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คำ�นำ�
กล่าวกันว่า 'คนในยุทธภพไม่เป็นตัวของตัวเอง' ทว่ามีเพียงคนในยุทธภพ
เท่านั้นหรือที่ไม่อาจเป็นตัวของตัวเอง ยามนี้พวกฉินหมิง ไป๋ฉี และจิงอีเฟย
ก�ำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบแห่งจิตใจอันยากยิ่ง คุณธรรม ค�ำมั่นสัญญา
และชีวิต ดูเหมือนจะไม่อาจโอบอุ้มไว้พร้อมกันได้ เพื่อคุณธรรมอาจต้อง
ละทิ้งค�ำมั่น เพื่อรักษาค�ำมั่นอาจต้องละทิ้งชีวิต พวกเขาจะเลือกอย่างไร
หรือว่าที่แท้พวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกมาตั้งแต่แรกกันแน่
แต่อนาคตในภายภาคหน้านัน้ ยากจะคาดเดาโดยแท้ เพราะการผจญภัย
ไขปริศนาค่ายกลภูมิลักษณ์อันเก่าแก่และความลับของจักรพรรดิเจี้ยนเหวิน
เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น!
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน
หลิ ว ซานเซี่ ย ว บุ รุ ษ ชาวฉงชิ่ ง ผู ้ มี ชื่ อ จริ ง ว่ า เจิ้ ง เจิ้ น หวา เป็ น หนึ่ ง ใน
นักเขียนผู้ก�ำลังสร้างรากฐานให้แก่นิยายก�ำลังภายในยุคใหม่ แรกเริ่มเข้าสู่
เส้นทางแห่งบรรณพิภพ เขาก็ขึ้นสู่สิบยอดนักเขียนแห่งเว็บไซต์เทียนหยา
แพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ชื่อดังของจีน ผลงานการเขียนของเขาแปลกใหม่
ด้วยโครงเรื่อง เนื้อหาพิเศษเป็นเอกลักษณ์ การสร้างโลกลึกล�้ำอลังการ และ
ใช้ส�ำนวนที่เรียบง่ายอ่านเพลิน แนวทางที่เขาถนัดก็คือการน�ำต�ำนานและ
เกร็ดประวัติศาสตร์ของจีนมาหลอมรวมเข้าสู่โลกแห่งนิยาย
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จากใจนักแปล
สวั ส ดี ค ่ ะ นั ก อ่ า นทุ ก ท่ า น กลั บ มาพบกั บ เม่ น น้ อ ยในเอ็ น เธอร์ บุ ๊ ค ส์
อีกแล้ว ^^ วันนี้เม่นน้อยขอแนะน�ำนิยายเรื่องใหม่ 'วิหคชาดพิฆาตกล' ซึ่งเป็น
เรื่องราวของมิตรภาพ การผจญภัย การไขคดี และศาสตร์ลึกลับโบราณ
ตัวเอกของเรื่องคือสองหนุ่มกับหนึ่งสาว ทั้งหมดเป็นองครักษ์จินอู๋ ทหาร
รักษาพระองค์กองหนึ่งในสมัยราชวงศ์หมิง แต่ด้วยภาระหน้าที่ท�ำให้ต้อง
จับพลัดจับผลูเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองโดยไม่รู้ตัว เรื่องใหญ่
ที่ว่านี้ชักน�ำพวกเขาไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงและเดาไม่ได้ ชนิดที่ต้องลุ้นกัน
เล่มต่อเล่ม ซึ่งเม่นน้อยว่า 'ความเหนือคาด' เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ท�ำให้นิยาย
เรื่องนี้น่าติดตาม
ส�ำหรับการแปลเรื่องนี้ ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรเลย เพราะเนื้อหา
กล่าวถึงองครักษ์จินอู๋และองครักษ์อื่นๆ ในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งมีตัวตนอยู่จริง
ท�ำให้ตอ้ งยึดข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นส�ำคัญ แต่ขณะเดียวกันเนือ้ หาหลัก
ของเรื่องก็กล่าวถึงศาสตร์ลึกลับอันเป็นปริศนาด้วย ซึ่งนักแปลต้องท�ำความ
เข้าใจและพยายามถ่ายทอดออกมาให้นักอ่านเห็นภาพมากที่สุด
สุดท้ายเม่นน้อยขอฝาก 'วิหคชาดพิฆาตกล' ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ
นักอ่านเอ็นเธอร์ทกุ ท่านด้วยนะคะ คิดว่านักอ่านสายบูท๊ ชี่ อบความตืน่ เต้นและ
การผจญภัยน่าจะถูกใจเรื่องนี้ค่ะ
เม่นน้อย
05/07/2020
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่
www.enter-books.com หรือ
www.facebook.com/enterbooks

Pre �������������� 3.indd 6

30/9/2563 BE 10:57

Liu Sanxiao 7

บทน�ำ

รัชศกเจี้ยนเหวินปีที่สี่เดือนห้า หนานจิงเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน
ในต�ำหนักเฟิ่งเทียน อากาศร้อนอบอ้าวเล็กน้อย จูอวิ่นเหวิน
เพิ่ ง นั่ ง ได้ ค รู ่ เ ดี ย วก็ ลุ ก ขึ้ น แต่ ยื น ได้ ค รู ่ ห นึ่ ง กลั บ นั่ ง ลง เป็น เช่ น นี้
สลับไปมาหลายครั้งโดยไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย
ทั พ ใหญ่ ข องเยี ย นอ๋ อ งจู ตี้ โ จมตี ม หาขุ น พลผิ ง อั น จนแตกพ่ า ย
ที่หลิงปี้ จากนั้นเดินทางลงใต้ มุ่งหน้าสู่เมืองจินหลิง ตอนนี้ทุกคน
ต่างรู้เป้าหมายของจูตี้ชัดเจน เขาไม่ได้สนใจว่าจะตีเมืองหรือยึดครอง
ดินแดนได้มากน้อยเท่าไร สิ่งที่เขาต้องการคือตรงเข้าจู่โจมใจกลาง
เอาชนะจูอวิน่ เหวินให้ได้ทเี่ มืองหนานจิงและก้าวขึน้ สูบ่ ลั ลังก์มงั กรทีต่ น
ใฝ่ฝันมานาน
เซิ่งยง เถี่ยเซวี่ยน ผิงอัน...เหล่าขุนพลของจูอวิ่นเหวินที่มีชื่อเสียง
น่ า เกรงขามต่ า งพ่ า ยแพ้ จู ตี้ ที ล ะคน บ้ า งตาย บ้ า งหนี เ อาชี วิ ต รอด
บ้างยอมจ�ำนน ขวัญก�ำลังใจของกองทัพหดหาย ตอนนี้ไม่มีผู้ใดกอบกู้
สถานการณ์หยุดยัง้ จูตไี้ ด้อกี แล้ว กล่าวได้วา่ จูอวิน่ เหวินสูญเสียแผ่นดิน
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สูญเสียโอกาสอันดีไปแล้วจริงๆ
จูอวิ่นเหวินถึงขั้นเสียใจภายหลังอยู่บ้าง เหตุใดตอนแรกจึงต้อง
ลิดรอนอ�ำนาจเจ้าศักดินา* ด้วยนะ
แต่โลกนี้ไม่เคยมียาใดรักษาโรคเสียใจภายหลังได้ สถานการณ์
ตอนนี้คับขัน มีเพียงเจ้าตายข้าอยู่เท่านั้น!
อ�ำพันทะเลในกระถางส�ำริดเผาไหม้ชา้ ๆ กลิน่ หอมวนเวียนก�ำซาบ
เข้าไปในใจ เพียงแต่ยามนี้ดมแล้วไม่เพียงไม่อาจท�ำให้คนมีสติแจ่มชัด
กลับชวนให้หงุดหงิดยากจะทานทน จูอวิ่นเหวินถีบกระถางก�ำยาน
จนล้มอย่างหัวเสีย
เสียงกระถางก�ำยานดังก้องภายในต�ำหนัก คนอื่นๆ ต่างเงียบกริบ
ไม่ น านขั น ที ไ ด้ น� ำ หนั ง สื อ กราบทู ล เข้ า มา บนนั้ น มี ตั ว หนั ง สื อ
เพียงบรรทัดเดียวคือเมืองหยางโจวถูกยึด ข้าหลวงตรวจการหวังปิน
ยอมแพ้โดยไม่รบ!
หยางโจวกับหนานจิงอยู่ห่างกันเพียงสองร้อยหลี่เท่านั้น ผ่าน
หยางโจวแล้ว จูตี้ย่อมข้ามแม่น�้ำฉางเจียงตรงสู่เมืองหลวงได้อย่าง
รวดเร็ว ส�ำหรับจูอวิ่นเหวิน ตอนนี้ขาดอีกเพียงก้าวเดียวตนก็จะถูก
เสด็จอารุกถึงตัว หรือว่าตนจะต้องกลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของ
ต้าหมิงที่ถูกแย่งชิงบัลลังก์ จูอวิ่นเหวินเหมือนถูกสูบพลังทั้งหมดออก
ไปจากร่างกายและทรุดนั่งลงบนบัลลังก์มังกรอย่างแรงอีกครั้ง สีหน้า
หดหู่สิ้นหวัง ไม่เหลือความมีชีวิตชีวาอยู่แม้แต่น้อย
ครั้งนี้เขาไม่ได้ลุกขึ้นอีก
* ลิดรอนอ�ำนาจเจ้าศักดินา (เซวียฟาน) เป็นนโยบายทีก่ ษัตริยด์ งึ อ�ำนาจปกครองและการทหารจากอ๋อง
หรือโหวผู้ครองแคว้นศักดินากลับคืนสู่ส่วนกลางเพื่อกอบกู้ฐานะของตนให้มั่นคง แต่เพราะนโยบายนี้
มักส่งผลกระทบถึงเรื่องผลประโยชน์ จึงมักก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองหรือการปะทะด้วย
ก�ำลังทหาร
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เนิ่นนานผ่านไป เขาเอ่ยถามขุนนางที่ปรึกษาข้างกายสองคน
ด้วยสีหน้าเศร้าสลด "เสนาบดีทั้งสอง สถานการณ์คับขันเช่นนี้แล้ว
เราควรท�ำอย่างไรดี"
ขุ น นางที่ ป รึ ก ษาสองคนนี้ คื อ ฟางเซี่ ย วหรู แ ละหยางอิ้ ง เหนิ ง
ผูโ้ ด่งดัง ฟางเซีย่ วหรูความรูก้ ว้างขวาง หยางอิง้ เหนิงเชีย่ วชาญกลอุบาย
ล้วนเป็นที่ปรึกษาข้างกายที่จูอวิ่นเหวินไว้ใจมากที่สุด ฟางเซี่ยวหรู
นิ่งคิดเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นว่า "กระหม่อมมีแผนยื้อเวลาอยู่ เพียงแต่
ไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
"เจ้าไม่ต้องคิดมาก แผนยื้อเวลาที่ว่าคืออันใดรีบพูดมาเถอะ"
"ฝ่าบาทสามารถส่งคนไปให้ค�ำมั่นว่าจะแบ่งดินแดนให้เยียนอ๋อง
เพื่อยื้อเวลาไว้สักพักหนึ่ง รอให้การเกณฑ์พลของพื้นที่ทางตะวันออก
เฉียงใต้เสร็จเรียบร้อย ทัพเราย่อมต่อสู้ตัดสินแพ้ชนะกับพวกกบฏ
บนแม่น�้ำฉางเจียงได้พ่ะย่ะค่ะ" ทหารของเยียนอ๋องส่วนใหญ่เกิดและ
เติ บ โตทางเหนื อ ไม่ เ ชี่ ย วชาญการบั ง คั บ เรื อ หากยื้ อ เวลาและไป
ต่ อ สู ้ กั น บนแม่ น�้ำ แพ้ ช นะย่ อ มยากที่ จ ะตั ด สิ น ได้ ชั ด เจน ฟั ง ดู แ ล้ ว
นี่เป็นกลอุบายที่ดีจริงๆ
จูอวิ่นเหวินฟังดูแล้วเห็นว่าพอมีโอกาสพลิกสถานการณ์อยู่บ้าง
จึ ง เอ่ ย ถามด้ ว ยความยิ น ดี ร ะคนสงสั ย "เจ้ า คิ ด ว่ า อุ บ ายนี้ จ ะใช้ ไ ด้
จริงๆ หรือ"
ฟางเซีย่ วหรูพดู อย่างมีแผนการ "แผนการครัง้ นีส้ ำ� คัญทีก่ ารโน้มน้าว
ขอเพียงให้องค์หญิงชิง่ เฉิงออกหน้า สถานการณ์ยอ่ มพลิกผันได้พะ่ ย่ะค่ะ!"
องค์หญิงชิง่ เฉิงเป็นญาติผพ
ู้ ขี่ องจูตี้ การส่งนางออกไปโน้มน้าวฟังดูแล้ว
ก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมมากจริงๆ
ฟางเซี่ยวหรูเห็นจูอวิ่นเหวินไม่ได้คัดค้าน จึงถอยออกจากต�ำหนัก
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เตรียมตัวด�ำเนินการตามแผนยื้อเวลาอย่างเร่งรีบ
ภายในต�ำหนักเหลือเพียงหยางอิง้ เหนิงพระอาจารย์ของจูอวิน่ เหวิน
เขาเห็นฟางเซี่ยวหรูจากไปไกลแล้ว จึงเอ่ยเสียงค่อย "ด้วยนิสัยของ
เยียนอ๋องทีฝ่ า่ บาทรูจ้ กั ทรงคิดว่าแผนการนีจ้ ะส�ำเร็จจริงๆ หรือพ่ะย่ะค่ะ"
แววตื่นเต้นยินดีบนใบหน้าของจูอวิ่นเหวินคงอยู่เพียงชั่วครู่และ
หายไปอีกครั้ง สีหน้าเขาหมองหม่นกว่าเดิม ความเงียบของเขาท�ำให้
ภายในต�ำหนักตกอยู่ในความเงียบงันไปด้วย เขาหาใช่คนเลอะเลือน
ไร้ความสามารถ หากวิเคราะห์ให้ละเอียดย่อมเข้าใจเหตุผลที่แฝงอยู่
เนิ่นนานผ่านไปจึงเอ่ยปากในที่สุด "เรารู้จักเสด็จอาดีเกินไป รู้จักเขา
ดีเกินไป...หมาป่าเดินทางพันหลี่จะยอมถอยก่อนการเปิดศึกได้อย่างไร
แผนการครั้งนี้ของเซี่ยวหรูเกรงว่าคงไม่อาจบรรลุแล้ว"
นับแต่โบราณมา การก่อกบฏถ้าไม่ส�ำเร็จก็ต้องตาย ชัยชนะ
อยู่แค่เอื้อมแล้วจะยอมยกผลประโยชน์ให้คนอื่นได้อย่างไร โดยเฉพาะ
คนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างจูตี้ หากอีกฝ่ายมากเมตตาคงไม่ก้าวมาถึงขั้นนี้
คิดจะเอาเงือ่ นไขการแบ่งดินแดนมาต่อรองกับจูตเี้ พือ่ ยือ้ เวลาการโจมตี
ออกไปอีกสักระยะ เกรงว่าคงเป็นเพียงความเพ้อฝันของคนโง่เท่านั้น
องค์หญิงชิ่งเฉิงไม่มีความสามารถเช่นนี้ จูตี้เองก็ไม่มีจิตใจดีงาม
หยางอิ้งเหนิงใคร่ครวญอยู่นานมาก เขาเก่งกาจเรื่องเอาตัวรอด
มาแต่ไหนแต่ไร แต่กลับไม่มีความรู้ด้านการปกครอง ยามนี้สิ่งที่คิด
ย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในที่สุดเขาก็เอ่ยปากอย่างระมัดระวัง "ฝ่าบาท
เช่นนั้นจะวางแผนล่วงหน้า..."
เขาไม่ ก ล้ า พู ด จนจบ แต่ ค วามหมายชั ด เจนมากแล้ ว ตอนนี้
ไม่มีใครขัดขวางจูตไี้ ด้ สงครามครัง้ สุดท้ายนีเ้ กรงว่าคงโชคร้ายมากกว่า
โชคดี ยามนี้ย่อมต้องเตรียมการทั้งสองทาง วางแผนหลบหนีล่วงหน้า
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หากเมืองถูกยึดไว้ เพียงแต่หากค�ำพูดนี้เป็นผู้อื่นพูด ในยามคับขัน
เช่นนี้ย่อมกลายเป็นการบั่นทอนให้ทหารเสียขวัญก�ำลังใจ ต้องถูก
ตัดหัวนอกประตูอเู่ หมินแน่นอน! ทว่าหยางอิง้ เหนิงเป็นพระอาจารย์ของ
จูอวิ่นเหวิน ทั้งยังเป็นหัวหน้าหกนักรบเทียนจาง หน้าที่ของเขาคือ
การปกป้องจักรพรรดิ ค�ำถามนี้เขาเป็นคนเอ่ยถามจึงเหมาะสมแล้ว
อีกทั้งยังจ�ำเป็นต้องถาม เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีโอกาส
ในการชิงบัลลังก์กลับคืนมา
จูอวิ่นเหวินหัวเราะ "มาถึงขั้นนี้แล้วจริงๆ หรือ"
หยางอิ้งเหนิงถอนหายใจ พูดอย่างอับจน "ฝ่าบาททรงเมตตาอารี
สวรรค์ตอ้ งคอยช่วยเหลือแน่นอน แต่พวกกระหม่อมในฐานะนักรบพลีชพี
ย่อมต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ หวังเพียงว่าจะเป็น
การป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นพ่ะย่ะค่ะ"
จู อ วิ่ น เหวิ น พู ด "พระอาจารย์ ห ยางไม่ ต ้ อ งปลอบใจเราหรอก
ไยเราจะไม่รวู้ า่ สถานการณ์ตอนนีเ้ ป็นอย่างไร เราแค่ไม่อยากยอมจ�ำนน
ต่ อ เสด็ จ อาเท่ า นั้ น ศึ ก ครั้ ง นี้ ต ่ อ ให้ พ ่ า ยแพ้ ก็ ต ้ อ งท� ำ ให้ จู ตี้ กิ น ไม่ ไ ด้
นอนไม่ ห ลั บ ทั้ ง ยั ง จะท� ำ ให้ ผู ้ ค นทั่ ว หล้ า จดจ� ำ ไว้ ว ่ า เราจู อ วิ่ น เหวิ น
กลับมาได้ทุกเมื่อ!"
หยางอิ้ ง เหนิ ง ก้ ม ศี ร ษะตอบ "เรื่ อ งนี้ แ น่ น อนพ่ ะ ย่ ะ ค่ ะ ต่ อ ให้
ถึงเวลาที่ต้องจากไปจริงๆ ก็ต้องท�ำให้เยียนอ๋องคาดไม่ถึง ท�ำให้เขา
มีชีวิตอย่างกระวนกระวายทุกวันระหว่างที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ นอกจากนี้
กระหม่อมคิดแผนการอีกอย่างหนึ่งได้ ต่อให้เยียนอ๋องได้เป็นจักรพรรดิ
แล้ว วันหน้าฐานะของเขาก็จะไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่ยอมรับ"
ค� ำ พู ด ลึ ก ลั บ ของหยางอิ้ ง เหนิ ง ท� ำ ให้ จู อ วิ่ น เหวิ น อารมณ์ ดี ขึ้ น
เล็กน้อย ก่อนเอ่ยด้วยเสียงดังกังวาน "พระอาจารย์หยาง รีบเรียกตัว
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เยี่ยซีเสียน เยวี่ยซง เหมยอิน เฉิงจี้ และหวังเยวี่ยเข้าวัง! เราต้องการให้
ทุกคนเตรียมการให้เสร็จภายในสิบห้าวัน เราจะขโมยมังกรสลับหงส์*
ท�ำให้ฟ้าดินสะเทือน!"
"กระหม่อมน้อมรับพระบัญชา!"

* ขโมยมังกรสลับหงส์ มีความหมายเหมือนลักขือ่ เปลีย่ นเสา เป็นส�ำนวน หมายถึงการสับเปลีย่ นโยกย้าย
น�ำของปลอมไปหลอกลวงอีกฝ่าย
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บทที่ 1
ปืนชือหลงพ่นน�้ำ

ตอนนี้คือรัชศกหย่งเล่อปีที่หก ฤดูใบไม้ร่วง
ฉินหมิงได้เข้าหน่วยกลไกตามทีใ่ ฝ่ฝนั ในทีส่ ดุ ส่วนไป๋ฉกี ถ็ กู ย้ายไป
หน่วยหกลักษณ์
หน่วยหกลักษณ์ตั้งอยู่นอกเมืองในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลผู้คน
ป่าลึกทางไกล ชีวิตในแต่ละวันสงบเงียบสันโดษ นับว่าเหมาะสมกับ
นิสัยของไป๋ฉี ส่วนหน่วยกลไกของกองก�ำลังจินอู๋เป็นสถานที่ที่ฉินหมิง
เลื่อมใสมานาน ส�ำหรับฉินหมิงที่ชอบประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่เล็ก
หน่วยกลไกนี้เปรียบดังถ�้ำสวรรค์แดนเซียนบนโลกมนุษย์ การได้เข้ามา
อยู่หน่วยกลไกนับว่าได้เติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นครั้งใหญ่ของเขา
แล้ว
หน่วยกลไกของกองก�ำลังจินอู๋ปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเมืองหลวง อยู่ใกล้กับคลังอาวุธ ปกติมีหน้าที่ผลิตอาวุธ
และเครื่องมือให้กองก�ำลังจินอู๋ แม้ว่าแปดกองการแห่งราชส�ำนักหมิง
จะมีกองสรรพาวุธทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลิตอาวุธโดยเฉพาะเช่นกัน แต่หน้าทีห่ ลัก
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ของหน่วยกลไกกับกองสรรพาวุธยังคงแตกต่าง กองสรรพาวุธเน้น
การผลิตอาวุธและเครื่องป้องกันต่างๆ เป็นหลัก เช่น ดาบ กระบี่ ทวน
ง้าว ชุดและหมวกเกราะ หรือแม้แต่ปืนไฟและปืนใหญ่ แต่หน่วยกลไก
ท�ำหน้าที่ผลิตเครื่องมือและเครื่องป้องกันที่ใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น
ถุงน�้ำ ปืนพ่นน�้ำ บันไดเมฆ รถทลายก�ำแพง รถมังกรพ่นน�้ำ เสื้อกันไฟ
เกราะกันไฟ เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ท�ำร้ายโจมตี แน่นอน
บางครัง้ เวลาว่างช่างฝีมอื จะสร้างหุน่ หรือเครือ่ งมือขึน้ มาเพือ่ ความบันเทิง
ตอนคัดเลือกองครักษ์จินอู๋ รูปสลักหินบนเขาหมิงเจวี๋ยก็คือผลงาน
ล�้ำเลิศของคนเหล่านี้ เห็นได้ว่าคนที่ชอบคิดค้นกลไกส่วนใหญ่ล้วน
ยังมีจิตใจเหมือนเด็ก
ตอนนี้หน่วยกลไกถ้านับรวมหลิวไท่อันและเจ้าหน้าที่ระดับสูง
คนอื่นๆ ก็ยังมีสมาชิกไม่ถึงสองร้อยคน มากกว่าหน่วยหกลักษณ์และ
หน่วยซุ่มบาดาลรวมกันเล็กน้อยเท่านั้น การมาถึงของฉินหมิงจึงท�ำให้
หลิวไท่อนั ตืน่ เต้นยินดีอย่างมาก วันแรกเขาพาฉินหมิงเดินชมทัว่ บริเวณ
ด้วยตัวเอง เพื่ออธิบายสถานการณ์และภาพรวมของหน่วยกลไก ทั้งยัง
ฝากความหวังไว้กับฉินหมิงอย่างมาก
เพียงแต่หลิวไท่อันผู้นี้ออกจะประหลาดเล็กน้อย แม้เขาจะสังกัด
หน่ ว ยกลไก แต่ ก ลั บ ไม่ มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งกลไกเลย พู ด ให้ ถู ก ต้ อ งคื อ รู ้
หลักการเพียงเล็กน้อยและลงมือปฏิบตั จิ ริงไม่ได้ ทว่าคนผูน้ ที้ ำ� การอันใด
เปิดเผยตรงไปตรงมา ยามอยู่กับลูกน้องไม่วางท่าแม้แต่น้อย ทหาร
รักษาพระองค์ทุกระดับในหน่วยกลไกจึงยินดีที่จะร่วมงานกับเขา แม้
จะไม่เชีย่ วชาญเรือ่ งกลไก แต่ประสานงานเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ก็นับเป็นหัวหน้าที่ไม่เลว
หลิ ว ไท่ อั น สนใจฉิ น หมิ ง ตั้ ง แต่ ก ่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว หลั ง จากลุ ง อี้
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มาแนะน�ำ เขาก็ยิ่งตั้งตารออีกฝ่ายเหมือนเจ้าบ่าวรอเจ้าสาว ในที่สุด
วันนี้ฉินหมิงก็มาเสียที เขาพาฉินหมิงเดินชมหน่วยกลไกจนทั่วด้วย
ตัวเอง พาให้คนอื่นๆ ต่างคับข้องใจ คิดว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้ไม่ธรรมดา
เข้าเป็นสมาชิกกองก�ำลังจินอู๋ไม่กี่เดือนก็ได้รับการปฏิบัติอย่างดี เรื่อง
เช่นนี้พบเห็นได้ไม่มากจริงๆ
ไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงสิ่งก่อสร้างกว้างใหญ่แห่งหนึ่ง เรียกว่า
สิ่งก่อสร้างแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงก�ำแพงสูงที่ก่อขึ้น ด้านบนมีหนัง
สักหลาดกันฝนขึงอยู่เท่านั้น ดูเรียบง่ายยิ่ง แต่กันฝนได้ อากาศถ่ายเท
พื้นที่กว้างขวาง ที่ส�ำคัญคือมีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะเป็นสถานที่
ส�ำหรับสร้างหุ่นและกลไกอย่างยิ่ง
หลิ ว ไท่ อั น พู ด "ที่ นี่ คื อ โรงกลไกของหน่ ว ยกลไก ไป พวกเรา
เข้าไปดูกัน"
ขณะทั้ ง สองคนก� ำ ลั ง จะก้ า วเข้ า ไป ก็ มี น ายกองร้ อ ยคนหนึ่ ง
วิง่ เข้ามาอย่างเร่งรีบและค้อมกายก้มศีรษะ "คารวะหัวหน้ากองพันหลิว!
ไม่รู้ว่าวันนี้หัวหน้ากองพันจะมาเยือนจึงไม่ได้ออกมาต้อนรับ!"
หลิวไท่อนั ผงกศีรษะก่อนแนะน�ำว่า "ท่านนีค้ อื ฉงหมิงเฉิงผูร้ บั ผิดชอบ
ดูแลโรงกลไก นายกองร้อยฉง นีค่ อื ฉินหมิง เป็นองครักษ์ทเี่ พิง่ ย้ายมาใหม่
อย่าเห็นว่าเขาอายุน้อยด้อยประสบการณ์ แท้จริงแล้วความสามารถ
ร้ายกาจทีเดียว ตอนนี้นับเป็นคนดังคนหนึ่ง!"
ทั้งสองคนผงกศีรษะทักทายกัน สายตาที่ฉงหมิงเฉิงมองฉินหมิง
มีความซับซ้อนอยู่หลายส่วน เขาคิดในใจว่า เจ้าหนุ่มผู้นี้เป็นทหารใหม่
ที่เพิ่งเข้ากองก�ำลังจินอู๋ได้ไม่ถึงครึ่งปี ไยต้องเห็นส�ำคัญถึงเพียงนี้
แต่เนื่องจากมีหลิวไท่อันอยู่ เขาจึงยังคงปั้นยิ้มและเดินน�ำทาง
ข้างหน้า เมื่อเลิกผ้าม่านขึ้น ภาพที่สะท้อนเข้าสู่สายตาคือบรรยากาศ
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การท� ำ งานอย่ า งแข็ ง ขั น ช่ า งนั บ ร้ อ ยคนก� ำ ลั ง เร่ ง มื อ ท� ำ งาน กลไก
มากมายส�ำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว มีรถฉีดน�้ำที่ถูกปรับแก้ หอไม้ที่ถอด
ชิ้นส่วนประกอบใหม่ได้ ทั้งยังมีเครื่องมือกันไฟกันน�้ำนานาชนิด และ
หุน่ ทีเ่ ดินไปรือ้ ก�ำแพงเองได้ ทว่าสิง่ ทีส่ ะดุดตาทีส่ ดุ คือวัตถุขนาดใหญ่โต
มโหฬารที่อยู่ตรงกลาง ของสิ่งนั้นรูปทรงกลมป่องและยาวถึงห้าจั้ง
เป็ น ซากวาฬที่ ถู ก ลากเข้ า มาในค่ า ยของกองก� ำ ลั ง จิ น อู ๋ เ มื่ อ วั น ก่ อ น
แต่ซากวาฬนี้ถูกท�ำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เหลือไว้เพียงหนังที่
เหนียวแน่นและแข็งแรง บนหนังวาฬใช้สพี เิ ศษวาดลวดลายสัตว์ประหลาด
ในท้องทะเลถลึงตาอย่างดุดัน แยกเขี้ยวยิงฟัน ดูมีชีวิตชีวาทีเดียว
ช่างฝีมือเหล่านี้ก�ำลังดึงลากถุงหนังที่เติมลมเข้าไปแล้วขึ้นไปบน
รถไม้คนั ใหญ่ จากนัน้ ใช้เชือกกับโครงไม้ยดึ ประกอบ เมือ่ เสร็จเรียบร้อย
แล้วนี่ย่อมเป็นปืนชือหลงพ่นน�้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง!
ฉินหมิงพูดอย่างตื่นเต้น "คิดไม่ถึงว่าจะเสร็จเร็วขนาดนี้ ช่างฝีมือ
หน่วยกลไกช่างเก่งกาจจริงๆ!"
หลิวไท่อนั กระหยิม่ ใจทีเดียว "ปืนชือหลงหายสาบสูญไปยีส่ บิ กว่า
ปีแล้ว ในที่สุดก็จะได้อวดโฉมอีกครั้งด้วยฝีมือของหน่วยกลไกของข้า!
ว่ากันว่าระยะยิงของปืนชือหลงไกลถึงสามสิบกว่าจัง้ เวลายิงน�ำ้ ออกมา
เหมือนมังกรวารีผุดจากทะเล คล้ายพายุฝนเทกระหน�่ำ หากใช้ในการ
ดับไฟย่อมเป็นอาวุธร้ายกาจชิ้นหนึ่ง นายกองร้อยฉง ข้าว่าปืนพ่นน�้ำนี้
ประกอบใกล้เสร็จแล้ว วันนี้จะลองทดสอบอานุภาพได้หรือไม่"
ฉงหมิงเฉิงก้มศีรษะตอบ "เรียนหัวหน้ากองพันหลิว อีกครึง่ ชัว่ ยาม
ก็จะประกอบเสร็จเรียบร้อย น่าจะไม่มีปัญหาอันใดขอรับ"
หลิวไท่อันยินดีปรีดา รีบออกค�ำสั่ง "เช่นนั้นอีกครึ่งชั่วยามให้
ทดสอบอานุภาพของเจ้าปลายักษ์ตัวนี้ที่นอกประตูติ้งไหว! ฉินหมิง
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เจ้าตามข้ามาด้วย!"
ทุกคนต่างก้มศีรษะรับค�ำ "รับทราบ!"
ครึ่งชั่วยามถัดมา นอกประตูติ้งไหว
ดวงอาทิตย์เคลือ่ นคล้อยไปทางทิศตะวันตก แม่นำ�้ ฉินไหวรอบนอก
ถูกปกคลุมด้วยประกายสีทอง ดูคล้ายแถบผ้าสีทองผืนหนึ่ง รถคันใหญ่
ที่คลุมด้วยผ้าสีด�ำถูกเข็นออกมาจากประตูเมือง ทหารเฝ้าประตูและ
ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ต่างถูกวัตถุขนาดใหญ่โตมโหฬารนีด้ งึ ดูด ยืนล้อมวง
มุงดูกันแน่น หลิวไท่อัน ฉงหมิงเฉิง และคนอื่นๆ ยืนอยู่บนป้อมประตู
ติง้ ไหวอย่างภาคภูมใิ จ สัง่ การให้องครักษ์จนิ อูห๋ น่วยกลไกปรับต�ำแหน่ง
การตัง้ วางปืนชือหลง รถเคลือ่ นไปจอดอยูบ่ นสะพานหินนอกเมือง ตรงนี้
สะดวกต่อการสูบน�้ำขึ้นมาและยิงออกไป ทั้งยังสะดวกต่อการเข็นรถ
กลับเข้าไปในเมือง
คนของหน่ ว ยกลไกเลิ ก ผ้ า เผยให้ เ ห็ น โฉมหน้ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ปืน พ่น น�้ ำ ถุ ง น�้ ำ ที่ ท� ำ จากหนั ง ปลาแขวนอยู ่ บ นโครงไม้ ข นาดใหญ่
นอกจากขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้ว ไม่ได้มีอันใดต่างไปจากเดิมมากนัก
ช่างของหน่วยกลไกเริม่ สูบน�ำ้ เข้าไปในถุงน�ำ้ ไม่นานมันก็พองออก
หนังวาฬถูกขยายจนสุด ลายเกล็ดสีเขียว ตาพยัคฆ์ และหนวดมังกรที่
วาดอยู่บนหนังปลายามนี้ดูเหมือนมีชีวิต เหมือนมีปลามังกรตัวใหญ่
กระโดดออกมาจากแม่น�้ำฉินไหวจริงๆ เตรียมตัวพ่นน�้ำให้ความชุ่มชื้น
กับผืนแผ่นดิน
ชาวบ้ า นที่ มุ ง ดู เ คยเห็ น เครื่ อ งมื อ ชิ้ น ใหญ่ ข นาดนี้ เ สี ย ที่ ไ หน
แต่ละคนสีหน้าตื่นตะลึง แม้แต่ทหารเฝ้าประตูเมืองยังพากันส่งเสียง
อุทานออกมา บอกว่านี่เป็นตัวประหลาดตัวใหญ่!
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หลิวไท่อันผงกศีรษะอย่างพึงพอใจ เขาโบกธงผืนเล็กในมือและ
ตะโกนสั่ง "เป้าหมายคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยิง!"
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปืนชือหลงพ่นน�ำ้ เป็นแม่นำ�้ ฉินไหว
คนของหน่ ว ยกลไกจุ ด กองไฟแถวหนึ่ ง ไว้ บ นคลองที่ อ ยู ่ ห ่ า งออกไป
สามสิบจั้งแล้ว ไฟถูกจุดอยู่ในอ่างทองแดงที่วางอยู่ในเรือไม้ ควันหนา
ม้วนตัวลอยขึ้นมา ดูเหมือนเกิดเพลิงไหม้จริงๆ
องครักษ์จินอู๋หน่วยกลไกยี่สิบกว่าคนหมุนรอกอย่างพร้อมเพรียง
เกิดเสียงดังสนั่น หลักการของปืนชือหลงคือการหดโครงไม้เข้าด้วยกัน
อย่างรวดเร็ว บีบอัดถุงน�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ นโครงไม้ในเวลาทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ให้นำ�้ พุง่ ออกไป
ทางปากมังกรในชั่วพริบตา กลายเป็นสายน�้ำที่พุ่งออกไปอย่างแรง
บรรลุจุดประสงค์ในการยิงระยะไกล
ดังนั้นแรงบีบ ความเร็ว ตลอดจนความแข็งแรงของถุงน�้ำจึงเป็น
สิง่ ทีข่ าดไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว ความจริงนีค่ อื ถุงน�ำ้ ทัว่ ไปทีถ่ กู ปรับปรุง
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จากถุงน�้ำหนังแกะขยายใหญ่เป็นถุงน�้ำหนังวาฬ
ความคิดของหลิวไท่อันดีมาก ถุงน�้ำใบใหญ่ขนาดนี้ถ้าฉีดน�้ำออกไปได้
ในคราวเดียว จะต้องกลายเป็นสายน�้ำที่มีอานุภาพน่าตกใจแน่ ส่งผล
ให้ดับไฟได้อย่างรวดเร็ว ถึงขั้นบรรลุเป้าหมายในการดับไฟบนที่สูงได้!
แต่เขาลืมนึกไปว่าถึงอย่างไรความเร็วในการบีบอัดด้วยก�ำลังคน
ก็ช้าเกินไป แม้องครักษ์จินอู๋หลายสิบคนจะออกแรงหมุนถาดหมุน
อย่างเต็มที่แล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังอยู่ห่างจากผลลัพธ์ที่หลิวไท่อัน
ต้องการอีกมาก เพิ่งจะบีบถุงน�้ำ น�้ำก็ฉีดพุ่งออกไปช้าๆ ไม่ว่าทุกคน
จะพยายามหมุนถาดหมุนอย่างไร ระยะยิงก็อยู่ที่สิบกว่าจั้งเท่านั้น
ห่างจากเป้าหมายสามสิบจั้งของพวกเขามากเกินไป
ทุกคนผิดหวังอย่างยิง่ สีหน้าของหลิวไท่อนั ไม่สบอารมณ์เล็กน้อย
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เว่ยตงโหวตั้งความหวังกับปืนชือหลงของเขาไว้มาก หากมีอานุภาพ
เพียงเท่านี้ย่อมกลายเป็นว่าเขายกเรื่องเล็กอวดกระท�ำใหญ่*!
หลิวไท่อันไม่ยอมแพ้ ออกค�ำสั่งให้ลองอีกครั้ง ท�ำเช่นนี้ซ�้ำไปมา
สายน�้ำยังคงไปได้ไกลราวสิบจั้งเท่านั้น ระยะยิงไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
แต่กลับเป็นองครักษ์จินอู๋ซึ่งท�ำหน้าที่หมุนถาดหมุนที่เริ่มออกอาการ
เหนื่อยล้า ความเร็วลดลงทุกที
สี ห น้ า ของหลิ ว ไท่ อั น ไม่ พ อใจอย่ า งยิ่ ง เห็ น ได้ ชั ด ว่ า ในใจยั ง
ไม่อยากยอมแพ้ เขายังอยากลองดูอีกสักครั้ง ทว่าตอนนี้ท้องฟ้าใกล้
จะมืดแล้ว หากทดลองอีกครั้งแล้วยังไม่ได้ระยะยิงที่ต้องการย่อมต้อง
กลับไปออกแบบใหม่ทั้งหมด
ใต้ประตูเมือง องครักษ์จินอู๋แต่ละคนเริ่มสูบน�้ำเตรียมตัวทดลอง
อีกครั้ง ครั้งนี้ฉินหมิงที่อยู่ด้านข้างเอ่ยปากในที่สุด "ใต้เท้า ผู้น้อยคิดว่า
ทดลองต่อไปก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้"
หลิวไท่อันหันไปถาม "ความหมายของเจ้าคือ..."
ฉินหมิงตอบ "หากต้องการระยะยิงไกลกว่านี้ ย่อมต้องบีบถุงน�้ำ
ให้เร็วยิ่งขึ้น แต่ก�ำลังคนมีขีดจ�ำกัด เห็นได้ชัดว่านี่เป็นความเร็วสูงสุด
ของพวกเขาแล้ว ทดลองต่อไปก็ไม่มีความหมาย แต่หากเปลี่ยนให้ช้าง
มาลากดึงแทน ความเร็วย่อมไม่เหมือนกัน"
ฉงหมิงเฉิงทีอ่ ยูอ่ กี ด้านหัวเราะออกมา "ข้าคิดว่าจะมีวธิ ดี ๆี เสียอีก
ช้างล้วนอยู่ในโรงฝึกช้าง องครักษ์จิ่นอีเป็นผู้ควบคุมดูแล พวกเราจะใช้
ช้างต้องผ่านการขออนุญาตหลายขั้นตอน วันหน้าทุกครั้งเวลาจะใช้
ปืนชือหลงพวกเราจะต้องไปขอร้ององครักษ์จนิ่ อีอย่างนัน้ หรือ เหลวไหล
* ยกเรื่องเล็กอวดกระท�ำใหญ่ เป็นส�ำนวน หมายถึงน�ำสิ่งที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือส�ำคัญมากพอ
มาอวดอ้าง กระท�ำการเกินก�ำลังหรือเกินความเป็นจริง
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เกินไปแล้ว!"
นายกองร้อยอีกคนหัวเราะหยัน "คนของกองก�ำลังจิน่ อีไม่นา่ คบหา
ด้วย ยืมช้างของพวกเขามาใช้ ยังมิสู้ดับไฟด้วยตัวเอง"
"นั่นสิ ถึงอย่างไรดับไฟไม่ได้ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเรา
แต่ถ้าต้องขอร้ององครักษ์จิ่นอี ย่อมเป็นการหาเรื่องใส่ตัวชัดๆ!"
ฉินหมิงเห็นคนเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับความคิดของตนก็ไม่โกรธ
กลับยิ้มพูด "สิ่งที่ใต้เท้าทั้งหลายพูดมาล้วนถูกต้อง แต่ข้อเสนอของข้า
ไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นช้าง ทว่าเป็นการใช้อีกวิธีการหนึ่งต่างหาก"
ทุกคนงุนงง ถามเป็นเสียงเดียวกัน "แล้วเป็นวิธีการใดเล่า"
ฉินหมิงตอบ "ใช้จุกปิดน�้ำตรงทางออกของน�้ำ บีบอัดถุงน�้ำให้ถึง
ระดับหนึ่งก่อน แล้วค่อยเปิดจุกกะทันหัน สายน�้ำย่อมรุนแรงยิ่งขึ้น!"
วิธกี ารนีง้ า่ ยมาก แต่กลับดูเป็นไปได้อย่างยิง่ สองตาของหลิวไท่อนั
เป็นประกายทันที เขาปรบมือเอ่ยว่า "วิธนี ดี้ !ี นายกองร้อยฉง หน่วยกลไก
ของพวกเรามีจุกอุดน�้ำอยู่ไม่ใช่หรือ รีบไปเอามาลองดูเร็ว!"
จุกอุดน�้ำที่ว่าท�ำจากไม้พิเศษชนิดหนึ่ง พอแช่น้�ำแล้วจะขยายตัว
ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปิดช่องทางไว้ได้โดยสมบูรณ์ เว้นแต่จะเผาด้วยไฟ
หาไม่แล้วไม่มีทางเปิดออกได้ ของสิ่งนี้หน่วยกลไกตั้งใจท�ำขึ้นเพื่อ
ใช้ป้องกันเพลิงไหม้ในสถานที่ท่ีมีความพิเศษ วิธีใช้โดยทั่วไปคือแขวน
รางน�้ำไว้บนสิ่งก่อสร้างหลายราง รางน�้ำนี้ท�ำจากไม้และทาน�้ำยางรัก
เคลือบกันน�้ำ ขณะเดียวกันก็เจาะรูไว้สิบกว่ารู เมื่อสิ่งก่อสร้างเกิด
เพลิ ง ไหม้ ไฟไหม้ ถึ ง รางไม้ เ มื่ อ ไร จุ ก นี้ จ ะหดตั ว และหลุ ด ออกมา
ปล่อยสายน�้ำดับไฟ
ฉงหมิงเฉิงส่งคนไปน�ำจุกไม้ขนาดใหญ่มาโดยเร็ว องครักษ์จินอู๋
หลายคนน�ำจุกขนาดเท่าชามใบเล็กมาอุดทางออกของน�้ำ จากนั้น
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เทน�้ำลงไป จุกไม้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ากับชามปากกว้าง
อุดทางน�้ำออกไว้อย่างแน่นหนา
หลิวไท่อันออกค�ำสั่งให้เริ่มบีบอัดยิงน�้ำอีกครั้ง เสียงร้องตะโกน
อย่างพร้อมเพรียงลอยมา องครักษ์จนิ อูท๋ งั้ หมดรวบรวมเรีย่ วแรงหมุนถาด
หมุนอย่างรวดเร็ว โครงไม้หดเข้าด้วยกันไม่หยุด ทางน�้ำออกถูกยัด
ด้วยจุกไม้ สายน�้ำพุ่งออกไปไม่ได้ ถุงน�้ำจึงพองตัว ขยายตึงจนรูปร่าง
เริ่มบิดเบี้ยว แทบจะระเบิดออกมา
นายกองร้อยฉงที่อยู่ด้านข้างเป็นกังวลเล็กน้อย "หัวหน้ากองพัน
ดึงจุกไม้ออกมาได้หรือยังขอรับ ขืนบีบต่อไป ข้าเกรงว่าถุงน�้ำนี้จะรับ
ไม่ไหว..."
ฉินหมิงห้ามเขา "เมื่อครู่ข้าตรวจดูถุงน�้ำแล้ว หนังวาฬผืนนี้ถูกแช่
ด้ ว ยน�้ ำ สกั ด ทอง คงทนแน่ น เหนี ย วดุ จ ทองค� ำ บริ สุ ท ธิ์ แรงดั น แค่ นี้
ไม่เป็นไรหรอก แต่ที่น่ากังวลอย่างแท้จริงคือกาวกับด้ายที่ใช้เย็บหนัง
เข้าด้วยกันต่างหาก"
ฉงหมิงเฉิงพูดอย่างมั่นใจ "เรื่องนี้เจ้าวางใจ ด้ายเย็บของพวกเรา
ทอจากด้ายที่ดีท่ีสุด ไม่ขาดง่ายถึงเพียงนั้น!"
หลิวไท่อันพูด "พวกเจ้ามั่นใจเช่นนี้ก็ดี ข้าอยากเห็นจริงๆ ว่า
ปืนชือหลงนี้จะมีอานุภาพสูงสุดเพียงใด! เพิ่มแรงบีบอัดอีก!"
โครงไม้ยังคงหดเข้าด้วยกัน หนังวาฬพองจนโปร่งแสงเล็กน้อย
ถุงน�ำ้ ทัง้ ใบขยายตัวจนเหมือนฟองอากาศขนาดยักษ์ทบี่ ดิ เบีย้ ว ส่งเสียง
ดังอืดๆๆ เวลานี้แค่จิ้มด้วยเข็ม ถุงน�้ำก็จะระเบิดออกทันที
ชาวบ้ า นใต้ ป ระตู เ มื อ งกลั ว ว่ า ถุ ง น�้ ำ นี้ จ ะทนแรงบี บ อั ด ไม่ ไ หว
จนระเบิดออกมา จึงเริ่มถอยหลังไปไกล หลายคนไปหลบหลังต้นไม้
เข้าไปในประตูเมือง ชะโงกศีรษะออกมาดูเพียงครึ่งเดียว บ้างก็ปีน
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ขึ้นไปดูบนต้นไม้
ฉินหมิงได้ยินเสียงเปรี๊ยะดังมาจากถุงน�้ำอย่างชัดเจน รู้ทันทีว่า
ด้ายที่ใช้เย็บถุงน�้ำขาดไปหนึ่งจุด เห็นชัดว่าถุงน�้ำใบนี้ถูกขยายอย่าง
เต็มที่แล้ว ถ้าบีบอัดต่อไปจะต้องแตกโพละออกมาแน่
"เปิดจุกได้!" เขาร้องเตือน
องครักษ์ที่เฝ้าอยู่ข้างถุงน�้ำมานานชูคบไฟเผาจุกไม้ จุกไม้เมื่อถูก
เปลวไฟก็หดตัวทันที แรงดันน�้ำดีดจุกไม้กระเด็นออกไป สายน�้ำครั้งนี้
พุ่งไปได้ไกลกว่าก่อนหน้านี้มาก เหมือนลูกธนูที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว
วาดเป็นแนวโค้งสีขาวกลางอากาศ
สายน�้ำพุ่งข้ามแม่น�้ำฉินไหวไป จากนั้นตกลงตรงกองไฟเหมือน
ฝนที่กระหน�่ำลงมา เพียงครู่เดียวก็ดับกองไฟในอ่างสิบกว่าอ่างได้
ทั้งหมด
หลิวไท่อันตื่นเต้นมาก เขาตบไหล่ฉินหมิงพร้อมเอ่ยว่า "เจ้าหนุ่ม!
ข้าดูเจ้าไม่ผิดจริงๆ!"
ยามนีฉ้ นิ หมิงกลับพูดอย่างกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อย "ใต้เท้าหลิว
ชมเกินไปแล้ว หลักๆ ยังคงเป็นเพราะปืนพ่นน�้ำของพวกท่านสร้างมาดี
หากคุณภาพด้อยไปเพียงนิดเดียว เรื่องนี้ย่อมไม่ประสบความส�ำเร็จ!"
หลิวไท่อนั พยักหน้า "เจ้าพูดถูก เมือ่ ครูข่ า้ ได้ยนิ เสียงขาดดังมาจาก
ปืนพ่นน�้ำ คิดว่าด้านขวาล่างน่าจะมีด้ายขาดสองจุด นายกองร้อยฉง
รีบไปตรวจสอบและเย็บเร็วเข้า พรุง่ นีย้ งั ต้องใช้ดา้ ยเงินเพิม่ ความแข็งแรง
อีกทีด้วย ป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดครั้งหน้า"
ฉินหมิงได้ยินแล้วลอบอุทานในใจว่าร้ายกาจ หลิวไท่อันผู้นี้ปกติ
ไม่แสดงความสามารถอันใด สีหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนโยน คิดไม่ถึง
ว่าจะเป็นบุคคลเก่งกาจผู้หนึ่ง อาศัยแค่เรื่องที่เขาแยกแยะต�ำแหน่งที่
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ด้ายขาดจากการฟังเสียงได้ก็รู้แล้วว่าต้องไม่ธรรมดาแน่
ทว่าฉงหมิงเฉิงทีย่ นื อยูด่ า้ นข้างฟังแล้วกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อย
ดวงตาฉายแววริษยาหลายส่วน
วันนี้ท้องฟ้ามืดแล้ว คนของหน่วยกลไกเริ่มเก็บข้าวของเตรียมตัว
กลับค่าย หลิวไท่อันพูดอย่างตื่นเต้น "วันนี้ปืนชือหลงแสดงอานุภาพ
เป็นครั้งแรก ช่างน่ายินดีโดยแท้! ไป พวกเจ้าไปดื่มสุราที่ค่ายของข้า
เถอะ เมื่อเช้าหัวหน้ากองพันหวงฝู่ส่งปลาจากแม่น�้ำฉางเจียงมาให้
หลายตัวพร้อมสุราไท่ไป๋เซาอีกหลายไห ปลาสดๆ กินแกล้มสุราชั้นเลิศ
เป็นความรื่นรมย์ที่สุดแล้ว"
ฉิ น หมิ ง ได้ ยิ น ว่ า มี กิ น มี ดื่ ม ก็ บั ง เกิ ด ความสนใจ "ไม่ ท ราบว่ า
เป็นปลาอันใดหรือ แม่น�้ำฉางเจียงปลาไป๋กับปลาเตา* รสชาติดีท่ีสุด!"
หลิวไท่อันชี้เขาแล้วยิ้มพูด "เจ้าแมวตะกละ เป็นปลาไป๋นี่ล่ะ
แต่ ล ะตั ว หนั ก สามสี่ ชั่ ง ตอนนี้ เ ป็ น ฤดู ก าลที่ ร สชาติ เ ยี่ ย มยอดที่ สุ ด
พูดแล้วข้ายังน�้ำลายไหล พวกเราไปกันเถอะ!"
ทุกคนได้ยินว่ามีปลากินมีสุราดื่มก็พากันลงจากประตูเมืองและ
เดินทางกลับค่ายอย่างเบิกบานใจ เดินไปได้ครึ่งทางก็เห็นไกลออกไป
มี ค นขี่ ม ้ า ด� ำ ตรงเข้ า มาอย่ า งรวดเร็ ว ม้ า ห้ อ ตะบึ ง ประหนึ่ ง สายลม
ย�่ำทางหลวงที่ปูด้วยหินสีด�ำจนเกิดเสียงก้องกังวาน พอเข้ามาใกล้
จนเห็นได้ชัดๆ จึงพบว่าเป็นจิงอีเฟยกับไป๋ฉีสองคนขี่ม้าตัวเดียวกัน
ครั้ น คนเห็ น ทั้ ง สองขี่ ม ้ า มาด้ ว ยกั น ก็ อ ดหยอกล้ อ ไม่ ไ ด้ "นี่ มั น
สตรีในหน่วยรักษาเมืองคนนั้นไม่ใช่หรือ มาคบหากับเจ้าหน้าขาวนี่
ตั้งแต่เมื่อไร"
* ปลาไป๋ (ขาว) หมายถึงปลา Anabarilius ซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดในจีนและมีหลากหลายสายพันธุ์ 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�ำ้ แข็ง
คนนี้ ได้ยินมาว่านางรับมือยากจะตาย!"
ฉินหมิงเก้อกระดากจนหน้าแดง รีบโบกมือส่ายหน้า "จะเป็นไปได้
อย่างไร พวกเราเป็นแค่สหายสนิทกันเท่านั้น อีกอย่างจิงอีเฟย ไม่...
ใต้เท้าจิงผู้นี้เหมือนสตรีเสียที่ไหน..."
ทุกคนยังคงยิ้มเย้า "อย่าแก้ตัวเลย! ดูเจ้าสิ หน้าแดงหมดแล้ว!"
ระหว่างที่ทุกคนหยอกล้อกัน ไป๋ฉีที่อยู่ไกลออกไปเริ่มตะโกน
เสียงดัง "ฉินหมิง พวกเราตามหาเจ้ามาสักพักแล้ว!"
ฉินหมิงฉวยโอกาสนี้วิ่งออกจากวงล้อมของทุกคนแล้วถามว่า
"มีอันใดหรือถึงได้ร้อนใจขนาดนี้"
ไป๋ฉีพูดอย่างอับจน "เมื่อช่วงกลางวันข้าพบใต้เท้าเว่ย ใต้เท้า
เลื่ อ นนั ด ให้ พ วกเราสามคนไปรอเขาที่ ส� ำ นั ก ศึ ก ษาหยางหมิ ง คื น นี้
ยามซวี"
ฉินหมิงตบหัวตัวเอง "ไอ้หยา! เหตุใดถึงเลื่อนนัดเล่า แย่แล้วๆ
ฟ้าจะมืดแล้ว ทีส่ ำ� คัญคือข้ายังไม่ได้กนิ ข้าวเย็นเลย พวกเรากินข้าวก่อน
ค่อยไปก็ยังไม่สายใช่หรือไม่"
จิ ง อี เ ฟยตอบ "ยั ง จะกิ น ข้ า วอั น ใดอี ก ใต้ เ ท้ า เว่ ย ต้ อ งการให้
พวกเราไปถึงส�ำนักหยางหมิงยามซวี ตอนนี้ใกล้จะถึงยามซวีแล้ว!"
ฉินหมิงบ่น "ต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วยหรือ"
จิงอีเฟยไม่สนใจเขาและยกสองนิ้วผิวปาก ท่าอวิ๋นหรือเจ้าด�ำ
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ของนางวิ่งออกมาจากมุมหนึ่ง "เวลาไม่คอยท่า ยังไม่รีบขึ้นม้าอีก"
ฉินหมิงหันกลับไปมองหลิวไท่อัน สายตาเต็มไปด้วยความอาลัย
และจนใจ
หลิวไท่อันยิ้มพูด "ในเมื่อใต้เท้าเว่ยมีเรื่องจะมอบหมาย ย่อมต้อง
เป็นเรื่องส�ำคัญแน่ ฉินหมิง เจ้ารีบไปเถอะ จะช้าไม่ได้!"
ฉินหมิงพูดหน้าเศร้า "แต่ขา้ ยังไม่ได้กนิ ข้าวเย็นเลย วันนีข้ า้ กินข้าว
ไปแค่มื้อเดียวเอง ปลาแม่น�้ำฉางเจียงของข้า ยังมีสุราไท่ไป๋เซา..."
หลิวไท่อันพูด "เจ้ารีบไปรีบกลับ ข้าจะเก็บไว้ให้ก็แล้วกัน!"
จิงอีเฟยมุ่นคิ้ว พูดเสียงขุ่น "เหตุใดจึงไม่เอาไหนเพียงนี้! ปลา
ในทะเลสาบโฮ่วหูตัวโตกว่าวัวเสียอีก ไม่พอเจ้ากินหรือไร"
ฉินหมิงโต้กลับ "เหมือนกันที่ไหน ปลาเหนียนพวกนั้นล้วนกินศพ
เป็นอาหาร!"
จิงอีเฟยไม่อยากพูดกับฉินหมิงอีกแม้แต่ค�ำเดียว นางตบหลังม้า
พูดอย่างเฉียบขาด "หยุดพูดไร้สาระได้แล้ว ถ้าเจ้าไม่ไปพวกเราไปก่อน
แล้วกัน!" พูดจบนางกับไป๋ฉีก็ขี่ม้าด�ำตัวเดียวกันจากไป ที่ส�ำคัญคือ
พอเจ้าด�ำเห็นจิงอีเฟยไปแล้ว มันก็หันหัวห้อตะบึงตามไปอย่างรู้หน้าที่
ฉินหมิงเห็นเจ้าด�ำวิ่งจากไปก็รีบร้องว่า "เฮ้ย! เจ้าด�ำ เจ้าอย่าเพิ่ง
ไปสิ! เจ้าอย่าเอาอย่างจิงอีเฟย เจ้าต้องรอข้าก่อน นี!่ เจ้าด�ำ ไร้คณ
ุ ธรรม
เกินไปแล้ว รอข้าก่อน! รอด้วย!"
ฉินหมิงไม่สนใจปลาแม่นำ�้ ฉางเจียงกับสุราไท่ไป๋เซาอันใดอีกแล้ว
รีบไล่ตามเจ้าด�ำไปท่ามกลางเสียงหัวเราะครืนของทุกคน
หลิวไท่อันยิ้มพูด "เอาล่ะๆ! เจ้าหนุ่มผู้นี้ไม่มีลาภปาก พวกเราไป
กินปลาดื่มสุรากัน!"
คนกลุ่มใหญ่มุ่งหน้าไปยังค่ายทหารของหน่วยกลไก
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บทที่ 2
ส�ำนักศึกษาหยางหมิง

ภายในส�ำนักศึกษาหยางหมิง ใบไม้สีเหลืองสะท้อนแสงจันทร์
แมลงประสานเสียง ดูจากเงาพระจันทร์ น่าจะเป็นยามไฮ่* แล้ว
ฉินหมิง ไป๋ฉี กับจิงอีเฟยยืนอยูใ่ ต้ระเบียงทางเดิน เฝ้ารอเว่ยตงโหว
มาถึงอย่างเงียบๆ
ทั้งสามคนบ้างตื่นเต้น บ้างร้อนใจ บ้างเงียบงัน สีหน้าแตกต่างกัน
ไป รออีกพักหนึ่ง ในที่สุดฉินหมิงกุมท้องที่ร้องโครกครากและบ่นว่า
"ไหนว่ายามซวีอย่างไรเล่า ตอนนี้ยามไฮ่แล้ว ใต้เท้าเว่ยยังไม่มาเลย
ถ้ารู้แต่แรกข้าควรไปกินข้าวก่อน ตอนนี้หิวจะตายอยู่แล้ว! พวกเจ้าว่า
เขาลืมหรือไม่!"
จิงอีเฟยส่ายหน้าทันที "เป็นไปไม่ได้"
ไป๋ ฉี พู ด เช่ น กั น "ใต้ เ ท้ า เว่ ย หาใช่ ค นไม่ รั ก ษาค� ำ พู ด คิ ด ว่ า คง
ติดธุระท�ำให้ล่าช้าไป"
ฉินหมิงพูด "ล่าช้าเช่นนี้ จะไม่ท�ำให้ข้าต้องหิวตายรึ!"
* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 22.59 น.
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ผ่านไปอีกสักพัก ขณะทีฉ่ นิ หมิงหิวจนแทบจะไปแทะหญ้ากินนัน้ เอง
เงาคนสายหนึง่ เดินออกมาจากข้างก�ำแพงบังตาในทีส่ ดุ ผูม้ าสูงตระหง่าน
สวมชุ ด สี ค รามสบายๆ ที่ เ อวมี ด าบโค้ ง ห้ อ ยอยู ่ คู ่ กั บ ป้ า ยหยกเลี่ ย ม
ลายวิหคชาดทอประกายวับวาวท่ามกลางแสงจันทร์
ในราชส� ำ นั ก ผู ้ ที่ พ กป้ า ยหยกห้ อ ยเอวเลี่ ย มลายวิ ห คชาดได้
นอกจากเว่ยตงโหวแล้วไม่มีผู้ใดอีก
ทั้งสามคนยืดตัวตรงทันที แม้แต่ฉินหมิงยังค้อมศีรษะพูดอย่าง
เคารพนบนอบ "คารวะใต้เท้าเว่ย!"
เว่ยตงโหวส่งเสียงอืม ถามว่า "มานานหรือยัง"
จิงอีเฟยตอบ "ไม่ขาดไม่เกิน หนึ่งชั่วยามพอดี"
เว่ยตงโหวเดินน�ำไปยังลานกว้างกลางหอ ถามเสียงเรียบเรื่อย
"หนึ่งชั่วยามไม่นับว่ายาวและไม่นับว่าสั้น พบเห็นอันใดต่างไปจากเดิม
หรือไม่"
"ต่างจากเดิม?" ทั้งสามคนมองหน้ากัน กวาดตามองรอบด้าน
หนึ่ ง รอบ ส� ำ นั ก ศึ ก ษาหยางหมิ ง แห่ ง นี้ ยั ง คงเป็น ส� ำ นั ก ศึ ก ษา
มีระเบียงวน ภู เ ขาจ� ำ ลอง ต้ น กล้ ว ย ก� ำ แพงบั ง ตา ทุ ก อย่ า งล้ ว น
เหมือนเดิม ในเมื่อไม่มีผู้มาเยือน ทั้งยังไม่มีคนนอก ไม่รู้ยังจะมีอันใด
แตกต่างออกไปได้
เว่ยตงโหวก้าวเดินช้าๆ เหมือนบังเกิดความสนุก "เอาอย่างนี้
ข้าขอถามค�ำถามก่อน ดูว่าพวกเจ้าตอบได้หรือไม่ ภาษิตว่าหนึ่งคนเป็น
เหริน สองคนเป็นฉง แล้วสามคนเป็นอันใด"
"เป็นจ้ง"
"แล้วสี่คนล่ะ"
"..." คราวนี้ ฉิ น หมิ ง กั บ จิ ง อี เ ฟยตอบไม่ ไ ด้ แ ล้ ว มี เ พี ย งไป๋ ฉี ที่
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ตอบว่า "สี่คนเป็นอวี๋*"
เว่ยตงโหวพยักหน้าและถามต่อ "อักษรตัวนี้พบเห็นไม่มาก แล้ว
บัดนี้ถ้ามีห้าคนล่ะ"
ห้าคนอยู่ด้วยกันจะเป็นอักษรใด คราวนี้แม้แต่ไป๋ฉียังคิดไม่ออก
เพราะโลกไม่ มี ตั ว อั ก ษรนี้ ทว่ า เป็น จิ ง อี เ ฟยที่ ติ ด ตามเว่ ย ตงโหว
ตั้งแต่เล็กจึงเข้าใจเขามากที่สุด นางรู้ว่าเว่ยตงโหวไม่มีทางคุยเรื่อง
การทายปริศนาค�ำอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้ ต้องมีจุดประสงค์อ่ืนแน่นอน
นางนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่
เว่ยตงโหวก�ำลังบอกพวกเขาว่าที่แห่งนี้มีคนทั้งหมดห้าคน ยังมี
อีกคนแฝงตัวอยู่บริเวณใกล้ๆ!
มีคนแอบสะกดรอยตามองครักษ์จินอู๋!
เพียงแต่ในส�ำนักศึกษาที่ว่างเปล่าแห่งนี้ศัตรูจะซ่อนตัวอยู่ที่ใดได้
ทั้งสามคนมาที่นี่ตั้งนานแล้วกลับยังไม่รู้สึกตัว คิดดูแล้วช่างน่าละอาย
จิงอีเฟยมือกุมขวานชีเสวียนที่เอว หัวคิ้วขมวดนิดๆ เตรียมพร้อม
ตลอดเวลา
เว่ยตงโหวส่งเสียงชู่ว์ ก่อนยิ้มพูด "ความสามารถในการซ่อนตัว
ของคนผู้นี้ร้ายกาจ เพียงแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะประหม่าเล็กน้อย
จึงเริ่มเผยพิรุธออกมา...พวกเจ้าตั้งใจฟังดู"
ทัง้ สีค่ นต่างเงีย่ หูฟงั ภายในลานมีเพียงเสียงแมลงฤดูใบไม้รว่ งร้อง
แต่ ใ นช่ ว งรอยต่ อ ของเสี ย งแมลงกลั บ เป็ น ความว่ า งเปล่ า เงี ย บงั น
* ตัวอักษรเหริน (人) แปลว่าคน เมื่อน�ำอักษรเหรินสองตัวมาประกอบกันจะกลายเป็นอักษรฉง (从)
แปลว่าติดตาม เหรินสามตัวประกอบเป็นอักษรจ้ง (众) แปลว่ากลุ่มคน และสี่ตัวจะกลายเป็นอักษรอวี๋
(𠈌) ซึ่งเป็นอักษรโบราณที่เลิกใช้ไปแล้ว มีความหมายเดียวกับค�ำว่าอวี๋ ( 虞) ที่เป็นชื่อของอสูรที่มี
เมตตาธรรมชนิดหนึ่ง ในคัมภีร์ภูผามหานทีกล่าวว่าอวี๋คือเสือขาวลายพาดด�ำ หางยาวเท่าล�ำตัว
กินแต่เนื้อที่ตายแล้ว ไม่ไล่ล่าเอง
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คนทั่วไปฟังเสียงดูสิ่งของล้วนชอบฟังหรือดูในภาพรวม เช่นนี้ย่อมถูก
สภาพแวดล้ อ มรอบด้ า นรบกวนได้ ง ่ า ย แต่ ย ามยอดฝี มื อ ฟั ง หรื อ ดู
ย่ อ มรู ้ ว ่ า ต้ อ งสงบจิ ต ใจ แยกส่ ว นออกมาอย่ า งพิ ถี พิ ถั น พิ จ ารณา
ทีละส่วน พวกเขาฟังแยกส่วนทีละส่วน ในที่สุดก็พบเบาะแส
เสียงชีพจรเต้นที่แผ่วเบามากดังมาจากใต้ระเบียงวน เสียงนี้
ยามแฝงอยู ่ ท ่ า มกลางเสี ย งร้ อ งของแมลงฤดู ใ บไม้ ร ่ ว งนั้ น ยากจะ
แยกแยะได้ หากเว่ยตงโหวไม่ชี้แนะ ประกอบกับคนผู้นี้ถูกเว่ยตงโหว
เปิดโปงจึงประหม่าไปชั่วขณะ หัวใจเต้นเร็วขึ้น ด้วยความสามารถ
ของพวกเขาสามคนคงไม่มีทางตระหนักได้เลย
"ออกมา!" ยังคงเป็นจิงอีเฟยที่ตอบสนองเร็วที่สุด นางแยกแยะ
ทิ ศ ทางอย่ า งรวดเร็ ว พร้ อ มขยั บ กาย ปราดไปยั ง เสาที่ ส ามทางทิ ศ
ตะวันออกของระเบียงวน ขวานหยกจามเข้าไปในเสาไม้เสียงดังโครม
เศษไม้ปลิวว่อนไปทั่ว เผยให้เห็นดวงตาตื่นตะลึงคู่หนึ่ง
คนผู้นี้ถึงกับซ่อนตัวอยู่ในเสาไม้ คิดได้อย่างไร!
คนรูปร่างผอมเล็กเหมือนลิงปรากฏตัวออกมาในที่สุด เขาใช้
ศาสตร์การหดกระดูกซ่อนตัวอยู่ในเสาที่กว้างไม่ถึงหนึ่งฉื่อ เทียบกับ
คนผู้นี้เสาไม้ยังนับว่าค่อนข้างกว้างด้วยซ�้ำ คนผู้นี้กลอกตาแล้วพ่น
อาวุธลับหลายชิ้นออกมาจากปาก เป็นตะปูเม็ดพุทราที่สายสืบใช้บ่อย
ทีส่ ดุ แต่จงิ อีเฟยตอบสนองรวดเร็ว แค่ตะปูเม็ดพุทราย่อมไม่อาจท�ำร้าย
นางได้ นางเบี่ยงศีรษะหลบและใช้มือข้างเดียวหิ้วตัวคนขึ้นมาเหมือน
จับลูกไก่
จิงอีเฟยถือโอกาสนี้ออกแรงเหวี่ยงสายสืบกระเด็นไปกลางลาน
เสี ย งกร๊ อ บดั ง ตามมา กระดู ก ขาของคนผู ้ นี้ หั ก ! เขาเจ็ บ จนคราง
ทว่าไม่กล้าร้องเสียงดัง และรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้น ตัวสั่นโงนเงน
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ทว่ายังคิดหนี แต่เว่ยตงโหว ฉินหมิง และไป๋ฉียืนล้อมไว้แล้ว เขาจะ
มีโอกาสหนีได้อย่างไร
"เจ้าเป็นใคร"
"ใครส่งเจ้ามา!"
แต่ละคนตวาดถามอย่างเย็นชา
สายสืบผูน้ กี้ ดั ฟันแน่น สายตากลอกไปมาอย่างเจ้าเล่ห์ เห็นได้ชดั
ว่าก�ำลังคิดหาค�ำพูด
เว่ ย ตงโหวยิ้ ม เย็ น ชา "ยั ง ต้ อ งถามอี ก รึ คนผู ้ นี้ ย ่ อ มต้ อ งเป็น
สายสืบหนูที่กองก�ำลังจิ่นอีส่งมา สายสืบหนูล้วนมีหกนิ้ว พวกเจ้าดู
มือขวาของเขาสิ"
ดวงตาสามคู่เพ่งมองไปอย่างพร้อมเพรียง มือขวาของคนผู้นี้
มี นิ้ ว มื อ หกนิ้ ว จริ ง ๆ นิ้ ว โป้ ง ขนาดเล็ ก ที่ เ พิ่ ม เข้ า มามี ลั ก ษณะคล้ า ย
ขอเกี่ยว ยาวกว่านิ้วกลางเสียอีก ดูแปลกประหลาดยิ่ง
กองก�ำลังจิ่นอีเป็นหน่วยงานพิเศษที่มีชื่อเสียงโด่งดัง งานหลักคือ
รับผิดชอบสืบสวน จับกุม และสอบสวนขุนนางที่คิดจะก่อความวุ่นวาย
ในกองก�ำลังแห่งนีน้ อกจากนายกองขบวนเกียรติยศ จอมพลังผูท้ ำ� หน้าที่
ถือธงแล้ว ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่คนนอกไม่รู้อีก เช่น คนฝึกช้างรับผิดชอบ
ฝึกฝนช้าง ผู้คุมทัณฑ์มีอ�ำนาจลงทัณฑ์คาดคั้นนักโทษ สายสืบหนู
คอยสืบข่าว ผู้ใช้พิษวางพิษปิดปาก นักแกะรอยตามร่องรอยหลักฐาน
เป็นต้น ในบรรดาคนเหล่านี้สายสืบหนูท�ำหน้าที่สืบสวนเสาะหาข่าว
โดยเฉพาะ
ผู ้ ที่ เ ป็ น สายสื บ หนู จ ะรู ป ร่ า งเล็ ก และผอมแห้ ง มาแต่ก� ำ เนิ ด
ลักษณะคล้ายลิง ทว่าแต่ละคนวิชาตัวเบาล�้ำเลิศ ย�่ำหิมะได้อย่าง
ไร้เสียง ยิ่งไปกว่านั้นคือเชี่ยวชาญศาสตร์การหดกระดูก แปลงโฉม
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และซ่อนตัวหลบหนี ไม่ว่าจะขึ้นหลังคางัดกระเบื้อง ลงดินด�ำบาดาล
พรางตัวซ่อนกาย ฟังไหแยกเสียง* ล้วนเจนจัดยิ่ง แต่สายสืบหนูจะมี
ลักษณะเด่นอันชัดเจนที่มิอาจแก้ไขได้ นั่นคือมือขวามีหกนิ้ว ผู้คน
ล้วนมองว่าการมีนวิ้ เกินเป็นความพิการ ทว่ามีเพียงสายสืบหนูทสี่ บื ทอด
ลักษณะเช่นนี้ต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอันใด
สายสืบหนูผู้นี้หลังได้รับค�ำสั่งจากจี้กังก็เข้ามาผ่าเสาไม้ล่วงหน้า
หนึ่งวันและใช้วิชาหดกระดูกซ่อนตัวอยู่ข้างใน ไม่กินไม่ดื่มเพื่อแอบดู
การเคลื่อนไหวขององครักษ์จินอู๋ พูดถึงการซ่อนตัว นักสืบทั่วไปล้วน
เลือกสถานที่ที่สะดุดตาน้อยที่สุด เช่น พุ่มหญ้า มุมก�ำแพง ภูเขาจ�ำลอง
ใต้ดิน เพราะกลัวคนจะสังเกตได้ การซ่อนตัวอยู่ในเสาไม้บนระเบียง
ทางเดินที่ทุกคนต้องเดินผ่านเช่นนี้ นับว่าเหนือความคาดหมาย
แต่ ใ คร่ ค รวญให้ ล ะเอี ย ด ระเบี ย งวนแห่ ง นี้ ตั้ ง อยู ่ ต รงกลาง
ส� ำ นั ก ศึ ก ษาหยางหมิ ง เขาซ่ อ นตั ว อยู ่ ใ นเสาไม้ ย่ อ มสั ง เกตความ
เคลื่ อ นไหวภายในส� ำ นั ก ศึ ก ษาหยางหมิ ง ได้ ทุ ก ซอกทุ ก มุ ม ได้ ยิ น
รายละเอียดทุกอย่าง อีกทั้งเสาไม้มีจ�ำนวนมาก เรียงรายเหมือนป่า
คนทั่วไปย่อมไม่ตั้งใจสังเกต วิธีนี้ย่อมเหนือชั้นกว่าการซ่อนตัวอยู่ตาม
ซอกมุมมาก
แต่คิดไม่ถึงว่ายังคงถูกเว่ยตงโหวจับได้ตั้งแต่แวบแรก
เว่ยตงโหวเอ่ยเสียงเย็น "เจ้ากลับไปบอกใต้เท้าจี้ แม้ฝ่าบาทจะมี
รับสั่งให้องครักษ์จินอู๋กับองครักษ์จิ่นอีท�ำคดีร่วมกัน แต่จงตระหนักว่า
กองก�ำลังจินอู๋ของข้าหาใช่ศาลยุติธรรมและยิ่งไม่ใช่กองก�ำลังอวี่หลิน
* สมั ย โบราณมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่ า 'ไหดั ก ฟั ง ' ท� ำจากกระเบื้ อ งเคลื อ บ รู ป ทรงปากและก้ น แคบ
ตรงกลางป่อ งกว้ า ง ด้ า นข้ า งมี ป ล่ อ งที่ เ ล็ ก กว่ า ปากไหอี ก ด้ า นหนึ่ ง เพื่ อ ดั ก ฟั ง เสี ย งต่ า งๆ รวมทั้ ง
การเคลื่อนไหวของศัตรู วิธีการคือฝังไหในแนวขวางไว้ใต้ดิน โดยใช้แผ่นหนังบางๆ ปิดปากไหไว้ และ
แนบหูฟังเสียงจากปล่องด้านข้าง
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คิดจะใช้วธิ เี ช่นนีม้ าสะกดรอยตามพวกเรา เกรงว่าจะประเมินข้าเว่ยตงโหว
ต�่ำเกินไปแล้ว ไสหัวไปซะ!"
เว่ยตงโหวแม้มิได้โมโหแต่ก็ดูน่าเกรงขาม ท�ำเอาสายสืบหนูตกใจ
กลัว วิ่งกะเผลกหนีออกไปจากส�ำนักศึกษาหยางหมิงอย่างรวดเร็ว
ทั้งสามคนยืนอยู่อย่างเก้อกระดาก ในใจมีความกระอักกระอ่วน
อยู่เล็กน้อย ถึงอย่างไรสายสืบหนูผู้นี้ก็แฝงตัวอยู่นานแล้ว พวกตน
เข้ามาในที่แห่งนี้หนึ่งชั่วยามแล้วกลับไม่ตระหนักเลย หากไม่เพราะ
เว่ยตงโหวรูต้ วั เกรงว่าค�ำพูดและการกระท�ำของทุกคนในวันนีค้ งถูกผูอ้ นื่
สอดแนมทั้งหมดแน่
เห็นทีการร่วมมือกับองครักษ์จนิ่ อีจะต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลา
จริงๆ
เว่ยตงโหวพูด "คนของกองก�ำลังจิ่นอีคงไม่กล้ามาอีกเร็วๆ นี้ แต่
สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ม่เหมาะจะพูดคุยมากนัก ตามข้าไปทีเ่ รือนด้านหลังเถอะ"
เขาพาสามคนเดินอ้อมระเบียงทางเดิน ตัดผ่านทางเดินเล็กแคบ
ก่อนจะมาถึงด้านหน้าหอต�ำรา หอต�ำราแห่งนี้เนื่องจากออกแบบพื้นที่
ได้อย่างมีเอกลักษณ์ จึงดูกว้างขวางกว่าที่เห็นภายนอกมาก เดิมที
ข้ า งในเป็ น ที่ เ ก็ บ ต� ำ รานั บ หมื่ น ม้ ว น เป็ น คลั ง ต� ำ ราขนาดใหญ่ ส มั ย
ต้นราชวงศ์หมิง ทว่าบัดนี้ภายในกลับว่างเปล่า เหลือเพียงชั้นวาง
ว่างเปล่าสูงตระหง่านเรียงรายเป็นแถว เหมือนศาลเจ้าร้างอย่างไร
อย่างนั้น
บนชัน้ ลอยทีค่ ล้องกุญแจทองเหลืองหลายชัน้ จนมองไม่เห็นเดือน
เห็ น ตะวั น ฉิ น หมิ ง เหลี ย วซ้ า ยแลขวา ชั้ น ต� ำ ราทอดยาวต่ อ เนื่ อ ง
มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด ประกอบกับรอบด้านเงียบสงัดไร้เสียง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชั้นลอยแห่งนี้แปลกประหลาดจนดูไม่เหมือนโลกจริง
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เว่ยตงโหวพูด "สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นตามหลักฉีเหมินตุ้นจย่า
ชั้นต�ำราวางต่อเนื่องกันเป็นค่ายกล หากไม่มีคนน�ำทาง ผู้บุกรุกจะต้อง
ถูกขังอยู่ในหอต�ำราแห่งนี้จนตาย นอกจากนี้ผนังด้านนอกยังฝังไห
กระเบื้องไว้ กันเสียงเล็ดลอดได้โดยสมบูรณ์ ต่อให้ข้างในเกิดฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า ข้างนอกก็ไม่ได้ยินเสียงแม้แต่น้อย ในตอนนั้นพระอาจารย์
ในองค์รัชทายาทใช้ไหกระเบื้องกันเสียงแอบผลิตอาวุธก่อให้เกิดศึก
จิ้งน่านในภายหลัง ที่เช่นนี้ต่อให้องครักษ์จิ่นอีมีความสามารถมาก
เพียงใด หากไม่มีคนน�ำทางก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้ามา"
เขาย�่ำเท้าไปบนอิฐหลายก้อนเหมือนก้าวเดินธรรมดา ทว่าไป๋ฉี
กลับมองเห็นอย่างชัดเจน ทั้งหมดเจ็ดก้าว นี่คือย่างก้าวดาวทั้งเจ็ด
เจ็ดก้าวนี้มีเร็วมีช้า โค้งเป็นรูปกระบวยพอดี ครั้นครบเจ็ดก้าวแล้ว
รอบด้านก็เกิดเสียงดังกึกกัก เสียงค่อนข้างทึบสะเทือนหู ชั้นต�ำราสูง
สามจั้งสิบกว่าแถบพลันเคลื่อนไหวช้าๆ หอต�ำราทั้งหมดเคลื่อนตัวไป
ทั่วเหมือนเขาวงกต รูปแบบภายในห้องเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง
ชั้นต�ำราใหญ่น้อยเผยช่องว่างออกมา เว่ยตงโหวก้าวเข้าไปข้างใน
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างคล่องแคล่ว เดินไปได้พักหนึ่ง ในที่สุดก็ถึง
หน้าก�ำแพงสูงแห่งหนึ่ง บนก�ำแพงสลักลายยันต์ปากว้า* 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�ำแต่ละต้น
ตั้งตระหง่าน คลุมด้วยกระเบื้องหลังคาสีด�ำ แสงจันทร์บนท้องฟ้าส่อง
ลงมาจากท้องฟ้าทรงกลมเบือ้ งบน สาดแสงลงมายังลานกลางแจ้งแห่งนี้
เงียบสงบประหนึ่งอยู่ในน�้ำ
มาถึงตรงนีท้ งั้ สามคนพลันกระจ่างแจ้งในทีส่ ดุ หอต�ำรา หอชมเมือง
หอวินัย สิ่งก่อสร้างสูงใหญ่สามสิ่งนี้ภายในส�ำนักศึกษาหยางหมิงล้วน
หันหลังชนกัน มีการใช้ก�ำแพง หลังคา เสา และระเบียงร่วมกัน สลับ
ซั บ ซ้ อ นมาก หากมองจากภายนอกย่ อ มไม่ เ ห็ น ความผิ ด ปกติ ใ ดๆ
คิดไม่ถึงว่าที่นี่จะซ่อนกระดานลวงไว้ เส้นทางลับแต่ละเส้นเชื่อมถึงกัน
กลลวงทับซ้อนกัน สุดท้ายกลายเป็นค่ายกลปริศนาทรงกลมแห่งหนึ่ง
ชั้ น ต� ำ ราข้ า งนอกเหมื อ นปากว้ า ที่ อ ยู ่ น อกตั ว ปลาหยิ น ปลาหยาง
เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ส่วนลานกลางแจ้งแห่งนี้คือปลาคู่สองตัวที่อยู่
กลางปากว้า คนนอกไม่มีทางมองเห็นความอัศจรรย์ที่แท้จริงของที่
แห่งนี้ได้ เว้นแต่จะเหาะขึ้นไปดูกลางอากาศ
ทัง้ สามไม่เคยพบสิง่ ก่อสร้างเช่นนีจ้ ริงๆ ทัง้ ซับซ้อนและประณีตยิง่
น่าจะเป็นผลงานของปรมาจารย์หยินหยางท่านใดท่านหนึ่งแน่
ไป๋ฉีมีความรู้ด้านศาสตร์หยินหยางและภูมิลักษณ์แต่เดิมอยู่แล้ว
ยามนีเ้ ห็นทิวทัศน์แปลกตา ย่อมต้องกวาดตามองไปทัว่ ด้วยความสนอก
สนใจ
ยืนอยู่บนระเบียงวนมองไปข้างล่าง เห็นเพียงพื้นดินยุบตัวลงไป
สามฉื่อ เหมือนแอ่งตื้นแห่งหนึ่ง ข้างในไม่มีน�้ำ แต่เต็มไปด้วยต้นหญ้า
สีเขียวสูงชุน่ กว่า หนาแน่นและเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมือนผมสัน้ ทีเ่ พิง่
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ผ่านการตัดแต่ง หากพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่าหญ้าเหล่านีม้ บี างจุด
ที่เจริญงอกงามเป็นพิเศษ มีบางจุดที่ค่อนข้างบาง ความหนาแน่นและ
ความบางเหล่านี้ก่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น เป็นภาพหยินหยางปากว้า
นั่นเอง
ตาสองข้างของหยินหยางชัดเจนเป็นพิเศษ สีต้นหญ้าบริเวณ
ปลาหยางซีดกว่าเล็กน้อย สีต้นหญ้าบริเวณปลาหยินกลับเขียวเข้ม
จนแทบเป็นสีด�ำ ตาปลาสองข้างที่อยู่ตรงกลางข้างหนึ่งดูเหมือนนูนขึ้น
ข้างหนึ่งดูเหมือนยุบลง
ไป๋ฉีแหงนหน้ามองท้องฟ้า จากนั้นมองผืนหญ้า ลอบอุทานว่า
"สีต้นหญ้าแบ่งเป็นสีเขียวและสีด�ำ ครึ่งเป็นครึ่งตายแต้มหยินหยาง
หรื อ ว่ า ที่ นี่ จ ะเป็ น ..." เขาแอบช� ำ เลื อ งมองเว่ ย ตงโหวแวบหนึ่ ง และ
ก้มหน้าลงโดยเร็ว ไม่กล้ามองมากนัก
ทว่าฉินหมิงกลับเป็นฝ่ายขยับเข้ามาเอ่ยถามเสียงค่อย "ไป๋ฉี...
เจ้าว่านี่จะเป็นสถานที่ที่เว่ยตงโหวใช้ซ่อนสมบัติอันใดหรือไม่"
ไป๋ฉีขยับปาก ส่ายหน้าตอบว่า "เรื่อง...เรื่องนี้มิอาจรู้ได้"
เว่ยตงโหวก้าวเข้าไปในสนามหญ้าช้าๆ ท่าทางเหมือนนิ่งคิด
บางอย่างอยูน่ าน ก่อนถามจิงอีเฟย "อีเฟย ข้าปฏิบตั ติ อ่ เจ้าเป็นอย่างไร"
จิงอีเฟยอึ้งไปครู่หนึ่ง จากนั้นก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว กุมก�ำปั้น
ก้มศีรษะตอบว่า "ใต้เท้าเว่ยประหนึง่ อาจารย์และบิดาของข้า บุญคุณนี้
หนักแน่นดังขุนเขา อีเฟยไม่กล้าลืมเลือนแน่นอน"
เว่ยตงโหวยิ้มพูด "แม้ข้าจะมีบุญคุณต่อเจ้า แต่ไม่ถึงขั้นหนักแน่น
ดังขุนเขา อีเฟย เจ้ากล่าวเกินไปแล้ว"
จิงอีเฟยยังคงตอบว่า "นี่เป็นค�ำพูดจากใจจริงของอีเฟย ไม่มี
การกล่าวเกินจริงอย่างแน่นอน"
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เว่ยตงโหวผงกศีรษะ หันไปถามฉินหมิงกับไป๋ฉีต่อ "แล้วเจ้า
สองคนล่ะ"
ฉินหมิงกับไป๋ฉีสบตากัน บอกตามตรงเว่ยตงโหวผู้นี้กับพวกเขา
ความสั ม พั น ธ์ ไ ม่ นั บ ว่ า ใกล้ ชิ ด แค่ ไ ด้ ยิ น จิ ง อี เ ฟยพู ด ถึ ง บ้ า งเท่ า นั้ น
ฟังมากเข้าย่อมรู้สึกว่าคนผู้นี้วิชายุทธ์และความสามารถสูงส่ง นิสัย
สุขมุ มัน่ คง ท�ำอันใดมีระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นผูก้ ล้าและวีรบุรษ
ุ ทีเ่ ปิดเผย
คนหนึ่ง ส่วนเรื่องอื่นพวกเขารู้ไม่มากจริงๆ เพียงแต่เมื่อถูกถามเช่นนี้
ย่อมมิอาจตอบส่งเดช จึงแสร้งผงกศีรษะตอบว่า "ใต้เท้าเว่ยเปรียบดัง
อาจารย์และพี่ชายของพวกเรา ในใจพวกเรานับถือและเลื่อมใส"
เว่ยตงโหวหัวเราะออกมา "เปรียบดังอาจารย์และพี่ชาย? พวกเจ้า
กับข้ายังไม่นบั ว่าสนิทสนมกัน พูดเช่นนีเ้ กรงว่าคงเป็นการประจบสอพลอ
กระมัง"
ทั้งสองคนเห็นเว่ยตงโหวพูดเช่นนี้แล้วได้แต่ยิ้มกระอักกระอ่วน
ไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ กระนัน้ พวกเขากลับไม่รวู้ า่ เว่ยตงโหวถามเช่นนี้
กับพวกเขาเพราะเหตุใด มีความหมายใดซ่อนเร้น
เว่ยตงโหวพูดต่อ "พวกเจ้าสองคนยังรู้จักข้าไม่มาก แต่ข้าลอบ
สังเกตพวกเจ้าอย่างลับๆ มานานแล้ว วันนี้เรียกพวกเจ้าสามคนมาที่น่ี
ก็เพื่อมอบหมายภารกิจส�ำคัญอย่างหนึ่งให้ ภารกิจนี้เป็นความลับ
อย่างยิง่ ยวดและยังส�ำคัญใหญ่หลวง ดังนัน้ ทุกอย่างทีพ
่ วกเจ้าจะได้ยนิ
ต่อไปนี้ ไม่ว่าจริงหรือเท็จ ไม่ว่าจุดยืนเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเห็นด้วย
หรือไม่ ล้วนมิอาจเล่าให้บุคคลที่สี่ฟังได้ พวกเจ้าจะท�ำได้หรือไม่"
แต่ไรมาค�ำสั่งในกองพลทหารรักษาพระองค์หนักแน่นดังขุนเขา
อีกทัง้ นีเ่ ป็นความลับ ในฐานะองครักษ์จนิ อูย๋ อ่ มตระหนักเรือ่ งการรักษา
ความลับอยู่แล้ว แต่ละคนก้มศีรษะตอบว่า "ไม่ว่าเรื่องใด พวกข้า
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ต้องเก็บเป็นความลับแน่นอน ไม่แพร่งพรายออกไปเด็ดขาด!"
เว่ยตงโหวผงกศีรษะ หยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ
จดหมายนี้เป็นกระดาษแผ่นบางสีเหลือง ดูโบราณลึกลับ เขาสะบัด
กระดาษและเอ่ยว่า "เมือ่ วานตอนกลางคืน ข้าได้รบั ข่าวลับจากคนชุดด�ำ
ลึกลับคนหนึ่ง บอกว่าคนของส�ำนักชีซ่ามาเพื่อแย่งชิงเครื่องมืออาคม
หกชิน้ ในค่ายกลภูมลิ กั ษณ์หกปราณ จดหมายบอกว่าค่ายกลภูมลิ กั ษณ์นี้
เกี่ยวพันถึงชะตาบ้านเมือง หากโจรร้ายได้ไปแผ่นดินต้าหมิงย่อมต้อง
เปลี่ยนเจ้าของอีกครั้ง ถึงเวลานั้นชาวบ้านย่อมมิอาจด�ำรงชีวิตอยู่ได้
ถึงขั้นอาจต้องตกอยู่ในอันตราย ค�ำพูดข่มขู่ผู้อื่นเช่นนี้พวกเจ้าเชื่อ
หรือไม่!"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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