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การทำาสงครามกำาลังเปลี่ยนไปเพราะถังอี้หมิงได ้นำาอาวุธระดับ 

สะท้านสะเทือนแผ่นดินจากโลกอนาคตมายังยุคอดีตแล้ว การศึกนับจากน้ี

ย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลเมื่ออยู่ต่อหน้าอาวุธสังหารที่หมางเมิน 

การฝึกฝนชั่วชีวิตและจำานวนพล ทว่าถึงมีอาวุธชั้นเลิศใช่ว่าใครหน้าไหนก็ 

ใช้มนัได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ มาดูกันดกีว่าว่าถังอีห้มงิท่ีรูจ้กัมนัดีจะใช้อย่างไร  

เพราะข้ึนชื่อว่าอาวุธอันตราย ย่อมไม่ได้อันตรายต่อศัตรูเพียงอย่างเดียว แต ่

ยังอันตรายต่อตนเองอีกด้วย!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

สุ่ยเผิงเฉิง เกิดเมื่อ ค.ศ. 1985 ชื่นชอบนิยายกำาลังภายในของท่านจินยง 

(กิมย้ง) อย่างที่สุด ตอนเรียนชั้นมัธยมปลายเคยลองเขียนนิยายกำาลังภายใน

เรื่องยาว กลายเป็นเด็กหนุ่มที่เดินอยู่ระหว่างเส้นขอบของโลกแห่งความจริง

และใต้เงาของบรรณพิภพ หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยก็เริ่มเขียน 

ผลงานลงในเว็บอ่านนิยายออนไลน์ โดยใช้นามปากกาว่า 'สุ่ยเผิงเฉิง' และ 

ยังคงปลูกเพาะผลงานผ่านปลายปากกาอย่างไม่หยุดย้ัง
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เกร็ดประวัติศาสตร์

มู่หรงฉุย หรือมู่หรงป้า (ค.ศ. 326-396) ชื่อรองเต้าหมิง ชนเผ่าเซียนเปย 

กษัตริย์ผู้สถาปนาแคว้นโฮ่วเยียน (เยียนหลัง) เป็นบุตรคนท่ีห้าของจักรพรรดิ

เหวินหมิงตี้มู่หรงฮ่วงแห่งแคว้นเฉียนเยียน (เยียนก่อน) สร้างคุณูปการจาก 

การทำาศึกสงครามให้แคว้นเฉียนเยียนมากมายหลายครั้ง ทั้งยังเคยโจมตี 

ทัพใหญ่กำาราบอุดรของหวนเวินแห่งตงจิ้นให้ล่าถอยได้ ถึงกระน้ันกลับถูก 

มู่หรงผิงผู้เป็นอาบีบบังคับขับออกไป หากแต่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก

ฝูเจียนกษัตริย์แห่งเฉียนฉิน (ฉินก่อน) อย่างย่ิง หลังจากศึกแม่นำ้าเฝยสุ่ย  

มู่หรงฉุยคว้าโอกาสก่ออำานาจฟื้นคืนแคว้นเยียนขึ้นอีกครั้ง สถาปนาแคว้น 

โฮ่วเยียนและโค่นล้มแคว้นซีเยียน (เยียนตะวันตก) ท่ีสกุลมู ่หรงสายอื่น 

สร้างข้ึน 
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Shui Peng Cheng 7

"ซุนหู่! เจ้ามานี่!" หลี่ก๋ัวจู้ตะโกนเรียกซุนหู่

เด็กหนุ่มชื่อซุนหู่ก�าลังข้ามสะพานท่อนไม้อยู่ พอได้ยินเสียง 

หลี่กั๋วจู้เรียกหา ก็รีบวิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าหลี่กั๋วจู้ทันทีหลังข้ามสะพาน

เสร็จ

"หัวหน้า ท่านเรียกข้า?" หลังแสดงคารวะต่อหลี่ก๋ัวจู้เรียบร้อย  

ซุนหู่ก็ถามขึ้น

หลี่ก๋ัวจู้พยักหน้า "ได้ยินว่าเพลงมวยของเจ้าไม่เลว วันน้ีพวกเรา

ลองประมือกันดูสักหน่อยเป็นไร!"

ซุนหู่ตะลึง พอเห็นหลี่ก๋ัวจู้ท่าทางผอมแห้งแรงน้อยเช่นนั้นเขาก็

ปั้นหน้าล�าบากใจขึ้นมาทันที "หัวหน้า ท่าน...ท่านต้องการประลอง 

กับข้า?" 

"มีอันใด หรือว่าเจ้ากลัว" หลี่ก๋ัวจู้ถาม

ซุนหู่พยักหน้า "ข้ากังวลอยู่บ้างจริงๆ"

หลี่ก๋ัวจู้ตบไหล่ซุนหู่เบาๆ ทีหน่ึงแล้วพูดให้ก�าลังใจ "ไม่ต้องกลัว 

บทที่ 1

สาส์นราชโองการต้าจิ้น
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8 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 4

ข้าเคยสอนพวกเจ้าไม่ใช่หรือไรว่าให้มีความกล้า แล้วเหตุใดเจ้าถึง 

ขี้ขลาดเช่นน้ี วางใจเถอะ ข้าจะออมมือให้"

ซุนหู่ส่ายหน้า "หัวหน้า ข้าไม่ได้ขี้ขลาด ข้าเพียงกลัวท�าท่าน 

บาดเจ็บ"

ได้ยินซุนหู่พูด หลี่ก๋ัวจู้ก็อดหัวเราะไม่ได้ "ถึงข้าจะเข้ามาอยู่ใน

กองทัพเพียงไม่ก่ีปี แต่อย่างน้อยก็เคยออกศึกสังหารศัตรู ส่วนเจ้า 

ก็เป็นแค่เด็ก ถึงจะเก่งกาจสักเพียงใดก็คงไม่ร้ายกาจเท่าพวกนอกด่าน 

ข้าไม่กลัวบาดเจ็บ แสดงฝีมือของเจ้าออกมาเต็มก�าลัง ไม่ต้องเกรงใจ"

เพราะยืนห่างจากทั้งสองคนไม่ไกลนัก ถังอี้หมิงจึงได ้ยิน 

บทสนทนาระหว่างหลี่ก๋ัวจู้กับซุนหู่ชัดถนัดหู ในสายตาของถังอี้หมิง  

ซุนหู่รูปร่างแบบบาง ใบหน้าหรือก็ปกติธรรมดาไม่เหมือนคนที่มีฝีมือ

ร้ายกาจเลยแม้แต่น้อย เขาเดินตรงเข้าไปหาคนทัง้คู ่"พวกเจ้าใครมฝีีมอื

เท่าใดก็ส�าแดงออกมาให้เต็มที่ ข้าจะได้รู้ว่าใครเก่งกาจกว่าใคร ซุนหู่ 

หากเจ้าเอาชนะหัวหน้าหลี่ได้ ข้าจะให้เจ้าย้ายออกจากกองก�าลัง 

รุ่นเยาว์มาเป็นองครักษ์ข้างกายข้า เจ้าคิดเห็นเช่นไร"

ได้ยินเช่นน้ันซุนหู่ก็ย้ิมไม่ต่างจากเด็กน้อย "นายท่าน นายท่าน 

พูดจริงหรือ"

หลี่ก๋ัวจู้เสริม "ค�าพูดของนายท่านย่อมไม่ใช่ค�าลวง ทว่าก่อนจะ

ไปถึงเรื่องน้ันเจ้าต้องล้มข้าให้ได้เสียก่อน"

ซุนหู่พยักหน้าหนักแน่น พูดดีอกดีใจ "นายท่าน ข้าเบื่อจะอยู่ใน

กองก�าลังรุ่นเยาว์นานแล้ว เด็กพวกนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเลยสักคน  

วันน้ีข้าจะล้มหัวหน้าหลี่แสดงฝีมือให้ท่านดู"

ถังอี้หมิงหัวเราะ "ดี มีความมุ่งมั่นดี เช่นนั้นพวกเจ้าก็เริ่มได้"

ซุนหู่กับหลี่ก๋ัวจู้แยกออกจากกัน ตั้งท่าพร้อมต่อสู้
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Shui Peng Cheng 9

ถังอี้หมิงเตือน "จ�าไว้ ย้ังมือทันทีเมื่อคิดว่าอันตราย ห้ามจงใจ

ท�าร้ายอีกฝ่ายบาดเจ็บเกินไป พวกเจ้าก�าลังศึกษาแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่

ออกรบสังหารศัตรู เข้าใจหรือไม่"

"ทราบแล้วนายท่าน!" พวกเขาสองคนตอบรับพร้อมกัน

ถังอี้หมิงยืนอยู่อีกด้าน มองดูการประลองระหว่างซุนหู่กับหลี่กั๋วจู้

ในตอนนั้นเอง จู่ๆ น�้าหยดหนึ่งก็หล่นร่วงลงบนหน้าผาก ถังอี้หมิง

ยกมอืไปแตะดกู่อนจะแหงนมองท้องฟ้ามดืครึม้ น�า้อกีหลายหยดตกลง

บนใบหน้า

"ฝนตก? เย่ียม สามเดือนมานี้น่ีนับเป็นฝนแรก หากยังไม่ตกอีก

ล่ะก็พ้ืนดินคงแตกระแหงหมดสิ้น" ถังอี้หมิงพูดอย่างดีใจ

ฝนตกหนักข้ึนทุกที เพียงไม่นานก็เทโครมลงมา

"ฝนตกแล้ว! ทุกคนกลับได้แล้ว หยุดการฝึกไว้เท่าน้ีก่อน! ท้ังหมด

เลิกกองได้!" ถังอี้หมิงตะโกนบอกกองก�าลังรุ่นเยาว์ที่อยู่กลางลานฝึก

พอได้ยินเสียงเลิกกอง ทหารกองก�าลังรุ่นเยาว์ก็พากันตะโกนก้อง

ก่อนจะแยกย้ายโบกมือกระทืบเท้ารับการช�าระล้างอยู่ท่ามกลาง 

สายฝนด้วยความปีติยินดี

"เฮ้ย! ฝนตกแล้ว เลิกประลองก่อน พวกเจ้าสองคนกลับกัน 

ได้แล้ว!" ถังอ้ีหมิงตะโกนบอกหลี่ก๋ัวจู้กับซุนหู่

นึกไม่ถึงซุนหู่กับหลี่ก๋ัวจู ้กลับพูดขึ้นพร้อมกัน "ไม่ พวกข้าขอ

ประลองต่อ กว่าฝนจะตกก็ไม่ใช่ง่าย พวกเราขอถือโอกาสประลองฝีมือ

ท่ามกลางสายฝนเสียเลย"

ทันทีที่พูดจบหลี่ก๋ัวจู้ก็ชิงเหว่ียงหมัดรุกใส่ก่อน เห็นหลี่ก๋ัวจู้เหว่ียง

หมัดเข้าใส่ซุนหู่ก็เบี่ยงตัวหลบตามสัญชาตญาณก่อนจะเคลื่อนตัว 

ไปอยู่ข้างหลี่ ก๋ัวจู ้รวดเร็ว แล้วยกเท้าขวาเตะใส่หน้าของหลี่ ก๋ัวจู ้ 
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10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 4

เต็มแรง

แม้หลี่ก๋ัวจู้จะยกแขนปิดป้องได้ทันท่วงที แต่ก็ไม่วายร้าวระบม

อยู่เลก็ๆ ในใจแอบคดิ เห็นรปูร่างผอมแห้งแรงน้อย นกึไม่ถึงว่าเรีย่วแรง

มากมายมหาศาล ดูท่าคงต้องระวังตัวให้มากหน่อยแล้ว

สายฝนเทกระหน�่า พวกเขาสองคนผลัดกันรุกผลัดกันรับ ไม่ทัน

ได้รู้ตัวก็ผันผ่านไปกว่าย่ีสิบกระบวนท่าแล้ว

ฝีไม้ลายมือกับการเคลื่อนไหวปราดเปรียวคล่องแคล่วของซุนหู่

ท�าถังอี้หมิงตะลึง ใครจะไปนึกว่าคนรูปร่างหน้าตาธรรมดาๆ ไม่เป็นพิษ

เป็นภัยอย่างซนุหู่จะมเีพลงมวยร้ายกาจเช่นนี ้ตลอดย่ีสบิกว่ากระบวนท่า 

ซุนหู่ล้วนแต่เป็นฝ่ายรุกไล่ หลี่ก๋ัวจู้ได้แต่ตั้งรับ

อายุยังน้อยอยู่แท้ๆ แต่กลับฝีมือลึกล�้า วันหน้าต้องพัฒนาได้ 

อีกไกลแน่ ถังอ้ีหมิงแอบนึกชื่นชม

หลี่ก๋ัวจู้ถูกซุนหู่รุกไล่จนหมดหนทางตอบโต้ ท�าได้เพียงฝืนต้ังรับ

เท่าน้ัน

ฝนตกลงมาราวกับฟ้ารัว่ เพียงไม่นานลานฝึกก็มสีภาพไม่ต่างอะไร 

กับห้วยหนองคลองบึง ถังอี้หมิงเนื้อตัวเปียกโชก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคง

ยืนน่ิงมองดูทั้งสองคนสู้กันเงียบๆ

"ฝนตกแล้วๆ!"

พวกชาวบ้านทยอยกันเดนิออกมาจากในบ้านชีน้ิว้ข้ึนฟ้า ปล่อยให้ 

สายฝนช่วยช�าระล้างความร้อนอบอ้าวตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่

หน้าประตูพลางส่งเสียงตะโกนยินดี 

"อั้ก..."

หลี่ก๋ัวจู้ร้องออกมาค�าหน่ึง เสียงตูมลั่นดัง ร่างของหลี่ก๋ัวจู้ตกลง

ไปในบ่อโคลนกลางลานฝึก เน้ือตัวสกปรกเลอะเทอะไปท่ัว
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ถังอ้ีหมิงรีบเข้าไปพยุง ถามอย่างเป็นห่วง "เจ้าเป็นอะไรหรือไม่"

หลี่ก๋ัวจู้ส่ายหัวที่เปียกโชกพลางย้ิม "นายท่าน ข้าไม่เป็นไร"

ซุนหู่ว่ิงตรงเข้ามาพร้อมกับร้องถาม "หัวหน้าหลี่ ข้าไม่ได้ท�าท่าน

เจ็บใช่หรือไม่"

หลีก๋ั่วจูช้หูวัแม่โป้งให้อกีฝ่าย "ซนุหู่ เก่งมาก นึกไม่ถึงว่าเพลงมวย

ของเจ้าจะร้ายกาจถึงเพียงน้ี ข้าแพ้เจ้าแล้ว"

ซุนหู่ย้ิมแหย "ความจริงข้าไม่ได้เอาชนะหัวหน้าหลี่ได้สักหน่อย 

หัวหน้าจงใจออมมือให้ข้าต่างหาก"

"ข้าไม่ได้ออมมือให้เจ้า ข้าใช้ก�าลังแรงกายทั้งหมดที่มีแล้ว  

เจ้าต่างหากท่ีออมมือให้ข้า ไม่อย่างนั้นข้าคงถูกเจ้าเตะปลิวนานแล้ว" 

หลี่ก๋ัวจู้พูดอย่างใจกว้าง

ถังอ้ีหมิงโอบไหล่ท้ังสองคนพร้อมหัวเราะเสียงดัง "ฮ่าๆ พวกเจ้า

ล้วนเย่ียมยอด ท่ีนี่เละเป็นบ่อโคลนหมดแล้ว พวกเราไปท่ีอื่นกันดีกว่า"

เดินไปได้ไม่ก่ีก้าว พวกเขาสามคนก็ได้ยินเสียง 'ครืน' ดังลั่น

เสียงที่เกิดขึ้นดังสนั่น ยังไม่ทันที่พวกเขาสามคนจะบอกได้ว่า

ต้นตอของเสียงมาจากทางใด เสียง 'ครืน' กึกก้องก็ดังข้ึนอีกคราว

"นายท่าน ดูนั่น!" ซุนหู่ตะโกนชี้น้ิวไปยังป่าที่ต้ังอยู่ทางทิศเหนือ

ของเขาไท่ซาน

พอหันมองไปถังอ้ีหมิงก็พบกับภาพชวนตื่นตะลึง หน้าผาท่ีตั้งอยู่

ทางตอนเหนือของเขาไท่ซานพังทลายไหลรวมเข้ากับสายน�า้ฝนบนเขา 

กลายเป็นดินถล่มโถมเข้าไปในป่าท่ีอยู่ยังเชิงเขาด้านล่าง

ถังอี้หมิงกวาดตามองไปรอบๆ พอเห็นลานฝึกล้วนแต่เป็น 

น�้าโคลน หน�าซ�้าด้านล่างยังเป็นเนินต�่า เขาก็รีบตะโกน "แย่แล้ว ที่นี่

อันตราย รีบไปเร็ว!"
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ถังอี้หมิงลากหลี่ก๋ัวจู้กับซุนหู่สองคนว่ิงหนี

'โครม!'

ทั้งสามคนว่ิงออกมาจากลานฝึกได้ไม่ทันไร เสียงดังสนั่นกึกก้อง

ก็ดังลั่นไล่ตามหลังมา ลานฝึกท่ีมีสภาพราวกับแอ่งน�้าเมื่อครู่พังทลาย

ลงในชั่วพริบตา

"อันตรายจริงๆ!" ถังอี้หมิงถอนหายใจออกมายาวๆ ในใจยังคง 

นึกหว่ัน

ฝนยังคงตกไม่หยุด หน�าซ�้ายังตกกระหน�่ามากข้ึนทุกที ภาพ 

เบื้องหน้าดูไม่ต่างอะไรกับม่านน�้า มองไปได้ไม่เกินสามฉื่อ

"รีบไปจากที่น่ีเถอะ ไปแถวบ้านพักท่ีสร้างข้ึนใหม่ ที่นั่นเป็นที่ราบ 

ปลอดภัยกว่า!" ถังอ้ีหมิงตะโกน

พวกเขาสามคนรีบว่ิงขึ้นหน้า พอพบเจอผู้คนก็บอกให้รีบอพยพ

แต่โดยไว ก่อนจะถอยไปถึงยังบริเวณบ้านพักที่สร้างขึ้นใหม่ได้เป็น 

ที่เรียบร้อย

ฝนยังคงเทลงมาอย่างไม่ขาดสาย ท้องฟ้าราวกับเปิดออกเป็น 

ช่องว่างขนาดยักษ์ กระหน�่าทดน�้าใส่พ้ืนปฐพี

นับแต่ข้ามมิติกาลเวลามาถึงที่นี่เขาก็ยังไม่เคยเห็นฝนเลยสักเม็ด 

ภายใต้แสงตะวันแรงกล้า ระดับน�้าในแม่น�้าลดต�่าจนเห็นท้องน�้าที่ 

ยากจะพบเจอได้ในยามปกติ ทุกหนทุกแห่งล้วนแห้งแล้งกันดาร  

ท้องไร่ท้องนาไร้ผลผลิตให้เก็บเก่ียว

โลกท่ีเต็มไปด้วยเพลิงสงคราม เดิมพวกชาวบ้านก็ด�ารงชีวิต 

ยากล�าบากอยู่แล้ว ไหนจะยังเคราะห์ซ�้ากรรมซัดเผชิญหน้ากับภัยแล้ง

เข้าอีก ผู้คนจ�านวนมากต่างอดตายด้วยเพราะไม่มีอาหารประทังชีวิต 

คนที่เหลือสุดท้ายหากไม่รวมตัวกันเป็นโจรป่าก็ถูกบีบบังคับให้เข้าร่วม
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กองทัพ

ภายใต้การต่อสูแ้ละพัฒนาอย่างยากล�าบากของถังอีห้มงิ เขาไท่ซาน 

ไม่เพียงมีการจัดการเป็นอย่างดี หากยังพาชาวบ้านผู้ประสบภัยจาก 

ท่ีต่างๆ มารวมกันอยู่บนเขา จนมีพวกชาวบ้านลงหลักปักฐานอยู ่

ด้วยกันถึงสามสบิสามหมืน่กับกองก�าลงัทหารประจ�าการสามหมืน่และ

กองก�าลังรุ่นเยาว์อีกหนึ่งหมื่น ก่อเกิดเป็นภาพความเจริญรุ่งเรือง

ภัยแล้งเนิ่นนานสุดท้ายได้พบกับสายฝนชุ่มฉ�่า อันท่ีจริงนับเป็น

เรื่องสมควรแก่การดีใจ ทว่าภัยน�้าหลากอันเกิดจากดินถล่มน้ันท�าเอา

ถังอี้หมิงกับพวกชาวบ้านบนเขาดีใจไม่ออก

ถังอี้หมิงเอ่ย "หากไม่ใช่เพราะท่ีน่ีเป็นที่ราบ รอบๆ ไม่มีดินอ่อน

กับเนินสูงท่ีไหลเลื่อนได้ง่ายแล้วล่ะก็ ป่านน้ีท่ีน่ีคงเกิดภัยพิบัติใหญ ่

ไปแล้ว โชคดีจริงๆ"

ฝนเทกระหน�่าลงมาแค่ครั้งเดียวก็ท�าให้เกิดน�้าป่าไหลหลาก 

เชีย่วกรากรนุแรงได้แบบนี ้พลงัของธรรมชาตน่ิาเกรงขามจรงิๆ หากคดิจะ 

อาศัยอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วล่ะก็ คงมีแต่ต้องสร้างระบบชลประทานขึ้น 

เท่าน้ันถึงจะไม่ต้องมากังวล ถังอ้ีหมิงคิด 

หลงักลบัถึงจวนขุนพล ถังอีห้มงิก็ถอดเสือ้ทีเ่ปียกโชกออก เดนิตรง 

ไปยังเรือนด้านหลัง

พอเห็นถังอ้ีหมิงกลับมา หลี่หรุ่ยก็รีบเข้าไปต้อนรับ

"ท่านพ่ี ท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

ถังอีห้มงิพยักหน้า "ฝนไม่ตกมานานแล้ว พอตกก็ตกเสยีหนักเชยีว 

สวรรค์เล่นตลกกันชัดๆ ดูท่าฝนคงตกหนักต่อเน่ืองกันอีกหลายวัน  

โชคดีท่ีภูมิประเทศแถบน้ีเป็นที่ราบ รอบๆ ไม่มีดินถล่ม ไม่อย่างน้ันคง
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อันตรายมาก"

หลี่หรุ่ยช่วยปลดเสื้อบนตัวถังอี้หมิงออก "ท่านพ่ี ข้าตักน�้าสะอาด

มาให้แล้ว ท่านล้างเน้ือล้างตัวสักหน่อยเถอะ"

เหน็หลีห่รุย่เองก็เปียกโชก เสือ้ผ้าแนบติดอยู่กับล�าตวั เผยส่วนเว้า 

ส่วนโค้งอรชรอ้อนแอ้นออกมาให้เห็น ถังอี้หมิงก็หัวเราะหึๆ ปลดเส้ือผ้า

ของหลี่หรุ่ยออกจนสิ้น "ฮูหยิน พวกเราอาบน�้าด้วยกันเถอะ"

ความสัมพันธ์ระหว่างหลี่หรุ ่ยกับถังอ้ีหมิงในเวลานี้เรียกได้ว่า 

แทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่างพวกเขาไม่มีอะไรให้ต้อง

พะวักพะวน ท้ังสองต่างผลัดกันท�าความสะอาดให้อีกฝ่าย

หลังช�าระร่างกายเสร็จ พวกเขาสองคนก็ยังคงน่ังอยู่ที่ข้างเตียง 

ศีรษะของหลี่หรุ่ยพิงซบอยู่บนไหล่ของถังอี้หมิง ใบหน้าอิ่มเอิบไปด้วย

รอยย้ิมเปี่ยมสุข "ท่านพ่ี ข้ามีเรื่องจะบอกท่านเรื่องหน่ึง"

ถังอี้หมิงถาม "เรื่องใด ข้าล้างหูรอฟังอยู่"

หลี่หรุ่ยโน้มศีรษะของถังอี้หมิงไปแนบอยู่บนท้องตนเองพลางพูด

ด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม "ท่านพ่ี ท่านฟังดู"

ถังอี้หมิงแนบหูลงบนท้องของหลี่หรุ่ย มือทั้งสองข้างโอบเอวนาง

ไว้ ถามด้วยน�้าเสียงตื่นเต้นยินดี "ฮูหยิน หรือว่าเจ้ามีแล้ว?"

หลี่หรุ ่ยพยักหน้าขวยเขิน ถังอี้หมิงดีใจอุ ้มหลี่หรุ ่ยหมุนไปมา 

สองสามรอบ ตะโกนเสียงดังลั่น "ดีจริงๆ ข้าก�าลังจะเป็นพ่อคนแล้ว"

ถังอี้หมิงวางหลี่หรุ ่ยลง ประคองใบหน้าของนางพูดอ่อนโยน  

"ฮูหยิน เจ้ารู้เรื่องน้ีตั้งแต่เมื่อใด แล้วเจ้าตั้งครรภ์นานเพียงใดแล้ว"

หลี่หรุ่ยย่ืนน้ิวออกมาหนึ่งน้ิวพลางย้ิมพูด "หน่ึงเดือนแล้ว"

ความรู้สึกของถังอ้ีหมิงยามนี้ยากจะบรรยาย หลี่หรุ่ยตั้งครรภ์  

นั่นก็แปลว่าอีกแปดเก้าเดือนเขาก็จะเป็นพ่อคนแล้ว ถังอี้หมิงไม่อาจ
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เก็บง�าซ่อนเร้นความรู้สึกเบิกบานที่จะได้เป็นพ่อคนครั้งแรกไว้ได้

ถังอี้หมิงก้มหน้าประกบริมฝีปากเข้ากับริมฝีปากของหลี่หรุ ่ย  

เขาจุมพิตนางดูดดื่มพลางกอดนางไว้ในอ้อมแขนแน่น มือทั้งสองข้าง

เคลื่อนไหวไปมาอยู่บนร่างของหลี่หรุ่ยไม่หยุด สัมผัสไปตามจุดท่ีไวต่อ

สัมผัสบนร่างนางทั่วทุกอณู ไฟปรารถนาในใจของหล่ีหรุ่ยถูกกระตุ้นขึ้น

อีกคราว...

กว่าฝนจะเบาบางลงก็ย่างเข้าเท่ียงวันทีส่อง เมฆด�าบนฟ้าจางหาย 

ไปหมดสิ้น ท่ีปรากฏข้ึนแทนที่คือท้องฟ้าสว่างไสว จะว่าไปก็แปลก  

หลังฝนตก อากาศก็กลับกลายเป็นเย็นสบาย ไม่ได้ร้อนอบอ้าวเช่น 

ก่อนหน้าน้ีอีก

หลังฝนหยุดตก ถังอี้หมิงก็รวบรวมพวกชาวบ้านขึ้นเป็นกอง 

การช่าง แบ่งงานให้พวกเขารับผิดชอบ บ้างก็ผสมซีเมนต์ บ้างก็ขัดหิน 

บ้างก็ขุดร่องน�้า ลงมือพัฒนาเขาไท่ซานกันอีกคราว

ถังอ้ีหมิงให้หวังเหมิ่งรับสมัครผู้คนเพ่ิมอีกจ�านวนหน่ึง คราวนี้เขา

สร้างโรงเผาเพ่ือเผาอฐิโดยเฉพาะขึน้อกีแห่ง ทัง้น้ีก็ด้วยเพราะกระท่อมไม้ 

แข็งแกร่งไม่เท่ากับบ้านที่สร้างข้ึนจากอิฐจากกระเบื้อง เขาจึงตั้งใจ 

จะใช้อิฐเหล่าน้ันเสริมความมั่นคงให้กระท่อมไม้นั่นเอง

นอกจากงานสร้างระบบชลประทานแล้ว ถังอี้หมิงยังสร้างบันได

จากเชิงเขาขึ้นมาถึงบนเขา รวมถึงก�าแพงซีเมนต์ล้อมรอบที่พักอาศัย

จนกลายเป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่ง งานก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้ 

มากเพียงพอท่ีจะให้พวกชาวบ้านบนเขาไท่ซานยุ่งกันไปอีกนาน

ในเวลาเดียวกัน หวังหย่งหัวหน้ากองการเกษตรก็บุกป่าฝ่าเขา

เข้าไปท�าการส�ารวจซ�้าๆ หลายต่อหลายครั้ง พร้อมน�าเอาต้นกล้าของ
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ไม้ผลหลายชนิดจากในป่ากลับมาปลูก ไม่ว่าจะแอปเปิ้ล สาลี่ ท้อ และ

อื่นๆ หมายชดเชยเสบียงอาหารบนเขาท่ีมีไม่เพียงพอ

ในจวนขุนพล

ถังอี้หมิงบอกกับหวังเหมิ่งท่ีนั่งอยู่ฝั ่งตรงกันข้าม "ท่านกุนซือ  

วันนี้เป็นเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง ทุกคนเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแล้ว 

อีกครู่ท่านถ่ายทอดค�าสั่งข้าให้พวกเขาได้หยุดพักกันสักวัน"

พอได้ยินหวังเหมิง่ก็ถามขึน้ "นายท่าน เทศกาลเดอืนแปดไหว้เทพ

จันทรา เรื่องนี้เป็นธรรมเนียมแต่โบราณ ทว่าเหตุใดต้องให้ทุกคน 

หยุดพักวันหนึ่งด้วย"

ถังอี้หมิงหัวเราะ "ชมจันทร์กลางสารท กินขนมไหว้พระจันทร์ 

เพลนิตาไปกับโคมไฟ น่ีเป็นจารตีทีส่บืทอดต่อกันมา พวกข้าในบ้านเกิด

ล้วนแต่หยุดพัก"

หวังเหมิง่พยักหน้า "เช่นนัน้ข้าจะไปท�าตามทีน่ายท่านส่ัง นายท่าน  

ราชวงศ์หนานเฉายังไม่ตอบกลับมากระน้ันหรือ"

"ยัง เยียนอ๋องตั้งตนเป็นจักรพรรดิอย่างเป็นทางการแล้ว เรื่องนี้

ย่อมสร้างความขุน่เคืองให้แคว้นจิน้แน่ ว่าตามหลกัแล้วแคว้นจิน้ไม่น่าจะ 

นิ่งดูดายยอมให้แคว้นเยียนตั้งตนเป็นใหญ่อยู่บนแผ่นดินจงหยวน แต่

ผ่านไปก็หลายวันแล้ว ทางแคว้นจิ้นกลับไม่มีข่าวคราวอันใดเลย 

แม้แต่น้อย" ถังอี้หมิงส่ายหน้า

หวังเหมิ่งเอ่ยต่อ "ยามนี้นายท่านเร่งรัดพัฒนาปรับปรุงเขาไท่ซาน

ให้มั่นคงย่ิงขึ้นอย่างเปิดเผย หากแคว้นจิ้นไม่ส่งพลข้ึนเหนือ ปล่อยให้

แคว้นเยียนตั้งตนเป็นใหญ่อยู่บนแผ่นดินจงหยวน นายท่านคิดจะ 

ท�าเช่นไร"
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ถังอี้หมิงพูดอย่างไม่สะทกสะท้าน "ข้าไม่กลัว! ตอนน้ีพวกเรา 

มีดินระเบิด ต่อให้ยกทัพมากันแปดหมื่นสิบหมื่น ข้าก็จัดการพวกเขาได้

ในพริบตา เพียงแต่ก�าลังทหารของพวกเราน้อยเกินไป หากออกไป 

ยึดดนิแดนต่างๆ ก�าลงัทหารของพวกเราย่อมกระจดักระจาย ถึงตอนน้ัน 

ไม่แน่ว่าจะรับมือการโจมตีจากทัพใหญ่ของพวกศัตรูได้ ตอนน้ีที่ข้า 

คิดจะท�าคือรอดูสถานการณ์อยู่บนเขาไท่ซานเงียบๆ พร้อมส่ังสมก�าลัง

รอเวลา จากข่าวทีก่วนเอ้อร์หนิวส่งกลบัมา ทัพเยียนขุดคลูกึสร้างป้อมสงู  

ปิดล้อมก่วงกู้ไว้อย่างแน่นหนา ดูท่าคงเตรียมท�าสงครามยืดเย้ือแน่ 

ผนวกกับฝนท่ีตกหนักเมื่อหลายวันก่อน เชื่อว่าคงบั่นทอนความเร็ว 

ในการโจมตีก่วงกู้ของทัพเยียนไปไม่น้อย ข้าตั้งใจจะรอจนต้วนคาน 

ถูกทัพเยียนกวาดล้างหมดสิ้นก่อนถึงค่อยลงมือเคลื่อนไหว โบราณว่า

สังหารศัตรูหนึ่งหมื่น ตนเองสูญเสียแปดพัน ทัพเยียนโจมตีต้วนคาน  

ไม่ว่าเช่นไรย่อมต้องมีการสูญเสียแน่ ถึงตอนน้ันค่อยลงมือ พวกเรา 

ย่อมเป็นฝ่ายก�าชัย"

"นายท่านมองการณ์ไกลย่ิงนัก เช่นนั้นข้าจะถ่ายทอดค�าสั่งของ

นายท่านออกไป ให้พวกทหารบนเขาพักผ่อนกันหนึ่งวัน" หวังเหมิ่งพูด

ถังอี้หมิงเอ่ยต่อ "พวกเรารอฟังข่าวจากทางแคว้นจิ้นไปเรื่อยๆ 

ก่อน ทันทีท่ีแคว้นจิ้นเคลื่อนทัพบุกเหนือพวกเราค่อยใช้โอกาสน้ีส่ง 

กองก�าลังออกไปโจมตีหัวเมืองเล็กๆ ที่อยู่ไกลออกไป ก่อกวนคุกคาม

ทัพเยียน"

"ทว่ามู่หรงเค่อโจมตีต้วนคานใช้ก�าลังทหารเพียงสิบหมื่นเท่าน้ัน 

กองก�าลังทหารท่ีเหลือล้วนปักหลักอยู่ท่ีเมืองจี่หนาน ดูท่าพวกเขา 

คงเตรียมป้องกันพวกเราอยู่ก่อนแล้ว ทัพของพวกเราแม้โจมตีต้วนคาน

พวกเขาย่อมไม่อาจท�าอะไรได้ แต่คดิก่อกวนทพัเยียน เกรงว่ากองก�าลงั
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ในเมืองจี่หนานจะเคลื่อนไหว นายท่าน กองก�าลังทหารหลายหมื่นน้ี 

ไม่อาจประมาท" หวังเหมิ่งเตือน

ถังอี้หมิงพยักหน้า "ท่านกุนซือวางใจ ข้าคิดแผนการไว้แล้ว"

หลงัหวังเหมิง่เดินจากไป ถังอ้ีหมงิก็เดนิกลบัเข้าไปยังเรอืนด้านหลงั  

ครั้นเห็นหลี่หรุ่ยก�าลังนั่งสนเข็มอยู่ จึงถามอย่างเป็นห่วงเป็นใย "ฮูหยิน 

ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือไรว่าเจ้าก�าลังตั้งครรภ์อยู่ งานพวกน้ีไม่ต้องท�า 

หาไม่แล้วอาจกระเทือนถึงทารกในท้อง"

หลีห่รุย่วางเขม็กับด้ายในมอืลง "ท่านพ่ี ข้าเพ่ิงจะตัง้ครรภ์ได้เพียง

เดอืนเดียวเท่านัน้ ยังไม่ถึงข้ันท�าการท�างานไม่ได้เสยีหน่อย ย่ิงไปกว่าน้ัน 

นี่ก็แค่งานเย็บปักถักร้อยเท่านั้นมิใช่งานหนักอะไร แล้วเหตุใดข้าถึงจะ

ท�าไม่ได้ หากให้ข้าเอาแต่นั่งทึ่มทื่อวันๆ ไม่ท�าอะไรเลย วันหน้าเกิด

กลายเป็นคนโง่ข้ึนมาจะให้ท�าเช่นไร"

ถังอี้หมิงเพ่ิงเป็นพ่อคนครั้งแรกจึงเข้าใจว่าคนท้องคนไส้ไม่อาจ

ท�าการท�างานได้ จึงไม่เพียงยกเลิกหน้าท่ีหัวหน้าค่ายพลผู้พิทักษ์ของ

หลี่หรุ่ย แต่ยังไม่ยอมให้นางท�างานใดๆ ทั้งสิ้น เช่นน้ีนับว่าเกินไปจริงๆ

หลี่หรุ่ยเอ่ย "ท่านพ่ี ข้าเตรียมชุดฤดูใบไม้ร่วงให้ท่านชุดหน่ึงแล้ว 

อากาศเร่ิมเย็นลงเรือ่ยๆ ชดุฤดรู้อนท่ีท่านสวมใส่หาเหมาะกับสภาพกาลไม่"

"ชุดฤดูใบไม้ร่วง? หลังฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นฤดูหนาว แต่ตอนน้ี

บนเขาไม่มีใครมีเสื้อผ้าฤดูหนาวเลยแม้แต่คนเดียว เกิดฤดูหนาว 

มาถึงจริงๆ ไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวใส่ พวกชาวบ้านทั้งสามสิบกว่าหมื่น 

มิหนาวตายกันหมดหรือไร ไม่ได้ ข้าต้องรีบคิดหาวิธีท�าเส้ือผ้าฤดูหนาว

ให้พวกเขา" ถังอ้ีหมิงพึมพ�าบอกกับตัวเอง

หลี่หรุ่ยย้ิม "ท่านพ่ี เรื่องนี้ไม่ยาก ขอแค่มีนุ่นกับผ้าเพียงเท่าน้ีก็ 

ท�าเสื้อฤดูหนาวได้แล้ว"
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พวกเราใช้ผ้าท�าชุดศึกหมดแล้ว ที่เหลือไหนเลยจะพอให้คน 

ทัง้สามสบิกว่าหมืน่ ในคลงันอกจากเสบยีงอาหารกับเสบยีงอาหารแล้ว

ก็ไม่มีนุ่น...อืม หรือจะต้องไปซื้อนุ่นท่ีแคว้นจิ้นหรือไม่ก็แคว้นเยียน  

ถังอี้หมิงครุ่นคิด

"นายท่าน!"

ขณะก�าลังคิด จู ่ๆ ถังอ้ีหมิงก็ได้ยินเสียงหอบตะโกนของซุนหู่  

"นายท่าน หัวหน้า...หัวหน้าค่ายพลจ้าวลิ่วส่งคนมารายงาน บอก... 

บอกว่าทูตแคว้นจิ้น...ทูตแคว้นจิ้นมาถึงแล้ว!"

ถังอ้ีหมิงนึกยินดี "ดีจริงๆ ในที่สุดพวกเขาก็มาแล้ว!"

การมาถึงของทูตแคว้นจิ้นถือเป็นข่าวดีส�าหรับถังอี้หมิง เขาเฝ้า

อดทนรออยู่ทุกเช้าค�่ามาตลอดระยะเวลาหน่ึงเดือนเต็ม ในที่สุดก็ได ้

พบกับทูตแคว้นจิ้น

ในความคิดของถังอี้หมิง ทูตแคว้นจิ้นเดินทางมาถึงท่ีนี่ในคราวน้ี

ย่อมต้องหมายความว่าพวกเขาคิดจะกรีธาทัพข้ึนเหนือ งานนี้คนท่ี 

ได้รับประโยชน์มากที่สุดย่อมต้องไม่พ้นตัวเขาเอง เมื่อท้ังสองฝ่าย 

เผชิญหน้ากัน ทัพใหญ่ก�าราบอุดรของแคว้นจิ้นย่อมตรึงกองก�าลัง 

ทัพเยียนไว้ได้แน่ ถึงตอนน้ันเขาก็จะใช้โอกาสนี้เข้าโจมตีหัวเมืองและ

อ�าเภอต่างๆ ของเหย่ียนโจว บั่นทอนก�าลังของขุมอ�านาจแบ่งแผ่นดิน

ในเหย่ียนโจว สร้างเสริมความย่ิงใหญ่ให้ตนเองได้

ถังอี้หมิงตามตัวขุนนางบู๊บุ ๋นจ�านวนหน่ึงให้ออกไปต้อนรับทูต

แคว้นจิ้นพร้อมกับเขาทันที

พอไปถึงเชิงเขาทางทิศใต้ของเขาไท่ซาน ถังอี้หมิงก็ถามจ้าวลิ่ว 

"ทูตแคว้นจิ้นอยู่ที่ใด"

จ้าวลิ่วแสดงคารวะนอบน้อมตอบ "นายท่าน ทูตแคว้นจิ้นพักอยู่
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ที่ป้อมบนเนินเขา"

ถังอี้หมิงรีบลงจากหลังม้าเดินตรงไปที่เนินเขา

พอเข้าไปถึงในป้อม ภาพทีป่รากฏตรงหน้าคอืชายสามคนในเสือ้ผ้า 

อาภรณ์เหมาะเจาะเหมาะสม คนหนึ่งอายุสามสิบกว่าๆ อีกสองคนอายุ

ย่ีสบิกว่า ชายอายุสามสบิท่าทางคล้ายเป็นหัวหน้านัน้ใบหน้าขาวเกลีย้ง

ไร้หนวดเครา รูปร่างค่อนข้างท้วม

"มิทราบว่าท่านใดคือทูตแคว้นจิ้น" ถังอี้หมิงถาม

จริงดังคาด ชายอายุสามสิบกว่าผู้น้ันยืนขึ้นประสานมือ "ข้าน้อย

คือทูตแคว้นจิ้น ไม่ทราบว่าท่านท่ีมาคือผู้ใด"

ทันใดน้ันจ้าวลิ่วก็เบียดขึ้นมา ชี้ไปทางถังอี้หมิง "คนผู้น้ีก็คือ

นายท่านของพวกเรา"

ทตูแคว้นจิน้มองมาทางถงัอีห้มงิ พอเหน็เขารปูร่างหน้าตาผึง่ผาย

องอาจก็อดนึกชื่นชมในใจไม่ได้ คนผู้น้ีมีสง่าราศีสมเป็นขุนพลจริงๆ! 

เขาถาม "ท่านคืออดีตขุนพลเชอจี้ของแคว้นเว่ยถังอี้หมิง?"

"ใช่แล้ว ข้าน้อยเอง" ถังอ้ีหมิงตอบกลับ

ทูตแคว้นจิ้นแบมือขวาออก ชายท่ีอยู่ด้านหลังปลดห่อสัมภาระ

บนหลังลง หยิบเอาม้วนหนังสือฉบับหน่ึงออกมาจากห่อผ้า วางมัน 

ลงบนมือทูตแคว้นจิ้น

หลังได้รับม้วนหนังสือ เขาก็ประคองมันไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง  

ย่ืนส่งให้ถังอี้หมิง "จูเก่อโยวแม่ทัพผิงตง (ปราบบูรพา) แห่งแคว้นจิ้น 

รับบัญชาจากโอรสสวรรค์ให้น�าราชโองการมามอบให้ท่านแม่ทัพ  

ขอแม่ทัพถังได้โปรดรับไว้!"

"สาส์นราชโองการ?" ถังอี้หมิงสงสัย เขาหันไปมองหวังเหมิ่ง 

ปราดหนึ่ง
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หวังเหมิ่งกระซิบ "นายท่าน รับมาอ่านดูก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที"

ถังอ้ีหมิงพยักหน้า ย่ืนมือไปรับสาส์นราชโองการจากมือจูเก่อโยว

หลังเปิดออก ถังอี้หมิงก็มองเห็นตัวอักษรเล็กๆ จ�านวนมากท่ี 

เขียนขึ้นจากการสะบัดปลายพู่กันเรียงติดกันเป็นพืด พอเห็นตัวหนังสือ 

เช่นนี้เขาก็ปวดหัวขึ้นมาทันที แอบนึกก่นด่าอยู่ในใจ ตัวอักษรของ

จกัรพรรดแิคว้นจิน้ท�าไมถึงได้หวัดแบบน้ี สูล้ายมอืเราก็ไม่ได้! คนแบบนี้ 

เป็นจักรพรรดิได้ด้วยงั้นหรือ เขาย่ืนสาส์นราชโองการให้หวังเหมิ่งที ่

อยู่ข้างๆ

เห็นถังอี้หมิงย่ืนสาส์นราชโองการให้หวังเหมิ่ง จูเก่อโยวก็นึก 

ไม่พอใจ หวัคิว้เขาขมวดเข้าหากันแน่น ในใจคดิ ถังอีห้มงิผูน้ีไ้ร้มารยาท

ย่ิงนัก ถึงกับสุ่มสี่สุ ่มห้ามอบสาส์นราชโองการให้ลูกน้องอ่าน ดูท่า 

คงอยู่บนเขาน้ีนานเกินไปแล้วถึงได้ติดนิสัยพวกโจรภูเขามา!

หลังอ่านสาส์นราชโองการจบ หวังเหมิ่งก็หันไปพูดกับจูเก่อโยว

ด้วยสีหน้าราบเรียบ "เชิญท่านทูตพักอยู่ที่นี่สักครู ่ก่อน อีกเดี๋ยวข้า 

กับนายท่านจะกลับมา"

ได้ยินดังน้ันถังอี้หมิงก็รู้ได้ทันทีว่าหวังเหมิ่งมีถ้อยความท่ีไม่อาจ

พูดต่อหน้าจูเก่อโยวได้ จึงประสานมือคารวะต่ออีกฝ่าย "ขอท่านทูต 

ได้โปรดรอสกัครู ่อกีเด๋ียวข้าจะกลบัมา จ้าวลิว่ รนิน�า้ให้ท่านทตูแคว้นจิน้ 

สักชาม ดูแลท่านทูตให้ดี"

จูเก่อโยวพูดเนิบๆ "เชิญ"

ทันทีท่ีเดินพ้นออกมาจากป้อม ถังอี้หมิงก็รีบถาม "ท่านกุนซือ  

ท่านมีเรื่องจะบอกข้าใช่หรือไม่"

หวังเหมิง่กวาดตามองไปรอบๆ พอเหน็ไม่มใีครก็กระซบิ "นายท่าน  

แคว้นจิน้ท�าเช่นนีนั้บเป็นการเสยีมารยาทไม่สมเป็นแคว้นใหญ่ กองก�าลงั 
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ของพวกเราแม้เป็นอดีตขุนนางของหรั่นเว่ย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะเป็นเบีย้ล่างของแคว้นจิน้ พวกเขาคดิอาศยักองก�าลงัทีแ่ขง็แกร่งกว่า

ข้ึนมาข่ีอยู ่บนหัวพวกเราด ้วยการออกสาส์นราชโองการมาให ้  

หมายใช้มันเป็นเครื่องมือบอกว่าพวกเรายินดียอมท�างานรับใช้พวกเขา 

สาส์นราชโองการเช่นน้ีจะรับหรือไม่รับข้าไม่อาจตัดสินใจได้ จึงได้แต่

เชิญนายท่านออกมาปรึกษาหารือกัน"

พอฟังจบถังอี้หมิงก็ถามขึ้น "ข้อความในสาส์นราชโองการ 

เขียนไว้เช่นไร"

หวังเหมิ่งตอบ "สาส์นราชโองการแต่งตั้งนายท่านเป็นหลู่ก๋ัวกง 

เป็นแม่ทัพเจิ้นเป่ย (สยบอุดร) ให้ท่านและกองก�าลังบนเขาไท่ซาน

ทัง้หมดหันหน้าไปทางทศิใต้ประกาศตนเป็นขุนนางรับใช้ราชส�านักจิน้... 

อีกทั้งยังให้นายท่านน�าก�าลังทหารยึดครองเมืองท่ีอยู่รอบๆ รอการ 

เดินทางมาถึงของกองทัพใหญ่ก�าราบอุดร...ให้กองก�าลังของพวกเรา

ท�าหน้าที่เป็นแนวหน้าเคลื่อนพลขึ้นเหนือ กวาดล้างอุปสรรคขวางหน้า

ให้สิ้น แล้วยังให้จูเก่อโยวท�าหน้าที่เป็นเจ้าเมืองไท่ซานปกครอง 

หัวเมืองบริเวณเขาไท่ซาน และให้นายท่านมอบชาวบ้านบนเขาไท่ซาน 

ทัง้หมดให้เขาดแูล ช่วยนายท่านบรรลภุารกิจก�าราบดนิแดนตอนเหนือ!"

"เฮอะ! แคว้นจิ้นท�าเช่นนี้รังแกกันเกินไปหน่อยแล้ว ให้ข้าเป็น 

แนวหน้าบกุดินแดนทางตอนเหนอืเช่นนี ้มเิท่ากับเหน็ข้าเป็นแพะรบับาป 

หรือ หน�าซ�้ายังคิดแผนชักฟืนใต้หม้อ* ให้ข้า ตั้งจูเก่อโยวเป็นเจ้าเมือง

ไท่ซาน ราชส�านักจิ้นท�าเช่นนี้น่าผิดหวังจริงๆ!" ถังอี้หมิงโมโห

หวังเหมิ่งขมวดค้ิว "นายท่าน สาส์นราชโองการพูดถึงก็แค่การ

กรธีาทพัขึน้เหนอืของกองก�าลงัแคว้นจิน้ภายใต้การน�าของอนิเฮ่าเท่าน้ัน  

* ชักฟืนใต้หม้อ เป็นส�านวน หมายถึงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หรือตัดโอกาสอีกฝ่ายด้วยวิธีที่เด็ดขาด

Page ��������� ������������ 4.indd   22 20/3/2563 BE   15:37



Shui Peng Cheng 23

ส่วนรายละเอียดเรือ่งเวลากับจ�านวนไพร่พลกลบัไม่ได้พูดถึง หลายวนัน้ี 

กวนเอ้อร์หนิวเข้าไปสืบข่าวอยู่ที่ละแวกไหวหนาน เขาบอกว่าทัพจิ้น

เตรียมเคลื่อนกองก�าลังสามสิบหมื่นข้ึนเหนือ ยามน้ีเซี่ยซั่งแม่ทัพอันซี 

(สงบประจิม) ได้น�ากองก�าลังไปตั้งมั่นอยู่ท่ีโซ่วชุน ดูท่าคงเตรียมโจมตี

สวีโจวกะทันหัน นายท่าน แคว้นจิ้นคราวน้ีเคลื่อนทัพดุดัน กองก�าลัง

ของพวกเราไม่อาจไม่ป้องกัน"

ถังอ้ีหมิงควบคุมสติอารมณ์ "ท่านกุนซือหมายความว่า..."

"หึๆ  สาส์นราชโองการบอกให้จเูก่อโยวเป็นเจ้าเมอืงไท่ซานมใิช่หรอื  

เช่นนัน้นายท่านก็ให้เขาเป็นเจ้าเมอืงไท่ซานไป ท�าเช่นนีด้เูผินๆ อาจเหมอืน 

นายท่านยอมสวามิภักดิ์ต่อแคว้นจิ้น แต่แท้ที่จริงแล้วพวกเรายังคง 

ดูแลกันเอง เท่าน้ีสาส์นราชโองการก็แค่กระดาษเหลวไหลแผ่นหน่ึง  

แคว้นจิ้นเองก็จะไม่เข้ามาวุ่นวายกับกองทัพของพวกเราอีก ท�าให ้

พวกเรารกัษาก�าลงัทหารได้ก่อนทีท่พัใหญ่ของแคว้นจิน้จะออกเดนิทางมา  

ย่ิงไปกว่าน้ัน ทัพจิ้นเคลื่อนพลก�าราบดินแดนทางตอนเหนือ หัวหอก 

ใช่ว่าจะต้องหันชี้ไปทางชิงโจวเสียเมื่อไร ยามนี้ทัพเยียนกับทัพฉีก�าลัง

สู ้รบกันอยู่ท่ีชิงโจว ข้าคิดว่าทัพจิ้นต้องบุกเข้าจงหยวนก่อน รอจน 

ทัพเยียนกับทัพฉีสู้รบแตกหักกันไปพอสมควรแล้วถึงค่อยเคลื่อนพล 

บุกโจมตีชิงโจว" หวังเหมิ่งวิเคราะห์สถานการณ์ให้ถังอี้หมิงฟังโดย

ละเอียด

ถังอ้ีหมิงหัวเราะลั่น "ท่านกุนซือ ท่านพูดถูกใจข้าย่ิงนัก ส่งทหาร

สอดแนมออกไป นอกจากจับตาทัพเยียนกับทัพฉีแล้วให้พวกเขาจับตา

ดูการเคลื่อนไหวของทัพจิ้นด้วย ท่านกุนซือ วันนี้เป็นวันเทศกาล 

กลางฤดูใบไม้ร่วง ในเมื่อทูตแคว้นจิ้นมาแล้ว เช่นน้ันพวกเราก็สมควร

ต้อนรับพวกเขาสักหน่อยถึงจะดี"
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ครั้นปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาสองคนก็กลับเข้าไป

ในป้อม รับสาส์นราชโองการด้วยยินดี อีกท้ังยังพาพวกจูเก่อโยวข้ึนเขา 

ให้พวกเขาได้พักสักครู่ก่อนจะเริ่มจัดงานเลี้ยงรับรอง 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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