดาย่ิงใหญ่ดุจสวรรค์ หยางผิงไม่มีทางเลือกอ่ืน ได้แต่ก้มหน้าพูด  

"ข้าทราบแล้ว บิดา" เขาปลดคันธนูบนตัวลงมา เดินเข้าไปมอบให ้

ซือหม่าหล่าง "ธนูนอแรดนี้ท่านเก็บไว้ให้ดี วันหน้าข้าคงไม่มีโอกาส 

ได้ใช้แล้ว"

ซือหม่าหล่างเป็นลูกชายคนโตของซือหม่าฝางและสนิทสนมกับ

หยางผิงมาก เขารับธนูมาอย่างอึกอัก ไม่รู้จะพูดอะไรดี ได้แต่ตบไหล่

หยางผิงติดๆ กัน ขอบตามีบางอย่างทอประกาย

หยางผิงหัวเราะ "ฝากบอกจ้งต๋าแทนข้าด้วย เห็นทีคงไม่มีเวลา

อ�าลาเขาเสียแล้ว" พูดจบก็กางแขนท้ังสองข้างและออกแรงกอด 

ซือหม่าหล่าง พูดเสียงแผ่ว "พ่ีน้องข้า ไว้พบกันใหม่"

ซือหม่าหล่างชะงักไปครู่หนึ่ง จากนั้นจมูกเริ่มส่งเสียงหอบหายใจ

กระชัน้ น�า้ตาไหลพราก พวกเขาเตบิโตด้วยกันมาต้ังแต่เล็ก ความสัมพันธ์ 

แน่นแฟ้นมาก ไม่เคยแยกจากกัน ขอบตาของหยางผิงเปียกชื้นเช่นกัน 

แต่พอคิดว่าบิดายังมองตนอยู่ก็ฝืนสะกดกลั้นน�้าตาสุดชีวิต

หยางจว้ินเร่งเร้าด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ "เร่ืองน้ีมิอาจชักช้า หาก

ประตูเมืองปิดย่อมต้องยุ่งยากอีก" 
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หยางผงิได้แต่ปล่อยซอืหม่าหล่าง เดินตามหยางจวิน้ออกจากจวน 

สกุลซอืหม่า รถม้าหน้าประตยัูงคงรออยู่ตรงนัน้ คนขับรถเหน็พวกเขาออกมา 

ก็ลกุขึน้ทนัใด ตะโกนสัง่สองสามท ีม้าก็เริม่สะบดัเท้า หายใจฟืดฟาด

แม้หยางผิงจะเคยคิดว่าสักวันต้องไปจากอ�าเภอเวินเซี่ยน  

ไปจากสกุลซือหม่า แต่กลับไม่คิดว่าวันน้ีจะมาถึงเร็วเช่นนี้ กะทันหัน

เช่นน้ี...แปลกประหลาดเช่นนี้  เขายังไม่มีเวลาได้เสียใจด้วยซ�้า  

หยางผิงเหลือบเห็นรูปปั้นผีซิว* ท่ีท�าจากหินหน้าประตูจวนสกุลซือหม่า

โดยบงัเอญิ...หูข้างหนึง่ของมนัแตกไปเลก็น้อย เป็นฝีมอืเขากบัซอืหม่าอี ้

ที่ขึ้นไปเล่นกันบนน้ันสมัยเป็นเด็ก หยางผิงได้แต่ย้ิมเศร้าในใจ

หยางจวิ้นขึ้นรถไปก่อน หยางผิงจับราวข้างรถกระโดดตามข้ึนไป

เบาๆ และนั่งลงข้างกายบิดา ทันใดนั้นซือหม่าฝางที่อยู ่นอกรถก็ 

คว้าแขนหยางจว้ินไว้ เงยมองมาพูดอย่างจริงจัง "หลานรักหยางผิง

อาศัยอยู่บ้านข้ามาสิบกว่าปี ข้าเห็นเขาเป็นเหมือนลูกชายแท้ๆ คนหน่ึง 

พ่ีหยางท่านไปสว่ีตูครั้งน้ี ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องปกป้องเขานะ"

หยางจว้ินย้ิมน้อยๆ "พ่ีซือหม่าพูดอะไรกัน อ้ีเหอเป็นลูกชายข้า  

ข้าจะไม่ปกป้องเขาได้อย่างไร"

ซือหม่าฝางถึงได้ปล่อยมือ ถอยไปก้าวหนึ่ง ความวิตกกังวล 

บนใบหน้ายังคงไม่ลดเลือนไป

สวี่ตูเป็นสถานที่อย่างไร เขาตระหนักดีกว่าใคร ตั้งแต่โอรสสวรรค์

ย้ายไปประทับ สถานที่แห่งนั้นก็เหมือนวังน�้าวนที่อันตราย เฉาเชา 

หมายจะควบคุมโอรสสวรรค์ต้ังตัวเป็นใหญ่ในจงหยวน โอรสสวรรค์

หมายจะบงการเฉาเชา ฟื้นฟูอ�านาจขึ้นอีกครั้ง ยังมีซีเหลียง เหอเป่ย  
* ผีซิว หรือปี่เซียะ เป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อจีน รูปร่างและเขาคล้ายกวาง แต่ใบหน้า หัว ขา

คล้ายสิงโต มีปีกเหมือนนก มีหางคล้ายปลา ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิท่ีช่วยป้องกันภยันตราย

และภูตผีปีศาจ
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จิงโจว ซานตง และขั้วอ�านาจต่างๆ ที่ย่ืนมือเข้ามา...อ�านาจทั้งในที่ลับ

และที่แจ้งทับซ้อนกันไปหมด น้อยคนที่อยู่ในวังน�้าวนแห่งน้ันแล้วจะ 

ไม่ยุ่งเก่ียวกับใครได้ มิใช่สถานที่ที่สงบสันติเลยจริงๆ

ซือหม่าฝางอยู่ในเหอเน่ยปกปิดความสามารถ ปิดประตูอยู่อย่าง

สงบเสงี่ยม ก็เพราะไม่อยากให้ตัวเองและครอบครัวยุ่งเก่ียวกับน�้าขุ่น

บ่อน้ี แต่บัดน้ีสหายรักของตนกับเด็กท่ีเขาเอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆ กลับจะ

มุ่งหน้าไปยังสถานท่ีอันตรายเช่นนั้น อีกท้ังเขายังมิอาจหยุดย้ังได้  

เรื่องนี้ท�าให้ซือหม่าฝางรู้สึกกลัดกลุ้ม

"พ่ีหยาง ท่านต้องระวังให้มาก..." ซือหม่าฝางพึมพ�า สองมือที่

ประสานอยู่ในแขนเสือ้สัน่เลก็น้อย หยางจวิน้ประสานมอืให้ซอืหม่าฝาง 

จากน้ันดีดนิ้วเสียงดัง คนขับรถเงื้อแส้ข้ึนและหวดเสียงดังกลางอากาศ 

อาชาสองตัวเริ่มลากรถม้าให้ขยับเคลื่อน ไม่นานรถม้าคันนี้ก็แล่น 

ออกจากอ�าเภอเวินเซี่ยน เข้าสู่ทางหลวงมุ่งหน้าไปยังสว่ีตูอย่างรวดเร็ว

หยางผิงวางข้อศอกบนราวก้ัน มองทิวทัศน์ที่คล้อยไปข้างหลัง

อย่างเหม่อลอย

ท่าทีของหยางจว้ินย่ิงท�าให้เขารู ้สึกประหม่าอย่างบอกไม่ถูก  

แต่ก่อนทุกครั้งเวลาพบหน้า บิดาจะถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของเขา 

ไม่มากก็น้อย แต่ตอนนี้บิดากลับเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคน  

ราวกับเจ้าพนักงานผู้เข้มงวดที่คุมตัวนักโทษเข้าเมืองหลวง เย็นชา 

ผิดปกติ

เรื่องนี้ไม่ปกติ เรื่องน้ีไม่ปกติอย่างแน่นอน

หยางผิงนิสัยอ่อนโยน แต่หาใช่คนโง่ เขารู้ว่าเมื่อเรื่องราวผิดไป

จากปกติย่อมมีเหตุอะไรแน่ เขาหวังมาตลอดว่าหลังออกจากอ�าเภอ 
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เวินเซี่ยนแล้วบิดาจะบอกเหตุผลน้ี แต่หยางจว้ินท�าให้เขาผิดหวัง  

แม้เร่งเดินทางมาหน่ึงคืนแล้ว หยางจว้ินกลับไม่พูดอะไรกับหยางผิง 

สักค�า เอาแต่เร่งคนขับรถไม่หยุดให้เร็วขึ้นอีก เวลาอื่นๆ ก็หลับตา 

เหมือนก�าลังครุ่นคิดอะไร

หยางผิงหลับสนิทไปพร้อมกับความฉงนสงสัย ลอบหวังว่า 

หลังจากตื่นขึ้นมาตัวเองจะยังนอนอยู่ในห้องนอนของจวนสกุลซือหม่า

ล้อรถกลิง้ไปบนถนนเงยีบๆ เมือ่ขอบฟ้าเริม่ปรากฏสขีาวท้องปลา 

หยางจว้ินก็ลืมตาทันใด ก่อนพูดกับคนขับรถเบาๆ ว่า "หยุดรถ"

ดูเหมือนคนขับรถจะไม่เข้าใจค�าสั่งน้ีนัก ตอนน้ีพวกเขาว่ิงอยู่บน

ถนนระหว่างเนินเขาสเีหลอืงทีท่อดยาวต่อเนือ่ง เพราะขาดการซ่อมแซม

มานาน จึงแทบไม่เห็นร่องรอยของทางหลวงแล้ว ในรัศมีหลายสิบลี ้

ออกไปล้วนเป็นพ้ืนที่รกร้างกันดาร ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แม้แต่ต้นไม ้

ยังมีไม่มากนัก พวกเขาเร่งเดินทางมาท้ังคืน ไยต้องหยุด ณ สถานที ่

แห่งน้ีด้วย

"หยดุรถ" หยางจว้ินพูดซ�า้อกีครัง้ น�า้เสยีงเจอืแววร�าคาญเลก็น้อย

คนขับรถอดขุ่นใจไม่ได้ ตอนเขาอยู่สว่ีตูและถูกส่งไปฉว่ีเหลียง 

รับตัวหยางจว้ิน ไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องอ้อมมาอ�าเภอเวินเซี่ยน เขา

อยากรีบกลับสว่ีตู แต่ก็ไม่กล้าล่วงเกินใต้เท้าที่มีป้ายค�าสั่งในมือผู้น้ี  

จึงได้แต่หยุดรถ

ช่างเถอะ จะได้ให้ม้าหยุดพัก ป้อนขนมกากถ่ัวให้หน่อย ข้าจะได้

หาอะไรรองท้องด้วย คนขับรถคิดเช่นนี้

หยางผิงท่ีเดิมทีก่ึงหลับก่ึงตื่นรู้สึกได้ว่าแรงสั่นสะเทือนหยุดลง 

จึงลมืตา สิ่งแรกทีส่ะท้อนเข้าสูส่ายตาคือมีดสั้นที่เปลง่ประกายสว่างจา้ 

หยางผิงตื่นตระหนก ร่างกายกระถดไปข้างหลังโดยสัญชาตญาณ  
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จากนัน้เขาพลนัเหน็คนขบัรถร่วงตกลงจากรถม้าอย่างแขง็ทือ่ ใบมดีสัน้

ในมือหยางจว้ินมีโลหิตหยดลงมาหลายหยด

หยางผิงแข็งทื่อไปทั้งตัวในทันที รีบย่ืนมือไปคล�ากระบี่พกที่เอว

โดยไม่รู้ตัว แต่กลับเจอเพียงความว่างเปล่า จึงนึกข้ึนได้ว่าตัวเองยัง 

สวมชุดล่าสัตว์ของเมื่อวาน ไม่ทันได้เปลี่ยน

บิดาท�าอะไร เขาจะฆ่าข้าหรือ ความคิดนับไม่ถ้วนผุดออกมา 

จากหัวสมองของหยางผิง

หยางจว้ินเห็นหยางผิงตื่นแล้ว กลับเพียงพยักหน้าเล็กน้อย 

โดยไม่เอ่ยอะไร ราวกับเมื่อครู ่เพ่ิงท�าเรื่องธรรมดาสามัญ หยางผิง

กระโดดลงจากรถอย่างลนลาน เข้าไปประคองคนขับรถและพบว่า 

อีกฝ่ายสิ้นใจไปแล้ว

มีดสั้นของหยางจว้ินแทงเข้าไปในหัวใจอย่างแม่นย�า เลือดไหล

ทะลักออกมาจากหน้าอกของผู้ตาย สายตาของหยางผิงถูกอาบย้อม

ด้วยโลหิตสีแดง กลิ่นคาวเลือดรุนแรงพุ่งเข้ามาในจมูก เขารู ้สึก 

หายใจล�าบากเล็กน้อย อาการเกร็งกระตุกผุดขึ้นมาจากล�าคอ

"อย่าสนใจเขาเลย พวกเรายังมีอย่างอื่นต้องท�า" หยางจว้ินพูด

ความหวาดกลัวและความโกรธปะทุข้ึนในใจหยางผิงพร้อมกัน 

ใบหน้าขาวซีดของเขาเริ่มเป็นสีแดง ไม่รู้จริงๆ ว่าตัวเองควรจะหันหลัง

ว่ิงหนี หรือพุ่งเข้าไปคว้าคอเสื้อหยางจว้ินและค�ารามใส่อีกฝ่ายโดย 

ไม่สนใจความอาวุโส บังคับให้บิดาอธิบายว่าทั้งหมดนี้มันเรื่องอะไร 

กันแน่

เวลาน้ีเอง เสียงแผ่วเบาดังมาจากอีกด้านของเนินเขา รถม้า 

อีกคันเหมือนโผล่ออกมาจากใต้ดิน เพียงครู่เดียวก็แล่นมาตรงหน้า 

คนทั้งสองและหยุดลง
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รถม้าคันนี้ใหญ่กว่ารถม้าท่ีพวกเขาน่ัง ล้อใหญ่หลังคาสูง  

แต่กลับไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ รอบด้านแขวนม่านสีด�า มิอาจเห็น 

ความเคลื่อนไหวภายในรถ ซี่ล้อกับขอบล้อถูกยัดด้วยผ้าป่าน ดุมล้อ 

ยังผูกหญ้ากกไว้ เวลาว่ิงเกิดเสียงน้อยย่ิง เหมือนวิญญาณอย่างไร 

อย่างนั้น คนขับรถเป็นชายฉกรรจ์ที่เต็มไปด้วยหนวดเครา ภายใต้เสื้อ

ตัวบางมองเห็นกล้ามเน้ือเป็นมัดท่ีนูนขึ้นมา คนผู้น้ีสวมหมวกสาน 

สายตามองตรงไปข้างหน้าอย่างไร้ความรู้สึก เหมือนไม่ใส่ใจสรรพสิ่ง

รอบด้าน มือแห้งเห่ียวข้างหนึ่งเลิกม่านรถจากข้างใน เผยให้เห็น 

ดวงหน้าแก่ชรา ชายชราเหลือบมองคนขับรถบนพ้ืน จากนั้นมอง 

หยางจว้ิน สุดท้ายเลื่อนสายตาไปยังหยางผิง ชั่วขณะท่ีเขาสบสายตา

กับหยางผิง รูม่านตาพลันหดลงกะทันหัน สีหน้าสุขุมเยือกเย็น 

แปรเปลี่ยนเล็กน้อยจนยากสังเกตเห็น แต่เพียงชั่วครู่ก็หายไป

หยางจว้ินพูดเสียงทุ้ม "ท่านลุง ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีนัดหมาย"

ชายชราเคาะน้ิวบนราวจบัเบาๆ คนขบัรถกระโดดลงจากทีน่ัง่ทันที 

และลากศพศพหนึ่งลงมาจากรถม้า หยางผิงสังเกตเห็นว่าศพนี้มี 

รูปร่างใกล้เคียงกับตน เพียงแต่ใบหน้าถูกฟันจนเละเทะ บอกอายุ 

ไม่ได้ คนขับรถวางศพหน้าเละข้างๆ ศพคนขับรถม้า จัดท่าให้ดูเหมือน

ต่อสู้จนตัวตาย สุดท้ายปัดมืออย่างพึงพอใจและยืดตัวขึ้น

หยางผิงเห็นท่าทีไม่รู ้ร ้อนรู ้หนาวของคนขับรถก็รู ้สึกขนลุก  

หยางจว้ินตบไหล่เขา "ขึ้นรถเถอะ" พร้อมชี้รถม้าคันใหญ่

หยางผิงยืนอยู่ท่ีเดิมไม่ขยับ "บิดา หากท่านต้องการให้ข้าไปตาย 

ข้าจะแสดงความกตัญญูให้ถึงท่ีสดุ แต่ข้าหวงัว่าจะได้ตายอย่างรูเ้หตผุล 

แจ่มแจ้ง"

หยางจว้ินมุ่นคิ้วเล็กน้อย "ไม่มีใครอยากให้เจ้าตาย ขึ้นรถเถอะ 
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คนในรถจะบอกทุกอย่างกับเจ้า"

"ไม่ ข้าต้องการรู้ตอนนี้!" หยางผิงปฏิเสธอย่างเฉียบขาด เขา 

ถูกบิดาพาออกจากบ้านท่ีอาศัยอยู่มาสิบกว่าปีโดยไม่บอกอะไรสักค�า 

จากนั้นบิดาสังหารคนขับรถที่ราชส�านักส่งมาต่อหน้าต่อตาเขา บัดน้ี 

มีรถม้ากับตาแก่จากไหนไม่รู้โผล่มาอีก หยางผิงทนกับความคลุมเครือ

อันน่าทรมานพวกน้ีไม่ไหวแล้ว

เมื่อครู่มีคนคนหน่ึงตายไปอย่างแท้จริง ทั้งยังตายไปต่อหน้าเขา  

นี่เป็นครั้งแรกท่ีหยางผิงเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตา ความสะเทือนใจ

ที่แจ่มชัดเป็นพิเศษท�าให้ตอนนี้เขายังวิงเวียนตาลายไม่หาย หยางผิง

เหมือนเห็นภาพเหตุการณ์ตอนกวางหมีลู ่ก�าลังจะถูกตนยิงธนูใส่  

หัวใจเหมือนถูกบางสิ่งขยุ้มไว้อย่างแรง

หยางจว้ินเหน็หยางผงิไม่ยอมขึน้รถจงึคดิจะเข้าไปดึงแขนเสือ้เขา 

ทว่าชายชรากลับห้ามไว้ "ข้าจัดการเอง" หยางจว้ินถอยไปก้าวหน่ึง 

อย่างนอบน้อม

ม่านเลิกออกอีกนิด ชายชราย่ืนศีรษะออกมา ครั้งนี้มือเขามีของ

เพ่ิมมาหนึ่งอย่าง "เด็กน้อย เจ้ามาดูของสิ่งนี้" หยางผิงก้าวไปรับมาดู

ด้วยความฉงน พบว่าเป็นตราประทับหัวเต่าสีเหลืองอร่ามท�าจาก 

เงินผสมทองแดง ถืออยู่ในมือแล้วค่อนข้างหนักอึ้ง เขาพลิกดูด้านล่าง 

เห็นบนน้ันแกะสลกัอกัษรเสีย่วจ้วน 'ตราประทบัหยางเปียว (เอยีวปิด)...'

"หยางเปียว...หยางไท่เว่ย*?" หยางผิงมือส่ัน ตราประทับสี่เหล่ียม

เกือบร่วงลงบนพ้ืน

"เป็นข้าเอง" หยางเปียวตอบ

ตาแก่บนรถคือหยางเปียว! ขุนนางคนส�าคัญที่ปกป้องจักรพรรดิ

* ไท่เว่ย เทียบได้กับต�าแหน่งสมุหกลาโหม เป็นหนึ่งในสามมหาอ�ามาตย์ (ซานกง) ในสมัยฮั่นตะวันออก
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สดุก�าลงั ชือ่เสยีงโด่งดงัไปท่ัวหล้า! หยางเปียวนับเป็นขนุนางแบบอย่าง

ในยุคสมัยท่ีราชวงศ์ฮั่นเผชิญมรสุม จากลั่วหยาง (ลกเอี๋ยง) ถึงฉางอัน 

(เตียงฮัน) จากฉางอันสู ่สว่ีตู โอรสสวรรค์องค์ปัจจุบันระหกระเหิน 

อยู่หลายปี แต่เขากลับจงรักภักดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ทอดทิ้ง

จากไป เป็นผู้น�าเหล่าขุนนางด้วยต�าแหน่งไท่เว่ย คอยรับใช้ข้างกาย

จักรพรรดิ กล่าวได้ว่าเป็นเสาหลักอันมั่นคงของราชวงศ์ฮั่น บัณฑิต 

ทั่วหล้าไม่มีผู้ใดไม่สรรเสริญเขา

สี่ปีก่อนโอรสสวรรค์ย้ายมาประทับท่ีสว่ีตู เฉาเชาวางแผนโค่นล้ม

หยางไท่เว่ยผูน้ีห้มายจะลงโทษให้ถึงตาย แต่บารมขีองหยางเปียวย่ิงใหญ่ 

เกินไป แม้แต่เฉาเชาเองก็ท�าอะไรไม่ได้ ได้แต่บีบให้เขาสละต�าแหน่ง

ไท่เว่ย กลายเป็นสามัญชนในสว่ีตูที่ไร้ต�าแหน่งหน้าที่ คนส่วนใหญ ่

ล้วนคิดว่าชีวิตการเมืองของขุนนางผู้ภักดีคนนี้จบสิ้นลงแล้ว

บัดน้ีอดีตไท่เว่ยท่ีหมดอ�านาจกลับน่ังรถม้าแต่งกายเรียบง่าย 

ปรากฏตัวอยู่ในพ้ืนท่ีรกร้างแห่งน้ี ท�าให้หยางผิงประหลาดใจย่ิงนัก

"ไม่ทราบว่าชื่อของข้าท�าให้คุณชายเชื่อถือได้หรือไม่" หยางเปียว

เชิดคางเล็กน้อย เผยความเมตตาอารีออกมา ชีวิตการเป็นขุนนาง 

ตลอดหลายปีท�าให้เขามีกลิ่นอายความน่าเกรงขามตามธรรมชาติ

"แน่นอน แน่นอน..." หยางผงิรูส้กึหน้าผากมเีหงือ่ซมึ "หยางไท่เว่ย

ชื่อเสียงโด่งดัง ผู้น้อยหรือจะกล้าสงสัย"

ชายชราย้ิมน้อยๆ เลิกม่านออกครึ่งหน่ึง หยางผิงรีบปีนขึ้นรถม้า 

ก่อนหันกลับไปพบว่าบิดาหยางจว้ินยังยืนอยู่ข้างนอกไม่ขยับ

"หยางจว้ิน พวกเราไปแล้ว เจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดี" หยางเปียว

พูดเสียงเรียบ

หยางจว้ินประสานมือ สีหน้าเปลี่ยนเป็นเด็ดเดี่ยว

Page ����������������� ��� ���������� (���).indd   26 14/8/2562 BE   16:32



Ma Bo Yong 27

"บิดาไม่ไปกับพวกเราหรือ" หยางผิงสงสัย

หยางเปียวพูด "เขายังมีธุระของเขา" สิ้นเสียง คนขับรถรูปร่าง

ก�าย�าพลนัถือดาบเหลก็เดนิเข้าไปหา ประกายเยียบเย็นวาบขึน้ แขนขวา 

ของหยางจวิ้นถูกฟันหล่นลงบนพ้ืน หยางผิงที่เห็นการเปล่ียนแปลง

กะทันหันร้องออกมา ลุกขึ้นและก�าหมัดแน่น คิดจะโผเข้าไปช่วยเหลือ 

หยางจว้ินกดแผลที่โลหิตพุ่งทะลักเอาไว้ ใช้สายตาห้ามบุตรชายไม่ให้

วู่วาม หยางเปียวใช้มอืกดไหล่หยางผงิเบาๆ เป็นการบอกให้เขาอยู่เฉยๆ

คนขับรถเก็บดาบและฉีกผ้าจากชายเสื้อของหยางจวิ้นออกมา 

สาดผงยาลงบนแผลและพันแผลให้เขา จากน้ันหันหลังเดินข้ึนรถ  

หยางจว้ินเดินโซเซไปข้างทาง หลังพิงหินก้อนหน่ึงและนั่งลง ใบหน้า 

ซีดเผือด แต่กลับไม่ปริปากพูดสักค�า

"ไปเถอะ" หยางเปียวหน้าไม่เปลีย่นส ีราวกับมองไม่เห็นเหตกุารณ์

สยดสยองตรงหน้า หยางผิงในรถม้าใบหน้าไร้สีเลือด ความคิดในใจ

สับสนวุ่นวายเหมือนเชือกป่านท่ีขมวดกันยุ่ง

ม่านรถถูกปล่อยลงช้าๆ ทิวทัศน์ข้างนอกและแสงสว่างถูกปิดกั้น 

รถม้าสั่นไหวน้อยๆ จากน้ันจึงเริ่มเร ่งความเร็ว หยางผิงไม่รู ้ว ่า 

เหตุใดบิดาที่สูญเสียแขนไปข้างหนึ่งต้องนั่งอยู่ที่เดิมกับศพสองศพ 

สัญชาตญาณบอกเขาว่าเรื่องราวประหลาดที่ไร้เหตุผลพวกนี้ซุกซ่อน

แผนการบางอย่างไว้ ทว่าตั้งแต่กลับเข้าเมืองเมื่อวาน เหตุการณ์แล้ว

เหตุการณ์เล่าที่ประดังประเดเข้ามาท�าให้เขาไม่มีเวลาจะขบคิด

ตอนน้ีเขาต้องการค�าอธิบายอย่างย่ิง หาไม่เขาอาจเป็นบ้าไปจริงๆ 

หยางผิงส่งสายตาสงสัยไปยังหยางเปียว พบว่าอีกฝ่ายจับจ้องตน 

อยู่ตลอด

"เหมือน...ช่างเหมือนเหลือเกิน..." ชายชราหรี่ตา ตบเข่าช้าๆ 
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สีหน้าฉายแววยินดีระคนตื้นตัน ทั้งยังมีความเศร้าที่สังเกตได้ไม่ง่ายนัก

"หยางไท่เว่ย ข้า..." พอหยางผงิเอ่ยปาก ก็ถูกหยางเปียวยกมอืห้ามไว้

"อย่าเพ่ิงใจร้อน ข้าจะบอกเจ้าทุกอย่าง" หยางเปียวเอ่ยปากช้าๆ 

จากน้ันเลิกม่านออกเล็กน้อยเหลือบมองท้องฟ้า ก่อนจะปิดลงโดยเร็ว 

"ก่อนถึงสว่ีตู มีเรื่องบางอย่างที่เจ้าจะต้องรู้"

พวกเรายังจะเดินทางไปสว่ีตูอีกหรือ...หยางผิงคิดในใจ

"จะเริ่มตรงไหนดีนะ...อืม เริ่มจากบิดาเจ้าหยางจว้ินก็แล้วกัน"  

น�้าเสียงของหยางเปียวเชื่องช้า ราวกับทุกค�าพูดล้วนต้องอมอยู่ในปาก

ใคร่ครวญให้ดีก่อนรอบหนึ่ง หยางผิงน่ังตรงข้ามเขา สองขาหุบเข้า 

ด้วยกัน มือวางบนหัวเข่า ตั้งอกตั้งใจฟัง

"นั่นยังเป็นรัชศกกวงเหอ ตอนนั้นข้าเป็นเว่ยเว่ย* ในรัชสมัย 

จักรพรรดิหลิงต้ี (พระเจ้าเลนเต้) บิดาเจ้าเป็นขุนพลจั่วตูโหวภายใต้

บังคับบัญชาของข้า ข้าคิดว่าเด็กหนุ่มผู้น้ีเก่งกาจสามารถทีเดียวจึง

ชื่นชมเขามาก เขาเป็นชาวอ�าเภอฮั่วจยาในเหอเน่ย แม้ข้าจะเป็น 

ชาวอ�าเภอฮว่าอินในหงหนง แต่แซ่หยางเหมือนกัน จึงรับเขาเป็น 

หลานในสกุล หยางจว้ินเป็นคนเก่ง มากด้วยความคิดและอุบาย  

พูดหนึ่งซ่อนสิบ เป็นบุคคลท่ีไหว้วานเรื่องส�าคัญได้..."

พูดถึงตรงนี้เขาก็ยืดหลังท่ีค่อมงอให้ตรงขึ้นเล็กน้อย

"รัชศกกวงเหอปีที่สี่  ในวังเกิดเรื่องใหญ่ หวังเหม่ยเหริน**  

(อองบหียิน) พระสนมองค์หน่ึงของจักรพรรดิหลิงตี้ให้ก�าเนิดองค์ชาย 

* เว่ยเว่ย ชื่อต�าแหน่งขุนนางหนึ่งในเก้าเสนาบดีสมัยฮั่นตะวันออก บัญชาการทหารรักษาประตูวัง  

ริเริ่มตั้งแต่สมัยจั้นก๋ัวสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยฉินและฮั่น 

** ราชส�านักสมัยฮั่นตะวันออกก�าหนดต�าแหน่งสนมชายา ซึ่งรองจากต�าแหน่งพระมเหสี (โฮ่ว)  

ออกเป็น 4 ขัน้ ได้แก่ กุ้ยเหริน เทียบได้กับพระชายา (เฟย) ถดัลงมาคอืเหม่ยเหรนิ กงเหรนิ และไฉ่หนีว์่  

เป็นขั้นของพระสนมลดหล่ันลงมาตามล�าดับ 
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ชื่อว่าหลิวเสีย ตอนนั้นพระมเหสีเหอ (โฮเฮา) ให้ก�าเนิดรัชทายาท 

หลิวเปี้ยน (หองจูเปียน) แล้ว จึงมิอาจยอมรับเรื่องนี้ได้ ท�าให้เกิด 

การวางยาพิษสังหารหวังเหม่ยเหริน พระพันปีต่ง (ตังไทฮอ) เกรงว่า 

องค์ชายหลิวเสียจะถูกปองร้ายจึงรับไปอยู่ด ้วยและเลี้ยงดูด ้วย 

พระองค์เอง ภายหลังจักรพรรดิเส่าตี้* ถูกต่งจั๋ว (ตั๋งโต๊ะ) ปลดจาก

ต�าแหน่ง องค์ชายหลิวเสียได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิต้าฮั่น  

โอรสสวรรค์องค์ปัจจุบัน"

หยางผิงเอียงคออย่างแปลกใจ เร่ืองพวกน้ีใต้หล้ารู้กันทั่ว ไยต้อง

พูดซ�้าอีกรอบด้วย หยางเปียวพลันขมวดคิ้วกะทันหัน เอ่ยด้วยน�้าเสียง

เคร่งขรมึ "แต่สิง่ท่ีใต้หล้าไม่รูคื้อตอนน้ันหวังเหม่ยเหรนิให้ก�าเนดิฝาแฝด 

เป็นองค์ชายสององค์!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

* จักรพรรดิเส่าตี้ พระนามเดิมหลิวเปี้ยน เป็นพ่ีชายต่างมารดาของจักพรรดิเซี่ยนตี้
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