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บทที่ 1
เซียนเซิงสิบสาม

รัชสมัยเทียนฉี่ปีที่สิบสี่ ชาวเป่ยฮวงที่ระเหเร่ร่อนไปอยู่ดินแดน
หนาวเย็นทางเหนือสุดนานนับพันปีอพยพลงใต้ แย่งทุ่งหญ้าผืนใหญ่
จากเผ่าจั่วจั้งกลับไปครอบครอง เป็นผลให้กองก�ำลังทหารม้าเผ่าจั่วจั้ง
บุกรุกดินแดนในจงหยวน สถานการณ์เลวร้ายที่สุดในรอบสิบปี เพื่อ
เป็นการรับมือ อาศรมเทพแห่งซีหลิงต้องออกโองการเทพเรียกร้องให้
เหล่าสานุศษ
ิ ย์ของเฮ่าเทียนรวมถึงผูร้ ว่ มอุดมการณ์เดียวกันส่งก�ำลังช่วย
แคว้นเยี่ยนต่อต้านการบุกรุกของคนเถื่อน
ในเวลาเดียวกัน ต้าถังก็ได้ส่งกองก�ำลังชายแดนที่ประจ�ำการอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปช่วย โดยใช้ชื่อว่า 'กองทัพพิทักษ์เยี่ยน'
ด้วยศักดาของโองการเทพ กองก�ำลังทหารม้าเผ่าจัว่ จัง้ ทีม่ าก่อกวนความ
สงบและปล้นสะดมอยูต่ ามแนวชายแดนก็ดสู งบเสงีย่ มเรียบร้อยขึน้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทัพหน้าของกองทัพพิทักษ์เยี่ยนของต้าถังเคลื่อนพล
ลัดเลาะเชิงเขาหมินซานมาถึงเขตทุ่งร้างทางเหนือของแคว้นเยี่ยน
ฉานอวี๋เผ่าจั่วจั้งก็ยิ่งเพิ่มความพยายามในการควบคุมเผ่าย่อยของตน
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ให้อยู่ในอาณัติ บนทุ่งร้างที่มีแต่เสียงหวีดหวิวของลมหนาวจึงยากที่จะ
พบเห็นร่องรอยของคนเถื่อนอีก
สาเหตุทจี่ ดั การนักรบบนหลังม้าเหล่านีไ้ ม่ได้งา่ ยๆ เป็นเพราะด้าน
หลังของพวกมันคือทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล พอเห็นท่าไม่ดีพวกมัน
ก็จะถอยเข้าหลบซ่อนในทุ่งหญ้าที่มีความสูงท่วมหัว ท�ำให้การไล่ล่า
ค้นหาเป็นไปได้ยาก ดังนั้นนอกเสียจากว่าจักรพรรดิของแต่ละแคว้นจะ
มีความมุ่งมาดและปณิธานอันยิ่งใหญ่เหมือนปฐมกษัตริย์ของต้าถัง
มิเช่นนั้นแล้วภัยคุกคามนี้ย่อมไม่มีทางถูกก�ำจัดให้หมดสิ้นลงได้
หลังจากควบคุมการรุกรานชายแดนแคว้นเยีย่ นของชนเผ่าย่อยลง
ได้ส่วนใหญ่แล้ว ราชส�ำนักเผ่าจั่วจั้งก็ส่งทูตมาเจรจาขอสงบศึก เพราะ
เหตุนี้กองทัพจากจงหยวนที่รวมตัวกันอยู่นอกชายแดนแคว้นเยี่ยนจึง
มิได้เคลื่อนก�ำลังพลขึ้นเหนือ แต่เลือกที่จะตั้งมั่นอยู่ที่เดิม เน้นความ
สนใจไปทีก่ ารป้องกันป้อมปราการทีเ่ ป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญตามแนว
ชายแดนแทน สถานการณ์การสู้รบจึงเปลี่ยนเป็นสงบขึ้นมาก
กองทัพจ�ำนวนกว่าสิบหมื่นที่ตั้งมั่นรักษาการณ์อยู่นอกชายแดน
แคว้นเยีย่ นนีม้ ชี อื่ ว่า 'กองทัพร่วมจงหยวน' ทว่านอกจากผูฝ้ กึ ฌานรุน่ เยาว์
ที่มาจากแคว้นหนานจิ้นและเยวี่ยหลุนแล้ว ที่เหลือก็ล้วนแล้วแต่เป็น
ทหารของแคว้นเยี่ยนและของกองทัพพิทักษ์เยี่ยนที่ต้าถังส่งมา
ทหารในกองทัพพิทกั ษ์เยีย่ นล้วนเป็นทหารจากกองก�ำลังชายแดน
ประจ�ำทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบัญชาการโดยแม่ทัพใหญ่ซย่าโหว
ทหารเหล่านี้ขึ้นชื่อในเรื่องความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวเลือดเย็นไร้ปรานี
เมื่ อ สิ บ ปี ก ่ อ นสามารถบุ ก ตี แ คว้ น เยี่ ย นได้ ชั ย ติ ด ๆ กั น สิ บ กว่ า เมื อ ง
ทิง้ ความทรงจ�ำอันปวดร้าวและความเศร้าอาดูรไว้ให้กบั ราษฎรชาวเยีย่ น
จนยากจะลืมเลือน ในสายตาของราษฎรเหล่านี้ กองทัพพิทักษ์เยี่ยน
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จึงยังชั่วร้ายและน่ากลัวกว่ากองก�ำลังทหารม้าของชนเผ่าอนารยะ
เสียอีก
และเพราะเหตุผลนี้ ชาวเยี่ยนทุกระดับชั้นตั้งแต่องค์จักรพรรดิ
ลงมาจนถึงพลทหารจึงต่างก็หวาดระแวงกองทัพพิทักษ์เยี่ยนของต้าถัง
จนออกนอกหน้า แม้จะยังคงส่งสุกร วัว และเสบียงอาหารให้ แต่ระหว่าง
ทหารเยี่ยนกับทหารต้าถังกลับมีช่องว่างกว้างใหญ่ขวางอยู่ พวกมัน
แยกกันตัง้ ค่าย ฝ่ายหนึง่ อยูท่ างทิศตะวันตก อีกฝ่ายอยูท่ างทิศตะวันออก
สามารถมองเห็นกันได้ในระยะไกล แม้ภายนอกต้องคอยช่วยเหลือกัน
แต่ลึกๆ แล้วกลับเฝ้าคุมเชิงสังเกตความเคลื่อนไหวของกันและกัน
อยู่ตลอดเวลา
ผู้ฝึกฌานจากแคว้นต่างๆ ที่ได้รับโองการเทพต่างก็พักอยู่กับ
กองทัพของแคว้นเยี่ยน ส่วนศิษย์สถานศึกษาที่เดินทางมาจากฉางอัน
เพื่อฝึกภาคปฏิบัติย่อมต้องพักอยู่ในค่ายทหารของกองทัพพิทักษ์เยี่ยน
ของต้าถัง
ย่างเข้าปลายฤดูสารท อากาศในทุง่ ร้างหนาวยะเยือกเร็วกว่าทีอ่ นื่
ลมหายใจที่พ่นออกมากลายเป็นไอ ต้นไม้ใบหญ้ากลายเป็นสีเหลือง
อมน�้ำตาล
นอกเขตค่ายทหารมีเนินเขาอยู่ลูกหนึ่ง ต้นไม้ที่ขึ้นหร็อมแหร็ม
ใบร่วงหมดต้นไปนานแล้ว ยามยืนทอดสายตาอยู่ที่นี่สามารถมองไกล
ไปถึงขอบฟ้า สามารถเห็นควันไฟโขมงจากการลุกไหม้ของอะไรบางอย่าง
ในทุ่งร้างสุดลูกหูลูกตา อีกทั้งรถม้าที่บรรทุกทหารบาดเจ็บวิ่งปุเลงๆ
เข้ามาเป็นครั้งคราว
บัดนีส้ ถานการณ์ทางชายแดนสงบลงแล้ว อีกไม่นานคงมีการเรียก
ประชุมเพือ่ เจรจาสงบศึก แต่ลกึ เข้าไปในทุง่ ร้าง การปะทะระหว่างทหารม้า
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ต้าถังกับพวกคนเถือ่ นก็ยงั คงมีอยูป่ ระปราย สองสามวันก็จะมีการส่งศพ
หรือทหารบาดเจ็บกลับมาสักที
วันนี้หนิงเชวียนั่งอยู่บนเนินเขามองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มือที่วางอยู่บนเข่าถือป้ายเล็กๆ ไว้อันหนึ่ง
วัตถุที่ใช้ท�ำป้ายอันนี้แปลกยิ่ง มิใช่ทอง หยก หิน หรือไม้ แต่กลับ
มีความแข็งแกร่งอยู่มาก นี่เป็นป้ายที่ศิษย์พี่อวี๋เหลียนมอบให้ก่อนออก
เดินทาง ตอนนั้นมันไม่ได้สนใจ ต่อมานึกขึ้นได้จึงมักเอามาลูบคล�ำเล่น
ระหว่างเดินทาง พยายามขบคิดว่านางให้ไว้เพื่อใช้ท�ำประโยชน์อะไร
พอมีเรื่องให้ขบคิดก็ค่อยบรรเทาความคิดถึงเมืองฉางอันลงไปได้บ้าง
ใต้แผ่นฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีแถบสีด�ำอยู่แถบหนึ่ง
ดูแล้วรางเลือนไม่สะดุดตา แต่มนั เคยไปทีน่ นั่ มาก่อน รูด้ วี า่ เทือกเขาสูงต�ำ่
ทีท่ อดตัวยาวเหยียดจากทิศใต้ไปทิศเหนือเป็นระยะทางหลายพันลีแ้ ละ
แบ่งดินแดนทางเหนือออกเป็นสองส่วนนามว่าหมินซานนีม้ คี วามใหญ่โต
เพียงไร ด้วยเหตุนี้มันจึงยิ่งรู้สึกว่าท้องนภาและทุ่งร้างผืนนี้กว้างใหญ่
ไพศาลเกินกว่าจะพรรณนาออกมาเป็นค�ำพูดได้ ตอนมันกับซังซังเป็น
เด็ก ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตรงเชิงเขาทางทิศตะวันออกของหมินซาน
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพวกมันออกจากเขามาทางหน้าผาด้านทิศตะวันตก
จึงได้พบกับจั๋วเอ่อร์ที่รอดพ้นจากการสังหารหมู่ ความทรงจ�ำนี้ผ่านมา
นานมากแล้ว แต่ก็ยังชัดเจนเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้น
เทือกเขาหมินซานไม่เพียงแบ่งดินแดนทางเหนือเป็นสองส่วน ยัง
แบ่งทุง่ ร้างตอนใต้ออกเป็นฝัง่ ตะวันตกกับฝัง่ ตะวันออก และยังขวางกัน้
ดินแดนบางส่วนระหว่างต้าถังกับแคว้นเยี่ยนด้วย
เพราะเคยไปมาก่อนจึงจ�ำได้วา่ ลึกเข้าไปทางเหนือของเขาหมินซาน
ไม่ไกลมีช่องเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แห่งหนึ่ง หากไม่อยากเดิน
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อ้อมเทือกเขาขึ้นไปทางทุ่งร้างตอนเหนือแล้ววกกลับลงมาก็ได้แต่เดิน
ผ่านช่องเขาที่ว่านี้
จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ ทางการทหารเช่ น นี้ ย ่ อ มต้ อ งถู ก ต้ า ถั ง
ยึดครองเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ที่นั่นตั้งมั่นรักษาการณ์โดยกองก�ำลัง
ฝ่ายเหนือซึ่งเป็นกองก�ำลังที่มีความเก่งกาจยอดเยี่ยมที่สุดกองหนึ่ง แต่
ภารกิจที่ส�ำคัญที่สุดของกองก�ำลังนี้กลับมิใช่การเฝ้ารักษาเพื่อเอาจุด
ยุทธศาสตร์ทวี่ า่ นีไ้ ปคุกคามแคว้นเยีย่ นหรือชนเผ่าจัว่ จัง้ ซึง่ อยูใ่ นดินแดน
แห่งทุ่งหญ้าทางฝั่งตะวันออก เพราะที่ท�ำให้ต้าถังกังวลใจอย่างแท้จริง
ก็คือเผ่าจินจั้งซึ่งมีขุมก�ำลังแข็งแกร่งที่สุดในทุ่งร้าง และเป็นเผ่าที่
องค์หญิงสี่หลี่อวี๋เคยแต่งออกไปนั่นเอง
เมืองเว่ยที่หนิงเชวียพ�ำนักอาศัยเป็นเวลานานหลายปีคือหนึ่งใน
เจ็ดเมืองหน้าด่านซึ่งเป็นแนวป้องกันชายแดนที่ถูกรักษาการณ์โดย
กองก�ำลังฝ่ายเหนือที่ว่านี้ และเป็นเมืองที่ไม่สะดุดตาที่สุดในบรรดา
เมืองทัง้ เจ็ด ยามนีพ
้ อมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มันคล้ายได้เห็น
เมืองเว่ยทีอ่ ยูอ่ กี ฟากหนึง่ ของเทือกเขา ทีซ่ งึ่ มันถือว่าเป็นบ้านเกิดของมัน
กับซังซังอย่างแท้จริง จิตใจจึงรู้สึกอบอุ่นขึ้นมา
ไม่ทราบว่าผูค้ นทีน่ นั่ ตอนนีเ้ ป็นเช่นไรบ้าง สุขภาพของแม่ทพ
ั หม่า
เป็นอย่างไร ได้รับตั๋วเงินที่มันฝากมากับขบวนรถม้าในฤดูวสันต์หรือไม่
หากทราบว่ามันมุมานะบากบั่นอยู่ในฉางอันจนประสบความส�ำเร็จ
ยิง่ ใหญ่ ทุกคนจะดืม่ ฉลองกันกีม่ ากน้อย และมันกับซังซังสมควรจะกลับ
ไปเยี่ยมทุกคนเมื่อไหร่
"มาตัง้ ค่ายอยูท่ นี่ เี่ ดือนเศษแล้ว เอาแต่สง่ ทหารม้าออกไปสอดแนม
เมื่อไรจึงจะเข้าโจมตีให้รู้เรื่องรู้ราวสักที อีกไม่กี่วันก็จะเข้าเหมันต์แล้ว
ถึงตอนนั้นจะเข้าทุ่งร้าง ก�ำลังพลต้องเจอกับความยากล�ำบากมากกว่า
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ในตอนนี้หลายเท่านัก"
นายทหารหนุ่มสวมเกราะอ่อนที่ถูกขัดจนขึ้นเงาวับคนหนึ่งนั่งอยู่
ข้างหนิงเชวีย ขมวดคิ้วมองทุ่งร้างเวิ้งว้างตรงหน้ากับทหารบาดเจ็บบน
รถม้าพลางกล่าวอย่างหงุดหงิด
"ไม่รจู้ ริงๆ ว่าทางจวนแม่ทพ
ั คิดอะไรกันอยู่ ได้ยนิ ว่าแม่ทพ
ั ซย่าโหว
ไม่ได้เหยียบเท้าเข้าอาณาเขตของแคว้นเยี่ยนแม้แต่ก้าวเดียว ตอนนี้
ยังคงอยู่ในเมืองถู่หยาง ช่างไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย"
หนิงเชวียยิ้มพลางกล่าวว่า
"จะฆ่าไก่ไยต้องใช้มีดฆ่าโค จะรับมือกองก�ำลังทหารม้าเผ่าจั่วจั้ง
ไยต้องให้แม่ทพ
ั ใหญ่ซย่าโหวออกโรงด้วยตัวเอง ทีร่ าชส�ำนักส่งกองก�ำลัง
ชายแดนประจ�ำทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากึง่ หนึง่ ก็ถอื ว่าให้เกียรติฉานอวี๋
เผ่าจั่วจั้งมากแล้ว เหตุที่แม่ทัพซย่าโหวไม่มาบัญชาการรบที่นี่ก็เพราะ
มันรู้ว่าการศึกครั้งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้น เมื่อไม่คิดจะเคลื่อนทัพเข้าทุ่งร้าง
ก็ไม่ต้องไปค�ำนึงว่าจะเป็นฤดูสารทหรือเหมันต์"
นายทหารหนุ่มก็คือศิษย์สถานศึกษาฉางเจิงหมิง ผู้ที่ทางกองทัพ
ให้การเลีย้ งดูฟมู ฟัก ฝีมอื ในการขีม่ า้ และยิงธนูเป็นเลิศ เคยปฏิบตั หิ น้าที่
ในกองก�ำลังอวีห่ ลินมาก่อน การมาเป็นแนวหน้าในกองทัพพิทกั ษ์เยีย่ น
ครั้งนี้มันถูกมอบหมายให้ประจ�ำการอยู่ที่เมืองหน้าด่านซึ่งอยู่ทางเหนือ
สุดและอันตรายมากทีส่ ดุ แต่แทนทีจ่ ะสะทกสะท้าน ตรงกันข้ามมันกลับ
กระเหีย้ นกระหือรือทีจ่ ะน�ำไพร่พลบุกเข้าทุง่ ร้าง สร้างความดีความชอบ
ให้ลือเลื่องกระเดื่องดัง คิดไม่ถึงรออยู่นานเป็นเดือนกองทัพกลับไม่มี
วี่แววจะเคลื่อนพลเข้าสมรภูมิอย่างจริงจัง
หลายวันมานี้มันอารมณ์เสียอยู่บ้าง พอได้ยินหนิงเชวียพูดเช่นนี้
ก็แย้งขึ้นว่า
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"อาศรมเทพออกโองการให้ทุกแคว้นส่งก�ำลังเข้าช่วยเหลือ ดังนั้น
แคว้นต่างๆ ในจงหยวนจึงเคลือ่ นไหวกันอย่างเอิกเกริก แค่เสบียงอาหาร
ที่คนและม้ากินในแต่ละวันก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปมากมาย อีกทั้ง
ยังใช้ความพยายามไปไม่น้อยกว่าจะรวมพลกันแล้วเสร็จ แล้วจะเป็น
ไปได้อย่างไรที่จะไม่ท�ำศึก"
หนิงเชวียบุ้ยปากไปข้างหน้า ย้อนถามว่า
"ก็เจ้าดูเอาสิว่านี่มันเหมือนกับการท�ำศึกกันหรือไม่"
ฉางเจิงหมิงมองรถม้าที่ก�ำลังวิ่งเข้ามา กล่าวว่า
"ที่ผ่านมามีการปะทะเล็กๆ น้อยๆ อยู่ตลอดเวลา ข้าว่าไม่ใช่ไม่ท�ำ
ศึกกัน เพียงแต่กองก�ำลังร่วมของทั้งสองฝ่ายภายในเกิดการปัดภาระ
จึงยากที่จะบอกได้ว่าสงครามจริงๆ จะเกิดขึ้นเมื่อใด"
หนิงเชวียส่ายหน้ากล่าวว่า
"การปะทะเล็กๆ น้อยๆ ย่อมต้องด�ำเนินต่อไป แต่นนั่ ก็เพือ่ เอาไว้ใช้
เป็นอ�ำนาจต่อรองยามเจรจากับเผ่าจัว่ จัง้ เท่านัน้ บัดนีท้ นี่ มี่ กี ำ� ลังคนรวม
กันถึงกว่าสิบหมื่นแล้ว แต่ข้าก็ยังบอกว่าศึกใหญ่ไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะ
เหตุใดน่ะรึ หากเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเป้าหมายของการรวมพล
ในครั้งนี้คืออะไร ค�ำถามนี้ก็จะไม่เป็นปริศนาส�ำหรับเจ้า"
"เพราะอะไรกันเล่า"
ฉางเจิงหมิงถามอย่างงุนงง
แทนที่จะตอบ หนิงเชวียกลับย้อนถาม
"เพราะเหตุใดเผ่าจั่วจั้งจึงก่อความวุ่นวายขึ้นที่ชายแดน"
ฉางเจิงหมิงตอบโดยไม่ต้องคิด
"ก็เพราะพวกมันมีนิสัยป่าเถื่อนดุร้ายและละโมบ"
หนิงเชวียผรุสวาท
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"เพ้ย เหลวไหล...ใครบ้างที่ไม่ละโมบ"
คราวนี้ฉางเจิงหมิงตอบอย่างลังเล
"หรือเป็นเพราะชาวเป่ยฮวงอพยพลงใต้"
หนิงเชวียพยักหน้ากล่าวว่า
"ศัตรูที่แท้จริงของฉานอวี๋เผ่าจั่วจั้งก็คือเผ่าเป่ยฮวงที่อยู่ด้านหลัง
มันต่างหาก ส่วนสาเหตุที่อาศรมเทพแห่งซีหลิงออกโองการก็เพราะ
ระแวงว่าการที่ชาวเป่ยฮวงลงใต้จะท�ำให้พรรคมารฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
ส�ำหรับต้าถัง...ชาวเป่ยฮวงเคยถูกพวกเราเล่นงานจนแทบสิ้นเผ่าพันธุ์
พวกเราย่อมต้องระแวงถึงการล้างแค้นหากปล่อยให้พวกมันแข็งแกร่ง
ขึ้น ดังนั้นเมื่อแยกแยะให้ลึกซึ้งลงไป สิ่งที่ทุกคนกังวลกลับเป็นนักรบ
ชาวเป่ยฮวงที่อยู่ห่างจากที่นี่ไปอีกไกลต่างหาก"
ชาวเป่ยฮวงจากจงหยวนไปนานกว่าพันปีแล้ว ส�ำหรับคนจงหยวน
ถือเป็นต�ำนานเก่าแก่เกินกว่าจะจดจ�ำได้ ก่อนเดินทางมาชายแดน ศิษย์
สถานศึกษาแต่ละคนถูกยัดเยียดความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวนอกด่านไป
ไม่น้อย จึงพอจะเข้าใจประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นได้เป็นส่วนใหญ่ แต่
ถึงกระนั้นในสายตาของพวกมันกับชาวจงหยวนทั้งหลาย ชนเผ่านี้ก็ยัง
คงมีความลึกลับยิ่ง
"แต่ได้ยนิ ว่าเผ่าเป่ยฮวงตอนนีเ้ หลือคนแค่ยสี่ บิ สามสิบหมืน่ ต่อให้
ทุกคนจับอาวุธขึ้นสู้ก็ไม่สามารถสร้างแรงกดดันใดๆ ให้กับจงหยวนได้
ตรงกันข้ามทหารม้าเผ่าจั่วจั้งที่เชี่ยวชาญการศึกมีจ�ำนวนมากมายนับ
ไม่ถ้วน หากพวกมันอพยพลงใต้มาจริงๆ..."
"เผ่าจั่วจั้งถูกชาวเป่ยฮวงแย่งชิงทุ่งหญ้าผืนใหญ่ไปครองต่อหน้า
ต่อตา ถูกบีบคัน้ ให้ตอ้ งล่วงล�ำ้ เส้นทีต่ า้ ถังเราขีดไว้ให้ ชาวเป่ยฮวงอาศัย
จ�ำนวนคนแค่ยี่สิบสามสิบหมื่นก็ยังสามารถท�ำได้ถึงขั้นนี้ หากให้เวลา
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พวกมันที่ได้ช่ือว่าเป็นนักรบตั้งแต่เกิดหยั่งรากลงในดินแดนทางเหนือ
ขยายจ�ำนวนผูค้ นอย่างรวดเร็ว เจ้าไม่รสู้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัวบ้างเลยรึ
อาศรมเทพแห่งซีหลิงกับราชส�ำนักเรามีเหตุผลใดที่จะไม่ตื่นตัว"
หนิงเชวียยิ้มพลางกล่าวต่อ
"อย่าลืม ขอเพียงมีเสบียงอาหาร สามารถกินอิม่ ท้อง การให้กำ� เนิด
ลูกเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่ง"
ฉางเจิงหมิงเงียบไปนานก่อนถามว่า
"แล้วพวกเราสมควรท�ำอย่างไรดี"
หนิงเชวียมองควันด�ำที่ลอยอยู่ไกลๆ ขบคิดสักครู่ก่อนตอบว่า
"ดู จ ากสถานการณ์ ใ นตอนนี้ ข้ า ว่ า อาศรมเทพแห่ ง ซี ห ลิ ง กั บ
ราชส�ำนักเราคงมีความคิดเห็นเหมือนกัน นัน่ คือบีบให้เผ่าจัว่ จัง้ เปิดฉาก
ท�ำศึกกับเผ่าเป่ยฮวงอีกครัง้ โดยพวกเรารับหน้าทีเ่ ตรียมอาวุธและเสบียง
อาหารให้ ส่วนพวกมันมีหน้าที่ออกรบ"
ฉางเจิงหมิงถามอย่างงุนงง
"เผ่าจั่วจั้งสู้แพ้พวกเป่ยฮวง ถูกบีบให้ต้องถอยร่นจนกลายเป็น
รุกรานชายแดนแคว้นเยีย่ น แล้วยังจะโง่ถงึ ขัน้ หันหลังกลับไปสูใ้ หม่หรือ"
"ดังนั้นพวกเราจึงต้องมาอยู่ที่นี่อย่างไรเล่า ตอนนี้อาศรมเทพกับ
ราชส�ำนักได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนแล้ว นั่นคือให้สองทางเลือกแก่
ฉานอวี๋เผ่าจั่วจั้ง คือเจ้ากับพวกข้ารบกัน หรือเจ้ารบกับเผ่าเป่ยฮวง
โดยมีพวกข้าคอยสนับสนุน หากเลือกทางแรกเจ้าต้องมอดม้วยอย่าง
แน่นอน หากเลือกทางที่สองก็เป็นไปได้ที่เจ้าจะมอดม้วย แต่ความ
แน่นอนกับความเป็นไปได้มีความแตกต่างกันอยู่"
ฉางเจิงหมิงคิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะสลับซับซ้อนถึงเพียงนี้ หลัง
นิ่งอึ้งไปเป็นครู่ก็ถอนใจกล่าวว่า
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"ทั้งสองทางเลือกนี้เลือกได้ไม่ง่ายเลย"
หนิงเชวียตบไหล่มันกล่าวว่า
"ฉานอวี๋ก็คิดเช่นนี้เหมือนกัน"
ทันใดนั้นทหารม้าติดอาวุธเบาหลายสิบนายก็ปรากฏตัวขึ้นใน
ลานทุ่งด้านล่าง ผู้น�ำต�ำแหน่งเซี่ยวเว่ย* สีหน้าดูร้อนรนกระวนกระวาย
มันมองขึ้นมาทางที่หนิงเชวียนั่งอยู่ ท�ำท่าจะขึ้นมาแต่ก็ไม่กล้า
ฉางเจิงหมิงเห็นทหารเหล่านั้นท่าทางเคร่งเครียดราวกับก�ำลัง
เผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจ จ�ำได้ว่าพวกมันเป็นทหารม้าที่ขึ้นตรงต่อ
จวนแม่ทัพใหญ่ จึงปรายตามองหนิงเชวียอย่างแปลกใจ
เซี่ยวเว่ยคนนั้นตะโกนมาอย่างร้อนใจ
"เซียนเซิง** สิบสาม ที่นี่อยู่ใกล้กับพวกคนเถื่อนมากเกินไป ไม่มี
ความปลอดภัย พวกเรายังคงกลับเข้าค่ายทหารกันเถอะ"
"เซียนเซิงสิบสาม?"
ฉางเจิงหมิงทวนค�ำด้วยความฉงน
หนิงเชวียเห็นสีหน้าร้อนอกร้อนใจของเหล่าทหารก็ถอนใจเฮือก
ลุกขึ้นปัดเศษหญ้าที่ติดตามขากางเกง หันไปอธิบายกับฉางเจิงหมิงที่
ลุกขึ้นยืนตาม
"พวกมันไม่รู้ว่าข้าคือใคร รู้แต่เพียงว่าข้าอยู่ในล�ำดับที่สิบสาม"
หนิงเชวียกล่าวต่อ
"แม้การเป็นผู้น�ำศิษย์สถานศึกษาในครั้งนี้ของข้าจะไม่ต้องรับผิด
ชอบความเป็นตายของพวกเจ้า แต่ข้าก็อดสนใจสถานการณ์ความเป็น
* เซี่ยวเว่ย หมายถึงนายหมู่หรือนายกองที่มียศขุนนางบู๊ตั้งแต่ล�ำดับหลักขั้นหกบนลงไป
** เซียนเซิง (ซิงแซหรือซินแส) เป็นค�ำเรียกปัญญาชนในสมัยโบราณ เพื่อแสดงความยกย่องผู้มีความรู้
จึงมักใช้เรียกครูบาอาจารย์ หมอรักษาโรค หมอดู นอกจากนี้ยังใช้กล่าวถึงผู้เป็นสามี ปัจจุบันค�ำนี้
ยังใช้ในความหมายว่า Mister ด้วย
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อยู่ของพวกเจ้าไม่ได้ จึงมาดูด้วยตาตัวเอง ตอนนี้ถูกคนเร่งแล้ว ได้แต่
ต้องจากไปก่อน พรุ่งนี้ข้าจะไปหน่วยรบปี้สุ่ย (วารีหยก) ซือถูอีหลันกับ
หวังอิ่งอยู่ที่นั่น"
"ล�ำบากเจ้าแล้ว"
ฉางเจิงหมิงกล่าวด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
"ก็แค่ผู้ตรวจการที่ถูกอัญเชิญเอาไว้บนแท่น เดินอาดๆ ดื่มกิน
ไปทั่ว มีความล�ำบากตรงไหนกัน"
หนิงเชวียหัวเราะเยาะตัวเอง ท�ำมือเป็นเชิงให้อกี ฝ่ายไม่ตอ้ งไปส่ง
จากนั้นปัดเศษดินเศษหญ้าออกจากก้นเดินลงเนินเขาไป
เมือ่ ไปถึงด้านล่าง มันมองเซีย่ วเว่ยทีต่ ดิ ตามมันเสมือนเป็นเงาตาม
ตัวมาเป็นเวลาหนึง่ เดือนเต็ม แล้วมองท่าทางของพลทหารทีเ่ หลียวมอง
ไปรอบๆ อย่างตืน่ ตัวราวกับจะมีทหารม้าเผ่าจัว่ จัง้ โผล่ออกมาได้ทกุ เมือ่
ก่อนกล่าวอย่างอิดหนาระอาใจ
"ที่นี่ยังเป็นค่ายทหารของต้าถังเรา ไยต้องตึงเครียดกันถึงเพียงนี้"
เซี่ยวเว่ยตอบอย่างนอบน้อม
"เบื้องบนมีค�ำสั่งมาอย่างเคร่งครัด ให้พวกผู้น้อยรับประกันความ
ปลอดภัยของท่าน"
หนิงเชวียนึกถึงชีวิตในชายแดนที่ควรจะมีอิสระเร้าใจ แต่กลับมา
กลายเป็นจืดชืดน่าเบื่อหน่าย ก็ต้องส่ายหน้ากล่าวว่า
"ข้าเป็นเพียงผูฝ้ กึ ฌานธรรมดาๆ มิใช่แม่ทพ
ั ใหญ่ซย่าโหวสักหน่อย
แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนกลับต้องมีทหารม้าหลายสิบนาย
ติดตามอยู่ตลอดเวลา นี่นับเป็นเรื่องใดกัน"
"เซียนเซิงสิบสาม แม้พวกเราจะไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของท่าน แต่
จวนแม่ทัพออกค�ำสั่งเป็นเด็ดขาดว่าความปลอดภัยของท่านยังส�ำคัญ

Page ������ 8.indd 29

10/10/16 4:27 PM

30 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 8

กว่าตัวแม่ทัพใหญ่เองเสียอีก"
นี่คือค�ำตอบที่ตรงตามความเป็นจริงที่สุด
ภายในกองก�ำลังประจ�ำทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงไม่กี่คน
เท่านัน้ ทีร่ วู้ า่ หนิงเชวียคือศิษย์ของจอมปราชญ์ ทีจ่ วนแม่ทพั ใหญ่ใส่ใจใน
ความปลอดภัยของมันถึงเพียงนีม้ ใิ ช่เพราะซย่าโหวรูฐ้ านะราชองครักษ์ลบั
ของมัน หรือรู้ว่ามันได้รับราชโองการให้มาตรวจสอบตัวเอง จึงคิดจะ
กั น ตั ว มั น ไว้ จ ากงานด้ า นการทหาร แต่ เ ป็ น เพราะเหตุ ผ ลที่ แ สนจะ
ธรรมดาข้อหนึ่ง
ศิษย์สถานศึกษาทุกรุน่ ทีม่ าฝึกภาคปฏิบตั อิ ยูท่ แี่ นวหน้าต้องอาศัย
ดาบจริงหอกจริงแลกมาซึง่ ความดีความชอบทางการทหาร นีค่ อื ธรรมเนียม
ของต้าถัง ดังนั้นตั้งแต่ขุนนางใหญ่ในราชส�ำนักเรื่อยมาจนถึงแม่ทัพ
ชายแดนจึงต่างก็ปฏิบัติต่อคนหนุ่มสาวเหล่านี้เหมือนนายทหารอื่นๆ
ไม่เว้นแม้แต่ศิษย์รุ่นนี้
แต่หนิงเชวียมิใช่ศิษย์สถานศึกษาธรรมดาทั่วไป มันคือศิษย์ใน
ชั้นสอง
ตามธรรมเนียมที่ท�ำกันมา ไม่เคยมีศิษย์ชั้นสองเข้าร่วมในการ
ฝึกภาคปฏิบตั ิ แต่มาปีนกี้ ลับมีการแหกกฎเป็นพิเศษให้กบั หนิงเชวีย เป็น
ที่รู้กันว่าหากปล่อยให้ศิษย์ของจอมปราชญ์ต้องพบกับภัยอันตรายใดๆ
ในแนวหน้า แม้จะแค่เส้นผมหลุดไปหนึง่ เส้นก็อาจก่อให้เกิดเรือ่ งราวเลย
เถิ ด ใหญ่ โ ตได้ แม่ ทั พ ใหญ่ ซ ย่ า โหวอาจจะทนรั บ ความพิ โ รธของ
องค์จักรพรรดิได้ แต่คิดว่าคงไม่มีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความ
ผิดหวังของจอมปราชญ์
ด้วยเหตุนี้ หลังจากมาถึงชายแดนทางเหนือของแคว้นเยีย่ น แทนที่
หนิงเชวียจะได้หวนกลับคืนสู่ชีวิตที่ต้องสู้รบกินนอนอยู่บนหลังม้าอย่าง
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ทีม่ นั คุน้ เคย กลับต้องถูกทหารพวกนีป้ รนนิบตั ริ บั ใช้ราวกับเป็นบรรพบุรษ
ุ
ของพวกมัน
ทหารทั้งค่ายนอกจากจะช่วยอารักขาความปลอดภัยให้มันอย่าง
เหนียวแน่นแล้ว ยังสารพัดทั้งเรื่องกินดื่มหลับนอน ล้วนพยายามท�ำให้
มันพึงพอใจทีส่ ดุ แต่จะไม่มวี นั ยอมให้มนั เข้าใกล้สถานทีท่ อี่ าจมีอนั ตราย
อย่างเด็ดขาด ดังนัน้ นอกจากไปเยีย่ มค่ายทหารและหน่วยรบทีก่ ระจาย
อยู่ตามแนวชายแดน และไปเยี่ยมเยียนสหายร่วมสถานศึกษาอย่าง
ฉางเจิงหมิงแล้ว มันก็ไม่มีสิ่งใดให้กระท�ำอีก
หนิงเชวียมองเหล่าทหารทีร่ อคุม้ กันส่งมันไปจากทีน่ อี่ ย่างนอบน้อม
พลางถอนใจเฮือกอย่างเหนื่อยหน่าย ก่อนยัดนิ้วใส่ปากเป่าเสียงดัง
ม้าสีด�ำตัวหนึ่งวิ่งตะบึงออกจากกอหญ้า แม้บนหลังจะบรรทุก
สัมภาระกองใหญ่ แต่กย็ งั คงห้อมาเต็มเหยียดราวกับจะเหินบิน ปากมัน
ก�ำลังเคี้ยวหยับๆ ไม่ทราบว่าในทุ่งหญ้าที่มีแต่ต้นไม้ใบร่วงโกร๋นและ
หญ้าที่ถูกน�้ำค้างแข็งปกคลุมจนมิดมีอะไรให้กิน มันถึงได้ดูเบิกบาน
ส�ำราญใจถึงเพียงนี้
ยามดึกในค่ายทหารไร้ลมโชย ทว่าเปลวไฟจากกองฟืนกลับพลิ้ว
ไหวอย่างอ่อนโยน ทหารต้าถังหลายสิบนายกระจายตัวอยู่โดยรอบ
ที่ออกเวรก็หลับอยู่ ที่เข้าเวรก็ยืนยามอย่างตื่นตัว มีเพียงหนิงเชวียกับ
เซี่ยวเว่ยคนนั้นเท่านั้นที่นั่งอยู่ข้างกองไฟ
เมือ่ กลางวันเซีย่ วเว่ยผูน้ เี้ รียกมันว่าเซียนเซิงสิบสามราวกับไม่รถู้ งึ
ฐานะที่แท้จริงของมัน แต่ยามนี้ขณะที่ก�ำลังนั่งข้างกองไฟอันอบอุ่น
ค�ำเรียกหากลับเปลี่ยนไปแล้ว
"ใต้เท้าหนิง พรุ่งนี้จะไปค่ายตงเซิ่ง (พิชิตตะวันออก) จริงๆ หรือ
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ที่นั่นอยู่ใกล้กับชาวเยี่ยนเกินไป อาจเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นก็ได้"
หนิงเชวียก�ำลังใช้กิ่งไม้พลิกหัวมันในกองไฟกลับไปกลับมา พอ
ได้ยนิ เช่นนัน้ ก็เงยหน้าถอนใจออกมาเฮือกหนึง่ ก่อนเหลียวมองไปรอบๆ
เมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนใจมองมาก็กระซิบตอบว่า
"อยู่ที่ชายแดนมาเดือนเศษแล้ว กระทั่งเรื่องยุ่งยากเล็กๆ น้อยๆ
ยังไม่มี ตามความเห็นของข้า นี่แหละคือความยุ่งยากอย่างแท้จริง"
มันมองใบหน้าที่ดูเหมือนคนซื่อๆ ของเซี่ยวเว่ยก่อนกล่าวว่า
"จะว่าไปแล้วเราสองคนต่างโชคไม่ดอี ยูบ่ า้ ง เจ้าคือราชองครักษ์ลบั
ที่แฝงตัวอยู่ในเมืองถู่หยาง แต่อยู่ดีๆ ก็ถูกส่งมาติดตามข้า ท�ำเอาเวลา
ข้าอยากรู้สถานการณ์ในเมืองถู่หยางกลับไม่รู้จะไปถามเอากับใคร"
เซี่ยวเว่ยยิ้มเจื่อนๆ
"พอรู้ตัวว่าต้องติดตามคุ้มกันใต้เท้า ผู้น้อยก็รู้สึกอับจนหนทาง
อยู่เหมือนกัน"
"เป็นไปได้หรือไม่ว่าทางจวนแม่ทัพใหญ่รู้ฐานะราชองครักษ์ลับ
ของเจ้าแล้ว แต่ไม่รจู้ ะจัดการอย่างไรดี จึงถือโอกาสส่งตัวเจ้ามาติดตาม
ข้าเสียเลย...หรือบางทีแม้แต่ฐานะราชองครักษ์ลบั ของข้า พวกมันก็อาจ
จะล่วงรู้แล้วก็ได้"
เซี่ยวเว่ยส่ายหน้า
"ใต้เท้าโปรดวางใจ ฐานะของผู้น้อยสมควรยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ ส่วน
ของใต้เท้า...ผู้นอ้ ยคิดว่าไม่วา่ จะเป็นกุนซือหรือคนในค่ายย่อมต้องไม่มี
ใครคิดว่าคนที่มีฐานะสูงส่งอย่างท่านจะมาเป็นราชองครักษ์ลับ"
หนิงเชวียเขี่ยมันสองหัวที่เผาจนสุกแล้วออกจากกองไฟ โยน
หัวหนึ่งให้เซี่ยวเว่ย อีกหัวปอกเปลือกกินเองอย่างช้าๆ เพราะความร้อน
ที่แทบลวกปาก กล่าวเสียงอู้อี้ว่า
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"เช่นนั้นก็ดีแล้ว ข้าไม่อยากถูกคนจับตามองอยู่ตลอดเวลา"
เซีย่ วเว่ยเก็บหัวมันทีก่ ลิง้ มาถึงปลายเท้า มองหนิงเชวียพลางขบคิด
เรื่องของเซียนเซิงสิบสามท่านนี้ท�ำให้มันรู้สึกงุนงง ทหารคนอื่นๆ
อาจจะยังไม่รู้ แต่มันเป็นราชองครักษ์ลับ มีหรือจะไม่รู้ว่านี่คือศิษย์ของ
จอมปราชญ์ แต่เหตุไฉนใต้เท้าทีม่ ฐี านะสูงส่งเช่นนีจ้ งึ ต้องเดินทางมายัง
แนวหน้า และที่ท�ำให้มันยิ่งงงหนักขึ้นคือคนผู้นี้ยังต้องการท�ำเรื่องที่
มีอันตรายใหญ่หลวงซึ่งยังไม่รู้ว่าคุ้มกับที่ต้องเสี่ยงหรือไม่
ที่นี่คือสถานที่รกร้างไร้ผู้คน คือสมรภูมิรบที่มีแต่ศพซ่อนอยู่ใน
พงหญ้า หากท�ำให้แม่ทัพใหญ่ซย่าโหวเดือดดาลถึงขั้นไม่สนใจว่า
อีกฝ่ายเป็นศิษย์ชั้นสองของสถานศึกษา ลงมือฆ่าแล้วหมกศพไว้ใน
พงหญ้าเหล่านี้ ใครจะไปหาเจอว่ามันตายเมือ่ ไหร่และอย่างไร ต่อให้เป็น
จอมปราชญ์เองก็คงไม่มีทางสืบสวนเอาเรื่องได้
มีเสียงสวบสาบดังขึน้ ทหารทีท่ ำ� หน้าทีล่ าดตระเวนกลางดึกจึงเดิน
ออกไปตรวจตรา
"ทีข่ า้ มาในครัง้ นีม้ ไิ ด้รบั ราชโองการให้มาสืบเรือ่ ง เพียงแต่มาคอย
สอดส่องเรื่องทั่วๆ ไป"
หนิงเชวียโยนมันทีก่ นิ หมดไปค่อนหัวใส่กองไฟ ใช้แขนเสือ้ เช็ดปาก
ก่อนกล่าวว่า
"แต่ดูจากรูปการณ์ในตอนนี้ ข้าคงไม่มีทางท�ำภารกิจให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงไปได้"
"เป็ น เพราะฐานะพิ เ ศษของท่าน ทางจวนแม่ทั พ กลั ว ว่ า จะ
มีอันตราย จึงกันท่านให้อยู่ห่างจากเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวง หากท่าน
ต้องการจับตาดู...เอ่อ คนผู้นั้น ก็ได้แต่ต้องไปเมืองถู่หยางแล้ว"
มันลังเลเล็กน้อยแต่สดุ ท้ายก็ยงั เอ่ยถึงเรือ่ งนีข้ นึ้ มา คนส�ำคัญอย่าง
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เซียนเซิงสิบสามรับราชโองการลับจากองค์จักรพรรดิมาด่านชายแดน
ก็เท่ากับมาปฏิบตั ภิ ารกิจต่างพระเนตรพระกรรณ และผูท้ มี่ คี วามส�ำคัญ
พอให้ถกู ตรวจสอบในพืน้ ทีน่ ี้ เหลียวมองไปรอบตัวก็คงจะมีเพียงแม่ทพ
ั
ใหญ่ซึ่งมันไม่กล้าเอ่ยนามออกมาตรงๆ เท่านั้น
ก่อนจะถึงชายแดนแคว้นเยี่ยน ขบวนของศิษย์สถานศึกษาต้อง
ผ่านเมืองถูห่ ยาง แต่ตอนนัน้ ทางจวนแม่ทพ
ั ส่งผูช้ ว่ ยแม่ทพ
ั ใหญ่ออกมา
ต้อนรับ หนิงเชวียจึงยังไม่ได้พบหน้าซย่าโหว
หนิงเชวียเงียบไปอึดใจก่อนหัวเราะเบาๆ กล่าวว่า
"วันหน้าจะต้องไปให้ได้"
ดตามอ่
านต่อได้
บเต็มบ) นายก็ออกเดินทาง
วันรุ่งขึ้น หนิง(ติเชวี
ยกับทหารคุ
้มใกันฉบั
นหลายสิ
อีกครั้ง คราวนี้พวกมันลัดเลาะไปตามแนวป้องกันชายแดนแคว้นเยี่ยน
มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก พอเลยเที่ยงก็บรรลุถึงค่ายที่ตั้งอยู่สุดแนว
ป้องกันซึง่ อยูภ่ ายใต้การบัญชาการของกองทัพถัง ทอดสายตามองผ่าน
ทิวต้นหลิวจะเห็นภูเขาและแม่นำ�้ ล�ำธารสีครามอย่างชัดเจน รวมทัง้ เมือง
ที่ก่อสร้างด้วยดินซึ่งอยู่ห่างจากเชิงเขาไปไม่ไกลอีกด้วย
นายทหารสิบกว่านายยืนรอต้อนรับมันอยูห่ น้าค่าย แม่ทพั ค่ายตงเซิง่
ไม่รวู้ า่ เซียนเซิงสิบสามคนนีค้ อื ใคร แต่ดตู ามหนังสือราชการทีส่ ง่ มาจาก
จวนแม่ ทั พ เมื อ งถู ่ ห ยาง กอปรกั บ สี ห น้ า ตื่ น เต้ น ของนายทหารใหม่
ในสังกัดก็เดาออกว่าอีกฝ่ายจะต้องเป็นบุคคลส�ำคัญทีม่ าจากเมืองฉางอัน
และยังอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาด้วย
หลังโบกมือให้กับเหล่านายทหารที่ยืนรออยู่ หนิงเชวียก็กระโดด
ลงจากหลังม้า สิ่งแรกที่ท�ำคือกล่าวทักทายแม่ทัพผู้นั้นเล็กน้อยตาม
มารยาท จากนัน้ จึงเดินไปหยุดลงตรงหน้าคนผูห้ นึง่ ถามอย่างยิม้ แย้มว่า
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