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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ในที่สุดเรื่องราวการเมือง สงคราม และความรักสุดเข้มข้นอย่าง
'ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา' ก็ดำ� เนินมาถึงเล่มห้าซึง่ เป็นเล่มจบกันแล้วนะคะ
ตอนเล่มสีม่ สี งครามครัง้ ใหญ่เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ เมืองเจีย้ นคังและแผ่นดินของต้าอวี๋
ต้องวุน่ วายจากทัง้ พวกคนของสวีม่ ี่ อีกทางก็คนของนิกายเทียนซือ กลายเป็น
ฝันร้ายของผูค้ นทัง้ แผ่นดิน กว่าหลีม่ จู่ ะปราบปรามได้กเ็ สียเรีย่ วแรงไปไม่นอ้ ย
เลย
ถึงอย่างนัน้ ก็ใช่วา่ จะไม่มใี ครรับเคราะห์ องค์หญิงใหญ่ชงิ เหอ มารดา
แท้ๆ ของเกาลั่วเสินคือคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ถูกผู้ไม่หวังดีเล่นงาน
เป็นตายไม่อาจรู้ ซึ่งนั่นท�ำให้เกาเฉียวที่แต่ไรมามองบ้านเมืองมาเป็น
อันดับหนึง่ ถึงกับหันหลังจากไปเพือ่ ตามหาภรรยาผูส้ าบสูญ
คูบ่ ดิ ามารดาทีว่ า่ เข้มข้นแล้ว ทางคูห่ ลักอย่างบุตรสาวบุตรเขยก็ไม่ได้
ยิง่ หย่อนกว่ากัน เมือ่ บิดาจากไปในราชส�ำนักก็ขาดเสาหลักผูค้ ำ้� จุน ขุนนาง
ทีก่ ระหายในอ�ำนาจเข้ามา ไทเฮาหูเบาหวาดระแวงขุนศึกทีน่ บั วันเป็นทีร่ กั
ของชาวบ้าน ยิง่ มีคำ� ท�ำนายทีเ่ กือ้ หนุนอ�ำนาจหลีม่ ยู่ งิ่ ท�ำให้ไม่อาจอยูเ่ ฉย
หวังจับเกาลัว่ เสินมาแล้วบังคับให้หลีม่ หู่ ยุดการศึกเสีย
การศึกทีย่ งั ไม่มแี ววว่าจะสิน้ สุด เมือ่ มารวมกับการศึกภายในเจีย้ นคัง
ทีก่ ำ� ลังส่อเค้าลาง ท้ายทีส่ ดุ หลีม่ กู่ บั เกาลัว่ เสินจะฟันฝ่าศึกครัง้ นีไ้ ปอย่างไร
ความรักของพวกเขาจะด�ำเนินไปทางไหนเมือ่ ต้องอยูไ่ กลกัน ไปร่วมติดตาม
บทสรุปกันได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

นางค่อยๆ จับมือทีม่ รี อยตะปูอยูบ่ นฝ่ามือของเขาขึน้ มาทีร่ มิ ฝีปาก
ของนาง จุมพิตเบาๆ ไปบนรอยแผลเป็น จากนัน้ ก็นำ� ฝ่ามือมาแนบกับใบหน้า
ด้านหนึง่ ของตน
"หลางจวิน ข้าไม่กลัว ตายก็ไม่กลัว เมือ่ ก่อนข้าแต่งให้กบั ลูต่ า้ ซยง
เขาโชคไม่ดีตายแต่ยังหนุ่ม ข้ายินดีรักษาพรหมจรรย์เพื่อเขาไปชั่วชีวิต
แต่มาบัดนี้ถ้าท่านก็จากไป ข้าจะไม่รักษาพรหมจรรย์เพือ่ ท่าน แต่ขา้ จะ
ติดตามท่านไป ช่วงก่อนตอนท่านไปโจมตีดา่ นคัง่ หลง ข้าก็ตดั สินใจไว้แล้ว...
หลีม่ อู่ ยู่ ข้าคือภรรยาของเขา ถ้าหลีม่ ไู่ ม่อยูแ่ ล้ว ข้าก็จะติดตามเขาไป ร่วมเป็น
ร่วมตาย..."
นางพูดแล้วก็โถมตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเขา กอดคอเขาไว้แน่น
ไม่ยอมคลายมืออีก

เกาลั่วเสิน
		

บุต รสาวสกุล เกา เป็นคุณหนูตระกูลสูงศักดิ์
เชี่ยวชาญเรื่องพิณและเซียว แต่งงานกับหลี่มู่

หลี่มู่
		
		

ข้าหลวงเขตอีเ้ ฉิง ขุนนางหนุม่ ผูเ้ ปีย่ มความสามารถ
ทีม่ าจากตระกูลต�ำ่ ต้อย มีความสามารถด้านการรบ
เป็นสามีของเกาลัว่ เสิน

เกาเฉียว
		
		

บิดาของเกาลัว่ เสิน เป็นขุนนางใหญ่ เสาหลักของ
ราชวงศ์ใต้ ซื่อสัตย์ภักดีต่อราชส�ำนักด้วยชีวิต
เป็นทีน่ บั ถือของขุนนางทัง้ หลาย

เซียวหย่งจยา
		
		

องค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ใต้ ภรรยาของเกาเฉียว
มารดาของเกาลัว่ เสิน หลังปรับความเข้าใจกับสามี
ก็ออ่ นโยนมากขึน้

เกาหวน
		
		

คุณชายหกสกุลเกา อยากแสดงฝีมอื ในสนามรบ
ชื่นชมนับถือพี่เขยอย่างหลี่มู่ เป็นคนกล้าลุย
ไม่กลัวตาย

มู่หรงถี้
		

ทูตพิเศษแคว้นเยียน ชาวเซียนเปย เป็นชายหนุ่ม
รูปงาม มาเจีย้ นคังด้วยแผนการบางอย่าง

เกายงหรง
		
		

ญาติผู้พี่หญิงของเกาลั่วเสิน เป็นไทเฮาของ
ราชวงศ์ ใ ต้ มี ค วามสามารถในการจั ด การ
งานราชกิจ

ค�ำเรียกต่างๆ ในเรื่อง
ค�ำเรียก

ความหมาย  

อาเหยีย				
บิดา
อาเหนียง/อาหมู่				
มารดา
ต้าซยง				
พี่ใหญ่
อาซยง				
พี่ชาย
อาเจี่ย				
พี่สาว
อาเม่ย				
น้องสาว
อาตี้				
น้องชาย
อาเส่า				
พี่สะใภ้
อาจยา				
แม่สามี
หลางจวิน				ค� ำ ที่ ภ รรยาใช้ เ รี ย กสามี
และใช้เรียกชายหนุม่ ทัว่ ไป
ในเชิงยกย่อง

เผิ ง ไหลเค่ อ

135
มูห่ รงถีส้ วมชุดขาวทัง้ ร่าง เส้นผมปล่อยยาวสยาย เดินผ่านซากศพ
ทีน่ อนเกลือ่ นกลาดเรียงรายอยูเ่ ต็มลานมาถึงนอกประตู เผชิญหน้ากับถูเหอซือ่
และบรรดาวงศ์ตระกูลสูงศักดิข์ องเซียนเปย รวมถึงทหารทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังพวกเขา
ซึง่ คุกเข่ารอต้อนรับอยู่ ค�ำแรกทีเ่ ปิดปากพูดออกมาก็คอื ให้สงั หารจางจี๋
เขาขึน้ ไปบนหอสูงบนก�ำแพงเมืองทีส่ งู ตระหง่านของเมืองเกาเหลียง
เงียบๆ
สีสันยามราตรีกาลดุจหมึกที่กดทับลงมาเหนือศีรษะ
เปลวเพลิงจากเหล่าทหารที่ก�ำลังปล้นสะดมเป็นผู้ก่อขึ้นลุกโหม
ไปทัว่ เมือง มองจากทีไ่ กลจะเห็นในเมืองเต็มไปด้วยแสงไฟเป็นหย่อมๆ
ทันใดนัน้ ก็มเี สียงกรีดร้องร�ำ่ ไห้ให้ชว่ ยของสตรีดงั ขึน้ อย่างเศร้าก�ำสรด
คละเคล้าไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งของทหารดังมาจากด้านล่าง
ประตูเมืองทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปไม่ไกล
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มู่หรงถี้มองจากที่สูงลงมาอยู่ครู่หนึ่งพลันสั่งให้มู่หรงเจ๋อที่ตามอยู่
ข้างหลังไปหยิบคันธนูหา้ หิน* มาคันหนึง่ ท่ามกลางความมืดเขาใช้มอื ซ้าย
ทีเ่ คลือ่ นไหวได้ไม่คล่องแคล่วข้างนัน้ ของตนน้าวสายธนูอย่างเหนือ่ ยแรง
ค่อยๆ เล็งไปยังเงาร่างตะคุม่ ๆ ของทหารทีก่ ำ� ลังก่อกรรมท�ำชัว่ อยูด่ า้ นล่าง
ก�ำแพงเมืองแล้วยิงธนูออกไป
ลูกธนูไม่ได้ยงิ เข้ากลางแผ่นหลังพอดี เฉออกไปหลายชุน่ แต่ทหาร
นายนัน้ ยังคงล้มคว�ำ่ ลงไปกับพืน้
หญิงผูน้ นั้ ได้รบั ความช่วยเหลือโดยไม่ได้คดิ ฝัน นางตะเกียกตะกาย
ขึน้ จากพืน้ แหงนหน้ามองขึน้ มาข้างบน นอกจากก�ำแพงเมืองทีด่ ำ� ทะมึน
แล้วก็มองไม่เห็นอะไรอีก นางงงงวยอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วเดินหนีโซซัดโซเซไปตาม
ก�ำแพง
มูห่ รงถีล้ ดแขนทีส่ นั่ น้อยๆ เพราะการออกแรงข้างนัน้ ของตนลงช้าๆ
มูห่ รงเจ๋อลังเลอยูช่ วั่ ขณะ "อาซยง จะมีคำ� สัง่ ให้ทหารหยุดปล้นเมือง
หรือไม่"
"ยังมีเวลาอีกสองชั่วยามก่อนรุ่งสาง" มูห่ รงถี้กล่าวเสียงราบเรียบ
สีหน้าเฉยเมย
มูห่ รงเจ๋อฟังเสียงกรีดร้องร�ำ่ ไห้มากมายทีค่ ล้ายมาจากเหล่าสตรีดงั แว่ว
จากทีไ่ กลแล้วนิง่ เงียบลง
แต่ไม่นานเสียงทัง้ หมดก็ถกู สายลมยามราตรีทดี่ งั ฮูๆ อยูข่ า้ งหูกลบไป
มู่หรงถี้ขึ้นไปบนยอดหอสูงเพียงล�ำพัง
ลมทีม่ าจากทุง่ ราบทางเหนือพัดโหมขึน้ มาบนยอดก�ำแพง พัดเส้นผม
* ธนูห้าหิน หมายถึงความแข็งแรงของสายธนูต้องใช้หินห้าก้อนถ่วงจึงจะน้าวได้สุดสาย ค�ำนวณโดยใช้วิธี
ยึดคันธนูไว้ที่ผนังแล้วแขวนหินไว้กับสายธนู เมื่อดึงคันธนูจนสุด น�้ำหนักของหินที่ถ่วงอยู่มีจ�ำนวนกี่ก้อน
น�้ำหนักของหินแตกต่างกันไปตามราชวงศ์ มีตั้งแต่ 30 กิโลกรัมถึง 60 กิโลกรัม

เผิ ง ไหลเค่ อ

ยาวสยายกับชายแขนเสื้อของเขาปลิวพะเยิบ เขายืนอยูบ่ นนั้น เงาร่าง
คล้ายโงนเงนจะล้มมิลม้ แหล่ ใบหน้ากลับไร้อารมณ์ความรูส้ กึ ดวงตาทัง้ สอง
มองทะลุผา่ นสายลมเต็มเมือง ทะลุผา่ นแสงไฟทีใ่ ต้ฝา่ เท้า เบิง่ มองไปยัง
ทิศทีต่ งั้ ของเมืองลัว่ หยาง
ฮ่องเต้ซย่าตายแล้ว ลั่วหยางยามนี้เหลือเพียงเชื้อพระวงศ์ซย่า
เฝ้ารักษาอยู่
มู่หรงถี้รู้ อีกไม่นานเมืองที่หยิ่งทะนงเคยเหยียบย�่ำตนดุจดินเลน
ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแห่งนั้นจะต้องหมอบคลานอยูใ่ ต้ฝา่ เท้าตน ร่างพลัน
สัน่ สะท้านขึน้ มา
เขาเคยสาบานมานับครั้งไม่ถ้วน วันหนึ่งถ้าเขาตีเมืองลั่วหยางได้
เรือ่ งแรกทีเ่ ขาจะท�ำก็คอื สังหารคนทัง้ เมือง
มีเพียงโลหิตสดและเปลวเพลิงทีร่ อ้ นแรงจึงจะชะล้างความอัปยศอดสู
และการเยาะเย้ยถากถางทีเ่ ขาเคยได้รบั จากทีแ่ ห่งนัน้ ออกไปได้ ท�ำให้เขา
สาสมใจจากการแก้แค้นได้
แต่เวลานีเ้ ขากลับรูว้ า่ การเข่นฆ่ากวาดล้างลัว่ หยางไม่อาจน�ำมาซึง่
ความสาสมใจที่เขาต้องการได้
เขามองท้องฟ้ายามราตรีผนื นัน้ สายตาค่อยๆ เคลือ่ นไปทางทิศใต้
ทีอ่ ยูไ่ กลโพ้นยิง่ กว่า มองอยูน่ านมาก
เขานึกถึงค�่ำคืนในอดีตคืนนั้นขึ้นมา
เป็นกลางดึกที่สายลมยามราตรีพัดโชย ในป่าที่เปล่าเปลี่ยว เขา
ถูกสตรีผหู้ นึง่ ใช้กอ้ นหินทุบล้มอยูก่ บั พืน้ หมดสติไป
นางเป็นสตรีที่งดงามที่สุดและสูงศักดิ์ที่สุดของราชวงศ์ใต้
ในชีวิตนี้เขาไม่เคยอยู่ใกล้กับความตายถึงเพียงนั้นมาก่อน
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ถ้าในตอนนั้นนางยกก้อนหินทุบลงมาที่ศีรษะเขาอีกครั้ง อีกแค่
ครั้งเดียวเขาอาจกลายเป็นกองกระดูกขาวโพลนในทุ่งกว้างที่ถูกสัตว์ปา่
คาบไปทิ้ ง เกลื่ อ นกลาดนานแล้ ว คงไม่มี เ ขาผู้ที่ ยื น อยู่บ นหอสู ง ของ
ก�ำแพงเมืองในคืนวันนีแ้ ล้ว
แต่ชีวิตคนก็ลี้ลับอัศจรรย์เช่นนี้
ตอนนั้นเพราะความใจอ่อนเพียงชั่ววูบของนาง คนทีช่ ื่อมู่หรงถี้ผู้นี้
ไม่เพียงมีชวี ติ รอดมาได้ อยูม่ าถึงวันนี้ ทัง้ ยังอยูใ่ กล้จากสิง่ ทีเ่ ขาต้องการขึน้
อีกก้าวหนึง่ แล้ว
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาในก้นบึง้ หัวใจของเขา เขาเห็นช่วงเวลาทีไ่ ด้อยู่
ร่วมกับนางในช่วงนัน้ รวมทัง้ เหตุการณ์ในคืนนัน้ เป็นนิมติ หมายอย่างหนึง่
ประหนึง่ ค�ำพยากรณ์ทเี่ ป็นมงคล
อะไรคือธรรมะ...อะไรคืออธรรม เขาหาได้ใส่ใจ
เขายิ่งไม่เชื่อสิ่งที่เรียกว่า 'อธรรมไม่อาจชนะธรรมะ'
เขาเพียงรู้ธรรมะสูงหนึ่งฉื่อ อธรรมสูงหนึ่งจั้ง*
เขารู้ถึงความทะเยอทะยานของชาวฮั่นแห่งราชวงศ์ใต้ผู้นั้น
ความจริงแล้วนัน่ ก็เป็นความทะเยอทะยานในวันนีข้ องเขามูห่ รงถีเ้ ช่นกัน
ในค�่ำคืนนี้และชั่วขณะนี้ เขายืนอยู่บนยอดหอสูงบนก�ำแพงเมือง
คล้ายมองเห็นม้วนแผนทีข่ องใต้หล้าก�ำลังคลีอ่ อกใต้ฝา่ เท้าของเขาช้าๆ
มีคนบอกใต้หล้าก็เหมือนกระดานหมาก ผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นนัน้ มักตกอยูใ่ น
ความวุน่ วายโกลาหล ไม่เป็นตัวของตนเอง
เขามู่หรงถี้กลับไม่ต้องการเป็นคนในกระดานหมาก
* 'ธรรมะสูงหนึ่งฉื่อ อธรรมสูงหนึ่งจั้ง' หมายถึงยิ่งท�ำดีขึ้นเท่าไร อุปสรรคขัดขวางก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย
ทุกครั้งที่ฌานตบะสูงขึ้นหนึ่งขั้น อุปสรรคที่มาขัดขวางก็จะสูงตามไปอีกหนึ่งจั้ง เป็นค�ำเตือนผู้บ�ำเพ็ญเพียร
ให้ระวังกิเลสจากภายนอก เพราะธรรมะยากแก่การบ�ำเพ็ญเพียร แต่อธรรมเพิ่มพูนง่าย
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เขามีความอดทนอดกลั้นมากเพียงพอ...
สิง่ ทีเ่ ขาจะท�ำคือกระโดดออกจากกระดานหมาก เป็นดวงตาทีค่ อยมอง
จิตใจคนดวงนัน้ เป็นมือทีค่ อยควบคุมสถานการณ์ขา้ งนัน้
เขายกแขนข้างขวาขึน้ มาตามสัญชาตญาณ ลูบไล้แขนข้างทีพ่ กิ าร
ซึง่ เมือ่ ครูใ่ ช้เรีย่ วแรงทัง้ หมดก็ยงั คงไม่อาจน้าวคันธนูหา้ หินได้สดุ สาย เขา
หลับตาลงช้าๆ ยืนนิง่ อยูค่ รูห่ นึง่ ฉับพลันนัน้ ก็เปล่งเสียงกูร่ อ้ ง ตอบโต้กบั
สายลมยามราตรี
เสียงกูร่ อ้ งสูงก้องกังวานและเหิมเกริมราวกับแทงทะลุเมฆกระแทก
หินแตก ในเวลาเดียวกับแสงไฟทีล่ กุ โชนไปทัง้ เมืองและเสียงกรีดร้องร�ำ่ ไห้
ด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทีใ่ ต้เท้าของเขาดังขึน้ ทะลุผา่ นผืนท้องฟ้า
ยามราตรีทำ� ให้คนตกใจตืน่ จากความฝัน
เกาลัว่ เสินพลันตกใจตืน่ จากห้วงฝัน ก่อนพบว่ายังเป็นช่วงกลางดึก
ในห้องเงียบสงัดยิ่ง เงียบจนแม้แต่เสียงหัวใจเต้นของตนเองกับ
เสียงหายใจยามหลับของอาจวีก๋ บั สาวใช้ทนี่ อนเป็นเพือ่ นตนอยูท่ หี่ อ้ งด้านนอก
ก็เหมือนได้ยนิ อย่างชัดเจน
นางเหงื่อเย็นไหลริน ร่างทั้งร่างคล้ายเพิ่งออกมาจากดินแดน
แห่งความฝันเมือ่ ครูจ่ ริงๆ อย่างไรอย่างนัน้ นางสงบใจลง เลิกผ้าห่มออก
สวมรองเท้า อาศัยแสงจันทร์หรุบหรู่ที่สาดส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่าง
เดินมาถึงหน้าโต๊ะ รินน�ำ้ ทีเ่ ย็นชืดไปแล้วถ้วยหนึง่ ดืม่ ไปหลายอึก
เมือ่ น�ำ้ ทีเ่ ย็นเฉียบไหลลงไปตามล�ำคอ นางก็รสู้ กึ สบายขึน้ บ้างในทีส่ ดุ
ข้างหูแว่วยินเสียงกระแสน�้ำยามราตรีดังมา
นางไม่รู้สึกง่วงอีก เช็ดๆ เหงื่อ คลุมเสื้อลวกๆ แล้วผลักประตู

11

12

ธาราวสั น ต์ บุ ษ บั น จั น ทรา 5

ออกไป เดินผ่านลานด้านหลังเรือนที่ตนพักอยู่ ภายใต้แสงสุกสกาวของ
จันทร์กระจ่างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสูงเหนือเกาะไป๋ลู่ดวงนั้น หลังเดินมา
ระยะหนึ่งริมฝั่งแม่น�้ำก็สะท้อนเข้ามาในม่านตา
ลมแม่นำ�้ ทีย่ งั เจือความหนาวเย็นพัดมาปะทะใบหน้า นางนัง่ อยูใ่ น
ศาลารับลมที่สร้างอยู่ริมแม่น�้ำ มองน�้ำในแม่น�้ำที่โหมซัดสาดไปตาม
กระแสน�ำ้ แล้วค่อยๆ เหม่อลอย
นีเ่ ป็นกลางดึกของค�ำ่ คืนหนึง่ ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ รัชศกหลงหยวน
ปีทสี่ าม
บิดาไปจากเมืองเจี้ยนคัง พริบตาเดียวเวลาก็ล่วงผ่านไปสามปี
แล้ว จนป่านนีย้ งั คงไม่ทราบว่ามารดาอยูท่ ใี่ ด และไม่มขี า่ วคราวของบิดา
ส่งกลับมาเลย
ช่วงกลางวันวันนี้ ตอนเข้าวังหลวง นางก็ได้เจอกับหรงคังข้าหลวง
แห่งปาตงอีก
ครั้งนี้เขาน�ำของมงคลอย่างหนึ่งที่กล่าวกันว่าตกลงมาจากท้องฟ้า
เข้ามาเมืองเจี้ยนคังอีกครั้ง
ไทเฮาดีใจมาก สั่งให้เหล่าขุนนางออกจากเมืองไปรับหรงคังและ
ของมงคลทีเ่ ขาน�ำมาพาเข้าวังหลวงอย่างยิง่ ใหญ่ จัดงานเลีย้ งมงคลขึน้ ในวัง
ไม่เพียงให้ขนุ นางทัง้ ฝ่ายทหารและพลเรือนเข้าร่วมงานเลีย้ งอย่างพร้อมหน้า
เพื่อร่วมชมของมงคล หลังจากนั้นยังตั้งใจน�ำของมงคลไปจัดวางไว้ใน
อุทยานหลวงอย่างเป็นทางการ เรียกสตรีสูงศักดิ์ทุกคนในเมืองเจี้ยนคัง
เข้าวังมาร่วมชืน่ ชมด้วยกัน
เกาลัว่ เสินในฐานะต้าซือหม่าฟูเหริน เป็นนายหญิงตราตัง้ * ขัน้ หนึง่
* นายหญิงตราตั้ง (มิ่งฟู)่ เป็นบรรดาศักดิ์ที่ฮ่องเต้พระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชั้นสูง
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ของราชส�ำนัก ทุกการกระท�ำทุกการเคลือ่ นไหวของนางล้วนมีผคู้ นจับตาดูอยู่
ในสถานการณ์เช่นวันนี้นางย่อมต้องไปร่วมงาน
ของมงคลเป็นหิ น ประหลาดก้ อ นหนึ่ ง ที่ หล่นลงมาจากท้ อ งฟ้ า
มีสที องทัง้ ก้อน บนตัวหินเต็มไปด้วยรูตนื้ ๆ มีลกั ษณะทีพ่ บเห็นได้นอ้ ยมาก
ทีป่ ระหลาดทีส่ ดุ ก็คอื เมือ่ เอารูบางส่วนเหล่านัน้ มาเชือ่ มต่อกันก็คลับคล้าย
คลับคลาพอจะมองเห็นเป็นตัวอักษรจ้วน* โบราณอยู่ด้านบน อ่านว่า
'มูเ่ หอ** เจริญเติบโต บ้านเมืองมัน่ คงเจริญรุง่ เรือง'
ทุกคนเห็นแล้วพากันคุกเข่ากราบกราน บอกนีเ่ ป็นค�ำพยากรณ์มงคล
ทีส่ วรรค์ประทานลงมา เป็นนิมติ หมายว่าต้าอวีจ๋ ะมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
บ้านเมืองจะกลับคืนสูค่ วามเจริญรุง่ เรือง ราชบัลลังก์สบื ทอดกันยาวนาน
เจริญก้าวหน้าชัว่ กาลนาน ขุนนางใหญ่จำ� นวนไม่นอ้ ยยังแต่งบทกวีให้กบั
ของมงคลชิน้ นีโ้ ดยเฉพาะ ราชส�ำนักทัง้ เบือ้ งล่างเบือ้ งบนในช่วงเวลานัน้
ต่างลิงโลดด้วยความปลืม้ ปีตยิ นิ ดี
แน่นอนว่าสถานการณ์ของราชส�ำนักต้าอวีใ๋ นวันนีค้ วรค่ากับหินมงคล
ทีต่ กลงมาจากท้องฟ้าก้อนนี้ คูค่ วรแก่การเฉลิมฉลอง
ต้าอวีท๋ เี่ คยสถานการณ์งอ่ นแง่นหวุดหวิดจะล้มคว�ำ่ มาวันนีไ้ ด้คอ่ ยๆ
เดินออกจากสภาวะทีต่ กต�ำ่ ดีขนึ้ มาในทุกด้าน
ในปีแรกที่หลี่มู่รับต�ำแหน่งต้าซือหม่า เขาได้กวาดล้างพรรคพวก
ที่เหลืออยู่ของเหยาตันผู้ว่าการเขตจิ้งหลิงที่ก่อนหน้านี้เคยติดตามสวี่มี่
ก่อกบฏ จนจิง้ หลิงสงบราบคาบ
จากนั้นปีถัดมา ตอนฤดูใบไม้ผลิ รัชศกหลงหยวนปีที่หนึ่ง ยึดคืน
เจียงซย่าทีเ่ ฝิงเสีย่ นพรรคพวกอีกคนของสวีม่ ยี่ ดึ ครองอยู่ ดินแดนตอนบน
* อักษรจ้วน คืออักษรจีนโบราณที่ใช้ในสมัยราชวงศ์ฉิน
** มู่เหอ เป็นต้นไม้โบราณของจีน ล�ำต้นสูงใหญ่
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ของแม่นำ�้ ฉางเจียงกลับคืนสูค่ วามสงบสุขโดยสมบูรณ์
ถึงช่วงฤดูใบไม้รว่ ง รัชศกหลงหยวนปีทหี่ นึง่ หลีม่ ใู่ ช้เวลาเพียงสองเดือน
ก็ปราบปรามฉางซาหวัง เชือ้ พระวงศ์ผอู้ า้ งเหตุวา่ ไม่เห็นด้วยทีเ่ ขาเข้ากุม
อ�ำนาจบริหารราชการแผ่นดินในต�ำแหน่งต้าซือหม่า และก่อตัง้ แว่นแคว้น
ขึน้ มาในต้าอวีอ๋ ย่างโจ่งแจ้งจนสงบราบคาบ สังหารฉางซาหวัง นับแต่นนั้
เหล่าเชื้อพระวงศ์ก็สงบเงียบ เคารพนบนอบต่อหลี่มู่ ไม่มีใครกล้าพูดจา
แสดงความไม่พอใจอีกแม้แต่คำ� เดียว
ถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ รัชศกหลงหยวนปีที่สอง หลิวรุ่ยชาวซยงหนู
ที่ก่อนหน้านี้ได้ยึดครองหนิงโจวก่อตั้งแคว้นฮั่นตั้งตนเป็นฮ่องเต้ ได้
บุกเข้าโจมตีเขตสู่ที่พึ่งพาต้าอวี๋อยู่ หลี่มู่ได้ฝึกทหารเรือแล้วเคลื่อนทัพ
เข้าโจมตีอย่างฉับพลันในขณะทีฝ่ า่ ยตรงข้ามไม่ทนั ตัง้ ตัว ล้มล้างแคว้นฮัน่
สังหารหลิวรุย่ ฮ่องเต้ของแคว้นฮัน่
ในเวลาเดียวกันนั้นอ�ำนาจของราชส�ำนักต้าอวี๋ในดินแดนหลงซี
ตลอดช่วงหลายปีมานี้ก็แผ่ขยายออกไปไม่หยุด
ฤดูใบไม้ร่วง รัชศกหลงหยวนปีที่สอง หลี่มู่ล้มล้างแคว้นซีเหลียง
ทีค่ ดิ จะบุกโจมตีฉางอัน สังหารฮ่องเต้ซเี หลียง แคว้นน้อยใหญ่สบิ กว่าแคว้น
ในซีอวี*้ ต่างส่งทูตมาเข้าพบหลีม่ ทู่ ฉี่ างอัน ก่อนเดินทางจากเส้นทางลงใต้
ทีเ่ ขาบุกเบิกขึน้ มาในปีนนั้ ผ่านสถานทีต่ า่ งๆ มาถึงเจีย้ นคัง เข้าสวามิภกั ดิ์
ต่อต้าอวี๋
ในระยะเวลาสัน้ ๆ สามปี หลีม่ ไู่ ม่เพียงรวมทุกเขตปกครองในเขตแดน
ของต้าอวีต๋ งั้ แต่ตน้ น�ำ้ แม่นำ�้ ฉางเจียงจนถึงปลายน�ำ้ ออกสูท่ ะเลให้เป็นปึกแผ่น
รวมราชวงศ์ใต้ให้เป็นหนึง่ เดียวโดยสมบูรณ์ ยังรวบรวมดินแดนทางตะวันตก
* ซีอวี้ เป็นค�ำเรียกดินแดนฝั่งตะวันตกของด่านอวี้เหมินและด่านหยางกวนของจีนในสมัยโบราณ
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เริม่ จากซีอวีไ้ ปถึงด่านหานกูท่ างตะวันออก โดยมีฉางอันเป็นศูนย์กลางและ
แผ่ขยายอ�ำนาจออกไปยังดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ ให้เข้ามารวมอยูใ่ น
อาณาเขตของต้าอวีท๋ งั้ หมด
ไม่เพียงแค่นั้น เวลานี้แม้แต่ลุ่มแม่น�้ำไหวก็ก�ำลังจะเข้ามาอยู่ใน
การปกครองของต้าอวี๋อีกครั้งแล้ว
ตอนนัน้ หลังจากฮ่องเต้ซย่าถูกมู่หรงถีส้ งั หาร ไม่นานลัว่ หยางก็แตก
มูห่ รงถีข้ นึ้ สืบทอดต�ำแหน่งฮ่องเต้แทนมูห่ รงซีทตี่ ายกะทันหัน เป็นฮ่องเต้ของ
แคว้นเยียน ส่วนเชือ้ พระวงศ์ของราชวงศ์ซย่าทีต่ งั้ รักษาการณ์อยูล่ วั่ หยาง
ได้หนีมาทีห่ รูห่ นาน ยึดครองไหวจงและก่อตัง้ แคว้นซย่าขึน้ ใหม่
ฤดูหนาวปีทแี่ ล้ว เพือ่ จะช่วงชิงเขตแดน ชาวเจีย๋ ได้รกุ รานต้าอวี๋ หลีม่ ู่
ตัดสินใจจะยกทัพไปปราบปรามทางเหนือขัน้ เด็ดขาด
ก่อนหน้านีไ้ ม่นานมีขา่ วส่งมา บอกหลีม่ ยู่ ดึ หรูห่ นานได้แล้ว จับเป็น
ฮ่องเต้ชาวเจีย๋ เวลานีอ้ ยูร่ ะหว่างทางกรีธาทัพกลับราชส�ำนัก
เนือ่ งจากชาวราชวงศ์ใต้จงเกลียดจงชังการกระท�ำทีโ่ หดร้ายทารุณ
ของชาวเจี๋ยในตอนนั้นเป็นอย่างมาก หลี่มู่จึงควบคุมตัวฮ่องเต้ซย่า
กลับเมืองหลวง เตรียมการว่าเมื่อถึงเมืองหลวงแล้วค่อยท�ำการประหาร
ทีใ่ จกลางเมืองต่อหน้าธารก�ำนัลเพือ่ ระบายความแค้นของมวลชน
เวลานี้อ�ำนาจและพละก�ำลังของราชวงศ์ใต้นับแต่อพยพลงใต้มา
ยิง่ ใหญ่นา่ เกรงขามเป็นประวัตศิ าสตร์ มาบัดนีก้ ม็ ขี องมงคลตกจากฟากฟ้า
เป็นหลักฐานยืนยันเพิ่มขึ้น ขุนนางฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งราชส�ำนัก
จะไม่ลงิ โลดปลืม้ ปีตยิ นิ ดี จะไม่สรรเสริญสดุดไี ด้อย่างไร
ตอนกลางวันวันนี้ หลังจากชืน่ ชมหินประหลาดในวังเสร็จ เกาลัว่ เสิน
ก็กล่าวอ�ำลาเกายงหรง ขณะจะออกจากวังหรงคังกลับมาขอเข้าพบ บอก
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ตนมาเจี้ยนคังในครั้งนี้ นอกจากมาถวายของมงคลแล้วยังได้จัดเตรียม
ของก�ำนัลมามอบให้ไทเฮากับต้าซือหม่าฟูเหรินผูส้ งู ศักดิท์ สี่ ดุ ในราชวงศ์ใต้
ยามนีโ้ ดยเฉพาะ หวังว่าพวกนางจะรับน�ำ้ ใจของเขาเอาไว้
ตอนนัน้ เกาลัว่ เสินกล่าวปฏิเสธ เกายงหรงกลับบอกเขามอบของมงคล
ถือว่ามีความชอบจึงสัง่ คนเรียกเข้าพบ
แล้วก็เป็นเช่นนี้ เกาลัว่ เสินได้พบหรงคังทีม่ าจากปาตงผูน้ นั้ อีกครัง้
ท่าทีของหรงคังดูเคารพนบนอบ ของก�ำนัลทีม่ อบให้เกาลัว่ เสินก็ลำ�้ ค่า
ยิง่ เป็นเสือ้ คลุมทีป่ ระดับประดาด้วยอัญมณีลำ�้ ค่าและทอด้วยขนเขียวขจี
ของสกุณานับร้อยตัว กล่าวกันว่าหญิงปักผ้าหลายสิบคนใช้เวลาครึง่ ปีถงึ ได้
เย็บปักเสือ้ ชิน้ นีเ้ สร็จ มีเพียงชิน้ เดียวในใต้หล้า
เกาลั่วเสินปฏิเสธอย่างนุ่มนวล โดยบอกว่าหรูหราเกินไปไม่กล้า
สวมใส่ ตอนนัน้ หรงคังใบหน้าเผยแววผิดหวัง แต่ไม่กล้าดึงดัน เพียงเก็บ
ของก�ำนัลกลับคืนไป รับค�ำแต่โดยดี
ไม่รู้เพราะเหตุใดเกาลั่วเสินรู้สึกไม่ชอบขุนนางผู้ใหญ่ในท้องถิ่น
ทีม่ าจากปาตงผูน้ โี้ ดยสัญชาตญาณ ตอนนัน้ ก็ไม่ได้รง้ั อยูต่ อ่ นางหาข้ออ้าง
ออกจากวังโดยเร็ว กลับมาทีเ่ กาะไป๋ลู่
หลายปีมานีห้ ลีม่ ยู่ กทัพไปปราบปรามเหนือใต้ มีงานยุง่ รัดตัว ในหนึง่ ปี
แทบจะอยูข่ า้ งนอกเสียครึง่ ปี
อาจยากับอาถิงพวกนางไปอยูท่ อี่ เี้ ฉิงก่อนแล้ว นางต้องเฝ้าอยูเ่ จีย้ นคัง
คนเดียว ช่วงทีห่ ลีม่ ไู่ ม่อยู่ ในวันเวลาทีต่ อ้ งรอคอยอย่างยาวนาน นางมักจะ
มาพ�ำนักอยูบ่ นเกาะไป๋ลทู่ ตี่ อนนัน้ มารดาเคยพ�ำนักอยูเ่ ป็นเวลายาวนาน
คืนวันนีห้ ลังจากนางกินยาแล้ว และค่อยๆ หลับไปก็ฝนั ถึงความฝัน
ในครัง้ ก่อนอีกครัง้
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ในฝันนางตกอยู่ในสภาพถูกน�้ำในแม่น�้ำโอบล้อมอยู่รอบตัว
ดูเหมือนจะเป็นทีเ่ กาะไป๋ลู่ นางอยูบ่ นเกาะกลางแม่นำ�้ ทีค่ นุ้ เคยผืนนี้
สายน�้ำที่ปิดฟ้าคลุมแผ่นดินไหลทะลักจากสี่ทิศแปดทางเข้ามาที่นาง
ทะลักเข้าไปในปากจมูกและช่องหูของนาง
ทีแ่ ปลกก็คอื ...ชัว่ ขณะนัน้ ในใจของตนเองทีอ่ ยูใ่ นความฝันทีน่ างฝันถึง
ไม่มคี วามหวาดกลัวแม้แต่นอ้ ย
ที่นางสามารถรับรู้ได้ก็มีเพียงความเจ็บปวดเสียใจอย่างไร้ที่สิ้นสุด
และความเศร้าอาดูรอย่างลึกซึ้ง
นางถูกความฝันทีป่ รากฏขึน้ มาอีกครัง้ นีท้ ำ� ให้ตกใจตืน่ กระทัง่ ถึงตอนนี้
ร่างทัง้ ร่างคล้ายยังคงถูกความรูส้ กึ ในความฝันครอบง�ำอยู่ จิตใจไม่สงบ
นางพลันมีความรูส้ กึ อย่างหนึง่ สถานทีใ่ นความฝันดูเหมือนจะเป็นทีน่ ี่
ท่ามกลางเสียงคลืน่ ทีส่ าดกระทบเป็นระลอกและกระแสน�ำ้ ในฤดูใบไม้ผลิ
ทีโ่ หมซัดสาดผืนนี้ เคยมีเรือ่ งบางอย่างเกิดขึน้ กับตน
นางหลับตาลงช้าๆ ย้อนนึกถึงภาพในความฝัน ขณะพยายามจะจับ
เศษเสีย้ วความทรงจ�ำบางอย่างในความฝันทีค่ ล้ายแวบผ่านมา ฉับพลันนัน้
ก็ได้ยนิ เสียงฝีเท้าดังขึน้ มาจากทางด้านหลัง
นางลืมตาขึ้น เห็นอาจวี๋ในมือถือเสื้อคลุมกันลมตัวหนึ่งเดินเข้ามา
หานางอย่างรีบร้อน
อาจวีม๋ าถึงด้านหลังนาง เอาเสือ้ คลุมกันลมคลุมลงบนไหล่ของนาง
ทางหนึง่ ช่วยผูกสายรัดทีค่ อเสือ้ ให้นาง ทางหนึง่ ก็บน่ ว่าเบาๆ "แม้จะเป็น
ปลายฤดูใบไม้ผลิแล้ว แต่ตอนกลางคืนก็ยังหนาว โดยเฉพาะริมแม่น้�ำ
ยิง่ ลมแรง แม่นางน้อยยังกินยาอยูเ่ ลย ระวังจะอาเจียนอีก"
เวลาสามปีผ่านไปอย่างรวดเร็วดุจสายน�้ำ
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จนแล้วจนรอดก็ไม่มีข่าวของมารดา
อาจวี๋จากความเป็นห่วงในตอนแรกมาถึงวันนี้กลายเป็นไม่กล้า
เอ่ยค�ำว่า 'องค์หญิงใหญ่' ค�ำนี้ต่อหน้าเกาลั่วเสินอีก
เกาลั่วเสินรู้ในใจของอาจวี๋ มารดาน่าจะไม่อยู่แล้ว
อาจเพราะเหตุนี้แม้เวลานี้ร่างกายของอาจวี๋จะไม่แข็งแรงเหมือน
เมื่อก่อนแล้ว แต่กลับยังคงดึงดันจะดูแลปรนนิบัติเกาลั่วเสินด้วยตนเอง
ดูแลเกาลัว่ เสินอย่างเอาใจใส่ไปหมดทุกสิง่ ทุกอย่าง
เกาลัว่ เสินได้ยนิ นางเอ่ยถึงเรือ่ งทีต่ นกินยาจนอาเจียนแล้วก็อดยิม้ เจือ่ น
ไม่ได้ นางอยากจะให้กำ� เนิดลูกแก่หลีม่ ยู่ งิ่ นัก ทว่าผ่านมานานเพียงนีแ้ ล้ว
นางกลับยังไม่ตงั้ ครรภ์เสียที
มาถึงตอนนี้แม้แต่อาจวี๋ก็เริ่มแอบร้อนใจขึ้นมาแล้ว
แม้จะบอกว่าหลี่หลางจวินในหนึ่งปีเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอก
สามีภรรยาเจอกันน้อยจากกันมาก แต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วท้องของ
แม่นางน้อยกลับยังคงเงียบสงบย่อมท�ำให้คนรูส้ กึ ไม่คอ่ ยวางใจอยูบ่ า้ ง
ตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้ว หลังจากหลี่มู่ไปจากเจี้ยนคัง ยกทัพไป
ปราบปรามทางเหนือ อาจวีก๋ เ็ ชิญหมอหลวงมาเพือ่ บ�ำรุงรักษาร่างกายให้นาง
ยาขมยิ่ง กินจนเกาลั่วเสินอาเจียนอยู่บ่อยๆ คนก็ผ่ายผอมลง
เล็กน้อย ช่วงก่อนหน้านีแ้ ม้แต่อาจวีก๋ เ็ ห็นแล้วทนไม่ไหว บอกถ้ากินไม่ลง
จริงๆ ก็ชา่ งเถิด อย่างไรเสียหลีห่ ลางจวินก็ไม่เคยถามถึงเรือ่ งนี้
แต่เกาลัว่ เสินกลับไม่ยอมหยุด อาเจียนแล้วก็กนิ ใหม่ไม่เคยหยุดพัก
นับแต่เขาจากไปนางก็ยนื หยัดกินมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ กินมาเกือบจะ
ครึง่ ปีแล้ว
ลมแม่น�้ำพัดโชยมาหอบหนึ่ง เกาลั่วเสินตัวสั่นสะท้าน
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อาจวีร๋ บี ปกป้องนางไว้ในอ้อมแขนราวกับแม่ไก่ตวั หนึง่ เอ่ยเตือนเบาๆ
"ไปเถิด ไปนอนต่อ อาหมัวรู้ทา่ นคิดถึงหลีห่ ลางจวิน เขาไม่ใช่ใกล้จะกลับมา
แล้วหรือ กลับมาครัง้ นีค้ ดิ ว่าน่าจะอยูเ่ จีย้ นคังได้นานหน่อย"
ใบหน้าของนางเผยรอยยิม้ ในน�ำ้ เสียงเต็มไปด้วยความภาคภูมใิ จ
"หลี่หลางจวินสร้างผลงานใหญ่อกี แล้ว ตัง้ แต่เมื่อหลายวันก่อนข้างนอก
ก็ ก� ำ ลั ง พู ด ถึ ง กั น ถึ ง เวลาจะไปดู ก ารตั ด ศี ร ษะฮ่ อ งเต้ ช าวเจี๋ ย ผู ้ นั้ น !
นับว่าช่วยระบายความแค้นให้พวกเรา กลับมาครัง้ นีไ้ ม่รรู้ าชส�ำนักควรจะ
ปูนบ�ำเหน็จเช่นไรแล้ว"
เกาลั่วเสินยิ้มน้อยๆ กดข่มความกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจ คล้อยตาม
การประคองของอาจวีอ๋ ย่างเชือ่ ฟัง ลุกขึน้ ยืนแล้วเดินจากศาลารับลมเข้าไป
ข้างใน
สงคราม...สงครามที่ไม่มีวันหยุด
ในเวลาสามปีหลี่มู่สังหารผู้ว่าการไปสองคน เชื้อพระวงศ์ชั้นหวัง
คนหนึ่ง รวมกับที่ก�ำลังจะประหารก็เป็นฮ่องเต้สามคน
มีเพียงเกาลัว่ เสินทีร่ ู้ เขายกทัพไปปราบปรามเหนือใต้ มีงานยุง่ รัดตัว
ทีท่ ำ� ไปหาใช่เพือ่ การปูนบ�ำเหน็จทีม่ าจากราชส�ำนัก
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136
ปลายฤดูใบไม้ผลิเปรียบเหมือนสุรา เดือนทีส่ องของฤดูรอ้ นเหมือน
หญ้าหมิงของฮ่องเต้เหยา*
มาถึงเดือนห้าของปีนี้ ฮ่องเต้ซย่ากับเชื้อพระวงศ์ ตระกูลสูงศักดิ์
จ�ำนวนหนึง่ ทีถ่ กู จับเป็นเชลยก็ถกู ควบคุมตัวมาถึงเมืองเจีย้ นคังตามก�ำหนด
พิธมี อบตัวเชลยทีอ่ าณาประชาราษฎร์ชะเง้อคอรอคอยมานานก็ได้จดั ขึน้
ทีห่ น้าประตูเซวียนหยางตรงใจกลางเมืองหลวงด้านใต้
วันนัน้ แดดร่มลมเย็น ไทเฮาพาฮ่องเต้นอ้ ยประทับนัง่ เป็นสง่าอยูบ่ น
ก�ำแพงเมืองประตูเซวียนหยาง เหล่าขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูห่ น้าประตูทงั้ ซ้ายขวา ราษฎรได้รบั อนุญาต
ให้เฝ้าดูอยูห่ า่ งๆ
* ฮ่องเต้เหยา เป็นกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ในยุคสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ของจีน หญ้าหมิงเป็นหญ้ามงคลทีข่ นึ้ มาเอง
ตรงตีนบันไดวังฮ่องเต้เหยา หญ้าหมิงจะออกฝักตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือน ออกวันละฝักไปจนถึงวันที่สิบห้า
ของเดือน หลังจากนั้นก็จะร่วงวันละฝักถึงสิ้นเดือนก็หมดพอดี แต่บางเดือนตามปฏิทินจันทรคติที่มี 29 วัน
ก็จะเหลือหนึง่ ฝักซึง่ จะแห้งแต่ไม่รว่ ง เรียกฝักนีว้ า่ 'หมิง'
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อานุภาพอันน่าเกรงขามของสวรรค์สั่นสะเทือนพื้นปฐพี ไม่มีผู้ใด
ไม่ยอมรับนับถือ พริบตาทีไ่ ทเฮามีพระบัญชาแทนฮ่องเต้นอ้ ยประกาศค�ำว่า
'ประหาร' ออกมา ศีรษะของชาวเจี๋ยหลายสิบคนก็กลิ้งลงสู่พื้นดินทันที
อารมณ์ฝงู ชนโหมซัดสาด เสียงไชโยโห่รอ้ งของหมูม่ วลราษฎรสัน่ สะเทือนไป
แทบจะทัง้ เมือง
นีเ่ ป็นชัยชนะครัง้ ยิง่ ใหญ่เป็นประวัตกิ ารณ์อกี ครัง้ หนึง่ ทีต่ า้ อวีไ๋ ด้รบั
ในการท�ำศึกใหญ่เจียงเป่ยต่อเนื่องมาหลายปี ยิ่งใหญ่ที่สุดนับแต่ต้าอวี๋
อพยพลงใต้มาก็วา่ ได้ การยกทัพไปปราบปรามทางเหนือครัง้ นีไ้ ม่เพียงก�ำจัด
เจีย๋ ซย่าให้สญ
ู สิน้ ไปอย่างสิน้ เชิง ตัดศีรษะศัตรูทเี่ มืองหลวง ยังขยายอาณาเขต
ของต้าอวีไ๋ ปจนถึงแถบไหวหนาน รวมสิบแปดเขตปกครอง สวีโจวใต้ อวีโ้ จวใต้
เหยีย่ นโจวใต้ เขตปกครองเหล่านีเ้ ดิมเป็นดินแดนทีส่ ญ
ู เสียไปและตกไปอยูใ่ น
การปกครองของพวกคนแดนเหนือนานแล้ว เวลานีไ้ ด้กลับคืนสูต่ า้ อวีท๋ งั้ หมด
พิ ธี ม อบตั ว เชลยผ่านไปหลายวั น แล้ ว หั ว ถนนท้ า ยตรอกของ
เมืองเจีย้ นคังชาวบ้านยังคงพูดคุยกันถึงหัวข้อสนทนานีอ้ ย่างเร่าร้อน นามที่
พวกเขาเอ่ยถึงมากทีส่ ดุ แน่นอนย่อมเป็นต้าซือหม่าคนปัจจุบนั ...หลีม่ ู่
หลีม่ ก่ ู ลับไม่ได้กรีธาทัพกลับราชส�ำนักเช่นทีท่ กุ คนคาดการณ์ไว้กอ่ นหน้านี้
หลังจากล้มล้างเจีย๋ ซย่าแล้ว ทางเหนือในเวลานีน้ อกจากแคว้นของ
ชาวหูไม่กี่แคว้นที่ยึดครองดินแดนแถบชายแดนแล้ว ที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม
กับต้าอวีก๋ เ็ หลือเพียงแคว้นเยียนของชาวเซียนเปยแล้ว
แคว้นเยียนหลังจากยึดลั่วหยางได้เมื่อสามปีก่อนนี้ ฮ่องเต้มู่หรงถี้
กลับยังไม่ได้ยา้ ยเมืองหลวงมาทีล่ วั่ หยาง ยังคงใช้เยียนจวิน้ เป็นเมืองหลวง
ให้ลวั่ หยางเป็นเมืองหลวงรองเท่านัน้
หลายปี มานี้อ าศั ย เจี๋ ย ซย่าที่ ห นี ม าถึ ง หรู ่ ห นานเป็น สิ่ ง ขวางกั้ น
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แคว้นเยียนหลังจากค่อยๆ ขยายอาณาเขตของแว่นแคว้นจากไหวหนาน
ถึงไหวเป่ย เข้ายึดครองยงโจว ฉินโจว เว่ยโจว รวมทัง้ สวีโจวเหนือ อวีโ้ จวเหนือ
เหยี่ยนโจวเหนือ ดินแดนใจกลางจงหยวนผืนใหญ่ทางด้านขวาของด่าน
ทีเ่ ดิมอยูใ่ นปกครองของเจีย๋ ซย่าก็หยุดท�ำศึก เริม่ ส่งเสริมการเกษตรกรรม
ซ่อมแซมบู ร ณะการชลประทาน เพิ่ ม จ� ำนวนประชากร คล้ า ยมุ่งมั่ น
จะสร้างชาติ ทางเหนือไม่มกี ารเคลือ่ นไหวทางการทหารใดๆ อีก
แต่กอ่ นหน้านีไ้ ม่นาน หลังจากหลีม่ ลู่ ม้ ล้างเจีย๋ ซย่าแล้ว อยูร่ ะหว่าง
กรีธาทัพกลับใต้ ทางเหนือกลับมีขา่ วการศึกส่งมาอีกครัง้
ทัพใหญ่เป่ยเยียนได้รวมตัวกันทีช่ ายแดน เปิดฉากบุกเข้าโจมตีดา่ นถงกวน
ตอนนัน้ หลังจากสกุลมูห่ รงฉวยโอกาสทีร่ าชวงศ์ใต้เกิดความวุน่ วาย
ภายในเข้าช่วงชิงลัว่ หยาง ทัง้ สองฝ่ายก็ใช้ดา่ นถงกวนเป็นเขตแดน
หลังจากสงบเงียบมาสามปี เวลานี้จู่ๆ มู่หรงถี้ก็ก่อการเคลื่อนไหว
พุง่ หัวหอกมาทีฉ่ างอันอย่างชัดแจ้ง
หลังจากหลีม่ เู่ ป็นต้าซือหม่า หลายปีมานีฉ้ างอันยังคงมีซนุ ฟ่างจือกับ
เกาหวนอยูร่ กั ษาการณ์ พวกเขาเฝ้าระแวดระวังแคว้นเยียนอยูต่ ลอดเวลา
บริเวณด่านถงกวนจะมีกองก�ำลังทหารทีเ่ ข้มแข็งเฝ้ารักษาการณ์อยู่
แต่การใช้กำ� ลังทหารของมูห่ รงถีใ้ นครัง้ นีเ้ กิดขึน้ อย่างฉับพลันกะทันหัน
ยิง่ รวมกับการเตรียมการอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ เมือ่ เปรียบกับกองก�ำลังรักษาการณ์
แล้ว ในด้านความแข็งแกร่งของก�ำลังทหารย่อมได้เปรียบอย่างแน่นอน
รูปการณ์ตอนเริม่ ต้นดูรนุ แรงยิง่ บุกข้ามเขตแดนมาอย่างรวดเร็ว ยึดครอง
เขตอ�ำเภอทางตะวันตกของหวาโจวไปสิบกว่าแห่ง ตอนโจมตีมาถึง
ด่านถงกวนก็เผชิญเข้ากับกองก�ำลังทหารรักษาการณ์ ซึ่งอาศัยชัยภูมิ
ที่ได้เปรียบเปิดฉากซุ่มโจมตีอย่างเข้มแข็ง ถึงได้หยุดการรุกล�้ำเข้ามา
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ทางตะวันตกของข้าศึกลงได้ สองฝ่ายต่างเฝ้าคุมเชิงกันชัว่ คราว
สถานการณ์ทางทหารเร่งด่วน ซุนฟ่างจือกับเกาหวนทางหนึง่ เตรียมการ
ตัง้ รับ ทางหนึง่ ก็รบี ส่งข่าวไปให้หลีม่ ู่
และภายใต้สถานการณ์เช่นนีเ้ อง หลีม่ ทู่ เี่ พิง่ ท�ำศึกกับเจีย๋ ซย่าเสร็จ
จึงต้องเปลีย่ นแผนการเฉพาะหน้า มอบหมายให้คนควบคุมเชลยศึกส่งกลับไป
เมืองเจีย้ นคังตามก�ำหนดเดิม ตนเองน�ำกองทัพใหญ่หนั หัวกลับไปฉางอัน
เพือ่ ท�ำการรับมือ
กล่าวส�ำหรับราษฎรทั่วไปของราชวงศ์ใต้ สามปีที่ผ่านมาไม่เพียง
สวรรค์เปิดตา ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ตั้งแต่ต้นปีท่ีแล้วเป็นต้นมา
แบบแผนการปรับปรุงชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นจ�ำนวนมากทีด่ ำ� เนินการ
โดยราชส�ำนักท�ำให้ชวี ติ ของพวกเขาในเวลานีด้ ขี นึ้ กว่าเมือ่ ก่อนมาก
ทั้งหมดนี้ในสายตาของราษฎรล้วนมาจากหลี่มู่
เพราะราชวงศ์ใต้มบี คุ คลเช่นนีอ้ ยูท่ ำ� ให้โลหิตทีเ่ คยเย็นยะเยือกด้วย
ความผิดหวังในอดีตเปลี่ยนกลับมาเป็นร้อนระอุอีกครั้ง
พวกเขาเฝ้ารอคอยด้วยความเร่าร้อน อีกทัง้ ก็เชือ่ อย่างยิง่ ยวดว่าหลีม่ ู่
ต้าซือหม่าของพวกเขาจะต้องรักษาชื่อเทพแห่งสงครามที่ไม่เคยพ่ายศึก
ของเขาต่อไปได้ หลังจากก�ำจัดเจีย๋ ซย่าให้สญ
ู สิน้ ไปอย่างสิน้ เชิงแล้วก็อาศัย
โอกาสในครั้งนี้ก�ำจัดแคว้นเยียนของชาวเซียนเปยที่เข้ายึดครองดินแดน
ใจกลางจงหยวนต่อไป
ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้น ต้าอวี๋ก็จะยึดคืนดินแดนทางเหนือได้อย่าง
สมบูรณ์ ได้ครอบครองดินแดนทั้งเก้าอีกครั้ง การยกทัพไปปราบปราม
ทางเหนือทีย่ ากล�ำบากและยาวนาน ซึง่ เกาเฉียวเป็นผูเ้ ปิดฉากขึน้ เป็นคนแรก
เมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ นก็จะปิดม่านลงอย่างงดงามและสมบูรณ์ ต่างร่วมกันท�ำศึก
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เพือ่ สร้างชาติบา้ นเมือง
ดิ น แดนจงหยวนตกไปอยู่ใ นมื อ ศั ต รู ม าหลายสิ บ ปี หากวั น ใด
ได้กลับคืนมาทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นเพียงใด!
ในขณะที่คนทั้งแว่นแคว้นตกอยู่ในห้วงความปลื้มปีติยินดีและ
การเฝ้ารอคอย พวกเขากลับหารูไ้ ม่ วันนีใ้ นช่วงปลายเดือนห้า ทูตคนหนึง่
จากลั่วหยางได้มาถึงวังหลวงในเมืองเจี้ยนคัง น�ำสาสน์จากนายของเขา
ฮ่องเต้แคว้นเยียนมูห่ รงถีม้ าฉบับหนึง่
ทูตผู้นี้เป็นราชนิกุลคนหนึ่งของแคว้นเยียน นามว่ามู่หรงหยวน รู้
วัฒนธรรมฮัน่ อย่างลึกซึง้ พูดจาฉะฉาน อากัปกิรยิ าการแต่งเนือ้ แต่งตัวดูแล้ว
แทบไม่มอี นั ใดแตกต่างจากชาวราชวงศ์ใต้
ในสาสน์มู่หรงถีแ้ ทนตนว่า 'กระหม่อม' เฉกเช่นขุนนางคนหนึง่ ถ้อยค�ำ
นอบน้อมและถ่อมตน บอกสกุลมูห่ รงนับแต่บรรพบุรษุ มาก็เป็นข้าราชบริพาร
ของต้าอวี๋ ภายหลังประสบปัญหายากล�ำบากจึงต้องไหลไปตามกระแสคลืน่
แต่ตนเองตัง้ แต่เด็กก็ชนื่ ชอบเลือ่ มใสการศึกษาเกีย่ วกับชาวฮัน่ เห็นต้าอวี๋
เป็นดัง่ แคว้นเบือ้ งบน ก่อนหน้านีแ้ ก้แค้นเจีย๋ ซย่าส�ำเร็จ ต่อมาโชคดีได้ขนึ้ เป็น
ฮ่องเต้แคว้นเยียนก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะหยุดการท�ำศึก เพียงต้องการ
จะปกป้องตนเอง หลายปีมานี้เฝ้ารักษาเขตแดนอย่างเข้มงวด ไม่กล้า
ก้าวข้ามแม่นำ�้ เหลยฉือแม้กา้ วเดียว* ก่อนหน้านีไ้ ม่นานทีก่ องทัพแคว้นเยียน
* ไม่กล้าก้าวข้ามแม่นำ�้ เหลยฉือแม้กา้ วเดียว เป็นค�ำอุปมา หมายถึงไม่กล้าก้าวข้ามเขตจ�ำกัดหรือไม่กล้าล�ำ้ เส้น
มีทมี่ าจากสมัยจิน้ ตะวันออก อวีเ่ ลีย่ งเสนาบดีสนับสนุนให้เวินเจีย้ วไปเป็นขุนนางทีเ่ จียงโจว เพือ่ ป้องกันข้าศึก
จะรุกรานมาทางชายแดนตะวันตก ไม่นานอวีเ่ ลีย่ งก็ได้รบั รายงานว่าซูจวิน้ เจ้าเมืองลีห่ ยางวางแผนจะก่อกบฏ
อวีเ่ ลีย่ งคิดว่าตนฉลาด วางแผนจะหลอกซูจวิน้ เข้ามารับต�ำแหน่งทีเ่ มืองหลวง ทุกคนต่างเห็นว่าแผนนีไ้ ม่เหมาะ
เวินเจีย้ วก็เขียนจดหมายมาทัดทาน ซูจวิน้ เองก็ไม่หลงกล เห็นว่าราชส�ำนักสงสัยตนแล้วจึงยกทัพมาตีเมืองหลวง
เสียเลย เวินเจีย้ วทราบเรือ่ งก็เตรียมยกก�ำลังมาช่วยป้องกันเมืองหลวง อวีเ่ ลีย่ งกลับกลัวข้าศึกจะรุกรานมากกว่า
จึงเขียนจดหมายไปยับยั้งเวินเจี้ยว ในจดหมายมีค�ำพูดประโยคหนึ่งบอกว่า 'ท่านต้องอยู่รักษาการณ์ที่นั่น
อย่าข้ามแม่นำ�้ เหลยฉือแม้กา้ วเดียว' หมายถึงไม่ให้ขา้ มแม่นำ�้ มาเมืองหลวง แต่อวีเ่ ลีย่ งประเมินซูจวิน้ ผิดไป
ถูกกองทัพของซูจวิน้ ตีแตกยับเยินต้องขอความช่วยเหลือจากเวินเจีย้ ว ภายหลังจึงเอาชนะซูจวิน้ ได้
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เกิดการปะทะกันกับกองก�ำลังรักษาการณ์ของต้าอวีท๋ ดี่ า่ นถงกวน ไม่ใช่สงิ่ ที่
ตนต้องการจะให้เกิดขึน้ แน่นอน ยิง่ ไม่มเี จตนาจะท�ำเช่นนัน้ สาเหตุทแี่ ท้จริง
เป็นเพราะกองทหารรักษาการณ์กวนซี* ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
เส้นแบ่งเขต ล่วงล�ำ้ เขตแดนครัง้ แล้วครัง้ เล่า ตนได้รบั แรงบีบคัน้ กดดันจาก
ราษฎรแถบกวนตง** จึงได้สงั่ การให้กองทัพรวมตัวกัน ท�ำการป้องกันตัว
เขายังบอกอีกว่าหลายปีที่ผ่านมาเหนือใต้เป็นศัตรูซ่ึงกันและกัน
ทางเหนือแต่ละแว่นแคว้นก็ยงิ่ ยกทัพไปท�ำศึกกันไม่หยุดหย่อน การด�ำรงชีวติ
ของราษฎรยากล�ำบากน่าสงสาร เขารูถ้ า้ เวลานีต้ นเปิดศึกกับต้าอวีจ๋ ะต้อง
บอบช�ำ้ ด้วยกันทัง้ สองฝ่าย ดังนัน้ จึงตัง้ ใจจะขอเจรจาสงบศึก ขอเพียงต้าอวี๋
รับปากว่าวันหน้าจะไม่ลว่ งล�ำ้ เขตแดนอีก แคว้นเยียนไม่เพียงหยุดการท�ำศึก
ทันที ยังยินดีจะมอบหรูห่ นานทีต่ นช่วงชิงมาจากเจีย๋ ซย่าในช่วงก่อนหน้านี้
กลับคืนให้กบั ต้าอวี๋ เพือ่ แสดงถึงความจริงใจทีจ่ ะขอเจรจาสงบศึก ไม่เพียง
แค่นนั้ เขายังยินดีจะส่งคณะทูตลงใต้มาอย่างเป็นทางการ ในฐานะเมืองขึน้
มอบเครื่องบรรณาการให้ต้าอวี๋ เรียกตนเป็นขุนนางไปหลายชั่วอายุคน
เพือ่ ความสงบสุขของชายแดน
สาสน์ฉบับนีก้ อ่ ให้เกิดคลืน่ ยักษ์สงู ทะมึน*** ขึน้ ในราชส�ำนักต้าอวี๋
วันนีเ้ กาลัว่ เสินแม้จะอยูท่ เี่ กาะไป๋ลู่ แต่ไม่นานก็ได้รบั ทราบข่าว และ
ให้คนน�ำจดหมายเขียนด้วยลายมือของตนไปส่งให้เฝิงเว่ยในทันที
คืนวันนัน้ เฝิงเว่ยรีบมาทีเ่ กาะ เกาลัว่ เสินได้ยนิ ว่าเขามาแล้วก็รบี ไปพบ
ทีห่ อ้ งโถงด้านหน้า
* กวนซี หมายถึงดินแดนทางตะวันตกของด่านถงกวน ได้แก่ ส่านซี กานซู่
** กวนตง หมายถึงดินแดนทางตะวันออกของด่านซันไห่กวน ได้แก่ เหอหนาน ซานตง
*** ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สูงทะมึน เป็นการอุปมา หมายถึงเกิดความวุ่นวายใหญ่โต
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เฝิงเว่ยใบหน้าเคร่งขรึม ยังไม่ได้ลงนัง่ เพียงเดินไปเดินมาอยูใ่ นห้องโถง
เห็นชัดว่าใจคอไม่สงบ เห็นเกาลัว่ เสินออกมาก็เดินเร็วๆ เข้ามา เอ่ยทักทาย
"ไม่ได้พบฟูเหรินมาระยะหนึง่ แล้ว ฟูเหรินสุขภาพแข็งแรงดีหรือ"
ไม่วา่ จะพูดจากความอาวุโสหรืออายุ เฝิงเว่ยล้วนอาวุโสกว่าเกาลัว่ เสิน
ทว่าหลายปีมานีย้ ามอยูต่ อ่ หน้านางเขาจะนอบน้อมอย่างมาก
วันนีน้ างส่งจดหมายถึงเขา คิดไม่ถงึ ว่าเขาจะขึน้ มาบนเกาะด้วยตนเอง
เร็วเพียงนี้
นี่ยอ่ มมีสาเหตุมาจากหลี่มู่ เกาลั่วเสินรู้แก่ใจดี เชิญเขานั่งพลาง
บอกว่า "ท่านผูอ้ าวุโสเฝิง เพราะจดหมายของหลานถึงกับมาทีน่ ดี่ ว้ ยตนเอง
ขอบคุณยิง่ นัก เชิญนัง่ "
รอเขาลงนั่งแล้ว นางจึงเอ่ยปากถามถึงเรื่องเมื่อกลางวัน
เฝิงเว่ยเอ่ยว่า "วันนี้หลังจากทูตแคว้นเยียนไปโรงเตี๊ยมที่จุดพักม้า
แล้ว เพราะเรือ่ งสาสน์ฉบับนัน้ ขุนนางในราชส�ำนักต่างถกเถียงกันไม่หยุด
ตอนเลิกประชุมขุนนางก็ยงั ถกเถียงกันไม่ได้ขอ้ ยุต"ิ
เขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง
"ขอบอกตามตรงอย่างไม่ปดิ บัง ตามความคิดของข้า มูห่ รงถีเ้ จ้าเล่ห์
สับปลับ ค�ำพูดไม่นา่ เชือ่ ถือ เขาบอกทีค่ รัง้ นีจ้ ดั วางก�ำลังทหารทีด่ า่ นถงกวน
เพราะกองก�ำลังทหารรักษาการณ์ของต้าอวีเ๋ รารุกล�ำ้ เขตแดนก่อน ค�ำพูดนี้
เห็นชัดว่าเถียงข้างๆ คูๆ! ข้าก็พยายามโต้แย้งตามเหตุผล เพียงแต่..."
เขาย่นหัวคิว้ ส่ายหน้า "พวกหลิวฮุย่ กลับบอกอย่าบีบคัน้ คนทีอ่ บั จน
หนทาง อีกทัง้ มูห่ รงถีม้ กี องก�ำลังทหารทีเ่ ข้มแข็ง ถ้าท�ำศึกกันจะต้องเป็น
สงครามทีย่ ดื เยือ้ ยาวนาน สิน้ เปลืองเงินในท้องพระคลัง ท�ำให้ราษฎรไม่พอใจ
ไม่พูดถึง เกิดแพ้ศึกขึ้นมาสถานการณ์ก็ยากจะควบคุมได้ วันเวลาที่ดี
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ในยามนีข้ องราชวงศ์ใต้กว่าจะได้มาต้องล�ำบากไม่นอ้ ย เกรงว่าถ้าหายไป
ก็จะไม่มวี นั ได้กลับคืนมาอีก ในเมือ่ ฝ่ายตรงข้ามมีเจตนาจะขอเจรจาสงบศึก
จริง ไม่สู้ฉวยโอกาสนี้ยอมรับการสร้างดุลก�ำลังเหนือใต้ แบ่งเขตแดน
การปกครองเพือ่ ความมัน่ คงสงบสุขในระยะยาว นีก่ เ็ ป็นสิง่ ทีร่ าษฎรต้องการ"
หลิวฮุย่ ทีเ่ ฝิงเว่ยพูดถึงคือคนทีเ่ ข้ามารับต�ำแหน่งแทนลูก่ วงในตอนนัน้
เขาก็คอื ขุนพลเจิงหลู ตอนเจีย้ นคังเกิดความวุน่ วายก็ไม่ยอมรัง้ อยู่ อ้างว่า
ต้องคุม้ กันฮ่องเต้กบั ฮองเฮาไปฉวีอ่ าผูน้ นั้ เวลานีม้ ตี ำ� แหน่งซือ่ จง เป็นตระกูล
ทีม่ อี ำ� นาจราชศักดิเ์ กิดขึน้ ใหม่ในราชส�ำนักในช่วงสองปีมานี้
เกาลั่วเสินฟังแล้วนิ่งเงียบไป
นางกระจ่างแก่ใจดี สองปีมานี้ตระกูลที่มีอ�ำนาจราชศักดิ์เหล่านั้น
ซึ่งมีหลิวฮุ่ยเป็นผู้น�ำ ภายนอกปิดปากเงียบดุจจักจั่นที่กลัวความหนาว*
เคารพนบนอบต่อหลี่มู่ ไม่มีใครไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง แต่ในใจจะต้องชิงชัง
หลี่มู่เข้ากระดูกด�ำ สาเหตุโดยตรงที่สุดน่าจะเป็นเมื่อต้นปีที่แล้ว หลี่มู่
ได้สง่ เสริมและด�ำเนินการแบบแผนใหม่ชดุ หนึง่
หลังจากต้าอวีอ๋ พยพลงใต้ ตลอดช่วงเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา ตระกูล
ทีม่ อี ำ� นาจราชศักดิแ์ ละเจ้าของทีด่ นิ ทีม่ อี ำ� นาจบาตรใหญ่ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ได้
เอาภูเขาแม่นำ�้ ล�ำคลองแทบจะทัง้ หมดมาแบ่งสันดินแดนกันครอบครอง
ราษฎรทัว่ ไปนอกจากต้องจ่ายภาษีทนี่ าและภาษีตา่ งๆ ให้กบั ทางการแล้ว
แม้แต่การตัดฟืนล่าสัตว์ ทอดแหจับปลาประจ�ำวันก็ตอ้ งจ่ายภาษีเพิม่ เติม
ให้กบั ตระกูลทีม่ อี ำ� นาจราชศักดิท์ คี่ รอบครองผืนป่าและหนองน�ำ้ เหล่านัน้
อีก ภายใต้การขูดรีดอย่างหนักถึงจะเป็นปีทกี่ ารเก็บเกีย่ วได้ผลอุดมสมบูรณ์
รายได้กไ็ ม่พอให้คนทัง้ ครอบครัวได้กนิ อิม่ ต้องใช้ชวี ติ อย่างยากล�ำบากยิง่
* ปิดปากเงียบดุจจักจั่นที่กลัวความหนาว เป็นส�ำนวน หมายถึงกลัวจนไม่กล้าเปิดปากพูด
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ส่งผลให้ยอมสูญเสียอิสรภาพ บากหน้าไปพึ่งพาที่ดินศักดินาเพื่อจะได้
มีการคุม้ ครอง และทีด่ นิ ศักดินาน้อยใหญ่ทพี่ งึ่ พาตระกูลทีม่ อี ำ� นาจราชศักดิ์
จะปกปิดจ�ำนวนชาวบ้านที่มาเป็นคนงานเอาไว้มากมายเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่งผลให้ราชส�ำนักไม่มีทหารให้เกณฑ์ ไม่มีภาษีให้เก็บ
ไม่มีเบี้ยหวัดเลี้ยงกองทัพ เกิดปรากฏการณ์ที่สับสนวุ่นวายและวัฏจักร
ทีเ่ ลวร้าย
การเก็บภาษีทไี่ ม่สมดุล จ�ำนวนประชากรทีส่ ญ
ู หาย การทุจริตใหญ่
สองข้อที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายโลหิตใหญ่
ทีห่ ล่อเลีย้ งราชวงศ์ใต้ ทีผ่ า่ นมาไม่ใช่เกาเฉียวไม่เคยแก้ไข แต่ในราชส�ำนัก
ทีต่ ระกูลขุนนางเป็นผูค้ มุ อ�ำนาจแห่งนี้ เมือ่ ค�ำสัง่ ลงไปถึงเบือ้ งล่างก็ไม่ตา่ งอะไร
กับกระดาษเปล่า ออกค�ำสัง่ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าแต่กไ็ ม่บรรลุผลกลับยิง่ หนักข้อขึน้
ทุกที
จนทุกวันนีเ้ กาลัว่ เสินก็ยงั จ�ำได้ ตอนนัน้ เพือ่ จะประกาศใช้แบบแผน
การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่ องผู้คนใหม่ หลี่มู่ต้องยากล�ำบากมาก
เพียงใด แม้แต่เฝิงเว่ยตอนนั้นภายนอกแสดงท่าทีสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
การทุจริตต่อราชส�ำนักเหล่านีพ้ ดู ขึน้ มาก็ดเู คียดแค้น แต่พอน�ำมาปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรมจริงก็พยายามบอกปัด ไม่ยนิ ดีจะช่วยเหลือ นอกจากเขา
ไม่สมัครใจจะล่วงเกินผู้อื่นแล้ว แรงกดดันที่มาจากคนในสกุลเฝิงก็เป็น
สาเหตุสำ� คัญอีกสาเหตุหนึง่
ว่ากันโดยแก่นแท้แล้ว ตระกูลขุนนางผูม้ อี ำ� นาจราชศักดิท์ เี่ ป็นขุนนาง
ในราชส�ำนักเหล่านี้ ครอบครัวใดบ้างไม่ได้ครอบครองทีด่ นิ ตามภูเขาแม่นำ�้
ล�ำคลองสักหลายส่วน แล้วผูใ้ ดบ้างไม่เคยรับผลประโยชน์จากทีด่ นิ ศักดินา
เหล่านัน้ ถ้าน�ำแบบแผนใหม่มาใช้จริง ผลประโยชน์ของเฝิงเว่ยก็ตอ้ งได้รบั
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ความเสียหายอย่างแน่นอน
ภายใต้สถานการณ์ทกี่ า้ วย่างด้วยความยากล�ำบากเช่นนัน้ เกาลัว่ เสิน
ไปหาเกาอวิน่ ท่านอาทีใ่ นตอนนัน้ อ้างเหตุวา่ ป่วยและลาออกจากการเป็น
ขุนนางไปแล้ว สาธยายถึงข้อดีข้อเสียให้เขาฟัง ขอร้องเขาให้เป็นผู้น�ำ
ในการเปิดเผยจ�ำนวนคนงานในทีด่ นิ ศักดินาภายใต้ชอื่ เขาทีค่ วรลงบันทึกไว้
แต่กลับปกปิดไว้ออกมาทัง้ หมด
ตอนนัน้ ท่านอาไม่ชอบใจอย่างมาก แต่สดุ ท้ายยังคงถูกเกาลัว่ เสิน
เกลีย้ กล่อมจนยอมรายงานจ�ำนวนคนงานทัง้ หมดแปดร้อยกว่าคนทีป่ ดิ บัง
อยูใ่ นทีด่ นิ ศักดินาตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาอย่างไม่เต็มใจ
หลั ง จากสกุ ล เกาเป็น ตระกู ล ขุ น นางครอบครั ว แรกที่ ข านรั บ
แบบแผนใหม่ หลี่มกู่ ็ไม่พะว้าพะวังอีกต่อไป มีค�ำสั่งประหารหลิวเซิ่ง
ผู้ว่าการเขตไคว่จีที่มีอ�ำนาจชั่วร้ายที่สุด ซึ่งเพียงที่ดินศักดินาแห่งเดียว
ก็ ป กปิ ด คนไว้ ถึ ง สามพั น กว่ า คน และเขายั ง เป็นผู ้ น�ำในการต่ อ ต้ า น
แบบแผนใหม่นอี้ ย่างโจ่งแจ้ง ฟันฉับลงไปดาบเดียว ทัง้ ราชส�ำนักเงียบกริบ
ไม่มใี ครกล้าปฏิเสธอีก ในทีส่ ดุ แบบแผนใหม่กไ็ ด้รบั การด�ำเนินการ ราษฎร
ต่างชืน่ ชมยินดี เพิง่ ผ่านไปเพียงปีกว่าผลลัพธ์กเ็ ริม่ ปรากฏให้เห็นแล้ว
และหลิวเซิง่ ทีถ่ กู น�ำมาเซ่นสังเวยในตอนนัน้ ก็คอื ญาติในวงศ์ตระกูล
ของหลิวฮุ่ย
"ไม่รวู้ า่ เวลานีต้ า้ ซือหม่าน�ำทัพไปถึงทีใ่ ดแล้ว ยิง่ ไม่รวู้ า่ วันใดเขาจึง
จะได้รบั ข่าว"
ขณะเกาลัว่ เสินนิง่ เงียบก็ได้ยนิ เฝิงเว่ยทีอ่ ยูด่ า้ นข้างทอดถอนใจออกมา
"วันนีถ้ า้ ต้าซือหม่าอยูด่ ว้ ยย่อมสามารถก�ำหนดลงไปได้อย่างแน่ชดั
ท�ำศึกหรือสงบศึก ขุนนางในราชส�ำนักก็ไม่ต้องโต้เถียงกันถึงขั้นนี้"
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เกาลั่วเสินช้อนตาขึ้นมองเฝิงเว่ยพลางบอก "เฝิงกง แม้ต้าซือหม่า
จะไม่อยูเ่ มืองเจีย้ นคัง แต่ขอ้ สงสัยนีข้ องเฝิงกง ข้าพอจะตอบท่านแทนเขาได้
อย่างไรเสียทุกคนต่างก็ปรารถนาให้บา้ นเมืองสงบสุข ถ้ามูห่ รงถีต้ อ้ งการ
จะยุติการท�ำศึกอย่างจริงใจ ถึงต้าซือหม่าจะมุ่งมั่นคิดกอบกู้ลั่วหยาง
กลับคืนมาก็ไม่ถงึ กับดึงดันกระท�ำการโดยพลการ เสีย่ งต่อสิง่ ทีใ่ ต้หล้าถือว่า
เป็นความผิดมหันต์และท�ำศึกสงครามต่อไปไม่หยุด แต่เวลานีเ้ ห็นชัดว่า
มู่หรงถี้ก�ำลังกลับถูกเป็นผิดกลับผิดเป็นถูก ไม่ มีค�ำสั่งของต้าซือหม่า
ข้าไม่เชื่อว่าอาตี้ของข้าจะล่วงล�้ำเขตแดนไปโจมตีชาวเยียนโดยพลการ
ในสาสน์ของเขาจะต้องมีคำ� ลวง เจตนายิง่ น่าสงสัย พวกหลิวฮุย่ เหล่านัน้
ในใจมีความไม่พอใจต้าซือหม่าเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ปกติกถ็ ไู ถเอาตัวรอด
ไปวันๆ เฝิงกงในใจน่าจะรูด้ ี ก่อนทีต่ า้ ซือหม่าจะส่งข่าวกลับมา ข้าขอร้อง
เฝิงกง ตอนแสดงความเห็นในราชส�ำนัก อย่ายอมอ่อนข้อให้อย่างเด็ดขาด!
หลานขอขอบคุณเฝิงกงไว้ลว่ งหน้า!"
เกาลั่วเสินแสดงการขอบคุณเขาตามมารยาทอย่างนอบน้อม
"อา! ฟูเหรินอย่าท�ำเช่นนี้! นี่เป็นเรื่องของบ้านเมือง ไม่ใช่เรื่องเล็ก
ถึงไม่มคี ำ� ฝากฝังของฟูเหริน ก่อนจะมีคำ� ตอบจากต้าซือหม่า ข้าก็ไม่กล้า
เอาเรื่องนี้มาล้อเล่น! ฟูเหรินวางใจ ข้าจะต้องพยายามต่อสู้ด้วยเหตุผล
โน้มน้าวไทเฮาไม่ให้หลงเชือ่ ง่ายๆ!"
เกาลัว่ เสินส่งคนกลับไปแล้วก็นงั่ ตามล�ำพังคนเดียวอยูเ่ ป็นเวลานาน
จิตใจหนักอึ้ง นางเดินปล่อยอารมณ์เรื่อยเปือ่ ยไปตามลานเรือนมาถึง
ริมแม่นำ�้ บริเวณนัน้ อีกครัง้ ยืนอยูต่ รงริมฝัง่
คืนนี้ไม่มีกระแสน�้ำ น�้ำในแม่น�้ำสงบนิ่ง ไหลเซาะผ่านข้างโขดหิน
ทีใ่ ต้ฝา่ เท้านาง

เผิ ง ไหลเค่ อ

นางเบิ่งมองท้องฟ้ายามราตรีอันมืดมิดที่อยู่เบื้องหน้า ขณะก�ำลัง
เหม่อลอยจูๆ่ ก็ได้ยนิ เสียงน�ำ้ แตกกระจายเบาๆ ตรงริมฝัง่ น�ำ้ ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป
ไม่ไกลคล้ายมีคนโผล่ขนึ้ มาจากในน�ำ้
บริเวณรอบๆ เกาะไป๋ลแู่ ทบจะทุกไม่กกี่ า้ วจะมีปอ้ มยามอยูแ่ ห่งหนึง่
ตระเวนตรวจตราทัง้ วันทัง้ คืนไม่หยุด ทหารรักษาการณ์ในละแวกใกล้เคียง
ถูกการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติดงึ ดูดความสนใจ รีบมารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว
ขวางอยูเ่ บือ้ งหน้าเกาลัว่ เสิน ชักดาบแล้วตวาดออกมา
"ผู้ใด! ถึงกับกล้าบุกเข้ามาในเขตหวงห้ามโดยพลการ!"
บุรษุ ผูห้ นึง่ โผล่ศรี ษะขึน้ มาจากในแม่นำ�้ ลูบน�ำ้ ทีเ่ ปียกชุม่ อยูบ่ นใบหน้า
เกาลั่วเสินจ�ำได้แล้วถึงกับเป็นหลี่เสียผู้บัญชาการกองก�ำลังทหาร
พิทักษ์เมืองหลวงที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน รีบสั่งคนให้ถอยไป
"เป็นข้า!"
หลี่เสียขึ้นฝั่ง รีบมาถึงเบื้องหน้าเกาลั่วเสิน เอ่ยเสียงต�่ำด้วยความ
นอบน้อม "ฟูเหริน ท่าเรือข้ามฟากในละแวกใกล้เคียงมีหตู าวางอยู่ ข้าจึง
ด�ำน�ำ้ มา ข้ารับค�ำสัง่ จากต้าซือหม่าให้มาทีน่ ี่ หาทางคุม้ กันฟูเหรินออกจาก
เมืองเจีย้ นคังให้เร็วทีส่ ดุ "
เกาลั่วเสินเองก็เริ่มมองออกแล้ว ครึ่งปีมานี้นับแต่หลี่มู่ไปจาก
เมืองเจีย้ นคัง ตนเองไม่วา่ จะอยูท่ เี่ กาะไป๋ลหู่ รืออยูใ่ นเมือง ไม่วา่ จะไปทีใ่ ด
ดูเหมือนจะมีสายตาจับจ้องอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงตลอดเวลา ในใจนางหนักอึง้
ยังไม่ทนั ตอบค�ำพลันมีเสียงฝีเท้าดังมาจากทางด้านหลัง หันหน้าไปก็เห็น
หญิงรับใช้สงู วัยผูห้ นึง่ วิง่ มา ปากก็บอก "ไทเฮาเสด็จมาแล้ว! เชิญฟูเหรินไป
สนทนาเจ้าค่ะ!"
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137
หลี่เสียรีบขยับเข้าไปที่ข้างหูเกาลั่วเสิน พูดอะไรสองสามประโยค
ภายใต้สายตาทีม่ องด้วยความตืน่ ตะลึงอย่างยิง่ ของเกาลัว่ เสิน เขาน�ำของ
สิง่ หนึง่ วางลงบนมือนาง จากนัน้ ก็กระโดดลงไปในแม่นำ�้ โดยเร็ว หายตัวไป
เกาลัว่ เสินก้มหน้ามองสิง่ ของในมือแวบหนึง่ ชัว่ ขณะนัน้ หัวใจเต้นระรัว
แทบจะกระโดดออกมาจากล�ำคอ นางสงบใจหันหน้ามองไป
มีคนกลุม่ หนึง่ เดินมาตามทางเท้าทีท่ อดจากลานเรือนมาริมฝัง่ แม่นำ�้
แล้ว
แม้จะยังอยูห่ า่ งอีกระยะหนึง่ แต่อาศัยแสงจันทร์นางก็เห็นอย่างชัดเจน
คนทีอ่ ยูห่ น้าสุดซึง่ มีเหล่าขันทีและองครักษ์หอ้ มล้อมอยูผ่ นู้ นั้ ก็คอื ญาติผพู้ ี่
ของตน เกายงหรงไทเฮาองค์ปจั จุบนั
ไม่มเี วลาให้คดิ อะไรมากอีก เกาลัว่ เสินรีบเอาสิง่ ของในมือซ่อนไว้ใน
แขนเสือ้ สัง่ ก�ำชับทหารรักษาการณ์เบาๆ ค�ำหนึง่ จากนัน้ ก็หมุนตัวเดินไปหา
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เกายงหรงทีก่ ำ� ลังมาทีร่ มิ แม่นำ�้ พอเข้าไปใกล้แล้วก็คกุ เข่าลงบนทางเดิน
ท�ำความเคารพ
เกายงหรงเร่งฝีเท้าเข้ามาประคองนางลุกขึ้น ปากก็บ่นว่า "อาเจี่ย
บอกเจ้ากีค่ รัง้ แล้ว พบกันส่วนตัวไม่ตอ้ งท�ำความเคารพเช่นนี้ เหตุใดเจ้าจึง
ไม่ฟงั "
เกาลั่ ว เสิ น กล่าวยิ้ ม ๆ "แม้ จ ะบอกว่าไม่มี ค นนอกอยู่ด ้ ว ย แต่
ศักดิฐ์ านะต่างกัน ธรรมเนียมทีพ่ งึ มีกย็ งั คงไม่อาจขาด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ด้วยความเมตตาของอาเจีย่ แต่ไรมาก็ปล่อยข้าท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจมาก
เพียงพออยูแ่ ล้ว"
เกายงหรงหัวเราะ "ใครให้ขา้ มีเจ้าเป็นน้องสาวอยูเ่ พียงคนเดียวเล่า
ข้าไม่รกั เจ้าแล้วจะไปรักใคร"
"ข้ารู้อาเจี่ยดีต่อข้า มืดค�่ำเพียงนี้แล้วอาเจี่ยไยไม่พักผ่อน ยังจะ
ออกจากวังมาหาข้าทีน่ อี่ กี "
เกายงหรงสัง่ ให้คนทีอ่ ยูด่ า้ นหลังเหล่านัน้ ถอยออกไปให้หา่ งหน่อย
เหลียวมองรอบด้านแวบหนึ่ง
น�ำ้ ในแม่นำ�้ เวิง้ ว้างกว้างไกล สะท้อนเงาจันทร์ทเี่ ดียวดาย เรือท้องแบน
ล�ำหนึง่ ถูกมัดไว้กบั โขดหินสีเขียวอมด�ำก้อนหนึ่งทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ เรือล�ำน้อย
โยกไปมาเบาๆ ท่ามกลางสายลมยามราตรี ยิง่ ท�ำให้รสู้ กึ ถึงความอ้างว้าง
วังเวง
เกายงหรงมองเกาลัว่ เสินแวบหนึง่ พานางมาทีศ่ าลารับลมหลังนัน้
นัง่ ลงไป "ดึกเพียงนีแ้ ล้วเหตุใดเจ้าเองก็ยงั ไม่นอน มารับลมอยูท่ นี่ คี่ นเดียวเล่า"
เกาลั่วเสินยิ้ม "ข้านอนไม่หลับจึงออกมาสูดอากาศ"
เกายงหรงบอก "หรือว่าคิดถึงน้องเขย" ไม่รอให้เกาลัว่ เสินตอบ นาง
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ก็พยักหน้าน้อยๆ "เจ้าไม่พดู ข้าก็รู้ หลายปีมานีท้ กุ หนแห่งล้วนไม่สงบสุข
น้องเขยต้องวิง่ วุน่ ไปทัว่ ทุกสารทิศ พวกเจ้าสองสามีภรรยาพบกันน้อยจากกัน
มาก เขาจากไปคราวก่อน พริบตาเดียวก็ผา่ นมาครึง่ ปีแล้ว เดิมเข้าใจว่าช่วงนี้
คงได้กลับมาแล้ว คิดไม่ถงึ ว่าชายแดนทางเหนือจะเกิดเรือ่ งขึน้ มาอีก ท�ำให้
พวกเจ้าสามีภรรยาจนป่านนีย้ งั ไม่ได้พบหน้ากัน"
ในน�้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความสะทกสะท้อนใจ
"ในเมือ่ อาเจีย่ เอ่ยถึงหลางจวิน ข้าก็จะพูดอย่างไม่ปดิ บัง ข้าก็ได้ยนิ
ข่าวเรือ่ งในราชส�ำนักวันนีแ้ ล้ว เนือ่ งจากเรือ่ งพัวพันกับหลางจวินอย่างมาก
เดิมคิดจะไปสอบถามอาเจีย่ แต่รวู้ า่ อาเจีย่ มีงานยุง่ มาก วันนีย้ งั มีทตู จาก
แคว้นเยียนมาอีกด้วย เกรงจะรบกวนอาเจีย่ จึงสอบถามจากเฝิงกงไปไม่กคี่ ำ�
ก่อน เฝิงกงก็เพิง่ กลับไปได้ไม่นาน"
นางจ้องมองเกายงหรง
"เฝิงกงบอกดูเหมือนขุนนางในราชส�ำนักส่วนใหญ่จะยอมรับถ้อยค�ำ
ในสาสน์ของแคว้นเยียน แต่ไม่ทราบอาเจี่ยคิดเช่นไร"
บนใบหน้าของเกายงหรงไม่มรี อ่ งรอยของความประหลาดใจปรากฏ
ขึ้นมาแม้แต่น้อย เพียงแต่อาการสะทกสะท้อนใจเมื่อครู่ค่อยๆ หายไป
สายตาทัง้ สองจับนิง่ มาทีใ่ บหน้าของเกาลัว่ เสิน
"อาหมี ครั้งนี้น้องเขยล้มล้างเจี๋ยซย่า ส่งมอบเชลยมาเมืองหลวง
สร้างคุณปู การในการสูร้ บให้กบั ราชวงศ์ใต้เราอีกครัง้ เจ้ารูห้ รือไม่ อาเจีย่
คิดจะปูนบ�ำเหน็จเขาอย่างไร" นางเอ่ยขึน้ ช้าๆ แต่กลับตอบไม่ตรงค�ำถาม
จากนัน้ ก็พดู ต่อ "ตอนนัน้ อาเจีย่ ได้ทราบข่าวชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ของน้องเขย
ก็ได้คดิ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ครัง้ นีจ้ ะต้องแต่งตัง้ น้องเขยเป็นหวัง นับแต่นไี้ ป
พกกระบี่เข้าวังได้ เข้าเฝ้าไม่ต้องผ่อนฝีเท้า ยามขอเข้าเฝ้าเจ้าพนักงาน
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ไม่ขานชือ่ * เจ้าเห็นเป็นเช่นไร"
เกาลั่วเสินกล่าว "หลางจวินน�ำทัพต่อต้านข้าศึก หาได้มุ่งหวัง
การปูนบ�ำเหน็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ทีไ่ ด้มาก่อนหน้านีก้ ม็ ากเพียงพอแล้ว
ไม่กล้ารับการแต่งตัง้ ใดๆ จากราชส�ำนักอีก อาเจีย่ โปรดล้มเลิกเถิด"
"ด้วยคุณปู การของน้องเขย ไม่วา่ จะแต่งตัง้ ปูนบ�ำเหน็จเช่นไร อาเจีย่
ก็รสู้ กึ ว่าไม่พอ เจ้าไม่ตอ้ งบอกปัดหรอก" นางตบๆ หลังมือเกาลัว่ เสิน พูด
เหมือนปลอบขวัญ "เวลานีน้ บั ว่าดีแล้ว รอไม่กวี่ นั น้องเขยกลับมา ใต้หล้า
ก็สงบสุข ต่อไปพวกเจ้าก็จะได้อยูด่ ว้ ยกันแล้ว ไม่ตอ้ งคนหนึง่ อยูต่ ะวันออก
คนหนึง่ อยูต่ ะวันตกอีก ได้ชอื่ ว่าเป็นสามีภรรยา ปีหนึง่ กลับได้เจอหน้ากัน
ไม่กวี่ นั "
เกาลัว่ เสินมองเกายงหรง นิง่ เงียบไปครูห่ นึง่ แล้วเอ่ย "อาเจีย่ ท่าน
ยอมรับสาสน์ของมูห่ รงถีผ้ นู้ นั้ แล้วหรือ"
ใบหน้าของเกายงหรงยังคงมีรอยยิ้มน้อยๆ "ต้าอวี๋หลายปีมานี้
แม้ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล ท้องพระคลังเปรียบกับปีทแี่ ล้วๆ มาก็นบั ว่า
มีเงินมีทองมากขึ้น แต่การศึกสงครามไม่เคยหยุด อาณาประชาราษฎร์
ก็บน่ ว่าด้วยความคับแค้นใจ จ�ำเป็นต้องลดหย่อนภาระของราษฎรและฟืน้ ฟู
บ้านเมือง ถึงการปราบปรามทางเหนือจะส�ำคัญ แต่อาเจีย่ ก็ใคร่ครวญดู
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เพิง่ ท�ำศึกกับชาวเจีย๋ จบ ยังไม่เหมาะทีจ่ ะไปท�ำศึก
กับชาวเยียนอีก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวเยียนกับชาวเจีย๋ ก็มขี อ้ แตกต่างกัน
ชาวเจีย๋ เป็นดัง่ ดวงอาทิตย์ตกดิน ส่วนแคว้นเยียนกลับก�ำลังมีอำ� นาจขึน้ มา
คิดจะเอาชนะในเวลาอันสัน้ เกรงว่าคงไม่งา่ ย ถ้าท�ำศึกต่อไปเช่นนี้ ไม่วา่
* เป็นการให้สทิ ธิพเิ ศษ ปกติตามขนบธรรมเนียมในวัง ห้ามพกอาวุธเข้าวัง เวลาเข้าเฝ้าไม่อาจก้าวเดินตามปกติ
ต้องก้าวสั้นๆ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อฮ่องเต้ เวลาขอเข้าเฝ้าต้องรออยู่ข้างนอก เมื่อได้รับอนุญาต
เจ้าพนักงานก็จะขานชือ่ สกุลและต�ำแหน่งของขุนนางผูน้ น้ั
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กั บ บ้ า นเมื อ งหรื อ กั บ ราษฎรล้ ว นไม่เป็นผลดี เวลานี้ ใ นเมื่ อ เขาเป็น
ฝ่ายยอมอ่อนข้อ ทั้งมีเจตนาจะมอบดินแดนให้ ถ้าต้าอวี๋เราไม่แสดงท่าที
แม้แต่น้อยก็ออกจะไม่เหมาะ ไม่สู้ฉวยโอกาสนี้เจรจาสงบศึก ก็ถือเป็น
การสร้างความผาสุกให้กบั ราษฎร...อาเจีย่ ได้สง่ ราชโองการไปถึงน้องเขยแล้ว
ถ้าไม่มคี ำ� สัง่ จากราชส�ำนัก ห้ามเขาบุม่ บ่ามท�ำศึก"
นางกล่าวย�้ำขึ้นมาอีก
"นี่เป็นความเห็นร่วมกันของขุนนางในราชส�ำนัก"
เกาลั่วเสินลุกพรวดขึ้นยืน มองประสานสายตากับนางอยู่ครู่หนึ่ง
"ที่อาเจี่ยกังวลก็ใช่จะไร้เหตุผล แต่ขอบังอาจถามอาเจี่ย ถ้านี่เป็น
แผนสกปรกของมู่หรงถี้ เมื่อใดที่ต้าอวี๋เราคลายความระแวดระวัง เขา
ก็ฉกี พันธสัญญาและมีแผนการอืน่ ถึงตอนนัน้ จะท�ำประการใด"
"ข้าศึกมาแม่ทพั ต้าน น�ำ้ บ่ามาคันดินกัน้ ถ้าวันหน้าเขาผิดค�ำมัน่ สัญญา
โกหกหลอกลวง ถึงตอนนัน้ ต้าอวีเ๋ ราก็เลีย้ งม้าลับอาวุธคมกริบอยูก่ อ่ นแล้ว
ยกทัพไปกวาดล้าง กอบกูด้ นิ แดนทีส่ ญ
ู เสียไปกลับคืนมา แต่เวลานีเ้ พือ่
ความเป็นอยูข่ องราษฎร ถ้าหยุดท�ำศึกสงครามได้ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข
ย่อมดีทสี่ ดุ "
น�้ำเสียงของเกายงหรงเอื่อยเฉื่อยไม่รีบร้อน
แสงจันทร์เหนือศาลารับลมสาดส่องเข้ามาตรงมุมหนึง่ ส่องกระทบ
ใบหน้าของนางครึง่ มืดครึง่ สว่าง
นางลุกขึ้นยืนช้าๆ เอ่ยเสียงนุ่มนวล "อาหมี อาเจี่ยได้ยินว่าเจ้า
มักมาพ�ำนักอยูท่ นี่ คี่ นเดียว ออกจะโดดเดีย่ วเดียวดายไปสักหน่อย อาเจีย่
ไม่คอ่ ยวางใจ ไม่สเู้ จ้าตามอาเจีย่ ไปอยูด่ ว้ ยกันในวังเสียแต่วนั นีเ้ ถิด เจ้ากับ
อาเจี่ยตั้งแต่เล็กก็ใกล้ชิดสนิทสนมกัน มาบัดนี้กลับนานมากแล้วที่ไม่เคย
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ได้จบั เข่าพูดคุยกัน เจ้าเข้าวัง อาเจีย่ ก็จะได้มสี หาย รอน้องเขยกลับมาแล้ว
ค่อยให้เขารับเจ้าออกจากวัง"
เกาลั่วเสินบอก "อาเจี่ย ข้าอยากอยู่ที่นี่ รอหลางจวินกลับมา"
เกายงหรงกล่าว "อาเจีย่ หวังดีตอ่ เจ้า ทีน่ สี่ ดี่ า้ นมีนำ�้ ล้อมรอบ จะอย่างไร
ก็กว้างโล่งไปสักหน่อย แม้จะบอกมีองครักษ์คมุ้ กัน แต่กป็ ลอดภัยสูใ้ นวังหลวง
ไม่ได้"
"ถ้าข้าเพียงอยากอยู่ที่นี่เล่า" เกาลั่วเสินถามเน้นย�้ำทีละค�ำ
เกายงหรงใบหน้ายังคงมีรอยยิม้ "อาหมี จนทุกวันนีอ้ าเจีย่ ยังจ�ำท่าทาง
ตอนเด็กของเจ้าได้ แต่ไรมาเจ้าก็เชือ่ ฟังค�ำพูดของอาเจีย่ ทีส่ ดุ ยังคงติดตาม
อาเจีย่ เข้าวังดีกว่า อย่าให้อาเจีย่ ต้องเป็นห่วงเจ้าอีก"
นางคว้าแขนของเกาลั่วเสินและเกลี้ยกล่อมอย่างอดทนราวกับว่า
เกาลัว่ เสินทีอ่ ยูต่ รงหน้านางในเวลานีย้ งั เป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กในสมัยก่อน
ผู้นั้นจริงๆ
เกาลัว่ เสินมองเกายงหรงทีอ่ ยูต่ รงหน้านิง่ ๆ มองรอยยิม้ ในดวงตาและ
เสียงบ่นว่าเบาๆ จากปากของอีกฝ่าย ในสมองพลันมีภาพสิง่ ละอันพันละน้อย
ในสมัยเด็กผุดขึน้ มา
แม้เกาลัว่ เสินจะรูม้ าก่อนหน้านีน้ านแล้วว่าอาเจีย่ ในเวลานีไ้ ม่ใช่อาเจีย่
คนเดิมในความทรงจ�ำของนางอีกต่อไป ทัง้ ในส่วนลึกของจิตใจเกาลัว่ เสิน
ก็ได้เตรียมใจทีจ่ ะได้พบเจอกับสิง่ เลวร้ายทีส่ ดุ เอาไว้แล้ว แต่ทกุ ครัง้ เมือ่ ตน
เห็นรอยยิม้ และความห่วงใยเอาใจใส่ทเี่ กายงหรงมีให้กจ็ ะท�ำให้สว่ นลึกในใจ
ของนางหวัน่ ไหวสัน่ คลอน และเฝ้าปรารถนาอยูเ่ งียบๆ เฝ้าปรารถนาให้
ทุกอย่างเป็นเพียงการคิดมากไปเอง
สวรรค์ รู ้ ตลอดเวลาที่ ผ่านมานางให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความรั ก
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ความผูกพันระหว่างพี่น้องของนางกับเกายงหรงมากเพียงใด
พีส่ าวเป็นคนในครอบครัวของนาง ถ้าเป็นไปได้นางก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
ความรักใคร่ทมี่ ตี อ่ กันจะสามารถคงอยูต่ อ่ ไปเช่นนีต้ ลอดชีวติ
กระทัง่ เมือ่ ครูก่ อ่ น ตอนทีจ่ ๆู่ นางก็ได้ยนิ หลีเ่ สียบอกค�ำพูดประโยคนัน้
กับตน ความรูส้ กึ แรกของนางกลับไม่ใช่ความผ่อนคลายสบายใจ หากแต่เป็น
ความตืน่ ตระหนกหวาดหวัน่ พรัน่ พรึง
โดยตื่นตระหนกหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อหลี่มู่หลางจวินของนางที่มี
ความคิดลุม่ ลึกจนถึงขัน้ นี้ เหตุใดเขาจึงนึกถึงและจัดเตรียมการตัดเยือ่ ใย
ขัน้ เด็ดขาดเช่นนีไ้ ด้ตงั้ แต่เนิน่ ๆ
ชัว่ ขณะนีใ้ นใจของนางรูส้ กึ ไม่สบายใจอย่างทีส่ ดุ แต่ขณะเดียวกัน
กลับรูส้ กึ โล่งใจจางๆ
นั่นเป็นความรู้สึกโล่งใจอย่างหนึ่งที่ในที่สุดก็สามารถหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทรมานจากความรูส้ กึ สองจิตสองใจและหวัน่ ไหวสัน่ คลอนได้เสียที
ผ้าคลุมหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยความอบอุน่ อ่อนโยนสามารถปิดบังความยินดี
ความโกรธได้ชวั่ ครูช่ วั่ ยาม แต่ไม่อาจปกปิดจิตใจของคนได้ตลอดไป
บุรษุ ทีน่ างเลือ่ มใสศรัทธาและรักอย่างจริงใจ ผูส้ งู ตระหง่านดุจภูเขา
ลึกล�้ำยิ่งใหญ่ดุจบ่อลึก ตั้งแต่เริ่มแรกเขาก็เข้ากันไม่ได้กับราชส�ำนักที่มี
เสือ้ คลุมตัวนอกงามหรูตวั หนึง่ ปกคลุมอยู่ ทว่าภายใต้เสือ้ กลับมีกลิน่ อับชืน้
เสือ่ มโทรมแผ่กำ� จายออกมาเช่นนี้
การแตกหักที่พึงเกิดขึ้น ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว
เกาลั่วเสินยืนอยู่ที่นั่น มองรอยยิ้มของเกายงหรงนิ่ง
"อาเจี่ย ท่านคิดจะเอาตัวข้าไปเป็นนักโทษกระมัง" นางเอ่ยถาม
"ถ้าข้ากลายเป็นนักโทษแล้วหลี่มู่ที่หลั่งโลหิตท�ำศึกเพื่อต้าอวี๋ ยกทัพไป
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ปราบปรามทางเหนือยึดคืนดินแดน ผลักดันแผนการปกครองใหม่ ในสายตา
ของท่านจะมีฐานะเช่นไร"
เกายงหรงอึ้งตะลึง ปล่อยมือที่จับแขนเกาลั่วเสินเมื่อครู่ออกช้าๆ
รอยยิม้ บนใบหน้าค่อยๆ จางหายไป
"อาหมี เจ้ารู้หรือไม่คำ� พูดเมือ่ ครูข่ องเจ้าหมายความว่าอย่างไร" นาง
ย่นหัวคิว้ น�ำ้ เสียงเปลีย่ นเป็นเยียบเย็นแข็งกระด้าง
"ข้าย่อมรู"้ เกาลัว่ เสินยิม้ "อาเจีย่ ขอบอกกับท่าน ข้าไม่เพียงไม่ไป
วังหลวง คืนนีข้ า้ ยังจะไปจากเมืองเจีย้ นคัง หลางจวินจะมารับข้าไป"
เกายงหรงสีหน้าตึงเครียด เหลียวมองไปรอบด้านอย่างรวดเร็ว
สามด้านเป็นลานเรือน ด้านตรงข้ามในเงามืดของผืนน�้ำที่มืดมิด
มองไม่เห็นก็จดั วางวงล้อมและตาข่ายของนางไว้
นางค่อยๆ ระบายลมหายใจออกมา แอบยิม้ เยาะตนเอง หลายปีมานี้
อาจเพราะถูกคนบีบคัน้ มากเกินไปจริงๆ ส่งผลให้เวลานีพ้ อได้ยนิ เกาลัว่ เสิน
เอ่ยเช่นนี้ นางก็เกือบจะเชือ่ แล้ว
"อาหมี อย่าก่อกวนอีก! ไปเถิด ตามอาเจี่ยเข้าวัง!"
นางวางสีหน้าเคร่งขรึม ใช้นำ�้ เสียงไม่อนุญาตให้โต้แย้งพูดออกมา
หมุนตัวจะเรียกองครักษ์ทมี่ าด้วยกันกับตน
เกาลัว่ เสินยกมือขึน้ เผยให้เห็นของสิง่ หนึง่ ทีห่ ยิบออกมาจากแขนเสือ้
นั่นเป็นหยกสีเขียวที่แกะเป็นลูกน�้ำเต้าใบเล็ก ตรงปากน�้ำเต้า
มีเชือกไหมสีแดงเส้นหนึง่ ผูกอยู่ ห้อยอยูบ่ นนิว้ มือของเกาลัว่ เสิน แกว่งไปมา
ภายใต้แสงจันทร์ สาดประกายเรืองรองของเนื้อหยกออกมา
"อาเจี่ย ท่านดู นี่คือของสิ่งใด" เกาลั่วเสินกล่าว
เกายงหรงหันหน้ามา พอเห็นจีห้ ยกอันนีใ้ นมือนาง สีหน้าก็แปรเปลีย่ น
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ไปในฉับพลัน ยื่นมือมาช่วงชิงเอาไป ก้มหน้าลงมองแวบหนึ่ง ถาม
เสียงเฉียบขาด "เหตุใดจีท้ ถี่ งุ ผ้าห้อยเอวของเติงเอ๋อร์จงึ มาอยูท่ เี่ จ้าได้"
เกาลัว่ เสินมองสีหน้าทีเ่ ปลีย่ นเป็นหวาดหวัน่ ร้อนใจในฉับพลันของ
เกายงหรง นึกถึงค�ำพูดทีห่ ลีเ่ สียบอกตนเมือ่ ครูก่ อ่ นว่าต้าซือหม่าได้จดั วาง
คนไว้ในวังหลวงตั้งแต่ก่อนหน้านี้นานแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมการป้องกัน
เหตุเปลีย่ นแปลงเช่นในวันนี้
ลูกธนูหลุดจากสายไปแล้ว...ไม่อาจหันหลังกลับได้อีก
นางกดข่มความรูส้ กึ ทีพ่ วยพุง่ ขึน้ มาในใจ ทีไ่ ม่รวู้ า่ เป็นความรูส้ กึ ดีใจ
หรือเสียใจเอาไว้ เอ่ยช้าๆ "อาเจีย่ ข้าพูดแล้วหลางจวินจะมารับข้าไป ท่าน
ลองกลับไปดูทวี่ งั ก่อนก็ได้ ข้าได้โกหกท่านหรือไม่"
ภายใต้แสงจันทร์ใบหน้าของเกายงหรงดูแล้วซีดขาวดุจหิมะ นาง
เบิกนัยน์ตาที่เต็มไปด้วยเพลิงโทสะมองจ้องเกาลั่วเสินอยู่ครู่หนึ่งพลัน
หันหลังกลับ สาวเท้าเร็วๆ จากไป
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138
วังหลวงมีทหารรักษาการณ์อย่างแน่นหนา มีดา่ นเป็นชัน้ ๆ การคิดจะพา
คนผูห้ นึง่ ออกไปไม่งา่ ยอย่างแน่นอน ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าคนผูน้ นั้ ยังเป็นฮ่องเต้
อีกด้วย
แต่กระนั้นคนก็ถึงกับหายตัวไปจากในวังได้จริงๆ
ตามค�ำบอกเล่าของขันที ตอนกลางวันหลังจากเลิกประชุมขุนนาง
ฮ่ อ งเต้ น ้ อ ยไม่ย อมไปเรี ย นหนั ง สื อ ที่ ห ้ อ งทรงพระอั ก ษร ตกพลบค�่ ำ
ฉวยโอกาสทีไ่ ทเฮามีงานยุง่ พาขันทีหลายคนทีป่ กติคอยตามเสด็จแอบไป
เล่นทีอ่ ทุ ยาน สั่งไม่ให้บอกไทเฮา นีไ่ ม่ใช่ครั้งแรกขันทีจงึ ไม่กล้ารายงาน
คิดไม่ถงึ ว่าฮ่องเต้นอ้ ยเข้าอุทยานไปได้ไม่นาน คนก็หายตัวไปแล้ว
เกายงหรงยังกลับไปไม่ถงึ วังหลวง อยูร่ ะหว่างทางก็ได้พบกับขันทีที่
ออกจากวังอย่างฉุกละหุกมาหานางเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบ ยืนยันค�ำพูด
ทีไ่ ด้ฟงั มาจากเกาลัว่ เสิน
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เมือ่ ครูอ่ ยูบ่ นเกาะไป๋ลู่ แม้จะมีจหี้ ยกทีบ่ ตุ รชายพกติดตัวเป็นหลักฐาน
นางก็ยงั คงออกจะไม่เชือ่ อยูบ่ า้ ง
นอกจากไม่เชือ่ ว่าบุตรชายจะถูกคนเอาตัวไปจากวังหลวงท่ามกลาง
การป้องกันอย่างแน่นหนาได้แล้ว นางยิ่งไม่เชื่อว่าหลี่มู่ถึงกับสามารถ
ชิงลงมือก่อนนางได้
ครึ่งปีกว่ามานี้ตัวเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองเจี้ยนคังมาโดยตลอด นั่นก็
หมายความว่าอย่างน้ อ ยเขาจะต้ อ งลอบวางคนที่ จ ะเฝ้าติ ด ตามดู
การเคลื่อนไหวไว้ในวังหลวงตั้งแต่ตอนยกทัพไปปราบปรามทางเหนือ
ครัง้ ก่อน หรือกระทัง่ ...ก่อนหน้านัน้ อีก
ถ้าเขามีความตั้งใจ ด้วยฐานะขุนนางที่มีอ�ำนาจของเขาในวันนี้
การคิดจะท�ำเรื่องเช่นนี้ย่อมท�ำได้ไม่ยาก
ทีน่ า่ กลัวก็คอื ทุกอย่างเกิดขึน้ มาอย่างไม่มเี ค้าลางให้เห็นแม้แต่นอ้ ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงไม่กปี่ มี านี้ นางเคยได้รบั บทเรียนจากเซียวเต้าเฉิง
มาแล้วจึงยิง่ ระแวดระวังคนในวังอย่างเข้มงวด
แต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ นางถึงกับไม่รตู้ วั เลยแม้แต่นอ้ ย กระทัง่
วันนี้เดิมนางคิดจะเป็นฝ่ายลงมือก่อน แต่เพิ่งรู้ว่าได้ถูกหลี่มู่ที่ไม่ได้อยู่
เมืองเจีย้ นคังชิงตัดหน้าเป็นฝ่ายลงมือไปก่อนแล้ว
เกายงหรงตัวสั่นสะท้านทั้งที่ไม่หนาว เพลิงโทสะเข้าจู่โจมหัวใจ
จนเกือบเป็นลมหมดสติ นางสงบใจ รีบกลับเข้าวังหลวง
ทุกซอกทุกมุมของอุทยานหลวง รวมถึงทุกห้องหับในวังหลวงล้วนถูก
พลิกหาจนทัว่ ทัง้ เมืองก็รบี ปิดประตูเมืองอย่างเร่งด่วน ค้นหาไปทัว่ ทุกแห่ง
ทัง้ ด้านในด้านนอกในคืนนัน้ เลย
แต่ บุ ต รชายของนางฮ่ อ งเต้ ต ้ า อวี๋ อ งค์ ป ั จ จุ บั น กลั บ หายตั ว ไป
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อย่างไร้ร่องรอย สุดท้ายเบาะแสเดียวที่ตรวจพบก็คือหลังจากฟ้ามืดลง
เคยมีรถขนสิ่งปฏิกูลออกจากวังหลวงไปทางประตูด้านข้างคันหนึ่ง
แม้ปกติรถขนสิง่ ปฏิกลู จะรวบรวมสิง่ ปฏิกลู และออกจากวังในตอนเช้า
แต่บางครัง้ ช่วงพลบค�ำ่ ก็อาจออกไปอีกครัง้ หนึง่ ทหารรักษาการณ์เห็นกัน
จนชินชา และเพราะกลิ่นเหม็นจึงไม่ได้เปิดฝาออกตรวจดูทีละถัง เพียง
ปล่อยให้ออกไป
และการออกไปครั้งนี้ก็ไม่มีบันทึกว่ามีรถกลับเข้ามาอีก สุดท้าย
เพียงตรวจพบว่าออกจากประตูตะวันตกแล้ว จากนัน้ ก็ไม่รไู้ ปทีใ่ ด
เกายงหรงแน่ใจ บุตรชายของนางจะต้องถูกเอาตัวไปเช่นนีแ้ ละส่งตัว
ออกจากเมืองไปแล้ว
สามวันผ่านไป การค้นหาไม่มคี วามคืบหน้าแม้แต่นอ้ ย บนโต๊ะของนาง
มีเพียงสายรัดเอวปักลายมังกรทองเพิม่ ขึน้ มาอีกเส้นหนึง่ เท่านัน้
เช้าตรูว่ นั นี้ หมอกบางจางๆ ทีล่ อยอวลอยูร่ อบเกาะไป๋ลยู่ งั จางหายไป
ไม่หมด เกาลัว่ เสินทีเ่ ก็บสัมภาระเดินทางอย่างเรียบง่ายไว้เรียบร้อยแล้ว
พาคนทีจ่ ะร่วมเดินทางไปด้วย ในทีส่ ดุ ก็ถกู ห้อมล้อมอย่างแน่นหนาออกจาก
ท่าเรือข้ามฟากบนเกาะไป๋ลู่ ขึน้ เรือเร็วล�ำหนึง่ มุง่ หน้าไปทางตะวันตก
เกายงหรงพาขุนนางในราชส�ำนักหลายสิบคนที่อยู่ด้านหลังยืนอยู่
ทีร่ มิ ฝัง่ มองจ้องเกาลัว่ เสิน ไม่พดู อะไรแม้แต่คำ� เดียว
เฝิงเว่ยใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าหมอง สีหน้ายิง่ เป็นกังวลอย่างทีส่ ดุ
เขาไล่ตามมาถึงด้านหน้าหัวเรือ พยายามโน้มน้าวอย่างไม่ยอมถอดใจ
"ฟูเหริน ถึงความเห็นของราชส�ำนักกับต้าซือหม่าจะขัดแย้งกัน ต้าซือหม่า
มีความไม่พอใจเพียงไรก็ไม่อาจกระท�ำการเช่นนี้! ฟูเหรินฟังข้าสักครั้ง
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รั้งอยู่ที่นี่ก่อน ส่งตัวฝ่าบาทกลับมา จากนั้นก็เกลี้ยกล่อมต้าซือหม่า
กลับเมืองหลวง ถึงตอนนั้นจะท�ำศึกหรือสงบศึกค่อยมาปรึกษาหารือกัน
ก็ยงั ไม่สาย..."
ทุกคนต่างกระจ่างแก่ใจ ในเวลาเช่นนี้หลี่มู่ใช้วิธีนี้บีบบังคับรับตัว
ภรรยาของเขาไปแฝงความหมายว่าอย่างไร
ขุนนางจากตระกูลต�่ำต้อยที่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาใหม่ในช่วง
ไม่กปี่ มี านีไ้ ม่มใี ครไม่จติ ใจร้อนรุม่ กระสับกระส่าย สีหน้าเคร่งเครียด
หลิวฮุย่ ผูม้ ตี ำ� แหน่งซือ่ จงกลับฮึกเหิมยิง่ ชิงก้าวขึน้ มาร้องตะโกนบอก
"เฝิงกงพูดเช่นนีก้ ไ็ ม่ถกู ! หลายปีมานีท้ ำ� ศึกไม่หยุดหย่อน ราษฎรล�ำบากกับ
การท�ำศึกมายาวนาน ทุกคนต่างหวังให้บา้ นเมืองสงบสุข มาบัดนีล้ ำ� บาก
ไม่นอ้ ยกว่าจะมีโอกาสเช่นนี้ ไทเฮาทรงเข้าพระทัยและทรงเป็นห่วงเป็นใย
คล้อยตามความต้องการของอาณาประชาราษฎร์ถึงได้มีพระประสงค์
จะเจรจาสงบศึก ไม่วา่ ต่อบ้านเมืองหรือต่อราษฎรก็มแี ต่ขอ้ ดี! หลีต่ า้ ซือหม่า
ไม่คำ� นึงถึงจิตใจของราษฎร ข่มเหงประมุขของแว่นแคว้นทีย่ งั เยาว์พระชันษา
ถือดีวา่ มีตำ� แหน่งสูงมีอำ� นาจมาก คิดแต่จะท�ำศึกแย่งเอาความดีความชอบ
ก็แล้วไปเถิด วันนีถ้ งึ กับยังท�ำเรือ่ งอกตัญญูลว่ งเกินเบือ้ งสูงเช่นนี้ เห็นชัดว่า
ในสายตาไม่มีระเบียบวินัยและกฎหมายของบ้านเมือง! ขอบังอาจถาม
การกระท�ำเช่นนีข้ องต้าซือหม่ามีอนั ใดแตกต่างกันกับโจรกบฏสวีม่ ใี่ นตอนนัน้
บ้าง"
เหล่าขุนนางที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขาพากันพยักหน้าคล้อยตาม
"หรือว่าฟูเหรินลืมไปแล้ว เจ้าก็เป็นบุตรสาวสกุลเกา แม้เวลานี้
เกาเซีย่ งกงจะไม่อยูใ่ นราชส�ำนัก แต่ความซือ่ สัตย์จงรักภักดีกบั คุณธรรม
อันสูงส่ง ผู้ใดกล้าลืม ถ้าเขารู้ว่าวันนี้ต้าซือหม่าอาศัยอ�ำนาจกระท�ำการ
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ก�ำเริบเสิบสานเช่นนี้ มีหรือจะนัง่ ดูโดยไม่ยงุ่ เกีย่ ว" หลิวฮุย่ กล่าวขึน้ อีก
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ดงั ขึน้ รอบด้าน ทุกคนต่างชีม้ อื ชีไ้ ม้มาทีด่ า้ นหลัง
เกาลัว่ เสิน
เกาลัว่ เสินหยุดฝีเท้า หมุนตัวกลับไปกล่าวขึน้ "ถ้าวันนีบ้ ดิ าของข้า
อยูใ่ นราชส�ำนัก หรือทุกท่านเข้าใจว่าเขาจะเพิกเฉยต่อการยัว่ ยุอย่างโจ่งแจ้ง
ของชาวเซียนเปยทีม่ ตี อ่ ฉางอัน ยินดีไปเจรจาสงบศึกอันใดนัน่ ไปพูดคุย
เรือ่ งการปกครองเหนือใต้อะไรกับมูห่ รงถี.้ ..เฉกเช่นทุกท่านในทีน่ เี้ ช่นนัน้ หรือ"
นางสีหน้าปกติ แต่คำ� เยาะเย้ยถากถางในค�ำพูดพุง่ เข้ามาปะทะใบหน้า
หลิวฮุ่ยกับขุนนางใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเหล่านั้นไม่มีใครไม่ชะงักอึ้ง
ต่างหันมามองตากัน ใบหน้ามีแววไม่พอใจ
ขุนนางระดับกลางผูห้ นึง่ เส้นผมและหนวดเคราขาวโพลน ชีม้ อื มาที่
เกาลัว่ เสิน พูดงกๆ เงิน่ ๆ ด้วยท่าทางตกตะลึงพรึงเพริด "ข้ากับบิดาของเจ้า
เมือ่ ก่อนก็ไปมาหาสูก่ นั เสมอ เห็นเจ้าเติบโตมา เจ้าเป็นบุตรสาวสกุลเกา
พึงรักษาบรรทัดฐานคุณธรรมทีส่ ตรีพงึ มี มีความสามารถแต่ไม่อวดดีวางตน
สง่างาม นีเ่ ป็นแบบอย่างทีผ่ คู้ นยึดถือมาโดยตลอด วันนีต้ า้ ซือหม่าท้าทาย
ราชส�ำนักอย่างโจ่งแจ้ง เจ้าไม่หา้ มปราม เอาแต่หลับหูหลับตาคล้อยตาม
ก็แล้วไปเถิด เหตุใดยังพูดจาเช่นนี!้ "
ขุนนางระดับกลางสูงวัยผู้นี้มีความรอบรู้กว้างขวางด้านศิลปะ
เชี่ยวชาญการเขียนบทความแต่งบทกวี เป็นกวีที่มีชื่อเสียงแห่งยุค ปีนั้น
สวีม่ โี่ จมตีเมืองเจีย้ นคัง เขาติดตามฮ่องเต้ฮองเฮาลีภ้ ยั ไปฉวีอ่ า หลังจาก
จบเรื่องได้รับความตื่นตระหนกเกินไป เมื่อกลับมาก็ขอเกษียณอายุจาก
ราชการทันที หลายปีมานีไ้ ม่เห็นเขาปรากฏตัวในราชส�ำนักแล้ว
วันนี้กลับถูกเกายงหรงเชิญมาด้วย
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นอกจากต้องการจะกดดันนางแล้ว คิดว่าเกายงหรงยิง่ อยากจะใช้วธิ นี ี้
ท�ำให้ผคู้ นในใต้หล้ารูว้ า่ เป็นหลีม่ ทู่ เี่ นรคุณ ทรยศราชส�ำนักก่อน
เกาลัว่ เสินกล่าวตอบ "ท่านลุงไม่ถามไถ่เรือ่ งราวทางโลก ชือ่ เสียงคงอยู่
ตลอดไป ค�ำพูดเมือ่ ครูข่ องหลานจะกล้าพุง่ เป้าไปทีท่ า่ นลุงได้อย่างไร"
นางแต่งงานกับหลี่มู่ตอนอายุสิบหก เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
กาลเวลาคุกคามคน เด็กสาวโง่เขลาทีเ่ ต็มไปด้วยความไม่ยนิ ยอมพร้อมใจ
ประหนึง่ ใช้มดี ข่มขูค่ นในคืนวันแต่งงานผูน้ นั้ ในตอนนัน้ จะคาดคิดได้อย่างไร
หลังจากเวลาผ่านไปหลายปี นับแต่วนั ทีถ่ อื ก�ำเนิดออกมาลืมตาดูโลก นาง
ทีม่ หี มวกสวมอยูบ่ นศีรษะว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นสกุลสูงศักดิแ์ ห่งราชวงศ์ใต้ผหู้ นึง่
วันนีจ้ ะถึงกับมายืนอยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับพวกเขาเช่นนี้
น�ำ้ ลึกหนึง่ ฉือ่ ทอดขวางอยูร่ ะหว่างนางกับเจีย้ นคังเมืองหลวงแห่งนี้
กลับคล้ายหุบเหวกว้างลึกทีไ่ ม่อาจข้ามไปได้
ในใจของนางได้แต่ทอดถอนใจด้วยความหดหู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ในชัว่ ขณะนีเ้ องนางพลันนึกเห็นใจบิดาของตนขึน้ มา ในใจเต็มไปด้วย
ปณิธานอันยิง่ ใหญ่ ทัง้ หาใช่ไร้ความสามารถ แต่กลับสลัดพันธนาการของ
ฐานะและวงศ์ตระกูลทีต่ ดิ มาพร้อมกับชาติกำ� เนิดออกไปไม่ได้ ประหนึง่
เท้าติดอยูใ่ นบ่อเลน หลังเดินลุยมาครึง่ ชีวติ สุดท้ายไม่เพียงไม่อาจท�ำให้
ปณิธานอันยิง่ ใหญ่เป็นจริงได้ แม้แต่มารดากับลูกในท้องของมารดาทีก่ ำ� ลัง
จะถือก�ำเนิดออกมาก็ไม่รเู้ ป็นตายร้ายดีประการใด สิง่ ทีท่ ำ� มามีความหมาย
อันใด
นางยิ่งรู้สึกปวดใจแทนหลี่มู่ บุรุษวีรอาจหาญผู้หนึ่งที่ช่วยกอบกู้
สถานการณ์ ประคับประคองบ้านเมืองให้รอดพ้นจากอันตราย สุดท้ายแล้ว
เขายังอยู่ระหว่างการเดินทางไกลไปท�ำศึกหลั่งโลหิต สตรีของเขากลับ
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ก�ำลังจะถูกจับเป็นตัวประกันควบคุมตัวอยูท่ เี่ มืองหลวง หากไม่ยนิ ยอม...
ก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นโจรกบฏ เนรคุณแผ่นดิน
ราชส�ำนักเช่นนี้ ถึงจะมีความเกีย่ วพันกับนางอย่างใกล้ชดิ มีสายโลหิต
เดียวกันแล้วอย่างไร นางยังมีอะไรให้ตดั ใจไม่ได้อกี
"พวกท่านไม่นกึ ถึงคุณงามความดีของหลีม่ กู่ แ็ ล้วไปเถิด โจรกบฏ?!
นีก่ ค็ อื การประเมินค่าทัง้ หมดทีพ่ วกท่านมีให้เขาตลอดเวลาหลายปีทเี่ ขาเป็น
ขุนนางในราชส�ำนักเช่นนัน้ หรือ"
สายตาของนางกวาดผ่านใบหน้าขุนนางสูงวัยที่สีหน้าเต็มไปด้วย
ความเจ็บปวดรวดร้าวใจและตื่นตระหนกทีละคนๆ
"ขอให้ข้าลองคาดเดาดู เพราะเหตุใดพวกท่านจึงชิงชังเขาเช่นนี้
ราชวงศ์ใต้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง หลายปีที่ผ่านมาเลี้ยงดูเทาเที่ย* ไว้
จ�ำนวนนับไม่ถ้วน แต่ละคนสูงศักดิ์สง่างาม แต่ความจริงแล้วกลับโลภ
ไม่รู้จักพอ แม้จะถูกป้อนอาหารจนหัวโตอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ยังไม่ยอม
หยุดอ้าปากแย่งชิงอาหารกับราษฎร ต่อให้เป็นเพียงค�ำเล็กๆ ก็ไม่ยอมคาย
ออกมา เขากลับบอกให้พวกท่านคายของทีก่ ลืนลงท้องไปแล้วออกมา ดังนัน้
พวกท่านทุกคนจึงหวาดกลัวเขาชิงชังเขา แต่กลับท�ำอะไรเขาไม่ได้! มาบัดนี้
ล�ำบากไม่น้อยกว่าจะมีโอกาสที่สามารถกดหัวเล่นงานเขาได้แล้วแม้จะ
รูท้ งั้ รูว้ า่ เป็นการหารือกับเสือเพือ่ ขอถลกหนัง** พวกท่านก็ยงั ไม่ยอมทีจ่ ะ
พลาดโอกาสนี"้
มุมปากนางมีรอยยิ้มหยันผุดขึ้นมาจางๆ
"ในสายตาของพวกท่าน ฉางอันนับเป็นอะไร ลัว่ หยางนับเป็นอะไร
* เทาเที่ย แปลว่าเขมือบกลืน เป็นหนึ่งในสี่อสูรร้าย และเป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้งเก้าตามต�ำนานเทพโบราณ
ของจีน ล�ำตัวคล้ายหมาป่า นิสยั ตะกละตะกลามและดุรา้ ย
** หารือกับเสือเพื่อขอถลกหนัง เป็นส�ำนวน เปรียบเปรยถึงการเจรจาตกลงที่ท�ำให้อีกฝ่ายเสียหายหรือ
เสียผลประโยชน์ย่อมไม่มีทางส�ำเร็จ
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ราษฎรที่รอดตายจากความวุ่นวายในดินแดนทางเหนือที่ก�ำลังดิ้นรน
เอาชีวติ รอดภายใต้เกือกม้าของชาวหูยงั นับเป็นอะไร เปรียบกับเนือ้ ติดมัน
ชิน้ เล็กทีพ่ วกท่านคายออกจากปากแล้ว เรือ่ งเหล่านีล้ ว้ นไม่คคู่ วรแก่การ
เอ่ยถึงกระมัง ผูใ้ ดก็ตามทีข่ ดั ขวางพวกท่านขูดรีดหยาดเหงือ่ แรงงานของ
ราษฎร คนผูน้ นั้ ก็คอื โจรกบฏ พวกท่านจะต้องก�ำจัดเขาไปเสียจึงจะสาสมใจ"
รอบด้านเงียบกริบ เฝิงเว่ยใบหน้าค่อยๆ ปรากฏแววละอายใจ นิง่ เงียบ
ไม่พดู อะไร
"หลิวซื่อจง ข้าคาดเดาถูกต้องหรือไม่"
เกาลั่วเสินมองหลิวฮุ่ย
หลิ ว ฮุ ่ ย พู ด ด้ ว ยความโกรธเกรี้ ย ว "เหลวไหลสิ้ น ดี ! เจ้ า ถึ ง กั บ
กล้าใส่ร้ายป้ายสีเหล่าขุนนางในราชส�ำนักเช่นนี้!"
เกาลั่วเสินแค่นเสียงฮึ "ในเมื่อพวกท่านเอาค�ำว่าโจรกบฏมาสวม
บนศีรษะหลางจวินของข้า ข้าก็ย่อมต้องเจรจากับพวกท่านแทนเขา
พวกท่านไม่ยอมรับก็แล้วไปเถิด"
นางจ้องหน้าหลิวฮุย่ กล่าวเหน็บแนม "หลิวซือ่ จง ท่านได้ชอื่ ว่าเป็น
ขุนพลเจิงหลู แต่ไม่ทราบเคยปราบปรามชนต่างเผ่าทีใ่ ด เคยปราบปรามกบฏ
ทีใ่ ด ถ้ายังรักหน้าตาอยูบ่ า้ ง ข้าขอชีแ้ นะท่านไม่สทู้ ลู ขอให้ไทเฮาประทานนาม
ขุนพลฉวีอ่ าแก่ทา่ นโดยเร็วกลับจะมีชอื่ เสียงสมจริงยิง่ กว่า"
นีเ่ ป็นการแอบเหน็บแนมเรือ่ งเก่า ตอนนัน้ ทีเ่ มืองเจีย้ นคังตกอยูใ่ น
ความยากล�ำบาก เขาไม่ยอมอยูป่ อ้ งกันเมืองกับเกาเฉียว อ้างว่าต้องคุม้ กัน
ฮ่องเต้กบั ฮองเฮาและหนีไปฉวีอ่ า
แม้บรรยากาศจะหนักอึง้ แต่ขนุ นางหลายคนทีย่ นื อยูข่ า้ งหลังเฝิงเว่ย
ล้วนเป็นผู้ที่ติดตามเกาเฉียวอยู่ป้องกันเมืองเจี้ยนคังในตอนนั้น ได้ยิน
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เกาลัว่ เสินกล่าวเหน็บแนมหลิวฮุย่ อย่างเปิดเผยเช่นนีก้ ห็ วั เราะออกมาเบาๆ
อย่างห้ามไม่อยู่ ได้ยนิ เสียงหัวเราะของตนดังขึน้ มาอย่างฉับพลันกะทันหัน
ก็ตกใจรีบก�ำมืออุดปากไว้ แสร้งท�ำเป็นไอ
"เจ้า!...เจ้า!..."
ใบหน้าขาวๆ เกลีย้ งเกลาของหลิวฮุย่ ครานีเ้ ปลีย่ นเป็นแดงก�ำ่ ยกมือ
ชีม้ าทีเ่ กาลัว่ เสินด้วยความเดือดดาล โกรธจนพูดอะไรไม่ออกไปชัว่ ขณะ
"ถอยออกไปให้หมด!"
เกายงหรงที่สีหน้าเคร่งขรึมมาโดยตลอดพลันเอ่ยปากขึ้น
หลิวฮุย่ ถลึงตาดุดนั ใส่เกาลัว่ เสินทีหนึง่ เดินจากไปด้วยความโมโห
ฮึดฮัด ภายใต้การประคับประคองของคนหลายคนทีอ่ ยูข่ า้ งกาย
ท่าเรือริมน�้ำไม่นานก็เหลือเพียงเกาลั่วเสินกับเกายงหรงสองคน
เกาลั่วเสินยืนอยู่ที่หัวเรือ เกายงหรงยืนอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
ข้างหูเงียบสงบ เหลือเพียงเสียงน�้ำในแม่น�้ำสาดกระทบโขดหิน
ริมฝั่งแม่น�้ำเป็นระยะๆ
"อาหมี ในใจของอาเจีย่ ตัง้ แต่เล็กจนโตก็เห็นเจ้าเป็นดัง่ น้องสาวแท้ๆ
มาโดยตลอด อาเจีย่ จะให้โอกาสเจ้าเป็นครัง้ สุดท้าย ครัง้ นีข้ อเพียงเจ้ายินดี
กลับมายืนข้างเดียวกับอาเจีย่ อาเจีย่ ก็จะถือเสียว่าเรือ่ งทีแ่ ล้วก็แล้วกันไป"
เกายงหรงกล่าว
เกาลั่วเสินมองจ้องนาง
"อาเจีย่ ตัง้ แต่เล็กจนโตข้าก็เห็นท่านเป็นเหมือนพีส่ าวแท้ๆ มาโดยตลอด
ข้ารูท้ า่ นเองก็ไม่ได้เชือ่ มูห่ รงถีท้ งั้ หมด ท่านบอกข้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ท่านจึงยอมหารือกับเสือเพือ่ ขอถลกหนังก็ไม่ยอมให้หลีม่ ยู่ กทัพปราบปราม
ทางเหนือแทนต้าอวี๋ ยึดคืนดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนต่อไป สร้างผลงาน
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ยิง่ ใหญ่เกริกก้องทีค่ คู่ วรแก่การบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ให้ลลุ ว่ ง"
เกายงหรงหลบเลีย่ งสายตาของเกาลัว่ เสิน ย่นหัวคิว้ บอก "เจ้าต้อง
เข้าใจอาเจีย่ หลายปีมานีถ้ งึ เขาจะสร้างคุณความดีตอ่ ราชส�ำนักไว้ไม่นอ้ ย
แต่กส็ ร้างความยุง่ ยากไว้นบั ไม่ถว้ น อย่างพวกหลิวฮุย่ เมือ่ ครู่ อาเจีย่ ไม่อาจ
ไม่คำ� นึงถึงความเห็นของพวกเขาอย่างสิน้ เชิง เรือ่ งเหล่านีเ้ มือ่ ก่อนอาเจีย่
ต้องช่วยเขาสกัดกัน้ เอาไว้ เวลานีข้ นื ท�ำศึกกับเป่ยเยียนอีกก็ไม่ใช่จงั หวะทีด่ ี
จริงๆ"
เกาลั่วเสินส่ายหน้า
"อาเจี่ย จนถึงขั้นนี้แล้วท่านไยต้องพูดเรื่องเหล่านี้กับข้าอีก หลี่มู่
เป็นผูน้ ำ� ทัพ ท�ำศึกได้หรือไม่ ไม่มผี ใู้ ดรูด้ ยี งิ่ กว่าเขาแล้ว เมือ่ ครู่ขา้ คาดเดา
ความคิดของพวกหลิวฮุย่ ไปแล้ว เวลานีล้ องมาคาดเดาความคิดของอาเจีย่
ดูบา้ งเถิด"
นางมองจ้องดวงตาของเกายงหรง
"อาเจี่ย ท่านแตกต่างจากพวกหลิวฮุ่ย พวกเขาชิงชังหลี่มู่ที่ช่วงชิง
ผลประโยชน์ทพี่ วกเขาเสพสุขมาหลายชัว่ อายุคนไป ท่านกลับกลัวเขาจะช่วงชิง
อ�ำนาจของท่าน กลัวว่าในสายตาของผูค้ นจะมีเพียงหลีม่ ไู่ ม่มรี าชสกุลเซียว
กลัวเขาจะมีความดีความชอบเหนือผู้เป็นนาย ยึดและเข้าแทนที่ ดังนั้น
ท่านจึงยอมทีจ่ ะเฝ้าพิทกั ษ์ผนื ดินมาตุภมู เิ พียงครึง่ หนึง่ รักษาดินแดนสงบสุข
เพียงบางส่วนเอาไว้กไ็ ม่ยอมให้เขายึดคืนทัง้ จงหยวน...ถึงเขาจะไม่เคยมีจติ ใจ
ทีไ่ ม่จงรักภักดีแม้ครึง่ ส่วน ก่อนหน้านีก้ ไ็ ม่เคยจัดวางก�ำลังคนไว้เพือ่ คุม้ กัน
ความปลอดภัยของข้า ปล่อยให้ข้าเป็นตัวประกันอยู่ที่นี่ ท่านก็ไม่อาจ
ปล่อยเขาไว้...ใช่หรือไม่"
เกายงหรงใบหน้าแข็งทือ่ กัดฟันกล่าวขึน้ "อาหมี เปรียบกับดินแดน
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ของต้าอวีก๋ บั ความเจริญรุง่ เรืองมัง่ คัง่ ทีอ่ าเจีย่ จะมอบให้เจ้าในวันข้างหน้า
บุรษุ ผูห้ นึง่ นับเป็นอะไร อีกทัง้ เขายังมีชาติกำ� เนิดต�ำ่ ต้อย ไม่คคู่ วรแก่การทีเ่ จ้า
จะท�ำเช่นนีเ้ พือ่ เขาแม้แต่นอ้ ย! อาเจีย่ จะถามเจ้าเป็นครัง้ สุดท้าย เจ้าจะ
ทอดทิง้ สกุลเกาและต้าอวีอ๋ ย่างไม่คำ� นึงถึงสิง่ ใดเพือ่ คนแซ่หลีผ่ นู้ นั้ จริงหรือ"
นางเน้นหนักน�ำ้ เสียง "อาเจีย่ ขอบอกกับเจ้า หลีม่ ไู่ ม่มวี นั พรุง่ นีแ้ ล้ว!
ถ้าเจ้าไปแล้ว เจ้าจะต้องเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน!"
เกาลั่วเสินยิ้มน้อยๆ
"ข้าเกิดมาในสกุลเกา มารดาของข้าเป็นองค์หญิงใหญ่แห่งต้าอวี๋
ข้ายิง่ ไม่มวี นั ลืม ความดีทเี่ มือ่ ก่อนอาเจีย่ ท่านมีตอ่ ข้า เดิมข้าก็ไม่อยากท�ำ
เช่นนี้ แต่วนั นีก้ ลับไม่อาจไม่ทำ� เช่นนี้ เพราะข้ารูว้ า่ เขาคูค่ วรให้ขา้ ท�ำเช่นนี!้
ต่อให้เขาเป็นเช่นที่ท่านพูดจริง ไม่มีวันพรุง่ นี้ เช่นนั้นข้าก็ต้องใช้ชีวิต
ร่วมกับเขาให้หมดวันนี้ หลายปีมานีเ้ พือ่ ราชส�ำนักแห่งนี้ ข้ากับหลางจวิน
ของข้าแยกจากกันนานเกินไป ข้าคิดถึงเขาแล้ว ข้ารู้เขาเองก็คิดถึงข้า
แล้ว ข้าจะไปแล้วล่ะ...ท่านวางใจ รอข้าจากไปแล้ว เติงเอ๋อร์จะกลับมา
อย่างปลอดภัย เรือ่ งนีข้ า้ สามารถรับรองกับท่านได้"
เกาลั่วเสินท�ำความเคารพเกายงหรงที่ยืนแข็งขึงอยู่ริมฝั่งอย่าง
เป็นทางการเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นก็สั่งฝานเฉิงให้ออกเรือแล้วหมุนตัว
เดินเข้าไปในห้องโดยสาร ไม่ได้หนั หน้ากลับมาอีก
ฝานเฉิงสัง่ คนเรือให้ประจ�ำที่ เรือกางใบแล่นตามล�ำน�ำ้ ไปทางตะวันตก
ท่ามกลางตะวันยามเช้าทีเ่ พิง่ โผล่พน้ ขอบฟ้า

51

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3m5I7Ap

