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การคุมทัพย่อมต้องใช้เล่ห์กลจึงจะได้ชัย ต้องเห็นผลประโยชน์
จึงตัดสินใจเคลื่อนไหว จะกระจายหรือรวมก�ำลังต้องพลิกแพลงตาม
สถานการณ์
ก�ำลังพลย่อมต้องว่องไวดั่งสายลม พร้อมสรรพดั่งพนา รุกตีดั่ง
เปลวเพลิง หนักแน่นดั่งภูผา เร้นกายดั่งเงามืด เคลื่อนไหวดั่งฟ้าค�ำราม
'ต�ำราพิชัยซุนจื่อ กองพลชิงชัย บทที่ 7'

Page ������������������ 2.indd 7

20/9/60 13:44

8 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 2

Page ������������������ 2.indd 8

20/9/60 13:44

Jozev 9

บทที่ 1
การประลองต่อหน้าพระพักตร์ ณ เรือนเป้าฝาง

อุทยานซีย่วนแห่งพระราชวังหลวง เมืองเป่ยจิง
กรงเหล็ ก ขนาดใหญ่ ก รงหนึ่ ง ทรงสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส สู ง แปดฉื่ อ
กว้างแปดฉื่อถึงหนึ่งจั้งโดยประมาณ ตลอดซี่ลูกกรงล้วนทาด้วยสีทอง
ด้านบนและล่างแปดมุมตรึงไว้ด้วยดอกไม้โลหะหลากชนิดที่หลอมขึ้น
จากเหล็กกล้าอย่างวิจิตรบรรจง นับว่ากรงนี้สร้างได้อย่างโอ่อ่ายิ่ง
ในกรงเหล็กมีเสือดาวแข็งแรงและปราดเปรียวตัวหนึ่ง รูปลักษณ์
ดูคล่องแคล่วและทรงพลังอย่างยิ่ง ก�ำลังเยื้องย่างเป็นวงกลม ท่าเดิน
ที่ทระนงองอาจนั้นพกพาไว้ด้วยพลังบ้าระห�่ำที่ชวนให้ผู้คนเกิดความ
สะพรึงกลัว
สถานที่ที่จัดวางกรงเหล็กคือโถงต�ำหนักอันหรูหราไร้เทียบเทียม
พืน้ ผนังเสาค�ำ้ หลังคาล้วนแกะสลักทัง้ หมด รอบด้านแขวนม่านธงมงคล
และพระพุทธรูปตกแต่งที่มาจากต่างแคว้นแดนไกล องครักษ์สวม
ชุ ด เกราะห้ อ ยอาวุ ธ สิ บ กว่ า คนจั ด เป็นสองแถวซ้ า ยขวา แต่ ล ะคน
ใบหน้าขาวใสไร้หนวดเครา ครัน้ มองดูให้ละเอียดพบว่าทีแ่ ท้ลว้ นเป็นขันที
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ก�ำลังล้อมอารักขาเก้าอีห้ นังเสือว่างเปล่าตัวหนึง่ ตรงกึง่ กลางโถงต�ำหนัก
การตกแต่งจัดวางอย่างวิจติ รอลังการระดับนี้ กอปรกับกรงเสือดาว
ขนาดใหญ่ดา้ นข้างนัน้ อีก ท�ำให้เผยบรรยากาศสุดประหลาดประเภทหนึง่
ออกมา
ประตูฝั่งหนึ่งของโถงต�ำหนักที่หันไปทางทิศใต้เปิดกว้าง ตรงข้าม
กับลานประลองขนาดใหญ่กลางแจ้งแห่งหนึง่ พืน้ สนามจับแน่นไปด้วย
ดินทรายเล็กละเอียดสีเทา สองข้างจัดวางสิบแปดศัสตราวุธเต็มไปหมด
ยังมีกลองศึก ฆ้องทองแดง และธงรบ เหล่าศัสตราวุธท�ำศึกต่างๆ นานา
พร้อมสรรพ ปลายแหลมของหอกทวนที่ช้ีขึ้นฟ้าสะท้อนประกายสีเงิน
ภายใต้แสงแดดในเดือนเหมันต์ ด้านคมปราศจากฝุน่ สกปรก จัดเตรียม
ไว้เรียบร้อยอย่างทีส่ ดุ สิง่ ทีไ่ ด้เห็นมิเพียงแต่ของประดับตกแต่ง ยังแสดง
ถึงเจ้าของโถงต�ำหนักว่าต้องเป็นผู้เลื่อมใสพลังยุทธ์เป็นแน่
สองฝั่งลานประลองต่างมีบรรดาชายฉกรรจ์รวมตัวอยู่ ที่อยู่ทาง
ทิศตะวันออกมีจ�ำนวนราวยี่สิบสามสิบคน แต่ละคนรูปร่างสูงหนา
แข็งแรงล�่ำสัน สวมชุดขุนนางฝ่ายยุทธ์สีทอง ข้างเอวห้อยดาบปักวสันต์
ก็คือองครักษ์เสื้อแพรผู้ท�ำหน้าที่อารักขาเชื้อพระวงศ์และสืบส�ำรวจ
หน่ ว ยงาน ผู ้ ค นทั้ ง ราชส� ำ นั ก และชาวบ้ า นป่ า เขาได้ ยิ น ชื่ อ เป็นต้ อ ง
สั่นกลัวกันถ้วนทั่ว
ที่ยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามมีเพียงห้าคน สวมชุดคลุมสีเขียวเข้ม ผูก
ข้อมือมัดขา เห็นได้ชัดว่าล้วนเป็นนักสู้นอกราชส�ำนัก คนที่เป็นหัวหน้า
อายุไม่น้อยแล้ว ผมขาวบางตามัดเป็นเปีย หน้าผากเผยให้เห็นรอยย่น
ดั่งถูกมีดสลัก หากรูปร่างกลับดูแข็งแรงอย่างยิ่ง ใต้ชุดคลุมสีเขียวนั้น
เห็นกล้ามเนือ้ นูนแน่นรางๆ ผูช้ ราใช้ผา้ ด�ำคาดคลุมใบหน้าครึง่ ล่างเอาไว้
จึงมองไม่เห็นปาก
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อาภรณ์ ข องคนทั้ ง ห้ า นี้ บริ เ วณอกซ้ า ยปั ก รู ป ทวิ ลั ก ษณ์ ไ ท่ จี๋
(หยินหยาง) ไว้อนั หนึง่ สีค่ นในนัน้ ใช้ดา้ ยสีดำ� ปัก มีเพียงผูช้ ราคนเดียว
ที่ใช้ด้ายเงิน
องครักษ์เสือ้ แพรทีอ่ ยูต่ รงข้ามใช้แววตาทีแ่ ฝงความอาฆาตจ้องมอง
นักสูช้ ดุ เขียวทัง้ ห้าคนนีจ้ ากทีไ่ กลๆ ไม่หยุดหย่อน พวกมันไม่สะทกสะท้าน
ท่ายืนเรียบสงบดั่งน�้ำนิ่ง ส่วนผู้ชรานั้นหลับตายืน มือทั้งสองทับกันอยู่
ตรงจุดตันเถียนใต้สะดือ สภาพคล้ายเข้าฌาน
คนทัง้ หมดในโถงต�ำหนักและลานประลองล้วนไม่เปล่งวาจา ก�ำลัง
รอคอยการปรากฏตัวของเจ้าของเก้าอีห้ นังเสืออยู่
เงียบรออยู่นาน ข้างโถงต�ำหนักพลันมีเสียงขานนามเสียงหนึ่ง
ดังขึ้น
"ต้าชิ่งฝ่าหวังเสด็จ!"
ทัง้ องครักษ์ขนั ทีในต�ำหนัก บรรดาองครักษ์เสือ้ แพรบนลานประลอง
ยังมีนกั สูช้ ดุ เขียวห้าคนนัน้ ต่างคุกเข่าไปทางเก้าอีพ
้ ร้อมกัน
ขบวนคนกลุม่ หนึง่ ปรากฏตัวจากข้างประตูนนั้ ล�ำดับแรกคือขันที
ที่สวมชุดองครักษ์แบบเดียวกันแปดคนท�ำหน้าที่เปิดทาง ถัดมาคือ
นักแสดงชายหญิงสวมชุดผ้าแพรทอเบาสบายหลากสีสบิ กว่าคน บางคน
หน้าแต้มสีสัน บางคนสวมหน้ากากแปลกประหลาด ในมือถือสิ่งของ
จ�ำพวกทวนส�ำหรับการแสดง บ่วงเถาวัลย์ ลูกกลมแพรสี จากนัน้ คือลามะ
จากแดนตะวันตกสวมหมวกทรงเหมือนหงอนไก่หลายคน แต่ละคนหน้า
กลมตาเล็ก สีหน้าเหมือนจะยิม้ แต่ไม่ยมิ้ มองขบวนนีเ้ พียงผ่านๆ เกือบ
ท�ำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นขบวนนักแสดงกายกรรมทีต่ ระเวนไปตามถนน
ในช่วงเทศกาล
ล�ำดับสุดท้ายที่ปรากฏตัวมีสี่คน คนแรกคือขุนนางฝ่ายยุทธ์ สูง
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เจ็ดฉือ่ ท่าทางกล้าแกร่ง ทุกก้าวทีเ่ หยียบย่างทะมัดทะแมง บนใบหน้า
เต็มไปด้วยรอยแผลเป็น โดยเฉพาะที่แก้มข้างหนึ่งและใบหู นั่นคือ
รอยแผลเป็นจากการถูกลูกธนูทะลุผ่าน มองจากภายนอกก็สามารถ
เดาได้แล้วว่าเป็นทหารกล้ารักษาชายแดนทีเ่ คยสูร้ บเสีย่ งภัยในภูเขาดาบ
ทะเลเกาทัณฑ์มาก่อน
คนที่สอง ชุดที่ชายวัยกลางคนผู้นี้สวมใส่ก็เป็นชุดเฟยอวี๋สีทอง
ขององครักษ์เสื้อแพร ทว่ากลับงดงามหรูหรากว่าชุดของกลุ่มองครักษ์
บนลานเป็นอย่างมาก ที่ข้างเอวไร้ดาบห้อย ใบหน้าขาวสะอาดหมดจด
แฝงไว้ดว้ ยรอยยิม้ น้อยๆ ชวนให้เกิดความรูส้ กึ ดีได้งา่ ยยิง่ ท่าทางทรงพลัง
กว่าขุนนางฝ่ายยุทธ์คนก่อนหน้าเล็กน้อย และยังมีบคุ ลิกมัน่ ใจในตนเอง
อีกชนิดหนึง่ ดูเหมือนเจ้าตัวจะมีตำ� แหน่งสูงกว่าจึงเกิดเป็นรัศมีอำ� นาจที่
มากกว่า
คนด้านหลังสุดของขบวนเดินออกมาภายใต้การปรนนิบตั ขิ องสตรี
ตั้งครรภ์ที่งามเพริศพริ้งอย่างยิ่งนางหนึ่ง
คนผูน้ มี้ อี ายุเพียงยีส่ บิ สามยีส่ บิ สีป่ ี ใบหน้าเรียวยาว สวมชุดลามะ
ท่อนบนพาดเฉียงไว้เพียงเสือ้ คลุมไร้แขนห้าสีตวั หนึง่ เผยให้เห็นไหล่ขวา
และท่อนแขนเปลือยเปล่าทัง้ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ฤดูเหมันต์ แต่หากมองดูหมวก
และรองเท้าของคนผู้นี้โดยละเอียดจะพบว่าทั้งหมดล้วนใช้ไหมทอง
ในการถักทอ แลดูสูงส่งถึงขีดสุด ไม่เหมาะกับชุดลามะบนร่างนั่นเป็น
อย่างยิ่ง บุรุษเยาว์วัยผู้นี้แม้ว่าเรือนร่างผอมเพรียว แต่กล้ามเนื้อแขน
ทีเ่ ผยออกมากลับแข็งแรง เห็นได้ชดั ว่าเป็นคนทีก่ ระฉับกระเฉง ใบหน้า
มีความขีเ้ ล่นยัว่ เย้าผูอ้ นื่ ประเภทหนึง่ กอปรกับสรีระและฝีเท้าอันรวดเร็วนี้
ท�ำให้ผคู้ นรูส้ กึ ว่าในร่างกายคงเก็บส�ำรองพลังทีย่ งั ใช้ไม่หมดเอาไว้
ขุนนางฝ่ายยุทธ์อาจหาญและหัวหน้าองครักษ์เสือ้ แพรยืนปรนนิบตั ิ
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อยูส่ องข้างเก้าอีห้ นังเสือ บุรษ
ุ เยาว์วยั กลับมิได้นงั่ ลงในทันที แต่เดินไป
หน้ากรงเสือดาว ชืน่ ชมสัตว์เลีย้ งของตนครูห่ นึง่ จากนัน้ จึงกระโดดขึน้ เก้าอี้
ครัน้ ขึน้ นัง่ เก้าอีแ้ ล้ว กลุม่ คนนอกโถงต�ำหนักก็โห่รอ้ งทรงพระเจริญ
หมืน่ ปีพร้อมกัน
บุรษ
ุ เยาว์วยั ทีม่ กี ำ� ลังวังชาเต็มเปีย่ มแต่กลับสวมชุดผิดวิสยั ผูน้ หี้ าใช่
ใครอืน่ คือจูโฮ่วจ้าว จักรพรรดิเจิง้ เต๋อองค์ปจั จุบนั ต้าชิง่ ฝ่าหวังคือฉายา
ทางธรรมทีพ
่ ระองค์แต่งตัง้ ขึน้ เอง
จักรพรรดิองค์ปัจจุบันเยี่ยมยุทธ์ ใต้หล้าต่างรู้ดี ยามนี้สองคน
ที่ปรนนิบัติอยู่ด้านข้างก็อาศัยวิทยายุทธ์จนได้รับความโปรดปราน
คนหน้ า ขาวนั้ น คื อ เฉี ย นหนิ ง แม่ ทั พ ตรวจการฝ่ายซ้ า ย ผู ้ บั ญ ชาการ
กองก�ำลังองครักษ์เสื้อแพรทั้งหมด ทั้งยังเป็นคนโปรดข้างกายฝ่าบาท
มาหลายปี เดิมทีมนั เป็นเพียงบ่าวรับใช้ในเรือนขันทีเฉียนเหนิง แต่เพราะ
ฝีมือยิงเกาทัณฑ์ได้ทั้งซ้ายขวาอันยอดเยี่ยม จึงได้รับการชื่นชมจาก
จักรพรรดิ นับจากนั้นก็กลายเป็นสหายต้นที่เปรียบเหมือนเงาตามตัว
ฝ่าบาท เจริญก้าวหน้าขึน้ เรือ่ ยๆ จนได้รบั พระราชานุญาตให้ใช้สกุลจูรว่ ม
กับเหล่าเชือ้ พระวงศ์ ได้สมญานามว่า 'หวงซูจ่ อื่ (ข้าพระบาทจักรพรรดิ)'
ในตอนแรกเฉียนหนิงอยู่ในสังกัดของกลุ่มขันทีฉ้อฉลหลิวจิ่น ได้เสนอ
ความคิดเห็นต่อองค์จกั รพรรดิให้สร้าง 'เรือนเป้าฝาง'* หลังนีห้ ลายปีกอ่ น
หลิวจิ่นถูกประหารชีวิต เฉียนหนิงไม่เพียงโชคดีที่รอดพ้น ซ�้ำต�ำแหน่ง
ขุนนางยังใหญ่โตขึน้ เรือ่ ยๆ
* จักรพรรดิหมิงอูจ่ งจูโฮ่วจ้าว รัชสมัยเจิง้ เต๋อ ทรงมีพระชนมายุออ่ นเยาว์เปีย่ มพละก�ำลัง ไม่โปรดประทับ
อยู่ในพระราชวัง ในรัชสมัยเจิ้งเต๋อที่สอง (ค.ศ. 1507) เริ่มสร้างที่ประทับใหม่นอกประตูซีหวาของ
พระราชวังต้องห้าม ให้ชื่อว่า 'เรือนเป้าฝาง' (เรือนเสือดาว) เชื่อมต่อกับวังหลวง เป็นต�ำหนักส�ำหรับทรง
พระเกษมส�ำราญกับการเสพดนตรี นารี และสุราเป็นการส่วนพระองค์โดยเฉพาะ นับแต่นั้นนอกจาก
จักรพรรดิอจู่ งเสด็จประพาสนอกเมืองหลวงก็จะประทับอยูใ่ นเรือนเป้าฝางตลอด รัชสมัยเจิง้ เต๋อทีส่ บิ หก
(ค.ศ. 1521) ก็เสด็จสวรรคต ณ ที่แห่งนี้
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ขุนพลอีกนายนามว่าเจียงปิน เดิมเป็นขุนพลโหยวจีตำ� แหน่งเล็กๆ
ผู้หนึ่งจากเมืองเซวียนฝูน่ อกด่าน หนึ่งปีก่อนเป็นเพราะติดตามทัพ
ชายแดนเข้านครหลวงปราบกบฏจนได้พบพาน ท่าทางห้าวหาญและ
ประสบการณ์ทำ� ศึกอันโชกโชนของมันท�ำให้ได้รบั ความชอบจากจักรพรรดิ
อย่างยิง่ นับจากนัน้ ก็กลายมาเป็นขันทีขา้ งพระองค์ เลือ่ นขัน้ เป็นผูบ้ งั คับการ
องครักษ์เสือ้ แพรเขตนครหลวงอย่างรวดเร็ว ควบหน้าทีบ่ ญ
ั ชาการทหาร
ผูต้ ดิ ตามกองหนึง่ ประจ�ำนครหลวง
จักรพรรดิโบกพระหัตถ์บอกเป็นนัยให้ขนั ทีทงั้ สองน�ำสตรีตงั้ ครรภ์
ผูเ้ ลอโฉมออกไปก่อน จากนัน้ ทอดพระเนตรไปยังนักสูช้ ดุ เขียวห้าคนนัน้
บนลานประลอง
ผู้ชราน�ำคนทั้งสี่เดินมาคุกเข่าลงหน้าประตูห้องต�ำหนัก
"กระหม่อมรองเจ้าส�ำนักอูต่ งั ซือซิงเฮ่า น�ำศิษย์สคี่ นเข้าเฝ้าฝ่าบาท"
มันกล่าวผ่านผ้าปิดหน้าทีก่ นั้ อยู่
"บังอาจ!" เฉียนหนิงคิว้ ตัง้ ขึน้ "เข้าเฝ้าฝ่าบาทไยต้องปิดบังหน้าตา"
ซือซิงเฮ่าเงยหน้าพอประมาณ มือซ้ายค่อยๆ เปิดผ้าด�ำออก
เห็ น เพี ย งบริ เ วณริ ม ฝีป ากล่ า งของซื อ ซิ ง เฮ่ า ที่ ไ ม่ รู ้ ว ่ า ถู ก โจมตี
อย่างหนักจากอะไร ท�ำให้บาดแผลฉีกออกเป็นรอยสามเหลี่ยมคว�่ำ
ยาวลงไปถึงใต้คาง ฟันและเหงือกแถวล่างล้วนเปิดเผยออกมา โฉมหน้า
ดัง่ ผีโครงกระดูก น่าสยองขวัญยิง่
"เป็นเพราะกระหม่อมเคยได้รบั บาดเจ็บ รูปโฉมไม่นา่ มอง เกรงว่า
จะเป็นการไม่เคารพต่อฝ่าบาท จึงปิดบังเอาไว้ ขอประทานอภัย"
เฉียนหนิงเห็นปากที่ฉีกขาดของซือซิงเฮ่าย่อมตกใจอย่างเลี่ยง
มิได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าควรให้มันคาดผ้าปิดหน้าอีกหรือไม่ จึงลอบสังเกต
สีพระพักตร์ฝา่ บาทเพื่อคาดเดาการตอบสนองของพระองค์
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จักรพรรดิทรงมิได้นำ� มาใส่พระทัย ตรงกันข้ามกลับทอดพระเนตร
บาดแผลของซือซิงเฮ่าอย่างละเอียดด้วยความสนพระทัย "ทุกคนลุกขึน้
ทีน่ มี่ ใิ ช่วงั หลวง ทุกคนล้วนคือผูเ้ ยีย่ มยุทธ์ ไม่จำ� เป็นต้องมากพิธี แผลนี้
ของเจ้าเหตุใดถึงเกิดขึน้ ได้ ต่อสูก้ บั สัตว์รา้ ยอะไรหรือ"
ซือซิงเฮ่าลุกขึ้นพร้อมกันกับกลุ่มคน มันก้มศีรษะประสานมือ
"แผลนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ สิบกว่าปีกอ่ น ขณะฝึกยุทธ์ถกู สหายร่วมส�ำนักพลัง้ มือ
ท�ำร้าย" มันยิม้ น้อยๆ ขณะกล่าว เป็นเพราะบาดแผลตรงคาง ทุกค�ำพูด
ของมันจึงเหมือนพกพาเสียงลมประหลาดประเภทหนึง่
"พูดเช่นนี้แสดงว่ามันแกร่งกว่าเจ้า?" จักรพรรดิแย้มพระสรวล
พลางตรัสถามอีก
"พอกระหม่อมถูกกระบวนท่านัน้ เข้าไปพลันเกิดจิตสังหาร จากนัน้
ก็พลั้งมือเช่นกัน" ซือซิงเฮ่าเงยหน้าพอประมาณ กล้ามองตรงไปยัง
โอรสสวรรค์ "สุสานของสหายร่วมส�ำนักผูน้ ี้ กระหม่อมไปปัดกวาดทุกปี"
จั ก รพรรดิ ท รงได้ ยิ น ก็ พ ระเนตรลุ ก วาว สี พ ระพั ก ตร์ ตื่ น เต้ น
พระหัตถ์ที่จับอยู่บนที่วางแขนถูไถไปมา
"เรารอไม่ไหวแล้ว"
เฉียนหนิงเข้าใจ รีบชูฝา่ มือขึ้น
"เตรียมการประลอง!"
ส� ำ นั ก อู ่ ตั ง และองครั ก ษ์ เ สื้ อ แพรต่ า งถอยกลั บ ไปยั ง สองข้ า ง
ลานประลอง ในขณะเดี ย วกั น องครั ก ษ์ ขั น ที สี่ ค นต่ า งก็ จั บ มุ ม เก้ า อี้
หนั ง เสื อ เอาไว้ แล้ ว ยกเก้ า อี้ พ ร้ อ มกั บ องค์ จั ก รพรรดิ ขึ้ น ย้ า ยไปยั ง
หน้าประตูโถงต�ำหนัก ให้พระองค์สามารถทอดพระเนตรการประลอง
ได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้น
เฉี ย นหนิ ง ส่ ง สายตาให้ อ งครั ก ษ์ เ สื้ อ แพรบนลานจากที่ ไ กลๆ
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กลุ่มองครักษ์ รีบพยักหน้า หนึ่งในนั้นแยกตัวออกมาจากกลุ่ม มันก็คือ
คนที่มีรูปร่างสูงหนาที่สุดในบรรดาองครักษ์เสื้อแพรหลายสิบ ความ
ทรงพลังเมื่อเทียบกับเจียงปินยังมากกว่าอยู่เล็กน้อย พวกพ้องเข้ามา
ถอดชุดคลุมสีทองให้มนั เผยให้เห็นชุดต่อสูส้ ดี ำ� ทีอ่ ยูด่ า้ นใน มันก�ำหมัด
ที่เต็มไปด้วยหนังด้านหนาทั้งสองข้าง เหยียบย่างก้าวใหญ่ไปยังกลาง
ลาน
คนผู้นี้นามว่าตู้เยี่ยนเฟิง มาจากส�ำนักปากว้าอันเป็นหนึ่งใน
เก้ า ส� ำ นั ก ใหญ่ ที่ เ ลื่ อ งชื่ อ วรยุ ท ธ์ เ พลงหมั ด ของมั น คั ด เลื อ กมาจาก
ยอดฝีมือ 'แม่ทัพต้าฮั่น'* พันคนของกององครักษ์เสื้อแพรเขตนครหลวง
ผ่ า นการทดสอบที่ ใ ต้ เ ท้ า เฉี ย นหนิ ง ควบคุ ม ด้ ว ยตั ว เอง เป็นตั ว แทน
องครักษ์ทุกคนในวังออกประลองต่อหน้าพระพักตร์
ท่าทางและสีหน้าของตู้เยี่ยนเฟิงสุขุมเยือกเย็น แม้อยู่เบื้องหน้า
จักรพรรดิกม็ ไิ ด้แสดงความตืน่ เต้นสักนิด ท่วงทีดสู ง่างามยิง่ เฉียนหนิง
เห็นแล้วลอบพึงพอใจ
อีกด้านหนึง่ ตัวแทนออกศึกของส�ำนักอูต่ งั ก็เป็นคนทีร่ ปู ร่างสูงหนา
ทีส่ ดุ ในกลุม่ เช่นเดียวกัน
คนผู้นี้โกนศีรษะจนเกลี้ยง สรีระประหนึ่งหมีร้ายตัวหนึ่ง ซ�้ำยัง
สูงใหญ่กว่าตู้เยี่ยนเฟิงเล็กน้อย มันถกชายชุดคลุมขึ้นมาสอดไว้ข้าง
สายคาดเอว เผยให้เห็นต้นขาอันแข็งแกร่งทัง้ สองข้าง มองเผินๆ ไม่ตา่ ง
จากเอวคอดกิว่ ของสตรีทแี่ ต่งงานแล้วเท่าใดนัก แต่วา่ ท่ายืนของคนผูน้ ี้
มีความแปลกประหลาดเล็กน้อย หน้าอกหุบชิด แผ่นหลังดุจกระดองเต่า
* หน่วยองครักษ์เสื้อแพรตั้งต�ำแหน่ง 'แม่ทัพต้าฮั่น (ยอดบุรุษ)' ขึ้น มิใช่แม่ทัพที่น�ำทหารออกไปท�ำศึก
จริงๆ แต่เป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ในพระราชวังที่มีรูปร่างก�ำย�ำ บุคลิกสง่างามน่าเกรงขาม รวมทั้งเป็น
ผู้ติดตามบุคคลส�ำคัญ โดยทดสอบอย่างเข้มงวด ต้องมีแรงเกินสามร้อยห้าสิบชั่งขึ้นไป เริ่มจัดตั้ง
สมัยจักรพรรดิหมิงไท่จู่ เดิมเรียกว่า 'แม่ทัพเทียนอู่ (กองยุทธสวรรค์)' จนถึงราชวงศ์หมิงตอนกลาง
จ�ำนวนพลใน 'ค่ายแม่ทัพ' ขององครักษ์เสื้อแพรได้ขยายไปถึงหลายพันคน
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โก่งสูงขึ้น ชวนให้รู้สึกว่าค่อนข้างเฉื่อยชา
เฉียนหนิงรู้อยู่ก่อนแล้ว คิดไม่ถึงว่าในส�ำนักอู่ตังจะมียักษ์ที่สูสี
กับตู้เยี่ยนเฟิงเช่นนี้ อีกทั้งยังจะให้มันออกศึก เคยได้ยินว่าวิทยายุทธ์
ส�ำนักอู่ตังแต่ไรมาเชิดชูการใช้อ่อนสยบแข็ง ยืมแรงโจมตี แต่คนผู้นี้
เหมือนเป็นมือดีดา้ นพลังแข็งนอกส�ำนักโดยสิน้ เชิง
ศิษย์อู่ตังผู้นี้เดินไปยังกลางลาน คุกเข่าให้จักรพรรดิ ขานชื่อของ
ตนเองออกมา "ฉู่หลันเทียน ศิษย์ 'สายเต่าพิทักษ์' แห่งส�ำนักอู่ตัง"
จั ก รพรรดิ พ ยั ก พระพั ก ตร์ บ อกเป็นนั ย ให้ ฉู ่ ห ลั น เที ย นลุ ก ขึ้ น ยื น
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนักสูข้ องทัง้ สองฝัง่ รูปร่างพอฟัดพอเหวีย่ งกัน
ก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้น
"พวกเจ้าลองเดาว่าฝ่ายไหนจะชนะ" จักรพรรดิสนพระทัยในวรยุทธ์
ยิง่ ขยับพระองค์ พระหัตถ์ขวาก�ำหมัดซุกในฝ่าพระหัตถ์ซา้ ย "ลองพนันดู"
เฉี ย นหนิ ง ยิ้ ม น้ อ ยๆ "ตู ้ เ ยี่ ย นเฟิ ง เป็นลู ก น้ อ งของกระหม่ อ ม...
กระหม่อมมิบงั อาจคาดเดา" แต่ในใจมันเต็มไปด้วยความมัน่ ใจ หลายวัน
ก่อนมันได้เห็น 'ฝ่ามืออสนีคำ� รนปากว้า' ทีต่ เู้ ยีย่ นเฟิงใช้ออกมา พลังยุทธ์
ท�ำลายป้ายศิลาหนาครึง่ ฉือ่ ได้สบายๆ
ส่วนเจียงปินขุนนางฝ่ายยุทธ์ที่อยู่อีกข้างหนึ่งจ้องมองคนทั้งสอง
บนลานประลองอย่างเย็นชา ไม่เอ่ยค�ำ
บนลานประลอง ฉูห่ ลันเทียนและตูเ้ ยีย่ นเฟิงยืนห่างกันสิบกว่าก้าว
ฉูห่ ลันเทียนก้มศีรษะประสานมือแสดงมารยาท ตูเ้ ยีย่ นเฟิงกลับเพียงแค่
พยักหน้าแสดงมารยาทตอบพอประมาณ มันรับต�ำแหน่งองครักษ์เสือ้ แพร
มานานหลายปี รังเกียจคนธรรมดาป่าเขาประเภทนีอ้ ย่างยิง่
ซือซิงเฮ่าทีอ่ ยูข่ า้ งลานเอามือกอดอก เฝ้าดูกลางลานอย่างใกล้ชดิ
คล้ายจะเคร่งเครียดเล็กน้อย เฉียนหนิงมองเห็นแล้วยิง่ ภาคภูมใิ จ
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จักรพรรดิแย้มพระสรวลพลางชูพระหัตถ์ขึ้นมา
เฉียนหนิงรีบตะโกนร้อง "เริ่มการประลอง!"
สองนักสูก้ ลางลานตัง้ ท่าต่อสูใ้ นทันที ตูเ้ ยีย่ นเฟิงเริม่ ด้วย 'ท่าเท้า
(ติว้ ดเรีตามอ่
อได้ใอ้ นฉบั
เจ็ดดาว' มือซ้ายแบนิ
ยงชิดายืนต่
น่ ไปเบื
งหน้บาเต็มืมอ)ขวาก�ำหมัดอยูข่ า้ งหู
เป็น 'ท่าเท้าราตรีโรมรัน' ตามแบบแผนของส�ำนักปากว้าโดยเฉพาะ
ฉู่หลันเทียนสองเท้าแยกย่อเป็นรูปคันธนู ฝ่ามือใหญ่ทั้งคู่ค่อยๆ ตั้งสูง
ระดับอก ทัง้ หมดเป็นท่าเชิญให้บกุ ก่อน
ตู้เยี่ยนเฟิงคืออนุชนของส�ำนักเลื่องชื่อ ย่อมรู้ดีถึงลักษณะพิเศษ
ที่เปิดฉากทีหลังยับยั้งศัตรูของมวยไท่จี๋ส�ำนักอู่ตัง ไหนเลยจะลงมือใส่
ศูนย์กลางให้ฝา่ ยตรงข้ามรัดพัน มันสังเกตท่าทางของฉูห่ ลันเทียน แล้วก็
ตัดสินว่าเพลงเท้าของอีกฝ่ายต้องไม่เร็วเป็นแน่
เพลงเท้าคือแก่นของวิถียุทธ์ปากว้า
ใช้ข้อดีของตน โจมตีข้อด้อยศัตรู คือที่สุดแห่งยุทธวิธี
ตูเ้ ยีย่ นเฟิงยกเท้าขึน้ พอประมาณ ส้นเท้าห่างจากพืน้ เพียงครึง่ เฟิน
ฝ่าเท้าราวกับลืน่ ไถลไปบนผิวทะเลสาบน�ำ้ แข็งก็ไม่ปาน รวดเร็วไร้เค้าลาง
มันใช้การย�ำ่ เท้าไปรอบๆ ทีฝ่ กึ มาไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ ล้านครัง้ อ้อมปราดไปทาง
ขวาของฉูห่ ลันเทียน ไปยังจุดอ่อนตรงหูและท้ายทอยของมัน แล้วพลิกมือ
ซัดหมัดออกไป!
ฉู่หลันเทียนฟังเสียงเพื่อแยกแยะต�ำแหน่ง ร่างกายมิต้องหมุนไป
แขนขวาก็ยื่นออกไปด้านข้าง ต้านรับหมัดนั้น
แต่หมัดของตูเ้ ยีย่ นเฟิงยังออกไม่สดุ ดัง่ เช่นกิง่ หลิวดีดเก็บกลับมา
ทีแ่ ท้เป็นการโจมตีลวงเพือ่ ลองเชิงศัตรูทา่ หนึง่ เท้ายังคงย�ำ่ ไม่หยุด จากนัน้
อ้อมไปยังด้านหลังของฉูห่ ลันเทียน ซ�ำ้ ยังจูโ่ จมต่อเนือ่ งอีกสองหมัดในเวลา
เดียวกัน
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