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เมือ่สงครามเริม่ ไม่ว่าฝ่ายใดล้วนต้องการชยัชนะ โดยเฉพาะในสงคราม 

ครั้งใหญ่ท่ีกำาลังจะเกิดขึ้นระหว่างทัพเยียนที่นำาโดยมู่หรงเค่อ และทัพจิ้น 

ที่นำาโดยหวนเวิน ทั้งสองฝ่ายต่างใช้ทุกอย่างท่ีมีเพ่ือหักหาญเอาชัย เพราะ 

ความพ่ายแพ้อาจหมายถึงการสิ้นสูญทั้งแว่นแคว้นและราชวงศ์ ทว่ายามน้ี 

ถังอีห้มงิคอืฝ่ายทีส่าม เป็นทัง้ผูจ้ดุชนวนและเป็นผูอ้ยู่ตรงกลางระหว่างสองแคว้น 

เขาย่อมมองภาพสงครามนี้ต่างออกไป ดวงตาของฮั่นอ๋องผู้มีความรู้เหนือลำ้า

กำาลังมองเห็นอะไร และคิดจะทำาอะไรกับสงครามน้ีกันแน่ โปรดติดตาม!

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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หวังซจีอื (ค.ศ. 303 - 361) ชือ่รองอีเ้ซ่า ลปิิกรแห่งตงจิน้ (จิน้ตะวันออก)  

มีสมญานามว่า 'เทพอักษร' ด�ารงต�าแหน่งเป็นแม่ทัพกองทัพขวา ผู้คนจึง 

เรียกขานว่า 'แม่ทัพขวาหวัง' ได้รับการถ่ายทอดวิชาอักษรศิลป์จากอาจารย์ 

ผู้เลื่องชื่อ คือเว่ยฮูหยินและจงเหยา

หวังซีจือเป็นผู ้ประสบความส�าเร็จและแผ่อิทธิพลอย่างใหญ่หลวง 

ต่อประวัติศาสตร์ศิลปะการเขยีนลายอกัษร ได้รับความเลือ่มใสจากอนชุนรุ่นหลัง

มาจวบจนปัจจบุนั ผลงานทีโ่ด่งดัง เช่น 'อารัมภกถาหลันถงิ (หลันถิงซว่ี)' และ 

ภาพลายอักษร 'ครั้นหิมะหยุดทันกาล' ยังมักถูกหยิบยกมาเป็นต้นแบบ 

คัดลอกเลียนอย่างโดยคนในยุคสมัยหลังอยู่เสมอ

เกร็ดประวัติศาสตร์
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Shui Peng Cheng 7

"ท่านจอมทัพ ด้านหลังของทัพจิ้นคือแม่น�้าอิ่งเหอ พวกเขา 

ตั้งกระบวนทัพท่ีน่ี หรือคิดจะเลียนแบบอ๋องจอมอหังการแห่งซีฉู ่  

ทุบหม้อข้าวจมเรือ*" หยางอ้าวพูดอย่างวิตกกังวล

"ฮ่าๆ หวนเวินมใิช่เซีย่งอวี ่ และเซีย่งอวีก็่มใิช่หวนเวิน ยามน้ีก็คอื 

ยามน้ี ยามนั้นก็คือยามนั้น รอดูไปเถอะ กองทัพม้าเหล็กของพวกเรา

ต้าเยียนต้องสยบสมุหกลาโหมหวนผู้เย่อหย่ิงลง ณ ท่ีน้ีได้แน่! ฉู ่จี้  

แคว้นฮั่นมีการเคลื่อนไหวอันใดหรือไม่" มู่หรงเค่อกล่าว

หวงฝู่เจินตอบ "ท ่านจอมทัพ แคว ้นฮั่นเลี้ยงม ้าลับอาวุธ  

ทหารสิบหมื่นล้วนเตรียมพร้อมท�าศึกอยู่ตามพรมแดน ข้าได้ส่งคน 

ไปแจ้งฉางจวินผู้ตรวจการมณฑลเหยี่ยนโจวแล้ว หากทัพฮั่นบุกเข้ามา 

ให้เขาหลกีเลีย่ง อย่าเข้าปะทะด้วยและถอนทพัออกมาให้หมด อกีอย่าง 

ตอนนีก้องก�าลงัราชส�านักจิน้ของจเูก่อโยวประจ�าการอยู่ทีเ่มอืงเฉยีวจว้ิน 

บทที่ 1

ทุบหม้อข้าวจมเรือ

* ทุบหม้อข้าวจมเรือ เป็นส�านวน หมายถึงไปตายเอาดาบหน้า ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต่อสู้ให้ถึงท่ีสุด  

มีที่มาจากตอนที่เซี่ยงอว่ี (ฌ้อปาอ๋อง) รบกับกองทัพแคว้นฉินริมแม่น�้าจางเหอ เซี่ยงอว่ีสั่งให้ทหาร 

ทุบภาชนะใส่อาหารและจมเรือของฝ่ายตนทุกล�า เพ่ือเป็นกุศโลบายให้ทหารสู้ตายถวายชีวิตเพราะ 

ไม่มทีางอยู่รอดอกีแล้ว สดุท้ายทหารเซีย่งอว่ีจ�านวนสองหมืน่ก็เอาชนะทหารแคว้นฉนิสองแสนนายได้
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8 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 7

ยังไม่มีการปะทะกันระหว่างกองก�าลังของแคว้นฮั่นท่ีประจ�าการอยู่ท่ี

สวโีจว ทว่าทัพฮัน่คอยจ้องมองศกึครานีต้าเป็นมนั หลงัเสรจ็ศกึชีช้ะตา 

พวกเราต้องระวังให้มาก"

มู่หรงเค่อพยักหน้า "ฟู่เหยียน ทัพม้าเหลียนหวนสามหมื่นนาย

พร้อมแล้วใช่หรือไม่"

ฟู่เหยียนตอบ "ท่านจอมทัพโปรดวางใจ ทัพม้าเหลียนหวน 

ทั้งสามหมื่นนายเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว!"

"ดี! มู่หรงเจิ้ง เจ้าน�าทัพม้าประจัญศึกโยวโจวท้ังหน่ึงหมื่นนาย 

ของเจ้าไปเป็นทัพหน้า หวงฝู่เจนิ เจ้าน�าทัพม้าเหลยีนหวนสามหมืน่นาย

ตามหลังไปติดๆ มู ่หรงฉุย เจ้าน�ากองก�าลังโยวหลิงสามหมื่นนาย 

โจมตีปีกซ้ายทัพจิ้น มู่หรงเฉียงน�าทหารม้าเกราะเหล็กสามหมื่นนาย

โจมตปีีกขวา ส่วนข้าจะต้านทัพหลกัของทัพจิน้อยู่ตรงกลางเอง มูห่รงฉยุ 

มูห่รงเฉยีง ปีกทัง้สองด้านของทพัจิน้ค่อนข้างอ่อนแอ พวกเจ้าต้องท�าลาย 

ปีกซ้ายขวาของทัพจิ้นให้จงได้ ทันทีที่ปีกซ้ายขวาของพวกเขาถูกตีแตก 

พวกเจ้ารบีบกุโจมตไีปทางด้านหลงั ป่วนกระบวนทัพของอกีฝ่ายต่อทนัที 

ไม่ต้องสนใจทัพหลักที่อยู ่ตรงกลาง ขอเพียงกระบวนทัพของศัตร ู

เกิดความวุน่วาย ข้าจะน�าทัพใหญ่บกุตะลยุสงัหารพวกข้าศกึด้วยตวัเอง  

เราจะชนะศึกครั้งน้ี!" มู่หรงเค่อตะโกนเสียงดัง

"ขอรับ!" แม่ทัพท้ังหลายต่างควบม้ามุ่งหน้ากลับไปบัญชาการ 

กองก�าลังของตนเองและปลุกเร้าทหาร

ชายวัยกลางคนอายุราวสามสิบ หนวดเคราเหลืองซีด รูปร่าง 

ผอมสูง เน้ือตัวก�าย�า ดวงตาโหดเห้ียมฉายแววกลับกลอกเต็มไปด้วย

เล่ห์เหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังมู่หรงเค่อควบม้าขึ้นหน้ามาสองก้าว สองตา

จ้องมองดูสนามรบที่อยู่เบื้องหน้า "ท่านจอมทัพ แล้วข้าเล่า"
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Shui Peng Cheng 9

มู ่หรงเค่อมองดูคนที่อยู ่ด ้านหลังปราดหนึ่ง อีกฝ่ายคือซุนซ ี

หนึง่ในแปดแม่ทัพใหญ่ซึง่มชีือ่เสยีงทดัเทียมกับเขาและเพ่ิงเรยีกตวัมาจาก

ปิงโจว

เห็นซุนซีสีหน้าร้อนใจมู่หรงเค่อก็หัวเราะ "วางใจเถอะ ศึกครั้งน้ี

ไม่มทีางขาดผลงานของเจ้าแน่ เพียงแต่ในเวลาน้ียังไม่ถึงตาเจ้าออกโรง

เท่าน้ัน คอยติดตามรอรับค�าสั่งอยู่ข้างกายข้าก่อน!"

"ขอรับ!" ซุนซีค้อมกายตอบก่อนจะถอยกลับไปสองก้าว

"ท่านจอมทัพ พวกเราควรกลับทัพใหญ่แล้ว" หยางอ้าวพูด

"อมื กลบัทัพใหญ่กนั ทันทท่ีีแตรสัญญาณดงั สงครามก็จะเริม่ข้ึน

เมื่อนั้น" มู่หรงเค่อชักหัวม้า ค่อยๆ ควบมันกลับทัพใหญ่

ทหารม้าเซียนเปยเชี่ยวชาญการบุกโจมตี คนอาศัยก�าลังม้า  

ม้าช่วยเสรมิบารมคีน เหมาะจะท�าศกึสงัหารศตัรูอยู่บนดนิแดนกว้างใหญ่ 

มู่หรงเค่อเลือกใช้ที่แห่งน้ีเป็นสมรภูมิรบเพราะหมายอาศัยข้อได้เปรียบ

ของพ้ืนท่ีแสดงแสนยานภุาพของตนให้อกีฝ่ายประจกัษ์ สยบการรกุคบื 

ของทพัจิน้ด้วยม้าศกึ สงัหารทหารจิน้ให้ด่าวดิน้ราวกับใบไม้ร่วง หากท�าได้ 

ศึกคราวนี้ย่อมประสบผลส�าเร็จด้วยดี

กลางกระบวนทัพจิ้น หวนเวินนั่งสูงอยู่บนรถลากคันหน่ึง ขนาด

ของตัวรถกว้างใหญ่ มีม่านมุ้งคลุมทับไว้อีกชั้น รถลากของหวนเวิน 

ต้องใช้ม้าศึกถึงแปดตัวลากจูง แค่ล้อของมันก็สูงถึงหกฉื่อแล้ว บนรถ

มีเก้าอี้เอนอยู่ตัวหนึ่ง บนเก้าอ้ีเต็มไปด้วยข้าวของช่วยเพ่ิมความสบาย  

หวนเวินน่ังกระหย่ิมย้ิมย่องอยู่บนนั้น

พวกทหารบนรถหอสงัเกตการณ์พอเหน็ทหารทพัเยียนขยับเขย้ือน

เคลือ่นไหวบ่อยครัง้ก็รบีรายงานสถานการณ์ให้หวนเวินทราบ ส่วนหวนเวิน 
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10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 7

พอได้ยินเช่นน้ันก็ย้ิมน้อยๆ ตะโกนบอกกับแม่ทัพนายกองทั้งหลาย 

ที่รอรับค�าสั่งอยู่ข้างรถ "ทุกคน! ทัพเยียนก�าลังเริ่มเคลื่อนไหว โอกาส

สังหารศัตรูสร้างความดีความชอบมาถึงแล้ว พวกเจ้ากลับประจ�าที่ได้ 

รอฟังค�าสัง่อย่างเคร่งครดั ต้ังรบัก่อนโจมตีทีหลงั ทัพของพวกเราส่วนใหญ่

ล้วนเป็นทหารราบ เพราะฉะน้ันจงใช้ระเบิดท่ีแจกจ่ายไปให้เต็มที่!"

"ขอรับ!" หลังส่งเสียงขานรับ แม่ทัพนายกองเหล่านั้นก็ทยอย 

ควบม้าจากไป

เซี่ยอันกับซีเชายืนขนาบหวนเวินท้ังซ้ายขวาอยู่บนรถ พวกเขา

ล้วนแต่เป็นกุนซือผู้เชี่ยวชาญการศึก สายตาจับจ้องอยู่ยังทัพเยียน 

ท่ีตั้งทัพด�าทะมึนอยู่ไกลๆ หัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่น ไม่กล้าแม้แต่ 

จะส่งเสียงอันใด

หวนเวินเหมือนจะไม่อยากเคลื่อนทัพออกรบกับทัพเยียน 

บนทุ่งกว้าง ตรงกันข้ามกลับเลือกท่ีจะตั้งกระบวนทัพรอรับการโจมตี

ของข้าศึกแทน เขาช�าเลืองดูเซี่ยอันกับซีเชาที่ยืนอยู่ข้างๆ ก่อนจะ 

เอ่ยถาม "พวกเจ้าสองคนหน้านิ่วคิ้วขมวดเย่ียงนี้ ก�าลังกังวลใจอยู ่

ใช่หรือไม่"

เซี่ยอันตอบก่อน "ท่านสมุหกลาโหม กระบวนทัพทัพเยียนแลดู

สับสนวุ่นวายไร้ระเบียบ หน�าซ�้ายังขยายออกไปไกลลิบ ไม่อาจเห็น

ปลายขบวน ทว่าด้วยชื่อเสียงด้านความสามารถในการบัญชาการรบ 

ของมู่หรงเค่อ ไหนเลยจะยอมให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชามีข้อผิดพลาด

เช่นนี้ ข้าน้อยกังวลว่าอีกฝ่ายอาจจงใจเผยจุดอ่อนให้พวกเราเห็น"

"ท่านสมุหกลาโหม ข้าน้อยเองก็กังวลใจเรื่องนี้เช่นกัน" ซีเชา 

รีบพูดขึ้น

หวนเวินหวัเราะเย็นชาออกมาสามครัง้และลกุขึน้ยืน เขาชีน้ิ้วไปยัง 
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กองก�าลังท่ีอยู่ด้านหลัง จากน้ันก็ชี้ไปยังทัพเยียนท่ีตั้งกระบวนทัพ 

ด�าทะมนึอยู่ทางด้านหน้า "พวกท่านสองคนคดิมากเกินไปแล้ว ทพัของ 

พวกเราต้ังกระบวนทัพอย่างเป็นระเบยีบ ด้านหลงัมแีม่น�า้อิง่เหอก้ันขวาง 

เตรียมใช้กลศึกทุบหม้อข้าวจมเรือโจมตีเล่นงานทัพเยียน มู่หรงเค่อ 

แม้จะเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียง แต่หลายวันมานี้ทัพเยียนแพ้พ่ายถอยหนี 

ไม่หยุด ขวัญทหารตกต�า่ ต่อให้มูห่รงเค่อเก่งกาจสกัเพียงใด หากทหาร 

ของพวกเขาเกรงกลัวทัพเราแล้วจะเอากะจิตกะใจจากที่ใดมาสู้รบ  

พวกท่านทัง้สองรอดเูถอะ อกีเดีย๋วตอนทพัเยียนบกุตะลยุเข้ามา รับรอง

ต้องถูกสังหารตายเป็นเบือแน่! ฮ่าๆๆ!"

"ท่านสมหุกลาโหม ปีกซ้ายขวาของทัพพวกเราอ่อนแอมกี�าลงัทหาร

อยู่ไม่มาก ย่ิงไปกว่าน้ันเครื่องทุ่มหินส่วนใหญ่ล้วนอยู่ที่ปีกทั้งสองข้าง  

มิสู้ย้ายก�าลังพลจากทัพใหญ่สองหมื่นนายไปสนับสนุนปีกทั้งสอง..."  

เซี่ยอันกล่าว

"อนัสอื เจ้าคิดมากเกินไป ปีกท้ังสองจดัวางก�าลงัทหารเหมาะสม

แล้ว ทีข้่าวางเครือ่งทุ่มหนิไว้ทีปี่กทัง้สองก็เพ่ือรบัมอืกับทพัเยียน ต่อให้ 

ทพัเยียนบกุโจมตปีีกท้ังสองข้างส�าเรจ็ก็ไม่อาจเคลือ่นย้ายหรอืท�าอนัใด

เครื่องทุ่มหินได้ ถึงตอนนั้นทัพใหญ่ของพวกเราก็จะเสริมก�าลังเข้าไป 

ทันที แล้วยังจะมีเรื่องใดให้ต้องวิตกกังวล" หวนเวินพูดตัดบทเซี่ยอัน

เซี่ยอันแนะน�า "ท่านสมุหกลาโหม กองก�าลังทหารชั้นยอดของ

พวกเราประจ�าต�าแหน่งอยู่ทีแ่นวหน้าทัง้หมด ส่วนทหารท่ีอยู่ทางด้านหลงั

ล้วนแต่เป็นทหารใหม่ด้อยประสบการณ์ หน�าซ�้ายังมีแม่น�้าอิ่งเหออยู่

ทางด้านหลัง หากไม่เข้าใจสถานการณ์อาจเกิดความโกลาหลขึ้นได้  

ข้าน้อยเห็นว่าควรส่งแม่ทัพใหญ่สักคนหนึ่งน�ากองก�าลังทหารชั้นยอด

หนึง่หมืน่นายไปดแูลสถานการณ์อยู่ท่ีรมิฝ่ัง จะได้หลีกเลีย่งเหตนุอกเหนือ
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ความคาดหมายได้"

หวนเวินคิดอยู่ครู ่หน่ึง เขารู ้สึกว่าที่เซี่ยอันกล่าวมาก็มีเหตุผล 

จึงพูดออกมาช้าๆ "แม่ทัพทั้งหลายต่างถูกส่งออกไปแนวหน้าหมดแล้ว  

ศึกใหญ่เช่นน้ีเป็นโอกาสสร้างความดีความชอบของพวกเขา...เช่นนี้ 

ก็แล้วกัน ข้าจะมอบทหารชั้นยอดให้เจ้าหน่ึงหมื่นนาย เจ้าพาพวกเขา

ไปตั้งแนวป้องกันอยู่ที่ชายฝั่ง มีเจ้าอยู่ข้าย่อมสบายใจ"

เซี่ยอันพยักหน้าตอบ "ข้าน้อยรับบัญชา!"

พูดจบเซี่ยอันก็ลงจากรถของหวนเวินขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าศึก 

น�ากองก�าลังทหารชั้นยอดหนึ่งหมื่นนายไปที่แนวหลัง เขาควบม้าไป

พลางคิด ท่านสมุหกลาโหมทะนงตนมากข้ึนทุกที หากยังเป็นเช่นน้ี 

ต่อไป ไม่แคล้วหายนะคงได้มาเยือนทัพจิ้นแน่ เห็นอยู่ว่ามู่หรงเค่อ 

ก�าลังใช้แผนแสร้งท�าเป็นแพ้ แต่ท่านสมุหกลาโหมกลับดูไม่ออก  

ศึกครั้งนี้ผลลัพธ์เป็นเช่นไรไม่ต้องพูดก็รู้ได้แล้ว หากยังอยู่แนวหน้า  

ชีวิตข้าคงไม่แคล้วตกอยู่ในอันตราย หวนเวินกุมอ�านาจราชส�านัก 

ไม่เห็นโอรสสวรรค์อยู่ในสายตา หากเป็นเช่นน้ีต่อไปย่อมมีสักวันท่ีเขา

จะปลดองค์จกัรพรรดิต้ังตวัเองขึน้เป็นใหญ่ ข้าอตุส่าห์เสนอความคดิเห็น 

แต่เขากลับไม่ยินดีรับฟัง ช่างเถอะๆ คอยเฝ้าระวังแนวหลังไว้ให้ด ี

ก็แล้วกัน หากทัพหน้าแพ้พ่าย อย่างน้อยจะได้ยังพอเหลือความหวัง 

ให้กับราชส�านักจิ้นอยู่บ้าง ไม่เสียหายหมดท้ังกองทัพ

หลังควบม้าน�าทหารเหล่าน้ันไปได้ประมาณสิบกว่าหล่ี เซี่ยอัน 

ก็มาถึงริมฝั ่ง ทันทีที่ไปถึงก็ได้สั่งก�าลังพลให้รีบข้ามแม่น�้าอิ่งเหอ  

เตรียมกองเรือสนับสนุนไว้ท่ีชายฝั่งทางทิศใต้ ป้องกันเรื่องนอกเหนือ

ความคาดหมาย

ดวงอาทิตย์ลอยตัวสูงขึ้นทีละน้อย มันแดงฉานไม่ต่างจากลูกไฟ
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ขนาดยักษ์ แสงตะวันเจดิจ้าอาบทุง่นารกร้างให้กลับกลายเป็นเตม็เป่ียม 

ไปด้วยชวิีตชวีา บนทุ่งกว้างแห่งนีไ้ม่มพืีชไร่อันใด ไม่มต้ีนไม้ข้ึนเป็นผืนป่า 

ต้นหญ้าวัชพืชหรือก็มีเพียงบางตา ไม่ต่างกับเส้นผมกรอบเหลืองของ 

ชายชรา

สายลมพัดยอดหญ้าเกดิเป็นเสยีงดงัซือ่ซ่า เสมอืนหนึง่เสยีงสตัว์ยักษ์

ค�ารามชวนประหว่ัน ครั้นทอดตามองดูจะเห็นต้นไม้กระจัดกระจายกัน 

อยู่ไกลๆ ราวกับสตรวิีปลาสผมเผ้ายุ่งเหยิงทีถู่กทอดทิง้ ผืนดนิสงูๆ ต�า่ๆ 

ราวกับระลอกคลืน่ซดัหาฝ่ัง

เท่ียงตรง ภายใต้แสงตะวันร้อนแรง ในทีส่ดุทัพใหญ่ของท้ังสองฝ่าย 

ท่ีเตรยีมการอยู่นานแล้วก็เริม่แสดงแสนยานุภาพ

แม่ทัพหน่วยจู ่โจมของทัพเยียนท้ังน้อยใหญ่ต่างใช้ธงและ 

แตรสัญญาณของตนเองระดมโยกย้ายก�าลังพล ภายใต้การน�าของ 

มอืธงแต่ละคน ทหารม้าทีอ่ยู่ในสนามรบต่างขยับข้ึนหน้า แรกๆ ก็เพียง

ควบม้าว่ิงเหยาะๆ แต่ทันทีที่กองก�าลังเริ่มขยายตัวออกไป พวกเขา 

ก็ร้องตะโกนขึ้นพร้อมกัน พุ่งทะยานออกไปข้างหน้ารวดเร็ว

บนสมรภูมิรบกว้างเกือบสิบหลี่ มู่หรงเจิ้งน�าทัพม้าประจัญศึก 

โยวโจวหนึง่หมืน่นายพุ่งเข้าใส่ทพัจิน้ราวกับพายุโถมกระหน�า่ ไม่ต่างกับ

ธนคูมกรบิ เสยีงร้องตะโกนเสยีงเกือกม้าดงัสน่ันหว่ันไหว เพียงชัว่พรบิตา 

ทุ่งหญ้ากว้างก็เต็มไปด้วยฝุน่ควันหนาทึบฟุ้งกระจายไปทั่วแผ่นฟ้า

สมุหกลาโหมหวนเวินใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว เขากับ

เหล่ากุนซอืคนสนิทขึน้ไปอยู่บนรถหอสงัเกตการณ์ก่อนนานแล้วเพ่ือคอย

จับตาดูการเคลื่อนไหวของทัพใหญ่แคว้นเยียน บนรถหอสังเกตการณ์

แต่ละคันทีอ่ยู่ภายในกระบวนทพัรปูสีเ่หลีย่มต่างมแีม่ทพัยืนรอรบัค�าสัง่

จากเขา
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ทันทีที่ทัพม้าที่อยู่แนวหน้าของแคว้นเยียนเคลื่อนไหว หวนเวิน 

ก็ยกมือขวาขึ้นช้าๆ ทหารนายหนึ่งยกธงสามเหล่ียมสีส้มข้ึน ย่ืนมัน 

ออกนอกรถหอสังเกตการณ์อย่างรวดเร็ว รถหอสังเกตการณ์คันอื่นๆ  

ท่ีอยู่ภายในกระบวนทัพรูปสี่เหลี่ยมต่างย่ืนธงสามเหลี่ยมสีส้มออกมา 

หลังจากนั้นเสียงแตรสัญญาณจากแต่ละกระบวนทัพก็ดังข้ึน แม่ทัพ 

นายกองทกุระดับชัน้กับบรรดาทหารชัน้ผูน้้อยต่างพากันชกัดาบชกักระบี่ 

ปลดธนูบนไหล่ลงมาถือไว้ พร้อมท�าสงคราม

เครื่องทุ่มหินเครื่องแล้วเครื่องเล่าถูกตั้งขึ้น แท่นยิงหน้าไม้ยักษ์

ถูกดันออกมาไม่ขาดสาย กระบวนทัพต่างๆ ท่ีอยู่ทางด้านหน้าต่างหัน

ปรับทิศทาง เตรียมรับมือทหารม้าทัพเยียนที่ก�าลังบุกตะลุยเข้ามา  

แต่ถึงอย่างนัน้กระบวนทพัด้านหน้าทีก่�าลงัเผชญิหน้ากับทหารทัพเยียน

ก็ยังคงรวมตัวกันเสมือนหนึ่งก�าแพงด�าทะมึนแน่นหนา

ทหารม้าทัพเยียนแผดเสยีงค�ารามพุ่งทะยานขึน้หน้าอย่างคลุม้คลัง่ 

กระบวนทัพทหารจิ้นไม่มีการตอบโต้ ขณะท่ีกองหน้าทหารม้าทัพเยียน 

อยู่ห่างจากกระบวนทัพทหารจิ้นได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยก้าว ธงสี 

บนรถหอสังเกตการณ์ท่ีอยู ่ภายในกระบวนทัพทหารราชส�านักจิ้น 

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียงกลองศึกดัง 'ตึงๆๆ' ข้ึนอย่างรวดเร็ว  

แท่นหน้าไม้ยักษ์จ�านวนหลายร้อยแท่นเริ่มท�าการปล่อยลูกศร ลูกศร

ขนาดใหญ่พุ่งแหวกอากาศดังแสบแก้วหเูข้าใส่ทหารม้าทพัเยียนท่ีอยู่กัน

อย่างหนาแน่นทันที

อาวุธยิงระยะไกลชนิดนี้มีอานุภาพชวนประหวั่น ท�าให้ทหารม้า

ทัพเยียนเสียหายอย่างหนักหน่วง พลธนูทัพเยียนแม้จะมีก�าลังกาย 

น่าอศัจรรย์ ยิงธนจูากบนหลงัม้าได้ไกลเกินร้อยก้าวโดยท่ีพลงัท�าลายล้าง 

ไม่ตก แต่ถงึอย่างนัน้ก็ไม่อาจเทียบกับแท่นยิงหน้าไม้ขนาดใหญ่พวกน้ัน
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ได้ หากพิจารณาจากพลังท�าลายล้างของอาวุธแล้ว ทหารม้าทัพเยียน

นับว่าเป็นรองอยู่ขุมหน่ึง

ทว่าแม้จะต้องเผชิญหน้ากับลูกศรที่พุ่งตรงเข้าใส่ราวกับสายฝน 

มู่หรงเจิ้งกับทหารใต้บังคับบัญชาก็ไม่แม้แต่จะถอยหนี พวกเขายังคง

ควบม้าบุกขึ้นหน้าอย่างบ้าคลั่ง ท่ามกลางเสียงร้องน่าเวทนา ทหารม้า 

นบัร้อยนบัพันล้มลงกับพ้ืนกลุม่แล้วกลุม่เล่า บ้างก็ถูกยิงทะลท้ัุงคนทัง้ม้า 

บ้างก็ถูกม้าท่ีถูกลูกศรปักทะลุสะบัดร่วงหล่น เลือดสดๆ สาดกระจาย

ไม่ต่างกับฝนเลือด ม้าล้มคนหงาย ชวนสังเวชเป็นท่ีสุด

แม้แท่นยิงหน้าไม้จะมีอานุภาพรุนแรง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมี 

จุดอ่อน เพราะมันต้องการคนจ�านวนมากควบคุม จึงส่งผลกระทบต่อ

ความเร็วและความถ่ีในการยิง นอกจากน้ีถึงมันจะปรับองศาการยิงได้  

ทว่าย่ิงเป้าหมายเคลื่อนใกล้เข้ามามาก ประสิทธิภาพก็ยิ่งลดลง เกิด

จดุบอดมากขึน้เรือ่ยๆ ตอนนีท้หารม้าไม่กลวัตายของแคว้นเยยีนควบม้า

ทะลุผ่านเขตแดนแห่งความตายเข้าหากระบวนทัพของทหารทัพจิ้น 

ได้มากข้ึนทุกที

ทหารม้าประจัญศึกโยวโจวหน่ึงหมื่นนายเหลือไม่ถึงสองพันแล้ว 

ไหล่ของมู่หรงเจิ้งแม้จะต้องลูกศรเข้าดอกหนึ่ง แต่ก็ไม่คิดถอยหนี  

ตรงกันข้ามกลับยังควบม้ายิงธนูเข้าใส่ทหารจิ้นไม่หยุด

ขณะที่ทหารม้าประจัญศึกโยวโจวเริ่มลดน้อยลง กองก�าลัง 

ทีแ่ขง็แกร่งอกีกลุม่ทีอ่ยู่ทางข้างหลงัมูห่รงเจิง้ก็ค่อยๆ เคลือ่นตรงเข้ามา

อย่างเป็นระเบียบ ม้าศึกสามร้อยตัวเชื่อมอยู่ด้วยกันเป็นแถวเดียว 

ทหารม้าแต่ละนายต่างห่อหุ้มร่างกายอยู่ภายใต้ชุดเกราะหนาหนัก  

ภายใต้การน�าของหวงฝูเ่จนิ ทัพม้าเหลยีนหวนเคลือ่นตามหลงัมูห่รงเจิง้ 

อยู่ไม่ห่าง
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ทหารกองก�าลงัโยวหลงิสามหมืน่นายภายใต้การน�าของมูห่รงเฉนิ

ถือห่อระเบดิทรงสีเ่หลีย่มไว้ในมอื ทกุคนต่างใส่หน้ากาก สวมเสือ้ผ้าสดี�า 

เหน็บดาบโค้งไว้ข้างเอว ท่ีอยู่ในมืออีกข้างคือแท่งจุดไฟ คอยเดินตาม 

ทัพม้าเหลียนหวนอยู่ทางด้านหลังติดๆ

ขณะที่ทหารม้าทัพเยียนสูญเสียก�าลังพลไปเกือบแปดพันนาย  

มูห่รงฉยุ มูห่รงเฉยีงต่างก็น�าทหารม้าสามหมืน่บกุตะลุยเข้าใส่ปีกซ้ายขวา

ทั้งสองด้านของทัพจิ้น พ้ืนดินท่ัวบริเวณท่ีเกือกม้าย�่าผ่านก็สั่นสะเทือน

เลือ่นลัน่ พาให้ทหารจิน้บางนายท่ีไม่เคยเจอเหตกุารณ์เช่นน้ีมาก่อนนกึ

หวาดหว่ันอยู่บ้าง

ครั้นทหารม้าทัพเยียนภายใต้การน�าของมู ่หรงเจิ้งแหวกฝ่า 

แนวลูกศรพ้น พวกเขาก็บุกตะลุยต่อทันที เมื่อมาถึงจุดที่อยู่ห่างจาก

กระบวนทัพทหารจิ้นเพียงสามสี่ร้อยก้าว ธงบนรถหอสังเกตการณ์ของ 

ทัพจิน้ก็เปลีย่นแปลงรปูแบบอกีครัง้ เครือ่งทุ่มหินสงูใหญ่เริม่เคลือ่นไหว

เครื่องทุ ่มหินในสมัยนั้นนับเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ 

ของกองทัพ ใช้ได้ท้ังโจมตีและป้องกัน มันมีลักษณะคล้ายกรอบประตู 

สงูตระหง่าน เวลาใช้พวกเขาจะบรรจหุนิหนกัสบิกว่าชัง่ลงไปในถุงหนงั  

ก่อนจะออกแรงกระตุกเชอืกเต็มก�าลงั เพราะเชอืกถูกผูกตดิกับยอดคาน 

คานจึงกระดกดีดหินไปทางด้านหน้า ขว้างหินออกไปได้ไกลประมาณ

สามร้อยก้าว ตามหลักคานงัดในวิชาฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน

ทว่าทีท่หารจิน้ใส่ไว้ในถุงหนงักลบัไม่ใช่ก้อนหนิ หากแต่เป็นระเบดิ 

ท่ีสายชนวนถูกจุดไว้ก่อนแล้ว ระเบิดพวกนั้นถูกขว้างออกไปราวกับ 

ห่าฝนหล่นร่วงใส่ทหารม้าทพัเยียนจงัๆ ทหารม้าทพัเยียนบ้างก็ล้มลงไป

นอนร้องระงมเจ็บปวด บ้างก็เนื้อตัวแหลกเหลวอยู่กับพ้ืน

มู่หรงเจิ้งโยนธนูในมือทิ้งเปลี่ยนมาใช้ทวนยาว ครั้นเห็นทหารม้า
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ประจัญศึกโยวโจวหน่ึงหมื่นนายเหลือเพียงห้าร้อยกว่า ใจเขาก็แทบ 

ทนไม่ไหว ทหารม้าเหล่าน้ีพ่อของเขามูห่รงจวินใช้เวลาฝึกฝนอยู่นานนับปี 

นึกไม่ถึงว่าสุดท้ายแค่การรบครั้งนี้ครั้งเดียวก็ท�าเอาทุกอย่างสูญสิ้น 

ไม่มีเหลือ

มู่หรงเจิ้งและทหารใต้บังคับบัญชาไม่สนใจไยดีต่อความเป็น 

ความตายนานแล้ว ทัพม้าประจัญศึกมีไว้เพ่ือบุกโจมตีสังหารศัตรู  

ที่มู ่หรงเค่อให้มู ่หรงเจิ้งน�าทัพอยู่หน้าสุดก็เพ่ือปกป้องคุ้มกันทัพม้า

เหลียนหวนสามหมื่นที่อยู่ทางด้านหลัง ส�าหรับมู่หรงเค่อแล้ว แม้ต้อง

สูญเสียทหารม้าจู่โจมหนึ่งหมื่นนาย แต่หากทัพม้าเหลียนหวนบดขยี้

ทัพจิ้นให้พังพินาศหมดสิ้นได้ก็นับเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าย่ิง

มูห่รงเจิง้ถอืทวนยาวไว้ในมอืและปัดระเบดิห่อหนึง่ทีล่อยตรงเข้ามา 

ห่อระเบดิน้ันกระเด็นไปทางด้านหลงัของเขา ท�าเอาทหารม้าสิบกว่านาย 

ทีต่ามมาถูกระเบดิตายทัง้คนท้ังม้า ในเวลานีเ้ขาไม่มเีวลานึกใคร่ครวญ

ไตร่ตรองแล้วว่าทพัจิน้ไปเอาระเบดิมากมายมาจากทีใ่ด มเีพียงทุ่มชวิีต

บกุตะลยุสงัหารศัตรเูข้าไปก่อนเท่าน้ัน ส่วนเรือ่งอ่ืนไว้ค่อยว่ากันอกีที

"ฆ่า!" มูห่รงเจิง้ร้องตะโกนออกมาเป็นภาษาเซยีนเปยด้วยเรีย่วแรง

เฮอืกสดุท้ายทีม่ ีน�ากองก�าลงัทหารม้าสองสามร้อยนายบกุตะลุยใส่ทัพจิน้ 

หลังตะลุมบอนกันอยู่ครู่หนึ่งทหารม้าประจัญศึกท้ังหมดก็ถูกทหารจิ้น 

ที่ตั้งรับกันอยู่อย่างแน่นหนาสังหารสิ้น มู ่หรงเจิ้งถูกทหารนายหนึ่ง 

ตัดหัวขาดกระเด็น

มู ่หรงเค ่อ หยางอ ้าว ซุนซี  และแม่ทัพนายกองคนอ่ืนๆ  

ท่ียืนสังเกตการณ์อยู่บนสันเขาต่างตกตะลึงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ความสามารถในการรบของทัพจิน้เทียบกับเมือ่ก่อนแล้วเหนอืชัน้กว่าเดมิ

หลายเท่านัก และเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยได้รับการบอกเล่า
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เกี่ยวกับอาวุธทรงประสิทธิภาพพวกนั้น ยามนี้จึงต่างตกตะลึงเหงื่อเย็น 

โซมกาย

"ท่านจอมทัพ มู ่หรงเจิ้ง...กองก�าลังของมู ่หรงเจิ้งเหมือนจะ 

ถูกสังหารหมดสิ้นแล้ว" หยางอ้าวพูดเสียงแผ่ว

มู่หรงเค่อหน้านิ่วคิ้วขมวด เขาปลดหน้ากากลง น�้าตาคลอเบ้า  

มองดูสนามรบทีร่ะเบดิดังตูมตามไม่หยุดกบัทหารเยยีนทีบ่าดเจบ็ล้มตาย

ไม่สิ้น ในใจเจ็บปวดเกินพรรณนา

ทว่าไม่นานมู ่หรงเค่อก็ปาดเช็ดน�้าตาสวมหน้ากากกลับคืน  

ใช้โฉมหน้าดุดันแทนอีกคราว เขาพูดอย่างเคียดแค้นชิงชัง "ถังอี้หมิง 

มอบระเบดิมากมายเช่นนัน้ให้ทัพจิน้ เสรจ็ศกึคราน้ีข้าไม่มวัีนปล่อยเขา

แน่!"

ชัว่อดึใจเดียว มูห่รงฉยุ มูห่รงเฉยีง หวงฝูเ่จนิก็พร้อมใจน�ากองก�าลงั 

ทั้งสามบุกโจมตีเข้าพร้อมกัน พวกเขาบุกโจมตีทัพจิ้นอย่างห้าวหาญ  

ทหารทัพจิ้นท่ีอยู่แนวหน้าถูกสังหารหมดส้ินไปตามจังหวะย่างก้าวของ 

ม้าศึก

แค่ชั่วพริบตาทหารม้าทัพเยียนท้ังสองฟากก็ท�าลายเครื่องทุ่มหิน 

ของทัพจิน้พัง ยับย้ังมใิห้ทัพจิน้ใช้ระเบดิเล่นงานพวกตนได้อกี กองก�าลงั

โยวหลิงของมู่หรงเฉินเริ่มลงมือตีโต้ แยกย้ายกันออกไปเสริมก�าลังให ้

ทัพม้าเหลยีนหวนทีม่ไีม่มากพอ โดยขว้างระเบดิในมอืเข้าใส่ทหารทพัจิน้

เสียงร้องโหยหวน เสียงตะคอกค�ารามของทหารจิ้นถูกทัพม้า

แคว้นเยียนที่อยู่ใกล้ๆ กลบมิด ท่าทางองอาจห้าวหาญของทหารเยียน

เหล่าน้ันท�าทหารจิ้นหวาดหว่ันขวัญผวา

สงครามเริม่ต้นได้ไม่ทนัถงึครึง่ชัว่ยาม ทัง้สองฝ่ายก็ล้มตายกันไป 
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นับหมื่น เลือดท่วมแนวหน้าเป็นล�าธาร ร่างไร้วิญญาณกองกันสูง 

เทยีมภูเขา ผนืดินสเีหลอืงถูกย้อมจนแดงฉานระคนไปด้วยกลิน่คาวเลอืด

รุนแรง กลิ่นอายแห่งความตายถูกสายลมพัดพามาถึงยังแนวหลังของ

ทั้งสองฝ่าย

ถังอี้หมิง เถาเป้า ซุนหู่อยู่กลางกระบวนทัพทหารจิ้น กองก�าลัง

แข็งแกร่งท่ีเซีย่ซัง่พามาจากจงิโข่วน้ีถูกจดัวางไว้ทางด้านหลงัของทัพหลกั

ที่หวนเวินอยู่ เสียงอาวุธต้องกระทบเข้าหากัน เสียงตะโกนฆ่ารวมถึง 

เสยีงระเบดิทีเ่กิดข้ึนบนแนวหน้าแล่นลกึเข้าไปในหขูองทหารจากจงิโข่ว

เหล่านัน้ถ้วนทัว่ทกุตวัคน กลิน่ดนิระเบดิอบอวลอยู่ทัว่ทัง้สนามรบระคน 

อยูกั่บกลิน่คาวเลอืดสดุทานทน

"บัดซบ นึกไม่ถึงว่าพวกเซียนเปยจะร้ายกาจเช่นน้ี เพียงไม่นาน 

ก็ท�าลายแนวป้องกันแรกได้แล้ว! ท่านสมหุกลาโหมควรจดัวางพวกเราไว้

หน้าสดุถึงจะถูก ทหารกุง้แม่ทัพปพูวกน้ันรับรองไม่ใช่คูต่่อสู้ของพวกเรา"

ต่งเฉงิมอืถือทวน มกีระบีย่าวเหน็บอยู่บนเอว เขามองดสูมรภมูริบ

เบือ้งหน้า พูดจาไม่ย่ีหระ

"หุบปาก! ห้ามพูดเหลวไหล!" นายกองทพัจิน้นายหน่ึงได้ยินเสยีง

ตะโกนของต่งเฉิงก็รีบหันหน้ากลับมาตวาดใส่

ต่งเฉิงเบ้ปาก พอนายกองทัพจิ้นนายนั้นหันหน้ากลับไป เขาก็ 

มองค้อนอกีฝ่าย ถ่มน�า้ลายรดพ้ืนคราหนึง่ก่อนพึมพ�าด่า "เก่งเก่ิงอนัใด 

ฆ่าศตัรไูด้ไม่มากเท่าข้าด้วยซ�า้ ถ้าไม่ใช่เพราะอาศยับารมลีงุตวัเองแล้ว 

ล่ะก็ คนอย่างเจ้ามหีรอืจะมปัีญญาเป็นนายกองคมุก�าลงัทหารพันนาย 

ได้"

"พ่ีต่งเฉงิ ท่านก็เบาเสยีงหน่อยเถอะ หากนายกองได้ยินเข้ารบัรอง

ไม่มีทางเก็บท่านไว้แน่!" ต่งอู่รีบเตือน
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ถังอี้หมิงได้ยินเช่นนั้นเข้าก็หันหน้ากลับมาดู พอเห็นต่งเฉิง 

ปั ้นหน้าไม่แยแส หน�าซ�้ายังแฝงไว้ซึ่งท่าทีคึกคะนอง เขาก็ถามขึ้น  

"ครั้งท่ีแล้วเจ้าสังหารศัตรูไม่ได้รับการปูนบ�าเหน็จรางวัลหรือ"

"บ�าเหน็จรางวลั? ของพวกนัน้เขาให้กันก็แต่พวกขุนนางปัญญาชน

บดัซบเท่าน้ัน พวกเราฐานะต�า่ต้อย ต่อให้ท�าความดคีวามชอบอย่างมาก

ก็ได้แค่สุราชั้นดีกาหนึ่ง ไม่ได้เลื่อนต�าแหน่งอันใดเสียหน่อย...หรือว่า 

เจ้าไม่รูก้ฎระเบยีบในกองทพั"

ต่งเฉิงมองถังอี้หมิงด้วยแววตาเคลือบแคลงสงสัย รู้สึกเหมือน 

ไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อน

ถังอี้หมิงแอบสะดุ้ง แต่กระนั้นก็ยังคงปั้นหน้าย้ิมแย้มพลางใช้ 

มอืขวาโอบไหล่ต่งเฉงิไว้ "เหตใุดข้าจะไม่รู ้ ก็แค่เห็นเจ้ากระเหีย้นกระหือรือ

มาก เลยคิดว่าไม่แน่วันนี้เจ้าอาจสร้างคุณูปการใหญ่หลวงได้ เลย 

อยากขอแบ่งสุราเจ้าดื่มบ้างก็แค่น้ันเอง"

ต่งเฉิงพูดอย่างใจกว้าง "วางใจได้ ครั้งท่ีแล้วข้าฆ่าคนไปสามคน  

ครัง้นีข้้าจะฆ่าให้ได้สกัห้าคน...ไม่! ต้องสบิคน! จะได้สรุามาดืม่เพ่ิมมากขึน้ 

อีกหน่อย ถึงตอนน้ันพวกเราจะได้ดื่มกันให้สบายใจ"

"พวกเจ้าเบาเสยีงหน่อย พ่ีต่งเฉงิก็เหมอืนกัน พวกขนุนางบรรดาศกัดิ์

ทีพ่วกท่านพูดถึงเดนิมาโน่นแล้ว เงียบ" ครัน้ได้ยินเสยีงฝีเท้าม้าดงัข้ึนจาก 

ทางด้านหลงั ต่งอูก็่รบีพูดปรามขึน้ทันที

เสียงเกือกม้าก้องดัง ทว่าคนท่ีมามิใช่คนผู้เดียว แต่เป็นสองคน

ถังอีห้มงิเห็นเซีย่อนัควบม้าผ่านเขาไป ท่ีอยู่ตรงกันข้ามกับเซีย่อนั 

ที่ก�าลังควบม้าตรงเข้ามาคือชายท่าทางเหมือนแม่ทัพผู้องอาจคนหน่ึง

เซี่ยอันหยุดอยู่ห่างจากถังอี้หมิงไปไม่ถึงสี่ฉื่อ ทันทีที่เจอกับ 

แม่ทพันายนัน้ ดวงตาของเซีย่อนัก็เป็นประกาย เขากวาดตามองไปรอบๆ 
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ถังอี้หมิงนึกกลัวเซี่ยอันจะสังเกตเห็นตนเองเข้าจึงก้มหน้าลงเล็กน้อย

เซี่ยอันกระซิบเสียงท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดลงข้างหูอีกฝ่าย  

"พ่ีใหญ่ ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วใช่หรือไม่"

คนที่ถูกเซี่ยอันเรียกขานว่าพ่ีใหญ่แท้ก็คือเซี่ยซั่งแม่ทัพเจิ้นตง 

(สยบบูรพา) อายุสี่สิบเศษ ร่างกายก�าย�าล�่าสัน นัยน์ตาคมกริบ  

หลังกวาดตามองไปรอบๆ คราหนึ่ง เขาก็พูดเสียงแผ่ว "วางใจได้ ข้า 

เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว"

เซีย่อันพูดอย่างพึงพอใจ "พ่ีใหญ่ พวกเราตระกูลเซีย่จะหยัดยืนขึน้ได้

หรือไม่ก็ขึน้อยู่กับครานีแ้ล้ว หวนเวินเย่อหย่ิงทะนงตน แม้แต่โอรสสวรรค์ 

ก็ไม่เห็นอยู่ในสายตา อีกท้ังยังไม่ใส่ใจค�าแนะน�าข้าจนน�าทพัใหญ่ตกอยู่

ในสถานการณ์เช่นนี้...ในเมื่อชนะแพ้ถูกก�าหนดแน่ชัดแล้ว พวกเราก็ 

ไม่อาจหวงัอนัใดได้อกี ทหารจากจงิโข่วเหล่าน้ีล้วนแต่องอาจห้าวหาญ 

หน�าซ�้ายังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพ่ีใหญ่ พวกเราตระกูลเซี่ย 

อดทนมานาน ได้เวลาท่ีพวกเราจะออกโรงกอบกู้สถานการณ์เลวร้าย

เสียที ไม่รู้ว่าทางพ่ีรองเตรียมการไปเท่าใดแล้ว"

"วางใจ ทุกอย่างเตรียมพร้อมสิ้นแล้ว หากเป็นอย่างท่ีเจ้าว่า  

ข้ากับเซี่ยอ้ีย่อมต้องช่วยคิดหาทางหนีทีไล่ให้ตระกูลเซี่ยของพวกเรา" 

เซี่ยซั่งกล่าว

เซี่ยอันประสานมือค้อมค�านับเซี่ยซั่งก่อนจะพูดข้ึนช้าๆ "พ่ีใหญ่ 

อนาคตของตระกูลเซี่ยข้ึนอยู่กับท่านแล้ว"

เซี่ยซั่งพยักหน้าหนักแน่น เขากวาดตามองไปรอบๆ อีกครั้ง  

ครั้นเห็นทหารทุกนายล้วนกระฉับกระเฉงอยู่ในระเบียบวินัยไม่วุ่นวาย 

เขาก็หันไปบอกกับเซี่ยอัน "อันสือ เจ้ากลับไปที่ริมฝั ่งแม่น�้าอิ่งเหอ 

เตรียมเรือไว้ให้พร้อม"
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เซีย่อนัรบัค�า หันหัวม้ามุง่หน้าตรงกลบัไปยังแนวหลงัของทพัใหญ่

พอเห็นเซี่ยอันจากไป เซี่ยซั่งก็มองดูสมรภูมิรบเบื้องหน้า พอเห็น

ทหารม้าทพัเยียนก�าลงัเคลือ่นเข้ามาใกล้ ห่างจากทพัหลกัของหวนเวินไป 

ไม่ถึงห้าหลี ่เขาก็ตะโกนบอกกับทหารท่ีอยู่รอบๆ "เด็กๆ ท้ังหลาย! พวกเจ้า

ล้วนแต่เป็นคนทีข้่าคัดเลอืกมาเองกับมอื เป็นกองก�าลงัท่ีห้าวหาญท่ีสดุ

ของต้าจิน้ ในหมูพ่วกเจ้าบ้างก็มบีดิา มบีตุร มพ่ีีน้อง อนาคตของต้าจิน้ 

ต้องฝากไว้กับพวกเจ้าแล้ว อีกสักครู่พวกเจ้าทั้งหมดจงรอฟังค�าสั่งข้า  

ผู้ใดขัดขืน ประหาร!"

"ขอรับ!" ทหารทุกนายต่างตอบขึ้นเป็นเสียงเดียว

ได้ยินเช่นน้ัน เซีย่ซัง่ก็ควบม้าขึน้หน้าจากไปทันทคีล้ายมแีผนการ

บางอย่าง

ทหารเหล่านี้ล้วนเป็นกองก�าลังประจ�าตระกูลของเซี่ยซั่ง แม้จะมี

จ�านวนเพียงสองหมื่น แต่ก็เป็นกองก�าลังท่ีห้าวหาญท่ีสุดของต้าจิ้น 

เซีย่ซัง่รกัษาการณ์อยู่ท่ีจงิโข่วนานปี เลีย้งม้าลบัอาวุธสบิกว่าปี ไม่ว่าจะ

ด้านวินัยทหารหรือด้านแสนยานุภาพล้วนเหนือกว่าทัพอื่นๆ ของ 

ราชส�านักจิ้น

ถังอี้หมิงได้ยินค�าพูดระหว่างเซี่ยอันกับเซี่ยซั่งเข้าโดยบังเอิญ  

พ่ีน้องตระกูลเซีย่เหมอืนจะมแีผนการลบับางอย่างอยู่แต่แรก เขาบอกกับ 

ตวัเอง หวนเวินก�าเรบิเสบิสานวางอ�านาจบาตรใหญ่ กมุอ�านาจราชส�านกั

ท้ังหมดไว้เพียงล�าพัง อีกทั้งยังให้คนสกุลหวนรับต�าแหน่งส�าคัญ 

ตามอ�าเภอใจ คนในตระกูลอืน่ๆ ย่อมขุ่นเคอืง มูห่รงเค่อล่อศตัรูให้ถล�าลึก  

ต่อให้หวนเวินถูกชยัชนะท�าหหูนวกตาบอด แต่ปัญญาชนมนัสมองของเขา

พวกนั้นล้วนแต่ฉลาดหลักแหลม แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีแม้แต่ 

คนเดียวทีอ่่านแผนการน้ีออก หรอืว่า...หรอืว่าพวกเขาก็เหมอืนกับเซีย่อนั 
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ผิวเผินเหมือนนอบน้อมนับถือ แต่ความจริงกลับนึกไม่พอใจหวนเวิน 

อยู่แต่แรก หมายใช้โอกาสนี้เล่นงาน

ถังอีห้มิงย่ิงคิดก็ย่ิงรูส้กึว่าเซีย่อนัผูน้ีเ้ป็นคนรับมอืได้ยากย่ิง อดทน

อยู่ใต้อุ้งมือของหวนเวินอยู่เป็นนานโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงแผนคิดไม่ซื่อ 

การกระท�าเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะท�าได้

ดทู่าสงครามคราวนีใ้ครแพ้ใครชนะคงถูกก�าหนดไว้แล้ว หวนเวิน 

สูญเสียปัจจัยท่ีจะท�าให้ได้ชัยชนะไปสิ้น ทันทีท่ีทัพจิ้นแพ้พ่าย ขุนนาง

ตระกูลต่างๆ ในราชส�านกัจิน้ก็จะแสดงตวัออกมา ถึงตอนน้ันราชส�านกัจิน้

ไม่แคล้วคงได้แตกเป็นเสีย่งๆ...เราต้องคดิเตรยีมทางหนทีไีล่ไว้ก่อน หาก

เหน็คนตกบ่อทุ่มหิน* ร่วมมอืกับแคว้นเยียนโจมตรีาชส�านักจิน้ กลวัก็แต่

พอเสรจ็ศึกคราวน้ีราชส�านกัจิน้จะล่มสลายหมดสิน้ ถึงตอนนัน้แคว้นฮัน่ 

ก็จะกลายเป็นหนามยอกอกของแคว้นเยียน เทียบกับแคว้นเยียนแล้ว 

ก�าลงัของเราในเวลานียั้งด้อยอยู่กว่ามาก เพราะฉะนัน้เราจะเลอืกท�าลาย

ตวัเองเช่นนีไ้ม่ได้ งานน้ีควรท�ายังไงดี...

ถังอ้ีหมิงวุ่นวายใจเป็นท่ีสดุ เขาจ�าเป็นต้องหาทางออกทีเ่หมาะสม

ให้ตนเอง

เสยีงระเบดิตูมตามดงัชดัมากขึน้ทกุท ีควันระเบดิลอยใกล้ทพัหลกั

ทีห่วนเวินอยู่เข้ามาทีละน้อย หวงฝูเ่จนิน�าทพัม้าเหลียนหวนรุกคบืโจมตใีส่

ทหารราชส�านักจิ้นครั้งแล้วครั้งเล่า มู่หรงฉุย มู่หรงเฉียงแม้จะโจมตี 

ปีกซ้ายขวาทพัจิน้แตกเป็นเสีย่งๆ เรยีบร้อย แต่กลับเล่ียงไม่ยอมปะทะกับ

กองหนนุทีห่วนเวินส่งมา ทว่าท�าตัวคล้ายมดีแหลมคมสองด้าม ปักตรงึ 

อยูท่ี่นั่น มุ่งหน้าโจมตีไปทางด้านหลัง ท�าเอาบรรดาทหารท่ีอยู่บริเวณ

* เห็นคนตกบ่อทุ่มหิน เป็นส�านวน หมายถึงเห็นคนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วย ยังซ�้าเติมให้หนักหนาสาหัส 

กว่าเดิม
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ปีกทั้งสองข้างต่างพากันร�่าไห้ตะโกนหาพ่อเรียกแม่กันดังลั่น

การเปลี่ยนแปลงบนสนามรบยังคงด�าเนินต่อไป หัวสมองของ 

ถังอีห้มงิเฝ้าครุน่คดิไม่หยุด สงครามแย่งชงิความเป็นใหญ่สมยัสามก๊ก 

เน้นไปที่เรื่องของการพิจารณาผลได้ผลเสีย ยามน้ีก็เหมือนศึกผาแดง 

เราก็ไม่ต่างกับหลิวเป้ย หากร่วมมือกับทัพเยียนก�าจัดราชส�านักจิ้น 

สุดท้ายเราก็ไม่แคล้วถูกทัพเยียนก�าจัดด้วยเช่นเดียวกัน ทางออก 

คงมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคืออาศัยจังหวะตอนทัพเยียนเคลื่อนทัพลงใต้ 

สร้างความวุ่นวายท่ีแนวหลัง เปิดโอกาสให้ราชส�านักจิ้นได้พักหายใจ 

ถึงตอนน้ันราชส�านักจิ้นไม่เพียงจะซาบซึ้งท่ีเราย่ืนมือเข้าช่วยเหลือ แต่ 

ยังเป็นพันธมิตรกับเราต่อไปอีก ราชส�านักจ้ินเพ่ิงพ่ายสงคราม กองทัพ

บอบช�้าหนัก กว่าจะฟ้ืนคืนก�าลังได้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสามถึงห้าปี  

เราใช้โอกาสนีช่้วงชงิความเป็นใหญ่กับแคว้นเยียนบนดนิแดนตอนเหนือได้ 

ไว้สยบดนิแดนทางตอนเหนอืได้ส�าเรจ็ค่อยกลบัมาจดัการกับราชส�านกัจิน้ 

อกีท ีถึงตอนน้ันวันควบรวมทัว่หล้าเป็นหน่ึงก็อยู่อกีไม่ไกลแล้ว!

หลังตัดสินใจได้ สิ่งท่ีถังอี้หมิงต้องท�าในเวลานี้คืออาศัยจังหวะท่ี 

ทพัเยียนยังบกุโจมตมีาไม่ถึงทีน่ี ่รบีถอนตวัออกจากสมรภูมริบโดยไว

"เถาเป้า ซุนหู่ พวกเราไปกันเถอะ!" ถังอี้หมิงกระซิบบอก

เถาเป้ากับซุนหู่ตะลึง "ไป...ตอนนี้?" พวกเขาถามขึ้นพร้อมกัน

"ใช่ ไปกันเดี๋ยวนี้ พวกเรามีเรื่องต้องท�า!" ถังอี้หมิงเร่งเร้า

"พวกเจ้าจะไปทีใ่ด" พอได้ยินถังอีห้มงิพูด ต่งเฉงิก็ถามอย่างสงสยั

ถังอีห้มงิรบีคิดรวดเรว็ เขารบีเอามอืกุมท้องพร้อมขยิบตาให้เถาเป้า 

กับซนุหู ่ก่อนจะร้องโอดโอยข้ึนมา "พ่ีต่งเฉงิ ข้าปวดท้อง จะไปถ่ายสกัหน่อย 

รบกวนท่านช่วยบอกหัวหน้ากองด้วย"

"เชอะ! เช้าไม่ปวดสายไม่ปวด จะมาปวดเอาตอนนี!้ เจ้ามนัโชคร้าย
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เสียจริง! จะไปก็รีบๆ ไป อีกเด๋ียวก็จะได้เวลาสังหารศัตรูสร้างความด ี

ความชอบแล้ว ถงึตอนนัน้ไหนเลยจะมส่ีวนของเจ้า หวัหน้ากองอยู่ทีน่ั่น 

เด๋ียวข้าจะไปบอกเขาแทนเจ้าเอง พวกเจ้าสองคนก็ปวดท้องเหมอืนกัน?" 

ต่งเฉงิถาม

เถาเป้ากับซุนหู่รีบพยักหน้า กุมท้องพลางร้องโอดโอย

"พวกเจ้าสามคนตัวโตเสียเปล่า ที่แท้ก็พวกข้ีขลาดตาขาว ไสหัว 

ไปเลย ไปอยู่ข้างหลังโน่น พวกเจ้าอยู่ท่ีน่ีดีแต่จะท�าทหารจิงโข่วอย่าง 

พวกเราเสียหน้า ขาดพวกเจ้าสามคนไปพวกเราก็ยังฆ่าศัตรูได้อยู่ดี!"  

ทหารทียื่นอยู่ข้างหลงัต่งเฉงินายหนึง่พูดหยัน

ถังอี้หมิง เถาเป้า ซุนหู่ไม่มีเวลาสนใจมากมาย รีบผละไปจาก

กระบวนทัพ

เท้าหน้าของถังอีห้มงิพ้นจากกระบวนทัพได้ไม่ทนัไร เสียงตะโกนเรยีก

ของต่งเฉงิก็ดงัขึน้ "เดีย๋วก่อน!"

ถังอ้ีหมิงชะงัก รีบหันหน้ากลับไปถาม "มีอันใด"

"พาต่งอูไ่ปด้วย ข้ามน้ีองชายคนเดยีว จะปล่อยให้เกิดเรือ่งขึน้กับเขา

ไม่ได้" ต่งเฉงิพูดพลางช�าเลอืงดตู่งอู่

"ไม่! ข้าไม่ไป ข้าจะอยู่สังหารศัตรูสร้างความดีความชอบ!" ต่งอู่

ตะโกน

ต่งเฉิงพูด "ขนยังขึ้นไม่ทั่วทั้งตัว จะสังหารศัตรูสร้างความด ี

ความชอบอนัใด รบีไสหัวไปข้างหลงัโน่น เกิดหวัหน้ากองเหน็เข้า จะไป 

ก็คงไม่มโีอกาสแล้ว!"

"ใช่ คนขี้ขลาดอย่างพวกเจ้า รีบไปจากท่ีน่ีเสียดีกว่า ไปแล้ว 

พวกข้าจะได้บุกสังหารพวกศัตรูได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องคอยกังวล! 

ตอนนีแ้ม่ทัพเรยีกหวัหน้ากองไปแล้ว พวกเจ้ารบีไปเสียแต่ตอนน้ี ต่อให้ 
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พ่ีน้องคนอืน่ๆ เหน็พวกเขาก็เข้าใจดว่ีาเกิดอนัใดขึน้ ไม่มทีางสร้างเรือ่ง 

ยุ่งยากให้พวกเจ้าต้องล�าบาก รีบไปเถอะ!" ทหารนายหน่ึงพูด

ถังอีห้มงิรูว่้าโอกาสดอียู่ไม่นาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ต่งอูเ่อะอะโวยวาย 

เขาจงึใช้มอืข้างหน่ึงปิดปากต่งอูไ่ว้

พวกถังอ้ีหมงิออกจากกระบวนทัพไปอย่างรวดเรว็ ตอนเดนิตดัผ่าน

ทหารจงิโข่วนายอ่ืนๆ ทกุคนก็ท�าเพียงมองตรงไปข้างหน้าแสร้งท�าเหมอืน 

ไม่รู้ไม่เห็นอันใดทั้งสิ้น ทหารจิงโข่วเหล่าน้ีต่างรู้ดีอยู่แก่ใจ ปล่อยให ้

พวกถังอี้หมิงหลบหนีไปทางด้านหลัง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6439-

https://jamshop.jamsai.com/product/6439-

