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คํานําสํานักพิมพ์

	 ในที่สุด  เล่ห์กลจักรรพรรดิ  ก็เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วนะคะ  

มาดามขอโทษสำหรับความล่าช้าทั้งหลายที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณนักอ่าน 

ทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้  แล้วพบกันใหม่ใน  “ทั่วยุทธภพมีแต่ 

สิ่งอัศจรรย์พันลึก” เรื่องราวของท่านประมุขวังจุยอิ่ง ฉินเส้าอวี่ กับน้อง 

เสิ่นเชียนหลิงนะคะ 

	 ตอนอายุยี่สิบสอง  เสิ่นเชียนหลิงก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชาย 

ยอดเยี่ยม ครองตำแหน่งราชาจอเงินเป็นครั้งแรกในชีวิต

	 ทว่าในขณะที่เขากำลังถือถ้วยรางวัลน้ำตาคลอเบ้าอยู่นั้นเอง ฉับพลัน 

ฝ้าเพดานก็ส่งเสียงดังสนั่น ก่อนจะร่วงลงมาบนหัวเขาเข้าอย่างพอดิบพอดี

	 และแล้วเขาก็...ทะลุมิติไป!

	 ฉินเส้าอวี่:  หากหลิงเอ๋อร์ยินดี วังจุยอิ่งสามารถจัดงานมงคลได้ 

ทุกเมื่อ

	 เสิ่นเชียนหลิง: ขอกล่าวตามตรง ข้าไม่รู้สึกยินดีเลยสักนิด

	 แล้วเจอกันนะคะ...

 

เมษายน 2563



1

[บทที ่ 172 แคว้นหลีจิ้ง]
หนนี้ข้าไม่มีทางเป็นอะไรไปอีกแน่

ตกค่ำ ซื่อสี่ก็มารายงานว่าเหล่าจอมยุทธ์วังจุยอิ่งเอาแต่คอยตามเมี่ยว- 

ซินต้าซืออยู่ตลอด บอกว่าต้องการจะถกพระธรรมคำสอน ท่าทางศรัทธา 

แรงกล้าเป็นอย่างยิ่ง

ต้วนไป๋เยว่หลุดขำ “พรืด”

“ฝีมือเจ้าอีกละสิ” ฉู่เยวียนวางตะเกียบ

“กล่าวหากันแล้ว” ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “พอข้ากลับมาก็อยู่กับเจ้าตลอด  

ไหนเลยจะไปมเีวลาวางแผนทำเรือ่งแบบนี ้ ยิง่ไปกวา่นัน้ เรือ่งของนกับวชนัน่ 

เจ้าจัดการไปเลยก็ได้ ข้าไม่อยากจะไปใส่ใจด้วยซ้ำ”

“ออกไปเถอะ” ฉู่เยวียนส่งสัญญาณให้ซื่อสี่ “วันนี้ไม่มีอะไรแล้ว  

เจ้าก็พักผ่อนเสียแต่หัววัน ไม่ต้องมาปรนนิบัติแล้ว”

“ขอบพระทัยฝ่าบาท” ซื่อสี่ล่าถอยออกไป แล้วเรียกขันทีรับใช้ที่ 

อยู่โยงกลางคืนสองสามคนมากำชับสองสามประโยค ถึงค่อยกลับไปกินข้าว 

พักผ่อน ก่อนจะไปยังไม่ลืมเตือนให้ทางห้องครัวอุ่นน้ำแกงบำรุงโลหิตส่งไป 

ถวายเป็นของว่างยามดึกอีกด้วย  จะอย่างไรหวังเยียก็ได้รับบาดเจ็บมา  

ต่อให้เป็นแค่แผลเล็กน้อย แต่ฝ่าบาทก็ปวดพระทัยอยู่ดี

ต้วนไป๋เยว่กล่าว “จะให้ข้าไปเตือนคนของพี่ฉินว่าอย่าทำอะไรเกิน 

กว่าเหตุไหม”

ฉู่เยวียนส่ายหัว แล้วส่งข้าวให้เขาอีกถ้วย “กินอีกหน่อย”
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“ตอนนี้อยู่ในยามศึกสงคราม เมี่ยวซินเองก็วรยุทธ์สูงส่ง หากทำให้ 

ขุ่นเคืองเกรงว่าจะจบไม่สวย” ต้วนไป๋เยว่กล่าว “อย่างไรเสียฝีไม้ลายมือ 

ในการยั่วโมโหคนของวังจุยอิ่งเจ้าก็เคยเห็นมาแล้วนี่”

“เมื่อครู่เพิ่งจะพูดอยู่เลยว่าเรื่องของเมี่ยวซินเจ้าไม่อยากจะไปใส่ใจ”  

ฉู่เยวียนเลิกคิ้ว “พริบตาเดียวก็เปลี่ยนใจแล้วหรือ”

“ข้าเป็นกังวลเจ้าต่างหาก” ต้วนไป๋เยว่จนปัญญา

“ขา้รู”้ ฉูเ่ยวยีนบบีแกม้เขา “แตย่ากนกัทีจ่ะมวีนัวา่ง ไมค่ดิจะคยุกนั 

เรื่องอื่นเลยหรือ พวกนั้นเป็นคนที่ฉินเส้าอวี่สั่งสอนมากับมือ เวลาออก 

อาละวาดในยุทธภพยังรู้อะไรควรไม่ควร ยิ่งอยู่ในยามสองทัพจับศึกเช่นนี้ 

ยิ่งไม่ต้องพูดถึง เจ้าอย่าได้ดูเบาวังจุยอิ่งจนเกินไป”

“หากเจ้าวางใจพวกเขาก็ไม่มีปัญหา” ต้วนไป๋เยว่โอนอ่อนยอมตาม 

เป็นอย่างยิ่ง “เช่นนั้นก็ดี ข้าไม่พูดแล้ว”

“กับข้าวจานนี้อร่อยไหม” ฉู่เยวียนถาม “เหยาเอ๋อร์บอกว่าเจ้าชอบ  

พ่อครัวทำไม่เป็นเลยได้แต่เดากันเองแล้วปรุงออกมา  ข้าลองชิมดูแล้ว  

รสชาติใช้ได้”

ต้วนไป๋เยว่พยักหน้า “อืม”

“อย่างนั้นก็กินอีกชาม” ฉู่เยวียนคีบกับข้าวให้เขาอีก

ต้วนไป๋เยว่หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก “นี่คิดว่าข้าเจริญอาหารเท่า 

อู๋ซานเหล่ยหรืออย่างไร”

“ข้าชอบดูเจ้ากิน” ฉู่เยวียนเอ่ย “น่ามอง”

ต้วนไป๋เยว่ทำปากยื่น “ชอบมองแค่ตอนข้ากินข้าว?”

ฉู่เยวียนยิ้ม “ไม่ว่าเจ้าทำอะไรข้าล้วนชอบทั้งนั้น”

เยี่ยจิ่นยืนถือโอสถอยู่ตรงประตู พลางแหงนหน้ามองฟ้า “แค็ก!”  

พูดเรื่องพิลึกพิลั่นอะไรกันอีก

“เจ้าไม่สบายหรือ” ต้วนไป๋เยว่นิ่วหน้าถามฉู่เยวียน

“เปล่า” ฉู่เยวียนรับถ้วยโอสถมาถือ ก่อนจะก้มหน้าเป่าให้เย็น “ต้ม 

มาให้เจ้าต่างหาก”

“มันคืออะไร” ต้วนไป๋เยว่ถาม
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เยีย่จิน่หมนุกายเดนิออกไป พลางกลา่วเบา ๆ “ยาพษิหงอนกระเรยีน 

แดง”1

ต้วนไป๋เยว่แลบลิ้นตามเงาหลังเขาไป ฉู่เยวียนนึกขัน ส่งชามให้ 

ต้วนไป๋เยว่ “เอ้า นี่ เห็นว่าเมื่อวานตอนเจ้ากลับมาสีหน้าไม่ค่อยดี กิน 

เจ้านี่หมดแล้วจะรู้สึกดีขึ้น”

“นี่มันยาเสียที่ไหน เห็นชัด  ๆ  ว่าเป็นน้ำแกงอีกแล้ว” ต้วนไป๋เยว่ใช้ 

ชอ้นคนดสูองที “ถา้ถกูเจา้ปอ้นใหก้นิอยา่งนีต้อ่ไปละก็ คงไมต่อ้งออกรบกนั 

พอดี อีกไม่นานหน้าท้องคงจะใหญ่เท่าซื่อสี่เลยกระมัง”

“ชามสุดท้ายแล้ว กินเสร็จจะปล่อยเจ้าไปพักผ่อน” ฉู่เยวียนเอ่ย  

“ว่าง่าย ๆ นะ”

ต้วนไป๋เยว่นั่งถอนหายใจอยู่บนเก้าอี้ “ก่อนหน้านี้มีแต่ข้าที่กล่อมให้ 

เจ้ากิน ทำไมตอนนี้ถึงได้กลับกันเสียแล้วเล่า”

ฉู่เยวียนทิ้งตัวพาดหลังอีกฝ่าย “จะกินหรือไม่กิน” 

“กิน ๆ ๆ” ต้วนไป๋เยว่กรอกน้ำแกงเข้าปากจนหมดภายในสองสามอึก  

“ดูสิ กินหมดแล้ว”

“เด็กดี กลับวังเมื่อไหร่จะตกรางวัลให้” ฉู่เยวียนดึงเขาลุกขึ้นยืน  

“ไป พาเจ้าไปเดินย่อย”

“วันนี้ทำไมอารมณ์ดีนัก” ต้วนไป๋เยว่ยิ้มถาม

“เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัย ข้าย่อมดีใจสิ” ฉู่เยวียนกุมมือเขาได้ 

ก็ไม่คิดจะปล่อย  จึงเดินทอดน่องอยู่บนดาดฟ้าเรือจูงมือกันไปเช่นนี้   

ระหว่างทางยังพบปะทหารมากมาย แต่ยามนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้น 

เป็นที่รู้กันโดยถ้วนทั่วแล้ว จึงไม่มีผู้ใดรู้สึกประหลาดใจแต่อย่างใด เหล่า 

ทหารพอก้มศีรษะทำความเคารพเสร็จก็รีบจากไป อย่างมากที่สุดก็แค่ลอบ 

ทอดถอนใจว่าฝ่าบาทกับหวังเยียช่างเหมาะสมกันนัก เพียงแต่หากข่าวนี้ 

1 ยาพิษที่มีชื่อเสียงในยุคจีนโบราณ ปรากฏในนิยายและละครจีนหลายเรื่อง ว่ากันว่าพิษสง 

ร้ายแรง ผู้ใดกินเข้าไปไม่มีทางรอด จักรพรรดิมักใช้ยาพิษนี้ใส่ในสุรายามที่ต้องการประทานความตาย 

ให้แก่ขุนนางหรือเชื้อพระวงศ์



เล่ห์กลจักรพรรดิ 5

4

ถูกส่งกลับไปยังเมืองหลวง คาดว่าอัครราชครูเถาคงจะเสียสติเป็นแน่

หลิวต้าจย่งกล่าว “เหล่าเถา ออกมา”

“ออกมาออกเมออะไรกัน อากาศร้อนปานนี้” เถาเหรินเต๋อนั่งอยู่ใน 

ห้องหนังสือ พลางพิศดูภาพวาดตรงหน้าทีละใบ “เจ้ามาพอดีเลย เข้ามา 

ช่วยกันดูหน่อยว่าแม่นางคนใดงามกว่าเพื่อน”

หลิวต้าจย่งงุนงง “นี่เจ้าอยากจะเป็นต้นไม้แก่แตกหน่ออ่อน2 รึ”

เถาเหรินเต๋อ “...”

เถาเหรินเต๋อเอ่ย “ข้ากำลังเตรียมเอาไว้ถวายให้ฝ่าบาททอดพระเนตร 

ต่างหาก ล้วนเป็นหญิงงามอันดับต้น ๆ ทั้งนั้นเลยเชียวนะ”

หลิวต้าจย่งส่ายหัว ก่อนจะหมุนกายกลับหลังแล้วกล่าว “เจ้าค่อย ๆ 

ดูไปก็แล้วกัน ข้าลาแล้ว”

“กลับมานี่เลย! กลับมาก่อน!” เถาเหรินเต๋อวิ่งกวดเข้าไปดึงเขาไว้  

“เจ้าเฒ่านี่ ทั้งที่ปกติวัน ๆ พอไม่มีอะไรทำก็ชอบทำตัวเป็นพ่อสื่อพ่อชักแท้ ๆ 

แต่ไฉนพอเป็นเรื่องของฝ่าบาทกลับนิ่งเฉยไม่ยินดียินร้ายเสียยิ่งกว่าใคร 

กันเล่า ก่อนที่อดีตจักรพรรดิจะสวรรคตก็ได้มอบหมายฝ่าบาทให้พวกเรา 

สองคนดูแล ชั่วพริบตาเดียวฝ่าบาทก็พระชนมายุสามสิบพรรษาเศษแล้วนะ 

อย่าว่าแต่ทายาทเลย พระสนมชายาก็ไม่มีสักคน เจ้าไม่ร้อนใจสักนิดหรือ 

อย่างไร”

หลิวต้าจย่งเอ่ย “เหล่าเถาเอ๊ย”

เถาเหรินเต๋อกล่าว “หือ”

“ไม่ต้องหาแล้ว ไม่มีประโยชน์” หลิวต้าจย่งตบหลังมือเขาเบา  ๆ   

“ฝ่าบาทของพวกเราไม่ทรงโปรดพวกนางหรอก”

“เจ้ายังไม่ทันดูเลย รู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ทรงโปรด” เถาเหรินเต๋อฉุด 

กระชากลากถูเขามาที่โต๊ะ “หนนี้ไม่เหมือนกัน หนนี้มีตั้งแต่ธิดาตระกูล 

สูงศักดิ์จนถึงบุตรีครอบครัวปุถุชนจากตงเป่ยจรดเจียงหนาน สตรีโฉมงาม 

2 หมายถึง มีบุตรตอนแก่ชรา
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เลื่องชื่อจากทั่วทุกสารทิศล้วนมีทั้งนั้น กระทั่งคุณหนูจากพรรคทั้งหลายแหล ่

ในยทุธภพเองกย็งัม ี ฝา่บาทของพวกเราทรงโปรดฝกึวรยทุธ ์ บางทสีองคนนี ้

อาจจะใช้ได้!”

หลิวต้าจย่งเอ่ย “เจ้ามีความสุขก็ดีแล้ว”

เถาเหรินเต๋อ “...”

หลิวต้าจย่งพลันกล่าว “ไม่กี่ปีก่อนจวนซีหนานรับเด็กน้อยผู้หนึ่งมา 

เลี้ยง เรื่องนี้เจ้ารู้หรือเปล่า”

“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย” เถาเหรินเต๋อจับต้นชนปลายไม่ถูก  

“ขอเพียงจวนซีหนานไม่ก่อกบฏ อย่าว่าแต่จะรับเลี้ยงหนึ่งคนเลย ต่อให้ 

รับเลี้ยงเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีปัญหา ว่าแต่เจ้าพูดขึ้นมาทำไม”

“ไมม่อีะไร แคไ่ดย้นิมาวา่เดก็นอ้ยผูน้ัน้ไมเ่ลวเลย” หลวิตา้จยง่สองมอื 

ล้วงแขนเสื้อเดินกลับไป พลางเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบ “เจ้าดูรูปต่อไปเถอะ  

ข้าจะไปกินขนมเปี๊ยะทอดไส้เนื้อลาคนเดียว”

เถาเหรินเต๋อยืนนิ่วหน้าอยู่ข้างหลังเขา

เด็กน้อยที่จวนซีหนานรับเลี้ยงอย่างนั้นหรือ

ฉูเ่ยวยีนนัง่ยองอยูบ่นเรอืเลก็ ในมอืถอืกุง้แหง้กำหนึง่ คอยปอ้นใหเ้ตา่ยกัษ ์

ที่อยู่เบื้องหน้ากินทีละตัว

“มีเชาวน์ปัญญาเฉลียวฉลาดจริง  ๆ  เสียด้วย” ต้วนไป๋เยว่กล่าว  

“วันนั้นตอนที่อยู่บนเกาะหมิงกู่ ข้าเห็นมันจากไปก็นึกว่าจะไม่ได้เจอมันอีก 

คิดไม่ถึงว่ามันจะกลับมาหาเจ้า”

“น่าเสียดายที่พากลับไปเมืองหลวงไม่ได้” ฉู่เยวียนลูบกระดองเต่า  

“ไม่เช่นนั้นอาศัยแค่เรื่องที่มันช่วยเจ้าไว้ ข้าก็จะเลี้ยงมันไปตลอดชีวิตแล้ว”

พอเตา่ยกัษก์นิกุง้แหง้หมดกค็อ่ย ๆ ดำลงใตน้ำ้อยา่งเชือ่งชา้ แตก่ม็ไิด ้

ไปไหนไกล หลายวันต่อมาก็ยังคอยผลุบ  ๆ  โผล่  ๆ  อยู่ข้างกองทัพเรือต้าฉู่  

บางครั้งบางคราวยังดุนปลาตัวเขื่องขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือทีละตัวสองตัวอีก 

ต่างหาก ล้วนแล้วแต่เป็นปลาหายากที่ยามปกติพบเจอไม่ได้ง่าย ๆ ทั้งสิ้น

เรื่องนี้ใต้เท้าเวินยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง เหมาฉิวเกาะอยู่บนหลังเต่า 
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ยักษ์ ถูกพาล่องลอยขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ในทะเล ดูท่าทางตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่ง  

ทั้งยังกางปีกร้องจิ๊บ  ๆ  อย่างมีความสุขไม่หยุด เฟิ่งหวงยักษ์บินวนอ้อยอิ่ง 

อยูก่ลางเวหา กวาดตามองลงมาดนูอ้งชายของตนเปน็ครัง้คราว คอยปอ้งกนั 

ไม่ให้มันตกลงไปในทะเล ทว่าแววตาคู่นั้นกลับเย็นชาราวกับว่ากำลังมองดู 

ตัวโง่เขลาอยู่ก็ไม่ปาน

เหมาฉิวหมุนตัวกลับหลังแล้วหันก้นให้พี่ชายตน

เฟิ่งหวงยักษ์พลันเปล่งเสียงร้อง ก่อนจะพุ่งตรงลงมาเตะมันจนลอย 

กระเด็น เฟิ่งหวงอีกตัวกางสองปีกรับน้องชายเอาไว้ แล้วพาพุ่งทะยาน 

ฝ่าสายลมขึ้นไปบนฟากฟ้า

เหมาฉิวขวัญหนีดีฝ่อ ขนหัวยุ่งเหยิงกระเซอะกระเซิง “จิ๊บ!”

เหล่าทหารต้าฉู่มองดูเหตุการณ์นี้อยู่แต่ไกล ใบหน้าเปื้อนยิ้มทั้งยัง 

เปี่ยมไปด้วยขวัญกำลังใจ มีนิมิตหมายอันดีและมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้  

ต่อให้ไม่อยากชนะก็คงยาก

องครักษ์เงาเกาะราวระเบียงพลางแนะนำด้วยความตื่นเต้นยินดี “นั่น 

คือประมุขน้อยของพวกเราขอรับ”

เมีย่วซนิสองตาหลบัพริม้ ในมอืถอืสรอ้ยลกูประคำ ดรูาวกบัไมไ่ดย้นิ 

ว่าคนอยู่ด้านข้างกำลังพูดอะไร

เย็นชาจริง  ๆ  เลย...องครักษ์เงาทอดถอนใจ ยังดีที่พวกเราอบอุ่น 

เป็นกันเอง ไม่เช่นนั้นทุกคนคงไม่มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 

อย่างนี้แน่

เช้าตรู่ตะวันทอแสงสาดส่องทั่วนภา ตามมาด้วยเสียงแตรสัญญาณที่ดัง 

กังวานก้องขอบฟ้า จากนั้นทัพฉู่ก็ถอนทัพเคลื่อนกำลังพล กองเรือรบเรียง 

แถวกันออกจากท่าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ใบเรือกางรับลมเต็มกำลัง  

ธงโบกสะบดัพดัไหว แลน่ตรงไปสูเ่กาะซงิโจว “ศกึสดุทา้ยแลว้” ตว้นไปเ๋ยว ่

ยืนกุมมือเขาอยู่บนที่สูงพลางมองออกไปไกล “จะต้องชนะแน่ ๆ”

ฉู่เยวียนแย้มยิ้ม “อืม”

จะต้องชนะแน่ ๆ 
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บนเกาะอันเวิ้งว้างมืดมิด คนชุดดำกลุ่มหนึ่งยืนห้อมล้อมกันเป็นวงกลม  

สีหน้าเคร่งเครียด หลับตาก้มหน้า ปากพร่ำบ่นพึมพำ คล้ายกับกำลังทำพิธี 

เสกคาถาอาคมเก่าแก่ลึกลับอะไรสักอย่าง

เฮยยานอนหงายอยู่บนเตียงศิลา ฉู่เซี่ยงหยิบกล่องผ้าไหมปักดิ้น 

ออกมา พอเปิดดูก็เป็นภาชนะงดงามวิจิตรชิ้นหนึ่ง ซึ่งก็คือถ้วยหลิงหลง 

ที่หลอกเอามาจากมือของลี่เชว่ในตอนนั้นนั่นเอง

เสียงอะไรบางอย่างแตกละเอียดดังขึ้น จากนั้นก็มีไข่มุกเม็ดหนึ่งกลิ้ง 

ออกมาจากถ้วย ภายในไข่มุกคล้ายกับมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังเคลื่อนไหว 

ฉู่เซี่ยงหยิบมันขึ้นมาจ่อไปที่ปากของเฮยยา ก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงเย็นชา “กิน 

มันลงไป”

เฮยยาท่าทางลังเล

ฉู่เซี่ยงเตือน “นี่คือโอกาสเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าและข้า หรืออาจจะ 

พูดได้ว่าเป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวของเจ้า”

เฮยยาพลนัตดัสนิใจ อา้ปากกลนืไขม่กุเมด็นัน้ลงไปในทนัท ี ไมท่นัไร 

หัวใจก็ร้อนวาบดั่งไฟเผา บริเวณแขนที่ขาดด้วนรู้สึกราวกับมีแมลงพิษ 

นับร้อยนับพันมะรุมมะตุ้มขบกัด ใบหน้าแดงก่ำคันคะเยอจนยากจะทานทน  

รู้สึกเหมือนห้าอวัยวะตันหกอวัยวะกลวง3 กำลังถูกบิด สองมือบีบเตียงศิลา 

ที่อยู่ใต้ร่างจนแทบจะเป็นผุยผง แต่ก็ไม่อาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด 

ได้เลยแม้แต่น้อย สุดท้ายจึงแหงนหน้าคำรามลั่น พลันหลับตาลงสิ้น 

ลมหายใจในทันที

เหล่าหมอผีที่ยืนรายล้อมพอเห็นดังนั้นก็ตกตะลึง ต่างมองหน้ากัน 

ไปมาแต่ไม่กล้าปริปากไต่ถาม ฉู่เซี่ยงก้าวเข้าไปตรวจชีพจรเฮยยา จากนั้น 

ริมฝีปากก็แสยะยิ้มชั่วร้าย ก่อนจะสั่งให้คนหามเขาเข้าไปในห้องลับ

3 ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนจำแนกไว้ว่า อวัยวะตันทั้งห้า ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด  

และไต สว่นอวยัวะกลวงทัง้หก ไดแ้ก ่ ถงุนำ้ด ี ลำไสเ้ลก็ กระเพาะอาหาร ลำไสใ้หญ ่ กระเพาะปสัสาวะ  

และเส้นลมปราณซานเจียวอันหมายถึงเส้นลมปราณในร่างกายที่เชื่อมจุดรวมแหล่งพลังงานทั้งสามจุด 

บนร่างกายเอาไว้
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เส้นทางจากแคว้นเฝยเหมี่ยนจนถึงเกาะซิงโจวอยู่ห่างกันราวสิบกว่าวัน  

ระหว่างทางมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมาย บางทีอาจเป็นเพราะได้ยินข่าวมาว่า 

ต้าฉู่กำชัยชนะท่วมท้นมาโดยตลอด จึงรู้สึกว่าศึกสุดท้ายนี้ก็ย่อมไม่มีทาง 

พ่ายแพ้เป็นแน่ ด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านบนเกาะเหล่านี้จึงอบอุ่นเป็นกันเอง 

กว่าพวกที่อยู่ตามแคว้นเกาะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มากโข ไม่มีการปิดประตู 

กั้นท่าเรือแต่อย่างใด  แต่ยังถึงกับยอมกระทั่งให้ทัพฉู่หยุดพักที่ท่าเรือ 

หนึ่งคืนเพื่อกินข้าวปลาอาหารร้อน  ๆ  และผลไม้สดใหม่ก่อนแล้วค่อยไป 

อีกด้วย

“แคว้นหลีจิ้ง” ฉู่เยวียนยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือ กวาดตามองดูทัพใหญ ่

จอดทอดสมอเรียงกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ตรงท่าเรือ ตลอดจนเหล่าทหาร 

ที่กำลังสาละวนกับงาน พลางกล่าว “ภาพเหตุการณ์ตอนมาที่นี่เมื่อคราก่อน 

ยังเด่นชัดอยู่เลย ไม่คาดคิดว่าเพียงชั่วพริบตาก็ผ่านมาตั้งหลายปีขนาดนี้ 

แล้ว”

“อย่าเลยนะ ข้าอยากให้เจ้าลืมมันไปจะแย่” ต้วนไป๋เยว่สองมือ 

ประคองศีรษะอีกฝ่าย “อย่าได้จำติดตาไปชั่วชีวิตเชียว”

“พดูมากเสยีจรงิ” ฉูเ่ยวยีนยิม้พลางปดัมอืเขาออก “เกีย่วอะไร ลว้น 

ผ่านไปหมดแล้ว”

ต้วนไป๋เยว่เองก็ยิ้ม “อยากจะลงไปดูหรือไม่ นี่ ร้านขายโจ๊กมี่สั้ว4  

นั่นก็ยังอยู่นะ คราวก่อนไม่ได้ไปกินเป็นเพื่อนเจ้า หนนี้ชดเชยให้ก็ยัง 

ไม่สาย”

ฉู่เยวียนพยักหน้าแล้วลงจากเรือไปพร้อมกับเขา

“ฝ่าบาท หวังเยีย” ร้านแผงลอยเล็ก ๆ แห่งนั้นมีทหารจำนวนไม่น้อย 

มานั่งกินอยู่ก่อนแล้ว ฉู่เยวียนยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนไม่ต้องมาก 

พิธี จากนั้นก็เป็นคนสั่งมี่สั้วสองชามกับเถ้าแก่ด้วยตัวเอง ก่อนจะไปนั่งกิน 

อย่างแช่มช้าที่โต๊ะตัวหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล

4 โจ๊กที่นำเส้นหมี่มาต้มแทนข้าว
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“ก่อนหน้านี้ยังนึกอยู่เลยว่าแคว้นหลีจิ้งอยู่ใกล้กับเกาะซิงโจวขนาดนี้  

จะมากจะน้อยก็น่าจะได้รับผลกระทบบ้าง” ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “คิดไม่ถึงว่าจะ 

เงียบสงบมากขนาดนี้”

“ชาวซิงโจวดุดันห้าวหาญ คนบนเกาะเองแปดในสิบก็ดื้อรั้นหัวแข็ง  

ฉู่เซี่ยงก็คงไม่กล้าจะหาเรื่องใส่ตัวหรอก” ฉู่เยวียนกล่าว “หรืออาจพูดได้ว่า 

ต่อให้หาเรื่องก็เป็นอะไรที่ได้ไม่คุ้มเสีย จะเอากลุ่มคนที่ไม่ยินยอมทำตาม 

คำสั่งกลับไปช่วยรบในเวลาอย่างนี้ก็ไม่คุ้มกัน”

“เช่นนั้นทำไมไม่สังหารทิ้งไปเสียเลย” เยี่ยจิ่นที่อยู่ด้านข้างพลันยื่น 

ศีรษะเข้ามาถาม

ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “แล้วทำไมต้องสังหารด้วยเล่า”

เยี่ยจิ่นลากม้านั่งมานั่งลงเสียเลย “ตอนนั้นเซียวเซียวเอ๋อร์นั่นก็บอก 

เอาไว้ว่าลงทุนลงแรงไปมากมายกว่าจะขนย้ายซากศพจากจงหยวนไปยัง 

ซิงโจว ฉู่เซี่ยงย่อมต้องถือมันเป็นเรื่องใหญ่แน่  ๆ  ในเมื่อต้องการศพมาก 

ถึงขนาดนั้น แล้วทำไมถึงไม่ฆ่าคนในแคว้นหลีจิ้งไปเสียเลยเล่า”

ยามกินอาหารแล้วต้องมาได้ยินคำว่า  “ศพ”  ติดกันหลายครั้งอย่างนี้  

ฉู่เยวียนพลันหมดอารมณ์จะกินต่อ จึงวางช้อนกลับลงไปในถ้วยทันที

เยี่ยจิ่น “...”

ไม่เช่นนั้นเจ้ากินก่อนก็ได้ แล้วเดี๋ยวข้าค่อยกลับมาถามใหม่

“ไหนเจ้าลองว่ามาซิ” ฉู่เยวียนมองต้วนไป๋เยว่

“แคว้นเกาะในหนานหยางนี้ไม่ได้มีหลีจิ้งแค่เกาะเดียว แม้จะไม่ได้ 

กว้างใหญ่อะไร แต่ถ้าผู้คนที่กระจัดกระจายมารวมตัวกันก็จะมีจำนวน 

ไม่น้อยเลย หนนี้ที่อาณาจักรฉู่เปิดศึกกับแคว้นเฝยเหมี่ยน แทบทุกเกาะ 

ต่างพากันเลือกที่จะปิดประเทศวางตัวเป็นกลางก็จริง” ต้วนไป๋เยว่กล่าวต่อ 

“แต่ถ้าหากฉู่เซี่ยงเลือกจะสังหารคนของแคว้นหลีจิ้งในยามนี้แล้วข่าวแพร่ 

สะพัดไปยังเกาะอื่น ทุกคนย่อมรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาแน ่ เจ้าลองเดาดูสิว่า 

พวกเขาจะเลือกยอมรอความตาย รอให้ฉู่เซี่ยงบุกขึ้นเกาะมาเข่นฆ่าตนเอง  

หรือว่าจะเข้าร่วมกับทัพฉู่เพื่อลุกฮือต่อต้าน”

ฉู่เยวียนแย้มยิ้ม “อืม”
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“ไปกันเถอะ” ต้วนไป๋เยว่จูงมือเขาลุกขึ้น “จะพาเจ้าไปกินของอร่อย 

อย่างอื่น”

เยี่ยจิ่นได้แต่มองดูคนทั้งสองจากไปต่อหน้าต่อตา ก่อนจะกลับลงไป 

นั่งข้าง ๆ เสิ่นเชียนเฟิงด้วยความหงุดหงิดใจ “เจ้าเองก็คิดออกหรือ”

เสิ่นเชียนเฟิงพยักหน้าพลางช่วยคลุกอาหารในชามให้เขา

“อย่างนั้นทำไมไม่รีบบอกข้าแต่แรกล่ะ” เยี่ยจิ่นโมโห “ทำไมทุกคน 

ล้วนรู้กันหมด ทำเอาข้าดูเหมือนคนโง่ไปเลย”

“ก็เจ้าไม่ได้ถามนี่นา” เสิ่นเชียนเฟิงนึกขัน “ยิ่งไปกว่านั้น แต่ละคน 

ต่างก็มีจุดแข็งของตน หากเจ้ารอบรู้ไปเสียทุกเรื่องคงไม่ไหวแน่ เป็นเช่นนี้ 

ก็ดีที่สุดแล้ว”

เยี่ยจิ่นทำปากยื่น แล้วก้มหน้ากินต่อไป

ฉู่เยวียนไม่มีอารมณ์จะกินข้าวแล้ว ต้วนไป๋เยว่จึงไปซื้อปลาย่างกับเนื้อทอด 

โรยพริกมาให้อย่างละไม้ แล้วพาไปนั่งบนโขดหินริมชายทะเล ชมดูหมู่เมฆ 

ยามอัสดงบนฟากฟ้า

หนานหมอเหยียมองดูเงาร่างของคนทั้งสองพลางทอดถอนใจ  

นี่อย่างไรคู่แห่งบุพเพสันนิวาส นี่อย่างไรคู่สวรรค์สรรค์สร้าง เสียดายนัก 

ที่ทัพฉู่ไม่มีจิตรกร ไม่อย่างนั้นจะสั่งให้วาดภาพที่เห็นนี้เอาไว้ จากนั้น 

ก็เอามาใส่ในเทียบเชิญงานมงคลแล้วแจกไปทั่วแผ่นดินเสียเลย

ซือคงรุ่ยกล่าว “สองวันมานี้ทำไมถึงไม่เห็นเมี่ยวซินต้าซือท่านนั้น 

เลยนะ”

“กำลงัถกพระธรรมคำสอนกบัเหลา่จอมยทุธว์งัจยุอิง่อยูน่ะ่ส”ิ หนาน- 

หมอเหยียตอบส่งเดช

ซือคงรุ่ยเอ่ยด้วยความตกใจ “คนของวังจุยอิ่งเข้าใจเรื่องเช่นนี้ 

ด้วยหรือ”

“ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเสมอไป ถึงจะไม่เข้าใจก็ถกกันได้” เวินหลิ่ว- 

เหนียนที่อยู่ด้านข้างพลันพูดสอดขึ้นมา “ตอนนั้นที่เปิ่นกวน5 อยู่ที่วังจุยอิ่ง 

ก็เคยถกเรื่องการเดินหมากปลายกระดาน6 กับผู้กล้าทั้งหลายเหมือนกัน”
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ซือคงรุ่ยถาม “ผลออกมาเป็นอย่างไร”

เวินหลิ่วเหนียนกล่าว “ผลสุดท้ายไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด อยู่ดี ๆ ทุกคน 

ก็เปลี่ยนมาสนทนากันเรื่องต้มอะไรในหม้อไฟถึงจะกินอร่อยที่สุด” แล้วยัง 

ยอดเยี่ยมมากเลยด้วย คิดถึงขึ้นมาก็น้ำลายสอ

ซือคงรุ่ย “...”

องครักษ์เงานั่งประกบเมี่ยวซินทั้งซ้ายขวา คอยอยู่เป็นเพื่อนกินลม 

ชมทิวทัศน์ ไม่เพียงแต่มีหัวใจปลอดโปร่งเบิกบาน แต่น้ำใจยังลึกล้ำยืนยาว 

อีกต่างหาก

หลงัจากกนิเนือ้ทอดไมส้ดุทา้ยหมด ฉูเ่ยวยีนกก็ระโดดลงจากโขดหนิ ตัง้ใจ 

จะกลับไปที่เรือ ทว่าต้วนไป๋เยว่กลับดึงมือเขาเอาไว้เสียก่อน

“จะทำอะไร” ฉู่เยวียนถาม

“มีบางอย่างอยู่ในทะเล” ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “เจ้ายืนอยู่ตรงนี้ อย่าขยับ 

ข้าจะไปดูสักหน่อย”

“ห้ามไปนะ!” ฉู่เยวียนนิ่วหน้า “รู้หรือว่าเป็นอะไร แล้วเจ้ายังคิดจะ 

ไปอีก”

พอมองตามคลื่นทะเลที่ซัดสาดก็สามารถมองเห็นได้ราง ๆ ว่ามีบางสิ่ง 

บางอย่างกำลังลอยผลุบ  ๆ  โผล่  ๆ  ดูคล้ายกับเป็นร่างคน ทหารกองหนึ่ง 

ถือตาข่ายผืนใหญ่นั่งเรือเข้าไปใกล้ พอเหวี่ยงไปคลุมเอาไว้ได้ก็ลากขึ้นมาดู 

บนชายหาด ปรากฏว่าเป็นซากศพร่างหนึ่ง

“ขา้ไปดคูนเดยีวกพ็อ” ตว้นไปเ๋ยวต่บบา่เขาเบา ๆ แลว้ไปดดูว้ยตวัเอง  

ส่วนเยี่ยจิ่นนั้นก้าวเข้ามานั่งยองอยู่ด้านข้างตรวจสอบดูก่อนแล้ว แต่แล้ว 

ก็นิ่วหน้ากล่าว “ดูไม่เหมือนศพปกติทั่วไป”

เหล่าทหารที่อยู่โดยรอบแม้จะได้ชื่อว่าล้วนเคยผ่านความเป็นความ 

ตายกันมาแล้วทั้งนั้น แต่มายามนี้ก็ยังรู้สึกอยากจะอาเจียนอยู่ดี ยังไม่ต้อง 

5 คำสรรพนามแทนตัวของขุนนางใหญ่
6 หมายถึง หมากระยะปิดเกม
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พดูถงึเรือ่งกลิน่เหมน็ตลบอบอวล แคเ่รือ่งสภาพศพทีแ่ชอ่ยูใ่นนำ้มาหลายตอ่ 

หลายวันจนเน่าเฟะถึงขั้นนี้ เจ้าหุบเขาเยี่ยก็ยังสามารถเข้าไปตรวจดูใกล้  ๆ 

อย่างละเอียดลออได้ ก็นับว่ามิใช่บุคคลธรรมดาสามัญ

“เป็นอะไรไป” ต้วนไป๋เยว่นั่งยองลงข้างเขา

“ศพที่จมน้ำตายธรรมดาไม่ควรจะมีสภาพเช่นนี้” เยี่ยจิ่นเอ่ย “ยิ่งไป 

กว่านั้น ลองดูลักษณะของกระดูกที่โผล่ออกมาก็น่าจะเป็นชาวฮั่นมากกว่า  

ไม่น่าใช่ชาวหนานหยาง”

“หรือจะเป็นศพพวกนั้น” ต้วนไป๋เยว่คาดเดา

เยี่ยจิ่นพยักหน้า เหลือบมองไปยังท้องทะเลแล้วกล่าว “แปดในสิบ 

ส่วนน่าจะลอยมาจากเกาะซิงโจว”

มีทหารถือผ้าม้วนหนึ่งเดินเข้ามา ก่อนจะจัดการห่อศพนั้นแล้วย้ายไปไว้ใน 

บ้านร้างริมทะเลที่ผนังทั้งสี่ด้านเต็มไปด้วยรูโหว่ เยี่ยจิ่นหยิบถุงมือขึ้นมา 

สวม ไม่ยอมให้ใครอื่นตามเข้าไป แต่เรียกให้จางหมิงรุ่ยเข้าไปด้วยเพียง 

คนเดียว ต้วนไป๋เยว่พลันทอดถอนใจ “หมอหลวงหนุ่มผู้นี้วาสนาไม่เลว 

ทีเดียว”

พูดยังไม่ทันจะขาดคำ จางหมิงรุ่ยก็ยื่นหัวออกมานอกหน้าต่างแล้ว 

อาเจียนจนหมดไส้หมดพุง

ต้วนไป๋เยว่ “พรืด”

ฉู่เยวียนกลับไม่มีอารมณ์จะมาคุยเรื่องอะไรแบบนี้กับเขา เพียงหัน 

มาเอ่ย “จะมีศพลอยมามากกว่านี้อีกไหม”

“ไม่มีทาง” ต้วนไป๋เยว่ส่ายหัว

ฉู่เยวียนคิดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ “ทำไมเล่า”

“เด็กโง่” ต้วนไป๋เยว่ตบแก้มเขาเบา  ๆ “ที่นี่คือแคว้นหลีจิ้ง พรุ่งนี้ 

พวกเราก็จะไปจากที่นี่แล้ว ต่อให้เวลานี้ฉู่เซี่ยงสังหารคนบนเกาะจนเกลี้ยง 

แล้วจะเป็นอย่างไรได้ ศพนี้ย่อมต้องนำมาใช้ต่อกรกับทัพฉู่ แต่ไม่มีทาง 

จะเอามาใช้ที่นี่หรอก จะต้องเอาไว้ใช้ในยามสองทัพจับศึกกันเป็นแน่ ทีนี้ 

เข้าใจหรือยัง”
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ฉู่เยวียน “...”

ก็จริง

“เวียนศีรษะเสียแล้วหรือ” ต้วนไป๋เยว่ส่ายหัว “หลายวันนี้บอกให้ 

เจ้านอนให้นาน  ๆ  หน่อยแท้  ๆ แต่สุดท้ายก็ยังตื่นตอนฟ้าสางทุกวันอยู่ดี  

สาละวนกับงานจนดึกดื่นค่อนคืนกว่าจะนอน ก็ต้องเวียนศีรษะเป็นธรรมดา”

ฉู่เยวียนกุมมือเขา พลางเอ่ยด้วยท่าทีลังเล “ข้า...”

“ว้าวุ่นใจอีกแล้วละสิ” ต้วนไป๋เยว่ก้มลงมองเขา “บอกแล้วอย่างไร 

ว่าหนนี้ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้น จะคอยอยู่ปกป้องเจ้าอย่างเดียว ทำไมถึงยัง 

หวาดหวั่นเหมือนเดิมอีกเล่า”

ฉู่เยวียนจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี จึงหมุนกาย 

แล้วค่อย ๆ เดินกลับไป

“ตกลงเป็นอะไร” ต้วนไป๋เยว่ไล่ตามไป

“ข้าคงจะไม่ใช่จักรพรรดิที่ดีจริง ๆ นั่นแหละ” ฉู่เยวียนพลันรู้สึกหดหู ่ 

“ทั้งที่เป็นศึกครั้งสำคัญแท้  ๆ แต่หลายวันมานี้สิ่งที่ข้าคิดถึงกลับไม่ใช่เรื่อง 

แพ้ชนะสงคราม ในหัวสมองกลับเต็มไปด้วยเรื่องของเจ้าแทน”

ต้วนไป๋เยว่ “...”

ต้วนไป๋เยว่หลุดขำ “พรืด”

ฉู่เยวียนเตะเขาด้วยความหงุดหงิด “ยังจะหัวเราะอีก”

“ในใจเจา้มขีา้กถ็กูตอ้งแลว้” ตว้นไปเ๋ยวก่ลา่ว “นัน่กเ็พราะในการศกึ 

สองสามครั้งก่อนหน้านี้ข้าบาดเจ็บบ่อยไปหน่อย แต่หนนี้ไม่มีทางบาดเจ็บ 

อีกแล้ว ข้าจะป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี เพียงรอพาเจ้ากลับไปแต่งงานที่ 

ซีหนาน ดีไหม”

ฉู่เยวียนพยักหน้า “ดี”

“อย่างนั้นให้ข้าพาเจ้ากลับไปพักผ่อนนะ” ต้วนไป๋เยว่ถาม

ฉู่เยวียนหันไปเหลือบมองบ้านผุ ๆ หลังนั้น

จางหมิงรุ่ยยังคงอาเจียนไม่หยุด

…

“ไปกันเถอะ” ต้วนไป๋เยว่จูงมือเขา “พวกเรากลับกัน”
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[บทที ่ 173 ผีดิบ]
มารดามันเถอะ

ทำไมถึงยังยืนขึ้นมาได้อีกล่ะเนี่ย

อาจจะเป็นเพราะหลายวันมานี้  มีเรื่องให้กังวลใจ 

มากเกินไป หลังจากกลับมาถึงห้อง ฉู่เยวียนที่ถูกบังคับให้แช่น้ำร้อนนั้น 

พอขึ้นไปนอนบนเตียงก็ถูกความง่วงงุนจู่โจมอย่างต่อเนื่องจนผล็อยหลับไป 

ในเวลาเพียงไม่นาน

ต้วนไป๋เยว่อยู่เป็นเพื่อนเขาพักหนึ่ง พอเห็นว่าหลับสนิทแล้วจึงค่อย 

ย่องออกจากห้องไป แล้วกวักมือเรียกคนของจวนซีหนานกับต้วนเหยามา 

เฝ้าที่นี่เอาไว้ ส่วนตัวเองก็ลงเรือไปหาเยี่ยจิ่น ปรากฏว่าเพิ่งจะถึงชายหาด 

ก็เห็นเสิ่นเชียนเฟิงกำลังรื้อหลังคาบ้านออกเข้าเสียก่อน

“ไม่ไหวจริง  ๆ  ขอรับ หากไม่ทำเช่นนี้ก็จะเหม็นเกินไปแล้ว” จาง- 

หมิงรุ่ยใบหน้าขาวซีด ลมหายใจรวยริน

ตว้นไปเ๋ยวป่ลอบ “ถา้เจา้ทนไมไ่หวจรงิ ๆ เดีย๋วขา้ไปพดูกบัเจา้หบุเขา 

ให้ก็ได้นะ”

“ไม่ได้นะขอรับ ไม่ได้” จางหมิงรุ่ยส่ายหน้าไม่หยุด “โอกาสหาได้ 

ยากยิ่ง ต่อให้อุปสรรคยากเย็นกว่านี้ก็ต้องทำให้ได้” ระหว่างที่พูดก็ใช้ผ้า 

ปิดปากไปด้วย จากนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้าไปอีก ต้วนไป๋เยว่ยิ้มพลางส่ายหัว  

ก่อนจะตามเข้าไปดู

พอเปดิหลงัคาออก กลิน่เหมน็ในหอ้งกจ็างหายไปไมน่อ้ย ตว้นไปเ๋ยว ่

กล่าว “ทำไมไม่ยกออกไปไว้ข้างนอกเสียเลยเล่า”
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“หากยังไม่ทันได้ตรวจสอบดูให้กระจ่างก็ควรจะเก็บเป็นความลับ 

เอาไว้สักหน่อยจะดีกว่า” เยี่ยจิ่นเอ่ย “ข้าไล่ทหารที่อยู่รอบ  ๆ  ออกไปหมด 

แล้ว เผื่อมีหนอนบ่อนไส้อยู่ อีกอย่าง ตัวพิษเองก็จะได้ไม่ลอยกระจายไป 

ตามลมด้วย”

“อย่างนั้นตรวจสอบจนกระจ่างแล้วหรือยัง” ต้วนไป๋เยว่ถาม

เยี่ยจิ่นใช้คีมเล็ก ๆ คีบหนอนตัวเรียวบางออกมาจากศีรษะของศพ

ต้วนไป๋เยว่นิ่วหน้า “ผีดิบ?”

“อืม” เยี่ยจิ่นพยักหน้า “นี่คือขัดเกลาไม่สำเร็จ พอหนอนพิษกู่ตาย 

ไปเมื่อไหร่ศพก็ขยับไม่ได้แล้ว ดังนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกลัว ยิ่งไปกว่านั้น  

พอดูจากสีผิวของเนื้อหนังตรงฝ่ามือที่เหลืออยู่ แปดในสิบส่วนร่างนี้คงจะ 

มีพิษมาแต่แรกแล้ว น่าเสียดายที่แช่อยู่ในน้ำทะเลนานเกินไป เลยดูไม่ออก 

ว่าที่แท้มันคืออะไรกันแน่ ภายภาคหน้ายามยกทัพจับศึก หากพบเจอเข้า 

ก็ต้องระวังข้อนี้เอาไว้ให้ดี”

จางหมิงรุ่ยที่ยืนอยู่ด้านข้างพอได้ยินเขาอธิบายชัดแจ้งมีเหตุมีผล  

ก็อดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าเทิดทูนบูชาออกมา

“เผาไปเถอะ” เยี่ยจิ่นกล่าว “ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว”

เสิ่นเชียนเฟิงจุดคบเพลิง จากนั้นก็เผาศพนั้นทิ้งไปจนสิ้นซาก

เช้าตรู่วันต่อมา พอฉู่เยวียนลืมตาตื่นก็หันมามองคนข้างกาย “เป็นอย่างไร 

บ้าง”

“นึกว่าเมื่อคืนเจ้าจะถามเสียอีก แต่ดูท่าคงจะหลับลึกทีเดียว” ต้วน- 

ไป๋เยว่แปะฝ่ามือลงบนหน้าผากของอีกฝ่าย ก่อนจะเล่าเรื่องราวให้ฟังคร่าว ๆ  

หนึ่งเที่ยว

“ไม่ต่างจากที่พวกเราคาดกันเอาไว้แต่แรกสักเท่าไหร่” ฉู่เยวียน 

เอ่ย “ในเมื่อไปเอาซากศพจำนวนมากมายขนาดนั้นออกทะเลมา อย่างนี้ 

คำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเอามาเพื่อใช้ฝึกปรือทหาร  คงไม่มีทาง 

จะเป็นเพราะขาดบรรพบุรุษเลยคิดจะเอามาสร้างสุสานเพื่อบูชากราบไหว้ 

กระมัง”



เล่ห์กลจักรพรรดิ 5

16

ต้วนไป๋เยว่นึกขัน “เริ่มจะปากคอเราะรายตามข้าไปแล้วนะ ท่าทาง 

ต่อไปนี้คงต้องระวังคำพูดคำจาเวลาอยู่ต่อหน้าเจ้าสักหน่อยแล้ว”

“ก็แค่พูดความจริงเท่านั้นเอง” ฉู่เยวียนเลิกผ้าห่มลุกขึ้นนั่ง “ด้าน 

นอกสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง”

“ทัพใหญ่เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกครึ่งชั่วยามจะเคลื่อนพล 

ออกทะเล” ต้วนไป๋เยว่กล่าว “หากเจ้าคร้านจะขยับไปไหนก็นอนต่ออีก 

สักพัก”

ฉู่เยวียนส่ายหน้า “ไปกันเถอะ ออกไปดูด้วยกันหน่อย”

“ระวัง!” ที่ด้านนอก ใครบางคนพลันร้องเตือน

ทนัใดนัน้หวัหอกเหลก็ยาวประมาณหนึง่ฉือ่1 เลม่หนึง่กเ็สยีบทะลปุระต ู

ก่อนจะตรงเข้าไปปักอยู่บนเสาเรือ

“ฝ่าบาท! ฝ่าบาท!” หนานหมอเหยียขวัญหนีดีฝ่อ ไม่มีเวลาจะไป 

ใส่ใจสิ่งอันใด พลันผลักเปิดประตูดังปังแล้วพุ่งเข้าไปข้างในทันท ี “ทำอะไร 

ลงไปอีก” ต้วนไป๋เยว่พยุงเขาไว้ ก่อนจะเหลือบมองไปด้านนอก

“ไม่เป็นอะไรสินะ” หนานหมอเหยียถอนหายใจโล่งอก ไม่เป็นอะไร 

ก็ดีแล้ว

ฉู่เยวียนยืนอยูข่้างเตียงพลันเอ่ยด้วยความสงสัย “ที่แท้แล้วเกิดอะไร 

ขึ้นกันแน่”

หนานหมอเหยีย “...”

อันที่จริงเรื่องราวนั้นเรียบง่ายนัก เมื่อเช้าตอนตื่นนอน ผู้อาวุโส 

มู่ชือก็ทดลองกล่องไม้ผีที่สร้างเอาไว้ตอนนั้นอีกแล้ว พอหนานหมอเหยีย 

เห็นเข้าก็ตามไปร่วมสนุกด้วย ผลปรากฏว่าไม่ทันระวังจนเผลอไปแตะโดน 

กลไกเข้า ทำให้อาวุธลับที่อยู่ด้านในถูกยิงออกมา

ต้วนไป๋เยว่ “...”

หนานหมอเหยียก้มหน้างุด ยืนสงบเสงี่ยมอยู่ข้าง  ๆ  ลูกศิษย์พลาง 

1 หน่วยวัดดั้งเดิมของจีน เทียบโดยประมาณเท่ากับ 1 ฟุต
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กล่าว “อาจารย์ผิดไปแล้ว”

“ไม่เป็นไร” ฉู่เยวียนพาดเสื้อคลุมตัวนอกบนไหล่ “ก็แค่พลั้งมือไป  

ผู้อาวุโสอย่าได้โทษตัวเองเลย”

หนานหมอเหยียเอ่ยน้ำตารื้นขอบตา “อืม” ยังคงเป็นศิษย์สะใภ้ที่ 

แสนดีที่สุด

ต้วนไป๋เยว่ตบบ่าอาจารย์ รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันที

“เจ้ากล่องใบน้อยนี่ก็ร้ายกาจนัก” ฉู่เยวียนหยิบกล่องมาจากมือของ 

หนานหมอเหยีย “นอกจากจะทรงพลานุภาพแล้ว หลังจากแทงทะลุคน 

สามคนก็ยังหมุนกลับมาได้เอง สามารถปลิดชีวิตผู้คนได้เป็นเบือในคราว 

เดียว”

“โหดเหี้ยมอำมหิตถึงเพียงนี้เชียว” หนานหมอเหยียตื่นตะลึง

“ดังนั้นเราถึงได้ยังปวดหัวอยู่ว่าภายภาคหน้าหากประสบกับเจ้าสิ่งนี ้

ในสนามรบขึ้นมา จะต้องรับมือกับมันอย่างไรดี” ฉู่เยวียนถอนหายใจ “ถึง 

จำนวนกล่องไม้ผีของต้าฉู่จะมีมากกว่าฝั่งทัพกบฏหลายเท่าก็ตาม แต่หาก 

เจ้าสิ่งนี้ถูกเปิดออกเมื่อไหร่ก็ย่อมต้องมีคนบาดเจ็บล้มตาย ต่อให้กำชัยชนะ 

มาได้ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงอยู่ดี”

หนานหมอเหยียได้ฟังดังนั้นพลันแยกเขี้ยว ทั้งที่บอกว่าเป็นปรมา- 

จารย์ช่างไม้นักประดิษฐ์ แต่กลับสอนศิษย์ข้าให้ทำแค่พวกโต๊ะเก้าอี้ตั่งเตียง 

ฝาหม้อถังน้ำ แล้วสุดท้ายตัวเองก็ไปลอบทำของพวกนี้เนี่ยนะ

“ฝ่าบาท” เซวียหวายเยว่กล่าวจากตรงประตู “ควรกรีธาทัพได้แล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ”

“ไปกันเถอะ” ต้วนไป๋เยว่หยิบกล่องไม้ผีออกจากมือเขา “ทัพมาใช้ 

ขุนพลต้าน น้ำมาใช้ดินสกัด2 หลายต่อหลายศึกก็ล้วนเอาชนะมาได้ ศึก 

ครั้งนี้ก็ต้องชนะเช่นกัน”

ฉู่เยวียนสูดหายใจลึก ลุกขึ้นยืนแล้วกุมมือเขาไว้ “อืม”

2 หมายถึง ปรับวิธีการรับมือตามสถานการณ์
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หนานหมอเหยียกับซื่อสี่ต่างสองมือซุกแขนเสื้อ ยิ้มกริ่มมองดูคน 

ทั้งสองเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันออกไป จิตใจชื่นมื่นเบิกบาน

ผืนทะเลโดยรอบเกาะซิงโจวในเวลานี้เปลี่ยนไปแล้ว มันมิได้เป็นสีน้ำเงิน 

เข้มเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนอีกต่อไป แต่กลับมีสีดำขมุกขมัวประหลาด 

ซ้อนทับอยู่ ประกอบกับกลุ่มหมอกดำที่ลอยอยู่เหนือเกาะ พื้นที่ทั้งหมด 

จึงคล้ายกับมีเมฆปกคลุมเอาไว้ เพียงมองดูก็รู้สึกอึดอัดแล้ว

เฟิ่งหวงยักษ์ตัวหนึ่งกางปีกบินวนไปมา พาต้วนไป๋เยว่เหาะเหินสูง 

ขึน้ไปกลางเวหา มุง่ตรงไปยงัหมูเ่กาะซงิโจว แตถ่งึแมจ้ะขึน้ไปลอยอยูบ่นฟา้ 

แล้วก็ตาม ทว่าด้านล่างก็ยังคงเต็มไปด้วยไอหมอกสีดำทะมึนจึงมองอะไร 

ไม่เห็นแม้สักนิด เฟิ่งหวงอีกสองตัวพลันพุ่งทะยานมาจากเบื้องล่าง ปีก 

ขนาดมหึมาหอบพัดสายลมบ้าคลั่งปัดเป่าหมอกหนาจนกระจัดกระจายไป 

ชั่วขณะ แต่ยังไม่ทันที่ต้วนไป๋เยว่จะได้มองดูให้ดี หมอกหนาทึบกว่าเดิม 

ก็ก่อตัวเข้ามาแทนที่ กลับกลายเป็นปิดบังได้มิดชิดยิ่งกว่าเก่า

“กลับกันก่อนเถอะ” ต้วนไป๋เยว่ตบแผงคอของมันเบา ๆ 

เฟิ่งหวงยักษ์ลากเสียงร้องคำรามด้วยความหงุดหงิด ก่อนจะหันหลัง 

บินกลับไปทางค่ายทัพฉู่

“เป็นอย่างไร” ฉู่เยวียนถาม

“มองเห็นไม่ชัดว่าคืออะไร หมอกหนาเกินไป” ต้วนไป๋เยว่ส่ายหัว  

“แต่บนผิวทะเลดูแล้วไม่คล้ายจะมีกองทัพเรืออยู่  ไม่รู้ว่าหนนี้จะใช้เล่ห์ 

เพทุบายอะไรอีก”

“ฝ่าบาท”  เซวียหวายเยว่ยืนอยู่ด้านข้าง  “จะทำเช่นไรต่อกันดี 

พ่ะย่ะค่ะ” เดิมทีวางแผนว่าจะสำรวจสถานการณ์บนเกาะให้ชัดแจ้งเสียก่อน 

แล้วค่อยตัดสินใจ แต่ในเมื่อตอนนี้ไม่อาจรู้ได้ เช่นนั้นก็ต้องดำเนินการ 

อย่างระมัดระวังยิ่งกว่าเดิม

ฉู่เยวียนถามกลับ “แล้วเจ้าคิดว่าอย่างไร”

เซวียหวายเยว่ชะงักงัน ค่อย  ๆ  เงยหน้าเหลือบมองฉู่เยวียน แล้วก็ 

ก้มหน้ากลับลงไปอย่างรวดเร็ว “กระหม่อมโง่เขลาเบาปัญญา ขอฝ่าบาท 
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ทรงชี้แนะด้วย”

ฉู่เยวียนแย้มยิ้ม เอื้อมมือไปตบบ่าเขา “ไม่ต้องตื่นเต้นไป เราถาม 

เจ้าเพราะอยากจะรู้จริง ๆ ไม่ได้มีความหมายอื่น”

เซวยีหวายเยวไ่ดย้นิดงันัน้พลนัถอนหายใจ เขารูอ้ปุนสิยัของฉูเ่ยวยีน 

ดี คำพูดประโยคนี้นับว่าเป็นสิ่งยืนยันให้เลิกวิตก จึงกล่าว “ถึงแม้สถาน- 

การณ์บนเกาะจะไม่ชัดแจ้ง และการบุ่มบ่ามบุกเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายได้ 

แต่การเฝ้ารั้งรออยู่ที่นี่กลับเป็นแผนการที่แย่ที่สุด ก่อนหน้านี้หวังเยียเอง 

ก็เคยบอกว่าเกาะซิงโจวเริ่มทำการเกษตรและปศุสัตว์ของตัวเองมานานแล้ว 

แล้วยังมีแหล่งน้ำอีกหลายแห่ง ต่อให้เราล้อมเกาะนี้ไว้ทั้งหมดก็ไม่อาจตัด 

เสบียงของฝ่ายตรงข้ามได้ ดังนั้นจึงได้แต่ต้องบุกตีแล้ว”

ฉู่เยวียนพยักหน้า “จะบุกตีอย่างไร”

เซวียหวายเยว่เอ่ย “ตามความเห็นของกระหม่อม ส่งทหารหน่วย 

ครีบมัจฉาสามพันนายนำหน้า หากพบเหตุการณ์ผิดปกติก็ไม่ต้องโจมตี ให ้

รีบถอยกลับมาก่อนก็พอ”

ฉู่เยวียนหัวเราะลั่น “นี่เป็นศึกสุดท้าย แต่แค่ทีแรกก็จะถอยเสียแล้ว 

หรือ”

จั๋วอวิ๋นเฮ่อที่อยู่ด้านข้างพลันหวั่นใจ เจ้าแม่ทัพนี่ก็จริง  ๆ  เลย ไฉน 

ถึงไม่พูดอะไรที่มันเสริมขวัญกำลังใจทหารให้ฮึกเหิมสักหน่อยเล่า

เซวียหวายเยว่ชะงักไปชั่วครู่ แต่ก็ยังคงยืนยันเช่นเดิม “กระหม่อม 

คดิวา่ หากยงัไมรู่เ้บือ้งลกึเบือ้งหลงัของฝา่ยตรงขา้มอยา่งชดัเจน กไ็มจ่ำเปน็ 

ต้องเสี่ยงต่อสู ้ ยิ่งไปกว่านั้น เดิมทีหน่วยครีบมัจฉาก็มีไว้เพื่อสำรวจเส้นทาง  

พายเรือได้ว่องไวแต่ไม่เชี่ยวชาญการรบ แต่พวกเราสามารถวางกองกำลัง 

องครักษ์ชุดดำห้าพันนายไว้ด้านหลังหน่วยครีบมัจฉาเพื่อคอยซุ่มโจมตีได้  

หากฝ่ายตรงข้ามไล่กวดมา ระยะใกล้ก็มีกล่องไม้ผีกับดาบกระบี่ ระยะไกล 

หน่อยก็มีวารีกัมปนาท3 หากทำเช่นนี้ก็จะสามารถลดจำนวนคนเจ็บคนตาย 

ของทัพเราจนเหลือต่ำที่สุดได้”

3 ระเบิดที่ใช้ใต้น้ำ
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จางหมิงรุ่ยได้ฟังเช่นนั้นพลันกระซิบถามหมอทหารอาวุโสที่อยู่ด้าน 

ข้าง “ทำไมถึงไม่ส่งองครักษ์ชุดดำไปสำรวจทางเสียเลยล่ะขอรับ”

หมอทหารอาวุโสยังไม่ทันจะได้เปิดปาก เยี่ยจิ่นก็กล่าวขึ้นมาเสีย 

ก่อน “องครักษ์ชุดดำเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ยอดเยี่ยมที่สุด บนเรือมีอาวุธ 

จำนวนมาก ไม่อาจพายเรือเร็วได้ หากให้พวกเขาสำรวจเส้นทางก็จะกลาย 

เป็นใช้คนไม่เหมาะกับงานแล้ว”

จางหมิงรุ่ยยังคงไม่เข้าใจ หัวคิ้วยังขมวด แต่ไม่กล้าจะถามต่อ ใน 

เมื่อองครักษ์ชุดดำก็ต้องทำศึกอยู่แล้ว อย่างนั้นระหว่างให้หน่วยครีบมัจฉา 

ล่อศัตรูออกมาก่อนแล้วค่อยสู้รบ กับรุกเข้าไปสู้รบกับศัตรูโดยตรงเลย  

สองอย่างนี้มันจะต่างกันที่ตรงไหน

หมอทหารอาวุโสลอบหยิกเขาทีหนึ่งเป็นสัญญาณว่าอย่าได้พูดมาก  

กระทั่งเยี่ยจิ่นจากไปและรอบด้านไร้ผู้คนแล้วเขาถึงค่อยกระซิบ “ที่เจ้าพูด 

มามันเป็นแค่หนึ่งในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้น ยังมีอีกสถานการณ์ 

หากทัพศัตรูที่ประสบเบื้องหน้าฝีมือร้ายกาจมาก ไม่ว่าใครที่นำไปก่อนก็ 

ล้วนได้แต่รอความตาย ดังนั้นจึงย่อมต้องให้หน่วยครีบมัจฉานำหน้าไปก่อน  

หนีไม่ทันก็ใช้ชีวิตเข้าสกัดกั้น เช่นนี้ถึงจะสามารถซื้อเวลาให้กองกำลังที่อยู ่

ด้านหลังได้”

จางหมิงรุ่ยไม่ค่อยจะเข้าใจ  จึงตะกุกตะกักถามต่อ  “อย่างนั้น 

ก็มีความเป็นไปได้ครึ่งหนึ่งที่หน่วยครีบมัจฉาจะไปแล้วไม่อาจกลับมาหรือ 

ขอรับ”

หมอทหารอาวุโสยืดตัวตรง “เจ้าดูทหารหน่วยครีบมัจฉาพวกนั้นสิ  

สีหน้าพวกเขามีตรงไหนที่บอกว่าไม่ยินยอมบ้างไหม”

จางหมิงรุ่ยส่ายศีรษะ

“ล้วนเป็นคนเหมือนกัน ใครบ้างไม่คิดจะมีชีวิตอยู่” หมอทหาร 

อาวุโสกล่าว “แต่การยกทัพจับศึกมันก็อย่างนี้ จะต้องมีคนอุทิศเลือดเนื้อ 

คอยกรุยทางให้ เป้าหมายของเจ้ากับข้าก็คือลดการเสียเลือดเนื้อให้น้อยลง 

ฉกชิงกลับมาจากเงื้อมมือมัจจุราชได้หนึ่งคนก็นับเป็นหนึ่ง”

จางหมิงรุ่ยเอ่ย “ข้าเข้าใจแล้วขอรับ”
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หมอทหารอาวุโสกระแอมไอแค็ก ๆ แล้วกลับห้องเพื่อไปจัดล่วมยาต่อ  

ส่วนหน่วยครีบมัจฉานั่งเรือออกไปกันแล้ว จางหมิงรุ่ยเหลือบมองดูครู่หนึ่ง 

ก่อนจะหันกลับหลังวิ่งตามไปช่วย ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าตัวเองไม่เกรงกลัว 

ความตายเท่าไหร่แล้ว แต่ตอนนี้พอมาลองคิดดู หากตนเป็นทหารหน่วย 

ครีบมัจฉา เกรงว่าคงไม่อาจสละชีวิตเช่นนี้ จึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกละอายใจ  

และยังลอบหวังว่าให้พบเจอข้าศึกศัตรูโฉดเขลา  ถ้าทหารต้าฉู่สามารถ 

กำชัยชนะกลับมาได้โดยไม่มีใครเจ็บหรือตายเลยจะยิ่งดีที่สุด

“ศึกครั้งนี้เจ้าเป็นผู้สั่งการทัพก็แล้วกัน” ฉู่เยวียนกล่าว

เซวียหวายเยว่ตกตะลึงพรึงเพริด “ฝ่าบาท”

“ถูกเรากดไว้ตลอดทาง ต้องคอยรายงานเสียทุกเรื่อง น่ากลัวว่าเจ้า 

คงเก็บกดมานานแล้วสินะ” ฉู่เยวียนเอ่ย “ศึกสุดท้ายนี้สำคัญยิ่งยวด เรา 

จะฟังคำสั่งเจ้า ทุกคนล้วนฟังคำสั่งเจ้า”

เซวียหวายเยว่ก้มศีรษะ “...พ่ะย่ะค่ะ”

“ไปเถอะ” ฉู่เยวียนกล่าว “ไปทำศึกให้หมดจดงดงาม พวกคน 

ในราชสำนักที่ไม่ยอมรับในตัวเจ้าจะได้เห็นกันถ้วนทั่วว่าพวกเขาคิดผิดถึง 

เพียงไหน”

“ขอบพระทัยพ่ะย่ะค่ะฝ่าบาท!” เซวียหวายเยว่ประสานหมัดเพื่อ 

ถวายความเคารพ ก่อนจะหมุนกายกลับหลังสาวเท้าก้าวขึ้นไปบนแท่น 

บัญชาการ

ต้วนไป๋เยว่ถาม “ยอมวางมือแล้วหรือ”

ฉู่เยวียนแย้มยิ้ม “ก่อนหน้านี้เขาดีไปหมดทุกอย่าง เสียอย่างเดียว 

คือรักทหารดั่งบุตรหลานจนเกินไป เพราะอย่างนั้นจึงยังมีความลังเล 

ไม่เด็ดขาดอยู่บ้าง แต่ตลอดทางที่ผ่านมาจุดด้อยข้อนี้ก็หายไปเกือบหมด  

มอบหมายศึกนี้ให้เขาย่อมไม่มีปัญหาแล้ว”

“ดังนั้นเจ้ากับข้าก็จะกลับไปนอนหลับยาว  ๆ  สักตื่นใช่ไหม” ต้วน- 

ไป๋เยว่หยอกเขา

ฉูเ่ยวยีนเตะอกีฝา่ย แลว้พาคนปนีขึน้ไปบนหอสงัเกตการณ ์ มองไกล 
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ออกไปยังเรือที่บรรทุกทหารหน่วยครีบมัจฉาสามพันนายเหล่านั้น ลำเรือ 

แล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประเดี๋ยวผลุบประเดี๋ยวโผล่อยู่ท่ามกลาง 

หมอกดำเวิ้งว้าง 

“ท่านพี่” ผ่านไปชั่วครู่ ต้วนเหยาที่ผ่านมาเห็นก็นึกสงสัย “พี่สะใภ้อยู่ 

ข้างบนโน้นแท้ ๆ แล้วท่านมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไม”

“หนอนตัวนี้เจ้ารู้จักไหม” ต้วนไป๋เยว่เปิดฝาตลับออก 

ต้วนเหยาเหลือบมองดู “มันตายแล้วนี่ นี่ไม่ใช่หนอนตัวที่เจ้าหุบเขา 

เยี่ยดึงออกมาจากศพหรอกหรือ เขามาถามข้ารอบหนึ่งแล้ว แต่ข้าก็ไม่รู้ว่า 

มันคือตัวอะไร”

“กระทั่งท่านอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน” ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “อย่างนี้ก็คง 

ได้แต่ต้องรอครั้งหน้าที่จับผีดิบกลับมา แล้วคีบเอาตัวเป็น  ๆ  ขึ้นมาดูว่ามัน 

เป็นตัวอะไรกันแน่”

ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังสนทนากัน ที่ด้านหน้าพลันมีเสียงแตร 

สัญญาณดังขึ้น เป็นสัญญาณบอกให้หน่วยครีบมัจฉาถอนกำลังออกมาให ้

เร็วที่สุด

“ตายละวา” เมื่อซือคงรุ่ยที่นึกสนุกติดตามหน่วยครีบมัจฉามาด้วย 

เหลือบเห็นเงาร่างตะคุ่มอยู่ไม่ไกล ก็ร้องเพ้ย  ๆ  พลางพร่ำพูดไม่หยุดว่า 

ซวยแล้ว จากนั้นผิวทะเลเบื้องหน้าพลันปรากฏโลงศพไร้ฝาปิดสีดำมะเมื่อม 

นับร้อยนับพันโลงกำลังลอยละล่องเรียงรายมาเป็นทิวแถว ทุกโลงคล้าย 

มีคนนอนอยู่ข้างใน แต่เพราะมีหมอกปกคลุมไว้ทำให้ไม่สะดุดตาเท่าเรือ  

ทำให้กว่าที่หน่วยครีบมัจฉาจะทันได้สังเกตเห็น พวกมันก็เข้ามาใกล้มาก 

แล้ว

นกสีดำตัวใหญ่บินเฉียดผ่านผิวทะเล ก่อนจะไปหยุดลอยนิ่งอยู่กลาง 

อากาศในท้ายที่สุด เห็นแล้วแปลกประหลาดไม่น้อย ซือคงรุ่ยขยี้ตาดู 

ถึงค่อยเห็นชัดว่าที่แท้มีเรือลำมหึมาจอดนิ่งอยู่ท่ามกลางม่านหมอก  เสา 

กระโดงเรือนั้นสูงเสียดฟ้า มันนิ่งไม่ขยับไหวอยู่เช่นนั้นราวกับถูกสลักเสลา 

เอาไว้บนผืนสมุทร
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หน่วยครีบมัจฉาถอยกลับไปหาองครักษ์ชุดดำอย่างรวดเร็ว จั๋วอวิ๋น- 

เฮ่อตะโกนลั่น “เตรียมเครื่องยิง!”

ยังไม่ทันจะขาดคำ อู๋ซานเหล่ยก็อดรนทนไม่ไหว ไม่ใส่ใจจะใช้ 

เครื่องมือกลไกอันใดแล้ว พอสองมือคว้าวารีกัมปนาทมาได้ก็จุดชนวนแล้ว 

เหวี่ยงไปไกล จากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นท่ามกลางโลงศพ 

เหล่านั้น ซากศพจำนวนนับไม่ถ้วนพลันลอยกระเด็นแล้วร่วงหล่นลงทะเล 

ไปในทันที

“มารดามันเถอะ” ซือคงรุ่ยกล่าวด้วยความตื่นตกใจ “ทำไมถึงยัง 

ยืนขึ้นมาได้อีกล่ะเนี่ย”

มือสีดำสนิทข้างหนึ่งคว้าเศษไม้กระดานเอาไว้ ตามมาด้วยสองขา 

แข็งทื่อที่ยกขึ้นจากน้ำ เพียงชั่วพริบตาเดียวผีดิบที่ตกน้ำเหล่านั้นก็ขึ้นมา 

ยืนตัวตรงอยู่บนแผ่นไม้ บางอย่างในมือส่องประกายวูบวาบ เหล่านั้นคือ 

กล่องไม้ผีนั่นเอง

ผู้อาวุโสมู่ชือที่มองดูอยู่แต่ไกลนั้นพลันกำหมัดแน่นจนเหงื่อแทบจะ 

ชุ่มฝ่ามือ สิ่งนี้คือหนามทิ่มแทงใจของเขา หากต้าฉู่ต้องพ่ายแพ้เพราะ 

พวกมัน เช่นนั้นเขาก็ได้แต่ตายชดใช้ความผิด ทว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจ 

เอาชีวิตคนหนุ่มหลายร้อยหลายพันคนกลับคืนมาได้อยู่ดี เกรงว่าต่อให้ไปสู่ 

ปรโลกแล้วก็ยากจะสงบใจ

หนานหมอเหยียไม่ได้หาเรื่องทะเลาะกับเขาเหมือนอย่างทุกที แต่ 

กลับกล่าว “วางใจเถอะ ไม่แพ้หรอก”

“หยุดมือ!” จั๋วอวิ๋นเฮ่อคำรามใส่อู๋ซานเหล่ย แล้วหันกลับไปสั่ง “ใช ้

กล่องไม้ผี!”

อู๋ซานเหล่ยตกใจจนสะดุ้ง รีบปล่อยวารีกัมปนาทในมือทิ้งไปทันที  

ฝา่ยองครกัษช์ดุดำผลดัเอาทหารชดุใหมม่าแทนที่ หลงัจากเปดิกลไกกลอ่งไม ้

ผีให้ทำงาน ลูกดอกส่องประกายเย็นเยียบจำนวนนับร้อยพลันถูกยิงออกมา  

ก่อนจะเสียบทะลุหน้าอกผีดิบเหล่านั้นไป

ต้วนไป๋เยว่นิ่วหน้า ผีดิบพวกนี้ดูแล้วถึงตกน้ำก็ยังรอด ยิ่งไปกว่านั้น 

ตอนนี้ยังเข้ามาใกล้เกินไป ไม่อาจใช้วารีกัมปนาท ได้แต่ต้องใช้กระบี่ 


