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คำ�นำ�

ทุกผู้ทุกคนล้วนมีเหตุผลในการหยัดยืนแตกต่างกันไป ไม่ว่าพวกจิงเลี่ย 

เยียนเหิง หรือแม้แต่เหยาเหลียนโจว และซางเฉิงอว่ีก็มีเหตุผลให้ตนเอง 

ไปกระทำาการต่างๆ ต่อให้เป็นเรื่องโหดเห้ียมเพียงใด ทว่าเหตุผลเหล่านั้น 

เป็นความจรงิแท้จากใจหรอืไม่ สนามรบท่ีเผชญิอยู่ตรงหน้าจะเป็นผูบ้อกกล่าว 

หากเป็นความซื่อตรงต่อตนเองโดยแท้คงมิใช่ปัญหา แต่หากมิใช่เล่า... 

คนเหล่าน้ันจะต้องเผชิญอะไร และจะตัดสินใจอย่างไร นอกจากฟ้าเบื้องบน 

ก็คงมีเพียงพวกมันที่รู้...

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

Jozev หรือ เฉียวจิ้งฟู เกิดในปี ค.ศ. 1969 ณ เกาะฮ่องกง อยู่ในรุ่นท่ี

เติบโตมากับการดูโทะคุซะสึ (ละครเก่ียวกับสัตว์ประหลาดและยอดมนุษย ์

ของญ่ีปุน่) และภาพยนตร์กำาลังภายในของบ้านเกิดตนเอง

ขณะมุง่ศกึษาอนปุรญิญาสาขาการแปล ได้ต้ังปณิธานจะเป็นนกัประพันธ์ 

ในระหว่างสามปีจงึก้มหน้าก้มตา 'ฝึกวิชา' หลงัสำาเรจ็การศกึษาได้ดำาเนินชวิีต 

ในสาย 'ผูพ้เนจรอกัษร' ทนัที ก้าวย่างเข้าสูง่านข่าว เกมคอมพิวเตอร์ นกัเขยีนบท...

ร่อนเร่อยู่ระหว่างวงการภาษาและสือ่

อาชีพเสริมคือนักแต่งเพลง มีผลงานยอดนิยม เช่น 'Deep Blue'  

'The Wind Chimp' และ 'Asura of Forest' ของหลูเฉ่ียวอนิ 'Wings of Light' 

ของหวังเฟย และ 'Open Long-Distance Classes As Early As' ของ 

เฉินอี้ซว่ิน ในจำานวนน้ีเพลง 'Deep Blue' ได้รับรางวัลคำาร้องยอดเย่ียมจาก

สมาคมนักแต่งเพลงและนักประพันธ์แห่งฮ่องกง (CASH) ประจำาปี 2000 

ปี 1996 ออกผลงานเขียนนิยายเรื่องแรก และฉีกสไตล์แนวงานท่ีเขียน

อยู่เสมอ ท้ังแอ็กชั่นแฟนตาซี แนวอิงประวัติศาสตร์ แนวสืบสวนสยองขวัญ  

จนมาเขยีนแนวกำาลงัภายในเรือ่ง 'เพลงกลอนคลัง่ยุทธ์' ซึง่ได้ให้สทิธ์ินำาเรือ่งนี้ 

ไปทำาเป็นฉบับหนังสือการ์ตูนแล้ว

Jozev มคีตปิระจำาใจในการทำางานเขยีนคอื 'หากไม่เขียนให้คนอ่านแล้ว

รกัจนจะเป็นจะตาย ก็ต้องเขียนให้คนเกลยีดจนแทบเป็นแทบตาย น่ีถึงจะเป็น

นยิายทีด่ท่ีีสดุ'
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จากใจนักแปล

'เพลงกลอนคลัง่ยุทธ์' ผลงานกำาลงัภายในขนานแท้ท่ีมตีวัละครเอกชือ่ว่า

เยียนเหงิ เยียนเหงิตวัละครหนุ่มรุน่ราวคราวเดยีวกับผมซึง่ยังไม่ประสปีระสากับ

โลกสักเท่าใดนัก และวิถีชีวิตก็มีความละม้ายคล้ายคลึงกับผมเป็นอย่างมาก 

เยียนเหิงเดินบนวิถียุทธ์ท่ีต้องฟันฝ่าอุปสรรคและการฆ่าฟัน ตัวผมเองก็กำาลัง 

เดนิอยู่บนเส้นทางการเป็นนักแปลโดยท่ียังมปีระสบการณ์มากมายให้เก็บเก่ียว

จากผูอ้าวุโสหลายท่าน ผมเชือ่ว่ามนษุย์อย่างเราไม่มใีครสามารถสำาเรจ็ได้ด้วย

ตวัเอง เยียนเหิงมจีงิเลีย่ผูม้ากประสบการณ์คอยชีแ้นะ ผมเองก็มสีหายทีค่อย 

ให้คำาแนะนำาในโลกของนิยายกำาลังภายในเช่นเดียวกัน ต้องขอขอบคุณพ่ีเอ 

มา ณ ทีน้ี่ด้วยทีค่อยให้คำาปรกึษาในหลายๆ เร่ือง

ในเมื่อชีวิตผมเทียบได้กับเค้าโครงของเร่ืองนี้แล้วบางส่วน ที่ขาดไป 

ไม่ได้เลยเห็นจะเป็นสังกัดหรือสำานักท่ีรับผมเป็นศิษย์ จากใจนักแปลผมอยาก

จะขอขอบคุณสำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ ๊คส์ (แจ่มใส) และพ่ีฝนบรรณาธิการ 

เป็นอย่างสูง ผมเคยเกือบจะถอดใจจากการตระเวนทดสอบฝีมือที่ล้มเหลว  

แต่สุดท้ายโชคชะตาและโอกาสก็ได้ลิขิตให้ผมได้ทำางานร่วมกับสำานักพิมพ์

มีคำาพูดหนึ่งของพ่ีฝนที่ผมชื่นชอบมาก 'เพชรก็ต้องเจียระไนจริงไหม' 

จังหวะที่ได้ฟังประโยคน้ี มันทำาให้ผมรู้สึกว่าที่แท้เรามีคุณค่าและศักยภาพ 

อยู่ในตัวเอง ซึ่งพ่ีฝนอาจจะมีสายตาเฉียบคมที่มองเห็น...หรือมองพลาด  

อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับ ผมจึงปฏิญาณว่าจะร่วมกันสร้างผลงานที่ดีให้กับมิตรรัก 

นักอ่านทุกท่านอย่างสุดความสามารถ

สุดท้ายน้ี ผมอยากฝากผลงานของผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของสหาย 

นักอ่านทุกท่าน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเราจะร่วมเดินทางไปจนสุดเส้นทาง 

วิถียุทธ์สายน้ีพร้อมๆ กัน

น้อมคารวะ

Bou Ptrn
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Jozev 7

สารีบุตร ธรรมทั้งปวงล้วนว่างเปล่า ไม่เกิดไม่ดับ ไม่มัวหมอง  

ไม่ผ่องแผ้ว ไม่เพ่ิมไม่พร่อง

'ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร'
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Jozev 9

บทที่ 1

เผชิญกองทัพ

ภายใต้ดวงอาทิตย์ร้อนแรงยามบ่ายกลางคิมหันตฤดู หนวดเครา 

รกครึม้ของอูเ่หวินต้ิงซึง่เปียกซมึไปด้วยเหงือ่พันตดิอยู่บนคางและล�าคอ 

มันใช้สายรัดแขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่เข้าดวงตาออกไป สายตาอันแน่วแน ่

ยังคงมองเบือ้งหน้าของถนนร้างชานเมอืง

ทุกอย่างยังคงว่างเปล่าไร้ผู้คน

อูเ่หวินติง้กัดฟัน เร่งเร้าม้าพ่วงพีให้เดนิหน้าสบืต่อ ในใจมนัคดิอยู่

เพียงอย่างเดยีว

ต้องพบใต้เท้าหวังให้ได้

บุรุษท่ีสวรรค์คุ้มครองไม่มีทางตายตกง่ายดายเพียงน้ี

ร่างก�าย�าเหมือนหมีของอู่เหวินต้ิงท�าให้พาหนะยากจะรับไหว  

มันจึงมิได้สวมเกราะศึกเพ่ือที่จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ใส่เพียง

เสื้อผ้ารัดรูปและพกดาบข่านเตาที่ชอบใช้ยามน�าทหารปราบโจร 

และบุกโจมตีขบวนศัตรูท่ามกลางภูมิทัศน์อันตรายในอดีต ขณะน้ี 

สีหน้าที่ไอสังหารพลุ่งพล่านและแฝงความร้อนรนของมันไม่ต่างกับ
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10 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 18

ขณะต่อสู้ในวันนั้นเช่นกัน

หลังจากได้รับข่าวการยกทัพก่อกบฏของหนิงอ๋องจูเฉินเหา  

อู่เหวินติ้งก็เข้าสู่ภาวะตึงเครียดเช่นนี้

ผู ้กล้าหนึ่งร้อยย่ีสิบกว่าคนขี่ม้าตามอยู่ด้านหลังมัน เรียงเป็น

ขบวนยาวเดินหน้าเสาะหาไปพร้อมกันบนถนนชานเมือง

จ�านวนม้าศึกนี้คือท้ังหมดท่ีเมืองจี๋อันใช้ได้ในปัจจุบัน ทหารม้า 

กว่าครึง่เป็นนกัรบทียั่งคงอยู่ข้างกายหลงัอูเ่หวินติง้ปราบปรามโจรทีถ่่งกัง

และเหงิสุย่ในอดตี อกีครึง่หน่ึงคอืทหารชาวบ้านท่ีถูกฝึกใหม่ในเมอืงจีอ๋นั

ในสองปีมาน้ี

นับจากปราบโจรส�าเร็จและกลับไปด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมืองที่จี๋อัน

สืบต่อ อู ่เหวินติ้งมิกล้าลืมค�าก�าชับของหวังโส่วเหรินสักขณะเดียว  

ภายใต้สถานการณ์ท่ีชาวบ้านด�ารงชวิีตโดยไม่ได้รบัอนัตราย ให้พยายาม 

ฝึกทหารชาวบ้านให้มากที่สุด เก็บสะสมเสบียงทัพให้มากท่ีสุด

บัดนี้อู่เหวินติ้งรู้เหตุผลของหวังโส่วเหรินแล้ว

มือขวามันถือเชือกบังเหียนม้า มือซ้ายจับฝักดาบตรงข้างเอว 

ท่ีแกว่งไปตามฝีเท้าม้า ดาบข่านเตาเล่มนีเ้พ่ิงดืม่โลหติมาเมือ่สองวันก่อน 

เมื่อข่าวหนิงอ๋องก่อกบฏถ่ายทอดถึงเมืองจี๋อัน ในเมืองก็มีขุนนางและ

พ่อค้าหนีตายอย่างต่ืนตระหนก อูเ่หวินต้ิงฟันห้าคนในนัน้ด้วยมอืตวัเอง 

เพ่ือท�าให้สถานการณ์ในเมืองและจิตใจผู้คนสงบลงอย่างรวดเร็ว มัน 

รีบส่งหนังสือไปยังต�าบลท้ังหมดในเมืองจี๋อัน สั่งการให้ขุนนางและ 

ชาวบ้านแต่ละพื้นที่เตรียมรับศึกเต็มก�าลัง

ในสายตาชาวจี๋อัน เจ้าเมืองอู่ที่ยามปกติโอบอ้อมอารีเปลี่ยนเป็น 

อีกคนหนึ่งในชั่วข้ามคืน เฉกเช่นขุนพลเทพที่รูปโฉมดุร้ายน่าเกรงขาม

ในวัดประจ�าเมือง เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วเช ่นน้ีเอง  
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Jozev 11

ความหวาดกลวัท่ีมต่ีอกองทัพกบฏของหนิงอ๋องของชาวบ้านจงึถกูกลบ

ด้วยความน่าย�าเกรงของอู่เหวินติ้ง

หลังรอให้สถานการณ์ของจี๋อันสงบลงและแบ่งสันงานเตรียมรบ

จนเสรจ็เรยีบร้อย อู่เหวินต้ิงจงึน�าทหารม้าขบวนนีเ้ดนิทางออกนอกเมอืง

มุ่งสู่ทิศเหนือ เสาะหาหวังโส่วเหรินโดยไม่รีรอ

อู ่ เหวินต้ิงที่ เคยท�าศึกใต้อาณัติของหวังโส่วเหรินเชื่อมั่นว่า 

ผู ้ที่จะยุติมหาภัยก่อกบฏครานี้ได้ ในผืนพสุธามีเพียงหวังโส่วเหริน 

ผู้เดียว

ก่อนหน้านี้ระหว่างทางขึ้นเหนือหวังโส่วเหรินเคยผ่านเมืองจี๋อัน 

เป็นเหตุให้อู่เหวินต้ิงรู้ว่าใต้เท้าหวังก�าลังจะไปหนานชาง และต่อมา 

มนัรูว่้ามผีูไ้ม่ยอมศิโรราบอย่างพวกซนุซุย่ผูต้รวจการเจยีงซถูีกประหารชวิีต

ทีต่�าหนักหนงิอ๋องแห่งหนานชาง แต่ในใบรายชือ่ของขุนนางท่ีถูกสังหาร

กลับปราศจากใต้เท้าหวัง ก็หมายความว่าหวังโส่วเหรินหนีพ้นเงื้อมมือ

ปีศาจของกองทพักบฏหนิงอ๋องแล้ว หรอือย่างน้อยยังคงมไิด้ถูกจบั

อู ่เหวินติ้งร้อนใจดังไฟสุมโดยแท้จริง มันเป็นขุนนางท่ีเจียงซ ี

นานแล้ว ย่อมได้ยินว่าหลายปีมาน้ีต�าหนักหนิงอ๋องมีบทบาทอย่างไร  

หวังโส่วเหรินท่ีระหว่างทางปราศจากก�าลังทหารในมือ เผชิญหน้า 

พวกบ้าคลั่งใต้อาณัติหนิงอ๋อง เฉกเช่นแพะโดดเดี่ยวถูกฝูงหมาป่า 

ไล่ล่า...

มันหันมองกองก�าลังร้อยกว่าคนที่ข่ีม้าอยู่เบื้องหลัง พวกมัน 

อดทนต่อดวงอาทิตย์ร้อนจัดจนเหงื่อไหลเปียกหลังติดตามอู่เหวินติ้ง

ออกนอกเมืองเพ่ือเสาะหาใต้เท้าหวังโดยม้าแทบมิได้หยุดฝีเท้ามา 

สองวันแล้ว แต่ถึงบัดนี้ยังคงไม่มีสักคนเอ่ยปากร�าพึงร�าพัน พวกมัน

เพียงควบขี่อยู่เงียบๆ รักษาภาวะเตรียมรบตลอดเวลา การก่อกบฏ 
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เพ่ิงเกิดขึ้น พ้ืนท่ีหลายร้อยหลี่รอบหนานชางล้วนบรรยากาศตึงเครียด 

ไม่มผีูใ้ดรูว่้ากองทพักบฏต�าหนกัหนงิอ๋องมคีวามเคลือ่นไหวอนัใด และ

ยากรับรองว่าที่แห่งใดจะไม่ประสบศัตรู ด้วยเหตุนี้อู่เหวินติ้งจึงมิกล้า

ให้ขบวนม้ากระจัดกระจาย แต่ให้รวมตัวกันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ในบรรดาผูข่ี้ม้าท่ีตามติดอยูด้่านหลงัอูเ่หวนิติง้ กลบัมผีูห้น่ึงหาใช่ 

ทหารชาวบ้านท่ีมันฝึกซ้อมมา สามวันก่อนยังไม่ใช่ลูกน้องของมัน 

เสียด้วยซ�้า

คนผู้น้ีคือสตรีเพียงหน่ึงเดียวในกองทัพม้าหนึ่งร้อยย่ีสิบกว่าคน

ฮั่วเหยาฮวาแผ่ผมสั้นบางๆ เฉกเช่นแม่ชีที่เพิ่งไว้ผมคืนสู่ฆราวาส 

หากมิใช่มีดวงตาสุกใสเรียวยาวคู่นั้น ก็ยากท่ีจะจ�าแนกชายหญิงได้ 

โดยแท้จริง ใบหน้าของนางเข้มคล�้ากว่าแต่ก่อนมาก คล้ายเป็น 

ผลจากการท�างานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ผิวหนังบนหน้าหยาบกร้าน

ย่ิงข้ึน ปรากฏรอยกระเป็นจุดๆ เมื่อเทียบกับขณะอยู ่ใต ้อาณัติ 

จอมเวทปัวหลงเมื่อก่อน นางในตอนนี้สลัดกลิ่นอายหยาดเย้ิมออกไป

แล้ว แต่เพ่ิมด้วยพลังชีวิตอันแข็งแรงท่ีน่าดึงดูดอย่างย่ิง

สิง่ทีส่วมอยู่บนร่างนางคอืชดุรดัรปูสเีข้มทีไ่ม่ต่างกับเครือ่งแบบบรุุษ 

สองเท้าทีเ่หยียบโกลนม้าสวมรองเท้าฟางเก่าคูห่น่ึง ข้างเอวพกดาบทหาร

แคว้นวอที่หู ่หลิงหลันให้นางในวันน้ัน ข้างอานม้าแขวนไว้ด ้วย 

กระบองยาวสี่ฉื่อกว่าเล่มหน่ึงที่สร้างข้ึนเอง กระบองน้ันหน้าหนา 

ท้ายเรยีวเลก็ ด้านหน้าฉือ่กว่าห่อหุม้ด้วยหนงัฟอกชัน้หน่ึง เป็นอาวุธหนัก 

ที่นางเตรียมใช้บนสมรภูมิใหญ่แทนดาบเลื่อย

รูปร่างของฮั่วเหยาฮวาซูบผอมกว่าวันวานอย่างชัดเจน แต่กลับ

เห็นได้ชัดว่าแข็งแรงกว่าเดิม ท่าทางขี่ม้าช�านิช�านาญไร้เทียบเทียม 

ความสามารถในการประสานงานของแขนขามใิช่ทหารชาวบ้านนายใด
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ข้างกายจะเทียบได้

อู่เหวินต้ิงรับรู้ได้นานแล้วว่าฮั่วเหยาฮวาฝีมือไม่ธรรมดา ยาม 

มองดูท ่าขี่ม ้าของนางขณะน้ียังคงอดมิได ้ที่จะชื่นชม เมื่อก ่อน 

มนัไม่เคยเหน็บคุคลเช่นนีใ้นกองทัพ แม้กระท่ังเมิง่ชเีหอศษิย์ส�านกัปากว้า

ที่สร้างผลงานไม่ธรรมดาในศึกปราบโจรก็คล้ายไม่เทียบเท่า

เป็นคนในยุทธภพกระมัง...

อู่เหวินต้ิงลอบสังเกตฮั่วเหยาฮวาตลอดเวลาขณะเดินทาง สตรีที่

พลนัมาเข้าร่วมกองทพัจากอ�าเภอหลหูลงินางนีม้อิาจท�าให้มนัเชือ่ใจได้ 

โดยแท้จรงิ โดยเฉพาะหลงัรูภู้มหิลงัของนางมากย่ิงขึน้

อู่เหวินต้ิงเคยไต่ถามชายฉกรรจ์หลูหลิงท่ีมาเมืองจี๋อันเข้าร่วม

พันธมติรกองทพัคณุธรรมกับฮัว่เหยาฮวาอย่างละเอยีด ได้รูว่้าสตรนีางน้ี

เมื่อก่อนกลับเป็นหัวโจกย่อยใต้อาณัติของจอมเวทปัวหลงโจรชั่ว 

ที่อาละวาดในพื้นที่ ฆ่าคนมากมายอย่างยิ่ง กลุ่มศิษย์จอมเวทพวกนั้น 

ถูกหวังโส่วเหรนิน�าก�าลงักวาดล้างเมือ่หลายปีก่อน หลังจอมเวทปัวหลง

พ่ายแพ้หลบหนีไปก็ได้ยินว่าเข้าร่วมต�าหนักหนิงอ๋อง บัดนี้เป็นหนึ่งใน 

ผู ้น�ากองทัพกบฏ และปีศาจสาวที่หายสาบสูญเนิ่นนานนางนี้พลัน 

กลบัมาหลหูลงิอกีครัง้เมือ่หน่ึงปีก่อน ปลงผมสารภาพบาปต่อหน้าผูค้น 

วิงวอนขอให้อภยั ท�าให้คนท้องถ่ินตืน่ตะลงึไม่หยุด

ฮั่วเหยาฮวาท�าบาปมากมายอย่างย่ิง ขุนนางและชาวหลูหลิง 

ย่อมไม่มีทางยกโทษให้นางอย่างง่ายดาย แต่พวกมันก็กลัวเกรง 

ฝีมือของนางเช่นกันจึงมิกล้าบุ ่มบ่ามจับกุมนางส�าเร็จโทษ ได้แต่

อนุญาตให้นางอาศัยอยู่ในผืนนารกร้างแห้งแล้งผืนเล็กนอกเมือง  

นานวันเข้า ชาวบ้านเห็นฮั่วเหยาฮวาไร้ซึ่งจิตใจชั่วร้ายแล้วจริงๆ  

จึงค่อยๆ ผ่อนคลายความระแวดระวังต่อนาง นางท�านาผืนน้ันด้วย 
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น�้าพักน�้าแรงตัวเองเพ่ือประทังชีวิต และสร้างกระท่อมหลังหน่ึง 

ส�าหรับพักอาศัย นับจากนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขปราศจากเรื่องราว 

มาโดยตลอด ชาวบ้านมองเหน็ฮัว่เหยาฮวานอกจากท�านาแล้ว ยงัอทุศิตน

ซ่อมแซมสะพานและศาลารอบเมอืง หรอืก�าจดัก้อนหนิบนถนนและวชัพืช

ที่อุดตันกระแสน�้า ชวนให้ยากที่จะนึกโยงถึงนางปีศาจบ้าคล่ังตนนั้น

ก่อนหน้า

กระท่ังข่าวการก่อกบฏของต�าหนักหนงิอ๋องเผยแพร่สูอ่�าเภอหลหูลงิ 

ชาวบ้านจึงได้เห็นนางน�าดาบทหารเดินออกมาจากกระท่อม ซ�้ายังไป 

จวนว่าการอ�าเภอ ยืมอาวุธหนักท่ีมีอยู่เล่มหน่ึงจากทหารชาวบ้านและ 

ผู ้คุ ้มกันเขตท้องถ่ิน น่ันก็คือกระบองไม้ใหญ่เล่มน้ัน และภายหลัง 

ก็ติดตามชายฉกรรจ์สิบกว่าคนมาจี๋อัน...

อูเ่หวินต้ิงหนัหน้ากลบั มองดูเส้นทางเบือ้งหน้าสบืต่อ ในใจกลบัยัง

พะวงกับสตรทีีข่ี่ม้าอยู่ด้านหลงั

จะเป็นสายลับท่ีซ่อนตัวอยู่ในต�าหนักหนิงอ๋องหรือไม่...แต่ก็ 

หาได้เหมือน คงไม่มีสายลับท่ีสะดุดตาและชวนให้ระแวดระวังเช่นน้ี

กระมัง...

อู่เหวินติ้งย่อมปฏิเสธการเข้าร่วมพันธมิตรของฮั่วเหยาฮวาได้  

แต่มันก็ไม่อยากปล่อยกองหนุนท่ีแข็งแกร่งเช่นน้ีไปโดยเสียเปล่า  

พลังยุทธ์และประสบการณ์ขั้นนี้ เพียงฮั่วเหยาฮวาคนเดียวก็ต้าน 

ทหารชาวบ้านธรรมดาหลายสบินายไปจนถึงนบัร้อยนายได้ ในช่วงเวลา

คบัขนัทีเ่ก่ียวโยงถึงแผ่นดินต้าหมงิน้ี อูเ่หวินติง้รู้ว่ามอิาจสิน้เปลอืงก�าลังใดๆ 

โดยเปล่าประโยชน์จึงหันมาให้ความสนใจนาง

ฮั่วเหยาฮวายังคงขี่ม้าโดยมิได้เผยสีหน้าอารมณ์ใดๆ นางที่มี

ประสบการณ์ในยุทธภพโชกโชนไร้เทยีบเทยีม ไหนเลยจะมไิด้สงัเกตว่า 
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อูเ่หวินติง้คลางแคลงตนย่ิงนัก เพียงแต่นางเลอืกรบัการปฏบิตัอิย่างเย็นชา

ของอูเ่หวนิติง้กบัคนอืน่ๆ เงยีบๆ ไม่เอือ้นเอ่ยวาจา

หลายปีมาน้ีฮัว่เหยาฮวากระจ่างย่ิงนกัว่าหากจะได้รบัความไว้วางใจ

จากผูค้นใหม่อกีครัง้ มต้ิองอาศยัค�าพูดแต่อย่างใด

"ใต้เท้าเจ้าเมือง!"

ทหารม้านายหนึง่ทางซ้ายของอูเ่หวนิติง้พลนัตะโกนและยกแส้ม้าขึน้

ชีไ้ปยังเบือ้งหน้า

เกือบจะในขณะเดียวกัน อู่เหวินติ้งได้ยินเสียงตวาดอ่อนหวาน

เสียงหน่ึงถ่ายทอดมา

ฮั่วเหยาฮวาเร่งม้าแทรกขบวนออกมา ประเดี๋ยวเดียวก็ควบผ่าน

อู่เหวินติ้งที่อยู่ด้านหน้าสุดวิ่งไปยังทิศทางที่แส้ม้าชี้ไป

การตอบสนองของอู่เหวินต้ิงเองก็มิได้เชื่องช้า มันรีบลงแส้ม้าศึก 

ไล่ตามฮั่วเหยาฮวาไปข้างหน้าทันทีเช่นกัน อู่เหวินติ้งขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

หมายจะตามไปให้ทันสุดความสามารถ ในขณะเดียวกันหัวใจบังเกิด

ความขุน่เคอืง

จะออกลายแล้วจริงหรือ

ม้าหลายร้อยตัวท่ีเหลอืต่างก็มุง่หน้าไปด้วยความเรว็ท้ังหมดเช่นกัน 

ฝีเท้าก่อเป็นพายุฝุน่หอบหนึง่ขึน้บนถนนชานเมอืง

วิชาข่ีม้าของอูเ่หวินติง้ยากทีจ่ะเทียบเคยีงกับฮัว่เหยาฮวาทีเ่คยเป็น

โจรปล้นม้า ระยะยังคงห่างกับนางอยู่จัง้กว่า อูเ่หวินต้ิงทอดมองไปข้างหน้า 

มองเห็นว่ามีเงาร่างของกองก�าลังกลุ ่มหนึ่งปรากฏข้ึนดังคาดและ 

เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ

มิอาจให้นางบรรลุถึงก่อนก้าวหนึ่ง...หากเป็นใต้เท้าหวังจริง  

ไม่รู้นางจะท�าอะไร...
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สิง่ทีท่�าให้อูเ่หวินต้ิงเคร่งเครยีดย่ิงกว่าคอืการมองเหน็ฮัว่เหยาฮวา 

ที่อยู่เบื้องหน้าชักดาบทหารบนเอวออกมาเสียงดังชิ้งและลดเฉียงๆ  

อยู่ข้างอานม้า แสงแดดสะท้อนจนคมดาบราวกับก�าลังลุกไหม้

อู ่เหวินต้ิงไม่มีทักษะขี่ม้าที่แข็งขันเพียงน้ัน จ�าต้องแบ่งสมาธิ 

ชักดาบข่านเตาใหญ่ออกมาขณะควบม้าสุดความเร็ว แล้วค่อยเร่งเร้า

ม้าพ่วงพีเข้าไปสืบต่อ

ฮั่วเหยาฮวากับอู ่เหวินติ้งน�าหน้าเหล่าทหารม้าหลายสิบฉื่อ  

และพวกมันเข้าใกล้กองก�าลังฝั่งตรงข้ามไม่ถึงห้าสิบจั้งแล้ว ภายใต้ 

แสงอาทติย์เหน็ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเองก็มอีย่างน้อยหนึง่ร้อยคนพกดาบทวน

แวววับ เหน็ได้ชดัว่ามใิช่นกัเดนิทางทัว่ไป กองก�าลงักลุม่นัน้หยุดลงก่อน

แล้ว และตั้งเป็นขบวนป้องกัน

ฮั่วเหยาฮวาชะลอพาหนะลงก่อนเข้าใกล้ฝ่ายตรงข้ามประมาณ

สามจั้ง อู ่เหวินติ้งฉวยโอกาสเร่งตามไป เมื่อผ่านฮั่วเหยาฮวาจึงดึง 

เชือกบังเหียนม้าเอาไว้ มือขวาถือด้ามดาบข่านเตา หันหน้ามองดู 

นักดาบหญิงที่น่าสงสัยนางนี้

ฮัว่เหยาฮวากลบัมไิด้กระวนกระวาย นางเพียงให้ม้าเดนิทอดน่อง

ไปทางขวาด้านหลงัอูเ่หวินติง้ และกล่าวกับมนั "ข้าคุม้กันท่าน"

อู่เหวินต้ิงกุมด้ามดาบมั่นและยังคงขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน แต่ขณะน้ี

หามีทางเลือกไม่ มันปล่อยด้ามดาบออก ชูมือขวาข้ึนฟ้า บอกเป็น

สญัญาณให้ม้าร้อยตัวด้านหลงัหยุดรอค�าสัง่อยู่ในทีไ่กลเพ่ือป้องกันอบุาย

ของผู้มาด้านหน้า

ฮั่วเหยาฮวาลดดาบลงควบคุมเชือกบังเหียนม้าด้วยมือเดียวและ

เดินหน้าเข้าไปสืบต่อตามอู่เหวินติ้ง กระทั่งห่างกับฝ่ายตรงข้ามจั้งกว่า

จึงหยุดลงอีกครั้ง
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เห็นเพียงในกลุม่คนร้อยกว่าคนนัน้มม้ีาย่ีสบิสามสิบตวั อาวุธท่ีพก

ก็มใิช่อาวุธยุทโธปกรณ์ทีดี่เลศิอะไร ผูที้ส่วมใส่เกราะศึกมเีพียงประมาณ

ย่ีสบิกว่าคน อกีท้ังล้วนเป็นจ�าพวกเกราะไม้และเกราะไม้ไผ่ทีห่ยาบกระด้าง 

เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้กล้าในพ้ืนท่ี มีเพียงสามสิบกว่าคนนั้นท่ีป้องกันอยู ่

หน้าขบวน แม้มไิด้สวมเกราะ แต่ท้ังหมดพกดาบเดีย่วทีร่ปูแบบใกล้เคียงกัน 

แต่ละคนยืนตรงด้วยท่วงท่าระแวดระวัง ในความเงียบงันแฝงด้วยพลังที่

ปะทไุด้ทกุเมือ่ อูเ่หวินติง้พอเห็นก็รูว่้าเป็นนักสูส้�านักเดยีวกัน

ในนักสู้มีเพียงหน่ึงคนขี่ม้า เป็นชายฉกรรจ์อายุใกล้ห้าสิบปีแล้ว 

ศีรษะล้านกว่าครึ่ง บนเอวพกดาบขนปักษาอันล�้าค่าเล่มหน่ึง ท่าทาง

ทรงอ�านาจอย่างย่ิง

นักสูท่ี้ขีม้่าผูน้ี้สงัเกตอู่เหวินติง้อยู่ครูห่นึง่จากไกลๆ ก่อนใช้สุม้เสยีง

ก้องกังวานตะโกน

"เป็นใต้เท้าอู่เจ้าเมืองจี๋อันหรือ"

เมื่อได้ยินค�าถามนี้ โลหิตร้อนวูบหนึ่งก็ผุดข้ึนในอกอู่เหวินติ้ง

เพราะบนโลกมีเพียงผู้เดียวที่เข้าใจอุปนิสัยของมันเช่นนี้ รู ้ว่า 

มันจะร้อนใจเร่งน�าทหารออกจากเมืองเพ่ือเสาะหาและรอรับอยู่ที่น่ี

ดงัคาด เหล่านกัสูฝ่ั้งตรงข้ามแหวกออกซ้ายขวาหลกีทางให้คนผูห้นึง่

ท่ีขีม้่าอยู่ด้านหลงั มนัสวมเสือ้ใส่หมวกท่ีธรรมดาเหลือเกิน เอวพกกระบีย่าว 

เป็นลกัษณะของปัญญาชนวยักลางคน ไม่มหีน้าตาน่าเกรงขามเกินคน 

แต่อย่างใด แต่กลบัแผ่บคุลกิทีช่วนให้เคารพออกมาเอง

เป็นหวังโส่วเหริน

อูเ่หวินต้ิงรบีลงจากม้า แทบเหมอืนตกลงมาจากอาน ฮัว่เหยาฮวา 

ที่อยู่ด้านหลังมันก็เก็บดาบคืนสู่ฝัก กระโดดลงจากอานม้าแล้วเช่นกัน 

คนทั้งสองกราบกรานหวังโส่วเหรินพร้อมกัน
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อู่เหวินต้ิงก้มศีรษะติดพ้ืนดิน น�้าตาแทบจะหลั่งลงมา ขณะนี้

อารมณ์แห่งความตื้นตันของมันมิอาจบรรยายด้วยถ้อยค�า

"สือไท่* คารวะใต้เท้าผู ้ตรวจการ! ใต้เท้ารอดพ้นภยันตราย  

ไม่ถูกโจรกบฏประทุษร้าย สวรรค์คุ้มครองแผ่นดินต้าหมิง!"

หวังโส ่วเหรินลงจากม้าพลางโบกมือบอกให้อู ่ เหวินติ้งกับ 

ฮั่วเหยาฮวาไม่ต้องมากพิธี ในขณะเดียวกันก็แค่นย้ิมในใจ

กล่าวว่า 'สวรรค์คุ้มครองต้าหมิง' ตอนน้ีนับว่าเร็วเกินไปแล้ว...

ข้ารอดมาถึงวันน้ีได้ ผู้ท่ีคุ้มครองข้าหาใช่เพียงสวรรค์ไม่

อูเ่หวนิติง้เพ่ิงยืนตรง หวังโส่วเหรนิก็เดนิมาถึงเบือ้งหน้ามนัแล้ว สีม่อื

ซ้อนทบัจบักัน หวังโส่วเหรนิมองดูลกูน้องในวนัวานทีม่ากความสามารถ

บุ๋นบู๊รอบด้านและรูปโฉมทรงพลังผู้น้ีก็ดีใจจนแทบควบคุมมิได้ อีกท้ัง

คลายใจอย่างมาก อู่เหวินต้ิงน�าทหารออกมาเช่นน้ีก็หมายความว่า

สถานการณ์เมืองจี๋อันสงบ ขุนนางและชาวบ้านเตรียมพร้อมรับศึก 

ภายใต้การรวมเป็นหน่ึงเดียวของมนั

และหวังโส่วเหรนิเชือ่มัน่ในความสามารถของอูเ่หวินต้ิง จงึตดัสินใจ

ออกจากเมอืงหลนิเจยีงลงใต้

สองวันก่อนมนัหนีรอดจากการไล่ล่าอนัโหดเหีย้มของทหารไพรทมฬิ

กองทัพกบฏของหนงิอ๋อง บรรลถึุงเมอืงหลนิเจยีงภายใต้การคุม้กันของ 

หกกระบี่บ้านแตก ได้รับการสนับสนุนจากก�าลังทหารกลุ่มแรก ทว่า 

หวังโส่วเหรินพิจารณาสถานการณ์ทันที วิเคราะห์ได้ว่าหลินเจียง 

หาใช่สถานท่ีซึง่อยู่ได้นานไม่ เพราะทีต่ัง้ใกล้กับหนานชางอันเป็นฐานท่ีตัง้

ของฝ่ายศตัรมูากเกินไป อกีทัง้ลกัษณะพ้ืนท่ีไร้ชยัภูมใิห้ป้องกันได้ หาก

กองทัพกบฏยกก�าลังด้วยขบวนเรือ อาจถูกตีแตกได้ในสองสามวัน  

* สือไท่ เป็นชื่อรองของอู่เหวินติ้ง
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กอปรกับจติใจผูค้นเมอืงหลนิเจยีงเลือ่นลอย ก�าลังทหารไม่เพียงพอ หาใช่

สถานท่ีรวบรวมก�าลงัทหารกองทัพคณุธรรมในอุดมคตไิม่ คร้ันหวังโส่วเหริน

ชีข้าดได้ก็ปฏิบติัอย่างรวดเรว็ ใช้ทหารกระท�าการอย่างกล้าหาญ สัง่ให้ 

ไต้เต๋อหรเูจ้าเมอืงหลนิเจยีงอยู่ป้องกนั วันถัดมาตนเองน�าทหารกลุม่หน่ึง

ออกจากหลนิเจยีงทนัที

และฐานท่ีต้ังกองทัพคุณธรรมทีต่รงกับทัศนะของมนัท่ีสดุ...คอืจีอ๋นั

หลินเจียงกับจี๋อันห่างกันประมาณสี่ห้าวันเดินทาง กองก�าลัง 

ของหวังโส่วเหรินเพ่ิงเดินได้ครึ่งทางก็ได้รับการต้อนรับจากอู่เหวินติ้ง 

หวังโส่วเหรินรู้สึกว่านี่คือลางดี

อู ่เหวินต้ิงรีบกวักมือไปยังขบวนม้าด้านหลังให้พวกมันเข้ามา

คารวะใต้เท้าหวัง ทหารชาวบ้านที่ติดตามหวังโส่วเหรินมาแลเห็น 

กองหนุนอันแข็งแกร่งเพ่ิมขึ้นร้อยกว่านายก็ล้วนรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา

นักดาบทีป้่องกันใต้เท้าหวังอยู่หน้าสดุคอืหร่วนเสาสยงเจ้าส�านักอู๋จี๋

ตระกูลหร่วนแห่งเมอืงหลนิเจยีงและเหล่าศษิย์ พวกมนัหาได้เผยสหีน้า 

ตื่นเต้นออกมาเหมือนทหารชาวบ้าน ยังคงจับจ้องสตรีนางน้ันข้างกาย 

อูเ่หวนิติง้อย่างตงึเครยีด อาศัยสญัชาตญาณของนกัสู ้พวกมนัล้วนได้กลิน่

อนัตรายทีฮ่ัว่เหยาฮวาแผ่ออกมา

หร่วนเสาสยงยังวางฝ่ามือขวาไว้บนด้ามดาบขนปักษาเบาๆ  

เพียงเพราะมันรู้สึกว่าสตรีนางนี้ยืนอยู่ใกล้ใต้เท้าหวังเกินไป...

ฮั่วเหยาฮวาอาศัยอู่เหวินติ้งหลบสายตาของหวังโส่วเหรินด้วย

ตัง้ใจบ้างไม่ต้ังใจบ้างอยู่ตลอด ขณะเดียวกันกท็อดมองไปในหมูลู่กน้อง

ของหวังโส่วเหรินไม่หยุด แต่กลับหาเงาร่างท่ีนางใคร่อยากพบไม่เจอ 

คิ้วโก่งทั้งคู่ของนางขมวดแน่น ยากจะปิดบังความผิดหวัง

ยามน้ีสายตาดุจมีดดาบสองสายมองไปยังนาง ฮั่วเหยาฮวา 
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หันรับสายตาที่ความเที่ยงธรรมเต็มเป่ียมของหวังโส่วเหรินซึ่งหน้า 

ก่อนก้มศีรษะลงอย่างละอายใจ ใบหน้าปราศจากสีโลหิต

คนท้ังสองสบตากันคราวก่อน คือศึกวัดชิงเหลียนท่ีเขาชิงหยวน

ในราตรีเมื่อห้าปีที่แล้ว

หวังโส่วเหรินย่อมจ�านางไม่ได้

ฮั่วเหยาฮวาคุกเข่าลงกับท่ีและปลดดาบทหารพร้อมฝักดาบกับ

แถบผ้าที่ห้อยตรงข้างเอวลงวางไว้บนพ้ืนเบื้องหน้า

"ฮั่วเหยาฮวาผู้มีโทษ คารวะใต้เท้าหวัง"

นางกลัน้น�า้ตาเอาไว้พลางมองพ้ืนดิน ปลกุความกล้าอย่างมากท่ีสดุ

เพ่ือกล่าว

ย้อนกลับไปในวันวานท่ีหลูหลิง ฮั่วเหยาฮวายังคงได้ยินชาวบ้าน

กล่าวถึงวีรกรรมของหวังโส่วเหรินนายอ�าเภอเจียงซีใต้อยู่ตลอดเวลา  

โดยเฉพาะผลงานท่ีมันใช้ทหารปราบโจรด่ังเทพยดา หวังโส่วเหรินข้ึนชือ่

เรื่องความซื่อตรงเกลียดชังความชั่วเสมือนศัตรูคู่แค้น ฮั่วเหยาฮวารู้ว่า 

หากตนเองปรากฏตัวเบื้องหน้ามันอีกครั้งอาจมีผลลัพธ์เช่นไร แต่นาง 

ยังคงเลอืกเผชญิหน้า

บัดน้ีดาบประจ�าตัววางอยู่ด้านหน้า เท่ากับฮั่วเหยาฮวายอมให้

หวังโส่วเหรินลงโทษ

หวังโส่วเหรนิก้มมองฮัว่เหยาฮวาเน่ินนาน จงึลบูไล้เครายาวกล่าว 

"เรือ่งของแม่นางฮัว่ ข้าเคยได้ยินพวกจอมยุทธ์จงิกล่าวนานแล้ว"

มันหยุดพูด ในดวงตาปรากฏแววดุดันออกมา

"ถึงแม้เป็นเช่นนัน้ เจ้ากน่็าจะรูว่้าความผิดทีต่นเองได้กระท�าในอดตี

ไม่อาจใช้ชีวิตที่เหลือไถ่โทษได้หมดกระมัง"

ฮั่วเหยาฮวาฝืนแรงเงยหน้าข้ึน สบสายตาของหวังโส่วเหริน
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"ข้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชดใช้ได้หมด" นางกล่าวทีละค�า

อู่เหวินต้ิงมองดูจากด้านข้าง สายตาจ้องเขม็งไปยังใบหน้าของ 

ฮั่วเหยาฮวา ในอดีตอู ่เหวินติ้งเคยเป็นตุลาการมณฑลที่ฉางโจว 

คอยควบคุมดูแลกฎหมาย เคยเห็นพวกเจ้าเล่ห์มานักต่อนัก ขณะนี้ 

มนัชีข้าดได้จากสหีน้าของฮัว่เหยาฮวาว่าอารมณ์ส�านึกผดิของนางจรงิใจ

โดยแท้ จึงอดมิได้ท่ีจะทอดถอนใจ

หวังโส่วเหรินฟังค�าพูดของฮั่วเหยาฮวาแล้วพยักหน้า

"วันเวลาทีเ่หลอือยู่ เจ้าล้วนต้องใช้ชวิีตอยู่ท่ามกลางการส�านึกผดิ  

แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าชวิีตท่ีเหลอืของเจ้าจะไม่มคีวามหมายอกีต่อไป 

เจ้ายังคงท�าเรือ่งราวบางอย่างได้"

มันเดินเข้าไปขณะกล่าวและก้มตัวเก็บดาบทหารข้ึนมาย่ืนให้ 

ฮั่วเหยาฮวา

"พวกจอมยุทธ์จิงเชื่อเจ้า ฉะนั้นข้าเองก็เชื่อเจ้า"

ยอดฝีมือระดับฮั่วเหยาฮวาเช ่นน้ี หากหวังโส ่วเหรินจะใช ้

ความสามารถของนาง ต้องมอบหมายภารกิจส�าคัญเป็นแน่ หาก 

มิอาจไว้วางใจ มิสู้ไม่ใช้จะดีกว่า

ฮั่วเหยาฮวาไม่มีความรู้สึกเลือดร้อนพลุ่งพล่านเช่นนี้มาเนิ่นนาน 

ครั้งสุดท้ายคงเป็นตอนที่เคียงไหล่ท�าศึกกับซีเสี่ยวเหยียน คนเช่นนั้น

ท�าให้นางรู ้สึกว่าตัวเองฝากฝังชีวิตไว้ได้อย่างส้ินเชิง ฮั่วเหยาฮวา 

หลั่งน�้าตาร้อนอุ่นรับดาบทหารมาอย่างเคารพด้วยสองมือ นิ้วมือทั้งสิบ

ของนางล้วนสั่นเทาด้วยความต้ืนตัน เหมือนเช่นส่ิงท่ีรับไว้ในมือคือ 

ชีวิตใหม่ของตนเอง

นางเชด็น�า้ตาออกไป ห้อยดาบคนืข้างเอวอกีครัง้ ร่างยืดตรงกว่า

ก่อนหน้า
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"ใช่แล้ว..." ฮั่วเหยาฮวาถามอีกหลังจัดดาบทหารจนเข้าที่  

"พวกจอมยุทธ์จิง...อยู่ที่ใด"

อูเ่หวนิติง้หาได้กระจ่างว่า 'พวกจอมยทุธ์จงิ' ทีน่างกับใต้เท้าหวัง

กล่าวคือผู้ใด แต่มันยังคงมิอาจเชื่อถือฮั่วเหยาฮวาได้จึงตวาดเสียงดุ  

"เรือ่งเก่ียวกบัการทหาร ไยถามส่งเดชได้"

"ไม่เป็นไร" หวังโส่วเหรินกลับยกมือปรามอู่เหวินติ้งเอาไว้และ 

ย้ิมน้อยๆ ให้ฮัว่เหยาฮวา "ตอนนีพ้วกเรายังคงเผชญิหน้าวกิฤตร้ายแรง 

ต้องแข่งกับเวลา กลับจี๋อันไปพลางคุยกันไปพลางเถอะ"

หวังโส่วเหรินกับอู ่เหวินติ้งข่ีม้าเดินเคียงกัน ม้าทั้งสองของ 

ฮั่วเหยาฮวาและหร่วนเสาสยงคุ้มกันอยู่สองข้าง เงี่ยฟังค�าพูดของ 

ใต้เท้าหวังเช่นกัน

หนิงอ๋องจเูฉนิเหาประกาศยกทพัก่อกบฏ จนบดัน้ีผ่านไปสามวนัแล้ว 

จากการประเมินของหวังโส่วเหริน ต�าหนักหนิงอ๋องวางแผนก่อกบฏ 

นานแล้ว เวลาที่ใช้ในการเตรียมรบคงไม่นานเกินไป อาจระดมกองทัพ 

ได้ทุกเมือ่ภายในวันเดยีว อกีทัง้คาดค�านวณว่าอย่างน้อยก�าลังทหารทัง้หมด

มมีากถึงแปดหมืน่นาย อ�านาจทหารแข็งแกร่งอย่างย่ิง

หวังโส่วเหรนิสมมติว่าหากตนเองเป็นจเูฉนิเหา ย่อมระดมกองทัพ

ผ่านแม่น�า้ไปทางบรูพาอย่างรวดเรว็เพ่ือช่วงชงิหนานจงิในอดึใจเดยีว

"หากโจรกบฏจูเฉินเหาได้เมืองหลวงหนานจิง ก็จะได้ทั้งชัยภูมิ 

และปลุกขวัญก�าลังใจกองทัพ อาจถือโอกาสประกาศขึ้นครองราชย์

อย่างเป็นทางการ บรรลแุผนการยึดครองแผ่นดนิครึง่ค่อนในชัว่ข้ามคนื 

ดงึดดูพวกโฉดชัว่เข้าร่วมได้มากขึน้ ยามนัน้ถึงแม้ราชส�านกัจะพยายาม

สุดความสามารถ ชัยชนะก็ยากที่จะคาดการณ์"
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หวังโส่วเหรินขมวดหัวคิ้วแน่นขณะกล่าว สิ่งท่ีมันกังวลย่ิงกว่า 

ย่อมเป็นเมื่อถึงยามนั้นการศึกจะย่ิงยืดเย้ือยาวนาน ชาวบ้านตกอยู่ใน

ความยากล�าบาก ไม่ว่าสดุท้ายผูใ้ดจะเป็นจกัรพรรด ิผู้ท่ีเสยีหายยงัคงเป็น

อาณาประชาราษฎร์

ต้องขดัขวางจเูฉนิเหาก่อนก้าวหน่ึง ขณะมนัยังไม่จดุเพลงิสงคราม

เป็นวงกว้าง น่ีคอืเป้าหมายของหวังโส่วเหรนิ

ทว่าสิ่งที่หวังโส่วเหรินขาดแคลนท่ีสุดในยามนี้คือเวลา แม้มัน 

ถือธงค�าสั่งกับตราประทับที่ระดมและบัญชาการกองทัพได้ แต่จะ

รวบรวมก�าลังทหารท่ีเพียงพอต่อต้านกองทัพกบฏของหนิงอ๋อง  

หวังโส่วเหรินค�านวณว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลาย่ีสิบวัน หากบุ่มบ่าม 

ยกทัพเพ่ือที่จะรีบสกัดกองทัพกบฏก่อนต้องปราชัยเป็นแน่

ถึงแม้เป็นหวังโส่วเหรนิท่ีมแีผนการเหนือคาดอยู่เตม็ทรวงก็ไม่อาจ

ฝ่าฝืนหลกัการพ้ืนฐานด้านก�าลงัทหารได้

"ในเมื่อมิอาจยกทัพสกัดกองทัพกบฏได้ชั่วคราว พวกเราต้องคิด

วิธีหนึ่งถ่วงพวกมันเอาไว้  วิธีที่ไม่ต้องใช้ทหาร"

อู่เหวินติ้งฟังหวังโส่วเหรินกล่าวเช่นน้ีก็หวนนึกถึงตอนที่พวกมัน

ปราบปรามโจรภูเขาที่ถ่งกังและสุ่ยเหยียนเมื่อสองปีก่อนขึ้นมาทันที 

ใต้เท้าหวังใช้แผนสกัดก้ันก�าลงัหลกัของโจรผูร้้ายเช่นไรก่อนเปิดฉากจูโ่จม

กะทนัหนั...

เมื่อคิดถึงตรงนี้ ดวงตาของอู่เหวินติ้งก็ลุกวาวขึ้นมา สบตากับ 

หวังโส่วเหริน

วิธีโป้ปด

หวังโส่วเหรินรู้ว่าอู่เหวินติ้งคิดได้แล้ว จึงย้ิมน้อยๆ ล้วงหนังสือ

ฉบับหน่ึงออกมาจากในอกเสื้อย่ืนให้
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อูเ่หวนิต้ิงเปิดออกมาดูบนอานม้า เหน็เป็นฎกีาค�าสัง่จดัเตรยีมทหาร

แผ่นหนึง่

'...สว่ีไท่น�ากองทัพชายแดนรวมสี่หมื่นออกจากเฟิ่งหยาง

เชว่ียหย่งน�ากองทัพชายแดนสองหมื่นรวมตัวกับสว่ีไท่

เฉินจินและบรรดาแม่ทัพน�าทหารรวมหกหมื่น แยกทางบรรจบท่ี

หนานชาง

หลิวฮุยและกุ้ยหย่งแบ่งกันน�ากองทัพเมืองหลวงสี่หมื่น บุกจาก

เส้นทางน�้าเมืองสวีโจวและเมืองไหวอันสองทาง

หวังโส่วเหรินน�าทหารเจียงซีใต้สองหมื่นเข้าทางทิศเหนือ...'

อู่เหวินติ้งอ่านต่อไป ทั้งหมดคือจ�านวนทหารและทิศทางในการ 

รวมพลของกองทัพทางการแต่ละเส้นทาง ในค�าสัง่ทหารก�าชบัให้แต่ละส่วน

ต้องเคลื่อนที่ช้าลงหลังบรรลุถึงที่รวมพลเพ่ือก่อเป็นรูปขบวนโอบล้อม

หนานชาง รอคอยกองทพักบฏของจเูฉนิเหาออกจากเมอืงค่อยตดักองทพั

และขนาบตหีน้าหลงั

เมื่ออ่านจ�านวนรายงานก�าลังทหารแต่ละบรรทัดน้ัน อู่เหวินติ้ง 

ก็รูส้กึตืน่เต้นอย่างย่ิง แต่พออ่านต่อไปอกีมนัจงึนกึข้ึนได้ว่าเป็นเร่ืองเช่นไร 

ฎีกาทัง้ฉบบัล้วนเป็นหวังโส่วเหรนิแต่งขึน้ ทหารท่ีระดมก�าลงัมาต่อต้าน

กองทัพกบฏได้ในตอนนี้มีเพียงพันกว่าคนที่จี๋อัน

"โจรกบฏจูเฉินเหาสังหารใต้เท้าอีชวน แต่กลับไม่รู้ว่ามันให้อาวุธ 

ทีร้่ายกาจชิน้หนึง่แก่ข้าก่อนแล้ว" หวังโส่วเหรนิมองป่าในทีไ่กลขณะกล่าว 

ผูท้ีคิ่ดถึงอยู่ในใจคอืผูล่้วงลบัทีเ่สยีสละ

'อีชวน' คือฉายาของซุนซุ่ยผู้ตรวจการเจียงซี ภายใต้การจัดการ
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ของหวังฉยงเสนาบดีกรมทหาร ซุนซุ่ยกับหวังโส่วเหรินขุนนางภักด ี

มากความสามารถสองคนนี้จึงมาด�ารงต�าแหน่งที่เจียงซีตามล�าดับ 

เพ่ือรับมือกับแผนการของจูเฉินเหาล่วงหน้า ในมือซุนซุ่ยแม้ไม่มีทหาร  

มิอาจโจมตีโจรที่หนิงอ๋องซื้อตัวได้โดยตรง แต่กลับเตรียมพร้อมส�าหรับ 

การก่อกบฏในภายภาคหน้าไว้ก่อนแล้ว ข้อหน่ึงในนั้นคือลอบสร้าง 

เครือข่ายสืบเสาะและถ่ายทอดข่าวที่เจียงซี โดยยึดหนานชางเป็น

ศูนย์กลาง ขอบข่ายครอบคลุมเมืองหลายแห่งตามแม่น�้า ล้วนเป็น 

สถานท่ีที่ซุนซุ่ยคาดคิดว่าต�าหนักหนิงอ๋องจะเคลื่อนไหวหลังยกทัพ

และเมื่อต้นปีน้ี ซุนซุ่ยกับหวังโส่วเหรินเคยเข้าเป็นอาคันตุกะ 

ที่ต�าหนักหนิงอ๋อง ซุนซุ่ยรับรู้จากปากหนิงอ๋องว่าวันก่อกบฏอยู่ไม่ไกล 

แล้ว มันจึงฉวยโอกาสขณะรวมตัวที่หนานชางครานั้นมอบสายข้อมูลนี้

ให้หวังโส่วเหริน รวมทั้งสัญลักษณ์รหัสลับที่ใช้และใบรายชื่อหูตา 

ในแต่ละพ้ืนท่ี บัดน้ีจึงใช้เครือข่ายน้ีกระจายข้อมูลเท็จในฐานที่ตั้ง

ของกองทัพกบฏได้พอดี

แต่หวังโส่วเหรนิรูว่้านียั่งคงไม่เพียงพอ นักวางแผนข้างกายจเูฉนิเหา

มมีากอย่างย่ิง แค่ข้อมลูเทจ็อาจไม่พอท�าให้หนิงอ๋องเกิดความคลางแคลงใจ

จนหยุดกระท�าการ ต้องสร้างพิรธุท่ีท�าให้ฝ่ายตรงข้ามเชือ่ถือ

ก็หมายความว่าต้องส่งคนรุดหน้าไปกระท�าการเบื้องหลังศัตรู

ข้างกายหวังโส่วเหริน ผู้ที่รับหน้าที่น้ีได้มีเพียงหกกระบี่บ้านแตก

ในคืนท่ีเข้าสู่เมืองหลินเจียง แม้หวังโส่วเหรินเหนื่อยล้าถึงขีดสุด 

แต่ก็ครุ่นคิดแผนการแต่ละประเภทเพ่ือรับมือกองทัพกบฏ และคิดวิธี

กระจายข่าวปลอมน้ีได้ ซ�้ายังปั้นเรื่องเขียนค�าสั่งทหารฉบับน้ัน

เมือ่ตดัสนิใจได้ มนัจงึเรยีกรวมหกกระบีบ้่านแตกทัง้ห้ามาปรึกษา

หารือ
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'บัดน้ีได้รับการป้องกันจากก�าลังทหารของเมืองหลินเจียง วิกฤต

คลี่คลายแล้วเล็กน้อย' หวังโส่วเหรินกวาดมองพวกจิงเลี่ยพลางกล่าว  

'ข้าก�าลังคิดว่าหากยังคงรั้งจอมยุทธ์ทั้งหลายไว้ข้างกาย หาใช่แผนการ 

ทีด่ไีม่'

จิงเลี่ยและเยียนเหิงมองหน้ากันแวบหน่ึง

'มิผิด ใต้เท้าหวัง' จิงเลี่ยจับหนวดเคราพลางกล่าว 'พวกเรา 

หกกระบี่บ้านแตก แต่ไรมาล้วนช�านาญการบุกโจมตี'

'ใต้เท้าหวังอยากใช้พวกเราท�าอะไร กล่าวประโยคเดยีวก็พอแล้ว' 

เยียนเหิงประสานมือกล่าว 'พวกเราล้วนเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้ว  

การต่อสู้ในภายหน้าจะอันตรายกว่าวันน้ีสิบเท่า'

'แค่สบิเท่าหรอื' เลีย่นเฟยหงหวัเราะพลางกล่าว แต่เสยีงหวัเราะนัน้

สะกิดแผลเกาทัณฑ์บนไหล่ คิว้ขาวอดมไิด้ท่ีจะขมวดขึน้มา

หวังโส่วเหรินหัวใจร้อนระอุ แต่มันรู้ว่าไม่ใช่เวลาซาบซึ้ง

เอาไว้หลังชนะก็แล้วกัน ก่อนหน้านั้นกล่าวอะไรท่ีซาบซึ้ง 

ก็ไม่มีความหมายแม้แต่น้อย

หวังโส่วเหรินบอกแผนการทั้งหมดแก่หกกระบี่บ้านแตก และ 

คดัลอกรหสัลบักับใบรายชือ่ของเครอืข่ายท่ีส่งข่าวนัน้ฉบบัหน่ึง มอบให้

จิงเลี่ยเก็บไว้ใช้เช่นกัน

ทพัใหญ่ของจเูฉนิเหาจูโ่จมได้ทกุเมือ่ หน้าทีต่รงึก�าลงัมอิาจล่าช้า 

สักขณะ พวกจิงเลี่ยต้องช่วงชิงเวลากระท�าการ วันถัดมาหวังโส่วเหริน 

จงึออกจากเมอืงหลนิเจยีงพร้อมกบัหกกระบีบ้่านแตก เพียงแต่เดนิทาง 

ไปยังทิศตรงข้ามกัน...

ฟังถึงตรงน้ี ฮัว่เหยาฮวาอดมไิด้ท่ีจะควบม้าเพ่ิมความเรว็หลายก้าว  

ไปสกัดก้ันอยู่หน้าม้าของหวังโส่วเหรนิกับอูเ่หวินต้ิง
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"ใต้เท้าหวังโปรดส่งข้าไปสนบัสนนุพวกจงิเล่ียด้วย!" นางก้มศรีษะ

วอนขอไปยังหวังโส่วเหริน สิบน้ิวที่จับเชือกบังเหียนม้าออกแรง 

จนข้อต่อน้ิวมือขาว "ข้าเร่ร่อนในยุทธภพเนิ่นนาน อีกทั้งคุ้นเคยต่อ... 

การกระท�าการของคนพวกน้ันในต�าหนักหนิงอ๋องย่ิงนัก จะปั่นป่วน 

พวกมันคือความถนัดของข้า!"

หวังโส่วเหรินมองดูนางแวบหนึ่ง ซ�้ายังสบตากับอู ่เหวินติ้ง  

ในความเป็นจริงยามนี้พวกมันยังอยู ่ในข้ันรวบรวมก�าลังทหาร  

ไม่ต้องการพลังยุทธ์ของฮั่วเหยาฮวา แต่หากมีกองก�าลังอีกขบวนหนึ่ง

คอยสร้างทหารลวงอยู่หลังศัตรู ประสานงานกันกับหกกระบี่บ้านแตก 

ก็ย่ิงวิเศษโดยแท้จริง

แน่นอนพวกมนักระจ่างอย่างมากว่าฮัว่เหยาฮวาร้องขอด้วยตวัเอง 

ครึง่หนึง่ก็เพ่ือพบกับพวกจงิเลีย่อกีครัง้...

"น่าเสียดายเมิ่งชีเหอสละชีพไปแล้ว..." หวังโส่วเหรินกล่าวด้วย

ความเจ็บปวดรวดร้าว อู ่เหวินต้ิงได้ยินว่าพวกพ้องเก่าผู้ห้าวหาญ 

ท่ีปราบโจรในวันนั้นเสียชีวิตแล้วก็อดมิได้ที่จะสะท้าน รู้สึกเสียใจ 

อย่างมาก หวังโส่วเหรินกล่าวกับมันสืบต่อ "ท่านคัดเลือกลูกน้องที ่

ฝีมือฉับไวและฉลาดปราดเปรื่องที่สุดสิบคน เคลื่อนพลไปด้วยกันกับ 

แม่นางฮั่ว"

ฮั่วเหยาฮวาฟังแล้วยินดีย่ิง ทว่าหวังโส่วเหรินมองตรงมายังนาง

อย่างดุดันสืบต่อ

"จ�าไว้ ในเมื่อเจ้าเข้าร่วมทัพข้า ผลลัพธ์ของทุกการกระท�า 

ล้วนเก่ียวพันถึงชวิีตความเป็นอยู่ของปวงชน มอิาจให้ความรูส้กึส่วนตวั

หรือความรู้สึกผิดเหนือกว่าการตัดสินใจอันเยือกเย็น"

มือซ้ายฮั่วเหยาฮวาประคองดาบทหารข้างเอวเอาไว้ นึกถึง

Page ������������������ 18.indd   27 29/11/2561 BE   15:04



28 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 18

เหตุการณ์ท่ีหวังโส่วเหรินมอบดาบให้แก่นางอีกครั้งเมื่อครู่

นั่นคือความเชื่อถือ แต่ก็เป็นภาระหน้าท่ีเช่นกัน

นางมองตรงไปยังหวังโส่วเหรนิโดยไม่มคีวามละอายเช่นก่อนหน้า

อีก และผงกศีรษะอย่างแรง

ฮั่วเหยาฮวาที่เคยติดตามจอมเวทปัวหลงไม่เคยคิดมาก่อนว่า 

การปฏิบัติตามไม่ต้องเกิดจากความหวาดกลัวเสมอไป แต่มาจาก 

จิตภาคภูมิได้เช่นกัน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623365.html

http://store.jamsai.com/9786160623365.html

