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คำ�นำ�

ในเรื่องการศึก นอกจากการรุกรับอันแข็งแกร่งของกองทัพ สิ่งสำาคัญ 

ไม่แพ้กันคือการอ่านสถานการณ์และรู้จักรั้งรอ ซึ่งเป็นโชคดีของแคว้นฮั่นที ่

ถังอี้หมิงน้ันมีคุณสมบัติเหล่าน้ีพอดี ไม่ว่าจะเพราะนิสัยของเขาเอง หรือเพราะ

ความรู้ที่เหนือลำ้ากว่าคนอื่นนับพันปี เขาจึงตระหนักดีว่าสิ่งใดควรเร่ง สิ่งใด 

ควรรอ และหลังจากเฝ้ารอสั่งสมกำาลังมาเนิ่นนาน ในท่ีสุดก็ถึงเวลาแล้วท่ีเขา

จะประกาศศักดากองทัพฮั่น!

ศึกในเล่มน้ีจัดว่าเป็นการรบสำาคัญที่สุดครั้งหนึ่งของถังอี้หมิง เพราะ 

แต่ก่อนแต่ไรเขาเป็นได้เพียงฝ่ายต้ังรับใช้อุบายหลอกล่อ ทว่านี่จะเป็นการ 

ยกทัพใหญ่ครั้งแรกเพ่ือบุกโจมตีพวกสุนัขเยียน แล้วการสู้รบครั้งนี้ผลจะเป็น

อย่างไร มีอุปสรรคใดขวางอยู่บ้าง แล้วจะผ่านมันอย่างไร ต้องไปดู!

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

หวงฝูเ่จนิ ชือ่รองฉูจ่ี ้ปีเกิดปีตายไม่ปรากฏ เป็นชาวเมอืงอันติง้ อำาเภอจหูนัว  

(ปัจจุบันคือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกู้หยวน เขตปกครองพิเศษหนิงซย่า

ของชนเผ่าหยุ) ขนุนางใหญ่แห่งแคว้นเฉยีนเยียน (เยียนก่อน) ในยคุสบิหกแคว้น  

รับใช้เจ้าผู้ครองเฉียนเยียนถึงสี่พระองค์ ได้แก่ มู่หรงเหว่ย (廆) มู่หรงฮ่วง  

มู่หรงจว้ิน และมู่หรงเหว่ย (暐) ตำาแหน่งสูงส่ง เป็นท้ังซื่อจง (ราชเลขาธิการ) 

และไท่เว่ย (สมุหกลาโหม) 

รัชศกไท่เหอปีที่ห้า (ค.ศ. 370) แคว้นเฉียนฉิน (ฉินก่อน) ล้มล้างแคว้น

เฉียนเยียน หวงฝู่เจินยอมสวามิภักด์ิต่อเฉียนฉิน รับตำาแหน่งเฟิ่งเชอตูเว่ย  

(ผู้บัญชาการกองราชยาน) และสิ้นอายุขัยในหลายปีให้หลัง
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Shui Peng Cheng 7

เมืองจี่หนาน

"ท่านเจ้าเมือง!"

"มเีรือ่งอันใดถึงได้ลนลานเช่นน้ี" เจ้าเมอืงจีห่นานจ้าวอูม่องดูผู้ทีม่า

ในโถงใหญ่จวนเจ้าเมือง ทหารนายหน่ึงประคองจดหมาย 

ฉบบัหนึง่ไว้ในมอื พูดอย่างร้อนรน "ใต้เท้า นีเ่ป็นจดหมายทีใ่ต้เท้ามูอ่ว๋ีก้ัน 

ให้คนส่งมา"

"มู่อว๋ีก้ัน? เขารับพระบัญชาเดินทางไปเป็นทูตที่เขาไท่ซานแล้ว

ไม่ใช่หรือไรกัน รีบเอามาให้ข้า" จ้าวอู่บอก

ทหารนายนั้นส่งจดหมายให้ จ้าวอู่เปิดออกอ่านอย่างรวดเร็ว

"ล้อเล่นกันหรือไรถึงกล้าบอกให้ข้าส่งเสบียงไปให้สามพันคันรถ 

ยกเสบยีงให้พวกเขาหมดแล้วข้าจะเอาสิง่ใดกิน!" จ้าวอูพู่ดกระฟัดกระเฟียด

"ใต้เท้า แม่ทัพมู่อวี๋เป็นทูตที่ฝ่าบาททรงส่งไป หน�าซ�้ายังทรงรับสั่ง

ไว้ว่าให้พวกเราปฏิบัติตามค�าสั่งของเขา หากขัดขืน ถึงตอนน้ันไม่เพียง

ไม่รู ้จะบอกเจิ้นก๋ัวกงเช่นไร ยิ่งกับฝ่าบาทด้วยแล้วพวกเราก็ย่ิงไม่ม ี

บทที่ 1

แม่ทัพกองก�ำลังผสม
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8 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 5

ค�าอธิบายให้" ชายหนุ่มในอาภรณ์ผ้าฝ้ายยาวซึ่งยืนอยู่ข้างๆ จ้าวอู ่

เอ่ยปาก

จ ้าวอู ่ เป ็นคนบ้านเดียวกับที่ปรึกษาหยางอ ้าว และเป ็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของหวงฝู่เจิน สมัยก่อนเป็นขุนนางของโฮ่วจ้าวอยู่ท่ี

โยวโจว ตอนตระกูลมู่หรงยึดครองโยวโจวเขาถูกจับตัวเป็นเชลย ต่อมา 

ยอมท�างานรับใช้ตระกูลมู่หรงตามค�าเกล้ียกล่อมของหยางอ้าว ตอน

หวงฝู่เจินได้รับพระบัญชาให้ไปต้ังมั่นอยู่ที่ชิงโจว เขาได้ให้จ้าวอู่อยู่เฝ้า

เมืองจี่หนาน

เขามองดูชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆ "เมิ่งหง ความหมายของเจ้าคือ...

ให้ข้าท�าตามที่มู่อว๋ีก้ันบอก?"

ชายหนุ่มผู้น้ันชื่อเมิ่งหง อายุยังน้อยแค่ย่ีสิบเศษ หลังศึกก่วงกู้  

มู่หรงเค่อควบคุมเชลยที่เป็นบัณฑิตกลุ่มหนึ่งมายังจี่หนานและมอบให้

หวงฝูเ่จินดูแล ทว่าหวงฝู่เจินรักษาการณ์อยู่ท่ีก่วงกู้ เขาจึงมอบเชลย

เหล่าน้ีให้จ้าวอู่แทน

ตอนจ้าวอู่พบเมิง่หงเป็นครัง้แรกก็รูส้กึว่าเดก็หนุม่ผู้นีไ้ม่เหมอืนใคร  

ขณะท่ีคนอื่นต่างพากันแหกปากร้องตะโกน มีเพียงเมิ่งหงเท่านั้นที่ 

สงบนิ่งผิดปกติ เขาจึงตัดสินใจเลือกอีกฝ่ายมาท�าหน้าที่เป็นเสนาธิการ

ข้างกายตน

เมิ่งหงกล่าว "ใต้เท้า ถึงแม่ทัพใหญ่จะควบคุมก�าลังทหารของ 

ต้าเยียนทั้งหมด ทว่าท่านก็ไม่ควรดูแคลนอ�านาจของเจิ้นก๋ัวกง มู่อว๋ีก้ัน

เป็นญาติผู้น้องของเจิ้นก๋ัวกง อีกท้ังยังได้รับพระราชทานอ�านาจพิเศษ

จากฝ่าบาท ใต้เท้ามิอาจมิคล้อยตาม"

จ้าวอู ่พูดอย่างอับจน "ได้ ทว่าหากเอาเสบียงสามพันคันรถ 

ออกมา เสบียงภายในเมืองจี่หนานจะขาดแคลนทันที เรื่องน้ีจะจัดการ
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Shui Peng Cheng 9

เช่นไร"

เมิง่หงเสนอ "เรือ่งน้ีมไิด้มอีนัใดยุ่งยาก ใต้เท้าเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ของแม่ทัพใหญ่ รับค�าสั่งให้รักษาการณ์อยู่ที่จี่หนาน เมื่อเสบียงอาหาร

ขาดแคลน พวกเราก็ต้องส่งคนไปขอเสบียงที่เฉินหลิว ยามนี้มู่อว๋ีเกิน 

รับผิดชอบการโยกย้ายเสบียงของคนและม้า เสบียงและหญ้าทั้งหมด

ต่างอยู่ที่เฉินหลิว ขอเพียงแจ้งข่าวนี้ให้เจิ้นก๋ัวกงทราบ เขาย่อมต้อง 

ส่งเสบียงมาให้"

ได้ยินดังน้ันจ้าวอู่ก็พูดข้ึนทันที "ดี ถ่ายทอดค�าสั่งไป วันนี้จัดการ

เรื่องเสบียงให้เรียบร้อย พรุ่งนี้เจ้าล�าเลียงเสบียงส่งไปยังเขาไท่ซาน"

เมิง่หงรบัค�า "ขอรบัใต้เท้า ทว่ามทิราบว่าพวกเราควรแจ้งให้มูอ่ว๋ีก้ัน 

ทราบก่อนหรือไม่ ที่จุดห้าสิบหลี่ทางใต้ของเมืองมีภูเขาลูกเล็กๆ อยู่ 

ลูกหน่ึง ท่ีนั่นใช้เป็นจุดแลกเปลี่ยนได้ ใต้เท้าคิดเห็นเช่นไร"

"ดี ท�าตามที่เจ้าว่า ข้าจะให้คนไปแจ้งมู่อว๋ีก้ัน พรุ่งนี้ยามอู่ให ้

พวกเขารออยู่ท่ีนั่น" จ้าวอู่พยักหน้าพูด

เมิ่งหงย้ิม ไม่พูดอันใดอีก ทว่าในใจแอบคิด ได้ยินชื่อเสียงของ 

ถังอี้หมิงมานาน ยังไม่เคยได้มีโอกาสพบหน้าสักครั้ง พรุ ่งนี้ตอน 

แลกเปลี่ยนจะได้ถือโอกาสดูให้รู้แน่ว่าคนผู้น้ีแท้แล้วเป็นเช่นไร

บนเขาลูกเล็กๆ ห้าสิบหลี่นอกเมืองจี่หนาน พวกถังอี้หมิง มู่อวี๋ก้ัน 

เถาเป้า ซุนหู่ หวงต้ารออยู่ที่นั่นนานโข ขบวนรถห้าคันเรียงรายอยู่

บริเวณเชิงเขาอย่างเป็นระเบียบน่าเกรงขาม

"แม่ทัพมู่อวี๋ พวกเรารออยู่นานแล้ว เหตุใดถึงยังไม่มีใครมาอีก" 

หลังมองดูที่ราบเบื้องหน้าร้างไร้เงาคนอยู่นาน ถังอี้หมิงก็อดถามขึ้น 

ไม่ได้
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10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 5

"ฮั่นอ๋อง อดใจรออีกสักครู่เถิด ในจดหมายบอกว่าพวกเราจะ 

แลกเปลี่ยนกันยามอู่ ตอนนี้ยังอยู่ห่างจากยามอู่อีกคร่ึงชั่วยาม ฮั่นอ๋อง

อดใจรออีกหน่อยเถอะ" มู่อวี๋ก้ันค้อมตัวพูด

ได้ยินเช่นนั้นหวงต้าก็ส่งเสียงประชด "หากแค่แลกเปลี่ยนของ 

ยังกระบิดกระบวนเรื่องมากถึงเพียงนี้ เช่นนั้นพวกเราไม่แลกก็ได้  

ท่านอ๋อง ข้าว่าหากถึงยามอู่แล้วพวกเขายังไม่มา พวกเราก็ไม่จ�าเป็น

ต้องรออีกต่อไป ถ้าพวกเขาอยากจะแลกก็ให้เอาเสบียงไปแลกท่ี 

เขาไท่ซาน พวกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารออยู่ท่ีนี่"

มู ่อว๋ีก้ันรีบปลอบ "ฮั่นอ๋องระงับโทสะก่อน ท้ังหมดล้วนเพราะ 

ข้าน้อยประสานงานไม่ดีท�าให้ฮั่นอ๋องต้องรอ ทันทีที่กลับไปถึงจี้เฉิง  

ข้าต้องรายงานเรื่องจ้าวอู่เฉพาะพระพักตร์ ให้ฝ่าบาททรงลงโทษเขา

ฐานท�าให้แผนของกองทัพเสียหาย"

ถังอี้หมิงพยักหน้า "พวกเรารออีกหน่อยก็แล้วกัน หากถึงยามอู่

แล้วขบวนขนเสบียงยังไม่มา พวกเราค่อยกลับเขาไท่ซาน"

เห็นถังอ้ีหมิงตัดสินใจเช่นน้ัน มู่อว๋ีก้ันก็อดนึกก่นด่าอยู่ในใจไม่ได้ 

จ้าวอู่ผู้น้ีเวลาช่วยแม่ทัพใหญ่ว่ิงเร็วเสียย่ิงกว่ากระต่าย แต่พอท�างาน

ให้เจิ้นก๋ัวกงกลับอืดอาดยืดยาด ไว้เสร็จภารกิจคราวนี้ก่อนเถอะ  

ถึงตอนน้ันข้าจะเล่นงานเจ้าเฉพาะพระพักตร์ให้หน�าใจ

เขาหันหน้ามองไปอีกทาง ครั้นเห็นทวนหอกบรรจุอยู่เต็มคันรถ 

กับระเบิดท่ีอยู่หลังกองขบวนอีกสองร้อยกว่าคัน ในใจก็ให้นึกยินดี

เห็นรอยย้ิมจางๆ คล้ายมีคล้ายไม่มีปรากฏข้ึนบนมุมปากมู่อว๋ีก้ัน 

ถังอี้หมิงก็อดถามไม่ได้ "แม่ทัพมู่อว๋ี เจ้าข�าเรื่องใด"

มู่อว๋ีก้ันรีบกลบเกลื่อน "ไม่...ไม่มีอันใด"

"แม่ทพัมูอ่วีค๋งข�าทีท่พัของพวกข้าโกโรโกโสเกินไปสนิะ พูดตามตรง  
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ชวิีตบนเขาไท่ซานของพวกเราอัตคัดขดัสน เนือ้ทีเ่จ้าได้กินทีเ่รอืนรบัรอง

ตลอดสองวันนี้ ล้วนเป็นเน้ือสัตว์ป่าบนเขาที่พวกทหารล่ามาได้อย่าง

ยากล�าบาก" ถังอี้หมิงอธิบาย

มู ่อว๋ีก้ันประสานมือคารวะ "ด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีของ 

ฮั่นอ๋อง ข้าน้อยรู้สึกซาบซึ้งย่ิงนัก ในเมื่อเขาไท่ซานอัตคัดขัดสน แล้ว

เหตใุดฮัน่อ๋องถึงไม่อพยพไปยังเมอืงไท่ซานเล่า ข้าน้อยได้ยินว่าปีทีแ่ล้ว

ฮั่นอ๋องส่งกองก�าลังกลุ ่มหน่ึงไปประจ�าการอยู่ที่นั่น หักร้างถางพง 

ไปแล้วไม่ใช่น้อย หากอพยพผู้คนทั้งหมดไปตามอ�าเภอต่างๆ ของ 

เมืองไท่ซาน เรื่องอาหารการกินก็ย่อมแก้ไขได้ไม่ยาก"

ถังอ้ีหมิงบอก "แม่ทัพมู่อว๋ีคงไม่รู้ พวกเราอาศัยอยู่บนเขาไท่ซาน

จนชินแล้ว จู่ๆ ให้อพยพจากไปเกรงว่าจะมีอะไรหลายอย่างให้ต้อง 

ปรบัตวั อกีอย่างชยัภูมบินเขาไท่ซานไม่เหมอืนใคร ป้องกันง่ายโจมตยีาก  

เป็นเมืองภูเขาแข็งแกร่งยากจะตีแตก ทว่าเพราะวัตถุดิบมีจ�ากัด จึง 

ท�าระเบิดให้แม่ทัพมู่อว๋ีน�าไปใช้ได้เพียงเท่าน้ี"

มู ่อว๋ีก้ันปฏิภาณฉับไวรีบเสนอ "ฮั่นอ๋อง ต้าเยียนมีอาณาเขต 

กว้างไกล โภคทรัพย์อุดมสมบูรณ์ ข้าน้อยรู้ดีว่าท่านอ๋องเป็นคนฉลาด 

ถึงคิดค้นอาวุธร้ายกาจเช่นระเบิดออกมาได้ ขอแค่ท่านอ๋องส่ังมา 

ค�าเดียวว่าต้องการส่วนผสมใดบ้าง ข้าน้อยจะให้คนรีบเอาวัตถุดิบ 

พวกนั้นส่งมายังเขาไท่ซาน เช่นนี้วันหน้าพวกเราก็ไม่จ�าเป็นต้องซื้อขาย

แลกเปลี่ยนกันอีก ส่วนเรื่องค่าแรงน้ันอย่างไรพวกเราก็ไม่มีทาง 

เอาเปรียบฮั่นอ๋องอยู่แล้ว"

ถังอี้หมิงตอบ "ท่ีแท้แม่ทัพมู่อว๋ีก็คิดจะเปล่ียนพวกเราท่ีน่ีเป็น 

โรงผลิตอาวุธสร้างระเบิดให้กับต้าเยียน ความคิดนี้นับว่าไม่เลว ทว่า

งานน้ีอันตรายใหญ่หลวง หากไม่ระวังเกิดเหตุนอกเหนือความ 
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คาดหมายขึ้น หัวกับตัวอาจแยกกันอยู่คนละที่ งานท่ีมีความเส่ียงสูง

เช่นนี้ ไม่รู้ว่าต้าเยียนยินดีจ่ายเท่าใด"

"เรื่องนี้...ข้าน้อยไม่อาจตัดสินใจเองได้ ทว่าหลังกลับไป ข้าน้อย

ย่อมทูลถามความคิดเห็นจากฝ่าบาทได้ ขอเพียงฝ่าบาททรงเห็นด้วย 

ความดีความชอบย่อมตกเป็นของฮั่นอ๋อง ท่านเป็นราชบุตรเขย 

แคว้นเยียน เป็นสวามีของพระขนิษฐา ข้าน้อยจ�าได้ ครั้งท่ีแล้วฝ่าบาท

พระราชทานสินสมรสให้องค์หญิงมาไม่ใช่น้อย หรือฮั่นอ๋องคิดว่า 

ฝ่าบาทท�าเช่นนั้นยังดีกับท่านไม่มากพอ" มู่อว๋ีก้ันกล่าว

งานมงคลของมู ่หรงหลิงซิ่วกับถังอี้หมิงในเวลาน้ัน ถังอี้หมิง 

ได้แต่งตั้งหวังข่ายให้เป็นทูตไปแคว้นเยียน พอมู่หรงจว้ินรู้ว่าน้องสาว

ของตัวเองจับพลัดจับผลูแต่งงานกับถังอี้หมิงเป็นที่เรียบร้อย เขาก็ 

ได้แต่จนใจ ท�าตามประเพณีออกเรือนขององค์หญิง ให้คนส่งเงินทอง

ของมีค่ามาให้ถังอี้หมิงเป็นจ�านวนมหาศาล

สมบัติเหล่านั้นแม้จะดูเหมือนมีค่ามากมาย แต่กลียุคเย่ียงน้ี

ข้าวสารเม็ดหน่ึงมีค่ากว่าทอง ทรัพย์สินเหล่าน้ันจึงแทบไม่มีค่าอันใด

ได้ยินมู ่อวี๋ก้ันพูดเรื่องน้ีขึ้นมา ถังอี้หมิงก็หัวร่อเย็นชาออกมา  

"ใช่แล้ว ฝ่าบาททรงดีต่อข้าไม่น้อยจริงๆ ถึงกับมอบทองค�าทรัพย์สมบัติ

มีค่าให้กับข้าถึงสิบคันรถม้า ทว่าน่าเสียดาย แทนที่จะส่งสิ่งของล�้าค่า

พวกนั้นมาให้ พระองค์น่าจะส่งเสบียงอาหารมาให้ข้าแทนมากกว่า"

เหน็น�า้เสยีงของถังอีห้มงิแฝงความรูส้กึไม่พอใจ มูอ่วีก้ั๋นก็ไม่พูดอกี  

ท�าเพียงหันหน้าไปทางทิศเหนือ รอการมาถึงของทัพเยียนเมืองจี่หนาน

ผ่านไปเป็นนาน แต่บรรยากาศรายรอบก็ยังคงเงียบสงัด สุ้มเสียง

ใดๆ ล้วนไม่มี

ถังอี้หมิงเงยหน้า มองดูพระอาทิตย์เบื้องบน เขาถามเถาเป้า  
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"ตอนนี้ยามอู่แล้วหรือยัง"

เถาเป้าแหงนหน้าดูพระอาทิตย์ "ท่านอ๋อง ถึงเวลาแล้ว!"

เห็นเบื้องหน้าร้างไร้เงาคน ถังอี้หมิงก็จงใจท�าเป็นหงุดหงิด "น่ีก็

ยามอู่แล้ว แต่พวกเขากลับยังไม่มา ดูท่าคงไม่มาแล้ว ถ่ายทอดค�าสั่ง

ให้ทหารทั้งหมดถอยกลับเขาไท่ซาน!"

ได้ยินดังนั้นมู่อว๋ีก้ันก็รีบเอ่ยปาก "ฮั่นอ๋อง ได้โปรดรออีกสักครู่เถิด 

ข้าเชื่อว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นระหว่างทางแน่"

"ไม่รอแล้ว ข้ารอมาตลอดเช้าแล้ว หากจะมาพวกเขาคงมากัน 

ตั้งนานแล้ว!" ถังอ้ีหมิงตวาดอย่างกราดเกรี้ยว

มูอ่ว๋ีก้ันจนปัญญา ได้แต่มองดถัูงอ้ีหมงิกับพวกผู้ตดิตามถอยกลบั

เขาไท่ซาน เขาส่ายหน้าหันมองไปทางทิศเหนือ แต่แล้วจู ่ๆ เขาก็ 

มองเห็นทหารม้านายหนึง่ในมอืถือธงสดี�าขนาดใหญ่ บนธงมอีกัษรค�าว่า  

'เยียน' ตัวใหญ่ๆ ปักอยู่ เขาร้องตื่นเต้นยินดี "มาแล้ว ทัพเยียนมาแล้ว!"

ถังอี้หมิงหันกลับมาตามเสียงร้องตะโกนของมู่อว๋ีก้ัน และเห็น

ขบวนทหารเยียนเคลื่อนทัพมาแต่ไกล

"ทัพเยียนมาแล้ว ทุกคนรอรับค�าสั่งอยู่กับที่!" ถังอี้หมิงออกค�าสั่ง

กองก�าลังทหารฮั่นท่ีเดิมทีถอยทัพจากไปแล้ว ยามนี้ล้วนหยุดน่ิง

รอฟังค�าสั่ง

บนถนน ท่ีอยู่ด้านหลังของธงขนาดใหญ่คือขบวนรถซึ่งบรรทุก 

เสบียงอาหารยาวเหยียด เชื่อมโยงต่อเน่ืองกันเป็นสายยาว 

จ้าวอู่ในชุดเกราะสีด�าพร้อมผ้าคลุมน่ังอยู่บนหลังม้าศึก ตามธง

ขนาดใหญ่ของทัพเยียนมาติดๆ มือท้ังสองข้างยึดจับสายบังเหียนม้า มี 

กระบี่ยาวเล่มหนึ่งเหน็บอยู่บนเอว ท่วงท่างามสง่า

เมิ่งหงควบม้าอยู่ข้างจ้าวอู่ การแลกเปลี่ยนครั้งนี้เดิมจ้าวอู ่ 
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มอบหมายให้เขารับผิดชอบท้ังหมด ทว่าด้วยเพราะไม่วางใจ สุดท้าย

จึงตัดสินใจมาด้วยตนเอง ทิ้งให้รองแม่ทัพอยู่เฝ้าเมือง

"อาจารย์เมิ่ง ดูท่าถังอี้หมิงจะมารออยู่นานแล้ว" จ้าวอู่บอกกับ 

เมิ่งหง

เมิ่งหงกล่าวชื่นชม "ใต้เท้าดูเอาเถิด ทหารทัพฮั่นมีระเบียบวินัย 

ย่ิงนัก ทุกคนล้วนฮึกเหิมพลังใจเต็มเปี่ยม มิน่าถึงผงาดอยู่บนแผ่นดิน

ชิงโจวได้"

จ้าวอู่แค่นเสียงออกมาค�าหนึ่งและเอ่ยไม่เห็นด้วย "ถังอ้ีหมิงก็แค่

อาศัยระเบิดท่ีมีอยู่ในมือเท่านั้น หากไม่มีระเบิดพวกน้ันล่ะก็ ต่อให้ 

พวกเขาร้ายกาจเพียงใดก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเราต้าเยียน"

เมิ่งหงหัวเราะไม่ตอบค�า แต่ในใจกลับคิด ต้าเยียนกลายเป็น 

เจ้าจักรวรรดิจงหยวน อาณาเขตย่ิงกว้างใหญ่ พวกทหารก็ย่ิงหย่ิงผยอง

มากขึ้นทุกที หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อต้าเยียน  

ชื่อเสียงของถังอี้หมิงข้าได้ยินมานาน เขายึดครองเขาไท่ซานอยู่ใต้

เปลือกตาของต้วนคานกับทัพเยียนได้ นับเป็นบุคคลน่าอัศจรรย์โดยแท้

หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง ทัพเยียนก็เคลื่อนใกล้เข้ามามากขึ้นทุกที 

จ้าวอู่สั่งให้กองก�าลังหยุดห่างจากเชิงเขาไปราวๆ สามหลี่ เขากับเมิ่งหง

และทหารคนสนิทอีกสองสามนายควบม้าไปที่เชิงเขา

เห็นจ้าวอู่น�าคนมา มู่อว๋ีก้ันก็หน้าตาอิ่มเอิบมีก�าลังวังชาขึ้นมา

ทันที เขายืนอยู่บนเขา ตะโกนถามเสียงดัง "แม่ทัพจ้าว ไฉนท่านถึง 

มาช้าเช่นน้ี"

จ้าวอู่กับพวกเมิ่งหงแสดงคารวะต่อมู่อว๋ีก้ัน หลังจากนั้นจ้าวอู ่

ก็กล่าวขึ้น "ท่านแม่ทัพอย่าได้โมโห เพราะถนนหนทางยากล�าบาก  

Page ��������� ������������ 5.indd   14 19/5/2563 BE   14:49



Shui Peng Cheng 15

พวกข้าจึงเสียเวลาไปมิใช่น้อย"

มู่อว๋ีก้ันพูดอย่างเย็นชา "วันหน้าหากยังชักช้าเสียเวลาอีก ข้าจะ

ลงโทษตามกฎทหาร!"

แม้จะไม่พอใจ แต่จ้าวอู่ก็ไม่นึกใส่ใจ

มู่อว๋ีกั้นหันไปพูดนอบน้อมกับถังอี้หมิง "ฮั่นอ๋อง ในเมื่อเสบียง 

มาถึงแล้ว เช่นนั้นพวกเราก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วกระมัง"

ถังอ้ีหมิงกลับบอก "แม่ทัพมู่อว๋ี เจ้าจะรีบร้อนไปไย กองขบวน

ล�าเลียงเสบียงเดินทางมาไกล สมควรได้พักผ่อนก่อน หากไม่พักผ่อน

ให้เต็มที่ แล้วจะท�าการแลกเปลี่ยนได้อย่างไร"

"เรื่องนี้..." มู่อว๋ีก้ันลังเล

"ท่านแม่ทัพ ฮั่นอ๋องกล่าวถูกต้องแล้ว ทัพใหญ่ของข้าเดินทาง 

มาไกล สมควรได้พักสักครู่ก่อน มิสู้พวกเราพักสักครึ่งชั่วยามแล้วค่อย

แลกเปลี่ยนกัน" จ้าวอู่ประสานมือค�านับ

"ท่านผู้นี้คือ..." ถังอี้หมิงมองจ้าวอู่ปราดหนึ่ง

มู่อว๋ีก้ันลังเลจะพูด "เอ่อ...ผู้นี้คือเจ้าเมืองจี่หนาน แม่ทัพโหยวจี 

(เคลื่อนพลรุกไล่) แห่งต้าเยียนจ้าวอู่"

"อา...ที่แท้ก็แม่ทัพจ้าวน่ีเอง ข้ากับแม่ทัพจ้าวเป็นเพ่ือนบ้านกัน

มาเกือบครึ่งปีแล้ว แต่กลับไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยสักครั้ง ยามนี้

ได้พบพานนับเป็นวาสนาจริงๆ" ถังอี้หมิงย้ิมกล่าว

จ้าวอู่เองก็ย้ิมตอบ "ฮั่นอ๋องยกย่องเกินไปแล้ว จ้าวอู่ก็แค่แม่ทัพ

แคว้นเยียนตัวเล็กๆ คนหน่ึงเท่าน้ัน ไหนเลยจะมีค่าให้ท่านอ๋องชื่นชม"

ถังอี้หมิงยิ้มไม่ตอบ เขาหันกลับไปสั่งซุนหู่ "ถ่ายทอดค�าสั่งออกไป 

ให้หยุดพักอยู่ที่น่ีชั่วคราวก่อน อีกครึ่งชั่วยามค่อยท�าการแลกเปลี่ยน"

ซุนหู่รับค�าสั่งก่อนจะเดินจากไป
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เมิ่งหงท่ียืนอยู่หลังจ้าวอู่ไม่พูดอะไรแม้แต่ประโยคเดียว นับแต่

ขึ้นเขามา สายตาเมิ่งหงก็จับจ้องอยู่แต่บนตัวถังอี้หมิง

ที่แท้เขาก็คือฮั่นอ๋องถังอ้ีหมิง สง่าผ่าเผยไม่ธรรมดาจริงๆ เมิ่งหง

พินิจพิจารณา

ถังอี้หมิงกวาดตามองดูคนที่อยู่รอบกายจ้าวอู ่ครู ่หนึ่งก่อนจะ 

พบว่าคนอื่นๆ ล้วนสายตาเหม่อลอย ไม่เหมือนกับชายหนุ่มหน้าตา 

หล่อเหลาหลังจ้าวอู่ท่ีจ้องเขาตาไม่กะพริบ ขนาดสบตากันชายหนุ่ม 

ผู้นั้นแทนที่จะหลบตา กลับจ้องเขาหนักข้ึนไปอีก

คนผู้นี้น่าสนใจ คนอื่นไม่กล้ามองตาเรา มีแต่เขาเท่านั้นท่ีจ้องนิ่ง

ไม่หลบ ถังอ้ีหมิงคิด

เขาเดินขึ้นหน้าถาม "แม่ทัพจ้าว คนท่ีอยู่ข้างหลังท่านคือผู้ใด"

จ้าวอู่ตอบ "คนผู้นี้เป็นเสนาธิการของข้าน้อย ชื่อเมิ่งหง ชื่อรอง

จื่อจวิน"

"เมิ่งหง นามประเสริฐ หงส์ฟ้า กว้างไกล ไม่ทราบคุณชายเมิ่ง 

มีปณิธานแรงกล้าอันใด" พักผ่อนครึ่งชั่วยามไม่ใช่เวลาน้อยๆ ถังอ้ีหมิง

ว่าง ไม่รู้จะท�าอันใดจึงชวนอีกฝ่ายคุย

ได้ยินถังอ้ีหมิงถามถึงฐานะของตนเอง เมิ่งหงก็ประสานก�าปั้น 

ทัง้สองข้างค้อมตวัค�านับ พร้อมเอ่ยวาจานอบน้อม "ผูน้้อยเมิง่หง คารวะ

ฮั่นอ๋อง!"

เห็นเมิ่งหงรู้จักมารยาทเช่นน้ัน ใจของถังอี้หมิงก็นึกยินดีสามส่วน 

เขาหัวเราะ "หาได้ยากย่ิงนัก ที่นี่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นทหารหาญ  

หาผู้มีมารยาทเช่นคุณชายเมิ่งได้ยากย่ิง คุณชายแซ่เมิ่ง คงไม่ใช่อนุชน

รุ่นหลังของรองมหาเมธีเมิ่งจื่อกระมัง"

ได้ยินถังอ้ีหมิงพูดจาเปี่ยมอารมณ์ขันเช่นนั้น เมิ่งหงก็ตอบกลับ 
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"ฮั่นอ๋องชมกันเกินไปแล้ว แม้ข้าน้อยแซ่เมิ่ง แต่ก็หาใช่อนุชนของเมิ่งจื่อ

ไม่ หากเป็นอย่างที่ฮั่นอ๋องกล่าวจริง ทุกคนที่แซ่ข่งคงเป็นอนุชนรุ่นหลัง

ของข่งจื่อทั้งสิ้น"

ถังอ้ีหมิงหัวเราะพูด "ฮ่าๆ คุณชายเมิ่งช่างเจรจาย่ิงนัก ดูท่าท่าน

คงเป็นบัณฑิต เคยร�่าเรียนเขียนอ่านมาก่อนกระมัง"

"เรียนฮั่นอ๋อง ข้าน้อยเป็นเพียงบัณฑิตครึ่งคนเท่าน้ัน" เมิ่งหงตอบ

"บัณฑิตครึ่งคน? ค�าพูดน้ีหมายความเช่นไร" ถังอี้หมิงถามอย่าง

ประหลาดใจ

เมิ่งหงถอนหายใจ "ข้าน้อยก็แค่เคยศึกษาหลักปรัชญาข่งเมิ่ง 

เพียงไม่ก่ีเล่ม รู้จักตัวอักษรไม่ก่ีตัว เทียบกับนักปราชญ์ราชบัณฑิต 

เหล่าน้ันแล้วยังด้อยกว่ากันอยู ่มาก ยามน้ีเกิดศึกสงครามมิได้ 

หยุดหย่อน แม้ข้าน้อยจะอยากร�่าเรียนเขียนอ่านสักเพียงใดก็มิอาจ

ท�าได้ อีกท้ังยังต้องท�าเรื่องขัดกับปณิธานที่วาดหวังไว้เพ่ือให้มีชีวิตรอด 

จึงเป็นได้เพียงบัณฑิตครึ่งคนเท่าน้ัน"

ได้ยินอีกฝ่ายพูด ถังอ้ีหมิงก็รู้สึกว่าเมิ่งหงคนนี้พูดจาเหมาะเจาะ

เหมาะสม จึงเอ่ยปากเสียดาย "น่าเสียดาย ในกองทัพข้าหาคนม ี

ความสามารถเช่นท่านได้ยากย่ิงนัก"

"ท่านอ๋อง บณัฑิตตกยากคนหน่ึงจะเอาไปใช้ประโยชน์ใดได้ ออกรบ 

สังหารศัตรู บุกเบิกภูเขาสร้างถนนหนทาง?" เถาเป้าท้วงไม่เห็นด้วย

ถังอี้หมิงปรามเถาเป้า "เจ้าพูดเช่นนี้ไม่ถูก ตอนน้ีต้าเยียนเป็น 

เจ้าจักรวรรดิจงหยวน ถึงจะควบรวมทั่วหล้าไว้ได้รวดเร็ว แต่ก็ไม่อาจ

ปกครองท่ัวหล้าได้ในทันที การมีผู้มีความรู้ไว้คือวิถีแห่งการเอาตัวรอด 

ปกครองแผ่นดินยามกลียุค ท่ีว่าต่อสู้ สู้กับอะไร ท่ีพวกเราต้องสู้ไม่ใช่

ศึกสงคราม หากแต่เป็นการรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง หาก
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จักรวรรดิอ่อนแอไร้ก�าลัง แม้แต่อาวุธยุทธภัณฑ์ก็ยังไม่อาจแจกจ่าย 

ต้องให้ทหารออกรบมือเปล่า เช่นน้ันมิเท่ากับส่งแกะเข้าปากเสือ?"

มู่อว๋ีก้ันกลับไม่เห็นด้วยจึงโต้แย้ง "ทหารม้าต้าเยียนของพวกเรา

บุกตะลุยไปทั่วหล้า ไม่ว่าจะผ่านไปที่ใด พวกชาวบ้านต่างไม่ทันเห็นลม

ก็ยอมศิโรราบหมดสิ้น ยามต้าเยียนของพวกเราสถาปนาแผ่นดิน  

ตอนน้ันพวกเราไม่อาจเรยีกได้ว่าเป็นปึกแผ่นมัน่คง หากแต่อาศยัคนใน

ชนเผ่าต่างๆ ออกเผาฆ่าปล้นสะดมสมบัติของมีค่าจากทุกหนแห่ง  

หากแผ่นดินไม่แข็งแกร่ง แล้วมือทั้งสองข้างของพวกเราเล่า หรือ 

จะบอกว่าพวกเราจะออกไปช่วงชิงเองไม่ได้ ฮั่นอ๋อง ข้าว่าท่านอ่อนแอ

เกินไป มิน่าทั้งท่ีอยู่บนเขาไท่ซานมาครึ่งปีแล้วแท้ๆ แต่แทนท่ีจะ 

ออกไปแย่งชิงแผ่นดินรกร้างไร้ผู ้คนมากมายท่ีอยู่นอกเขาไท่ซาน  

ท่านกลับสมัครใจหลบอยู่แต่ในร่องเขาเช่นน้ี"

จ้าวอูก่ล่าว "ข้ากลบัรูส้กึว่าฮัน่อ๋องกล่าวได้ถูกต้อง เหมาะท่ีต้าเยียน 

ในเวลาน้ีจะน�าไปใช้ที่สุด หากฝ่าบาทลดหย่อนภาระปวงประชา ฟื้นฟู

การค้าขายของบ้านเมอืงสกัสองสามปี ตัง้มัน่อยู่กับการปกครองไพร่ฟ้า 

แผ่นดินต้าเยียนย่อมมั่นคงมากขึ้นไปอีกขั้น ถึงตอนน้ันจะเคล่ือนทัพ 

ท�าสงครามกับแคว้นใดก็ย่อมประสบผลส�าเร็จ"

"เฮอะ! นีม่นัความคดิอ่านของพวกเจ้าชาวฮัน่ พวกเราชาวเซยีนเปย 

ไม่กล้าเห็นพ้อง ใช้สงครามหล่อเลีย้งสงคราม รบไปถึงไหนก็ชงิไปถึงน่ัน  

กลยุทธ์เช่นน้ีถึงจะเป็นรากฐานของพวกเราต้าเยียน ขอแค่ท�าสงคราม

ไปพลางช่วงชิงไปพลาง ไม่เกินสามปี ต้าเยียนย่อมควบรวมใต้หล้า 

เป็นหนึ่งได้!" มู่อว๋ีก้ันพูดจาอย่างอวดดี

จ้าวอู่ย้อนถาม "ขอถามท่านแม่ทัพ แล้วหลังจากควบรวมแผ่นดิน

เป็นหนึ่งเล่า?"
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มู่อว๋ีก้ันตอบ "ในเมื่อทุกคนล้วนศิโรราบแล้ว หลังจากควบรวม

แผ่นดินเป็นหนึ่ง พวกเขาย่อมไม่กล้าก่อการกบฏ เช่นน้ันแล้วยังจะ

กังวลใจเรื่องอันใด"

เห็นจ้าวอู่กับมูอ่ว๋ีก้ันโต้เถียงกัน ถงัอีห้มงิก็แอบคดิในใจ กัดกันเข้า  

หมากัดหมา ข้าจะรอดูเรือ่งสนุกอยู่ท่ีนี ่ย่ิงลงมอืต่อยตกัีนได้ย่ิงดี มูอ่ว๋ีก้ัน 

เป็นญาติผู้น้องของมู่อว๋ีเกิน จ้าวอู่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหวงฝู่เจิน 

หวงฝู่เจินเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของมู่หรงเค่อ ส่วนมู่อว๋ีเกินกับมู่หรงเค่อ

แม้ผิวเผินจะดูเหมือนปรองดองกันดี แต่ความจริงแล้วมู่อว๋ีเกินกลับ

รษิยามูห่รงเค่อมาโดยตลอด ต้าเยียนยามน้ีแม้จะไม่มศีตัรภูายนอก แต่

ศึกภายในกลับหนักหนาสาหัส หน�าซ�้ามู่หรงจว้ินก็ยังอยากเป็นใหญ ่

ไม่รู้สิ้น ดูท่าไม่นานต้าเยียนต้องล่มสลายแน่

คิดถึงจุดน้ีถังอี้หมิงก็ช�าเลืองมองเมิ่งหงปราดหน่ึง เห็นอีกฝ่าย

สีหน้าราบเรียบไร้ความรู้สึก ปล่อยจ้าวอู่กับมู่อวี๋กั้นทะเลาะกัน เขาก็ 

อดนึกสงสัยไม่ได้ เมิ่งหงคนน้ีเป็นเสนาธิการของจ้าวอู่ เห็นนายของ 

ตัวเองทะเลาะกับชาวบ้าน แต่กลับไม่ย่ืนมือช่วยเหลือ หรือว่าเขา 

ไม่อยากท�างานให้ทัพเยียนอยู่แต่แรก ก่อนหน้านี้ท่านอัครเสนาบด ี

เกลี้ยกล่อมฉางเหว่ยได้ แล้วเหตุใดเราจะปลุกปั่นคนผู้หน่ึงให้ก่อกบฏ

ไม่ได้

ฉางเหว่ยเสนาบดีศาลยุติธรรมแคว้นเยียนหลงัสวามภิกัดิต่์อถังอีห้มงิ  

ทุกๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เขาจะให้คนเดินทางจากจี้เฉิงแอบน�าข่าวคราว

ภายในส่งมายังเขาไท่ซานอย่างลับๆ ถังอ้ีหมิงจึงรู้เรื่องราวใหญ่น้อย 

ในแคว้นเยียนกระจ่างแจ้ง

เมิง่หงช�าเลอืงมองถังอ้ีหมงิคราวหน่ึง นยัน์ตาเตม็ไปด้วยความรูส้กึ 

เคารพเลื่อมใส ในหัวของเขาครุ ่นคิดแต่ค�าพูดของถังอี้หมิงเมื่อครู ่  
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อดบอกกับตัวเองไม่ได้ ฮั่นอ๋องไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆ แค่ค�าพูด 

เรียบง่ายประโยคเดียวก็บอกเล่าถึงกลียุคท่ัวหล้าได้ทะลุปรุโปร่ง  

การท�าสงครามคือการต่อสู้เพ่ือให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ด้วยเพราะเหตุน้ี

แคว้นจิ้นถึงประสบก็แต่ความปราชัย ได้แต่ยืนตระหง่านอยู่บนดินแดน

ทางตอนใต้เหมือนเก่า ดูท่าที่ฮั่นอ๋องยึดครองเขาไท่ซานได้เนิ่นนาน 

เช่นน้ี บนเขาไท่ซานคงไม่แคล้วมีก�าลังที่ไม่อาจดูแคลนได้ซุ่มซ่อนอยู่ 

ยามน้ีทัพใหญ่แคว้นเยียนชุมนุมกันอยู่แถบลั่วหยาง เตรียมเคลื่อนทัพ

ท�าสงครามกับแคว้นฉิน ขอเพียงพวกเขาเปิดฉากท�าสงครามกัน  

ดนิแดนแถบชงิโจว สวีโจวย่อมว่างเปล่า ฮัน่อ๋องเป็นคนฉลาด ถึงตอนนัน้ 

เขาต้องลงมือโจมตีชิงโจว สวีโจว ไม่มีทางปล่อยให้โอกาสดีเช่นนี ้

หลุดมือไปได้เป็นอันขาด ข้าเองก็เป็นชาวฮั่น หากใช้สิ่งที่ร�่าเรียนมา 

ช่วยฮั่นอ๋อง ไม่แน่ว ่าวันหน้าชื่อของข้าเมิ่งหงอาจถูกจารึกไว้ใน

ประวัติศาสตร์

ส่วนอีกด้าน จ้าวอู่ครั้นได้ยินค�าพูดของมู่อว๋ีก้ัน แม้ในใจจะนึก

เดือดดาล แต่ก็ไม่อาจแสดงอาการโมโหเกรี้ยวกราด ท�าได้เพียง 

ปล่อยให้พวกถังอี้หมิงเห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน ย่ิงไปกว่านั้นมู่อว๋ีก้ัน 

ยังมีฐานะเป็นเบื้องบนของตน หน�าซ�้ายังเป็นทูตที่มีอ�านาจพิเศษอีก  

เขาไหนเลยจะล่วงเกินได้ 

จ้าวอู่พูดอย่างเย็นชาไม่สบอารมณ์ "ฮั่นอ๋อง กองก�าลังของข้า 

พักผ่อนกันพอสมควรแล้ว ข้าว่าพวกเรารีบท�าการแลกเปลี่ยนเถอะ  

ผ่านยามอู่ไปแล้ว แต่ทุกคนยังไม่ได้กินอาหาร หากยืดเย้ือต่อไปคง 

ไม่ดีนัก"

ถังอี้หมิงตอบ "ที่ท่านว่ามาก็มีเหตุผลอยู่ เช่นนั้นพวกเราก็ลงมือ

กันเถอะ เถาเป้า ถ่ายทอดค�าสั่ง ท�าการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ อาวุธ
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ยุทธภัณฑ์หนึ่งคันรถแลกเสบียงอาหารสองคันรถ แลกเปลี่ยนกัน 

ครั้งละห้าคันรถ!"

เถาเป้ารับค�า "ข้าน้อยจะไปถ่ายทอดค�าสั่งเดี๋ยวนี้"

จ้าวอูป่ระสานมอืพูดกับถังอีห้มงิ "ฮัน่อ๋อง เช่นนัน้ข้าน้อยคงไม่อาจ 

รีรออยู่ที่นี่ได้อีก ต้องขอตัวไปจัดการเรื่องแลกเปลี่ยนแล้ว!"

ถังอ้ีหมิงพยักหน้า "เชิญท่านแม่ทัพ!"

จ้าวอู่หันหลังกลับไปบอกพวกเมิ่งหง "พวกเราไป!"

มูอ่ว๋ีกัน้พอเห็นเงาร่างของจ้าวอู่ห่างออกไปทลีะน้อย ก็พูดดแูคลน

อีกฝ่ายออกมาทันที "เชอะ! ท�าเป็นวางมาดใหญ่โต ก็แค่เคยผ่าน

สงครามมาไม่ก่ีครั้งเท่าน้ัน"

ถังอ้ีหมิงกลอกตาย้ิมพูด "แม่ทัพมู่อว๋ี ดูท่าจ้าวอู่ผู ้นี้เหมือนจะ 

ไม่เห็นเจ้าอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อย"

มู ่อวี๋ก้ันโมโห "เหอะ! ข้าเป็นทูตที่องค์จักรพรรดิมีพระบัญชา 

ให้เดนิทางมาทีน่ี่ด้วยพระองค์เอง อกีทัง้ยังมอี�านาจพิเศษในมอื หากเขา 

กล้าขัดค�าสั่งข้า ข้าย่อมให้เขาตายไร้ที่ฝัง"

"แม่ทัพมู่อว๋ี เหตุใดต้องโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเช่นนี้ด้วย เจ้ากับ

แม่ทัพจ้าวล้วนเป็นแม่ทัพเยียน สมควรจงรักภักดีต่อแคว้นเยียน 

ถึงจะถูก ทว่าได้ยินว่าแต่ไหนแต่ไรแม่ทัพจ้าวก็ไม่เคยเห็นแม่ทัพมู่อว๋ี

อยู ่ในสายตา บอกว่าต�าแหน่งแม่ทัพซ้ายของเจ้าได้มาเพราะใช้ 

สายสัมพันธ์ส่วนตัวเกาะชายกระโปรงผู้อื่น" ถังอ้ีหมิงพูดเติมน�้ามัน 

เพ่ิมน�้าส้ม

มู่อว๋ีก้ันเพ่ิงได้รับแต่งต้ังเป็นแม่ทัพซ้ายได้เพียงสองเดือนเท่านั้น 

ก่อนหน้าน้ีแม้แต่กับจ้าวอู ่เขาก็ยังเทียบไม่ได้ เป็นได้ก็แค่แม่ทัพ 

กองก�าลังผสมคนหนึ่ง หากไม่ใช่เพราะเป็นญาติผู้น้องของเจิ้นก๋ัวกง 
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มู่อว๋ีเกิน อีกทั้งยังเพียรอ้อนวอนขอร้องอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะก็ 

มู่อว๋ีเกินมีหรือจะยอมเอ่ยปากขอความเห็นใจต่อมู่หรงจวิ้นให้ และ 

ย่ิงไม่มีทางเป็นแม่ทัพซ้ายได้

ที่แคว้นเยียน พวกขุนนางเกาะชายกระโปรงอาศัยสัมพันธ์ 

เครือญาติไต่เต้า ปกติล้วนถูกผู้คนดูหมิ่นดูแคลน ดังนั้นมู่อว๋ีก้ันแม้จะ

ได้เป็นแม่ทัพซ้าย แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ด้วยเหตุนี ้

เขาจึงคิดอาศัยโอกาสเดินทางมาเป็นทูตในคราวน้ีสร้างความดี 

ความชอบ ทว่ากลับนึกไม่ถึงว่าฮูเหยียนเจว๋ียกับนักรบพวกน้ันกลับ 

ถูกจับตัวได้ สุดท้ายก็หัวไปทางตัวไปทาง เรียกได้ว่าเส้นทางขุนนาง 

ของเขาไม่ราบรื่นเลยจริงๆ

ได้ยินถังอี้หมิงพูดถึง มู่อว๋ีก้ันก็รีบถาม "ฮั่นอ๋อง ท่านรู้ได้เช่นไร  

ค�าพูดพวกน้ีมาจากปากจ้าวอู่จริงกระน้ันหรือ"

ถังอี้หมิงพูดยุยง "แน่นอนว่าข้าย่อมได้ยินมา แม่ทัพมู่อว๋ี เจ้าลอง

คิดดู ข้ากับจ้าวอู่ไม่เคยไปมาหาสู่กัน วันน้ีเพ่ิงได้พบหน้ากันครั้งแรก  

ค�าพูดเช่นน้ีขนาดคนนอกเช่นข้ายังได้ยิน ชาวเยียนอย่างพวกเจ้าย่ิง 

ไม่ต้องพูดถึง"

"บัดซบ! ข้าไปล่วงเกินใครเข้าหรือไร ถึงได้กล้ากล่าวหาข้า 

เย่ียงนี้! กลับไปเมื่อไร ข้าจะช�าระบัญชีแค้นเฉพาะพระพักตร์ให้จงได้!" 

มู่อว๋ีก้ันเดือดดาล

ถังอ้ีหมิงพูดกล่อม "ทุกคนล้วนแต่เป็นขุนนางรับใช้ราชส�านัก  

จะไม่ลงรอยกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา ผู้ใหญ่ไม่ถือสาผู้น้อย ข้าว่าเจ้า

ก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับจ้าวอู่เลย ย่ิงไปกว่าน้ันอย่างไรจ้าวอู่ก็เป็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพใหญ่มู่หรงเค่อ กองก�าลังท่ัวทั้งแผ่นดิน 

ต้าเยียนล้วนอยู่ภายใต้การดูแลของเขา แล้วใครเล่าจะมีอ�านาจไปชนะ
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คะคานเขาได้ ว่าแต่ข้าได้ยินว่าซั่งยงอ๋องมู่หรงผิงถูกยึดอ�านาจทหาร 

ให้ไปรอรับค�าสั่งอยู่ในเมืองหลวง มีเรื่องเช่นน้ีจริงหรือ"

มู่อวี๋ก้ันพยักหน้า "มีเรื่องเช่นน้ีจริง มู่หรงผิงอายุมากแล้ว อีกท้ัง

ยังใจคอโหดเห้ียม ไม่เหมาะจะท�าสงครามกับแคว้นฉนิ ฝ่าบาททรงให้เขา 

อยูใ่นเมอืงหลวง หนึง่เพ่ือป้องกันไม่ให้เขามอี�านาจเทยีบเท่าแม่ทพัใหญ่  

ตาเฒ่ามู่หรงผิงผู้น้ีอันตรายย่ิงนัก หากเขาได้คุมก�าลังทหารทั้งหมด  

ข้ากับเจ้ินก๋ัวกงไม่แคล้วต้องถูกเขาก�าจดั ต่างกับแม่ทพัใหญ่ แม่ทพัใหญ่ 

ใช้คนตามความสามารถ จงรกัภักดีต่อฝ่าบาท เชีย่วชาญในการใช้ทหาร 

นับเป็นตัวเลือกที่ดีท่ีสุด ทว่าแม่ทัพใหญ่คือแม่ทัพใหญ่ จ้าวอู่คือจ้าวอู่ 

จ้าวอู่กล้าใส่ร้ายป้ายสีข้า เรื่องน้ีต่อให้ตกอยู่ในมือของแม่ทัพใหญ่  

จ้าวอู่ก็ยากจะเลี่ยงพ้นความผิดได้!"

หลังได้ยินมู่อวี๋ก้ันพูด ถังอี้หมิงก็คิดในใจ ที่แท้การแบ่งพรรค 

แบ่งพวกในต้าเยียนก็ซับซ้อนเช่นนี้ มู ่หรงเค่อกลุ ่มหน่ึง มู ่หรงผิง 

กลุ่มหนึ่ง หน�าซ�้ายังมีมู่อว๋ีเกินอีกกลุ่ม ดูท่าต่อให้เราไม่ยุแยงตะแคงร่ัว 

อย่างไรท้ังสามกลุม่ก็ต้องชงิดชีงิเด่นกันเองไม่หยุด ทว่าจากสถานการณ์

ในเวลานี้ กลุ่มของมู่หรงเค่อเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุด ในกลุ่มของเขา

ไม่เพียงมีแม่ทัพเลื่องชื่ออย่างมู่หรงฉุย หยางอ้าว หวงฝู่เจิน ฝีมือ 

ด้านการรบของพวกเขาเองก็ไม่แพ้คนอื่น ท�าศึกกับแคว้นฉิน ย่อมไม่มี

อุปสรรคแน่

มู่อว๋ีก้ันหันกลับไปมอง พอเห็นจ้าวอู่เข้มงวดกวดขันตรวจสอบ 

รถเสบียงแลกเปลี่ยนข้าวของกับทัพฮั่นเหมือนเกรงว่าจะถูกหลอก  

เขาก็นึกโมโห ท้องเองก็เริ่มร้องโครกคราก จึงหันไปบอกกับถังอี้หมิง  

"ฮั่นอ๋อง ท่านพักอยู่ท่ีน่ีก่อนเถอะ ข้าจะไปดูเอง!"

ถังอ้ีหมิงพยักหน้า
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มู่อว๋ีก้ันเดินลงเขา พอไปถึงจุดแลกเปลี่ยนก็บอกกับทหารเยียน 

"พวกเจ้าท�างานช้าเกินไปแล้ว แลกเปลี่ยนกันเช่นนี้ต้องรอถึงเมื่อใด 

ถึงจะเสร็จ ฮั่นอ๋องเป็นถึงราชบุตรเขย มีหรือจะหลอกพวกเรา ลงมือกัน

ให้เร็วเข้า"

ครั้นได้ยินเสียงของมู่อว๋ีก้ัน จ้าวอู่ก็เดินตรงเข้ามาถาม "แม่ทัพ 

ท่านคิดจะท�าอันใด"

มู่อวี๋ก้ันพูดหยัน "ท�าอันใด เจ้าว่าข้าคิดจะท�าอันใด ข้ารอพวกเจ้า

มาตลอดเช้าแล้ว ตอนนี้พวกเจ้ากลับยังมัวอืดอาดยืดยาดไม่รู้จบรู้สิ้น 

รีบจัดการลงมือให้ไว จะได้กลับกันเสียที!"

เส้นเลือดด�าบนใบหน้าจ้าวอู่ปูดโปน ขณะก�าลังจะระเบิดโทสะ 

ปากของเขาก็ถูกเมิ่งหงปิดไว้ เมิ่งหงพูดแทรกขึ้น "ข้าน้อยรับบัญชา!"

เมิ่งหงลากจ้าวอู่ไปอีกด้านก่อนจะปล่อยปากจ้าวอู่ แล้วเตือน 

อีกฝ่าย "ท่านแม่ทัพ ท่านหาจ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้นไม่ เขาเป็นทูตพิเศษ 

ในเมื่อเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการอยู่แต่แรกแล้ว เช่นนั้นก็ให้เขา

จัดการไปเถอะ"

จ้าวอู่พูด "ได้อย่างไรกัน หากเกิดผิดพลาดขึ้น จะให้ท�าเช่นไร"

เมิ่งหงหัวเราะ "ท่านแม่ทัพ เรื่องนี้มู่อว๋ีก้ันรับช่วงต่อเพียงคนเดียว 

ไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดอันใดหรือไม่ ที่พวกเราต้องท�าก็มีแค่สนอง 

พระบัญชาเท่าน้ัน ต่อให้มีความชอบ ท่านแม่ทัพก็ไม่มีทางได้รับการ 

ปูนบ�าเหน็จ หากมีโทษ โทษก็ไม่มีทางตกถึงตัว เพราะฉะน้ันท่าน 

เพียงท�าตามค�าสั่งของมู่อว๋ีก้ันเท่าน้ันก็พอ จะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะม ี

เรื่องเดือดร้อนอันใด"

จ้าวอู่พยักหน้า "อาจารย์เมิ่ง เจ้ากล่าวได้ถูกแล้ว เรื่องน้ีไม่เก่ียว

อันใดกับข้า!"
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