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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในเล่มหนึง่เรารูกั้นแล้วว่าไป๋เฟิงซคืีอเฟิงซอีว๋ิน กงจู่แห่งแคว้นชิงโจว 

และเฮยเฟิงซคืีอเฟิงหลนัซ ีซือ่จือ่แห่งแคว้นยงโจว! เป็นอย่างไรบ้างคะ มี

ใครเดาถูกกันบ้างเอ่ย

เวลาน้ีการศกึระหว่างชงิโจวและโยวโจวก�าลงัเข้มข้นเลยค่ะ เพราะ 

โยวอ๋องน�าปืนใหญ่มาเสียด้วย แล้วนางเอกของเราท่ีกลายเป็นอ๋องแห่ง 

ชงิโจวเสยีแล้วจะรบัมอือย่างไร ค�าตอบอยู่ในเล่มน้ีค่ะ

อาจเป็นเพราะแผ่นดินกว้างใหญ่นัก ดังน้ันจึงมีคนไม่น้อยอยาก 

ครอบครองบลัลงัก์ฮ่องเต้ท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่อายอ�านาจ ท�าให้เกิดสงครามข้ึน 

หลายต่อหลายครัง้ แล้วสดุท้ายกลยุีคจะจบลงหรอืไม่ ปฐพีจะอยู่ในมอืใคร 

ไปตดิตามกันต่อเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ว่าแล้วนางก็หงายหลงัทิง้ตวัลงนอน พลกิกายหนัหลงัให้เฟิงหลนัซี

แล้วหลบัไป ทว่าเพียงครูเ่ดียวก็พลกิกายกลบัมา ดวงตาหลบัลงแล้ว ทว่า

ศรีษะกลบัหนุนลงบนตกัเฟิงหลนัซอีย่างคุน้เคยเส้นทาง มอืคว้าแขนเส้ือเขา 

มาครอบปิดหน้า เอ่ยอย่างงัวเงียว่า "จิ้งจอกด�า เจ้าช่วยไล่ยุงให้ข้าที  

ตีเสียว่าเป็นการตอบแทนท่ีข้าจะช่วยเจ้าชิงเอาใต้หล้า อีกอย่าง...ส่งข้า

กลับไปก่อนที่พวกเขาจะตื่น..."

เฟิงหลันซีนั่งเงียบ สายตาทอดไกล ข้างกายมีเสียงลมหายใจ 

ราบเรียบสม�่าเสมอของเฟิงซีอวิ๋นดังขึ้น เห็นได้ว่านางหลับไปแล้ว

ลมรัตติกาลโชยผ่าน เขาก้มมองผู้ท่ีหลับสนิทอยู่บนตัก จากน้ันก็

ปลดเสือ้คลมุตวันอกออกมาคลมุลงบนร่างนางอย่างเบามอื ทอดถอนใจ

ว่า "บางทีชาติภพก่อนพวกเราอาจติดค้างกันและกัน"



 ไป๋เฟิงซี/เฟิงซีอว๋ิน  จอมยุทธ์หญิงอนัดบัหน่ึงและอ๋องแห่งแคว้นชงิโจว  

ฉลาด เก่งทั้งด้านบุ๋นและบู๊ ให้ความส�าคัญกับ

คุณธรรมน�้ามิตร มักจะสวมอาภรณ์สีขาวเสมอ

 เฮยเฟิงซี/เฟิงหลันซ ี  ครอบครองต�าแหน่งสองในสี่กงจื่อผู้ย่ิงใหญ่ 

แห่งใต้หล้า สงูสง่า รปูโฉมหล่อเหลา ถูกเรียกขาน 

นามเฮยเฟิงซีร่วมกับไป๋เฟิงซีว่า 'ไป๋เฟิงเฮยซี'  

มีศักดิ์เป็นซื่อจื่อแห่งแคว้นยงโจว

 หวงเฉา  ซื่อจื่อแห่งแคว้นจี้โจว รูปร่างสูงใหญ่ นัยน์ตา 

สีน�้าตาลทอง ท่วงทีสูงศักด์ิและหย่ิงทะนง มัก

สวมอาภรณ์แพรไหมสีม่วง ได้รับการยกย่อง

เป็นหนึ่งในสี่กงจื่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า

 อว้ีอู๋หยวน  ได้รบัการยกย่องให้เป็นกงจือ่อนัดบัหน่ึงในใต้หล้า  

ท่วงท่าสูงส่งบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
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เดือนห้า วันที่สิบสาม ช่วงเช้าตรู่ 

เมื่อโยวอ๋องยาตราทัพสิบหมื่น เบิกทางด้วยปืนใหญ่สี่กระบอก 

เตรียมบุกโจมตีลี่เฉิงอย่างหนักหน่วง ทหารที่ไปสืบข่าวจากแนวหน้าก็

กลบัมารายงานว่า "ฝ่าบาท ประตเูมอืงลีเ่ฉงิเปิดกว้าง แต่ในเมอืงไม่มร่ีองรอย  

ของคนเลยพ่ะย่ะค่ะ บนหอเหนือก�าแพงก็มีเพียงหุ่นไล่กา!"

"อะไรนะ" โยวอ๋องสดบัค�าก็ตกตะลงึไป จากนัน้ก็แหงนหน้าหัวเราะลัน่ 

"ฮ่าๆๆ...นางเด็กน้อยเฟิงซีอว๋ินน่ันต้องหวาดกลัวปืนใหญ่ของข้าเป็นแน่ 

จึงได้ระเห็จหนีไปเช่นนี้!"

หวงเฉาและอว้ีอู๋หยวนได้ยินดังนั้นก็สบตากันคราหนึ่ง ล้วนแต ่

มองเห็นแววสนเท่ห์ในดวงตาของกันและกัน เฟิงซอีว๋ินไหนเลยจะเป็นคน

ผู้ที่เพียงได้ยินเสียงลมก็หลบหนี?

21
ไหลคว้างไร ้หวนสู ่บูรพา*

* สายน�้าในประเทศจีนส่วนใหญ่ไหลจากตะวันตกไปตะวันออก
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"ถ่ายทอดค�าสั่งลงไป ให้ทหารเข้าไปพักผ่อนและจัดระเบียบทัพ 

ในเมือง ยามเว่ยค่อยออกเดินทาง ไล่ตีกองทัพวายุเมฆา!" 

"ฝ่าบาท" หลิ่วอวี่เซิงกลับเกลี้ยกล่อมว่า "กองทัพวายุเมฆาทิ้งเมือง

โดยไร้สาเหตุ เกรงว่าจะมีอุบาย ไม่ควรยกทัพเข้าเมืองทันที มิสู้ส่งคน

เข้าไปตรวจสอบดูสักรอบแล้วค่อยคิดการต่อก็ยังไม่สายนะพ่ะย่ะค่ะ"

โยวอ๋องไตร่ตรองแล้วพยักหน้า "มเีหตุผล เมิง่ไก เจ้าน�าก�าลังห้าร้อย 

ปืนใหญ่อีกหนึ่งกระบอกเข้าเมืองไปตรวจสอบ"

"พ่ะย่ะค่ะ!" 

ครั้นแล้วเมิ่งไกก็น�ากองทัพเสื้อทองจ�านวนห้าร้อย เข็นปืนใหญ ่

หน่ึงกระบอกก้าวเข้าสูล่ีเ่ฉงิ ในชัน้แรกก็ระวังระไว สะกดใจเตรียมพร้อมถึง 

หมืน่ส่วน ทว่าหลงัจากเดินตรวจไปได้หนึง่เค่อ มต้ิองเอ่ยถึงมนษุย์ กระทัง่

สุนัขหรือแมวสักตัวก็ไม่พบ ในลี่เฉิงอันกว้างใหญ่มีเพียงความเปล่าร้าง

เท่าน้ัน ด้วยเหตน้ีุเหล่าทหารจงึพากันผ่อนคลายประสาททีเ่ครียดเกรง็ลง

"ท่านแม่ทพั เงาคนสกัครึง่คนก็ไม่มเีลยขอรบั" ทหารนายหนึง่ปรารภ

ขึ้น

เมิ่งไกไม่เอ่ยค�า เพียงเฝ้าตรวจตราสองข้างทาง

"คงหว่ันเกรงปืนใหญ่ของพวกเราจนหนเีตลดิไปแล้วเป็นแน่" ทหาร

อีกนายส่งเสียงรับ

"ไหนว่าอ๋องสตรีของพวกเขาร้ายกาจนักหนาอย่างไรเล่า เหตุใด 

ถึงใจเสาะเช่นนี้ ถึงกับหนีไปเสียแล้ว"

"สตรีนางหนึ่งจะเก่งกาจได้สักเท่าไรกันเชียว ข้าว่านับแต่นี้นางก็

อย่าเป็นชงิอ๋องต่อไปเลย หลบไปอยู่ในห้องในหอ ปักผ้า คลอดบตุรจะดกีว่า"

"ฮ่าๆๆ...มีเหตุผลๆ สตรีก็ควรอยู่ในเรือน ท�ากับข้าวออกลูกไปซี!"
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ทหารทั้งกลุ่มหัวเราะครื้นเครงขณะวิพากษ์วิจารณ์

เมิง่ไกเห็นว่าเดนิมาไกลถงึเพยีงนีแ้ล้วกย็งัไมพ่บร่องรอยคนสักนดิ  

จึงตัดสินใจกลับไปรายงานโยวอ๋องถึงสภาพในลี่เฉิง

"ทุกท่านเตรียมออกเดินทางเสียแล้วหรือ"

ขณะทีเ่มิง่ไกน�าเหล่าทหารมุง่หน้ากลบั เสยีงหนึง่ก็พลนัดงักังวานขึน้ 

ประหนึ่งหยดน�้าตกกระทบบ่อนิ่ง ใสบริสุทธิ์หาใดเหมือน

เมิ่งไกและเหล่าทหารตะลึงงัน เมื่อมองตามเสียงก็พบว่าเหนือ

หลงัคาสงูทางด้านซ้ายยืนไว้ด้วยสตรสีวมเกราะสเีงนิ ศีรษะสวมหมวกเกราะ 

สีเงนิบดบงัใบหน้าไว้ เห็นเพียงดวงตาสกุสกาวดุจดวงดารา เส้นผมด�ายาว 

ปลิวล้อลมอยู่ด้านหลัง ตัดกับแสงตะวันยามเช้าอันสดใส ดูประหน่ึง  

เทพแห่งสงครามผู้จุติลงมาจากฟากฟ้า เจิดจ้าจนไม่อาจจ้องมองตรงๆ!

"ชิงอ๋อง!"

เสียงร้องอย่างตื่นตระหนกของเหล่าทหารยังไม่ทันส้ิน เฟิงซีอว๋ิน 

บนหลังคาก็ยกมือขึ้น เหนี่ยวสายเกาทัณฑ์ยาว ศรเพลิงพาดอยู่บนคัน

"รีบหลบเร็ว!" เมิ่งไกร้องลั่น

แต่เหน็ชดัว่าสายเกินการณ์เสยีแล้ว เขากล่าวไม่ทนัขาดค�า ศรเพลงิ

เหนือหลังคาก็พุ่งเข้าสู่ปากกระบอกปืนใหญ่ จากนั้นปืนซึ่งบรรจุกระสุน

เรียบร้อยก็ระเบิดตูมทันที ทหารที่รายรอบร้องโหยหวนขณะล้มลง

"ยิงนางให้ตกลงมา!"

ยามนี้เมิ่งไกไม่มีเวลาสนใจปืนใหญ่ เขาสั่งให้บรรดาทหารพาดศร

เล็งไปท่ีเฟิงซีอว๋ินซึ่งอยู่บนหลังคา ทว่าเกาทัณฑ์ของพวกเขายังมิทัน

ปล่อยออก ห่าธนเูป็นสายฝนก็โถมมาจากบนหลงัคาแล้ว เหล่าทหารแห่ง

กองทัพเสื้อทองเป็นดั่งเป้ามีชีวิตที่ทรุดลงกลางห่าศร
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กองทัพเสื้อทองที่อยู่นอกเมืองย่อมได้ยินเสียงความเคล่ือนไหว 

ในลี่เฉิง ขณะก�าลังแตกตื่นงุนงง เสียงหนึ่งก็ดังมาแต่ไกลว่า "ผู้ใดบังอาจ

รุกล�้าแผ่นดินของข้า สังหาร!"

น�้าเสียงเย็นชาทว่าไม่ขาดบารมีน่าเกรงขาม ทหารทัพเสื้อทอง 

ทั้งสิบหมื่นนายที่นอกเมืองมิมีคนใดไม่ได้ยินอย่างถนัดหู

"ระเบดิลีเ่ฉงิให้ราบ!" โยวอ๋องผูโ้กรธกริว้แผดเสยีงค�าราม ไม่เหลียวแล 

ทหารห้าร้อยนายในลี่เฉิงอีกแล้ว เวลาน้ีเขาคิดเพียงจะระเบิดเฟิงซีอว๋ิน 

ผู้บังอาจดูแคลนเขาให้ร่างกระจายกระดูกสลายเป็นผุยผง!

หวงเฉาและอว้ีอู ๋หยวนสบตากันหน่ึงครา ส่ายหน้าพร้อมกับ 

ทอดถอนใจเบาๆ อย่างแทบจะมองไม่เห็น

"ด้านหลังลี่เฉิงคือหุบเขาอู๋หุย (ไร้หวน)" อว้ีอู๋หยวนมองควันสีด�า 

ท่ีลอยขึน้จากในเมอืง ดวงตาทอแววเวทนา "หบุเขาอูหุ๋ย...นามนีม้คีวามหมาย  

นัก"

หวงเฉาไม่เอ่ยค�า สายตาของเขาทอดไปทางโยวอ๋องท่ีอยู่เบือ้งหน้า 

ที่โยวโจวสามารถครองต�าแหน่งเจ้าแห่งความมั่งคั่งในหกแคว้นได้ใน 

ทุกวันนี้ล้วนเป็นความดีความชอบของโยวอ๋องคนก่อน น่าเสียดายที่ 

ผูส้บืทอดต�าแหน่งเป็นผูม้ปีณิธานย่ิงใหญ่ แต่ปัญญาขาดเขิน เอาความคดิ 

ตนเป็นที่ตั้ง หยิ่งผยองไม่เห็นสิ่งใดในสายตา

เมือ่ฝุน่ควนัในลีเ่ฉงิสงบลงแล้ว ณ ต�าแหน่งท่ีห่างจากลีเ่ฉงิไปสบิลี้ 

เฟิงหลนัซก็ีกล่าวกับเฟิงซอีว๋ินว่า "หากเจ้าไม่เอ่ยประโยคสดุท้าย โยวอ๋อง

ก็ไม่ถึงขั้นบันดาลโทสะระเบิดเมืองเช่นน้ี หลังเสร็จศึกเจ้ายังต้องเปลือง

เงินทองเปลืองแรงบูรณะลี่เฉิงขึ้นมาใหม่ นับว่าได้ไม่คุ้มเสียเลย"
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"ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะใจแคบถึงเพียงน้ี" เฟิงซีอวิ๋นยักไหล่  

ย่ืนมอืปลดหมวกเกราะออก สะบัดศีรษะ แล้วผ่อนลมหายใจยาวเฮอืกหนึง่ 

"อากาศร้อนขึ้นแล้ว" นางแหงนหน้ามองตะวันกล้าที่ลอยสูงอยู่บนเวหา 

คล�าเกราะหนาหนักบนร่าง จากนั้นก็มองเสื้อคลุมยาวสีด�าอันบางหลวม

ของผู้อยู่ข้างกาย จิตใจไม่สู้จะสงบนัก

สายตาของเฟิงหลนัซกีลบัจบัอยู่บนร่างของเหล่าทหารกองธนเูทวะ

ที่อยู่ด้านหลังพวกเขา

"เจ้าอย่าได้คดิใช้อบุายอะไรกับพวกเขาเชยีว" เฟิงซอีว๋ินรู้จกักับเขา

มานับทศวรรษ แค่เขากลอกดวงตานางก็รู้แล้วว่าเขาคิดอะไร "พวกเจ้า

ล่วงหน้าไปก่อน จะได้ไม่ตกหลุมอุบายผู้ใด" นางโบกมือให้กองธนูเทวะ 

ที่อยู่เบื้องหลัง

"พ่ะย่ะค่ะ!" บรรดาพลเกาทณัฑ์รบับญัชา จากนัน้ก็พากันหวดอาชา

ขึ้นหน้าไป ไม่ทันไรก็ทิ้งระยะห่างหลายสิบจั้ง

เฟิงหลนัซมีองกองธนูเทวะทีเ่คลือ่นไกลออกไป เขาส่ายหน้าพร้อมกบั 

ยิ้มน้อยๆ "ต่อไปเจ้าคิดการเช่นไร"

"เดมิทีน้ันขอเพียงถึงหบุเขาอู๋หุย ข้าก็จะไม่กลัวปืนใหญ่ของพวกเขา

สักนิด แต่หวงเฉามาถึงแล้ว จึงหวั่นใจอยู่บ้าง ปืนใหญ่ที่ไร้พิษสงในมือ

โยวอ๋องเม่ือมาอยู่ในมือเขาก็อาจจะต้านทานพันทหารหมื่นอาชาได้"  

เฟิงซีอว๋ินขมวดค้ิว "ปืนใหญ่ห้ากระบอกถูกข้าท�าลายไปสอง ที่เหลือ 

อีกสามกระบอก..." กล่าวถึงตรงนี้ดวงตานางก็กลอกหนึ่งครา จับจ้องอยู่

บนร่างเฟิงหลันซี

เฟิงหลนัซถูีกสายตาน้ีเหลอืบใส่ก็รูว่้าไม่เข้าที จงึชงิโบกมอืขัดขวาง

ก่อนที่นางจะออกปาก "อย่าได้ปัดมาใส่หัวข้า"
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เฟิงซีอวิ๋นมองเขา ทันใดนั้นก็ยิ้มเอ่ยว่า "จิ้งจอกด�า..." ฉายานี้นาง

มไิด้ใช้มานานแล้ว น�า้เสยีงก็แปรเปลีย่นเป็นนุม่นวลหวานฉ�า่ รอยย้ิมบน

ดวงหน้างามจับตาอย่างวิเศษ นางลงแส้ม้าอย่างแผ่วเบา แล้วอาชา 

ขาวใต้อานก็เบยีดขึน้ไปอยู่ข้างอาชาด�าของเฟิงหลนัซ ีเม่ือม้าอยู่เคียงข้างกัน 

คนทั้งสองบนหลังอาชาก็ย่อมใกล้ชิดกันตามไปด้วย "ข้ารู้ว่าส�าหรับเจ้า

เรื่องนี้ไม่กินแรงไปกว่าการเป่าเศษขี้เถ้าเลย"

"ชิงอ๋องเพียงยิงศรเพลิงดอกเดียวก็จัดการได้ ไม่กินแรงไปกว่า 

เป่าเศษข้ีเถ้าดุจกัน" เฟิงหลันซีไม่หว่ันไหว หวดแส้หน่ึงครา เจ้าม้าด�าก็ 

ขึ้นหน้าไปหนึ่งก้าว

"จิ้งจอกด�า" เฟิงซีอว๋ินย่ืนมือคว้าสายบังเหียนอาชาด�าไว้ "ข้าเป็น

สตรีอ่อนแอ รบติดต่อกันมาสามศึกแล้ว เจ้าเป็นบุรุษอกสามศอกยืนอยู่

ข้างๆ กลบัไม่ออกแรงให้เหงือ่หยาดแม้จนหยดเดยีว หากโจษกันไปเจ้าก็

หมดความมีหน้ามีตาแล้ว"

"โยวอ๋องรกุดินแดนชงิโจว เก่ียวแก่ข้าเฟิงหลนัซแีห่งยงโจวท่ีตรงไหน  

รึ" เฟิงหลันซีปัดความเกี่ยวข้องอย่างไม่ร้อนใจ

เมื่อไม้อ่อนไม่เป็นผล เฟิงซีอว๋ินก็ค้ิวต้ัง ตาถลึง "เจ้าจิ้งจอกด�า 

ไร้หัวใจไร้ความรู้สึก! เสียแรงที่พวกเรามีมิตรภาพมานับสิบปี ไม่คิดบ้าง

เลยว่าหลายปีมานี้ข้าเคยเก้ือหนุนเจ้าต้ังก่ีครั้ง ช่วยเหลือเจ้าตั้งก่ีหน!  

อกีท้ังหลายวันมานีเ้จ้าหน้าด้านอยูใ่นชงิโจวของข้า กนิของข้า อยู่บ้านข้า 

ใช้ของข้า เจ้าถึงกบักล้าพูดว่าไม่เก่ียวกับเจ้าเชยีวร!ึ" นางทางหนึง่ก็กล่าว 

ทางหนึง่ก็ย่ืนมอืดงึเสือ้เฟิงหลนัซไีว้ "เจ้าช่างเป็นจิง้จอกด�าทีใ่จด�า ปอดด�า 

ตับด�า ล�าไส้ด�า ถึงขนาดไม่น�าพาความเป็นความตายของข้า ข้า..."

"หยุด" เฟิงหลันซีชูนิ้วมือเรียวยาวขาวเกลี้ยงข้ึนโบกตรงหน้า 
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เฟิงซีอวิ๋น สกัดค�ากล่าวโทษของนางไว้ "สิบปีมานี้ ข้าต่างหากที่เป็นฝ่าย

เก้ือหนุนเจ้าต้ังไม่รูก่ี้ครัง้ ช่วยเหลอืเจ้าไม่รูก่ี้หน เจ้าอย่ามากลับด�าเป็นขาว 

หน่อยเลย ส่วนเรือ่งกินเรือ่งอยู่ในช่วงหลายวนันี.้.." สายตาของเขาเหลือบไป  

มองเฟิงซีอว๋ิน "เจ้าจะให้ข้าค�านวณอย่างละเอยีดดูหรือไม่ว่าสิบปีมานีเ้จ้า

กินของข้า สวมของข้า ใช้ของข้าไปเท่าใด ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่าสิบปีมานี้

เจ้าก่อเรื่องมากมายปานใด ล้วนเป็นข้าท่ีคอยตามปกปิดแก้ไขให้ หมด

เปลอืงทรพัย์สนิเงนิทองไปต้ังเท่าไร เจ้าจ�าไม่ได้ แต่ข้าจ�าได้ สตรี ในสบิปี 

มานี้เป็นเจ้าต่างหากที่ติดค้างข้า หาใช่ข้าติดค้างเจ้าไม่ ได้โปรดใช้สมอง

ที่ขึ้นชื่อว่าเฉลียวฉลาดเป็นอัจฉริยะแห่งยุคของเฟิงซีอว๋ินใคร่ครวญ

ค�านวณให้ถ้วนถี่ด้วย ส่วนสมองที่เปรียบได้กับกากเต้าหู้ของไป๋เฟิงซีนั้น

ก็ช่างเถิด!"

เฟิงซีอวิน๋ถูกค�าร่ายยาวของเฟิงหลนัซกีระท�าจนเง่ืองหงอย บ่นอบุอบิ 

ออกมาประโยคหนึ่งว่า "ติดค้างมากมายเพียงนี้เชียวหรือ"

เฟิงหลันซีคร้านจะปราศรัยกับนางให้มากความ จึงเพียงชี้ไปยังมือ

ของนางท่ีคว้าอกเสื้อเขาไว้ "ขอชิงอ๋องปล่อยมืออันสูงค่าของท่านด้วย" 

จากนั้นก็ชี้ไปทางกองธนูเทวะทางด้านหน้า "หากว่ากันตามตรง สภาพ 

ทั้งอันธพาลทั้งไร้มารยาทนี้ของเจ้า น่าจะให้บรรดาขุนนางพวกน้ันที่ 

มองเจ้าเป็นเทพเจ้าได้ดูชมสักหน่อยจริงๆ"

เฟิงซอีว๋ินมองกองธนูเทวะด้านหน้าคราหนึง่แล้วจงึปล่อยมอือย่าง

ไม่ใคร่จะเตม็ใจนกั แต่ยังมวิายท้ิงวาจาไว้อย่างดรุ้ายว่า "จิง้จอกด�า หากเจ้า 

ไม่จดัการปืนใหญ่สามกระบอกน้ันให้เรยีบร้อย กลบัไปข้าจะถลกหนังเจ้า 

กินเนื้อเจ้า แทะกระดูกเจ้า ดื่มเลือดเจ้า!" สิ้นค�านางก็ครอบหมวกเกราะ

ลงบนศรีษะตามเดมิ น่ังตวัตรงบนหลงัอาชา สหีน้าท่าทางจริงจงังามสง่า
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เฟิงหลนัซมีองนางแล้วทางหน่ึงก็สัน่ศรีษะ ทางหนึง่ก็เอ่ยว่า "กาลก่อน 

เจ้ามักจะต�าหนิว่าข้านอกในไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียว ข้าว่าเจ้าต่างหาก 

ที่นอกในไม่ตรงกัน อย่างน้อยข้าก็ประพฤติเย่ียงเดียวกันท้ังต่อหน้าและ

ลับหลังผู้อื่น"

เฟิงซอีว๋ินไม่ต่อปากต่อค�ากับเขาอกี เพียงทอดถอนใจเบาๆ "เพราะ 

เฟิงซีอว๋ินคืออ๋องแห่งชิงโจว นายเหนือหัวกับขุนนาง ไม่ว่ามิตรภาพจะ 

ลึกซึ้งเพียงใด นายเหนือหัวก็ไม่อาจเสียบารมี หาไม่แล้วขุนนางจะ 

ไม่นับถือ เมือ่ไม่นับถือก็ไม่กระตอืรอืร้น เมือ่ไม่กระตอืรอืร้นกเ็สยีธรรมเนียม 

ความกระด้างกระเดื่องก็จะบังเกิด!"

วาจานี้ซื่อจื่อแห่งยงโจวอย่างเฟิงหลันซีย่อมแจ้งแก่ใจดี ดังนั้น 

เขาจึงเพียงพยักศีรษะ ไม่เอ่ยอันใดอีก

"พวกเรารีบกันหน่อยดีกว่า" เฟิงซีอวิ๋นลงแส้เร่งอาชา

"อืม" เฟิงหลันซีโผนอาชาติดตามไป

อาชาพ่วงพีทะยานผ่าน ฝุ่นเหลืองฟุ้งตลบ ไม่นานนักคนทั้งมวลก็

ลับไปไม่เหลือร่องรอย

เดอืนห้า วันทีส่บิเก้า โยวอ๋องตามบกุตีกองทัพวายุเมฆามาถึงหุบเขา 

อู๋หุย

โยวอ๋องมองค่ายของกองทัพวายุเมฆาที่อยู่ไกลออกไปแล้วกล่าว 

อย่างเคียดแค้นว่า "นางเด็กสกุลเฟิงสมควรตาย ดูซิว่าคราวนี้เจ้ายังจะ

หนีไปที่ใดได้อีก!" 

เมื่อหวนนึกถึงการไล่ตีในหลายวันมาน้ี โยวอ๋องก็พิโรธเหลือจะ

ยับยั้ง พวกเขาถูกลอบโจมตีอยู่เนืองๆ โดยกองทัพวายุเมฆาที่คอยดักซุ่ม
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อยู่ตลอดเส้นทาง หลายครัง้ท่ีเขาตัดสนิใจตามตดิไม่ปล่อย หมายจะบกุตี 

ให้สิ้นซาก ทว่าอีกฝ่ายก็หนีรอดได้ทุกครั้งไป จากลี่เฉิงมาถึงหุบเขาอู๋หุย

ระยะทางเพียงสองร้อยลี้ พวกเขากลับเดินทัพอยู่เจ็ดวันเต็ม เสียไพร่พล

หลายพันนาย!

เมือ่นึกถึงตรงน้ีโยวอ๋องก็กุมกระบีท่ี่ข้างเอว อยากจะจบัตัวเฟิงซอีว๋ิน 

มาแล้วสงัหารด้วยกระบีใ่ห้หายแค้นเสยีตอนนี!้ ทันททีีเ่งยหน้าข้ึนเพลงิโทสะ 

ในหัวอกกโ็ชติช่วงขึ้นหลายส่วน สวรรค์หรือกช็่างประหนึง่จะเป็นปรปักษ์

กับเขา ไม่ก่ีวันมานีด้วงอาทติย์สาดแสงร้อนแรงแผดผลาญไม่มเีว้น เพ่ิงจะ 

เดือนห้าเท่านั้น ทว่าอากาศกลับร้อนระอุอย่างอาเพศ ทหารหลายนาย  

ต้านไอร้อนไม่ไหว จับไข้ไปตามๆ กัน

"ทีน่ี่เรยีกว่าหบุเขาอูหุ๋ย ไม่รูว่้ามมีาไร้กลบัจรงิหรอืไม่" หวงเฉาพิจารณา  

ทั้งสี่ด้านของหุบเขาอู๋หุย

โยวอ๋องแค่นเสยีงเย็นชา "ข้าจะให้นางเดก็เฟิงซอีว๋ินน่ันมมีาไร้กลบั

ให้จงได้!"

หวงเฉาได้ยินดังนั้นก็ย้ิม ขณะก�าลังจะเอ่ยบางอย่างก็พลันเกิด 

เสียงตูม! ตูม! ตูม! ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นหลายครา เขาสะดุ้งเหลียวมองไป 

แล้วก็ได้เหน็ว่าปลายค่ายทางตะวันตกทีเ่พ่ิงตัง้กระโจมไปไม่ทนัไรบงัเกิด

ล�าแสงพวยพุ่งขึ้นฟ้า ซ�้าเสียงกึกก้องยังดังต่อเน่ือง กองทัพเส้ือทองถูก 

เล่นงานจนลนลานไม่เป็นกระบวน

"น่ีคือ?" ต่อให้เป็นผู้สุขุมอย่างหวงเฉา ยามน้ีก็อดตกตะลึงจน 

หน้าเปลี่ยนสีมิได้

"กระโจมเก็บดินปืน!" โยวอ๋องเห็นเช่นน้ันก็ตระหนกนัก "อวี่เซิง!  

หลิ่วอวี่เซิง!"
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"ฝ่าบาท!" หลิ่วอวี่เซิงวิ่งตะบึงมาจะถึงอยู่แล้ว "กระโจมเก็บดินปืน

ของเราจู่ๆ ก็เกิดเพลิงปะทุขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ กระหม่อมสงสัยว่า..." 

"สงสยั? ยังต้องสงสยัอะไรอกีร!ึ" โยวอ๋องแผดเสยีงค�าราม ชกักระบี่

ยาวออกมาโบกสะบดั "ต้องเป็นเฟิงซอีว๋ินนางเด็กน่ารงัเกียจนัน่เล่นลกูไม้

แน่นอน! นางต้องส่งคนเข้ามาปะปนเป็นแน่! ไปหาตวัมา! หาคนของชงิอ๋อง  

นั่นออกมาให้จงได้! ข้าจะสับร่างของพวกมันเป็นหมื่นท่อน!"

"ไม่ต้องไปหาแล้ว" เสียงอันเยือกเย็นนุ่มนวลสอดขึ้น อว้ีอู๋หยวน 

เดินมาแต่ไกล

"ต้องหา! ข้าจะหาตัวคนของชิงอ๋องออกมา!" โยวอ๋องที่เดือดพล่าน

สญูเสยีเหตผุลไปนานแล้ว "ข้าจะให้นางเดก็เฟิงซอีว๋ินน่ันรู้ถึงความร้ายกาจ 

ของข้า!"

"ฝ่าบาท คนเหล่านั้นต้องอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปแล้วอย่าง

แน่นอน สิ่งส�าคัญท่ีสุดในเวลานี้คือดับไฟช่วยคน" อว้ีอู๋หยวนเดินมา 

ตรงหน้าโยวอ๋อง มองเขาด้วยสายตาสงบนิง่ "มฉิะนัน้เมือ่เพลงิลกุลามไป

ก็รังแต่จะบาดเจ็บล้มตายมากขึ้น และหากประวิงเวลาออกไปอีกก็อาจ

ถึงขั้นถูกกองทัพวายุเมฆาฉวยจังหวะโกลาหลลอบโจมตี"

ค�าพูดเรียบง่ายเพียงสี่ห้าประโยคกลับเป็นดั่งธารน�้าแข็งตีกระทบ

ใบหน้า ส่งผลให้โยวอ๋องซึ่งก�าลังโกรธกริ้วเยือกเย็นลงทันใด เขาเงยหน้า

มองแสงไฟที่ค่ายฝั่งตะวันตกแล้วกัดฟันกล่าวว่า "อว่ีเซิง ช่วยคนและ 

ดับไฟเต็มก�าลัง!"

"พ่ะย่ะค่ะ!" หลิ่วอวี่เซิงเร่งไปถ่ายทอดค�าสั่ง

"เมื่อดินปืนถูกท�าลายแล้ว ปืนใหญ่ไม่ก่ีกระบอกที่เหลือน่ันก็คง 

ไม่แคล้วคลาดไปได้" หวงเฉาทอดสายตาไปทางแสงไฟท่ีฝ่ังตะวันตกของค่าย  
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ยามนี้เสียงระเบิดเบาลงไปมาก คาดว่าดินปืนท่ีอัดแน่นเต็มกระโจมคง

ระเบิดจวนจะหมดสิ้นแล้ว ทว่าสิ่งที่เข้ามาแทนท่ีคือเสียงโหยหวนของ

บรรดาทหารที่พลอยถูกลูกหลง

"เช่นนั้นเอง..." อวี้อู๋หยวนพยักหน้า

"ปืนใหญ่ของข้า..." โยวอ๋องปวดร้าวใจ สาวเท้าไปทางตะวนัตกทันที 

ปืนใหญ่นั้นกว่าจะสร้างได้ก็ยากเย็นแสนเข็ญ ไม่เพียงเสียก�าลังคนและ

ก�าลงัทรพัย์มากมายเหลอืคณา ยังหมดเปลอืงเวลาไปหลายปีกว่าจะสร้างได้ 

ห้ากระบอก มาวันน้ีถึงกับย่อยยับสิน้แล้ว! ใจเขาอยากจะกัดกินเลอืดเนือ้  

ของชิงอ๋องนัก!

หลังจากโยวอ๋องไปไกลแล้ว อว้ีอู๋หยวนก็หันไปหาหวงเฉา "เจ้ายัง

ไม่ลงมืออีกหรือ"

"ยังไม่ใช่เวลา" สายตาหวงเฉามองตามเงาร่างของโยวอ๋อง "ดูท่า

กลวิธี 'บ�าราบศัตรูพึงก่อกวนจิตเป็นปฐม' ของเฟิงซีอวิ๋นจะเห็นผลนัก 

ลงมือหนุนเนื่องมาต้ังแต่ลี่เฉิง บีบจนความคิดโยวอ๋องสับสนอารมณ์

แปรปรวน ลนลานจนคดิการใดไม่ถูก" ว่าแล้วก็หันกายไปทางค่ายซึง่เป็น

ระเบียบเรียบร้อยของกองทัพวายุเมฆาท่ีอยู่ไกลออกไป เอ่ยอย่างมีแผน

ในใจว่า "ถึงอย่างไรที่ควรเตรียมข้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้ว ไม่รีบร้อน"

อว้ีอูห๋ยวนทอดสายตาไปเบือ้งหน้าอย่างเลือ่นลอย เอ่ยเสยีงแผ่วเบา  

ว่า "หุบเขาอู๋หุย...หากมีมาไร้กลับจริง ก็ไม่รู้ว่าจะหมายถึงผู้ใด..."

"เอาเป็นว่าไม่ใช่เจ้ากับข้าเป็นใช้ได้" หวงเฉาเอามอืไพล่หลงัพร้อมกับ  

ยิ้ม

ขณะที่กองทัพเสื้อทองก�าลังสับสนอลหม่านท�าอะไรไม่ถูกอยู่นั้น 
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เฟิงซีอวิ๋นก็ฟังเสียงกัมปนาทที่ดังมาแต่ไกลด้วยรอยยิ้มบางๆ

เฟิงหลนัซีผูน้ัง่อยู่ตรงข้ามก�าลงัลิม้ชมิยอดเมรยัเลือ่งชือ่แห่งชงิโจว 

'หลนัเซงิใบเขียว' เมือ่เหน็รอยย้ิมของนางก็ชจูอกในมอืข้ึนแทนค�าทักทาย

"ฝ่าบาท ค่ายของกองทพัเสือ้ทองเกิดเพลงิแล้วพ่ะย่ะค่ะ!" เมือ่เสยีง

ก้องกังวานดงัขึน้ เฉงิจอืก็ก้าวยาวๆ เข้ามาก่อนเป็นผูแ้รก ด้านหลงัตดิตาม

มาด้วยฉีซู่ สวียวน หลินจี และซิวจิ่วหรง

"นั่นคือของก�านัลชิ้นโตที่หลันซีกงจื่อมอบให้แก่พวกเรา" เฟิงซีอวิ๋น

หัวเราะน้อยๆ "ปืนใหญ่ไม่ก่ีกระบอกที่เหลืออยู่บัดน้ีถูกท�าลายสิ้นใน 

กองเพลิงแล้ว!"

"จริงหรือพ่ะย่ะค่ะ!" ทั้งห้าได้ยินดังน้ันก็ยินดีเป็นการใหญ่ มอง 

ไปทางเฟิงหลันซี นึกซาบซึ้งขึ้นมาไม่น้อย

เฟิงหลันซีเพียงยิ้มบาง จิบสุราเลิศรสในมืออย่างเงียบงัน

"โยวอ๋องหามคีวามอดทนอนัใดไม่ หากมใิช่เปิดศกึพรุง่นีก้ต้็องเป็น

วันมะรืนอย่างแน่นอน พวกเราไปเตรียมตัวกันเถิด" เฟิงซีอวิ๋นสั่งการ

"พ่ะย่ะค่ะ!" ทั้งห้าถอยออกไป

"ดูท่าเจ้าจะไม่รู้จักการลิ้มรสเมรัยเอาเสียเลย หลันเซิงใบเขียวน้ี 

ควรใช้จอกหยกอว๋ินเมิง่ (เมฆฝัน) ซึง่เป็นงานเฉพาะจากภเูขาอูซ้านเท่านัน้ 

มาบรรจุ เครื่องเคลือบลือชื่ออย่างจอกหิมะจอกน้ีแม้จะสูงสง่า ทว่าถึง 

ท่ีสดุแล้วก็ด้อยความโอ่อ่าไปสกัหน่อย" เฟิงหลนัซเีขย่าสรุาเลศิรสในจอก 

ตาตรวจสอบจอกเคลอืบสขีาวบรสิทุธ์ิดจุหิมะในมอือย่างจบัผิด แล้วส่ายหน้า 

อย่างเสียดายไม่น้อย

เฟิงซีอวิ๋นแค่นเสียงผ่านจมูกอย่างเย็นชา หาได้แยแสเขาไม่ เพียง

หยัดกายขึ้นเดินออกนอกกระโจมอ๋องไป ทอดสายตามองค่ายกองทัพ 
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เสื้อทองที่อยู่ไกลออกไป "โยวอ๋องพบอุปสรรคติดต่อกันหลายครา ตอนนี้

ปืนใหญ่ก็เสียหายสิ้น ข้าคิดว่าหวงเฉาคงใกล้จะลงมือเต็มที"

"ในเมือ่เขามาแล้ว ก็ย่อมต้องลงมอืแน่" เฟิงหลันซตีามนางออกจาก

กระโจม ในมือยังคงถือจอกเมรัย ผ่อนคลายประหนึ่งจะไปชิมสุรา 

ต่อกลอนในสวนดอกไม้กับสหายสนิท ขณะก้าวออกจากกระโจมก็ยัง 

ไม่ลมืส่งย้ิมขอบคณุให้นางก�านัลด้านข้างทีช่่วยเลกิม่านให้ จนนางก�านลั

ผู้นั้นเลือดฝาดผุดพรายทั่วใบหน้า

เฟิงซีอว๋ินหันกลับไปมองแวบหนึ่งแล้วเดินหน้าต่อ หลังห่างจาก

กระโจมไปหลายจัง้แล้วนางถึงได้ขมวดคิว้มองเฟิงหลนัซ ี"เจ้าช่วยส�ารวม

หน่อยได้หรอืไม่ เวลาน�าทหารออกศึกข้าไม่ชอบพานางก�านลัมาด้วย คร้ังนี้  

เพราะเผยอวี้ยืนกราน ข้าถึงให้นางก�านัลที่คอยปรนนิบัติติดตามมาด้วย

สี่คน แบ่งให้เจ้าสองคนแล้ว เจ้ายังรู้สึกว่าน้อยเกินไป กระท่ังสองคนน้ี 

ก็ยังจะล่อลวงไปด้วยกระนั้นหรือ"

"ฮ่าๆๆ..." เฟิงหลนัซไีด้ยินดังนัน้ก็หลดุหวัเราะแล้วมองนาง ในสหีน้า

ออกจะจนใจอยู่บ้าง "ข้าไปท�าอันใดเข้ากันเล่า"

เฟิงซีอว๋ินถลงึตาใส่เขา ก่อนจะทอดถอนใจว่า "เจ้ามไิด้ท�าอนัใดเลย 

นบัแต่กาลก่อนข้าก็ไม่เคยเข้าใจว่าบรุษุหัวจติหัวใจด�าเย่ียงเจ้าไฉนจงึได้

มีสตรีมากมายหลงใหลหัวปักหัวป�า หวงเฉากับอว้ีอู๋หยวนมีศักดิ์ฐานะ

เป็นหนึง่ในกงจือ่ทัง้สีเ่ช่นเดียวกัน ข้าเคยได้ยินว่าบางครัง้บางคราก็มสีตรี

คนสองคนต้องใจในตัวพวกเขา ทว่ากลบัหามผีูใ้ดก่อเหตุพิศวาสหวามใจ

มากมายเป็นก่ายกองเช่นเจ้าไม่" นางกล่าวพลางสาวเท้าไปข้างหน้า  

เดินไปไม่ก่ีก้าวก็พลันเหลียวกลับ ท�าท่าอย่างเพ่ิงจะประจักษ์แจ้ง "ข้า 

คดิออกแล้ว เพราะเจ้าผูเ้ดียวกินสองฐานะ เช่นน้ันก็ย่อมต้องมากกว่าผู้อืน่ 
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อีกเท่าหนึ่งเป็นธรรมดา!"

ค�าพูดเหล่าน้ีเมื่อก่อนนางก็เคยเอ่ยด้วยโทสะพลุ่งพล่านมาแล้ว 

นับครั้งไม่ถ้วน ดังนั้นเฟิงหลันซีจึงแค่ย้ิมบาง โยกแกว่งเมรัยเลิศรส 

ครึง่จอกในมอือย่างสบายอารมณ์ เขามองวงกระเพ่ือมวงแล้ววงเล่าท่ีคลีข่จาย  

อยู่ในจอก ทนัใดนัน้ก็พลนัถามข้ึนว่า "เจ้ามสีตูรโอสถสกุลหานแล้ว เหตุใด 

จึงไม่ปรุงโอสถผงต�าหนักม่วงออกมาเล่า ตอนนี้มีคนเจ็บมากมายทุกวัน 

ควรแก่เวลาที่จะน�าโอสถผงต�าหนักม่วงมาใช้พอดีมิใช่หรือ"

เฟิงซอีว๋ินเหลอืกตาใส่เขาคราหนึง่ "เจ้ารูท้ัง้รูยั้งจงใจถาม ส่วนผสม

ในสูตรโอสถนั้นกว่าครึ่งค่อนล้วนแล้วแต่เป็นตัวยาล�้าค่า การจะรวบรวม

ตัวยาให้ครบก็ยากย่ิง ค่าโอสถย่อมต้องมมีลูค่านบัด้วยทองพันชัง่ ถ้าเอามา 

ใช้ปริมาณมากในการทหาร อาณาประชาราษฎร์ชาวชิงโจวก็มิต้อง 

กินข้าวกันแล้ว" กล่าวจบกถ็อนหายใจ "มาวันนีข้้าไม่โทษตาเฒ่าหานแล้ว

ที่ตั้งราคายาเท่าทองพันชั่ง ชาวบ้านสามัญไหนเลยจะได้ใช้"

เฟิงหลนัซยีกจอก ด่ืมสรุาจนหมดในรวดเดียว จากนัน้ถึงล้วงผ้าแพร

ผืนหน่ึงออกจากแขนเสื้อ "เมื่อครั้งอยู่ในเมืองหลวงของโยวโจว ข้าไปท่ี

ศาลาผิ่นอว้ีมาคราหนึ่ง ขอให้จวินผิ่นอว้ีช่วยดูสูตรโอสถผงต�าหนักม่วง

และปรับเปลี่ยนตัวยาราคาแพงหายากเหล่าน้ันออก สรรพคุณอาจจะ

เทียบกับโอสถผงต�าหนักม่วงมิได้ ทว่าเหนือกว่าโอสถรักษาแผลท่ัวไป

หลายเท่าทีเดียว"

เฟิงซอีว๋ินตาเป็นประกายทนัท ีรบีรบัผ้าแพรผนืนัน้ไว้ บนผืนผ้าเขียน

สูตรโอสถไว้ด้วยอักษรบรรจงเล็กประณีต หลังจากกวาดตามองสูตร 

รอบหนึง่ สายตากเ็ปลีย่นมาพินจิพิเคราะห์ผนืผ้า ผ้าแพรเป็นสีฟ้า มมุล่าง

ปักลายกล้วยไม้ขาวงามละเมยีดดอกน้อยๆ เนือ้ผ้าไม่ใหม่ไม่เก่า เห็นได้ว่า 
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เป็นของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

นางเงยหน้าขึ้นมองเฟิงหลันซี สีหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม แต่ใน 

น�า้เสยีงกลบัแฝงแววค่อนขอด "หลนัซกีงจือ่ช่างพร้อมด้วยสตปัิญญาและ

รปูโฉม ในโลกน้ีไร้ผูใ้ดเทียมเทียบโดยแท้ มเิพียงฉุนหรานกงจูท่ี่ปลาบปล้ืม

ในตวัท่านเป็นนักหนา แม้แต่หมอโพธิสตัว์อย่างจวินผิน่อว้ีก็ปฏิบตัต่ิอท่าน 

เป็นพิเศษ"

สายตาเฟิงหลนัซเีหลอืบผ่านดวงหน้าเฟิงซอีว๋ิน หมนุจอกเมรัยเล่น

อยู่ในมือ สีหน้าทอแววนึกสนุกอยู่ไม่น้อย "คราวน้ีเจ้าขุ่นใจเพราะข้าให้ 

จวินผิน่อว้ีช่วยปรบัเปลีย่นสตูรโอสถน้ีให้ หรอืขุน่ใจเพราะผ้าผืนนีเ้ป็นของ

จวินผิ่นอวี้?"

เฟิงซอีว๋ินสหีน้าแขง็ค้าง แต่แล้วก็คลีย้ิ่มบางราวกับไม่มอีะไรเกิดข้ึน 

"ทิ้งผ้าให้พ่ี หวังพ่ีค�านึง...ข้าก็แค่รู้สึกเสียดายแทนหญิงงามเหล่านั้น 

เท่าน้ันท่ีทุ่มเทน�้าใจลึกซึ้งไปอย่างเสียเปล่า ยังไม่ต้องเอ่ยถึงบรรดาสตรี

ทั้งหลายในยุทธภพที่ข้าไม่รู้จัก เอาแค่ที่ข้าสามารถนับได้ ซั่นเฟยเสว่ีย

สะบดักระบีตั่ดสวาท มุง่สูป่ระตูแห่งความหลดุพ้นเพราะเจ้า เฟ่ิงชีอูเ๋ฝ้าอยู่ 

ข้างกายเจ้า รอคอยอย่างเงียบงัน ฮว่าฉนุหรานในฐานะกงจูพ่ร้อมจะมอบ

ความสุขชั่วชีวิตให้เจ้าด้วยน�้าใจแท้จริง บัดนี้แม้แต่จวินผิ่นอว้ีผู้ได้รับ

สมัญญาว่าเป็นโพธิสัตว์ก็ยังบังเกิดความรู้สึกอย่างปุถุชนเพราะเจ้า... 

พวกนางแต่ละคนล้วนแต่บริสุทธ์ิสูงส่ง รูปโฉมไม่เป็นรอง เหตุใดจึงมา

ต้องใจเจ้าได้ เหตุใดจึงมองไม่ออกว่าเจ้าเป็นคนไร้หัวใจไร้ความรู้สึก"

เฟิงหลันซีได้ยินดังน้ันกลับย้ิมอย่างผ่อนคลายงามสง่า นิ้วไล้ 

จอกสุราอย่างแผ่วเบา จากนั้นก็ใช้นิ้วเดียวเคาะขอบจอก ก่อให้เกิดเป็น

เสียงติงๆ ใสกังวาน หลังผ่านไปครู่หนึ่งเขาถึงเอ่ยเสียงเรียบเรื่อยว่า "ข้าก็
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ประหลาดใจเช่นกัน เหตุไฉนใครๆ ต่างก็ชื่นชมข้า กลับยกเว้นเพียงเจ้า 

อยู่ผู้เดียว"

"ฮ่า!" เฟิงซีอวิ๋นหัวเราะอย่างเย็นชา "คงเพราะข้าคือไป๋เฟิงซีผู้เป็น

หนึ่งในไป๋เฟิงเฮยซีกระมัง"

เฟิงหลันซีเลิกคิ้วน้อยๆ จรดดวงตาจ้องนางนิ่ง

ทัง้สองสบตากันอย่างเงียบงนั จากน้ันผูห้น่ึงก็ก้มลงมองผ้าเชด็หน้า

ในมอื ศกึษาสตูรโอสถบนนัน้ ผูห้นึง่ขยับจอกเมรยัในมอืเล่น ทว่านยัน์ตา

กลับผุดแววยิ้มแฝงความนัยลึกซึ้ง

เวลาล่วงไปเป็นนาน เฟิงหลันซีก็เงยหน้าข้ึนมองไปยังเบื้องหน้า  

"วันท่ีสังหารล้างทัพหน้าของโยวอ๋อง ค่ายเฟิ่งโลหิตของเจ้าเห็นได้ว่า 

ยังมิได้ลงแรงเต็มก�าลัง วันนี้หวงเฉามาถึงแล้ว คงต้องมีศึกตัดสินที ่

ประมือกันได้สูสีเป็นแน่"

เฟิงซีอว๋ินได้ยินค�าก็หามีทีท่ายินดีแต่น้อยนิดไม่ กลับทอดถอนใจ 

เอ่ยว่า "หากท�าศึกกับหวงเฉาสักตั้ง แม้จะไม่อาจมีชัยโดยสมบูรณ์ก็ไม่ 

พ่ายแพ้ ทว่า..." เสยีงนางขาดห้วง ตามองเบ้ืองหน้า ดวงตาเกิดแววกงัวล

อนัยากจะพรรณนา

เฟิงหลันซีหันกลับมามองนางคราหนึ่ง หัวใจกระตุกวาบ "เพราะ 

อวี้อู๋หยวน?"

"ใช่ เพราะข้างกายหวงเฉามีอว้ีอู๋หยวน" เฟิงซีอว๋ินสูดหายใจลึก  

คิดจะคลี่คลายลมหายใจอันติดขัดในหัวอกซึ่งเกิดขึ้นโดยไร้ต้นสาย 

ปลายเหตใุห้เป็นปกต ิ"เจ้าและข้าคงจะมคี�าสัง่เสยีประโยคหนึง่ทีเ่หมอืนกัน 

จากบรรพชน"

มือท่ีหมุนจอกเล่นของเฟิงหลันซีชะงัก แววตาสาดประกายวูบ  
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"เจ้าหมายความว่า...เขาคือคนของสกุลอวี้?"

"เขาไม่เพียงได้ชื่อเป็นกงจื่ออันดับหนึ่งในใต้หล้า ในยุทธภพยัง 

เรียกเขาเป็นชาวสวรรค์ ในโลกน้ีนอกจากคนของสกุลอว้ีแล้ว ผู้ใดเล่า 

จะสามารถได้รบัค�ายกย่องเลศิลอยเช่นนีไ้ด้" เฟิงซอีวิน๋ว่าแล้วก็อดยกมอืขึน้ 

บงัดวงตาไว้มไิด้ "เป็นความเพ้อฝันจรงิๆ ด้วย เขาไม่สามารถ ข้าไม่สามารถ 

เป็นแต่เพียงความเพ้อฝันเท่าน้ัน..." วาจานีไ้ม่มหัีวมท้ีาย ทว่าความกลัดกลุม้ 

คับข้องอันลึกล�้าในกระแสเสียงฉายออกมาจนสิ้น

เฟิงหลันซีมองนาง แววตาเย็นชาเล็กน้อย ผ่านไปเป็นครึ่งค่อนวัน

ถึงเอ่ยเสียงเรียบว่า "เจ้าห่วงว่าอวี้อู๋หยวนจะท�าลายค่ายเฟิ่งโลหิต?"

"ยังมิได้ท�าศึกตัดสิน ผู้ใดเล่าจะรู้ผล" เฟิงซีอว๋ินลดมือลง สายตา

ทอดไปเบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอย

"อว้ีอูห๋ยวนร"ึ เฟิงหลนัซพึีมพ�าแผ่วเบา ดวงตาอมึครมึเหลอืคาดเดา

เดือนห้า วันที่ยี่สิบ ยามเหม่า

อาทิตย์ยามเช้าสาดแสงเงินแสงทองทอดไกลหมื่นจั้ง ในหุบเขา 

อู๋หุย ธงทิวโบกสะบัด ดาบทวนเบียดแน่นขนัดเป็นป่า อาชานับหมื่น 

แผดเสียงร้อง

ในกระโจมทองค่ายกองทพัเสือ้ทอง โยวอ๋องสวมชุดเกราะตลอดร่าง 

แลดูองอาจผึ่งผายเหนือสามัญ

หลิ่วอว่ีเซิงผู ้เป็นกุนซือที่อยู่ด้านข้างมองแล้วใจกลับนึกกังวล  

"ฝ่าบาททรงเป็นเจ้าแห่งแคว้น พระวรกายคือทองค�าหมืน่ชัง่ ไฉนต้องทรง

เสี่ยงเข้าสู่ท่ีอันตรายด้วยพระองค์เองเล่า ทรงส่ังการการจัดกระบวนทัพ

อยู่ในกระโจมอ๋องก็พอแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"
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โยวอ๋องชักกระบี่ ฟาดฟันอากาศ "ข้าจะออกศึกด้วยตัวเอง ท�าลาย

กองทัพวายุเมฆาให้ทลายลงกับมือเพื่อล้างอัปยศในช่วงหลายวันนี้!"

"ฝ่าบาท..." หลิ่วอวี่เซิงหมายจะทักท้วงต่อ แต่โยวอ๋องไม่รอให้เขา

เอ่ยค�าก็ก้าวยาวๆ ออกนอกกระโจมไป

นอกกระโจมทหารหาญเรยีงราย อาชาศึกกู่ร้อง ก�าลงัรอคอยให้นาย

ของพวกเขาออกค�าสั่งโจมตี

"อว่ีเซิง ข้ามีทัพใหญ่อันเกรียงไกรเย่ียงนี้ เจ้ายังต้องห่วงอันใดอีก" 

โยวอ๋องฮึกเหิมเหลือประมาณ

หลิ่วอว่ีเซิงลอบทอดถอนใจ สายตากวาดส�ารวจหน่ึงรอบก็เห็นว่า

หวงเฉาและอวี้อู๋หยวนก�าลังมุ่งหน้ามาจากด้านหน้าทางซ้ายจึงปรีดาขึ้น

ทันใด เร่งคารวะแล้วเอ่ยว่า "ท่านเขย ฝ่าบาทจะเสด็จออกศกึด้วยพระองค์

เอง ขอท่านเขยโปรดช่วยทัดทานหน่อยเถิด"

หวงเฉามองหลิ่วอว่ีเซิงแวบหนึ่ง ก่อนจะมองไปทางโยวอ๋อง  

ก้าวเข้าไปแสดงความเคารพแล้วกล่าวว่า "การทีโ่ยวอ๋องทรงยินดยืีนหยดั

อยู่หน้าทหารแกล้วกล้า น�าทพัออกศึกด้วยพระองค์เองจะสามารถกระตุ้น

ความฮึกเหิมให้แก่ทหารได้อย่างแน่นอน วันนี้จะต้องมีชัยย่ิงใหญ่เหนือ

กองทัพวายุเมฆาเป็นแน่!"

"ฮ่าๆๆๆ" โยวอ๋องสรวลลั่น "มิเสียทีที่เป็นลูกเขยของข้า วาจาน้ี 

ตรงกับใจข้ายิ่งนัก!" เขากวักมือ "จูงม้าศึกของข้ามา!"

ทหารราชวัลลภนายหน่ึงจูงอาชาพ่วงพีสูงใหญ่สีแดงด่ังเพลิงกาฬ

มาทันที

"ช่างเป็นม้าที่วิเศษนัก!" หวงเฉาชื่นชม

โยวอ๋องก้าวข้ึนอาชาสเีพลงิกาฬ มองหวงเฉาจากมมุสงู "เจ้าก็รัง้อยู่
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ในค่ายให้ข้าเถิด คอยดูข้าท�าลายกองทัพวายุเมฆาให้บรรลัย!"

"กระหม่อมจะอุ่นสุราดีไว้ รอฉลองชัยชนะของพระองค์" หวงเฉา 

ถอยไปหนึ่งก้าว

"ฮ่าๆๆๆ..." โยวอ๋องหัวเราะลั่นแล้วจากไป

หวงเฉาหันหน้ากลบัไปมองอวีอู้ห๋ยวน สายตาของท้ังสองประสานกัน  

แลกเปลี่ยนความนัยโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า ครั้นแล้วสายตาของเขาก็ 

ไปตกอยู่บนร่างหลิ่วอว่ีเซิงผู้ก�าลังทุกข์ร้อนเพราะกังวลถึงผลได้ผลเสีย 

"ท่านกุนซือหาจ�าเป็นต้องกังวลไม่ โยวอ๋องเหี้ยมหาญเกรียงไกร กองทัพ

วายุเมฆาจะต้องมิอาจต่อกรได้เป็นแน่"

หลิว่อว่ีเซงิไม่ตอบ ทว่าสายตามองตามแผ่นหลงัโยวอ๋องท่ีเร่งอาชา

เข้าไปใกล้ทัพใหญ่

ขณะที่กองทัพเสื้อทองเตรียมพร้อมรอจังหวะส�าแดงเดชอยู่น้ัน 

กองทัพวายุเมฆาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ตั้งค่ายแน่นหนาคอยท่าอยู่นานแล้ว 

ผู้ท่ีน�าทหารอยู่แนวหน้าคือแม่ทัพใหญ่สามนาย ฉีซู่ หลินจี และเฉิงจือ 

ส่วนเฟิงซีอว๋ินยืนอยู่บนหอสังเกตการณ์ท่ีด้านหลัง มองการศึกอยู่กับ 

เฟิงหลันซี

โยวอ๋องมองกองทัพวายุเมฆาด้านหน้า ชักกระบี่โบกสะบัดพร้อม

สั่งว่า "บุกฆ่า!"

ชั่วขณะนั้นกลองศึกก้องกัมปนาท ทัพกลางของกองทัพเสื้อทอง 

พุ่งตรงไปด้านหน้า ทางกองทพัวายุเมฆาเหน็เช่นนัน้กลับน่ิงไม่เคล่ือนไหว 

รอจนกองทัพเสื้อทองตะบึงมาจนถึงต�าแหน่งท่ีห่างออกไปเพียงสิบจั้ง  

ในค่ายวายุเมฆาก็พลันมีเสียงตึงดังขึ้น และแทบจะพร้อมกันนั้นกองทัพ
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วายุเมฆาก็กู่ก้อง "ฆ่า!" จากนัน้ขบวนทพัก็แปลงกายเป็นกระแสคล่ืนยักษ์

และสายลมคลั่งม้วนตลบเข้าหากองทัพเสื้อทอง!

ศึกนี้ทัพเสื้อทองแต่งทัพห้าหมื่น พุ่งเข้าโจมตีโดยแบ่งเป็นทัพซ้าย 

กลาง ขวา ส่วนวายุเมฆาแต่งทัพสีห่มืน่ แบ่งเป็นซ้าย กลาง ขวาดุจเดยีวกัน 

ทั้งสองฝ่ายต่างมิได้ใช้เล่ห์กล หากแต่เป็นการเข้าประจันกันด้วยก�าลัง

ท่ีแท้จรงิ และก็เป็นท่ีประจกัษ์ชดัว่ากองทัพเสือ้ทองซึง่โยวอ๋องภาคภูมใิจ

เป็นนกัหนาน้ันเมือ่อยู่ต่อหน้ากองทัพวายุเมฆาแล้วก็เปราะบางจนไม่อาจ

ต้านทานการโจมตีได้เลย

เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นว่าทัพวายุเมฆาเกราะสีเงินเปรียบ 

ดั่งมังกรยักษ์ออกจากพนังก้ันน�้า เกรี้ยวกราดดุดัน ขณะสะบัดศีรษะ 

แกว่งหางก็กระแทกให้กระบวนค่ายของกองทัพเสื้อทองระส�่าระสาย  

เป็นเหตุให้ประกายสีทองเจิดจ้าตาภายใต้แสงอาทิตย์กระจัดกระจาย 

ไม่เป็นกระบวน!

บนเนนิดินหลงัค่ายกองทพัเสือ้ทอง หวงเฉาทอดสายตามองการศกึ

เบื้องหน้าพลางส่ายหน้า "เทียบกับทัพวายุเมฆาแล้ว ทัพเส้ือทอง 

ก็ประหน่ึงไข่ไก่ใบหน่ึง ดูคล้ายมีเปลือกแข็ง แต่แท้ที่จริงเพียงกระแทก

คราเดียวก็แตก!"

อว้ีอู๋หยวนมิได้เอ่ยค�า สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่หอสังเกตการณ์

ซึง่อยู่ไกลออกไป ห่างกันมากถึงเพียงนี ้ท�าให้มองไม่เห็นผูท่ี้อยู่บนน้ัน แต่

เขารู้ว่านางจะต้องอยู่ท่ีนั่นแน่ จะต้องก�าลังมองดูการฆ่าฟันฉากนี้อยู่ 

เช่นเดียวกับเขา มองดูสิ่งที่นางหาอยากมองไม่...

บนหอสงัเกตการณ์ สายตาเฟิงหลนัซเีฝ้าระวังสถานการณ์ด้านล่าง 

"เจ้าจัดให้ฉซีู ่หลนิจ ีและเฉงิจอืออกท�าศึก ไม่ให้กองทัพเสือ้ทองได้โอกาส
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ตอบโต้แม้เศษเสี้ยว ศึกนี้เรียกได้ว่าดุดันนัก!"

"โยวอ๋องไม่ใช่คู่ต่อกรของข้า ฉะน้ันศึกน้ีข้าจะตีเขาให้ยับเยินถึง 

ขีดสุด!" สายตาเฟิงซีอว๋ินเบนจากการล้างผลาญชีวิตของทหารสองฝ่าย

ที่เบื้องล่างแล้วทอดไกลออกไป บนเนินดินห่างออกไปมีเงาร่างสองสาย 

"คู่ต่อกรของข้าอยู่ที่นั่น!" 

ขณะท่ีพวกเขามองการศึกอย่างผ่อนคลายอยู่นั้น โยวอ๋องผู้อยู่ใน

สมรภูมิแม้จะมีการคุ้มกันชั้นแล้วชั้นเล่า ทว่าหัวใจของเขาจะอย่างไรก็

สะกดความหวาดกลัวไว้ไม่อยู่

ในอดีตแม้จะเคยน�าทัพ แต่ก็ล้วนบัญชาการจากในค่ายท้ังสิ้น  

นี่เป็นครั้งแรกที่เขาประสบกับสนามรบสีโลหิตด้วยตัวเอง

หูได้ยินเสียงระคายหูจากการปะทะของศัสตราวุธ เสียงกู่ร้อง 

สังหารของทหาร ยังมีเสียงโหยหวนของผู ้บาดเจ็บหรือจวนชีพวาย  

ผนืดนิแดงฉาน กลิน่คาวคละคลุง้ แขนขาสะบัน้ ศรีษะขาดแยก...มมิทีีใ่ด

ทีไ่ม่อนาถเหลอืทน! และฝ่ังตรงข้าม กองทัพวายุเมฆาหาญกล้าดจุพยัคฆ์ 

ส่วนกองทัพเสื้อทองอันไร้เทียมทานในใจเขากลับร่วงหล่นราวผักหญ้า

ภายใต้คมดาบปัจจามิตร...

โยวอ๋องพยายามข่มกลั้นอาการสั่นสะท้านด้วยก�าลังท้ังหมดท่ีมี  

ยื่นมือออกหมายจะกุมดาบล�้าค่าไว้ ทว่าเมื่อกุมได้ก็มีอันต้องลื่นหลุดไป

หลายครั้ง ฝ่ามือเขาเปียกชุ่ม ลมหายใจถี่กระชั้น สีหน้าแดงก�่า ม่านตา

หรี่เล็ก คอยแต่จ้องไปยังท่ีแห่งหนึ่งไม่วางตา เขาปรารถนาจะกู่ร้อง 

บางอย่าง ทว่าอย่างไรก็ส่งเสียงไม่ออก

"กองทัพวายุเมฆาสมค�าเล่าลือโดยแท้!" บนเนินดิน หวงเฉา 

จ้องสมรภูมิด้วยแววตาเจิดจ้า "สามทัพมีทัพกลางเป็นหลัก รับหน้าที่
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ทะลวงสังหาร สองปีกช่วยหนุน รับหน้าที่ตีโอบ ว่องไวดังสายลม ถาโถม

ดังเพลิงไม่มีผิด! ผู้บัญชาการที่อยู่ตรงกลางมีบุคลิกแห่งแม่ทัพใหญ่  

คิดว่าต้องเป็นฉีซู่ หัวหน้าแห่งหกขุนพลวายุเมฆาเป็นแน่"

เมือ่เอ่ยจบกลบัไม่ได้ยินอว้ีอูห๋ยวนข้างกายโต้ตอบ จงึอดเหลยีวมอง

ไปมิได้ เห็นดวงตาของเขาจับนิ่งอยู่ที่เบื้องหน้า มองหอสังเกตการณ์

ราวกับวิญญาณเคลื่อนหลุดออกจากร่าง

"หุบเขาอู๋หุย...ไร้หวน..." จู่ๆ ปากของอวี้อู๋หยวนก็หลุดเสียงพึมพ�า

ออกมา บนดวงหน้าซึ่งปกติสงบนิ่งเหนือสามัญยามน้ีทอแววคาดหวัง 

ขึ้นมาเลือนราง ดูประหนึ่งทั้งยินดีทั้งโศกศัลย์

"อู๋หยวน!" หวงเฉายื่นมือคว้าหัวไหล่อวี้อู๋หยวนไว้โดยพลัน 

แรงที่ยึดหัวไหล่ท�าให้อว้ีอู๋หยวนได้สติ เขาหันหน้ามามองหวงเฉา 

ใบหน้าเปี่ยมแววงุนงง

"อู๋หยวน เจ้าคิดอะไรอยู่" หวงเฉาจ้องเขาเขม็ง

ค�าถามน้ีส่งผลให้อว้ีอูห๋ยวนได้สติกลบัมาโดยบริบรูณ์ อาการงนุงง

บนใบหน้ามลายพลัน ความสุขุมเยือกเย็นคืนกลับมา ในดวงตายังมีแวว

อาวรณ์และสังเวชให้แก่โลกียโลก

"อูห๋ยวน อย่าลมืค�าสญัญาทีเ่จ้าให้ไว้แก่ข้าเสยีล่ะ!" หวงเฉามองเขา 

เอ่ยเน้นทีละค�า "เจ้าเคยรับปากว่าจะช่วยให้ข้าได้ครองใต้หล้า! ก่อนที่ 

ใต้หล้าจะถูกกุมอยู่ในมือข้า เจ้าไม่อาจละทิ้งข้าไปได้!"

อวี้อู๋หยวนย้ิมน้อยๆ ยกมือข้ึนตบมือหวงเฉาท่ีวางอยู่บนไหล่ตน  

"ข้ารู ้ข้าจะช่วยให้เจ้าได้กุมใต้หล้า นีค่อืสิง่ท่ีข้าเลอืก!" สายตาเขาเบนกลับไป  

ยังเบือ้งหน้า เสยีงทอดถอนใจแผ่วเบาหลดุออกมาราวสายลม "นาง...คอื

คู่ต่อสู้ของพวกเรา"
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"อู๋หยวน..." หวงเฉายังไม่วางใจ อว้ีอู๋หยวนเม่ือครู่น้ีท�าให้ใจเขา

หวาดหวั่น

"หวงเฉา เจ้าหาต้องกังวลไม่ ข้าเลือกเจ้าแล้ว คนสกุลอว้ีเราเมื่อ

ตัดสินใจเลือกแล้วก็จะไม่ละท้ิงกลางคันเป็นอันขาด" แววตาอว้ีอู๋หยวน 

อึมครึมและเลื่อนลอย

หวงเฉามองเขาอยู่ชั่วอึดใจจึงค่อยพยักหน้า แล้วเลื่อนสายตา 

กลบัสูส่มรภมูอิกีครา มองกองทพัเสือ้ทองทีแ่ตกฉานซ่านเซน็แล้วส่ายหน้า 

ไม่หยุด "ควรเชิญโยวอ๋องกลับได้แล้ว จะปล่อยให้เขาผลาญก�าลังทหาร

จนหมดสิ้นไม่ได้"

"โยวอ๋องเวลานี้หากมิใช่ขี่หลังเสือลงยาก ไม่สะดวกออกปาก ก็คือ

ขวัญหนีจนไม่เหลอืสตสิมัปชญัญะจะออกปาก หากเจ้าสัง่ถอยทัพแทนเขา  

เขาคงจะซาบซึ้งมากกว่าจะต�าหนิว่าเจ้าก้าวล่วงอ�านาจ" อวี้อู๋หยวนมอง

สนามรบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสาวเท้าลงจากเนินดินไป

ในขณะเดียวกันนั้นเอง บนหอสังเกตการณ์เฟิงซีอวิ๋นก็ชี้ไปยัง 

จุดหนึ่งทางด้านล่าง "เจ้าดูสิ"

เฟิงหลันซีมองตามทิศทางท่ีนางชี้ เห็นเกาทัณฑ์ยาวที่น้าวเป็น 

วงราวเดือนหงาย บนคันพาดศรยาวสามดอก ทันใดน้ันเขาก็ตกตะลึง 

"สายเดียวสามดอก! โยวอ๋องจะม้วยในศึกนี้แล้วละหรือ"

วาจาของเขายังไม่ทนัขาดค�า ศรยาวสามดอกนัน้ก็พุ่งออกจากคันไป 

ดุจอสนีบาต!
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นอกกระโจมโยวอ๋อง คนกลุม่หน่ึงเฝ้ารออยู่อย่างร้อนรนกระวนกระวาย 

โดยเฉพาะกุนซือหลิ่วอว่ีเซิง พ้ืนหน้ากระโจมถูกเขาเหยียบกลับไป 

กลับมาจวนกลายเป็นร่องไปแล้ว หวงเฉาผู้เป็นเขยโยวอ๋องกลับยืนไพล่

แขนหนัหลงัให้กระโจมอยู่ห่างๆ เงยหน้ามองขอบฟ้า อาทติย์อสัดงทีก่�าลงั

จะจมลงทางปัจฉิมทิศยังกระหวัดพันมุมหนึ่งของเหล่ียมเขาไว้ด้วย 

ความอาลยัอาวรณ์ แสงสายัณห์อ่อนจางสาดแสง ทว่ากลบัมอิาจต้านทาน 

ความมืดสลัวแห่งยามราตรีได้

ในทีส่ดุม่านกระโจมก็เปิดออก อวีอู้ห๋ยวนผูม้สีหีน้าอ่อนล้าก้าวออกมา

"อว้ีกงจ่ือ ฝ่าบาททรงเป็นอย่างไรบ้างขอรบั" หลิว่อว่ีเซงิปราดเข้าไป

ถามไถ่ทันที

"ไม่อันตรายถึงชีวิต พักฟื้นไม่กี่เดือนก็หายเป็นปกติได้" อวี้อู๋หยวน

เอ่ยเสียงราบเรียบ สายตามองผ่านหลิ่วอวี่เซิงไปที่หวงเฉา

22
ประจันไร ้หวนล้วนหมองหม่น 
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"ขอบคุณกงจื่อมาก!" หลิ่วอว่ีเซิงได้ยินดังนั้นก็ยินดีเป็นการใหญ่ 

ทรุดกายลงคารวะอวี้อู๋หยวน

"ท่านกุนซือไม่ต้องมากพิธี" อว้ีอู๋หยวนย่ืนมือประคอง หลิ่วอวี่เซิง 

จึงไม่อาจน้อมลงคารวะได้

ขณะสัมผัสมือ หลิ่วอว่ีเซิงก็สั่นสะท้านไปท้ังกายา ในคิมหันต ์

ร้อนอบอ้าวเยี่ยงนี้ มือข้างที่เขาประคองไว้กลับเย็นเยียบเสมือนน�้าแข็ง!

"อวี้กงจื่อ..." หลิ่วอวี่เซิงส่งเสียง ทว่ากลับไม่รู้ว่าควรจะกล่าวสิ่งใด 

ยามน้ีพวกเขาใกล้ชิดกันย่ิงนัก แต่เขากลับยังรู้สึกว่าบุคคลที่เบื้องหน้า

สายตาหาได้อยู่ในโลกียโลกไม่

"หากท่านกุนซอืเป็นห่วงโยวอ๋องก็เข้าไปพบได้ แต่โปรดจ�าไว้ว่าอย่า

ส่งเสยีงให้โยวอ๋องทรงต่ืน" อว้ีอู๋หยวนย้ิมบางพร้อมกับชีไ้ปทางกระโจมอ๋อง

"อวีเ่ซงิเข้าใจแล้ว" หลิว่อว่ีเซงิพยักหน้า จากน้ันก็ก้าวเข้าสู่กระโจมอ๋อง

ครั้นแล้วอวี้อู๋หยวนก็กล่าวแก่เหล่าขุนพลท่ีเฝ้าอยู่นอกกระโจมว่า 

"ขอทุกท่านโปรดกลับไปก่อนเถิด รอพรุ่งนี้โยวอ๋องตื่นแล้วค่อยมาใหม่"

"ขอบคุณกงจื่อมาก" ผู้คนที่เหลือคารวะแล้วพากันจากไป

อวี้อู๋หยวนเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปหาหวงเฉา

เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าจากทางด้านหลัง หวงเฉาก็ผินหน้ามามอง 

อวี้อู๋หยวนอย่างเรียบเฉย "โยวอ๋องไม่มีอันตรายถึงชีวิตแล้ว?"

อว้ีอูห๋ยวนพยักหน้า ทอดสายตาไปยังจดุสแีดงเลก็ๆ เหนือเหลีย่มเขา 

"วิชาเกาทัณฑ์ของหลินจีแห่งกองทัพวายุเมฆาไม่ด้อยไปกว่าจิ่วซวงเลย"

ความค�านงึของหวงเฉากลบัมไิด้อยู่ท่ีทกัษะทางเกาทณัฑ์ของหลนิจี 

เอ่ยเพียงว่า "ข้าคิดไว้แล้วเชียวว่าต่อให้ต้องสิ้นเปลืองพลังยุทธ์ เจ้าก็จะ

ช่วยเขาโดยไม่เสียดาย" หวงเฉามองใบหน้าอว้ีอู๋หยวนอย่างตรวจสอบ 
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เมือ่พบเพียงสหีน้าอ่อนเพลยีก็วางใจลงเลก็น้อย "แต่ตอนน้ีก็ยังมใิช่เวลา

ตายของเขา" ว่าแล้วเขาก็ผ่อนลมหายใจยาว "ในกองทพัวายุเมฆามยีอด

คนพร้อมพรั่งนัก!"

"เจ้าจะท�าศึกกับนางในหุบเขาอู๋หุยจริงหรือ" อวี้อู๋หยวนถาม

"ศรพาดขึ้นคันแล้ว ไม่ยิงไม่ได้!" หวงเฉามองไปทางค่ายกองทัพ 

วายุเมฆา แววตาเปลีย่นเป็นหนกัอึง้ "ย่ิงกว่านัน้ช้าหรือเรว็ก็ต้องท�าศกึกัน 

ดังนั้นจะที่หุบเขาอู๋หุยหรือสถานที่อื่นจะมีอันใดต่างกันเล่า!"

"จรงิทเีดยีว" อว้ีอูห๋ยวนมองฝ่ังตรงข้ามด้วยสายตาอมึครึม ปราดเดยีว 

ก็เห็นธงเฟ่ิงขาวท่ีสะบดัรบัลมอยู่หน้าค่ายกองทพัวายุเมฆา "ธงเฟ่ิงขาว...

เฟ่ิงหวงขาว ในบรรดาเจด็ขนุพลเบกิแผ่นดนิ เฟ่ิงอ๋องเฟิงตูอ๋ิง่ช�านาญการ

ตัง้ค่ายท่ีสดุ ปีน้ันท่ีเทาอ๋องท�าศึกชีช้ะตากับนางก็พ่ายให้แก่ค่ายเฟ่ิงโลหิต 

เจ้าท�าศึกกับเฟิงซีอวิ๋น ควรระวังให้จงหนัก"

"ค่ายเฟ่ิงโลหิต?" ประกายสทีองในดวงตาหวงเฉาไหววูบ เขาเงยหน้า 

มองไปยังฟากฟ้าฝั่งตะวันตก ดวงอาทิตย์ส่วนสุดท้ายลาลับ แสงอัสดง

มดืคลุม้โรยตวัลงอย่างเงียบเชยีบ "ข้ารู ้เฟ่ิงหวงกระหายโลหตินัน้จะดเูบา

มิได้!"

"บรรพชนว่าไว้ว่า 'พบเฟ่ิงจงหน'ี " อวีอู้ห๋ยวนพึมพ�า หลบุตาลงมอง

มือทั้งสองของตน ฝ่ามือขาวเกลี้ยงมีสีแดงจางๆ อยู่สองสามหย่อม  

นั่นคือโลหิตซึ่งเปรอะจากการช่วยรักษาโยวอ๋องเมื่อครู่ แม้จะเช็ดไปแล้ว

ทว่ายังคงทิง้รอยโลหติจางๆ ไว้ วันนีเ้ป้ือนโลหิตเพราะช่วยคน แล้ววนัหน้า

เล่า? มือคู่นี้จะเลอะโลหิตสดๆ ของผู้คนอีกมากมายเท่าไร

" 'พบเฟิ่งจงหนี' นั่นส�าหรับเอ่ยแก่ผู้อื่น ส�าหรับคนสกุลอว้ีเช่นเจ้า 

โลกนี้ไม่มีค่ายใดที่ท�าลายมิได้!" นัยน์ตาสีน�้าตาลทองเจิดจ้าของหวงเฉา
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จ้องมองอวี้อู๋หยวน

"คนสกุลอว้ี..." อว้ีอู๋หยวนซกุมอืท้ังสองลงในแขนเส้ือ เม่ือเงยหน้าข้ึน 

ดวงหน้าก็สงบน่ิงดุจวารี ทว่าในส่วนลึกของดวงตากลับแฝงรสขมเฝื่อน

หมองหม่น

"วันนี้เจ้าเหนื่อยแล้ว กลับไปพักเถิด" หวงเฉายกมือขึ้นตบไหล่เขา

อวี้อู๋หยวนพยักหน้า

ทั้งสองหมุนกายกลับกระโจมไป

ล่วงสู่ยามค�่า ดวงจันทร์สีซีดทอแสงเพียงสลัวราง ดวงดาราเต็ม 

ท้องนภา

กลางที่ตั้งค่ายแห่งทัพวายุเมฆาคือกระโจมอ๋องสีขาว เฟิงซีอว๋ิน 

นั่งขัดสมาธิแหงนหน้ามองม่านฟ้าอยู่บนหลังคากระโจม

"ดึกป่านนี้แล้ว เจ้ายังไม่นอนอีกหรือ" ทันใดนั้นเสียงของเฟิงหลันซี

ก็ดงัข้ึนจากทางด้านล่าง พรบิตาต่อมาเขากเ็หินร่างขึน้อย่างแผ่วเบาแล้ว

ทิง้ตวัลงบนหลงัคากระโจม "สงัเกตดวงดาวยามค�า่คนืได้ความว่ากระไรบ้าง" 

เขากล่าวพลางพับขานั่งลงตาม สายตาประเมินมองเฟิงซีอวิ๋นแวบหนึ่ง

ชัดแจ้งว่าเฟิงซีอว๋ินเข้านอนไปแล้ว จากนั้นจึงค่อยขึ้นมาบนนี ้

ในภายหลงั บนร่างจงึสวมเพียงเสือ้คลมุนอนสขีาวอนับางเบา เส้นผมด�า

ยาวสยายอยู่บนหัวไหล่ ท้ิงตัวเป็นวงอยู่บนหลังคากระโจม ดวงหน้าใส

กระจ่างดังหิมะ สีหน้าเกียจคร้าน อลงกรณ์ทรงจันทร์เสี้ยวซึ่งห้อยอยู่ 

กลางหน้าผากสะท้อนรบัแสงดวงเดอืนอนัไกลโพ้นบนม่านนภา ทอประกาย 

วิบวับจับตา

"จ�าได้ว่าเมื่อข้ายังเล็ก แม่นมเคยบอกว่าหน่ึงดาวบนฟ้าแทน 
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หน่ึงคนบนดนิ และใน 'ดาราศาสตร์แห่งอว้ี' ก็ว่าไว้ว่าการเคล่ือนของดวงดาว 

เบือ้งบนสะท้อนสรรพสิง่เบ้ืองล่าง" เฟิงซอีว๋ินเอ่ยอย่างแผ่วเบา ทอดสายตา 

มองหมูด่าวไกลโพ้น แสงดาราประหน่ึงตกลงสูด่วงตาทัง้คูข่องนางจนหมด 

สะท้อนให้ตาคู่น้ันสว่างสุกใสเหนือล�้ากว่าดาวบนฟ้า "หากเป็นดังน้ีจริง 

เจ้าและข้าก็เป็นหนึง่ในดาวเหล่านีด้้วย เช่นนัน้เจ้าว่าดวงไหนคือข้า แล้ว

ดวงไหนคือเจ้า"

เฟิงหลันซีเลิกคิ้ว จากน้ันก็เคลื่อนสายตาไปยังห้วงฟ้า สีหน้า 

ราบเรียบ น�้าเสียงผ่อนคลาย "ดวงใดคือดาวฮ่องเต้ ดวงนั้นคือข้า ดวงใด

แนบชิดอยู่กับดาวฮ่องเต้ ดวงนั้นคือเจ้า" วาจานี้ส�าหรับผู้อื่นคงจะฉาย

ความฮึกเหิมหมื่นจั้ง แผ่บารมีไพศาล ทว่าเมื่อเขาเอ่ยค�านี้สีหน้ากลับ 

ราบเรยีบ น�า้เสยีงผ่อนคลาย ในอาการผ่อนคลายอย่างท่ีสดุกลบัฉายแวว

หยิ่งผยองอันเป็นธรรมชาติออกมา

เฟิงซีอว๋ินผินหน้าไปมองเขา เฟิงหลันซีก็หันมามองนาง สายตา 

สอดประสาน ทัง้สองล้วนแต่สงบสขุมุประหน่ึงบ่อน�า้นิง่สองบ่อ ประจนัหน้า 

กันโดยมคีวามว่างเปล่าก้ันกลาง ใสบรสิทุธ์ิจนสะท้อนเงาของกันและกัน

ได้อย่างกระจ่างชัด

ล่วงไปเป็นนาน เฟิงซีอว๋ินถึงถามเขาว่า "เหตุใดเจ้าจึงอยากเป็น

ฮ่องเต้" น�้าเสียงนางราบเรียบ จ้องมองเขาด้วยสายตาสงบ ไม่มีอาการ

ลอบล้วงความลบั ไม่มแีววเลยีบเคียง ราวกับน่ีเป็นบทสนทนาอนัธรรมดา

อย่างไม่อาจธรรมดายิ่งกว่าระหว่างพวกเขา

"เพราะข้าจะเป็นฮ่องเต้ผูป้รชีาทีใ่ต้หล้าเคารพเทิดทนู" เฟิงหลันซเีอง 

ก็ตอบเสยีงเรยีบเรือ่ย นยัน์ตาด�าขลบัลกึล�า้ทว่าสกุใสราวท้องฟ้ายามราตรี

ซึ่งฝังไว้ด้วยดวงดาว
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เฟิงซีอวิ๋นมองเขาอย่างเงียบงันอยู่ชั่วขณะ จากนั้นถึงแหงนหน้า 

มองผืนนภา ดาราพร่างพรายดังสายฝน บ้างใหญ่ บ้างเล็ก บ้างสว่าง  

บ้างสลัว จากนั้นนางก็ก้มลงมองมือของตน แบฝ่ามือออก จ้องมองอย่าง

ถ่ีถ้วนราวกับสามารถเหน็สิง่ซึง่ผูอ้ืน่ไม่อาจเหน็ได้จากบนฝ่ามอื ผ่านไปนาน 

นางถึงยกมมุปากขึน้ คลีย้ิ่มอันจดืจางนกัออกอย่างช้าๆ "ก็ได้ ข้าจะช่วยเจ้า 

ตีเอาใต้หล้านี้ หยุดยั้งทุรยุค!"

เมือ่ได้ยินค�าพูดนี ้ดวงตาลกึล�า้ของเฟิงหลนัซก็ีมปีระกายวิบวับวูบ

ผ่าน ใบหน้าค่อยๆ ฉายรอยย้ิมบางอันอ่อนโยนออกมา เขาย่ืนมือออก 

จ้องนางแล้วถามว่า "สัญญาหรือไม่"

เฟิงซีอวิ๋นมองมือของเขา จากนั้นก็ยื่นมือของตนออกมา "สัญญา"

มือของทั้งสองย่ืนออกอย่างแช่มช้า ปลายนิ้วสัมผัสถูกฝ่ามือของ 

อกีฝ่าย จากนัน้ก็ขยับช้าๆ น้ิวทัง้สบิสอดประสานกัน หมนุวนเป็นวง ต่อมา 

ข้อมือก็กระหวัดเข้าหากัน...มอืสองข้างซึง่ขาวเกล้ียงเรียวยาวและสูงศกัดิ์

ดุจเดียวกันบัดน้ีเก่ียวกันแน่น ประกอบเป็นพิธีโบราณโดยไร้สุ้มเสียง  

เป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาได้มอบค�ามั่นซึ่งถึงตายก็จะไม่กลับกลาย!

"กลียุคจะสิ้นสุดลงในมือของพวกเรา ข้ากับเจ้าร่วมครองใต้หล้านี้

ด้วยกัน!" มอืยังสอดประสานอยู่ด้วยกัน ดวงตาเป็นประกายของเฟิงหลนัซี  

จ้องดวงตาของเฟิงซีอวิ๋นนิ่งไม่กะพริบ

เฟิงซอีว๋ินหลบุเปลอืกตาลงน้อยๆ มมุปากมรีอยย้ิมวบูผ่าน เลือ่นลอย  

ดจุลมราตร ีฉายแววอ้างว้างเหน็บหนาว ทว่าเมือ่นางเหลอืบตาข้ึนอกีครัง้ 

บนดวงหน้ากลับมีเพียงรอยยิ้มอันเป็นปกติ

ชั่วขณะนั้นบนกระโจมท่ีทั้งสองเพ่ิงมอบค�ามั่นสัญญา ในคืนแห่ง

คิมหันตฤดูที่ค่อนข้างอบอ้าว เฟิงหลันซีพลันหนาวเยือกในหัวอก โลก
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เปลี่ยนเป็นเคว้งคว้างเดียวดายในฉับพลัน ท�าให้เขาเผลอคว้ามือที่นาง

ก�าลังจะชักกลับไปมากุมไว้แน่น

"อูย!" เฟิงซีอวิ๋นสูดอากาศเย็นๆ หนึ่งเฮือก มองเขาอย่างไม่แจ้งใน

ต้นสายปลายเหตุ

ทว่าเฟิงหลันซีก็เพียงแต่กุมมือนางไว้แน่นไม่ยอมปล่อย

เฟิงซอีว๋ินลอบถอนใจ จากนัน้เหลอืบตาถลงึใส่ "จิง้จอกด�า หากเจ้า

ยังไม่ปล่อยมืออีก อย่าได้โทษที่ข้าใช้เฟิ่งค�ารามเก้าฟ้านะ!"

เมื่อได้ยินดังน้ันเฟิงหลันซีก็ผ่อนลมหายใจ นี่คือมือของนาง น่ีคือ

ดวงหน้าของนาง น่ีคือวาจาอันมีเพียงนางเท่านั้นที่จะกล่าว...ยามนั้น

หัวใจก็อ่ิมเอบิและอบอุน่ขึน้ทนัท ีเขาปล่อยมอื มองเฟิงซอีว๋ินอย่างอ่อนโยน  

คลี่ยิ้มออกช้าๆ

"เมือ่ครูท่�าอะไรของเจ้า มอืข้าจวนจะถูกเจ้าบบีหักแล้ว!" เฟิงซอีว๋ิน 

ทางหนึ่งลูบนิ้ว ทางหนึ่งก็มองเฟิงหลันซีอย่างกล่าวโทษ และก็ทันได้เห็น

ยิ้มอ่อนละมุนดั่งก้อนเมฆบนหน้าเขาเข้าพอดี จึงมีอันนิ่งค้างไป มองเขา

อย่างงนุงง จากนัน้ก็กระเถิบเข้าไปย่ืนมอืลบูใบหน้าเฟิงหลันซ ีจมกูก็สดูกลิน่ 

ฟุดฟิดแล้วร�าพึงร�าพันว่า "คือกลิ่นนี้ ใบหน้าก็มิได้เปลี่ยน เป็นจิ้งจอกด�า

แน่นอน แต่ว่า..."

"เจ้าท�าอะไรน่ะ" เฟิงหลนัซย่ืีนมอืผลกัเฟิงซอีวิน๋ผูแ้ทบจะโถมทับอยู่

บนร่างออก กันความอบอุน่อ่อนนุ่มนัน้เอาไว้ จนเมือ่เรือนร่างอรชรหอมกรุ่น  

ห่างออกไป ใจเขาก็พลนันกึอาลยัจงึหยุดมอืไว้ ทาบบนหัวไหล่นาง ละล้าละลงั  

ว่าจะผลักหรือจะโอบดี

"เป็นจิ้งจอกด�าไม่ผิด" น�้าเสียงเฟิงซีอวิ๋นแน่ใจยิ่ง ทว่าตายังคงจ้อง

เฟิงหลนัซอีย่างเคลอืบแคลง "รอยย้ิมเมือ่ครู.่.." นางส�ารวจใบหน้าเฟิงหลนัซี 
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"เจ้ายิ้มอีกทีซิ ยิ้มเยี่ยงเมื่อครู่น่ะ"

เฟิงหลันซีไม่เข้าใจ ยกแขนเสื้อขึ้นสะบัดไปมาราวกับปรารถนาจะ

ปัดความหอมนุ่มที่หลงเหลือบนร่าง

"จิ้งจอกด�า เจ้ายิ้มเย่ียงนั้นอีกคราซิ" เฟิงซีอวิ๋นกระเถิบเข้าหาเขา 

อีกค�ารบ อีกทางก็ยกมือขึ้นเหมือนคิดจะลูบดวงหน้าเขา

"เฮ้อ สตรี เจ้ายังจ�าได้หรือไม่ว่าเป็นสตรี" เฟิงหลันซีถอนใจยาว  

ปัดมือนางออก มองนางฉีกยิ้มอย่างอ่อนอกอ่อนใจ

"ย้ิมเย่ียงจิ้งจอกอีกแล้ว!" เฟิงซีอว๋ินเบ้ปาก ชักมือกลับทันที แต่

สายตายังจับจ้องเขาเขม็ง "รอยยิ้มเมื่อครู่ไม่ธรรมดายิ่งนัก"

เฟิงหลันซีงุนงงเล็กน้อย "มีอันใดไม่ธรรมดาหรือ"

"อมื ไม่ธรรมดาท่ีตรงไหนน่ะหรอื เฮ้อ นึกไม่ออกแล้ว ฮ้าว..." เฟิงซอีวิน๋ 

หาว "ข้าง่วงแล้ว รอข้าตืน่แล้วค่อยนึกต่อ อมื...ค�า่คนืเช่นน้ีควรให้หมูด่าว

นอนเป็นเพื่อนข้า"

ว่าแล้วนางก็หงายหลงัทิง้ตวัลงนอน พลกิกายหนัหลงัให้เฟิงหลนัซี

แล้วหลบัไป ทว่าเพียงครูเ่ดียวก็พลกิกายกลบัมา ดวงตาหลบัลงแล้ว ทว่า

ศีรษะกลับหนุนลงบนตักเฟิงหลันซีอย่างคุ้นเคยเส้นทาง มือคว้าแขนเสื้อ

เขามาครอบปิดหน้า เอ่ยอย่างงัวเงียว่า "จิ้งจอกด�า เจ้าช่วยไล่ยุงให้ข้าที 

ตีเสียว่าเป็นการตอบแทนท่ีข้าจะช่วยเจ้าชิงเอาใต้หล้า อีกอย่าง...ส่งข้า

กลับไปก่อนที่พวกเขาจะตื่น..."

เฟิงหลันซีนั่งเงียบ สายตาทอดไกล ข้างกายมีเสียงลมหายใจ 

ราบเรียบสม�่าเสมอของเฟิงซีอวิ๋นดังขึ้น เห็นได้ว่านางหลับไปแล้ว

ลมรัตติกาลโชยผ่าน เขาก้มมองผู้ท่ีหลับสนิทอยู่บนตัก จากน้ันก็

ปลดเสือ้คลมุตวันอกออกมาคลมุลงบนร่างนางอย่างเบามอื ทอดถอนใจ
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ว่า "บางทีชาติภพก่อนพวกเราอาจติดค้างกันและกัน"

เดือนห้า วันที่ยี่สิบสอง

โยวอ๋องผู้ฟ้ืนขึ้นจากการสลบไสลมีบัญชาให้ลกูเขยหวงเฉาเข้าพบ 

คนทั้งสองปรึกษากันเป็นการลับนานราวหนึ่งชั่วยาม ต่อมาโยวอ๋อง 

ก็ให้เหล่าทหารและขุนนางท่ีตามมาในครั้งนี้มารวมตัวกันแล้วมอบตรา

บัญชาการทัพให้หวงเฉาต่อหน้าคนทั้งปวง

เดือนห้า วันท่ีย่ีสิบสาม หวงเฉาเรียกเหล่าขุนพลแห่งกองทัพ 

เสื้อทองมาประชุมหารือยังกระโจม

เดอืนห้า วันท่ีย่ีสบิสี ่เวลาเช้าตรู ่ท้องฟ้าทอแสงอ่อนจาง หลิว่อว่ีเซงิ

ยืนเงียบอยู่นอกกระโจมทองของโยวอ๋อง ไม่ได้ยินถ้อยค�าในกระโจม 

แม้สกันิด หวัอกเขาร้อนรุม่ ทว่าอารมณ์กลบัเยือกเย็นอย่างประหลาด เป็น

ความเยือกเย็นอย่างยอมรบัชะตา ทนัใดน้ันม่านกระโจมก็เลิกข้ึน ชัว่ขณะ

ที่เขาเหลือบตามองก็ทั้งตื่นตระหนกทั้งเคารพหวั่นเกรง

หวงเฉาสวมเกราะสีม่วงตลอดร่าง มือกุมกระบี่ล�้าค่า เดินเชิดหน้า

ออกมา ยามสายตามองมาก็ประหนึ่งกระแสเย็นเยียบกวาดผ่าน

"ท่านเขย" หลิ่วอวี่เซิงคารวะอย่างเคารพนบนอบ

หวงเฉาพยักหน้าอย่างเฉยชา จากน้ันก็สบืเท้ายาวผ่านไป เชดิหน้า

ก้าวเข้าหาทัพใหญ่แห่งกองทัพเสื้อทองท่ีคอยอยู่ หลิ่วอวี่เซิงมองจาก 

เบื้องหลัง เห็นร่างของเขาตระหง่านดังขุนเขา กิริยาสุขุมไม่ลุกลน เพียง

เงาหลังก็แฝงแววหยิ่งทะนงและเชื่อมั่นอันไม่อาจพรรณนา

มังกรด�าเนินพยัคฆ์ก้าว ท่วงท่าแห่งราชัน

ชัว่อึดใจนัน้ นอกจากความหวาดเกรงแล้ว ในใจหลิว่อวีเ่ซงิกบ็งัเกิด
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ความรู้สึกอยากติดตามเงาร่างนี้ขึ้นมาโดยไร้ต้นสายปลายเหตุ

หวงเฉาสาวเท้าไปทลีะก้าว เดนิไปหากองทพัเสือ้ทองซึง่สวมเกราะ

ทองระยับ จากนั้นมือข้างหนึ่งก็ชูตราบัญชาการทัพ มือข้างหนึ่งชูกระบี่

"ผู้กล้าท้ังหลาย วันนี้ข้าหวงเฉาจะเป็นผู้ออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่

กับพวกท่านเอง! ศึกนี้ต้องล้างแค้นให้ท่านอ๋องให้จงได้! ต้องให้ทัพวายุ

เมฆาย่อยยับอัปรา ล้างอัปยศในกาลก่อน!"

ประกายทองจากตราบัญชาการทัพและแสงเย็นเยียบจากกระบี่

สะท้อนเรอืงรองยามรุง่อรณุ จดุแสงสว่างขึน้ในดวงตาของเหล่าทหารหาญ  

เขายืนหยัดอย่างผ่าเผย สูงสง่าดังมหาบรรพต กระแสเสียงก้องกังวาน

หนักแน่น ทุกถ้อยทุกค�าที่ลอดเข้าสู่โสตของหมู่ทหารจุดให้โลหิตเร่าร้อน

ในอกพวกเขาเดือดพล่าน

นี่เป็นปรากฏการณ์อันประหลาดล�้า คนผู้อยู่เบื้องหน้าน้ีเพียง

ทอดตามอง เพียงเอื้อนเอ่ยค�าก็สามารถท�าให้ทหารทั้งหมดบังเกิดจิต

อยากสวามภิกัดิค์อยตดิตาม แค่ได้เห็นเขา พละก�าลงัก็เอ่อท้นขึน้ในกาย 

แม้ได้ตามรับใช้ ใต้หล้าน้ีจะอยู่ใต้การจัดการของพวกเขา ต่อให้ทาง 

ข้างหน้าคอืภูเขาดาบทะเลเพลงิ ต้องหลัง่โลหติชโลมกายหรือศรีษะสะบัน้ 

พวกเขาก็ไร้หวั่นเกรง!

"พวกเราขอติดตามท่านเขย! พวกเราจะล้างแค้นให้ฝ่าบาท!  

พวกเราจะท�าลายทัพวายุเมฆาให้ย่อยยับเพื่อล้างอัปยศในกาลก่อน!"

เพียงชั่วอึดใจ ทหารนับหมื่นก็ประสานเสียงกู่ก้อง ชูศัสตราวุธ 

อย่างพร้อมเพรียง ขณะนั้นผืนหล้าไพศาลประหน่ึงถูกเสียงกัมปนาท 

เขย่าจนสะท้านสะเทอืน ประหนึง่ผนืฟ้าถูกประกายดาบเงากระบีก่ลบบงั 

ทัง้แผ่นดนิเหลอืเพียงเกราะสทีองกับร่างสม่ีวงสงูใหญ่ซึง่ยืนตระหง่านอยู่
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หน้าทหารนับหมื่น

ไกลออกไป ณ หน้าค่ายกองทัพวายุเมฆา เฟิงซอีว๋ินสวมเกราะสเีงนิ

ยืนอยู่หน้าหมู่ทหาร ฟังเสียงกู่ร้องดังทะลวงชั้นเมฆซึ่งมาจากกองทัพ 

เสื้อทองที่อยู่ห่างออกไป นางไม่เอ่ยแม้แต่ค�าเดียว เพียงยืนอย่างสงบ

เท่านัน้ ส่วนกองทัพวายุเมฆาสีห่มืน่นายทีอ่ยู่เบือ้งหน้าก็ยืนนิง่ดุจเดยีวกัน 

สายตารวมอยู่ที่จุดเดียว คือบนร่างอ๋องสตรีผู้ซึ่งพวกเขาเคารพเทิดทูน 

สุดหัวใจเหนือกว่าบรุษุทัง้หมดทัง้มวลในโลก พวกเขารูว่้านางจะน�าพวกเขา 

ตีเอาชยัเหนือกองทัพเสือ้ทองได้เป็นแม่นมัน่! นางจะท�าได้ เพราะนางคอื

กงจู่ผู้มีวรยุทธ์สูงส่งจบหล้าของพวกเขา หลังจากยุคเฟิ่งอ๋องมา นางคือ

อ๋องสตรีเพียงหนึ่งเดียวแห่งชิงโจว...เฟิงซีอวิ๋น!

"ขับไล่ทัพเสื้อทอง! ปกบ้านป้องเมือง!"

เก้าพยางค์อันเรียบง่ายเปล่งออกจากปากเฟิงซีอว๋ิน น�้าเสียงนาง

สขุุมมัน่คง เน้ือเสยีงกลบัใสกังวานและเย็นชาเด็ดขาด ก้องอยู่ข้างหทูหาร

ทุกนาย กระแทกลงยังหัวใจของทุกผู้ทุกนาม!

"รับบัญชา!"

ทันใดนั้นทหารนับพันหมื่นก็ประสานเสียงค�าราม!

เสียงค�ารามนั้นฮึกเหิมหนักแน่นประหนึ่งก�าแพงเมืองที่แน่นหนา

ท่ีสุด แข็งแกร่งที่สุดในพิภพ ต่อให้มีพละก�าลังสะท้านฟ้าสะเทือนดิน 

ก็มิอาจสั่นคลอนมันได้สักนิด! เสียงค�ารามนั้นยังทรงพลังดุจกระบี่ล�้าค่า 

อันคมกริบที่สุดในพิภพ ต่อให้มีก�าแพงทองแดงผนังเหล็กมันก็สามารถ

ทลายให้พังภินท์ได้ในกระบี่เดียว! การโห่ร้องสิ้นสุดลงไปแล้ว ทว่าเสียง

ยังสะท้อนก้องไปมาในอากาศเหนือหุบเขาอู๋หุย ประหน่ึงจะประกาศให้

อรทิีเ่บือ้งหน้ารบัรูว่้าพวกเขาจะไม่ถูกตีให้ปราชยั! แต่จะล้มพวกเจ้า ขับไล่ 
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พวกเจ้าให้พ้นไป!

ในยามนีเ้อง ณ ด้านหลงัค่ายของท้ังสองทัพ เฟิงหลันซีและอวีอู้ห๋ยวน 

ต่างคนต่างก็ก้าวขึ้นสู่หอสังเกตการณ์

ตึง!...ตึง!...ตึง!...ตึง!...ตึง!...ตึง!...

เภรศึีกก้องกังวาน ติดตามมาด้วยเสยีงอาชาแผดร้องในหุบเขาอูหุ๋ย 

ฝ่ังบรูพาทิศคอืกองทพัวายุเมฆาเกราะสเีงินเจดิจ้า ฝ่ังปัจฉิมทศิคือกองทพั

เสือ้ทองเกราะสีทองเจดิจรสั ต่างฝ่ายต่างจดักระบวนเรยีบร้อย พร้อมรบพุ่ง 

ทุกขณะจิต

เฟิงหลันซีมองเบื้องล่าง หลังจากกวาดตาหน่ึงรอบก็หลากใจ 

เลก็น้อย "ศกึนีเ้จ้าให้ห้าขนุพลวายุเมฆาออกโรง" เขากล่าวพลางหนักลบัมา 

มองเฟิงซีอวิ๋นผู้ก�าลังก้าวขึ้นบันไดมา

เฟิงซอีว๋ินเดินมาถึงข้างกายเขา ยกมอืขึน้ชีฝ่ั้งตรงกันข้ามแล้วกล่าว

ว่า "เพราะคู่ต่อสู้ในศึกน้ีคือหวงเฉา!" พลอาชานายหน่ึงที่ด้านหน้าทัพ 

เสือ้ทองโดดเด่นเป็นพิเศษ เหน็อยู่แต่ไกลก็ยังรูส้กึได้ถึงบารมขีองคนผูน้ั้น 

และทั่วทั้งกองทัพเสื้อทองก็แผ่จิตสังหารคมกริบสายหน่ึงออกมาเพราะ 

มีเขาอยู่ เพียงเปลี่ยนแม่ทัพคนเดียวเท่านั้น ก็มิอาจตีค่าดุจเดียวกับ 

วันวานได้โดยสิน้เชงิ นางเคลือ่นสายตาต่อไปยังหอสงัเกตการณ์ห่างไกล

ที่ฟากตรงข้าม "หน�าซ�้าเบื้องหลังเขายังมีอวี้อู๋หยวนอีกคน!"

"วันนีก้องทพัเสือ้ทองไม่ธรรมดาเลย" เฟิงหลนัซย่ีอมมองออก มมุปาก 

เขาเม้มขึน้เป็นรอยย้ิมสนใจ "แค่เพราะหวงเฉาน�าทพัก็เป็นลักษณะนีแ้ล้วหรือ  

เป็นคู่มือชั้นเลิศไม่ผิดเลย!"

"คนบางคนเกิดมาก็มอี�านาจชวนให้ผูอ้ืน่ศรทัธาเลือ่มใสโดยไร้เง่ือนไข 

สามารถกระท�าให้ผู้อื่นเต็มใจสวามิภักดิ์ สละชีวิตติดตาม หวงเฉาก็เป็น
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คนเย่ียงน้ัน" สายตาเฟิงซีอว๋ินย้ายกลับมาอยู่ที่ขุนศึกบนหลังอาชาผู้ที่ 

โดดเด่นที่สุดในทัพเสื้อทอง น�้าเสียงเจือแววสะทกสะท้อนอันซับซ้อน 

"ฉะนัน้เขาจงึมคีวามเชือ่มัน่และหย่ิงทะนงไม่เห็นสิง่ใดอยู่ในสายตาเช่นน้ี!"

"ดูจากลักษณะของกองทัพเสื้อทอง ทัพใหญ่ทั้งห้าหมื่นอยู่ ณ ที่นี้

จนครบ หวงเฉาน�าทัพกลางท่ีอยู่หน้าสดุด้วยตวัเอง ปีกซ้ายขวาอยู่ด้านหลงั 

ห่างไปห้าจั้ง เห็นทีว่าเขาคงต้องการจะตัดสินแพ้ชนะกับเจ้า" สายตา 

เฟิงหลันซีทอประกายออกมาน้อยๆ ทอดสายตามองขุนศึกบนหลังอาชา

ด้านหน้าสุดของทัพเสื้อทอง ในรอยย้ิมมีแววชื่นชม "กล้าน�าทัพเสื้อทอง 

ท่ีฝีมอืไม่อาจเทยีบเทียมทพัวายุเมฆาได้เลยมาท�าศกึด้วยตวัเอง หวงเฉา

เป็นวีรบุรุษผู้ห้าวหาญเหลือประมาณโดยแท้!"

"ข้อแตกต่างของพวกเจ้าก็อยู่ตรงน้ี" เฟิงซีอว๋ินเอียงหน้ามองเขา 

แวบหน่ึง ในสายตาเจือแววค่อนขอด "แม้เขาจะกล่าวว่าตนมิใช่วีรบุรุษ 

ทว่ากลับกระท�ากิจเยี่ยงวีรบุรุษ"

"เขาหมายจะเป็นเหนือหัวผู ้เหี้ยมหาญอย่างฮ่องเต้เวยเล่ียต้ี"  

เฟิงหลนัซเีอ่ยเรยีบๆ ราวกับไม่เห็นด้วยในจติวญิญาณวรีบรุษุของหวงเฉา

"ฮ่องเต้เวยเลีย่ต้ีหรอื..." เฟิงซอีวิน๋ขมวดค้ิวเลก็น้อยแล้วไม่เอ่ยวาจา

ใดอีก ทว่าในน�้าเสียงมีความนัยที่ยังเอ่ยไม่จบอยู่มากมาย

เฟิงหลันซีมองนางคราหนึ่ง จากนั้นจึงเลื่อนสายตาลงเบื้องล่าง  

"ศึกนี้จะได้เห็นพลานุภาพที่แท้จริงของค่ายเฟิ่งโลหิตหรือไม่ ห้าขุนพล 

วายุเมฆาออกศึกอย่างพร้อมเพรียง ฉีซู่เป็นหัว เฉิงจืออยู่ซ้าย สวียวน 

อยู่ขวา หลินจีปิดท้าย ส่วนแกนกลาง...คือซิวจิ่วหรง! เหตุใดจึงมิใช่ฉีซู ่

ผู้เป็นผู้น�าแห่งหกขุนพลเล่า"

"เจ้าคิดว่าจิ่วหรงเป็นอย่างไร" เฟิงซีอวิ๋นไม่ตอบแต่ย้อนถาม
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"เก็บตัว ขี้อาย ไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกหรือพฤติกรรมค�าพูดก็ 

ล้วนแต่ดูบอบบางเกินไป ทว่า..." สายตาเฟิงหลันซีมองจุดหนึ่งที่อยู่

ก่ึงกลางกองทัพวายุเมฆา "เขาในเวลานี้อยู่ท่ามกลางทหารนับหมื่น แต่

ท่าทางอาการกลบัเยือกเย็น สายตาดุจกระบี ่มคีณุสมบตัแิห่งยอดขนุศกึ!"

เฟิงซีอว๋ินย้ิม เห็นได้ชัดว่าพอใจกับค�าวิจารณ์ของเขาย่ิง "ใน 

หกขุนพลวายุเมฆา หากกล่าวถึงความสุขุมไว้ใจได้อันดับแรกต้องยกให้

ฉีซู่ ส่วนสวียวนความคิดถ่ีถ้วนระแวดระวัง กระท�ากิจละเอียดรอบคอบ 

หลินจีวิชาเกาทัณฑ์สูงล�้า เข้าอกเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เปาเฉิง เฉิงจือ

ต่างก็เป็นขุนศึกแกล้วกล้าดุดัน สามารถเอาหนึ่งสู้ร้อย แต่จิ่วหรง... 

บางด้านอาจเทียบพวกเขาไม่ได้ แต่ศักยภาพที่จะเป็นผู้น�าทหารของเขา

โดดเด่นทีส่ดุในคนทัง้หก" สายตานางกวาดลงด้านล่าง พยักหน้าเลก็น้อย

ให้กับกระบวนค่ายท่ีกองทัพวายุเมฆาจัด "อีกสองสามปี จ่ิวหรงจะเป็น

ทหารผู้มีนามเกริกก้องที่สุดแห่งชิงโจวเป็นแน่!"

"ศกึนีเ้จ้าก�าลงัเคีย่วกร�าเขาอยู่?" เฟิงหลนัซเีลกิค้ิว มองไปยงัฝ่ังตรงข้าม  

"แต่...คู่มือในครานี้คือหวงเฉา!"

"ข้าย่อมแจ้งใจด"ี เฟิงซอีว๋ินแค่นเสยีง เมือ่มองไปยังเบือ้งล่างก็เห็น

กองทพัเสือ้ทองเดนิหน้าไม่หยุดย้ัง ส่วนกองทัพวายุเมฆาสงบน่ิงรอรบัมอื 

เมื่อท้ังสองทัพอยู่ห่างกันสิบจั้ง ธงค�าสั่งของทัพเส้ือทองก็สะบัดคราหน่ึง 

แล้วทัพใหญ่ก็หยุดฝีเท้าอย่างพร้อมเพรยีง นางพลนัสะท้อนใจ "ทพัเสือ้ทอง  

มีหวงเฉาแล้วผิดไปจากเดิมจริงๆ!"

บนสมรภมูด้ิานล่าง หวงเฉาก�าลงัเพ่งมองกองทัพวายุเมฆาท่ีอยู่ห่าง

ออกไปไม่ไกล แม้พวกเขาจะบีบเข้ามาใกล้ถึงเพียงน้ีแล้ว ทว่ากองทัพ 

วายุเมฆาก็ยังคงไม่เคลื่อนไหวแม้สักน้อยนิด ซ�้ายังไม่มีแววลุกลนแม้ 
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สักเศษเสี้ยว ถึงจะไม่ขยับแต่กลับมีรัศมีน่าเกรงขามบางอย่าง ประหนึ่ง

เป็นก�าแพงอันหลอมขึ้นจากคมดาบ ต่อให้เป็นฝ่ายตั้งรับก็แผ่จิตสังหาร

คมกล้า!

"เหมือนเขาก�าลังรอบางสิ่ง" เฟิงหลันซีมองจากมุมสูง ดังนั้นจึงเห็น

ความเคลื่อนไหวเบื้องล่างได้ถนัดตา

"ก่อนจะหาช่องโหว่พบ เขาจะต้องรอศัตรจููโ่จมก่อน เมือ่พบช่องโหว่

ก็จะพิฆาตได้ในคราเดยีว!" เฟิงซอีว๋ินกล่าวเสยีงเยือกเย็น สีหน้าเปลีย่นเป็น 

เคร่งขรึม

บนสมรภูมิเบื้องล่าง ทัพวายุเมฆาสีเงินดูประหนึ่งเฟิ่งหวงท่ีเก็บ 

ปีกแหงนศรีษะ รกัษาท่วงท่าย่ิงใหญ่งามสง่าเย่ียงนายแห่งร้อยวิหคเอาไว้ 

รอคอยให้ศัตรูลงมือโจมตีอย่างเงียบเชียบ ทางด้านทัพเสื้อทอง ก่อนจะ

ได้รบับญัชาจากหวงเฉาก็ยืนน่ิงไม่ขยับเขยือ้นเช่นกัน ดปูระหนึง่สตัว์ร้าย

ที่ก�าลังพักผ่อน

ทั้งสองทัพประจันหน้ากันอย่างเงียบงัน บรรยากาศหนักอึ้ง

เวลาล่วงไปราวหน่ึงเค่อ ธงบญัชาการทีห่น้าทัพเส้ือทองก็โบกสะบดั 

ท่ีข้ึนบุกก่อนกลบัเป็นปีกซ้ายขวาท่ีอยู่ด้านหลงั ปีกท้ังสองทะยานข้ึนหน้า

อย่างรวดเรว็ราวกับคิดจะโอบล้อมกองทพัวายุเมฆา เมือ่ปีกซ้ายและขวา

บุกขึ้นหน้ามาจนอยู่ห่างจากกองทัพวายุเมฆาไม่ถึงห้าจั้ง ฉับพลันนั้น 

ทพักลางก็พุ่งขึน้หน้าอย่างรวดเรว็ บกุเข้าใส่กองทัพวายุเมฆาด้วยความเร็ว 

สูงสุด

ขณะที่ทัพกลางของกองทัพเสื้อทองลงมือจู่โจม ในที่สุดกองทัพ 

วายุเมฆาก็เคลือ่นไหว ปีกซ้ายขวาดจุดัง่เฟ่ิงหวงทีส่ยายปีกอย่างเฉยีบพลนั 

กางรับปีกซ้ายขวาของทัพเสื้อทอง ส่วนทัพกลางของกองทัพเสื้อทอง 
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ก็บุกตรงเข้าประหัตประหารแกนกลางของกองทัพวายุเมฆา แกนกลาง

แห่งทพัวายุเมฆาเหน็ข้าศึกบกุมาถึงตรงหน้า ธงบญัชาการก็โบกคราหน่ึง 

ทัพท่ีเป็นส่วนหัวก็บิดราวกับหัวเฟิ่งท่ีส่ายไหว เบี่ยงหลบการปะทะของ 

ทัพเสื้อทอง พร้อมกันนั้นก็ร่วมกับปีกซ้ายท่ีสยายออก ตีโอบปีกขวาของ

ทัพเสื้อทองที่โถมเข้ามา

"แปรกระบวนรวดเร็วนัก!" เสียงร�าพึงร�าพันของเฟิงหลันซียังไม่ทัน

ขาดค�า กระบวนค่ายของทัพวายุเมฆาที่เบื้องล่างก็แปรเปลี่ยนอีกค�ารบ

หน่ึงดังเฟิ่งหวงวาดกรงเล็บท้ังสองออก ขอโลหะบนกรงเล็บพากัน

หลุดออกจากกรงเล็บ...นั่นคือลูกเกาทัณฑ์ท่ีเหินพุ่งของกองธนูเทวะ... 

ห่าศรดจุฝงูต๊ักแตน ยิงเข้าใส่ทัพกลางของกองทัพเสือ้ทองทีบ่กุตรงเข้ามา 

แล้วทหารทัพกลางที่บุกอยู่ด้านหน้าสุดก็พากันล้มลงท่ามกลางเสียงร้อง

โหยหวน! ต่อมาหางเฟิ่งก็สยายขน ผสานเข้ากับวงโอบล้อมของปีกขวา 

ตรงเข้ากวาดปีกซ้ายของทัพเสื้อทอง เวลานั้นทัพเส้ือทองทั้งห้าหมื่นก็ 

ตกอยู่ในวงล้อมของเฟิ่งหวง!

ทว่าในจังหวะท่ีเฟิ่งหวงบีบกระชั้นเข้ามาจะตีทัพเส้ือทองน้ันเอง 

ส่วนหลังของทัพกลางที่ยังหลงเหลืออยู่ก็พลันละจากแกนกลางของ 

ทัพวายุเมฆาแล้วหันกลับมาตรงเข้าฟาดฟันส่วนหัวของเฟิ่งหวง! ทันใด

นั้นหัวเฟิ่งที่เดิมทีร่วมกับปีกซ้ายล้อมสังหารปีกขวาทัพเสื้อทองอยู่ก็ 

เปลีย่นมาถูกปีกซ้ายและทพักลางของกองทพัเสือ้ทองตีกระหนาบหน้าหลงั! 

ต่อมาปีกซ้ายที่เดิมถูกหางเฟิ่งหวงล้อมไว้ครึ่งวงก็หมุนไปทางขวา เข้า 

รวมกับทัพกลางอย่างว่องไว ทะยานเข้าสังหารหัวเฟิ่งอย่างสุดก�าลัง!

ชั่วเวลาน้ันการประหัตประหารเบื้องล่างก็เปิดฉากข้ึนยังต�าแหน่ง 

ที่ปีกซ้ายและหัวของเฟิ่งผสานรวมกัน กองทัพวายุเมฆาและกองทัพ 
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เสื้อทอง เจ้าล้อมข้า ข้าล้อมเจ้า ม้วนตลบรวมเป็นก้อนเดียว ไม่อาจแยก

ซ้ายขวาหน้าหลัง ทุกที่ล้วนแต่เป็นปัจจามิตร ครั้นแล้วศึกตะลุมบอนก็ 

เริ่มต้นขึ้น

เวลาน้ีมิได้ประชันกันว่ากระบวนค่ายของผู้ใดจะวิเศษกว่า สมอง

ของผู้ใดจะฉลาดพลิกแพลงกว่า แต่ประชันว่าดาบของผู้ใดจะคมกว่า  

ท่าร่างของผูใ้ดจะว่องไวกว่า พละก�าลงัของผูใ้ดจะแขง็แกร่งกว่า สดุท้าย

ผู้นั้นจึงจะสังหารอริได้เร็วที่สุด มากที่สุด!

"ต้องอุบายเขาเสียแล้ว!" เฟิงซีอว๋ินสีหน้าแปรเปลี่ยนไปทันที  

"หวงเฉาตวัด!ี เขาไม่ได้จะท�าศกึกับข้าเสยีด้วยซ�า้ หน�าซ�า้ยังไม่คดิจะท�าลาย 

ค่ายเฟ่ิงโลหิต! เขาไม่เอาแพ้ชนะ แต่จะเอาทัพเสือ้ทองห้าหมืน่นีม้าสูต้าย

กับกองทัพวายุเมฆาของข้า เป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือท�าให้กองทัพ

วายุเมฆาสญูเสยีอย่างหนกั!" ขณะกล่าวก็อดมไิด้ทีจ่ะฟาดฝ่ามอืลง ราวก้ัน  

ถูกแรงฝ่ามือของนางกระแทกจนส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าด

ยามน้ีเฟิงหลนัซก็ีมองออกแล้วเช่นกัน จงึถอนใจว่า "เขาไม่ใช้ทหาร

จี้โจวสักคนเดียว หลอกใช้ทัพเสื้อทองมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวง

ให้กับทัพวายุเมฆา ศึกครั้งนี้กองทัพเสื้อทองก�าลังย่ีสิบหมื่นแห่งโยวโจว 

ก็ถูกเจ้าท�าลายไปกว่าครึ่ง ส่วนโยวอ๋องบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว บรรดา 

กงจื่อแห่งโยวโจวก็ล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นไร้ฝีมือ ดังน้ันโยวโจวจึง 

ตกลงสูถ่งุย่ามของเขาจนสิน้! หวงเฉาตวัด!ี" ในน�า้เสยีงฉายแววขุน่เคอืง

อย่างห้ามไม่อยู่

"หมายจะตัดทอนก�าลังทหารข้า? ข้าไหนเลยจะปล่อยให้เจ้า

สมปรารถนา!" เสียงเฟิงซีอว๋ินเจือแววอึมครึมเย่ียงน�้าค้างแห่งสารทฤดู 

บัดนี้นัยน์ตาเย็นเยียบยิ่งกว่าหิมะบนยอดเขาหิมะพันปี "กองทัพเสื้อทอง
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ห้าหมืน่นาย...ข้าจะท�าลายสิน้ให้สมดังประสงค์ของเจ้า!" ส้ินกระแสความ 

นางก็ตะโกนเรียกไปทางด้านล่างว่า "จิ่วหรง ค่ายเฟิ่งโลหิต!"

"พ่ะย่ะค่ะ!" เสียงอันเหี้ยมเกรียมเฉียบขาดดังขึ้นจากสมรภูมิ

จากน้ันก็เห็นแกนกลางของทัพวายุเมฆาตวดัธงเฟ่ิงขาว พริบตานัน้

เกราะสเีงนิก็เลือ่นไหลดังคลืน่ลกูมหมึา เฟ่ิงหวงกระหายโลหติแหงนศรีษะ

แผดเสียงค�ารามอย่างดุดัน ปีกซ้ายขวาซึ่งถูกตีกระหนาบของมันสยาย

ออกพร้อมกัน ขนหางแต่ละเส้นทอประกายแห่งคมดาบและกระบีภ่ายใต้

แสงอาทิตย์ กรงเล็บท้ังสองแปรเปลี่ยนเป็นส่วนหัวของเฟิ่ง หางเฟิ่ง 

กลายเป็นกรงเล็บ ครั้นแล้วเฟิ่งหวงขนาดยักษ์ตัวหนึ่งก็ก�าเนิดขึ้นอีกครา 

รอบกายมีเพลิงโทสะสีเงินลุกโชนอยู่ ฉายแสงเย็นเยียบเสียดแทงดวงตา

ทะลวงถึงกระดูก!

"สังหาร!" ธงเฟิ่งขาวโบกสะบัด เฟิ่งหวงโลหิตคล่ีปีกและกรงเล็บ

กระหายโลหิตออก ทั้งกวาด ทั้งคว้า ทั้งฉีกกระชากกองทัพเสื้อทองอย่าง

เกรี้ยวกราด ไม่ไว้ไมตรีแม้น้อยนิด! ปีกและหัวเฟิ่งที่แรกเริ่มถูกทัพกลาง

ของกองทัพเสื้อทองล้อมขังไว้ชั่วอึดใจก็กลายเป็นกระบี่แหลมคม เสียบ

ตรงเข้าทะลวงทัพกลางแห่งกองทัพเสื้อทองอย่างมั่นคง!

ยามน้ันเมื่อทอดมองจากบนลงล่างก็จะเห็นเฟิ่งหวงทอประกาย 

สีเงินวิบวับ ปากคาบกระบี่คมปลาบ กวาดผ่านทัพเสื้อทองอย่างบ้าคลั่ง 

ท่วงท่าท้ังระห�า่และเหีย้มเกรยีม เมือ่ไปถึงท่ีใดข้าศึกก็มอีนัต้องแตกพ่าย!

นั่นคือศึกเลือด!

เดมิเป็นเวลาใกล้เท่ียง แต่ในหุบเขาอูห๋ยุทรายเหลอืงฟุ้งตลบเตม็นภา  

ศสัตราวุธปะทะฟาดฟัน องคาพยพขาดสะบัน้ปลิวว่อน ศรีษะขาดตกกล้ิง 

โลหติแดงฉานย้อมผนืดิน เสยีงแผดร้องทัง้ท่ีแหบพร่า คร�า่ครวญ โหยหวน
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ดังก้องถึงเก้าชั้นฟ้า!

ท้องฟ้ามีอันมืดมน ผืนดินมีอันหมองมัว!

เทพยดาร่วมโศกา คนผีร่วมร�่าไห้!

นั่นคือขุมนรกอันโหดร้ายที่สุดบนโลกมนุษย์!

"ถึงกับสู้แลกชีวิตถึงที่สุด!" เฟิงซีอวิ๋นมองด้านล่าง หัวคิ้วขมวดมุ่น 

จากน้ันประกายเย็นเยือกก็วูบผ่านดวงตา "เพียงเพราะมีหวงเฉาอยู่  

จิตฮึกเหิมของทัพเสื้อทองจึงไม่มอดดับ? เช่นน้ันข้าจะเด็ดความฮึกเหิม

ของพวกเจ้าเสยี!" นางย้ิมเย็นชา ทนัใดนัน้ก็กระโจนร่างเข้าหาหวงเฉาใน

สนามรบ

แทบจะในขณะเดียวกับที่เฟิงซีอว๋ินโผนร่างข้ึน เงาร่างสีขาว 

สายหนึง่ก็พลิว้ออกจากหอสงัเกตการณ์ฝ่ังตรงข้าม สิง่ทีแ่ตกต่างกนัก็คอื

เป้าหมายของเขาอยู่ที่เฟิงซีอวิ๋นผู้อยู่กลางเวหา

"ไป๋เฟิงซปีะทะอว้ีอูห๋ยวนกระนัน้หรอื" บนหอสงัเกตการณ์ เฟิงหลนัซี 

เห็นดังน้ันก็ย้ิมน้อยๆ ในน�้าเสียงมีแววสนอกสนใจอันยากจะปิดบัง "มิรู ้

ว่ายอดฝีมือสตรีอันดับหนึ่งประชันกับกงจื่ออันดับหนึ่งในใต้หล้า ผู้ใดจะ

แพ้ผู้ใดจะชนะ"

เงาขาวสองสายท่ีโฉบผ่านสมรภูมิแยกกันท้ิงร่างลงยังจุดหน่ึง

ของกองทัพ จากนั้นก็เหินร่างขึ้นอีกค�ารบ ผู้หนึ่งพุ่งทะลวง ผู้หนึ่งหมาย

สกัดการโจมตี เจ็ดจั้ง...หกจั้ง...ห้าจั้ง...สี่จั้ง...

บนพ้ืน กองทัพวายุเมฆาและกองทัพเสือ้ทองท�าศกึดเุดอืด ทัง้สีด้่าน

ได้ยินเพียงเสียงศัสตราวุธบาดหู เสียงประหัตประหารดังเขย่าฟ้า...

กลางเวหา เงาสีขาวทั้งสองสายย่ิงเหินย่ิงใกล้ ท่ามกลางฝุ่นดิน 

คละคลุง้เตม็อากาศ เกราะเงินชดุหนึง่เจดิจ้า อาภรณ์ขาวชดุหนึง่โบกพลิว้ 
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พริบตานี้ท้ังสองราวกับลืมเลือนทุกอย่างรอบตัวไปจนสิ้น มีเพียงแต่ 

เหินตรงไปข้างหน้าเท่านัน้ ดวงตาของท้ังสองมองเพียงกันและกัน ห่างไกล 

ประหน่ึงมอิาจเข้าใกล้ได้ชัว่นรินัดร์ ทว่ากลบัประชดิถึงเบือ้งหน้าในพรบิตา...

แสงสีเงินระยิบระยับ ภูษาขาวบินออกดังมังกรเลื้อย!

แขนเสื้อหลวมใหญ่สะบัดขึ้น คีบนิ้วติดกันแทนกระบี่แทงออกไป

กลางอากาศ!

"เพลงกระบี่ไร้ช่องแห่งสกุลอว้ี!" เมื่อเฟิงหลันซีเห็นมืออวี้อู๋หยวน 

ทีก่ลางอากาศ ม่านตาก็หรีเ่ลก็ มอืเผลอกุมราวก้ันบนหอสงัเกตการณ์แน่น

โดยไม่รู้ตัว "เขาถึงกับใช้เพลงกระบี่ไร้ช่อง!"

ท่ามกลางเสียงลมและกระบี่ เสียงตวาดใสก็ดังกังวานขึ้นสองครา 

กลางอากาศ ประหน่ึงจะประกาศแก่อีกฝ่าย ทัง้ประหนึง่จะบอกกับตวัเอง 

นีเ่ป็นวรยทุธ์ชัน้เลศิอนัถ่ายทอดมาในตระกูลของแต่ละฝ่าย! ล้วนแต่เป็น 

สุดยอดวิชาซึ่งสามารถเอาชีวิตได้ในกระบวนท่าเดียว! เมื่อกระบวนท่า

ส�าแดงออก...ก็ไม่อาจหันกลับได้อีก!

พริบตาเดียวภูษาขาวก็แปลงเป็นเฟิ่งหวงซึ่งระห�่าถึงเก้าชั้นฟ้า  

จับลมพาเปลวเพลิงบินตรงออกไป!

ขณะแขนเสื้อปลิวขึ้น นิ้วกระบี่ก็พุ่งแหวกอากาศ ปราณแห่งกระบี่

ส่งออกดุจสายรุ้ง!

เฟิ่งค�าราม! กระบี่แผดก้อง!

แม้จะเป็นบนสมรภูมิซึ่งเสียงกู่ร้องเอาชีวิตดังสะเทือนชั้นฟ้าก็ยัง

ได้ยินเสยีงกระจ่างชดัแก่โสตประสาท ทว่าผูค้นท้ังปวงทีเ่บือ้งล่างล้วนแต่

ไม่มีเวลาใส่ใจ

กระบวนท่าจูโ่จมใส่อกีฝ่ายไปแล้ว และกลางเวหา ระยะห่างระหว่าง 
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เงาขาวท้ังสองก็กระชัน้เข้าหากันช้าๆ ภูษาขาวตรงเข้าคกุคามถงึทรวงอก

อวี้อู๋หยวน ปราณกระบี่ตรงเข้าแตะหว่างคิ้วเฟิงซีอวิ๋น...

ใกล้เตม็ท่ีแล้ว พวกเขาสามารถมองเหน็ดวงหน้าของอกีฝ่ายได้อย่าง 

ถนัดตา ยามนี้พวกเขาพลันยิ้มน้อยๆ ยิ้มอย่างปลอดโปร่ง ไร้ความอาดูร 

ไร้ความปราโมทย์...

และขณะนัน้เอง ในทรวงอกของทัง้สองก็มบีางส่ิงหยุดเต้น และแล้ว

ภูษาขาวก็ลดระดบั ทะลวงผ่านใต้แขนไปโดยพาเอาชายเสือ้ท่อนหน่ึงตดิ

ไปด้วย ส่วนปราณกระบี่ก็เอียงออก เฉียดผ่านจอนผมไป ตัดเอาผมยาว

สลวยลงหนึ่งปอย ร่างของท้ังสองเหินเข้าใกล้กัน สายตาสอดประสาน  

มุมปากโค้งน้อยๆ หัวไหล่เคียงกัน ร่างเฉียดผ่านกัน แล้วต่างคนต่างก็ 

ทิ้งร่างลงกลางกองทัพ

ผู้หน่ึงมือก�าปอยผมด�าขลับ ผู้หนึ่งมือกุมชายอาภรณ์ท่อนหนึ่ง  

ทั้งสองยืนหันหลังให้กัน มิหันกายกลับและมิได้เหลียวมอง

"นึกไว้ไม่ผดิ...ต่างคนต่างลงมอืไม่ลง" บนหอสังเกตการณ์ เฟิงหลนัซี 

ย้ิมบางอย่างผ่อนคลาย แต่เมือ่สายตามองเงาร่างสขีาวสองสายในสมรภูมิ 

มือก็ก�าแน่นโดยไม่รู้ตัว "แต่อว้ีอู๋หยวนผู้มีฐานะเป็นคนสกุลอว้ีเลือกข้าง

หวงเฉา ส่วนเจ้าผูเ้ป็นคนสกุลเฟิงกลบัเลอืกข้า...เช่นนัน้ช้าหรือเร็วพวกเจ้า 

ก็ต้องลงมือ!"

บนสมรภูมิ รอบข้างมีการคร่าชีวิตดังกึกก้อง มีลูกศรปลิวว่อน ทว่า

ส�าหรับเฟิงซีอวิ๋นและอวี้อู๋หยวน ชั่วขณะนั้นกลับเงียบสงัดดุจความตาย

เฟิงซีอวิ๋นกมุชายอาภรณ์ในมือท่อนนั้นแน่น บางสิ่งเยน็ๆ ไหลผ่าน

ใบหน้า ความสับสนว้าวุ่นม้วนตลบอยู่ในหัวใจ

อู๋หยวน ท่านถึงกบัคิดจะตายไปพร้อมข้าเชยีวหรอื เหตใุด...สดุท้าย
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จึงไม่ลงมือ เหตุใดนับแต่สบตาครั้งแรก ในดวงตาท่านก็มักจะมีความ 

โศกเศร้าสั่งสมอยู่ คนสกุลอวี้...ไร้วาสนา เจ้าและข้าจะต้องลงเอยเช่นนี้

กระนั้นหรือ

อวีอู้ห๋ยวนหลบุตามองปอยผมด�าขลบัในมอื มนัถูกตัดมาจากจอนผม 

ของเฟิงซี อีกเพียงนิดเดียวก็จะ...เขาพลนัประสานฝ่ามอืเข้าหากนั ดวงตา

ซึ่งยามปกติสงบไร้คลื่นบัดนี้เกิดวงกระเพื่อมขจรขจาย

คนสกุลอว้ีชั่วชีวิตล้วนแต่ไร้รัก ไร้เกลียด คนสกุลอว้ีชั่วชีวิตล้วน 

แต่มีโลหิต ไร้น�้าตา...เฟิงซี ระหว่างข้าผู้เป็นคนสกุลอว้ีกับเจ้าผู้เป็นคน

สกุลเฟิง นี่ก็คือ...บทลงเอย!

เส้นผมด�าสลวยกลายเป็นผุยผงในฝ่ามือเขา ปลิวลงสู่ธุลีดินไป

พร้อมกับหยาดน�้าอุ่นๆ หยดน้ันที่กลางฝ่ามือ เฉกเช่นเดียวกับอารมณ์

สิเน่หาอันเปราะบางน่าสังเวชของเขา

ส่วนมือของนางท้ายที่สุดก็คลายออก ชายอาภรณ์นั้นปลิวลงสู ่

ผืนดินอาบโลหิต เมื่อถูกสายลมพัดม้วนอีกคราก็หายไปในพริบตา  

เฉกเช่นเดียวกับความในใจอันเคว้งคว้างสุดจะแยกแยะของนาง



52 เทียบท้าปฐพี 2

การฆ่าฟันยังคงด�าเนนิต่อไป นรกบนโลกมนษุย์ปรากฏข้ึน ณ หุบเขา 

อูหุ๋ยอย่างจรงิแท้ คาวโลหิตคลุง้ตลบในอากาศ เสยีงโหยหวนและประหตั

ประหารดงัสนัน่ถึงชัน้เมฆ ดาบและกระบีต่วัดไหวคละเคล้าประกายโลหติ 

ทวนยาวดงึกลบั พาเอาเลอืดเนือ้ปัจจามติรตดิมาด้วย ผนืดนิเกลือ่นไปด้วย 

ซากศพซึ่งสวมเกราะทองและองคาพยพท่ีขาดสะบั้น ทว่าก็ไม่อาจกลบ

บังวิญญาณที่ต้องตกล่วงของนักรบเกราะเงินได้เช่นกัน...

กลางสมรภูมิ เฟิงซีอว๋ินและอว้ีอู๋หยวนยังคงยืนนิ่งเป็นท่อนไม้ 

ปล่อยให้ดาบและกระบ่ีกรายผ่านร่างไป ปล่อยให้ห่าเกาทัณฑ์ร่วงลง 

รอบกาย พวกเขายืนตะลึงตะไลประหนึ่งก�าลังหลับลึก

ส่วนที่กลางทัพเสื้อทอง เงาร่างสีม่วงซึ่งยืนนิ่งไม่ไหวติงมาตลอด 

ก็พลนัเคลือ่นไหว โผนตรงดังเหย่ียวสยายปีกเข้าใส่พลม้าผู้อยู่ใต้ธงเฟ่ิงขาว 

กลางทัพวายุเมฆา

23
ทางไร ้วาสนา ฟ้าไยแกล้ง
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เสยีงกระบีแ่หวกอากาศท่ีดงัมาจากสายลมเรยีกให้เฟิงซอีว๋ินได้สติ

"จิ่วหรง หลบ!" ขณะตะโกนอย่างร้อนรนนางก็พลันเหินร่างข้ึน  

พุ่งติดตามเงาสีม่วงไปดังศรอันหลุดจากคันธนู

ทางอว้ีอูห๋ยวนทียื่นตะลงึค้างอยู่คราวนีก้ลบัมไิด้ยับย้ัง เพียงหมนุกาย 

เดินกลับ ฝ่าป่าแห่งมีดดาบและฝนแห่งลูกเกาทัณฑ์ ก้าวข้ามซากศพ 

เศษอวัยวะ ผ่านบ่อโลหิตฉุนคาวเหนียวข้น อาภรณ์ขาวบริสุทธิ์พลิ้วไหว

ประหนึ่งเทวทูตผู้ลงมาจากแดนฟ้า ดวงหน้าคมคายอันปราศจากมลทิน

ดงัหยกขาวฉายแววอาดรูลกึล�า้ นยัน์ตาท้ังคูม่คีวามจนใจและสังเวชวูบผ่าน 

ทว่าสุดท้ายกลับก้าวผ่านไปทีละก้าวอย่างสงบ

ก้าวข้ามขุมนรก ฝ่าผ่านดวงวิญญาณ ใช้ชวิีตเหล่าน้ี ใช้โลหิตแดงสด  

เหล่านี้แลกสันติสุขอีกร้อยปี

ใต้ธงเฟิ่งขาว ซิวจิ่วหรงยืนตระหง่านอยู่บนหลังอาชา โบกสะบัด 

ธวัชผนืโตในมอื แปรกระบวนค่ายและส่งสญัญาณโจมตใีห้แก่ทัง้กองทัพ

วายุเมฆา

เมื่อเงาสีม่วงซึ่งกระหนาบด้วยล�าแสงเย็นเยียบนั้นบุกตรงเข้ามา 

เขาก็หาได้หลบหลีกไม่ กลับชูธงเฟิ่งขาวในมือสูงแล้วตวัดกลางอากาศ

คราหนึ่ง พริบตานั้นทัพวายุเมฆาเบื้องหน้าเขาก็กระจายออกไปด้านข้าง 

หลบปราณกระบี่อันเกรี้ยวกราดซึ่งมือของร่างสีม่วงนั้นโบกให้บังเกิดข้ึน 

ปราณกระบ่ีกรีดพ้ืนทรายสีเหลืองเป็นรอยยาวลึก! จากนั้นล�าแขนของ 

ร่างสม่ีวงก็เงือ้สงูอกีครัง้ อสนีบาตเย็นเยียบผสานกับประกายกระบีเ่จดิจ้า 

พุ่งเข้าโจมตีซิวจิ่วหรงผู้อยู่ใต้ผืนธงอีกค�ารบ!

กระบี่นั้นคมกริบดั่งสามารถแทงทะลุสิ่งกีดขวางได้ทุกชนิด!

กระบี่นั้นทรงอานุภาพดั่งสามารถผ่าผืนฟ้าแยกผืนดิน!
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ฝุ่นทรายสีเหลืองฟุ้งว่อนหลบคม กระแสอากาศถูกฟันแยก กระทั่ง

สายลมก็ยังรีบหลีกลี้!

นี่เป็นการโจมตีซึ่งเขาไม่อาจหลบพ้น ไม่อาจต้านรับ!

ซิวจิ่วหรงแหงนหน้าลืมตา คอยรับกระบี่ซึ่งสะท้อนประกายระยิบ

ระยับจบัตา งามล�า้อย่างวิเศษ อนัจะผ่าเขาเป็นสองท่อนด้วยอาการสงบ! 

ชั่วขณะนั้นความค�านึงสุดท้ายก็วูบข้ึนในสมอง...ฝ่าบาท จิ่วหรงจะภักดี

ต่อพระองค์ชั่วนิรันดร์ ตราบจนถึงปรโลก!

หวงเฉาเผยอมุมปากขึ้นอย่างกระหยิ่มใจ ข้อมือฟันลงตรงๆ กระบี่

แฝงความระห�่าและเห้ียมเกรียมถึงขีดสุด...ขุนศึกคนส�าคัญแห่งกองทัพ

วายุเมฆาจะต้องตายตกด้วยกระบี่นี้!

"จิ่วหรง!"

เสียงร้องเรียกอันลุกลนดังขึ้น ติดตามมาด้วยภูษาขาวผืนหนึ่งซึ่ง

วาดมาจากกลางเวหาดุจอสนีบาต ยับย้ังกระบีท่ี่ฟันลงมาไว้ได้ กระบีด่ดุนั

ไร้เทียมทานนัน้จงึหยุดลงยังต�าแหน่งท่ีห่างใบหน้าซวิจิว่หรงไปเพียงครึง่ชุน่!

หวงเฉาและเฟิงซีอว๋ินพลิ้วร่างลงจากกลางเวหาพร้อมกัน กระบี ่

และภูษาขาวยังคงพัวพันกันอยู่ เมื่อเหลียวศีรษะกลับไปมอง เพียงแค่

แวบเดียวเท่านั้น ต่างฝ่ายต่างก็หนาวเยือกในหัวใจ

หวงเฉามิเคยพบไป๋เฟิงซใีนลกัษณะนีม้าก่อน เย็นชาดัง่น�า้ค้างแข็ง 

จติสงัหารแผ่ซ่านตลอดร่าง มอืทีกุ่มดาบของเขาพลนัอ่อนลง หัวใจราวกับ

ถูกบางสิ่งทิ่มแทงให้ปวดแปลบ ทันใดนั้นก็นึกถึงคืนท่ีเขาขอนางเป็น

ภรรยา ทว่าสุดท้ายนางก็เหลือไว้ให้เพียงประโยคเดียวว่า 'น่าเสียดายที่

คนน้อยนักจะเป็นสหายได้ชั่วชีวิต'

ที่แท้...เฟิงซี มิตรภาพระหว่างเจ้ากับข้าก็สั้นถึงเพียงนี้
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เฟิงหลันซีกับข้า เจ้าเลือกเขา นับแต่นี้ไปส�าหรับเจ้า หวงเฉาก็ 

เป็นแค่ศัตรูแล้วกระนั้นหรือ

"ฝ่าบาท..."

เสียงเรียกแผ่วเบาดังลอดจากปากซิวจิ่วหรง เขาลืมตาขึ้น โลหิต

สดๆ ไหลเข้าสู่ดวงตา ท�าให้การมองเห็นพร่าเลือน เจ็บปวดสาหัสราวกับ

มสีิง่ใดฉกีท้ึงใบหน้า เข้าครอบง�าให้สตเิขาเลอะเลอืน เขาพยายามกะพริบตา 

ท้ายทีส่ดุ...สิง่ทีเ่ข้าสูค่ลองจกัษก็ุคือเรอืนร่างสงูเพรยีวงามสง่าท่ีสวมเกราะ 

สเีงนิ ใจของเขาสงบลง ต่อมาก็ดิง่ลงสูค่วามมดืมดิ มอืกลบัยังก�าธงเฟ่ิงขาว 

แน่น!

"จ่ิวหรง!" เฟิงซีอว๋ินโฉบเข้าไปหาทันควัน ย่ืนมือรับซิวจิ่วหรงที่ 

ล้มคว�่าลงจากหลังอาชา เมื่อก้มลงมองก็พลันขบริมฝีปากแน่น หัวอก 

ปวดร้าวขึ้นเป็นระลอก

ดวงหน้านี้...ดวงหน้าของจิ่วหรงถูกกระบี่นี้ท�าลายเสียแล้ว!

ถึงแม้นางจะต้านรับกระบี่น้ันไว้ได้ กลับมิอาจก้ันปราณกระบี่อัน

เกรี้ยวกราดซึ่งกระบี่นั้นก่อขึ้นได้!

ปราณกระบีก่รดีจากหว่างค้ิว สนัจมกู ยาวเร่ือยลงมา แยกดวงหน้า

ของเขาจากหนึ่งให้เป็นสอง!

จิ่วหรง...

อกของนางโศกเศร้าคั่งแค้น เฟิงซีอว๋ินเงยหน้าข้ึนมองหวงเฉา  

ในดวงตาฉายแววชิงชัง แต่เมื่อเห็นอาการผิดหวังและหดหู่ของผู้ที่อยู่ฝั่ง

ตรงข้าม ในใจก็ขมแปร่งปร่า

หวงเฉา นี่คือโชคชะตาของเจ้าและข้า ในเมื่อถือก�าเนิดในกลียุค...

นี่ก็คือชะตากรรมซึ่งมิอาจหลบเลี่ยงของพวกเราผู้เกิดในตระกูลอ๋อง!
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"หวงเฉา ยังจ�าได้หรอืไม่ว่าคนืนัน้ข้าเอ่ยไว้อย่างไร" เสียงของเฟิงซอีว๋ิน 

ราบเรียบชืดชา

หวงเฉาพยักหน้า ดวงตาสีน�้าตาลทองคืนสติแจ่มชัดแล้ว ดูคล้าย

สกุใสหย่ิงทะนงดงัเดมิ รมิฝีปากเผยอขึน้เลก็น้อย ใคร่จะย้ิมอย่างปลอดโปร่ง 

เช่นกาลก่อน ยิ้มเยี่ยงสหายเป็นครั้งสุดท้าย ทว่าจะอย่างไรก็มิอาจยิ้มให้

ชื่นบานได้

เวลานีผู้ท้ีห่ย่ิงทะนงเช่นเขาก็ยังมคีวามเศร้าและหนาวเยือกอดัแน่น

เต็มอก

"น่าเสยีดายทีน้่อยคนนกัจะเป็นสหายได้ชัว่ชวิีต" น�า้เสยีงเฟิงซอีวิน๋

แผ่วเบา ทว่ากลบักังวานเข้าสูโ่สตประสาทหวงเฉาอย่างชดัเจน นางหลบุ

ดวงหน้าลงมองซิวจิ่วหรงในอ้อมแขนคราหน่ึง เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง  

แววตาก็แข็งกร้าวเย็นชาดุจน�้าแข็ง นางกวาดสายตามองสนามรบ ที่ยัง

ยืนหยัดอยู่ทั่วไปเป็นสีเงิน ส่วนสีทองน้ันบางตานัก "ศึกนี้ข้าชนะแล้ว  

ส่วนเจ้าก็ชนะแล้วเช่นกัน!"

"ใช่" หวงเฉาพยักหน้า เขาหาสังเกตได้ไม่ว่าเสียงของตนแผ่วทุ้ม 

จนแทบจะเป็นความสิ้นหวัง

"ทว่า...พวกเราก็ล้วนแต่แพ้แล้วเช่นกัน" ในท่ีสดุสายตาเฟิงซอีว๋ินก็

หวนกลับมาสู่ร่างหวงเฉา นัยน์ตาฉายแววรวดร้าวอ้างว้าง

"ใช่" หวงเฉารับค�าเสียงเบา ราวกับเกรงว่าหากดังขึ้นอีกสักนิดก็จะ

เคาะให้รอยเหล่านัน้ใหญ่ขึน้ได้ แต่เขาก็รูดี้ว่าสิง่ทีแ่ตกละเอยีดน้ันไม่มวัีน

สมานคนืได้ตลอดกาล...ย่ิงกว่าน้ันเขายังเป็นผูทุ้บจนแหลกลาญเองกับมอื!

เฟิงซีอว๋ินเชิดมือขึ้น แล้วภูษาขาวที่กระหวัดรอบกระบี่ล�้าค่าของ

หวงเฉาก็คนืสูข้่อมอื นางอุม้ซวิจิว่หรง สะกิดปลายเท้า แล้วร่างก็เหนิไกล
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ออกไป "เมือ่พบกันอกีครา ไม่แน่ว่าไม่เจ้าก็ข้าอาจเหลือรอดได้เพียงผู้เดยีว!"

เดือนห้า วันที่ยี่สิบสี่ เวลาค�่า

อากาศยังคงร้อนอบอ้าว แม้จะตกดกึแล้ว ไอร้อนก็หาได้ลดทอนลงไม่  

ท้องนภายามราตรีไร้ดาวเดือน หลงเหลือเพียงชั้นเมฆด�าทะมึน

ในกระโจมชงิอ๋อง โคมสามสีด่วงเผาไหม้อยู่ ส่องให้ภายในสว่างไสว 

เฟิงซีอว๋ินก�าลังอ่านกองฎีกาเบื้องหน้าอย่างมีสมาธิ ส่วนเฟิงหลันซีกลับ

นั่งอยู่ตรงข้ามอย่างผ่อนคลาย เล่นท่ีทับกระดาษซึ่งท�าจากโมราด้วย 

รอยยิ้มบางๆ อย่างเยือกเย็นเป็นธรรมชาติ 

"อาการบาดเจบ็ของจิว่หรงเป็นอย่างไรบ้าง" จู่ๆ  เฟิงซอีวิน๋ก็ถามออกมา  

ทว่าดวงตายังคงจรดอยู่บนฎีกา

"วิชาแพทย์ของข้าแม้จะเทียบกับจวินผิ่นอว้ีไม่ได้ แต่บาดแผล 

แค่นั้นของเขาก็ไม่โดนรักษาจนตายไปได้หรอก" เขางอน้ิวมือ "ทว่า..."  

น�้าเสียงเขาขาดห้วง ทอดตาไปยังเฟิงซีอวิ๋น

เฟิงซีอวิ๋นเหลือบตาขึ้นมองเขา "เขาเสียโฉมแล้วใช่หรือไม่"

"ใช่ ช่างน่าเสียดายใบหน้าที่งามถึงเพียงนั้น" ในน�้าเสียงเฟิงหลันซี

มีความเสียดาย ทว่าบนใบหน้าจะมีแววเห็นใจสักนิดก็หาไม่

"รอดชีวิตได้ก็วิเศษที่สุดแล้ว" เฟิงซีอวิ๋นเอ่ยราบเรียบ

"การรอดชีวิตน้ันเป็นเรื่องดีก็จริงอยู่ แค่ว่าบางคน...อาจรู้สึกว่าอยู่

ไม่สู้ตาย" เฟิงหลันซีคล้ายกับมีนัยแฝงในค�าพูด

เฟิงซอีว๋ินไม่แยแส กลบัไปจดจ่ออยู่กับฎีกา เฟิงหลันซก็ีไม่เอ่ยค�าใด 

ต่อ สายตาจบัจ้องอยู่บนร่างนาง สหีน้าแฝงแววตรวจสอบ ทว่ายามทีน่าง

เงยหน้าขึน้เป็นครัง้คราว สายตาของเขาก็เปลีย่นกลบัเป็นลกึล�า้เหนือหย่ัง
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ดังเดิม

หลังจากล่วงไปสองเค่อ เฟิงซีอว๋ินก็วางฎีกาในมือลง ยกมือขึ้น 

นวดหัวคิ้ว เอนร่างอิงพนัก

"ศึกนี้เป็นอย่างไรบ้าง" ทันใดนั้นเฟิงหลันซีก็ถามนาง

"ยังจะเป็นอย่างไรได้ แม้จะท�าลายศตัรไูด้พัน ก็กลบัเสยีก�าลังเป็นร้อย" 

เฟิงซีอวิ๋นถอนหายใจ

เฟิงหลันซีได้ยินดังน้ันก็หัวเราะเบาๆ "กองทัพเส้ือทองห้าหมื่นเสีย

ไพร่พลไปสี่หมื่น ผู้มีชัยยังคงเป็นเจ้า"

"เป้าหมายของหวงเฉาก็นับว่าบรรลไุด้สามในสีส่่วน!" เฟิงซอีว๋ินมอื

ทาบหน้าผาก "ลดทอนก�าลงัของกองทพัเสือ้ทอง ดเูชงิค่ายเฟ่ิงโลหิต แล้ว

ก็ลดทอนก�าลังกองทัพวายุเมฆาของข้าอีกสักเล็กน้อย ต่อไปก็..."

ขณะกล่าวถึงตรงนี้ นอกกระโจมก็พลันมีเสียงฉีซู่ดังขึ้นว่า "ฝ่าบาท 

รายงานด่วนจากเยี่ยนเฉิงพ่ะย่ะค่ะ!"

เฟิงซอีว๋ินดวงตาทอประกายวูบ ลกุขึน้นัง่ตัวตรงแล้วเอ่ยว่า "เข้ามา"

ทันทีท่ีสิ้นเสียง ม่านกระโจมก็เปิดขึ้น ฉีซู่โอบคนผู้หนึ่งก้าวเข้ามา

อย่างรวดเร็ว

"ฝ่าบาท เย่ียนเฉิงถูกกองทัพชิงฟ้าแห่งจี้โจวตีแตกแล้วพ่ะย่ะค่ะ!" 

ผู้ที่ถูกฉีซู่โอบไว้นั้นทันทีที่เข้าสู่ด้านในก็ทรุดฮวบลงกับพื้น

"อะไรนะ" เฟิงซีอว๋ินผุดลุกขึ้นยืน มองคนผู้เหมือนท้ังร่างย้อมด้วย

โลหิตผู้นั้น "เยี่ยนเฉิงถูกกองทัพชิงฟ้าชิงไปแล้ว?"

"พ่ะย่ะค่ะ!" คนผู้นั้นก้มหน้า ตอบเสียงแหบพร่าว่า "จ้ีโจวแต่งทัพ 

ห้าหมืน่มาตเีมอืง แม่ทพัเปา...แม่ทพัเปาสละชพีในเมอืงเสียแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"

"เปาเฉงิ..." เฟิงซอีว๋ินเบือ้งหน้าด�ามดื หากมใิช่เพราะเก้าอีท้ีอ่ยูด้่านหลงั 
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นางคงจะล้มลงกับพื้นแล้ว เมื่อหยัดร่างได้มั่นคงนางก็มองคนผู้นั้น "เจ้า

ลุกขึ้นตอบค�าถามเถิด"

"ขอบพระทัยพ่ะย่ะค่ะ" เขาเงยหน้าแล้วลุกขึ้น

เพียงปราดเดียวเฟิงซีอวิ๋นก็เห็นหน้าตาของเขาอย่างชัดเจน เป็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทของเปาเฉิงจริงๆ คราบโลหิตและธุลีดินเปื้อน 

ทั่วทั้งหน้า ในดวงตาเปี่ยมความร้อนรนและเจ็บปวด เห็นชัดว่าบนร่างมี

บาดแผลหลายแห่ง แต่กลับพันไว้อย่างลวกๆ

"แม้จี้โจวจะยกกองทัพชิงฟ้ามาตีเมือง แต่เย่ียนเฉิงมีกองทัพ 

วายุเมฆาห้าพัน รวมกับทหารรกัษาเมอืงอกีห้าหมืน่ ซ�า้ยังมเีปาเฉิงเฝ้ารักษา 

ไม่มีทางถูกตีแตกอย่างสะดวกดายเป็นอันขาด" เฟิงซีอวิ๋นขมวดคิ้วมุ่น  

"เหตุใดเยี่ยนเฉิงจึงถูกตีเอาไปได้เล่า"

"ฝ่าบาท เดิมทีแม่ทัพหลี่และแม่ทัพเปารักษาเย่ียนเฉิงอยู่ด้วยกัน 

กองทัพชิงฟ้าไม่มทีางตีเมอืงได้โดยเด็ดขาด แต่แม่ทพัหลีไ่ด้ยินว่าฝ่าบาท

ทรงถูกโยวอ๋องไล่ล่ามาถึงหบุเขาอูหุ๋ย เขาจงึไม่สนค�าทดัทานของแม่ทพัเปา 

น�าทหารรกัษาเมอืงห้าหมืน่นายออกจากเย่ียนเฉงิ หมายจะไปหบุเขาอูห๋ยุ

เพื่อช่วยเหลืออีกแรง ผู้ใดจะรู้ว่าทันทีที่แม่ทัพหลี่จากไป กองทัพชิงฟ้าก็

เข้าโอบล้อมเย่ียนเฉงิ ทหารรกัษาเย่ียนเฉงิมเีพียงไม่ถึงหนึง่หมืน่ แม่ทพัเปา 

รูว่้าข้าศึกคนมาก เราคนน้อย จงึเฝ้ารกัษาเมอืงอยู่ภายในไม่ออกไป ทว่า...

ทว่า...ในกองทัพชิงฟ้ามีขุนศึกผู้ช�านาญวิชาเกาทัณฑ์ดุจเทพยดา วันนั้น

ขณะทีแ่มท่พัเปาก�าลงับญัชาการเหนอืก�าแพงเมืองกต้็องศรของศตัรเูข้า 

แม่ทัพเปา...แม่ทัพเปาจึงได้..." คนผู้น้ันเสียงแหบพร่า น�้าเสียงท่วมท้น 

ไปด้วยความรวดร้าวและแค้นเคือง หัวไหล่สั่นสะท้านอย่างห้ามไม่อยู่  

มือทั้งคู่เกร็งอย่างเจ็บปวด
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เมือ่ฟังจบ ในตาเฟิงซอีว๋ินก็มปีระกายแห่งหยาดน�า้วิบไหว สองก�าป้ัน 

ก�าแน่น "หลี่เซี่ยน...หลี่เซี่ยนเจ้าถึงกับกล้าขัดบัญชาข้า!"

"ฝ่าบาท ก่อนแม่ทัพเปาสิ้นใจได้ก�าชับให้กระหม่อมตามแม่ทัพหลี่

กลับมา กระหม่อมเร่งรุดมาตลอดทาง กระทั่งตามแม่ทัพหลี่ทันที่เชิงเขา

อว๋ีซาน (ร่มเย็น) เมือ่แม่ทพัหลีไ่ด้ฟังว่าเย่ียนเฉงิถูกล้อมก็ลนลานย้อนกลบั 

ผู้ใดจะรู้ว่า...ผู้ใดจะรู้ว่าระหว่างทางจะพบกับกองทัพชิงฟ้าท่ีตีเย่ียนเฉิง

แตกแล้วไล่ตามมา...ทหารรกัษาเมอืง...ทหารรกัษาเมอืงห้าหมืน่นายล้มตาย 

จนเกือบสิ้น แม่ทัพหลี่เองก็สุดรู้ได้ว่าอยู่หรือตายพ่ะย่ะค่ะ!"

คนผูน้ัน้กล่าวจนจบในรวดเดียวแล้วก็ทรดุลงคกุเข่าอกีครา จากนัน้

ก็โขกศีรษะไม่ยอมหยุด ไม่นานนักบนพื้นก็แดงชุ่มไปเป็นแถบ

"ฝ่าบาท กระหม่อมไม่อาจรักษาเยี่ยนเฉิงไว้ได้ ไม่อาจดูแลแม่ทัพ

เปาให้ด ีกระหม่อมรูด้ว่ีาตายหมืน่ครัง้ก็ไม่สาสมแก่โทษ! แต่ขอฝ่าบาท...

ทรง...ทรงล้างแค้นให้แม่ทัพเปาด้วยเถิด! แม่ทัพเปาต้องศรหกดอกก็ยัง

เฝ้ายืนหยัดอยู่เหนือก�าแพงเมอืงหนึง่วันหน่ึงคืน...คิดรอทัพหนุน...ไหนเลย 

จะรู้ว่า...รู้ว่า..."

กล่าวถึงตรงน้ีเขาก็สะอกึสะอืน้จนยากจะเอ่ยเป็นค�าได้ ทัว่ทัง้กระโจม 

อ๋องมีเพียงเสียงร�่าไห้อันทุกข์ทรมานและเสียงสูดหายใจอย่างพยายาม

ข่มกลั้นของเขา

"เปาเฉิง...เปาเฉิงขุนศึกคนหาญของข้า!" น�้าตาหยาดหยดลงจาก

ดวงตาของเฟิงซีอวิ๋น

บรรยากาศในกระโจมหนักอึ้งลงทันใด

ผ่านไปครูห่นึง่เฟิงซอีว๋ินถึงส่งเสยีงถามอกีครัง้ว่า "จากการประมาณ

ของเจ้า กองทัพชิงฟ้าอยู่ห่างจากหุบเขาอู๋หุยอีกไกลเพียงใด รู้หรือไม่ว่า
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ขุนศึกผู้น�าทัพผู้นั้นเป็นใคร"

"ทูลฝ่าบาท กระหม่อมน�าหน้าอยู่ราวหนึ่งวันพ่ะย่ะค่ะ" คนผู้นั้นยัง

คกุเข่าอยู่บนพ้ืน "ผูน้�ากองทพัชงิฟ้าสวมหน้ากากทองแดง มรู้ิโฉมหน้า แต่

อักษรบนธงด้านหลงัคอื 'ชวิ' และศรไม่เคยพลาดเป้า กระหม่อมคดิว่าจะ

ต้องเป็นขุนพลปีกน�้าค้างชิวจิ่วซวงแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ!"

"น�าหน้าเป็นระยะทางหนึง่วัน? ขนุพลปีกน�า้ค้างชวิจ่ิวซวง?" เฟิงซอีวิน๋ 

แววตาไหววูบ จากนั้นก็ร้องเรียกว่า "ฉีซู่!"

"กระหม่อมอยู่นี่พ่ะย่ะค่ะ!" ฉีซู่ผู้ข่มกลั้นความเจ็บปวดโศกเศร้า  

ก้มศีรษะอย่างเงียบงันมาตลอดรับค�าทันที

"พาเขาไปท�าแผลก่อน" เฟิงซีอว๋ินสั่งการเสียงขรึม "เรียกหลินจี  

สวียวน กับเฉิงจือให้รีบมาทั้งสามคน!"

"พ่ะย่ะค่ะ!" ฉีซู่ประคองคนผู้นั้นผละไป

รอจนในกระโจมเหลอืเพียงสองคนแล้ว เฟิงหลันซทีีน่ัง่สงบบนเก้าอี้

อย่างไร้สุ้มเสียงมาโดยตลอดก็พลันปริปากว่า "หวงเฉาช่างร้ายกาจนัก"

"ข้าพันค�านวณหมืน่ค�านวณ แต่ค�านวณพลาดเพียงอย่างเดยีวก็คอื

หลี่เซี่ยน!" เฟิงซีอว๋ินเอามือไพล่หลังมองยอดกระโจม น�า้เสียงเคร่งขรึม

เศร้าหมอง "แม้เขาจะเป็นเจ้ากรมทหารรักษาเมือง แต่สิบปีมานี้ชื่อเสียง

กลับถูกเหล่าขุนพลวายุเมฆากลบบังเรื่อยมา คิดว่าคงไม่ยินยอมที่ถูก 

บงัรศัมเีช่นน้ี เมือ่ได้ยินว่าข้า 'หน'ี มาถึงหบุเขาอู๋หุยจงึคดิจะน�าทหารรักษา

เมอืงมา 'ช่วยเหลอื' ตีทัพเสือ้ทองให้ปราชยัเพ่ือกอบกู้นามเกริกเกียรตแิห่ง

ขนุศกึผูย่ิ้งใหญ่ของเขา! ข้า...ถึงกับลมืเลอืนความยึดมัน่ถือมัน่ท่ีมนษุย์มี

ต่อลาภยศสรรเสริญไป!" กล่าวถึงประโยคสุดท้ายก็เปลี่ยนจากเคร่งขรึม

มากล่าวโทษและเยาะหยันตัวเอง
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"บดันีก้องทัพเสือ้ทองท่ีอยู่ฟากตรงข้ามถึงแม้จะเหลอืเพียงหนึง่หมืน่ 

ทว่าผู้น�าทัพคือหวงเฉา อีกทั้งอว้ีอู๋หยวนยังมิได้แสดงฝีมือเลย กองทัพ 

วายุเมฆากยั็งสญูเสยีไพร่พลไปอกี หากกระท�าบุม่บ่าม เกรงว่า..." เฟิงหลันซี 

เอ่ยถึงตรงน้ีก็หยุดค�าไว้ สายตาที่จ้องมองเฟิงซีอว๋ินเจือแววห่วงใยจางๆ 

อยู่ด้วย "และกองทัพชงิฟ้าทีไ่ล่ตีมาก็มถึีงห้าหมืน่ จะต้องมาท่ีหุบเขาอูหุ๋ย

แน่ ถึงเวลานั้น..."

"ถึงเวลานั้นในหุบเขาอู๋หุยก็จะมีกองทัพชิงฟ้าห้าหมื่นนาย รวมกับ

กองทัพเสื้อทองอีกหนึ่งหมื่นนาย ข้าต้องแพ้โดยไร้ข้อกังขาอย่างแน่แท้!" 

เฟิงซีอวิ๋นต่อให้ด้วยเสียงเย็นชา

"มีแต่หยุดย้ังกองทัพชิงฟ้าไว้ มิฉะนั้นการศึกที่ผ่านมาของเจ้ากับ 

โยวอ๋องก็จะสญูเปล่า" เฟิงหลนัซสีะท้อนใจเลก็น้อย "เพียงแค่ว่าการหยุดย้ัง 

กองทัพชิงฟ้าก�าลงัห้าหมืน่หาใช่เรือ่งอนัมนุษย์สามญัจะสามารถกระท�าได้"

เฟิงซีอวิ๋นนิ่งงัน

ล่วงไปครึง่ค่อนวัน นางถึงมองไปทางเฟิงหลนัซแีล้วกล่าวว่า "เคลือ่น 

ก�าลังหน่ึงหม่ืนจากสี่หมื่นของกองทัพวายุเมฆาในหุบเขาอู๋หุย ข้าจะ 

น�าทพัมุง่หน้าไปยับย้ังกองทพัชงิฟ้าด้วยตวัเอง จะยอมให้พวกเขาเหยยีบ

เข้าสู่หุบเขาอู๋หุยไม่ได้โดยเด็ดขาด!"

เฟิงหลันซีได้ยนิดงันัน้กเ็ลิกคิว้ "เจ้าจะน�าทพัด้วยตัวเอง? ห้าขนุพล

วายุเมฆาแม้จะเป็นยอดคน แต่หากให้ประชันกับหวงเฉาและอวี้อู๋หยวน

ก็ยังห่างไกลอีกหลายขุม!"

"ข้าย่อมรู้ดี ข้าก็ไม่ได้พูดเสียหน่อยว่าจะให้พวกเขาเป็นผู้เฝ้ารักษา

หุบเขาอู๋หุย" สายตาเฟิงซีอวิ๋นจรดนิ่งอยู่บนร่างของเขา

เฟิงหลนัซถูีกนางจ้องเช่นนีก็้กระจ่างแจ้งทันใดถึงความหมายของนาง 
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จึงอดยิ้มขมขื่นมิได้ "หากรู้แต่แรกข้าจะไม่มาชิงโจว!"

"เป็นเจ้าเองท่ีหน้าหนาหน้าทนจะตามมาด้วย ข้าไม่ได้เชิญเสียหน่อย!"  

เฟิงซอีว๋ินแค่นเสยีงเย็นชา "เจ้ากินของข้า ใช้ของข้า ก็ต้องตอบแทนกันบ้าง 

หลังข้าไป หุบเขาอู๋หุยนี้ก็มอบให้เจ้าแล้ว!"

"เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะรักษาอยู่" เฟิงหลันซีเอ่ยเสียงเรียบเรื่อย

"หากเจ้าปรารถนาอยากได้กองทัพวายุเมฆา ได้ชิงโจว ก็เฝ้ารักษา

ไว้ให้ดีเถิด" เฟิงซีอวิ๋นเอ่ยเสียงราบเรียบดุจเดียวกัน

สิ้นวาจาได้ไม่ทันไร ฉีซู่ก็น�าสามขุนพล สวียวน หลินจี และเฉิงจือ 

มาถึง คิดว่าฉีซู่คงแจ้งเรื่องเย่ียนเฉิงแตกให้ฟังแล้ว ทั้งสามจึงล้วนแต่มี

สีหน้าปวดร้าว โศกเศร้า และโกรธแค้น

"ฝ่าบาททรงให้กระหม่อมน�าก�าลงัไปต้านกองทพัชงิฟ้าด้วยพ่ะย่ะค่ะ!" 

สี่ขุนพลประสานเสียงขอค�าบัญชา

"พวกเจ้าต้องอยู่เฝ้าหุบเขาอู๋หุย" เฟิงซีอวิ๋นส่ายหน้า "กองทัพชิงฟ้า

นั้น ข้าจะเป็นผู้มุ่งหน้าไปหยุดยั้งเอง!"

"ฝ่าบาท..." ฉีซู่อดส่งเสียงมิได้

เฟิงซีอว๋ินยกมือเป็นเชิงห้ามไม่ให้เขาเอ่ยมากความ สายตามอง 

เฟิงหลันซีคราหนึ่ง จากนั้นก็ร้องว่า "ฉีซู่ หลินจี เฉิงจือ รับบัญชา!"

"พวกกระหม่อมน้อมรับบัญชา!"

เฟิงซีอว๋ินกล่าวเสียงเคร่งเครียดว่า "นับแต่วันนี้ไปให้พวกเจ้าช่วย 

หลนัซกีงจือ่เฝ้ารกัษาหบุเขาอูห๋ยุ เรือ่งทัง้หลายให้ฟังบัญชาของหลนัซกีงจือ่!"

ขุนพลท้ังสามสบตากันคราหน่ึง จากนั้นก็น ้อมกายเอ ่ยว ่า  

"พวกกระหม่อมน้อมรับบัญชา!"

"สวียวน"
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"พ่ะย่ะค่ะ!"

"แต่งทหารหนึง่หมืน่นาย ครึง่ชัว่ยามให้หลงัติดตามข้าออกเดนิทาง!"

"พ่ะย่ะค่ะ!"

"พวกเจ้ากลับออกไปได้"

"พ่ะย่ะค่ะ!"

หลังจากคนทั้งสี่ถอยออกไปแล้ว เฟิงหลันซีจึงกล่าวว่า "เจ้าน�าคน

ไปเพียงหน่ึงหมื่นจะพอหรือ น่ันคือกองทัพชิงฟ้าห้าหม่ืนเชียวนะ หาใช่

กองทัพเสื้อทองไม่!"

"หึ...เจ้าเป็นห่วงข้า หรือเป็นห่วงว่ากองทัพวายุเมฆาหนึ่งหมื่นนาย

ท่ีตามข้าไปจะมิได้หวนกลับ?" เฟิงซีอว๋ินเหลือบตามองเขาแวบหนึ่ง  

คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

"อืม ข้าห่วงทหารหนึ่งหมื่นนายนั้น" เฟิงหลันซีพยักหน้า เหลือบตา 

มองนางแวบหนึ่งเช่นกัน "ส่วนตัวเจ้า ไหนเลยจ�าต้องให้ข้าห่วง"

เฟิงซีอวิ๋นหยักมุมปากขึ้นราวกับคิดจะยิ้ม ทว่าจนแล้วจนรอดก็ยิ้ม

ไม่ออก ต่อมานางก็หมนุกายเลกิม่านกระโจมแล้วผละออกไป นอกกระโจม 

คือท้องฟ้ามืดมิด นางนวดหัวคิ้วเบาๆ แล้วถอนใจยาว

"ดจูากสภาพอากาศ เกรงว่าฝนก�าลงัจะตกลงมา" เฟิงหลนัซเีอ่ยขึน้

จากทางด้านหลังนาง

"มฝีน?" เฟิงซอีว๋ินตาเป็นประกาย จากนัน้ก็คลีย้ิ่มบาง กวักมอืเรยีก

ทหารนายหน่ึงมา "ถ่ายทอดค�าสัง่ข้าให้แม่ทพัสวี ทหารทกุนายให้พกอาวุธ

สองชิ้น!"

"พ่ะย่ะค่ะ!"
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ในกระโจมค่ายกองทัพเสือ้ทอง หวงเฉาก�าลงัอ่านสารในมอื ใบหน้า

ฉายด้วยรอยยิ้ม

อว้ีอู๋หยวนประคองชาถ้วยหนึ่ง เอ่ยเสียงราบเรียบว่า "เหมือนว่า 

ทุกสิ่งจะเป็นไปตามการคาดค�านวณของเจ้า"

"เพราะข้าหมายมัน่จะเอาให้ได้!" หวงเฉาเงยหน้า นัยน์ตาสนี�า้ตาลทอง 

เปล่งประกายเจิดจ้า

อวี้อู๋หยวนได้ยินดังนั้นก็มองไปยังเขา มองอย่างเงียบงันอยู่เป็นครู่

ถึงเอ่ยอย่างไม่น�าพาว่า "ในโลกน้ีไม่ว่าเจ้าจะได้สิง่ต่างๆ มามากมายเพียงใด 

ก็มักจะมีบางสิ่งที่ไม่มีวันได้มา หากมองเหตุผลข้อน้ีให้กระจ่าง ก็ยังพอ 

ใช้ชีวิตอย่างปลอดโปร่งได้บ้าง"

หวงเฉาฟังแล้วนิ่งเงียบไม่เอ่ยค�า

"หวงเฉา" อว้ีอู ๋หยวนหลุบตามองใบชาในถ้วยท่ีประเดี๋ยวจม

ประเดีย๋วลอย "บางคราคนค�านวณมสิูฟ้้าลขิิต อกีอย่าง...บางคราวางแผน

มากเกินไปกลับต้องล�าบากเพราะแผนนั้น"

"เจ้าหมายจะบอกสิง่ใดแก่ข้า" สายตาหวงเฉาจบัอยู่บนร่างอว้ีอูห๋ยวน 

"หรือว่า...มีอันใดไม่เหมาะ"

"ข้าแค่อยากเตือนเจ้า พวกเขามใิช่เป็นเพียงเฟิงซอีวิน๋และเฟิงหลนัซี 

พวกเขายังเป็นไป๋เฟิงเฮยซอีีกด้วย พวกเขา..." สายตาอว้ีอูห๋ยวนเล่ือนลอย

ไปไกล ราวกับมองเห็นสถานท่ีอันไกลโพ้นผ่านทางถ้วยชา "พวกเขาจะ 

ไม่เป็นเฉกเดียวกับบรรดาคู่ต่อกรที่แล้วมาของเจ้าเด็ดขาด!"

หวงเฉาพยักศีรษะ "ข้าย่อมแจ่มแจ้งดีว่าไม่อาจดูเบาพวกเขาได้  

จึงได้ทุ่มเทสติปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นเช่นนี้อย่างไรเล่า!"
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หน้ากระโจมชงิอ๋อง สวียวนน้อมกายรายงาน "ฝ่าบาท ทุกสิง่ตระเตรยีม 

พร้อมสรรพแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"

"อืม" ขณะเดียวกับที่เสียงดังขึ้น ม่านกระโจมก็เลิกขึ้น เฟิงซีอว๋ิน 

สวมเกราะเงินตลอดร่างก้าวออกมา

นอกกระโจม ทางด้านซ้ายคือฉีซู่ เฉิงจือ หลินจี และสวียวนยืน 

เรียงกันอยู่ ทางขวาคือเฟิงหลนัซ ีเทยีบกับอาการเคร่งเครียดของผูอ้ืน่แล้ว 

เขาก็ยังคงปลอดโปร่งผ่อนคลายจนดคูล้ายกับไม่เอาไหน ใบหน้าประดบั

รอยยิ้มอยู่เป็นนิตย์

"ฝ่าบาท"

"ฝ่าบาท"

ฉีซู่และหลินจีเอ่ยขึ้นพร้อมกนั ทว่าวาจามิทันได้เอ่ยออกอีก เฉิงจือ 

ก็สืบเท้ายาวๆ มาข้างหน้า เมื่อเสียงหยาบกร้านแผดขึ้นก็ดึงความสนใจ

ออกจากสองคนนั้นจนหมด "ฝ่าบาท..."

เฟิงซีอวิ๋นที่สวมเกราะตลอดร่างมีลักษณะน่าเกรงขาม ดูงามอย่าง

คล่องแคล่วและองอาจไปอีกแบบ เพียงกวาดสายตาก็ท�าให้เฉิงจือกลืน 

วาจาที่เหลือลงไป

"มีเรื่องอันใด" เฟิงซีอวิ๋นถามเขา

"ฝ่าบาท" เฉิงจือเหล่มองสวียวนผู้อยู่ด้านหลังเฟิงซีอว๋ิน เกาศีรษะ 

จากน้ันก็รวบรวมความกล้ากล่าวว่า "ฝ่าบาท เหตุใดจึงไม่ให้กระหม่อมไป

ด้วยเล่า เหตุใดถึงได้พาเจ้าสวีต้วมเตี้ยมผู้นี้ไป"

เฟิงซีอว๋ินได้ยินค�าก็หัวเราะเบาๆ สายตากวาดไปทางสวียวนท่ีอยู่ 

ทางด้านหลงั เห็นเขายังคงท�าหน้าไร้ความรูส้กึ กระทัง่หนงัตาก็ไม่ยกขึ้น 

สักครา
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เฉิงจือเห็นเฟิงซีอว๋ินเพียงแค่หัวเราะ หาได้ต�าหนิติเตียน จึงกล่าว 

เสยีงดังต่อไปว่า "ฝ่าบาท เขาท�าการใดก็ชกัช้าต้วมเตีย้ม หน�าซ�า้ยังจูจ้ีร้าวกับ 

สตร ีครัง้นีจ้ะไปขวางกองทพัชงิฟ้า พระองค์ทรงควรให้กระหม่อมไปด้วย  

รบัรองว่ากระหม่อมจะสงัหารพวกมนัมใิห้เหลอืรอดแม้สักคนเดยีว!"

หลอดเสียงอันห้าวหาญหยาบกร้านของเขาท�าให้เหล่าทหาร 

หน้ากระโจมได้ยินอย่างชดัเจน คนทัง้หลายต่างรูด้แีก่ใจจึงเม้มปากลอบย้ิม  

บรรยากาศซึ่งเดิมทีเคร่งเครียดจึงผ่อนคลายลงหลายส่วนเพราะวาจา 

ไม่กี่ประโยคนี้ของเขา

เหล่าทหารแห่งกองทัพวายุเมฆารู้ดีมาแต่ไหนแต่ไรว่าแม่ทัพเฉิง 

ผู้มีอุปนิสัยตรงไปตรงมา ท�าเร็วพูดเร็ว กับแม่ทัพสวีผู้มีใบหน้าชืดชา 

กระท�าการรอบคอบนัน้เป็นไม้เบือ่ไม้เมาประจ�ากองทพั มกัจะขัดหูขัดตา

กันเองอยู่เนืองๆ

ผูห้น่ึงรงัเกียจว่าอกีฝ่ายกระท�าการใดไม่เรยีบร้อย หนุหันพลนัแล่น 

มือเท้าไวกว่าสมองอยู่ร�่าไป ท�าการใดก็คิดหัวไม่คิดหาง จะมีบุคลิกสุขุม

อันแม่ทพัใหญ่แห่งแคว้นพึงมสีกันิดก็หาไม่ ส่วนอกีผูห้นึง่กลบัรงัเกียจว่า

อีกฝ่ายพิถีพิถันเกินเหตุ เรื่องเพียงเรื่องเดียวก็มักจะเก็บใส่สมองมา 

คดิซ้ายคดิขวา ท�าการใดก็ชกัช้าห่วงหน้าพะวงหลงั จะมท่ีวงท่าเฉยีบขาด

ตรงไปตรงมาอันบุรุษอกสามศอกพึงมีสักนิดก็หาไม่

"เฉิงจือ!" ฉีซู่ที่ด้านข้างดึงเขาไว้

ผู้ใดจะรู้ว่าเฟิงซีอวิ๋นและสวียวนไม่พูดจา แต่หมุนร่างข้ึนอาชา 

ไปแล้ว เฉิงจือจึงอดร้อนใจมิได้ เขาปัดมือสลัดฉีซู่ออก เร่งสืบเท้าเข้าไป

รัง้สายบงัเหยีนอาชาของสวยีวนไว้ "เจา้ต้วมเตีย้ม มอืเท้าเจ้าอดือาดกว่า

ผู้อ่ืนเสมอ ไม่แน่ว่าอาจจะถูกสตรีนามว่าชิวจิ่วซวงอะไรนั่นยิงร่วงจาก 
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หลังม้าในดอกเดียวก็เป็นได้ เจ้าลงจากม้ามา ให้ข้าไปแทนดีกว่า!"

"ถอยไป!" สวียวนกล่าววาจาเยน็ชาออกมาเพียงสองค�า ทว่าใบหน้า

กลับมิได้ฉายแววขุ่นเคืองแต่อย่างใด

"ฝ่าบาท!" เฉิงจอืเหลยีวหน้ามองไปทางเฟิงซอีว๋ิน หวงัให้นางเปลีย่น

ความคิด

"เฉิงจือ นี่คือค�าสั่งทหาร" เฟิงซีอวิ๋นผู้นั่งอยู่สูงบนหลังอาชาเอ่ย

เรียบๆ 

"พ่ะย่ะค่ะ!" เฉงิจอืก้มศีรษะน้อมรบั ปล่อยสายบงัเหียนอย่างอบัจน

หนทาง

บนหลังอาชา สายตาเฟิงซีอวิ๋นสบประสานอยู่ห่างๆ กับเฟิงหลันซี

ที่หน้ากระโจม ย้ิมน้อยๆ ให้แก่กันชั่วขณะ ถ่ายทอดความนัยจนสิ้นใน

ถ้อยค�าอันมิได้เอ่ย

"ออกเดินทาง!"

เฟิงซอีว๋ินลงแส้ แล้วอาชาขาวก็ตะกุยกีบเท้าโผนจากไป เหล่าทหาร

คนสนิทท่ีด้านหลังคอยติดตาม ส่วนทหารหนึ่งหมื่นนายน้ันลอบหลบ 

ออกจากหุบเขาไปรออยู่ข้างหน้านานแล้ว

สวียวนเงื้อแส้ข้ึน ขณะท่ีก�าลังจะตวัดลงนั้นเอง เสียงของเฉิงจือก็

ดังขึน้ว่า "ดเูจ้าส ิสวีต้วมเต้ียมก็คอืสวีต้วมเตีย้ม ผูอ้ืน่ล้วนแต่ไปกันหมดแล้ว 

แต่เจ้ากลับรั้งท้ายอยู่ผู้เดียว!" เขาเงื้อฝ่ามือมหึมาขึ้น ฟาดบั้นท้ายอาชา

ของสวียวนอย่างหนักหน่วง ทันใดน้ันเจ้าม้าก็แผดเสียงร้องแล้วตะกุย 

กีบเท้าทั้งสี่พุ่งเหินไป

"โคถึก!" อาชาของสวียวนไปไกลแล้ว ทว่าสองค�านี้ของเขากลับ 

ดังชัดถนัดหู



69ชิงหลิงเยวี่ย

"อะไรกัน เจ้าต้วมเตี้ยมอย่างเจ้าถึงกับกล้าด่าข้าเป็นโคถึกเชียวรึ!" 

เฉงิจอืกระโดดผาง โก่งคอโวยวายลัน่ "เจ้าต้วมเตีย้ม เจ้าอย่ามวัแต่ยืดยาด

อยู่เลย ระวังชิวจิ่วซวงนั่นจะยิงเจ้าเป็นรูในดอกเดียว! จ�าไว้ว่าต้องรักษา

ชีวิตน้อยๆ กลับมา เฉิงจือผู้นี้ยังต้องคิดบัญชีกับเจ้า!"

วาจาของเฉงิจอืยังมทินัขาดค�าก็ได้ยินเสยีงอนัไม่ร้อนไม่หนาวของ

หลินจีดังขึ้นจากเบื้องหลังว่า "เจ้าเป็นห่วงเขาก็อ้อมค้อมหน่อยมิได้หรือ 

จ�าเป็นต้องท�าเอิกเกริกให้คนเขารู้กันทั่วด้วยหรือ"

"ข้าเป็นห่วงเจ้าต้วมเตี้ยมสมควรตายน่ันที่ใดกัน!" เฉิงจือได้ยินค�า

ก็รีบเก็บสายตาที่ทอดมองไปไกลกลับมา โต้แย้งอย่างดุร้าย

"เช่นนัน้ไฉนเจ้าจงึต้องให้เขารกัษาชวิีตน้อยๆ กลบัมาด้วยเล่า" เสียง

หลินจีไม่ดังไม่เบา พอให้ทุกผู้ทุกคนหน้ากระโจมได้ยินอย่างพอดิบพอดี

"ข้า...ข้าให้เขารกัษาชวิีตกลบัมา..." ภายใต้แสงตะเกียงมองไม่ออก 

ว่าใบหน้าด�าเมีย่มหยาบกร้านของเฉงิจอืแดงแล้วหรือยัง เขาอ�า้อึง้เป็นนาน  

สดุท้ายก็นึกเหตุผลได้ข้อหนึง่ "ข้าให้เขารกัษาชวีติกลบัมาเพ่ือดแูลภรรยา

และบุตร..."

"สมองเจ้าเลอะเลือนแล้วหรือ" หลินจีไม่รอให้เขาพูดจบก็ขัดขึ้น 

ดวงตาเปี่ยมด้วยแววขัน "ในบรรดาพวกเราคล้ายกับว่ามีเจ้าคนเดียว 

ทีม่.ี..ภรรยา...ม.ี..บุตร!" กล่าวถึงตอนท้ายเขาก็จงใจลากเสียงยาว เอ่ยเน้น 

ทีละค�า

"ข้า...เจ้า...เจ้าคนต�า่ช้า!" เฉงิจอือับอายจนเปล่ียนเป็นมโีทสะ ฝ่ามอื

ใหญ่โตท้ังสองข้างตบลงบนหัวไหล่หลินจีราวกับคิดจะฟาดให้หลินจ ี

ผู้เตี้ยกว่าเขามากกว่าหนึ่งศีรษะแหลกสลายไปในคราเดียว

"โคถึกก็คือโคถึก สมองคิดตรึกตรองมิใคร่จะได้!" หลินจีปัดเอา 



70 เทียบท้าปฐพี 2

มือมารอันมหึมาสองข้างนั้นออกจากไหล่ "คร้านจะยุ่งกับเจ้า"

กล่าวจบเขาก็หมุนกายหันไปคารวะเฟิงหลันซี "หลันซีกงจื่อ หลินจี

ขอทูลลา" หลงัจากเฟิงหลนัซพียักหน้าตอบแล้ว เขาก็ก้าวเท้ายาวๆ ผละไป 

ทันที

"เจ้า...เจ้าคนต�่าช้า" เฉิงจือตะโกนใส่แผ่นหลังของเขา แต่ก็มิอาจ

ท�าอื่นใดได้ด้วยหลินจีไม่แยแสเขาสักนิดเดียว

"แม้รูปร่างของเขาจะมิได้สูงใหญ่เท่าเจ้า* แต่เทียบกับทุกคนแล้ว 

รูปร่างของเขาก็ปกติดียิ่ง" ฉีซู่เดินเข้ามา ยกแขนขึ้นสูงเพื่อตบไหล่เฉิงจือ 

กระท่ังเขาก็ยังต้องเงยหน้าสนทนากับอีกฝ่าย "เป็นโคถึกก็มิเสียหายท่ี 

ตรงไหน รู้ไว้เถิดว่าทุกคนต่างก็นิยมชมชอบโคนัก สัตย์ซื่อรังแกง่าย" ว่า

แล้วเขาก็คารวะไปทางเฟิงหลันซี จากนั้นก็สาวเท้ากลับค่ายไป

เฉิงจือผู้ความรู้สึกช้าไปครึ่งจังหวะเมื่อใคร่ครวญความหมายของ

วาจาสดุท้ายจนกระจ่างแล้ว ก็อดร้องเสยีงดงัมไิด้ว่า "พ่ีใหญ่ ท่านก็รังแก

ข้า!" ทว่าไหนเลยยังจะเหลือเงามนุษย์อยู่

"ฮ่าๆๆๆ..." เสียงหัวเราะลั่นของเฟิงหลันซีดังขึ้นจากทางด้านหลัง

"กงจือ่...กะ...เอ่อ...พวกเขา..." เฉงิจอืหมนุร่างกลับมามองเฟิงหลันซี 

ใบหน้าแดงก�่าจนถ้วนทั่ว เขาเกาศีรษะอย่างกระดากเหลือใจ

"แม่ทพัเฉงิก็กลบัค่ายไปพักผ่อนเถิด" เฟิงหลนัซไีม่ท�าให้เขาล�าบากใจ

"พ่ะย่ะค่ะ!" เฉงิจอืน้อมกายรบัค�า จากนัน้ก็ก้าวเท้ายาวๆ กลบัค่ายไป

"ล่วงเข้ายามโฉ่ว** แล้วกระมงั" เฟิงหลนัซเีงยหน้ากวาดตามองทัง้สีด้่าน 

เหล่าทหารแห่งกองทัพวายุเมฆาน้ันผู้ที่ต้องลาดตระเวนก็ลาดตระเวน  

ผูท่ี้ต้องพักผ่อนก็พักผ่อนนานแล้ว บรเิวณท่ีต้ังค่ายอนักว้างขวางเงียบสงัด

* ค�าว่า 'คนต�่าช้า'（小人）ตามรูปศัพท์แปลว่า คนตัวเล็ก

** ยามโฉ่ว คือช่วงเวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.



71ชิงหลิงเยวี่ย

อย่างที่สุดในเวลาเพียงชั่วอึดใจ ขณะนั้นลมรัตติกาลก็โชยมา พัดพาเอา

ไอเยน็มาด้วย "ลมมาแล้ว" เขายืน่มอื กางน้ิวทัง้ห้าออกเลก็น้อยคล้ายกับ

คิดจะกั้นสายลม ทั้งยังคล้ายกับหมายจะคว้าจับลมสายหนึ่งไว้ "ฝนอาจ

จะจวนตกจรงิๆ แล้วก็ได้ แต่กลบัมริูว่้าสภาพอากาศนีจ้ะเก้ือหนุนเจ้าหรอื

เกื้อหนุนเขา"

ในสีรัตติกาลเข้มทึบ ส�าเนียงท่ีกังวานข้ึนหาใช่เสียงกบร้องหรือ

แมลงขับขาน จุดแสงที่เคลื่อนมาแต่ไกลก็มิใช่หิ่งห้อย แต่คือหมื่นทหาร

ทีก่รธีาทัพอย่างพร้อมเพรยีง เสยีงนกัรบเกราะเหลก็และอาชาเหยียบย่าง

ลงบนผืนปฐพีดังก้องกัมปนาทดุจอสนีบาต มังกรไฟซึ่งคดเค้ียวกรายมา

คือคบเพลิงที่ชูสูงอยู่ในมือของเหล่าทหาร

"สวียวน ถ่ายทอดค�าสั่งลงไป หยุดเคลื่อนขบวน!" ด้านหน้าสุดของ

กระบวนทัพ เฟิงซีอวิ๋นพลันรั้งอาชา

"พ่ะย่ะค่ะ!" สวียวนรับค�า หันไปสั่งให้ทหารในบัญชาไปถ่ายทอด 

ค�าสั่ง

เฟิงซีอว๋ินลงจากอาชา อาศัยแสงสว่างจากคบเพลิงพิจารณา

ภูมิประเทศทั้งสี่ด้าน จากนั้นก็ย่อกายลงสัมผัสดินโคลนบนพื้น

"ฝ่าบาท นี่คือหุบเขาลู่เหมิน (ประตูกวาง) ขอรับ" สวียวนกล่าว

"อืม" เฟิงซีอว๋ินหยัดกายขึ้น "ยามนี้เป็นเวลาใดแล้ว พวกเราเร่ง 

เดินทางมาทั้งสิ้นกี่ลี้แล้ว"

"ล่วงเข้ายามอ๋ิน* มาได้ครึง่ชัว่ยาม เดินทางมาทัง้ส้ินสองร้อยห้าสิบล้ี  

พ่ะย่ะค่ะ" สวียวนตอบ

* ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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"ยามอิน๋...สองร้อยกว่าลี ้กองทพัชงิฟ้าไม่มทีางช้ากว่าเราเป็นอนัขาด"  

เฟิงซีอวิ๋นใคร่ครวญเล็กน้อย

เวลาน้ีเองสายลมอันบ้าคลั่งระลอกหนึ่งก็พัดมา คบเพลิงในมือ 

เหล่าทหารถูกเป่าดับจนหมดสิน้ รอบทศิมดืมดิลงทนัใด ทว่าทหารทัง้ปวง

ในหุบเขาลูเ่หมนิกลบัไม่มแีววลนลานแม้เพียงน้อยนดิ ยังคงยืนนิง่อยู่ท่ีเดมิ  

หากมิใช่มีเสียงอาชาร้องขึ้นเป็นครั้งคราว ในหุบเขาก็สงบเงียบจนแทบ

จะไม่รู้สึกได้ว่าที่แห่งนี้มีก�าลังทหารหนึ่งหมื่นนายหยุดอยู่

"ฝ่าบาท ลมแรงมาแล้ว ดูท่าฝนคงใกล้จะตก" สวียวนแหงนหน้า

มองท้องฟ้า

หลงัจากสายลมพัดผ่าน ดวงตาของคนทัง้หลายก็คุน้เคยกับความมดื 

ถึงขั้นสามารถมองเห็นสหายข้างกายได้ในแสงแห่งรัตติกาลอ่อนจาง

"ไม่ใช่ดูท่าฝนคงใกล้จะตก แต่จะต้องมีพายุฝนห่าใหญ่กระหน�่า 

ลงมาอย่างแน่นอน" เฟิงซอีว๋ินแหงนหน้ามองท้องนภายามราตร ีบนม่านฟ้า 

มืดมิดหามีแสงดาวสักน้อยไม่ ทว่านัยน์ตาท้ังคู่ของนางกลับวิบวับดุจ 

ดวงดารา สาดประกายสุกใสในค�่าคืนด�ามืดนี้ "พายุฝนมาเร็วก็ไปเร็ว!"

นางย่อกายลงก�าดินไว้ในมอื น้ิวขย้ีดินแล้วยกข้ึนมาดมทีป่ลายจมกู 

"ภูมิประเทศสองฝั่งของหุบเขาลู่เหมินนี้เป็นที่สูง เมื่อฝนตก น�้าฝนก็จะ 

ไหลทะลักลงตรงกลาง ส่งผลให้ดินในหุบเขาร่วนซุย" นางเงยศีรษะขึ้น

บัญชาว่า "จุดคบเพลิงมาสองอัน"

มีทหารจุดคบเพลิงขึ้นสองอันทันที เฟิงซีอวิ๋นรับไว้แล้วเหินร่าง 

ขึน้ไปยืนบนหลงัอาชา กวาดตามองทัว่ทัง้หุบเขาลูเ่หมินจากมุมสูง ก่อนจะ  

เหว่ียงมอืขึน้ แล้วคบเพลงิอนัหนึง่ก็บนิผ่านกลางอากาศไป วาดเป็นล�าแสง  

สแีดงสายหน่ึง จากนัน้ก็ร่วงลงปักอยู่บนพ้ืนดินด้านตะวนัออกอย่างมัน่คง 
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ต่อมานางก็หมนุร่าง เหวีย่งมอือกีครา แล้วคบเพลงิอกีอนัก็บนิผ่านกลาง

อากาศไปปักลงอย่างมั่นคงบนพื้นด้านตะวันตก

"สวียวน ถ่ายทอดค�าสั่งลงไป แบ่งทหารเป็นสองผลัด ห้าพันนาย

ถือคบเพลงิ ห้าพันนายน�าอาวุธส�ารองออกมาขดุดนิ ให้คบเพลงิสองอนันี้  

เป็นเส้นแบ่ง ต้องลกึสองเชยีะ กว้างสบิจัง้ มเีวลาแค่หนึง่ชัว่ยาม เร่งมือเข้า!" 

เฟิงซีอวิ๋นลงจากอาชาพร้อมออกค�าสั่ง

"พ่ะย่ะค่ะ!"

ครู่ต่อมาทหารทั้งหมดก็พากันลงจากอาชา คร่ึงหน่ึงถือคบเพลิง  

อีกครึ่งหนึ่งใช้ศัสตราวุธต่างพลั่วขุดดิน ล้วนแต่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สายลมเด๋ียวพัดแรงเดี๋ยวหยุด เมื่อคบเพลิงถูก 

ลมเป่าดับก็ถูกจุดข้ึนใหม่ทันควัน ทหารที่ขุดดินก็ไม่หยุดพัก ต้องเร่งขุด

ให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วยามให้ได้

เวลาล่วงไปราวครึง่ชัว่ยาม ท้องฟ้าก็เริม่มหียาดฝนเมด็โตๆ ตกลงมา 

ประปราย เมื่อสัมผัสถูกใบหน้าก็เย็นเฉียบและแสบน้อยๆ คบเพลิง 

ส่วนใหญ่เปียกชื้นไปแล้ว ท่ามกลางรัตติกาลมืดมิดมีเพียงเสียงทหาร 

ขุดดินกับสายลมซึ่งพัดกระหน�่า

ล่วงไปอีกครึ่งชั่วยาม เสียงเฟิงซีอว๋ินก็ดังขึ้นในความมืดว่า "หยุด

ขุดดิน ขึ้นม้า ถอยไปสิบห้าจั้งแล้วซ่อนตัวเอาไว้"

ทันทท่ีีสิน้ค�าสัง่ พายุฝนก็เทลงมาด่ังคว�า่อ่าง ผสมมากับสายลมคล่ัง 

ส่งผลให้กองทัพวายุเมฆาในหบุเขาลูเ่หมนิชุม่โชกถ้วนทัว่ กลางรตัตกิาล  

ด�ามืดได้ยินเพียงเสียงน�้าฝนตกกระทบผืนดิน เนินทั้งสองฝั่งมีน�้าโคลน 

ไหลโกรกลงมาแล้ว ลมคลั่งแผดเสียงค�าราม อาชาศึกกู่ร้อง นอกจากนี้ 

ในหุบเขาลู่เหมินก็ไร้เสียงอื่นใด
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เมือ่พายุอ่อนก�าลงัลง ฟ้ามดืครึม้ก็ประหนึง่ได้รบัการช�าระล้างจาก

หยาดฝน ในท่ีสดุก็เผยสขีาวอ่อนจางออกมา ทิวทัศน์ท้ังส่ีด้านเร่ิมมองเหน็

ได้อย่างสลวัเลอืน ทหารท้ังหมดแห่งทพัวายุเมฆายืนหยัดอยู่อย่างสงบน่ิง 

กุมศสัตราวุธในมอืแน่น สายตาพร้อมกันจ้องไปทางพลอาชาทีอ่ยู่ด้านหน้า 

สุด ผู้ที่อยู่บนอาชาขาวสวมเกราะเงิน ร่างสูงเพรียวตรงตระหง่านน่ันคือ

นายเหนือหัวของพวกเขา คือนายผู้ปล่อยให้ลมซัดพายุสาดด้วยกัน 

กับพวกเขา!

"บัดนี้เป็นยามใดแล้ว" เฟิงซีอวิ๋นถามสวียวนที่อยู่ข้างกาย

"ทูลฝ่าบาท ตอนน้ีเข้าสู่ยามเหม่าได้หน่ึงเค่อพ่ะย่ะค่ะ" สวียวน 

ปาดหยดน�้าบนใบหน้าพร้อมกับตอบค�า

"หินไฟเก็บดีแล้วหรือยัง" เฟิงซีอวิ๋นหันกลับไปมองเขา ดวงตาคู่นั้น

ประหนึ่งถูกสายฝนช�าระล้าง สุกใสลึกล�้าเป็นพิเศษ

"กระหม่อมหาได้ลืมบัญชาของพระองค์ไม่" สวียวนลูบหินไฟซึ่ง 

เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีใต้ชุดเกราะ

เฟิงซีอว๋ินเพ่งสมาธิ เอียงหูคอยสดับฟังเสียงซึ่งส่งมากับสายลม 

ผ่านไปชั่วครู่ดวงตาใสดุจดาราก็ทอประกาย จากนั้นนางก็ออกค�าสั่งว่า  

"ศรเพลงิของข้ายิงออกเมือ่ใด อกีหมืน่ดอกให้หลดุจากคนัศรโดยพร้อมเพรยีง!"

"พ่ะย่ะค่ะ!"

ล่วงไปอีกครึ่งเค่อ เสียงกุบกับก็ดังมาแต่ไกล ท้องฟ้าสีน�้าเงินเข้ม 

ไขแสงอรุณออกมาจางๆ เวลานี้ผืนฟ้าและแผ่นดินครึ้มสลัว

กองทัพวายุเมฆาหน่ึงหมื่นนายเร้นกายท่ามกลางความอึมครึมนี้ 

จับจ้องไปยังเบื้องหน้าด้วยแววตาลุกโชติช่วง

เริ่มเห็นแสงไฟอยู่ลิบๆ เสียงกีบเท้ากระชั้นเข้ามาทุกขณะ ผ่านไป
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อกีอึดใจก็เหน็เมฆด�าท้ังแถบม้วนตลบแผ่นดินมาจากเบือ้งหน้า ความเร็ว

อย่างย่ิงยวดและลักษณะฮึกเหิมเช่นนั้น มิมีอันใดไม่ประกาศว่าน่ีคือ 

ทัพอาชาเหล็กแกร่งกล้า...นั่นคือกองทัพชิงฟ้าแห่งจี้โจว!

"มาอย่างห้าวหาญเท่าใดก็ย่ิงดีเท่านั้น!" เสียงเฟิงซีอว๋ินแผ่วเบา

ราวกับร�าพึงร�าพัน ดวงตาจบัจ้องเบ้ืองหน้า เมือ่เสียงแผดร้องของอาชาศกึ 

เบิกขึ้นเป็นคราแรก นางก็ยื่นมือออกอย่างเยือกเย็น "ศรเพลิง!"

สวยีวนท่ีตระเตรยีมไว้เรยีบร้อยนานแล้วย่ืนศรเพลงิทีล่กุโชนให้นาง

ทันใด

รับศร น้าวสาย ยิงออก!

ท่วงท่าหมดจด ไหลลื่นเป็นจังหวะเดียว! สายฟ้าแปลบสายนั้น 

ลากผ่านท้องฟ้ามืดคลุ้ม ยิงตรงไปข้างหน้า แล้วเสียงอาชาโหยหวนคู่กับ

เสยีงร้องตืน่ตระหนกของทหารผูร่้วงจากหลงัม้าก็ดงัข้ึนจากทิศเบือ้งหน้า

แทบจะในเวลาเดียวกัน...

แสงอรุณอ่อนจางประหนึ่งถูกจุดให้สว่างขึ้นด้วยล�าแสงสายนั้น  

ห่างออกไปสิบกว่าจั้ง ดินท่ีกองทัพวายุเมฆาขุดจนเป็นหลุมลึกหลังจาก 

ถูกพายุฝน สาดซัดจนชุ่มโชกก็แปรสภาพเป็นแอ่งโคลนข้นคลั่ก ลวงให้

ทหารกองทัพชิงฟ้าร่วงตกลงไปจนเต็มแอ่ง!

แสงไฟดับลงในทันที ท่ามกลางความมืดสลัว ลูกเกาทัณฑ์เหล็ก

แห่งกองทัพวายุเมฆาก็สาดเข้าใส่กองทัพชิงฟ้าที่อยู่ตรงข้ามอย่างทั้ง 

เร่งร้อนท้ังดดุนัไม่ผดิจากพายฝุนเมือ่ครู!่ ชัว่ขณะน้ันก็ได้ยินเพียงเสยีงร้อง

โหยหวนไปท้ังแถบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ร่วงลงสู่แอ่งโคลนหรือผู้ท่ีพุ่งทะยาน

อย่างรวดเรว็มาจากด้านหลงั...เพียงพรบิตาก็ถูกห่าศรน้ียิงร่วงไปกว่าครึง่!

เสียงโอดโอยอันน่าอนาถยังไม่ทันหยุดลง ศรเพลิงก็พาเอาล�าแสง
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เจดิจ้าพุ่งไปอกีทาง ครัน้แล้วลกูเกาทัณฑ์ด่ังห่าพายุก็ยิงตดิตามไป บงัเกิด

เสียงโหยหวนไปทั้งแถบอีกค�ารบ

ศรเพลงิยิงออกไม่หยุดหย่อน ห่าลกูเกาทณัฑ์เหนิตามไปไม่ขาดสาย 

ในความอมึครมึ กองทัพชงิฟ้าทียั่งต้ังสติไม่ทนั กะทนัหนัจนมอิาจแยกแยะ  

ทศิทางได้ก็ล้มลงเป็นแถบๆ ส่วนผูท้ีพ่ลาดร่วงลงสูแ่อ่งโคลนนัน้ก็ไม่เหลอื

รอดแม้แต่ผู้เดียว!

ห่าลูกเกาทัณฑ์ผ่อนลง แสงอรุโณทัยเผยขึ้นในที่สุด

หบุเขาลูเ่หมนิค่อยๆ ปรากฏขึน้ต่อสายตาของทหารทัง้สองทัพอย่าง

ชัดเจน เห็นในแอ่งโคลนยาวสิบจั้งนั้นมีอาชาศึกและทหารพลาดร่วงลง

ไปจนเต็ม ท่ีลอยอยู่ด้านบนคือหมวกเกราะและศัสตราวุธท้ังหลาย  

โลหิตแดงฉานผสมผสานกับโคลนเหลือง เกิดเป็นสีช�้าเลือดช�้าหนองไป

ท้ังผืน สายฝนยังคงโปรยปรายลงมาอย่างไม่เร่งร้อน ชะให้สีโลหิตนั้น 

จางลง

ระยะห่างย่ีสิบกว่าจั้งนี้เป็นตัวก้ันกลาง ฟากหน่ึงคือกองทัพวายุ

เมฆาเกราะเงิน ฟากหนึ่งคือกองทัพชิงฟ้าเกราะม่วง ส่ิงท่ีเหมือนกันคือ 

ชดุเกราะของพวกเขาล้วนแต่ถูกน�า้ฝนล้างจนเงาเป็นประกาย ต่างกันตรงที ่

กองทพัเกราะเงนิยืนสงบเยือกเยน็ ดาบและกระบีใ่นมอืถูกดงึออกจากฝัก 

จิตสังหารคุกรุ่น ราวกับรอบัญชาเพียงค�าเดียวพวกเขาก็พร้อมจะสังหาร

ปัจจามิตรให้หมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่เกราะ! ส่วนกองทัพเกราะม่วงสีหน้า

ตื่นตะลึง มองพ้ืนโคลนตรงหน้าอย่างไม่กล้าจะเชื่อ พ่ีน้องของพวกเขา 

ร่วงลงไปในนั้นกว่าครึ่ง พวกเขาล้วนไม่เชื่อว่ากองทัพชิงฟ้าซึ่งมิมีศึกใด

ไม่ก�าชัยจะถึงกับย่อยยับอัปราอย่างน่าสมเพชเช่นในยามนี้!

ด้านหน้ากองทัพชิงฟ้ายืนหยัดไว้ด้วยขุนศึกผู้หนึ่ง เห็นได้ว่ากับ 
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ทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้านี้เขาเองก็คาดไม่ถึงเช่นกัน เขาไม่นึกว่ากองทัพ

วายุเมฆาจะรดุมาถึงเรว็ปานนี ้และไม่นึกว่ากองทัพวายุเมฆาจะวางกับดกั 

ในหุบเขาลู่เหมิน ย่ิงไม่นึกว่าจะมีพายุฝนดุจสวรรค์เป็นใจให้ศัตรูห่านี้! 

เขากวาดตามองหนึ่งรอบ จากนั้นสายตาก็ทอดไปทางกองทัพวายุเมฆา

ที่อยู่เบื้องหน้าอย่างดุดัน กระบ่ีล�้าค่าในมือเงื้อสูงแล้วโบกไปข้างหน้า

อย่างฉับไว!

"สังหาร!" 

ทันใดนั้นกองทัพชิงฟ้าที่เหลือทั้งหมดก็บุกเข้ามา แอ่งโคลนถูก 

พ่ีน้องของพวกเขาถมจนเต็มแล้ว พวกเขาโจนอาชาผ่านไป ชูดาบและ

ทวนในมือข้ึนสูง มิได้เอื้อนเอ่ยค�าใด ทว่ากลับมีบารมีน่าเกรงขามดุจจะ

ตะลยุขึน้ฟ้า! ประกาศถึงความเดอืดดาลและชงิชงัด้วยการกระท�า ทหาร

ทุกนายต่างถลึงตากว้าง จ้องแถบสีเงินเบื้องหน้าเขม็ง มีเพียงท�าให้แถบ

สเีงนินัน้ถูกย้อมด้วยสแีห่งโลหิตแดงฉานเท่านัน้ โทสะและความแค้นของ

พวกเขาจึงจะเบาบางลงได้!

เวลานั้นด้านหน้าสุดของกองทัพวายุเมฆาก็แหวกออกเป็นสองฝั่ง 

เฟิงซีอว๋ินบังคับอาชาขึ้นหน้ามาเพียงล�าพัง ดวงตาจับจ้องอย่างเย็นชา 

ไปท่ีกองทัพชงิฟ้าซึง่บกุตรงเข้ามา มองน่ิงอยู่ทีข่นุศกึผู้ทะยานอยูด้่านหน้าสุด  

บนใบหน้าของขุนศึกผู้นั้นสวมหน้ากากทองแดงอย่างที่คิดไว้ไม่ผิด

"ศึกครานี้สวรรค์ยืนอยู่ข้างข้าเฟิงซีอว๋ิน!" นางเอ่ยอย่างแผ่วเบา  

จากนัน้ก็น้าวสายเกาทณัฑ์อย่างแขง็แรง เลง็ไปยังขนุศกึแห่งจีโ้จวทีก่�าลงั

ทะยานเข้ามาผู้นั้น "ชิวจิ่วซวงกระนั้นรึ เปาเฉิง คอยดูข้าล้างแค้นให้เจ้า!"

สวบ! ลกูศรยิงออกดจุอสนีบาตเย็นเยียบ กรดีแสงอรโุณทยัให้แยกออก  

แหวกผ่าสายลมยามเช้า พุ่งตรงเข้าหาขนุศกึแห่งจีโ้จว ขุนพลผูน้ัน้เหลือบเหน็ 
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สายฟ้าเย็นเฉียบยิงมาก็ยังห้ออาชาโผนเข้าใส่ กระบี่ล�้าค่าในมือเง้ือสูง 

จากนัน้ฟันลงกลางอากาศ แบ่งลกูเกาทัณฑ์ซึง่พุ่งเข้าแสกหน้าเป็นสองสาย! 

ทว่า...น่ีคือศรซึ่งแฝงก�าลังวรยุทธ์ทั้งหมดของเฟิงซีอว๋ินเอาไว้! ในโลกนี้ 

ผู้ที่สามารถสะบั้นอานุภาพแห่งศรนี้ให้ขาดลงก็มีน้อยจนนับนิ้วได้!

ตัวศรถูกฟันขาด ปีกศรร่วงหล่น ทว่าหัวศรกลับยังคงเหินพุ่งด้วย

พลานุภาพเต็มเป่ียม!

ขณะท่ีหางศรยังสั่นไหวอยู่กลางอากาศ หัวศรก็ทะลุผ่านหน้ากาก

ทองแดง พุ่งเข้ากลางหว่างคิ้วคนผู้นั้นพอดี!

"กองทพัชงิฟ้าห้าหมืน่ของจีโ้จว จงฝังร่างลง ณ ทีน่ีเ้สียเถิด!" เฟิงซอีว๋ิน 

ลดเกาทัณฑ์ สับมือลงอย่างคล่องแคล่ว

พริบตานั้นกองทัพวายุเมฆาทั้งหมดก็บุกเข้าฟาดฟัน พุ่งเข้าโรมรัน

กับกองทัพชิงฟ้าที่โถมเข้ามา!

ส่วนขนุพลจีโ้จวท่ีต้องลกูเกาทณัฑ์ก็ร่างโงนเงนสองครา แต่จนแล้ว

จนรอดก็ยังไม่ร่วงจากหลังม้า ต่อมาเขาก็เงยหน้าขึ้นช้าๆ แล้วมองมา 

สายตาเย่ียงน้ันลึกล�้าและไกลห่าง ทะลุผ่านพ้ืนโคลนทั้งแถบ ทะลุผ่าน

ประกายดาบและเงากระบี่ท้ังหมด ทะลุผ่านการประหัตประหารชุ่มโชก

โลหติ จากน้ันก็ตกลงบนร่างเฟิงซอีว๋ินอย่างนุ่มนวลดจุขนนกโดยไร้สุม้เสยีง

ชั่วขณะนั้นการฆ่าฟันและเสียงกู่ร้องรอบด้านก็ปลาสนาการส้ิน  

ในสมองมีบางสิ่งก�าลังทลายครืน พินาศยับไม่เหลือชิ้นดี อสนีบาตลั่น

เปรี้ยงปร้างข้างหูราวกับบางสิ่งที่น่ากลัวก�าลังจะเกิดข้ึน ความประหว่ัน

พรั่นพรึงอันใหญ่หลวงเข้าเกี่ยวรัดหัวใจเฟิงซีอวิ๋นในฉับพลัน!

ไม่! นั่นมัน...ไม่...ไม่ใช่เด็ดขาด...

หน้ากากทองแดงน่าเกลยีดน่ันแยกออกเป็นสองส่วนแล้วหลดุร่วงลง 
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ช้าๆ สุดท้ายก็เผยให้เห็นดวงหน้าซึ่งอยู่หลังหน้ากาก องอาจคมคาย  

สงบนิง่ไม่เสยีใจ ถึงขนาดเจอืรอยย้ิมอ่ิมเอมเสยีด้วยซ�า้ ดวงหน้าน้ันปรากฏ 

ขึ้นกลางแสงอรุณเช่นนี้เอง ดวงตาของเขาจับจ้องเบื้องหน้าอย่างอบอุ่น

อ่อนโยน จบัจ้องเฟิงซอีว๋ินผูม้แีววตาต่ืนตระหนกสดุขดี รอยโลหติเป็นสายไหล  

ลงจากหว่างคิ้ว ผ่านดวงตา ผ่านสันจมูก ผ่านใบหน้า ผ่านริมฝีปาก...

"ไม่..." เกาทณัฑ์ในมอืเฟิงซอีว๋ินร่วงลงสูแ่อ่งโคลน ดวงตานางเบกิกว้าง 

มองค้างไปข้างหน้า ดวงหน้าขาวซดี รมิฝีปากสัน่ระรกิไม่หยุด สองมอืแขง็เกรง็ 

"ไม่!!!"
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ใน 'ประวัตศิาสตร์ตง-ตระกูลอ๋อง-ซอีว๋ินแห่งชงิโจว' คนุอูต๋ัน้ขนุนาง

บนัทกึประวตัศิาสตร์ผูไ้ด้สมญัญาว่า 'พู่กันกระบี'่ ไม่สงวนค�าทีช่ืน่ชมนางว่า  

'งามสง่าดัง่เฟ่ิง เฉดิโฉมปราดเปรือ่งไร้เปรยีบปาน เดนิกลศกึดจุเทพยดา' 

ชั่วชีวิตนางผ่านศึกน้อยใหญ่หลายร้อยครั้ง แทบจะไม่เคยพ่ายแพ้ ได้รับ

การขนานนามร่วมกับหวงเฉาและเฟิงหลนัซใีนยุคเดยีวกันเป็น 'สามอ๋อง

แห่งกลยีคุ' แต่ไม่ว่าในตอนน้ันจะเป็นการรบท่ีสะท้านฟ้าสะเทือนดินเพียงใด  

เมือ่มาถึงปลายพู่กันของขนุนางบนัทกึประวัตศิาสตร์ผู้ถนอมหมกึดุจทองค�า 

ก็แจ้งแสดงไว้ด้วยถ้อยค�าเพียงไม่กี่ประโยค

ทว่ารัชศกจิ่งเหยียนปีที่ย่ีสิบหก เดือนห้า วันท่ีย่ีสิบห้า ณ หุบเขา 

ลูเ่หมนิ เฟิงซอีวิน๋อาศัยก�าลงัพลหน่ึงหมืน่บุกเข้าผลาญกองทัพชงิฟ้าก�าลัง

พลห้าหมืน่ การศกึซึง่ใช้คนน้อยเอาชนะคนมาก ซ�า้ยงัก�าชยัได้อย่างเบด็เสรจ็ 

นี้ ในบันทึกประวัติศาสตร์นอกจากจะจารึกไว้โดยสังเขปแล้ว ยังเหลือ

24
การุณยจิตไร ้หวั่น แบกรับค�าวิงวอน
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วาจาอกีประโยคดังน้ี 'ชงิอ๋องยิงศรสงัหารนายทพัตดัสนิชยัชนะ ภายหลงั

สติเลอะเลือนครู่ใหญ่จนเกือบต้องศร!'

ประโยคน้ีท้ิงปรศินาอนัลกึลบัให้แก่อนชุนรุน่หลงั ในการศกึคราน้ัน

มีสิ่งใดกันแน่ที่ท�าให้เฟิงซีอวิ๋น 'สติเลอะเลือน'

ผูค้วามคดิละเอยีดอ่อนคาดเดาว่าน่ันเป็นเพราะหลงัจากเร่งยาตราทัพ 

ตลอดคืนยังต้องเผชิญพายุฝนจนเปียกชุ่มไปทั้งร่าง ชิงอ๋องเป็นอิสตรี  

ซ�้าสุขภาพยังอ่อนแอมาแต่ไหนแต่ไร ย่อมต้องเป็นผลจากอาการป่วยไข้

ก�าเรบิ ส่วนผูเ้พ้อฝันก็คาดเดาว่าขนุพลหน้ากากทองแดงผูถู้กชงิอ๋องสงัหาร  

ในศรเดยีวมสีเิน่หาพันผกูกับนาง ดังน้ันจติใจจงึรวดร้าวอย่างแรงร้าย ยังม ี

บรรดาค�าคาดเดานอกลูน่อกรอยเช่น ในศึกครานัน้ชงิอ๋องสงัหารผูค้นมาก

เกินไป ยั่วยุให้สวรรค์พิโรธ ด้วยเหตุนี้จึงถูกฟ้าผ่าจนสติเลอะเลือน...

ไม่ว่าค�าคาดเดาเหล่านัน้จะมมีากน้อยเพียงไร แต่ก็มมิผีูใ้ดสามารถ

ยืนยันได้ว่าสิ่งที่ตนคาดนั้นเป็นความจริง กระทั่งทหารแห่งทัพวายุเมฆา

ซึง่ตดิตามข้างกายชงิอ๋องในศึกครัง้นัน้ก็ล้วนแต่ไม่รูไ้ด้ว่าเหตไุฉนนายของ

พวกเขาจึงมีอาการดังกล่าว รู้เพียงหลังจากศึกนั้นแล้ว นายของพวกเขา

ก็มิได้ยิ้มอีกเลยเป็นเวลานาน

เดือนห้า วันที่ยี่สิบหก ยามโฉ่ว เฟิงซีอวิ๋นเดินทางถึงเยี่ยนเฉิง

เดือนห้า วันที่ยี่สิบเจ็ด ยามเฉิน เฟิงซีอวิ๋นเข้าตีเยี่ยนเฉิง

ยามเซิน เยี่ยนเฉิงแตก เฟิงซีอวิ๋นเข้าเมือง

ณ ชานเมืองเย่ียนเฉิงมีวัดขนาดเล็กแห่งหน่ึงนามว่าวัดเต๋อกวง 

(แสงคุณธรรม) หมู่ภิกษุหลบหนีไปแล้วเมื่อกองทัพชิงฟ้าตีเยี่ยนเฉิงแตก 

ลานวัดกว้างยามนี้จึงร้างวังเวง
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เฟิงซีอว๋ินผลักประตูวัดซึ่งมิได้ลั่นดาลออก เดินผ่านลานวัดเข้าไป 

เพียงมองปราดเดียวก็เห็นโลงศพเรียบง่ายโลงหนึ่งวางอยู่กลางอุโบสถ

นางก้าวเข้าไปในอโุบสถ มองโลงศพเรยีบๆ นัน้ ดวงตาแสบร้อนขึน้

เป็นระลอก

นางเอือ้มมอืลบูโลงศพไม้อนัเย็นชดื ในห้วงภวังค์กนึ็กถึงคราวพบกัน 

ครัง้แรกเมือ่ยงัเลก็ ตอนเป็นเด็กนางก�าลงัเดนิเล่นอยู่กลางตรอกเลก็ ใน 

เมอืงหลวงแห่งชงิโจว จากนัน้เดก็ชายผวิกายด�าคล�า้ผูห้น่ึงก็ไล่ตามมา หน้าด�า 

เมี่ยมบวมปูด ทว่าดวงตาสีน�้าตาลกลับมีเพลิงโทสะของการไม่ยอมแพ ้

คโุชนอยู่ เขาร้องเอะอะว่า 'เจ้าอย่าหนีนะ ยังสูไ้ม่จบเลย! เอาอกีคร้ัง รอบน้ี 

ข้าต้องชนะเจ้าได้แน่! คราวนี้พวกเราประลองก�าลังกัน ถ้าเจ้ายังชนะข้า

ได้อีก ข้าก็จะเชื่อฟังเจ้าไปทั้งชีวิต...'

"เปาเฉงิ..." เบ้ืองหน้าสายตาเฟิงซอีวิน๋พร่าเลอืน น�า้เสยีงแหลกสลาย

ทนัใดนัน้เสยีงอนัแผ่วเบาก็ดงัข้ึนจากหน้าประต ูหรือวญิญาณของ

เปาเฉงิจะรบัรูว่้านางมาจงึปรารถนาขอพบ? เฟิงซอีว๋ินหันหน้าไปโดยพลัน 

ท่ามกลางแสงอรโุณทัยอ่อนจางมองเหน็หลวงจนีน้อยอายุราวสบิห้าสบิหก 

รูปหนึ่งกอดแท่งฟืนแห้งๆ ไว้ในอก ยืนอยู่หน้าอุโบสถ

"ส.ี..สกีา..." หลวงจนีน้อยมองผูท่ี้ยืนอยูห่น้าโลงศพด้วยอาการงงงนั 

แม้เป็นสตรแีต่ทัง้ร่างกลบัสวมเกราะเงนิ หรอืจะเป็นแม่ทพัผูห้นึง่? บนหน้า 

ยังมีคราบน�้าตา ต้องเพิ่งร้องไห้เป็นแน่ ร้องไห้ให้แก่แม่ทัพเปา? เช่นนั้น

นางก็น่าจะเป็นคนดี

"ท่านเป็นหลวงจนีของวัดน้ีหรอื" เพียงอึดใจเดยีวเฟิงซีอว๋ินก็กลับมา 

เยือกเย็นดังเดิม

"ใช่แล้ว อาตมาเหรินฮุ่ย" หลวงจีนน้อยวางฟืนแห้งในอ้อมแขนลง 
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จากนั้นก็ประนมมือคารวะให้แก่นาง

"ท่านเป็นผู้เก็บศพแม่ทัพเปาหรือ" เฟิงซีอว๋ินก้มลงมองโลงศพไม้ 

ดวงตาหม่นหมอง

"ใช่แล้ว อาตมาไปหาแม่ทพัแห่งจีโ้จว คดิจะน�าร่างแม่ทพัเปามาบรรจุ

โลง แม่ทพัจีโ้จวก็ยอมตาม" เหรนิฮุย่ก็มองโลงไม้อกีคน "อาตมาไร้สามารถ 

หาได้เพียงโลงไม้โลงนีเ้ท่านัน้ เป็นการหลูเ่กียรติแม่ทัพเปาเสยีแล้ว"

"ตอนเมืองแตกท่านไม่ได้หนีหรือ อายุยังน้อยนัก แต่ถึงกับกล้าไป

ขอร่างแม่ทพัเปาคนื" เฟิงซอีว๋ินพิจารณาหลวงจนีน้อย เขาสวมจวีรสีเทาเก่า 

คร�า่คร่า ใบหน้าธรรมดาสามญัมแีววสตัย์ซือ่ หามอีนัใดโดดเด่นเป็นพิเศษ

ไม่ มเีพียงดวงตาทัง้สองทีบ่รสิทุธ์ิอ่อนโยน แววตาเช่นนัน้ชวนให้นางหวน

กระหวัดถึงอวี้อู๋หยวน "ท่านไม่กลัวตายหรือ"

"ท่านเจ้าอาวาสก�าชบัให้อาตมาอยูดู่แลวัด อาตมาก็ย่อมต้องรัง้อยู่" 

เหรินฮุ่ยถูกสายตาเฟิงซีอว๋ินจ้องจนขวยเขินอยู่พอสมควร จึงก้มหน้า 

ลบูศรีษะล้านเล่ียนของตน จากน้ันก็เงยข้ึนมองนางอกีครา กล่าวเสียงเบา

ย่ิงว่า "ชาวจี้โจวก็เป็นมนุษย์เช่นกัน อาตมามิได้ท�าส่ิงชั่วร้าย พวกเขา 

ไม่ฆ่าฟันหลวงจีนน้อยหรอก อีกอย่างพวกเขาก็กล่าวว่าแม่ทัพเปาเป็น

วีรบุรุษ ดังนั้นจึงมอบร่างของแม่ทัพเปาให้อาตมาน�าไปฝัง"

เฟิงซอีวิน๋พินิจพิเคราะห์หลวงจนีน้อยอย่างถ่ีถ้วน สดุท้ายก็พยกัหน้า 

เล็กน้อย "เหรินฮุ่ย* นามอันประเสริฐ"

เหรนิฮุย่ได้ยนิเฟิงซอีวิน๋ชมก็อดฉกีย้ิมมไิด้ ความหวาดเกรงลดทอนลง 

เล็กน้อย

ทันใดนั้นนอกวัดก็มีเสียงฝีเท้าอาชาอันรีบเร่งดังข้ึน ต่อมาก็เห็น 

* 'เหริน'（仁）แปลว่า การุณย์ 'ฮุ่ย'（诲）แปลว่า ชี้น�าทาง
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สวียวนก้าวผ่านประตูวัดเข้ามาอย่างรวดเร็ว ด้านหลังติดตามมาด้วย

ทหารวายุเมฆานับร้อยนาย เมื่อได้เห็นว่าเฟิงซีอว๋ินปลอดภัยไร้เรื่องราว

ถึงโล่งอก

"ฝ่าบาท พระองค์ไม่ได้หลบัพระเนตรลงบรรทมเลยเป็นเวลาสองวัน

สองคืนแล้ว เหตุใดถึงไม่ทรงพักผ่อนดีๆ แต่กลับเสด็จออกมาอยู่ที่นี่ตาม

ล�าพังเล่า หากในเมืองยังมีทัพชิงฟ้าหลงเหลืออยู่ จะมิอันตรายมากอยู่

หรือพ่ะย่ะค่ะ!" สวียวนร่ายยาวรวดเดียวจบด้วยน�้าเสียงเร่งร้อนอย่างพบ

ได้ยาก มองอ๋องสตรีผู้อ่อนวัยด้วยสายตาติเตียน

"ก็ได้ ข้ารู้แล้ว จะกลับเดี๋ยวนี้แหละ" เฟิงซีอวิ๋นโบกมือ ขัดมิให้เขา

เทศนาต่อ

"ฝะ...ฝ่าบาท?" หลวงจีนน้อยเหรินฮุ่ยท่ีอยู่ด้านข้างตื่นตระหนก  

หรือสตรีเบื้องหน้าผู้นี้ก็คืออ๋องสตรีแห่งชิงโจว?

เฟิงซีอว๋ินหันไปมองเหรินฮุ่ย กล่าวด้วยสีหน้าอ่อนโยนนุ่มนวลว่า 

"ท่านอาจารย์น้อยเหรินฮุ่ย ข้าขอขอบคุณท่าน"

"ขอบคุณอาตมา?" เหรินฮุ่ยยังคงตะลึงตะไล

"ขอบคุณที่ท่านอาจารย์น้อยช่วยเก็บร่างแม่ทัพเปาไว้" เฟิงซีอว๋ิน 

กวาดตาผ่านโลงไม้กลางอุโบสถอย่างอาดูร

เมื่อสวียวนเห็นโลงไม้สีด�า ความโศกเศร้าก็ฉายขึ้นบนใบหน้า  

รมิฝีปากเม้มสนทิ หลบุตาลงมองพ้ืนราวกับหากมองไม่เหน็โลงไม้สีด�านัน้ 

ก็จะสามารถปฏิเสธได้ว่าพี่น้องของเขาเอนร่างอยู่ข้างใน

"นี.่..ท่านอ๋องทรงไม่ต้องขอบคุณอาตมาหรอก" นิว้ท้ังสิบของเหรินฮุ่ย 

ประสานกันเป็นก้อนเดียว ย่ิงเกีย่วกยิ็ง่แน่นขึน้โดยมริูต้วั "อาตมาเพียงแค่

ท�าตามใจคิดเท่านั้น"
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"อาจารย์น้อยมจีติการณุย์ไร้เกรงกลวั ภายหน้าต้องส�าเรจ็มรรคผล

เป็นแน่" เฟิงซีอว๋ินเผยอมุมปากขึ้น คิดจะย้ิมอย่างอบอุ่นเป็นมิตรให้เขา 

ทว่าสุดท้ายก็ล่มไม่เป็นท่า เพราะสิ่งที่ผุดขึ้นในดวงตาอย่างกะทันหันคือ

ความโศกสลดอันลึกล�้า

เวลานั้นเหรินฮุ ่ยหลวงจีนผู ้ยังอ่อนวัยรู ้สึกเพียงว่ารอยย้ิมของ 

ท่านอ๋องหนกัอึง้ย่ิงนกั ประหน่ึงมนี�า้หนักพันชัง่กดทบัอยู่บนหัวไหล่บอบบาง 

ของนาง ทว่าอ๋องผู้เป็นสตรีกลับยังพยายามเผยอปากย้ิม ยามนั้นเขา

ปรารถนาเหลือเกินให้ตนเป็นอย่างท่านอาจารย์ท่ีสามารถชี้แนะหนทาง

ให้เหล่าสาธุชนผูม้าไหว้พระทีวั่ดได้ อยากจะกล่าวพุทธวจนะสามสีป่ระโยค 

กับนาง ให้นางย้ิมได้อย่างผ่อนคลาย ทว่าตอนนัน้หัวสมองของเขาว่างเปล่า 

สดุท้ายก็เพียงเอ่ยเบาๆ ว่า "ท่านอ๋องก็มพีระทยัการุณย์ไร้เกรงกลัวเช่นกัน 

ภายหน้าต้องได้รับผลดีงามเป็นแน่"

กล่าวจบเขาก็ย้ิมจนเห็นฟันด้วยอาการขวยเขินอยู่บ้าง มิรู้ว่าเป็น

เพราะวาจาของเขาหรือรอยย้ิมของเขา อ๋องสตรีจึงคลี่ย้ิมในท่ีสุด แม ้

รอยยิ้มจะบางเบานัก ทว่าจริงแท้อย่างยิ่ง

หลายปีให้หลัง เมื่อกลายเป็นเหรินฮุ่ยไต้ซือ ปรมาจารย์แห่งยุค 

ผู้แตกฉานในธรรม ได้รับความนับถือศรัทธาจากนิกรชนนับหมื่น คราใด

เมื่อเขาหวนนึกถึงครั้งนั้นที่ได้พบกับชิงอ๋องเฟิงซีอวิ๋น เขาก็ยังคงกล่าวว่า  

'ชิงอ๋องเฟิงซีอวิ๋นมีจิตการุณย์ไร้เกรงกลัว น�้าใจจริงแท้'

แค่ว่าเขาในเวลานั้น เมื่อเอ่ยวาจาน้ีก็จะเจือแววปลดปลงอย่าง

นักบวชพุทธ แม้เป็นค�าชื่นชม แต่ผู้ฟังกลับรู้สึกได้ถึงความโศกสลดด้วย

จนใจจากค�านั้น

ส่วนเฟิงซอีว๋ินในเวลานี ้สายตาทอดไปทางโลงไม้ จากนัน้ก็บญัชาว่า 
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"สวียวน ส่งเปาเฉิงกลับเมืองหลวงเถิด"

"พ่ะย่ะค่ะ"

"ท่านอ๋อง โปรดรอก่อน!" เหรนิฮุย่นกึบางสิง่ได้กะทนัหนั จงึรีบว่ิงไป

หลังอุโบสถ ครู่ต่อมาในมือก็ก�าลูกเกาทัณฑ์สีด�ายาวดอกหนึ่งกลับมา

เมื่อเห็นลูกเกาทัณฑ์นั้น นัยน์ตาเฟิงซีอวิ๋นก็เย็นเยียบลงในพริบตา 

จากนั้นก็สูดหายใจลึกหนึ่งเฮือก "นี่คือ?"

"น่ีคือสิ่งที่ดึงออกจากร่างแม่ทัพเปา" เหรินฮุ่ยย่ืนศรยาวนั้นให ้

เฟิงซีอวิ๋น

นางรับลูกศรมา

บนหัวศรย้อมไว้ด้วยคราบโลหิตสีเข้ม น้ิวนางลูบคราบโลหิตแห้ง

กรังนั้นอย่างเบามือพร้อมกับคิดว่าศรดอกน้ีเองที่เอาชีวิตเปาเฉิง ศรเล็ก

นีป้ระณีตกว่าศรโลหะทัว่ไป ตัวศรสเีงิน ปีกศรสเีงนิ มจิ�าเป็นต้องถามต่อ  

นี่ต้องเป็นศรของขุนพลปีกน�้าค้างชิวจิ่วซวงอย่างแน่แท้ นึกถึงตรงนี้นาง

ก็พลันตระหนก ผู้ตีเมืองเป็นชิวจิ่วซวงจริง ผู้สามารถเอาชีวิตเปาเฉิงใน 

ศรเดยีวก็ต้องเป็นนาง แต่ผูท้ีป่รากฏตวัท่ีหบุเขาลูเ่หมนิกลบัเป็น...เช่นน้ัน

นางไปเสียที่ใดเล่า หรือว่า...

เฟิงซีอวิ๋นฉุกใจได้สติขึ้นมา "สวียวน!"

"กระหม่อมอยู่นี่พ่ะย่ะค่ะ!"

"ถ่ายทอดค�าสัง่ลงไป ท้ิงก�าลงัวายุเมฆาเจด็พันนายรัง้อยู่ในเย่ียนเฉงิ 

ทีเ่หลอืตดิตามข้ากลบัหบุเขาอูหุ๋ยทนัที นอกจากนีใ้ห้ถ่ายทอดค�าสัง่ของข้า 

เรยีกแม่ทัพเซีย่ให้แต่งทหารรกัษาเมอืงหนึง่หมืน่นายมาเฝ้ารกัษาเย่ียนเฉงิ 

โดยด่วน!"

"พ่ะย่ะค่ะ!"
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ณ หุบเขาอู๋หุย

"กงจื่อ" เสียงเรียกของฉีซู่ดังขึ้นนอกกระโจมเฟิงหลันซี

"เข้ามา" เฟิงหลันซีนอนเอนร่างอยู่บนตั่งนุ ่มในกระโจม ก�าลัง 

มองกระดานหมากทีว่างบนโต๊ะตัวเลก็ รวบรวมสมาธิใคร่ครวญทางหมาก

ตามล�าพัง

"กงจือ่ วันนีฝ่ั้งตรงข้ามจู่ๆ  ก็มธีงของกองทัพชงิฟ้าแห่งจีโ้จวพ่ะย่ะค่ะ" 

สีหน้าฉีซู่เครียดเอาการ

"อ้อ?" ในทีส่ดุเฟิงหลนัซท่ีีเพ่งสมาธิอยู่ทีห่มากก็เงยหน้าข้ึนมองเขา 

"หากกล่าวเช่นน้ี กองทัพชงิฟ้าก็มาถึงหุบเขาอูหุ๋ยเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้วกระมงั"

ฉซีูพ่ยักหน้า ใจนึกกังวล "ฝ่าบาทเสดจ็ไปขวางทพัชงิฟ้าด้วยพระองค์ 

เอง ทว่าเวลานีก้องทัพชงิฟ้ากลบัปรากฏขึน้ยังหบุเขาอูห๋ยุ หรือฝ่าบาท..."

เฟิงหลันซีกลับมิได้น�าพาแม้แต่น้อย เขาหยัดกายข้ึนจากตั่งแล้ว

กล่าวว่า "สตรผีูน้ั้น...ในเมือ่ฝ่าบาทของพวกเจ้าไปขัดขวางด้วยตัวเอง กองทพั  

ชิงฟ้าก็ไม่มีทางผ่านด่านนางไปได้ บัดนี้กองทัพชิงฟ้ามาปรากฏที่หุบเขา

อู๋หุย เช่นนั้น..." เขาลดสายตาลงมองกระดานหมาก พริบตานั้นประกาย

คมกริบก็วูบผ่านดวงตา "นี่ต้องเป็นกองทัพชิงฟ้าอีกทัพแน่นอน!"

"กองทัพชิงฟ้าอีกทัพ?" ฉีซู ่ตะลึง "ความหมายของกงจื่อก็คือ 

หลังจากตีเย่ียนเฉิงแล้ว พวกเขาก็แยกเดินทางเป็นสองสาย ทางหนึ่ง 

ตามไล่ล่าแม่ทัพหลี่ ทางหนึ่งตรงมาหุบเขาอู๋หุยเพื่อเป็นก�าลังหนุน?"

เฟิงหลันซีพยักหน้า "แม่ทัพฉี ถ่ายทอดค�าสั่งลงไป คืนน้ีนอกจาก

ทหารลาดตระเวนแล้ว ให้ที่เหลือทั้งหมดรีบพักผ่อน"

ฉีซู่ตะลึงซ�้าเป็นค�ารบที่สอง กล่าวว่า "กงจ่ือ ในเมื่อบัดนี้กองทัพ 

ชิงฟ้ามาถึงแล้ว พวกเรายิ่งควรระแวดระวังสุดก�าลังจึงจะถูก"
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"หากฝ่าบาทของเจ้าอยู่ที่นี่ เจ้าจะมากระแวงเช่นนี้หรือไม่" สายตา

เฟิงหลันซีจับอยู่บนร่างฉีซู่ นัยน์ตาด�าขลับลึกไม่เห็นก้น

เพียงสายตาเรียบเฉยน้ีก็กระท�าให้ฉีซู่สะท้านเยือกในใจ ลนลาน 

ก้มหน้าลง "น้อมรับบัญชากงจื่อ!"

"ออกไปเถิด" เฟิงหลนัซยัีงคงย้ิมบางอย่างปลอดโปร่งงามสง่า ไม่พบ 

อาการขุ่นเคืองในสีหน้าสักนิด

"พ่ะย่ะค่ะ!" ฉีซู่ถอยออกไป

"แม่ทัพฉี"

ฉซีูเ่พ่ิงเดนิถึงประตูกระโจม เสยีงเรยีกของเฟิงหลนัซีก็ดงัข้ึนจากทาง

ด้านหลัง เขารีบหันกลับทันที "กงจื่อยังมีสิ่งใดจะรับสั่งหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"ให้คนส่งสารถึงฝ่าบาทของเจ้า" น�า้เสยีงเฟิงหลนัซรีาบเรยีบ ดวงตา

สหีมกึกวาดผ่านกระดานหมากก่อนจะเลยไปตกอยู่บนร่างฉซีูอ่กีครัง้ "แม้จะ 

รูว่้าถงึข้าไม่สัง่ เจ้าก็จะเร่งส่งม้าเรว็ไปแจ้งข่าวให้ฝ่าบาทของเจ้าอยู่ด ีแต่ข้า 

บอกสักหน่อยจะดีกว่าว่าให้ผู้ส่งสารมุ่งหน้าตรงไปเยี่ยนเฉิง"

ฉซีูต่ระหนก จากนัน้เข้าใจในฉบัพลนั แม้ท่านอ๋องจะบอกว่าไปขดัขวาง 

กองทพัชงิฟ้า แต่หลงัจากนัน้ต้องมุง่หน้าไปเอาเยีย่นเฉงิคืนเป็นแน่ นกึไม่ถึง 

ว่าหลนัซกีงจือ่จะทรงรูอ้ปุนิสยัฝ่าบาทถ่องแท้ถึงเพียงนี ้เขาค้อมศรีษะลง

อย่างนบนอบ "พ่ะย่ะค่ะ!"

"ไปได้แล้ว" เฟิงหลันซีโบกมือ

รอจนฉซีูผ่ละไปแล้ว เขาถึงเดินกลบัมาตรงหน้าตัง่ ก้มมองกระดาน

หมาก จากนั้นรอยยิ้มสนอกสนใจก็ผุดขึ้นบางๆ "กองทัพชิงฟ้ามาถึงแล้ว

ดังคาด! ครานี้...หุบเขาอู๋หุยต้องครึกครื้นถึงสิบส่วนเป็นแน่!"
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