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คํานํา 

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านท่ีอยู่ด้วยกันมาจนถึงเล่มจบเล่มนี้! ช่าง
เป็นการเดินทางท่ียาวนานอย่างน่าเหลือเชื่อ สารภาพตามตรงวัน
แรกท่ีจรดปากการา่งโครงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่คิดว่าจะ ‘ยาว’ มาจนถึงตรง
นี้ได้ ด้วยความท่ีเฉินมี่จวนมีความเป็น ‘ตัวเอก’ ท่ีก่อความวุน่วาย
และพุ่งเข้าหาเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าเดิมอยู่เสมอจึงทําให้นิยายเล่มนี้
ยาวมาจนถึงสิบเล่ม ผู้เขียนมีความตระหนักดีว่าการเขียนนิยายเรื่อง
ยาวนั้นนอกจากจะกินแรง กินเวลา กินพลังงานสมอง แล้วยังจะขาย
ยากอีก ย่ิงในเศรษฐกิจแบบนี้คนฉลาดท่ีไหนจะเลือกทํากัน แต่นิยาย
เรื่องนี้ก็สนุกเกินกว่าจะอยู่เพียงในหัวข้าพเจ้าเท่านั้น ขอให้ทุกท่าน
ทราบเอาไว้ว่าข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและยินดีจะแบ่งปันให้กับทุก
ท่านได้สนุกสนานรว่มกัน 
 ต้นฉบับเล่มนี้มีความยาวเกือบสามร้อยหน้ากระดาษ A4 
ฟอนต์มาตรฐานขนาด 14 pt ซ่ึงนั่นหมายความว่าเล่มเดียวนี้มี
เนื้อหามากกว่าความยาวเฉลี่ยของนิยายมาตรฐานถึงสองเท่า แต่ส่ิง
ท่ีน่าท่ึงมากไปกว่านั้นก็คือความยาวของต้นฉบับท่ีผู้เขียนตัดท้ิงไปไม่
ได้เอามาลงในเล่มนี้ท่ีมีความยาวเกือบส่ีร้อยหน้า นั่นหมายความว่า
ยังมีเรื่องราวของตัวละครมากมายท่ีไม่ได้ถูกเล่าให้ทุกท่านฟังในท่ีนี้ 
ซ่ึงท่านไม่มีความจําเป็นจะต้องเสียดายท่ีไม่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านั้น 
คิดเสียว่าท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของคนท่ีเดินสวนไป หรือแม้กระท่ัง
เพื่อนรว่มงานโต๊ะข้าง ๆ ในทุกเรื่องเสียเมื่อใด เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร
ท่ีจะปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นดําเนินไปในโลกของตัวละครในนิยายโดย
ไม่ต้องเขา้ไปสังเกตการณ ์ 
 ส่ิงหนึ่งท่ีข้าพเจ้าให้ความนับถือผู้อ่านทุกท่านเป็นอย่างมาก
คือ ทุกท่านรูอ้ยู่แล้วว่าตอนจบเป็นเช่นไร แต่ก็ยังไมไ่ด้ทอดท้ิงนิยาย
เรื่องนี้ไปไหน การเดินหน้าเข้าหาความเจ็บปวดนั้นเป็นเรื่องท่ีใช้
ความกล้าหาญเป็นอย่างมาก แต่เชื่อเถอะว่าผู้เขียนเป็นคนใจดีมาก
พอท่ีจะไม่ทําให้ความตายเป็นเรื่องนา่เศรา้ใจนัก  
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 คุณพ่อของผู้เขียนเป็นนักอ่านตัวยงและเป็นหนึ่งในผู้ติดตาม
นิยายเรื่องนี้ วันหนึ่งช่วงระหว่างนั่งรถไปด้วยกัน ผู้เขียนกับคุณพ่อได้
คุยกันเรื่อง ‘การขาดทุนทางความรูสึ้ก’ อันเกิดจากตอนจบของนิยาย
และซีรีส์หลายเรื่องท่ีบางครั้งเรื่องราวก็เป็นไปตามท่ีควรเป็น เพียง
แต่ความรู้สึกของผู้ท่ีเฝ้ามองกลับมีความคาดหวังให้เรื่องราวต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างดีกว่านี้ ชีวิตจริงของเราไม่ได้เจอเพียงแต่ความสุขตลอด 
ความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาของโลกท่ีทุกคนเข้าใจได้ แต่นิยาย
เป็นงานอดิเรกท่ีควรสร้างความผ่อนคลาย ฉะนั้นแม้แต่ความตายก็
สามารถเป็นเรื่องสวยงามได้หากว่านั่นเป็นความตายในวรรณกรรม 
 อ่านถึงตรงนี้พวกท่านคงคลายใจแล้วกับตอนจบของเล่มนี้ 
ไม่ว่าปลายทางจะเป็นเช่นไร ขอให้พวกท่านอย่าลืมดื่มดํ่ากับระหวา่ง
ทางท่ีเดินไปด้วย 
 ขอบคุณทุกคนท่ีเดินมาด้วยกัน 

    
กรกฎาคม, ๒๕๖๕ 
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ป�ศาจ  
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ตอนที่ ๖๑  

ฮั่นตะวันออกผู้ไม่รีบร้อนแต่พร้อมเสมอ 

 “เหนือหัวฮ่ันตะวันออกทรงคาดไว้ว่าจะได้ผลประโยชน์
จากการบุกของมองโกลคร้ังนี้ จึงรับส่ังไปเชน่นั้น”  
 ติ้งถังเอ่ยหลังจากได้ยินเรื่องราวจากเตปูจิน ท้ังสองนั่งอยู่
ภายในกระโจมใหญ่ของเตปูจินกลางเมืองตงหูท่ีค่อนข้างจะปลอดคน  
ติ้งถังเป็นคนท่ีเตปูจินเลือกขอความเห็นในครั้งนี้ เพราะติ้งถังเป็นเจา้
เมืองเพียงคนเดียวท่ีไม่มี และไม่ต้องการจะมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สงครามท่ีกําลังจะเกิด การถามความเห็นคนท่ีไม่คิดจะออกล่า หรือ
แม้แต่ฉกฉวยชิ้นเนื้อเข้าปากน่าจะเป็นคนท่ีบอกได้ดีท่ีสุดว่าเนื้อตัวนี้
ควรจะลงแรงล่าต่อหรือไม่… 
 “เหมือนครั้งท่ีผ่านมา…” ติ้งถังอา้งถึงการยึดฉางซุน  เห็นได้
ชัดว่าต้าซีท่ีอยู่ไกลออกไปได้ผลประโยชน์ท่ีมีค่ามากกว่าข้าวในนา
ท้ังหมดของฉางซุน  โดยแทบไม่ต้องออกแรงเลยแมแ้ต่นอ้ย… 
 “ไม่ผิดนัก” เจ้าแผ่นดินมองโกลเอย่รับ “หากเรายึดฝู่ซุนได้  
ก็เห็นได้ชัดว่าพวกสกุลฉินจะเหลือแผ่นดินเพียงเฉียนฉิน มันง่ายกวา่
ท่ีแม่นางหยางจะกุดหัวฉินฮ่องเต้ท้ิงในเวลานั้น โดยได้รับความเห็น
ชอบจากชาวฮั่นท้ังหลาย” 
 “แต่นั่นหมายถึง นางอาจเตรียมทําสงครามกับเราหลังจาก
นั้น  เพื่อเอาแผ่นดินฉางซุน และฝู่ซุนคืนในฐานะชาวฮั่น  นี่ใช่หรือไม่
ท่ีท่านกําลังกังวล” 
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 ติ้งถังก็พอจะคาดได้ว่า หากนางเด็กปิศาจได้ถืออํานาจเต็ม
ในฮั่นแล้วจะเป็นเช่นไร ฮั่นท่ีพร้อมท้ังกําลังทหาร ขุนนาง บริวาร 
และอาวุธ อีกท้ังยังไม่ต้องคอยระวังอันตรายจากด้านหลัง  ฮั่นภาย
ใต้การปกครองของสมมติเทพท่ีว่าเข้มแข็งยากจะตีให้แตกแล้ว  อาจ
เทียบไม่ได้กับฮั่นภายใต้การปกครองของปิศาจ… 
 ‘เด็กผู้หญิงเยาว์วัย’ เหนือหัวฮั่นตะวันออกท่ีเขาได้เห็นกับตา
ตนเอง ไม่มีคําใดจะบรรยายได้ชัดเจนมากไปกว่านี้ เด็กหญิงเยาว์วัย
ใบหน้าสวยงาม นํ้าเสียงกังวานหวานน่าฟัง หากแต่กิริยาท่ีนาง
กระทํานั้น ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็คงจะไม่มีใครรับไปเป็นสะใภ้ใน
เรือนแน ่ ท้ังจองหอง วางท่า วาจาเชือดเฉือน ไม่มีส่ิงใดในกิริยาท่ีจะ
ละมุนตาเลยแม้แต่น้อย นี่ยังไม่รวมถึงนิสัยนิยมสงครามและความ
สามารถในการสังหารคนอีก น่าแปลกใจท่ีหยางจิ่นเฉ่าไม่ได้ส่งธิดา
องค์เล็กเข้าวังหลวงเฉียนฉินไปตั้งแต่ยังมีโอกาส หากแต่เลือกปล่อย
ให้นางโตขึ้นในเมืองท่ีเต็มไปด้วยนักรบ  อันผลไมจ้ะหวานหอมหรือ
ไม่น้ันขึ้นอยู่กับดินท่ีปลูก  เลี้ยงสตรีในดินแดนท่ีห้อมล้อมด้วยสัตว์
รา้ย  ย่อมไม่กลายเป็นกุลสตรีท่ีดีตามนิยม 
 …แม้ไม่ได้ดอกไม้งาม แต่ก็ยังถือว่าได้ไม้ยืนต้นมีหนาม
แหลมคม… 
 ต่อให้เป็นคนเฒ่าตาบอดในถ้ําท้ายเมือง ก็ยังมองออกว่า
สงครามทวงคืนฉางซุนจะเกิดขึ้นทันทีท่ีนางปิศาจแห่งต้าซีได้ครอง
บัลลังก์ฮั่น แต่ถึงอย่างนั้นการจะยึดท้ังฝู่ซุน และเดินทัพเข้ายึดเฉียน
ฉินให้ได้ก่อนท่ีหยางเยว่ซือจะก้าวขึ้นบัลลังก์มังกร ก็อาจเป็นเรื่องท่ี
เกินกําลังไปมาก ติ้งถังมองตามสายตาของเตปูจินออกไป  …ทัพ
มองโกลไม่ได้พรอ้มอย่างท่ีควรจะเป็น 
 “ก็ส่วนหนึ่ง…” 
 เตปูจินกล่าวรับขณะทอดสายตาออกไปยังกองม้าด้านนอก
กระโจม ม้าของมองโกลมีอยู่มาก หากแต่ผู้ขี่มา้นั้นเหลือนอ้ยเต็มที 
หยางเยว่ซือ เจ้าของนามท่ีทําให้เขาต้องทบทวนความคิดของตนเอง
อีกครั้ง หากเขาคิดว่าสามารถประเมินความคิดของนางได้ นั่น
หมายความว่าเขากําลังเหยียบเท้าเข้าสู่กับดักของนาง…  
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 แม้เจียงซูจะไม่ใช่ดินแดนท่ีเขาคาดว่าจะเคี้ยวง่ายได้มากลืน
เต็มปากเต็มคํา แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดความสูญเสียมาก
เพียงนี้ นักรบหลักพันของมองโกลไม่ได้กลับบ้านด้วยอาวุธร้ายของ
ต้าซี อาวุธท่ีโตรุ่ยมั่นใจว่าสามารถจัดการมันได้แล้ว… การท่ีคิดว่า
ตนเองสามารถแก้สลักกับดักได้ นั่นหมายความว่ากําลังเหยียบเข้าไป
ในกับดักอีกชิ้นหนึ่ง นางพยัคฆต์ัวนั้นรูเ้ลห์่ของนายพรานเป็นอย่างดี 
ไม่ใช่เพียงแต่การวางกับดัก แม้แต่การฝึกสัตว์นางก็ทําได้ไม่เลวที
เดียว 
 ‘ตีให้เจ็บ  ฟาดให้จํา’ 
 วิธีการฝึกสัตว์ท่ียังไม่เชื่องให้ได้ผลไว มองโกลเป็นเมืองท่ีอยู่
กับทิวเขาและป่าไม้ คนหลายกลุ่มในมองโกลเป็นนักล่าสัตว์ ไม่ใช่
เพียงล่ามาเพื่อกินเป็นอาหารเท่านั้น บางครั้งสัตว์บางชนิดก็ถูกล่ามา
เพื่อใช้งานเช่นกัน สัตว์ป่าบางตัวมักจะมีพฤติกรรมท่ีต้องแก้ไขอยู่
บ้างก่อนท่ีจะใช้งานได้ และวิธีพื้นฐานในการแก้ไขนิสัยเหล่านั้นก็คือ
การ ‘ตีให้เจ็บ ฟาดให้จํา’ สัตว์จะเรียนรู้ว่าตนจะเจ็บเมื่อทํา
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์  สักสองสามครั้งมันก็จะไม่ทําพฤติกรรมนั้น
อีก 
 ฮั่นตะวันตก…  ถ้าพูดให้ถูก  ต้องใช้คําว่าฮั่นก่อนหนา้นี้ท่ีอยู่
ใต้การปกครองของฉิน พยายามอย่างย่ิงท่ีจะกางรั้วสมมติ และเพิ่ม
ความเข้มแข็งให้รั้วด้วยการวาง ‘สุนัขเฝ้าประตู’ เอาไว้  สุนัขนั้นไม่ได้
แสดงให้เห็นอะไรมากไปกว่าพื้นท่ีนี้มีเจ้าของ  ยากท่ีจะรูว้่าสุนัขตัว
นั้นกัดหรือไม่ ย่ิงในกรณีท่ีสุนัขของฮั่นไม่น่าหวาดหวั่นเท่าสุนัขพันธ์ุ
มองโกลด้วยแล้ว รั้วสมมติของฮั่นเดิมช่างดนูา่เส่ียงท่ีจะลองเดินผ่าน
เข้าไป เผ่ือว่าสุนัขเหลา่นั้นไม่ดุเท่าไร  ก็ไม่ยากท่ีจะได้ทรัพย์สินหลัง
รั้วมาครอบครอง 
 ฮั่นตะวันออกมีวิธีท่ีเด็ดขาดกว่า  ไม่ว่าดินแดนไหนก็ย่อมมี
รั้วสมมติของตนเองท้ังนั้น หากแต่รั้วสมมติของฮั่นตะวันออกไม่เคยมี
สุนัขนั่งเฝ้า ยากจะรูว้่าตรงไหนคืออาณาเขตของนางเด็กปิศาจ ไม่ได้
วางกับดักเอาไว้ ไม่แม้แต่จะขึงเชือกก้ันอาณาเขต แต่เมื่อใดท่ีสัตว์
รา้ยเหยียบเข้าไปจะโดน ‘เจ้าของพื้นท่ีทุบจนเจ็บปางตาย’ นางปิศาจ
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ยืนถือท่อนไม้จังก้าอยู่ในอาณาบริเวณท่ีไม่เคยเอ่ยปากบอกว่าเป็น
ของใคร ปล่อยให้คนย่ามใจเหยียบเข้าไป ก่อนท่ีจะโดนด้ามไม้ฟาด
กลับไปยังท่ีของตนอย่างรุนแรง ตีให้จ ําว่าท่ีตรงนี้ห้ามลํ้าเส้น 
มองโกลเข็ดหลาบกับความเจ็บนั้นอย่างรวดเร็ว ครอบครัวชาว
มองโกลไม่นอ้ยเสียคนของตนไปในสงครามท่ีผ่านมา  แทบไม่มีบ้าน
ใดท่ีไม่เสียคนของตนไป  ไม่ว่าจะญาติใกล้ชิดหรือแมแ้ต่ญาตห่ิาง ๆ 
ศพกองพะเนินสูงพอจะเรียกเป็นเนินเขาได้ การสูญเสียท่ียากจะบอก
ว่ามาจากสงครามชิงดินแดนเล็ก ๆ  หยางเยว่ซือสอนให้รูว้่า  ห้าม
เหยียบเข้าไปในดินแดนของนาง แม้แต่ฉื่อเดียวก็ไม่ได้ ปัญหามีเพียง
ข้อเดียว… 
 …ไม่มีใครรูว้่าตรงไหนคือท่ีของหยางเยว่ซือ… 
 “พื้นท่ีท้ังหมดท่ีท่านได้ครอบครองตอนน้ี จะเป็นพื้นท่ี
ท้ังหมดท่ีท่านจะได้ไป” 
 คําพูดท่ีนางเคยกล่าวเอาไว้เมื่อครั้งท่ีได้พบปะกันกลับมาย้ํา
เตือนอีกครั้ง เห็นได้ชัดว่าฝู่ซุนไม่ใช่พื้นท่ีท่ีเขาครอบครองอยู่ในตอน
นี้ แม้ว่านางจะบอกว่าไม่ได้สนใจว่าพวกเขาจะทําอะไร แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าพื้นท่ีนั้นว่างเปล่าเสียเมื่อใด การก้าวเข้าไปเอาพื้นท่ี
ติดทะเลผืนนั้น อาจทําให้มองโกลเจ็บหนักได้  จริงอยู่ท่ีฝู่ซุนยังไม่ใช่
ฮั่นของนางในตอนนี้ แต่ก่อนหนา้นี้เจียงซูก็ไมใ่ช่ฮั่นของนางเช่นกัน… 
 …การบุกคร้ังนี้อาจเป็นกับดักก็ได้… 

     “เมล็ดพันธ์ุข้าว และกล้าพันธ์ุที่แจกจ่ายไปยังลู่ซุน ในอีก
ส่ีวันจะกระจายได้ทั่วพ่ะย่ะค่ะ” 
     “เร็วกว่ากําหนดสามวัน ทําได้ดี” หนวี่หวงตี้แห่งต้าซีตรัสชม 
“ชาวโลหยางเล่า ได้รับต้นกลา้ครบหรือยัง” 
     “กล้าไม้กระจายทุกครัวเรือนแล้วพ่ะย่ะค่ะ” เสียงรายงาน
จากขุนนางต้าซีผู้รับผิดชอบการเพาะปลูกเขตโลหยางตอบรับ 
     “ดี” เหนือหัวแห่งต้าซีตรัสชมอีกครั้ง “ฝนสุดท้ายกําลังจะ
หมดในอีกส่ีสิบวัน เราคาดหวังผลผลิตท่ีพอสําหรับทุกครัวเรือน
จนกว่าจะถึงใบไม้ผลิหนา้” 
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     ท่ีพวกเฉียนฉินกังวลนั้นถูกแล้ว การเสียอูข่้าวอูน่ํา้ของฮั่นถือ
เป็นเรื่องใหญ่ และไม่ใช่เพียงฮั่นตะวันตก ไม่ว่าจะต้าซี ลู่ซุน เจียงซู 
หรือแม้กระท่ังโลหยาง ก็ล้วนแล้วแต่เคยรับการปันข้าวพรรณ
ธัญญาหารจากฉางซุนท้ังนั้น ย่ิงต้าซีเมืองท่ีมีพื้นท่ีแค่แมวดิ้นตาย  
ข้าวจากฉางซุนนับเป็นส่ีส่วนของยุ้งฉางกลางเลยทีเดียว  การ
ปกครองแบบแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบแต่ละเมืองให้ต่างกันไป  หากเสีย
เมืองใดเมืองหนึ่งไป ท้ังอาณาจักรจะพังลงหลังจากนั้นไม่นาน หาก
เปรียบฮั่นภายใต้การปกครองของราชสกุลฉินเป็นร่างกายมนุษย์ 
แต่ละเมืองก็เปรียบดังระบบต่าง ๆ ของรา่งกาย  หากวันหนึ่งระบบ
ทางเดินอาหารหยุดทํางานลงคิดว่าร่างกายมนุษย์จะคงอยู่ได้นาน
เท่าไรกัน? ฮั่นตะวันออกนั้นไหวตัวได้ไวกว่า  
 …คนท่ีรูล้่วงหนา้ก็ดีอย่างนี้… 
     ทําไมนักธุรกิจส่วนใหญ่เลือกเลี้ยงนักการเมืองนะ่หรือ?  คํา
ตอบนั้นแสนเรียบง่าย เพราะนักธุรกิจทุกคนต้องการความแน่นอน
อย่างไรเล่า นโยบายเศรษฐกิจภายใน กฎหมายส่งออกนําเขา้ ท่าที
ต่อเหตุการณ์โลก การกําหนดนโยบายการเงิน รวมถึงกฎหมายท้ัง
แพ่งและพาณิชย์ ล้วนแล้วแต่ถูกกําหนดโดยนักการเมืองตามระบบ
สภาผู้แทนท้ังนั้น แทนท่ีจะคอยปรับตัวตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีรัฐ
กําหนดให้  สู้เป็นคนเขียนสคริปต์ให้รัฐนั้นง่ายกว่ามาก 
 ในกรณีนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง นักธุรกิจรับมือการเปลี่ยนแปลงได้
ก่อนใคร เพราะรูอ้ยู่แก่ใจว่ารัฐบาลจะประกาศนโยบายใดออกมา ก็
ไม่ได้ต่างกับต้าซีท่ีรู้แก่ใจว่าจะมีสงคราม  เพราะเป็นคนจุดชนวน
สงครามเอง คนท่ีรู้อยู่แล้วว่าสงครามต้องเกิดจะให้มาลําบากเพราะ
ผลจากสงครามน้ันคงเป็นไปไมไ่ด้  เธอได้เตรียมการเพื่อการเพาะ
ปลูกเสบียง เพื่อทดแทนการสูญเสียจากสงครามเอาไว้ตั้งแต่ก่อนท่ีจะ
เริ่มสงครามเสียอีก …จะว่าเธอรู้แต่แรกว่าฉางซุนจะตกเป็นของ
มองโกลก็คงไม่ผิดนัก ท่ีจริงต้องบอกว่า เธอรู้ไปจนถึงว่าต้าซีจะ
ต้องเตรียมเสบียงเผ่ือท้ังลู่ซุนและเจียงซูด้วย ถึงจะถูกต้องครอบคลุม  
…ทุกอย่างเป็นไปตามแผน 
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     “ทูลหนวี่หวงตี้ เมฆดําตั้งเค้าท่ีสามสิบลี้จากทะเลทรายตะวัน
ออก คาดว่าท่านเทพเหล่ย์กงจะเสด็จประทานฝนในเจียงซูในอีก
ประมาณห้าวันพ่ะย่ะค่ะ” 
 การรายงานของบัณฑิตชาวเจียงซูนั้นถือว่าน่าท่ึงในหลายแง่ 
สมัยท่ียังไม่มีคนคิดยิงวัตถุขึ้นฟ้าเพื่อตรวจดูสภาพอากาศ  จะมีพวก 
‘โหร’ เป็นคนท่ีคอยคาดการณ์อารมณ์ของเทพเซียนจากรูปทรงของ
เมฆฝน และการแปรปรวนของท้องฟ้าเพื่อบอกส่ิงท่ีเทพแห่งท้องฟ้า
จะประทานให้กับชาวเมือง  เรียกในภาษาปัจจุบันว่านักอุตุนิยมวิทยา
ท่ีทํางานโดยการอา่นชนิดของเมฆ… 
 ชาวเจียงซูถูกนับว่าเป็นบัณฑิตท่ีเก่งกาจท่ีสุดในแผ่นดินฮั่น 
นั่นก็เพราะพวกเขามีตําราสอนเรื่องการอา่น ‘อารมณข์องเทพเซียน’ 
ท่ีสามารถคาดการณไ์ด้อย่างแม่นยํา  จนสามารถนําไปเขียนปฏิทิน
เป็นปีได้  ซ่ึงฮ่องเต้แห่งเฉียนฉินทุกพระองค์ก็จะใช้ปฏิทินนี้แจกจ่าย
แก่ชาวเมือง  โดยอา้งว่าพระองค์เป็นผู้รับบัญชาสวรรค์มา  เพื่อบอก
กล่าวต่อกับชาวเมือง (ท่ีจริงก็แกล้งทําเป็นตรวจสอบส่ิงท่ีเหล่า
บัณฑิตเขียนมานิดหนอ่ย พอเป็นพิธี…) 
 ไม่ว่าใครก็ต้องการความมั่นคงท้ังนั้น แทนท่ีจะไหว้ขอเทพ1

เซียนกันเอง โดยท่ีไม่รู้ว่าท่านจะประทานพรหรือไม่ การมีโอรส
สวรรค์มาคอยบอกว่าฝนจะตกเมื่อไร ฟ้าจะร้องเมื่อใด ปีนี้จะแล้ง
หรือไม่ นั่นย่อมเป็นเรื่องดี มันก็นา่ตลกดีท่ีโอรสสวรรค์สําแดงเดชได้
เท่ากับกรมอุตุนิยมวิทยา 
 สําหรับเธอผู้มาจากยุคท่ีมีดาวเทียมสํารวจสภาพอากาศจาก
ชั้นบรรยากาศ และ AI1 ท่ีคํานวณเรื่องนี้ได้แน่นอนย่ิงกว่ากรม
ประชาสัมพันธ์จากสวรรค์ บอกได้เป็นรายชั่วโมง แถมแยกบอก
อุณหภูมิจริงกับอุณภูมิท่ีรา่งกายรูสึ้กได้ด้วย การส่ือสารกับเทพเซียน
ระดับล่ามเอสคลาส… แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังนับถือบัณฑิตเหล่านี้
อยู่ดี เพราะพวกเขาก็คือต้นกําเนิดการเก็บสถิติและการแปลผล ท่ี

 AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์1
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คนในอนาคตนํามาใช้และท่ีสําคัญคือความรูข้องพวกเขา มีประโยชน์
ต่อฮั่นตะวันออกมากโข 
     “อีกห้าวัน…” 
 เหนือหัวทรงพึมพําก่อนจะคว้าหนังสือรายงานอีกเล่มหนึ่ง
ขึ้นมา พระองค์ทรงลุกขึ้นจากโต๊ะประทับเสด็จไปยังกระดานแผนท่ี
ทันที  
 “ท่านเหล่ย์กงปีนี้ดูเหมือนจะประทานฝนเยอะเหลือเกิน…” 
     “ถือเป็นความเมตตาของท่านเซียนพ่ะย่ะค่ะ ในยามนี้ฮั่น
ตะวันออกกําลังต้องการนํา้เพื่อเพาะปลูก การท่ีฝนตกลงมามาก  นั่น
หมายความว่าท่านเซียนเห็นแก่ความดีของแผ่นดินฮั่นตะวันออก”  
 บัณฑิตอีกคนท่ีเป็น… เอ่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลความ
หมายการกระทําของเทพทูลเสริม สําหรับมิสเฉินแล้ว ความเชื่อพวก
นี้ไม่ถือเป็นเรื่องท่ีจะต้องขัดเรือเข้าขวางทางนํา้เชี่ยว แม้ว่าจะรูแ้ก่ใจ
ว่าฝนท่ีมาไม่หยุดนั้นเกิดขึ้นจากความกดอากาศจากทางเหนือท่ี
เคลื่อนลงมา ปกติอาจเกิดทุกปีด้วยซ้ํา แต่เพราะพื้นท่ีฮั่นตะวันออก
ไม่เคยเพาะปลูก  การเกิดพายุแต่ละครั้งท่ีถูกบันทึกเอาไว้ในทุกปี จึง
ถูกจดจําว่าเป็นภัยพิบัติมากกว่าเป็นคุณ ‘ความโชคร้ายท่ีมีฝน’ ฝน
เรียกรอยย้ิมชาวไร่ไปพร้อมกับนํ้าตาชาวเมือง จะโชคดีหรือร้ายต่าง
กันแค่มุมมอง  โชคดีของชาวต้าซี เพราะหลังจากท่ีเธอขึ้นครอง ไม่
ว่าอะไรก็ตามท่ีเกิดในพื้นแผ่นดินแดนฮั่นตะวันออก จะกลายเป็นโชค
ดีท้ังหมด… 
 “ท่านจะประทานฝนมากหรือไม ่ และฝนจะลงบริเวณใดหรือ  
ท่านบัณฑิต” 
     “ทูลฝ่าบาท จากส่วนของหมู่บ้านเสวี่ยนซีไปจนถึงหมู่บ้าน
ซ่งเถียนพ่ะย่ะค่ะ” บัณฑิตผู้นั้นรายงาน ก่อนจะรีบเสริมโดยไม่ต้องให้
พระองค์รับส่ังถาม 
 “เมฆกว้างแปดลี้น่าจะตกแบบมองไม่เห็นข้อศอกนานส่ีวัน 
และเบาจนพอเห็นปลายนิ้วมือในวันท่ีห้ากระหม่อม” 
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     “บริเวณนั้นไม่ได้ปลูกพวกพืชท่ีอาจจะตายเพราะนํ้ามากได้” 
พระองค์ตรัสขณะท่ีก้มอ่านพระราชบันทึกของพระองค์ “แต่ยังไม่ได้
สรา้งทางระบายนํา้ ก็อาจจะเกิดนํา้ท่วมได้…” 
     “ทูลฝ่าบาท ขณะนี้การขยายคลองขนานท่ีต้าหยางเรียบรอ้ย
แล้วพ่ะย่ะค่ะ”  
 หนึ่งในขุนนางกรมช่างจากลู่ซุนรีบทูลแจ้งทันที เขารู้ว่าฝ่า
บาทจะต้องรับส่ังถามถึงช่างท่ีว่างอยู่เป็นแน ่พวกเขาทํางานกับ ต้าซี
มา  แม้จะยังไม่นานแต่ก็พอจะจับทางได้ ฮั่นตะวันออกภายใต้การนํา
ของหยางเยว่ซือแห่งต้าซีมีระบบการทํางานท่ีต่างกับลู่ซุน ไม่ว่าจะ
เหนือหัวหรือขุนนางต้าซี ทุกคนต่างใจกว้างกับปัญหาท่ีเข้ามาโดยไม่
คาดคิด หากเมื่อใดท่ีเกิดปัญหาหรือเรื่องฉุกเฉิน  สามารถแจ้งส่วน
กลางได้ทันทีโดยไม่มีความผิด และปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการช่วย
เหลือทันที โดยไม่จําเป็นต้องงมหาทางแก้ท้ังปัญหาและแก้ตัวกับ
ส่วนกลาง ปัญหาถือเป็นเรื่องท่ีต้องได้รับการแก้ไข ไม่ใช่ปกปิด 
     “ดีเลย” เหนือหัวตรัสรับ “แต่เกรงว่านายช่างอาจไม่พอ 
เพราะเวลาห้าวันนั่นเท่ากับว่าต้องขุดสองวัน ถมหินสามวัน…” 
     “ทูลฝ่าบาท หากทรงต้องการคนเพิ่ม ก็ยังมีแรงงานสํารอง
อยู่อีกพ่ะย่ะค่ะ” 
 ขุนนางจากกรมธรรมการกลางผู้ทราบจํานวนท้ังบัณฑิต และ
ทหารช่างทูลข้อมูลท่ีคิดว่าพระองค์อาจต้องการทราบต่อทันที  
พระองค์นิ่งไปหนึ่งอึดใจก่อนจะส่ันพระเศียรเป็นเชิงปฏิเสธ  นายช่าง
กลุ่มท่ีเหลือนั้นนา่จะต้องได้ใช้ในงานอื่น เดาจากฎีกาท่ีเข้ามาเมื่อเช้า 
ดูเหมือนว่าจะมีงานท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางเอาไว้อยู่เหมือนกัน  
เธอจะสุ่มส่ีสุ่มห้าใช้แรงงานท่ีมีอยู่อย่างจํากัดไม่ได้ 
     “แบ่งช่างจากต้าหยางเป็นสองกลุ่ม กลุ่มขุดกับกลุ่มถม ขุด
ไปถมไปน่าจะไวกว่า…” เหนือหัวพึมพําก่อนจะหันไปขอความเห็น
จากคนท่ีนา่จะให้คําตอบพระองค์ได้ “ท่านปี่…” 
     “พ่ะย่ะค่ะ” นายช่างใหญ่จากลู่ซุน ผู้เพิ่งได้ตําแหนง่ขุนนาง
ฮั่นตะวันออกเอย่รับทันที 
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     “ระหว่างท่ีกลุม่ถมไปขนหิน ก็ให้ขุดนํารอ่งไปก่อน ใช้นํา้เท
ตรงลงไปนา่จะช่วยให้หนา้ดินแนน่ขึ้น ดินก็นา่จะพอไม่ยุบตัวก่อนถม
ทับ  ท่านคิดว่าอย่างไร” เหนือหัวรับส่ังถาม 
     “กระหม่อมเห็นว่าควรรอให้นํ้าซึมลงไปประมาณสามชั่วยาม
พ่ะย่ะค่ะ เพื่อไม่ให้หินถมกดหนา้ดินให้ลึกลงไปมากกว่าท่ีกําหนดเอา
ไว้พ่ะย่ะค่ะ” 
 นายช่างปี่จากลู่ซุนเป็นผู้ท่ีมีความชํานาญแบบหาตัวจับยาก 
เซวี่ยหลิ่งเจียแม้จะเป็นไท่จื่อท่ีดูขลาดเขลา แต่เขารูจ้ักประชาชนของ
ตนดีย่ิงกว่าเหล่าขุนนางลู่ซุนทุกคน ยามเธอขอความเห็นเรื่องการ
ขยายระบบนํ้าของทุกเมืองในฮั่นตะวันออกให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
โดยเนน้การกระจายให้เกิดพื้นท่ีลุ่มนํา้มากท่ีสุด  ขุนนางจากลู่ซุนและ
เจียงซูต่างก็เสนอชื่อขุนนางชํานาญการจากกรมการช่างของตนเข้า
มารว่มทํางานในครั้งนี้ นา่เสียดายท่ีขุนนางพวกนั้นดูจะไม่เข้าใจส่ิงท่ี
เธอจะทํา แล้วยังพยายามอย่างย่ิงท่ีอธิบายกับเธอว่าทางนํ้าพวกนั้น
ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้   
 ความอึดอัดนั้นดําเนินไปอยู่สามวัน จนกระท่ังเซวี่ยไท่จื่อขอ
เข้าพบเธอเป็นการส่วนพระองค์และแนะนํานายช่างปี่ให้กับเธอ  นาย
ช่างปี่เป็นคนท่ีสามารถตอบโจทย์ท่ีไม่มีใครเคยคิดถามได้อย่างน่าท่ึง 
อีกท้ังยังมีพร้อมท้ังประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการทํางาน 
และผลงานท่ีผ่านมาของเขาก็ไม่ทําให้เธอผิดหวัง 
 “สมมตินะท่านหัวหนา้ช่างปี่…” เหนือหัวรับส่ัง และมันเป็น
สัญญาณว่าทุกคนกําลังจะได้รับฟังแนวความคิดท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้
อีกครั้ง 
 “สมมติให้ช่างขุดค่อนข้างตื้นกว่าปกติ แล้วถมหินตามไปเลย
ในหนึ่งหรือสองชั่วยามหลังจากเทนํา้ เพื่อให้หินกดให้พื้นท่ีตํ่าลงเอง
เล่า  จะสามารถลดได้ท้ังเวลาขุดและเวลาถมหรือไม”่  
 นายช่างปี่ เลิกคิ้วขึ้นเมื่อได้ยินประโยคนั้นของพระองค์  
แนวคิดของเหนือหัวแห่งต้าซีนา่สนใจเสมอ เขาทํางานกับพระองค์มา
ตั้งแต่ลู่ซุนเข้ารว่มกับกลุ่มฮั่นตะวันออก  ในตอนแรกก็ยังตกใจอยู่ท่ี
เซวี่ยไท่จื่อทรงรับส่ังเรียกเขาเข้ามารับงานใหญ่ท่ีต้าซี  จริงอยู่ท่ีเขา
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เคยทํางานรับใช้สกุลเซวี่ยมาหลายครั้ง แต่ไม่มีสักครั้งท่ีเขาได้ทํางาน
ท่ีออกหน้าในฐานะตัวแทนช่างฝีมือจากลู่ซุน แต่เมื่อได้เห็นคนท่ีเขา
ต้องทํางานให้นั้น ก็พอจะเข้าใจได้ว่าทําไมเซวี่ยไท่จื่อจึงเรียกใช้เขา 
เหนือหัวแห่งต้าซีเป็นผู้ท่ีมีแนวคิดย่ิง  ช่างท่ัวไปท่ีไม่ได้ชํานาญการ
มาก บางครั้งก็ไม่สามารถทําตามท่ีพระองค์รับส่ังได้ 
 …แนวคิดพิสดารในท่ีนี้ เขาหมายความไปในทางชื่นชม…  
 งานแรกท่ีเขาได้ทําคือการขยายทางนํ้าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการ
เพาะปลูกให้กับชาวเมือง เมื่อได้เห็นแผนการขยายทางนํ้าเพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีการเกษตรในแบบท่ีขุดเข้าหากันจากตานํ้าสองฝ่ังแล้วอดท่ึงไม่
ได้ โดยปกติแล้วนํ้าจากตานํ้าแห่งหนึ่งนั้นมีจํากัด จะไม่สามารถขุด
นําทางการไหลของนํ้าไปได้ไกลกว่าปริมาณความลึกของตานํ้า และ
ความหนาแน่นของป่าตานํ้า สุดท้ายแล้วก็ต้องทําให้ปลายทางนํ้า
กลายเป็นปลายปิด เพื่อทําบ่อนํา้หรือทะเลสาบเพื่อกักนํา้แทน 
 แต่บ่อกักนํา้ท่ีมีผลต่อพื้นท่ีทําการเกษตรนั้นมีจํากัด  เหนือ
หัวแห่งต้าซีต้องการเพิ่มพื้นท่ีการเกษตรเพื่อทดแทนเสบียงส่วนท่ี
หายไปจากการฉางซุน พระองค์ทรงวางผังการขุดคลองนําทางนํ้า
จากตานํ้าสองตามาชนกันเป็นแม่นํ้าสายใหญ่ เพื่อให้มีแรงการไหล
จากนํ้าท้ังสองสายเสริมกัน ทําให้สามารถท่ีจะกระจายคลองไปตาม
พื้นท่ีชุมชนได้มากขึ้น การใช้งานของชาวเมืองก็สะดวกขึ้น สามารถท่ี
จะขยายพื้นท่ีเพาะปลูกได้มากขึ้น มันเป็นแนวคิดท่ีมีประโยชน์ต่อ
ชีวิตคนได้อย่างท่ีไม่มีใครคาดถึงว่าจะมาจากสตรีผู้ก่อการสงคราม  
ครั้งนี้ก็เช่นกัน… 
 “เป็นไปได้พ่ะย่ะค่ะ โดยประมาณแล้วกระหม่อมเห็นว่าการ
ท้ิงหินลงหลังจากหนึ่งชั่วยามสามก้านธูปนา่จะดี  ก่อนหนา้นี้ดินจะยัง
แฉะมากเกินไปอาจจะคุมการยุบตัวได้ยาก และอาจจะส่งผลให้ชํารุด
ได้ในภายหลังพ่ะย่ะค่ะ” นายช่างปี่ใช้ประสบการณ์ของตนเองคาด
การณ ์ ก่อนจะทูลตอบ 
 “ท่านปี่รอบคอบย่ิงนัก” เหนือหัวพยักพระพักตรร์ับ    “เซวี่ย
ไท่จื่อเห็นควรเช่นไรเพคะ?” 
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 “เอาตามท่ีฝ่าบาทว่านั้นดีแล้ว เรง่เข้าก็เป็นการดี  ฝนฟ้าไม่
คอยท่า เทวดาไม่รอความพรอ้ม” เซวี่ยไท่จื่อรับส่ังรับง่าย ๆ ก่อนจะ
หันไปส่ังการ ให้กงกงของตนเตรียมออกหนังสือคําส่ังดําเนินการไป
ตามท่ีได้ว่าไป 
 “ถ้าเช่นนั้น ประเดี๋ยวท่านอู่รบกวนเรื่องการอนุมัติเสบียง 
อุปกรณ ์ แล้วก็หาคนลําเลียงหินที” หนวี่หวงตี้เองก็หันกลับไปรับส่ัง
คนของพระองค์เช่นกัน 
 “พ่ะย่ะค่ะ” ขุนนางแซ่อูร่ับคํา 
 แม้การเร่งขุดทางระบายนํ้าดูเหมือนจะอยู่ในความรับผิด
ชอบของลู่ซุน แต่ถึงอย่างนั้นส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ดําเนินการ ก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของต้าซีเป็นส่วนใหญ่อยู่ดี… 
 ‘การรวมเมือง’ ท่ีจริงแล้ว หยางเยว่ซือหนวี่หวงตี้นิยมเรียก
ว่าความรว่มมือระหว่างเมือง มากกว่าจะเรียกว่าการรวมอํานาจของ
ฮั่นตะวันออก แต่ก็ชัดเจนว่าผู้ปกครองเมือง และอํานวยความร่วม
มือจากทุกเมืองนั้นถูกรวมศูนย์อยู่ท่ีผู้นําต้าซี แม้ผู้นําเมืองลู่ซุนและ
เจียงซูจะนั่งอยู่ลําดับถัดไป แต่ผู้ว่าฎีกาส่วนใหญ่นั้นก็ยังเป็นเหนือหัว
แห่งต้าซีอยู่ดี …โลหยางอยู่ในสถานะท่ีต่างออกไป แมว้่าผู้นําจะยังมี
ชีวิตอยู่ หากแต่สถานะของโลหยางนั้นชัดเจนว่าเป็นเชลยศึก เอวี่ยผิง
เก๋ียยังคงมีชีวิตท่ีเกือบจะเรียกได้ว่าสงบสุขดีท่ีคุกหลังวังหลวงต้าซี ท่ี
จริงก็นับได้ว่าเป็นการวางเง่ือนไขกับจางซงอวี้… 
 บัณฑิตหนุ่มรู้ตัวดีว่าตนอยู่ในสถานะไหน แม้ท่ีนั่งจะถูกจัด
อยู่ในระดับเดียวกับเชื้อพระวงศ์เก่าแก่อย่างเซวี่ยไท่จื่อแต่ถึงอย่าง
นั้นสถานะของเขากับเซวี่ยไท่จื่อต่างกันลิบลับ ไม่ใช่ด้วยสายเลือดแต่
เป็นด้วยระดับความภักดี… เหนือหัวแห่งต้าซีมิได้เรียกร้องเพียงการ
สวามิภักดิ์จากเมืองในเขตคามอํานาจของพระองค์ ชัดเจนว่า
พระองค์ทรงต้องการส่ิงอื่น   
 ส่ิงท่ีเซวี่ยไท่จื่อและลู่ซุนได้มอบแก่ต้าซีอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ตั้งแต่ก่อนท่ีเจียงซูจะได้เข้าถวายความเคารพ ส่ิงท่ีโลหยางไม่ยอม
มอบให้จึงถูกยึดเอามา  จางซงอวี้ไม่เคยหายใจได้เต็มอกหรือนอน
หลับเต็มตื่นตั้งแต่เขาลงมือสังหารเก้อสือเซียน นั่นคือราคาท่ีเขาจะ
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ต้องจ่ายกับความเชื่องช้าในการตัดสินใจของตน  ราคาของคนท่ีไม่
ยอมเชื่อในตัวของเหนือหัวของต้าซีอย่างสนิทใจตั้งแต่แรก  
 …หากเชื่อใจเสียแต่แรก ก็ไม่ต้องมาเสียใจตอนนี้… 
 ความลับของลู่ซุนถูกเปิดเผยโดยเซวี่ยไท่จื่อผู้แสนดี  ขุนนาง
ลู่ซุนต่างพยายามช่วยกันปิดบังเรื่องการสังหารในลู่ซุนเอาไว้ให้พ้น
จากสายตาสอดรูข้องเมืองอื่น แต่เซวี่ยไท่จื่อเป็นเด็กหนุม่ท่ีมีพระทัย
อ่อนโยน เมื่อพระองค์ทรงทราบเรื่องการสังหารเก้อสือเซียนท่ีทําให้ 
‘เกียรติของบัณฑิตต้องหม่นหมอง’ พระองค์ก็หาเวลามาปลอบใจเขา 
คนท่ีพระองค์ทรงกรุณานับเป็นมิตร การพูดทํานองว่า ‘การฆา่คนนั้น
ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ได้อะไร’ ออกมาจากพระโอษฐ์ของไท่จื่อผู้อ่อน
โยน พระองค์เพียงเล่าถึงเรื่องท่ีเส่ือมพระเกียรติ  เรื่องนา่อายของ 
เซวี่ยหลิ่งเจียเท่านั้น… 

 “เหนือหัวทรงสังหารหงจิวซา และคืนลู่ซุนให้สกุลเซวี่ยอีก
ครั้งหลังจากท่ีอยู่ในมือขุนนางมานาน  จริงอยู่ท่ีข้าเองก็ยังทําได้ไม่ดี
นัก…” เซวี่ยไท่จื่อเหยียดพระโอษฐ์เป็นเส้นตรงเมื่อรับส่ังถึงเรื่องน้ัน 
 “แต่ต้าซีก็ยินดีให้ความช่วยเหลือลู่ซุนเสมอ  โดยไม่ได้เก่ียง
ว่าใครเป็นผู้ให้หรือผู้รับมากกว่า และไม่ได้วางตัวเป็นผู้ควบคุมการ
ปกครอง  ลู่ซุนและต้าซีมีความสัมพันธ์ในทางท่ีเอื้อเฟื้อต่อกัน” 

 เซวี่ยไท่จื่อน่าจะทรงเข้าพระทัยว่าเรื่องใหญ่ของเขาคือเรื่อง 
‘การสังหารคนในเพื่อคนนอก’ ลําพังการสังหารก็ถือว่าเสียเกียรติ
บัณฑิตมากแล้ว ครั้งนี้ยังเป็นการสังหารคนในอีก พระองค์จึง
พยายามท่ีจะบอกว่า บางครั้งการเสียเกลือท่ีเป็นหนอนถือเป็นเรื่องดี 
และมีประโยชน์ในภายภาคหน้า แต่ส่ิงท่ีเขารับรู้นั้นต่างไปจากจุด
ประสงค์ของผู้เล่าอยู่อักโข 
 ข้อแรก การรับนํา้พระทัยจากเหนือหัวในฐานะมิตรนั้น ‘ไม่
ต้องลงมือสังหารศัตรูภายในของตนเอง’ เพราะพระองค์ยินดีจะช่วย
เหลือมิตรของพระองค์เสมอ เรื่องใดท่ีพระสหายลําบากพระทัยจะทํา 
และเป็นส่ิงท่ีพระองค์ทรงลงมือได้อย่างง่ายอย่างเช่นการสังหารคน 
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พระองค์ไม่เก่ียงท่ีจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องเหล่านั้น พร้อมช่วย
กลบเกลื่อนสถานการณ์ให้ไม่เสียเกียรติอีกด้วย นั่นคือส่ิงท่ีหยาง
เยว่ซือย่ืนให้กับมิตร 
 การเป็นมิตรกับต้าซีเป็นเรื่องท่ีควรทํา แม้จะรูแ้ก่ใจว่า  ไม่มี
ดินแดนใดสามารถเป็นมิตรกันได้อย่างสนิทใจในสถานการณ์เช่นนี้ 
แต่หากได้ใช้คําว่า ‘มิตรของต้าซี’ แล้ว  ไม่ว่าใต้หนา้กากมิตรจะเป็น
อะไรก็ตาม แต่ผลประโยชนท่ี์ได้นั้นจะอยู่อีกระดับหนึ่ง  ในทางกลับ
กันการเป็นมิตรก็ต้องให้คืนกลับ  ในระดับท่ีไม่เท่ากับเมืองอื่นท่ีเป็น
เพียงผู้รว่มรับผลประโยชนเ์ช่นกัน  หลังจากการชั่งนํา้หนักดูแล้ว  แม้
ว่าต้าซีจะดูเป็นเมืองท่ีอันตราย แต่ถึงอย่างนั้นการเป็นมิตรกับเมืองท่ี
อันตรายนั้นดี ย่ิงในยามสงคราม การเลือกฝ่ังผู้ท่ีอันตรายท่ีสุดอาจ
เป็นเรื่องฉลาดท่ีสุด  
 …ลู่ซุนจึงตัดสัมพันธ์กับเฉียนฉิน เพื่อแสดงออกถึงความเป็น
มิตรกับต้าซี… 
 ในตอนแรก เขายังมีความกังวลอยู่บ้าง ว่าการแสดงตนเป็น
มิตรในเวลาท่ีช้าไปอาจเกิดปัญหา บางทีต้าซีอาจมองเจียงซูเป็นศัตรู
ไปแล้ว แต่เหนือหัวแห่งต้าซีเป็นผู้ท่ีมนีํา้พระทัยกว้างขวาง  พระองค์
มิได้ตัดรอนมิตรภาพช้าเกินกาลของเจียงซู ต้าซีเปิดรับทุกดินแดนท่ี
พรอ้มจะเป็นมิตร ในเชิงวาจาแต่ไม่ใช่ในเชิงปฏิบัติ ต้าซีไม่ได้วางใจ
เจียงซูมากไปกว่าโลหยาง เขายังได้นั่งอยู่ในห้องโถงแห่งนี้ เพราะ
สาส์นตัดรอนท่ีส่งไปยังเฉียนฉิน หากนับในสายพระเนตรของหยาง
เยว่ซือแล้ว เขาก็ไม่ได้อยู่ในตําแหนง่ท่ีต่างจากเอวี่ยผิงเก๋ียมากนัก 
 “ต้องขอให้ท่านจางจัดการเรื่องการเปิดสะพานให้ขบวนขน
หินเข้าไปด้วย” เหนือหัวรับส่ังในขณะท่ีหันมาทางเขา 
 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” เขาตอบรับทันทีอย่างง่ายดาย 
 แม้ถ้อยคํารับส่ังพระองค์จะยังคงใช้วาจาในระดับการขอ
ความรว่มมือ แต่ถึงอย่างนั้นก็ให้ความรูสึ้กว่าต่อรองได้ยากกว่าอย่าง
เห็นได้ชัด ขุนนางและบัณฑิตเจียงซูทุกคนรูสึ้กตรงกันในเรื่องนี้ ความ
อึดอัดของเหล่าบัณฑิตเจียงซูต่อวิถี ‘ความรว่มมือระหว่างเมือง ท่ีแท้
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จริงแล้วปฏิบัติไม่ต่างกับการรวมอํานาจของฮั่นตะวันออก’ นั้น  แม้
จะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางคนท่ีดูออก 

 “ท่านบัณฑิตท้ังหลายอาจยังไม่ชินกับการทํางานของต้าซี 
ผ่านเวลาไปก็จะชินเอง” 

 เถียนเจิ้งซ่ือเอ่ยปากในเย็นวันหนึ่งหลังจากท่ีการว่าฎีกาจบ
ลง  ดูก็รูว้่าไม่มีความจริงใจในประโยคนั้นเลยแม้แต่นอ้ย  คนฉลาด
อย่างเถียนเจิ้งซ่ือมีหรือจะดูไม่ออกว่าแท้จริงแล้วส่ิงใดกันท่ีเหล่า
บัณฑิตเจียงซูอึดอัดใจ แต่ส่ิงท่ีราชเลขาหนุม่เอย่เพื่อเลี่ยงประเด็นไป
นั้นก็ไม่ได้ผิดเสียทีเดียว สักห้าถึงหกส่วนของความอึดอัดเกิดจากวิธี
การทํางานท่ีไม่คุ้นเคยด้วย  ต้องยอมรับว่าการทํางานของต้าซีไม่ใช่
เรื่องท่ีจะปรับเข้าหาได้ง่ายนัก 
 การทูลแจง้ฎีกาในต้าซี  เป็นการทูลแจ้งก่อนท่ีปัญหาจะเกิด 
ในครั้งแรกพวกเขาสงสัยว่าเหตุท่ียังไม่เกิดนั้นจะทูลทําไม ในเมื่อ
เหล่าขุนนางนั้นมีหนา้ท่ีแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่แล้ว การทูลปัญหาก่อน
นั้นมีแต่จะสรา้งความขุ่นเคืองพระทัยให้กับผู้รับฟังเสียเปล่า แต่นาน
วันไปก็เริ่มเข้าใจการทูลก่อนนั้นเป็นผลดีกว่า  เพราะการทูลช้าอาจ
ทําให้เกิดความเสียหายมากกว่า และส่ิงนั้นคือส่ิงท่ีหยางเยว่ซือไม่
ทรงโปรดนัก แต่พื้นท่ีเจียงซูยืนนั้นเป็นแพไม้กลางกระแสนํ้าหลาก 
การทูลบางอย่างก็อาจจะทําให้คนท่ีอยู่บนแพตกลงไปในกระแสนํ้า
เชี่ยวได้เช่นกัน 
 “ทูลหนวี่หวงตี้ กระหม่อมขอรายงานสถานการณ์การขุด
คลองเชื่อมเจียงซู-ลู่ซุนพ่ะย่ะค่ะ” ผู้กล้า… ท่ีจริงต้องเรียกว่าผู้โชค
รา้ยท่ีได้เป็นตัวแทนทูลฎีกาจากเจียงซูในวันนี ้
 “การขุดคลองเชื่อมล่าช้ากว่ากําหนดไปสองวัน เนื่องจากเกิด
พายุฝนอีกครั้ง ในตอนนี้เราสามารถเชื่อมคลองจากบริเวณท่ีว่าง
เปล่าของเจียงซูไปถึงหมู่บ้านช่างหม้อของลู่ซุนแล้ว แต่ยังไม่เริ่มขุด
เชื่อมเข้าภายในลูซุ่นกระหม่อม” 
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 หนวี่หวงตี้เลิกพระขนงขึ้นหลังจากได้รับฟังคําทูลของบัณฑิต
ผู้นั้น  เพียงแค่พระองค์เลิกพระขนงเท่านั้น  บัณฑิตจากเจียงซูผู้นั้นก็
ก้มศีรษะลงแทบจะในทันที ตู้หลิ่งอี้มองภาพตรงหน้าด้วยสีหน้านิ่ง
สนิท เขาเป็นเด็กข้างพระท่ีนั่งของเหนือหัวมานาน  การเลิกพระขนง
นั้นเป็นเพียงแค่การต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นเท่านั้น  ไม่ได้หมายความ
ว่ามีใครจะตายแต่อย่างใด แต่ดูเหมือนว่าเหล่าบัณฑิตแห่งเจียงซูจะ
ไม่สามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะคนพวกนี้ทํา
อะไรพลาดไปสักอย่าง… 
 “การขยายทางนํ้าเจียงซู-ลู่ซุน มิใช่ว่าให้เริ่มทําจากท้ังสอง
ฝ่ังแล้วไปบรรจบกันหรือ ข้อตกลงคือการแบ่งแรงงานเป็นสองกลุ่ม
ขุดจากลู่ซุนกลุ่มหนึ่ง ขุดจากเจียงซูกลุ่มหนึ่งหรือไร? หูกงกงรบกวน
ตรวจสอบที” เหนือหัวรับส่ังถาม ในขณะท่ีกงกงข้างพระท่ีนั่งหยิบ
หนังสือคําส่ังเล่มนั้นออกมาเพื่อทวนทันที  
 …ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ พระองค์เคยตรัสไว้ก่อนแล้วว่าเจียงซูจะ
ตุกติกในพื้นท่ีส่วนนี้… 
 “เป็นไปตามท่ีรับส่ังพะ่ย่ะค่ะ” หูกงกงทูลตอบ 
 “แล้วเกิดอะไรขึ้น?” เหนือหัวหันกลับไปถามผู้รับผิดชอบ
เรื่องนั้น 
 ในยามเรียกถามเรื่องงานท่ีมปีัญหา เหนือหัวไม่โปรดให้เข้า
พบเฉพาะผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ในหลายครั้งหากเป็นโครงการท่ี
ทําในเจียงซู พระองค์ทรงโปรดเรียกทุกฝ่ายมากกว่า   ส่ิงหนึ่งท่ีตู้
หลิ่งอี้ได้เรียนรูก็้คือ พระองค์เป็นผู้ท่ีจับพิรุธคนได้เก่งเอาเรื่อง อย่าง
เช่นในตอนนี้… 
 “เรื่องนั้น…” เหล่าบัณฑิตผู้รับผิดชอบโครงการต่างมองกันไป
มา 
 “ท่านจาง” เหนือหัวรับส่ังถึงจางซงอวี้ท่ีนั่งอยู่ด้านข้าง 
 โดยปกติต่อให้เป็นเรื่องของคนจากเจียงซูแต่จางซงอวี้ก็มัก
ไม่ออกความเห็นอะไร ข้อตกลงของเจียงซูกับต้าซีในทางปฏิบัติคือ
เปรียบเสมือนแผ่นดินเดียวกัน ‘เศียรมังกรมีหนึ่ง’ บัณฑิตจางทูลเช่น
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นั้น ‘ไม่ใช่การยกย่อง  เจียงซูแค่ปัดความรับผิดชอบเท่านั้น’ เหนือหัว
ตรัสกับเขาภายหลังจากท่ีเจียงซูเข้ามาถวายความสวามิภักดิ์   
 ถึงจะทรงรู้ทันบัณฑิตเหล่านั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ กลับกันพระองค์ก็ทรงรับหน้าท่ีนั้นง่าย ๆ ด้วย
เหตุผลท่ีว่า ‘อย่างไรแลว้ในตอนสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่ดี  ทําไป
ตั้งแต่วันนี้ก็ไม่ได้แย่อะไร’ พระองค์ดูเหมือนจะยุ่งเกินกว่าท่ีจะมา
คอยเล่นแง่แล้วกระมัง แต่นั่นทําให้เจียงซูระแวงพระองค์จนนั่งไม่ติด
ท่ี 
 “พ่ะย่ะค่ะ” จางซงอวี้เอย่รับ 
 “เซวี่ยไท่จื่อทรงกรุณาเป็นอย่างย่ิง ท่ีให้ช่างชาวลู่ซุนท่ีมาก
ด้วยฝีมือเป็นผู้คอยช่วยเหลือจัดการเรื่องระบบนํ้าในต้าซีตะวันออก
ท้ังหมด แต่ท้ังแรงงานคนและเวลานั้นต่างก็เป็นของจํากัด…” เหนือ
หัวตรัสเพียงเท่านั้นก็พอจะดูออกแล้วว่าจะเป็นอย่างไรต่อ  
 “ยังเหลือโครงการจัดสรรพื้นท่ีเพาะปลูก และทางนํ้าของ
เจียงซูอีกสามท่ี หวังว่าทางเจียงซูจะหาทางเฉลี่ยเวลาจากโครงการท่ี
เหลือออกมา เพื่อให้สมดุลกับเวลาท่ีเกินไปในโครงการนี้ได้” 
 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” 
 จางซงอวี้ค้อมศีรษะลง แน่นอนว่าเขารับรู้ถึงความอันตราย
ของเหนือหัวปิศาจผู้นี้เป็นอย่างดี แต่ในแง่การทํางานแล้วพระองค์
เป็นผู้ท่ีประนีประนอมกว่าท่ีใครจะคาดถึง  พระองค์ไม่เคยตําหนิใคร
ตรง ๆ ไม่ต้อนใครให้จนมุมด้วยซ้ํา อย่างเช่นครั้งนี้หากพระองค์จะ
ถามไล่ต้อนให้เหล่าบัณฑิตเจียงซูท่ี ‘ขอให้ช่างท้ังหมดไปทํางานฝ่ัง
เจียงซูก่อน เพื่องานจะได้เสร็จไว’ แล้วก็ทําได้ แต่พระองค์ก็เลือกไม่
ทําเช่นนั้น เห็นได้ชัดว่าพระองค์สรา้งทางออกได้ดีกว่าทางตัน… 
 การท่ีเลือกให้เขาจัดคนของตนเองนั้น  นอกจากทําให้เขายัง
ดูมีอํานาจในการส่ังการแล้ว ก็ยังเป็นการปัดการกระทบกระท่ังท่ีอาจ
จะเกิดขึ้นระหว่างดินแดนได้ด้วย  การเฉลี่ยเวลาท่ีต้องใช้ในสอง
โครงการออกมาชดเชยเวลาของโครงการนี้ เป็นเรื่องท่ีบัณฑิตไม่เคย
ทํา แต่ไหนแต่ไรมา เวลาไม่เคยเป็นเรื่องจํากัด  พวกเขามักจะ
ค่อย ๆ สรา้งทีละอย่างไปทีละวัน ทําทีละงาน เสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้น 
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ไม่เคยเจอข้อจํากัดด้านเวลา แต่การอยู่รว่มกันไม่เป็นเช่นนั้น ความ
ช้าหรือความเห็นแก่ตัวแม้เพียงน้อยก็อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ส่วนรวมได้ 
  การท่ีพระองค์อา้งนามของเซวี่ยไท่จื่อขึ้นมานั้น ก็ถือเป็นการ
กดดันอีกทางหนึ่ง ‘เซวี่ยไท่จื่อให้คนของลู่ซุนเข้ามาช่วยขุดคลอง 
แล้วส่ิงท่ีพวกท่านทํานั้นทําให้ลู่ซุนได้รับการปันนํา้ท่ีช้าลง เป็นบัณฑิต
ก็สมควรจะมีความละอายแก่ใจเสียบ้าง’ นั่นคือหนึ่งในประโยคท่ีซ่อน
อยู่เพื่อบอกกับเจียงซู  ส่วนส่ิงท่ีซ่อนอยู่เพื่อบอกกับลู่ซุนก็คือ ‘ข้าได้
ปันเวลาของช่างฝ่ังนั้นออกมาให้แล้ว  ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสีย
เปรียบได้เปรียบระหว่างกันไป’  
 ถ้าเป็นคนอื่นอาจะได้เห็นการเชือดเจียงซูให้ลู่ซุนดู แต่หยาง
เยว่ซือไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์พยายามท่ีจะประสานทุกแผ่นดิน
มากกว่าการเชือดอีกเมืองเพื่อให้ใจอีกเมือง  ข้อแรกเมืองท่ีถูกเชือด
ย่อมไม่พอใจ อาจจะไม่พอใจเมืองท่ีลงดาบ ไม่แน่ว่าก็อาจจะไม่
พอใจเมืองท่ีเป็นสาเหตุด้วย เมืองท่ีไม่ได้โดนก็ช่วยไม่ได้ท่ีจะระแวง
ว่าวันหนึ่งอาจเป็นตนก็ได้  
 ลู่ซุนโดยปกติจะไม่ใช่เมืองท่ีมีข้อต่อรองอะไรมากในฮั่น   
เป็นเพียงแค่เมืองท่ีได้ถืออํานาจเพราะเป็นเขตพื้นท่ีอํานาจของสกุล
เซวี่ยมาก่อนเท่านั้น แต่หยางเยว่ซือก็สามารถหาข้อดี ทําให้ลู่ซุนเป็น
เมืองท่ีไม่ด้อยไปกว่าเมืองอื่นท่ีรวมกลุ่มกันอยู่ รวมถึงให้เกียรติใน
ระดับเดียวกันท้ังท่ีไม่จําเป็น ในตอนแรกบัณฑิตจากเจียงซูหลายคน
ตั้งแง่ว่า หนวี่หวงตี้ทรงพยายามท่ีจะทําให้ลู่ซุนกลายเป็นเมืองท่ี
สําคัญแบบปลอมเปลือกเพื่อคานอํานาจกับเจียงซู แต่ย่ิงอยู่นานไป
ย่ิงเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์ยกหางลู่ซุนขึ้นเพราะทรงต้องการ
แรงงานต่างหาก 
 ชาวต้าซีมีน้อยเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในฮั่น ชาวต้าซีท้ังหญิง
และชายมักตายในสงครามอยู่เสมอ  ไม่มีบันทึกว่ามีชาวต้าซีท่ีอายุ
มากกว่าห้าสิบด้วยซ้ํา การท่ีต้าซีเป็นเมืองของคนหนุ่มสาวท่ีมี
ปริมาณเพียงหยิบมือ ต่อให้อยากจะพัฒนาไปไกลเท่าใดก็ทําไม่ได้
เนื่องจากขาดปริมาณคน ข้อเสียท่ีไม่มีใครสังเกตในยามสงคราม… 
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 ในยุค ท่ีคนหันกระบี่ เข้ าหากัน เมืองนักรบย่อมเป็น
มหาอํานาจท่ีได้เปรียบเมืองอื่นอย่างไม่ค้านสายตา แต่เจ้าเมืองต้าซี
ไม่อาจมองข้ามเรื่องนี้ได้  เห็นได้ชัดว่าหนวี่หวงตี้ไม่ได้เอาแต่ประทับ
นั่งบนความได้เปรียบ แต่พระองค์ยังพยายามท่ีจะทําลายความเสีย
เปรียบท่ีไม่มีใครสังเกตเห็นด้วย และส่ิงแรกท่ีพระองค์เริ่มทําก็คือ  
การลดเส้นก้ันระหว่างลู่ซุนและต้าซี ทําให้สองเมืองดูเหมือนเป็น
เมืองเดียวกันมากท่ีสุด 

 “น่ันจะทําให้เสียความเป็นเมืองของตนไปมาก อันตรายใน
อนาคต  การเปลี่ยนแปลงอาจทําให้แต่ละเมืองเสียจุดเด่นของตัวเอง
ไป”  
     “เราต้องระวัง หากวันหน่ึงต้าซีคิดจะทําเช่นน้ันกับเจียงซู” 
     “ความเป็นบัณฑิตของเจียงซูไม่อาจเสียโดยง่ายเช่นน้ันอยู่
แล้ว” 

     เหล่าบัณฑิตต่างออกความเห็นกันอย่างหลากหลายในเรื่องนี้ 
หากแต่จางซงอวี้ไม่คิดเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าเขาเข้าข้างนางปิศาจหยาง
เยว่ซือ แต่เขาเห็นประโยชนข์องการไมข่ีดเส้นก้ันต่างหาก อย่างท่ีเก้อ
สือเซียนผู้ส้ินไปแล้วเคยกล่าวไว้ เมืองท่ีขาดนํา้ยามย่อมลําบากเมื่อมี
ไฟมา จริงอยู่ท่ีระบบการปกครองแบบของราชสกุลฉินนั้น เป็นการ
เก้ือกูลกันในแต่ละเมือง เลือกแยกประเภทเมืองเพื่อความเหนียว
แนน่ เพื่อท่ีจะได้ไม่มีเมืองใดแตกออกไป แต่ก็เห็นได้ชัดว่าวิธีนั้นมขี้อ
เสีย  
 ครั้งหน่ึงเมื่อมีผู้ฉลาดเกินบัณฑิตจุติในเมืองนักรบ เมื่อน้ัน
ย่อมนําทัพปลดแอกตนเองได้  
 ‘การก่อกบฏไม่เคยเกิดโดยปราศจากทหาร การล้มล้าง
กษัตริย์ก็เช่นกัน’ โดยเนื้อแท้หากมองการปกครองของราชสกุลฉิน
แล้ว  ก็เหมือนการตัดแขนขาของทุกเมืองแยกกันไว้ เมืองหนึ่งมีแขน
ขวา เมืองหนึ่งมีแขนซ้าย เมืองหนึ่งมีขาขวา เมืองหนึ่งมีขาซ้าย ใช้
หัวเดียวในการขับเคลื่อน…  เหมือนว่าหัวเดียวจะสามารถทําให้ทุก
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เมืองได้และสรา้งประโยชนไ์ด้เท่า ๆ กัน แต่ในความจริงไม่ง่ายเช่น
นั้น การจะปกครองทุกเมืองให้ได้รับผลประโยชน์เท่ากันเป็นเรื่องท่ี
ยากเกินกว่าท่ีหัวเดียวจะตัดสินใจได้  
 แม้กระท่ังร่างกายของมนุษย์ก็ยังไม่สามารถทําได้เช่นนั้น  
คิดเอาเสียว่ามนุษย์นั้นใช้เพียงแต่แขนข้างท่ีถนัดจับพู่กันจับกระบี่ ใช้
เพียงขาข้างถนัดคํ้ายันตัวเมื่อภัยจนตัว ก็มักจะใช้เพียงข้างเดียว
เท่านั้นท่ีรับเคราะห์ เอาแค่สะดุดล้มยังไม่มีใครยอมปล่อยให้รา่งกาย
ทุกส่วนเสียหายพร้อมกันเลย มักจะมีข้างใดข้างหนึ่งเสมอท่ีเสียสละ  
แขนข้างท่ีเสียสละมาตลอดไม่เคยจะโวยวายหรือตีตัวออกหาก 
เพราะแขนเป็นเพียงอวัยวะ  หากแต่คนไม่เป็นเช่นนั้น… 
 มีคําหนึ่งท่ีท่านไคว่เอ่ยกับเขา ‘หยางเยว่ซือเป็นสตรีใบ้หลัง
ตําหนักมาตลอดสิบส่ีปี คนท่ีนั่งมองจากมุมนอกโดยถูกจํากัดให้ไม่
พูดมาท้ังชีวิต ไม่แปลกท่ีพระนางจะคิดไม่เหมือนคนท่ีอยู่วงใน’ เป็น
เรื่องท่ีนา่คิดเช่นกัน การพูดจาหรือออกความเห็น  หลายครั้งไม่ได้
เป็นไปเพื่อให้ผู้คนได้รับรูค้วามเห็นของผู้พูด หรือยืนยันความคิดของ
ตนเท่านั้น หลายครั้งก็เพียงต้องเอย่ปากตามกระแสเพื่อผลประโยชน์
เช่นกัน นานวันไปก็อาจถูกกระแสภายนอกกลืนกินได้  บางครั้งแม้พูด
ออกไปก็ยังอาจถูกโต้กลับมาเช่นกัน เส้นทางท่ียึดมั่นมานานอาจถูก
เบียดบังเบี่ยงทางไปตามกระแสเข้าได้วันหนึ่ง ในทางกลับกันคนท่ีไม่
ต้องพูดอะไรเลย อาจจะมีโอกาสขบถได้มากกว่า ย่ิงเป็นคนท่ีอยู่นอก
กระดานมาตลอดสิบส่ีปีแล้วด้วย… 
 หมากนอกกระดานเป็นหมากท่ีมองข้ามไม่ได้เสมอ หากถาม
ความเห็นจางซงอวีว้่าวันนี้หนวี่หวงตี้อยู่ในกระดานแล้วหรือ?  ก็คง
ต้องขอยืนยันคําเดิมในฐานะคนบนกระดานหมากว่า ไม่… หยาง
เยว่ซือยังคงเป็นผู้เดินหมากอยู่ดังเดิม และหากถามว่าผู้เดินหมาก
ฝ่ายตรงข้ามกับนางเป็นใครนั้น  ตัวเขาเองก็ไม่แนใ่จเช่นกัน  เพราะ
อย่างน้อยตอนนี้ เขาก็มั่นใจแล้วว่าโตรุ่ยเป็นหนึ่งในหมากของ
พระองค์ 

 “โตรุย่เตรียมนํากําลังจะบุกยึดฝู่ซุน” 
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 หนวี่หวงตี้ทรงแจ้งกับเหล่าผู้นําต้าซีตะวันออก หลายครั้ง
การประชุมส่วนตัวของเหล่าผู้นําเกิดขึ้น การประชุมท่ีมีเพียงแค่เจ้า
เมืองฮั่นตะวันออกเท่าน้ัน แน่นอนว่ารวมถึงผู้นําโลหยางอย่างเอวี่ย
ผิงเก๋ียด้วย ตาเฒ่าผู้อยู่ในฐานะนักโทษถูกเชิญมาด้วยทุกครั้ง ไม่
หรอก หยางเยว่ซือไม่ได้ต้องการขอความเห็นอย่างจริงจังจากเฒ่าแซ่
เอวี่ยนัก เห็นได้ชัดว่าเป็นการขู่ลูซุ่นและเจียงซูกลาย ๆ ว่าการเป็น
มิตรน้ันเป็นทางเลือกท่ีดีแล้ว ไม่เช่นน้ันก็เตรียมท่ีจะใช้ท้ังชีวิตอยู่ใน
คุกเพื่อมองเมืองของตัวเองถูกคนอื่นปกครองได้เลย 
 “โตรุย่เรง่สรา้งผลงานเพื่อลบคําว่าพ่ายแพ้ต่อต้าซี” เอวี่ยผิง
เก๋ียเอย่ “ตามหลักของกลุ่มนักล่า  ผู้ชนะมากกว่าเป็นจ่าฝูง” 
 เหนือหัวพยักพระพักตรร์ับอย่างง่ายดาย  พระองค์ยกชาขึ้น
จิบ ปล่อยให้พวกเขาได้จมอยู่กับความคิดตนเองพักหน่ึง  ก่อนท่ีจะ
เป็นเซวี่ยไท่จื่อท่ีเอ่ยขึ้นก่อน ในสายตาของทุกคนก็ต้องนับว่าเซวี่ย
ไท่จื่อน้ันออ่นอาวุโสท่ีสุดในท่ีน้ี แมใ้นทางอายุจริงแล้ว  หยางเยว่ซือ
ควรจะถูกนับว่าอ่อนอาวุโสท่ีสุดก็ตามที แต่ถึงอย่างน้ันก็ไม่มีใครคิด
ว่าคนอย่างหยางเยว่ซือถือว่าเป็นผู้ออ่นอาวุโสได้  ในเมื่อนางคือคน
ท่ีถืออํานาจสูงสุด ณ ท่ีน้ี 
 “แล้วฝ่าบาททรงดําริไว้เช่นไร ข้าหมายถึงลู่ซุนพอจะช่วย
อะไรได้บ้างหรือไม่” เซวี่ยไท่จื่อเอย่ขึ้น 
 หนวี่หวงตี้แย้มสรวล เซวี่ยไท่จื่อน้ันเป็นผู้ตามท่ีดีทีเดียว  ไม่
สร้างปัญหามาก ตั้งคําถามได้ฉลาด ปฏิบัติตามความต้องการได้
อย่างไม่บกพร่อง จางซงอวี้ไม่เคยเห็นเซวี่ยไท่จื่อตั้งคําถามเก่ียวกับ
สถานการณ์ สาเหตุ หรือแม้กระท่ังผลกระทบท่ีอาจจะเกดิต่อเมือง
อื่น เรียกง่าย ๆ ว่าแทบจะไม่ถามอะไรเลย  นอกเสียจากการย่ืน
ความช่วยเหลือให้… ‘คนโง่งมท่ีเดินตามโดยไมถ่ามถึงจุดหมาย’ บาง
คนมองว่าเซวี่ยไท่จื่อเป็นเช่นน้ัน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่น
น้ันเสียทีเดียว ท่ีจริงแลว้ไม่ใช่เลย  เซวี่ยไท่จื่อจัดว่าฉลาดมากต่าง
หาก 
 หยางเยว่ซือไม่ใช่คนเอาเปรียบใคร หากอีกฝ่ายไม่ได้ทําให้
ขุ่นเคืองพระทัย หรือตั้งใจเอาเปรียบพระองค์ก่อน  ในทางกลับกัน
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ย่ิงอีกฝ่ายย่ืนน้ําใจให้มากเท่าใด ก็ย่ิงได้คืนกลับไปมากขึ้นเท่าน้ัน
ด้วยซ้ํา การท่ีหมั่นเป็นฝ่ายย่ืนน้ําใจให้กับต้าซีน้ันฉลาดมากทีเดียว 
อย่างน้อยต้าซีก็เป็นฮั่นท่ีชนะในสายตาของเตปูจิน  การเลือกยืนฝ่ังท่ี
ชนะได้ก่อนย่อมได้เปรียบ ย่ิงความเป็นมิตรเหนียวแน่นเท่าใด ย่ิงจะ
ได้ประโยชน์ในตอนท้ายเท่าน้ัน… 
 ‘หยางเยว่ ซือเดินตามเพียงผลประโยชน์เท่าน้ัน ไม่มี
ประโยชน์อะไรท่ีจะย่ืนน้ําใจให้เกนิควร’ 
 ส่ิงน้ีไม่ฉลาดเท่าไรนัก ด้ายเส้นเล็ก ๆ ท่ีหมั่นพันไปวันละนิด 
สุดท้ายย่อมเหนียวแน่นกว่าเชือกเส้นใหญ่ท่ีพันในวันเดียว  ในฐานะ
คนขลาดแล้ว  เซวี่ยไท่จื่อเป็นคนขลาดท่ีฉลาดไม่น้อย… 
 “ในความจริงแล้ว หม่อมฉันคิดเรื่องการสานสัมพันธ์
ทางการค้ากับเจ้อเจียง” หนวี่หวงตี้ตรัสขึ้นมา 
 “พระองค์คิดว่าเฉียนฉินจะต้านไม่อยู่เช่นน้ันหรือ” จางซงอวี้
ถามขึ้น 
 คําว่าผูกมิตรกับเจ้อเจียง น่ันแปลว่าพระองค์คิดเอาไว้แล้ว
ว่า อาจมีความเป็นไปได้ว่าการศึกครั้งน้ีจะเสียฝู่ซุนให้กับมองโกล คิด
กันอย่างง่าย ๆ ว่าหยางเยว่ซือย่อมคิดจะยึดเฉียนฉินในเร็ววัน เมือง
ท่ีพระองค์ต้องการก็เป็นไปได้วา่อาจมฝู่ีซุนอยู่ด้วย  การท่ีคิดเปิดท่า
การค้าใหม่  ก็หมายความว่าอาจเตรียมการเอาไว้เผ่ือกรณีท่ีเสียไป 
ฝู่ซุนอันเป็นเมืองท่าสําคัญไป พระองค์ส่ันพระเศียรเป็นการปฏิเสธ 
 “ไม่ เตปูจินและพรรคพวกจะไม่ได้อะไรมากไปกว่าท่ีมีในมือ
ในตอนน้ี  เรื่องน้ันข้ายังยืนยันคําเดิม” หนวี่หวงตี้รับส่ัง 
 ‘ท่านไม่มีทางได้ส่ิงใดมากไปกว่าท่ีได้ไปแล้ว’ รับส่ังท่ีเหนือ
หัวเคยให้ไว้เมื่อครั้งไปเจรจาท่ีชายแดน  จางซงอวี้ไม่ได้เป็นคนได้ยิน
เอง หากแต่เป็นคําบอกเล่าของเซวี่ยไท่จื่อ และขุนนางของลู่ซุนท่ี
ติดตามไปในครั้งน้ัน เขาเองก็ตกใจไม่น้อยท่ีพระองค์ตรัสไปเช่นน้ัน 
เพราะน่ันแสดงว่าพระองค์ไม่ได้คิดท่ีจะปล่อยให้เจียงซูตกเป็นของ
มองโกลตั้งแต่เริ่ม เพียงแต่ท้ังหมดน้ันเป็นหมากท่ีพระองค์เดิน เพื่อ
ให้ได้มาซ่ึงอํานาจของเจียงซูท่ีอยู่ใต้การปกครองของพระองค์อีกครั้ง
เท่าน้ัน เขาจําไม่ได้ชัดว่าสีหน้าเขาในยามน้ันเป็นเช่นไร แต่คาดว่า
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มันคงแย่ไม่น้อย เพราะเซวี่ยไท่จื่อถึงกลับตรัสถามว่าเขาไม่สบายตรง
ไหนหรือไม่… 
 “ท่ีจริงข้าแค่มาแจ้งพวกท่านไว้ก่อนเท่าน้ัน เรื่องการศึกตรง
น้ันไม่ได้สําคัญอะไร  เรื่องสําคัญคือความรว่มมือในการสรา้งเสรีการ
ค้าชายฝ่ัง…” เหนือหัวทรงแจ้งก่อนจะจิบชาต่อ 
 “มั่นใจหรือว่าจะไม่เสียฝู่ซุนไป เตปูจินอาจไม่คาดหวัง แต่
น่ันเป็นเดิมพันท้ังหมดของโตรุย่” เอวี่ยผิงเก๋ียเอย่เตือน 
 เอวี่ยผิงเก๋ียในฐานะคนท่ีรู้ความเป็นไปของกลุ่มอํานาจ
มองโกลท่ีสุด การเตือนของชายแซ่เอวี่ยน้ันไมว่่าอย่างไรก็ต้องรับฟัง  
หยางเยว่ซือไม่ใช่คนประมาท นางจ้องหน้าเอวี่ยผิงเก๋ียอยู่พักหน่ึง 
ราวกับกําลังประเมินบางอย่างก่อนจะวางแก้วชารอ้นลง สีพระพักตร์
ของหนวี่หวงตี้บางครั้งเขาก็บอกได้ว่าพระองค์ไม่เคยวางพระทัยใคร
เช่นกัน  
 “น่ันก็เป็นเดิมพันท้ังหมดของราชสกุลฉินเหมือนกัน” เหนือ
หัวรับส่ัง “พวกน้ันแพ้อีกไม่ได้แล้ว เขารูด้ีกว่าการแพ้มองโกลน้ันจะ
ไม่ได้เสียแค่ฝู่ซุน แม้กระท่ังเฉียนฉินก็ไม่เหลือ” 
 สถานการณ์ของเฉียนฉินเป็นเช่นท่ีนางว่าไม่มีผิด แม้จะรูแ้ก่
ใจแต่ก็อดท่ีจะใจหายไม่ได้ ‘เฉียนฉินกําลังจะสูญส้ิน’ ไม่เพียงแต่เขา
เท่าน้ัน  เซวี่ยไท่จื่อเองก็มท่ีาทีท่ีชะงักไปเช่นกัน แม้กระท่ังคนท่ีไม่
ได้ยินดียินร้ายอะไรกับเฉียนฉินมากอย่างเอวี่ยผิงเก๋ียเองก็ยังอดจะ
ใจหายไม่ได้ หลายครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าส่ิงใดท่ีทําให้คนอย่างหนวี่หวง
ตี้ทรงแล้งน้ําพระทัยกับเฉียนฉินได้ถึงเพียงน้ัน ท้ังท่ีกับดินแดนอื่น
พระองค์เองก็ใจกว้างไม่น้อย 
 “เฉียนฉินไม่มีทหาร” เอวี่ยผิงเก๋ียเอย่เสียงเบา ราวกับตัวเขา
เองก็ไม่ได้ต้องการเห็นความย่อยยับของฮั่นเช่นกัน 
 เหนือหัวถอนพระปัสสาสะค่อนข้างหนักออกมา  ดูออกยาก
ว่าแท้จริงแล้วพระองค์กําลังคิดอะไรอยู่ ท่ียากย่ิงกว่าก็คือ เขาไม่ได้
คิดว่าพระองค์จะวางพระทัยในเฉียนฉินขนาดน้ันเสียด้วย แต่ทําไม
พระองค์ยังคงรูสึ้กว่าฮั่นจะไม่เสียดินแดนแห่งน้ันไปกัน หรือพระองค์
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ทรงคิดว่าให้เสียไปแล้วจะกู้คืนกลับมากันแน่  ความเป็นไปได้ข้อไหน
กันบนกระดานหมากท่ีจะเป็นไป 
 “เฉียนฉินจากมุมมองของฮั่นตะวันออกแล้วอาจจะดูโง่เง่า” 
เหนือหัวรับส่ังด้วยสุรเสียงท่ียากจะรู้ว่าทรงชื่นชมหรือเหยียดหยาม
กันแน่  
 “แต่ก่อนหน้าน้ีเฉียนฉินเคยปกครองฮั่นมาได้เน่ินนาน… ฮั่น
เคยเข้มแข็งมาได้นานเพียงใด ตัวท่านท่ีเลือกเข้ามาอยู่หลังกําแพง
ฮั่นรูด้ีกว่าใครไม่ใช่หรือไร” 
 รับส่ังน้ันขโมยลมหายใจของเอวี่ยผิงเก๋ียไปครึ่งจังหวะ  จริง
อย่างว่า ชายแซ่เอวี่ยเลือกพาชาวโลหยางท่ีถูกขับออกจากกลุ่ม
มองโกลออกมาอยู่หลังกําแพงของฮั่นภายใต้การปกครองของเฉียน
ฉิน พวกกลุ่มคนท่ีไม่ชอบชาวโลหยางไม่ใช่หมาท่ีจะปล่อยให้เหย่ือ
หนีไปได้โดยง่าย  เรื่องน้ันทุกคนรูด้ี  การท่ีเอวี่ยผิงเก๋ียเลือกมาอยู่
หลังกําแพงฮั่นในครั้งน้ัน  แน่นอนว่าเขาไมไ่ด้มองฮั่นภายใต้กองกํา
ลังต้าซี  เขามองเพียงแค่เฉียนฉินเท่าน้ัน… 
 “หมาล่าเน้ือวิ่งหนีหมาจนตรอกมานักต่อนักแล้ว” หนวี่หวงตี้
ตรัสก่อนจะยกชาขึ้นจิบอีกครั้ง 
 “ฝ่าบาทดูวางพระทัย…” จางซงอวี้เอย่ “ราวกับว่าศึกน้ันอยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว” 

     เขาใช้ความกล้าไม่นอ้ย ต้องนับว่านั่นเป็นครั้งแรก ๆ หลัง
จากท่ีเจียงซูเข้ามาอยู่ใต้บารมีของต้าซีอย่างเป็นทางการท่ีเขากล้าจะ
เอ่ยวาจาไถ่ถามหยางเยว่ซือเกินส่ิงท่ีนางต้องการจะบอก คําตอบมี
เพียงแค่รอยพระสรวลเท่านั้น แต่เพียงเท่านั้นก็รู้ได้แล้วว่าการเดิน
ทัพของมองโกลสู่ฝู่ซุนครั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของพระองค์ 
ไม่มีส่ิงใดใต้แผ่นดินนี้ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของหนวี่หวงตี้แห่ง
ต้าซี  ไม่มีเลย… ยอมรับว่าพระองค์เป็นคนท่ีนา่หวั่นใจ แต่ถึงอย่าง
นั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่มีส่ิงใดจะปลอดภัยไปกว่าการอยู่ในฝูงของสัตว์
ท่ีอันตรายท่ีสุด 
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     “วันนี้หมดฎีกาเพียงเท่านี้…” เหนือหัวรับส่ังหลังจากท่ีวาง
ฎีกาฉบับสุดท้ายลง “ขอบใจทุกท่านมาก” 
     เสียงถวายพระพรดังขึ้น  ก่อนท่ีเหนือหัวจะทรงเสด็จออกไป  
ขุนนางออกไปทํางานท่ีได้รับคําส่ัง  ส่วนเหนือหัวนั้นจะเสด็จเข้ารว่ม
วางแผนกับเหล่าทหารต่อ 
     …เพราะแท้จริงแล้วไฟสงครามของฮ่ันไม่เคยดับไม่ว่าจะ
จากฝัง่ไหน… 
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ตอนที่ ๖๒ 

ฮั่นตะวันตกผู้ต้องการรักษาความมั่นคง 

 “ทูลหวางเย่ ล่ิวหวางเสด็จมาถึงเขตวังหลวงแล้วพ่ะย่ะ
ค่ะ” 
 เสียงรายงานดังขึ้น ก่อนท่ีเงาขององครักษ์อูผู้่รายงานจะหาย
ไปจากหน้าห้องตรวจฎีกาทันทีท่ีรายงานจบ ฉินชงหยวนวางบันทึก
เหตุการณ์ศึกฉางซุนลงข้างฎีกาจากกองทัพฝู่ซุนท่ีส่งมาเพื่อ ‘ขอ
กําลังทหารเพิ่ม’ ก่อนจะหันไปตรวจความอุ่นของกานํ้าชาอีกครั้ง 
ฎีกาจากกองทัพเป็นฎีกาท่ีขุนนางจัดเรียงเอาไว้เป็นกลุ่มฎีกาไม่
สําคัญ  ขณะนี้เฉียนฉินมีเรื่องท่ีต้องจัดการมากมาย  มากถึงขั้นท่ี
ฎีกาไม่สําคัญไม่อยู่ในอันดับการถูกเรียกขึ้นพิจารณาแม้ในลําดับ
สุดท้าย ฎีกาฉบับนั้นไม่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาเลยจนผ่านเวลาไป
เกือบหกวัน กระท่ังราชสาส์นจากลิ่วหวางถูกส่งตรงไปยังตําหนัก
รักษาพระองค์ของฮ่องเต้… 
 แน่นอนว่าราชสาส์นไม่มีทางเข้าถึงพระเนตรพระกรรณองค์
ฮ่องเต้ได้ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพของพระองค์ ฉินหยางอี้เป็นผู้นําส่ง
ราชสาส์นให้เขากับมือ ราชสาส์นของลิ่วหวางถูกผูกด้วยพู่แพรสีม่วง
เข้มปิดสลักแนน่หนาไรร้อ่งรอยการถูกเปิดอา่น  เป็นความตั้งพระทัย
ของผู้ส่งต่อสาส์นท่ีแสดงออกว่า ‘โอรสพระองค์กลางจะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องอะไรกับการปกครองท้ังภายนอกและภายใน และไม่ขอรับรู้
อะไรด้วยท้ังนั้น’ …ถามว่าชีหวางไม่รู้อะไรเลยจริงน่ะหรือ? ไม่จริง
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เลย ฉินหยางอีน้า่จะรู ้ ‘อะไร อะไร’ มากกว่าถ้อยความในราชสาส์น
ฉบับนี้ด้วยซ้ํา เพราะหวางเฟยในฉินหยางอี้แทบจะฝังตัวอยู่ในค่าย
ทหารเมืองฝู่ซุนตั้งแต่เมื่อครั้งท่ีสงครามครั้งเก่าได้เสร็จส้ินลง 
 ‘ขอกําลังทหารเพิ่มด่วน’ 
 เป็นราชสาส์นท่ีไม่มากความตามวิสัยของลิ่วหวาง แต่ไหน
แต่ไรมาแม้พี่หกก็ไม่ใช่ผู้นิยมแจงถ้อยความมากนัก แต่ก็ไม่ใช่คนท่ีจะ
ส่งสาส์นมาถึงเสด็จพ่อเพียงห้วน ๆ เท่านี้เช่นกัน  อย่างน้อยก็ต้อง
แจ้งเหตุผลบ้าง การท่ีส่งมาเพียงส้ันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทรงเข้า
พระทัยว่าทางวังหลวงรู้เรื่องอยู่แล้ว ฉินชงหยวนมั่นใจว่าตนจําราช
สาส์น และฎีกาทุกฉบับท่ีผ่านสายตาได้  หากแต่ไม่มีฉบับไหนเลยท่ีมี
เรื่องของฝู่ซุนอยู่ ไม่มีแม้แต่การเอ่ยถึงเรื่องท่ัวไปในฝู่ซุนด้วยซ้ํา 
กระท่ังเขาส่ังเรียกฎีกาทุกฉบับขึ้นมา  จึงได้เจอฎีกาของฝ่ังทหารท่ีส่ง
มาเมื่อนานแลว้เข้า ฎีกาท่ีแจ้งถึงสัญญาณภัยคุกคามจากมองโกล 

 “ทําไมฎีกาฉบับน้ีจึงไมถู่กเสนอขึ้นพิจารณาในท้องพระโรง” 
 ฉินชงหยวนเลือกถามเพียงสาเหตุการไม่ถูกนําขึ้นทูล  โดย
เลือกท่ีจะไม่ก้าวล่วงดุลยพินิจขุนนางท่ีมีหน้าท่ีจัดลําดับความสําคัญ
ของฎีกา  ไม่ง่ายสําหรับหวางเจ้าปัญญากับหน้าท่ี ‘รักษาการผู้
ว่าการแผ่นดิน’ ขุนนางเหล่าน้ีต่างเคยยกย่องในปัญญาของเขาเมื่อ
ครั้งเป็นเพียง ‘หวางเจ้าปัญญาผู้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีไม่มีใครใน
แผ่นดินสามารถแก้ได้’ ‘หวางท่ีมีคุณสมบัติครบพร้อมกับตําแหน่ง
ไท่จื่อท่ีสุด’ ความนิยมชมชื่นท่ีเคยมีอันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอย 
ราวกับไม่เคยมีมาก่อน   
 นับตั้งแต่วันท่ีเขาขึ้นเป็นรักษาการแทนองค์ฮ่องเต้ ความ
หวาดระแวงจากขุนนาง บ้างก็มองว่าเขาฉวยโอกาสจากพี่น้อง  
ความรูสึ้กไม่มั่นใจในตัวของหวางผู้ไรป้ระสบการณ์การปกครอง  คิด
เอาเสียว่าเขายังขาดประสบการณ์และไม่พร้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ภายใต้สถานการณ์ท่ีเลวร้ายเช่นน้ี ความกังวลใจเหล่าน้ันสะท้อน
ผ่านทางคําพูด และการกระทําท่ีเจอได้ทุกวัน 
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 ท้ังท่ีก่อนหน้าน้ีเคยมีคําพูดชื่นชมถึงขั้นท่ีว่า  ‘หากเป็นปา
หวางแล้วกบฏสกุลสุ่ยคงไม่เกิดขึ้น’ ด้วยซ้ํา ตามจริงแล้วด้วยอายุ
และความสามารถของฉินชงหยวนไม่มีส่ิงใดท่ีห่างไกลคําว่าเหมาะ
สม แต่การถูกตั้งคําถามเก่ียวกับความเหมาะสมน้ันกลับเกดิขึ้น หาก
ให้อนุมานแล้ว ฉินชงหยวนว่าน่าจะเป็นเพราะความกังวลต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าความไม่วางใจในตัวเขา แต่เพราะ
ว่าการตั้งค ําถามกับความไม่มั่นคงของสถานการณ์ปัจจุบันไม่
สามารถหาคําตอบได้ การตั้งคําตามกับความเหมาะสมตัวบุคคลจึง
เป็นทางออกท่ีคนเหล่าน้ีพึงใจ เลือกทําเพื่อ ‘หาคนกล่าวโทษ’ เพียง
เท่าน้ัน หากเป็นยามปกติเขาคงหาทางจัดการกับปัญหาน้ีเสียเพื่อให้
ทํางานสะดวกมากขึ้น แต่ตอนน้ีเขาไม่มีเวลาขนาดน้ัน  ในยามที่ฮ่ัน
ส่ันคลอน เฉียนฉินมีส่ิงท่ีต้องจัดการมากเกินกว่าจะเสียเวลากับ
ความไม่มั่นคงทางจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 “ทูลปาหวาง แม้จะเป็นสถานการณ์สงคราม แต่ฝู่ซุนก็ยังถือ
เป็นเมืองท่ีมีเจ้าเมืองถืออํานาจปกครองอยู่ หลายส่ิงไม่อยู่ในข่าย
อํานาจท่ีเฉียนฉินจะก้าวล่วงได้พ่ะย่ะค่ะ” 
 เป็นคําตอบท่ีเขาไม่คาดว่าจะได้ยิน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
สถานการณ์ปัจจุบัน คานอํานาจการปกครองของฮั่นหักลง ทําให้การ
ปกครองแบบรวมศูนย์ท่ีมีมาอย่างเน่ินนานเกดิการส่ันคลอน  ไม่ขอ
เอ่ยถึงต้นเหตุการแตกหักให้ต้องเสียอารมณ์ หากแต่ผลลัพธ์คือ 
เฉียนฉินควรและต้องรักษาฐานอํานาจท่ียังมีอยู่ให้แน่นหนาท่ีสุดเท่า
ท่ีจะทําได้ และไม่ว่าการกระทําน้ันจะคุ้มค่าหรือไม่ก็ควรทําเอาไว้
ก่อน 
 …เงินไม่ก่ีก้วน ข้าวไม่ก่ีกํามือก็ซ้ือน้ําใจคนอดอยากได้… 
 หากว่าเกดิปัญหาข้าวขาดแคลนในฝู่ซุน  ส่ิงแรกท่ีควรทําคือ
ปันข้าวจากเฉียนฉินไปยังฝู่ซุน เพื่อรักษาน้ําใจกับฝู่ซุนเอาไว้หากว่า
พ่อค้าจากเกาะเจ้อเจียงต้องการต่อรองค่าธรรมเนียมการเทียบ
ท่าเรือสินค้า เฉียนฉินก็ควรตอบว่าจะพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียม
ใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเฉียนฉินเป็นมิตร แม้ว่าการลดค่า
ธรรมเนียมอาจทําไม่ได้เลยในแง่ของการค้า แต่ถึงอย่างน้ันก็ควร
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เตรียมของกํานัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้เพื่อตอบแทนไมตรีของสมาคม
พ่อค้าแทน 
 ไม่ว่าจะเป็นคํารอ้งแบบใด หากไม่ได้มาจากต้าซีแล้ว เฉียน
ฉินควรพิจารณาเอื้อน้ําใจให้มากเข้าไว้ก่อนจึงจะเรียกได้ว่าสามารถ
รักษามิตรไว้ได้ จะว่าเป็นเพียงสํานึกของฉินชงหยวนเพียงคนเดียวก็
ไม่ได้ ขุนนางทุกคนท่ีเข้ารว่มว่าฎีกาด้วยกันมานานแรมเดือน ไม่วา่
จะใครก็ต่างเข้าใจเง่ือนไขข้อน้ีดีท้ังน้ัน ฉะน้ันแล้ว การปฏิเสธการส่ง
ทหารไปยังฝู่ซุนน้ันถือว่าเป็นการตัดสินใจท่ีไมป่กติเอาเสียเลย 
 ใจหน่ึงของหวางหนุ่มผู้เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์กบฏมาได้เพียง
ปีกับอีกไม่ก่ีเดือนเศษ อดไม่ได้ท่ีจะระแวงว่ามีบางอย่างกําลังเกดิขึ้น
ในหมู่ขุนนาง สายพระเนตรของหวางหนุ่มกวาดไปท่ัวห้องว่าการ
ชั่วคราว หากว่ามีใครคิดเห็นแปลกไปเขาย่อมสามารถจับท่าทีได้ แต่
ความจริงมักน่ากลัวเกนิกว่าส่ิงท่ีปัญญาจะก้าวไปถึงเสมอ เพราะไม่มี
ขุนนางคนใดเลยท่ีแสดงท่าทีแปลกใจ หรือรู้สึกว่าสถานการณ์ตรง
หน้าน้ันไม่ปกติดังเช่นท่ีเขารูสึ้ก  ขุนนางทุกคนทําราวกับว่าเหตุผล
น้ันถูกต้องแล้ว ความรูสึ้กไม่สู้สบายพระทัยเกดิขึ้น หอกข้างพระท่ีน่ัง
ขององค์ฮ่องเต้น้ันนับวันย่ิงจะเผยคมให้เห็นชัดขึ้น… 
 “น่ีเป็นการขอทหารภายใต้อํานาจของทัพเฉียนฉิน” 
 “ทูลปาหวาง แม้จะนกหรือหนู หากจะเข้าดินแดนของผู้อื่นก็
ย่อมต้องขออนุญาตก่อนไม่อาจทําโดยพลการได้ หนังสือและฎีกา
เหล่าน้ีมาจากทัพของเฉียนฉินเองเป็นผู้ส่ง หากแต่ยังไม่มีฎีกาฉบับ
ใดรอ้งมาจากเจ้าเมืองฝู่ซุน  เฉียนฉินจําเป็นต้องเคารพข้อกําหนดน้ัน
พ่ะย่ะค่ะ” ขุนนางผู้หน่ึงทูล 
 “ทูลปาหวาง พวกกระหม่อมหาได้น่ิงนอนใจไม่ เมื่อได้รับ
ฎีกาขอกําลังมา พวกกระหม่อมก็ได้ส่งสาส์นกลับไปสอบถามเจ้า
เมืองฝู่ซุน เพื่อให้ทางเจ้าเมืองฝู่ซุนส่งฎีกากลับมายืนยันเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแล้ว แต่จนบัดน้ีก็ยังไม่ได้ข่าวคราวอันใดจากทางฝู่ซุน จึง
ยังมิได้ยืนยกฎีกาน้ีขึ้นทูลในท้องพระโรงกลาง เพราะถือว่ายังเป็น
ฎีการท่ีไม่สมบูรณ์พ่ะย่ะค่ะ” 
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 “ทูลปาหวาง การท่ีฝู่ซุนรอเน่ินนานมาถึงเพียงน้ีแต่ยังไม่มี
ฎีกาตอบกลับมา ก็เป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายอาจไม่สะดวกจะให้ทัพเฉียน
ฉินเคลื่อนผ่านพ่ะย่ะค่ะ” 
 …ขุนนางพวกน้ีคิดว่าเขาโง่เพียงใดกัน… 
 ฉินชงหยวนได้แต่รําพึงในใจเท่าน้ัน  มีเพียงคําว่า ‘ทูลปา
หวาง’ เท่าน้ันท่ียังแสดงถึงความเคารพกันอยู่ ท่ีเหลือน้ันเต็มไปด้วย
คํากลา่ว คล้ายว่าเขาน้ันไม่มีความรูอ้ะไรในเรื่องความสัมพันระหวา่ง
เมืองเลยอย่างไรอย่างน้ัน ในสถานการณ์ปกติอํานาจของเฉียนฉินก็
มากกว่าเจ้าเมืองฝู่ซุนอยู่แล้ว อย่างเมื่อครั้งมีคดีโกงการละเล่นท่ี
เก่ียวพันกับเรื่องกบฏแซ่สุ่ย แม้จะเป็นคดีท่ีอยู่ในอํานาจของศาล
เมืองฝู่ซุน แต่ถึงอย่างน้ันเฉียนฉินก็สามารถสอดมือสวมอํานาจของ
ทางศาลได้ และในตอนน้ีฝู่ซุนถูกกําหนดให้อยู่ใต้อํานาจของทัพเฉียน
ฉินจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ต้องกล่าวอ้างถึงอํานาจของเฉียนฉิน 
เพียงแค่อํานาจของแม่ทัพก็สามารถส่ังการเจ้าเมืองได้แล้ว มีหรือ
การเคลื่อนทัพเข้าจะเป็นปัญหา 
 ‘ขุนนางพวกน้ีไม่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนทัพไปยังฝู่ซุน’ 
ฉินชงหยวนหรี่พระเนตรลงด้วยความสงสัย ในตอนน้ีพื้นท่ีท่ีอยู่ใต้อํา
นาจเฉียนฉินเหลือไม่มาก ต่อให้ต้องแลกกับอะไรก็ควรพยายาม
รักษาเอาไว้ให้ได้มากท่ีสุด แต่ดูเหมือนขุนนางเหล่าน้ีจะไม่ได้คิดเช่น
น้ัน หวางหนุ่มทอดพระเนตรไปยังใบหน้าของเหล่าขุนนางทีละคน
ด้วยสายพระเนตรท่ียากจะหย่ังพระทัย พระองค์ไม่คิดเอ่ยปากถาม
เพราะรูแ้ก่พระทัยดีว่าคงไม่ได้ความ ลองกล้าท่ีจะโกหกตั้งแต่ต้นแล้ว 
ไหนเลยจะกล้าเผยเหตุผลออกมา 
 “หมายความว่าหากไม่มีฎีการ้องจากเจ้าเมืองฝู่ซุนมา ฎีกา
ของกองทัพฉบับน้ีก็จะไม่ถึงข้าสินะ”  
 ไม่บ่อยครั้งนักท่ีเหล่าขุนนางจะได้เห็นสีพระพักตร์เช่นน้ีของ
ฉินชงหยวน พระเนตรของฉินชงหยวนท่ีปกติจะไม่แสดงอารมณ์ใด 
บัดน้ีกลับเห็นริ้วความไม่พอพระทัยอย่างชัดเจน พระโอษฐ์ของ
พระองค์เหยียดออกเป็นเส้นตรง และส่ิงท่ีรู้สึกได้ชัดเจนท่ีสุดน่ันคือ
บรรยากาศในห้องท่ีเปลี่ยนไป เหล่าขุนนางท่ีเคยคิดว่าหวางเจ้า
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ปัญญาไม่ใช่ผู้ท่ีมีแก่ใจทรงงาน เพียงแต่มาแทนตําแหน่งองค์ฮ่องเต้
ไม่ให้บัลลังก์ว่าง ไม่ว่าขุนนางทูลเสนออะไรก็ไมข่ัดข้อง หากแต่ความ
จริงไม่เป็นเช่นน้ัน หวางเจ้าปัญญาไม่อาจอยู่ใต้ความคิดของคนอื่น
ได้นาน… 
 ฉินชงหยวนพยายามทําให้สถานการณ์ระหว่างผู้ครอง
บัลลังก์กับเหล่าขุนนางเป็นน้ําน่ิง  ท่องเสมอว่าตนเองเข้ามาเป็นแค่
หุ่นจําลองชั่วคราวขององค์ฮ่องเต้เพื่อไม่ให้ราชบัลลังก์ว่างเปล่า
เท่าน้ัน การกวนตะกอนขึ้นมาเพื่อหาของท่ีถูกถมอยู่ด้านล่างเป็น
เรื่องท่ีคนชั่วคราวไม่ควรทํา ไม่ว่าเหล่าขุนนางจะกลบส่ิงใดเอาไว้ 
หรือแสดงออกว่าไม่พอใจพระองค์เพียงใด พระองค์ก็สู้อดทนทําตัว
เป็นทองไม่รูร้อ้น  เมื่อถึงวันท่ีองค์ฮ่องเต้กลับมาแล้ว  ทุกอย่างก็จะ
สามารถดําเนินไปต่อได้อย่างไม่สะดุด แต่ครั้งน้ีไม่อาจทําเช่นน้ันได้
อีกต่อไป… 
 “ทูลปาหวาง  ฎีกาฉบับน้ีไม่ใช่ฎีกาเรง่ด่วน  การรอความ
แน่นอนย่อมดีกว่าพ่ะย่ะค่ะ” 
 “เมื่อครั้งทัพฉางซุนก็เคยเป็นเรื่อไม่เรง่ด่วนมาก่อน” 
 ฉินชงหยวนตรัสด้วยสีพระพักตรน่ิ์งสนิท พระองค์ท้ิงเวลาให้
เหล่าขุนนางหายใจอยู่ครึ่งอึดใจ ก่อนท่ีจะทรงหยิบฎีกาท้ังหมดท่ีไม่
เคยถูกทูลถวายส่งให้กับราชเลขา  แล้วเสด็จนําออกไปโดยท่ีไม่ได้รับ
ฟังคําแก้ตัวใดของเหล่าขุนนาง 

 ไม่อาจกล่าวโทษเหล่าขุนนางได้อย่างเต็มปาก หากเขาไม่ได้
วางตัวเป็นเพียงหุ่นไม้แทนพระองค์  บางทีแล้วปัญหานี้อาจไม่เกิด
ขึ้นก็ได้ แม้ว่าความผิดฐานปิดบังบิดเบือนฎีกา ไม่ถวายฎีกาตาม
หน้าท่ีจะเป็นความผิดระดับต้องพ้นจากตําแหน่งขุนนาง อีกท้ัง
ทายาทในตระกูลนับไปอีกเจ็ดรุน่จะไมส่ามารถสมัครสอบจอหงวนได้  
 แต่ถึงอย่างนั้นฉินชงหยวนก็วางโทษไว้เพียงแค่พักงาน
เท่านั้น หยางเยว่ซือกล่าวเอาไว้ไมผิ่ด ‘เมืองท่ีเหลือขุนนางเพียงครึ่ง
เดียวไม่อาจจะเอื้อนํา้ใจต่อใครได้’ เฉียนฉินมิได้ย่ิงใหญ่ดังเคย  การ
ส่ังลงโทษหรือประหารขุนนางแม้เพียงผู้เดียว ก็อาจเกิดปัญหากับ
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หลายส่วนได้  สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อาจลงดาบอย่างเด็ดขาดได้ด้วย
เง่ือนไขเหล่านั้น ผู้ไม่กล้าลงดาบย่อมเป็นผู้ท่ีต้องรับดาบ 
 ‘การเป็นฮ่องเต้นั้นเป็นเรื่องไม่ง่าย แม้กระท่ังหวางท่ีมาก
ด้วยปัญญายังดูสง่างามมากกว่าในยามท่ีเป็นหวาง’ 
 ‘ยามเป็นหวางแก้ปัญหาได้มากมาย เมื่อนั่งบัลลังก์ไม่ยัก
ทําได้ดังเคย’ 
 ‘เฉียนฉินไม่มีไท่จื่ออาจจะเป็นคําสาปจริงก็เป็นได้  แม้แต่
หวางท่ีเป็นดั่งความหวังยังไม่อาจทําได้ดี’ 
 ‘หากผลัดบัลลังก์ยามนีต้้องเกิดปัญหาแน’่  
 เสียงนินทาท่ีจงใจให้บุคคลในประโยคได้ยินดังไปท่ัววังหลวง  
ฉินชงหยวนไม่ได้ถือสาต่อถ้อยคํานินทานัก บางคนท่ีพูดก็ไม่ได้มี
เจตนาตําหนิอย่างจริงจังเสียเมื่อไหร่ บางคนท่ีพูดไปก็เพราะไม่ได้
ถือหางเขาตั้งแต่แรกด้วยซ้ํา บางคนก็พูดเพียงเพราะ ‘พูดตาม ๆ กัน
มา’ ไม่อยากแปลกพวก บางคนเพราะโกรธท่ีตนเองไม่สามารถทํา
อะไรได้ในสถานการณ์เช่นนี้เลยหาตัวคนผิดเป็นเขาแทน การครอง
บัลลังก์เพียงชั่วคราวนั้นเหมือนการอมลูกนํ้าตาลของผู้อื่น จะลิ้มรส
ความหวานก็ได้ไม่นาน ครั้นจะกลืนก็ทําไม่ได้ ครั้นจะคายก็ยาก ย่ิง
นานไปย่ิงทรมาน 
 ตําแหน่งไท่จื่อท่ีใครต่างกล่าวขวัญถึงว่าสูงส่งและเป็นท่ี
หมายปอง ไม่ใช่ส่ิงท่ีโอรสพระองค์เล็กอย่างเขาควรจะใส่พระทัย
ตั้งแต่แรก กฎการขึ้นครองนั้นชัดเจน พระโอรสพระองค์โตเท่านั้น  
นอกเสียจากจะเกิดเหตุรา้ยขึ้นกับพระองค์  ถึงกระนั้นผู้ท่ีถูกเรียกใน
ลําดับต่อไป แม้จะเป็นท่ีถกเถียงว่าควรจะเป็นโอรสพระองค์ถัดมา
อย่างฉินหานเฟิง หรือว่าพระโอรสในเสียนเฟยอย่างเขาท่ีพระมารดา
มีศักดิ์มากกว่าก็ตาม ถึงตอนนั้นความ ‘ไม่ได้ความ’ ของเขาในตอนนี้
ก็จะกีดกันเขาออกจากตําแหนง่นั้นเอง 
 …ผู้นําในยามวิกฤติเป็นผู้นําท่ีดี แต่มักไม่ใช่ผู้นําท่ีได้รับคํา
ชื่นชมหรือนิยมชมชอบนัก… 
 ความเคารพนั้นเพียงแค่เดินไปนั่งบัลลังก์ก็ได้มาโดยง่าย แต่
เสียงชื่นชมและศรัทธาจากประชาชนนั้นขึ้นอยู่กับความสุขภายใต้การ
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ปกครอง  ในสถานการณเ์ช่นนีต้่อให้ผู้นั่งบนบัลลังก์ทําได้ดีเพียงใดก็
คงไม่มีใครมองเห็น เพราะทุกคนต่างมองเห็นเพียงก้อนความทุกข์
ของตนท่ีวางอยู่ตรงหน้าเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นฉินชงหยวนก็ไม่ได้ใส่
พระทัยมากนัก  ย่ิงเขาดูไม่เหมาะสมเท่าไร  พี่หกก็จะย่ิงเดินเข้าใกล้
ตําแหนง่มากขึ้นเท่านั้น 
 คงไม่ผิดไปจากนี้มากนัก… หากผ่านวิกฤติรุกรานฝู่ซุนครั้งนี้
ไป  ทัพเฉียนฉินก็คงจะได้จังหวะโต้กลับบ้าง  การทวงคืนฉางซุนนา่
จะเป็นเป้าหมายต่อไปของทัพเฉียนฉิน หลังจากสามารถขับไล่ภัย
รุกรานจากมองโกลได้สําเร็จ การรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นจะเป็นส่ิง
ต่อไปท่ีทัพเฉียนฉินจะทํา ‘ฮั่นตะวันออก’ ต้าซีไมใ่ช่กระดูกออ่นเคี้ยว
ง่าย แต่ไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวไม่ได้เลย การประนีประนอม  เล่ห์กลทาง
ปัญญาไม่ใช่อาวุธท่ีจะต่อกรกับดินแดนนักรบ หากต้องการท่ีจะทวง
คืนแผ่นดินจากดินแดนนักรบการศึกเป็นเรื่องท่ีเลี่ยงไม่ได้ 
 …หนวี่หวงตี้แดนนักรบ… 
 ฉินชงหยวนไม่มีภาพจําของหนวี่หวงตี้แห่งต้าซีเลยแม้แต่
นอ้ย  พระองค์มักจะสวมผ้าบังพระพักตรต์ามธรมเนียมของสตรตี้าซี
อยู่เสมอ อีกท้ังยังไม่แสดงสีพระพักตร์มากจนสังเกตได้จากนอกผ้า
บังนั่น  สายพระเนตรของนางก็ไมไ่ด้มีแววอะไรมากนัก  ดูไปก็คล้าย
คนตายแล้วไรแ้ววตา ไมข่่มขู่หากแต่ก็ไมเ่กรงกลัวพระองค์  ไม่ได้น่า
จดจํานัก หากถามถึงความทรงจําในต้าซีเขาเลือกจําเพียงแค่   ‘เยว่
เออ๋ร’์ เท่านั้น   
 ใบหนา้กลมพวงแก้มนุม่ฟู ผิวขาวเนียนละมุนไม่เคยต้องแดด  
เยว่เอ๋อร์ไม่ใช่สตรีท่ีผิวงามละเอียดดั่งหยกเนื้อดีตามนิยามความงาม
ของสตรีฮั่น ผิวของน้องบางจนเหมือนเห็นเลือดฝาดอยู่ตลอดเวลา  
ดวงเนตรกลมโตดุจลูกกวาง  แมห้างตาจะยกขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลจาก
คําว่าตาดุอยู่ไมน่อ้ย  ติดจะมีประกายสดใสคล้ายมีดาวท้ังฟ้าอยู่ใน
ดวงเนตรคู่นั้น ฉลองพระองค์ก็นิยมสวมใส่เส้ือผ้าสีสดใส โดยเฉพาะ
ท่ีปักลายดอกไม้และสัตว์เล็กจะชอบเป็นพิเศษ แม้แต่เครื่องประดับก็
ยังมีสีสันท่ีสดใส พระธิดาองค์เล็กของท่านอาหยางจิ่นเฉ่าสดใสเสีย
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จนบางครั้งแสงตะวันยังเหนียมอายท่ีจะส่องแสงถึง เยว่เอ๋อร์เหมือน
ดอกไมท่ี้ผลิบานกลางสนามรบ 
 ยามคํ่าคืนของฤดูเก็บเก่ียวไม่หนาวเหน็บเสียจนนา่ขยาด แต่
บรรยากาศยามคํ่าก็ยังทําให้รูสึ้กอาทรถึงอดีตได้ไมย่าก  ยอมรับวา่
หลายครั้งเขาคิดถึงหยางเยว่ซือ  ไม่เลย  ไมใ่ช่หยางเยว่ซือคนท่ี
วางแผนสังหารนักรบมองโกลร่วมพันนาย แต่เป็นดอกไม้หนึ่งเดียว
ในป่าหนามต่างหาก ชีวิตของหวางท่ีถูกคาดหวังให้เป็นไท่จื่อท่ีดี  ถ้า
ทําไม่ได้ก็ควรท่ีจะตายไปเสีย อย่าได้มาอยู่เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบ
กับหวางพระองค์อื่น เขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความคาดหวัง และ
ความเกลียดชัง มีลมหายใจผ่านไปวัน ๆ เหมือนนั่งอยู่กลางป่าหนาม 
ขยับตัวมากไปหนามก็จะเก่ียวบาดกายได้  เยว่เออ๋รค์นท่ีทําให้เขายัง
รูว้่ายังมีคนท่ีเชื่อในตัวเขาแม้วันท่ีเขาไม่เหลือค่าอะไร  คนท่ีจะส่งย้ิม
ให้เขาเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นหวางว่าท่ีไท่จื่อ หรือเป็นเพียงพี่ชงหยวน
ท่ีขี้เกียจ และต้องการจะหลบจากการเมืองมานอนกินขนมอร่อยใน
ตําหนักก็ตาม 
 ความจริงท่ีเขาได้เสียเยว่เอ๋อร์ไปตลอดกาลนั้นทําใจได้ยาก
ย่ิง ดินแดนตะวันออกเหลือเพียงแต่หนวี่หวงตี้ผู้มองเขาเป็นศัตรู 
นิสัยโหดรา้ย ใจดํา ใช้คนเป็นหมากเพื่ออํานาจของตนเอง… ฉินชง
หยวนหลับตาลงอีกครั้ง  อาการชาแผ่ซ่านไปท่ัวท้ังพระอุระของหวาง
หนุ่ม การหายไปของหยางเยว่ซือมีผลต่อตัวเขามากกว่าท่ีคน
ภายนอกรับรู ้ ไม่ใช่เพียงนอ้งสาวคนสนิท แต่ป่าหนามท่ีล้อมกายเขา
ไว้บัดนี้ไรซ่ึ้งดอกไม้ชโลมใจแล้ว รอยย้ิมท่ีสว่างสดใสย่ิงกว่าแสงใดจะ
เทียบไม่มีให้กับเขาอีกแล้ว 
 ส่ิงหนึ่งท่ีเขาไม่ค่อยแสดงออกให้ใครรู้ ก็คือความหวงแหน
ในตัวของหยางเยว่ซือ ‘หยางเยว่ซือถูกบอกให้อยู่แต่ในตําหนักเพื่อ
ความปลอดภัย  แสรง้เป็นใบ้ต่อหนา้ผู้อื่นเพื่อจะได้ไม่ถูกใช้ประโยชน ์
ท้ังท่ีมีนํ้าเสียงน่าฟังย่ิงกว่าใคร’ หลายครั้งท่ีกงจู่น้อยเคยกล่าวว่าตน
อยากออกไปเท่ียวเล่นนอกตําหนักบ้าง ถ้าหากว่าเขาจะพอช่วยขอ
กับพระเจ้าหยางจิ่นเฉ่า หรือขอพระเชษฐาท้ังสองของน้อง ให้น้อง
สามารถออกไปเท่ียวเล่นได้บ้างก็จะถือเป็นพระคุณมาก  ฉินชงหยวน
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อยากตามใจกงจู่ตัวน้อย แต่ในขณะเดียวกันกลับมีความคิดท่ีไม่
ต้องการให้เกิดขึ้นแทรกเข้ามาในใจ เขารูด้ีว่านอกตําหนักมีส่ิงใดบ้าง  
ดอกไม้งามหากเติบโตเพียงในตําหนัก ไม่สัมผัสลมแรง ไม่ต้องแม้
ละอองฝน กระท่ังเท้าแมลงสักตัวจะตอมก็ไม่มีโอกาส  หากเป็นเช่น
นั้นแล้วดอกไม้ดอกนี้ก็คงจะแย้มสวย เป็นนํ้าหล่อเลี้ยงชโลมจิตใจ
ของเขาได้อีกนาน…  
 …ไม่ใช่ความรู้สึกหลงใหลดังเช่นหนุ่มสาว เป็นเพียงความ
หวงแหนเท่านั้น… 
 หากแต่นํ้าในสวนสนธยาท้ายตําหนักวังหลวงต้าซี ไม่อาจมี
ใครรูไ้ด้ว่าเมื่อใดท่ีนํา้นั้นกลายเป็นพิษไป จากดอกไม้สีสันสดใส บัดนี้
ได้กลายเป็นไม้ใหญ่ท่ีคงจะมีแต่รากท่ีหย่ังลงดินเท่านั้นท่ีไม่มีหนาม  
ดอกไม้แม้จะมีมากมายในสวนวังเฉียนฉิน หากแต่ดอกไม้เหล่านั้น
มิได้หันมองในยามท่ีตะวันอับแสง  ดอกไม้ท่ีแย้มบานเพื่อทุกคนไม่ใช่
ดอกไม้ท่ีฉินชงหยวนต้องการ  เขาต้องการเพียงเยว่เออ๋รเ์ท่านั้น แต่
ความต้องการของเขานั้นคงไม่อาจเป็นจริงได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อได้ยิน
รายงานเก่ียวกับหนวี่หวงตี้ เหมือนเขากําลังฟังเรื่องราวของศัตรูท่ี
เขาไม่เคยรู้จักกัน นั่นทําให้เขาสามารถจัดการกับเล่ห์กลของนางได้
บ้าง แต่ทุกครั้งท่ีได้พบหนา้… 
 “จางเสียนเฟยเสด็จ” 
 เสียงประกาศจากหน้าห้องดังขึ้น ดึงหวางเจ้าปัญญาให้หัน
กลับมาท่ีสถานการณต์รงหนา้อีกครั้ง  จริงอยู่เขาพอจะเดาได้ว่าพี่หก
คงไม่ตรงมาหาเขาทันทีท่ีเข้าวัง นา่จะเข้าถวายพระพรเสด็จพ่อ และ
คุยกับฉินหยางอี้ก่อน  แล้วจึงค่อยมาตามเอาความเอากับเขา แต่ส่ิง
ท่ีเขาคิดไม่ถึงก็คือการมาเยือนของเสด็จแม่ต่างหาก  เขามั่นใจว่าเขา
ไม่ได้ขาดการเข้าถวายพระพรในวันนี้ แม้ว่าจะเป็นการถวายพระพร
และสนทนาส้ัน ๆ ก็ตาม และพระนางก็ไม่ใช่สตรีท่ีจะเสด็จมาเย่ียม
พระโอรสเพียงเพราะเป็นห่วงหรือแค่นึกถึงเสียด้วย  ในทางกลับกัน 
การท่ีพระองค์เสด็จมานั้น ย่อมหมายความว่ากําลังมีเรื่องไม่ชอบมา
พากลเกิดขึ้นด้วยซ้ํา… 
 …เรื่องอะไรกันท่ีพาเสด็จแมม่าท่ีนี่… 
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 ไม่ทันได้คาดเดาส่ิงใด ร่างบางของจางเสียเฟยในชุดเสด็จ
ออกนอกวังหลวงก็ปรากฏกายให้เห็น แม้ว่าการย่างพระบาทของ
พระองค์จะไม่ได้ไวไปกว่าปกติ หรือแสดงกิริยารอ้นรนออกมา แต่ถึง
อย่างนั้นผู้เป็นโอรสก็สังเกตได้ว่าพระองค์ดูจะร้อนรนกว่าทุกครั้ง 
พระพักตร์ของจางเสียนเฟยแม้จะนิ่งสนิท แต่ถึงอย่างนั้นพระเนตร
กลับฉายแววกังวลอย่าเห็นได้ชัด พระองค์ประทับนั่งลงเสียก่อนท่ีเขา
จะกล่าวถวายพระพรจบด้วยซ้ํา  
 “เสด็จแม่มีส่ิงใดหรือถึงได้เสด็จมาในยามนี้” ฉินชงหยวนรูด้ี
ว่าการเสด็จมาของจางเสียนเฟยเป็นเรื่องรีบร้อน และเขาไม่ควร
ประวิงเวลา 
 “ได้ยินเรื่องท่ีลิ่วหวางเสด็จกลับวังหลวงกะทันหัน…”  จาง
เสียนเฟยตรัสก่อนจะกลืนคําพูดของพระองค์ลงไป “ไม่สิ ไม่มีเวลา
คุยเรื่องนั้น…” 
 ประโยคท้ายของจางเสียนเฟย กดเสียงจนแผ่วเบาลงคล้าย
พระองค์ก ําลังรับส่ังกับพระองค์เองมากกว่า สีพระพักตร์ของ
พระองค์ซีดเผือด เมื่อนึกถึงเรื่องท่ีทําให้พระองค์ต้องเข้ามาพบกับ
พระโอรสผู้ถือพระราชอํานาจสูงสุดของแผ่นดินตอนนี้  ฉินชงหยวน
ไม่อาจเดาส่ิงใดจากสีพระพักตร์ได้ เขาเดาได้เพียงว่ามันเป็นเรื่อง
รา้ยแรงเท่านั้น และจะต้องร้ายแรงมากเสียด้วย  จางเสียนเฟยไม่ใช่
ผู้ท่ีจะแสดงออกมากนัก แม้ในยามท่ีพระองค์โดนกล่าวกระแทก
แดกดันจากเรื่องการตีตัวออกหากของสกุลจาง พระองค์ก็ยังมิได้
แสดงออกว่าทรงทุกข์หรือตรอมพระทัยแต่อย่างใด  หากส่ิงใดก็ตาม
ท่ีทําให้พระองค์มีสีพระพักตรเ์ช่นนี้ได้  ผู้รับฟังก็ควรจะเตรียมใจของ
ตนเอาไว้ให้ดีเช่นกัน จางเสียนเฟยรวบรวมประโยคของตนเพียงครึ่ง
อึดใจ ก่อนจะรีบรวบรัดใจความเอาไว้ในประโยคเดียว เพื่อแจง้แก่ผู้
มีอํานาจคนปัจจุบัน 
 “พวกชาวยุทธ์ทางตอนใต้แอบพาชาวเมืองหนีออกจากเฉียน
ฉิน ไปกับเรือขนสินค้าของเจ้อเจียงไปขึ้นฝ่ังท่ีต้าซี”  
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 จางเสียนเฟยกล่าวด้วยความไวท่ีสาบานได้ว่า ท้ังชีวิต
พระนางไม่เคยกล่าวส่ิงใดได้รวดเร็วเท่านี้ พระนางพักสูดพระ
ปัสสาสะก่อนจะตรัสต่อไป  
 “เกิดมานานจนตอนนี้หมู่บ้านซีหูว่างเปลา่แล้ว” 
 จางเสียนเฟย สตรีสกุลจางไม่ใช่ผู้ท่ีจะกล่าววาจาล้อเล่น  
เพื่อสรา้งความตระหนกหรือเรียกรอ้งความสนใจจากผู้ใด และเขาจํา
ได้ดีว่าวันนี้พระองค์เสด็จออกไปท่ีหมู่บ้านซีหู…  เสด็จแม่ไปหารา้น
ผ้าทางตอนใต้เพื่อซ้ือผ้าพับมาเข้าเล่มตําราเก่าท่ีพระองค์กําลัง
ซ่อมแซมและคัดลอกใหม่  รวมท้ังตั้งพระทัยไปหาตําราใหม่ ๆ ท่ี
บางครั้งจะมาตามเรือสินค้าของเจ้อเจียงเพื่อมาคัดลอกนําเข้าห้อง
หนังสือของพระองค์เอง โดยยกขบวนเสด็จเล็กนําขบวนโดยทหาร
องครักษ์แปดนาย เกวียนประจําพระองค์ และเกวียนนางกํานัลพรอ้ม
ท้ังผู้ติดตามส่ีนาง มีม้านําขบวนสอง ตามขบวนอีกสอง…  พระองค์
คงมิทูลเท็จหากจะมีผู้ตามเสด็จมากเพียงนั้น 
 “แม้แต่สุนัขตัวเดียวก็ไม่เหลือ” จางเสียนเฟยตรัสต่อ “ท่ีจริง
แปลกตั้งแต่ท่ีเมืองซีหนานแล้ว แม่มิได้ลงถามแต่ท่าทางว่าซีหนาน
เองก็อาจจะเริ่มไปแล้วเช่นกัน” 
     “เสด็จแม่แน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นพวกชาวยุทธ์ท่ีพาข้ามไป” 
ฉินชงหยวนถามในส่ิงท่ีนา่สงสัย 
     หวางเจ้าปัญญาเริ่มประมวลปัญหาท่ีตนเองกําลังจะต้อง
เผชิญ พระหัตถ์ท้ังสองข้างของฉินชงหยวนเย็นจากปลายนิ้ว และเริ่ม
ลามขึ้นไปราวกับว่าเลือดและปราณภายในกําลังถูกแช่แข็ง พระโอษฐ์
เริ่มจะชาหนึบหากว่าต่อบทสทนากันไปอาจจะทําให้ชาหนักจนยากจะ
เอย่วาจาได้ ความเครียดพุ่งขึ้นเป็นริ้วจับปลายความคิดท่ีแตกซ่านใน
หัวของหวางหนุ่มทุกอณูให้ประมวลผลช้าลง อาการปวดพระเศียร
เริ่มตีขึ้นมาทางพระเศียรด้านขวาไปจนถึงขมับท้ังสองข้าง อาการ
ปวดพระเศียรเรื้อรังสหายเก่าท่ีไม่ได้เจอกันนานกลับมาเย่ียมเยียน
กันอีกครั้ง แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไมไ่ด้มีทางเลือกจะหลีกหนี  หวาง
หนุ่มประทับนั่งกับท่ีรับฟังส่ิงท่ีพระมารดาตรัสต่อ โดยภาวนาว่าตน
จะไม่แสดงสีหนา้ท่ีกังวลมากจนเกินไปนัก 
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     “วัดลิ่วหางเกิง ลือว่าวัดนั้นซ่อนพวกชาวยุทธ์เอาไว้  ตาม
ถนนหมู่บ้านซีหนานมีแต่มีแต่คนของวัดลิ่วหางเกิงเข้าออกบ้านนั้น
รา้นนี้ หลายบ้านมีหีบของวางอยู่หนา้ประตู…” 
     วัดลิ่วหางเกิงตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสามหมู่บ้านทางตอนใต้
ของเฉียนฉิน   ถือเป็นวัดท่ีใหญ่ และได้รับศรัทธาไม่นอ้ยไปกวา่วัด
อื่น ๆ ของเฉียนฉิน  นักบวชและผู้ทรงศีลท่ีนั่นว่ากันว่ามีปราณสูงส่ง
และมีเมตตามาก จึงนับเป็นจุดรวมศรัทธาของผู้คนในเฉียนฉินทาง
ตอนใต้ แต่เป็นท่ีรู้กันในเหล่าขุนนางว่าวัดลิ่วหางเกิงไม่ใช่สถานท่ี
ของผู้ทรงธรรมแต่อย่างใด อิทธิพลหลายอย่างอยู่เบื้องหลังรั้วอาราม
แปดเหลี่ยมแห่งนั้น แต่เพราะเป็นเรื่องท่ีซ่อนกายอยู่หลังความ
ศรัทธา จึงยากท่ีขุนนางและทางการจะเข้าไปจัดการได้  ผ่านนานปี
ไปอิทธิพลท่ีมีก็เริ่มแผ่ขยายไปไกลขึ้น หากจะกล่าวว่าวัดแห่งนี้มี
อิทธิพลมากกว่าเหล่าขุนนางก็ไม่ถือว่ากล่าวผิดนัก 
 อย่างเมื่อครั้งท่ีมีกบฏเสนาบดสุ่ีย ก็ได้ยินมาว่าขุนนางหลาย
คนท่ีไหวตัวทันก่อนทางการจะเข้าถึงแอบหนีไปพึ่งบารมีท่ีนั่นไม่น้อย 
แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าคนชั่วทุกคนจะเข้าไปอยู่ใต้ร่มบารมีของวัดลิ่ว
หางเกิงได้  เท่าท่ีเคยได้ยินมาต้องเป็นผู้ท่ี ‘เคยรว่มสรา้งบุญด้วยกัน’ 
มาก่อน  ฉินชงหยวนไม่เคยได้ตรวจสอบว่า ‘รว่มสรา้งบุญด้วยกัน’ 
นั้นหมายรวมถึงส่ิงใดบ้าง ตั้งแต่ก่อนท่ีเสนาบดีสุ่ยจะก่อการ จน
กระท่ังตอนนี้ท่ีเสียขุนนางไปกว่าครึ่ง ก็ยังไม่เคยได้เข้าไปตรวจสอบ
เช่นกัน… 
 …ดูเหมือนว่าปัญหาท่ีไม่ได้สะสางจะตีวงล้อมเข้ามาในยามท่ี
ยากลําบากเสียแล้ว… 
 “มีจอมยุทธ์มาเสนอให้แม่นั่งเรือไป” จางเสียนเฟยตรัสด้วย
นํา้เสียงอันแผ่วเบา… 

 ‘ครั้งหน่ึงเมื่อถวายตัวต่อวังหลวงแล้ว ก็ไม่มีอะไรเก่ียวข้อง
กับทางสกุลเดิมอีกต่อไป’  
 แม้ว่าจะกล่าวเช่นน้ัน แต่ทุกนางท่ีสวมอาภรณ์สีสวย ย่าง
กรายด้วยระยะก้าวไม่แคบไม่กว้างเข้ามาคัดตัวในวังหลวงต่างรู้ดีว่า
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ไม่เป็นเช่นน้ัน แรกเริ่มตั้งแต่ก้าวออกจากจวน ก็รูแ้ก่ใจแล้วว่าส่ิงท่ีทํา
ลงไปน้ันเพื่อ ‘เชิดชูเกียรติวงศต์ระกูล’ จะบอกว่าเป็นการตัดเย่ือขาด
ใยได้อย่างไร ในเมื่อการเลื่อนตําแหน่งขุนนางของพี่น้องชายใน
ตระกูลยังขึ้นอยู่กับลําดับนางในขององค์ฮ่องเต้ จะกล่าวว่าบังเอิญก็
ควรจะอายแก่ผีสางเทวดาบ้าง… 
 การตีตัวออกหากของเจียงซูภายใต้การดูแลของสกุลจาง  
การท่ีพระนางยังมีเศียรอยู่บนบ่าก็ถือว่าองค์ฮ่องเต้เมตตาแล้ว
กระมัง… ท่ีจริงต้องเรียกว่าพระองค์ยังทรงประชวรหนักเลยยังมิว่าง
มาลงอาญามากกว่า แต่ถึงกระน้ันก็ไม่ต้องรอให้ฮ่องเต้ลงอาญา
อย่างเป็นทางการก็ได้ ในเมื่อเหล่าขุนนางและนางในเองก็มิได้บ้าใบ้
ไร้มือเท้าเสียหน่อย การจะเริ่มกล่าวโทษเรียกพระนามของจางเสีย
เฟยว่า ‘ธิดาของสกุลจางผู้ทรยศเฉียนฉิน’ หรือ ‘สตรีจากสกุลส้ิน
ความภักดี’ ไม่ใช่เรื่องยากอะไร  จริงหรือไม่… 
 การวางเฉยต่อคําครหานินทาเป็นส่ิงท่ีสตรีในวังหลวงควรทํา 
แต่ถึงไม่ใช่ว่าหากปฏิบัติตามน้ันแล้วจะส่งผลดีเสียเมื่อไร  ย่ิงน่ิงเฉย
เท่าใดพฤติกรรมของอีกฝ่ายย่ิงรุนแรงขึ้นเท่าน้ัน การพูดจานินทาเริ่ม
จากลับหลังขยับมาเป็นต่อหน้า  เมื่อเห็นว่ามีพวกเยอะก็เริ่มลุกลาม
มาเป็นการพูดเปรยในงานจิบน้ําชารวมบ้าง  เลยเถิดไปจนถึงการเข้า
มาบุกตําหนักยึดเอาเป็นท่ีชมการแสดง  ท้ังท่ีก่อนหน้าน้ีไม่เคยมีใคร
กล้าเข้ามาวุ่นวายกับพระนาง การหยามพระเกียรติเล็ก ๆ น้อย ๆ 
หากจะให้ทนก็ทนได้แต่ท่ีเกนิไปคือการวางยาพิษในสํารับของว่าง 
 แม้ไม่ใช่ยาร้ายแรงถึงขั้นเอาชีวิตและผู้รับเคราะห์ก็ไม่ใช่
พระนาง นางกํานัลท่ีรับหน้าท่ีชิมพระกระยาหารต่างหากท่ีลําบากใน
ครั้งน้ี การขอยาจากฉินหยางอี้ท่ีเฝ้าพระอาการองค์ฮ่องเต้ ไม่ใช่เรื่อง
ยากเกินกว่าท่ีผู้ถวายพระพรองค์ฮ่องเต้ทุกวันอย่างจางเสียนเฟยจะ
ทําไม่ได้  ยาช่วยได้เพียงบรรเทาอาการทางกาย  หากแต่จิตใจท่ีถูก
บั่นทอนไปน้ันยากจะเยียวยา  การพากันออกมานอกตําหนักเสียบ้าง 
น่าจะพอย้ังการกระทําท่ีกําลังคึกคะนองของเหล่าพระสนมได้บ้าง 
 อากาศของเฉียนฉินยามเข้าฤดูเก็บเก่ียวไม่ร้อนและไม่เย็น
เกินไป ดอกไม้ผลิบานท่ัวเมืองราวกับพร้อมต่องานเฉลิมฉลองท่ีมัก
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จะเกดิขึ้นทุกปี  หากเป็นสถานการณ์ปกติ บัดน้ีคงต้องกล่าวว่า ‘งาน
วันสถาปนาใกล้เข้ามาทุกที ประชาชนย่อมเปรมปรีดิ์กันถ้วนหน้า’ 
แต่ในยามน้ีอย่าว่าแต่เปรมปรีดิ์เลย แม้กระท่ังบรรยากาศปกติยัง
ไม่มีเกดิขึ้นด้วยซ้ํา  ท้ังท่ีมีชาวฉางซุนมาอาศัยอยู่ด้วย  คนท่ีมากขึ้น
ควรทําให้เมืองคึกคัก หากแต่บรรยากาศรอบเมืองกลับให้ความรูศ้ึก
ท้ังโศกเศรา้และเหงาหงอยเสียมากกว่า  
 แม้ว่าขบวนเสด็จของจางเสียนเฟยจะเป็นขบวนเล็ก แต่ถึง
อย่างน้ันก็ไม่ได้เล็กมากจนยากจะสังเกตเห็น แต่กลับไม่มีใครออกมา
ชื่นชมพระบารมีเลยแม้แต่น้อย  มีแค่เส่ียวเออ้ท่ียืนประจําหน้ารา้น
เท่าน้ันท่ีจะพอให้ความสนใจกับทหารม้านําขบวนอยู่บ้าง 
 จางเสียนเฟยเป็นผู้ใฝ่รู้ ไม่มีตําราใดท่ีพระนางไม่เคยอ่าน
ผ่านสายพระเนตร ส่ิงสําคัญในการครองอํานาจหน่ึงน้ันคือการเป็น
ท่ีรักของผู้คนใต้การปกครอง  หากวันใดไมเ่ป็นท่ีรัก วันน้ันก็ไม่ใช่ผู้
ถือสิทธ์ิในการปกครอง ก็พอจะคิดได้ว่าบางทีอาจเป็นเพราะ
ประชาชนรังเกียจพระนางท่ีเป็นคนแซ่จางเลยมิได้ต้อนรับขับสู้ แต่อีก
นัยหน่ึงก็อดคิดไม่ได้ว่าหากเป็นคนอื่นจะยังได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือ
ไม่ แล้วหากเป็นเหมือนกันจะทําเช่นไร 
 เป็นท่ีรู้กันว่าพระอาการประชวรขององค์ฮ่องเต้ไม่ได้เกดิจาก
พระอาการเก่ากําเริบดังเช่นท่ีหมอหลวงแถลง หากแต่เป็นผลมาจาก
คานอํานาจท่ีถูกทอนออกไปโดยเด็กรุ่นลูก อํานาจเป็นส่ิงท่ีต่อลม
หายใจคนได้ง่าย ครั้นจะพรากลมหายใจก็ไม่ยากนัก แม้การคลั่งไคล้
ในอํานาจจะถูกกําหนดว่าเป็นกิเลสท่ีน่ารังเกียจสําหรับผู้เจริญ แต่
การถูกเรียกว่าผู้เจริญน้ันคงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีอํานาจหนุนหลังเอา
ไว้ พระหัตถ์ของจางเสียนเฟยตลบผืนม่านเกวียนลงด้วยไม่ต้องการ
เป็นผู้รับรูถึ้งความเส่ือมถอย ขอเป็นคนไม่รับรูเ้สียยังดีกว่าเป็นคนขน
ความทุกข์เข้าวังหลวง 
 …วังหลวงมีเรื่องวุ่นวายมากมายเกนิพอแล้ว… 
 เกวียนเสด็จผ่านหมู่บ้านท่ีเงียบเหงาไปจนถึงปลายทาง  
เสียงกระซิบกระซาบกันของนางกํานัลผู้ติดตามกับทหารองครักษ์ดัง
ขึ้นนอกเกวียน โดยไม่มีท่าทีว่าม่านหน้าเกวียนจะถูกเปิดขึ้น  
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สถานการณ์ด้านนอกไม่ปกติ แต่ถึงอย่างน้ันก็ยังไม่มีสัญญาณ
อันตรายท่ีจะถูกส่งโดยนางกํานัล ความสงสัยเกิดขึ้นในพระทัยของ
เสียนเฟยสกุลจาง พระองค์ลองแง้มเปิดผ้าม่านด้านข้างเกวียนดูอีก
ครั้ง… 
 บ้านเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านซีหูถูกปิดเอาไว้ทุกหลัง  ต้นไม้
หน้าบ้านแห้งเห่ียวคล้ายขาดน้ํามานานวัน  หน้าต่างระบายอากาศก็
ถูกปิด บางหลังราวกับถูกรื้อออกไปครึ่งหน่ึงเหลือโครงบ้านเพียงเศษ
ไม้เท่าน้ัน  เรื่องการจัดระบบเมืองใหม่ให้มีชาวฉางซุนท่ีอพยพมาอยู่
รว่มกับชาวเฉียนฉินไม่ใช่เรื่องท่ีเป็นความลับ แต่การจะทราบถึงราย
ละเอียดพื้นท่ีท่ีอพยพเข้าออกน้ัน มีเพียงแต่ขุนนางท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ
เท่าน้ันท่ีทราบ… แต่หากคิดตามตรรกะแล้ว  การอพยพคนเข้าก็ควร
จะทําให้จํานวนคนหนาแน่นขึ้น แต่ใยหมู่บ้านซีหูกลับดูราวกับเมือง
ร้างไร้ผู้คน พระขนงของจางเสียนเฟยขมวดเข้าหากันด้วยความ
สงสัย แต่ยังไม่ทันจะได้ดําริส่ิงใด  เสียงรายงานก็ดังขึ้น 
 “ทูลจางเสียนเฟย  กระหม่อมหวงอูเ๋ซินหัวหน้าองครักษ์ขอ
รายงานพ่ะย่ะค่ะ” 
 “ว่าไป” จางเสียนเฟยรับส่ังตอบแทบจะทันที 
 “ทูลจางเสียนเฟย รา้นผ้าซีหูวันน้ีไมม่ีคนอยู่พ่ะย่ะค่ะ  อีกท้ัง
รา้นตําราก็ปิด กระหม่อมขอให้พระองค์เสด็จกลับวังหลวงก่อน แล้ว
ค่อยให้นางกํานัลเรียกดูผ้าจากหมูบ่้านอื่นภายหลัง ขอจางเสียนเฟย
ทรงพิจารณา” 
 “ถ้าข้าจะลงไปเสียหน่อย…” จางเสียนเฟยลองตรัสถามเพื่อ
หย่ังความรา้ยแรงของสถานการณ์ 
 “ทูลจางเสียนเฟย สถานการณ์หมู่บ้านซีหูไม่สู้ปกตินัก  การ
เสด็จออกนอกเกวียนมิอาจทําได้พ่ะย่ะค่ะ” เสียงทูลกลับหนักแน่น
ทําให้ผู้ท่ีประทับอยู่ในเกวียนตัดพระทัยได้อย่างง่ายดาย 
 ความสงสัยอาจพรากลมหายใจคนได้ในหลายทาง  ครั้งหน่ึง
เคยมีบัณฑิตท่ีกระอักเลือดตายเพราะใคร่รู้หน้าท่ีหายไปของตํารา
พยากรณ์การเคลื่อนของดาวบนนภา และมีจอมยุทธ์เหินเวหาท่ีตก
ผาลงมาตายเพราะเกิดสงสัยว่าบนผาน้ันมีส่ิงใดใยจึงถูกห้ามมิให้ปีน 
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พระนางเป็นสตรีสกุลจางเลือกตายอย่างบัณฑิต  พระองค์เลือกกด
เก็บความสงสัยเอาไว้ในพระทัยดีกว่าพาพระองค์เองออกไปเส่ียงภัย
ด้านนอกน่ัน อย่างน้อยความสงสัยน้ันก็อาจฆ่าพระองค์ได้เพียงคน
เดียว แต่ความต้องการท่ีจะลงไปอาจพรากลมหายใจของผู้ร่วมทาง
ได้ด้วย พระองค์ไม่ต้องการเป็นตัวปัญหาของใคร เพราะรูแ้ก่พระทัย
ว่าหน่ึงรอยขีดท่ีต้องผิวกายอาจหมายถึงศีรษะของทหารกล้า 
 จางเสียนเฟยตอบรับคําแนะนําน้ันก่อนจะปิดม่านด้านข้าง
ลง นางกํานัลสองนางย้ายขึ้นมาน่ังในเกวียนของจางเสียนเฟย อีก
สองนางน่ังอยู่หน้าและหลังเกวียน เกวียนของนางกํานัลกลายเป็น
เกวียนเปล่าทันที รูปแบบการเปลี่ยนท่ีน่ังทําให้พระนางตระหนักถึง
ความร้ายแรงของสถานการณ์มากขึ้น การท่ีนางกํานัลน่ังประกบ
พระนางไว้  น่ันหมายถึงหากมีอันตรายใดเกดิขึ้น  พวกนางจะต้อง
กลายเป็นผู้รับเคราะห์แทนเสียนเฟย 
 เกวียนเคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ เพื่อกลับเข้าวังหลวง  ไม่มีบท
สนทนาใดเกิดขึ้นในเกวียน แม้ว่าผู้ท่ีน่ังข้างในจะเป็นนางกํานัลคน
สนิท ไม่มีแม้แต่การเปิดม่าน  ความอึดอัดกัดกนิพระทัยของจาง  
เสียนเฟยทีละน้อย  ความรู้สึกเสียดายท่ีสู้อุตส่าห์หาเวลาออกมา 
นอกวังหลวงได้ผสมปนเปไปกับความกลัวในส่ิงท่ีตนไม่รู ้  การแค่น่ัง
เกวียนออกมาแล้วต้องน่ังกลับไปน้ันกัดกินพระทัยของพระองค์ไม่
น้อย  ย่ิงระยะทางย่นใกล้เท่าใด  ความอึดอัดพระทัยกับเรื่องเกดิท่ี
ขึ้นในวังหลวงก็กลับเข้ามาย้ําเตือนเท่าน้ัน พระองค์น่ังภาวนาให้ม้า
ลากเกวียนช้าลงอีกนิด แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผล  เกวียนไม่ชะลอลง
และพระองค์ก็ควรเปลี่ยนวิธี 
 “ถ้าหากว่าวัดลิ่วหางเกิงปลอดภัย ก็พักไหว้สักหน่อยก่อน
เข้าวังหลวงเถิด”  
 แม้จะเหมือนเป็นคําส่ัง  หากแต่น้ําเสียงของพระองค์น้ันติด
จะเป็นคําขอรอ้งเสียมากกว่า นางกํานัลท้ังสองมองหน้ากัน  ก่อนท่ี
คนหน่ึงจะเปิดม่านออกไปกล่าวบางอย่างกับนางกํานัลหน้าเกวียน
และทหารองครักษ์ด้านนอก พวกนางรู้ดีว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
องครักษ์มากกว่าจางเสียนเฟย  จางเสียนเฟยเป็นสตรีท่ีไม่ยุ่งยากต่อ
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นางกํานัลในการถวายการรับใช้ พระนางเคารพและปฏิบัติตามกฎ
ของวังหลวงได้เป็นอย่างดี ฉะน้ันแล้ว ต่อให้พระนางจะทรงต้องการ
ท่ีจะไหว้พระเพียงใด หากราชองครักษ์กล่าวเพียงคําเดียวว่าไม่
ปลอดภัย  พระองค์ก็ทรงจะล้มเลิกความต้องการของพระองค์อย่าง
ง่ายดาย 
 “หม่อมฉันแจ้งองครักษ์ให้แล้วเพคะ” นางกํานัลทูล  ก่อนท่ี
ภายในเกวียนจะกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้ง 
 เกวียนยังคงเคลื่อนท่ีไป จางเสียนเฟยมิได้น่ังอธิษฐานให้
สามารถหยุดไหว้พระท่ีวัดลิ่วหางเกงิได้ พระองค์เพียงแต่ปล่อยความ
คิดของพระองค์ท่องไปตามส่ิงท่ีผ่านมา การเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็
มาไวเสียจนไม่ทันตั้งตัว เฉียนฉินเคยเป็นใหญ่ บัดน้ีเหลือเมืองคู่มิตร
เพียงหน่ึง ต้าซีท่ีเคยเป็นเพียงเมืองกันชนกลับกลายเป็นผู้ถืออํานาจ
ใหญ่ในฮั่นแทน ไม่อาจรู้ได้ว่าในพระทัยขององค์ฮ่องเต้น้ันบอบชํ้า
มากหรือน้อยกว่าพระอาการประชวรท่ีแสดงออกมา แต่ในฐานะ 
‘ภรรยา’ พระนางก็ไม่อาจน่ิงนอนพระทัย จะป่วยมากหรือน้อยก็ควร
จะหยิบย่ืนน้ําพระทัยในยามยาก 
 จางเสียนเฟยเป็นสตรีคนหน่ึงมากกว่าเป็นพระสนม  
พระองค์มิได้ไปเข้าเฝ้าองค์ฮ่องเต้ทุกวันเพียงเพราะต้องการเป็น
ฮองเฮา พระองค์เพียงห่วงในฐานะภรรยาเท่าน้ัน แมว้่าการถวายตัว
เข้าวังหลวงมิอาจเรียกได้ว่าใกล้เคียงชีวิตคู่ธรรมดา แต่ความห่วงหา
ของผู้อยู่ร่วมกันมามิอาจตัดขาด พระนางมิได้เก่งการเรือนเช่นพระ
สนมมู่ มิได้เป็นผู้มีเรื่องราวสนุกสนานไปทูลเช่นพระสนมม่าน มี
เพียงแค่น้ําชาและกระดานหมากไปชวนองค์ฮ่องเต้เล่นคลายเหงา
เท่าน้ัน การท่ีต้องเห็นบุรุษผู้เคยสง่างามหม่นแสงลงทุกวันน้ันเป็น
ทุกข์อย่างหน่ึง 
 “เชิญเสด็จเพคะ”  
 เสียงของนางกํานัลดังขึ้น ทําให้จางเสียนเฟยออกจาภวังค์
มาอยู่ท่ีสถานการณ์ตรงหน้าอีกครั้ง ม่านหน้าเกวียนเปิดขึ้น แม้จะไม่
ได้เสด็จเยือนบ่อย แต่ก็บอกได้ว่าวัดลิ่วหางเกิงไม่ได้ต่างจากเดิมใน
ความทรงจํานัก วัดลิ่วหางเกิงยังคงเป็นวัดท่ีเงียบจนเหมือนไร้
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นักบวชเช่นเคย ท้ังวัดมีเพียงเสียงใบไมแ้ละสายลมเท่าน้ัน  บริเวณ
วัดกว้างใหญ่รายล้อมด้วยต้นไม้สูงท่ีดูเหมือนจะแย่งกันโตเพื่อไปให้
ถึงชั้นท่ีสามของวิหารรูปแปดเหลี่ยมสูงแปดชั้น เพียงแค่ก้าวเข้า
บริเวณวัดก็สัมผัสได้ถึงความสงบ  เกวียนของจางเสียนเฟยถูกจอด
เทียบห่างจากวิหารเพียงสายตาสามารถมองเห็นกระถางธูปภายใน
วิหารได้  ไม่ใกล้ไม่ไกลเกนิไปนัก  กว่าท่ีม่านหน้าเกวียนจะเปิดได้
หมายความว่าองครักษไ์ด้สํารวจสถานท่ีแล้วว่าปลอดภัย 
 ระหว่างการก้าวเดินไปยังวิหารแปดเหลี่ยมจางเสียนเฟย
สังเกตเห็นบางอย่างน่ันคือใบไม้ การอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วพบใบไม้
ตกไม่ใช่เรื่องแปลก แต่น่ันต้องไมใ่ช่วัดลิ่วหางเกงิ  เป็นท่ีรูกั้นถึง
ความอัศจรรย์อย่างหน่ึงในวัดแห่งน้ี  น่ันคือการท่ีบริเวณวัดกวา้ง
ไกลเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม่มีแม้เงานักบวชอยู่ในสายตาแต่กลับ
มองหาใบไม้รว่งไม่มี แต่วันน้ีกลับมีใบไม้รว่งหล่นรอบบริเวณ  เมื่อ
พระบาทก้าวย่างเข้าไปในพระวิหาร  ความน่าแปลกพระทัยอย่างท่ี
สองก็เกดิขึ้น… 
 พื้นไม้ของวิหารแปดเหลี่ยมน้ันปกติจะไร้ซ่ึงเศษฝุ่นเศษเถ้า  
หากแต่ตอนน้ีกลับมีเศษฝุ่นท่ีดูคล้ายกับเศษเถ้าธูปตกอยู่ท่ีพื้น แม้ไม่
มากหากแต่ก็สามารถเห็นได้ด้วยสายตา  ราชองครักษ์ยังคอยสอด
ส่ายสายตาไปรอบด้านเพื่อความปลอดภัย และยืนอยู่ใกล้จางเสียน 
เฟยมากกว่าระยะปกติ ขนาดคนอย่างจางเสียนเฟยยังสังเกตได้ถึง
ความผิดปกติน้ี มีหรือเหล่าองครักษ์จะไมเ่ห็น  นางกํานัลสองคนเดิน
ไปจัดการเตรียมธูปมาถวายให้จางเสียนเฟยด้วยท่าทีท่ีเห็นได้ชัดว่า
ระมัดระวังกว่าเดิม เมื่อได้รับธูปมาแล้วจางเสียนเฟยก็เริ่มไหว้ทันที  
การภาวนาของจางเสียนเฟยเป็นไปเพียงส้ัน ความผิดปกติเหล่าน้ันชี้
บอกพระนางว่าจะออ้ยอิ่งมิได้  เมื่อสวดภาวนาจบพระองค์ก็เงยพระ
พักตรข์ึ้นชมความงดงามขององค์พระอีกครั้ง  องค์พระของวัดลิ่ว
หางเกิงน้ันเป็นองค์พระยืนสูงเท่าวิหารแปดชั้นท่ีครอบพระองค์ไว้  
ทําจากหยกสลักองค์ใหญ่ให้ความสงบใจยามได้ยล หากแต่ครั้งน้ีต่าง
ออกไป ความรูสึ้กถึงอันตรายรอ้งเตือนพระนาง 
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 จางเสียนเฟยเลือกท่ีจะสลัดความคิดท่ีตนไม่สามารถหาคํา
ตอบท่ีถูกต้องได้ออกไป ก่อนจะเสด็จไปปักธูปบูชาให้ส้ินพิธีไปเสีย 
แต่ก่อนท่ีจะปักธูปลงพระเนตรพลันไปเห็นส่ิงผิดปกติท่ีเกดิขึ้น  จาก
แท่นไหว้จนถึงกระถางธูปไม่ได้ไกลเกินระยะสายตา และพระองค์
กล้าสาบานต่อหน้าองค์พระว่าเมื่อยามภาวนาพระองค์ไม่ได้เห็นส่ิงน้ี  
อักษรท่ีเหมือนถูกสลักอยู่ท่ีขอบกระถางธูปมานานมากจนเลือนราง
ไปบางส่วนปรากฏขึ้นกับตาของพระนาง  ท้ังท่ีก่อนจะปักธูป เหนือ
กระถางบริเวณน้ันไม่มีแม้แต่รอยข่วนด้วยซ้ํา 
 ‘บูชาพระปักธูปกลางกระถาง ต้องการความช่วยเหลือให้ปัก
ชิดขอบกระถางให้ก้านธูปแตะริมหน่ึงของกระถางไว้’ 
 …ต้องการความช่วยเหลือ…  2
 แม้ข้อความจะปรากฏได้อย่างน่าสงสัย หากแต่ถ้อยคําดูเป็น
มิตรเกนิกว่าจะระแวง จางเสียนเฟยอา่นบันทึกต่าง ๆ มามากพอท่ี
จะรูว้่าความช่วยเหลือของวัดลิ่วหางเกงิน้ัน ไม่ได้มีเพียงการเป็นท่ีพึ่ง
ทางใจเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงความช่วยเหลือด้านอื่นอีกด้วย แม้จาง
เสียนเฟยจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไร แต่ไม่รู้ว่าส่ิงใดดล
พระทัยให้พระนางปักธูปลงท่ีด้านข้างของกระถางชิดไปทางขวามือ
ติดกับขอบดังคําแนะนํา 
 เพียงไม่ถึงสามอึดใจก็มีเงาบางอย่างพุ่งผ่านด้านบนวิหาร! 
เหล่าองครักษ์พุ่งเข้ามาประกบพระองค์ทันที ในขณะท่ีนางกํานัลยัง
ไม่รู้ว่าควรจะพาตัวเองไปอยู่ตรงไหน เงาน้ันมิได้พุ่งเข้ามาใกล้พระ
วรกายของพระองค์แต่อย่างใด หากแต่สองเงาน้ันไปหยุดอยู่ท่ีอื่น 
สายพระเนตรของจางเสียนเฟยไล่ขึ้นไปยังเงาน้ัน  อย่างท่ีรูกั้นวา่วัด
ลิ่วหางเกิงน้ันเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของสามหมู่บ้าน พระยืนองค์
ใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีมนุษย์จะจินตนาการได้ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาว
เมืองท้ังสามเพราะฉะน้ันการขึ้นไปยืนเหยียบพระอังสา2 ของพระยืน
ในยามท่ียังมีคนกราบไหว้น้ัน  เป็นส่ิงไม่ควรทําเป็นอย่างย่ิง 

 พระอังสา (ราชาศัพท์) บ่า2
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 “แม้แต่คนจากวังหลวงก็ยังหมดศรัทธาหรือน่ี” คําอุทาน
อย่างประหลาดใจดังขึ้นจากหน่ึงในสองคนน้ัน 
 เหล่าองครักษ์ดูจะระแวดระวังมากขึ้น  การโจมตผู้ีท่ีดูคล้าย
จะเป็นภัยต่อผู้ใต้การคุ้มครองถูกส่ังระงับหลังจากเหตุกบฏสกุลสุ่ย  
พวกเขาต้องรอให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายประสงค์รา้ยจริง แล้วจึงจะสามารถ
โจมตีได้เพื่อลดข้อครหาการกระทําเกินกว่าเหตุของคนในวังหลวง  
ย่ิงในปัจจุบัน ความมั่นคงทางตําแหน่งของจางเสียนเฟยไม่อยู่ในจุด
ท่ีจะสามารถกระทําตามใจชอบได้แล้วด้วย  หากเรง่ลงมือไปก็มีแต่
จะลําบากเสียนเฟยในภายหลังเสียมากกว่า 
 “หมดศรัทธา” จางเสียนเฟยผู้ปักธูปเอย่ทวนคํา 
 “ก็ใช่น่ะสิ…” เสียงของอีกคนดังขึ้น  ก่อนท่ีสองคนน้ันจะ
หายตัวไปจากพระอังสาขององค์พระ และมาปรากฏตัวต่อหน้าจาง
เสียนเฟย “ท่านปักธูปเพราะอยากออกไปไม่ใช่หรือไร” 
 เมื่อเขาลงมาจากพระอังสาแล้วจึงได้เห็นหน้าค่าตากันชัด
เสียหน่อย  ชายสองคนรูปร่างสูงใหญ่กว่าทหารองครักษ์วังหลวง  
สวมใส่ผ้าเน้ือบางทอลายคลื่นน้ําทับกันหลายชั้น  หากจะกล่าววา่
เป็นชาวเจ้อเจียง รูปรา่งหน้าตาของท้ังสองก็มิได้ใกลเ้คียงกับชาวเจ้อ
เจียงเสียทีเดียว ไหนจะสําเนียงท่ีไม่คุ้นหูไม่ว่าจะฟังอย่างไรก็ไม่ใกล้
เคียงสําเนียงเมืองไหนท่ีเคยได้ยินมา  จางเสียนเฟยหลุบพระเนตรลง
ด้วยความเคยชิน พระองค์ไม่ควรสบตาชายอื่นท่ีมิใช่องค์ฮ่องเต้  
รวมถึงไม่ควรเอย่ปากต่อบทสนทนามากเกนิควรด้วย… 
 “เก้ียวลายดอกเบญจมาศ  หากเป็นคนจากวังหลวงจะเก็บ
ค่าความเส่ียงเพิ่มขึ้นหัวละห้าสิบตําลึงทอง” หน่ึงในน้ันเอย่ “กฎคือ
ใครใหญ่ไปคนสุดท้าย  เรือเท่ียวแรกมีสําหรับคนตําแหน่งเล็กเพื่อไม่
ให้คนอื่นในเรือโดนจับได้ไปด้วย  ยกเว้นว่าจะจ่ายเพิ่ม คนตําแหน่ง
ใหญ่ก็จะได้ไปเรือเท่ียวแรกด้วย แต่เรือเท่ียวแรกไม่ใช่เรือท่ีคนในวัง
หลวงจะน่ังได้อย่างสบาย  ข้าไม่แนะนํา…” 
 ถ้อยคําน้ันยังคงเป็นไปราวกับว่าอีกฝ่ายรู้ว่าเธอกําลัง
ต้องการอะไร แต่น่ันเป็นการเข้าใจไปเพียงฝ่ายเดียว  เพราะนอกจาก
ฝ่ายท่ีพูดแล้ว ไม่มีใครในท่ีน้ีเข้าใจเลยสักนิดว่าเขากําลังกล่าวถึง
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อะไรอยู่ อีกฝ่ายดูไปแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพระนางแต่อย่างไร  
ดูได้จากปฏิกิริยาของเหล่าองครักษ์ท่ียังไม่ชักกระบี่ออกมา หากแต่
คําพูดจาน้ันยากจะเข้าใจย่ิงนัก 
 “แลว้น่ีจะไปกันก่ีคน…” อีกฝ่ายถามขึ้น “หมดน่ีไมไ่หวหรอก
นะ” 
 “ทําไมจะไปท้ังหมดไม่ได้กัน” จางเสียนเฟยรับส่ังถามกลับ
ท้ังท่ียังไม่แน่ใจว่ากําลังเอย่ถึงส่ิงใด 
 “ก็ท่ีไมพ่อน่ะสิ  มาปักธูปเอาตอนน้ีชาวบ้านเขาก็เตรียมตัว
ขึ้นเรือกันไปหมดแล้ว  วันน้ีเป็นวันของเมืองซีหนานถ้าจะไปคืนน้ีเลย
ก็ได้แค่คนเดียวเท่าน้ัน  อย่างเบียดก็ได้สองคน…” 
 …วันของเมืองซีหนาน น่ังเรือ ไปท่ีใดกัน?... 
 “น่ังเรือไปนานหรือไม่” 
 จางเสียนเฟยฉลาดถามไม่น้อย  อย่างน้อยระยะเวลาในการ
เดินเรือก็น่าจะพอบอกจุดหมายได้บ้าง พระนางยังคาดส่ิงใดไม่ได้ 
แต่อย่างน้อยเท่าท่ีมั่นใจได้คือคืนน้ีจะมีชาวซีหนานน่ังเรือออกไปท่ีใด
สักท่ีหน่ึง  พระนางไม่เคยหลอกล่อใครด้วยวาจามาก่อน  เคยทําแต่
เพียงเดินหมากเท่าน้ัน แม้จะทําปากกล้าถามไป หากแต่ใจยังคงส่ัน
กลัวไม่น้อย แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ได้แปลกใจอะไรกับอาการของ
พระนาง 
 “นานเท่าไรขึ้นอยู่ท่ีจะลงจุดไหน  ถ้าลงแค่เจ้อเจียงก็ไม่เกนิ
สิบสามชั่วยามก็ถึง  บอกจุดหมายแก่นายเรือไว้เสียก่อน  มิเช่นน้ัน
จะโดนพวกพ่อค้านายเรือคิดราคาเต็มเอา แต่ถ้าจะไปต่อจนถึง
หุบเขาสามกระเรียนก็จะนานไปอีกสักสิบห้าชั่วยามได้  เรือท่ีพาน่ัง
ยาวไปจนถึงต้าซีไม่ได้ออกคืนน้ี  จะออกในอีกสามคืน  หากรีบจะไป
คืนน้ีก็ต้องไปพักท่ีเจ้อเจียงก่อนอีกสามคืน แล้วค่อยหาเรือไปต่อ” 
ชายผู้น้ันตอบ  
 “พวกข้ารับเงินแค่ค่าพาออกไปจากเฉียนฉินเท่าน้ัน  ค่านาย
เรือเป็นเรื่องของท่านกับนายเรือท่ีจะต่อรองกัน” 
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 “ขา้แนะนําให้ท่านแต่งตัวให้มอซอกว่าน้ีน่าจะดีกว่า” ชายอีก
คนเอ่ยเสริม “ขืนไปอย่างหรูหราเช่นน้ีได้ถูกนายเรือขูดเงินจนเหลือ
ไม่พอทํามาค้าขายพอดี” 
 “เรื่องน้ัน…” จางเสียนเฟยขมวดพระขนงก่อนจะแสร้งถาม
เรื่องอื่นต่อ “เอาของไปได้ก่ีหีบ”  
 “คนละไม่เกนิสอง” นายคนแรกตอบ “ถ้าจะไปกันเยอะก็จ่าย
นายเรือเพิ่มเอา” 
 “หากของเยอะเกินสองหีบต่อคนจะซ้ือท่ีเพิ่มก็ได้ สองหีบ
จ่ายเพิ่มเท่ากับหน่ึงคน  จ่ายกับนายเรือเท่าน้ัน  พวกข้าไม่รับส่วน
น้ัน” ชายอีกคนกล่าวเสริม  
 “หากจะให้มั่นใจว่ามีท่ีบนเรือแน่ก็จ่ายพวกข้าไว้ก่อน  อย่าง
น้อยก็ให้ข้ามั่นใจว่าท่านจะมาขึ้นเรือ  มิเช่นน้ันคนอื่นท่ีเขาต้องการ
ชีวิตใหม่จะเสียสิทธ์ิไปด้วย” 
 …ต้องการชีวิตใหม่?… 
 “เท่าไรรึ”  
 จางเสียนเฟยถามกลับทันที  เรื่องราวเริ่มเห็นเค้าลางในหัว
แล้ว  นางกํานัลท่ีอยู่ไม่ไกลได้แต่ตกใจเท่าน้ัน  พวกนางไม่คิดวา่จาง
เสียนเฟยจะทรงต้องการส่ิงใดก็ตามท่ีชายแปลกหน้าสองคนเสนอให้  
การไปเจ้อเจียงหรือต้าซีไม่ใช่ส่ิงท่ีจางเสียนเฟยจะต้องจ่ายให้คน
แปลกหน้าพาไปเสียหน่อย แล้วการไปท่ีไม่มีทหารองครักษน้ั์นย่ิงเป็น
ไปไม่ได้ แต่ถึงกระน้ันพวกนางถูกฝึกมาไม่ให้เอย่ขัดผู้เป็นนาย  นาง
กํานัลได้แต่แสดงสีหน้าคล้ายคนกําลังอมของน่าแขยงอยู่ในปาก  จะ
กลืนก็ไม่ได้ จะคายก็ทําไม่ลง 
 “หัวละหกสิบห้าตําลึงทองรวมค่าเส่ียงภัยท่ีพวกท่านเป็นคน
จากวังหลวงแล้ว” ชายคนแรกตอบ “ข้าไม่ขูดรีดเกนิควร  น่ีเป็นราคา
น้ําใจแล้ว  หากไม่ไว้ใจราคาน้ี จะไปถามกับใครก็ได้ในเมืองซีหนาน” 
 สีหน้าของชายคนน้ันจริงใจอย่างย่ิง  จางเสียนเฟยสัมผัสไม่
ได้ถึงการโกหกจากชายตรงหน้าเลยสักนิด เท่าท่ีจําได้ก่อนหน้าน้ี  
เขาได้กล่าวไว้ว่าค่าเส่ียงภัยเพราะเป็นคนจากวังหลวงห้าสิบตําลึง
ทอง  น่ันหมายความว่าค่าพาออกไปท่าเรือน้ันจ่ายเพียงสิบห้าตําลึง
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ทองเท่าน้ัน ‘เพียงสิบห้าตําลึงทอง’ เป็นคําท่ีใช้ได้เฉพาะกับคนท่ีมี
เบี้ยหวัดจากวังหลวงเท่าน้ัน  ราคาสิบห้าตําลึงทอง แม้แต่ขุนนาง
ระดับกลางยังต้องคิดซ้ําอีกครั้งเลยด้วยซ้ํา และน่ันยังไม่รวมค่าเรือ… 
 “เท่ากันหรือ ข้ากับนาง?” จางเสียนเฟยปรายสายพระเนตร
ไปทางนางกํานัลคนหน่ึง คําถามน้ีเป็นไปเพื่อให้มั่นใจว่าคนพวกน้ี
ไม่รูต้ําแหน่งของพระนาง 
 “จะท่านหรือคนจากหมู่บ้านซีหนานก็เท่ากัน เพียงแต่คนจาก
วังหลวงมคี่าเส่ียงภัยเพิ่มหัวละห้าสิบตําลึงทอง  จะเป็นนางอุน่เตียง
หรือนางชงชา  พวกข้าก็คิดราคาเดียวกันหมด”  
 คําว่านางอุ่นเตียงน้ันทําเอาสตรีผู้มีตําแหน่งหน้าชาไม่น้อย 
แต่อย่างน้อยก็สบายใจได้ว่าชายท้ังสองไม่รู้ตําแหน่งของพระนาง  
อย่างน้อยการซ้ือขายครั้งน้ีก็ปลอดภัยเพราะอีกฝ่ายไม่รู้ตัวตนของ
พระนาง  จางเสียนเฟยหยิบเงินจํานวนหน่ึงออกมาจากแขนเส้ือ แต่
ก่อนท่ีพระนางจะย่ืนไปกลับชะงักพระหัตถ์เอาไว้ก่อน… 
 “แล้วข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพวกท่านจะพาข้าไปจริง มิใช่
เอาเงินข้าไป” 
 “โทษเถอะนะแม่นาง  หมูบ่้านซีหูไมเ่หลือสุนัขแมแ้ต่ตัวเดียว  
ป่านน้ีพวกน้ันไปลงหลักปักฐานอยู่ท่ีหุบเขาสามกระเรียนไปหมดแล้ว
กระมัง  อีกไม่นานเรือเจ้อเจียงก็จะไม่มาขึ้นท่าท่ีน่ีแล้ว  ท่านจะเชื่อ
ข้าตอนน้ีหรือจะเสียโอกาสตลอดไปเล่า” 

 …หมู่บ้านซีหูไปหมดแล้ว… 
 เมื่อได้ฟังเรื่องท่ีเสด็จแม่เล่าจนจบ  สีพระพักตรข์องหวาง
เจ้าปัญญาก็ไม่มีส่ิงใดเจือปนนอกไปจากความเครียด  ย้ายออกท้ัง
หมู่บ้านอย่างนั้นหรือ?  นั่นไมป่กติ  ต่อให้เป็นการหลอกลวงก็ไม่นา่
จะไปท้ังหมู่บ้านไม่ใช่หรือ  การอพยพท้ังหมู่บ้านนั้นจําเป็นท่ีจะต้อง
อาศัยบางอย่างมากกว่านั้น  การย้ายถ่ินฐานไมใ่ช่เรื่องง่ายเพียงแค่
ฟังการบอกต่อ ๆ กัน  เดินไปจุดธูปท่ีวัดลิ่วหางเกิงจ่ายสิบห้าตําลึง
ทองเก็บของสองหีบแล้วจะไปได้  หากไม่มั่นใจว่าการไปอีกท่ีจะดีกวา่
ท่ีเป็นอยู่  การย้ายไปจะไม่เกิดขึ้น  ขนาดการย้ายจากเขตสงคราม
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ของชาวฉางซุนมายังฝู่ซุนและเฉียนฉินยังไม่ง่าย  นับประสาอะไรกับ
หมู่บ้านซีหู  หมู่บ้านนั้นเป็นท่ีดินท่ีดีท่ีสุดของเฉียนฉิน  ติดทะเลจะทํา
นาเกลือก็ได้ จะค้าขายก็ดี  ทําเลทองเช่นนั้นกับคนท่ีย้ายออกไปจน
หมด 
 …เป็นไปไม่ได้เลย… 
 “ย้ายไปหุบเขาสามกระเรียนอย่างนั้นหรือกระหม่อม” ฉินชง
หยวนถามทวนอีกครั้ง 
 “ใช่แล้ว”  
 เรื่องนั้นจางเสียนเฟยเองก็แปลกพระทัยเช่นกัน  หุบเขาสาม
กระเรียนเป็นหนึ่งในท่ีท่ีไม่มีใครกล้าเข้าไปย่างกรายมากท่ีสุดในแผ่น
ดินฮั่น  หุบเขาท่ีวางทอดตัวใกล้กับท่ีราบริมฝ่ังทางตอนใต้ของลู่ซุน  
รูกั้นมานานว่าเป็นหุบเขาอาถรรพ์  เคยมีชาวประมงไปตั้งรกรากท่ี
นั่นแต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้สักคน  ได้ยินมาว่าไปลบหลู่เทพเจ้าเข้า  ท่ีดิน
ตรงนั้นหากจะเรียกว่าอาเพศอาถรรพ์ก็ไม่เชิง 
 “ที่ดินนั่น…” ฉินชงหยวนพึมพําราวกับกําลังใช้ความคิด  
ก่อนจะกล่าวออกมา “ต้องเป็นฝมีือของต้าซีแน่นอน” 
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ตอนที่ ๖๓ 

หอยกับปูทะเลาะกัน 

 เร่ืองที่จางเสียนเฟยประสบ ณ วิหารวัดล่ิวหางเกิง  ถือ
เป็นสถานการณ์ร้ายแรงของเฉียนฉิน ‘การตัดสินใจย้ายถ่ินฐาน’ 
ไม่ใช่เรื่องท่ีจะเกิดขึ้นง่าย  ดูเอาได้จากชาวฉางซุนท่ีต้องหนีตายมายัง
เฉียนฉิน ก็จะเห็นภาพได้ชัด  สงครามหมายถึงอันตรายถึงชีวิต  หาก
ไม่ใช่ด้วยภาวะสงคราม มีหรือชาวฉางซุนจะยอมย้ายถ่ินฐาน  
‘ถ่ินฐาน’ ประกอบด้วยหลายส่ิง ท่ีอยู่อาศัย ท่ีทํากิน ความคุ้นเคยท่ีมี
มาตั้งแต่เกิดไม่อาจเทียบเคียงกับคําว่าความเคยชิน  ควรเรียกส่ิงนั้น
ว่า ‘วิถีชีวิต’ จึงจะถูกต้อง การต้องท้ิง ‘วิถีชีวิต’ เอาไว้เบื้องหลังเพื่อ
รักษาลมหายใจเอาไว้ไม่ใช่การตัดสินใจท่ีง่าย 
 …มีคนยอมตายอยู่ท่ีฉางซุนไม่นอ้ย… 
 การเปลี่ยน ‘วิถีชีวิต’ ของชาวฉางซุนในครั้งนี้ เปรียบเหมือน
การย้ายจากแหล่งนํา้ท่ียังไม่ทันจะแห้งเหือด ไปหานํา้บ่อหนา้ท่ีไม่รูว้า่
จะมีนํ้ามากเพียงพอหรือไม่ บางคนก็เลือกเส่ียงกับนํ้าบ่อหน้า บาง
คนก็เลือกความตายท่ีแน่นอน เพราะเชื่อว่านํ้าบ่อหน้าไม่อาจมีเพียง
พอสําหรับทุกคน  
 เจ้าเมืองฉางซุนเล่าถึงเรื่องชาวฉางซุนยอมตายอยู่ท่ีแหล่งนํ้า
เดิมให้เขาฟังด้วยนํ้าเสียงไม่สู้ดีนัก ‘มันน่าอายท่ีผู้เป็นเจ้าเมืองอย่าง
ข้า  มิอาจรักถ่ินฐานได้มากเท่าพวกเขา’ เจ้าเมืองวัยชรากล่าว  หาก
แต่ฉินชงหยวนไม่คิดเช่นนั้น  ข้อแรกท่านอาเป็นชาวเฉียนฉินเพียงรับ
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หน้าท่ีเป็นเจ้าเมืองฉางซุนตามมอบหมายเท่านั้น  การท่ีมิได้รู้สึก
ผูกพันกับฉางซุนไม่ถือเป็นเรื่องผิดแต่อย่างใด  ข้อสองการยอมตาย
ไม่ใช่ทางออกท่ีดีตั้งแต่แรก  คนตายไมอ่าจทําอะไรได้  การมีชีวิตอยู่
แม้จะยากลําบากบ้างแต่ความยากลําบากไม่อาจอยู่ไปตลอดกาล  
เช่นเดียวกับฤดูหนาวท่ีมีวันส้ินสุดลง ฤดูใบไมผ้ลิย่อมมาถึงในวันหนึ่ง 
 ความจริงท่ีว่า  เฉียนฉินไมใ่ช่แหล่งนํา้ท่ีมนีํา้เพียงพอสําหรับ
ทุกคนท่ีเข้ามาขออาศัยนั้นไม่อาจปฏิเสธได้  เฉียนฉินเป็นแหล่งนํา้ท่ีดี
แต่มีเพียงพอแค่สําหรับชาวเฉียนฉินเท่านั้น ใครก็ตามท่ีอยู่ในเขต
จัดสรรท่ีดินย่อมได้เห็นความลําบากของผู้อพยพด้วยสองตาของ
ตนเอง  จะอิ่มท้องก็ต้องรอการปันข้าวสารจากส่วนกลาง  อย่าว่าแต่
ทํากิน เพียงแค่ท่ีซุกหัวนอนก็ยังไม่ง่ายท่ีจะเพียงพอสําหรับทุกคนจน
บัดนี้  การจัดสรรจากทางการแมจ้ะพยายามทําให้ดีเพียงใด แต่ด้วย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดก็ไม่อาจจัดสรรให้ได้เท่าส่ิงท่ีชาวฉางซุนผู้
อพยพมาเคยมี หากมิใช่คนหูหนวกตาบอดแล้วย่อมเข้าใจความ
ลําบากของการเป็นผู้อพยพได้… 
 ซีหูเป็นท่ีดินท่ีดีท่ีสุดในเฉียนฉินท่ีชาวเมืองผู้มิใช่ขุนนางจะมี
สิทธ์ิถือครองได้  หากไม่ได้มีความตั้งใจจะทําการค้าให้รํา่รวย ถึงขั้น
ตําลึงเงินถมเต็มหนอง ตําลึงทองกองเต็มหีบ อย่างบรรดาคหบดีในฝู่
ซุนแล้ว  การตั้งรกรากเป็นพ่อค้าในหมูบ่้านซีหูทางตอนใต้ของเฉียน
ฉินก็ถือเป็นทางเลือกท่ีดี  แม้ซีหูจะมีเรือมาเทียบท่าไม่มากเท่าฝู่ซุน 
แต่เพราะอยู่ในเขตของเฉียนฉิน  อัตราจังกอบการค้าจึงไมต่้องเสียใน
ระดับเดียวกันกับพ่อค้าคหบดีจากฝู่ซุนเมืองการค้า ท่ีต้องจ่ายใน
สัดส่วนท่ีสูงกว่า  อีกท้ังยังสามารถรับสินค้าจากเรือสินค้าท่ีมาเทียบ
ท่า เข้าไปขายในเมืองเฉียนฉินท่ีมีลูกค้าเป็นกลุ่มขุนนางเงินหนาได้
อย่างง่ายดาย เห็นได้ชัดว่าการย้ายออกจากทําเลทองอย่างซีหูนั้น  
ไม่ใช่เรื่องท่ีจะเกิดขึ้นได้ง่าย 
 …ไปท้ังหมู่บ้าน… 
 นั่นย่ิงแปลกเข้าไปใหญ่  ในภาวะสงครามแม้จะรูว้่าการอยู่
ต่อหมายถึงความตาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีชาวฉางซุนบางส่วนท่ี
เลือกตาย ดีกว่าจะต้องเดินหนา้หานํา้บ่อหนา้ท่ีไรค้วามแนน่อน  การ
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ท่ีชุมชนหนึ่งจะพรอ้มใจกันยกย้ายไปท้ังหมดทุกหลังคาเรือน  ไม่ใช่
เรื่องท่ีจะเกิดขึ้นได้จริงด้วยซ้ํา  ต่อให้ปลายทางเป็นสวรรค์ก็ยังต้องมี
คนลังเลใจบ้าง และเท่าท่ีได้ยินมา ปลายทางก็ไม่ใช่สวรรค์  เรียกวา่
เป็นดินแดนอาถรรพ์ด้วยซ้ํา 
 พื้นท่ีชายฝ่ังติดกับหุบเขาสามกระเรียนของลู่ซุน… ไม่ ไม่ใช่
ของลู่ซุนมานานแล้ว หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง การคืนอํานาจ
ปกครองลู่ซุนกลับสู่พระหัตถ์ท่ีไม่อาจถือของหนักได้ของเซวี่ยหลิ่งเจีย
เหมือนปาฏิหารย์ิท่ีเกิดแก่ลู่ซุน แต่ไมเ่คยมีส่ิงใดได้มาโดยเปล่า แม้
กระท่ังปาฏิหาริย์ก็หาใช่ส่ิงท่ีฟ้าจะประทานให้เปล่าไม่ ผู้สร้าง
ปาฏิหาริย์ขอแลกเปลี่ยนอํานาจท่ีคืนสู่มือกับท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้งานของ 
ลู่ซุน  ท่ีดินท่ีมีแต่ข่าวลือไม่ดี ไมว่่าใครจะไปอยู่ก็ตายด้วยคําสาป  
หากไม่รักษาสัจจะกับเทพเจ้าผู้ปกปักษ์ดินแดนนั้นก็จะตายอย่างทุกข์
ทรมาน 
 …ลู่ซุนยกดินแดนแห่งความตายให้กับมัจจุราช แลกกับ
อํานาจท่ีไม่มีอยู่จริง… 
 เรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้อย่างเช่น ชุมชนหนึ่งหายไป หรือแม้
กระท่ังพื้นท่ีแห่งความตายกลายเป็นดินแดนทองผืนใหม ่  ดังคําของ
จอมยุทธ์ผู้นั้นท่ีโวกับจางเสียนเฟย พอมองเห็นว่าผู้ครอบครองผืนดิน
แผ่นนั้นเป็นใคร  ก็ไม่ได้ทําให้แปลกใจเสียเท่าใดนัก   หยางเยว่ซือ
หนวี่หวงตี้ ถ้าเป็นสตรผู้ีนี้  ต่อให้บอกว่าขุนนางเฉียนฉินทุกคนตัดสิน
ใจย้ายไปรับใช้นางในแดนนรกก็อาจไมแ่ปลกด้วยซ้ํา… 
 ดังเช่นปัญหาการแข็งข้อของขุนนางในราชสํานัก จะโทษ
ขุนนางท้ังหมดก็ไม่ได้ เพราะส่วนหนึ่งท่ีปัญหานั้นเกิดมาจากการออ่น
ข้อของตัวเขาเอง เรื่องนี้ก็เช่นกัน ต่อให้หยางเยว่ซือมีวิชาสามารถ
เสกให้คนเห็นภาพลวงตาจากดินแดนแห่งความตายกลายเป็นดิน
แดนทองได้ก็ตาม  หากคนเหล่านั้นเชื่อว่าเฉียนฉินสามารถดูแลพวก
เขาให้มีชีวิตท่ีดีได้กว่าการเป็นผู้อพยพในดินแดนอื่น ดีอย่างที่เคยดี
มาโดยตลอดและยังดีจนถึงวันนี้ 
 หมู่บ้านซีหู ‘ดินแดนทองของเฉียนฉิน’ กล่าวได้ไม่ผิดปาก  
หมู่บ้านท่ีอุดมด้วยนํา้ อาหาร  ไมห่่างจากตัวเมืองเฉียนฉินมาก  ครั้น
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จะติดต่อราชการเข้าเรียนหนังสือเพื่อสอบจอหงวนก็สะดวก  โจรไม่
มาก  มีศาลประจําหมู่บ้าน  หากเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องรอมาขึ้นศาล
กลางท่ีเฉียนฉิน  สามารถจัดการคดีภายในกันเองได้  โดยส่วนใหญ่
คดีในซีหูมักเป็นเรื่องการค้าเพราะเป็นหมู่บ้านติดท่าเรือ แม้ว่าจะ
ไม่ใช่ท่าเรือใหญ่ แต่ก็มีเรือสินค้าเข้ามาไม่ขาด ไม่มีฎีกาฉบับใดท่ี
แจ้งปัญหาเก่ียวกับ… 
 …ไม่มีฎีกา!!!... 
 ความจริงอันโหดร้ายแช่แข็งเลือดในกายได้ไวกว่าความ
หนาวในเหมันต์  ความรูสึ้กเย็นวาบไล่จากจุดกําเนิดปราณกลางสัน
หลังไปยังส่วนต่าง ๆ ท่ัวพระวรกาย  ราวกับปราณท้ังรา่งหยุดไหล
ชั่วคราวจากความจริงท่ีได้พบ ไม่มีทางท่ีหมู่บ้านหน่ึงจะหายไปโดย
ไม่มีการรายงานจากขุนนางได้ ท่ีซีหูมีศาลว่าการประจําเมือง นั่น
เท่ากับว่ามีขุนนางของเฉียนฉินประจําอยู่ในพื้นท่ีนั้น  การแข็งข้อของ
ขุนนางครั้งนี้ดูจะไม่ใช่เพียงความดื้อด้านเพราะทิฐิท่ัวไปเสียแล้ว  
กลิ่นความผิดปกติชัดเสียจนไม่อาจเบือนพระพักตรห์นีได้ 
 หวางเจ้าปัญญาผู้ท่ีต้องรับผิดชอบทุกเรื่องท่ีเกิดขึ้นบน
บัลลังก์ขององค์ฮ่องเต้ขณะนี้  ไมว่่าจะสุข ทุกข์ หรือการทรยศหัก
หลัง  หยัดพระวรกายขึ้นอย่างรวดเร็ว  ช่างเป็นความรูสึ้กท่ีต่างกัน
อย่างส้ินเชิง  ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเขาได้เห็นการทรยศ  ในครั้งเสนาบดสุ่ีย  
ตัวเขาเองก็เป็นคนหนึ่งท่ีร่วมแก้ปัญหา และรับรู้ถึงความอันตราย
ของสถานการณใ์นครั้งนั้นเป็นอย่างดี แต่ไม่เหมือนกัน  ในครั้งนี้ท่ีตัว
เขาเป็นผู้ถูกทรยศเสียเอง  รา่งโปรง่ท่ีติดจะอิดโรยเพราะงานหนัก
ของหวางเจ้าปัญญาผุดลุกขึ้น แต่ไม่ทันท่ีจะได้ละจากห้องหนังสือไป
ไหน  รา่งสูงใหญ่ของบางคนก็ปรากฏขึ้นเสียก่อน 
 หวางนักรบมิได้อยู่ในอาภรณ์ผ้าแพรม่วงท่ีมักจะทรงสวมใน
ยามเสด็จกลับวังหลวง เห็นได้ชัดว่าเป็นการรีบรอ้นเข้าพบ ‘ผู้วา่การ
แทนพระองค์แห่งเฉียนฉิน’ จากข่าวท่ีได้มา  พระองค์นา่จะเสด็จกลับ
มาถึงวังหลวงได้เกินชั่วยามไปแล้ว  แต่ยังมิได้สรงนํ้าหรือเปลี่ยน
ฉลองพระองค์จากฉลองพระองค์ท่ีทรงสวมท่ีค่ายทหารเมืองฉางซุน  
พระพักตร์ของฉินหานเฟิงดูเหนื่อยล้าตามประสาผู้ควบม้าข้ามเมือง
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มาติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพัก แล้วก็ยังไม่ได้พักจนบัดนี้ สาย
พระเนตรของลิ่วหวางทอดมาทางพระโอรสองค์เล็กแห่งราชสกุลฉิน  
ก่อนจะตรัสถามถึงท่าทางของอีกฝ่าย ท่ีดูเหมือนกําลังจะออกไปท่ีอื่น  
ท้ังท่ีบนโต๊ะเตรียมของรับรองพระองค์เอาไว้แล้ว 
 “นั่นเจ้าจะไปไหน…”  

 เร่ืองขุนนางข้ีฉอ้จําเป็นต้องชะลอไว้สักสองชั่วยาม  ฉิน
ชงหยวนไม่มีทางเลือก  เมื่อฉินหานเฟิงเสด็จถึงท่ีห้องหนังสือแล้ว  
ชาในกาท่ีชงไว้รอรับรองหวางนักรบเย็นชืดทําให้ต้องชงใหม่อีกครั้ง  
หวางนักรบประทับรอตรงหน้าโต๊ะว่าการของฉินชงหยวนท่ีเป็นโต๊ะ
ชั่วคราวในห้องทรงหนังสือ มิใช่โต๊ะพระท่ีนั่งประจําพระองค์ขององค์
ฮ่องเต้ พระโอรสพระองค์โตนึกชื่นชมความรอบคอบของฉินชงหยวน 
ท่ีแม้จะอยู่ในสถานการณท่ี์ถูกบีบด้วยเวลา ก็ยังรักษาพระเกียรติองค์
ฮ่องเต้เอาไว้ได้อย่างเหมาะสม  การไม่ใช้โต๊ะพระท่ีนั่งขององค์ฮ่องเต้
ไม่ได้มีความสําคัญในแง่การว่าราชการ จะว่าการด้วยโต๊ะตัวไหน  
อํานาจของฉินชงหยวนในยามนี้ก็เทียบเท่าองค์ฮ่องเต้อยู่ดี แต่การไม่
ประทับซ้อนทับรอยพระท่ีนั่งองค์ฮ่องเต้นั้นสําคัญในเชิงความสัมพันธ์
ต่อผู้อยู่ใต้การปกครอง  แม้มือจะจับกระบี่มากกว่าพู่กันเขียนฎีกา 
แต่ลิ่วหวางก็ทรงเข้าใจความยุ่งยากจากก้นบึ้งนิสัยของเหล่าขุนนาง
ในวังหลวงด ี
 ลิ่วหวางทอดพระเนตรราชสาส์นของพระองค์ท่ีวางอยู่กับ
ฎีกาและบันทึกหลายฉบับ ดูเหมือนบางคนพยายามจะปะติดปะต่อ
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นท่ีชายแดนฉางซุนอยู่  ฉินหานเฟิงเบาพระทัยขึ้นเล็ก
น้อย อย่างน้อยการท่ีผู้ถืออํานาจในการอนุมัติกองกําลังก็พยายาม
เข้าใจสถานการณ์ชายแดน ดูเหมือนว่าเรื่องชายแดนฝู่ซุนจะไม่ถูก
เพิกเฉยในครั้งนี้  
 เสียงนํา้ในกาเดือดอีกครั้ง กลิ่นใบชาต้องนํา้รอ้นหอมฟุ้งเตะ
นาสิกสัมผัส น่าเศร้าท่ีแม้แต่กลิ่นใบชาชั้นดีก็ยังไม่สามารถคลาย
ความตึงเครียดในจิตใจของสองบุรุษรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์เฉียน
ฉินได้ ฉินชงหยวนรินชาให้กับผู้มีศักดิ์สูงกว่าก่อนจะรินให้ตนเอง
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อย่างเชื่องช้ากว่าปกติ ราวกับตั้งใจประวิงเวลาเพื่อรวบรวมสติให้
มั่นคงขึ้นอีกเล็กนอ้ย  หวางเจ้าปัญญากวาดสายพระเนตรสํารวจพระ
พักตรข์องคู่สนทนา  พระองค์ไม่เห็นส่ิงใดนอกจากความเหนื่อยล้าท่ี
แสดงออกมาจากพระพักตรข์องลิ่วหวาง 
 …ดูท่าว่าสถานการณจ์ะแย่กว่าท่ีคิด… 
 พระทัยของหวางเจ้าปัญญาเต็มไปด้วยความกังวลล้นปรี่จน
แทบจะเก็บสีพระพักตรไ์ม่อยู่  ไม่ก่ีชั่วยามก่อนหนา้นี้พระองค์ยังมีกะ
ใจจะหาทางเจรจากับเหล่าขุนนาง  เพื่อส่งกําลังและอาวุธไปเสริมทัพ
ให้กับลิ่วหวางอย่างไม่มีเง่ือนไขอยู่หรอก แต่เมื่อได้รับฟังเรื่องราว
จากเสด็จแม่แล้ว  เห็นทีว่าการเคลื่อนกําลังจะไม่ง่ายดั่งท่ีตั้งพระทัย  
เดิมทีการท่ี ‘ผู้ว่าการแทนพระองค์แห่งเฉียนฉินชั่วคราว’ จะส่ังการ
ขนทหารออกนอกเหนือจากการสับเปลี่ยนกําลังปกติ  ย่อมมีขุนนาง
คอยขัดขวางโดยกล่าวอ้างถึงเหตุผลนานาประการอยู่บ้าง แต่ฉินชง
หยวนก็ยังมั่นใจว่าตนจะสามารถหาเหตุผลและจัดการสถานการณ์
ขัดแย้งนั้นได้ในท้ายท่ีสุด แต่ความท้าทายในตอนนี้ไม่ได้มีเพียงเสียง
ค้านของเหล่าขุนนางเสียแล้ว  
 ‘หมู่บ้านซีหนานกําลังย้ายตามออกไป’ 
 จริงอยู่ท่ีการอพยพย้ายชาวเมืองเกิดจะขึ้นไม่ได้หากไม่มี
ขุนนางคอยให้ท้ายในชุมชน แต่ถึงอย่างนั้นต่อให้มีแรงผลักมากเพียง
ใด  หากความมั่นใจของชาวเมืองต่อเฉียนฉินยังมั่นคงแล้ว  ก็ยากท่ี
สัมภาระจะพับลงหีบขนขึ้นเรือโยกย้ายตามเจ้าของไปเมืองอื่นได้  ไม่
อาจปฏิเสธได้ว่าความมั่นใจในความปลอดภัยของชาวเฉียนฉินเส่ือม
ถอยลงหลังจากพา่ยสงครามครั้งท่ีผ่านมา… 
 เพราะเส้นทางเคลื่อนกําลังพลเส้นเดิมทางเหนือท่ีเชื่อมกับ
ฉางซุนไม่อาจใช้ได้แล้ว  การส่งกําลังเสริมออกจากวังหลวงเพื่อไป
หนุนทัพฝู่ซุนจําเป็นต้องเคลื่อนขบวนผ่านใจกลางเมือง ผ่านบ้าน
เรือน ผ่านชุมชนชาวเฉียนฉินหลายหมูบ่้านก่อนข้ามไปฝู่ซุน  เพียง
ลองนึกเอาว่าชาวเมืองท่ีไม่มั่นใจว่าชีวิตจะปลอดภัยไปอีกก่ีวันได้กลิ่น
สงครามระลอกใหม่ท่ีกําลังจะปะทุ  ความยุ่งยากก็เริ่มก่อเค้าขึ้นมา
แล้ว 
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 “หยางอีว้่าพระอาการเสด็จพ่อดีขึ้นพอสมควร  อีกไม่นานบ่า
ของเจ้าคงจะเบาลงบ้าง” ฉินหานเฟิงตรัสขึ้นหลังจากท่ีจิบชาไปจน
ขอดเกือบถึงก้นจอก 
 โอรสพระองค์โตทอดพระเนตรไปยังกองฎีกามากมาย  ท้ังท่ี
ประทับตราไปแล้วและท่ียังคั่งค้างไว้ ภาระงานท่ีมากจนมิอาจวางบน
โต๊ะทรงงานตัวเดียวได้  ตั้งแต่จําความได้พระโอรสองค์โตถูกสอนให้
สํานึกว่าตนต้องเป็นผู้รับภาระสูงสุดในบรรดาพีน่อ้ง  ไม่ว่าจะมีรับส่ัง
ใดลงมาหากเป็นภาระงานหนักเขาก็ควรท่ีจะนอ้มรับเอาไว้ก่อน  ไม่
ควรเก่ียงแก่น้องท่ีอ่อนวัยกว่ารับภาระนั้น แต่ครั้งนี้ภาระงานท่ีหนัก
หนาท่ีสุดจําต้องตกเป็นของชงหยวน เพราะภาระท่ีเขาต้องรับเป็น
ภาระท่ีไม่อาจวางบนพระหัตถ์ของหวางพระองค์อื่นได้ 
 ด้วยกฎท่ีสรา้งเอาไว้รัดอย่างรัดกุม  จนบางครั้งอาจจะเรียก
ว่าเกินความจําเป็นของทัพเฉียนฉิน ส่งผลให้การพ่ายศึกฉางซุนท่ี
ผ่านมาทัพเฉียนฉินเสียกําลังไปมากกว่าทหารท่ีบาดเจ็บและตายใน
การศึก แม่ทัพ นายกอง พลทหารฝีมือดีจํานวนไม่นอ้ยต้องรับโทษ
จากการขัดคําส่ังของทัพหลวง  แมว้่าผลลัพธ์ของการขัดคําส่ังคือการ
ทําให้ชาวเมืองฉางซุนมีลมหายใจได้ใช้ชีวิตต่อก็ตาม มิใช่ว่าเหล่าจเร
ทหารในทัพหลวงจะตามืดบอดมองไม่เห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น แต่ก็จําต้อง
ลงโทษเพื่อธํารงวินัยของทหารเอาไว้  แม่ทัพใหญ่อย่างฮัวเฟยเทียน
ท่ีเคยเป็นดั่งหัวของกองทัพสลับหน้าท่ีกับหวางนักรบถูกปลดออก
จากตําแหนง่ ทัพท่ีไม่มีหัวยามศึกเข้าประชิดตัวยากท่ีจะได้รับชัยชนะ  
อย่าว่าแต่ชัยชนะเลย ป้องกันตัวให้ปลอดภัยก็ยังไม่ง่ายท่ีจะทําได้
ด้วยซ้ํา  ฉะนั้นภาระท่ีชายแดนจึงไมใ่ช่ส่ิงท่ีจะวางให้ใครทําแทนได้ 
และไม่ใชเ่ร่ืองเล็กเลยสักนิด 
 …เฉียนฉินจะเสียดินแดนไมไ่ด้อีกต่อไป… 
 สัญญาณมากมายจากฉางซุนทําให้หวางนักรบแน่พระทัยได้
ว่าศึกใหญ่อาจเกิดขึ้นในเร็ววัน  โดยท่ีไม่อาจระบุได้ว่าวันไหนเมื่อใด  
อาจจะเกิดในอีกสองชั่วยามข้างหน้า หรือในอีกสามสัปดาห์หลังฤดู
เก็บเก่ียวก็ไม่อาจทราบได้ แต่สัญญาณท้ังหลายไม่อาจเขียนลงใน
ฎีกาได้อย่างชัดแจ้ง  ตามหลักการย่ืนฎีกาในฎีกาไมส่ามารถระบุส่ิงท่ี 
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‘ไม่เกิดเป็นรูปธรรม’ ‘มีเพียงการคาดเดา’ หรือ ‘ยังไมเ่ห็นผลเป็นท่ี
ประจักษ์’ ลงได้  ฉินหานเฟิงไมโ่ทษทัพหลวงท่ีไม่อนุมัติกําลังเสริม
ออกมายังชายแดน  พระองค์รูด้ีว่าด้วยเหตุผลเท่าท่ีมีในฎีกาไม่เพียง
พอจะอนุมัติกําลังได้อยู่แล้ว  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณท่ี์วัง
หลวงเองก็มิได้ปลอดภัย การกักตุนกําลังทหารไว้ภายในเป็นเรื่อง
จําเป็นอย่างย่ิงยวด 
 กฎการวางกําลังป้องกันประจําวังหลวงถูกกําหนดไว้อย่าง
ชัดเจน  จํานวนทหารประจําวังหลวงนอกเหนือจากทหารรักษา
พระองค์ท่ีประจําการ  จะมากขึ้นหรือนอ้ยลงเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับระยะ
ของภัยคุกคาม ‘ต้าซี’ วางตัวอยู่ทางตะวันออกของวังหลวงห่างเพียง
เขาผาชันก้ันและแม่นํา้ขวางกลายเป็นกบฏไปเสียแล้ว ต่อให้ฎีกาก่อน
หน้านี้ระบุถึงรายนามแม่ทัพจากมองโกลท่ีพากันยกพลลงมาถึงฉาง
ซุนก็ยากท่ีจะอนุมัติกองกําลังทหารตามท่ีต้องการอยู่ดี  ลิ่วหวางจึง
เลือกส่งราชสาส์นไปยังองค์ฮ่องเต้  โดยไม่ได้คาดหวังให้องค์ฮ่องเต้
ทรงทราบเรื่องชายแดน แต่หวังเป็นสัญญาณอันตรายเตือนแก่ผู้อยู่
ในวังหลวงมากกว่า พระองค์ก็หวังว่าจะมีทางออกท่ีดีสักทางจาก
ภายในให้แก่ทัพฝู่ซุน ไม่ว่าทางนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม… 
 “ต่อให้ยมทูตมายืนรออยู่ปลายเตียง ก็ยังต้องกลับไปก่อน
หากชีหวางไม่อนุญาตให้นําวิญญาณไป อาการเสด็จพ่อย่อมดีขึ้น
ภายใต้การดูแลของชีหวาง  แต่จากสถานการณป์ัจจุบัน  เชื่อได้ว่าชี
หวางอาจไม่ยอมให้องค์ฮ่องเต้ออกมาทรงงานในเร็ววัน” 
 ฉินชงหยวนตรัสก่อนถอนปัสสาสะ  โดยพยายามทําให้แผ่ว
เบาท่ีสุดราวกับไม่ต้องการให้อีกฝ่ายสังเกตเห็น แต่ก็ยากจะซ่อนเมื่อ
คู่สนทนาอยู่ห่างเพียงหนึ่งโต๊ะก้ัน คราวนี้เป็นฉินหานเฟิงท่ีสังเกตเห็น
ความกังวลของผู้เป็นนอ้งบ้าง  สีพระพักตรข์องฉินชงหยวนยังคงนิ่ง
สนิท แต่พระเนตรของหวางเจ้าปัญญาฉายความกังวลออกมาอย่าง
ไม่อาจปิดได้มิด  ฉินหานเฟิงมิใช่ผู้ท่ีจะบุ่มบ่ามเข้ามาขอกําลังทหาร
โดยมิถามไถ่สถานการณบ์้านเมืองเสียก่อน  แนน่อนพระองค์ทรง
ถามข่าวคราวภายในจากฉินหยางอี้ตั้งแต่มาถึงวังหลวง ท้ังพระ
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อาการขององค์ฮ่องเต้และปัญหาในเมืองหลวง  หวางผู้รับหนา้ท่ีดูแล
องค์ฮ่องเต้สะดวกตอบเพียงเรื่องพระอาการเท่านั้น  ส่วนเรื่องอื่น… 
 “รา้ยแรงไม่น้อยไปกว่าชายแดน” 
 คําตอบท่ีไม่ได้ให้รายละเอียดใดมากนัก  อาจด้วยสถานท่ีไม่
สะดวกจะกล่าวเพราะใกล้ท่ีบรรทมขององค์ฮ่องเต้มากเกินไป  หรือ
อาจเป็นความตั้งพระทัยของหวางพระองค์กลางผู้ไม่ต้องการก้าวก่าย
งานของผู้อื่น  ต่อให้อยู่ในสถานการณค์อขาดบาดตายก็ตาม  เป็น
เพราะความเปราะบางภายในราชสํานัก หากฉินชงหยวนไม่ออกปาก
อนุญาตก็ยากท่ีฉินหยางอี้จะพูดออกมา ไม่ต่างกันหากฉินหานเฟิงไม่
ร้องขอชีหวางก็ไม่อาจป่าวประกาศถึงความลําบากของสถานการณ์
ชายแดน ไม่แน่ว่าหวางผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ผู้นี้อาจรู้ ‘อะไร ๆ’ 
มากกว่าใครด้วยซ้ํา  ฉินหานเฟิงไม่คิดโทษฉินหยางอี้  การตรัสบาง
อย่างออกไปอาจเกิดข้อพัวพันจนทําให้ต้องออกจากพระตําหนักส่วน
ใน  พระอาการฮ่องเต้ไม่ใช่ส่ิงท่ีวางใจได้ และหากไมใ่ช่ฉินหยางอี้ก็
ไม่นา่จะมีใครรักษาพระอาการได้เช่นกัน 
 “ฉินหยางอีย่้อมมียาท่ีประคองพระอาการ  อีกไม่นานหาก
พระอาการขององค์ฮ่องเต้ดีขึ้นแล้วก็คงจะใช้ยาประคองพระ
อาการ…” ฉินหานเฟิงตรัสถึงความเป็นไปได้  
 “อย่างนอ้ยก็นา่จะทันวันงานสถาปนา…” 
 “ข้าเองก็หวังเช่นนั้น” ฉินชงหยวนตรัสรับ แม้จะรู้สึกว่าวัน
สถาปนานานไปและอาจไม่ทันการก็ตาม  
 …กว่าจะถึงวันสถาปนาหมู่บ้านซีหนานกับซีหัวก็คงย้ายตาม
ไปหมดแล้วกระมัง… 
 ฉินชงหยวนต้องการกลับสู่ตําแหน่งหวางพระองค์เล็กผู้มิได้
ถืออํานาจอื่นใดในพระหัตถ์  นอกเหนือไปจากอํานาจหวางท่ีไม่เฉียด
ใกล้ตําแหนง่ไท่จื่อ  หัวโขนท่ีสวมอยู่มีอํานาจขององค์ฮ่องเต้… จริง
อยู่ท่ีเป็นอํานาจเด็ดขาดหากแต่ไร้อิสระในการจัดการปัญหาท่ีต้องใช้
วิธีนอกกติกาจึงจะแก้ได้ หากมิได้คืนสู่เก้าอี้หวางในเร็ววันแล้ว  เรื่อง 
‘หมู่บ้านท่ีถูกขโมย’ อาจจะลุกลามจนยากเกินแก้ เท่าท่ีฟังมาซีหนาน
กําลังตามไปแล้วซีหัวจะอยู่อีกนานเท่าใดกัน? ในฐานะรักษาการ



 | เล่ห์มารครองแผ่นดิน67

ว่าการแทนองค์ฮ่องเต้ ‘การย้ายออกด้วยความเต็มใจของชาวซีหู’ 
ไม่ใช่ปัญหาท่ีเร่งด่วนไปกว่าการจัดสรรท่ีอยู่และข้าวให้กับชาวฉางซุน
ท่ีหิวโหยและยังไม่มีท่ีซุกหัวนอน หรือแมก้ระท่ังเรื่องท่ีฉินหานเฟิงพก
เข้ามาวันนี้ก็อาจจะเรง่ด่วนกว่าเช่นกัน 
 …เรื่องท่ีไม่เรง่ด่วนไม่ใช่เรื่องท่ีจะเพิกเฉยได้… 
 หวางเจ้าปัญญาเผลอเม้มพระโอษฐ์เข้าหากันด้วยความ
กดดันท่ีเกิดขึ้นภายใน พระเนตรของพระองค์หลุดไปในห้วงความคิด
ตนเอง แม้จะไม่ก่ีอึดใจแต่ไม่อาจรอดพ้นสายพระเนตรของหวาง
นักรบไปได้  ฉินหานเฟงิเริ่มกังวลกับคําว่า ‘รา้ยแรงไม่น้อยไปกวา่
ชายแดน’ ท่ีฉินหยางอี้ได้บอกเอาไว้  ไม่บ่อยนักท่ีจะเห็นฉินชงหยวน
หลุดเข้าไปในห้วงความคิดตนต่อหนา้ผู้อื่น  หลายครั้งท่ีเคยเกิดเรื่อง
รา้ยแรงขึ้นก็ยังไม่เคยเห็นฉินชงหยวนเหม่อลอยเช่นนี้ สังหรณท่ี์บอก
ว่าบางทีในเมืองอาจเกิดปัญหาใหญ่เริ่มกวนพระทัยหวางนักรบท่ี
แบกเอาความหวังของกองทัพเข้ามาอย่างช่วยไม่ได้ 
 …มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลในเฉียนฉิน… 
 แต่หวางผู้มีหน้าท่ีรักษาดินแดนก็มิอาจลดหย่อนทอนตัดข้อ
เรียกร้องของกองทัพได้เช่นกัน ไฟท่ีกําลังลามเลียชายแดนอาจจะ
ลุกลามข้ามเขตมาได้ทุกชั่วยาม  หวางหนุม่ตระเตรียมคําพูดมาอย่าง
ดี… พระองค์ต้องการให้ผู้มีอํานาจในการส่ังการเข้าใจสถานการณ์
ของสนามรบดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เขารู้ดีว่าฉินชงหยวนไม่ได้มี
ความรู้เรื่องสงครามมากไปกว่าส่ิงท่ีเขียนไว้ในตํารา แต่ครั้นจะพา
กุนซือเล่ยเข้าวังหลวงมาด้วยเพื่อช่วยอธิบายตามประสาบัณฑิตก็ไม่
สะดวก  เกรงว่าหากเกิดเร่ืองฉุกเฉินขึ้นท่ีชายแดนแล้วจะลําบากเอา  
อย่างน้อยท่ีน่ันก็มีฮัวเฟยเทียน  ฮัวเฟยเทียนสามารถตัดสินใจเฉพาะ
หน้าได้ดีแต่ไม่มีอํานาจของแม่ทัพอยู่ในมือแล้ว การมีกุนซือเล่ยอยู่
ด้วยอย่างน้อยตราตําแหน่งของกุนซือเล่ยก็สามารถป้องกันโทษจาก
การส่ังการฉุกเฉินได้ 
 “มีเรื่องท่ีชายแดนท่ีเจ้าต้องทราบ…” 
 ฉินหานเฟิงเลือกเปิดประโยคดึงความสนใจของหวางเจ้า
ปัญญากลับมาท่ีสถานการณ์ตรงหน้าอีกครั้ง แน่นอนว่าได้ผล  
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พระเนตรกลับมาสบพระพักตร ์พระกรรณสดับฟังเรื่องราวท่ีพระองค์
ไม่ใคร่รู้นักอย่างตั้งใจ แม้วันนี้ฉินชงหยวนจะไม่ต้องการรับทราบ
เรื่องใดอีกแล้วก็ตาม แต่ในฐานะผู้รักษาการแทนพระองค์ไม่มีทาง
เลือกนัก ไม่ว่าจะคืนนี้หรือสามคืนต่อจากนี้เขาก็ต้องรับรู้ปัญหา
ชายแดนอยู่ดี  ไม่แนว่่าการรูว้ันนี้อาจเป็นข่าวดี  หากช้าไปกวา่นี้เขา
อาจได้ยินข่าวร้ายแทนก็ได้ หวางเจ้าปัญญารู้ดีว่าส่ิงท่ีเขาคิดเป็น
เพียงการปลอบใจตัวเองเท่านั้น เพราะหากเป็นข่าวดีแล้วมีหรือลิ่ว
หวางจะมีสีพระพักตรเ์ช่นนี ้
 “ข้ารู้ดีว่าการแบ่งพื้นท่ีทํากินให้ชาวฉางซุนเป็นเรื่องลําบาก  
ไม่มีทางใดท่ีจะจัดสรรได้ดีเท่าความต้องการของชาวฉางซุนนอกเสีย
จากเอาดินแดนส่วนท่ีหายไปคืนมา…” ลิ่วหวางทรงอา้งถึงเหตุการณ์
ท่ีเป็นปัญหาในเมืองหลวงก่อนหนา้นี ้
 “หลังจากท่ีมองโกลชนะศึก พื้นท่ีฉางซุนก็ถูกยกให้ชาวดัลละ
และชาวไค่เผิง  ซ่ึงนอกจากชาวบ้านแล้วก็มีเพียงกําลังป้องกันตัวเอง
ท่ีเหลือจํานวนไม่มากนัก  ทัพเฉียนฉินมีแผนจะยกทัพขึ้นฉางซุนเพื่อ
ทวงคืนพื้นท่ีนั้น…”  
 การเรียบเรียงถ้อยคําของลิ่วหวางไม่ได้งดงามน่าฟังถึงขั้น
สามารถเขียนลงฎีกาได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีใจความครบถ้วน  ฉินหาน
เฟิงมิได้นิ่งนอนพระทัยต่อเรื่องภายในเฉียนฉิน แม้จะประทับอยู่เพียง
ค่ายทหารเมืองฝู่ซุนมาแรมเดือน  หวางนักรบมิได้สักแต่จะขอคนไป
เพื่อเสริมทัพเพิ่มความปลอดภัยแต่อย่างใด ในฐานะหวางย่อมได้
รํา่เรียนวิชาการปกครองตามกฎวังหลวงตั้งแต่คัดอักษรได้ ลิ่วหวางก็
ย่อมมองออกว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นในเฉียนฉินไม่มีทางอื่นท่ีจะจบปัญหาได้
อย่างถาวร  นอกเสียไปจากทวงฉางซุนคืนดังท่ีพระองค์ตรัส และนั่น
เป็นส่ิงท่ีพระองค์เท่านั้นท่ีจะทําได้ 
 คําบอกเล่าของฉินหานเฟิง ทําให้ฉินชงหยวนเริ่มคลาย
พระทัย  ด้วยคิดว่าครั้งนี้อาจเป็นการมาเพื่อขอกําลังเสริมไปเพื่อบุก
ขอคืนพื้นท่ีฉางซุน หากเป็นเช่นน้ีแล้วก็ไม่น่ากังวลเท่าใด เหตุผลการ
ขอกําลังฟังดูมีแนวโน้มจะได้รับผลลัพธ์ท่ีดีนั้นไม่ยากท่ีจะชักจูงเหล่า
ขุนนาง การพูดให้ท้องพระโรงเชื่อตรงกันว่าทัพของเฉียนฉินจะมี
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ชัยชนะ และอนุมัติทหารไปยังชายแดนไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก หรือ
หากว่ากลุ่มขุนนางขี้ฉ้อมีกําลังมากจนสถานการณ์ในท้องพระโรงตึง
มือ  อย่างนอ้ยเขาก็มั่นใจว่าการอนุมัติเกาทัณฑ์ก็ยังทําได้อยู่  การท่ี
ไปได้เพียงเกาทัณฑ์อาจทําให้การบุกครั้งแรกไม่สะดวกนัก แต่อีกไม่
นานลิ่วหวางย่อมหาโอกาสท่ีสองได้ และเขาสัญญาว่าจะพยุง
สถานการณข์องชาวฉางซุนในเฉียนฉินไว้จนกว่าจะถึงเวลานั้น แต่ถ้า
เป็นโอกาสการบุกเพื่อยึดคืนแล้ว  ใยสีพระพักตรข์องฉินหานเฟิงจึงดู
ออ่นล้าเช่นนี้… 
 “แต่ตอนนี้ ทัพท่ีดูแลพื้นท่ีฉางซุนไม่ใช่ชาวดัลละกับไค่เผิงอีก
แล้ว” ลิ่วหวางตรัสต่อคําพูดนั้น ทําให้ความหวังท่ีเพิ่มขึ้นอย่างริบหรี่
ของปาหวางดับวูบลงแทบจะในทันที 
 หวางนักรบพยายามท่ีจะทําให้บรรยากาศการพูดคุยเหมือน
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวท่ัวไป  เลือกใช้คําท่ีง่ายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
มากกว่าจะใส่ความร้ายแรงมากเกินจริงจนอีกฝ่ายตื่นตูม เขารู้ดีว่า
ฉินชงหยวนไม่ใช่คนโง่ เพียงบอกเล่าไปอย่างเรียบง่ายก็สามารถ
ทําความเข้าใจได้แล้ว เป็นท่ีรูกั้นว่าปัญญาเดินตามหลังสติเสมอ และ
แนน่อนส่ิงสุดท้ายท่ีเขาต้องการให้เกิด คือ การท่ีปาหวางผู้มีอํานาจ
ส่ังการขาดสติจากความตระหนก 
 “เป็นทัพของโตรุย่ท่ียกเข้ามาแทนท่ี…” ฉินหานเฟิงตรัสส่ิงท่ี
เขาได้เห็นออกมา 
 ฉินชงหยวนเบิกพระเนตรกว้างเมื่อได้ยินส่ิงท่ีฉินหานเฟิงตรัส  
หวางเจ้าปัญญารูห้ลักการปกครองของมองโกลดี  มองโกลไม่เหมือน
ฮั่น  แต่ละเมืองไม่ได้มีความสัมพันธ์เหนียวแนน่เสียจนจะเรียกได้วา่
เป็นดั่งแขนขาของกันและกัน ในยามท่ีเตปูจินกล่าวยกเมืองฉางซุนให้
กับไท่เสียนและเจาจงแล้ว ต่อให้เฉียนฉินมีท่าทีจะยกทัพขึ้นยึดคืน
พื้นท่ีฉางซุนก็ไม่ใช่เรื่องของมองโกลท่ีจะลงมาช่วยเหลือสองเมืองนั้น 
‘ถือเป็นเรื่องนอกขอบข่ายอํานาจ’ หากจะยกคําพูดของเหล่าขุนนาง
ก่อนหนา้นี้มาอธิบายก็คงได้ใช้ประโยคท่ีว่า 
 “แม้จะนกหรือหนู  หากจะเข้าดินแดนของผู้อื่นก็ย่อมต้องขอ
อนุญาตก่อน  ไม่อาจทําโดยพลการได้” 
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 ไม่มีทางเลยท่ีทัพของโตรุ่ยจะลงสับเปลี่ยนมาเพียงเพราะว่า
ฉางซุนกําลังจะมีภัยคุกคาม  การท่ีทัพของโตรุย่เดินเข้ามาในดินแดน
ของ ‘ผู้อื่น’ ได้ แน่นอนมีความหมายอื่นท่ีมิใช่เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้ชาวดัลละและไค่เผิง แล้วส่ิงเดียวท่ีหวางจับพู่กันอย่าง
เขาพอจะนึกออกก็คือ การบุกเข้ามายึดฝู่ซุน… เพียงไม่ก่ีประโยคจาก
หวางนักรบก็ทําให้หวางเจา้ปัญญาเข้าใจปัญหาชายแดนได้ทันที 
 …ไม่ได้ขอทัพเสริมการบุก แต่ขอทัพไปหนุนการป้องกัน… 
 แน่นอนฉินชงหยวนเข้าใจและรับรู้ถึงความร้ายแรงของ
สถานการณช์ายแดนเป็นอย่างดี  ปัญหาคือเขาไม่สามารถจะทําอะไร
ได้  การทวงคืนเอาฉางซุนมามโีอกาสโนม้นา้วขุนนางได้มากกวา่การ
ขอกําลังป้องกันดินแดน แต่ถึงอย่างนั้นโอกาสก็ยังไม่ใช่ความแนน่อน
ด้วยซ้ํา หวางเจ้าปัญญาถอนปัสสาสะอีกครั้ง  เขารูด้ีว่าลิ่วหวางเลือก
มาบอกเรื่องนี้ต่อหน้าเขานั้นต้องการส่ิงใด หากต้องการให้เขายก
เรื่องเข้าท้องพระโรงท่ัวไปก็คงจะเขียนลงมาในฎีกาหรือพระราช
สาส์น… 
 “ข้าเข้าใจสถานการณ์แล้ว” หลังจากท่ีเงียบไปอึดใจใหญ่  
ในท่ีสุดปาหวางแห่งเฉียนฉินก็เอ่ยขึ้นมา “ต้องขอถามบางอย่างเพิ่ม
เติมเล็กนอ้ย  หวังว่าท่านพี่จะกรุณาให้คําตอบ” 
 “ได้” ฉินหานเฟงิตอบรับ แมจ้ะเริ่มรับรูไ้ด้ถึงสัญญาณการ
ปฏิเสธจากฝ่ายตรงข้าม… 
 “ทัพโตรุ่ยก็น่าจะเหลือไม่มากจากสถานการณ์ศึกครั้งต้าซีใช่
หรือไม่”  
 เพียงคําถามแรกก็ชวนให้คิดว่าบางทีหวางเจ้าปัญญาอาจไม่
เข้าใจสถานการณช์ายแดนอย่างถ่ีถ้วนดี  พระขนงของลิ่วหวางขมวด
เข้าหากัน  ให้ตายเถอะ!!!  ทัพโตรุย่ต่อให้เหลือไม่ถึงรอ้ยก็สามารถ
ฆา่ชาวฝู่ซุนได้ ถ้าบุกมาถึง!  หวางนักรบเพียรเก็บความหงุดหงิดเอา
ไว้  อย่างนอ้ยพระองค์ก็เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าคงจะไม่ได้ส่ิงท่ีกองทัพ
ต้องการอย่างง่ายดายในไม่ก่ีประโยค 
 “ไม่ผิดไปจากท่ีว่า” หวางนักรบตอบกลับ “ต้าซีทําทหาร
มองโกลล้มตายจากสงครามท่ีผ่านมามาก มากเกินกว่าจะกล้าบุก
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ตอนนี้…” เขารู้ดีว่าอีกฝ่ายกําลังจะนําประโยคไปในทิศทางใด และ
เขาจะไม่ให้อีกฝ่ายเสียเวลานําบทสนทนานานเกินไป 
 “ข้าหมายถึงมองโกลไม่มีทางท่ีจะกล้าบุกต้าซีไปอีกพักใหญ่ 
แต่ไม่ใช่กับเฉียนฉิน…”  
 หวางนักรบเติมประโยคจนจบครบถ้วนปิดประตูการแก้ตัว
ด้วยคําว่า ‘มองโกลคงไม่กล้าเส่ียงให้ส้ินไปเสีย’ ลิ่วหวางยังไม่เคย
ประมือกับโตรุ่ยโดยตรง ไม่ว่าจะจากการทําศึกหรือการสู้ตัวต่อตัว  
เท่าท่ีรู้คือชายผู้นั้นมีสมญาไร้พ่าย แต่บัดนี้สมญานั้นได้ถูกสตรีเยาว์
วัยลบคมไปเสียแล้ว  
 การพ่ายแพ้ของโตรุย่ไมอ่าจทําให้เฉียนฉินสบายใจได้  โตรุย่
อยู่ในสถานะท่ีไม่ได้ต่างจากพวกเขานัก  มีแต่ผู้ต้องสืบทอดบัลลังก์
เท่านั้นท่ีจะเข้าใจกัน ‘การพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรเป็นผู้สืบบัลลังก์คน
ต่อไป’ เป็นส่ิงท่ีขับให้กองม้าสีขาวเคลื่อนข้ามหุบเขาใหญ่จาก
มองโกลผ่านหลานเหลียนมาจนถึงฉางซุน โตรุย่เท่าท่ีได้ยินมามิใช่คน
หนุ่มใจร้อนผู้ต้องการพิสูจน์ตนเองอย่างหนักจนถึงขั้นยกทัพลงมา
อย่างไม่ดูตาม้าตาเรือ ชายผู้นั้นมีท้ังแผนการและความมั่นใจวา่ตนจะ
ต้องเป็นผู้ได้ชัยชนะ  มันเป็นเดิมพันท่ีใหญ่เพราะหากแพ้กลับไปอาจ
ไม่มีสิทธ์ิได้ขึ้นบัลลังก์ 
 “หวางนักรบแห่งเฉียนฉินชื่อเสียงด้านฝีมือกว้างไกล การคิด
บุกทัพท่ีมีลิ่วหวางคุมอยู่ไม่ใช่การตัดสินใจท่ีง่าย…”  
 ยากจะเดาว่าเป็นการชมให้คลายใจหรือว่าเป็นไปเพราะอีก
ฝ่ายไม่ต้องการปันทหารเป็นแน่ ส่ิงหนึ่งท่ีฉินหานเฟิงเข้าใจโดยไม่
ต้องอธิบายคือการอนุมัติทหารของฉินชงหยวนไม่ได้ทําได้โดยง่าย  
น้องเล็กจะต้องการยกทัพเสริมให้เขาเพียงใดก็อาจจะทําไม่ได้โดย
ง่ายอยู่แลว้  ลิ่วหวางพยายามมองในแง่ดีว่า  ฉินชงหยวนแสดงท่าที
บ่ายเบี่ยง เพราะไม่มั่นใจว่าจะขอทหารได้ตามท่ีรับปากหรือไม่
เท่านั้น แต่ในอีกใจหนึ่งก็เกิดสังหรณ์ขึ้นมาว่าอาจมีเหตุบางอย่างท่ี
ทําให้เฉียนฉินไม่อาจโยกย้ายทหารได้เช่นกัน  ด้วยความเป็นพีน่อ้ง
ร่วมสายโลหิต แน่นอนว่าเขาต้องการทราบว่าผู้เป็นน้องมีเรื่อง
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ลําบากอะไรหรือไม่ แต่การถามออกไปจะกลายเป็นการเปิดทางให้
อีกฝ่ายปฏิเสธการให้ทหารมา… 
 …ทําไม่ได้… 
 ความรับผิดชอบท่ีคํ้ายันพระศอของหวางนักรบเอาไว้ 
‘แม้แต่ก้าวเดียวก็พลาดไม่ได้’ ลิ่วหวางทราบดีว่าระดับความสามารถ
ในการเจรจาของพระองค์กับฉินชงหยวนนั้นห่างชั้นกันอยู่มาก  
พระองค์เตรียมพระทัยเอาไว้ส่ีส่วนว่าอาจทําไม่สําเร็จด้วยซ้ํา แต่
พระองค์ก็ยังเลือกท่ีจะเส่ียง ลิ่วหวางเลือกเส่ียงฝากสถานการณ์
หมิ่นเหม่จะโดนบุกเข้ามายังเมืองหลวงเพื่อขอกําลังเสริม และ
พระองค์ไม่ตั้งใจจะกลับไปมือเปล่า! 
 ไม่ใช่ว่าไม่ยอมลดราวาศอก แต่สถานการณ์ทําให้ไม่อาจจะ
ถอยได้แม้แต่ก้าวเดียว ชาวเมืองฝู่ซุนผู้ไม่มีฝีมือกระท่ังจะหลบ
เกาทัณฑ์ก็ยังไม่พ้นอาศัยอยู่เต็มเมือง ทหารบาดเจ็บยังไม่ฟื้นตัว  
หากตั้งทัพเพื่อต้านการบุกกําลังทหารมีพอเพียงต้านการบุกระลอก
แรกเท่านั้น  ค่ายทหารมีกําลังไม่พอจะคุ้มกันความปลอดภัยของชาว
เมืองฉางซุน  จุดนี้ถือเป็นเรื่องท่ีเข้าใจยากสําหรับผู้ท่ีไม่ใช่ทหาร 
 แนวชายแดนของฝู่ซุนไม่เหมือนกับฉางซุนท่ีมีผาสูงก้ันขวาง
เอาไว้ การป้องกันฉางซุนจากการบุกนั้นหากไม่มีช่องว่างใต้ผาเกิดขึ้น
ก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องใช้กําลังมาก ฝู่ซุนไม่มีกําแพงธรรมชาต ิ
ส่ิงท่ีก้ันดินแดนจริงอยู่ท่ีเป็นภูเขา แต่ถึงอย่างนั้นภูเขาก้ันเมืองฉางซุน
กับฝู่ซุนเป็นเพียงเขาท่ีสูงกว่าเนินไม่มาก  ตีแนวลาดไม่ไกล  นั่นถือ
เป็นเขาท่ีได้เปรียบสําหรับกองทหารม้ามาก ม้าสามารถควบข้ามเขา
มาได้ในแนวตรงเมื่อได้ระยะแล้วก็สามารถยิงธนูเพลิงเข้าพื้นท่ีลุ่มท่ี
อยู่ด้านล่างได้ทันที  โดยไม่ต้องลงมาจนถึงตีนเขาด้วยซ้ํา และพื้นท่ี
ลุ่มท่ีว่านั้นก็คือบ้านเรือนของชาวฝู่ซุน ท่ีจริงหากเนินเขานั้นทอด
ลาดยาวกว่านั้นอีกสักนิด  ก็นา่จะตั้งกองกําลังคอยดักพลม้าของโต
รุย่ได้…  แต่การถมเทภูเขาให้ความลาดเพิ่มไม่ใช่เรื่องท่ีทําได้โดยง่าย 
 “ถึงแม้จะได้ผลไม่มาก แต่ก็น่าลองวางกับดักกลางเขา” 
 ฮัวเฟยเทียนผู้ท่ีไม่เคยนึกพึ่งพาทหารจากส่วนกลางเสนอเอา
ไว้  ซ่ึงเขาขอรับไว้เป็นแผนสํารองเท่านั้น  กับดักไม่ใช่แผนท่ีแย่ แต่
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ไม่ใช่แผนท่ีดีพอ กับดักจะใช้ได้แนน่อนหากอีกฝ่ายเป็นชาวดัลละหรือ
ไค่เผิง แต่ไม่ง่ายกับทัพของมองโกล โดยเฉพาะทัพท่ีนําโดยโตรุย่ กับ
ดักทําได้ดีท่ีสุดเพียงแค่ถ่วงเวลา  ทัพเฉียนฉิน ณ ฝู่ซุนตอนนี้ไม่ได้
ต้องการเวลา  ฝู่ซุนเป็นดินแดนติดทะเล  การถ่วงเวลาไม่ช่วยอะไร
หากเบื้องหลังไม่มีทางให้หนีหรืออพยพ ในตอนนี้เพียงแค่ชาวฉางซุน
ก็เกินกําลังท่ีเฉียนฉินจะรับได้แล้ว หวางนักรบมองว่าการขอกําลัง
ป้องกันนั้น มีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการอนุมัติมากกว่าการขอ
อพยพชาวฝู่ซุนเข้าเฉียนฉิน 
 “หากเขาได้ยินชื่อข้าแล้วหวั่นเกรง  คิดว่าจะเห็นทัพโตรุย่ท่ี
ชายแดนหรือไร” หวางนักรบตอบด้วยนํา้เสียงไม่ใครใ่ส่พระทัยนัก 
 มันต่างออกไประหว่างผู้ท่ีจับกระบี่อยู่ในสนามรบกับผู้
พระราชทานตําแหน่งเหล่านั้นให้กับนักรบ จริงอยู่ท่ีในสนามรบชื่อ
เสียงบางครั้งก็ส่งผล แต่ไม่ได้ส่งผลในทางดีเสียเท่าไรนัก  คิดหรือวา่
ทหารฝ่ายตรงข้ามจะไม่กล้าสวนคมกระบี่ใส่เขา เพราะกลัวจะฆา่เขา
ไม่ตาย?  ไม่เลย  หากสังหารไม่ได้ก็ไมเ่ป็นไร แต่หากสังหารได้ก็ถือ
เป็นรางวัล การได้สังหารยอดนักรบย่ิงเป็นการสร้างชื่อให้ตัวเอง
อย่างไม่ต้องสงสัย ชื่อเสียงนั้นนอกจากจะไม่ได้ช่วยป้องกันภัยแล้ว  
ก็อาจเรียกได้ว่าล่ออันตรายเข้าหาตัวเสียมากกว่า  อย่างนอ้ย ๆ เลย  
หากว่าเขาควบม้าเข้าไปใกล้ใคร  คนพวกนั้นก็ย่อมต้องระวังตัวมาก
ขึ้นทําให้ยากต่อการสังหารย่ิงขึ้นไปอีก 
 “อย่างน้อยก็คงไม่กล้าบุกโดยไม่วางแผนอย่างรอบคอบเสีย
ก่อน” ผู้เป็นนอ้งแย้ง  
 โดยสัตย์จริงปาหวางมิได้ตรัสแย้งเพราะต้องการบ่ายเบี่ยง
การส่งทหารไปชายแดน แต่ละประโยคท่ีพระองค์ตรัสนั้นมาจาก
ความเข้าพระทัยหลักการรบในฐานะของผู้นําแผ่นดิน ‘การสู้กับ
นักรบท่ีเก่งกาจนับเป็นความเส่ียงท่ีมากกว่าการสู้กับนักรบไร้ชื่อ’ 
หากว่าเขาเป็นมองโกลแล้ว ก็คงจะรอให้แม่ทัพคนอื่นมาแทนท่ีลิ่ว
หวางแล้วค่อยบุก  เพราะนั่นหมายถึงโอกาสชนะท่ีสูงกว่า  แนน่อน
ในฐานะของหวางผู้มีสิทธ์ิสืบราชบัลลังก์ เขาย่อมรับรูค้วามเส่ียงของ
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โตรุย่ไม่ต่างกับลิ่วหวาง  เพราะแบบนั้นเขาจึงเชื่อว่าโตรุย่จะเลือกบุก
ในยามท่ีมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะเท่านั้น 
 ลิ่วหวางต่อให้ไม่มีทหารใต้การบังคับบัญชาการก็หาใช่จะ
เอาชนะได้ง่ายไม่  โตรุย่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแผลเลย  แม้ไม่อยากขอบคุณ
แต่ส่ิงท่ีหยางเยว่ซือลงมือก่อนหนา้นี้  สําหรับโตรุย่แล้วไม่ใช่แผลท่ีจะ
รักษาหายในเร็ววัน หากเปรียบกองทัพเป็นคน ทัพของโตรุย่ก็เหมือน
ชายแขนขาดท่ีถือดาบได้ข้างเดียว การสู้กับแม่ทัพใหญ่ในสภาวะเช่น
นั้น  ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็เส่ียงเกินไปมิใช่หรือ  แม้ว่าทัพเฉียนฉินจะ
ไม่ได้พร้อมรบ แต่แย่ท่ีสุดเท่าท่ีสภาพของทัพเฉียนฉินจะเป็นได้ก็คือ
ชายออ่นแรงเท่านั้น  ชายออ่นแรงกับชายเสียแขน  ไม่ว่าอย่างไรชาย
เสียแขนก็ยังเสียเปรียบในสายตาเขา  
 หากไม่มากจนเกินไป  ปาหวางทรงคาดหวังให้พระนามของ
ลิ่วหวางน่าหวั่นเกรงมากพอท่ีจะหยุดการรุกลํ้าของอีกฝ่ายได้อีกสัก
สิบวัน รอให้เขาสะสางเรื่องภายในให้เรียบร้อยเสียก่อน ท้ังเรื่อง
ขุนนางขีฉ้้อและการโยกย้ายถ่ินฐานของชาวเมือง  เมื่อถึงยามนั้นแล้ว  
ไม่ว่าลิ่วหวางจะต้องการทัพใหญ่เท่าใด เกาทัณฑ์มากเพียงไหน มี
หรือเขาจะทําให้ไม่ได้… 
 “จริงอย่างเจ้าว่า…” สีพระพักตร์ของลิ่วหวางนิ่งไปครู่หนึ่ง
หลังจากได้ยินประโยคนั้น 
 “มีตําราเขียนไว้อย่างละเอียดถึงวีรกรรมของข้าในสนามรบ 
โตรุ่ยคงจะไม่บุกสุ่มส่ีสุ่มห้าจนกว่าจะอ่านตําราพวกนั้นจบ และหา
ทางแก้วิถีการรบของข้าได้” 
 ถ้อยคําของหวางนักรบเปรียบได้กับท่อนไม้ใหญ่ท่ีฟาดเข้า
พระพักตรข์องอีกฝ่ายอย่างไรป้รานี  ไม่บ่อยนักท่ีหวางนักรบจะเลือก
ตรัสวาจาเชือดเฉือนผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับผู้เป็นพระอนุชาท่ี
พระองค์วางพระทัย ‘จะไม่ได้กําลังเสริม’ ไม่ว่าจะเพราะปาหวางทรง
ไม่ต้องการทําหรือทรงทําไม่ได้ก็ตาม ไม่ได้ทําให้ผลต่างไปมากนัก  
รสขมของชาในกาไม่ได้ครึ่งความขมของสถานการณ์จริงท่ีชายแดน  
รสขมปร่าและเฝ่ือนของเลือดก็ยังละมุนกว่าส่ิงท่ีทหารเฉียนฉินต้อง
เผชิญหลังจากนี้ 
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 ปาหวางรับรู้ได้ว่าบัดนี้การสนทนามาถึงสุดทางแล้วจาก
ประโยคของลิ่วหวาง ท้ังท่ีพระองค์ไม่ได้ตั้งใจให้มาถึงจุดนี้ สาย
พระเนตรของพระโอรสองค์เล็กแสดงออกถึงความตกใจ  พระองค์ยัง
คงมีความจริงใจท่ีจะช่วยลิ่วหวางอย่างเต็มเปี่ยมหากแต่เพียงยัง
ต้องการเวลาเท่านั้น  พระองค์มิได้ตั้งพระทัยจะปฏิเสธคําขอของพระ
เชษฐา… 
 “ขา้มิได้หมายความเช่นนั้น” ปาหวางกล่าวทันที  
 “ข้าหมายความว่าชื่อเสียงของลิ่วหวางน่าจะประวิงเวลาได้
อีกสักเล็กนอ้ย  สถานการณใ์นเฉียนฉินยามนี้ยากท่ีจะ…” 
 ปาหวางเลือกจะกลืนคําพูดของพระองค์ลงพระศอทันทีท่ีได้
เห็นสีพระพักตรข์องอีกฝ่าย 
 “ข้าจะทําทุกทางเพื่อสนับสนุนทัพเฉียนฉินทันทีท่ีข้าสามารถ
ทําได้” ปาหวางตรัสด้วยนํ้าเสียงท่ีแสดงถึงความตั้งพระทัยอย่าง
จริงใจของพระองค์  แนน่อนว่าผู้เป็นพี่รับรูแ้ต่… 
 “ทันทีอาจไม่ทันการณ”์ สีพระพักตรข์องลิ่วหวางนิ่งสนิท 
 แม้จะไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาด้วยกัน แต่เขาเคยเห็นสีพระพักตร์
เช่นนี้ของลิ่วหวางมาก่อน เป็นสีพระพักตรใ์นยามท่ีพระองค์ถูกกระบี่
จ่อพระศอในขณะท่ีพระบาทเหยียบท่ีปลายหน้าผาท่ีข้างล่างเป็นนํ้า
เชี่ยว สีพระพักตร์ท่ีมักจะเกิดขึ้นก่อนท่ีพระองค์จะตัดสินพระทัยทํา
อะไรก็ตามท่ีจะทําให้ก้าวต่อไปของพระองค์มิใช่การพลัดตกเหว และ
ไม่มีส่ิงใดประกันว่าพระองค์จะทําส่ิงท่ีอยู่ในครรลอง…  พระองค์เคย
ออกนอกกฎเกณฑ์มาก่อนและไมใ่ช่ครั้งเดียว 
 “ไม่มีใครในเฉียนฉินอนุมัติเรื่องนี้ได้เร็วกว่าข้า พระองค์รู้ดี
แก่พระทัย” ปาหวางเอย่เตือนสติผู้เป็นพระเชษฐาเสียงตํ่า 
 พระทัยของหวางเจ้าปัญญาส่ันด้วยความหวาดหวั่นบาง
อย่าง ขณะท่ีพระเนตรไม่อาจละจากพระพักตร์ของพระเชษฐาได้  
บางอย่างกู่ร้องเตือนพระองค์ว่าชายตรงหน้ากําลังจะกระโดดออก
จากเส้นทางท่ีควรเดิน และการออกนอกเส้นทางครั้งนี้จะนํามาซ่ึง
ปัญหาท่ียากจะแก้ในภายภาคหนา้แน ่  พระโอษฐ์ของลิ่วหวางเหยียด
ตรง พระองค์ลุกจากท่ีประทับเป็นสัญญาณว่าการสนทนาได้จบลง
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แล้ว สายพระเนตรของพระองค์ทอดลงตํ่าเพื่อมองพระพักตร์ของ
หวางเจ้าปัญญาผู้ท่ี ‘ทําหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีแล้ว’ หากแต่สาย
พระเนตรนั้นไรแ้ววใด ๆ ไม่มีแววตําหนิ ไรค้วามโกรธเคือง ไม่มีส่ิง
ใดในสายพระเนตรของลิ่วหวางนอกจากความว่างเปล่า 
 “หากเฉียนฉินไม่มีในส่ิงท่ีทัพเฉียนฉินต้องการ…” ฉินหาน
เฟิงตรัส “ก็จงไปขอจากเทพเจ้าแหง่สงครามมาสิ” 
 หวางนักรบรูด้ีว่าพระองค์ไมใ่ช่นักเจรจาท่ีเก่งกาจนัก  ย่ิงพูด
ต่อความยาวสาวความยืดกับชายตรงหนา้ก็ย่ิงเสียเปรียบ ครึ่งชั่วยาม
จากทัพเสริมก็เหลือเพียงเกาทัณฑ์ อีกสองก้านธูปจากเกาทัณฑ์ก็
เหลือเพียงเสบียง หากผ่านไปอีกหนึ่งก้านธูปคงเหลือเพียงยารักษา
แผล อีกชั่วนํ้าเดือดก็คงเหลือแค่เปลหามศพพาทหารกลับเฉียนฉิน
เท่านั้น แนน่อนการรอ้งขอเทพเจ้าสงครามเป็นส่ิงท่ีฉินชงหยวนไม่มี
ทางเลือกทํา ลิ่วหวางเลือกพูดเพื่อให้ฉินชงหยวนทําอะไรสักอย่าง
เท่านั้น แต่หากไรสั้ญญาณจากทัพกลางในยามท่ีสัญญาณจากฉางซุน
เริ่มร้องเตือนดังขึ้นจริง… เขานี่แหละจะเป็นคนไปพบเทพเจ้า
สงครามเอง 
 เสียงฝีเท้าของหวางนักรบไกลออกไป ท้ิงให้หวางเจ้าปัญญา
จมอยู่กับความเงียบในห้องว่าการ และความกดดันท่ีอาจทําให้คืนนี้
พระองค์ไม่อาจจะข่มพระเนตรหลับได้ ‘เทพเจ้าสงคราม’ ฉินชง
หยวนเหยียดพระโอษฐ์ ขอทหารจากขุนนางขีฉ้้อยังมีความเป็นไปได้
มากกว่าขอความเมตตาจากเทพเจ้าแห่งสงคราม 
 หวางนักรบผู้ต้องการ ‘ปกป้องชาวเมืองท่ีเขตสงคราม’ มิ
อาจทราบถึงสถานการณ ์ ‘ชุมชนท่ีหายไป’ ในเฉียนฉิน พระองค์ไม่มี
โอกาสได้รู้ว่ายามนี้มีท่ีว่างสําหรับการย้ายชาวฝู่ซุนเข้ามาชั่วคราว  
เพื่อให้การสงครามไม่ต้องห่วงหนา้พะวงหลัง  หวางเจ้าปัญญาท่ีอยู่
เพียงในวังไม่อาจทราบว่าสนามรบนั้น หากมีกําลังมากพอจะ
สามารถไล่ต้อนกองกําลังเพื่อยึดคืนฉางซุนได้  ปัญหาและทางออกท่ี
อยู่ห่างกันไม่ถึงครึ่งฉื่อแต่กลับไม่อาจมาบรรจบกัน  ราวกับว่าขณะ
นี้นั้นเทพเจ้ามิได้ยืนข้างแผน่ดินเฉียนฉินอีกตอ่ไปแล้ว… 
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ตอนที่ ๖๔ 

ชายหาปลาผู้ได้ประโยชน์ 

 “เหมือนเทพแหง่สงครามจะประทานพรใหท้่านโตรุ่ย  ถ้า
เขากล้าพอจัดทัพบุกภายในส่ีวันนับจากนี้  พวกเขาจะได้น่านนํ้า
ฝูซุ่นพร้อมนาเกลือ” 
 หนวี่หวงตี้รับส่ังขณะเลื่อนหมากบางตัวบนกระดานไปมา   
อีกไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็จะถึงเวลาท่ีพระองค์จะต้องเข้าบรรทมแล้ว   
หนวี่หวงตี้ไม่ได้บรรทมมากว่าสามคืน ตามคําบอกเล่าของพี่เจียว
เหม่ย ตู้หลิ่งอี้เป็นไม่ก่ีคนในต้าซีท่ีกล้ามองพระพักตร์ของหนวี่หวงตี้
โดยตรง  เขาไม่เห็นรอ่งรอยความเหน็ดเหนื่อย หรือแม้แต่ความเชื่อง
ช้าลงอย่างท่ีควรเป็นของผู้ท่ีขาดการพักผ่อนติดต่อกัน กลับกันเขา
เห็นความกระตือรือร้นท่ีเกินปกติของพระองค์เสียมากกว่า อย่างท่ีรู้
กันหนวี่หวงตี้แห่งต้าซีมิใช่ผู้ท่ีใกล้เคียงกับคําว่าปกตินัก แต่ย่ิงนาน
วันพระองค์ย่ิงห่างไกลความปกติมากขึ้น ไม่ใช่เพียงส่ิงท่ีพระองค์ทรง
ทํา แต่พระวรกายของพระองค์ก็ด้วย  มื้อสุดท้ายท่ีพระองค์เสวยคือ
สิบเจ็ดชั่วยามก่อน… 
 “ภายในส่ีวัน…”  
 ตู้หลิ่งอี้ทวนคําก่อนจะมองจํานวนหมากของทหารเฉียนฉินท่ี
อยู่บนกระดาน  หมากของเฉียนฉินยังไม่ลดลง แต่ท้ังหมดยังคงอยู่ใน
พื้นท่ีเฉียนฉิน  ท้ังท่ีหมากสีขาวตัวแทนของทัพมองโกลภายใต้การนํา
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ของโตรุ่ยเข้ามาแทนท่ีหมากสีแดงของดัลละ และไค่เผิงท่ีฉางซุน
เรียบรอ้ยแล้ว  ทัพมองโกลเรียงตัวพรอ้มเหมือนธนูท่ีขึ้นคันรอคําส่ัง
ยิง  ในขณะท่ีเฉียนฉินยังไม่แม้แต่ยกโล่ขึ้นตั้งแนวป้องกัน 
 “ใช่ ภายในส่ีวัน  ทหารของเฉียนฉินจะยังไม่เกิดการโยก
ย้ายหรือเสริมทัพ  ถ้าไม่บุกตอนนี้โอกาสชนะหลังจากนี้ก็จะเริ่มลด
ลง…” หนวี่หวงตี้ตรัสก่อนจะยกนํา้ชารอ้นขึ้นจิบ  
 “แต่ก็ยังมีโอกาสชนะอยู่ อย่างท่ีเอวี่ยผิงเก๋ียว่า โตรุ่ยไม่
กระจอก” 
 “ทหารเฉียนฉินจะไม่โยกย้ายอีกส่ีวัน…” ตู้หลิ่งอี้พยายาม  
ปะติดปะต่อเรื่องราวในหัว “ใช่เรื่องท่ีท่านจอมยุทธ์ซุนเข้ามาพบฝ่า
บาทหรือไม่กระหม่อม” 
 เหนือหัวพยักพระพักตร์รับเป็นคําตอบ ตู้หลิ่งอี้ไม่รู้ราย
ละเอียดเรื่องท่ีจอมยุทธ์ซุนมาเข้าพบมากถึงขั้นจะตามส่ิงท่ีพระองค์
ดําริได้ทันท่วงที เขาต้องเข้าเรียนหนังสือกับราชครู และฝึกวิชากระบี่
อย่างหนักจนทําให้พักหลังมานี้เขาไม่ได้ตามเสด็จพระองค์ตลอด
เวลา ‘รีบเรียนเสีย ประเดี๋ยวสงครามใหญ่เกดิแล้วจะยุ่งจนไม่ได้เรียน
เอา’ แนน่อนตู้หลิ่งอีรู้ด้ีท่ีสุดว่าสงครามจริงจะเกิดเมื่อใด 
 …ถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะหลังจากท่ีเขาสามารถจดจําเพลงกระบี่
ประจําตระกูลหยางได้ท้ังหมด และใช้ได้คล่องมือกระมัง… 
 เมื่อคํ่าช่วงท่ีหนวี่หวงตี้เสด็จมาถามไถ่ความเป็นไปการฝึก
ของเขา  ท่านจอมยุทธ์ซุนมาขอเข้าพบพระองค์กลางคัน ‘มีการเสด็จ
ของบางคนจากวังหลวงเฉียนฉินท่ีวัดลิ่วหางเกิง’ เขาได้ยินเพียง
เท่านั้น  ก่อนท่ีเหนือหัวจะพยักพระพักตรใ์ห้เขาไปพักก่อน แล้วค่อย
มาเจอพระองค์ท่ีตําหนักภายหลัง  ก่อนท่ีจะแยกไปคุยกับจอมยุทธ์
ซุน  ตู้หลิ่งอี้ได้รูร้ายละเอียดบางส่วนจากคนอื่น ๆ ท่ีมาคุยให้เขาฟัง
ระหว่างรอเข้าพบเหนือหัวเหมือนทุกครั้ง  เรื่องนี้เองก็ถือเป็น ‘พระ
ดําริพิสดารของหนวี่หวงตี้’  
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 “เราจะยืมชุมชนพ่อค้าของเฉียนฉินมาช่วยหนุนกําลังการค้า
ริมฝ่ังของต้าซี โดยเราจะเสนอโอกาสทางการค้าท่ีดีกว่าเฉียนฉินให้
เขา…” 
 “การนําของคนอื่นมาโดยไม่บอกเจ้าของก่อน ถือเป็นการ
ขโมย” ท่านเถียนขมวดคิ้ว 
 แน่นอนว่ามันถูกต้อง ‘ชุมชนพ่อค้า’ ถือเป็นสินทรัพย์ของ
เฉียนฉิน เหนือหัวเคยอธิบายให้เขาฟังถึงเรื่องคนถือเป็นสินทรัพย์
ของแผ่นดิน เรียกส่ิงน้ันว่า ‘ทรัพยากรบุคคล’ ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากร
ท่ีมคี่าไม่น้อยไปกว่าทรัพยากรอื่น ๆ เพราะการมีคนอยู่น้ันสามารถ
สรา้งส่ิงอื่น ๆ ได้มาก  แน่นอนว่าคนของเฉียนฉินย่อมเป็นทรัพยากร
ของเฉียนฉิน ไม่มีทางท่ีเหนือหัวจะส่งราชสาส์นไปขอยืมจากเฉียน
ฉินอยู่แล้ว  น่ันเป็นไปไม่ได้เลย 
 “ไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใคร” เหนือหัวเถียงทันที 
 “พระองค์ตรัสว่าทหารของต้าซีจะตายไม่ได้ เพราะชีวิตของ
พวกเขาถือเป็นทรัพย์สินท่ีเป็นข้อได้เปรียบของต้าซี”  
 เถียนเจิ้งซ่ือตอบกลับ แน่นอนช่วงน้ีเถียนเจิ้งซ่ือใจเย็นกับ
พระองค์น้อยลง เขาเย็นชาแต่ใจร้อนใส่เหนือหัวไม่น้อย แม้ว่า
พระองค์จะไม่ถือสาก็เถอะ พระองค์มักจะบอกกับเขาว่าพระองค์
สมควรโดนโกรธ แต่ถึงอย่างน้ันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลเลยขุนนางหลาย
คนเห็นกิริยาเหล่าน้ัน และตีความไปในทางท่ีพระองค์จะไม่ต้องการ
แน่นอน ‘ท่านเถียนได้รับการยกเว้นจากทุกการลงโทษ’ แต่ความจริง
คือท่านเถียนไม่เคยอยู่นอกกฎ และเขาจะไม่โดนลงโทษเป็นเหตุผล
เดียวเพราะเขาไม่เคยทําผิด ส่วนคนท่ีควรถูกลงโทษคือเหนือหัว 
เพราะเป็นคนเดียวท่ีไม่เคยทําถูกกฎ… 
 “น่ันไม่เหมือนกัน  ตอนน้ันข้าหมายถึงว่าทหารพวกน้ันทํา
ประโยชน์ให้ต้าซีได้มาก และข้าก็ไม่ได้ส่ังห้ามตาย แค่ขอรอ้งเท่าน้ัน” 
 “พ่อค้าพวกน้ันก็ทําประโยชน์ให้เฉียนฉินเช่นกัน” เถียนเจิ้ง
ซ่ือโต้กลับ  
 ตู้หลิ่งอี้เข้าใจว่าเหนือหัวเป็นคนมีเหตุผล แต่ในความจริง
แล้ว  พระองค์เป็นคนมีเหตุผลท่ีทําให้การกระทําทุกอย่างของต้าซีมี
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ความชอบธรรม และการกระทําของเมืองอื่นเป็นสาเหตุท่ีทําให้ต้าซี
ต้องโต้ตอบ ‘ดื้อ’ ท่านไป่ใช้คําเรียกท่ีง่ายกว่า ‘หัวรั้น เอาแต่ใจ’ 
พรอ้มคําอธิบายท่ีประชาชนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน 
 “ขา้ต้องสนใจประโยชน์ของเฉียนฉินด้วยหรือไร?” เหนือหัว
ถาม “ข้าปกครองต้าซี  เผ่ือท่านลืม” 
 “ถ้าเช่นน้ันพระองค์ควรใช้คําว่าขโมยชุมชน ไมใ่ช่ยืม เพราะ
พระองค์ไม่คิดจะคืน” 
 “ประชาชนฮั่นก็เหมือนของข้าท้ังหมด…” เหนือหัวพึมพํา 
 “แต่ท้ังหมดยังไม่ใช่ตอนน้ี” เถียนเจิ้งซ่ือมองไปยังเหนือหัว  
สายตาของราชเลขากําลังคาดคั้นบางอย่างจากเหนือหัวของเขา 
 “ได้ ขา้แล้วแต่ท่านอยู่แล้ว” เหนือหัวตรัส “ข้าจะขโมยชุมชน
การค้าทางใต้ของเฉียนฉิน  ถ้าน่ันทําให้ท่านสบายใจขึ้น” 

 ตู้หลิ่งอี้ยังคงท่ึงทุกครั้งท่ีได้ยินดําริจากเหนือหัว แม้ว่าเขาจะ
เดินตามพระองค์เหมือนเงาตามตัว แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังทําให้
เขาตกใจได้ไม่เว้นวันกับทุกเรื่องท่ีพระองค์ทรงคิดทํา ‘จะมีใครท่ีทํา
คนอื่นใจหายใจควํ่าได้ทุกวันได้อย่างเหนือหัวของเจ้าอีก’ ท่านไป่
กล่าวเช่นนั้นและเขาเห็นด้วยทุกคํา เขาท่ีเกิดในหมูบ่้านกองโจร  เขา
เคยเห็นการขโมยมาเกือบทุกอย่างตั้งแต่ข้าวสารไปจนถึงลูกสาว แต่
ถึงอย่างนั้นการขโมยชุมชนเป็นส่ิงท่ีเขายังไมเ่คยเห็น…  
 “ขโมยชุมชน… น่ันค่อนข้างจะ  ข้าไมค่วรออกความเห็นใน
ส่ิงท่ีข้าไรป้ระสบการณ์” 
 แม้กระท่ังท่านเพี่ยงหลิวท่ีถือว่ามีประสบการณ์มากก็ยังไม่
เคยเห็นการขโมยชุมชนมาก่อน  ถ้าจะถามว่าเหนือหัวต้องการชุมชน
พ่อค้ามาทําไม  ก็ต้องย้อนกลับไปถึงเมื่อครั้งท่ีพระองค์ย่ืนพระหัตถ์
ช่วยเหลือเซวี่ยไท่จื่อถูกควบคุมโดยเสนาบดีเจ้าเล่ห์ ในยามนั้น
พระองค์มิได้ขอส่ิงตอบแทนใดมากไปกว่าท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้การของลู่ซุน  
พระคุณครั้งนั้นย่ิงใหญ่  พูดกันตามตรงหากพระองค์จะขอให้ลู่ซุน (ท่ี
ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรในสายตาคนอื่น) เป็นเมืองภายใต้การปก
ครองของต้าซี  ก็ไม่ได้นา่เกลียดจนเอย่ปากไม่ได้ แต่พระองค์เลือก
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รับเพียง ‘ท่ีดินอาถรรพ์ริมชายฝ่ังติดกับหุบเขาสามกระเรียน’ คําวา่
อาถรรพ์ไม่ทําให้ผู้ทลายลัทธิหลงเจียงกลัว ไม่มีใครคาดหวังให้
พระองค์กลัวเชื่อเถอะ 

 “ท่ีดินตรงน้ันมีคําสาปอยู่จริงไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม” 
ไป่หรงซานกล่าวเตือน  
 “กระท่ังนักบวชท่ีเก่งกาจรวมตัวกันสร้างวัดเพื่อลบล้าง
อาถรรพ์ก็ยังสรา้งไม่สําเร็จ นักบวชมากด้วยบารมีมากมายตายอยู่ท่ี
น่ันก่อนท่ีวัดจะได้ขึ้นหลังคาด้วยซ้ํา แล้วคนบาปอย่างเจ้า…” 
 “คนมีบุญอยู่ไม่ได้ ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นท่ีของคนบาปไม่ใช่หรือ
ไร” เหนือหัวรับส่ังก่อนจะแย้มสรวล “เหมาะกับข้าดีไม่คิดอย่างน้ัน
หรือไร” 
 “เจ้าไม่มีปราณแม่นาง” ไป่หรงซานบอก “บําเพ็ญเพียรก็ไม่
เคยจะเริ่มทํา เจ้าจะไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ําว่าเดินเข้าไปในอาณาเขตคํา
สาป  เจ้าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับส่ิงท่ีเจ้าไม่รู”้ 
 “ท่านรู้ดีนัก แทนท่ีจะมาส่ังสอนข้าทําไมไม่แก้ไขมันให้ข้า
เล่า” พระองค์ตรัสสวนกลับ  
 ความแตกต่างของพฤติกรรมของเหนือหัวต่อท่านเถียนกับ
ท่านไป่อยู่ตรงน้ี เถียนเจิ้งซ่ือมักจะตามใจพระองค์โดยไม่มีเง่ือนไข  
ในยามท่ีพระองค์ทําผิดขึ้นมาแม้ว่าท่านเถียนจะไม่ได้ว่าอะไรก็ทําให้
เหนือหัวเกรงใจได้ และลดบางพฤติกรรมท่ีจะทําให้ท่านเถียนไม่
พอใจลง แต่กับท่านไป่น้ันต่างออกไป  ท่านไป่มักจะเป็นคนท่ีคัดค้าน
เหนือหัวตั้งแต่พระองค์เริมดําริ  แทนท่ีพระองค์จะเชื่อฟัง  พระองค์
ชินกับการโต้กลับจนกว่าท่านไป่ตามใจพระองค์มากกว่า และก็มักจะ
ได้ผล… 
 “ขอประทานอภัยแด่องค์ เหนือหั ว เป็นการล่ วงหน้า  
กระหม่อมเป็นจอมยุทธ์ไม่ใช่นักบุญนักบวช การแก้คําสาปน้ันเกนิส่ิง
ท่ีกระหม่อมพึงกระทําได้” ไป่หรงซานค้อมศีรษะลงหากแต่มิได้ละ
สายตาจากสตรีตรงหน้า  
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 “ถ้ามันทําได้ง่ายปานน้ัน คิดว่าลัทธิหลงเจียงพอใจอยู่แค่
ทางเหนือของแดนนักรบหรือไร” 
 “ท่ีพวกน้ันอยู่ทางเหนือ เพราะการค้าความเชื่อกับหลาน
เหลียนและไค่เผิงยังคุ้มค่าเกินกว่าจะย้ายก้นลงมาปะทะกับคนใช้
ปราณอย่างพรรคช่างลี่เพื่อผ่านไปยังพื้นท่ีว่างเปล่าตรงน้ัน…” เหนือ
หัวตอบกลับ 
 “พวกน้ันไม่ได้กลัวอาถรรพ์เขาสามกระเรียน  พวกหลงเจียง
กลัวกระบี่ท่านน่ันแหละท่านไป่” 

 ไป่หรงซานในวันนั้นใจแข็งพอท่ีจะไม่ตามพระทัยพระองค์ใน
การแก้คําสาปท่ีดินผืนนั้น แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของหยางเยว่ซือผู้ไม่มี
ความรูใ้ดเก่ียวกับคําสาปและอาถรรพ์  โชคดีท่ีพระองค์มีคนท่ีรูจ้ริง
อยู่ในคุกท้ายวังหลวง หนวี่หวงตี้เสด็จเยือนคุกท้ายวังในยามคํ่าวัน
เดียวกัน  ไม่ก่ีวันต่อมาชาวโลหยางและนักบวชจากลัทธิหลงเจียงบาง
คนได้ออกจากคุกเป็นการพิเศษ  ไมเ่กินสิบวันหลังกลุ่มคนเหล่านั้นก็
กลับมายังวังหลวงพร้อมกับหีบโบราณท่ีคงมีแต่เทพเจ้ากับคนท่ีห้ิว
กลับมาเท่านั้นท่ีรูว้่ามีส่ิงใดอยู่ในนั้น 
 หลังจากนั้นเพียงสองวัน หนวี่หวงตี้ดําริเรื่องการสรา้งท่าเรือ
สินค้าในท้องพระโรง…  ท่าเรือสินค้าตามการเขียนแบบของช่างฝีมือ
ชาวลู่ซุนและช่างไม้ของต้าซี เริ่มสร้างในช่วงท่ีเหนือหัวแห่งต้าซีไป
เจรจากับเฉียนฉินท่ีชายแดนในช่วงท่ีมองโกลบุกฉางซุน และสร้าง
เสร็จหลังจากสงครามท่ีชายแดนเจียงซูสงบลงเพียงไม่ก่ีวัน เมื่อ
พระองค์กลับมายังต้าซีเพื่อรอให้เจียงซูเลือกข้าง…  หมายถึง ‘รอให้
เจียงซูเดินไปตามทางท่ีพระองค์ต้องการ’ หนวี่หวงตี้ก็เริ่มสร้าง
ชุมชนการค้าติดน่านนํ้ามังกรทางตอนใต้ของลู่ซุนท่ีเป็นของต้าซี… 
 อย่างท่ีรู้กัน ฮั่นปกครองแบบแบ่งหน้าท่ีแต่ละเมืองต่างกัน 
‘การค้าคือหน้าท่ีของฝู่ซุน’ นั่นหมายความว่าต้าซีไม่มีพ่อค้ามากพอ
จะเป็นชุมชนค้าขายกับต่างดินแดน  โลหยางเองก็เช่นกัน  เหนือหัว
ไม่ทรงขอพ่อค้าจากลู่ซุนด้วยเหตุผลท่ีว่า ‘ท่ีดินนี้เป็นส่ิงท่ีลู่ซุนยกให้
ต้าซีแล้ว  การให้พ่อค้าจากลู่ซุนเข้ามาตั้งรกรากในในดินแดนท่ีชาวลู่
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ซุนเคยรังเกียจนั้นดูไม่เหมาะสม’ ท่านเถียนบอกว่านั่นเป็นข้ออ้าง  
เหนือหัวเพียงแค่ต้องการให้ชาวต้าซี (และโลหยาง) ได้ประโยชน์
มากกว่าเมืองอื่นและกีดกันลู่ซุนเท่านั้น ซ่ึงตู้หลิ่งอี้ไม่เคยตั้งคําถาม
กับส่ิงท่ีท่านเถียนเอย่ 
 เหนือหัวทรงอนุญาตกลุ่มชาวต้าซีและโลหยางบางส่วนทาง
ตอนเหนือท่ีเคยค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวไค่เผิงและหลาน
เหลียน ผู้ไม่สะดวกค้าขายกับมองโกลในกรณีท่ีต้าซีเพิ่งจะสังหารชาว
มองโกลไปไม่นอ้ย ให้มาวางรา้นรวงของตนท่ีชายฝ่ังติดนา่นนํา้มังกร
อาถรรพ์ คนกลุ่มนั้นพอจะมีของป่าและของแปลกท่ีชาวเจ้อเจียงน่า
จะสนใจอยู่บ้าง  แต่ถึงอย่างนั้นการค้าขายก็ยังไม่เกิดขึ้น 
 “เราไม่มีเรือไปเจ้อเจียง  เราต้องดึงให้ชาวเจ้อเจียงมาขึ้นฝ่ัง
ท่ีเมืองเรา  น่ันเป็นส่ิงแรกท่ีต้องทํา” 
 ท่ีจริงก่อนจะขโมยชุมชน พระองค์เริ่มจากการขโมยเรือ
สินค้าก่อน  เริ่มง่าย ๆ ด้วยการส่งชาวโลหยางไปแฝงตัวขายของป่า
ท่ีท่านํา้หมู่บ้านซีหู หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเฉียนฉินท่ีพอจะมีเรือสินค้าจาก
เจ้อเจียงมาขึ้นท่าอยู่บ้าง ไม่ใช่เรื่องยากในการเดินทางไปค้าขายใน
เฉียนฉินท่ีไม่เป็นมิตรสําหรับกลุ่มพ่อค้าท่ีมีนักรบและจอมยุทธ์หนุน
หลัง 

 “เลือกเฉพาะสินค้าท่ีชาวเจ้อเจียงต้องการและไม่ต้องไป
บ่อย” พระองค์รับส่ัง 
 “เฉียนฉินท่ีไม่มีสินค้าเพราะกําลังอยู่ในภาวะขาดแคลนจาก
สงคราม แม้จะดูเหมือนเป็นจุดท่ีเจ้อเจียงมีโอกาสโก่งราคาสินค้าจาก
เกาะตัวเอง แต่ถึงอย่างน้ันการตีเรือเข้ามาเพื่อขายอย่างเดียวโดยไม่
ได้ของอะไรกลับไปขายท่ีเกาะอีกต่อน้ันทําให้กําไรเหมือนจะขาดหาย
ไปครึ่งหน่ึง  อีกไม่นานท่าเรือเมืองซีหูจะไมคุ่้มค่าท่ีจะเดินเรือเข้าไป” 
 “ให้มั่นใจว่าชาวเจ้อเจียงพวกน้ันรู้ว่าพ่อค้าท่ีเต็มไปด้วย
สินค้าน่าสนใจ กลุ่มท่ีนาน ๆ จะไปค้าขายซีหูมาจากท่ีไหน…” 
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     พ่อค้ากลุ่มแรกจากโลหยางถูกส่งไปยังซีหู ก่อนท่ีจางซงอวี้
จะสามารถรวบรวมขุนนางในเจียงซูได้ ชาชั้นดี สมุนไพรบํารุง
รา่งกาย ยารักษาโรค และสุราดองยาชั้นดี  ของพวกนี้หอมหวานมาก
พอจะดึงให้เรือสินค้าจากเจ้อเจียงกล้าฝ่าน่านนํ้าท่ีพวกเขาไม่คุ้นชิน
มาเทียบท่ายังท่าการค้าใหม่ของต้าซี ในวันเดียวกับท่ี ‘สาส์นขอบคุณ
ในความกรุณาเสมอมา’ ของจางซงอวีส่้งไปถึงเฉียนฉิน 
 “เพราะเคยมีข่าวลือเรื่องเทพมังกรในทะเลฝ่ังน้ี พวกเราส่วน
ใหญ่ไม่มีใครกล้าเดินเรือมา”  
 นายเรือผู้กล้ากล่าวกับเหล่าพ่อค้าในชุมชน แน่นอนว่า
เทพเจ้ามังกรอะไรนั่นไม่อาจขวางการสร้างชุมชนการค้าของเหนือหัว
แห่งต้าซีได้ ‘ก็แค่นิทานหลอกเด็กท่ีพวกเฉียนฉินเล่าให้คนพวกนั้นไม่
กล้าไปทําการค้านอกอาณาเขตท่ีเฉียนฉินกําหนด’ ‘หลอกคนในก็ได้  
หลอกคนนอกก็ดวี่ามั้ย’ พระองค์ไม่เชื่อว่าจะมีใครอาศัยอยู่ใต้บาดาล 
หรือต่อให้มี หนวี่หวงตี้ก็มิทรงโปรดให้มีวังใต้บาดาลในเส้นทางท่ี
พระองค์ต้องการใช้เพื่อค้าขาย  ตู้หลิ่งอี้เชื่ออย่างลับ ๆ ว่าพระองค์
จะส่งแม่ทัพซูไปเปิดศึก หากว่ามังกรเจ้าบาดาลไม่ยอมให้ชาวเจ้อ
เจียงแล่นเรือผ่าน และเชื่อว่าแมทั่พซูอาจชนะด้วย… 
  แม้ว่าสินค้ายังมีไม่มาก แต่การซ้ือขายแลกเปลี่ยนรอบแรกก็
เป็นไปได้ด้วยดี ต้าซีหาซ้ือบางอย่างท่ีต้องการได้จากชาวเจ้อเจียง 
และมีสินค้ามากพอท่ีจะทําให้เรือสินค้าจากเจ้อเจียงพอใจ ชาวเรือ
เริ่มส่งข่าวต่อกันถึงท่าเรือท่ีมีสินค้าน่าสนใจและมีกําลังซ้ือมากกว่าท่ี
เดิม  ทําให้มีเรือสินค้าทยอยมาขึ้นท่ามากขึ้นในทุก ๆ สามวัน  ใช่ 
แดนนักรบมีพ่อค้าไม่มากพอจึงเลือกเปิดชายฝ่ังทุกสามวันเท่านั้น  
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าเพียงพอกับพ่อค้าทุกคนท่ีเข้ามาเทียบท่า  
เพื่อไม่ทําให้ชาวเรือพวกเขาผิดหวังเหมือนดั่งท่ีซีหูเป็น… 
 “พ่อค้าเราไม่พอ  เราควรยืมชุมชนชาวซีหูมาช่วยขาย” 
 ตรัสเหมือนง่าย! ขอยืมชุมชนท่ีไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ 
กันมาก่อนให้มาช่วยค้าขาย  มีแต่เทพเจ้าเท่านั้นท่ีจะดลใจคนให้ย้าย
ถ่ินฐานได้ ‘เสียงกระซิบของปิศาจน่าเชื่อถือกว่าเทพสังหรณ์เสมอ’ 
พระองค์ตรัสกับเขา  รายละเอียดนั้นตู้หลิ่งอี้ไมไ่ด้รูแ้นช่ัด  รูเ้พียงวา่
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เหนือหัวทรงฝากพวกชาวยุทธ์จากโลหยางและพรรคหลงเจียงบาง
ส่วนไปตามเรือสินค้าของเจ้อเจียงไปขึ้นท่าท่ีซีหูเท่านั้น ไมน่านเรือสิน
ค้าเจ้อเจียงก็พาชาวซีหูเข้ามาตั้งชุมชนเพิ่ม จากชุมชนเล็กในพื้นท่ี
ต้องสาปกลายเป็นตลาดท่าเรือท่ีใหญ่ขึ้น ขุนนางต้าซีเริ่มเรียกพบ
พ่อค้าจากซีหูเพื่อสอบถามเก่ียวกับวิธีการเก็บจังกอบขึ้นท่าเรือ และ
กฎต่าง ๆ ในการค้าขายท่ีแดนนักรบไม่เคยมี  ไม่นานการรา่งกฎการ
ค้าของแดนนักรบก็เสร็จสมบูรณ์ และชุมชนบนท่ีดินอาถรรพ์ก็
สามารถเปิดท่าเรือทําการค้าได้ทุกวัน 

 “ขโมยชุมชน  น่ีมันเหลือเชื่อ” 
 แม้ไป่หรงซานจะพอรู้อยู่บ้างว่าพระองค์ส่ังการอะไรกับคน
ของพรรคช่างลี่ แต่ถึงอย่างน้ันทุกอย่างท่ีพระองค์ทําก็ยังเหลือเชื่อ
สําหรับประมุขพรรคอยู่ดี  ไม่เคยมีใครขโมยชุมชนของคนอื่นมาเป็น
ของตนได้  อันท่ีจริงต้องใช้คําว่าไม่มีใครคิดจะทําต่างหาก 
 “ข้าไม่ได้ขโมย…” เหนือหัวไหวพระอังสา “แค่โยกย้าย
เท่าน้ัน” 
 “คนพวกน้ันเป็นชาวเฉียนฉิน” 
 คําพูดของจอมยุทธ์ไป่ทําให้เหนือหัวเงยพระพักตร์ขึ้นมา  
สายพระเนตรของเหนือหัวแสดงออกถึงความท้าทาย แม้ว่าพระ
พักตรข์องพระองค์จะเรียบเฉยก็ตาม  ตู้หลิ่งอี้เรียนรูว้่าเหนือหัวไม่ใช่
ผู้ท่ีจะเก็บซ่อนสีพระพักตรห์รือพระอารมณ์มากนัก  ไม่มากเท่าท่ีเชื้อ
พระวงศส่์วนใหญ่ทํากัน 
 “เป็นชาวฮั่น” พระองค์ตรัส 

 ใช่ ชาวซีหูเป็นชาวฮั่น และวันหนึ่งฮั่นก็จะเป็นของหยาง
เยว่ซือหนวี่หวงตี้ นี่เป็นแค่การโยกย้ายเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม
เท่านั้น เพราะหากพระองค์ต้องการขโมยชุมชนการค้าจากพวกเฉียน
ฉินจริง ๆ  พระองค์จะขโมยฝู่ซุนมาท้ังหมดก็ยังได้ แต่พระองค์ไม่ทํา 
‘พื้นท่ีชายฝ่ังฝู่ซุนเหมาะกับการทําการค้าทางทะเลแล้ว ปล่อยเอาไว้
อย่างน้ันไม่จําเป็นต้องย้ายมาให้วุ่นวาย’ ชาวฮั่นตะวันออกต้องการ
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ของบางอย่างจากเจ้อเจียง ในเมื่อการค้าชายฝ่ังท้ังหมดอยู่ในฮั่น
ตะวันตกและเฉียนฉินก็ไม่ได้ ยินดีจะค้าขายกับฮั่นตะวันออก  
พระองค์ก็แค่สรา้งพื้นท่ีการค้าชายฝ่ังขึ้นทางตะวันออกบ้าง เพียงเท่า
นี้ภาวะขาดแคลนจากสงครามก็หมดไป 
 …ต้าซีไม่ต้องรอเกลือจากฝู่ซุนอีกต่อไป… 
 การขโมยชุมชนไม่ใช่เรื่องเล็ก วันหนึ่งข่าวก็ต้องถึงหูเจ้า
เมืองเข้าจนได้ ตู้หลิ่งอี้ไม่กล้าบอกว่านั่นเป็นผลท่ีเหนือหัวทรงคาด
เอาไว้… แต่เรื่องท่ีคนอย่างตู้หลิ่งอี้ยังเดาออก มีหรือเหนือหัวจะไม่คิด
ไว้ล่วงหน้า แน่นอนพระองค์ย่อมรู้อยู่แล้วว่าวังหลวงเฉียนฉินจะรู้
เรื่องท่ีพระองค์ขโมยชุมชนมา การดําเนินการสรา้งชุมชนแลกเปลี่ยน
สินค้าท่ีเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการขาดแคลนจากสงคราม
ไปวัน ๆ นั้นไม่มีอยู่จริง เหนือหัวมิได้ทําเพียงเพราะต้องการแก้
ปัญหาการขาดแคลนอยู่แล้ว หลังจากท่ีปะติดปะต่อเรื่องในหัวได้  
เด็กชายก็เงยหน้ามองพระพักตร์ของเหนือหัวท่ีกําลังจ้องกระดาน
หมากตรงหนา้อย่างเอาเป็นเอาตายอีกครั้ง 
 “ฝ่าบาท  พระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าใครเป็นคนเสด็จท่ีวัด
ลิ่วหางเกิง” ตู้หลิ่งอี้เส่ียงถามออกไป  เด็กนอ้ยเริ่มสังหรณว์า่บางที
เขาอาจจะคิดถูก… 
 “ใครสักคนท่ีอยู่รอบตัวฉินชงหยวน” เหนือหัวรับส่ังตอบท้ังท่ี
ยังไม่ได้ละสายพระเนตรจากกระดาน “ข้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครแต่ก็
ต้องเป็นพวกนั้น  พวกแซ่จางในเฉียนฉิน” 
 “ถ้าพระองค์จะกรุณาอธิบาย…”  
 ย่ิงกว่าการเรียนจากราชครูคือการตามดําริของเหนือหัวให้
ทัน หากเรียนตามตําราจะรู้วิธีจัดการปัญหา แต่หากเรียนรู้วิธีคิด
แบบเหนือหัวได้  ส่ิงท่ีเป็นปัญหาจะกลายเป็นโอกาส  นี่คือส่ิงท่ีตู้หลิ่ง
อี้เรียนรู ้
 “จางซงอวี้ชายแซ่จาง ญาติสนิทขุนนางจาง โอรสของจาง
เสียนเฟย  เอาเข้าจริงจะให้ข้าระบุตัวก็ไม่ง่ายขนาดนั้น  พวกแซ่จาง
อยู่ในวังหลวงเฉียนฉินมากมาย เป็นตระกูลหนึ่งท่ีใกล้ชิดกับพวก
ราชสกุลฉินมาก  มากกว่าพวกราชสกุลเซวี่ยเสียอีก” พระองค์ยกชา
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รอ้นขึ้นจิบอีกครั้งก่อนจะเบนสายพระเนตรมาทางเขา เพื่อแสดงออก
ว่าพระองค์กําลังตั้งพระทัยอธิบาย 
 “การท่ีจางซงอวี้ตีตัวออกหากจากเฉียนฉิน ย่อมเกิดการ
กดดันขึ้นภายในวังหลวงท้ังฝ่ายหนา้และฝ่ายใน  ก็คงจะมีใครสักคน
ไปหาความสบายใจนอกวังหลวง  พวกบัณฑิตนะ่นิยมใช่มั้ย?  ไปถก
ปรัชญากับนักบวชหาคําตอบชีวิตอะไรแบบนั้น”  
 พระหัตถ์ของพระองค์แกว่งถ้วยชาไปมา พระสรวลของ
เหนือหัวแม้จะงดงามหากแต่กลับให้ความรูสึ้กไม่ดีนัก 
 “พระองค์แน่พระทัยว่าหลังจากท่ีจางซงอวี้ส่งสาส์นไปไม่
นานก็ต้องมีคนออกมาพบเรื่องท่ีเกิดท่ีซีหู…” 
 “ท่ีจริงข้ากะว่านา่จะก่อนหนา้นี้สักสิบวัน  ช่วงท่ีซีหูย้ายออก
มาได้สักเจ็ดส่วน” เหนือหัวตรัสก่อนจะกลอกพระเนตร “ไม่รูว้า่พวก
แซ่จางในวังรูต้ัวช้า หรือหนา้หนาอึดทนต่อคําด่าคํากดดันกันแน…่” 
 …แสดงว่าพระองค์ตั้งพระทัยเอาไว้ตั้งแต่แรก… 
 ‘ตั้งแต่แรก’ นั้น  ตู้หลิ่งอี้เองก็ไมรู่ว้่าตอนไหน ตอนท่ีเสียฉาง
ซุน ตอนกดดันเจียงซู หรือก่อนหนา้นั้นท้ังหมด  ตู้หลิ่งอี้เข้าใจว่าเหตุ
ใดจางซงอวี้จึงได้กลัวเหนือหัวนัก  ช่วยไม่ได้ ไมว่่าใคร ๆ ต่างก็หวั่น
ใจท้ังนั้น  ไม่เว้นแม้กระท่ังราชเลขาเถียนหรือประมุขไป่ เหนือหัวทรง
ทําคล้ายกับว่าพระองค์แก้ปัญหาไปวันต่อวัน แต่ทุกอย่างท่ีพระองค์
ทํากลับเรียงร้อยต่อกันได้สนิทราวกับเป็นแผนท่ีวางไว้มานาน ท่าน
เถียนบอกว่าเป็นความสามารถท่ีมีแต่เหนือหัวเท่านั้นท่ีทําได้  ความ
สามารถท่ีทําให้ต้าซีขาดเหนือหัวไมไ่ด้ 
 “พอเรื่องนี้ถึงวังหลวง ทําให้การส่งทหารไปฝู่ซุนไม่เกิดขึ้นใน
ส่ีวันใช่หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ” ตู้หลิ่งอี้คาด 
 “ใช่…” เหนือหัวตรัสรับ “เส้นทางการเดินทัพของทหารเหลือ
ทางเดียวคือผ่านกลางเมือง พวกขุนนางเฉียนฉินจะไม่เส่ียงให้ชาว
เมืองเห็นว่าจะมีสงครามในเร็ววัน และ ‘พี่ชงหยวน’ ก็ทําอะไรไม่ได้” 
     คําว่า ‘พี่ชงหยวน’ ของพระองค์ไม่ว่าใครฟังก็รับรู้ได้ว่า
พระองค์ทรงไม่โปรดเจ้าของนามนัก แม้หนวี่หวงตี้จะไม่ใช่ผู้นิยมเก็บ
สีพระพักตร ์ แต่พระองค์ก็มิได้นิยมแสดงความชิงชังใครอย่างชัดเจน
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นัก แน่นอนพระองค์ทรงรําคาญเซวี่ยไท่จื่อและจางซงอวี้ในหลาย
เรื่อง แต่ก็ยังไม่เคยเห็นพระองค์แสดงออกถึงความรําคาญพระทัย
เท่าท่ีพระองค์ทรงแสดงออกต่อปาหวาง  ย่ิงได้ยินคําบอกเล่าถึงอดีต
ของหนวี่หวงตี้กับปาหวางจากพี่เจียวเหม่ยและพี่เจียวอิงแล้ว ย่ิง
ทําให้เขาประหลาดใจ 
 “ตอนนี้คนว่าการในเฉียนฉินคือ ‘พี่ชงหยวน’ เขาเป็นคนเก่ง  
ต้องยอมรับว่าเขาเหมาะสมกับการครองเฉียนฉินในตอนนี้ท่ีสุด แต่
ไม่ง่ายท่ีจะซ้ือใจท้ังทหารและขุนนางท้ังหมดได้พร้อมกันในเวลาอัน
ส้ัน ท่ีจริงก็โทษเขาไม่ได้” หนวี่หวงตี้ไหวพระอังสา “เฉียนฉินค่อนข้าง
ซับซ้อนอย่างไรส้าระ” 
 “ฮ่องเต้เฉียนฉินตั้งพระทัยให้พระโอรสท้ังสามพระองค์
แข่งขันกัน เพื่อพิสูจน์ว่าใครจะสามารถปกครองเฉียนฉินได้ดีกว่ากัน  
ท่ีจริงมันจะได้ผลในกรณีท่ีมีหวางสักพระองค์ท่ีเก่งกาจโดดเด่นเกิน
ใคร แล้วเป็นท่ียอมรับของขุนนางก่อนท่ีจะขึ้นครองบัลลังก์” 
 “...ไม่มีการแข่งขันใดยุติธรรมอย่างแท้จริง” ตู้หลิ่งอี้ทวนคําท่ี
เหนือหัวเคยสอน 
 ไม่มีการแข่งขันใดท่ียุติธรรมในสายตาของผู้ชมท่ีถือหางผู้
แข่งขันสักคนเอาไว้ ไม่วา่จะเป็นการถือหางในใจหรือการถือหางด้วย
ผลประโยชนก็์ตาม  หากชนะก็ถือว่ายุติธรรม หากว่าแพ้ก็จะถูกมอง
ว่าถูกโกง การแข่งขันท่ีไม่ค้านสายตามีเพียงการแข่งกันเดียว คือการ
แข่งขันท่ีมีการเตรียมผู้ชนะเอาไว้ล่วงหนา้แล้วหลอกตาคนดู  
 หลักการเดียวกับการสร้างลัทธิหลงเจียง ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่ถูก
เตรียมล่วงหนา้ ท้ังผู้เคราะห์รา้ยและผู้ทําพิธี เคราะห์รา้ยเกิดจากโจร
ในลัทธิหลังจากเข้าทําพิธีปัดเป่าแล้วปัญหาก็จะถูกแก้ เพราะโจรใน
ลัทธิหยุดการก่อกวนลง  ฉะนั้นหากองค์ฮ่องเต้แห่งเฉียนฉินไม่ได้ตั้งผู้
ชนะไว้ในพระทัยแล้วก็ยากท่ี ‘ผู้ชม’ จะพึงพอใจ  อย่างนอ้ยสักสาม
ส่วนในราชสํานักเฉียนฉินตอนนี้ก็ต้องเป็นผู้ถือหางลิ่วหวางแห่งเฉียน
ฉิน  การทํางานของปาหวางไม่มีทางง่าย 
 “ถูกต้อง” เหนือหัวพยักพระพักตรร์ับ  ในความคิดของมิส
เฉินไม่มีใครจะเหมาะสืบทอดบัลลังก์เท่ากับเด็กหัวไวคนนี้อีกแล้ว  
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 “ใครได้ขึ้นนั่งบัลลังก์ก่อน  คนนั้นก็ไรสิ้ทธ์ิในบัลลังก์เป็นคน
แรก” 
 ตู้หลิ่งอี้นิ่งไป สายตาของเด็กชายกําลังประมวลผลประโยค
นั้น  บัลลังก์ของเฉียนฉินหากจะมองว่าเป็นสิทธ์ิขาดอํานาจราชสกุลก็
ใช่ แต่หากจะมองว่าไม่มีอํานาจใดเป็นของผู้นั่งบัลลังก์เลยก็ไม่ผิด  
การเป็นฮ่องเต้มีอํานาจส่ังการทุกอย่างก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่า
ขุนนางจะทําตามทุกอย่างเสียเมื่อไร จริงอยู่ท่ีการขัดราชโองการมี
โทษถึงตาย แต่ถ้าขัดราชโองการไปแต่ไม่มีคนรายงานเล่า?  
 สมมติว่า ‘พี่ชงหยวน’ ได้ขึ้นบัลลังก์อย่างสมบูรณ ์แล้วเลือก
ส่ังให้ทหารถางเผาทําลายหมู่บ้านกองโจรในต้าซีให้ราบไม่สามารถ
มาบุกปล้นเฉียนฉินได้อีก แน่นอนว่าการเข้าปะทะกับโจรในต้าซีไม่
คุ้มสําหรับทหารเฉียนฉิน พวกเขาไม่เอาชีวิตมาเส่ียงกับคําส่ังท่ีดูไป
แล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตพวกเขาเดือดร้อนอะไร แต่รายงานไปว่าได้ทํา
ตามราชโองการเรียบรอ้ยแล้ว  ขุนนางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นคาตา
ว่าทหารเหล่านั้นมิได้บุกไปเผาถางหมู่บ้านกองโจรในต้าซี แต่ถึง
กระนั้นก็ประทับตรารับรองว่าทหารเหล่านั้นทําหน้าท่ีตนเองแล้ว  
เมื่อทูลรายงานขึ้นไปก็ไม่มีทางท่ี ‘พี่ชงหยวน’ จะรูไ้ด้เลย  
 …การไปนั่ง ‘เหนือหัว’ คนอื่นนั้น ต้องได้รับความยินยอม
ค้อมหัวให้เสียก่อน  มิเช่นนั้นก็มิอาจเป็นเหนือหัวไปได้… 
 “นั่งก่อนเสียสิทธ์ิการครองบัลลังก์ก่อน ถ้าเป็นเช่นนั้นคน
ท่ีสุดท้ายจะได้ขึ้นบัลลังก์เฉียนฉินก็อาจเป็นชีหวางสิพ่ะย่ะค่ะ” 
 ตู้หลิ่งอี้ลองคิดตามดู หากปาหวางกลายเป็นหวางท่ีใช้การ
ไม่ได้แล้ว ขุนนางก็คงจะพากันยกลิ่วหวางขึ้นมาแทนท่ีทันที แต่ต่อให้
พยายามเท่าไร  ลิ่วหวางก็ไม่อาจสรา้งชัยชนะจากศึกฮั่นตะวันออกได้  
สุดท้ายแล้วหวางนักรบก็จะกลายเป็นหวางอีกพระองค์ท่ีมีตําหนิจาก
การไม่สามารถรวบรวมฮั่นได้  สุดท้ายก็จะเหลือเพียงชีหวางเท่านั้น  
ไม่ใช่ว่าชีหวางทําได้ดีหากแต่เป็นหวางท่ีไม่มีตําหนิเท่านั้น  หากแต่ 
สีพระพักตร์ของหนวี่หวงตี้กลับฉายแววชวนหัวขึ้นมาหลังจากได้ยิน
ประโยคนั้น 
 “คนขึ้นครองบัลลังก์เฉียนฉินคนสุดท้ายก็ต้องเป็นข้าสิ”  
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 หนวี่หวงตี้ตรัสทีเล่นทีจริงพร้อมกับแย้มสรวลน่ามองท่ีไม่
ค่อยมีใครได้เห็นนักออกมา เป็นเวลาท่ีตู้หลิ่งอี้ได้เห็นว่าหนวี่หวงตี้
เองก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งท่ีไม่ได้โตไปกว่าเขาเสียขนาดนั้น ตลอด
เวลาแม้ว่าเขาจะสํานึกว่าหนวี่หวงตี้เป็นมารดาอุปถัมภ์ของตน แต่
หลายครั้งเช่นกันท่ีเขาเสียดายดอกไม้ดอกนี้ท่ีมิได้แย้มบานต่อสายตา
คนมากนัก  ดอกไม้ท่ีจะบานต่อหนา้ไม่ก่ีคนเท่านั้น… 
 ธิดาคนโตของเอวี่ยผิงเก๋ีย เขาควรเรียกนางว่าเอวี่ยฟูเหริน
ในท่านเจ้าเมืองเจียงซูจะดูให้เกียรตินางมากกว่า ทุกครั้งท่ีท่านจาง
มาเยือนต้าซี ไม่ว่าจะด้วยงานหรือเป็นการมาเยือนเล็กน้อยในเวลา
ส้ัน ๆ นางก็จะขอออกจากเรือนพักพิงท้ายวังมารับใช้สามีของตน 
แม้ว่าท่านจางจะไม่ได้มีท่าทีสนใจอะไรนางมากนัก แต่นางก็ยังทํา
หน้าท่ีปรนนิบัติสามีของตนอย่างเต็มท่ีเท่าท่ีสตรีคนหนึ่งพึงทํา และ
กลับไปยังหลังวังด้วยสีหน้าท่ีแช่มชื่นทุกครั้ง สีหน้าท่ีเขาไม่เคยเห็น
จากเหนือหัว เขานึกสงสัยบ่อยครั้งว่าพระองค์จะมีวันได้รู้สึกเช่นนั้น
หรือไม่? หรือเพราะพระองค์ยังเด็กอยู่ไป อย่างนอ้ยเอวี่ยกุ้ยถิงก็อายุ
มากกว่าพระองค์ 
 …แต่พระองค์ก็โตพอจะครองบัลลังก์แล้วนี่นะ… 
 “กระหม่อมคิดนอ้ยไป ขอฝ่าบาทอย่าถือสา”  
 ตู้หลิ่งอี้มิได้เอ่ยขอรับโทษจากเหนือหัว พระองค์สอนให้เขา
ใช้คําว่าอย่าถือสาแทนขอรับโทษ การขอรับโทษควรจะเกิดเมื่อ
กระทําความผิดท่ีหนักหนาถึงขั้นต้องรับโทษเท่านั้น 
 “แต่ข้าว่าอาจจะ…” เหนือหัวกวาดหมากของมองโกลกลับขึ้น
ไปยังทางเหนือ “ท่านเถียนไม่เชื่อยามท่ีข้าบอกว่า ไม่มีทางท่ีข้าจะ
ปล่อยให้ชาวฮั่นของข้าตายเพราะแผนของข้า…” 

     “ท่านเถียนยังไม่หายโกรธหรือกระหมอ่ม…” 
 ต้องชื่นชมว่าตู้หลิ่งอี้เป็นเด็กท่ีอ่านอารมณ์คนได้เก่งกาจ  
เดิมทีเธอเคยคิดว่าเขาอ่านสีหน้าคนได้ดีเป็นเพราะเขาโตมากับกลุ่ม
กองโจร โดยท่ีพ่อกับแมไ่ม่ค่อยจะมีเวลาในการดูแลเท่าไร  เลยทําให้
เขาต้องเอาตัวรอดในหมู่โจรให้ได้ด้วยตัวเอง และการเอาตัวรอดขั้น
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พื้นฐานก็คือการมองอารมณ์โกรธให้ออก เพื่อให้รอดจากการโดนจับ
โยนกระเด็น ท่ีจริงโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานท่ีสังเกตได้ง่ายท่ีสุดของ
มนุษย์ แต่น่ันไม่นับรวมราชเลขาเถียน… 
 เถียนเจิ้งซ่ือเกิดและโตในตระกูลลูกผู้มากรากผู้ดี เขาถูกส่ัง
สอนให้เก็บสีหน้าท่าทางและการแสดงออกมาตั้งแต่ยังเล็ก  ไม่แน่ใจ
ว่าตอนท่ีป่วยตอนเด็กได้ร้องไห้หรือไม่ ให้เทียบกันแล้วหวางเย่แห่ง
เฉียนฉินบางพระองค์ยังแสดงออกถึงอารมณ์มากกว่าชายคนน้ีด้วย
ซ้ํา ฉะน้ันไม่ง่ายท่ีจะอา่นอารมณ์ของคนอย่างเถียนเจิ้งซ่ือ ย่ิงในเวลา
ท่ีเขา ‘เข้าใจเหตุผลของเหนือหัวอย่างถ่องแท้’ แล้วด้วย… มิสเฉิน
เหยียดริมฝีปากของตนเป็นเส้นตรง 
 “อะไรทําให้เจ้าคิดเช่นน้ัน” เหนือหัวรับส่ังถามเด็กน้อยข้าง
พระท่ีน่ัง 
 “ถึงท่านเถียนจะทําตัวปกติก็เถอะ…” ตู้หลิ่งอี้พึมพํา  
 “ฝ่าบาทไม่สังเกตหรือว่าท่านเถียนมองพระพักตร์พระองค์
น้อยลง  หลังจากว่าการจบท่านเถียนก็รีบไปทํางานตามส่ัง  ไม่น่ังรอ
รับพระบัญชาต่อ ท้ังท่ีปกติจะน่ังประวิงเวลาอีกครึ่งก้านธูปเผ่ือ
พระองค์มีอะไรจะรับส่ังเพิ่ม” 
 คําตอบของตู้หลิ่งอี้ทําให้มิสเฉินอดท่ึงไม่ได้ เขาเป็นเด็กท่ี
ละเอียดออ่นจนน่าท่ึง  ละเอียดเกนิกว่าท่ีเด็กวัยน้ีจะเป็นได้  ตู้หลิ่งอี้
เพิ่งจะย่างสิบสองและพฤติกรรมของเถียนเจิ้งซ่ือไม่ถือว่ามากจนเป็น
ท่ีสังเกต  กงกงบางคนไม่ทันเห็นด้วยซ้ํา แต่ถึงอย่างน้ันส่ิงท่ีเด็กน้อย
เข้าใจก็ยังเท่าท่ีเด็กสิบสองจะเข้าใจได้  ตู้หลิ่งอี้ไมรู่ว้่าท่ีจริงแล้วเถียน
เจิ้งซ่ือรูสึ้กอย่างไร  เขาแค่รูว้่าเป็นความรูสึ้กเชิงลบเท่าน้ัน และเชิง
ลบเท่าท่ีเด็กอายุสิบสองจะนึกออกก็ไมอ่าจเกนิไปกว่าความโกรธได้ 
 “เจ้าน่าจะไปได้ดีกับกรมยุติธรรม” หนวี่หวงตี้รับส่ัง “ช่าง
สังเกตดีจริง” 
 “ถือเป็นคําชมใช่หรือไม่กระหม่อม” ตู้หลิ่งอี้ถามด้วยความ
ไม่แน่ใจนัก  ในขณะท่ีนางกํานัลท้ังสองหัวเราะเบา ๆ กับคําชมน้ัน 
 “ชม” หนวี่หวงตี้ตรัสรับ “ท่านเถียนไม่ได้โกรธข้า เขาผิด
หวัง” 
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 “ผิดหวังอย่างน้ันหรือกระหม่อม” ตู้หลิ่งอี้ขมวดคิ้ว เขาไม่
ค่อยเข้าใจนัก ซ่ึงก็ไม่ได้แปลกสําหรับเด็กอายุเท่าตู้หลิ่งอี ้
 หนวี่หวงตี้วางความสนพระทัยท่ีเคยมีให้ กับต ําราลง  
พระองค์วางพู่กันบนแท่นก่อนจะเท้ากรข้างหน่ึงลงกับโต๊ะว่าการ  
สายพระเนตรของพระองค์ทอดออกไปอย่างไร้จุดหมาย ใช่แล้ว 
เถียนเจิ้งซ่ือไม่ได้โกรธ  เขาฉลาดมากพอจะเข้าใจเหตุผลท่ีเธอทําลง
ไป และดูออกว่าต่อให้เธอไม่ลงมือ เรื่องพวกน้ีก็ต้องเกิดอยู่ดีและ
อาจจะเลวร้ายกว่าน้ีด้วยซ้ํา การท่ีปล่อยให้สถานการณ์อยู่ในการ
ควบคุมของเธอน้ันอาจเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดด้วยซ้ํา 
 แต่การน่ังรอดูความตายของคนกลุ่มหน่ึงไม่ใช่เรื่องท่ีจะทําใจ
ยอมรับได้ง่าย  เถียนเจิ้งซ่ือรูว้่ามันไมง่่ายและน่ันทําให้เขาผิดหวังใน
ตัวเธอ  เขาผิดหวังเพราะเขาคาดหวังในความดีของมนุษย์มากเกนิ
ไป เขาหวังให้เธอกังวลใจกับความตายของผู้คน… แต่ไม่เป็นไร เถียน
เจิ้งซ่ือเป็นคนฉลาด อีกไม่นานก็จะหาวิธีทําใจได้ เพราะการคาดหวัง
ให้เธอมีเมตตาอาจเกดิขึ้นยากกว่าการทําใจตัวเองให้ชิน 
 “ใช่ ก็แค่ผิดหวัง” 

 “หมายความว่าอย่างไรหรือกระหมอ่ม…”  
 ตู้หลิ่งอี้ถามขึ้นหลังจากท่ีเห็นหมากท่ีถูกเคลื่อนไป  หนวี่หวง
ตี้เลิกพระขนงเล็กน้อยราวกับกําลังนึกว่าก่อนหน้านี้กําลังคุยอะไรกัน
อยู่  ก่อนจะพยักพระพักตรร์ับเมื่อนึกได้ 
 “หมายความตามท่ีว่า  ชาวฝู่ซุนจะปลอดภัย” เหนือหัวตรัส
ก่อนจะพับหนังสือบันทึกท่ีเหลือบนโต๊ะลง “เจ้าควรรีบไปพักผ่อนได้
แล้ว ข้าไม่คิดว่าพรุง่นี้เจ้าจะตื่นทันฟังข่าวจากฝู่ซุน ถ้าเจ้ากลับเข้าหอ
นอนช้า” 
 “ชาวฝู่ซุนปลอดภัย…” ตู้หลิ่งอี้ทวนคํา “แต่พระองค์เพิ่งจะ
ตรัสว่าหากบุกในส่ีวันนี้มองโกลจะได้ชัยชนะ…” 
 “แลว้ข้าได้บอกว่าเขาจะบุกหรือไร?”  
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 เหนือหัวตอบขณะปิดตลับหมึกลง มิสเฉินมองหน้าของเด็ก
น้อยท่ีเต็มไปด้วยความงุนงง ถ้าเธอไม่อธิบายเพิ่มแล้วตู้หลิ่งอี้คง
นอนไม่หลับแน ่ 
 “ต้าซียอมให้มองโกลบุกเจียงซูครั้งท่ีผ่านมาเป็นการล่อให้
มองโกลมาติดกับดักจนเสียคนไปมากมาย แล้ววันหนึ่งข้าเอ่ยปาก
บอกกับแม่ทัพมองโกลว่าเชิญบุกฝู่ซุนได้ตามสบาย เจ้าคิดว่าเขาจะ
กล้าบุกหรือไม่?” 
 หนวี่หวงตี้ตรัสด้วยสีพระพักตรน์ิ่งสนิท  สายพระเนตรของ
พระองค์ทอดไปยังกระดานหมากท่ีพระองค์เพิ่งจะแก้ไขการวาง
หมากไป  ยากจะบอกได้ว่าพระองค์ดําริส่ิงใดอยู่  ทุกอย่างเป็นไปได้
หมด พระองค์อาจกําลังคิดถึงผลประโยชนข์องต้าซีท่ีขึ้นอยู่กับการบุก
ของมองโกลครั้งนี้  อาจกําลังชั่งพระทัยว่าพระองค์ควรผลักดันส่ิงใด 
‘บุกหรือไม่บุก’ จะดีกับต้าซีมากกว่า หรือไม่ก็อาจจะคิดส่ิงใดท่ีลึก
เกินกว่าท่ีเด็กตามพระองค์อย่างตู้หลิ่งอี้จะคิดตามทันได้ 
 “หมายความว่าเป็นความตั้งพระทัยของฝ่าบาทท่ีตรัสเช่นนั้น
กับท่านโตรุ่ย เพื่อให้แน่พระทัยว่ามองโกลจะยังไม่บุกฮั่นไปอีกพัก
ใหญ่หรือกระหม่อม” 
 เสียงหนึ่งดังขึ้นหนา้ห้อง  ก่อนท่ีรา่งของราชเลขาหนุม่ท่ีเพิ่ง
ถูกอ้างนามถึงจะเดินเข้ามาในห้องทรงงานตําหนักใน พร้อมด้วย
ประมุขพรรคช่างลี่ท่ีมีสีหน้าระอาอย่างปิดไม่มิด การปรากฏตัวของ
สองบุรุษในเวลาเช่นนี้ก็มั่นใจได้ว่าไม่ใช่เรื่องดี สายพระเนตรของ
เหนือหัวเองก็ฉายแววประหลาดพระทัยอย่างเห็นได้ชัด พระองค์ก็คง
คิดไม่ต่างกับเขานัก 
 “แล้วพระองค์วางแผนเอาไว้ว่ามองโกลจะได้โอกาสบุกฮั่น
ตอนไหนหรือพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะได้บอกแม่ทัพซูให้เตรียมทัพได้
ทัน… หรือพระองค์ได้แจ้งต่อแม่ทัพซูแล้ว” 
 ไม่ต้องฉลาดมากก็รู้ว่าถ้อยคําของท่านเถียนนั้นเต็มไปด้วย
การเหน็บแนมสตรีตรงหนา้  หากแต่ผู้ท่ีโดนเหน็บแนมนั้นไม่ได้แสดง
สีพระพักตรใ์ดออกมา  แนน่อน พระองค์ไม่ถือสากับวาจาของเถียน
เจิ้งซ่ืออยู่แล้ว  แต่ถึงกระนั้นไมไ่ด้มีสีพระพักตรโ์ล่งพระทัยอย่างท่ีตู้
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หลิ่งอี้คาดว่าอาจจะได้เห็นหลังจากท่ีพระองค์กับท่านเถียนเข้าใจกัน
ดี…  สีพระพักตรข์องพระองค์ยังคงนิ่งสนิทดังเดิม พระองค์ปราดสาย
พระเนตรมองสองบุรุษท่ีเดินเข้ามาด้วยความสงสัยท่ีไม่อาจละวางได้  
หากแต่พระโอษฐ์ของพระองค์ก็ทําการขยับตรัสตอบต่อข้อสงสัยของ
เลขาคนสนิท 
 “มองโกลจะบุกในตอนที่เตปูจินรู้ตัวว่าข้ากําลังจะได้
ครองฮ่ันทั้งหมด  ก่อนที่บัลลังก์เฉียนฉินจะเป็นของข้าสักสามชั่ว
ยาม  กลองศึกก็คงล่ันดังจากฉางซุน” 
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ตอนที่ ๖๕ 

ชายหาปลาที่ไม่อาจออกเรือได้ 

 “ข้าว่าเราบุกไปก่อนแล้วค่อยรับโทษฝ่าฝืนคําส่ังเอา
ทีหลังก็ได้นี่ท่านพี่” 
 จาเตียวพูดขึ้นหลังกลับมาจากสังเกตการณ ์ ไม่มีแม่ทัพใหญ่
ประจําในฝู่ซุน ทหารก็มีไม่มาก ระยะการป้องกันแคบเพียงแค่ครึ่ง
เดียวของเขตติดต่อท้ังหมด เหย่ียวมองโกลสามารถบินรอบเดียวก็วน
ได้ท่ัวกองทัพของเฉียนฉินท่ีมีกําลังพลไมถึ่งหลักพัน ในตอนนี้หากจับ
ดาบขึ้นมาแล้ว ไม่เกินส่ีชั่วยามฝู่ซุนก็จะเป็นของมองโกล  หากมฝู่ีซุน
อยู่ในมือต่อให้โดนลงโทษก็คงไมห่นักหนาเท่าท่ีโทษจริงสมควรโดน 
 จาเตียวประจําชายแดนหลานเหลียนมานาน ปะทะกับทัพฮั่น
มาไม่นอ้ย เขารูด้ีกว่าใครว่าแม่ทัพคนไหนของฮั่นนา่หวั่นใจ แม่ทัพ
คนไหนท่ีบุกได้ เวลาใดท่ีควรบุก เวลาใดท่ีควรถอย พี่ใหญ่คิดถูกแล้ว
ท่ีพาเขามาด้วยในครั้งนี้ และการนําทัพลงมาเวลานี้ก็เหมาะสมท่ีสุด
ด้วย… 
 จาเตียวไม่รู้หลักการทําสงครามในแง่การเมืองหรือหลักการ
ปกครองอย่างถ่องแท้นัก แล้วก็ไม่ต้องการรับรู้ด้วย ในตอนนี้เขา
รับคําส่ังจากท่านพ่อ หากมองโกลผลัดบัลลังก์เขาก็พรอ้มจะรับคําส่ัง
จากท่านพี่  ไม่มีอะไรซับซ้อนสําหรับบุตรคนรองจาเตียว   
 ท่านพี่เป็นคนมีความสามารถรอบด้าน ในแง่การศึก เพียง
แค่นําทัพลงมาในตอนท่ีเฉียนฉินกําลังอ่อนแอ ก็แสดงออกถึงวิสัยท่ี
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กว้างไกลกว่าผู้นําคนอื่นในมองโกลแล้ว!  ในแง่การปกครอง การบุก
ต่อเนื่องก็เป็นเรื่องฉลาดไม่ใช่หรือไร  ผลกระทบหลังการศึกไม่ว่าจะ
ใหญ่หรือเล็กก็ย่อมเกิดการสูญเสีย และการสูญเสียไม่ควรเกิดขึ้น
บ่อย  การสูญเสียนั้นไม่เก่ียวว่าจะมากหรือนอ้ยแต่หากเกิดขึ้นบ่อย
ย่อมทําให้รูสึ้กว่าเป็นการสูญเสียท่ีไม่จบส้ินเสียที  ฉะนั้นการบุกต่อ
เนื่องเพื่อชัยชนะท่ีย่ิงใหญ่เป็นทางเลือกท่ีดีในแง่การปกครอง 
     แม้สงครามท่ีผ่านมาจะมีท้ังชัยชนะและความพ่ายแพ้ แต่ถึง
อย่างนั้นส่ิงท่ีชาวมองโกลรับรู้ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีหลัง
หุบเขา ความอุดมสมบูรณ์ท่ีพวกเขาไม่เคยได้เห็นมาก่อนในชีวิต  
พื้นท่ีท่ีอุดมไปด้วยนํา้และอาหาร  ไมว่่าจะโปรยเมล็ดอะไรลงไป  ไม่
นานก็เก็บเก่ียวได้  แม้จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นแต่การพบโอกาสท่ีจะมี
ชีวิตท่ีดีกว่า ชีวิตท่ีไม่ต้องทรมานกับอากาศหนาว และความแห้งแล้ง
ของแหล่งนํ้า ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าการสูญเสียคือการเสียสละท่ีจะ
ทําให้ลูกหลานมีชีวิตท่ีดีต่อไป และถ้าการบุกวันนี้ชนะ  พวกเขาจะได้
ฝู่ซุนดินแดนติดทะเล… 
 …เกลือท่ีมคี่าย่ิงกว่าทอง… 
     “เราอาจต้องปล่อยเฉียนฉินให้เป็นของหยางเยว่ซือ  นางไม่
ยอมยกกรงเล็บออกจากคอของพวกแซ่ฉินแน่” 
     ท่านพ่อกล่าวเอาไว้เช่นนั้น  สตรีท่ีสามารถเอาชนะท่านพี่ได้
ฟังดูน่าสนใจดี แต่การพ่ายแพ้ของมองโกลไม่ทําให้จาเตียวแปลกใจ
เท่าใดนัก แม้เขาจะดูเหมือนเป็นลูกโง่ของท่านพ่อ แต่ถึงอย่างนั้นเขา
กล้าบอกได้ว่าในบรรดาทายาทมองโกลทุกเมืองในตอนนี้ ไม่มีใครจะ
รู้เรื่องทัพของชาวฮั่นดีไปกว่าเขา การท่ีฮั่นสามารถคุ้มกันพื้นท่ีของ
ตนให้ปลอดภัยได้แต่ไม่เคยขึ้นมายึดมองโกลได้นั้นมีเหตุผลของมัน
อยู่ เพราะทหารของต้าซีแข็งแกรง่มากพอท่ีจะป้องกันการโจมตีได้ทุก
รูปแบบ และแม่ทัพของเฉียนฉินก็ขี้กลัวมากพอท่ีจะทําให้การบุกขึ้น
มาไม่เกิดขึ้น 
     …สู้กับเฉียนฉินอย่างไรก็ชนะ  สู้กับต้าซีอย่างไรก็แพ้… 
     การแพ้ไม่ใช่ปัญหาในความคิดของจาเตียว  อาจเพราะเขา
เป็นทายาทท่ีไม่ต้องสืบบัลลังก์ด้วยกระมัง  เขาไม่มีความจําเป็นจะ
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ชนะตลอด การชนะตลอดไม่ใช่เรื่องปกติ  ท่านพ่อเองก็ใช่ว่าจะไม่
เคยแพ้เลยเสียเมื่อไร การชนะหรือแพ้ในศึกไม่ได้สําคัญเท่ากับผล
หลังจากนั้น เรื่องนี้จาเตียวอยากจะบอกกับท่านพี่ของตนเองเหลือ
เกิน มันไม่สําคัญเลยกับการแพ้ท่ีผ่านมา  การแพ้ต้าซีไม่ใช่เรื่องใหญ่
อะไร  ผลลัพธ์การแพ้ก็แค่ไม่ได้ครอบครองเจียงซู  ไม่ได้สูญเสียเมือง
ใดของมองโกลไปเสียหนอ่ย แต่ก็พูดไม่ออกเพราะสําหรับท่านพ่อกับ
ท่านพี่แล้ว  การพ่ายแพ้ท่ีผ่านมาส่งผลต่อพวกเขาไม่นอ้ยทีเดียว… 
 “หากไม่ได้รับอนุญาตให้บุกก็บุกไม่ได้” โตรุ่ยตอบก่อนจะ
ถอนหายใจออกมา 
 ไม่ใช่ว่าโตรุย่ไม่เห็นโอกาสการบุก  แนน่อนว่าเขาเห็นโอกาส
นั้นเต็มสองตาและเขาต้องการจะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ในมือด้วย  เขา
รู้ดีว่าจะไม่มีจังหวะที่ดีกว่านี้อีกแล้ว สตรีท่ีดื่มสุรากับเขาคืนนั้น
ไม่ใช่คนใจเย็น  เวลาของนางมีจํากัด  เขาไมก่ล้าเดาว่าเหลือเท่าใด 
แต่เขามั่นใจว่านางจะเร่งมือทําทุกอย่างเท่าท่ีเป็นไปได้ แต่ถึงอย่าง
นั้นการขัดคําส่ังท่านพ่อไม่ใช่ทางเลือกท่ีดี สีหน้าท่ีท่านพ่อตอนส่ัง
การไม่ปกติ  ความสงบท่ีเคยมีเสมอมาของท่านพ่อเหมือนจะหายไป
ในยามกล่าวถึงเรื่องท่ีหยางเยว่ซือพูด ความกังวลของท่านพ่อ
ถ่ายทอดมาถึงเขาโดยง่าย เขาไม่รู้ว่าส่ิงใดท่ีขวางก้ันมองโกลกับ
ชัยชนะตรงหนา้ในตอนนี้ แต่เขาเชื่อในสัญชาตญาณของท่านพ่อ… 
 สีหน้าของโตรุ่ยไม่สู้ปกตินักยามเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ เขาเชื่อ
ท่านพ่อมาตลอดอย่างท่ีเคยเชื่อ แต่ถึงอย่างนั้นบางอย่างในใจของ
เขาบอกว่ามันไม่ถูกต้อง  หยางเยว่ซือไม่ได้อยู่ตรงนี้ ไม่แม้แต่จะใกล้
ด้วยซ้ํา  จริงอยู่ท่ีนางเป็นพวกชอบบงการจนเสียนิสัย แต่ถึงอย่างนั้น
เขาไม่เห็นว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรหากว่ามองโกลจะเดินตามหมาก
ของนาง แล้วได้ฝู่ซุนมาครอบครอง ต่อให้วันหนึ่งนางจะมายึดคืน แต่
ถึงอย่างนั้นการไม่เข้าครอบครองเพียงเพราะรู้ว่าวันหนึ่งจะสูญเสียไป
นั้น  ฟงัดูไม่เข้าท่า 
 “ท่านพ่อกังวลมากเกินไป เราเคยชนะเฉียนฉินและเราจะ
ชนะอีก” จาเตียวเอย่ด้วยนํา้เสียงท่ีแสดงถึงความเหนื่อยหนา่ย 
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 “ระวังวาจา คําพูดเช่นนั้นมันจะทําให้เจ้าดูเป็นคนประมาท” 
โตรุย่เอย่เตือนนอ้ง หากแต่ไม่ได้จริงจังนัก 
 “ขา้ไม่ได้ประมาท ท่านพี่ก็รู”้ ผู้เป็นนอ้งแย้ง “ข้ารบกับทหาร
กลุ่มนี้มานานกว่าใคร ขา้ขอให้คําแนะนําในฐานะคนท่ีอยู่ชายแดนมา
ตลอด ก่อนท่ีแขนของแม่ทัพฮัวจะต่อกันติดสมบูรณ์ เรามีเวลาแค่
นั้น” 
 คําแนะนําจากผู้เป็นน้องผู้มีประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีไม่ควรมอง
ข้าม  จริงของจาเตียว อย่างนอ้ยการบุกก็ควรเริ่มต้นขึ้นบ้าง  ไม่ต้อง
นึกถึงผลแพ้ชนะ อย่างน้อยการบุกก็สามารถสร้างความเสียหายให้
ฝ่ายตรงข้าม และสร้างความได้เปรียบให้กับมองโกลนั่นเป็นผลท่ี
แนน่อน  สุนัขเฝ้าประตูของเฉียนฉินไม่ได้มีเพียงฉินหานเฟิง  อย่างท่ี
จาเตียวว่า หากฮัวเฟยเทียนฟื้นตัวแล้วมองโกลก็จะลําบาก  เขาเคย
ปะทะกับฮัวเฟยเทียนมาก่อน แม่ทัพเฉียนฉินคนนี้ไม่ใช่คนท่ีจะ
เอาชนะได้ง่าย  โตรุย่เงยหนา้มองผู้เป็นนอ้ง 
 “ข้าคิดว่าการกอ่กวนเล็ก ๆ น้อย ๆ คงถือว่าเป็นการ
ละเมิดคําส่ัง…” 

 กล่ินเชื้อเพลิงโชยมาเข้าจมูกฮัวเฟยเทียน แม่ทัพหนุ่ม
ลืมตาขึ้นท่ามกลางความมืด  เขาไม่ใช่พวกผิดมนุษย์ท่ีจะได้กลิ่นจาก
ท่ีไกลออกไป หากเขาได้กลิ่นเชื้อเพลิงนั่นหมายถึงมันต้องอยู่ใกล้  
คิดถูกท่ีออกมาดูลาดเลา  แม่ทัพหนุม่มองลอดก่ิงไม้ท่ีตนซ่อนตัวไป  
ส่ิงท่ีพวกมองโกลยังไม่รู้คือท่ีซ่อนตัวและเส้นทางลับในเขาแห่งนี้  
พวกน้ันอาจรู้เส้นทางเขตติดต่อหลานเหลียนฉางซุนดี แต่ไม่ใช่เขต
เส้นทางในเขตฉางซุนฝู่ซุน ไม่มีทางท่ีคนนอกจะรู้พื้นท่ีภายในได้ดี
กว่าคนใน  นี่ยังคงเป็นข้อได้เปรียบเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของทัพเฉียนฉินท่ี
มีตอนนี้ ความมืดทําให้แม่ทัพหนุ่มไม่อาจมองเห็นได้ชัดว่าท่ีกําลัง
เคลื่อนผ่านนั้นเป็นทัพของนายกองคนไหน แต่มั่นใจว่าไม่ใช่ทัพของ
เฉียนฉินแน่ ไม่มีทางท่ีทหารเฉียนฉินจะถือคบเพลิงไม่ได้จุดไฟและ
เดินลอดผ่านเส้นทางของภูเขาด้วยฝีเท้าท่ีเบาและดูนา่สงสัยเช่นนี ้
 …โอกาสท่ีดีในการบุกของมองโกล… 
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 หลายวันท่ีผ่านมา เหย่ียวมองโกลโฉบผ่านสังเกตการณ์
ภายในค่ายทหารฝู่ซุนอยู่หลายรอบ เขาไม่แปลกใจสักนิด เหย่ียว
มองโกลถือเป็นหนว่ยสอดแนมท่ีจัดการได้ยากท่ีสุด  พวกมันรวดเร็ว 
หลบหลีกเก่ง และฉลาดเกินเดียรัจฉาน  ฮัวเฟยเทียนสาบานได้ว่าเขา
เห็นเหย่ียวตัวหนึ่งบินตามฉินหานเฟิงไป  จริงอยู่ท่ีเฉียนฉินเองก็มีพล
ธนฝีูมือดีไม่นอ้ย แต่การยิงเหย่ียวสอดแนมท้ิงไมใ่ช่เรื่องฉลาดในการ
ศึก  หลายครั้งการกําจัดไม่ใช่คําตอบท่ีดี  หากเหย่ียวตัวใดตัวหนึ่ง
โดนกําจัดตอนกําลังติดตามบางคนท่ีกําลังทําอะไรสักอย่าง  ไม่ต้อง
รอเหย่ียวกลับมาส่งสัญญาณให้กับทัพมองโกล เพราะการยิงเหย่ียว
ตัวนั้นก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเรื่องท่ีบุคคลนั้นทําเป็น ‘เรื่องท่ีไม่
ต้องการให้อีกฝ่ายรู’้ และการบุกก็จะเปิดฉากทันที เพราะพวกนั้นคง
ไม่ใจดีรอให้เฉียนฉินทํา ‘เรื่องท่ีไม่ต้องการให้รู้’ เสร็จและตั้งตัวได้
เป็นแน ่
 สถานการณ์ยามนี้เหมือนนํ้าท่ีปริ่มจอกตั้งบนกระดานไม้ซีก
กระดก มีผู้ถือกานํา้เอียงเพียรรินนํา้ลงวันละหยดสองหยดอย่างเชื่อง
ช้าราวกับกําลังแกล้งคนท่ีนั่งเฝ้ากังวลว่านํ้าจะกระฉอกล้นออกจาก
จอกเล็กเมื่อใด การยิงนกเหย่ียวคือการขยับไม้กระดกท่ีตั้งจอกชาเอา
ไว้  ไม่ต้องรอให้นํา้หยดลงมาจนล้น นํา้ในจอกก็กระฉอกทันที  ผู้เฝ้า
มองไม่อาจทําอะไรได้นอกจากขยับตัวให้เบาท่ีสุด เพราะแม้แต่ลมท่ี
เกิดจากแรงไหวของชายผ้าก็อาจไปรบกวนสมดุลของจอกชานั้นได้ 
 แม่ทัพหนุม่นับเงาของกลุ่มคนท่ีเคลื่อนผ่าน ก่อนจะขยับตาม
ไปโดยพยายามเคลื่อนไหวให้เบาท่ีสุด คนท่ีกําลังเดินเท้าฝีเท้าเบา
มาก  หมายความว่ากลุม่คนเหล่านี้มีแนวโนม้ท่ีจะหูตาไวมากเช่นกัน  
ความเจ็บแปลบจากไหล่แล่นปราดไปท่ัวแขน แม่ทัพหนุ่มขบฟัน
เข้าหากันแน่นจนกรามขึ้นสันริม ฝีปากส่ันด้วยความเจ็บปวด แม้
ความเจ็บจะมากเพียงใดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังจําเป็นต้องควบคุมลม
หายใจให้ได้ ยาท่ีฉินหยางอี้พระราชทานมาทํางานได้ดีไม่เสียชื่อหมอ
เทวดา แต่ถึงอย่างนั้น… 
 …ไม่มีอะไรได้มาโดยเปลา่… 
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 ฉินหยางอี้หมอเทวดาไม่ใช่เพียงสมญาเพื่ออวยพระยศ
เท่านั้น ยาห่อเล็กถูกแบ่งออกเป็นสองขนานท่ีต้องดื่มตามลําดับ
เท่านั้น  หม้อแรกคือยาขับพิษ  พิษจากมองโกลไม่ใช่พิษท่ีจะขับออก
จากร่างกายได้ง่าย เพราะมันจะแทรกไปท่ัวร่างกายไปได้มากกว่า
โลหิตเดินเสียอีก  หากรอยาขนานธรรมดาขับพิษออกหมดก็มีความ
เป็นไปได้ว่าอาจจะตายหรือเสียอวัยวะไปก่อน แต่ยานี้สามารถขับ
ได้…   
 สมุนไพรบางชนิดผสานปราณเข้ากับพิษ ปราณเป็นส่ิงท่ี
กระจายอยู่ท่ัวรา่งกาย มากกวา่เส้นเอ็น มากกว่าเส้นโลหิต  การใช้
ปราณเป็นตัวกอดรวมพิษท่ีกระจายไปท่ัวรา่งกายเอาไว้เป็นจุด  ก่อน
ท่ีตัวยาละลายช้ากว่าจะทําการขับปราณเหล่านั้นออกจากร่างกาย  
ใช่ มันคือยาขับปราณไม่ใช่ยาขับพิษโดยตรง ‘พิษของมองโกลไม่อาจ
ขับออกโดยตรงได้’ ดังท่ีเคยกล่าวไป  วิธีการรวมปราณเข้ากับพิษ
ก่อนขับปราณออกจึงเป็นวิธีการสลายพิษท่ีดีท่ีสุด ผลคือเมื่อยาขนาน
แรกทํางานเสร็จ  ตัวเขาก็อยู่ในสภาพเกือบจะไรป้ราณ 
 ยาขนานท่ีสองก็ยังไม่ใช่ยาบํารุงปราณอย่างท่ีคิด  ในความ
จริงเขาก็ยังไม่สามารถดื่มยาบํารุงปราณในขณะนี้ได้ด้วย  หม้อท่ีสอง
คือยาสมานแผล  หากแผลยังสมานไม่เสร็จ  การเรง่บํารุงปราณอาจ
ทําให้สมดุลร้อนเย็นในร่างกายไม่ปกติและอาจทําให้แผลหายช้ากว่า
ท่ีควรเป็น เขาจึงจําต้องอยู่ในสภาพไรป้ราณไปอีกสักพัก…  ยาสมาน
แผลของฉินหยางอี้ทํางานได้ดีและรวดเร็วกว่ายาสมานแผลขนานใด
ในแผ่นดิน แต่แนน่อนมันแลกมาด้วยบางอย่าง ยาขนานแรกแลกด้วย
ปราณ ยาอีกขนานแลกด้วยความเจ็บปวด ความเจ็บปวดจากยา
ผสานกล้ามเนื้อของฉินหยางอี้ไม่อยู่ในขั้นท่ีใครก็ตามจะเข้าใจความ
ทรมานของมันได้หากไม่ได้ดื่มด้วยตัวเอง  ความเจ็บท่ีเหมือนการถูก
แทงซ้ํา ๆ เข้าท่ีแผลเดิมเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มดื่มจนกว่าจะถึงช่วงยาหมด
ฤทธ์ิ  ข้อดีก็คือหลังจากท่ียาหมดฤทธ์ิ  แผลก็จะหายสนิทราวกับไม่
เคยมีแผลมาก่อน… 
     ยาสองขนานท่ีได้มาเขาต้มดื่มจนครบ แน่นอนว่าแผลจาก
การศึกครั้งก่อนท่ีดูไม่มีท่าทีจะหายโดยง่ายได้หายดีแล้ว แต่ไม่ได้



ภาคสงคราม เล่ม 4 |  102

หมายความว่าตัวเขาจะฟื้นตัวเต็มท่ีพร้อมสําหรับการศึกท่ีกําลังจะมา
ถึง ปราณท่ีสลายไปนั้นยากท่ีจะฟื้นคืนในเวลาอันจํากัด  แนน่อนการ
สู้แบบทหารไม่จําเป็นต้องใช้ปราณ แต่ปราณมีผลมากในการฟื้นตัว
ของร่างกาย ถ้าเขาบาดเจ็บในการศึกครั้งนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจ
กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ และหากว่าเขาเจ็บหนักจากศึกครั้งนี้ ก็ไม่ต้อง
หวังว่าจะมีลมหายใจไปถึงศึกครั้งหนา้  
 เขารูก่้อนจะต้มยาว่าไม่มีส่ิงใดได้มาเปล่า แต่ถึงอย่างนั้นเขา
ก็ไม่ได้ลังเลท่ีจะดื่ม และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสียดายสักนิดท่ีทําลงไป  
อย่างไรเสียการศึกก็จะเกิดในเร็ววัน อย่างน้อยการมีแขนสองข้างท่ี
ใช้งานได้ก็มีแนวโนม้จะพากันรอดมากกว่าพากันตาย 
 กลุ่มคนท่ีบุกมาเท่าท่ีเห็นเป็นพลเดินเท้าไม่มีอาวุธหนัก  เดิน
มาพรอ้มกับคบเพลิงท่ีไม่ได้จุด  จะว่ามาเผาเสบียงก็ไม่นา่ใช่ เพราะ
เชื้อเพลิงเพียงเท่านีน้อ้ยไปสําหรับการเผาเสบียง  จะว่ามาปล้นอาวุธ
ก็ไม่เห็นว่าจะมีเกวียนเทียมสัตว์ตามมาด้วย  ตามจริงมองโกลท่ีนํา
ทัพโดยโตรุ่ยและจาเตียวไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องปล้นอาวุธจาก
เฉียนฉินสักนิด  ทัพมองโกลมีอาวุธมากพอท่ีจะถล่มฝู่ซุนแล้วเข้ายึด
เฉียนฉินต่อได้โดยไม่ลําบาก  อีกท้ังจํานวนของคนท่ีนอ้ยมากนับเป็น
หลักสิบ… ไม่! ไม่ใช่หลักสิบ 
 …นี่มัน!… 
 ฝู่ซุนเป็นเมืองการค้าแม้ในยามคํ่าคืนก็ไม่อาจจะเงียบสงัดได้  
การจับเสียงแปลกปลอม ย่ิงกับกลุ่มคนฝีเท้าเบาแล้วด้วยไม่ใช่เรื่อง
ง่าย  แม่ทัพหยุดนิ่งอยู่กับท่ี  อย่างนอ้ยเสียงลมท่ีสวนปะทะหูเข้ามา
ก็ลดลง  ฮัวเฟยเทียละสายตาจากเงาของกลุ่มคนท่ีกําลังเดินอยู่  เขา
หลับตาลง พุ่งสมาธิท้ังหมดไปท่ีโสตประสาทของตน เสียงของลม 
ใบไม้ไหว และเสียงฝีเท้าท่ีเบาจนเกือบจะจับเสียงไม่ได้… เสียงอาวุธ
ท่ีเสียดสีกับเกราะอ่อนตามจังหวะการเดิน แม้จะเป็นเสียงท่ีเบาแต่
สามารถจับสังเกตถึงความแตกต่างได้ง่ายกว่าเสียงอื่น ย่ิงฟังก็ย่ิง
มั่นใจ 
 ร่างของแม่ทัพหนุ่มพุ่งไปตามเงาไม้อย่างชํานาญ เขาเกิด
และโตในฝู่ซุน  ทุกยอดไม้ในภูเขาแห่งนี้ไม่มีใครรูจ้ักดีไปกว่าเขา  เงา
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ไม้ช่วยอําพรางกายของแม่ทัพหนุ่มท่ีกําลังเคลื่อนไปตามเส้นทางเดิน
เท้าท่ัวเขา  โชคไม่ดีท่ีทุกอย่างเป็นไปอย่างท่ีคิด…  คนกลุ่มเล็กท่ีเขา
สังเกตเห็นไม่ใช่กลุม่เดียวท่ีกําลังเดินเท้าเข้าฝู่ซุนคืนนี้  มองโกลแบ่ง
คนฝีเท้าเบาออกเป็นหกกลุ่มแยกเดินเข้ามาตามเส้นทางเท้าเข้าฝู่ซุน  
ทุกกลุ่มไม่ได้พกอาวุธใหญ่หรือเกวียนเทียมสัตว์ นั่นหมายความว่า
ทุกคนท่ีเดินเท้าเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นนักรบมองโกลท้ังส้ิน ไม่ใช่กลุ่ม
ทหารม้าของโตรุย่ ไม่ใช่กองเกาทัณฑ์ของจาเตียว ถ้าเช่นนั้นก็เหลือ
เพียงกลุ่มเดียว กลุ่มท่ีเพิ่งจะเคลื่อนย้ายลงมาจากมองโกลได้ไม่ก่ีวัน 
 …กลุ่มพลลอบสังหารจากตงหู… 
 ร่างของแม่ทัพพุ่งผ่านแมกไม้กลับไปยังค่ายทหารอย่าง
รวดเร็ว  ไม่เคยมีฮั่นคนใดได้ปะทะกับพลลอบสังหาร  นักรบมองโกล
ไม่นิยมใช้กลุ่มลอบสังหารทําการศึกนัก ข้อมูลเก่ียวกับคนพวกนี้มี
น้อย ไม่มีใครรู้ว่าคนพวกนี้สู้ด้วยอะไร ถนัดอาวุธชนิดไหน และมี
จํานวนคนท้ังหมดเท่าใด หกกลุ่มแม้จะกลุ่มเล็กแต่ถึงอย่างนั้นถ้ารวม
กันก็ถือว่าไม่น้อย เฉียนฉินไม่มีพลลอบสังหารมากจนสามารถแบ่ง
กองเดินเท้าได้  
 กลุ่มคนพวกนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีคุณสมบัติในการเป็น
ทหารท่ีจะทําส่ิงท่ีเรียกว่า ‘การรบ’ ได้ แต่ถึงอย่างนั้นความสามารถ
ในการสังหารก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทหาร ไมแ่นอ่าจจะมากกว่า  การท่ี
แห่กันมาอย่างนี้คงไม่ได้หวังสงครามหากแต่หวังสังหารเพื่อตัดกําลัง
มากกว่า  ลมแรงท่ีปะทะหนา้ไม่อาจทําให้แม่ทัพหนุม่เย็นใจได้  เขา
ไม่ได้เพียรเก็บซ่อนเงาหรือเบาฝีเท้าตนเองเท่าไรนัก ไม่จําเป็นจะต้อง
ระวังตัวเองตอนนี้ เพราะคนท่ีต้องระวังคือคนท่ีค่ายต่างหาก  หาก
เขาไปเตือนไม่ทันมันจะกลายเป็นเรื่องใหญแ่น ่
 มีดเล่มเล็กพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างหวังสังหารผู้จับพิรุธได้  
หากแต่การโจมตีนั้นไม่อาจย่างกรายถึงผิวกายของอดีตแม่ทัพผู้มาก
ประสบการณ์ได้ ฮัวเฟยเทียนเพียงแค่ปัดอาวุธเหล่านั้นท้ิง ก่อนจะ
พุ่งไปข้างหนา้ราวกับไม่มีอาวุธใดกําลังมุง่รา้ยเขาอยู่  เชื่อเถอะว่ามีด
ของมือสังหารท่ีหวังเอาชีวิตไม่อันตรายไปกว่ามีดของไป่หรงซาน ท่ี
ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการก่อกวน  
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 แม่ทัพฮัวพุ่งผ่านแมกไมไ้ปยังค่ายทหารอย่างรวดเร็ว  เขาไม่
เสียเวลาโต้ตอบการโจมตีท่ีพุ่งเข้ามาแม้แต่อึดใจ เขามีเป้าหมาย
เดียวคือไปถึงค่ายทหารก่อนท่ีกลุ่มมือสังหารจากตงหูจะไปถึงเท่านั้น  
ร่างสูงของแม่ทัพฮัวพุ่งตัวออกจากชายป่าเพียงอึดใจเดียวก็ถึง
สัญญาณฉุกเฉิน  เขาบอกข่าวกับกับทหารเวรกลองก่อนจะมุ่งไปยัง
กระโจมบัญชาการทันที  เขาไวกว่ากลุ่มมือสังหารก็จริงอยู่…  แต่ไม่
ได้ถือว่าไวกว่ามากพอจะตั้งการป้องกันการโจมตีท่ีกําลังจะเข้ามาได้ 
 …สักหนึ่งก้านธูป ถ้าโชคดี… 
 มือสังหารบางกลุ่มเห็นเขาแล้ว คนท่ีเห็นย่อมรู้ว่าการลอบ
โจมตีคืนนี้จะไม่ง่ายอีกต่อไป  พวกมือสังหารอาจจะไม่มีเวลามากพอ
ส่งสัญญาณถึงกัน แต่ถึงอย่างนั้นย่อมมีบางกลุ่มท่ีเรง่ฝีเท้าเข้ามาแน ่ 
พวกมือสังหารไม่เหมือนทหารประจํา โดยวิสัยพวกมือสังหารจะไม่
รอให้มากันครบทุกกลุ่มตั้งแถวเรียงแนวแล้วค่อยเข้าโจมตี กลุ่มท่ี
เห็นเขาแล้วย่อมเร่งฝีเท้าเข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าตนจะได้โจมตีในเวลา
ท่ีทัพเฉียนฉินยังไม่เตรียมพรอ้มป้องกัน  
 เขาพุ่งเข้าไปยังกระโจมบัญชาการท่ีมีกุนซือเล่ยประจําอยู่
ทันที  โชคดีท่ีกุนซือเล่ยยังไม่ได้เข้านอน  พูดกันตรง ๆ เขาไม่คิดวา่
จะมีใครนอนหลับได้สนิทหลังจากท่ีลิ่วหวางออกจากกองทัพไป  ทุก
คนในค่ายทหารรู้ดีว่าเวลาแห่งการศึกนั้นกระชั้นเข้ามาทุกชั่วยาม  
ค่ายแห่งนี้เต็มไปด้วยคนท่ีมีประสบการณ์ผ่านสงครามมาท้ังชีวิต  
ทุกคนย่อมรูด้ีว่าหากไม่บุกตอนนี้มองโกลก็โง่เต็มที  ฉะนั้นมีหรือท่ีจะ
มีคนหลับลงในยามนี ้
 “ใคร?”  
 กุนซือเล่ยไม่ถามคําถามเสียเวลาอย่าง ‘เกิดอะไรขึ้น’ เมื่อ
เห็นฮัวเฟยเทียนพุง่เข้ามาด้วยความรีบรอ้น  กุนซือประจํากองทัพก็รู้
ได้ทันทีว่า ‘เวลานั้น’ มาถึงแล้ว เวลาท่ีจะว่ารอคอยก็ไม่ใช่แต่จะ
ปฏิเสธว่าไม่อยากให้มาถึงก็ไม่อาจพูดได้อย่างเต็มปาก หลายครั้ง
การคอยระหวาดระแวงว่าส่ิงเลวร้ายจะเกิดขึ้นนั้นทรมานกว่าการท่ี
ส่ิงนั้นเกิดขึ้นจริงอย่างกะทันหันด้วยซ้ํา เวลาแห่งความระแวงจบลง
พรอ้มกับเวลาแห่งความโหดรา้ยจริงได้เริ่มขึ้น 
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 “มือสังหารจากตงหู” ฮัวเฟยเทียนตอบเพียงส้ัน 
 “ศึกในเงามืด” กุนซือเล่ยเอย่ ก่อนจะหันไปหานายทหารฝ่าย
ส่ือสารท่ีนั่งอยู่และส่ังการทันที  
 “ส่ังจุดคบเพลิงท้ังค่ายให้สว่างทันที  หามา้เร็วเข้าไปในเมือง
ขอความรว่มมือให้ชาวเมืองช่วยจุดโคมด้วย” 
 “ขอรับ” นายทหารส่ือสารสองคนออกไปทันที 
 ท่านเล่ยวางหมากตัวแรกได้ดี มือสังหารพวกนี้ถนัดการลอบ
โจมตีการบุกไรรู้ปแบบ มีทักษะการใช้อาวุธสูง โจมตีแต่ละครั้งหวัง
ผล เคลื่อนท่ีไวจับตัวยาก หากแต่ถนัดการลอบโจมตีในท่ีมืดและมุม
อับ  แทนท่ีจะวางทัพเพื่อตั้งรับการโจมตี  เลือกท่ีจะลดข้อได้เปรียบ
ของอีกฝ่ายง่ายกว่า  การกําจัดความมืดและลดมุมบอดลงนั้นช่วยลด
ข้อได้เปรียบของฝ่ายตรงข้ามได้มาก หากปะทะกันตัวต่อตัวแล้ว 
ทักษะการต่อสู้ก็อาจจะไม่ห่างกันมาก…  ความจริงคือไม่รูว้่าห่างหรือ
ไม่  กลุ่มมือสังหารตงหูไม่ใช่กลุ่มท่ีมขี้อมูลมากนัก  ไม่อาจรูว้า่หาก
ปะทะกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นก็ถือว่ายังมีหวัง
ว่าการลอบโจมตีในคืนนี้อาจไม่สร้างความเสียหายได้เท่าท่ีอีกฝ่าย
ตั้งใจ  ไม่นานเกินรอ  ไฟท่ัวค่ายก็เริ่มถูกจุดขึ้น 
 “ข้าจะออกไปดูท่ีทางออกชายป่า” แม่ทัพฮัวบอกก่อนจะ
เตรียมตัวออกไปทันที โดยไม่ได้ฟังคําอนุญาตจากผู้ท่ีถือตราส่ังการ 
 “ช้าก่อน  ข้าว่าท่านฮัวไปตั้งแนวป้องกันไม่ให้กลุ่มสังหารไป
ถึงในเมืองจะดีกว่า” กุนซือเล่ยแย้ง 
 “ขา้จัดการพวกนั้นได้มากกว่า” ฮัวเฟยเทียนแย้ง 
 “แต่พวกนั้นไม่ได้มาเพื่อให้ท่านจัดการ หากท่านเจ็บเสีย
ตั้งแต่ศึกคืนนี้  คืนต่อไปเราจะลําบากเอาได้” คําตอบของกุนซือเล่ย
ทําเอาฮัวเฟยเทียนไม่อาจแย้งได้  
 “อีกอย่างฮัวหวางเฟยยังประทับอยู่ท่ีเรือนตระกูลฮัว  ข้า
มั่นใจว่าท่านจะทําทุกทางไม่ให้มือสังหารพวกนีผ่้านไปถึงเมืองได้…” 
 มันไม่ใช่การหลอกล่อเสียทีเดียว เพราะกุนซือเล่ยค่อนข้าง
มั่นใจว่าฮัวเฟยเทียนไม่ได้กังวลเรื่องฮัวหวางเฟยนัก แต่ถึงอย่างนั้น
ฮัวเฟยเทียนก็ยอมทําตามโดยง่าย ท่ีจริงหากฮัวเฟยเทียนจะแย้ง
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ความได้เปรียบเสียเปรียบของการวางทัพก็ย่อมทําได้ แต่เหตุท่ีชายผู้
นั้นเลือกทําตาม เป็นเพราะตราคําส่ังของกุนซือเล่ยท่ียกขึ้นมาต่าง
หาก  กุนซือเล่ยไม่ต้องการเสียเวลาเถียงกับแม่ทัพฮัวนาน  ในยามนี้
แม้เพียงหนึ่งอึดใจก็มคี่าเหลือเกิน… 
 การท่ีฮัวเฟยเทียนไม่อยู่ในตําแหน่งแม่ทัพก็อาจดีกว่าใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เขาเป็นทหารฝีมือดีมีความคล่องตัวและความ
สามารถหลากหลาย เหมาะแก่การเป็นพลรบในสมรภูมิท่ีไร้รูปแบบ
มากกว่าการเป็นแม่ทัพท่ีออกคําส่ังทหารตามรูปแบบตําราศึก ใน
ตอนนี้ทัพฝู่ซุนต้องการคนมีฝีมือจํานวนมาก เสียงฝีเท้าทหารข้าง
นอกเริ่มเคลื่อนไหว  เสียงการปะทะเริ่มดังขึ้น  กุนซือหนุม่สวมเกราะ
เตรียมตัวไม่ต่างจากทหารคนอื่น  ในยามท่ีคนไม่พอ ต่อให้เป็นนาง
ก้นครัวของกองทัพก็ต้องรูว้่ามีดท่ีห่ันผักจะห่ันคอคนเช่นไร  กุนซือ
หนุม่ไม่ลืมท่ีจะหันไปส่ังการกับมา้เร็วคนสุดท้ายท่ีอยู่ในกระโจม ก่อน
จะออกไปปะทะกับเหล่ามือสังหาร 
 “ไปส่งข่าวบอกฮัวหวางเฟย ข้าคิดว่าพรุ่งนี้ค่ายทหาร
แหง่นี้ต้องการหมอและยา” 
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ตอนที่ ๖๖ 

โฉมหน้าที่แท้จริงของบัลลังก์เฉียนฉิน 

 “ใชก้ลุ่มลอบสังหารโจมตีอย่างนั้นหรือ…” 
 หนวี่หวงตี้แย้มสรวลด้วยความพึงพระทัยขณะท่ีนางกํานัล
ท้ังสองเกล้าพระเกศาให้พระองค์ในยามเช้า ข่าวจากหลังม่านทําให้
เช้านี้สดใสขึ้นไม่นอ้ย  มิสเฉินนึกนิยมเรื่อง ‘เกือบจะผิด’ ท่ีโตรุย่และ
จาเตียวเพิ่งลงมือไปเอาเสียมาก  ฉินหานเฟิงออกจากค่ายเมืองฝู่ซุน
ถือเป็นโอกาสดีของมองโกลท่ีจะไมเ่กิดขึ้นง่าย ๆ  เมื่อมีโอกาสโจมตี
ก็ลงมือไปก่อน ไม่จําเป็นต้องคิดเรื่องแพ้ชนะ  อย่างนอ้ยก็ได้ทําอะไร
สักอย่างในช่วงท่ีอีกฝ่ายไม่สะดวกท้ังตั้งรับและตีกลับ  
 การโจมตีแม้เพียงเล็กน้อยแต่หากลงมือถูกเวลาก็สร้างความ
เสียหายได้มาก อย่างน้อยตอนนี้ทัพเฉียนฉินก็ไม่สามารถตั้งตัว
สําหรับการศึกใหญ่ท่ีกําลังจะเกิดหลังจากนี้ได้แล้ว น่ันถือว่าคุ้มค่าที
เดียวไม่ใช่หรือ ถ้าในต้าซี การกระทําของสองพี่น้องในครั้งนี้ไม่ถือ
เป็นการละเมิดกฎกองทัพ แต่ไม่รู้ว่าในมองโกลถือว่าผิดหรือไม่…  
หากถือว่าผิดแล้วสองคนนั้นโดนเรียกกลับก็นา่เสียดาย 
 …เพราะถ้ามองโกลยกทัพกลับตอนนี้  ต้าซีจะไมม่ีข้ออา้งเข้า
ยึดบัลลังก์เฉียนฉินในแบบท่ีได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจาก
ชาวเฉียนฉินเอง… 
 “ใครออกคําส่ังบุก” เหนือหัวตรัสถาม 
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 “ได้ยินมาว่าเป็นการส่ังการของท่านจาเตียวกระหม่อม…” 
เสียงรายงานตอบกลับมา 
 อย่างท่ีคิด ไม่ใช่โตรุย่  ชายคนนั้นเชื่องกับพ่อเหมือนสุนัขถูก
ล่ามโซ่ ไม่มีทางท่ีจะลงมือทําส่ิงใดก็ตามท่ีฝืนคําส่ังผู้เป็นพ่อแน ่  เธอ
ไม่รูเ้ก่ียวกับจาเตียวมากมายนัก  รูเ้พียงเขาเป็นลูกชายคนรองของ 
เตปูจิน ใช้ทวนได้ดี รังเกียจสกุลเอวี่ย ไม่สามารถขีม่้าระยะไกลได้
ทําให้ไม่ค่อยย้ายจุดประจําการบ่อยนัก  จะให้อนุมานว่าเขาเป็นลูก
คนรองท่ีกล้าคิดกล้าลงมือมากกว่า ก็ไม่อาจจะเชื่อได้เสียทีเดียว…  
โตรุ่ยแม้จะเป็นสุนัขถูกล่ามแต่ถึงอย่างนั้นปลายโซ่ของเขาก็ยาวมาก
พอท่ีจะกล้าเหยียบจมูกฮัวเฟยเทียนถึง อาจเป็นไปได้ว่าโตรุ่ยกับ   
จาเตียวตกลงกันในการออกคําส่ัง  เลือกให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออก
คําส่ังสุ่มเส่ียงแต่เพียงผู้เดียว เพื่อรักษาสถานะอีกคนในการคุม
ชายแดนเอาไว้  ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผลดีกับต้าซีอยู่ไม่นอ้ย 
 …เฉียนฉินวันนี้ได้เดือดตั้งแต่พี่ใหญ่ไปยันนอ้งเล็กแน…่ 
 “ฮัวเฟยเทียนเป็นอย่างไรบ้าง”  
 เหนือหัวรับส่ังถาม  เป็นคําถามท่ีทําให้นางกํานัลสองคนเลิก
คิ้วแทบจะพรอ้มกัน  แมทั่พฮัวเป็นพระสหายของหวางเย่ท้ังสองพระ
องค์แห่งราชสกุลหยาง เรื่องนี้พวกนางรูด้ี  การพบกันของเหนือหัว
กับแม่ทัพฮัวท่ีพรรคช่างลี่ก็ถือเป็นเรื่องท่ีรู้โดยท่ัวกันท้ังแผ่นดิน แต่
พวกนางไม่คิดว่าการไถ่ถามถึงแม่ทัพฮัวของเหนือหัว จะเป็นการถาม
ในแง่ความห่วงใยต่อสหายของพระเชษฐานัก… น่ันไม่ใช่ส่ิงท่ีเหนือหัว
จะใส่พระทัย ส่ิงเดียวท่ีเป็นไปได้คือพระองค์กําลังใช้แม่ทัพฮัวเป็น
หมากและไม่ต้องการท่ีจะเสียหมากตัวนี้ไปมากกว่า 
 “ยังไม่ยืนยันพ่ะย่ะค่ะ แต่เท่าท่ีทราบ แม่ทัพฮัวประจําการ
อยู่ฝ่ังหนา้ทางเข้าเมืองฝู่ซุนมิได้อยู่ในแนวปะทะพ่ะย่ะค่ะ” เสียงตอบ
นั้นทําให้เหนือหัวพยักพระพักตร์รับ ก่อนจะหันพระพักตร์ตรงให้
เจียวอิงแต้มสีชาดลงบนแก้มนวล 
 “เขามีฝีมือพอจะรอดไปอีกสักสองสามคืน” เหนือหัวตรัส
ก่อนจะหลุบพระเนตรลงให้เจียวเหมย่แต้มสีต่อ 



ภาคสงคราม เล่ม 4 |  110

 “ดีแล้ว ล่ิวหวางควรจะอยู่จิบชาในวังหลวงอีกสักสิบชั่ว
ยาม” 
 3

 …เร่ิมขึ้นจนได้… 
 ม้าเร็วจากฝู่ซุนควบเข้ามายังวังหลวงก่อนฟ้าสาง  ทหารนาย
หนึ่งวิ่งมายังตําหนักของลิ่วหวางทางตะวันออกของวังหลวง  หวาง
นักรบเห็นจากหางพระเนตรว่าคนของฮัวหวางเฟยเองก็มุ่งหน้าไปยัง
ตําหนักใหญ่อันเป็นท่ีประทับชั่วคราวของฉินหยางอี้ในเวลาใกล้เคียง
กัน  กองลอบสังหารของมองโกลเข้าโจมตคี่ายทหารเมืองฉางซุนยาม
ดึก ยังไม่มีการรายงานความเสียหาย แต่การท่ีคนของฮัวหวางเฟย
เข้าไปขอแพทย์และยาจากฉินหยางอี้แล้วก็พอเดาได้ว่าสถานการณ์
อาจจะไม่สู้ดีนัก 
 พระพักตร์ของหวางนักรบเครียดขึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
พระองค์เพิ่งจะสรงนํ้าเสร็จได้ไม่ถึงชั่วยามดีและอีกไม่นานก็จะได้
เวลาท่ีจะต้องเข้าท้องพระโรงแล้ว…  พระเนตรของลิ่วหวางปราดมอง
ไปยังฉลองพระองค์ฉางฝู3 ผ้าแพรม่วงท่ีพระองค์มักจะสวมยามเข้า
ร่วมการว่าฎีกา หลังจากการพูดคุยของเขากับฉินหยางอี้ท่ีนอก
ตําหนักใหญ่จบลง ราชเลขาของปาหวางก็เข้ามาขอเข้าเฝ้าเขายัง
ตําหนักแห่งนี้ ราชเลขามาดบัณฑิตคนนั้นได้ให้คําแนะนําเอาไว้ว่า 
‘หากขุนนางได้ฟังปัญหาชายแดนฝู่ซุนจากหวางนักรบแล้ว ย่อม
เข้าใจและเชื่อถือในส่ิงท่ีได้ยินได้ฟังมากกว่ารับฟังจากหวางผู้มิได้
ออกนอกวังหลวง’ 
 การเข้าชี้แจงเรื่องสถานการณ์ชายแดนในท้องพระโรงถือ
เป็น ‘ส่ิงท่ีดีท่ีสุด’ เท่าท่ีฉินชงหยวนจะสามารถทําให้เขาได้  เขาเข้าใจ
ดี ในเมื่อมีขุนนางส่วนหนึ่งท่ีจะไมเ่ห็นด้วยกับฉินชงหยวน ไม่วา่ฉินชง
หยวนจะตรัสอะไรก็ตาม การให้เขาเข้าไปชี้แจงในท้องพระโรงด้วยตัว
เองนั้น เป็นการแก้เก้ียวเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือของขุนนางได้
อย่างดี และไม่ว่าขุนนางเหล่านั้นจะยกเหตุผลใดมาแย้ง ก็ยังมี

 ฉางฝู (ภาษาจีน) 常服 หมายถึงฉลองพระองค์ลําลองของเชื้อพระวงศ ์3
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เสนาธิการทหารส่วนกลางท่ีเกรงใจพระองค์คอยคัดค้านความเห็น
ของเหล่าขุนนางขวางล ําคลองเหล่านั้นได้ สุดท้ายแล้วหาก
สถานการณใ์นท้องพระโรงไม่เป็นใจจริง ๆ ก็ยังมีอํานาจขาดจากตรา
ประทับในพระหัตถ์ของปาหวางท่ีพร้อมจะให้ความช่วยเหลือในท้าย
ท่ีสุด อย่างไรเสียกําลังสนับสนุนก็จะได้เดินทางไปยังชายแดนฝู่ซุน 
แต่อาจจะต้องแลกด้วยบางอย่าง 
 มันเป็นส่ิงท่ีเขาต้องยอมรับหากเลือกเสด็จเข้าท้องพระโรง
วันนี้  กองทัพอาจได้กําลังสนับสนุน อาวุธ และเสบียงจากส่วนกลาง 
แต่นั่นอาจต้องแลกด้วยการท่ีตัวเขาจะไม่อาจกลับไปยังชายแดนได้
อีกพักหนึ่ง  บัลลังก์มิอาจส่ังการท้ังท่ีฐานยังง่อนแง่นได้  ฉินชงหยวน
รูเ้รื่องนี้ดีและตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น ‘หากต้องการกําลัง ก็ต้องเข้ามาปก
ครองในวังหลวงแห่งน้ีแทนเป็นการแลกเปลี่ยน’ สถานการณใ์นเฉียน
ฉินแย่เกินกว่าท่ีจะมัวมาฟังความเห็นของขุนนางอุย้อา้ย… 
 ท่าทีอิดออดของฉินชงหยวนในเรื่องการส่งกําลังทหารให้ทัพ
ชายแดน ทําให้ฉินหานเฟิงสงสัยว่ามีส่ิงใดท่ีทําให้น้องแปดผู้ไม่เคย
ปฏิเสธส่ิงใดท่ีเขาขอมีท่าทีเช่นนั้น เขาได้พยายามถามเอาความเรื่อง
สถานการณ์ภายในเฉียนฉินจากคนในตําหนักของตนแล้ว แต่ก็ได้คํา
ตอบไม่มากพอท่ีจะประเมินสถานการณไ์ด้ เป็นไปได้ว่าคนในตําหนัก
ของลิ่วหวางอาจไม่ได้รูป้ัญหาลึกซ้ึงถึงเพียงนั้น แต่โชคดีท่ีเขายังมีคน
ท่ีพอมั่นใจได้ว่ารู้แน่อยู่บ้าง เขาไมส่ามารถนิ่งนอนใจกับคําว่า ‘รา้ย
แรงพอกัน’ ท่ีได้รับฟังมา เขาต้องการคําอธิบาย และคนเดียวท่ีจะ
อธิบายได้คือคนท่ีพูดมันออกมา 
 เขาไปพบกับฉินหยางอี้หลังจากพบกับฉินชงหยวน ราวกับ
นกรู้ ผู้เป็นน้องรอเขาอยู่หน้าตําหนักใหญ่ท่ีใช้รักษาพระองค์ของ
ฮ่องเต้ด้วยท่าทีท่ีมั่นใจว่าเขาจะต้องมาพบ กว่าเขาจะกลับมายัง
ตําหนักใหญ่ก็ย่างเข้ายามอิ๋งซ้ี (เวลา 03:00น.~05:00น.) แล้ว  
ตะเกียงรอบตําหนักดับเป็นสัญญาณว่าองค์ฮ่องเต้เข้าบรรทม  แม้ใน
ยามบรรทมชีหวางก็ไม่สามารถออกห่างจากพระแท่นบรรทมท่ีองค์
ฮ่องเต้บรรทมได้ ฉินหยางอี้ให้เหตุผลว่าพระอาการของพระองค์อาจ
จะดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อใดก็ได้  ฉะนั้นแล้ว ตัวเขาจึงมีความจําเป็นต้อง
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ไม่ออกห่างจากตําหนักรักษาพระองค์มากเกินกว่าจะเดินกลับเข้าห้อง
บรรทมของฝ่าบาทได้ภายในเวลาไมถึ่งครึ่งก้านธูป 
 คําพูดนั้นทําให้ลิ่วหวางรู้ว่าแท้จริงแล้วพระอาการขององค์
ฮ่องเต้แย่กว่าท่ีเห็นภายนอกอยู่มาก เขาก็อยากถามพระอาการของ
เสด็จพ่ออยู่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าพระอาการของพระองค์จะ
เป็นอย่างไร ก็ใช่ว่าคนอย่างเขาจะจัดการอะไรได้เสียเมื่อใด และเขา
ก็ไว้ใจฉินหยางอี้ในเรื่องการแพทย์มากกว่าใครในแผ่นดิน เขาจึง
เลือกถามเรื่องท่ีต้องถามก่อน เพราะดูไปแล้วอีกฝ่ายเองก็มีเวลาไม่
มากนัก… 

 “ ท่ี ว่ าสถานการณ์ ร้ายแรงพอกัน น่ันหมายความว่ า
อย่างไร?” ฉินหานเฟิงถามในส่ิงท่ีต้องการรู้ทันทีโดยไม่มีการ
ออ้มค้อม 
 “ชงหยวนคิดว่าเป็นวิธีท่ีฉลาดในการไม่เลือกตัดสินพระทัย
หรือลงตราประทับในหลายฎีกาสุ่มเส่ียงท่ีย่ืนขึ้นมา ชงหยวนมัก
รับส่ังว่าหลายเรื่องน้ันไม่อาจตัดสินพระทัยเองได้ ต้องยกให้เป็นการ
ตัดสินพระทัยขององค์ฮ่องเต้เท่าน้ัน  เขาเลือกถ่วงฎีกาบางฉบับเพื่อ
นํากลับมาหารือกับองค์ฮ่องเต้ก่อนจะประทับตราและว่าการในวันต่อ
ไป…” 
 “แสรง้ว่าหารือ” ฉินหานเฟิงพอจะเดาได้ 
 ท่ีจริงจะเรียกว่า ‘แสรง้หารือ’ ก็ไม่เชิง มันไม่ได้ต่างกันนัก
ระหว่างการ ‘หารือจริง’ หรือ ‘แสรง้หารือ’ เพราะต่อให้เป็นการ
หารือจริง  ฉินชงหยวนก็จะทูลส่ิงใดก็ตามท่ีโน้มน้าวเสด็จพ่อให้คิดไป
ในทางเดียวกับตนเองอยู่ดี เขาไม่ได้แปลกใจกับเรื่องน้ีมากนักและไม่
คิดว่าจะมีผลเสียด้วย เขามั่นใจว่าชงหยวนทําไปเพื่อรักษาพระ
เกียรติของเสด็จพ่อซ่ึงก็ดูสมบูรณ์แบบดีแล้ว แต่ไม่รูทํ้าไมฉินหยางอี้
กลับมีสีหน้าไม่สู้ดีนัก 
 “ก็หารือตามนิสัยเขา…”  
 ฉินหยางอี้ตอบโดยไม่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของฉินชงหยวน
อย่างละเอียด หากแต่ตั้งใจเล่าผลกระทบต่อทันที  
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 “...แต่เพราะทําแบบน้ัน นานวันเข้าขุนนางก็เริ่มไมฟ่ังส่ิงท่ีชง
หยวนดําริ ขุนนางพวกน้ันจะคล้อยตามโดยง่ายแค่กับฎีกาท่ีฮ่องเต้
ทรงเห็นชอบเท่าน้ัน” 
 “แต่ทุกเรื่องคนท่ีดําริก็คือชงหยวน  เช่นน้ีก็เหมือนว่าทํางาน
หนักไปสุดท้ายก็เสียเปล่า”  
 ฉินหานเฟิงขมวดพระขนงด้วยไมช่อบพระทัยนัก  หากแสรง้
ว่าฎีกาเหลา่น้ันเป็นพระราชวินิจฉัยของเสด็จพ่อ เหล่าขุนนางจะไม่มี
ทางรูว้่าฉินชงหยวนมากด้วยปัญญาเพียงใด  ท่ีจริงฉินชงหยวนนับวา่
เป็นคนท่ีเสียสละมากท่ีสุดในยามน้ีด้วยซ้ํา แต่ถึงอย่างน้ันก็ใช่ว่า
ขุนนางจะหูหนวกตาบอดไปเสียหมดจริงหรือไม่?  ก็ต้องมีบางคนท่ี
รู้แก่ใจว่าทุกอย่างล้วนเป็นดําริของใคร แต่แสร้งทําเป็นหูหนวก
ตาบอดเชื่อตามกันไปโดยเพิกเฉยความเป็นจริงน้ันเสีย ย่ิงคิดก็ย่ิง
พาลหงุดหงิดและอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก เขานึกขอบคุณตนเองท่ี
เลือกอยู่กับเหล่ากลาโหม อย่างน้อยก็ไม่ต้องเผชิญกับความเสแสร้ง
ของขุนนางในวังเหล่าน้ี 
 “ถ้าแค่ทํางานแล้วเสียเปล่าก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา…” ฉินหยาง
อี้ถอนปัสสาสะยาวยืดก่อนจะเอย่ต่อ 
 “ปัญหาคือตอนน้ีชงหยวนส้ินอํานาจในการส่ังการโดยนัยไป
แล้ว  พวกขุนนางลํ้าเส้นเกนิกว่าท่ีชงหยวนคาดไว้  พวกเขาชี้โทษทุก
ฎีกาท่ีชงหยวนตัดสินพระทัยว่าทุกอย่างล้วนนําแต่ความผิดพลาดมา
สู่วังหลวง แม้จะเป็นจุดเล็กน้อยก็ยังหารอยด่างพรอ้ยมาตําหนิจนได้  
หากส่ังการไปขุนนางส่วนใหญ่ก็เลือกทําตามเพียงฎีกาท่ีฮ่องเต้ส่ัง
การด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่  ตอนน้ีชงหยวนไม่สามารถส่ังการ
ส่ิงใดกับเหล่าขุนนางได้อีกต่อไป ตอนน้ีการมีชงหยวนอยู่ก็เหมือน
ไม่มี  บัลลังก์ตอนน้ีไม่ต่างกับบัลลังก์ท่ีว่างเปล่า” 
 …รา้ยแรงจริงดังท่ีว่า… 
 เรื่องท่ีได้รู้ย่ิงทําให้ผู้เป็นพระโอรสองค์โตรู้สึกชาไปท้ังดวง
พักตร์ ราวกับว่ามีน้ําเย็นจัดสาดใส่เต็มแรงก่อนจะยกภาชนะใส่น้ํา
ฟาดซ้ําเข้าอีกที  พวกขุนนางสกปรกโง่เง่าเหตุใดจึงกล้าถึงเพียงน้ัน!!!  
สีพระพักตร์ของฉินหานเฟิงแสดงออกชัดถึงความกังวลและความ
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เกรี้ยวกราดท่ีไม่อาจควบคุมได้ และน่ันทําให้ฉินหยางอี้เลือกพูดต่อ
ทันที เพราะแค่เรื่องท่ีฉินชงหยวนโดนขุนนางกระทําน้ันยังไม่ใช่
ท้ังหมดท่ีฉินหานเฟิงควรจะกังวล มันยังมีมากกว่าน้ันอยู่อีกมาก 
และหวางนักรบก็จําเป็นต้องรูต้อนน้ี! 
 “ยังเร็วไปท่ีจะกังวล” ฉินหยางอี้ตรัสขึ้นหยุดความเกรี้ยว
กราดของพระเชษฐาองค์โต “ตอนน้ีชาวซีหูกับชาวซีหนานย้ายไปต้าซี
แล้ว” 
 “ว่าไงนะ?”  
 ฉินหานเฟิงตรัสถามเสียงดังลั่น พระเนตรของหวางนักรบ
เบิกกว้าง สีพระพักตรข์องพระองค์ดูน่ากลัวว่าครั้งใด ๆ ฉินหยางอี้
รีบส่งสัญญาณให้ผู้เป็นพระเชษฐาลดเสียงลงด้วยกลัวว่าเสียงจะส่ง
ถึงเสด็จพ่อท่ีพักผ่อนอยู่ ตรงน้ีไม่ใกล้มากพอท่ีองค์ฮ่องเต้จะได้ยิน
เรื่องราวท่ีพวกเขาคุยกัน แต่ก็ไกลไมม่ากพอท่ีจะทําให้องค์ฮ่องเต้ส้ิน
สงสัย… หากพระองค์เห็นโอรสท้ังสองมาปรึกษากันยามดึกดื่นย่อม
เกิดความกังวลขึ้นแน่ ส่ิงสุดท้ายท่ีเขาต้องการก็คือพระอาการของ
องค์ฮ่องเต้ทรุดลง และกลับไปทรงงานได้ช้า  
 …ยิ่งชา้เท่าไร สถานการณก์็ยิ่งแย่เท่านั้น… 
 “ขา้ไม่รูร้ายละเอียด” ฉินหยางอี้ตรัสตามจริง “มั่นใจเพียงวา่
ขุนนางรูเ้ห็นและชงหยวนรูเ้รื่องน้ีแล้ว ถ้าเขารูเ้ขาจะไม่กล้าส่ังการให้
ทหารเดินผ่านบ้านเรือนชาวเมือง เพราะกลัวชาวเฉียนฉินจะหายไป
มากกว่าเดิม…” 
 ความเงียบเกิดขึ้นระหว่างสองคนท่ียืนอยู่ตรงน้ัน ฉินหาน
เฟิงไม่รูจ้ะเรียกสถานการณ์น้ีว่า ‘รา้ยแรงพอกัน’ ได้หรือไม่ เพราะใน
ตอนน้ีถึงแม้จะมีธงแดงจากมองโกลเป็นสัญญาณว่า ‘บุกแน่’ แต่ก็ยัง
ไม่มีการบุกเกิดขึ้น ต่างกับภายในเฉียนฉินท่ีตอนน้ีเริ่มเกิดการสูญ
เสียขึ้นแล้ว แต่ฉินหยางอี้ไม่ได้ปล่อยเวลาให้พระโอรสองค์โตแห่ง
เฉียนฉินได้พิจารณาสถานการณ์นานนัก เขาเลือกให้คําแนะนํากับ
หวางนักรบผู้กําลังสับสนทันที 
 “ชาวเฉียนฉินเสียความมั่นใจในการปกครองของฉินและทัพ
เฉียนฉินไปแล้ว  ต่อให้ทหารจะเดินผ่านบ้านหรือไม่ ใจของพวกเขาก็
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ไม่อยู่กับเฉียนฉินอยู่ดี ลิ่วหวางทรงป้องกันฝู่ซุนให้เต็มกําลังเถอะ  มิ
ต้องกังวลเรื่องภายในให้มากนัก” 

 ไม่บ่อยนักท่ีฉินหยางอี้จะเลือกให้คําแนะนํา ส่วนใหญ่แล้ว
พระโอรสพระองค์กลางมักจะเลือกเก็บงําทุกอย่างเอาไว้ และเลือก
ทําเพียงให้การสนับสนุนพี่น้องอยู่ด้านหลังมากกว่า หวางปากหนัก
ยอมแง้มพระโอษฐ์ให้ค ําแนะน ํา นั่นถือเป็นการชี้ชัดแล้วว่า
สถานการณใ์นยามนี้แย่และมีแนวโนม้ว่าอาจจะแย่ลงอีก  
 เรื่องภายในหนักหนา เขาเข้าใจว่ายากเพียงใดสําหรับฉิน
ชงหยวนท่ีอยู่ในจุดท่ีไม่สามารถส่ังการส่ิงใดได้ และต้องนั่งบัลลังก์ไป
วัน ๆ อย่างไรค้วามหมาย  ครั้นจะขยับกายลุกก็ยังลําบาก แต่เขาไม่
สามารถจะช่วยเหลืออะไรน้องแปดได้ ส่ิงเดียวท่ีเขาทําได้ตอนนี้คือ
ทําหนา้ท่ีของตนให้ดีเท่านั้น  ลิ่วหวางทรงพยายามในการ ‘ป้องกันฝู่
ซุนให้เต็มกําลัง’ คนหายไปอยู่ต้าซี? เขาไมรู่ว้่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่ผลของมันทําให้การอนุมัติทหารยากจะเกิด โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในสายตาของเหล่าขุนนาง  การอนุมัติทหารเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเหตุผล
ของเขาจะดีเพียงใดก็ตาม  ท่ีเขาควรจะมองเอาไว้ตอนนี้คือการอาวุธ 
แต่ถึงอย่างนั้น…  จะให้ใครใช้?  
 ป้องกันอย่างเต็มกําลังโดยปราศจากทหารอย่างนั้นหรือไร?  
สภาพของทัพปัจจุบันไม่ได้ทําได้ง่ายเช่นนั้น ก่อนหนา้นี้สถานการณก็์
ไม่สู้ดีจนเขาต้องเส่ียงท้ิงชายแดนเข้ามาขอทัพเสริม  การบุกเมื่อคืน
ย่ิงซ้ําเติมความเลวรา้ยของสถานการณ ์  ไมว่่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
เมื่อคืนจะมากหรือนอ้ยเพียงใดนั่นไมไ่ด้สําคัญ ส่ิงท่ีสําคัญคือคืนนี้จะ
มีการบุกอีกครั้งต่างหาก หากมีระลอกแรกก็ย่อมมีระลอกท่ีสอง 
‘พวกมองโกลรู’้ แนน่อน เขาเห็นเหย่ียวท่ีบินตามหลังเขามาอยู่ท่ีหาง
ตา  พวกมองโกลรูว้่าเขาออกจากค่ายทหารเมืองฝู่ซุนแล้ว  
 …หากไม่บุกเข้ามาจึงจะแปลกมากกว่า… 
 หวางนักรบรอ้นพระทัยจนไมอ่าจประทับนั่งได้ ข้อตกลงของ
เขากับกองทัพคือเขาจะเข้าเมืองหลวงมาเพื่อขอกําลังสนับสนุนและ
อาวุธ  ส่ิงท่ีแลกคือความเส่ียงในการตั้งรับการโจมตีในขณะท่ีเป็นทัพ
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ไรผู้้ส่ังการ  เมื่อคืนท่ีผ่านมาเป็นความเส่ียงท่ีเหล่าทหารพรอ้มยืดอก
รับและทุ่มกําลังป้องกันค่ายอย่างเต็มกําลัง เพื่อรอความหวังจาก
กําลังสนับสนุนท่ีจะกลับไปพรอ้มกับเขา… ด้วยหนา้ท่ีและสัญญาท่ีได้
ตกลงกันไว้  เขาควรจะทําทุกทางเพื่อเอาทหารและอาวุธกลับไปยัง
ชายแดนให้ได้ 
 แต่สถานการณ์ภายในทําให้ฉินหานเฟิงรู้ว่าความหวังตรงนี้
ริบหรี่เพียงใด การอยู่รอเพื่อขอทหารนั้นดูไร้ค่าหากเทียบกับการ 
กลับไปยังค่ายให้ทันก่อนท่ีการบุกคืนนี้จะเริ่ม… หวางนักรบผู้ตัดสิน
พระทัยแล้ว เดินไปหยิบชุดเกราะโดยเลือกท่ีจะท้ิงชุดฉางฝูอันหรูหรา
เอาไว้ แต่ยังไมทั่นท่ีจะได้ทรงเกราะทัพอาภรณสี์เข้ม เสียงหนึ่งก็ทูล
ขึ้นหนา้พระตําหนักเสียก่อน  
 “ทูลลิ่วหวาง”  
 เสียงหนึ่งดังขึ้นหน้าตําหนักของลิ่วหวางทําให้เขาหยุดชะงัก
ส่ิงท่ีทํา ด้วยจําได้ว่าเป็นเสียงของกงกงท่ีอยู่ ณ ตําหนักใหญ่ขององค์
ฮ่องเต้ 
 “มีอะไร” พระองค์ตรัสถาม 
 “องค์ฮ่องเต้มีรับส่ังจะเข้าว่าฎีกาในวันนี้พ่ะย่ะค่ะ ขอให้ลิ่ว
หวางเตรียมพระองค์ด้วย” 
 …เสด็จพ่อ?  ว่าการ?… 

 “ทูลตามตรง กระหม่อมไม่เห็นด้วยกับการที่ฝ่าบาทจะ
ขึ้นว่าการวันนี้…” 
 องค์ฮ่องเต้ปราดพระเนตรมองพระโอรสท่ีประทับอยู่ไม่ไกล  
สีพระพักตร์ของฉินหยางอี้นิ่งสนิทอ่านยากเหมือนเช่นทุกครั้งท่ี
พระองค์ได้เห็น  ไม่อาจแนใ่จได้ว่าคําว่าไม่เห็นด้วยนั้น  หมายความ
ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ หรือเหตุผลทางการเมืองกันแน่ โอรส
พระองค์กลางแม้จะไม่โดดเด่นในสายตาขุนนางแต่ก็นับเป็นผู้ชาญ
ฉลาดไม่น้อย และน่าจะเป็นผู้ท่ีรู้เรื่องราวท้ังในและนอกวังหลวง
มากกว่าใคร  ลูกคนกลางผู้คอยสนับสนุนพี่นอ้งโดยไมอ่อกความเห็น
ใดทําให้ผู้เป็นบิดาอึดอัด  โอรสในพระสนมไรต้ําแหนง่ผู้นี้มิใช่คนดื้อ
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ด้านไม่ฟังคําส่ัง แต่เพราะเลือกท่ีจะเชื่อฟังทุกคําส่ังต่างหากท่ีทําให้
เป็นปัญหา 
 ปัญญาท่ีควรแสดงออกมาในยามจําเป็นถูกกดเอาไว้ด้วย
กรอบคําส่ังง่ีเง่าท่ีเจ้าตัวยึดถือไม่ยอมปล่อย  หากไม่ส่ังการก็จะไม่ทํา  
ฉินหยางอี้เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เล็ก เขาเป็นโอรสของสนมท่ีไม่ได้มี
บารมีมาก และด้วยระบบเครือข่ายอํานาจขุนนางต่อให้เก่งกาจเพียง
ใดก็ยากจะได้ขึ้นครองบัลลังก์  จึงทําให้หวางพระองค์กลางมิเคยคิด
ฝันถึงบัลลังก์  เมื่อไม่ปรารถนาถึงก็ย่อมทําให้ไม่หวงแหนราชบัลลังก์
ดังเช่นวิสัยท่ัวไปท่ีรัชทายาทควรมี… 
 “เพราะเหตุใด” องค์ฮอ่งเต้ตรัสถาม 
 “ทูลฝ่าบาท พระพลานามัยของพระองค์ไม่สู้ดีนัก โอสถท่ี
กระหม่อมถวายจําเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและบํารุงพระวรกาย 
โดยท่ีไม่ควรใช้พระวรกายหนักเกินพระกําลัง การเสด็จว่าการถือเป็น
ความเส่ียงต่อพระพลานามัยท่ียังไมฟ่ื้นฟูดี…” 
 “หมายความว่าการว่าฎีกาอันตรายต่อพลานามัยอย่างนั้น
หรือไร?” 
 “พ่ะย่ะค่ะ” ฉินหยางอี้ตอบรับพาซ่ือ 
 ฉินฮ่องเต้มิได้เชื่อในส่ิงท่ีหวางพระองค์กลางกราบทูลนัก  
จริงอยู่ท่ีเรื่องพระอาการและโอสถคงมิได้เพ็ดทูลแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่
ได้หมายความว่าฉินหยางอี้ได้ทูลเหตุผลท้ังหมดท่ีมีแล้ว คนของฮัว
หวางเฟยมายังท่ีตําหนักใหญ่ตั้งแต่ยังไม่รุง่สาง  ฉินหยางอีวุ้่นวายกับ
การเตรียมยาส่งไปยังชายแดนฝู่ซุน แม้จะพยายามปิดบังและเดินเข้า
มาถวายพระโอสถให้เขาตามปกติก็ตามเถอะ องค์ฮ่องเต้แม้จะพระ
พลานามัยไม่สู้ดีแต่พระเนตรมิได้มืดบอด  พระองค์ทรงเห็นและรับรู ้
‘มีบางอย่างเกิดขึ้นท่ีชายแดน’ และ ‘ไม่มีรายงานใดถึงองค์ฮ่องเต้’  
แนน่อนว่าในเฉียนฉินเองก็ ‘มีบางอย่าง’ ท่ี ‘ไม่มีรายงานใดถึงองค์
ฮ่องเต้’ เกิดขึ้นเช่นกัน  พระองค์ไมค่าดหวังท่ีจะไต่ถามกับโอรสท่ีจะ
ไม่เปิดปากแน ่  ทางเดียวท่ีพระองค์จะรูไ้ด้ก็คือการเสด็จไปว่าการเอง
อย่างกะทันหันเพื่อไม่ให้ ‘บางอย่างเหล่านั้น’ ถูกปกปิดได้ทัน 
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 “ขา้เป็นฮ่องเต้ ถ้าการว่าราชการจะทําให้ข้าตาย ก็สมควรท่ี
จะปล่อยบัลลังก์ให้ผลัดมือได้แล้วกระมัง”  
 พระองค์ตรัส ทําให้นางกํานัลท่ีเข้ามาเพื่อช่วยสวมฉลอง
พระองค์ถึงกับสะดุ้งก่อนจะหลุบตามองพื้นด้วยมิกล้าแม้แต่จะเงย
หนา้ยามท่ีได้ยินประโยคเก่ียวกับความตาย  องค์ฮ่องเต้มิใช่ผู้กล้าท่ีมิ
หวั่นเกรงกับความตาย  แนน่อนว่าพระองค์หวั่นเกรงเท่ากับคนท่ัวไป 
แต่ถึงอย่างนั้นการมีชีวิตอยู่ในฐานะฮ่องเต้ท่ีมิอาจจัดการส่ิงใดได้ 
และต้องเฝ้าดูอาณาจักรของตนวุ่นวายโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนั้น
นา่อึดอัดกว่ามาก  การถือตรามังกรหากมิได้มีอํานาจส่ังการได้แล้วก็
ไม่ต่างอะไรกับการถือแท่นหินท่ัวไปท่ีถือไว้ก็หนักโดยใช่เหต ุ
 “ฝ่าบาทมิควรตรัสเช่นนั้น”  
 ฉินหยางอี้เอ่ยขัดทันที หากแต่เป็นการขัดเพียงเพราะความ
เคยชินเท่านั้น  ว่ากันตามตรงฉินหยางอี้ไม่รูต้ัวด้วยซ้ําว่าส่ิงพูดออก
ไปเขาได้หมายความตามนั้นหรือไม่… 
 “ดูสิ แพทย์ผู้มิกล้าให้ข้าออกไปนั่งว่าฎีกา กล่าวว่าข้ามิควร
ตรัสถึงความตาย”  
 องค์ฮ่องเต้ตรัสกับนางกํานัลท่ียืนอยู่ไม่ไกล  เหล่านางกํานัล
ท่ีไม่แน่ใจว่าพวกนางควรจะเข้าไปถวายการรับใช้ในตอนนี้ดีหรือไม่
ต่างหลุบตาลงมองพื้น ด้วยมิกล้าแม้แต่จะส่งเสียงออกมา เพราะ
เกรงว่าจะเป็นการตอบรับหรือปฏิเสธรับส่ังอันสุ่มเส่ียงขององค์
ฮ่องเต้โดยไม่ได้ตั้งใจ  ฉินหยางอี้หลุบตาลงก่อนท่ีเขาจะส่งสัญญาณ
ให้นางกํานัลเหล่านั้นเข้าไปถวายการรับใช้ องค์ฮ่องเต้ทอดพระเนตร
มองท่าทีเช่นนั้นของฉินหยางอี้ด้วยสายพระเนตรท่ีเย็นชากว่าเดิม  
แนน่อนว่าฉินหยางอี้มิได้เห็นด้วยกับการเสด็จออกว่าการ  แต่จนแล้ว
จนรอด  ลูกคนกลางก็ยัง ‘ทําตามคําส่ังโดยมิขัดแย้ง’ 
 นางกํานัลจัดแจงถวายฉลองพระองค์ให้กับองค์ฮ่องเต้
ท่ามกลางบรรยากาศชวนอึดอัดในตําหนัก กลิ่นยาหอมเกินกว่าจะ
เชื่อได้ว่าเป็นยาเพื่อการรักษาพระอาการ แต่ไม่ว่าจะหอมเพียงใดก็
ไม่ทําให้บรรยากาศผ่อนคลายได้  เนิ่นนานพอดูท่ีพวกนางมิได้ถวาย
ฉลองพระองค์แด่องค์ฮ่องเต้เพื่อเสด็จทรงงาน 
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 ฉลองพระองค์หลงผาว สีสว่างปักด้วยดิ้นทองคํายังคงสง่า4

งามเช่นทุกครั้ง ไม่ว่าจะวางอยู่บนชั้นวางผ้าหรือประดับบนพระอังสา
ของพระองค์  หากแต่วันนี้แม้กระท่ังฉลองพระองค์ท่ีสง่างามก็ไม่อาจ
ทําให้พระองค์ทรงอํานาจได้อย่างท่ีเคยเป็น ความรู้สึกท่ีเหมือนบาง
อย่างขาดหายไปทําให้เหล่านางกํานัลเลือกหลุบสายตาตนเองลงมอง
พื้น  ทํางานด้วยสองมือท่ีเคยชินด้วยมิต้องการเห็นส่ิงนั้น  ส่ิงท่ีรูด้้วย
สัญชาตญาณแต่มิควรเอ่ยวาจาออกมาหากยังอยากให้หัวอยู่บนบ่า  
การถวายฉลองพระองค์เป็นไปอย่างเงียบงันขณะท่ีหวางพระองค์
กลางกําลังเตรียมพระโอสถสําหรับวันนี ้
 ฉินหยางอี้ไม่มีความคิดท่ีจะขวางการว่าการขององค์ฮ่องเต้  
ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเคยชินหรือเพราะส่ิงใดก็ตาม หวางพระองค์
กลางเลือกเตรียมแผนสํารองไว้รับมือพระอาการขององค์ฮ่องเต้ท่ี
อาจเกิดขึ้นระหว่างว่าการ  แทนท่ีจะหาเหตุผลมาขัดพระทัยพระองค์  
ยาต้มหม้อเล็กท่ีเขาคิดว่าพระองค์ควรจะดื่มให้ชีพจรสงบก่อนเสด็จ
ต้มเสร็จก่อนท่ีนางกํานัลจะจัดเตรียมฉลองพระองค์เสร็จ หวางหนุ่ม
ยกเอาพระโอสถท่ียังอุน่ถวายแด่องค์ฮ่องเต้ ก่อนจะลุกออกไปส่ังการ
เหล่าขุนนางเก่ียวกับส่ิงท่ีต้องจัดเตรียมวันนี้  
 องค์ฮ่องเต้ยังมิได้จิบพระโอสถท่ีพระโอรสนํามาถวาย  
พระองค์ทอดพระเนตรเงาของพระองค์เองในกระจก ความหวั่นเกรง
ในสายพระเนตรฉายชัดให้ตัวพระองค์เองเห็น ‘หยางเยว่ซือ’ ผู้สง่า
งาม เด็กน้อยท่ีสูงไม่เกินอกของบุรุษผู้มีสายพระเนตรดุดันราวกับ
สามารถสังหารคนได้ด้วยเพียงปรายเนตรผ่าน เขาจําความรู้สึก
ขนลุกยามเผชิญหนา้กับนางได้ดี แมว้่าเขาจะกดมันเอาไว้ภายใต้มาด
น่าเกรงขามตามแบบท่ีองค์ฮ่องเต้แห่งราชอาณาจักรฮั่นพึงมีก็ตาม 
แต่ในใจเขารูด้ีว่ากําลังเผชิญหนา้กับส่ิงใดอยู่  แม้ว่าเด็กนอ้ยผู้นั้นจะ
เอ่ยวาจาว่าเขาและนางอยู่ในตําแหน่งท่ีเท่าเทียมกัน แต่ไม่เลย…

 ฉลองพระองค์หลงผาว (ภาษาจีน) 龍袍 ฉลองพระองค์ของฮ่องเต้ชาวฮั่น มีบันทึกว่า4

ฉลองพระองค์ของฮ่องเต้ในยุคนี้ไม่จําเป็นต้องมีเพียงสีเหลืองเท่านั้น แต่สีเหลืองสว่างยังถูก
สงวนไว้เป็นสีขององค์ฮ่องเต้เท่านั้น
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สายตาคู่นั้นบอกเขาว่านางมิได้วางเขาเอาไว้ในระดับเดียวกันแม้แต่
นอ้ย  
 เขาเป็นฮ่องเต้ท่ีไม่เหมือนเสด็จพ่อหรือเสด็จปู่ เขามิได้เข้ม
แข็งหรือเด็ดขาดดั่งเช่นสองพระองค์นั้น แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเขามีและพิเศษ
กว่าใครนั่นก็คือความสามารถในการมองคน  ฮ่องเต้มิจําเป็นต้องเก่ง
เพื่อปกครองบ้านเมือง  ขอเพียงมีคนเก่งอยู่คู่บัลลังก์ก็เพียงพอแล้ว  
บัลลังก์วางตัวสูงกว่าท่ีนั่งของเหล่าขุนนาง ในยามท่ีมีปัญหาเขา
สามารถกวาดสายตาไปท่ัวท้องพระโรงเพื่อมองหาตัวปัญหาและหา
คนที่มีทางแก้ได้  การขยับกายแม้เพียงนอ้ย สายตาท่ีมุง่มั่น สายตา
ท่ีหวั่นเกรง ส่ิงเหล่านั้นทําให้เขาสามารถรักษาบัลลังก์ฮั่นให้มั่นคง
และสงบสุขมาได้ตลอด 
 ‘ทรงพระปรีชาย่ิง’ 
 ปรีชาย่ิงอย่างนั้นหรือ? ฮั่นมิได้ต้องการคนปรีชา ฮั่นเป็นราช
อาณาจักรใหญ่ ฮ่องเต้ท่ีไม่เคยเสด็จไปเยือนตามบ้านเรือนประชาชน
เจียงซูมีหรือจะรูว้ิธีแก้ปัญหาในเจียงซู แต่เขารูว้่ามีบัณฑิตคนหนึ่งใน
เจียงซูทําได้นั่นก็เพียงพอแล้ว  วิถีของฮ่องเต้ในแบบของเขาเป็นเช่น
นั้น วิถีท่ีคนฉลาดเกินกวา่คนอื่นอย่างหยางเยว่ซือไมอ่าจทําได้  เสียง
ของฉินหยางอี้เดินกลับเข้ามาในตําหนัก สายพระเนตรของโอรส
พระองค์กลางทอดไปยังถ้วยพระโอสถท่ีมิได้พรอ่งลงไป  ก่อนจะหัน
ตัวกลับไปยังหมอ้ยาและสํารับอย่างเงียบ ๆ แมใ้นเวลานี้ ฉินหยางอี้
ก็ยังไม่แม้แต่จะเปิดปากพูดหรือรอ้งขอ 
 นับตั้งแต่ท่ีฉินหยางอี้เกิดจนบัดนี้  เรื่องเดียวท่ีเขาเคยรอ้งขอ
คือเรื่องหวางเฟยของตนเท่านั้น  องค์ฮ่องเต้ทอดพระเนตรมองพระ
โอรสองค์กลางด้วยสายพระเนตรท่ีอา่นยากย่ิง  พระองค์ไม่สนิทกับ
โอรสองค์ใดเป็นพิเศษด้วยตําแหน่งและหน้าท่ี แต่พระองค์มีพระ
โอรสท่ี ‘ไม่สนิทเป็นพิเศษ’ อยู่คนหนึ่ง ไม่สนิทมากพอท่ีจะกล่าวบาง
เรื่องด้วยได้คล้ายคุยกับคนนอก 
 “หยางอี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าทําไมข้ายังไม่เคยแต่งตั้งไท่จื่อแห่ง
เฉียนฉิน” พระองค์เริ่มบทสนทนาก่อนเช่นทุกครั้ง 
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 เป็นคําถามท่ีสร้างความประหลาดใจให้กับฉินหยางอี้ไม่น้อย  
แน่นอนฉินหยางอี้ย่อมไม่ทราบเหตุผลของพระองค์และย่ิงไปกว่านั้น
คือเขาไม่เคยสนใจด้วยซ้ํา เพราะตัวเขาเองไมม่ีโอกาสเป็นองค์ไท่จื่อ 
อยู่แล้ว ต่อให้องค์ฮ่องเต้จะมีเหตุผลใดก็ไม่ใช่เรื่องท่ีเขาจะมีความ
เก่ียวข้องแต่แรก หวางหนุ่มเงยหน้าจากสํารับก่อนจะตอบเท่าท่ีถูก
ถาม 
 “ไม่ทราบพ่ะย่ะค่ะ” 
 องค์ฮ่องเต้ประทับนั่งก่อนจะยกพระโอสถท่ีถูกวางถวายท้ิง
ไว้ขึ้นดื่ม กลิ่นโอสถถ้วยนี้ขมและมีรสปร่าเฝ่ือนกว่าทุกวัน สีพระ
พักตรข์องพระองค์แสดงถึงความไมช่ื่นชอบในรสของมันนัก  แนน่อน
โอสถมิใช่อาหารทิพย์ยากจะหาคนชอบดื่มได้ แต่ถึงอย่างนั้นเจ้านํา้สี
ดําเฝ่ือนลิ้นนั่นจะช่วยให้พระองค์พระหัตถ์ไม่ส่ันในยามเสด็จเข้าท้อง
พระโรงได้  ต่อให้รสมันรา้ยกวา่นี้สักรอ้ยเท่าพระองค์ก็จําเป็นต้องดื่ม  
พระโอรสองค์กลางวางแผนเก่ียวกับการเสด็จวันนี้เอาไว้เป็นอย่าง
ดีแล้ว  …ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ องค์ฮ่องเต้วางจอกยาลงท้ังท่ีเพิ่ง
จิบได้เพียงครึ่ง 
 “เพราะในสามคนไม่มีใครพร้อมสําหรับบัลลังก์” พระองค์
ตรัสต่อ 
 ฉินหยางอี้ไม่รูว้่าพระองค์ตรัสคําว่า ‘สาม’ เพียงเพราะเห็น
แก่ท่ีเขาต้มโอสถให้ทุกวันหรือไม่ เพราะเขามั่นใจว่าในพระทัยของ
พระองค์ตําแหน่งไท่จื่อมิได้มีพระนาม ‘ฉินหยางอี้’ อยู่ในตัวเลือก
ตั้งแต่แรก องค์ฮ่องเต้ยกจอกขึ้นจิบพระโอสถอีกครั้งและครั้งนี้
พระองค์ทรงดื่มมันจนหมดในครั้งเดียว ฉินหยางอี้ลุกไปจุดก้านธูป
เพื่อจับเวลาการทํางานของโอสถ ก่อนท่ีจะส่ังให้นางกํานัลยกสํารับ
บํารุงมาถวาย 
 “บัลลังก์เฉียนฉินมีอํานาจของขุนนางคํ้ายันเป็นหลัก โดย
ปกครองผ่านพระหัตถ์ขององค์ฮ่องเต้”  
 รับส่ังนั้นทําให้ผู้เป็นโอรสองค์กลางหยุดพระหัตถ์ท่ีกําลัง
เตรียมพระโอสถสําหรับการเสด็จว่าการลง เขาไม่แน่ใจว่าพระองค์
กําลังเอย่ถึงส่ิงใด และเป็นเพราะฤทธ์ิของยาหรือไมท่ี่ทําให้รับส่ังของ
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พระองค์ฟังดูเพี้ยนไปเช่นนั้น ฉินหยางอี้มิใช่ผู้ชอบตั้งคําถามฉะนั้นจึง
ไม่มีส่ิงใดเอย่เป็นถ้อยวาจา  เขาเพียงแต่นิ่งเป็นการแสดงออกว่าเขา
ยังรับฟังอยู่เท่านั้น 
 “ขุนนางเป็นผู้รายงาน ขุนนางเป็นผู้ทํางาน ขุนนางเป็นผู้
สรา้งปัญหา ขุนนางเป็นผู้เสนอทางแก้ปัญหา ขุนนางเป็นผู้จบปัญหา 
มันเป็นเช่นนั้นมาเสมอ” ผู้เป็นฮ่องเต้รับส่ัง  
 “ผู้เป็นหวางมีสายพระเนตรทอดได้กว้างไกล ต้องการเห็นส่ิง
ใดก็เห็นได้อย่างมีอิสระ แต่เมื่อยามขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วจะต้องยอม
เป็นคนตาบอดบ้าง ต่อให้เห็นอะไรแต่ถ้าไม่ได้ยินรายงานก็จะ
แสดงออกว่าเห็นไม่ได้…” 
 พระโอรสองค์กลางนิ่งงัน  จริงอย่างท่ีพระองค์ว่า  จริงอยู่ท่ี
องค์ฮ่องเต้มีสายพระเนตรก้าวไกลได้ แต่การปกครองนั้นทุกอย่าง
ย่อมเป็นไปตามส่ิงท่ีถูกเขียนลงฎีกาเท่านั้น ต่อให้อยากจะตัดสิน
พระทัยนอกเหนือจากส่ิงท่ีเขียนเอาไว้ในฎีกา แต่หากขุนนางไม่ยอม
ทําตามแล้วก็ทําอะไรไม่ได้  สุดท้ายก็ได้อา่นเพียงรายงานจอมปลอม
จากขุนนางเท่านั้น พระองค์รู้เพราะประทับอยู่ตรงนั้นมาตลอด  
ขุนนางกับฮ่องเต้เปรียบความสัมพันธ์ก็เหมือนคนท่ียืนอยู่ปากเหว
คนละฝ่ังต่างคนต่างดึงเชือกของกันและกันเอาไว้  ขุนนางใช้อํานาจ
ของฮ่องเต้ในการทําเรื่องต่าง ๆ องค์ฮ่องเต้อาศัยขุนนางเสริมบารมี  
หากวันใดขุนนางมิได้ประทานบารมีให้พระองค์แล้ว องค์ฮ่องเต้ก็เป็น
เพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ในทางกลับกันหากวันใดฮ่องเต้ส้ินบารมี
แล้วขุนนางเองก็ย่อมไรบ้ารมีไปด้วย 
 …ช่างเป็นความเหนียวแนน่ท่ีแสนเปราะบาง… 
 “คนฉลาดอย่างเจา้คงเข้าใจได้ไมย่าก” พระองค์ตรัส “พวก
เจ้าท้ังสามล้วนแต่เป็นโอรสท่ีชาญฉลาดและเก่งกาจ หากแต่วันใดขึ้น
มานั่งเป็นฮ่องเต้แล้วย่อมต้องยอมเป็นคนโง่…” 
 พระองค์รับส่ังก่อนจะหยัดพระวรกายขึ้น เป็นครั้งแรกท่ี
พระองค์ทอดพระเนตรมองฉินหยางอี้อย่างเนิ่นนาน  มันเป็นการมอง
ท่ีราวกับกําลังบอกบางอย่างแก่เขา ฉินหยางอี้ไม่แน่ใจว่าตนเอง
สามารถตีความสาส์นผ่านสายพระเนตรได้ดีนัก แต่ส่ิงท่ีเขาเห็นนั่นก็
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คือความหม่นแสงของพระองค์ท่ีกําลังฉายชัด  ความหม่นแสงท่ีทําให้
คนท่ีไม่แม้แต่จะผูกพันกับพระองค์ก็ยังใจหาย 
 “ในยามนี้เฉียนฉินต้องการคนเก่ง การนั่งบัลลังก์ทําให้คน
เก่งกลายเป็นคนโง่” พระองค์ตรัส 
 “ข้าควรขึ้นไปเป็นคนโง่ตรงนั้นเพื่อให้คนเก่งได้ลงมา
จัดการงานข้างนอกนั่น  ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจ” 

 ไม่มีทางที่คนตาบอดจะครอบครองแผ่นดินใหญ่ได้ หาก
หัวแถวเป็นคนตาบอดก็อาจพาคนตาดีเดินตกเหวได้ หรือไม่ก็อาจจะ
ไม่กล้าเดินเข้าทุ่งดอกไม้เพราะตนเองมองไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็นเช่น
ใด  ดังเช่นเรื่องท่ีกําลังจะเกิดกับทัพมองโกล  สตรีรา่งโปรง่เดินนํา
กลุ่มแม่ทัพนายกองท่ีรายล้อมราชบัลลังก์ต้าซีไปยังห้องหนังสือท่ี
เปรียบเสมือนห้องว่าการ และวางแผนการรบท่ีเหล่าขุนนางจากต่าง
เมืองไม่จําเป็นต้องทราบ  ต้าซีมีกําหนดการว่าฎีกาท่ีค่อนข้างเช้ากวา่
เมืองอื่น คือเริ่มตั้งแต่ยามซิงซ้ี (เวลา 07:00~09:00 น.) ไปจบ
ก่อนเข้ายามจี๋ซ้ี (เวลา 09:00~11:00 น.) เสมอ ซ่ึงหมายความว่าใน
ยามท่ีเฉียนฉินยังไม่เริ่มว่าฎีกา ต้าซีก็เริ่มทํางานอื่นแล้ว ชาร้อนท่ี
ผสมยาของหมอหลวงแก้ไขพระอาการไม่บรรทมของเหนือหัววาง
ถวายท่ีสํารับของหนวี่หวงตี้รอรับเสด็จพระองค์และเหล่าแม่ทัพ 
 “ยืนยันว่าแม่ทัพฮัวยังปลอดภัยพ่ะย่ะค่ะ  กุนซือเล่ยบาดเจ็บ
เล็กนอ้ย  นายทหารส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กนอ้ย  เจ็บสาหัสอยู่ท่ีหลัก
สิบ เสียชีวิตสามนาย” รายงานการศึกของแผ่นดินอื่นดังขึ้น 
 “มือสังหารของมองโกลฝีมือแย่เพียงนั้นเชียวรึ” เหนือหัว
ตรัสถามด้วยความประหลาดพระทัย เพราะเธอเองก็คาดหวังว่าจะ
เสียหายมากกว่านี ้
 “ไม่เชิงเป็นเช่นนั้นพ่ะย่ะค่ะ” แม่ทัพถ่งทูลรายงาน  
 “มือสังหารของมองโกลนั้นถนัดกับสมรภูมิท่ีมืด พวกเขาไม่
ได้ไวมากอย่างท่ีคิด หากแต่สามารถเรน้กายและลอบโจมตีได้ดี  ฝู่ซุน
เป็นเมืองท่าการค้า  ท่ีนั่นสว่างเกินกว่าท่ีมือสังหารจะสามารถใช้ฝีมือ
เฉพาะได้” 
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 เหนือหัวพยักพระพักตร์รับ เป็นเรื่องของจุดอ่อนทหารต่อ
สมรภูมิ  ถ้าเช่นนั้น… พระหัตถ์เล็กกวาดหมากบางส่วนจากริมชาย
แดนต้าซี-เฉียนฉินข้ามผ่านไปยังฝู่ซุน ถ้าเดาไม่ผิดเรื่องวันนี้จะเริ่มต้น
ท่ีฉินหานเฟิงเข้าไปแจ้งเรื่องการบุกของมองโกลเมื่อคืนเพื่อขอทหาร
เพิ่ม  ใช่ เหตุผลของเขาจะฟงัขึ้นทันทีเพราะการบุกเริ่มขึ้นแล้ว แต่ถึง
อย่างนั้นเหล่าขุนนางจะไม่อนุมัติทหารท่ีประจําการวังหลวงแน่นอน  
ไม่ว่าฉินชงหยวนและฉินหานเฟิงจะพูดอย่างไรก็ตาม  ฉินชงหยวนจะ
ต้องคิดโยกกําลังส่วนชายแดนนี้ไปหนุนทัพแทนเพราะเป็นกําลังเดียว
ท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจขุนนาง… 
 ในทางกลับกัน พระองค์เลื่อนหมากของชาวมองโกลขึ้นก่อน
จะเลื่อนหมากทัพของจาเตียวมาจ่อเอาไว้ท่ีชายแดนฝู่ซุน แต่ถึง
กระนั้นพระองค์กลับไม่เลื่อนหมากมาต่อ สายพระเนตรของพระองค์
ท่ีจ้องไปยังกระดานรบนั้นนิ่งสนิท  พระองค์ไม่รูจ้ักจาเตียวมากพอจะ
คาดเดาการกระทําของเขา แต่พระองค์รูจ้ักโตรุย่  คืนท่ีผ่านมาถือวา่
ฉลาดท่ีบุกแต่ผลลัพธ์ท่ีได้กลับไมม่ากเท่าท่ีคาดเอาไว้  เมื่อชั่งนํา้หนัก
กับโทษท่ีได้รับแล้วก็ยากจะมองว่าการบุกคืนนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ แต่
สําหรับจาเตียวแล้วการบุกคืนนี้อาจจะคุ้มในสายตาเขา 
 “พวกท่านคิดว่าจาเตียวจะบุกต่อหรือไม่” พระองค์หันมา
ถามบรรดาแม่ทัพท่ีเคยอยู่ชายแดนฮั่นมาก่อน  พวกเขาเคยปะทะกับ
จาเตียวย่อมมองออก 
 “ทูลหนวี่หวงตี้ หากไม่มีคําส่ังแล้วจาเตียวแล้วจะไม่บุก
กระหม่อม” แม่ทัพซูทูลก่อนจะให้เหตุผล  
 “จาเตียวโดยพื้นฐานไม่ใช่คนนิยมขัดคําส่ังบิดาหรือพี่มากนัก  
หากสองคนนั้นกล่าวเช่นไรเขาก็จะทําเช่นนั้น” 
 “ถ้าเช่นนั้นก็จะมีเวลาให้เฉียนฉินยกทหารกองช่างท่ีจับอาวุธ
ไม่คลอ่งไปเสริมทัพได้ก่อนการบุกระลอกถัดไปจะเกิด” พระองค์ตรัส
รับ “แล้วท่านคิดว่าทหารกองช่างพวกนี้จะช่วยต้านการบุกของทัพ
ม้ามองโกลได้นานเพียงใด” 
 “ทูลฝ่าบาท หากมีเพียงกองช่างไปวางกําลังขวางไว้ก็คงต้าน
ได้ไม่ถึงส่ีชั่วยาม แต่หากรวมกับทัพท่ีมีทหารเดิมอยู่แล้ว  กระหม่อม
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คาดว่าแม่ทัพฮัวจะเลือกให้ทหารช่างปกป้องชาวเมือง  วางกําลังเดิน
เท้าอาวุธหนักและทหารม้าเอาไว้ตามแนวปะทะ หากปะทะกับทัพ
ของจาเตียวใช้เวลาประมาณสิบชั่วยาม ทหารท้ังสองฝ่ายจะล้าโดย
ไม่รูผ้ลแพ้ชนะพ่ะย่ะค่ะ” 
 “แลว้ถ้าเป็นการบุกของโตรุย่เล่า” แม้พระองค์จะมั่นใจวา่โต
รุย่จะไม่บุกในเร็ววันแต่ก็อดถามไม่ได้ 
 “หากเป็นทัพของโตรุ่ยในยามนี้ท่ีเหลือกําลังพลน้อยก็จะใช้
เวลาเกือบสิบห้าชั่วยามพ่ะย่ะค่ะ โตรุ่ยจะสามารถบุกเข้ายึดค่าย
ทหารได้ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จะเหลือคนน้อยเกินกว่าท่ีจะบุกเข้ายึด
บ้านเรือนชาวฝู่ซุนท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครองของทหารช่างเฉียนฉินได้
ท้ังหมดพ่ะย่ะค่ะ” 
 “ก็ยังถือว่าเส่ียงหากจะเดินลงมา” พระองค์ตรัส “แต่การบุก
แบบสองทัพคงไม่เกิดในเร็ววัน…” 
 ถ้าตามท่ีแม่ทัพซูว่า แผนท่ีฉลาดท่ีสุดคือให้โตรุ่ยนําทัพบุก
เข้ามาตคี่ายให้แตกก่อน แล้วค่อยให้ทัพจาเตียวท่ีตามหลังมาเข้ายึด
เมือง แต่เรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้น  ในยามท่ียังไมม่ีคําส่ังบุกจากเตปูจินท่ี
เป็นดังสัตว์ตาบอดผู้นําหัวขบวนแล้ว ผู้เดินตามต่อให้เห็นโอกาสชัด
จากสองตาของตนก็คงไม่เส่ียงบุกพร้อมกันเพื่อจะโดนทัณฑ์อาญา
กองทัพ และจบด้วยการโดนเรียกกลับตงหูท้ังคู่  ท้ังสองคนจะหาทาง
สลับกันบุกเท่านั้น… เหนือหัวเงยพระพักตร์ขึ้นมองเหล่าแม่ทัพด้วย
สายพระเนตรท่ีบอกได้ว่าไม่นา่ไว้วางใจนัก 
 “แล้วถ้า… ถ้าสมมติว่าเป็นการปะทะกับต้าซีเล่า เราจะ
ใชเ้วลากี่วันในการขอคืนฉางซุน” 
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ตอนที่ ๖๗ 

คนโง่นั่งบัลลังก์ 

 “ไม่ใชค่วามคิดที่ดี” 
 “ขา้ไม่วางใจในพระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้” 
 “ไม่รูว้่าชีหวางทรงคิดอะไร  ถึงได้กล้าตัดสินพระทัยเช่นนี้” 
 “ไม่ใช่การตัดสินพระทัยของชีหวางหรอก ก็รู้ กันอยู่ว่า
พระองค์ไม่มีสิทธ์ิตัดสินพระทัยมากเพียงนั้น” 
 “องค์ฮ่องเต้อาจเสด็จว่าฎีกาเองเพราะทรงไม่วางพระทัยปา
หวางก็ได้” 
 “ระวังวาจาเจ้าบ้าง  อย่างไรเสียพระองค์ก็ถือเป็นพระโอรส
ขององค์ฮอ่งเต้” 
 “ข่าวว่าลิ่วหวางเสด็จกลับวังหลวงหรือจะมีบางอย่างท่ีทําให้
องค์ฮ่องเต้ต้องเสด็จว่าฎีกาเอง” 
 “หรือจะมีการผลัดบัลลังก์!” 
 เรื่องท่ีเหล่าขุนนางถกกันอยู่ถือเป็นเรื่องอันตรายท่ีไม่ควร
เอย่ในท่ีสาธารณะ  ถือเป็นความเส่ียงหากมีคนของราชสกุลได้ยินเข้า  
เงาหัวของผู้พูดอาจจะหายไปก่อนจะกล่าวขอขมาลาโทษจบ แต่ถึง
อย่างนั้นในยามเช้าเช่นนี้จะไปมีคนของราชสกุลได้ยินได้อย่างไรกัน?  
ขนาดเหล่าขุนนางชั้นสูงเองก็ยังมาเข้าเฝ้าไม่ครบเลยด้วยซ้ํา องค์
ฮ่องเต้ทรงรอเสด็จอยู่ด้านนอกเพิ่งจะตั้งขบวนจากตําหนักใหญ่ท่ีอยู่
ไกลเกินกว่าจะได้ยิน  ลิ่วหวางหรือก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาเก้ียว  ย่ิงปา
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หวางท่ียังอยู่ท่ีหอหนังสือเตรียมการถวายฎีการ่วมกับเหล่าขุนนาง
แล้วย่ิงไปใหญ่  
 …ใครกันจะมาได้ยินเอายามน้ี… 
 ฉินหยางอี้ก้มหน้าลงมองพระหัตถ์ของตนท่ีประสานกันอยู่
หน้าพระเพลา ราชสกุลเพียงหนึ่งเดียวท่ีซ่อนตัวอยู่หลังราชบัลลังก์
ไม่ได้มีท่าทีโกรธเกรี้ยวกับส่ิงท่ีเหล่าขุนนางกล่าวกัน ท่ีจริงต่อให้โกรธ
เพียงใดก็แสดงออกไม่ได้อยู่ดี  วันนี้พระองค์จะต้องเป็นดั่งเงาเท่านั้น  
หากมองเลยจากบัลลังก์ไปยังบริเวณท่ีขุนนางนั่งจะเห็นฉากก้ันขนาด
ใหญ่ลายมังกรวางขวางทัศนวิสัยของเหล่าขุนนางท่ีอาจกล้าเพ่งมอง
มาทางบัลลังก์ตั้งเอาไว้ พระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้ยังไม่สู้ดีนัก
หากพระองค์ทรงยืนกรานท่ีจะเสด็จว่าการ  ส่ิงเดียวท่ีเขาทําได้คืออยู่
ด้านหลังบัลลังก์เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดกับพระองค์ 
และปกปิดมันเอาไว้ไม่ให้เหล่าขุนนางรู้ หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง  
ย่อมมีคนของต้าซีอยู่ภายในวังหลวงแห่งนี้  เรื่องพระพลานามัยของ
องค์ฮ่องเต้ก็ถือเป็นเรื่องท่ีหนวี่หวงตี้แห่งต้าซีมิจําเป็นต้องรับทราบ  
หากว่าพระองค์ทรงแข็งแรงดีหนวี่หวงตี้ก็จะหาเรื่องมาให้พระองค์
ป่วยใจให้ได้นั่นยากแล้ว แต่หากข่าวไปถึงพระกรรณว่าพระ
พลานามัยขององค์ฮ่องเต้ทรุดลง  มีหรือคนอย่างหนวี่หวงตี้จะพลาด
โอกาส  พระนางจะลงมือทําและทําทันทีแน่… 
 “ไม่ง่ายดายเพียงนั้น แม้พระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้จะ
ไม่สู้ดีนัก แต่ก็ใช่ว่าจะแย่ถึงขั้นผลัดบัลลังก์” 
 “ถ้าเช่นนั้น การเสด็จของลิ่วหวางอาจหมายความว่าฝู่ซุนมี
ปัญหา” 
 “ไม่แนล่ิ่วหวางอาจจะเป็นผู้นําทางแก้มายังเฉียนฉิน” 
 “ทางแก้หรือ? ไม่มีทางเสียหรอก เมื่อเช้าข้าเห็นขบวนหมอ
และเกวียนขนยาออกจากวัง  นา่จะเดินทางไปยังฝู่ซุน” 
 “หรือต้าซีอาจจะบุกเข้ามายามนี้” 
 “มองโกลบุกนา่จะใกล้เคียงกว่า  หากจะกล่าวเช่นนั้น” 
 “ต้าซีอาจจะดีกว่ามองโกลในวันนี้…” 
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 “ระหว่างต้าซีกับมองโกลเหมือนเลือกว่าจะตายด้วยกระบี่
หรือทวนเท่านั้น” 
 เช้านี้ไม่ใช่เช้าท่ีสดใสสําหรับขุนนางเฉียนฉิน มันเป็นเช้าท่ีท้ัง
หม่นหมองและเต็มไปด้วยความกังวล ลิ่วหวางไม่ได้นําข่าวร้ายมา
จากฝู่ซุน อันท่ีจริงพระองค์เสด็จมาเพื่อขอทางแก้ไขซ่ึงอาจนําไปสู่
ทางแก้ปัญหาอื่น  ผู้ท่ีนําข่าวรา้ยท่ีแท้จริงมาคือลู่เฟยและม้าเร็วเมื่อ
เช้าต่างหาก  ทหารบาดเจ็บแมจ้ะไมใ่ช่การบุกท่ีรุนแรง แต่ถึงอย่าง
นั้นก็มีความกังวลว่ายาอาจไม่พอเพียงท่ีชายแดน  เซียนเออ๋รเ์ป็นคน
ฉลาด  จากอาการบาดเจ็บเท่าท่ีแจ้งมาไม่จําเป็นต้องขอหมอหลวงไป
ด้วยแค่ยาก็เพียงพอแล้ว การท่ีเซียนเอ๋อร์ขอหมอหลวงมาด้วยนั่น
หมายความว่าทัพชายแดนคาดการณ์ว่าอาจมีการบุกอย่างต่อ
เนื่องจากมองโกล จริงอยู่ท่ีการศึกท่ีผ่านมามองโกลโดยการนําของโต
รุย่สูญเสียไปมากจากอาวุธหนักของต้าซี แต่ถึงอย่างนั้นใช่ว่าโตรุย่จะ
ตัดสินใจไม่บุก 
 …มองโกลกลัวต้าซี ไม่ได้กลัวเฉียนฉิน… 
 ชื่อเสียงด้านฝีมือของลิ่วหวางไม่อาจต้านทานความอาจหาญ
ของยอดนักรบอย่างโตรุ่ยได้ โอรสองค์โตของเตปูจินไม่ใช่คนท่ีจะ
ยอมไม่บุกเพียงเพราะต้องเจอกับศัตรูท่ีมีชื่อว่าเก่งกาจ ถ้าให้ฉิน
หยางอี้เดาแลว้ ต่อให้มีแม่ทัพต้าซีประจําการอยู่ชายแดนฝู่ซุน  โอรส
องค์โตแห่งเตปูจินก็คงเลือกหาทางบุกอยู่ดี  โตรุย่ต้องการชัยชนะมา
เติมเต็มความรูสึ้กสูญเสียจากการพ่ายแพ้ครั้งท่ีผ่านมา  หากแพ้แล้ว
หยุดย้ังการบุกนั่นเท่ากับตายไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ นักรบมีวิถี
แบบน้ัน… 
 …แต่ดูเหมือนยังไม่มีขุนนางรูเ้รื่องการบุกเมื่อคืน… 
 แน่นอนค่ายทหารท่ีเพิ่งโดนบุกโจมตีไม่อาจรายงานได้เร็วดั่ง
ใจเช่นนั้น ยังไม่แนใ่จว่าในชั่วยามนี้จะนับจํานวนคนเจ็บเรียบรอ้ยแล้ว
หรือยังด้วยซ้ํา  ท่ีจริงต้องใช้คําว่ากองทัพจะไม่รายงานความเสียหาย
ในเร็ววันต่างหาก กองทัพน่าจะรอให้บุกเสร็จ โจมตีกลับ ตั้งรับ
เรียบรอ้ยแล้วค่อยรายงานย้อนหลังทีเดียวด้วยซ้ํา  แล้วขุนนางพวกนี้
หากไม่มีคนรายงานก็ไม่รู้อะไรกับเขาหรอก ไม่เหมือนพวกพ่อค้า



 | เล่ห์มารครองแผ่นดิน129

คหบดี พวกนั้นหูตาไว ไม่เช่นนั้นจะพากันย้ายก้นออกจากซีหูได้เร็ว
เพียงนั้นหรือ? คิดว่าตอนนี้ฝู่ซุนยังซ้ือขายของกับเจ้อเจียงจริงหรือ
ไร? ฉินหยางอี้อยากจะถอนปัสสาสะอีกครั้งเมื่อนึกได้ว่าในยามนี้
เฉียนฉินมีปัญหาใดบ้าง แต่ก็ติดท่ีตัวเขาไม่อาจจะถอนปัสสาสะได้
เพราะขุนนางบางคนหลังม่านก้ันได้ยินเข้า  ได้แต่นั่งท้อใจเงียบ ๆ 
นึกถึงหายนะท่ีเกิดไปพลางเท่านั้น 
 …ต้าซีทําได้มากกว่าท่ีเฉียนฉินจะจินตนาการถึง… 
 ‘เหนือหัวแห่งต้าซีผู้นี้มิได้ทําสงครามเก่ง  หากแต่เป็นผู้ท่ีเข้า
ยึดครองเก่ง เพราะบางครั้งก็ไม่จําเป็นท่ีจะต้องทําสงคราม’ ไม่บ่อย
นักท่ีเซียนเอ๋อร์จะไม่อ้อมค้อม ฮัวหวางเฟยไม่ค่อยจะอยู่วังหลวง  
หลายครั้งเขาแอบคิดว่านางอาจจะหนีหายไปด้วยซ้ํา แต่ถึงอย่างนั้น
อีกสองสามวันต่อมานางก็จะโผล่ใบหน้าแฉล้มแช่มช้อยมาให้เขาได้
ชื่นใจท่ีตําหนักใหญ่บ้าง  เมื่อเขาเล่าถึงเรื่องท่ีชาวซีหูหายไป  แม่ตัว
แสบดูไม่แปลกใจเสียเท่าใดนัก ‘ไว้ยึดฮั่นท้ังหมดได้ก็หยุดขโมยคน
เอง’ ‘ไม่ต้องห่วง หนวี่หวงตี้จะไมทํ่าลายเฉียนฉินจนย่อยยับแน ่ นาง
ต้องการครอบครองเฉียนฉินเป็นของตัวเอง ไม่ได้ต้องการทําลาย’ คํา
พูดของเซียนเออ๋รไ์ม่ได้ทําให้สบายใจขึ้นเลย ไมเ่ลยสักนิด มันไม่ใช่
เรื่องล้อเล่นเหมือนยามท่ีฮัวหนิงเซียนวางหมากของกบฏลงบน
หลังคาวังหลวง ไม่ใช่ปัญหาท่ีน่าโกรธเกรี้ยวเช่นการกระด้าง
กระเดื่องของกบฏเสนาบดีสุ่ย มันเป็นความกังวลท่ีถ่วงความรูสึ้กของ
เขาเอาไว้ อาจจะเพราะข้างในลึก ๆ เขาคิดว่าหนวี่หวงตี้อาจทํา
สําเร็จก็ได้ 
 “ปาหวางเสด็จ” 
 เสียงประกาศหน้าท้องพระโรงดังขึ้นเรียกสติของชีหวางให้
กลับมายังปัจจุบัน เสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในท้องพระ
โรง ฉินหยางอี้อยู่หลังฉาก เป็นไปไม่ได้ท่ีจะได้เห็นสีหน้าของคนใน
ท้องพระโรง แต่จากเสียงถวายพระพรก็พอจะทําให้เดาได้ว่าบาง
คนในท่ีนี้ไม่ได้เต็มใจจะเอย่มันสักเท่าใดนัก 
 สถานการณ์ของปาหวางต่อชาวเมืองไม่แย่เท่าสถานการณ์
ความสัมพันธ์ของปาหวางกับเหล่าขุนนาง เป็นไปดังท่ีองค์ฮ่องเต้ว่า 
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‘เฉียนฉินแท้จริงแล้วปกครองด้วยขุนนางผ่านพระหัตถ์ของฮ่องเต้’ 
ขุนนางย่อมเลือกใช้พระหัตถ์ท่ีทรงอํานาจและควบคุมการขยับได้ง่าย  
ปาหวางท่ีท้ังยังเด็กและฉลาดเกินไปไม่ใช่พระหัตถ์ท่ีเหล่าขุนนางจะ
เลือกให้ถือเชือกอีกฝ่ังของปากเหว  ฉินชงหยวนไม่ใช่คนท่ีจะดึงเชือก
ได้ดี และไม่นา่วางใจพอท่ีจะให้ดึงเชือกในสายตาของเหล่าขุนนาง 
 “ลิ่วหวางเสด็จ” เสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้ง  
 เสียงถวายพระพรไม่ต่างกันมาก  ไม่ใช่ว่าลิ่วหวางเสียความ
เคารพไปท้ังท่ียังไม่ได้ทําอะไร แต่เพราะขุนนางหลายคนคิดว่า
พระองค์ทรงนําปัญหามา เลยทําให้เสียงถวายพระพรเป็นไปอย่าง
กริ่งเกรง  ด้วยกังวลว่าหากตอบรับอย่างเต็มเสียงแลว้แมจ้ะเล็กนอ้ย
ก็อาจทําให้ลิ่วหวางคิดว่าตนมีขุนนางให้การสนับสนุนอยู่มาก และ
อาจทําให้พระองค์เลือกเสนอเรื่องท่ีทําได้ลําบากให้เหล่าขุนนาง
ตัดสินใจได้ บางทีการถวายพระพรด้วยเสียงอันเบาอาจจะทําให้
พระองค์ย้ังส่ิงท่ีทรงต้องการเสนอได้บ้าง  ในยามนี้แม้แต่การขยับตัว
เพียงเล็กนอ้ยก็อาจถูกนับเป็นสัญญาณอันตรายได้ท้ังนั้น พวกขุนนาง
เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด 
 “ฮ่องเต้เสด็จ…”  
 เสียงประกาศครั้งสุดท้ายดังขึ้น ก่อนท่ีประตูท้องพระโรงจะ
ถูกเปิดกว้างทุกบานตั้งแต่หน้าท้องพระโรงไปยันปลายทางท่ีเก้ียวสี
ทองเคลื่อนเข้ามา 
 เป็นไปดั่งคาด เสียงถวายพระพรดังกึกก้องราวกับทุกคนมอง
ว่าพระองค์เป็นความหวัง แต่โดยนัยแล้วไม่ใช่ความหวังเสียทีเดียว  
พวกขุนนางไม่ได้จริงใจและให้ความนอบน้อมกับราชสกุลถึงเพียงนั้น  
พวกขุนนางแค่ต้องการแสดงให้องค์ฮ่องเต้ทรงรับทราบว่า ‘เหล่า
ขุนนางไม่พอใจกับหวางท้ังสองพระองค์’ เท่านั้น ความหมายของ
เสียงถวายพระพรเรียบง่ายและรับรูต้รงกัน  ฉินหยางอีรู้ว้่าท้ังฉินชง
หยวนและฉินหานเฟิงไม่ได้ใส่พระทัยกับเสียงของขุนนางเท่าใดนัก  
สองคนนั้นมีเรื่องท่ีต้องกังวลมากอยู่แล้ว และเรื่องของสองคนนั้น
หนักมากพอท่ีจะทําให้หวางท่ีรับผิดชอบเพียงพระพลานามัยขององค์
ฮ่องเต้จําต้องกังวลไปด้วย… 
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 ลําบากไม่ใช่น้อยกับการตัดสินพระทัยอย่างกะทันหันของ
องค์ฮ่องเต้  การเตรียมพระโอสถและแผนปกปิดพระอาการอย่างเรง่
ด่วนนั้นทําได้แต่ไม่อาจแนบเนียนได้เท่าท่ีควรเป็น และเขามั่นใจว่า
ไม่ใช่เขาคนเดียวท่ีต้องเปลี่ยนแผนของตนเองในเช้านี้ หลังจากท่ีองค์
ฮ่องเต้แสดงพระประสงค์จะเสด็จว่าการฎีกาวันนี้  ฉินชงหยวนท่ีเพิ่ง
กลับมาจากนอกวังก็รีบร้อนเข้าไปจัดการฎีกาในหอหนังสือจนแทบจะ
เสด็จมาท้องพระโรงไม่ทัน  ลิ่วหวางท่ีเตรียมจะเสด็จออกไปยังฝู่ซุนก็
ส่ังเก็บม้ากลับมาทรงชุดและเตรียมฎีกาทางการทหารอย่างกะทันหัน  
เขาวุ่นวายกับการเตรียมพระโอสถ ไมก่ล้าคาดเดาว่าท้ายสุดแล้วสอง
คนนั้นจะกลา้เอาพระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้มาเส่ียงหรือไม่  เขา
ขอเพียงทําให้ตนเองมั่นใจว่าทุกอย่างพร้อมสําหรับทุกระดับอาการ
ของพระองค์เท่านั้น 
 “ขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปี หมื่น หมื่นปี”  
 ในฐานะแพทย์ประจําพระองค์ช่างเป็นคําถวายพระพรท่ีน่า
ขัน  หากไม่มีปาฏิหารย์ิเข้ามาเปลี่ยนแปลงชะตาแล้ว อย่าว่าแต่หมื่น
ปีเลย ให้พ้นฤดูเก็บเก่ียวปีนี้โดยไม่ต้องเสวยพระโอสถสามหม้อต่อ
วันก็ถือว่าเกินกว่าท่ีคําอวยพรจากคนธรรมดาจะให้ได้แล้ว  การเสด็จ
ผ่านเหล่าขุนนางเป็นการแสดงให้ผู้ถืออํานาจเชื่อว่าพระหัตถ์ที่ยืม
ใชยั้งแข็งแรง เป็นพระหัตถ์ท่ียังใช้การได้  ไม่มีใครกล้าเงยหน้ามอง
พระองค์ด้วยข้อกําหนดของวังหลวง การท่ีขุนนางไม่อาจสบพระ
พักตรข์ององค์ฮ่องเต้  นั่นหมายความว่าจะไมม่ีใครเห็นพระพักตรอ์ัน
ซีดเซียวของพระองค์  หลังจากนั้นก็แค่ซ่อนพระองค์เอาไว้หลังฉาก
ก้ันทึบ  พวกขุนนางจะสงสัย  แต่ถึงอย่างนั้น ใครกันจะกล้าตั้ง
คําถามกับองค์ฮ่องเต้ และเขายังมี… ฉินหยางอี้เหลือบมองข้างกาย
ตน  ขุนนางใกล้ชิดพระองค์ท่ีมีรูปรา่งคล้ายกับองค์ฮ่องเต้สวมฉลอง
พระองค์ชุดเดียวกับพระองค์อย่างไม่มีผิดเพี้ยนนั่งซ่อนตัวอยู่หลัง
บัลลังก์  ในกรณีท่ีพระองค์ไม่สามารถเสด็จกลับด้วยพระองค์เองได้  
เขาก็ยังมี ‘องค์ฮ่องเต้สํารอง’ เอาไว้แสดงให้ขุนนางเห็นว่าองค์
ฮ่องเต้ยังมีพระพลานามัยแข็งแรงดี สามารถว่าการและเสด็จกลับเอง
ได้ 
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 ..แท้จริงแล้วเขามั่นใจทีเดียวว่าวันนี้อาจต้องใช้องค์ฮ่องเต้
สํารองเสด็จกลับเป็นแน…่ 
 หลังจากท่ีองค์ฮ่องเต้เสด็จประทับยังบัลลังก์เรียบร้อยแล้ว  
การถวายฎีกาก็เริ่มต้นขึ้น ตามธรรมเนียมของเฉียนฉินทุกส่ิงควรเริ่ม
ต้นด้วยส่ิงท่ีดีจึงจะถือเป็นมงคล ฎีกาฉบับแรกจึงเป็นเรื่องท่ีนา่ชื่นมื่น
ท่ีสุดอย่างการเตรียมการพิธีสถาปนาอาณาจักรฮั่น  เสียงรายงานดัง
ขึ้นในท้องพระโรงผ่านฉากก้ันมายังหลังบัลลังก์  เป็นบรรยากาศท่ีฉิน
หยางอี้ ไม่คุ้นชินนักเพราะพักหลังมานี้ เขาเหมือนได้เห็นเพียง
สมุนไพร  เสียงเดียวท่ีมักจะได้ยินเสมอคือเสียงหม้อยาท่ีกําลังเดือด  
หวางหนุม่นั่งฟังการรายงานอยู่หลังบัลลังก์ด้วยท่าทีท่ีสงบ เนื้อความ
ของรายงานไม่ใช่ส่ิงท่ีแพทย์ประจําพระองค์จะต้องใส่ใจนัก  ส่ิงเดียว
ท่ีฉินหยางอีต้้องสนพระทัยคือพระอาการขององค์ฮ่องเต้เท่านั้น  นับ
ว่าโชคดีไม่น้อยท่ีการถวายรายงานของเฉียนฉินเริ่มต้นท่ีเรื่องดีก่อน
เสมอ เพราะหากเริ่มจากเรื่องท่ีไม่ดีแล้ว  เกรงว่าผู้อยู่บนบัลลังก์จะ
นั่งว่าฎีกาได้ไม่นาน 
 “การจัดเตรียมพิธีการรําลึกถึงคุณบรรพบุรุษเรียบร้อยไป
แล้วหกส่วน ถุงเงินและถุงธัญพืชมงคลของวังหลวงพรอ้มสําหรับแจก
จ่ายแก่ชาวเฉียนฉินอย่างถ้วนหน้า ขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นการเขียน
ปฏิทินท่ีรับผิดชอบโดยโหรหลวงพ่ะย่ะค่ะ” 
 “โหรหลวงโอหยางต้าเหลียนขุนนางขั้นสามประจํากรม
ธรรมการ กําลังตรวจสอบปฏิทินท้ังหมดในขณะนี้ โดยมีรายละเอียด
การตรวจสอบ…” เสียงรายงานดังขึ้นต่อไป 
 นามของโอหยางต้าเหลียนทําให้ฉินหยางอี้สะดุดหู โดยปกติ
โอหยางต้าเหลียนไม่ใช่ผู้ท่ีจะต้องมาตรวจสอบในขั้นการเขียนปฏิทิน  
โหรอาวุโสผู้นั้นจะมาตรวจสอบในตอนท่ีปฏิทินเสร็จแล้วเท่านั้น แต่
ตอนนี้เฉียนฉินไม่มีบัณฑิตจากเจียงซูเป็นผู้เขียนปฏิทินฟ้าฝน  หนา้ท่ี
นี้จึงกลับมาสู่มือขุนนางเฉียนฉินและจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ได้  
ความเชื่อมั่นของชาวเมืองต่อโอรสสวรรค์นั้นขึ้นอยู่กับปฏิทินนี้  หาก
ผิดพลาดไปแม้แต่นอ้ยบัลลังก์ มังกรก็จะกลายเป็นเพียงแท่นหินทันที  
อํานาจของขุนนางท่ีอาศัยบารมีของบัลลังก์เองก็จะหมดไปด้วย โอ
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หยางต้าเหลียนแม้จะเป็นโหรชั้นครูแต่ก็คือขุนนาง  ไม่ว่าอย่างไรตัว
ของโอหยางก็ยังต้องการให้อํานาจบารมีของราชสกุลฉินยังคงอยู่ 
 “รบกวนท่านโอหยางแล้ว” องค์ฮ่องเต้ตรัสรับ 
 ไม่อาจเดาสีหน้าขุนนางหลังจากยินสุรเสียงขององค์ฮ่องเต้ได้  
ไม่ต้องตั้งใจสังเกตก็ยังรับรู้ได้ถึงสุรเสียงท่ีไม่ได้ก้องกังวานทรง
อํานาจดังเดิมของพระองค์ ไม่ใช่ผลกระทบของโอสถหรือพระอาการ 
แต่เป็นเรื่องความความสูญเสียภายในพระทัยของพระองค์ท่ีส่ังสมมา
นานต่างหาก องค์ฮ่องเต้แสร้งเป็นคนเขลาแต่มิได้ เป็นคนโง่  
พระองค์ทรงรับรู้ถึงปัญหาท่ีส่งผลถึงความมั่นคงของราชบัลลังก์
ตั้งแต่เมื่อครั้งกบฏรอบก่อน  ครั้งนั้นพระองค์ไม่แม้แต่ออกไปยังลาน
ประหารเหล่าขุนนางกบฏพระองค์มอบหมายให้กงกงไปแทน
พระองค์เท่านั้น และฉินชงหยวนก็แก้ต่างให้พระองค์ว่าเป็นเพราะ
พระองค์เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาในพระทัย การประหารขุนนางไม่ใช่
ความรื่นรมย์ของพระองค์  ท้ังท่ีจริงแล้วทรงประชวรอยู่ตําหนักหลัง 
ราศีของพระองค์นับวันย่ิงหม่นจนนา่ใจหาย… 
 “กราบทูลรายงานเรื่องการจัดแจงท่ีดินให้ชาวฉางซุนท่ี
อพยพมา ขุนนางได้จัดแจงแบ่งท่ีดินให้กับชาวฉางซุนรวมถึงปัน
อาหารและเมล็ดพันธ์ุสําหรับการอยู่อาศัยให้ โดยเริ่มต้นไปแล้วกว่า
แปดส่วน หักจากจํานวนชาวฉางซุนท่ีอาสาไปช่วยก่อกําแพงก้ันดิน
แดนจากผู้รุกรานต้าซีแล้ว ในยามนี้เหลือเพียงสองรอ้ยสิบส่ีครัวเรือน
ท่ีรอการจัดการพ่ะย่ะค่ะ” 
 “ดี จัดการได้รวดเร็วดี” องค์ฮ่องเต้รับส่ังชม 
 ไม่เลย นั่นไม่ใกล้เคียงคําว่าดีเลยด้วยซ้ํา  สองรอ้ยส่ีสิบครัว
เรือนท่ีเหลือออยู่ไม่ใช่รอดําเนินการแต่เป็นสองร้อยส่ีสิบท่ีไม่มีท่ีไป
ต่างหาก  ไม่มีพื้นท่ีจะแบ่งได้อีกแล้ว  คิดแบบมักง่ายก็แก้ปัญหาชาว
ฉางซุนสองร้อยกว่าครัวเรือนท่ีเหลือไปพักไว้ท่ีซีหูเป็นการชั่วคราวก็
จะพอแก้ขัดได้ช่วงหนึ่ง แต่แนวคิดเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในท้องพระโรงแห่งนี้ อย่าพึ่งนึกถึงเรื่องท่ีอาจมีชาวซีหูย้าย
กลับมาจากต้าซีเลย  เอาแค่หากต้องการให้ชาวฉางซุนย้ายไปซีหู ก็
ต้องยอมรับกลางท้องพระโรงแห่งนี้ว่ามีการย้ายออกของชาวซีหูเกิด
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ขึ้น แค่นี้ก็ไม่อาจทําได้แล้ว  ต่อให้อยากยอมรับก็ทําไมไ่ด้อยู่ดี  ฉิน
หยางอี้เม้มพระโอษฐ์เข้าหากันเรื่องซีหูเส่ียงเกินไปสําหรับพระอาการ 
และเขาไม่คิดว่าจะมีขุนนางคนไหนกล้ายอมรับ 
 หากว่าฎีกาของฮ่องเต้วันนี้ผ่านไปด้วยดี ก็คงจะเป็นช่องให้
ฉินชงหยวนได้กลับสู่ตําแหนง่หวางออกไปจัดการเรื่องท่ีซีหูได้  แต่ถึง
อย่างนั้นความเร็วของหวางเจ้าปัญญาจะเร็วมากพอจบปัญหาท่ีซีหู
ได้ก่อนเรื่องนี้ ถึงพระเนตรพระกรรณขององค์ฮ่องเต้หรือไม่นั้น
ประกันไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายคือต้าซีการแย่งชิงท่ีซีหู-ซีหนานไม่ได้
ย่อหย่อนไปกว่าสถานการณ์ท่ีฝู่ซุนเลยแม้แต่น้อย หากแก้ช้าเรื่อง
ย่อมกลับมาถึงพระกรรณขององค์ฮ่องเต้ แล้วหลังจากนั้นจะเป็นเช่น
ไร? 
 พระอาการขององค์ฮ่องเต้จะทรุดทันทีและครั้งนี้อาจแย่กว่า
ทุกครั้ง ขนาดแค่ขุนนางท่ีพระองค์ไม่ได้วางพระทัยมากทรยศ  
พระองค์ยังประชวรล้มหมอนนอนพระแท่นไปหลายวัน แล้วนี่
ประชาชนท่ีเคยถวายความเคารพให้พระองค์มาตลอดเลือกไปถวาย
ความเคารพให้กับคนอื่น ให้ต้าซีเข้ามายึดด้วยกําลังทหารเสียยังจะ
เจ็บนอ้ยกว่า  อย่างนอ้ยการพ่ายแพ้สงครามต่อดินแดนนักรบมันยัง
ทําให้พระองค์รูสึ้กสูญเสียเพราะ ‘ถูกยึดเอาไป’ ยังพอมีคนผิดให้โทษ
ได้ แต่การท่ีคนของพระองค์ ‘เลือกไปเอง’ นา่จะเป็นเรื่องท่ีเกินจะทน 
 ไม่รู้ว่าหนวี่หวงตี้แห่งต้าซีตั้งพระทัยให้เกิดเรื่องนี้แค่ไหน  
เขาไม่อาจเดาพระทัยพระนางได้ สตรีท่ีกล้าวางยาพิษและรอดูคน
ตายต่อหน้าด้วยสายพระเนตรว่างเปล่า พระเนตรของพระนางยาม
ปราดไปยังผู้ท่ีถือเป็นศัตรูนั้นดุดันเชือดเฉือนราวกับสามารถพรากลม
หายใจได้  รวมถึงสายตารูทั้น  เขากลัวเหลือเกินว่าทุกอย่างเกิดขึ้น
เพราะพระนางรู้ถึงความภาคภูมิใจในพระเกียรติอันย่ิงใหญ่ขององค์
ฮ่องเต้ และเลือกท่ีจะริบเอาพระเกียรติอันเป็นความภูมิใจหนึ่งเดียว
ในชีวิตของพระองค์ไปจากมืออย่างเลือดเย็น… 
 การทูลรายงานดําเนินต่อไปอย่างเชื่องช้า เรื่องท่ีรายงานเต็ม
ไปด้วยเรื่องยิบย่อยอย่างการพระราชทานตําแหน่งขุนนางใหม่  
การเตรียมการสอบรับจอหงวนเพิ่มหลังฤดูเก็บเก่ียวเพื่อมาเติม
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ตําแหนง่ท่ีหายไป ท่ีจริงจะว่ายิบย่อยก็ไม่เชิงนักเพราะเรื่องพวกนี้เอง
ก็จําเป็นไม่นอ้ยไปกว่าเรื่องอื่น  เฉียนฉินเสียขุนนางไปมากเกินกว่าจะ
ทํางานต่อได้อย่างราบรื่น  
 ในยามท่ีเฉียนฉินเหลือเพียงเฉียนฉินกับฝู่ซุน หากมองกัน
ตามจํานวนงานท่ีต้องดูแลก็ต้องยอมรับว่าการแยกตัวออกไปของฮั่น
ตะวันออกทําให้ภาระงานโดยท่ัวไปลดลง แต่ภาระงานจากการสูญ
เสียเมืองฝ่ังตะวันออกกลับทวีขึ้นหลายเท่าตัว  ขุนนางท่ีต้องจัดการ
เรื่องการจัดสรรท่ีดินให้กับชาวฉางซุนท่ีอพยพเข้ามาไม่เพียงพอ  
ต้องขอให้ขุนนางฝ่ายเก็บจังกอบเข้ามาช่วยงาน ขุนนางฝ่าย
ธรรมการก็หายไปเสียมากเพราะส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตชาวเจียงซู  
ครั้นจะจัดสอบจอหงวนก็มีขุนนางท่ีจะออกข้อสอบและคุมสอบไม่พอ  
ย่ิงไปกว่านั้นก็คือทหารท่ีไม่พอ  แนน่อน ทัพฮ่ันในความหมายเดิม
คือทัพต้าซีแต่ต้าซีในตอนนี้กลับกลายเป็นศัตรูไปเสียแล้ว… 
 “เรื่องการสร้างกําแพงป้องกันภัยจากฮั่นตะวันออก…” เสียง
ขุนนางรายงานขึ้นแต่ไม่ทันจะได้รายงานต่อก็มีเสียงหนึ่งเอ่ยขัดขึ้นมา
เสียก่อน 
 “กราบทูลฝ่าบาท เรื่องการสร้างกําแพงเพื่อป้องกันภัยจาก
ฮั่นตะวันออก ในตอนนี้จําเป็นต้องหยุดโครงการก่อนพ่ะย่ะค่ะ” เสียง
ทูลคุ้นหูดังขึ้นทําให้หวางท่ีนั่งอยู่หลังม่านชะงัก 
 สายพระเนตรของฉินหยางอี้เหลือบมองชีพจรขององค์
ฮ่องเต้ทันทีเพื่อตรวจสอบดูว่ามีส่ิงใดผิดปกติหรือไม่ ก่อนจะกลับไป
ให้ความสนใจกับส่ิงท่ีพระโอรสองค์เล็กทูลต่อ เรื่องกําแพงป้องกัน
ภัยจากตะวันออกอาจดูโง่ในสายตาหลายคน (โดยเฉพาะหวางเฟย
ของเขา) แต่ความจริงไม่ได้โง่ถึงเพียงนั้น การสรา้งกําแพงจําเป็นต้อง
ใช้กําลังคนไม่นอ้ย  มองเอาง่ายว่าชาวฉางซุนท่ีรอการจัดสรรท่ีอยู่ท่ี
ไม่อาจจัดสรรได้ในเร็ววันไปเป็นแรงงานอาสา ได้มีข้าวปลากิน
ระหว่างทํางาน มีท่ีซุกหัวนอนแลกกับแรงงานกับการสรา้งเขตอํานาจ  
เขตอํานาจจําเป็นหากมองในแง่ท่ีต้าซีใกล้วังหลวงเพียงแค่เขาก้ัน 
และทหารต้าซีไม่ได้มองว่าเขาแห่งนั้นเป็นอุปสรรคหรือกําแพง
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ธรรมชาติเลยแม้แต่น้อย ฉะนั้นการสร้างกําแพงไม่ใช่เรื่องตลกหรือ
ล้อเล่น แต่บอกว่าหยุดอย่างนั้นหรือ? 
 ชีหวางวกสายพระเนตรกลับมายังองค์ฮ่องเต้อีกครั้ ง  
พระองค์สามารถฟังรายงานจากขุนนางได้อย่างนิ่งสงบมาตลอด แต่
เมื่อได้ยินการทูลรายงานจากปาหวาง พระองค์แสดงออกถึงความ
กังวลทันที  ราวกับพอ่ท่ีห่วงลูกคนเล็กว่าเขาจะทําส่ิงใดพลาดไป  ติด
แค่เพียงฉินชงหยวนไม่ใช่เด็กน้อยท่ีเพิ่งฝึกคัดอักษรหรือกล่าว
บทกลอนครั้งแรก  เขาทํางานมานานมากพอในฐานะองค์รัชทายาท  
เขารู้ดีว่าพระองค์เสด็จวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ฉินชงหยวนไม่ตกเป็น
เหย่ือของเหล่าขุนนาง  ไม่แนว่่าลึก ๆ แล้วพระองค์อาจจะตั้งพระทัย
ให้ปาหวางเป็นไท่จื่อก็ได้ เพราะตั้งพระทัยไว้เช่นนั้นจึงไม่อาจให้
ความนา่เชื่อถือของปาหวางต่อขุนนางพังลงได้ 
 “การก่อสรา้งดําเนินมาถึงจุดสําคัญ  การจะส่ังหยุดกะทันหัน  
ข้าหวังว่าจะมีเหตุผลท่ีดี”  
 สุรเสียงของพระองค์แสดงความเครียดเป็นครั้งแรก  หลัง
จากตลอดชั่วยามท่ีผ่านมาการว่าการของพระองค์มีเพียงแต่การเห็น
ด้วยกับเหล่าขุนนางเท่านั้น  แม้แต่เรื่องท่ีไม่ควรเห็นด้วย พระองค์ก็
ยังออกปากว่าเอาตามท่ีขุนนางเห็นสมควรด้วยซ้ํา แต่เมื่อเป็นพระ
โอรส พระองค์กลับตั้งคําถาม ฉินหยางอี้ไม่มีเวลาคิดหาเหตุผลกับ
การกระทําของพระองค์มากนัก เขามีหน้าท่ีจับจ้องชีพจรขององค์
ฮ่องเต้อย่างไม่อาจละสายตา  บางอย่างเตือนเขาว่าเรื่องไมด่ีกําลังจะ
เกิดขึ้น 
 “ทูลฝ่าบาท เหตุผลก็คือเฉียนฉินมีความจําเป็นต้องย้าย
กําลังพลไปหนุนแนวรบท่ีฝู่ซุนพ่ะย่ะค่ะ” 
 …ชงหยวนกําลังคิดจะทําอะไรกันแน่… 
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ตอนที่ ๖๘ 

น้อมรับคําสั่ง 

 “ทูลฝ่าบาท เหตุผลก็คือเฉียนฉินมีความจําเป็นต้องย้าย
กําลังพลไปหนุนแนวรบที่ฝูซุ่นพ่ะย่ะคะ่” 
 การทูลของฉินชงหยวนเป็นเรื่องเหนือคาด แม้กระท่ังผู้ท่ี
ต้องการกําลังทหารอย่างฉินหานเฟิงเองก็ยังแปลกพระทัย  ฉินหาน
เฟิงไม่แน่พระทัยว่าฉินชงหยวน ผู้บีบให้พระองค์มาร้องขอกําลัง
ทหารด้วยตัวพระองค์เองในฐานะตัวแทนกองทัพ และตั้งใจจะย่ืนมือ
ช่วยในกรณีท่ีเหล่าขุนนางขัดขวางเท่านั้น เหตุใดตอนน้ีจึงเลือกท่ีจะ
ออกปากเอง?  หวางนักรบหันไปทางหวางเจ้าปัญญาก่อนจะเบือน
พระพักตรก์ลับไปยังฉากก้ันอีกครั้ง  ท่าทีของฉินหยางอี้ท่ีทําเหมือน
เสด็จพ่อเป็นดั่งแก้วเนื้อบางท่ีอาจเปราะแตกได้ทุกขณะ ทําให้เขาเริ่ม
กังวลว่าส่ิงท่ีนอ้งแปดทูลอาจมีผลกับผู้ท่ีอยู่หลังฉากก้ัน 
 ถ้าถามว่าการทูลของฉินชงหยวนแปลกส่วนไหน ก็คงจะต้อง
ตอบว่าแปลกทุกส่วน  จริงอยู่การท่ีฉินหานเฟิงเสด็จกลับเข้าวังหลวง
ถือเป็นสัญญาณของปัญหาชายแดนท่ีไม่อาจปิดบังได้ แต่ถึงอย่างนั้น
เฉียนฉินมีขั้นตอนหนึ่งท่ีเรียกว่า ทําทุกอย่างให้รื่นพระกรรณก่อน
กราบทูล  ในสถานการณป์กติก็ยังต้องทําให้เรื่องรา้ยแรงดูเบาเข้าไว้  
ยามนี้มีกฎพิเศษท่ีตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาพระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้
คํ้าคอเพิ่มเข้ามา  กฎท่ีว่า หากผู้ใดทูลเรื่องท่ีอาจกระทบกับพระ
พลานามัยของพระองค์มีโทษถึงประหาร หากไม่ได้คิดจะตายแล้ว ก็



 | เล่ห์มารครองแผ่นดิน139

คงไม่มีใครหน้าไหนกล้าทูลเรื่องสงครามชายแดนต่อหน้าพระพักตร์
ขององค์ฮ่องเต้ท่ีเพิ่งกลับมาว่าฎีกาครั้งแรกเป็นแน ่
 “หนุนแนวรบ…” องค์ฮ่องเต้ตรัสขึ้น “กล่าวอย่างกับว่า
ชายแดนมีการศึก” 
 “เรื่องนั้นให้ลิ่วหวางทรงอธิบายเองจะเหมาะสมกว่าพ่ะย่ะ
ค่ะ”  
 คําทูลของฉินชงหยวนไม่ใช่การโยนกระบี่มาทางเขา หาก
เป็นคนอื่นทําก็คงจะคิดอย่างนั้นได้ เพราะการทูลเรื่องสงครามถือ
เป็นความเส่ียง การเลือกไม่ทูลเรื่องเส่ียงด้วยตนเองก็พอจะมองว่า
อีกฝ่ายกําลังเลี่ยงโทษอยู่ แต่ฉินชงหยวนไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้น เขารูจ้ัก
นอ้งเล็กดี  การเลือกให้เขาทูลนั้น เป็นเพราะต้องการให้เหล่าขุนนาง
ไม่เห็นแย้งเรื่องการขอกําลังทหาร  บางทีหากลองเดินไปตามแผน
ของฉินชงหยวน  เรื่องกําลังเสริมท่ีเขาตัดใจไปแล้วอาจจะถูกนํากลับ
มาพิจารณาอีกครั้งก็เป็นได้  
 …แต่ถ้ามันเป็นการโยนกระบี่มา เขาก็ขอเป็นคนรับโทษนั้น
แทนนอ้งแปดอยู่ดี… 
 “ว่าอย่างไร ฉินหานเฟิงมีส่ิงใดเกิดขึ้นรึ” องค์ฮ่องเต้รับส่ัง
ถาม 
 ฉินหานเฟิงกลับเข้าวังหลวงมาตั้งแต่เมื่อวาน  กลับมาท้ังชุด
เกราะแม่ทัพ  เข้ามาถวายพระพรพระองค์เพียงส้ันก่อนจะออกไปคุย
กับฉินหยางอี้ ไม่นานก็หายออกไปยังตําหนักทรงงานของฉินชงหยวน  
ก่อนจะกลับมาพูดคุยกับฉินหยางอี้ในยามดึกอีกร่วมครึ่งชั่วยาม  
พระเนตรของฮ่องเต้ควรจะมืดบอดให้ถูกเวลา  สถานการณช์ายแดน
ไม่อาจมีอะไรได้มากไปกว่าสงคราม  สงครามไม่ใช่เรื่องดี ไม่เคยใช่…  
เฉียนฉินกําลังจะมีพิธีสถาปนา และพระองค์ไม่ต้องการสงครามใน
ยามนี้ อาการปวดพระเศียรเริ่มลามจากพระนาสิกเป็นสัญญาณ
เตือนว่าเรื่องท่ีกําลังจะได้ฟังนั้นอาจนําพระอาการท่ีไม่พึงประสงค์
กลับมาได้ แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็เลือกจะฟัง ด้วยวางพระทัยใน
พระโอรสองค์เล็ก 
 …หากชงหยวนคิดว่าควรทราบ นั่นก็เท่ากับเป็นเรื่องสําคัญ… 
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 ฉินหยางอี้เอื้อมพระหัตถ์ไปสัมผัสชีพจรขององค์ฮ่องเต้ด้วย
ความกังวล ชีพจรของพระองค์เต้นแรงขึ้นอย่างชัดเจนพระหัตถ์ก็เริ่ม
เย็นขึ้นจากเมื่อเช้า  ชีหวางเหลือบพระเนตรมองหมอหลวงท่ีนั่งอยู่ไม่
ห่าง  สีพระพักตรกั์งวลของชีหวางเหมือนเป็นสัญญาณให้หมอหลวง
ท่ีอยู่หลังบัลลังก์เตรียมพร้อม เรื่องนอกฉากก้ันเป็นเรื่องท่ีต่อให้
พยายามเท่าใดฉินหยางอี้ก็ควบคุมไม่ได้ ส่ิงท่ีทําได้คือการดูแลพระ
อาการของพระองค์ หวางหนุ่มหยิบสมุนไพรออกมาจากแขนเส้ือ  
พระองค์ละลายสมุนไพรนั้นลงไปในกานํ้าชาท่ียังร้อนของพระองค์ 
ก่อนจะถวายชาจอกใหม่ให้กับองค์ฮ่องเต้  พระองค์รับรูแ้ละทรงหยิบ
ชาจอกใหม่ขึ้นจิบขณะท่ีรับฟงัการกราบทูลจากด้านนอก 
 “ทูลฝ่าบาท ห้าวันท่ีผ่านมา มีการเคลื่อนกําลังทัพมองโกลท่ี
นําโดยโตรุ่ยและทหารของตงหูลงมาแทนท่ีทัพเดิมของดัลละและไค่
เผิงท่ีฉางซุนพ่ะย่ะค่ะ”  
 ฉินหานเฟิงไม่ได้เตรียมพระองค์มาเพื่อกราบทูลรายงานแด่
องค์ฮ่องเต้ เขาเตรียมตัวมาเพื่อแจ้งปัญหาแก่เหล่าขุนนางเท่านั้น  
ฉะนั้นจะคาดหวังให้วาจาของพระองค์รื่นหูฟังดูน่าคลายใจก็คงเป็น
ไปไม่ได้  ตามหลักแล้วการกล่าวส่ิงใดก็ตามในท้องพระโรงไม่วา่จะมี
องค์ฮ่องเต้หรือไม่ ก็สมควรท่ีจะเรียบเรียงคําพูดให้ดี ฟังง่าย คลาย
ใจ ไม่กดดันผู้ฟัง แต่ด้วยตําแหนง่ของหวางเย่แล้วต่อให้พระองค์จะ
ตรัสเพียงว่า ‘พวกมองโกลกําลังเตรียมบุก ข้าต้องการกองทัพ
สนับสนุนตอนนี้’ ก็คงจะไม่มีขุนนางกล้าตําหนิ แต่ด้วยเหตุผลด้าน
พระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้ ฉินหานเฟิงเลือกท่ีจะกล่าวให้เรื่องราว
ดูไม่หนักหนามาก… 
 …หรือควร?… 
 หน้าท่ีของแม่ทัพชายแดนท่ีต้องการทหารร้องเตือนพระองค์
ว่า หากไม่กล่าวทูลไปตามจริงแล้วการได้กําลังสนับสนุนอาจเกิดขึ้น
ยากก็เป็นได้  ในยามท่ีสถานการณภ์ายในไม่ดีมากพอจะอนุมัติกําลัง
พลออกนอกเมือง  หากสถานการณท่ี์กราบทูลฟังดูไมห่นักหนาก็อาจ
จะทําให้ไม่มีโอกาสได้แม้แต่เกาทัณฑ์ แต่ถึงอย่างนั้นพระพลานามัย



 | เล่ห์มารครองแผ่นดิน141

ขององค์ฮ่องเต้… หวางนักรบนิ่งงันไปอึดใจหนึ่ง ก่อนจะตัดสิน
พระทัยทูลต่อ 
 “ก่อนหน้านี้ผู้ท่ีดูแลพื้นท่ีฉางซุนคือชาวดัลละและชาวไค่เผิงท่ี
เป็นเพียงกองกําลังป้องกันตนเองกับกลุ่มชาวบ้านท่ีเข้ามาเก็บเก่ียว
ผลผลิตในฉางซุนเท่านั้น เพราะเป็นเขตท่ีมองโกลได้ยกให้ดัลละกับ
ไค่เผิง  การยกทัพลงมาของโตรุย่จึงถือเป็นสถานการณไ์ม่ปกติพ่ะย่ะ
ค่ะ” สุรเสียงของลิ่วหวางน่าเกรงขามมากพอท่ีจะทําให้เหล่าขุนนาง
ไม่กล้าเอย่แทรกหรือคัดค้าน 
 พระโอรสองค์โตเลือกท่ีจะโยนความลังเลท้ิงไป พระ
พลานามัยขององค์ฮ่องเต้เส่ียงตั้งแต่พระองค์เลือกเสด็จขึ้นว่าการ
แล้ว  การว่าฎีกาท่ีผ่านมาแม้จะเป็นเรื่องท่ีไมห่นักหนาแต่ถึงอย่างนั้น
ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องท่ีดีเสียเมื่อไร  เรื่องท่ีมปีัญหาก็มีไม่นอ้ยพระองค์
ยังผ่านมาได้จนถึงยามนี้  หวางนักรบวางพระทัยในพระอนุชาท้ังสอง
ไม่ต่างกับตนเอง  หากฉินชงหยวนมั่นใจว่าการกล่าวเรื่องนีต้่อหนา้
พระพักตรป์ลอดภัย ย่อมหมายความว่าสามารถทูลได้  ในกรณีท่ีไม่
ปลอดภัยเขาก็ไว้ใจฉินหยางอี้ท่ีนั่งประกบพระองค์อยู่หลังบัลลังก์ว่า
อนุชาคนรองจะสามารถดูแลเสด็จพ่อได้เป็นอย่างดี  ในตอนนี้ตัวพระ
องค์มิได้เป็นเพียงพระโอรสขององค์ฮ่องเต้เท่านั้น แต่ยังเป็นแม่ทัพ
ของทัพเฉียนฉิน  ยังมีชีวิตทหารนับพันท่ีพระองค์รับผิดชอบอยู่  ส่ิง
หนึ่งท่ีสนามรบสอนพระองค์คือหากมัวแต่ห่วงหน้าพะวงหลังแล้วจะ
รักษาไว้ไม่ได้ท้ังหนา้และหลัง 
 “ทัพของโตรุ่ยท่ียกลงมานั้นเป็นสัญญาณของสงครามพ่ะย่ะ
ค่ะ  ทัพด่านหนา้ฝู่ซุนต้องการกําลังทหารเพื่อป้องกันดินแดนขอฝ่า
บาทโปรดพิจารณา” 
 …แย่แล้ว… 
 คําว่าสงครามทําให้พระพักตร์ขององค์ฮ่องเต้ซีดเผือด  
พระหัตถ์ของพระองค์ยกขึ้น พระองค์จรดดัชนีลงท่ีหว่างพระขนง
ก่อนจะนวดวนไปมา  พระอาการของฮ่องเต้ทําให้ฉินหยางอี้มั่นใจวา่
พระองค์กําลังปวดพระเศียรอย่างหนัก ถ้าเป็นอาการปวดเพราะ
ความเครียดพระพักตรข์องพระองค์ควรจะแดงขึ้นมิใช่ซีดลง…   
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 ชีหวางขยับลุกขึ้นด้วยฝีเท้าอันแผ่วเบาก่อนจะลุกไปนั่งขนาบ
ข้างพระองค์ พระหัตถ์ของหวางหนุ่มแตะลงท่ีพระกรท่ีเริ่มเกร็งเพื่อ
ตรวจชีพจรโดยตั้งใจท่ีจะไม่ปล่อยมือจนกว่าจะว่าฎีกาเสร็จ 
 “เรื่องนั้น…” องค์ฮ่องเต้สุรเสียงแหบและขาดห้วง  ฉินหยาง
อี้มั่นใจว่าอีกฝ่ังหนึ่งของฉากก้ันก็ย่อมรับรูค้วามผิดปกตินี้    
 “หมายความว่าทัพมองโกลกําลังจะบุกอย่างนั้นหรือ” 
 “ทูลฮ่องเต้ การบุกเกิดขึ้นแล้วพ่ะย่ะค่ะ” 
 นํา้เสียงของฉินหานเฟิงไม่มีท่าทีล้อเล่น แมว้่าเสียงจากหลัง
ฉากก้ันบัลลังก์จะเริ่มแสดงสัญญาณความผิดปกติก็ตาม  ความจริงท่ี
ขโมยลมหายใจของท้ังท้องพระโรงไปได้อึดใจใหญ่ อย่างท่ีรูกั้น พวก
ขุนนางไม่มีทางได้รับรายงานเรื่องชายแดน พวกนายทหารชั้น
เสนาธิการเองก็ยัง กองทัพก็ไม่มีแนวโน้มจะรายงานจนกว่าจะถึง
เวลาท่ีควร โดยปกติรายงานเรื่องการบุกจะส่งมาถึงกลุ่มเสนาบดี
กลาโหมและเหล่าเสนาธิการกลางเท่านั้น พวกขุนนางจะได้รับรูค้วาม
เป็นไปของสงครามก็ต่อเมื่อการศึกจบลงแล้ว  การรับรูข้ั้นตอนของ
สงครามหรือรับรู้ว่าบ้านเมืองกําลังโดนรุกรานไม่ใช่เรื่องท่ีเหล่า
ขุนนางจะคุ้นชินนัก เสียงพึมพําแสดงถึงความกังวลเริ่มดังขึ้นท่ัว
บริเวณ 
 ฉินหยางอี้มิได้สนความแตกตื่นของเหล่าขุนนาง พระองค์สน
เพียงเสียงชีพจรขององค์ฮ่องเต้เท่านั้น ข้อพระกรขององค์ฮ่องเต้แข็ง
เกร็งกว่าเดิม  ดูเหมือนวา่พระหัตถ์ท้ังสองข้างจะเริ่มกําเข้าหากันยาก
ขึ้นทุกที สัญญาณอันตรายเริ่มแสดงออกมา แต่ถึงกระนั้นพระ
ปัสสาสะและสีพระพักตรก็์ยังปกติอยู่  ในฐานะแพทย์แล้วมั่นใจได้วา่
พระอาการหลังจากการว่าฎีกาวันนี้จบ  อย่างตํ่าก็คือคืนนี้พระองค์จะ
ไม่สามารถบรรทมได้ มีแต่ยาสมุนไพรช่วยการบรรทมเท่านั้นท่ีจะ
ช่วยได้  ความกังวลสามารถฆา่คนได้ดีกว่ายาพิษในบางครั้งและนั่น
คือส่ิงท่ีชีหวางกังวล 
 “บุกมาแล้วอย่างนั้นหรือ”  
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 องค์ฮ่องเต้ตรัสถาม  สําหรับพระอาการปัจจุบันเพียงแค่ยัง
รักษาสุรเสียงให้ไม่ขาดหายระหว่างประโยคและคุมพระปัสสาสะได้ก็
ถือว่าพระองค์ทรงเข้มแข็งมากแล้ว 
 “พ่ะย่ะค่ะ” 
 ฉินหานเฟิงเป็นบุรุษใจแข็ง  แมจ้ะรับรูสั้ญญาณอันตรายจาก
หลังฉากก้ันแต่ในเมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยเดินหน้าแล้วพระองค์จะ
ไม่ถอย  พระองค์ทรงเดินมาจนสุดทางในวันนี้  ไม่ว่าจะต้องเสียอะไร
ไปทัพเฉียนฉินก็ต้องได้กองทหารมา 
 “กองลอบสังหารจากตงหูบุกโจมตีค่ายทหารเมืองฝู่ซุนเมื่อ
คืนท่ีผ่านมา  ยังไม่มีรายงานความเสียหายพ่ะย่ะค่ะ” 
 ในเมื่อฉินชงหยวนกล้าวางความมั่นใจในการรักษาดินแดน
ให้เขา  โดยเส่ียงเอาเรื่องการขอกําลังทหารเข้าทูลกลางท้องพระโรง  
ท้ังท่ีหากยกทหารไปฝู่ซุนแล้ว เรื่องท่ีซีหูและซีหนานอาจจะลําบากขึ้น 
เขาไม่ควรทําให้โอกาสท่ีชงหยวนย่ืนมาเสียไปและควรจะไว้ใจหยางอี้
ให้มาก  ย่ิงไปกว่านั้นคือเขาควรท่ีจะไว้ใจเสด็จพ่อ  โอรสสวรรค์ท่ี
ครองบัลลังก์มังกรมาเนิ่นนานหาใช่แก้วบางแตกง่ายไม่ 
 “ยังไม่มีรายงานความเสียหาย  นั่นอาจหมายถึงชัยชนะ” 
รับส่ังของฮ่องเต้ท่ียังฉะฉานช่วยย้ําความมั่นใจของลิ่วหวาง แต่กลับ
ทวีคูณความกังวลของชีหวางท่ีประทับอยู่ข้างพระองค์ 
 “ทูลฝ่าบาท การท่ียังไม่มีรายงานในยามนี้ อาจหมายความ
ว่าผู้ท่ีมีอํานาจรายงานบาดเจ็บพ่ะย่ะค่ะ” 
 ฉินหานเฟิงผู้ไม่เคยต่อวาจาเลี่ยงบาลีในท้องพระโรงไม่ทําใน
ส่ิงท่ีพระองค์ไม่ถนัด การทูลอย่างตรงไปตรงมาเป็นลักษณะของ
พระองค์  เรื่องราวท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีชายแดน สถานการณร์า้ยแรงท่ีสุด
ท่ีอาจเกดิ ถูกทูลแถลงในท้องพระโรง การทูลของฉินหานเฟิงสําหรับ
เหล่าขุนนางท่ีไรป้ระสบการณใ์นการศึกแล้ว อาจไมส่ามารถเข้าใจได้
อย่างชัดแจ้งเท่ากับเหล่าเสนาธิการทหารท่ีเริ่มมีสีหน้ากังวล แต่ส่ิง
หนึ่งท่ีเหล่าขุนนางรับรู้ได้ก็คือไม่ว่าส่ิงใดท่ีลิ่วหวางผู้อยู่ชายแดน
รอ้งขอมา พวกเขาไม่ควรปฏิเสธเพื่อความปลอดภัยของเฉียนฉิน 
 “ผู้มีอํานาจรายงาน…” องค์ฮ่องเต้ทวนคํา “แม่ทัพฮัวรึ?” 
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 “ทูลฝ่าบาท อดีตแม่ทัพฮัวถูกถอนตําแหนง่พ่ะย่ะค่ะ   ลิ่ว
หวางทรงหมายถึงกุนซือเล่ยพ่ะย่ะค่ะ”  
 กงกงประจําพระองค์ทูลเสียงเบา สีหนา้ของกงกงท่ีทูลแสดง
ชัดถึงความกังวล หากแต่ไม่ใช่ความกังวลต่อสถานการณใ์นท้องพระ
โรง… 
 “เช่นนั้นรึ” องค์ฮ่องเต้ทรงพึมพํารับ 
 …แย่ นี่แย่เกินไป… 
 สายพระเนตรของฉินหยางอี้ไม่อาจปิดบังความกังวลได้  คํา
ส่ังพักงานแม่ทัพฮัวเกิดในช่วงท่ีองค์ฮ่องเต้ยังว่าการอยู่ การท่ีทรง
ตรัสเช่นนี้หมายความว่าพระองค์ทรงจําไม่ได้แม้แต่ส่ิงท่ีพระองค์
รับส่ังเอง  ท่ีจริงแล้วไม่แปลกกับการท่ีพระองค์จะจําบางคําส่ังไม่ได้ 
แต่ไม่ควรแสดงออกให้เหล่าขุนนางได้ทราบ  ความเข้มแข็งและเฉียบ
ขาดขององค์ฮ่องเต้เป็นดั่งเกราะป้องกันบัลลังก์ของพระองค์เอง 
 ฉินชงหยวนกวาดสายพระเนตรไปท่ัวท้องพระโรงอย่าง
รวดเร็ว  เหล่าขุนนางบางคนเริ่มแสดงสีหนา้กังวลอย่างปิดไม่มิดและ
มั่นใจได้ว่าไม่ใช่ความกังวลท่ีเกิดจากเรื่องสงครามด้วย  พวกขุนนาง
ไม่กังวลเรื่องสงครามอยู่แล้ว เรื่องสงครามผู้ท่ีกังวลคงมีเพียง
เสนาธิการทหารเท่านั้น  โชคยังช่วยท่ีพวกคหบดีอยู่ห่างจากบัลลังก์
เกินกว่าจะได้ยินส่ิงท่ีฮ่องเต้เพิ่งตรัสออกมา  พวกคหบดีแต่เดิมก็มิได้
ภักดีต่อเฉียนฉินนัก  ท่ีมาเข้าเฝ้าเพราะต้องการพบปะขุนนางเพื่อหา
ช่องทางเอื้อประโยชนใ์นการค้าขายเท่านั้น  คหบดีท่ีเข้าเฝ้าวันน้ีมีไม่
มาก ส่วนหนึ่งก็ติดอยู่ฝู่ซุนไม่สามารถออกมาได้ ส่วนท่ีเหลือก็คือชาว
ซีหูท่ีย้ายไปต้าซีแล้ว 
 “เนื่องจากจํานวนทหารไมพ่อต่อการรับมือศัตรู  เป็นไปได้
สูงท่ีกุนซือเล่ยจะเป็นหนึ่งในผู้รว่มต้านการบุกเมื่อคืนท่ีผ่านมา”  
 ฉินหานเฟิงไม่กังวลท่ีจะต้องบอกข้อบกพร่องของกองทัพต่อ
ขุนนาง  พระโอรสองค์โตไม่มีความจําเป็นใดท่ีต้องแสรง้ว่าทัพเฉียน
ฉินยังแข็งแกรง่ดีเพื่อรักษาสถานภาพทางตําแหนง่ของพระองค์  โดย
เอาชีวิตของทหารชายแดนเข้าเส่ียงในยามสงครามเช่นนี้ การบุก
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ระลอกแรกเริ่มแล้ว พระองค์ไม่คิดว่ามองโกลจะรอให้เฉียนฉินตั้ง
หลักได้ก่อนแล้วค่อยบุกต่อเป็นแน ่
 “ไม่พอได้อย่างไร  เฉียนฉินมีทหารชายแดนหลายพันนาย”  
 ฉินฮ่องเต้ตรัสถาม พระองค์กังวลว่าการยกทัพใหญ่ไปอาจ
จะเป็นการกระตุ้นฝ่ายมองโกลให้เรง่การศึกใหญ่เข้ามาไวขึ้น  ย่ิงทัพ
เฉียนฉินมากขึ้นมีหรืออีกฝ่ายจะไม่ยกทัพมาหนุน  หากเกิดสงคราม
ใหญ่ตอนนี้จะเป็นเช่นไร?  จะชนะหรือไม่?  เกิดความเสียหายเพียง
ใด? จบก่อนวันสถาปนาหรือไม?่ พระองค์มิอาจทราบได้เลย  อาการ
เจ็บคล้ายมีไม้แหลมเสียดพระอุระเกิดขึ้นอีกครั้ง องค์ฮ่องเต้พยายาม
ท่ีจะกดพระอาการของพระองค์เอาไว้ภายใต้พระพักตรเ์รียบเฉย 
 “ภาระงานของกองทัพมีท้ังป้องกันดินแดนและปกป้องชาวฝู่
ซุน” ฉินหานเฟิงทูลตอบทันที 
 “ทูลฝ่าบาท ทัพฝู่ซุนมิได้ต้องการทหารท้ังหมดท่ีเฉียนฉินมี  
ฝู่ซุนมิได้กําลังจะมีศึกใหญ่ในเร็ววัน ชายแดนมีทหารเพียงพอต่อการ
ศึกไม่ว่าใหญ่หรือเล็กท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากแต่ไม่เพียงพอต่อการ
รักษาชีวิตชาวเมืองฝู่ซุนพ่ะย่ะค่ะ  ขอพระองค์ทรงพิจารณา” 
 “กําลังป้องกันเมืองใช่หรือไม่” องค์ฮ่องเต้รับส่ังถามด้วย
สุรเสียงท่ีฟังดูคลายพระทัยขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงความ
กังวลของพระองค์ 
 “พ่ะย่ะค่ะ” ฉินหานเฟิงตอบรับเหมือนได้เห็นสว่างปลาย
อุโมงค์ท่ีมืดมนมาเนิ่นนาน “ทูลองค์ฮ่องเต้ ขณะนี้การบุกระลอกแรก
เริ่มขึ้นแล้ว  หากจะทรงกรุณาให้เป็นส่ังการเรง่ด่วนจะเป็นพระกรุณา
ต่อกองทัพอย่างสูง” 
 “เข้าใจแล้ว” องค์ฮ่องเต้ตรัสรับ “ปิงปู้ รับคําส่ัง” 5

 “พ่ะย่ะค่ะ” 
 เสนาบดีกรมกลาโหมก้าวออกมาเพื่อรับคําส่ังจากองค์
ฮ่องเต้ สีหน้าของปิงปู้แสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจน การ
ปฏิเสธคําส่ังเป็นไปได้ยากสําหรับเหล่าขุนนาง แต่ก็ต้องปฏิเสธ 

 ปิงปู้ (ภาษาจีน) 兵部 เสนาบดีกรมนี้ทําหนา้ท่ีด้านธุรการทางทหารมากกว่าถือกําลัง5
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เพราะหากทําไม่ได้ตามรับส่ังก็จะกลายเป็นว่ากลาโหมเป็นผู้ขัด
พระบรมราชโองการ ไม่มีทางท่ีลิ่วหวางจะไม่ทูลร้องหากกองทัพไม่
ได้กําลังเสริมตามท่ีขอเอาไว้ ไม่มีทางเลือก เขาจะต้องชิงทูลเสียก่อน  
ปิงปู้อาศัยช่วงท่ีพระองค์ยังไม่ออกคําส่ัง ชิงทูลส่ิงท่ีเป็นจริงในทัพ
กลางยามนี ้
       “ทูลฝ่าบาท ในตอนนี้กําลังทหารสํารองในวังหลวงมีไม่พอท่ี6

จะส่งไปยังฝู่ซุน ด้วยต้องป้องกันภัยคุกคามจากต้าซีพ่ะย่ะค่ะ” 
 “ก็แรงงานทหารช่างจากงานสร้างกําแพงท่ีฉินชงหยวนว่าถึง
อย่างไรเล่า ข้ามั่นใจว่ากังปู้6คงไม่มีปัญหาในการปันทหารและ
แรงงานเป็นแน”่ องค์ฮ่องเต้รับส่ังไปถึงเสนาบดีกรมโยธาท่ีอยู่ไม่ห่าง 
 “ทูลฝ่าบาท” กังปู้ท่ีถูกพาดพิงถึงกับรีบสะบัดตัวให้พ้นจาก
บ่วงอาญา  
 “ขณะนี้งานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถวางมือได้ทันที  
ทหารท่ีจะส่งไปยังชายแดนฝู่ซุนได้มี เพียงจ ํานวนหนึ่งเท่านั้น
กระหม่อม ต้องให้ขุนนางกรมโยธาและทหารช่างไปตรวจนับอีกครั้ง
จึงจะยืนได้พ่ะย่ะค่ะ” 
 ฉินหยางอี้เหลือบพระเนตรมองพระพักตร์องค์ฮ่องเต้อีกครั้ง  
พระองค์มิใช่ผู้ท่ีจะกริ้วเมื่อทุกอย่างไมไ่ด้ดั่งพระทัย  กลับกันพระองค์
ทรงกังวลท่ีจะไม่สามารถตอบรับส่ิงท่ีทุกคนร้องขอได้มากกว่า เขา
สังเกตเห็น  แม้ในเรื่องท่ีพระองค์ไม่พอพระทัยนัก แทนท่ีพระองค์จะ
คัดค้านกลับพยายามประนีประนอมผัดผ่อนหาตรงกลางแทน 
 เหตุผลท่ีองค์ฮ่องเต้ยอมถอยจนสุดทาง เพราะก่อนหน้านี้มี
บางเสียงท่ีไม่เสนาะพระกรรณดังมาถึงพระองค์ ‘ต้าซีตีตัวออกหาก
เพราะฉินไม่เคยฟังหยาง’  ‘ฉินทําทุกอย่างเพื่อรักษาโอรสของตนเอา
ไว้ โดยเอาโอรสของหยางเข้าแลก ไมแ่ปลกท่ีหยางจะอาฆาต’  ไม่มี
ใครรู้เหตุผลท่ีแท้จริงของหนวี่หวงตี้และไม่มีทางจะรู้ได้ด้วย แต่เรื่อง
ท่ีคนพวกนั้นกล่าวก็ใช่ว่าจะไม่น่าเชื่อเสียทีเดียว ท่ีจริงแล้วไม่ใช่แค่
กับหยาง แม้แต่กับเซวี่ยเองก็ไม่ต่าง หากเซวี่ยไท่จื่อองค์ปัจจุบันมี

 กังปู้ (ภาษาจีน) 工部 บทบาทคล้ายกระทรวงคมนาคมกับกรมโยธาครับ มีหนา้ท่ีก่อสรา้ง 6

ปฏิสังขรณ ์วัตถุสถานต่าง ๆ 



 | เล่ห์มารครองแผ่นดิน147

ความสามารถเทียบเท่ากับหวางเย่แห่งราชสกุลอื่นแล้ว บางที
ราชสกุลเซวี่ยก็อาจเสียพระโอรสไปจนส้ินสกุลเช่นกัน ผู้ท่ีสูญเสีย
ย่อมมีความชอบธรรมท่ีจะโกรธ 
 ถ้าท่ีเฉียนฉินเจอทุกวันนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลท่ีว่าจริง  ก็ถือวา่
หนวี่หวงตี้มีเมตตามากแล้วท่ีรอจนถึงบัดนี้ แต่เขาคิดว่าพระองค์มิได้
รอเพราะมีเมตตา  กลับกันเขาคิดว่าพระองค์ทรงทําอย่างช้า ๆ ด้วย
ความเลือดเย็นต่างหาก การเข้ามายึดด้วยกําลังทหารสําหรับเมือง
นักรบนั้นครั้นจะทําเมื่อใดก็ทําได้ แต่ผลท่ีได้จะมีเพียงสร้างความ
โกรธและความแค้นจากเฉียนฉินเท่านั้น เหนือหัวแห่งต้าซีอาจ
พยายาม ‘เลี้ยงไข้’ เฉียนฉินไปเรื่อย ๆ ริดรอนเอาส่ิงท่ีราชสกุลฉิน
เคยได้ครอบครองไปทีละชิ้น อํานาจท่ีเคยถือไว้ เมืองใต้การปกครอง 
ความเคารพต่อราชสกุล ทุกส่ิงท่ีก่อขึ้นเป็นเกียรติแห่งราชสกุลฉินถูก
หยางเยว่ซือริบจากพระหัตถ์ไปทีละชิ้น และเฝ้ามองการสูญเสียของ
ราชสกุลฉินด้วยสายพระเนตรว่างเปล่าเย็นชา ไม่ต่างกับตอนท่ี
พระองค์วางยาพิษออกผลช้ากับขุนนางท่ีเป็นหนอนคนนั้น 
 “เมื่อใดจึงจะรู้ผล” ฮ่องเต้รับส่ังถามเสียงเครียด ในตอนนี้
พระองค์เริ่มกังวลแล้วว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้น 
 ด้วยฤทธ์ิของโอสถทําให้ชีพจรของพระองค์ไม่แปรปรวนมาก 
แต่ถึงอย่างนั้นผลข้างเคียงคือทําให้พระองค์ไม่อาจลําดับความคิดได้
เท่าปกติ ความกังวลหนึ่งเดียวในพระทัยของพระองค์นั้นเกิดจาก
สัญชาตญาณโดยแท้  ฉินหานเฟิงไมใ่ช่ผู้รอ้งขอ  เขาเป็นผู้ให้มาโดย
ตลอด  เมื่อใดท่ีฉินหานเฟิงรอ้งขอนั่นหมายถึงเป็นเร่ืองสําคัญ  การ
ท่ีไม่สามารถให้ส่ิงท่ีฉินหานเฟิงร้องขอได้นั่นอาจหมายถึงอาจเกิด
เรื่องรา้ยแรง  อาการปวดพระเนตรเริ่มเกิดขึ้นแม้แต่พระองค์เองก็รับ
รูไ้ด้ถึงความผิดปกติของชีพจรของพระองค์เอง 
 …หากสงครามเกิด… 
 ในยามนี้การศึกอาจเป็นเรื่องท่ีเลี่ยงไมไ่ด้  ความจริงท่ีทําให้
พระโอษฐ์ของพระองค์เริ่มชาจนยากจะยก หากสงครามเลี่ยงไม่ได้
แล้ว  ส่ิงท่ีเฉียนฉินต้องการคือชัยชนะเท่านั้น  เฉียนฉินไม่มีคําวา่แพ้
อยู่ในทางเลือก ทัพของฮั่นแข็งแกร่งได้เพราะเฉียนฉินเป็นเมืองท่ี
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พร้อมจะให้การสนับสนุนกองทัพและการศึกในทุกด้าน มองโกลมี
นักรบฝีมือเก่งกาจเป็นท่ีเลื่องลือแม้แต่พวกโจรก็ยังไม่กล้าท่ีจะ
เหยียบเข้าไปในเงาอํานาจของมองโกล เหตุผลเดียวท่ีมองโกลยังชนะ
ฮั่นไม่ได้นั่นก็คือทัพฮั่นไม่เคยขาดท้ังเสบียงและอาวุธ ความแข็งแกรง่
ของฮั่นคือการมีเฉียนฉินท่ีสามารถประทานทุกอย่างให้ ทุกความ
ต้องการของทุกคนได้รับการตอบรับอยู่เสมอ 
 …ถ้าแค่กําลังทหารยังให้ไม่ได้นั่นไม่ควร… 
 ความกดดันท่ีเกิดขึ้นทําให้พระเศียรของพระองค์ปวดราวกับ
ว่าพระนาสิกร้าวไปยันกระบอกพระเนตรท้ังสองข้างก่อนจะลุกลาม
ไปท่ัวพระเศียรของพระองค์  วิสัยขององค์ฮ่องเต้เริ่มจะพรา่มัว  นา่
เศร้าท่ีพระองค์ไม่อาจนึกภาพของทัพเฉียนฉินในปัจจุบันได้ องค์
ฮ่องเต้เข้าพระทัยว่าทุกชัยชนะท่ีผ่านมาเกิดด้วยฝีมือของทัพเฉียนฉิน  
จากการกราบทูลถึงผลงานของเหล่าทัพแห่งเฉียนฉิน ไม่แปลกท่ี
พระองค์จะไม่ให้ความสนพระทัยมากนักในยามท่ีทัพของต้าซีถอน
กําลังไปออกไป เพราะพระองค์ไม่อาจรู้ได้ว่าทัพท่ีหายไปนั้นมีผล
เพียงใด ในสายพระเนตรขององค์ฮ่องเต้ท่ีรับทราบเรื่องราวเพียงเท่า
ท่ีเสนาบดีกราบทูล ย่อมเข้าพระทัยว่าทหารของต้าซีท่ีมีเพียงหยิบมือ
ไม่อาจมีผลมากต่อกองทัพใหญ่ จวบจนบัดนี้พระองค์ก็ยังเข้าพระทัย
เพียงว่าเพราะเป็นยามยากทหารนายเดียวก็สําคัญเท่านั้น 
 “อาจสองวันพ่ะย่ะค่ะ” เสนาบดีกรมโยธาทูล  
 ท่ีจริงสองวันนั้นถือว่าไวกว่าการสรรหาจริงตามขั้นตอน  
เหล่าขุนนางก็รับรู้ได้ถึงความอันตรายของสถานการณ์ชายแดน  
เสนาบดีกรมโยธาตั้งใจท่ีจะไปยังชายแดน เพื่อขออาสาสมัครทหาร
และชาวบ้านท่ีพร้อมจะออกศึก เพื่อทําการเกณฑ์ส่งไปยังชายแดน
ก่อน แล้วค่อยโยกย้ายเรื่องตําแหนง่การทํางานทีหลัง  นั่นเป็นการแก้
ปัญหาท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเขาจะคิดออกและมีอํานาจจะทําได้ตรงนี ้
 …ตรวจสอบสองวัน ย้ายกําลังอีกสองวัน… 
 ฉินชงหยวนขมวดคิ้ว ยังช้าเกนิไป การบุกเริ่มขึ้นแล้ว หมอ
หลวงออกไปประจําการท่ีสนามรบตั้งแต่รุ่งเช้าย่อมไม่ใช่สถานการณ์
ท่ีดี ลําพังทหารท่ีมีอยู่เพียงหลักพันไม่อาจต้านทัพของมองโกลได้
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นาน  เขารูว้่าเป็นเช่นนั้นจึงเลือกเส่ียงเป็นคนทูลเรื่องอันตรายต่อหนา้
พระพักตรว์ันนี้  หวางเจา้ปัญญาเหลือบพระเนตรมองไปทางฉินหาน
เฟิงท่ีกําลังมีสีพระพักตรไ์ม่สู้ดี  ชัดเจนว่าไม่ทันการณเ์ป็นแน ่ 
 ก่อนท่ีจะเข้ามายังท้องพระโรงวันนี้ฉินชงหยวนคิดบางอย่าง
ได้  ความกลัวท่ีจะเสียคหบดีไปเพียงเพราะความไม่มั่นคงของเฉียน
ฉินนั้นเป็นความกลัวท่ีล้วนแล้วแต่สรา้งขึ้นมาท้ังนั้น  เพราะในความ
เป็นจริงเฉียนฉินเสียความเชื่อมั่นจากคหบดีไปนานแล้ว ขุนนางจะลด
ความวางใจในบัลลังก์ลงเพราะสถานการณ์ท่ีไม่มั่นคงอย่างนั้นหรือ?  
ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะขุนนางไม่มีทางท่ีจะไว้ใจในบัลลังก์ตั้งแต่ท่ีต้าซี
ยึดโลหยางได้แล้ว ราชสกุลฉินเฉือนเนื้อตัวเองมากเกินไปแล้วเพื่อ
รักษาความเชื่อใจขุนนางเอาไว้ ในยามนี้ส่ิงใดต้องสางก็ควรทําเสีย
วันนี ้
 “ทูลฝ่าบาท สองวันอาจไม่ทันกาล” ฉินชงหยวนทูลขัด แม้จะ
ได้รับสายตาท่ีไม่เป็นมิตรจากเสนาบดีอาวุโสก็ตาม เขามั่นใจว่าสอง
วันอาจจะไวท่ีสุดเท่าท่ีอีกฝ่ายจะคิดได้ แต่ไวท่ีสุดอาจจะไม่ทัน 
 “ในเมื่อต้องใช้เวลาสองวัน หากไม่ทันการแล้วจะให้ทํา
อย่างไร หรือว่ามีทางอื่น” ฉินฮ่องเต้ตรัสถาม 
 ฉินหยางอี้ท่ีนั่งประกบองค์ฮ่องเต้อยู่ บอกได้ทันทีว่าพระองค์
กําลังคลายพระทัยขึ้นจากเสียงทูลของฉินชงหยวน เป็นท่ีรู้กันว่า
พระองค์ทรงวางพระทัยในพระโอรสองค์เล็กท่ีสุดไม่ว่าเหล่าขุนนาง
จะคิดเช่นใดก็ตาม  ฉินหยางอี้ไมเ่ห็นแย้งในเรื่องนี้  เขารูด้ีว่าในยาม
นี้คนท่ีจะพอวางใจว่าจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ก็อาจมีเพียงแค่ฉินชง
หยวนเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นลางสังหรณข์องฉินหยางอี้กลับรอ้งเตือน
ว่าการกราบทูลวันนี้ควรจะจบลงได้แล้ว 
 “ทหารท่ีลิ่วหวางทรงต้องการเป็นทหารท่ีปกป้องชาวฝู่ซุน” 
ฉินชงหยวนวรรคเพื่อให้มั่นใจวา่ตัวพระองค์ตัดสินพระทัยถูก   
 “หากไม่สามารถหาทหารกลุ่มนั้นได้ทัน กระหม่อมขอเสนอ
ให้ย้ายประชาชนชาวฝู่ซุนเข้ามาในท่ีปลอดภัยก่อนพ่ะย่ะค่ะ” 
 ใจของฉินหยางอี้กระตุกวูบ พระเนตรของหวางผู้มีหน้าท่ี
ดูแลองค์ฮ่องเต้ส่ันอย่างเห็นได้ชัด  เขารูไ้ด้ทันทีว่าเรื่องอันตรายท่ีสุด
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กําลังจะเกิดขึ้นแล้ว เขาไม่สามารถคุมส่ิงท่ีกําลังจะเกิดในท้องพระ
โรงได้ ในความเป็นจริงตอนนี้เขาไม่สามารถจะประกันได้ด้วยวา่หาก
เกิดขึ้นแล้วเขาจะทําส่ิงท่ีอยู่ในขอบข่ายหนา้ท่ีของเขาอย่าง ‘การดูแล
พระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้’ ได้ดีหรือไม ่ เพราะดูแล้วเรื่องท่ีจะถูก
ทูลต่อไปอาจจะหนักเกินกว่าท่ีพระทัยของพระองค์จะรับไหว  เขาใน
ฐานะผู้ดูแลใกล้ชิดแม้จะไม่ได้นับถือพระองค์ในฐานะบิดา แต่ถึง
อย่างนั้นก็อดไม่ได้ท่ีจะหวั่นใจ 
 …สองคนข้างนอกนั้นคิดว่าสภาพจิตใจของพระองค์เข้มแข็ง
เพียงใดกัน… 
 “ทูลฝ่าบาท เรื่องท่ีปาหวางทูลนั้นเห็นทีจะยาก การย้ายคน
เข้ามาอาจทําไม่ได้ในยามนี้เพียงแค่ชาวฉางซุนท่ีย้ายเข้ามาเฉียนฉิน
ก็…” 
 ไม่บ่อยนักท่ีขุนนางจะกล้าแย้งหวางเย่ในทันที อาจเพราะ
ความเคารพของขุนนางต่อฉินชงหยวนนั้นแทบไม่เหลือแล้วก็เป็นได้ 
แต่เรื่องนั้นไม่ได้น่ากังวล… ฉินหยางอี้กลืนนํ้าลายลงคอด้วยความ
ยากลําบาก เขาไม่อาจควบคุมการไหลเวียนของชีพจรท่ีผิดปกติ
กะทันหันได้ พระโอสถท่ีถวายไปก่อนหน้านี้ก็ทําได้ดีท่ีสุดเพียงลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหลังจากนี้เท่านั้น 
 “ชาวฮั่นทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย” ฉิน
ชงหยวนตรัสเสียงเย็น 
 ภาพของหวางเจ้าปัญญากลับมาประจักษ์ต่อสายตาขุนนาง
อีกครั้งหลังจากเลือนรางไปนาน  ยามท่ีเสด็จพ่อประทับบนบัลลังก์  
เป็นปกติท่ีฉินชงหยวนจะชนกับขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือเสนาบดีเมื่อ
แนวคิดในการแก้ปัญหาไม่ตรงกัน  ฉินชงหยวนไม่ได้นั่งบัลลังก์นาน
จนลืมความรูสึ้กยามท่ีเป็นหวางเย่ไปเสียส้ิน  ในยามท่ีต้องนั่งบัลลังก์
แทนองค์ฮ่องเต้ ปาหวางมักสงวนท่าทีเพราะไม่อาจเป็นอย่างอื่นได้
มากไปกว่าการเป็นเงาของพระองค์ แต่ยามนี้ปาหวางได้ประทับยังท่ี
นั่งของพระองค์แล้ว  เรื่องของซีหูกับซีหนาน ตอนแรกฉินชงหยวน
วางแผนแก้ด้วยวิธีนอกเหนือข้อกําหนดของวังหลวงยามได้ลงจาก
บัลลังก์ แต่สถานการณ์เปลี่ยน แผนย่อมต้องมีการปรับ หากไม่มี
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ทหารเพียงพอท่ีจะส่งไปยังชายแดนฝู่ซุนภายในวันนี้ ก็มีทางเดียวคือ
ต้องเรียกชาวเมืองมาอยู่ในท่ีปลอดภัย  มองโกลไม่ได้ใจเย็นนัก 
 …ไม่ต่างกับท่ีเฉียนฉินระแวงต้าซี มองโกลเองก็ระแวงต้าซีไม่
นอ้ยไปกว่ากัน… 
 “ในยามนี้ชาวฉางซุนท่ีอพยพมาก่อน ก็ยังรอการจัดสรรท่ีอยู่
อีกกว่าสองร้อยครัวเรือน…” ขุนนางผู้นั้นทูลด้วยวาจาสุภาพหากแต่
ไม่มีความเคารพ  
 “ไม่แน่ว่าการนําชาวฝู่ซุนเข้ามาอาจเป็นการเพิ่มภาระต่อ
ขุนนางและเฉียนฉิน” 
 ผู้กล้าเพียงคนเดียวก็สามารถจะสลายความหวั่นเกรงของ
เหล่าขุนนางท่ีปรากฏขึ้นหลังจากตระหนักว่าปาหวางทรงเคยเป็นใคร
มาก่อนได้  ไม่ใช่ทุกคนจะหวั่นเกรงต่อฉินชงหยวนท่ีได้กลับไปนั่งยัง
ตําแหนง่ท่ีเขามีท้ังอิสระและอํานาจในการต่อรองสูงสุด บางคนก็มอง
ข้ามหัวพระโอรสองค์เล็กจนเคยชินไปเสียแล้ว ฉินชงหยวนทอด
พระเนตรไปยังขุนนางท่ีกล้าต่อปากต่อคํากับพระองค์ด้วยสาย
พระเนตรนิ่งสนิท พระองค์มิได้แสดงอาการกริ้วหรือความไม่พอ
พระทัยออกมา  มีเพียงแต่ความเย็นชาเท่านั้นในท่าที 
 “ท่ีดินหมู่บ้านทางเหนือมีไมพ่อจัดสรรแล้ว ข้าเข้าใจเรื่องนั้น
ดี เช่นนั้นถ้าข้าจะเสนอให้ย้ายชาวฝู่ซุนเข้ามาอยู่ซีหู แล้วย้ายชาวฉาง
ซุนท่ีเหลือไปยังซีหนานเล่า” ฉินชงหยวนตรัสด้วยสีพระพักตรน์ิ่งสนิท 
“ในยามนี้ท้ังซีหูและซีหนานต่างก็รา้งแล้วมิใช่หรือ” 
 เพียงแค่เอ่ยวาจาก็สามารถท่ีจะเห็นสีหน้าของหลายคนท่ี
เปลี่ยนไปได้  ยากเหลือเกินท่ี ‘ผู้เก่ียวข้อง’ จะตั้งตัวติดเมื่อถูกเอย่ถึง
อย่างกะทันหันเช่นนี้  หากตัดเรื่องพระพลานามัยขององค์ฮ่องเต้ออก
ไป (เพราะวางให้กับฉินหยางอี้ท่ีอยู่ข้างบัลลังก์แล้ว) ก็ต้องนับว่าฉิน
ชงหยวนทําได้ยอดเย่ียม  เห็นได้ชัดว่าการฉวยโอกาสในยามท่ียังไม่มี
ใครระแคะระคายว่าวังหลวงรู้เร่ือง ‘การลอบอพยพ’ นั้นได้ผลดีที
เดียวกับการหาคนผิด  ความประมาทของขุนนางต่อหวางเจ้าปัญญา
ท่ีถูกล่ามติดอยู่กับบัลลังก์ถือเป็นความได้เปรียบในยามนี้ ฉินชง
หยวนจงใจ ‘ลงมือ’ ในยามท่ีตนถูกมองข้ามเพื่อหวังผลลัพธ์สูงสุด  
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 ความเงียบในท้องพระโรงเกิดขึ้น  สีหนา้ซีดเผือดของขุนนาง
บางคนบอกให้รูว้่าพวกเขามส่ีวนเก่ียวข้อง ใช้เวลาเพียงอึดใจสําหรับ
ผู้ท่ีมีความจําดีอย่างฉินชงหยวนในการกวาดสายพระเนตรไปท่ัวท้อง
พระโรง และจดจําว่าใครบ้างท่ีมท่ีาทีเปลี่ยนไปหลังจากท่ีเขากล่าวถึง
เรื่องของซีหู  ฉินหานเฟิงเองแมจ้ะไมไ่ด้เป็นผู้รับผิดชอบ  ไม่แม้แต่รู้
หรือรับทราบรายละเอียดของเรื่องราวท่ีซีหูและซีหนานก็ยังกวาดสาย
พระเนตรมองไปรอบเช่นกัน หวางนักรบรู้เพียงว่าใครก็ตามท่ี
เก่ียวข้องกับเรื่องนี้อาจมีแนวโนม้จะเป็นคนของต้าซี 
 “ว่าอย่างไร…”  
 ฉินชงหยวนหันไปทางขุนนางคนหนึ่งท่ีมีสีหนา้ไม่สู้ดีนัก  แม้
จะนั่งอยู่เกือบจะกลางแถวของขุนนาง ก็ยังเห็นได้ชัดถึงความกังวล
และตื่นกลัวของเขาท่ีโดดเด่นออกมาจากผู้อื่น  
 “ข้าว่าท่านขุนนางกรมยุติธรรมซ่งคงจะรู้ดีกระมังว่าตอนนี้ท่ี
ในซีหูเหลือบ้านเรือนว่างเท่าใด? และท่ีซีหนานจะพอบรรจุคนเข้าได้
อีกก่ีหลัง” 
 “เรื่องนั้น…”  
 ขุนนางซ่งหนึ่งในขุนนางกรมยุติธรรมผู้มีหน้าท่ีรับส่งสาส์น 
ฎีกา และรายงานจากใต้เท้าเมืองซีหูถึงตุลาการกลางของเฉียนฉิน
หนา้ถอดสี ริมฝีปากส่ันไม่อาจตอบกลับมาเป็นคําได้ ในขณะท่ีเหล่า
ขุนนางคนอื่น ๆ เริ่มแสดงท่าทีสงสัยขึ้นมาอย่างโจ่งแจ้ง 
 “ว่าอย่างไรนะ?” 
 “หมายความว่าอย่างไรเรื่องท่ีมบี้านว่างท่ีซีหูกับซีหนาน?” 
 “เจ้าไม่รูร้ึ” 
 เสียงสนทนาของเหล่าขุนนางดังขึ้นท่ัวท้องพระโรง ราวกับวา่
พวกเขาลืมไปแล้วว่ามีองค์ฮ่องเต้ประทับอยู่หลังฉากก้ัน และ
มารยาทท่ีเคยทํายามผู้แทนพระองค์ว่าการนั้นไม่อาจทําได้ในยามท่ี
องค์ฮ่องเต้เสด็จ ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดย่ิงกว่าความเคยชินกับการเสีย
มารยาทต่อพระพักตรข์องฉินชงหยวนก็คือ หลายคนท่ีไมไ่ด้ออกจาก
วังหลวง แม้แต่เรื่องท่ีคนหายไปท้ังหมู่บ้านเกิดอยู่ใต้จมูกก็ไม่อาจรูไ้ด้  
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เหล่าขุนนางผู้ทรงเกียรตินั้นไม่ต่างอะไรกับปลาตาบอดในลํานํ้าขุ่นท่ี
เพียรว่ายชนก้อนหินซ้ําแล้วซ้ําเล่า 
 “หมู่บ้านซีหู…” สุรเสียงขององค์ฮ่องเต้ดังขึ้น หากแต่ไม่ได้ดัง
มากพอท่ีขุนนางแถวกลางเป็นต้นไปจะได้ยิน “มีเรื่องอะไรรึกงกง” 
 “ทูลฝ่าบาทเรื่องนั้น” กงกงข้างพระท่ีนั่งพยายามค้นฎีกา
เก่ียวกับซีหูเพื่อทูลตอบ หากแต่ไม่เจอสักฉบับ 
 “ท่านกงกงมิต้องเสียเวลาหาฎีกาท่ีไม่มีหรอก ทูลฝ่าบาท 
ยามนี้หมู่บ้านซีหูไม่มีคนแล้ว หมู่บ้านซีหนานเองก็หายไปกว่าครึ่ง  
กระหม่อมได้เห็นด้วยตาตนเองมาเมื่อเช้านี้…” 
 ฉินชงหยวนไม่ได้โกหก เขาไม่อาจวางใจให้สงบได้ก่อนรุ่ง
สาง เขาได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสองหมู่บ้านท่ีว่าจริง  
หมู่บ้านท่ีว่าเปล่าไรผู้้คน ไรแ้ม้กระท่ังสัตว์เลี้ยง  มีเพียงแต่แมลงและ
ฝุ่นเท่านั้นท่ีจับจองเป็นเจ้าของบ้านเรือนรกรา้ง  เมืองท่าการค้าท่ีเคย
รุ่งเรืองไม่เหลือสภาพของเมืองท่ีเคยมีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่นในอดีต
ด้วยซ้ํา ฉินชงหยวนแม้จะเตรียมใจมาแล้วแต่ก็ยังอดจะรูสึ้กใจหายไม่
ได้เมื่อได้มาเห็นภาพจริง 
 “บ้านเรือนของซีหนานว่างเกือบครึ่งหมู่บ้าน เพียงพอสําหรับ
พาชาวฉางซุนท่ีเหลือเข้าไปอยู่อาศัย หมู่บ้านซีหูท่ีร้างไปน่าจะพอ
อพยพพ่อค้าชาวฝู่ซุนเข้ามาอาศัยได้ชั่วคราว  ขอเพียงแค่ท่านขุนนาง
หลี่ ขุนนางเจียง ขุนนางเว่ยท่ีรับผิดชอบหมู่บ้านท้ังสองแจงข้อมูลครัว
เรือนท่ีว่างเปล่าให้กับทางการเฉียนฉินก็จะสามารถจัดสรรท่ีอยู่อาศัย
ได้ในเร็ววัน” 
 ส้ินคําของฉินชงหยวน ความเงียบในท้องพระโรงเกิดขึ้น
ราวกับว่ามีใครขโมยเสียงออกไป แม้แต่เสียงลมหายใจก็ยังเกิดขึ้น
นอ้ย  ฉินหยางอี้ท่ีนั่งอยู่ด้านข้างองค์ฮ่องเต้อดไม่ได้ท่ีจะกังวลต่อพระ
พลานามัย เนื่องด้วยพระทัยของพระองค์มิได้เข้มแข็งเท่าท่ีพระโอรส
ท้ังสองด้านนอกนั้นคาดหวังให้เป็น  พระโอษฐ์ขององค์ฮ่องเต้ซีดจน
ไรสี้เลือด  พระเนตรของพระองค์หรี่ลง พระขมับเครียดขึงจนสังเกต
เห็นได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องนับถือท่ีพระองค์ยังทรงไม่หายใจติดขัด
อย่างท่ีเคยเป็นหลายครั้งยามได้ฟังเรื่องราวท่ีไม่ทรงโปรดจะได้ยิน  
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เขาเคยได้ยินมาว่าคนท่ีดูอ่อนแอและขี้กังวลในสถานการณ์ปกติจะ
สามารถรับมือกับสถานการณผิ์ดปกติได้ดีกว่าคนท่ัวไป  ซ่ึงเขาก็หวัง
จากก้นบึ้งของใจว่าองค์ฮ่องเต้จะเป็นเช่นนั้น 
 “ร้าง!!!” เสียงขององค์ฮ่องเต้ดังขึ้นจนเกือบเหมือนตวาด  
ความนา่เกรงขามท่ีเคยเกือบหายไปกลับมาอีกครั้งอย่างนา่ท่ึง 
 “หมายความว่าอย่างไรหมู่บ้านร้าง” 
 “ทูลฝ่าบาท การร้างของซีหูและซีหนานเกิดจากการลักลอบ
อพยพพ่ะย่ะค่ะ ยังไม่อาจทราบสาเหตุการอพยพได้อย่างแนช่ัด แต่
พอจะทราบจุดหมายปลายทางแล้วพ่ะย่ะค่ะ”  
 ฉินชงหยวนมิได้หวั่นพระทัยกับท่าทีท่ีเกรี้ยวกราดขององค์
ฮ่องเต้ กลับกันความเกรี้ยวกราดนั้นกลับทําให้พระองค์สบายพระทัย
ว่าพระพลานามัยของผู้ท่ีอยู่หลังฉากก้ันยังไมถึ่งกาลวิกฤต ิ
 “เร่ืองใหญ่เพียงนี้เหตุใดจึงไม่มีฎีกาแม้แต่ฉบับเดียว”  
 องค์ฮ่องเต้ทรงรับลูกจากพระโอรสองค์เล็กได้เป็นอย่างดี
อย่างท่ีเคยเป็นมาโดยตลอด ฉินชงหยวนเป็นผู้ถวายดาบและ
พระองค์เป็นผู้ลงดาบอย่างท่ีเคยเป็น แต่ฉินหยางอี้กลับเริ่มรับรู้ถึง
ความผิดปกติของชีพจรท่ีเริ่มจะแสดงออกมาเป็นระลอกท่ีถ่ีกว่าเดิม  
เขาหันไปมองหมอหลวงท่ีอยู่หลังบัลลังก์เป็นการให้สัญญาณเตรียม
ตัวเอาไว้ 
 “ทูลฝ่าบาท…” กงกงข้างพระท่ีนั่งต่างหันหน้ามองกันด้วย
ความกังวล แต่ถึงกระนั้นก็ยังช้าไป องค์ฮ่องเต้ท่ีพระพลานามัยไม่สู้ดี
นักตัดสินพระทัยแล้ว 
 “กงกงกรมยุติธรรมรับคําส่ัง” องค์ฮ่องเต้ตรัสด้วยสุรเสียง
เฉียบขาดกังวานดังท่ีไม่ได้ยินได้ฟังมานาน 
 “พ่ะย่ะค่ะ” เสนาบดีเจ้ากรมยุติธรรมก้าวออกมาค้อมศีรษะ
รับคําส่ังท้ังท่ียังกังวล 
 “ส่ังขังขุนนางซ่ง ขุนนางหลี่ ขุนนางเจียง ขุนนางเว่ย และ
ขุนนางผู้มีส่วนเก่ียวในซีหูและซีหนานทันที” รับส่ังจากองค์ฮอ่งเต้ดัง
ขึ้น 
  “ลงโทษฐานปกปิดก่อน แล้วจึงค่อยสอบสวน” 
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 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” เสียงของเสนาบดีเจ้ากรมยุติธรรม
ส่ันอย่างไม่อาจควบคุมได้ 
 ไม่แปลกท่ีหากว่าคนในกรมของตนโดนลงดาบแล้วก็ยากท่ี
ตนจะรอดพ้น และเท่าท่ีฟังก็มีรายชื่อเป็นขุนนางในกรมตนเองไป
แล้วกว่าครึ่ง หากว่าสืบสาวราวเรื่องไปย่อมเจอมากขึ้นเป็นแน ่ 
เสนาบดีกรมยุติธรรมแทนท่ีจะเริ่มคิดหาทางสืบสาวราวเรื่องตาม
รับส่ังกลับเริ่มคิดหาวิธีการเอาตัวรอดจากโทษทัณฑ์แทนแทบจะใน
ทันที  เขาก้าวถอยหลังกลับเข้าไปในแถวของขุนนาง  ใจท่ีกังวลส่ง
ผลให้เสนาบดีกรมยุติธรรมเริ่มจะแช่งชักหักกระดูกให้ขุนนางกรมอื่น
โดนไม่ต่างกันแทบจะในทันที 
 “กงกงกรมขุนนางรับคําส่ัง” องค์ฮ่องเต้ตรัสอีกครั้ง 
 “กรมขุนนางน้อมรับคําส่ัง” เสนาบดีกรมขุนนางแม้จะ
สังหรณ์ไม่ดีนัก แต่ด้วยไม่คิดว่าตนมีชนักอะไรจึงกล้าเดินออกไป
รับคําส่ังด้วยท่าทีขึงขังมิติดขัด 
 “จัดสรรชาวฉางซุนเข้าไปอยู่ยังบ้านรกร้างเป็นการชั่วคราว  
ไม่ต้องรอการตรวจสอบอื่น” 
 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” 
 “สวี่กงกงรับคําส่ัง” องค์ฮ่องเต้รับส่ังถึงกงกงข้างพระท่ีนั่ง
โดยระบุ 
 “สวี่กงกงน้อมรับคําส่ัง” กงกงข้างพระท่ีนั่งก้าวออกมาด้าน
หนา้ 
 “ออกราชสาส์นเรียกตัวเจ้าเมืองฝู่ซุนเข้าพบด่วน” 
 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” สวี่กงกงตอบรับก่อนจะล่าถอยกลับ
เข้าไป 
 “กลาโหมรับคําส่ัง” องค์ฮ่องเต้ยังคงส่ังการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมิได้รีรอให้มีการถวายแนวทางพระวินิจฉัยจากพระโอรสท้ังสอง
ก่อน 
 “กรมกลาโหมน้อมรับคําส่ัง” เสนาบดีกรมกลาโหมก้าวออก
มา  เขาพอจะเดาได้ว่าพระองค์ต้องการอะไร แต่ถึงอย่างนั้นกลับไม่
ได้ง่ายดังท่ีคิด ท้ังเรื่องทหารและอาวุธ… 
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 “จัดการทุกอย่างท่ีทัพฝู่ซุนรอ้งขอให้เรียบรอ้ยในวันนี้  ไม่วา่
จะด้วยวิธีใด ข้าต้องการรายงานว่ากองทัพได้ทุกอย่างท่ีร้องขอก่อน
การว่าฎีกาวันพรุง่นี้จะเริ่มขึ้น” 
 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ”  
 แต่ถึงกระนั้นการตอบว่าไม่ได้ ในยามท่ีพระองค์ทรงเกรี้ยว
กราดย่อมไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีเป็นแน ่เขาได้แต่ตอบรับไปก่อนแล้วค่อย
ไปหาทางแก้เอาทีหลังเท่านั้น 
 “ฉินหานเฟิงรับคําส่ัง” ไม่บ่อยครั้งนักท่ีพระองค์จะรับส่ังถึง
พระนามนี้ในท้องพระโรง 
 “ฉินหานเฟิงน้อมรับคําส่ัง” พระโอรสองค์โตก้าวออกมา
รับคําส่ัง 
 “นําทัพป้องกันการบุกจากมองโกลให้ได้ อย่าให้ทหาร
มองโกลย่างกรายเข้าเมืองได้  จนกว่าชาวเมืองฝู่ซุนจะย้ายออกหมด” 
 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ”  
 การได้ทหารมาในครั้งนี้ เป็นความดีความชอบของเขาเพียง
สามส่วน  อีกเจ็ดส่วนต้องยกให้เป็นของฉินชงหยวนท่ีสามารถทําให้
คําส่ังด่วนออกมาได้  หวางนักรบคลายพระทัยไมน่อ้ย  อย่างนอ้ยวัน
นี้ยามควบม้ากลับไปฝู่ซุนเขาก็ยังมีข่าวดีไปถึงชายแดนบ้าง ท่าที
คลายพระทัยของฉินหานเฟิงทําให้ฉินชงหยวนรู้สึกคุ้มค่าท่ีเส่ียงทูล
ไปวันนี ้
 “ฉินชงหยวนรับคําส่ัง” สุรเสียงขององค์ฮ่องเต้เริ่มจะแปร่ง
ไปอย่างเห็นได้ชัด 
 ฉินหยางอี้สังเกตได้ว่าอาการพระปัสสาสะติดขัดเริ่มกลับมา
อีกครั้ง  องค์ฮ่องเต้อา้พระโอษฐ์ราวกับกําลังพยายามโกยอากาศเข้า
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เสียงตอบรับจากฉินชงหยวนเป็นสัญญาณ
ให้พระองค์รวบรวมลมหายใจและคําพูดของพระองค์อีกครั้ง หมอ
หลวงเคลื่อนกายออกมาอย่างเงียบเชียบ  พยายามให้ภายนอกได้ยิน
น้อยท่ีสุด พระหัตถ์ขององค์ฮ่องเต้แข็งเกร็ง พระเนตรส่ันไหว 
พระโอษฐ์ล่างส่ันจนยากจะตรัสคําออกมา 
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 “จัดการเรื่องชาวซีหูกับชาวซีหนานให้เรียบร้อยแล้วมา
รายงานข้า” เสียงของพระองค์เห็นได้ชัดว่ายากจะควบคุม 
 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” ฉินชงหยวนตอบรับท้ังท่ีสังเกตได้ถึง
ส่ิงผิดปกติในนํา้เสียงนั้น 
 ทันทีท่ีจบคําตอบรับของฉินชงหยวนพระปัสสาสะก็ติดขัด
ทันที พระวรกายขององค์ฮ่องเต้แข็งเกร็ง  พระหัตถ์สองข้างงอเข้าหา
กัน ข้อพระกรเกร็งจนหมอหลวงต้องช่วยกันจับเอาไว้ ไม่ใช่พิษ  
ไม่ใช่ความผิดปกติท่ีถูกกระตุ้นจากภายนอก  หากแต่พระอาการเกิด
จากภายในยากท่ีจะหยุดย้ังอาการได้ ฉินหยางอีถ่้ายปราณเข้าไปบาง
จุดท่ีพอจะทําให้ชีพจรคลาย  ในขณะท่ีย่ืนยาให้กับหมอหลวงอีกคน
ทําการละลายยาให้เร็วท่ีสุด พระหัตถ์ของหวางพระองค์กลาง
กระแทกเข้ากลางพระอุระขององค์ฮ่องเต้ เพื่อควบคุมการไหลเวียน
ของชีพจรท่ีขาดหายให้กลับไปสู่พระอาการปกติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทําได้ พระเนตรขององค์ฮ่องเต้เหลือกขึ้นเป็นสัญญาณว่าพระองค์
ทรงหมดสติไปแล้วแต่ชีพจรก็ยังคงเต้นอยู่ 
 ร่างสูงของขุนนางท่ีรับหน้าท่ีเป็นองค์ฮ่องเต้สํารองเดินออก
มารับหน้าแทนทันทีโดยไม่ต้องส่ัง เสียงส่ังการเลิกการว่าฎีกาท่ี
คล้ายคลึงกับเสียงขององค์ฮ่องเต้พระองค์จริงจนแยกแทบไม่ออกดัง
ขึ้น  ความโกลาหลหลังฉากก้ันมังกรเป็นความโกลาหลท่ีต้องควบคุม
ให้เงียบท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีใครสงสัยเสีย
เลย  เสนาธิการทหารเฉียนฉินเป็นผู้มฝีีมือ แม้ในท้องพระโรงแห่งนี้
จะมีเพียงพวกเสนาธิการท่ีอยู่กับกระดานวางแผนเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้
ลงสนามรบจริง แต่ก็ใช่วา่สัญชาตญาณและประสาทการรับรูจ้ะแย่ไป
เสียทีเดียว  เสียงการเคลื่อนตัวท่ีผิดปกติแมเ้พียงเล็กนอ้ยย่อมมีคน
จับได้ แต่ถึงอย่างนั้นพวกทหารไมใ่ช่กลุ่มคนท่ีจะเปิดปากอยู่แล้ว จึง
ไม่มีส่ิงใดท่ีต้องกังวล 
 ฉินหยางอี้ส่งสัญญาณให้หมอหลวงเคลื่อนย้ายพระวรกาย
ขององค์ฮ่องเต้ไปด้านหลังพระท่ีนั่งอันเป็นประตูลับ ก่อนท่ีฮ่องเต้
องค์สํารองจะเสด็จกลับให้เหล่าขุนนางเห็น การเคลื่อนย้ายองค์
ฮ่องเต้พระองค์จริงเป็นไปอย่างเงียบเชียบ ท่ามกลางเสียงถวาย
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พระพรของเหล่าขุนนางท่ีก้มหน้ามองเท้าของตนยามท่ีเท้าขององค์
ฮ่องเต้จําลองเสด็จผ่านออกจากท้องพระโรงไป  หวางเย่ท้ังสองท่ีเห็น
เสด็จพ่อของตนมาท้ังชีวิตย่อมรู้ว่าผู้เสด็จผ่านนั้นไม่ใช่องค์ฮ่องเต้
องค์จริง  ท้ังสองพระองค์รับรูถึ้งความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น แต่ไม่อาจทํา
อะไรได้มากไปกว่าการก้มหัวรอจนกระท่ังพิธีจบและทําพระองค์ให้
ปกติท่ีสุด ฉินหานเฟิงเหลือบพระเนตรมองคนท่ีเขาคาดว่าเป็นคน
ของต้าซีราวกับต้องการจะตรึงขาของคนผู้นั้นเอาไว้ 
 …จะใหใ้ครรู้ว่าองค์ฮ่องเตล้้มกลางที่ว่าการไม่ได้… 

 “วางพระองค์ลงก่อน” 
 เสียงของจางเสียนเฟยส่ังการกับหมอหลวงและฉินหยางอี้ท่ี
ออกมาจากทางลับท้ายตําหนัก พระองค์คิดถูกท่ีมารอรับเสด็จท่ี
ตําหนักเตรียมพระองค์ท่ีอยู่หลังท้องพระโรง แทนท่ีจะรอถวาย
พระพรท่ีตําหนักใหญ่ดังพระชายาองค์อื่น  สภาพของชายท่ีขึ้นชื่อวา่
ผู้ครองบัลลังก์บัดนี้ซีดเซียวนา่อดสู แม้แต่หลงผาวสีทองก็ยังไม่ส่งให้
พระบารมีของพระองค์ผุดผ่องเช่นเคยเป็นมา จางเสียนเฟยทอด
พระเนตรมองพระพักตร์ของฮ่องเต้ผู้เป็นดั่งศูนย์รวมของฮั่นท้ังปวง
ด้วยสายพระเนตรปิดความอาทรไมม่ิด ฉินหยางอี้ให้โอสถคลายพระ
อาการก่อนจะค่อย ๆ คลายปราณต่อชีพจรภายในของพระองค์ไปที
ละนอ้ย 
 จางเสียนเฟยไม่รูเ้รื่องการแพทย์มากนัก แต่จากเหง่ือท่ีขมับ
ของหวางพระองค์กลางและสีหน้าเคร่งเครียดของหมอหลวงท่ีราย
ล้อม ก็พอจะอนุมานได้ว่าพระอาการของพระองค์อาจฟื้นได้ยากใน
ครานี้  พระพักตรข์องจางเสียนเฟยฉายแววกังวลได้ชัด  ผ่านไปกวา่
ครึ่งชั่วยามก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหวางเย่พระองค์อื่นย่างกรายเข้า
มาท่ีตําหนักนี้  อาจเป็นไปได้ว่าสองพระองค์อาจได้รับคําส่ังให้ไปทํา
บางอย่างท่ียังไมส่ามารถจะปลีกพระองค์มาได้ หากรออีกครึ่งชั่วยาม
ความผิดปกตินี้ย่อมกระจายไปจนถึงพระกรรณเหล่าสนมท่ีรอรับ
เสด็จอยู่  พระโอษฐ์ของจางเสียเฟยเมม้เข้าหากันแนน่ 
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 หากดูจากสถานการณ์ขณะนี้แล้ว ย่อมรู้ได้ว่าแพทย์หลวง
และฉินหยางอี้ไม่ต้องการให้ใครก็ตามล่วงรู้ถึงพระอาการขององค์
ฮ่องเต้  หากพวกพระสนมระแคะระคายพระทัยแล้ว เรื่องย่อมแดง
ไปจนถึงขุนนางท่ีพวกนางคบค้าสมาคมกันอยู่ จางเสียนเฟยเสด็จ
ออกจากห้องรักษาพระอาการ  จางเสียนเฟยกลืนความหวาดหวั่นลง  
ตัดสินพระทัยทําในส่ิงท่ีพระองค์ทําได้และควรทําในเวลานี้เพื่อช่วย
ให้สถานการณด์ีขึ้นบ้าง 
 “ส่งข่าวบอกพวกนางสนมท่ีตําหนักใหญ่ว่าองค์ฮ่องเต้เสด็จ
เข้าพลับพลากลาง เพื่อหย่อนพระกิริยาหลังจากว่าการ พระองค์มิ
ทรงโปรดให้ใครเข้าถวายพระพรในวันนี้” จางเสียนเฟยส่ังการนาง
กํานัลของพระองค์ 
 “เพคะเสียนเฟย” นางกํานัลท้ังสองรับคําก่อนจะเดินออกไป
จัดการตามท่ีเสียนเฟยรับส่ัง 
 “พวกเจ้าท่ีเหลือ ส่ังห้ามมิให้ใครก็ตามท่ีอยู่ในตําหนักแห่งนี้
ออกจากตําหนัก จนกว่าจะได้รับคําส่ังหรือคําอนุญาตจากฉินหยางอี้
เท่านั้น” 
 “พ่ะย่ะค่ะ” ทหารองครักษ์ท้ังส่ีรับคําก่อนจะลี้กายออกไปทํา
ตามคําส่ัง 
 ในยามท่ีโอรสต้องไปรับผิดชอบแผ่นดิน พระสวามีล้มป่วย 
แทนท่ีจะรอเทพเซียนเมตตาต่อเฉียนฉิน  พระองค์ต่างหากท่ีต้องเป็น
ผู้จัดการเรื่องราววุ่นวายเหล่านั้น  จางเสียนเฟยเหลือบพระเนตรมอง
ผ่านม่านโปรง่เข้าไปภายในห้องรักษาพระองค์ชั่วคราว  พระวรกาย
ขององค์ฮ่องเต้อ่อนปวกเปียก พระศอพับลงจนต้องให้หมอหลวง
คอยประคอง  พระโอรสองค์กลางคอยรักษาอยู่โดยมิได้ละพระหัตถ์
จากพระวรกายของพระองค์แม้เพียงอึดใจ 
 …สกุลจางทําผิดต่อพระองค์ไว้มาก… 
 แม้จะไม่ใช่ความผิดท่ีทรงก่อ แต่ถึงกระนั้นก็ยังรู้สํานึกท่ีจะ
ต้องรับโทษ  จนกว่าองค์ฮ่องเต้จะฟื้นขึ้นมาพระราชทานโทษให้  ใน
ตอนนี้พระนางขอทําประโยชน์ให้พระองค์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้เสีย
ก่อน  ความคิดท่ีว่าต่อให้ทําอะไรลงไปสุดท้ายก็ต้องรับโทษหนักอยู่ดี  
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ทําให้พระองค์เลือกจะเมินเฉยต่อความถูกต้องของวิธีการและมอง
เพียงผลท่ีจะได้เท่านั้น ส่ิงท่ีครั้งหนึ่งพระองค์เคยคิดว่าเป็นทางแก้
ปัญหาท่ีไม่อาจเลือกทําได้ ด้วยต้องคงไว้ซ่ึงคุณธรรมกลับเข้ามาใน
ห้วงความคิดของพระองค์อีกครั้ง ทางเลือกท่ีไมค่วรจะเลือก บางครั้ง
อาจเป็นทางเลือกท่ีควรทํามากท่ีสุด ทางเลือกท่ีไม่ควรทําในฐานะคน
ของราชสกุลฉิน และคงไม่มีราชสกุลฉินคนไหนตัดสินพระทัยทํา แต่
หากเป็น ‘เสียนเฟยผู้ต้องโทษ’ ‘เสียนเฟยผู้ท่ีถูกถอดพระยศและไม่มี
ความเก่ียวข้องอันใดกับราชสกุลฉิน’ เล่า? หากมันเป็นทางท่ีจะทําให้
ทุกอย่างท่ีกําลังล่มสลายหยุดลงแล้วพระองค์ก็ควรทํา 
 สายพระเนตรของจางเสียนเฟยฉายแววเด็ดเดี่ยวอย่างท่ีไม่
เคยเป็นมาก่อน  พระองค์รูด้ีว่ากําลังจะทําอะไรและผลของมันจะเป็น
เช่นไรต่อตัวพระองค์เอง พระหัตถ์ท้ังสองข้างของพระองค์เย็นจนเริ่ม
ปวดจากความกดดันและความหวั่นพระทัยท่ีเกิดขึ้น  ความลังเลตีตื้น
ขึ้นมาในห้วงความคิดของพระสนมจางดื้อด้านไล่ไม่ไปราวกับคลื่น
กระทบฝ่ัง ท่ีเพียรเข้ามาทําให้การตัดสินพระทัยหวั่นไหว พระสนม
สกุลบัณฑิตเพียรนึกภาพของพระโอรสท่ีเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า 
ภาพของพระสวามีท่ีล้มพับลงกับตา เพื่อยืนยันว่าส่ิงท่ีพระองค์ตัดสิน
พระทัยนั้นถูกต้องและเหมาะสม 
 “ไฉ่เป่ย” พระนางรับส่ังเรียกนางกํานัลคนสนิทด้วยเสียอัน
แผ่วเบากว่าเคย 
 “เพคะเสียนเฟย” หญิงสาวข้างพระท่ีนั่งเอย่รับ 
 “ส่งสารถึงท่านมู่หรงเสว่ียนทีว่า ‘วันที่ข้าใฝฝ่นัถึงนั้น ขอ
ใหเ้ป็นวันพรุ่งนี้’”  
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ตอนที่ ๖๙ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ขายกําหนด 

 ‘พระพลานามัยของฝา่บาทมิใชเ่ร่ืองที่จะเพิกเฉยได้’ 
 เจียวเหม่ยและเจียวอิงพระพี่เลี้ยงของหนวี่หวงตี้ได้แสดง
ความกังวลต่อพระพลานามัยของพระองค์อย่างเปิดเผย การไม่
เสวยพระกระยาหารตามมื้อปกติ รวมถึงไม่ยอมเข้าบรรทมติดต่อกัน
หลายคืน ทําให้พระพี่เลี้ยงท้ังสองเริ่มกังวล  แนน่อนพวกนางอยู่กับ
หนวี่หวงตี้มานานพอท่ีจะไม่กังวลเรื่อง ‘พระพลานามัยอันส่งผลต่อ
การทรงครรภ์และมีรัชทายาทแก่บัลลังก์ต้าซี’ แต่ถึงอย่างนั้น ผู้หญิงรู้
กันว่าการไม่มีประจําเดือนในวัยท่ีสมควรมีนั้นถือเป็นเรื่องผิดปกติท่ี
รา้ยแรง  มิสเฉินไม่เถียงในเรื่องนี้  การท่ีรา่งกายของมนุษย์เพศหญิง
โดยกําเนิดย่างเข้าวัยสิบห้า ท่ีสุขภาพท่ัวไปแข็งแรงดีแต่ไม่มีประจํา
เดือนย่อมมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น แต่ต้นตอของความผิดปกตินั้น
จะหาคําตอบได้อย่างไร ในเมื่อรา่งกายของหยางเยว่ซือไม่ได้เข้าข่าย 
‘ปกติ’ ตั้งแต่แรก 
 ร่างกายของหยางเยว่ซือกงจู่เปรียบก็เหมือนสินค้ามือสอง
หรือสาม  รา่งนี้เคยตายมาแล้วสองครั้งเป็นอย่างตํ่า  ตายท่ีหมาย
ถึง ตาย ส้ินลมหายใจ ฟังก์ชันในรา่งกายหยุดทํางานเป็นระยะเวลา
นานมากพอท่ีจะทําให้ระบบต่าง ๆ ในรา่งกายเสียหาย  วิญญาณท่ี
อาศัยอยู่ในรา่งนี้ก็ฉีกขาดมามากกว่านั้น  ฉะนั้นหากจะถามหาความ
ปกติกับรา่งกายนี้ก็ดูไม่ต่างกับการไปรอรถม้าท่ีท่าเรือ 
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 ‘ระวังการใช้รา่งกายเขา้ไว้เถิดแม่นาง  ต้าซีไม่มีหมอเทวดา  
หมอท่ีดีย่อมไม่อยู่ในเมืองท่ีเต็มไปด้วยการเข่นฆา่’  
 ไป่หรงซานเคยกลา่ว (คล้ายหลอกด่า) เอาไว้เมื่อครั้งท่ีเธอ
เริ่มรับรูค้วามผิดปกติของรา่งกายนี้ แต่ประมุขพรรคช่างลี่ก็ไม่ได้แล้ง
นํา้ใจต่อเธอเสียทีเดียว  แม้เขาจะไมไ่ด้ช่วยเหลือเรื่องอาการผิดปกติ
ท่ีเกิดขึ้น แต่เขาก็ได้อธิบายหลักการต้านพิษของร่างกายท่ีเหมือน
เป็นการบอกใบ้ถึงสภาวะรา่งกายของเธอไว้เช่นกัน 

 “การท่ีรา่งกายต้านพิษได้เอง โดยท่ัวไปสามารถเกดิได้กับคน
สองประเภท ประเภทแรกคือผู้ท่ีฝึกตนให้ต้านพิษ  คนพวกน้ีฝึกฝน
ร่างกายของตัวเองด้วยการรับพิษเข้าไปทีละนิดให้ร่างกายเรียนรู้การ
ต้านพิษด้วยตัวเอง ก่อนจะเพิ่มปริมาณ ประเภท ชนิด ไปเรื่อย ๆ 
จนครบทุกชนิดทุกประเภท  เพื่อให้แน่ใจว่ารา่งกายจะสามารถต้าน
พิษทุกชนิดในแผ่นดินได้อย่างหมดจด” 
 “ประเภทท่ีสองคือคนท่ีเกิดมาพร้อมกับเง่ือนไขร่างกายท่ีไม่
สมบูรณ์  พวกท่ีเส้นปราณภายในขาดแต่กําเนิด  พิษส่วนใหญ่จะ
ออกฤทธ์ิร้ายแรงได้หลังจากท่ีแพร่กระจายไปท่ัวร่างกาย โดยพิษจะ
เดินไปตามเส้นปราณท่ีไหลเวียน  การท่ีเส้นปราณขาดช่วงทําให้พิษ
ไม่สามารถแพรก่ระจายไปได้ท่ัวรา่งได้  ในกรณีท่ัวไปหากโดนพิษท่ี
ขา พิษก็จะอยู่เพียงท่ีขาไม่สามารถกระจายไปไหนได้ ส่วนใหญ่ก็เสีย
ขาแต่ไม่เสียชีวิต” 
 “บางคน น้อยมาก แทบไม่เจอ แต่ก็มี คนท่ีเส้นปราณไม่ต่อ
กันแม้แต่จุดเดียว หากพิษเข้าท่ีจุดใดก็จะอยู่เพียงแค่จุดน้ัน พิษ
ปริมาณมากต่อจุดรับพิษท่ีน้อยก็จะทําให้พิษไม่สามารถซึมเข้า
ร่างกายได้ท้ังหมดและและคายตัวออกมาเอง คนพวกน้ีไม่เสียท้ัง
อวัยวะและไม่มีทางจะตายเพราะพิษ…” 
     
 ตัดกรณีผู้ฝึกตนไป เธอเป็นกลุ่มคนท่ีเส้นปราณขาด ในกรณี
ท่ีเลวร้ายแต่เป็นไปได้มากท่ีสุดคือเธอเป็นผู้ท่ีเส้นปราณขาดท้ังร่าง  
มิสเฉินไม่ได้คาดหวังอะไรจากร่างกายมือสองท่ีเธอขอยืมใช้ชั่วคราว
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นัก  หากมองการต้านพิษได้เป็นประโยชนก็์ถือว่าใช่  ไม่มีส่ิงใดท่ีมี
แต่ประโยชน์โดยปราศจากโทษเลย การท่ีร่างกายไม่ดูดซึมพิษนั้น 
แท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่พิษเท่านั้นท่ีเธอดูดซึมไม่ได้  แม้กระท่ัง
สารอาหารเองก็ด้วย  ระบบทางเดินอาหารของรา่งนี้ไม่ได้ดีนัก 
 ร่างของหยางเยว่ซือไม่สามารถดูดซึมหรือย่อยอาหารได้ดี
เท่าท่ีควร ไม่ใช่ว่าดูดซึมไม่ได้เลย แต่ในอายุสิบห้าปีต้องถือว่า
ร่างกายของหยางเยว่ซือดูดซึมได้น้อยและย่อยยากไม่เบา อาการ
อาหารไม่ย่อยทําให้เธอนอนไม่ค่อยหลับเพราะกรดไหลย้อน  ทําให้
เธอเริ่ม ‘fasting’ วิธีง่าย ๆ ของสาวยุค 21’s ช่วงท่ีรูสึ้กว่าอาหาร
ย่อยช้าหรือมปีัญหาด้านการกิน  การอดอาหารติดกันในระยะเวลาท่ี
กําหนดจะช่วยฟื้นฟูระบบการย่อย กระตุ้นฮอรโ์มน และการดูดซึมได้
ดี  แต่ดูเหมือนว่าการปฏิเสธสํารับอาหาร (fasting) หรือการขอผัด
เวลารับสํารับ จะทําให้พี่เลี้ยงท้ังสองกังวลใจไมน่อ้ย 
 ‘สมุนไพรกระตุ้นอาการอยากอาหาร’ 
 เถียนเจิ้งซ่ือราชเลขาสารพัดนึก  ผู้ท่ีสามารถทําได้ทุกอย่าง
ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสารไปจนถึงการหายาพิษ ตระกูลเถียนเป็น
ตระกูลท่ีอยู่มานานตั้งแต่ก่อนฮั่นจะรวมเป็นหนึ่ง แม้ไม่ใช่ตระกูล
หมอยาแต่ก็มียาหลายชนิดท่ีมีเพียงคนตระกูลเถียนเท่านั้นท่ีสามารถ
ปรุงได้  ชื่อเสียงด้านนี้ของตระกูลเถียนเป็นท่ีเลื่องลือท่ัวไปในฮั่น แต่
สมุนไพรกระตุ้นอาการอยากอาหารถือเป็นยาสมุนไพรท่ัวไปท่ีหมอ
หลวงเองก็คงมีเต็มพระคลังยาต้าซี ไม่จําเป็นต้องรบกวนท่านราช
เลขาท่ีงานยุ่งไปหาก็ยังได้ 
 แต่พระอาการไม่ปกติของหนวี่หวงตี้ย่ิงรู้วงแคบเท่าไรก็ย่ิงดี  
ทําให้เจียวเหม่ยและเจียวอิงเลือกเอ่ยเรื่องนี้กับเถียนเจิ้งซ่ือเพียงคน
เดียวเท่านั้น  สีหนา้ของเถียนเจิ้งซ่ือตอนย่ืนยาห่อนี้ให้กับเธอเมื่อวาน
นี้ถือว่าดีพอรับได้ แม้ไม่มีความห่วงใยแต่อย่างนอ้ยก็ไม่มีแรงอาฆาต  
ต้องนับว่าโชคดีท่ีเถียนเจิ้งซ่ือคลายความ ‘ไม่ถูกใจ’ ต่อการตัดสินใจ
ของเธอในเรื่องศึกฝู่ซุนลงไปบ้างแล้ว  ไม่เช่นนั้นก็ไมป่ระกันว่าเขาจะ
เอายาดีมาให้ มิสเฉินไม่คิดว่าเถียนเจิ้งซ่ือจะวางยาพิษเธอหรอก  
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อย่างนอ้ยเธอก็ยังมีประโยชนกั์บต้าซีอยู่มาก แต่บางทีมันอาจเป็นยา
ท่ีทําให้เฉื่อยหรือนอนหลับยาว ๆ อะไรแบบนั้น 
 …เถียนเจิ้งซ่ือเป็นคนซ่ือสัตย์ แต่ไม่ภักดีต่อใครเป็นพิเศษ… 

 “สมุนไพรท่ีท่านเถียนให้มาทําให้หนวี่หวงตี้รับสํารับได้ดีขึ้น”  

 เจียวเหม่ยเอ่ยชม เมื่อเห็นว่าสํารับวันนี้ท่ีเป็นข้าวต้มร้อน
หอมฉุยกับแตงกวาดองคลุกงาและเต้าหู้สดราดหอมห่ันกับนํ้ามันงา
หมดเกลี้ยง  ท่ีจริงอาจจะเป็นผลจากการ fasting 18 ชั่วโมงติดกัน
สามรอบก็ได้ แต่มิสเฉินก็เลือกท่ีจะเงียบเอาไว้และยกจอกชาผสม
สมุนไพรดื่มเอาใจสองพี่เลี้ยง  คนท่ีรักและห่วงใยหยางเยว่ซือจากใจ
โดยไม่คาดหวังส่ิงใดแอบแฝงในแผ่นดินนี้เห็นจะมีเพียงแค่เจียวเหม่ย
และเจียวอิงกระมัง  เป็นไปได้เธอจะพยายามถนอมนํา้ใจของสองคน
นี้เอาไว้ให้มาก  อยู่เห็นกันอีกไม่นานก็ตายจาก ทําดีต่อกันเอาไวใ้ห้
มากก็น่าจะดี 
 มิสเฉินอดไม่ได้ท่ีจะคิดถึงลิ่นซ่ินเล่อผู้เป็นท้ังเพื่อนสนิทและ
เลขาของตน  ลิ่นซ่ินเลอ่แม้จะทํางานกับเธอแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่คน
ท่ีจะคาดหวังผลประโยชนอ์ะไรจากเธออย่างท่ี ‘เลขา’ ควรเป็น  การ
บอกลาคุณลิ่นยากไม่ต่างกับการบอกลาครอบครัวสําหรับเฉินมี่จวน  
ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณลิ่นเป็นอย่างไรบ้าง จะยุ่งงานหรือเศร้าอยู่รึเปล่า?  
มีเพื่อนไปคาเฟ่วันเสาร์แล้วหรือยัง? พระหัตถ์เรียวไล้ไปตามขอบ
จอกชาร้อน พระเนตรของหนวี่หวงตี้หลุดเข้าไปในความทรงจําของ
พระองค์อีกครั้ง  มีเหตุผลท่ีทําให้หนวี่หวงตี้ไม่ยอมเข้าบรรทม… 
 ‘ความคิดถึงเป็นพิษ’ 
 และไม่ใช่พิษท่ีคนเส้นปราณขาดจะต้านทานได้ การนอน
เป็นการบังคับรา่งกายให้เข้าสู่สภาวะพักภายใต้ความนิ่งสงบ  ความ
สงบเรียกความทรงจํากับคนท่ีอยู่ห่างไกลให้กลับเข้ามาในหัว ราวกับ
ภาพยนต์เก่าท่ีฉายซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่รูจ้บ  ในความมืดและความเงียบ
สงัดท่ีมีเพียงแค่ตัวเรา  หลายคนอาจเรียกความทรงจําเก่ียวกับเรื่อง
น่าอับอายในอดีต ท่ีคนอื่นจําไม่ได้แต่เจ้าตัวกลับจําขึ้นใจโผล่มา
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ทักทายในยามดึกทําให้ยากจะข่มตานอน แต่เฉินมี่จวนเรียกเรื่องราว
ท่ีนา่ประทับใจ ความอบอุน่ใจ ความสุข ความรูสึ้กปลอดภัยท่ีเธอไม่
อาจกลับไปพบเจอได้กลับมาในหัวทุกครั้งท่ีหลับตาลง  ความทรงจํา
ท่ีสวยงามสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดได้เมื่อเราระลึกถึง
ความจริงท่ีว่าเราไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดนั้นได้อีกแล้ว  ความทรง
จําท่ีสวยงามฉีกเนื้อเฉือนหนังซ้ําไปมาจนเลือดหลั่งไหลในใจ ไป
พร้อมกับเวลาท่ีดูเหมือนจะเดินช้าราวกับต้องการให้เธอตายก่อนท่ี
แสงอาทิตย์ยามเช้าจะมาถึง 
 เฉินมี่จวนไม่ใช่คนไร้หัวใจและก็ไม่ใช่คนนิยมความเจ็บปวด
ด้วย!  ในเมื่อการข่มตานอนทรมาน  การตื่นจึงเป็นทางเลือกท่ีดี  มิส
เฉินเลือกไม่ต่อสู้กับความเจ็บปวดในจิตใจ  เธอเลือกความเจ็บปวด
ทางกายแทน  แนน่อนเธอแกล้งหลับเพื่อให้พี่เลี้ยงท้ังสองไปเข้านอน
เสียก่อนแล้วค่อยลุกมาทํา ‘อะไรก็ตาม’ ท่ีอยากทําหลังจากนั้น  
รา่งกายของหยางเยว่ซือไม่ได้ ‘ปกติ’ นัก  การลองอดนอนทําให้เธอรู้
ว่าแท้จริงแล้วร่างกายมือสองร่างนี้สามารถไม่หลับติดต่อกันโดยไม่
ออ่นเพลียได้  อีกท้ังความสามารถในการตัดสินใจและรับรูก็้ยังไม่ตก
อีกด้วย  เป็นความสามารถของรา่งกายมือสองท่ีนา่ถูกใจมากในกรณี
ท่ีรา่งกายนี้มีอายุจํากัด แต่ความลับไมม่ีในโลก ไม่นานพี่เลี้ยงท้ังสอง
ก็จับได้และพวกนางก็เลือกท่ีจะ ‘ฟ้องท่านเถียน’ ใช่ ฟ้องพรอ้ม ๆ 
กับเรื่องท่ีเธอไม่รับสํารับนั่นแหละ 
 “ทําไมฝ่าบาทไม่เข้าบรรทม”  
 เถียนเจิ้งซ่ือถามขึ้นด้วยสีหน้าท่ีพร้อมจะง้างทุกเหตุผลมา 
บอกเธอว่าการไม่นอนนั้นจะส่งผลรา้ยต่อต้าซีเพียงใด ท้ังท่ีคําตอบใน
ใจเธอมีเพียงแค่ ‘ไม่ง่วง’ แต่ขืนตอบอย่างนั้นไปเรื่องไม่จบแน ่ เฉินมี่
จวนไม่ชอบโกหก ไม่ชอบหาข้อแก้ตัวด้วย ถ้าให้ทําอย่างนั้นเธอเลือก
แกล้งเป็นใบ้เสียยังดีกว่า ไป่หรงซานมองมาท่ีเธอด้วยความกังวล  
แน่นอนเขาเป็นจอมยุทธ์น่าจะรู้ ‘อะไร ๆ’ เก่ียวกับเง่ือนไขของ
ร่างกายเธออยู่บ้าง การท่ีเขาไม่พูดอะไรออกมาอาจหมายความ
ว่าการไม่นอนของเธอสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นได้ แต่เพื่อ ‘รักษาใจกัน
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เข้าไว้’ มิสเฉินรับปากวา่คืนนี้จะนอนหลับเหมือนตาย  เพื่อให้เจียว
เหม่ยและเจียวอิงสบายใจ 
 “เหนือหัวเพคะ” 
 เจียวเหม่ยผู้มีหน้าท่ีตรวจความเรียบร้อยพระแท่นบรรทม
เดินเข้ามาหาเธอท่ีนั่งรอ ‘พิธีการก่อนนอน’ เสร็จส้ินวางบางอย่างลง
ตรงหนา้เธอ  ผ้าปักส่ีเหลี่ยมข้าวหลามตัดผืนเท่าข้อนิ้วโป้งห่อประกบ
บางอย่างเอาไว้ภายใน  ผ้าปักท้ังสองผืนถูกเย็บเก็บริมด้วยด้ายหลาก
สีและถักริมออกมาเป็นดอกไม้เล็ก ๆ ล้อมตัวผืนผ้าเอาไว้  ด้านหนา้
และหลังปักตัวอักษรคําว่า ‘คุ้มกันภัย’ ห้อยคล้องกับไหมท่ีถักเป็น
ลายดอกเบญจมาศหลากสีท้ิงปลายเป็นพู่สวยงาม ของท่ีเธอแอบเห็น
ท้ังสองคนช่วยกันทํามาหลายวัน ฝีมือของพี่เลี้ยงท้ังสองไม่ได้
สวยงามอย่างช่างฝีมือแต่ก็เห็นได้ถึงความตั้งใจของท้ังสองผ่านงาน
ชิ้นนี้อย่างชัดเจน 
 “พวกหม่อมฉันถวายเครื่องรางเพคะ” เจียวเหม่ยกับเจียวอิง
ย้ิมด้วยความภูมิใจ 
 “เครื่องรางหรือ?” มิสเฉินมองของชิ้นเล็กท่ีดูเหมือนเป็น
เครื่องประดับงานศิลป์ด้วยความประหลาดใจ 
 “ใช่เพคะ” ท้ังสองตอบพร้อมกันก่อนท่ีเจียวอิงจะเป็นคน
อธิบาย 
 “ทุกปีชาวติ้งถังจะทําพิธีสาปแช่งราชสกุลหยางอยู่เสมอ  
พวกหม่อมฉันคิดว่าบางทีพระอาการนอนไม่หลับ ไม่รับสํารับเสวย
อาจเป็นผลมาจากพิธีนั้น…” 
 พี่เลี้ยงท้ังสองลังเลใจท่ีจะกล่าวต่อ  พวกนางรูด้ีว่าหนวี่หวง
ตี้ของพวกนางไม่เชื่อในเทพ ผี หรือปิศาจนัก แต่ความกังวลใจไม่อาจ
ปล่อยผ่านได้  เนิ่นนานมาแล้วท่ีสตรีทุกคนในสกุลหยางจะเริ่มป่วย
ปลายฤดูเก็บเก่ียวและส้ินพระชนม์ก่อนเข้าฤดูเหมันต์  พิธีกรรมของ
ชาวติ้งถังไม่ใช่เรื่องล้อเล่น  คนพวกนั้นสาปชาวต้าซีท้ังหมด ‘ให้ชาย
ชาตินักรบจงมีอายุส้ันและสตรีชาวฮั่นจะตายก่อนท่ีชายถือกระบี่จะ
กลับจากสนามรบ’ การสาปแช่งได้ยินมาว่าชาวติ้งถังทําท้ังปี แต่จะ
เห็นผลในช่วงท่ีไท้อิมแชกุนอ่อนแรงทําให้ดวงของสตรีต้าซีอ่อนลง  



ภาคสงคราม เล่ม 4 |  168

นับเป็นช่วงท่ีต้องระวังเป็นพิเศษซ่ึงก็คือช่วงนี้ โดยปกติเครื่องรางนี้
ต้องให้มารดาเป็นผู้ทําให้เท่านั้น แต่เหนือหัวไม่มีพระมารดาแล้ว  
พวกนางท่ีเป็นพี่เลี้ยงเป็นสตรีผู้ใกล้ชิดพระองค์จึงสมควรเป็นคน
ทําให้พระองค์มากท่ีสุด เหนือหัวพยักพระพักตร์รับ พระองค์ใช้
พระหัตถ์ท้ังสองประคองเครื่องรางชิ้นน้อยเอาไว้ก่อนจะแย้มสรวล
ออกมา 
 “ขอบใจพวกเจ้ามาก” พระองค์ตรัสด้วยดวงพักตรส์ดใส “ข้า
จะพกติดตัวไว้” 
 มิสเฉินท่ีรู้แก่ใจว่าอาการของตนไม่ได้มาจากการสาปแช่ง 
แต่ถึงอย่างนั้นการได้พกบางอย่างท่ีท้ังสองตั้งใจทําให้ก็เป็นเรื่องท่ี
เธอเต็มใจทํา  ไม่เพียงแต่เป็นการรักษานํา้ใจสองพี่เลี้ยงเท่านั้น แต่
ยังช่วยทําให้เธอรู้สึกอุ่นใจอีกด้วย เจียวเหม่ยและเจียวอิงเป็นสตรี
มหัศจรรย์  พวกนางเขม้แข็งมากพอท่ีจะยืนในฐานะผู้ติดตามถึงข้าง
บัลลังก์ได้แม้ว่าจะใช้อาวุธไม่เป็นแมแ้ต่นอ้ย  ความใส่ใจเล็ก ๆ นอ้ย 
ๆ ท่ีพวกนางมอบให้กับหยางเยว่ซือทําให้วิญญาณท่ีพลัดถ่ินมาไกล
ไม่เหงาจนเกินไปนัก 
 “ยังมีส่ิงนี้อีกเพคะ”  
 เจียวอิงวางของอีกชิ้นลงตรงหนา้เธอ ผ้าเนื้อแข็งทอจากด้าย
เส้นใหญ่ตัดเป็นแถบขนาดกว้างประมาณหนึ่งนิ้วมือสีสันสดใสปัก
ลายท่ีดคูุ้นตาหากแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นท่ีไหน  ผ้าแต่ละแถบถูกนํา
มาถักสานเป็นทรงสามเหลี่ยมหกชิ้นร้อยเข้ากับลูกปัดหลากสี มีพู่
ไหมสีสันสวยงามห้อยตบแต่ง  ดูไปแล้วก็คล้ายกับของชิ้นแรกหากแต่
ในรายละเอียดนั้นไม่มีส่วนใดท่ีเหมือนเลยแม้แต่น้อย หากห้อยข้าง
กันก็จะดูออกว่าเป็นศิลปะจากคนละท่ีอย่างชัดเจน 
 “ส่ิงนี่คืออะไรหรือ” หนวี่หวงตี้ถามขึ้น ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็ไม่ใช่
ผ้าของชาวฮั่นมันดูแปลกตาท้ังลายปักและการรอ้ย 
 “ธิดาท้ังสามของเอวี่ยผิงเก๋ียได้ยินเรื่องท่ีพระองค์ยังไม่มีระดู
จากพวกนางกํานัล…” เจียวอิงเอย่เสียงเบาให้ได้ยินกันเพียงพวกนาง
เท่านั้น 
 “พวกนางจึงฝากหม่อมฉันถวายส่ิงนี้ให้พระองค์เพคะ” 
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 “ฝ่าบาท ของชิ้นนี้ทํามาจากชายผ้าห่อทารกแรกเกิดของ   
โลหยางเพคะ โดยปกติชาวโลหยางจะพกชายผ้าของตนเองติดตัวเอา
ไว้  เชื่อกันว่าบุรุษท่ีพกผ้านี้ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายท้ัง
ปวง  สตรีท่ีพกชายผ้านี้เลือดลมจะดีเป็นสตรีท่ีสุขภาพแข็งแรงพรอ้ม
สําหรับการมีครรภ์เพคะ  นี่เป็นชายผ้าห่อทารกของธิดาสกุลเอวี่ยท้ัง
สามนํามาถักร้อยรวมกัน พวกนางฝากหม่อมฉันมาถวายฝ่าบาท
เพคะ” 
 “พวกนางน่ะหรือ? พวกนางมิได้ทําพิธีสาปแช่งอะไรข้าใช่
หรือไม่” มิสเฉินค่อนข้างแนใ่จว่าเธอไมไ่ด้ ‘ดี’ กับสามคนนั้นนัก 
 “ไม่เป็นเช่นนั้นเพคะ” พี่เลี้ยงท้ังสองหัวเราะคิกคัก “ทุกวันนี้
ท้ังนํา้สรงพระองค์ ดอกไม้ข้างพระท่ีนั่งท้ังในห้องหนังสือและข้างราช
บัลลังก์ ของว่างในสํารับชายามบ่ายของพระองค์ก็เป็นส่ิงท่ีสามคน
นั้นช่วยกันเตรียมท้ังส้ิน” 
 มิสเฉินเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจ  ท่ีจริงก็พอจะสังเกตเห็นวา่
สามคนนั้นมท่ีาทีเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างตอนท่ีเธอไปพบเอวี่ยผิงเก๋ีย แต่
คิดไม่ถึงว่าจะเข้ามาช่วยเหลืองานของพวกนางกํานัลด้วย วังหลวงต้า
ซีแรกเริ่มเดิมทีก็มีนางกํานัลไมม่ากอยู่แล้ว  ด้วยรัชทายาทถูกส่งเข้า
ถวายตัวบ้าง ส่งไปรบบ้าง จะเหลือท่ีอยู่ในวังก็เพียงแค่พระสนมของ
หยางจิ่นเฉ่าเท่านั้นจึงทําให้นางกํานัลน้อยลงไปตามกําลังท่ีควรมี  
แล้วต้าซีก็ไม่ใช่วังท่ีจะมีแขกเหรื่อมาเยือนบ่อย การรับรองแขกจึงไม่
จําเป็น  
 แม้ราชสกุลหยางจะมีหวางเย่อยู่มาก แต่ก็ไม่มีสตรีใดอยาก
เข้าถวายตัวเป็นภรรยาของชายอายุส้ันนัก  สตรีในต้าซีหากไม่เป็น
โจรเป็นจอมยุทธ์ก็เป็นนักรบทหารองครักษ์เสียมากกว่า  ใครท่ีตั้งใจ
เป็นนางกํานัลก็มักจะไปคัดตัวเข้าวังหลวงเฉียนฉินเสียเป็นส่วนใหญ่  
ว่าไปในตอนนี้วังหลวงก็มีนางกํานัลหลักสิบ  นางเตี่ยนสามคนคอย
ทํางานท่ีเก่ียวกับการรับรองเจา้เมืองอื่นเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ตามโอกาส
เท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรเพราะท้ังวังหลวงแห่งนี้ก็มีนายเพียง
คนเดียวคือเธอ  การท่ีธิดาเอวี่ยท้ังสามเลือกย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือก็
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ต้องถือว่าเป็นนํา้ใจท่ีมากโข  ในวังท่ีมีเตี่ยนเพียงสาม นางกํานัลหลัก
สิบการมีแรงสตรีเข้ามาช่วยอีกสามแรงก็ถือว่ามากทีเดียว 
 “ขา้นึกว่าพวกนางยังคิดหนีจากท่ีนี่ทุกวันเสียอีก”  
 มิสเฉินไม่ได้คิดติดใจนัก ท่ีจริงไม่ได้คิดเรื่องท่ีพวกนางจะหนี 
เพียงแต่มองไม่ออกว่าอะไรท่ีทําให้ท้ังสามเป็นมิตรกับสตรีท่ีคิดจะฆ่า
พวกนางเท่านั้น 
 “ท่ีจริงวันนั้นท่านจางเอ่ยปากกับเอวี่ยกุ้ยถิงถึงเรื่องย้ายไปยัง
เจียงซูเพคะ”  
 เจียวอิงเล่าถึงเรื่องท่ีเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานขณะนําเหนือหัวไป
ยังแท่นบรรทม  มิสเฉินพยักหนา้รับ  เธอคุยเรื่องนี้กับจางซงอวี้เอง  
เธอไม่มีปัญหาหากจางซงอวี้จะต้องการให้ฟูเหรินของเขากลับไป
ปรนนิบัติท่ีจวนสกุลจาง  อย่างไรเสียเอวี่ยกุ้ยถิงก็เป็นฟูเหรินของจาง
ซงอวี้ถูกต้องตามพิธี  เอวี่ยผิงเก๋ียเองก็ไม่ได้คิดจะแปรพักตรช์ักหนา้
หนี  การพรากคู่สามีภรรยาดูไม่ดีนัก ย่ิงในแง่ท่ีเธอกับจางซงอวี้ถือ
เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วด้วย แต่วันนั้นจางซงอวี้ไม่ได้ตอบรับหรือ
ปฏิเสธอะไร  เขานิ่งเงียบจนเธอไม่คิดว่าเขาจะไปถามเอวี่ยกุ้ยถิงด้วย
ซ้ํา ท่ีจริงเธอไม่คาดหวังว่าจะมีชายท่ีถามความเห็นภรรยาในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ในยุคนี้มากกว่า… 
 “แล้วนางว่าอย่างไร” มิสเฉินถามด้วยท่าทางสนใจ 
 “เอวี่ยกุ้ยถิงปฏิเสธท่ีจะไปกับจางซงอวี้เพคะ” เจียวอิงเล่าต่อ 
 “ตอนแรกหม่อมฉันคิดว่าบางทีธิดาเอวี่ยอาจคิดว่าจวนเจียง
ซูไม่ปลอดภัยเท่าวังหลวงต้าซี ไมก็่อาจต้องการดูแลบิดาของตนอย่าง
ใกล้ชิดเพราะเอวี่ยผิงเก๋ียเองก็ถือว่าชรา…” 
 …ก็นา่จะใช่… 
 “แต่เอวี่ยกุ้ยถิงกล่าวว่าท่านจางเป็นคนของฮั่นตะวันออก  ท่ี
แห่งนี้เป็นวังหลวงของฮั่นตะวันออกจะมาเจอนางเมื่อใดก็ย่อมได้  
การอยู่ท่ีนี่นางสามารถทํางานให้ฮั่นตะวันออกได้ด้วยให้เหมือนเป็น
สองแรงแข็งขันเพคะ” 
 …ไม่นา่ใช่เสียล่ะมั้ง… 
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 มิสเฉินไม่เชื่อนัก เอวี่ยกุ้ยถิงเชื่อว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงใน
หอคอยท่ีวันหนึ่งจะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวสวมเกราะแวววับสะท้อนแสง
อาทิตย์เป็นริมไลท์ ควบด้วยความเร็วระดับสโลว์เข้ามาปราบมังกร7

ร้าย (ในท่ีนี้คือเธอ) ช่วยเหลือนางออกไปจากหอคอยแห่งนี้และมี
ชีวิตคู่ท่ีสุขสมหวังชั่วนิรันดร ์การท่ีเจ้าชายขีม่า้ขาว (จางซงอวี้) ทําให้
มังกร (เธอ) หลับได้ ทอดบันไดขึ้นไปแล้วมีหรือเจ้าหญิง (เอวี่ยกุ้งถิง) 
จะไม่ยอมลงมา? อดคิดไม่ได้ว่า  บางทีนางอาจกําลังวางแผนรา้ยอยู่ 
แต่ก็คิดไม่ออกว่าคนอย่างพวกนางท่ีไม่เคยเดินทางไกลเกินกว่า     
โลหยางจะคิดอะไรออก ว่ากันตามตรงก็คือพวกนางไม่มีท่ีไปแล้ว  
มองโกลตัดขาดกับโลหยางตั้งแต่วันท่ีถูกต้าซียึด  เฉียนฉินก็ไม่ใช่ทาง
ท่ีพวกนางจะหันหาได้  เอวี่ยผิงเก๋ียเองก็ไมไ่ด้มีท่าทีจะตีตัวออกหาก
ด้วย  หากพ่อไม่บอก พวกนางก็คงไมทํ่า ไม่ว่าจะอยากทําแค่ไหน
ก็ตาม  ถ้าอย่างนั้นปัญหาคงอยู่ท่ีปลายทาง… 
 พูดยาก เธอรูจ้ักจางซงอวี้ในฐานะของบัณฑิตท่ีเป็นเจ้าเมือง
เจียงซู  เขาฉลาดเป็นกรดทํางานได้ดี แม้จะตัดสินใจช้า ขวัญออ่น
กลัวเลือดก็ตาม แต่นอกจากนั้นก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไร มารยาทดี 
สะอาดสะอ้าน เคี้ยวอาหารไม่เปิดปาก วางจอกชาเบาจนแทบไม่มี
เสียง แต่ในบทบาทของสามีเธอไม่รู ้  ไมแ่นใ่จด้วยซ้ําว่าจางซงอวี้มี
คนอื่นอยู่ท่ีเจียงซูหรือไม่ เพราะการแต่งงานของท้ังคู่ก็เกิดจากสถาน
การณท่ี์ต้าซีบีบด้วย 
 “ไว้รุ่งสางเรียกนางมาเตรียมเครื่องประดับในตําหนักที”   
หนวี่หวงตี้รับส่ังกับเจียวเหม่ย “เรียกมาเฉพาะนางคนเดียวพอ  ข้า
ไม่อยากให้เอวี่ยผิงเก๋ียต้องกังวลใจ” 
 “เพคะ” เจียวเหม่ยตอบรับ 
 เหนือหัวทอดพระองค์ลงบนพระแท่นบรรทม  ส่ิงเดียวท่ีมิส
เฉินพอจะตอบแทนความห่วงใยของพี่เลี้ยงท้ังสองท่ีดูแลเธออย่าง
ไม่มีขาดตกบกพรอ่งได้ ก็มีเพียงนับแต่นี้เธอต้องกลับไปเป็น ‘มนุษย์
ท่ัวไปท่ีกินอิ่มนอนหลับ’ เท่านั้น เตียงยุคโบราณไม่นุ่มสบายตัวแต่

 ริมไลท์ Rim light การถ่ายภาพย้อนแสงให้แสงอาทิตย์มากระทบวัตถุจากด้านหลังเกิด7

เป็นแสงรอบวัตถุ
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มองในแง่ดีเตียงท่ีไม่ได้นุ่มมากก็ทําให้ไม่มีปัญหาปวดหลังปวดคอ  
มิสเฉินเอนตัวลง เธอเลือกวางเครื่องรางท้ังสองชิ้นเอาไว้ข้างหมอน  
ตะเกียงดับลง  ห้องบรรทมอยู่ในความมืด  ลมจากด้านนอกพัดเข้า
มาไล้กายช่วยให้หลับสบายขึ้น มิสเฉินหลับตาลงอย่างช้า ๆ เลือก
ปล่อยให้ความอบอุ่นจากความห่วงใยของคนรอบกายปลอบประโลม
ให้เธอนอนหลับได้ในวันนี ้
 เธอไม่อาจกลับไปยังท่ีท่ีเธอเลือกจากมาเองได้อีกแล้ว  เฉิน 
มี่จวนรับผิดชอบส่ิงท่ีตนเลือกเสมอ การมีความสุขกับส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ตอนนี้ต่างหากคือส่ิงท่ีควรทํา ลมหายใจของร่างเล็กบนเตียงช้าลง
เงียบสมํ่าเสมอดังท่ีควรเป็นเมื่อหลายคืนท่ีผ่านมา พี่เลี้ยงท้ังสองมอง
หน้ากันด้วยความพอใจก่อนท่ีจะเดินออกไปจากห้องบรรทมอย่าง
เงียบเชียบ ในที่สุดก็มีวันที่เหนือหัวของพวกนางหลับได้อย่าง
ปกติเสียที 

 ความรู้สึกเหมือนถูกผลักตกวูบลงจากที่สูงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทัน  มิสเฉินรูสึ้กราวกับว่าอวัยวะภายในของเธอ
ตามการรว่งหล่นของตัวเธอไม่ทันด้วยซ้ํา  ตัวของเธอหมุนควา้ง  ไม่
ว่าจะพยายามทรงตัวเท่าไรก็ไม่สามารถทําได้ ได้แต่ปล่อยให้รา่งกาย
หมุนคว้างไปตามแรงเหวี่ยง ก่อนท่ีร่างกายของเธอจะหยุดนิ่งอยู่
กลางทาง? ไม่รูว้่าจะเรียกกลางทางได้หรือไม่ เพราะเท้าของเธอก็ไม่
ได้แตะพื้นด้วยซ้ํา 
 มิสเฉินลืมตาขึ้นก่อนจะพบว่าตนอยู่ท่ามกลางความมืดอัน
เคว้งคว้างและว่างเปล่า ความมืดรอบกายมืดเกินกว่าท่ีสายตาจะ
ปรับได้ เธอไม่รูสึ้กเย็นหรือรอ้น ท่ีจริงคือไมรู่สึ้กอะไรเลยด้วยซ้ํา  ผม
ของเธอสยายไปด้านหลังพัดตาม…นํ้า? ความรู้สึกว่าผิวของเธอ
สัมผัสกับบางอย่างท่ีทําให้เธออนุมานว่าเธอน่าจะอยู่ในนํ้า หากแต่
กลับไม่รู้สึกร้อนหรือเย็น รอบกายไร้แสงสว่าง มิสเฉินใช้ความ
พยายามครูใ่หญ่เพื่อหาจุดวางสายตา ความว่างเปลา่รอบข้างชวนให้
หวั่นใจจนกระท่ังแสงท่ีเลือนรางย่ิงกว่าหัวไม้ขีดเข้ามากระทบตา  มิส
เฉินพาตัวเองเข้าไปใกล้แสงนั้นมากขึ้น ย่ิงใกล้เท่าไรก็ย่ิงเห็นว่าปลาย
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ทางคือเงาเลือนรางคล้ายกับใต้ท้องเรือบนผิวนํา้ แสงนั่นนา่จะมาจาก
ไฟบนเรือท่ีกําลังส่องสว่างอยู่  มิสเฉินพยายามแหวกว่ายไปใกล้มาก
ขึ้นด้วยมั่นใจว่าหากว่ายไปถึงแล้วย่อมเป็นทางออกเป็นแน ่แม้จะไม่รู้
ว่าจะออกไปไหนก็เถอะ… แต่กลับมีมือหนึ่งมาดึงแขนของเธอเอาไว้
ก่อน 
 !!! 
 มิสเฉินหันกลับไปตามแรงดึง  ภาพท่ีเธอเห็นคือหยางจิ้นหง
ชายท่ีเป็นดั่งฝาแฝดของกงจู่ไร้นามหรือท่ีพอจะอนุมานได้ว่าเป็นแฝด
ของเธอในอีกชาติหนึ่ง  มิสเฉินหยุดแหวกว่ายหันไปมองคนท่ีเข้ามา
ดึงเธอเอาไว้ 
 ‘ตรงน้ันไม่มีท่ีให้เจ้ากลับไปแล้ว’  
 เสียงของเขาดังก้องในหัวของเธอ  มิสเฉินกะพริบตาช้า ๆ 
พยายามทําความเข้าใจ  เรือนั้นเป็นเรือท่ีมีใบพัด  มอเตอรใ์ต้ท้อง
เรือดูก็รู้ว่าเป็นเรือในยุคท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์ใช้นํ้ามันและไฟฟ้า  
หยางจิ้นหงดึงแขนของเธอกลับไปอีกทางท่ีปลายทางเห็นเป็นผิวนํ้าท่ี
มีดวงจันทรส์ะท้อนอยู่  ย่ิงเข้าใกล้ผิวนํา้ฝ่ังนั้นเท่าใด ย่ิงเห็นได้ชัดวา่
มันคือสระนํ้าท้ายตําหนักเล็กของหยางเยว่ซือ หยางจิ้นหงโอบร่าง
ของเธอเอาไว้ในตอนขึ้นจากนํ้า ร่างกายของเธอไม่ได้เปียกอย่างท่ี
ควร  เธอยังอยู่ในชุดของหยางเยว่ซือก่อนท่ีจะหลับท้ังชุดและผมแห้ง
สนิท มิสเฉินมองไปรอบตัวด้วยความสับสน เท้าของเธอลอย  หมาย
ถึงลอยอยู่เหนือนํา้  ท้องฟ้ายังมืดอยู่… 
 ‘เกิดอะไรขึ้น’ มิสเฉินถามภาวนาให้ส่ิงนี้คือความฝัน หากแต่
สีหนา้ของหยางจิ้นหงไม่สู้ดีนัก 
 ‘วิญญาณของเจ้าและข้าหลุดออกจากรา่งของเยว่ซือ’  
 เท่าท่ีจําได้ วิญญาณของหยางจิ้นหงเข้ามาในร่างของหยาง
เยว่ซือพร้อมกับเธอในวันนั้น เพราะเขาเป็นแฝดของเธอในอีกชาติ
หนึ่งเลยทําได้  เธอไม่เขา้ใจมากนักแต่ดูเหมือนตอนนี้สถานการณจ์ะ
ไม่ดีแลว้  ทําไมเธอถึง ‘ออกจากรา่ง’ เล่า  มิสเฉินภาวนาให้มันเป็น
แค่ฝัน  มือของหยางจิ้นหงคว้าข้อมือของเธอเอาไว้ก่อนท่ีพริบตาต่อ
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มาร่างของเธอและเขาจะลอยอยู่เหนือร่างของหยางเยว่ซือท่ีนอนนิ่ง
ไรล้มหายใจอยู่บนพระแท่นบรรทมของนาง 
 ‘เราควรกลับเข้าไป’  
 มิสเฉินบอกก่อนจะล้มตัวลงท่ีร่างของหยางเยว่ซือหวังให้
วิญญาณตัวเองกลับเข้าไปในร่างนั้น แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นวิญญาณ
ของเธอไม่ได้ถูกดีดออก มันเหมือนเธอนอนทับร่างนั้นอยู่แต่ไม่อาจ
ประสานเข้ากับร่างนั้นได้ หรือจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ลงมาพร้อมกับ
เธอ มิสเฉินมองไปยังชายรา่งสูงท่ีลอยอยู่บนตัวเธอ เขาชี้ไปยังเส้นใย
ท่ีโยงออกจากอกของเธอและเขาเชื่อมเข้ากับกายของหยางเยว่ซือ
ท่ีนอนอยู่ มันเป็นสายท่ีบางเสียย่ิงกว่าใยแมงมุมแต่สัมผัสได้ถึงความ
อุ่นท่ีไหลเชื่อมไปมาระหว่างสามร่างนั้นผ่านเส้นใยท่ีเชื่อมอยู่ หาก
มองดี ๆ จะเห็นว่ามีเส้นใยเล็ก ๆ ออกจากรา่งของเธอและหยางจิ้น
หงเชื่อมเข้าหาร่างของหยางเยว่ซือราวกับว่ากําลังช่วยสานให้เส้นใย
แนน่หนาขึ้น ในตอนนี้มิสเฉินไมป่รารถนาส่ิงใดนอกจากปรารถนาให้
ส่ิงนี้เป็นเพียงฝันรา้ยเท่านั้น 
 ‘เราท้ังสองหลุดออกจากรา่งเพราะเยว่ซือตายอีกครั้ง’ 
 ‘ตายอีกครั้ง?’ มิสเฉินทวนคํา เท่าท่ีจําได้เธอแค่หลับนะ 
 ‘ใช่…’ หยางจิ้นหงมองมาทางเธอ  
 ‘การท่ีร่างกายของน้องเล็กไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเหนื่อยล้า  
ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะทําเรื่องเกินมนุษย์ในร่างกายนั้นได้ เจ้าแค่
ไม่รูสึ้กถึงอาการเพราะรา่งกายของนอ้งเล็กไม่สมบูรณ ์ เจ้าอดอาหาร 
ร่างนั้นหิวแต่เจ้าไม่รู้สึกหิว หากเจ้าอดนอนร่างนั้นก็ล้าแต่เจ้าไม่รู้สึก
เหนื่อย  หากวันใดเจ้าโดนกระบีฟ่ันเจ้าอาจไม่รูสึ้กเจ็บแต่รา่งกายของ
นอ้งเล็กก็ตายได้เช่นกัน’ 
 …นี่มันไม่เหมือนท่ีตกลงกันไว้นี่… 
 ‘เจ้าจะอยู่ได้อีกเจ็ดปีเจ็ดเดือน คิดอยากจะตายก็ตายไม่ได้’  
 อันนี้คือข้อตกลงการอยู่ได้อีกเจ็ดปีโดยไม่ตาย ไมต่ายไง ถึง
อยากตายก็ตายไม่ได้ = ไม่ตาย  เง็กเซียนฮ่องเต้เป็นคนกล่าวเรื่องนี้
เองไม่ใช่หรือไร! ใบหนา้ท่ีเคยเรียบเฉยของเฉินมี่จวนพลันฉายแววนา่
กลัวขึ้นมา อายุขัยท่ีเธอจ่ายให้กับเจ็ดปีเจ็ดเดือนท่ีเหลือไม่ใช่ราคา
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เล่น ๆ  เธอไม่ได้จ่ายราคานั้นเพื่อได้รา่งกายท่ีต่อกับวิญญาณไม่สนิท
ดีและยังตายได้อย่างนี้!!!  เฉินมี่จวนรูด้ีว่าส่ิงนี่เรียกว่าอะไร  ดอกจัน
เล็ก ๆ ท่ีเขียนด้วยฟอนต์เท่าเท้ามดเดินสวนสนามอยู่ด้านล่างสุดของ
สินค้า 
 …*เง่ือนไขหลังการขายเป็นไปตามท่ีผู้จําหนา่ยกําหนด… 
 มิสเฉินกําหมัดแนน่ด้วยความเจ็บใจ คิดอยากจะพุ่งไปหาเง็ก
เซียนเพื่อเคลียร์เรื่องเง่ือนไขนั้นแต่ดันไม่รู้ท่ีอยู่ของพ่อค้าเจ้าเล่ห์เลย
ทําได้แค่หงุดหงิดใจอยู่เหนือรา่งท่ีตายแล้วของหยางเยว่ซือ  เส้นใย
ของวิญญาณเพียรเชื่อมให้แน่นหนาขึ้นทุกขณะ ความรู้สึกไม่พอใจ
ของเฉินมี่จวนส่งไปถึงหยางจิ้นหงท่ียืนอยู่ไมห่่าง  เขาไม่รูว้่าแฝดของ
เขากําลังคิดอะไรอยู่ เขารับรู้ได้เพียงความรู้สึกไม่พอใจของนาง
เท่านั้น 
 โอรสองค์กลางของหยางจิ่นเฉ่ามองไปยังสตรีท่ีเป็นแฝดของ
ตนด้วยสายตาท่ีออ่นลง  เขาไมม่ีโอกาสได้เห็นนอ้งของตนเองและไม่
เคยคิดว่าจะได้เห็นจนกระท่ังตอนนี้ วิญญาณของนางอยู่ตรงหนา้เขา  
วิญญาณท่ีไม่เคยมีแม้แต่นามในต้าซี  บันทึกเขียนไว้ว่า ‘นาง’ ส้ินใจ
ไปพรอ้มกับท่านแม่ซ่ินฮวา แต่ในความจริงไม่เป็นเช่นนั้น  การคลอด
แฝดทําให้ท่านแม่ส้ินใจ หากแต่พวกขุนนางและโหรมั่นใจว่าการส้ิน
บุญของท่านแม่เป็นเพราะ ‘กาลกิณี’ หากเก็บ ‘นาง’ เอาไว้เขาจะอายุ
ส้ันเพราะโดน ‘นาง’ ทอนอายุไป ‘นาง’ ถูกเลือกให้ตายเพื่อเก็บ 
‘รัชทายาทชาย’ เอาไว้ 
 หยางจิ้นหงเอื้อมมือไปแตะร่างโปร่งของอีกคนด้วยความ
คิดถึง ‘นาง’ หันมามองเขาด้วยสายตาคล้ายจะถามว่ามีอะไรหรือไม่ 
‘นาง’ เป็นคนเก่ง  เก่งจนเขาเคยคิดว่าหากเป็น ‘นาง’ ท่ีอยู่และเป็น
เขาท่ีขุนนางเลือกสังหารในวันนั้น  บางทีวันนีต้้าซีอาจไม่ได้เป็นเมือง
รองเฉียนฉินท่านพี่อาจยังมีชีวิตอยู่ ท่านพ่ออาจไม่ตาย ท่านนา้ซ่ินมี่
อาจจะยังมีชีวิตอยู่ และเยว่ซือตัวจริงอาจจะมีความสุขในฐานะกงจู่
องค์นอ้ยท่ามกลางความรักของสกุลหยาง 
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 ‘ก่อนท่ีเราท้ังคู่จะกลับเข้าไปในร่างของน้องเล็กและไม่ได้คุย
กันอีก…’ หยางจิ้นหงเอย่ ‘ข้าต้องบอกเจ้าว่าข้าเป็นคู่พันธะวิญญาณ
ของเจ้า’ 
 …คู่พันธะวิญญาณ… 
 คําคุ้นหูหากแต่ยังนึกไม่ออกว่าได้ยินเมื่อใด  ทําให้มิสเฉินละ
ความสนใจจากการเฝ้ารอเส้นใยวิญญาณประสานกันหันกลับมาหา
หยางจิ้นหงท่ีอยู่ข้างกาย  ความรูสึ้กอบอุน่ท่ีถ่ายผ่านตัวเขามายังเธอ
ทําให้ความรอ้นใจท่ีเคยมีคลายลง  มิสเฉินไม่เคยเจอชายคนนี้ในยาม
ท่ีมีชีวิต  ไม่ว่าในยามเป็นหยางเยว่ซือหรือเฉินมี่จวน  หากแต่ความ
รู้สึกภายในของเธอกลับผูกพันกับชายตรงหน้ามากกว่าท่ีเคยรู้สึกมา
ท้ังชีวิต ความรูสึ้กปลอดภัย ห่วงหา และเศรา้ถ่ายผ่านจากเขามาถึง
เธอ รวมถึงความรู้สึกผิดท่ีเธอไม่เข้าใจว่ามาจากอะไรด้วย คู่
วิญญาณอย่างนั้นหรือ?  ไม่เข้าใจหากแต่รูสึ้กรว่ม  เป็นส่ิงท่ีแปลก
และชวนให้หงุดหงิด 
 มันเป็นเรื่องยากสําหรับเฉินมี่จวนท่ีใช้แต่ความเข้าใจและ
เหตุผลมาท้ังชีวิต  อารมณเ์ป็นเรื่องไม่ง่ายสําหรับเธอ  มิสเฉินไม่ได้
อยากจะรับรู ้เธออยากเข้าใจ  การรับรูย้ากเกินไปสําหรับเธอ  วินาที
ท่ีควรจะอบอุ่นใจและรู้สึกเชื่อมต่อกันกลับกลายเป็นความอึดอัดและ
สับสนท่ีไหลหลั่งจากวิญญาณของเฉินมี่จวนไปยังหยางจิ้นหง 
 หยางจิ้นหงเป็นคนใจเย็น เย็นมากพอท่ีจะรับรู้ความรู้สึก
อึดอัดและพยายามท่ีจะเติมความรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยให้กับ
วิญญาณของหญิงสาวตรงหนา้  ไมม่ีวันรูไ้ด้ว่าเขากับนางจะเจอกัน
อีกเมื่อใด เขาอยากให้นางจดจําความผูกพัน ความอบอุ่น ความ
ปลอดภัย ท่ีไม่มีใครให้นางได้นอกจากคู่วิญญาณของนางให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทําได้ หากเปรียบความอึดอัดของเฉินมี่จวนเป็นดั่งนํ้าเค็ม  
ความอบอุ่นของหยางจิ้นหงก็เปรียบดั่งนํ้าสะอาดท่ีเทหลั่งลงมามาก
จนสามารถเปลี่ยนนํา้เค็มเป็นนํา้จืดได้  เฉินมี่จวนนิ่งงันกับความรูสึ้ก
ท่ีเธอไม่เคยได้รับมาท้ังชีวิตอยู่พักใหญ่  เธอไม่อยากให้ความรูสึ้กนี้
หายไป อย่างนอ้ยก็ไม่ใช่ตอนนี้ แต่สมองของเฉินมี่จวนกลับสามารถ
เรียกความทรงจําบางอย่างกลับมาได้… 
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 ‘คู่พันธะวิญญาณท่ีเฒ่าคนนั้นบอกหรือ’ 
 ‘ใช่ เจ้าตัดสินใจถูกแล้วท่ีไมร่อให้สองคนนั้นพลิกแผ่นดินหา
คู่พันธะวิญญาณ…’ หยางจิ้นหงบอก ‘เพราะคู่พันธะวิญญาณของเจา้
ตายก่อนท่ีเจ้าจะฟื้นขึ้นมาในรา่งนี้เสียอีก’ 
 หยางจิ้นหงตายก่อนท่ีหยางเยว่ซือตัวจริงจะตายหลายปี  
ความรูสึ้กเศรา้จากการตายของชายตรงหนา้ส่งมาถึงเธอ  ในตอนนี้
มิสเฉินเป็นผู้ท่ีส่งความรู้สึกอบอุ่นของตนเข้าไปสลายความเศร้าของ
ชายตรงหนา้แทน  เธอจําความตายของตัวเองได้ดีแต่ไม่ได้รูสึ้กขมขื่น
กับมันมากนัก อาจเพราะการตายของเธอมาจากความตั้งใจและ
การเตรียมใจเอาไว้แล้วก็ได้ วิญญาณท่ีเปราะบางถูกฉีกไม่มีชิ้นดี
พยายามท่ีจะปลอบโยนวิญญาณท่ีฉีกขาดเพียงครั้งเดียวของชายตรง
หนา้  หยางจิ้นหงรับรูถึ้งมันได้  แมจ้ะจินตนาการไมอ่อกว่าผู้ท่ียัง
จดจําความตายของตัวเองได้อย่างแม่นยําทุกครั้งอย่างนางสามารถ
ก้าวผ่านความเจ็บปวดนั้นมาได้อย่างไรก็ตาม 
 ‘ท่านเป็นคู่พันธะวิญญาณข้า  หมายความว่าอย่างไร?  เรา
จะมีอายุขัยมากกว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนหรือ?’ เฉินมี่จวนถามขึ้น 
 หากหาคู่วิญญาณเจอมาทําพันธะสัญญาได้ก็ไม่ต้องแลก
อายุขัย เหมือนว่าข้อตกลงก่อนหน้านั้นจะเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่  
เซียนเฒ่าผู้นั้นถึงได้โวยวายว่าเธอใจร้อนไม่รอหาคู่วิญญาณให้เจอ
เสียก่อน  ถ้าอย่างนั้นตอนนีข้้อตกลงของเธอเป็นอย่างไร?  วิญญาณ
ท่ีตายแล้วหากเป็นคู่วิญญาณทําพันธสัญญาร่วมได้หรือไม่ แล้ว
อายุขัยจริงของหยางเยว่ซือเหลือเท่าใด แล้วทําไมหยางเยว่ซือยัง
ตายได้หรือท่ีตายได้เพราะเง่ือนไขเปลี่ยนอย่างนั้นหรือ? คําถาม
มากมายเกิดขึ้นในหัวของมิสเฉิน เธอไม่ชอบการแลกเปลี่ยนท่ีไม่แจ้ง
เง่ือนไขล่วงหนา้โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาท่ีผู้ขายติด *เง่ือนไขการขาย
อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง มันไม่ใช่ส่ิงท่ีควรทําไม่ว่าจะกับ
สินค้าหรือบริการ  สาบานเลยเธอจะแลกกับเง็กเซียนฮ่องเต้ครั้งนั้น
ครั้งเดียวครั้งสุดท้าย  เขาเป็นคู่ค้าท่ีห่วยท่ีสุดเท่าท่ีเธอเคยเจอมา 
 ‘ในความจริง คู่พันธะวิญญาณคือวิญญาณของคนคน
เดียวกันท่ีถูกจับแยกอยู่ในสองรา่ง’ หยางจิ้นหงอธิบาย  
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 ‘ข้ากับเจ้าในภพนี้เราไม่ได้พบกันยามมีชีวิตด้วยเจ้าส้ิน
อายุขัยตั้งแต่แรกเกิด  ในภพท่ีเจ้าจากมาก็ไม่เจอข้าเนื่องจากข้ายังไม่
ถึงเวลาเกิดเช่นกัน  ไม่ง่ายท่ีคู่วิญญาณจะได้พบกัน ไม่ง่ายเลย  การ
ท่ีเราได้พบกันแม้จะในรา่งวิญญาณครั้งนี้ เป็นส่ิงท่ีนอ้งเล็กแลกหลาย
อย่างให้เกิดขึ้น’ 
 นอ้งเล็กท่ีว่าหมายถึงหยางเยว่ซือกงจู่  ต้องชมว่าวิธีการโกง
โชคชะตาในโลกหลังความตายของหยางเยว่ซือกงจู่ผู้นั้น ฉลาดสมกับ
เป็นสตรีท่ีแสรง้เป็นใบ้ยามภัยถึงตัวตั้งแต่เด็ก  แท้จริงแล้วกงจู่นอ้ยผู้
นั้นฉลาดมากพอท่ีจะจัดการกับปัญหาในต้าซีได้ด้วยซ้ํา ส่ิงเดียวท่ีนาง
ขาดคือความกล้าท่ีจะทํา ด้วยเคยชินกับการอยู่ใต้เงาของฉินชงหยวน
มานานและอายุท่ีส้ันไปนิด 
 ‘นั่นหมายความว่าเง็กเซียนรู้แต่แรกว่าท่านเถียนกับท่านไป่
จะหาคู่พันธะวิญญาณไม่เจอ  เขาตั้งใจเอาอายุขัยของเราตั้งแต่แรก’  
 มิสเฉินพอจะเข้าใจวิธีคิดของพวกพ่อค้าหนา้เลือด แม้คุณจะ
มีวิธีการจ่ายหลายวิธีเขาก็จะหาทางบีบให้คุณจ่ายด้วยส่ิงท่ีเขา
ต้องการท่ีสุดอยู่ดี 
 ‘เง็กเซียนฮ่องเต้มิได้ใจดําเพียงนั้น  เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงรูว้า่
ข้ากับเจ้าเป็นคู่พันธะวิญญาณกันแต่ต้น’ เขาเอย่  
 ‘แต่วิญญาณท่ีเพิ่งตายไม่นานอย่างข้าอยู่ในภาวะฟื้นตัวไม่
สมบูรณพ์อท่ีจะต่อเชื่อมพันธสัญญาวิญญาณได้  ไม่ว่าจะพยายาม
เท่าไร  ส่ิงท่ีวิญญาณอย่างข้ากับเจ้ามีรวมกันก็ไม่อาจทําพันธสัญญา
ปกติได้ตั้งแต่แรก’ 
 ‘แล้วทําไมท่านถึงเข้ารา่งของหยางเยว่ซือพรอ้มข้า’  
 มิสเฉินถามขึ้นด้วยความสงสัย เพราะถ้าวิญญาณเขาทํา
สัญญาไม่ได้แล้วเขาจะเข้ามาพรอ้มเธอทําไมกัน 
 ‘ข้าทําเพื่อขอปันความผิดของเจ้าออกมาครึ่งหนึ่ง’ หยางจิ้น
หงตอบ  
 ‘เง็กเซียนฮ่องเต้ไม่โปรดให้ใครต่อรองกับพระองค์นัก หลัง
จากส้ินอายุขัยท่ีเจ้าตกลงกับเง็กเซียนเอาไว้ วิญญาณของเจ้าจะถูก
จองจําในความมืดอันไม่มีท่ีส้ินสุดจนกว่าจะส้ินอายุขัยจริงของเจา้’ 
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 เฉินมี่จวนเหยียดริมฝีปากตรง  เธอรูต้ั้งแต่วันนั้นแล้วว่าหลัง
จากส้ินอายุขัย  เง็กเซียนจะต้องหาทางเล่นเธอเข้าสักทาง  ในวันนี้
เธอรู้แล้วว่าส่ิงท่ีเธอต้องเจอคืออะไร sorry not sorry เธอไม่
เสียใจสักนิดท่ีเลือกไป อย่างน้อยก่อนท่ีเธอจะถูกจับขังในความมืด
เธอจะมีโอกาสได้พบกับเง็กเซียนฮ่องเต้อีกครั้ง  ในวันนั้นเธออยาก
เห็นสีหนา้ของเขา เทพเจ้าท่ีมองว่าเจ็ดปีของมนุษย์นั้นส้ันย่ิงกว่าชีวิต
แมลง เง็กเซียนจะได้รู้ว่า เจ็ดปีของเราไม่เท่ากัน เขาต้องซาบซ้ึง
ว่าการตัดสินใจของหยางเยว่ซือกงจู่ท่ีเรียกมาอยู่ในร่างนี้นั้นคุ้มค่า
เพียงใด 
 ‘ขอปันความผิด เท่ากับว่าโทษขังของข้าจะลดลงหรือว่าท่าน
จะต้องถูกจองจํากับข้า’ มิสเฉินถามกลับด้วยไม่แน่ใจว่าพวกโลก
วิญญาณจะเข้าใจตรงกับเธอหรือไม่ 
 ‘เวลาถูกจองจําของเจ้าจะลดลง เหลือเท่าอายุขัยท่ีเหลือของ
เจ้าลบด้วยอายุขัยชาตติ่อไปของข้าครึ่งหนึ่ง’ 
 ‘อายุขัยชาตติ่อไป?’ มิสเฉินได้กลิ่นความไม่ปกติออกมาจาก
คําตอบนั้น ‘นั่นท่านคิดว่าคุ้มแล้วหรือไร?’ 
 ‘คุ้มเสมอ เจ้าสละอายุขัยไปมากกว่านั้น’ เขาตอบกลับมาแต่
นั่นไม่ใช่ส่ิงท่ีเธอถาม 
 ‘ไหนว่าเง็กเซียนไม่ชอบต่อรอง ข้าว่าท่านไม่ได้แลกเท่านั้น…’ 
มิสเฉินไม่ได้ลองเชิง  เธอคิดว่าหยางจิ้นหงมีบางอย่างปิดบังอยู่  
ไม่ใช่ด้วยความรูสึ้ก  เธอว่าเธอรูทั้นเขา 
 ‘เจ้าฉลาด’ หยางจิ้นหงตอบเพียงเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกอะไร
เพิ่ม 
 มิสเฉินถอนหายใจยาวด้วยสีหน้าท่ีแสดงออกถึงความ
หงุดหงิดอย่างไม่ปิดบัง  เขาแลกอายุขัยชาตติ่อไปของตัวเอง อายุขัย
ของมนุษย์ท่ีควรจะมีความสุขกับมนุษย์ สรา้งความทรงจําดี ๆ กับ
มนุษย์ด้วยกันเพื่อคนตายแล้วอย่างเธอ ทําไมเธอถึงได้มีคู่พันธะ
วิญญาณท่ีหัวรั้นและโง่เง่าเช่นนี้  มันไมคุ่้มสักนิด  ลําพังอายุขัยครึ่ง
หนึ่งของเขาท่ีแลกไปมันก็คงไม่ได้มากมายพอท่ีจะทําให้โทษของเธอ
ลดลงจากเดิมมากมายนัก แต่ส่ิงท่ีเขาเสียไปนั้น…  
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 ความสุขในแสงสว่างครึ่งหนึ่งท่ีแลกให้เธอออกจากความมืด
มาเร็วขึ้นไม่ก่ีปี  ความหงุดหงิดของมิสเฉินกับความกังวลของหยาง
จิ้นหงส่งถึงกันท่ามกลางความเงียบในตําหนักของหยางเยว่ซือ  มิส
เฉินมองสายวิญญาณท่ีกําลังประสานเชื่อมเข้ากับร่างของหยาง
เยว่ซือท่ีเริ่มหนาจนเท่ากับไหมถักก่อนจะเอย่ขึ้นท่ามกลางความเงียบ 
 ‘ข้าไม่ต้องการให้ท่านรับโทษในส่ิงท่ีข้าเลือก’ มิสเฉินกล่าว  
 ‘ข้าเลือกนั่นหมายความว่าข้าตัดสินใจแล้ว และข้าพร้อมจะ
รับผลของมันไม่ว่าจะเลวรา้ยเพียงใด’ 
 พูดกันตามตรง เธอไม่คิดว่าเง็กเซียนแฟรเ์พลย์  เง็กเซียนไม่
ได้บอกกติกาหรือเง่ือนไขใด ๆ  เอาแต่ท่องว่าหากตายแล้วก็ต้องตา
ยอย่าได้ขัดกฎสวรรค์  ท้ังท่ีสวรรค์ก็ตั้งกันเองโดยไมไ่ด้ถามวิญญาณ
ในโลกมนุษย์ก่อน  เธอเลือกฝืนกฎสวรรค์โดยตั้งใจ ท้ังท่ีรูแ้ก่ใจวา่เง็ก
เซียนจะโมโห  พวกเจ้าหนา้ท่ีประจําท่ีทําแต่งาน routine ก็อย่างนี้  
เวลาเจออะไรท่ีนอกเหนือจากส่ิงท่ีตนเองเคยทํานิดหน่อยก็ไม่พอใจ
เพราะไม่ใช่ความคุ้นชินของตัวเอง ถ้าถามว่าโมโหแลว้มาโกงกันแบบ
นี้มันถูกมั้ยก็ไม่ แต่ถามวา่เธอกลัวมั้ยก็ไม่อีกนั่นแหละ  เธอเลือกท้ังท่ี
รูอ้ยู่แล้วว่าอีกฝ่ายจะใช้อํานาจในทางมิชอบในภายหลัง 
 ถ้ามีโอกาสอีกร้อยครั้ง เธอก็เลือกแลกอายุขัยตัวเองกับ
อายุขัยเจ็ดปีในรา่งหยางเยว่ซือ ต่อให้รูว้่าการใช้รา่งกายเกินขนาดใน
เจ็ดปีจะทําวิญญาณออกจากร่างชั่วคราว เธอก็ยังจะเลือกแบบเดิม  
ต่อให้รู้ว่าหลังจากหมดเวลาตามสัญญาจะถูกขัง เธอก็ยังจะเลือก
แบบเดิมอยู่ดี  สําหรับเฉินมี่จวนแล้วเวลาตายท่ีแนน่อนดีกว่าไม่รูว้ัน
ตาย การอยู่เต็มอายุขัยไม่ใช่ส่ิงท่ีดึงดูดเธอขนาดนั้นมันไม่มีอะไร
ประกันว่าเธอจะได้อายุมากกว่าเจ็ดปี  หากว่าโตรุย่ฆา่เธอตายเสีย
ก่อนตั้งแต่วันท่ีเขาบุกเข้าตําหนักมา ทุกอย่างท่ีเธอเตรียมการไว้ก็จบ
ท้ังหมด การอยู่แบบมีเดดไลน์นั้นท ําให้จัดการทุกอย่างได้มี
ประสิทธิภาพกว่า เรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ 
 ‘ถ้าเจ้ารูแ้ต่แรกว่าเจ้าจะต้องเจอกับโทษกักขังวิญญาณ  เจา้
ก็ยังจะเลือกแลกอย่างนั้นหรือ’ หยางจิ้นหงถามเพราะนางดูไม่ได้
ตกใจกับโทษท่ีเขาบอกเสียเท่าไรนัก 
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 ‘ต่อให้มีโอกาสอีกพันครั้งข้าก็เลือกแบบเดิม’  
 มิสเฉินตอบโดยท่ีไม่ได้ละสายตาออกจากร่างของหยาง
เยว่ซือ  เธอหมายความตามนั้น  ความมั่นใจของวิญญาณสตรีท่ีออ่น
แรงจนแทบมองไม่เห็นรา่งส่งไปยังบุรุษท่ีอยู่ด้านข้าง เขารูว้่านางอาจ
จะโกรธเคืองเขา แต่เขาก็ไม่ต่างกับนาง  หากมีโอกาสอีกพันครั้ง เขา
ก็ยังเลือกท่ีจะแลกอายุขัยครึ่งนึงของเขากับอิสระของวิญญาณนาง
อยู่ดี 
 เสียงม่านเปิดขึ้นหน้าห้องบรรทมทําให้วิญญาณท้ังสองหัน
ไปมองพร้อมกัน พี่เลี้ยงท้ังสองของหนวี่หวงตี้เดินเข้ามาในห้อง
บรรทมส่วนใน  แนล่่ะมิสเฉินแกล้งหลับมาหลายวัน ไม่มีทางท่ีสอง
คนนั้นจะวางใจว่าเธอยอมนอนหลับจริง  เป็นไปได้สูงท่ีพวกนางจะ
เข้ามาตรวจสอบหนวี่หวงตี้ของนางระหว่างคืน  รา่งของหยางเยว่ซือ
นอนนิ่งสนิทบนแท่นบรรทม นางดูเหมือนหลับสนิทแต่ท่ีจริงคือนาง
ตาย  มิสเฉินคนบาปเริ่มภาวนาให้ผลบุญอันนอ้ยนิดของตนส่งให้พี่
เลี้ยงท้ังสองเชื่อว่าฝ่าบาทของพวกนางบรรทมแบบ safe and 
sound และไมเ่ปิดม่านเข้ามาในพระแท่นบรรทมท่ีมีศพของฝ่าบาท
นอนแนน่ิ่งอยู่ 
 “หนวี่หวงตี้ทรงนิ่งเกินไปหรือไม่” เจียวเหม่ยเอย่กับเจียวอิง
ด้วยเสียงอันเบาจากหนา้ม่าน 
 …ฉลาดเกินไปแล้วแม่คุณ… 
 “นั่นสิ” เจียวอิงเองก็สังเกตเห็นเช่นกัน 
 พี่เลี้ยงท้ังสองไม่อาจวางใจต่อความดื้อรั้นของเหนือหัวได้  
พวกนางเจอมาแล้วทุกรูปแบบ ท้ังแกล้งหลับ เอาหมอนกับผ้ามาขด
แทนพระองค์ขณะลุกออกไปท่ีคอกมา้ และอีกหลายส่ิง หากไม่ได้เห็น
ด้วยตาตนเองวา่รา่งท่ีนอนอยู่เป็นรา่งของเหนือหัวก็ยากจะวางใจ  ไว
กว่าความคิดม่านของพระแท่นบรรทมถูกเปิดออก มิสเฉินร้อนรน
และพยายามจะขยับตัวเข้าไปใกล้ร่างของหยางเยว่ซือขึ้นเผ่ือบางที
การท่ีวิญญาณเข้าใกล้อาจทําให้ชีพจรเต้นขึ้นมาได้บ้าง  แต่ผลลัพธ์
กลับไม่ใกล้เคียงสักนิด  ไม่ว่าจะทําอย่างไรรา่งท่ีอยู่บนเตียงก็ยังเป็น
ศพของหยางเยว่ซือดังเดิม 
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 ‘เจ้าต้องรอให้เส้นวิญญาณประสานจนเสร็จ แล้วสายพวกนี้
ถึงจะดึงเราท้ังคู่กลับเข้ารา่งของนอ้งเล็กเท่านั้น’ หยางจิ้นหงบอกด้วย
สายตากังวล 
  ‘...ข้ามั่นใจว่าพวกนางจะไม่ปากโป้งหรือสร้างปัญหากับน้อง
เล็ก’ 
 ‘นั่นแนน่อนอยู่แล้ว’  
 มิสเฉินเชื่อใจเจียวเหม่ยและเจียวอิงเท่าชีวิต พวกนางแม้
กระท่ังจะบอกเรื่องอาการของหนวี่หวงตี้กับหมอหลวงต้าซีท่ีไว้ใจ
ได้ ท่ี สุดยังไม่ท ําด้วยซ้ํา เรื่องท่ีเธอไม่หายใจวันนี้จะไม่มีทาง
แพรง่พรายออกไปแน ่  ดีท่ีสุดพวกนางก็คงจะแจ้งท่านเถียน แต่ตอน
นี้ท่านเถียนไม่ได้อยู่รอรับฟัง เพราะเธอได้รบกวนให้เขาไปจัดการ
เรื่องการรวมโลหยางกับต้าซีซ่ึงเป็นงานท่ีหนักเอาการ  นับรวมเวลา
พักผ่อนตามนิสัยของท่านเถียนแล้ว กว่าจะกลับเข้ามาก็คงจะก่อน
ว่าการไม่ถึงชั่วยามนั่นแหละ 
 อิงตามข้อมูลจริง ต้าซีรวมกับโลหยางยังมีประชากรไม่ถึงลู่
ซุนด้วยซ้ํา ในเมืองท่ีประชากรไม่มากการดึงเอาความสามารถ
ประชากรออกมาได้สูงสุดเป็นเรื่องจําเป็น  แม้ว่าจะเป็นเมืองคู่มิตร
กันแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะวางใจได้  หากวันใดท่ีต้าซีพลาด  จุดออ่น
ใด ๆ ก็ตามท่ีต้าซีเคยมีจะถูกมิตรขุดขึ้นมาเพื่อโจมตีได้  เฉินมี่จวน
ไม่เคยถูกหักหลัง  ยังไม่เคยและจะไมเ่คยไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหน  
วิธีการเป็นคนท่ีไม่โดนแทงข้างหลังของเฉินมี่จวนคือการเป็นคนท่ีมี
ข้อต่อรองมากท่ีสุดในโต๊ะ  
 มิสเฉินไม่ได้ต้องการลบความเป็นชาวโลหยาง แต่เพราะบาง
คนในโลหยางเหมาะท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในท่ีราบมากกว่าและชาวต้าซีบาง
คนก็เหมาะกับหุบเขาในโลหยางมากกว่าเช่นกัน  เพื่อความเข้มแข็ง
ของท้ังสองเมืองแล้วเธอต้องการให้สองแผ่นดินคิดต่อกันเย่ียงบ้านพี่
เมืองน้องเป็นกลุ่มชนเดียวกันให้แนบชิดมากท่ีสุด มันเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนในกรณีท่ีท้ังสองเมืองมีพื้นฐานความเชื่อท่ีต่างกัน แต่ก็
ไม่ได้ยากเกินกําลัง เธอมีท้ังเอวี่ยผิงเก๋ียและธิดาท้ังสามอยู่ในมือ 
การชักจูงให้คนเชื่อตามกันไม่ใช่เรื่องหนักหนา  เธอมีแผนแล้ว ส่ิงท่ี



 | เล่ห์มารครองแผ่นดิน183

เธอให้เถียนเจิ้งซ่ือไปตรวจสอบคือรายละเอียดท่ีเหลือ มันเป็นงาน
จุกจิกมากพอท่ีราชเลขาอาจจะมองผ่านเรื่องเหนือหัวหยุดหายใจไป
ได้  …ล่ะมั้ง? 
 ‘พวกนางกําลังจะแตะตัวเจ้า’ 
 เสียงของหยางจิ้นหงดังขึ้น  มิสเฉินเม้มปากแนน่  ในยามนี้
เธอไม่อาจทําอะไรได้นอกจากภาวนา  เจียวเหมย่แตะเข้าท่ีข้อมือรา่ง
ไรว้ิญญาณของหยางเยว่ซือ  สายตาของพี่เลี้ยงสาวเปลี่ยนไป  นาง
หันกลับไปหาเจียวอิงท่ีอยู่ไม่ห่างก่อนจะส่ันหัว  สีหนา้ของสองพี่เลี้ยง
ทําให้มิสเฉินไม่สบายใจนัก เธอกลั้นหายใจแม้ว่าวิญญาณจะไม่ได้
หายใจอยู่ก็ตาม 
 “ฝ่าบาทมีอาการเหมือนช่วงก่อนขึ้นบัลลังก์” เจียวเหม่ยกระ
ซิบเสียงแผ่ว 
 คราวนี้เป็นมิสเฉินท่ีตกใจแทน ‘เป็นเหมือนช่วงก่อนขึ้น
บัลลังก์’ นั่นหมายความว่าอย่างไร  เธอเคยเป็นมาก่อนหรือ รา่งของ
หยางเยว่ซือเคยเป็นมาก่อนหรือไร?  ยังไมทั่นท่ีจะได้คิดหาคําตอบ  
เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นนอกหนา้ต่างห้องบรรทม  เสียงของฝีเท้าบางคนดัง
ขึ้นอย่างแผ่วเบาด้านนอกของห้องบรรทม เงามืดทาบลงมายัง
พระแท่นบรรทม  มิสเฉินหันไปหาต้นทาง  รา่งไม่คุ้นตาปิดหนา้ตา
มิดชิดปรากฏท่ีหนา้ต่างห้องบรรทมของหนวี่หวงตี้  หนึ่งในนั้นง้าง
กระบี่ขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะพุ่งเข้ามาทางพระแท่นบรรทม มิสเฉินพุ่ง
ตัวเข้าบังนางกํานัลทั้งสองทันที! 
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ตอนที่ ๗๐ 

พิโรธ 

 ร่างวิญญาณของเฉินมี่จวนพุ่งบังนางกํานัลทั้งสองด้วย
สัญชาตญาณทันที หากใครได้เห็นภาพนี้เข้าคงบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่าเป็นการกระทําท่ีโง่ท่ีสุด  เพราะกระบี่พุ่งผ่านรา่งวิญญาณ
เฉินมี่จวนปักลงกับแท่นพระบรรทมเหมือนผ่านอากาศเท่านั้น  เจียว
เหม่ยกับเจียวอิงแม้จะเป็นนางกํานัลผู้ไม่เคยแตะต้องของมีคมแต่นาง
สองคนก็เป็นสตรตี้าซี  เจียวเหมย่เบี่ยงกายหลบวิถีการโจมตีโดยใช้
รา่งของตัวเองบังสตรีอีกสองคนไว้ด้านหลัง ในขณะท่ีเจียวอิงอุม้รา่ง
ของหนวี่หวงตี้ขยับเข้าประชิดมุมเสาด้านในสุดของพระแท่นบรรทม  
นางใช้กายของตนบังรา่งไรส้ติของหนวี่หวงตี้เอาไว้ในออ้มแขนตนเอง 
 แม้จะอยู่ในความมืดแต่ก็เห็นสายตาของท้ังสองได้ชัด  แวว
ตาข่มขู่ผู้บุกรุกดุรา้ยไม่ต่างกับแม่เสือท่ีปกป้องลูกเสือ เฉินมี่จวนท่ีถูก
กระบี่แทงทะลรุา่งเองก็แยกเขี้ยววับเช่นกัน  หยางจิ้นหงสัมผัสได้ถึง
ความร้อนวาบภายในอกราวกับมีไฟแผดเผา ‘นาง’ กําลังโกรธและ
โกรธมากเสียด้วย  มิสเฉินลอยตัวขึ้นเหนือรา่งหยางเยว่ซือสายตาไม่
ละออกจากผู้บุกรุก 
 ‘ต้าซีเมืองนักรบ’ การบุกวังหลวงต้าซีไม่ใช่เรื่องท่ีใครก็ตาม
ท่ีสติดีอยู่จะริอา่นทํา แค่คิดว่าต้องฝ่ากําลังทหารต้าซีท่ีประจําอยู่รอบ
เมืองก็ไม่ต่างกับการเอาชีวิตมาท้ิงแล้ว ไม่ต้องหวังเข้าถึงวังหลวงต้า
ซี… โดยพื้นฐานคนท่ัวไปย่อมอนุมานว่าวังหลวงต้าซีเป็นสถานท่ีท่ี
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อันตรายท่ีสุดในต้าซีสําหรับผู้ไมป่ระสงค์ดี แต่ในความจริงไม่เป็นเช่น
นั้น  วังหลวงต้าซีไม่ได้มีการป้องกันเข้มแข็งอย่างท่ีใครคิด  กลับกัน
น่าจะนับเป็นสถานท่ีท่ีไร้การป้องกันมากท่ีสุดในแผ่นดินจะถูกต้อง
กว่า… 
 ด้วยข้อถกเถียงมากมายเก่ียวกับเรื่อง ‘ขนมธรรมเนียม 
ความเหมาะสม และความปลอดภัย’ ท่ีถกเถียงกันยาวนานกวา่สอง
ชั่วยามระหว่างเหนือหัว ราชเลขาเถียน กงกงท้ังหก องครักษ์ท้ังแปด 
กลุ่มนางกํานัลประจําพระองค์ และตัวแทนฝ่ายประชาชนอย่างไป่   
หรงซานแล้ว ในท่ีสุดก็ได้ข้อสรุปใหม่เก่ียวกับ ‘การรักษาความ
ปลอดภัยของหนวี่หวงตี้’ โดยพื้นฐานฮั่นมีการกําหนดกฎการรักษา
ความปลอดภัยของบุคคลในราชสกุล อ้างอิงจากกฎราชสกุลฉิน  
หยางและเซวี่ยเองก็นํากฎนี้มาใช้ตั้งแต่ได้รับการสถาปนาราชสกุล  
 แต่ดันเป็นกฎท่ีไม่สามารถใช้กับ ‘หนวี่หวงตี้’ ผู้เป็น ‘สตรี’ 
ได้ แม้ว่ากลุ่มองครักษ์ประจําพระองค์จะถูกฝึกมาอย่างดีเพียงใด แต่
การจะให้บุรุษอยู่ใน ‘ห้องพระบรรทม’ ของ ‘เชื้อพระวงศท่ี์เป็นสตรี’ 
นั้นเป็นไปไม่ได้  เนื่องจากขัดกับกฎท่ีว่าไมค่วรมีบุรุษอื่นนอกเหนือ
จากบิดาอยู่ในห้องบรรทมของเชื้อพระวงศ์เพศหญิง เพื่อไม่ให้
เป็นการกระทบต่อกฎเดิม (ท่ีก็มีความเหมาะสมในหลายกรณี) จึงได้
ข้อสรุปว่าต้าซีจะสรา้งกฎใหม่ขึ้นมาแทน  
 ‘จนกว่าองครักษ์หญิงชุดใหม่จะผ่านการฝึกเรียบร้อย หนวี่
หวงตี้จะไม่มีองครักษ์ประจําตําหนักฝ่ายใน’  
 แม้แต่ตู้หลิ่งอี้ก็ยังต้องย้ายออกไปอยู่ตําหนักชั้นกลางเพื่อ
ความเหมาะสม ตําหนักด้านในท่ีตั้งอยู่ไกลจากส่วนหนา้มากท่ีสุดเป็น
ท่ีประทับของหยางเยว่ซือหนวี่หวงตี้  พรอ้มท้ังนางกํานัลท้ังแปดและ
องครักษ์หญิงท่ีมีอยู่เดิมเพียงสิบสองคนคอยรักษาความปลอดภัยให้
พระองค์เท่านั้น  ในตอนท่ีตกลงกันไม่มีใครเห็นค้านเพราะหากว่ากัน
ด้วยฝีมือของหนวี่หวงตี้แล้ว เรื่องความปลอดภัยส่วนพระองค์ไม่ได้
นา่กังวลเสียเท่าใดนัก  อีกท้ังนอกวังหลวงก็ยังมีทหารลาดตระเวน
อยู่เสมอจึงไม่มีส่ิงใดต้องกังวลนัก 
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 แต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวัน เนื่องด้วยพระพลานามัยของเหนือ
หัวแห่งต้าซีไม่สู้ ‘ปกติ’ นัก  แมว้่าพระอาการจะมีเพียงแค่ไม่นอน
และไม่อยากอาหาร แต่เพียงเท่านี้ก็มากพอท่ีจะเกิดปัญหาต่อ ‘ภาพ
ลักษณข์องพระองค์’ ได้ ราชเลขาเถียนไม่ต้องการให้เหนือหัวถูกมอง
เป็นปิศาจไม่หลับไม่นอน ทรงงานหนัก หรืออะไรก็ตามท่ีผิดไปจาก
ปกติมนุษย์ แม้จะถูกพูดต่อด้วยนํา้เสียงชื่นชมแต่ก็อาจถูกแปรผลเป็น
เรื่องไม่ดีได้  ราชเลขาเถียนเป็นคนรอบคอบ  ก็ต้องยอมรับวา่ไม่มี
ใครคุมความคิดของผู้รับสารได้ คนพวกนั้นจะประเมินข่าวสารจาก
ประสบการณข์องตนเท่านั้น หากข่าวเล็ดลอดออกไป คําว่า ‘เหนือ
หัวขายวิญญาณให้กับโหมวกุ่ย8’ ย่อมเกิดขึ้นแน ่ ทหารองครักษ์และ
นางเตี่ยนท่ีเคยอยู่ใกล้ตําหนักส่วนในถูกปรับจํานวนลดลง ประกอบ
กับเหนือหัวต้องการให้ทหารลาดตระเวนส่วนหนึ่งไปช่วยดูแลความ
สงบท่ีท่าเรือใหม่  จึงทําให้ยามนี้ไมว่่าจะภายในหรือภายนอกตําหนัก
ก็มีกําลังคุ้มกันท่ีค่อนข้างหละหลวมท้ังส้ิน 
 …คําส่ังปรับลดกําลังป้องกันเพิ่งจะออกวันนี้เป็นวันแรก…  8

 อะไรมันจะช่างถูกท่ีถูกเวลาไปเสียหมด คืนวันปรับลดเวร
ยาม วิญญาณยังไม่เข้ารา่ง มีคนบุกเข้ามาลอบฆา่ มันเหมาะเจาะ
เหมาะสมอย่างกับว่ามคีนบนฟ้ากําหนดเอาไว้ มิสเฉินเอาลิ้นดุนแก้ม
ด้วยความหงุดหงิดใจ  เจียวเหม่ยผู้เอาตัวบังเจียวอิงกับหยางเยว่ซือ
โยนหมอนไม้โบราณใส่หัวผู้บุกรุกคนหนึ่งอย่างจัง เสียงของหมอนไม้
หนักกระแทกเข้าท่ีหน้าของผู้บุกรุกคนนั้นเซไปด้านหลังก่อนจะล้มลง  
มิสเฉินเคยคิดอยู่ว่าหมอนไม้แกะสลักนั่นสักวันคงได้ฟาดหัวใครเข้า 
แล้ววันนั้นก็เกิดขึ้นจริง ในขณะท่ีเจียวอิงใช้ผ้าห่มหนาห่อร่างของ
หยางเยว่ซือเอาไว้ด้วยหวังว่าผ้านั้นจะช่วยอะไรได้บ้าง  โดยปกติแล้ว
พี่เลี้ยงท้ังสองสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว แต่พวกนาง
ต้องปกป้องร่างของหยางเยว่ซือทําให้พวกนางกลายเป็นเป้านิ่งท่ีถูก
ต้อนเข้ามุมอย่างช่วยไม่ได้ 

 โหมวกุ่ย (ภาษาจีน) 魔鬼 ปิศาจ8
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 มิสเฉินไม่ว่างย้ายตําหนัก จึงทําให้ตั้งแต่ขึ้นบัลลังก์จน
ปัจจุบันเธอก็ยังอยู่ตําหนักเดิมของหยางเยว่ซือกงจู่  ตําหนักเล็กส่วน
ในของกงจู่น้อยเป็นอาคารไม้หลังคาโปร่งจั่วส่ีด้านยกสูงประมาณ
หนึ่งฟุต ตัวอาคารทรงจัตุรัสมีหน้าต่างรายรอบตามความชอบของ
หยางเยว่ซือกงจู่ผู้นิยมนั่งชมนกชมไม้ในยามเช้า สาย บ่าย และคํ่า  
ส่ิงท่ีก้ันวิสัยจากภายนอกตําหนักมีเพียงม่าน ฉากก้ันท่ีเป็นไม้ฉลุบุ
ด้วยผ้าปักกับกําแพงไม้ซ่ีสลักโปร่งรวมกันประมาณสามชั้น ไม่รวม
ฉากก้ันและม่านเตียงส่วนใน ถือเป็นตําหนักท่ีค่อนข้างโปรง่หากตั้งใจ
เพ่งมองจากด้านนอกก็จะเห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในท้ังหมด แม้เสียงการ
ปะทะจะไม่ได้ดังมาก แต่นางกํานัลท่ีเฝ้าอยู่ด้านนอกก็สามารถเห็น
ความผิดปกติได้ 
 แปดนางกํานัลวิ่งกรูเข้ามาในห้องบรรทมท้ังท่ียังงุนงงกับ
สถานการณ์อยู่ ท่ีจริงก็ใช่ว่าตําหนักนี้จะไม่เคยมีคนมาเยือนยามคํ่า
เลย  ก็มคีนบุกเข้ามาในตําหนักของหนวี่หวงตี้ยามดึกอยู่บ้าง อย่าง
เช่นประมุขไป่หรงซานหรือคนของพรรคช่างลี่ท่ีมาอย่างเป็นมิตร แต่
คืนนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจมองเป็นมิตรไปได้ เพราะหากเป็นมิตรก็คง
ไม่เง้ือกระบี่เตรียมฟันไปท่ีนางกํานัลคนสนิทของเหนือหัวเป็นแน ่ 
เมื่อเห็นว่าผู้บุกรุกไม่ใช่ผู้ประสงค์ดี เสียงกรีดรอ้งของเหล่านางกํานัล
ก็ดังขึ้นทันที วังหลวงของต้าซีไม่ได้ใหญไ่ปกว่าจวนคหบดีเฉียนฉินนัก 
เสียงจากตําหนักในไม่นานก็ดังถึงเหล่าองครักษ์หญิงท่ีอยู่ด้านนอก 
แต่องครักษ์หญิงก็นับว่าอยู่ไกลกว่าผู้บุกรุกกลุม่ท่ีสอง เมื่อได้ยินเสียง
กรีดรอ้งด้านใน เงาของผู้บุกรุกนับไมถ้่วนปรากฏขึ้นรอบตําหนักทันที 
รา่งของผู้บุกรุกพุง่เข้ามาในตําหนักพรอ้มอาวุธครบมือ! 
 …ไม่ใช่มองโกล… 
 ความร้อนรนจากสถานการณ์ท่ีเกินความคาดหมายเกิดขึ้น
แต่มิสเฉินไม่ได้ขาดสติ สมองของมิสเฉินประมวลผลอย่างรวดเร็ว
เพื่อหาว่าใครกันท่ี ‘กล้าทําเรื่องโง่ ๆ พรรค์นี้’ ไม่มีใครได้ประโยชน์
หาก ‘หนวี่หวงตี้ส้ินพระชนม์’ เมื่อหาคนได้ประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องหา
คนโง่เข้าไว้  ไม่ใช่มองโกลเพราะลักษณะกระบี่เป็นของฮั่นไม่ใช่ดาบ
ใหญ่หนาอย่างมองโกล แต่จะเป็นฮั่นตะวันออกด้วยกันอย่างนั้น
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หรือ? ไม่มีทางเป็นไปได้ อีกสองเมืองท่ีเหลือจะลําบากในภาวะ
สงครามหากขาดต้าซี และการลอบฆา่ก็ผิดวิสัยสองเมืองนั้น  บัณฑิต
ไม่นิยมการนองเลือด ลู่ซุนก็ตาขาวเกินกว่าจะฆา่ใคร  พรรคพวกของ
เธอมีแต่ดี ๆ ท้ังนั้นว่ามั้ย?  ถ้าอย่างนั้นก็เหลือเพียงพวกเฉียนฉิน… 
 ฉินหรือจะกล้า!! 
 ผู้บุกรุกเคลื่อนไหวไม่ใกล้เคียงจะเป็นกลุ่มลอบสังหารมือ
อาชีพได้  การเดินเข้ามาล้อมเป็นก้าวครั้งละเท่า ๆ กันอย่างนั้น ไม่
ว่าอย่างไรก็ถือว่าต้องเป็นทหาร ทหารในวังหลวงด้วย  นางกํานัลหก
คนไวมากพอจะเข้ามาล้อมป้องกันพระแท่นบรรทมจากกลุ่มผู้บุกรุก
กลุ่มท่ีสองได้ สองคนวิ่งเข้ามาขวางระหว่างเจียวเหม่ยและเจียวอิง
กับผู้บุกรุกท่ีอยู่บนแท่นบรรทมก่อนหนา้นี้  ผู้บุกรุกคนหนึ่งรว่งลงไป
แล้วจากหมอนไม้อันใหญ่ท่ีเจียวเหม่ยโยนไป ความชุลมุนเกิดขึ้น
ภายในแท่นพระบรรทมท่ีเล็กกว่าเตียงควีนไซซ์  เหล่านางกํานัลไม่มี
อาวุธ แต่กานํ้าชา โต๊ะเตี้ยข้างพระแท่นบรรทม แจกันดอกไม้ 
ตะเกียงไม้หอม ถ่านร้อนในตะเกียงสามารถยกมาป้องกันตัวจากผู้
บุกรุกได้ 
 ภาพสตรีไร้อาวุธทําให้ทหารวังหลวงลังเลท่ีจะใช้ความ
รุนแรง แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าพวกเขาจะไม่ทําอันตรายต่อพวกนาง
เสียเลย กระบี่พวกนั้นยังพยายามท่ีจะทําทุกอย่างให้นางกํานัลออก
ห่างจาก ‘เป้าหมาย’ ให้มากท่ีสุดอยู่ดี  มิสเฉินได้เห็นว่าสตรผู้ีทํา
หน้าท่ีจัดเตรียมเส้ือผ้าเครื่องประดับและนํ้าชาให้เธอ มีทักษะมาก
เพียงใดในยามท่ีพวกนางใช้เพียงส่ิงของรอบตัว แต่สามารถต้าน
ทหารท่ีฝึกมาอย่างดีได้อย่างนา่ท่ึง 
 ทหารพวกนี้ไม่ได้ไร้ทักษะ ลองเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับคําส่ังให้
บุกต้าซีก็น่าจะมีฝีมือพอสมควร อย่างน้อยก็ต้องมีฝีมือมากพอท่ีจะ
นําตัวสตรีไรอ้าวุธออกจากวงล้อมได้ แต่ถึงอย่างนั้นกลับไมง่่าย  นาง
กํานัลของหนวี่หวงตี้สามารถเกาะกลุ่มกันป้องกันเหนือหัวของตนได้
อย่างหนาแนน่จนกระท่ังความช่วยเหลือก้าวเข้ามาในห้องบรรทม  
 กลุ่มองครักษ์หญิงท่ีอยู่นอกตําหนักกําลังมุ่งหน้ามายังห้อง
บรรทม  ก่อนท่ีสถานการณจ์ะยุ่งยากขึ้น ผู้บุกรุกคนหนึ่งตัดสินใจโยน
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ความลังเลท้ิงไป กระบี่เล่มยาวโจมตีเข้าท่ีนางกํานัลคนหนึ่งหมายเอา
เลือดจากพวกนาง แต่สตรีต้าซีไม่ได้เป็นเป้านิ่ง  เสียงกระบี่ปะทะกับ
ตั่งเล็กท่ีนางยกขึ้นป้องกันตัวเอง การโจมตีแม้ไม่สําเร็จแต่ก็ถือ
เป็นการเปิดให้คนอื่นทําตาม กลุ่มนางกํานัลกรีดร้องไป ยกของ
ป้องกันตัวไป เป็นภาพท่ีวุ่นวายไม่นอ้ย  มิสเฉินไม่อาจบอกได้วา่พวก
นางได้แผลหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด เพราะสถานการณด์ูยุ่งเหยิงกวา่
นั้น  วงล้อมของนางกํานัลชิดเข้ามาใกล้พระแท่นบรรทมมากขึ้น แต่
ไม่ใกล้มากพอท่ีผู้บุกรุกจะสามารถเข้าไปเอาชีวิตเหนือหัวได้ 
 เสียงฝีเท้าขององครักษ์หน้าตําหนักกรูเข้ามาในห้องบรรทม  
กลุ่มผู้บุกรุกกลุ่มหนึ่งเรียงตัวรออยู่หน้าประตูพร้อมโจมตีองครักษ์
ของต้าซีทันทีท่ีพวกนางเข้ามา กระบี่แรกฟันเข้าท่ีแขนขององครักษ์
สาวหากแต่ผู้บุกรุกไม่ได้เร็วไปกว่าองครักษ์แดนนักรบ พวกนาง
กระโดดหลบและสวนกระบี่กลับโดยไม่แม้แต่จะตั้งคําถามหรือลังเล
ใจ  
 สําหรับองครักษ์ต้าซีการเสียกระบวนไมใ่ช่ปัญหา  คมกระบี่
สตรีแดนนักรบเรียกเลือดจากผู้บุกรุกทันที  พวกนางไม่ทันคิดด้วยซ้ํา
ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร เพียงแค่ฟันไปตามสัญชาตญาณเท่านั้น  องครักษ์
ต้าซีไมไ่ด้ถูกสอนให้รบ พวกนางถูกฝึกให้จัดการทุกการเคลื่อนไหวท่ี
ดูเป็นภัยต่อเหนือหัว การโจมตีกลับของของพวกนางไม่มีรูปแบบ  
องครักษ์กลุ่มหนึ่งแยกตัวเข้าไปช่วยเหลือเหล่านางกํานัลในวงล้อม  
ในขณะท่ีอีกกลุ่มวิ่งไล่เอาชีวิตผู้บุกรุกท่ีตอนนี้มีมากจนเกือบเต็มห้อง
บรรทม 
 ผู้บุกรุกพยายามร่วมกันโจมตีองครักษ์ท่ีดูจัดการยากกว่า
นางกํานัลก่อน  องครักษ์ต้าซีมีเพียงหยิบมือเมื่อเทียบกับผู้บุกรุก แม้
จะฝีมือดีแต่ในสายตาของผู้บุกรุกก็ยังถือว่าไม่ได้เสียเปรียบมากนัก  
ผู้ท่ีบุกเข้ามาเตรียมการมาอย่างดี พวกเขาเลือกใช้ปริมาณคนเป็นข้อ
ได้เปรียบในการบุก  นั่นเป็นเหตุผลท่ีทําไมพวกเขาถึง ‘ยกกําลังพล’ 
มาลอบฆ่า การโจมตีขององครักษ์ต้าซีทําให้ทหารท่ีเดินเท้าเข้าบุก
เสียกระบวนอย่างช่วยไม่ได้ การเสียกระบวนของทหารทําให้การ
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โจมตีเสียรูปแบบจากท่ีเคยก้าวไปข้างหน้าเอียงตัวฟันก็เริ่มเห็นการ
ใช้กําลังแบบพวกข้างถนนเข้ามาปะปน 
 ผู้บุกรุกบางคนท่ีถูกปลดอาวุธไปแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้  เขาพุ่ง
ตัวเข้าเอาแขนล็อกรา่งขององครักษ์ต้าซีจากด้านหลัง ตั้งใจทําให้นาง
กลายเป็นเป้านิ่งให้คนอื่นโจมตี แต่องครักษ์ต้าซีไม่เคยเป็นเป้านิ่ง 
นางก้มตัวลงใช้สะโพกเป็นจุดหมุนให้คนท่ีตั้งใจล็อกนางรับกระบี่แทน
ตัวเอง วงแขนแข็งแรงท่ีมีแรงมากพอแค่เก่ียวคอ แต่ไม่มีแรงพอจะ
รัดให้ขาดอากาศหายใจทําได้เพียงกลายเป็นเกราะมนุษย์ให้กับเป้า
หมายเท่านั้น กระบี่ส้ันแทงเข้าท่ีท้องของผู้บุกรุกคว้านจนอีกฝ่าย
ส้ินใจ  นางยกรา่งนั้นติดไปทําประหนึ่งว่ารา่งนั้นเป็นโล่ของนาง 
 กลิ่นคาวเลือดและความชุลมุนนอกฉากก้ันนั้นเริ่มกระชั้นใกล้
เข้ามาทุกที เหล่านางกํานัลท่ีเคยล้อมอยู่ด้านนอกพระแท่นบรรทม
บัดนี้ขึ้นมาบนขั้นท่ีสามของพระแท่นบรรทมแล้ว ผู้บุกรุกสองนายท่ี
เคยอยู่บนพระแท่นบรรทมถูกนางท้ังส่ีคนดันออกไปจนอยู่นอก
วงล้อมของนางกํานัล  
 เหล่านางกํานัลหันหลังคล้องแขนล้อมเจียวเหม่ยกับเจียวอิง
ท่ีกอดร่างของหนวี่หวงตี้เอาไว้ ใช้ตัวเองต่างเกราะให้กับคนด้านใน 
สายตาของพวกนางแข็งกร้าว ร่างกายเต็มไปด้วยรอยกระบี่ท่ีเฉือน
เข้ามา เลือดเริ่มซึมตามชุดสวย บางคนบาดเจ็บถึงขั้นท่ีเรียกได้ว่า
สาหัส แต่ถึงอย่างนั้นพวกนางก็ยังพยายามท่ีจะหยัดตัวตรงเพื่อ
ปกป้องเหนือหัวอย่างเต็มกําลัง นํ้าตาไหลลงมาอาบใบหน้าด้วย
ความเจ็บหากแต่สายตาไร้ความกลัว มิสเฉินกํามือแน่นด้วยความ
โกรธและรอ้นใจ  อะไรจะเจ็บใจไปกว่าการได้เห็นทุกอย่างแต่ทําอะไร
ไม่ได้อีก  ทหารองครักษ์เข้ามาดึงรา่งผู้บุกรุกท่ีล้อมแท่นบรรทมออก
ไปสังหารบ้าง  แต่ถึงอย่างนั้นพวกท่ีบุกเข้ามาก็ดูเหมือนไม่จะไม่หมด
ไปง่าย ๆ พวกขี้ขลาดพากันมามากพอดูเพื่อเอาชีวิตเด็กผู้หญิงคน
เดียว 
 ทักษะการต่อสู้ขององครักษ์ต้าซีถูกขุดขึ้นมาใช้ทุกกระบวน 
รา่งกายทุกส่วนถูกนับเป็นอาวุธ  จริงอยู่ท่ีการต่อสู้ตัวต่อตัวสตรีแดน
นักรบยังเป็นต่อผู้บุกรุกอยู่มาก แต่พวกนั้นไม่ได้บุกมาเพื่อสู้ตัวต่อตัว
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ตั้งแต่แรก องครักษ์ต้าซีมีเพียงหยิบมือเมื่อเทียบกับปริมาณของผู้
บุกรุก  พวกนางต้องรับมือคู่ต่อสู้อย่างนอ้ยสองคนต่อการปะทะหนึ่ง
ครั้ง  ความเหนื่อยล้าและบาดแผลเริ่มทําให้พวกนางช้าลง และคู่
ต่อสู้ก็ดูเหมือนจะไม่ลดลง ซ้ํารา้ยยังมากขึ้น… 
 ผู้บุกรุกกลุ่ม ท่ีสามกระโดดเข้ามาจากหน้าต่างท ําให้
สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม เสียงตะโกนและเสียงปะทะด้านนอก
ตําหนักดังลอดเข้ามา ทําให้คนด้านในรูไ้ด้ว่าด้านนอกเองก็เริ่มมีการ
ปะทะแล้วเช่นกัน  วิญญาณของเฉินมี่จวนกังวลหนักกว่าเก่า  หากมี
การบุกด้านนอกด้วยก็เป็นไปได้ว่าอาจไม่ใช่เพียงการลอบสังหาร
ธรรมดา เธอต้องการรูว้า่ด้านนอกเกิดอะไรขึ้นมากนอ้ยเพียงไหนเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ แต่ไม่อาจทําได้เพราะในยามนี้เส้นใยเชื่อม
วิญญาณของเธอกับร่างของหยางเยว่ซือหนาแน่นขึ้นจนวิญญาณไม่
อาจห่างรา่งได้ หยางจิ้นหงแม้จะรอ้นใจไมแ่พ้กันแต่ก็ยังเพียรบอกให้
สตรีข้างกายอดทน  ใจของเฉินมี่จวนรอ้นย่ิงกว่าไฟ เธอกังวลวา่ทุก
อย่างจะช้าเกินไป ไม่ว่าหยางจิ้นหงจะพยายามใจเย็นแค่ไหนก็ไม่
สามารถสงบความรอ้นใจของอีกฝ่ายได้ 
 ไม่ได้มีเพียงวิญญาณของเฉินมี่จวนเท่านั้น เหล่าผู้บุกรุกเอง
ก็รอ้นใจไม่แพ้กัน  ย่ิงได้ยินเสียงการปะทะด้านนอกย่ิงทําให้ผู้บุกรุก
เรง่ล้อมวงของนางกํานัลให้แคบลง  หากกําลังทหารจากด้านนอกเข้า
มาถึงห้องบรรทมโอกาสสังหารหนวี่หวงตี้ก็จะย่ิงริบหรี่ลง แม้จะไม่
รอดกลับออกไปแต่อย่างนอ้ยก็ยังอยากทําภารกิจให้สําเร็จ  หนึ่งใน
นั้นกระชากแขนของนางกํานัลออกจากวงล้อม  นางกํานัลท่ีบาดเจ็บ
และเหนื่อยล้าปลิวตามแรงกระชาก  ผู้บุกรุกแทงกระบี่ส้ันเข้าท่ีท้อง
ของนางอย่างแรง ท้ังท่ีขาท้ังสองของนางยังไมอ่าจตั้งตัวได้  เลือด
ของนางกํานัลคนนั้นกระฉูดออกจนชุดสีอ่อนชุ่มไปด้วยเลือด เรียก
เสียงกรีดรอ้งจากคนท่ีเหลือได้  มิสเฉินตาเบิกโพลงด้วยความโกรธ
ย่ิงกว่าเดิม 
 เมื่อเห็นว่าคนแรกทําสําเร็จ อีกหลายคนท่ีล้อมเข้ามาก็ลงมือ
ตามทันที ร่างของนางกํานัลท่ีล้อมเจียวเหม่ยและเจียวอิงเอาไว้



ภาคสงคราม เล่ม 4 |  192

กระเด็นออกตามแรงกระชากของผู้บุกรุก  ผู้บุกรุกไม่ต้องการยืดเย้ือ
อีกต่อไป   
 กลุ่มองครักษ์พยายามโจมตีผู้บุกรุกจากข้างหลังแต่ไม่ได้ผล  
กลุ่มผู้บุกรุกมีมากเกินกว่าท่ีพวกนางจะป้องกันไม่ให้เข้าถึงนางกํานัล
ได้  ไม่ว่าจะฆา่มากเท่าไรก็ยังมีคนใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ  รา่งของหยาง
จิ้นหงและมิสเฉินขยับเข้าซ้อนร่างของหยางเยว่ซือทุกขณะแต่มันก็ยัง
ไม่เร็วดังใจ!  นางกํานัลท่ียืนป้องกันพี่เลี้ยงอยู่ถูกกระชากออกไปกวา่
ครึ่ง  มือสกปรกของผู้บุกรุกคนหนึ่งกระชากรา่งของนางกํานัลออกไป
ก่อนจะจับเหวี่ยงกระแทกกับเสาของพระแท่นบรรทมอย่างแรงจน
ได้ยินเสียเปราะของเสาไม้ ร่างบอบบางของสตรีร่วงลงมาเกือบถึง
พื้นแต่เขายังไม่ปล่อยมือ  เขาเตรียมจะยกรา่งนางกระแทกซ้ํา 
 มิสเฉินกรีดร้องออกมาดังลั่นด้วยความโกรธ เสียงของ
วิญญาณไม่อาจมีใครได้ยินแต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกขนลุกกลับรู้สึก
ได้โดยท่ัวกัน ทหารคนนั้นชะงักมือด้วยรูสึ้กเสียวสันหลังอย่างอธิบาย
ไม่ถูก เขาละมือจากนางกํานัลคนนั้น  ขณะท่ีอีกคนกระชากนางกํานัล
คนใหม่ออกมา ผู้บุกรุกโยนร่างของสตรีตัวบางออกจากพระแท่น
บรรทมจนนางกระเด็นไปชนกับแจดอกไม้ใหญ่ขนาดกว่าสองเมตรท่ี
มุมห้อง เสียงแจกันดอกไม้แตกดังลั่นห้องบรรทม  รา่งของนางกํานัล
คนนั้นหมดสติทันที  
 ความโหดรา้ยยังไม่จบลงง่าย ๆ  อีกนางถูกโยนออกไปอีก
ทางหมายให้ร่างนั้นกระแทกตู้บันทึก แต่องครักษ์คนหนึ่งเข้ามาช่วย
นางไว้ทัน รา่งของสตรีท่ีถูกโยนออกมาถูกรับโดยองครักษ์ของต้าซีไม่
ให้รา่งนางกระแทกกับตู้บันทึก  องครักษส์าววางนางกํานัลลงในท่ี
ปลอดภัยก่อนจะพุ่งตัวไปหมายเอาตัวบังคนบนแท่นบรรทม แต่กระบี่
จากผู้บุกรุกอีกคนสวนเข้าท่ีท้องของนางเสียก่อน ร่างขององครักษ์
หญิงสะดุ้งตัวงอตามแรงกระแทก แต่นางเลือกกระชากกระบี่ท่ีคา
ท้องเล่มนั้นออกมาจากมือของผู้บุกรุกก่อนจะฟันร่างท่ีหมายชีวิตนาง
เสียให้พ้นทาง องครักษ์สาววิ่งขึ้นไปยังแท่นบรรทมท้ังท่ียังมีกระบี่
ของศัตรูคาท้องอยู่เพื่อป้องกันหนวี่หวงตี้และพี่เลี้ยงท้ังสอง 
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  เสียงการปะทะด้านนอกดังขึ้นทุกขณะ  หากทหารต้าซีด้าน
นอกเข้าในห้องบรรทมได้ก็จะไม่มีโอกาสได้สังหารหนวี่หวงตี้อีกต่อไป  
ตอนนี้เหลือเพียงเจียวเหม่ยและเจียวอิงท่ีกอดร่างของเหนือหัวเอาไว้  
มือของผู้บุกรุกพยายามกระชากพวกนางออกแต่ถึงอย่างนั้นความดื้อ
รั้นของสองนางกํานัลไม่ได้ธรรมดา พวกนางกอดเหนือหัวของตนเอา
ไว้แนน่ด้วยความแนว่แนว่่าหากจะตายก็ยินดีจะตายไปท้ังอย่างนี้  ผู้
บุกรุกคนหนึ่งสุดจะทนกับความดื้อด้านของนางกํานัลท้ังสอง  เขาง้าง
กระบี่ขึ้นเต็มวงแขน เจียวเหม่ยเห็นท่าไม่ดีรีบลุกขึ้นเพื่อขวางเอาไว้
แต่ร่างของเจียวเหม่ยถูกชายอีกคนเตะเข้าเต็มชายโครงจนกระเด็น
พ้นวิถีกระบี่  ผู้บุกรุกตั้งใจลงกระบี่เดียวจากรา่งเจียวอิงไปถึงรา่งของ
สตรีท่ีนางกอดป้องกันเอาไว้ 
 “ถ้าอย่างนั้นก็ตายไปพร้อมกันเลยแล้วกัน” 
 ฉับ!!!! 
 เสียงการฟันดังขึ้นเต็มสองหู กลิ่นคาวเลือดเข้าปะทะเต็ม
จมูก  ความเจ็บท่ีมือไม่เท่าไรเมื่อเทียบกับความโมโห  สตรีท่ีเพิ่งคืน
สตจิ้องไปยังเจ้าของกระบี่ราวกับจะฆา่เขาด้วยสายตา  พระหัตถ์ของ
หนวี่หวงตี้รับกระบี่นั้นเอาไว้  กระบี่ฟันเข้าท่ีไหล่ของเจียวอิงทะลุลง
มาหมายตัดเข้าท่ีบ่าของเธอท่ีอยู่ในอกของพี่เลี้ยง  แผลของเจียวอิง
ลึกมากพอจะเห็นกระดูก  เลือดของพี่เลี้ยงสาวกระฉูดเข้าตาของหนวี่
หวงตี้  แขนเล็กของเจียวอิงหมดแรงท่ีจะเอื้อมคว้ารา่งเหนือหัวของ
นางเอาไว้  แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพยายามอย่างย่ิงท่ีจะเบี่ยงตัวกันไม่ให้
เหนือหัวเจอกับภัยอันตราย เจียวเหม่ยท่ีถูกเตะออกไปก่อนก็
พยายามตะเกียกตะกายกลับมาปกป้องเหนือหัวของตน 
 ร่างโปร่งของหยางเยว่ซือเบี่ยงกายออกจากวงแขนของเจียว
อิงท่ีบาดเจ็บ พวกนางส่ันศีรษะเป็นเชิงห้ามมิให้พระองค์ออกไป
ปะทะ แต่เฉินมี่จวนท่ีง้างรอตั้งแต่วิญญาณยังไม่เข้าร่างไม่ขอรับคํา
แนะนํานั้น มือเล็กข้างท่ีไม่ได้จับกระบี่เอาไว้ดันเจียวอิงออกไปทาง
เจียวเหม่ย เจียวเหม่ยจําต้องย่ืนแขนรับสหายผู้บาดเจ็บของตนด้วย
สัญชาตญาณ  
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 เฉินมี่จวนกําปลายกระบี่เอาไว้แน่นจนชายผู้นั้นไม่อาจขยับ
กระบี่ได้  ผู้บุกรุกพยายามอย่างย่ิงท่ีจะกดปลายกระบี่ลงให้มากท่ีสุด 
แต่แรงของบุรุษชาติทหารไม่สามารถสู้แรงของสตรีท่ีกําลังโกรธได้  
มือน้อยชุ่มโชกไปด้วยโลหิตจับคมกระบี่นั้นไว้ราวกับไม่รับรู้ถึงความ
เจ็บปวดท่ีเกิดขึ้น  เมื่อฟันต่อไม่ได้ผู้บุกรุกก็คิดจะดึงปลายกระบี่กลับ 
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สําเร็จ  ข้อมือนอ้ยบิดจากขึ้นพระพักตรท่ี์เปรอะ
ไปด้วยโลหิตฉายแววน่าหวาดหวั่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระเนตรท่ี
จ้องไปยังชายท่ีกล้าฟันพี่เลี้ยงของนาง 
 แกร็ก! 
 กระบี่ตีจากเหล็กเนื้อกลางละเอียดกลางหยาบจนคมถูกหัก
ด้วยความโกรธ สายพระเนตรของหนวี่หวงตี้ไม่ได้ละออกจากผู้ถือ
กระบี่ท่ีพระองค์เพิ่งจะหักคมลงด้วยพระหัตถ์แม้แต่น้อย ผู้บุกรุก
สัมผัสได้ถึความอันตรายของพระองค์ได้โดยง่าย เสียงบางคนขยับ
เบื้องหลัง ส่วนคมของกระบี่ท่ีหักมาได้ยาวไม่ถึงครึ่งศอกพระองค์
ตวัดปลายคมแทงผู้ฉวยโอกาสท่ีพระองค์หันหลังยกกระบี่จะทําร้ายพี่
เลี้ยงของพระองค์  คมกระบี่ส้ันเจาะเข้าท่ีขมับของผู้บุกรุกแทงลึกเข้า
ในกะโหลกตายคาท่ีในชั่วพริบตา 
 การเคลื่อนไหวของหนวี่หวงตี้ท่ีกําลังกริ้วเต็มไปด้วยช่องโหว่  
ชายกระบี่หักฉวยโอกาสท่ีพระองค์เปิดช่องเข้าโจมตีพระองค์  เจียว
อิงร้องเตือนเหนือหัวเสียงดังเมื่อเห็นชายคนนั้นง้างกระบี่ท่ีหักขึ้น
หมายจะแทงพระองค์  มิสเฉินไมไ่ด้หันกลับไปหากแต่ยันขาไปด้าน
หลัง เท้านอ้ยเตะเข้าท่ีขอ้มือของชายผู้นั้นแม่นยํา  กระบี่ปลายบิ่น
กระเด็นออกจากมือของชายท่ีกําลังหวาดหวั่น  มิสเฉินคว้ากระบี่หัก
เล่มนั้นเอาไว้  มิสเฉินมองเจียวเหมย่และเจียวอิงท่ีกําลังหวาดกลัว 
 “หลบไปก่อน” มิสเฉินกระซิบบอกกับพี่เลี้ยงท้ังสองเสียงแผ่ว 
 สายตาของมิสเฉินไม่ได้ย้ายไปจากแผลของเจียวอิง นาง
กํานัลท้ังสองเห็นแววตาเจ็บปวดของเหนือหัวอย่างชัดเจนและมั่นใจ
ได้ว่าไม่ใช่ความเจ็บจากแผลท่ีพระหัตถ์  เสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่ง
ดังขึ้นด้านหนา้ห้องบรรทม  ทหารต้าซีเข้ามาในตําหนักแล้ว  ผู้บุกรุก
อีกคนรีบร้อนยกกระบี่ขึ้นหมายฟัน ‘เป้าหมาย’ แต่เฉินมี่จวนยก
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กระบี่บิ่นขึ้นป้องกันเอาไว้ได้ทันท้ังท่ียังหันหลัง  มิสเฉินหมุนตัวกลับ
ไป  สายพระเนตรของหยางเยว่ซือในยามนี้เป็นสายตาท่ีไม่เคยมีใคร
ได้เห็นมาก่อน มันน่ากลัวเสียย่ิงกว่าพวกทหารต้าซีหรือทหาร
มองโกลท่ีพวกเขาเคยต่อสู้ด้วย 
 แขนเล็กถือกระบี่หักรับการโจมตีจากบุรุษท่ีตัวใหญ่กว่า
เกือบเท่า มือเล็กควงตวัดกระบี่หักขึ้นทําให้อีกฝ่ายเสียจังหวะละ
กระบี่ออกไป แต่ยังไม่ทันท่ีอีกฝ่ายจะได้ตั้งตัว กระบี่หักไรป้ลายก็แทง
กระแทกจากปลายคางทะลุกะโหลกของชายผู้นั้นดับคาท่ี  เลือดของ
ชายลอบกัดหลั่งลงมาเปรอะร่างของเหนือหัว พระองค์ไม่ได้สน
พระทัยกับมันนัก  พระหัตถ์นอ้ยยึดเอากระบี่ของชายท่ีเพิ่งส้ินใจไป 
ก่อนจะใช้มันแทงชายอีกคนท่ีเข้ามาขวาง  มือของเฉินมี่จวนบิดหมุน
กระบี่เปิดปากแผลท่ีท้องน้อยหวังให้ม้ามของชายคนนั้นได้รับความ
เสียหายตกเลือดภายในไม่มีโอกาสกลับมาดูโลกนี้อีก  เสียงรอ้งของ
ชายคนนั้นดังลั่นด้วยความเจ็บปวด สีหน้าของสตรีร่างเล็กนิ่งสนิท  
เมื่อหมุนมือจนพอใจแล้วก็ใช้เท้ายันร่างของชายคนนั้นพ้นออกไป
จากกระบี่ในมือ  รา่งนั้นลม้ตึงลงกุมท้องตัวเองเอาไว้ไม่ได้ขาดใจตาย
ในทันที แต่ก็เหลือเวลาชีวิตอีกไมม่ากพอจะได้เห็นคํ่าคืนนี้จบลง 
 เท้าเล็กของหยางเยว่ซือก้าวไปหาผู้บุกรุกท่ีโยนนางกํานัลไป
ทางตู้หนังสือ  ชายโหดเห้ียมท้ิงอาวุธในมือเพราะรูว้่าไรป้ระโยชนกั์บ
สตรีผู้นี้ ถือเอาไว้ก็เกะกะ เขาย่ืนแขนสองข้างออกมาหมายบีบคอ 
สตรีตรงหนา้  เหนือหัวตวัดกระบี่ในมือครั้งเดียวแขนท้ังสองของชาย
ผู้นั้นขาดออกจากร่างร่วงตกลงไปกับพื้น เสียงหวีดร้องดังลั่นไม่ต่าง
กับเสียงการต่อสู้ด้านนอก เสียงโหยหวนอย่างเจ็บปวดของชายท่ีเสีย
แขนดังช่างเสนาะหู  มิสเฉินเตะเข้าท่ียอดอกของชายผู้นั้นเต็มแรงจน
รา่งนั้นกระเด็นออกไป 
 มิสเฉินตวัดเตะขาอีกข้างไปยังชายท่ีโยนนางกํานัลชนแจกัน
ก่อนหน้านี้เข้าท่ีก้านคอ จนร่างของชายคนนั้นร่วงลงไป เขายังไม่
หมดสติเพียงแค่ล้มเท่านั้น  มิสเฉินจงใจไมฆ่า่ในการโจมตีแรก ท้ังท่ี
หากเตะเข้าท่ีกกหูท่ีไม่ได้ป้องกันชายคนนี้ก็จะตายอย่างง่ายดาย  เธอ
ไม่ต้องการให้ชายคนนี้ไปสบายนัก  เท้าเล็กของมิสเฉินเหยียบลงท่ี
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หัวของชายท่ีล้มลงไปจนแนบลงกับพื้นข้างแท่นบรรทม  หยางเยว่ซือ
เป็นคนตัวเล็กแต่แรงเยอะด้วยฝึกรา่งกายทุกวัน  เท้าเล็กกระแทกลง
เต็มแรงท่ีหัวของชายผู้โชคร้ายท่ีพยายามจะยกขึ้น หัวของเขา
กระแทกเขา้กับพื้นพระแท่นบรรทมเสียงดังลั่นเป็นครั้งท่ีสอง  เลือด
ทะลักออกจากท้ังปากและจมูกของเขา  สติของชายผู้โชครา้ยใกล้จะ
หมดลงจากความเจ็บ  มิสเฉินยกเท้าขึ้นอีกครั้งก่อนจะกระแทกลง
เต็มแรงในทิศทางท่ีเบี่ยงไปจากสองครั้งแรก จงใจกระแทกใกล้
ใบหน้าให้ส้นเท้าลงเต็มแรงท่ีจุดเปราะท่ีสุดของกะโหลก แรง
กระแทกจากส้นเท้าแรงจนทําให้กะโหลกของชายคนนั้นยุบลง  
ใบหนา้ของผู้บุกรุกยุบลงไปตามแรงกระทืบอย่างนา่สยดสยอง ลูกตา
ท้ังสองกระเด็นออกมา เลือดออกท้ังจมูกตาและปากส้ินใจคา
พระบาทของหนวี่หวงตี้แซ่หยาง พระองค์ยกพระบาทออกอย่างเชื่อง
ช้าราวกับว่ากําลังชื่นชมส่ิงท่ีทรงทําลงไป 
 สายตาพระเนตรของหนวี่หวงตี้กวาดไปยังผู้ท่ีริเริ่มฟาดนาง
กํานัลของพระองค์เข้ากับเสาพระแท่นบรรมทม ชายผู้นั้นชี้ปลาย
กระบี่มาท่ีหนวี่หวงตี้ การฆา่สุดโหดของนางมารตรงหนา้ไม่ทําให้เขา
หวั่นใจ  วันนี้หากฆา่นางไม่ได้ก็คงไมม่ีชีวิตรอดกลับไปอยู่แล้ว  ชาย
ผู้เตรียมตัวกับความตายมาแล้วพรอ้มสู้  กระบี่ในพระหัตถ์ของหนวี่
หวงตี้ท่ีพระองค์ยึดจากชายท่ีเพิ่งจะตายไปเอาไว้ ไม่ได้ใช้เพื่อสังหาร
ชายตรงหนา้  เมื่อพระองค์เห็นท่ีหางตาว่ามีคนหมายจะทํารา้ยเจียว
เหม่ยอยู่ กระบี่ในมือถูกปากลับหลังไปยังชายผู้นั้นทันที  แม่นราวกับ
มีตาหลัง กระบี่เล่มนั้นปักเข้ากลางลําตัวของชายลอบกัดขาดใจตาย
คาท่ี ร่างของชายคนนั้นร่วงลงทับเจียวเหม่ยท่ีเอาแขนข้างท่ีว่างอยู่
ผลักออกไป 
 เฉินมี่จวนกลับไปมือเปล่าอีกครั้งแต่นั่นไม่ใช่ปัญหา ชายตรง
หนา้ฟาดอาวุธลงมา เธอเพียงแค่เหวี่ยงตัวหลบเท่านั้น  มิสเฉินก้มลง
ควานชายผ้าม่านของเตียงขึ้นมา  อาศัยจังหวะลุกตวัดชายผ้าเข้าพัน
คอชายตรงหน้า ม่านสีสวยทบเข้าท่ีคอของชายผู้นั้น หากกระตุก
ปลายเสียก็จะขาดใจตายได้แต่ง่ายเกินไป รา่งโปรง่เหวี่ยงชายม่านอีก
ฝ่ังพาดไปยังคานเตียงให้เป็นรอกก่อนจะใช้นํ้าหนักของตนโหนชาย
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ผ้านั้นเพื่อดึงร่างของบุรุษให้ลอยขึ้นไปข้างบน เขากําลังจะขาด
อากาศหายใจตาย  ขาท้ังสองของชายคนนั้นดิ้นไปมาดูทรมาน  มิส
เฉินเป็นคนมีนํ้าใจ แขนเรียวตลบปลายม่านอีกครั้งก่อนจะกระตุก
อย่างแรง  เสียงกระดูกคอของชายผู้โชครา้ยหักดังลั่น  เขาส้ินใจตาย
คาคานเตียง  มิสเฉินจงใจปล่อยปลายมา่นให้รา่งของชายคนนั้นรว่ง
ลงมากระแทกพื้นอีกครั้ง เสียงของรา่งท่ีกระแทกลงพื้นดังเสียย่ิงกวา่
ตอนท่ีเขาคว้ารา่งนางกํานัลฟาดเข้าท่ีเสาเตียงหลายเท่า 
 ปัง!!! 
 เสียงประตูก้ันหนา้ตําหนักพังลง องครักษห์ลี่พุ่งเข้ามาพรอ้ม
กับองครักษ์เหยาและทหารส่วนหนึ่ง  จากสภาพของพวกเขาพอเดา
ได้ว่าสถานการณข์้างนอกไม่ได้เบาไปกว่าข้างในนัก  ผู้บุกรุกตอนนี้มี
จํานวนเกือบครึ่งห้องบรรทม สายตาขององครักษ์ท่ีเพิ่งเข้ามานั้นฉาย
แววกังวลทันที หากแต่สายพระเนตรของเหนือหัวแห่งต้าซีนั้นฉาย
เพียงแววอํามหิตเท่านั้น พระองค์ก้าวลงจากแท่นบรรทมจับหัวผู้
บุกรุกคนหนึ่งด้วยพระหัตถ์ข้างเดียว ก่อนจะฟาดมันกระแทกกับเสา
พระแท่นบรรทมจนเสานั้นหักลง ผู้บุกรุกส้ินสติรว่งลงกับพื้น  รา่งเล็ก
พุ่งไปยังผู้บุกรุกอีกคนท่ีอยู่ไม่ห่าง  พระหัตถ์ท้ังสองจับท่ีหัวของเหย่ือ
ก่อนจะออกแรงบิดครั้งเดียวเพื่อส่งเขาไปยังโลกหนา้ 
 มิสเฉินคว้ากานํ้าชาท่ีนางกํานัลทําหล่นเอาไว้ฟาดเข้าท่ีหัว
ของอีกคนเต็มแรง ก่อนจะคว้าจอกชากระแทกเข้าท่ีหัวของอีกคน  
ใช้คมจากถ้วยชาท่ีแตกกระแทกเข้าท่ีตาคนต่อไป  เสียงรอ้งโหยหวน
กับเสียงคํารามด้วยความโมโหของศัตรูดังลั่น ตู้หลิ่งอี้ท่ีเพิ่งตามเข้า
มาวิ่งฝ่ากลุ่มผู้บุกรุกไปยังเหนือหัวของตน เด็กชายตวัดกระบี่ใส่ผู้
บุกรุกท่ีขวางทางอยู่อย่างรวดเร็ว  ตู้หลิ่งอี้ไม่ได้คิดสังหารใคร เด็ก
นอ้ยเพียงแค่ต้องการเส้นทางไปหาเหนือหัวไวท่ีสุดเท่านั้น ตู้หลิ่งอี้ใช้
เวลาเพียงสองอึดใจก่อนท่ีเขาจะไปยืนอยู่ข้างเหนือหัวท่ีเต็มไปด้วย
โลหิตท่ีตู้หลิ่งอีค้่อนข้างมั่นใจว่าไมใ่ช่โลหิตของพระองค์ 
 สายพระเนตรของหนวี่หวงตี้น่ากลัวกว่าท่ีเขาเคยเห็นมาท้ัง
ชีวิต มันน่ากลัวจนตู้หลิ่งอี้หยุดหายใจไปอึดใจใหญ่ สตรีในชุด
บรรทมท่ีโชกไปด้วยโลหิตทําให้เขารู้ว่าสถานการณ์ในนี้เลวร้ายเพียง
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ใด การลอบกัดของพวกเฉียนฉิน วันนี้เป็นวันแรกท่ีต้าซีลดจํานวนเวร
ยาม แม้จะทําให้เกิดช่องโหว่สําหรับความปลอดภัยในวังหลวง แต่
ทําให้สามารถควบคุมความวุ่นวายท่ีท่าเรือใหม่ได้ดี เหนือหัวตรัสเอง
ว่าพวกพ่อค้าเหมือนสัตว์ร้ายวางใจไม่ได้ โดยเฉพาะพวกนายเรือ
เหมือนงูพิษ หากไม่กระจายกําลังออกไปตรงนั้นแล้วอาจเกิดปัญหา
ได้  พวกกองโจรเองก็มีหนา้ท่ีท่ีท่าเรือเช่นกัน  การป้องกันวังหลวงไม่
ได้สําคัญมากนักในสายพระเนตรของพระองค์… 
 ‘เมื่อใดท่ีเจา้ลดเกราะลง คนจะโจมตีทันที’  
 ครูสอนการต่อสู้ของเขาพรํ่าสอนอยู่ทุกวันและมันก็เป็นจริง  
ในวันท่ีวังหลวงลดเกราะป้องกันลง  กองกําลังไม่ทราบกลุ่มก็บุกเข้า
โจมตีทันที พวกนั้นมาเกินกว่าสามรอ้ยนาย เท่าท่ีเขาได้ยินพวกทหาร
คุยกัน  พวกมันมาทาง ‘สะพาน’  เฉียนฉินสรา้งกําแพงไว้เพื่อป้องกัน
ดินแดนของตนเองจากการรุกรานของต้าซี แต่ก ําแพงสูงนั่นมี
โครงสร้างลับท่ีเมื่อตัดเชือกบางเส้นแล้วจากกําแพงจะกลายเป็น
สะพานพาดข้ามมายังป่าท้ายวังหลวงต้าซี  
 พวกเฉียนฉินบุกมาจากทางสะพานนั้น พลธนูท่ีเฝ้าประจํารั้ว
วังหลวงยิงผู้บุกรุกตายไปส่ีส่วนได้ แมว้่าเกาทัณฑ์จะไม่พอก็ตาม แต่
ส่ีส่วนท่ีตายไปนั้นเหมือนเป็นนกต่อให้อีกกลุ่มลอบเข้าวังหลวงได้
มากกว่า ท่ีแน่ ๆ คือมีกลุ่มหนึ่งแสร้งทําเป็นบุกคุกท้ายวังเพื่อล่อ
ทหารประจําออกไปจัดการตรงนั้น ทหารท่ีมีอยู่ไม่มากต่างพุ่งไปยัง
คุกท้ายวังทันทีไม่มีใครนึกถึงพระตําหนักส่วนในด้วยมั่นใจว่าในนี้มี
ท้ังองครักษ์และเหนือหัว แต่เท่าท่ีเห็นคือพวกมันไม่ได้แบ่งกําลังมา
เพียงสิบคนเพื่อจัดการกับเหนือหัวอย่างท่ีคาดไว้  พวกมันเอากลุ่มท่ี
ฝีมือดีท่ีสุดบุกเข้ามาเกินครึ่งรอ้ยเพื่อสังหารพระองค์!! 
 มิสเฉินเห็นตู้หลิ่งอี้เข้ามาใกล้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าผลัก
ให้เด็กน้อยท่ีมีฝีมือการต่อสู้ไปดูแลเจียวเหม่ยและเจียวอิง ตู้หลิ่งอี้
กวาดสายตาสํารวจให้แน่ใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าพระองค์ไม่ได้บาดเจ็บ
ตรงไหนอะไรก่อนจะวิ่งไปหาสองคนนั้นทันที ตู้หลิ่งอี้ไม่มีความ
จําเป็นต้องกังวลกับสตรีท่ีชนะเขามาตลอดการฝึก การท่ีเขาอยู่กับ
สองพี่เลี้ยงอาจช่วยได้มากกว่า อย่างน้อยเหนือหัวก็ไม่ต้องกังวล
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พระทัยว่าสองคนนี้จะปลอดภัยหรือไม่  ตู้หลิ่งอีป้ักกระบี่ของตนเข้าท่ี
ชายคนหนึ่งท่ีกําลังจะทําร้ายพี่เลี้ยงของเหนือหัวก่อนจะผลักร่างนั้น
ให้พ้นทาง  
 …พี่เจียวอิงเจ็บ ไม่แปลกท่ีเหนือหัวจะกริ้ว… 
 ตู้หลิ่งอี้ดูเจียวเหม่ยท่ีพยายามห้ามเลือดให้เจียวอิงก่อนจะ
หันกลับไปอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงของแตก  เหนือหัวเพิ่งจะทุ่มผู้บุกรุก
ไปกระแทกแจกันใบโตอีกมุมหนึ่งของห้อง ภาพของสตรีท่ีไม่มีอาวุธ 
เนื้อตัวอาบไปด้วยเลือดพุ่งเข้าหาผู้บุกรุกท่ีถืออาวุธเต็มสองมือทีละ
คน สร้างความน่าหวาดหวั่นไม่น้อยไปกว่าเหล่าองครักษ์ต้าซีท่ีมี
เพียงหลักสิบ แต่สามารถสังหารผู้บุกรุกท่ีเคยยืนเต็มห้องจนตอนนี้
เริ่มบางตาลงจนนับหัวได้  กลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปท่ัวห้องบรรทม  ใช้
เวลาเพียงแค่ไม่ถึงก้านธูปผู้บุกรุกก็เหลือเพียงนายเดียวท่ีอยู่ใน
พระหัตถ์ของหนวี่หวงตี้ พระหัตถ์เล็กบีบคอของชายร่างใหญ่กว่า
พระองค์เกือบเท่าตัว พระเนตรของพระองค์ไม่ละออกจากใบหน้า
ของชายคนนั้น 
 มิสเฉินกดนิ้วโป้งลงท่ีหลอดลมของชายตรงหน้า ไม่ต้องใช้
แรงมากแค่หาหลอดลมเจอไม่ว่าอีกฝ่ายจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ล้มได้
เหมือนกันหมด ชายคนนั้นเริ่มขาดอากาศหายใจ ใบหน้าของเขา
เขียวคลํ้า ปากอา้กว้างพยายามโกยอากาศเข้าปอด แขนและขาท่ีเธอ
หักไปก่อนหนา้นี้ทําให้เขาไม่อาจจะดิ้นหนีหรือทุบเธอได้  ริมฝีปาก
เขาเขียว ตาเหลือกหมดสติคามือของเธอ มิสเฉินคลายนิ้วออกจาก
หลอดลมก่อนจะเลื่อนมือไปด้านหลังท้ายทอย นิ้วชี้และนิ้วกลางของ
สองมือสอดเขา้ไปยังรอยต่อระหว่างกะโหลกกับกระดูกสันหลัง  เธอ
ใช้ข้อนิ้วดันสุดแรงจนได้ยินเสียงกระดูกหลุดออกจากกัน  หัวของชาย
ผู้นั้นพับลงส้ินใจคาพระหัตถ์ เหนือหัวโยนร่างของชายผู้นั้นออกไป
ด้านข้างเหมือนเขาเป็นเพียงขยะชิ้นใหญ่เท่านั้น 
 “ตามหมอหลวง”  
 เหนือหัวส่ังองครักษ์หลี่ พระองค์เสด็จผ่านองครักษ์หนุ่มคน
แรกไปก่อนจะแตะบ่าขององครักษเ์หยาท่ียืนอยู่ถัดไป 
 “ตามท่านเถียน” พระองค์ส่ัง “ตามแม่ทัพซูด้วย”
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