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การเปิดแผ่ปิดเร้นเป็นวิถีธรรมดาฟ้าดนิ การเปิดแผ่ปิดเร้นแปรผนั

ได้ตามภาวะมดืแจ้ง สีฤ่ดเูปิดปิดองิตามสรรพสิง่ท่ีเปลีย่นผนั จะออกห่าง 

หวนคืน หรือต่อต้าน ล้วนต้องกระจ่างในการเปิดแผ่ปิดเร้นนี้

'ต�ารากลยุทธ์กุ่ยกู่จื่อ เปิดแผ่ปิดเร้น บทท่ีหน่ึง'

Page ������������������ 12.indd   7 5/7/2561 BE   17:37



8 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 12

Page ������������������ 12.indd   8 5/7/2561 BE   17:37



Jozev 9

บทที่ 1

อสรพิษลอบเร้น

ยามเที่ยงคืนที่ไร้แสงจันทร์ ฝานจงดุจดั่งงูพิษจัดเจนที่อดทน 

รอเหย่ือ มนัซุม่ซ่อนอยู่ในส่วนลกึของป่าบรเิวณเชงิเขาอูต่งั เดนิไปข้างหน้า

อย่างช้าๆ

การใช้ค�าว่า 'ง'ู มาพรรณนาอากัปกิริยาน้ียังคงถือว่าหมิน่เกียรตมินั 

ฝานจงค้อมตวั ก้าวด้วยฝีเท้าทีก่ว้างยาวข้ามดนิโคลนทีก่ระจายเต็มต้นไม้

ใบหญ้าในป่าอย่างเชือ่งช้าและแผ่วเบาอย่างย่ิง ทกุคร้ังทีฝ่่าเท้าเหยียบลงไป

กลบัมไิด้บงัเกิดเสยีงออกมา ทีแ่ท้ทกุก้าวของมนัล้วนใช้ทักษะตอบสนอง

ท่ีเชือ่มกับไท่จีส๋ดับพลงั เป็นเหตุให้การเลือ้ยของอสรพิษตวัน้ีย่ิงสงบเงยีบ

ไร้สุม้เสยีง

เงาร่างของมันเองก็กลมกลืนกับความมืดมนอนธการย่ิงกว่างู  

ถึงแม้เป็นงูพิษสีด�าขลับทั้งตัว เกล็ดก็ไม่พ้นที่จะสะท้อนแสง ทว่าทั้งร่าง

ฝานจงกลับถูกปกคลุมอยู ่ในอาภรณ์ด�ารัดรูปกับผ ้าโพกศีรษะ 

ท่ีไม่สะท้อนแสง ฝ่ามือทั้งสองและใบหน้าก็ทาด้วยขี้เถ้าหนาชั้นหน่ึง 

เฉกเช่นเงาที่ไม่มีน�้าหนักแม้แต่น้อยในความมืดมนอนธการ
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ในป่ามีเพียงแสงดาวพร่างพราวตกทอดลงมา ส่องให้รอบด้าน

สว่างเล็กน้อย ทว่าฝานจงกับสหายร่วมส�านักท่ีแต่งกายเหมือนกัน 

สองคนด้านหลงัแทบจะไม่จ�าเป็นต้องอาศัยสายตาอย่างส้ินเชงิก็เคล่ือนไป

ข้างหน้าได้เอง เหมอืนเช่นงสูามตวัเลือ้ยผ่านช่องว่างของต้นไม้ก็มปิาน

…เป็นอสรพิษน�้าตาลเด่นล�้าท่ีเฝ้าป้องกันเขาอู่ตังย่อมต้องรู้ถึง

สภาพแวดล้อมโดยรอบห้าหลี่ด้านล่างเขาราวกับตาเห็น

คนทั้งสามใช้วิชาตัวเบาส�านักอู่ตังลอบเร้น ท่าเดินก้มต�่าเช่นน้ี

เหมือนกันท้ังหมด

…โดยทัว่ไปเมื่อกล่าวถึงวชิาตัวเบา ผูค้นก็จะนึกโยงถงึเพียงฝีเท้า

ดุจวิหคหรือฝีมือคล่องแคล่วในการปีนป่ายผนัง แต่กลับไม่รู้ว่าทักษะ 

เหนือชั้นทุกสิ่งที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อันที่จริงก็อยู่ในขอบข่าย 

ของวิชาตวัเบาเช่นกัน

ขณะพวกมันผ่านหมู่ไม้ยังคงรักษารูปขบวนสามเหลี่ยมที่ไม่ได้

สดัส่วนเอาไว้รางๆ ซ้ายขวาหน้าหลงัล้วนเตรียมพร้อมดแูลซึง่กันและกัน 

สองคนด้านหลงัคุม้กันฝานจงทีเ่ปิดทางอยู่แนวหน้าโดยเฉพาะ

ในความมืดมิดฝานจงไม่แสดงสีหน้าใดๆ ออกมา แขนขาต่างก็

ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ มองไม่เห็นความเคร่งเครียดกับความกังวล 

สักนิด

แต่ในใจมันกลับมีเลือดลมพลุ่งพล่าน

…ทุกสิ่งที่ข้าท�าในชีวิตน้ี การฝึกหนักสิบเก้าปีท่ีอู ่ตัง ทั้งหมด 

ล้วนเพ่ือเวลาเช่นน้ี

เบื้องหน้าด�ามืดจนแทบมองไม่เห็นส่ิงใด ทว่าส่ิงที่ฝานจง 

หวนนึกถึงชั่วขณะกลับเป็นเช้าตรู่ที่แสงอาทิตย์สดใสเมื่อห้าปีก่อน

วันน้ันมันสังหารสตรีนางหนึ่ง
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วันก่อนที่มันจะสวมเครื่องแบบพรตอสรพิษน�้าตาลส�านักอู่ตัง

อย่างเป็นทางการ

นัน่คอืวันหน่ึงทีแ่ปลกประหลาด ตอนทีฝ่านจงตืน่นอนและล้างหน้า

หวีผมจนเสร็จ เตรียมจะขึ้นเขาฝึกฝนวิ่งยามเช้ากับสหายร่วมส�านัก 

สายพญางูตามปกต ิซอืซงิเฮ่ารองเจ้าส�านกักลบัมาหามนัและน�าทางไป

ในสามกองแห่งอู่ตัง สายพญางูอยู่ในการควบคุมโดยตรงของ 

เจ้าส�านักมาโดยตลอด ส่วนซือซิงเฮ่ารับหน้าที่ดูแลสายเต่าพิทักษ์  

นี่ เป็นเรื่องที่ เริ่มมาตั้ งแต ่สมัยกงซุนชิงเจ ้าส�านักคนก ่อน และ 

รองเจ้าส�านักซือก็ไม่เคยก้าวก่ายสายพญางู

หลังฝานจงเข้าร่วมอู่ตังก็แสดงศักยภาพวิชาตัวเบาอันเหนือล�้า

ออกมาแต่แรกแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงถูกส่งเข้าศึกษาขั้นสูงในสายพญางู  

แต่ในขณะเดียวกันมันหาได้ละเลยการฝึกฝนวิทยายุทธ์อื่นไม่ อีกท้ัง

ส�าแดงพรสวรรค์อ่ืนท่ีไม่ด้อยไปกว่าวิชาตัวเบาออกมาอย่างรวดเร็ว  

โดยเฉพาะอาวุธลับ มีดสั้น และเพลงมวย มันฝึกปรือกับศิษย์พ่ี 

สายเต่าพิทักษ์เป็นประจ�า และรับการฝึกฝนพ้ืนฐานมวยไท่จี๋ แต่ก็ 

ไม่เคยได้รับการชี้แนะด้วยตัวเองจากรองเจ้าส�านักซือมาก่อน

ด้วยเหตุน้ียามท่ีใบหน้าแก่ชราซึ่งปิดครึ่งล่างไว้ด้วยผ้าบาง 

มาปรากฏหน้าประตูเรือนนอนของสายพญางู ฝานจงจึงรู้สึกผิดคาด

อย่างมาก

'ไปกับข้า' ซือซิงเฮ่าใช้เสียงที่แฝงลมจ�าเพาะกล่าวเพียงเท่าน้ี 

และมองกระบี่บินสองเล่มที่ฝานจงพกไว้บนสายคาดเอวแวบหน่ึง  

มิได้อธิบายอะไรเพ่ิม

ฝานจงเองก็มิได้ถาม มันได้รับเลือกเข้าสายพญางูได้สี่ปีแล้ว  
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เรียนรู้แต่แรกว่าต้องรับค�าสั่งของอาจารย์เงียบๆ ห้ามตั้งค�าถามใดๆ 

ออกมาเป็นอันขาด

การฝึกฝนกมลสนัดานประเภทน้ีขดัแย้งกันอย่างมากกับศษิย์อูต่งั

คนอื่นท่ีถกความเห็นแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเปิดกว้างได้ทุกเมื่อ  

ด้วยเหตุนี้ยามศิษย์สายพญางูอยู่บนเขาอู่ตังมักยากที่จะอยู่ร่วมกันกับ

สหายร่วมส�านกั

ฝานจงติดตามซือซิงเฮ่าอยู่ด้านหลังเงียบๆ พวกมันเดินออก 

ซุ้มประตูเขา ก้าวลงบนบันไดเขาอู่ตัง ขณะเดินอยู่คลื่นความคิดของ

ฝานจงซัดสาดไม่หยุดนิ่ง อย่างไรมันก็มิได้ลงเขาหลายปีแล้ว

หรอืว่าวันนีจ้ะส่งข้าไปเป็นสายลบัรกัษาการณ์ท่ีใด แต่เหมอืนมใิช่ 

เพราะไม่ให้ข้าพกอะไรไปท้ังสิน้…

บรรลุถึงเชิงเขา ผ่านป่า พวกมันยังเดินไปตามทิศตะวันตก 

อีกสองชั่วยาม ฝานจงรู้ว่าซือซิงเฮ่าก�าลังทดสอบความอดทนของตน 

แต่กลับไม่รู้ว่าความจริงแล้วรองเจ้าส�านักซือเองก็ก�าลังสังเกตวรยุทธ์

ของมันด้วย…ผ่านเสียงฝีเท้า

ซือซิงเฮ่าเป็นสุดยอดนักมวยไท่จี๋แห่งส�านักอู ่ตังในปัจจุบัน  

อาศยัเพียงฟังเสยีงเท้าและดูความเรว็ในการเดนิก็ชีข้าดได้ว่าวิชาไต่เมฆา

ที่ผสมผสานทักษะสดับพลังแปรพลังของฝานจงฝึกจนถึงขั้นแล้ว และ 

ลอบแสดงความชื่นชมในใจ ส่วนกระบี่บิน มีดส้ัน และการต่อสู้ด้วย 

หมดัเท้าของฝานจง มนัเคยลอบสงัเกตบนลานฝึกยุทธ์มาก่อนแล้ว

ขณะเดินไปบนเส้นทางท่ีปราศจากผู้คน ซือซิงเฮ่ากล่าวประโยค 

ท่ีสองของวันนี้

'ท�าตามที่ข้าสั่งทุกอย่าง ผ่านวันน้ีไปเจ้าก็คืออสรพิษน�้าตาล'

ฝานจงตื้นตันจนเบ้าตาเปียกชุ ่มเล็กน้อย แน่นอนว่ามันมิใช ่
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ไม่เคยจนิตนาการว่าตนเองมโีอกาสเป็นอสรพิษน�า้ตาล…การประเมนิค่า

ทกุสิง่อย่างถูกต้องแม่นย�าคือคุณสมบตัท่ีิจ�าเป็นของการเป็นสายพญางู 

หาไม่ก็มิอาจชี้ขาดข้อมูลตรงหน้า สิ่งน้ียังรวมถึงการตัดสินวรยุทธ์ของ

ตนเองอกีด้วย ฝานจงมคีวามมัน่ใจอย่างย่ิงต่อความสามารถของตนเอง

แต่ความฝันชั่วชีวิตจะกลายเป็นความจริงตรงหน้า ต่อให ้

เป็นสายลับท่ีเยือกเย็นย่ิงกว่าก็มิอาจยับย้ังความตื่นเต้นในใจ

ในที่สุดพวกมันก็เดินไปถึงบริเวณที่มีบ้านเรือน เส้นทางลงเนิน 

เลก็ๆ น้ันติดกันกับถนนชานเมอืงอันกว้างขวางสายหนึง่ ถนนชานเมอืงน้ัน

ทอดยาวออกมาจากต�าบลซัง่ซทีางทิศตะวันตกเฉยีงใต้ แม้หนทางจะเลก็

แต่ใกล้กับพ้ืนท่ีท�านาเก็บเก่ียว ถนนชานเมืองแห่งนี้ห่างจากตัวต�าบล 

สองหลี ่เห็นนกัเดนิทางทีบ่างตาได้จากไกลๆ

ยามนี้ซือซิงเฮ่าหยุดเท้า สอดก�าปั้นทั้งสองไว้ในแขนเสื้อเช่นปกติ  

ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่ตรงเนนิเขา

มันกล่าวประโยคท่ีสามของวัน

'ลงไปยังทางสายน้ัน เดนิไปยังทางตะวันตกของเมอืง ฆ่าคนทีห่ก

ทีพ่บบนทาง'

ฝานจงมองดูซือซิงเฮ่าอย่างตกตะลึง ผ้าปิดหน้าของซือซิงเฮ่า 

พลิ้วไหวเล็กน้อยตามลมอันเย็นสบาย รอบดวงตาที่เต็มไปด้วยรอยย่น 

ไม่มไีอสงัหารแห่งความชัว่ร้ายสกันดิ และมไิด้เผยอ�านาจและแรงกดดนั

ทีท่�าให้ฝานจงต้องฝืนยอม

สงบจนเหมือนเพียงก�าลังบอกความจริงข้อหน่ึงกับฝานจง

ฝานจงเข้าใจในทันทีว่าความจริงน้ันคืออะไร

กระท�าเรื่องต่างๆ หรือฆ่าใครสักคนเพ่ือส�านักอู่ตัง นี่ต่างหาก 

คือคุณสมบัติท่ีส�าคัญที่สุดของการเป็นอสรพิษน�้าตาล…มิใช่วรยุทธ์  
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มิใช่ความสามารถในการดักซุ่ม แต่เป็นการตัดสินใจเช่นน้ี

ในขณะเดยีวกันฝานจงเองก็เข้าใจว่าเพราะเหตใุดผูท้ีน่�ามนัออกมา

วันนีม้ใิช่เจ้าส�านักเหยา แต่เป็นซอืซงิเฮ่า

…บุรุษท่ีรวบรวมแสงสว่างท้ังหมดไว้บนร่างย่อมไม่ยอมให้ 

ความมืดมิดพรรค์นี้มาแปดเป้ือน

ฝานจงชักกระบี่บินออกมาจากข้างเอวเบาๆ และพลิกจับซ่อน 

คมกระบี่ไว้ข้างในแขน เดินลงไปจากเนินเขาโดยไม่กล่าวสักค�า

ในใจมันมิได้จินตนาการหรือภาวนาว่าผู้ที่ต้องตายอยู่ใต้กระบี่นี้

คือผู้ใด จะชายหรือหญิง คนแก่หรือเด็ก มั่งมีหรือยากจน แข็งแรงหรือ

พิการ ล้วนมิได้แตกต่าง

ทัง้หมดเป็นเพียงก้อนอฐิก้อนหน่ึงทีป่บูนเส้นทางใต้หล้าไร้เทยีมทาน

ของอูต่งั

ขณะนี้ฝานจงไม่ต้องหันหน้ามองดูสหายร่วมส�านักสองคน 

ด้านหลังก็รู้สึกได้ถึงการด�ารงอยู่ของพวกมัน ท่ามกลางลักษณะพ้ืนที่

ไม่สม�า่เสมออนัด�ามดื คนทัง้สองกับฝานจงรกัษาระยะห่างและต�าแหน่งไว้

ไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือความรู้ใจกันที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานาน

…และเน่ืองเพราะพวกมันล้วนแบกรับสิ่งท่ีเหมือนกัน

แต่ไรมาฝานจงมิได้ถามพวกมันว่า 'ในวันน้ัน' สังหารผู้ใดกันแน่ 

พวกมนัเองก็มเิคยถาม ในหมูอ่สรพิษน�า้ตาลท่ีมเีพียงเก้าคนแห่งเขาอูต่งั

ปัจจุบันไม่เคยพูดคุยถึงเรื่องราวเหล่าน้ี

หลี่อี้เชินที่อยู่ด้านซ้ายข้างหลังรูปร่างล�่าสันกว่าฝานจงเล็กน้อย 

แต่ฝีเท้าวิชาตัวเบากลับปราดเปรียวไร้สุ้มเสียง ก�าปั้นท้ังสองของมัน 

ใช้แถบหนังฟอกห่อหุ้ม ยาวไปจนถึงหน้าแขน หลี่อี้เชินคือยอดฝีมือ 
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เพลงหมัดอันดับหนึ่งในอสรพิษน�้าตาล ช�านาญมวยอ่อนอู ่ตังกับ 

วิชาคว้าจับ ยังมีทักษะเหนือล�้าในการสกัดหรือรับอาวุธลับ แม้มิได ้

ฝึกมวยไท่จี๋ แต่อาศัยความเร็วเพลงเท้า นักมวยไท่จี๋หลายคนในส�านัก

ก็มิใช่คู่ต่อสู้ของมัน

เถียนเหยียนที่อยู่อีกด้านหน่ึง รูปร่างไปทางซูบผอมเช่นเดียวกับ

ฝานจง (น่ีคือเอกลักษณ์ของศิษย์สายพญางู) มันถนัดเพลงดาบ  

ในขณะเดียวกันยังเป็นมอืดีอาวุธลบั คืนนีม้นัหาได้พกมดีส้ันเพ่ือสะดวก

ต่อการเดินทาง แต่ในสายคาดเอวของชดุด�าเสยีบเต็มไปด้วยศรหัวแฉก 

เถียนเหยียนอายุมากกว่าฝานจง และได้เป็นอสรพิษน�า้ตาลก่อน

เพียงแต่พวกมันล้วนมอบหน้าที่ส�าคัญในการเป็นแนวหน้าให้ 

ฝานจง นับแต่อูจีห้งอจัฉรยิะประหลาดผูน้ัน้ออกจากเขาไปเมือ่เจด็ปีก่อน 

อสรพิษน�้าตาลก็หาได้มีหัวหน้าอย่างเป็นทางการไม่ จนกระท่ัง 

สองสามปีมานี้ ยอดวิชากระบี่บินของฝานจงค่อยๆ โดดเด่นเหนือผู้คน 

กอปรกับความสามารถอันน่าอัศจรรย์ท่ีเผยออกมาในการต่อสู้จริง 

ขณะปกป้องเจ้าส�านกัในศกึซอีาน มนัจงึได้กลายเป็นหัวหน้าคนใหม่แล้ว

รางๆ

ฝานจงรู ้ว ่าตนเองแบกรับหน ้า ท่ีส�าคัญเช ่นไรอยู ่  มันรีบ 

เก็บอารมณ์ ก้าวเดินในป่าสืบต่ออย่างมุ ่งมั่นตั้งใจ หลี่อี้เชินและ 

เถียนเหยียนเองก็เพ่ิมความเร็วให้ทันมัน

คนทั้งสามค่อยๆ เข้าใกล้ชายป่าทางทิศเหนือ ฝานจงมองเห็น 

ที่ไกลเบื้องหน้าปรากฏแสงจางๆ คนธรรมดาอยู ่ในความมืดมิด 

เป็นเวลานานอาจเกิดภาพหลอนของแสงสว่างข้ึนมาได้ในบางครั้ง แต่

อสรพิษน�า้ตาลทีผ่่านการฝึกพิเศษเนิน่นานจนเส้นประสาทดุจเหลก็กล้า

ย่อมเป็นข้อยกเว้น ฝานจงชี้ขาดว่าน่ันคือแสงไฟท่ีแท้จริง
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ค่ายศัตรูอยู่ด้านหน้าน่ันเอง

พวกฝานจงชะลอฝีเท้า ก้มตัวให้ต�่ากว่าเดิม เดินต่อไปข้างหน้า 

ห้าสิบกว่าก้าวและหยุดลงหลังต้นไม้

เห็นเพียงบนพ้ืนที่ว ่างด ้านนอกมีการก่อกองไฟหลายกอง 

ส่องสะท้อนเงาคนเป็นพักๆ ทุกจุดบนร่างของคนเหล่านั้นสะท้อนแสง

ของเปลวไฟ ทั้งหมดล้วนสวมใส่โลหะ

เป็นเกราะศึกกับอาวุธ

ไม่นานคนท้ังสามก็คุ้นเคยกับแสงสว่าง มองเห็นสถานการณ ์

นอกป่าชดัเจนย่ิงข้ึน ค่ายรกัษาการณ์ของฝ่ายศตัรแูห่งนีต้ัง้ไว้ด้วยโล่ไม้ 

กันลูกเกาทัณฑ์สูงเท่าคนสิบกว่าแผ่น ทั้งปกปิดอ�าพรางและป้องกัน 

มิให้ถูกคนบุกเข้ามาในค่าย เงาคนสวมหมวกแหลมพู่แดงเดินอยู่

ระหว่างโล่ไม้ ท้ังหมดล้วนสวมชุดเกราะอย่างเป็นระเบียบ แผ่นเหล็ก

บนชุดเกราะบังเกิดเสียงเสียดสีตามการก้าวเดินจนได้ยินอย่างชัดเจน

ในราตรีสงัดนี้

ทหารเหล่าน้ีนอกจากพกดาบคาดเอวและโล่หวายธรรมดาแล้ว 

แทบทุกนายในมือหรือข้างกายล้วนมีราวไม้ท่อนหน่ึง แต่ปลายของ 

ราวไม้นั้นหาใช่คมหอกคมดาบอะไรไม่ แต่เป็นอาวุธทองส�าริดข้อหนึ่ง 

ตรงกลางนูนขึ้นเป็นทรงกลม ด้านหน้าเป็นท่อที่สร้างเป็นรูปทรงเหมือน

กระบอกไม้ไผ่

ทหารอีกย่ีสิบกว่านายในนั้นพกราวไม้ยาวที่ประหลาดย่ิงกว่า  

ท่อทองแดงส่วนปลายมิใช่เพียงหน่ึง แต่เป็นสามท่อนรวบติดกันเป็น

อักษรผิ่น (品) เหลือบมองอาจคิดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่อลังการเสียอีก

ศิษย์อู่ตังทั้งสามคนท่ีหลบอยู่ในป่ารู้ว่าด้ามไม้ไผ่ยาวเหล่านี้คือ 

วัตถุฆ่าคนท่ีมอิาจดแูคลนเป็นอนัขาด
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กองทัพที่เฝ้าอยู่ล่างตีนเขาทิศเหนือของเขาอู่ตังมิใช่อ่ืนใด เป็น

ค่ายพลเสินจีขององครักษ์เสื้อแพรแห่งเมืองหลวงที่ยอดเย่ียมที่สุด 

ในกองก�าลังทหารของแผ่นดินปัจจุบัน แม้แต่ทัพม้าเหล็กแห่งมองโกล

ได้ยินชื่อน้ียังต้องพรั่นพรึง

ส�านกัอู่ตังฝึกหนกัในป่าลกึนานปี ไม่มผู้ีใดเคยเปิดหูเปิดตาอานภุาพ

ของอาวุธปืนอย่างแท้จรงิ มเีพียงคนงานชราอดตีทหารทีว่ยัหนุม่เคยเหน็

การฝึกซ้อมทดลองยิงปืนใหญ่จากไกลๆ

'พรบิตาเดยีวทีเ่ห็นอานุภาพ…ข้าเฒ่าชราท่ีไม่เคยอ่านหนังสอืผูน้ี้ 

ก็พรรณนามไิด้ ตอนน้ันข้าคดิเพียงว่าของสิง่น้ี…มใิช่มนุษย์สร้าง'

ค่ายพลเสินจีคือไพ่ตายที่แข็งแกร่งท่ีสุดของราชส�านัก ถึงแม้ 

ท�าศึกกับศัตรูใกล้เคียง โดยปกติก็จะไม่ใช้การ ทว่าครั้งนี้กลับลงใต้มา

เพ่ือรบัมอืกับส�านกัพรรคยุทธภพในป่าเขาเพียงแห่งเดยีว ฝานจงนกึถึง 

ค�าท่ีเคยได้ยินซือซิงเฮ ่ากล่าว โอรสสวรรค์องค์ป ัจจุบันอุปนิสัย 

เป็นไปตามอารมณ์ พฤติการณ์เหลวไหลไม่ปกติ ท่าจะเป็นจริงดังว่า

สามเดือนมาน้ีขาดการติดต่อกับศิษย์ประจ�าการนอกพ้ืนท่ีของ

สายพญางูอย่างสิ้นเชิง ส�านักอู่ตังก็รู้ว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากล และ 

ย่อมนึกโยงถึงเรื่องท่ีพวกมันปฏิเสธประกาศิตนักสู้หลวงของราชส�านัก

อย่างเฉียบขาด

สิบวันก่อนหน้านี้กองทัพจ�านวนมากจนชวนให้กล้ันหายใจ 

ทางหน่ึงมาจากด้านตะวันตกของทางหลวงล่างตนีเขาทางทิศเหนอืของ

เขาอู่ตัง อีกทางโดยสารเรือข้ามจากฝั่งตรงข้ามแม่น�้าตันเจียง กรีธา 

มาถึงท้ังทางน�า้และทางบก อีกทัง้ต้ังค่ายจดัขบวนอย่างรวดเรว็ ปิดล้อม

เส้นทางเขาหลักๆ ทั้งหมด

เดิมทีส�านักอู่ตังยังไม่รู ้ว่ากองทัพท่ีมาปราบปรามพวกมันคือ
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กองทัพขบวนใดของราชส�านักกันแน่ วันถัดมาจึงมีทูตของกองทัพ 

ขึ้นเขามา ส่งหนังสือประกาศให้ยอมจ�านนของมหาขันทีจางหย่ง

ข้าหลวงตรวจการทัพเรือถึงอารามอว้ีเจิน

จางหย่งมหาขนัทแีม้เป็นหนึง่ใน 'แปดพยัคฆ์' ทีก่่อกวนราชส�านกั

เมือ่หลายปีก่อนในรชัสมยัจกัรพรรดอิงค์ปัจจบุนั แต่ภายหลงักลายเป็น

ขุนนางผู้มีคุณูปการในการสังหารหลิวจิ่นขุนนางชั่ว มันเองจะดีจะร้าย

อย่างไรก็รู ้จักดูสถานการณ์ การปราบปรามอู่ตังในคร้ังนี้เคลื่อนพล 

มาครึ่งค่ายพลเสินจีด้วยก�าลังทหารสองพันห้าร้อยนาย ยังมีทหารราบ 

และทหารม้าจากกองทหารเมืองหลวงหนึ่งพันนายเพ่ือช่วยล้อมรอบ 

รบัมอืนักสูเ้พียงสองสามร้อยคนเช่นนีเ้สมอืนเป่าเถ้าถ่านโดยแท้ เพียงแต่

ค่ายพลเสนิจคืีอไพ่ตายทีล่�า้ค่าท่ีสดุของราชส�านัก จางหย่งไม่อยากให้มนั

ได้รับความเสียหายใดๆ หากท�าให้อู ่ตังยอมศิโรราบได้โดยไม่ต้อง 

เสยีกระสนุแม้แต่นดัเดยีวคงจะดกีว่า จงึเขยีนหนังสอืประกาศให้ยอมจ�านน

ฉบบัน้ีขึน้ ให้โอกาสสดุท้ายแก่ส�านักอูต่งั

…ความจริงในใจจางหย่งยังมีแผนการอีกสองประการ หนึ่งคือ 

มันได้ยินว่าจักรพรรดิทรงโปรดปรานส�านักอู่ตังอย่างย่ิง การเคล่ือนพล 

ครัง้น้ีอาจเกิดจากโทสะ หากก�าราบ 'ของเล่น' ชิน้นีใ้ห้ฝ่าบาทได้ก็จะเป็น

ผลงานชิ้นหนึ่ง นอกจากนี้อารามอวี้เจินที่มั่นหลักของส�านักอู ่ตัง 

คือสิ่งก่อสร้างท่ีจักรพรรดิหย่งเล่อทรงมีพระบัญชาให้สร้างข้ึน หาก 

ท�าสงคราม ค่ายพลเสินจีอาจต้องฝืนบุกอย่างไม่มีทางเลือก ยามนั้น 

อารามเต๋าอาจถูกปืนใหญ่ท�าลาย ตนเองคงถูกองค์จกัรพรรดิกล่าวโทษ

เช้าวันน้ัน ทูตราชองครักษ์ที่สวมเกราะเต็มชุด พกดาบยาว 

ตรงข้างเอวห้าสิบคน น�าจดหมายท่ีจางหย่งเขียนเองกับมือ ชูธง 

ทัพพยัคฆ์โผนปักแพรเดินข้ึนเขา
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ขณะราชองครักษ์ห้าคนก้าวข้ึนเส้นทางเขาบุคลิกล้วนแผ่ความ 

สง่าผ่าเผย…การทหารในราชส�านกัปัจจบุนัแม้เสือ่มทราม ทหารองครกัษ์

ทกุพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไร้ความสามารถจนถึงขัน้ขาดแคลนทหารจ�านวนมาก 

แต่กองราชองครักษ์คือท่ีสุดแห่งแผ่นดินต้าหมิง ทหารท้ังหมดคัดเลือก 

จากหนึ่งในร้อย อีกท้ังฝึกฝนเข้มงวดอย่างย่ิง ต่อสู้ป้องกันชายแดน 

สร้างความดคีวามชอบมามากมาย ประสบการณ์รบโชกโชน

แต่หลงัพวกมนัเข้าสูอ่ารามอวีเ้จนิ ร่างกายกลบัเกิดการเปลีย่นแปลง

อย่างควบคมุมไิด้

ชุดเกราะบนร่างของคนท้ังห้าบังเกิดเสียงสั่นสะเทือนออกมา

พร้อมกัน

โดยเฉพาะขณะท่ีเย่ียเฉินยวนยืนอยู่เบื้องหน้าพวกมันและ 

รบัหนงัสอืประกาศให้ยอมจ�านนฉบบัน้ัน เสยีงสัน่สะเทอืนก็รนุแรงย่ิงข้ึน

ขณะทูตมอบจดหมาย ค�าพูดทีเ่ตรียมจะถ่ายทอดแต่เดมิกลับมไิด้

กล่าวออกมาสกัพยางค์ พวกมนัมองหน้ากันและกันในหมูข่นุนางแวบหนึง่

แล้วจงึหนีออกจากอารามอว้ีเจนิด้วยความรวดเรว็

เหยาเหลยีนโจวอ่านหนังสอืประกาศให้ยอมจ�านนตัง้แต่หัวจรดท้าย

อย่างละเอียดทุกตัวอักษรจนจบ เมื่อรู้ว่ากองทัพท่ีราชส�านักส่งมาคือ 

ค่ายพลเสนิจทีีเ่ด่นล�า้ทีส่ดุ มนัก็แค่นหวัเราะอย่างเย็นชาพลางกล่าว

'ท่ีแท้จักรพรรดิชิงชังพวกเราถึงเพียงนี้'

เหยาเหลียนโจว เย่ียเฉินยวน กับซือซิงเฮ่าสามผู้ยิ่งใหญ่ ยังมี 

ศิษย์ชั้นสูงและค่อนข้างมีชั้นเชิงกลุ่มหนึ่ง รวมถึงพวกเจียงอว๋ินหลัน  

กุ ้ยตันเหลย เฉินไต ้ซิ่ว ฝานจง…สิบกว่าคน รีบหารือแผนการ 

ในต�าหนักเจินเซียนทันที

สิ่งที่พวกมันคุยกันย่อมมิใช่จะรับประกาศยอมจ�านนหรือไม่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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