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บทที่ 1
ธงขาวกลางสายฝน

หนิงเชวียอาศัยอยู่ที่เมืองเว่ยมานาน ย่อมรู้ดีถึงความส�ำคัญของ
ที่ราบเซี่ยงหวั่น
สงครามของโลกมนุษย์ในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองชั้น สถานศึกษา
ต่อกรกับปีศาจสุรา คนขายเนื้อ เทพกระบี่หลิ่วไป๋ รวมถึงยอดฝีมือ
ผู้เร้นกายของนิกายเต๋า ส่วนศัตรูที่เหลือต้องให้ทหารม้าชุดเกราะของ
ต้าถังกวาดล้าง
ทหารม้าชุดเกราะของต้าถังคือทหารม้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
ขอเพี ย งปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สนามรบได้ ก็ ส ามารถสั ง หารผู ้ ฝ ึ ก ฌานที่ อ ยู ่
ภายในด่านทัง้ ห้าได้ทงั้ หมด สถานการณ์หน้าหุบเขาชิงสยาเป็นไปไม่ได้
ที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง เพราะโลกนี้ไม่มีสถานศึกษาแห่งที่สอง ศิษย์
ชั้นสองของสถานศึกษาเหล่านั้นก็หาไม่ได้อีกแล้ว ถ้าต้าถังรับปาก
เงื่อนไขของอาศรมเทพจริงโดยตัดแบ่งที่ราบเซี่ยงหวั่นให้เผ่าจินจั้ง
ก็เท่ากับตัดแขนทั้งสองข้างของตัวเอง ละทิ้งอาวุธที่ดีที่สุดของตัวเอง
ไม่วา่ อย่างไรหนิงเชวียก็ไม่ควรรับปากเงือ่ นไขนี้ แต่มนั รูด้ วี า่ หัวใจ
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ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเจรจาของอาศรมเทพครัง้ นี้ รวมถึงเป้าหมายทีแ่ ท้จริง
ในการปรากฏตัวที่ฉางอันของปีศาจสุราคือที่ราบเซี่ยงหวั่น
ต�ำหนักในยามค�่ำคืนเงียบสนิท เช่นเดียวกับพระอัครมเหสี ทุกคน
ก�ำลังรอให้หนิงเชวียแสดงท่าที เพราะในเวลานี้ท่าทีของสถานศึกษา
เท่ากับท่าทีของต้าถัง
หนิงเชวียยืนขึ้น มองเหล่าขุนนางพลางเอ่ยว่า
"ไปคุยกับฝ่ายตรงข้ามดูก่อน แล้วข้าจะคิดดูอีกที"
เรือ่ งนีเ้ กีย่ วพันถึงความมัน่ คงของแคว้น ไม่มใี ครสามารถตัดสินใจ
ได้ภายในเวลาอันสั้น
คืนนี้หนิงเชวียกลับบ้านริมทะเลสาบเยี่ยนหมิง แต่ไม่ได้ไปหา
เยี่ยหงอวี๋
พอรุ่งเช้า มีเสียงไก่และสุนัขตามถนนหนทาง ไอน�้ำลอดออกมา
จากช่องประตูรา้ นซาลาเปาทีย่ งั ปิดอยู่ ก่อนถูกสายลมพัดลงสูเ่ บือ้ งล่าง
กระทบกับพื้นศิลาท�ำให้เกิดความชื้น
วันใหม่มาเยือนแล้ว
ราชส�ำนักเจรจากับคณะทูตของอาศรมเทพต่อ ตามข่าวที่ส่งมา
จากวังหลวง ฝ่ายอาศรมเทพดูแข็งกร้าวผิดปกติตา่ งจากหลายวันก่อนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ราบเซี่ยงหวั่น ไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่น้อย
หนิงเชวียรูว้ า่ ความมัน่ ใจของฝ่ายอาศรมเทพมาจากไหน มันโบกมือ
ให้คนของหน่วยเทียนซูออกไป จากนั้นลุกขึ้นจากเตียง กินโจ๊กชามหนึ่ง
ก่อนเดินไปที่สวนดอกเหมย ผลักเปิดประตูเรือนรับรองแล้วเดินเข้าไป
เยี่ยหงอวี๋ชอบอาบน�้ำในตอนเช้า เพราะนางชอบความสดชื่น
ตลอดวัน ตอนทีห่ นิงเชวียเดินเข้ามาในห้องนางเพิง่ อาบน�ำ้ เสร็จ เส้นผม
ที่เปียกชื้นประบ่าที่เปลือยเปล่า หยดน�้ำจากปลายผมพอดีหยดลง
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ที่หน้าอก
เยี่ยหงอวี๋มองมันคราหนึ่งก่อนเดินไปหน้ากระจกแล้วเริ่มหวีผม
"ตัดสินใจได้แล้ว?"
เส้นผมถูกหวีจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของศีรษะตามการหวี
ของนางซึ่งเห็นได้ชัดจากในกระจก
หนิงเชวียถามว่า
"ตัดสินใจอะไร"
"ลงนามในสัญญา"
หนิงเชวียส่ายหน้า เยี่ยหงอวี๋เห็นท่าทางที่มันส่ายหน้าในกระจก
มือที่จับหวีอยู่พลันชะงัก
"ข้าคิดว่าเจ้าตัดสินใจแล้ว จึงไม่ค่อยสุขใจนัก เลยจะมาย�่ำยีข้า
เสียอีก"
หนิงเชวียเอ่ยว่า
"แม้เจ้าหน้าตาน่ามองมาก..."
"แต่อย่าได้คิดสวยหรูเกินไป"
"อย่างน้อยข้าก็ไม่เคยคิด"
"ข้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้า เจ้ากลับจ้องมองข้า เช่นนี้เจ้าคิดอะไร"
"นีค่ อื บ้านข้า อีกอย่างทีบ่ อ่ โคลนในทุง่ ร้าง ข้าเคยเห็นเจ้าเปลือยกาย
แล้ว"
เยี่ยหงอวี๋ถามเสียงเรียบว่า
"จริงสิ ยังไม่เคยถามเจ้าเลยว่าน่ามองไหม"
หนิงเชวียครุ่นคิดก่อนตอบ
"เรือนร่างของเจ้าเย้ายวนใจมากจริงๆ แต่เมือ่ นึกถึงชุดหน่วยพิพากษา
และไหมทองที่อยู่ใต้ผิวหนังของเจ้าแล้ว ข้าก็ไม่มีความสนใจใดๆ"
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เยี่ยหงอวี๋ลุกขึ้นหยิบชุดหน่วยพิพากษาสีโลหิตมาสวม แล้วเริ่ม
เขียนคิ้วหน้ากระจก
ชุดหน่วยพิพากษาที่รวบรวมกลิ่นอายแห่งความศักดิ์สิทธิ์และ
โหดเหี้ยมปกคลุมร่างกายที่ขาวนุ่มนวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนิงเชวีย
รูว้ า่ ใต้ชดุ นัน้ ไม่มอี ะไรอืน่ เลย จึงยิง่ ดูยวั่ ใจ นางไม่ได้สวมชุดชาวบ้านแล้ว
เพราะตอนนี้นางคือต้าเสินกวนหน่วยพิพากษา
"ต้าถังไม่มีทางรักษาที่ราบเซี่ยงหวั่นไว้ได้ อาศรมเทพสามารถ
อ่อนข้อให้ในทุกด้าน แต่ที่ราบเซี่ยงหวั่นไม่อาจอ่อนข้อ ไม่เช่นนั้น
สงครามของการบุกโจมตีต้าถังในครั้งนี้ก็เท่ากับไร้ความหมาย"
หนิงเชวียมองแท่งถ่านเขียนคิว้ ทีว่ าดเบาๆ อยูท่ คี่ วิ้ นางพลางเอ่ยว่า
"มีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อ..."
ไม่รอให้มันพูดจบ เยี่ยหงอวี๋เอ่ยตัดบทว่า
"คนในสถานศึกษามีชีวิตอยู่เพื่อความสุข แต่คนส่วนใหญ่มีชีวิต
อยู่เพื่อประโยชน์ อาศรมเทพจ�ำเป็นต้องมีสิ่งตอบแทนให้แคว้นต่างๆ"
"ข้าคิดว่าเงื่อนไขอื่นๆ ก็เพียงพอให้ตอบแทนแล้ว"
เยีย่ หงอวีว๋ างแท่งถ่านเขียนคิว้ หยิบกระดาษสีชาดออกจากกล่อง
เครื่องประทินโฉม มองหนิงเชวียในกระจกพลางเอ่ยว่า
"เช่ น นั้ น อาศรมเทพจะตอบแทนตนและตอบแทนเฮ่ า เที ย น
อย่างไร" นางเม้มปากเบาๆ บนกระดาษชาดจนริมฝีปากงามผุดผาดราว
เหมยแดง ก่อนหันมามองหนิงเชวียก็ฉีกกระดาษชาดออกเป็นสองส่วน
"พวกเราเข้าใจดีว่าหากรอให้ต้าถังและสถานศึกษาฟื้นฟูก�ำลังได้
สัญญาใดๆ ล้วนเป็นแค่เศษกระดาษ พวกเราไม่อาจให้ต้าถังแข็งแกร่ง
ต่อไป ดังนั้นที่ราบเซี่ยงหวั่นต้องเป็นของพวกเรา"
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คณะทูตของอาศรมเทพยังคงมีท่าทีแข็งกร้าว ขุนนางต้าถังที่
เข้าร่วมการเจรจาตกอยูใ่ นสถานะทีถ่ กู กดดันอย่างมาก ไม่รวู้ า่ ใช่หรือไม่
ที่ขุนนางหนุ่มเลือดร้อนบางคนเอาไปบริภาษต่อ ท�ำให้รายละเอียด
ในการเจรจารั่วไหลออกไปจนราษฎรชาวต้าถังล่วงรู้เงื่อนไขที่แฝงด้วย
ความอัปยศจากฝ่ายอาศรมเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตัดแบ่ง
ที่ราบเซี่ยงหวั่นและเขตตงซานให้ฝ่ายตรงข้ามท�ำให้ชาวถังขุ่นเคือง
อย่ า งสุ ด ขี ด พั น ปี ที่ ผ ่ า นมาต้ า ถั ง เคยหรื อ ที่ ต ้ อ งรั บ ความอั ป ยศถึ ง
เพียงนี้
จากชายแดนเหนือจนถึงเฉิงจิง จากเทือกเขาชงหลิ่งจนถึงถนน
จูเชวี่ย ทั้งทหารและชาวบ้านของต้าถังไม่รู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้
ไปมากเท่าไรจึงพลิกสถานการณ์ได้ในที่สุด เห็นชัดว่าไม่ได้รบแพ้ แต่
เหตุใดต้องลงนามในสัญญาที่ลดทอนอ�ำนาจและสร้างความอัปยศ
ให้แก่แคว้นเช่นนี้
ในชั่วเวลาเพียงไม่นานก็เกิดเสียงฮือฮาขึ้นทั้งเมือง อารมณ์ของ
ผูค้ นพลุง่ พล่าน พ่อค้าเร่ไม่สนใจจะขายของ ก๋วยเตีย๋ วเปรีย้ วเผ็ดเหมือน
ขาดรสชาติ ไม่ว่าท�ำงานอะไรล้วนไม่มีกะจิตกะใจ ไม่มีผู้ใดนั่งนิ่ง
อยู่บ้านได้ เหล่าชาวบ้าน บัณฑิต และทหารบาดเจ็บที่กลับมาจาก
แนวหน้าพากันมาที่ลานหน้าวังหลวง ไม่มีใครก่อความวุ่นวาย ถึงขั้น
ไม่มีใครส่งเสียงโวยวาย คนนับล้านเพียงยืนนิ่งเงียบอยู่หน้าวังหลวง
ท่ามกลางฝนหนาวของฤดูวสันต์ ยืนกันจนถึงดึกดื่นยังไม่สลายตัว
คนนับล้านรวมตัวอยูด่ ว้ ยกันแต่เงียบเหมือนสุสาน หน้าวังหลวงเงียบสนิท
เรือ่ งนีส้ ำ� หรับผูค้ นในวังคือแรงกดดันทีม่ ากจนเกินพรรณนา เหล่าขุนนาง
ที่รู้รายละเอียดต่างดูชราวัยลงในพริบตา
ค�ำ่ คืนนีค้ นจ�ำนวนมากก�ำลังรอคอย ส่วนบางคนก�ำลังท�ำอย่างอืน่
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พวกมันไม่ใช่ไม่ขุ่นเคืองใจ แต่เพราะพวกมันจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึง
เรื่องที่จะตามมาในภายหลัง
ที่ภูเขาหลังสถานศึกษา มู่โย่วแบกตะกร้าไม้เดินอยู่ในเมฆหมอก
กลางเขา หยิบธงเล็กๆ จากในตะกร้าออกมาปักลงในร่องหินหรือไม่ก็
ในดิ น ห่ า งกั น เป็ น ระยะพอสมควร ค่ า ยกลประตู เ มฆเป็ น ค่ า ยกลที่
จอมปราชญ์ถา่ ยทอดให้นาง เป็นเกราะป้องกันทีส่ ำ� คัญของภูเขาด้านหลัง
ตอนที่นางอยู่หุบเขาชิงสยา ค่ายกลนี้ไม่มีใครดูแล ถูกเจ้านิกายแห่ง
อาศรมเทพบุ ก ทลายจนได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งมาก ตอนนี้ แ ม้
เจ้าอารามบาดเจ็บสาหัสยากจะฟื้นฟูได้ แต่ปีศาจสุราและคนขายเนื้อ
กลับเป็นเหมือนเมฆฝนมืดครึ้มที่เพิ่งก่อตัว ปกคลุมจิตใจของเหล่าศิษย์
สถานศึกษา นางต้องซ่อมแซมค่ายกลให้เสร็จโดยเร็วจึงจะวางใจ
โรงตี เ หล็ ก ริ ม ล� ำ ธารยั ง คงเงี ย บเชี ย บ ศิ ษ ย์ พี่ ห กนอนหนุ น
ค้อนเหล็ก เหม่อมองป่าเขาในยามค�่ำคืน ในห้องด้านหลังมีเสียงที่
อ่อนโยนดังมาอยู่เป็นระยะ
"คนหนึง่ ไร้ระยะและไร้ขอบเขต ส่วนอีกคนใกล้เคียงกับด่านอมตะ
ดูเหมือนว่าขอเพียงไม่เข้าฉางอันก็ไม่มีใครสังหารพวกมันได้ แต่ข้า
จ�ำได้วา่ อาจารย์เคยพูดประโยคหนึง่ " นิว้ ของศิษย์พใี่ หญ่วาดเบาๆ ในถาด
เหอซานพลางเอ่ยด้วยสีหน้าอ่อนโยน "นอกจากเฮ่าเทียน บนโลกนี้
ไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างและท�ำได้ทุกเรื่อง ในเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกมันต้องถูก
สังหารได้อย่างแน่นอน ดังนั้นตอนนี้พวกเราควรเริ่มค�ำนวณ ข้าคิดว่า
คงเป็นงานที่ยุ่งยากและใหญ่โตไม่น้อย"
ศิษย์พี่สี่เอ่ยว่า
"ศิษย์น้องยินดีช่วยศิษย์พี่คิดอย่างละเอียด"
อวี๋เหลียนนั่งครุ่นคิดอยู่ริมหน้าผา นิ้วมือเขียนตัวอักษรในสายลม
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อยู่ตลอดเวลา ถังเสี่ยวถังอยู่ที่บันไดหิน ก�ำลังเจาะทางเดินให้กว้างขึ้น
ดาบใหญ่สีโลหิตในมือยิ่งเหมือนกระบองเหล็กเข้าไปทุกที
เสี่ยวไป๋นอนเบื่อหน่ายอยู่ที่ขั้นบันไดด้านบน จู่ๆ ตรงหน้าผาก็มี
ลมพัดมา ท�ำให้ชั้นเมฆยามค�่ำคืนกระจายตัวออกเผยให้เห็นดวงจันทร์
ดวงนัน้ เสีย่ วไป๋หอนใส่ดวงจันทร์ เสียงสดใสนุม่ นวล
จวินโม่ยืนอยู่ริมสระน�้ำ จางเนี่ยนจู่และหลี่กวงตี้ก�ำลังรับการ
กระแทกจากม่านน�ำ้ ตก ส่วนตัวมันก�ำลังคิดค้นเพลงกระบี่ ห่านขาวล้างขา
ในสระน�้ำอยู่ข้างกายมัน
เสียงหอนของเสี่ยวไป๋ดังมาจากหน้าผา ห่านขาวเงยหน้ามอง
ไปทางนั้นอย่างดูแคลน แล้วโก่งคอร้องใส่ดวงจันทร์
หนิงเชวียยืนอยู่ในหอสูงของวังหลวง
มันก�ำลังมองดวงจันทร์ มองฝูงชนที่เงียบสงบและเบียดเสียดกัน
อยู่ที่ลาน คล้ายได้ยินอะไรบางอย่าง จากนั้นนึกเรื่องบางเรื่องขึ้นได้
จึงหัวเราะ
ต� ำ หนั ก ในยามค�่ ำ คื น เงี ย บสนิ ท เชิ ง เที ย นเหมื อ นต้ น ไม้ สี ท อง
ส่ายไหว หนิงเชวียมองตาพระอัครมเหสีพลางเอ่ยว่า
"ความอัปยศน�ำมาซึ่งความกล้าและความโกรธ ถ้ามีช่องทางที่จะ
ปลดปล่อยความโกรธได้ ทีเ่ หลือก็คอื ความกล้าล้วนๆ นีค่ อื ค�ำพูดของท่าน
ตอนนี้พวกเราจ�ำเป็นต้องพิจารณาว่าจะให้ใครมารับความโกรธของ
ชาวถัง"
พระอัครมเหสีไม่ได้ตอบประการใด หนิงเชวียเอ่ยต่อไปว่า
"หลังจากตัดแบ่งที่ราบเซี่ยงหวั่นไปแล้ว ปัญหาเรื่องม้าศึกยกให้
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา"
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พระอัครมเหสีส่ายหน้า
"ต่อให้สถานศึกษาแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสร้างสิ่งต่างๆ
ด้วยมือเปล่า"
"ทุกสิ่งที่สูญเสียไปด้วยมือข้า วันหน้าต้องเอาคืนกลับมาอย่าง
แน่นอน"
พระอั ค รมเหสี ไ ม่ เ ข้ า ใจว่ า มั น เอาความมั่ น ใจมาจากไหน แต่
สุดท้ายก็คล้อยตามค�ำพูดที่หนักแน่นของมัน ครุ่นคิดอยู่ครู่ก่อนเอ่ย
อย่างเคร่งขรึมว่า
"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าลงนามก็ได้"
"ท่านไม่อาจลงนาม เพราะไม่อาจให้ท่านและจักรพรรดิมารับ
ความโกรธของราษฎร"
"แต่เจ้าเคยบอกว่าสถานศึกษาไม่อาจลงนาม เพราะสัญญานี้
สุดท้ายแล้วต้องผิดสัญญา"
"อาศรมเทพเตรียมการมาเต็มที่ จะต้องขอให้ข้าหรืออาจถึงขั้น
ศิษย์พมี่ าลงนามแน่นอน ในส่วนของราชส�ำนัก เยีย่ หงอวีพ
๋ ดู ถูก พวกเรา
ยังมีทางถอย"
พระอัครมเหสีเฉลียวฉลาด เข้าใจความหมายของมันได้ในทันที
จึงเอ่ยอย่างไม่เห็นด้วย
"ผู้นั่งบนบัลลังก์คือบุตรของข้า ข้าควรต้องรับภาระและหน้าที่
ที่สมควร คนอื่นๆ ในสกุลหลี่ลงนามหรือข้าลงนามล้วนไม่ต่างกัน"
"อย่ า งน้ อ ยสามารถระงั บ ความขั ด แย้ ง ได้ " หนิ ง เชวี ย เอ่ ย
"เป็นราชนิกุลสกุลหลี่ การลงนามในสัญญาที่ท�ำให้แคว้นได้รับความ
อัปยศมีแต่ต้องใช้ความตายขอขมาจึงสามารถสลายความโกรธของ
ราษฎร สถานการณ์ในตอนนี้ท่านไม่อาจตาย"
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"สถานศึกษาเข้าสู่โลกิยะแล้ว เซียนเซิงใหญ่รับปากว่าจะสอน
บุตรข้า ราชส�ำนักไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้ว อันที่จริงเวลานี้มาคิดดู
อย่างละเอียด จะมีหรือไม่มีข้าไม่ส�ำคัญต่อต้าถังอีกต่อไป"
พระอัครมเหสียิ้ม
"อีกอย่างส�ำหรับข้าในตอนนี้ ความตายไม่น่ากลัวเลยสักนิด"
หนิ ง เชวี ย ย่ อ มไม่ ใ ห้ พ ระอั ค รมเหสี ส ละชี วิ ต มั น ออกจากวั ง
ไปต�ำหนักชินอ๋องในตอนกลางคืน
แสงเทียนในห้องหนังสือหม่นมัว ใบหน้าของหลี่เพ่ยเหยียนยังคง
สง่ า งาม รอยยิ้ ม น่ า สนิ ท สนม เพี ย งแต่ มี ริ้ ว รอยตรงหางตาเพิ่ ม ขึ้ น
สองคิ้วที่เคยเหมือนกระบี่ก็อ่อนโยนลงมาก
"ชีวติ นีข้ า้ ไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรมากนัก ข้าเพียงอยากช่วยเสริม
ส่วนที่บกพร่องให้เสด็จพี่โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิกายเต๋าแทน
ราชนิกลุ อย่างมากก็แค่อยากทิง้ ชือ่ อ๋องผูป้ รีชาไว้ในหน้าประวัตศิ าสตร์"
หลี่เพ่ยเหยียนมองหนิงเชวียที่อยู่ตรงหน้าพลางยิ้มเยาะตัวเอง
"ตอนนี้มาคิดดู ถ้าข้าไม่ได้เกิดในตระกูลของจักรพรรดิ แต่เป็น
ผู้ครองเขตของเขตใดเขตหนึ่ง เชื่อว่าคงมีประโยชน์กว่าตอนนี้มาก"
"นีค่ อื ปัญหาของท่าน" หนิงเชวียเอ่ย "ในยุครุง่ เรือง เรือ่ งทีท่ า่ นคิดนัน้
ตื้นเขินเกินไป และที่ผ่านมาท่านก็อ่อนข้อให้อาศรมเทพมากจนเกินไป
องค์จักรพรรดิไม่พอพระทัย สถานศึกษาไม่พอใจ ราษฎรก็ไม่พอใจ"
"ดูท่าข้าคงหมดประโยชน์แล้วจริงๆ"
"ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นบทบาทที่เหมาะสมกับตัวท่าน ข้าจึง
คิดว่าก่อนจะจากโลกนีไ้ ปท่านยังท�ำคุณประโยชน์ให้ตา้ ถังและราชนิกลุ
ได้"
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หลี่เพ่ยเหยียนมองเชิงเทียนบนโต๊ะ มองน�้ำตาเทียนที่ไหลลงมา
เอ่ยอย่างทอดถอนใจว่า
"หลังจากเจ้าฆ่าซย่าโหวก็ไม่เคยสนใจการมีตัวตนของข้า ข้าคิด
มาตลอดว่าเป็นเพราะสถานศึกษาเห็นแก่หน้าเสด็จพี่จึงกดดันเจ้า หรือ
ไม่เจ้าก็ฆ่าคนไปมากพอแล้ว ความแค้นในอดีตจึงสลายไปหมดแล้ว
หรืออาจเป็นเพราะเจ้าก็แค่อยากให้ข้าจมอยู่ในความหวาดกลัวเหมือน
ตายทั้งเป็น คิดไม่ถึงว่าที่แท้เจ้ารอข้าอยู่"
"ไม่ มี ใ ครค� ำ นวณเรื่ อ งราวได้ ห ลายปี ห รื อ หลายสิ บ ปี เ หมื อ น
เฮ่าเทียนหรอก ข้าก็ไม่ได้คิดไกลขนาดนั้น แต่เหมือนอย่างที่ศิษย์พี่สาม
เคยพูด คนบางคนมีชีวิตอยู่มีประโยชน์กว่าตาย"
"มีประโยชน์ตรงที่...จะได้ตายในเวลาที่เหมาะสมสินะ"
"ถูกต้อง"
"หนิงเชวีย เจ้าเป็นคนที่เลือดเย็นที่สุดในโลกจริงๆ" หลี่เพ่ยเหยียน
กล่าวอย่างทอดถอนใจ "วันนี้ต้าถังพบเจอกับลมมรสุม จ�ำเป็นต้องได้
คนเลือดเย็นและนึกถึงความเป็นจริงเช่นเจ้ามาปกป้อง"
"ทุกคนล้วนมีสิทธิ์พูดว่าข้าเลือดเย็น แต่ท่านไม่มี"
หนิงเชวียไม่หลับตลอดคืน ไม่ใช่กระสับกระส่ายพลิกตัวไปมา แต่
ตระเวนไปทั่วฉางอัน หลังออกจากต�ำหนักชินอ๋องแล้วมันกลับไปพบ
เยี่ยหงอวี๋ที่เรือนเล็กริมทะเลสาบ
"สถานศึกษาและราชนิกุลล้วนไม่อาจไปอาศรมเทพเพื่อขอขมา
เฮ่าเทียน"
"ได้ ส่งคณะทูตไปแทนได้"
"ไม่ได้"
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เยี่ยหงอวี๋ครุ่นคิดก่อนเอ่ยว่า
"เช่นนั้นก็ท�ำอย่างที่แคว้นหนานจิ้นเคยท�ำเมื่อนานมาแล้ว ให้
เรือนหงซิ่วเจาเป็นตัวแทนราชส�ำนักไปร่ายร�ำที่อาศรมเทพ เปลี่ยนจาก
เพื่อการเฉลิมฉลองเป็นเพื่อขอขมา"
"อาจท�ำได้ แต่ต้องไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของราชส�ำนัก และข้า
ต้องถามความเห็นของพวกนางก่อน"
"พูดต่อไป"
"เงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือล้วนรับปากได้ แต่อาศรมเทพต้องรับประกัน
ความปลอดภัยของแคว้นต้าเหอ ไม่ว่าแคว้นเยวี่ยหลุนหรือหนานจิ้น
หากล่วงล�้ำเขตแดนของแคว้นต้าเหอแม้เพียงก้าวเดียวเท่ากับท�ำผิด
สัญญา"
"ไม่มปี ญ
ั หา และเช่นเดียวกัน ต้าถังต้องรับประกันความปลอดภัย
ของเขตชิงเหอ"
"เรื่องนี้อยู่ในเงื่อนไขของพวกเจ้าอาศรมเทพอยู่แล้ว"
เยี่ยหงอวี๋ส่ายหน้า
"ข้าหมายถึงความปลอดภัยของทุกคนของเขตชิงเหอ รวมถึงที่
ถูกขังอยู่ในฉางอันตอนเกิดจลาจลด้วย ต้าถังต้องปล่อยตัวพวกมัน"
"ดูทา่ นีค่ งเป็นเงือ่ นไขทีต่ ระกูลใหญ่เขตชิงเหอร้องขอต่ออาศรมเทพ
ตอนเข้าสวามิภักดิ์สินะ"
"ถ้าแม้แต่เรื่องนี้อาศรมเทพยังท�ำไม่ได้ แล้วจะท�ำให้สานุศิษย์
นับล้านบนโลกศรัทธาได้อย่างไร"
หนิงเชวียนิ่งเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยว่า
"ข้ารับปากเจ้า เมื่อลงนามเสร็จ ขอเพียงกองทัพร่วมถอยออกจาก
เขตชิงเหอ ข้าจะส่งพวกที่อยู่ในชุมนุมชิงเหอกลับไป"
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รุ่งเช้า สายฝนตกลงมาอีกครั้ง
ต้าถังรับปากค�ำขอส่วนใหญ่ที่ฝ่ายอาศรมเทพเสนอมา ชินอ๋อง
หลี่เพ่ยเหยียนลงนามในสัญญา ขณะเดียวกันก็เท่ากับเขียนชื่อตัวเอง
ลงบนเสาแห่งความน่าละอายใจในประวัติศาสตร์ด้วย
เมื่อข่าวแพร่ออกไป ทั้งในและนอกราชส�ำนักพลันเกิดเสียงฮือฮา
ไม่มีใครรู้ว่าในค�่ำคืนที่ยาวนานนั้นเกิดอะไรขึ้น ท�ำไมบุคคลระดับสูง
ในวังหลวงจึงกล้าลงนามในสัญญาที่ทุกคนเห็นว่าไม่ถูกต้องฉบับนี้
ชาวถังที่รวมตัวกันอยู่หน้าวังหลวงไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตน
อีกต่อไป จึงก่นด่าอย่างหยาบคาย ถ่มน�้ำลายใส่ก�ำแพงวังสีชาด ก่อนที่
จะมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องในอดีตแพร่สะพัดไปในหมู่ผู้คน
ข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องในอดีตพวกนั้นอันที่จริงไม่ใช่ข่าวลือ แต่เป็น
เรื่ อ งที่ ทุ ก คนต่ า งรู ้ ดี เช่ น คดี ฆ ่ า ล้ า งหมู ่ บ ้ า นที่ ช ายแดนแคว้ น เยี่ ย น
ชินอ๋องและเจ้านิกายแห่งอาศรมเทพมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเลือดของนิกายเต๋าที่ถูกเปิดโปงในฉางอัน
ชิ น อ๋ อ งจึ ง ถู ก จั ก รพรรดิ อ งค์ ก ่ อ นปลดให้ เ ป็ น สามั ญ ชนจนกระทั่ ง
หลี่ฮุยหยวนขึ้นครองบัลลังก์จึงกลับสู่ฐานะเดิม
ประตูวังเปิดออกช้าๆ หลี่เพ่ยเหยียนเดินเข้าไปในฝูงชน มันสวม
เสื้ อ คลุ ม ยาวสี ด� ำ แดงลายทอง ดู ส ะดุ ด ตามากท่ า มกลางสายฝน
ยามเช้าที่ตกปรอยๆ
คนจ�ำนวนนับไม่ถ้วนมองมัน สายตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความ
ขุ่นเคืองและเหยียดหยาม ถึงขั้นมีคนพุ่งเข้าไปจะท�ำร้ายมัน ขุนนาง
ชั้นผู้น้อยในที่ว่าการของทางการคนหนึ่งถามว่าเพราะเหตุใดราชส�ำนัก
จึงจะยกเขตตงซานและที่ราบเซี่ยงหวั่นให้ศัตรู เสียงของขุนนางคนนี้
ฟั ง ดู เ จ็ บ ปวดมาก คล้ า ยก� ำ ลั ง หลั่ ง โลหิ ต คนจ� ำ นวนนั บ ไม่ ถ ้ ว น
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ก�ำลังตั้งค�ำถาม ก�ำลังต�ำหนิ ก�ำลังด่าทอ หรือว่าราชส�ำนักไม่คิดจะ
ยึดเขตชิงเหอกลับมา เพราะเหตุใดถึงจะส่งพวกกบฏในชุมนุมชิงเหอ
กลับไป
หน้าวังหลวงเต็มไปด้วยเสียงที่ดุดัน ถ้าไม่ใช่ทหารกองก�ำลัง
อวี่หลินคุ้มครองอย่างเข้มแข็ง ยามนี้หลี่เพ่ยเหยียนคงถูกฉีกกระชาก
เป็นชิ้นๆ แล้ว จู่ๆ หลี่เพ่ยเหยียนก็หยุดเดิน มองไปยังมหาสมุทรแห่ง
ฝูงชนที่โกรธเคืองโดยรอบ สีหน้าของมันสงบนิ่งมาก อารมณ์ในแววตา
สลับซับซ้อน ผู้คนค่อยๆ สงบนิ่งลง
"เพราะเหตุใดกระนั้นหรือ โลกนี้ไม่มีเหตุผลให้อธิบายมากมาย
อย่างนั้นหรอก ต้าถังต้องการเวลา ข้าก็ช่วยพวกเจ้ายื้อเวลา ต้าถัง
ต้องการความสงบ ข้าก็ช่วยพวกเจ้าน�ำความสงบมาให้ ทั้งโลกจะ
โค่นล้มต้าถัง ต้าถังจะอยู่ด้วยตนเองได้อย่างไร จะเป็นศัตรูกับคน
ทั้งโลกได้จริงๆ อย่างนั้นหรือ ถ้าคิดว่าข้าท�ำผิด วันหน้าพวกเจ้าก็พิสูจน์
ให้ข้าเห็นเถอะ" สีหน้าของมันเฉยเมย แต่มือทั้งสองข้างในแขนเสื้อ
สั่นไม่หยุด
หลี่เพ่ยเหยียนกลับถึงต�ำหนักของตน
ราษฎรที่โกรธแค้นเข้าล้อมต�ำหนัก
ศิษย์สถานศึกษาที่ตึกหน้าและศิษย์ในสถานศึกษาชั้นสูงของ
ทางการก�ำลังช่วยกรมโยธาซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายจากการ
สู้รบอยู่ในเมือง พอรู้ข่าวก็หอบก้อนอิฐก้อนหินมากมายมาที่นี่
ทหารกองก�ำลังอวี่หลินและทหารองครักษ์ตั้งแนวป้องกันอย่าง
แน่นหนา แต่พวกมันมีจำ� นวนคนน้อยเกินไป ไม่เพียงพอทีจ่ ะปราบปราม
ฝูงชนที่โกรธแค้น รอบต�ำหนักมีเสียงตะโกนด้วยความโกรธดังขึ้นอย่าง
พร้อมเพรียง

Page ��������������� 30.indd 23

4/11/2562 BE 14:43

24 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 30

ถึงขั้นมีคนยกถังน�้ำมันมาจุดไฟ
และในช่วงเวลาคับขันนั้นเอง ภายในต�ำหนักชินอ๋องพลันมีเสียง
ร้องไห้อย่างโศกเศร้าดังขึน้ หลังประตูตำ� หนักมีธงขาวผืนหนึง่ ยืน่ ออกมา
ชินอ๋องหลี่เพ่ยเหยียนแห่งต้าถังเสียชีวิตแล้ว
บนถนนเงียบสนิทลงทันที เห็นธงขาวท่ามกลางสายฝนทีด่ อู า้ งว้าง
ผื น นั้ น แล้ ว ผู ้ ค นต่ า งวางก้ อ นอิ ฐ ก้ อ นหิ น ลง คบไฟที่ เ พิ่ ง จุ ด ก็ ค ่ อ ยๆ
มอดดับ
หนิ ง เชวี ย ยื น อยู ่ ต รงปากซอยที่ ห ่ า งไกล มองภาพนี้ อ ยู ่ เ งี ย บๆ
ใบหน้าไร้ความรู้สึก
หลีเ่ พ่ยเหยียนเป็นตัวแทนของต้าถังลงนามในสัญญา ส�ำหรับฝ่าย
อาศรมเทพนีไ่ ม่ได้หมายความว่าการเจรจาสิน้ สุดลงหรือได้ชยั ชนะแล้ว
เพราะอาศรมเทพยังต้องการการลงนามจากสถานศึกษา ถ้าเป็นไปได้
แน่นอนว่าพวกมันปรารถนาการลงนามจากเซียนเซิงใหญ่ผู้ขึ้นชื่อเรื่อง
เมตตาธรรม หรื อ เซี ย นเซิ ง รองผู ้ เ ที่ ย งตรงรั ก ษาจรรยา เพี ย งแต่ ใ น
สถานศึกษามีคนเดียวที่เข้าสู่โลกิยะ นั่นคือหนิงเชวีย
ทะเลสาบเยี่ ย นหมิ ง ยามนี้ มี ฝ นตกหนั ก แต่ ก ลั บ ไม่ เ ย็ น สบาย
คณะทูตของอาศรมเทพรวมถึงบรรดาต้าเสวียซื่อของต้าถังล้วนอยู่ใน
ห้องโถง ไม่มใี ครพูดจา ต่างคนต่างมีสภาพจิตใจทีต่ า่ งกัน ฝ่ายอาศรมเทพ
นั้นไม่ต้องกล่าวถึง ส่วนเจิงจิ้งต้าเสวียซื่อและขุนนางคนอื่นๆ ของต้าถัง
สีหน้าเคร่งขรึมเป็นอย่างยิ่ง
ทุกคนก�ำลังรอหนิงเชวียกลับมาลงนาม เยี่ยหงอวี๋ก็รออยู่ในสวน
ดอกเหมย แต่หนิงเชวียไม่ปรากฏตัวสักที เพราะก่อนที่มันจะกลับไป
ทะเลสาบเยี่ยนหมิงมันไปยังสถานที่แห่งหนึ่งก่อน
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หน้าหอชุมนุมเขตชิงเหอเป็นถนนสายตรง ด้านหลังเป็นทะเลสาบ
และภูเขา ตอนนี้ฝนตกลงมาปกคลุมท�ำให้ทัศนียภาพดูสวยงาม
องครักษ์จ�ำนวนหนึ่งและคนของพรรคมัจฉามังกรยี่สิบกว่าคน
จับตาดูความเคลื่อนไหวรอบๆ หอชุมนุมอยู่อย่างระแวดระวัง
คืนนั้นฉางอันเกิดความโกลาหล ลูกหลานตระกูลใหญ่ในชุมนุม
อาศัยความชุลมุนวุ่นวายหลบหนีไป หลังเหตุการณ์สงบต้องเสียเวลา
และก�ำลังอย่างมากถึงจับคนพวกนี้กลับมาได้ พวกมันไม่อยากให้เรื่อง
นี้เกิดขึ้นซ�้ำอีก ถ้าให้พวกมันรู้ว่าคนในชุมนุมพวกนี้อีกไม่นานจะถูก
ส่งตัวกลับเขตชิงเหอ ไม่รู้ว่าจะเดือดดาลถึงขั้นไหน
ในเวลานี้หนิงเชวียเดินเข้ามาในหอชุมนุมแล้ว มันรับผ้ามาเช็ด
ผมทีเ่ ปียกฝน ปัดน�ำ้ ฝนทีอ่ ยูบ่ นเสือ้ ผ้าออก กิรยิ าของมันดูเป็นธรรมชาติ
ราวกับว่ากลับมาบ้าน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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