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คำ�นำ�

หากมีโอกาสเกิดใหม่ได้อีกครั้งใครๆ ก็คงอยากไปเกิดในยุคที่ดี สถานท่ี

ที่ดี มีแต่ความสงบสุข แบบว่าเกิดใหม่ทั้งทีขอมีชีวิตดีๆ สักหน่อยแล้วกัน  

แต่ว่าถังอีห้มงิตวัเอกของเรือ่งน้ีไม่มสีทิธ์ิเลอืกใดๆ ทัง้นัน้ อนัท่ีจรงิแค่ได้กลบัมา 

เกิดใหม่ก็ดมีากแล้ว คนถูกเหมอืงถล่มทับไม่ได้มโีอกาสกลบัมาเกิดใหม่ทกุคน

หรอกนะ (ปกติก็ไม่น่ามีหรอก) เพียงแต่ว่าเขาดันไปเกิดใหม่ในยุคโบราณ 

ซะได้ หนำาซำา้ยังเป็นยุคท่ีไม่แมส ไม่มรีาชวงศ์ถังทีล่อืเลือ่งด้านความเจรญิ ไม่มี

สามก๊กที่มีผู้คนชื่อคุ้นๆ เต็มไปหมด แต่เป็นยุคห้าชนเผ่าสิบหกแคว้น ยุคสมัย

ท่ีความวุ่นวายแผ่ไพศาลไปท้ังแผ่นดิน และเรื่องนี้ไม่มีระบบสนับสนุน ไม่มี

เลเวลใดๆ ถังอ้ีหมิงต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเพ่ือเอาตัวรอดเองให้ได้ และ 

หนนี้หากตายอีกก็ไม่มีโอกาสกลับมาแล้ว

แต่จะด้วยวิธีไหน และอย่างไร คงต้องขอให้ท่านผู้อ่านท้ังหลายติดตาม

รับชมด้วยตนเอง

หวังยิ่งนักว่าจะเพลิดเพลิน

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

สุ่ยเผิงเฉิง เกิดเมื่อ ค.ศ. 1985 ชื่นชอบนิยายกำาลังภายในของท่านจินยง 

(กิมย้ง) อย่างที่สุด ตอนเรียนชั้นมัธยมปลายเคยลองเขียนนิยายกำาลังภายใน

เรื่องยาว กลายเป็นเด็กหนุ่มที่เดินอยู่ระหว่างเส้นขอบของโลกแห่งความจริง

และใต้เงาของบรรณพิภพ หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยก็เริ่มเขียน 

ผลงานลงในเว็บอ่านนิยายออนไลน์ โดยใช้นามปากกาว่า 'สุ่ยเผิงเฉิง' และ 

ยังคงปลูกเพาะผลงานผ่านปลายปากกาอย่างไม่หยุดย้ัง
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เกร็ดประวัติศาสตร์

ยุคสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ย (ค.ศ. 220 – 589) ชาวจีนเรียกอีกอย่างว่า  

'ยุคสามแคว้นสองจิน้และเหนอืใต้' ถือเป็นยุคสมยัแห่งความโกลาหลท่ีกินเวลา

ยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร์จีน คือประมาณกว่า 400 ปี การสับเปลี่ยน

ราชวงศ์พลิกผันและรวดเร็วอย่างย่ิง ทั้งยังมีฐานอำานาจมากมายหลายสาย 

ช่วงเวลาของยุคสมัยน้ีเริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 220 เมื่อเฉาพี (โจผี) ล้มล้างราชวงศ์

ตงฮั่น (ฮั่นตะวันออก) พร้อมสถาปนาราชวงศ์เฉาเว่ยข้ึน และส้ินสุดลงในสมัย

ท่ีราชวงศ์สุยโค่นล้มราชวงศ์หนานเฉิน (เฉินใต้) รวบรวมแผ่นดินขึ้นอีกครั้ง 

ได้สำาเร็จ รวมระยะเวลาตลอดยุคสมัยทั้งสิ้น 369 ปี แบ่งช่วงยุคหลักออกเป็น

ยุคของสามแคว้นซึ่งแคว้นเว่ยกุมอำานาจปกครองส่วนใหญ่ ยุคของซีจิ้น  

(จิ้นตะวันตก) ตงจิ้น (จิ้นตะวันออก) ยุคของสิบหกแคว้น และยุคหนานเป่ย 

(เหนือใต้)
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Shui Peng Cheng 7

ท้องฟ้าขาวเหลือง ผืนแผ่นดินแดงด�า ตะวันบ่ายคล้อยสีแดงฉาน

แขวนตัวอยู่บนฟากฟ้าทิศตะวันตก สอดประสานอยู่กับแสงสายัณห์

แดงก�่าดั่งโลหิตสด

อีกาอวบอ้วนท่ีเพ่ิงจะกินอิ่มสองสามตัวบินวนอยู่เหนือต้นไม ้

แห้งเห่ียวสองรอบ ก่อนจะหยุดพักลงบนก่ิงไม้แห้ง มันใช้จะงอยปาก 

คมกรบิท่ียังมคีราบเลอืดบรรจงแต่งขนช้าๆ พลางส่งเสยีงโศกเศร้าอาดรู

ออกมาเป็นระยะๆ

สายลมโถมกระหน�่าพัดม้วนเอาใบไม้แห้งกับเศษดินทรายบนพ้ืน

ขึน้มานับไม่ถ้วน ฝุ่นละอองเต็มท้องฟ้า บดบงัแสงตะวันไปจนสิน้ ทีไ่กล

ออกไปมีหมาป่าหิวกระหายสองสามตัวก�าลังเดินวนเวียนไปมา 

พอมองเห็นได้อยู่รางๆ และด้วยเพราะกินเนื้อมนุษย์ไปเป็นจ�านวนมาก  

ตาของพวกมันจึงแลดูคล้ายลูกไฟปีศาจอันแฝงไว้ด้วยความอยาก

กระหาย และท่ีมากไปกว่าน้ันคือการเฝ้ารอ...

พ้ืนดินเหนือที่ราบแทบทุกตารางนิ้วอาบท่วมไปด้วยเลือดสดๆ  

บทที่ 1

หรือย้อนเวลาแล้ว
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8 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 1

จนกลายเป็นดินเลนสีแดงเข้มชวนคลื่นเหียน ปะปนไปด้วยซากอวัยวะ

เศษกะโหลกแตกจ�านวนนับไม่ถ้วน กับอาวุธหักๆ ที่กระจัดกระจายอยู่

รอบๆ แลดูไม่ต่างอะไรกับงานปักที่ประดับอยู่บนพรมแดงผืนใหญ ่

ของพวกพ่อค้าจากดินแดนตะวันตก

ย่ิงไปกว่าน้ันกลางหลุมเลนยังเต็มไปด้วยซากศพกองสูงเทียม

ภูเขา

คนสิบกว่าคนในอาภรณ์สีดินเหลืองประดับไปด้วยแผ่นเกราะ 

มผ้ีาขาวบางพันอยู่บนร่างเดินออกจากป่าทีอ่ยู่ไกลออกไป ขยับตรงเข้ามา 

ทีละน้อย

ใบหน้าของพวกเขาเฉยชาไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึก แต่กระน้ัน

สายตากลับคมกริบ ทันทีท่ีลมพัดหญ้าไหวสะท้าน กล่ินอายสังหาร 

ก็พลันปกคลุมไปท่ัวร่าง

ท่ามกลางสมรภูมิรบแห่งนี้พวกเขาคือผู ้ชนะ จิตใจห้าวหาญ 

ไม่ย่นระย่อซึมออกมาผ่านผ้าขาวบางที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดสดๆ

นายทหารที่มีเศษผ้าพันปิดตาขวาเอาไว้เดินมาหยุดอยู่หน้า 

กองซากศพ เขาค้อมเอวหยิบทวนวงเดือนท่ียังอยู่ในสภาพสมบูรณ์

พร้อมเล่มหน่ึงออกมาจากหลมุเลนซึง่เตม็ไปด้วยเลอืด หลงัจากออกแรง

เหว่ียงมันไปมาอยู่สองสามทีก็ปักมันลงพ้ืน และรื้อหาของท่ีพอจะใช้ได้

ตามกองซากศพต่อ

เกราะอ่อนบนร่างของทหารตาเดียวผู้น้ันถูกย้อมไปด้วยเลือด 

จนกลายเป็นสีแดงฉาน ด้านหลังมีริ้วรอยขาดวิ่น มองเห็นเลือดไหล 

ออกมาจากปากแผลนั้นได้รางๆ

เขาผลักร่างไร้วิญญาณพวกน้ันออก ลงมือปลดเกราะอกท่ีอยู่บน

ศพชายท่ีสวมใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกัน พอเห็นว่าเกราะอกน่ันไม่ได ้
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Shui Peng Cheng 9

เสียหายนักก็เอามันมาสวมไว้กับตัว

กองซากศพเต้ียๆ กองหนึง่เริม่ขยับ มอืทีอ่าบไปด้วยเลอืดข้างหน่ึง

ย่ืนออกมา ทหารตาเดยีวผูน้ัน้สะดุง้ ร้องค�ารามออกมาตามสญัชาตญาณ  

เขาจ้องมองดอูุง้มอืท่ีเตม็ไปด้วยเลอืดนัน้เฉกเช่นเดยีวกับหมาป่าตาเดยีว 

ดุดันพลางถอนทวนวงเดือนที่ปักอยู่บนพ้ืนขึ้นมา ท่าทางตึงเครียด 

อย่างเห็นได้ชัด

พวกทหารท่ีอยู่ข้างๆ พอได้ยินเสียงค�ารามทุ้มต�่าของพรรคพวก 

ก็รีบกรูกันเข้ามาล้อมราวหมาป่าหิวกระหายได้กลิ่นคาวเลือด ทุกคน

ต่างเล็งทวนวงเดือนในมือ สายตาดุดันจ้องเขม็งไปยังกองซากศพ 

ที่ก�าลังขยับ

ชายเน้ือตัวชุ ่มโชกไปด้วยเลือดคนหนึ่งคลานออกมาจากกอง

ซากศพน้ัน ในมือกุมทวนวงเดือนสภาพสมบูรณ์เล่มหน่ึงไว้

ทันทีท่ีเขาโผล่ออกมา ยังไม่ทันได้ท�าอะไรประกายแสงเย็นเยียบ

สิบกว่าสายก็สว่างวาบขึ้นตรงหน้า ทวนวงเดือนจ่ออยู่บนร่างของเขา

ชายหนุ่มตกใจสดุขดี ได้แต่นิง่ค้างไม่ขยบัเขย้ือน ใบหน้าตงึเครียด

แฝงไว้ซึ่งความพรั่นพรึง

"น่ี...น่ี...ฉัน...ฉันคือ...พวก...พวกนาย..."

คนท่ีคลานออกมาจากกองซากศพร้องออกมาด้วยน�้าเสียง

หวาดหว่ัน ไม่อาจเรียบเรียงค�าพูดให้เป็นประโยคสมบูรณ์

"เฮ้อ!"

เหล่าทหารหลายสิบนายต่างพากันถอนหายใจยาวๆ ชักทวน 

วงเดือนในมือกลับ ก่อนจะแสดงคารวะต่ออีกฝ่ายด้วยท่าทีนอบน้อม

พร้อมร้องออกมา "นายกอง!"

คนที่คลานออกมาผู้น้ันพยายามประคองตัวลุกข้ึนยืนอย่างโซซัด
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10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 1

โซเซ ก่อนกวาดตามองไปรอบๆ บรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิน่คาวเลือด 

คละคลุ้ง

เขารู้สึกเจ็บปวดสาหัสรุนแรงจากบาดแผลบนแขนขวา ศีรษะเริ่ม

วิงเวียนจนแทบจะประคองร่างไว้ไม่อยู่ ยังดีท่ีมีทวนวงเดือนคอยช่วย

ค�้ายันไว้ถึงยังเหยียดร่างยืนตัวตรงได้อยู่ ครั้นก้มดูบนเกราะอกของตน

ก็พบว่ายามน้ีเตม็ไปด้วยคราบเลอืดสเีข้มเหนียวเหนอะเกรอะกรังปะปน

อยู่กับเลือดสีแดงสดที่ก�าลังไหลริน บนท้องของเขามีแผลตื้นๆ ท่ีเกิด

จากดาบอยู่รอยหน่ึง ฟองเลือดทะลักล้นออกมาด้านนอก

นายทหารรูปร่างผอมสูงท่ีมีผ้าขาวบางพันอยู่บนแขนเดินออกมา

จากป่าทีอ่ยู่ไกลออกไป พอเห็นชายหนุ่มทีค่ลานออกมาจากกองซากศพ

ก็พลันร้องตะโกนยินดี "เป็นท่านจริงๆ ท่ีแท้ท่านก็ยังไม่ตาย!"

นายกองคนน้ันสีหน้างุนงง คล้ายท�าอะไรไม่ถูก "ฉัน...ฉัน...ท่ี... 

ที่นี่..."

ในตอนนั้นเอง จู่ๆ พ้ืนดินก็เริ่มสั่นสะท้าน เสียงฝีเท้าม้ากึกก้อง 

ดังใกล้เข้ามาทุกขณะ ชายผู้เป็นนายกองแหงนหน้ามองไปตามท่ีมา

ของเสียง เหนือเส้นขอบฟ้าไกลโพ้น ฝุ่นควันกลุ่มหนึ่งขยายตัวใหญ ่

มากข้ึนทุกที หน�าซ�้ายังขยับใกล้เข้ามารวดเร็ว ประกายแสงเจิดจ้า 

ส่องสะท้อนอยู่ใต้แสงตะวัน

ทหารในชุดเกราะสีด�ากลุ่มหนึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าศึกชั้นยอด ทั่ว 

ท้ังร่างล้วนมีเกราะเหล็กหนาๆ ปกป้อง หมวกเกราะปกปิดส่วนศีรษะ

เอาไว้เกือบทั้งหมด เผยให้เห็นใบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท่ีอยู่ในมือ

ของพวกเขาคืออาวุธที่มีลักษณะคล้ายหอกแหลม ธงสีด�าผืนใหญ่ 

สะบัดไหวรับลมอยู่กลางขบวน ที่ปักอยู่ด้านบนคือตัวอักษรยึกยือสีขาว

ทหารม้าเหล่าน้ันล้วนสีหน้าดุดัน ปากส่งเสียงร ้องตะโกน
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โหวกเหวก พุ่งตรงมายังสนามรบด้วยท่วงท่าแข็งแกร่งทรงพลัง ทันที 

ที่เห็นทหารม้ากลุ่มดังกล่าว ชายผู้เป็นนายกองก็แอบรู้สึกหว่ันไหวอยู่

ลึกๆ จะให้บรรยายท่าทีห้าวหาญของทหารม้ากลุ่มนี้คงต้องเทียบกับ

พยัคฆ์ไม่ก็หมาป่าเท่านั้น

ยังไม่ทันได้ครุ่นคิดให้ดีว่าตัวเองมาอยู่ที่น่ีได้เช่นไร เขาก็ได้ยิน

เสียงตะโกนวุ่นวายแบบเดียวกันดังข้ึนจากทางด้านหลัง

"ถอยเร็ว! พวกสุนัขเยียนมาแล้ว!"

นายทหารผอมสูงร้องตะโกนออกมาค�าหนึ่งก่อนจะร่วมมือกับ 

นายทหารตาเดียวพยุงชายผู้เป็นนายกองถอยหลังกรูด

ขณะถูกนายทหารสองคนช่วยกันหิ้วปีก เขาก็เห็นนักรบรูปร่าง

ก�าย�าล�่าสันนายหนึ่งนั่งอยู่บนหลังม้า ชายคนนั้นเบ้าตาลึก ใบหน้าตอบ 

สีหน้าเคร่งขรึม กระดูกใบหน้าหนาแข็งแรง คางผายกว้าง อ่ิมเอิบ 

ไปด้วยกล้ามเนื้อ คิ้วดกหนา หูหนาปากกว้าง ห้าวหาญสมชายชาตรี 

แลดูน่าเกรงขาม

ชายคนนั้นสวมหมวกเกราะสีทอง ร่างหุ้มด้วยเสื้อเกราะสีทอง  

ผ้ากันลมสแีดงผนืใหญ่ห่มคลมุอยู่ทางด้านหลงั ยาวราวๆ หน่ึงจัง้สามฉือ่*  

ทอแสงเยือกเย็นอยู่ใต้แสงอาทติย์อสัดงทีแ่ดงฉานดัง่เปลวเพลงิ มอืซ้าย 

กุมทวนวงเดอืนคมกรบิยาวราวหนึง่จัง้ไว้เล่มหน่ึง เทยีบกับทวนวงเดอืน

ท่ัวไปแล้วจัดว่าสั้นกว่ามาก ปลายทวนด้านขวาคือตะขอโค้ง รูปร่าง 

ไม่ต่างอะไรกับจันทร์เสี้ยวเฉียงๆ

ที่อยู่ในหว่างขาคือม้าศึกสีแดงตัวใหญ่ ขาทั้งสี่ของมันเรียวยาว

แขง็แกร่งเตม็เป่ียมไปด้วยพละก�าลงั กล้ามเน้ือราวกับถูกตถูีกหลอมขึน้ 

* จั้งและฉื่อ เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน โดย 10 ฉื่อ เป็น 1 จั้ง และฉื่อในสมัยเว่ยจิ้น เทียบระยะ 

ความยาวประมาณ 24.2 เซนติเมตร ‘หนึ่งจั้งสามฉื่อ’ จึงหมายถึงความยาวประมาณ 315 เซนติเมตร 

หรือ 3.15 เมตร
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12 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 1

จากเหล็ก ผิวมันเป็นประกายเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาสวยสดงดงาม

ไม่ต่างจากเปลวเพลิงจากนรกท่ีก�าลังคุโชน แผงคอสีแดงสะบัดไหวอยู่

ท่ามกลางสายลมโถมกระหน�่าเสมือนหนึ่งงูไฟจ�านวนนับหมื่นที่ก�าลัง

ร่ายร�าลุกไหม้หย่ิงทะนงอยู่ภายใต้แสงตะวัน

พอเห็นภาพดังกล่าว ชายผู้เป็นนายกองก็อดนึกหวาดหว่ันขึ้นมา

ไม่ได้ โลกน้ีท�ำไมถึงมีคนรูปร่ำงก�ำย�ำล�่ำสันแบบนี้ได้!

เพียงชั่วพริบตา ชายผู้นั้นก็ควบม้าศึกสีแดงราวกับเปลวไฟคู่กาย

มาถึงข้างๆ พายุทรายโหมซัดใส่ใบหน้าเขา

ทีต่ามอยู่ทางด้านหลงัคอืทหารม้าในชดุเกราะสีดนิเหลืองสองร้อย

กว่านาย ใบหน้าของพวกเขาแต่ละคนล้วนเส้นเลอืดปดูโปน มอืข้างหน่ึง

ถือแส้ม้า มือข้างหนึ่งชูหอกยาว ดวงตาเบิกกว้างพลางตะโกนร้อง 

ถ้อยความชวนเลือดในกายพลุ่งพล่าน "ฆ่า!"

ที่อยู ่ทางด้านหลังของกองก�าลังทหารม้าคือพลทหารราบที่ 

ส่งเสียงกู่ร้องไม่ขาดปาก สีหน้าท่าทางของพวกเขาไม่ได้แตกต่างจาก

ทหารม้าพวกนั้น ดวงตาเปี่ยมไปด้วยไอสังหาร สีหน้าดุดันไม่ด้อยกว่า

ทหารม้าในชุดเกราะสีด�าที่พบเจอก่อนหน้าน้ี

ท่ีอยู่กลางขบวนคือธงสีน�้าเงินที่ก�าลังโบกสะบัดรับแรงลม ม ี

ตัวอักษรบิดๆ เบี้ยวๆ ไม่ต่างอะไรกับโลหิตสดๆ ปักอยู่

ครั้นกองก�าลังทหารทั้งหมดเคลื่อนขบวนเฉียดไหล่ชายผู้เป็น

นายกองไป ม้าเร็วตัวหนึ่งก็วิ่งมาอยู่ข้างกายเขา นายทหารบนหลังม้า

ตะโกนเสยีงดังลัน่ "ฝ่าบาทมพีระบญัชา! ให้ท่านน�าพวกทหารท่ีบาดเจบ็ 

ทั้งหมดรักษาการณ์อยู่ท่ีนี่ คุ ้มครองความปลอดภัยของพวกพ่ีน้อง

ทั้งหมด!"

ทันทีท่ีพูดจบอีกฝ่ายก็หันหัวม้ากลับ พุ่งตรงข้ึนหน้าไปอย่าง
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รวดเร็ว

นายกองงุนงง เขาไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนหน้าน้ี

ไม่นานเขายังคุมคนงานให้อพยพออกจากเหมืองท่ีก�าลังจะถล่มอยู่เลย 

และหลังแผ่นดินสั่นไหวรุนแรง ร่างของเขาก็ถูกกลบฝังอยู่ใต้กองดิน

หนาๆ

เท่าที่จ�าได้ เขากระเสือกกระสนดิ้นรนขุดดินอย่างเอาเป็นเอาตาย 

กว่าจะโผล่พ้นออกมาได้ก็ไม่ใช่ง่าย ขณะที่คิดว่าตัวเองคงรอดแล้ว  

ใครจะไปรูว่้าทนัทีทีโ่ผล่หัวออกมา เขากลบัยืนอยู่กลางสมรภมูริบทีไ่หน

ก็ไม่รู้

พอหนัมองกลบัไป เขาก็เห็นกองก�าลงัทหารสดีนิเหลอืงก�าลงัต่อสู้

อยูก่บัทหารมา้ในชุดเกราะสดี�าทีม่จี�านวนมากกว่าหลายเท่าตวั ภายใต้

การน�าของชายบนหลังม้าขนแดงซึ่งหุ้มห่อร่างไว้ภายใต้เกราะสีทอง 

ทหารในชุดสีดินเหลืองบุกตะลุยเข้าใส่ทหารม้าในชุดเกราะสีด�า 

อย่างเอาเป็นเอาตาย

การสู้รบด�าเนินไปอย่างดุเดือด ทหารม้าในชุดเกราะสีด�าที่อยู่ 

ภายใต้ธงด�าอักษรขาวถูกโจมตีล่าถอยไม่เป็นกระบวน โดยมีทหาร 

ภายใต้ธงน�้าเงินอักษรแดงไล่ตามไปติดๆ เพียงไม่นานพวกเขาก็ 

หายลับไปจากเส้นขอบฟ้า

ชายผู้เป็นนายกองอดนึกเลื่อมใสความสามารถในการรบของ 

กองก�าลังทหารชุดดินเหลืองที่มีจ�านวนเพียงน้อยนิดพวกนั้นไม่ได้  

ทั้งๆ ที่มีจ�านวนน้อยกว่าแต่กลับใช้ก�าลังพลรับมือทหารม้าท่ีมีจ�านวน

มากกว่า หน�าซ�้ายังได้รับชัยชนะ รุกไล่กองก�าลังทหารม้าชุดด�าจน 

แตกพ่ายถอยร่นกลับไปได้
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พสธุากว้างใหญ่ เพียงชัว่พรบิตาทกุอย่างก็กลับสู่ความสงบอกีคร้ัง

ครั้นหันมองกลับมาอีกที เขาก็สังเกตเห็นว่าข้างป่ามีกระโจม 

ตั้งกระจัดกระจายอยู่กันเป็นหย่อมๆ ทหารหน้าตาซื่อๆ ไม่ค่อยพูด 

ค่อยจาจ�านวนมากอิงอยู่ข้างต้นไม้ เผยให้เห็นถึงกระดูกขาวโพลนที ่

โผล่พ้นออกมาจากแขนขาท่ีขาดหาย ทหารจ�านวนไม่น้อยก�าลัง

สาละวนอยู่กับการท�าแผลให้พวกเขา แต่ถึงอย่างนัน้ก็ไม่อาจห้ามเลอืด

ส�าเร็จ

ใบหน้าของทหารท่ีบาดเจ็บพวกน้ันไม่มีร่องรอยเจ็บปวดทรมาน

แม้แต่น้อย สายตาของพวกเขาจับจ้องยังเส้นขอบฟ้าไกลโพ้น ดวงตา

เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ความมุ่งมั่นยังคงปรากฏอยู่บนใบหน้า

ชายที่ ถูกเรียกขานว่านายกองหว่ันไหวไปกับภาพตรงหน้า 

ท่ามกลางความรู้สึกหวาดหวั่นลังเล เขาย่ิงบอกไม่ได้ว่าตัวเองยามน้ี

ควรท�าอะไร

พวกเขำไม่ได้ก�ำลงัถ่ำยหนังแน่! ตกลงคนทัง้สองฝ่ำยทีท่�ำสงครำม 

รบพุ่งใส่กันน้ันเป็นใครกัน แล้วท�ำไมฉันถึงมำอยู่ท่ีนี่ได้ ใจของชาย 

ผู้เป็นนายกองเต็มไปด้วยค�าถาม

ทันทีท่ีอ้าปาก ความรู้สึกเจ็บปวดก็แผ่ซ่านออกมาจากริมฝีปาก

แตกระแหง เดิมเขาต้ังใจจะเอ่ยปากถาม แต่สัญชาตญาณกลับบอก 

ให้เขาตะโกนออกมา "น�้า! ขอน�้าหน่อย!"

นายทหารสงูผอมกับนายทหารตาเดียวรบีพยุงนายกองไปทีช่ายป่า  

หลังค่อยๆ วางเขาลงกับพ้ืน นายทหารสูงผอมก็ว่ิงตื๋อไปท่ีกระโจม 

ก่อนจะกลับมาพร้อมกับน�้าถ้วยหน่ึง

เขารับน�้าไว้ ขณะเตรียมจะด่ืมก็มองเห็นเงาสะท้อนในน�้า นั่นเป็น

ใบหน้าของใครบางคนที่เขาไม่คุ้นตา
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เงาสะท้อนที่ปรากฏออกมาคือใบหน้าซูบผอม คิ้วหนาตาโต  

หน้าเหลี่ยมปากกว้าง เขาประหลาดใจ รีบขยิบตาขวา ก่อนจะพบว่า

คนในเงาสะท้อนน่ันก็ขยิบตาขวาเช่นกัน

เขาเขว้ียงถ้วยในมือท้ิง เสยีงกระเบ้ืองแตกชดัดงั ดงึดดูความสนใจ 

ของพวกทหารบาดเจ็บโดยรอบ

นี่ไม่ใช่ฉัน! บัดซบ น่ีฉันอยู่ที่ไหนกันแน่

นายกองร้องตะโกนอยู่ภายในใจไม่ต่างอะไรกับคนเป็นโรคประสาท  

ทว่าครั้นค�าพูดเคลื่อนถึงปาก เขากลับเจ็บคอจนพูดอะไรไม่ออก

นายทหารตาเดียวคนนั้นเดินออกมาจากในป่าพร้อมผ้าขาวบาง

ม้วนหนึ่งในมือ ก่อนจะตรงเข้ามาท�าแผลตามจุดต่างๆ ให้เขาวุ่นวาย 

ไปหมด ความเจ็บปวดครอบง�าประสาทสัมผัสท่ัวร่าง เลือดสดๆ  

เปลี่ยนผ้าขาวบางให้กลายเป็นแดงฉานในชั่วพริบตา

พอเห็นเขาท�าถ้วยแตก นายทหารสูงผอมก็เดินเข้าไปในกระโจม

ตกัน�า้ออกมาอกีถ้วย ย่ืนส่งน�า้ให้ด้วยท่าทางยนิดพีลางเอ่ยออกมาอย่าง

ตื่นเต้น "นายกอง ท่านยังไม่ตายจริงๆ ด้วย วิเศษแท้"

เขารับน�้าถ้วยน้ันไว้พลางคิด ด่ืมน�้ำถ้วยนี้จะได้ชุ่มคอ ไม่แน่ว่ำ

อำจพูดอะไรออกมำได้บ้ำง

เขากรอกน�้าลงคออึกๆ รวดเดียวหมด เลียริมฝีปากแตกระแหง

ของตัวเอง มองดูชายที่อยู่ตรงหน้า นายทหารผอมสูงคนน้ีอายุอานาม

คงสักราวๆ สามสิบ ใบหน้าซูบผอม ผิวหยาบกร้านทว่าเลื่อมเป็นมัน

ราวกับโลหะส�าริด มือเรียวยาวเป็นพิเศษทั้งสองข้างวางตั้งอยู่บนเข่า

หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง เขาก็เริ่มอ้าปากลองเปล่งเสียงค�าว่า 'เจ้า' 

ออกมาจากล�าคอ

เขาถามด้วยความสงสัย "เจ้า...ท่ีนี่ท่ีไหน"
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"เหลียนไถ! ที่นี่คือเหลียนไถ นายกอง! คราวท่ีแล้วตอนพวกเรา

ปะทะกับพวกสนุขัเยียน หากไม่ใช่เพราะนายกองรบัดาบแทนข้าไว้ ป่านน้ี 

ข้าคงตายไปนานแล้ว" นายทหารผอมสูงพูดพลางชี้ไปยังแผลบนแขน

ของชายท่ีเขาเรียกว่านายกอง

เขาจ�าเรื่องเก่ียวกับเหลียนไถและนายทหารรูปร่างผอมสูงคนนี้ 

ไม่ได้แม้แต่น้อย ชายผู้ถูกเรียกขานว่าเป็นนายกองพยายามย้อนคิดถึง

เรื่องราวในความทรงจ�าทั้งหมด

เขาชื่อถังอ้ีหมิง เป็นเถ้าแก่เจ้าของเหมืองถ่านหิน

เดมิเขานัง่ท�างานอยู่ในส�านกังานดีๆ  แต่เพราะได้รบัโทรศพัท์ด่วน 

บอกว่าอกีเด๋ียวจะเกิดแผ่นดินไหว ด้วยกลวัว่าพวกคนงานทีอ่ยู่ด้านล่าง

จะจัดการไม่เรียบร้อยจนเกิดเหตุเหยียบกันตายขึ้น เขาเลยลงไปใน 

หลุมเหมืองคุมการอพยพเคลื่อนย้ายคนด้วยตัวเอง

ขณะก�าลังใกล้จะอพยพคนงานเสร็จ จู่ๆ แผ่นดินก็สั่นไหวรุนแรง 

เขาหนีออกมาไม่ทัน ถูกฝังอยู่ในหลุมเหมืองพร้อมกับพวกคนงาน 

อีกจ�านวนหน่ึง

หลังจากนั้นจู่ๆ เหมืองถ่านหินก็ระเบิด ร่างของเขารับรู้ได้เพียง

แรงสั่นสะเทือน พอต่ืนข้ึนมาอีกที เขาก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในโลกยุคนี้

แล้ว

ความรู ้สึกเจ็บปวดบริเวณช่วงท้องแผ่ซ่าน ความคิดย้อนคืน 

กลับสู่สภาวะแท้จริงท่ีเป็นอยู่ในเวลานี้ใหม่อีกครั้ง เขาก้มดูท้องของ 

ตัวเอง ผ้าขาวบางท่ีแนบอยู่กับบาดแผลมีรอยเลือดซึมอยู่เป็นทางยาว

ถังอีห้มงิมองดรู่างกายของตวัเอง ผวิหนงัด�าเป็นมนั มอืเท้าใหญ่โต  

กล้ามอกกล้ามท้องกล้ามแขนล้วนปูดโปนชัดเจน บนตัวเขามีแผลอยู่

สองแห่ง ท่ีหนึ่งอยู่บนแขนขวา อีกที่อยู่บนท้อง แต่ทั้งหมดล้วนไม่ใช่
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บาดแผลฉกรรจ์

เขาต้ังสติถอนหายใจยาวๆ ออกมาคราวหน่ึง มองดูนายทหาร 

ผอมสูงตรงหน้าพลางถามคลุมเครือ "เมื่อครู ่เจ้าพูดถึง 'สุนัขเยียน'  

คนพวกนั้นเป็นใคร แล้วเจ้าชื่ออะไร"

"นายกอง! ข้าชื่อหวงต้า"

นายทหารผอมสูงมองดูถังอี้หมิงด้วยสายตางุนงงสงสัย แต่ 

พอเห็นรอยเลอืดบนหัวเขา ก็คดิไปเองว่าบางทีเขาคงถูกกระทบกระเทือน 

จนเลอะเลือนไปชั่วขณะเลยพูดต่อ "นายกอง สุนัขเยียนก็คือคนท่ี 

พวกเราท�าศึกด้วย!"

ถังอี้หมิงมองดูผ้าขาวบางบนแขนหวงต้าที่ยามน้ีถูกอาบจน 

แดงฉาน เลือดซึมผ่านผ้าขาวบางไหลหยดลงพ้ืน ก่อนจะหันไปมองดู

ทหารบาดเจ็บที่อยู่รอบๆ แต่ละคนล้วนบาดเจ็บสาหัส แต่ไม่ว่าจะ 

บาดเจ็บหนักสักแค่ไหนก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวท่ีจะปริปากร้องโอดโอย 

ท�าเพียงทนรับสภาพอยู่เงียบๆ เท่าน้ัน

เขาอดนึกเลื่อมใสศรัทธาคนเหล่านี้ไม่ได้ และหันกลับมาพูดกับ

หวงต้า "หวงต้า พวกเรากับสุนัขเยียนท�าสงครามกันมานานแค่ไหน 

แล้ว"

หวงต้านับนิ้วตอบ "นายกอง ราวๆ สองสามปีได้แล้ว"

"ถ้าอย่างนั้น...พวกเราออกท�าศึกกับสุนัขเยียนปีไหน" ถังอ้ีหมิง

ถาม

หวงต้าหัวเราะ "นายกอง เรื่องน้ีข้าจ�าได้แม่น ปีนั้นฝ่าบาทเพ่ิง 

ข้ึนครองราชย์ พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ทุกคนต่างได้รับ 

เสบียงอาหารเพ่ิมสองวัน และในปีน้ันเหมือนกันที่พวกเราเริ่มท�า

สงครามกับพวกสุนัขเยียน ช่วงนั้นคือรัชศกหย่งซิงแห่งต้าเว่ยปีที่หนึ่ง 
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ปีนี้รัชศกหย่งซิงปีท่ีสาม ไม่ทันได้รู้ตัวก็ผ่านมาสองปีแล้ว!"

รัชศกหย่งซิงปีท่ีสำม? นี่มันเวลำไหนกัน?

ถังอ้ีหมิงไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อย รัชศกหย่งซิงแห่งต้าเว่ยคือ 

ยุคสมัยไหน เขาตั้งสมาธิเริ่มคิดวิเคราะห์ ย้อนนึกถึงวิชาประวัติศาสตร์

ที่เคยเรียนมา

แคว้นเว่ย? แคว้นเว่ยในประวัติศำสตร์มีอยู่ไม่รู้ตั้งเท่ำไหร่ ใช่แล้ว 

ยังมีสุนัขเยียนอีก ถ้ำอย่ำงนั้นที่พวกเขำพูดถึงก็ต้องเป็นก�ำลังทหำร

แคว้นเยียน มีเยียนมีเว่ย ในประวัติศำสตร์เหลือก็แต่ยุคจั้นกั๋วกับยุค 

ห้ำชนเผ่ำสิบหกแคว้นเท่ำน้ัน น่ีฉันก�ำลังอยู่ในยุคไหนกันแน่

พอนกึถึงจดุน้ี ถังอีห้มงิก็ถามต่อ "สนุขัเยียนพวกนัน้มาจากทีไ่หน"

หวงต้าพูดน�้าเสียงชิงชัง "สุ นัขเยียนบัดซบ นอกจากพวก 

เชลยเถ่ือน* เผ่าเซียนเปยจากเหลียวตงแล้ว ยังจะมีใครได้อีก"

ทันทีท่ีได้ยินค�าว่า 'เชลยเถื่อนเซียนเปย' ถังอี้หมิงก็มั่นใจถึง 

ยุคสมยัท่ีเขาอยู่ในเวลาน้ีได้ทนัที ตอนนีต้้องเป็นยุคห้าชนเผ่าสบิหกแคว้น 

แน่ 

ถังอี้หมิงตกใจ เขาแอบคิด หลังยุคสำมก๊ก ทั่วหล้ำก็ตกเป็นของ

แคว้นจิ้น ครั้นผ่ำนพ้นกบฏแปดอ๋อง ชนเผ่ำทั้งห้ำอันได้แก่ซยงหนู  

เซียนเปย เจี๋ย ตี และเชียงท่ีอำศัยอยู่บนแผ่นดินของชำวฮั่นมำช้ำนำน 

ก็ฉวยโอกำสตอนแผ่นดินก�ำลังวุ่นวำย ก่อร่ำงสร้ำงแคว้นสิบกว่ำแคว้น

ข้ึนบนแผ่นดินทำงตอนเหนือ เรียกรวมๆ เป็นห้ำชนเผ่ำสิบหกแคว้น  

เป็นยุคท่ีวุ ่นวำยสุดๆ ขณะเดียวกันก็เป็นยุคที่ชนกลุ ่มน้อยคึกคัก 

มำกท่ีสุด สวรรค์ ท�ำไมฉันถึงต้องมำอยู่ในยุคเฮงซวยแบบน้ีด้วย

จู่ๆ ถังอ้ีหมิงก็นึกถึงเรื่องทะลุมิติข้ามกาลเวลาได้ เขาอนุมานด้วย

* เชลยเถ่ือน ในท่ีนี้มาจากค�าว่าหูหลู่ ซึ่งเป็นค�าเรียกชาวเผ่าซยงหนูอย่างเหยียดหยามในสมัยฉิน 

และฮั่น สมัยต่อมาใช้เรียกเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนทางเหนือ เช่น เซียนเปย เป็นต้น
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ความมั่นอกมั่นใจ หรือว่ำเรำจะทะลุมิติมำที่น่ี

แสงตะวันบ่ายคล้อยอาบไล้อยู่บนผืนป่าเล็กๆ ธงท่ีมีอักษร 'เว่ย' 

ปักประดับอยู่ทางด้านบนโบกสะบัดเกิดเป็นเสียงดังพ่ึบพ่ับอยู่ภายใต้

แสงสายัณห์

ท่ีท่ีถังอ้ีหมิงอยู่ในตอนนี้คือค่ายทหารเว่ยท่ีตั้งอยู่ที่เหลียนไถ ส่วน

เขาก็วญิญาณทะลมุติเิข้ามาสงิสูอ่ยู่ในร่างของนายกองแห่งกองทัพเว่ย 

นี่มันเรื่องเหนือความคาดหมายชัดๆ

ในเวลานี้เขาถึงเพ่ิงพบกับความจริงที่น่าตื่นตะลึงข้อหน่ึง ก็คือ 

ในอีกโลกหนึ่งเขาคงตายไปแล้ว ส่วนเรื่องที่ว่าท�าไมเขาถึงมาอยู่ยัง 

โลกนี้ได้ เรื่องนี้เขาเองก็ไม่รู ้ แต่ท่ีแย่ไปกว่าน้ันคือเขาคุ้นเคยกับยุค 

สามก๊ก สุย ถัง หมิง และชิงดี แต่กับยุคห้าชนเผ่าสิบหกแคว้นน้ีกลับ

แทบไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง ที่พอจะจ�าได้บ้างก็แค่รางๆ เท่าน้ัน

พวกทหารทัพเว่ยท่ีบาดเจ็บต่างเอนหลังนอนพักอยู่ตามชายป่า 

บ้างก็รออยู่ข้างกระโจม ดวงตาจ้องนิ่งท่ีเส้นขอบฟ้า หวังว่าจะมองเห็น

องค์จักรพรรดิของพวกเขากรีธาทัพกลับมาพร้อมชัยชนะ

หลังจากผ่านไปครู่หน่ึง บนเส้นขอบฟ้าก็ปรากฏร่างของทหาร 

บาดเจ็บจ�านวนหนึ่ง พวกเขาเดินข้ามผ่านบึงโลหิตท่ีมีกองซากศพสูง

ราวกับภูเขา มุ่งหน้าตรงมายังป่าท่ีถังอี้หมิงอยู่

ถังอ้ีหมิงที่ตระหนักได้ว่าตัวเองทะลุมิติมาลุกข้ึนยืน เขารู้ชัดแล้ว

ว่าตัวเองอยู่ในยุคสมัยไหน ครั้นมองเห็นเหล่าทหารท่ีทรหดอดทน 

ไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดพวกนั้น เขาก็รู ้สึกคล้ายก�าลังมองเห็น 

คนงานในเหมือง ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างย่ิงพลันแตกหน่อขึ้น

ภายในใจ
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พอเห็นพวกทหารที่บาดเจ็บถอยกลับมา ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ

รุนแรงก็พาเขาให้เดินออกไปรับหน้า ประคองพวกเขาไปพักรอบๆ 

กระโจม ก่อนจะตะโกนเรยีกนายทหารตาเดยีว "เจ้า รบีไปเอาผ้าก๊อซมา!"

"ผ้าก๊อซ?" นายทหารตาเดียวตะลึง ก่อนเอ่ยปากถามอย่างงุนงง

สงสัย "นายกอง อะไรคือผ้าก๊อซ"

ถังอี้หมิงเข้าใจได้ทันที ในยุคนี้ยังไม่มีผ้าก๊อซ สุดท้ายเขาจึงได้แต่

ชี้ไปยังเศษผ้าขาวท่ีพันอยู่บนเอวตัวเอง "ก็ผ้าที่พันอยู่บนตัวข้านี่!"

นายทหารตาเดียวร ้อง "อ ๋อ" ออกมาค�าหน่ึงก ่อนจะวิ่งตื๋อ 

หายเข้าไปในป่า

ถังอี้หมิงสังเกตเห็นว่าบนร่างของนายทหารที่ถอยกลับมาล้วน 

เต็มไปด้วยเลือด ต�าแหน่งท่ีได้รับบาดเจ็บหรือก็แตกต่างกันไป ทหารที่

เขาช่วยพยุงนายน้ันบนแขนยังมธีนูปักติดอยู่ดอกหนึง่ ธนเูสียบทะลุแขน  

เลือดหยดไหลเป็นทางไม่หยุด แต่ถึงอย่างนั้นอีกฝ่ายกลับไม่แม้แต่จะ

โอดครวญ ตรงกันข้ามกลับมีสีหน้าฮึกเหิมอย่างเห็นได้ชัด

เพราะรูส้กึว่าอกีฝ่ายแลดสูมกับเป็นลกูผูช้าย ถังอีห้มงิจงึจบัตามอง 

มากขึ้น ชายหน้าด�าคนนี้อายุคงสักสามสิบกว่า สูงน่าจะเกินแปดฉ่ือ 

ใบหน้าข้างซ้ายมีแผลที่เกิดจากคมมีดลึกอยู่แนวหนึ่ง บนใบหน้า 

เต็มไปด้วยหนวดเครารุงรัง

หวงต้าเดินเข้ามา พอมองเห็นถังอี้หมิงก�าลังประคองทหารที ่

บาดเจ็บนายน้ันก็ตะโกนข้ึน "หลี่เหล่าซื่อ สถานการณ์แนวหน้า 

เป็นอย่างไรบ้าง!"

หลี่เหล่าซื่อหัวเราะหึๆ พูดอย่างฮึกเหิม "ฝ่าบาททรงเป็นแนวหน้า

ตะลุยบุกเข้าไปกลางขบวนทัพของพวกสุนัขเยียน พวกเราตามบุก 

เข้าไปสังหารจนพวกสุนัขเยียนล่าถอยไม่เป็นกระบวน ตอนนี้ฝ่าบาท 
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ทรงน�าคนไล่ตามพวกมันไป ให้พวกเราท่ีบาดเจ็บกลับมาส่งข่าว"

"เย่ียม! ฝ่าบาททรงมชียัอกีแล้ว สนุขัเยยีนพวกน้ันไม่ใช่คูต่่อสูข้อง

ฝ่าบาทเลยแม้แต่น้อย!" หวงต้าพูดเสียงดัง สองตามองตรงไปข้างหน้า

พลางปรบมืออย่างยินดี

ในตอนน้ันเอง นายทหารตาเดียวก็โผล่ออกมาจากในป่าพร้อมกับ 

ผ้าขาวบางในมือ เขาเดินมาหยุดอยู่ข้างหลี่เหล่าซื่อ มองดูอีกฝ่าย 

ปราดหนึ่งก่อนจะหัวร่อหึๆ ออกมา "หลี่เหล่าซื่อ ธนูแทงทะลุแขนเจ้า

พอดี แล้ววันหน้าจะถือทวนอย่างไร เกิดถือทวนไม่ได้ วันหน้าคง 

ยากจะลงสนามรบอีก"

หลี่เหล่าซื่อเบิกตากว้าง หนวดโค้งตรงมุมปากทั้งสองข้างกระดก 

ทวนวงเดือนที่อยู่ในมือข้างซ้ายปักลงกับพ้ืนรวดเร็ว เขาคว้าคอเส้ือของ

นายทหารตาเดียวไว้แล้วตวาดเสียงดังล่ัน "คิดว่าข้าจะยอมแพ้รึ!  

มีปัญญาเจ้าก็เอาลูกธนูออกให้ข้าสิ!"

นายทหารตาเดียวหัวเราะ "ธนูดอกนี้ถูกถอนออกมาเมื่อไร แขน

ของเจ้ามีหวังใช้การไม่ได้อีก"

ได้ยินนายทหารตาเดียวพูดแบบน้ันหลี่เหล่าซื่อก็ควันออกหู เขา

ตะโกนเสียงดังลั่น โมโหหน้าด�าหน้าแดงขึ้นมาทันที เขาปล่อยคอเสื้อ

ของนายทหารตาเดียวออก เง้ือมือหมายชกหน้าอีกฝ่าย

เสียงตวาดของหลี่เหล่าซื่อท�าเอาถังอี้หมิงที่อยู่ข้างๆ สะดุ้งโหยง 

หวงต้าพอเห็นสถานการณ์ไม่สู ้ดีก็รีบคว้าแขนของหลี่เหล่าซื่อไว้  

เบียดร่างเข้ามายืนแทรกอยู่ระหว่างหล่ีเหล่าซื่อกับนายทหารตาเดียว 

ก่อนจะย้ิมพูดกับหลี่เหล่าซื่อ "หลี่เหล่าซื่อ อย่าได้โมโห น้องข้ามัน 

ไม่รู้เรื่องรู้ราวถึงได้ล่วงเกินเจ้า เจ้าก็อย่าได้ถือสา!"

"ถอยไป วันนี้ไม่เล่นงานมันให้พิการข้าไม่ขอแซ่หลี่!" หลี่เหล่าซื่อ
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ออกแรงขยับตัว แต่ไม่ว่าอย่างไรก็สลัดอุ้งมือใหญ่โตราวกับคีมเหล็ก

ของหวงต้าไม่หลุด

"หวงเอ้อร์! ยังไม่รีบไสหัวไปอีก! เจ้าท�าพ่ีหลี่ซื่อโกรธแล้ว!"  

หวงต้าหันไปตวาดใส่นายทหารตาเดียวที่อยู่ด้านหลัง

นายทหารตาเดียวชื่อหวงเอ้อร์ เป็นน้องของหวงต้า* ทว่าร่างกาย

ของผู้เป็นน้องกลับแข็งแกร่งกว่าผู้เป็นพ่ีอยู่โข ใบหน้าของเขาไม่มี 

ริ้วรอยของกาลเวลา อายุน่าจะน้อยกว่าหวงต้าอยู่ไม่ใช่น้อย คิดว่า 

น่าจะสักประมาณย่ีสิบสี่ย่ีสิบห้า

หวงเอ้อร์เบี่ยงตัวส่ายผ้าขาวบางในมือไปมาพูดกับหลี่เหล่าซื่อ 

"อยู่ให้พ่ีข้าช่วยถอนธนูออกมาก่อนก็แล้วกัน ส่วนข้าจะไปช่วยท�าแผล

ให้คนอื่น"

"หวงเอ้อร์! ไอ้บดัซบ เจ้าจะหนไีปไหน อกีเดีย๋วข้าจะควักตาของเจ้า 

ออกมาอีกข้าง!" หลี่เหล่าซื่อยังคงตะโกนโหวกเหวกเสียงดัง

"เหล่าซื่อ ใจเย็นๆ! ไว้เสร็จศึกคราวนี้ ข้าจะแบ่งเสบียงอาหาร 

ส่วนหนึ่งให้! เจ้าคิดว่าอย่างไร" หวงต้าย้ิมพูด สองตาหยีโค้งจนเป็นรูป 

จันทร์เสี้ยว

"เจ ้าพูดจริง?" พอได้ยินค�าว ่าเสบียงอาหาร หลี่ เหล่าซื่อก็ 

หยุดโวยวายทันที

หวงต้าพอเห็นหลี่เหล่าซื่อระงับความโกรธภายในใจได้แล้ว เขา

จึงปล่อยแขนพลางพยักหน้า "ค�าพูดลูกผู้ชาย แปดม้าไล่ไม่ทัน!"

"สีม้่าต่างหากไม่ใช่แปดม้า ข้าเคยได้ยินฝ่าบาทรบัสัง่ด้วยพระองค์ 

เอง" หวงเอ้อร์พูดน�้าเสียงราบเรียบอยู่หลังหวงต้า

* เอ้อร์ แปลว่าสอง คนจีนมีธรรมเนียมการเรียกขานบุคคลตามล�าดับพ่ีน้องหรือความอาวุโสในกลุ่ม  

โดยเรียกตัวเลขต่อท้ายแซ่ เช่น หวงเอ้อร์ หมายถึงแซ่หวงคนที่สองหรือคนรอง ส่วนพ่ีคนโตสุดหรือ 

คนที่อยู่อันดับแรกใช้ค�าว่าต้า ที่แปลว่าใหญ่ หรือคนโต เช่น หวงต้า
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"จะกี่ม้าก็ช่าง เอาเป็นว่าเสบียงอาหารของเจ้าเป็นของข้าแล้ว!" 

หลี่เหล่าซื่อท้ิงตัวน่ังลงกับพ้ืน พูดสีหน้าแช่มชื่น

หวงเอ้อร์ไม่พูดอะไรทั้งนั้น เขาหันหลังเดินไปหาพวกทหาร 

บาดเจบ็ทีก่ลบัมาพร้อมกับหลีเ่หล่าซือ่ ฉกีผ้าพันแผลออกมาประมาณหนึง่  

ขณะเตรียมท�าแผลให้ทหารที่บาดเจ็บบริเวณขา เขาก็ถูกถังอี้หมิง 

ร้องห้ามไว้ "ไม่ได้! ท�าแผลลวกๆ แบบน้ี ท�าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้"

ถงัอีห้มงิเดนิไปหยดุอยูท่ี่ข้างหวงเออ้ร์ ก่อนจะฉวยเอาผา้ขาวบาง

ในมือหวงเอ้อร์ไปถือไว้

"นายกอง ไม่ท�าเช่นน้ีแล้วจะให้ท�าเช่นไร" หวงเอ้อร์ถามสงสัย

ถังอี้หมิงสังเกตเห็นดอกผูกงอิง* ปลิวตามลมมาไม่ใช่น้อย เขา

บอกกับหวงเอ้อร์ "เจ้าไปรวบรวมดอกผูกงอิงมา เจ้าพวกที่ลอยอยู่ 

ตามลมพวกน้ัน! หลงัจากนัน้ก็ไปต้ังเตา เตมิน�า้ลงไปเลก็น้อย ถ้ามเีกลอื

ก็ให้เติมเกลือลงไป ต้มมันพร้อมกับดอกผูกงอิง หลังจากต้มจนได้ที ่

แล้วก็ปล่อยให้มันเย็น ก่อนจะเอามาล้างปากแผลของทหารที่บาดเจ็บ"

หวงเอ้อร์ตะลงึ ถามไม่เข้าใจ "นายกอง ต้มดอกผกูงองิมปีระโยชน์

อะไร"

"ฆ่าเชือ้! รบีไปท�าตามท่ีบอก! เอาผ้าขาวบางพวกน้ันมา!" ถังอีห้มงิ 

ตะโกนบอกหวงเอ้อร์

มีอยู่ครั้งหนึ่งถังอี้หมิงไปปีนเขา และเพราะไม่ระวังเลยตกลงมา

บาดเจ็บ บนแขนมีแผลเป็นทางยาวอยู่แผลหนึ่ง ตอนนั้นบนตัวเขา 

ไม่มียาอะไรให้พอใช้ได้แม้แต่อย่างเดียว จึงได้แต่พันแผลง่ายๆ ไว้ 

สุดท้ายแผลก็อักเสบจนต้องนอนพักอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายวันกว่าจะ

ได้ออกมา
* ผูกงอิง หรือแดนดิไลออน (Dandelion) เป็นหญ้าชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลือง เมื่อผสมเกสรแล้วกลีบดอก

จะกลายเป็นปุยสีขาวปลิวไปในอากาศ
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ถังอี้หมิงถามหมอถึงวิธีการฆ่าเชื้อแบบง่ายๆ เวลาอยู่ในป่า  

หมอแนะน�าว่าวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดคือใช้ดอกผูกงอิง เพราะดอกผูกงอิง

เป็นยาจีนชนิดหนึ่ง มีฤทธ์ิฆ่าเชื้อ ไม่เพียงเท่าน้ัน ดอกผูกงอิงยังมีวิธี

บริโภคอีกหลากหลายวิธี เป็นยาสมุนไพรที่มีรสชาติไม่เลว

ถังอีห้มงิถือผ้าขาวบางไว้ในมอื น่ังยองๆ เปลีย่นผ้าขาวบางพวกน้ัน 

ให้เป็นผ้าพันแผลก่อนจะลงมือพันผ้าลงบนขาของทหารท่ีบาดเจ็บ

บริเวณขานายนั้น

เพราะไม่เคยเห็นวธีิพันแผลเช่นนีม้าก่อน ทหารนายน้ันจงึถามข้ึน

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น "นายกอง วิธีพันแผลเช่นนี้เหตุใดข้าถึง 

ไม่เคยพบเห็น"

ถังอี้หมิงหัวเราะหึๆ "น่ีเป็นต�ารับลับส่วนตัว"

นายทหารคนนัน้ "อมื" ออกมาค�าหน่ึง หลงัจากนัน้ก็ไม่พูดอะไรอกี  

เขากัดฟันแน่น ปล่อยให้ถังอ้ีหมิงพันแผลให้ตัวเองต่อ

ถังอี้หมิงพบว่าทหารนายนั้นอายุน่าจะไม่เกินสิบแปดสิบเก้า 

ใบหน้าจัดได้ว่าหล่อเหลา เพียงแต่ยังดูอ่อนวัยไปหน่อยเท่านั้น เพราะ

อดนึกถึงน้องชายของตวัเองขึน้มาไม่ได้ นัยน์ตาของถังอีห้มงิจงึเตม็ไปด้วย 

ความห่วงใย

ถังอี้หมิงอายุย่ีสิบแปด แม่คลอดน้องชายได้ไม่นานก็ลาจาก 

โลกนี้ไป พ่อเองก็ตายจากไปตอนเขาอายุย่ีสิบ ตอนพ่อตายน้องชาย 

เพ่ิงอายุสิบเอ็ดปีเท่าน้ัน พวกเขาสองคนต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ต่อมาหลังจากที่เขาใช้เงินที่พ่อเหลือทิ้งไว้ให้ซื้อหุ้นท�าก�าไรได้ก้อนใหญ่ 

เขาก็เอาเงินพวกนั้นไปซื้อเหมืองถ่านหิน กลายเป็นเถ้าแก่น้อย 

นับแต่นั้น

วันที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นวันเกิดของน้องชายเขาพอดี เดิมเขา
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รับปากน้องชายว่าเย็นนี้จะกลับไปฉลองวันเกิดด้วยกัน แต่ตอนนี้เขา 

ไม่อาจกลับไปได้อีกแล้ว

ถังอ้ีหมิงถอนหายใจเบาๆ มองดูร่างกายของตัวเองในเวลานี้ ท้ัง

ด�ามะเมื่อมท้ังแข็งแกร่งก�าย�า เป็นร่างกายของชายหนุ่มท่ีเต็มไปด้วย

ชีวิตชีวาอายุไม่มีทางเกินย่ีสิบ

ไม่รูว่้ำมำถงึทีน่ีเ่ปน็เรือ่งดหีรอืเรือ่งร้ำยกนัแน่ เฮ้อ ไหนๆ กม็ำแล้ว

งั้นก็อยู่มันท่ีนี่เสียเลยแล้วกัน ว่ำแต่จะด�ำเนินชีวิตอยู่ในกลียุคน้ียังไง

ถังอ้ีหมิงพันแผลให้ทหารนายนั้นพลางคิดเงียบๆ ในใจ

หลงัพันแผลให้อกีฝ่ายเสรจ็และผกูปมเป็นท่ีเรยีบร้อย เขาก็ย่ืนมอื

ลูบใบหน้าอีกฝ่ายเบาๆ พลางถามอย่างสนิทสนม "เจ็บหรือไม่"

ทหารนายนั้นส่ายหน้ากัดฟันแน่น ก่อนจะพูดลอดไรฟันออกมา

ประโยคหนึ่ง "นายกอง ข้าไม่เจ็บเลยสักนิดจริงๆ"

ถังอ้ีหมิงกลัวว ่าอีกฝ่ายจะทนเจ็บไม่ไหวเลยย้ิมขื่นออกมา 

คราหน่ึงแล้วถาม "เจ้าคิดว่าข้าอายุเท่าไร"

เขามองดูถังอีห้มงิ เห็นถังอีห้มงิใบหน้าซบูผอม หว่างคิว้น่าเกรงขาม 

ชวนประหวั่น เขาก็ทายออกมา "นายกอง อายุคงราวๆ สักย่ีสิบกระมัง"

"ถูกแล้ว ปีนีข้้าอายุ...ย่ีสบิ" ถังอีห้มงิย้ิม เดมิเขาตัง้ใจจะบอกอายุจริง 

ให้อีกฝ่ายรู้ แต่พอค�าพูดเคลื่อนมาถึงริมฝีปาก มันกลับลดเหลือเพียง

ย่ีสิบ เขาถามอีกฝ่ายต่อ "ใช่แล้ว แล้วเจ้าชื่ออะไร"

ทหารคนดงักล่าวตอบ "เรยีนนายกอง ข้าแซ่หลวิ เป็นลกูคนทีส่าม

ของบ้าน ทุกคนเลยเรียกข้าว่าหลิวซาน*"

ถังอี้หมิงชูผ้าขาวบางในมือพลางหัวเราะพูด "หลิวซาน ข้าจะสอน

วิธีพันแผลให้ หลังจากน้ันเจ้าก็ไปช่วยข้าเปล่ียนผ้าพันแผลให้พ่ีน้อง 

* ซาน ในที่นี้แปลว่าสาม หลิวซาน จึงหมายถึงหลิวคนที่สาม
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คนอื่นๆ ตกลงไหม"

หลิวซานรับค�าอย่างยินดี "ค�าพูดของนายกองคือค�าสั่ง!"

ถังอี้หมิงพันผ้าพันแผลสองรอบต่อหน้าหลิวซาน แต่ถึงอย่างนั้น

หลิวซานก็ยังคงเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่ง หลังจากได้ลงมือท�าด้วยตัวเอง

ซ�้าๆ ในที่สุดเขาก็ท�าเป็น

ถังอี้หมิงแบ่งผ้าขาวบางในมือไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งให้หลิวซาน 

บอกให้หลิวซานรับหน้าที่ดูแลทหารบาดเจ็บที่อยู่รอบๆ ขณะที่ก�าลัง 

หันหลังเตรียมเดินจากไป เขาก็เห็นหวงต้าก�าลังถอนธนูให้หลี่เหล่าซื่อ 

หลี่เหล่าซื่อเวลานี้ใบหน้าเขียวปั้ด หน้าผากเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อ เขา 

ทนดูต่อไม่ไหว รีบเดินตรงเข้าไปเตรียมท�าแผลให้หลี่เหล่าซื่อ

เขาเดินไปน่ังยองๆ อยู่ข้างหลีเ่หล่าซือ่ มองดธูนูทีปั่กทะลแุขนของ

หลี่เหล่าซื่อดอกน้ัน หัวธนูทรงกระจับ เรียวแหลมเล็ก ส่วนล่างมีหนาม

หันย้อนทิศอยู่กลุ่มหน่ึง หวงต้าออกแรงหักส่วนหางของธนูดอกนั้น  

ก่อนจะบิดงอแขนของหลีเ่หล่าซือ่ อ้าปากใช้ฟันกัดหวัธนูก่อนจะสะบดัหัว  

ธนูที่แทงทะลุแขนของหลี่เหล่าซื่อถูกถอนออกรวดเร็ว

หลี่เหล่าซื่อกัดฟันแน่น ไม่ตะโกนร้องอะไรทั้งส้ิน เลือดสดๆ  

พุ่งออกจากแขนสาดใส่หน้าของถังอ้ีหมิง

ถังอี้หมิงไม่สนใจที่จะเช็ดเลือดบนหน้า เขารีบใช้ผ้าพันแผล 

ที่เตรียมไว้ก่อนหน้าพันลงบนแขนขวาของหลี่เหล่าซื่อก่อนจะมัด 

ปลายผ้าไว้ สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกรันทด 

"พันแผลให้เขาสักครู ่ก่อน อีกเด๋ียวน�้าฆ่าเชื้อก็ต้มเสร็จแล้ว  

ถึงตอนน้ันค่อยล้างแผลฆ่าเชื้ออีกที"

หลี่เหล่าซื่อหน้าซีด ถึงจะฟังไม่เข้าใจว่าถังอี้หมิงพูดค�าพูดอะไร 

แต่เขาก็ไม่วายซาบซึ้งจนพูดอะไรไม่ออก ได้แต่ย้ิมให้ถังอี้หมิง ก่อนจะ
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นอนนิ่งอยู่บนพ้ืนมองดูท้องฟ้ายามสายัณห์ด้วยสายตาเลือนราง

ถังอี้หมิงเดินไปหยุดอยู่หน้าทหารคนอื่นๆ พันผ้าพันแผลให้ 

พวกทหารท่ีบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ นายทหารเหล่านั้นต่างรู้สึกซาบซึ้ง 

ในน�้าใจของถังอ้ีหมิง ถังอี้หมิงรีบใช้โอกาสน้ีสอนทหารคนอื่นๆ พัน 

ผ้าพันแผล

เพียงไม่นานน�า้ฆ่าเชือ้กเ็ย็น ถังอีห้มงิส่ังหวงเอ้อร์ หวงต้า หลวิซาน 

ให้ช่วยไปท�าความสะอาดแผลให้บรรดาทหารทีบ่าดเจบ็สาหัสพร้อมกับเขา  

ก่อนจะพันแผลให้คนเหล่าน้ันใหม่อีกครั้ง

ตะวันคล้อยไปทางทศิตะวันตก เมฆอาบแสงเงนิแสงทองกระจาย

อยู่ทั่วแผ่นฟ้า

ถังอี้หมิงกับทหารที่บาดเจ็บลงมือเก็บกวาดสนามรบ พวกเขา

รวบรวมอาวุธกับชุดเกราะที่ยังพอใช้ได้ได้จ�านวนหนึ่ง จัดการฝังพวก 

พ่ีน้องท่ีตายไป หลังจัดการทุกอย่างเสร็จสรรพ เขาก็น่ังลงบนพ้ืน 

ข้างกระโจม มองดูเส้นขอบฟ้าที่อยู่เบื้องหน้าด้วยสายตาเฝ้ารอ

ดูสถำนที่บัดซบนี่สิ ไหนจะยังทหำรที่บำดเจ็บพวกนั้นอีก...สวรรค์ 

ท�ำไมถึงได้โหดร้ำยกันแบบนี้ อุตส่ำห์ส่งฉันทะลุมิติมำ แล้วท�ำไมแทนที่

จะส่งให้ฉันเข้ำไปอยู่ในร่ำงเศรษฐีจักรพรรดิหรือท่ำนอ๋องอะไรพวกน้ัน 

แต่กลับให้ทะลุมิติมำได้รับบำดเจ็บแบบนี้ สวรรค์เฮงซวย แล้งน�้ำใจ 

เป็นบ้ำ!

ถังอ้ีหมิงสบถด่าเคียดแค้นอยู่ภายในใจ

สดุท้ายเขาก็ได้แต่ด่า ไม่ว่าถังอีห้มงิจะด่าอย่างไร สวรรค์ก็ไม่มทีาง 

รบัรู ้ความรูส้กึไม่พอใจสดุท้ายก็ค่อยๆ สงบลง เขาหันกลบัมาครุน่คิดใหม่ 

อีกครั้งว่าจะใช้ชีวิตใหม่นี้ต่อไปเช่นไร
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ม่านแห่งราตรีกาลเริ่มครอบคลุมผืนพสุธา ทหารนายหน่ึงวิ่ง 

โซซัดโซเซเข้ามา บนแขนของเขามีลูกธนูปักทะลุอยู่ ถังอี้หมิงกับหวงต้า

รีบตรงเข้าไปรับ พยุงทหารนายน้ันกลับเข้าป่า

"น�้า! น�้า! ขอน�้าให้ข้า!" ทหารนายน้ันเนื้อตัวอ่อนระทวยไร้สิ้น

เรี่ยวแรง เขาพยายามตะโกนร้องออกมา

หลวิซานรบีย่ืนส่งถุงน�า้ให้ ทหารนายน้ันรบัถงุน�า้ไป ก่อนจะกรอกมนั 

ลงคอไปอย่างหิวกระหาย

"สถานการณ์ที่แนวหน้าเป็นอย่างไรบ้าง ฝ่าบาทได้รับชัยชนะอีก

ใช่หรือไม่" หวงต้ากระวนกระวายถาม

ทหารนายนั้นค่อยๆ ผ่อนลมหายใจ เขาตอบกลับด้วยสีหน้าปีติ

ยินด ี"ฝ่าบาทน�ากองทพับกุตะลยุเล่นงานพวกสนุขัเยียน พวกมนัสูพ้ลาง 

ถอยพลาง พวกเราสู้กับพวกสุนัขเยียนเจ็ดครั้ง ได้รับชัยชนะท้ังเจ็ดครั้ง"

"ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นๆ ปี!"

ไม่รู้ว่าใครร้องตะโกนออกมาก่อน เสยีงขานรับดงัก้องไปท่ัวบริเวณ

เห็นทหารท่ีบาดเจ็บแสดงอาการฮึกเหิมออกมาแบบนั้น ถังอี้หมิง 

ก็นึกถึงนักรบองอาจห้าวหาญคนนั้น คนคนนั้นน่าจะเป็นจักรพรรดิของ

พวกเขา ในใจของทหารพวกน้ีพระองค์ต้องทรงเป็นดังเสาเอกแห่ง 

จิตวิญญาณแน่

หวงต้าใช้วิธีการแบบเดียวกันถอนธนูออกจากแขนของทหาร 

นายนั้น ถังอี้หมิงใช้น�้าฆ่าเชื้อที่เตรียมเอาไว้ก่อนหน้าท�าความสะอาด

ปากแผลให้อีกฝ่าย หลังจากนั้นก็รีบพันแผลให้ก่อนจะส่งไปพักท่ี

กระโจมด้านหลัง

ความมืดปกคลุมเข้ามาทีละน้อย ถังอี้หมิงกับทหารคนอื่นๆ  

ต่างนั่งอยู่ท่ีนั่น รอฟังข่าวจากแนวหน้า ระหว่างนั้นถังอี้หมิงก็พูดคุยกับ
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เหล่าทหารจนล่วงรู้ถึงสถานการณ์บางอย่าง

จักรพรรดิของแคว้นเว่ยทรงมีพระนามว่าหรั่นหมิ่น เป็นชาวฮั่น  

ถังอี้หมิงอดนึกประหลาดใจไม่ได้ นี่มันยุคห้าชนเผ่าสิบหกแคว้น 

นอกจากราชวงศ์ตงจิ้น (จิ้นตะวันออก) ท่ีอยู่ทางตอนใต้แล้ว ทาง 

ตอนเหนือท�าไมถึงมีดินแดนของชาวฮั่นได้!

เมืองหลวงของแคว้นเว่ยตั้งอยู่ท่ีเย่ียเฉิง จากท่ีน่ีเดินทางลงใต ้

ไปเรื่อยๆ ผ่านฉางซานและจวี้ลู ่ไปก็จะถึงเย่ียเฉิง สงครามต่อเนื่อง

ยาวนานหลายปีเปลี่ยนมณฑลจี้โจวที่เคยอุดมสมบูรณ์ให้กลับกลาย

เป็นรกร้าง ชายหนุ่มก�าย�าล�่าสันต่างถูกจับตัวไปเป็นทหาร

ฟังหวงต้าเล่า ทหารท่ีบาดเจ็บอยู่ท่ีนี่ในเวลานี้ล้วนเป็นทหารใน

กองก�าลังฉี่หัว นอกจากกองก�าลังทหารม้าที่จักรพรรดิแคว้นเว่ยทรง 

น�าทัพเองแล้ว พวกเขานับเป็นกองก�าลังทหารท่ียอดเย่ียมท่ีสุดของ

แคว้นเว่ย ความสามารถในการท�าศึกเรียกได้ว่าแข็งแกร่งอย่างย่ิง

หวงต้าเล่าว่าเมื่อสิบวันก่อนตอนพวกเขารบกับสุนัขเยียน ภายใต้

การน�าขององค์จักรพรรดิ แค่พลเดินเท้าเพียงห้าพันนายก็เอาชนะ 

ทหารม้าสีห่มืน่นายของพวกสนุขัเยียนได้แล้ว หน�าซ�า้ยังประจนัหน้ากัน

แบบซึ่งหน้าอีกต่างหาก

หลังฟังจบถังอี้หมิงก็ประหลาดใจกับความสามารถในการต่อสู้

ของกองก�าลังฉี่หัว ขณะเดียวกันก็นึกเลื่อมใสในตัวหรั่นหมิ่น ทว่าเขา

ยังคงถอนหายใจเบาๆ ฉี่หัว ควำมหมำยท่ีซ่อนแฝงคือควำมปรำรถนำ

ท่ีจะมีชีวิตรอดอยู่ท่ำมกลำงกลียุค น่ำรันทดแท้ กองก�ำลังของผู้ท่ี 

ไม่ปรำรถนำจะสิ้นลมหำยใจกลับกลำยเป็นบทเพลงท่ีแข็งแกร่งที่สุด

แห่งยุคสมัย

Page ��������� ������������ 1.indd   29 24/2/2563 BE   10:19



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/5660-

https://jamshop.jamsai.com/product/5660-



