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ตลอดมาถังอี้หมิงของเราหลบหนีการไล ่ล ่าและสร ้างฐานที่มั่น 

อันปลอดภัยให้แก่ตนเองและพวกพ้อง จนแทบไม่ได้กระโจนสู ่ขอบเขต

อันตรายด้วยตนเองอีกเลย ทว่าหลังจากผ่านมาเนิ่นนาน เขาเลือกท่ีจะไป 

เมืองเจี้ยนคังที่อยู่เพียงใต้จมูกของราชสำานักจิ้นด้วยตนเอง ซึ่งหากมีคนรู้

สถานะฮัน่อ๋องของเขาขึน้มานัน่ย่อมเป็นเรือ่งร้ายมากกว่าดแีน่ และยากย่ิงท่ีจะ 

หลบหนีไปไม่ว่าด้วยวิธีใด แต่นัน่แหละคอืถังอีห้มงิ ใน ‘ผ่าสวรรค์ ราชนัทะลฟุ้า’  

เล่มที่ 6 น้ี เราจะได้เห็นอีกแง่มุมของถังอี้หมิง ท่ียอมเสี่ยงเพ่ือผลประโยชน ์

อันคุ้มค่า และผลการเสี่ยงจะออกมาอย่างไรนั้น คำาตอบอยู่ในมือนักอ่าน 

ทุกท่านแล้ว เชิญรับชมได้เลย!

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

หวนเวิน (ค.ศ. 312-373) ชื่อรองหยวนจื่อ เป็นชาวเมืองหลงคั่ง  

แคว้นเฉียว (ปัจจุบันคือตำาบลหลงค่ัง อำาเภอไหวหย่วน มณฑลอันฮุย) เป็น 

ผู้บัญชาการทหารคนสำาคัญ และเป็นขุนนางผู้ทรงอิทธิพลในสมัยตงจิ้น ได้รับ

ตำาแหน่งสูงสุดคือสมุหกลาโหม และมหาอำามาตย์ราชเลขาธิการ    

หวนเวินเป็นบุตรชายคนโตของหวนอี๋เจ้าเมืองเซวียนเฉิง มีชื่อเสียง 

เกรียงไกรจากเหตุนำาทัพกวาดล้างเฉิงฮั่น อีกทั้งยังเคยนำาทัพขึ้นเหนือกำาราบ

ศัตรูถึงสามครั้ง ควบคุมดูแลราชสำานัก และเคยโค่นล้มจักรพรรดิท่ีด้อย 

ความสามารถ คิดแย่งชิงราชบัลลังก์เป็นของตน แต่ท้ายที่สุด ด้วยเพราะการ 

นำาทัพปราบอุดรครั้งสุดท้ายพ่ายแพ้ปราชัย เป็นผลให้เส่ือมเสียชื่อเสียง

เกียรติยศ และถูกอำานาจของสกุลหวังและสกุลเซี่ยแห่งราชสำานักข่มทับ จึง 

ไม่อาจสมปรารถนา     
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Shui Peng Cheng 7

แสงสีเงินยวงจับอยู่บนฟากฟ้าฝั่งตะวันออก ดวงอาทิตย์โผล่พ้น

ขอบฟ้าออกมาทีละน้อย ครั้นแสงสีทองกลุ่มแรกทาบทับลงบนเมือง

เจี้ยนคัง พ้ืนดินท่ีถูกน�้าฝนชะล้างมาตลอดทั้งคืนก็ส่องสะท้อนวับวาว

เกลี้ยงเกลา เพียงไม่นาน เมืองที่ เงียบสงบเต็มไปด้วยกลิ่นอาย 

โบร�่าโบราณอย่างเจี้ยนคังก็คึกคัก เหล่าพ่อค้าวาณิชต่างพากันปู 

แผงขายของเต็มสองฟากถนน เช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

ภายในตรอกอูอี คนสามคนเดินออกมาจากคฤหาสน์ตระกูลจิน  

จินหย่ง ถังอี้หมิง ซุนหู่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดใหม่ เหมาะสม

กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับบรรยากาศภายในเมืองเจี้ยนคัง

พวกเขาสามคนเดินลึกเข้าไปในตรอก เพียงไม่นานก็พบกับคน 

ในชุดขุนนางกลุ่มหนึ่ง หลังทักทายกันพอเป็นพิธี ทุกคนก็แยกย้าย 

ไปตามทาง ไม่มีใครยินดีเสียเวลาพูดคุยกันให้มากความ

"นายท่าน ลึกเข้าไปในตรอกจะมีคฤหาสน์อยู่สามหลัง หลังหน่ึง

เป็นของตระกูลหวัง อีกสองหลังเป็นของตระกูลเซี่ยและตระกูลหวน  

บทที่ 1

แม่ทัพกองก�ำลังผสม
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8 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 6

ท้ังสามตระกูลล้วนแต่เป็นขุนนางทรงอ�านาจ ทว่าในยามน้ีหวนเวิน 

มอี�านาจมากท่ีสดุ ไม่ต่างจากพระอาทติย์ยามเทีย่งตรง อนิเฮ่าหลงัพ่ายศกึ 

กรีธาทัพข้ึนเหนือคราวนั้น หวนเวินก็ท�าเช่น 'เห็นคนตกบ่อทุ่มหิน'*  

กร่อนอ�านาจของพวกซอืหม่าอว้ีให้อ่อนแอลงเป็นอนัมาก ส่วนตระกูลหวัง 

กับตระกูลเซี่ยเองก็หันไปพ่ึงพาตระกูลหวน ท�าให้หวนเวินกลายเป็น

ขุนนางท่ีมอี�านาจสงูสดุ หากหมายผกูสมัพันธ์กับราชส�านกัจิน้ นายท่าน

ต้องไปเย่ียมเยือนหวนเวินก่อน ทว่าคิดพบหวนเวินจะต้องผ่านด่าน

ตระกูลหวังและตระกูลเซี่ย ตระกูลหวังมีศิษย์ผู้น้องของข้าหวังซีจือ 

เป็นตัวแทน ส่วนตระกูลเซี่ยมีเซี่ยซั่ง เซี่ยอันเป็นตัวแทน เพียงแต่ยามน้ี

เซี่ยซั่งไม่ได้อยู่ที่เจี้ยนคัง แต่ไปรักษาการณ์อยู่ที่โซ่วชุน อีกเดี๋ยวเราจะ

ไปเย่ียมเยือนตระกูลหวังก่อน หลงัจากนัน้ค่อยแวะไปเย่ียมเยือนเซีย่อนั

ทีต่ระกูลเซีย่ ส�าหรบัขุนนางใหญ่คนอืน่ๆ นายท่านไม่จ�าเป็นต้องเดนิทาง 

ไปพบด้วยตนเอง ท้ังหมดข้าน้อยจะเป็นคนกลางให้" จินหย่งกระซิบ

หลังฟังจบถังอี้หมิงก็รู้สึกว่าสถานการณ์ภายในราชส�านักจิ้นน้ัน

ซบัซ้อนกว่าดินแดนทางตอนเหนือมากมายนัก การทีจ่นิหย่งจบัเส้นสาย

ความสัมพันธ์ได้กระจ่างเช่นนี้ น่ันก็แปลว่าเขาตระเตรียมทุกอย่าง 

ในเจี้ยนคังไว้พร้อมสรรพแล้ว

ถังอี้หมิงพยักหน้าพึงพอใจ "ความหมายของเจ้าคือพวกเรา 

ควรไปตระกูลหวังก่อน ก็ดี ข้าเองก็อยากพบหวังซีจือเช่นกัน!"

ตระกูลหวังแห่งหลางหยาเป็นตระกูลใหญ่ของราชส�านักจิ้นมา 

แต่ไหนแต่ไร นับแต่เริม่สถาปนาราชวงศ์ตงจิน้ ก็มคี�าเล่าลือในหมูช่าวบ้าน 

ว่า 'หวังและหม่าแย่งย้ือแผ่นดิน'** เรื่องน้ีไม่ใช่ข่าวโคมลอย ราชวงศ์

* เหน็คนตกบ่อทุ่มหนิ เป็นส�านวน หมายถึงเห็นคนเดอืดร้อนแล้วไม่ช่วย ยังซ�า้เติมให้หนกัหนาสาหัสกว่าเดิม 

** หวงั หมายถงึตระกูลหวังแห่งหลางหยา หม่า ย่อมาจากซอืหม่า เป็นตระกูลของราชวงศ์ตงจิน้ สองฝ่าย 

คานอ�านาจกันและกัน มีอิทธิพลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
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Shui Peng Cheng 9

ตงจิ้นสถาปนาตนขึ้นที่เจี้ยนคังได้ ก็เพราะมีหวังเต่าตัวแทนรุ่นแรกของ

ตระกูลหวงัคอยช่วยเหลอื เขาท�างานรบัใช้จกัรพรรดจิิน้หยวนตี ้จิน้หมงิตี้  

และจิน้เฉงิตีติ้ดต่อกันถึงสามรชัสมยั เป็นหนึง่ในผูว้างรากฐานการปกครอง 

ให้แก่ราชวงศ์ตงจิ้น และที่อยู่ร่วมยุคสมัยกับหวังเต่ายังมีหวังตุนอยู ่

อีกคน

ทว่าหวังตุนไม่ได้ซื่อสัตย์เหมือนหวังเต่า เขากุมก�าลังทหารหลัก

ในมือ สั่นสะเทือนสยบหกดินแดนเจียงหนาน ต่อมาภายหลังได้ก่อการ 

กบฏน�าพากองก�าลังบุกเจี้ยนคัง หากมิใช่เพราะป่วยตายเสียก่อน  

เกรงว่าจักรพรรดิจิ้นในยามนี้คงเป็นสกุลอื่นไปแล้ว

ราชส�านกัจิน้แม้จะปลอดภยั ทว่าอ�านาจของตระกูลหวงักลบัมไิด้

เสื่อมสลาย แค่อ่อนแอลงเล็กน้อยเท่านั้น หน�าซ�้าหวังตุนยังเป็น 

ปฐมบทของขุนนางเรืองอ�านาจแห่งราชส�านักจิ้นอีกต่างหาก

หลงัจากยุคของหวังเต่าหวังตุน ตระกูลหวังก็จ�าศลีอยู่ในราชส�านกั 

มาโดยตลอด แต่กระนั้นชื่อเสียงของพวกเขาก็ยังคงเฟ่ืองฟูมิได้เสื่อมลง 

ครั้นมาถึงยุคของหวังซีจือ เขาก็ได้กลายเป็นตัวแทนอันโดดเด่นของ

ตระกูล และเพราะได้รับการแต่งต้ังเป็นแม่ทัพขวา ผู้คนจึงเรียกขานเขา

ว่าแม่ทัพขวาหวัง

เดินอยู่ในตรอกอูอีได้ไม่นาน จินหย่งก็พาถังอ้ีหมิงมาหยุดอยู่ 

หน้าประตูคฤหาสน์หลังหน่ึง บนป้ายเหนือซุ้มประตูมีอักษรขนาดใหญ่

สี่ตัวเขียนว่า 'จวนแม่ทัพขวา'

"นายท่าน ที่นี่ ก็คือท่ีพ�านักของหวังซีจือ" จินหย่งชี้ น้ิวไปยัง 

จวนแม่ทัพขวาพลางพูดข้ึนช้าๆ

ครั้นเห็นประตูคฤหาสน์ปิดสนิท ถังอี้หมิงก็พูดข้ึน "ซุนหู่ ไปเคาะ

ประตู"
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10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 6

จินหย่งดึงซุนหู่ไว้ก่อนย้ิมพูด "นายท่าน คิดผ่านประตูคฤหาสน์

เข้าไปมิใช่แค่เคาะประตูก็ย่างกรายเข้าไปได้โดยง่าย เรื่องนี้ให้ข้า

จัดการเถอะ"

พูดจบเขาก็เดินไปทีห่น้าประตู ยกมอืเคาะลงบนประตสูามทแีรงๆ 

ก่อนจะตะโกนเสียงดัง "จินหย่งเถ้าแก่หอสุราโหย่วเจียน มาขอพบ

แม่ทัพขวาหวัง!"

ระหว่างประตขูนาดใหญ่สองบานมช่ีองหน้าต่างเล็กๆ อยู่บานหนึง่  

ชายอายุสี่สิบกว่าพอเห็นจินหย่งเข้าก็เอ่ยปากถาม "เถ้าแก่จิน เหตุใด

ถึงเป็นท่านอีกแล้ว หูตาของท่านช่างฉับไวแม่นย�าดีแท้ แม่ทัพขวา 

เพ่ิงกลับมาจากไคว่จีเมื่อวาน วันน้ีท่านก็มาเย่ียมเยียนแต่เช้า"

"ฮ่าๆ ก็แค่เรื่องบังเอิญเท่าน้ัน นี่คือหนังสือขอเข้าพบของข้า  

หวังว่าพ่ีชายจะช่วยน�ามนัไปมอบให้กับแม่ทัพขวา" ตอนควักเอาหนงัสือ

ขอเข้าพบออกมา จินหย่งก็ยัดเงินจ�านวนหน่ึงให้อีกฝ่าย

คนผู้น้ันย้ิมบอก "เถ้าแก่จิน ท่านรออยู่ท่ีนี่สักครู่ ข้าจะเอาหนังสือ

ขอเข้าพบของท่านไปมอบให้ท่านแม่ทัพขวา!"

หน้าต่างบานเลก็ปิดลง เสยีงฝีเท้าเร่งร้อนดงัมาจากหลงัประตใูหญ่  

ดูท่าอีกฝ่ายคงก�าลังว่ิงไปรายงานหวังซีจือ

จินหย่งถอยกลับมายืนอยู่ข้างถังอ้ีหมิง "นายท่าน ท่ีน่ีกฎระเบียบ

มากมาย เคาะประตูต้องย่ืนหนังสอืขอเข้าพบ พร้อมมอบเงินให้ชาวบ้าน

อีกจ�านวนหน่ึง ไม่อย่างน้ันพวกเขาไม่มีทางยอมไปรายงานให้"

"หึๆ เดิมข้าเข้าใจว่าหวังซีจือเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง นึกไม่ถึงว่าจะ

เลี้ยงคนเฝ้าประตูเช่นนี้ไว้" ถังอ้ีหมิงพูดเย้ยหยัน

จินหย่งพูด "หาใช่อย่างที่นายท่านคิดไม่ หวังซีจือคือหวังซีจือ  

คนเฝ้าประตูคือคนเฝ้าประตู คนเฝ้าประตูในตรอกอูอีท้ังหมดล้วนเป็น
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เช่นนี ้คนเฝ้าประตูพวกนีก้ลายเป็นกฎระเบยีบทีไ่ม่เป็นลายลักษณ์อกัษร 

ของตรอกออูไีปแล้ว ย่ืนหนังสอืขอเข้าพบ หากไม่มเีงนิติดไปด้วยพวกเขา 

ย่อมคร้านเกินกว่าจะใส่ใจ ต่อให้รับไปก็อาจโยนทิ้งไม่เข้าไปรายงาน"

"การฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นมีมาแต่โบราณกาล มากบ้างน้อยบ้าง

ก็แล้วแต่ มีเงินจ้างผีโม่แป้งได้ก็ย่อมจ้างมาโม่ผีได้เช่นกัน วิสัยมนุษย ์

ก็เช่นนี้!" ถังอ้ีหมิงส่ายหน้า

รออยูเ่ป็นนาน ในทีส่ดุประตจูวนแม่ทพัขวาก็เปิดออก คนเฝ้าประตู 

คนเดิมวิ่งก้นกระเพ่ือมเข้ามา ก้มหน้าค้อมเอวแสดงคารวะจินหย่ง  

"เถ้าแก่จิน แม่ทัพขวารอท่านอยู่ที่โถงใหญ่ เชิญเถ้าแก่จินเข้าไปข้างใน

เถอะ!"

พวกเขาเดินเข้าไปในจวนแม่ทัพขวา ภายใต้การน�าของจินหย่ง 

ถังอี้หมิงกับซุนหู่มาถึงยังโถงใหญ่

ที่ยืนอยู่กลางโถงใหญ่คือชายสูงวัยอายุประมาณห้าสิบกว่า 

ร่างกายแข็งแกร่งก�าย�า ฮึกเหิมมีชีวิตชีวา จอนผมท้ังสองข้างยาว 

ประไหล่ เครายาวถึงอก สีหน้าอ่อนโยน ห่อคลุมร่างไว้ใต้อาภรณ์ยาว 

สีฟ้า มือท้ังสองข้างไพล่อยู่ทางด้านหลัง บุคลิกท่าทางไม่ต่างอันใดกับ

ปราชญ์เมธีส�านักใหญ่

ทันทีที่ย่างเท้าเข้าไปถึงในโถงใหญ่ จินหย่งก็ประสานมือกล่าว  

"จินหย่งคารวะแม่ทัพขวา!"

ชายสูงวัยคนนี้ก็คือหวังซีจือผู้ถูกขนานนามว่า 'เทพอักษร' เขา 

พยักหน้าน้อยๆ พูดน�้าเสียงราบเรียบ "ศิษย์พ่ีไม่จ�าเป็นต้องมากพิธี  

พวกเราล้วนคนกันเอง หาต้องเกรงใจกันเช่นนั้นไม่"

ถังอ้ีหมิงกับซุนหู่เพ่งมองหวังซีจือ ต่างรู้สึกว่าคนผู้น้ีบุคลิกท่วงท่า

สูงส่งไม่ธรรมดา ผิดแผกจากคนทั่วไป
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หวังซจีอืกวาดตามองปราดหนึง่ ครัน้เห็นถังอีห้มงิกับซนุหูท่ี่ยืนอยู่

หลังจินหย่ง มุมปากก็ยกย้ิมขึ้นน้อยๆ ยกมือประสาน "ที่แท้ก็มีแขก 

จากแดนไกลมาเย่ียมเยือน อี้เซ่ามิได้ออกไปต้อนรับด้วยตนเอง ขอ 

อย่าได้ถือสา!"

ซุนหู่ประสานมือค�านับด้วยท่าทีสุภาพนอบน้อม ไม่ได้พูดอันใด

ถังอี้หมิงพิจารณาดูหวังซีจืออยู่ครู่หน่ึง เขารู้สึกประหลาดใจเล็กๆ 

เดิมคิดว่าหวังซีจือน่าจะอายุน้อยกว่าจินหย่งสักเจ็ดแปดปี หากแต่ 

หวังซจีอืกลบัอายุมากกว่าจนิหย่งอยู่โข เรยีกว่าย่างเข้าวยัชราแล้ว ส่วน

จินหย่งเพ่ิงจะสามสิบกว่า แต่กลับเป็นศิษย์พ่ีของหวังซีจือ!

เท่าท่ีเขารู ้ หวังซีจือยามหนุ่มติดตามศึกษาอักษรวิจิตรอยู่กับ 

เว่ยฮูหยิน ตอนเริ่มเรียนอายุน่าจะสักสิบสามสิบสี่ได้แล้ว ตอนน้ัน 

จินหย่งยังไม่เกิด แล้วเหตุใดถึงกลายเป็นศิษย์พ่ีของอีกฝ่ายได้

ทว่าสงสยัก็เป็นได้แค่ความสงสยั เมือ่เผชญิหน้ากับท่าทนีอบน้อม

ของหวังซีจือเช่นน้ัน ถังอี้หมิงก็ได้แต่แสดงคารวะเอ่ยวาจานอบน้อม 

"ได้ยินชือ่เสยีงท่านแม่ทัพมานาน วันนีไ้ด้มาเหน็กับตาตวัเอง ไม่ผดิจาก

ที่เล่าลือจริงๆ"

เห็นถังอี้หมิงพูดจานอบน้อมเกรงอกเกรงใจเช่นน้ัน หวังซีจือก็ 

ถามขึ้น "ศิษย์พ่ีจิน ท่านผู้นี้คือ?"

"อ้อ ท่านผูน้ี้คอืถัง...คณุชายถังเลีย่ง เป็นสหายสนิทของข้า เพราะ

เลื่อมใสในชื่อเสียงของท่านแม่ทัพ จึงมาเย่ียมเยียนเป็นการเฉพาะ"

จนิหย่งไม่กล้าพูดชือ่ถังอีห้มงิออกมาตรงๆ เพราะในราชส�านกัจิน้ 

ชื่อถังอี้หมิงสามอักษรนับว่าเป็นท่ีเลื่องลืออยู่ไม่ใช่น้อย เรียกได้ว่า 

เหนือกว่าขุนนางชั้นสูงหลายต่อหลายคน

หวังซีจือเอ่ย "ที่แท้ก็คุณชายถัง เสียมารยาทแล้วๆ"
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ถังอี้หมิงอดถามขึ้นไม่ได้ "แม้ท่านแม่ทัพจะมีสง่าราศีต่างจาก 

คนธรรมดาท่ัวไป ทว่าข้าแซ่ถังก็อดนกึสงสัยไม่ได้ ทัง้ทีอ่ายุของท่านแม่ทัพ 

มากกว่าพ่ีจินอยู่หลายปี แล้วเหตุใดท่านถึงเรียกพ่ีจินว่าศิษย์พ่ีเล่า"

หวังซีจือลูบเคราท่ีอยู่บริเวณหน้าอกพลางย้ิมพูด "คุณชายถัง 

คงไม่ทราบ แม้นอี้เซ่าจะศึกษาอักษรวิจิตรจากเว่ยฮูหยินแต่คร้ังอายุ 

ยังน้อย แต่ก็มิใช่ศิษย์คนแรก เพราะบิดาของพ่ีจินกับเว่ยฮูหยินเป็น

สหายสนิทกัน นางเคยให้สัญญาว่าหากท่านอาจินมีบุตรชาย นางจะ

รับเขาเป็นศิษย์คนแรก ดังน้ันแม้ในเวลาน้ันศิษย์พ่ีจะยังไม่ถือก�าเนิด 

แต่ก็เป็นศษิย์คนแรกของเว่ยฮหูยินอยู่ก่อนแล้ว เข้าส�านักก่อนเป็นใหญ่ 

เช่นนั้นข้าย่อมต้องเรียกเขาว่าศิษย์พ่ี"

ได้ยินเช่นน้ันถังอ้ีหมิงก็หัวเราะ "ที่แท้เรื่องราวก็มหัศจรรย์เช่นน้ี

นี่เอง น่าสนใจจริงๆ"

หวังซจีอืสายตาเฉยีบคมเป็นประกาย หลังพิจารณาดกูริิยาท่าทาง

ของถังอีห้มงิกับสหีน้าท่าทางของจนิหย่งยามแนะน�าถังอ้ีหมงิให้เขารู้จกั

เมื่อครู ่  ก็ทายออกมาอย่างไม่กริ่งเกรง "คุณชายถังกิริยาท่วงท่า 

ไม่เหมือนคนธรรมดา ถึงแม้จะสวมใส่อาภรณ์ยาวเฉกปัญญาชนทั่วไป 

แต่ก็ไม่อาจปิดบังท่าทางองอาจน่าเกรงขามบนกาย คุณชายถังคงใช่

ฮั่นอ๋องถังอ้ีหมิงผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือผู้น้ันกระมัง"

ถังอ้ีหมิงตะลึง นึกไม่ถึงว่าสายตาของหวังซีจือจะเฉียบคม ล่วงรู้

ฐานะของตนได้ในปราดเดียว

เขาปั้นสีหน้าสงบน่ิงพูดกลบเกลื่อน "ท่านแม่ทัพล้อข้าน้อยเล่น

แล้ว ข้าถังเลีย่งมใิช่ฮัน่อ๋อง และย่ิงมใิช่ผูม้ชีือ่เสยีงเลือ่งลอือนัใด เป็นเพียง 

ชาวบ้านธรรมดาสามัญคนหนึ่งเท่านั้น"

หวังซีจือส่ายหน้า "ในเมื่อคุณชายถังมาถึงเรือนของอี้เซ่าก็ 
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ไม่จ�าเป็นต้องระแวดระวังและย่ิงไม่ต้องวิตกกังวลอันใดท้ังส้ิน อี้เซ่ากับ

ศิษย์พ่ีจินเป็นศิษย์ร่วมส�านัก ไหนเลยจะคิดร้ายต่อคุณชายถัง เลี่ยง 

แปลว่าแสงสว่าง ท่านแซ่ถัง อีกท้ังยังชื่ออักษรตัวเดียว เมื่อเรียบเรียงดู

ก็จะนึกถึง 'ถังอี้หมิง (ถังหน่ึงแสงสว่าง)' ชื่อเดียวแซ่เดียวกับฮั่นอ๋อง 

ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง"

ถังอี้หมิงนึกเลื่อมใสในความสามารถของหวังซีจือ คนที่มีสายตา

เฉียบแหลมเช่นน้ี นับได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆ ยังดีท่ีหวังซีจือสนใจก็แต่

อักษรวิจิตร หลงใหลในทัศนียภาพงดงาม มิได้สนใจการบ้านการเมือง

เช่นเซี่ยอัน

เขาย้ิมเปิดเผย ประสานมือตอบ "แม่ทัพขวาสายตาเฉียบคม 

ย่ิงนัก ในเมื่อท่านแม่ทัพดูออก เช่นน้ันข้าแซ่ถังก็ไม่จ�าเป็นต้องปิดบัง

อันใดอีก ข้าคือถังอ้ีหมิง และใช่อ๋องแคว้นฮั่นอย่างท่ีท่านว่าไว้จริงๆ"

หวังซีจือหัวเราะ "จริงอย่างท่ีข้าคิดไว้"

ถังอี้หมิงพูดต่อ "ข้ารู้สึกแปลกใจ ท่านแม่ทัพรู้ได้เช่นไร"

หวังซีจือตอบ "ศิษย์พ่ีจินเป็นศิษย์พ่ีของข้า ปีที่แล้วเคยเดินทาง

เป็นทูตให้ฮั่นอ๋อง แต่ปีนี้เขาไม่เพียงเดินทางมาเจี้ยนคังตามล�าพัง  

วันนียั้งพาบรุษุผูม้ท่ีาทางไม่ธรรมดา เตม็เป่ียมไปด้วยอ�านาจบารมมีาด้วย  

ดังน้ันอี้เซ่าจึงกล้าทายออกมา"

ถังอี้หมิงนึกเลื่อมใสความสามารถในการสังเกตของหวังซีจือ  

อนัท่ีจรงิน่าจะบอกว่าหวังซจีอืล่วงรูถึ้งสายสนกลในของการมาของจนิหย่ง 

ได้ต้ังแต่แรก และรู้ว่าจินหย่งซ่อนตัวอยู่ท่ีเจี้ยนคังก่อนแล้ว แต่ท่ีไม่ได้

เปิดโปงและไม่ได้รายงานเรื่องนี้ นั่นก็เห็นได้ชัดว่าหวังซีจือไม่ได้คิดเป็น

ศัตรูกับจินหย่งและไม่ได้คิดเป็นศัตรูกับแคว้นฮั่น ทว่าหวังซีจือมีฐานะ

เป็นขุนนางราชส�านักจิ้น การกระท�าเช่นน้ีของเขาชวนให้ถังอี้หมิง 
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นึกสงสัย

"ในเมือ่ท่านแม่ทพัรูว่้าข้าคือถังอ้ีหมงิ หน�าซ�า้แคว้นฮัน่กับราชส�านักจิน้ 

ยามนี้ยังอยู่ในฐานะเป็นศัตรูกัน หากแม่ทัพน�าตัวข้าไปมอบให้ทางการ 

ย่อมแลกมาได้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองมิสิ้น อีกทั้งยัง

แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่ท่านแม่ทัพมีต่อองค์จักรพรรดิและ 

ต่อแผ่นดินได้ด้วย แล้วเหตุใดท่านถึงไม่ท�าเล่า" ถังอี้หมิงถาม

หวังซีจือหัวร่อ "ฮั่นอ๋องเห็นข้าหวังซีจือเป็นคนเช่นไร ฮั่นอ๋อง 

น�าชาวบ้านของหรั่นเว่ยต่อต้านพวกนอกด่านอยู่บนเขาไท่ซาน เรื่องนี้

เป็นท่ีเลื่องลือมาช้านาน แม้ก่อนหน้าน้ีฮั่นอ๋องจะได้รับการแต่งตั้งจาก

แคว้นเยียน อีกท้ังยังแต่งงานกับองค์หญิงแคว้นเยียน ทว่าตอนนีฮ้ัน่อ๋อง 

มิใช่หันไปโจมตีชิงโจวสวีโจวของแคว้นเยียนหรือไรกัน เพียงเท่านี้ก็ 

มากพอจะบอกให้รู้ได้แล้วว่าฮั่นอ๋องกับราชส�านักจิ้นของพวกเรามิได ้

มีอันใดแตกต่าง ขอเพียงเป็นผู้มีสายตากว้างไกล ไม่มีผู้ใดไม่เลื่อมใส

ในการกระท�าของฮัน่อ๋อง ไม่ว่าจะขนุนางใหญ่ในราชส�านักหรอืชาวบ้าน

ร้านตลาด ไม่มีสักคนท่ีจะไม่พูดถึงฮั่นอ๋อง ทุกคนต่างยกย่องฮั่นอ๋อง 

เป็นวีรบุรุษผู้กล้าด้วยกันท้ังสิ้น" 

ถังอี้หมิงประหลาดใจ นึกไม่ถึงว่าพวกชาวบ้านชาวเมืองกับเหล่า

ปัญญาชนราชส�านักจิ้นจะยกย่องเขามากมายเช่นน้ี แม้แต่คนอย่าง 

หวังซีจือเองก็ยังเลื่อมใสศรัทธาในตัวเขา นั่นก็หมายความว่าทุกสิ่ง 

ทุกอย่างท่ีเขาท�าก่อนหน้าน้ีล้วนถูกต้องดีงามแล้ว

"ท่านแม่ทพักล่าวเกินไปแล้ว ข้าก็แค่พยายามอย่างสดุความสามารถ 

เท่าน้ัน หากล้าเรยีกตวัเองว่าวีรบรุษุไม่ หากไม่มพ่ีีน้องผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมา ข้าไหนเลยจะเป็นฮั่นอ๋องอย่างเช่นทุกวันนี้ได้ 

ความดีความชอบทั้งหมดล้วนเป็นของพวกเขา พวกเขาต่างหากถึงจะ
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เป็นวีรบุรุษผู้กล้าแท้จริง ถึงท่านแม่ทัพจะคิดกับแคว้นฮั่นของพวกเรา

เช่นน้ี แต่เกรงว่าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันอาจจะไม่คิดแบบเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ในการมาของข้าแท้แล้วง่ายดายย่ิงนัก ข้าแค่หวังว่าจะ

ฟ้ืนฟูความสมัพนัธ์ระหว่างพวกเราแคว้นฮัน่กับราชส�านักจิน้ได้ ขดัก็แต่

ข้ามองไม่เห็นหนทาง" ถังอ้ีหมิงพูดถ่อมตน

หวังซีจือย้ิม "ฮั่นอ๋องมิจ�าเป็นต้องกลัดกลุ้ม ก็แค่หนทางเท่านั้น

มิใช่หรือไร ราชส�านักจิ้นในเวลาน้ี โอรสสวรรค์ก็แค่ต�าแหน่งท่ีตั้งขึ้น

ลอยๆ เท่านั้น อ�านาจท่ีแท้จริงตกอยู่ในก�ามือของขุนนางราชส�านัก  

หากฮั่นอ๋องอยากผูกสัมพันธ์กับราชส�านักจิ้นจริง เช่นนั้นก็ไปพบ 

สมุหกลาโหมหวนเถิด ข้าเชื่อว่าท่านสมุหกลาโหมย่อมยินดีท่ีจะได้พบ

ฮั่นอ๋องในต�านานสักครั้งแน่"

"สมุหกลาโหมหวน? ท่านหมายถึงหวนเวิน?" ถังอี้หมิงถาม

หวังซจีอืพยักหน้า "สยบเฉงิฮัน่ต้ังมัน่รกัษาจงิเซยีงและปาสู ่มใิช่เขา 

แล้วยังจะเป็นผู้ใดได้อีก"

ถังอี้หมิงรู ้ดีว่าหวนเวินเป็นขุนนางเรืองอ�านาจที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ตงจิ้น ในมือล้วนแต่เป็นกุนซือแม่ทัพเลื่องชื่อ

จ�านวนนับไม่ถ้วน แม้แต่หวังซีจือ เซี่ยอันก็ต่างล้วนเคยเป็นเสนาธิการ

ท�างานรับใช้หวนเวิน ยามชราถึงขนาดเคยคิดจะปลดองค์จักรพรรดิ 

ตัง้ตนเป็นใหญ่ น่าเสยีดายท่ีอายุขยัของเขาไม่ยนืยาวพอ ไม่อาจขึน้เป็น

จักรพรรดิได้ หาไม่แล้วราชส�านักจิ้นของตระกูลซือหม่าในยามนี้คงต้อง

เปลี่ยนเป็นของคนแซ่หวนแล้ว

"หากได้รับค�าชี้แนะจากท่านแม่ทัพ ข้าแซ่ถังย่อมซาบซึ้งใจย่ิง"  

ถังอี้หมิงประสานมือ

หวงัซจีอืพูด "เรือ่งนีห้าได้ยากแต่อย่างใด พรุง่นีท่้านสมหุกลาโหม
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เชิญข้าไปงานเลี้ยง หากฮั่นอ๋องไม่ติดขัดอันใดย่อมตามข้าไปด้วยกัน

ได้"

"เช่นน้ันก็ต้องขอบคุณท่านแม่ทัพแล้ว" ถังอี้หมิงคารวะหวังซีจือ 

ด้วยใจจริง

หวังซีจือรีบพูดขึ้น "ฮั่นอ๋องท�าเช่นนี้ อ้ีเซ่ามิอาจรับไหว วันนี้มีแขก

มาเยือนถึงเรือนชาน อ้ีเซ่าได้ให้คนเตรียมสุราอาหารเล็กๆ น้อยๆ  

ไว้ต้อนรับฮั่นอ๋องแล้ว หวังว่าฮั่นอ๋องจะไม่ปฏิเสธ"

ถังอี้หมิงตอบรับอย่างไม่เกรงใจ "ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ข้าก็ไม่ขัด

ศรัทธาแล้ว!"

หวังซีจือย้ิม "วันน้ีมีโอกาสได้พบฮั่นอ๋อง นับเป็นวาสนาของข้า 

อี้เซ่า ฮั่นอ๋องเชิญ"

ถังอี้หมิง จินหย่ง ซุนหู่อยู่ในคฤหาสน์หวังซีจืออยู่พักใหญ่ กว่าจะ

ออกจากจวนแม่ทัพขวามาก็หลังจากกินด่ืมกันเป็นที่อิ่มหน�าส�าราญ  

จากน้ันก็นัดไปจวนสมุหกลาโหมหวนเวินพร้อมกันพรุ่งนี้

ถังอ้ีหมิงถาม "จินหย่ง หวังซีจือเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดหรือ"

จินหย่งย่อมเข้าใจถึงความหมายของถังอ้ีหมิง "มิผิด เขาไม่สนใจ

เรื่องการบ้านการเมือง และยิ่งไม่สนใจวิถีขุนนาง ต�าแหน่งแม่ทัพขวา

ของเขาเป็นกแ็ค่การฝากชือ่เท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะหวนเวินเหน็เขามชีือ่เสยีง 

เลยคิดหาทางดึงตัวเขามาเป็นพวกด้วย ทว่าหวังซีจือกลับเหมือน 

ไม่ยอมรบัน�า้ใจ สนกุสนานอยู่ก็แต่กับภูเขาล�าธาร ใช่แล้ว เดอืนสามปีน้ี  

เขายังเชื้อเชิญปัญญาชนผู้มีชื่อเสียงจ�านวนมากไปชุมนุมกันที่ศาลา

หลันถิงบนเขาไคว่จี ผูกสัมพันธ์ผ่านอักษร เปิดอกพูดคุยกันอยู่นาน

หลายวัน"
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"ฮ่าๆ เรือ่งน้ีข้ารู ้เขายังเขยีน 'อารมัภกถาหลนัถิง'* ไว้ด้วยใช่หรอืไม่"  

ถังอี้หมิงหัวเราะ

จินหย่งตะลึง "นายท่าน ท่านรู้ได้เช่นไร"

ถังอี้หมิงย้ิมตอบ "ข้ายังรู้ด้วยว่าคนที่เข้าร่วมในคราวน้ีมีเซี่ยอัน 

และซุนชั่วอีกด้วย"

จนิหย่งมองดูถังอีห้มงิอย่างประหลาดใจ เขาพึมพ�า "หรอืนายท่าน

จะเป็นเทพเซียน ถึงรู ้เรื่องราวพวกนี้ได้ ไม่น่าเชื่อจริงๆ...นายท่าน  

ตอนนี้ไม่เช้าแล้ว พวกเราแวะไปคฤหาสน์ตระกูลเซี่ยท่ีอยู่ข้างหน้ากัน

สักหน่อยดีกว่า ไม่ทราบว่านายท่านคิดเห็นเช่นไร"

"ก็ดี ข้าเองก็อยากพบเซี่ยอันอยู่เหมือนกัน กวนจงหวังเหมิ่ง 

หนึ่งมหาเสนา เซี่ยอันท่ัวหล้าล้วนถวิลหา ข้ามีหวังเหมิ่งแล้ว หากม ี

เซี่ยอันอีกคน พวกเราแคว้นฮั่นไหนเลยจะต้องกังวลว่าจะท�าการใหญ่

ไม่ส�าเร็จ!" ถังอี้หมิงกล่าว

ซุนหู่ จินหย่งมองหน้ากันไปมาคล้ายเข้าใจคล้ายไม่เข้าใจ ทว่า

พวกเขาล้วนฟังออก ถังอ้ีหมิงยกย่องหวังเหมิ่งกับเซี่ยอันย่ิงยวด

"นายท่าน เชิญตามข้ามา ตระกูลเซี่ยอยู่ห่างไปไม่ไกล" จินหย่ง

น�าทาง

พวกเขาสามคนเดินลึกเข้าไปในตรอก ระหว่างกลางมีคฤหาสน์

หลงัใหญ่คัน่อยู่สามถึงห้าหลงั ก่อนจะมาหยุดอยู่หน้าคฤหาสน์หลงัหน่ึง 

จินหย่งชี้บอก "นายท่าน ที่น่ีก็คือคฤหาสน์ของเซี่ยอัน"

ถังอี้หมิงรู้สึกตื่นเต้น ถึงไม่แน่ว่าจะชักจูงเซี่ยอันให้มาช่วยงานได้ 

* 'อารัมภกถาหลันถิง (หลันถิงซว่ี)' หรือ 'บทน�ารวมกวีท่ีหลันถิง' เป็นบทประพันธ์ท่ีแต่งโดยหวังซีจือ 

ปราชญ์ผู้มีชื่อในด้านการเขียนลายอักษรสมัยราชวงศ์ตงจิ้น ในวันท่ี 3 เดือน 3 รัชสมัยหย่งเหอปีที่ 9  

แห่งจักรพรรดิจิ้นมู่ตี้ เขาได้จัดงานเลี้ยงชุมนุมกวี ณ ศาลาหลันถิง ในเขตไคว่จี เมื่อรวบรวมบทประพันธ์

ที่กวีท่านอื่นๆ แต่งขึ้นมาแล้ว หวังซีจือจึงเขียนบทน�าด้วยลายอักษรที่หลากหลายงดงาม ถือเป็นผลงาน

ชิ้นเอกของเขา และเป็นผู้ท�าให้เกิดประเพณีแต่งบทกวีกันในวันที่ 3 เดือน 3
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แต่ถึงอย่างน้ันเขาก็หวังว่าในการพบเจอกันครั้งแรกนี้ตนเองจะ 

สร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายได้

เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ครู่หน่ึง ก่อนจะหันไปบอกกับจินหย่ง 

"ไปส่งหนังสือขอเข้าพบกันเถอะ!"

"นายท่าน จะให้ประกาศนามฮั่นอ๋องออกไปตรงๆ หรือไม่"

"อืม เซี่ยอันกับหวังเหมิ่งก็เหมือนๆ กัน ต่างเป็นผู้มีสติปัญญา

ความสามารถ ย่อมต้องตระหนกัถงึสายสนกลในของพวกเราได้ไม่ยาก"

ประตูคฤหาสน์ตระกูลเซี่ยเปิดกว้าง ข้างประตูไม่มีคนเฝ้า จินหย่ง

เดินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตู ตะโกนเข้าไปด้านใน "มีคนอยู่หรือไม่"

บานประตูขยับไหว ชายในอาภรณ์ยาวสีเทา มีผ้าคาดผมอยู่บน

ศีรษะเดินออกมาจากหลังประตู เขาเหยียดยืดเอวพลางถาม "มีธุระ 

อันใด"

จินหย่งล้วงเอาหนังสือขอเข้าพบกับเงินอีกจ�านวนหน่ึงออกมา 

ค้อมกายบอกกับอีกฝ่าย "รบกวนพ่ีชายเข้าไปรายงานท่านเจ้าบ้าน 

สักค�า บอกว่า...บอกว่าฮั่นอ๋องถังอ้ีหมิงใคร่ขอเข้าพบ"

ได้ยินเช่นนั้น ชายในอาภรณ์ยาวสีเทาก็มีสีหน้าประหลาดใจ  

หลังตั้งสติได้เขาก็พิจารณาดูจินหย่งอยู่ครู ่หนึ่งก่อนจะถามออกมา  

"ท่านคือฮั่นอ๋อง?"

จนิหย่งส่ายหน้า หลบไปอกีด้าน ชีไ้ปท่ีถังอีห้มงิพลางบอกอกีฝ่าย 

"ไม่ใช่ ท่านนี้ต่างหากถึงจะใช่ฮั่นอ๋อง"

ชายในอาภรณ์ยาวสีเทาจัดแจงเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทาง เขาแสดง

คารวะนอบน้อมต่อถังอี้หมิง พูดน�้าเสียงกระจ่างชัด "แขกผู้มีเกียรติ 

มาเยือน มิได้ออกมาต้อนรับแต่แรก เชิญฮั่นอ๋องเข้าไปคุยกันด้านใน

เถิด!"
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ถังอ้ีหมิงมองดูอีกฝ่าย ชายในอาภรณ์ยาวสีเทาผู้นี้อายุน่าจะ 

สักสามสิบต้นๆ แม้จะแต่งกายด้วยอาภรณ์เรียบง่าย ทว่าใบหน้ากลับ

ได้รูป จังหวะการย่างก้าวเคลื่อนไหวล้วนดูมีมารยาทสุภาพเรียบร้อย

นึกไม่ถึง ขนาดคนเฝ้าประตูของคฤหาสน์ตระกูลเซี่ยยังรู ้จัก

มารยาทถึงเพียงนี้

"รบกวนพ่ีชายแล้ว!" ถังอ้ีหมิงประสานมือตอบอีกฝ่าย

ชายในอาภรณ์ยาวสีเทาเบี่ยงตัวเล็กน้อย ผายมือ ค้อมตัวกล่าว 

"เชิญ!"

ถังอี้หมิง "อืม" ออกมาค�าหนึ่งแล้วก้าวเท้าเดินตามอีกฝ่ายเข้าไป

ยังโถงใหญ่ในคฤหาสน์ตระกูลเซี่ย

ทันทีที่เข้าไปถึงด้านใน ถังอี้หมิงก็รู ้สึกได้ว่าที่น่ีไม่เหมือนกับ 

คฤหาสน์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งหรือการจัดวาง ทุกอย่างล้วน 

เป็นไปอย่างเรียบง่าย นอกจากเก้าอี้กับโต๊ะจ�านวนหนึ่งแล้วก็ไม่มีสิ่งใด

อื่นอีก บนผนังไม่มีภาพอักษรศิลป์ใดๆ แขวนประดับ ดูไม่เข้ากับ 

ตรอกอูอีท่ีเต็มไปด้วยคฤหาสน์หรูหราเลยแม้แต่น้อย

ท่ีนี่คือคฤหาสน์ตระกูลเซี่ยอย่างนั้นหรือ ถังอี้หมิงอดถามตัวเอง

ในใจไม่ได้

ชายในอาภรณ์ยาวสีเทาประสานมือ "แขกผู้มีเกียรติทั้งสาม 

ได้โปรดพักรออยู่ท่ีน่ีสักครู่ ข้าน้อยจะไปตามนายท่านออกมา บนโต๊ะ 

มีน�้าชา เชิญทุกท่านด่ืมกินได้ตามสบาย" พูดจบ ชายในอาภรณ์ยาว 

สีเทาก็เดินตรงไปทางเรือนด้านหลังไม่รอฟังค�าตอบจากพวกถังอี้หมิง

"นายท่าน ท่ีนี่ซอมซ่อย่ิงนัก นึกไม่ถึงว่าเซี่ยอันจะยากจนข้นแค้น

เช่นนี้" ซุนหู่กวาดตามองไปรอบๆ อย่างแปลกใจ

จินหย่งอธิบาย "เสี่ยวหู่ เจ้าไม่เข้าใจ ข้าได้ยินว่าเซี่ยอันเลื่อมใส
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ส่งเสริมการประหยัดมัธยัสถ์ แม้แต่บ่าวไพร่ในคฤหาสน์ก็ยังมีน้อย 

เสียย่ิงกว่าน้อย เพราะเขาเคยปลีกตัวเร้นกายอยู่ที่ตงซาน จึงคุ้นเคยกับ

การอยู่ตามล�าพัง"

"อืม ถูกแล้ว เซี่ยอัน ชื่อรองอันสือ สมญานามผู้ปลีกวิเวกแห่ง 

ตงซาน การที่เขาพ�านักอยู่ในท่ีพักเช่นนี้ นั่นแสดงให้เห็นชัดว่าเขา 

เห็นท่ีน่ีเป็นดั่งตงซานท่ีเขาเคยใช้ปลีกวิเวก ทว่าน่าเสียดาย ตรอกอูอี

ไม่ใช่ตงซาน ต่อให้เขารักษาสภาพภายในคฤหาสน์ให้เป็นเช่นตงซาน 

ก็ไม่อาจเปลี่ยนตรอกอูอีให้กลายเป็นตงซานได้ การท�าตนเป็นผู้ตื่น 

เพียงหน่ึงเดียวยามผู้คนท่ัวหล้าเมามายนั้นแม้จะเป็นส่ิงดี แต่ย่อมต้อง

เหน็ดเหนื่อยมิใช่น้อย" ถังอ้ีหมิงอดพูดอย่างปลงอนิจจังไม่ได้

'แปะๆๆ!'

จู่ๆ ก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นจากทางด้านหลัง ตามติดด้วยเสียงของ

ใครบางคน "เย่ียมๆๆ! ค�าพูดของฮั่นอ๋องโดนใจข้าแซ่เซี่ยย่ิงนัก"

น�้าเสียงของคนผู้นั้นก้องกังวานเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ท�าเอา 

ถังอี้หมิง จินหย่ง ซุนหู่ถึงกับสะดุ้ง เสียงของคนผู้น้ีไม่ต่างอะไรกับ 

น�้าเสียงของชายเฝ้าประตูก่อนหน้าน้ีเลยแม้แต่น้อย

พวกเขาสามคนต่างนึกสงสัย ท่ีปรากฏต่อสายตาคือบุรุษใน

อาภรณ์บัณฑิตสีฟ้าคราม มีรัดเอวหยกคาดอยู่บนเอว เส้นผมถูกรวบ

เป็นมวยสูง ที่แท้เซี่ยอันก็คือชายเฝ้าประตูที่น�าทางพวกเขามาที่น่ี 

คนนั้น

"ข้าน้อยเซี่ยอัน คารวะฮั่นอ๋อง!" เห็นพวกถังอี้หมิงตะลึงอยู่กับที ่

เขาก็ค้อมกายเอ่ยปากแสดงคารวะ

ถังอี้หมิงกลับมาได้สติจึงรีบกล่าว "ชื่อเสียงของท่านเซี่ยดังก้อง 

อยู่ในหูข้ามานาน วันนี้ได้พบ มิผิดจากค�าเล่าลือเลยจริงๆ เมื่อครู่ข้า 
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มีตาแต่หามีแววไม่ ขอท่านเซี่ยอย่าได้ถือสา"

เซี่ยอันหัวร่อ "ฮั่นอ๋องกล่าวชมกันเกินไปแล้ว เซี่ยอันก็แค่ชาวป่า 

ชาวเขาคนหนึง่เท่านัน้ มชีือ่เสยีงไม่มชีือ่เสยีงอนัใดกัน เทยีบกับชือ่เสยีง

ของฮั่นอ๋องแล้ว มิต่างกับเอาจันทร์กระจ่างไปเทียบกับตะวันเจิดจ้า  

ไหนเลยจะเทียมเทียบได้"

ถังอี้หมิงพิจารณาดูเซี่ยอันโดยละเอียด เซี่ยอันโครงหน้างดงาม

หล่อเหลาไร้ที่ติ ใต้ค้ิวเข้มเป็นระเบียบคือดวงตาวับวาวเป็นประกาย 

มีชีวิตชีวา เสมือนหนึ่งอัญมณีล�้าค่า สติปัญญาเฉียบแหลมล�้าลึก 

ปรากฏชดัอยู่บนหน้าผากกว้าง ทว่าภายใต้ท่วงท่าสงบน่ิงน้ันกลับแฝงไว้ 

ซึ่งพลังโน้มน้าวจิตใจ ขณะเดียวกันก็ชวนให้คนรู้สึกยากเกินกว่าจะ

เข้าใจ

พอได้ยนิเสยีงของเซีย่อนัแฝงส�าเนยีงชาวลัว่หยาง ถงัอีห้มงิกร็ูส้กึ

ประหลาดใจ "เทียบกับท่านเซี่ยแล้ว ข้าแซ่ถังต่างหากถึงจะเป็นจันทร์

กระจ่าง ท่านเซี่ยคือพระอาทิตย์เจิดจ้า หาไม่แล้วตอนผ่านประตูเข้ามา

เมือ่ครู ่ข้าแซ่ถังคงไม่ถูกรศัมบีนกายของท่านเซีย่กลบจนสองตามดืบอด

ไม่อาจเห็นถึงตัวตนท่ีแท้จริงของท่านได้ น่าละอายใจยิ่งนัก"

เซีย่อันย้ิม "ค�าพูดแสดงความเกรงอกเกรงใจไม่ว่าผูใ้ดก็ล้วนพูดได้  

ชาวป่าชาวเขาไม่ว่าเช่นไรก็ยังคงเป็นชาวป่าชาวเขา ต่อให้ยามนีก้ลายเป็น 

ขุนนางราชส�านักพักอยู่ในตรอกอูอี แต่ก็มิอาจเปลี่ยนความเคยชิน 

ท่ีมีอยู่แต่เดิม ค�าพูดเกรงอกเกรงใจเพียงพอแต่เท่านี้เถิด หาไม่แล้ว 

พูดกันสามวันสามคืนก็คงไม่จบ บ้านเรือนข้าซอมซ่อ ไม่มีอันใดต้อนรับ 

หวังว่าฮั่นอ๋องจะไม่ถือสา"

"หามไิด้ ยามข้าแซ่ถงัอยู่บนเขาไท่ซาน ท่ีพักซอมซ่อกว่าน้ีมากมาย 

หลายเท่านัก แต่ถึงกระนั้นก็มีความสุขดี ท่านเซี่ย แคว้นฮั่นกับ 
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ราชส�านักจิน้มไิด้มมีติรภาพทีด่ต่ีอกัน ไม่ทราบว่าข้าแซ่ถังมาเย่ียมเยือน 

ถึงเรือนชานเช่นนี้ จะน�าเรื่องยุ่งยากอันใดมาให้หรือไม่" ถังอี้หมิง 

ถามอย่างเป็นกังวล

เซี่ยอันตอบอย่างไม่นึกใส่ใจ "ท่ีนี่ก็แค่กระท่อมหญ้าฟางสามหลัง 

เซีย่อนัอยู่ในราชส�านกัก็เป็นแค่ขุนนางตวัเลก็ๆ คนหนึง่เท่าน้ัน หากมใิช่

เพราะบรรพบุรุษคุ้มครอง คงไม่มีทางเข้ามาพ�านักอาศัยอยู่ในตรอกอูอี

ได้ ฮั่นอ๋องวางใจ เรื่องที่ฮั่นอ๋องมาท่ีนี่ไม่มีทางน�าเรื่องยุ่งยากอันใด 

มาสู่ข้าได้ เพราะแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีผู้ใดนึกใส่ใจชาวป่าชาวเขา  

ฮั่นอ๋อง เชิญนั่ง!"

"ฮ่าๆ เช่นนั้นข้าน้อยก็ไม่ปฏิเสธแล้ว" ถังอี้หมิงบอก

ทุกคนต ่างพากันน่ังลง เซี่ยอันพูดออกมาตรงๆ "ฮั่นอ ๋อง 

เสี่ยงอันตรายเดินทางมาเจี้ยนคัง เชื่อว่าคงมีเรื่องส�าคัญ มิทราบว่า 

ฮั่นอ๋องพอจะบอกให้ข้ารู้ได้หรือไม่"

ถังอ้ีหมิงไม่คิดปิดบังเซี่ยอันอยู่แต่แรกแล้ว หน�าซ�้ายังหวังว่าเขา

จะยินดีช่วยตนเองอีก หากอาศัยชื่อเสียงของเซี่ยอันในราชส�านักจิ้น 

ผนวกกับการมหีวังซจีอืคอยช่วยเหลอื คดิจะเป็นพันธมติรกับราชส�านกัจิน้ 

ย่อมไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อถูกเซี่ยอันถามออกมาตรงๆ เขาจึงไม่อ้อมค้อม

และบอกอีกฝ่ายทันที "เรียนตามตรง ข้าแซ่ถังเดินทางมาท่ีนี่ในคราวน้ี

ก็เพ่ือผูกสัมพันธ์สองแคว้น"

"อืม ข้าได้ยินว่าฮั่นอ๋องโจมตีบุกยึดชิงโจว สวีโจวของแคว้นเยียน

รวมถึงเหย่ียนโจวบางส่วน มิทราบว่าเรื่องน้ีจริงเท็จเช่นไร"

"เป็นความจริง เรื่องนี้เกรงว่าจะแพร่สะพัดไปทั่วหล้าแล้ว หาใช่

ความลับแต่อย่างใดไม่"

"ข้าได้ยินว่าก่อนหน้านี้ฮั่นอ๋องรับองค์หญิงแคว้นเยียนเป็นฮูหยิน 
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อกีท้ังยังสวามภิกัด์ิต่อแคว้นเยยีน เรือ่งน้ีเล่า? เป็นความจรงิด้วยหรอืไม่"

ถังอี้หมิงพยักหน้า

"ข้ายังได้ยินอีกว่าฮั่นอ๋องเคยมอบอาวุธยุทธภัณฑ์ให้แคว้นเยียน

หลายครั้งหลายครา หน�าซ�้าปีท่ีแล้วยังท�าการแลกเปลี่ยนลัญจกรหยก

กับเสบียงอาหารจ�านวนมหาศาลกับแคว้นเยียนอีกด้วย?"

น�้าเสียงของเซี่ยอันเฉียบขาดขึ้นทุกขณะ คล้ายก�าลังต�าหนิ 

ถังอี้หมิง

ถังอี้หมิงเงียบไม่พูดไม่จา

แววตาของเซี่ยอันวับวาวเป็นประกาย บรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร

ภายในโถงใหญ่กลับกลายเป็นตึงเครียดด้วยค�าถามของเซี่ยอัน จินหย่ง 

ซุนหู่กุมมือแน่นมองดูถังอี้หมิง รอฟังว่าเขาจะตอบเช่นไร

จู่ๆ ถังอ้ีหมิงก็หัวเราะ

"ฮั่นอ๋องหัวเราะอันใด หรือค�ากล่าวข้ามีอันใดน่าขบขัน" เซี่ยอัน

ถามไม่เข้าใจ

ถังอ้ีหมิงหยุดหัวเราะ มุมปากยกย้ิมน้อยๆ พูดเนิบๆ "ค�าถาม 

ของท่านเซี่ยล้วนหลักแหลมคมคาย จะตอบก็ไม่ได้ จะไม่ตอบก็ไม่ได้ 

กระน้ันว่ากันตามมารยาทแล้ว เรื่องน้ีข้าไม่ตอบคงไม่ได้ จึงได้แต่ใช้ 

เสียงหัวเราะตอบแทน"

"หรือฮั่นอ๋องไม่คิดจะอธิบายถึงสิ่งที่ท่านท�าไปท้ังหมด ไม่แม้แต่

จะพูดเรื่องราวไม่สลักส�าคัญอันใดแม้เพียงประโยค?" เซี่ยอันถาม

ถังอี้หมิงตอบ "ท่ีท่านเซี่ยพูดมาทั้งหมด ล้วนแต่เป็นความจริงท่ี 

มิอาจปฏิเสธ เช่นน้ันแล้วข้ายังจะต้องอธิบายอันใดอีก"

"เย่ียมเยือนถึงเรือนชานคือแขก ในเมื่อฮั่นอ๋องมาเย่ียมข้า ท่านก็

เท่ากับเป็นแขกของข้า มิควรตัดรอนไม่ต้อนรับ ทว่าฮั่นอ๋องเป็นอ๋อง

Page ��������� ������������ 6.indd   24 19/5/2563 BE   14:50



Shui Peng Cheng 25

แคว้นฮั่น ก่อเรื่องท�าลายเกียรติภูมิพวกเราราชส�านักจิ้นไปไม่น้อย  

ย่ิงไปกว่านั้นยามน้ีสัมพันธ์ระหว่างสองแคว้นเองก็ตกอยู่ในภาวะ

ตึงเครียด คงไม่เป็นการสมควรที่ข้าจะติดต่อข้องแวะกับฮั่นอ๋อง ทว่า 

ฮั่นอ๋องวางใจ พ้นจากประตูเรือนข้าไป ข้าจะท�าเหมือนเร่ืองน้ีไม่เคย 

เกิดข้ึนมาก่อน และจะไม่เปิดโปงฐานะของฮั่นอ๋อง ส่วนปัญหาเรื่อง 

ผูกสัมพันธ์นั้น มิใช่เรื่องที่ขุนนางชั้นผู้น้อยอย่างข้าจะจัดการอันใดได้ 

อย่างไรก็ต้องขอให้ฮั่นอ๋องไปพบท่านสมุหกลาโหม พรุ ่งนี้ท ่าน 

สมหุกลาโหมมงีานเลีย้ง ผูค้นท่ีเข้าร่วมงานล้วนแต่เป็นขุนนางราชส�านกั

ท่ีมีชื่อเสียง เป็นบุคคลส�าคัญของราชส�านัก ฮั่นอ๋องลองไปท่ีน่ันดู  

บ้านพักโกโรโกโสของข้าฮั่นอ๋องยังหาพบได้ จวนสมุหกลาโหมหวน 

ผู้เลื่องชื่อฮั่นอ๋องย่อมหาพบได้ไม่ยาก" เซี่ยอันพูดส่งแขกด้วยน�้าเสียง

เคร่งขรึมจริงจัง

"ท่านเซี่ยคิดไล่แขก?" จินหย่งถาม

เซี่ยอันตอบ "ข้าพูดกระจ่างชัดแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องอธิบายอีก  

เชิญพวกท่านท้ังสามกลับไปได้!"

ทันทีที่พูดจบ เซี่ยอันก็เดินตรงเข้าไปในเรือนด้านหลัง ไม่หันหน้า

กลับมาอีก

ซุนหู่พรวดพราดโมโหลุกขึ้นยืน เตรียมวิ่งตามไปยังเรือนด้านหลัง

"ซุนหู่ ห้ามหุนหันพลันแล่น!" ถังอี้หมิงปราม

ซุนหู่ไม่ยอมเชื่อฟัง "ท่านอ๋อง เขานึกว่าตัวเองเป็นใครกัน เรื่องนี้

ข้าไม่อาจทนน่ิงเฉยดูดายได้ ข้าจะฆ่าเขาเสีย จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะ

มีคนเปิดเผยฐานะของท่านอ๋อง"

ถังอี้หมิงบอก "ไปไม่ได้ เจ้าตามข้ามา ในเมื่อเจ้าบ้านเขาเอ่ยปาก

ไล่แล้ว พวกเราก็ไปกันเถอะ" ถังอ้ีหมิงดึงมือซุนหู่เดินตรงไปท่ีประตู
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พอออกจากคฤหาสน์ตระกูลเซี่ย ถังอี้หมิงก็ปล่อยมือซุนหู่ เขา 

บอกกล่าว "เอาล่ะ น่ีก็สายมากแล้ว พวกเรากลับท่ีพักกันเถอะ พรุ่งน้ี 

ยังต้องไปจวนสมุหกลาโหมอีก"

จินหย่งพูดอย่างไม่สบอารมณ์ "ท่านอ๋อง ไยเซี่ยอันถึงปฏิบัติต่อ

ท่านอ๋องเย่ียงนี้ ยามนี้เขารู้ฐานะของท่านแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขา

อาจจะ..."

"เจ้าวางใจเถอะ เซี่ยอันเป็นคนฉลาด ย่อมรู้ดีว่าควรท�าเช่นไร  

พรุง่นีเ้ช้าทีค่ฤหาสน์หวนเวิน เขาต้องช่วยพวกเราพูดแน่ เรือ่งผกูสมัพันธ์

กับราชส�านักจิ้นนั้นส�าเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว" ถังอ้ีหมิงพูดอย่างสุขุม 

เยือกเย็น

ซุนหู่ถาม "ท่านอ๋อง เซี่ยอันปฏิบัติต่อท่านเช่นน้ี แล้วจะยอมช่วย

พวกเราพูดหรือ"

ถังอี้หมิงย้ิมไม่ตอบ ท�าเพียงพูดเนิบๆ "กลับกันเถอะ เหนื่อยกัน

มาทั้งวัน ควรพักผ่อนได้แล้ว"

พวกถังอี้หมิงสามคนเดินจากไปได้ไม่ทันไร เซี่ยอันก็เดินออกมา

หยุดอยู่หน้าคฤหาสน์ตระกูลเซี่ย มองดูเงาร่างของคนท้ังสามที่เดินอยู่

ท่ามกลางแสงตะวันรอน ก่อนแสดงคารวะนอบน้อมไปทางเงาร่าง 

ของพวกเขา และบอกกับตัวเอง "ฮั่นอ๋อง ขออภัยที่ข้าท�าตัวหยาบช้า 

เรื่องผูกสัมพันธ์ พรุ่งนี้ข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถ!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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