
สมัยที่เสิ่นเจ๋อชวนดำรงตำแหน่งเจิ้นฝู่ใต้เขาดูแลทหารช่างในกองกำลังองครักษ์

เสื้อแพร สามารถอ่านบันทึกจากท้องถิ่นต่าง ๆ ขององครักษ์เสื้อแพรในแต่ละปีได้ 

เดิมเก่อชิงชิงคิดจะคัดลอกไว้ แต่เสิ่นเจ๋อชวนนั่งอ่านทั้งวันทั้งคืนและท่องจำมาทั้งหมด

เขาเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ตั้งนานแล้ว

จึงไม่ยอมมอบสิ่งสำคัญให้กระดาษเป็นผู้รับผิดชอบ ความจริงพิสูจน์ให้เห็นว่า

เขาทำถูกแล้ว พวกเขาออกจากชวี่ตูฉุกละหุกถึงเพียงนั้น ไม่มีเวลานำสิ่งใดติดตัวมาสักอย่าง

กระนั้นเมื่อเขาจากมา บันทึก สำนวนคดี รวมถึงเอกสารเก่า ๆ ที่เขาเคยอ่านกลับติดตามเขามาด้วย

— ถังจิ่วชิง

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

เชิญร่ำสุรา
将进酒

เล่ม 3

 ถังจิ่วชิง
เขียน

กอหญ้า
แปล
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คํานําสํานักพิมพ์

	 เซียวฉือเหย่กำลังจะได้กลับบ้าน แต่การกลับบ้านของเขาไม่ได้ 

ง่ายดายถึงเพียงนั้น แม้เขาจะเป็นหมาป่าแห่งหลีเป่ย แต่การจะขึ้นเป็น 

ราชาหมาป่าได้ก็ไม่ง่ายดายเช่นกัน เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ  

ผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะเป็นผู้นำของกองกำลังที่ดุดันนี้ได้ แต่เขาจะทำ 

อย่างไรเมื่อทุกคนในหลีเป่ยรู้จักแค่คุณชายน้อยเซียวฉือเหย่เมื่อหกปีก่อน 

เท่านั้น
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จากใจผู้แปล

	 ผ่านมาสองเล่มแล้วกับ เชิญร่ำสุรา
 มใีครสงสยับา้งไหมคะวา่ ทำไมนยิายเรือ่งนีถ้งึชือ่วา่ เชญิรำ่สรุา ทัง้ที ่
เนื้อหาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุราสักเท่าไร
	 กอหญ้าเคยสอบถามไปทางคุณถังจิ่วชิงและได้คำตอบมาดังนี้
	 ชื่อภาษาจีนของนิยายเล่มนี้คือ เชียงจิ้นจิ่ว แปลตรงตัวว่า เชิญดื่ม 
สุรา คำว่า  เชียงจิ้นจิ่ว  นี้ปรากฏครั้งแรกในสิบแปดบทเพลงกองทัพสมัย 
ราชวงศ์ฮั่น โดย เชียงจิ้นจิ่ว เป็นบทเพลงที่เก้า เป็นเพลงที่ใช้ในการชักชวน 
ให้ดื่มสุราและยังใช้เป็นเพลงในกองทัพ สอดคล้องกับบรรยากาศในเรื่อง 
ที่พูดถึงศึกสงครามเป็นส่วนใหญ่ นี่คือความหมายชั้นแรก
	 ความหมายชั้นที่สองคือ เชียงจิ้นจิ่ว  เป็นชื่อบทกลอนอันโด่งดังของ 
หลี่ไป๋ กวีสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งคุณถังจิ่วชิงบอกว่าอารมณ์ในนิยายสอดคล้อง 
กับบทกวีนี้ของหลี่ไป๋ค่ะ

กอหญ้า
ผู้แปล
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จากใจผู้เขียน

ขออวยพรให้

ถังจิ่วชิง

ปีใหม่นี้ราบรื่นสมปรารถนา

มีความสุขสนุกกับการอ่าน
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94
ปั่นป่วน

เว่ ย ไหวกู่  ถูกจับเข้าคุกและสอบสวน  ผู้ช่วยผู้ว่ าการมณฑล 

เจวี๋ยซีหยางเฉิงก็ถูกองครักษ์เสื้อแพรจับกุมและส่งเข้าคุกหลวงเช่นกัน  

นี่เป็นคดีใหญ่ของรัชศกเทียนเชินปีแรก  ขุนนางทั้งหลายในราชสำนัก 

ต่างจับตาดู เสิ่นเจ๋อชวนลงมือว่องไว อาศัยคำให้การของหยางเฉิง สืบจน 

พบว่าเว่ยไหวกู่เริ่มนำเสบียงกองทัพไปขายต่อตั้งแต่รัชศกเสียนเต๋อที่สี่แล้ว

เว่ยไหวกู่อาศัยตำแหน่งเสนาบดีกรมกลาโหม ทุกครั้งที่ตรวจสอบ 

เสบียงกองทัพ เขาจะรับซื้อเสบียงกองทัพจากหยางเฉิง จากนั้นขายต่อให้ 

ซีหงเซวียนในราคาสูง ซีหงเซวียนลำเลียงเสบียงเหล่านี้ไปยังจงปั๋วหกโจว 

และทะเลซวีไห่โดยใช้เส้นทางบกและเส้นทางน้ำ  ทำกำไรได้มากมาย 

มหาศาล

“ในเมื่อเจ้าทำมานานถึงเพียงนี้ ไฉนครั้งนี้จึงเกิดสำนึกที่ดี คิด 

จะฟ้องร้องเว่ยไหวกู่ผ่านทางสารด่วนจากจุดพักม้า” เสิ่นเจ๋อชวนตรวจดู 

คำให้การของหยางเฉิง

หยางเฉิงอยู่ในคุกหลวงมาหลายวัน ก้มหน้าตอบว่า “ครั้งนี้เป็นการ 

เอาของเสียมาปลอมปน ไม่เหมือนที่ผ่านมา หลีเป่ยต้องทำศึก เสบียงนี้ 

ส่งไปย่อมกลายเป็นยาพิษที่ฆ่าเหล่าทหารชายแดน ข้ากลัวว่ารัฐทายาทแห่ง 

หลีเป่ยจะเกิดเรื่องจริง ๆ”

ข้างโต๊ะสอบสวนไม่มีคนอื่น เซียวฉือเหย่นั่งอยู่ในเงามืด เอ่ยถาม 
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กะทันหัน “เจ้ามั่นใจถึงเพียงนี้เชียวหรือว่าเสบียงอาหารเหล่านั้นจะถูกส่ง 

เข้าไปในปากของรัฐทายาท”

หยางเฉิงขยับแขนอย่างกระวนกระวาย ริมฝีปากขาวซีด “ข้าแค่ 

กลัว แม้ข้าจะละโมบในทรัพย์สิน แต่ไม่คิดเอาชีวิตใคร”

“เจ้าไม่ต้องหวาดกลัว”  เสิ่นเจ๋อชวนมองเซียวฉือเหย่แวบหนึ่ง  

ปรับเสียงให้นุ่มนวลกว่าเดิมและพูดกับหยางเฉิง “ที่นี่แม้จะเป็นคุกหลวง  

แต่นี่เป็นคดีที่ฝ่าบาททรงสอบสวนด้วยองค์เอง เจ้ามีคำพูดใด สามารถพูด 

ออกมาที่นี่ได้”

พวกเขาสองคนรับบทแตกต่างกันอย่างชัดเจน หยางเฉิงกลืนน้ำลาย  

สติเริ่มพร่าเลือนท่ามกลางการสอบปากคำไม่หยุดหย่อนตลอดทั้งคืน เขา 

เอาแต่ท่องว่า “ข้าไม่รู้ ข้าไม่...”

“เจ้าไม่รู้อะไร” เสิ่นเจ๋อชวนถามเสียงนุ่ม

“ข้าไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องกับรัฐทายาทแห่งหลีเป่ยจริง ๆ...” หยางเฉิงพูด 

แล้วสะอื้น “ข้าไม่รู้...ข้ากลัวว่าทหารม้าเหล็กหลีเป่ยจะพ่ายศึกเพราะเหตุนี้  

ปล่อยให้ทหารม้าเปียนซาบุกเข้ามาได้อีกครั้ง”

เซียวฉือเหย่โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ร่างกายประหนึ่งสัตว์ดุร้าย 

ตัวหนึ่ง เงามืดปกคลุมใบหน้าของหยางเฉิง เขาเอ่ยเสียงเย็น “เจ้าก็รู้ว่า 

เสบียงกองทัพนี้สามารถทำให้ทหารม้าเหล็กหลีเป่ยปราชัยได้ แต่เจ้ายังคง 

บรรทุกพวกมันขึ้นรถม้า เจ้าสมควรตาย”

หยางเฉิงหวาดกลัวตัวสั่นภายใต้สายตาของเซียวฉือเหย่ ลำคอเขา 

ตีบตัน ร้องไห้และพูดไม่เป็นภาษา “ท่านโหว...ข้ายอมรับผิด ข้า...ข้า 

สมควรตาย...”

“เจ้าไม่ตายหรอก” เสิ่นเจ๋อชวนใบหน้าขาวเนียนดุจหยก นัยน์ตา 

แฝงอารมณ์ที่เชิดขึ้นเปี่ยมด้วยความเมตตาอารี เขาพูด “คดีนี้ตัวการหลัก 

คือเว่ยไหวกู่ เขาใช้อำนาจหน้าที่บังคับขู่เข็ญเจ้า เจ้าเองก็จนปัญญา ความ 

ลำบากใจเหล่านี้ ข้าเข้าใจ ท่านโหวก็เข้าใจ หยางเฉิง เจ้าเข้ารับราชการ 

ในรัชศกหย่งอี๋ เป็นขุนนางในเจวี๋ยซีมาครึ่งชีวิต บัดนี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย 

ผู้ว่าการมณฑลเจวี๋ยซี เป็นข้าราชสำนักที่มีความสามารถและผ่านการ 
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ถังจิ่วชิง

3

ประเมินขุนนางของชวี่ตูมาแล้ว บัดนี้เจียงชิงซานถูกย้ายออกจากเจวี๋ยซี 

เพื่อไปดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ในจงปั๋ว ตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลเจวี๋ยซี 

ว่างลง จากอายุและประสบการณ์ เวลากรมปกครองพิจารณาคนย่อมต้อง 

เลือกเจ้าเป็นคนแรก ดูเถิด เดิมเจ้าควรมีอนาคตอันรุ่งโรจน์ แต่เจ้ากลับ 

ทำลายอนาคตเพื่อทรัพย์สินเงินทองเพียงเล็กน้อย ไม่คุ้มค่าเลย”

หยางเฉิงคู้ตัวขณะสะอื้นไห้

“ข้าได้ยินว่าก่อนหน้านี้เจ้ามาจากไป๋หม่าโจว ครอบครัวลำบากยากจน  

หกขวบสูญเสียบิดา พี่น้องล้วนอาศัยมารดาเจ้าเลี้ยงดูเพียงคนเดียว นาง 

ส่งพวกเจ้าพี่น้องเข้าสำนักศึกษา ผ่านครึ่งค่อนชีวิตมาอย่างทุกข์เข็ญ  

ในที่สุดก็เฝ้ารอจนเจ้าได้เป็นขุนนางและสร้างจวน แต่เจ้ากลับก่อความผิด 

ร้ายแรงถึงเพียงนี้” เสิ่นเจ๋อชวนทำท่าเวทนาเป็นพิเศษ “นับแต่นี้ไปนาง 

จะถูกทิ้งให้อยู่ลำพังเดียวดาย ทั้งยังต้องถูกผู้คนก่นด่าประณามเพราะคดีนี ้ 

ไฉนเจ้าจึงโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้”

หยางเฉิงอดปล่อยโฮเสียงดังไม่ได้ เดิมเขาเป็นบัณฑิตคนหนึ่ง  

รู้มารยาทรู้คุณธรรมและมีความละอาย ตอนอยู่บ้านก็ปรนนิบัติดูแลมารดา 

อย่างกตัญญูที่สุด เขาใช้สองมือปิดหน้า ร้องไห้เอ่ยว่า “ข้ากระทำความผิด 

ที่ต่ำช้ายิ่งกว่าเดรัจฉานเช่นนี้ ข้าไม่มีหน้าจะไปพบนางอีกแล้ว!”

“คดีนี้ยังไม่ยุติ ประหารหรือไม่ยังต้องหารือต่อไป” เซียวฉือเหย่ 

โยนคำให้การ ปรายตามองเขา “ในเมื่อเจ้ายังรู้จักละอาย ย่อมไม่นับว่า 

สิ้นไร้คุณธรรมและสามัญสำนึก  ต่อไปนี้ข้าจะถามคำถามหนึ่งกับเจ้า  

ทุกอย่างที่คุยกันจะไม่ถูกบันทึกลงในคำให้การ หากเจ้าตอบตามความเป็น 

จริง ข้าจะคิดหาหนทางรักษาชีวิตเจ้าไว้สุดความสามารถ เพื่อให้มารดาเจ้า 

ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุข แต่หากเจ้ากล้าโกหกหลอกลวง ข้าจะสั่งให ้

คนตัดหัวเจ้าประจานที่ประตูตวนเฉิงทันที เจ้าใช้จดหมายด่วนฉบับหนึ่ง 

เปิดโปงเว่ยไหวกู่ ทำลายชามข้าวทองคำของใครหลายคน เจ้าเป็นคนที่อยู่ 

ในการค้านี้ ย่อมรู้ดีที่สุดว่าครอบครัวของเจ้าจะมีจุดจบเช่นไร หากไม่มีข้า 

เซียวเช่ออันคุ้มครอง ชีวิตของพวกเจ้าทั้งคนแก่และเด็กเล็กย่อมตกอยู่ 

ในอันตราย”
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หยางเฉิงร้องไห้อยู่พักใหญ่ รอจนเขาหยุด เสิ่นเจ๋อชวนก็รินชาร้อน 

ให้เขาด้วยตัวเองถ้วยหนึ่ง เขาเช็ดน้ำตาลวก  ๆ กล่าวขอบคุณติด  ๆ  กัน  

มือประคองถ้วยชาและเงียบไปนาน “ท่านโหวยอมคุ้มครองข้า...นับเป็น 

บุญคุณประหนึ่งชุบชีวิตข้าขึ้นมาอีกครั้ง ข้าไม่กล้าคิดเพ้อฝันว่าจะได้เป็น 

ขุนนางต่อไป แค่อยากถูกเนรเทศออกไปเท่านั้น คดีนี้เกี่ยวพันในวงกว้าง  

หาใช่เรื่องที่จะอธิบายให้กระจ่างแจ้งได้ในชั่วเวลาสั้น ๆ แต่ข้าจะค่อย ๆ เล่า 

ให้ท่านโหวฟัง

“อาณาจักรต้าโจวนับแต่รัชศกเสียนเต๋อปีแรก คลังแผ่นดินก็ถูกถลุง 

จนร่อยหรอ บัญชีของกรมพระคลังล้วนเป็นบัญชีเละเทะที่ตรวจสอบมิได้  

ฮวาซือเชียนในฐานะราชเลขาธิการแห่งสภาขุนนางร่วมมือกับพันหรูกุ้ย 

อนุมัติงานก่อสร้างที่สิ้นเปลืองเงินหลวงมากมาย เช่น อุทยานหลินหลาง 

ในฉินโจว งานก่อสร้างเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนไม่ต้องสร้างจนเป็นรูปเป็นร่าง 

อย่างแท้จริง แค่ให้มีข้ออ้างที่ผ่านการอนุมัติจากสภาขุนนาง เพื่อที่ทุกคน 

จะได้นำเงินในคลังแผ่นดินออกมาใช้ได้เท่านั้นเอง นี่เป็นเรื่องที่คนวงใน 

รู้กันทั่ว ขุนนางสมคบกับพ่อค้า ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าของคนเหล่านี้ 

ราวกับสายน้ำ

“รัชศกเสียนเต๋อที่สี่ เป็นปีที่ เว่ยไหวกู่ดึงข้าลงน้ำ ข้าจะพูดตาม 

ความจริง ท่านโหว ข้ารู้ว่าเงินนี้ไม่ควรแตะต้อง แต่ข้าจนปัญญา พวกเรา 

ขุนนางท้องถิ่นเวลาเข้าเมืองหลวงต้องผลัดกันไป  ‘แสดงคารวะ’  ต่อสกุลพัน 

และสกุลฮวา ขุนนางจากตระกูลสูงศักดิ์มีฐานะมีความพร้อม แต่ผู้ที่ลำบาก 

เพราะธรรมเนียมกำนัลน้ำแข็งและกำนัลถ่านไฟคือขุนนางจากตระกูลสามัญ 

อย่างพวกเรา ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานให้ทำ

“ปีนั้นเจวี๋ยซีประสบภัยพิบัติจากแมลง สิบสามเมืองไม่มีผลผลิต 

แม้แต่น้อย เป็นเจียงชิงซานที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้และดูแลพวกเรา  

ใช้อำนาจสั่งเปิดยุ้งฉางของพ่อค้านำเสบียงอาหารมาช่วยเหลือประชาชน 

ในเจวี๋ยซี จึงไม่เกิดภาวะอดอยาก เหตุการณ์นี้ทำให้เจียงชิงซานกลายเป็น 

ตะปูในดวงตาของคหบดีใหญ่ทั้งหลายในเจวี๋ยซี  ตอนนั้นชวี่ตูก็รู้ เรื่อง  

คนทวงหนี้ตามมาถึงจวนของเขา มารดาเขาสูงวัยถึงเพียงนั้นแล้ว ยังต้อง 
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ทอผ้าใช้หนี้ แต่หนี้ที่เขาใช้คืนเป็นหนี้อะไร พวกเราต่างรู้ดี เขากำลังใช้หนี้ 

ให้ราชสำนัก ทว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่คนอื่นไม่รู้ พวกเราเจวี๋ยซีกลับรู้ดีที่สุด  

นั่นคือจงปั๋วพ่ายศึกอย่างถูกเวลาเหลือเกิน

“เหตุใดข้าจึงพูดเช่นนี้ ตอนนั้นคลังแผ่นดินว่างเปล่า เจวี๋ยซีประสบ 

ภัยพิบัติ หลีเป่ยและเปียนจวิ้นยังต้องรับมือกับทหารม้าเปียนซา เหอโจว 

ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ดี เพิ่งจะเริ่มต้นปีก็มีคนหิวตายเสียแล้ว กรม 

พระคลังถูกกดดันอย่างหนัก แต่คลังแผ่นดินไม่มีปัญญาช่วยเหลือท้องถิ่น  

เพราะเงินในคลังถูกถลุงจนหมดแล้ว ฮวาซือเชียนต้องมีคำชี้แจงให้ท้องถิ่น 

ต่าง  ๆ  ไห่ เหลียงอี๋ ในสภาขุนนางก็กำลังตรวจสอบบัญชีนี้  ตอนนั้น 

ฮวาซือเชียนไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังล้วนลำบาก  เรื่องนี้สร้างความ 

กลัดกลุ้มกังวลให้เขายิ่งนัก ตอนนั้นสกุลฮวาขายหมู่บ้านเกษตรในเมือง 

ตี๋เฉิงโดยมีสกุลซีรับซื้อไป พวกเราต่างรู้ว่าฮวาซือเชียนต้องการเติมเงิน 

ในคลังแผ่นดิน กลบเกลื่อนเรื่องนี้ให้ผ่านพ้น แต่เงินจำนวนมหาศาล 

ขนาดนั้น กำลังเขาคนเดียวไม่มีทางเติมให้เต็มได้ ดังนั้นฮวาซือเชียนจึงเริ่ม 

ทวงเงินจากคนอื่น

“ข้าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วฮวาซือเชียนทวงเงินมาได้หรือเปล่า แต่ในช่วง 

เวลานี้เอง ทหารม้าเปียนซาจู่โจมแม่น้ำฉาสือกะทันหัน ทหารรักษาการณ์ 

ตวนโจวพ่ายแพ้อย่างอนาถ เสิ่นเว่ยหดหัวถอยหนี ส่งผลให้จงปั๋วเผชิญ 

ความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่า ทหารม้าเหล็กหลีเป่ยกับทหารรักษาการณ์ 

ตวนโจวเดินทัพสองสายมาช่วย สกัดการทะลวงเข้าไปของพวกเปียนซาได้ 

ที่หน้าประตูเมืองชวี่ตู กระนั้นแม้จะทวงบ้านเกิดกลับคืนมาได้ เมืองที่ถูก 

กวาดล้างสังหารก็กลายเป็นเมืองร้างไปแล้ว เสบียงบรรเทาภัยพิบัติที่เจวี๋ยซี 

แจกจ่ายชดเชยให้ประชาชนภายหลังก็คือเสบียงอาหารของจงปั๋วหกโจว”

เสิ่นเจ๋อชวนลุกพรวดทันที เขายืนอยู่ในความมืดสลัว มิได้เอ่ยวาจา 

ใด ๆ

เซียวฉือเหย่หัวใจเย็นเยียบเช่นกัน  เขากับเสิ่นเจ๋อชวนเคยตั้ง 

สมมติฐานมากมาย แต่กลับไม่เคยคิดถึงความเป็นไปได้ที่ว่า จงปั๋วพ่ายศึก 

เพื่อเติมเต็มยุ้งฉางที่ว่างเปล่า ช่วยเหลือฮวาซือเชียนและเหล่าขุนนางที่กำลัง 
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ตกที่นั่งลำบากชดใช้หนี้สิน

“นั่นเป็นคนแสนกว่าคน” เสิ่นเจ๋อชวนยันโต๊ะอย่างแข็งทื่อ มอง 

ตรงไปข้างหน้า เอ่ยเสียงแหบพร่า “นั่นเป็น...เป็นชีวิตทหารสามหมื่นชีวิต... 

เจ้ารู้หรือเปล่าว่าตัวเองกำลังพูดอะไรออกมา...”

คำพูดนี้ทำเอาเสิ่นเจ๋อชวนตั้งรับไม่ถูก  เขาใช้เวลาหกปีโน้มน้าว 

ตัวเองว่าคนพวกนี้อาจตายเพราะการแย่งชิงอำนาจ คนที่มีชีวิตเหล่านี้  

หนุ่มสาวที่อ่อนเยาว์เหล่านี้ พวกเขาเคยมีตัวตนอยู่เหมือนกับจี้มู่ ตวนโจว 

เป็นประตูด่านแรก พวกเขาตายอย่างน่าอนาถถึงเพียงนั้น เสียงเพลงที่ 

สะท้อนอยู่ในหลุมยุบฉาสือเป็นฝันร้ายชั่วชีวิตของเสิ่นเจ๋อชวน

จงปั๋วพ่ายศึก มีผู้เคราะห์ร้ายนับไม่ถ้วน ทหารที่ตายในสนามรบ 

ไม่มีใครเก็บศพ โลหิตกลบท่วมความฝันของผู้รอดชีวิต

หยางเฉิงกุมหัวท่ามกลางบรรยากาศกดดัน  “เสบียงอาหารถูก 

ปลอมปนครั้งนี ้ ข้าหวาดกลัวจริง ๆ ครั้งนั้นจงปั๋วยังมีทางกอบกู้สถานการณ ์

ได้ แต่หลีเป่ยกลับได้แต่พึ่งกำลังหนุนจากด่านลั่วสยา หากทหารม้าเปียนซา 

โจมตีหลีเป่ยสำเร็จ ข้าย่อมกลายเป็นคนบาปไปอีกพันปี!”

“จงปั๋วพ่ายศึก ทหารม้าเปียนซาบุกมาอย่างบังเอิญถึงเพียงนั้น! เผ่า 

ฮั่นเสอโยกย้ายทหารลงใต้ เรื่องเหล่านี้หาใช่ความบังเอิญไม่ แต่เป็นเพราะ 

พวกเขาได้รับข่าว” เซียวฉือเหย่พูดด้วยน้ำเสียงเสียดสีเย็นชา

เช่นนั้นครั้งนี้เผ่าฮั่นเสอปะทะกับเซียวจี้หมิงที่เทือกเขาหงเยี่ยนฝั่ง 

ตะวันออกก็ไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอน ชวี่ตู จงปั๋ว หลีเป่ย หรือแม้แต่ 

ฉี่ตง ทุกที่ล้วนมีคนคอยส่งข่าวให้พวกเปียนซาสิบสองเผ่า พวกเขาเลี้ยง 

พวกเปียนซาสิบสองเผ่าไว้ เหมือนเลี้ยงหมาในที่หิวโหยและกินไม่เลือก  

เมื่อถึงยามจำเป็นก็จะปล่อยมันออกมา กัดกินร่องรอยที่เช็ดล้างไม่เกลี้ยง 

ให้สิ้น

“ข้าไม่รู้ว่าส่วนกลางยังมีคนทำเรื่องแบบนี้อยู่อีกหรือไม่” หยางเฉิง 

พูดอย่างหวาดหวั่น “แต่ครั้งนี้เสี่ยงมากจริง  ๆ...คลังแผ่นดินมีเงินสะสม 

แล้ว บัญชีของกรมพระคลังสภาขุนนางก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หาก 

ยังปล่อยให้ทหารม้าเปียนซาเข้ามาก็คือขายชาติ ข้าไม่รู้...ข้าไม่กล้าเดิมพัน  
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จดหมายส่วนตัวของข้ามีคนจับตาดูอยู่ ข้าได้แต่แจ้งชวี่ตูผ่านทางสารด่วน 

จากจุดพักม้า!”

“ในเมื่อเจ้าคิดจะฟ้องร้องเว่ยไหวกู่” เสิ่นเจ๋อชวนหิ้วตัวหยางเฉิง 

ขึ้นมาทันใด “เหตุใดตอนส่งสารด่วนเจ้าจึงห้อยป้ายกรมพระคลัง  เมื่อ 

จดหมายด่วนฉบับนี้เข้ามาในชวี่ตู ย่อมต้องตกอยู่ในมือเว่ยไหวกู่ทันที!”

หยางเฉิงทำถ้วยชาหลุดจากมือ เอ่ยเสียงสั่นท่ามกลางเสียงแตกของ 

กระเบื้อง “มิใช่ มิใช่! ป้ายที่ข้าห้อยไปเป็นป้ายกรมอาญาชัด ๆ!”

เสิ่นเจ๋อชวนตะลึงงัน

ใบหน้าหยางเฉิงฉายแววหวาดหวั่น พูดอย่างเหลือเชื่อ “สารด่วน 

จากจุดพักม้าฉบับนี้หากตกอยู่ในมือเว่ยไหวกู่  ข้าต้องตายแน่นอน! ข้า 

รู้ว่าเสนาบดีกรมอาญาข่งชิวกล้าหาญมาก เขาไม่ได้มาจากตระกูลสูงศักดิ์  

ไม่มีทางยื้อเวลาหรือปกปิดแทนเว่ยไหวกู่ ดังนั้นก่อนส่งออกไปข้าจึงตรวจดู 

หลายครั้งให้แน่ใจว่า ข้าห้อยป้ายกรมอาญา!”

“เราหลงกลแล้ว” เซียวฉือเหย่ประคองเสิ่นเจ๋อชวนไว้ สายตาดุร้าย  

“ครั้งนี้มิใช่ฝีมือของเว่ยไหวกู่ ตอนเว่ยไหวกู่ได้รับสารด่วน เขาก็รู้ว่ามี 

คนอ่านเนื้อความข้างในแล้ว นี่เป็นการข่มขู่แบบเงียบ  ๆ ทำให้เขาจำต้อง 

ยอมรับผิด!”
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95
หอสูง

เว่ยไหวกู่  ที่อายุเกินห้าสิบถูกเปลื้องชุดขุนนาง กลายเป็นนักโทษ 

ผมขาว เขาถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ลูกกรงเหล็กขวางกั้นระหว่างเขากับ 

เซียวฉือเหย่ ระหว่างการสอบสวนตลอดหลายวันที่ผ่านมาไม่มีใครข่มเหง 

รังแกเขา มวยผมยังเป็นระเบียบ ใบหน้าสะอาดสะอ้าน แค่ดูชราลงไป 

หลายปีในชั่วเวลาสั้น ๆ ไม่กี่วัน ท่าทางเหนื่อยล้าอิดโรย

“เมื่อคืนการพิจารณาร่วมสิ้นสุดลงแล้ว” เว่ยไหวกู่นั่งบนเก้าอี้ พูด 

กับทั้งสองคน “คำให้การของข้าถูกส่งขึ้นไปแล้ว ตอนนี้รอรับโทษทัณฑ์  

พวกเจ้ายังมีสิ่งใดจะถามอีก”

“โยกย้ายเงินในพระคลังโดยพลการ นำเสบียงอาหารไปขายต่อ  

วางยาพิษทหารชายแดน  สามข้อนี้ล้วนเป็นความผิดที่มีโทษถึงตาย”  

เซียวฉือเหย่มองประเมินเว่ยไหวกู่ “เว่ยไหวซิงก็ถูกปลดจากตำแหน่งและ 

จับเข้าคุก รอฟังการตัดสิน พวกเจ้าทายาทสายตรงสกุลเว่ยล้มครั้งเดียว 

ก็สูญเสียขุนนางในราชสำนักไปถึงสองคน อย่างไรกัน ครั้งนี้เจ้าตัดใจได้ 

ถึงเพียงนี้เชียว”

“เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลีเป่ย ใครจะกล้าฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อประโยชน ์

ส่วนตน ไม่มีใครปกป้องข้านี่”  เว่ยไหวกู่ปรับท่านั่ง  ท่าทางเหมือนยัง 

นั่งอยู่บนเก้าอี้ประธานในสำนักว่าการกรมพระคลัง เขามองเซียวฉือเหย่  

“บิดาเจ้าออกโรงแล้ว สองวันนี้น่ากลัวว่าแม้แต่บรรทมฝ่าบาทยังมิกล้า 
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ด้วยซ้ำ หลีเป่ยอ๋องยังคงเป็นคนกระดูกแข็งเหมือนในวันวาน รู้ว่าต้อง 

ทำอย่างไรจึงจะกำราบคนได้”

“ตอนเจ้านำของบูดเน่าปลอมปนไปกับเสบียงกองทัพน่าจะรู้ว่านี่เป็น 

เสบียงที่จะขนส่งไปหลีเป่ย แต่เจ้าก็ยังทำมิใช่หรือ ตอนนั้นเจ้าไม่กลัว 

สักนิดว่าจะไม่มีใครปกป้องเจ้า” เซียวฉือเหย่ขยับเท้าเล็กน้อย “คิดจะ 

ส่งของเข้าไปในปากพี่ชายข้า เอาของด้อยมาย้อมแมวเป็นของดี นี่แค่ 

ขั้นแรกเท่านั้น พอเสบียงถึงหลีเป่ย พวกเจ้าก็ติดสินบนขุนนางที่ตรวจ 

ยุ้งฉาง  สั่งให้พวกเขาหลับหูหลับตาส่งของเข้าไปในค่ายทหาร  นี่ เป็น 

ขั้นที่สอง หลังจากนั้นซื้อตัวพ่อครัวของทหารม้าเหล็กหลีเป่ย ผสมของ 

ที่เป็นพิษเข้าไปในอาหาร  นำไปให้ทหารชายแดนกิน  นี่เป็นขั้นที่สาม”  

เซียวฉือเหย่หยุด ปรายตามองเว่ยไหวกู่

“การจัดการเหล่านี้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและกำลัง หากเรื่องถูกเปิดเผย 

ออกมา เจ้าต้องหนีความรับผิดชอบไม่พ้นแน่ เจ้าไม่เพียงหนีไม่พ้น ยังจะ 

ถูกกรมอาญาตั้งคดีสอบสวนโดยละเอียด ความผิดฐานลักลอบนำเสบียง 

กองทัพไปขายต่อจะถูกเปิดโปงออกมาด้วย เจ้าไม่ใช่คนสะเพร่าแบบนี้”

เว่ยไหวกู่ไม่ได้ตอบคำถามของเซียวฉือเหย่ทันที  แต่หันไปมอง 

เสิ่นเจ๋อชวนที่นั่งอยู่ข้างหลังเซียวฉือเหย่มาตลอด เขาหัวเราะหลายที ชี้ไปที่ 

เสิ่นเจ๋อชวนและพูด “คุณชายรองอยู่ในชวี่ตูมาหกปี มีพัฒนาการ ตอน 

เข้าเมืองหลวงใหม่  ๆ เอาแต่โวยวายใช้กำลัง รองผู้บัญชาการเสิ่นตระหนักดี 

ทีเดียวกระมัง ดังนั้นข้าถึงบอกว่าเซียวฟางซวี่เป็นคนที่มีปณิธานแน่วแน่ 

คนหนึ่ง กล้าวางลูกชายไว้บนคมมีดและฝนลับ เจ้าเติบโตขึ้นมาแบบนี้ได้  

ต้องขอบคุณพ่อเจ้าจริง ๆ”

เซียวฉือเหย่มองเว่ยไหวกู่อย่างเย็นชา  แต่เสิ่นเจ๋อชวนกลับปัด 

คำให้การออก  สองมือประสานเข้าด้วยกันบนโต๊ะ  ไม่ยิ้มและไม่โมโห 

เว่ยไหวกู่ เอ่ยเสียงราบเรียบ “นั่นซี เห็นเซียวเช่ออันที่เป็นเช่นนี้แล้ว  

จิตใจเจ้ามิอาจสงบได้ รัชศกเสียนเต๋อบุตรชายเจ้าขลุกอยู่ในสถานเริงรมย์  

รอจนถึงรัชศกเทียนเชินสภาขุนนางเปลี่ยนคน เขาคิดจะอาศัยการสอบ 

รับราชการก้าวสู่เส้นทางขุนนางก็ยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ เจ้าเองก็อายุปูนนี้ 
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แล้ว ในบรรดาทายาทสายตรงไม่มีสักคนที่สามารถประคองสกุลเว่ยให้ 

เดินหน้าต่อไปได้  เจ้าฝากความหวังไว้กับการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์   

น่าเสียดาย  สกุลเฟ่ยก็รู้ว่าสกุลเว่ยกำลังเสื่อมถอย  สุดท้ายท่านหญิง 

จ้าวเยวี่ยจึงแต่งไปสกุลพัน ระหว่างดำรงตำแหน่งเสนาบดีกรมพระคลัง  

เจ้ากดข่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลายต่อหลายครั้ง กลัวว่าตัวเอง 

จะถูกคนเก่งแทนที่ ตอนนี้สกุลเว่ยดูแล้วเหมือนยังรุ่งโรจน์ แต่อันที่จริง 

กลับเป็นเหมือนสายน้ำที่กำลังไหลออกไป...เมื่อเจ้าตาย สกุลเว่ยต้อง 

ล่มสลายแน่นอน”

เว่ยไหวกู่ลูบโซ่ตรวน “อำนาจของวงศ์ตระกูลเปรียบเหมือนกระแสน้ำ  

ขึ้น  ๆ  ลง  ๆ ล้วนเป็นสัจธรรมของโลก รุ่งโรจน์ในชั่วเวลาหนึ่ง ถดถอย 

ในชั่วเวลาหนึ่ง นั่นเป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดไว้แล้ว บัดนี้ถึงคราวของ 

สกุลเว่ยข้าแล้ว ข้าไม่มีอะไรต้องเสียดาย อาณาจักรต้าโจวดำรงอยู่มา 

จนถึงปัจจุบัน ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ทุกอย่างล้วนกำลังเปลี่ยนแปลง  

มีเพียงแปดสกุลใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นความตายของข้าจึงจะเป็น 

ทางรอดของสกุลเว่ย”

“แปดสกุลใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงจริง ๆ รึ” เซียวฉือเหย่พูด “พี่น้อง 

สกุลซีแก่งแย่งชิงดีกันเอง ทายาททั้งสายตรงและสายรองเหลืออยู่เพียง 

น้อยนิด จวบจนวันนี้ ไม่เหลือสายเลือดให้สืบทอดอีกต่อไปแล้ว สกุลซี 

ในวันข้างหน้าย่อมมิใช่สกุลซีในอดีตอีก ช้าเร็วพวกเขาก็ต้องถูกเขี่ยออก 

จากราชสำนัก”

เว่ยไหวกู่กลับเพียงยิ้มเท่านั้น “ขอเพียงสกุลซียังอยู่ พวกเขาย่อม 

ไม่ถูกขับออกไป วันนี้พวกเจ้าเอาชีวิตซีหงเซวียน คิดจะแบ่งสมบัติสกุลซี  

แต่กลับไม่อาจตัดใจละทิ้งการค้าของสกุลซีได้ ดังนั้นจึงต้องพึ่งคนดูแล 

จัดการต่อ แบบนี้สกุลซีนับว่าตายแล้วหรือ พวกเขาแค่สูญเสียผู้คุมหางเสือ 

ไปคนหนึ่งเท่านั้น นี่เป็นความยากลำบากเพียงชั่วคราว วันหน้าฮูหยินใหญ่ 

ผู้นั้นแต่งงานใหม่ บุตรที่ให้กำเนิดก็ยังคงแซ่ซี นี่ก็คือการสืบต่อทายาท 

สายตรงรุ่นใหม่ของสกุลซี”

นำ้ตาเทยีนหยดติง๋ ๆ ราตรกีำลงัจะสิน้สดุ ขา้งนอกมเีพยีงความเงยีบ  
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เว่ยไหวกู่ลุกขึ้นยืน ท่าทางคล้ายผู้อาวุโสที่กำลังพูดคุยปรัชญา

“ข้ามีคำถามข้อหนึ่งอยากถามเซียวฟางซวี่ด้วยตัวเองมาตลอด ทว่า 

บัดนี้ไม่มีโอกาสแล้ว จึงได้แต่ถามเจ้า เซียวฉือเหย่ พ่อเจ้าถือกำเนิด 

ในตระกูลสามัญ ผ่านเคราะห์ภัยในชายแดนหลายครั้ง ในที่สุดก็สามารถ 

ก้าวข้ามความลำบากขีดแบ่งเขตแดนตั้งตัวเป็นอ๋องได้ พวกเจ้าเรียกตัวเอง 

ว่าผู้ทำลายพันธนาการของตระกูลสูงศักดิ์ แต่บัดนี้ผ่านมาสามสิบกว่าปี  

หลีเป่ยกับสกุลเซียวหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยมิอาจแยกจากกัน เขาเอง 

ก็มีบุตรชาย เจ้ากับเซียวจี้หมิงล้วนเป็นทายาทสายตรง เพื่อป้องกันการ 

แก่งแย่งชิงดีระหว่างทายาทสายตรงกับสายรอง เซียวฟางซวี่ไม่ยอม 

แต่งงานใหม่ ทั้งยังไม่รับอนุ เขาทำให้เจ้ากับเซียวจี้หมิงกลายเป็นตัวเลือก 

เพียงหนึ่งเดียวของทหารม้าเหล็กหลีเป่ย นี่มิใช่กำแพงเหล็กที่สร้างขึ้น 

ในระยะต้นของการก่อตั้งตระกูลสูงศักดิ์หรือ พวกเจ้ากำลังก้าวตามเส้นทาง 

ของพวกเรา”

เซียวฉือเหย่เงียบไปครู่หนึ่ง “เจ้าคิดเช่นนี้ เป็นเพราะเจ้าไม่เข้าใจว่า 

โลกนี้ยังมีคนที่ยอมถูกความรักพันธนาการ ท่านพ่อไม่แต่งงานใหม่และ 

ไม่รับอนุ เพียงเพราะชั่วชีวิตนี้เขาให้สัญญาว่าจะครองคู่ตราบจนแก่เฒ่า 

กับท่านแม่คนเดียวเท่านั้น ทหารม้าเหล็กหลีเป่ยเป็นทหารม้าหนักที่เขาสร้าง 

ขึ้นมา เขารู้จักกองทหารนี้ดีกว่าผู้ใด นั่นเป็นบุตรชายคนที่สามของเขา  

ถึงขั้นสำคัญกว่าข้าและพี่ชายด้วยซ้ำ ที่ผ่านมาคนที่คิดว่าข้ากับพี่ชายเป็น 

ตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวของทหารม้าเหล็กหลีเป่ยก็คือพวกเจ้า ข้าอยู่ในชวี่ต ู 

สิ่งที่พวกเจ้ากักขังได้มิใช่หลีเป่ย แต่เป็นเพียงเซียวฟางซวี่และเซียวจี้หมิง 

สองคนเท่านั้น เจ้ายังไม่เข้าใจอีกเรื่อง ท่านพ่อข้าสร้างกำแพงเหล็กให้กับ 

ตำแหน่งผู้นำกองทหารม้าเหล็กหลีเป่ยก็จริง  ทว่านั่นมิใช่กำแพงเหล็ก 

ที่ขวางกั้นคนเพราะชาติตระกูล แต่เป็นกำแพงเหล็กที่ใช้วัดความสามารถ 

ว่าใครจะเป็นผู้นำทัพได้จริง  ๆ กำแพงเหล็กที่ต้องแบกรับความทุกข์ยาก 

จากการนำทหารม้าเหล็กทำศึกยืดเยื้อไม่สิ้นสุดกับพวกเปียนซา สามสิบปี 

ก่อนผู้ที่ทำลายกำแพงเหล็กชั้นนี้ไปได้คือเซียวฟางซวี่ สิบปีก่อนผู้ที่ทำลาย 

กำแพงเหล็กชั้นนี้ไปได้คือเซียวจี้หมิง หากวันหน้ามีใครสามารถทำลาย 
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กำแพงเหลก็ชัน้นีไ้ดอ้กี ไมก่ลวัความทกุขย์ากลำบาก ยอมถกูเคีย่วกรำเชน่นี ้ 

เขาย่อมเป็นผู้นำทหารม้าเหล็กหลีเป่ยได้”

“เจ้าพูดแทนเซียวฟางซวี่จนดูเหมือนเขาช่างยิ่งใหญ่นัก แต่อันที่จริง 

หลายปีมานี้สกุลเซียวยึดอำนาจเบ็ดเสร็จในหลีเป่ยแต่เพียงผู้เดียว” แววตา 

ของเว่ยไหวกู่เยาะหยันเล็กน้อย

“นัน่เพราะผูท้ีแ่บกรบัภาระหนา้ทีอ่นัยิง่ใหญท่ัง้สองคนบงัเอญิแซเ่ซยีว”  

ดวงตาของเซียวฉือเหย่พลันสาดประกายอย่างหนึ่งที่ทำให้คนมิอาจจ้องมอง 

ตรง ๆ ได ้ ภายใตแ้สงไฟมดืสลวัเชน่นี ้ เขาเปน็ทัง้เซยีวฟางซวีแ่ละเซยีวจีห้มงิ  

ทั้งยังเป็นความหยิ่งทะนงที่สกุลเซียวทั้งสามคนซ่อนไว้ภายใต้ชุดเกราะ  

“พวกเจ้าเรียกบิดาข้าว่าจ่าฝูง ฝูงหมาป่าไม่พูดถึงสายเลือด ขอเพียงเอาชนะ 

พวกเราไดย้อ่มสามารถเปน็ผูน้ำของพวกเราได้ ทกุสิง่ทกุอยา่งทีท่หารมา้เหลก็ 

หลีเป่ยสะท้อนออกมาในวันนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่มันสมควรได้รับ วันหน้า...”  

เสียงของเซียวฉือเหย่ชะงักไป

แต่เสิ่นเจ๋อชวนกลับรู้ว่าเขาจะเอ่ยคำพูดใดต่อไป เขาอยากบอกว่า  

วันหน้าเมื่อเขากลับหลีเป่ย เขาก็จะเข้าร่วมการต่อสู้แบบฝูงหมาป่า ขอเพียง 

เขาเอาชนะผู้อื่นได้ เขาจะกลายเป็นจ่าฝูงตัวที่สาม ความหยิ่งทะนงและ 

ความฮึกเหิมของพวกเขามาจากการไม่เคยกลัวการต่อสู้ นี่เป็นจิตวิญญาณ 

ของเซียวฟางซวี่ เขาปลูกฝังความคิดเช่นนี้ให้บุตรชายทั้งสองคน ทั้งยัง 

ถ่ายทอดมันไปยังทหารม้าเหล็กหลีเป่ย

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดทั้งที่รักษาชายแดนเหมือนกัน กุมอำนาจทหาร 

เหมือนกัน  ตระกูลสูงศักดิ์กลับไม่รู้สึกเป็นปรปักษ์กับสกุลชี เหมือน 

สกุลเซียว” เว่ยไหวกู่จ้องตาเซียวฉือเหย่ พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงราบเรียบ  

“เพราะพวกเจ้าล้วนมีใจเป็นกบฏ ความหยิ่งทะนงเช่นนี้เป็นสาเหตุที่ชวี่ตู 

มิอาจไว้ใจหลีเป่ยได้ เจ้ารู้หรือไม่ว่าตระกูลสูงศักดิ์ไม่ล้มเพราะเหตุใด  

นั่นเพราะพวกเรารู้จักคล้อยตามสถานการณ์  สกุลหลี่เป็นรากฐานของ 

อาณาจักรต้าโจว พวกเราโอบล้อมมันไว้ ให้มันมีชีวิต ให้มันเติบใหญ่  

พวกเราผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ให้และผู้รับ พวกเราต่างหากคือผืนดินที่อุ้มชู 

ต้าโจวอยู่ แผ่นดินที่เจ้าเหยียบย่ำใต้ฝ่าเท้า ท้องฟ้าที่เจ้าแหงนหน้ามอง  
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พวกมันล้วนเป็นความมั่นคงปลอดภัยที่ตระกูลสูงศักดิ์ช่วยกันถักทอออกมา  

ไม่ว่าใครที่คิดจะทำลายความมั่นคงปลอดภัยนี้ล้วนเป็นศัตรู ยี่สิบหกปีก่อน 

รัชทายาทสกุลหลี่ผู้นำวังบูรพาหมายจะทำลายสถานการณ์นี้ ความคิดนั้น 

ชา่งไรเ้ดยีงสา รชัทายาทไมเ่ขา้ใจวา่เมือ่ใดทีต่ระกลูสงูศกัดิพ์งัทลาย สกลุหลี ่

ย่อมเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็ว และเขาจะต้องตายแน่นอน

“ฮวาซือเชียนตายได้ ซีหงเซวียนตายได้ ข้าก็ตายได้ แต่พวกเรา 

ตายแต่ตัวเท่านั้น ตระกูลสูงศักดิ์หาใช่สิ่งที่จะถูกทำลายได้โดยอาศัยเพียง 

กำลังคน ไม่มีผู้ใดสามารถทำให้พวกเราพ่ายแพ้ได้ทั้งนั้น  หลายปีมานี้  

เชื้อสายตระกูลสามัญในราชสำนักที่สามารถฝ่าด่านคุกคามตระกูลสูงศักดิ์ 

อย่างแท้จริงมีเพียงไห่เหลียงอี๋ เขาใช้เวลาเกือบสามสิบปีอดทนและหลบเร้น  

บัดนี้เขาก้าวขึ้นมาแล้ว แต่เขากล้าบุ่มบ่ามพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินหรือ เขา 

ฟื้นฟูสำนักศึกษาหลวง สนับสนุนบัณฑิตจากตระกูลสามัญ แต่ละย่างก้าว 

ล้วนระวังรอบคอบ เพราะเขารู้ว่าจุดจบของการใช้กำลังต่อสู้คือพ่ายแพ้ 

ทั้งหมด กระนั้นเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไร เมื่อเขาตายไปสิ่งเหล่านี ้

ย่อมถูกทำลาย เขาไม่มีทางประสบความสำเร็จ” จู่  ๆ  เว่ยไหวกู่ก็หัวเราะ 

ออกมา เขาจับลูกกรง มองเสิ่นเจ๋อชวน “ในอดีตฉีฮุ่ยเหลียนเป็นผู้นำ 

วังบูรพาลงมืออย่างเฉียบขาดว่องไว เขาคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ แต่กลับ 

ทำให้รัชทายาทตาย ผู้มีพรสวรรค์ในโลกนี้ควรเรียนรู้ที่จะทบทวนตัวเอง 

บ้าง เขาเป็นตัวอย่างความพ่ายแพ้ของพวกที่มีหัวคิดรุนแรง”

“หยุดเขา!” เสิ่นเจ๋อชวนลุกพรวด

เซียวฉือเหย่ลงมือทันที แต่สายเกินไปแล้ว เว่ยไหวกู่ส่งเสียงไอ 

อย่างรุนแรง เขาก้มตัวลงประคองโลหิตไว้ เหลือบตาจ้องพวกเขาสองคน  

ปากที่ เต็มไปด้วยโลหิตเอ่ยคำพูดท่ามกลางความเจ็บปวดแสนสาหัส  

“พวกเจ้าไม่มีทางชนะ...พวกเจ้าถูกชะตากำหนด...กำหนดไว้แล้วว่าต้อง 

พ่ายแพ้!”

เซียวฉือเหย่ถีบประตูห้องขังเข้าไป ลากตัวเว่ยไหวกู่ขึ้นมาและง้าง 

ปากเขา เลือดสกปรกในปากไหลทะลักออกมา เว่ยไหวกู่เหมือนแสงเทียน 

ริบหรี่กลางสายลม ร่างกายเกร็งกระตุกก่อนที่แขนขาจะแข็งทื่อ ถลึงตา 
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แน่นิ่งไม่ขยับ

แสงเทียนดับไปแล้ว ในคุกมีเพียงเสียงลมพัดหวีดหวิว

“ผู้สืบบัลลังก์!” เซียวฉือเหย่ปล่อยมือจากศพ เดินออกไปข้างนอก

ท้องฟ้าข้างนอกสว่างรำไร แต่ยังคงถูกเมฆครึ้มหนาแน่นปกคลุม  

พายุฝนที่เพิ่งสงบลงดูเหมือนจะโหมเข้ามาอีกครั้ง  ความรู้สึกกดดันแผ่ 

กระจายไปตามเสียงฝีเท้าสับสนลุกลน เซียวฉือเหย่ผลักประตูเข้าไป เห็น 

พวกเด็กผู้หญิงในคุกมีท่าทางตื่นตระหนกลนลาน กลิ่นคาวเลือดปะทะเข้า 

จมูก เด็กผู้ชายถูกฆ่าหมดแล้ว ศพถูกทิ้งระเกะระกะบนพื้น เซียวฉือเหย่ 

เหงือ่ออกตรงจอนผม เขากำดาบหลางลี ่ สายตากวาดผา่นดวงหนา้หวาดหวัน่ 

เหล่านั้นทีละดวง

เขากับเสิ่นเจ๋อชวนยังไม่ลงมือ ใครกันที่สังหารผู้สืบบัลลังก์

ลมเย็นพัดปะทะแผ่นหลังที่เปียกชื้นของเซียวฉือเหย่ เขายังไม่ทัน 

หันกลับไป ก็ได้ยินเสียงม้าห้อตะบึงอย่างรวดเร็ว

ฝหูมา่นตะโกนเสยีงดงัอยา่งลนลานทา่มกลางความโกลาหล “ทา่นโหว  

ท่านโหว! รีบเข้าวังด่วน! ฝ่าบาททรงตกอยู่ในอันตราย!”

เซียวฉือเหย่หันกลับไปทันท ี เสิ่นเจ๋อชวนกดแขนเซียวฉือเหย่ไว้ด้วย 

ท่าทางสุขุมอย่างยิ่ง สายตาเขาทำเอาฝูหม่านมือเท้าสั่น “ตกอยู่ในอันตราย 

หมายความว่าอย่างไร เจ้าพูดให้ชัดเจน”

ฝูหม่านน้ำมูกน้ำตาไหลเป็นทางขณะพูด “ฝ่าบาทประชวรหนัก  

เรียกท่านโหวไปเข้าเฝ้าด่วน บอกว่ามีเรื่องสำคัญจะฝากฝังพ่ะย่ะค่ะ!”
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96
พังถล่ม

ผืนฟ้ามืดมนหนักอึ้ง ลมพายุตั้งเค้า

เซียวฉือเหย่ปลดดาบหลางลี่หน้าประตูวัง  ก่อนจะย่ำเท้าไปบน 

ระเบียงทางเดินยาวอันมืดสลัว เหล่าขันทีที่คุกเข่าด้านข้างสองฝั่งก้มหน้า 

ไม่พูดจา ภายในและภายนอกตำหนักหมิงหลี่เงียบกริบไร้เสียง ฝูหม่าน 

ก้าวนำเซียวฉือเหย่เร็ว ๆ เดินไปจนถึงหน้าประตูและเลิกม่าน ม่านเตียงใน 

ตำหนักบรรทมปิดอยู่ ภายในร้อนอบอ้าว มีกลิ่นคาวโลหิตเจืออยู่ขุมหนึ่ง

ฝูหม่านสะอื้นพลางพูดเสียงค่อย “ฝ่าบาททอดพระเนตรสิพ่ะย่ะค่ะ  

ท่านโหวมาแล้ว!”

หลีเ่จีย้นเหงิทีอ่ยูข่า้งในสง่เสยีง “อมื” และเอย่วา่ “เจา้บอกใหพ้วกเขา 

ถอยไปให้หมด เราจะคุยกับท่านโหว ก่อนที่เก๋อเหล่าจะมาถึง อย่าให้ใคร 

เข้ามารบกวน”

ฝูหม่านพาคนออกไปเงียบ ๆ

“เช่ออัน” หลี่เจี้ยนเหิงเหมือนจะขยับตัวหนึ่งที “เจ้าเลิกม่านที”

เซียวฉือเหย่ยกมือเลิกม่านขึ้น บนเตียงมีคราบเลือดเต็มไปหมด  

หลี่เจี้ยนเหิงเหมือนนอนจมอยู่ในสีสันอันมอซอ หน้าอกสะท้อนขึ้นลง หอบ 

หายใจอย่างยากลำบากเล็กน้อย

“พี่น้องข้า” ใบหน้าขาวซีดของหลี่เจี้ยนเหิงเต็มไปด้วยน้ำตาและ 

หยาดเหงื่อ เขาเช็ดเหงื่อมือสั่น แต่กลับทำให้โลหิตเปื้อนหน้าตัวเอง “เจ้า 
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หายไปไหนมา ข้าร้อนใจแทบแย่”

มู่หรูนอนตะแคงอยู่ข้างกายหลี่เจี้ยนเหิง สิ้นใจไปแล้ว

เซียวฉือเหย่พลันรู้สึกโดดเดี่ยวเล็กน้อย เขาเข้าวังตามคำเชิญทั้งที่รู้ 

ว่านี่เป็นหลุมพราง เพียงเพราะคำว่า ‘พี่น้อง’ คำนี้ของหลี่เจี้ยนเหิง มิตรภาพ 

พี่น้องในวัยเยาว์ระหว่างพวกเขาถูกอำนาจบดขยี้จนแหลกละเอียดนานแล้ว  

แต่ก็เหมือนประกอบกันขึ้นอีกครั้งในเวลานี้ เซียวฉือเหย่รู้สึกเหมือนย้อน 

กลับไปในอดีต แขวนม่านและเอ่ยเสียงแหบ “บนถนนลมแรง ถนนเสินอู่ 

มีคนมากมาย ไม่สะดวกจะขี่ม้า”

หลี่เจี้ยนเหิงยกมือที่ปิดบาดแผลออก มองจุดที่ถูกแทง “เจ้าเป็น 

พี่น้องที่ดี ทั้งที่รู้ว่าการมาครั้งนี้อันตรายก็ยังมา ข้าหลี่เจี้ยนเหิงได้คบหา 

กับเจ้า ไม่เสียเปรียบ”

เซียวฉือเหย่ลากเก้าอี้ออกและนั่งลง เขามองหลี่เจี้ยนเหิง ลำคอ 

ขยับหลายครั้งก่อนพูด “ข้าบอกเจ้าตั้งนานแล้ว นางหาใช่คู่ครองที่ดีไม่”

“แตข่า้ชอบนางนีน่า” หลีเ่จีย้นเหงิเหมอ่มองโลหติบนนิว้มอื “ขา้คดิวา่ 

นางก็ชอบข้า ให้ตายเถอะ...การถูกดาบแทง ที่แท้เจ็บถึงเพียงนี้”

เซียวฉือเหย่ถูหน้า มือยันหัวเข่า “เจ้าเรียกข้ามา มีอะไรจะพูด”

หลี่เจี้ยนเหิงกลอกตา หัวเราะฮ่า  ๆ  ใส่เซียวฉือเหย่ผ่านม่านน้ำตา  

จากนั้นร้องไห้พูดสะอึกสะอื้น “ข้าเรียกเจ้ามา เจ้าก็มา บ้าเอ๊ย หัวสมองเจ้า 

มีปัญหาหรือไรเซียวเช่ออัน เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้างนอกมีแต่...มีแต่คนถือดาบ 

รอเจ้าอยู่”

เซียวฉือเหย่พยักหน้าอย่างสุขุมเหมือนทุกครั้งที่คอยแก้ปัญหาให้เขา  

“ข้ารู้”

หลี่เจี้ยนเหิงข่มเสียงร้องไห้ไว้ในลำคอ “ถ้าเจ้าไม่มา ข้าย่อมไม่ต้อง 

เอ่ยคำว่าขอโทษ”

เซียวฉือเหย่สองตาแดงก่ำ “เจ้าเป็นจักรพรรดิ จักรพรรดิไม่ต้อง 

ขอโทษ”

หลี่เจี้ยนเหิงกุมบาดแผล ส่ายหน้าร้องไห้อย่างมิอาจควบคุมตัวเอง 

ได้ เขาสะอื้น “ข้า...พี่น้อง...ข้าอยากเป็นจักรพรรดิที่ดี...จริง  ๆ นะ หลายวัน 
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ก่อนข้ายังท่องตำรา ถ้าเจ้าออกไปแล้ว ฝากบอกเก๋อเหล่าด้วย”

เซียวฉือเหย่ตอบ “เจ้าเป็นจักรพรรดิ เจ้าไปบอกเอง”

หลี่เจี้ยนเหิงหอบหายใจพลางเอ่ยเสียงแหบ “ไม่ได้ ข้าเป็นจักรพรรด ิ 

มิอาจไปบอกเอง เสียหน้าจะตาย เขาเป็นขุนนางที่ภักดี เจ้าว่าไฉนข้าจึง  

ไฉนข้าจึงโง่งมถึงเพียงนี้ ข้าอยากเรียกเขาว่าบิดารองจริง  ๆ  นะ ข้ากลัว  

กลัวว่าข้าตายไปแล้ว พวกเจ้าจะถูกคนอื่นแทงเหมือนกัน”

เซียวฉือเหย่ตอบเสียงแหบ “เจ้าขี้ขลาดอย่างนี้ จะไปได้อย่างไร”

หลี่เจี้ยนเหิงทำไม้ทำมือ “เสด็จพี่รอข้าอยู่ ข้ากลัวเขาจะด่าข้าอีก  

ข้าผิดต่อเขา”

เซียวฉือเหย่แค่นยิ้ม “ไฉนจึงปอดแหกเช่นนี้”

“ข้า...” หลี่เจี้ยนเหิงลมหายใจกระชั้นขึ้นทุกที เขาเม้มริมฝีปาก 

แห้งผาก “ข้ายังผิดต่อเจ้าด้วย ข้าไม่มีคุณธรรมมากพอ ข้ากับเจ้าล้วน 

ถูกสถานการณ์บีบบังคับ ข้าแค้นใจ...จริง ๆ เช่ออัน เจ้าไปเถิด เจ้าออกไป 

แล้วจงจากไปซะ ขี่ม้าของเจ้ากลับบ้านไป ข้าไม่มีสิ่งใดจะให้เจ้า แต่ถ้า 

ไม่ให้ก็เสียหน้า”

เซียวฉือเหย่ถูใบหน้าอีกครั้ง

หลี่เจี้ยนเหิงชูนิ้วขึ้น ชี้ไปที่ผนังห้อง พูดเสียงอู้อี้ “ธนู...ธนูคันนั้น  

เจ้าช่วยให้ข้าได้มาจากเสด็จพี่ แต่ให้ตาย ข้า...ข้าน้าวไม่ไหว...เจ้าเอามันไป 

เถอะ ลูกหมาป่าก็ต้องอยู่ใน...ในทุ่งหญ้า แหวนปันจื่อวงนั้นของเจ้าจะ 

ขึ้นสนิมอยู่แล้ว”

เซียวฉือเหย่ตอบอย่างไร้ไมตรี “ข้าไม่ต้องการ นั่นเป็นธนูป้าอ๋อง 

ของบ้านเจ้า”

“เจ้าก็คือป้าอ๋อง  (จอมเผด็จการ)  นี่นา...” เสียงของหลี่เจี้ยนเหิง 

เบาหวิว เขามองธนูคันนั้น “ชาติหน้า...อย่าให้...อย่าให้ข้าเป็นจักรพรรดิ 

อกีเลย...ขา้อยากเปน็นกนางแอน่ของตา้โจว...อาศยัอยูใ่ตช้ายคาบา้นเศรษฐ.ี..”  

เขามองธนูป้าอ๋องอย่างสงบ ไม่เคลื่อนไหวอีก

สายลมพัดม่านเตียงในตำหนักบรรทม เซียวฉือเหย่นั่งอยู่อย่างนั้น  

ฟังเสียงฟ้าร้องครืนครั่น ก่อนจะระเบิดกลายเป็นฝนห่าใหญ่
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หานเฉิงดื่มชาอึกสุดท้ายและถือชามใส่ชาเดินออกจากประตู มองทหาร 

ของแปดกองกำลังที่เตรียมพร้อมเต็มที่ ก่อนจะเขวี้ยงชามลงบนพื้นและ 

ประกาศเสียงดัง “ทหารรักษาพระองค์ในชวี่ตูมีเพียงแปดพันนาย สนามฝึก 

เขาเฟิงซานไม่ทราบข่าวย่อมมิอาจมาช่วยเหลือได้ เซียวฉือเหย่เป็นเหมือน 

สัตว์ในกรงขัง วันนี้จะต้องจับกุมเขาให้ได้!”

ฝนเทกระหน่ำลงมา เสียงฝีเท้าเร่งร้อนโอบล้อมวังหลวงไว้หลายชั้น  

ฝักดาบเสียดสีกับชุดเกราะ แปดกองกำลังล้อมตำหนักบรรทมไว้อย่าง 

แนน่หนา ฝหูมา่นไดย้นิเสยีงแลว้ถงึกบัลกุไมข่ึน้ เหลา่ขนัทขีดตวัอยูต่ามมมุ  

กลัวก็แต่ตัวเองจะถูกนำไปสังเวยดาบ

เซียวฉือเหย่ลุกขึ้นยืนในที่สุด เขาปล่อยม่านเตียงลงบดบังร่างของ 

หลี่เจี้ยนเหิงท่ามกลางเงาแสงวูบวาบ จากนั้นหันกลับไปปลดธนูหนักร้อยชั่ง 

ลงมา ประตูตำหนักเปิดออกนานแล้ว เซียวฉือเหย่แหวกม่านพลิ้วไหว 

หลายชั้นออก ก้าวเข้าสู่สายฝนโดยไม่หันหลัง

หานเฉิงนำกำลังออกมาและชักดาบ เขาไม่มีวาจาใดจะเอ่ย เพราะ 

พวกเขาชนะแล้ว พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงฟ้าดินอีกครั้งท่ามกลาง 

สายฝนในค่ำคืนนี้ ทำให้เซียวฉือเหย่คุกเข่าลงอีกครั้ง

เซียวฉือเหย่มองศีรษะดำทะมึนเหล่านั้น แล้วย่างเท้าออกไป ก้าวลง 

จากบันได เขาไม่มีดาบ ยามน้ำฝนชะล้างความเย็นชาออกไป เขาก็ปะทะ 

กับคนกลุ่มนั้น ธนูป้าอ๋องขวางคมดาบไว้ เขาดันกำแพงมนุษย์ให้ถอยหลัง  

ท่วงทีห้าวหาญไร้เทียมทานจนเสียงครืนครั่นของพายุฝนยังดูด้อยไป

เสิ่นเจ๋อชวนควบม้าไปบนถนนใหญ่ องครักษ์เสื้อแพรและทหาร 

รักษาพระองค์ข้างหลังประหนึ่งงูสีแดง พุ่งกระแทกประตูวังท่ามกลาง 

ประกายเจิดจ้าของดาบ ตรงดิ่งเข้าไปข้างใน

วังหลวงทั้งหมดตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของชุดเกราะ เสียงเข่นฆ่า 

สังหารดังก้องฟ้า การควบทะยานของอาชาทำให้การสังหารรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ม้าลั่งเถาเสวี่ยจินไม่สนใจทะเลคน พุ่งตรงไปหาเซียวฉือเหย่ เซียวฉือเหย่ 

หาจังหวะพลิกตัวขึ้นหลังม้าในชั่วพริบตา รับดาบหลางลี่ที่เสิ่นเจ๋อชวน 

โยนมาให้
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เซียวฉือเหย่ชักดาบทันใด “ชวี่ตูหาใช่บ้านเกิดที่ข้าฝันถึง วันนี้ข้า 

จะกลับบ้าน ใครกล้าขวาง...ฆ่าไม่เว้น!” พูดจบก็หนีบท้องม้า ตวัดดาบ 

จนปรากฏโลหิต

สายฝนตกซู่ลงมาปะทะใบหน้า เซียวฉือเหย่ฆ่าคนจนโลหิตไหลนอง 

เป็นทาง สนามรบที่เดิมทีอยู่ในวังขยายออกไปบนถนนใหญ่ หานเฉิง 

เห็นท่าไม่ดี รีบตะโกนเสียงดัง “เฝ้าประตูเมืองไว้ คืนนี้จะปล่อยให้คนถ่อย 

ที่ปลงพระชนม์องค์เหนือหัวหมายก่อกบฏหลบหนีไปไม่ได้เด็ดขาด!”

แปดกองกำลังหาใช่คู่ต่อสู้ของทหารรักษาพระองค์ไม่ แม้จำนวนจะ 

มากกว่า แต่ก็กลัวตาย ถูกกำลังทหารที่ดุดันประหนึ่งพยัคฆ์และหมาป่าบีบ 

จนถอยร่น ประตูเมืองปิดลงแล้ว เสิ่นเจ๋อชวนถือดาบขึ้นไปบนกำแพงเมือง  

ถีบคนที่ขวางทางออกและสั่งให้คนเปิดประตู ประตูที่ปิดแน่นสนิทถูก 

ยกขึ้นพร้อมเสียงดังสนั่น นอกม่านฝนเป็นบ้านที่เซียวฉือเหย่เฝ้าคิดถึงมา 

หกปีเต็ม

หานเฉิงหันกลับไปตะโกน “รีบไปจับคน!”

ม้าของเซียวฉือเหย่ออกจากเมืองแล้ว เขายกมือส่งสัญญาณให้ติงเถา 

พาคนรุดไปสนามฝึกเขาเฟิงซาน ต้องการพาทหารรักษาพระองค์สองหมื่น 

นายไปกับตนด้วย เขาเบนหัวม้าท่ามกลางกลุ่มคน กางแขนให้เสิ่นเจ๋อชวน 

ที่อยู่บนกำแพงเมือง เอ่ยเสียงทุ้มหนัก “หลันโจว ไปกับข้า!”

ทว่าเหล่าองครักษ์เสื้อแพรยืนนิ่งไม่ขยับ เสิ่นเจ๋อชวนยืนค้ำเชิง 

กำแพงท่ามกลางฝนที่ตกหนัก มองเซียวฉือเหย่ราวกับต้องการจดจำเขาไว้ 

ให้ชัด ๆ

แปดกองกำลังกรูเข้ามาอีกครั้ง กำลังจะไล่ตามมาถึงประตูเมือง  

ประตูเมืองที่แขวนตัวสูงส่งเสียงทึบทุ้มเพราะแบกรับน้ำหนักไม่ไหว โซ่เหล็ก 

ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว ประตูเมืองหล่นกระแทกลงมาทันที

“เช่ออัน” เสิ่นเจ๋อชวนตะโกนเสียงดัง บอกเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน 

ผ่านสายฝนที่เทกระหน่ำ “กลับบ้านเถอะ”

เซียวฉือเหย่รู้สึกเหมือนถูกน้ำเย็นราดรดหัวใจ เขากำเชือกบังเหียน 

แนน่ ควบมา้ยอ้นกลบัไป ทวา่ประตเูมอืงกระแทกพืน้ดนิดงั “โครม” เสยีกอ่น  
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ขวางทหารของแปดกองกำลังที่ไล่ตามมาไว้หลังประตูและปิดกั้นเซียวฉือเหย่ 

ไว้นอกเมืองเช่นกัน

เซียวฉือเหย่แผดเสียงจนเสียงแหบ เหมือนสัตว์ที่ถูกยั่วโมโหจน 

โกรธจัด “เสิ่นหลันโจว!”

เสิ่นเจ๋อชวนไม่มองเซียวฉือเหย่อีก แต่หันกลับไปเผชิญหน้ากับ 

หานเฉิงและทหารของแปดกองกำลังที่เบียดเสียดกันเต็มพื้นที่

หานเฉิงหันไปด้านข้างและถ่มน้ำลายหนึ่งที เอ่ยเสียงแค้น “เสิ่น- 

เจ๋อชวน เจ้าทำลายการใหญ่ของข้า!”

“เจ้าคู่ควรที่จะเรียกตัวเองว่าองครักษ์เสื้อแพรด้วยรึ” เสิ่นเจ๋อชวน 

หลุบตามองเขาจากตำแหน่งที่สูงกว่า พูดเสียงเย็น “องครักษ์เสื้อแพรนับ 

ตั้งแต่สมัยของจี้อู๋ฝานเป็นต้นมาล้วนสง่าผ่าเผย เป็นชายชาตรีที่ปราศจาก 

ความละอายแก่ใจ วันนี้พวกเจ้าวางแผนเอาชีวิตโอรสสวรรค์ หานเฉิง  

ข้าสังหารเจ้าย่อมเป็นเรื่องที่ชอบด้วยคุณธรรม!”

หานเฉิงแหงนหน้าหัวเราะเสียงดัง “เจ้าเป็นตัวอะไร เชื้อชั่วสกุลเสิ่น!  

ข้าดีต่อเจ้าไม่น้อย สนับสนุนเจ้าหลายหน แต่เจ้ากลับตอบแทนข้าเช่นนี้ 

หรือ มา! พาคนออกมาให้รองผู้บัญชาการเสิ่นดูหน่อย!”

ฉีฮุ่ยเหลียนถูกลากตัวออกมา เขาผมเผ้ายุ่งเหยิง ร่างกายเซล้ม 

กลางสายฝนพลางร้องด่า “โจรสุนัขเจ้าเล่ห์!”

หานเฉิงดึงโซ่และกระตุ้นม้าไปข้างหน้า ลากฉีฮุ่ยเหลียนไปตามถนน  

เขาชี้ฉีฮุ่ยเหลียนและพูดกับเสิ่นเจ๋อชวน “เจ้าตามหาอยู่นานมากใช่หรือไม่  

อยู่นี่อย่างไรเล่า! เสิ่นเจ๋อชวน ยังไม่รีบมารับคนอีก!”

“โจรสุนัข ไอ้โจรสุนัข!” ฉีฮุ่ยเหลียนเดือดดาลยิ่งนัก ถูกลากไป 

บนพื้นจนใบหน้าเต็มไปด้วยโคลน

หานเฉิงมองใบหน้าขาวซีดของเสิ่นเจ๋อชวน  จากนั้นจ้องแววตา 

หมน่หมองของเขา “พีช่ายเจา้คอืรฐัทายาทเจีย้นซงิ ขา้จำไดว้า่เขาถกูทหารมา้ 

เปียนซาลากไปบนพื้นจนกระทั่งตาย ทว่าพวกเจ้าไม่ผูกพันกัน ดังนั้นเจ้า 

จึงไม่เจ็บปวดแม้แต่น้อย วันนี้ถึงคราวเซียนเซิงของเจ้าบ้าง เจ้าเจ็บหรือไม่”

“หานเฉิง!” เสิ่นเจ๋อชวนกัดฟันเค้นคำพูดออกมา “เจ้าทำทุกวิถีทาง 
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เพื่อซ่อนเซียนเซิงไว้ในมือ เจ้าคิดจะทำสิ่งใด”

“เดิมทำประโยชน์ได้มากทีเดียว!”  สีหน้าของหานเฉิงเปลี่ยนไป 

กะทันหัน “แต่เจ้าปล่อยเซียวฉือเหย่ไป ทำลายแผนการของข้า เจ้าจึงไม่มี 

ประโยชน์อีกแล้ว เขาก็ไร้ประโยชน์เช่นกัน! หากเจ้ายังอยากได้ชีวิตเขา  

ก็ลงมาโขกศีรษะยอมรับผิดกับข้าซะ! คุกเข่าและตะโกนเรียกข้าว่าบิดาดัง ๆ  

สามครั้ง แล้วข้าจะละเว้นชีวิตเขา ละเว้นชีวิตเจ้า!”

เสิ่นเจ๋อชวนก้าวออกไป “ตกลง!”

“ผายลมน่ะสิ!” ฉีฮุ่ยเหลียนเงยหน้าจากโคลนตม  เขาเช็ดคราบ 

สกปรกออก ตะเกียกตะกายลุกขึ้น จ้องเสิ่นเจ๋อชวนเขม็ง “ข้าสอนตำรา 

และโคลงกลอนให้เจ้า  มิใช่เพื่อให้เจ้ายอมให้ผู้อื่นดูแคลนเช่นนี้!  ข้า 

ฉีฮุ่ยเหลียนแม้แต่ฟ้าดินยังไม่คุกเข่าให้ แล้วเจ้าจะคุกเข่าให้คนพาลต่ำช้า 

อย่างเขาได้อย่างไร!”

สายโซ่ส่งเสียงดังแกรกกราก

ฉีฮุ่ยเหลียนซวนเซ ตะโกนเสียงดังท่ามกลางสายฝน “เวลาร้อยปี 

ดั่งฝันถึงผีเสื้อ1 ข้าไปมาอิสระ! ชีวิตนี้ของข้า ลาภยศสรรเสริญเคยผ่านมา 

หมดแล้ว ชื่อเสียงผลประโยชน์ก็เคยได้รับมาแล้ว ข้า...” เขาหัวเราะ 

ดังลั่นอย่างคลุ้มคลั่ง ดึงกระชากโซ่บนลำคอ “ข้าเยาะหยันผู้กล้าทั่วหล้า  

ผู้มีคุณธรรมคนใดก็มิอาจสูงส่งไปกว่าข้า!  ใครจะประชันขันแข่งกับข้า 

ฉีฮุ่ยเหลียนได้ ข้าผู้มาจากอวี๋โจวชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว! ตอนที่ข้าพูดคุย 

หัวเราะหน้าพระพักตร์ ให้คำชี้แนะในการปกครองแผ่นดิน หานเฉิง เจ้า 

อยู่ที่ใด ตอนนั้นเจ้ายังเป็นหนูในคูระบายน้ำอยู่เลย!”

ฉีฮุ่ยเหลียนเดินตากฝน ท่าทางประหนึ่งคนเมา

“หนูอย่างพวกเจ้าถือรองเท้าให้ข้ายังไม่คู่ควรด้วยซ้ำ! ตระกูลสูงศักดิ ์

เปรียบเสมือนโรคเรื้อรังของใต้หล้านี้ บอกไห่เหลียงอี๋ด้วยว่า อาณาจักร 

ต้าโจวป่วยหนักไร้ทางเยียวยาแล้ว เขากับข้าล้วนมิอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1 เวลาร้อยปีดั่งฝันถึงผีเสื้อ เป็นท่อนหนึ่งของบทกลอน  ‘ล่องเรือราตรี ความคิดคำนึงใน 

สารทฤดู’ ผลงานประพันธ์ของหม่าจื้อหย่วน กวีสมัยราชวงศ์หยวน เนื้อหาหมายถึงชีวิตมนุษย์สั้น 

เพียงร้อยปี ประหนึ่งจวงจื่อฝันถึงผีเสื้อ คล้ายความฝันและเหมือนความจริง
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อะไรได้!” ฉีฮุ่ยเหลียนหมุนตัวอย่างคลุ้มคลั่งท่ามกลางเสียงหัวเราะ เขา 

ถ่มน้ำลายใส่หานเฉิงและพูดต่อ “แต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ ชีวิตนี้ข้าจะเป็นเพียง 

พระอาจารย์จักรพรรดิเท่านั้น! หลันโจว! กรงขังพังทลายแล้ว กลียุคต้อง 

เริ่มต้นขึ้นแน่ สิ่งที่เซียนเซิงถ่ายทอดให้เจ้าได้ ล้วนถ่ายทอดให้เจ้าไปหมด 

แล้ว ฟ้าดินที่เน่าเฟะเช่นนี้...”

ฉีฮุ่ยเหลียนหันหลังให้เสิ่นเจ๋อชวน พลันเงียบไปและสะอื้น สายฝน 

กระหน่ำใส่ร่างกายเขาจนเปียกโชก แต่กลับมิอาจดับความรุ่มร้อนในโลหิต 

ที่แผดเผามานานหลายปีได้ ที่ผ่านมาเขามักเรียกขานแต่รัชทายาท ทว่า 

เวลานี้ เขากลับมิอาจแข็งใจหันกลับไปมองเสิ่นเจ๋อชวน

“ฟ้าดินที่เน่าเฟะเช่นนี้ มิสู้โค่นล้มมันเสียและไปสร้างฟ้าดินของ 

เจ้าเอง หลันโจว ไปเถิด อย่าหันหลังกลับอีกเลย เซียนเซิงจะแบกรับ 

วิญญาณสามหมื่นที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมแทนเจ้าเอง เจ้าไม่ต้องกลัว  

เจ้า...” โลหิตเขาสาดกระเซ็นกลางสายฝน หงายหลังล้มลงบนพื้น มอง 

ท้องฟ้าและพึมพำว่า “ไม่ต้องกลัวนะ...”

สายอสนีผ่าเปรี้ยง เสิ่นเจ๋อชวนแผดเสียงขณะทรุดลงบนพื้น เขา 

ปล่อยให้สายฝนซัดกระหน่ำอย่างนิ่งงัน ท่ามกลางความเงียบงันอันยาวนาน  

เปลือกนอกที่เสแสร้งแตกกระจายเป็นเสี่ยง  ๆ ในที่สุดเขาก็แผดเสียงคำราม 

อยา่งสิน้หวงัเปน็ครัง้แรกในรอบหกป ี นยันต์าแดงกำ่ยามนีไ้รซ้ึง่สตสิมัปชญัญะ  

เขากำดาบหย่างซานเสวี่ยและชักออกมากะทันหัน

“หานเฉิง...!”

เขาแค้นฟ้าดินนี้เหลือเกิน ทั้งยังโกรธแค้นใบหน้าเหล่านี้ด้วย

เสิ่นเจ๋อชวนยันพื้นลุกขึ้น ดาบหย่างซานเสวี่ยกรีดผ่าเม็ดฝน สาด 

โลหิตออกไปรอบทิศ เขาฆ่าคนหนึ่งคน และอีกคน เขาก้าวข้ามศพเหล่านั้น  

แต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกทอดทิ้ง ดาบปาดลำคอ ไวดุจ 

ปรอท โลหิตสาดใส่ใบหน้าของเสิ่นเจ๋อชวนครึ่งแถบ

เขาหมดอาลัยตายอยาก โลหิตที่ไหลลงมาตามแก้มเหมือนน้ำตา 

อย่างไรอย่างนั้น

หานเฉิงถอยแล้วถอยอีก ตวาดสั่ง “ฆ่าเขาซะ!”
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เมด็ฝนกลางสายลมพลนัแตกออก ลกูธนยูาวดอกหนึง่พุง่มาตรงหนา้ 

หานเฉิงในชั่วพริบตา เซียวฉือเหย่กระโดดลงมาตามโซ่เหล็กบนกำแพง 

เมือง ถีบคนจนล้มลง ชักดาบแทงอีกฝ่ายจนทะลุ จากนั้นก็ดันศพก้าวไป 

ข้างหน้า กระแทกคมดาบออกไป ตอนชักดาบออกมาโลหิตชุ่มฝ่ามือ

เซียวฉือเหย่ใช้แขนข้างเดียวดึงตัวเสิ่นเจ๋อชวนกลับมาและผิวปาก 

เสียงดัง เหมิ่งสยายปีกบินตรงเข้ามา จิกตาขวาของหานเฉิงจนบาดเจ็บ 

ท่ามกลางความชุลมุน หานเฉิงกุมหน้าอย่างลนลาน ได้ยินเสียงกีบเท้าม้า 

นอกเมืองดังกระหึ่ม ติงเถานำกำลังรุดมาแล้ว

“กระแทกประตู!” ติงเถาแผดเสียงสั่ง

ทหารรักษาพระองค์กรูเข้าไป แต่พวกเขายังไม่ทันลงมือ กลับได้ยิน 

เสียงทุ้มหนักดังมาจากประตูเมืองอีกครั้ง ประตูถูกดึงขึ้นช้า ๆ

เฟ่ยเซิ่งดึงโซ่เหล็ก หอบหายใจหลายที นำองครักษ์เสื้อแพรออกแรง 

ถอยไปข้างหลัง เขาสบถ “ให้ตาย! หนัก...ชะมัด ท่านโหว...! ขึ้นม้า 

หนีไป!”

ม้าลั่งเถาเสวี่ยจินควบทะยานผ่านช่องว่างออกมา เสียงฆ่าฟันดัง 

อื้ออึงกลบนครหลวงชวี่ตู

เปียนจวิ้นที่เสียงห้ำหั่นดังสะเทือนไปถึงท้องนภาก็กำลังทำศึกชี้เป็นชี้ตาย 

เช่นกัน ลู่ก่วงไป๋ใกล้จะถือทวนไม่ไหวแล้ว ตอนล่าถอยกลับมา เขาตะโกน 

ถาม “กองหนุนเล่า!”

รองขุนพลถูกฟันหลายแผล “ยัง...ยังไม่มาขอรับ”

เสียงฝนดังกระหึ่ม ลู่ก่วงไป๋หันกลับไปยังทิศทางของค่ายทหาร

เซยีวฉอืเหยข่ึน้มา้และกดเสิน่เจอ๋ชวนไวด้า้นหนา้ หอ้ตะบงึฝา่สายฝนไปยงั 

ประตูเมือง

ฟ้าแลบฟ้าร้อง ท้องฟ้าเหมือนถูกกรีดเป็นแผล ฝนเทลงมาอย่าง 

ไม่ลืมหูลืมตา
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ลู่ก่วงไป๋กระชากเสื้อคลุมกันลมเก่าขาดออก ปักทวนไว้ข้างเท้า เขาพูดกับ 

พายุทรายและสายฝน “สู้ไม่ไหวแล้ว”

รองขุนพลยืนอยู่ข้างเนินทรายจ้องมองเขา

“โชคชะตาต้องการให้ข้าเฝ้าอยู่ที่นี่ชั่วชีวิต แต่นี่หาใช่เส้นทางที่ข้า 

เลือกไม่” ลู่ก่วงไป๋ถอดชุดเกราะที่มีตราสัญลักษณ์ของต้าโจวออก เขาถู 

ใบหน้าอันอ่อนล้า ดวงตาเต็มไปด้วยแววอิดโรย พูดด้วยน้ำเสียงเยาะหยัน 

ตัวเองเล็กน้อย “ทรายเหลืองกลบฝังพี่น้องของข้า ข้าไม่อยากยอมจำนน 

ให้กับชีวิตอันว่างเปล่าอีกแล้ว ราชโองการมิอาจช่วยเหลือทหารของข้าได้  

ราชสำนักมิอาจเลี้ยงดูม้าของข้าให้อิ่มได้”

เซียวฉือเหย่ควบม้าทะยานออกจากชวี่ตู ข้างหลังมีทหารไล่ตามนับไม่ถ้วน  

พวกเขาพุ่งไปข้างหน้า คล้ายกำลังฉีกทึ้งม่านฝนสีดำสนิท

“ข้าไม่อยากทุ่มเทรับใช้พวกเขาด้วยชีวิตอีกแล้ว”

ลู่ก่วงไป๋หลับตาทั้งสองข้างลง โลหิตไหลไปตามนิ้วมือและหยดลง 

บนทรายเหลือง ลูกกระเดือกเขาขยับเล็กน้อย ในที่สุดเมื่อลืมตาอีกครั้ง  

ดวงตาคู่นั้นก็ฉายความหม่นหมอง

เวลาเดียวกัน โลหิตบนแก้มของเสิ่นเจ๋อชวนถูกชะด้วยน้ำฝน ลำคอ 

เปล่งเสียงสะอื้นอย่างรวดร้าว

ท่ามกลางการหลบหนีอย่างอเนจอนาถครั้งนี้ ความว่าง่ายเชื่อฟังที่ 

เคยมีถูกโยนทิ้งไป พวกเขาเหมือนกระบี่คมเล่มหนึ่งที่ทะลวงฝ่าสายฝน

ลู่ก่วงไป๋ล้างมือสองข้างกลางสายฝนจนสะอาดและหยิบทวนยาว 

ขึ้นมาอีกครั้ง

พวกเขาล้วนเป็นนักโทษที่ถูกโชคชะตาไล่ตาม พวกเขาเคยยอม 

ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แต่พายุฝนซัดถล่มหอสูงจนพังทลาย เศษซากเหล่านั้น 

จู่โจมเข้ามาประหนึ่งน้ำไหลบ่า

พุ่งไปข้างหน้า พุ่งไปข้างหน้า!
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“ข้าจะข้ามเขาลูกนั้นไป”

“ข้าจะต่อสู้เพื่อตัวเองสักครั้ง”

จบภาคต้น
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