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ผู้ไร้เทียมทานในแผ่นดิน คือข้าสนองโองการฟ้า เช่นน้ีแล้วจึง 

ไม่อาจเรียกว่ากษัตริย์ แต่ไรมายังไม่เคยมี

'คัมภีร์เมิ่งจื่อ บรรพกงซุนโฉ่ว บทต้น'
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บทที่ 1

ความฝันกษัตริย์

'สามัญชนเหล่านั้นหาใช่คนระดับเดียวกับเจ้า'

นับตั้งแต่รู้ความ ทุกคนรอบตัวล้วนกล่าวกับจูเฉินเหาเช่นนี้

ความจริงจูเฉินเหามิอาจเข้าใจความหมายของประโยคนี้อย่าง

แท้จริง อะไรเรียกว่า 'สามัญชน' มันไม่เคยสัมผัสสามัญชนคนธรรมดา

อย่างแท้จรงิเลยในชวีติ มนัเป็นท่านอ๋องแซ่จ ูใช้ชวิีตอยู่ในโลกอกีใบหนึง่ 

ที่ถูกตัดขาดจากภายนอกมาชั่วนาตาปี

เพียงแต่จเูฉนิเหาได้ยินค�ากล่าวเช่นนีม้ามากแล้ว จงึเกิดความคดิ 

ฝังรากลึกมาต้ังแต่วัยเยาว์

ข้าคือคนพิเศษ...

ข้าจะมีชะตาชีวิตไม่ธรรมดา...

ในวันนี้สิ่งท่ีมันคิดเป็นจริงแล้วโดยไร้ข้อกังขาแม้แต่น้อย

ขณะนี้หนิงอ๋องจูเฉินเหาก�าลังยืนอยู่บนห้องเรือของเรือรบใหญ่ 

ทอดมองเหตุการณ์ ริมทะเลสาบกับบนฝั่งแถบต�าบลเฉียวเซ่อ เรือรบ
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ใหญ่น้อยนับร้อยล�าที่เพ่ิงหนีรอดมาจากความพ่ายแพ้ราบคาบต่าง 

แล่นผ่านเข้าจอดเทียบเว้ิงทะเลสาบท่ีสะท้อนแสงอาทิตย์เหลืองนวล 

ผสานกันเป็นขบวนเรอืทีป้่องกันซึง่กันและกันอย่างลนลาน ขณะเดยีวกัน

ในค่ายบนฝั่งต่างจุดโคมไฟและคบเพลิงส่องสว่าง คนนับไม่ถ้วนเดิน 

ไปมาบนทีต่ัง้ค่าย ยุ่งอยู่กับการขนย้ายเสบยีงและสิง่ของหลากประเภท

ถึงแม้อยู่ไกลบนห้องเรือแห่งนี้ จูเฉินเหาก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศ

ตึงเครียดในขบวนทหารด้านล่างท้ังทางน�้าและทางบก ทหารทั้งหมด

กระจ่างย่ิงนักแล้วว่าน่ีคือฐานท่ีมั่นในการต่อต้านสุดท้ายของพวกมัน

ศตัรทูีย่ิ่งใหญ่เหนอืความคาดหมายรอคอยอยู่ฝ่ังตรงข้ามทะเลสาบ 

ผอหยาง

จูเฉินเหาหรี่ตาลง มองดูทุกอย่างเงียบๆ รอยย่นรอบดวงตา 

ของมันลึกย่ิงข้ึน ริมทะเลสาบผอหยางเดิมทีเคยเขียวขจี แต่ยามนี้ใน 

สายตามนั ทุกสิง่กลบัคล้ายปกคลมุด้วยขีเ้ถ้าชัน้หน่ึง ธงบนเสากระโดงเรือ

นับไม่ถ้วนปลิวเบาๆ อย่างอ่อนแรง เรือรบท่ีเสียหายแม้ดับไฟแล้วก็ 

ยังคงเต็มไปด้วยควันไหม้จางๆ จับตัวอยู่กลางอากาศเนิ่นนานไม่สลาย

หายไป

เรือทุกล�าล้อมรอบเรือแม่ทัพของจูเฉินเหาเอาไว้ ประกอบเป็น 

รูปขบวนแน่นหนา ปกป้องมันไว้เป็นชั้นๆ ขบวนเรือท้ังหมดเหมือนเช่น

ป้อมปราการลอยน�า้ป้อมหน่ึง ถึงแม้เรอืรบท่ีเหลอืจะมจี�านวนไม่ถึงครึง่หน่ึง 

ของกองทัพหนิงอ๋องในตอนแรก แต่รูปขบวนนี้ก็ยังคงใหญ่โตโอ่อ่า

ภาพเหตุการณ์เช่นนี้อย่างไรก็กล่าวมิได้ว่า 'ธรรมดา' ชั่วชีวิตคน

มากมายล้วนมิอาจเห็นกับตาแม้สักครั้งเดียว ย่ิงมิต้องกล่าวถึงการได้

เป็นบุคคลส�าคัญผู้อยู่ศูนย์กลาง

จูเฉินเหาสร้างชะตาชีวิตไม่ธรรมดาให้ตัวเอง
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เพียงแต่มันในตอนน้ียินยอมให้ทุกสิ่งไม่เกิดขึ้นเสียจะดีกว่า

ในต�าหนักอ๋องจูเฉินเหาเคยได้ยินผู้อาวุโสบอกเล่าถึงเกียรติภูมิ

ของบรรพชนตั้งแต่เด็ก จูเฉวียนโอรสองค์ท่ีสิบเจ็ดของจักรพรรดิไท่จู่  

สิบห้าพรรษาก็รับบัญชาจากบิดาไปเฝ้าปกปักเมืองต้าหนิงที่ตั้งอยู่แนว

ชายแดน บัญชาการทหารเด่นล�้าแปดหมื่นนาย ทหารม้าเกราะเหล็ก

เผ่าเมิง่กู่ทีอ่ยู่ในสงักัดย่ิงเป็นทหารเด่นล�า้ท่ีกล้าหาญท่ีสุด หนงิอ๋องยุคแรก 

สร้างความดีความชอบมากมายอย่างย่ิง ในปีนั้นได้รับเกียรติคุณ 

ยอดแม่ทัพอนัดบัหนึง่ ในบรรดาองค์ชายของไท่จู ่เพียงพอทีจ่ะเทียบเคยีง 

ชื่อเสียงกับเยียนอ๋องจูตี้ผู้ห้าวหาญ

ภายหลังคือเหตุการณ์ที่รุ่นลูกรุ่นหลานหนิงอ๋องโกรธแค้นเพราะ

ไม่ได้รบัความเป็นธรรม เพ่ือท่ีจะปราบปรามจกัรพรรดเิจีย้นเหวินชงิอ�านาจ 

จูตี้ใช้แผนน�าทหารม้าเกราะเหล็กของจูเฉวียนกลับคืนภายใต้อาณัติ

ตนเอง จี้ตัวจูเฉวียนกักขังไว้ในกองทัพเยียนอ๋อง แล้วแต่งตั้งให้จูเฉวียน

ไปยังเมืองอู่ชาง ลิดรอนอ�านาจจนหมดสิ้น นับจากน้ันเพ่ือหลีกเล่ียง

ความสงสัยจากราชส�านัก จูเฉวียนท�าได้เพียงฝากความรู้สึกเก่ียวกับ

บ้านเมืองไว้ในตัวอักษร ใช้ชีวิตอยู่อย่างโศกสลดจนแก่เฒ่า

จเูฉนิเหาท่ีฟังวีรกรรมบรรพชนเหล่านีทุ้กวันตัง้แต่เดก็จนเตบิใหญ่ 

ค่อยๆ เกิดความฝันมากมายขึ้น และความฝันเหล่านั้นก็เรียงร้อยเข้า

ด้วยกันเป็นปณิธานอันแน่วแน่โดยไม่รู ้ตัว จูเฉินเหาเดิมทีคือบุตรที ่

เกิดจากหญิงคณิกาคนหน่ึง มันคิดจะลบล้างเงามืดเหล่านั้น วิธีการ

เพียงหน่ึงเดียวก็คือกลายเป็นหนิงอ๋องที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 

มันตั้งปณิธานอันใหญ่ย่ิงของตัวเองในวัยย่ีสิบปี

ฟ้ืนฟูเกียรติภูมขิองบรรพชนด้วยมอืข้า! ข้าจะทวงทกุสิง่กลบัมาจาก 

ลูกหลานของจูตี้เพ่ือวงศ์ตระกูล!
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จูเฉินเหาชักกระบี่ประจ�าตัวหรูหราท่ีฝังเต็มไปด้วยเงินทองสลัก

ตรงข้างเอวออกมาดังชิ้ง ประกายเย็นยะเยียบท่ัวห้องท�าให้ข้ารับใช้ 

สองคนท่ียืนอยู่ด้านหลังมันตกใจ คนทั้งสองอดมิได้ที่จะถอยหลัง 

หนึง่ก้าวพลางก้มศีรษะต�า่ลงกว่าเดิม แผ่นหลงัพวกมนัล้วนถูกเหงือ่เยน็

เปียกซึม แม้ยามปกติหนิงอ๋องมิใช่คนท่ีโหดร้าย แต่เข้าตาจนเช่นน้ีผู้ใด

ก็มอิาจล่วงรูไ้ด้ว่ามนัจะใช้วิธีการใดระบายความแค้นในใจ พวกมนักลวั

ว่าคมกระบี่สามฉื่อในมือหนิงอ๋องจะเสือกแทงมาทุกเมื่อ...

เมื่อมองเห็นกระบี่ยาวในมือ จูเฉินเหาจึงตระหนักได้ว่าตนเอง 

ชักกระบี่ออกมา เมื่อครู่พอหวนนึกถึงปณิธานชั่วชีวิตมันก็ฮึกเหิมจน

โลหิตเดือดพล่าน โกร่งกระบี่ของกระบี่ประจ�าตัวเล่มนี้นอกจากสลัก 

รูปมังกรและเมฆพลิ้วแล้ว ตรงกลางยังมีสัญลักษณ์หยินหยางไท่จี๋ท่ี

แสดงถึงส�านักอู่ตังซึ่งจูเฉินเหาสั่งให้คนหลอมตีเพ่ิมเข้าไปโดยเฉพาะ

หลังจากได้ยินเรื่องราวของส�านักอู ่ตังจากปากหลี่จวินหยวน 

ครั้งแรกจูเฉินเหาก็หลงใหลในอู่ตังย่ิงนัก จึงส่ังการหล่ีจวินหยวนคิดหา

วิธีรวบรวมยอดฝีมอือู่ตังเข้าต�าหนกัอ๋อง และสดุท้ายก็สมหวงัดงัตัง้ใจ...

ถึงแม้ในข้ันตอนน้ีมันจะชักน�าความพินาศมาสู่ส�านักอู่ตังก็ตาม ตั้งแต่

เด็กจูเฉินเหาไม่ชอบอ่านหนังสือและไม่เคยครุ่นคิดอย่างจริงจังมาก่อน

ว่าการเป็นจักรพรรดิปกครองแผ่นดินคือเรื่องเช่นไร มันค่อยๆ บรรลุ

ความทะเยอทะยานทีละก้าวเพียงเพราะความยึดมั่น 'ไม่ยอมอยู ่

ภายใต้ผู้ใด' และมันรู้สึกว่าสิ่งน้ีกับ 'ใต้หล้าไร้เทียมทาน' ท่ีส�านักอู่ตัง

แสวงหามิได้แตกต่าง ซ�้ายังสอดคล้องกัน

ในห้องโถงของห้องเรือ ประกายกระบี่ที่สะท้อนวูบไหวไม่หยุดบน

ผนังชวนให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการสะท้อนจากน�้า น่ันเป็นเพราะมือที่

กุมกระบีข่องจเูฉนิเหาก�าลงัสัน่เทา มนัวางมอืซ้ายบนข้อมอืขวา ออกแรง 
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12 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 20

จับไว้หมายหยุดย้ัง แต่อาการสั่นกลับหาได้หยุดลง

เป็นความหวาดกลัวที่มาจากส่วนลึกของก้นบึ้งหัวใจ

จวบจนอายุสี่สิบป ีจู เฉินเหาไม ่ เคยกลัวสิ่ งใด.. .ตลอดมา  

'ความหวาดกลัว' เป็นของสามัญชน มิใช่ส�าหรับมัน แต่ในที่สุดมันใน

ตอนน้ีก็รู้สึกกลัวแล้ว

วันพรุ ่งนี้ทุกสิ่งในชีวิตของจูเฉินเหาอาจหายไป ชีวิตท่ีกินอยู ่

สขุสบายมบีรวิารห้อมล้อมมาต้ังแต่ก�าเนิด ต�าแหน่งเชือ้พระวงศ์อนัสงูศกัดิ์ 

สายเลอืดท่ีน�ามาซึง่ความภาคภูมใิจในตนเอง...ท้ังหมดล้วนจะอนัตรธาน 

ไป มิเพียงเท่าน้ี มันถึงขั้นเทียบมิได้แม้กระท่ัง 'สามัญชน' จะใช้สถานะ

เชื้อพระวงศ์ด�าเนินชีวิตสืบต่อก็ย่ิงเป็นไปไม่ได้

เมือ่ถึงช่วงเวลานีจ้เูฉนิเหาจงึรูจ้กัความกลวัอย่างแท้จรงิ มนัเข้าใจ

แล้วว่าการละเล่นทีต่นเองเล่นมาหลายปีท่ีแท้หาได้สนุกเพียงน้ัน ใช่แล้ว 

ตอนนีม้นัเพ่ิงรูว่้าตนเองก�าลงัเล่นการละเล่นทีม่อิาจหยุดลงได้แล้ว มใิช่

กล่าวว่า 'ไม่นบั' ก็ล้มโต๊ะเริม่หมากกระดานใหม่หรอืการประลองใหม่ได้...

"สุรา!" จูเฉินเหาตะโกนและท้ิงกระบี่ลงบนพ้ืนดังเคร้ง ข้ารับใช้ท่ี

อยากหนีเอาชีวิตรอดเห็นท่านอ๋องทิ้งกระบี่แล้วก็รีบหยิบป้านสุราและ

จอกสุรามา จูเฉินเหาไม่รอให้ข้ารับใช้รินสุรา มันชิงป้านสุรามากรอกใส่

ปาก กระเซ็นเปียกชุดคลุมต่อสู้ท่ีทอจากผ้าแพรหรูหรา

หลงัดืม่หลายอึก ดวงตาแดงก�า่ของจเูฉนิเหามองดขู้ารบัใช้เบือ้งหน้า 

ซ�้ายังมองดูเรือและทหารนอกหน้าต่าง คนที่ยังคงอยู่ข้างกายมันเหล่านี้ 

มใิช่เพราะมคีวามสมัพันธ์ลกึซึง้กับต�าหนักหนงิอ๋องจงึไม่ไปไหน แต่เป็น

นกัพนนัทียิ่นยอมเดมิพันอกีสกัตา ก่อนหน้านีจ้เูฉนิเหาได้สัง่การให้แจก

เงินทองท่ีพกมาด้วยท้ังหมดแก่ทหารท่ีเหลือเป็นรางวัลปลุกใจส�าหรับ

ท�าศึกตัดสินในวันพรุ่งนี้
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พลิกสถานการณ์ทัง้หมดกลบัมาสักครัง้ หรอืไม่ก็สญูเสยีทกุสิ่งไป

จูเฉินเหารู้ดีว่าความจริงตรงหน้าเหลือเพียงเส้นทางสองสายนี้  

แต่มันยังคงมิอาจสลัดความหวาดกลัวและความเสียใจไปได้ มันมิอาจ

ไม่คิดว่าหากขณะนี้มันเลือกได้ จะไม่ให้ทุกส่ิงเกิดขึ้น จะกลับไปเป็น

ท่านอ๋องที่ต�าหนักอ๋องแห่งหนานชางสืบต่อ กินดื่มฟังเพลงดูการละเล่น

ทุกวันไปจนแก่...

ตอนนีม้นัรบัรูไ้ด้อย่างลกึซึง้ว่าจเูฉนิเหาคอืผูท่ี้อ่อนแอกว่าท่ีตนเอง

จินตนาการ

หลังดื่มสุราจนหมดมันก็โยนป้านสุราท้ิงไปและจ้องกระบี่ยาว 

บนพ้ืน ข้ารับใช้มองเห็นสายตาของมันก็เข้าไปหมายเก็บกระบี่ข้ึน แต่

จูเฉินเหากลับยื่นมือห้ามไว้ มันมองดูกระบี่สืบต่อ รู้สึกเพียงกระบี่นั้น

ประหนึ่งหนักพันชั่ง ตนเองมิอาจถือได้แล้ว

ขึ้นชื่อว่าท่านอ๋อง เดิมทีคือเรื่องท่ีน่ากลัวอย่างหน่ึง

บรุษุทีถื่อก�าเนดิและได้รบัต�าแหน่ง 'อ๋อง' ช่างน่าทอดถอนใจเช่นนี้

ชีวิตของเหยาเหลียนโจวไม่เคยสลดหดหู่เหมือนเช่นวันนี้

ถึงแม้เป็นตอนทีถู่กพษิในหออิง๋ฮวาทีซ่อีาน ตอนทีถู่กราชองครักษ์

ยิงปืนใหญ่เกลือ่นฟ้าทีอ่ารามอวีเ้จนิ หรอืตอนทีอิ่นเสีย่วเหยียนทอดทิง้มนั 

ความศรัทธาต่อตนเองของเหยาเหลียนโจวก็ไม่เคยสั่นคลอน แต่หลัง

ผ่านความปราชัยสนามนี้ มันกลับคิดถึงคุณค่าของตัวเองเป็นครั้งแรก

มนัเดินอยู่บนท่ีต้ังค่ายชายฝ่ังทะเลสาบต�าบลเฉยีวเซ่อเพียงล�าพัง 

ผมเผ้ายุ่งเหยิง เส้นผมหลายเส้นถูกเปลวไฟเผาไหม้จนหงิกงอ ชุดคลุม

ต่อสู้สีครามปักลายหงส์อันวิจิตรสวยหรูอย่างย่ิงของมันล้วนปกคลุม

ด้วยเถ้าถ่านแผ่กลิ่นอายดุจฟืนไหม้
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กระบี่สันเดียวที่ร่วมเป็นร่วมตายกับมันมาหลายปีห้อยอยู่ข้างเอว 

กระทบต้นขาทุกฝีเท้าท่ีก้าวเดิน แต่มันคล้ายไม่รู้สึกถึง ยังคงลากฝีเท้า

หนักอึ้งเดินหน้าอยู่ในท่ีตั้งค่าย

ลูกน้องทหารปีกเขียวของมันครึ่งหนึ่งไม่อยู่ข้างกายแล้ว เรือรบ

รองถูกลูกปืนใหญ่ฝ่ายศัตรูยิง จากน้ันถูกปืนและเกาทัณฑ์เพลิงโจมตี

อย่างต่อเน่ือง ทหารปีกเขียวท่ีมันน�าอยู่แต่เดิมเสียหายครึ่งหนึ่ง ท่ีเหลือ

ถูกขบวนเรือเร็วของอูจี้หงช่วยไว้พร้อมกับมัน หลังโดยสารเรือกลับถึง

ต�าบลเฉียวเซ่อ เหยาเหลียนโจวไม่อยากให้พวกมันเดินตามไป จึงให้

กินข้าวพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งหมด ส่วนมันเข้าสู่กระโจมเพียงล�าพัง

บริเวณท่ีมันผ่าน ทหารทุกนายพอมองเห็นยอดขุนพลหงส์เหินก็

ล้วนอดมิได้ท่ีจะจับจ้องมองดูด้วยความย�าเกรง แต่เหยาเหลียนโจว 

กลับก้มศีรษะหลบเลี่ยงสายตาของพวกมัน

หมิ่นเน่ียนซื่อแม่ทัพใหญ่กองทัพเรือถูกศัตรูจับตัวไปแล้ว ข่าวนี้

สั่นคลอนทั้งกองทัพหนิงอ๋อง บัดนี้ขุนพลหลักในกองทัพเหลือไม่ก่ีคน

แล้ว นอกจากหลงิสอือแีม่ทัพใหญ่กองทัพเรอืท่ีค่อนข้างมปีระสบการณ์

ในการท�าศึกแล้ว พวกโหลวป๋อเจียงและหวังชุนก็แค่พวกท่ีอาศัย 

ความสมัพันธ์ไต่ขึน้สูต่�าแหน่งขนุพล ไม่มคีวามรูค้วามสามารถทีแ่ท้จรงิ 

และเมื่อนับต่อไปก็เหลือเพียงซางเฉิงอว่ี เหยาเหลียนโจว และอูจี้หง

ยอดฝีมืออู่ตังท้ังสามท่ีค่อนข้างได้รับความไว้ใจจากทหาร

แต่เหยาเหลียนโจวหาเชื่อไม่ว่าสายตาโดยรอบในค่ายท่ีทอด

มายังมันล้วนเป็นสายตาแห่งความเลื่อมใส กลับกันมันคิดว่าส่วนลึก

ของสายตาเหล่านี้ล้วนพกพาความไม่เชื่อและหยามเหยียด

กระทั่งวันน้ีเหยาเหลียนโจวยังไม่ได้สังหารศัตรูแม้แต่คนเดียว  

ในสงครามต่อต้านราชส�านกัสนามน้ี เรือ่งเดียวทีม่นัได้กระท�าคอืน�าเรอืรบ 

Page ������������������ 20.indd   14 25/12/2561 BE   14:10



Jozev 15

ขนาดใหญ่ท่ีมอีานุภาพทีส่ดุล�าหนึง่ของฝ่ายตนเองเคล่ือนไปหน้ากระบอก 

ปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้าม ส่งเรอืรบและลกูน้องมากมายไปพบจดุจบในทะเลสาบ 

เพราะตนเองยึดมั่นวิถียุทธ์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส�าคัญที่สุดของศึก

ตัดสินเช้าวันน้ี

เหยาเหลยีนโจวรูส้กึว่าทหารทกุนายในทีต่ัง้ค่ายล้วนกระจ่างย่ิงนกั 

ว่ามันท�าอะไรลงไป และทั้งหมดก�าลังใช้สายตาต�าหนิมองตนเองอยู่ 

มันเดินอยู่เพียงล�าพังและรู้สึกไร้ท่ีพ่ึงอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะเย่ียเฉินยวนท่ีตามอยู่ด้านหลังมันเหมือนเงาตามตัวก็

ไม่อยู่แล้ว...

เหยาเหลียนโจวเดินไปหน้ากระโจมของซางเฉิงอว่ี ก่อนหน้าน้ีมัน

ใช้ให้อูจี้หงไปรายงานก่อนแล้ว ทหารภูผาเหล็กสองนายท่ีเฝ้าอยู่หน้า

กระโจมล่วงรู้ว่ามันจะมาจึงหาได้สกัดขัดขวางไม่

มนัผ่านทหารอกีแถวหน่ึง แหวกม่านผ้าประตกูระโจมแล้วก้มศรีษะ 

เข้าไป

ในกระโจมมืดย่ิงนัก จุดเพียงตะเกียงดวงหน่ึง แวบเดียว 

เหยาเหลียนโจวก็มองเห็นว่าซางเฉิงอวี่ ท่ีรูปร่างสูงใหญ่ก�าลังนั่ง 

ขัดสมาธิหันหลังให้มันอยู่เงียบๆ บนพ้ืนบริเวณส่วนลึกที่สุดในกระโจม

มดืสลวั ท่ามกลางบรรยากาศตงึเครยีดผมยาวหยักศกน้ันมไิด้กระดกิไหว 

แม้แต่น้อย

ท่วงท่านี้ของซางเฉิงอว่ีมิได้แตกต่างจากตอนน่ังอยู่ในคุกศิลา 

ท่ีเขาด้านหลังอารามอว้ีเจิน เพียงแต่เปลี่ยนจากเสื้อผ้าเก่าขาดเป็น 

เสื้อขนสัตว์หนาๆ ตัวหน่ึง เหยาเหลียนโจวมองเห็นแล้วอดมิได้ที่จะ 

ทอดถอนใจ

ผู้ที่นั่งย่อตัวอยู่ข้างกายซางเฉิงอวี่เสมือนสุนัขซื่อสัตย์คืออูจี้หงท่ี
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ท่ัวร่างปกคลุมด้วยเถ้าถ่านเช่นเดียวกับเหยาเหลียนโจว หลังมัน 

น�าขบวนเรอืเรว็กลบัสูต่�าบลเฉยีวเซ่อก็ถามความปลอดภัยและทีอ่ยู่ของ

ซางเฉิงอว่ีอย่างรีบร้อนและเร่งมาทันที ถึงตอนนี้ก็มิได้อาบน�้าเปลี่ยน

เสื้อผ้า ส�าหรับมันแล้วไม่มีเรื่องที่ส�าคัญไปกว่าความปลอดภัยของ 

ศิษย์พ่ีซาง

อูจี้หงที่ด้านหลังยังคงพกกระบอกไม้ไผ่ปิดสนิทลึกลับใบนั้น 

จ้องเหยาเหลียนโจวที่เดินเข้ามา ดวงตากลมโตประหลาดของมันกลับ

ต้องออกแรงยันหนังตาขึ้น มิอาจถลึงโตเหมือนยามปกติ หลังผ่านการ

ต่อสู้ดุเดือดครึ่งวัน อูจี้หงเองก็อ่อนล้าเกินทน แสงไฟสะท้อนจนรอยย่น

และรอยสักบนหน้าของมันลึกอย่างย่ิง

"จี้หงบอกข้าว่าเจ้ามีค�าพูดจะกล่าวกับข้า" ซางเฉิงอว่ีกล่าวพลาง

ยันพ้ืนเบาๆ ด้วยสองมือ ท้ังร่างหันมาโดยท่วงท่าไม่เปลี่ยนแปลง ยังคง

รักษาท่าน่ังขัดสมาธิหันหน้าไปยังเหยาเหลียนโจว "ว่ามาเถอะ"

เหยาเหลยีนโจวจ้องมองซางเฉงิอวีพั่กหนึง่ มนัพยายามหวนนกึถึง 

ทุกอย่างในอดีต นึกว่าตนเองกลายเป็นศัตรูกับศิษย์พ่ีซางตั้งแต่เมื่อใด

ตั้งแต่เด็กมันพูดคุยกับซางเฉิงอว่ีน้อยย่ิงนัก คนทั้งสองล้วนเป็น

ศษิย์ทีก่งซนุชงิรกัและฝากความหวัง แต่บนเขาอู่ตงักลบัไม่เคยผูกสัมพันธ์ 

สหายในส�านักอู่ตังของซางเฉิงอวี่เดิมทีก็ไม่มากนัก ผู้ที่สนิทสนมกับมัน 

ท้ังหมดล้วนเป็นคนประหลาดสุดขีดเช่นอูจี้หง หรือเป็นศิษย์ท่ีเพ่ิง 

เข้าร่วมอู่ตังหลังอยู่ในวัยฉกรรจ์เช่นเหมยซินซู่ หลังจากพวกมันรวม 

กลุ่มกัน และหลังจากซางเฉิงอว่ีหลงใหลในเคล็ดวิชาลัทธิอู้อ๋ีจนท่าที

ผิดแผกไปก็ย่ิงเกิดความห่างเหินกับสหายร่วมส�านักส่วนใหญ่มากขึ้น

ความห่างเหนิน้ีความจรงิคอืสิง่ท่ีซางเฉงิอว่ีสร้างขึน้โดยมไิด้ตัง้ใจ 

ในตอนน้ันมันมีปณิธานท่ีต่างกันกับกงซุนชิงและลอบปลูกฝังความคิด
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ของตนเองสู ่สหายร่วมส�านักท่ีใกล้ชิดกับมัน ด้วยเหตุน้ีพวกมันจึง 

ออกห่างจากศิษย์อู่ตังคนอ่ืนๆ โดยปริยาย...

แต่ระหว่างพวกมันยังไม่จบเพียงเท่าน้ี เมื่อก่อนมันกับศิษย์พ่ีซาง

รับรู้ได้ถึงความไม่ลงรอยกัน เพราะซางเฉิงอว่ีริษยาท่ีมันได้รับการดูแล

เป็นพิเศษจากอาจารย์หรอื สงัหรณ์ว่ามนัจะกลายเป็นคูต่่อสู้ในวนัหน้าหรอื 

เหยาเหลยีนโจวไม่รู ้และอาจเป็นเพียงนิสยัทีเ่ข้ากันไม่ได้ตามธรรมชาติ

ของคนทั้งสองเท่านั้น ส่วนมันกลับไม่เคยเกลียดแค้นซางเฉิงอว่ี กระทั่ง

การต่อสูส้บืทอดต�าแหน่งเจ้าส�านกั คนทัง้สองจงึกลายเป็นศตัรกัูนในท่ีสดุ

แต่ผ ่านเรื่องราวมากมาย วันนี้พวกมันยังอยู ่ร ่วมห้องกัน 

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทุกสิ่งในอดีตเหมือนไม่ส�าคัญอีกแล้ว...แม้

เหยาเหลียนโจวรู้ว่าความอัปยศกับความเคียดแค้นเหล่าน้ันซางเฉิงอว่ี

ไม่มีวันลืม

เหยาเหลยีนโจวใช้เรีย่วแรงมากย่ิงนกักว่าจะอ้ารมิฝีปากทีแ่ห้งแตก 

ออก กล่าวค�าพูดประโยคหนึ่งที่มิได้กล่าวมาหลายปี

"ข้าแพ้แล้ว"

เมื่อได้ยินสามค�านี้ดวงตาใหญ่เหมือนไข่นกกระทาคู ่น้ันของ 

อูจี้หงก็ถลึงขึ้นในฉับพลันทันใด

เจ้าส�านักอู่ตังที่หมางเมินท่ัวหล้าผู้น้ีกลับยอมแพ้ต่อหน้าศัตรู 

ชั่วชีวิต!

และดวงตาท้ังสองที่ถุงใต้ตาด�าคล�้าหย่อนคล้อยอยู่นานปีของ 

ซางเฉิงอว่ีก็ทอประกายจากส่วนลึก

"จากที่ข้าเห็น เจ้าบอกว่าตนเอง 'แพ้แล้ว' หาใช่ด้านวรยุทธ์ไม่" 

ซางเฉิงอว่ีตอบ ในสุ้มเสียงมิได้แฝงความตื่นเต้นดังคาด

"ท่ีข้าว่าคือบนทางสายน้ีข้าแพ้แล้ว" เหยาเหลยีนโจวยืน่มอืทัง้สอง
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ชี้รอบๆ กระโจมแม่ทัพหลังนี้ "ในวันน้ันที่ท�าสงครามกับราชองครักษ์  

ข้าฝังศพศษิย์อูต่งัทัง้หมดแล้ว ครัง้นัน้ยังกล่าวได้ว่าเป็นเพราะความต่าง 

ด้านก�าลงัทหาร มใิช่เพราะสูม้ไิด้ และพวกเราก็ลากศตัรูจ�านวนมากกว่า

เราหลายเท่าไปลงนรกเช่นกัน"

เหยาเหลียนโจวลดแขนท้ังสองลงขณะกล่าว

"ขณะข้าเข้ามาในต�าหนักหนิงอ๋องและเดินบนทางท่ีต่างกันอย่าง

สิ้นเชิงสายน้ี ข้าคิดว่าทุกอย่างล้วนจะเปลี่ยนแปลง แต่ผลสุดท้ายข้า

ท�าให้ซีเสี่ยวเหยียนออกไป ข้าท�าให้เย่ียเฉินยวนสู้จนตัวตาย ข้าส่ง

เรอืรบและทหารให้ศตัร ูข้าไม่มคีวามสามารถบญัชาการเหมอืนทีต่นเอง

คิดเลย ข้าเพียงต่อสู ้ตัวคนเดียวตั้งแต่แรก เพียงแต่มีคนกลุ่มหนึ่ง

ยินยอมติดตามข้าเท่าน้ัน และพวกมันล้วนจากไปด้วยเหตุนี้ ข้าไม่เคย

เป็นผู้น�าท่ีแท้จริง"

ซางเฉิงอว่ีฟังอยู่เงียบๆ กระท่ังหลังเหยาเหลียนโจวกล่าวค�าพูด 

ในใจเหล่านีอ้อกมาท้ังหมดมนัจงึตอบ "แต่ข้าเองกไ็ม่เคยรบชนะสกัสนาม"

"ผูท่ี้สบืสานส�านกัอูตั่งต่อไปได้ก็เหลอืเพียงข้ากับท่าน" เหยาเหลียนโจว 

มิได้มองอูจี้หงสักแวบขณะกล่าว หมายถึงไม่เคยพิจารณาอูจี้หงเลย 

"และเมือ่ผ่านมาจนวันนี ้ข้าเชือ่ว่าความสามารถในการเป็นผู้น�าของตวัเอง 

หาเทียบท่านได้ไม่ เพ่ืออู่ตัง ข้ายอมอยู่ภายใต้ท่าน"

เมื่อได้ยินค�าพูดประโยคน้ี กลางฝ่ามืออูจี้หงพลันผุดเหง่ือออกมา 

ความสลดหดหู่ที่เกิดขึ้นเพราะพ่ายแพ้สงครามแต่เดิมมลายหายไปใน

ทันใด

ในท่ีสุดก็มาถึงวันน้ี! เหยาเหลียนโจวจ�านนต่อศิษย์พ่ีซาง!

ทุกสิ่งท่ีข้าท�าในหลายปีนี้ล้วนมีคุณค่า!

แต่ส่ิงที่ท�าให้อูจี้หงรู้สึกผิดคาดอย่างมากคือหลังซางเฉิงอวี่ได้ยิน
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ค�าพูดยอมแพ้ของเหยาเหลียนโจว กลับหาได้เผยสีหน้าลิงโลดออกมา

ตามคาดการณ์ไม่

มิเพียงเท่านี้ ใบหน้าของซางเฉิงอว่ียังสงบเสงี่ยมเสียนี่กระไร  

แม้กระทั่งประกายท่ีจุดขึ้นในสองตาก็มืดมนลง

"น่าเสียดาย สายเกินไปแล้ว"

ค�าพูดของซางเฉิงอว่ีท�าให้อูจี้หงส่ันสะท้าน เหยาเหลียนโจวเองก็

เผยสีหน้าตะลึงลานที่พบเห็นได้ยากออกมา

"ข้าอายุมากเกินไปแล้ว" ซางเฉิงอว่ีกล่าวอีก

เหยาเหลียนโจวขมวดคิ้ว ในความทรงจ�าของมันปีน้ีศิษย์พ่ีซาง

เพ่ิงอายุเพียงประมาณสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดปี ส�าหรับนักสู้ท่ีฝึกปรือจน 

สูงล�้าผู้หนึ่งแล้วยังมิอาจกล่าวได้ว่าถึงอายุท่ี 'มากเกินไป'

"ข้ารู้" ซางเฉิงอว่ีมองออกว่าเหยาเหลียนโจวคิดอะไรอยู่ "สิ่งท่ีข้า

ว่าไม่ใช่ตอนน้ี แต่เป็นตอนที่ยกทัพครั้งต่อไป"

"แต่ว่าพรุ่งนี้..."

"พวกเราต่างรูว่้าโอกาสชนะในวนัพรุง่น้ีมเีท่าใด" ซางเฉงิอว่ีแค่นย้ิม 

"พวกเราล้วนต้องเริ่มคิดถึงก้าวต่อไป แน่นอนว่าด้วยความสามารถของ

พวกเราจะหนีออกไปและมีชีวิตอยู่ต่อก็มิใช่เรื่องยากอะไร แต่ครั้งน้ี 

การอาศัยพลังของหนิงอ๋องยุติด้วยความล้มเหลว จะสร้างโอกาสเช่นนี้

ครั้งต่อไปเจ้าคิดว่าต้องใช้เวลาก่ีปี สามปี? ห้าปี? สิบปี?"

"ผ่านไปหลายปี ศิษย์พ่ีซาง ท่านยังไม่นับว่าชรา..." อูจี้หงกล่าว

แทรกอยู่ด้านข้าง

ซางเฉิงอว่ีดึงเสื้อขนสัตว์บนร่างจนแน่นตึงพลางลูบไล้ขนขาวบน

ปกเสื้อ ในกระโจมปิดสนิทกลางคิมหันตฤดูนี้แผ่นหลังเหยาเหลียนโจว

และอูจี้หงล้วนเสื้อผ้าเปียกซึม แต่ซางเฉิงอว่ีท่ีสวมเสื้อขนสัตว์อยู่กลับ
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ไม่มีเม็ดเหงื่อบนหน้าผากแม้แต่น้อย

"ข้ากระจ่างเรื่องร่างกายของตนเองย่ิงนัก" ซางเฉิงอว่ีหลับตาลง

เบาๆ กล่าว "โรคภัยไข้เจ็บท่ีสั่งสมขณะถูกคุมขังตอนนี้ข้ายังระงับยับย้ัง

ได้ แต่อีกไม่ก่ีปี...อาจก�าเริบออกมาท้ังหมดได้ทุกเมื่อ"

"เรือ่งนีม้อิาจวางใจ!" อจูีห้งรบีกล่าว "ข้าจะปรุงยาท่ีดทีีสุ่ดมารักษา 

ศิษย์พ่ี! ข้าจะถวายศีรษะคนหน่ึงร้อยคน หนึ่งพันคนให้ดวงวิญญาณ

ในดนิแดนสตัย์จรงิ เพ่ือรบัรองว่าศษิย์พ่ีจะอายุยืนร้อยปี!" มนักล่าวด้วย

ความสะเทือนใจ มุมปากมีน�้าลายย้อยออกมาดังบ้าคลั่ง มันกลับคืนสู่

สีหน้าเสียสติของจอมเวทปัวหลงในอดีตอีกครั้ง

แต่ซางเฉิงอว่ีส่ายหน้า "ข้าฝันเป็นกษัตริย์ครอบครองแผ่นดิน  

หากไม่มีร่างกายและวิญญาณท่ีแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไป อาศัยเพียง 

กินยาต่อชีวิตจะเป็นจริงได้เช่นไร"

มันลืมตาขึ้นมองดูเหยาเหลียนโจวพลางกล่าว "เจ้าไม่เหมือนกัน 

เจ้าอายุน้อยกว่าข้าเจ็ดปี อีกทั้งดูจากลักษณะคงมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า

ข้ามาก"

ปีนี้เหยาเหลียนโจวอายุสี่สิบปีแล้ว ซ�้ายังผ่านมหันตภัยรอบหน่ึง 

แต่โฉมหน้าและร่างกายของมันกลับยังคงรักษาลักษณะของคนอายุ

สามสิบต้นๆ น่ีไม่รู้เป็นเพียงผลลัพธ์จากการฝึกปรือวิทยายุทธ์ หรือว่า

เก่ียวข้องกับยาประหลาดท่ีมันเสพในวัยเยาว์

เหยาเหลียนโจวมองดูศิษย์พ่ีโดยมิกล่าวค�า

ซางเฉงิอว่ีเงยหน้า สายตาคล้ายมองทะลผุ่านยอดกระโจมได้และ

ชมดูท้องฟ้าที่จวนจะพลบค�่า

"ติดตามหนิงอ๋องก่อกบฏคือโอกาสสุดท้ายที่ข ้าจะท�าให้ฝัน 

เป็นจริงแล้ว แต่ศิษย์น้องเหยา เจ้ายังมีความหวังครั้งต่อไป หากพรุ่งน้ี
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รบแพ้ อนาคตของอู่ตังก็อยู่กับตัวเจ้า"

เหยาเหลียนโจวลืมไปแล้วว่าได้ยินซางเฉิงอว่ีเรียกขานมันว่า  

'ศิษย์น้องเหยา' ครั้งล่าสุดเมื่อไร มันมิอาจเชื่อว่าซางเฉิงอว่ีจะกล่าว 

เช่นนี้

"มิได้!"

อูจี้หงเดือดดาล ฝ่ามือใหญ่ของมันจับด้ามกระบี่ข้างเอว ขายาว

เปลีย่นจากน่ังขดัสมาธิเป็นคกุเข่า ลกูตาทีเ่หมอืนจะถลนออกมาทัง้สอง

ถลึงมองเหยาเหลียนโจวคล้ายจะชักกระบี่ฟาดฟันใส่มันได้ทุกเมื่อ

"เป็นมัน! มันคือศัตรูท่ีชิงวันเวลาและความแข็งแรงของท่านไป

มิใช่หรือ หากฝันของศิษย์พ่ีมิอาจท�าได้อีกจริงๆ ล่ะก็ มันคือต้นเหตุ!  

แต่ท่านกลับยังจะฝากฝังความฝันแก่มัน?"

เหยาเหลียนโจวหลุบตาลง อูจี้หงกล่าวมิผิด

"แค้นทีข้่ามต่ีอศิษย์น้องเหยามไิด้เลอืนหายสกันดิ" ซางเฉงิอว่ีมอง

ตรงไปยังเหยาเหลียนโจว สองตาปรากฏความฮึกเหิมอีกครั้ง "แต่ต่อให้

ตัดศีรษะมันลงมาในขณะนี้ สิ่งที่ข้าเสียไปล้วนไม่มีทางกลับมา สิ่งที่ข้า

เฝ้ารอก็จะไม่เกิดข้ึนอีก และมีเพียงมันคนเดียวท่ีสืบสานความฝันของ

ข้าต่อไปได้"

มันหันหน้ามองอูจี้หงและแค่นย้ิม

"ศิษย์น้องอู ขออภัย วันท่ีเพ่ิงพบกันอีกครั้งข้าหลอกเจ้า ข้าเคย

บอกกับเจ้าว่าอู่ตังไม่ส�าคัญอีกแล้วในใจข้า แต่หลังข้ารับกระบวนท่า

ดาบอันแข็งแกร่งของจิงเลี่ยก็ถูกสั่นคลอนจนโรคเก่าก�าเริบ เป็นเหตุให้

พลาดโอกาสสงัหารหกกระบีบ้่านแตก ข้าจงึรู้สึกว่าตนเองยังมคีวามยึดมัน่ 

ต่ออู่ตัง"

เมื่อเหยาเหลียนโจวได้ยินนามของจิงเลี่ย คิ้วทั้งสองก็ขยับยกขึ้น 
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น่ีคือครั้งแรกท่ีมันได้ยินซางเฉิงอว่ีกล่าวถึงประสบการณ์ลอบโจมตี 

หกกระบี่บ้านแตกล้มเหลวในครานั้น และกระบวนท่าดาบของจิงเลี่ย 

ต้องเป็นท่าฟองคลื่นตัดเหล็กที่มันเห็นกับตาบนทะเลสาบในวันนี้อย่าง

มิต้องสงสัย

ซางเฉิงอว่ีเบนสายตากลับมามองดูเหยาเหลียนโจว

"ด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีให้ข้าฝากฝังความฝันได้ บนโลกไม่มีคนที่สอง"

เหยาเหลียนโจวมิอาจเชื่อหูของตนเอง แต่ไรมาในใจของมัน 

ซางเฉิงอว่ีเป็นเพียงผู้ที่ถูกกิเลสครอบง�าคนหน่ึง คิดไม่ถึงว่าท่ีแท้มัน

กลับมีจิตใจเช่นนี้

และความแตกต่างในตอนแรกของพวกเรา ก็แค่เดินบนเส้นทาง

ที่ต่างกันเท่านั้น

"จี้หง" ซางเฉิงอวี่กวักมือสั่งการ "มอบสิ่งของบนหลังเจ้าให้มัน"

บนศีรษะล้านเลี่ยนของอูจี้หงปรากฏเส้นเลือดหลายเส้น ตาขาว

กระจายเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอย ทว่าค�าพูดของซางเฉิงอว่ีส�าหรับมัน

แล้วเท่ากับบญัชาจากทวยเทพ มนัปลดเชอืกตรงหน้าอกโดยไม่กล่าวค�า 

ถอดกระบอกไม้ไผ่ปิดสนิทน้ันลงมาย่ืนให้เบื้องหน้าเหยาเหลียนโจว

เหยาเหลียนโจวรับกระบอกไม้ไผ่ลึกลับใบน้ันมาอย่างระมัดระวัง 

มันเคยเห็นอูจี้หงพกกระบอกไม้ไผ่นี้ไว้ตลอดไม่ห่างตัวบนสมรภูมิ  

คาดเดาได้ว่าสิง่ของทีเ่ก็บซ่อนอยู่ภายในมคีวามส�าคญัเพียงใด อาจเป็น 

วัตถุที่เพียงพอจะรักษาชีวิตหรือพลิกสถานการณ์ต่อสู้ยามวิกฤตได้  

แต่เหยาเหลียนโจวก็รู้ดีว่าอูจี้หงที่หลงใหลเคล็ดวิชาลัทธิอู้อี๋ช�านาญ 

การใช้พิษอย่างย่ิง มันอดมิได้ที่จะคาดเดาว่าสิ่งท่ีบรรจุอยู่ในกระบอก

ไม้ไผ่คือพิษร้ายหรืออาวุธบางชนิด

"ไม่มพิีษ" ท่วงท่าของเหยาเหลยีนโจวถูกซางเฉิงอว่ีมองออกอกีคร้ัง 
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"น่ีคือสิ่งของที่ข้าสั่งให้จี้หงขโมยมาจากห้องนอนหนิงอ๋องก่อนยกทัพ

ออกจากหนานชาง"

"ภายในคือสมุดบันทึกความเคลื่อนไหวในเมืองหลวงของต�าหนัก

หนิงอ๋อง" อูจี้หงกล่าวอธิบาย "ชี้แจงทรัพย์สมบัติทุกรายการที่หนิงอ๋อง

มอบให้ขุนนางส�าคัญแห่งราชส�านักในหลายปีนี้ เส้นทางสินบนแต่ละ

รายการ และมหัีวข้อบนัทึกว่าขนุนางเหล่าน้ีว่ิงเต้นอะไรให้ต�าหนักอ๋องบ้าง 

รายชื่อในสมุดยังรวมถึงขุนนางที่มีล�าดับข้ันสูงสุดจ�านวนหนึ่ง หาก

สืบสวนจับพวกมันเข้าคุก หึๆ...ราชส�านักกว่าครึ่งคงจะโหรงเหรง"

เหยาเหลียนโจวฟังแล้วจึงเข้าใจว่าสมุดเล่มนี้มีค่าเพียงใด  

หนิงอ๋องยกทัพก่อกบฏ และขุนนางขั้นสูงกลุ่มใหญ่นี้เคยรับสินบน 

หนงิอ๋องกระท�าการ แต่ละคนล้วนมคีวามผิดใหญ่หลวงโทษฐานช่วยเหลอื 

กบฏ ไม่มีท่ีเหลือให้อภัยโทษหรือกลับตัว หากสมุดรายชื่อนี้ถูกเปิดเผย

ราชส�านักคงสั่นสะเทือน

"สิ่งของน้ีก็กล่าวได้ว่าเป็นพิษ" ซางเฉิงอว่ีกล่าว "เป็นพิษร้ายท่ี

เพียงพอจะสั่นคลอนและท�าลายรากฐานราชส�านัก ข้ายังไม่รู้ว่าสมควร

ใช้มันอย่างไร แต่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพกสิ่งของเช่นนี้ไว้มักมีประโยชน์ 

บดันีข้้ามอบมนัให้เจ้า ส่วนจะใช้ประโยชน์เช่นไร เวลาใดจ�าเป็นต้องใช้มนั 

พรุ่งน้ีหลังสงครามเจ้าค่อยไตร่ตรองดีกว่า"

เหยาเหลยีนโจวก้มหน้ามองกระบอกไม้ไผ่ในมอื เน่ินนานไม่กล่าวค�า

"เป็นอะไร" ซางเฉิงอว่ีเชิดมุมปากข้ึนข้างหน่ึง "เจ้ายังคิดถึงเร่ืองท่ี

ข้าบอกเมื่อครู่? เหยาเหลียนโจวที่เป็นเช่นน้ีข้าไม่เคยเห็นมาก่อน"

เหยาเหลียนโจวตกอยู่ในความสับสนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

มนัในอดตีมกัมุง่หน้าไปด้วยความกล้าหาญ มัน่ใจในตนเองไม่ไหวหว่ัน 

แม้กระทัง่สงัหารกงซนุชงิผูเ้ป็นอาจารย์ก็ไม่เคยเสียใจ มนัรู้เพียงเป็นก้าวหนึง่ 
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ที่จ�าเป็น

มันหวนนึกว่าความสงสัยในใจวันน้ีความจริงเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่

วันที่ซีเสี่ยวเหยียนออกไป ตอนอยู่ท่ีเขาอู่ตังมันไม่เคยบีบบังคับศิษย์ให้

ไปท�าเรื่องราวที่ไม่ยินยอม เรื่องของซีเสี่ยวเหยียนเป็นหนามแท่งหนึ่ง

ในใจมัน เพราะมันรู้ดีว่าซีเสี่ยวเหยียนถูกตนเองบีบให้ไป...

"เจ้าบอกว่าตวัเองไม่มคีวามสามารถในการน�าทพัหรือ" ซางเฉิงอว่ี 

ส่ายหน้า "ไม่ นัน่ไม่เก่ียวกับความสามารถ เป็นใจของเจ้าทียั่งมไิด้บอกลา 

อย่างเด็ดขาดกับเจ้าส�านักอู่ตังผู้น้ันในอดีต"

เหยาเหลียนโจวฟังค�าพูดน้ีแล้วดั่งถูกอสนีบาต

"ยังจ�าตอนที่เจ้าพูดคุยกับข้าวันที่เข้าต�าหนักหนิงอ๋องได้หรือไม่" 

ซางเฉงิอว่ีกล่าวสบืต่อ "ในตอนนัน้ข้าเปลีย่นมมุมองต่อเจ้าใหม่อย่างแท้จรงิ 

ข้าไม่คาดว่าเจ้าจะเปลี่ยนแปลงมาถึงขั้นน้ันได้ แต่ในความเป็นจริงเจ้า

ยังมิได้ละท้ิงตนเองในอดีตทั้งหมด เจ้าได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ย่ิงนักว่าจะ

เดินบนทางแห่งใต้หล้าไร้เทียมทานอีกสายหนึ่งน้ี แต่ส่วนลึกในใจกลับ

ยังระลึกถึงใต้หล้าไร้เทียมทานที่กงซุนชิงปลูกฝังให้เจ้า"

เหยาเหลียนโจวนึกถึงขณะตนเองถูกท่าฟองคลื่นตัดเหล็กของ

จิงเลี่ยดึงดูดบนสมรภูมิ จนบัญชาการเรือรบออกจากขบวนโดยพลการ

ท�าให้เกิดเป็นความผิดมหันต์ ซางเฉิงอว่ีคงจะไม่รู้เรื่องนี้ แต่กลับกล่าว

ตรงกับความสับสนของมัน

"เจ้าหาได้เหน็สงครามสนามนีเ้ป็นสงครามของตนเองอย่างแท้จริง 

มลูเหตคุวามล้มเหลวของเจ้าอยู่ตรงนี"้ ซางเฉงิอว่ียกนิว้มอืสองน้ิวแสดง

ต่อเหยาเหลียนโจว "เจ้าลองใช้โอกาสคืนน้ีคิดดูให้ดีๆ ว่าตกลงแล้ว 

เจ้าจะเป็นเหยาเหลียนโจวคนใด จะเป็นเหยาเหลียนโจวกษัตริย์ผู้กุม

อ�านาจทัง้หมดของแผ่นดนิ สร้าง 'ราชส�านกัอูต่งั' หรือว่าเหยาเหลียนโจว 
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เจ้าส�านักยุทธ์ที่หมางเมินใต้หล้า ออกอาละวาดด้วยกระบี่เล่มเดียว 

เช่นในอดีต ถ้าหากเป็นอย่างแรก พรุ ่งน้ีหากหนิงอ๋องพ่ายแพ้ ข้า 

ซางเฉิงอว่ีจะมอบชีวิตท่ีเหลืออยู่ให้เจ้า แต่หากเป็นอย่างหลัง พรุ่งนี้เจ้า

ก็น�าสมุดรายชื่อเล่มน้ีคืนให้ข้า"

เมื่อได้ซางเฉิงอว่ีบ่งชี้ภาวะล�าบากใจให้ เหยาเหลียนโจวก็รู้สึกว่า

ความกลดักลุม้ทีม่อียู่แต่เดมิมลายหายไป แม้ยังต้องเลอืก แต่อย่างน้อย 

มันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคืออะไร

มันกับซางเฉิงอว่ีสบประสานสายตากัน นักสู้อู่ตังท่ียึดถือใต้หล้า

ไร้เทยีมทานเป็นปณิธานสองคนกลบัเชือ่มต่อกันแน่นแฟ้นอย่างไม่เคยเป็น 

เพราะสถานการณ์พ่ายแพ้ตรงหน้า

"ประเสริฐ ข้าจะให้ค�าตอบท่าน"

เหยาเหลียนโจวกอดกระบอกไม้ไผ่ไว้ในอ้อมแขน ก้าวด้วยฝีเท้า

ที่ปลอดโปร่งย่ิงกว่าก่อนหน้า ออกจากกระโจมไป

เรือเล็กล�าหน่ึงเทียบท่าช้าๆ ข้างค่ายกองทัพหนิงอ๋องที่ต�าบล 

เฉียวเซ่อ ไม่มีผู้ใดสนใจมัน เพียงเพราะการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก�าลังจะ 

มาถึง ทหารบนฝั่งล้วนยุ่งอยู่กับการขนย้าย รวบรวม และนับค�านวณ

อาวุธยุทโธปกรณ์หลากประเภทก่อนบรรทุกลงเรือเล็กต่างๆ แล้วขนส่ง

ไปยงัเรอืรบใหญ่ในทะเลสาบเพ่ือทดแทนส่วนทีส่ญูเสยีไปหลงัการต่อสู้

อันดุเดือดวันนี้

เรือเล็กล�านั้นมีคนโดยสารอยู่เพียงคนเดียว มันพายด้วยแรงมือ

ซึ่งไม่รู้มาจากที่ใด ผ้าคลุมสีแดงเพลิงท่ีห่อหุ้มอยู่บนร่างแม้จะสกปรก

เสียหายมีฝุ่นเกาะ แต่ยังคงมองออกในแวบเดียวว่าเป็นอาภรณ์ของ

ทหารเพลิงอัสนีนักสู้เด่นล�้าในกองทัพหนิงอ๋อง ด้วยเหตุน้ีจึงไม่มีทหาร
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นายใดสงสัยในสถานะของคนผู้นี้

ผูท้ีไ่ปมารมิฝ่ังนอกจากทหารทีข่นส่งสิง่ของและเสบยีง ยังมทีหาร

บาดเจ็บท่ีทยอยขึ้นฝั่งมา ในจ�านวนน้ันผู้ท่ีบาดเจ็บสาหัสมีน้อยเสียย่ิง

กว่าน้อย เกือบท้ังหมดล้วนเดินเหินเองได้ ส่วนใหญ่บาดเจ็บเพียงเบาๆ 

ผวิหนังฉกีขาด ฟกช�า้ ไฟลวก หรอืเพราะส�าลกัควันจนหายใจไม่สะดวก 

การต่อสู้ดุเดือดที่ทะเลสาบผอหยางวันน้ี กองทัพหนิงอ๋องหนีตายอย่าง

ตะลีตะลาน ทหารที่บาดเจ็บหนักล้วนถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ตามเรือหนีกลับมา

ต�าบลเฉียวเซ่อได้มีเพียงผู้บาดเจ็บเล็กน้อย พวกมันถูกส่งไปรักษาและ

พักผ่อน ณ ที่ต้ังค่ายบนฝั่ง เตรียมเข้าร่วมการต่อสู้วันพรุ่งนี้อีกครั้ง... 

นีคื่อการตดัสนิเป็นตายสนามสดุท้าย ก�าลงัรบเลก็น้อยก็มอิาจเสยีเปล่า

ทหารเพลงิอสันีทีพ่ายเรอืมาเองผูน้ัน้ ทุกแห่งบนร่างล้วนพันด้วยผ้า 

แขนขวามัดห้อยอยู่ตรงหน้าอก แม้แต่ใบหน้าก็ถูกปกปิดอยู่ภายใต ้

แถบผ้ารัดพัน เผยออกมาเพียงดวงตาสุกสกาวคู่หนึ่ง มันเดินไปยังท่ีต้ัง

ค่ายช้าๆ แฝงเข้าไปในหมู่ทหารบาดเจ็บอย่างแนบเนียน

รูปร่างของทหารเพลิงอัสนีผู้น้ีไม่สูงใหญ่แต่ล�่าสันอย่างยิ่ง และมี

ฝีเท้าทรงอ�านาจที่มิอาจซ่อนเร้น เพียงแต่ทุกคนในที่ตั้งค่ายต่างรู้ว่า

ทหารเพลิงอัสนีเดิมทีก็ก่อตั้งขึ้นจากมือดียุทธภพ จะมีท่วงท่าอาจหาญ

เช่นน้ีก็หาได้ชวนให้ผิดคาดไม่ เพียงแต่อ�านาจที่มันแผ่ออกมารุนแรง

จนดึงดูดความสนใจทหารหนิงอ๋องจ�านวนมาก พวกมันประหลาดใจ

เป็นพิเศษว่าไฉนอาวุธยาวที่คนผู้นี้สะพายเฉียงต้องใช้ซองผ้าปิดบัง

ทหารเพลงิอสันผีูน้ีเ้ดนิตามกลุม่ทหารบาดเจบ็ไปอย่างเป็นระเบยีบ 

หลังเข้าสู่ประตูค่ายก็เดินไปยังกระโจมรักษาอาการบาดเจ็บ ยามนี้มี

ทหารกลุ่มหน่ึงยกเสบียงกรังมา หนึ่งในน้ันคือทหารที่ประจ�าการอยู ่

จิ่วเจียงก่อนหน้าไม่นาน ครั้นประจันหน้ากับทหารเพลิงอัสนีผู้นี้ก็รู้สึก
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คุน้ตาอกีฝ่ายย่ิงนกั จนอดมไิด้ทีจ่ะมองดูหลายแวบ กระท่ังทหารเพลงิอสันี 

ผู้นั้นผ่านมันไป

ยามน้ีความทรงจ�าของทหารผู้นั้นจึงปรากฏขึ้นจากหัวสมอง

"อ๊ะ!" มันร้องออกมาแผ่วเบา พวกพ้องข้างกายล้วนเหลือบมอง

มัน...คือแม่ทัพท่านนั้นมิใช่หรือ...

แต่มันจากไปนานแล้วชัดๆ เหตุใดยังกลับมาสู้ศึกนี้อีก...

ความจริงในใจทหารผู้น้ียังไม่แน่ใจเต็มเปี่ยมว่าทหารเพลิงอัสนีที่

เดินผ่านผู้นั้นคือคนที่มันจ�าได้ จึงมิได้กล่าวกับพวกพ้อง อนึ่งเสบียงกรัง

ถุงใหญ่ในมือมิได้เบาสักนิด รีบเร่งไปวางริมฝั่งจะดีกว่า...

เมื่อถึงหน้ากระโจมจ่ายยารักษาแล้ว ทหารบาดเจ็บกลุ่มใหญ่ก็

กรูกันเข้าไปหมายรับยาหรือพันแผลก่อน ทหารเพลิงอัสนีผู้น้ันอาศัย

ความชุลมุนน้ีย่ืนมือซ้ายออกไปหยิบน�้าและเสบียงกรังท่ีวางอยู่หน้า

กระโจม แล้วจึงเดินไปอยู่ในหมู่ทหารบาดเจ็บที่นอนอยู่อย่างแน่นขนัด

และนั่งคุกเข่าบนพ้ืน

มันแหวกผ้าที่ปิดใบหน้าครึ่งล่างเผยปากที่เต็มไปด้วยหนวดเครา

ออกมา และค่อยๆ กินแป้งทอดแห้งแข็งจนเหมือนก้อนหินเหล่านั้น 

ทหารนายอื่นๆ ล้วนต้องใช้น�้าท�าให้แป้งทอดนุ่มลงจึงกัดเข้าไปได้  

แต่ทหารเพลิงอัสนีผู้นี้กลับใช้ขากรรไกรอันทรงพลังอย่างย่ิงกับฟัน 

อันแข็งแรงของมันเคี้ยวกลืนแป้งทอดทีละค�า

สองตาของมนัสงบน่ิงย่ิงนัก มไิด้เผยความขดัข้องใจเพราะเสบยีงกรงั 

กินยากน้ีสักนิด

ขอเพียงมันให้เรี่ยวแรงแกว่งดาบแก่ข้าก็พอแล้ว

มนัด่ืมน�า้หลายอกึหลงักินแป้งทอดหมด จากนัน้นัง่ขัดสมาธิเงยีบๆ 

มิได้มองดูคนใดข้างกาย และมิได้พูดคุยกับใคร ทหารบาดเจ็บรอบด้าน
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ทีแรกก็รู้สึกว่าคนผู้นี้แปลกประหลาดย่ิงนัก แต่มันนั่งบนพ้ืนค่ายนาน

แล้วเสมือนพระพุทธรูปหิน ผู้คนจึงมิได้สนใจมัน

บางครั้งมันจะมองดูท้องฟ้าท่ีจวนจะมืดมิดผืนน้ัน

มันก�าลังเฝ้ารอการมาถึงของไฟสงครามในวันพรุ่งนี้อย่างเร่าร้อน 

ไม่เหมือนกับทหารทั้งหมดรอบกาย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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