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"ท่านอ้ีหมิง ท่าน...ท่านรู้จักข้า?" หวังเหมิ่งถามอย่างสงสัย

กวนจงหวังเหมิง่หน่ึงมหาเสนา เซีย่อนัทัว่หล้าล้วนถวลิหา ขอเพียง 

เคยเรียนประวัติศาสตร์มา ใครบ้างจะไม่รู้จัก นึกไม่ถึงว่าจะมีวาสนา 

ได้มาพบกับหวังเหมิ่งท่ีน่ี หวังเหมิ่งเป็นอัครเสนาบดี ในเมื่อเขาเป็นถึง

เสนาบดี ย่อมต้องมีสิ่งที่เหนือกว่าผู้อื่น ยามกลียุคสิ่งท่ีส�าคัญที่สุด 

คอือะไร ค�าตอบก็คือคนทีม่คีวามสามารถ! หวังเหมิง่เป็นผู้มคีวามสามารถ  

อีกทั้งยังเป็นบุคคลส�าคัญ คิดจะขับไล่พวกนอกด่าน งานนี้จ�าเป็นต้อง

มีคนที่มีความสามารถมากสักหน่อย ในเมื่อสวรรค์ประทานหวังเหมิ่ง

มาให้ตรงหน้า หากท�าให้เขายินดีติดสอยห้อยตามไม่ได้ งั้นก็เท่ากับ 

ท�าเสียของแล้ว ฮ่าๆๆ ได้หวังเหมิ่งมาคนหนึ่ง ดีกว่าได้ทหารนับแสนอีก

ถังอ้ีหมิงครุ่นคิดถ่ีถ้วน รอยย้ิมน้อยๆ ปรากฏขึ้นบนใบหน้า

"ท่านอ้ีหมิง...ท่านอ้ีหมิง"

เห็นถังอ้ีหมิงยืนย้ิมนิ่งอยู่ตรงหน้า หวังเหมิ่งก็เรียกอีกฝ่ายเบาๆ

"อา!" เสียงเรียกของหวังเหมิ่งปลุกถังอี้หมิงให้กลับมาได้สติใหม่

บทที่ 1

ยอดอัครเสนาบดีแห่งกวนจง
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อีกครั้ง และเพราะสะกดกลั้นความรู้สึกปีติยินดีในใจไม่อยู่ ถังอ้ีหมิง 

จึงขยับเท้าขึ้นหน้าก้าวหนึ่ง คว้ามือทั้งสองข้างของหวังเหมิ่งไว้ พูดยินดี

ปรีดา "คุณชายหวัง ข้าถังอ้ีหมิง มีโอกาสได้พบเจอท่านเย่ียงนี้นับเป็น

วาสนาย่ิงนัก มาๆๆ พวกเรามาร่วมสาบานเป็นพ่ีน้องกัน!"

พูดจบถังอีห้มงิก็หันหลงักลบัคกุเข่าลงกับพ้ืนดงัตึง มองดหูวังเหมิง่ 

ด้วยสายตาเฝ้ารอ

หวังเหมิง่ไม่เข้าใจการกระท�าของถังอีห้มงิเลยแม้แต่น้อย พวกเขา 

เพ่ิงเจอกันเป็นครั้งแรก แต่ถังอี้หมิงกลับต้องการร่วมสาบานเป็นพ่ีน้อง 

เขาไม่เพียงไม่รู้จักถังอ้ีหมิง อีกทั้งยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงรู้จัก

ตนเอง

หวังเหมิ่งในเวลาน้ีก็แค่คนมีความสามารถแต่ไร้โอกาส เดิมเขา

เร้นกายอยู่บนฮว่าซานขุนเขาตะวันตก ต่อมาเพราะเกิดสงครามระหว่าง

ชนเผ่าตีกับชนเผ่าเชียง สงครามแผ่ขยายมาถึงกวนจง ท�าให้ชาวบ้าน

ผู้ประสบภัยจ�านวนมากต่างพากันหนีขึ้นเขาฮว่าซาน ด้วยเพราะมีใจ

เป็นห่วงชาวประชาทั่วหล้า เมื่อเห็นชาวบ้านผู้ตกทุกข์ได้ยากมีจ�านวน

เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เขาจึงเสนอให้พวกชาวบ้านละท้ิงฮว่าซานหาที่อยู่

ใหม่ ทว่ากว่าท่ีพวกผู้ประสบภัยจะไปถึงท่ีนั่นได้ก็เรียกว่ายากล�าบาก

มิใช่น้อย แล้วพวกเขาไหนเลยจะยอมจากไปง่ายๆ เมื่อจนปัญญา

สุดท้ายเขาจึงได้แต่น�าพาพวกชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึงอพยพ 

มาทางทิศตะวันออก

หวังเหมิ่งพาผู้คนออกมาได้ไม่นาน ละแวกเขาฮว่าซานก็เกิด

สงครามระหว่างกองทัพเชียงกับกองทัพตีขึ้น ทันทีท่ีเกิดสงคราม พวก

ชาวบ้านที่อพยพขึ้นไปอยู่บนเขาฮว่าซานก็ถูกกองก�าลังท้ังสองฝ่าย 

ฆ่าตายเจียนสิ้น หวังเหมิ่งเดินทางมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออกจน 

Page ��������� ������������ 2.indd   8 6/3/2563 BE   14:33



Shui Peng Cheng 9

มาถึงเขาไท่ซานขุนเขาฝั่งตะวันออก เข้ามาเร้นกายพ�านักอาศัยอยู่ใน

ป่าบรรพกาล อาศัยสองมือฝ่าฟันความยากล�าบาก 

หลายปีผันผ่าน ในที่สุดเขาก็สร้างสวนท้อขนาดใหญ่ขึ้นได้ด้วย

มอืท้ังสองข้าง เขารูด้ว่ีาการซ่อนกายหลบเร้นอยู่ทีน่ีเ่ป็นแค่เรือ่งชัว่คราว

เท่าน้ัน เขาแค่ก�าลังรอดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ัวหล้าอยู่เงียบๆ

หวังเหมิ่งยืนตัวตรงอยู่ท่ีนั่น มองดูถังอี้หมิงที่คุกเข่าอยู่บนพ้ืน  

ก่อนพูดออกมาเบาๆ "ท่านอ้ีหมิง ท่านท�าข้างุนงงไปหมดแล้ว ใน 

ความทรงจ�าของข้า พวกเราไม่เคยพบเจอกัน ข้าก็แค่คนธรรมดา 

คนหน่ึงเท่าน้ัน แล้วเหตุใดท่านถึงรู้จักข้า"

ถังอี้หมิงรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักดูตาม้าตาเรือเอาเสียเลย ท�าการ

บุ ่มบ่ามเช่นนี้คนมีความสามารถอย่างหวังเหมิ่งมีหรือจะไม่รู ้สึก

ประหลาดใจนึกเคลอืบแคลงสงสยั ทันใดนัน้ถังอีห้มงิกนึ็กเรือ่งหลวิเป้ย  

(เล่าปี่) เยือนกระท่อมหญ้าฟางสามครั้งข้ึนมาได้ เขามองดูสีหน้า 

เรียบเฉยของหวังเหมิ่งครู่หน่ึง ก่อนจะตระหนักว่าคนท่ีมีความสามารถ

เปี่ยมล้นล้วนเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง วิธีการไร้มารยาทของตนเช่นนี้ 

รังแต่จะท�าให้อีกฝ่ายนึกรังเกียจเดียดฉันท์

ดังนัน้ถงัอ้ีหมงิจงึลกุข้ึนยืน หวัเราะหึๆ ออกมาสองค�า ประสานมอื 

ค�านับไปทางหวังเหมิ่งพร้อมเอ่ยปากนอบน้อม "ข้าเสียมารยาทแล้ว  

ขอท่านหวังโปรดให้อภัย"

หวังเหมิ่งไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อย พอเห็นถังอี้หมิงมีมารยาท ซ้าย

กท่็านหวงัขวากท่็านหวังเขากอ็ดตะขดิตะขวงใจไมไ่ด ้เขาก็แคช่าวบา้น

ธรรมดาๆ ที่เดือดร้อนเพราะเหตุจลาจลจากภัยสงคราม ท�าให้เขากับ

คนในครอบครัวต้องล�าบากยากแค้นเร่ร่อน ไม่มีสมบัติติดตัวแม้เพียง

กระผีกริ้น เพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแม้อายุยังน้อยแต่ก็ต้องออกมา 

Page ��������� ������������ 2.indd   9 6/3/2563 BE   14:33



10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 2

หาบตะกร้าโกยดินเร่ขาย

หวังเหมิ่งไม่ได้ถูกไฟสงครามกลืนกิน ไม่ได้ถูกภาระหนาหนัก 

ทบัโถมจนลกุไม่ข้ึน ท่ามกลางภาวะสงคราม เขามองดกูารเปลีย่นแปลง

ท่ีเกิดขึ้น ท่ามกลางชีวิตรันทด เขาไม่เคยปล่อยมือให้อยู่ห่างหนังสือ  

ซ�้ายังคงพากเพียรเขียนอ่านมิได้ขาด ซึมซับเอาความรู้สรรพวิทยาไว้

มากมายโดยเฉพาะความรู้ด้านพิชัยสงคราม จนกลายเป็นคนขึงขัง 

เอาจริงเอาจังลุ่มลึกเด็ดเด่ียว ในอกเต็มไปด้วยปณิธานย่ิงใหญ่ จิตใจ

สงูส่งจนเหมอืนดัง่เช่นท่ีเห็นอยู่ในเวลานีท้ีไ่ม่แยแสกับเร่ืองราวหยุมหยิม 

เล็กๆ น้อยๆ และย่ิงไม่สนใจจะคบหากับคนไม่เอาไหน

หวังเหมิ่งประคองถังอี้หมิงลุกข้ึน "ท่านอี้หมิงหาได้จ�าเป็นต้องท�า

เช่นนี้ ข้าเองก็ไม่ใช่ท่านหวังอะไรที่ไหน เป็นก็แค่สามัญชนคนธรรมดา

คนหน่ึงเท่าน้ัน ท่านเรียกข้าจิ่งเลว่ียก็ได้"

ถังอี้หมิงพูด "ข้าเองก็เช่นกัน ไม่จ�าเป็นต้องเรียกข้าว่าท่านก็ได้ 

เรียกแค่ชื่อข้าเท่านั้นก็พอแล้ว ท่านหวัง...เอ่อ ไม่สิ ต้องเรียกว่าจิ่งเลวี่ย 

ถึงจะถูก พ่ีจิ่งเลว่ียพ�านักอยู่กลางเขาคนเดียวมานานเช่นน้ีก็เพ่ือสังเกต

ดกูารเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ัวหล้าค้นหาผูน้�าท่ีปราดเปรือ่งกระนัน้หรอื"

ได้ยินถังอี้หมิงพูดเช่นนั้นหวังเหมิ่งก็ตะลึง นึกไม่ถึงว่าถังอี้หมิงจะ

ล่วงรู้ถึงเป้าหมายของการเร้นกายซ่อนตัวอยู่ที่นี่ของเขาได้ง่ายดาย 

เย่ียงนี้ หวังเหมิ่งแอบนึกชื่นชมถังอี้หมิงอยู่ในใจ แต่ถึงกระน้ันก็ไม่ยอม

เผยสีหน้าตื่นตระหนกให้ถังอี้หมิงได้เห็น ตรงกันข้ามกลับพูดข้ึนด้วย 

น�้าเสียงราบเรียบ "ข้าก็แค่ชาวป่าชาวเขาเท่านั้น มาอาศัยอยู่ที่นี่ก็แค่

หมายหลบเร้นเภทภัยเท่านั้น"

"เฮ้อ! ยามน้ีทั่วหล้าล้วนโกลาหล บ้านเมืองลุกเป็นไฟ ประชาชน

ไม่อาจอยู่อย่างสงบ พวกนอกด่านไล่ล่าสังหารผู้คนตามอ�าเภอใจ  
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ชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันนับไม่ถ้วน เกิดเป็นชายชาตรียามกลียุค 

เช่นนี้หากไม่อาจย่ืนมือช่วยเหลือชาวบ้านให้รอดพ้นจากหายนะ ขับไล่

พวกนอกด่านออกไป แล้วจะเรียกตนเองว่าบุรุษได้อย่างไรกัน หลบเร้น

เภทภัยหลบหนีเข้ามาอยู่ในป่าจะช่วยทั่วหล้าให้สงบสุขรอดพ้นจาก

หายนะทั้งปวงได้หรือ"

ได้ยินถังอี้หมิงพูดเช่นนั้น หวังเหมิ่งก็รู้สึกว่าเขาควรพิจารณาบุรุษ

ท่ีอยู่ตรงหน้าผู ้น้ีเสียใหม่ ตอนแรกที่ได้พบถังอี้หมิง เขาแค่รู ้สึกว่า 

ถังอีห้มงิเป็นนักสูท้ีเ่ป่ียมไปด้วยก�าลงัวังชา ร่างกายก�าย�าล�า่สนั นึกไม่ถึง 

ว่าวาจาเหนบ็แนมหยันเย้ยของถงัอ้ีหมงิจะมคีวามห่วงใยต่อปวงประชา

ทั่วหล้าแฝงอยู่

'หลบเร้นเภทภัยหลบหนีเข้ามาอยู่ในป่าจะช่วยท่ัวหล้าให้สงบสุข

รอดพ้นจากหายนะท้ังปวงได้หรือ'

หวงัเหมิง่ใคร่ครวญถึงเหตผุลท่ีซ่อนแฝงอยู่ในค�าพูดนัน้โดยละเอียด  

ความรู้สึกหดหู่ถาโถมขึ้นภายในใจ ค�าพูดเพียงไม่ก่ีค�าของถังอี้หมิง

ท�าให้ปณิธานในใจเขาเปิดออกอีกคราว

หวังเหมิ่งค�านับถังอี้หมิงคราหนึ่ง "ในเวลานี้พวกนอกด่าน

แข็งแกร่งส่วนชาวฮั่นอ่อนแอ ดินแดนทางตอนเหนือถูกยึดครองไปจน

สิ้น แคว้นจิ้นท่ีอยู่ทางตอนใต้ก็ไม่ยอมกรีธาทัพข้ึนเหนือปราบปราม 

หากไม่หลบเข้ามาอยู่ในป่าเขา ใคร่ขอถามพ่ีอี้หมิง ไม่ทราบควรใช ้

วิธีใดจัดการกับพวกนอกด่านช่วยเหลือปวงประชาท่ัวหล้า"

ถังอี้หมิงตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน "ท่ีพวกนอกด่านก�าเริบ 

เสิบสานได้ถึงเพียงน้ี ทั้งหมดก็ด้วยเพราะพวกเราชาวฮั่นไม่เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน หากชาวฮั่นทั้งหมดสมัครสมานสามัคคีร่วมกันต่อต้าน 

ผูร้กุรานจากภายนอก ต่อให้คนพวกนัน้ร้ายกาจสกัเพียงใดก็ไม่ใช่คูต่่อสู้
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ของพวกเราชาวฮั่นนับพันหมื่น ยามน้ันหลิวปังก่อตั้งราชวงศ์ฮั่น พวก 

ซยงหนูท่ีอยู่ทางตอนเหนือก็ก�าเริบเสิบสานเย่ียงน้ี ราชส�านักฮั่นอดทน

อดกลั้นอยู่หลายสิบปี ในที่สุดจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ก็ทรงกรีธาทัพกวาดล้าง

อิทธิพลของพวกซยงหนูจนสิ้นซาก น่ีก็คือตัวอย่างของการสมัครสมาน

สามัคคีของชาวฮั่นท่ีเกิดขึ้นจริง!"

"เรื่องราวในยามนี้กับเรื่องราวในยามนั้น มิอาจน�ามาเทียบกันได้"

"สามัคคีก็คือพลัง พลังน้ีคือเหล็กแข็ง พลังนี้คือเหล็กกล้า 

แข็งแกร่งกว่าเหล็กแข็งใด แกร่งกล้ากว่าเหล็กกล้าใด* ขอเพียงพวกเรา

สมัครสมานสามัคคีร่วมกันต่อต้านผู้รุกรานจากภายนอก แล้วยังจะ 

มีเรื่องอะไรที่ไม่อาจท�าได้อีก"

"คิดสมัครสมานสามัคคี เกรงว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย ชาวบ้านกับ

ขุนนางราชส�านัก ส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เรื่องที่คนท่ัวไปจะ

จัดการแก้ไขได้ ภายในยังขัดแย้งกันเองแล้วจะเอาอะไรไปรับมือศัตรู

ภายนอก"

"ชาวประชาคอืรากฐานของแผ่นดนิ ขอเพียงครองใจปวงประชาได้ 

ย่อมครอบครองทั่วหล้าได้ ขุนนางก็เหมือนนาวาล�าใหญ่เคล่ือนไหวอยู่

ท่ามกลางสายธารแห่งปวงประชา น�้าพยุงเรือได้ก็ย่อมจมเรือได้เช่นกัน 

ทั่วหล้าคือทั่วหล้าของปวงประชา ภูผามหานทีเป็นของจักรพรรดิ หากม ี

จักรพรรดิท่ีประเสริฐคิดถึงชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา ขอถามพ่ีจิ่งเลว่ีย 

ขุนนางกับชาวบ้านยังจะมีเรื่องขัดแย้งอันใดได้อีก ทันทีท่ีความขัดแย้ง

ถูกขจัด ปวงชนท่ัวหล้าร่วมแรงเป็นหน่ึงพร้อมใจต่อต้านผู้รุกราน แล้ว

พวกชนเผ่าตอนเหนือมีหรือจะยึดครองจงหยวนได้"

เพียงค�าพูดง่ายๆ ไม่ก่ีประโยคของถังอ้ีหมิง ทุกค�าตอบล้วนท�า

* เป็นค�าร้องของบทเพลงมาร์ชปลุกใจ 'สามัคคีก็คือพลัง' ที่มักใช้ในพิธีทางการทหารของจีน
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หวังเหมิ่งหวั่นไหว ท�าให้เขาต้องหันกลับมาพิจารณาถังอี้หมิงใหม่ 

อกีครา หวังเหมิง่มองดบูรุษุผวิกายด�าเลือ่มเป็นมนัสงูเจด็ฉือ่กว่าตรงหน้า  

จู่ๆ  เขาก็รูส้กึว่าถังอีห้มงิไม่ใช่คนธรรมดาๆ อกีทัง้ยังรู้สึกว่าในภายภาคหน้า 

ถังอี้หมิงผู้นี้ต้องมีบทบาทส�าคัญบางอย่างแน่

ความรู้สึกปลาบปลื้มฉายอยู่บนใบหน้าของหวังเหมิ่ง เขาพูด

นอบน้อมจริงใจ "พ่ีอ้ีหมิง พวกเราเข้าไปคุยกันในบ้านข้าเถอะ"

เห็นหวังเหมิ่งเชื้อเชิญด้วยท่าทีนอบน้อมจริงใจ เขาเองก็นึกอยาก

สนทนากับหวังเหมิง่อยู่เหมอืนกัน ถังอีห้มงิจงึพยักหน้าตอบรับด้วยยินดี

หวังเหมิ่งผายมือออก "พ่ีอ้ีหมิง เชิญ!"

ถังอ้ีหมิงเดินตามหวังเหมิ่งเข้าไปในกระท่อม หวังเหมิ่งน�าเขาไป

ยังโต๊ะเล็กตัวหนึ่ง ด้านล่างมีเสื่อฟางผืนหน่ึงปูไว้ พวกเขาน่ังลงบนเสื่อ

ถังอี้หมิงกวาดตามองไปรอบๆ การจัดวางภายในกระท่อมล้วน

เป็นไปอย่างเรียบง่าย นอกจากเตียงตัวหนึ่ง ม้วนบันทึกไม้ไผ่อีกกอง 

กับหนังสือแล้วก็ไม่มีอะไรไหนอื่นอีก

เขาประสานมือค�านับหวังเหมิ่ง "พี่จิ่งเลวี่ยมีความรู้ความสามารถ

ด้านการปกครอง มาเร้นกายอยู่กลางป่าเขาเช่นนี้นับว่าน่าเสียดาย 

ย่ิงนัก ไม่ทราบว่าพ่ีจิ่งเลวี่ยเคยคิดเรื่องลงเขาบ้างหรือไม่"

"ชาวป่าชาวเขาเช่นข้าจะเอาความรูค้วามสามารถด้านการปกครอง 

มาจากที่ใด พ่ีอี้หมิงยกย่องกันเกินไปแล้ว" หวังเหมิ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บน

เสื่อ มือข้างหน่ึงวางอยู่เหนือเข่า อีกข้างเกาอยู่บนตัว

สีหน้าท่าทางสบายๆ เหมือนไม่มีใครอยู่ข้างๆ แตกต่างจากบุรุษ

ผู้งดงามสุภาพท่ีถังอี้หมิงเคยเห็นในทีวีราวกับเป็นคนละคน ทว่าใน

สายตาเขาแล้ว กิริยาท่าทางตามแต่ใจของหวังเหมิ่งเช่นน้ีเทียบกับ

สภุาพบรุษุจอมปลอมพวกนัน้แล้ว เรยีกว่าดกีว่ากันหลายพันหลายหมืน่
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เท่า

"พ่ีจิ่งเลว่ียถ่อมตัวเกินไปแล้ว คนอ่ืนไม่รู้ก็ใช่ว่าข้าจะต้องไม่รู้ด้วย 

พ่ีจิ่งเลว่ียวันหน้าจะได้เป็นขุนนางสูงสุด มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อ 

แผ่นดิน ชื่อเสียงเลื่องลือตราบนานเท่านาน เป็นผู้เปี่ยมล้นไปด้วย

คุณธรรม!" ถังอี้หมิงพูดช้าๆ

เหน็ถังอีห้มงิยกย่องเช่นน้ัน แทนทีจ่ะถ่อมตนเขากลบัประสานมอื

กล่าว "เมื่อครู่ได้ฟังทัศนคติที่พี่อี้หมิงมีต่อเหตุกลียุค ไม่ทราบว่าพี่อี้หมิง 

มีความคิดเห็นต่อกลียุคในยามนี้เช่นไร"

"การมาของกลียุคไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจยับย้ัง หนทางเดียวท่ีพอจะ

ท�าได้น่ันก็คือยุติโลกกลียุคน้ีเสีย พ่ีจิ่งเลว่ียเป็นผู ้มีความสามารถ  

ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีดีๆ อันใดหรือไม่" ถังอี้หมิงย้อนถาม

"ขับไล่พวกนอกด่าน คืนแผ่นดินให้พวกเราชาวฮั่น ควบรวม 

ทั่วหล้าให้เป็นหน่ึง" หวังเหมิ่งบอกความในใจออกมา

"ฮ่าๆ ขับไล่พวกนอกด่านออกไปจนหมด สังหารคนเถ่ือนเหล่าน้ัน

จนสิ้นแล้วเช่นไร เมื่อท่ัวหล้าเป็นหนึ่ง กลียุคจะหมดสิ้นไปจากโลกนี้ 

ได้จริงกระนั้นหรือ" ถังอ้ีหมิงย้อนถามอีก

"เช่นน้ันพ่ีอ้ีหมิงคิดว่าจะยุติโลกกลียุคได้เช่นไร" เห็นถังอี้หมิง

พูดจาซ่อนแฝงความนัยเช่นนั้น หวังเหมิ่งก็ประสานมือถาม

"ฉิน ฮั่น จิ้น ใต้หล้าล้วนอยู่ในก�ามือชาวฮั่น หลังรวมกันเป็นหน่ึง

แล้วเช่นไร กลียุคก็ยังคงมาเย่ียมกรายอยู่ดี คิดยุติกลียุคปัญหาไม่ได้

อยู่ที่พวกนอกด่านหรือชาวฮั่น ไม่ได้อยู่ท่ีแผ่นดินหรือจักรพรรดิ หากแต่

อยู่ที่ชาวประชา"

"ชาวประชา? ความหมายของพ่ีอี้หมิงคือ 'ราษฎร์สูงส่ง บ้านเมือง

เป็นรอง ประมุขต�่าต้อย'?"
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ได้ยินหวังเหมิ่งพูดถึง 'ราษฎร์สูงส่ง ประมุขต�่าต้อย' ซึ่งตรงกับ 

ใจเขาพอดี ถังอี้หมิงก็พยักหน้าน้อยๆ พลางพูดออกมาช้าๆ "หากพินิจด ู

ตามประวติัศาสตร์ ทกุราชส�านักทกุยุคสมยัล้วนพ่ึงพาปวงประชา ขอเพียง 

พวกชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข แผ่นดินเจริญรุ่งเรือง ใครไหนเล่าจะยินดี

แบกรับโลกกลียุค"

หวังเหมิ่งหัวค้ิวขมวดเข้าหากันแน่น "ที่แท้พ่ีอี้หมิงก็ศึกษา  

วิถีธรรมของท่านข่งจื่อและเมิ่งจื่อ (ขงจื๊อและเม่งจื๊อ) มาอย่างลึกซึ้ง 

มิน่าถึงได้มีความคิดอ่านเช่นนี้ ทว่าค�ากล่าวของเมิ่งจื่อแม้จะมีเหตุผล 

แต่หากไม่มีอ�านาจเข้มแข็งควบคุม พวกชาวบ้านมิสร้างความวุ่นวาย

ไม่รู้จบรู้สิ้นหรือไรกัน"

"พ่ีจิ่งเลว่ีย ข้ามิได้คัดค้านการใช้อ�านาจ ท่ามกลางโลกกลียุค  

หากปรารถนาจะมีท่ีให้หยัดยืน ยุติกลียุค อ�านาจและกองทัพล้วนเป็น

สิ่งจ�าเป็น หากไร้ซึ่งกองทัพและไพร่พล คิดอาศัยเพียงลมปากไปเจรจา

กับพวกนอกด่าน เกรงว่าแค่อ้าปากก็คงถูกธนูแล้งน�้าใจของคนพวกน้ัน

ถล่มเข้าใส่ก่อนแล้ว ความหมายของข้าคือส่งเสริมการปกครองด้วย

กฎหมาย ยกเลิกการปกครองโดยบุคคล ใช้หลักอ�านาจสามฝ่าย"

"อ�านาจสามฝ่าย? อ�านาจสามฝ่ายอะไร"

หวังเหมิ่งเพ่ิงเคยได้ยินเป็นครั้งแรก ด้วยเพราะสงสัยไม่เข้าใจ 

จึงเอ่ยปากถามออกมา

"อ�านาจสามฝ่าย หรอืการแบ่งอ�านาจการปกครองออกเป็นสามส่วน  

เป้าหมายคือหลีกเลี่ยงการเกิดเผด็จการ การให้จักรพรรดิขุนนาง 

ท้องถิน่มทีัง้อ�านาจก�าหนดกฎหมาย อ�านาจบริหารปกครอง และอ�านาจ

ตัดสินคดีความอยู่ในตัวคนคนเดียวย่อมเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้น 

ใช้อ�านาจพร�่าเพรื่อได้โดยง่าย วิธีการท่ีข้าพูดถึงน้ันจะท�าให้อ�านาจ 
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ทัง้สามส่วนต่างเป็นอสิระ มกีารถ่วงดลุกัน" ถังอีห้มงิกล่าวชดัถ้อยชดัค�า

ค�าพูดของถังอีห้มงิท�าหวงัเหมิง่ตะลงึพรงึเพรดิ เขามองดถัูงอีห้มงิ 

ด้วยสายตาประหลาดใจด้วยนึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะมีความคิดลึกซึ้ง

ปานนี้

ในใจของเขาคิดอยู่เสมอว่าอ�านาจจักรพรรดิสูงสุดเหนือส่ิงใด  

หวังเหมิ่งอดตะลึงไปกับความคิดล้มล้างเช่นนี้ของถังอี้หมิงไม่ได้ แต่

หลงัจากพินิจพิจารณาดูโดยละเอียด เขาก็รูส้กึว่าค�าพูดของถังอีห้มงินัน้ 

เตม็เป่ียมไปด้วยเหตุผล การถือก�าเนิดของทรราชล้วนเพราะคนเหล่านัน้ 

มีอ�านาจมากเกินไป เขาเคยอ่านคัมภีร์โบราณของส�านักฝ่าจยา (ส�านัก

นิติธรรม) มาก่อน แต่กลับไม่เคยเห็นทฤษฎีเช่นน้ีในคัมภีร์เหล่าน้ันเลย

สักคราว พอได้ยินถังอี้หมิงพูดนัยน์ตาเขาจู่ๆ ก็เป็นประกายข้ึนมาทันที

"ฮ่าๆ พ่ีอี้หมิงปราดเปรื่องย่ิงนัก ไม่เพียงเข้าใจวิถีข่งเมิ่งทะลุ

ปรโุปร่ง แม้แต่หลกัปรชัญาของส�านกัฝ่าจยาก็ยังเข้าใจถ่องแท้ หวังเหมิง่ 

เลื่อมใสย่ิงนัก อ�านาจสามฝ่ายที่พ่ีอี้หมิงพูดถึงน่าสนใจย่ิง หวังเหมิ่ง 

โง่งม ขอพ่ีอ้ีหมิงช่วยชี้แนะ" หวังเหมิ่งพูดพร้อมประสานมือค�านับ

เห็นหวังเหมิ่งหว่ันไหวไปกับค�าพูดของตน อีกทั้งยังเอ่ยปากขอ 

ค�าชี้แนะอีก ถังอ้ีหมิงก็บอกกับตัวเองในใจ ใช้ความรู้ของคนพันกว่าปี

หลงัจากน้ีมาเกลีย้กล่อมคนยุคโบราณคนหน่ึง หากยังท�าอกีฝ่ายหว่ันไหว 

ไม่ได้ก็ประหลาดแล้ว! ในเมือ่อยากฟังนักงัน้ก็จะเล่าให้ฟัง ขนืเอาชนะใจ 

ไม่ได้ ปล่อยให้เขาไปช่วยคนอ่ืน งานน้ีมีหวังได้แย่แน่

พอคดิถึงตรงนี ้ถังอีห้มงิก็เปิดฉากสนทนากับหวังเหมิง่ พูดคยุเร่ือง

ทฤษฎีการปกครองสมยัใหม่มากมาย นบัแต่เรือ่งเลก็ไปจนถึงเรือ่งใหญ่ 

จากเรื่องภายในบ้านไปจนถึงเรื่องนอกบ้าน พวกเขาพูดคุยกันอย่าง 

ไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อย ไม่ทันได้รู้ตัวฟ้าก็มืดค�่าลงจนสิ้น
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ใต้แสงจันทร์สุกสว่าง ถังอ้ีหมิงกับหวังเหมิ่งนั่งอยู่ริมล�าธาร ยังคง

คุยจ้อไม่หยุด

หวังเหมิง่ปลกีวิเวกนานนับปี น่ีเป็นครัง้แรกท่ีเขาได้พูดคยุกับผูอ้ืน่

อย่างออกรสออกชาติ ผนวกกับถังอี้หมิงท่ีมีความรู ้ในอีกหน่ึงพันปี 

ข้างหน้า ใช้วิธีการสมัยใหม่วิเคราะห์ข้อโต้แย้งในสมัยโบราณ ท�าให้

หวังเหมิ่งได้รับประโยชน์มากมาย

ถังอี้หมิงพยายามสร้างความประทับใจ อ้างข้อมูลหลายหลาก 

หยิบยกเอาค�าคมของบรรดาผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักเป็นห่วงเป็นใยประเทศ

ชาติบ้านเมืองอาณาประชาราษฎร์มาใช้จนส้ิน ผนวกกับความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับความเจริญรุ ่งเรืองและความล่มสลายของ 

ราชส�านักต่างๆ เพียงไม่นานเขาก็เอาชนะใจของหวังเหมิ่งได้ส�าเร็จ

การพูดคุยสนทนาด�าเนินไปนานหลายชั่วยาม คนหน่ึงเป็นคน 

ยุคโบราณ อีกคนเป็นคนยุคสมัยใหม่ ความคิดอ่านสองยุคสาดโถม 

เข้าใส่กันเกิดเป็นประกายไฟสว่างไสวอย่างหาท่ีเปรยีบไม่ได้ คนสองคน 

ท่ีไม่ควรปรากฏตัวอยู่ในยุคเดียวกันได้มาบรรจบพบเจอกันอย่าง 

น่าอัศจรรย์

พบพานผูรู้ใ้จสรุาพันจอกยังนับว่าน้อย พบพานผูรู้ใ้จชาเพียงจอก

ก็เมามาย ขอเพียงคู่สนทนาพูดคุยถูกคอ ท้ังสองฝ่ายย่อมไม่มีผู้ใด

เหน่ือยผู้ใดหิว

เช้าวันถัดมา ขณะที่ถังอี้หมิงกับหวังเหมิ่งยังคงหลับใหลไม่รู้เรื่อง

รู้ราวอยู่บนเสื่อฟางในกระท่อม จู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียก 

อยู่นอกกระท่อมได้รางๆ 

"ท่านขุนพล...ท่านขุนพลถัง..."
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เมื่อคืนเพราะคุยถูกคอกับหวังเหมิ่ง เขาจึงพักค้างอยู่ท่ีกระท่อม

ของอีกฝ่าย พอสะลึมสะลือได้ยินเสียงคนเรียกอยู่ข้างนอก ถังอี้หมิง 

ก็ลืมตาข้ึนช้าๆ ครั้นเห็นหวังเหมิ่งยังคงกรนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราว เขาก็

ค่อยๆ ย่องเดินออกไป

"ท่านขุนพล..." 

ถังอี้หมิงรีบเดินออกจากกระท่อม พอเห็นหวงเอ้อร์ยืนอยู่ล�าพัง 

ท่ีหน้าประตู เขาก็จรดนิ้วแตะลงบนริมฝีปาก ส่งสัญญาณบอกไม่ให ้

อีกฝ่ายเอะอะปลุกหวังเหมิ่งตื่น

พอเห็นเช่นน้ันหวงเอ้อร์ก็ไม่พูดอะไรอีกทว่าสีหน้าเขากลับแลดู

ร้อนรน ถังอ้ีหมิงกระซิบถาม "สีหน้าเจ้าร้อนรนเช่นนี้ เกิดเรื่องอะไรขึ้น

แล้วใช่หรือไม่"

หวงเอ้อร์กระซิบตอบเช่นกัน "ท่านขุนพล หูเย่ียนให้คนกลับมา

รายงาน หวังข่าย หลี่ก๋ัวจู้น�าพาผู้คนกับทหารสิบหมื่นออกจากเมือง 

เย่ียเฉิง เดินทางข้ามแม่น�้าหวงเหอมาได้อย่างปลอดภัย..."

"เย่ียม หวังข่าย หลี่ก๋ัวจู ้ไม่ท�าให้ข้าผิดหวังจริงๆ แล้วตอนนี ้

พวกเขาอยู่ที่ใด" ถังอี้หมิงพูดอย่างตื่นเต้น

หวงเอ้อร์รายงาน "ท่านขุนพล ตอนข้ามแม่น�้าจี่สุ่ยพวกเขาถูก

ทหารม้าของพวกนอกด่านไล่ตาม หูเย่ียนอยู่ท่ีน่ันต่อสู้กับพวกศัตรู  

เขาให้คนกลับมาส่งข่าวบอกให้ท่านขุนพลรีบน�าก�าลังเสริมไปช่วย 

พวกเขาด่วน"

"แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่รีบพูด เร็ว! รีบลงเขา ระดมกองก�าลังทันที!" 

ถังอี้หมิงรีบพูด

ถังอี้หมิงระดมก�าลังทหารท่ีพอสู้รบได้ ทั้งหมดมีจ�านวนสองพัน

กว่านาย เขาน�าทหารเกือบทั้งหมดเร่งรีบเดินทาง เพียงไม่นานแม่น�้า 
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จี่สุ่ยท่ีเชื่อมผ่านตะวันออกและตะวันตกก็ปรากฏข้ึนต่อสายตา

ชายฝั่งทางตอนเหนือของแม่น�้าจี่สุ ่ย กองก�าลังทหารม้าในชุด 

สีน�้าตาลท่ีก�าลังระดมยิงธนูสังหารพวกชาวบ้านท่ีก�าลังแตกตื่นตายไป

คนแล้วคนเล่าน้ันแท้ก็คือกองก�าลังของต้วนหลี

พวกชาวบ้านผูป้ระสบภัยเสือ้ผ้าขาดว่ินต่างพากันวิง่หนเีอาตวัรอด 

กระโจนลงล�าน�้าเชี่ยวกราก พยายามว่ายน�้าข้ึนหน้าอย่างเอาเป็น

เอาตายหมายว่ายข้ามแม่น�้าจี่สุ ่ยไป บางคนก็โชคดีว่ายน�้าข้ึนฝั ่ง 

ได้ส�าเร็จ บางคนกลับถูกกระแสน�้ากลืนหาย

พอเหน็พวกทหารม้าทีอ่ยู่ทางด้านหลงัไล่ตามมาถึง พวกชาวบ้าน

ที่ก�าลังลังเลว่าจะกระโจนลงน�้าดีหรือไม่ก็ลืมไปจนสิ้นว่าตัวเองว่ายน�้า

ไม่เป็น แม่น�้าจี่สุ่ยกระแสน�้าเชี่ยวกราก กระโจนลงไปได้ไม่ทันไรเงาร่าง

มากมายของพวกเขาเหล่าน้ันก็เลือนหายไปจากสายตา

คนที่โชคดีว่ายไปถึงอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัย พอเห็นญาติของ

ตนเองบ้างก็ก�าลังกระเสือกกระสนอยู่ในน�้า บ้างก็ถูกกระแสน�้าซัดหาย

ก็พากันตะโกนเรียกอย่างเจ็บปวดเหมือนใจจะขาด บ้างก็กระโดด 

กลับลงไปในน�้าหมายควานหาญาติท่ีหายสาบสูญไปกับสายธาร  

แต่เพราะก�าลังแรงกายไม่มากพอจึงพลอยจมหายไปกับสายน�้าด้วย

เพียงไม่นานถังอีห้มงิก็น�ากองก�าลงัมาถึงริมฝ่ัง พอเห็นภาพเหตกุารณ์ 

เขาก็สีหน้าหม่นหมองลงทันที และรีบสั่งให้ทหารทั้งหมดรุดขึ้นหน้า 

หาหนทางช่วยเหลือ

จ้าวเฉวียนพาทหารที่ว ่ายน�้าแข็งหนึ่งพันนายลงจากหลังม้า 

กระโดดลงไปในแม่น�า้จีสุ่ย่ทีเ่ชีย่วกรากช่วยชาวบ้านผูป้ระสบภัยทีก่�าลงั

จะจมน�้าขึ้นมาคนแล้วคนเล่า ส่วนพวกทหารที่ว่ายน�้าไม่เป็นก็ใช ้

ทวนวงเดือนในมือลากพวกชาวบ้านผู้ประสบภัยท่ีว่ายใกล้ถึงฝั่ง
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ในเวลาเดยีวกัน ถังอีห้มงิก็เหน็ทหารม้าต้วนหลีท่ีอยู่ฝ่ังตรงกันข้าม 

เคลื่อนไหวสับสน ท่ีอยู่กลางวงล้อมของพวกทหารม้าเซียนเปยคือ 

กองก�าลังทหารแคว้นเว่ยจ�านวนหลายร้อย ทุกคนต่างก�าลังฆ่าฟันกัน

อุตลุด

"ท่านขุนพล ดูน่ัน หูเย่ียน!"

หวงต้าขี่ม้าชี้นิ้วไปยังชายถือทวนวงเดือนที่อยู่บนฝั่งตรงกันข้าม

พลางร้องตะโกน

"เรือล่ะ? จ้าวเฉวียน เจ้าเอาเรือไปเก็บไว้ท่ีไหน จ้าวเฉวียน!"  

ถังอี้หมิงตะโกนร้องเหมือนใจจะขาด

จู่ๆ เขาก็นึกถึงตอนตัวเองข้ามแม่น�้าจี่สุ่ยข้ึนมาได้ เขาเคยเอาเรือ

หนึ่งร้อยล�าซ่อนไว้ริมฝั่ง ทว่าจ้าวเฉวียนในเวลานี้ก�าลังช่วยคนอยู่ในน�้า 

ผนวกกับเสียงกระแสน�้าสาดซัดดังครืนๆ อีกฝ่ายไหนเลยจะได้ยิน 

เสียงร้องตะโกนของถังอ้ีหมิงท่ีอยู่ริมฝั่ง

"ท่านขุนพล นายกองจ้าวพาคนลงน�้าไปช่วยพวกชาวบ้านแล้ว!" 

หวงต้ารีบบอก

"ท่านขุนพล เรืออยู่ทางน้ี!" ทหารท่ีเพ่ิงขึ้นฝั่งพร้อมลากชาวบ้าน 

ผู้ประสบภัยขึ้นมาจากน�้านายหนึ่งตะโกนบอก

ทหารนายนั้นวางชาวบ้านผู้ประสบภัยลงกับพ้ืน หลังจากนั้นก็ 

รีบว่ิงไปยังตลิ่งท่ีอยู่ห่างออกไปไม่ไกล หยิบเอาทวนที่ถูกท้ิงไว้บนพ้ืน

ขึ้นมาขุดดินจนเรือโผล่ออกมามุมหนึ่ง

"รีบขุดเรือออกมา ข้ามแม่น�้าไปจัดการเจ้าพวกสารเลวนั่น!"

ถังอี้หมิงรีบว่ิงเข้าไปใช้ทวนขุดเรือท่ีถูกฝังอยู่ริมตลิ่ง

เพียงไม่นาน ทหารหนึง่พันนายก็ขุดเอาเรือเล็กท่ีบรรจคุนสิบกว่าคน 

ทั้งหนึ่งร้อยล�าออกมา ผลักมันลงไปในน�้ารวดเร็ว ให้พวกจ้าวเฉวียน 
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ถ่อเรอืไปยังฝ่ังตรงกันข้ามคุม้ครองพวกชาวบ้านข้ามแม่น�า้ ถังอีห้มงิกับ

ทหารใต้บังคับบัญชาหน่ึงพันนายที่อยู่ฝั ่งน�้าทางทิศใต้เคล่ือนขบวน 

ไปยังฝั่งน�้าทางทิศเหนือ ลงมือต้ังกระบวนรบรวดเร็ว บุกตะลุยรบพุ่ง 

ดุเดือดกับทหารม้าตระกูลต้วน

ถังอีห้มงิข้ามแม่น�า้จีสุ่ย่มาได้โดยสะดวก เขาเห็นสาวงามกลุม่ใหญ่ 

ถูกขนาบอยู่ระหว่างพวกทหารกับชาวบ้าน ว่ิงเตลิดอยู่บนทุ่งหญ้า 

ริมฝั่งน�้าทิศเหนือหลบหลีกพวกนอกด่านที่ไล่ตามอยู่ทางด้านหลัง

"บัดซบ ไอ้พวกสารเลว!"

เพ่ิงขึ้นฝั ่งได้ไม่ทันไร หวงต้าก็เห็นสาวงามนางหนึ่งถูกพวก 

นอกด่านจับตัวแบกขึ้นหลังม้า เขาซัดทวนในมือออกไปพลางร้องด่า

ทวนพุ่งปักลงบนร่างของทหารม้านอกด่านรายน้ันเข้าอย่างจงั อกีฝ่าย 

ร่วงตกจากหลงัม้า หญิงสาวเองก็เช่นกัน หวงต้ารบีว่ิงเข้าไปพยุงนางขึน้ 

พร้อมกระชากทวนออกจากร่างไร้ลมหายใจของทหารม้านอกด่าน

ที่นอนอยู่บนพ้ืน เขาถามเสียงดัง "แม่นาง เจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

สตรีคนดังกล่าวยังคงตื่นตระหนก นางไม่พูดอะไร ท�าเพียง 

ส่ายหน้าไม่หยุด

เห็นพวกนอกด่านยังคงฉุดคร่าสตรีไม่หยุดเช่นน้ัน ถังอี้หมิง 

ก็ตะโกนบอกพวกทหาร "พ่ีน้องท้ังหลาย ได้เวลาแสดงความห้าวหาญ

ของพวกเราให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว! บุกเข้าไป! คุ ้มครองหญิงสาว 

พวกนั้นให้ข้ามแม่น�้าไปอย่างปลอดภัย"

พวกทหารพอเห็นหวงต้าช่วยสาวงามได้นางหน่ึงก็ต่างพากัน 

คนัไม้คนัมอื ย่ิงได้ยินถังอีห้มงิพูดเช่นน้ัน พวกเขาก็ต่างแยกย้ายพุ่งเข้าใส่ 

พวกนอกด่านท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวทุกหนแห่ง จ้าวเฉวียนช่วย 

หญิงสาวไว้ได้ไม่น้อย คุ้มครองส่งพวกนางไปยังฝั่งตรงกันข้าม พวก
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นอกด่านพันกว่านายท่ีอยู่ริมฝั่งน�้าถูกสังหารเกลี้ยง

เห็นถังอี้หมิงน�าทหารบุกตะลุยเข้ามาช่วย หูเย่ียนกับหลี่ก๋ัวจู ้ 

ที่ก�าลังสู้รบติดพันก็ฮึกเหิมขึ้นมาทันควัน

"ขุนพลถังมาแล้ว! ขุนพลถังมาช่วยพวกเราแล้ว พ่ีน้องท้ังหลาย

บุกตะลุยออกไป ฆ่าพวกนอกด่านอย่าให้เหลือ!" หลี่ก๋ัวจู้ตะโกน

ครั้นได้ยินเสียงตะโกนของหลี่ก๋ัวจู ้ ทหารหลายร้อยนายท่ีถูก

ห้อมล้อมอยู่ในเวลาน้ันก็ต่างพากันร้องตะโกน "ฆ่าๆๆ!" ก่อนจะถือโล่

กุมทวนบุกตะลุยออกไปจากทุกทิศทุกทางพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

กลางสนามรบ ทหารที่อยู่บริเวณปีกทั้งสองด้านถูกสังหารจนสิ้น 

พวกนอกด่านทั้งสองด้านเริ่มห้อมล้อมเข้ามา เพียงไม่นานก็ตะลุมบอน

อยู่กับพวกถังอี้หมิง

ทนัใดนัน้ทหารม้ากลุม่หน่ึงก็เคลือ่นขบวนมาจากทางทศิตะวันออก 

เฉียงเหนือ คนพวกนั้นมีอยู่ด้วยกันประมาณหน่ึงถึงสองพันนาย ใต้ธง

อกัษรค�าว่า 'ต้วน' ต้วนหลสีวมชดุเกราะสเีงนิน�าพาทหารม้าสองพันนาย

ตรงด่ิงเข้ามารวดเร็ว แต่แล้วจู่ๆ เขาก็หยุดอยู่บนที่ราบห่างออกไป 

สามหลี่ ไม่รุกเข้าโจมตี

ต้วนหลีน่ังอยู่บนหลังม้ามองดูการสู้รบท่ีเกิดขึ้นบนฝั่งน�้าทาง 

ทิศเหนือของแม่น�้าจี่สุ่ย ชาวบ้านจ�านวนมากก�าลังแย่งกันข้ามแม่น�้า

หวงเหอ ครั้นเห็นคนในชุดทหารกองก�าลังฉี่หัวนายหนึ่งอยู ่กลาง

สนามรบ เขาก็ร้องข้ึน "อาจารย์จิน เหตุใดถึงเป็นกองก�าลังพวกนั้น 

อีกแล้ว ท่านบอกว่าคนพวกนั้นมุ่งหน้าลงใต้ไปแล้วไม่ใช่หรอกหรือ  

แล้วเหตุใดพวกมันถึงได้กลับมาอีก"

อาจารย์จินควบม้ามาหยุดอยู่ข้างต้วนหลี มองตรงไปข้างหน้า

ก่อนจะเห็นทหารกองก�าลังฉี่หัวก�าลังรบพุ่งดุเดือดเลือดพล่านกลาง
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สนามรบจริงๆ ก็ตอบกลับอย่างฉลาดเฉลียว "ท่านชาย ท่ีท่านเห็น 

ใช่กองก�าลังฉี่หัวจริงๆ ทว่าพวกเขากับกองก�าลังท่ีพวกเราเจอเมื่อ 

สองวันก่อนไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกัน พวกที่พวกเราพบเจอเมื่อสองวันก่อน

ใช้โล่กับทวนวงเดือนเป็นอาวุธ ทว่าคนพวกน้ีกลับถือเพียงทวนวงเดือน

ไม่มีโล่ กองก�าลังฉี่หัวมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มดังน้ันจึงไม่อาจกล่าว 

รวมกันได้"

ต้วนหลีเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่พอเห็นทหารกองก�าลังฉี่หัวที ่

อยู่กลางสมรภูมิพวกน้ันไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ถือโล่ เขาก็หันไปบอกกับ

ทหารม้าสองพันนายที่อยู่ด้านหลัง "ผู้กล้าท้ังหลายได้เวลาสังหาร 

พวกมันแล้ว ขอเพียงก�าจัดกองก�าลังกลุ่มนี้ได้ สมบัติของชาวบ้านกับ

สาวงามพวกนัน้ย่อมตกเป็นของพวกเรา บกุเข้าไปถล่มพวกมนัให้ราบ!"

ทันทีที่ พูดจบ ทหารม้าธนูสองพันนายท่ีอยู ่ทางด้านหลังก็ 

พุ่งทะยานออกไปรวดเร็ว

ต้วนหลีนั่งอยู่บนหลังม้าสังเกตดูสถานการณ์การรบอยู่ใต้ธง 

ผืนใหญ่ อาจารย์จินขมวดค้ิวจ้องมองไปทางสนามรบ คล้ายก�าลัง 

นึกเป็นห่วงแทนทหารฮั่นเหล่าน้ัน

เดิมถังอี้หมิงก�าลังจะจัดการทหารม้าพวกน้ันราบเป็นหน้ากลอง

อยู่แล้ว แต่พอเห็นทหารม้าอีกสองพันนายตรงดิ่งเข้ามา เขาก็ตะโกน

บอกหวงต้าท่ีอยู่ข้างๆ "เจ้าบัญชาการรบอยู่ท่ีน่ี ข้าจะไปจัดการกับ 

ธงน่ัน!"

หลังผ่านการรบพุ่งมาหลายต่อหลายคร้ัง ถังอ้ีหมิงก็สังเกตว่าร่าง

ท่ีตัวเองสิงสถิตอยู่ ไม่ว่าจะเจอกับศัตรูเช่นไรก็ล้วนสังหารศัตรูได้ใน 

ชั่วพริบตา บางทีร่างนี้อาจเป็นยอดคนท่ีมีทักษะการต่อสู้เหนือใครก็ 
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เป็นได้

ถังอี้หมิงตะโกนออกมาค�าหนึ่งแล้วควบม้าพุ่งเข้าไปในป่าท่ีอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแม่น�้าจี่สุ่ย อ้อมไปตามแนวป่าก่อนจะไป

โผล่อยู่หน้าต้วนหลี

จู ่ๆ ต้วนหลีก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนของทหารที่อยู ่ด้านหลัง  

"ท่านชาย ศัตรู!"

ต้วนหลีกวาดตามองไปครึ่งรอบก่อนจะเห็นทหารของพวกศัตร ู

คนหนึ่งพุ่งออกมาจากในป่า มุมปากของเขายกย้ิม "แตกตื่นไปได้ ก็แค่

ศัตรูคนเดียวเท่าน้ัน จะกลัวอันใด ระดมยิงธนูใส่มันให้ตาย!"

ทหารที่อยู่ด้านหลังของต้วนหลีรับค�า พวกเขาควบม้าเรียงแถว

หน้ากระดาน สายธนูถูกรั้งตึง รอถังอ้ีหมิงบุกเข้ามาอยู่กลางรัศมีธนู

อาจารย์จนิตะลงึเมือ่เห็นว่าอกีฝ่ายแท้ก็คอืถังอีห้มงิ เขายังจ�าการ

ต่อสู ้เมื่อสองวันก่อนที่ริมฝั ่งแม่น�้าจี่สุ ่ยได้ดี คนที่ตะโกนร้องดังลั่น 

คนนั้นแท้ก็คือถังอ้ีหมิง

ท่วงท่าทระนงองอาจบนหลังม้าของถังอี้หมิงท�าเอาเขาจิตใจ 

สั่นสะท้าน รีบบอกกับต้วนหลี "ท่านชาย คนผู้น้ีเหมือนจะเป็นนายทัพ

ของอีกฝ่าย หากจับเป็นได้พวกเราย่อมใช้มันข่มขู่ศัตรู"

ต้วนหลีมองดูถังอี้หมิงปราดหนึ่ง พอเห็นท่าทางห้าวหาญเช่นน้ัน

ก็รู ้สึกว่าท่ีอาจารย์จินพูดมาอาจเป็นความจริงจึงหันไปบอกทหาร 

ใต้บังคับบัญชา "ห้ามยิงมันตาย ข้าต้องการจับเป็น!"

พวกทหารขานรับ พอเห็นถังอี้หมิงเข้ามาอยู่ในระยะพวกเขาก็ 

ยิงธนูออกไปพร้อมกัน

เมื่อเสียงปล่อยสายดัง ลูกธนูทั้งสามดอกต่างแยกย้ายพุ่งใส่ร่าง

ของถังอี้หมิงในคนละต�าแหน่ง ถังอี้หมิงเตรียมพร้อมอยู่แต่แรก เขา
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เหว่ียงทวนในมอื ค้อมตัวแนบอยู่บนหลงัม้า ปัดธนสูองดอกแรกกระเดน็ 

ทว่าโชคร้ายที่ธนูอีกดอกปักถูกต้นขาเขาเต็มๆ

ความเจ็บปวดบนต้นขาแผ่ซ่าน แต่ถึงอย่างน้ันเขาก็ยังคงกัดฟัน

พุ่งตรงเข้าหาธงของฝ่ายศัตรู

ทหารม้าตระกูลต้วนพอเหน็ถังอีห้มงิเส้นเลอืดด�าบนใบหน้าปดูโปน  

สหีน้าดดัุน ผนวกกับเสยีงตะโกนร้องดังก้องและท่าทางองอาจห้าวหาญ

ก็ต่างพากันตื่นตะลึง มือทั้งสองข้างสั่นระริก ยังไม่ทันได้ขึ้นลูกธนูใหม่

ถังอี้หมิงก็พุ ่งเข้าถึงตัวแล้ว และเพราะถอยไม่ทันจึงถูกถังอี้หมิง 

เหว่ียงทวนเข้าใส่ล�าคอทีเดียวพร้อมกันสามคน

ต้วนหลีกับอาจารย์จินต่างประหลาดใจ นี่เป็นครั้งแรกท่ีพวกเขา

ได้พบเจอคนท่ีองอาจห้าวหาญเช่นนี้ ต้วนหลีเบิกตากว้าง เขากับ 

อาจารย์จินควบม้าถอยฉากหลบรวดเร็ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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