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คำ�นำ�

เราทุกคนรู้ว่าศิษย์ชั้นสองของสถานศึกษามีแต่พวกเทพๆ ถ้าไม่นับ 

หนงิเชวียทีก็่โชว์เทพมาตลอดแล้ว ทีผ่่านมาศษิย์พ่ีซึง่เคยออกมาเปิดเผยทกัษะ 

ก็น่าจะมแีค่ศษิย์พ่ีใหญ่กับศษิย์พ่ีรอง จากเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนในวัดล่ันเคอปีนัน้

แต่ถ้าบอกว่าน่ันเป็นแค่บทโหมโรงล่ะ โดยเฉพาะศิษย์พ่ีรองจวินโม ่

ท่ีเหนือกว่าศิษย์พ่ีใหญ่เสียอีกถ้าเป็นเรื่องการต่อยตี พลังฝีมือท่ีแท้จริงของ 

คนคนน้ีจะไปได้ถึงขนาดไหนกัน แน่นอนว่าในสยบฟ้าฯ เล่มนี้พวกเราจะได ้

เห็นมัน

ไม่แค่จวินโม่เท่านั้นนะ แต่เหล่าศิษย์ชั้นสองคนอื่นๆ ก็พากันออกมา

สำาแดงพลังฝีมือแล้วเช่นกัน ไล่เรียงลงไปตั้งแต่ลำาดับสาม ไม่ว่าจะพิณ ขลุ่ย 

หมากล้อม ปักผ้า... ล้วนแต่แขง็แกร่งสดุยอด! บอกได้แค่ว่าเล่มนีต้ืน่ตาตืน่ใจ 

มากจริงๆ!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นคำาว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni
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จากใจนักแปล

มีหนังสือเรื่องหน่ึงชื่อว่า 'หิโตปเทศ' ข้าพเจ้าเข้าใจว่าแปลขึ้นในช่วงปี 

พ.ศ. 2464 โดยเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในสารบัญข้าพเจ้าเห็นว่า 

ม ี4 หวัข้อดงันี ้การผกูมติร การแตกมติร สงคราม และความสงบ ซึง่ดำาเนินเรือ่ง

โดยใช้บรรดาสงิสาราสตัว์เป็นตวัละครหลกั เช่น นกพิราบ หนู กา เสือ เป็นต้น 

แม้ภาษาค่อนข้างเก่าแต่ก็มไิด้เก่าจนเกินแก่การอ่านให้เข้าใจ เป็นนทิานสอนใจ

ที่ผูกเรื่องได้น่าสนใจ 

ข้าพเจ้าชอบเรื่องน้ีมาก แต่ยังอ่านไม่จบและรู้สึกค้างเหมือนท่ีบางท่าน

อ่านสยบฟ้าฯ อย่างไรอย่างนัน้ เพราะตอนอ่านคร้ังแรกอ่านได้แค่หยิบมอืเดยีว 

ก็มีเหตุให้อ่านต่อไม่ได้ เฮ้อ...แย่จริงหนอ ทว่าเมื่อไม่นานมานี้มีรายการทีวี

รายการหนึ่งแนะนำาให้อ่าน ข้าพเจ้าจึงหาข้อมูลและพบว่าปัจจุบันมีการ 

นำามาพิมพ์ใหม่ ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะซื้อหามาอ่านอีก

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

ในต�ำหนักเงียบสนิท ไม่มีใครโต้ตอบค�ำพูดของหนิงเชวีย

นี่ไม่ได้หมำยถึงค�ำพูดของมันไม่มีพลัง ควำมจริงค�ำพูดเหล่ำนี้

เหมือนสำยฟ้ำมำกมำยฟำดอยู่ในห้วงสมองของเหล่ำขุนนำง ท�ำให ้

พวกมันอยู่ในสภำพงุนงง

ขุนนำงผู้หน่ึงออกมำยืนนอกแถว ชี้น้ิวสั่นระริกไปท่ีหนิงเชวีย  

คิดด่ำมันว่ำเลือดเย็นและไร้ควำมละอำย

หนิงเชวียมองคนผู้นั้นนิ่ง สีหน้ำไม่แสดงอำรมณ์ ขุนนำงผู้น้ัน 

โกรธจนรมิฝีปำกสัน่ แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมำ สดุท้ำยนิว้ของขุนนำงผูน้ั้น

ก็ตกลงอย่ำงไร้เรี่ยวแรง 

ตั้งแต่เรื่องกำรปลอมแปลงพระรำชโองกำรถูกเปิดโปง ขุนนำง 

ของต้ำถังก็แบ่งเป็นสองฝ่ำย ทว่ำเมื่อเห็นแคว้นก�ำลังจะล่มสลำย  

ควำมแตกแยกและควำมเป็นศัตรูต่อกันจึงถูกบังคับให้สงบลง

ขุนนำงหลำยคนค�ำนึงถึงส่วนรวมเป็นส�ำคัญ เกลีย้กล่อมให้ตวัเอง

ไม่สนใจเรื่องพระรำชโองกำรเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือไม่ให้ต้ำถังต้องเกิด

บทที่ 1

การตอบโต้ของชาวนา
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 27

สงครำมภำยในอย่ำงเต็มรูปแบบ ทว่ำใครเลยจะคิด หนิงเชวียเข้ำวัง 

มำคยุกับองค์หญิงร่วมคืน ขณะท่ีทุกคนต่ำงเข้ำใจว่ำเรือ่งรำวก�ำลงัจะอยู่ใน

ควำมควบคมุแล้ว มนักลบั...ชกัดำบฟันจกัรพรรดสิิน้พระชนม์!

หลังจำกที่โกรธและกลัวอย่ำงสุดขีด ขุนนำงเหล่ำนี้ที่เคยพบเจอ

มรสุมมำมำกมำยกลับสงบลงได้อย่ำงรวดเร็วและต่ำงตะลึงเมื่อพบว่ำ

สิ่งที่หนิงเชวียพูดคือข้อสรุปท่ีดีที่สุด

จกัรพรรดหิลีฮ่ยุหยวนถูกสงัหำร สำยเลอืดของจกัรพรรดอิงค์ก่อน

จงึเหลอืเพียงองค์ชำยหก ขนุนำงทัง้หลำยนอกจำกสนับสนุนองค์ชำยหก

ขึ้นครองรำชย์แล้วยังเหลือทำงเลือกอื่นใดอีกเล่ำ ขุนนำงในรำชส�ำนัก

และขุนศึกที่สู้รบหลั่งเลือดอยู่ในแนวหน้ำ รวมถึงรำษฎรท่ีสุดท้ำยแล้ว

ต้องรูเ้รือ่งกำรปลอมแปลงพระรำชโองกำรอย่ำงแน่นอนก็ไม่ต้องเลอืกฝ่ำย

แล้ว ต้ำถังก็ไม่ต้องแตกแยกแล้ว

ไม่ต้องเลือกคือทำงเลือกที่ดีที่สุด ที่จริงเหตุผลข้อนี้ทุกคนต่ำงรู้ 

แต่ไม่มีใครสำมำรถตัดสินใจแทนต้ำถัง มีเพียงหนิงเชวียที่ท�ำได้  

เพรำะมีเพียงหนิงเชวียที่กล้ำท�ำ

กำรปลอมแปลงพระรำชโองกำรของจกัรพรรดอิงค์ก่อนถือเป็นกบฏ 

ไม่ว่ำใครล้วนต้องถูกประหำร ต่อให้เป็นจกัรพรรดอิงค์ใหม่หรือองค์หญิง 

ก็ไม่อำจหนีพ้นกำรพิพำกษำตำมกฎหมำยของต้ำถัง ทว่ำเมือ่เรือ่งเกิดขึน้

จรงิ ใครเล่ำจะกล้ำลงมอื

มีแต่หนิงเชวียที่ไม่ให้โอกำสหลี่ฮุยหยวนแก้ต่ำงหรือขอร้อง  

ไม่ให้เวลำผูใ้ดได้ไตร่ตรองก็ลงดำบประหำร น่ีเรยีกว่ำไม่สอนสัง่ก็ลงโทษ

กำรตวัดดำบที่เรียบง่ำยน้ีแสดงให้เห็นควำมคิดจิตใจที่สงบน่ิง 

ถึงข้ันเลอืดเย็นของมนั เป็นตัวแทนของสถำนศกึษำท่ีเพิกเฉยต่ออ�ำนำจ

ของจักรพรรดิ ท�ำให้ผู้คนหวำดกลัวสุดขีด

Page ��������������� 27.indd   8 25/7/2562 BE   11:24



Mao Ni 9

บัดนี้ขุนนำงและนำยทหำรทั้งหลำยยังจะท�ำอะไรได้ กำรกระท�ำ 

เช่นกบฏของหนงิเชวียย่อมสำมำรถหำข้ออ้ำงท่ีแน่นหนำประดจุเหลก็กล้ำ

จำกกฎหมำยของต้ำถังได้ หำกแต่ใครจะกล้ำพูดว่ำมันปลงพระชนม์  

ในเมื่อภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันไม่สมควรย่ัวโทสะของสถำนศึกษำ 

ผู้เป็นที่พึ่งสุดท้ำยของต้ำถัง

ขุนนำงท้ังหลำยมองหนิงเชวียที่ยืนอยู่เย้ืองบัลลังก์ มองศพของ

จักรพรรดิท่ีจมในกองเลือด อำรมณ์บนใบหน้ำค่อนข้ำงซับซ้อน... 

โกรธ เสียใจ งุนงง ระแวง หวำดกลัว...แตกต่ำงกันไป

ยังไม่มผีูใ้ดโต้ตอบค�ำพูดของหนิงเชวีย ควำมเงยีบสนทิยังด�ำเนนิไป

ดจุเดมิ ล้วนเป็นเพรำะอำรมณ์ถูกกระทบกระเทอืนอย่ำงรนุแรง และเพรำะ

พวกมันยำกจะยอมรับว่ำต้ำถังถูกหน่ึงดำบที่โหดเห้ียมและเลือดเย็นนี้

ก�ำรำบให้สงบลง

สถำนศึกษำไม่อำจก้ำวก่ำยเรื่องกำรปกครอง นี่คือกฎเหล็ก 

ที่จอมปรำชญ์กล่ำวไว้ แล้วสิ่งท่ีเกิดขึ้นในเวลำน้ีคืออะไร

ทันใดนั้นพระอัครมเหสีจูงองค์ชำยหกเดินเข้ำมำ

ขุนนำงทั้งหลำยในต�ำหนักตกใจอีกครั้ง  พวกมันต ่ำงรู ้ว ่ำ 

พระอัครมเหสีและองค์ชำยหกถูกองค์หญิงขัดขวำงให้อยู่นอกฉำงอัน 

นำงเข้ำวังมำตั้งแต่เมื่อใด ท�ำไมไม่ได้ยินข่ำวล่วงหน้ำเลย

พระอัครมเหสีไม ่ได ้แต ่งตัวเลิศหรู  ยังคงสวมชุดธรรมดำ  

ใบหน้ำสงบน่ิง...นำงเป็นพระอัครมเหสีของที่น่ีเกือบย่ีสิบปี ฉำงอัน 

จะขวำงนำงได้อย่ำงไร และเป็นไปได้หรือที่นำงจะเข้ำวังไม่ได้

องค์ชำยหกใส่ชุดธรรมดำเช่นเดียวกัน เพียงคำดสำยคำดเอว 

สเีหลอืงอร่ำม เดนิตำมมำรดำของตนมำทลีะก้ำว พอเหน็ภำพอนัโหดร้ำย 

ที่ด้ำนในของต�ำหนัก ใบหน้ำเล็กๆ ก็ขำวซีด
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 27

องค์ชำยหกรูส้กึว่ำขำเริม่อ่อน มอืเริม่สัน่ แต่พระอคัรมเหสจีบัมอื 

ไว้แน่น มันจึงไม่กล้ำเดินช้ำและไม่กล้ำแสดงอำกำรถอยหนี

พระอัครมเหสีพำองค์ชำยหกเดินต่อเข้ำไปด้ำนใน เดินไปที่ 

รำชบัลลังก์

จนถึงตอนน้ีเหล่ำขนุนำงในต�ำหนักจงึค่อยรูส้กึตวั พวกทีจ่งรกัภักดี

ต่อพระอคัรมเหสต่ีำงคกุเข่ำลงอย่ำงรวดเรว็ทีส่ดุ ตืน่เต้นจนหน้ำแดง

ขนุนำงฝ่ำยหลีอ่ว๋ีคกุเข่ำลงช้ำๆ แต่สหีน้ำของพวกมนัยังคงขุน่เคอืง

พระอัครมเหสีจูงองค์ชำยหกเดินอ้อมกองเลือดและศพศีรษะขำด

หน้ำบัลลังก์ หนิงเชวียหลีกไปด้ำนข้ำงเพ่ือเปิดทำง

พระอัครมเหสีมองหลี่อว๋ีครั้งหนึ่ง

เพรำะโกรธแค้นและเสียใจสุดขีด สติสัมปชัญญะของหลี่อว๋ีจึง

หลุดลอยไปจำกร่ำง จิตใจไม่อยู่กับเน้ือกับตัว ไม่มีกำรตอบสนองใดๆ

พระอัครมเหสอุ้ีมองค์ชำยหกข้ึนนัง่บนบลัลังก์ จำกน้ันทอดตำมอง

เหล่ำขุนนำงแล้วเอ่ยว่ำ

"ยังตะลึงอะไร ต้ำถังก�ำลังเฉลิมฉลองควำมสุขสงบกันอยู่หรือ  

กรมทหำร ส่งรำยงำนสถำนกำรณ์กำรรบล่ำสุดมำ"

องครกัษ์หลำยสบิคนสงัเกตควำมเคลือ่นไหวโดยรอบด้วยควำมตืน่ตวั

ในต�ำหนักด้ำนหลังของพวกมันเงียบสงัดไม่ได ้ยินเสียงใด  

แตกต่ำงโดยสิน้เชงิเมือ่เทยีบกับควำมคึกคักตอนทีอ่งค์หญิงเรยีกประชมุ

เหล่ำขุนนำงและทหำรในช่วงท่ีผ่ำนมำก่อนหน้ำนี้

องครักษ์ประจ�ำตัวจำกดินแดนทุ ่งหญ้ำที่ภักดีที่สุดต่อหลี่อว๋ี  

เข้ำร่วมกองก�ำลงัอว่ีหลนิมำนำน เมือ่ได้ยินว่ำในวังเกิดกำรเปลีย่นแปลง

จงึตัง้ใจจะบกุเข้ำวัง แต่ถูกกองก�ำลงัอว่ีหลนิปรำบปรำม หลำยคนสูร้บ 
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จนตวัตำย บำงคนยังไม่ทันได้เคลือ่นไหวก็ถูกจบัไปเข้ำคุกของกรมทหำร

คนเหล่ำนีล้้วนเป็นคนรูจ้กัของหนงิเชวีย หลำยปีก่อนระหว่ำงทำง

จำกเมืองเว่ยมำฉำงอันมันและชำยฉกรรจ์แห่งดินแดนทุ่งหญ้ำเหล่ำน้ี

เคยสู้รบร่วมเป็นร่วมตำยด้วยกัน มีมิตรภำพต่อกัน แต่นั่นก็ผ่ำนมำ 

หลำยปีแล้ว พอได้ยินข่ำวนีม้นัเพียงเงียบไปครูห่น่ึงแล้วไม่สนใจเรือ่งน้ีอกี

ส่ิงของท่ีท�ำจำกทองและของแหลมคมท้ังหมดในห้องบรรทม 

กระท่ังกระจกทองแดงล้วนถูกน�ำออกไป ผ้ำห่มนุม่ๆ จ�ำนวนนับไม่ถ้วน

ถูกปูไว้ทั่วห้อง แม้อยำกเอำศีรษะโขกผนังตำยก็ยำกจะท�ำได้

ใบหน้ำของหลี่อว๋ีซูบเซียวและขำวซีดลงมำก ดูอ่อนแอยิ่งนัก 

รำวกับว่ำจะล้มลงได้ทุกเมื่อ

ดวงตำท่ีเคยสดใสของนำงคล้ำยมีน�้ำค้ำงแข็งปกคลุมอยู่ชั้นหน่ึง 

ไร้ประกำยใดๆ แผ่ควำมหนำวเย็นเสยีดกระดกูออกมำ นำงมองหนงิเชวีย

พลำงเอ่ยเสียงสั่นเครือว่ำ

"คิดไม่ถึงว่ำเจ้ำจะหลอกข้ำ"

"ถ้ำท่ำนหมำยถงึกำรสนทนำครัง้สดุท้ำยในห้องทรงพระอกัษรล่ะก็...

ข้ำไม่ได้หลอกท่ำน ตอนนั้นข้ำเพียงนิ่งเงียบ ท่ำนพูดว่ำไม่ว่ำซังซัง 

จะท�ำผิดอย่ำงไรข้ำก็ไม่อำจหักใจท�ำร้ำยนำง ค�ำพูดน้ีถูกต้อง ท่ำน 

ไม่อำจหักใจท�ำร้ำยหลีฮ่ยุหยวน เรือ่งน้ีข้ำก็เข้ำใจ แต่เข้ำใจกับเหน็ด้วย 

เป็นคนละอย่ำงกัน"

หนิงเชวียมองนำงพลำงเอ่ยต่อไปว่ำ

"ควำมรกัควำมสงสำรและควำมเสยีใจท่ีท่ำนมต่ีอมนัไม่เกีย่วอะไร

กับข้ำ เหมือนควำมรักที่ข้ำมีต่อซังซังก็ไม่เห็นว่ำคนท้ังโลกจะยอมรับ  

ย่ิงไปกว่ำนั้นข้ำไม่ชอบน้องชำยท่ำน"

"แต่เจ้ำเคยคิดบ้ำงไหมว่ำคนท่ีเจ้ำฆ่ำคือสำยเลือดของเสด็จพ่อ 
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เสด็จพ่อจะเห็นด้วยกับกำรกระท�ำของเจ้ำหรือ" 

หลี่อว๋ีจ้องตำมันพลำงเอ่ยอย่ำงคับแค้นใจ

หนิงเชวียมองนำงพลำงเอ่ยเสียงเรียบว่ำ

"แล้วท่ำนเคยคิดบ้ำงไหมว่ำเหตุใดพันปีที่ผ่ำนมำไม่เคยมีใคร

สำมำรถสงัหำรรำชนกุิลแซ่หลีใ่นวังหลวง ถูกแล้ว เพรำะค่ำยกลสยบเทวะ

คุ้มครองวังหลวงมำตลอด

เมื่อครู ่ในต�ำหนัก ตอนที่ข้ำฟันดำบ พวกสัตว์ร้ำยบนชำยคำ 

ล้วนมีปฏิกิริยำ เพียงแต่พอพวกมันรู้ว่ำเป็นข้ำก็ระงับกระแสปรำณ

นีเ่ป็นเพรำะอะไรน่ะหรอื เพรำะฝ่ำบำทมอบค่ำยกลสยบเทวะให้ข้ำ 

ซึง่หมำยถึงมอบทกุชวิีตของพวกเจ้ำตระกูลหลีใ่ห้ข้ำ แล้วแต่ข้ำจะจดักำร"

หลี่อว๋ีร่ำงสั่นสะท้ำน หน้ำซีดลงกว่ำเดิม

"ที่แท้เป็นเช่นน้ี ท่ีแท้เสด็จพ่อเชื่อใจสถำนศึกษำ แต่ไม่เชื่อใจ 

พวกเรำท่ีเป็นลกู ในควำมเห็นของเสดจ็พ่อมเีพียงสถำนศกึษำเท่ำนัน้สนิะ

ที่ปกป้องต้ำถังได้อย่ำงแท้จริง..."

นำงมองหนิงเชวียพลำงกล่ำวเย้ยหยัน 

"ต้ำถังจะล่มสลำยอยู่รอมร่อ สถำนศึกษำกลับไม่เคลื่อนไหว  

เอำแต่หลบอยู่ในภูเขำเย่ียงมสุกิขีข้ลำด ไม่รูเ้สดจ็พ่อจะส�ำนกึเสยีใจหรอืไม่ 

ที่ตัดสินใจแบบนี้"

หนิงเชวียสีหน้ำไม่เปลี่ยนแปลง เอ่ยว่ำ

"นี่คือจุดท่ีท ่ำนเทียบพระอัครมเหสีไม ่ได ้  นำงจะไม่สงสัย 

กำรตดัสนิใจของฝ่ำบำทโดยเดด็ขำด อกีอย่ำงสมยัก่อนนำงเคยประสบ

เรือ่งรำวของอำจำรย์และสถำนศกึษำมำด้วยตนเอง ดงันัน้แม้ข้ำกับนำง

จะมีควำมแค้นฝังลึกต่อกัน แต่ตอนท่ีนำงเลือกท่ีจะเชื่อใจข้ำกลับ 

ไม่มีควำมลังเลใดๆ และไม่มีกำรเผื่อใจแม้แต่น้อย
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มีแต่คนหน้ำมืดตำมัวเท่ำนั้นที่มองข้ำมภูเขำหลังสถำนศึกษำ  

ท่ีคิดจริงๆ ว่ำสถำนศึกษำเลือกท่ีจะหลบล้ีหนีหำยเพรำะขี้ขลำด แม้ข้ำ

ไม่รู้ว่ำสภำพกำรณ์ที่แท้จริงในตอนน้ีเป็นเช่นไร แต่ข้ำบอกท่ำนได้ว่ำ

ตอนนี้บรรดำศิษย์พ่ีของข้ำก�ำลังเตรียมกำรสู้รบอยู่อย่ำงแน่นอน สู้รบ

เพ่ือต้ำถังและเพ่ือสถำนศึกษำ"

หลี่อว๋ีก้มหน้ำเงียบไป ไม่รู้จะเชื่อค�ำพูดของหนิงเชวียได้หรือไม่

แต่หนิงเชวียไม่สนใจเรื่องนี้ มองนำงพลำงกล่ำวสืบไปว่ำ

"เป้ำหมำยท่ีข้ำกลับมำฉำงอันก็คือกำรสู้รบเช่นกัน ข้ำต้องท�ำให้

ควำมวุ่นวำยในฉำงอันสงบลงโดยเรว็ มำดใูห้แน่ใจว่ำค่ำยกลสยบเทวะ 

ไม่เกิดปัญหำ จำกน้ันไปเอำดวงตำค่ำยกล ขอเพียงท�ำเรือ่งเหล่ำนีส้�ำเรจ็ 

ต่อให้อำศรมเทพแข็งแกร่งขนำดไหนก็บุกเข้ำมำไม่ได้"

หนิงเชวียบรรยำยแผนของตนอย่ำงจริงจังเหมือนไขข้อข้องใจ  

เพียงแต่เวลำนี้ไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องไขข้อข้องใจให้หลี่อว๋ีฟังเลย 

พฤติกรรมของมันจึงน่ำแปลกใจอยู่บ้ำง

"ข้ำพูดเรื่องพวกนี้เพรำะอยำกบอกท่ำนว่ำต้ำถังจะไม่ล่มสลำย

อย่ำงแน่นอน"

หนิงเชวียมองตำนำง มองสเีทำท่ีไม่เป็นมงคลในดวงตำนำง แล้ว

พยำยำมคลีค่ลำยควำมคดิฆ่ำตวัตำยของนำงต่อไปโดยเอ่ยอย่ำงเฉยชำว่ำ

"ถ้ำท่ำนต้องกำรแก้แค้นข้ำหรอืสถำนศกึษำ เช่นนัน้ก่อนอืน่ก็ต้อง 

มีชีวิตอยู่"

ในท่ีสุดแววตำของหลี่อว๋ีก็พอจะมีประกำยขึ้นมำบ้ำง

ตอนน้ีนำงเดำเจตนำของหนิงเชวียได้แล้ว

"เหตุใดเจ้ำจึงอยำกให้ข้ำมีชีวิตอยู่"

"เพรำะถ้ำท่ำนยังมชีวีติอยู่ พวกขุนนำงและกองทัพทีภ่กัดต่ีอท่ำน
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และหลี่ฮุยหยวนจะมีจิตใจที่หนักแน่น กำรด�ำเนินกำรในรำชส�ำนัก 

ทั้ งด ้ำนกำรทหำรและกำรปกครองจะมีประสิทธิภำพมำกกว ่ำ  

ในช่วงเวลำคับขันเช่นน้ีส่วนประกอบใดท่ีมีประโยชน์ข้ำจะไม่ท้ิงไป  

ดังน้ันข้ำจึงอยำกให้ท่ำนอยู่เพ่ือทุ่มเทพลังของท่ำนให้ต้ำถังต่อไป"

หลี่อว๋ีจ้องตำมันพร้อมเอ่ยเสียงเย็นชำว่ำ

"ควำมจริงเจ้ำเปลี่ยนวิธีพูดได้"

"พูดว่ำยำมน้ีต้ำถังต้องกำรให้ท่ำนมีชีวิตอยู่น่ะรึ ข้ำไม่เห็นว่ำ 

กำรตกแต่งค�ำพูดให้สวยหรูจะมีประโยชน์อะไรในตอนน้ี องค์หญิงเป็น 

ผู้มีสติปัญญำ เข้ำใจควำมหมำยของข้ำก็ดีแล้ว"

หลี่อว๋ีสั่นเทิ้มไปทั้งร ่ำง เหมือนมองเห็นคนท่ีแปลกหน้ำกัน 

โดยสิ้นเชิง

"เจ้ำเลือดเย็นเกินไปแล้ว"

"ทีน่อกเมอืงฉำงอนั ต่อหน้ำพวกขุนนำงชรำทีท่่ำนส่งไป ข้ำพูดว่ำ

พวกท่ำนไม่รู้หรอกว่ำเวลำท่ีข้ำเลือดเย็นน้ันเป็นอย่ำงไร แต่ขอเพียง 

ยังมีชีวิตอยู่พวกท่ำนจะมีโอกำสได้เห็น" 

หลำยปีให้หลงั ในบนัทกึประวตัศิำสตร์เก่ียวกับสงครำมครัง้ย่ิงใหญ่นี้ 

กำรตอบโต้ครัง้แรกสดุของต้ำถังเริม่ตัง้แต่หนิงเชวียคุ้มครองพระอคัรมเหสี

และองค์ชำยหกกลบัถึงฉำงอนัแล้วสงัหำรหลีฮ่ยุหยวน

แต่ควำมจรงิกำรตอบโต้ครัง้แรกสดุของต้ำถังไม่ได้เริม่ทีห่นิงเชวีย 

ไม่ใช่กองก�ำลังปรำบแดนเหนือท่ีสู้รบกับเผ่ำจินจั้ง ไม่ใช่เฉำเส่ียวซู ่

ที่พำทหำรค ่ำยเซียวฉีออกจำกฉำงอันไปต ้ำนข ้ำ ศึกนับหมื่น 

ในเขตชำยแดนตะวันออกเพียงล�ำพัง และไม่ใช่กองทัพเรือท่ีสำบำนว่ำ 

แม้ตำยก็ไม่ยอมจ�ำนนที่ย้อมแม่น�้ำชิงเหอจนเป็นสีแดง แต่เริ่มท่ี 
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ชำวนำคนหน่ึง

ณ ท่ีรำบอันอุดมสมบรูณ์ทำงทิศใต้ของต้ำถังมหีมูบ้่ำนอยู่แห่งหน่ึง

ข้ำงหมูบ้่ำนมลี�ำธำร รมิล�ำธำรมโีรงโม่หิน ฝ่ังตรงข้ำมกับโรงโม่หิน

เป็นทุ ่งหญ้ำ บนทุ่งหญ้ำมีร้ำนองุ ่นปลูกไว้แน่นขนัด องุ ่นบนร้ำน 

ถูกเด็ดไปนำนแล้ว เหลือเพียงองุ ่นท่ีเติบโตได้ไม่ดีถูกท้ิงไว้ท่ีเดิม 

น�้ำค้ำงแข็งฤดูสำรทและฝุน่ละอองปกคลุมดูไม่โดดเด่น

จริงอยู ่ที่ น่ี เป ็นหมู ่บ ้ำนท่ีสวยงำม แต่ไม ่ได ้แตกต่ำงจำก 

หมู ่บ ้ำนอ่ืนๆ ของต้ำถังมำกนัก ดูแล้วไม่โดดเด่นเช ่นเดียวกับ 

พวงองุ่นเล็กๆ ใต้ร้ำนองุ่นบนทุ่งหญ้ำ

ในหมู่บ้ำนมีชำวนำคนหนึ่งชื่อหยำงเอ้อร์ส่ี แม้มันยืนกรำนว่ำ 

ตนคือช่ำงทำสี แต่ในสำยตำของชำวบ้ำน คนผู้น้ีที่ใช้ครำดได้อย่ำง

คล่องแคล่วและเลี้ยงดูสุกรได้อ้วนพีย่อมเป็นชำวนำ ทั้งเป็นชำวนำ 

ทีเ่ก่งมำกด้วย หยำงเอ้อร์สีไ่ม่อำจปฏิเสธค�ำชมท�ำนองนีจ้งึได้แต่นิง่เงยีบ

ยอมรับ

หยำงเอ้อร์สี่เคยเป็นทหำรมำก่อนเช่นเดียวกับชำวบ้ำนส่วนใหญ่

ตำมชนบทของต้ำถัง เคยสู้รบกับชำวเย่ียนท่ีด่ำนชำยแดน เคยสังหำร

ทหำรม้ำดินแดนแห่งทุ ่งหญ้ำ แม้แต่ควำมสำมำรถด้ำนกำรทำสี 

ก็เรียนรู้มำจำกตอนที่อยู่ในกองทัพชำยแดน

หลังปลดประจ�ำกำรมันแต่งภรรยำและมีลูก ท�ำงำนหำเลี้ยงชีพ 

ดูแลครอบครัว ใช้ชีวิตอย่ำงสุขสงบ นอกจำกเรื่องทะเลำะเบำะแว้ง 

เลก็ๆ น้อยๆ ท่ีพบได้เป็นปกตขิองแต่ละบ้ำนแล้วก็ไม่มเีรือ่งกวนใจอืน่ใด

ชี วิตท่ีตื่นเต ้นและเต็มไปด ้วยควำมไม ่แน ่นอนถูกท้ิงไว ้ ท่ี 

ด่ำนชำยแดนเมื่อหลำยปีก่อน นอกจำกกำรได้พบเจ้ำม้ำด�ำตัวใหญ ่

ทีช่อบกนิโจ๊กข้ำวโพดแล้วในชวีติก็ไม่มเีรือ่งอะไรแปลกใหม่ทีน่่ำตืน่เต้นอกี
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บำงครั้งหยำงเอ้อร์สี่ก็คิดถึงวันเวลำที่อยู่ด่ำนชำยแดน

วันหนึ่งมันถือถังสีทำสีก�ำแพงอยู่ในสถำนศึกษำหลวง จู่ๆ ก็มี 

มอืปรำบเดนิเข้ำมำตดิกระดำษสขีำวบนก�ำแพงแล้วจำกไปอย่ำงรีบร้อน

หยำงเอ้อร์สี่โวยวำยมำสองปี สุดท้ำยทำงกำรยังไม่ยอมขึ้น 

ค่ำจ้ำงทำสีให้ มันถูกบิดำตี ซ�้ำบุตรียังร้องไห้งอแงจึงได้แต่ตกลง 

มำทำสใีห้สถำนศึกษำหลวง เดมิอำรมณ์ไม่ดีอยู่แล้ว ตอนน้ีย่ิงโมโหหนัก 

ใจคิด เจ้ำพวกนี้ไม่เห็นหรือว่ำข้ำทำสีอยู่ถึงได้เอำกระดำษมำติด  

แล้วตอนน้ีจะทำสีอย่ำงไร

แน่นอนมันคงไม่ยอมรับว่ำที่ตนโมโหควำมจริงแล้วเพรำะ 

อ่ำนข้อควำมบนกระดำษไม่ออก

ชำวถังส่วนใหญ่อ่ำนหนังสือออก แต่ตอนเด็กมันดื้อและซุกซน 

หลังไปเกณฑ์ทหำรก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยอมโดนโบยแต่ไม่ยอม 

เข้ำชั้นเรียนหนังสือ ด้วยเหตุนี้ตอนนี้จึงเป็นคนไม่รู้หนังสือเพียงไม่ก่ีคน 

ในหมูบ้่ำน ถูกเดก็ข้ำงบ้ำนล้อเลยีนอยู่บ่อยๆ เรือ่งนีจ้งึกลำยเป็นเร่ืองทีม่นั

ส�ำนึกเสียใจมำกที่สุด

ดทีีค่รูต่่อมำในสถำนศกึษำหลวงมกีำรตรีะฆงั ชำวบ้ำนในหมูบ้่ำน

ได้ยินเสียงระฆังก็มำรวมตัวกัน รอฟังเซียนเซิงกฎหมำยอธิบำยว่ำ 

รำชส�ำนักประกำศกฎหมำยอะไร 

เซียนเซิงกฎหมำยของสถำนศึกษำหลวงยังไม่ออกมำ ชำวบ้ำน 

ที่รู้หนังสือก็อ่ำนเข้ำใจเนื้อหำบนกระดำษแล้ว เพรำะท่ีเขียนอยู่บนนั้น

ไม่ใช่กฎหมำยใหม่อะไร แต่เป็นข่ำวเรื่องสงครำม

ทุกคนต่ำงน่ิงเงียบ มีสีหน้ำตกใจ

หยำงเอ้อร์สียั่งไม่รูว่้ำบนกระดำษเขยีนว่ำอะไร พอเหน็หน้ำทกุคนแล้ว

ก็ยิง่ร้อนใจขึน้อกี จบัเด็กคนหนึง่ทีก่�ำลงัจะกลบับ้ำนไปบอกบดิำมำรดำ 
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มำเค้นถำมจงึรูค้�ำตอบ

"กองก�ำลงัชำยแดนตะวันออกเฉยีงเหนอืถูกซุม่โจมตท่ีีแคว้นเย่ียน 

พ่ำยแพ้แล้ว"

ในประกำศของรำชส�ำนักยังมเีน้ือหำอีกมำก โดยเฉพำะต่อชำวบ้ำน

ในหมู่บ้ำนหรือในอ�ำเภอเขตชำยแดนตะวันออก ขอให้พวกมันอพยพ 

โดยเร็วที่สุด กองทหำรประจ�ำกำรในแต่ละเขตให้ตั้งแนวป้องกันในเขต

ของตน เรียกระดมชำยฉกรรจ์ที่มีประสบกำรณ์กำรเกณฑ์ทหำร...

ไม่มผีูใ้ดสนใจเน้ือหำเหล่ำนีเ้พรำะทีน่ี่ห่ำงไกลจำกแคว้นเย่ียนมำก

พอสมควร ค�ำพูดเหล่ำนีก็้ไม่ได้พูดให้พวกมนัฟัง ทุกคนเพียงตกใจและ

โกรธเคืองต่อควำมพ่ำยแพ้จึงวิจำรณ์กันไปต่ำงๆ นำนำ

บำงคนถำมอย่ำงกังวลใจว่ำกองทพัของแคว้นเย่ียนจะบกุมำถึงท่ีนีไ่หม

จงึเกิดเสยีงหวัเรำะเยำะขึน้มำในทันใด ไม่มใีครกังวลเรือ่งนีเ้ลย ทุกคน 

ต่ำงเชื่อมั่นว่ำขอเพียงรำชส�ำนักส่งกองทัพใหญ่มำ ชำยแดนตะวันออก 

ต้องปลอดภัยแน่นอน

หยำงเอ้อร์สี่น่ิงเงียบมำตลอด พอทุกคนแยกย้ำยไปแล้วมันจึง 

ดงึตวัเซยีนเซงิกฎหมำยในสถำนศกึษำหลวงมำขอค�ำชีแ้นะอย่ำงจรงิจงั

เก่ียวกับเนื้อหำในตอนท้ำยของประกำศ

มันไม่มีแก่ใจจะทำสีแล้ว ถึงอย่ำงไรค่ำจ้ำงท่ีทำงกำรให้ก็ไม่ได้

มำกมำยนัก

พอมันกลับถึงบ้ำนก็กินขำหมูครึ่งจำนกับผักดองหนึ่งกระจำด 

และดื่มสุรำ ย่ิงกินอำรมณ์ย่ิงหม่นหมอง

ภรรยำมันน่ังยองอยู่นอกบ้ำน แยกเปลือกและกำกองุ่นออกจำก 

ในถังไม้เตรยีมบ่มสรุำ พบว่ำไม่ได้ยินเสยีงสำมพูีดเป็นเวลำนำนจงึถำมว่ำ

"เป็นอะไร"
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"ไม่มีอะไร" 

"กินข้ำวสักหน่อยสิ ดื่มสุรำตอนท้องว่ำงไม่ดีนะ"

หยำงเอ้อร์สี่รับว่ำอืมแล้วดื่มสุรำต่อ ย่ิงดื่มก็ย่ิงเงียบ แต่ดวงตำ

กลับวำวโรจน์

จู่ๆ มันก็เอ่ยกับภรรยำว่ำ

"ข้ำจะจำกบ้ำนไปไกล"

"ท�ำไมล่ะ" 

ภรรยำเงยหน้ำถำมอย่ำงสงสัย

"ชำยแดนตะวันออกเกิดเรื่อง"

หยำงเอ้อร์สี่เล่ำเนื้อหำในประกำศของทำงกำรให้ฟังรอบหนึ่ง 

แล้วเอ่ยว่ำ

"ข้ำอยำกไปดูสักหน่อย"

ภรรยำอึ้งไปครู่ก่อนหัวเรำะออกมำ น�้ำองุ่นในมือกระเด็นไปทั่ว 

กล่ำวเสียดสีว่ำ

"ชำยแดนตะวันออกเกิดเรือ่ง...ชำยแดนของคอกหมหูรอืชำยแดน

ของร้ำนองุ่น? พูดอย่ำงกับว่ำต้ำถังเป็นบ้ำนเจ้ำ เจ้ำเป็นจักรพรรดิหรือ

พระอัครมเหสีกันล่ะ เจ้ำเป็นแค่ชำวนำนะ"

หยำงเอ้อร์สี่กล่ำวอย่ำงเดือดดำลว่ำ

"ข้ำเป็นช่ำงทำสี ไม่ใช่ชำวนำ!"

ภรรยำไม่ใส่ใจค�ำพูดของมัน คิดว่ำมันก�ำลังเมำสุรำจึงก้มหน้ำ

ท�ำงำนต่อไป บ่นอุบอิบว่ำ

"ดื่มสุรำทีไรพูดจำเหลวไหลทุกที"

หยำงเอ้อร์สี่เงียบไปครู่ก่อนเอ่ยว่ำ

"ข้ำไม่ได้เมำ ประกำศของรำชส�ำนักเขียนไว้ ชำยฉกรรจ์ท่ีเคย
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เกณฑ์ทหำรขอเพียงอำยุไม่เกินสี่สิบจะต้องถูกเรียกระดมพล"

ตอนนีภ้รรยำจงึพบว่ำทีแ่ท้สำมไีม่ได้พูดเพรำะเมำ นำงยกสองมอืขึน้

จำกถังไม้เชด็กับเสือ้ผ้ำ ถำมอย่ำงร้อนใจว่ำ

"ค�ำสัง่เรยีกระดมพลคือประกำศให้ชำยแดนตะวันออก เก่ียวอะไร

กับพวกเรำ"

"พวกเรำอยู่ใกล้กับฉำงอนั ชำยแดนตะวันออกนัน้อยู่ไกล ประกำศ

ของรำชส�ำนักคงอีกหลำยวันกว่ำจะไปถึง ไม่แน่ว่ำตอนน้ันชำวเย่ียน 

และชำวหมำนท่ีเลวทรำมพวกนัน้อำจบกุเข้ำมำแล้วก็ได้ ถ้ำเป็นอย่ำงนัน้

จะมปีระโยชน์อะไร"

"ต่อให้รำชส�ำนักจะเรยีกระดมพล...ก็ต้องรอให้ทำงกำรด�ำเนนิกำร 

ตอนน้ียังไม่มีควำมเคลื่อนไหวมิใช่หรือ"

หยำงเอ้อร์สี่กล่ำวเสียงเข้มว่ำ

"ถ้ำรอทำงกำรด�ำเนินกำรก็ไม่ทันแล้ว"

"แต่...เจ้ำไปคนเดียวจะมีประโยชน์อะไร" 

ภรรยำพูดเสียงสั่น

หยำงเอ้อร์สี่ตอบว่ำ

"ชำยแดนตะวันออกถูกรุกรำน รำชส�ำนักต้องตั้งจวนว่ำกำร 

ในยำมสงครำมที่น่ันอย่ำงแน่นอน พอไปถึงท่ีนั่นข้ำจะไปเข้ำร่วมกับ

พวกมัน"

ภรรยำย่ิงฟังย่ิงไม่สบำยใจ จึงตะโกนเสียงแหลมเข้ำไปด้ำนใน

"ท่ำนพ่อ ท่ำนรีบมำ!"

หยำงเอ้อร์สี่ตบโต๊ะอย่ำงแรง ผักดองและขำหมูท่ีเหลืออยู่ 

ล้วนกระเด็นลงพ้ืน มันกล่ำวอย่ำงมีโทสะว่ำ

"จะตะโกนท�ำไม! ปกติให้เจ้ำตะโกนเรียกท่ำนพ่อมำกินข้ำว  
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ไม่เห็นตะโกนดังขนำดน้ีเลย!"

ประตูห้องด้ำนในเปิดออก ชำยชรำหลังค่อมเดินเข้ำมำ

หยำงเอ้อร์สี่ลุกข้ึนยืนถำมว่ำ

"ท่ำนพ่อ ท่ำนกินข้ำวหรือยัง"

ชำยชรำเห็นควำมเลอะเทอะบนพ้ืนก็เอ่ยว่ำ

"ยัง"

"อย่ำงนั้นให้สะใภ้เฉือนขำหมูมำให้ดีไหม" 

ภรรยำน�้ำตำหยดแหมะ มองพ่อสำมี ใจคิด ปกติข้ำไม่เคยให้ 

ท่ำนผู้เฒ่ำต้องอดอยำก เพียงแต่ขำหมูตุ๋นคร้ังก่อนไม่ได้เรียกท่ำน  

ท่ำนคงไม่เพรำะเรื่องน้ันจึงพำลโกรธกระมัง ถ้ำท่ำนร้ังเจ้ำคนเมำนี่ 

ให้อยู่บ้ำนได้ อย่ำว่ำแต่ขำหมูตุ๋น ข้ำจะเฉือนขำตัวเองตอบแทนท่ำน

ชำยชรำเงียบอยู่ครู่หน่ึง

หยำงเอ้อร์สี่เกิดอำกำรร้อนใจ

"แม้มีผนังกั้นอยู่ แต่พวกเจ้ำทะเลำะกันเสียงดังขนำดนี้ข้ำจะ 

ไม่ได้ยินได้อย่ำงไร" 

ชำยชรำเอ่ย

หยำงเอ้อร์สี่รูปร่ำงก�ำย�ำสูงใหญ่ ยำมน้ีกลับก้มหน้ำอย่ำงเชื่อฟัง

เหมือนตอนเป็นเด็กท่ีท�ำควำมผิด พูดตะกุกตะกักว่ำ

"ข้ำ...ปลดประจ�ำกำรมำจำกกองทัพชำยแดน เวลำน้ีไม่ไปร่วมรบ 

จะใช้ได้หรือ..."

ไม่รอให้หยำงเอ้อร์สี่พูดจบ ชำยชรำก็ถลึงตำตวำดว่ำ

"เคยเป็นทหำรแล้วแน่นกัหรอื ข้ำก็เคยเป็นทหำร! จะโอ้อวดท�ำไม 

ที่นี่!"

ภรรยำได้ยินดังน้ันจึงหยุดร้องไห้ มองพ่อสำมีอย่ำงมีควำมหวัง
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ชำยชรำเงียบไปอีกครู่ แล้วจู่ๆ ก็เอ่ยว่ำ

"อยำกไปก็ไปสิ ถ้ำตอนนี้ข้ำไม่ได้อำยุหกสิบ แต่เป็นสี่สิบ ข้ำจะ

ไปกับเจ้ำด้วย"

หยำงเอ้อร์สี่น�ำธนูไม้หวงหยำงท่ีเก็บรักษำไว้อย่ำงดีออกมำจำก

ตู้ในห้อง

จำกนั้นแบกครำดที่ลับจนคมวำวไว้ที่บ่ำ ภรรยำผูกขำหมูที่หนัก

พอสมควรไว้ที่ด้ำนหน่ึงของครำดแล้วถำมว่ำ

"จะเอำสุรำไปด้วยหรือไม่"

สะใภ้ตำมชนบทของต้ำถังปกติแล้วจะมีอัธยำศัยใจคอเช่นน้ี  

เห็นว่ำไม่อำจเปลีย่นแปลงอะไรได้ก็น่ิงเงียบยอมรบัแล้วช่วยสำมเีตรยีมกำร

อย่ำงจริงจัง

หยำงเอ้อร์สี่ตอบว่ำ

"จะไปสู้รบแล้ว ดื่มสุรำผิดกฎของกองทัพ"

ภรรยำจึงวำงสุรำท่ีเพ่ิงบ่มเสร็จลง ใจคิด ไม่ใช่ทหำรอย่ำงเป็น

ทำงกำรสักหน่อย มีกฎของกองทัพท่ีไหนกัน

ตอนนี้ลูกสองคนเพ่ิงวิ่งกลับมำบ้ำน ลูกชำยคนเล็กว่ิงอย่ำง 

กระหดืกระหอบ ใบหน้ำแดงก�ำ่ คดิพูดอะไรแต่พูดไม่ออก ลกูสำวคนโต

มองหยำงเอ้อร์สี่ พูดอย่ำงโกรธเคืองว่ำ

"ท่ำนพ่อ สถำนศึกษำหลวงยังทำสีไม่เสร็จ อำจำรย์สอนหนังสือ

ไม่พอใจมำก ท่ำนอยำกให้พวกเรำเรยีนหนงัสอืไม่ได้และเป็นเหมอืนท่ำน

หรือ"

ถ้ำเป็นยำมปกติ ได้ยินบุตรีพูดเช่นน้ีหยำงเอ้อร์สี่ต ้องโกรธ  

แล้วห้ิวถังสีอย่ำงว่ำง่ำยไปทำสีสถำนศึกษำหลวงจนเสร็จอย่ำงแน่นอน  
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แต่วันน้ีมันเพียงหัวเรำะฮำๆ

"บอกอำจำรย์ว่ำถ้ำพ่อกลับมำแล้วต้องไปทำให้เสร็จแน่นอน"

แล้วหยำงเอ้อร์สี่ก็มองไปทำงบิดำ 

"ท่ำนพ่อ ข้ำไปแล้ว"

ชำยชรำพยักหน้ำ เอ่ยว่ำ

"ระวังตัวด้วย"

หยำงเอ้อร์สี่หอมแก้มภรรยำฟอดใหญ่

ลกูสองคนน่ำจะเหน็ภำพนีม้ำบ่อยแล้วจงึไม่ตกใจ เพียงแปลกใจ

เรื่องอื่น

บุตรชำยเบิ่งตำโตถำมว่ำ

"ท่ำนพ่อ ท่ำนจะไปไหน"

"ไปชำยแดนตะวันออก" 

"ท่ำนพ่อจะไปท�ำอะไร" 

บุตรีถำม

"ไปสู้กับข้ำศึก"

"ท่ำนพ่อต้องสู้ให้ชนะนะ!" 

บุตรีพูดอย่ำงตื่นเต้น

"ต้องชนะแน่นอน"

หยำงเอ้อร์สี่หัวเรำะฮำๆ สะพำยธนู แบกครำด ออกจำกบ้ำนไป

ทหำรม้ำรำชส�ำนักเผ่ำจั่วจั้งรวมถึงกองทัพร่วมของแคว้นเย่ียน  

ซ่งและฉีบุกเข้ำเขตแดนแคว้นต้ำถังภำยใต้กำรน�ำขององค์ชำยหลงชิ่ง 

เดินทัพเข้ำมำไกล หลำยวันน้ียังไม่เจอกำรสู้รบต่อต้ำนใดๆ

กองก�ำลังชำยแดนตะวันออกเฉียงเหนือถูกท�ำลำยแล้ว แม้ม ี

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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