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คำ�นำ�

กล่าวกันว่า 'คนในยุทธภพไม่เป็นตวัของตวัเอง' ทว่ามเีพียงคนในยุทธภพ 

เท่าน้ันหรือท่ีไม่อาจเป็นตัวของตัวเอง ยามนี้พวกฉินหมิง ไป๋ฉี และจิงอีเฟย 

ก�าลังเผชิญหน้ากับบททดสอบแห่งจิตใจอันยากย่ิง คุณธรรม ค�ามั่นสัญญา 

และชีวิต ดูเหมือนจะไม่อาจโอบอุ้มไว้พร้อมกันได้ เพ่ือคุณธรรมอาจต้อง 

ละท้ิงค�ามั่น เพ่ือรักษาค�ามั่นอาจต้องละทิ้งชีวิต พวกเขาจะเลือกอย่างไร  

หรือว่าที่แท้พวกเขาไม่มีสิทธ์ิเลือกมาต้ังแต่แรกกันแน่

แต่อนาคตในภายภาคหน้านัน้ยากจะคาดเดาโดยแท้ เพราะการผจญภัย 

ไขปริศนาค่ายกลภูมิลักษณ์อันเก่าแก่และความลับของจักรพรรดิเจี้ยนเหวิน 

เพ่ิงเริ่มต้นเท่านั้น!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

หลิวซานเซี่ยว บุรุษชาวฉงชิ่งผู ้มีชื่อจริงว่าเจิ้งเจิ้นหวา เป็นหนึ่งใน 

นักเขียนผู้ก�าลังสร้างรากฐานให้แก่นิยายก�าลังภายในยุคใหม่ แรกเร่ิมเข้าสู่

เส้นทางแห่งบรรณพิภพ เขาก็ขึ้นสู่สิบยอดนักเขียนแห่งเว็บไซต์เทียนหยา 

แพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ชื่อดังของจีน ผลงานการเขียนของเขาแปลกใหม่

ด้วยโครงเรื่อง เนื้อหาพิเศษเป็นเอกลักษณ์ การสร้างโลกลึกล�้าอลังการ และ

ใช้ส�านวนที่เรียบง่ายอ่านเพลิน แนวทางที่เขาถนัดก็คือการน�าต�านานและ 

เกร็ดประวัติศาสตร์ของจีนมาหลอมรวมเข้าสู่โลกแห่งนิยาย 
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จากใจนักแปล

สวัสดีค่ะนักอ่านทุกท่าน กลับมาพบกับเม่นน้อยในเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ 

อีกแล้ว ̂ ^ วันนี้เม่นน้อยขอแนะน�านิยายเรื่องใหม่ 'วิหคชาดพิฆาตกล' ซึ่งเป็น

เรื่องราวของมิตรภาพ การผจญภัย การไขคดี และศาสตร์ลึกลับโบราณ

ตัวเอกของเรื่องคือสองหนุ่มกับหนึ่งสาว ท้ังหมดเป็นองครักษ์จินอู๋ ทหาร

รักษาพระองค์กองหน่ึงในสมัยราชวงศ์หมิง แต่ด้วยภาระหน้าท่ีท�าให้ต้อง 

จับพลัดจับผลูเข้าไปข้องเก่ียวกับเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองโดยไม่รู้ตัว เรื่องใหญ่

ที่ว่าน้ีชักน�าพวกเขาไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงและเดาไม่ได้ ชนิดที่ต้องลุ้นกัน

เล่มต่อเล่ม ซึ่งเม่นน้อยว่า 'ความเหนือคาด' เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงท่ีท�าให้นิยาย

เรื่องนี้น่าติดตาม 

ส�าหรับการแปลเรื่องน้ี ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรเลย เพราะเนื้อหา

กล่าวถึงองครักษ์จินอู๋และองครักษ์อื่นๆ ในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งมีตัวตนอยู่จริง 

ท�าให้ต้องยึดข้อเท็จจรงิและความถูกต้องเป็นส�าคญั แต่ขณะเดยีวกันเน้ือหาหลกั 

ของเรื่องก็กล่าวถึงศาสตร์ลึกลับอันเป็นปริศนาด้วย ซึ่งนักแปลต้องท�าความ

เข้าใจและพยายามถ่ายทอดออกมาให้นักอ่านเห็นภาพมากที่สุด 

สุดท้ายเม่นน้อยขอฝาก 'วิหคชาดพิฆาตกล' ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ 

นกัอ่านเอน็เธอร์ทกุท่านด้วยนะคะ คดิว่านักอ่านสายบูท๊ีช่อบความตืน่เต้นและ

การผจญภัยน่าจะถูกใจเรื่องนี้ค่ะ 

เม่นน้อย

05/07/2020

Pre �������������� 3.indd   5 30/9/2563 BE   10:57



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Liu Sanxiao 7

รัชศกเจี้ยนเหวินปีที่สี่เดือนห้า หนานจิงเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน 

ในต�าหนักเฟิ่งเทียน อากาศร้อนอบอ้าวเล็กน้อย จูอว่ินเหวิน 

เพ่ิงน่ังได้ครู ่ เดียวก็ลุกข้ึน แต่ยืนได้ครู ่หนึ่งกลับน่ังลง เป็นเช่นน้ี 

สลับไปมาหลายครั้งโดยไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย

ทัพใหญ่ของเยียนอ๋องจูต้ีโจมตีมหาขุนพลผิงอันจนแตกพ่าย 

ท่ีหลิงปี้ จากน้ันเดินทางลงใต้ มุ ่งหน้าสู่เมืองจินหลิง ตอนน้ีทุกคน 

ต่างรู้เป้าหมายของจูต้ีชัดเจน เขาไม่ได้สนใจว่าจะตีเมืองหรือยึดครอง

ดินแดนได้มากน้อยเท่าไร สิ่งที่เขาต้องการคือตรงเข้าจู่โจมใจกลาง  

เอาชนะจอูว่ินเหวินให้ได้ท่ีเมอืงหนานจงิและก้าวขึน้สูบ่ลัลงัก์มงักรทีต่น

ใฝ่ฝันมานาน 

เซิ่งยง เถ่ียเซว่ียน ผิงอัน...เหล่าขุนพลของจูอวิ่นเหวินที่มีชื่อเสียง

น่าเกรงขามต่างพ่ายแพ้จูต้ีทีละคน บ้างตาย บ้างหนีเอาชีวิตรอด  

บ้างยอมจ�านน ขวัญก�าลังใจของกองทัพหดหาย ตอนน้ีไม่มีผู้ใดกอบกู้

สถานการณ์หยุดย้ังจตูีไ้ด้อกีแล้ว กล่าวได้ว่าจอูว่ินเหวินสญูเสียแผ่นดนิ  

บทน�ำ
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8 วิหคชาดพิฆาตกล 3

สูญเสียโอกาสอันดีไปแล้วจริงๆ 

จูอว่ินเหวินถึงขั้นเสียใจภายหลังอยู่บ้าง เหตุใดตอนแรกจึงต้อง

ลิดรอนอ�านาจเจ้าศักดินา* ด้วยนะ

แต่โลกนี้ไม่เคยมียาใดรักษาโรคเสียใจภายหลังได้ สถานการณ์

ตอนน้ีคับขัน มีเพียงเจ้าตายข้าอยู่เท่านั้น! 

อ�าพันทะเลในกระถางส�ารดิเผาไหม้ช้าๆ กลิน่หอมวนเวียนก�าซาบ

เข้าไปในใจ เพียงแต่ยามนี้ดมแล้วไม่เพียงไม่อาจท�าให้คนมีสติแจ่มชัด 

กลับชวนให้หงุดหงิดยากจะทานทน จูอว่ินเหวินถีบกระถางก�ายาน 

จนล้มอย่างหัวเสีย 

เสียงกระถางก�ายานดังก้องภายในต�าหนัก คนอื่นๆ ต่างเงียบกริบ 

ไม่นานขันทีได้น�าหนังสือกราบทูลเข้ามา บนนั้นมีตัวหนังสือ 

เพียงบรรทัดเดียวคือเมืองหยางโจวถูกยึด ข้าหลวงตรวจการหวังปิน 

ยอมแพ้โดยไม่รบ!

หยางโจวกับหนานจิงอยู่ห่างกันเพียงสองร้อยหลี่เท่านั้น ผ่าน

หยางโจวแล้ว จูตี้ย่อมข้ามแม่น�้าฉางเจียงตรงสู่เมืองหลวงได้อย่าง

รวดเร็ว ส�าหรับจูอว่ินเหวิน ตอนน้ีขาดอีกเพียงก้าวเดียวตนก็จะถูก 

เสด็จอารุกถึงตัว หรือว่าตนจะต้องกลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของ 

ต้าหมิงท่ีถูกแย่งชิงบัลลังก์ จูอว่ินเหวินเหมือนถูกสูบพลังทั้งหมดออก

ไปจากร่างกายและทรุดนั่งลงบนบัลลังก์มังกรอย่างแรงอีกครั้ง สีหน้า

หดหู่สิ้นหวัง ไม่เหลือความมีชีวิตชีวาอยู่แม้แต่น้อย 

ครั้งน้ีเขาไม่ได้ลุกขึ้นอีก 

* ลิดรอนอ�านาจเจ้าศกัดนิา (เซวียฟาน) เป็นนโยบายทีก่ษตัริย์ดงึอ�านาจปกครองและการทหารจากอ๋อง

หรือโหวผู้ครองแคว้นศักดินากลับคืนสู่ส่วนกลางเพ่ือกอบกู้ฐานะของตนให้มั่นคง แต่เพราะนโยบายน้ี

มักส่งผลกระทบถึงเร่ืองผลประโยชน์ จึงมักก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองหรือการปะทะด้วย 

ก�าลังทหาร
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Liu Sanxiao 9

เน่ินนานผ่านไป เขาเอ่ยถามขุนนางท่ีปรึกษาข้างกายสองคน 

ด้วยสีหน้าเศร้าสลด "เสนาบดีท้ังสอง สถานการณ์คับขันเช่นน้ีแล้ว  

เราควรท�าอย่างไรดี" 

ขุนนางที่ปรึกษาสองคนน้ีคือฟางเซี่ยวหรูและหยางอิ้งเหนิง 

ผูโ้ด่งดงั ฟางเซีย่วหรคูวามรูก้ว้างขวาง หยางอิง้เหนงิเชีย่วชาญกลอบุาย 

ล้วนเป็นที่ปรึกษาข้างกายที่จูอว่ินเหวินไว้ใจมากที่สุด ฟางเซี่ยวหรู 

น่ิงคิดเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นว่า "กระหม่อมมีแผนยื้อเวลาอยู่ เพียงแต่ 

ไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ" 

"เจ้าไม่ต้องคิดมาก แผนย้ือเวลาท่ีว่าคืออันใดรีบพูดมาเถอะ" 

"ฝ่าบาทสามารถส่งคนไปให้ค�ามั่นว่าจะแบ่งดินแดนให้เยียนอ๋อง 

เพ่ือย้ือเวลาไว้สักพักหนึ่ง รอให้การเกณฑ์พลของพ้ืนท่ีทางตะวันออก

เฉียงใต้เสร็จเรียบร้อย ทัพเราย่อมต่อสู้ตัดสินแพ้ชนะกับพวกกบฏ 

บนแม่น�้าฉางเจียงได้พ่ะย่ะค่ะ" ทหารของเยียนอ๋องส่วนใหญ่เกิดและ

เติบโตทางเหนือ ไม่เชี่ยวชาญการบังคับเรือ หากย้ือเวลาและไป 

ต่อสู ้กันบนแม่น�้า แพ้ชนะย่อมยากที่จะตัดสินได้ชัดเจน ฟังดูแล้ว 

นี่เป็นกลอุบายที่ดีจริงๆ 

จูอว่ินเหวินฟังดูแล้วเห็นว่าพอมีโอกาสพลิกสถานการณ์อยู่บ้าง 

จึงเอ่ยถามด้วยความยินดีระคนสงสัย "เจ้าคิดว่าอุบายนี้จะใช้ได ้

จริงๆ หรือ" 

ฟางเซีย่วหรพููดอย่างมแีผนการ "แผนการคร้ังนีส้�าคญัทีก่ารโน้มน้าว  

ขอเพียงให้องค์หญิงชิง่เฉงิออกหน้า สถานการณ์ย่อมพลิกผนัได้พ่ะย่ะค่ะ!"  

องค์หญิงชิง่เฉงิเป็นญาติผูพ่ี้ของจต้ีู การส่งนางออกไปโน้มน้าวฟังดแูล้ว

ก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมมากจริงๆ 

ฟางเซี่ยวหรูเห็นจูอว่ินเหวินไม่ได้คัดค้าน จึงถอยออกจากต�าหนัก 
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10 วิหคชาดพิฆาตกล 3

เตรียมตัวด�าเนินการตามแผนย้ือเวลาอย่างเร่งรีบ 

ภายในต�าหนักเหลอืเพียงหยางอิง้เหนิงพระอาจารย์ของจอูวิน่เหวนิ  

เขาเห็นฟางเซี่ยวหรูจากไปไกลแล้ว จึงเอ่ยเสียงค่อย "ด้วยนิสัยของ 

เยียนอ๋องทีฝ่่าบาทรูจ้กั ทรงคดิว่าแผนการน้ีจะส�าเรจ็จรงิๆ หรือพ่ะย่ะค่ะ" 

แววตื่นเต้นยินดีบนใบหน้าของจูอวิ่นเหวินคงอยู่เพียงชั่วครู่และ

หายไปอีกครั้ง สีหน้าเขาหมองหม่นกว่าเดิม ความเงียบของเขาท�าให้

ภายในต�าหนักตกอยู่ในความเงียบงันไปด้วย เขาหาใช่คนเลอะเลือน 

ไร้ความสามารถ หากวิเคราะห์ให้ละเอียดย่อมเข้าใจเหตุผลท่ีแฝงอยู่ 

เน่ินนานผ่านไปจึงเอ่ยปากในที่สุด "เรารู้จักเสด็จอาดีเกินไป รู้จักเขา 

ดีเกินไป...หมาป่าเดินทางพันหลี่จะยอมถอยก่อนการเปิดศึกได้อย่างไร 

แผนการครั้งนี้ของเซี่ยวหรูเกรงว่าคงไม่อาจบรรลุแล้ว"

นับแต่โบราณมา การก่อกบฏถ้าไม่ส�าเร็จก็ต้องตาย ชัยชนะ 

อยู่แค่เอื้อมแล้วจะยอมยกผลประโยชน์ให้คนอื่นได้อย่างไร โดยเฉพาะ

คนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างจูต้ี หากอีกฝ่ายมากเมตตาคงไม่ก้าวมาถึงขั้นนี้ 

คดิจะเอาเงือ่นไขการแบ่งดินแดนมาต่อรองกับจตูีเ้พ่ือยือ้เวลาการโจมตี

ออกไปอีกสักระยะ เกรงว่าคงเป็นเพียงความเพ้อฝันของคนโง่เท่านั้น 

องค์หญิงชิ่งเฉิงไม่มีความสามารถเช่นน้ี จูตี้เองก็ไม่มีจิตใจดีงาม

หยางอิ้งเหนิงใคร่ครวญอยู่นานมาก เขาเก่งกาจเรื่องเอาตัวรอด

มาแต่ไหนแต่ไร แต่กลับไม่มีความรู้ด้านการปกครอง ยามนี้สิ่งที่คิด 

ย่อมเป็นอีกเรื่องหน่ึง ในท่ีสุดเขาก็เอ่ยปากอย่างระมัดระวัง "ฝ่าบาท 

เช่นนั้นจะวางแผนล่วงหน้า..."

เขาไม่กล้าพูดจนจบ แต่ความหมายชัดเจนมากแล้ว ตอนน้ี 

ไม่มีใครขดัขวางจูตีไ้ด ้สงครามครัง้สดุท้ายนีเ้กรงว่าคงโชคร้ายมากกว่า

โชคดี ยามน้ีย่อมต้องเตรียมการทั้งสองทาง วางแผนหลบหนีล่วงหน้า
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หากเมืองถูกยึดไว้ เพียงแต่หากค�าพูดน้ีเป็นผู้อื่นพูด ในยามคับขัน 

เช่นน้ีย่อมกลายเป็นการบั่นทอนให้ทหารเสียขวัญก�าลังใจ ต้องถูก 

ตดัหัวนอกประตูอู่เหมนิแน่นอน! ทว่าหยางอิง้เหนงิเป็นพระอาจารย์ของ

จูอวิ่นเหวิน ทั้งยังเป็นหัวหน้าหกนักรบเทียนจาง หน้าที่ของเขาคือ 

การปกป้องจักรพรรดิ ค�าถามนี้เขาเป็นคนเอ่ยถามจึงเหมาะสมแล้ว  

อีกทั้งยังจ�าเป็นต้องถาม เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีโอกาส 

ในการชิงบัลลังก์กลับคืนมา 

จูอว่ินเหวินหัวเราะ "มาถึงขั้นนี้แล้วจริงๆ หรือ"

หยางอิ้งเหนิงถอนหายใจ พูดอย่างอับจน "ฝ่าบาททรงเมตตาอารี 

สวรรค์ต้องคอยช่วยเหลอืแน่นอน แต่พวกกระหม่อมในฐานะนกัรบพลชีพี 

ย่อมต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ หวังเพียงว่าจะเป็น 

การป้องกันไว้ก่อนเท่าน้ันพ่ะย่ะค่ะ"

จูอวิ่นเหวินพูด "พระอาจารย์หยางไม่ต้องปลอบใจเราหรอก  

ไยเราจะไม่รูว่้าสถานการณ์ตอนนีเ้ป็นอย่างไร เราแค่ไม่อยากยอมจ�านน

ต่อเสด็จอาเท่านั้น ศึกครั้งนี้ต่อให้พ่ายแพ้ก็ต้องท�าให้จูตี้กินไม่ได ้

นอนไม่หลับ ทั้งยังจะท�าให้ผู ้คนทั่วหล้าจดจ�าไว้ว่าเราจูอว่ินเหวิน 

กลับมาได้ทุกเมื่อ!" 

หยางอิ้งเหนิงก้มศีรษะตอบ "เรื่องน้ีแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ ต่อให ้

ถึงเวลาท่ีต้องจากไปจริงๆ ก็ต้องท�าให้เยียนอ๋องคาดไม่ถึง ท�าให้เขา 

มีชีวิตอย่างกระวนกระวายทุกวันระหว่างที่น่ังอยู่บนบัลลังก์ นอกจากนี้

กระหม่อมคิดแผนการอีกอย่างหนึ่งได้ ต่อให้เยียนอ๋องได้เป็นจักรพรรดิ

แล้ว วันหน้าฐานะของเขาก็จะไม่ถูกต้องและไม่เป็นท่ียอมรับ" 

ค�าพูดลึกลับของหยางอิ้งเหนิงท�าให้จูอว่ินเหวินอารมณ์ดีข้ึน 

เล็กน้อย ก่อนเอ่ยด้วยเสียงดังกังวาน "พระอาจารย์หยาง รีบเรียกตัว 
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12 วิหคชาดพิฆาตกล 3

เย่ียซีเสียน เยว่ียซง เหมยอิน เฉิงจี้ และหวังเยว่ียเข้าวัง! เราต้องการให้

ทุกคนเตรียมการให้เสร็จภายในสิบห้าวัน เราจะขโมยมังกรสลับหงส์* 

ท�าให้ฟ้าดินสะเทือน!" 

"กระหม่อมน้อมรับพระบัญชา!" 

* ขโมยมงักรสลบัหงส์ มคีวามหมายเหมอืนลกัขือ่เปลีย่นเสา เป็นส�านวน หมายถึงการสบัเปลีย่นโยกย้าย 

น�าของปลอมไปหลอกลวงอีกฝ่าย
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ตอนน้ีคือรัชศกหย่งเล่อปีที่หก ฤดูใบไม้ร่วง

ฉนิหมงิได้เข้าหน่วยกลไกตามท่ีใฝ่ฝันในทีส่ดุ ส่วนไป๋ฉก็ีถูกย้ายไป 

หน่วยหกลักษณ์ 

หน่วยหกลักษณ์ต้ังอยู่นอกเมืองในพ้ืนท่ีที่ค่อนข้างห่างไกลผู้คน 

ป่าลึกทางไกล ชีวิตในแต่ละวันสงบเงียบสันโดษ นับว่าเหมาะสมกับ

นิสัยของไป๋ฉี ส่วนหน่วยกลไกของกองก�าลังจินอู๋เป็นสถานท่ีที่ฉินหมิง

เลื่อมใสมานาน ส�าหรับฉินหมิงที่ชอบประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่เล็ก 

หน่วยกลไกนี้เปรียบดังถ�้าสวรรค์แดนเซียนบนโลกมนุษย์ การได้เข้ามา

อยู่หน่วยกลไกนับว่าได้เติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นครั้งใหญ่ของเขา

แล้ว

หน่วยกลไกของกองก�าลังจินอู ๋ปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือของเมืองหลวง อยู่ใกล้กับคลังอาวุธ ปกติมีหน้าที่ผลิตอาวุธ

และเครื่องมือให้กองก�าลังจินอู๋ แม้ว่าแปดกองการแห่งราชส�านักหมิง

จะมกีองสรรพาวุธท่ีท�าหน้าทีผ่ลติอาวุธโดยเฉพาะเช่นกัน แต่หน้าท่ีหลกั

บทที่ 1

ปืนชือหลงพ่นน�้ำ
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14 วิหคชาดพิฆาตกล 3

ของหน่วยกลไกกับกองสรรพาวุธยังคงแตกต่าง กองสรรพาวุธเน้น 

การผลิตอาวุธและเครื่องป้องกันต่างๆ เป็นหลัก เช่น ดาบ กระบี่ ทวน 

ง้าว ชุดและหมวกเกราะ หรือแม้แต่ปืนไฟและปืนใหญ่ แต่หน่วยกลไก

ท�าหน้าที่ผลิตเครื่องมือและเครื่องป้องกันที่ใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น 

ถุงน�้า ปืนพ่นน�้า บันไดเมฆ รถทลายก�าแพง รถมังกรพ่นน�้า เสื้อกันไฟ 

เกราะกันไฟ เป็นต้น เครื่องมือเหล่าน้ีไม่ได้มีไว้ท�าร้ายโจมตี แน่นอน 

บางครัง้เวลาว่างช่างฝีมอืจะสร้างหุน่หรอืเครือ่งมอืข้ึนมาเพ่ือความบนัเทิง  

ตอนคัดเลือกองครักษ์จินอู๋ รูปสลักหินบนเขาหมิงเจว๋ียก็คือผลงาน 

ล�้าเลิศของคนเหล่านี้ เห็นได้ว่าคนที่ชอบคิดค้นกลไกส่วนใหญ่ล้วน 

ยังมีจิตใจเหมือนเด็ก

ตอนน้ีหน่วยกลไกถ้านับรวมหลิวไท่อันและเจ้าหน้าที่ระดับสูง 

คนอื่นๆ ก็ยังมีสมาชิกไม่ถึงสองร้อยคน มากกว่าหน่วยหกลักษณ์และ

หน่วยซุ่มบาดาลรวมกันเล็กน้อยเท่าน้ัน การมาถึงของฉินหมิงจึงท�าให้

หลวิไท่อนัตืน่เต้นยินดีอย่างมาก วันแรกเขาพาฉนิหมงิเดนิชมทัว่บรเิวณ

ด้วยตัวเอง เพ่ืออธิบายสถานการณ์และภาพรวมของหน่วยกลไก ทั้งยัง

ฝากความหวังไว้กับฉินหมิงอย่างมาก 

เพียงแต่หลิวไท่อันผู้นี้ออกจะประหลาดเล็กน้อย แม้เขาจะสังกัด

หน่วยกลไก แต่กลับไม่มีความรู ้เรื่องกลไกเลย พูดให้ถูกต้องคือรู ้ 

หลกัการเพียงเลก็น้อยและลงมอืปฏบิตัจิรงิไม่ได้ ทว่าคนผูน้ี้ท�าการอนัใด 

เปิดเผยตรงไปตรงมา ยามอยู่กับลูกน้องไม่วางท่าแม้แต่น้อย ทหาร

รักษาพระองค์ทุกระดับในหน่วยกลไกจึงยินดีที่จะร่วมงานกับเขา แม้

จะไม่เชีย่วชาญเรือ่งกลไก แต่ประสานงานเรือ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ก็นับเป็นหัวหน้าที่ไม่เลว

หลิวไท่อันสนใจฉินหมิงตั้งแต่ก่อนหน้าน้ีแล้ว หลังจากลุงอี ้
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มาแนะน�า เขาก็ย่ิงตั้งตารออีกฝ่ายเหมือนเจ้าบ่าวรอเจ้าสาว ในท่ีสุด 

วันนี้ฉินหมิงก็มาเสียที เขาพาฉินหมิงเดินชมหน่วยกลไกจนทั่วด้วย 

ตัวเอง พาให้คนอื่นๆ ต่างคับข้องใจ คิดว่าเจ้าหนุ่มผู ้นี้ไม่ธรรมดา  

เข้าเป็นสมาชิกกองก�าลังจินอู๋ไม่ก่ีเดือนก็ได้รับการปฏิบัติอย่างดี เรื่อง

เช่นนี้พบเห็นได้ไม่มากจริงๆ 

ไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงสิ่งก่อสร้างกว้างใหญ่แห่งหนึ่ง เรียกว่า

สิ่งก่อสร้างแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงก�าแพงสูงท่ีก่อขึ้น ด้านบนมีหนัง

สักหลาดกันฝนขึงอยู่เท่าน้ัน ดูเรียบง่ายย่ิง แต่กันฝนได้ อากาศถ่ายเท 

พ้ืนที่กว้างขวาง ท่ีส�าคัญคือมีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะเป็นสถานท่ี

ส�าหรับสร้างหุ่นและกลไกอย่างย่ิง 

หลิวไท่อันพูด "ที่นี่คือโรงกลไกของหน่วยกลไก ไป พวกเรา 

เข้าไปดูกัน" 

ขณะทั้งสองคนก�าลังจะก้าวเข้าไป ก็มีนายกองร้อยคนหนึ่ง 

ว่ิงเข้ามาอย่างเร่งรบีและค้อมกายก้มศีรษะ "คารวะหวัหน้ากองพันหลวิ! 

ไม่รู้ว่าวันน้ีหัวหน้ากองพันจะมาเยือนจึงไม่ได้ออกมาต้อนรับ!" 

หลวิไท่อนัผงกศรีษะก่อนแนะน�าว่า "ท่านน้ีคอืฉงหมงิเฉงิผูร้บัผดิชอบ 

ดแูลโรงกลไก นายกองร้อยฉง นีคื่อฉนิหมงิ เป็นองครักษ์ท่ีเพ่ิงย้ายมาใหม่  

อย่าเห็นว่าเขาอายุน้อยด้อยประสบการณ์ แท้จริงแล้วความสามารถ

ร้ายกาจทีเดียว ตอนนี้นับเป็นคนดังคนหนึ่ง!"

ทั้งสองคนผงกศีรษะทักทายกัน สายตาที่ฉงหมิงเฉิงมองฉินหมิง 

มีความซับซ้อนอยู่หลายส่วน เขาคิดในใจว่า เจ้าหนุ่มผู้นี้เป็นทหารใหม่

ที่เพ่ิงเข้ากองก�าลังจินอู๋ได้ไม่ถึงครึ่งปี ไยต้องเห็นส�าคัญถึงเพียงน้ี

แต่เน่ืองจากมีหลิวไท่อันอยู่ เขาจึงยังคงปั้นย้ิมและเดินน�าทาง

ข้างหน้า เมื่อเลิกผ้าม่านขึ้น ภาพที่สะท้อนเข้าสู่สายตาคือบรรยากาศ
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การท�างานอย่างแข็งขัน ช่างนับร้อยคนก�าลังเร่งมือท�างาน กลไก

มากมายส�าเร็จไปครึ่งหน่ึงแล้ว มีรถฉีดน�้าท่ีถูกปรับแก้ หอไม้ท่ีถอด 

ชิ้นส่วนประกอบใหม่ได้ ทั้งยังมีเครื่องมือกันไฟกันน�้านานาชนิด และ

หุน่ท่ีเดินไปรือ้ก�าแพงเองได้ ทว่าสิง่ทีส่ะดุดตาท่ีสุดคอืวัตถุขนาดใหญ่โต 

มโหฬารที่อยู่ตรงกลาง ของสิ่งนั้นรูปทรงกลมป่องและยาวถึงห้าจั้ง  

เป็นซากวาฬที่ถูกลากเข้ามาในค่ายของกองก�าลังจินอู ๋เมื่อวันก่อน  

แต่ซากวาฬนี้ถูกท�าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เหลือไว้เพียงหนังที่

เหนยีวแน่นและแขง็แรง บนหนงัวาฬใช้สพิีเศษวาดลวดลายสตัว์ประหลาด 

ในท้องทะเลถลึงตาอย่างดุดัน แยกเข้ียวยิงฟัน ดูมีชีวิตชีวาทีเดียว 

ช่างฝีมือเหล่าน้ีก�าลังดึงลากถุงหนังท่ีเติมลมเข้าไปแล้วข้ึนไปบน

รถไม้คันใหญ่ จากนัน้ใช้เชอืกกับโครงไม้ยึดประกอบ เมือ่เสรจ็เรยีบร้อย

แล้วน่ีย่อมเป็นปืนชือหลงพ่นน�้าท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง! 

ฉินหมิงพูดอย่างตื่นเต้น "คิดไม่ถึงว่าจะเสร็จเร็วขนาดนี้ ช่างฝีมือ

หน่วยกลไกช่างเก่งกาจจริงๆ!" 

หลวิไท่อนักระหยิม่ใจทีเดยีว "ปืนชอืหลงหายสาบสญูไปย่ีสบิกว่า

ปีแล้ว ในท่ีสุดก็จะได้อวดโฉมอีกครั้งด้วยฝีมือของหน่วยกลไกของข้า! 

ว่ากันว่าระยะยิงของปืนชอืหลงไกลถึงสามสิบกว่าจัง้ เวลายิงน�า้ออกมา 

เหมือนมังกรวารีผุดจากทะเล คล้ายพายุฝนเทกระหน�่า หากใช้ในการ

ดับไฟย่อมเป็นอาวุธร้ายกาจชิ้นหนึ่ง นายกองร้อยฉง ข้าว่าปืนพ่นน�้าน้ี

ประกอบใกล้เสร็จแล้ว วันน้ีจะลองทดสอบอานุภาพได้หรือไม่" 

ฉงหมงิเฉงิก้มศรีษะตอบ "เรยีนหัวหน้ากองพันหลวิ อกีครึง่ชัว่ยาม

ก็จะประกอบเสร็จเรียบร้อย น่าจะไม่มีปัญหาอันใดขอรับ" 

หลิวไท่อันยินดีปรีดา รีบออกค�าสั่ง "เช่นน้ันอีกครึ่งชั่วยามให้

ทดสอบอานุภาพของเจ้าปลายักษ์ตัวน้ีท่ีนอกประตูติ้งไหว! ฉินหมิง  
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เจ้าตามข้ามาด้วย!" 

ทุกคนต่างก้มศีรษะรับค�า "รับทราบ!" 

ครึ่งชั่วยามถัดมา นอกประตูติ้งไหว 

ดวงอาทติย์เคลือ่นคล้อยไปทางทศิตะวันตก แม่น�า้ฉินไหวรอบนอก 

ถูกปกคลุมด้วยประกายสีทอง ดูคล้ายแถบผ้าสีทองผืนหนึ่ง รถคันใหญ่ 

ท่ีคลุมด้วยผ้าสีด�าถูกเข็นออกมาจากประตูเมือง ทหารเฝ้าประตูและ

ชาวบ้านทีอ่ยู่ใกล้ๆ ต่างถูกวัตถุขนาดใหญ่โตมโหฬารนีด้งึดดู ยืนล้อมวง

มุงดูกันแน่น หลิวไท่อัน ฉงหมิงเฉิง และคนอื่นๆ ยืนอยู่บนป้อมประตู

ติง้ไหวอย่างภาคภมูใิจ สัง่การให้องครกัษ์จนิอูห๋น่วยกลไกปรบัต�าแหน่ง

การตัง้วางปืนชอืหลง รถเคลือ่นไปจอดอยู่บนสะพานหนินอกเมอืง ตรงน้ี 

สะดวกต่อการสูบน�้าขึ้นมาและยิงออกไป ทั้งยังสะดวกต่อการเข็นรถ

กลับเข้าไปในเมือง 

คนของหน่วยกลไกเลิกผ้า เผยให้เห็นโฉมหน้าท่ีแท้จริงของ 

ปืนพ่นน�้า ถุงน�้าท่ีท�าจากหนังปลาแขวนอยู่บนโครงไม้ขนาดใหญ่ 

นอกจากขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้ว ไม่ได้มีอันใดต่างไปจากเดิมมากนัก 

ช่างของหน่วยกลไกเริม่สบูน�า้เข้าไปในถุงน�า้ ไม่นานมนัก็พองออก  

หนังวาฬถูกขยายจนสุด ลายเกล็ดสีเขียว ตาพยัคฆ์ และหนวดมังกรที่

วาดอยู่บนหนังปลายามน้ีดูเหมือนมีชีวิต เหมือนมีปลามังกรตัวใหญ่

กระโดดออกมาจากแม่น�้าฉินไหวจริงๆ เตรียมตัวพ่นน�้าให้ความชุ่มชื้น

กับผืนแผ่นดิน 

ชาวบ้านที่มุงดูเคยเห็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ขนาดนี้ เสียท่ีไหน  

แต่ละคนสีหน้าต่ืนตะลึง แม้แต่ทหารเฝ้าประตูเมืองยังพากันส่งเสียง

อุทานออกมา บอกว่านี่เป็นตัวประหลาดตัวใหญ่! 
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หลิวไท่อันผงกศีรษะอย่างพึงพอใจ เขาโบกธงผืนเล็กในมือและ

ตะโกนสั่ง "เป้าหมายคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยิง!" 

ทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอืของปืนชอืหลงพ่นน�า้เป็นแม่น�า้ฉนิไหว 

คนของหน่วยกลไกจุดกองไฟแถวหน่ึงไว้บนคลองที่อยู่ห่างออกไป

สามสิบจั้งแล้ว ไฟถูกจุดอยู่ในอ่างทองแดงท่ีวางอยู่ในเรือไม้ ควันหนา

ม้วนตัวลอยขึ้นมา ดูเหมือนเกิดเพลิงไหม้จริงๆ 

องครักษ์จินอู๋หน่วยกลไกย่ีสิบกว่าคนหมุนรอกอย่างพร้อมเพรียง 

เกิดเสียงดังสน่ัน หลักการของปืนชือหลงคือการหดโครงไม้เข้าด้วยกัน

อย่างรวดเรว็ บบีอดัถุงน�า้ทีอ่ยู่ในโครงไม้ในเวลาท่ีสัน้ทีสุ่ด ให้น�า้พุ่งออกไป 

ทางปากมังกรในชั่วพริบตา กลายเป็นสายน�้าที่พุ่งออกไปอย่างแรง 

บรรลุจุดประสงค์ในการยิงระยะไกล 

ดังน้ันแรงบีบ ความเร็ว ตลอดจนความแข็งแรงของถุงน�้าจึงเป็น

สิง่ทีข่าดไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดยีว ความจรงิน่ีคอืถุงน�า้ทัว่ไปท่ีถูกปรับปรงุ 

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จากถุงน�้าหนังแกะขยายใหญ่เป็นถุงน�้าหนังวาฬ 

ความคิดของหลิวไท่อันดีมาก ถุงน�้าใบใหญ่ขนาดนี้ถ้าฉีดน�้าออกไปได้

ในคราวเดียว จะต้องกลายเป็นสายน�้าท่ีมีอานุภาพน่าตกใจแน่ ส่งผล

ให้ดับไฟได้อย่างรวดเร็ว ถึงขั้นบรรลุเป้าหมายในการดับไฟบนที่สูงได้! 

แต่เขาลืมนึกไปว่าถึงอย่างไรความเร็วในการบีบอัดด้วยก�าลังคน

ก็ช้าเกินไป แม้องครักษ์จินอู๋หลายสิบคนจะออกแรงหมุนถาดหมุน 

อย่างเต็มท่ีแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังอยู่ห่างจากผลลัพธ์ท่ีหลิวไท่อัน

ต้องการอีกมาก เพ่ิงจะบีบถุงน�้า น�้าก็ฉีดพุ่งออกไปช้าๆ ไม่ว่าทุกคน 

จะพยายามหมุนถาดหมุนอย่างไร ระยะยิงก็อยู่ที่สิบกว่าจั้งเท่านั้น  

ห่างจากเป้าหมายสามสิบจั้งของพวกเขามากเกินไป

ทกุคนผดิหวังอย่างย่ิง สหีน้าของหลวิไท่อนัไม่สบอารมณ์เลก็น้อย 
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เว่ยตงโหวต้ังความหวังกับปืนชือหลงของเขาไว้มาก หากมีอานุภาพ

เพียงเท่านี้ย่อมกลายเป็นว่าเขายกเรื่องเล็กอวดกระท�าใหญ่*! 

หลิวไท่อันไม่ยอมแพ้ ออกค�าสั่งให้ลองอีกครั้ง ท�าเช่นน้ีซ�้าไปมา 

สายน�้ายังคงไปได้ไกลราวสิบจั้งเท่านั้น ระยะยิงไม่เพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด 

แต่กลับเป็นองครักษ์จินอู๋ซึ่งท�าหน้าท่ีหมุนถาดหมุนท่ีเริ่มออกอาการ

เหน่ือยล้า ความเร็วลดลงทุกที 

สีหน้าของหลิวไท่อันไม่พอใจอย่างย่ิง เห็นได้ชัดว่าในใจยัง 

ไม่อยากยอมแพ้ เขายังอยากลองดูอีกสักครั้ง ทว่าตอนนี้ท้องฟ้าใกล้ 

จะมืดแล้ว หากทดลองอีกครั้งแล้วยังไม่ได้ระยะยิงท่ีต้องการย่อมต้อง

กลับไปออกแบบใหม่ทั้งหมด

ใต้ประตูเมือง องครักษ์จินอู๋แต่ละคนเริ่มสูบน�้าเตรียมตัวทดลอง

อีกครั้ง ครั้งนี้ฉินหมิงที่อยู่ด้านข้างเอ่ยปากในท่ีสุด "ใต้เท้า ผู้น้อยคิดว่า

ทดลองต่อไปก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าน้ี" 

หลิวไท่อันหันไปถาม "ความหมายของเจ้าคือ..." 

ฉินหมิงตอบ "หากต้องการระยะยิงไกลกว่าน้ี ย่อมต้องบีบถุงน�้า

ให้เร็วย่ิงข้ึน แต่ก�าลังคนมีขีดจ�ากัด เห็นได้ชัดว่านี่เป็นความเร็วสูงสุด

ของพวกเขาแล้ว ทดลองต่อไปก็ไม่มีความหมาย แต่หากเปล่ียนให้ช้าง

มาลากดึงแทน ความเร็วย่อมไม่เหมือนกัน"

ฉงหมงิเฉงิท่ีอยู่อีกด้านหัวเราะออกมา "ข้าคดิว่าจะมวิีธีดีๆ  เสียอกี  

ช้างล้วนอยู่ในโรงฝึกช้าง องครักษ์จิ่นอีเป็นผู้ควบคุมดูแล พวกเราจะใช้

ช้างต้องผ่านการขออนุญาตหลายขั้นตอน วันหน้าทุกครั้งเวลาจะใช ้

ปืนชอืหลงพวกเราจะต้องไปขอร้ององครกัษ์จิน่ออีย่างนัน้หรอื เหลวไหล

* ยกเรื่องเล็กอวดกระท�าใหญ่ เป็นส�านวน หมายถึงน�าสิ่งท่ีไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือส�าคัญมากพอ 

มาอวดอ้าง กระท�าการเกินก�าลังหรือเกินความเป็นจริง 
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เกินไปแล้ว!" 

นายกองร้อยอกีคนหัวเราะหยัน "คนของกองก�าลงัจิน่อไีม่น่าคบหา 

ด้วย ยืมช้างของพวกเขามาใช้ ยังมิสู้ดับไฟด้วยตัวเอง" 

"นั่นสิ ถึงอย่างไรดับไฟไม่ได้ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเรา 

แต่ถ้าต้องขอร้ององครักษ์จิ่นอี ย่อมเป็นการหาเรื่องใส่ตัวชัดๆ!" 

ฉินหมิงเห็นคนเหล่าน้ีไม่เห็นด้วยกับความคิดของตนก็ไม่โกรธ 

กลับย้ิมพูด "สิ่งท่ีใต้เท้าท้ังหลายพูดมาล้วนถูกต้อง แต่ข้อเสนอของข้า

ไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นช้าง ทว่าเป็นการใช้อีกวิธีการหนึ่งต่างหาก"

ทุกคนงุนงง ถามเป็นเสียงเดียวกัน "แล้วเป็นวิธีการใดเล่า" 

ฉินหมิงตอบ "ใช้จุกปิดน�้าตรงทางออกของน�้า บีบอัดถุงน�้าให้ถึง

ระดับหน่ึงก่อน แล้วค่อยเปิดจุกกะทันหัน สายน�้าย่อมรุนแรงย่ิงข้ึน!"

วิธีการนีง่้ายมาก แต่กลบัดเูป็นไปได้อย่างย่ิง สองตาของหลวิไท่อนั 

เป็นประกายทนัท ีเขาปรบมอืเอ่ยว่า "วิธีนีดี้! นายกองร้อยฉง หน่วยกลไก

ของพวกเรามีจุกอุดน�้าอยู่ไม่ใช่หรือ รีบไปเอามาลองดูเร็ว!" 

จุกอุดน�้าที่ว่าท�าจากไม้พิเศษชนิดหนึ่ง พอแช่น�้าแล้วจะขยายตัว

ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปิดช่องทางไว้ได้โดยสมบูรณ์ เว้นแต่จะเผาด้วยไฟ 

หาไม่แล้วไม่มีทางเปิดออกได้ ของสิ่งนี้หน่วยกลไกตั้งใจท�าข้ึนเพ่ือ 

ใช้ป้องกันเพลิงไหม้ในสถานท่ีที่มีความพิเศษ วิธีใช้โดยท่ัวไปคือแขวน

รางน�้าไว้บนสิ่งก่อสร้างหลายราง รางน�้านี้ท�าจากไม้และทาน�้ายางรัก

เคลือบกันน�้า ขณะเดียวกันก็เจาะรูไว้สิบกว่ารู เมื่อสิ่งก่อสร้างเกิด 

เพลิงไหม้ ไฟไหม้ถึงรางไม้เมื่อไร จุกน้ีจะหดตัวและหลุดออกมา  

ปล่อยสายน�้าดับไฟ 

ฉงหมิงเฉิงส่งคนไปน�าจุกไม้ขนาดใหญ่มาโดยเร็ว องครักษ์จินอู๋

หลายคนน�าจุกขนาดเท่าชามใบเล็กมาอุดทางออกของน�้า จากน้ัน 
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เทน�้าลงไป จุกไม้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ากับชามปากกว้าง  

อุดทางน�้าออกไว้อย่างแน่นหนา 

หลิวไท่อันออกค�าสั่งให้เริ่มบีบอัดยิงน�้าอีกครั้ง เสียงร้องตะโกน

อย่างพร้อมเพรยีงลอยมา องครกัษ์จนิอูท้ั๋งหมดรวบรวมเร่ียวแรงหมนุถาด 

หมุนอย่างรวดเร็ว โครงไม้หดเข้าด้วยกันไม่หยุด ทางน�้าออกถูกยัด 

ด้วยจุกไม้ สายน�้าพุ่งออกไปไม่ได้ ถุงน�้าจึงพองตัว ขยายตึงจนรูปร่าง

เริ่มบิดเบี้ยว แทบจะระเบิดออกมา 

นายกองร้อยฉงท่ีอยู่ด้านข้างเป็นกังวลเล็กน้อย "หัวหน้ากองพัน 

ดึงจุกไม้ออกมาได้หรือยังขอรับ ขืนบีบต่อไป ข้าเกรงว่าถุงน�้านี้จะรับ 

ไม่ไหว..." 

ฉินหมิงห้ามเขา "เมื่อครู่ข้าตรวจดูถุงน�้าแล้ว หนังวาฬผืนน้ีถูกแช่

ด้วยน�้าสกัดทอง คงทนแน่นเหนียวดุจทองค�าบริสุทธ์ิ แรงดันแค่นี้ 

ไม่เป็นไรหรอก แต่ที่น่ากังวลอย่างแท้จริงคือกาวกับด้ายที่ใช้เย็บหนัง

เข้าด้วยกันต่างหาก" 

ฉงหมิงเฉิงพูดอย่างมั่นใจ "เรื่องน้ีเจ้าวางใจ ด้ายเย็บของพวกเรา

ทอจากด้ายท่ีดีที่สุด ไม่ขาดง่ายถึงเพียงน้ัน!" 

หลิวไท่อันพูด "พวกเจ้ามั่นใจเช่นน้ีก็ดี ข้าอยากเห็นจริงๆ ว่า 

ปืนชือหลงน้ีจะมีอานุภาพสูงสุดเพียงใด! เพ่ิมแรงบีบอัดอีก!" 

โครงไม้ยังคงหดเข้าด้วยกัน หนังวาฬพองจนโปร่งแสงเล็กน้อย 

ถุงน�า้ท้ังใบขยายตวัจนเหมอืนฟองอากาศขนาดยักษ์ท่ีบดิเบีย้ว ส่งเสยีง

ดังอืดๆๆ เวลาน้ีแค่จิ้มด้วยเข็ม ถุงน�้าก็จะระเบิดออกทันที 

ชาวบ้านใต้ประตูเมืองกลัวว่าถุงน�้าน้ีจะทนแรงบีบอัดไม่ไหว 

จนระเบิดออกมา จึงเริ่มถอยหลังไปไกล หลายคนไปหลบหลังต้นไม้ 

เข้าไปในประตูเมือง ชะโงกศีรษะออกมาดูเพียงคร่ึงเดียว บ้างก็ปีน 
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ขึ้นไปดูบนต้นไม้ 

ฉินหมิงได้ยินเสียงเปรี๊ยะดังมาจากถุงน�้าอย่างชัดเจน รู้ทันทีว่า

ด้ายที่ใช้เย็บถุงน�้าขาดไปหน่ึงจุด เห็นชัดว่าถุงน�้าใบน้ีถูกขยายอย่าง 

เต็มท่ีแล้ว ถ้าบีบอัดต่อไปจะต้องแตกโพละออกมาแน่ 

"เปิดจุกได้!" เขาร้องเตือน 

องครักษ์ที่เฝ้าอยู่ข้างถุงน�้ามานานชูคบไฟเผาจุกไม้ จุกไม้เมื่อถูก

เปลวไฟก็หดตัวทันที แรงดันน�้าดีดจุกไม้กระเด็นออกไป สายน�้าครั้งน้ี

พุ่งไปได้ไกลกว่าก่อนหน้านี้มาก เหมือนลูกธนูท่ีพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว 

วาดเป็นแนวโค้งสีขาวกลางอากาศ 

สายน�้าพุ่งข้ามแม่น�้าฉินไหวไป จากน้ันตกลงตรงกองไฟเหมือน

ฝนท่ีกระหน�่าลงมา เพียงครู่เดียวก็ดับกองไฟในอ่างสิบกว่าอ่างได้

ทั้งหมด 

หลิวไท่อันตื่นเต้นมาก เขาตบไหล่ฉินหมิงพร้อมเอ่ยว่า "เจ้าหนุ่ม! 

ข้าดูเจ้าไม่ผิดจริงๆ!" 

ยามนีฉ้นิหมงิกลบัพูดอย่างกระอักกระอ่วนใจเลก็น้อย "ใต้เท้าหลวิ 

ชมเกินไปแล้ว หลักๆ ยังคงเป็นเพราะปืนพ่นน�้าของพวกท่านสร้างมาดี 

หากคุณภาพด้อยไปเพียงนิดเดียว เรื่องนี้ย่อมไม่ประสบความส�าเร็จ!" 

หลวิไท่อนัพยักหน้า "เจ้าพูดถูก เมือ่ครูข้่าได้ยินเสยีงขาดดงัมาจาก 

ปืนพ่นน�้า คิดว่าด้านขวาล่างน่าจะมีด้ายขาดสองจุด นายกองร้อยฉง

รบีไปตรวจสอบและเย็บเรว็เข้า พรุง่น้ียังต้องใช้ด้ายเงนิเพ่ิมความแขง็แรง 

อีกทีด้วย ป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดครั้งหน้า"

ฉินหมิงได้ยินแล้วลอบอุทานในใจว่าร้ายกาจ หลิวไท่อันผู้น้ีปกติ

ไม่แสดงความสามารถอันใด สีหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนโยน คิดไม่ถึง 

ว่าจะเป็นบุคคลเก่งกาจผู้หน่ึง อาศัยแค่เรื่องที่เขาแยกแยะต�าแหน่งที่

Page �������������� 3.indd   22 30/9/2563 BE   09:47



Liu Sanxiao 23

ด้ายขาดจากการฟังเสียงได้ก็รู้แล้วว่าต้องไม่ธรรมดาแน่

ทว่าฉงหมงิเฉงิทียื่นอยู่ด้านข้างฟังแล้วกระอกักระอ่วนใจเลก็น้อย 

ดวงตาฉายแววริษยาหลายส่วน

วันนี้ท้องฟ้ามืดแล้ว คนของหน่วยกลไกเริ่มเก็บข้าวของเตรียมตัว

กลับค่าย หลิวไท่อันพูดอย่างต่ืนเต้น "วันนี้ปืนชือหลงแสดงอานุภาพ

เป็นครั้งแรก ช่างน่ายินดีโดยแท้! ไป พวกเจ้าไปด่ืมสุราท่ีค่ายของข้า

เถอะ เมื่อเช้าหัวหน้ากองพันหวงฝู่ส่งปลาจากแม่น�้าฉางเจียงมาให้

หลายตัวพร้อมสุราไท่ไป๋เซาอีกหลายไห ปลาสดๆ กินแกล้มสุราชั้นเลิศ

เป็นความรื่นรมย์ที่สุดแล้ว" 

ฉินหมิงได้ยินว่ามีกินมีดื่มก็บังเกิดความสนใจ "ไม่ทราบว่า 

เป็นปลาอันใดหรือ แม่น�้าฉางเจียงปลาไป๋กับปลาเตา* รสชาติดีที่สุด!"

หลิวไท่อันชี้เขาแล้วยิ้มพูด "เจ้าแมวตะกละ เป็นปลาไป๋น่ีล่ะ 

แต่ละตัวหนักสามสี่ชั่ง ตอนนี้เป็นฤดูกาลที่รสชาติเย่ียมยอดท่ีสุด  

พูดแล้วข้ายังน�้าลายไหล พวกเราไปกันเถอะ!"

ทุกคนได้ยินว่ามีปลากินมีสุราด่ืมก็พากันลงจากประตูเมืองและ

เดินทางกลับค่ายอย่างเบิกบานใจ เดินไปได้ครึ่งทางก็เห็นไกลออกไป

มีคนขี่ม้าด�าตรงเข้ามาอย่างรวดเร็ว ม้าห้อตะบึงประหนึ่งสายลม  

ย�่าทางหลวงที่ปูด้วยหินสีด�าจนเกิดเสียงก้องกังวาน พอเข้ามาใกล ้

จนเห็นได้ชัดๆ จึงพบว่าเป็นจิงอีเฟยกับไป๋ฉีสองคนขี่ม้าตัวเดียวกัน 

ครั้นคนเห็นทั้งสองขี่ม้ามาด้วยกันก็อดหยอกล้อไม่ได้ "น่ีมัน 

สตรีในหน่วยรักษาเมืองคนนั้นไม่ใช่หรือ มาคบหากับเจ้าหน้าขาวน่ี

ตั้งแต่เมื่อไร" 

* ปลาไป๋ (ขาว) หมายถึงปลา Anabarilius ซึ่งมีถ่ินก�าเนิดในจีนและมีหลากหลายสายพันธุ์ ปลาเตา 

(ดาบ) หมายถึงปลา Coilia nasus ซึ่งแพร่พันธุ์ในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
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ฉินหมิงรีบอธิบาย "เขาคือไป๋ฉีจากหน่วยหกลักษณ์ ขี่ม้าไม่เป็น 

อีเฟยจึงพาเขามาด้วย เจ้าอย่าพูดซี้ซั้ว"

ทุกคนได้ยินแล้วก็ฮือฮาทันที "อีเฟย? องครักษ์ฉินเรียกเช่นนี้ฟังดู

สนิทสนมดีทีเดียว ดูไม่ออกเลยว่าที่แท้เจ้าชอบใต้เท้าจิง" 

"แย่แล้ว! แย่แล้ว! ชอบใครไม่ชอบ ดันไปชอบสาวงามภูเขาน�า้แข็ง

คนนี้ ได้ยินมาว่านางรับมือยากจะตาย!" 

ฉนิหมิงเก้อกระดากจนหน้าแดง รบีโบกมอืส่ายหน้า "จะเป็นไปได้ 

อย่างไร พวกเราเป็นแค่สหายสนิทกันเท่านั้น อีกอย่างจิงอีเฟย ไม่... 

ใต้เท้าจิงผู้น้ีเหมือนสตรีเสียที่ไหน..." 

ทุกคนยังคงย้ิมเย้า "อย่าแก้ตัวเลย! ดูเจ้าสิ หน้าแดงหมดแล้ว!" 

ระหว่างท่ีทุกคนหยอกล้อกัน ไป๋ฉีที่อยู่ไกลออกไปเริ่มตะโกน 

เสียงดัง "ฉินหมิง พวกเราตามหาเจ้ามาสักพักแล้ว!" 

ฉินหมิงฉวยโอกาสน้ีวิ่งออกจากวงล้อมของทุกคนแล้วถามว่า  

"มีอันใดหรือถึงได้ร้อนใจขนาดนี้" 

ไป๋ฉีพูดอย่างอับจน "เมื่อช่วงกลางวันข้าพบใต้เท้าเว่ย ใต้เท้า 

เลื่อนนัด ให้พวกเราสามคนไปรอเขาที่ส�านักศึกษาหยางหมิงคืนนี ้

ยามซวี" 

ฉินหมิงตบหัวตัวเอง "ไอ้หยา! เหตุใดถึงเล่ือนนัดเล่า แย่แล้วๆ  

ฟ้าจะมดืแล้ว ทีส่�าคัญคือข้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย พวกเรากนิข้าวก่อน

ค่อยไปก็ยังไม่สายใช่หรือไม่"

จิงอีเฟยตอบ "ยังจะกินข้าวอันใดอีก ใต้เท้าเว่ยต้องการให้ 

พวกเราไปถึงส�านักหยางหมิงยามซวี ตอนน้ีใกล้จะถึงยามซวีแล้ว!" 

ฉินหมิงบ่น "ต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วยหรือ" 

จิงอีเฟยไม่สนใจเขาและยกสองน้ิวผิวปาก ท่าอวิ๋นหรือเจ้าด�า 
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ของนางวิ่งออกมาจากมุมหน่ึง "เวลาไม่คอยท่า ยังไม่รีบขึ้นม้าอีก"

ฉินหมิงหันกลับไปมองหลิวไท่อัน สายตาเต็มไปด้วยความอาลัย

และจนใจ 

หลิวไท่อันย้ิมพูด "ในเมื่อใต้เท้าเว่ยมีเรื่องจะมอบหมาย ย่อมต้อง

เป็นเรื่องส�าคัญแน่ ฉินหมิง เจ้ารีบไปเถอะ จะช้าไม่ได้!" 

ฉนิหมงิพูดหน้าเศร้า "แต่ข้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย วันนีข้้ากินข้าว 

ไปแค่มื้อเดียวเอง ปลาแม่น�้าฉางเจียงของข้า ยังมีสุราไท่ไป๋เซา..." 

หลิวไท่อันพูด "เจ้ารีบไปรีบกลับ ข้าจะเก็บไว้ให้ก็แล้วกัน!" 

จิงอีเฟยมุ่นค้ิว พูดเสียงขุ่น "เหตุใดจึงไม่เอาไหนเพียงนี้! ปลา 

ในทะเลสาบโฮ่วหูตัวโตกว่าวัวเสียอีก ไม่พอเจ้ากินหรือไร" 

ฉินหมิงโต้กลับ "เหมือนกันท่ีไหน ปลาเหนียนพวกนั้นล้วนกินศพ

เป็นอาหาร!" 

จิงอีเฟยไม่อยากพูดกับฉินหมิงอีกแม้แต่ค�าเดียว นางตบหลังม้า 

พูดอย่างเฉียบขาด "หยุดพูดไร้สาระได้แล้ว ถ้าเจ้าไม่ไปพวกเราไปก่อน

แล้วกัน!" พูดจบนางกับไป๋ฉีก็ขี่ม้าด�าตัวเดียวกันจากไป ท่ีส�าคัญคือ 

พอเจ้าด�าเห็นจิงอีเฟยไปแล้ว มันก็หันหัวห้อตะบึงตามไปอย่างรู้หน้าท่ี 

ฉินหมิงเห็นเจ้าด�าว่ิงจากไปก็รีบร้องว่า "เฮ้ย! เจ้าด�า เจ้าอย่าเพ่ิง

ไปส!ิ เจ้าอย่าเอาอย่างจงิอเีฟย เจ้าต้องรอข้าก่อน นี!่ เจ้าด�า ไร้คณุธรรม

เกินไปแล้ว รอข้าก่อน! รอด้วย!" 

ฉนิหมงิไม่สนใจปลาแม่น�า้ฉางเจยีงกับสรุาไท่ไป๋เซาอนัใดอกีแล้ว 

รีบไล่ตามเจ้าด�าไปท่ามกลางเสียงหัวเราะครืนของทุกคน 

หลิวไท่อันย้ิมพูด "เอาล่ะๆ! เจ้าหนุ่มผู้น้ีไม่มีลาภปาก พวกเราไป

กินปลาดื่มสุรากัน!"

คนกลุ่มใหญ่มุ่งหน้าไปยังค่ายทหารของหน่วยกลไก 
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ภายในส�านักศึกษาหยางหมิง ใบไม้สีเหลืองสะท้อนแสงจันทร์ 

แมลงประสานเสียง ดูจากเงาพระจันทร์ น่าจะเป็นยามไฮ่* แล้ว 

ฉนิหมงิ ไป๋ฉ ี กับจงิอเีฟยยืนอยู่ใต้ระเบยีงทางเดนิ เฝ้ารอเว่ยตงโหว 

มาถึงอย่างเงียบๆ 

ทั้งสามคนบ้างตื่นเต้น บ้างร้อนใจ บ้างเงียบงัน สีหน้าแตกต่างกัน

ไป รออีกพักหน่ึง ในที่สุดฉินหมิงกุมท้องท่ีร้องโครกครากและบ่นว่า 

"ไหนว่ายามซวีอย่างไรเล่า ตอนน้ียามไฮ่แล้ว ใต้เท้าเว่ยยังไม่มาเลย  

ถ้ารู้แต่แรกข้าควรไปกินข้าวก่อน ตอนน้ีหิวจะตายอยู่แล้ว! พวกเจ้าว่า 

เขาลืมหรือไม่!" 

จิงอีเฟยส่ายหน้าทันที "เป็นไปไม่ได้"

ไป๋ฉีพูดเช่นกัน "ใต้เท้าเว่ยหาใช่คนไม่รักษาค�าพูด คิดว่าคง 

ติดธุระท�าให้ล่าช้าไป" 

ฉินหมิงพูด "ล่าช้าเช่นน้ี จะไม่ท�าให้ข้าต้องหิวตายรึ!" 

บทที่ 2

ส�ำนักศึกษำหยำงหมิง

* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 22.59 น. 
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ผ่านไปอกีสกัพัก ขณะทีฉ่นิหมงิหิวจนแทบจะไปแทะหญ้ากินนัน้เอง  

เงาคนสายหน่ึงเดนิออกมาจากข้างก�าแพงบงัตาในท่ีสุด ผู้มาสูงตระหง่าน  

สวมชุดสีครามสบายๆ ท่ีเอวมีดาบโค้งห้อยอยู่คู ่กับป้ายหยกเลี่ยม 

ลายวิหคชาดทอประกายวับวาวท่ามกลางแสงจันทร์ 

ในราชส�านักผู ้ ท่ีพกป้ายหยกห้อยเอวเลี่ยมลายวิหคชาดได้  

นอกจากเว่ยตงโหวแล้วไม่มีผู้ใดอีก 

ทั้งสามคนยืดตัวตรงทันที แม้แต่ฉินหมิงยังค้อมศีรษะพูดอย่าง

เคารพนบนอบ "คารวะใต้เท้าเว่ย!" 

เว่ยตงโหวส่งเสียงอืม ถามว่า "มานานหรือยัง" 

จิงอีเฟยตอบ "ไม่ขาดไม่เกิน หนึ่งชั่วยามพอดี" 

เว่ยตงโหวเดินน�าไปยังลานกว้างกลางหอ ถามเสียงเรียบเรื่อย 

"หน่ึงชั่วยามไม่นับว่ายาวและไม่นับว่าสั้น พบเห็นอันใดต่างไปจากเดิม

หรือไม่" 

"ต่างจากเดิม?" ทั้งสามคนมองหน้ากัน กวาดตามองรอบด้าน 

หนึ่ งรอบ ส�านักศึกษาหยางหมิงแห ่ง น้ี ยังคงเป็นส�านักศึกษา  

มีระเบียงวน ภูเขาจ�าลอง ต้นกล้วย ก�าแพงบังตา ทุกอย่างล้วน 

เหมือนเดิม ในเมื่อไม่มีผู้มาเยือน ท้ังยังไม่มีคนนอก ไม่รู้ยังจะมีอันใด

แตกต่างออกไปได้ 

เว่ยตงโหวก้าวเดินช้าๆ เหมือนบังเกิดความสนุก "เอาอย่างนี้  

ข้าขอถามค�าถามก่อน ดูว่าพวกเจ้าตอบได้หรือไม่ ภาษิตว่าหนึ่งคนเป็น 

เหริน สองคนเป็นฉง แล้วสามคนเป็นอันใด" 

"เป็นจ้ง" 

"แล้วสี่คนล่ะ" 

"..." คราวน้ีฉินหมิงกับจิงอีเฟยตอบไม่ได้แล้ว มีเพียงไป๋ฉีท่ี 
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ตอบว่า "สี่คนเป็นอวี๋*" 

เว่ยตงโหวพยักหน้าและถามต่อ "อักษรตัวนี้พบเห็นไม่มาก แล้ว

บัดนี้ถ้ามีห้าคนล่ะ" 

ห้าคนอยู่ด้วยกันจะเป็นอักษรใด คราวน้ีแม้แต่ไป๋ฉียังคิดไม่ออก 

เพราะโลกไม่มีตัวอักษรนี้  ทว ่าเป็นจิงอีเฟยที่ติดตามเว่ยตงโหว 

ตั้งแต่เล็กจึงเข้าใจเขามากที่สุด นางรู้ว่าเว่ยตงโหวไม่มีทางคุยเรื่อง 

การทายปริศนาค�าอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้ ต้องมีจุดประสงค์อื่นแน่นอน 

นางน่ิงไปครู่หนึ่ง ก่อนเข้าใจความหมายท่ีแฝงอยู่

เว่ยตงโหวก�าลังบอกพวกเขาว่าท่ีแห่งน้ีมีคนท้ังหมดห้าคน ยังมี

อีกคนแฝงตัวอยู่บริเวณใกล้ๆ! 

มีคนแอบสะกดรอยตามองครักษ์จินอู๋!

เพียงแต่ในส�านักศึกษาที่ว่างเปล่าแห่งนี้ศัตรูจะซ่อนตัวอยู่ที่ใดได้ 

ทั้งสามคนมาท่ีนี่ต้ังนานแล้วกลับยังไม่รู้สึกตัว คิดดูแล้วช่างน่าละอาย 

จิงอีเฟยมือกุมขวานชีเสวียนท่ีเอว หัวคิ้วขมวดนิดๆ เตรียมพร้อม

ตลอดเวลา 

เว่ยตงโหวส่งเสียงชู่ว์ ก่อนย้ิมพูด "ความสามารถในการซ่อนตัว

ของคนผู้น้ีร้ายกาจ เพียงแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะประหม่าเล็กน้อย  

จึงเริ่มเผยพิรุธออกมา...พวกเจ้าตั้งใจฟังดู"

ทัง้สีค่นต่างเงีย่หฟัูง ภายในลานมเีพียงเสยีงแมลงฤดใูบไม้ร่วงร้อง  

แต่ในช่วงรอยต่อของเสียงแมลงกลับเป็นความว่างเปล่าเงียบงัน  

* ตัวอักษรเหริน (人) แปลว่าคน เมื่อน�าอักษรเหรินสองตัวมาประกอบกันจะกลายเป็นอักษรฉง (从)  

แปลว่าติดตาม เหรินสามตัวประกอบเป็นอักษรจ้ง (众) แปลว่ากลุ่มคน และสี่ตัวจะกลายเป็นอักษรอวี๋ 

(𠈌) ซึ่งเป็นอักษรโบราณที่เลิกใช้ไปแล้ว มีความหมายเดียวกับค�าว่าอว๋ี (虞) ท่ีเป็นชื่อของอสูรท่ีมี 

เมตตาธรรมชนิดหนึ่ง ในคัมภีร์ภูผามหานทีกล่าวว่าอวี๋คือเสือขาวลายพาดด�า หางยาวเท่าล�าตัว  

กินแต่เนื้อที่ตายแล้ว ไม่ไล่ล่าเอง 
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คนท่ัวไปฟังเสียงดูสิ่งของล้วนชอบฟังหรือดูในภาพรวม เช่นนี้ย่อมถูก

สภาพแวดล้อมรอบด้านรบกวนได้ง่าย แต่ยามยอดฝีมือฟังหรือด ู

ย่อมรู ้ว ่าต้องสงบจิตใจ แยกส่วนออกมาอย่างพิถีพิถัน พิจารณา 

ทีละส่วน พวกเขาฟังแยกส่วนทีละส่วน ในท่ีสุดก็พบเบาะแส 

เสียงชีพจรเต้นที่แผ่วเบามากดังมาจากใต้ระเบียงวน เสียงน้ี 

ยามแฝงอยู่ท่ามกลางเสียงร้องของแมลงฤดูใบไม้ร ่วงนั้นยากจะ

แยกแยะได้ หากเว่ยตงโหวไม่ชี้แนะ ประกอบกับคนผู้นี้ถูกเว่ยตงโหว

เปิดโปงจึงประหม่าไปชั่วขณะ หัวใจเต้นเร็วข้ึน ด้วยความสามารถ 

ของพวกเขาสามคนคงไม่มีทางตระหนักได้เลย 

"ออกมา!" ยังคงเป็นจิงอีเฟยที่ตอบสนองเร็วที่สุด นางแยกแยะ

ทิศทางอย่างรวดเร็วพร้อมขยับกาย ปราดไปยังเสาท่ีสามทางทิศ 

ตะวันออกของระเบียงวน ขวานหยกจามเข้าไปในเสาไม้เสียงดังโครม 

เศษไม้ปลิวว่อนไปทั่ว เผยให้เห็นดวงตาตื่นตะลึงคู่หน่ึง 

คนผู้น้ีถึงกับซ่อนตัวอยู่ในเสาไม้ คิดได้อย่างไร! 

คนรูปร่างผอมเล็กเหมือนลิงปรากฏตัวออกมาในที่สุด เขาใช้

ศาสตร์การหดกระดูกซ่อนตัวอยู่ในเสาท่ีกว้างไม่ถึงหน่ึงฉ่ือ เทียบกับ 

คนผู้น้ีเสาไม้ยังนับว่าค่อนข้างกว้างด้วยซ�้า คนผู้นี้กลอกตาแล้วพ่น 

อาวุธลับหลายชิ้นออกมาจากปาก เป็นตะปูเม็ดพุทราท่ีสายสืบใช้บ่อย

ทีส่ดุ แต่จงิอเีฟยตอบสนองรวดเรว็ แค่ตะปเูมด็พุทราย่อมไม่อาจท�าร้าย

นางได้ นางเบี่ยงศีรษะหลบและใช้มือข้างเดียวหิ้วตัวคนข้ึนมาเหมือน

จับลูกไก่ 

จิงอีเฟยถือโอกาสน้ีออกแรงเหว่ียงสายสืบกระเด็นไปกลางลาน 

เสียงกร๊อบดังตามมา กระดูกขาของคนผู ้นี้หัก! เขาเจ็บจนคราง 

ทว่าไม่กล้าร้องเสียงดัง และรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้น ตัวสั่นโงนเงน 

Page �������������� 3.indd   30 30/9/2563 BE   09:47



Liu Sanxiao 31

ทว่ายังคิดหนี แต่เว่ยตงโหว ฉินหมิง และไป๋ฉียืนล้อมไว้แล้ว เขาจะ 

มีโอกาสหนีได้อย่างไร 

"เจ้าเป็นใคร" 

"ใครส่งเจ้ามา!" 

แต่ละคนตวาดถามอย่างเย็นชา 

สายสบืผูน้ี้กัดฟันแน่น สายตากลอกไปมาอย่างเจ้าเล่ห์ เหน็ได้ชดั 

ว่าก�าลังคิดหาค�าพูด 

เว่ยตงโหวย้ิมเย็นชา "ยังต้องถามอีกรึ คนผู้นี้ย ่อมต้องเป็น 

สายสืบหนูท่ีกองก�าลังจิ่นอีส่งมา สายสืบหนูล้วนมีหกน้ิว พวกเจ้าดู

มือขวาของเขาสิ" 

ดวงตาสามคู่เพ่งมองไปอย่างพร้อมเพรียง มือขวาของคนผู้นี้ 

มีนิ้วมือหกน้ิวจริงๆ น้ิวโป้งขนาดเล็กที่เพ่ิมเข้ามามีลักษณะคล้าย 

ขอเก่ียว ยาวกว่าน้ิวกลางเสียอีก ดูแปลกประหลาดย่ิง 

กองก�าลังจิ่นอีเป็นหน่วยงานพิเศษที่มีชื่อเสียงโด่งดัง งานหลักคือ

รับผิดชอบสืบสวน จับกุม และสอบสวนขุนนางที่คิดจะก่อความวุ่นวาย 

ในกองก�าลงัแห่งน้ีนอกจากนายกองขบวนเกียรตยิศ จอมพลงัผูท้�าหน้าท่ี 

ถือธงแล้ว ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่คนนอกไม่รู้อีก เช่น คนฝึกช้างรับผิดชอบ

ฝึกฝนช้าง ผู้คุมทัณฑ์มีอ�านาจลงทัณฑ์คาดคั้นนักโทษ สายสืบหนู 

คอยสืบข่าว ผู้ใช้พิษวางพิษปิดปาก นักแกะรอยตามร่องรอยหลักฐาน 

เป็นต้น ในบรรดาคนเหล่านี้สายสืบหนูท�าหน้าที่สืบสวนเสาะหาข่าว 

โดยเฉพาะ 

ผู ้ที่ เป็นสายสืบหนูจะรูปร่างเล็กและผอมแห้งมาแต่ก�าเนิด 

ลักษณะคล้ายลิง ทว่าแต่ละคนวิชาตัวเบาล�้าเลิศ ย�่าหิมะได้อย่าง 

ไร้เสียง ย่ิงไปกว่าน้ันคือเชี่ยวชาญศาสตร์การหดกระดูก แปลงโฉม  
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และซ่อนตัวหลบหนี ไม่ว่าจะขึ้นหลังคางัดกระเบื้อง ลงดินด�าบาดาล 

พรางตัวซ่อนกาย ฟังไหแยกเสียง* ล้วนเจนจัดยิ่ง แต่สายสืบหนูจะมี

ลักษณะเด่นอันชัดเจนท่ีมิอาจแก้ไขได้ นั่นคือมือขวามีหกนิ้ว ผู ้คน 

ล้วนมองว่าการมนีิว้เกินเป็นความพิการ ทว่ามเีพียงสายสืบหนูทีสื่บทอด

ลักษณะเช่นนี้ต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอันใด 

สายสืบหนูผู้น้ีหลังได้รับค�าสั่งจากจี้กังก็เข้ามาผ่าเสาไม้ล่วงหน้า

หนึ่งวันและใช้วิชาหดกระดูกซ่อนตัวอยู่ข้างใน ไม่กินไม่ดื่มเพ่ือแอบดู

การเคลื่อนไหวขององครักษ์จินอู๋ พูดถึงการซ่อนตัว นักสืบท่ัวไปล้วน

เลือกสถานท่ีท่ีสะดุดตาน้อยท่ีสุด เช่น พุ่มหญ้า มุมก�าแพง ภูเขาจ�าลอง 

ใต้ดิน เพราะกลัวคนจะสังเกตได้ การซ่อนตัวอยู่ในเสาไม้บนระเบียง

ทางเดินท่ีทุกคนต้องเดินผ่านเช่นน้ี นับว่าเหนือความคาดหมาย 

แต่ใคร่ครวญให้ละเอียด ระเบียงวนแห่งน้ีตั้งอยู ่ตรงกลาง 

ส�านักศึกษาหยางหมิง เขาซ่อนตัวอยู่ในเสาไม้ ย่อมสังเกตความ

เคลื่อนไหวภายในส�านักศึกษาหยางหมิงได้ทุกซอกทุกมุม ได้ยิน 

รายละเอียดทุกอย่าง อีกท้ังเสาไม้มีจ�านวนมาก เรียงรายเหมือนป่า  

คนทั่วไปย่อมไม่ตั้งใจสังเกต วิธีน้ีย่อมเหนือชั้นกว่าการซ่อนตัวอยู่ตาม

ซอกมุมมาก 

แต่คิดไม่ถึงว่ายังคงถูกเว่ยตงโหวจับได้ตั้งแต่แวบแรก 

เว่ยตงโหวเอ่ยเสียงเย็น "เจ้ากลับไปบอกใต้เท้าจี้ แม้ฝ่าบาทจะมี

รับสั่งให้องครักษ์จินอู๋กับองครักษ์จิ่นอีท�าคดีร่วมกัน แต่จงตระหนักว่า

กองก�าลังจินอู๋ของข้าหาใช่ศาลยุติธรรมและย่ิงไม่ใช่กองก�าลังอว่ีหลิน 

* สมัยโบราณมีเคร่ืองมือที่เรียกว่า 'ไหดักฟัง' ท�าจากกระเบื้องเคลือบ รูปทรงปากและก้นแคบ  

ตรงกลางป่องกว้าง ด้านข้างมีปล่องท่ีเล็กกว่าปากไหอีกด้านหน่ึง เพ่ือดักฟังเสียงต่างๆ รวมท้ัง 

การเคลื่อนไหวของศัตรู วิธีการคือฝังไหในแนวขวางไว้ใต้ดิน โดยใช้แผ่นหนังบางๆ ปิดปากไหไว้ และ

แนบหูฟังเสียงจากปล่องด้านข้าง
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คดิจะใช้วิธีเช่นนีม้าสะกดรอยตามพวกเรา เกรงว่าจะประเมนิข้าเว่ยตงโหว 

ต�่าเกินไปแล้ว ไสหัวไปซะ!" 

เว่ยตงโหวแม้มิได้โมโหแต่ก็ดูน่าเกรงขาม ท�าเอาสายสืบหนูตกใจ

กลัว ว่ิงกะเผลกหนีออกไปจากส�านักศึกษาหยางหมิงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งสามคนยืนอยู่อย่างเก้อกระดาก ในใจมีความกระอักกระอ่วน

อยู่เล็กน้อย ถึงอย่างไรสายสืบหนูผู้น้ีก็แฝงตัวอยู่นานแล้ว พวกตน 

เข้ามาในที่แห่งนี้หนึ่งชั่วยามแล้วกลับไม่ตระหนักเลย หากไม่เพราะ 

เว่ยตงโหวรูต้วั เกรงว่าค�าพูดและการกระท�าของทกุคนในวันนีค้งถูกผูอ้ืน่ 

สอดแนมทั้งหมดแน่ 

เห็นทกีารร่วมมอืกับองครกัษ์จิน่อจีะต้องระมดัระวังตวัตลอดเวลา

จริงๆ 

เว่ยตงโหวพูด "คนของกองก�าลังจิ่นอีคงไม่กล้ามาอีกเร็วๆ นี้ แต่

สถานท่ีแห่งน้ีไม่เหมาะจะพูดคยุมากนัก ตามข้าไปทีเ่รือนด้านหลงัเถอะ" 

เขาพาสามคนเดินอ้อมระเบียงทางเดิน ตัดผ่านทางเดินเล็กแคบ 

ก่อนจะมาถึงด้านหน้าหอต�ารา หอต�าราแห่งนี้เนื่องจากออกแบบพ้ืนที่

ได้อย่างมีเอกลักษณ์ จึงดูกว้างขวางกว่าที่เห็นภายนอกมาก เดิมท ี

ข้างในเป็นที่เก็บต�ารานับหมื่นม้วน เป็นคลังต�าราขนาดใหญ่สมัย 

ต้นราชวงศ์หมิง ทว่าบัดน้ีภายในกลับว่างเปล่า เหลือเพียงชั้นวาง 

ว่างเปล่าสูงตระหง่านเรียงรายเป็นแถว เหมือนศาลเจ้าร้างอย่างไร 

อย่างนั้น

บนชัน้ลอยท่ีคล้องกุญแจทองเหลอืงหลายชัน้จนมองไม่เห็นเดอืน

เห็นตะวัน ฉินหมิงเหลียวซ้ายแลขวา ชั้นต�าราทอดยาวต่อเน่ือง 

มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด ประกอบกับรอบด้านเงียบสงัดไร้เสียง ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในชั้นลอยแห่งนี้แปลกประหลาดจนดูไม่เหมือนโลกจริง
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เว่ยตงโหวพูด "สถานที่แห่งน้ีสร้างขึ้นตามหลักฉีเหมินตุ้นจย่า  

ชั้นต�าราวางต่อเน่ืองกันเป็นค่ายกล หากไม่มีคนน�าทาง ผู้บุกรุกจะต้อง

ถูกขังอยู่ในหอต�าราแห่งนี้จนตาย นอกจากนี้ผนังด้านนอกยังฝังไห

กระเบื้องไว้ กันเสียงเล็ดลอดได้โดยสมบูรณ์ ต่อให้ข้างในเกิดฟ้าร้อง

ฟ้าผ่า ข้างนอกก็ไม่ได้ยินเสียงแม้แต่น้อย ในตอนน้ันพระอาจารย ์

ในองค์รัชทายาทใช้ไหกระเบื้องกันเสียงแอบผลิตอาวุธก่อให้เกิดศึก 

จิ้งน่านในภายหลัง ที่เช่นนี้ต่อให้องครักษ์จิ่นอีมีความสามารถมาก 

เพียงใด หากไม่มีคนน�าทางก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเข้ามา" 

เขาย�่าเท้าไปบนอิฐหลายก้อนเหมือนก้าวเดินธรรมดา ทว่าไป๋ฉี 

กลับมองเห็นอย่างชัดเจน ท้ังหมดเจ็ดก้าว นี่คือย่างก้าวดาวท้ังเจ็ด  

เจ็ดก้าวนี้มีเร็วมีช้า โค้งเป็นรูปกระบวยพอดี ครั้นครบเจ็ดก้าวแล้ว  

รอบด้านก็เกิดเสียงดังกึกกัก เสียงค่อนข้างทึบสะเทือนหู ชั้นต�าราสูง

สามจั้งสิบกว่าแถบพลันเคลื่อนไหวช้าๆ หอต�าราท้ังหมดเคลื่อนตัวไป

ทั่วเหมือนเขาวงกต รูปแบบภายในห้องเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง 

ชั้นต�าราใหญ่น้อยเผยช่องว่างออกมา เว่ยตงโหวก้าวเข้าไปข้างใน  

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างคล่องแคล่ว เดินไปได้พักหนึ่ง ในท่ีสุดก็ถึง 

หน้าก�าแพงสูงแห่งหนึ่ง บนก�าแพงสลักลายยันต์ปากว้า* ขนาดใหญ่ไว้ 

ดูเหมือนประตูใหญ่ลึกลับบานหนึ่ง 

"ประตูบานนี้ปิดผนึกมาได้สักพักแล้ว" เว่ยตงโหวพูดพลางหยิบ

กุญแจโบราณดอกหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ หักกุญแจออกเป็นสองชิ้น 

กุญแจสองดอกถูกวางลงบนตาปลาหยินหยางสองข้าง เว่ยตงโหว

ออกแรงหมุน ประตูบานนี้เปิดออกช้าๆ 

* ยันต์ปากว้า หรือยันต์แปดทิศ เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเต๋า รูปแปดเหลี่ยม มีสัญลักษณ์หยินหยาง

อยู่ตรงกลางคล้ายรูปปลาคู่ 
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แสงสว่างส่องออกมา ภายในเป็นโลกอีกใบ 

หลังประตูเป็นลานโล่งกลางแจ้งขนาดใหญ่ ระเบียงวนรอบด้าน

ล้อมเป็นวงกลม มีทั้งหมดสามชั้น แต่ละชั้นสูงจั้งกว่า เสาด�าแต่ละต้น

ตั้งตระหง่าน คลุมด้วยกระเบื้องหลังคาสีด�า แสงจันทร์บนท้องฟ้าส่อง

ลงมาจากท้องฟ้าทรงกลมเบือ้งบน สาดแสงลงมายังลานกลางแจ้งแห่งนี้  

เงียบสงบประหน่ึงอยู่ในน�้า 

มาถึงตรงนีท้ั้งสามคนพลนักระจ่างแจ้งในท่ีสุด หอต�ารา หอชมเมอืง  

หอวินัย สิ่งก่อสร้างสูงใหญ่สามสิ่งนี้ภายในส�านักศึกษาหยางหมิงล้วน

หันหลังชนกัน มีการใช้ก�าแพง หลังคา เสา และระเบียงร่วมกัน สลับ 

ซับซ้อนมาก หากมองจากภายนอกย่อมไม่เห็นความผิดปกติใดๆ  

คิดไม่ถึงว่าท่ีน่ีจะซ่อนกระดานลวงไว้ เส้นทางลับแต่ละเส้นเชื่อมถึงกัน 

กลลวงทับซ้อนกัน สุดท้ายกลายเป็นค่ายกลปริศนาทรงกลมแห่งหน่ึง 

ชั้นต�าราข้างนอกเหมือนปากว้าท่ีอยู ่นอกตัวปลาหยินปลาหยาง 

เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ส่วนลานกลางแจ้งแห่งน้ีคือปลาคู่สองตัวที่อยู่

กลางปากว้า คนนอกไม่มีทางมองเห็นความอัศจรรย์ท่ีแท้จริงของท่ี 

แห่งน้ีได้ เว้นแต่จะเหาะขึ้นไปดูกลางอากาศ

ทัง้สามไม่เคยพบสิง่ก่อสร้างเช่นน้ีจริงๆ ท้ังซบัซ้อนและประณีตย่ิง  

น่าจะเป็นผลงานของปรมาจารย์หยินหยางท่านใดท่านหนึ่งแน่

ไป๋ฉีมีความรู้ด้านศาสตร์หยินหยางและภูมิลักษณ์แต่เดิมอยู่แล้ว 

ยามน้ีเห็นทวิทศัน์แปลกตา ย่อมต้องกวาดตามองไปทัว่ด้วยความสนอก 

สนใจ 

ยืนอยู่บนระเบียงวนมองไปข้างล่าง เห็นเพียงพ้ืนดินยุบตัวลงไป

สามฉื่อ เหมือนแอ่งตื้นแห่งหนึ่ง ข้างในไม่มีน�้า แต่เต็มไปด้วยต้นหญ้า

สเีขยีวสงูชุน่กว่า หนาแน่นและเป็นระเบยีบเรยีบร้อย เหมอืนผมสัน้ท่ีเพ่ิง 
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ผ่านการตดัแต่ง หากพิจารณาให้ละเอยีดจะพบว่าหญ้าเหล่านีม้บีางจดุ 

ที่เจริญงอกงามเป็นพิเศษ มีบางจุดที่ค่อนข้างบาง ความหนาแน่นและ

ความบางเหล่านี้ก่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนข้ึน เป็นภาพหยินหยางปากว้า

นั่นเอง 

ตาสองข้างของหยินหยางชัดเจนเป็นพิเศษ สีต้นหญ้าบริเวณ 

ปลาหยางซีดกว่าเล็กน้อย สีต้นหญ้าบริเวณปลาหยินกลับเขียวเข้ม 

จนแทบเป็นสีด�า ตาปลาสองข้างท่ีอยู่ตรงกลางข้างหนึ่งดูเหมือนนูนข้ึน 

ข้างหนึ่งดูเหมือนยุบลง 

ไป๋ฉีแหงนหน้ามองท้องฟ้า จากนั้นมองผืนหญ้า ลอบอุทานว่า 

"สีต้นหญ้าแบ่งเป็นสีเขียวและสีด�า ครึ่งเป็นครึ่งตายแต้มหยินหยาง  

หรือว่าท่ีนี่จะเป็น..." เขาแอบช�าเลืองมองเว่ยตงโหวแวบหน่ึงและ 

ก้มหน้าลงโดยเร็ว ไม่กล้ามองมากนัก

ทว่าฉินหมิงกลับเป็นฝ่ายขยับเข้ามาเอ่ยถามเสียงค่อย "ไป๋ฉี... 

เจ้าว่านี่จะเป็นสถานที่ที่เว่ยตงโหวใช้ซ่อนสมบัติอันใดหรือไม่"

ไป๋ฉีขยับปาก ส่ายหน้าตอบว่า "เรื่อง...เรื่องน้ีมิอาจรู้ได้" 

เว่ยตงโหวก้าวเข้าไปในสนามหญ้าช้าๆ ท่าทางเหมือนน่ิงคิด 

บางอย่างอยู่นาน ก่อนถามจงิอเีฟย "อเีฟย ข้าปฏิบตัต่ิอเจ้าเป็นอย่างไร"

จิงอีเฟยอ้ึงไปครู่หนึ่ง จากน้ันก้าวไปข้างหน้าหน่ึงก้าว กุมก�าปั้น

ก้มศรีษะตอบว่า "ใต้เท้าเว่ยประหน่ึงอาจารย์และบดิาของข้า บญุคณุน้ี 

หนักแน่นดังขุนเขา อีเฟยไม่กล้าลืมเลือนแน่นอน"

เว่ยตงโหวยิ้มพูด "แม้ข้าจะมีบุญคุณต่อเจ้า แต่ไม่ถึงขั้นหนักแน่น

ดังขุนเขา อีเฟย เจ้ากล่าวเกินไปแล้ว"

จิงอีเฟยยังคงตอบว่า "นี่เป็นค�าพูดจากใจจริงของอีเฟย ไม่ม ี

การกล่าวเกินจริงอย่างแน่นอน" 
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เว่ยตงโหวผงกศีรษะ หันไปถามฉินหมิงกับไป๋ฉีต่อ "แล้วเจ้า 

สองคนล่ะ" 

ฉินหมิงกับไป๋ฉีสบตากัน บอกตามตรงเว่ยตงโหวผู้น้ีกับพวกเขา

ความสัมพันธ์ไม่นับว่าใกล้ชิด แค่ได้ยินจิงอีเฟยพูดถึงบ้างเท่าน้ัน  

ฟังมากเข้าย่อมรู้สึกว่าคนผู้นี้วิชายุทธ์และความสามารถสูงส่ง นิสัย 

สขุมุมัน่คง ท�าอนัใดมรีะเบยีบกฎเกณฑ์ เป็นผูก้ล้าและวีรบรุษุท่ีเปิดเผย

คนหนึ่ง ส่วนเรื่องอื่นพวกเขารู้ไม่มากจริงๆ เพียงแต่เมื่อถูกถามเช่นนี้

ย่อมมิอาจตอบส่งเดช จึงแสร้งผงกศีรษะตอบว่า "ใต้เท้าเว่ยเปรียบดัง

อาจารย์และพ่ีชายของพวกเรา ในใจพวกเรานับถือและเลื่อมใส"

เว่ยตงโหวหัวเราะออกมา "เปรียบดังอาจารย์และพี่ชาย? พวกเจ้า

กับข้ายังไม่นบัว่าสนทิสนมกัน พูดเช่นนีเ้กรงว่าคงเป็นการประจบสอพลอ 

กระมัง"

ทั้งสองคนเห็นเว่ยตงโหวพูดเช่นน้ีแล้วได้แต่ย้ิมกระอักกระอ่วน 

ไม่ตอบรบัและไม่ปฏิเสธ กระน้ันพวกเขากลับไม่รูว่้าเว่ยตงโหวถามเช่นนี้ 

กับพวกเขาเพราะเหตุใด มีความหมายใดซ่อนเร้น

เว่ยตงโหวพูดต่อ "พวกเจ้าสองคนยังรู้จักข้าไม่มาก แต่ข้าลอบ

สังเกตพวกเจ้าอย่างลับๆ มานานแล้ว วันน้ีเรียกพวกเจ้าสามคนมาท่ีนี่

ก็เพ่ือมอบหมายภารกิจส�าคัญอย่างหนึ่งให้ ภารกิจนี้เป็นความลับ 

อย่างย่ิงยวดและยังส�าคญัใหญ่หลวง ดงัน้ันทุกอย่างทีพ่วกเจ้าจะได้ยิน

ต่อไปน้ี ไม่ว่าจริงหรือเท็จ ไม่ว่าจุดยืนเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเห็นด้วย 

หรือไม่ ล้วนมิอาจเล่าให้บุคคลท่ีสี่ฟังได้ พวกเจ้าจะท�าได้หรือไม่" 

แต่ไรมาค�าสั่งในกองพลทหารรักษาพระองค์หนักแน่นดังขุนเขา 

อกีทัง้นีเ่ป็นความลบั ในฐานะองครกัษ์จนิอูย่๋อมตระหนกัเรือ่งการรกัษา

ความลับอยู่แล้ว แต่ละคนก้มศีรษะตอบว่า "ไม่ว่าเร่ืองใด พวกข้า 
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ต้องเก็บเป็นความลับแน่นอน ไม่แพร่งพรายออกไปเด็ดขาด!"

เว่ยตงโหวผงกศีรษะ หยิบจดหมายฉบับหน่ึงออกมาจากแขนเสื้อ 

จดหมายน้ีเป็นกระดาษแผ่นบางสีเหลือง ดูโบราณลึกลับ เขาสะบัด

กระดาษและเอ่ยว่า "เมือ่วานตอนกลางคนื ข้าได้รบัข่าวลบัจากคนชดุด�า 

ลึกลับคนหน่ึง บอกว่าคนของส�านักชีซ่ามาเพ่ือแย่งชิงเครื่องมืออาคม

หกชิน้ในค่ายกลภมูลิกัษณ์หกปราณ จดหมายบอกว่าค่ายกลภูมลิกัษณ์น้ี 

เก่ียวพันถึงชะตาบ้านเมือง หากโจรร้ายได้ไปแผ่นดินต้าหมิงย่อมต้อง

เปลี่ยนเจ้าของอีกครั้ง ถึงเวลานั้นชาวบ้านย่อมมิอาจด�ารงชีวิตอยู่ได้  

ถึงขั้นอาจต้องตกอยู่ในอันตราย ค�าพูดข่มขู ่ผู ้อื่นเช่นนี้พวกเจ้าเชื่อ 

หรือไม่!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6552-
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