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คำ�นำ�

เราได้เห็นหนิงเชวียต่อสู ้มามาก ไม่ว่าจะสู ้กับโจรหรือทหารรับจ้าง  

ดวลกับผู้ฝึกฌานด้วยกัน ฟันใส่คนธรรมดาอย่างตอนพาซังซังหนีตาย แม้แต่

ต่อสูกั้บหมืน่พุทธะในโลกแห่งกระดานหมาก แต่การสู้กับทหารจนิจัง้ทัง้กองทพั

ด้วยตัวคนเดียวโดยใช้เพียงธนูขนนกธรรมดาในเล่ม 38 นั้น มันช่างทำาให ้

เลือดลมพลุ่งพล่านสิ้นดี แล้วก็จริงอย่างท่ีเน้ือเรื่องว่าไว้ หนิงเชวียเดิมทีก็เป็น

พลทหารนายหน่ึง ดังนั้นเขาจึงรู้ดีท่ีสุดว่าจะรบในสงครามอย่างไร

แน่นอนว่าในเล่ม 39 น้ียังมกีารต่อสูข้องหนงิเชวียทีท่ำาให้เราได้สะใจอีกมาก  

เขายังคงขี่ม้าฆ่าคนไปเรื่อยๆ พร้อมกับตามหาซังซัง แต่ก่อนที่จะได้พบภรรยา 

กลายเป็นว่าได้พบศตัรฟู้าประทานเสยีก่อน ดเูหมอืนจะถงึเวลาแล้วท่ีสองคนน้ี 

ต้องตัดสินเป็นตายกัน (เสียทีเถอะ) ศึกนี้บอกเลยว่าอย่างโหด!

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

ช่วงเวลาท่ีน่าอภิรมย์ที่สุดคือช่วงเวลาแรกพบ ส่ิงนำาพาให้ประสบคงเป็น

โชคชะตา สิ่งที่ตามมาอาจเป็นเรื่องราวมากมายท้ังทุกข์และสุข 

สิ่งที่คะเนได้ยากหาใช่โชคชะตาไม่ แต่คือใจคน

นยิายมจีบ พบมจีาก ไร้ใจหาใช่ไร้รกั (ขอยกถ้อยคำาจาก #อูซ๋นิจอมขมงัเวทย์  

มาหน่อยนะครับ)

กาลเวลาเกือบสองปี...ไฉนข้าพเจ้าจึงไม่รู ้สึกว่าเหมือนผ่านไปเพียง 

ชั่วพริบตาเลยเล่า

ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันมา เล่มหน้าคือเล่ม 40 อันเป็นเล่มสุดท้าย

ขอให้ทุกท่านสุขสันต์บันเทิงกับการอ่าน แล้วพบกันในเล่มหน้าครับ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

บทที่ 1 

ลงใต้สู่หยางโจว

เหงิมูล่ีเ่หรนิเลกิคิว้เพราะรูส้กึถึงอะไรบางอย่าง อารมณ์จงึไม่สงบ

เหมือนก่อนหน้านี้ ใบหน้าบิดเบี้ยว โทสะพลุ่งพล่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ตอนท่ีมันก้มหน้าลงมอง

เสื้อคลุมเทพท่ีมันใส่หลวมกว้าง พอก้มหน้าก็เห็นหน้าอกของตน

ได้โดยง่าย

แม้มนัเป็นบตุรของเฮ่าเทยีน แต่อย่างน้อยในโลกมนุษย์ยังคงเป็น

คนธรรมดา ดังนั้นหน้าอกมันจึงมีหัวนมสองข้าง แต่เวลาน้ีดูเหมือนว่า

มีหัวนมเพ่ิมมาอีกหนึ่ง น่ันคือเม็ดหมากสีด�า

เม็ดหมากเม็ดน้ีฝังลึกเข้าเนื้อมัน ท�าให้มันรู้สึกขยะแขยง

"ข้าจะฆ่าพวกเจ้า"

เหิงมู่ลี่เหรินแผดเสียงต�่า

"ข้าต้องฆ่าพวกเจ้าแน่นอน"

เสยีงเยาว์วยัของมนัดงักังวานไปบนผวิทะเลสาบ ทหารม้าอาศรมเทพ 

ข้างเสลี่ยงรวมถึงเสินกวนชุดแดงสิบกว่าคนคุกเข่าลงอย่างหวาดกลัว 
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 39

ไม่กล้าส่งเสียงใดๆ เลย

เหิงมู่ลี่เหรินโกรธมากจริงๆ เดิมมันคิดว่าเวลาน้ีตนควรบุกเข้าไป

ในฉางอันแล้ว หรืออย่างน้อยก็อยู่หน้าฉางอัน ใครจะคิดว่ามันยังอยู่ 

ในเขตชิงเหอ มันมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่แข็งแกร่ง มีทหารม้าอาศรมเทพ  

มีกองก�าลังทหารนับแสนนาย แต่กลับถูกชาวถังสกัดไว้ที่...ทางใต้ของ

หุบเขาชิงสยา

หุบเขาชิงสยาอีกแล้ว

เหมือนเมื่อครั้งนั้น

เหิงมู่ลี่เหรินเคยถอนใจเสียดายว่าจวินโม่แขนขาด มันจึงไม่อาจ

เห็นภาพคนคนเดียวรักษาหุบเขาชิงสยาอีกแล้ว และพลาดโอกาส 

ในการเอาชนะจวินโม่ในสภาวะท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดด้วย

ยามน้ีจวินโม่อยู่ทุ่งร้างตะวันตก เซียนเซิงใหญ่ไม่อยู่ อว๋ีเหลียน

ไม่อยู่ เฉินผีผีไม่อยู่ หนิงเชวียก็ไม่อยู่ ทว่ามันกลับยังคงถูกขวางอยู ่

ทางใต้ของหุบเขาชิงสยา

บนที่ราบส่วนเหนือของเขตชิงเหอ กองทัพร่วมอาศรมเทพสู้รบกับ

กองก�าลังปราบแดนใต้ของแคว้นต้าถังมาหลายสิบวันแล้ว ผลัดกันแพ้

ผลดักันชนะ สดุท้ายเหงิมูล่ีเ่หรนิลงมอืเอง แต่ถูกกบัดกัของสถานศกึษา

จึงได้รับบาดเจ็บไม่น้อย

สิ่งที่เคยเสียดายบัดนี้คล้ายกลายเป็นการถูกตบหน้า เหิงมู่ลี่เหริน

รู้สึกหน้าชาทุกครั้งท่ีนึกถึง จากน้ันก็เจ็บปวดจนแทบเป็นบ้า

"มดแมลงด่านสู่พิสดารไม่ก่ีตัว...กลับขวางข้าไว้ได้?"

เหิงมู่ลี่เหรินก้มหน้าลงมองเม็ดหมากสีด�า บนใบหน้าที่บูดบึ้งเต็ม

ไปด้วยความเกลียดชัง เสียงท่ีลอดออกมาจากไรฟันเย็นเยือกสุดขีด

มันหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึก ผ้าม่านรอบเสลี่ยงเทพสะบัด
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Mao Ni 9

อย่างรุนแรงท�าให้เกิดลมพายุ อากาศบริเวณผิวทะเลสาบถูกมันดูด

เข้าไปอย่างเต็มท่ี

หน้าอกมันขยายข้ึน เสื้อคลุมเทพสะบัดพ่ึบพ่ับ

ครั้งน้ีมันไม่ได้ไอ

มีพลังสายหนึ่งท่ีไม่ใช่ของโลกมนุษย์ถ่ายเทเข้าสู่ร่างมัน

เปรี๊ยะ! 

เม็ดหมากที่ฝังอยู่ในหน้าอกแตกเป็นเสี่ยงๆ ในพริบตา

มันลืมตามองไปทางหุบเขาชิงสยา ในแววตาไม่มีอารมณ์ใด  

มีแต่จิตสังหาร

อาการบาดเจบ็ของมนัหายดแีล้ว เช่นนีก็้ถึงคราวตายของคนพวกนัน้

หลังจากเขตชิงเหอก่อกบฏ หุบเขาชิงสยาก็ถือว่าเป็นประตู 

สู่แคว้นส�าหรับแคว้นต้าถังและสถานศึกษา เพราะพ้ืนท่ีทางใต้ล้วน 

ตกเป็นของนิกายเต๋าแล้ว ท่ีนี่จึงเป็นสถานท่ีที่ต้องรักษาไว้ให้ได้

หลายปีก่อนในสงครามทั้งโลกบุกโค่นต้าถังครั้งแรก แคว้นต้าถัง

ได้ใช้สิง่ท่ีเก็บซ่อนไว้มานับร้อยปี หวงเฮ่อเจีย้วโซ่วร่วมมอืกับจอมข่ายเวท 

ของราชส�านักกระตุ้นให้ค่ายกลขนาดใหญ่ในหุบเขาชิงสยาท�างาน  

ฝังทหารและยอดฝีมือฝ่ายศัตรูไปนับไม่ถ้วน และในช่วงเวลาหลายปี

หลังจากน้ันแคว้นต้าถังได้ท�าการเปิดเส้นทางหุบเขาชิงสยาอีกครั้ง

การปิดตายหุบเขาชิงสยาอาจป้องกันศัตรูได้ง่ายกว่า แต่เรื่องท่ี

ชาวถังอยากท�ามากกว่าคือเดินทัพผ่านหุบเขาชิงสยาเข้าโจมตีศัตรูเพ่ือ

ชิงดินแดนท่ีเสียไปกลับคืนมา

เพียงแต่เมือ่พบกับแรงกดดันจากกองทพัร่วมอาศรมเทพ โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการคุกคามของเหิงมู ่ลี่เหริน บัดน้ีกองก�าลังปราบแดนใต ้
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 39

รวมถึงกองก�าลงัอว่ีหลนิทีป้่องกันเส้นทางทิศใต้อยู่จงึยังไม่ได้เตรยีมการ 

บุกลงใต้ ได้แต่เฝ้าป้องกันอยู่ด้านในของหุบเขา ใช้สภาพพ้ืนที่และ 

ระยะห่างเป็นปราการป้องกันศัตรูที่เข้มแข็งไว้นอกหุบเขา

การสู้รบอย่างต่อเนื่องหลายสิบวันท�าให้ทหารต้าถังค่อนข้าง

เหน่ือยล้า บรรดากระโจมทหารท่ีต้ังอยู่ด้านในหุบเขาจึงเงียบลงไม่น้อย 

มีกระโจมเพียงหลังเดียวที่ออกจะพิเศษ เพราะดึกมากแล้วแท้ๆ  

หากกลับยังเสียงดังอึกทึก

มีคนก�าลังทะเลาะกัน

"ก็อย่างท่ีข้าบอกเมื่อครู่ หากพูดถึงทักษะการเดินหมากแน่นอน

ว่าข้าคืออันดับหน่ึงของโลก ศิษย์น้อง เจ้าไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของข้า  

แต่เจ้าเอาแต่ดึงดันไม่ยอมแพ้ ตอแยให้ข้าเล่นกับเจ้ามานานขนาดนี้ 

ไม่เหน่ือยบ้างหรือไร"

"ศษิย์พ่ี หากท่านพูดถึงเรือ่งอืน่ข้าล้วนยอมได้ แต่เรือ่งนีข้้าไม่ยอม

เด็ดขาด หลายปีมานี้เล่นกันสี่ร้อยเก้าสิบสองกระดาน ข้าชนะมากกว่า

ท่านหน่ึงกระดาน ท�าไมข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของท่านไม่ได้"

"กระดานน้ันมกีลุม่หมากป้องกันปล้น* เชือ่มกันถึงสามจดุ จะนบัว่า 

ข้าแพ้ได้อย่างไร"

"ตามกฎท่ีข้าเรียนมาตั้งแต่เด็ก แบบน้ันคือข้าชนะ ดังน้ันจึงเป็น

ท่านแพ้"

"ถุยๆๆ! ถึงอย่างไรกลหมากของเจ้าก็สู้ของข้าไม่ได้"

"วัดจากอะไร"

"วัดจากหลายวนัก่อนทีเ่หงิมูล่ีเ่หรนิหลงเข้ามาในค่ายกลหมากล้อม  

* หมากป้องกันปล้น หรือโคะ เป็นรูปแบบกระดานหมากที่ย้ือระยะต่อรอง โดยหมากของทั้งสองฝ่าย 

อยู่ในสถานะสามารถกินกลับไปมาได้ แต่ต้องสลับไปเดินที่อื่นก่อน 1 ตา
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Mao Ni 11

สุดท้ายแล้วมันบาดเจ็บเพราะถูกหมากด�าของข้า ไม่ใช่หมากขาว 

ของเจ้า"

"หากไม่เพราะหมากขาวของข้าท�างานอย่างเหนือชั้น จะขังมัน 

ไว้ได้อย่างไร"

"แล้วเมื่อหลายปีก่อนเล่า อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วสยงชูโม่ถูกข้า

ขวางไว้"

"ถุย! หากไม่มีศิษย์พ่ีสาม ท่านคงตายอนาถไปนานแล้ว"

ในกระโจมทหารมดืสลวั สว่ีจยาหลนุก้มหน้าเคีย่วยาอย่างมสีมาธิ

เหมือนไม่ได้ยินการสนทนา หลายวันมานี้ฟังคนพวกน้ีทะเลาะกัน  

ฟังจนเบื่อหน่ายแล้วจริงๆ

ศษิย์พ่ีห้าซ่งเชยีนมองศษิย์น้องแปดทีเ่ถียงค�าไม่ตกฟากอยู่ฝ่ังตรงข้าม  

โกรธจนยากควบคมุ คดิไม่ถึงว่าด้านข้างจะมเีสยีงสองเสยีงทีเ่ดอืดดาลกว่า 

ดังมา

เป่ยกงเว่ยยางยกมือท่ีพันเต็มด้วยผ้าพันแผลขึ้นมา ทั้งเหมือน

ก�าลังอวดและก�าลังแสดงให้ดูพลางตะโกนว่า

"ถ้าไม่มีข้าท่ีต้านทหารม้าอาศรมเทพไว้ ค่ายกลอ่อนแอของ 

พวกท่านคงถูกท�าลายไปแต่แรกแล้ว มีหรือจะขังเหิงมู่ลี่เหรินได้"

"ยังมีข้า ท่านอย่าได้ลืมข้า..."

ซีเหมินปู้ฮั่วเอ่ยเตือนสติพลางยกมือที่พันเต็มด้วยผ้าพันแผล 

ขึ้นมาเช่นเดียวกัน จากนั้นย้ิมเยาะไปทางศิษย์พ่ีห้าและศิษย์พ่ีแปด

"อย่าลืมว่าที่หุบเขาชิงสยานี้พวกข้าป้องกันมาเป็นคร้ังที่สองแล้ว 

หากวัดตามล�าดับอาวุโสพวกท่านอยู่หน้าข้า แต่หากวัดจากความดี

ความชอบ พวกท่านอย่าได้คิดแซงหน้า"

ค�าพูดของมันมีหรือจะมีคนฟัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงมันพูดอย่าง
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แข็งกระด้าง จึงกระตุ้นความคิดเอาชนะของบรรดาศิษย์พ่ีขึ้นมา 

ในทนัใด ในกระโจมทหารพลนัเกิดสงครามน�า้ลาย ค�าหยาบคายปลวิว่อน 

อย่างอึกทึกครึกโครม

"พอแล้วๆ เลิกทะเลาะกันได้แล้ว กินยาก่อน"

หวังฉือเดินเข้ามายับยั้งการท�าตัวเหมือนเด็กของคนท้ังสี่

ตะเกียงน�้ามันถูกปรับแสงให้สว่างข้ึนจึงมองเห็นได้ชัดว่ายามนี้

คนทั้งสี่นอนอยู่บนเตียง ท้ังตัวพันด้วยผ้าพันแผล ทั่วบริเวณเต็มไปด้วย

กลิ่นยาและกลิ่นคาวเลือด ไม่รู้ว่าบาดเจ็บหนักขนาดไหน แต่เห็นชัดว่า

ไม่มีก�าลังท่ีจะสู้ต่อได้

ครัน้ดืม่ยาขมของศษิย์น้องแล้วในห้องพลนัเงยีบสนทิ ไม่รูผ่้านไป

นานเท่าใดเป่ยกงเว่ยยางจึงถามข้ึนว่า

"เจ้าสิบเอ็ด ยาพิษของเจ้าหยุดเหิงมู่ลี่เหรินได้หรือไม่"

ทั่วบริเวณเงียบสนิทไปอีกรอบ

หวังฉือส่ายหน้า

"ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ายอดผู้ฝึกฌานที่อยู่เหนือด่านท้ังห้าถูก 

ยาพิษตาย"

ซ่งเชียนมีสีหน้าปล่อยวาง ปล่อยวางเรื่องความเป็นความตาย

"เหิงมู่ลี่เหรินข้ามพ้นห้าด่าน หากไม่เพราะมันประมาทศัตรูจนถูก

พวกเราสี่คนร่วมมือกันยืมใช้เจตนารมณ์แห่งค่ายกลท่ียังเหลืออยู่ใน 

หุบเขาชิงสยาลอบท�าร้าย เดิมทีแล้วไม่มีใครหยุดย้ังมันได้"

บรรยากาศในกระโจมกดดันมากย่ิงขึ้น ความคึกคักเมื่อครู่และ

ความคกึคกัหลายวนัทีผ่่านมาล้วนมาจากความดใีจ พวกมนัดใีจอย่างย่ิง 

ท่ียอดผู้ฝึกฌานผู้อยู่เหนือด่านทั้งห้าอย่างเหิงมู่ล่ีเหรินพ่ายแพ้ด้วย

น�้ามือพวกมัน ทว่าถึงอย่างไรอาการบาดเจ็บของอีกฝ่ายก็หายดีได้  
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แล้วต่อไปจะท�าอย่างไร

รูปแบบของสงครามเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เหิงมู่ลี่เหรินคงไม่ท�าผิด

ซ�้าสอง ครานี้ใครจะหยุดย้ังยอดฝีมือผู้นี้ได้ หากหยุดย้ังไม่ได้ ต้าถัง 

จะรักษาประตูสู่แคว้นบานนี้ไว้ได้อย่างไร

หวังฉือพลันเอ่ยเสียงเบา

"ค�านวณจากเวลา...สงครามทางเหนือน่าจะจบแล้ว"

ซีเหมินปู้ฮั่วขมวดคิ้ว

"แม้ตอนแรกศษิย์พ่ีสามวางแผนไว้แบบน้ี แต่จนิจัง้แข็งแกร่งปานใด  

จะพ่ายแพ้ในเวลาอันสั้นเช่นน้ีหรือ ข้าไม่หวังมากนัก"

"ข้าไม่สนแล้ว" เป่ยกงเว่ยยางเอ่ยอย่างอารมณ์เสีย "คนพิการ

เปล่าประโยชน์สี่คน รวมกับเจ้าสิบเอ็ดผู้งมงายบุปผา จะสู้ต่ออย่างไร 

ถ้าหนิงเชวียยังไม่มา ข้าก็ไม่สนใจแล้ว"

หวังฉือเอ่ยอย่างไม่พอใจว่า

"ผู้งมงายบุปผาเป็นสตรี แล้วข้าก็ไม่ได้งมงายแต่แค่บุปผาด้วย 

ศิษย์พ่ีท่านอย่าพูดจาส่งเดชสิ"

ซีเหมินปู้ฮั่วเอ่ยอย่างไม่พอใจเช่นกันว่า

"ศิษย์พ่ีจะโยนภาระให้ศิษย์น้องเล็กได้อย่างไร"

เป่ยกงเว่ยยางดึงผ้าห่มขึ้นปิดหน้า พูดอู้อี้ว่า

"ข้าอยากโยนภาระให้ศษิย์พ่ีใหญ่ ศษิย์พ่ีรอง และศษิย์พ่ีสามด้วย 

แต่พวกมันต้องมาที่น่ี ถึงอย่างไรข้าก็สู้ไม่ชนะเจ้าเด็กเหิงมู่นั่น"

แสงจากตะเกียงน�้ามันสลัวลงอีกครั้งเพราะค�าพูดนี้

การลอบจู่โจมที่หุบเขาชิงสยาครั้งที่ผ่านมา ศิษย์สถานศึกษา 

ท้ังสี่ใช้วิชาจนหมดสิ้น ทั้งยังยืมใช้เจตนารมณ์แห่งค่ายกลที่ปราชญ ์

รุ ่นก่อนหลงเหลือไว้ ใช้ทุกข้อได้เปรียบท่ีมีท�าร้ายเหิงมู ่ลี่เหรินจน 
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บาดเจ็บ ส่วนตนเองก็บาดเจ็บสาหัสเช่นกัน

หากเหิงมู่ลี่เหรินไม่ประมาทศัตรู หากไม่มีข้อได้เปรียบเหล่าน้ัน 

พวกมันคิดไม่ออกเลยว่าจะชนะอีกฝ่ายได้อย่างไร วันนั้นเหิงมู่ลี่เหริน

อาศัยพลังมหาศาลท�าลายค่ายกลออกไป ทุกครั้งท่ีนึกถึงภาพท่ีได้เห็น

ในตอนนั้น พวกมันล้วนตกอยู่ในภวังค์ จากน้ันก็ไม่สบายใจและ 

หว่ันกลัว

สว่ีจยาหลุนเคี่ยวยารอบที่สองเสร็จแล้วเดินมาที่ข้างเตียง ดึง 

มมุผ้าห่มเป่ยกงเว่ยยางเบาๆ เดก็รบัใช้ตวัน้อยในวันวานบดันีก้ลายเป็น 

เด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักคมคายเต็มตัวแล้ว

เป่ยกงเว่ยยางเลิกผ้าห่ม เอ่ยอย่างร�าคาญใจว่า

"วันๆ กินแต่ยา มีประโยชน์อันใด"

"แล้วไม่กินยามีประโยชน์ไหม" สว่ีจยาหลุนเอ่ยอย่างจริงจัง  

"นายน้อยเคยกล่าวว่าหากท�าอย่างไรล้วนไม่มีประโยชน์ เช่นน้ันจะท�า

หรือว่าไม่ท�า? แน่นอนว่าต้องท�า เพราะถ้าท�าย่อมมีความเป็นไปได้  

ถ้าไม่ท�าย่อมไม่มีความเป็นไปได้เลย"

ในห้องพลันเงียบสนิท

บรรยากาศกดดันถึงขั้นออกจะน่าสิ้นหวังก่อนหน้านี้ถูกค�าพูดนี้

ขับไล่ไปพอสมควร

เป่ยกงเว่ยยางลุกขึ้นน่ังโดยมีหวังฉือคอยพยุง ประคองชามยา 

ขึ้นดื่มฮวบๆ ซ่งเชียนและคนอ่ืนๆ ก็ดื่มยาอย่างรวดเร็วเช่นกัน

พวกมันต้องการฟื้นฟูก�าลังโดยเร็วท่ีสุด ต่อให้สู้เหิงมู่ลี่เหรินไม่ได้

ก็ขอให้มีก�าลังเพ่ิมขึ้นเพ่ือท�าให้อีกฝ่ายต้องเสียก�าลังมากขึ้น

ยามเช้า หมอกบางจางไป แสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณส่องหุบเขาชงิสยา
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หน่ึงอาชาว่ิงมาจากทางเหนือ

เสียงกีบเท้าม้าดังอย่างชัดเจนในหุบเขาที่เงียบสงบ

ทหารต้าถังทีเ่ฝ้ายามตลอดคนืปรากฏตวัหลงัป้อมธนทูีด่เูก่าโทรม

แต่แข็งแรงบริเวณหน้าผา ไม่ได้ง้างสายเตรียมยิงธนูเพราะเห็นชัดว่า

อาชาตัวน้ันว่ิงมาจากทางเหนือ

อาชาคืออาชาสีด�า ส่วนคนนั้นสวมชุดด�า คือหนิงเชวียกับเจ้าด�า

ชุดสถานศึกษาสีด�าของหนิงเชวียเต็มไปด้วยฝุ่น เจ้าด�าใช้ชีวิต

อย่างอ้วนท้วนสมบูรณ์หลายปีในบ่อโคลนหนีถัง หลังจากว่ิงห้อตะบึง

มาพันลี้ เวลาน้ีดูสง่างามและเหนื่อยล้า

จากเมืองเว่ยถึงหุบเขาชิงสยา ระยะทางหลายพันล้ี มันกับเจ้าด�า

ไม่ได้พักผ่อนจริงๆ เลย ไม่ได้หลับไม่ได้นอนท้ังเช้าเย็น มีเพียงแค ่

ตอนท่ีว่ิงผ่านบ้านหยางเอ้อร์สี่ได้กินโจ๊กข้าวโพดและนอนหลับงีบหนึ่ง

เท่าน้ัน

ตามกาลเวลาท่ีล่วงไป นานแล้วที่สถานศึกษาไม่ใช่สถานท่ีท่ีเป็น

ปริศนาซึ่งเชื่อมโยงท้ังโลกิยะและโลกุตระ จากประกาศของทาง 

ราชส�านักรวมถึงการสาธยายของคนช่างพูดอย่างเป่ยกงเว่ยยาง 

ในกระโจมทหาร ลกัษณะของหนงิเชวียรวมถึงอาวธุและพาหนะของมนั

ล้วนเป็นที่พูดถึงกันในหมู่ชาวถังแล้ว ยามน้ีเห็นเจ้าด�าท่ีชัดเจนว่าไม่ใช่

ม้าธรรมดา เห็นธนูเหล็กและดาบของมัน จึงมีคนเดาฐานะของมัน 

ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็บอกต่อกันไป

สองฟากข้างของหบุเขาเขียวขจ ีด้านหลงัป้อมธนแูละกระโจมทหาร 

ที่ซ่อนอยู่ ทหารต้าถังจ�านวนมากข้ึนเรื่อยๆ ยืนขึ้นมองหนิงเชวียอยู่ใน

หุบเขาท่ีเปิดสู่ทางใต้ บางคนรีบลุกข้ึนขย้ีตาไม่หยุดพลางหาวนอน

เซียนเซิงสิบสามมาถึงแล้ว
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