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ค�ำน�ำ

บุญคุณความแค้นเป็นเรื่องซับซอ้น ไมม่ีผูใ้ดก�าหนดหนักเบาได้นอกจาก

ผู้ประสบ และผูอ้ืน่ก็ไม่อาจใช้อ�านาจสัง่ให้คลีค่ลายได้ มแีต่ผูท้ีถื่อครองความแค้น 

เอาไว้เท่าน้ันท่ีมสีทิธ์ิจะตดัสนิใจ ท้ายท่ีสดุแล้วอูต๋ิง้หยวนจะท�าอย่างไรกับสกุลจ ู

ที่ท�าลายครอบครัวของเขา ในขณะท่ีสายสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับจูจันจีก็ 

กล่าวได้ว่าเป็นสหายทีย่อมเสีย่งตายเพ่ือกันและกันได้ แล้วซจูงิซเีล่า ความแค้น

ทีน่างมีต่อครอบครวัของสามสีหายสนทินัน้ล�า้ลกึเพียงใด นางจะยอมปล่อยวางลง 

เมือ่ใด หรอืมนัจะไม่มวีนัเช่นน้ัน แล้วจจูนัจเีล่า เขาจะจดัการความยุ่งเหยงิเหล่านี้ 

อย่างไร สิง่ใดคอืสิง่ส�าคัญของเขากันแน่ ทัง้ในฐานะสหายและในฐานะจกัรพรรดิ

จากหนานจงิสูเ่ป่ยจงิ การเดินทางอันทรหดตลอดสองพันสองร้อยกว่าหลี่

ในสิบห้าวันท�าให้แต่ละคนล้วนได้ค�าตอบในใจแล้ว และนี่คือบทสรุปสุดท้าย

ของเรื่องราวทั้งหมด

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

หม่าป๋อยง นักเขียนผู้ชนะเลิศ 'รางวัลวรรณกรรมแห่งชาติ' และ 'รางวัล

ความเรียงจูจื้อชิง' เจ้าของสมญานาม 'ยอดปีศาจแห่งวรรณกรรม' เพราะ 

ความสามารถในการเขียนได้หลากหลายแนว

นอกจากน้ียังได้รับค�าวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวรรณคดีว่าเป็น

ผู้สืบทอดงานเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์นับแต่เกิดเหตุการณ์ 'ขบวนการ  

4 พฤษภาคม' ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยส�านวนภาษาและเอกลักษณ์ในการเขียน

ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ

ผลงานทีผ่่านมา ได้แก่ 'ฉางอนัสบิสองชัว่ยาม' และ 'ความลบัแห่งสามก๊ก'



พวกเจ้าเห็นชีวิตคนเป็นอันใด
นางยังมีเรื่องที่ปรารถนาจะท�าอีกมากมาย

พวกเจ้าถือดีอย่างไรถึงช่วงชิงทุกสิ่งทุกอย่างไป
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บทที่ 24

เดือนห้า วันท่ีสามสิบ เท่ียงคืน ในท่ีสุดซูจิงซีก็ฟื้นคืนสติ

จดุไท่หยางเจบ็ปวดเป็นอาการปกตขิองคนจมน�า้ ซจูงิซฝืีนยันกาย

ลุกขึ้น มือขวาแตะถูกยาอุ่น นางลองดมดู ดูท่าคงเป็นฝีมือของอว๋ีเชียน 

ที่ชอบคุยโวบอก 'มิอาจเป็นยอดเสนาแต่ขอเป็นหมอที่ดี' แน่ เห็นได้ชัด

ว่าไม่ช�านาญ แต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าได้พยายามแล้ว

ซูจิงซีย้อนคิดกลับไปว่าก่อนหน้านี้เกิดเรื่องอันใดข้ึนกันแน่ นาง

จ�าได้แค่ว่าจู่ๆ หินก้อนหนึ่งก็พุ่งทะลุเข้ามาในห้อง ตัวเองหวีดร้องดังลั่น

ออกมาคราหน่ึงก่อนจะหมดสติไป เรื่องราวหลังจากน้ันเป็นเช่นไรนาง

ไม่อาจรู้ได้ ทว่าท่ามกลางความรู้สึกเลือนรางทุกข์ทรมานน้ันคล้ายมี 

เงาร่างคุน้ตาของคนสองคนพยายามเข้ามาใกล้ คล้ายน�า้แกงหวงเหลยีน*  

เติมม่ายตง** กับโก่วฉี่*** ลงไป ท่ามกลางรสขมมีรสหวานจางๆ  

* หวงเหลียน เป็นสมุนไพรจีนท่ีมีรสขม ฤทธ์ิเย็น ออกฤทธ์ิตามเส้นลมปราณของหัวใจ ล�าไส้ใหญ่ ตับ 

กระเพาะอาหาร

** ม่ายตง (Ophiopogon japonicus) รากใช้เป็นสมนุไพรดบักระหาย ท�าให้ชุม่คอ บ�ารงุปอด ระงบัอาการไอ

*** โก่วฉี่ หมายถึงเมล็ดเก๋ากี้ หรือโกจิเบอรี่
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สองกลุ่มปะปน

นางเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง คืนนี้แสงจันทร์สุกสว่าง 

บรรยากาศภายนอกแลดูสงัดเงียบวับวาวเป็นประกายสเีงนิยวง ทุง่ข้าวสาลี 

ริมฝั่งถอยหลังไปอย่างรวดเร็ว ดูท่าเรือล�าน้ีคงหลุดพ้นการติดตามของ

พวกศตัรขู้ามผ่านประตูน�า้มาได้อย่างปลอดภัยแล้ว จู่ๆ  ซจูงิซก็ีนกึอยาก

ชมจันทร์ นางลุกขึ้นยืน เดินออกจากห้องพักหมายหาท่ีสูงๆ สักที่

เรือจมสมุทรท่ีเคยล่องอยู่ในทะเลมาก่อนล�าน้ียังคงมีร่องรอยของ

เรือเดินสมุทรอยู่หลายแห่ง กราบเรือส่วนนอกคือบังโคลนที่ท�าจาก

กระดานไม้ฉ�าฉาหนาๆ เพราะยังอ่อนระโหย ซูจิงซีจึงใช้มือจับยึด

บังโคลนเรอืไว้ ค่อยๆ เดนิไปทีท้่ายเรอื นางจ�าได้ว่าทีน่ั่นมจีดุชมทัศนยีภาพ 

ที่ดีที่สุดอยู่แห่งหน่ึง

ทั่วทั้งล�าเรือมีเพียงความเงียบสงัด ลูกเรือกับคนอื่นๆ บนเรือ 

ส่วนใหญ่ล้วนหลบัพักผ่อนหมดสิน้ มเีพียงลกูเรอืกะกลางคนืจ�านวนหนึง่ 

ที่รวมตัวกันอยู่ตรงหัวเรือ ตอนซูจิงซีใกล้ถึงท้ายเรือ พอเงยหน้าข้ึนไป

ตามสญัชาตญาณนางก็พลนัตกใจเมือ่พบว่าท่ีนัน่มเีงาร่างของใครบางคน 

ยืนอยู่ก่อน อีกฝ่ายก�าลังยืนน่ิงมองล�าน�้าขนส่งอย่างเงียบๆ

หางเรอืของเรอืล�าน้ีมลีกัษณะเด่นของเรอืเดินทะเลอยู่ประการหน่ึง 

คือกระดานเรือช่วงท้ายยืดขยายออกไปสองข้างคล้ายหางนกนางแอ่น 

ที่อยู่ตรงกลางคือคานเรือกับหางเสือ เกิดเป็นลานเล็กแคบเชิดสูง หาก

มองจากทางด้านล่างข้ึนไปจะเห็นเงาร่างผอมสูงน้ันปักหลักยืนอยู่ท่ีนั่น 

แบ่งจนัทร์กระจ่างบนท้องฟ้าออกเป็นสองส่วน แลดูอ้างว้างยากบรรยาย

"อู๋ติ้งหยวน?"

ซจูงิซร้ีองออกมาค�าหน่ึง เงาร่างดงักล่าวขยับไหวแต่กลบัไร้เสยีงตอบ  

นางชักเท้าเดินตามบันไดไม้เล็กแคบข้ึนไปสองสามก้าว แต่แล้วก็ต้อง
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หยุดชะงักอยู่หน้าแท่นพังงาเรือสามชั้น ที่น่ันไม่มีบันได จะมีก็แต ่

เชือกคานเรือหยาบหนาเส้นหน่ึง ซูจิงซีสูดลมหายใจเข้าลึกๆ สองแขน

คว้าเชือกไว้แล้วออกแรงไต่ขึ้นไป ทว่านางประเมินเรี่ยวแรงก�าลังของ

ตัวเองสูงเกินไป หลังปีนไปได้เพียงครึ่งนางก็พบว่าตัวเองยึดเชือกต่อไป

ไม่ไหว ทันทีทีป่ล่อยมอื ทัง้ร่างก็หล่นร่วง ทันใดน้ันมอืข้างหนึง่ก็ย่ืนลงมา 

จากด้านบน คว้ามือซ้ายของนางไว้และลากนางขึ้นไปบนลานเล็กน่ัน 

ซูจิงซีตระหนักได้ทันที ที่นางรู้สึกได้ตอนจมน�้าที่แท้ก็คือเรี่ยวแรงก�าลัง

เช่นนี้

"ขอบคุณ" ซูจิงซีย้ิมงดงาม

อู๋ติ้งหยวนพยักหน้าให้อย่างแข็งขืน หันไปมองดูระลอกคลื่น 

เหนอืล�าน�า้ขนส่งต่อ ซจูงิซเีดินเอ้อระเหยไปหยุดยืนเคยีงไหล่เขาอยู่หน้า

ราวรั้ว และรับรู้ถึงจังหวะลมหายใจท่ีกลับกลายเปลี่ยนแปลงของคนที่

อยู่ข้างๆ ได้ชัดแจ้ง

"วันนี้หลังข้าตกน�้า เจ้ากระโดดลงไปช่วยข้างั้นหรือ"

"ไม่เพียงแต่ข้า ยังมีองค์รัชทายาทด้วย" อู๋ติ้งหยวนรีบเอ่ยปาก

อธิบาย

"แย่แล้ว ทรงบาดเจบ็อยู่เช่นน้ัน หาควรลงน�า้ไม่ คราวน้ีข้าหลวงอว๋ี 

กับจางโหวต้องโทษข้าแน่" ซูจิงซีนวดจุดไท่หยางอย่างกลัดกลุ้ม "ตอนนี ้

องค์รัชทายาททรงเป็นเช่นไรบ้าง"

"อืม...เขาไม่เป็นอันใดมาก แล้วเจ้า...เอ่อ...เจ้าล่ะ"

"ก่อนบรรลุเป้าหมาย ข้ามีหรือจะยอมตาย"

อู๋ติ้งหยวนรู้ดีว่านางหมายถึงอันใด เขาน่ิงเงียบไปชั่วขณะคล้าย

ก�าลังตัดสินใจบางอย่าง สุดท้ายเขาก็เอ่ยปากขึ้น "เจ้ารู้หรือไม่ ตอน

กระโดดลงไปในน�้า ข้ารู้สึกสบายใจย่ิง"
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"ตอนเห็นข้าเกิดเรื่อง?" ซูจิงซีมองดูเขาด้วยสายตาต�าหนิติติง

"ไม ่ ...ไม ่ใช ่ "  อู ๋ ต้ิงหยวนอธิบายอย่างครึ่งกระอักกระอ่วน 

ครึ่งหงุดหงิด "ตอนเห็นเจ้าตกน�้า ในหัวข้าจู่ๆ ก็ว่างเปล่า ไม่ว่าฐานะ

ชาติก�าเนิด ล้างแค้น ลัทธิบัวขาว สกุลเถ่ีย เรื่องราววุ่นวายอันใดข้าล้วน

ลืมเลือนหมดสิ้น แม้แต่ตอนเห็นหน้าองค์รัชทายาทข้าก็ยังลืมปวดหัว 

นั่นเพราะในเวลานั้นข้าคิดเพียงช่วยเจ้าเท่านั้น เพียงเร่ืองน้ันเร่ืองเดียว

ไม่มีเรื่องอื่น ใจไม่วอมแวมสับสน"

"ใจไม่ว่อกแว่กสับสนต่างหากเล่า"

"อืม...ใจไม่ว่อกแว่กสับสน…นี่เป็นครั้งแรกท่ีข้าพบว่าหากม ี

เป้าหมายที่ต้องบรรลุให้ได้ เรื่องราวกลัดกลุ้มอันใดก็ล้วนเลือนหาย 

หมดสิ้น ความรู้สึกลังเลใดๆ ล้วนไม่มี ไม่ครุ่นคิดวุ่นวายหน้าหลัง เมื่อ

ตัดสินใจเด็ดขาดก็กัดฟันลงมือท�าทันที เรื่องอื่นใดล้วนไม่ส�าคัญ ข้า 

ไม่เคยมีประสบการณ์เช่นน้ีมาก่อน"

ซูจิงซีมองดูชายหนุ ่มท่ึมท่ือตรงหน้า ก ่อนจะพบว่าอีกฝ่าย 

เปลี่ยนไปแล้ว อู๋ติ้งหยวนในอดีตต่อให้ใจคิดเช่นน้ีก็คงท�าเพียงปั้นหน้า

เย็นชาเอ่ยวาจาชวนให้คนเอือมระอา คนดื้อรั้นข้ีขลาดตาขาวอย่างเขา

ไหนเลยจะยอมเปิดอกเผยความในใจออกมาเช่นน้ี ทว่าการกระโดด

ออกจากเรือนั้นราวกับสะเดาะพันธนาการในใจเขาลงหมดสิ้น

"เช่นนั้นเป้าหมายของเจ้า แท้แล้วคือสิ่งใด" ซูจิงซีถามด้วยความ

สนใจใคร่รู้

"ข้าไม่อยากให้เจ้าตาย"

ค�าตอบตรงไปตรงมานี้กลับท�าซูจิงซีหน้าแดง นางชักตาหลบ  

แต่กลบับงัเอญิสงัเกตเหน็ในมอืของอูต๋ิง้หยวนคล้ายกุมกระดาษน�า้หมกึ 

ไว้ กระดาษแผ่นน้ันหน้าหลังล้วนเต็มไปด้วยตัวอักษร ย่ิงดูซูจิงซีก็ย่ิง 
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คุ้นตา จู่ๆ นางก็เลิกค้ิว นั่นมิใช่ค�าให้การของนางที่อู๋ติ้งหยวนเขียนไว้

ตอนอยู่ในเรือนท่ีตรอกต้าซาเม่าน่ันหรือไรกัน

ซจูงิซจี�าได้แม่น ยามนัน้เขาจบันางไว้ ต้องการเพียงค�าให้การแต่ก็ 

เกียจคร้านเกินกว่าจะหากระดาษ เลยพลิกกระดาษที่นางเขียนไว้ ใช้

หน้ากระดาษท่ียังว่างอีกด้านจดค�าให้การ ดังน้ันกระดาษน่ันหน้าหนึ่ง

จึงเป็นอักษรหลิ่วถ่ี* ลายมือจริงจังสงบน่ิง ส่วนอีกหน้ากลับเป็นบันทึก

เจ้าหน้าที่ลายน�้าหมึกหวัดๆ

"ดึกด่ืนค�่ามืดเจ้ามายืนถือมันอยู่ท้ายเรือเช่นนี้ เพราะจางโหวม ี

กิจธุระตามหาข้าใช่หรือไม่" ซูจิงซีหรี่ตา

อู๋ติ้งหยวนรีบอธิบาย "หนังสือค�าให้การน้ีอว๋ีเชียนพกมันติดตัวอยู่

ตลอดเวลา เมื่อครู่ตอนจางเฉวียนตามข้าไปพบ เขาถือมันไว้ในมือ 

อยู ่ก่อนแล้ว หลังถามข้าสองสามประโยคจบเขาก็มอบมันให้ข้า  

หลังจากน้ันข้าก็ออกมาน่ี"

"ถามเก่ียวกับข้าหรือ"

"ไม่มีอันใดเป็นพิเศษ ก็แค่เรื่องที่ข้าเคยจับเจ้าก่อนหน้าน้ี" พูดถึง

ตรงน้ีเขาก็ลูบจมูกอย่างขัดเขินเล็กน้อย ก่อนจะพูดเพ่ิมเติมอีกประโยค 

"เจ้าวางใจเถอะ เรื่องของจิ่นหูข้าไม่ได้พูดอันใดทั้งน้ัน"

"ไม่เป็นไร เรือ่งน้ันข้าได้บอกให้องค์รชัทายาททรงทราบแล้ว" ซจูงิซ ี

พูดด้วยน�้าเสียงเนิบๆ

อู๋ต้ิงหยวนตะลึง นึกไม่ถึงว่านางจะเปิดเผยตรงไปตรงมาเช่นนี้ 

เขาถอนหายใจอย่างรวดเร็ว "ดีแล้ว ค�าถามที่จางเฉวียนถาม ข้าเองก็

ตอบไม่ถูก อย่างเช่นเขาถามว่าเจ้าพ่ัว...เจ้าพ่ัวบ้าบอที่อยู่ทางด้านหลัง

ของบันทึกค�าให้การนั่นใครเป็นคนเขียน ข้ารู้เสียที่ไหนกัน"

* อักษรหลิ่วถี่ เป็นรูปแบบตัวอักษรที่เขียนด้วยพู่กันของหลิ่วกงเฉวียน ขีดแต่ละเส้นเรียวผอมทรงพลัง
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ซูจิงซีอดหัวเราะออกมาไม่ได้ "เขาเรียกว่า 'พ่ัวเจิ้นจื่อ' เป็นชื่อ 

บทกวี กวีสมัยซ่งคนหน่ึงประพันธ์ไว้ ข้าชอบกวีบทนั้นมากเป็นพิเศษ 

ว่างๆ ก็มักจะเอามันข้ึนมาคัดลอก นึกไม่ถึงว่าจะท�าให้จางโหวคิดมาก 

แล้ว"

"บทกวีน้ีเขียนถึงเรื่องใด"

ซูจิงซีคลี่ม้วนกระดาษ ท่องมันด้วยน�้าเสียงละมุนละไม "ใต้หลิ่ว

บรรเลงพิณกลางลาน สองสะคราญหยอกเย้ากลางบุปผา ชิงโหลว 

เมือ่กาลก่อนยังตรงึตรา ร่ายความทีห่น้าต่างแดงอาบแสงจนัทร์ สารสมัพันธ์ 

ถึงเสี่ยวเหลียนฝากผู้ใด แสงเทียนเป็นสหายข้าน�้าตาหลั่ง ใยไหมนั่น 

ทอดั่งทุกข์ไร้สุดสิ้น ผมด�าทนพลัดพรากได้ก่ีชีวิน อาจไม่ไร้ใจเท่าพิณ

ถูกบ่ันสาย ปีนี้จึงคล้ายชรากว่าคราน้ัน..." หลังอ่านจบน�้าเสียงท่ีสงบนิ่ง

อยู่เป็นนิจของนางก็คล้ายพังทลาย

"มันหมายความเช่นไร..." อู๋ติ้งหยวนไม่เข้าใจ

"กลอนบทนีเ้ขยีนถึงความคิดค�านงึของสตรนีางหน่ึง" ซจูงิซสีองตา 

คล้ายมีน�้าปกคลุม ร่างท้ังร่างราวกับอาบอยู่กลางแสงจันทร์ "ในลาน 

ใต้ต้นหลิ่วมีคนก�าลังร�่าสุราขับขานบทเพลง ท่ามกลางพุ่มพฤกษ์บุปผา

มีพ่ีน้องคู่หนึ่งก�าลังโล้ชิงช้า ที่ข้าครุ่นคิดคือเรื่องที่ชิงโหลวในยามนั้น  

ใต้แสงจันทร์ยามค�่าคืนข้าเขียนจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ตรงหน้าต่างแดง 

ทว่าใครเล่าจะน�ามันไปมอบให้เสี่ยวเหลียนถึงมือได้ เทียนแดงอยู่เป็น

เพ่ือนข้าหลั่งน�้าตา หนอนไหมพ่นใยไม่ต่างอันใดกับข้าในเวลานั้น  

คนเส้นผมด�าขลบังดงามจะทนแบกรบัความขมข่ืนท่ีต้องแยกจากกันได้

สักก่ีหน คนเราไหนเลยจะแล้งน�้าใจเย่ียงสายพิณขาดสะบั้นได้ 

ท่ามกลางความคิดค�านึงเช่นน้ี วันเวลาผันผ่านไปปีแล้วปีเล่า ข้าเองก็

เฒ่าชราลงทุกที"
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พูดอยู่ดีๆ จู่ๆ น�้าตาใสกระจ่างก็ไหลอาบแสงจันทร์ผ่านสองแก้ม

ของซูจิงซีแล้วหล่นร่วงตกน�้า น�้าเสียงของนางส่ันระริกตามหยาดน�้าตา

ที่หลั่งริน

"แสงเทียนเป็นสหายข้าน�้าตาหลั่ง ใยไหมน่ันทอดั่งทุกข์ไร้สุดสิ้น 

ผมด�าทนพลัดพรากได้ก่ีชีวิน อาจไม่ไร้ใจเท่าพิณถูกบั่นสาย ปีนี้จึง 

คล้ายชรากว่าคราน้ัน ปีนี้จึงคล้ายชรากว่าครานั้น ปีน้ีจึงคล้ายชรากว่า 

ครานั้น..." นางท่องประโยคสุดท้ายนั่นซ�้าแล้วซ�้าเล่า ความเจ็บปวด 

ทุกข์ระทมไม่ต่างอันใดกับเส้นไหมท่ีถูกดึงออกมาจากหนอนไหมไม่ส้ิน 

ร่างกายนางสั่นเทิ้มหนักข้ึนทุกที

อู ๋ติ้งหยวนนึกไม่ถึงว่าบทกวีบทหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อซูจิงซี

รุนแรงเช่นนี้ เขากลัวนางจะธาตุไฟเข้าแทรกจึงแย่งเอาบันทึกค�าให้การ

มาถือไว้ ซูจิงซีอุทานออกมาค�าหนึ่งและยื่นมือหมายชิงกลับมา แต่ 

นึกไม่ถึงว่าร่างกลับถลาเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของอู๋ติ้งหยวน 

อกของอู๋ต้ิงหยวนคล้ายมีบางอย่างระเบิดขึ้นกะทันหัน อ้อมแขน

ทั้งสองข้างของเขากอดซูจิงซีแน่นเสียย่ิงกว่าแน่น

อ้อมกอดกะทันหันเปิดเผยตรงไปตรงมา เปลี่ยนดวงตาของซูจิงซี

ให้กลบัเป็นประกายข้ึนอีกครัง้ รมิฝีปากของนางเผยอเปิดน้อยๆ แต่กลบั

มไิด้พูดอนัใด นางเชดิคางขึน้เลก็ๆ คล้ายหมายดใูห้มัน่ใจ ก่อนจะค่อยๆ 

ซบลงบนไหล่ของอู๋ติ้งหยวน

อู ๋ติ้งหยวนรู ้สึกว่าตัวเองเหมือนย้อนกลับไปตอนซูจิงซีตกน�้า  

ช่วงเวลาระหว่างความเป็นความตายท�าให้เขาจ�าต้องเผชิญหน้ากับ

ความรู้สึกของตัวเองอย่างเปิดเผย ไม่อาจถอยหนีหลบเลี่ยง ไม่อาจ 

คิดอ่านสับสน หากลังเลแม้เพียงน้อยซูจิงซีอาจตายได้ อู ๋ติ้งหยวน 

ท�าเพียงโยนทุกอย่างท้ิงออกจากสมอง พุ่งตรงขึ้นหน้าด้วยใจมุ่งมั่น
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การเปิดเผยตรงไปตรงมาก่อให้เกิดการตัดสินใจที่เด็ดขาด การ

ตัดสินใจช่วยให้ปณิธานภายในใจเด็ดขาดชัดแจ้ง ก้าวรุดไปข้างหน้า

อย่างไม่นึกหวาดหวั่น

เฉกเดียวกับธนูท่ีหลุดออกจากสาย มิอาจหวนคืน

ครั้งน้ีเขาไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระท�าอีกแล้ว แต่กลับเป็นฝ่ายเปิด 

วงแขนออกรับ

ทันทีที่ได้กอดนาง ความรู้สึกแรกที่ถาโถมขึ้นในใจอู๋ติ้งหยวนกลับ

มิใช่ความสุข แต่เป็นความสงบ ราวกับมีสมอเหล็กตัวหนึ่งถูกโยนลง 

ก้นแม่น�้าตรงๆ ตรึงเรือล�าน้อยที่ก�าลังป่วนปั่นอยู่กลางกระแสน�้าโถมถา 

ภายใต้การผูกตรึงของสมอเหล็ก ไม่ใช่แค่อารมณ์และความอัดอั้นซึ่ง

ถูกเก็บไว้เนิน่นานจะถูกปลดปล่อย แม้แต่ความรูส้กึลงัเลสบัสนทีส่ะสม

อยู่ในอกก็ยังถูกความเร่าร้อนน้ีขบัไล่ ชัว่ชวิีตของเขานีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเขา

ตระหนักได้แจ่มชัดว่าตนเองเป็นใครและควรท�าสิ่งใด

"เวลาน้ี เจ้ามิใช่ควรพูดอันใดที่น่าฟังหน่อยหรือไร"

"จิงซี เจ้าคือสมอเรือของข้า เป็นจุดสมดุลบนตาชั่งของข้า"

อู ๋ติ้งหยวนกอดนางแน่นพลางเอ่ยปากพึมพ�า ซูจิงซีเริ่มแรกก็ 

ตกตะลึงอยู่เล็กน้อย แต่เพียงไม่นานนางก็ยิ้มออกมาน้อยๆ โดยมิได ้

ส่งเสียงเอ่ยปากพูดอันใด ท�าเพียงกอดเขาแน่นเช่นกัน เงาร่างท้ังสอง

ประสานกันเป็นหน่ึงอยู่ใต้แสงจันทร์ เพียงแต่กลิ่นอายความเงียบงัน

อ้างว้างนั้นกลับมิได้ลดน้อยลงแม้แต่น้อย ทั้งสองตระกองกอดกัน

เงียบๆ อยู่เป็นนาน ไม่มีใครปริปากพูดอันใด ทันใดนั้นลมสายหนึ่งก็

กระทบเข้ากับใบเรือ ล�าเรือส่ายไหวสองสามครา อู๋ติ้งหยวนโอบกระชับ

ร่างของอีกฝ่าย ซูจิงซีร้องอาออกมาเบาๆ คราหน่ึง

"ขอ...ขออภัย" อู๋ติ้งหยวนคลายแขนออกเล็กน้อย
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ซูจิงซียกมือข้ึนลูบใบหน้าของเขา "จะกล่าวขออภัยเพ่ืออันใด  

เจ้ายอมรวบรวมความกล้าเช่นนี้ ข้ามีแต่จะดีใจต่างหาก" นางยามนี้

สองตาวบัวาว ใบหน้าแดงระเรือ่ ในสายตาของอูต๋ิง้หยวนยามนีเ้ขารูส้กึ

ว่าอีกฝ่ายงดงามเกินบรรยาย แต่แล้วจู่ๆ ซูจิงซีก็หัวเราะพรืดออกมา 

"ข้าพูดถูกใช่หรือไม่ เป็นคนต้องเปิดเผยตรงไปตรงมา ภาระหนาหนัก

ในใจถึงจะได้รับการปลดเปลื้อง ตอนนี้เจ้ารู้สึกดีข้ึนบ้างแล้วใช่หรือไม่"

บทสนทนาอนัคุน้เคยนีท้�าให้อูต๋ิง้หยวนอดเผยย้ิมออกมาไม่ได้ เขา 

ยกแขนขวาขึน้อย่างลงัเล ไล้ไปบนเส้นผมด�าขลบัของนาง จากกระหม่อม 

มาจนถึงปลายผม ก่อนจะไล่ย้อนจากปลายผมกลับไปถึงกระหม่อม

ใหม่อีกครั้ง เขาถอนหายใจออกมาคราหน่ึง

"เจ้ากังวลใจเรื่ององค์รัชทายาทอยู่กระมัง" ซูจิงซีหลับตา อิงแอบ

อยู่ในอ้อมแขนเขาไม่ขยับ

"ตอนอยู่ในลานฝึกค่ายหนานต้า เขาเปิดอกคุยกับข้า เขาเองก็

เปิดเผยจรงิใจเช่นกนั" อู๋ต้ิงหยวนมองดูหน้าต่างบานเลก็บนเรอืบานหนึง่ 

น่าเสียดายท่ีหน้าต่างนั้นมีแผ่นไม้กระดานปิดไว้

ซูจิงซีคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "ในเมื่อเจ้ากลัวจะท�าข้าพลาดโอกาส

เป็นพระสนม เช่นนั้นเหตุใดถึงยังต้องหยอกเย้าข้าเล่นด้วย"

"ชีวิตตลอดเกือบสามสิบปีของข้าล้วนผ่านผันสับสน เดิมคิดว่า

โลกน้ีไม่มีอันใดให้ต้องอาลัยอาวรณ์ จะเป็นเช่นไรก็ช่าง มีเพียงครั้งน้ี

เท่านัน้ทีข้่าปรารถนาอยากแย่งชงิกับองค์รชัทายาทสกัครัง้" น�า้เสยีงของ 

อู ๋ติ้งหยวนยกสูงขึ้นเล็กน้อย ยืนกรานหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยเป็น 

มาก่อน

ซูจิงซีหลับตา ศีรษะของนางค้อมแนบอยู่ในอ้อมแขนของเขา  

"ดังน้ัน...คืนนี้เจ้าจึงคิดจะจากไปใช่หรือไม่"



16 สองนครสิบห้าวัน 4

อูต๋ิง้หยวนเนือ้ตัวแขง็ทือ่ขึน้ฉบัพลนั เขาอดย้ิมขืน่ออกมาคราหนึง่

ไม่ได้ "ไม่ว่าเรื่องใดก็ปิดบังเจ้าไม่ได้จริงๆ"

ขณะเขาก�าลงัจะอธิบาย ซจูงิซกีลบัใช้นิว้ปิดปากเขาไว้ "ไม่จ�าเป็น

ต้องอธิบาย หากไม่ใช่เพราะเจ้าคิดจากไปกะทนัหัน ไหนเลยจะรวบรวม

ความกล้าได้ บางครั้งคนเราก็เช่นนี้ ในใจมีทุกข์ กลับรอจนสถานการณ์

ด�าเนินไปถึงทางตัน กว่าจะตระหนักได้ก็สายเกินการณ์แล้ว พวกเรา 

ยังดี สถานการณ์ยังไม่จัดว่าสาย โดยเฉพาะ..." นางเม้มริมฝีปาก 

ย้ิมน้อยๆ "อันที่จริงเจ้าไม่ต้องพูดข้าเองก็ทายได้ เป็นเพราะจางโหว 

ส่ังให้เจ้าเดินทางไปนครหลวงก่อนใช่หรือไม่"

อู๋ติ้งหยวนมองดูสตรีในอ้อมแขน ไม่ว่าจะพบเห็นมาสักก่ีคร้ัง เขา

ก็ยังคงอดประหลาดใจในสายตาและสติปัญญาอันเฉยีบแหลมของนาง

ไม่ได้

"แผลต้องธนขูององค์รชัทายาทถกูกระทบกระเทือนซ�า้ๆ เรอืจมสมทุร 

เสยีหาย งานนีจ้�าต้องมคีนเดนิทางไปนครหลวง น�าข่าวเร่ืององค์รัชทายาท 

ยังทรงแข็งแรงมีพระชนม์ชีพอยู่แจ้งเข้าวังหลวงก่อน บนเรือจมสมุทร

ล�าน้ีคนท่ีเหมาะสมที่สุดมีก็แต่เจ้าเท่านั้น" ซูจิงซีชะงักไปครู่หน่ึง "บางที

อาจยังมีจั๋วเย่ียเหออีกคน"

"ใช่แล้ว ลัทธิบัวขาวเองก็มีวิหารย่อยอยู่ในนครหลวงเช่นกัน  

ข้าต้องพานางไปด้วย งานจ�าต้องได้รบัความช่วยเหลอืจากนาง" อู๋ต้ิงหยวน 

รีบอธิบาย

"นางเป็นคนฉลาด มีนางอยู่ด้วยย่อมเป็นเรื่องท่ีดี" ซูจิงซีบอก

ทนัใดน้ันเสยีงความเคลือ่นไหวของใครบางคนก็ดงัข้ึนจากอีกด้าน

ของล�าเรือ ซูจิงซีกับอู๋ต้ิงหยวนต่างผละออกจากกัน ถอยไปกันคนละ

ครึ่งก้าว พวกเขามองเห็นว่าบนจุดดูทิศทางลมที่อยู่ห่างออกไปมีเงาร่าง
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สูงๆ ของใครบางคนเดินขึ้นมาช้าๆ คนผู้นี้คิ้วกระบี่หนวดเครายาว  

สวมอาภรณ์บัณฑิตสีขาว ผูกผ้าโพกไหมไว้บนศีรษะ ห่างดูน่าเกรงขาม 

ใกล้ดูอบอุ่น ท่ีแท้อีกฝ่ายก็คือจางเฉวียน

จางเฉวียนพอเห็นพวกเขาสองคนอยู ่ด ้วยกันก็มิได ้มีท ่าที

ประหลาดใจแต่อย่างใด เขาประสานมอืโค้งค�านบัคราหนึง่ก่อนเอ่ยปาก 

"ยินดีด้วย" ก่อนจะประสานมือโค้งค�านับอีกครา มองไปทางซูจิงซี 

"ขออภัย"

ค�ากล่าวขออภัยนี้ฝากแฝงความหมายลึกซึ้ง ทั้งเพ่ือขออภัยท่ี

พรวดพราดเข้ามาขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขาสองคน และเพ่ือ

เร่งรัดอู๋ติ้งหยวนให้รีบออกเดินทาง และย่ิงเพ่ือสังเกตสายสนกลในของ

ซูจิงซี ซูจิงซีเกี่ยวเส้นผมท่ีระอยู่บริเวณหน้าผาก คล้องแขนอู๋ติ้งหยวน

ด้วยสองตาเป็นประกาย

"สตรีสุขสมได้พบคู่ครอง ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกอันดีให้แก่กัน 

เดิมควรเป็นเรื่องน่ายินดี ทว่ายามน้ีเรือจมสมุทรเสียหาย ด้านหลังม ี

กองก�าลังของซวนหนีไล่ตาม องค์รัชทายาทบาดเจ็บ ยากจะแบกรับ

ความยากล�าบากในการเดินทางไหว ว่ากันตามความเร็วนี้ เกรงว่า 

ยากจะไปถึงนครหลวงได้ทัน ด้วยเพราะสถานการณ์บีบบังคับถึงต้อง

เดนิหมากเช่นน้ี ให้แม่ทัพอูเ๋สีย่งอนัตรายเดนิทางไปคลีค่ลายสถานการณ์ 

ที่นครหลวงล่วงหน้าก่อน เรื่องนี้องค์รัชทายาทมิทรงทราบ หากแม่นาง

จะต�าหนิ ข้าก็ยินดีแบกรับมันไว้เพียงล�าพัง"

เขาเรียกอู๋ติ้งหยวนว่าแม่ทัพอู๋ เห็นได้ชัดว่ามีใจคิดตอบแทนอยู่

ลับๆ แล้ว ยามน้ีอู๋ต้ิงหยวนปริปาก "เจอหน้าเขาทีไรข้าเป็นอันปวดหัว

ทุกที ทะเลาะกันมากเกิน มิสู้หลบหน้ากันให้ไกล"

จางเฉวียนพูดอย่างจริงจัง "ไว้แม่ทัพอู๋ได้ชัยกลับมา ข้าย่อมต้อง
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กราบทูลองค์รัชทายาทขอสมรสพระราชทานให้พวกเจ้า ให้ผู้คนได้

กล่าวขานถึง"

คราวนี้อย่าว่าแต่ซูจิงซีเลย แม้แต่อู๋ติ้งหยวนก็ยังไม่วายอุทาน

เสียงแผ่วออกมาคราหนึ่ง

ดทู่าเรือ่งองค์รชัทายาทเสีย่งตายสละชวิีตช่วยหมอสตรนีางหนึง่น้ี 

จะสร้างความวิตกกังวลให้จางเฉวียนไม่ใช่น้อย เขาถึงได้นึกอยากสืบ

ที่มาที่ไปของซูจิงซี หากจูจันจีเกิดรับหมอสตรีผู้นี้ขึ้นเป็นพระสนมขึ้นมา 

เรื่องนี้ย่อมสร้างความยุ่งยากใหญ่หลวง ดังนั้นค�าพูดของจางเฉวียน

พวกนั้นถึงได้ฟังดูเร่งร้อนสนับสนุนให้มีงานมงคลระหว่างอู๋ติ้งหยวนกับ

ซูจิงซีนัก มีเพียงเช่นน้ีองค์รัชทายาทถึงจะตัดใจได้อย่างสิ้นเชิง

ทว่าอู๋ติ้งหยวนยามนี้หาได้สนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นไม่ เขา

กุมมือของซูจิงซีแน่นย่ิงกว่าเก่า จางเฉวียนเพราะรู้ว่าไม่อาจปิดบังนาง 

จึงท�าเพียงประสานมือเอ่ยวาจาด้วยน�้าใสใจจริง "ข้าหาได้มีอันใด 

ไม่พอใจแม่นางไม่ แต่เพราะเห็นสตรีมากมายที่ต้องทนทุกข์หลังเข้าวัง 

โดยเฉพาะสตรเีป่ียมความสามารถ แม่นางซ ูเจ้าเป็นคนฉลาดหลกัแหลม  

ไม่จ�าเป็นต้องเดินลงไปในบ่อเพลิงนั่น"

ซูจิงซียืนพิงซบอยู่ข้างอู ๋ติ้งหยวน "ยามน้ีข้าสุขใจย่ิง จางโหว 

มิจ�าเป็นต้องกังวล"

"เช่นนั้นก็ดีๆ" จางโหวปีติยินดี เขาแหงนหน้ามองดูดวงจันทร์ 

สุกสว่าง พูดชัดถ้อยชัดค�า "คืนนี้จันทร์กระจ่างด่ังธารน�้าตก เหมาะจะ

อาบพิณช�าระสาย แม่ทัพอู๋เดินทางไปนครหลวงครานี้ล�าบากอันตราย

ไม่น้อย จางเฉวยีนใคร่บรรเลงบทเพลงเพ่ือท่านแม่ทพัสกัเพลง ถือเป็นการ 

เลี้ยงส่ง"

พูดจบเขาก็เลิกชายอาภรณ์แล้วนั่งลงบนจุดดูทิศทางลม หน้าตัก
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มีพิณยาวท่วงท�านองโบราณเรียบง่ายวางพาดอยู่คันหน่ึง จางเฉวียน

เป็นอาจารย์สอนพิณให้จูจันจี ผู้คนในนครหลวงต่างถือว่าการได้ยิน

บทเพลงท่ีจางโหวบรรเลงนบัเป็นเกียรติสงูสดุ อูต๋ิง้หยวนไม่ได้รูส้กึพิเศษ

อันใด แต่ซูจิงซีรู้ดีว่านี่เป็นการให้เกียรติอย่างหาท่ีสุดมิได้

เริ่มด้วยบทเพลง 'เฟิ่งเก้ียวหวง'* ดังกังวานอยู่ท่ีหัวเรือ เสียงพิณ

ลึกล�้าอัศจรรย์ จังหวะบรรเลงสูงส่งไม่ธรรมดา สอดรับขับดุนอยู่กับ

จันทร์กระจ่างสีเงินยวงเหนือท้องนภา จางเฉวียนจงใจเลือกท�านอง 

อู ๋เหมย (ไร้แม่สื่อ) ในบทเพลงแฝงไว้ซึ่งความรู ้สึกเบิกบานงดงาม 

บทเพลง 'เฟิ ่งเก้ียวหวง' นี้ซือหม่าเซียงหรูกวีแห่งฮั่นตะวันตกเป็น 

ผู้ประพันธ์ ยามพ�านักอยู่ที่เฉิงตู เขาถูกตาต้องใจจัวเหวินจวิน สตรีม่าย

ครองพรหมจรรย์ จึงใช้เสียงพิณสื่อความในใจ เหวินจวินที่รอบรู้ด้าน

การดนตรถูีกจติใจอนัเร่าร้อนของซอืหม่าเซยีงหรกูล่อมเกลา จนสดุท้าย

ก็ยอมหนีตามกันไป จางเฉวียนเลือกบทเพลงนี้ นับว่าต้องเค้นสมอง

หนาหนักไม่ใช่น้อย

หลังบรรเลงอยู่หลายรอบ จู่ๆ นิ้วของจางเฉวียนที่ดึงดีดบรรเลง

อยู่บนเส้นสายก็กลับกลายเปลี่ยนจังหวะ จากท่วงท�านองละเอียดอ่อน

งดงามนุม่นวลละมนุละไมอยู่แต่เดมิ จู่ๆ  ก็กลบัเป็นรนัทดวังเวง เสยีงพิณ 

แฝงไว้ซึ่งอารมณ์อ้างว้างอาดูรเย็นยะเยือกเสมือนหนึ่งข้ามฝั่งแม่น�้า 

เย็นเยียบ

"บทเพลง 'อ้ีสุ่ย' เขาก�าลังเร่งรัดให้เจ้ารีบออกเดินทาง" ซูจิงซ ี

บอกกับอู๋ติ้งหยวน

"ล�าน�้าอี้สุ่ย จิงเคอ** ลอบสังหารจักรพรรดิฉิน?" อู๋ติ้งหยวนแม้จะ

* หงส์คู่ หรือเฟิ่งหวง คือสัญลักษณ์มงคลระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว โดยมีเฟิ่งเป็นตัวแทนของนกตัวผู้ 

หวงเป็นตัวแทนของนกตัวเมีย

** จิงเคอ เป็นมือสังหารที่ลอบสังหารฉินอ๋อง หรือฉินซีฮ่องเต้ที่ปรากฏนามในประวัติศาสตร์จีนในจั้นกั๋ว
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เรียนหนังสือมาไม่มาก ทว่าเรื่องเก่ียวกับมือสังหารนั้นเขากลับได้ยิน

จากโรงมหรสพมาไม่ใช่น้อย

"ถูกแล้ว จิงเคอพร้อมกองขบวนถูกไท่จื่อตัน* เร ่งรัดให้รีบ 

ออกเดินทาง เกาเจี้ยนหลี** ดีดพิณส่งเขาอยู่ที่ริมฝั่งล�าน�้าอี้สุ่ย บ้าจริง 

เหตใุดถึงไม่รูจ้กัเลอืกเพลงท่ีเป็นมงคลสกัหน่อยนะ" ซจูงิซปีรปิากต�าหนิ

เบาๆ ออกมาประโยคหน่ึง ก่อนจะขยับอกเสื้อให้อู ๋ติ้งหยวนอย่าง 

สนิทสนม ราวกับสตรีท่ีเพ่ิงออกเรือนก�าลังส่งสามีออกรบ

อู๋ต้ิงหยวนยืนตัวตรง ปล่อยให้นางจัดเสื้อผ้าตามอ�าเภอใจ หลัง

จดัการเรยีบร้อย จู่ๆ  ซจูงิซก็ีเขย่งปลายเท้าขึน้เลก็น้อย จมุพิตลงบนแก้ม

ของอู๋ติ้งหยวนเบาๆ คราหนึ่ง อู๋ติ้งหยวนร่างกายโอนเอน เลือดในกาย

พลุ่งพล่าน ทว่าก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองใดๆ ซูจิงซีก็ขยับตัวเข้ามา

ใกล้อีกเล็กน้อย ริมฝีปากเจียนสัมผัสถูกติ่งหูเขา

เสียงเบาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากนาง 

มดุลอดเข้าไปในหขูองอูต๋ิง้หยวน เขาสงบลงแทบจะในทนัที รอยเลือดฝาด 

บนใบหน้าก็ค่อยๆ จางหาย ท�าเพียงรอรับฟังอยู่เงียบๆ เสียงพิณที่ 

ดังอยู่ไกลๆ กระห่ึมก้อง จางเฉวียนยังคงมุ่งมั่นอยู่กับการบรรเลงเพลง 

ไม่ทันได้สนใจความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางน้ี

หลังก�าชับก�าชาเสร็จ ซูจิงซีก็ชักเท้าถอยออกมาก้าวหน่ึง "ยัง 

จ�าค�าพูดท่ีเจ้าพูดตอนอยู่ท่ีอู่ต่อเรือไหวอันได้หรือไม่ โอกาสมีชีวิตรอด 

มอบให้แก่คนที่ยังมีห่วงอันใดพวกนั้น"

อู๋ติ้งหยวนพยักหน้า

"ตอนนี้เจ้าเองก็มีคนที่ห่วงใยแล้ว ดังน้ันห้ามเอ่ยปากอยากตาย

* ไท่จื่อตัน รัชทายาทแห่งแคว้นเย่ียน ทรงตกเป็นตัวประกันอยู่ในแคว้นฉินเป็นเวลานาน ตลอดเวลา 

ถูกกดขี่สารพัด ต่อมาได้หลบหนีกลับไปยังแคว้นเยี่ยนได้ส�าเร็จ

** เกาเจี้ยนหลี สหายร่วมพเนจรของจิงเคอ มีความสามารถด้านการบรรเลงพิณ
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ออกมาง่ายๆ อีก" ซูจิงซีกล่าวอย่างนุ่มนวล

บทเพลง 'อ้ีสุ่ย' บรรเลงจบลงพอดี บรรยากาศรอบเรือจมสมุทร

สงบนิ่งลงอีกคราว แสงจันทร์เหนือศีรษะก็เงียบเหงาวังเวงเช่นกัน  

จางเฉวียนลุกขึ้น แสดงคารวะไปทางอู๋ติ้งหยวนด้วยท่าทีจริงจัง

ได้เวลาออกเดินทางแล้ว

เช้าตรู ่เดือนห้า วันท่ีสามสิบ หมอกหนาทึบรวมตัวกันอยู่ที ่

นอกเมืองชางโจว กลืนกินเค้าโครงก�าแพงเมืองหมดสิ้นเป็นอันดับแรก 

ก่อนจะแผ่ขยายเข้าไปในป่าที่อยู่รายรอบ ไม่ว่าจะต้นไม้สูงใหญ่อย่าง

ไป๋หยาง เยวี่ยฮว่า อว๋ีซู่ หรือไม้พุ่มเตี้ยอย่างจิงเถียว หูจือจื่อ จิ่นจีเอ๋อร์ 

ต่างล้วนถูกหมอกหนาปกคลุมจนโผล่ออกมาแค่หนึ่งก้านคร่ึงก่ิง มองดู

จากไกลๆ จะเห็นคล้ายกับเป็นแขนท่ีเหยียดย่ืนออกมาจากเงามืด

ม้าชัน้ยอดสองตวัว่ิงรีอ่ยูบ่นถนนหลวง ทว่าไอหมอกท่ีโหมกระหน�า่ 

ขึน้มาชัน้แล้วชัน้เล่ากลบัไม่อาจลดทอนความเร็วของพวกมนั อูต๋ิง้หยวน

กุมเชือกบังเหียนแน่นควบทะยานอยู่ทางด้านหน้า จั๋วเย่ียเหอควบม้า

อีกตัวตามติดอยู่ทางด้านหลัง ทักษะการขี่ม้าของนางจัดว่าดีเกินคาด 

อย่างน้อยก็ยังดีกว่าอูต้ิ๋งหยวนท่ีใช้ชวิีตอยู่แถบแม่น�า้ฉนิไหวมานบัแต่เลก็  

ทว่าไม่รูเ้พราะคดิอนัใด นางถึงจงใจควบคุมความเรว็ คอยรกัษาระยะห่าง 

ประมาณครึ่งตัวคนน้ันไว้

เมื่อคืนพวกเขาลงจากเรือตอนยามจื่อ ว่ิงผ่านนอกเมืองชางโจว 

ออกจากล�าน�้าขนส่งมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างรวดเร็ว

ทัง้คูจ่�าต้องข้ึนเหนอืไปยังจดุพักม้าป้าโจว กู้อนั ต้าซงิ เข้าสู่นครหลวง 

ให้ได้ภายในสองวัน ระยะทางหน้าหลังรวมทั้งสิ้นสามร้อยย่ีสิบหลี่  

โชคดีท่ีครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากจางเฉวียน ม้าท่ี 
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พวกเขาสองคนใช้ล้วนแต่เป็นม้าชั้นเลิศบนทุ่งหญ้ากว้างท่ียืมมาจาก

สหายในยุทธภพ และยังมีเงินทองอีกหนึ่งถุงกับหนังสือเร่งด่วนของ 

ที่ว่าการจี่หนานซึ่งจางเฉวียนท�าปลอมขึ้นด้วยตัวเองอีกฉบับ มีหนังสือ

ฉบับนี้ สถานะของพวกเขาย่อมไม่ต่างอันใดกับแปดร้อยหลี่เร่งด่วน  

จุดพักม้าตามทางย่อมมอบม้าที่ดีที่สุดให้พวกเขาแลกเปลี่ยน

"อา...ท่านเจ้าลัทธิ ข้ารู้สึกว่าอารมณ์ของท่านระยะน้ีเหมือนจะ 

ดีกว่าเก่าก่อนมาก" จั๋วเย่ียเหอพูดอย่างไม่อินังขังขอบ หมอกด้านหน้า

หนาหนกัจ�าต้องลดความเรว็ลง นางอาศยัโอกาสน้ีหยิบเอาขนมโก๋พุทรา

ในถุงสัมภาระติดตัวออกมาใส่ปาก

"ห้ามเรียกข้าว่าเจ้าลัทธิ" อู๋ติ้งหยวนชักสีหน้า

จัว๋เย่ียเหอกลบัหัวเราะหึๆ  ออกมา "นบัแต่ครัง้แรกทีข้่าเหน็เจ้าลัทธิ  

ท่านก็สีหน้าอมทุกข์ไม่เลิก ริ้วรอยยับย่นบนใบหน้าล้วนแต่อารมณ ์

ทดท้อ ทว่านับแต่เมื่อคืนท่านกลับเอาแต่ย้ิม ใช่แล้ว แม้แต่ตอนนี้  

ท่านไม่ต้องท�าเป็นชักสีหน้า ท�าเช่นน้ันรังแต่จะย่ิงเห็นชัด"

อู๋ติ้งหยวนท�าได้เพียงเบือนหน้าไปทางอื่น "ตกลงเจ้าคิดจะพูด 

อันใดกันแน่"

"เจ้าลัทธิ ที่ท่านยอมรับค�าไหว้วานของจางเฉวียนเดินทางไป

นครหลวง ย่อมต้องมีเหตุผลใช่หรือไม่"

"ข้าก็แค่ไม่อยากอยู่บนเรือต่อ เห็นหน้าองค์รัชทายาททีไร หัวข้า

เป็นอันต้องปวดเหมือนจะระเบิดอยู่ตลอด ให้เดินทางเช่นนั้นมิสู้แยก

ออกมาเดินทางเช่นน้ียังจะสะดวกกว่า"

จั๋วเย่ียเหอลูบหูม้า เอ่ยด้วยน�้าเสียงซาบซึ้ง "ดูท่าท่านเจ้าลัทธิคง

คิดตกแล้ว เพ่ือช่วยให้ลัทธิของพวกเราด�ารงคงอยู่ ท่านเจ้าลัทธิถึงกับ

ยินดีละทิ้งเรื่องราวบาดหมางกับราชนิกุลจูแห่งราชวงศ์หมิงในอดีต"
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"เหลวไหล! ใครบอกว่าหน้ีแค้นระหว่างข้ากับลัทธิบัวขาวของ 

พวกเจ้ารวมถึงราชนิกุลจูแห่งราชวงศ์หมิงจบสิ้นแล้ว"

"เช่นน้ันก็แปลก" จั๋วเย่ียเหอกลอกตาคราหน่ึง "หากไม่ยินด ี

ร่วมมือกับศัตรู เช่นนั้นท่านก็ควรทิ้งข้า เดินทางกลับหนานจิงไปใช้ชีวิต

เย่ียงปุถุชนคนธรรมดาถึงจะถูก แต่หากมีใจคิดล้างแค้นให้สกุลเถ่ีย 

ท่านก็น่าจะนั่งอยู่บนภูดูเสือกัดกัน ดูฮั่นอ๋องกับองค์รัชทายาทสู้กันจน

หัวแตกเลือดอาบ แต่ท่านเจ้าลัทธิกลับยอมยากล�าบากเร่งรีบเดินทาง

ไปเป่ยจิง หากมิใช่เพ่ือสร้างคุณูปการใหญ่หลวงให้ลัทธิ เช่นนั้นแล้ว 

ยังจะเพ่ือการใดได้"

"เอาเป็นว่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ก็แล้วกัน"

"หรือว่า...เพ่ือท่านพ่ีซู?"

อู๋ติ้งหยวนท่ีอยู่บนหลังม้าการเคลื่อนไหวแข็งทื่ออย่างเห็นได้ชัด 

จั๋วเย่ียเหอกะพริบตาปริบๆ ก่อนย้ิมพูด "ดูท่าข้าคงต้องเก็บโก๋พุทรา 

ไว้สักหน่อยแล้ว วันหน้ายังต้องรวบรวมเซิงตี้หวง* ล�าไย เมล็ดบัว 

แสดงความยินดีต่อเจ้าลัทธิอีก" อู๋ติ้งหยวนยังไม่ทันได้พูดอันใด จู่ๆ นาง

ก็เลิกหยอกเย้า ดวงตาเฉกผลซิ่งคู่นั้นส่องประกายคมกริบ "ทว่า... 

เจ้าลัทธิ ท่านเข้าใจถ่องแท้แล้วใช่หรือไม่ว่าควรท�าอันใดเมื่อไปถึง

นครหลวง"

อู๋ติ้งหยวนพูดเสียงขรึม "จางเฉวียนบอกแล้ว ข้าก็แค่หาวิธีส่งข่าว

เรื่ององค์รัชทายาทยังทรงมีพระชนม์ชีพเข้าไปในวังให้ได้เท่าน้ันก็

พอแล้ว"

ยามน้ีโอกาสชนะขององค์รัชทายาทน้ันจะบอกว่ามากก็ไม่มาก 

จะบอกว่าน้อยก็ไม่น้อย คุณชายซวนหนีกับกองก�าลังทหารกบฏซานตง

* เซิงตี้หวง หรือโกฐขี้แมว เป็นสมุนไพรจีน สรรพคุณช่วยแก้ร้อนใน บ�ารุงเลือด
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ไล่ล่าองค์รชัทายาทอยู่ข้างนอก ฮัน่อ๋องควบคุมราชส�านกัอยู่ท่ีนครหลวง 

ก�าลงัของศตัรกัูบพวกเขาห่างกันราวฟ้ากับดนิ ทว่าแผนการทัง้หมดของ

ฮั่นอ๋องจะบรรลุผลส�าเร็จได้ท้ังองค์จักรพรรดิและองค์รัชทายาทล้วน

ตอ้งสิ้นชีพไปด้วยกันทั้งคู่ จะมีใครคนใดคนหนึง่ไม่ตายไม่ได้ หาไมแ่ลว้

เขาไหนเลยจะมีโอกาสขึ้นครองราชบัลลังก์

ดังนั้นส�าหรับจูจันจี หนทางแห่งชัยชนะที่ง่ายที่สุดก็คือให้บุคคล

ส�าคัญในนครหลวงรู้ว่าองค์รัชทายาทยังไม่ตาย อีกท้ังยังก�าลังรีบเร่ง

กลบัมาอยู่ ขอเพียงน�าความน้ีไปมอบให้ถูกคน แผนการของฮัน่อ๋องย่อม

พังพินาศ ถึงตอนนัน้องค์รชัทายาทจะกลบัถงึนครหลวงเรว็ช้าไปวนัหนึง่

ก็ย่อมมิใช่ปัญหา

ที่จางเฉวียนเร่งให้อู๋ติ้งหยวนออกเดินทาง เป้าหมายก็ด้วยเพราะ

เหตุนี้

"จางเฉวียนพูดง่ายดีแท้ ทว่าเจ้าลัทธิท่านเคยไปนครหลวง รู้ว่า

จะหาบุคคลส�าคัญคนไหนใช่หรือไม่"

"บุคคลส�าคัญท่ีพวกเราควรไปหาย่อมไม่พ้นมหาอ�ามาตย์แห่ง 

ราชส�านักต้าหมิง"

พอได้ยินแบบน้ันจัว๋เย่ียเหอก็หวัเราะจนแทบตกจากหลงัม้า "ท่าน

ไปฟังละครมาจากไหน ราชส�านักต้าหมิงเคยมีมหาอ�ามาตย์ท่ีไหนกัน"

"เหลวไหล หลี่ซ่านฉาง* มิใช่มหาอ�ามาตย์หรือไร ไหนจะยัง 

หูเหวยยง** อีก" อู๋ต้ิงหยวนไม่ยอมแพ้

"นั่นเรียกอัครเสนาบดีต่างหาก อีกท้ังยังมีแค่พวกเขาไม่ก่ีคน

เท่าน้ันท่ีเคยได้เป็น หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้ว"

"หลังจากนั้นก็ไม่มีมหาอ�ามาตย์แล้ว? แล้วงานของมหาอ�ามาตย์
* หลีซ่่านฉาง อคัรเสนาบดคีนแรกของราชวงศ์หมงิ กล่าวกันว่าเขาเป็นพระสหายสนิทของจกัรพรรดิหงอู่

** หูเหวยยง เป็นขุนนางชาวจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ด�ารงต�าแหน่งอัครเสนาบดีช่วง ค.ศ. 1373-1380
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ใครเป็นคนท�า" ความรู ้เก่ียวกับล�าดับชั้นของขุนนางราชส�านักของ 

อู๋ต้ิงหยวนล้วนได้มาจากโรงมหรสพในหอสุราเมืองหนานจิงด้วยกัน 

ทัง้นัน้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นจนิตนาการเหลวไหลผดิจากความเป็นจรงิของ

พวกชาวบ้านท้ังสิ้น

จั๋วเย่ียเหอไม่ได้ตอบ ตรงกันข้ามกลับถามค�าถามขึ้นมาอีกข้อ  

"ข้าถามหน่อย รองเสนาบดปีระจ�ากรมพิธีการขัน้สอง กับมหาราชบณัฑิต 

ต�าหนักอู่อิงขั้นห้า ผู้ใดใหญ่กว่ากัน"

"แน่นอนว่าคนทีข่ัน้สงูกว่าใหญ่...ใช่หรอืไม่" อูต๋ิง้หยวนถูกจัว๋เย่ียเหอ 

จ้องเสียจนหมดความมั่นใจ

"เช่นนั้นข้าถามท่านอีกที องค์จักรพรรดิทรงเกิดเรื่อง ต้องปรึกษา

กับรองเสนาบดีหกกรม หรือต้องปรึกษามหาราชบัณฑิต"

"เอ่อ..."

จัว๋เย่ียเหอส่ายหน้า "เจ้าลทัธิ หากเรือ่งเช่นน้ีท่านยังไม่รู ้ข้าว่าท่าน

อย่าไปนครหลวงเลยจะดีกว่า เกิดหาคนส�าคัญผิดตัว ดีไม่ดีอาจน�าภัย

ถึงตัว กลับไปใช้บั้นปลายชีวิตอยู่ท่ีจินหลิงจะดีกว่า"

อู ๋ต้ิงหยวนกระตุกเชือกบังเหียนอย่างไม่พอใจ เร่งจังหวะม้า 

ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย "ง้ันเจ้าลองว่ามาว่าควรท�าอย่างไร"

"ท่านเจ้าลัทธิ ราชส�านักหลังจากหูเหวยยงเป็นต้นมาก็ไม่มี

ต�าแหน่งอคัรเสนาบดีอกี องค์จกัรพรรดิทรงควบคมุอ�านาจในการตดัสนิ

พระทัยท้ังหมดด้วยพระองค์เอง ทว่าองค์จักรพรรดิพระองค์เดียวย่อม

ไม่อาจจัดการเรื่องราวท้ังหมดได้ ดังน้ันข้างกายจึงมีมหาราชบัณฑิต

จ�านวนหนึง่ท�าหน้าทีอ่ยู่ในสภาขุนนางทีป่รกึษา มส่ีวนร่วมในการก�าหนด 

นโยบายแผ่นดิน หลังก�าหนดทิศทางเสร็จสิ้น ถึงค่อยมอบให้หกกรม 

น�าไปด�าเนินการต่อ"
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อู ๋ติ้งหยวนคล้ายตระหนักได้ "ดังน้ันตอนนี้คนที่เป็นใหญ่ใน 

ราชส�านกัจงึไม่ใช่อคัรเสนาบดีหรอืมหาอ�ามาตย์ แต่เป็นมหาราชบณัฑิต 

แห่งสภาขุนนางพวกนั้น"

"ใช่แล้ว"

"น่ันก็หมายความว่าทันทีท่ีไปถึงนครหลวง พวกเราแค่ตรงดิ่งไป

หามหาราชบัณฑิตพวกน้ันแค่น้ีก็ได้แล้วมิใช่หรือ"

จัว๋เย่ียเหอย้ิมตอบ "ท่านต�าหนิทีอ่งค์รชัทายาทไม่ระวงัตน แต่ตวัเอง 

กลบัท�าผดิพลาดแบบเดยีวกัน ท่านรูไ้ด้เช่นไรว่ามหาราชบณัฑติพวกนัน้ 

ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับฮั่นอ๋อง"

อู๋ต้ิงหยวนประชดออกมาคราหน่ึง "หากขุนนางฝ่ายบุ๋นพวกนั้น 

ใช้การอนัใดไม่ได้ เช่นน้ันก็ไปหาผูบ้งัคบัการทหารในกองทัพ เช่นนีย่้อม

ไม่ผิดแน่"

"ในนครหลวงยังมีกองก�าลังทหารราชองครักษ์สามสิบสองกอง

คอยพิทกัษ์เขตวังหลวง กับสามกองพลใหญ่ ส�านกัห้าก�าลงัพลระวงัเมอืง  

อา...ใช่ ในวงัยังมกีองก�าลงัทหารม้าส่วนพระองค์กองพลหย่งซือ่ซ่อนอยู่ 

อีก ทว่าสุดท้ายก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆ ท่านรู้ได้เช่นไรว่าพวกเขา

ไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในแผนการของฮั่นอ๋อง"

"บุ๋นไม่ได้ บู๊ก็ไม่ได้ งั้นเจ้าว่าพวกเราควรไปหาใคร"

จั๋วเย่ียเหอมองเขาด้วยสายตาเจ้าเล่ห์คราหนึ่ง "เรื่องนี้ง่ายดายย่ิง 

ไม่ว่าใครก็ล้วนแต่เป็นพรรคพวกของฮั่นอ๋องได้ท้ังนั้น ท้ังน้ีท้ังนั้นก็ด้วย

เพราะพวกเขาล้วนมีโอกาสได้ผลประโยชน์จากงานน้ี แต่หากเจ้าลัทธิ

ลองพิจารณาดูในอีกแง่มุมหนึ่ง หากมีคนที่ไม่ว่าเช่นไรก็ไม่อาจได้รับ

ผลประโยชน์จากการนี้ คนผู้นั้นย่อมเป็นคนที่พวกเราเชื่อถือไว้วางใจได้

มากท่ีสุด"
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อูต๋ิง้หยวนหัวค้ิวขมวดเข้าหากัน ค�าไม่ก่ีพยางค์เลด็ลอดผ่านไรฟัน

ของเขา "อัครมเหสีจาง..."

โอรสสวรรค์ของราชส�านักต้าหมิงองค์ปัจจุบันเป็นสามีของนาง 

องค์รัชทายาทองค์ปัจจุบันก็เป็นบุตรชายของนาง เจ้าครองศักดินา 

วัยเยาว์สองคนเองก็เป็นบตุรของนางเช่นกัน หากฮัน่อ๋องต้องการช่วงชงิ 

ราชบัลลังก์ก็จ�าเป็นต้องสังหารบุตรหลานนางให้สิ้น จุดยืนของ

อคัรมเหสจีางกับฮัน่อ๋องคือไม่เจ้าตายก็ข้าม้วย ไม่มจีดุให้ประนปีระนอม 

กันได้เลยแม้แต่น้อย

"ถูกต้องแล้ว หลังไปถึงนครหลวง พวกเราจะแพร่งพรายเร่ืองนี ้

ให้ใครรู้ก่อนไม่ได้เป็นอันขาด มีเพียงเข้าพบอัครมเหสีเท่าน้ันถึงจะเป็น

หนทางคลี่คลายสถานการณ์เพียงหนึ่งเดียว"

อูต๋ิง้หยวนจ้องมองจัว๋เย่ียเหออยู่เป็นนาน ก่อนพูดอย่างทอดถอนใจ  

"เจ้าก็แค่เด็กคนหน่ึงเท่านั้น วิธีการร้ายกาจมากมายเช่นนี้ไปเรียนรู้มา

จากไหนกัน เจ้าแม่ช่างรู้จักสั่งสอนดีแท้"

จั๋วเย่ียเหอโบกมือปฏิเสธ "เด็กท่ีเจ้าแม่รับเลี้ยงมีอยู่ด้วยกัน 

หลายร้อยคน คนที่ไร้ความสามารถต่างตายไประหว่างทางนานแล้ว" 

นางกวาดตามองดูหมอกกว้างทีอ่ยู่รายรอบ สหีน้าท่าทางเคร่งขรมึอย่าง

ไม่เคยเห็น "ดังน้ันเจ้าลัทธิอย่าได้ประเมินสถานการณ์ในนครหลวง 

ต�่าเกินไป ท่ีน่ันไม่เหมือนจินหลิง ไม่เหมือนหยางโจว ไหวอัน จี่หนาน 

หรือเมืองอื่นๆ ท่ีน่ันเป็นถ�้าเสือบ่อมังกรของจริง ซับซ้อนไปด้วยอิทธิพล

ต่างๆ นานา หากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวก็อาจน�ามาซึง่ภัยพิบตัใิหญ่หลวง  

มิอาจพลิกฟื้นสถานการณ์ได้อีก"

"อืม...เรื่องน้ีข้ารู้ดี" พูดถึงตรงนี้อู๋ต้ิงหยวนก็เผลอลูบคางตัวเอง

อย่างไม่รู้ตัว
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"ดูๆ ! เจ้าลทัธิ ท่านย้ิมเช่นนัน้ออกมาอกีแล้ว ท่านพ่ีซกู�าชบัสัง่อนัใด 

ท่านไว้ใช่หรือไม่" เห็นอู๋ต้ิงหยวนไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธเช่นนั้น จั๋วเย่ียเหอ 

ก็ไม่วายถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง "ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่าน

ถึงตกลงรับปากท�าเรื่องนี้ แผนการล้างแค้นของท่านพ่ีซูมีเพียงต้องช่วย

ให้องค์รชัทายาทขึน้ครองบลัลงัก์เท่านัน้ อยากให้องค์รัชทายาทข้ึนครอง

บลัลงัก์ก็มแีต่ต้องให้ท่านเดินทางไปนครหลวงก่อนก้าวหนึง่ เฮ้อ เจ้าลัทธิ  

ท่านดีต่อท่านพ่ีซูย่ิงนัก"

ครั้งน้ีอู ๋ต้ิงหยวนมิได้หลบเลี่ยง สายตาของเขาทอดมองไปยัง 

เบือ้งหน้า "ไม่ใช่แค่เรือ่งของนาง แต่ยังมเีรือ่งขององค์รชัทายาท เรือ่งของ 

สกุลอู๋กับสกุลเถ่ีย รวมถึงลัทธิบัวขาวของพวกเจ้า...ข้าคิดดีแล้ว ครั้งน้ี

ข้าจะไปนครหลวง สะสางเรื่องทั้งหมดให้เสร็จส้ินภายในคราเดียว"  

น�้าเสียงของเขาหนักแน่น แววตาจดจ่อ ไม่มีลังเลแม้แต่น้อยอีกต่อไป

จั๋วเย่ียเหอพิจารณาดูอู ๋ติ้งหยวนด้วยสายตาอยากรู ้อยากเห็น  

'ไม้ถ่อปวกเปียก' ท่ีลงัเลใจอยู่ตลอดเวลาคนนัน้คล้ายถอดรกเปลีย่นกระดกู 

ทิ้งภายในชั่วข้ามคืน ตลอดเส้นทางยาวไกลจากหนานจิงถึงนครหลวง 

นี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมเผยคมออกมาให้เห็น เป็นครั้งแรกที่เขาแสดง

ให้รู้ว่าแท้แล้วตัวเองก็มีสิ่งท่ีอยากท�าเช่นกัน 

ยามนี้ตะวันลอยสูงเกือบครึ่งฟ้าแล้ว ไอหมอกเริ่มจางหายไป 

ทีละน้อย "เร่งฝีเท้าอีกหน่อย!" อู๋ต้ิงหยวนกระตุกเชือกบังเหียนว่ิงน�าอยู่

ทางด้านหน้า มุ ่งตรงไปยังนครหลวงอย่างรวดเร็ว จั๋วเย่ียเหอเม้ม 

ริมฝีปากย้ิม ยกแส้ข้ึนโบย ไล่กวดตามไปติดๆ

เสียงท�านองเพลงพ้ืนบ้านดังกระจ่างชัดอยู่ท่ามกลางไอหมอก  

"ด่าข้า หยันข้า จริงเท็จเช่นไรไม่รู ้ หานเซียงเอื้อมมือหมายคว้า ให ้
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ขลาดเขลานกึกลวั ใต้หลิว่หน้าลมโชย กลางผกาใต้เงาจนัทร์ คนร้าวราน

ไหนเลยจะกล้าเอ่ยปาก มีใจไม่มีใจ จงบอกความในใจให้กระจ่างที"

"คารวะคุณชายห้า!"

เสียงหลายสิบเสียงตะโกนก้องขึ้นพร้อมกัน แม้แต่ก่ิงต้นพุทรา 

ที่อยู่รายรอบก็ยังสะท้านไหว

จูจันอว้ียืนอยู่บนเนินดินและหรี่ตา พยายามนึกคิดจินตนาการว่า

พวกเขาก�าลังตะโกน 'คารวะซื่อจื่อ' หรือไม่ก็ 'คารวะองค์รัชทายาท' 

ความรู้สึกปลื้มปีติน้ีเหนือกว่าอาหารล�้าค่ากับกิจกรรมในเรือนเร้นใดๆ 

แม้แต่ความรู้สึกล้มเหลวที่เกิดขึ้นท่ีประตูน�้าเก๋อซั่งก็ยังทุเลาเบาบางลง

เป็นอันมาก

หลังดื่มด�่ากับความพึงพอใจลวงน้ีครู่หน่ึงเขาก็มองลงไปด้านล่าง 

ขุนนางทหารกองก�าลังรักษาธงชิงโจวหลายสิบนายตรงหน้าแต่ละนาย

ล้วนเน้ือตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่น ใบหน้าอ่อนระโหย แค่ดูก็รู้แล้วว่า

เพ่ิงผ่านการเดินทางยากล�าบากมาเป็นระยะทางยาวไกล ทว่าคนพวกนี้ 

กลบัไอสงัหารคกุรุน่ท่ัวร่าง คล้ายพยายามสะกดกลัน้ความรูส้กึต้องการ

ล้างแค้นให้ผู้เป็นนาย

ในกองก�าลังทหารซานตงทั้งหมด กองก�าลังรักษาธงชิงโจว 

นับเป็นกองก�าลังที่แข็งแกร่งห้าวหาญที่สุด ย่ิงไปกว่าน้ันพวกเขาต่าง

ล้วนเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาท่ีจงรักภักดีต่อจิ้นหรงย่ิง 

ยามน้ีพวกเขาอยู่ที่เส้นแบ่งเขตอ�าเภอชิงท่ีตั้งอยู่ระหว่างชางโจว 

กับเทียนจิน ท่ีนี่ถูกเรียกว่าเฉินเชวียถุน ห่างจากล�าน�้าขนส่งประมาณ

ย่ีสิบสามสิบหลี่ บริเวณใกล้ๆ นอกจากวัดหงฉานแล้วก็ไม่มีบ้านเรือน

ผู้คนที่ไหนอีก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นป่าต้นไป๋ฮว่า ก�าลังหลักของ 

กองก�าลังรักษาธงชิงโจวก�าลังซ่อนตัวหยุดพักเอาแรงอยู่ในป่า ไม่ต่าง
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อนัใดกับธนยูาวคมกรบิท่ีพร้อมพุ่งออกจากคันธน ูหวัของมนัพุ่งชีไ้ปทาง

นครหลวง

"สี่สิบแปดชั่วยามๆ!"

จูจันอว้ีชูมือขวา ท�ามือเป็นเลขสี่ทีหนึ่งก่อนจะตามด้วยเลขแปด

ซ�้าๆ สองครั้ง เสียงตะโกนทุกครั้งล้วนขึงขังทรงพลัง ขุนนางทหารท่ีอยู่

ด้านล่างต่างกลั้นลมหายใจ สายตาทุกคู่ล้วนจับจ้องอยู่บนตัวเขา

"จากจีห่นานถึงอ�าเภอชงิระยะทางท้ังหมดสีร้่อยเก้าหล่ี แต่พวกเจ้า 

กลบัใช้เวลาเพียงสีส่บิแปดชัว่ยาม หน�าซ�า้ยงัไม่มใีครหลุดกลุ่มไปแม้แต่

คนเดยีว ไม่ท�าพวกขุนนางท้องถ่ินแตกต่ืน นีก็่แสดงให้เหน็แล้วว่าพวกเจ้า 

เป็นกองก�าลังที่ย่ิงใหญ่เกรียงไกรเพียงใด ต่อให้เป็นกองก�าลังใน 

บังคับบัญชาของสวีอู่หนิงกับฉางจงอู่* ก็ไม่พ้นเช่นนี้"

ขนุนางทหารเหล่าน้ันครัน้ได้ยินคุณชายซวนหนยีกพวกเขาไปเทียบ 

กับสวี๋ต๋ากับฉางอวี้ชุน ทุกคนก็ต่างพากันกระซิบกระซาบอย่างพึงพอใจ

จูจันอว้ีพูดขึ้นอีก "ที่เหนือไปกว่านั้นคือพวกเจ้าทุกคนต่างยอม

สละต�าแหน่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่กับชีวิตสงบสุข ติดตามแม่ทัพจิ้นด้วยใจ

มุ่งมั่น ช่วยคลี่คลายปัญหาความยากล�าบากของแผ่นดิน พวกเจ้า

ซื่อสัตย์กล้าหาญเช่นน้ี นับเป็นวาสนาของต้าหมิงของพวกเราโดยแท้ 

ข้าขอแสดงคารวะต่อคุณธรรมสูงส่งของพวกเจ้าทุกคนแทนท่านพ่อ!"

พูดจบเขาก็ประสานมือเข้าหากัน ค้อมกายค�านับ ขุนนางทหาร

เหล่าน้ันต่างพากันคุกเข่าแสดงคารวะตอบ

จูจันอว้ีเงยหน้าขึ้น เปลี่ยนเรื่องคุย "ทุกท่านเดินทางยากล�าบาก 

ทว่ายามน้ียังไม่ถึงเวลาพักผ่อน องค์รัชทายาทยังมีชีวิต ต�าแหน่ง

จักรพรรดิยังอยู่ไกลห่าง ภารกิจอันย่ิงใหญ่ยังขาดข้ันตอนสุดท้าย  
* สวีอู่หนิง (สวี๋ต๋า) และฉางจงอู่ (ฉางอว้ีชุน) เป็นหน่ึงในขุนศึกผู้ร่วมก่อตั้งราชวงศ์หมิงในจักรพรรดิ 

หงอู่จูหยวนจาง
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หวังว่าทุกคนจะทุ่มเทอย่างสุดก�าลัง" ครั้นเห็นขุนนางทหารต่างมีสีหน้า

ละอายแก่ใจ เขาก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ "พวกเจ้าไม่จ�าเป็นต้องละอาย  

องค์รัชทายาทเสด็จไปจี่หนาน เป็นเหตุสุดวิสัยท่ีแม้แต่หลิวป๋อเวิน*  

ก็ยังมิอาจคาดการณ์ได้ แล้วใครเล่าจะเตรียมการป้องกันได้ล่วงหน้า 

เป็นข้าเองต่างหากที่พลาดท่าตรงประตูน�้าเก๋อซั่ง ท�าให้พวกเขาหนีรอด

ไปได้ พวกเจ้าลองคิดดู เสื้อตัวในถูกถอดออกแล้วแต่กลับรุกคืบต่อ 

ไม่ได้ ความรู้สึกขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้น้ันมันทรมานสักขนาดไหน"

วาจาลามกนี้ท�าพวกขุนนางทหารเปิดปากหัวเราะ บรรยากาศ

กลับกลายเป็นผ่อนคลาย คุณชายห้ายอมรับความผิดท่ีปล่อยให้ 

องค์รัชทายาทหลุดมือไปด้วยตนเองเช่นนี้ พวกเขาไหนเลยยังจะต้อง

แบกรับแรงกดดันอันใดอีก

จจูนัอว้ีมองดูคนทีอ่ยู่เบือ้งล่างเหล่าน้ัน ครัน้รูว่้าตนเองกุมใจทหาร

ได้เรียบร้อยก็นึกลิงโลด หลังพบเจออุปสรรคท่ีประตูน�้าเก๋อซั่ง เขาก็

ตระหนักได้ทันทีว่าจางเฉวียนเป็นคนที่รับมือด้วยได้ยากขนาดไหน  

หลังคิดทบทวนอยู่หลายครั้งหลายคราว ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจล้มเลิก

แผนไล่ล ่าอีกฝ่ายตามความตั้งใจเดิมและเดินทางมารวมตัวกับ 

ทหารกองก�าลังรักษาธงชิงโจว

"ศึกจิ้งน่านในเวลานั้น ขณะที่ท่านพ่อของข้าบุกตะลุยเข้ากลาง

วงล้อมศัตรู ช่วยเหลือองค์จักรพรรดิหย่งเล่อให้รอดพ้นจากอันตราย

หลายครั้งหลายคราว เจ้าอ้วนหงซีนั่นท�าอันใด หลบตัวสั่นงันงกอยู่ใน

เมืองเป่ยผิง! ต่อมาเขาก็หน้าด้านขึ้นนั่งบัลลังก์มังกร หันกลับมาโจมตี

เล่นงานพวกเราเหล่าขุนนางผู้สร้างความดีความชอบในศึกจิ้งน่าน  

ท่านพ่อข้าแบกรับความอยุติธรรมไม่พอ แม้แต่ลูกน้องผู้ภักดีต่อเขา
* หลิวป๋อเวิน นักยุทธศาสตร์ทหาร ปราชญ์เมธี รัฐบุรุษ และกวีชาวจีน มีชีวิตอยู่ช่วงปลายราชวงศ์หยวน

และต้นราชวงศ์หมิง
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เหล่าน้ันก็ยังพลอยถูกปราบปรามด้วย แม่ทัพจิน้ในยามน้ันสร้างความดี 

ความชอบไว้ไม่ใช่น้อย แม้แต่ตาข้างหน่ึงก็ยังต้องเสยีไป ตอนนีก้ลับได้เป็น 

ก็แค่ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุมณฑลซานตงเท่าน้ัน ส่วนคนท่ีถกูพวกเจ้า

ตีแตกในสงครามเหล่านั้น ยามนี้แต่ละคนกลับได้รับการอภัยโทษ  

ถูกปล่อยตัว ใช้ชีวิตราวกับไม่เคยมีอันใดเกิดขึ้น กระต่ายม้วยย่างสุนัข* 

พวกเจ้าทนได้หรือไรกัน!"

"ไม่ได้ๆ!" ขุนนางทหารทั้งหลายต่างพากันส่งเสียงตะโกนก้อง

"เพราะฉะนั้น..." จูจันอว้ีรู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้ว "ขอให้ทุกคนฟัง

ค�าสั่งระดมก�าลังของข้าเป็นการชั่วคราว หนึ่งเพ่ือล้างแค้นให้แม่ทัพจิ้น 

สองเพ่ือช่วยให้ท่านพ่อข้าขึ้นครองบัลลังก์ สามเพ่ืออนาคตท่ีดีของ 

ทุกคน ทว่าทั้งหมดน้ีหาใช่สิ่งส�าคัญไม่ ที่ส�าคัญที่สุดคือสั่งสอน 

เจ้าสองพ่อลูกนั่นให้รู้ซึ้งถึงความเกรียงไกรของกองก�าลังท่ีแข็งแกร่ง

ที่สุดในศึกจิ้งน่าน!"

ค�าพูดประโยคนี้โหมกระพือบรรยากาศให้ลุกโชน ขุนนางทหารท่ี

อยู่ทางด้านล่างต่างค�ารามก้อง "คุณชายห้าเกรงใจกันเกินไปแล้ว ชีวิต

ของพวกเราขอมอบให้ท่าน!"

"แม่ทัพจิ้นบาดเจ็บสาหัส ไม่ฟังคุณชายยังจะฟังใครไหนได้อีก"

"พวกเราทหารชิงโจวน้อยใหญ่ล้วนยินดีรับฟังค�าสั่งของคุณชาย!"

จจูนัอว้ีรบัรูไ้ด้ถึงความเร่าร้อนท่ีตนเองเป็นคนโหมกระพือ ความรู้สึก 

พลุ่งพล่านถึงขีดสุดโถมกระหน�่า จู่ๆ เขาก็นึกขอบคุณองค์รัชทายาท 

หากไม่ใช่เพราะความไร้สามารถของอกีฝ่าย ตนเองคงไม่แคล้วต้องใช้ชวิีต 

เป็นบุตรชายคนท่ีห้าของเจ้าศักดินาอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะเย้ยหยัน

ของพ่ีน้องทั้งหลายไปจนตาย แต่ในเวลาน้ีเขากลับควบคุมกองก�าลังที่
* กระต่ายม้วยย่างสนุขั มาจากส�านวนเตม็ว่า 'วิหคส้ินเกาทณัฑ์ซ่อน กระต่ายม้วยย่างสนัุข' หมายถึงเมือ่

หมดประโยชน์แล้วก็ก�าจัดทิ้ง
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ยอดเย่ียมทีส่ดุของต้าหมงิไว้ในก�ามอืได้ เปลีย่นทิศทางท่ัวหล้า ถึงขนาด

มีโอกาสได้เป็นหมากส�าคัญที่สุดบนกระดานตัวหนึ่ง

จักรพรรดิหย่งเล่อเป็นบุตรชายคนที่สี่ ฮั่นอ๋องเป็นบุตรคนที่สอง 

หากพวกเขาต่างมีโอกาสข้ึนครองราชบัลลังก์ แล้วเหตุใดบุตรคนท่ีห้า

อย่างข้าถึงจะไม่มีสิทธ์ิช่วงชิง!

จูจันอว้ีโพรงจมูกขยับ ลมหายใจกลับกลายเป็นหนาหนัก เขา

โบกมอือย่างบ้าระห�า่ไปทางด้านล่าง "แม่ทัพทกุคนฟังค�าสัง่! แบ่งทพัใหญ่ 

ออกเป็นสามกอง กองหนึ่งล่องตามล�าน�้าขนส่งไล่ล่าองค์รัชทายาท เรือ

ของพวกเขาถูกข้าท�าเสียหายหนัก ไม่อาจแล่นได้เร็ว ส่วนอีกกอง 

ให้เคลือ่นทัพมุง่หน้าข้ึนเหนือ เข้าไปแทรกอยู่ระหว่างนครหลวงกับเทียนจนิ  

จัดวางกองก�าลังดักโจมตีอยู่ท่ีแม่น�้าทงฮุ ่ย หากพบองค์รัชทายาท  

ไม่จ�าเป็นต้องขอค�าชี้แนะ ลงมือจัดการสังหารได้ทันที!"

"เช่นนี้จะมิท�าให้พวกขุนนางท้องถ่ินแตกตื่นหรือ" มีคนพูดอย่าง

เป็นกงัวล ยกพลเคลือ่นกองก�าลงัเอกิเกรกิเช่นน้ีมหีรอืจะไม่ท�าให้ขุนนาง

พวกนั้นตื่นตัวระแวดระวัง

จูจันอว้ีย้ิมกล่าว "วางใจเถิด แม่ทัพกองก�าลังรักษาธงชิงโจว  

ชางโจว เทียนจิน รวมถึงผู้บังคับการทหารต่างล้วนเป็นคนของพวกเรา 

แค่แสดงจดหมายของข้า พวกเขาย่อมร่วมมอือย่างสดุก�าลัง...หากมใีคร 

ไม่ให้ความร่วมมือ เมื่อท่านพ่อได้รับชัยชนะ ต่อให้เจ้าสังหารกวาดล้าง

ขนุนางพวกน้ันหมดสิน้ ก็ย่อมถือเป็นการช่วยเหลือท่านอ๋อง ผู้ชนะไม่มทีาง 

ถูกประณาม"

อีกฝ่ายตระหนักรู้ข้ึนมาทันที จึงประสานมือถอยฉากกลับไป

"แล้วกองก�าลังกลุ่มท่ีสามเล่า" คนอีกผู้หน่ึงถาม

"กองก�าลังท่ีสามข้าจะน�าทัพบุกตะลุยเข้านครหลวงเอง" พูดถึง
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ตรงนีจ้จูนัอว้ีก็หยิบเอาของสิง่หนึง่ออกมาจากอกเสือ้ "ข้าจะช่วยให้พวกเจ้า 

มั่นใจเอง ของที่อยู่ในมือข้าน้ีมีอิทธิฤทธ์ิสูงส่งย่ิง ขอเพียงน�ามันเข้าไป

ถึงนครหลวงได้ก่อนองค์รชัทายาท ต่อให้จกัรพรรดิสวรรค์เสดจ็ลงมาเอง 

ก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อันใดได้"

ภายใต้แสงตะวันเจิดจ้า ที่อยู่บนฝ่ามือจูจันอว้ีคือประกายแสง

สว่างไสว ทุกคนต่างพากันฮึกเหิม

ท่ามกลางเสียงเอ็ดอึง เหล่าขุนนางทหารต่างทยอยว่ิงไปยัง 

หน่วยกองธงของตนเอง หลังสับสนอลหม่านอยู่ไม่นาน กองก�าลังทหาร

รักษาธงชิงโจวก็แบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กับอีกหน่ึงกลุ่มย่อย 

แยกย้ายเดินทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตก

เฉียงเหนืออย่างรวดเร็ว คนท่ีน�ากองก�าลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือคือจูจันอวี้ ร่างกายเขาแม้จะอวบอ้วนเทอะทะ แต่ยามปีนขึ้น

หลังม้ากลับแข็งแรงปราดเปรียวเป็นพิเศษ ก้อนเนื้อทั่วท้ังร่างสั่นระริก 

ตื่นเต้นไม่ต่างอันใดกับมังกรซวนหนีท่ีก�าลังสะบัดขนอย่างน่าเกรงขาม

มงักรมบีตุรเก้าตัว ตัวท่ีห้าชือ่ซวนหนี รปูร่างคล้ายราชสห์ี สรรพสตัว์ 

นบัร้อยติดตาม ในบรรดาบตุรทัง้เก้ามเีพียงมนัเท่าน้ันท่ีมนีรลกัษณ์เย่ียง

จักรพรรดิมากท่ีสุด
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