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ค�ำน�ำ

ในที่สุด 'แสนชัง นิรันดร์รัก' ก็ด�ำเนินมำถึงเล่มสุดท้ำยแล้วนะคะ เร่ืองรำว 

ควำมรักสุดเข้มข้นที่คนหน่ึงวอนขอควำมรัก อีกคนชิงชังไม่อยำกพบเจอ เช่ือว่ำ 

ท่ำนนักอ่ำนต้องอ่ำนไปเจ็บปวดใจตำม 'เซี่ยฉำงเกิง' และ 'มู่ฝูหลัน' แน่นอน ไม่รู้ 

จะเอำใจช่วยใคร เพรำะต่ำงก็มีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้น

ส�ำหรับเล่มน้ีเซี่ยฉำงเกิงยังคงไม่ถอดใจจำกมู่ฝูหลันง่ำยๆ ค่ะ แม้บ้ำนเมือง

ก�ำลงัลกุเป็นไฟ มสีงครำมทกุหย่อมหญ้ำ กระทัง่แคว้นฉำงซำของมูฝ่หูลนักต็ัง้ตวัเป็น

อิสระ เซี่ยฉำงเกิงก็ตั้งมั่นแล้วว่ำจะไม่มีวันรุกคืบแผ่นดินของบรรพบุรุษนำง ถึงเขำ 

ไม่ได้หัวใจนำง ก็ไม่ควรสร้ำงควำมเกลียดชังเพิ่ม ยำมนี้หำก 'ซีเอ๋อร์' บุตรชำย 

ของนำงต้องกำรแผ่นดินนี้ เขำก็ยินดีน�ำมำมอบให้เสียด้วยซ�้ำ

ควำมรักที่เซี่ยฉำงเกิงพยำยำมไปโอบประคองมำน้ีจะชะล้ำงควำมชิงชังในใจ

มูฝ่หูลนัได้หรือไม่ แล้วเร่ืองรำวในชำตก่ิอนจะถูกปิดผนึกไว้ ไม่มใีครได้ล่วงรู้จริงหรือ 

สุดท้ำยควำมรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่ำงไร ไปร่วมติดตำมบทสรุปควำมรักคร้ังน้ีกัน 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส



"หลันเอ๋อร์ เจ้าเป็นธิดาของเจ้าแคว้นฉางซา ส่วนข้าคือโจรร้ายตามค�าเรียกขานของใครๆ  

เมือ่สมยัเป็นเดก็หนุ่ม ข้าถือตนว่าเก่งกล้าสามารถเป็นดัง่มงักรเกยหาดตืน้ ตอนนีข้้าเพ่ิงประจกัษ์แจ้ง

แล้ว ว่ากันถึงเรื่องหัวจิตหัวใจ ข้าเซี่ยฉางเกิงไม่คู่ควรจะถือรองเท้าให้เจ้าด้วยซ�้าไป ในอดีตข้าได้

ตบแต่งเจ้าเป็นภรรยา ถือเป็นบุญวาสนามากที่สุดในชีวิตข้าเซี่ยฉางเกิงแล้ว"

มู่ฝูหลันจ้องมองบุรุษที่ยอบกายอยู่ด้านหน้าปลายเท้าตน จู่ๆ น�้าตาก็หลั่งรินลงมา

เขายกมือจะเช็ดน�้าตาที่ไหลผ่านข้างแก้มนางให้ แต่นางเบือนหน้าหนี

เซีย่ฉางเกิงดงึมอืคนืช้าๆ เพ่งพิศเสีย้วหน้าด้านข้างของหญิงสาวทีดู่เหมอืนไม่อยากหันกลบัมา 

มองตนอีกพลางกล่าวเสียงเบาๆ "หลันเอ๋อร์ เจ้าอย่าปฏิเสธข้าในตอนนี้เลยนะ เจ้าลองตรองดูอีกที 

ต่อให้เจ้าไม่ยอมให้โอกาสข้าอีกจริงๆ ก็รอข้ากลับมาแล้วค่อยบอกกับข้า...ได้หรือไม่"



แนะน�ำตัวละคร

✱ มู่ฝหูลัน  ท่ำนหญิงแห่งแคว้นฉำงซำ แต่งงำนกับเซี่ยฉำงเกิง  

เคยตำยมำแล้วชำติหน่ึง ชำติใหม่ควำมมุ่งหวังเดียว

คือหย่ำขำดกับสำมี

✱ เซี่ยฉำงเกิง  ผู้บัญชำกำรทหำรที่หนุ่มที่สุดเท่ำที่รำชส�ำนักเคยมีมำ 

อดตีเคยเป็นหวัหน้ำโจร มคีวำมฝันคอืกำรได้ครอบครอง 

แผ่นดิน

✱ ซีเอ๋อร์  บตุรชำยของมูฝ่หูลนักบัเซีย่ฉำงเกงิในชำตก่ิอน ชำติใหม่นี ้

เป็นเด็กก�ำพร้ำ มู่ฝูหลันรับเป็นบุตรบุญธรรม

✱ หยวนฮั่นติ่ง  ลูกชำยอดีตเสนำบดีของแคว้นฉำงซำ มีต�ำแหน่งเป็น

แม่ทัพใหญ่ แอบรักมู่ฝูหลัน

✱ จำ้วซีไท ่  บุตรชำยของฉีอ๋อง เป็นคุณชำยข้ีโรค เป็นเพื่อนเล่น

สมัยเด็กของมู่ฝูหลัน

✱ ชีหลิงเฟิ่ง  น้องสำวอดีตคู่หม้ันเซี่ยฉำงเกิง คอยดูแลปรนนิบัติ 

ฮูหยินผู้เฒ่ำ แอบรักเซี่ยฉำงเกิง
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69

แม้ว่าเซ่ียฉางเกิงจะเตรยีมความพร้อมไว้ก่อนออกจากด่านแล้ว แต่

แคว้นฉางซาบุกมาโดยไม่มีวี่แววมาก่อน ทั้งยังจู่โจมบดขยี้ด้วยก�าลังพล

เต็มอัตราศึกอย่างเหนือความคาดหมาย แนวป้องกันที่เขาจัดวางไว ้

ล่วงหน้าจงึถูกตแีตกตดิๆ กัน ทัพพันธมติรทะลวงฝ่าเข้ามามุง่หน้าตรงไป

ประชิดเมืองหลวงทุกทีๆ

นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ซีย่ฉางเกิงล้มเหลวในการวางกลศกึ แต่ในเวลาไม่นาน 

เขาก็ได้รบัข่าวอกีข่าวหนึง่ซึง่เปรยีบด่ังเกลด็น�า้ค้างซ�า้เตมิหิมะขาวโพลน*

หลังฉีอ๋องก่อกบฏ การคานอ�านาจตามสายตาคนภายนอกใน 

กาลก่อนได้แตกสลายตามไปด้วยในชั่วข้ามราตรี ความสัมพันธ์อัน

ปรองดองกลมเกลยีวระหว่างกษตัรย์ิผูป้รชีาสามารถกับขุนนางผู้จงรกัภกัด ี

ไม่หลงเหลืออยู่อีกสืบไป

* เกล็ดน�า้ค้างซ�า้เตมิหมิะขาวโพลน เป็นส�านวน หมายถึงอาการหรอืสถานการณ์ย่ิงรนุแรงหรอืยากล�าบากขึน้
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บัดนี้มิใช่แค่หลิวไทเฮาผู้เดียวแล้ว ศัตรูของเขาไม่ว่าคนใดก็ตาม

อาจใช้มารดาของเขาข่มขูค่วบคุมเขาได้ทัง้สิน้ ด้วยเหตนุีเ้ขาจงึเตรยีมการ

ส่งมารดากลับไปยังอ�าเภอเซี่ยแต่แรก

กระนั้นเขาคาดไม่ถึงว่ายังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนได้

ขบวนเดนิทางเลด็ลอดหตูาหลวิไทเฮาไปได้ แต่กลับหลบหนคีนของ

ฉีอ๋องไม่พ้น

มารดาของเขาโดนคนของฉีอ๋องแกะรอยตามไปลักพาตัวระหว่าง

สับเปลี่ยนเส้นทาง

ควันไฟสัญญาณบอกว่ามีผู ้รุกรานลอยตลบอบอวล ค่ายท่ีมั่น 

ตลอดแนวชายแดนนับสิบหลี่เพิ่งผ่านสมรภูมิรบนองเลือด ทหารม้าชาว

เหนือหลายสิบหมื่นกับกองทัพเหอซียังประจันหน้ากันอยู่คนละฟากของ

แม่น�้า การรบพุ่งอย่างดุเดือดครั้งต่อไปพร้อมปะทุทุกเมื่อ

เซี่ยฉางเกิงที่กลับจากสนามรบยังไม่ทันถอดชุดเกราะออก มองดู

คนส่งสารคกุเข่าอยู่เบือ้งหน้าแล้วเส้นเลอืดตรงขมบัปดูโปนข้ึนทีละเส้นๆ 

เขานิ่งเฉยไปนานครู่ใหญ่

ใครๆ ล้วนรู้ว่าท่านผู้บัญชาการเป็นบุตรกตัญญู

เหล่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาเหน็ใบหน้าท่ีขงึตงึจนแทบจะบดูบึง้ของเขาแล้ว  

ไม่มีคนใดไม่กลั้นหายใจ ครู่หนึ่งต่อมาหลิวอันถึงสืบเท้าขึ้นหน้า

"ท่านผู้บัญชาการอย่าเพ่ิงร้อนใจเกินไป โปรดแบ่งก�าลังทหารให ้

ข้าน้อยกองหนึ่ง ข้าน้อยจะยกพลเข้าด่าน..."

เขายังพูดไม่จบประโยค เซี่ยฉางเกิงพลันยกมือขึ้นตัดบท

"พวกเขาจบัตวัมารดาข้าไปด้วยหมายจะข่มขู ่หากไม่ถึงทีสุ่ด ข้าคิดว่า 
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คงไม่ถึงขั้นท�าร้ายคน ศึกเหอซีเป็นภารกิจส�าคัญอันดับหน่ึงในยามน้ี  

พวกเจ้าอย่าเสียสมาธิ ข้าจะจัดการเอง"

นัยน์ตาทั้งคู่ของชายหนุ่มแดงก�่าขณะกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดค�า

หลังมู่เซวียนชิงกรีธาทัพข้ึนเหนือ มีข่าวชนะศึกส่งกลับมายังเมือง

เยว่ียไม่ขาดสาย พอถึงเดือนสิบทัพพันธมิตรรุกประชิดเมืองหลวงแล้ว 

เวลานีเ้มอืงหลวงตกอยู่ในภาวะคับขนั แต่ทัพใหญ่ของเซีย่ฉางเกิงยังโดน

หน่วงเหน่ียวไว้ทีน่อกด่าน เจ้าเมอืงผจูงึรบัหลวิไทเฮากับฮ่องเต้และบรรดา

ขุนนางบุ๋นบู๊มาที่หลงกวนตามค�าสั่งก�าชับท้ายสุดก่อนหน้านี้ของเขา

พอเมอืงหลวงแตก ฉอ๋ีองก็เข้ายึดครอง สามวันให้หลังก็สถาปนาตน 

เป็นฮ่องเต้โดยมท่ีานอ๋องทัง้หลายสนบัสนนุ ทางหน่ึงป่าวประกาศอภยัโทษ 

ทั่วแผ่นดินเพ่ือให้ราษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ทางหนึ่งฉวยโอกาส 

ริบทรัพย์สินอย่างอุกอาจและขยายกองทัพ

มูเ่ซวียนชงิไม่ได้เข้าร่วมการเฉลมิฉลองประหน่ึงละครชวนหวัฉากน้ี  

เขาน�ากองทัพบุกไปโจมตีหลงกวนต่อ แต่เจ้าเมืองผูอาศัยข้อได้เปรียบ

ด้านชัยภูมิตั้งรับอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมออกมา ส่งผลให้ทั้งสองฝ่าย 

ตกอยู่ในภาวะคุมเชิงกัน

ต้นเดอืนสบิเอด็เซีย่ฉางเกงิมชียัเหนือทหารม้าเกราะเหลก็ของชาวเหนอื 

อย่างราบคาบ บุกตะลุยเข้าต�าหนักของกษัตริย์ชาวเหนือจนอีกฝ่ายต้อง

สละเมืองหนีกลับเมืองหลวงเก่า

ศึกใหญ่ที่ด�าเนินมาเกือบครึ่งปีปิดฉากลงเพียงเท่าน้ี ชาวเหนือ

บอบช�้าอย่างหนัก ส่งสารยอมจ�านนกับของบรรณาการมาขอมอบตนอยู่
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ใต้อ�านาจ

กลางดึกของวันนี้รอบบริเวณค่ายทหารในทุ่งโล่งกว้างใหญ่นอก

เมืองหลงกวนมืดมิด หากเวลานี้แสงเทียนในกระโจมใหญ่ยังสว่างไสว 

ดุจเก่า หยวนฮั่นติ่งก้าวเข้ามาอย่างเร่งร้อน ถือสารที่เพ่ิงได้รับมาด้วย 

สองมือยื่นส่งให้

"ท่านอ๋อง เพ่ิงได้รบัข่าวยืนยันว่าเซีย่ฉางเกิงรบชนะชาวเหนืออย่าง

เด็ดขาด คาดว่าเขาจะตอบโต้แล้วขอรับ"

ตอนตีเมืองเมื่อสองสามวันก่อนมู่เซวียนชิงโดนธนูยิงเข้ากลางอก

หนึ่งดอก หลังหมอทหารรักษาอาการให้แล้ว อาจเพราะกลัดกลุ้มร้อนใจ

ติดต่อกันหลายวันจนนอนไม่หลับในยามกลางคืน เป็นเหตุให้สีหน้าเขา

ตอนนี้แลดูซีดเซียวเป็นอันมาก

"พวกฉีอ๋องเล่า" เขาไต่ถาม

"ก�าลงัจะรายงานท่านอ๋องพอดีขอรบั แม้ฉอ๋ีองจะตัง้ตนเป็นกษตัริย์ 

แต่ดูทีพวกเขาคงรู้เช่นกันว่ายากจะรักษาเมืองหลวงไว้ได้ สายสืบส่งข่าว

มาว่าทางนั้นเริ่มถอนก�าลังทหารไปทางเมืองหลวงตะวันออกตั้งแต่ 

หลายวันก่อน ส่วนทางนีต้เีมอืงหลงกวนมาเน่ินนานก็ยังตไีม่แตก ไม่ควร

เสยีเวลาต่อไป ท่านอ๋องโปรดออกค�าสัง่ให้จดัทัพเตรยีมกลับสู่แคว้นฉางซา 

ทันทีเถิดขอรับ"

ใบหน้าของหยวนฮั่นติ่งเคร่งเครียดสุดจะเปรียบ เขากล่าวจบแล้ว

คุกเข่าให้มู่เซวียนชิง

มูเ่ซวยีนชงิพูดอย่างขบเขีย้วเคีย้วฟัน "ทหารประจ�าการในเมอืงหลงกวน 

เหลอือยู่ไม่มาก พรุง่นีร้ะดมไพร่พลแล้วกินให้อิม่หน�า ข้าจะน�าทพัไปโจมตี



11

เผิงไหลเค่อ

ด้วยตนเองอีกครั้ง"

หยวนฮั่นติ่งมองมู่เซวียนชิงโดยไม่เอื้อนเอ่ยค�าใด

"เจ้าเป็นอะไรไป ท�าตามค�าสั่งข้าเท่านั้นเป็นพอ ต่อให้เซ่ียฉางเกิง

จะจู่โจมกลับก็ไม่รวดเร็วปานนั้น"

หยวนฮั่นติ่งเหลียวหน้าส่งเสียงเรียกค�าหน่ึงไปด้านนอก เห็นเพียง

รองแม่ทัพสวมเสือ้เกราะกรกัูนเข้ามาสบิกว่าคน พวกเขาคกุเข่าลงพร้อมกัน 

และกล่าวประสานเสียงกัน "ท่านอ๋องโปรดออกค�าสั่งด้วยขอรับ"

มู่เซวียนชิงอึ้งไป สายตาของเขามองกวาดคนเบื้องหน้ารอบหนึ่ง

ก่อนหยุดท่ีตวัหยวนฮัน่ต่ิงในทีส่ดุ เขาลกุพรวดขึน้ยืนด้วยสหีน้าโกรธเกร้ียว

"ฮั่นต่ิง! น่ีเจ้าหมายความว่าอะไร ข้าเห็นเจ้าเป็นด่ังพ่ีน้อง เจ้า

บังอาจบีบคั้นข้าเชียวหรือ"

หยวนฮั่นติ่งกล่าว "ท่านอ๋องโปรดระงับโทสะด้วย ตัวข้าเองจะมี

ความกล้าเช่นน้ีได้เย่ียงไร แค่ว่าก่อนเดินทัพมาท�าศึก ท่านหญิงเคย 

เรียกตัวข้าไปที่ศาลตั้งป้ายวิญญาณของท่านอ๋องคนก่อน กล่าวว่าหาก

การศึกยืดเย้ือยาวนานหรือรู้ว่าเซี่ยฉางเกิงจะตอบโต้ มีค�าสั่งให้ข้าเชิญ

ท่านอ๋องกลับให้จงได้ขอรับ

ท่านหญิงสั่งให้ข้าบอกต่อท่านอ๋องว่านางรู้ว่าท่านอ๋องมีความ

มุ่งมาดมานานแสนนานแล้ว แต่การล้างแค้นให้ท่านอาหญิงเป็นหน้าที่

ของชาวสกุลมู่เหมือนกัน ดังนั้นตอนท่านอ๋องตัดสินใจกรีธาทัพข้ึนเหนือ 

นางจึงมิได้ห้ามปรามท่าน เพราะสิ่งที่ท่านคิดหาได้ไร้เหตุผลเสียทีเดียว 

โอกาสดีเช่นนี้ ถ้าพลาดไปแล้วเกรงว่าคงเป็นการยากที่ท่านอ๋องจะ 

ปล่อยวางได้"
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หยวนฮั่นติ่งยังคงเอ่ยต่อไป

"ท่านหญิงกล่าวว่าท�าสดุความสามารถแล้ว ท่ีเหลอืข้ึนอยู่กับลิขิตฟ้า  

เหล่าทหารปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซือ่สตัย์ ส่วนท่านอ๋องก็พยายามอย่างเตม็ที ่

แล้ว หากว่าฟ้าลิขิตให้เป็นเช่นนี้ จะดื้อดึงล้างแค้นต่อไปโดยไม่ค�านึงถึง

ความปลอดภัยของทหารแคว้นฉางซาได้อย่างไร วิญญาณบนสวรรค์ของ

ท่านอาหญิงจะต้องไม่สงบสขุเป็นแน่ ท่านอ๋องโปรดรบัฟังค�าพูดของท่านหญิง  

พักรบตอนนี้เพื่อแผนการในวันข้างหน้าด้วยเถิด"

หยวนฮั่นติ่งโขกศีรษะกับพื้นเสียงดังก้อง

พวกทหารข้างหลงัเขาก็โขกศรีษะพร้อมพูดอ้อนวอนเป็นเสียงเดียวกัน

มู่เซวียนชิงก้าวผ่านข้างกายหยวนฮั่นติ่งกับคนอื่นๆ ที่คุกเข่าตรง

ปลายเท้าด้วยฝีเท้าหนักอึ้ง

เขาแหวกม่านประตูมองไปข้างนอก

ใต้ผืนฟ้ารัตติกาล กระโจมทหารเรียงรายกันไปหลังแล้วหลังเล่า 

จนสดุสายตา เสยีงขลุย่ใบไม้ลอยแว่วตามลมจากมมุใดมมุหน่ึงไกลออกไป 

ก็สดุจะรูไ้ด้ เสยีงขลุย่โหยไห้ราวกับแฝงความคดิถึงคะนงึหาบ้านเกิด แต่

เป่าได้ไม่กี่ทีก็เงียบหายไปกะทันหัน คงจะถูกคนที่อยู่ใกล้ๆ ห้ามไว้

มู่เซวียนชิงยืนตัวแข็งทื่ออยู่นานถึงค่อยหันหน้ามา

"ถ่ายทอดค�าสั่งลงไป ยกทัพกลับแคว้นฉางซา"

น�้าเสียงของเขาเปี่ยมไปด้วยความอึดอัดคับข้องใจ พอพูดจบ 

ก็กระอักเลือดค�าหนึ่ง ฝีเท้าซวนเซก่อนล้มคว�่าลงกับพื้น

สดุท้ายพ่ีชายผูห้นุ่มแน่นของมูฝ่หูลนัยังคงปล่อยวางมิได้ ระหว่างทาง 
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กลับแดนใต้ จิตใจของเขาจมอยู่ในความทุกข์ ส่งผลให้อาการบาดเจ็บ

ทรดุหนกัลงเรือ่ยๆ หลงัเข้าสูแ่คว้นฉางซาก็ไม่อาจเดนิทางต่อได้ ต้องหยุด

อยู่ที่เมืองอวิ๋นเมิ่ง 

ตอนมู่ฝูหลันรุดไปถึงท่ีน่ันพร้อมด้วยลู่ซื่อและอาหรูรวมถึงพวก 

ลูห่ลนิ พ่ีชายของนางก็นอนสลบไสลไปหลายวันแล้ว เหลือเพียงลมหายใจ

เฮือกสุดท้าย นางใช้เข็มทองกระตุ้นเขาให้ฟื้นสติ

มู่เซวียนชิงลืมตาข้ึนสบตากับภรรยาท่ีกุมมือเขาไว้แน่น สายตาที่

เลื่อนลอยค่อยๆ แจ่มกระจ่างขึ้น

เขาส่งย้ิมน้อยๆ ให้นาง ยังฝืนก�าลังยกมืออีกข้างขึ้นลูบหัวอาหร ู

ทีหนึ่ง กล่าวเสียงแผ่วเบา "ข้าผิดต่อพวกเจ้าแล้ว..."

ลู่ซื่อกับอาหรูร�่าไห้สุดเสียง

"น้องพ่ี เจ้าอย่าต�าหนตินเอง นีค่งเป็นโชคชะตา" มู่เซวียนชงิเอ่ยข้ึนอกี  

"ตอนนั้นไม่ว่าเจ้าพูดอย่างไร ข้าก็ไม่มีทางรับฟังเจ้า ที่ข้ามีวันนี้ล้วนเป็น

ความผิดของข้าเอง...เหตุผลท่ีท่านพ่อยกเจ้าให้คนแซ่เซี่ยในครั้งน้ันเป็น

เพราะไม่เช่ือใจในตัวบุตรชายอย่างข้าคนน้ี ซึ่งข้ายอมรับไม่ได้มา 

โดยตลอด ข้านึกว่าหนนีข้้าจะพิสจูน์ให้ท่านพ่อได้เหน็ว่าข้าท�าได้ บดันีข้้า

ถึงได้รู้ว่าตนเองไม่เอาไหนจริงๆ..."

มู่เซวียนชิงกล่าวพึมพ�า เขาคล้ายทอดสายตาข้ามคนที่อยู่ข้างกาย

เหม่อมองไปในความว่างเปล่า ณ แห่งหนใดก็สุดรู้

"หลังข้าจากไปแล้ว ฝากเรื่องต่างๆ ไว้กับเจ้าด้วย"

มู่ฝูหลันหลั่งน�้าตานองหน้า นางแทบควบคุมตนเองไม่อยู่แล้ว

ท่านอ๋องหนุ่มของแคว้นฉางซาล้มป่วยสิน้พระชนม์กลางทางหวนคนื 
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สูแ่ดนใต้ เมือ่ข่าวแพร่ออกไปก็สร้างความโศกเศร้าเสยีใจให้แก่ชาวเมอืง 

คนทั่วทั้งแคว้นสวมชุดผ้าดิบไว้ทุกข์

กระนัน้ผูค้นและเรือ่งราวภายนอกหาได้หยุดลงเพราะการผลัดแผ่นดิน 

ของที่นี่ ทุกวันมีข่าวใหม่ส่งมาถึงไม่ขาดสาย

เซี่ยฉางเกิงตอบโต้แล้ว

หลวิไทเฮากลบัเมอืงหลวง ราชส�านกัก็กลบัมาเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

ดังเดิม

ฉีอ๋องถอยทัพไปยังเมืองหลวงตะวันออกยึดครองแผ่นดินครึ่งหน่ึง 

ดึงกลุ่มอ�านาจต่างๆ มาเป็นพวกแล้วตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้น

เซีย่ฉางเกิงได้รบัพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นอ๋องเช่นกัน เขาก้าวข้ึน 

เป็นใหญ่ในราชส�านกัและกุมอ�านาจสงูสดุไว้ในมอืเพียงผู้เดยีว อกีไม่นาน

ก็น่าจะยกเหตุผลปราบกบฏ ท�าสงครามกับกลุม่อ�านาจทีขั่ดขวางงานใหญ่ 

ของตน

ด้านผูต้รวจการเขตฟู่โจวใกล้ๆ กบัแคว้นฉางซาซึง่ถูกตแีตกพ่ายไป

เมื่อพักก่อน ตอนน้ีเริ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ มีทีท่าว่าจะรวบรวมก�าลัง 

กลับมารุกรานอีกครั้ง

นับแต่ช่ัวขณะท่ีมองดูพ่ีชายกรีธาทัพขึ้นเหนือเป็นต้นมา มู่ฝูหลัน 

รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสถานการณ์ต้องกลายเป็นเช่นนี้ไม่ว่าพ่ีชายของนางจะมี

ชีวิตอยู่หรือไม่

นางเตรียมตัวพร้อมแล้ว...

ตอนกลางวันมู่ฝูหลันต้องรับมือกับหมู่ขุนนางของแคว้นฉางซาที่
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หวาดหวัน่พรัน่พรงึจนไม่เป็นอนักินอันนอนด้วยท่าทางสงบเยือกเย็น และ

สะสางงานการสารพัดไม่สิน้สดุ ทว่าพอฟ้ามดืนางกลับข่มตานอนไม่หลับ 

ตลอดคืนอย่างช่วยไม่ได้

พ่ีชายบอกกับนางก่อนจากโลกนีไ้ปว่าอย่าต�าหนตินเอง แต่นางจะ

ท�าได้อย่างไรเล่า

หลังพิธีฝังศพ พ่ีสะใภ้ก็ล้มป่วย มู่ฝูหลันรู้ว่าตนเองจะเป็นอะไรไป

อีกคนไม่ได้

ทุกคนในครอบครัวทั้งซีเอ๋อร์ พ่ีสะใภ้ และอาหรูล้วนต้องการ 

การปกป้องจากนาง ชาวแคว้นฉางซานับพันนับหมื่นที่แตกตื่นเสียขวัญ

เพราะเพ่ิงสูญเสียประมุขของตนไปก็อยากให้นางก้าวออกมาเพ่ือให้ 

พวกเขารูว่้าสกุลมูท่ีคุ้่มครองพวกเขามาสองร้อยกว่าปีมไิด้ทอดท้ิงพวกเขา

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของพิธีฝังศพ จ้าวซีไท่เป็นตัวแทนของฉีอ๋อง 

เดินทางจากเมืองหลวงตะวันออกมาร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย

ที่แคว้นฉางซา

เขาย่างเท้าเข้าไปในต�าหนกัหลวง จดุธูปกราบไหว้หน้าป้ายวิญญาณ 

อย่างเคารพยกย่องแล้วก็มีคนพาเขาไปที่หอเซวียนฉง

มู่ฝูหลันยืนอยู่ข้างหน้าต่าง นางอยู่ในชุดสีขาวปลอดตัดกับเส้นผม

ด�าขลบัดจุน�า้หมกึ เรอืนกายผ่ายผอมประหนึง่เกลด็หิมะบางเบาเดอืนสาม 

ทีเ่กาะบนเกสรดอกสาลี ่เพียงย่ืนหน้าเป่าลมหายใจอุน่จดัใกล้ๆ คราเดยีว

ก็ละลายกลายเป็นน�้าได้

จ้าวซไีท่มองนางนิง่ๆ ครูห่น่ึงก่อนสาวเท้าเนิบนาบเข้าไปกล่าวเสียงเบา  

"เรื่องพี่ชายของท่าน ข้ารู้สึกไม่สบายใจเหลือเกิน ข้ารู้ว่าข้าพูดเช่นนี้ท่าน
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คงไม่เชือ่ แต่ยามนีม้บีางเรือ่งทีข้่าไม่อาจตดัสนิใจได้จรงิๆ หลงัตีเมอืงหลวง 

แตก ข้าก็อยากยกทัพไปช่วยพี่ชายท่านโจมตีหลงกวน แต่เสด็จพ่อข้า..."

"ยินดด้ีวย" นางอมย้ิมตดับทเขา "บดัน้ีท่านเป็นถึงรชัทายาทแล้วยัง

ไม่ลืมมาส่งดวงวิญญาณพี่ชายข้าไปสู่สวรรค์"

"ท่านหญิง"

จ้าวซีไท่เดินสองสามก้าวไปหยุดอยู่เบื้องหน้าหญิงสาว กุมมือเล็ก

ที่เย็นเฉียบข้างหนึ่งของนางไว้แน่น

"ท่านจะด่าทอข้าเช่นใดก็ไม่เป็นไร จริงอยู่ว่าข้ามาหนนี้ตามค�าส่ัง

ของเสด็จพ่อ แต่ก็เป็นความต้องการของตัวข้าเองด้วย คราวก่อนข้ามา

ขอแต่งงาน ท่านก็ปฏิเสธโดยไม่ยอมพบหน้าข้าสักหน ไม่ว่าท่านคิดอ่าน

อย่างไรหรือคนนอกจะมองไปในทางใด ข้าก็ต้ังใจจะตบแต่งท่านเป็น

ภรรยาจริงๆ

ขณะนี้ฝ่ายข้าได้เมืองหลวงตะวันออกไว้ในมือแล้ว ยังมีขุมอ�านาจ

ของที่นั่นหนุนหลัง จึงพร้อมท้ังเงินทองและเสบียงอาหาร ก�าลังทหาร 

ยังเพ่ิมขึน้ทุกวันจนแขง็แกร่งพอจะต่อกรกบัเซีย่ฉางเกิงได้แล้ว หากแคว้น

ฉางซาของท่านยินยอมสวามภัิกด์ิต่อเสด็จพ่อ ต่อแต่นีพ้วกเราก็จะอยู่ฝ่าย

เดยีวกัน เมือ่ท่านข้าเป็นพันธมติรกัน ถ้าพวกท่านทีนี่ถู่กเซีย่ฉางเกิงโจมตี 

เสด็จพ่อข้าจะไม่มีทางนั่งนิ่งดูดาย..."

มู่ฝูหลันดึงมือตนเองคืนแล้วแค่นเสียงเยาะ

"องค์รัชทายาท ท่านเห็นว่าเสด็จพ่อของท่านไว้ใจได้จริงๆ หรือ"

จ้าวซไีท่พูดเน้นเสยีงหนกัทีละค�า "ท่านหญิง ท่านกับข้าเป็นเพ่ือนเล่น 

กันแต่วัยเยาว์ ในใจของข้าจ้าวซไีท่มแีค่ท่านผูเ้ดียว ข้าเตม็ใจสาบานด้วย
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ชีวิตตนต่อฟ้าว่าภายภาคหน้าเมื่อข้าก้าวขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองหลวง 

ตะวันออก ข้าจะปกป้องท่านจนถึงที่สุดอย่างแน่นอน"

มู่ฝูหลันมองเขาพลางคลายย้ิม "แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรท่านถึงจะก้าวข้ึน

เป็นใหญ่ในเมืองหลวงตะวันออกน่ะสิ"

จ้าวซีไท่ขบกรามแน่น เขาขยับเข้าไปใกล้มากข้ึนแล้วพูดเสียง

กระซบิ "เดมิทเีป็นเรือ่งในครอบครวัไม่ควรบอกต่อคนภายนอก ท่านกรู้็ว่า

ร่างกายข้าอ่อนแอตัง้แต่เดก็ ไม่นกึว่าเสดจ็พ่อจะเตรยีมใจมานานแล้วว่า

ข้าต้องตาย หลายปีก่อนเขาเริม่ชบุเลีย้งนักพรตผูวิ้เศษมากมาย ยังฝักใฝ่

ในกามสูตรหมายมั่นอยากได้บุตรชาย เสด็จแม่ข้าเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อตอน 

ต้นปีว่าเสดจ็พ่อให้ก�าเนดิบตุรชายคนหนึง่จรงิๆ อกีทัง้มใิชเ่ดก็เลก็ๆ แล้ว 

แต่คงเพราะภูมลิกัษณ์ของวังอ๋องกับดวงชะตาเขาขดักันเลยกลวัจะอายุสัน้  

ถึงได้เลี้ยงดูไว้ข้างนอกตลอดมิได้พากลับมาเท่าน้ันเอง หากคร้ังนี้มิใช่ 

กริง่เกรงคนในสกุลเดิมของเสดจ็แม่ เกรงว่าต�าแหน่งรัชทายาทนีค้งไม่ตก

มาถึงข้า"

เขาย้ิมเยาะ "เสด็จพ่อคิดแต่จะมีทายาทสืบสกุลอีกคน หน�าซ�้า 

ยังทุ่มเทกายใจอบรมบ่มเพาะเขา แต่กับข้าเคยให้ความรักฉันพ่อลูกแม้

สักเศษเสี้ยวหรือไม่เล่า ในเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าก็ไม่มีวันนั่งรอความตาย 

ดจุเดยีวกัน ท่านหญิง เซีย่ฉางเกิงแล้งน�า้ใจต่อท่าน ส่วนข้าไม่เหมอืนกับเขา  

ข้าต้องฟ้ืนฟูร่างกายให้แขง็แรงได้แน่ รอหลงัจากข้ากุมอ�านาจแล้วจะถือท่าน 

เป็นส�าคัญในทุกๆ เรื่อง ท่านเชื่อใจข้าได้"

มู่ฝูหลันมองใบหน้าที่ฉายอารมณ์ฮึกเหิมของจ้าวซีไท่แล้วกล่าว

เสยีงเบา "ข้าได้ยินว่าเวลาน้ีมารดาของเซีย่ฉางเกิงอยู่ในมอืพวกท่านหรือ"
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จ้าวซไีท่ผงกศีรษะ "ไม่ผดิ ตอนแรกหลวิไทเฮาจะลงมือเช่นกัน จนใจ 

ที่นางเบาปัญญา ข้าใช้อุบายเล็กน้อยก็ท�าได้ส�าเร็จ เมื่อมีมารดาเขาอยู่ 

เขาย่อมต้องยับย้ังชั่งใจให้ดีก่อนเป็นแน่ วันหน้าเมื่อถึงคราวคับขันนาง

ต้องเป็นประโยชน์ต่อพวกข้าอย่างมาก"

มู่ฝูหลันนิ่งเงียบไปชั่วอึดใจ

"น่าเสียดายนัก ถ้อยค�าที่ท่านพูดตอนนี้ยังคงไร้น�้าหนัก" นางกล่าว 

"ท่านมาในคราวน้ี ถ้าหากไม่ได้กลับไปแล้วข้าใช้ท่านแลกเปลี่ยนกับ

มารดาของเซีย่ฉางเกิง ท่านเห็นว่าเสด็จพ่อของท่านจะตอบตกลงหรอืไม่"

จ้าวซีไท่นิ่งขึงไป เขาละล้าละลังเล็กน้อย "ท่านหมายถึงอะไร"

มู่ฝูหลันเพ่งมองเขา

"แผ่นดินน้ีระส�่าระสายแล้ว คนท่ีอยากเป็นฮ่องเต้ต่างอาศัยความ

สามารถของตน ถึงเล่นเล่ห์เพทุบายก็ไม่มีอันใดน่าต�าหนิติเตียน แต่มีอยู่

ข้อหนึ่งที่ข้าดูแคลนเป็นที่สุด ท่านรู้หรือไม่ว่าคืออะไร"

นางหยุดเว้นจังหวะ

"การกระท�าท่ีข้าชงิชงัทีส่ดุในชวิีตก็คือจบัตัวบดิามารดาและภรรยา

ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อใช้ข่มขู่ ในเมื่อท่านมาแล้ว เช่นนั้นก็พักรักษาตัวอยู่

ที่น่ีตามสบายสักพัก ข้ามีเวลาว่างยังสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้ท่าน 

ได้ด้วย รอเมื่อเสด็จพ่อของท่านคิดได้แล้วยอมส่งนายหญิงเซี่ยมา ท่าน

ค่อยกลับไปก็ยังไม่สาย"

นางสะบัดแขนเสื้อปัดแจกันหยกใบหนึ่งใกล้ๆ มือหล่นลงพื้น

เสียงแจกันหยกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังข้ึน ประตูถูกคนเปิดออกอย่าง

รวดเร็ว องครักษ์หลายสิบคนวิ่งกรูเข้ามา
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กระบีข่องหยวนฮัน่ติง่จ่ออยูท่ี่ล�าคอของจ้าวซไีท่ เขากล่าวเสยีงเย็น 

"ในเมื่อองค์รัชทายาทประทับอยู่ในเมืองหลวงตะวันออก คิดว่าที่น่ัน 

คงต้องมีคนของพระองค์เองเช่นกัน หากเสด็จพ่อของพระองค์หักพระทัย

เอาคนมาแลกกับพระองค์ไม่ได้ กระหม่อมขอทลูเตอืนให้ทรงบอกคนของ

พระองค์ให้คิดหาหนทางใดก็ได้ส่งตัวฮูหยินผู้เฒ่ามาที่นี่"
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70

ใบหน้าที่ปราศจากสีเลือดของจ้าวซีไท่แลดูขาวซีดสุดจะเปรียบ

"ข้ามาด้วยความจริงใจ แต่ท่านท�ากับข้าเยี่ยงนี้หรือ" เขาพูดพึมพ�า 

"ถ้าข้าไม่ปฏิบัติตาม ท่านจะสังหารข้า?"

มู่ฝูหลันจ้องหน้าเขา

"องค์รชัทายาท ตอนแรกข้าไม่มคีวามคดิจะเลง็เป้าหมายมาทีท่่านเลย  

ทว่านายหญิงเซีย่ผูน้ีข้้าต้องเอาตัวมาให้ได้ ทางทีดี่ท่านคดิวิธีส่งนางมาทีน่ี่ 

จะดีกว่า หากท่านอับจนหนทาง ข้าคงได้แต่มอบท่านให้เซี่ยฉางเกิง"

จ้าวซีไท่มองนางนิ่งๆ โดยไม่ขยับกาย

"พ่ีหยวน ท่านพาองค์รัชทายาทไปพักผ่อนเถอะ" นางหันไปทาง

หยวนฮั่นติ่ง "รอเขาคิดวิธีได้แล้วค่อยบอกข้าอีกที"

เมื่อเพ่ือนเล่นสมัยวัยเยาว์ของนางคนน้ีสงบอารมณ์ลงได้ เขาต้อง

กระจ่างแจ้งในเวลาอันสัน้ว่าบดิาของเขาต้องเดือดดาลอย่างหนักกับเรือ่ง
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ทีแ่คว้นฉางซากักตวับตุรชายไว้ กระนัน้อกีฝ่ายไม่มทีางส่งกองทพัดัน้ด้น 

เดินทางไกลบุกมาโจมตีเพื่อชิงตัวบุตรชายคืนแน่

มาตรว่าในการสูร้บครัง้ทีแ่ล้วบิดาของเขาไม่อาจยึดครองเมอืงหลวง 

ได้เป็นเวลานาน แต่ก็อาศัยชัยชนะในศึกนี้ขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็ว

จนครอบครองผืนดินเกือบครึ่งหน่ึงของเหอตง ยามนี้ฉีอ๋องซึ่งยกตนเป็น

ฮ่องเต้ได้ไม่นานน่าจะยุ่งวุ่นวายกับการท�าให้เมืองหลวงตะวันออกเป็น 

ปึกแผ่น เพื่อรับมือเซี่ยฉางเกิงท่ียกทัพมาโจมตีได้ทุกเมื่อ จะมีแก่ใจไป 

เล่นงานแคว้นฉางซาได้อีกอย่างไรเล่า

ส่วนจ้าวซีไท่นั้นต้องการสร้างความมั่นคงให้กับฐานะตนก็ต้อง 

รีบกลับไปโดยไวที่สุด เว้นแต่ว่าเขาจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้

ชายหนุ่มลากเท้าเดินออกไปอย่างแข็งท่ือพร้อมกับเหลียวหลัง 

มองนางอย่างไม่ยอมถอดใจจนแทบจะเป็นความดนัทรุงั ท่าทางเคว้งคว้าง 

เลือ่นลอยอย่างนัน้ของเขาท�าให้ในใจมูฝ่หูลนับงัเกิดความเวทนาอยู่ลกึๆ

แต่ความรู้สึกเวทนานี้เลือนหายไปอย่างรวดเร็ว

เมือ่เดนิมาถึงก้าวนีแ้ล้ว ไม่ว่าจ้าวซไีท่ซึง่เกิดมาเป็นบตุรชายของฉีอ๋อง  

หรอืว่าธิดาอ๋องของแคว้นฉางซา ทกุคนล้วนเป็นตวัหมากบนกระดาน ใครเล่า 

จะท�าได้ตามใจปรารถนา

นางรู้ว่าจ้าวซีไท่ต้องไม่ปล่อยให้นางรอคอยนานเกินไป

ยามดึกสงัดวันหนึ่ง รถม้าคันเล็กปิดคลุมด้วยผ้าสีเขียวคันหนึ่ง 

ผ่านเข้าประตทิูศเหนอืของเมอืงเยวีย่ กงล้อบดพ้ืนถนนหินกรวดราบเรียบ 

แล่นตะบึงไปทางต�าหนักหลวง
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รุ่งสางวันต่อมา ประตูบานหนึ่งเปิดออก

มู่ฝูหลันเดินเข้ามา

จ้าวซีไท่นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่บนตั่งในห้องคล้ายเข้าฌานอยู่

มู่ฝูหลันจับชีพจรเขาชั่วครู่ ดึงมือกลับแล้วหยิบใบสั่งยาแผ่นหนึ่ง

ออกมา

"หลังกลับไปแล้ว ตั้งใจฟื้นฟูร่างกายตามใบสั่งยาขนานนี้ก็จะหาย

เป็นปกต ิคนของท่านรออยู่ทีน่อกประตเูมอืงทิศเหนือ ข้าคงไม่ไปส่งแล้ว"

นางวางใบสั่งยาบนมือเขา

ตอนนางเดินไปถึงหน้าประตู ได้ยินเสียงพูดดังขึ้นข้างหลัง

"ท่านหญิง หากครัง้นีค้�าพูดของข้าเชือ่ถือได้ ท่านยังจะปฏบิตัต่ิอข้า

อย่างไม่ไว้หน้าเยี่ยงนี้หรือไม่"

มู่ฝูหลันชะงักเท้า หันหน้าไปช้าๆ

จ้าวซีไท่ก้าวลงจากตั่งเดินไปหานาง

"ข้ามิได้โทษท่านแม้แต่น้อย พี่ชายของท่านจากไปแล้ว ข้ารู้ว่ามัน

ไม่ง่ายดายส�าหรับท่าน"

เขาหยุดยืนตรงหน้าหญิงสาว จ้องมองนางด้วยแววตาอ่อนโยน

เหลือล้น

"ความสงสัยเคลือบแคลงของท่านไม่ผิดเลย ข้าไม่สามารถไว้ใจ

เสด็จพ่อได้จริงๆ แล้วท่านจะฝากความปลอดภัยของชาวแคว้นไว้กับ 

ค�าสัญญาของเขาได้เช่นไร ท่านเป็นคนท�าให้ข้ารู้แจ่มแจ้งมากข้ึนว่า 

ต่อจากนี้ข้าสมควรท�าอะไร"

เขาเก็บใบสั่งยาของนางในอกเสื้ออย่างทะนุถนอม
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"ข้าไปก่อน รอวันใดทีค่�าพูดของข้าจ้าวซไีท่เชือ่ถือได้ ข้าค่อยมาหาท่าน 

อีกที"

เขาพิศดูนางอย่างละเอียดราวกับจะประทับใบหน้าน้ีลงในห้วง

ความคิด จากนั้นหมุนกายย่างเท้าออกนอกประตูใหญ่เดินเร็วรี่จากไป

สาวใช้นางหน่ึงเข้ามารายงานว่าหลังนายหญิงเซี่ยมาถึงเมื่อคืนดู

ท่าทางไม่ใคร่ดีนัก ร่างกายอ่อนแอมาก น่าจะล้มป่วยแล้ว แต่ยังด่าทอ

เสียงดังไม่หยุดอย่างอารมณ์ไม่ดี

มูฝ่หูลนัไปถึงเรอืนพ�านกัชัว่คราวของนายหญิงเซีย่ นางเดนิตดัลานโล่ง 

มาถึงหน้าประตู ยังไม่ทันเข้าไปก็ได้ยินเสยีงจานชามตกพ้ืนดงัจากในห้อง 

ตามมาด้วยเสียงคร�่าครวญร�าพันลอยออกมา

"พวกเจ้าเป็นใครกันแน่ถึงพาข้ามาทีน่ีอ่กี คดิจะท�าอะไร...ขืนพวกเจ้า 

ไม่ปล่อยข้ากลับไป รอบุตรชายข้าบุกมาถึง พวกเจ้าได้เห็นดีกัน..."

มู่ฝูหลันหยุดยืนนอกธรณีประตูมองเข้าไป

นายหญิงเซี่ยนอนหงายกับเตียง ผมเผ้าของนางยุ่งเหยิง หน้าตา

ซีดเซียวท่าทางอิดโรยสุดจะเปรียบ

สาวใช้คนหน่ึงน่ังยองๆ บนพ้ืนเก็บกวาดชามท่ีถูกขว้างแตกเป็นชิน้เลก็ 

ชิ้นน้อย เงยหน้าขึ้นเห็นมู่ฝูหลันก็เปล่งเสียงเรียกขาน "ท่านหญิง"

นายหญิงเซี่ยได้ยินแล้วราวกับโดนเข็มแทงคราหนึ่ง นางลืมตาขึ้น

นางตะแคงหน้ามองมูฝ่หูลนัทีน่อกประตูชัว่อดึใจแล้วขย้ีตาในทีแรก 

คล้ายไม่อยากเชื่อสายตาตนเองอยู่สักหน่อย สุดท้ายดูเหมือนนางดึงสติ

คืนมาได้แล้วอุทานเสียงดังว่า "มู่ซื่อ!" ก่อนจะยันตัวลุกขึ้น

อาจเพราะนายหญิงเซีย่อ่อนระโหยโรยแรงเกินไป เพ่ิงน่ังได้ไม่ทนัไร 
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ก็ตาเหลือกล้มหงายหลังดังตึง หมดสติไปทันที

พวกสาวใช้ด้านหลังมู่ฝูหลันพากันกุลีกุจอเข้าไปช่วยกันคนละไม้

คนละมอื บ้างกดจดุเหรนิจง* บ้างป้อนน�า้โสม ผ่านไปครู่หน่ึงนายหญิงเซีย่ 

จงึหายใจได้เป็นปกตทีิละน้อย นางลมืตาข้ึน ปากก็พูดงึมง�า "ไฉนเป็นเจ้าได้  

ทีน่ีค่อืท่ีใด เกิงเอ๋อร์ช่วยข้าแล้วพามาอยู่กับเจ้าทีน่ี่ใช่หรอืไม่ เขาอยู่ท่ีใดกัน  

ไฉนยังไม่มาหาข้า"

"ฮูหยินผู้เฒ่า ที่นี่คือแคว้นฉางซาของพวกข้า ใต้เท้าเซี่ยไม่อยู่ เป็น

ท่านหญิงของพวกข้าช่วยท่านมาจากมือฉีอ๋องเจ้าค่ะ" สาวใช้นามจูอวี ๋

เอ่ยตอบ "อีกอย่าง ตอนนี้ท่านหญิงของพวกข้ากับใต้เท้าเซี่ยไม่เกี่ยวข้อง

กันแล้วเจ้าค่ะ"

สาวใช้ผูน้ียั้งจดจ�าความเจบ็ช�า้น�า้ใจของท่านหญิงตอนอยู่กับหญิง

วัยกลางคนผู้นี้เมื่อแรกออกเรือนไปที่อ�าเภอเซี่ยได้จนบัดนี้ นางอดกล่าว

ต่อท้ายอีกค�ามิได้ด้วยความไม่พอใจ

นายหญิงเซ่ียนิง่งันไป สายตาเลือ่นลอย แต่จู่ๆ  นางก็เรียกหญิงสาว

ด้วยสุ้มเสียงสั่นเครือเหมือนถูกเข็มแทงซ�้าอีกครา

"มู่ซื่อ!" น�้าตาไหลรินลงมาจากนัยน์ตาแดงเรื่อของนาง "ที่เด็กสาว

คนน้ีพูดล้วนเป็นความจริงหรือ ไม่ได้นะ เกิงเอ๋อร์หย่าร้างกับเจ้าไม่ได้  

ต้องโทษข้าคนเดียวที่เมื่อก่อนตาบอด ไยข้าถึงไม่ชอบหน้าเจ้า ข้า 

ผิดต่อเจ้า..."

หญิงวัยกลางคนร�า่ไห้น�า้หนู�า้ตาไหล เริม่พร�า่พรรณนาถงึเหตกุารณ์

ที่ตนเองถูกคนจับตัวไปในวันนั้น

* จุดเหรินจง คือบริเวณรอยบุ๋มระหว่างริมฝีปากบนและรูจมูก
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"...คนของบตุรชายข้าจะมารบัข้าไปแล้ว แต่ข้าคดิว่าแต่ก่อนชหีลงิเฟ่ิง 

เคยช่วยข้าไว้ ก่อนออกเดินทางควรไปดูนางสกัหน่อย นางบอกว่าไม่อยาก

ออกเรือนเพราะจะไม่ได้ปรนนิบัติข้า ขอยอมปลงผมบวชชีดีกว่า ข้า

ใจอ่อนชั่ววูบก็เลยพานางตามไปด้วย นึกไม่ถึงว่านางจะหลอกข้า..."

นางคว้ามือมู่ฝูหลันมากุมหมับ

"บัดน้ีข้าถึงรู ้ว่าเจ้าต่างหากที่ดีที่สุด สะใภ้ที่แสนดีของข้า เจ้า 

ไม่ต้องเป็นห่วงนะ เจ้าช่วยข้าไว้ รอเมื่อข้าพบกับบุตรชายข้าแล้ว ข้าจะ

บอกให้เขาเก็บหนังสือหย่าคืน เจ้ายังเป็นลูกสะใภ้ของสกุลเซี่ย พวกเจ้า

อยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่ปรองดอง ค่อยมีหลานให้ข้า..."

นายหญิงเซี่ยอ้าปากพูดไปเรื่อยๆ พลันฉุกคิดบางอย่างขึ้นได้ นาง

ปาดน�้าตาออกแล้วมองไปทางมู่ฝูหลัน

"หลานชายท่ีน่ารกัของข้าเล่า เขาสบายดหีรือไม่ เจ้าพาเขามาให้ข้า

ดูเต็มตาเร็วเข้า ปีที่แล้วข้าเห็นเขาที่โรงเลี้ยงม้าปราดเดียวก็รู้ว่าต้องเป็น

เลือดเน้ือเชื้อไขของสกุลเซี่ยแน่นอน หน้าตาเขาเหมือนกับพ่อเขาสมัย 

เป็นเดก็ทุกประการ ทัง้หล่อเหลาน่ารกั ทัง้ฉลาดรูค้วาม เขาน่าจะตวัสงูข้ึน 

ไม่น้อยแล้วกระมัง หลานที่น่าสงสารของข้า โตถึงเพียงนี้แล้วยังไม่ได้ 

กลับเข้าตระกูล..."

พวกสาวใช้กับหญิงรับใช้มองหน้ากันไปมา นึกว่านายหญิงเซี่ย 

ป่วยจนเลอะเลอืนเพราะได้รบัความตกใจมากเกินไป ถึงพูดเหลวไหลกับ

ท่านหญิง

"ยังมัวยืนท�าอะไรอยู่ รีบไปสิ!"

ก่อนหน้านายหญิงเซี่ยยังนอนป่วยหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ ตอนน้ี
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ราวกับมกี�าลงัวังชาขึน้มากะทนัหนั นางลกุพรวดขึน้น่ังบนเตยีง เหลียวซ้าย 

แลขวาพลางพูดเร่งไม่หยุดปาก

มู ่ฝูหลันฟังจากท่ีนายหญิงเซี่ยพูดเองเออเองแล้วดูคล้ายจะ 

หมายถึงซีเอ๋อร์ นางลอบฉงนใจอยู่บ้าง ครั้นเห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าตื่นเต้น 

นางจงึสัง่ให้คนรอบข้างออกไปให้หมดก่อนกล่าวขึน้ "ฮหูยินผูเ้ฒ่า รอเมือ่

ร่างกายท่านแขง็แรงขึน้ ข้าจะให้คนพาท่านส่งกลบัไปอยู่ข้างกายบตุรชาย 

สิง่ท่ีข้าจะท�าก็มเีพียงแค่น้ีเท่านัน้ ข้ามใิช่สะใภ้สกลุเซีย่แล้ว อกีทัง้วนัหน้า

ก็ปราศจากความคิดนี้ ท่านอย่าได้เข้าใจผิด"

นายหญิงเซี่ยอึ้งไป นางมองมู่ฝูหลันอย่างงุนงง

"เจ้าไม่กลบัไปแล้ว?" นางพูดพึมพ�า "หรอืว่าเจ้ายังกังวลใจอยู่ วันหลงั 

ข้าจะไม่สร้างความล�าบากใจให้เจ้าอีกแล้ว ข้ายังจะบอกให้บุตรชายข้า 

ดีต่อเจ้า..."

"ฮูหยินผู้เฒ่า ท่านพักผ่อนอย่างสบายใจเถิด ถ้ารู้สึกไม่สบายตรง 

ที่ใด หรือต้องการสิ่งใดก็บอกกล่าวกับสาวใช้ได้"

มู่ฝูหลันไม่อยากพูดมากไปกว่านี้ นางหมุนกายจะออกเดินไป แต่

ถูกนายหญิงเซี่ยจับแขนเสื้อไว้

"แล้วหลานชายของข้าเล่า เด็กชื่อซีเอ๋อร์ที่เจ้าเลี้ยงดูไว้ข้างกาย 

คนนั้นน่ะ เจ้าต้องให้ข้าพาเขากลับไปด้วยกัน"

มู ่ฝูหลันอดทนข่มกลั้นไว้ "ฮูหยินผู ้เฒ่า ซีเอ๋อร์เป็นบุตรที่ข ้า 

รับมาเลี้ยงไว้ เขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับสกุลเซี่ย ท่านอย่าคิดมาก 

เกินไป"

"ไม่จรงิ เจ้าอย่าโกหกข้า บุตรชายข้าบอกข้าเองกับปากว่าเดก็คนน้ัน 
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เป็นบตุรชายทีเ่จ้ามกัีบเขาเมือ่หลายปีก่อน เพียงแต่ไม่สะดวกจะพากลับไป 

ถึงได้ให้เจ้าเลี้ยงดูมาโดยตลอด"

มู่ฝูหลันตะลึงงัน พอต้ังสติได้ก็ดึงแขนเส้ือของตนเองออกจากมือ

อีกฝ่าย

"เขาพูดจาเหลวไหล ท่านอย่าถือเป็นความจริง"

แม้วันนี้สตรีสกุลมู่ตรงหน้าผู้นี้จะกล่าววาจาสุภาพมีมารยาท แต่

น�้าเสียงแฝงไว้ด้วยความเฉยชาไร้เย่ือใย ส่งผลให้นายหญิงเซี่ยไม่กล้า

แผลงฤทธิ์ต่อ

ท่ีนี่เป็นแคว้นฉางซา นางตัวคนเดียวไร้ท่ีพ่ึงพา ประกอบกับช่วง 

ก่อนหน้านี้ได้รับความตกใจมาไม่น้อยจริงๆ นางยังกล้าวางอ�านาจใหญ่ 

เฉกในกาลก่อนอีกที่ใดกัน

นายหญิงเซี่ยกล่าวเสียงสะอื้นอย่างระทมทุกข์ "เด็กคนน้ันเป็น

หลานของสกุลข้าชัดๆ หน้าตาเขาเหมือนกับบุตรชายข้าตอนวัยเยาว์

ราวกับพิมพ์เดยีวกัน เจ้าไม่กลบัไปก็ช่างเถิด ข้าไม่ฝืนใจ แต่คนเป็นมารดา

เช่นเจ้ากลบัใจไม้ไส้ระก�ายอมให้เด็กคนน้ีขาดบดิาตัง้แต่เดก็ ถ้าเจ้าไม่คนื

หลานชายให้ข้า ข้าก็ไม่ไปแล้ว อย่างมากก็ตายที่นี่"

นางร้องไห้เสียงดังพอสมควร พวกคนรับใช้ข้างนอกคงได้ยินแล้ว

เช่นกัน

เผชิญกับหญิงวัยกลางคนอดีตมารดาสามีของตนที่คุยกันด้วย

เหตุผลไม่รู ้เรื่องผู ้น้ี มู ่ฝูหลันรู ้สึกรับมือไม่ไหวจนเริ่มอ่อนอกอ่อนใจ  

ขณะเดียวกันยังมีไฟโทสะกรุ่นๆ อยู่ในใจลึกๆ อย่างไร้สาเหตุ

คนผู้นั้นไม่มีทางรู้เรื่องราวในภพก่อน ชาตินี้มีแต่นางที่ล่วงรู้ นาง 
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ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเพราะเหตุใดเขาต้องยอมรับเรื่องพรรค์นี้กับมารดา 

ตามอ�าเภอใจจนก่อให้เกิดความวุ่นวายนอกเหนือความคาดหมายเช่นนี้

นางแค่อยากแลกคนเท่านัน้ พอนายหญิงเซีย่พักรักษาตวัจนแข็งแรง 

แล้วก็ส่งตัวกลับไปโดยไวที่สุด

"ฮูหยินผู้เฒ่า ท่านอย่าร้องไห้เลยขอรับ" มีเสียงเด็กน้อยดังมาจาก

นอกประตู

ซเีอ๋อร์ก้าวข้ามธรณีประตูเดินเข้ามาหยุดยืนข้างๆ มูฝ่หูลนั เขาแสดง

ค�านับต่อนายหญิงเซี่ย

นางหยุดร้องไห้ทันใด พอลืมตาขึ้นเห็นซีเอ๋อร์ รอยย้ิมก็ปรากฏข้ึน

บนหน้าช้าๆ นางลกุลีล้กุลนยันกายข้ึนแล้วลงจากตัง่ สอดเท้าเข้ารองเท้า

ลวกๆ ว่ิงไปลบูดวงหน้าเลก็ๆ ของเขาพลางกล่าว "หลานชายท่ีน่ารกัของย่า  

ตัวโตเพียงนี้แล้วหรือนี่ รีบเรียกย่าสิ" นางยิ่งมองยิ่งรัก รวบตัวเขามากอด

ไว้กับอกแน่นๆ ไม่ยอมปล่อยมือ

ซีเอ๋อร์ไม่ดิ้นขัดขืน เพียงปล่อยให้นางกอดตนเองไว้ เขากล่าวข้ึน  

"ฮหูยินผูเ้ฒ่าขอรบั ท่านแม่ข้าไม่ได้โกหกท่าน ข้าเกิดมากเ็ตบิโตอยู่ในวัด 

ภายหลังถึงได้พบกับท่านแม่ ส่วนใต้เท้าเซี่ยก็มิใช่บิดาของข้าขอรับ"

นายหญิงเซี่ยน่ิงขึงไป นางมองมู่ฝูหลันแวบหน่ึงแล้วเอ่ยเสียงเบา 

"เจ้าอย่าไปฟัง นางหลอกเจ้า พ่อเจ้าบอกกับย่าแล้วว่าเจ้าคอืบตุรชายของ

เขา"

ซีเอ๋อร์สั่นศีรษะ "ฮูหยินผู้เฒ่า ถ้าท่านไม่เชื่อก็รักษาอาการป่วย 

ให้หายเรว็ๆ หลงักลบัไปแล้วพบกับใต้เท้าเซีย่ ค่อยถามอกีครัง้ก็รู้เองมใิช่

หรือขอรับ"
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นายหญิงเซีย่แลมองเดก็น้อยในวงแขน นางชัง่ใจครูใ่หญ่ถึงเบนหน้า 

ไปพูดกับมูฝ่หูลนั "ช่างเถิด ก็ให้หลานชายข้าอยู่กับเจ้าทีน่ีไ่ปก่อน เจ้ารบีๆ 

ส่งข้ากลบัไป รอข้าถามได้ความกระจ่างแล้ว เจ้าอย่าได้หมายแย่งหลานชาย 

ของข้าไป"

มู่ฝูหลันจูงซีเอ๋อร์ออกมาแล้วเดินเงียบๆ ไปได้ระยะหนึ่ง

เขาแหงนคอมองนางพร้อมกล่าว "ท่านแม่ ท่านต�าหนิข้าอยู่ใช่หรือไม่ 

ขอรับ"

เขาลังเลเล็กน้อย

"ข้าเห็นช่วงท่ีผ่านมาท่านตรากตร�าเกินไปจนซูบผอมลงมาก  

ตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับ ข้าเลยอยากช่วยท่านขอรับ"

กระแสไออุ่นไหลรินผ่านกลางใจมู่ฝูหลันระลอกหนึ่ง นางพลันรู้สึก

ราวกับว่าทั้งสรรพางค์กายเปี่ยมไปด้วยพลังอีกครา

"ท�าได้ดีมาก เจ้าช่วยแม่ได้ครั้งใหญ่เลย"

นางเอ่ยด้วยรอยยิ้มน้อยๆ
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71

เมอืงฉางผงิตัง้อยู่ในจดุท่ีลกึเข้าไปทางทิศใต้ของเขาไท่หาง ก่อนหน้านี ้

ที่น่ีเป็นเมืองหน้าด่านธรรมดาๆ ซึ่งมีพ้ืนที่สูงชันอันตรายท่ีเชื่อมต่อ 

ภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกเป็นเวลานานมากระยะหนึ่ง จึงไม่ใคร ่

ได้รับความสนใจนัก แต่เมื่อฉีอ๋องแบ่งแยกแผ่นดินจากราชส�านักเดิม 

ตั้งตนเป็นฮ่องเต้ท่ีเมืองหลวงตะวันออก ความได้เปรียบทางชัยภูมิของ

เมอืงนีก็้โดดเด่นข้ึนมา ไม่เพียงกลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างราชวงศ์

ตะวันออกกับตะวันตก ฉีอ๋องยังด�าเนินงานก่อสร้างซ่อมแซมคร้ังใหญ่ 

เพ่ือเสริมก�าแพงเมืองให้แข็งแกร่ง เป็นแนวปราการแรกที่ป้องกัน 

การรุกรานคุกคามจากฝั่งทิศตะวันตก

หลงัจากเซีย่ฉางเกิงหวนคืนมาแล้ว สถานการณ์กลบัเข้ารปูเข้ารอย

ดังเดิมไม่ทันไร เขาก็ยกทัพไปบุกราชวงศ์ตะวันออกเป็นอันดับแรก

ทว่าเซี่ยฉางเกิงไม่ได้โจมตีทันที เขาเพียงตั้งฐานที่มั่นชั่วคราว 
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ในเมืองจิ้นโจวที่ห่างจากเมืองฉางผิงไม่กี่ร้อยหลี่

เมฆด�าทะมนึแห่งสงครามใหญ่ต้ังเค้าอยู่บนผืนฟ้าเหนือเมอืงฉางผิง

เมือ่เกิดการปะทะกันขึน้ก็จะต้องเป็นการรบทีด่เุดอืดรุนแรงคร้ังหน่ึง

อย่างแน่นอน ฉะนั้นยามนี้มิใช่จังหวะเปิดศึกที่ดีที่สุดส�าหรับทั้งสองฝ่าย

กองทัพเหอซเีพ่ิงผ่านการต่อสูน้องเลอืดยาวนานถึงคร่ึงปีจนสูญเสีย

ก�าลงัไปไม่น้อย เดมิทีเวลาน้ีจ�าเป็นต้องให้ทหารได้พักรบอย่างเหมาะสม 

มใิช่เดนิทพัทางไกลกระโจนเข้าสูส่มรภูมใิหญ่ต่อไปโดยไม่หยดุพักหายใจ

ปกตกิารส่งทหารออกรบแดนไกลในสภาพอ่อนล้าเป็นข้อต้องห้าม

ร้ายแรงของการท�าสงคราม ยิ่งเมื่อเผชิญกับศัตรูที่ทุ่มก�าลังทั้งหมดตั้งรับ 

ต่อให้ตีเมืองฉางผิงได้ก็ต้องเสียหายบอบช�้าอย่างสาหัส เหนืออื่นใด 

คือเมืองฉางผิงเป็นเพียงด่านแรกเท่าน้ัน ดังนั้นนอกจากได้ระบาย 

ความโกรธแค้นแล้ว ศึกนี้หาได้มีความหมายอันใดไม่

ในฐานะจอมทัพซึ่งมีประสบการณ์บัญชาการรบในศึกน้อยใหญ ่

นับร้อยผู้หนึ่ง เซี่ยฉางเกิงแจ่มแจ้งในจุดนี้ดียิ่งนัก

อกีด้านหน่ึงแม้นฝ่ายของฉอ๋ีองจะใช้กลยุทธ์รอซ�า้ยามเปล้ีย กระนัน้

การเตรียมด่านฉางผิงให้พร้อมรบและต้านทานการโจมตีของกองทหาร

มือฉมังของเหอซีในเวลาสั้นๆ เท่าน้ีน้ันถือเป็นความหวังที่แสนร�าไร 

ดุจเดียวกัน

เมื่อพินิจจากสภาพการณ์ของทั้งสองฝ่าย มาตรว่าจะไม่มีคนใด

มัน่ใจว่าก�าชยัได้แน่นอน แต่ส�าหรบัฉอ๋ีองท่ียังไม่ได้ปักหลกัยืนอย่างมัน่คง

แล้ว สิง่ทีเ่ขาปรารถนามากทีส่ดุต้องมใิช่การประจนัหน้าสูร้บกันครัง้ใหญ่

เป็นอันขาด
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ทว่ามารดาของเซีย่ฉางเกิงตกอยู่ในมอืเขา นีจ่ะเป็นเบีย้ต่อรองช้ันดี

ตามหลักแล้วเวลานี้เขาน่าจะมีการเคลื่อนไหวบางอย่าง

หากทีส่ร้างความกังขาให้เซีย่ฉางเกิงคอืจวบจนบดันีเ้ขายังไม่ได้รับ

ข่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

เขารู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าเหตุผลที่ผิดปกติเช่นนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะ 

ฉอ๋ีองก�าลงัวางแผนการร้ายทีใ่หญ่ขึน้ ก็ต้องเกิดเหตไุม่คาดฝันอะไรทีเ่ขา

ยังไม่ล่วงรู้

ถึงแม้จะร้อนใจดุจไฟลนด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของ

มารดาทุกเช้าค�่า เซี่ยฉางเกิงยังคงรอข่าวอย่างมีน�้าอดน�้าทน

เขาไม่ท�าศึกที่ปราศจากความมั่นใจ และไม่มีวันแสดงตัวเป็น

วีรบุรุษด้วยความเลือดร้อนมุทะลุแลกกับการเสียสละอย่างไร้ประโยชน์

เป้าหมายที่เขายกทัพมาที่นี่แต่แรกก็มิใช่เพื่อเปิดศึกทันที

การเข้ามาร่วมท�าศึกของแคว้นฉางซาโดยไม่คาดคิดก่อนหน้านี้

ท�าให้แผนการเดิมของเขาผิดพลาดไปหมด

แสนยานุภาพของฉีอ๋องขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่เขาสูญเสีย

พลรบไปไม่น้อยเพราะศึกนองเลือดที่เหอซี ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบฝ่ายหน่ึง

เสียเปรียบ ตอนนี้ไม่ใช่จังหวะโจมตีปราบปรามที่ดีเลย

เขาไม่ใจร้อนปานนั้น

เป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือบีบให้ฉีอ๋องเจรจาเง่ือนไขเรื่อง 

ตัวประกันกับตน หลงัหย่ังเชงิดจูดุประสงค์ของอกีฝ่ายได้ชดัเจนแล้วค่อย

วางแผนช่วยเหลือมารดาอีกที

หลังจากตั้งค่ายอยู่ทางทิศตะวันตกของด่านเป็นเวลาหลายวัน  
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ข้อสงสยัของเซีย่ฉางเกิงเก่ียวกับท่าทอีนัผดิปกตขิองฉอ๋ีองก็ได้รับค�าตอบ

อย่างรวดเร็ว

สายสืบที่แฝงกายเข้าไปในเมืองหลวงตะวันออกส่งสารกลับมา

รายงานว่าจากข่าวที่เขาจ่ายเงินซื้อมา ได้ความว่าตอนนายหญิงเซี่ย 

ถูกคมุขังไว้ กลางดึกคืนหนึง่จู่ๆ  ก็ล้มป่วยกะทนัหนั ตอนนัน้ฉอ๋ีองรบีระดม

หมอฝีมอืดท้ัีงเมอืงมารกัษา แต่ตอนหลงัไม่เหน็หมอพวกน้ันออกมาสกัคน  

ผ่านไปสองสามวันถึงสืบได้ความว่านายหญิงเซ่ียหมดลมในราตรีนั้น 

ไปแล้ว

จ้าวซไีท่เป็นคนจบันายหญิงเซีย่มาได้ การสร้างความชอบครัง้ใหญ่น้ี 

ท�าให้เขาเป็นท่ียอมรบัจากเหล่าบรวิารของฉอ๋ีองมากขึน้กว่าเดมิ ทว่ายามท่ี 

นายหญิงเซี่ยหมดลมเขาไปร่วมพิธีฝังศพที่แคว้นฉางซา ไม่ได้อยู่ที่ 

เมืองหลวงตะวันออกพอดี ระหว่างทางยังเกิดโรคเก่าก�าเริบเพราะ

เหน็ดเหนื่อยตรากตร�า ส่งผลให้การเดินทางล่าช้ากว่าก�าหนด ไม่อาจ 

ช่วยเหลือฉีอ๋องได้

ครั้นตัวประกันที่เดิมจะใช้เป็นประโยชน์ได้คนหนึ่งกลับจบชีวิต 

ไปในมอืตนเช่นนี ้ฉอ๋ีองท้ังตกใจท้ังหวัเสยีผดิหวัง เขายังตระหนกัดว่ีาหาก

ข่าวแพร่งพรายออกไป ต้องดึงเซีย่ฉางเกิงให้น�าไพร่พลท้ังหมดมาล้างแค้น 

เป็นแน่ จึงออกค�าสั่งปิดข่าวและให้คนลอบน�าศพไปก�าจัดทิ้งเงียบๆ  

ในคนืน้ันเลย จากนัน้เรยีกผูท่ี้อยู่ใต้อาณัติมาประชมุหารือแผนการรบัมอื

เร่งด่วน

ราตรน้ีีแสงเดือนหรบุหรู ่เหนือผนืฟ้าทางทิศตะวันตกของด่านฉางผิง 
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ปกคลุมด้วยเมฆด�าหนาทึบ ยามทอดสายตาไกลออกไป ทั่วปฐพีมีแต ่

คบเพลิงนับไม่ถ้วนประหนึ่งประกายดาราระยิบระยับ ส่องแสงสว่างไสว

ไปทั้งอาณาบริเวณของค่ายทหาร

นักรบหลายหมื่นคนล้วนผูกผ้าขาวบนแขน มือถืออาวุธ ยืนตั้งแถว

เป็นระเบียบ บรรยากาศตึงเครียดสุดจะเปรียบ

เซี่ยฉางเกิงสวมชุดผ้าดิบไว้ทุกข์เต็มยศก้าวออกจากกระโจมใหญ่

หลิวอันกับเหล่าแม่ทัพนายกองคนอ่ืนๆ รออยู่ข้างนอกนานแล้ว  

เห็นเขาปรากฏตวัก็รมุล้อมเข้าไปขันอาสาเสยีงดงั "ทหารทัง้หลายเตรยีมตวั 

พร้อมแล้ว ฉนิอ๋องโปรดออกค�าสัง่ได้เลย พวกข้าน้อยขอสาบานด้วยชวิีต

ว่าจะติดตามท่านไปตีเมืองฉางผิงแล้วบุกไปถล่มเมืองหลวงตะวันออก 

สะสางหนี้แค้นให้ฮูหยินผู้เฒ่าขอรับ"

ฉิน จิ้น ฉี ฉู่ เป็นสี่บรรดาศักดิ์ของเจ้าแคว้นที่ทรงเกียรติมากที่สุด 

และในบรรดาเจ้าแคว้นทั้งสี่ ฉินอ๋องนับว่าสูงศักดิ์ที่สุด

"ฉินอ๋องโปรดออกค�าสั่งด้วย"

กลางทุ่งโล่งกว้างไพศาล เสียงตะโกนแสดงความจงรักภักดีของ

ทหารดังกระห่ึมดั่งเสียงฟ้าค�ารามสะท้อนขึ้นจากพ้ืนพสุธากึกก้องไปท่ัว

ผืนฟ้ารัตติกาล

นับแต่ล่วงรู้ข่าวการตายของมารดาจนกระทั่งขณะน้ี เซี่ยฉางเกิง

เอาแต่เก็บตัวอยู่ในกระโจมเพียงล�าพังทั้งคืน

ใบหน้าของเขาถมึงทึง นัยน์ตาแดงก�่าปานสีโลหิต

เขายืนอยู่ในทุง่โล่งทอดสายตามองไกลไปทางทิศตะวันตกของด่าน

ตรงปลายขอบฟ้าเป็นแนวเทอืกเขาสงูๆ ต�า่ๆ สลบัซบัซ้อนประหน่ึง
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ปราการที่ผุดขึ้นจากผืนดิน

ความแค้นท่ีมารดาถูกสังหารลึกล�้าดุจทะเล ตราบเท่าท่ีมีชีวิตอยู่

เขาต้องช�าระสะสางให้ได้ และไม่เพียงเท่านี้ เขายังจะเอาคืนเป็นสิบเท่า

ด้วยการฆ่าล้างตระกูล

ทว่ากลับมิใช่ตอนนี้

เขากล�้ากลืนรสชาติหวานปนคาวซึ่งพุ่งข้ึนมาท่ีล�าคอกลับลงไป  

ดึงสายตาคืนมาแล้วเอ่ยเสียงเนิบๆ "ข้าจะไปท่ีเมืองหลวงตะวันออก 

สักหน ดูว่าจะเก็บศพของมารดาข้ากลับมาได้หรือไม่ ส่วนที่นี่ยุติการ 

ไว้ทุกข์ รกัษาหน้าท่ีไว้ตามเดมิทุกอย่าง ไม่มคี�าสัง่ข้า ห้ามเคลือ่นก�าลงัทหาร 

โดยพลการแม้แต่คนเดียว"

พวกหลิวอันต่างสะกดกลั้นก้อนสะอื้น พร้อมใจกันคุกเข่าลงอย่าง

เลื่อมใส "ฉินอ๋องรักษาร่างกายด้วยขอรับ"

คบเพลิงในค่ายใหญ่ดับมอด ทั้งสี่ทิศค่อยๆ คืนสู่ความสงัดเงียบ

ภายในกระโจมใหญ่ เซี่ยฉางเกิงคัดเลือกผู้ติดตามกลุ่มหน่ึงซึ่งมี 

เหลียงถวนรวมอยู่ด้วย ขณะก�าลังจะออกเดินทางไปตามเส้นทางอ้อม

ลอบเข้าเมืองหลวงตะวันออกลับๆ พลันได้ยินเสียงฝีเท้าห้อตะบึงมาจาก

นอกกระโจม

เซี่ยฉางเกิงหันหน้าไปเห็นหลิวอันวิ่งถลันเข้ามาด้วยสีหน้าปีติยินดี

เจยีนคลัง่ ทางหนึง่โบกสารในมอืไปมา ทางหน่ึงพูดเสียงดัง "ฉินอ๋อง ข่าวดี

ขอรับ ฮูหยินผู้เฒ่ายังไม่ตาย ท่านหญิงของแคว้นฉางซาเป็นคนช่วยไว้  

จลูิว่หูส่่งสารมาบอกว่าเขาก�าลงัคุ้มกันฮหูยินผูเ้ฒ่าเดนิทางกลบัมาขอรบั"

เซี่ยฉางเกิงนิ่งขึงไปเล็กน้อยก่อนดวงตาจะเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้น
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ในพริบตา เขาหมุนกายขวับไปฉวยสารในมือหลิวอันมา

คนอื่นๆ ด้านข้างเห็นเขายืนนิ่งอยู่กับที่อ่านสารนานสองนาน ไม่มี

คนใดไม่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ

เนิ่นนานกว่าเขาจะเหลือบตาขึ้น

"ข้าจะออกไปข้างนอก ส่วนทางนีด้�าเนนิการไปตามค�าสัง่เดมิของข้า"

เซี่ยฉางเกิงควบม้าทั้งกลางวันกลางคืนมุ่งหน้าลงใต้ แค่สิบวันก็ 

มาถึงจุดพักม้าไท่ผิงของเมืองอิงซึ่งอยู่ติดกับเขตฟู่โจว

เขาได้พบมารดาของตนเองที่จุดพักม้าในที่สุด

สีหน้าของมารดาดูไม่เลว นอกจากจะไม่ซูบซีดอิดโรยอย่างที่เขา 

นึกภาพไว้ กลับยังอิ่มเอิบผ่องใส ตอนเขารุดไปถึง เจ้าเมืองอิงก็อยู่ใน 

จุดพกัมา้ ก�าลังเชื้อเชิญมารดาของเขาไปพกัผอ่นทีค่ฤหาสน์อย่างเคารพ

นอบน้อม

เมื่อแม่ลูกพบหน้ากันแล้วไม่มีคนอื่นอยู่ใกล้ๆ นายหญิงเซี่ยก ็

พร�่าร�าพันถึงความทุกข์ยากที่ตนได้ประสบมาตลอดครึ่งปีนี้ อีกทั้งก่นด่า

ชีหลิงเฟิ่งว่าจิตใจชั่วร้าย พอพูดถึงตอนที่เศร้าโศกเสียใจ นางเช็ดน�า้ตา

ไม่หยุด

เซี่ยฉางเกิงคุกเข่ากับพ้ืนพลางโขกศีรษะให้มารดา เป็นนานก็ 

ไม่ยอมลุกขึ้น เขาพูดเสียงเครือ "ลูกไม่เอาไหน เป็นต้นเหตุท�าให้ท่านแม่

ได้รับความตกใจเสียขวัญถึงเพียงนี้ ท่านแม่โปรดวางใจได้ หลังจากนี ้

จะไม่เกิดเรื่องไม่คาดฝันเช่นนี้ขึ้นอีก"

นายหญิงเซี่ยร้องทุกข์จบ เห็นบุตรชายที่เดินทางสมบุกสมบันมา 
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ทั้งด�าทั้งผอม ก็รู้ว่าช่วงท่ีผ่านมาเขาคงไม่ได้อยู่ดีมีสุขเช่นกันเป็นแน่ 

บันดาลให้นางสงสารจับใจ สืบเท้าเข้าไปพยุงเขาลุกขึ้น "แม่ไม่เป็นไร  

แม่ดวงแขง็ เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง หลงัจากออกมาแล้วก็กินดีอยู่ด ีมคีนคอย

ดูแลต้อนรับตลอดทาง"

เซีย่ฉางเกิงประคองมารดาไปน่ังลง เขาสงบใจลงแล้วไต่ถามว่านาง

ไปที่แคว้นฉางซาได้อย่างไร

นายหญิงเซีย่ส่ายหน้า "แม่ไม่รูเ้หมอืนกันว่าเกิดเร่ืองอะไรข้ึน จ�าได้

แค่ว่าตอนแรกถูกขังอยู่ในเรือนหลังหนึ่ง นอกจากมีคนเฝ้าไว้ไม่ยอมให้

ออกไปท่ีใดตั้งแต่เช้ายันค�่าแล้วมิได้ตกระก�าล�าบากอะไรมากนัก ต่อมา

วันหนึ่งมีคนยกอาหารมาให้ชามหน่ึง ตอนน้ันแม่กินแล้วรู้สึกง่วงนอน 

เลยหลับไป พอแม่ตื่นขึ้นก็ถูกพาตัวไปไว้ในรถม้าคันหนึ่ง เดินทางทั้งวัน

ทั้งคืนไปท่ีใดก็ไม่รู ้ จนกระท่ังถูกปล่อยตัวออกมาอีกครั้ง แม่ก็มาถึง 

แคว้นฉางซาแล้วได้พบกบัมูซ่ือ่ แม่อตุส่าห์ยอมเป็นฝ่ายเอ่ยปากบอกให้นาง 

กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าอย่างมีความสุข ต่อไปนางยังเป็นลูกสะใภ้ของ

สกุลเซี่ยเรา นางกลับหัวรั้นไม่รับฟังอะไรทั้งนั้น..."

นายหญิงเซี่ยปาดน�้าตาออกแล้วกุมมือบุตรชายหมับ

"แม่เพ่ิงได้รู้ระหว่างทางที่กลับมาว่าฉีอ๋องผู้นั้นก่อกบฏตั้งตนเป็น

ฮ่องเต้เสียเอง แคว้นฉางซาของนางเป็นพรรคพวกเดียวกับฉีอ๋องเช่นกัน 

ได้ยินว่าเจ้าหย่าร้างกับนางได้ไม่นาน ซือ่จือ่อะไรน่ันก็มาขอนางแต่งงานแล้ว  

ก่อนหน้าน้ีตอนพ่ีชายนางตาย ซื่อจื่อคนนั้นก็มาอีก เอาเถิด นางใฝ่สูง 

ไม่ยอมกลบัมาก็ช่างปะไร แต่เด็กทีน่างเลีย้งไว้ข้างกายคนนัน้ไม่เอาไม่ได้ 

เกิงเอ๋อร์ แม่จ�าท่ีเจ้าเคยบอกกับแม่ได้อย่างแม่นย�า เขาเป็นบุตรชาย 
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ของเจ้าชัดๆ มู่ซ่ือกลับพูดว่าไม่ใช่ ยังหลอกลวงเด็กคนน้ันให้ปักใจเชื่อ 

เช่นนี้ด้วย เจ้ารีบไปพาหลานชายแม่กลับมาให้ได้เชียว จะปล่อยให้เขา

ต้องเคราะห์ร้ายไปในภายหลังไม่ได้"

เซ่ียฉางเกิงนิง่เงยีบไปนานถึงเอ่ยเสยีงเบาๆ "ท่านแม่ เป็นความผดิ

ของลูกเอง ตอนน้ันลูกไม่สมควรหลอกท่าน เด็กคนนั้นไม่ใช่เลือดเนื้อ 

เชื้อไขของลูกจริงๆ แค่ว่าก่อนหน้า..."

"เจ้าอย่าโกหกแม่"

เขายังพูดไม่จบก็โดนมารดาตัดบท นางเริ่มเช็ดน�้าตาอีกครา

"ตอนน้ันเจ้าไม่เชื่อฟังแม่ ไม่ตบแต่งชีหลิงเฟิ่งเป็นอนุภรรยา แม่ก็

ไม่ว่าอะไร แต่เรือ่งของหลานชายคนนีแ้ม่ไม่ยอมแล้วแต่เจ้าอกี เด็กคนน้ัน 

แม่ยิ่งมองย่ิงคล้ายเจ้าตอนเป็นเด็ก ถ้าไม่ใช่ลูกเจ้า เหตุใดต้องดีกับเขา

เพียงนั้น หรือว่าเจ้าสติฟั่นเฟือนไปแล้ว"

เซี่ยฉางเกิงชะงักไป

"แม่ได้ยินว่าบัดนี้แคว้นฉางซาก็เหิมเกริมน่าดู ถึงกับเคยบุก 

เข้าเมืองหลวงกับพวกฉีอ๋อง หรือว่าเจ้าหวาดกลัวฉีอ๋อง แต่เจ้าได้รับ 

แต่งตัง้เป็นท่านอ๋องเหมอืนกันมใิช่หรอื วันนัน้แม่มตีวัคนเดยีว ไม้ซกีย่อม

งดัไม้ซงุไม่ไหว แม่หมดปัญญาถึงได้กลบัมาก่อน เจ้าต้องไปทวงหลานชาย 

กลับมาให้แม่"

เซีย่ฉางเกิงเหน็มารดามสีหีน้าพลุง่พล่านจงึเอือ้นเอ่ยวาจาไม่ออกไป 

ชั่วขณะ

เขาช่ังใจครู่หน่ึง พูดปลอบมารดาสองสามค�าแล้วเรียกคนเข้ามา

ดแูลให้นางนอนพักผ่อน จากน้ันออกจากห้องบอกพวกเจ้าเมอืงองิซึง่คอย
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อยู่ข้างนอกอย่างพินอบพิเทาให้กลับไป

เซี่ยฉางเกิงมองดูจูลิ่วหู่ซึ่งคุกเข่าอยู่ตรงปลายเท้าอย่างปึ ่งชา  

สายสืบที่เขาวางไว้ในแคว้นฉางซาเมื่อสองปีก่อนแต่สุดท้ายกลับท�าให้

เขาต้องเสียการใหญ่
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มูฝ่หูลนัเดินเข้าไปในคกุใต้ดนิ สัง่ให้คนถอดโซ่ตรวนของไส้ศกึท่ีถูก

กักขังไว้ที่นี่เกือบครึ่งปีผู้นั้น

จูลิ่วหู่ลืมตาขึ้นช้าๆ

ดวงหน้าของหญิงสาวอ่อนเยาว์งดงาม อาภรณ์บนกายหรหูราวจิติร 

ราวกับการปรากฏตัวของนางเปลี่ยนให้คุกใต้ดินที่มืดมนแห่งนี้สว่างไสว

ไปด้วย

เขามองอย่างงุนงง ไม่รูเ้พราะเหตุใดนางถึงมาอยู่ท่ีนีต่อนนี ้และไม่รู้

ว่าเพราะเหตุใดตอนท่ีเขาเงื้อกริชข้ึนหมายจบชีวิตตนเองในวันนั้นถึงถูก

ขัดขวางไว้ จวบจนได้ยินนางกล่าวว่า

'ท�าเรื่องหนึ่งให้ข้า พามารดาของเซี่ยฉางเกิงไปส่งคืนให้เขาที'

จูลิ่วหู่ตะลึงงันไป ชั่วครู่ต่อมาเขาก็กระจ่างแจ้ง นัยน์ตาที่เฉยชา 

ว่างเปล่าในทีแรกค่อยๆ เผยประกายแห่งชีวิตรางๆ
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เขาตะกายตัวขึ้นจากพ้ืน โขกศีรษะให้สตรีตรงหน้าด้วยความรู้สึก

ซาบซึ้งใจ

ยามยืดกายข้ึน เขาอยากถามไถ่ถึง 'นาง' สักค�าว่าตอนนีเ้ป็นอย่างไร

บ้าง ครั้นอ้าปากได้อย่างยากล�าบากแล้ว ถ้อยค�าที่รออยู่กลับถูกกลืน 

กลับลงไปอีก

สตรีผู้น้ีมอบโอกาสให้เขาสามารถกลับไปสู้หน้าผู้เป็นนายและ 

รับโทษทัณฑ์ที่พึงรับตามความผิดของตนได้อย่างสมภาคภูมิที่สุด นี่เป็น

หนี้น�้าใจที่ล้นเหลือแล้ว เขาไม่มีสิทธ์ิคิดถึงอย่างอื่น และไม่มีโอกาสน้ัน

แล้ว

ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นของตนเองแล้ว

เวลาน้ีจูลิ่วหู่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายเขาได้ ก้มศีรษะลง

แนบติดพื้นอย่างละอายใจเหลือทน

"นอกจากบอกให้เจ้าส่งท่านแม่ข้ากลบัมา นางไม่มคี�าพูดอืน่อกีหรอื"

เมือ่สุม้เสยีงเย็นชาดงัขึน้ด้านหน้า จลูิว่หูก็่ล้วงหบีไม้จนัทน์ด�าหุ้มสีม่มุ 

ด้วยทองค�าใบเลก็ๆ จากอกเสือ้ออกมา ประคองด้วยสองมือชูข้ึนเหนอืศีรษะ 

อย่างว่องไว

"ท่านหญิงยังฝากข้าน้อยน�าสิ่งนี้มามอบต่อท่านด้วยขอรับ"

เซี่ยฉางเกิงถือหีบไว้ในมือเปิดออกช้าๆ

ข้างในเป็นตราลัญจกรหัวงูอันหน่ึงที่ดูเหมือนโดนของมีคมฟันหัก

เป็นสองท่อน

เขาจ้องมองมันนิ่งนานโดยไม่กะพริบตา
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จูลิ่วหู่ยังไม่กล้าเงยหน้าขึ้น เขารอคอยครู่หนึ่งถึงกล่าวต่อ "ข้าน้อย

ท�าให้ท่านอ๋องเสยีการใหญ่ ถึงตายหมืน่ครัง้ก็ไม่สาสมกับความผดิขอรับ" 

ว่าแล้วก็หยิบกริชมาจะเสียบเข้ากลางอกตน พลันได้ยินเสียงไต่ถามจาก

คนตรงหน้า 

"ตอนจากมา เจ้ารู้สถานการณ์สู้รบท่ีหลี่เหลียงของฟู่โจวบุกจู่โจม

แคว้นฉางซาหรือไม่"

จูลิ่วหู่ชะงักมือ เงยหน้าขึ้น

เซี่ยฉางเกิงมองเขาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก

เมื่อราชส�านักหวนกลับมาครองเมืองหลวง บ้านเมืองเร่ิมสงบ

เรียบร้อย ตอนเซี่ยฉางเกิงยกพลไปที่ด่านฉางผิงด้วยตนเอง เหล่าขุนนาง

ก็ทั้งพูดทั้งเขียนประณามโจมตีแคว้นฉางซาที่เป็นหน่ึงในตัวการใหญ่  

แม้ว่ามู่เซวียนชิงจะตายระหว่างทางที่ถอยทัพ แต่น่ันก็ไม่อาจสลาย 

ความโกรธแค้นของขุนนางท้ังหลายได้ ทุกคนพากันถวายฎีกาเรียกร้อง

ให้ไปปราบปราม หลี่เหลียงผู้ตรวจการเขตฟู่โจวที่อยู่ติดกับแคว้นฉางซา

สบจงัหวะนีก้้าวออกมา ถวายฎีกาเสนอตวัและป่าวประกาศว่าเตม็ใจน�า

ทัพไปโค่นแคว้นฉางซาเพื่อแบ่งเบาภาระของราชส�านัก

"ตอนข้าน้อยออกจากท่ีนั่น หลี่เหลียงกับแม่ทัพหยวนฮั่นติ่งของ

แคว้นฉางซาก�าลังท�าศึกที่เมืองอวิ๋นเมิ่ง ส�าหรับสถานการณ์สู้รบ ข้าน้อย

ไม่ทราบขอรับ"

"เจ้ากับเหลียงถวนติดตามข้ามานานมากที่สุด เจ้าสุขุมรอบคอบ 

มีไหวพริบ ท�าอะไรก็ไม่เคยเกิดข้อผิดพลาดมาก่อน ไยหนนี้ถึงบกพร่อง

ในหน้าที่ถึงขั้นนี้ได้"
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จลูิว่หูล่ะอายแก่ใจจนไม่กล้ามองผูเ้ป็นนาย เขาพูดเสยีงเบา "ข้าน้อย 

มิกล้าปิดบัง เมื่อสองปีก่อนตอนข้าน้อยได้รับค�าสั่งให้ปักหลักอยู่ใน 

เมืองเยวี่ยแรกๆ ได้พบกับสตรีบ้านใกล้เรือนเคียงนางหนึ่ง..."

เขาหยุดเว้นจังหวะแล้วก้มหัวต�่าติดพื้นเป็นค�ารบที่สอง

"ข้าน้อยมวัเมานาร ียังหลงระเรงิกับความสขุสบายจนละเลยหน้าที่

และลมืเลอืนภารกิจ เป็นเหตใุห้หูหนวกตาบอด ท�าให้ท่านอ๋องเสยีการใหญ่  

นี่ล้วนเป็นความผิดของข้าน้อยเพียงผู้เดียว ไม่เก่ียวข้องใดๆ กับคนอื่น

ขอรับ"

เขานิ่งเงียบไปนานถึงได้ยินเสียงพูดเย็นชานั่นดังขึ้นอีกครา

"เห็นแก่ทีเ่จ้าตดิตามข้ามานานหลายปี ท้ังเคยสร้างความชอบในอดตี  

ข้าจะไว้ชีวิตเจ้า เจ้าก็ตัดนิ้วตนเองหนึ่งนิ้วเป็นสิ่งเตือนใจตามกฎ"

จลูิว่หูแ่ทบไม่อยากเชือ่หขูองตน พอเขาต้ังสตไิด้ก็ตืน้ตนัจนน�า้ตาริน

เขาฟันนิ้วโป้งมือซ้ายขาดในฉับเดียว จากน้ันไม่สนใจเลือดท่ีไหล

ทะลักดุจน�้าพุ กัดฟันทนเจ็บโขกศีรษะแรงๆ ให้คนตรงหน้าที่หันหลัง 

เดินถือหีบออกไปแล้ว

"ขอบคุณท่านอ๋องที่ไม่เอาชีวิตขอรับ"

หลายวันต่อมาในเขตฟู่โจวที่ห่างไปหลายร้อยหล่ี ผู้ตรวจการนาม

หลี่เหลียงก�าลังตกที่นั่งล�าบากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ทีต่ัง้ของแคว้นฉางซาอยู่ค่อนไปทางมมุทศิใต้ สมยัท่ีเพ่ิงได้รับแต่งตัง้ 

เป็นแคว้นพระราชทานให้ท่านอ๋องสกุลมูต่อนต้นราชวงศ์น้ี ยกเว้นเมอืงที่

ค่อนข้างใหญ่ติดกับเมืองเยว่ียสองสามเมือง ท่ีอ่ืนๆ ล้วนมีผู้คนเบาบาง
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และโอบล้อมด้วยผนืน�า้เว้ิงว้าง ทว่าภายใต้การปกครองดแูลของท่านอ๋อง

สกุลมู่รุ่นแล้วรุ่นเล่า มีการถมน�้าให้เป็นแผ่นดิน บริหารราชการด้วยหลัก

เมตตาธรรม จงึเริม่มผีูอ้ยู่อาศยัคบัคัง่ขึน้เรือ่ยๆ ข้าวปลาอาหารอดุมสมบรูณ์  

คลังเสบียงเหลือเฟือ

ด้วยเหตน้ีุหลีเ่หลยีงจงึจบัจ้องท่ีน่ีตาเป็นมนัมานานแล้ว เขาดแูคลน

ก�าลังทหารของแคว้นฉางซาว่าอ่อนแอไร้ฝีมือ ก่อนหน้านี้เคยสบช่อง

ชลุมนุบุกโจมตหีมายจะชงิอาณาเขต คาดไม่ถึงว่าอกีฝ่ายจะส่งกองทหาร

ที่พรั่งพร้อมด้วยสรรพาวุธชั้นยอดออกมาจากที่ใดก็สุดรู้ ตอนนั้นเขา 

ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ล่าถอยไป หากในใจกลบัคับแค้นอย่างย่ิงยวด คราวนี้ 

เหน็แคว้นฉางซาร่วมมอืกับฉอ๋ีองก่อกบฏไม่ส�าเรจ็ อกีท้ังสูญเสียเจ้าแคว้นไป  

บ้านเมอืงระส�า่ระสาย มทีท่ีาว่าผูค้นจะไม่เป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกัน เป็นเหตุ

ให้เขายินดียกใหญ่ มั่นใจว่าโอกาสมาถึงอีกครั้งแล้วจึงถวายฎีกาไปท่ี 

ราชส�านัก ประการแรกเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อเซี่ยฉางเกิง ประการ

ที่สองเพื่อฉวยจังหวะขอเงินทองและเสบียงเพื่อตั้งทัพไปบุกใหม่

อนัว่าสวรรค์อยูส่งู ฮ่องเต้อยู่ไกล ขอแค่เขารบชนะหกัเอาเมอืงเยว่ียได้ 

ก็จะสามารถกวนน�้าจับปลากอบโกยผลประโยชน์ได้มากมาย

กระนั้นเขาคิดไม่ถึงว่าแคว้นฉางซาท่ีปราศจากเจ้าแคว้นกลับม ี

ท่านหญิงก้าวออกมาเป็นผูส้�าเรจ็ราชการ นอกจากแคว้นฉางซาจะไม่แตกแยก 

เฉกเม็ดทรายกระจัดกระจาย ทหารทุกนายในกองทัพกลับย่ิงรวมใจกัน

ต่อต้านศัตรูของแผ่นดินตน และสู้รบด้วยความห้าวหาญจนน่าตกใจ

ในเวลาสั้นๆ ไม่ถึงหนึ่งเดือนตั้งแต่เขายกทัพไปบุกเมืองอว๋ินเมิ่ง 

ตรงชายแดนแคว้นฉางซาอีกครา ก็ตกเป็นฝ่ายปราชยัตดิๆ กันถึงสามคร้ัง 
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สูญเสียทั้งทหารและแม่ทัพจนอยู่ในสภาพจนตรอกอย่างยิ่ง

ทว่าเขายังไม่ยอมถอยทัพกลับไปเช่นนี้ ยังมาดหมายจะยกธงรบ 

บกุไปโจมตเีมอืงอวิน๋เมิง่อกี แต่กลบัเริม่มเีสยีงร้องทุกข์ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ดังระงมไปท่ัว เมื่อวานเขาสังหารทหารหนีทัพท่ีจับกลับมาไปหลายนาย  

ยังให้สัญญาว่ายึดเมืองแล้วจะให้ทหารปล้นสะดมตามใจชอบสามวัน  

ถึงระงับความวุ่นวายในกองทัพไว้ได้อย่างยากเย็น

เมอืงอว๋ินเมิง่เป็นเพียงเมอืงเลก็ๆ แต่กลบัตไีม่แตกสกัที ย่ิงเสียเวลา

มากขึ้นก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อขวัญทหาร

เขาตั้งใจเคลื่อนก�าลังกลับไปจู่โจมโดยเร็วที่สุด หากคราวนี้ยังแพ้

เหมือนเดิม เกรงว่าคงหมดโอกาสแก้ตัวแล้ว เขาไม่กล้านิ่งนอนใจ ถึงฟ้า

มดืแล้วยังวางแผนกับผูใ้ต้บงัคับบญัชาในกระโจม แต่แม่ทพัใหญ่สองคน

เกิดขัดแย้งกันด้วยเรื่องว่าใครจะเป็นคนน�าทหารใต้อาณัติเป็นแนวหน้า

บุกเมืองก่อน ต่างฝ่ายต่างบ่ายเบี่ยงจนถึงขั้นชักอาวุธเข้าหากัน

หลีเ่หลยีงเดอืดดาลอย่างหนกัก�าลงัจะตะคอกด่า พลนัได้ยินคนมา

รายงานว่าเซีย่ฉางเกิงผูบ้ญัชาการกองทพัเหอซหีรือฉนิอ๋องคนใหม่มาทีน่ี ่

ด้วยตนเอง เขาตระหนกตกใจสุดจะกล่าว จับอาภรณ์ให้เข้าที่เรียบร้อย

ก่อนจะรีบเร่งไปต้อนรับ

นอกประตูทางเข้าค่ายมีคนกลุ่มหนึ่งหยุดรออยู่ คนที่นั่งอยู่บน 

หลังอาชาหน้าขบวนก็คือเซี่ยฉางเกิง

หลีเ่หลยีงคุกเข่าค�านบัแล้วพาพวกเขาเข้าไปในกระโจมใหญ่ กล่าว

ด้วยรอยย้ิมประจบประแจง "ฉินอ๋องมาเยือนถึงท่ีนี่ ต้องเดินทางมาไกล 

แต่ข้าน้อยมิได้ออกไปต้อนรับ โปรดอภัยให้ด้วยขอรับ"
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เขาก�าลงัร้อนตัวอยู่ในใจ ไหนเลยจะกล้าเป็นฝ่ายไต่ถามจดุประสงค์

ท่ีอีกฝ่ายเดินทางไกลมาถึงแดนใต้ คาดว่าน่าจะมาด้วยเรื่องท�าศึกกับ

แคว้นฉางซาหนนี้

บุญคุณความแค้นและอดีตระหว่างเซี่ยฉางเกิงกับแคว้นฉางซา  

หลี่เหลียงย่อมรู้เป็นธรรมดา จากทองแผ่นเดียวกันกลายเป็นศัตรูคู่แค้น 

สกุลมู่ร่วมก่อกบฏกับฉีอ๋อง ท�าให้เมืองหลวงต้องตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�้า

ช่วงหนึ่ง เห็นทีว่าเขาต้องโกรธแค้นชาวสกุลมู่ถึงที่สุดแล้ว

เซี่ยฉางเกิงมองแผนการรบกับแผนที่ที่ยังวางเกลื่อนกลาดบนโต๊ะ

ปราดหนึ่ง "ได้ยินว่าการรบที่นี่ไม่ราบรื่นหรือ"

ใบหน้าเขาเรียบเฉย น�้าเสียงก็จับความรู้สึกไม่ออก

หลี่เหลียงรีบคุกเข่าลง "ข้าน้อยท�าให้ราชส�านักและฉินอ๋องต้อง 

ผิดหวังแล้ว กระนั้นหาใช่ข้าน้อยปล่อยปละละเลย แต่คิดไม่ถึงจริงๆ ว่า

ท่านหญิงของสกุลมู่จะเป็นผู้ส�าเร็จราชการมาตรวจตราการท�าศึกด้วย

ตนเองถึงที่น่ี ปลุกระดมซื้อใจคน ทัพกบฏถึงได้ยากต่อการปราบปราม

ขอรับ"

เขายืดอกพูดอย่างฮกึเหมิ "ฉนิอ๋องวางใจได้ น่ีเป็นสถานการณ์เพียง

ชั่วครู่ชั่วยามเท่าน้ัน ข้าน้อยก�าลังเตรียมการอยู่ เดิมก็วางแผนว่าจะ 

บุกจู่โจมอีกครั้งในเร็ววันนี้อยู่แล้ว เหนืออื่นใดฉินอ๋องยังมาถึงที่นี่ด้วย

ตนเอง หากเหล่าทหารได้รูจ้ะกระตุน้ขวัญก�าลงัใจได้เป็นอนัมากแน่ และ

ต้องจงรักภักดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่"

เขาพูดจบแล้วโขกศีรษะให้กับคนที่นั่งบนเก้าอี้ด้วยท่าทางขึงขัง

ภายในกระโจมตกอยู่ในความเงยีบเป็นเวลานาน เขาถึงได้ยินเสยีงหน่ึง 
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กล่าวขึ้น "ยกเลิกแผนการ ไม่มีค�าสั่งข้า ห้ามเคลื่อนพลโดยพลการอีก  

มิเช่นนั้นจะมีโทษฐานกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาสถานเดียว"

เซี่ยฉางเกิงลุกขึ้นเดินออกไป

คืนนี้จันทร์กระจ่างลอยเด่นกลางฟ้า สายน�้าเย็นเยือกเงียบสงัด

เซีย่ฉางเกิงเดนิเตรด็เตร่ตามล�าพังไปจนถึงข้างแม่น�า้ห่างจากค่ายใหญ่ 

ของฟู่โจวหลายหลี่

เขาลงไปที่ริมตลิ่ง ก้อนหินกองทับถมกันสะเปะสะปะอยู่ใต้ฝ่าเท้า 

ริว้คลืน่ซดัฝ่ังเป็นระลอกไมข่าดสาย เหนอืผวิน�า้สดุปลายสายตามืดสนทิ

ในราตรปีลายเหมนัต์นี ้ฟ้าดนิราวกับปราศจากสิง่อืน่ใด เหลอืเพียง

กระแสน�้าใต้เท้าเขาที่ไหลเชี่ยวตลอดเวลา

จวบจนเสยีงสญัญาณของเรอืลอยมาตามลมระลอกหน่ึง มเีรือสีด�า

ล�าหนึ่งแล่นอยู่เหนือท้องน�้าจากที่ไกลๆ

เขาเริ่มก่อร่างสร้างตัวท่ีแม่น�้า จึงรู้จักเส้นทางน�้าสายน้ีอย่างทะลุ

ปรุโปร่ง มันเร่ิมแยกสาขาจากตรงกระแสน�้าช่วงน้ี กลางท้องน�้ายังม ี

โขดหินจ�านวนมาก ดังนั้นการเดินทางด้วยเรือตอนกลางคืนจึงอันตราย

ที่สุด ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเรือผู้นี้หวังก�าไรหรือจะรีบตั้งเน้ือตั้งตัว ถึงรับจ้าง 

ออกเรือในเวลานี้โดยไม่น�าพาต่ออันตราย ล�าเรือท่ีแล่นตามน�้าอย่าง 

โดดเดีย่วลอยละล่องอยู่บนผนืน�า้ราวกับมาจากสรวงสวรรค์ พอมนัเคลือ่น

มาถึงปากทางแยกช่วงนั้นตรงเบื้องหน้า คนแจวเรือร่างก�าย�าที่ล่องเรือ 

มานานปีหลายคนก็ใช้ไม้ถ่อยันโขดหินก้อนหน่ึงท่ีผุดขึ้นเหนือท้องน�้า

พลางตะโกนส่งสญัญาณแล้วออกแรงพร้อมกัน เรือก็หนัหวัเล้ียวเข้าแม่น�า้
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สายย่อยไปตามกระแสน�้าได้อย่างราบรื่น

เสียงสัญญาณของคนแจวเรือไกลออกไปทุกทีจนเสียงข้างห ู

เงียบหายไป รอบด้านกลับสู่ความสงบสุขดังเดิม

เซี่ยฉางเกิงยืนอยู่ท่ีริมน�้าตามล�าพัง ปล่อยให้เกลียวคลื่นม้วนตัว 

ซัดสาดชายเสื้อจนเปียกแฉะโดยไม่ใส่ใจ

เขามองตามเรือที่ลอยห่างไปล�านั้น ซึ่งค่อยๆ กลืนหายไปในความ

มืดมิดจนลับสายตา

เลียบลงไปตามสาขาของแม่น�้าที่คดเค้ียวเส้นน้ีจะเป็นทางลัดสู่

ทะเลสาบต้งถิง

หลายปีก่อนเมื่อนานมาแล้ว คนหนุ่มผู้หนึ่งก็น่ังเรือสีด�าล�าหนึ่ง 

ในยามดกึดืน่ดจุเดยีวกัน มาพร้อมด้วยความมกัใหญ่ใฝ่สงูอย่างทีเ่อ่ยปาก

บอกใครไม่ได้ เรอืน้อยใต้แสงจนัทร์ล�านัน้ฝ่าอนัตรายจดุนีเ้ข้าไปท่ีทะเลสาบ 

ต้งถิง

คนหนุ่มผู้นั้นก�าลังวางแผนตบแต่งธิดาอ๋องของแคว้นฉางซาเป็น

ภรรยา

ทว่ายามนัน้เขายังเป็นแค่โจรปล้นสะดมตามแม่น�า้คนหน่ึง แต่สตรี

ที่เขาอยากแต่งงานด้วยกลับมีศักดิ์ฐานะสูงส่ง

แต่ไรมาเขาเป็นคนทีก่ระท�าการใดต้องมัน่ใจว่าไม่ผดิพลาด ย่ิงไม่ต้อง 

เอ่ยถึงเรือ่งส�าคญัพรรค์นี ้หลงัจากแล่นเรอืตามกระแสน�า้เข้าสูท่ะเลสาบ

ต้งถิงแล้ว เขามิได้ข้ึนฝั ่งในทันที แต่ลอบไปที่เขาจวินซานใจกลาง

ทะเลสาบเพ่ือเย่ียมคารวะสหายเก่าท่านหนึ่งที่ผูกมิตรกันโดยบังเอิญ 

ในกาลก่อน
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จุดมุ่งหมายของการเย่ียมเยียนย่อมเป็นเพราะจะได้รู้เรื่องที่เขา

อยากรู้เพิ่มมากขึ้นแน่นอน

เวลาล่วงผ่านไปราวกับติดปีกบิน ชายหนุ่มใช้ชีวิตผาดโผนอยู่

ท่ามกลางสมรภูมริบ ในความทรงจ�าของเขาเรือ่งอดตีนมนานพวกนีค่้อยๆ 

เลือนรางไปทีละน้อยตั้งแต่แรก

แต่เสีย้วเวลานี ้อาจเป็นเพราะสายน�า้สายเดมิกับแสงจนัทร์กระจ่าง

ดุจเก่า ยังมีเรือสีด�าที่หายลับไปแล้วล�านั้น ท�าให้เขาพลันประจักษ์ได้ว่า

แท้จริงแล้วราวกับทุกสิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เขาถึงขั้นจดจ�าเหตุบังเอิญ

เล็กๆ ที่เกิดขึ้นตอนลงเขาได้

ดูเหมือนตอนผ่านเส้นทางกลางเขาช่วงหน่ึง เขาพบกับสาวน้อย 

ที่ว่ิงมาขอความช่วยเหลือจากเขาอย่างหมดปัญญาเพราะลูกนกท่ีถูก 

ลมภูเขาพัดตกหน้าผาตัวหนึ่ง

เด็กสาวที่เขามิได้นึกถึงอีกในภายหลัง

ดวงหน้าพร่าเลือนของนางผุดข้ึนในห้วงความคิด ทันใดนั้นหัวใจ

ของเซี่ยฉางเกิงก็กระตุกวูบหนึ่ง

ชั่วขณะน้ันเอง เขามีความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างกระทบ

กลางอกละม้ายระลอกคลื่นที่ซัดใส่เท้าเขา

เขามุ่นคิ้วหลับตาลงช้าๆ พยายามทบทวนความทรงจ�าเก่ียวกับ 

เด็กสาวที่ถูกลืมเลือนไปจนสิ้นตั้งนานแล้วผู้นั้น

เงาร่างสายนั้นแปรเปลี่ยนเป็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

เขาจ�าได้ว่าวันนัน้เป็นฤดใูบไม้ผล ิเดก็สาวทีเ่พ่ิงก้าวเข้าสูวั่ยแรกแย้ม 

ผู้นั้นสวมอาภรณ์งดงาม เรือนผมด�าขลับ เรียวคิ้วโก่งดังคันศร เรือนร่าง
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อ้อนแอ้นบอบบาง มองปราดเดียวก็รู้ว่าได้รับการฟูมฟักเล้ียงดูอย่าง

ทะนุถนอม ไม่รับรู้ถึงอันตรายของโลกภายนอก ไหนเลยนางจะล่วงรู้ว่า

จริงๆ แล้วคนใจดีที่นางยกชายกระโปรงว่ิงมาขอความช่วยเหลือเป็นคน

ชั่วร้าย แล้วอึดใจก่อนหน้าที่จะหยุดฝีเท้าเพราะเสียงเรียกของนางน้ัน  

เขายังครุน่คดิถงึความลับทีซุ่กซ่อนอยูใ่นใจลกึๆ ซึ่งไม่อาจบอกกล่าวใคร

ได้

แม้เขาจะรูส้กึประหลาดใจ แต่เรือ่งน้ีง่ายดายดจุพลิกฝ่ามอื เขาก็เลย 

เป็นคนดสีกัหน ช่วยพาลกูนกตวันัน้กลบัไปวางคนืในรงันกตามค�าขอร้อง

ของนาง

นางแหงนใบหน้าอ่อนเยาว์งามพริ้มเพราปานบุปผาขึ้น มองเขา 

ด้วยสายตาทอประกายระยับพลางกล่าวขอบคุณอย่างดีอกดีใจ

เขาไม่ใคร่คุ้นชินกับรอยย้ิมสดใสร่าเริงของเด็กสาวคนนี้ แต่ยังคง

ผงกศีรษะยิ้มตอบนางแล้วจากไปทันที

เซีย่ฉางเกิงลมืตาพรบึแล้วหนัหน้าขวบัมองไปยังทศิทางของทะเลสาบ 

ต้งถิงที่อยู่ใต้ท้องนภามืดสนิทอีกฟากหนึ่งของล�าน�้า

เขาจดจ�าได้แล้ว

สาวน้อยซึ่งเขาเคยพบท่ีใต้ต้นสนเก่าแก่บนเขาจวินซานในวันนั้น 

หากสลดัคราบวัยเยาว์ออก นางก็คือมูฝ่หูลนัธิดาของฉางซาอ๋องท่ีแต่งงาน

กับเขาในสามปีต่อมาผู้นั้นชัดๆ

สายลมจากแม่น�้าพัดฉิวๆ ผ่านข้างใบหู หัวใจของเขาเต้นรัวแรง 

ไม่หยุด เหงื่ออุ่นจัดซึมเปียกเต็มฝ่ามือ

เขายังนึกถึงถ้อยค�าที่นางบอกกับเขาก่อนหน้านี้
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นางบอกว่าก่อนหมั้นหมายกับเขา นางได้พบคนที่ต้องใจบน 

เขาจวินซานนี่เอง

เพียงแต่ต่อมาคนผู้นั้นตายไปแล้ว

เขาเคยเชือ่ค�าพูดนีข้องนางสนทิใจ ซ�า้ยังโกรธแค้นหงึหวง จนกระทัง่ 

จ�าใจยอมรบัได้ในภายหลงั ต่อมาเขาก็เลกิถือสาเร่ืองพวกน้ี ถึงข้ันยอมวาง 

ศักดิ์ศรีง้องอนนางเพียงขอให้นางดีต่อเขาบ้าง ลืมเลือนคนผู้นั้นในอดีต

และเห็นเขาเป็นบุรุษของนางอย่างแท้จริง

นางกลับใจแข็งเป็นหิน สลัดเขาทิ้งประหนึ่งรองเท้าเก่าข้างหนึ่ง

แต่ชั่วอึดใจเมื่อครู่ เขาเริ่มแจ่มแจ้งได้รางๆ ตามสัญชาตญาณว่า 

ที่แท้เขาน่าจะเป็นชายในดวงใจตามปากนางว่าไว้ในตอนนั้น

ถ้าเป็นเช่นนี้จริง เขายังมีชีวิตอยู่ชัดๆ และตบแต่งนางเป็นภรรยา

ดังที่นางปรารถนาแล้ว

ภายหลังเกิดเรื่องอะไรที่เขาไม่รู้กันแน่ นางถึงได้ท�ากับเขาอย่าง

ใจร้ายเพียงนี้

จนถึงวันน้ีเขาปล่อยให้หลี่เหลียงใช้ก�าลังทหารบีบคั้นคุกคามนาง 

นางก็ไม่แม้แต่จะยอมพบหน้าเขาอีกครั้งเพื่อพูดคุยเจรจา

เงาร่างของเซี่ยฉางเกิงตรงริมแม่น�้าแข็งทื่อราวกับถูกสาปเป็น 

เสาหินต้นหนึ่ง

เขาจบัตามองท้องฟ้ามดืมดิไกลออกไปนิง่ๆ นัยน์ตาท้ังคูเ่ร่ิมแดงเร่ือ 

ขึน้ทลีะน้อย ชัว่ครูต่่อมาเขาหมนุตัวขวับไต่ข้ึนไปบนตลิง่แล้วสาวเท้าเรว็รี ่

จนลับร่างไปใต้แสงจันทร์อย่างรวดเร็ว
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73

มาตรว่าทหารของฟู่โจวจะปราชัยในการรบติดๆ กัน แต่สายสืบ 

ส่งข่าวมาว่าหลายวันนีท้างค่ายข้าศึกคล้ายจะมคีวามเคล่ือนไหว ดูเหมือน 

หลี่เหลียงยังไม่ยอมจ�านนแต่เพียงเท่านี้

เขาเป็นพวกแพ้ไม่เป็น หากมีศึกต่อไปก็ต้องเคลื่อนพลมาหมด 

ท้ังค่าย ด้วยเหตุนี้ด้านเมืองอวิ๋นเมิ่งจึงรีบเตรียมก�าลังรบพร้อมพรักโดย

ไม่ชะล่าใจแม้แต่น้อย 

มิใช่แค่นี้ มู่ฝูหลันยังเห็นพ้องกับแผนการรบของหยวนฮั่นติ่งทันที 

เขาเสนอว่าแทนท่ีจะตัง้รบัอยู่ตลอด มสิูฉ้วยจงัหวะทีอ่กีฝ่ายยังเตรยีมตวั

ไม่พร้อม ยกทัพไปโจมตีกะทันหันไม่ให้เขาตั้งรับได้ทัน เพ่ือสลาย 

กองก�าลังหลักของฝ่ายตรงข้ามให้สิ้น

ย�่ารุ่งวันนี้ขณะเตรียมปฏิบัติการอยู่ลับๆ สายสืบส่งข่าวมาอีกคร้ัง

ว่าเมื่อคืนเห็นค่ายข้าศึกเก็บกระโจมถอยร่นไปทางทิศเหนือ วันต่อมาก็
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ถอนก�าลงัไปทัง้หมดแล้ว ทุ่งราบซึง่เป็นจดุตัง้ค่ายแต่เดมิว่างเปล่าโหรงเหรง  

เหลือแต่กระโจมเก่าขาดที่ทหารฟู่โจวทิ้งไว้ก่อนจากไป

กองทัพฟู่โจวพ่ายแพ้ล่าถอยกลับไป

ส�าหรบัราษฎรและทหารของแคว้นฉางซา สิง่ท่ีประสบพบเจอตลอด

ครึ่งปีเศษท่ีผ่านมาส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อพวกเขาอย่างใหญ่หลวง 

จะบอกว่านี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบสองร้อยปีนี้ก็ไม่เกินเลยสักนิด

หลังจากความภาคภูมิใจและเกียรติยศในช่วงสั้นๆ นั่น พวกเขาก็

ตกเป็นรองเรื่อยมา พอแตกหักกับราชส�านักท่ีไกลโพ้น ถูกประกาศว่า 

เป็นกบฏแล้วยังสญูเสยีเจ้าแคว้น สงครามก็มาเยือนชายแดนแคว้นฉางซา 

อย่างอุกอาจอีกครั้งหนึ่ง

ยามท่ีความสับสนเคว้งคว้าง หวาดหว่ันพร่ันพรึง และแตกตื่น 

เสียขวัญก�าลังแผ่ลามไปในหมู่ผู้คน ชัยชนะครั้งนี้เปรียบได้ดั่งดวงตะวัน

แหวกฝ่าเมฆด�าออกมาส่องแสงเจดิจรสั ขบัไล่เงามดืมดิท่ีปกคลุมท้องฟ้า

เหนือแคว้นฉางซาไปจนหมดเกลี้ยง

พวกเขาสญูเสยีเจ้าแคว้นไปแล้วแต่ยังไม่ถูกทอดทิง้ ท่านหญิงสกุลมู่ 

ก้าวออกมาในฐานะผู้ส�าเร็จราชการ คุ้มครองพวกเขาต่อไปเฉกเดียวกับ

เหล่าบรรพชนของนาง

วันนี้เสียงโห่ร้องยินดีดังระงมเป็นทอดๆ ทั้งนอกในเมืองอวิ๋นเมิ่ง

พวกทหารในค่ายนอกเมอืงท่ีแสดงความยินดกัีบชยัชนะซึง่กันและกัน 

อย่างเบกิบานส�าราญใจมองเหน็ท่านหญิงผูส้�าเรจ็ราชการปรากฏกายแล้ว

หลังการสู้รบเริ่มต้นขึ้นไม่นาน นางก็มาอยู่ท่ีนี่ นอกจากตรวจตรา

การท�าศกึ นางยังเป็นคนพาหมอทหารและพวกสตรีในวังอ๋องท่ีได้เล่าเรียน 
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วิชาจากนางมารักษาโรคและบาดแผลให้แก่ทหารบาดเจ็บที่ถูกส่งออก

จากสมรภูมิด้วยตนเอง

เวลานีท่้านหญิงผูส้งูศกัดิแ์ละมรีปูโฉมงดงามของพวกเขาแต่งกาย

เตม็ยศน่ังรถศกึมาถึงค่ายทหารภายใต้การอารกัขาของนักรบกับองครักษ์

ในชุดเกราะวาววับกลุ่มหนึ่ง

นางก้าวขึ้นแท่นยกพื้นสูง ยกจอกสุราขึ้นด้วยสองมือ ดื่มคารวะให้

เหล่าทหารนับไม่ถ้วนทีต้ั่งแถวเป็นระเบียบอยู่เบ้ืองหน้า ขอบคุณท่ีพวกเขา 

เสยีสละเลอืดเนือ้เพ่ือปกป้องแคว้นฉางซาด้วยความภกัดต่ีอเชือ้พระวงศ์

สกุลมู่

"ในวันนี ้ตอนน้ี ข้ามูฝ่หูลนัขอให้ค�าสตัย์ต่อพวกท่านด้วยเกียรตขิอง

วิญญาณเจ้าแคว้นสกุลมู่ทุกชั่วรุ่น ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม หากมีข้าศึกบุกมา

อีกครา ข้าจะอยู่เคียงข้างพวกท่านเสมอ พวกท่านนักรบผู้กล้าไม่ถอย  

ข้ามู่ฝูหลันก็ไม่ไปที่ใด รุกถอยด้วยกัน มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน"

เสยีงพูดฉะฉานหนกัแน่นแจ่มชดัดังก้องกังวานลอยตามลมกระจาย

ไปทั้งสี่ทิศ

พลทหารผูป้ระกาศค�าสัง่บนแท่นยกพ้ืนถ่ายทอดค�าพูดของนางต่อ

เป็นทอดๆ จากร้อยคนไปพันคน จากพันคนไปหมื่นคนจนทั่วทุกซอกมุม

กลางทุง่โล่งกว้างใหญ่ ลมหนาวพัดอือ้องึ ทหารหนุ่มท่ีเพ่ิงผ่านการ

รบราฆ่าฟันในสมรภูมิกลับไม่มีคนใดท่ีจิตใจไม่เร่าร้อนคึกคะนอง เลือด

ทุกหยาดที่ไหลอยู่ทั่วกายก�าลังเดือดพล่าน มันร�่าร้องเร่งเร้าให้พวกเขา

ขานรับนางอย่างทนรอไม่ไหว

ไม่มใีครกระหายสงครามมาแต่ก�าเนดิ แต่หากต้องรบอย่างเลีย่งไม่ได้  
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ผูใ้ดบ้างจะไม่อยากคุ้มครองท่านหญิงผูส้�าเรจ็ราชการท่ีสูงศกัดิแ์ละจบัใจ

ผู้คนได้เช่นนี้

หยวนฮั่นติ่งอยู่เบื้องล่าง แหงนหน้ามองมู่ฝูหลันบนแท่นยกพ้ืนสูง

โดยไม่กะพริบตา

เสีย้วขณะน้ีตรงกลางอกเขาท่วมท้นไปด้วยอารมณ์ฮกึเหมิหากแฝง

ด้วยความขัดแย้งอยู่ในที

ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดที่นางมิใช่มู่ฝูหลัน ธิดาอ๋องที่เขารู้จัก

คุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กจนโตคนนั้นอีกสืบไป

ในใจมีเสียงหนึ่งบอกเขาว่านางอยู่ห่างจากเขาไกลออกไปทุกทีๆ

กระน้ันความหดหูใ่จของเขาก็ถูกแทนทีด้่วยความฮกึเหิมอกีแบบหนึง่ 

ซึ่งพลุ่งพล่านขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

เขาเต็มใจคุกเข่าแทบเท้านางอย่างศิโรราบ ยอมเป็นนักรบอยู่ 

ใต้อ�านาจของนาง ใช้กระบีใ่นมอืเขาปกปักรกัษาเกียรตยิศและความงดงาม 

ในวันนี้ของนาง ต่อให้ต้องสละชีวิตก็ไม่นึกเสียดาย

"ขอภักดีจนตัวตาย ขอท่านหญิงมีชีวิตยืนนาน!"

เขาตะเบ็งสุดเสียงขานรับเป็นคนแรกแล้วน�าทหารนับพันนับหมื่น

เบื้องหลังคุกเข่าลงข้างหนึ่ง แสดงความจงรักภักดีสูงสุดต่อมู่ฝูหลัน 

เหนือแท่นยกพื้น

"ขอภักดีจนตัวตาย ขอท่านหญิงมีชีวิตยืนนาน!"

เหล่าทหารเปล่งเสียงกระหึ่มรอบทิศดังกึกก้องไปถึงชั้นฟ้าราวกับ

เสียงอสนีบาต

ป่ารอบค่ายทหารคลาคล�า่ไปด้วยผูค้น ชาวเมอืงทีร่ดุมาชมพิธีไม่มี
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คนใดไม่น�้าตาคลอหน่วย ทุกคนพากันคุกเข่าลงค�านับ

มุมหน่ึงในฝูงชน คนผู้หน่ึงทอดสายตามองร่างบนแท่นยกพ้ืนสูง

ไกลๆ โดยไม่ขยับกาย

ทกุหนแห่งมคีนเนอืงแน่น ไม่มใีครไปจบัสงัเกตบรุษุแต่งกายสามญั

ธรรมดาที่ปะปนอยู่ท่ามกลางหมู่คน

เขามองดูร่างอรชรท่ีคุ้นเคยแต่คล้ายจะเปล่ียนเป็นแปลกตาไป

กะทันหันร่างน้ันก้าวลงจากแท่นกลับไปขึ้นรถศึก ท่ามกลางเสียงไชโย 

โห่ร้องดจุกระแสน�า้ไหลไม่ขาดสายของมวลหมูท่หาร รถม้าก็แล่นห่างไป

เรื่อยๆ จนลับสายตา

กองทัพฟู่โจวล่าถอยไปแล้ว ขุนนางของแคว้นฉางซาย่อมรู้เช่นกัน

ว่ายามนี้ราชส�านักหรือจะพูดว่าเซี่ยฉางเกิงก�าลังยกทัพไปที่ด่านฉางผิง

เพ่ือจัดการขุมอ�านาจของฉีอ๋องซึ่งต้ังราชวงศ์ตะวันออกขึ้นกลุ่มน้ันอยู่ 

ฉะนั้นน่าจะยังไม่คิดส่งไพร่พลที่จ�าเป็นต้องเดินทัพทางไกลข้ามแม่น�้า 

ลงสู่ทิศใต้อีกในเร็ววันนี้

เมฆหมอกแห่งเคราะห์ร้ายท่ีคลีค่ลมุอยู่เหนอืศรีษะชาวแคว้นฉางซา 

นบัแต่สญูเสยีประมขุของแผ่นดินจางหายไปในท่ีสดุ ไม่เพียงคณะขุนนาง

ซึ่งมีลู่หลินเป็นหัวหน้าท่ีถอนหายใจโล่งอก ชาวเมืองก็ต่างพูดโจษจัน 

ถึงเหตกุารณ์ท่ีท่านหญิงผูส้�าเรจ็ราชการไปบ�ารงุขวญัทหารทีเ่มอืงอว๋ินเมิง่ 

วันน้ันด้วยความประทับใจล้นเหลือกันท่ัวทุกหนแห่ง ไม่มีใครคาดถึงว่า

บรุุษทีเ่คยแต่งงานกับธิดาอ๋องทีท่�าให้พวกเขาทัง้รงัเกยีจท้ังเกรงกลวัผูน้ั้น

จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพวกเขาในเวลานี้
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ราตรนีีท้้องฟ้าไร้แสงจนัทร์ ร่างของเซีย่ฉางเกิงละม้ายเงาตะคุม่ของ

ต้นไม้กลมกลืนไปกับม่านราตรีริมทะเลสาบ

ศึกเมืองอว๋ินเมิ่งยุติแล้ว หลังนางบ�ารุงขวัญทหารเสร็จส้ินก็ 

กลับเมืองเยวี่ย เขาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ติดตามมารอรับค�าส่ังอยู ่

นอกเมือง ส่วนตนเองเข้าเมืองไปตามล�าพัง

ชายหนุ่มแฝงกายอยู่หลายวนัจนรูว่้านางจะออกนอกเมอืงตอนเย็น 

ขณะนี้นางอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบต้งถิงผืนนี้

ถึงผ่านไปหลายวันแล้ว แต่ชั่วอึดใจน้ีพอเขาหลับตาลง ข้างหูก็

คล้ายยังได้ยินเสียงทหารของแคว้นฉางซากู่ร้องแสดงความภักดีต่อนาง 

ในทุ่งกว้างไพศาลของเมืองอวิ๋นเมิ่งวันนั้น

นางมีชั้นเชิงในการผูกใจคนทัดเทียมได้กับแม่ทัพใจเพชรคนใด

ก็ตามท่ีต้องอาศัยการสู้รบฟาดฟันจึงจะสร้างบารมีได้ เมื่อสตรีโฉมงาม

บอบบางเช่นนางเป็นผู้เปล่งวาจาห้าวหาญฉาดฉานอย่างน้ัน ย่ิงท�าให้

อานุภาพในการปลุกเร้าใจคนทวีเพิ่มขึ้นเหลือคณาได้อย่างง่ายดาย

เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสตรีผู้นี้ยังมีด้านนี้อยู่

ศักดิ์ฐานะของนางไม่เหมือนวันวานแล้ว คืนนี้เพราะการมาเยือน

ของนาง ท่าเรือข้ามฟากไปเขาจวินซานเพียงแห่งเดียวจึงวางก�าลัง 

ทหารองครักษ์ไว้เต็มไปหมด อีกท้ังรอบริมทะเลสาบก็เสาะหาเรือเล็ก 

ที่สามารถส่งเขาไปที่นั่นไม่ได้สักล�า

เขายืนนิ่งอยู่ริมฝั่ง ทอดสายตามองไกลไปยังภูเขากลางทะเลสาบ

ทีเ่ห็นเป็นเงาด�าของแนวยอดเขาสงูต�า่เลอืนรางอยู่กลางผนืรตัตกิาลพลาง

ครุน่คดิอย่างทรมานใจถึงข้อสงสยัทียั่งไม่คลีค่ลายไปทลีะข้อๆ ครุน่คดิว่า
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ยามน้ีนางคิดอะไรและท�าอะไรอยู่ จนสุดปัญญาจะหักห้ามความตั้งใจ

อันแรงกล้าที่เต้นเร่าๆ อยู่ในกายไว้ได้อีกต่อไป เขาเดินลุยน�้าพุ่งตัวลง

ทะเลสาบว่ายน�้าไปที่ภูเขาซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในความมืดลูกนั้น

เขาจะไม่รูไ้ด้อย่างไรว่าทะเลสาบต้งถิงเชือ่มต่อกับแม่น�า้ท่ีกว้างใหญ่ 

ดุจทะเล ยามเกิดลมพัดจะก่อคลื่นแรงซัดสาด ยังมีคลื่นใต้น�้าปั่นป่วน 

กระนัน้ต่อให้ห้วงน�า้ผนืนีจ้ะลกึจะไกลปานใด จะมคีลืน่ใต้น�า้ป่ันป่วน 

ก�าลงัแรงเพียงใด ก็หยุดย้ังความปรารถนาอยากฝ่าข้ามไปจนแทบคลุม้คลัง่ 

ในคืนนี้ของเขาไม่ได้

น�้าทะเลสาบเย็นเฉียบถ่ังโถมมาจากทุกทิศทาง ทว่าไม่อาจดับ 

เปลวไฟที่ลุกโชนตรงกลางอกกองนั้นให้มอดลงได้

ในราตรีเหมันต์ท่ีมืดสนิทและเย็นยะเยือกนี้ เขาเปรียบดั่งดาบท่ี 

ผ่าแหวกผิวน�้าเล่มหนึ่ง อาศัยแรงฮึดบางอย่างภายในตัวที่คล้ายคลึงกับ

สัญชาตญาณ แขง็ใจว่ายน�า้ไปข้างหน้าไม่หยุดอย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนือ่ย

หลงัพ่ีชายของมูฝ่หูลนัจากไป พ่ีสะใภ้ของนางก็เศร้าโศกเสยีใจมาก

เกินไป หลังฝืนทนจนพิธีฝังศพผ่านไปก็ล้มป่วยลง

ในระหว่างท�าศึกที่แนวหน้าเมืองอวิ๋นเมิ่ง นางมอบหมายงาน 

ราชกิจประจ�าวันในต�าหนกัหลวงทีเ่มอืงเยว่ียให้เสนาบดีลูดู่แลแทน ถึงเขา 

จดัการงานภายในเหล่าน้ีได้อย่างช�า่ชองจดัเจน แต่มเีร่ืองส�าคญับางเร่ือง

ที่ต้องรอหารือกับมู่ฝูหลัน ดังนั้นเมื่อนางกลับจากเมืองอวิ๋นเมิ่ง ยังไม่ทัน

หยุดพักหายใจนางก็ต้องตรวจอาการป่วยให้พ่ีสะใภ้ สะสางงานบ้าน 

งานเมือง ยุ่งวุ่นวายจนหัวไม่วางหางไม่เว้น
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พรุ่งนี้นางต้องไปตรวจตราค่ายทหารซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเจ่อซาน 

กลางทะเลสาบอีก เพ่ือให้กลับเมืองได้ทันในวันเดียวกัน ยามเย็นวันนี้ 

นางจงึออกจากเมอืงเงียบๆ พร้อมด้วยองครกัษ์ประจ�าตวัล่วงหน้าหน่ึงวัน  

ตั้งใจจะค้างแรมท่ีเขาจวินซานคืนหนึ่งและออกเดินทางจากท่ีนั่นตอน 

รุ่งเช้าก็จะย่นระยะทางได้

หญิงสาวพาซีเอ๋อร์ตามมาด้วย พอไปถึงกระท่อมโอสถก็ดึกแล้ว

นางส่งซเีอ๋อร์เข้าห้องแล้วจะนอนเป็นเพ่ือน แต่เขาส่ายหน้า "ท่านแม่  

ข้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว นอนเองได้ ท่านแม่รีบไปพักผ่อนเถอะ ไม่ต้องอยู่

เป็นเพื่อนข้า"

มู่ฝูหลันรู้ว่าเขาสงสารตนเอง นางคลี่ยิ้มลูบหัวเขา สั่งก�าชับสาวใช้

ให้ดูแลบุตรชายดีๆ แล้วเดินกลับห้องของตน

ในห้องไม่มีคนที่นางต้องเผชิญหน้าอย่างระแวดระวังตัวแล้ว

นางรู้สึกอ่อนระโหยโรยแรงราวกับว่ากระดูกทั้งตัวจะหลุดเป็นชิ้นๆ 

ในชั่วพริบตานี้ก็ไม่ปาน

แม่นมมู่ซึ่งติดตามมาด้วยเตรียมน�้าร้อนที่ส่งควันกรุ่นๆ ส�าหรับ 

ให้นางช�าระกายพร้อมแล้ว

มู่ฝูหลันแช่ตัวในน�้าครู่หนึ่งแล้วออกมาเข้านอน

นางชอบเขาจวนิซาน ทกุคราท่ีมาท่ีนี ่ต่อให้มเีรือ่งในใจหรอืกลดักลุม้ 

หนักอกมากเพียงใด จิตใจของนางจะผ่อนคลายและสงบลงได้ทันที

หากใต้หล้าน้ีมแีดนฝันสขุาวดจีรงิๆ เขาจวนิซานใจกลางทะเลสาบ

ลูกนี้ก็คือแดนฝันสุขาวดีของนาง

แต่ราตรีนี้นางกลับนอนไม่หลับสักที นางลุกไปผลักบานหน้าต่าง
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เปิดออก มองผืนฟ้ามืดมิดอนธการด้านนอกแล้วค่อยๆ เริ่มใจลอย

แม่นมมูเ่ปิดประตเูบาๆ เห็นผูเ้ป็นนายยังไม่นอนก็ถอนใจเฮอืกหน่ึง 

ก้าวเข้ามาพูดเร่งให้นางขึน้เตยีงแล้วปิดหน้าต่าง จากน้ันบบีนวดตามน่องขา 

และปลายเท้าให้

มู่ฝูหลันนอนหนุนหมอนหลับตาลงชั่วครู่แล้วบอกให้แม่นมมู่ไป 

พักผ่อน

แม่นมมูม่องเสีย้วหน้าด้านข้างทีแ่ฝงรอยอ่อนล้าของหญิงสาวพลาง

กล่าวเสียงค่อย "ท่านหญิง แม้ว่ากองทัพฟู่โจวถอยร่นไปแล้ว แต่ท่าน 

ยังกังวลใจว่าพวกเขาจะบุกมาอีกใช่หรือไม่เจ้าคะ ท�าใจให้สบายๆ  

อย่าคิดมากอีกเลย หากข้าศึกบุกมาอีกจริงๆ ก็ใช้ขุนศึกต้านรับ แม่นม

ได้ยินว่าพวกทหารนับถือเลือ่มใสในตวัท่านหญิงอย่างย่ิง จะต้องร่วมแรงกัน 

รับศึกอย่างสุดความสามารถแน่นอน"

มู่ฝูหลันรู้ว่าจริงๆ แล้วแม่นมมู่เป็นห่วงนาง จึงเอ่ยข้ึนเพ่ือไม่ให้ 

อกีฝ่ายเฝ้าวิตกอยู่ทัง้วนั "แม่นมมู ่ข้าไม่ได้กังวลใจ ท่านเองก็อย่าเป็นห่วง

ข้าเลย กองทัพฟู่โจวจะไม่มาอีกแล้ว หากข้าเดาไม่ผิด การท่ีหล่ีเหลียง

ถอยทพักะทันหนัต้องเก่ียวข้องกับเซีย่ฉางเกิงเป็นแน่ อย่างน้อยก่อนท่ีเขา

จะรวบเอาราชวงศ์ตะวนัออกของฉอ๋ีองมาเป็นของตนได้ ไม่น่าจะจงใจมา

ราวีพวกเราอีก"

แม่นมมู่เพ่ิงแจ่มแจ้งในเวลานี้ นางสองจิตสองใจเล็กน้อยก่อน 

เอ่ยถาม "หรือเขาจะซาบซึ้งใจที่ท่านช่วยมารดาของเขากลับมาก็เลย

ละเว้นพวกเราเจ้าคะ"

มู่ฝูหลันลืมตาขึ้น นางส่ายหน้าพูดด้วยรอยย้ิมบางๆ "แม่นมมู่  
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ท่านคิดผิดถนัด เขาไม่ได้ซาบซึ้งใจต่อข้า แต่เขารู้จักชั่งน�้าหนักต่างหาก 

คนอย่างเขามักใหญ่ใฝ่สูง ทั้งเขาและฉีอ๋องต่างอยากเป็นฮ่องเต้ ทั้งยัง

ใจด�าเห็นแก่ตัว ถึงกระน้ันเขาก็เป็นบุตรกตัญญูผู้หน่ึง ถ้าจะมีคนที่เขา 

ใส่ใจจริงๆ ก็ต้องเป็นมารดาของเขา เขากระท�าการใดล้วนสุขุมรอบคอบ 

ไม่ยอมเสีย่งอนัตราย ยามนัน้จ้าวซไีท่จบัตวัมารดาของเขาไป ข้านึกภาพออก 

ได้ว่าเขาร้อนรุ่มใจปานใดตอนรู้ข่าว แต่ถ้าเขาหักเอาด้วยก�าลังเพ่ือช่วย

มารดา ต่อให้ช่วยคนกลับมาได้ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงยิ่งเช่นกัน"

นางหยุดแล้วเอ่ยต่อ

"ก่อนหน้านีเ้พราะพ่ีเซวียนชงิยกทพับกุไปท�าให้เขาบอบช�า้ ถ้าหาก

ต้องสูญเสียเพ่ิมขึ้นอีกเพ่ือช่วยมารดา อาจจะกระทบกับงานใหญ่ที่เขา

วางแผนมานานแล้ว ข้าช่วยส่งตัวมารดาของเขากลับไปให้ในตอนน้ัน  

จะบอกว่าเป็นการส่งถ่านกลางหิมะ* ก็ไม่เกินเลยไป เขาย่อมเข้าใจ 

เป็นธรรมดาว่าข้าท�าเช่นนี้เพ่ือขอสมานไมตรี...นอกจากขอสมานไมตรี 

ข้ายังปล่อยตวัสายสบืผูน้ั้นพร้อมกับให้น�าตราลญัจกรหยกท่ีถูกพ่ีเซวยีนชงิ 

ฟันขาดเป็นสองท่อนกลับไปด้วย เขาฉลาดปานนั้น มีหรือจะไม่รู้ว่าข้า

ก�าลังบอกว่าสกุลมู่ของแคว้นฉางซาเราก็มิใช่พวกท่ีไร้ความห้าวหาญ 

เด็ดเดี่ยว หากขอสมานไมตรีไม่ส�าเร็จ เขายังคงไม่ยอมรามือ อย่างน้ัน 

ถึงเป็นดังค�ากล่าวเอาไข่ไปกระทบหิน** พวกเราก็จะต่อสู้กับเขาจน 

ถึงที่สุด

แม่นมมู่ ถึงแม้เขาผู้นี้จะมีข้อเสียนานัปการ แต่ก็มีข้อดีอยู่จุดหนึ่ง

คือท�าอะไรมีขอบเขต และมิใช่คนดันทุรัง ข้าเป็นฝ่ายขอสมานไมตรีก่อน

* ส่งถ่านกลางหิมะ เป็นส�านวน หมายถึงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ก�าลังล�าบากได้ทันการณ์
** เอาไข่ไปกระทบหิน เป็นส�านวน หมายถึงไม่รู้จักประมาณตน
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ด้วยการแสดงน�า้ใจต่อเขาเช่นน้ี ในเมือ่เรือ่งของพ่ีเซวยีนชงิจบไปแล้ว เขา

ยังจะหาเรือ่งพวกเราต่อไปอกีเพ่ืออนัใด พวกเรามข้ีาวปลาอาหารสมบรูณ์ 

ไม่ขัดสนเสบียงกรัง ยามน้ียังท�าสงครามได้อีกหลายครั้ง ขืนบีบให ้

พวกเราไปสวามิภักดิ์กับฉีอ๋องจริงๆ จะส่งผลดีอันใดต่อเขาเล่า"

แม่นมมู่เพ่งมองมู่ฝูหลันนิ่งๆ ขอบตาของนางแดงเรื่อขึ้นทีละน้อย

"เดิมทีท่านเป็นถึงธิดาอ๋อง พึงได้รับการทะนุถนอมและเทิดทูนไว้

เหนือหวั บดันีก้ลบัต้องรบัผดิชอบภาระหนักอ้ึงเพียงน้ี วันท้ังวันเฝ้าห่วงนัน่ 

พะวงน่ีไม่ว่า ยังต้องเหนือ่ยกายเช่นนี ้ตอนท่านอยู่ทีเ่มอืงอวิน๋เมิง่ คณุชายน้อย 

เป็นห่วงท่านทุกวัน"

นางซับน�้าตา

"จะถือว่าแม่นมปากมากก็ได้ แม่นมไม่กระจ่างแจ้งจริงๆ ว่าเมื่อ 

ครั้งที่คนผู้นั้นมาสู่ขอ ท่านหญิงก็ปีติยินดีมิใช่หรือ แล้วตกลงว่าภายหลัง

เขาล่วงเกินท่านได้อย่างไร ท่านถึงได้รงัเกียจเดียดฉนัท์เขาถึงข้ันนี ้ขนาดท่ี 

ตอนเขามารับท่านท่ีเมืองเยว่ีย ท่านถึงกับยอมท�าลายพรหมจารีของตน

ให้เป็นรอยมลทินติดตัว เพียงเพื่อยั่วยุเขาให้หย่าร้างกับท่าน"

มูฝ่หูลนันิง่ขงึไป เรยีวค้ิวงามมุน่น้อยๆ "แม่นมมูเ่ลกิพูดจาเหลวไหล

ได้แล้ว ดึกมากเต็มที ท่านก็ไปนอนเถอะ"

แม่นมมู่กล่าวขึ้นอย่างทนไม่ไหวอีกสืบไป "ท่านหญิง ท่านนึกว่า

แม่นมไม่รู้หรือ ในคืนนั้นที่เขามา ตอนท่านช�าระกายกลับไม่ยอมให้ใคร

อยู่ปรนนิบัติรับใช้อย่างผิดวิสัย ท่านอยู่คนเดียวเป็นเวลานานปานนั้น 

ถึงได้ออกมา ท่านนึกว่าตอนนั้นตนเองเป็นปกติแล้ว แต่แม่นมเห็นชัด 

ถนัดตาว่าท่านหน้าซีดจนแทบดูไม่ได้ ตอนหลังท่านพูดคุยกับเขา แม่นม
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อยู่ข้างนอกได้ยินบางส่วนแว่วๆ..."

เสียงของนางสั่นเครือพร้อมน�้าตาไหลรินลงมา

"น่ันต้องเจ็บเพียงใด แม่นมคิดแล้วยังปวดใจไปหมด แต่ท่าน 

ไม่ถนอมตนเองเลย"

สีหน้าของมู่ฝูหลันเผือดลง นางหลับตานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ย

เสียงแผ่วเบา "แม่นมมู่ ข้าเพลียแล้ว อยากนอนพัก"

แม่นมมูก่ล่าวเสยีงอ่อย "แม่นมไม่ดเีอง เสยีมารยาทต่อท่านหญิงแล้ว  

วันหลังแม่นมไม่กล้าเอ่ยถึงอีกแม้แต่ครึ่งค�า ท่านหญิงพักผ่อนมากๆ 

แม่นมออกไปแล้วนะเจ้าคะ"

นางปาดน�า้ตาออกแล้วห่มผ้าห่มให้หญิงสาวบนเตยีงอย่างเอาใจใส่  

ค่อยเป่าโคมไฟดับก่อนจรดฝีเท้าเดินออกนอกประตูห้องไป
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74

หากไม่มีเรือแล้วคิดจะว่ายน�้าผ่านเส้นทางน�้าสายนี้ คนทั่วไปคง 

นึกภาพไม่ออกสักนิด เหนืออื่นใดนี่ยังเป็นในฤดูหนาว

ทว่าเซ่ียฉางเกิงอาศัยว่าตนฝึกฝนว่ายน�้าจนช�่าชองเหนือใคร 

เมื่อครั้งออกผาดโผนไปท่ัวผืนน�้าตอนเป็นเด็กหนุ่ม เขาถึงกับกระโดดลง

ว่ายข้ามฝั่งไปด้วยอารมณ์ชั่วแล่น

กระน้ันถึงเขายังหนุ่มแน่นก�าลงัวังชาดก็ียังต้องหยุดลอยคอกลางทาง 

หลายครัง้เพ่ือพักเอาแรง เมือ่การว่ายน�า้เป็นระยะทางยาวไกลนีจ้บสิน้ลง 

สองเท้าได้สมัผสักับพ้ืนดนิแขง็ๆ ในทีส่ดุ เขาก็หมดเร่ียวหมดแรงจนแทบ

ลุกไม่ขึ้นแล้ว

เขานอนฟุบตรงพงหญ้ารกชัฏริมตลิ่ง ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่ม ี

ส่วนใดไม่มนี�า้ไหลหยดลงมาไม่ขาดสาย เขาหลบัตาหยุดพักจนเรีย่วแรง

ฟื้นคืนมาบ้างถึงตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างยากล�าบาก เอาฝ่ามือถูตาม



65

เผิงไหลเค่อ

ข้อมือข้อเท้าท่ีโดนน�้าทะเลสาบเย็นจัดจนเกือบแข็งชาให้อุ่นข้ึน จากนั้น

มุ่งหน้าไปทางกระท่อมโอสถตามความทรงจ�าเมื่อหลายปีก่อน

ปากทางขึ้นเขาไปที่นั่นก็วางก�าลังทหารองครักษ์ไว้

เขาอ้อมไปทางหลังเขาแล้วปีนขึ้นไปอยู่ใกล้ๆ กระท่อม

เบื้องหน้าไม่ไกลนักมีองครักษ์ยืนเฝ้ายามคนหนึ่งขวางทางอยู่

เขาดึงกริชที่เสียบอยู่ตรงเอวออกมาแล้วเคลื่อนเข้าไปหาองครักษ์

ทางข้างหลังอย่างปราศจากสุ้มเสียง

องครักษ์คล้ายรับรู้ได้ถึงความผิดปกติ แต่ยังไม่ทันหันหน้าไปก็ถูก

คนรัดคอไว้แน่นจากด้านหลัง

เซี่ยฉางเกิงก�าลังจะปาดคอองครักษ์ผู้นี้อยู่แล้วกลับชะงักมือไป

เขาเบนสายตาไปมองกระท่อมเบื้องหน้า ลังเลใจนิดหนึ่งก่อน

เปลี่ยนเป็นตีท้ายทอยอีกฝ่ายเต็มแรงทีหน่ึงจนหมดสติไปแล้วลากตัว 

ไปไว้ในพงหญ้า

เป็นเวลาดึกดื่นมากแล้ว คืนน้ีเขากระท�าเรื่องที่เสี่ยงอันตรายโดย

แทบจะไม่ไตร่ตรองถึงผลที่ตามมาเช่นนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต

ชายหนุ่มมองปราดเดียวก็จดจ�าเงาร่างที่ยืนอยู่หลังหน้าต่างได้ว่า

เป็นคนที่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องพบหน้าให้ได้ในราตรีนี้

เขาสมปรารถนาแล้ว แต่ขณะจะเข้าไปปรากฏตัวใกล้ๆ สตรีนางนี้ 

เขาก็มองเห็นแม่นมมู่คนนั้นเดินมา ดูเหมือนก�าลังพูดเตือนให้นางไป 

พักผ่อน

เงาร่างของนางหายไปจากหลงัหน้าต่าง บานหน้าต่างก็ถูกดงึปิดด้วย

เซี่ยฉางเกิงกลั้นหายใจหยุดยืนข้างก�าแพงนอกหน้าต่างท่ีมืดสลัว
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รอคอยให้แม่นมมู่ออกจากห้อง

เสียงฝีเท้าห่างไปเรื่อยๆ หญิงรับใช้ผู้ซื่อสัตย์และปากมากคนนั้น

ออกไปแล้วในที่สุด

ทว่าเงาร่างในม่านรัตติกาลอีกฝั่งหนึ่งของก�าแพงนั่นกลับนิ่งค้าง 

ไปแล้ว

หัวใจของชายหนุ่มเต้นไม่เป็นจังหวะประหน่ึงกลองรบท่ีถูกรัวต ี

จนแตกใบหนึ่ง

อาภรณ์ที่เปียกโชกและเย็นเฉียบแนบติดผิวกาย แผ่นหลังชื้นแฉะ

แยกไม่ออกว่าเป็นน�า้ทะเลสาบหรอืว่าเหง่ือเย็นแตกพลัก่ๆ ซ�า้แล้วซ�า้เล่า

เมื่อครู่นี้

ตัง้แต่เสีย้วขณะท่ีเขาว่ายน�า้ข้ามมาทีน่ี่โดยไม่ค�านงึอะไรทัง้สิน้ เขา

ก็อยากติดปีกบินมาพบนางทันทีจนแทบทนรอไม่ไหว

ตลอดเวลาทีผ่่านมาเขามข้ีอกังขาสมุอกอยู่มากมายแต่อดทนเรือ่ยมา  

บอกกับตนเองว่าไม่ต้องใส่ใจ จนกระทั่งหลายวันก่อนเขาจดจ�าครั้งแรก

ท่ีเขากับนางพานพบกันได้แล้วก็ยอมทนต่อไปอีกไม่ได้ เขารู้ว่าตนเอง 

จะต้องได้รบัค�าตอบจากนางโดยไม่มกีารปกปิดใดๆ อกี เพ่ือให้ความหงุดหงิด 

ทุรนทุรายลึกๆ ในใจมาเนิ่นนานหมดสิ้นไปสักที

ความมุ่งมั่นในใจเฉกนี้นี่เองผลักดันให้เขามาอยู่ที่นี่ในเวลานี้

แต่เขาคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่รอเขาอยู่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือความ 

คาดหมายเช่นนี้

ค�าพูดพวกนัน้ทีเ่ก่ียวกับเขาจากปากนางแทงใจด�าเขาทกุถ้อยทุกค�า 

เขาโต้แย้งไม่ออก ถึงขัน้บงัเกิดความรูส้กึอบัอายเหมอืนกับโดนจบัเปลือ้งผ้า 
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เปลือยกายล่อนจ้อนต่อหน้าธารก�านัลแล้วหาที่ซ่อนตัวไม่ได้

นีก็่ช่างเถิด เดิมทเีขามใิช่คนดบิดอีะไร ท้ังไม่เคยยกตนเป็นคนดมีา

แต่ไหนแต่ไร ทว่าเรื่องที่ได้ยินต่อจากน้ันต่างหากถึงท�าให้เขาตกตะลึง 

พรึงเพริดอย่างแท้จริง

ชายหนุ่มรู้มาโดยตลอดว่านางรังเกียจเดียดฉันท์ตน

แต่ถ้ามิใช่เพราะสิ่งท่ีบังเอิญได้ยินในคืนนี้ เขาอาจจะไม่มีวันได ้

ล่วงรูว่้าจรงิๆ แล้วความรูส้กึทีน่างมต่ีอเขามใิช่รงัเกียจเดยีดฉนัท์แต่เพียง

เท่านั้น หากแต่รุนแรงเข้าขั้นเกลียดชังต่างหาก

ต้องเกลียดชังถึงข้ันใดกัน สตรีนางหน่ึงถึงลงมือกับตนเองอย่าง 

โหดร้ายโดยไม่ลังเลใจเช่นนี้ เพ่ือจุดประสงค์เดียวก็คือสามารถตัดขาด

ความเกี่ยวข้องกับเขา

ครั้งหน่ึงเขาเคยนึกว่าการโดนภรรยาหักหลังจะเป็นความล้มเหลว

ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้ของตนเอง

ตลอดช่วงเวลาที่ไม่อาจปล่อยวางได้ตอนน้ัน คราใดที่คิดถึงจุดนี้ 

เขาจะโกรธแค้น หึงหวง และเจ็บใจ บางทียังแฝงความทรมานใจอยู ่

หลายส่วนด้วย

กระนัน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับความใจเด็ดของนางทีถึ่งข้ันต้องท�าลาย

ความบรสิทุธ์ิของตนเองก็จะตดัความสมัพันธ์กับเขาให้ได้แล้ว ความรูส้กึ

โกรธแค้น หงึหวง เจบ็ใจระคนทรมานใจหลายส่วนทัง้หมดนัน้แลดนู่าขัน

สิ้นดี

คืนนี้เขาเพิ่งได้ลิ้มรสความรู้สึกของหัวใจโดนกรีด

เขาไม่อาจย่างเท้าไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับได้แมแ้ตก้่าวเดียว
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พระพายเย็นเยือกผ่านข้างกายเขาเป็นระลอก

ชายหนุ่มละม้ายโดนความหนาวเหน็บเล่นงานจนร่างกายแข็งทื่อ

อยู่ในราตรีนี้ เขายืนหันไปทางหน้าต่างท่ีปิดสนิทตรงหน้าเขาบานน้ัน 

โดยไม่ขยับเขย้ือนเคลือ่นไหวกลางผนืราตรสีลวัจวบจนเกิดความเคล่ือนไหว 

ขึ้นข้างหลัง

"มีคนร้าย คุ้มครองท่านหญิง!"

เสียงฝีเท้าถ่ีกระชั้นดังลอยมาใกล้ๆ จากนั้นความรู้สึกเจ็บแปลบ

รุนแรงก็แล่นมาจากแผ่นหลังของเขา ราวกับถูกสัตว์ร้ายฟันแหลมคม 

กัดเต็มเขี้ยว

เขาหันศรีษะไปช้าๆ เหน็แสงจากคบเพลงิส่องสว่างไสวไปทัว่บริเวณ 

เบื้องหลัง องครักษ์สิบกว่าคนวิ่งกรูเข้ามาในลานเรือน มีหลายคนท่ี 

ง้างสายยิงธนูใส่เขาเป็นชุดเมื่อครู่นี้

มู่ฝูหลันเอาเสื้อคลุมตัวแล้วลุกขึ้นไปเปิดประตู

ในลานเรอืนจดุคบเพลงิเป็นจดุๆ มอีงครกัษ์ยืนด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด 

เต็มไปหมด

นางมองไปทางคนร้ายที่โดนล้อมไว้แล้วนิ่งงันไป

นางเห็นเซี่ยฉางเกิง

เขายืนแขง็ท่ือในสภาพแปลกพิกล ตัวเปียกโชกตัง้แต่ศรีษะจรดเท้า

เหมือนถูกช้อนขึ้นมาจากน�้า ใบหน้าขาวซีดปราศจากสีเลือด

พอได้ยินเสยีงหญิงสาวออกมา เขาหมนุคอหนัหน้ามาทางนางอย่าง

แข็งทื่อ ทอดสายตาจับจ้องดวงหน้านางนิ่งๆ

เขามองนางครูห่น่ึงแล้วก้าวขาอย่างยากล�าบากคล้ายจะเดนิมาหา 
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เผิงไหลเค่อ

แต่ว่าเพ่ิงขยับไหล่ได้นิดเดียวก็นิว่หน้าด้วยความเจบ็ปวด ตวัเซล้มคว�า่ลง

มูฝ่หูลนัเพ่ิงเห็นชดัถนัดตาว่าบนหลงัเขามธีนคูมกริบปักลกึเข้าเน้ือ

หลายดอก

โลหิตแดงฉานซึมผ่านอาภรณ์เปียกแฉะของเขาไหลลงบนพื้น

"ข้าน้อยอารักขาหละหลวม เปิดช่องให้คนร้ายผู้น้ีเล็ดลอดเข้ามา 

จนท�าให้ท่านหญิงต้องได้รบัความตกใจ ข้าน้อยมโีทษสมควรตายหมืน่ครัง้ 

ขอรับ"

หวัหน้าองครกัษ์คนน้ีไม่เคยเหน็หน้าเซีย่ฉางเกิงมาก่อน ย่อมไม่รูจ้กั 

เขาเป็นธรรมดา พอเห็นว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วก็รีบคุกเข่าให้มู่ฝูหลัน

ครั้นผ่านไปครู่ใหญ่แล้วยังไม่ได้ยินเสียงตอบ เขาเหลือบตาขึ้น 

เห็นนางเพ่งมองคนร้ายท่ีสลบไสลไม่ได้สติอยู่บนพ้ืนผู้นั้นด้วยสีหน้า

ชอบกล เขานึกว่านางตกใจเสียขวัญเกินไป รีบสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ย้ายคนร้ายไปที่อื่นทันที

มู่ฝูหลันหลับตาลงแล้วกล่าว "แบกเขาเข้ามา"

ทุกคนหยุดชะงักอย่างงงงัน

"แบกเข้ามา"

มู่ฝูหลันเปล่งเสียงดังขึ้นพูดทวนค�าสั่งของตนเองซ�้าอีกหน



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3b0TPaC
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