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ท่ามกลางร่างกายท่ีมิอาจเอ้ืออ�านวยได้อย่างเต็มท่ี เขายังสามารถใช้หัวใจ 

แห่งความก้าวหน้าและไฟของความทะเยอทะยานท่ีปะทจุนถงึขีดสดุ ผลกัดนัแนวคดิ 

ต่างๆ เพื่อให้แผ่นดินต้าเหิงเจริญรุ่งเรืองอย่างไร้ที่สิ้นสุด

เมื่อแผนการจัดการกับชนเผ่าเร่ร่อนด�าเนินไป 'กู้หยวนไป๋' ฮ่องเต้แห่งต้าเหิง  

ได้สนับสนุนเหล่าทหารและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยอย่างเต็มก�าลัง เพ่ือหวังให ้

ชนเผ่าเร่ร่อนทั้งหมดสยบอยู่ภายใต้อ�านาจของต้าเหิงให้จงได้ โดยในครั้งน้ีเขาได้ส่ง 

'เซวียหย่วน' ไปเป็นผู้น�าทัพในการจัดการกับ 'รื่อเหลียนน่า' ผู้น�าหน่ึงในแปดของ 

ชนเผ่าชีต่นั โดยหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าเซวียหย่วนจะน�าชยัชนะกลบัมาสูต้่าเหิง ในขณะที่ 

ทางฝ่ังของเซวยีหย่วนน้ันตัง้ใจรบัผดิชอบหน้าท่ีของตนได้เป็นอย่างด ีแต่ก็มวิายนกึถึง 

กู้หยวนไป๋ในยามว่าง อารมณ์รกัแสนร้อนแรงพลุง่พล่านอยู่ในกายของเขาไปพร้อมกับ 

อารมณ์มุ่งมั่นในการออกรบ

สุดท้ายแล้วชนเผ่าเร่ร่อนทั้งหมดจะถูกก�าราบให้อยู่ภายใต้อ�านาจของต้าเหิง 

ได้หรือไม่ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องเต้กับแม่ทัพหนุ่มซึ่งอยู่ห่างไกลถึงชายแดน 

ตอนเหนือจะเป็นอย่างไร เอเวอร์วายขอเชิญชวนนกัอ่านทุกท่านร่วมหาค�าตอบกันต่อได้ 

ในหน้ากระดาษถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�
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✱ เซวียผิง  หรอืแม่ทัพอาวุโสเซวีย บดิาของเซวียหย่วน เป็นแม่ทัพ

ผู้มากด้วยความสามารถและบารมี ตระกูลของเขา

จงรกัภักดสีามชัว่อายุคน มชีือ่เสยีงอนัดงีามทีแ่ขง็แกร่ง

ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งชื่อเสียงในความภักดีน้ีเป็นท่ีประจักษ ์

ในกองทัพ เป็นความรุ่งโรจน์ต่อภายนอกแต่กลับเป็น 

เคยีวแหลมคมต่อภายใน เขาจงึพยายามข่มผลงานทาง

ทหารของเซวียหย่วนไว้ มิให้มีความโดดเด่นเกินไป 

จนเป็นภัยต่อตระกูล และส่งให้เซวียหย่วนไปปรนนิบติั

ใกล้ชิดฮ่องเต้ด้วยความภักดี

✱ รื่อเหลียนน่า  ผู้น�าหนึ่งในแปดของชนเผ่าชี่ตัน มีความโหดเห้ียม  

ไร้ความเมตตา มักใหญ่ใฝ่สูง ทะนงตัว ชอบดูแคลน 

ผูอ้ืน่ และมองว่าตนเองย่ิงใหญ่เสียเต็มประดา ซึง่บางที 

ความมั่นใจจนเกินขอบเขตนี้อาจท�าให้เขามองไม่เห็น

ความเป็นจริงบางอย่างที่อาจน�าภัยมาสู่ตัวเองได้

✱ เจียงปาเจี่ยว  หรือหมอหญิงเจียง เป็นลูกหลานของหมอผู้เลื่องชื่อ  

ทั้งตัวนางเองยังได้เรียนรู ้วิชาหมอต้ังแต่เด็ก เดิมที 

คดิทีจ่ะท�าร้ายตวัเองเพราะคนในครอบครวัถูกโจรสงัหาร 

จนหมดสิ้น แต่หลังจากท่ีได้ฟังแผนปราบโจรและ 

ต่อต้านการทุจริตของราชส�านักแล้ว นางก็เปลี่ยนใจ

และตามข่งอี้หลินเข้ามายังนครหลวง และกลายเป็น 

ผู้ที่น�าความหวังครั้งใหม่มาสู่กู้หยวนไป๋
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✱ หลี่อั๋งอี้  องค์ชายสองแห่งซีซย่า เกิดมาจากชนชั้นต�่า ไม่ได้รับ

ความโปรดปรานจากฮ่องเต้แห่งซซีย่า ไร้ทีพ่ึ่งพิงตัง้แต่

ยังเดก็ ทว่ากลบัดวงแขง็ท่ีสามารถเตบิใหญ่ได้ เพราะว่า 

นิสัยท่ีท้ังอ่อนโยนและข้ีขลาด เชื้อพระวงศ์ในซีซย่า 

ต่างไม่เหน็ความส�าคญัของเขา จะนกึถึงองค์ชายองค์นี้ 

ก็ต่อเมื่อต้องการใช้งานเขาเท่านั้น

✱ คุณชายหวัง  เหมินเค่อของวังเหอชินอ๋อง เป็นปัญญาชนหน้าตา

ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเฉลียวฉลาด รอบรู้ และเป็น

ที่ปรึกษาให้กับเหอชินอ๋องในหลายเรื่อง ท้ังยังเป็น 

ผูล่้วงรูค้วามลบัส�าคัญของเหอชนิอ๋องทีม่อิาจเปิดเผยได้  

เขาเป็นผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างเหอชินอ๋องเสมอ มีนิสัย 

เจ้ากี้เจ้าการและชอบท�าอะไรโดยพลการอยู่บ่อยครั้ง

✱ หลินจือเฉิง  เป็นผูท้ีม่จีติใจรกัความยุตธิรรมและมคีวามกล้าหาญมาก  

เมือ่อายุยังน้อยเคยน�าคนไปกวาดล้างโจรสลดัจ�านวนมาก 

ในเขตทะเลและครอบครองพ้ืนท่ีทะเลนับพันหลี่ ทว่า

หลังจากอดีตฮ่องเต้รับรู้ว่าพ้ืนท่ีส่วนน้ันเป็นพ้ืนท่ีของ

เขาเพียงคนเดียว จึงสั่งกองทัพเรือวางแผนล้อมและ

ปราบปรามหลินจือเฉิง แต่เขากลับไม่หลบหนีและ

เต็มใจที่จะรับใช้ราชส�านัก เขาได้ไปประจ�าการอยู่ท่ี

พื้นที่หลินไห่และรับต�าแหน่งผู้ว่าการอ�าเภอฝูเจี้ยน
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7วั่งซานซาน

โอรสสวรรค์จะเข้าสู่อ้อมแขนข้า

โอรสสวรรค์...จะเข้าสู่...อ้อมแขน...ข้า

กู้หยวนไป๋นัง่อยู่ตรงหน้าโต๊ะของเซวียหย่วน ประโยคนีท้�าให้เขาตกตะลงึ

เนิ่นนานกว่าจะดึงสติกลับมาได้

ครัน้ได้สติกลบัมา กระดาษของว่าวนกนางแอ่นในมอืเขาก็ถูกท�าลายแล้ว

ดีล่ะ เซวียจิ่วเหยา

เจ้าได้ท�าในสิ่งที่เจิ้นไม่รู้กี่เรื่องกัน

กู้หยวนไป๋ยังนึกว่าหลังจากโบยเซวยีหย่วนไปหา้สิบทีแล้ว ตั้งแต่วนันั้น

เซวียหย่วนก็จะซื่อสัตย์และประพฤติตัวดี อยู่ในกรอบในเกณฑ์และมีเหตุผล

อย่างแท้จรงิ ทีแ่ท้แม้แต่ตอนเล่นว่าวเขาก็ยังปล่อยว่าวทีม่ปีระโยคน้ีให้กู้หยวนไป๋ดู  

ทั้งยังมีความกล้าที่จะให้เหล่าทหารองครักษ์ก้าวไปปล่อยว่าวให้อีกด้วย

บังอาจเพียงน้ี เหตุใดเจ้าถึงไม่ปล่อยว่าวเฮงซวยของเจ้าในวันฝนตก 

เสียเล่า

ว่าวถูกกูห้ยวนไป๋ขย�าอยู่ในมอืจนส่งเสยีงดงักรอบแกรบ เขาข่มไฟโทสะ

ในใจ ฉกีกระดาษว่าวทีม่ลีายมอืของเซวยีหย่วนอยู่บนน้ัน ม้วนเป็นก้อนกลมๆ 

แล้วใส่ไว้ในแขนเสื้อ ไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องให้เซวียหย่วนได้ชดใช้ที่เขียน

ประโยคนี้ให้กับตน กู้หยวนไป๋ยังคงพูดอยู่ในใจตลอดท้ังช่วงเวลาว่า เจ้าช่าง

บังอาจนัก

บทที่ 85
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ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน 38

'โอรสสวรรค์จะเข้าสู่อ้อมแขนข้า' เขายิ้มเย็นชาและจดจ�าไว้แล้ว

หลงัจากขย�าท�าลายว่าวกู้หยวนไป๋ก็ก�าลงัจะออกไปจากห้องของเซวียหย่วน 

ด้วยสีหน้าเย็นชา ทว่าทันทีท่ีเขาลุกข้ึน หางตาก็บังเอิญเหลือบไปเห็นสิ่งของ

บางอย่างใต้เตียง

กู้หยวนไป๋เดินเข้าไปดูช้าๆ สิ่งที่วางอยู่ใต้เตียงเป็นกล่องไม้งามวิจิตรท่ี

สามารถยกขึ้นได้ด้วยสองมือ การที่มันถูกวางอยู่ตรงน้ีได้ ดูเหมือนเป็นของ

ส�าคญัและล�า้ค่า กู้หยวนไป๋ดเูหมอืนย้ิมแต่ไม่ย้ิม เขารูส้กึว่ามนัย่อมไม่ธรรมดา

"เถียนฝูเซิง"

เถียนฝเูซงิทีอ่ยูด้่านนอกพาขนัทน้ีอยเดนิเข้ามา กู้หยวนไป๋ชีไ้ปทีใ่ต้เตยีง

แล้วเอ่ยว่า "น�าสิ่งนั้นออกมา"

ขนัทีน้อยมดุเข้าไปใต้เตยีงหยิบของออกมาวางบนโต๊ะด้วยความนอบน้อม  

กู้หยวนไป๋เดินเข้าไปดูใกล้ๆ น่าจะเป็นเพราะเซวียหย่วนจากไปเดือนกว่าแล้ว 

ด้านบนกล่องไม้ใบนีจ้งึมชีัน้ฝุน่บางๆ เกาะอยู่ ขันทีน้อยรบัค�าส่ัง ยกแขนเส้ือข้ึน 

เชด็ฝุน่บนกล่อง เถียนฝเูซงิทียื่นอยู่ด้านข้างก็หรีต่าสงสยัว่าสิง่ทีอ่ยู่ในกล่องน้ัน

คืออะไร

เสียงเอี๊ยดดังขึ้น กล่องไม้ถูกเปิดออกแล้ว

กู้หยวนไป๋มองดูสิ่งที่อยู่ด้านใน ครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่า "หยก?"

หยกน้ีมีลักษณะเรียวยาว ไล่ตั้งแต่บางไปหนา ปลายข้างหน่ึงมน 

ข้างหนึ่งแบน สีสันไม่เลวแต่รูปทรงแปลกมาก

กู้หยวนไป๋เอ้ือมมือออกไปต้องการจะหยิบมาดูให้ละเอียดแต่กลับถูก

เถียนฝูเซิงห้ามไว้ทันควัน เถียนฝูเซิงเหง่ือชุ่มศีรษะ เอ่ยด้วยน�้าเสียงส่ันๆ  

"ฝ่าบาท หยกชิ้นนี้ฝุ่นเขรอะ ไม่สะอาดพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋เหลือบมองเขา เอ่ยเรียบๆ "สิ่งนี้คืออะไร"

เถียนฝูเซิงอ�้าอ้ึงไม่กล้าพูด เปิดปากอยู่หลายรอบ แต่กลับไม่สามารถ

พูดอะไรออกมาได้เลย

ใต้เท้าเซวียเตรียมอว้ีซ่ือไว้ในห้องของตัวเองท้ังยังซ่อนได้ล�้าลึกถึง 

เพียงนั้น ไม่ต้องบอกก็รู้ได้โดยสามัญว่าต้องการเอาไว้ท�าอะไร เห็นทีฝ่าบาท
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9วั่งซานซาน

ยังไม่ทันจะโปรดปรานใต้เท้าเซวีย ใต้เท้าเซวียก็ได้เตรียมพร้อมท่ีจะน้อมรับ 

พระมหากรณุาธิคณุเสยีแล้ว ชายเหล่าน้ีจะซ่อนตัวอยู่ในห้องแล้วลอบใช้อว้ีซือ่ 

ในวันปกติก็ช่างปะไร ทว่าหากฝ่าบาทรู้เข้า ไม่รู้ว่าใต้เท้าเซวียยังจะมีหน้าพบ 

ฝ่าบาทอยู่อีกหรือไม่

ทว่าค�าถามของฮ่องเต้น้ัน เถียนฝเูซงิจ�าเป็นต้องตอบ ในขณะท่ีเหงือ่เย็น

ไหลลงขมบั ข้างนอกพลนัมเีสยีงรายงานของบ่าวจวนสกลุเซวยีว่า "ทูลฝ่าบาท 

ฮูหยินเซวียถวายชาแด่ฝ่าบาท ฝ่าบาทจะเสวยตอนนี้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋เหลอืบมองข้างนอกครูห่น่ึง เถียนฝเูซงิรบีก้าวเท้ายาวๆ ไปรบัชา 

เพ่ือส่งเข้ามาข้างใน เอ่ยว่า "ฝ่าบาท ห้องของใต้เท้าเซวียคับแคบ ฝ่าบาท 

ต้องการไปเสวยชาด้านนอกหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

กู ้หยวนไป๋ยังไม่ลืมเร่ืองกล่องหยกน่ัน เขาจ้องเถียนฝูเซิงครู ่หน่ึง  

พ่นลมหายใจเย็นชา "ไว้เจิน้จะถามเจ้าอกีที" จากนัน้ก็สัง่ให้คนน�ากล่องหยกนี้

จากไปพร้อมกัน

สามารถท�าให้เถียนฝูเซิงปริปากได้อย่างยากเย็น ทั้งยังเก่ียวข้องกับ 

เซวียหย่วนเช่นนี ้กู้หยวนไป๋มคีวามรูส้กึว่าของสิง่นีจ้ะต้องไม่ใช่สิง่ทีถู่กครรลอง 

คลองธรรมเป็นแน่ เขาตั้งใจน�ามันกลับไปยังวังหลวง แล้วตรวจสอบอย่าง 

ละเอียดอีกครั้ง

อาจเป็นเพราะได้กลบัมายังสถานทีคุ่น้เคย หมาป่าสองตวัท่ีถูกเซวียหย่วน 

ฝึกมาอย่างดจีงึกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ หลังจากกู้หยวนไป๋ออกมาจาก

ห้องของเซวียหย่วน ยังไม่ทันจะได้ลิ้มรสชาก็ถูกหมาป่าท้ังสองตัวงับชายเสื้อ

และพากู้หยวนไป๋มาถึงด้านหน้ากรงหมาป่า

กรงหมาป่าอยู่ในส่วนลกึของจวนสกุลเซวีย หมาป่าสองตวันัน้หอนเสยีงหน่ึง  

ไม่นานฝูงหมาป่าในกรงก็เริ่มหอนอย่างบ้าคลั่งไม่หยุด เสียงก้องกังวานไปทั่ว

ท้องฟ้า พวกมันเร่ิมกระแทกประตูไม้ที่ลงกลอนไว้ ประตูไม้ถูกกระแทกเสียง

ดังปังๆ สีหน้าของทหารองครักษ์รอบตัวกู้หยวนไป๋เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน

พลางคุ้มกันกู้หยวนไป๋และเตรียมถอยหนี

ทว่ายิ่งกู้หยวนไป๋ถอยออกไปไกลเท่าไร หมาป่าในกรงก็ยิ่งคลุ้มคลั่งขึ้น
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เท่านั้น เสียงหอนนั้นแฝงด้วยความกระหายเลือด และดังขึ้นเรื่อยๆ

กู้หยวนไป๋ค้นตามตวัครูห่น่ึงแต่ก็ไม่พบสิง่ท่ีท�าให้พวกมนัต่ืนเต้นได้เพียงน้ี  

บ่าวในจวนสกุลเซวียได้ยินเสยีงก็รบีรดุเข้ามา เมือ่เห็นหมาป่าตัวโตเต็มวยัสองตัว 

ก�าลังงับดึงแขนเสื้อของกู้หยวนไป๋ ดวงตาก็เบิกกว้าง ตกใจกลัวจนขาสั่นเทา 

"ฝะ...ฝ่าบาท!"

หัวหน้าทหารองครักษ์เอ่ยปลอบว่า "น่ีเป็นหมาป่าสองตัวท่ีใต้เท้าเซวีย

ถวายให้อยู่ข้างกายฝ่าบาท ไม่ต้องเป็นกงัวล พวกเจ้ารีบไปดูว่าหมาป่าในกรง

พวกนี้เป็นอะไรไปหรือไม่"

บ่าวรับใช้ได้สติกลับมา รีบก้าวไปข้างหน้าเพ่ือตรวจสอบสถานการณ์

ของหมาป่าฝงูน้ี กูห้ยวนไป๋ยงัจ�าสิง่ทีเ่ซวียหย่วนพูดได้ เขากล่าวค�าพูดเหล่าน้ัน 

ไว้อย่างดูดีเกินไป ประมาณว่าตนได้ฝึกหมาป่าในจวนทุกตัวให้เชื่อฟังค�าสั่ง

ของฝ่าบาทแล้ว ทว่าตอนน้ีเห็นทีแต่ละตัวต่างด้ือรั้นไม่เชื่อง ไม่เหมือนท่ี 

เซวียหย่วนได้กล่าวไว้สักนิด

กู้หยวนไป๋ลอบจดความผิดของเซวียหย่วนไว้ในใจอีกเรื่อง

หลังจากบ่าวรับใช้ก้าวไปข้างหน้า หัวหน้าทหารองครักษ์ก็เอ่ยเสียงต�่า 

"ฝ่าบาท พวกกระหม่อมจะคุ้มกันฝ่าบาทออกไปก่อนพ่ะย่ะค่ะ"

สองมือของกู้หยวนไป๋ไพล่หลัง แขนเสื้อท่ีเลยออกมาจากข้อมือถูก

หมาป่าสองตัวงับไว้อยู่ ใช้ฟันแหลมคมเก่ียวไว้ ไม่ยอมให้กู้หยวนไป๋จากไป 

เขาให้หัวหน้าทหารองครักษ์มองดูหมาป่าสองตัวท่ีข้างเท้าตน "เจ้าสองตัวท่ี 

น่าร�าคาญนี้ยังขวางอยู่ที่นี่ เจิ้นจะออกไปได้อย่างไร"

พวกมันต้องการให้กู้หยวนไป๋เดินเข้าไปดูใกล้ๆ ให้ได้ กู้หยวนไป๋จึง 

เดินไปข้างหน้า ย่ิงเขาเข้าใกล้ เสียงของฝูงหมาป่าก็ย่ิงต่ืนเต้น เมื่อเดินมาถึง

เบื้องหน้าหมาป่าเหล่าน้ีก็ปีนขึ้นมาบนรั้วกรง กรงเล็บแหลมคมตะกุยข่วน 

อยู่บนรั้วนั้น ที่คอของหมาป่าแต่ละตัวล้วนมีขวดกระเบื้องสีขาวคล้องไว้

กู้หยวนไป๋จบัจ้องขวดกระเบือ้งสขีาวน่ัน ทันใดนัน้ก็เอือ้มมอืไปดงึขวดหนึง่ 

ออกจากคอหมาป่าตัวท่ีใกล้ที่สุดท่ามกลางเสียงอุทานของผู้คนรอบข้าง เขา 

ดึงจุกของขวดกระเบื้องออกมาอย่างใจเย็น ในนั้นมีม้วนกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่
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คอขวดกระเบือ้งเลก็มาก ท�าให้หยิบม้วนกระดาษออกมาได้ยาก กู้หยวนไป๋ 

ขว้างขวดกระเบือ้งนัน้ลงบนพ้ืนโดยตรง ข้ารบัใช้หยิบม้วนกระดาษท่ีปะปนอยู่

กับเศษกระเบื้องและส่งให้เขาด้วยความเคารพ เขารับมันมาและคลี่ออกช้าๆ

'ฝ่าบาทมาทอดพระเนตรหมาป่าทีจ่วนของกระหม่อม เป็นเพราะหมาป่า

สองตัวนั้นฟันหักแล้ว หรือว่าเพราะฝ่าบาทคิดถึงกระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ'

กู้หยวนไป๋พับปิดแผ่นกระดาษน้ันอย่างรวดเร็ว กระดูกน้ิวก�าแน่น  

สองตาหรี่ลง คิ้วผูกกันแน่น ดูอันตรายอย่างยิ่ง

เซวียจิ่วเหยา

เซวียจิ่วเหยาน�าทัพเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน ถุงหนังใส่น�า้อาบ

ที่เขาพกติดตัวไว้เน่าเสียแล้ว แต่เขาก็ยังท�าใจโยนมันทิ้งมิได้

นอนกลางดินกินกลางทราย บุกป่าฝ่าดง เวลาพักผ่อนเดียวที่มีคือ 

ก่อนเข้านอน บางครั้งเหล่าทหารจะรวมตัวกัน เอาแต่พูดคุยเรื่องภรรยาและ

ลูกสาวที่บ้าน

พูดไปพูดมาก็มคีนถามเซวียหย่วนขึน้ว่า "ท่านแม่ทพั ครานีท่้านเดนิทาง

ไกลถึงชายแดนตอนเหนือ ภรรยาและลูกสาวที่บ้านคงจะอาลัยอาวรณ์มาก

สินะขอรับ"

เซวียหย่วนน่ังขัดสมาธิอยู่ข้างกองไฟ รูปร่างของเขาสูงใหญ่ แสงไฟ 

เดี๋ยววูบเดี๋ยวสว่างอยู่บนตัว

ครัน้ได้ยินเช่นนี ้ในทีส่ดุสหีน้าทีน่ิ่งราวกับก้อนหินตลอดหลายวนัก็แสดง

ให้เห็นถึงร่องรอยอ่อนโยน "ข้าไม่มีภรรยา และไม่มีลูกสาวด้วย"

ทหารรอบข้างต่างประหลาดใจ "ท่านมิได้แต่งภรรยาหรือ"

"ถ้าจ�าไม่ผิดล่ะก็ บัดนี้ท่านแม่ทัพก็อายุยี่สิบสี่ปีแล้วสินะขอรับ"

ความอดทนของเซวียหย่วนในครัง้น้ีเพ่ิมขึน้เลก็น้อย "ฝ่าบาทก็มไิด้อภิเษก"

"ฝ่าบาท..." มีคนหัวเราะสองที "ฝ่าบาทยังทรงพระเยาว์อยู่เลย"
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"ฝ่าบาททรงพระเยาว์ ข้าก็มิได้แก่ชรา ในฐานะขุนนาง แน่นอนว่า 

ย่อมมใีจภักดต่ีอฝ่าบาท" เซวียหย่วนอดทีจ่ะยกย้ิมมมุปากมไิด้ เอ่ยทีเล่นทีจรงิ 

"ฝ่าบาทมิได้อภิเษก ข้าก็ต้องอยู่เป็นเพื่อน"

"หากฝ่าบาทอภิเษก ท่านแม่ทัพก็จะแต่งงานตามหรือ" ทหารข้างกาย

หัวเราะเสียงดัง "ท่านแม่ทัพอาวุโสเซวียจะต้องเป็นห่วงแน่ๆ"

มุมปากของเซวียหย่วนแข็งค้าง ลมหนาวพัดโชยมา

ไม่มีใครเห็นสีหน้าของเขา ยังคงพูดพลางหัวเราะร่าต่อไป มีคนถาม 

เซวียหย่วนว่า "หรือว่าท่านแม่ทัพไม่มีคนในใจ"

เซวียหย่วนคิดในใจ จะไม่มีได้อย่างไร

เขาเคยจูบและสัมผัสคนในใจมาก่อน น่าอิจฉาหรือ แต่อิจฉาไปจะมี

ประโยชน์อะไร หากคนที่อยู่ในใจไม่รับรู้ถึงสิ่งนี้

ย่ิงเซวียหย่วนคิดก็ย่ิงรู้สึกว่าตัวเองคับข้องใจอย่างแท้จริง ระหว่างท่ี

ก�าลังรู้สึกคับข้องใจอยู่นั้น หูของเขาก็ขยับไหว ทันทีท่ีเงยหน้าข้ึนมองก็เห็น

ทหารลาดตระเวนขี่ม้าห้อตะบึงเข้ามาจากทุกสารทิศ คบไฟส่ายไหว ครั้นเห็น

เซวียหย่วนแล้วก็ตะโกนเสียงดัง "ท่านแม่ทัพ! มีฝูงตั๊กแตนเข้าโจมตีขอรับ!"

ทหารทุกนายหยุดหัวเราะทันที หยัดกายยืนข้ึนและจัดแถวด้วยความ

เชี่ยวชาญยิ่ง เซวียหย่วนถือดาบ จูงม้าตามไป "รองแม่ทัพส่งคนไปเฝ้าเสบียง 

สถานทีแ่ห่งนีใ้กล้ชายแดนตอนเหนอืมากข้ึนทุกท ีการเคลือ่นไหวของฝงูตัก๊แตน 

รวดเร็วรุนแรง จะปล่อยให้เสบียงเสียหายไม่ได้เป็นอันขาด!"

รองแม่ทัพก�าหมัดเอ่ยเสียงทุ้ม "ขอรับ!"

เซวียหย่วนข้ึนม้า ควบม้าพุ่งทะยานไปราวกับลมกระโชก เขาข่ม 

ความรูส้กึเรือ่งบตุรภรรยาเอาไว้ และฝังกลบใบหน้าของฮ่องเต้ทีอ่ยู่ในหัวเช่นกัน  

หนวดเคราบนใบหน้าไร้การโกน มอืท่ีกุมบงัเหยีนถูกเสยีดสไีปมาจนเกิดตุม่ไต

แข็งๆ มากมาย

ขณะพุ่งทะยานสูค่วามมดืมดิ ทันใดน้ันเขาก็คิดถึงเรือ่งท่ีไม่ควรแก่เวลา 

เขาคดิถึงวิธีการทีต่นเองคดิจนหวัแทบแตกออกเป็นเสีย่งๆ เพ่ือท�าให้กู้หยวนไป๋ 

จดจ�าเขาเหล่านั้นจะประสบผลและมีประโยชน์หรือไม่
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มันประสบผลอย่างยิ่ง

เซวียหย่วนท�าให้กู้หยวนไป๋โกรธจนนอนไม่หลับกระทั่งดึกดื่น

กู้หยวนไป๋ลืมตรวจค้นกล่องชิ้นหยกปริศนาท่ีน�ากลับมาจากห้องของ 

เซวียหย่วนด้วยซ�า้ สิง่ทีเ่รยีงรายอยูต่รงหน้าคือขวดกระเบือ้งสขีาวย่ีสบิสามใบ  

บนขวดกระเบื้องแต่ละใบถูกวาดลายบุปผาสีสันแตกต่างกัน วัสดุเป็นแบบ

ธรรมดาและบางขวดมีรอยแตกเล็กน้อย

กู้หยวนไป๋มองดูขวดกระเบื้องเหล่านี้ รู้ดีว่าปากสุนัขของเซวียหย่วน 

ย่อมไม่มงีาช้างงอก* แต่เขายังคงทบุขวดให้แตกทีละใบแล้วหยิบม้วนกระดาษ

บางๆ ออกมา

ประโยคบนกระดาษเหล่านี้มีความหมายคลุมเครือ จวนจะล�้าเส้นอยู่ 

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า กระดาษย่ีสิบสามแผ่นรวมท้ังแผ่นท่ีกู้หยวนไป๋ได้จากขวดท่ี 

ขว้างแตกจากจวนสกุลเซวียเมื่อตอนกลางวัน คล้ายสามารถต่อกันเป็น 

จดหมายรักทางเลือกฉบับหนึ่ง

เพียงแต่ธรรมชาติของผูเ้ขียน 'จดหมายรกั' นี ้มใิช่นกัปราชญ์ผูอ่้อนโยน 

ครัน้อ่านไปได้ครึง่ทาง ความรูส้กึก้าวร้าวในนัน้รนุแรงมากขึน้เท่าใด ความจงรกั

ภักดีก็ย่ิงดูเสแสร้งมากขึ้นเท่านั้น ช่วงท้ายยังรู้จักร�าพันถึงความสุขในอดีต 

ที่ท�าให้ปัจจุบันเป็นทุกข์ สนทนากับกู้หยวนไป๋ถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้นในถ�้าคืนน้ัน  

รวมถึงจูบนั้นด้วย

'แท่งมังกรของฝ่าบาทอุ่นดุจหยก' ประโยคบนกระดาษน้ันโจ่งแจ้ง 

อย่างมาก 'กระหม่อมชอบสัมผัสมันยิ่งนัก หน้าตาก็ยังน่าอร่อยมากเช่นกัน'

ไม่กี่ประโยคหลังนั้นก็ท�าให้กู้หยวนไป๋เกิดอารมณ์

เขาถือใจอนับรสิทุธ์ิและครอบครองความปรารถนาเพียงน้อยนิดมานาน

หลายปี เร่ืองรกสมองคราวก่อนก็ผ่านมาห้าหกเดือนแล้ว กู้หยวนไป๋อ่าน

ประโยคบนแผ่นกระดาษจนจบด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ แล้วสอดมือเข้าไป 

ใต้ผ้าห่ม ทว่าทันทีที่ลงมือเขากลับหยุดชะงักด้วยความรู้สึกเหนื่อยหน่าย

ไม่รู้สึกดีเลยสักนิด ไม่สบายตัวเลยแม้แต่น้อย

* ปากสุนัขไม่มีงาช้างงอก เป็นส�านวน หมายถึงคนพาลย่อมไม่มีทางพูดสิ่งที่ดีได้
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เมื่อก่อนยังไม่รู้สึกอะไร ทว่าตอนนี้กลับรู้สึกอ่อนใจเหลือเกิน

กู้หยวนไป๋กวาดแผ่นกระดาษไปข้างหมอน ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมศีรษะ

ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
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เช้าตรู่ของวันที่สอง กู้หยวนไป๋ตื่นข้ึนจากการนอนหลับและรู้สึกถึง 

ความร้อนรุ่มในกายตน

เขานอนสงบอารมณ์อยู่บนเตียงครู่หน่ึง ข้ีคร้านจะสัมผัสมัน หลังจาก

สงบอารมณ์ได้หนึ่งเค่อ ในที่สุดความร้อนรุ่มนั้นก็ทุเลาลง

"ร่างกายรบัไม่ไหว ท้ังยังมเีรือ่งให้คดิมาก" กู้หยวนไป๋พึมพ�าหน่ึงประโยค

แล้วสั่นกระดิ่งที่ข้างเตียง

หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ กู้หยวนไป๋ก็ไปจัดการกับราชกิจท่ีต�าหนัก 

เซวียนเจิ้ง ผ่านไปครู่หนึ่งเสนาบดีกรมโยธา รองเสนาบดี และข่งอี้หลินก็มา 

เข้าเฝ้าพร้อมกัน

พวกเขาทั้งสามคนมารายงานว่าดอกฝ้ายเบ่งบานเต็มที่แล้ว

กู้หยวนไป๋ยินดีอย่างย่ิง รีบไปท่ีทุ่งดอกฝ้ายเพ่ือเย่ียมชมด้วยตัวเอง  

สิ่งที่ปรากฏสู่สายตาคือทุ่งดอกฝ้ายขาวโพลนดุจหิมะ สิ่งท่ีข่งอี้หลินเรียกว่า 

ดอกฝ้ายสีขาวนี้ก็ไม่ต่างจากฝ้ายนั่นเอง!

ข่งอีห้ลนิก้าวไปเดด็ดอกฝ้ายมาหนึง่ก�ามอืแล้วส่งให้กู้หยวนไป๋ "ฝ่าบาท

ลองสัมผัสดูเถิด เจ้าสิ่งน้ีก็คือดอกฝ้ายสีขาวท่ีกระหม่อมกล่าวถึง ตรงกลาง 

ลื่นดุจไหม อ่อนนุ่มเบาบางพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋หยิบมนัขึน้มาสมัผสั ใบหน้าเป้ือนรอยยิม้สว่างสดใส "ของชัน้ดี!  

อู๋ชิง พวกเจ้าได้ค�านวณผลออกดอกต่อหนึ่งหมู่แล้วหรือยัง"

บทที่ 86
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ใบหน้าของเสนาบดีกรมโยธาก็แดงระเรื่อเช่นกัน ดวงหน้าเปรมปรีด์ิ 

"สองวันก่อนกระหม่อมได้สั่งให้คนค�านวณผลออกดอกต่อหมู่แล้วพ่ะย่ะค่ะ 

เน่ืองจากครึ่งปีมานี้ได้รับการดูแลอย่างดี ต้นฝ้ายออกดอกต่อหน่ึงหมู่จึงมีถึง

สามร้อยห้าสิบชั่ง!"

การนับชั่งในสมัยต้าเหิงนั้นน้อยกว่าการนับชั่งในสมัยน้ี น�้าหนักของ 

ดอกฝ้ายสามร้อยห้าสิบชั่ง หากค�านวณตามวิธีปัจจุบันแล้วก็จะมีประมาณ

สองร้อยห้าสิบชั่งเท่านั้น

เขาชื่นชมขุนนางกรมโยธาอย่างไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว จากน้ันก็ยกย่อง

สรรเสริญความอุตสาหะของข่งอ้ีหลินเป็นการใหญ่ ขุนนางทุกคนในท่ีแห่งน้ี

ต่างได้รับค�าชมจนรู้สึกกระชุ่มกระชวย แม้พยายามท่ีจะข่มรอยยิ้มเอาไว้  

แต่ก็ยั้งมุมปากไม่อยู่

จากน้ันฮ่องเต้ก็เรียกคนที่เพาะปลูกต้นฝ้ายมาชื่นชมเช่นกัน หลังจาก

พระราชทานรางวัลแล้วก็มีราชโองการทันที "อู๋ชิง สั่งให้คนเด็ดดอกฝ้ายขาว 

ให้หมดโดยเร็ว รวบรวมแรงงานมาตัดเย็บชุดกันหนาวให้ทหารและราษฎร 

ผู้ประสบภัยในชายแดนตอนเหนือ ไม่อาจล่าช้าแม้แต่น้อย!"

เสนาบดีกรมโยธาตกปากรับค�า แต่ก็เอ่ยขึ้นอย่างเป็นกังวล "ฝ่าบาท  

เกรงว่าเราจะไม่ได้มีคนในหน่วยอาภรณ์มากเพียงนั้นพ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋พิจารณาครู่หนึ่ง จู่ๆ ก็พูดขึ้น "ข่งชิงมีความเห็นเช่นไร"

"การเร่งตดัเย็บเสือ้ผ้าให้ทหารในสงครามและราษฎรผู้ประสบภัยไม่ต้อง

อาศัยการปักลายที่โดดเด่นและการตัดเย็บที่ประณีต เพียงต้องการความเป็น

ระเบยีบเรยีบเสมอกัน เพ่ือมใิห้ฝ้ายโผล่ออกมาเป็นใช้ได้พ่ะย่ะค่ะ" ข่งอีห้ลินเอ่ย  

"บัดนี้ราษฎรท�าการเพาะปลูกเสร็จสิ้นแล้ว สตรีในบ้านต่างรู้วิธีตัดเย็บเสื้อผ้า 

ถ้าอย่างไรสู้จ่ายเบี้ยรายวันให้สตรีเหล่านั้น เพื่อเร่งตัดเย็บเสื้อบุนวมแก่ทหาร

และราษฎรผู้ประสบภัยในชายแดนตอนเหนือดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋ถามอีก "เช่นนั้นควรค�านวณเบี้ยในแต่ละวันเช่นไร"

"นับตามจ�านวนเสื้อผ้าที่ตัดเย็บได้" ข่งอี้หลินพูดอย่างไม่ช้าไม่เร็ว  

"เย็บเสื้อเสร็จหนึ่งตัวก็ให้เบี้ยส่วนหนึ่ง ฝีมือดีย่อมได้เบี้ยมาก คนที่เย็บช้า 
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ก็ไม่ต้องเสียเบี้ยให้ ครั้นพวกนางน�าเสื้อผ้ามาส่งก็ให้ผู้ช�านาญการตรวจฝีมือ

การเย็บ หลังจากมั่นใจว่าฝ้ายไม่โผล่ออกมาและเป็นระเบียบเรียบเสมอกัน

แล้วค่อยจ่ายเบี้ย"

กู้หยวนไป๋พยักหน้าน้อยๆ "เช่นนั้นก็ท�าตามที่ข่งชิงกล่าวเถิด"

บัดนี้เข้าเดือนสิบแล้ว สายลมในฤดูใบไม้ร่วงเริ่มหนาวเหน็บ หาก

ต้องการส่งเสื้อผ้ากันหนาวชุดใหม่ไปตอนเหนือให้ทันสิ้นปีซึ่งเป็นช่วงท่ีหนาว

ที่สุดของฤดูหนาว ก็ต้องบรรทุกเสื้อผ้ากันหนาวทั้งหมดใส่เกวียนและเริ่มส่ง

ตั้งแต่ต้นเดือนสิบเอ็ด

นีน่บัเป็นจ�านวนทีม่หาศาล กองก�าลงัท่ีอยู่ตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นหน่วยใด  

อย่างน้อยก็มีถึงสามหมื่นนาย ทั้งยังต้องรวมราษฎรผู้ประสบภัยเข้าไปอีก 

จ�านวนมาก เสื้อบุนวมส�าหรับผู้ใหญ่หนึ่งคนต้องใช้ฝ้ายหนักหนึ่งชั่ง แม้ว่า 

จะมีฝ้ายเพียงพอแต่เวลาในการท�าเสื้อบุนวมก็บีบกระชั้นยิ่ง

ข่งอี้หลินมองฝ้ายเป็นบันไดที่ไต่เต้าไปสู่ความก้าวหน้า แน่นอนว่า 

เขาย่อมไม่ถวายเมล็ดฝ้ายเพียงห้าหรือสิบเมล็ด ข่งอี้หลินรู้ดีว่าฝ้ายต้องม ี

จ�านวนมากพอจึงจะสามารถแสดงคุณค่าของมันออกมาได้ ด้วยลักษณะ 

นสิยัของเขาท�าให้เขาใช้ทรพัย์สนิท้ังหมดกว้านซือ้เมลด็พันธ์ุท่ีเพียงพอส�าหรบั 

การเพาะปลูกหนึ่งร้อยหมู่ไว้ ก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าตนจะสามารถสอบ

ขุนนางระดับจิ้นซื่อได้หรือไม่ด้วยซ�า้

อกีทัง้ดอกฝ้ายขาวท่ีข่งอีห้ลนิเพาะปลกูจนส�าเรจ็และต้องเสยีหยาดเหงือ่ 

แรงใจนับไม่ถ้วนเหล่านี้ ก็ได้สร้างความพึงพอใจแก่ราษฎรและขุนนางบู๊บุ๋น 

ในนครหลวงเมื่อเดือนสิบ ปีรัชศกจิ่งผิงที่สิบนี้เอง

ในตอนเช้าตรู่ชาวบ้านจับกลุ่มกันเดินไปยังหน้าประตูจวนว่าการด้วย

ความเคยชนิ ครัน้มาถึงหน้าประตูจวนว่าการผูค้นก็ต่างรายล้อมเป็นชัน้ๆ แล้ว 

เหล่าราษฎรรอเพียงครู่เดียว เจ้าหน้าที่ผู้ที่อ่าน 'ข่าวสารต้าเหิง' ให้พวกเขาฟัง

ตามปกติก็เดินออกมาจากจวนว่าการอย่างตรงเวลา

อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีจะอ่านรายงานเจ้าหน้าท่ีกระแอมกระไอแล้วกล่าว
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เสียงดังว่า "ราชส�านักของพวกเราต้องการตัดเย็บเสื้อบุนวมให้แก่ทหารและ 

ผูป้ระสบภัยในตอนเหนือ ทว่าคนท่ีหน่วยอาภรณ์มไีม่เพียงพอ หากสตรบ้ีานใด 

คิดอยากหาเงินเล็กๆ น้อยๆ ก็ให้มาลงนามที่จวนว่าการ จากนั้นก็ไปยังหน่วย

อาภรณ์ด้วยกันเพื่อเร่งตัดเย็บเสื้อผ้าในวันรุ่งขึ้น"

ทนัทีทีป่ระกาศนีถู้กกล่าวออกมา ฝงูราษฎรก็แตกตืน่ มคีนถามเป็นระยะๆ 

"ราชส�านักเป็นผู้จ่ายเบี้ยหรือ" 

"จะให้เบี้ยอย่างไร" 

"หากภรรยาของข้าจะไป นางสามารถไปเองได้หรือไม่"

"ใต้เท้า ภรรยาของข้าฝีมือดี บุตรสาวฝีมือไม่ได้เรื่อง พวกท่านต้องการ

เสื้อผ้าปักลายนกลายบุปผาหรือไม่"

เจ้าหน้าทีอ่ธิบายทีละเรือ่ง แล้วสดุท้ายก็เอ่ยว่า "ทกุท่านอย่าได้เป็นกังวล 

ผูท้ีเ่ข้าออกหน่วยอาภรณ์ล้วนเป็นนางก�านลัในวงัทัง้สิน้ พวกนางจะดแูลอาหาร

การกินและความปลอดภัยของสตรีในบ้านพวกท่าน ด้านนอกยังมีเหล่าทหาร 

คอยเฝ้าและจะได้กลับบ้านก่อนอาทิตย์ลับขอบฟ้าในทุกวันอย่างแน่นอน  

พวกท่านทั้งหลายวางใจได้"

หลังจากพูดจบ เจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายต่ออีกมาก

ผู้เฒ่าสวี่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนและฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ หลังฟังจบก็

ครุ ่นคิดเรื่องน้ีอยู่ตลอดทางกลับบ้าน คิดไปคิดมาเขาก็รู ้สึกว่าเป็นเพราะ 

ฝ่าบาทกับราชส�านักต้องการช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นฤดูหนาว ดังนั้นจึงให้งาน

ที่หาเงินได้ในยามว่างแก่พวกเขา

ครัน้ผูเ้ฒ่าสว่ีกลบัถึงบ้านก็เล่าเรือ่งนีใ้ห้คนในบ้านฟัง สตรใีนบ้านได้ยนิ

เช่นน้ีก็มสีหีน้าปรดีา "ด้วยฝีมอืของพวกเราเช่นน้ีก็สามารถรบัเบีย้จากราชส�านัก 

ได้หรือ"

ผู้เฒ่าสว่ีเอ่ยอย่างจริงจังและเข้มงวด "เช่นน้ันพวกเจ้าก็ต้องฝึกฝนให้ดี 

พวกเราไม่ต้องท�าเร็ว ไม่ต้องหาเงินให้มาก แต่ต้องมั่นคง นี่คือเสื้อผ้าที่จะให้

เหล่าทหารสวมใส่ ไม่แน่ว่าท่านแม่ทัพแห่งต้าเหิงอาจได้ใส่เส้ือผ้าท่ีพวกเจ้า

ตัดเย็บก็เป็นได้! เรื่องนี้จะรีบร้อนไม่ได้ ความพอใจท�าให้มีสุข ความโลภท�าให้
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ยากจน พวกเจ้าต้องจรงิจงักว่าตอนอยู่ท่ีบ้าน ถ้าพวกเจ้ามวัแต่คดิทีจ่ะเอาเงนิ 

เช่นนั้นก็สู้ไม่ไปเสียจะดีกว่า"

ภรรยาของผู้เฒ่าสว่ีเอ่ยด้วยความโมโห "พวกข้าไม่รู้เรื่องพรรค์นี้หรือ

อย่างไรกัน! เสื้อผ้าที่ให้เหล่าทหารสวมใส่ย่อมต้องจริงจังอยู่แล้ว! ส่วนท่าน 

วันๆ เอาแต่ไปฟัง 'ข่าวสารต้าเหิง' ดูสิ บัดนี้แม้แต่ตอนพูดจาก็มีกลิ่นอายของ

บัณฑิตเสียแล้ว"

ผูเ้ฒ่าสว่ีหวัเราะฮ่าๆ ค่อนข้างพึงพอใจ "ไม่เหมอืนกันหรอก! ไม่เหมอืนกัน 

หรอก!"

ภรรยาจ้องเขาอยู่ครูห่นึง่ก็อดทีจ่ะหวัเราะมไิด้ เอ่ยกับลกูสะใภ้ว่า "ย่ิงไป

กว่าน้ัน เขาฟังคนอื่นอ่านข่าวมากเกินไป เรื่องท่ีเข้าใจมีมาก บางครั้งเวลาท่ี 

พูดกับข้าก็ท�าเอาข้าตะลึงงันไปเหมือนกัน เหมือนกับเป็นบัณฑิตไปจริงๆ  

เสียแล้ว"

ทุกคนบนโต๊ะอาหารต่างหัวเราะร่วน บุตรชายคนโตครุ่นคิดเก่ียวกับ 

เรื่องน้ี หารือกับพ่ีน้องสองสามคนครู่หน่ึงแล้วเอ่ยว่า "ท่านแม่ ถ้าอย่างไร 

ท่านไม่ต้องไปหรอก ให้พวกท่านแม่อวิ๋นไปก็พอแล้ว"

"น่ันสิ" สะใภ้ใหญ่พูดข้ึน "ท่านแม่ ท่านก็พักผ่อนอยู่ในบ้านเถิด สะใภ้

อย่างพวกเราจะต้องท�าเรื่องนี้ให้ดีแน่!"

สีหน้าของบรรดาสะใภ้มีความยินดีระคนตึงเครียด พวกนางไม่เคย 

ออกไปหาเงินด้วยตัวเองมาก่อน พวกบุรุษไม่อยู่ด้วยจะท�าให้พวกนางรู้สึก

อึดอัดและไม่สบายใจเล็กน้อย ทว่าก็ยังกระตือรือร้นที่จะพยายามมากกว่า

ฮูหยินสว่ีเบิกตาโพลงทันใด ปฏิเสธโดยไม่ต้องไตร่ตรองให้มากนัก  

"ไม่ได้ๆ ข้าต้องไป พวกเจ้าไม่ต้องห้าม งานเย็บปักถักร้อยของข้าดีท่ีสดุในบ้าน 

เมื่อข้าไปแล้วบรรดาลูกสะใภ้จะได้มีที่พึ่ง"

บรรดาลูกชายโน้มน้าวอยู่นานก็ไร้ผล ท�าได้เพียงพยักหน้าเห็นด้วย

เช้าวันต่อมาฮูหยินสว่ีพาบรรดาลูกสะใภ้ออกจากบ้าน พวกนางรู้สึก

ล�าบากใจอยู่บ้าง ทว่าเมือ่มองระหว่างทางผูค้นท่ีเดนิออกมาจากแต่ละครวัเรอืน 
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ล้วนแต่เป็นสตร ีทกุคนต่างมองกนัไปมองกันมา ในใจก็สงบลงและเดินจบักลุม่

ไปยังจวนว่าการพร้อมกัน

หลงัจากลงนามแซ่และบ้านสามเีรยีบร้อยแล้ว ทกุคนก็พดูคยุกันเสยีงเบา  

จากนัน้ไม่นานก็มคีนออกมาจากในวงัเพือ่พาทกุคนไปท�างานทีห่น่วยอาภรณ์

อย่างสุภาพและอ่อนโยน

เมื่อฟ้าสาง ขณะท่ีชายหนุ่มไปฟัง 'ข่าวสารต้าเหิง' ก็ยังคงพูดคุยกัน 

ถึงเรื่องนี้ ภรรยาในบ้านล้วนออกเดินทางแล้ว หากบอกว่าไม่เป็นห่วงก็คงจะ

โกหก หลังจากผู้เฒ่าสว่ีฟัง 'ข่าวสารต้าเหิง' จบก็กลับมารอท่ีบ้าน บรรดา

ลูกชายเองก็นั่งไม่ติด กระทั่งพลบค�่าฟ้ามืด ขณะที่คนในบ้านเริ่มกระสับ

กระส่าย ฮหูยินสว่ีก็พาลกูสะใภ้ก้าวเท้ายาวๆ เข้ามาในบ้านด้วยหน้าตาท่ีสดใส

และรอยยิ้มกว้างจนเห็นแต่ฟันไม่เห็นตา

ผู้เฒ่าสวี่กับบรรดาลูกชายจึงถอนหายใจโล่งอก "น่ีมันเกิดเรื่องน่ายินดี

อะไรกัน วันนี้ก็ได้เบี้ยมาแล้วหรือ"

ฮูหยินสวี่กับบรรดาสะใภ้นั่งลง ย้ิมเอ่ยว่า "จะเร็วเพียงนั้นได้ที่ใดกัน  

การเร่งตัดเย็บเสื้อบุนวมตัวหน่ึง ต่อให้ท�าท้ังวันจนมืดค�่าโดยไม่ท�าอะไรเลย  

ผู้ที่ตัดเย็บได้เร็วก็ยังต้องใช้เวลาถึงสองสามวัน"

ผู้เฒ่าสวี่สงสัย "เช่นนั้นพวกเจ้า?"

"พวกข้ามีความสุขน่ะสิ" ฮูหยินสวี่สั่งให้สะใภ้น�าของออกมา "ราชส�านัก

เตรียมอาหารกลางวันให้พวกข้า ข้าวน้ันหอมฉุย รับรองว่ากินจนอิ่มท้อง  

ไม่เพียงแต่เป็นข้าวชัน้ดเีท่านัน้ ยังมกีบัข้าวหลายอย่าง พูดไปพวกเจ้าก็คงไม่เชือ่  

เทีย่งวันน้ีพวกข้าได้กินเน้ือสตัว์ด้วย กลิน่หอมยังหลงเหลอืมาจนถึงบดันีเ้ชยีว!"

ลูกสะใภ้หยิบขนมที่ห่อด้วยกระดาษน�้ามันออกมาอย่างระมัดระวัง  

ฮูหยินสว่ีกล่าวว่า "ดูเถิด นี่คือขนมจากนางก�านัลท่ีดูแลพวกข้า นางก�านัล 

เล่าว่าน่ีเป็นเพราะข้าท้ังท�างานดีและเร็วจึงตกรางวัลให้ และน่ีเป็นขนมท่ี 

ฝ่าบาทเสวยในวังเชียว ราคาไม่เบาเลย!"

ผูเ้ฒ่าสว่ีตกตะลงึ กระโดดโหยงแล้วเอ่ยว่า "ขนมท่ีฝ่าบาทเสวย เจ้ายังมา 

ค�านวณว่าราคาเบาหรือไม่เบาอีกหรือ! นี่จะกินได้อย่างไร รีบเอาไปกราบไหว้
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บูชาเสีย!"

ฮหูยินสว่ีคว้าขนมกลบัมา มองค้อนผูเ้ฒ่าสวี ่"นางก�านลัในหน่วยอาภรณ์

ก็บอกแล้วว่าให้น�าขนมพวกน้ีไปกนิทีบ้่าน เอาไปกราบไหว้บชูาก็เสยีของเปล่าสิ  

หากต้องการจะกราบไหว้บูชาท่านก็เอาส่วนของตัวเองไปกราบไหว้บูชาเถอะ 

พวกข้ายังต้องกินอยู่นะ!"

ผู้เฒ่าสวี่นิ่งเงียบไร้ค�าพูด

เด็กตัวน้อยในบ้านว่ิงเข้ามา เมื่อเห็นว่าในมือของย่าตนเองมีขนมก็ 

พุ่งเข้าหา คว้ามันยัดใส่ปากทันที หลังจากกลืนลงไปโดยไม่เค้ียวดวงตาก็ 

เป็นประกาย "ท่านย่า อร่อยจริงๆ!"

เดก็น้อยยังต้องการจะคว้าอกีแต่กลบัถูกผูใ้หญ่ในบ้านคว้ามอืไว้ สหีน้า

ของผู้ใหญ่แดงก�่าพลางเอ่ย "กินช้าๆ เคี้ยวให้ละเอียด! เจ้าค่อยๆ กิน จะกิน

มูมมามเช่นนี้ได้อย่างไร"

เดก็น้อยไม่รูป้ระสา บรรดาผูใ้หญ่ทอดถอนใจ จากนัน้ก็ยกมอืขึน้บขินม

ชิ้นหนึ่งเข้าปากอย่างระมัดระวัง

ทั้งหวานทั้งหอม ที่แท้ขนมในวังก็มีรสชาติเช่นนี้นี่เอง

ผู้เฒ่าสว่ีชิมแล้วชิมอีก ลิ้มรสแล้วล้ิมรสอีก สุดท้ายเมื่อรสชาติหายไป

เขาจงึหยุดเคีย้ว หากจะให้กินอกีเขาก็ไม่กินแล้ว บรรดาผูใ้หญ่ในบ้านยืน่ขนม

ให้กับเด็กน้อย เด็กน้อยถูกมองจนรู้สึกตึงเครียดจึงท�าตามพวกผู้ใหญ่และกิน

แต่ละค�าอย่างหวงแหน

ตกกลางคืน ผู้เฒ่าสว่ีกับฮูหยินสว่ีนอนอยู่บนเตียงพลางหวนคิดถึง

รสชาติในวันนี้

"คิดไม่ถึงว่าจะเป็นวันที่ได้พบนางก�านัลในวัง"

"คิดไม่ถึงว่ายังเป็นวันที่ได้กินขนมในวัง"

"ทหารเหล่านั้นคงจะหนาวเหน็บอยู่ในฤดูหนาว ไม่มีเส้ือผ้าสวมใส ่ 

ข้าต้องเร่งมือ อย่าให้พวกเขาต้องแข็งตาย"

"ต้องเร่งน่ะใช่ แต่ก็อย่ารบีร้อน" ผูเ้ฒ่าสว่ีพูด "ไว้ราชส�านกัจ่ายเบีย้เมือ่ไร 

พวกเจ้าแต่ละคนก็เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ใส่เสีย"
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ราตรีค่อยๆ ล�้าลึก เสียงกรนดังข้ึน นครหลวงตกอยู่ในความสงบ  

ดวงจันทร์แขวนอยู่บนท้องฟ้า
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หากราชส�านกัจะใช้ราษฎรท�างานก็ต้องใส่ใจกับรายละเอยีดในทกุด้าน 

ท�าทุกอย่างตามกฎระเบียบ ไม่อาจกดขี่ข่มเหงราษฎรและไม่อาจปล่อยให้

ราษฎรยักยอกเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้

ระยะเวลาที่ฮ่องเต้ต้องการจะเร่งตัดเย็บเส้ือบุนวมน้ันกระชั้นมาก  

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเร่ืองนี้ต่างท�างานอย่างหนักและพยายามเพ่ิมก�าลัง 

ความสามารถของตนเองให้สูงมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่สมัยโบราณสงครามไม่เพียงเป็นการต่อสู้โดยทหารเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงสงครามด้านพลาธิการทางทหารอีกด้วย ชนเผ่าเร่ร่อนใช้เน้ือแห้งเป็น

อาหาร พวกเขาไม่ต้องการการขนส่ง และสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็ว นี่คือ

ข้อได้เปรียบของพวกเขา แต่ภายใต้สถานการณ์ที่มีการระบาดของฝูงตั๊กแตน 

กอปรกับต้าเหิงมีอาหารเพียงพอกว่า ข้อได้เปรียบของพวกเขาจึงไม่ได้มีชัย

เหนือกว่าแล้ว

ขณะท่ีกู้หยวนไป๋หารอืกับเหล่าขุนนาง บดัน้ีทัง้ท้องพระคลงัและยุ้งฉาง

ของต้าเหิงล้วนถูกเติมจนเต็มปรี่ เขาเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาว่า "เจิ้นไม่เพียง

ต้องการส่งเสื้อบุนวมไปยังชายแดนตอนเหนือเท่านั้น กองทัพของต้าเหิง 

ประสบความยากล�าบาก แต่ก็ไม่อาจล�าบากถึงขัน้ท่ีไม่สามารถผ่านพ้นปีใหม่นี ้

ไปได้ เจิ้นต้องการให้พวกเขามีปีใหม่ที่ดีต่อหน้าชนเผ่าเร่ร่อน"

ขุนนางค้อมค�านับพร้อมกับถามต่อ "ฝ่าบาท มีปีใหม่ท่ีดีคืออย่างไร 

บทที่ 87
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พ่ะย่ะค่ะ"

"ได้กินอิม่ ได้สวมเสือ้ผ้าอบอุน่ มนี�า้แกงเน้ืออุน่ๆ ให้ดืม่ มแีป้งทอดใหม่ๆ 

ให้กิน" กู้หยวนไป๋มองพวกเขา "เป็ดหน่ึงแสนตัวท่ีเหล่าผู้มีอ�านาจส่งไปยัง

ชายแดนคงใกล้ถึงแล้วกระมัง"

"คนท่ีจุดพักม้ารายงานมาว่า บัดน้ีใกล้ถึงชายแดนตอนเหนือแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ" เสนาบดีกรมอากรอดที่จะย้ิมตาหยีมิได้ "ท่านแม่ทัพเซวียเคย 

กล่าวไว้ในจดหมายว่าตั๊กแตนเริ่มรุกรานตอนเหนือต้ังแต่เดือนเจ็ด เมื่อเขา 

ไปถึงชายแดน สถานการณ์ก็ย่ิงเลวร้ายเป็นทวคีณู ตัก๊แตนฤดใูบไม้ร่วงจะตาย

ในเดือนสาม เช่นนั้นกลางเดือนสิบ พวกมันก็ควรเข้าสู่ระยะตัวอ่อนแล้ว"

หัวหน้าท่ีปรึกษาราชกิจเอ่ยว่า "เป็ดหนึ่งแสนตัวถูกส่งออกไปต้ังแต่ 

เดือนเก้า อย่างช้าที่สุดก็คงจะถึงชายแดนตอนเหนือปลายเดือนนี้ ถึงตอนนั้น

ก็เป็นระยะตัวอ่อนของตั๊กแตนพอดี หลังจากกินตั๊กแตนจนหมดก็สามารถ 

เพิ่มเนื้อสัตว์ให้เหล่าทหารได้"

"ครัง้น้ีบรรดาผูม้อี�านาจก็ท�าได้ไม่เลว" ขนุนางหลายคนหัวเราะ เอ่ยเย้าว่า  

"ในที่สุดก็นับว่าได้ท�าเรื่องดีงามครั้งใหญ่แล้ว"

กู้หยวนไป๋ย้ิม "ช่วยลดงานของพวกเราไปได้มากทีเดียว ทว่าน่ีก็ยัง 

ไม่เพียงพอ ภัยพิบัติจากฝูงตั๊กแตนมีมาจนถึงบัดน้ี ตราบใดท่ีอาหารจาก 

แนวหลังไปถึงทันเวลา ก็นับว่าเป็นการผ่านพ้นวิกฤตส�าหรับแนวหน้า ขุนนาง

ทั้งหลาย สิ่งที่เจิ้นต้องการในตอนนี้คือชัยชนะเหนือชนเผ่าเร่ร่อน"

"ต้องให้ชนเผ่าเร่ร่อนรู้ถึงความน่าเกรงขามของต้าเหิง" ฮ่องเต้เอ่ย  

"แต่ไหนแต่ไรมาพวกเขามีความมั่นใจในการสู้รบของตัวเอง มีความมั่นใจ 

ในม้าชั้นดี รวมถึงวัวและแกะของตัวเอง คร้ังน้ีตั๊กแตนออกรุกราน กองทัพ 

เข้ากดดัน หากไม่ท�าให้พวกเขารู้เสียบ้างว่าตัวเองอ่อนแอเพียงใดก็จะเสีย

โอกาสครั้งนี้ไปเปล่าๆ"

"ในขณะที่พวกเขาไม่มีอาหารและไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ในฤดูหนาว ทหาร

ของเราต้องกินดีและสวมเสื้อผ้าดี ต้องมีพละก�าลังเพียงพอท่ีจะจัดการกับ 

ทหารม้าของชนเผ่าเร่ร่อน" กู้หยวนไป๋เอ่ย "อาหาร เส้ือบุนวม เน้ือสัตว์... 
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สิ้นปีแล้ว ราษฎรต้าเหิงจะกินมื้อข้ามปีกันอย่างหรูหรา เหล่าทหารที่ต่อสู้กับ 

ใต้หล้าเพื่อเจิ้นก็ต้องมีปีใหม่ที่ดีเช่นกัน"

ขุนนางทุกคนรับค�า

ยามอู่ กู้หยวนไป๋รั้งขุนนางทุกคนให้กินอาหารในวัง อาหารในวังมี 

ความละเอียดอ่อนและรสชาติโอชะ ทว่าวันน้ีกลับเป็นอาหารจานสีแดงสลับ 

เหลืองสดใส หัวหน้าสภาองคมนตรีลองชิมดู "นี่มันอะไรน่ะ รสชาติไม่เลว"

เปรี้ยวหวานกลมกล่อม เค็มก�าลังดี เอร็ดอร่อยเป็นพิเศษ

เถียนฝูเซิงเอ่ยขึ้น "ใต้เท้าจ้าว อาหารจานนี้คือผลโคมแดงผัดไข่"

หัวหน้าสภาองคมนตรีเกิดความสงสัยขึ้น "ผลโคมแดงคือสิ่งใด"

"ผลโคมแดงเป็นผลไม้ชนิดหน่ึงท่ีผู้ว่าการอ�าเภอหวงผูค้นพบในท้องท่ี" 

เถียนฝูเซิงเอ่ย "สีสันของผลสดใส กลมเล็ก ไม่มีพิษ ไม่ว่าจะน�ามาผัดเป็น

กับข้าวหรือต้มน�า้แกง ล้วนให้รสชาติที่แตกต่างกัน"

หลังจากกินปลาและเน้ือสัตว์มามาก มะเขือเทศผัดไข่จึงนับว่าเป็น

อาหารเรียกน�้าย่อยได้ดีเย่ียมจริงๆ นับตั้งแต่ส�านักหมอหลวงยืนยันว่า 

ผลโคมแดงน้ีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย กู้หยวนไป๋ก็น�าพวกมันมาท�ากับข้าว 

มะเขือเทศผัดไข่เป็นเพียงจานพ้ืนฐานเท่าน้ัน ซี่โครงเน้ือตุ๋นมะเขือเทศ 

ก๋วยเตี๋ยวซุปมะเขือเทศ มะเขือเทศหวาน...เขากินอาหารเหล่านี้มาหลายวัน

แล้ว

เหล่าข้าราชบริพารต่างอยากรู ้อยากเห็นเก่ียวกับผลโคมแดงมาก  

หลังกินอาหารกลางวันเสร็จ กู้หยวนไป๋ก็สั่งให้คนน�าผลโคมแดงที่ล้างสะอาด

เข้ามาให้พวกเขาชิมคนละลูก

ขุนนางทุกคนเมื่อได้ลิ้มลองแล้วก็พบว่ารสชาตินี้แปลกประหลาดย่ิง  

น�้าของมันเปร้ียวทว่าเนื้อกลับมีรสหวาน แต่ท่ีย่ิงไปกว่าน้ันคือเจ้าสิ่งนี้ย่ิงกิน 

ก็ย่ิงอร่อย ท�าเป็นกับข้าวก็ได้ กินสดก็ดี บรรดาขุนนางต่างเอ่ยชมตามๆ กัน  

"ฝ่าบาท ผลโคมแดงนี้เป็นของดีจริงๆ พ่ะย่ะค่ะ"

กู้หยวนไป๋อดยิ้มไม่ได้ "ทว่าต่อให้เจ้าสิ่งนี้ดีเพียงใด เจิ้นก็มีไม่มากแล้ว 
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ครั้งนี้ใต้เท้าทุกท่านจึงได้เพียงลิ้มรส ไว้ปีหน้าได้ปลูกและเติบโตเมื่อไร ก็จะรู้

จ�านวนออกผลต่อหนึ่งหมู่ของเจ้าสิ่งนี้ได้"

เหล่าขุนนางอดไม่ได้ท่ีจะแสดงความผิดหวัง ความเร็วในการเค้ียว 

ผลโคมแดงที่เหลืออยู่ก็ลดลงอย่างมาก

ตกบ่ายขุนนางทุกคนต่างกลับจวนว่าการของตัวเอง ส่วนกู้หยวนไป๋ 

กลับรั้งเสนาบดีกรมอากรไว้ พาเขาไปเปลี่ยนชุดล�าลองแล้วน่ังรถม้าออกไป

จากวัง

ฮ่องเต้สูงศักดิ์หาผู้ใดเปรียบพาผู้ติดตามมายังตลาดผักในนครหลวง

กู้หยวนไป๋ถามตัง้แต่ต้นตลาดไปจนถึงท้ายตลาดด้วยตวัเอง ถามต้ังแต่

ราคาของไข่ไก่ไปจนถึงราคาของขนกระต่ายหนกัหนึง่ชัง่ บคุลกิของเขาโดดเด่น 

มาก แม้จะพยายามท�าตัวสามัญเพียงใดก็ยังเป็นเหมือนกระเรียนในฝูงไก่*  

ทว่าน�้าเสียงของกู้หยวนไป๋นั้นอ่อนโยนและดูมีท่าทีเป็นกันเอง แม้ชาวบ้าน 

ที่ถูกเขาตั้งค�าถามจะระมัดระวังตัวแต่ก็ไม่ได้มีความกลัวมากนัก

"คุณชาย หากท่านต้องการซื้อจ�านวนมาก ข้าก็สามารถลดราคาได้"  

ชาวบ้านที่ขายไข่ไก่ถูมือแล้วพูดอย่างระมัดระวัง "ไข่ไก่ของข้าทั้งใหญ่ทั้งดี 

ราคาถูกที่สุดแล้ว"

กู้หยวนไป๋มองๆ แล้วก็พยักหน้า "ท่านลุง หากข้าซื้อจ�านวนมาก ท่าน

สามารถลดราคาได้เท่าไร"

"ไข่ไก่หนึ่งชั่งข้าจะคิดให้สิบสองเหวิน" ชาวบ้านกล่าวด้วยความซื่อตรง

กู้หยวนไป๋เข้าใจแล้ว

เขาเดนิมาตลอดทางและพอจะเข้าใจราคาของสนิค้าแต่ละอย่างคร่าวๆ 

ระหว่างทางกลับตอนท่ีนั่งอยู่บนรถม้ากับเสนาบดีกรมอากร เขาก็พูดด้วย

อารมณ์เศร้าเสียใจ "ข้างนอกขายไข่ไก่กันเพียงสิบสองเหวินต่อหนึ่งชั่ง ทว่า 

เมื่อไข่ไก่เหล่านี้เข้าวังก็กลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเหวินแล้ว"

เสนาบดีกรมอากรไม่กล้าพูดอะไร

* กระเรียนในฝูงไก่ เป็นส�านวน หมายถึงคนที่มีรูปลักษณ์และความสามารถโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่น
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"จะบอกว่าให้สมกับที่เจิ้นเป็นฮ่องเต้หรือ แม้แต่ไข่ไก่ท่ีเหมือนกันไม่ม ี

ผดิเพีย้น เมือ่อยูบ่นโต๊ะอาหารของเจิ้นกลบักลายเปน็ไข่ไก่ทองค�าไปเสยีแล้ว"  

กู้หยวนไป๋เอ่ยเย้า "เพราะเจิน้ไม่คูค่วรทีจ่ะกินไข่ไก่ราคาสบิสองเหวนิต่อหน่ึงชัง่ 

เช่นนั้นหรือ"

"ฝ่าบาท" หน้าผากของเสนาบดีกรมอากรชุ่มไปด้วยเหงื่อ "บัญชีของ

ฝ่ายใน คือว่า..."

"ใต้เท้าทัง ท่านดูเถิดว่าเวลาเพ่ิงผ่านไปไม่นาน" กู้หยวนไป๋ส่ายหน้า  

ทอดถอนใจเอ่ยว่า "เจิน้เพ่ิงจะช�าระล้างฝ่ายในยังไม่ถึงปีกระมงั ทว่าความเจรญิ 

ของใต้หล้ามีไว้เพ่ือผลก�าไร ความวุ่นวายของใต้หล้ามีไว้เพ่ือผลประโยชน์  

ในเวลาไม่ถึงปีก็มีบางคนกล้าที่จะฉวยโอกาสภายใต้จมูกของเจิ้นเสียแล้ว"

ยามน้ีเสนาบดีกรมอากรไม่รูว่้าควรจะกล่าวอะไรด ีรถม้าส่ายไปส่ายมา 

เหงื่อที่แผ่นหลังของเขาเปียกโชกเสื้อผ้าเล็กน้อย

"กองพระคลัง กองธนารักษ์ กองพระคลังรับผิดชอบคลังทรัพย์สินและ

เงินเข้าออกของฝ่ายใน และทุกวันนีขุ้นนางกองพระคลงักับทังชงิก็คุน้เคยกันด"ี  

กู้หยวนไป๋เอ่ยขึน้สบายๆ "กองธนารกัษ์ไม่เคยเกิดเรือ่งมาก่อน แต่ว่ากองพระคลัง 

กลับเกิดเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่า หลายวันก่อนการปราบปรามการทุจริตเพ่ิงจะ

ผ่านพ้น อดีตขุนนางกองพระคลังประสบกับการไว้ทุกข์พอดี เขาจึงได้ลาออก 

จากต�าแหน่งเพ่ือกลับไปแสดงความกตัญญูที่บ้านเกิด ขุนนางกองพระคลัง 

คนใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ารับต�าแหน่งน่าจะไม่เข้าใจนิสัยของเจิ้น อันท่ีจริงเขาเข้ารับ

ต�าแหน่งยงัไม่ทันสองเดือนกเ็ปลี่ยนไข่ไก่ให้กลายเป็นไข่ทองค�า ท่านว่าต่อไป

เจิ้นจะยังมีปัญญากินไข่ไก่หรือไม่"

เส้นประสาทในสมองของเสนาบดีกรมอากรตึงเครียด เขาไม่เพียง 

อกสั่นขวัญแขวนกับค�าว่า 'คุ้นเคยดี' เท่าน้ัน ท้ังยังเกลียดการกระท�าโลภ 

ไร้ปัญญาของขุนนางกองพระคลังอีกด้วย

อารมณ์ของฝ่าบาท ความคิด และความอดทนต่อการทุจริต จนป่านนี้

แล้วขุนนางกองพระคลังผู้นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือ

รถม้าหยุดลงพอด ีกู้หยวนไป๋ตบๆ ทีแ่ขนของเสนาบดกีรมอากร เอ่ยด้วย
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น�้าเสียงหนักอึ้ง "เจิ้นได้ยินว่าทังชิงก�าลังจะจัดการเรื่องงานแต่งงานให้กับ 

บุตรสาวทีบ้่าน การแต่งงานของบตุรสาวน้ีเป็นเรือ่งส�าคญัย่ิงยวด ห้ามตดัสนิใจ 

ตามอ�าเภอใจเป็นอันขาด"

ในเวลานี้เสนาบดีกรมอากรจึงตระหนักถึงความหมายในพระราชด�ารัส

ของฝ่าบาท

อันที่จริงระยะหลังมานี้เสนาบดีกรมอากรก็คล้ายจะลังเลอยู่ว่าควร 

เก่ียวดองกับขุนนางกองพระคลังดีหรือไม่ บัดน้ีฮ่องเต้ตรัสประโยคเช่นน้ีกับ 

เขาตามล�าพัง เกรงว่าคงก�าลังเตือนสติเขาว่าอย่าไปยุ่งกับคนผู้น้ันมากนัก  

นี่คือความรักความห่วงใยที่ฮ่องเต้มีต่อเขา

เสนาบดีกรมอากรถอนหายใจอย่างโล่งอก ต้ืนตันจนน�้าตาคลอเบ้า  

เขาถวายค�านับต�่า "ทุกถ้อยค�าที่ฝ่าบาทตรัสวันนี้กระหม่อมจดจ�าไว้ในใจ 

แล้ว กระหม่อมผู้ต�่าต้อยยากที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ความรัก 

ความห่วงใยที่ฝ่าบาทมีต่อกระหม่อมน้ันยากท่ีจะกล่าวออกมาเป็นค�าพูด 

อย่างแท้จรงิ เพียงแต่ต้องการท�างานถวายชวิีตเพ่ือฝ่าบาท ต่อให้ตายหมืน่ครัง้

ก็ไม่ถอย"

กู้หยวนไป๋พยักหน้า หลังจากปลอบเขาพร้อมกับรอยย้ิมสองประโยค 

ก็ปล่อยให้เขาลงจากรถ

ในความเป็นจริงขุนนางกองพระคลังซื่อสัตย์มาโดยตลอด และเพ่ิงเริ่ม

มเีจตนาทจุรติเมือ่ไม่นานมานี ้แต่เขาเพ่ิงจะลงมอืก็ถูกกู้หยวนไป๋ค้นพบเสยีแล้ว  

ต้องกล่าวว่าเป็นคนอับโชคนัก

ในนครหลวง กู้หยวนไป๋ก�าลังวุ่นอยู่กับการจัดการขุนนางกองพระคลัง 

ในขณะที่คอยดูเรื่องเสื้อบุนวมไปด้วย

ที่ชายแดนตอนเหนือ

กลางเดอืนสบิ ในท่ีสดุกองทพัขนส่งธัญพืชทีน่อนกลางดนิกินกลางทราย

ตลอดเวลาก็ได้มาสมทบกับทหารที่ชายแดนตอนเหนือแล้ว

แม่ทัพอาวุโสเซวียต้อนรับกองทัพแถวยาวเหยียดน้ีท่ามกลางสายลม
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โหมกระหน�่า และได้ต้อนรับเกวียนขนส่งธัญพืชท่ีถูกทหารทัพน้ีคุ้มกันอยู่

ใจกลาง ทั้งยังยาวสุดลูกหูลูกตาอีกด้วย

เกวียนเหล่าน้ีต่างบรรทุกธัญพืชซ้อนกันถุงแล้วถุงเล่าเหมือนภูเขา เมื่อ

ผูป้ระสบภยัตามสองข้างทางของพ้ืนท่ีรกร้างได้ยินเสยีงก็เดินออกมาจากทีพั่ก

และจ้องมองไปยังขบวนเสบียงจนตาค้าง

เกวียนบรรทุกธัญพืชทีแ่ล่นผ่านหน้าพวกเขาก่อให้เกิดเงาเป็นสาย บดบงั

พวกเขาไว้ใต้เงาของมัน ทั้งยังบดบังแสงอาทิตย์และก้อนเมฆบนท้องฟ้า

ทหารที่ประจ�าการอยู่ที่ชายแดนมองขบวนเสบียงเหล่าน้ีตาไม่กะพริบ 

ในชัว่ขณะน้ีเองสหีน้าอดิโรยของแม่ทัพอาวุโสเซวียก็กระปรีก้ระเปร่าขึน้ทนัตา

"เหน็แล้วหรอืยัง เห็นแล้วหรอืยัง" แม่ทัพอาวุโสเซวยีต้ืนตัน "ข้าบอกแล้ว!  

ข้าบอกแล้วว่าฝ่าบาทจะต้องส่งเสบยีงกองใหญ่มาให้! พวกเจ้าเชือ่แล้วหรอืยัง 

พวกเจ้าเชื่อหรือไม่"

ทหารท่ีประจ�าการอยู่ที่ชายแดนและผู้ประสบภัยท่ีได้รับการช่วยเหลือ

จากแม่ทัพอาวุโสเซวียกินแต่ข้าวต้มมาเป็นเวลานานแล้ว

หลงัจากท่ีแม่ทัพอาวโุสเซวียมาถึงชายแดนตอนเหนือก็ได้ท�าทุกอย่างตาม 

อ�านาจตนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างไรก็ตามผู้ประสบภัยมีมากเกินไป

และเสบียงท่ีพวกเขาน�ามาก็ไม่เพียงพอ ระหว่างรอราชส�านักส่งเสบียงมาก็มี

ข่าวลอืแพร่สะพัดไปท่ัวว่าราชส�านกัไม่ยินยอมส่งเสบยีงมาทีช่ายแดนตอนเหนอื

บรรดาทหารท่ีแม่ทัพอาวุโสเซวียพามาจากนครหลวงจนถึงชายแดน 

ตอนเหนือไม่สนใจข่าวลือนี้ พวกเขาเป็นทหารที่ถูกฮ่องเต้เลี้ยงดูจึงรู้ดีที่สุดว่า

ฮ่องเต้ปฏิบัติต่อทหารอย่างไร ทว่าทหารซึ่งประจ�าการที่ชายแดนตอนเหนือ

กลับตื่นตระหนก พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลาท่ีมืดมนท่ีสุดมาก่อน แม้ว่าหน่ึงป ี

ที่ผ่านมาราชส�านักจะขนส่งเสบียงมาอย่างสม�่าเสมอและเปล่ียนเส้ือเกราะ 

กับอาวุธให้พวกเขา ทว่าพวกเขาก็ยังคงหวาดกลัว ความต่ืนตระหนกน้ีเริ่ม 

แพร่กระจายไปในหมู่พวกเขา แม่ทัพอาวุโสเซวียที่ได้ยินเก่ียวกับเรื่องน้ีได้ 

รวบตัวผู ้กระจายข่าวลือและตัดศีรษะทันที จึงสามารถรักษาความสงบ

เรียบร้อยในหมู่ทหารบางส่วนได้ชั่วคราว
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อย่างไรก็ดี ทหารส่วนนี้ยังคงกังวล เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มรู้สึก 

สิ้นหวังในใจ

และท่ามกลางความสิ้นหวังนี้เอง ขบวนเสบียงของราชส�านักก็มาถึง

กองทัพน�าธัญพืชเข้ามาใกล้แล้ว แต่ถึงแม้จะเข้าใกล้ก็ยังมองไม่เห็น 

จุดสิ้นสุดของธัญพืชเหล่านั้นราวกับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุด

ทหารผู้ไม่เคยออกจากการรักษาการณ์ในชายแดนตอนเหนือตกตะลึง 

"เหตุใดเสบียงถึงได้มากมายเพียงนี้..."

ทหารในนครหลวงกลับเอ่ยอย่างภาคภูมิใจ "ฝ่าบาททรงรักและปกป้อง

พวกเรา แน่นอนว่าย่อมส่งเสบยีงจ�านวนมากให้แก่พวกเราอยูแ่ล้ว ก็กินข้าวต้ม

มาสบิวันแล้วมใิช่หรอื ข้าไม่เข้าใจเลยว่าเหตใุดพวกเจ้าถึงได้ตืน่ตระหนกเพียงนี"้

เหล่าทหารเอาแต่สนใจเสบยีงอาหาร ไม่ทนัได้ตอบค�าของเขาและแทบ

จะไม่สามารถละสายตากลับมาได้เลย

เสบยีงอาหารมากมายเพียงน้ี ชัว่ชวิีตน้ีมสีกัก่ีคนเชยีวท่ีจะได้เหน็อาหาร

มากมายเพียงนี้

อย่างไรก็ดี มีเพียงไม่ก่ีคนในหมู่ทหารประจ�าการท่ีชายแดนเท่านั้นท่ี 

เคยเห็นอาหารมากมายเพียงนี้ ส่วนผู้คนท่ีไม่เคยเห็นอาหารจ�านวนมหาศาล

มาก่อนก็ลูบคล�าใบหน้าของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ทันทีที่ถูกคนข้างกายเตือนสติ  

ถึงได้พบว่าไม่รู้ดวงตาของพวกเขาเปียกชื้นตั้งแต่เมื่อไร

ร้องไห้อะไรกัน

เหล่าทหารต่างงุนงง

พวกเขาเพียงมองเสบียงแค่แวบเดียว ยังมองไม่พอและมองซ�้าเพียง 

ไม่ก่ีครั้งเท่าน้ัน ในใจยังไม่ทันได้พินิจพิจารณาด้วยซ�้าว่ามันมีรสชาติอย่างไร 

เหตุใดถึงได้เสียน�้าตาให้กับเสบียงจ�านวนมากเหล่านี้เล่า

ในขณะที่พวกเขาก�าลังครุ่นคิด จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงร้องไห้แสนเจ็บปวดดัง

มาจากสองข้างทางและมันก็ย่ิงชัดเจนขึ้นทุกที เหล่าทหารหันไปมอง ที่แท ้

ก็เป็นผู้ประสบภัยสองสามคนที่ถูกแม่ทัพอาวุโสเซวียรวบรวมตัวมา พวกเขา

ก�าลงักอดกันร้องไห้อย่างขมขืน่ เมือ่ผูป้ระสบภัยทีม่อีาการด้านชาหลายวันมาน้ี 
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ได้เห็นอาหารแล้วก็ราวกับได้พบทางสว่างฉับพลัน ครั้นคนหนึ่งร้องไห้ก็ท�าให้

เสียงร้องไห้กระจายเป็นวงกว้าง ห้ามอย่างไรก็ห้ามไว้ไม่อยู่

มีอาหารแล้ว พวกเขารอดตายแล้ว
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เพราะหิวโหยจนหวาดกลัว

ในขณะที่ภัยพิบัติจากตั๊กแตนก�าลังระบาดและความหิวโหยกระจาย 

ไปทั่วทุกหย่อมหญ้า อาหารจึงเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด ทั้งยังเป็นหินผาที่ให้

ความอุน่ใจทีส่ดุด้วย เมือ่แม่ทพัอาวโุสเซวียเห็นชาวบ้านผู้ประสบภัยและทหาร

ชายแดนตอนเหนือเป็นเช่นนี้ ก็รู้สึกระคายเคืองและทรมานในหัวใจยิ่งนัก

เมื่อสองเดือนก่อนเขาพากองทัพเข้าไปในพ้ืนท่ีประสบภัย แหงนหน้า 

ก็เป็นฝูงตั๊กแตนมืดฟ้ามัวดิน ก้มหน้าก็เป็นซากศพของผู้ประสบภัยท่ีหิวโหย 

จนเหลอืเพียงหนังหุม้กระดูก สิง่ใดทีเ่รยีกว่านรก หากไม่เจอด้วยตาของตวัเอง 

ไม่ว่าคนอืน่จะคดิมากเพียงใดก็ไม่อาจจนิตนาการได้ว่านรกบนดนิมสีภาพเช่นไร

เมื่อผู ้คนหิวโหยถึงขีดสุดก็ไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะและสามารถกินได้ 

ทุกอย่าง ต้นไม้ ใบหญ้า หรือแม้แต่ดินท่ีถูกเหยียบย�่าและคลุกเคล้ากับน�้า 

อยู่ใต้ฝ่าเท้าก็ยังกลืนลง ทว่าเมื่อคนกินดินมากเกินไปก็อาจตายได้ หลังจาก

ไม่มีสิ่งใดที่สามารถกินได้แล้ว สุดท้ายมนุษย์ก็กินกันเอง

โศกนาฏกรรมนีไ้ม่สามารถบรรยายเป็นค�าพดูได้ ในฎีกาทีแ่ม่ทัพอาวโุส

เซวียเขียนถวายฮ่องเต้นั้นก็มีเพียงสี่ค�าเท่านั้นนั่นคือ 'หิวตายทุกที่'

พ้ืนที่ท่ีมีการระบาดของตั๊กแตนเกิดข้ึนเร็วท่ีสุดและร้ายแรงท่ีสุด สตรี 

เด็ก และบุรุษล้วนผอมแห้ง พวกเขาไม่เพียงหิวโซแต่ยังต้องหวาดระแวงว่า 

ตนจะถูกคนอื่นกินด้วยหรือไม่ ภรรยาและลูกน้อยท่ีเอาแต่กระจองอแงของ 

บทที่ 88
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ตัวเองจะกลายเป็นอาหารของคนอื่นหรือไม่

ฉากเช่นนี้ แม้แต่ปัญญาชนผู้มีไหวพริบดีท่ีสุดก็คงจะตกตะลึงจน 

ไม่สามารถหยิบพู่กันข้ึนมาได้ แม่ทัพอาวุโสเซวียต้องการท่ีจะถ่ายทอด

สถานการณ์ร้ายแรงในพ้ืนท่ีภัยพิบัติอย่างละเอียด แต่จะถ่ายทอดได้อย่างไร

เล่า ทุกหนแห่งร้ายแรงเหมือนกันหมด เมื่อเป็นเช่นน้ีก็ไม่มีเรื่องใดท่ีสามารถ

หยิบยกออกมาเขียนเป็นพิเศษแล้ว

ขณะที่ให้คนขี่ม้าเร็วน�าฎีกาส่งไปยังนครหลวง แม่ทัพอาวุโสเซวียก็ยัง

เป็นกังวลว่าเขาจะสามารถบรรยายถึงความร้ายแรงของการระบาดของตัก๊แตน

ทางเหนือลงในฎกีาได้อย่างชดัเจนหรอืไม่ กังวลว่าราชส�านักจะให้ความส�าคัญ

หรือไม่ และจะส่งเสบียงจ�านวนมากมาให้หรือไม่

เมื่อได้เห็นเสบียงอาหารท่ีเรียงรายสุดลูกหูลูกตาตรงหน้าเหล่าน้ี เขา 

จึงสามารถวางใจลงได้อย่างสมบูรณ์

เร่ืองหน่ึงที่แม่ทัพอาวุโสเซวียซาบซึ้งมากท่ีสุดก็คือเมื่อต่อสู้ในแนวหน้า 

ฮ่องเต้ท่ีอยู่เบื้องหลังยังสามารถวางใจเขาและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เรื่องนี้ 

หายากยิ่ง มันไม่ง่ายอย่างที่พูด ทว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันสามารถท�าได้แล้ว

แม่ทพัอาวุโสเซวียตืน้ตนัเป็นอย่างย่ิง หลงัจากเห็นเซวยีหย่วนน�าทพัมา

ก็หัวเราะร่าอย่างมีความสุข "ลูกชายข้า เจ้ามาช้าไปหน่อยนะ!"

ทันทีที่เซวียหย่วนเผยใบหน้าให้เห็น เหล่าทหารที่รักษาการณ์อยู่ที่

ชายแดนตอนเหนือตลอดเวลาก็อุทานด้วยความตกใจ "เซวียจิ่วเหยา!"

"เซวียจิ่วเหยากลับมาแล้วจริงหรือ!"

เซวียหย่วนท่ีก�าลงัขีม้่ามองแม่ทพัอาวโุสเซวยีมาจากท่ีสงู มมุปากยกขึน้  

"ไม่พบท่านแม่ทัพเซวียหลายเดือน สถานการณ์ดูมีความผันผวนไปไม่น้อย"

เขาพลิกกายลงจากม้า เดินเข้าไปค�านับแม่ทัพอาวุโสเซวีย กล่าวด้วย 

เสยีงอนัดงั "ข้าน้อยเซวียหย่วน รับพระบัญชาจากฝ่าบาทมาส่งเสบียงอาหาร 

ท่านแม่ทัพได้โปรดตรวจสอบ"

แม่ทัพอาวุโสเซวียหุบยิ้มไว้ไม่อยู่ "เยี่ยมๆๆ"

เขาตบไหล่ของเซวียหย่วน ทันใดนั้นดวงตาก็เปียกชื้นเล็กน้อย "ฝ่าบาท

Page ������������������������ 3.indd   33 14/7/2565 BE   14:51

ตัว
อย
่าง



ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน 334

มรีาชโองการให้เจ้าขนส่งเสบยีงอาหาร ฝ่าบาทเห็นความสามารถของเจ้าจรงิๆ 

เลยนะ"

เซวียหย่วนแสยะยิ้ม "นี่มันแน่อยู่แล้ว"

แม่ทัพอาวุโสเซวียกับทหารสองสามนายดึงเซวียหย่วนไว้พูดคุยด้วย 

สองสามประโยค จากนัน้ก็ไปตรวจสอบเสบยีงอาหารด้วยกัน แม้ผูท่ี้ขนส่งเสบยีง 

จะเป็นเซวียหย่วน แม่ทัพอาวุโสเซวียก็สามารถแยกแยะเรื่องงานและเรื่อง 

ส่วนตัวได้อย่างชัดเจน เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น พวกเขาก็ต้องตกใจกับ 

ปริมาณของเสบียงอาหารเหล่านี้

"นี่สามารถกินได้ถึงห้าปีเลยกระมัง"

เสบยีงอาหารมากมายเพียงนี ้ท้ังยังมกีองทัพท่ีมาส่งอาหารนับหมืน่นาย 

แม่ทัพอาวุโสเซวียพิจารณาดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ธรรมดา ขณะที่เขาก�าลังจะเรียก 

เซวียหย่วนไปถามน้ัน ก็มีคนเข้ามารายงานว่าเซวียหย่วนได้น�าทุกคนไป 

ช�าระล้างร่างกายแล้ว

แม่ทัพอาวุโสเซวียเบิกตาโพลง ด่าว่าเจ้าเด็กเฮงซวยด้วยความขุ่นเคือง

อย่างไม่ถือเป็นเรื่องจริงจัง "ขนเสบียงลงจากเกวียนให้หมด ไม่ต้องสนใจ 

อย่างอื่น ท�าอาหารให้ทุกคนได้กินอิ่มกันก่อน!"

หลงัจากเซวยีหย่วนช�าระล้างร่างกายและออกมาจากห้องแล้ว ก็ได้กลิน่

อาหารตลบอบอวลไปทั่วทั้งพื้นที่

เขาเช็ดน�้าออกจากใบหน้า มองข้ึนไปยังควันสีขาวท่ีลอยอยู่โดยรอบ  

จากน้ันก็มองดูกองทัพอย่างเอ่ือยเฉื่อย ทหารใหม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเขา 

ในการปราบปรามโจรมาบ้าง ทหารในอดีตรู ้ถึงกิตติศัพท์ของเซวียหย่วน 

ขณะประจ�าการอยู่ท่ีชายแดนตอนเหนือเป็นอย่างดี ทันทีท่ีเขาออกมาส�ารวจ

รอบๆ เช่นนี้ คนในกองทัพจ�านวนไม่น้อยก็รู้ว่าเซวียจิ่วเหยากลับมาแล้ว

ส�าหรบัทหารในชายแดนตอนเหนอืแล้ว ชือ่เสยีงของเซวียหย่วนเกรยีงไกร 

อย่างแท้จรงิ มคีนจ�านวนไม่น้อยท่ีเคยเข้าสูส่นามรบกับเขา เมือ่เซวียหย่วนเดนิ

ผ่านพวกเขาโดยบงัเอญิ คนพวกนัน้ก็ยงัเรยีกเขาด้วยความเคารพ "แม่ทพัน้อย"
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ในอดีตเมื่อครั้งหลูเฟิงเรืองอ�านาจ ชื่อเสียงของเซวียหย่วนถูกระงับโดย

แม่ทัพอาวุโสเซวีย แม้ว่าต่อมาฮ่องเต้จะกุมอ�านาจ ทว่าเน่ืองจากความ

ระมดัระวังและความกังวลของแม่ทพัอาวุโสเซวีย ท้ังยังไม่ใคร่เข้าใจธรรมชาติ

ของฮ่องเต้องค์นี้ดีนัก ด้วยเหตุนี้จึงมิได้ให้เซวียหย่วนได้แสดงผลงาน แน่นอน

ว่าเซวียหย่วนประจ�าการอยู่ที่ชายแดนจึงไร้ซึ่งต�าแหน่งทางการในกองทัพ  

เพียงเพราะความดือ้รัน้ของเขาในอดตี เมือ่คนอืน่เรยีกเขาเช่นน้ี เขาจงึตอบรบั

อย่างเปิดเผยราวกับว่ามันสมควรจะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว

บัดนี้เมื่อได้ยินการเรียกที่คุ้นหูอีกครั้ง เซวียหย่วนกลับนึกถึงกู้หยวนไป๋

ในแวบแรก จู่ๆ ก็รู้สึกโชคดีเล็กน้อยที่กู้หยวนไป๋ไม่รู้เรื่องนี้

ไม่เช่นนั้นเจ้าเด็กไร้มโนธรรมคนน้ันจะต้องสงสัยว่าเขามีเจตนาไม่ดี

อย่างแน่นอน

เซวียหย่วนจงใจละท้ิงความคิดทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงของตัวเอง

ในอดีต และเดินไปยังกระโจมของแม่ทัพอาวุโสเซวียอย่างสบายๆ อาหารถูก

น�าขึ้นโต๊ะพอดี แม่ทัพอาวุโสเซวียหยุดหารือกับแม่ทัพสองสามคนและให้เขา

นั่งร่วมวงกินอาหารด้วยกัน

บนโต๊ะอาหาร หัวใจแห่งความจงรักภักดีของแม่ทัพอาวุโสเซวียไม่อาจ

หาทางระบายออกได้เลย ท�าได้เพียงไถ่ถามเซวียหย่วนไม่หยุดหย่อน "ช่วงนี้

ฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้าง"

คร้ันเซวียหย่วนได้ยินดังนี้ คิ้วและตาของเขาก็มีความขุ่นมัวเล็กน้อย  

"ข้าไม่ได้เจอฝ่าบาทมาเดือนกว่าแล้ว ข้าจะไปรู้ได้อย่างไร"

แม่ทัพอาวุโสเซวียไม่เข้าใจว่าเหตุใดอารมณ์ของเขาถึงแย่ลงกะทันหัน 

"เช่นนั้นก่อนที่เจ้าจะจากมา ฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้าง"

"พระพักตร์อ่อนนุ่มจนแทบจะเหมือนกับก้อนเมฆบนท้องฟ้าอยู่แล้ว" 

ตะเกียบของเซวียหย่วนหยุดชะงกั ไม่รูว่้าก�าลงัคิดอะไรอยู่ "ยังคงผอมเหมอืนเดิม  

พระหัตถ์เหลือแต่กระดูก"

แม่ทัพอาวุโสเซวียไม่เข้าใจประโยคก่อนหน้านี ้ "อะไรคือพระพักตร์อ่อนนุ่ม 

จนแทบจะเหมือนกับก้อนเมฆบนท้องฟ้า"
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เซวียหย่วนไม่ได้ยินเสียงของบิดา เขาจมดิ่งลงไปอย่างสมบูรณ์ แม้แต่

กระดูกก็รู้สึกระคายเคือง "ข้าไม่อยู่ตอนที่เขาเกิด ในอดีตเขาล้มป่วย แม้แต ่

การเหยียบย�่าหยกขาวข้างสระน�้าร้อนก็ท�าให้ไร้เรี่ยวแรงไปทั้งตัว ท�าได้เพียง

ให้คนอื่นแบกขึ้นหลัง ครั้งนี้พอข้าจากมาแล้ว ใครจะแบกเขาเล่า"

"ก็ไม่แน่" จู ่ๆ เขาก็หัวเราะน่ากลัว "ข้าไปอยู่ท่ีจิงหูหนานแรมเดือน  

พอกลับมาก็พบว่าสีหน้าของเขาดีขึ้นมาก"

"เขามีคนข้างกายมากมายเพียงนี้ เรียกใครแบกขึ้นหลังก็ได้ไม่ใช่หรือ"

แม่ทพัอาวุโสเซวียได้ยินเพียงเสยีงคลมุเครอืราวกับหมอกควัน "เซวยีหย่วน  

ข้าก�าลังถามว่าพระวรกายของฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้าง!"

เซวียหย่วนดงึสตกิลบัมา หรีต่ามองบดิา กดค้ิวต�า่อย่างหมดความอดทน 

"สบายดี ท่านไม่ต้องเป็นห่วง"

"ข้าจะไม่ห่วงได้อย่างไร!" แม่ทพัอาวุโสเซวียโกรธอย่างมาก "ฝ่าบาททรงรกั 

และห่วงใยข้าเพียงนี้ เชื่อใจเจ้ากับข้าเพียงนี้ ข้าจะกลายเป็นคนไร้คุณธรรม  

ไม่เป็นกังวลแม้แต่พระวรกายมังกรของฝ่าบาทได้อย่างไร"

เซวียหย่วนเอ่ย "มีข้าคอยเป็นห่วงอยู่"

แม่ทัพอาวุโสเซวียนิ่งงัน โทสะหายวับในทันตาและแปรเปลี่ยนเป็น 

เบิกบาน "เย่ียมๆๆ บุตรของข้าห้ามลืมหัวใจแห่งความจงรักภักดีเป็นอันขาด  

เจ้ากับข้าในฐานะขุนนางต้องท�าเช่นนี้ถึงจะถูกต้อง"

เซวียหย่วนจับตรงหัวใจ ยกยิ้มมุมปาก มีรอยยิ้มล�า้ลึกวาบผ่านดวงตา

ครู่หนึ่ง "หัวใจแห่งความจงรักภักดีดวงนี้เต้นเร็วทีเดียว"

ทกุวนัน้ีชนเผ่าเร่ร่อนทีป่ะทะกับทหารทีช่ายแดนเป็นหนึง่ในแปดชนเผ่า

ชี่ตันซึ่งมีรื่อเหลียนน่าเป็นผู้น�า

ขบวนทัพที่เซวียหย่วนน�าทหารม้าและเสบียงอาหารมาส่งท่ีชายแดน

ตอนเหนือนัน้ย่ิงใหญ่มาก หลงัจากหน่วยสอดแนมทีร่ือ่เหลยีนน่าส่งมาเห็นดงันี้

ก็รีบกลับไปที่เผ่าทันที และรายงานเรื่องที่กองทัพต้าเหิงส่งเสบียงอาหารมาที่

ชายแดนให้ผู้น�าเผ่าฟัง
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ครัน้รือ่เหลยีนน่าได้ยินดงันี ้เน้ือวัวตากแห้งในห่อผ้ากไ็ม่อร่อยอกีต่อไป 

เขาขมวดคิ้วเอ่ย "ฮ่องเต้ต้าเหิงส่งคนมาเท่าใด"

ผู้สอดแนมเอ่ยอย่างลังเล "น่าจะมีกว่าหมื่นนาย!"

"จิ๊..." รื่อเหลียนน่าสูดหายใจเย็นยะเยือก ถามต่อว่า "พวกเจ้าเห็นหน้า

ชัดหรือไม่ว่าผู้น�าทัพเป็นใคร"

"พวกเขามีฝ่ายคอยส�ารวจทาง พวกเราเข้าใกล้ไม่ได้" ผู้สอดแนมเอ่ย  

"แม้จะมองไม่เหน็ว่าผูน้�าทพัเป็นใคร แต่พอมองออกว่าผูน้�าทัพนัน้เป็นชายหนุม่ 

คนหนึ่ง"

รือ่เหลยีนน่าถอนหายใจอย่างโล่งอก หวัเราะเสยีงดงั "เกรงว่าราชส�านกั

ต้าเหิงคงจะเหลือแต่ทหาร แม้แต่ผู้น�าทัพที่ได้เรื่องก็ไม่มีแล้วกระมัง ฮ่าๆๆ  

ตาเฒ่าเซวียผิงนั่นก็อายุมากแล้ว ไม่ใช่เพราะราชส�านักคิดว่าส่งชายหนุ่มมา 

ก็หมดเรื่องแล้วหรอกหรือ ไม่ต้องเป็นห่วง ผู้น�าทัพท่ีขนยังงอกไม่ครบอย่างน้ี  

มาหน่ึงคนข้าร่ือเหลียนน่าก็จะสังหารหนึ่งคน! จะสังหารจนกระทั่งเจ้าเด็ก 

ขนไม่งอกเหล่านั้นเห็นข้าแล้วตกใจจนอุจจาระราดเลยเชียว!"

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่โดยรอบก็หัวเราะเสียงดังตามไปด้วย

หลังจากหัวเราะจบ แล้วนึกถึงเสบียงอาหารไร้ท่ีส้ินสุดท่ีผู้สอดแนม 

เอ่ยถึง ความโลภก็แวบผ่านใบหน้าของรื่อเหลียนน่า "ม้าของพวกเราไม่ได ้

กินอิ่มนานแล้ว เน่ินนานปานน้ี นักรบของพวกเรากินเน้ือแกะและเน้ือวัว 

ตากแห้งไปก่ีตัวแล้ว พวกเจ้ายังจ�ารสชาติของสตรีต้าเหิงและรสชาติของ 

เมล็ดพืชต้าเหิงได้หรือไม่"

เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาสีหน้าโหดเห้ียม "หัวหน้า ตอนน้ีพวกเราก็โดน 

ตาเฒ่าเซวียผิงนั่นตีพ่ายกลับมาหลายครั้ง ครั้งนี้มีเด็กหนุ่มเข้ามา ไม่แน่อาจ 

เป็นเด็กหนุ่มที่ไม่เคยเข้าสู่สนามรบและไม่เคยประมือกับพวกเราก็เป็นได้  

หากฝ่าเขาไปได้ก็จะต้องจู่โจมตาเฒ่านั่นได้อย่างแน่นอน!"

ไอสงัหารของรือ่เหลยีนน่าหนักอึง้ "กล่าวได้ถูกต้อง ครัง้น้ีพวกเราจะต้อง

กลับมาพร้อมกับก�าไรเป็นแน่แท้"

ในหมู ่ผู ้ใต้บังคับบัญชามีคนเอ่ยข้ึน "ไม่เพียงเท่านี้ หัวหน้า บัดนี ้
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หัวหน้าใหญ่ของชี่ตันทั้งแปดกลุ่มใกล้จะสิ้นใจแล้ว หากพวกเราสามารถ 

ท�าการใหญ่ได้ก่อนที่หัวหน้าใหญ่จะตาย ต�าแหน่งหัวหน้าใหญ่คนต่อไปของ

เผ่าชี่ตันเกรงว่าจะเป็นท่านแล้ว"

ครั้นเอ่ยวาจาเช่นนี้ รื่อเหลียนน่าก็จิตใจปั่นป่วน

ถูกต้อง ในเวลาน้ีเม่ือหัวหน้าใหญ่ก�าลังจะตาย หากเรื่องท่ีราชส�านัก 

ส่งเด็กไม่สิ้นกลิ่นน�้านมเข้ามาล่วงรู้ไปถึงหัวหน้าเผ่าอื่นๆ พวกเขาจะต้องปล้น

พวกต้าเหิงเพ่ือแย่งชิงผลงานอย่างแน่นอน บัดนี้รื่อเหลียนน่าเป็นคนแรกที่ 

รูข่้าวทัง้ยังอยู่ใกล้ท่ีสดุ นีไ่ม่ใช่ผลงานท่ีสวรรค์ต้องการจะประทานเขาหรอกหรอื

ตาเฒ่าเซวียผิงนั่นป้องกันอย่างแน่นหนา ทว่าบัดน้ีแผ่นเหล็กน้ีกลับมี

ช่องโหว่ขนาดใหญ่ หากรื่อเหลียนน่าไม่เหยียบเข้าไปบนช่องโหว่นี้ เขาตายไป

ก็จะต้องเสียใจอย่างแน่นอน

สังหาร จะต้องสังหาร!

จะต้องให้ทหารใหม่เหล่านี้รู้ว่าอะไรคือความโหดร้ายในใต้หล้าน้ี และ

จะต้องให้แม่ทัพที่ขนยังไม่ขึ้นดีผู้นั้นรู้ว่าอะไรคือฝันร้าย!
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หลังจากเซวียหย่วนกินข้าวอิ่มแล้วก็ออกไปดูว่าทหารได้ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยอย่างไร

บรรดาผู้ประสบภัยที่หิวโหยเป็นเวลานานก�าลังเข้าแถวรอรับอาหาร 

ดวงตาท่ีมองไปเบื้องหน้าเปี่ยมด้วยความหวัง ผู้คนจ�านวนมากเรียงแถวกัน

เต็มพ้ืนท่ีเปิดโล่งจนมองไม่เห็นหัวแถว เมื่อมองไปก็เห็นเพียงศีรษะของผู้คน

ขนัดแน่น

เซวียหย่วนถาม "พวกเจ้าจัดการกลุ่มผู้ประสบภัยท่ีตามขบวนขนส่ง

อาหารมาแล้วหรือยัง"

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าที่ดูแลทหารส่งเสบียงตอบว่า "พวกข้าจัดการกับ 

ผู้ประสบภัยเหล่านั้นแล้ว เพียงแต่พวกเขาหิวโหยมานานเกินไป บัดน้ีจึงกิน 

ได้เพียงโจ๊กกับผักเท่านั้น ที่ห้องครัวก�าลังปรุงโจ๊กอยู่ขอรับ"

เซวียหย่วนเอ่ยด้วยความกระชับรัดกุม "ให้คนพาข้าไปดูท่ีพักของ 

ผู้ประสบภัย"

เจ้าหน้าที่ส่งทหารนายหน่ึงตามไป เซวียหย่วนเดินเข้าไปใจกลางของ 

ผูป้ระสบภยั เหน็ว่าหลายคนได้รบัอาหารแล้วและก�าลังล้อมวงท�าอาหารกินกัน 

ในหม้อ

ผูป้ระสบภยัเหล่าน้ีพากันต้ังถ่ินฐานใหม่ในชายแดนตอนเหนอื เนือ่งจาก

มีคนจ�านวนมากเกินไปสถานที่ตั้งถ่ินฐานของคนจ�านวนมากจึงไม่สามารถ

บทที่ 89
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เรียกว่าเป็นบ้านได้ด้วยซ�้า ลมพัดเข้ามาจากทุกด้านและน�้าฝนรั่วจากหลังคา 

ระหว่างที่แม่ทัพอาวุโสเซวียก�าลังยุ่งอยู่นั้น จึงท�าได้เพียงสร้างบ้านพักเพ่ือ

รองรับผู้ประสบภัยบางส่วน ทว่าท่ามกลางความหนาวเย็นของชายแดน 

ตอนเหนือ บ้านดังกล่าวไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

ชายแดนตอนเหนือหนาวเกินไป

เซวียหย่วนรู้ดีว่าความหนาวเหน็บนี้มีรสชาติอย่างไร รู ้ว่าหิมะของ

ชายแดนเหนอืมรีสชาตเิป็นอย่างไร ฮ่องเต้ชอบท่ีเขาร้อนแต่ก็รงัเกียจท่ีเขาร้อน 

แม้แต่เซวียหย่วนท่ีร้อนและไม่กลัวหนาวก็ยังถูกแช่แข็งอยู่ในฤดูหนาวของ

ชายแดนตอนเหนือ จนมือเท้าแข็งทื่อและไม่สามารถก้าวขาได้เลย

บัดนี้ย่างเข้าปลายเดือนสิบแล้ว ขืนเป็นเช่นน้ีต่อไป แม้จะมีอาหารแต่ 

ผูป้ระสบภยัจ�านวนมากก็ยังต้องล้มตายเพราะความหนาว ชวิีตของคนเหล่านี้ 

ไร้ค่า เมื่อแข็งตายก็จะตายกันเป็นเบือ ทว่าหลังจากความเหน็บหนาวและ 

การระบาดของตัก๊แตนแล้ว เป็นไปได้ว่าจะน�ามาซึง่โรคระบาดจากคนสูค่นได้

เหตุผลที่ฮ่องเต้น้อยส่งยาและหมอจ�านวนมากมาก็เพราะความกังวลนี้

หลังจากเซวียหย่วนส�ารวจรอบหนึ่งแล้วก็พาคนขี่ม้าลากรถค้นหาวัสดุ

ส�าหรบัสร้างบ้านในทันที เพ่ือเตรยีมสร้างห้องทีอ่ย่างน้อยก็ช่วยให้ผูค้นสามารถ

อยู่รอดได้ ก่อนท่ีฤดหูนาวซึง่สามารถท�าให้ผูค้นแข็งตายได้อย่างแท้จรงิจะมาถึง

เขาบอกว่าจะท�าก็ท�าทันทีและน�าคนลงมือท�าอย่างจริงจัง หลังจาก

แม่ทัพอาวุโสเซวียรู ้ว่าเขาต้องการจะท�าอะไรแล้วก็แบ่งก�าลังพลให้เขา 

จ�านวนหนึ่ง ยิ่งคนมากก�าลังก็ยิ่งมากและจะได้ด�าเนินการได้เร็วขึ้น

หลังจากน�าวัสดุส�าหรับสร้างบ้านกลับมาแล้ว ผู้ประสบภัยในชายแดน

ตอนเหนือก็รู้แล้วว่าเหล่าทหารวางแผนจะท�าอะไร พวกเขาลุกขึ้นยืนเงียบๆ 

และเข้าไปร่วมช่วยด้วย

เซวยีหย่วนโยนหนิก้อนทีห่นักท่ีสดุลงบนพ้ืน ปัดๆ มอื จากนัน้ก็หยิบกรชิ

ออกจากอกเสือ้เพ่ือลบัท่อนไม้ ทหารทีก่�าลงัตดัฟืนอยู่ข้างๆ มเีหงือ่ชุม่ศีรษะแล้ว  

เมื่อเขาเห็นดังนี้จึงตะโกนว่า "แม่ทัพน้อย แสดงฝีมือหน่อย!"

กรชิในมอืของเซวียหย่วนหมนุวนรอบมอืสองครัง้ ปรากฏเป็นรปูดอกไม้
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ทั้งด้านบนและล่าง มือน้ีมีพลังมหาศาล ใบมีดฉายประกายเย็นยะเยือก  

แสงสีขาวที่เจิดจ้าดุจดวงอาทิตย์เฉือนอยู่บนไม้ฟืนหลายรอบ

เหล่าทหารและผู้ประสบภัยท่ีก�าลังสร้างบ้านถูกดึงดูดความสนใจด้วย

เสียงตะโกนว่า 'เย่ียมๆ' พวกเขามองมาทางน้ี สูดหายใจและพลอยปรบมือ

พร้อมกับร้องว่าเยี่ยมๆ ตามไปด้วย

เน่ืองจากทหารเหล่านี้ประจ�าการที่ชายแดนตอนเหนือจึงต้องเผชิญกับ

ความเสี่ยงของภัยพิบัติตั๊กแตนและชนเผ่าเร ่ร ่อนอยู่เสมอ ภายนอกมี

สถานการณ์ภัยพิบัติอันเลวร้าย ภายในมีวิกฤตอาหารขาดแคลน หลังจาก 

กินข้าวต้มติดต่อกันเป็นเวลาสิบวัน ขวัญก�าลังใจของทหารก็ลดต�่าไปมาก  

พวกเขารู้สึกกังวลและไม่สบายใจอยู่ลึกๆ ตลอดเวลา อาหารที่เซวียหย่วนน�า

มานั้นคือก�าปั้นหนักๆ ท่ีท�าลายความวิตกกังวลของพวกเขาจนแตกละเอียด 

แต่น่ีก็ยังไม่เพียงพอ เหล่าทหารและผู้ประสบภัยที่ด้านชาต้องการฉากแห่ง

ความรื่นเริงอันสมบูรณ์เพื่อเพิ่มขวัญก�าลังใจและจุดประกายความหวังใหม่

ฉากแห่งชัยชนะ

ชายแดนตอนเหนือต้องการฉากแห่งชัยชนะเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจ

เซวียหย่วนครุน่คดิครูห่นึง่ หมนุกรชิเป็นรปูดอกไม้เป็นครัง้สดุท้ายอย่าง

เกียจคร้าน และดึงมือกลับมาอย่างงดงาม

เหล่านายทหารทียื่นมองดคูวามครกึครืน้อยู่ข้างๆ พาสหายทหารเข้ามา

พร้อมกับร้องว่าเย่ียมๆ ไม่หยุด ผู้คนกระตือรือร้นมากขึ้น พากันชูสองก�าปั้น 

ขึ้นมาท่ามกลางเสียงค�าราม

พวกเขาเฮฮากันแต่ในหมู่ของพวกเขา ส่วนเซวียหย่วนกลับก้มศีรษะ 

สลักไม้อีกคร้ัง ทว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร มือท่ีถือกริชกลับสลักอักขระสามตัว 

อยู่บนไม้อย่างไม่ได้ตั้งใจ

เมื่อสลักเส้นสุดท้ายเสร็จสิ้น เซวียหย่วนก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเริ่มสลัก

เส้นแรกของชื่อนี้ออกมาได้อย่างไร

เขาเหม่อลอย น้ิวหัวแม่มือลูบคล�าอยู่บนลายอักขระ หยางฮุ่ย ขุนพล 

ซึ่งเคยร่วมรบด้วยกันกับเขาในสนามรบที่ชายแดนตอนเหนือเดินเข้ามาใกล้ 
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ก้มหน้ามอง ถามด้วยเสียงก้องกังวาน "แม่ทัพน้อย นี่คือตัวอักษรใด"

นิ้วของเซวียหย่วนลูบอยู่บนตัวอักษรตรงกลางพอดี เขายิ้มๆ ห้อมล้อม

ไปด้วยสายลมและผืนทรายแห่งความโหยหา "หยวน"

กู้เหลี่ยน กู้หยวนไป๋

แม่ทัพหยางนึกขึ้นได้ทันใด "นี่ไม่ใช่ชื่อของแม่ทัพน้อยหรอกหรือ"

"ไม่ใช่" เซวียหย่วนหัวเราะ "นี่เรียกว่าเป็นวาสนา"

เซวียหย่วน เซวียจิ่วเหยา

สอดคล้องกันอย่างแท้จริง

สอดคล้องกันจนสวรรค์ท�าใจที่จะให้ฟ้าผ่าข้าตายไม่ได้

เซวียหย่วนอารมณ์ดีแล้ว เขาสลักค�าว่า 'เซวียจิ่วเหยา' ท่ีงดงามดุจ 

มังกรร่อนหงส์ระบ�า* สามค�าด้านข้างค�าว่า 'กู้หยวนไป๋' ก่อนชื่นชมอยู่ครู่หนึ่ง 

ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็รู้สึกสบายใจ

ทว่าไม้ท่ีถูกแกะสลักตัวอักษรหกตัวไม่อาจใช้งานได้แล้ว เช่นน้ัน 

อาจต้องถูกก�าจัดท้ิง คร้ันเซวียหย่วนคิดถึงตรงน้ีก็ขมวดค้ิว เขาลุกขึ้นพรวด  

หยิบไม้กับกริชและก้าวเท้ายาวๆ ไปยังค่ายทหาร

"แม่ทัพน้อย?" เสียงตะโกนจากด้านหลังค่อยๆ ไกลห่างออกไป

ครั้งน้ีหัวใจของเซวียหย่วนก�าลังร้อนเป็นไฟ ความวู่วามของชายหนุ่ม 

พุ่งทะยานจากร่างกายข้ึนสู่ท้องฟ้า เขากลับไปที่ค่ายทหารคว้าดาบเล่มใหญ ่

แล้วพกไว้ที่เอว จูงเลี่ยเฟิงแล้วพลิกกายขึ้นบนหลังมัน หวดแส้ควบจากไป  

"ย่าห์!"

เลี่ยเฟิงห้อตะบึงออกจากชายแดนจนถึงเขตแดนของเผ่าชี่ตันราวกับ 

ลูกธนู

ในบรรดาเผ่าชีต่นัทีอ่ยู่ใกล้กบัชายแดนมากท่ีสดุก็คอืเผ่าของรือ่เหลยีนน่า  

เซวียหย่วนขี่ม้าเข้าไปใกล้เงียบๆ เพ่ือหลบเลี่ยงทหารยาม และหยุดม้าห่าง 

* มังกรร่อนหงส์ระบ�า เป็นการอุปมา หมายถึงความสวยงามของตัวอักษรท่ีเขียนว่าเปรียบเสมือนหงส์และ
มังกรที่ร่ายร�าอยู่
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ออกจากกระโจมของเผ่าร่ือเหลียนน่าทางทิศตะวันออกหนึ่งร้อยหลี่ เลี่ยเฟิง 

ยกกีบเท้าแล้วร้องฮี้เสียงสูง การควบม้าชะงักงันด้วยความเร็วสูงสุด

เซวียหย่วนจดัแจงเสือ้ผ้าแล้วลงจากม้า ปักท่อนไม้ท่ีสลกัชือ่ของเขากับ

กู้หยวนไป๋จมดิน

ดินหนาปกคลุมท่อนไม้จนมิด เซวียหย่วนยืนมองมันอยู่ครู่หน่ึง จดจ�า

ต�าแหน่งพอสังเขปแล้วยิ้ม

พระอาทติย์แรกขึน้ทางทศิตะวนัออกของทุ่งหญ้าจะช�าระล้างพืน้ดินผนืน้ี

เซวียหย่วนซ่อนความปรารถนานี้ไว้ใต้ฝ่าเท้าของศัตรู เมื่อทุ่งหญ้า 

กว้างใหญ่นี้ตกเป็นของกู้หยวนไป๋แล้ว ฮ่องเต้แห่งต้าเหิงจะค้นพบความลับน้ี

เอง

สายลมไม่อาจพัดไหว สายฝนไม่อาจชะล้าง ตราบใดท่ีกู้หยวนไป๋ยัง 

ไม่ยอมรับเซวียหย่วน ท่อนไม้น้ีก็จะคงตั้งอยู่ไม่ล้มลง นอกจากเซวียหย่วน 

และฟ้าดินแล้วก็ไม่มีใครล่วงรู้

เซวียหย่วนพลิกกายข้ึนบนหลังเลี่ยเฟิง บังคับมันให้หันตัวกลับมาแล้ว

ขี่จากไป ม้าเร็วห้อตะบึงอยู่ท่ามกลางลมหนาว

ขณะที่เขาขี่ม้าย�่าออกมาจากดินแดนของรื่อเหลียนน่าน้ัน ก็ก้มศีรษะ 

หันกลับไปมองกระโจมของเผ่าชี่ตันเบื้องหลังที่เล็กจิ๋วเหมือนมด

รื่อเหลียนน่า

เจ้าอยู่ใกล้เพียงนี้ หากเจ้าไม่ตายจะเป็นใครได้เล่า

รื่อเหลียนน่าคิดว่าการโจมตีแม่ทัพหนุ่มน้ันควรจะเร่งมือไม่อาจล่าช้า 

สองวันต่อมาจึงเริ่มส่งทหารม้าไปดูลาดเลา และเริ่มการจู่โจมแบบฉับพลัน

หลายครั้งกับทหารลาดตระเวนที่รักษาการณ์ต้าเหิง

ทั้งสองฝ่ายต่างมีผู้ชนะและผู้แพ้ แต่เนื่องจากม้าชี่ตันไม่ได้กินอาหาร

อย่างเพียงพอมาหลายวัน บัดนี้พวกมันจึงอ่อนแอมาก ทหารลาดตระเวนของ

ต้าเหงิไม่ได้ต่อสูด้้วยก�าลงัทัง้หมดทีม่ตีามท่ีแม่ทพัสัง่การไว้ก็เพ่ือให้รือ่เหลยีนน่า 

รู้สึกว่าเขาได้เห็นก�าลังพลของกันและกันแล้ว

Page ������������������������ 3.indd   43 14/7/2565 BE   14:51

ตัว
อย
่าง



ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน 344

แต่ถึงกระนั้น นี่เป็นการดูถูกชาวช่ีตันที่ภาคภูมิใจกับการสงครามและ

ทหารม้าของตนเองมาโดยตลอด

หลังจากการเผชิญหน้าและการจู่โจมไม่กี่ครั้ง รื่อเหลียนน่าก็มีแผนการ

ในใจ เขาเตรียมการอยู่สิบวันเพ่ือรวบรวมทหารม้าเข้ากดดันชายแดน โดย 

แบ่งทหารออกเป็นสองฝ่ายเพ่ือเข้าใกล้ชายแดนของต้าเหิงจากทิศตะวันออก

และตะวันตก

ภายในค่ายของต้าเหงิ แม่ทัพอาวโุสเซวียรบัข้าศึกจากทางทิศตะวันตก  

ส่งทหารม้าสามพันนายและทหารราบห้าพันนายให้เซวียหย่วนเพ่ือป้องกัน 

ศัตรูภายนอกจากด้านหลัง เซวียหย่วนรับค�าสั่งและน�าทหารท้ังแปดพันนาย

ไปยังจุดหมายเพื่อจัดแถวกองทหาร

ทหารแปดพันนายยืนอยู่ในท่าตามระเบียบ เรียงแถวตามรูปแบบทัพ

เผชิญหน้าที่เซวียหย่วนจัดแจงไว้ พวกเขาสวมชุดเกราะครบครัน ถือปืนและ

ดาบคมกรบิทีส่ะท้อนแสงเย็นยะเยือก หลงัจากผ่านการฝึกฝนมานานกว่าสิบวัน  

ทหารก็กลับมามีพลังอีกครั้ง สิ่งที่ถูกห่อหุ้มอยู่ภายใต้เกราะนั้นมีเพียงร่างกาย

แข็งแรงทรงพลัง

เครื่องยิงธนูของต้าเหิงเรียงรายรอบทิศ อาวุธธนูกลขนาดใหญ่สามารถ

ยิงลูกธนูอย่างต่อเน่ืองถึงหนึ่งหมื่นดอก ก่อให้เกิดฝนลูกธนูหนาแน่นจ�านวน

มหาศาล เครื่องยิงธนูแต่ละเครื่องล้วนมีทหารสามถึงห้านายท่ีท�าหน้าที่เป็น 

มือยิงธนู

ฉากสงครามนี้ล้วนอยู่ในสายตาของเซวียหย่วน ผลลัพธ์ที่ได้นั้นชัดเจน

แล้ว

ทหารม้าของชนเผ่าเร่ร่อนแข็งแกร่งและดรุ้าย แต่ม้าของพวกเขาน้ันกลบั

อ่อนแอมากจนไม่สามารถลุกข้ึนว่ิงได้แล้ว อาวุธที่ชนเผ่าเร่ร่อนใช้ยังคงเป็น 

คันธนู ดาบ และปืนอันเป็นอาวุธพื้นฐานที่สุด พวกเขาถูกก�าแพงยาวกั้นกลาง 

ไม่มีทางเรียนรู้วิธีท�าอาวุธ และเม่ือพวกเขาหันไปรอบๆ ดินแดนของตัวเอง 

ทหารของต้าเหิงกลับมีหน้าไม้และลูกศรครบมือ

ทัพชี่ตันจะชนะได้อย่างไร
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เซวียหย่วนมองไปยังกองทหารม้าของศัตรูท่ีก�าลังใกล้เข้ามา เลิกค้ิว 

และยิ้มอย่างล�า้ลึก สั่งทหารให้เตรียมพร้อมส�าหรับการโจมตี

ร่ือเหลียนน่าน�ากองทัพอ้อมไปทางทิศตะวันออกเพ่ือเผชิญหน้ากับ 

เซวียหย่วนด้วยตัวเอง กองทหารม้าขนาดใหญ่ยังไม่ทันจะมาถึงใต้ก�าแพง 

ก็มองเห็นกองทัพที่เตรียมพร้อมส�าหรับการโจมตีแล้ว

แรงปรารถนาที่หมายจะสังหารวูบผ่านดวงตาของรื่อเหลียนน่า "นั่นคือ

แม่ทัพที่ราชส�านักส่งมาหรือ"

รองแม่ทัพพยักหน้าเอ่ยว่า "น่าจะใช่ขอรับ"

ความทะเยอทะยานของพวกเขาถูกกระตุ้นด้วยเสบยีงธัญพืชของต้าเหงิ 

ดวงตาของพวกเขาลุกโชติช่วง คนท้ังเผ่าแผดเสียงร้องอย่างทรงพลัง โห่ร้อง

พลางพุ่งไปเบื้องหน้าจนกระทั่งเผชิญหน้ากับเซวียหย่วน

จังหวะการเคลื่อนไหวอันรุนแรงเช่นน้ีสามารถท�าให้ทหารใหม่ตกใจ 

จนเข่าอ่อนได้ ร่ือเหลียนน่าท่ีจินตนาการถึงภาพแห่งชัยชนะไว้แล้วหัวเราะ 

เสียงดังก่อนที่ทหารม้าจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูเสียอีก

อย่างไรก็ด ีในชัว่ขณะต่อมาอาการหวัเราะร่ากลบัแขง็ค้างอยู่บนใบหน้า 

พวกเขาได้เห็นโฉมหน้าของผู้น�าทัพของต้าเหิงแล้ว ใบหน้านี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนัก 

ไม่มีสิ่งใดจะคุ้นเคยไปกว่าน้ีอีกแล้ว! ผู้น�าทัพหนุ่มที่ราชส�านักส่งมาก็คือ 

เซวียหย่วนผู้ที่เคยกัดชั้นผิวหนังของเขาอย่างโหดเหี้ยมมาก่อน!

เป็นบุตรชายของตาเฒ่าเซวียผิง เซวียหย่วน!

สีหน้าของรื่อเหลียนน่าแปรเปลี่ยนเป็นดุร้ายทันใด

เซวยีหย่วนมองเหน็รือ่เหลยีนน่าอยู่นานแล้ว เขาจงึเผยรอยย้ิมกระหาย

เลือดออกมา เอ่ยเสียงสูงว่า "ยิงธนู!"

การเคลือ่นไหวของพลธนูมคีวามพร้อมเพรยีงหมดจด พวกเขาใช้หน้าไม้ 

และคนัธนูแบบใหม่ทีก่องโยธาธิการสร้างขึน้เพ่ือโจมตีชาวชีตั่นราวกับฝนลูกธนู

ลูกธนูนับหมื่นพันพุ่งลงมาจากอากาศ รูของเครื่องยิงธนูขนาดใหญ ่

เล็งไปยังศัตรูที่สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน จากน้ันก็ปลดปล่อยอาวุธ 
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อันทรงพลังนี้ท่ามกลางสีหน้าสยดสยองและเหลือเชื่อของพวกเขา

น่าเศร้าที่ทัพชี่ตันเดินเข้าไปในแนวการยิงของทหารต้าเหิงแล้ว ทว่า

ทหารต้าเหิงยังอยู่ไกลเกินขอบเขตการยิงของพลธนูชี่ตัน

พวกเขาท�าได้เพียงยอมรับมัน ไม่สามารถโต้ตอบได้เลย

ลกูธนดูรุ้ายนบัหมืน่พันพุ่งเข้าใส่ร่างและม้าของทัพชีตั่น ม้าตกใจเพราะ

ฝนลกูธนว่ิูงกระเจิดกระเจงิไปท่ัวทุกทิศทาง มคีนถูกม้าทีว่ิ่งอย่างคลุม้คลัง่สลดัตก  

จากนั้นก็ถูกกีบเท้าเหยียบย�า่จนตาย ม้าที่กินไม่อิ่มมานานเหล่านี้ใกล้จะทรุด 

อยู่แล้ว ครัง้นีเ้มือ่ถูกท�าให้ตกใจกลวั ความตืน่ตระหนกของม้าตวัหนึง่จงึน�าไปสู่ 

ความตื่นตระหนกโกลาหลของม้าอีกหลายตัว ทหารชี่ตันจ�านวนมากล้มตาย 

ท่ามกลางฝนลูกธนูและม้าพยศเหล่านี้

ช่างน่าขันเหลือเกิน

สีหน้าของรื่อเหลียนน่าบิดเบี้ยวจนดูน่ากลัวเล็กน้อย

ก่อนที่ทัพชี่ตันจะเข้าใกล้ทหารต้าเหิง คนในเผ่าของรื่อเหลียนน่าก็ม ี

แนวโน้มทีจ่ะพ่ายแพ้ เขาค�ารามเสยีงดงั "กองก�าลงัป้องกนั! กองก�าลงัป้องกัน

จากด้านบน! ก้าวไปข้างหน้าเพื่อตอบโต้การยิงธนู!"

รองแม่ทัพต้านสายฝนลูกธนูที่พุ่งลงมาท่ัวท้องฟ้าอย่างยากล�าบาก  

ไม่สามารถขยับเท้าไปข้างหน้าได้เลย เขากล่าวด้วยความต่ืนกลัว "หัวหน้า  

ขยับไม่ได้แล้ว!"

ตามปกติฝนธนูจะตกลงมาเป็นระลอกและมักจะมีเวลาให้โต้กลับ ทว่า

ครัง้น้ีไม่รูว่้าเกิดอะไรข้ึนกับพลธนขูองต้าเหงิ เป็นไปได้หรอืไม่ท่ีมพีลธนหูลายชัน้ 

สลับกันไปมา ท�าให้ฝนลูกธนูไม่ลดลงแม้แต่น้อย ทั้งยังท�าให้พวกเขาก้าวเดิน

ได้อย่างยากล�าบากอีกด้วย

แต่มันก็ควรมีเวลาสิ้นสุดไม่ใช่รึ!

ซากศพของทหารชี่ตันและม้าที่ถูกลูกธนูยิงตายเบื้องหน้าขวางทาง 

ไม่ให้ทหารในเผ่าทีเ่หลอืเคลือ่นตวัไปได้ ต่อให้รือ่เหลยีนน่าตายก็ไม่คาดคิดว่า 

เหตุใดการจู่โจมของฝนลูกธนูครั้งนี้ถึงได้รุนแรงนัก แม้แต่ผู้คุ้มกันคนสนิท 

ที่ปกป้องเขาก็ตายไปแล้ว ร่ือเหลียนน่ากัดฟัน ความตายและความละอาย 
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ของการพ่ายแพ้ต่อต้าเหิงถูกดงึกลบัไปกลบัมา กล้ามเนือ้บนใบหน้าของเขาสัน่ 

และในที่สุดก็เอ่ยว่า "ถอย!"

มองดแูผ่นหลงัของทหารชีต่นัทีห่นีตายอย่างทุลกัทุเล มองดซูากศพและ

ม้าท่ีถูกลูกธนูยิงตายเกลื่อนพ้ืน ทหารของต้าเหิงจึงหยุดยิง หลังจากตะลึงงัน

ครู่หนึ่งแล้วก็โห่ร้องเสียงดังกึกก้องฟ้า!

และท่ามกลางเสียงโห่ร้องเช่นนี้ ทหารชี่ตันหนีตายเร็วกว่าขี่ม้าเสียอีก 

พวกเขาปิดบังใบหน้า รู้สึกขายหน้าและอัปยศอดสูอย่างยิ่ง

ฝ่ายศตัรบูาดเจบ็ล้มตายเป็นเบอื ทว่ากองทพัของตวัเองไร้ผูบ้าดเจบ็และ

ล้มตาย นี่คือชัยชนะครั้งใหญ่!

นัน่คอืชีต่นัผูโ้หดเห้ียมทีป่ล้นสะดมชายแดนมาหลายครัง้เชยีวนะ พวกเขา 

ถูกโจมตีจนยอมแพ้และถอยร่นกลับไปแล้ว!

ที่แท้เผ่าชี่ตันอ่อนแอเพียงนี้หรือ
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