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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในที่สุดเรื่องราวการเมือง สงคราม และความรักสุดเข้มข้นอย่าง  

'ธาราวสนัต์ บษุบนัจนัทรา' ก็ด�าเนินมาถึงเล่มห้าซึง่เป็นเล่มจบกันแล้วนะคะ  

ตอนเล่มสีม่สีงครามครัง้ใหญ่เกิดข้ึน ทัว่ทัง้เมอืงเจีย้นคังและแผ่นดนิของต้าอวี๋

ต้องวุน่วายจากทัง้พวกคนของสวีม่ี ่อกีทางก็คนของนกิายเทยีนซอื กลายเป็น

ฝันร้ายของผูค้นท้ังแผ่นดนิ กว่าหลีมู่จ่ะปราบปรามได้ก็เสยีเร่ียวแรงไปไม่น้อย

เลย

ถึงอย่างนัน้ก็ใช่ว่าจะไม่มใีครรบัเคราะห์ องค์หญิงใหญ่ชงิเหอ มารดา

แท้ๆ ของเกาลั่วเสินคือคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ถูกผู้ไม่หวังดีเล่นงาน  

เป็นตายไม่อาจรู้ ซึ่งนั่นท�าให้เกาเฉียวท่ีแต่ไรมามองบ้านเมืองมาเป็น 

อนัดบัหนึง่ถึงกับหันหลงัจากไปเพ่ือตามหาภรรยาผู้สาบสูญ

คูบ่ดิามารดาท่ีว่าเข้มข้นแล้ว ทางคูห่ลักอย่างบตุรสาวบตุรเขยก็ไม่ได้ 

ย่ิงหย่อนกว่ากัน เมือ่บดิาจากไปในราชส�านกัก็ขาดเสาหลกัผูค้�า้จนุ ขนุนาง 

ทีก่ระหายในอ�านาจเข้ามา ไทเฮาหูเบาหวาดระแวงขนุศกึทีนั่บวันเป็นทีร่กั 

ของชาวบ้าน ย่ิงมคี�าท�านายทีเ่ก้ือหนุนอ�านาจหลีมู่ย่ิ่งท�าให้ไม่อาจอยู่เฉย 

หวงัจบัเกาลัว่เสนิมาแล้วบงัคับให้หลีมู่ห่ยุดการศึกเสีย

การศกึทียั่งไม่มแีววว่าจะสิน้สดุ เมือ่มารวมกบัการศกึภายในเจีย้นคงั 

ทีก่�าลงัส่อเค้าลาง ท้ายท่ีสดุหลีมู่กั่บเกาล่ัวเสินจะฟันฝ่าศึกครัง้นีไ้ปอย่างไร 

ความรกัของพวกเขาจะด�าเนินไปทางไหนเมือ่ต้องอยู่ไกลกัน ไปร่วมติดตาม 

บทสรปุกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



นางค่อยๆ จบัมอืทีม่รีอยตะปอูยู่บนฝ่ามอืของเขาขึน้มาทีร่มิฝีปาก 

ของนาง จมุพิตเบาๆ ไปบนรอยแผลเป็น จากน้ันก็น�าฝ่ามอืมาแนบกับใบหน้า

ด้านหน่ึงของตน

"หลางจวิน ข้าไม่กลวั ตายก็ไม่กลวั เมือ่ก่อนข้าแต่งให้กับลู่ต้าซยง 

เขาโชคไม่ดีตายแต่ยังหนุ่ม ข้ายินดีรักษาพรหมจรรย์เพ่ือเขาไปชั่วชีวิต  

แต่มาบัดนี้ถ้าท่านกจ็ากไป ขา้จะไมร่ักษาพรหมจรรย์เพือ่ท่าน แต่ขา้จะ

ตดิตามท่านไป ช่วงก่อนตอนท่านไปโจมตด่ีานคัง่หลง ข้าก็ตัดสนิใจไว้แล้ว... 

หลีมู่อ่ยู่ ข้าคอืภรรยาของเขา ถ้าหล่ีมูไ่ม่อยู่แล้ว ข้าก็จะติดตามเขาไป รว่มเป็น

ร่วมตาย..."

นางพูดแล้วก็โถมตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเขา กอดคอเขาไว้แน่น 

ไม่ยอมคลายมอือกี



 เกาลั่วเสิน บุตรสาวสกุลเกา เป็นคุณหนูตระกูลสูงศักด์ิ  

  เชี่ยวชาญเรื่องพิณและเซียว แต่งงานกับหลี่มู่

 หลี่มู่ ข้าหลวงเขตอีเ้ฉงิ ขนุนางหนุ่มผูเ้ป่ียมความสามารถ 

  ทีม่าจากตระกูลต�า่ต้อย มคีวามสามารถด้านการรบ  

  เป็นสามขีองเกาลัว่เสนิ

 เกาเฉียว บดิาของเกาลัว่เสนิ เป็นขนุนางใหญ่ เสาหลกัของ 

  ราชวงศ์ใต้ ซื่อสัตย์ภักดีต่อราชส�านักด้วยชีวิต  

  เป็นท่ีนบัถือของขนุนางท้ังหลาย

 เซียวหย่งจยา องค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ใต้ ภรรยาของเกาเฉยีว  

  มารดาของเกาล่ัวเสนิ หลงัปรับความเข้าใจกับสามี 

  ก็อ่อนโยนมากขึน้

 เกาหวน คณุชายหกสกุลเกา อยากแสดงฝีมอืในสนามรบ  

  ชื่นชมนับถือพ่ีเขยอย่างหลี่มู ่ เป็นคนกล้าลุย 

  ไม่กลวัตาย

 มู่หรงถี้ ทตูพิเศษแคว้นเยียน ชาวเซยีนเปย เป็นชายหนุ่ม 

  รปูงาม มาเจีย้นคังด้วยแผนการบางอย่าง

 เกายงหรง ญาติผู ้พ่ีหญิงของเกาลั่วเสิน เป็นไทเฮาของ 

  ราชวงศ์ใต้ มีความสามารถในการจัดการ 

  งานราชกิจ



ค�าเรียก	 	 	 	 ความหมาย		

 อาเหยีย    บิดา

 อาเหนียง/อาหมู่    มารดา

 ต้าซยง    พี่ใหญ่

 อาซยง    พี่ชาย

 อาเจี่ย    พี่สาว

 อาเม่ย    น้องสาว

 อาตี้    น้องชาย

 อาเส่า    พี่สะใภ้

 อาจยา    แม่สามี

 หลางจวิน     ค�าที่ภรรยาใช้เรียกสามี  

และใช้เรยีกชายหนุ่มท่ัวไป

ในเชิงยกย่อง

ค�าเรียกต่างๆ	ในเรื่อง
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มูห่รงถ้ีสวมชดุขาวทัง้ร่าง เส้นผมปล่อยยาวสยาย เดนิผ่านซากศพ

ทีน่อนเกลือ่นกลาดเรยีงรายอยู่เตม็ลานมาถึงนอกประตู เผชญิหน้ากับถูเหอซือ่

และบรรดาวงศ์ตระกูลสูงศกัดิข์องเซยีนเปย รวมถึงทหารทีอ่ยู่เบือ้งหลงัพวกเขา

ซึง่คกุเข่ารอต้อนรบัอยู่ ค�าแรกทีเ่ปิดปากพูดออกมาก็คอืให้สังหารจางจี๋

เขาข้ึนไปบนหอสงูบนก�าแพงเมอืงท่ีสงูตระหง่านของเมืองเกาเหลียง

เงยีบๆ

สีสันยามราตรีกาลดุจหมึกที่กดทับลงมาเหนือศีรษะ

เปลวเพลิงจากเหล่าทหารท่ีก�าลังปล้นสะดมเป็นผู้ก่อขึ้นลุกโหม 

ไปทัว่เมอืง มองจากทีไ่กลจะเหน็ในเมอืงเต็มไปด้วยแสงไฟเป็นหย่อมๆ

ทนัใดนัน้ก็มเีสยีงกรดีร้องร�า่ไห้ให้ช่วยของสตรดัีงขึน้อย่างเศร้าก�าสรด 

คละเคล้าไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งของทหารดังมาจากด้านล่าง

ประตเูมอืงทีอ่ยู่ห่างออกไปไม่ไกล

135
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มู่หรงถ้ีมองจากที่สูงลงมาอยู่ครู่หน่ึงพลันสั่งให้มู่หรงเจ๋อที่ตามอยู่ 

ข้างหลงัไปหยิบคนัธนหู้าหิน* มาคนัหน่ึง ท่ามกลางความมดืเขาใช้มอืซ้าย 

ท่ีเคลือ่นไหวได้ไม่คล่องแคล่วข้างน้ันของตนน้าวสายธนอูย่างเหนือ่ยแรง 

ค่อยๆ เลง็ไปยังเงาร่างตะคุม่ๆ ของทหารท่ีก�าลงัก่อกรรมท�าชัว่อยู่ด้านล่าง

ก�าแพงเมอืงแล้วยิงธนอูอกไป

ลกูธนไูม่ได้ยงิเข้ากลางแผ่นหลงัพอดี เฉออกไปหลายชุน่ แต่ทหาร

นายน้ันยังคงล้มคว�า่ลงไปกับพ้ืน

หญงิผูน้ั้นได้รบัความช่วยเหลอืโดยไม่ได้คิดฝัน นางตะเกียกตะกาย

ขึน้จากพ้ืน แหงนหน้ามองขึน้มาข้างบน นอกจากก�าแพงเมอืงท่ีด�าทะมนึ

แล้วก็มองไม่เหน็อะไรอกี นางงงงวยอยู่ครูห่นึง่แล้วเดนิหนีโซซดัโซเซไปตาม

ก�าแพง

มูห่รงถ้ีลดแขนท่ีสัน่น้อยๆ เพราะการออกแรงข้างนัน้ของตนลงช้าๆ

มูห่รงเจ๋อลงัเลอยู่ชัว่ขณะ "อาซยง จะมคี�าสัง่ให้ทหารหยุดปล้นเมอืง

หรอืไม่"

"ยังมีเวลาอีกสองชั่วยามก่อนรุ่งสาง" มูห่รงถ้ีกล่าวเสียงราบเรียบ 

สีหน้าเฉยเมย

มูห่รงเจ๋อฟังเสยีงกรดีร้องร�า่ไห้มากมายท่ีคล้ายมาจากเหล่าสตรดัีงแว่ว

จากท่ีไกลแล้วน่ิงเงยีบลง

แต่ไม่นานเสยีงทัง้หมดก็ถูกสายลมยามราตรทีีดั่งฮูๆ  อยู่ข้างหูกลบไป

มู่หรงถี้ขึ้นไปบนยอดหอสูงเพียงล�าพัง

ลมทีม่าจากทุ่งราบทางเหนือพัดโหมข้ึนมาบนยอดก�าแพง พัดเส้นผม

* ธนูห้าหิน หมายถึงความแข็งแรงของสายธนูต้องใช้หินห้าก้อนถ่วงจึงจะน้าวได้สุดสาย ค�านวณโดยใช้วิธี 

ยึดคันธนูไว้ที่ผนังแล้วแขวนหินไว้กับสายธนู เมื่อดึงคันธนูจนสุด น�้าหนักของหินที่ถ่วงอยู่มีจ�านวนก่ีก้อน  

น�้าหนักของหินแตกต่างกันไปตามราชวงศ์ มีตั้งแต่ 30 กิโลกรัมถึง 60 กิโลกรัม
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ยาวสยายกับชายแขนเสื้อของเขาปลิวพะเยิบ เขายืนอยู่บนนั้น เงาร่าง 

คล้ายโงนเงนจะล้มมล้ิมแหล่ ใบหน้ากลบัไร้อารมณ์ความรูส้กึ ดวงตาท้ังสอง

มองทะลผุ่านสายลมเตม็เมอืง ทะลผุ่านแสงไฟทีใ่ต้ฝ่าเท้า เบิง่มองไปยัง 

ทศิทีต่ัง้ของเมอืงลัว่หยาง

ฮ่องเต้ซย่าตายแล้ว ลั่วหยางยามนี้เหลือเพียงเชื้อพระวงศ์ซย่า 

เฝ้ารกัษาอยู่

มู่หรงถ้ีรู้ อีกไม่นานเมืองท่ีหย่ิงทะนงเคยเหยียบย�่าตนดุจดินเลน 

ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแห่งน้ันจะต้องหมอบคลานอยู่ใต้ฝ่าเท้าตน ร่างพลัน 

สัน่สะท้านข้ึนมา

เขาเคยสาบานมานับครั้งไม่ถ้วน วันหน่ึงถ้าเขาตีเมืองลั่วหยางได้  

เรือ่งแรกท่ีเขาจะท�าก็คือสงัหารคนท้ังเมอืง

มเีพียงโลหิตสดและเปลวเพลงิท่ีร้อนแรงจงึจะชะล้างความอปัยศอดสู

และการเยาะเย้ยถากถางทีเ่ขาเคยได้รบัจากทีแ่ห่งนัน้ออกไปได้ ท�าให้เขา

สาสมใจจากการแก้แค้นได้

แต่เวลาน้ีเขากลบัรูว่้าการเข่นฆ่ากวาดล้างลัว่หยางไม่อาจน�ามาซึง่

ความสาสมใจที่เขาต้องการได้

เขามองท้องฟ้ายามราตรผีนืน้ัน สายตาค่อยๆ เคลือ่นไปทางทิศใต้ 

ทีอ่ยู่ไกลโพ้นย่ิงกว่า มองอยู่นานมาก

เขานึกถึงค�่าคืนในอดีตคืนนั้นขึ้นมา

เป็นกลางดึกท่ีสายลมยามราตรีพัดโชย ในป่าที่เปล่าเปล่ียว เขา 

ถูกสตรผีูห้น่ึงใช้ก้อนหินทุบล้มอยู่กับพ้ืน หมดสตไิป

นางเป็นสตรีที่งดงามที่สุดและสูงศักดิ์ที่สุดของราชวงศ์ใต้

ในชีวิตนี้เขาไม่เคยอยู่ใกล้กับความตายถึงเพียงนั้นมาก่อน
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ถ้าในตอนน้ันนางยกก้อนหินทุบลงมาที่ศีรษะเขาอีกครั้ง อีกแค่ 

ครั้งเดียวเขาอาจกลายเป็นกองกระดูกขาวโพลนในทุ่งกว้างที่ถูกสัตว์ป่า 

คาบไปทิ้งเกลื่อนกลาดนานแล้ว คงไม่มีเขาผู้ท่ียืนอยู่บนหอสูงของ 

ก�าแพงเมอืงในคนืวันน้ีแล้ว

แต่ชีวิตคนก็ลี้ลับอัศจรรย์เช่นนี้

ตอนนั้นเพราะความใจอ่อนเพยีงชั่ววูบของนาง คนทีช่ื่อมู่หรงถี้ผู้นี้ 

ไม่เพียงมชีวีติรอดมาได้ อยู่มาถึงวันน้ี ท้ังยังอยู่ใกล้จากสิง่ท่ีเขาต้องการขึน้ 

อกีก้าวหนึง่แล้ว

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาในก้นบึง้หัวใจของเขา เขาเหน็ช่วงเวลาท่ีได้อยู่

ร่วมกับนางในช่วงนัน้ รวมท้ังเหตกุารณ์ในคนืนัน้เป็นนมิติหมายอย่างหนึง่ 

ประหน่ึงค�าพยากรณ์ทีเ่ป็นมงคล

อะไรคือธรรมะ...อะไรคืออธรรม เขาหาได้ใส่ใจ

เขายิ่งไม่เชื่อสิ่งที่เรียกว่า 'อธรรมไม่อาจชนะธรรมะ'

เขาเพียงรู้ธรรมะสูงหนึ่งฉื่อ อธรรมสูงหนึ่งจั้ง*

เขารู้ถึงความทะเยอทะยานของชาวฮั่นแห่งราชวงศ์ใต้ผู้นั้น

ความจรงิแล้วนัน่ก็เป็นความทะเยอทะยานในวันน้ีของเขามูห่รงถ้ีเช่นกัน

ในค�่าคืนน้ีและชั่วขณะน้ี เขายืนอยู่บนยอดหอสูงบนก�าแพงเมือง 

คล้ายมองเหน็ม้วนแผนท่ีของใต้หล้าก�าลงัคลีอ่อกใต้ฝ่าเท้าของเขาช้าๆ

มคีนบอกใต้หล้าก็เหมอืนกระดานหมาก ผูค้นทีอ่ยู่ในน้ันมกัตกอยู่ใน

ความวุ่นวายโกลาหล ไม่เป็นตัวของตนเอง

เขามู่หรงถี้กลับไม่ต้องการเป็นคนในกระดานหมาก

* 'ธรรมะสูงหนึ่งฉื่อ อธรรมสูงหนึ่งจั้ง' หมายถึงย่ิงท�าดีขึ้นเท่าไร อุปสรรคขัดขวางก็ย่ิงมากขึ้นตามไปด้วย  

ทุกครั้งที่ฌานตบะสูงขึ้นหนึ่งข้ัน อุปสรรคท่ีมาขัดขวางก็จะสูงตามไปอีกหน่ึงจั้ง เป็นค�าเตือนผู้บ�าเพ็ญเพียร 

ให้ระวังกิเลสจากภายนอก เพราะธรรมะยากแก่การบ�าเพ็ญเพียร แต่อธรรมเพิ่มพูนง่าย
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เขามีความอดทนอดกลั้นมากเพียงพอ...

สิง่ท่ีเขาจะท�าคอืกระโดดออกจากกระดานหมาก เป็นดวงตาท่ีคอยมอง

จติใจคนดวงน้ัน เป็นมอืทีค่อยควบคุมสถานการณ์ข้างน้ัน

เขายกแขนข้างขวาขึน้มาตามสญัชาตญาณ ลบูไล้แขนข้างทีพิ่การ

ซึง่เมือ่ครูใ่ช้เรีย่วแรงทัง้หมดก็ยังคงไม่อาจน้าวคันธนูห้าหินได้สุดสาย เขา

หลบัตาลงช้าๆ ยืนนิง่อยูค่รูห่นึง่ ฉบัพลนันัน้ก็เปล่งเสยีงกู่ร้อง ตอบโต้กับ

สายลมยามราตรี

เสยีงกู่ร้องสงูก้องกังวานและเหมิเกรมิราวกับแทงทะลุเมฆกระแทก

หนิแตก ในเวลาเดยีวกับแสงไฟท่ีลกุโชนไปทัง้เมอืงและเสยีงกรีดร้องร�า่ไห้ 

ด้วยความเจบ็ปวดทกุข์ทรมานทีใ่ต้เท้าของเขาดงัขึน้ ทะลผุ่านผนืท้องฟ้า 

ยามราตรที�าให้คนตกใจต่ืนจากความฝัน

เกาลัว่เสนิพลนัตกใจต่ืนจากห้วงฝัน ก่อนพบว่ายังเป็นช่วงกลางดกึ

ในห้องเงียบสงัดย่ิง เงียบจนแม้แต่เสียงหัวใจเต้นของตนเองกับ 

เสยีงหายใจยามหลบัของอาจว๋ีกับสาวใช้ทีน่อนเป็นเพ่ือนตนอยู่ท่ีห้องด้านนอก

ก็เหมอืนได้ยินอย่างชดัเจน

นางเหงื่อเย็นไหลริน ร่างทั้งร่างคล้ายเพ่ิงออกมาจากดินแดน 

แห่งความฝันเมือ่ครูจ่รงิๆ อย่างไรอย่างนัน้ นางสงบใจลง เลิกผ้าห่มออก  

สวมรองเท้า อาศัยแสงจันทร์หรุบหรู่ที่สาดส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่าง  

เดนิมาถึงหน้าโต๊ะ รนิน�า้ทีเ่ย็นชดืไปแล้วถ้วยหน่ึง ดืม่ไปหลายอกึ

เมือ่น�า้ท่ีเย็นเฉยีบไหลลงไปตามล�าคอ นางก็รู้สกึสบายขึน้บ้างในท่ีสดุ

ข้างหูแว่วยินเสียงกระแสน�้ายามราตรีดังมา

นางไม่รู ้สึกง่วงอีก เช็ดๆ เหงื่อ คลุมเสื้อลวกๆ แล้วผลักประตู 
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ออกไป เดินผ่านลานด้านหลังเรือนที่ตนพักอยู่ ภายใต้แสงสุกสกาวของ

จันทร์กระจ่างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสูงเหนือเกาะไป๋ลู่ดวงนั้น หลังเดินมา 

ระยะหนึ่งริมฝั่งแม่น�้าก็สะท้อนเข้ามาในม่านตา

ลมแม่น�า้ทียั่งเจอืความหนาวเย็นพัดมาปะทะใบหน้า นางนัง่อยู่ใน

ศาลารับลมที่สร้างอยู่ริมแม่น�้า มองน�้าในแม่น�้าท่ีโหมซัดสาดไปตาม 

กระแสน�า้แล้วค่อยๆ เหม่อลอย

นีเ่ป็นกลางดึกของค�า่คนืหนึง่ในช่วงปลายฤดใูบไม้ผล ิ รัชศกหลงหยวน

ปีทีส่าม

บิดาไปจากเมืองเจี้ยนคัง พริบตาเดียวเวลาก็ล่วงผ่านไปสามป ี

แล้ว จนป่านนียั้งคงไม่ทราบว่ามารดาอยู่ท่ีใด และไม่มข่ีาวคราวของบดิา 

ส่งกลบัมาเลย

ช่วงกลางวันวันนี ้ ตอนเข้าวังหลวง นางก็ได้เจอกับหรงคงัข้าหลวง 

แห่งปาตงอกี

ครั้งนี้เขาน�าของมงคลอย่างหนึ่งที่กล่าวกันว่าตกลงมาจากท้องฟ้า

เข้ามาเมืองเจี้ยนคังอีกครั้ง

ไทเฮาดีใจมาก สั่งให้เหล่าขุนนางออกจากเมืองไปรับหรงคังและ 

ของมงคลทีเ่ขาน�ามาพาเข้าวังหลวงอย่างย่ิงใหญ่ จดังานเลีย้งมงคลขึน้ในวงั 

ไม่เพียงให้ขนุนางท้ังฝ่ายทหารและพลเรอืนเข้าร่วมงานเลีย้งอย่างพร้อมหน้า

เพ่ือร่วมชมของมงคล หลังจากน้ันยังตั้งใจน�าของมงคลไปจัดวางไว้ใน

อุทยานหลวงอย่างเป็นทางการ เรียกสตรีสูงศักดิ์ทุกคนในเมืองเจี้ยนคัง 

เข้าวังมาร่วมชืน่ชมด้วยกัน

เกาลัว่เสนิในฐานะต้าซอืหม่าฟูเหรนิ เป็นนายหญงิตราตัง้* ข้ันหนึง่

* นายหญิงตราตั้ง (มิ่งฟู)่ เป็นบรรดาศักดิ์ที่ฮ่องเต้พระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชั้นสูง
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ของราชส�านกั ทุกการกระท�าทกุการเคลือ่นไหวของนางล้วนมผีูค้นจบัตาดอูยู่

ในสถานการณ์เช่นวันนี้นางย่อมต้องไปร่วมงาน

ของมงคลเป็นหินประหลาดก้อนหนึ่งท่ีหล่นลงมาจากท้องฟ้า  

มสีทีองท้ังก้อน บนตวัหินเต็มไปด้วยรตูืน้ๆ มลีกัษณะทีพ่บเหน็ได้น้อยมาก  

ทีป่ระหลาดทีสุ่ดก็คือเมือ่เอารบูางส่วนเหล่านัน้มาเช่ือมต่อกันก็คลับคล้าย

คลับคลาพอจะมองเห็นเป็นตัวอักษรจ้วน* โบราณอยู่ด้านบน อ่านว่า  

'มูเ่หอ** เจรญิเติบโต บ้านเมอืงมัน่คงเจรญิรุง่เรอืง'

ทกุคนเห็นแล้วพากันคกุเข่ากราบกราน บอกน่ีเป็นค�าพยากรณ์มงคล 

ทีส่วรรค์ประทานลงมา เป็นนิมติหมายว่าต้าอว๋ีจะมฝีนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 

บ้านเมอืงจะกลบัคืนสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง ราชบลัลงัก์สบืทอดกันยาวนาน 

เจรญิก้าวหน้าชัว่กาลนาน ขนุนางใหญ่จ�านวนไม่น้อยยังแต่งบทกวีให้กับ 

ของมงคลชิน้นีโ้ดยเฉพาะ ราชส�านกัทัง้เบือ้งล่างเบือ้งบนในช่วงเวลานัน้ 

ต่างลงิโลดด้วยความปลืม้ปีติยินดี

แน่นอนว่าสถานการณ์ของราชส�านักต้าอว๋ีในวันนีค้วรค่ากับหนิมงคล

ทีต่กลงมาจากท้องฟ้าก้อนน้ี คู่ควรแก่การเฉลมิฉลอง

ต้าอว๋ีท่ีเคยสถานการณ์ง่อนแง่นหวุดหวิดจะล้มคว�า่ มาวนัน้ีได้ค่อยๆ  

เดนิออกจากสภาวะท่ีตกต�า่ ดีขึน้มาในทกุด้าน

ในปีแรกท่ีหลี่มู่รับต�าแหน่งต้าซือหม่า เขาได้กวาดล้างพรรคพวก 

ที่เหลืออยู่ของเหยาตันผู้ว่าการเขตจิ้งหลิงที่ก่อนหน้านี้เคยติดตามสว่ีมี่ 

ก่อกบฏ จนจิง้หลงิสงบราบคาบ

จากน้ันปีถัดมา ตอนฤดูใบไม้ผลิ รัชศกหลงหยวนปีท่ีหน่ึง ยึดคืน 

เจยีงซย่าทีเ่ฝิงเส่ียนพรรคพวกอกีคนของสว่ีมียึ่ดครองอยู่ ดนิแดนตอนบน 

* อักษรจ้วน คืออักษรจีนโบราณที่ใช้ในสมัยราชวงศ์ฉิน

** มู่เหอ เป็นต้นไม้โบราณของจีน ล�าต้นสูงใหญ่
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ของแม่น�า้ฉางเจยีงกลบัคืนสูค่วามสงบสขุโดยสมบูรณ์

ถึงช่วงฤดใูบไม้ร่วง รชัศกหลงหยวนปีท่ีหน่ึง หล่ีมูใ่ช้เวลาเพียงสองเดือน 

ก็ปราบปรามฉางซาหวัง เชือ้พระวงศ์ผูอ้้างเหตวุ่าไม่เหน็ด้วยทีเ่ขาเข้ากมุ

อ�านาจบรหิารราชการแผ่นดินในต�าแหน่งต้าซอืหม่า และก่อตัง้แว่นแคว้น

ขึน้มาในต้าอว๋ีอย่างโจ่งแจ้งจนสงบราบคาบ สงัหารฉางซาหวัง นับแต่น้ัน

เหล่าเชื้อพระวงศ์ก็สงบเงียบ เคารพนบนอบต่อหลี่มู่ ไม่มีใครกล้าพูดจา 

แสดงความไม่พอใจอีกแม้แต่ค�าเดียว

ถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ รัชศกหลงหยวนปีท่ีสอง หลิวรุ่ยชาวซยงหนู 

ท่ีก่อนหน้าน้ีได้ยึดครองหนิงโจวก่อตั้งแคว้นฮั่นตั้งตนเป็นฮ่องเต้ ได้ 

บุกเข้าโจมตีเขตสู่ท่ีพ่ึงพาต้าอวี๋อยู่ หลี่มู่ได้ฝึกทหารเรือแล้วเคลื่อนทัพ 

เข้าโจมตอีย่างฉบัพลนัในขณะทีฝ่่ายตรงข้ามไม่ทนัตัง้ตวั ล้มล้างแคว้นฮัน่ 

สงัหารหลวิรุย่ฮ่องเต้ของแคว้นฮัน่

ในเวลาเดียวกันนั้นอ�านาจของราชส�านักต้าอว๋ีในดินแดนหลงซี

ตลอดช่วงหลายปีมานี้ก็แผ่ขยายออกไปไม่หยุด

ฤดูใบไม้ร่วง รัชศกหลงหยวนปีที่สอง หลี่มู่ล้มล้างแคว้นซีเหลียง 

ท่ีคดิจะบกุโจมตฉีางอนั สงัหารฮ่องเต้ซเีหลยีง แคว้นน้อยใหญ่สบิกว่าแคว้น 

ในซอีว้ี* ต่างส่งทตูมาเข้าพบหลีมู่ท่ีฉ่างอนั ก่อนเดนิทางจากเส้นทางลงใต้ 

ท่ีเขาบกุเบกิข้ึนมาในปีนัน้ ผ่านสถานทีต่่างๆ มาถึงเจีย้นคงั เข้าสวามภัิกดิ์

ต่อต้าอวี๋

ในระยะเวลาส้ันๆ สามปี หลีมู่ไ่ม่เพียงรวมทุกเขตปกครองในเขตแดน 

ของต้าอว๋ีตัง้แต่ต้นน�า้แม่น�า้ฉางเจยีงจนถึงปลายน�า้ออกสูท่ะเลให้เป็นปึกแผ่น 

รวมราชวงศ์ใต้ให้เป็นหน่ึงเดยีวโดยสมบรูณ์ ยังรวบรวมดนิแดนทางตะวันตก 

* ซีอวี้ เป็นค�าเรียกดินแดนฝั่งตะวันตกของด่านอวี้เหมินและด่านหยางกวนของจีนในสมัยโบราณ
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เริม่จากซอีวีไ้ปถึงด่านหานกู่ทางตะวันออก โดยมฉีางอนัเป็นศนูย์กลางและ 

แผ่ขยายอ�านาจออกไปยังดินแดนตะวันตกเฉยีงเหนอื ให้เข้ามารวมอยู่ใน

อาณาเขตของต้าอว๋ีท้ังหมด

ไม่เพียงแค่นั้น เวลานี้แม้แต่ลุ่มแม่น�้าไหวก็ก�าลังจะเข้ามาอยู่ใน 

การปกครองของต้าอวี๋อีกครั้งแล้ว

ตอนนัน้หลงัจากฮ่องเต้ซย่าถูกมู่หรงถ้ีสงัหาร ไม่นานลัว่หยางก็แตก 

มูห่รงถ้ีขึน้สบืทอดต�าแหน่งฮ่องเต้แทนมูห่รงซทีีต่ายกะทันหนั เป็นฮ่องเต้ของ

แคว้นเยียน ส่วนเชือ้พระวงศ์ของราชวงศ์ซย่าท่ีตัง้รกัษาการณ์อยู่ลัว่หยาง 

ได้หนีมาทีห่รูห่นาน ยึดครองไหวจงและก่อต้ังแคว้นซย่าข้ึนใหม่

ฤดหูนาวปีท่ีแล้ว เพ่ือจะช่วงชงิเขตแดน ชาวเจีย๋ได้รุกรานต้าอว๋ี หลีมู่่

ตดัสนิใจจะยกทัพไปปราบปรามทางเหนือข้ันเด็ดขาด

ก่อนหน้าน้ีไม่นานมข่ีาวส่งมา บอกหลีมู่ย่ดึหรูห่นานได้แล้ว จบัเป็น

ฮ่องเต้ชาวเจีย๋ เวลาน้ีอยู่ระหว่างทางกรธีาทัพกลบัราชส�านัก

เนือ่งจากชาวราชวงศ์ใต้จงเกลยีดจงชงัการกระท�าทีโ่หดร้ายทารุณ

ของชาวเจี๋ยในตอนน้ันเป็นอย่างมาก หลี่มู ่จึงควบคุมตัวฮ่องเต้ซย่า 

กลับเมืองหลวง เตรียมการว่าเมื่อถึงเมืองหลวงแล้วค่อยท�าการประหาร 

ทีใ่จกลางเมอืงต่อหน้าธารก�านลัเพ่ือระบายความแค้นของมวลชน

เวลานี้อ�านาจและพละก�าลังของราชวงศ์ใต้นับแต่อพยพลงใต้มา  

ย่ิงใหญ่น่าเกรงขามเป็นประวัตศิาสตร์ มาบดัน้ีก็มขีองมงคลตกจากฟากฟ้า 

เป็นหลักฐานยืนยันเพ่ิมขึ้น ขุนนางฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งราชส�านัก 

จะไม่ลงิโลดปล้ืมปีติยินดี จะไม่สรรเสรญิสดุดีได้อย่างไร

ตอนกลางวันวันน้ี หลังจากชืน่ชมหินประหลาดในวังเสรจ็ เกาลัว่เสนิ 

ก็กล่าวอ�าลาเกายงหรง ขณะจะออกจากวังหรงคงักลบัมาขอเข้าพบ บอก 
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ตนมาเจี้ยนคังในครั้งน้ี นอกจากมาถวายของมงคลแล้วยังได้จัดเตรียม 

ของก�านลัมามอบให้ไทเฮากับต้าซอืหม่าฟูเหรนิผูส้งูศกัดิท์ีส่ดุในราชวงศ์ใต้

ยามน้ีโดยเฉพาะ หวังว่าพวกนางจะรบัน�า้ใจของเขาเอาไว้

ตอนน้ันเกาล่ัวเสินกล่าวปฏิเสธ เกายงหรงกลบับอกเขามอบของมงคล

ถือว่ามคีวามชอบจงึสัง่คนเรยีกเข้าพบ

แล้วก็เป็นเช่นน้ี เกาลัว่เสนิได้พบหรงคังท่ีมาจากปาตงผูน้ั้นอกีครัง้

ท่าทขีองหรงคังดเูคารพนบนอบ ของก�านัลท่ีมอบให้เกาลัว่เสนิก็ล�า้ค่า 

ย่ิง เป็นเสือ้คลมุทีป่ระดับประดาด้วยอญัมณลี�า้ค่าและทอด้วยขนเขยีวขจี

ของสกณุานบัร้อยตวั กล่าวกันว่าหญิงปักผ้าหลายสิบคนใช้เวลาครึง่ปีถึงได้ 

เย็บปักเสือ้ชิน้นีเ้สร็จ มเีพียงชิน้เดียวในใต้หล้า

เกาลั่วเสินปฏิเสธอย่างนุ่มนวล โดยบอกว่าหรูหราเกินไปไม่กล้า 

สวมใส่ ตอนน้ันหรงคังใบหน้าเผยแววผดิหวัง แต่ไม่กล้าดึงดัน เพียงเก็บ 

ของก�านัลกลบัคนืไป รบัค�าแต่โดยดี

ไม่รู้เพราะเหตุใดเกาลั่วเสินรู้สึกไม่ชอบขุนนางผู้ใหญ่ในท้องถ่ิน 

ทีม่าจากปาตงผูน้ี้โดยสญัชาตญาณ ตอนน้ันก็ไม่ได้รัง้อยู่ต่อ นางหาข้ออ้าง 

ออกจากวังโดยเรว็ กลบัมาทีเ่กาะไป๋ลู่

หลายปีมานีห้ล่ีมูย่กทัพไปปราบปรามเหนือใต้ มงีานยุ่งรดัตัว ในหนึง่ปี

แทบจะอยู่ข้างนอกเสยีครึง่ปี

อาจยากับอาถิงพวกนางไปอยู่ทีอ่ีเ้ฉงิก่อนแล้ว นางต้องเฝ้าอยู่เจีย้นคัง

คนเดยีว ช่วงทีห่ลีมู่ไ่ม่อยู่ ในวันเวลาท่ีต้องรอคอยอย่างยาวนาน นางมกัจะ 

มาพ�านกัอยู่บนเกาะไป๋ลูท่ี่ตอนน้ันมารดาเคยพ�านักอยู่เป็นเวลายาวนาน

คนืวันนีห้ลงัจากนางกินยาแล้ว และค่อยๆ หลับไปก็ฝันถึงความฝัน 

ในครัง้ก่อนอกีครัง้
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ในฝันนางตกอยู่ในสภาพถูกน�้าในแม่น�้าโอบล้อมอยู่รอบตัว

ดเูหมอืนจะเป็นท่ีเกาะไป๋ลู ่ นางอยู่บนเกาะกลางแม่น�า้ท่ีคุ้นเคยผนืน้ี 

สายน�้าท่ีปิดฟ้าคลุมแผ่นดินไหลทะลักจากสี่ทิศแปดทางเข้ามาที่นาง  

ทะลกัเข้าไปในปากจมกูและช่องหูของนาง

ทีแ่ปลกก็คอื...ชัว่ขณะน้ันในใจของตนเองท่ีอยู่ในความฝันท่ีนางฝันถึง

ไม่มคีวามหวาดกลวัแม้แต่น้อย

ที่นางสามารถรับรู้ได้ก็มีเพียงความเจ็บปวดเสียใจอย่างไร้ที่สิ้นสุด

และความเศร้าอาดูรอย่างลึกซึ้ง

นางถูกความฝันท่ีปรากฏข้ึนมาอกีครัง้น้ีท�าให้ตกใจต่ืน กระทัง่ถึงตอนน้ี

ร่างทัง้ร่างคล้ายยังคงถูกความรูส้กึในความฝันครอบง�าอยู่ จิตใจไม่สงบ

นางพลนัมคีวามรูส้กึอย่างหนึง่ สถานท่ีในความฝันดเูหมอืนจะเป็นทีน่ี่ 

ท่ามกลางเสยีงคลืน่ท่ีสาดกระทบเป็นระลอกและกระแสน�า้ในฤดูใบไม้ผลิ

ทีโ่หมซดัสาดผืนน้ี เคยมเีรือ่งบางอย่างเกิดขึน้กับตน

นางหลบัตาลงช้าๆ ย้อนนึกถึงภาพในความฝัน ขณะพยายามจะจบั 

เศษเสีย้วความทรงจ�าบางอย่างในความฝันท่ีคล้ายแวบผ่านมา ฉบัพลนันัน้ 

ก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าดังขึน้มาจากทางด้านหลงั

นางลืมตาขึ้น เห็นอาจว๋ีในมือถือเสื้อคลุมกันลมตัวหน่ึงเดินเข้ามา 

หานางอย่างรบีร้อน

อาจว๋ีมาถึงด้านหลงันาง เอาเสือ้คลมุกันลมคลุมลงบนไหล่ของนาง  

ทางหนึง่ช่วยผกูสายรดัท่ีคอเสือ้ให้นาง ทางหนึง่ก็บ่นว่าเบาๆ "แม้จะเป็น

ปลายฤดูใบไม้ผลิแล้ว แต่ตอนกลางคืนก็ยังหนาว โดยเฉพาะริมแม่น�้า 

ย่ิงลมแรง แม่นางน้อยยังกินยาอยู่เลย ระวังจะอาเจียนอกี"

เวลาสามปีผ่านไปอย่างรวดเร็วดุจสายน�้า



18 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 5

จนแล้วจนรอดก็ไม่มีข่าวของมารดา

อาจว๋ีจากความเป็นห่วงในตอนแรกมาถึงวันน้ีกลายเป็นไม่กล้า 

เอ่ยค�าว่า 'องค์หญิงใหญ่' ค�านี้ต่อหน้าเกาลั่วเสินอีก

เกาลั่วเสินรู้ในใจของอาจวี๋ มารดาน่าจะไม่อยู่แล้ว

อาจเพราะเหตุนี้แม้เวลานี้ร่างกายของอาจว๋ีจะไม่แข็งแรงเหมือน 

เมื่อก่อนแล้ว แต่กลับยังคงดึงดันจะดูแลปรนนิบัติเกาลั่วเสินด้วยตนเอง  

ดแูลเกาลัว่เสนิอย่างเอาใจใส่ไปหมดทกุสิง่ทุกอย่าง

เกาลัว่เสนิได้ยินนางเอ่ยถึงเรือ่งทีต่นกินยาจนอาเจยีนแล้วก็อดยิม้เจือ่น

ไม่ได้ นางอยากจะให้ก�าเนดิลกูแก่หลีมู่ย่ิ่งนกั ทว่าผ่านมานานเพียงนีแ้ล้ว 

นางกลบัยังไม่ตัง้ครรภ์เสยีที

มาถึงตอนนี้แม้แต่อาจวี๋ก็เริ่มแอบร้อนใจขึ้นมาแล้ว

แม้จะบอกว่าหลี่หลางจวินในหน่ึงปีเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอก  

สามีภรรยาเจอกันน้อยจากกันมาก แต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วท้องของ 

แม่นางน้อยกลบัยังคงเงยีบสงบย่อมท�าให้คนรูส้กึไม่ค่อยวางใจอยู่บ้าง

ตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้ว หลังจากหลี่มู่ไปจากเจี้ยนคัง ยกทัพไป 

ปราบปรามทางเหนอื อาจว๋ีก็เชญิหมอหลวงมาเพ่ือบ�ารงุรกัษาร่างกายให้นาง

ยาขมย่ิง กินจนเกาลั่วเสินอาเจียนอยู่บ่อยๆ คนก็ผ่ายผอมลง 

เลก็น้อย ช่วงก่อนหน้านีแ้ม้แต่อาจว๋ีก็เห็นแล้วทนไม่ไหว บอกถ้ากินไม่ลง

จรงิๆ ก็ช่างเถิด อย่างไรเสยีหลีห่ลางจวินก็ไม่เคยถามถึงเร่ืองน้ี

แต่เกาลัว่เสนิกลับไม่ยอมหยุด อาเจยีนแล้วกกิ็นใหม่ไม่เคยหยดุพัก  

นบัแต่เขาจากไปนางก็ยืนหยัดกินมาโดยตลอดจนถึงตอนนี ้ กินมาเกือบจะ 

ครึง่ปีแล้ว

ลมแม่น�้าพัดโชยมาหอบหนึ่ง เกาลั่วเสินตัวสั่นสะท้าน
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อาจว๋ีรบีปกป้องนางไว้ในอ้อมแขนราวกับแม่ไก่ตัวหน่ึง เอ่ยเตือนเบาๆ 

"ไปเถิด ไปนอนต่อ อาหมัวรู้ท่านคดิถึงหลีห่ลางจวนิ เขาไม่ใช่ใกล้จะกลบัมา

แล้วหรอื กลบัมาครัง้น้ีคิดว่าน่าจะอยู่เจีย้นคังได้นานหน่อย"

ใบหน้าของนางเผยรอยย้ิม ในน�า้เสยีงเตม็ไปด้วยความภาคภูมใิจ 

"หลี่หลางจวนิสรา้งผลงานใหญ่อกีแลว้ ตัง้แต่เมื่อหลายวนัก่อนข้างนอก 

ก็ก�าลังพูดถึงกัน ถึงเวลาจะไปดูการตัดศีรษะฮ่องเต้ชาวเจี๋ยผู ้ น้ัน!  

นบัว่าช่วยระบายความแค้นให้พวกเรา กลบัมาคร้ังนีไ้ม่รู้ราชส�านกัควรจะ 

ปนูบ�าเหน็จเช่นไรแล้ว"

เกาลั่วเสินยิ้มน้อยๆ กดข่มความกังวลท่ีซ่อนอยู่ในใจ คล้อยตาม 

การประคองของอาจว๋ีอย่างเชือ่ฟัง ลกุขึน้ยืนแล้วเดนิจากศาลารบัลมเข้าไป 

ข้างใน

สงคราม...สงครามที่ไม่มีวันหยุด

ในเวลาสามปีหลี่มู่สังหารผู้ว่าการไปสองคน เชื้อพระวงศ์ชั้นหวัง 

คนหนึ่ง รวมกับที่ก�าลังจะประหารก็เป็นฮ่องเต้สามคน

มเีพียงเกาล่ัวเสินท่ีรู ้ เขายกทัพไปปราบปรามเหนอืใต้ มงีานยุ่งรัดตัว  

ทีท่�าไปหาใช่เพ่ือการปนูบ�าเหนจ็ทีม่าจากราชส�านัก
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ปลายฤดใูบไม้ผลเิปรยีบเหมอืนสรุา เดือนทีส่องของฤดรู้อนเหมอืน

หญ้าหมงิของฮ่องเต้เหยา*

มาถึงเดือนห้าของปีน้ี ฮ่องเต้ซย่ากับเชื้อพระวงศ์ ตระกูลสูงศักดิ์ 

จ�านวนหน่ึงทีถู่กจบัเป็นเชลยก็ถูกควบคมุตวัมาถึงเมอืงเจีย้นคงัตามก�าหนด 

พิธีมอบตวัเชลยทีอ่าณาประชาราษฎร์ชะเง้อคอรอคอยมานานก็ได้จดัข้ึน 

ทีห่น้าประตเูซวยีนหยางตรงใจกลางเมอืงหลวงด้านใต้

วันนัน้แดดร่มลมเย็น ไทเฮาพาฮ่องเต้น้อยประทับน่ังเป็นสง่าอยู่บน

ก�าแพงเมืองประตูเซวียนหยาง เหล่าขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน 

เข้าแถวเป็นระเบยีบเรยีบร้อยอยู่หน้าประตทูัง้ซ้ายขวา ราษฎรได้รบัอนุญาต 

ให้เฝ้าดอูยู่ห่างๆ

136
    

* ฮ่องเต้เหยา เป็นกษตัริย์ผูย่ิ้งใหญ่ในยุคสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ของจนี หญ้าหมงิเป็นหญ้ามงคลทีข้ึ่นมาเอง 

ตรงตีนบันไดวังฮ่องเต้เหยา หญ้าหมิงจะออกฝักตั้งแต่วันที่หน่ึงของเดือน ออกวันละฝักไปจนถึงวันท่ีสิบห้า 

ของเดือน หลังจากนั้นก็จะร่วงวันละฝักถึงสิ้นเดือนก็หมดพอดี แต่บางเดือนตามปฏิทินจันทรคติที่มี 29 วัน 

ก็จะเหลือหน่ึงฝักซึง่จะแห้งแต่ไม่ร่วง เรยีกฝักน้ีว่า 'หมงิ'



21เผิงไหลเค่อ

อานุภาพอันน่าเกรงขามของสวรรค์สั่นสะเทือนพ้ืนปฐพี ไม่มีผู้ใด 

ไม่ยอมรบันบัถือ พรบิตาท่ีไทเฮามพีระบญัชาแทนฮ่องเต้น้อยประกาศค�าว่า 

'ประหาร' ออกมา ศีรษะของชาวเจี๋ยหลายสิบคนก็กล้ิงลงสู่พ้ืนดินทันที 

อารมณ์ฝงูชนโหมซดัสาด เสยีงไชโยโห่ร้องของหมูม่วลราษฎรสัน่สะเทือนไป

แทบจะท้ังเมอืง

นีเ่ป็นชยัชนะครัง้ย่ิงใหญ่เป็นประวัติการณ์อกีคร้ังหน่ึงทีต้่าอว๋ีได้รับ

ในการท�าศึกใหญ่เจียงเป่ยต่อเนื่องมาหลายปี ย่ิงใหญ่ที่สุดนับแต่ต้าอว๋ี 

อพยพลงใต้มาก็ว่าได้ การยกทพัไปปราบปรามทางเหนือคร้ังนีไ้ม่เพียงก�าจดั

เจีย๋ซย่าให้สญูสิน้ไปอย่างสิน้เชงิ ตดัศรีษะศตัรท่ีูเมอืงหลวง ยังขยายอาณาเขต

ของต้าอว๋ีไปจนถึงแถบไหวหนาน รวมสบิแปดเขตปกครอง สวโีจวใต้ อวีโ้จวใต้ 

เหย่ียนโจวใต้ เขตปกครองเหล่าน้ีเดมิเป็นดนิแดนทีส่ญูเสยีไปและตกไปอยู่ใน

การปกครองของพวกคนแดนเหนือนานแล้ว เวลาน้ีได้กลบัคืนสูต้่าอว๋ีท้ังหมด

พิธีมอบตัวเชลยผ่านไปหลายวันแล้ว หัวถนนท้ายตรอกของ 

เมอืงเจีย้นคงัชาวบ้านยังคงพูดคยุกันถึงหัวข้อสนทนานีอ้ย่างเร่าร้อน นามท่ี 

พวกเขาเอ่ยถึงมากท่ีสดุแน่นอนย่อมเป็นต้าซอืหม่าคนปัจจบุนั...หล่ีมู่

หลีมู่ก่ลบัไม่ได้กรธีาทพักลบัราชส�านักเช่นท่ีทกุคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

หลงัจากล้มล้างเจีย๋ซย่าแล้ว ทางเหนอืในเวลาน้ีนอกจากแคว้นของ

ชาวหูไม่ก่ีแคว้นท่ียึดครองดินแดนแถบชายแดนแล้ว ที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม 

กับต้าอว๋ีก็เหลอืเพียงแคว้นเยียนของชาวเซยีนเปยแล้ว

แคว้นเยียนหลังจากยึดลั่วหยางได้เมื่อสามปีก่อนน้ี ฮ่องเต้มู่หรงถ้ี 

กลบัยังไม่ได้ย้ายเมอืงหลวงมาทีล่ัว่หยาง ยังคงใช้เยียนจวิน้เป็นเมอืงหลวง  

ให้ลัว่หยางเป็นเมอืงหลวงรองเท่านัน้

หลายปีมาน้ีอาศัยเจี๋ยซย่าท่ีหนีมาถึงหรู่หนานเป็นส่ิงขวางก้ัน  
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แคว้นเยียนหลงัจากค่อยๆ ขยายอาณาเขตของแว่นแคว้นจากไหวหนาน 

ถึงไหวเป่ย เข้ายึดครองยงโจว ฉินโจว เว่ยโจว รวมท้ังสวีโจวเหนอื อว้ีโจวเหนือ  

เหยี่ยนโจวเหนือ ดินแดนใจกลางจงหยวนผืนใหญ่ทางด้านขวาของด่าน 

ทีเ่ดมิอยู่ในปกครองของเจีย๋ซย่าก็หยุดท�าศึก เริม่ส่งเสริมการเกษตรกรรม 

ซ่อมแซมบูรณะการชลประทาน เพ่ิมจ�านวนประชากร คล้ายมุ่งมั่น 

จะสร้างชาต ิทางเหนือไม่มกีารเคลือ่นไหวทางการทหารใดๆ อกี

แต่ก่อนหน้าน้ีไม่นาน หลงัจากหลีมู่ล้่มล้างเจีย๋ซย่าแล้ว อยู่ระหว่าง

กรธีาทพักลบัใต้ ทางเหนือกลบัมข่ีาวการศึกส่งมาอีกคร้ัง

ทพัใหญ่เป่ยเยียนได้รวมตวักันทีช่ายแดน เปิดฉากบกุเข้าโจมตีด่านถงกวน

ตอนน้ันหลงัจากสกุลมูห่รงฉวยโอกาสทีร่าชวงศ์ใต้เกิดความวุน่วาย

ภายในเข้าช่วงชงิลัว่หยาง ท้ังสองฝ่ายก็ใช้ด่านถงกวนเป็นเขตแดน

หลังจากสงบเงียบมาสามปี เวลานี้จู่ๆ มู่หรงถ้ีก็ก่อการเคลื่อนไหว  

พุ่งหัวหอกมาท่ีฉางอันอย่างชดัแจ้ง

หลงัจากหลีมู่เ่ป็นต้าซอืหม่า หลายปีมานีฉ้างอนัยังคงมซีนุฟ่างจอืกับ 

เกาหวนอยู่รกัษาการณ์ พวกเขาเฝ้าระแวดระวงัแคว้นเยยีนอยู่ตลอดเวลา 

บรเิวณด่านถงกวนจะมกีองก�าลงัทหารท่ีเข้มแข็งเฝ้ารักษาการณ์อยู่

แต่การใช้ก�าลงัทหารของมูห่รงถ้ีในครัง้น้ีเกิดขึน้อย่างฉบัพลนักะทันหัน

ย่ิง รวมกับการเตรยีมการอย่างต้ังอกตัง้ใจ เมือ่เปรยีบกับกองก�าลงัรกัษาการณ์

แล้ว ในด้านความแข็งแกร่งของก�าลังทหารย่อมได้เปรียบอย่างแน่นอน  

รปูการณ์ตอนเริม่ต้นดูรนุแรงย่ิง บุกข้ามเขตแดนมาอย่างรวดเร็ว ยึดครอง

เขตอ�าเภอทางตะวันตกของหวาโจวไปสิบกว่าแห่ง ตอนโจมตีมาถึง 

ด่านถงกวนก็เผชิญเข้ากับกองก�าลังทหารรักษาการณ์ ซึ่งอาศัยชัยภูมิ 

ท่ีได้เปรียบเปิดฉากซุ่มโจมตีอย่างเข้มแข็ง ถึงได้หยุดการรุกล�้าเข้ามา 
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ทางตะวันตกของข้าศึกลงได้ สองฝ่ายต่างเฝ้าคุมเชงิกันชัว่คราว

สถานการณ์ทางทหารเร่งด่วน ซนุฟ่างจอืกับเกาหวนทางหนึง่เตรียมการ

ตัง้รบั ทางหน่ึงก็รบีส่งข่าวไปให้หลีมู่่

และภายใต้สถานการณ์เช่นนีเ้อง หลีมู่ท่ีเ่พ่ิงท�าศกึกบัเจีย๋ซย่าเสรจ็ 

จงึต้องเปลีย่นแผนการเฉพาะหน้า มอบหมายให้คนควบคมุเชลยศกึส่งกลบัไป

เมอืงเจีย้นคังตามก�าหนดเดิม ตนเองน�ากองทพัใหญ่หนัหัวกลบัไปฉางอนั

เพ่ือท�าการรบัมอื

กล่าวส�าหรับราษฎรทั่วไปของราชวงศ์ใต้ สามปีที่ผ่านมาไม่เพียง

สวรรค์เปิดตา ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ต้ังแต่ต้นปีที่แล้วเป็นต้นมา 

แบบแผนการปรบัปรงุชวิีตความเป็นอยู่ของผูค้นจ�านวนมากท่ีด�าเนินการ

โดยราชส�านักท�าให้ชวิีตของพวกเขาในเวลาน้ีดีข้ึนกว่าเมือ่ก่อนมาก

ทั้งหมดนี้ในสายตาของราษฎรล้วนมาจากหลี่มู่

เพราะราชวงศ์ใต้มบีคุคลเช่นนีอ้ยู่ท�าให้โลหิตท่ีเคยเย็นยะเยือกด้วย

ความผิดหวังในอดีตเปลี่ยนกลับมาเป็นร้อนระอุอีกครั้ง

พวกเขาเฝ้ารอคอยด้วยความเร่าร้อน อกีท้ังก็เชือ่อย่างย่ิงยวดว่าหลีมู่ ่

ต้าซือหม่าของพวกเขาจะต้องรักษาชื่อเทพแห่งสงครามที่ไม่เคยพ่ายศึก 

ของเขาต่อไปได้ หลงัจากก�าจดัเจีย๋ซย่าให้สญูสิน้ไปอย่างสิน้เชงิแล้วก็อาศัย

โอกาสในครั้งนี้ก�าจัดแคว้นเยียนของชาวเซียนเปยที่เข้ายึดครองดินแดน

ใจกลางจงหยวนต่อไป

ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้น ต้าอว๋ีก็จะยึดคืนดินแดนทางเหนือได้อย่าง

สมบูรณ์ ได้ครอบครองดินแดนทั้งเก้าอีกครั้ง การยกทัพไปปราบปราม 

ทางเหนือท่ียากล�าบากและยาวนาน ซึง่เกาเฉยีวเป็นผูเ้ปิดฉากขึน้เป็นคนแรก

เมือ่ย่ีสบิปีก่อนก็จะปิดม่านลงอย่างงดงามและสมบรูณ์ ต่างร่วมกันท�าศึก 
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เพ่ือสร้างชาตบ้ิานเมอืง

ดินแดนจงหยวนตกไปอยู่ในมือศัตรูมาหลายสิบปี หากวันใด 

ได้กลับคืนมาทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นเพียงใด!

ในขณะที่คนท้ังแว่นแคว้นตกอยู่ในห้วงความปลื้มปีติยินดีและ 

การเฝ้ารอคอย พวกเขากลบัหารูไ้ม่ วันนีใ้นช่วงปลายเดอืนห้า ทูตคนหนึง่ 

จากลั่วหยางได้มาถึงวังหลวงในเมืองเจี้ยนคัง น�าสาสน์จากนายของเขา

ฮ่องเต้แคว้นเยียนมูห่รงถ้ีมาฉบบัหนึง่

ทูตผู้นี้เป็นราชนิกุลคนหนึ่งของแคว้นเยียน นามว่ามู่หรงหยวน รู้

วัฒนธรรมฮัน่อย่างลกึซึง้ พูดจาฉะฉาน อากัปกิรยิาการแต่งเน้ือแต่งตัวดูแล้ว

แทบไม่มอีนัใดแตกต่างจากชาวราชวงศ์ใต้

ในสาสน์มู่หรงถ้ีแทนตนว่า 'กระหม่อม' เฉกเช่นขนุนางคนหน่ึง ถ้อยค�า

นอบน้อมและถ่อมตน บอกสกุลมูห่รงนบัแต่บรรพบรุษุมาก็เป็นข้าราชบรพิาร 

ของต้าอวี ๋ภายหลงัประสบปัญหายากล�าบากจงึต้องไหลไปตามกระแสคลืน่ 

แต่ตนเองตัง้แต่เดก็ก็ชืน่ชอบเลือ่มใสการศึกษาเก่ียวกับชาวฮัน่ เห็นต้าอว๋ี

เป็นด่ังแคว้นเบือ้งบน ก่อนหน้าน้ีแก้แค้นเจีย๋ซย่าส�าเรจ็ ต่อมาโชคดีได้ขึน้เป็น

ฮ่องเต้แคว้นเยียนก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะหยุดการท�าศึก เพียงต้องการ 

จะปกป้องตนเอง หลายปีมานี้เฝ้ารักษาเขตแดนอย่างเข้มงวด ไม่กล้า 

ก้าวข้ามแม่น�า้เหลยฉอืแม้ก้าวเดยีว* ก่อนหน้านีไ้ม่นานท่ีกองทัพแคว้นเยียน

* ไม่กล้าก้าวข้ามแม่น�า้เหลยฉอืแม้ก้าวเดยีว เป็นค�าอปุมา หมายถึงไม่กล้าก้าวข้ามเขตจ�ากัดหรอืไม่กล้าล�า้เส้น  

มทีีม่าจากสมยัจิน้ตะวนัออก อวีเ่ลีย่งเสนาบดสีนบัสนนุให้เวนิเจีย้วไปเป็นขนุนางท่ีเจยีงโจว เพ่ือป้องกันข้าศึก 

จะรกุรานมาทางชายแดนตะวันตก ไม่นานอว่ีเลีย่งก็ได้รบัรายงานว่าซจูว้ินเจ้าเมอืงลีห่ยางวางแผนจะก่อกบฏ  

อว่ีเลีย่งคดิว่าตนฉลาด วางแผนจะหลอกซจูว้ินเข้ามารบัต�าแหน่งทีเ่มอืงหลวง ทกุคนต่างเห็นว่าแผนนีไ้ม่เหมาะ  

เวินเจีย้วก็เขียนจดหมายมาทดัทาน ซจูว้ินเองก็ไม่หลงกล เห็นว่าราชส�านักสงสยัตนแล้วจงึยกทพัมาตีเมอืงหลวง 

เสยีเลย เวนิเจีย้วทราบเรือ่งก็เตรยีมยกก�าลงัมาช่วยป้องกันเมอืงหลวง อว่ีเลีย่งกลบักลวัข้าศกึจะรกุรานมากกว่า 

จึงเขียนจดหมายไปยับย้ังเวินเจี้ยว ในจดหมายมีค�าพูดประโยคหน่ึงบอกว่า 'ท่านต้องอยู่รักษาการณ์ที่นั่น  

อย่าข้ามแม่น�า้เหลยฉอืแม้ก้าวเดยีว' หมายถึงไม่ให้ข้ามแม่น�า้มาเมอืงหลวง แต่อว่ีเลีย่งประเมนิซจูว้ินผดิไป  

ถูกกองทพัของซจูว้ินตแีตกยับเยินต้องขอความช่วยเหลอืจากเวินเจีย้ว ภายหลงัจงึเอาชนะซจูว้ินได้
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เกดิการปะทะกันกับกองก�าลงัรกัษาการณ์ของต้าอว๋ีท่ีด่านถงกวน ไม่ใช่สิง่ท่ี 

ตนต้องการจะให้เกิดขึน้แน่นอน ย่ิงไม่มเีจตนาจะท�าเช่นน้ัน สาเหตทุีแ่ท้จรงิ 

เป็นเพราะกองทหารรักษาการณ์กวนซี* ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ 

เส้นแบ่งเขต ล่วงล�า้เขตแดนครัง้แล้วครัง้เล่า ตนได้รบัแรงบบีคัน้กดดนัจาก

ราษฎรแถบกวนตง** จงึได้สัง่การให้กองทัพรวมตวักัน ท�าการป้องกันตวั

เขายังบอกอีกว่าหลายปีท่ีผ่านมาเหนือใต้เป็นศัตรูซึ่งกันและกัน  

ทางเหนอืแต่ละแว่นแคว้นก็ย่ิงยกทัพไปท�าศกึกันไม่หยุดหย่อน การด�ารงชวีติ

ของราษฎรยากล�าบากน่าสงสาร เขารูถ้้าเวลานีต้นเปิดศกึกับต้าอว๋ีจะต้อง

บอบช�า้ด้วยกันทัง้สองฝ่าย ดงัน้ันจงึตัง้ใจจะขอเจรจาสงบศกึ ขอเพียงต้าอวี๋

รบัปากว่าวันหน้าจะไม่ล่วงล�า้เขตแดนอกี แคว้นเยียนไม่เพียงหยดุการท�าศกึ

ทนัท ี ยังยินดจีะมอบหรูห่นานท่ีตนช่วงชงิมาจากเจีย๋ซย่าในช่วงก่อนหน้าน้ี 

กลบัคนืให้กับต้าอวี ๋ เพ่ือแสดงถึงความจรงิใจท่ีจะขอเจรจาสงบศกึ ไม่เพียง 

แค่นัน้เขายังยินดจีะส่งคณะทูตลงใต้มาอย่างเป็นทางการ ในฐานะเมอืงข้ึน 

มอบเครื่องบรรณาการให้ต้าอว๋ี เรียกตนเป็นขุนนางไปหลายชั่วอายุคน 

เพ่ือความสงบสขุของชายแดน

สาสน์ฉบบันีก่้อให้เกิดคลืน่ยักษ์สงูทะมนึ*** ข้ึนในราชส�านักต้าอวี๋

วันน้ีเกาลัว่เสนิแม้จะอยู่ทีเ่กาะไป๋ลู ่ แต่ไม่นานก็ได้รบัทราบข่าว และ 

ให้คนน�าจดหมายเขียนด้วยลายมอืของตนไปส่งให้เฝิงเว่ยในทนัที

คนืวันนัน้เฝิงเว่ยรบีมาท่ีเกาะ เกาลัว่เสนิได้ยินว่าเขามาแล้วกรี็บไปพบ 

ทีห้่องโถงด้านหน้า

* กวนซี หมายถึงดินแดนทางตะวันตกของด่านถงกวน ได้แก่ ส่านซี กานซู่

** กวนตง หมายถึงดินแดนทางตะวันออกของด่านซันไห่กวน ได้แก่ เหอหนาน ซานตง

*** ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สูงทะมึน เป็นการอุปมา หมายถึงเกิดความวุ่นวายใหญ่โต
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เฝิงเว่ยใบหน้าเคร่งขรมึ ยังไม่ได้ลงน่ัง เพียงเดนิไปเดนิมาอยูใ่นห้องโถง 

เห็นชดัว่าใจคอไม่สงบ เห็นเกาลัว่เสนิออกมาก็เดนิเรว็ๆ เข้ามา เอ่ยทักทาย  

"ไม่ได้พบฟูเหรนิมาระยะหนึง่แล้ว ฟูเหรนิสขุภาพแข็งแรงดหีรือ"

ไม่ว่าจะพูดจากความอาวุโสหรอือายุ เฝิงเว่ยล้วนอาวโุสกว่าเกาลัว่เสนิ 

ทว่าหลายปีมานีย้ามอยู่ต่อหน้านางเขาจะนอบน้อมอย่างมาก

วันน้ีนางส่งจดหมายถึงเขา คดิไม่ถึงว่าเขาจะข้ึนมาบนเกาะด้วยตนเอง

เรว็เพียงน้ี

น่ีย่อมมีสาเหตุมาจากหลี่มู่ เกาลั่วเสินรู้แก่ใจดี เชิญเขาน่ังพลาง 

บอกว่า "ท่านผูอ้าวุโสเฝิง เพราะจดหมายของหลานถึงกับมาทีน่ี่ด้วยตนเอง 

ขอบคณุย่ิงนัก เชญิน่ัง"

รอเขาลงนั่งแล้ว นางจึงเอ่ยปากถามถึงเรื่องเมื่อกลางวัน

เฝิงเว่ยเอ่ยว่า "วันนี้หลังจากทูตแคว้นเยียนไปโรงเตี๊ยมที่จุดพักม้า 

แล้ว เพราะเรือ่งสาสน์ฉบบันัน้ขนุนางในราชส�านกัต่างถกเถียงกันไม่หยดุ 

ตอนเลกิประชมุขุนนางก็ยังถกเถียงกันไม่ได้ข้อยุติ"

เขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง

"ขอบอกตามตรงอย่างไม่ปิดบัง ตามความคิดของข้า มู่หรงถ้ีเจ้าเล่ห์

สบัปลบั ค�าพูดไม่น่าเชือ่ถือ เขาบอกท่ีครัง้นีจ้ดัวางก�าลงัทหารท่ีด่านถงกวน 

เพราะกองก�าลงัทหารรกัษาการณ์ของต้าอว๋ีเรารกุล�า้เขตแดนก่อน ค�าพูดนี้ 

เหน็ชดัว่าเถียงข้างๆ คูๆ! ข้าก็พยายามโต้แย้งตามเหตผุล เพียงแต่..."

เขาย่นหัวคิว้ ส่ายหน้า "พวกหลวิฮุย่กลบับอกอย่าบบีคัน้คนทีอ่บัจน

หนทาง อีกทัง้มูห่รงถ้ีมกีองก�าลงัทหารทีเ่ข้มแขง็ ถ้าท�าศกึกันจะต้องเป็น

สงครามทียื่ดเย้ือยาวนาน สิน้เปลอืงเงินในท้องพระคลงั ท�าให้ราษฎรไม่พอใจ 

ไม่พูดถึง เกิดแพ้ศึกขึ้นมาสถานการณ์ก็ยากจะควบคุมได้ วันเวลาที่ด ี
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ในยามน้ีของราชวงศ์ใต้กว่าจะได้มาต้องล�าบากไม่น้อย เกรงว่าถ้าหายไป 

ก็จะไม่มวีนัได้กลับคนืมาอกี ในเมือ่ฝ่ายตรงข้ามมเีจตนาจะขอเจรจาสงบศกึ

จริง ไม่สู้ฉวยโอกาสน้ียอมรับการสร้างดุลก�าลังเหนือใต้ แบ่งเขตแดน 

การปกครองเพ่ือความมัน่คงสงบสขุในระยะยาว นีก็่เป็นสิง่ท่ีราษฎรต้องการ"

หลวิฮุย่ท่ีเฝิงเว่ยพูดถึงคอืคนทีเ่ข้ามารบัต�าแหน่งแทนลูก่วงในตอนน้ัน 

เขาก็คอืขนุพลเจงิหล ูตอนเจีย้นคงัเกิดความวุ่นวายก็ไม่ยอมรัง้อยู่ อ้างว่า 

ต้องคุม้กันฮ่องเต้กับฮองเฮาไปฉว่ีอาผู้น้ัน เวลาน้ีมตี�าแหน่งซือ่จง เป็นตระกลู 

ทีม่อี�านาจราชศกัด์ิเกิดข้ึนใหม่ในราชส�านกัในช่วงสองปีมานี้

เกาลั่วเสินฟังแล้วนิ่งเงียบไป

นางกระจ่างแก่ใจดี สองปีมานี้ตระกูลที่มีอ�านาจราชศักดิ์เหล่านั้น 

ซึ่งมีหลิวฮุ่ยเป็นผู้น�า ภายนอกปิดปากเงียบดุจจักจั่นท่ีกลัวความหนาว* 

เคารพนบนอบต่อหลี่มู่ ไม่มีใครไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง แต่ในใจจะต้องชิงชัง 

หลี่มู่เข้ากระดูกด�า สาเหตุโดยตรงที่สุดน่าจะเป็นเมื่อต้นปีท่ีแล้ว หลี่มู ่

ได้ส่งเสรมิและด�าเนนิการแบบแผนใหม่ชดุหนึง่

หลงัจากต้าอว๋ีอพยพลงใต้ ตลอดช่วงเวลาหลายปีทีผ่่านมา ตระกูล 

ทีม่อี�านาจราชศักด์ิและเจ้าของท่ีดินท่ีมอี�านาจบาตรใหญ่ในพ้ืนทีต่่างๆ ได้

เอาภูเขาแม่น�า้ล�าคลองแทบจะท้ังหมดมาแบ่งสนัดนิแดนกันครอบครอง 

ราษฎรท่ัวไปนอกจากต้องจ่ายภาษท่ีีนาและภาษต่ีางๆ ให้กับทางการแล้ว 

แม้แต่การตดัฟืนล่าสตัว์ ทอดแหจบัปลาประจ�าวันก็ต้องจ่ายภาษเีพ่ิมเตมิ 

ให้กับตระกูลทีม่อี�านาจราชศักด์ิทีค่รอบครองผนืป่าและหนองน�า้เหล่าน้ัน

อกี ภายใต้การขดูรดีอย่างหนกัถึงจะเป็นปีทีก่ารเกบ็เก่ียวได้ผลอดุมสมบรูณ์ 

รายได้ก็ไม่พอให้คนท้ังครอบครวัได้กินอิม่ ต้องใช้ชวิีตอย่างยากล�าบากย่ิง  

* ปิดปากเงียบดุจจักจั่นที่กลัวความหนาว เป็นส�านวน หมายถึงกลัวจนไม่กล้าเปิดปากพูด
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ส่งผลให้ยอมสูญเสียอิสรภาพ บากหน้าไปพ่ึงพาที่ดินศักดินาเพ่ือจะได ้

มกีารคุม้ครอง และทีด่นิศกัดนิาน้อยใหญ่ทีพ่ึ่งพาตระกูลท่ีมอี�านาจราชศกัดิ์ 

จะปกปิดจ�านวนชาวบ้านที่มาเป็นคนงานเอาไว้มากมายเพ่ือแสวงหา 

ผลประโยชน์ ส่งผลให้ราชส�านักไม่มีทหารให้เกณฑ์ ไม่มีภาษีให้เก็บ  

ไม่มีเบี้ยหวัดเลี้ยงกองทัพ เกิดปรากฏการณ์ท่ีสับสนวุ่นวายและวัฏจักร 

ทีเ่ลวร้าย

การเก็บภาษท่ีีไม่สมดุล จ�านวนประชากรท่ีสญูหาย การทจุรติใหญ่

สองข้อท่ีส่งผลซึ่งกันและกัน ทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายโลหิตใหญ่ 

ทีห่ล่อเลีย้งราชวงศ์ใต้ ทีผ่่านมาไม่ใช่เกาเฉยีวไม่เคยแก้ไข แต่ในราชส�านัก 

ท่ีตระกูลขนุนางเป็นผู้คมุอ�านาจแห่งน้ี เมือ่ค�าส่ังลงไปถึงเบือ้งล่างก็ไม่ต่างอะไร

กับกระดาษเปล่า ออกค�าส่ังซ�า้แล้วซ�า้เล่าแต่ก็ไม่บรรลผุลกลบัย่ิงหนกัข้อขึน้

ทกุที

จนทกุวันนีเ้กาลัว่เสนิก็ยังจ�าได้ ตอนน้ันเพ่ือจะประกาศใช้แบบแผน

การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนใหม่ หลี่มู่ต้องยากล�าบากมาก 

เพียงใด แม้แต่เฝิงเว่ยตอนนั้นภายนอกแสดงท่าทีสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  

การทจุรติต่อราชส�านกัเหล่านีพู้ดข้ึนมาก็ดเูคยีดแค้น แต่พอน�ามาปฏิบตัิ

อย่างเป็นรปูธรรมจรงิก็พยายามบอกปัด ไม่ยินดจีะช่วยเหลอื นอกจากเขา

ไม่สมัครใจจะล่วงเกินผู้อื่นแล้ว แรงกดดันที่มาจากคนในสกุลเฝิงก็เป็น

สาเหตสุ�าคญัอกีสาเหตุหนึง่

ว่ากันโดยแก่นแท้แล้ว ตระกูลขนุนางผูม้อี�านาจราชศักด์ิทีเ่ป็นขุนนาง 

ในราชส�านกัเหล่านี ้ ครอบครวัใดบ้างไม่ได้ครอบครองทีด่นิตามภูเขาแม่น�า้

ล�าคลองสกัหลายส่วน แล้วผู้ใดบ้างไม่เคยรบัผลประโยชน์จากทีดิ่นศักดนิา 

เหล่านัน้ ถ้าน�าแบบแผนใหม่มาใช้จรงิ ผลประโยชน์ของเฝิงเว่ยก็ต้องได้รบั 



29เผิงไหลเค่อ

ความเสยีหายอย่างแน่นอน

ภายใต้สถานการณ์ท่ีก้าวย่างด้วยความยากล�าบากเช่นนัน้ เกาลัว่เสนิ 

ไปหาเกาอว่ิน ท่านอาทีใ่นตอนน้ันอ้างเหตุว่าป่วยและลาออกจากการเป็น

ขุนนางไปแล้ว สาธยายถึงข้อดีข้อเสียให้เขาฟัง ขอร้องเขาให้เป็นผู้น�า 

ในการเปิดเผยจ�านวนคนงานในท่ีดนิศักดินาภายใต้ชือ่เขาทีค่วรลงบนัทึกไว้ 

แต่กลบัปกปิดไว้ออกมาท้ังหมด

ตอนนัน้ท่านอาไม่ชอบใจอย่างมาก แต่สดุท้ายยังคงถูกเกาลัว่เสนิ

เกลีย้กล่อมจนยอมรายงานจ�านวนคนงานทัง้หมดแปดร้อยกว่าคนทีปิ่ดบงั

อยู่ในทีด่นิศกัดินาตลอดหลายปีท่ีผ่านมาอย่างไม่เต็มใจ

หลังจากสกุลเกาเป็นตระกูลขุนนางครอบครัวแรกท่ีขานรับ 

แบบแผนใหม่ หลี่มูก็่ไม่พะว้าพะวังอีกต่อไป มีค�าสั่งประหารหลิวเซิ่ง  

ผู้ว่าการเขตไคว่จีที่มีอ�านาจชั่วร้ายท่ีสุด ซึ่งเพียงท่ีดินศักดินาแห่งเดียว 

ก็ปกปิดคนไว้ถึงสามพันกว่าคน และเขายังเป็นผู ้น�าในการต่อต้าน 

แบบแผนใหม่น้ีอย่างโจ่งแจ้ง ฟันฉับลงไปดาบเดยีว ทัง้ราชส�านกัเงียบกริบ 

ไม่มใีครกล้าปฏิเสธอกี ในท่ีสุดแบบแผนใหม่ก็ได้รับการด�าเนนิการ ราษฎร 

ต่างชืน่ชมยินดี เพ่ิงผ่านไปเพียงปีกว่าผลลพัธ์ก็เริม่ปรากฏให้เหน็แล้ว

และหลวิเซิง่ท่ีถูกน�ามาเซ่นสงัเวยในตอนน้ันก็คอืญาติในวงศ์ตระกูล

ของหลิวฮุ่ย

"ไม่รูว่้าเวลาน้ีต้าซอืหม่าน�าทพัไปถึงทีใ่ดแล้ว ย่ิงไม่รูว่้าวนัใดเขาจงึ 

จะได้รบัข่าว"

ขณะเกาลัว่เสนินิง่เงยีบกไ็ด้ยนิเฝิงเว่ยทีอ่ยูด้่านข้างทอดถอนใจออกมา

"วันนีถ้้าต้าซอืหม่าอยู่ด้วยย่อมสามารถก�าหนดลงไปได้อย่างแน่ชดั 

ท�าศึกหรือสงบศึก ขุนนางในราชส�านักก็ไม่ต้องโต้เถียงกันถึงขั้นนี้"
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เกาลั่วเสินช้อนตาขึ้นมองเฝิงเว่ยพลางบอก "เฝิงกง แม้ต้าซือหม่า 

จะไม่อยู่เมอืงเจีย้นคงั แต่ข้อสงสยัน้ีของเฝิงกง ข้าพอจะตอบท่านแทนเขาได้ 

อย่างไรเสยีทกุคนต่างกป็รารถนาให้บ้านเมอืงสงบสขุ ถ้ามูห่รงถ้ีต้องการ 

จะยุติการท�าศึกอย่างจริงใจ ถึงต้าซือหม่าจะมุ่งมั่นคิดกอบกู้ลั่วหยาง 

กลบัคนืมาก็ไม่ถึงกับดงึดนักระท�าการโดยพลการ เส่ียงต่อสิง่ท่ีใต้หล้าถือว่า 

เป็นความผดิมหนัต์และท�าศกึสงครามต่อไปไม่หยุด แต่เวลานีเ้หน็ชดัว่า 

มู่หรงถ้ีก�าลังกลับถูกเป็นผิดกลับผิดเป็นถูก ไม่มีค�าสั่งของต้าซือหม่า  

ข้าไม่เชื่อว่าอาตี้ของข้าจะล่วงล�้าเขตแดนไปโจมตีชาวเยียนโดยพลการ  

ในสาสน์ของเขาจะต้องมคี�าลวง เจตนาย่ิงน่าสงสยั พวกหลวิฮุย่เหล่านัน้ 

ในใจมคีวามไม่พอใจต้าซอืหม่าเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว ปกตก็ิถูไถเอาตวัรอด 

ไปวันๆ เฝิงกงในใจน่าจะรูดี้ ก่อนทีต้่าซอืหม่าจะส่งข่าวกลับมา ข้าขอร้อง 

เฝิงกง ตอนแสดงความเห็นในราชส�านัก อย่ายอมอ่อนข้อให้อย่างเด็ดขาด! 

หลานขอขอบคณุเฝิงกงไว้ล่วงหน้า!"

เกาลั่วเสินแสดงการขอบคุณเขาตามมารยาทอย่างนอบน้อม

"อา! ฟูเหรินอย่าท�าเช่นนี้! นี่เป็นเรื่องของบ้านเมือง ไม่ใช่เรื่องเล็ก  

ถึงไม่มคี�าฝากฝังของฟูเหรนิ ก่อนจะมคี�าตอบจากต้าซอืหม่า ข้าก็ไม่กล้า 

เอาเรื่องน้ีมาล้อเล่น! ฟูเหรินวางใจ ข้าจะต้องพยายามต่อสู้ด้วยเหตุผล  

โน้มน้าวไทเฮาไม่ให้หลงเชือ่ง่ายๆ!"

เกาลัว่เสนิส่งคนกลบัไปแล้วก็น่ังตามล�าพังคนเดยีวอยู่เป็นเวลานาน 

จิตใจหนักอึ้ง นางเดินปล่อยอารมณ์เรื่อยเป่ือยไปตามลานเรือนมาถึง 

รมิแม่น�า้บรเิวณนัน้อีกครัง้ ยืนอยู่ตรงรมิฝ่ัง

คืนน้ีไม่มีกระแสน�้า น�้าในแม่น�้าสงบนิ่ง ไหลเซาะผ่านข้างโขดหิน 

ทีใ่ต้ฝ่าเท้านาง
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นางเบิ่งมองท้องฟ้ายามราตรีอันมืดมิดที่อยู่เบื้องหน้า ขณะก�าลัง 

เหม่อลอยจู่ๆ  ก็ได้ยินเสยีงน�า้แตกกระจายเบาๆ ตรงรมิฝ่ังน�า้ท่ีอยู่ห่างออกไป 

ไม่ไกลคล้ายมคีนโผล่ขึน้มาจากในน�า้

บรเิวณรอบๆ เกาะไป๋ลูแ่ทบจะทุกไม่ก่ีก้าวจะมป้ีอมยามอยูแ่ห่งหนึง่ 

ตระเวนตรวจตราทัง้วันทัง้คนืไม่หยุด ทหารรกัษาการณ์ในละแวกใกล้เคยีง 

ถูกการเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกตดิงึดดูความสนใจ รบีมารวมตวักันอย่างรวดเรว็ 

ขวางอยู่เบือ้งหน้าเกาลัว่เสนิ ชกัดาบแล้วตวาดออกมา

"ผู้ใด! ถึงกับกล้าบุกเข้ามาในเขตหวงห้ามโดยพลการ!"

บรุษุผูห้น่ึงโผล่ศรีษะขึน้มาจากในแม่น�า้ ลบูน�า้ท่ีเปียกชุม่อยู่บนใบหน้า

เกาลั่วเสินจ�าได้แล้วถึงกับเป็นหลี่เสียผู้บัญชาการกองก�าลังทหาร

พิทักษ์เมืองหลวงที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน รีบสั่งคนให้ถอยไป

"เป็นข้า!"

หลี่เสียข้ึนฝั่ง รีบมาถึงเบื้องหน้าเกาลั่วเสิน เอ่ยเสียงต�่าด้วยความ

นอบน้อม "ฟูเหรนิ ท่าเรอืข้ามฟากในละแวกใกล้เคยีงมหีตูาวางอยู่ ข้าจึง 

ด�าน�า้มา ข้ารบัค�าสัง่จากต้าซอืหม่าให้มาท่ีนี ่หาทางคุม้กันฟูเหรนิออกจาก 

เมอืงเจีย้นคงัให้เรว็ท่ีสดุ"

เกาลั่วเสินเองก็เริ่มมองออกแล้ว ครึ่งปีมาน้ีนับแต่หลี่มู่ไปจาก 

เมอืงเจีย้นคงั ตนเองไม่ว่าจะอยู่ทีเ่กาะไป๋ลูห่รอือยู่ในเมอืง ไม่ว่าจะไปท่ีใด  

ดเูหมอืนจะมสีายตาจับจ้องอยู่ในบรเิวณใกล้เคียงตลอดเวลา ในใจนางหนกัอ้ึง 

ยังไม่ทันตอบค�าพลันมเีสยีงฝีเท้าดงัมาจากทางด้านหลงั หนัหน้าไปก็เหน็ 

หญิงรบัใช้สงูวยัผูห้นึง่ว่ิงมา ปากก็บอก "ไทเฮาเสดจ็มาแล้ว! เชญิฟูเหรนิไป

สนทนาเจ้าค่ะ!"
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หลี่เสียรีบขยับเข้าไปท่ีข้างหูเกาลั่วเสิน พูดอะไรสองสามประโยค  

ภายใต้สายตาท่ีมองด้วยความตืน่ตะลึงอย่างยิง่ของเกาลัว่เสนิ เขาน�าของ 

สิง่หนึง่วางลงบนมอืนาง จากน้ันก็กระโดดลงไปในแม่น�า้โดยเร็ว หายตัวไป

เกาลัว่เสนิก้มหน้ามองสิง่ของในมอืแวบหนึง่ ชัว่ขณะนัน้หวัใจเต้นระรวั

แทบจะกระโดดออกมาจากล�าคอ นางสงบใจหันหน้ามองไป

มคีนกลุม่หนึง่เดนิมาตามทางเท้าทีท่อดจากลานเรอืนมารมิฝ่ังแม่น�า้

แล้ว

แม้จะยังอยู่ห่างอกีระยะหนึง่ แต่อาศัยแสงจนัทร์นางก็เห็นอย่างชดัเจน 

คนทีอ่ยู่หน้าสดุซึง่มเีหล่าขนัทแีละองครกัษ์ห้อมล้อมอยู่ผูน้ั้นก็คอืญาตผิูพ่ี้

ของตน เกายงหรงไทเฮาองค์ปัจจบุนั

ไม่มเีวลาให้คดิอะไรมากอกี เกาลัว่เสนิรบีเอาสิง่ของในมอืซ่อนไว้ใน 

แขนเสือ้ สัง่ก�าชบัทหารรกัษาการณ์เบาๆ ค�าหน่ึง จากน้ันก็หมนุตัวเดินไปหา

137
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เกายงหรงทีก่�าลงัมาทีร่มิแม่น�า้ พอเข้าไปใกล้แล้วก็คกุเข่าลงบนทางเดิน

ท�าความเคารพ

เกายงหรงเร่งฝีเท้าเข้ามาประคองนางลุกข้ึน ปากก็บ่นว่า "อาเจี่ย 

บอกเจ้ากีค่รัง้แล้ว พบกันส่วนตวัไม่ต้องท�าความเคารพเช่นนี ้ เหตใุดเจ้าจงึ 

ไม่ฟัง"

เกาลั่วเสินกล่าวย้ิมๆ "แม้จะบอกว่าไม่มีคนนอกอยู่ด้วย แต่ 

ศกัดิฐ์านะต่างกัน ธรรมเนยีมท่ีพึงมก็ียังคงไม่อาจขาด โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ด้วยความเมตตาของอาเจีย่ แต่ไรมาก็ปล่อยข้าท�าอะไรตามอ�าเภอใจมาก

เพียงพออยู่แล้ว"

เกายงหรงหวัเราะ "ใครให้ข้ามเีจ้าเป็นน้องสาวอยูเ่พียงคนเดยีวเล่า 

ข้าไม่รกัเจ้าแล้วจะไปรกัใคร"

"ข้ารู้อาเจี่ยดีต่อข้า มืดค�่าเพียงน้ีแล้วอาเจี่ยไยไม่พักผ่อน ยังจะ 

ออกจากวังมาหาข้าทีน่ีอี่ก"

เกายงหรงสัง่ให้คนทีอ่ยู่ด้านหลงัเหล่านัน้ถอยออกไปให้ห่างหน่อย 

เหลียวมองรอบด้านแวบหนึ่ง

น�า้ในแม่น�า้เว้ิงว้างกว้างไกล สะท้อนเงาจนัทร์ทีเ่ดียวดาย เรอืท้องแบน 

ล�าหนึง่ถกูมดัไว้กบัโขดหนิสเีขยีวอมด�าก้อนหนึ่งทีร่มิฝัง่แมน่�า้ เรอืล�าน้อย 

โยกไปมาเบาๆ ท่ามกลางสายลมยามราตร ียิง่ท�าให้รูส้กึถงึความอ้างว้าง 

วังเวง

เกายงหรงมองเกาลัว่เสนิแวบหน่ึง พานางมาทีศ่าลารบัลมหลงัน้ัน  

นัง่ลงไป "ดกึเพียงน้ีแล้วเหตใุดเจ้าเองก็ยังไม่นอน มารบัลมอยู่ท่ีนีค่นเดยีวเล่า"

เกาลั่วเสินยิ้ม "ข้านอนไม่หลับจึงออกมาสูดอากาศ"

เกายงหรงบอก "หรอืว่าคิดถึงน้องเขย" ไม่รอให้เกาล่ัวเสนิตอบ นาง 
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ก็พยักหน้าน้อยๆ "เจ้าไม่พูดข้าก็รู ้ หลายปีมาน้ีทกุหนแห่งล้วนไม่สงบสขุ  

น้องเขยต้องว่ิงวุ่นไปทัว่ทุกสารทิศ พวกเจ้าสองสามภีรรยาพบกันน้อยจากกัน

มาก เขาจากไปคราวก่อน พรบิตาเดยีวก็ผ่านมาครึง่ปีแล้ว เดมิเข้าใจว่าช่วงนี ้

คงได้กลบัมาแล้ว คิดไม่ถึงว่าชายแดนทางเหนือจะเกิดเรือ่งขึน้มาอกี ท�าให้ 

พวกเจ้าสามภีรรยาจนป่านนียั้งไม่ได้พบหน้ากัน"

ในน�้าเสียงของนางเต็มไปด้วยความสะทกสะท้อนใจ

"ในเมือ่อาเจีย่เอ่ยถึงหลางจวิน ข้าก็จะพูดอย่างไม่ปิดบงั ข้าก็ได้ยิน 

ข่าวเรือ่งในราชส�านักวันน้ีแล้ว เน่ืองจากเรือ่งพัวพันกับหลางจวินอย่างมาก  

เดมิคดิจะไปสอบถามอาเจีย่ แต่รูว่้าอาเจีย่มงีานยุ่งมาก วนัน้ียังมทีตูจาก

แคว้นเยียนมาอีกด้วย เกรงจะรบกวนอาเจีย่จงึสอบถามจากเฝิงกงไปไม่ก่ีค�า

ก่อน เฝิงกงก็เพ่ิงกลบัไปได้ไม่นาน"

นางจ้องมองเกายงหรง

"เฝิงกงบอกดูเหมอืนขนุนางในราชส�านกัส่วนใหญ่จะยอมรบัถ้อยค�า

ในสาสน์ของแคว้นเยียน แต่ไม่ทราบอาเจี่ยคิดเช่นไร"

บนใบหน้าของเกายงหรงไม่มร่ีองรอยของความประหลาดใจปรากฏ

ขึ้นมาแม้แต่น้อย เพียงแต่อาการสะทกสะท้อนใจเมื่อครู่ค่อยๆ หายไป 

สายตาทัง้สองจบันิง่มาทีใ่บหน้าของเกาลัว่เสนิ

"อาหมี ครั้งนี้น้องเขยล้มล้างเจี๋ยซย่า ส่งมอบเชลยมาเมืองหลวง  

สร้างคณูุปการในการสูร้บให้กับราชวงศ์ใต้เราอกีครัง้ เจ้ารูห้รอืไม่ อาเจีย่ 

คิดจะปนูบ�าเหนจ็เขาอย่างไร" นางเอ่ยขึน้ช้าๆ แต่กลบัตอบไม่ตรงค�าถาม 

จากนัน้ก็พูดต่อ "ตอนน้ันอาเจีย่ได้ทราบข่าวชยัชนะอนัย่ิงใหญ่ของน้องเขย 

ก็ได้คดิเอาไว้เรยีบร้อยแล้ว ครัง้น้ีจะต้องแต่งตัง้น้องเขยเป็นหวัง นบัแต่น้ีไป 

พกกระบี่เข้าวังได้ เข้าเฝ้าไม่ต้องผ่อนฝีเท้า ยามขอเข้าเฝ้าเจ้าพนักงาน 
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ไม่ขานชือ่* เจ้าเหน็เป็นเช่นไร"

เกาลั่วเสินกล่าว "หลางจวินน�าทัพต่อต้านข้าศึก หาได้มุ่งหวัง 

การปนูบ�าเหนจ็ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ิงท่ีได้มาก่อนหน้าน้ีก็มากเพียงพอแล้ว  

ไมก่ล้ารบัการแต่งตัง้ใดๆ จากราชส�านกัอีก อาเจีย่โปรดล้มเลิกเถิด"

"ด้วยคณูุปการของน้องเขย ไม่ว่าจะแต่งตัง้ปนูบ�าเหนจ็เช่นไร อาเจีย่ 

ก็รูส้กึว่าไม่พอ เจ้าไม่ต้องบอกปัดหรอก" นางตบๆ หลงัมอืเกาล่ัวเสิน พูด

เหมอืนปลอบขวัญ "เวลานีนั้บว่าดีแล้ว รอไม่ก่ีวันน้องเขยกลบัมา ใต้หล้า 

ก็สงบสขุ ต่อไปพวกเจ้าก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้ว ไม่ต้องคนหนึง่อยู่ตะวันออก  

คนหนึง่อยู่ตะวันตกอีก ได้ชือ่ว่าเป็นสามภีรรยา ปีหนึง่กลบัได้เจอหน้ากัน 

ไม่ก่ีวัน"

เกาลัว่เสนิมองเกายงหรง น่ิงเงยีบไปครูห่น่ึงแล้วเอ่ย "อาเจีย่ ท่าน

ยอมรบัสาสน์ของมูห่รงถ้ีผูน้ั้นแล้วหรอื"

ใบหน้าของเกายงหรงยังคงมีรอยย้ิมน้อยๆ "ต้าอว๋ีหลายปีมานี ้

แม้ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดกูาล ท้องพระคลังเปรยีบกับปีท่ีแล้วๆ มาก็นบัว่า 

มีเงินมีทองมากขึ้น แต่การศึกสงครามไม่เคยหยุด อาณาประชาราษฎร์ 

ก็บ่นว่าด้วยความคบัแค้นใจ จ�าเป็นต้องลดหย่อนภาระของราษฎรและฟ้ืนฟู

บ้านเมอืง ถึงการปราบปรามทางเหนอืจะส�าคญั แต่อาเจีย่ก็ใคร่ครวญดู 

อย่างละเอยีดรอบคอบแล้ว เพ่ิงท�าศกึกับชาวเจีย๋จบ ยังไม่เหมาะท่ีจะไปท�าศึก

กับชาวเยียนอกี โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวเยียนกับชาวเจีย๋ก็มข้ีอแตกต่างกัน  

ชาวเจีย๋เป็นดัง่ดวงอาทิตย์ตกดนิ ส่วนแคว้นเยียนกลบัก�าลงัมอี�านาจขึน้มา  

คดิจะเอาชนะในเวลาอนัสัน้เกรงว่าคงไม่ง่าย ถ้าท�าศกึต่อไปเช่นน้ี ไม่ว่า 

* เป็นการให้สทิธิพเิศษ ปกตติามขนบธรรมเนยีมในวงั ห้ามพกอาวุธเข้าวัง เวลาเข้าเฝ้าไม่อาจก้าวเดนิตามปกติ

ต้องก้าวส้ันๆ เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพต่อฮ่องเต้ เวลาขอเข้าเฝ้าต้องรออยู่ข้างนอก เมื่อได้รับอนุญาต 

เจ้าพนักงานก็จะขานชือ่สกุลและต�าแหน่งของขนุนางผูน้ัน้
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กับบ้านเมืองหรือกับราษฎรล้วนไม่เป็นผลดี เวลานี้ในเม่ือเขาเป็น 

ฝ่ายยอมอ่อนข้อ ท้ังมีเจตนาจะมอบดินแดนให้ ถ้าต้าอว๋ีเราไม่แสดงท่าท ี

แม้แต่น้อยก็ออกจะไม่เหมาะ ไม่สู้ฉวยโอกาสนี้เจรจาสงบศึก ก็ถือเป็น 

การสร้างความผาสุกให้กับราษฎร...อาเจีย่ได้ส่งราชโองการไปถึงน้องเขยแล้ว 

ถ้าไม่มคี�าสัง่จากราชส�านัก ห้ามเขาบุ่มบ่ามท�าศึก"

นางกล่าวย�้าขึ้นมาอีก

"นี่เป็นความเห็นร่วมกันของขุนนางในราชส�านัก"

เกาลั่วเสินลุกพรวดขึ้นยืน มองประสานสายตากับนางอยู่ครู่หนึ่ง

"ท่ีอาเจี่ยกังวลก็ใช่จะไร้เหตุผล แต่ขอบังอาจถามอาเจี่ย ถ้านี่เป็น 

แผนสกปรกของมู่หรงถ้ี เมื่อใดที่ต้าอว๋ีเราคลายความระแวดระวัง เขา 

ก็ฉกีพันธสญัญาและมแีผนการอืน่ ถึงตอนนัน้จะท�าประการใด"

"ข้าศกึมาแม่ทพัต้าน น�า้บ่ามาคนัดนิก้ัน ถ้าวันหน้าเขาผดิค�ามัน่สญัญา

โกหกหลอกลวง ถึงตอนนัน้ต้าอวีเ๋ราก็เลีย้งม้าลบัอาวุธคมกริบอยู่ก่อนแล้ว  

ยกทัพไปกวาดล้าง กอบกูด้นิแดนทีส่ญูเสยีไปกลบัคนืมา แต่เวลานีเ้พ่ือ

ความเป็นอยู่ของราษฎร ถ้าหยุดท�าศกึสงครามได้ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ

ย่อมดท่ีีสดุ"

น�้าเสียงของเกายงหรงเอื่อยเฉื่อยไม่รีบร้อน

แสงจนัทร์เหนือศาลารบัลมสาดส่องเข้ามาตรงมมุหนึง่ ส่องกระทบ

ใบหน้าของนางครึง่มดืครึง่สว่าง

นางลุกข้ึนยืนช้าๆ เอ่ยเสียงนุ่มนวล "อาหมี อาเจี่ยได้ยินว่าเจ้า 

มกัมาพ�านักอยูท่ีน่ี่คนเดยีว ออกจะโดดเดีย่วเดียวดายไปสกัหน่อย อาเจีย่ 

ไม่ค่อยวางใจ ไม่สูเ้จ้าตามอาเจีย่ไปอยู่ด้วยกันในวังเสยีแต่วนันีเ้ถิด เจ้ากับ 

อาเจี่ยตั้งแต่เล็กก็ใกล้ชิดสนิทสนมกัน มาบัดน้ีกลับนานมากแล้วท่ีไม่เคย 
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ได้จบัเข่าพูดคยุกัน เจ้าเข้าวัง อาเจีย่ก็จะได้มสีหาย รอน้องเขยกลบัมาแล้ว 

ค่อยให้เขารบัเจ้าออกจากวัง"

เกาลั่วเสินบอก "อาเจี่ย ข้าอยากอยู่ที่นี่ รอหลางจวินกลับมา"

เกายงหรงกล่าว "อาเจีย่หวังดีต่อเจ้า ท่ีนีส่ีด้่านมนี�า้ล้อมรอบ จะอย่างไร 

ก็กว้างโล่งไปสกัหน่อย แม้จะบอกมอีงครกัษ์คุม้กัน แต่ก็ปลอดภัยสูใ้นวังหลวง

ไม่ได้"

"ถ้าข้าเพียงอยากอยู่ที่นี่เล่า" เกาลั่วเสินถามเน้นย�้าทีละค�า

เกายงหรงใบหน้ายังคงมรีอยย้ิม "อาหม ีจนทกุวันน้ีอาเจีย่ยังจ�าท่าทาง

ตอนเดก็ของเจ้าได้ แต่ไรมาเจ้าก็เชือ่ฟังค�าพูดของอาเจีย่ท่ีสดุ ยังคงติดตาม 

อาเจีย่เข้าวังดกีว่า อย่าให้อาเจีย่ต้องเป็นห่วงเจ้าอกี"

นางคว้าแขนของเกาลั่วเสินและเกลี้ยกล่อมอย่างอดทนราวกับว่า

เกาลัว่เสนิทีอ่ยูต่รงหน้านางในเวลานียั้งเป็นเพียงเดก็หญงิตวัเลก็ในสมยัก่อน 

ผู้นั้นจริงๆ

เกาลัว่เสนิมองเกายงหรงท่ีอยู่ตรงหน้าน่ิงๆ มองรอยย้ิมในดวงตาและ

เสยีงบ่นว่าเบาๆ จากปากของอกีฝ่าย ในสมองพลนัมภีาพสิง่ละอนัพันละน้อย

ในสมยัเดก็ผดุข้ึนมา

แม้เกาลัว่เสินจะรูม้าก่อนหน้าน้ีนานแล้วว่าอาเจีย่ในเวลานีไ้ม่ใช่อาเจีย่

คนเดมิในความทรงจ�าของนางอีกต่อไป ทัง้ในส่วนลึกของจติใจเกาล่ัวเสิน 

ก็ได้เตรยีมใจท่ีจะได้พบเจอกับส่ิงเลวร้ายท่ีสุดเอาไว้แล้ว แต่ทกุครัง้เมือ่ตน 

เห็นรอยย้ิมและความห่วงใยเอาใจใส่ท่ีเกายงหรงมใีห้ก็จะท�าให้ส่วนลกึในใจ

ของนางหวัน่ไหวสัน่คลอน และเฝ้าปรารถนาอยูเ่งยีบๆ เฝ้าปรารถนาให้ 

ทกุอย่างเป็นเพียงการคิดมากไปเอง

สวรรค์รู ้ ตลอดเวลาที่ผ่านมานางให้ความส�าคัญกับความรัก 
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ความผูกพันระหว่างพี่น้องของนางกับเกายงหรงมากเพียงใด

พ่ีสาวเป็นคนในครอบครวัของนาง ถ้าเป็นไปได้นางก็หวังเป็นอย่างย่ิงว่า

ความรกัใคร่ท่ีมต่ีอกันจะสามารถคงอยู่ต่อไปเช่นน้ีตลอดชวิีต

กระท่ังเมือ่ครู่ก่อน ตอนท่ีจู่ๆ นางก็ได้ยินหล่ีเสียบอกค�าพูดประโยคนัน้ 

กับตน ความรูส้กึแรกของนางกลบัไม่ใช่ความผ่อนคลายสบายใจ หากแต่เป็น

ความตืน่ตระหนกหวาดหวัน่พรัน่พรงึ

โดยตื่นตระหนกหวาดหว่ันพรั่นพรึงต่อหลี่มู่หลางจวินของนางที่มี

ความคดิลุม่ลกึจนถึงขัน้น้ี เหตุใดเขาจงึนกึถึงและจดัเตรยีมการตดัเย่ือใย 

ขัน้เดด็ขาดเช่นน้ีได้ต้ังแต่เนิน่ๆ

ชัว่ขณะน้ีในใจของนางรูส้กึไม่สบายใจอย่างท่ีสดุ แต่ขณะเดยีวกัน

กลบัรูส้กึโล่งใจจางๆ

น่ันเป็นความรู้สึกโล่งใจอย่างหน่ึงที่ในที่สุดก็สามารถหลุดพ้นจาก

ความทุกข์ทรมานจากความรูสึ้กสองจิตสองใจและหว่ันไหวสัน่คลอนได้เสยีที

ผ้าคลมุหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยความอบอุน่อ่อนโยนสามารถปิดบงัความยนิดี

ความโกรธได้ชัว่ครู่ชัว่ยาม แต่ไม่อาจปกปิดจติใจของคนได้ตลอดไป

บรุษุท่ีนางเลือ่มใสศรทัธาและรกัอย่างจรงิใจ ผู้สงูตระหง่านดุจภูเขา 

ลึกล�้าย่ิงใหญ่ดุจบ่อลึก ตั้งแต่เริ่มแรกเขาก็เข้ากันไม่ได้กับราชส�านักที่ม ี

เสือ้คลมุตวันอกงามหรตูวัหน่ึงปกคลมุอยู่ ทว่าภายใต้เสือ้กลบัมกีลิน่อับชืน้

เสือ่มโทรมแผ่ก�าจายออกมาเช่นน้ี

การแตกหักที่พึงเกิดขึ้น ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว

เกาลั่วเสินยืนอยู่ที่นั่น มองรอยยิ้มของเกายงหรงนิ่ง

"อาเจี่ย ท่านคิดจะเอาตัวข้าไปเป็นนักโทษกระมัง" นางเอ่ยถาม  

"ถ้าข้ากลายเป็นนักโทษแล้วหลี่มู่ที่หลั่งโลหิตท�าศึกเพ่ือต้าอว๋ี ยกทัพไป 
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ปราบปรามทางเหนอืยึดคนืดนิแดน ผลกัดนัแผนการปกครองใหม่ ในสายตา

ของท่านจะมฐีานะเช่นไร"

เกายงหรงอึ้งตะลึง ปล่อยมือที่จับแขนเกาลั่วเสินเมื่อครู่ออกช้าๆ  

รอยย้ิมบนใบหน้าค่อยๆ จางหายไป

"อาหม ีเจ้ารู้หรอืไม่ค�าพูดเมือ่ครูข่องเจ้าหมายความว่าอย่างไร" นาง

ย่นหวัคิว้ น�า้เสยีงเปลีย่นเป็นเยียบเย็นแขง็กระด้าง

"ข้าย่อมรู"้ เกาลัว่เสนิย้ิม "อาเจีย่ ขอบอกกับท่าน ข้าไม่เพียงไม่ไป 

วังหลวง คืนน้ีข้ายังจะไปจากเมอืงเจีย้นคัง หลางจวินจะมารบัข้าไป"

เกายงหรงสีหน้าตึงเครียด เหลียวมองไปรอบด้านอย่างรวดเร็ว

สามด้านเป็นลานเรือน ด้านตรงข้ามในเงามืดของผืนน�้าที่มืดมิด 

มองไม่เหน็ก็จดัวางวงล้อมและตาข่ายของนางไว้

นางค่อยๆ ระบายลมหายใจออกมา แอบย้ิมเยาะตนเอง หลายปีมานี้

อาจเพราะถูกคนบบีคัน้มากเกินไปจรงิๆ ส่งผลให้เวลาน้ีพอได้ยินเกาลัว่เสนิ 

เอ่ยเช่นนี ้นางก็เกือบจะเชือ่แล้ว

"อาหมี อย่าก่อกวนอีก! ไปเถิด ตามอาเจี่ยเข้าวัง!"

นางวางสหีน้าเคร่งขรมึ ใช้น�า้เสยีงไม่อนุญาตให้โต้แย้งพูดออกมา 

หมนุตัวจะเรยีกองครกัษ์ทีม่าด้วยกันกับตน

เกาลัว่เสนิยกมอืขึน้ เผยให้เหน็ของสิง่หนึง่ท่ีหยิบออกมาจากแขนเสือ้

นั่นเป็นหยกสีเขียวที่แกะเป็นลูกน�้าเต้าใบเล็ก ตรงปากน�้าเต้า 

มเีชอืกไหมสแีดงเส้นหนึง่ผกูอยู่ ห้อยอยู่บนน้ิวมอืของเกาลัว่เสนิ แกว่งไปมา

ภายใต้แสงจันทร์ สาดประกายเรืองรองของเนื้อหยกออกมา

"อาเจี่ย ท่านดู นี่คือของสิ่งใด" เกาลั่วเสินกล่าว

เกายงหรงหันหน้ามา พอเหน็จีห้ยกอนัน้ีในมอืนาง สหีน้าก็แปรเปลีย่น 
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ไปในฉับพลัน ย่ืนมือมาช่วงชิงเอาไป ก้มหน้าลงมองแวบหนึ่ง ถาม 

เสยีงเฉยีบขาด "เหตุใดจีท่ี้ถุงผ้าห้อยเอวของเติงเอ๋อร์จงึมาอยู่ท่ีเจ้าได้"

เกาลัว่เสนิมองสหีน้าท่ีเปลีย่นเป็นหวาดหว่ันร้อนใจในฉบัพลนัของ

เกายงหรง นึกถึงค�าพูดท่ีหลีเ่สยีบอกตนเมือ่ครูก่่อนว่าต้าซอืหม่าได้จดัวาง

คนไว้ในวังหลวงตั้งแต่ก่อนหน้าน้ีนานแล้ว ท้ังน้ีก็เพ่ือเตรียมการป้องกัน 

เหตุเปลีย่นแปลงเช่นในวันน้ี

ลูกธนูหลุดจากสายไปแล้ว...ไม่อาจหันหลังกลับได้อีก

นางกดข่มความรูส้กึท่ีพวยพุ่งข้ึนมาในใจ ท่ีไม่รู้ว่าเป็นความรูส้กึดีใจ 

หรอืเสยีใจเอาไว้ เอ่ยช้าๆ "อาเจีย่ ข้าพูดแล้วหลางจวินจะมารบัข้าไป ท่าน 

ลองกลบัไปดท่ีูวงัก่อนก็ได้ ข้าได้โกหกท่านหรอืไม่"

ภายใต้แสงจันทร์ใบหน้าของเกายงหรงดูแล้วซีดขาวดุจหิมะ นาง 

เบิกนัยน์ตาท่ีเต็มไปด้วยเพลิงโทสะมองจ้องเกาลั่วเสินอยู่ครู่หน่ึงพลัน 

หนัหลงักลบั สาวเท้าเรว็ๆ จากไป
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วังหลวงมทีหารรกัษาการณ์อย่างแน่นหนา มด่ีานเป็นชัน้  ๆการคิดจะพา

คนผูห้น่ึงออกไปไม่ง่ายอย่างแน่นอน ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าคนผูน้ั้นยังเป็นฮ่องเต้ 

อกีด้วย

แต่กระนั้นคนก็ถึงกับหายตัวไปจากในวังได้จริงๆ

ตามค�าบอกเล่าของขนัที ตอนกลางวันหลงัจากเลกิประชมุขนุนาง 

ฮ่องเต้น้อยไม่ยอมไปเรียนหนังสือที่ห้องทรงพระอักษร ตกพลบค�่า 

ฉวยโอกาสท่ีไทเฮามงีานยุ่ง พาขนัทหีลายคนทีป่กตคิอยตามเสดจ็แอบไป

เล่นทีอ่ทุยาน สั่งไมใ่ห้บอกไทเฮา นีไ่มใ่ชค่รั้งแรกขนัทีจงึไมก่ล้ารายงาน  

คดิไม่ถึงว่าฮ่องเต้น้อยเข้าอทุยานไปได้ไม่นาน คนก็หายตวัไปแล้ว

เกายงหรงยังกลบัไปไม่ถึงวังหลวง อยู่ระหว่างทางก็ได้พบกับขันทีที่

ออกจากวังอย่างฉุกละหุกมาหานางเพ่ือแจ้งข่าวให้ทราบ ยืนยันค�าพูด 

ทีไ่ด้ฟังมาจากเกาลัว่เสนิ

138
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เมือ่ครูอ่ยู่บนเกาะไป๋ลู่ แม้จะมจีีห้ยกท่ีบตุรชายพกตดิตวัเป็นหลกัฐาน 

นางก็ยังคงออกจะไม่เชือ่อยู่บ้าง

นอกจากไม่เชือ่ว่าบุตรชายจะถูกคนเอาตัวไปจากวังหลวงท่ามกลาง

การป้องกันอย่างแน่นหนาได้แล้ว นางย่ิงไม่เชื่อว่าหลี่มู่ถึงกับสามารถ 

ชงิลงมอืก่อนนางได้

ครึ่งปีกว่ามาน้ีตัวเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองเจี้ยนคังมาโดยตลอด นั่นก็

หมายความว่าอย่างน้อยเขาจะต้องลอบวางคนที่จะเฝ้าติดตามด ู

การเคลื่อนไหวไว้ในวังหลวงต้ังแต่ตอนยกทัพไปปราบปรามทางเหนือ 

ครัง้ก่อน หรอืกระทัง่...ก่อนหน้าน้ันอีก

ถ้าเขามีความต้ังใจ ด้วยฐานะขุนนางที่มีอ�านาจของเขาในวันนี้  

การคิดจะท�าเรื่องเช่นนี้ย่อมท�าได้ไม่ยาก

ทีน่่ากลวัก็คอืทุกอย่างเกิดขึน้มาอย่างไม่มเีค้าลางให้เหน็แม้แต่น้อย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี นางเคยได้รบับทเรยีนจากเซยีวเต้าเฉงิ 

มาแล้วจงึย่ิงระแวดระวังคนในวงัอย่างเข้มงวด

แต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี ้นางถึงกับไม่รูต้วัเลยแม้แต่น้อย กระทัง่ 

วันน้ีเดิมนางคิดจะเป็นฝ่ายลงมือก่อน แต่เพ่ิงรู้ว่าได้ถูกหลี่มู่ที่ไม่ได้อยู่ 

เมอืงเจีย้นคงัชงิตดัหน้าเป็นฝ่ายลงมอืไปก่อนแล้ว

เกายงหรงตัวสั่นสะท้านท้ังที่ไม่หนาว เพลิงโทสะเข้าจู่โจมหัวใจ 

จนเกือบเป็นลมหมดสติ นางสงบใจ รบีกลบัเข้าวังหลวง

ทกุซอกทุกมมุของอทุยานหลวง รวมถึงทกุห้องหบัในวังหลวงล้วนถูก 

พลกิหาจนท่ัว ทัง้เมอืงก็รบีปิดประตเูมอืงอย่างเร่งด่วน ค้นหาไปทัว่ทุกแห่ง 

ทัง้ด้านในด้านนอกในคืนน้ันเลย

แต่บุตรชายของนางฮ่องเต้ต้าอวี๋องค์ปัจจุบันกลับหายตัวไป 



43เผิงไหลเค่อ

อย่างไร้ร่องรอย สุดท้ายเบาะแสเดียวที่ตรวจพบก็คือหลังจากฟ้ามืดลง

เคยมีรถขนสิ่งปฏิกูลออกจากวังหลวงไปทางประตูด้านข้างคันหนึ่ง

แม้ปกตริถขนสิง่ปฏิกูลจะรวบรวมส่ิงปฏิกูลและออกจากวังในตอนเช้า 

แต่บางครัง้ช่วงพลบค�า่ก็อาจออกไปอีกครัง้หนึง่ ทหารรกัษาการณ์เหน็กัน 

จนชินชา และเพราะกลิ่นเหม็นจึงไม่ได้เปิดฝาออกตรวจดูทีละถัง เพียง

ปล่อยให้ออกไป

และการออกไปครั้งนี้ก็ไม่มีบันทึกว่ามีรถกลับเข้ามาอีก สุดท้าย 

เพียงตรวจพบว่าออกจากประตูตะวันตกแล้ว จากน้ันก็ไม่รู้ไปท่ีใด

เกายงหรงแน่ใจ บตุรชายของนางจะต้องถูกเอาตวัไปเช่นน้ีและส่งตัว 

ออกจากเมอืงไปแล้ว

สามวนัผ่านไป การค้นหาไม่มคีวามคบืหน้าแม้แต่น้อย บนโต๊ะของนาง 

มเีพียงสายรดัเอวปักลายมงักรทองเพ่ิมข้ึนมาอีกเส้นหนึง่เท่านัน้

เช้าตรูวั่นน้ี หมอกบางจางๆ ทีล่อยอวลอยู่รอบเกาะไป๋ลูยั่งจางหายไป 

ไม่หมด เกาลัว่เสนิทีเ่ก็บสมัภาระเดนิทางอย่างเรียบง่ายไว้เรียบร้อยแล้ว 

พาคนทีจ่ะร่วมเดนิทางไปด้วย ในทีส่ดุก็ถูกห้อมล้อมอย่างแน่นหนาออกจาก

ท่าเรอืข้ามฟากบนเกาะไป๋ลู ่ขึน้เรอืเรว็ล�าหนึง่มุง่หน้าไปทางตะวนัตก

เกายงหรงพาขุนนางในราชส�านักหลายสิบคนที่อยู่ด้านหลังยืนอยู ่

ทีร่มิฝ่ัง มองจ้องเกาลัว่เสนิ ไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดยีว

เฝิงเว่ยใบหน้าเตม็ไปด้วยความเศร้าหมอง สหีน้าย่ิงเป็นกังวลอย่างท่ีสดุ 

เขาไล่ตามมาถึงด้านหน้าหัวเรือ พยายามโน้มน้าวอย่างไม่ยอมถอดใจ  

"ฟูเหรนิ ถงึความเห็นของราชส�านกักับต้าซอืหม่าจะขดัแย้งกัน ต้าซอืหม่า 

มีความไม่พอใจเพียงไรก็ไม่อาจกระท�าการเช่นนี้! ฟูเหรินฟังข้าสักคร้ัง  
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รั้งอยู่ท่ีนี่ก่อน ส่งตัวฝ่าบาทกลับมา จากนั้นก็เกลี้ยกล่อมต้าซือหม่า 

กลับเมืองหลวง ถึงตอนนั้นจะท�าศึกหรือสงบศึกค่อยมาปรึกษาหารือกัน 

ก็ยังไม่สาย..."

ทุกคนต่างกระจ่างแก่ใจ ในเวลาเช่นน้ีหลี่มู่ใช้วิธีนี้บีบบังคับรับตัว

ภรรยาของเขาไปแฝงความหมายว่าอย่างไร

ขุนนางจากตระกูลต�่าต้อยที่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาใหม่ในช่วง 

ไม่ก่ีปีมาน้ีไม่มใีครไม่จติใจร้อนรุม่กระสบักระส่าย สหีน้าเคร่งเครียด

หลวิฮุย่ผูม้ตี�าแหน่งซือ่จงกลบัฮกึเหิมย่ิง ชงิก้าวข้ึนมาร้องตะโกนบอก  

"เฝิงกงพูดเช่นนีก็้ไม่ถูก! หลายปีมาน้ีท�าศกึไม่หยุดหย่อน ราษฎรล�าบากกับ 

การท�าศกึมายาวนาน ทุกคนต่างหวังให้บ้านเมอืงสงบสขุ มาบดันีล้�าบาก 

ไม่น้อยกว่าจะมโีอกาสเช่นน้ี ไทเฮาทรงเข้าพระทยัและทรงเป็นห่วงเป็นใย 

คล้อยตามความต้องการของอาณาประชาราษฎร์ถึงได้มีพระประสงค์ 

จะเจรจาสงบศกึ ไม่ว่าต่อบ้านเมอืงหรอืต่อราษฎรก็มแีต่ข้อด!ี หลีต้่าซอืหม่า 

ไม่ค�านงึถึงจติใจของราษฎร ข่มเหงประมขุของแว่นแคว้นท่ียังเยาว์พระชนัษา 

ถือดว่ีามตี�าแหน่งสงูมอี�านาจมาก คดิแต่จะท�าศกึแย่งเอาความดคีวามชอบ 

ก็แล้วไปเถิด วันน้ีถึงกับยังท�าเรือ่งอกตญัญูล่วงเกินเบือ้งสงูเช่นนี ้ เหน็ชดัว่า 

ในสายตาไม่มีระเบียบวินัยและกฎหมายของบ้านเมือง! ขอบังอาจถาม 

การกระท�าเช่นน้ีของต้าซอืหม่ามอีนัใดแตกต่างกันกับโจรกบฏสวีม่ีใ่นตอนนัน้

บ้าง"

เหล่าขุนนางที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขาพากันพยักหน้าคล้อยตาม

"หรือว่าฟูเหรินลืมไปแล้ว เจ้าก็เป็นบุตรสาวสกุลเกา แม้เวลาน้ี 

เกาเซีย่งกงจะไม่อยู่ในราชส�านัก แต่ความซือ่สตัย์จงรักภกัดกัีบคณุธรรม 

อันสูงส่ง ผู้ใดกล้าลืม ถ้าเขารู้ว่าวันน้ีต้าซือหม่าอาศัยอ�านาจกระท�าการ
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ก�าเรบิเสบิสานเช่นนี ้มหีรอืจะน่ังดูโดยไม่ยุ่งเก่ียว" หลิวฮุ่ยกล่าวข้ึนอกี

เสยีงวิพากษ์วิจารณ์ดงัขึน้รอบด้าน ทกุคนต่างชีม้อืชีไ้ม้มาท่ีด้านหลงั 

เกาลัว่เสนิ

เกาลัว่เสนิหยุดฝีเท้า หมนุตวักลบัไปกล่าวข้ึน "ถ้าวันน้ีบดิาของข้า 

อยู่ในราชส�านัก หรอืทุกท่านเข้าใจว่าเขาจะเพิกเฉยต่อการย่ัวยุอย่างโจ่งแจ้ง 

ของชาวเซยีนเปยทีม่ต่ีอฉางอนั ยินดไีปเจรจาสงบศกึอนัใดน่ัน ไปพูดคยุ

เรือ่งการปกครองเหนือใต้อะไรกับมูห่รงถ้ี...เฉกเช่นทุกท่านในทีน้ี่เช่นนัน้หรือ"

นางสหีน้าปกต ิแต่ค�าเยาะเย้ยถากถางในค�าพูดพุ่งเข้ามาปะทะใบหน้า

หลิวฮุ่ยกับขุนนางใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเหล่านั้นไม่มีใครไม่ชะงักอึ้ง 

ต่างหันมามองตากัน ใบหน้ามีแววไม่พอใจ

ขนุนางระดับกลางผูห้น่ึงเส้นผมและหนวดเคราขาวโพลน ชีม้อืมาที่

เกาลัว่เสนิ พูดงกๆ เงิน่ๆ ด้วยท่าทางตกตะลงึพรงึเพรดิ "ข้ากับบดิาของเจ้า 

เมือ่ก่อนก็ไปมาหาสูกั่นเสมอ เห็นเจ้าเตบิโตมา เจ้าเป็นบตุรสาวสกุลเกา  

พึงรกัษาบรรทัดฐานคณุธรรมทีส่ตรพึีงม ีมคีวามสามารถแต่ไม่อวดดวีางตน

สง่างาม น่ีเป็นแบบอย่างท่ีผูค้นยึดถือมาโดยตลอด วันนีต้้าซอืหม่าท้าทาย 

ราชส�านกัอย่างโจ่งแจ้ง เจ้าไม่ห้ามปราม เอาแต่หลับหูหลับตาคล้อยตาม 

ก็แล้วไปเถิด เหตุใดยังพูดจาเช่นนี!้"

ขุนนางระดับกลางสูงวัยผู้น้ีมีความรอบรู้กว้างขวางด้านศิลปะ 

เชี่ยวชาญการเขียนบทความแต่งบทกวี เป็นกวีที่มีชื่อเสียงแห่งยุค ปีนั้น 

สว่ีม่ีโจมตเีมืองเจีย้นคัง เขาตดิตามฮ่องเต้ฮองเฮาลีภ้ยัไปฉว่ีอา หลงัจาก 

จบเรื่องได้รับความตื่นตระหนกเกินไป เมื่อกลับมาก็ขอเกษียณอายุจาก

ราชการทนัท ีหลายปีมาน้ีไม่เห็นเขาปรากฏตัวในราชส�านักแล้ว

วันนี้กลับถูกเกายงหรงเชิญมาด้วย
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นอกจากต้องการจะกดดนันางแล้ว คดิว่าเกายงหรงย่ิงอยากจะใช้วธีิน้ี

ท�าให้ผูค้นในใต้หล้ารูว่้าเป็นหลีมู่ท่ีเ่นรคุณ ทรยศราชส�านักก่อน

เกาลัว่เสนิกล่าวตอบ "ท่านลุงไม่ถามไถ่เรือ่งราวทางโลก ชือ่เสยีงคงอยู่

ตลอดไป ค�าพูดเมือ่ครูข่องหลานจะกล้าพุ่งเป้าไปทีท่่านลุงได้อย่างไร"

นางแต่งงานกับหลี่มู่ตอนอายุสิบหก เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว  

กาลเวลาคกุคามคน เดก็สาวโง่เขลาทีเ่ตม็ไปด้วยความไม่ยินยอมพร้อมใจ 

ประหนึง่ใช้มีดข่มขูค่นในคนืวันแต่งงานผูน้ั้นในตอนนัน้จะคาดคิดได้อย่างไร 

หลงัจากเวลาผ่านไปหลายปี นบัแต่วนัทีถื่อก�าเนิดออกมาลมืตาดโูลก นาง 

ทีม่หีมวกสวมอยู่บนศีรษะว่าเป็นผูอ้ยู่ในสกุลสงูศักดิแ์ห่งราชวงศ์ใต้ผู้หนึง่ 

วันน้ีจะถึงกับมายนือยู่ฝ่ังตรงข้ามกับพวกเขาเช่นนี้

น�า้ลกึหนึง่ฉือ่ทอดขวางอยูร่ะหว่างนางกับเจีย้นคงัเมอืงหลวงแห่งน้ี

กลบัคล้ายหุบเหวกว้างลกึท่ีไม่อาจข้ามไปได้

ในใจของนางได้แต่ทอดถอนใจด้วยความหดหู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในชัว่ขณะนีเ้องนางพลนันึกเห็นใจบดิาของตนข้ึนมา ในใจเต็มไปด้วย

ปณิธานอนัย่ิงใหญ่ ท้ังหาใช่ไร้ความสามารถ แต่กลบัสลดัพันธนาการของ 

ฐานะและวงศ์ตระกูลทีต่ดิมาพร้อมกับชาตกิ�าเนิดออกไปไม่ได้ ประหนึง่ 

เท้าตดิอยู่ในบ่อเลน หลงัเดนิลยุมาครึง่ชวิีต สดุท้ายไม่เพียงไม่อาจท�าให้

ปณิธานอนัย่ิงใหญ่เป็นจรงิได้ แม้แต่มารดากับลกูในท้องของมารดาท่ีก�าลงั 

จะถือก�าเนิดออกมาก็ไม่รูเ้ป็นตายร้ายดปีระการใด สิง่ท่ีท�ามามคีวามหมาย 

อนัใด

นางย่ิงรู้สึกปวดใจแทนหลี่มู ่ บุรุษวีรอาจหาญผู้หนึ่งที่ช่วยกอบกู้

สถานการณ์ ประคบัประคองบ้านเมอืงให้รอดพ้นจากอนัตราย สดุท้ายแล้ว 

เขายังอยู่ระหว่างการเดินทางไกลไปท�าศึกหลั่งโลหิต สตรีของเขากลับ 
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ก�าลงัจะถูกจบัเป็นตัวประกันควบคุมตัวอยู่ท่ีเมอืงหลวง หากไม่ยินยอม... 

ก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นโจรกบฏ เนรคุณแผ่นดิน

ราชส�านักเช่นนี ้ ถึงจะมคีวามเก่ียวพันกับนางอย่างใกล้ชดิ มสีายโลหิต

เดยีวกันแล้วอย่างไร นางยังมอีะไรให้ตัดใจไม่ได้อกี

"พวกท่านไม่นกึถึงคุณงามความดีของหลีมู่ก็่แล้วไปเถดิ โจรกบฏ?!  

นีก็่คือการประเมนิค่าท้ังหมดท่ีพวกท่านมใีห้เขาตลอดเวลาหลายปีทีเ่ขาเป็น

ขนุนางในราชส�านักเช่นน้ันหรอื"

สายตาของนางกวาดผ่านใบหน้าขุนนางสูงวัยท่ีสีหน้าเต็มไปด้วย

ความเจ็บปวดรวดร้าวใจและตื่นตระหนกทีละคนๆ

"ขอให้ข้าลองคาดเดาดู เพราะเหตุใดพวกท่านจึงชิงชังเขาเช่นน้ี 

ราชวงศ์ใต้ท้ังเบื้องบนเบื้องล่าง หลายปีท่ีผ่านมาเลี้ยงดูเทาเที่ย* ไว้

จ�านวนนับไม่ถ้วน แต่ละคนสูงศักด์ิสง่างาม แต่ความจริงแล้วกลับโลภ 

ไม่รู้จักพอ แม้จะถูกป้อนอาหารจนหัวโตอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ยังไม่ยอม 

หยุดอ้าปากแย่งชงิอาหารกับราษฎร ต่อให้เป็นเพียงค�าเลก็ๆ ก็ไม่ยอมคาย 

ออกมา เขากลบับอกให้พวกท่านคายของทีก่ลนืลงท้องไปแล้วออกมา ดังน้ัน

พวกท่านทกุคนจงึหวาดกลวัเขาชงิชงัเขา แต่กลับท�าอะไรเขาไม่ได้! มาบดัน้ี

ล�าบากไม่น้อยกว่าจะมีโอกาสท่ีสามารถกดหัวเล่นงานเขาได้แล้วแม้จะ 

รูท้ัง้รูว่้าเป็นการหารอืกับเสอืเพ่ือขอถลกหนัง** พวกท่านก็ยังไม่ยอมทีจ่ะ

พลาดโอกาสนี"้

มุมปากนางมีรอยยิ้มหยันผุดขึ้นมาจางๆ

"ในสายตาของพวกท่าน ฉางอนันับเป็นอะไร ลัว่หยางนบัเป็นอะไร 

* เทาเที่ย แปลว่าเขมือบกลืน เป็นหน่ึงในสี่อสูรร้าย และเป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้งเก้าตามต�านานเทพโบราณ 

ของจนี ล�าตวัคล้ายหมาป่า นสิยัตะกละตะกลามและดรุ้าย

** หารือกับเสือเพ่ือขอถลกหนัง เป็นส�านวน เปรียบเปรยถึงการเจรจาตกลงที่ท�าให้อีกฝ่ายเสียหายหรือ 

เสียผลประโยชน์ย่อมไม่มีทางส�าเร็จ
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ราษฎรที่รอดตายจากความวุ่นวายในดินแดนทางเหนือที่ก�าลังดิ้นรน 

เอาชวิีตรอดภายใต้เกือกม้าของชาวหูยังนบัเป็นอะไร เปรยีบกับเนือ้ตดิมนั

ชิน้เลก็ท่ีพวกท่านคายออกจากปากแล้ว เรือ่งเหล่าน้ีล้วนไม่คูค่วรแก่การ 

เอ่ยถึงกระมงั ผูใ้ดก็ตามท่ีขดัขวางพวกท่านขดูรดีหยาดเหงือ่แรงงานของ

ราษฎร คนผูน้ัน้ก็คอืโจรกบฏ พวกท่านจะต้องก�าจดัเขาไปเสยีจงึจะสาสมใจ"

รอบด้านเงยีบกรบิ เฝิงเว่ยใบหน้าค่อยๆ ปรากฏแววละอายใจ น่ิงเงียบ 

ไม่พูดอะไร

"หลิวซื่อจง ข้าคาดเดาถูกต้องหรือไม่"

เกาลั่วเสินมองหลิวฮุ่ย

หลิวฮุ ่ยพูดด้วยความโกรธเกรี้ยว "เหลวไหลสิ้นดี! เจ้าถึงกับ 

กล้าใส่ร้ายป้ายสีเหล่าขุนนางในราชส�านักเช่นนี้!"

เกาลั่วเสินแค่นเสียงฮึ "ในเมื่อพวกท่านเอาค�าว่าโจรกบฏมาสวม 

บนศีรษะหลางจวินของข้า ข้าก็ย่อมต้องเจรจากับพวกท่านแทนเขา  

พวกท่านไม่ยอมรบัก็แล้วไปเถิด"

นางจ้องหน้าหลวิฮุย่ กล่าวเหนบ็แนม "หลวิซือ่จง ท่านได้ชือ่ว่าเป็น 

ขนุพลเจงิหล ูแต่ไม่ทราบเคยปราบปรามชนต่างเผ่าท่ีใด เคยปราบปรามกบฏ

ทีใ่ด ถ้ายังรกัหน้าตาอยู่บ้าง ข้าขอชีแ้นะท่านไม่สูท้ลูขอให้ไทเฮาประทานนาม

ขนุพลฉว่ีอาแก่ท่านโดยเรว็กลบัจะมชีือ่เสยีงสมจรงิย่ิงกว่า"

นีเ่ป็นการแอบเหน็บแนมเรือ่งเก่า ตอนนัน้ท่ีเมอืงเจีย้นคงัตกอยู่ใน

ความยากล�าบาก เขาไม่ยอมอยู่ป้องกันเมอืงกับเกาเฉยีว อ้างว่าต้องคุม้กัน

ฮ่องเต้กับฮองเฮาและหนีไปฉวีอ่า

แม้บรรยากาศจะหนักอึง้ แต่ขุนนางหลายคนทียื่นอยู่ข้างหลงัเฝิงเว่ย 

ล้วนเป็นผู้ที่ติดตามเกาเฉียวอยู่ป้องกันเมืองเจี้ยนคังในตอนนั้น ได้ยิน 
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เกาลัว่เสนิกล่าวเหนบ็แนมหลวิฮุย่อย่างเปิดเผยเช่นนีก็้หวัเราะออกมาเบาๆ 

อย่างห้ามไม่อยู่ ได้ยินเสยีงหัวเราะของตนดงัขึน้มาอย่างฉบัพลนักะทันหัน 

ก็ตกใจรบีก�ามอือุดปากไว้ แสร้งท�าเป็นไอ

"เจ้า!...เจ้า!..."

ใบหน้าขาวๆ เกลีย้งเกลาของหลวิฮุย่ครานีเ้ปลีย่นเป็นแดงก�า่ ยกมอื 

ชีม้าท่ีเกาลัว่เสนิด้วยความเดือดดาล โกรธจนพูดอะไรไม่ออกไปช่ัวขณะ

"ถอยออกไปให้หมด!"

เกายงหรงที่สีหน้าเคร่งขรึมมาโดยตลอดพลันเอ่ยปากขึ้น

หลวิฮุย่ถลงึตาดดุนัใส่เกาลัว่เสนิทีหนึง่ เดนิจากไปด้วยความโมโห

ฮดึฮดั ภายใต้การประคับประคองของคนหลายคนท่ีอยู่ข้างกาย

ท่าเรือริมน�้าไม่นานก็เหลือเพียงเกาลั่วเสินกับเกายงหรงสองคน

เกาลั่วเสินยืนอยู่ที่หัวเรือ เกายงหรงยืนอยู่ริมฝั่งแม่น�้า

ข้างหูเงียบสงบ เหลือเพียงเสียงน�้าในแม่น�้าสาดกระทบโขดหิน 

ริมฝั่งแม่น�้าเป็นระยะๆ

"อาหม ีในใจของอาเจีย่ ตัง้แต่เลก็จนโตก็เห็นเจ้าเป็นดัง่น้องสาวแท้ๆ  

มาโดยตลอด อาเจีย่จะให้โอกาสเจ้าเป็นครัง้สุดท้าย คร้ังน้ีขอเพียงเจ้ายินดี 

กลบัมายืนข้างเดยีวกับอาเจีย่ อาเจีย่กจ็ะถือเสยีว่าเร่ืองท่ีแล้วก็แล้วกันไป"

เกายงหรงกล่าว

เกาลั่วเสินมองจ้องนาง

"อาเจีย่ ตัง้แต่เลก็จนโตข้าก็เหน็ท่านเป็นเหมอืนพ่ีสาวแท้ๆ มาโดยตลอด 

ข้ารูท่้านเองกไ็ม่ได้เชือ่มูห่รงถ้ีทัง้หมด ท่านบอกข้าได้หรอืไม่ เพราะเหตใุด

ท่านจงึยอมหารอืกับเสอืเพ่ือขอถลกหนังก็ไม่ยอมให้หลีมู่ย่กทัพปราบปราม

ทางเหนอืแทนต้าอว๋ี ยึดคืนดินแดนบ้านเกิดเมอืงนอนต่อไป สร้างผลงาน 
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ย่ิงใหญ่เกรกิก้องท่ีคูค่วรแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ลุล่วง"

เกายงหรงหลบเลีย่งสายตาของเกาลัว่เสนิ ย่นหวัคิว้บอก "เจ้าต้อง

เข้าใจอาเจีย่ หลายปีมาน้ีถึงเขาจะสร้างคณุความดต่ีอราชส�านกัไว้ไม่น้อย  

แต่ก็สร้างความยุ่งยากไว้นับไม่ถ้วน อย่างพวกหลวิฮุ่ยเมือ่ครู ่ อาเจีย่ไม่อาจ 

ไม่ค�านงึถึงความเหน็ของพวกเขาอย่างสิน้เชงิ เรือ่งเหล่านีเ้มือ่ก่อนอาเจีย่ 

ต้องช่วยเขาสกัดก้ันเอาไว้ เวลานีข้นืท�าศกึกับเป่ยเยียนอกีก็ไม่ใช่จงัหวะทีด่ี

จรงิๆ"

เกาลั่วเสินส่ายหน้า

"อาเจี่ย จนถึงข้ันน้ีแล้วท่านไยต้องพูดเรื่องเหล่านี้กับข้าอีก หล่ีมู่ 

เป็นผูน้�าทพั ท�าศกึได้หรอืไม่ ไม่มผีูใ้ดรูด้ย่ิีงกว่าเขาแล้ว เมือ่ครู่ข้าคาดเดา 

ความคดิของพวกหลวิฮุย่ไปแล้ว เวลาน้ีลองมาคาดเดาความคิดของอาเจีย่ 

ดบู้างเถิด"

นางมองจ้องดวงตาของเกายงหรง

"อาเจี่ย ท่านแตกต่างจากพวกหลิวฮุ่ย พวกเขาชิงชังหล่ีมู่ท่ีช่วงชิง 

ผลประโยชน์ท่ีพวกเขาเสพสขุมาหลายชัว่อายุคนไป ท่านกลบักลวัเขาจะช่วงชงิ

อ�านาจของท่าน กลัวว่าในสายตาของผูค้นจะมเีพียงหลีมู่ไ่ม่มรีาชสกุลเซยีว  

กลัวเขาจะมีความดีความชอบเหนือผู้เป็นนาย ยึดและเข้าแทนที่ ดังน้ัน 

ท่านจงึยอมท่ีจะเฝ้าพิทักษ์ผนืดนิมาตุภูมเิพียงครึง่หน่ึง รกัษาดนิแดนสงบสขุ

เพียงบางส่วนเอาไว้ก็ไม่ยอมให้เขายึดคนืทัง้จงหยวน...ถึงเขาจะไม่เคยมจีติใจ

ทีไ่ม่จงรกัภักดแีม้ครึง่ส่วน ก่อนหน้านีก็้ไม่เคยจดัวางก�าลงัคนไว้เพ่ือคุ้มกัน 

ความปลอดภัยของข้า ปล่อยให้ข้าเป็นตัวประกันอยู่ที่นี่ ท่านก็ไม่อาจ 

ปล่อยเขาไว้...ใช่หรอืไม่"

เกายงหรงใบหน้าแข็งทือ่ กัดฟันกล่าวข้ึน "อาหม ีเปรียบกับดนิแดน 
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ของต้าอว๋ีกับความเจรญิรุง่เรอืงมัง่ค่ังทีอ่าเจีย่จะมอบให้เจ้าในวันข้างหน้า 

บรุษุผูห้น่ึงนบัเป็นอะไร อกีทัง้เขายังมชีาตกิ�าเนิดต�า่ต้อย ไม่คู่ควรแก่การท่ีเจ้า 

จะท�าเช่นนีเ้พ่ือเขาแม้แต่น้อย! อาเจีย่จะถามเจ้าเป็นครัง้สดุท้าย เจ้าจะ 

ทอดทิง้สกุลเกาและต้าอว๋ีอย่างไม่ค�านงึถงึสิง่ใดเพ่ือคนแซ่หลีผู่น้ัน้จรงิหรอื"

นางเน้นหนกัน�า้เสยีง "อาเจีย่ขอบอกกับเจ้า หล่ีมูไ่ม่มีวันพรุง่นีแ้ล้ว! 

ถ้าเจ้าไปแล้ว เจ้าจะต้องเสยีใจภายหลงัอย่างแน่นอน!"

เกาลั่วเสินยิ้มน้อยๆ

"ข้าเกิดมาในสกุลเกา มารดาของข้าเป็นองค์หญิงใหญ่แห่งต้าอว๋ี  

ข้าย่ิงไม่มวัีนลมื ความดีท่ีเมือ่ก่อนอาเจีย่ท่านมต่ีอข้า เดมิข้าก็ไม่อยากท�า 

เช่นน้ี แต่วนันีก้ลบัไม่อาจไม่ท�าเช่นน้ี เพราะข้ารูว่้าเขาคู่ควรให้ข้าท�าเช่นน้ี!  

ต่อให้เขาเป็นเช่นที่ท่านพูดจริง ไม่มีวันพรุง่น้ี เช่นน้ันข้าก็ต้องใช้ชีวิต 

ร่วมกับเขาให้หมดวันน้ี หลายปีมาน้ีเพ่ือราชส�านกัแห่งนี ้ ข้ากับหลางจวิน 

ของข้าแยกจากกันนานเกินไป ข้าคิดถึงเขาแล้ว ข้ารู้เขาเองก็คิดถึงข้า 

แล้ว ข้าจะไปแล้วล่ะ...ท่านวางใจ รอข้าจากไปแล้ว เตงิเอ๋อร์จะกลบัมา 

อย่างปลอดภยั เรือ่งน้ีข้าสามารถรบัรองกับท่านได้"

เกาลั่วเสินท�าความเคารพเกายงหรงที่ยืนแข็งขึงอยู่ริมฝั่งอย่าง 

เป็นทางการเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นก็สั่งฝานเฉิงให้ออกเรือแล้วหมุนตัว 

เดนิเข้าไปในห้องโดยสาร ไม่ได้หนัหน้ากลบัมาอกี

ฝานเฉงิสัง่คนเรอืให้ประจ�าที ่ เรอืกางใบแล่นตามล�าน�า้ไปทางตะวันตก 

ท่ามกลางตะวันยามเช้าท่ีเพ่ิงโผล่พ้นขอบฟ้า
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