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ประตูเมืองทางด้านเหนือของเมืองหุยเล่อไม่ใหญ่ นับตั้งแต่

ราชวงศ์ก่อนจนถึงปัจจุบันผู้ปกครองของที่น่ีมีการผลัดเปลี่ยนคนแล้ว

คนเล่า เช่นเดียวกับราชวงศ์ท่ีมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน มีเพียง

เมืองหุยเล่อท่ียังคงอยู่ท่ีเดิม แม้จะผ่านการเพ่ิมเสริมให้แข็งแรงและ

ปรับปรุงบางสิ่งใหม่ แต่ยังสามารถมองเห็นร่องรอยของกาลเวลาและ

ความเก่าแก่ที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นค�าพูด คล้ายจะประกาศ

ให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้สัมผัสถึงความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรม

ของประวัติศาสตร์นับร้อยปี ตลอดจนความแปรผันจากหน้ามือเป็น 

หลังมือของมันอยู่เงียบๆ

วันน้ีเป็นอีกครั้งท่ีเมืองหุยเล่อได้ต้อนรับผู ้มาเยือนซึ่งอาจจะ 

พูดได้ว่าเป็นนักเดินทางท่ีไม่ได้พบเจอกันมานาน

อีกฝ่ายมาพร้อมขบวนย่ิงใหญ่ เข้าเมืองมาทางประตูด้านเหนือ 

ผู ้น�าคือหลินเหมี่ยว ส่วนอีกคนท่ีอยู ่ข ้างๆ สวมผ้าคลุมปิดศีรษะ  

ซ่อนใบหน้าไว้ครึ่งหน่ึง

บทที่ 127
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8 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 4

แต่ส�าหรบัเฮ่อหรงรปูร่างของฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงบคุลกิลกัษณะ 

ล้วนไม่ใช่สิ่งแปลกตา

เพราะตอนอยู่นอกด่านห่างออกไปพันลีพ้วกเขาเคยท�าศกึเคยีงบ่า 

เคียงไหล่เพ่ือผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกัน และเคยผ่านช่วงเวลาวิกฤตท่ี 

คนทั่วไปยากที่จะจินตนาการมาด้วยกันแล้ว

ตอนเห็นเฮ่อหรงน�าคนออกมาต้อนรับด้วยตัวเอง หลินเหมี่ยว 

รีบลงจากหลังม้าก่อนประคองสตรีสวมผ้าคลุมลงมาด้วย

"นับตัง้แต่จากกันท่ีวังจนถึงวันน้ีก็หลายปี องค์หญิงสบายดหีรอืไม่"

สตรีนางน้ันปลดผ้าคลุมศีรษะลง เผยให้เห็นใบหน้าคุ้นตา

เทียบกับเมื่อหลายปีก่อนดูเหมือนองค์หญิงเจินติ้งจะเปล่ียนไป

อย่างมหาศาล แม้นางจะยังคงมีความงามสง่า แต่หว่างคิ้วกับหางตา

ล้วนมีประจักษ์พยานที่เกิดจากการผ่านช่วงเวลาอันหนักหน่วง

"ข้าสบายดี เจ้าสิที่ไม่สบายอยู่ตลอด เกรงว่าขาข้างนี้คงต้อง 

พิการไปตลอดชีวิต" องค์หญิงเจินต้ิงย้ิมบาง

วาจาล่วงเกินของอีกฝ่ายท�าให้หลินเหมี่ยวชะงัก แต่ไม่รู ้ว ่า 

ควรออกหน้าแทนเฮ่อหรงดีหรือไม่

ทว่าเฮ่อหรงกลับไม่มีสีหน้าไม่พอใจ ซ�้ายังหัวเราะเสียงดัง

"องค์หญิงคงต้องยอมล�าบากให้คนพิการเช่นข้าช่วยเหลือแล้ว!"

คนอื่นต่างนึกว่าขาที่พิการเป็นปมของเฮ่อหรงจึงไม่มีผู้ใดกล้าพูด

เรื่องนี้กับเขาแม้แต่ครึ่งประโยค ทว่าเจ้าตัวกลับพูดถึงมันได้อย่าง 

ไม่ถือสาด้วยสีหน้าสบายอกสบายใจ

ทัง้สองมองตากนั ครัง้นีร้อยยิม้ขององค์หญงิเจนิติง้มคีวามจรงิใจ

เพ่ิมมากข้ึน

หลินเหมี่ยวถึงเพ่ิงเข้าใจว่าน่ีคือวิธีทักทายแบบเฉพาะตัวของ
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บุคคลส�าคัญท้ังสอง โชคดีที่เมื่อครู่เขาไม่ได้พูดแทรก

คณะเดินทางกลับข้ึนหลังม้าอีกครั้งเพ่ือเดินทางเข้าไปในตัวเมือง

อย่างช้าๆ

"เช่นนี้เท่ากับองค์หญิงได้คืนถ่ินแล้วใช่หรือไม่" เฮ่อหรงถาม

องค์หญิงเจินต้ิงกวาดตามองทัศนียภาพรอบตัว ถอนหายใจ  

"มผิดิ ตอนแต่งงานข้าเดินทางออกจากด่านไปทางนี ้ เพียงแค่กะพรบิตา 

เวลาก็ผ่านไปหลายสิบปี ที่นี่ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน ในขณะที่ข้า 

ชราแล้ว"

น�้าเสียงของเฮ่อหรงทุ้มนุ่ม "มิควรกล่าวฝั่งซางอวี๋ย�่าค�่าแล้ว  

ด้วยยังมีแสงสายัณห์ฉาบท่ัวฟ้า"*

องค์หญิงเจนิต้ิงชะงักไปครูห่นึง่ นางกล่าวเยาะตนเอง "เกรงแต่ว่า 

จะแก่แล้วแก่เลย ต่อให้มีใจทว่าไร้ก�าลัง!"

จากประตูเมืองไปที่จวนถ้าขี่ม้าไปจะรู้สึกว่าไม่ไกล เฮ่อหรงให ้

คนจดัเตรยีมห้องพักกับข้าวของเครือ่งใช้ไว้ให้องค์หญงิเจนิติง้เรยีบร้อย

เมื่อกลับมาถึงจวนเฮ่อหรงเชิญองค์หญิงเจินติ้งนั่ง ชายหนุ่ม

จัดแจงเสื้อผ้า แล้วคารวะนางอย่างเต็มพิธีการหนึ่งครั้ง

องค์หญิงเจนิติง้หลดุข�า "องค์ชายท�าอันใด ต่อให้ต้องมกีารท�าความ 

เคารพกันจริงๆ ก็สมควรเป็นข้าคารวะเจ้าถึงจะถูก เพราะถ้าเจ้าไม่ส่ง

หลินเหมี่ยวไปช่วย เกรงว่าป่านน้ีข้าคงหนีออกจากทูเจว๋ียตะวันตก 

ไม่ส�าเร็จ"

แผนการรุกรานตะวันตกของฝูเนี่ยนข่านด�าเนินไปอย่างเร่งเร้า

* 'มิควรกล่าวฝั่งซางอว๋ีย�่าค�่าแล้ว ด้วยยังมีแสงสายัณห์ฉาบทั่วฟ้า' เป็นส�านวนเปรียบเปรย หมายถึง 

ต่อให้คนเราจะมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตก็สามารถสร้างประโยชน์ 

ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้นซางและต้นอว๋ีเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงภาพทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตก จึงมักใช ้

อุปมาถึงคนสูงวัย
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10 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 4

รุนแรง เดิมทูเจว๋ียตะวันออกกับตะวันตกมีความแตกต่างทางด้าน 

ความแข็งแกร่งอยู่แล้ว ฝูเน่ียนข่านเล็งไว้ว่ายามนี้ราชส�านักจงหยวน

ก�าลังรักษาความเป็นกลาง ไม่กล้าเป็นฝ่ายท้าท�าสงคราม เขาจึง 

รวบรวมทัพใหญ่บุกทูเจว๋ียตะวันตกเพ่ือเริ่มแผนรวมทูเจว๋ียให้เป็นหนึ่ง

ตามท่ีกะเกณฑ์เอาไว้ตั้งแต่ต้น

กองทัพม้าเหล็กของทูเจว๋ียตะวันออกทะลวงผ่านเขาอาเอ่อร์ไท่*  

ผ่านเมืองฝูถู เลาะผ่านแนวตะเข็บเมืองกู่เกาชาง ตรงเข้าวังทูเจวี๋ย 

ตะวันตกอย่างรวดเร็ว 

เดิมราษฎรของทูเจว๋ียตะวันตกก็ไม่มากเท่าทูเจวี๋ยตะวันออก  

ย่ิงในช่วงหลายปีมานี้ภายใต้การปกครองขององค์หญิงเจินติ้ง นาง 

ได้เปิดเส้นทางการค้าให้ขบวนสินค้าท่ีจะเดินทางไปปอซือสามารถ 

เลือกเดินทางผ่านทูเจว๋ียตะวันตก ท�าให้พวกเขากลายเป็นแกะอ้วน

ส�าหรับทูเจว๋ียตะวันออก

ทัพใหญ่อันดุดันเหี้ยมหาญของทูเจว๋ียตะวันออกตรงเข้ากลืนกิน

อาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของทูเจวี๋ยตะวันตก ช่วงเวลานี้เอง 

ที่ชนชั้นสูงของทูเจวี๋ยตะวันตกกลุ่มต่างๆ ที่ถูกองค์หญิงเจินติ้งก�าราบ

มานานมองว่าเป็นโอกาส พวกเขาจึงฉวยจังหวะตอนที่เกิดความชุลมุน

ตลบหลังองค์หญิงเจินติ้งเพ่ือยึดอ�านาจ สังหารหลู่จี๋ข่าน ส่งข่าวไปให้

ฝูเนี่ยนข่านอย่างนึกว่าตัวเองฉลาด ผู ้ใดจะรู ้ว่าสิ่งแรกที่ทัพทูเจว๋ีย 

ตะวันออกท�าตอนท่ีบุกเข้าวังคือการสังหารไส้ศึกชาวทูเจว๋ียตะวันตก 

ที่อวดฉลาดกลุ่มนี้ท้ิง

องค์หญิงเจินต้ิงจ�าเป็นต้องล่าถอยมาเรื่อยๆ จนถึงเมืองเยียนฉี 

ตอนท่ีนางเตรียมจะสู้ชนิดหลังชนแม่น�้าท่ีเมืองเยียนฉี หลินเหมี่ยว 

* เขาอาเอ่อร์ไท่ หมายถึงเทือกเขาอัลไต

Page ������������������� 4.indd   10 9/11/2563 BE   13:15



Meng Xi Shi 11

ก็ได้น�าก�าลังมาถึง

ยามน้ันองค์หญิงเจินต้ิงไม่เคยคิดท่ีจะกลับจงหยวน นางรู้ดีว่า 

การท่ีสารขอความช่วยเหลือของตนไม่ได้รับการตอบรับเปรียบได้กับ

การทุ่มหินลงไปในมหาสมุทร แสดงว่าราชส�านักจงหยวนจะต้องเกิด

ความเปลี่ยนแปลงถึงได้ไม่คิดจะมารับนาง ดังน้ันต่อให้นางหนีกลับไป 

แม่ทัพท่ีประจ�าอยู่ชายแดนก็คงไม่เปิดประตูเมืองรับ ดีไม่ดีคนพวกนั้น

อาจจับนางไปประเคนให้ฝูเนี่ยนข่านเพ่ือเป็นการประจบเอาใจทูเจว๋ีย

ตะวันออกด้วย

ทว่าหลินเหมี่ยวกลับเดินทางมา เขาบอกองค์หญิงเจินติ้งว่า 

เฮ่อหรงไม่เคยลืมนาง และไม่เคยคิดฉีกสัญญา เพียงแต่ไม่สามารถ 

พูดให้ราชส�านักยอมเคลื่อนทัพได้ จึงส่งคนมาช่วยองค์หญิงเจินติ้งด้วย

ตัวเอง ขอเพียงพวกองค์หญิงเข้ามาในเขตหลิงโจว ต่อให้ฝูเนี่ยนข่าน 

ยาตราทัพตามมาถึง เฮ่อหรงก็ไม่มีทางทอดท้ิงองค์หญิงเจินติ้ง

องค์หญิงเจินติ้งเชื่อใจเขา นางจึงน�าก�าลังที่เหลือของตนถอย 

ออกจากเมืองเยียนฉี ติดตามหลินเหมี่ยว โดยไม่สนใจกานโจวที่อยู่ใกล้

ทูเจว๋ียตะวันตกมากกว่า แต่ยอมอ้อมทะเลทรายเกอปี้* ฝ่าสายลมกับ

เม็ดทรายเพ่ือมายังหลิงโจว

เฮ่อหรงสั่นศีรษะ "ข้ารู้สึกละอายใจย่ิงที่ไม่สามารถท�าตามที่เคย

รับปากท่าน ท�าให้ต้องผิดค�าสัตย์และผิดต่อท่าน"

แน่นอนว่าองค์หญิงเจินต้ิงต้องโกรธ แต่นางรู ้ว่าไม่สามารถ

ระบายโทสะน้ีใส่เฮ่อหรง เพราะการท่ีอกีฝ่ายยอมเสีย่งส่งคนไปช่วยนาง

ถือว่ามีคุณธรรมมากแล้ว

"ผู้ใดใช้ให้เจ้าไม่เป็นจักรพรรดิเอง ช่วยไม่ได้!" องค์หญิงเจินติ้ง

* ทะเลทรายเกอปี้ หมายถึงทะเลทรายโกบี

Page ������������������� 4.indd   11 9/11/2563 BE   13:15



12 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 4

หัวเราะเยาะอย่างไม่เกรงใจ "ตอนน้ันเจ้าอุตส่าห์สร้างผลงานชิ้นใหญ่ 

ท�าให้ข้าเข้าใจว่าถึงอย่างไรจักรพรรดิของพวกเจ้าน่าจะมองเจ้าใหม่  

นึกไม่ถึงว่าหลายปีผ่านไปเจ้ากลับถูกเตะมาอยู่ชายแดน นับวันย่ิง 

ถอยหลังเข้าคลองจริงๆ"

หลินเหมี่ยวเริ่มไม่พอใจท่ีได้ยินนางวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่ตน

เคารพนับถือเช่นนี้ จึงหลุดปากออกไป "องค์ชายขอมาอยู่ท่ีนี่เอง 

ต่างหาก!"

องค์หญิงเจินติ้งหัวเราะ "ถ้าไม่ใช่เพราะอยู่ท่ีเมืองหลวงไม่ได้  

ผู้ใดจะเต็มใจว่ิงมาอยู่ในท่ีแบบนี้"

เฮ่อหรงยังคงเป็นปกติ ไม่มีอาการโกรธเคืองให้เห็น "องค์หญิง 

พูดถูก แต่ถ้าไม่ใช่เพราะข้าอยู่หลิงโจว ต่อให้ตอนนี้อยากจะส่งคนไป

ช่วยท่านก็คงเป็นได้แค่น�้าไกลไม่อาจดับไฟใกล้"

โดนเขาพูดเช่นนี้ องค์หญิงเจินต้ิงก็ไม่สามารถพูดจาเยาะหยัน 

ได้อีก นางถอนหายใจยาวแล้วเงียบ

เฮ่อหรงเอ่ย "พวกท่านเดินทางมาไกลคงเหนื่อยมาก ไปพักผ่อน

ก่อนดีกว่า เรื่องอ่ืนเอาไว้ตื่นแล้วค่อยคุยกันก็ยังไม่สาย"

หลังจากพวกองค์หญิงเจินติ้งแยกตัวไป เซวียถานก็เข้ามา

"เท่าท่ีค�านวณดูคร่าวๆ คนท่ีองค์หญิงเจินติ้งพามาครั้งนี้มีราวๆ 

แค่สองพัน ดูท่าฝูเนี่ยนข่านจะเล่นงานพวกเขาเสียกระอัก!"

เฮ่อหรงพูดเสียงหนัก "ดูท่าทูเจว๋ียจวนจะเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

แล้ว"

ครัง้น้ีแม้แต่เซวียถานท่ีตามปกติเป็นคนชอบหัวเราะร่าเรงิ อวดโอ่ 

ราวกับใต้หล้านีไ้ม่มปัีญหาใดท่ีแก้ไขไม่ได้ยังต้องหบุย้ิมอย่างหาได้ยาก

"หลังทูเจว๋ียเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ฝูเน่ียนข่านจะต้องพุ่งเป้ามา
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ที่จงหยวน ก่อนหน้าน้ีพวกเราเข้าใจว่าเขาจะเข้าตีจงหยวน ผู้ใดจะรู้ว่า

ฝ่ายตรงข้ามกลับไปเล่นงานทูเจว๋ียตะวันตกชนิดไม่บอกไม่กล่าว  

ฝูเน่ียนข่านผู้น้ีไม่เพียงจิตใจเห้ียมหาญเฉกสุนัขป่า แต่ยังมีเล่ห์อุบาย

ลึกซึ้ง ช่าง..."

"เป็นคู่ต่อสู้ท่ีน่ากลัวคนหน่ึง" เฮ่อหรงต่อค�าพูดเขา 

เซวียถานผงกศีรษะ "องค์ชายคิดจะท�าอย่างไรต่อไป"

"หลี่อว๋ินเล่า"

"องค์ชายไม่ตอบรับข้อเสนอของเขาท�าให้เขาชวดผลประโยชน์  

วันน้ีเลยเดนิทางกลบั อกีไม่นานราชส�านักน่าจะรูเ้รือ่งท่ีองค์หญิงเจนิติง้ 

เดินทางมาท่ีหลิงโจว"

"เจ้าจงไปเตรียมตัว อีกสองสามวัน คอยให้องค์หญิงพร้อมแล้ว

ข้าจะเดินทางไปเมืองหลวงกับนาง"

เซวียถานอ่านเจตนาของเขาออกทันที "ท่านเกรงว่าท่ีฉางอัน 

จะมีคนท�าหนังสือร้องเรียนเรื่องน้ี?"

น�้าเสียงของเฮ่อหรงเรียบสนิท "คนบางคนคุกเข่ามานานจน

กระดูกคดงอ ไม่สามารถยืนตัวตรงได้อีก ข้ามีเหตุผลพอท่ีจะเชื่อได้

อย่างสนิทใจว่าถ้าฝูเนี่ยนข่านตั้งใจจะเอาเรื่องน้ีมาเป็นเหตุผลเล่นงาน

จงหยวน จะต้องมีคนในราชส�านักยุยงฝ่าบาทให้ส่งตัวองค์หญิงไป 

เพราะฉะนั้นข้าจึงต้องชิงพาองค์หญิงเดินทางไปอย่างเปิดเผยเพ่ือให้

ฝ่าบาททรงพิจารณา"

ถ้าเปลีย่นเป็นเมือ่ก่อนเซวียถานคงไม่ห่วง แต่นีแ่ม้แต่คนทีไ่ม่กลัวฟ้า 

กลัวดินอย่างเขายังรู้สึกว่าการท่ีเฮ่อหรงเลือกกลับไปเมืองหลวงตอนน้ี 

ไม่ใช่เรื่องท่ีดี

เซวียถานฝืนย้ิม "ก่อนหน้านี้ท่านล่วงเกินคนตระกูลใหญ่และ
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ตระกูลขุนนาง ต่อมายังล่วงเกินคนของรัชทายาท กลับไปคราวนี้  

ต่อให้ไม่ได้มีเพลงฉู่ก้องสี่ทิศ* หรือสิบทิศมีภัยร้ายซุ่มซ่อน แต่ก็ต้อง 

ยืนหยัดเดียวดาย ไร้ผู้สนับสนุน หรือจะให้ซิงอ๋องกลับไปเมืองหลวง 

เพ่ือช่วยพูดฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ท่านกับจี้อ๋องดีหรือไม่"

เฮ่อหรงไม่ตอบแต่กลับย้อนถาม "อวี๋เซิน เจ้าติดตามข้ามานาน 

ได้เห็นข้าก้าวจากการเป็นพระราชนัดดาท่ีไม่มีผู ้ใดให้ความส�าคัญ 

มาเป็นอย่างทุกวันนี้ และเจ้าเองก็รู้จักพ่ีน้องของข้าดี เจ้ารู้สึกว่าเรื่อง

ระหว่างข้า รัชทายาท กับจี้อ๋อง ยังจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิม

ได้อีกหรือไม่"

เซวียถานเงียบไปพักหนึ่งก่อนบอก "ไม่ พวกท่านสามคนมีทาง

เดินสามทาง"

ต่างทางเดินย่อมไม่อาจร่วมแผน

รัชทายาทมองว่าตัวเองเป็นบุตรชายคนโต มีสิทธ์ิท่ีจะครอบครอง

ทุกสิ่งโดยชอบธรรม เขาจึงหวังว่าพวกน้องๆ จะเชื่อฟังและอยู่ใต้ 

บังคับบัญชาของเขาอย่างสงบเสงี่ยม เมื่อน้ันเขาย่อมท�าตัวเป็นพ่ีที่รัก

และเป็นที่เคารพของน้องๆ เหมือนท่ีผ่านมา คอยปกป้องดูแลพวกเขา 

แต่กลับลืมไปว่าวันนี้ไม่เหมือนวันวาน เพราะพวกน้องๆ ตอนนี้ไม่ได้

พอใจแค่ข้าวหน่ึงชามกับเนื้อหนึ่งชิ้นเหมือนเมื่อก่อน สถานภาพที่

เปลี่ยนแปลงท�าให้พวกเขามีสิ่งท่ีต้องการมากย่ิงขึ้น แต่รัชทายาท 

กลับให้ได้แค่ข้าวหนึ่งชามกับเน้ือหน่ึงชิ้น จึงเป็นที่แน่นอนว่าพวกเขา

* 'เพลงฉู่ก้องสี่ทิศ' หรือ 'สี่ด้านยินเสียงเพลงแคว้นฉู่' หมายถึงรอบด้านมีแต่ศัตรู ไร้ความหวังท่ีจะได้

ชยัชนะ มทีีม่าจากสงครามฉูฮ่ัน่ระหว่างเซีย่งอว่ีกับหลวิปัง ทหารฉูถู่กทหารฮัน่ปิดล้อมอยู่ในเมอืงไกซย่า 

ก�าลังพลเหลือน้อย เสบียงร่อยหรอ หลิวปังยังใช้อุบายท�าให้ทหารฉู่คิดถึงบ้านและเสียขวัญด้วยการให้

คนมาร้องเพลงพ้ืนเมืองของแคว้นฉู่รอบๆ เมืองไกซย่าในช่วงค�่าคืน ทหารฉู่ได้ยินก็เข้าใจว่าทัพฮั่นคงตี

ทพัฉูไ่ด้แล้วและกวาดต้อนเชลยมาจ�านวนมากจงึมเีสยีงร้องเพลงมากเช่นนี ้ทหารฉูเ่สยีขวัญหมดก�าลงัใจ 

จึงพากันหนีทัพไปมากมาย ในที่สุดเซี่ยงอวี่ก็พ่ายแพ้แก่หลิวปัง
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จะต้องไม่พอใจจนเกิดเป็นรอยร้าวฉาน

รชัทายาททีไ่ม่ใช่บตุรชายของภรรยาเอกต้องผ่านความยากล�าบาก 

ต่างๆ นานา ซ�้าภรรยาท่ีแต่งมาก็เป็นแค่ชาวบ้าน จ�าเป็นต้องพา 

ตัวเองไปเข้าทาง 'สามัญชนคนยากจน' เพราะตระกูลขุนนางวางตัว 

ไม่หมางเมินแต่ก็ไม่เป็นมิตรต่อเขา ท�าให้ชายหนุ่มต้องแสวงหาทางอื่น

ด้วยการยกย่องลูกหลานคนยากจนและรวบรวมขุนนางที่มาจาก

ครอบครัวสามัญชนมาเป็นพวก

จีอ๋้องเฮ่อซิว่มผีลงานจากการท�าศกึ เขาเคยขอออกไปอยู่ชายแดน

แต่กลับถูกรัชทายาทจงใจกดข่ม เกิดเป็นปมในใจ เพราะเข้าใจว่า

รัชทายาทปรารถนาในอ�านาจจนไม่สนใจความสัมพันธ์ในครอบครัว 

เขาจึงต้องการท่ีจะหลุดพ้นจากการควบคุมของรัชทายาทอย่างรุนแรง 

ดังนั้นเขาจึงไปเข้าหาหลี่ควน จี้อ๋องผู้มีภรรยาคนแรกเป็นคนในตระกูล

สูงศักด์ิ เช่นเดียวกับภรรยาคนใหม่เลยกลายเป็นตัวแทนของอ�านาจ

ฝ่ายตระกูลสูงศักดิ์

ส่วนเฮ่อหรงเขาเดินไปบนเส้นทางท่ีแตกต่างจากพ่ีน้องทุกคน

ชายหนุ่มไม่ได้รวบรวมคนจนมาเป็นพวก ไม่ได้ผูกสัมพันธ์กับ

ตระกูลสงูศกัดิ ์และย่ิงไม่ยอมก้มศรีษะให้ขุนนาง ข้างกายเขามลูีกหลาน

ของตระกูลใหญ่อย่างจางเจ๋อกับมขีนุนางท่ีถอืก�าเนิดจากตระกูลขุนนาง

อย่างจีห้ลงิ ซ�า้ยังมพีวกเซวียถานและถานจนิ ท�าให้ไม่มผีูใ้ดแปะป้ายว่า 

เขาเป็นฝ่ายใดได้อย่างชัดเจน ท�าได้แค่บอกว่าเขาใช้คนอย่างไม่ม ี

การปิดก้ัน

ทว่าเนื่องจากเวลาน้ีเฮ่อหรงไม่ได้อยู ่ ณ จุดศูนย์กลางของ 

ราชส�านัก และคนสนิทไม่ได้มีต�าแหน่งส�าคัญ ท�าให้ไม่ตกเป็นเป้า 

เพ่งเล็ง มีน้อยคนมากที่มองอันอ๋องคนน้ีเป็นหอกข้างแคร่ ทุกคน 
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ต่างรู้สึกว่าเขาชอบท�าเรื่องท่ีคาดเดาไม่ได้ บางครั้งก็เลินเล่อ บางครั้ง 

ก็ละเอียดรอบคอบ

แต่ครัง้น้ีการท่ีเขาสงัหารโจวซูแ่ละไล่ตะเพิดหลีอ่วิน๋ท�าให้คนนอก

ต่างมองว่าอันอ๋องวางตัวอยู่ในจุดที่โดดเดี่ยวอย่างไม่ต้องสงสัย

เซวียถานท่ีคอยดูอยู่ท่ีด้านข้างมองเห็นชัด รู้ว่าเฮ่อหรงจ�าเป็น 

ต้องท�าแบบนี ้เขาเข้าใจดีว่าเส้นทางของเฮ่อหรงแตกต่างไปจากคนอืน่ๆ 

ทั้งยังมีอันตรายมากมาย

ในเมื่อเป็นเช่นน้ีก็ไม่ต้องสนใจอะไรอีก หากเรื่องท้ังหมดเป็นไป

อย่างท่ีพวกเขาคาดการณ์กัน ไม่ช้าก็เร็ววันนั้นย่อมต้องมาถึง เวลานี้

ต้องเตรยีมทกุอย่างให้พร้อมสรรพ เพราะการท่ีเฮ่อหรงจะกลบัเมอืงหลวง 

ก็เป็นก้าวหน่ึงในแผน

"ไม่ว่าอย่างไรข้าจะคอยติดตามอยู่ข้างหลังท่านเสมอ แต่ท่าน 

อย่าเดินไวเกินไปจนข้าตามไม่ทันเล่า"

พอคดิตกเซวียถานก็กลบัมามสีหีน้าสบายๆ พูดเล่นได้เหมอืนเดมิ

เฮ่อหรงหัวเราะ "ได้"
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รัชศกจยาโย่วปีท่ีห้า แน่นอนว่าไม่ใช่ปีแห่งสันติ

ฝูเนี่ยนข่านแห่งทูเจว๋ียตะวันออกเข้ารุกรานทูเจว๋ียตะวันตก 

ขนานใหญ่ ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แค่สามเดือนสามารถส�าแดง

อานุภาพปราบปรามได้อย่างราบคาบ กลืนกินทูเจว๋ียตะวันตกได้ 

อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นับแต่น้ีเป็นต้นไปทูเจว๋ียตะวันออกและ 

ทูเจวี๋ยตะวันตกถูกควบรวมเข้าด้วยกัน ท�าให้ฝูเนี่ยนข่านกลายเป็นข่าน

ของทูเจว๋ียเพียงหน่ึงเดียว ได้รับการขนานนามเป็นถ่าเก๋อต้าหาน  

(ข่านถ่าเก๋อผู้ย่ิงใหญ่) มีความหมายว่าประดุจขุนเขาสูง ให้ความรู้สึก

น่าเคารพย�าเกรง

เรื่องน้ีอาจจะใช่ส�าหรับชาวทูเจว๋ีย แต่ส�าหรับชาวจงหยวน 

ฝูเนี่ยนข่านไม่ใช่ถ่าเก๋อต้าหาน แต่เป็นศัตรูตัวฉกาจ

หลายคนเพ่ิงเข้าใจว่าที่ก่อนหน้านี้ทูเจว๋ียตะวันออกเงียบหายไป 

ท�าให้สถานการณ์สงบสุขไร้เรื่องราว เป็นเพราะเตรียมกลืนทูเจว๋ีย 

ตะวันตกในคราวเดียว

บทที่ 128
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เดิมทีเพราะมีทูเจว๋ียตะวันตกท�าให้ทูเจว๋ียตะวันออกเป็นศัตรู 

ตัวร้ายของจงหยวน แต่ยังไม่ถึงขั้นท�าให้คนหวาดกลัวจนตัวสั่น ทว่า

เวลานีพ้ื้นทีแ่ถบด้านเหนอืท้ังหมดต่างอยู่ภายใต้เงาด�าของเกือกม้าเหลก็ 

ของชาวทเูจว๋ีย ขณะท่ีเขตหล่งซพ้ืีนทีส่�าคญัทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

ก็ยังถูกเซียวอว้ียึดครอง

ต่อให้จักรพรรดิจยาโย่วไม่มีความรู้เรื่องการทหารแม้แต่น้อย 

ก็ยังรู ้ว่ากระเพาะของชาวทูเจว๋ียล�าพังแค่แคว้นเหลียงของเซียวอว้ี 

ไม่มีทางเติมเต็มความละโมบโลภมากของพวกเขา มีความเป็นไปได้

มากทีส่ดุว่าเซยีวอว้ีท่ีแต่งงานกับน้องสาวของฝเูน่ียนข่านจะเป็นพันธมติร 

กับเขาเพ่ือต่อต้านราชส�านักจงหยวน

การตระหนักรู้เรื่องนี้ท�าให้หลายๆ คนว้าวุ่นใจ แม้แต่จักรพรรด ิ

จยาโย่วยังไม่มีแก่จิตแก่ใจไปเยือนต�าหนักในเป็นเวลาหลายวัน ถึงขั้น

พลิกตัวไปมา นอนไม่หลับด้วยอารมณ์ปริวิตก พระองค์ตั้งใจเรียก 

พวกหลี่ควนกับฟั ่นอี้เข้าวัง พอรู ้ว ่าแถบชายแดนเตรียมรับศึกกัน 

อย่างเต็มท่ีจึงรู้สึกเบาใจ

แต่แล้วท่ามกลางฤดูสารทมากเรื่องราวกลับมีข่าวว่าเฮ่อหรง 

ส่งคนไปช่วยองค์หญิงเจินติ้งกลับมาจากทูเจว๋ียตะวันตก

การที่องค์หญิงเจินติ้งน�าก�าลังคนท่ีเหลือรอดถึงสองพันกว่า 

เข้าเมืองเป็นเรื่องใหญ่มาก ต่อให้อยากปิดก็ปิดไม่อยู่ ประกอบกับ 

เฮ่อหรงไม่คิดจะปิดบัง เขาจึงส่งหนังสือรายงานฉบับหนึ่งไปบอกว่า 

ตนกับองค์หญิงเจินติ้งจะเดินทางไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิท่ีเมืองหลวง

มีหนังสือกล่าวโทษว่าเขากระท�าการอุกอาจ เอาแต่ใจ ถือตน 

เป็นใหญ่เพ่ิมจ�านวนมากข้ึนจนจักรพรรดิจยาโย่วแอบสบถด่าบุตรชาย

ทีช่อบก่อเรือ่งวุ่นวาย เนือ่งจากองค์หญิงเจนิติง้ไม่ใช่องค์หญิงในราชวงศ์ 
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ปัจจุบัน ซ�้ายังเป็นผู ้ส�าเร็จราชการของทูเจว๋ียตะวันตก ถือว่าเป็น 

ชาวทูเจว๋ียไปนานแล้ว การท่ีทูเจว๋ียตะวันตกเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นภายใน 

จงหยวนย่อมเป็นน�้าไกลไม่อาจช่วยดับไฟใกล้ ขอเพียงนั่งดูอยู่เฉยๆ 

ย่อมไม่เป็นไร แต่เฮ่อหรงกลับส่งคนไปรับตัวองค์หญิงเจินติ้งกลับมา 

ถ้าท�าแบบเงียบๆ ยังพอว่า แต่นี่กลับเอาคนมาอีกตั้งมากมายถึง 

สองพันกว่า หากฝูเน่ียนข่านอ้างเรื่องน้ีมาขอตัวคน ราชส�านักจะยกให ้

หรือไม่ยกให้เล่า

ถ้ายกให้ราชส�านักยังจะเหลือศักดิ์ศรีอีกหรือ

แต่ถ้าไม่ยกให้นั่นอาจเป็นข้ออ้างให้ทูเจว๋ียเปิดสงคราม

เรื่องท่ีเฮ่อหรงถูกร้องเรียนไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่วันสองวัน แต่มัน

มากมายหลายครัง้จนเขาเลกิใส่ใจ ท่ีผ่านมาจงึเอาแต่นิง่ ปล่อยให้ทุกคน 

ด่าลับหลัง เพราะถึงอย่างไรตัวเขาก็ไม่ได้ยิน เช่นน้ันย่อมไม่ต้องแยแส 

เพราะเนื้อเขาก็ไม่ได้หายไปแม้เพียงน้อยนิด

แต่เฮ่อหรงจ�าเป็นต้องใส่ใจความคิดของจักรพรรดิจยาโย่ว และ

เพราะสาเหตุน้ีหลังจากท่ีองค์หญิงเจินต้ิงเดินทางกลับมา ชายหนุ่มจึง

รีบส่งหนังสือฉบับหนึ่งเพ่ือบอกว่าอยากถือโอกาสตอนไปรายงานตัว 

ที่เมืองหลวงพาองค์หญิงเจินต้ิงไปเข้าเฝ้าโอรสสวรรค์ อีกท้ังเน่ืองจาก

องค์หญิงจากบ้านไปนาน คิดถึงแผ่นดินเกิด จึงอยากกลับไปเยือน 

ฉางอัน

หนังสือของเฮ่อหรงถูกน�าขึ้นถวายอย่างรวดเร็ว จักรพรรด ิ

จยาโย่วก�าลังอยากอบรมบุตรชายซึ่งหน้าเพ่ือไม่ให้เขาท�าเหิมเกริมอีก 

ด้านเฮ่อหรงเองก็หวังว่าจะอาศัยโอกาสนี้เบิกตัวองค์หญิงเจินติ้งต่อ

สาธารณชนอย่างเปิดเผย

นอกจากนี้จักรพรรดิจยาโย่วยังให้ซิงอ๋องกับเว่ยอ๋องกลับไป
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รายงานตัวด้วย ในเรื่องงานมีประเด็นที่ทูเจว๋ียก�าลังขยายอิทธิพล  

ท�าให้พระองค์อยากจะฟังความคิดเห็นของพวกเฮ่อจั้น ในเรื่องส่วนตัว

คือให้เว่ยอ๋องได้กลับมาอยู่กับครอบครัว เน่ืองจากบุตรชายคนโตของ

อีกฝ่ายต้องอยู่ท่ีเมืองหลวงไม่สามารถไปที่ใดได้

วันถัดมาหลังได้รับพระราชโองการ เฮ่อหรงกับองค์หญิงเจินติ้ง 

ก็ออกเดินทาง

องค์หญิงเจนิติง้ทิง้ก�าลงัคนสองพันกว่าไว้ท่ีหลงิโจวโดยให้เข้าสังกัด 

กองทหาร การท่ีองค์หญิงเจินติ้งเสนอเช่นน้ีก็เน่ืองจากบุรุษชาวทูเจว๋ีย

ซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงกลุ่มน้ีเชี่ยวชาญการท�าศึก มีพละก�าลังดีกว่า

ทหารจงหยวนเป็นเท่าตัว เฮ่อหรงย่อมยินดีที่จะรับคนกลุ่มนี้ไว้เพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาเมืองหลิงโจว

เขาตั้งใจก�าชับหลินเหมี่ยวว่าอย่าได้กีดกันทหารทูเจว๋ียออกจาก

ทหารจงหยวน ต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค หากพบว่า 

ในกองทัพมีการใช้ก�าลังรังแกคนอ่อนแอหรือแสดงพฤติกรรมรังเกียจ

ทหารทูเจว๋ีย ให้หยุดย้ังอย่างเปิดเผยและด�าเนินการลงโทษอย่างหนัก

ตามท่ีเห็นสมควร ท้ังยังต้องแบ่งทหารทูเจว๋ียให้ไปอยู่ในทุกค่าย เพ่ือ 

มิให้ท้ังสองฝ่ายมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ย่ัวยุจนเกิดเรื่อง

เซวียถานอยู่เฝ้าหลิงโจวกับภรรยา ลองว่ามีเขาอยู่เฮ่อหรงย่อม 

ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ส่วนจางเจ๋อเป็นลูกหลานท่ีถือก�าเนิด 

ในตระกูลของอู่เวยโหว คนสกุลจางอาศัยอยู่เมืองหลวง จึงมีเหตุผล 

ให้ควรกลับไปเย่ียม

คณะเดินทางไม่ได้มีเจตนาเร่งการเดินทาง แต่การขี่ม้าย่อม 

ไม่ชักช้า ไม่นานพวกเขาก็มาถึงอ�าเภอซานหยวนท่ีอยู่ห่างจากฉางอัน

ไม่ไกล
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ท้องฟ้าเย็นย�่า ไม่มีทางเข้าเมืองได้ทัน ทุกคนจึงตัดสินใจเข้าพัก

ที่บ้านพักขุนนางก่อน พรุ่งนี้ค่อยตรงไปที่ฉางอันแบบไม่ต้องหยุดพักอีก

เจ้าหน้าทีป่ระจ�าบ้านพักขนุนางได้รบัแจ้งข่าวล่วงหน้าจงึจดัเตรยีม 

ห้องพักเอาไว้พร้อม ทัง้ท�าความสะอาดและต้มน�า้ร้อนไว้ให้เหล่าผูส้งูศกัดิ์

ในราชวงศ์นี้บ้านพักขุนนางเป็นสถานท่ีที่ขุนนางและราษฎร 

ใช้ร่วมกัน หรือพูดได้ว่าหากชาวบ้านเดินทางผ่านบ้านพักขุนนาง  

ขอเพียงจ่ายเงนิก็สามารถเข้าพักได้ บ้านพักขนุนางอ�านวยความสะดวก

ให้แก่ทหารและพ่อค้าในการหาสถานท่ีพักเท้า แต่มีกฎอยู่ว่าเรือนพัก

บางส่วนมีเพียงขุนนางบรรดาศักดิ์เท่าน้ันที่เข้าพักได้ ต่อให้ชาวบ้าน

จ่ายเงินมากเพียงใดก็ไม่อนุญาตให้เข้าพัก

บ้านพักขุนนางของอ�าเภอซานหยวนที่พวกเฮ่อหรงเข้าพักก็เป็น

แบบนี้ เนื่องจากอยู่ใกล้ฉางอันมากจึงมีคนเข้าออกกันจนใกล้พลบ  

หน้าบ้านพักยังคงมีการส่งข่าวกันไปมา และมีหาบเร่มาร้องตะโกน 

ขายถ่ัวขายขนม คึกคักดีมาก

หงเย่ียนติดตามองค์หญิงเจินติ้งมาหลายสิบปี ครั้งนี้นางก็ตาม 

อีกฝ่ายหนีจากแดนตะวันตกกลับมาที่จงหยวนด้วย หลังเดินทางจาก

หลิงโจวมาที่บ้านพักขุนนางของอ�าเภอซานหยวน ความเหน่ือยล้าที่ 

เก็บสะสมอยู่ในกระดูกก็ถึงกาลระเบิด ท�าให้นางล้มป่วยลงระหว่าง 

การเดินทาง องค์หญิงเจินต้ิงกับนางผูกพันกันประหน่ึงพ่ีน้อง องค์หญิง

จึงรับหน้าที่ดูแลหงเย่ียนด้วยตัวเองจนไม่มีแก่ใจสังเกตดูบ้านเกิดท่ีตน

คุ้นเคยอย่างละเอียด รีบประคองหงเย่ียนเข้าไปในเรือนพัก

เฮ่อหรงยกเรือนหลังใหญ่ท่ีสุดให้พวกนาง องค์หญิงกล่าว 

ค�าขอบคุณอย่างไม่มีอิดออด

เจ้าหน้าที่ประจ�าบ้านพักขุนนางโค้งตัว "องค์ชาย ให้ผู้น้อยไป 
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ตามหมอดีหรือไม่ พอดีสองวันนี้มีหมอมาเข้าพักคนหน่ึง เขาก�าลัง 

จะเดินทางกลับไปเย่ียมญาติท่ีบ้านเกิด"

"ไม่ต้อง พวกเราน�ายามาด้วย เจ้าส่งข้าวกับน�้าแกงร้อนๆ มา 

ดีกว่า พวกเราหิวแล้ว"

นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่จ้าหน้าท่ีประจ�าบ้านพักขนุนางได้รบัรองผูส้งูศกัดิ์

อย่างเฮ่อหรง เขาจึงทั้งเคารพทั้งหวาดเกรงจนวางไม้วางมือไม่ถูก  

เพราะกลัวว่าจะให้การต้อนรับไม่ดีพอจึงได้แต่รับค�าและรีบไปจัดการ

ข้าวกับน�า้แกงร้อนๆ ถูกส่งเข้ามาอย่างรวดเรว็ ทกุคนเหนด็เหน่ือย

จากการเดินทางมาท้ังวัน คร้านจะพูดคุยกันแล้ว อยากเพียงกินข้าว 

ให้เสร็จเร็วๆ จะได้ไปพักผ่อน

ผู้ติดตามเฮ่อหรงคนหน่ึงตั้งใจจะตักน�้าแกงให้ แต่จางเจ๋อเห็น 

ด้วยหางตาว่าในน�้าแกงมีแมลงตัวเล็กๆ ลอยอยู่ เขาจึงแสดงสีหน้า 

โกรธจัด ปราดเข้ามาขวางหน้าผู ้ติดตามพร้อมเรียกหาเจ้าหน้าท่ี 

ประจ�าบ้านพักขุนนางเพ่ือให้เตรียมเปลี่ยนน�้าแกงมาใหม่

"อาหารของพวกเจ้าย�่าแย่ถึงเพียงนี้ แม้แต่องค์ชายยังกล้า 

ล่วงเกิน? หรอืต้องให้พวกเราจ่ายเงนิด้วย!" จางเจ๋อแสดงท่าทางอันธพาล 

ที่ไม่ได้เห็นมานานออกมา

เจ้าหน้าทีป่ระจ�าบ้านพักขนุนางกล่าวน�า้เสยีงละอายใจ "องค์ชาย 

วัตถุดิบในการท�าอาหารของพวกเราอาศัยของที่ส่งมาจากเมืองหลวง 

ตอนที่ท่านส่งคนมาบอกว่าจะเข้าพัก วัตถุดิบถูกใช้ไปพอสมควรแล้ว 

เวลานี้เกรงว่าคงเปลี่ยนให้ไม่ได้ เอาไว้พรุ่งน้ีเช้าผู้น้อยค่อยเข้าเมือง 

ไปซื้ออาหารมาได้หรือไม่ขอรับ"

"ช่างเถอะ" เฮ่อหรงโบกมือ "ชิงไป่" 

"ขอรับ" ผู้ติดตามขานรับ
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"เจ้าช่วยไปซื้อขนมกับผลไม้ที่หน้าประตูมาให้พวกเราที"

เจ้าหน้าที่ประจ�าบ้านพักรีบบอก "จะให้องค์ชายต้องจ่ายเงิน 

ได้อย่างไร ข้าจะไปซื้อเอง ขอองค์ชายได้โปรดคอยสักครู่!"

ชิงไป่หันมองเฮ่อหรงแวบหนึ่ง เห็นเขาผงกศีรษะนิดๆ จึงเดินตาม

เจ้าหน้าที่ประจ�าบ้านพักออกไป

จางเจ๋อท�าเสียงจิ๊จ๊ะอย่างเดียดฉันท์ "ในน�้าแกงมีแมลงยังพอว่า 

ท่านดูผักนี่สิ ใบกลายเป็นสีเหลืองหมดแล้ว เห็นพวกเราเป็นอะไร!"

เขาตักน�้าแกงช้อนหน่ึงเพ่ือเอาแมลงตัวนั้นออกมาดมดูก่อน 

สาดทิ้ง

"อยู่ข้างนอกก็ผ่อนปรนหน่อย เจ้าผ่านการฝึกในค่ายทหารมานาน 

เหตุใดถึงท�าท่าอันธพาลออกมาอีก"

จางเจ๋อหัวเราะแหะๆ "ใกล้ถึงเมอืงหลวงแล้ว หากไม่วางท่าให้คน 

ในฉางอันได้เห็นบ้าง พวกเขาอาจนึกว่าพวกเราไปตกระก�าล�าบากอยู ่

ข้างนอก ยอมผ่อนปรนให้ทุกสิง่ เช่นนัน้มย่ิิงเสยีเกียรตขิององค์ชายหรอื"

แต่ไหนแต่ไรมาเฮ่อหรงไม่ใช่คนถือยศถืออย่าง เขาจึงรับฟังย้ิมๆ 

ปล่อยให้จางเจ๋อท�าตามใจ

จางเจ๋อไม่ได้อยากดื่มน�้าแกง เขาหยิบตะเกียบมาเข่ียๆ ก่อน 

คีบกระดูกซี่โครงชิ้นหน่ึงขึ้นมา ตั้งใจจะเอาใส่ปาก แต่กลับฉุกคิดอะไร

บางอย่างจงึเอากระดูกซีโ่ครงชิน้นัน้เดินออกไปทีล่าน เรยีกแมวสเีหลอืง

ที่นอนหมอบอย่างเกียจคร้านบนหลังคามา

เจ้าแมวตัวนั้นคุ้นเคยกับพวกคนงานดี พอมองเห็นก็รีบกระโดด

ลงมาจากหลงัคา คาบกระดูกซีโ่ครงไปอย่างไม่เกรงใจ ไม่ยอมร้องเหมยีว 

สักแอะ วิ่งไปกินที่ใต้ต้นไม้อย่างมีความสุข

กระดกูซีโ่ครงมเีนือ้ตดิเยอะมาก แต่เพราะทุกคนต่างเหนือ่ยจนหมด 
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ความอยากอาหาร พวกเขาย่อมเห็นว่าเนื้อล้วนกินง่ายกว่า จึงปล่อยให้

จางเจ๋อเอากระดูกซี่โครงทั้งจานไปป้อนแมวโดยไม่ว่าอะไร

เจ้าแมวสีเหลืองกินพลางเอาอุ้งเท้าเช็ดหน้าพลาง จางเจ๋อเอา 

เหด็หอมชิน้หน่ึงจากในเรอืนพักมาส่งให้มนัอกี แต่เจ้าแมวเพียงปรายตา 

มองแวบหนึ่งก่อนก้มหน้ากินกระดูกต่อ

องค์หญิงเจินติ้งดูแลหงเยี่ยนเรียบร้อย พอเดินมาท่ีห้องโถงเห็น

จางเจ๋อน่ังยองๆ เล่นกับแมวอยู่ข้างนอกก็อดส่ายหน้าไม่ได้

นับวันยิ่งถอยหลังเข้าคลองจริงๆ

เฮ่อหรงเอ่ยถาม "หงเย่ียนเป็นอย่างไรบ้าง หากอาการหนักข้า 

จะได้สั่งให้คนไปเรียกหมอจากในเมืองมา"

"ไม่จ�าเป็น น่าจะเพราะผดิน�า้ผดิดิน ข้าให้คนไปเอาดนิเจ้าซนิถู่* แล้ว  

แค่ผสมน�้าให้นางดื่มกับกินยาลูกกลอนสักหน่อย พรุ่งน้ีก็น่าจะเห็นผล 

ถ้าไม่ไหวจริงๆ ค่อยตามหมอ"

มีเสียงพูดคุยจากอีกฟากหน่ึงของผนังดังเข้ามาในห้องโถง เสียง

คนเดินผ่านเป็นระยะ เน่ืองจากใกล้ค�่า ประตูเมืองปิดแล้ว นักเดินทาง

หลายคนเข้าเมืองไม่ทันจึงต้องเลือกพักเท้าที่น่ี ท�าให้บ้านพักขุนนาง

คึกคักข้ึน

เจ้าแมวสีเหลืองคุ้นเคยกับบรรยากาศเช่นนี้ มันจึงยังคงกินเนื้อ 

ได้อย่างเอร็ดอร่อย ทว่าจู่ๆ มันกลับขากระตุกขึ้นมาอย่างกะทันหัน 

แล้วก็หยุดกินอาหาร มีอาการเหมือนเมาสุรา เดินโซซัดโซเซไปได ้

สองก้าวก็ฟุบลงกับพ้ืน ไม่กระดุกกระดิกอีก

จางเจ๋อหน้าเปลี่ยนสี เขาหันหลังพุ่งตัวเข้าไปในเรือนพักอย่าง 

* เจ้าซินถู่ แปลตรงตัวว่าดินใจกลางเตา หมายถึงดินสีเหลืองเข้มใต้เตาไฟที่ได้จากการเผาหญ้าและฟืน 

ชาวจีนใช้เป็นสมุนไพรเข้ายา เพราะมีสรรพคุณห้ามเลือด แก้อาเจียน และแก้ท้องเดิน
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ไม่ต้องหยุดคิด ย่ืนมือไปปัดตะเกียบขององค์หญิงเจินติ้งที่ก�าลังคีบผัก

กระเด็น

เฮ่อหรงกับองค์หญิงเจินติ้งตะลึงกับการกระท�าของจางเจ๋อ  

ต่างหันออกไปมองข้างนอกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

เจ้าแมวสีเหลืองนอนอยู่ตรงน้ัน ไร้ซึ่งลมหายใจ

"รีบให้คนล้อมบ้านพักขุนนางไว้ ห้ามผู้ใดไปไหนท้ังสิ้น และ 

เรียกตัวเจ้าหน้าที่ประจ�าบ้านพัก พ่อครัว กับคนรับใช้มา" น�้าเสียงของ

เฮ่อหรงเน้นหนัก

ชายหนุ่มยังน่ิงได้ ในขณะท่ีจางเจ๋อนิ่งไม่ไหว เขาถามเฮ่อหรง

เสียงสั่น "องค์ชายยังไม่ได้กินอะไรเข้าไปใช่หรือไม่"

เฮ่อหรงตบไหล่เขา "เมื่อครู ่ข้ากับองค์หญิงเอาแต่สนทนากัน  

ยังไม่ทันได้กิน รีบไปเถอะ" 

สีหน้าขององค์หญิงเจินติ้งปั้นยากอยู่ชั่วลมหายใจหนึ่ง แต่คนที่

ผ่านลมผ่านฝนมานานเช่นนางก็สามารถสงบลงได้อย่างรวดเร็ว

"ยังไม่ทันเข้าฉางอันก็มีคนประกาศศักดาใส่เจ้าเสียแล้ว"

เฮ่อหรงไม่ด่ืมแม้แต่น�้าชา เขาให้คนไปเอาถุงน�้าที่พวกเขา 

น�ามามาแทน แม้คุณภาพของน�้าจะสู้น�้าที่เพ่ิงตักขึ้นจากบ่อไม่ได้  

แต่อย่างน้อยก็ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต

"เช่นนี้ก็ตื่นเต้นดีมิใช่หรือ"

องค์หญิงเจินต้ิงเห็นเขายังมีแก่ใจคุยเล่นได้จึงเอ่ยถามด้วย 

น�้าเสียงอ่อนใจ "ผู้ใดอยากสังหารเจ้า"

"ข้าไม่ทราบ" เฮ่อหรงคีบผักชิ้นหน่ึงมาดมดู แต่พบว่าไม่มีกล่ิน 

"แต่แผนนี้ไม่ฉลาด การวางยาพิษในอาหารไม่สามารถรับรองได้ว่า 

คนที่กินคนแรกต้องเป็นข้า ลองว่าพลาดครั้งหน่ึงข้าย่อมต้องระวังตัว 
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เช่นนี้อีกฝ่ายน่าจะต้องการเตือนข้ามากกว่า"

จางเจ๋อให้คนล้อมบ้านพักขุนนางไว้อย่างรวดเร็ว การกระท�า 

อย่างโจ่งแจ้งของเขาท�าให้ทกุคนทีอ่ยู่ในบ้านพักขนุนางตกใจ หลายคน

สบถด่าด้วยความไม่พอใจ แต่พอเห็นสีหน้าเหี้ยมเกรียมของพวกทหาร

ก็ไม่กล้าส่งเสียงอีก

เจ้าหน้าที่ประจ�าบ้านพักกับชิงไป่ซื้อผลไม้กลับมาโดยไม่รู ้ว่า 

มเีรือ่งใดเกิดขึน้ จนพวกเขาเหน็แมวทีน่อนน่ิงไม่กระดกุกระดกิตรงกลาง

ลาน ใบหน้าพลันซีดเผือด ปล่อยผลไม้หล่นกระจายเต็มพ้ืน เจ้าหน้าที่

ประจ�าบ้านพักรีบคุกเข่าขอชีวิต "องค์ชาย! องค์ชายได้โปรดไว้ชีวิตด้วย 

เรื่องนี้ข้าไม่เก่ียวนะขอรับ!"

เฮ่อหรงถาม "อาหารพวกน้ีผ่านมือผู้ใดมาบ้าง"

เจ้าหน้าท่ีประจ�าบ้านพักพูดเสียงตะกุกตะกัก "พอพ่อครัวท�าเสร็จ

ก็ให้คนงานในบ้านพักยกมา ผู้น้อย...ก็เห็น"

ห้องครัวเป็นสถานที่ ท่ีมีคนเข้าออกตลอดเวลา ไม่ว่าผู ้ใดก็ 

สามารถเข้าไปได้ รวมถึงแขกที่อยู่ในบ้านพัก สามค�าสอนเก้าส�านัก 

มัจฉามังกรว่ายปะปน* เฮ่อหรงไม่มีทางแยกแยะได้ นอกจากปล่อยให้

จางเจ๋อรับไปจัดการ

จางเจ๋อรับผิดชอบเต็มท่ี เขาให้คนไปค้นสัมภาระกับห้องหับของ

ทุกคน แต่ไม่พบสิ่งใด ซึ่งคนท่ีเข้าพักท่ีบ้านพักขุนนางในวันนี้นอกจาก

คณะของเฮ่อหรงแล้วยังมีขบวนสินค้าอีกสองกลุ่มกับบัณฑิตที่ก�าลัง

ออกหาประสบการณ์อีกสามคน

พวกบัณฑิตถูกจางเจ๋อสอบซักจนรู้สึกว่าถูกหมิ่นจึงไม่ยอมให้ 

* 'สามค�าสอนเก้าส�านัก' และ 'มัจฉามังกรว่ายปะปน' เป็นส�านวน หมายถึงผู้คนสารพัดแบบในสังคม 

ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย และปะปนกันทั้งคนดีและคนชั่ว
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รื้อค้นสัมภาระ ลามไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกับพวกทหาร ทว่าพอ 

เจอกับดาบคมกริบพวกเขาก็พบว่าฝีปากของตนไม่มีทางสู้คมดาบ 

สุดท้ายจึงต้องยอมจ�านน

พวกพ่อค้าย่อมไม่กล้าต่อกรกับจางเจ๋อจึงปล่อยให้มีการค้น 

ห้องหับกับสัมภาระ ทว่าหลังตรวจไปหนึ่งรอบกลับไม่พบสิ่งใด

แต่ใช่ว่าจางเจ๋อจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย เพราะเขาเจอบางส่ิง 

ที่น่าตกใจ

"องค์ชาย!" ชายหนุ่มผลักประตูเข้ามาพลางหอบฮัก ไม่ได้สนใจ

เลยว่าเฮ่อหรงคลายเสื้อเตรียมเข้านอนแล้ว

"เมื่อครู่พวกเราเจอสิ่งนี้ท่ีข้างอานม้าขอรับ!"

จางเจ๋อวางเข็มเล่มยาวบางเฉียบหลายเล่มลงบนโต๊ะ เข็มเงิน

สะท้อนแสงเทียนเป็นประกายเรืองๆ

ขอเพียงวันพรุ่งน้ีเฮ่อหรงขึ้นหลังม้า เข็มเงินจะแทงเข้าที่ตัวม้า 

ท�าให้ม้าตกใจและเกิดพยศ ซึ่งคนท่ีอยู่บนหลังมันย่อมต้องมีอันตราย

แผนนี้มีเจตนาให้เฮ่อหรงถึงตายจริงๆ

"หลังจากพวกเราเข้ามาในบ้านพักมีผู้ใดเข้าใกล้คอกม้าบ้าง" 

เฮ่อหรงถาม

"ข้าสอบถามดูแล้ว มีคนเลี้ยงม้าไปดูม้า และเจ้าหน้าที่ประจ�า

บ้านพักก็ให้คนไปป้อนอาหาร ยังมีคนของขบวนสินค้า พอพวกเรา 

เข้ามาพวกเขาก็ตามมาติดๆ น่าจะมีการจูงม้าไปไว้ท่ีคอก ข้าให้ 

เจ้าหน้าที่เอาใบผ่านด่านของพวกเขามา พบว่าเป็นขบวนสินค้าของ

หยางโจว ออกเดินทางมาจากฉางอัน แต่ที่น่าแปลกคือยามนี้พวกเขา

เกิดรีบร้อนออกเดินทางกันตอนกลางคืน ข้าส่งคนไปตาม แต่ไม่รู้ว่า 

จะตามส�าเร็จหรือไม่" 
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น�้าเสียงของเฮ่อหรงเน้นหนัก "ต่อไปคงมีเรื่องท�านองน้ีมากข้ึน  

ไม่ลดน้อยลง เพราะข้าเดาว่าคนที่อยากสังหารข้าคงไม่ได้มีกลุ่มเดียว"

เห็นได้ชัดว่าจางเจ๋อเองก็คิดแบบเดียวกัน สีหน้าจึงซีดลง

กะทันหัน

ถ้าเป็นคนกลุ่มเดียวกันย่อมไม่มีทางลงมือหลายวิธีในครั้งเดียว 

เพราะการใส่ยาพิษลงในอาหารท�าให้เฮ่อหรงเพ่ิมความระมัดระวัง 

มากข้ึน แต่หากไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันนั่นย่อมแสดงว่าเฮ่อหรงมีศัตร ู

เป็นจ�านวนมาก และเรื่องท�านองนี้ต่อให้ครั้งนี้ไม่ส�าเร็จ คราวหน้าก็มี

ความเป็นไปได้ว่าจะส�าเร็จ

ตอนอยู่หลงิโจวท่ีน่ันเป็นถ่ินของพวกเขา เฮ่อหรงจะสงัหารโจวซูก็่ดี  

จะช่วยองค์หญิงเจินต้ิงก็ได้ ผู้อื่นไม่สามารถท�าอะไรเขา แต่ที่ฉางอัน 

ไม่เหมือนกัน ยังไม่ทันที่พวกเขาจะเข้าฉางอันก็มีคนมากมายหมาย 

เล่นงานพวกเขาให้ถึงตาย คอยให้เข้าฉางอันเมื่อใดมิกลายเป็น 

จับตะพาบในไห* ของผู้อ่ืนหรอกหรือ

คิดถึงตรงนี้จางเจ๋อก็น่ังไม่ติด

"หรือไม่ท่านทูลฝ่าบาทว่าพวกเราไม่เข้าฉางอันแล้ว กลับหลิงโจว 

กันเลยดีหรือไม่"

เฮ่อหรงมองหน้าเขา "เจ้านึกว่าฉางอันเป็นที่ที่ข้าคิดจะมาก็มา  

คิดจะไปก็ไปได้หรือ คอยให้เข้าเมืองฉางอัน อยู่ใต้บาทโอรสสวรรค์  

คนพวกน้ันย่อมไม่กล้าท�าเหลวไหล มีความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น  

ช่วงท่ีใกล้ถึงฉางอันเช่นน้ีพวกเราก็ระวังตัวกันเอาไว้หน่อย"

จางเจ๋ออย่างน้อยๆ ก็เป็นคนในตระกูลของอู่เวยโหว ใช่ว่าจะ 

* จับตะพาบในไห เป็นส�านวน หมายถึงการกระท�าท่ีผลส�าเร็จอยู่แค่เอื้อม ไม่ต้องลงแรงมาก หรือ 

เปรียบเปรยถึงเป้าหมายที่อยู่ในการควบคุม หนีไม่พ้นเงื้อมมือ
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ไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่ก่อนหน้านี้เขามีอู่เวยโหวจางเทา

คอยกันพายุหอกดาบกระบี่ ไม่มีความจ�าเป็นที่เขาต้องไปบุกเอง ทว่า

นบัตัง้แต่ผูเ้ป็นลงุจากไป จางเจ๋อเหมอืนเปลีย่นเป็นคนละคน เวลาปกติ

เขายังคงเป็นคณุชายเจ้าส�าราญหน้าทะเล้นประจ�าจวนแม่ทพับญัชาการ 

พอๆ กับเซวียถาน แต่เวลามงีานจรงิจงัเขากลบัไม่กล้าปล่อยปละละเลย

แม้แต่น้อย หาไม่เฮ่อหรงคงไม่วางใจยกเรื่องนี้ให้เขาไปจัดการ

ได้ยินเฮ่อหรงพูดเช่นน้ี จางเจ๋อจึงรีบให้ลูกน้องไปเฝ้าอยู่นอก 

ห้องพักของเฮ่อหรงกับองค์หญิงเจินติ้ง อาหารและน�้าดื่มทุกอย่าง 

ต้องผ่านการทดสอบพิษ สัมภาระทุกชิ้นต้องตรวจสอบหนึ่งรอบ แม้แต่

หญ้าที่ม้ากินก็ห้ามปล่อยผ่าน ตราบใดที่ยังหาหลักฐานไม่ได้จางเจ๋อ

ย่อมไม่มีเหตุให้ไปจับคน แต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้คนกลุ่มน้ีท�าอะไร

เฮ่อหรงส�าเร็จ การที่เขาวิ่งวุ่นเช่นน้ีท�าให้คนในบ้านพักขุนนางขัดเคือง

แต่ไม่กล้าออกปาก ได้แต่อธิษฐานขอให้พระพุทธรูปสูงใหญ่พวกนี ้

รีบไปกันไวๆ

จางเจ๋อหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถไปจากสถานที่บ้าบอนี้ 

ได้เร็วๆ ถ้าอยู่หลิงโจวลองมีคนกล้าวางยาพิษในอาหาร ไม่ถึงหน่ึงวัน

คนร้ายจะต้องถูกตามตัวออกมาจนได้ แต่ความยุ่งยากของที่น่ีอยู่ท่ี 

ทุกคนสามารถเข้าออกได้ เกรงว่าต่อให้บ่าวในบ้านพักพาญาติเข้ามา

เดินเล่นหน่ึงรอบก็ไม่มีใครรู้ ไร้ร่องรอยให้ตรวจสอบ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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