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ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อใดกัน...บางทีอาจเป็นตั้งแต ่

เมื่อหลายปีก่อน เมื่อเถ้าแก่เหมืองถ่านหินคนหน่ึงประสบอุบัติเหตุและฟื้นขึ้น

ในร่างของนายกองหนุ่ม ต้ังแต่ตอนน้ันประวัติศาสตร์ก็ได้เปล่ียนแปลงไปแล้ว

ตลอดกาล ที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นเสื่อมโทรม ท่ีเคยไม่มีกลับมี แล้วอดีต

ท่ีถูกเปลี่ยนแปลงไปน้ันจะนำาไปสู่อนาคตอย่างไร จะเป็นความรุ่งโรจน์หรือ 

ล่มสลาย จะเป็นไปอย่างท่ีถังอ้ีหมิงวาดฝันไว้หรือไม่ บทสรุปสุดท้ายของการ

รวมแผ่นดินมาถึงแล้วในเล่มน้ี ขอเชิญนักอ่านทุกท่านรับชมได้เลย

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

เซีย่อนั (ค.ศ. 320 – 385) ชือ่รองอนัสอื นกัปกครองแห่งตงจิน้ (จิน้ตะวันออก)  

ในยามท่ีแวดล้อมด้วยขุนนางทรงอำานาจ ไม่เคยต้องคุกเข่าค้อมเอว ไม่กระทำา

การผิดจากหลักเกณฑ์ของตนเอง แต่กลับสามารถปฏิเสธอิทธิพล ธำารงซึ่ง 

แก่นฐานของบ้านเมือง ทั้งให้ความสำาคัญกับส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน เชื่อมประสานสัมพันธ์ของสกุลหวนและเซี่ยสองตระกูลใหญ่ 

ออกกำาราบดินแดนทางเหนือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความ

เกรียงไกรสืบต่อไปให้ตงจิ้น ชัยชนะย่ิงใหญ่จากศึกแม่นำ้าเฝยสุ่ยทำาให้ชื่อเสียง

ขจรไกล แผนการท่ีวางไว้ล่วงหน้าของเซี่ยอันสำาเร็จลุล่วงไม่เคยพลาด
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Shui Peng Cheng 7

ครั้นเข้าไปถึงด้านใน สั่วพ่ันกับถังอี้หมิงก็แยกนั่งลงบนท่ีนั่งแขก

กับเจ้าบ้าน เพียงแต่ถังอี้หมิงน่ังอยู่บนท่ีน่ังเจ้าบ้าน สั่วพ่ันน่ังอยู่บน 

ท่ีนั่งแขก ท้ังนี้ก็ด้วยเพราะถังอ้ีหมิงเป็นฮั่นอ๋องฐานะสูงส่ง สั่วพ่ันจึง 

ให้เกียรติอีกฝ่ายเป็นพิเศษ

"ฮั่นอ๋องมาเยือนด้วยตนเองเช่นนี้ คงมีเรื่องส�าคัญกับข้าน้อย

กระมัง" สั่วพ่ันถาม

ถังอี้หมิงหัวเราะ "ข้ามาพบคุณชายเต๋อหลินย่อมต้องมีธุระ  

ในเวลานี้ข้าเข้าปกครองเหลียงโจว ควบรวมเหลียงโจวเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของแคว้นฮั่นแล้ว ชาวบ้านในเหลียงโจวส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นชาวจิ้น 

ยึดถือคณุธรรมประเพณีความเป็นอยู่เรยีบง่าย ไม่เหมอืนกับแว่นแคว้นอ่ืน 

ทีส่่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นพวกนอกด่าน เรยีกได้ว่ามคีวามเป็นอยู่ท่ีดไีม่ใช่น้อย  

ทว่าที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าล้วนแต่เป็นทหารหาญ เรื่องดูแล 

ความสงบรักษาดินแดนน้ันพอไหว แต่พูดถึงเรื่องการปกครองเกรงว่า

จะเกินความสามารถ ข้าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหกเอกบุรุษสกุลส่ัว

บทที่ 1

นักพรตเทียนจี
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8 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 8

มานานแล้ว พวกท่านทั้งหกล้วนมีความสามารถแตกต่างกันไป ได้รับ

การยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งเหลียงโจว ข้าจึงใคร่เชิญคุณชายและ 

พ่ีน้องเข้ารบัราชการเป็นขนุนางดูแลปกครองเหลยีงโจว สร้างเหลยีงโจว

ให้กลายเป็นดินแดนนอกด่านอันอุดมเฉกเดียวกับดินแดนแถบ 

เจียงหนาน!"

ได้ฟังเช่นนั้น สั่วพ่ันก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึงก่อนตอบ "ฮั่นอ๋อง นับแต่

แคว้นเหลียงล่มสลาย พวกข้าหกพ่ีน้องก็ไม่ได้รับราชการอีก เรื่อง

ปกครองบ้านเมืองยามน้ีล้วนเลอะเลือนไม่เอาไหน เกรงว่าจะท�าให ้

ฮั่นอ๋องผิดหวัง"

"คุณชายเต๋อหลินคงก�าลังกังวลว่าข้าจะเดินทางซ�้ารอยสุนัขเยียน

ชาวเซียนเปย เกรงว่าหลังจากท่านและพ่ีน้องท้ังหกเข้ารับราชการ  

เหลียงโจวจะเกิดการกวาดล้างเชลยเถื่อนอีกใช่หรือไม่" ถังอี้หมิง 

ถามตรงๆ

สั่วพ่ันตอบอึกอัก "เรื่องนี้...ฮั่นอ๋อง ผู้น้อยกังวลเช่นนั้นจริงๆ  

ชาวบ้านในเหลยีงโจวแม้จะมปีระเพณีความเป็นอยู่เรยีบง่าย ประกอบด้วย 

ชาวนอกด่านหลากหลายชนเผ่า ทว่าทนัทีทีจ่งหยวนไม่มัน่คง เหลยีงโจว 

คงไม่แคล้วต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายจากภัยสงครามอีก ภายใต้

การปกครองของแคว้นเหลียง หลายสิบปีมาน้ีชาวบ้านในเหลียงโจว 

ต่างอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ทุกชนเผ่าล้วนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

จนมีจ�านวนประชากรหลายสิบหมื่น ข้าน้อย..."

"ฮ่าๆๆ!" ถังอ้ีหมิงหัวเราะตัดบท ก่อนพูดเสียงดังฟังชัด "คุณชาย

เต๋อหลิน ขอท่านได้โปรดวางใจ แคว้นเหลียงฝั่งตะวันตกเชื่อมต่อกับ 

ดินแดนตะวันตก ฝั่งตะวันออกติดเหอเถ้า ด้านเหนือโยงถึงนอกด่าน 

ด้านใต้ติดกวนจง เป็นดินแดนที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อถึงทุกหนแห่ง  
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Shui Peng Cheng 9

ข้าเข้าใจถึงความวิตกกังวลของท่านดี ไม่ทราบว่าคุณชายเคยได้ยิน 

หรือไม่ว่าเมื่อครึ่งเดือนก่อน กองก�าลังสองกลุ่มของข้าได้แยกย้ายกัน

บุกยึดดินแดนตะวันตก ข้าต้องการก�าราบเหล่าผู ้ครองแคว้นใน 

ดินแดนตะวันตก เชื่อมเหลียงโจวกับดินแดนตะวันตกเข้าเป็นแผ่นดิน 

เดียวกัน พัฒนาแผ่นดินกว ้างใหญ่ น้ีให ้ เป ็นดินแดนนอกด่าน 

อันอุดมสมบูรณ์ หรือคุณชายไม่คิดใช้จังหวะที่ข้าก�าลังต้องการใช้คนนี้

เข้ารับราชการ แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์"

"ทัพฮั่น...ทัพฮั่นกรีธาทัพบุกดินแดนตะวันตกแล้ว?" ส่ัวพ่ัน 

ไม่อยากเชื่อหูตัวเอง

ถังอ้ีหมิงพยักหน้า "อืม"

สั่วพ่ันพูดช้าๆ "ตอนแคว้นเหลียงยังอยู่ ท่ีอ๋องแคว้นต่างๆ ใน 

ดินแดนตะวันตกพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นก็ด้วยเพราะพวกเขา

ย�าเกรงต่อก�าลงัรบของแคว้นเหลยีง แคว้นเหลียงแม้จะมใีจอยากกรธีาทพั 

บุกดนิแดนตะวันตก แต่เพราะก�าลงัทหารไม่พอจงึได้แต่ล้มเลกิความคดิ 

ดังกล่าว ยามน้ีฮั่นอ๋องมาแล้ว อีกท้ังยังหมายก�าราบอ๋องแคว้นต่างๆ 

ในดนิแดนตะวนัตก ปณิธานห้าวหาญเช่นนีข้้าน้อยเลือ่มใสย่ิงนัก เพียงแต่ 

เรื่องรับราชการข้าน้อยเพียงคนเดียวมิอาจตัดสินใจได้ อย่างไรก็ต้อง

ปรึกษาพ่ีน้องทั้งหมดก่อน มิทราบท่านอ๋องพอจะให้เวลาข้าน้อยสัก 

หน่ึงก้านธูปได้หรือไม่"

"ขอเพียงคุณชายหกพ่ีน้องยอมรับราชการ ต่อให้สิบวันครึ่งเดือน

ข้าก็ยินดี!"

"ฮ่าๆ ไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลานานเช่นนั้น ฮั่นอ๋องโปรดรออยู่ที่น่ี 

สักครู่ ข้าน้อยไปไม่นานก็กลับ!"

สิ้นเสียงสั่วพ่ันก็แสดงคารวะต่อถังอี้หมิงคราหน่ึง ก่อนจะรีบเดิน
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10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 8

พ้นโถงใหญ่ออกจากประตูคฤหาสน์ไป

"ท่านอ๋อง ข้าน้อยเป็นขุนนางอยู่ที่น่ีมานาน ไม่เคยเห็นคุณชาย

เต๋อหลินดีอกดีใจเช่นน้ี ดูท่าครั้งน้ีพ่ีน้องสกุลสั่วต้องยอมท�างานรับใช้

ท่านอ๋องเป็นแน่" จินอ้ีย้ิมพูด

ถังอี้หมิงพยักหน้าน้อยๆ เขาพูดช้าๆ "สกุลสั่วเป็นตระกูลดัง 

หน�าซ�้าแต่ละคนต่างล้วนเป็นผู้มีความสามารถ แล้วไหนเลยจะยอม 

เก็บตวัอยู่ทีน่ี ่หากเป็นเช่นนัน้ชือ่เสยีงบารมขีองสกุลสัว่คงมแีต่จะตกต�า่ 

ที่พวกเขาไม่ยอมรับราชการก็เพียงเพราะเหลียงโจวยังไม่สงบสุข  

แคว้นเหลียงถึงจะอ่อนแอแต่ก็อยู่อย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งใดๆ 

มาช้านาน น่ันคือเหตุผลที่สกุลสั่วยอมเป็นขุนนางอยู่ที่แคว้นเหลียง  

ยามนี้ทัพของพวกเราสยบดินแดนตะวันตก ขจัดเภทภัยทางตะวันตก

หมดสิ้น พวกเขาย่อมยินดีสวามิภักด์ิสร้างความย่ิงใหญ่ให้สกุลสั่ว  

พวกเรารออยู่ทีน่ีส่กัครูเ่ถอะ ไม่นานเขาต้องมข่ีาวกลบัมาให้พวกเราแน่"

หลงัเดินพ้นคฤหาสน์ของตนเอง สัว่พ่ันก็ไปเรยีกสัว่สยุ สัว่ส ีสัว่สยา  

สั่วหลิง สั่วฝูพ่ีน้องทั้งหมดให้มารวมตัวกัน เล่าเรื่องทัพฮั่นออกจาก 

ด่านอว้ีเหมินสยบดินแดนตะวันตกให้ทุกคนฟัง รวมทั้งยกย่องท่าที 

ให้เกียรตินักปราชญ์ราชบัณฑิตของถังอี้หมิง พอได้ยินเช่นนั้นพ่ีน้อง 

คนอื่นๆ ก็รู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้ว ทุกคนต่างพากันพยักหน้ายินดี

ในคฤหาสน์ของสั่วพ่ัน ถังอี้หมิงมองดูธูปไม้จันทน์ที่ถูกจุด สูดดม

กลิ่นหอมท่ีก�าจายอยู่ท่ัวท้ังห้อง ดื่มด�่ารสชาหอมในมือช้าๆ

คร้ันธูปไม้จันทน์ถูกจุดไปได้ครึ่งหน่ึง สั่วพ่ันก็พาพ่ีน้องทั้งห้าคน

มาถึงยังโถงส่วนหน้า คนทั้งหกอายุรูปร่างล้วนแตกต่างกันไป ทว่า

หน้าตากลับคล้ายคลึงกันย่ิงยวด ไม่ต้องบอกก็รู้ได้ว่าพวกเขาคือ 
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หกเอกบุรุษสกุลสั่ว

ทันทีท่ีเข้ามาถึงโถงหน้า หกเอกบุรุษสกุลสั่วก็แยกกันออกเป็น 

สองแถว แสดงคารวะต่อถังอี้หมิงที่น่ังอยู่บนที่นั่งเจ้าบ้าน "ข้าน้อย

คารวะท่านอ๋อง!"

ถังอ้ีหมงิย้ิมเบกิบาน รบีพูดอย่างให้เกียรตพิวกเขาท้ังหก "คณุชาย

ทั้งหก ลุกข้ึนเถอะ!"

หกเอกบรุษุสกุลสัว่ทยอยลกุขึน้ยืน พวกเขามองหน้ากันปราดหนึง่

ก่อนจะพูด "ฮัน่อ๋องมาเยือนคฤหาสน์สกุลสัว่ด้วยตนเองเช่นนี ้พวกข้าน้อย 

หกพ่ีน้องรู้สึกซาบซึ้งใจย่ิงนัก ได้ยินว่าท่านอ๋องประสงค์รับผู้มีปัญญา 

พวกข้าน้อยมิได้เก่งกาจมากมาย ทว่าใคร่ท�างานเพ่ือท่านอ๋อง พร้อมใจ

สร้างเสริมเหลียงโจวให้รุ่งเรือง!"

ถังอ้ีหมิงหัวเราะ "ดีๆ! มีหกเอกบุรุษสกุลสั่ว งานฟื้นฟูเหลียงโจว

ย่อมมีหวัง!"

การกลับมาเข้ารับราชการอีกครั้งของสกุลสั่วแห่งตุนหวงสร้าง 

แรงกระเพ่ือมในเหลียงโจวไม่ใช่น้อย ทันทีที่ข่าวหกเอกบุรุษสกุลสั่ว

พร้อมใจกันสวามิภักดิ์ต่อทัพฮั่นแพร่สะพัด ลูกหลานตระกูลใหญ่ต่างๆ 

ท่ีเข้าใจว่าตนเองก็มีความสามารถไม่ด้อยกว่าต่างพากันเสนอตัว 

เข้าสวามิภักดิ์บ้าง เพียงระยะเวลาสั้นๆ แค่เดือนเดียว ถังอี้หมิงก็ 

รับปราชญ์แห่งเหลียงโจวมาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาถึงสามสิบกว่าคน

เหลียงโจวในเวลาน้ีจัดตั้งเมืองและอ�าเภอตามหลักของแคว้น 

เหลียง แบ่งออกเป็นเจ็ดเขตเมือง ได้แก่ อู่เวย ซีผิง ซีจว้ิน ซีไห่ จางเย่ีย 

จิ่วเฉวียน และตุนหวง นอกจากตุนหวงแล้วถังอี้หมิงได้ให้หกเอกบุรุษ

สกุลสั่วแยกย้ายกันไปเป็นเจ้าเมืองแต่ละเมือง อีกทั้งยังแต่งตั้งสั่วพ่ัน 

ข้ึนเป็นผู ้ตรวจการเหลียงโจว รักษาการณ์อยู่ที่เมืองกูจางในอู่เวย  
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ส่วนปราชญ์แห่งเหลยีงโจวอกีย่ีสบิกว่าคนทัง้หมดถูกส่งไปเป็นเจ้าเมอืง

อยู่ที่กวนจง ด้านหนึ่งเพ่ือควบคุมชาวตีที่จงหยวน อีกด้านก็เห็นชัด 

อยู่แล้วว่าต้องการยกระดับสถานะอันมีมาแต่เดิมของชาวฮั่น

ถังอี้หมิงน�ากฎหมายฮั่นมาใช้บนดินแดนเหลียงโจวและกวนจง 

เผยแพร่แนวคิดเท่าเทียมกันของผู้คน ขอเพียงเป็นผู้มีความสามารถ  

ทุกคนล้วนเป็นขุนนางได้โดยไม่ไต่ถามถึงชาติก�าเนิด ปกครองซีเป่ย 

อย่างมีระเบียบ อีกด้านข่าวสงครามบุกยึดดินแดนตะวันตกก็เริ่มแพร่

สะพัดกลับมา เซี่ยอ้าย จ้าวเฉียนน�าทัพมีชัยเหนือซั่นซั่น ซั่นซั่นอ๋อง 

ยอมศิโรราบ แคว้นซั่นซั่นล่มสลาย เซี่ยอ้ายทิ้งทหารสามพันนาย 

ให้รกัษาการณ์อยูท่ีน่ัน่ก่อนจะน�าก�าลงัทหารซัน่ซัน่บกุอว๋ีเถียนไปพร้อมกัน  

อวี๋เถียนยอมสวามิภักดิ์แต่โดยดี ไม่แม้แต่จะขัดขืน

กองก�าลงัของฝเูจยีนกับหลีว์่กวงขึน้เหนอืรวมตวักับแคว้นเกาชาง 

บกุโจมตีเยียนฉ ีเยียนฉอ๋ีองหวาดหว่ัน ยอมสวามภิกัดิ ์แผ่นดนิล่มสลาย 

ฝเูจยีนส่งคนไปบอกชวิฉอือ๋องให้ยอมจ�านน ทว่าชวิฉอือ๋องกลบัสงัหารทตู 

อีกครั้ง หน�าซ�้ายังร่วมมือกับซูเล่อโจมตีเยียนฉี ฝูเจียน หลี่ว์กวงรักษา

เมืองอย่างเข้มแข็ง โจมตีทัพพันธมิตรของชิวฉือกับซูเล่อจนต้องล่าถอย

กลับไป ก่อนจะผนวกก�าลังทหารของเกาชางกับเยียนฉีเข้ากับทัพฮั่น 

ร่วมกันโจมตีเล่นงานชิวฉือ หลี่ว์กวงตีชิวฉือแตก สังหารชิวฉืออ๋อง 

ทั้งตระกูล แคว้นชิวฉือล่มสลายลงในท่ีสุด

ได้ยนิข่าวเช่นน้ันถังอ้ีหมงิก็ดีใจเป็นบ้าเป็นหลงั ประกาศข่าวออกไป 

ท่ัวเหลียงโจว ชาวบ้านในเหลียงโจวต่างลิงโลดยินดี ถูกอกถูกใจต่อ 

ข่าวดังกล่าวท่ีสุด ครึ่งเดือนถัดมาเซี่ยอ้าย จ้าวเฉียนร่วมกับฝูเจียน  

หลี่ว์กวงบุกโจมตีซูเล่อ ซูเล่อล่มสลาย หลังจากน้ันสองทัพก็เข้าโจมตี

เมืองหลวงของเผ่าอูซุนแตก สังหารคนไปสองหมื่นกว่า จับตัวคนเป็น
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เชลยได้หลายหมื่น อีกทั้งยังยึดวัวแกะได้นับสิบหมื่น ม้าศึกอีกนับ 

หมื่นตัว

ชัยชนะท่ีเกิดขึ้นติดๆ กันท�าให้ช่ือเสียงของทัพฮั่นเป็นท่ีเล่ืองลือ

ขจรขจายทั่วดินแดนตะวันตก ตลอดระยะสามเดือนกว่าของการท�า

สงครามปราบปราม ทัพฮั่นสังหารศัตรูไปถึงห้าหมื่นกว่า จับกุมตัว 

เป็นเชลยได้อีกถึงสิบแปดหมื่นกว่า ยึดวัวแกะได้สามสิบหมื่นตัว ม้าศึก

อีกสิบหมื่น สยบแว่นแคว้นต่างๆ ในดินแดนตะวันตกได้ท้ังหมด

หลังสยบดินแดนตะวันตกส�าเร็จ ถังอี้หมิงก็ปูนบ�าเหน็จรางวัล  

ซีผิงโหวเซี่ยอ้ายได้เลื่อนขั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ ฝูเจียน หลี่ว์กวง จ้าวเฉียน 

อาศัยความดีความชอบในการท�าสงครามเลื่อนข้ันข้ึนเป็นแม่ทัพน้อย 

ส่วนแม่ทัพคนอ่ืนๆ ต่างได้รับยศทหารเท่ากัน แคว้นฮั่นยามน้ี เซี่ยอ้าย

เป็นคนที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่คนแรก เขารู้จักดินแดน 

ตะวนัตกย่ิงกว่าใครท้ังหมด ถังอีห้มงิมอบต�าแหน่งแม่ทพัใหญ่ให้เพราะ

ต้องการให้เขาอยู่ท่ีดินแดนตะวันตกคอยควบคุมเหล่าอ๋องทั้งหลาย 

พัฒนาท่ีน่ันให้เจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้ถังอี้หมิงยังแต่งต้ังหวงต้าให้เป็นจอมพลน้อย แต่งตั้ง

หลิว่เจิน้เป็นแม่ทพัน้อย พ้ืนท่ีแถบตงเป่ย (ตะวันออกเฉยีงเหนือ) ส�าคัญ

เช่นเดยีวกับแถบซเีป่ย (ตะวนัตกเฉยีงเหนือ) หลังแคว้นต่างๆ ในดนิแดน 

ตะวันตกถูกก�าราบ แคว้นฮั่นควบคุมเขตชายแดนแคว้นเยียนสามด้าน 

ก็เท่ากับแคว้นเยียนถูกล้อมไว้ทั้งสามด้าน

เมอืงเย่ียเฉงิในเวลานีก็้เช่นเดยีวกัน ไท่หยวนอ๋องมูห่รงเค่อ ผูค้รอง 

ต�าแหน่งอัครเสนาบดีและจอมทพัใหญ่ก�าลงันัง่ตวัตรง หน้าน่ิวคิว้ขมวด

อยู่กลางจวน ท่ีอยู่ทางด้านหน้าคือแผนผังที่ตั้งกลุ ่มอ�านาจต่างๆ  

เขาถอนหายใจออกมายาวๆ
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"แค่ระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ีเดือน ทัพฮั่นก็สยบฉิน กวาดล้าง 

แว่นแคว้นต่างๆ ในดินแดนตะวันตก โอบล้อมพวกเราไว้ท้ังสามด้าน 

ย่ิงไปกว่าน้ันหลายเดือนมานี้ กองก�าลังของหวงต้าท่ีอยู่ที่เหลียวตง 

ก็กรีธาทัพขึ้นเหนือก�าจัดเกาโกวลี่ ฝูอว๋ี ยึดครองดินแดนของพวกเขา 

กองก�าลังของแคว้นฮั่นในเวลาน้ีไม่ต่างกับตะวันเจิดจ้ากลางนภา  

หากยังเป็นเช่นน้ีต่อไป เกรงว่าทันทีที่ครบก�าหนดสนธิสัญญาสงบศึก 

ทัพฮั่นก็จะลงมือกับพวกเราต้าเยียน รุมขนาบโจมตีจากท้ังสามด้าน  

ถึงตอนน้ันต้าเยียนย่อมตกอยู่ในภาวะล่อแหลม ขอท่านจอมทัพ 

รีบตัดสินใจโดยเร็วเถอะ!" หยางอ้าวยืนอยู่ข้างมู่หรงเค่อพูดอย่างกังวล

"สนธิสัญญาสงบศึกลงนามไว้สามปี ยามนี้เพ่ิงจะคร่ึงปีเท่านั้น 

ทัพฮั่นก็ขยายก�าลังรบน่าเกรงขามเย่ียงน้ีแล้ว หากยังให้เวลาทัพฮั่น

ขยายก�าลังรบเช่นนี้อีกสองปีครึ่ง เกรงว่าแคว้นเยียนของพวกเราคง 

ไม่ต่างอันใดกับเน้ือบนเขียง!" มู่หรงเฉินบอก

"ท่านจอมทัพ..." มู่หรงเฉียงเรียก

"เอาล่ะ! ไม่ต้องพูด ข้ามีแผนการอยู่ในใจอยู่แล้ว! เพียงแต่ยามนี ้

ก�าลังทหารของพวกเราต้าเยียนยังไม่ฟื้นคืน ทัพเรือของแคว้นฮั่นหรือก็

แล่นไปมาอยู่ตามชายฝั่งแม่น�้าหวงเหอ ถึงจะไม่ได้รุกคืบเข้ามาแต่ก็

คอยจ้องพวกเราตาเป็นมัน ย่ิงไปกว่าน้ันกองก�าลังของทัพฮั่นส่วนใหญ่

ล้วนแต่มีปืนใหญ่ประจ�าทัพ ส่วนทัพของพวกเรากลับไม่มีอาวุธ 

ทรงอานภุาพเช่นนัน้ ไหนเลยจะต่อสูก้บัพวกเขาได้ พวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะ  

ให้ข้าได้ไตร่ตรองให้ถ่ีถ้วนสักหน่อย" มู่หรงเค่อกล่าวอย่างจนปัญญา

"ขอรับ ท่านจอมทัพ!" ทุกคนตอบรับพร้อมกัน

หลังทุกคนจากไป มู่หรงเค่อก็พูดกับตัวเอง "ถังอี้หมิง เจ้าเป็นคน

หรือเป็นเซียนเทพกันแน่ เหตุใดอาวุธทรงประสิทธิภาพแต่ละอย่าง 
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ล้วนแต่เป็นเจ้าคิดค้นได้ทั้งสิ้น ระเบิดธรรมดาไม่อาจโจมตีระยะไกลได้ 

แต่ต้าเยียนของพวกเรากลับซื้อเข้ามาตุนไว้เป็นจ�านวนมาก! เฮ้อ!"

แม้จะครุ่นคิดอยู่เป็นนาน ทว่ามู่หรงเค่อก็ไม่อาจหาค�าอธิบาย 

ให้ตัวเองได้ เขามองดูระเบิดท่ีวางอยู่บนโต๊ะ ใช้มีดสั้นกรีดผ้าที่หุ้มห่อ

ระเบิดไว้ หยิบเอาฝุ่นผงสีด�าจ�านวนหน่ึงออกมาดม เขารับรู้ถึงกลิ่นฉุน

แสบจมูกได้แทบจะในทันที

เขาเทผงสีด�าในมือลง สายตาบังเอิญเหลือบมองเห็นธนูของ

ตนเอง จู่ๆ ก็เหมือนนึกอะไรได้ มู่หรงเค่อย้ิมได้ใจ "ส่ิงท่ีถังอี้หมิงคิดออก

มาได้ เหตุใดข้ามู่หรงเค่อต้องท�าตามด้วย ฮ่าๆ ฮ่าๆๆ!"

มู่หรงเค่อลุกขึ้นเดินออกจากจวนด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม เขาพลิกตัว

ขึ้นไปน่ังอยู่บนหลังม้าเร็ว มือท้ังสองข้างจับอยู่ท่ีเชือกบังเหียน ควบม้า

พุ่งทะยานออกจากเมืองเย่ียเฉิง

ภูเขาไกลห่างแลดูเลือนรางราวกับถูกปกคลุมด้วยผ้าโปร่ง  

คล้ายใกล้เหมอืนไกลอยู่ท่ามกลางหมอกเมฆเคลือ่นคล้อย เหมอืนใกล้ชดิ 

เหมือนห่างเหิน คล้ายระบายหมึกจางลงบนขอบฟ้าสีคราม

เหนอืท้องทุง่กว้าง บางสิง่สขีาวปรากฏขึน้เหนือพ้ืนทีร่าบ บนหลงัม้า 

ชัน้ยอดสขีาวสล้างคือแม่ทัพในชดุเกราะสเีงนิ ใบหน้าของแม่ทพัรายน้ัน 

หล่อเหลางดงามถึงขนาดถูกยกย่องให้เป็นหน่ึงในปฐพี

คนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่น หากแต่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของแคว้นเยียน 

จอมทัพใหญ่มู่หรงเค่อ เขาควบม้ามุ่งหน้าไปยังเส้นทางเขาอย่างว่องไว

เพียงล�าพัง

ตลอดสองข้างทางของเส้นทางเขาคับแคบล้วนแต่เป็นผนังหิน 

สูงชัน เงาร่างสีด�าของคนผู้หนึ่งคล้ายปรากฏชัดคล้ายเลือนรางอยู่บน
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แนวผนงัหิน ครัน้มองเหน็คนท่ีควบม้าอยู่กลางเส้นทางเขา เงาร่างสดี�าน้ัน 

ก็หายไปท่ามกลางพุ่มพฤกษ์เขยีวชอุม่อกีคราว ยากจะมผีูใ้ดสงัเกตเหน็

เส้นทางเขาคดเคีย้วอมึครมึ อกีทัง้ยังเหยียดยาวคบัแคบ มูห่รงเค่อ 

จ�าต้องลดความเร็วลง เขาค่อยๆ ควบม้าข้ึนหน้าไปตามทาง หลังจาก

ผ่านไปได้ราวครึ่งชั่วยามเขาก็ควบม้าพ้นออกมาจากเส้นทางดังกล่าว 

ภาพเบื้องหน้าจู่ๆ ก็พลันเปิดโล่ง

ท่ีปรากฏต่อสายตาของมู่หรงเค่อในเวลาน้ีคือหุบเขาขนาดใหญ่ 

กลางภูเขาหินตะปุม่ตะป�า่รปูร่างแปลกประหลาด ไม่ว่าใครก็คงนกึไม่ถงึ 

ว่าจะมีพ้ืนที่ราบเรียบเช่นนี้ซ่อนอยู่ ยังไม่ทันเข้าไปในหุบเขา เสียงเคาะ

เคร้งคร้างที่ดังลั่นอยู่ไกลๆ ก็ลอยมาให้ได้ยิน ย่ิงเข้าใกล้มากเท่าใด  

เสียงก็ย่ิงดังชัดมากข้ึนเท่าน้ัน สุดท้ายทั้งหุบเขาก็เต็มไปด้วยเสียง 

ดังกล่าว

มูห่รงเค่อพลกิตวัลงจากหลงัม้า เขาจงูมนัเดนิข้ึนหน้าไปช้าๆ มองด ู

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กลางหุบเขา รอยย้ิมพึงพอใจปรากฏขึ้นบนใบหน้า

ในหุบเขาผู้คนขยับไหวไปมา จ�านวนทหารท่ีอยู่ท่ีนี่น่าจะมีอยู่

หลายพันนาย พวกเขาแต่ละคนล้วนเปลอืยล�าตวัท่อนบน ยกค้อนขนาดใหญ่ 

ในมือเคาะตีเหล็กที่ถูกเผาจนแดงฉานบนแท่นตีเหล็กอย่างเป็นจังหวะ 

เตาหลอมตั้งอยู่รายรอบ เปลวไฟลุกโชน ทหารที่อยู่ใกล้ๆ แต่ละคนล้วน

เหง่ือโซมกาย ที่แท้แล้วที่น่ีก็คือโรงผลิตอาวุธ

ย่ิงเดินขึ้นหน้า มู ่หรงเค่อก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงไอร้อนที่แผ่ซ่านอยู่

ภายใน คล่ืนความร้อนถาโถม เสียงซื่อซ่าของเหล็กหลอมที่ก�าลังถูกเผา

อยู่ในเตาดังลอยเข้าหู บรรดาทหารท่ีตีเหล็กอยู่รอบๆ พอเห็นมู่หรงเค่อ

เดินทางมาท่ีนี่ด้วยตนเองก็ต่างประสานมือแสดงคารวะ มู่หรงเค่อ 

ย้ิมพยักหน้าให้ทหารท่ีก�าลังท�างานอยู่เหล่าน้ัน น่ีกลายเป็นกิจวัตร 
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อย่างหนึ่งของเขาไปแล้ว ตลอดครึ่งปีมานี้ ทุกสิบวันมู่หรงเค่อต้อง 

เดินทางมาส�ารวจตรวจสอบที่น่ีครั้งหน่ึง

ภายใต้การจับตามองของมู่หรงเค่อ ไม่มีทหารแม้แต่นายเดียว 

ท่ีจะกล้าเกียจคร้าน ตรงกันข้ามพวกเขากลับรีบขยับค้อนเล็กใหญ ่

ในมือกระหน�่าใส่เหล็กหลอมด้วยเกรงจะพลาดจังหวะไฟ!

มูห่รงเค่อเดนิผ่านระเบยีงยาวสายหน่ึงเข้าไป เสือ้ผ้าท่ีอยู่บนตวัเขา 

ยามนี้ล้วนชุ ่มโชกไปด้วยเหง่ือ พอเห็นทหารที่ยืนอยู่ข้างเตาหลอม 

ตีเหล็กไปพลางปาดเหงื่อไปพลาง เขาก็เข้าใจถึงความยากล�าบากของ

ทหารเหล่านั้นได้ทันที

หลังเดินพ้นออกมา ถ�้าขนาดใหญ่บนผนังหินก็ปรากฏขึ้น 

ต่อสายตา ปากถ�้ามีทหารสองนายยืนเฝ้าอยู่ พอเห็นมู่หรงเค่อมาถึง 

พวกเขาก็รีบเข้ามาช่วยประคอง จูงม้าที่มู ่หรงเค่อจูงอยู่ไปผูกไว้กับ

ต้นไม้ใหญ่ข้างปากถ�้า

มูห่รงเค่อเดนิเข้าไปภายในถ�า้ รบัรูถึ้งสายลมเย็นทีพั่ดโชยออกมา

ได้ทันที ถ�้าน้ีเป็นถ�้าท่ีถูกขุดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ผนังหินทั้งสี่ด้านสูงๆ 

ต�่าๆ ดูลึกลับน่าค้นหา มีเพียงทางเดินใต้ฝ่าเท้าเท่าน้ันที่ถูกขัดจน 

เรียบลื่น มู่หรงเค่อย่างเท้าลงบนแผ่นหินราบเรียบ เดินมุ่งหน้าเข้าไป

ภายในถ�้าทีละก้าว ย่ิงเดินลึกเข้าไปเท่าใด ภายในถ�้าก็ย่ิงมืดลงเท่านั้น 

คบไฟท่ีอยู่รอบๆ เองก็วาบไหวประเดี๋ยวมืดประเดี๋ยวสว่าง

กว่าจะเดนิมาถึงสดุทางได้ก็ไม่ใช่ง่าย ภายในถ�า้ยังมถี�า้ทีแ่ตกต่างกัน 

ออกไปอีกสามแห่ง ทหารเฝ้าถ�้ามีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึนเป็นย่ีสิบกว่านาย

"คารวะท่านจอมทัพ!" พอเห็นมู่หรงเค่อ ทหารเหล่านั้นก็รีบกล่าว

แสดงคารวะทันที

"ไม่ต้องมากพิธี" มู่หรงเค่อยกมือขึ้น "แม่ทัพซุนอยู่ถ�้าใด"
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"ถ�้ากลางขอรับ" ทหารนายหน่ึงตอบ

มู่หรงเค่อร้อง "อืม" ออกมาก่อนจะย่างเท้าเดินต่อด้วยท่วงท่า 

แข็งแรงปราดเปรียว อกผายไหล่ผึ่งมุ่งหน้าตรงไปยังถ�้าที่อยู่ตรงกลาง

หลังเดินอยู่บนระเบียงที่ไม่ยาวนักครู่หนึ่ง ในที่สุดมู่หรงเค่อก็ผ่าน

เข้าไปถึงส่วนลึกของถ�้า ภาพภายในถ�้าทั้งหมดปรากฏขึ้นต่อสายตา

ที่อยู่ภายในถ�้าทรงวงแหวนคือทหารหลายร้อยนาย พวกเขาต่าง

ใช้ผ้าด�าปิดหน้า โผล่ให้เหน็ก็แต่เพียงสองตาวับวาวเป็นประกาย พวกเขา 

ก�าลงัใช้ตาชัง่ตวงของสามสิง่ท่ีแตกต่างกันให้มปีรมิาณเท่าๆ กัน ก่อนจะ 

ผสมพวกมันเข้าด้วยกันอยู่บนโต๊ะหิน

"ทกุคนระวังให้ด ีพลาดพลัง้ไปเพียงน้อยก็อย่าหวังว่าจะมชีวิีตรอด 

กลับไปได้!" เสียงก้องดังข้ึนท่ามกลางฝูงคน

"ซุนซี!" มู่หรงเค่อเรียกอีกฝ่าย

"คารวะท่านจอมทพั!" ทกุคนต่างหนัหน้ากลบัมา พอเหน็มูห่รงเค่อ

พวกเขาก็ต่างหยุดงานในมือ หันมากล่าวแสดงคารวะ

"ไม่ต้องมากพิธี!" มู่หรงเค่อยืนตัวตรง พูดเสียงดัง "ซุนซี เจ้ามานี่!"

ซนุซเีดนิเบยีดเสยีดออกจากฝงูชนจ�า้อ้าวไปหยุดอยูข้่างมูห่รงเค่อ 

เขาปลดผ้าด�าบนใบหน้าออก ถามอย่างประหลาดใจ "ท่านจอมทัพ  

เหตุใดท่านถึงมาที่น่ีอีก"

"เหตุใด? หรือข้ามาตรวจสอบดูไม่ได้" มู ่หรงเค่อดึงมือซุนซี  

บอกให้เขานั่งลงบนหินท่ีถูกขัดจนกลายเป็นม้าน่ังด้วยกัน

"ท่านจอมทัพ ท่านเข้าใจข้าน้อยผิดแล้ว ข้าแค่จะบอกว่าที่นี ่

ค่อนข้างไกล เดินทางจากเย่ียเฉงิไปมายากล�าบากไม่ใช่น้อย ย่ิงไปกว่าน้ัน 

กลิ่นภายในถ�้าก็ยังย�่าแย่ ต่อให้ไม่ป่วย สูดดมเข้าไปมากๆ ก็ล้มป่วยได้

เช่นกัน ข้าน้อยเพียงเป็นห่วงสุขภาพของท่านจอมทัพเท่านั้น!"
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"อืม ที่เยี่ยเฉิงไม่มีอันใดให้ข้าท�า ต้าเยียนหลายวันมานี้ก็ไม่มีเรื่อง

สลักส�าคัญ ขุนนางบุ๋นบู๊ทั้งราชส�านักต่างดูแลรับผิดชอบหน้าท่ีของตน

เป็นอย่างดี ฝ่าบาทเองก็ขยันหมั่นเพียรไม่ทรงถือพระองค์ ดังน้ันข้าเลย

ถือโอกาสเดินทางมาที่น่ี ใช่แล้ว นักพรตเทียนจีอยู่ที่ใด" มู่หรงเค่อถาม

"เรียนท่านจอมทัพ นักพรตเทียนจีอยู่ที่ถ�้าข้างๆ ก�าลังทดสอบ

อานุภาพอาวุธอยู่!" ซุนซีลุกขึ้น ประสานก�าปั้นตอบ

"น่ังลง!" เห็นซุนซีลุกขึ้นเช่นนั้น มู่หรงเค่อก็กล่าวต�าหนิ "เจ้าจะ

ท�าตัวตามสบายหน่อยไม่ได้หรือไร ข้าไม่ใช่เสือที่จ้องจะจับเจ้ากินให้ได้

สักหน่อย ข้าเคยบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือไรว่าพวกเราเป็นพ่ีน้องร่วมเป็น

ร่วมตาย ไม่จ�าเป็นต้องมีพิธีรีตองให้มากเกินไปนัก อยู่ที่เย่ียเฉิงก็ 

เรื่องหน่ึง อยู่ที่น่ีเจ้ายังท�าเช่นนี้อีก ช่างน่าผิดหวังย่ิงนัก!"

ซุนซีหน้าเศร้า เขาน่ังลงอีกครั้ง พูดอย่างล�าบากใจ "ท่านจอมทัพ 

ข้า...ข้า..."

"เอาล่ะ ไม่ต้องพูดแล้ว ข้าเข้าใจดี ไปเรียกนักพรตเทียนจีมา  

ข้ามีเรื่องต้องการปรึกษาเขา"

"ขอรับ!" ซุนซีรีบเดินออกจากถ�้าไปตามคน

มู่หรงเค่อมองแผ่นหลังของซุนซีที่เดินจากไปพลางบอกกับตัวเอง 

หลายปีมานี้ หวงฝู่เจินตายในสงคราม ฟู่เหยียนทรยศสวามิภักดิ์ฮั่น  

มูอ่ว๋ีเกินเพราะคิดปล้นชงิต�าแหน่งฝ่าบาทเลยถูกข้าสงัหาร แปดแม่ทัพใหญ่ 

แห่งต้าเยียนยามน้ีเหลือแค่ห้าคนเท่าน้ัน ทว่ามู ่หรงผิง มู ่หรงจวิน 

ท่านอาทั้งสองล้วนอายุมากแล้ว มู่หรงเฉิน มู่หรงเฉียง มู่หรงหลงก็ยัง

ไม่อาจท�าการใหญ่ เหลอืก็แต่น้องห้ากับซุนซเีท่านัน้ ซนุซมีใิช่ชาวเซยีนเปย  

หากข้ายังไม่พยายามตีสนิทให้มาก วันหน้าไม่แน่เขาอาจมีใจเป็นอื่น 

เฮ้อ! ต้าเยียนผู้มีความสามารถโรยรา ทัพฮั่นล้อมพวกเราไว้ทั้งสามด้าน 
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หรือว่าต้าเยียนตระกูลมู่หรงต้องถึงกาลอวสานในมือของคนในยุคข้า

จริงๆ

ความรูส้กึเจบ็ปวดรนัทดปรากฏขึน้บนใบหน้าของมูห่รงเค่อ ต้าเยียน 

ก�าลังเป็นอย่างท่ีเขาคิดไว้ เมื่อครึ่งปีก่อน ตอนมู่หรงเค่อตัดสินเป็นตาย

กับทัพฮั่นอยู่ที่จงหยวน มู่อว๋ีเกินทะเยอทะยานคิดแย่งชิงอ�านาจจาก 

มู ่หรงเหว่ยรัชทายาทที่ยังไม่ได้ขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการ  

หมายกุมอ�านาจราชส�านักไว้ทั้งหมด หากไม่ใช่เพราะมู ่หรงเซียน  

บุตรชายคนสุดท้องของมู่หรงจวินรายงานข่าวให้เขารู้ทันเวลา ต้าเยียน

คงไม่พ้นตกอยู่ในภาวะล่อแหลมย่ิง มู่หรงเค่อถอนทัพกลับมาจาก 

จงหยวนลับๆ น�าทัพใหญ่บุกประชิดก�าแพงเมือง ล้อมมู ่อว๋ีเกินไว้  

มูห่รงเซยีนเปิดประตูเมอืง รบัทัพใหญ่ของมูห่รงเค่อเข้าเมอืง กบฏมูอ่ว๋ีเกิน 

ถูกปราบ

ขณะที่ความคิดอ่านสับสนล่องลอยไปไกล มู่หรงเค่อก็ได้ยินเสียง

ฝีเท้าของใครบางคนดังขึน้ ซนุซพีาชายในอาภรณ์นักพรต ผมเผ้ายาวสยาย  

ใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราคนหน่ึงเข้ามา

ซุนซีแสดงคารวะต่อมู ่หรงเค่อ "ท่านจอมทัพ นักพรตเทียนจ ี

มาแล้วขอรับ"

ในมือของนักพรตนามว่า 'เทียนจี (ความลับสวรรค์)' คือแส้ปัด

ด้ามหน่ึง เขาสะบดัปลายไปทางด้านซ้ายด้วยท่วงท่าสง่างาม วางพาดมนั 

ไว้บนแขนแลดูลึกล�้าเกินคน

ชายคนดังกล่าวแสดงคารวะตามแบบฉบับนักพรตพลางเอ่ย  

"ขอท่านจอมทัพมีความสุขอย่างหาที่สุดมิได้! ข้านักพรตเทียนจี คารวะ

ท่านอ๋อง"

มู่หรงเค่อประสานมือแสดงคารวะพลางกล่าว "ท่านนักพรตเป็น
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ผู้รอบรู้ มู่หรงเค่อมีเรื่องใคร่ขอค�าชี้แนะ!"

นักพรตเทียนจีหัวร่อ "ท่านจอมทัพเกรงใจกันเกินไปแล้ว มีเรื่อง

อันใดใคร่ถามก็ถามมาได้เลย"

มู่หรงเค่อถาม "ท่านนักพรต ข้ามู่หรงเค่อได้รู ้จักท่านนับเป็น

วาสนาใหญ่หลวง หากมใิช่เพราะได้พบกับท่าน ต้าเยยีนของข้าไหนเลย

จะสบืรูค้วามลบัของระเบดิได้ ทว่าจู่ๆ  ข้าก็คดิเรือ่งหน่ึงได้จงึรบีเดนิทางมา 

ขอให้ท่านนักพรตช่วยสร้างอาวุธชั้นยอดย่ิงกว่า"

"ท่านจอมทัพฉลาดล�้าเกินคน ข้ารู้สึกเลื่อมใสย่ิงนัก ในเมื่อท่าน

ต้องการให้ข้าช่วยเหลือ ข้าย่อมมิอาจปฏิเสธ เชิญว่ามาเถอะ!" นักพรต

เทียนจีพูด

"ท่านนกัพรต การสร้างระเบดิในเวลานีจ้�าต้องห่อส่วนผสมจ�านวนมาก 

เข้าไว้ด้วยกัน หากพวกเรายึดต�ารับเดิม เพียงลดส่วนผสมท้ังสามลงให้

เป็นห่อเล็กสักหัวธนูมัดไว้กับลูกธนู ไม่ทราบว่าอานุภาพของมันยังจะ

ร้ายกาจเช่นเดิมหรือไม่" มู่หรงเค่อถาม

นักพรตเทียนจีครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึง "ท่านจอมทัพฉลาดปราดเปร่ือง 

ข้าเลื่อมใสย่ิงนัก ทว่าหากใช้ปริมาณเพียงน้อย อานุภาพของมันย่อม

ลดน้อยถอยลงตามไปด้วย ไม่อาจเทียบได้กับระเบิดท้ังห่อ ทว่าวิธีนี ้

นับว่าพอใช้ได้อยู่ ข้าเชื่อว่าจะลดสัดส่วนสร้างของท่ีว่านี้ข้ึนได้ ทันที 

ที่ส�าเร็จข้าจะน�ามันมาแสดงต่อหน้าท่านจอมทัพ!"

"ยอดเย่ียม ไม่ทราบว่าท่านนักพรตต้องใช้เวลาเท่าใด"

"แค่สักชั่วครู่ก็ได้แล้ว ท่านจอมทัพรออยู่ข้างนอกถ�้าก่อนเถอะ  

ขอเวลาข้าน้อยผสมส่วนผสมสักครู ่ เสร็จแล้วจะน�ามันไปแสดงให ้

ท่านจอมทัพดูที่นอกถ�้า ส่วนผลลัพธ์เป็นเช่นไรนั้น ข้าน้อยมิกล้ารับรอง"

"เช่นนั้นก็ต้องรบกวนท่านนักพรตแล้ว" มู่หรงเค่อแสดงคารวะ 
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ต่ออีกฝ่าย ก่อนจะหันไปบอกซุนซี "ไป พวกเราออกไปรอที่นอกถ�้ากัน"

มู่หรงเค่อกับซุนซีรออยู่บนพ้ืนท่ีว่างนอกถ�้าเงียบๆ

ซุนซีอดถามข้ึนไม่ได้ "ท่านจอมทัพ ความหมายของท่านคือใช้ธนู

เป็นตัวน�าระเบิดออกไปเช่นเดียวกับปืนใหญ่ทัพฮั่นใช่หรือไม่"

"อืม ข้าหมายความเช่นนั้นจริงๆ ระเบิดแม้จะอานุภาพร้ายกาจ 

แต่ก็ไม่อาจโจมตีศัตรูระยะไกลได้ ทหารของพวกเราล้วนแต่เป็นผู้กล้า

บนหลังม้าเชี่ยวชาญการใช้ธนู หากผูกระเบิดขนาดเล็กไว้บนธนู ยิงมัน

ออกไปโจมตีเล่นงานศัตรูพร้อมกันจ�านวนมาก แม้อานุภาพจะเล็กน้อย

แต่เมื่อรวมกันมากเข้าย่อมก่อเกิดอานุภาพย่ิงใหญ่ได้ หากเป็นเช่นนี้ 

ระดับความสามารถในการท�าศึกของพวกเราก็ย่อมเหนือชั้นขึ้นอีก 

ขั้นหน่ึง"

"ฮ่าๆ ท่านจอมทัพ วิธีการเช่นน้ีข้าน้อยไหนเลยจะนึกออกได้ หาก

ท�าอย่างท่ีท่านว่าได้จริง เช่นนั้นทัพของพวกเราก็ไม่ต้องกลัวทัพฮั่นของ

ถังอี้หมิงอีกต่อไป แค่ใช้พลธนูบนหลังม้าก็ท�าลายทหารทัพฮั่นได้แล้ว!"

ขณะก�าลังพูดคุยกัน นักพรตเทียนจีก็น�าเอาธนูจ�านวนหนึ่งเข้ามา 

หลงัโอภาปราศรยัจบเขาก็เอ่ยปากขึน้ "ท่านจอมทัพ ธนูพวกนีข้้าสร้างขึน้ 

ตามความต้องการของท่านแล้ว เชิญท่านจอมทัพพิจารณา!"

มู่หรงเค่อรับเอาลูกธนูที่นักพรตเทียนจีมอบให้มาถือไว้ พิจารณา

ดูระเบิดขนาดประมาณหยกประดับถูกมัดติดอยู่กับหัวธนูด้วยสีหน้า 

พึงพอใจ เขาหันไปตะโกนบอกซุนซี "เอาธนูมา!"

ซนุซหียิบเอาคนัธนูในมอืทหารนายหน่ึงย่ืนส่งให้มูห่รงเค่อ มูห่รงเค่อ 

ทาบลูกธนูเข้ากับคันธนูก่อนจะออกแรงขึ้นสายธนูจนตึง ในเวลาน้ัน 

บนท้องฟ้ามีเหย่ียวตัวหนึ่งบินผ่านมาพอดี มู่หรงเค่อปล่อยลูกธนูที่ 
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สายชนวนถูกจดุอยู่ก่อนหน้าใส่เหย่ียวเคราะห์ร้ายตวัน้ัน ลกูธนพุู่งออกไป 

รวดเร็ว

มู่หรงเค่อ ซุนซี นักพรตเทียนจีต่างมองดูลูกธนูวาดแหวกท้องฟ้า

ด้วยสายตาคาดหวัง ว่ากันตามหลักแล้ว ธนูควรจะพุ่งไต่ข้ึนไปถึง 

จุดสูงสุดได้ ทว่าครานี้มันกลับหมดแรงพุ่งตกลงพ้ืนก่อนเสียด้ือๆ

ลูกธนูตกลงมาอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังที่มีอยู่เต็มเปี่ยมของ

พวกมู่หรงเค่อมอดดับ

"ท่านจอมทัพระวัง!"

จู่ๆ ซุนซีก็ตระหนักได้ถึงบางอย่าง เขารีบผลักมู่หรงเค่อไปอีกด้าน 

ในขณะเดียวกันก็ลากนักพรตเทียนจีว่ิงไปพร้อมกัน

'ตึม!'

เสียงทึบๆ ลั่นดัง ก้อนหินบนพ้ืนถูกระเบิดแหลก เศษหินปลิวว่อน

"อันตรายจริงๆ!" มู่หรงเค่อพูดอย่างตกใจ "ซุนซี ขอบใจเจ้ามาก 

ที่ช่วยชีวิตข้าไว้!"

"ท่านจอมทัพ เรื่องนี้หามีค่าอันใดให้พูดถึงไม่!" ซุนซีรีบโบกมือ

มูห่รงเค่อยังคงตืน่ตระหนก เขายืนอยู่ตรงจดุทีลู่กธนตูกลงมา หาก

ไม่ใช่เพราะซนุซผีลกัเขาหลบได้ทันการณ์แล้วล่ะก็ เกรงว่าเขาคงส้ินใจตาย  

หัวถูกธนูดอกนั้นระเบิดเละเป็นส่วนๆ แล้ว

มู ่หรงเค่อมองดูหลุมระเบิดที่อยู ่บนพ้ืนพลางบอกกับตัวเอง  

"ประหลาดจริงๆ เหตุใดถึงเป็นเช่นน้ีไปได้ หรือว่าเพราะหลายปีมาน้ี 

ข้าไม่ได้ออกรบสังหารศัตรู ฝีมือยิงธนูก็เลยย�่าแย่ลงกว่าเก่าก่อน"

"หาใช่เช่นนั้นไม่! ท่านจอมทัพ หากเป็นยามปกติเหย่ียวตัวนั้น

ย่อมต้องถูกท่านจอมทัพยิงตกลงพ้ืนแน่ ทว่าท่ีวันน้ีผลลัพธ์ของมันกลับ

ต่างกันออกไป นั่นก็ด้วยเพราะหัวธนูมีระเบิดผูกติดอยู่ ท�าให้ธนูมี 
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น�้าหนักเพ่ิมมากขึ้น หากใช้เรี่ยวแรงเช่นเดิม ธนูย่อมไม่อาจพุ่งไปได้ 

ถึงระยะ" ซุนซีอธิบาย

คนในสับสนไม่เข้าใจ แต่คนนอกกลับมองได้ทะลุปรุโปร่ง ค�าพูด

ของซุนซีช่วยให้มู่หรงเค่อเข้าใจถึงสาเหตุว่าแท้แล้วปัญหาอยู่ตรงท่ีใด 

เขาตะโกน "เอาธนูเหล็กของข้ามา!"

ทหารน�าธนูเหล็กของมู่หรงเค่อมาย่ืนส่งให้ด้วยท่าทีนอบน้อม  

ธนูเหล็กคันดังกล่าวเมื่อต้ังอยู่กับพ้ืนจะพบว่ามันยาวถึงห้าหกฉื่อ  

ยาวใหญ่กว่าธนูท่ัวไปอยู่มากโข

"ข้าไม่เชื่อว่าธนูเหล็กของข้าจะยิงไม่ถึงความสูงน่ัน! ซุนซี เตรียม

ลูกธนู!"

เมื่อทุกอย่างพร้อมสรรพ มู่หรงเค่อก็โก่งคันธนูเตรียมยิงอีกคร้ัง 

ครั้นมองเห็นเหย่ียวตัวน้ันยังคงบินวนอยู่บนท้องฟ้า เขาก็พูดข้ึน  

"จุดชนวนได้!"

สายชนวนถูกจุดเกิดเป็นเสียงดังซื่อซ่า มู่หรงเค่อก้าวเท้าออก 

หน่ึงก้าว ยกคันธนูขึ้นฟ้า กล้ามเนื้อแขนปรากฏชัด เขาเล็งไปที่เหย่ียว

ตัวนั้นครู่หนึ่ง ก่อนจะปล่อยลูกธนูออกไปโดยไม่ลังเล

ลูกธนูพุ ่งแหวกโต้กระแสลมขึ้นไป ปักทะลุคอเหย่ียวตัวนั้น  

มันร้องออกมาค�าหน่ึงก่อนจะร่วงตกลงจากฟากฟ้า ขณะท่ีตกลงมาได้

ไม่ถึงแปดฉื่อ เสียงตึมทึบๆ ก็ดังขึ้น ร่างของเหยี่ยวเคราะห์ร้ายตัวน้ัน

ระเบิดออกกลางอากาศ เศษซากกระจัดกระจายร่วงสู่พ้ืน คราบเลือด

อาบเปื้อนพ้ืนท่ีโดยรอบ

เขาโยนธนูเหล็กในมือ ย่ืนน้ิวโป้งออกมาปาดเช็ดหยดเลือด 

บนหน้า ก่อนจะเคลื่อนไปที่มุมปาก มู่หรงเค่อแลบล้ินเลีย นัยน์ตา 

เต็มเปี่ยมไปด้วยไอสังหารแปลกประหลาด
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"ท่านจอมทัพ! ส�าเร็จแล้ว!" ซุนซีตะโกนดีใจ

นักพรตเทียนจีย้ิม "ยินดีด้วยท่านจอมทัพ ยินดีด้วย!"

มู่หรงเค่อในใจเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ เขาบอกกับซุนซี "สั่งให้

กองก�าลังทั้งหมดฉีกห่อระเบิดทั้งหมด แบ่งมันออกเป็นส่วนเล็กๆ!"

"ฉีก...ฉีกห่อระเบิด? ท่านจอมทัพ…"

"ท่านจอมทัพ ข้าน้อยคิดเห็นว่าพวกเราไม่จ�าเป็นต้องฉีกมัน แค่

ให้ข้าน้อยดัดแปลงมันสักเล็กน้อย เพิ่มเติมสายชนวนเข้าไป เพียงเท่านี ้

พวกเราก็ใช้มันท�ากับระเบิดซ่อนไว้ใต้ดินได้แล้ว!" นักพรตเทียนจีฉุกคิด

ขึ้นได้

มู่หรงเค่อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง รู ้สึกว่าท่ีนักพรตเทียนจีพูดมาน้ัน 

นบัว่ามเีหตผุลอยูไ่ม่น้อยจงึพยักหน้าเหน็ด้วย หลังจากน้ันเขาก็หนักลบัไป 

พลิกตัวขึ้นหลังม้า ควบม้าไปหยุดอยู่ข้างนักพรตเทียนจี ประสานมือ

กล่าว "นักพรตเทียนจี ทุกอย่างต้องไหว้วานท่านแล้ว!"

นักพรตเทียนจีพยักหน้าหนักแน่น "ท่านจอมทัพได้โปรดวางใจ  

ข้าย่อมต้องพยายามอย่างสุดความสามารถ!"

"ท่านจอมทัพ ท่านจะไปแล้วกระน้ันหรือ" เห็นมู่หรงเค่อพลิกตัว

ขึ้นไปอยู่บนหลังม้าเช่นนั้น ซุนซีก็รีบตะโกนถาม

มู่หรงเค่อตอบ "อืม อีกหนึ่งเดือนให้หลัง ข้าจะมาดูใหม่"

"น้อมส่งท่านจอมทัพ!" ซุนซีกับนักพรตเทียนจีขานรับขึ้นพร้อมกัน

มู ่หรงเค่อเฆี่ยนม้าห้อตะบึงออกไป ปากก็ร้องตะโกน สีหน้า 

อิ่มเอิบยินดี...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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