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สยบฟ้าพิชติปฐพี เล่ม 29 คอืเล่มสดุท้ายของภาคสี ่ 'ม่านกาลทีค่ล้อยลง'  

ซึ่งจัดเป็นภาคที่มีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึก ทั้งซาบซึ้งไปกับความรักของ

หนิงเชวียกับซงัซงั ทัง้รูส้กึสิน้หวังกับการต้องหนีอย่างหวัซกุหัวซนุ ทัง้แตกตืน่ตกใจ

เมือ่ความจรงิของโลกใบน้ีและตวัตนของใครหลายคนถูกเปิดเผย ท้ังเหงาเศร้าซมึ

กับการปรากฏของดวงจันทร์ ตลอดจนรู้สึกฮึกเหิมกับการสำาแดงฝีมือของ 

เหล่าศิษย์ชั้นสองที่รอคอยมานาน

บัดน้ีเรื่องราวมาถึงไคลแม็กซ์ การตัดสินระหว่างบุคคลอันดับหน่ึง 

แห่งนิกายเต๋า กับหนิงเชวียผู้กุมหัวใจของต้าถังทั้งแคว้น ในการเผชิญหน้าน้ี 

จะสร้างความรู้สึกแบบไหนให้แก่เราๆ นักอ่านอีกบ้าง ก็ต้องขอเชิญท่าน 

มาสัมผัสรับรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะ!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นคำาว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni
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จากใจนักแปล

เล่มนี้ข้าพเจ้าคงไม่พูดพรำ่าทำาเพลงอะไรมาก เพราะที่หน้าหุบเขาชิงสยา  

เป่ยกงกับซีเหมินเล่นดนตรีให้ทุกท่านฟังกันไปมากแล้ว หลิ่วไป๋ จวินโม่ และ 

เย่ียซูก็ใช้กระบี่คุยกันให้ทุกท่านฟังไปมากแล้วเช่นกัน

ส่วนเล่มนี้การคุยกันในฉางอันยังไม่จบ เขาจะคุยกันต่ออย่างไร และ 

ใช้อะไรคุยกันอีกบ้าง

เชิญเข้าไปชมกันต่อเลยยย...

ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุและสนกุกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ ฮะฮา

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

ตอนเช้าตรู ่ หนิงเชวียออกจากบ้านสกุลเฉา เดนิไปยังถนนจเูชว่ีย 

ท้ิงเจงิจิง้สองสามภีรรยาท่ีมสีหีน้าเป็นกังวลและเฉาเหล่าไท่เหยียทีน่ิง่เฉย

ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไว้

เฉาเสีย่วซูน่�าหลวิอู่และทหารม้าค่ายเซยีวฉอีอกจากฉางอนัไปแล้ว 

บ้านสกุลเฉากลับไม่เงียบเหงาเพราะค�าส่ังจากราชส�านักจ�านวนมาก 

ส่งผ่านจากทีน่ีไ่ปยังทุกเขต ประกอบกับรบัชาวบ้านล้ีภัยมาหลายสบิคน 

บ้านสกุลเฉาช่วงหลายวนัมาน้ีจงึคกึคักย่ิง

ทว่าวนันีบ้้านสกุลเฉาเงยีบมาก เพราะตัง้แต่เช้าพวกคนรับใช้และ

ชาวบ้านลี้ภัยในบ้านล้วนได้ยินเสียงดังสนั่นหว่ันไหวและได้ยินเสียง 

การเคลือ่นไหวอย่างรนุแรง แรกสดุทุกคนได้ยินเสียงระฆงัดงัไปทัว่เมอืง 

จากนั้นได้ยินเสียงลมและเสียงดาบ ตามติดมาด้วยเสียงสายฟ้า  

เสยีงลมหมิะ เสยีงฝน และเสยีงระเบดิ จนกระท่ังเหน็เมฆหิมะท่ีเผาไหม้

บนท้องฟ้า ความหวาดกลัวบังเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าเกิดเรื่องอะไร 

ตอนที่หนิงเชวียมาที่นี่แล้วจากไป ทุกคนรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้อยู่เหนือ

บทที่ 1

เดินเข้าหาความตาย
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 29

ระดับโลกิยะ เหตุน้ีจึงรู้สึกหวาดกลัวมากกว่าเดิม

ในบ้านสกุลเฉามขีนุนางของราชส�านัก มชีาวบ้านผูห้นภัียสงคราม 

มีคนของพรรคมัจฉามังกรที่ห้าวหาญ แต่พวกมันล้วนเป็นคนธรรมดา  

พวกมนัไม่มคีณุสมบติัทีจ่ะเข้าร่วมการต่อสูค้รัง้น้ี

บ้านสกลุเฉาถูกปกคลมุด้วยความเงียบเป็นเวลานาน ชาวบ้านลีภั้ย

ต่างกอดลูกของตนด้วยความกังวล ส่งเสียงฮือๆ ออกมาเล็กน้อยด้วย 

ความหวาดกลวั เฉาเหล่าไท่เหยียและเจงิจิง้สองสามภีรรยาน่ังอยู่ท่ีโต๊ะ 

สหีน้าแสดงอารมณ์ต่างๆ กัน

ในท่ีสุดก็มีคนที่ทนไม่ไหว คนแรกท่ีลุกข้ึนยืนไม่เหนือไปจาก 

ความคาดหมายของเฉาเหล่าไท่เหยีย เหล่าไท่เหยียมองฝ่ายตรงข้าม

พลางเอ่ยว่า

"เจ้าน่าจะรู้ดี ถ้าไปก็คือรนหาที่"

ฉีซื่อเหยียเอ่ยตอบว่า

"ท่านลุงรอง เมื่อใดหรือที่ท่านเคยเห็นข้ากลัวตาย"

เฉินชีท่ีน่ังเงียบอยู่ริมหน้าต่างหันหน้ากลับมามองแล้วขมวดคิ้ว 

แสดงว่าไม่เหน็ด้วย ก�าลงัจะเอ่ยปากยับย้ัง เฉาเหล่าไท่เหยียกลบัโบกมอืไล่

"อยากไปก็ไป เรือ่งรนหาท่ีตายนีค้งไม่จ�าเป็นต้องให้ตาแก่อย่างข้า

เห็นด้วย"

ฉีซื่อเหยียย้ิมแล้วย้ิมอีก หันกายพาคนในพรรคหลายสิบคน 

ออกจากบ้านสกุลเฉา

เฉินชีนิ่งเงียบอยู่ครู่ก่อนเอ่ยว่า

"เปล่าประโยชน์"

เฉาเหล่าไท่เหยียรูว่้ามนัพูดถึงอะไร การต่อสู้ท่ีเกดิข้ึนบนถนนจเูชว่ีย

ในตอนนีนั้บแต่แรกเริม่ก็อยู่เหนือขอบเขตของด่านท้ังห้า พลงัของคนธรรมดา
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Mao Ni 9

ไม่ส่งผล หากสถานศึกษาเอาชนะศัตรูท่ีแข็งแกร่งผู้นั้นไม่ได้ เช่นนั้น 

ต่อให้พรรคมจัฉามงักรหรอืกระทัง่คนท้ังฉางอนัตายเกลีย้งก็ไม่อาจยบัย้ัง

ฝ่ายตรงข้าม

เฉาเหล่าไท่เหยียเอ่ยว่า

"คนเรามักต้องการความช่วยเหลือ หรือพูดอีกอย่างก็คือหวังว่า 

จะมีคนมาช่วยเหลือ เซียนเซิงสิบสามแม้ไม่ใช่คนธรรมดา แต่ข้าคิดว่า

มันก็ปรารถนาท่ีจะเห็นคนในฉางอันอย่างพวกเราไปช่วยมันอีกแรง"

"ช่วยไปแล้วไม่เกิดผลก็เปล่าประโยชน์"

"หากเจ้าอารามเป็นเทพเซยีนจรงิ มนัมองแค่ครัง้เดยีวคนธรรมดา

อย่างพวกเราก็ตายแล้ว แต่ขอเพียงท�าให้มันต้องมองมากขึ้น เรื่องนี้ 

ก็ไม่แน่ว่าจะไม่มีประโยชน์"

เฉาเหล่าไท่เหยียเอ่ยด้วยสีหน้าท่ีสงบและผ่อนคลาย 

"ต่อให้เป็นอย่างที่เจ้าว่า พวกเราไปที่นั่นแล้วไม่มีประโยชน์ แต่

ขอเพียงพวกเราไปที่น่ัน ความจริงก็ถือว่ามีประโยชน์แล้ว"

เจิงจิ้งต้าเสวียซื่อเข้าใจความหมายของค�าพูดนี้เป็นคนแรก จึง

พยักหน้าอย่างเห็นด้วย

เฉาเหล่าไท่เหยียเอ่ยว่า

"สถานศึกษาคือสถานศึกษาของต้าถัง ต้าถังคือต้าถังของ 

สถานศึกษา ท้ังราชส�านักและราษฎรของต้าถังต่างเคารพสถานศึกษา

เป็นอย่างสูง ทุ ่มเทสุดก�าลังเพ่ือสนับสนุน แต่เจ้าเคยเห็นชาวถัง 

เกรงกลัวสถานศึกษาหรือเห็นว่าตนเป็นข้าทาสบริวารของสถานศึกษา

หรือไม่... ได้รับการคุ้มครองดุจเดียวกัน แต่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ

แคว้นอืน่ๆ ทีถู่กอาศรมเทพกดขี ่ เพราะเหตใุดจงึเป็นเช่นนีน่้ะร ึ ก็เพราะ

กฎที่สถานศึกษาและจอมปราชญ์ตั้งขึ้นมา แต่ส่ิงท่ีส�าคัญกว่านั้นคือ
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 29

ท่าทีของพวกเราชาวถังเอง

พวกเราไม่ใช่สุกรสุนัขอย่างแคว้นเย่ียน แคว้นหนานจิ้น หรือ

แคว้นซ่งที่นิกายเต๋าชุบเลี้ยง พวกเราเป็นเจ้าของดินแดนผืนน้ี ดังน้ัน

พวกเราจึงควรออกไปปรากฏตัว แม้ว่าต้องตายก็ตาม"

เฉินชีคือกุนซือของพรรคมัจฉามังกร เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ แต่

ขาดประสบการณ์ในการเข้าสนามรบ การตัดสินใจจึงค�านึงถึงผลท่ีได้

จากการกระท�าการเป็นอันดับแรก ยามน้ีได้ฟังค�าพูดของเหล่าไท่เหยีย 

จึงดูเหมือนได้ข้อคิด

"ในเมื่อจะตายก็ต้องเป็นพวกคนชราอ่อนแอที่ตายก่อน ข้าอยู่มา

เจ็ดสิบกว่าปีแล้ว สมควรตายได้แล้ว"

เฉาเหล่าไท่เหยียประคองร่างท่ีสั่นเทาลุกขึ้นยืน รับไม้เท้ามาจาก

สาวใช้ทีอ่ยู่ด้านข้าง แล้วเดนิออกไปข้างนอกโดยมคีนรบัใช้ชราคนหน่ึง

ช่วยประคอง

เจิงจิ้งต้าเสวียซื่อเอ่ยว่า

"ข้าก็แก่แล้วเหมือนกัน ควรตามท่านลุงรองไป"

จากน้ันเป็นภรรยาของเจิงจิ้ง

"ข้าเป็นสตรีท่ีไร้ค่า สมควรไปที่น่ันมากที่สุด"

เฉาเหล่าไท่เหยียบอกเฉินชีให้หาคนมาดูแลสองสามีภรรยาให้ดี

ก่อนเอ่ยย้ิมๆ ว่า

"ถ้าให้หนงิเชวียเหน็พ่อตาแม่ยายมนัถูกข้าหลอกให้ไปตาย ข้าก็กลวั

จรงิๆ ว่ามนัจะมโีทสะจนละทิง้หน้าท่ีของตน"

ศาลาชนุเฟิงวันนีไ้ม่มลีมวสนัต์ มแีต่เกล็ดหมิะหนาวเย็นโปรยปราย 

ประตหูน้าของบ้านสกุลเฉาเปิดกว้าง เฉาเหล่าไท่เหยียพาคนรบัใช้ท่ีแก่ชรา

และชาวบ้านลีภั้ยท่ีแก่ชราจ�านวนหนึง่เดนิไปบนถนน

Page ��������������� 29.indd   10 7/10/2562 BE   15:20



Mao Ni 11

เฉาเหล่าไท่เหยียถือไม้เท้า เดินไปพลางเคาะประตูไปพลาง  

เรียกเพือ่นพ้องและน�าพาผู้คนตะโกนเรยีกเพื่อนบ้านทีรู่้จักมกัคุน้กันมา

เป็นเวลาหลายสิบปีให้ออกจากบ้าน

"ขอเพียงคนแก่คนเฒ่าไม่ตาย คนหนุ่มคนสาวก็ไม่ต้องออกไป"  

เฉาเหล่าไท่เหยียกล่าว สหีน้าไม่เคร่งขรมึ และไม่ได้แสดงอาการเศร้าโศก

แต่อย่างใด กลบัย้ิมแย้มราวกับว่าเรยีกให้คนชราเหล่านีไ้ปทะเลสาบซหูี 

เพ่ือดืม่ชาและเล่นหมากล้อม

ชาวถังล้วนห้าวหาญ ผู้ชราเหล่านี้แต่ละคนล้วนเคยเป็นทหาร 

มาก่อน การเดินขบวนไปถนนจูเชว่ียครั้งนี้ส�าหรับพวกมันแล้วก็เหมือน

การเดินทัพไปสนามรบในกาลก่อน

ราวกับน่ีเป็นเรื่องธรรมชาติ

พวกมันถึงกับคล้ายรู ้สึกว่าตนได้กลับไปอยู่ในกองทัพในอดีต  

รู้สึกฮึกเหิมมาก

เฉินชีดูแลจัดการเรื่องเจิงจิ้งสองสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วก็รีบว่ิง

ออกจากบ้านสกุลเฉาตามเหล่าไท่เหยียไป พอเห็นเงาร่างท่ีเต็มไปด้วย

ความห้าวหาญดุดันของผู้ชราผมหงอกหลายสิบคนและลูกหลานของ

พวกมัน เฉินชีพลันย้ิมเยาะอย่างขมขื่น คิดในใจว่าผู้คนหลั่งไหลกันมา

มากมายขนาดนี้เพียงเพ่ือให้เทพเซียนผู้น้ันต้องมองมากข้ึนอีกหน่อย 

ช่างเป็นการกระท�าทีโ่ง่เขลาเบาปัญญาจรงิๆ แต่แม้คดิเช่นน้ี เท้าของมนั

มไิด้ช้าลง เพียงไม่นานก็ขึน้น�าหน้าฝงูชน ช่วยประคองเฉาเหล่าไท่เหยีย

แทนคนรับใช้ชราคนน้ัน

ไม่มีทางเลือก ใครใช้ให้มันเกิดเป็นชาวถังเล่า บางครั้งชาวถัง 

ก็โง่เขลาเบาปัญญาอย่างน้ีเอง
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ณ อารามเต๋าแห่งหนึ่ง คนที่ดูแลการงานต่างๆ ในอารามคือ

นักพรตร่างผอม นักพรตผอมชอบกินบะหมี่มาก เรื่องที่ท�ามามากที่สุด

ในชวิีตนอกจากท�าก๋วยเต๋ียวแล้วก็คือช่วยเพ่ือนบ้านซ่อมแซมหลงัคาบ้าน

ที่ถูกพายุฝนพัดจนพังเสียหาย เพราะมันท�าได้เพียงงานแบบนี้ ถ้า 

ไม่ท�างานนี้ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเก็บเงินเพียงพอซื้อสุราชั้นดี

เพ่ือดึงดูดให้เพ่ือนบ้านมาฟังมันปาฐกถาหลักค�าสอนของซีหลิงสักคร้ัง

อารามเต๋าแห่งนี้มิได้สะดุดตา แต่ท่ีนี่กลับเคยเกิดเรื่องมากมาย 

ที่ในวันข้างหน้าจะถูกจารึกลงในบันทึกประวัติศาสตร์ เช่นศิษย์สัญจร 

นิกายเต๋าเย่ียซเูคยเผยแผ่ค�าสอนของนกิายทีน่ี่ ศษิย์พ่ีใหญ่แห่งสถานศึกษา

และเย่ียซูเคยปุจฉาวิสัชนากันที่หน้าบันไดหิน เย่ียซูเคยรู้แจ้งมรรคท่ีน่ี  

เคยท�าลายอารามเต๋าจนพังแล้วสร้างขึน้ใหม่

นักพรตผอมเป็นนักพรตธรรมดา มันรู ้ได้จากมวยผมว่าเย่ียซู 

เป็นนักพรต แต่ไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของฝ่ายตรงข้าม และไม่รู้ด้วยว่าใน 

อารามเลก็ๆ ของตนเคยเกิดเรือ่งพวกนี ้ ไม่เช่นน้ันมนัอาจจะไม่ร�าคาญใจ

เหมอืนอย่างตอนนี ้หรอืบางทีอาจจะร�าคาญใจเสยีย่ิงกว่า

"ข้าร�าคาญใจจรงิๆ" นกัพรตผอมมองบรรดาพรตน้อยท่ีอยู่เบือ้งหน้า 

สหีน้าเตม็ไปด้วยความเครยีด "ข้าไม่รูจ้รงิๆ ว่าควรท�าอย่างไร พวกเจา้ 

มคีวามเห็นอะไรบ้างไหม"

แต่ละวันพวกพรตน้อยท่องแต่คัมภีร์ ไหนเลยจะออกความเห็น

อะไรได้

นักพรตผอมเงยหน้ามองเมฆหิมะท่ีก�าลังเผาไหม้อยู่เหนือเมือง

พลางเอ่ยว่า

"ข้าเคยได้ยินเรือ่งของอารามจอืโส่ว ทีน่ัน่คอืสถานท่ีทีเ่ป็นปรศินา

ของนิกายเต๋า เช่นน้ันเจ้าอารามก็เท่ากับเป็นบุรพาจารย์ของพวกเรา"
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พรตน้อยคนหน่ึงเอ่ยว่า

"แต่เพ่ือนบ้านพูดกันว่าบุรพาจารย์ก�าลังจะท�าลายฉางอัน"

"ข้าถึงได้ร�าคาญใจอยู่นี่อย่างไร...เจ้าว่าพวกเราควรไปช่วยมัน

หรือควรไปยับย้ังมัน" 

นกัพรตผอมถอนหายใจ แล้วจู่ๆ  มนัก็กระทืบเท้าอย่างแรงราวกับ

คับแค้น ตะโกนไปยังเมฆหิมะท่ีก�าลังเผาไหม้ว่า

"เพ้ย! ข้าไม่สนแล้วว่ามนัเป็นบรุพาจารย์หรอืว่าอะไร ชวิีตน้ีท้ังชวิีต 

ข้าดแูลอารามเต๋าแห่งน้ี ต่อให้เป็นเฮ่าเทียนท่ีจะท�าลายอารามเต๋าแห่งนี ้

ข้าก็จะสูกั้บมนัอย่างถึงท่ีสดุ!"

นักพรตผอมพาบรรดาพรตน้อยออกจากอารามเต๋า พวกมัน 

อุ้มกระถางธูปที่หนักอึ้ง แบกท่อนไม้ที่กองอยู่ที่มุมก�าแพงมานานปี 

แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เตรียมจะไปสู้กับบุรพาจารย์ของตน

ต่างจากพวกชาวบ้านท่ีศาลาชุนเฟิงตรงที่ในใจของพวกมัน 

เกิดการขดัแย้งอย่างรนุแรง แต่พอตดัสนิใจได้แล้วพวกมนัก็ไม่ลงัเลอกี 

ไม่ว่าจะท�าอะไรก็เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน เพราะพวกมันล้วนมีศรัทธา

เรือ่งเป็นศตัรกัูบนิกายเต๋านีด้เูหมอืนเป็นการขัดต่อศรทัธาอย่างรนุแรง 

แต่ไม่ว่าจะเป็นนกัพรตผอมหรอืพรตน้อย พวกมนัไม่แน่ใจตัง้แต่แรกแล้วว่า

สิง่ทีต่นเองศรทัธาคืออะไรกันแน่ พวกมนัเป็นชาวถัง อาศยัอยู่ในฉางอนั

มาทั้งชีวิต พวกมันเคยคิดว่าสิ่งที่ตนเองศรัทธาคือเฮ่าเทียน แต่ตอนที่

ประคองกระถางธูปและท่อนไม้เดินออกจากอารามเต๋าจงึได้รูว่้าสิง่ท่ีศรทัธา

คอืความศรทัธาน่ันเอง สรปุก็คอืพวกมนัล้วนเป็นคนท่ีมศีรทัธา

ในค�าสอนของอาศรมเทพ การฆ่าตวัตายเป็นบาปมหนัต์อย่างหนึง่ 

ตนเองเป็นนักพรตแต่กลบัเป็นศตัรกัูบนกิายเต๋าถือเป็นบาปมหนัต์ย่ิงกว่า 

ล้วนต้องถูกลงโทษอย่างหนักจากเฮ่าเทียน
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การทีเ่ฉาเหล่าไท่เหยียพาพรรคพวกไปทีถ่นนจเูชว่ียคอืการรนหาท่ีตาย

และฆ่าตวัตาย

การท่ีนักพรตผอมพาบรรดาพรตน้อยไปยืนขวางเจ้าอารามคือ 

การทรยศต่อนิกายและไม่เคารพผู้อาวุโส

พูดอีกอย่างได้ว่าพวกมันทุกคนล้วนมีบาปท่ีไม่อาจช�าระล้าง

คนเช่นน้ียังมีอีกมาก

นักพรตจากอารามฝ่ายใต้สามคนก�าลังวางค่ายกล พวกมันเป็น

ยอดฝีมือของหน่วยเทียนซู เป็นสาวกที่ศรัทธาต่อเฮ่าเทียนอย่างมาก 

ใบหน้าของพวกมนัซดีขาว ในใจเจบ็ปวดอย่างสุดขีด แต่การเคลือ่นไหว

กลับไม่มีความลังเลใดๆ

ฉู่เหล่าไท่จวิน* พาบรรดาสตรีและเด็กในจวนขวางดาบอยู่บน

ถนนสายยาว ฉูเ่หล่าไท่จวินคอืภรรยาม่ายของฉู่สยงถูแม่ทพัใหญ่บญัชาการ

สิบหกหน่วยราชองครักษ์ ผมสีขาวโพลนของนางพลิ้วไสวกลางสายลม 

ชวิีตนีน้างให้ก�าเนิดบตุรเจด็คน มหีลานสามสบิเจด็คน หลายสบิปีก่อน

บตุรสองคนและหลานสามคนพลชีพีท่ีชายแดนของต้าถัง ปีน้ีทีเ่มอืงหลวง

ของแคว้นเย่ียน ทีค่่ายทหารชายแดนท้ังเจด็เมอืง และท่ีเทือกเขาชงหลิง่ 

มีลูกและหลานของนางทั้งหมดสิบเอ็ดคนท่ีสู้รบจนตัวตาย บุรุษทุกคน 

ของสกุลฉู่ตอนนี้ล้วนอยู่ในสนามรบทั้งสี่ทิศสู้รบกับข้าศึก ข้างกายนาง 

มีเพียงลูกหลานสตรี เด็กน้อย และสะใภ้ม่ายที่อ่อนแอสิบกว่าคน  

มดีาบเพียงไม่ก่ีเล่ม รูดี้ว่ามาทีน่ีคื่อมารนหาทีต่าย แต่สหีน้าของพวกนาง

กลับเฉยเมย ไม่แยแสแม้แต่น้อย สกุลฉู่ท้ังตระกูลล้วนเป็นผู้พลีชีพ 

เพื่อบ้านเมือง แม้ตายหมดทั้งตระกูลก็ยังเป็นผู้พลีชีพเพื่อบ้านเมือง!

ถ้าเฮ่าเทียนมตีา ทกุคนบนถนนสายนีล้้วนมบีาป บาปของแต่ละคน

* เหล่าไท่จวิน หรือไท่จวิน เป็นบรรดาศักดิ์ของสตรีที่จักรพรรดิพระราชทานให้มารดาของขุนนางชั้นสูง 

ในครอบครัวจีนโบราณยกให้มีอ�านาจสูงสุดในการจัดการดูแลเรื่องในบ้าน
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ไม่เหมือนกัน ฉางอันในวันนี้คือเมืองแห่งบาป

เมืองแห่งบาปอันมหาศาล

ลมปราณแห่งการดับสูญท่ีแผ่ออกมาจากดวงตาของเจ้าอาราม

ถูกวชิาเทาเทีย่ของหนงิเชวียดดูกลนืผ่านดวงตาค่ายกลแล้วปกคลมุฉางอนั

ทั้งเมือง เหตุนี้ลมหิมะจึงพัดแรงขึ้น ความหนาวเหน็บแทรกซึมอยู่ทุกที่

ถนนจูเชว่ียก็หนาวเย็นมาก แต่ชาวถังปรากฏตัวบนก�าแพง 

รวมถึงบนถนนหนทางมากขึ้นเรื่อยๆ พวกมันยืนเคียงบ่าเคียงไหล่  

ไหล่ต่อไหล่เสยีดส ี เบยีดเสยีดกันอยู่บนถนน เหยียบเท้ากันเป็นครัง้คราว 

กระไอร้อนบนถนนจูเชว่ียจึงค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้น หิมะและน�้าแข็งละลาย 

ทีละน้อย ถึงขั้นท�าให้ผู้คนรู้สึกร้อนนิดๆ

จิตใจของชาวถังร้อนเร่า เลือดของพวกมันจึงร้อนขึ้นจนถึงขนาด

เน้ือตัวร้อนผ่าว พวกมันก�าหมัดแน่น ชูแขนข้ึน แหกปากระบายโทสะ

ของตน

รอบๆ ถนนจเูชวีย่มเีสยีงตะโกนและค�าด่าทอหยาบคายดงัอยู่ไม่ขาด 

ผูค้นขว้างปาก้อนอฐิ บ้างก็โยนกาน�า้ชา เศษอาหาร และกระโถนฉีเ่ดก็ 

ใส่เจ้าอาราม

ชาวถังนับถือเฮ่าเทียน แต่แปลกมากที่ทุกคนพากันเชื่อว่า 

คนชนะฟ้าได้อย่างแน่นอน นี่เป็นเพราะจอมปราชญ์ แม้ไม่ยุ่งเก่ียว 

เรือ่งทางโลกเป็นเวลานาน แต่แนวคดิของจอมปราชญ์ทีว่่าการสูกั้บฟ้า 

มีความสุขอย่างไม่สิ้นสุดกลับกลายเป็นขุมพลังอันแข็งแกร่งแผ่ขยาย 

ผ่านสถานศกึษา ราชนิกุล ราชส�านกั รวมถึงกองทัพไปยังทุกเขตทุกเมอืง

ของต้าถัง ซมึเข้าไปในสายเลอืดของชาวถังทกุคน

ดังน้ันแม้รู ้อยู่เต็มอกว่านักพรตชุดเขียวบนถนนเป็นยอดฝีมือท่ี 
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คนธรรมดายากจะจนิตนาการได้ เป็นผูไ้ร้เทียมทานในปฐพีอย่างแท้จริง 

ต่อหน้าคนผูน้ี ้คนธรรมดาอ่อนแอไม่ต่างจากมดปลวก แต่เดก็น้อยสองคน

จากซานหยวนหลี่ถือเพียงมีดและส้อมขุดสวนยังกล้ามาสู้ด้วย ต่อให ้

เจ้าอารามเป็นปีศาจกินคน ทุกคนก็ต้องขอลองสกัตัง้

พวกเราคนมากอย่างน้ีสูช้นะเจ้าไม่ได้ หรอืว่าจะด่าไม่ชนะเจ้าด้วย? 

ต่อให้เจ้าหน้าหนาไร้ยางอายถูกด่าก็ไม่ระคาย ข้าเอาอุจจาระปัสสาวะ 

สาดใส่เจ้า หรอืว่าเจ้าจะไม่เลอะ?

ถนนหิมะท่ีก่อนหน้านี้ดูเหมือนต�าหนักสีขาวที่สะอาดบริสุทธ์ิ  

มีความงดงามคล้ายไม่ใช่ของโลกมนุษย์ สายลมที่พัดก็สะอาดบริสุทธ์ิ

ดุจกัน ไม่มีฝุน่ธุลีแม้แต่น้อย เสมือนหนึ่งใบหน้าของเฮ่าเทียน แต่บัดนี ้

ฝงูชนบกุเข้ามา ถนนสายยาวพลนัสกปรกเลอะเทอะ เสียงตะโกนด่าทอ

อย่างหยาบคาย รวมถึงกลิ่นเหม็นจากโลกมนุษย์ถูกพัดลอยขึ้นไปสู ่

ท้องนภา ฉาบทาใบหน้าของเฮ่าเทียนจนอัปลักษณ์

เจ้าอารามเห็นกระแสปราณแห่งโลกมนุษย์ที่สกปรกลอยข้ึนสู่

นภากาศก็ขมวดคิ้ว ของสกปรกและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ย่อมไม่อาจ 

เป้ือนเสื้อผ้ามัน แต่ท�าให้มันมีโทสะนิดๆ ภายในขอบเขตทัศนวิสัย 

ของมัน บนถนนมีชาวถังนับพันคน มันยังสัมผัสได้ด้วยว่ามีชาวถัง 

จ�านวนมากกว่านี้ก�าลังมาท่ีถนนจูเชว่ีย มาหาความตาย

เจ ้าอารามค่อนข้างประหลาดใจท่ีเห็นชาวถังจ�านวนมาก 

ปรากฏตวับนถนนสายยาว แต่มนัไม่สนใจ สิง่ทีม่นัสนใจคอืการปฏบิตัติาม

เจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน จบประวัติศาสตร์พันปีที่จอมปราชญ์สร้างไว้ 

ในโลก

ฉางอันในยามนี้เต็มไปด้วยสายลมและหิมะ ในสายลมและ 

หิมะแฝงยันต์รูปอี้ที่หนิงเชวียเขียนไว้ก่อนหน้าน้ีอยู่เป็นจ�านวนมาก  
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ยันต์เหล่านีป้ะซ่อมช่องโหว่ของค่ายกลสยบเทวะได้มากแล้ว เหลอือกีเพียง

เส้นทางเดียว สถานการณ์ตอนนี้ไม่ต่างจากก่อนหน้า เจ้าอาราม 

จ�าเป็นต้องฆ่าหนงิเชวีย หนิงเชวียอยู่บนถนนจเูชวีย่ และตอนน้ีก่ึงกลาง

ระหว่างมันกับเจ้าอารามคือฝูงชนที่หลั่งไหลกันมาดั่งน�้าในมหาสมุทร

เหตุนี้เจ้าอารามจึงเดินเข้าไปในฝูงชน

เจ้าอารามชื่อเฉินโหม่ว การมีชื่อท่ีแสนธรรมดาดูแล้วช่างเหมือน 

คนธรรมดา ตอนที่มันเข้าไปในฝูงชนนั้นก็เหมือนน�้าหยดหน่ึงรวมตัว

เข้าไปในมหาสมทุรแห่งผูค้น จากน้ันมลีมพายุพัดข้ึน เงาร่างของนักพรต

จ�านวนมากถูกกระแทกปลิว เฉกเช่นระลอกคลื่นท่ีซัดโดนโขดหินแล้ว

น�าพาละอองน�า้กระจายไปในสภาพแวดล้อมทีโ่หดร้าย พวกชายฉกรรจ์

ชุดเขียวที่ถือมีดว่ิงถาโถมเข้ามาล้มลงจมกองเลือดไปทีละคนๆ ส่วน 

ทหารกองก�าลังอว่ีหลินสิบกว่านายท่ีควบม้าเข้ามาซึ่งยังอยู่ห่างจาก 

เจ้าอารามอกีหลายสบิจัง้ก็ตกม้าแล้วลกุข้ึนไม่ได้อีก เงาร่างของเจ้าอาราม

ค่อยๆ ปรากฏเด่นชดัในมหาสมทุรแห่งผูค้น ด้านหลงัมนัเละเทะระเนระนาด

ไปหมด ภายใต้แรงกดดนัของกระแสปราณทีน่่ากลัว มหาสมทุรแห่งผู้คน

แยกออกเป็นทางทลีะน้อยๆ

และตอนนี้เองท่ีเหล่าผู้ฝึกฌานของต้าถังลงมือ

จอมข่ายเวทของหน่วยเทียนซูที่ดักซุ่มอยู่โดยรอบกางค่ายกล

ตาข่ายสวรรค์ พลังปฐมแห่งฟ้าดินบริเวณถนนจูเชว่ียพลันเกิด 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง กระแสพลังปฐมจ�านวนนับไม่ถ้วน 

ควบรวมกลายเป็นโซ่พลงัปฐมปรากฏขึน้กลางอากาศรอบตวัเจ้าอาราม 

ปิดก้ันทางไปทุกทางของมัน แทบจะในขณะเดียวกัน จอมกระบี่ของ 

กรมทหารสบิกว่าคนทีแ่ฝงตัวอยู่ในฝงูชนก็ลงมอืพร้อมกัน กระบีบ่นิวาววบั

พุ่งแหวกอากาศแทงตรงเข้าหาใบหน้าของเจ้าอาราม

Page ��������������� 29.indd   17 7/10/2562 BE   15:20



18 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 29

เจ้าอารามสีหน้าไม่แปรเปลี่ยน โบกแขนเสื้อเบาๆ แล้วเดินหน้า

ต่อไป

การโบกแขนเสือ้ท�าให้เจตนารมณ์กระบีท่ีม่อียู่เตม็ถนนกลายเป็น

หญ้าฟางเปียกฝน กระจายออกไปอย่างไร้เรี่ยวแรง ส่วนโซ่พลังปฐม 

ที่ร้ายกาจเหล่านั้นก็เหมือนผลผิงก่ัวสุกงอมยามฤดูสารทท่ีร่วงลงสู่ดิน 

กระทบพ้ืนก็แหลกละเอียดจนน�้าในผลกระเซ็นออกมามากมาย  

จอมข่ายเวททีซ่่อนตัวอยู่โดยรอบถกูพลงัปฐมสะท้อนกลบัจนกระอกัเลอืด

ตายคาที ่ ส่วนกระบีแ่ก่นฐานชวิีตของจอมกระบีส่บิกว่าคนน้ันถูกเจ้าอาราม

โบกท�าลาย ท�าให้ร่างกายบาดเจ็บสาหัส ไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย

เจ้าอารามเดินหน้าต่อไป ค้นหาหนิงเชวียท่ีอยู่หลังฝูงชน

พอฝูงชนสั่นสะเทือน ก้อนอิฐท่ีลอยปลิวพลันหยุดชะงัก จากนั้น

ร่วงลงราวฝนกระหน�่า ขนาดกระบี่บินของผู้ฝึกฌานยังไม่อาจเข้าใกล้ 

เจ้าอาราม ส�ามะหาอะไรกับก้อนอฐิ กระท่ังสร้อยประค�าของหวงหยางต้าซอื

ยังไม่อาจเหน่ียวรั้งเจ้าอารามแม้ชั่วพริบตา ส�ามะหาอะไรกับอุจจาระ

ปัสสาวะ

เจ้าอารามเดินหน้าอย่างสงบ ผูค้นท่ีขวางหน้าล้วนถูกกระแทกปลวิ

หรอืไม่ก็ถูกบดขย้ีเหมอืนมดปลวก

ชาวถังท่ีกล้าหาญพุ่งเข้าหามนัอย่างต่อเน่ือง แล้วก็ตายอย่างต่อเนือ่ง

ถนนหิมะกลายเป็นถนนโลหิตแล้ว มีโลหิตเปรอะเต็มไปท่ัว

ความกล้าเป็นสิ่งที่คู่ควรให้นับถืออย่างหนึ่งของโลกมนุษย์ แต่ 

ต ่อหน้าพลังที่แข็งแกร่งอย่างสุดขีดซึ่งเป็นตัวแทนของเฮ่าเทียน  

มนุษย์ผู้กล้าทั้งหลายกลับดูอ่อนแอและน่าหัวร่อ ถึงขั้นยากจะกล่าวว่า 

ได้ประกอบวีรกรรม เมือ่เผชญิหน้ากับความห่างชัน้อย่างไม่อาจต่อต้าน 

ท่ีจริงผู้คนในเมืองฉางอันควรจะรู้สึกสิ้นหวังแล้วล้มเลิกเหมือนอย่าง
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พวกมดท่ีเงยหน้ามองฟ้า แต่เรื่องท่ีไม่น่าเชื่อคือบนสีหน้าของชาวถัง 

ในตอนน้ีเห็นได้ถึงความเจ็บปวด โทสะ และความไม่ยอมแพ้ แต่กลับ 

ไม่เห็นถึงความสิ้นหวังเลยแม้แต่น้อย

ผู้คนไม่ได้สิ้นหวัง ไม่ได้ร้องไห้ ถึงขั้นแม้แต่ค�าหยาบคายก็ไม่ด่า

ออกมาแล้ว พวกมนัเพียงสูต่้อไปอย่างนิง่เงยีบ แม้เป็นการสู้ท่ีไร้ความหวัง

ก็ต้องสู้จนถึงที่สุด

คนหาบของคนหน่ึงตายเพราะเอาไม้คานฟาดเจ ้าอาราม  

พ่อค้าบ้านนอกคนหน่ึงตายเพราะถือมดีสัน้ทีใ่ช้ในป่าเสอืกแทงเจ้าอาราม 

ชายคนหน่ึงที่ดูไม่รู ้ว่ามีฐานะอะไรตายเพราะพุ่งเข้าหาเจ้าอาราม  

ผู้คนมากมายตายเพราะหยิบก้อนอิฐขึ้นมาปา ถือมีดเข้าไปฟัน เอาธนู

จากที่บ้านมายิง เหล่านี้ล้วนคือการรนหาที่ตาย

การรนหาที่ตายไม่ใช่ค�าที่น่าฟังแต่อย่างใด ออกจะโง่เขลา แต่

มนษุย์เป็นสิง่มชีวิีตทีแ่ปลกประหลาด รูท้ั้งรูว่้ามเีร่ืองราวมากมายทีไ่ม่อาจ

เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ แต่ก็ยังมีคนจ�านวนมากท่ีถ้าไม่เพราะสาเหตุน้ี 

ก็เพราะสาเหตนุัน้ ยืนกรานทีจ่ะท�าต่อไป มนุษย์ถึงข้ันสร้างค�าเรียกใหม่ 

ทีค่วามหมายใกล้เคียงกันเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ นัน่คอืค�าว่า 'เดนิเข้าหา

ความตาย'

วันน้ีชาวถังก�าลังเดินเข้าหาความตาย

ทยอยเดินเข้าหาความตาย

พวกมันต้องการขัดขวางเจ้าอาราม

ก�าแพงเมอืงฉางอนัทีส่งูตระหง่านไม่อาจขวางศตัร ู เหตน้ีุพวกมนั

จึงใช้เลือดเนื้อของตนสร้างก�าแพงใหม่ขึ้นมา

คนบนถนน คนท่ียืนขวางเจ้าอาราม คนท่ีนอนอยู่ในกองเลือด  

คนทุกคนที่ก่อร่างสร้างเป็นก�าแพงผืนใหม่นี้ที่จริงแล้วล้วนเข้าใจดีว่า
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ความตายของพวกมนัไม่แน่ว่าจะเปลีย่นแปลงอะไรได้ แต่พวกมนัยังคง

ท�าเช่นน้ี เพราะเมื่อพันปีก่อนจอมปราชญ์และบรรพบุรุษของพวกมัน 

สร้างต้าถงัขึน้บรเิวณแม่น�า้เว่ยและแม่น�า้ซือ่ หลงัจากวันทีส่ถานศกึษา

ถือก�าเนิด อย่างน้อยพวกมันก็เปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว

ก่อนหน้านี้หนิงเชวียพูดค�าพูดท�านองนี้ต ่อเจ ้าอาราม แม้ 

รู้อยู่แน่ชัดว่ารักษาไม่ได้ก็ยังรักษา น่ีคือการรู้และรักษาของมัน ยามน้ี

ชาวถังที่ก�าลังจะตายคล้ายพิสูจน์ค�าพูดของหนิงเชวีย ทว่าพอเห็น 

ถนนสายยาวที่ถูกย้อมด้วยเลือดจนแดงฉาน เห็นผู้คนทยอยล้มลง  

ใจของหนิงเชวียก็เริ่มสั่น

ในท่ีห่างไกลมีเสียงหวีดหวิวดังถ่ายทอดมา มันรู้ว่าศิษย์พ่ีใหญ่

มาถึงแล้ว และลงมือแล้ว น่ีไม่ใช่โอกาสท่ีสถานศึกษาต้องการ โอกาส 

ของสถานศกึษาข้ึนอยู่กับหนิงเชวีย ทว่าเมือ่เห็นถนนสายยาวเตม็ไปด้วย

เลือด ศิษย์พ่ีใหญ่ก็ไม่อาจน่ิงเฉยรอคอยอีกต่อไป เหมือนหนิงเชวีย 

ในตอนน้ีท่ีแทบจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วเช่นกัน

มาท่ีโลกน้ีย่ีสิบกว่าปีแล้ว มันยังคงเชื่อว ่าตนไม่ใช ่ชาวถัง 

แบบมาตรฐาน ตัวมนัท่ีพบเจอกับความมดืมนของชวิีตมามาก ทีผ่่านมา

ยึดถือหลกัการมชีวิีตอยู่อย่างเลอืดเย็น ขอเพียงสามารถมชีวีติต่อไป จะให้

ทุม่เทสิง่ใดล้วนท�าได้ ใจของมนัเย็นเฉยีบเหมอืนร่างกายท่ีถูกลมปราณ

แห่งการดับสูญของเจ้าอารามแช่แข็งก่อนหน้านี้

น�า้แขง็หลดุลอกไปกว่าครึง่ ร่างของหนงิเชวียยังเย็นอยู่ แต่ตอนน้ี

มนักลบัรูส้กึว่าร่างของตนค่อยๆ ร้อนข้ึน เลอืดในกายเริม่เดอืด หนิงเชวีย

สมัผสัได้ถึงความรูส้กึท่ีไม่ได้สมัผสัมานาน ความรูส้กึท่ีเรยีกว่าเลอืดร้อน

แต่ไหนแต่ไรมันไม่ชอบพวกค�าที่มักนิยามถึงวีรบุรุษ ค�าว่า 

เลือดร้อนน้ีย่ิงเป็นค�าต้องห้าม แต่พอเห็นชาวถังจ�านวนนับไม่ถ้วน 
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ตายอยู่ตรงหน้าเจ้าอาราม เลอืดทีไ่หลออกมาจากปากแผลมนัจะไม่เดอืด

จนระเหยเป็นไอได้อย่างไร ความเลือดร้อนแสดงออกถึงความหวัง 

และความปรารถนา หนิงเชวียปรารถนาท่ีจะมีชีวิตรอด และหวังว่า 

จะสามารถชนะเจ้าอาราม แต่เมื่อพบกับบทสรุปของเรื่องราวที่หา 

ความหวังไม่เจอแม้แต่น้อยนี้ เลือดร้อนแล้วจะมีประโยชน์อันใด

มคีนว่ิงผ่านข้างกายมนัอยู่เป็นระยะ พุ่งเข้าหาเจ้าอารามท่ีอยูไ่ม่ไกล

นัก มนัหยิบดาบทีต่กอยู่บนพ้ืนขึน้มา ค�า้ยันร่างของตนอย่างยากล�าบาก 

คมดาบแทงทะลชุัน้หมิะ ปักเข้าไปในพ้ืนหินของถนน

ศิษย์พ่ีใหญ่แพ้อีกครั้งแล้ว โลหิตไหลทะลักออกมาจากรอยขาด

ของเสื้อนวม มันยืนอยู่ทางทิศใต้ของถนนจูเชว่ีย ไอไม่หยุดจนตัวงอ 

ทรมานและโดดเดี่ยว ส่วนอว๋ีเหลียนไม่รู้ว่าไปที่ใด

เจ้าอารามเดนิหน้าต่อไป ฆ่าคนไปมากมาย ซดัคนปลวิไปมากมาย 

ข้ามผ่านคนมากมาย เพิกเฉยต่อคนมากมาย เดนิมาทลีะก้าวๆ ด้านหลังมนั

มีแต่เลือด ถนนจูเชว่ียเต็มไปด้วยฝูงชนที่บาดเจ็บล้มตาย เจ้าอาราม 

เดนิมาถึงจดุทีห่่างจากหนิงเชวยีไม่ไกล เวลาน้ีระหว่างคนสองคนเหลอืเพียง

เด็ก สตรี และคนชราที่อ่อนแอไม่กี่ร้อยคน

นกัพรตผอมอยู่ในฉางอนัมาท้ังชวิีต จากพรตน้อยทีธ่รรมดาสามญั

ทีส่ดุจนกลายมาเป็นมนัในปัจจบุนั แต่ยังคงใช้ชวิีตอยู่ทีอ่ารามเต๋าเล็กๆ 

มนัไม่เคยเห็นเสนิกวนชดุแดงของอาศรมเทพ เมือ่ไม่ก่ีปีก่อนทีต้่าเสนิกวน

หน่วยโองการฟ้าเป็นทูตมาฉางอัน มันคุกเข่าอยู่หน่ึงคืนเต็มๆ ก็ยัง 

ไม่ได้รบัโอกาสให้ฟังค�าสอนของจ้าวบลัลงัก์ แต่ในตอนนีม้นักลบัได้พบ 

ผู้มีต�าแหน่งสูงสุดอย่างแท้จริงของนิกายเฮ่าเทียน ร่างของมันยากจะ 

ระงับอาการสั่นได้ มันอยากจะคุกเข่าลงเบื้องหน้านักพรตชุดเขียว 

แล้วก้มลงจูบหลังเท้าของฝ่ายตรงข้ามอย่างศรัทธา
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ทว่าจู่ๆ มันก็ตะโกนเสียงดัง รับกระถางธูปมาจากพรตน้อยแล้ว

ขว้างใส่เจ้าอาราม

กระถางธูปใช้ส�าหรบับชูาเฮ่าเทยีน หลอมจากวัสดชุัน้ดี มนี�า้หนกั

มาก นักพรตผอมมีจิตใจท่ีหมองเศร้า อีกท้ังผอมแห้งอ่อนแอ ไหนเลย 

จะขว้างได้ไกล เสยีงตุบดังทุม้ต�า่ กระถางธูปร่วงใส่เท้าของนักพรตผอม 

เท้าของมันพลันเลือดไหล มันร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวด แต่เพราะ 

มีพรตน้อยช่วยประคองจึงไม่ล้มลง

ฉู่เหล่าไท่จวินถือดาบยืนขวางหน้าเจ้าอารามอยู่

เฉาเหล่าไท่เหยียถือไม้เท้า เดินจากด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าสุด

ของฝูงชน

เจ้าอารามสีหน้าสงบนิ่ง แววตาเฉยชาเป็นอย่างย่ิง

ในดวงตาของมันคล้ายมีดวงดาวนับล้านถูกท�าลาย จากน้ัน 

เหลือเพียงความว่างเปล่าอันน่าพรั่นพรึง ด้วยการจ้องมองของสายตา

ทีว่่างเปล่าน้ีทกุสิง่ทกุอย่างจะจบสิน้ ชาวถังทีเ่ดนิเข้าหาความตาย ฉางอนั

ทีไ่ม่ยอมสยบ ต้าถังทีย่ิ่งใหญ่ สถานศกึษาพันปี ไม่ว่าสูงส่งมเีกียรตหิรอื

โหดหนิทมฬิชาต ิห้าวหาญหรอืชัว่ร้าย สว่างหรือมดื ล้วนก�าลังจะจบลง 

ณ ที่นี่

ถนนสายยาวหนาวเย็นและอ้างว้าง

หนิงเชวียมองใบหน้าที่ธรรมดาและตาคู่น้ันของเจ้าอารามท�าให้

นึกถึงเหล่าบุคคลอันยอดเย่ียมท่ีตนได้เคยพบหรือสัมผัสมาในชีวิตนี้  

ไม่ว่าจะเป็นจอมปราชญ์ อาจารย์อา หรือเหลียนเซิงต้าซือ ล้วนเป็น 

ผูรู้แ้จ้งอย่างแท้จรงิ หลดุพ้นจากอัตตา เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าท่ีจรงิแล้ว

ตนเองต้องการอะไร ดงันัน้คนเหล่านีจ้งึแขง็แกร่งอย่างยากจะจนิตนาการ 

เจ้าอารามก็เป็นคนประเภทนี้เช่นกัน
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วันน้ีสถานศึกษาพ่ายแพ้ด้วยน�้ามือของเจ้าอารามเป็นเรื่องท่ี

สมควรแก่เหตุผล สถานศึกษาเชื่อในเรื่องที่สมควรแก่เหตุผล เช่นนั้น

มันก็ควรสงบนิ่งและท�าใจให้สบายเช่นเดียวกับผู้คนที่ตายไปบน 

ถนนสายยาว

แต่มันท�าไม่ได้

เพราะมันไม่ยอมแพ้

ท่ีราบเซีย่งหว่ันคือทุ่งเลีย้งสตัว์ท่ีมหีญ้าและน�า้อย่างอดุมสมบรูณ์ 

อยู่ทางทิศเหนือของต้าถัง

บัดนี้กลายเป็นสนามรบที่ดุเดือดไปแล้ว

ทหารม้าเผ่าจินจั้งกับทหารม้าของกองก�าลังปราบแดนเหนือ 

เข้าตะลุมบอนห�้าหั่นกันที่นี่ติดต่อกันสามวันสามคืนเพ่ือแย่งชิงชัยภูมิ

ส�าคัญรอบๆ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ทหารม้าเผ่าจินจั้งที่เป็นต่อเรื่องจ�านวนคน  

หลังจากสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ในท่ีสุดก็สามารถบีบทหารของต้าถัง

ให้กระจุกอยู่บริเวณเนินเขาไม่ก่ีลูกทางทิศเหนือได้ส�าเร็จ และก�าลัง 

จะเข้าโจมตีครั้งสุดท้าย

ม้าศึกชนกันท�าให้เกิดเสียงทุ้มทึบที่น่ากลัว การเสียดสีระหว่าง

ดาบโค้งและดาบตรงท�าให้เกิดเสียงท่ีแสบแก้วหู เสียงตะโกนเข่นฆ่า

และเสียงกลองศึกแผ่วเบาลงมาก เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเหน่ือยล้า 

อย่างสุดขีด

การขี่ม้าเข้าสู้รบเปลี่ยนเป็นการเดินเท้าเข้าสู้รบแล้ว ทหารต้าถัง 

เกือบพันนายที่เหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายใช้พลังชีวิตเฮือกสุดท้ายต้านการ 

บุกจู่โจมของทหารม้าเผ่าจินจั้งทั้งที่เห็นอยู่ตรงหน้าว่าใกล้จะต้านไม่อยู่

แล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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