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ห่างออกไปประมาณสิบลี้ สองข้างซ้ายขวาของรถลากของ 

เจ้านิกายยังมีรถลากอีกสองคัน รถลากคันด้านขวามีสีแดงโลหิต  

แผ่กลิ่นอายหนาวยะเยือก น่ีคือรถลากของต้าเสินกวนหน่วยพิพากษา

เย่ียหงอว๋ี ส่วนคันด้านซ้ายมีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ คือต้าเสินกวน 

หน่วยโองการฟ้า

ตอนที่รถม้าสีด�าแล่นผ่านชาวฮวงลงมาทางใต้ ต้าเสินกวน 

หน่วยโองการฟ้าท่ีตั้งแต่เริ่มสงครามจนกระทั่งบัดนี้เอาแต่ก้มหน้า 

อ่านคัมภีร์มาตลอดโดยไม่ปริปากพูดสักค�าพลันเงยหน้าขึ้นมองไป 

ทางทิศเหนือ มองเส้นขอบเมฆที่เกิดจากเมฆด�าตรงฟ้าไกลพลาง 

กล่าวเบาๆ ว่า   

"มืดจริงๆ"

ครู ่ต่อมาเงาร่างสูงใหญ่ในหอบนรถลากคันมโหฬารพลันส่ัน 

เล็กน้อย มองกลุ่มเมฆด�าทางทิศเหนือพลางกล่าวว่า

"รัตติกาลใกล้มาถึงแล้ว พวกเจ้ายังลังเลสิ่งใด"

บทที่ 1

เสียงกู่ร้องของชาวฮวง
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น�้าเสียงของเจ้านิกายไม่ได้กระแทกกระทั้น แต่ดังกึกก้อง เหมือน

เสียงฟ้าร้องแผ่กระจายไปรอบรถลาก พวกเสินกวนและยอดฝีมือที่อยู่

รมิรถลากหน้าซดีในทันท ี เมือ่ได้ยินเน้ือหาและกล่ินอายของความตืน่ตวั 

ระแวดระวังที่แฝงอยู่ในวาจาน้ันแล้วสีหน้าก็ซีดลงอีก

ในสนามรบคนท่ีสามารถมองเห็นรถม้าสีด�าท่ีอยู่ห่างไกลคันน้ัน

เหมือนต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าและเจ้านิกายมีน้อยมาก แต่กลุ่ม

เมฆด�าทะมนึจากทางเหนอืซึง่เคลือ่นตามลงมากลบัสะดดุตาย่ิง ผ่านไป 

ไม่นานทุกคนก็สังเกตเห็นกลุ่มเมฆตรงขอบฟ้า

ความเงียบสนิทมาเยือนท่ีตั้งค่ายของทั้งสองฝ่าย จากน้ันฝ่าย 

ชาวฮวงก็มีเสียงไชโยโห่ร้องดังกึกก้อง บรรยากาศของฝ่ายกองทัพร่วม

จึงค่อนข้างอึดอัด บางคนมีสีหน้าหวาดกลัว

สงครามครั้งนี้ถงหลิ่งขององครักษ์เทพหลัวเค่อตี๋ไม่ได้อยู่ข้างกาย 

เย่ียหงอว๋ี แต่ไปอยู่อารักขาเจ้านิกาย ในเมืองเฉาหยางมันถูกหนิงเชวีย

เล่นงานจนปางตาย ทว่าตอนน้ีอาการบาดเจ็บคล้ายหายดีแล้ว คงเป็น

เพราะเจ้านิกายใช้วิชาเทพช่วยรักษามัน

พอได้ยินวาจาที่ดังประหน่ึงเสียงฟ้าร้องของเจ้านิกาย หลัวเค่อตี๋

ก็ขานรับอย่างหนักแน่นแล้วโบกธงในมือเป็นค�าสั่งให้ทัพต่างๆ ของ 

กองทัพร่วมท่ีตั้งค่ายเรียงรายกันยาวย่ีสิบกว่าลี้ออกโจมตี

การต่อสูที้เ่พ่ิงหยุดพักได้ไม่นานเริม่ขึน้อกีครัง้ภายใต้การบญัชาการ 

ของแม่ทัพ และภายใต้การอวยพรจากวิชาเทพของเหล่าเสินกวนชดุแดง  

กองทพัร่วมท่ีเหน่ือยล้าคล้ายได้รบัพลงัและความกล้าเพ่ิมขึน้มาในพรบิตา  

โห่ร้องพุ่งเข้าหาแนวรบของชาวฮวง กีบเท้าม้าจ�านวนนับไม่ถ้วน 

เหยียบพ้ืนดิน ฝุ่นควันฟุ้งตลบ แผ่นดินสั่นสะเทือน

นกัรบชาวฮวงเหนือ่ยล้ามากเช่นกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นชายวัยกลางคน 
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ทีผ่มเริม่ขาวหรอืชายหนุม่ท่ีใบหน้าดเูยาว์วัย ล้วนลกุขึน้ยืนเตรยีมพร้อม

รับมือศัตรู พวกมันไม่ได้ตะโกนโห่ร้องเหมือนกองทัพร่วม สีหน้าก็ไม่มี

ความคึกคัก แต่น่ิงเงียบก�าขวานในมือไว้แน่น

ในท่ีสุดท้ังสองฝ่ายก็ปะทะกัน ขวานกับดาบปะทะกัน หมัดกับ

ศีรษะของม้าปะทะกัน กระบี่กับร่างกายปะทะกัน ยันต์กับขวานบิน

ปะทะกัน โลหิตกับโลหิตปะทะกัน เสียงปะทะกันอย่างหนักหน่วงดังข้ึน

มากมายในทุ่งร้าง ม้าศึกมากมายร้องโหยหวนล้มลง ทหารม้ามากมาย

ล้มลง และตอนท่ีชาวฮวงล้มลงจะมีอาวุธแหลมคมมากมายโจมต ี

เข้ามา

หลัวเค่อตี๋ที่รอรับค�าสั่งอยู่ข้างรถลากคันใหญ่ใช้หางตามอง 

เงาร่างสูงใหญ่ท่ีอยู่ในหอ รู้ว่าเจ้านิกายไม่พอใจการบุกของกองทัพร่วม 

จึงกัดฟันกรอดน�าเหล่าองครักษ์เทพในสังกัดและทหารม้าพิทักษ์นิกาย

ที่แข็งแกร่งท่ีสุดหน่ึงพันนายตวาดก้องบุกเข้าไปสมทบ

นักรบชาวฮวงสองพันคนที่ยืนรออยู่ในแนวหลังซึ่งตลอดมาไม่ได้

เข้าร่วมในการต่อสู้ น่ิงเงียบสังเกตความเคล่ือนไหวของทางรถลาก 

คนัมโหฬารอยู ่ตอนน้ีเห็นอาศรมเทพใช้ทหารม้าพิทกัษ์นิกายในต�านาน

แล้ว นักรบชาวฮวงเหล่าน้ันจึงเริ่มเคลื่อนไหวเช่นกันโดยมีถังว่ิงอยู ่

หน้าสุด

ทันใดน้ันเอง ทางทิศตะวันตกก็มีเสียงกีบเท้าม้าดังถ่ียิบ เสียง 

กีบเท้าม้าเหล่าน้ันดังหนักแน่น แสดงว่าน�้าหนักของทหารม้าและ 

ม้าศึกนั้นไม่ธรรมดา อีกท้ังเสียงกีบเท้ายังพร้อมเพรียง ดังถ่ียิบเช่นน้ี 

แต่ไม่ชุลมุนวุ่นวาย เสียงเหมือนคนหลายพันคนก�าลังตีกลองอย่าง

พร้อมเพรียงกัน แสดงให้เห็นถึงระดับความแข็งแกร่งและความมี

ระเบียบวินัย
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ทหารม้าชั้นดีของต้าถังหนึ่งหมื่นกว่านายออกโจมตี เพียงไม่นาน

แนวรบด้านขวาของชาวฮวงก็เริ่มรับแรงกดดันไม่ไหว มีทีท่าว่าจะ 

พังทลาย

ถังและพวกหวัหน้านักรบเดาได้ถงึสาเหตท่ีุกองทพัร่วมอาศรมเทพ 

เข้าจูโ่จมพวกตนอกีครัง้ราวกับคลุม้คลัง่...เพราะรถม้าสดี�าคอืตวัแปรหนึง่ 

ทีอ่าจไม่มคีวามหมายใดๆ หรอือาจเปลีย่นแปลงสถานการณ์ในสนามรบได้  

ดังน้ันชาวฮวงจึงไม่ลังเลท่ีจะเข้ารับศึกอย่างไม่ยอมถอย

แม้ต้องมีคนตายมากมายอย่างแน่นอนภายใต้การโจมตีของ 

กองทัพร่วม แต่พวกมันมั่นใจว่าสามารถยืนหยัดจนกระท่ังรถม้าสีด�า 

มาถึง ทว่าเมื่อเห็นทหารม้าของต้าถังหมื่นกว่านายเริ่มจู่โจม พวกมัน 

จึงเริ่มรู้สึกถึงอันตราย

ตอนนี้สนามรบมีแต่ความชุลมุน ถังและกลุ่มนักรบท่ีแข็งแกร่ง

ที่สุดไม่สามารถไปช่วยคนในเผ่ารบทางปีกขวา อีกทั้งต่อให้ตอนน้ี 

ไปทันก็ไม่สามารถรบชนะทหารต้าถังนับหมื่นที่บุกทะลวงเข้ามา

ดังนั้นพวกมันจึงบุกตะลุยต่อไปตรงกลางอย่างสุขุมและดุดัน  

หวังว่าจะสามารถข่มขวัญกองทัพร่วมอาศรมเทพได้ ดีท่ีสุดคือสามารถ

ท�าลายทหารม้าพิทักษ์นิกายกลุ่มน้ันให้ย่อยยับ ถ้าสามารถท�าได้ไม่แน่

ว่าสงครามที่จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนในคร้ังน้ีอาจมีโอกาสพลิกผัน 

อย่างน้อยก็สามารถท�าให้ห้วงยามที่น่าเศร้าของการส้ินเผ่ามาถึงช้าลง

อีกหน่อย

ใจกลางของกองทัพร่วมคือกองทัพของแคว้นหนานจิ้น แต่ไรมา

แคว้นหนานจิน้คดิว่าตนเองคือแคว้นทีแ่ขง็แกร่งเป็นอนัดบัสองของโลก 

ทหารม้าของหนานจิ้นก็โอ้อวดว่าตนคือกองทัพที่แข็งแกร่งอันดับสอง 

จนกระทั่งพวกมันมาสู้รบกับชาวฮวงที่ทุ่งร้างจึงรู้ว่านั่นคือการยกหาง
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ตัวเองที่น่าอายแค่ไหน และตอนน้ีพวกมันต้องเผชิญกับการโจมตีท่ี 

หนกัหน่วงของนักรบชาวฮวงท่ีแขง็แกร่งท่ีสดุสองพันกว่าคน กระบวนทพั 

จึงรวนในทันที ผู้ฝึกฌานหลายคนถึงขนาดโดนม้าเหยียบตาย

เฉิงจื่อชิงยอดฝีมือจากศาลากระบี่แห่งหนานจิ้นสวมชุดทหารม้า

หนานจิ้นธรรมดา ข่ีม้าตวัดกระบี่ฟาดฟันซ้ายขวา สายตาจับจ้องอยู่ที่

หัวหน้านักรบชาวฮวงคนหน่ึงท่ีอยู่ห่างออกไปหลายสิบจั้ง

หัวหน้านักรบคนนั้นมีพละก�าลังแข็งแกร่งย่ิง มีศิษย์ศาลากระบี่

สามคนแล้วทีถู่กคนผูน้ีฆ่้าตาย ทหารม้าหนานจิน้อย่างน้อยหลายสบินาย 

ก็ถูกคนผู้นี้ใช้สิ่งของท่ีคล้ายกระบองเหล็กตีจนล้ม

ตอนน้ีสถานการณ์ของทัพทหารม้าหนานจิน้ย�า่แย่ย่ิง หากปล่อยให้ 

หัวหน้านักรบคนนั้นบุกเข้ามาต้องเกิดความระส�่าระสายอย่างแน่นอน 

หากกลางทพัถูกตีแตกชาวฮวงจะสามารถเผชญิหน้ากับทหารม้าพิทักษ์

นิกายได้โดยตรง ดูจากท่าทีของชาวฮวงในตอนน้ี เป้าหมายคือต้องการ

บดขย้ีทหารม้าพิทักษ์นิกายหนึ่งพันนายน้ัน

ใบหน้าของเฉิงจื่อชิงพลันขาวซีด เจตนารมณ์กระบี่ท่ีบริสุทธ์ิไหล

ซึมออกมาจากใต้ชุดทหารธรรมดาของมัน กระบี่พุ ่งออกไปจากมือ 

กลายเป็นสายรุ้งยาวแทงตรงไปท่ีหัวหน้านักรบคนนั้น

เสียงดังฉึก! กระบี่บินที่แฝงพลังฌานทั้งชีวิตของมันแทงทะลุท้อง

ของหัวหน้านักรบคนนั้น โลหิตไหลทะลักออกมาราวสายฝน แต่สภาวะ

กระบ่ียังไม่สิ้นสุด ด้ามกระบี่ยังพาร่างท่อนล่างของหัวหน้านักรบคนนั้น

ลอยไปไกล

ชาวฮวงหลายคนมีสีหน้าเจ็บปวดระคนเศร้าใจ กระโดดเข้าหา

เฉิงจื่อชิง

เฉิงจื่อชิงสีหน้าไม่หว่ันไหว ใช้น้ิวแทนกระบี่โจมตีชาวฮวงพวกน้ัน

Page ��������������� 25.indd   11 25/6/2562 BE   15:43



12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 25

จนล้มลงอย่างง่ายดาย มันเป็นยอดฝีมือของศาลากระบี่แห่งหนานจิ้น 

ท่ีน่ันด่านฌานของมนัต�า่กว่าเพียงเทพกระบีห่ลิว่ไป๋ มนัคอืยอดผูฝึ้กฌาน 

ด่านรู้ชะตาขั้นกลาง ชาวฮวงธรรมดาหาใช่คู่ต่อสู้ของมันไม่ ในการต่อสู้

ก่อนหน้าน้ีมันออมก�าลังไว้ก็เพ่ือการโจมตีที่น่าตื่นตะลึงในครั้งน้ี

ตอนนี้เป้าหมายบรรลุแล้วมันย่อมไม่คิดจะสู ้ต่อ ต่อให้เป็น 

ผู้ฝึกฌานที่แข็งแกร่งขนาดไหนร่างกายยังคงอ่อนแอ ในสนามรบท่ี 

เตม็ไปด้วยลกูธน ูขวานบนิ และการสัน่สะเทือนของพลงัปฐมแห่งฟ้าดนิ  

ไม่ว่าผูใ้ดก็อาจตายได้ทกุเมือ่ ตอนนีม้นัใช้กระบีท่ี่แขง็แกร่งท่ีสดุในชวีติ

ไปแล้วจึงต้องรีบท�าสมาธิเพ่ือฟื้นฟูพลัง

เฉิงจื่อชิงชี้น้ิวขึ้นฟ้า คิดเรียกกระบี่กลับมา ทว่าทันใดนั้นเองมัน

ก็ได้ยินเสียงเท้ากระทืบดินดังมาแต่ไกล สีหน้ามันแปรเปลี่ยนในทันที

เสียงเท้ากระทืบดินเหมือนด่ังเสียงตีกลอง คนผู้น้ันมาเร็วมาก  

แต่ท่ีเร็วกว่าคือหมัด เจตนารมณ์แห่งหมัดท่ีร้อนลวกอย่างน่ากลัวโจมตี

มาที่ใบหน้าของเฉิงจื่อชิงจากระยะห่างหลายสิบจั้ง!

เฉงิจือ่ชงิตอนน้ีหมดสิน้พลงัจติ ร่างกายเหนือ่ยล้า กระบีแ่ก่นฐาน 

ชวิีตไม่รู้ลอยไปไกลกีล่ี ้ ไหนเลยจะสามารถต้านทานเจตนารมณ์แห่งหมดั 

ที่น่ากลัวน้ีได้ มันจึงได้แต่รอความตาย

เปรี้ยง! 

สายฟ้าสายหนึ่งระเบิดขึ้นท่ีเบื้องหน้ามัน

เจตนารมณ์แห่งหมัดปะทะกับสายฟ้าระเบิดเป็นคลื่นลมหายใจ

แห่งฟ้าดินท่ีรุนแรง ม้าศึกของเฉิงจื่อชิงถูกกระแทกจนตายคาท่ี ส่วนตัว

มันปลิวไปด้านหลังแล้วร่วงลงพ้ืนอย่างหนักหน่วง

เฉิงจื่อชิงหน้าซีดเผือด กระอักเลือดไม่หยุด ด้วยความช่วยเหลือ

ของสายฟ้าสายนัน้มนัจงึโชคดีรอดจากเจตนารมณ์แห่งหมดัมาได้ แต่ก็ 
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ยังถูกคลื่นพลังปฐมแห่งฟ้าดินท่ีเกิดจากการปะทะกระแทกจนบาดเจ็บ

สาหัส 

ความเสียหายท่ีหนักที่สุดคือมันสูญเสียการเชื่อมโยงกับกระบี่

แก่นฐานชีวิตแล้ว ยอดฝีมือจากศาลากระบี่แห่งหนานจิ้นผู้นี้ ฤดูสารท

ปีที่แล้วที่วัดลั่นเคอ กระบี่แก่นฐานชีวิตของมันถูกธนูของหนิงเชวีย

ท�าลาย ไม่ง่ายเลยที่จะได้รับความช่วยเหลือจากศิษย์พ่ีหล่ิวไป๋ จึง 

หลอมได้กระบี่แก่นฐานชีวิตเล่มที่สองซึ่งมีอานุภาพร้ายกาจกว่าเดิม  

ตอนน้ีถูกท�าลายอีกครั้ง ส�าหรับมันความเสียหายน้ีร้ายแรงท่ีสุด

เสียงฟ้าร้องเสียงแรกเพ่ิงจะดังข้ึนก็เกิดสายฟ้าสายที่สอง

เสียงฟ้าร้องดังไม่หยุด สายฟ้าเส้นเล็กๆ ส่องฝุ่นควันจนสว่าง 

สายฟ้าเหล่าน้ีไม่ได้มาจากท้องฟ้า แต่มาจากกลางอากาศสูงจาก 

พ้ืนทุ ่งร้างสิบกว่าจั้ง ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันแล้วพุ่งลงมาอย่าง

กะทันหัน

พลังของสายฟ้าเหล่านี้ไม่น่ากลัวเท่าสายฟ้าตามธรรมชาติ แต่

หากโจมตโีดนร่างกายมนษุย์ยังคงสร้างความเสียหายท่ีน่ากลัวได้ ต่อให้ 

เป็นนักรบชาวฮวงท่ีแข็งแกร่งก็ต้องกลายเป็นเถ้าถ่านอย่างแน่นอน

แต่ที่น่าแปลกใจคือสายฟ้าเหล่าน้ีไม่ได้โจมตีใส่นักรบชาวฮวง 

ทุกคน เพียงบัดเดี๋ยวหายไปบัดเดี๋ยวปรากฏราวกับว่าก�าลังไล่ตาม 

ใครคนหนึ่ง เหมือนกระบี่เล่มหนึ่งที่เฉลียวฉลาด

ในทุ่งร้างมีเหยี่ยวท้องขาวชนิดหน่ึงมักท�ารังอยู่บนพ้ืนดิน รังของ

เหย่ียวตัวหนึ่งถูกกีบเท้าม้าเหยียบย�่าจนเหลือแต่ซากไปสักพักแล้ว 

เหย่ียวตัวน้ีบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างหวาดกลัว หากแต่ก็อาลัยอาวรณ ์

ไม่อยากจากไป 

ตอนท่ีเกิดเสยีงฟ้าร้องมนัก็ทนความหวาดกลวัตามสญัชาตญาณ
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ไม่ไหว จึงไม่อาจสนใจลูกเหยี่ยวในรังได้อีก ส่งเสียงร้องแหลมสองครา

แล้วกระพือปีกบินสูงขึ้นกว่าเดิม

เหย่ียวท้องขาวไม่กล้าบนิไปทางทศิเหนอืเพราะทิศเหนอืมเีมฆด�า 

จึงได้แต่บินสูงขึ้นแล้วมุ่งไปทางทิศใต้ ย่ิงบินสูงข้ึนผู้คนบนพ้ืนก็ย่ิง 

เล็กลง ค่อยๆ เห็นเป็นมดตัวเล็กๆ มากมาย

ถ้าท้องฟ้ามีตา ผู้คนท่ีรบราฆ่าฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ใน

ทุ่งร้างตอนน้ีน่าจะเป็นจุดสีด�าท่ีเล็กย่ิงกว่ามด มันอาจสงสัยหรืออาจ

หัวเราะต่อสิ่งที่มันมองเห็น

ไม่มีใครรู้ว่าเวลาท่ีมนุษย์คิดพิจารณา เฮ่าเทียนจะหัวเราะหรือไม ่

และไม่มใีครรูว่้าเวลาทีม่นุษย์ท�าสงครามกัน เฮ่าเทยีนจะหัวเราะหรอืไม่  

แต่การคดิพิจารณาหรอืการท�าสงครามสดุท้ายแล้วคอืเรือ่งของมนษุย์เอง  

ไม่ว่าเฮ่าเทียนจะหัวเราะหรือไม่มนุษย์ก็ยังคงท�าเรื่องเหล่านี้ต่อไป  

บ้างคิดแล้วคิดอีก บ้างสละชีวิตสู้จนตัวตาย

เหย่ียวท้องขาวบินไปแล้ว เมฆด�าใกล้เข้ามาเรื่อยๆ สงคราม 

ในทุ่งร้างยังคงด�าเนินต่อไป ในทุกขณะจะมีคนล้มลง มีกระบี่แตกหัก

และมีโลหิตไหลทะลัก ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะทหารม้าไม่สามารถว่ิงด้วย

ความเร็ว หรือเป็นเพราะผืนปฐพีเจิ่งนองไปด้วยโลหิตและถูกซากศพ

ทับถมไว้ ฝุ่นควันในสนามรบท่ีเคยตลบคลุ้งจึงค่อยๆ สงบลง

บริเวณใจกลางสนามรบ เหล่านักรบชาวฮวงท่ีแข็งแกร่งตะลุยไป

ข้างหน้าไม่หยุด แนวรบของทัพทหารม้าหนานจิ้นถูกพวกมันฉีกออก

เป็นช่องใหญ่ ทหารม้าพิทักษ์นิกายของอาศรมเทพที่แสนแข็งแกร่งถูก

พวกมันบุกโจมตีจนแนวรบแทบพังทลาย แน่นอนว่าพวกนักรบชาวฮวง

ก็ต้องสูญเสียอย่างหนักหนาสาหัสเช่นกัน นักรบชาวฮวงมากมาย 

ล้มตายอยู่ตามเส้นทางของการบุกโจมตี
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แขนเสื้อของเสื้อหนังสัตว์สะบัดท่ามกลางสายลมท่ีเต็มไปด้วย

กลิ่นคาวเลือด จากน้ันก็วาดเป็นเงาขึ้นหลายสาย ถังท่ีโลหิตโซมกายสู้

ตะลุยอยู่ในสนามรบเหมือนก้อนหินที่ก�าลังลุกไหม้ ตลอดทางมา

กระแทกม้าศกึปลวิไปสบิกว่าตวั ใช้มอืเปล่าฉกีร่างเสนิกวนไปหลายคน 

และในที่สุดก็มาประจันหน้ากับหลัวเค่อต๋ี โลหิตไหลลงมาจากร่าง 

ของถังเหมือนน�้าตก น่ันล้วนเป็นโลหิตของศัตรู ไม่ใช่ของมันเอง  

ไหล่ของมันแขวนอวัยวะภายในของเสินกวนคนหน่ึงที่มันกระชาก 

ออกมา ภาพท่ีเห็นดูน่าสยดสยองย่ิงนัก

หลัวเค่อตี๋รู ้ว ่าอีกฝ่ายคือใคร สีหน้าจึงซีดเผือด ความกลัว 

เข้าครอบง�าท้ังกายใจ สัญชาตญาณบอกให้หลบเลี่ยงหรือไม่ก็ว่ิงหนี 

แต่มันรู ้ดีว่าถ้าตนหลบเลี่ยงหรือว่ิงหนี หมัดของถังต้องทุบมันจน 

แหลกเละในเวลาต่อมาอย่างแน่นอน และต่อให้ตนโชคดีหนีรอดได้  

เจ้านิกายก็คงประทานจุดจบที่น่าอนาถกว่าให้

หลัวเค่อต๋ีตวาดก้องฟันดาบเสินชื่อไปที่ศีรษะของถัง คมดาบ

ท�าให้เกิดเสียงแหลมขึ้นในอากาศ ลายยันต์สีทองบนตัวดาบพลัน 

เปล่งประกาย อานุภาพเพ่ิมขึ้นในทันที

ถังมองดาบที่ฟันมาด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วต่อยหมัดออกไปตรงๆ 

หมัดที่เหมือนภูเขาต่อยลงบนคมดาบของหลัวเค่อตี๋ คมดาบแตกร้าว 

ในทันที ด้ามดาบก็แตกร้าวในทันที ง่ามน้ิวมือข้างที่จับด้ามดาบของ

หลัวเค่อตี๋ฉีกขาด จากน้ันพลังที่น่ากลัวสายหนึ่งก็ถ่ายทอดเข้าไป 

ในแขนมัน

เปรี๊ยะ! 

กระดูกไหล่ของหลัวเค่อตี๋แตก มันล้มไปด้านหลังกระอักเลือด 

ออกมามากมาย มันใช้มือซ้ายแทนดาบสับไหล่ตนเองอย่างแรง  
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ใช้พลงัปะทะหกัล้างเพ่ือตดัพลงัสายน้ันท่ีโจมตเีข้ามา มนัจงึโชคดไีม่ตาย  

และพริบตาที่มันล้มลงบนพ้ืน ถังก็ทะยานมาถึงเอาเท้าเหยียบไปที่

ศีรษะมัน มองเห็นฝ่าเท้าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

ดวงตาของหลัวเค่อตี๋ก็ฉายแววสิ้นหวัง ความรู ้สึกของมันในตอนนี้

เหมอืนกับความรูส้กึของเฉงิจือ่ชงิตอนทีส่มัผสัได้ถึงเจตนารมณ์แห่งหมดั 

ที่ร้อนลวกและน่ากลัว ทว่าก็เป็นเช่นเดียวกับเฉิงจื่อชิง ชั่วขณะก่อนที่

ความตายจะมาถึง สายฟ้าสายหน่ึงก็เข้ามาช่วยชีวิตมัน

สายฟ้าเหล่านี้ไล่ตามถังมานาน แต่ตามไม่ทัน มาตามทันตอนท่ี

ถังท�าให้หลัวเค่อตี๋บาดเจ็บสาหัสแล้ว

ถังกระทืบเท้าลงพ้ืน กระทืบสายฟ้าสายน้ันจนจมลงไปในดิน 

เพราะพ้ืนทุ่งร้างชุ ่มเลือดมาเป็นเวลานานจึงเพียงสั่นสะเทือนโดย 

ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน หากแต่บริเวณผืนหญ้าท่ีแหลกละเอียดดั่งมีโลหิต

ไหลนองออกมา

ท่ามกลางประกายสายฟ้าสว่างวาบ กระบีเ่ล่มหนึง่ปรากฏออกมา 

อย่างเงียบงัน แทงใส่ท้องของถัง

ถังคอืศิษย์สญัจรของพรรคมารและอาจเป็นศษิย์สญัจรรุน่สดุท้าย

แล้วก็เป็นได้ มันแข็งแกร่งมาก ไม่ว่าจะเป็นเฉิงจื่อชิงยอดฝีมือจาก

ศาลากระบี่หรือหลัวเค่อตี๋ล้วนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมัน

บนโลกน้ียากนักที่จะมีกระบี่แทงถูกร่างของมัน แต่ตอนนี้มัน 

โดนแทงแล้ว

แม้ว่าโดนแทง แต่ด้วยความแขง็แกร่งของร่างกายก็ยากทีก่ระบีใ่ด 

จะแทงเข้าไปในเนื้อของมันได้ ทว่ากระบี่เล่มนี้ก็แทงเข้าเนื้อมัน ทั้งยัง

แทงลึกมาก โลหิตไหลซึมออกมาตามขอบคมกระบี่

นี่ไม่ใช่กระบี่วิเศษเลิศล�้าในปฐพีและไม่ใช่กระบี่อันดับหนึ่ง 
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ในใต้หล้าท่ีอยู่ริมสระน�้าแห่งศาลากระบี่เล่มนั้น เป็นเพียงกระบี่ไม้ 

เล่มบางๆ เล่มหนึ่ง กระบี่ไม้เล่มนี้เหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนไม่มีผิด  

เพียงแต่มีด้ามกระบี่เพ่ิมเข้ามา

คนที่กุมด้ามกระบี่อยู่ย่อมเป็นเย่ียซู

ถังคอืศษิย์สญัจรของพรรคมาร เย่ียซคูอืศษิย์สญัจรของนกิายเต๋า 

สองคนน้ีเป็นเหมือนสองด้านของโลก ย่อมมีสักวันท่ีต้องเผชิญหน้ากัน 

จากน้ันก็สู้กันจนตายไปข้างหน่ึง

ทั้งคู่ล้วนเป็นสุดยอดฝีมือของโลก ต่างคนต่างมีความทระนง  

เย่ียซูเผชิญหน้ากับจวินโม่แห่งสถานศึกษาในวัดล่ันเคอ จวินโม่หันกาย

จากไป มันจึงหันกายจากไป สงครามคร้ังใหญ่ในทุ่งร้างวันนี้มันก็ไม่ได้

สนใจที่จะฆ่านักรบชาวฮวงธรรมดา แต่มีสมาธิจดจ่ออยู่ท่ีถังเพียง 

ผู้เดียว

แน่นอนว่าไม่ยุติธรรม ถังนอกจากจะต้องหลบกระบีข่องเย่ียซแูล้ว

ยังต้องปกป้องคนในเผ่าและสังหารยอดฝีมือของนิกายเต๋าอยู่ตลอด  

ทีส่�าคญัท่ีสดุคอืมนัน�าชาวฮวงมาทีทุ่่งร้างต่อสูกั้บชาวจงหยวนหลายวนั

แล้ว หากจะพูดให้ถูกกว่าน้ีคือ...มันต่อสู้มาหลายปีแล้ว

เย่ียซูที่อบรมบ่มเพาะร่างกายและจิตใจมานานจนถึงจุดสูงสุด

ต่อกรกับถังท่ีเหนื่อยล้า ผลของการต่อสู้จึงคาดเดาได้ไม่ยาก กระบี่ไม้

แทงลึกเข้าไปในท้องของถัง จากน้ันก็เกิดเสียงฟ้าผ่า

ท้องของถังปริแตก ตา จมูก และปากของมันก็มีเลือดไหลออกมา 

ครั้งน้ีไม่ใช่เลือดของศัตรู แต่เป็นเลือดของตัวมันเอง

เพ่ิงพบกันก็บาดเจ็บสาหัสเสียแล้ว แต่ใบหน้าของถังยังคง 

ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ย่ิงไม่มีความหวาดกลัว

สองขาของมันพลันลุกไหม้ เปลวเพลิงสีแดงฉานปานประหนึ่ง
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หินหนืดกลางภูเขาไฟ ลุกโชติช่วงด้วยความร้อนสูง ขาขวายกขึ้นจาก

พ้ืนในมุมท่ีแปลกประหลาด จากน้ันก็ถีบออก!

มันยืนอยู่บนพ้ืนชัดๆ ขาขวาของมันก็เห็นๆ อยู่ว่ายกขึ้นมาแค่ 

ครึง่ตวัคน แต่ตอนท่ีถีบออกอย่างรวดเรว็ ขาข้างนัน้ท่ีสวมรองเท้าหนังอยู่ 

กลับเหมือนถีบทะลุเมฆลงมาจากท้องฟ้า

ขาขวาของถังถีบลงบนกระบี่ไม้อย่างแรง กระบี่ไม้หักครึ่ง!

กระบี่ไม้ปักลึกอยู่ท่ีท้องมัน มันถีบกระบี่ไม้หักเท่ากับโจมตีท้อง

ของตัวเองด้วย ท�าให้อวัยวะภายในกระทบกระเทือน แต่สีหน้าของมัน

ยังคงไร้ความรู้สึก!

กลับเป็นเย่ียซูท่ีหน้าซีดเผือด มือขวาปล่อยด้ามกระบี่ ท้ิงกระบี่

โดยไม่ลังเล ชุดนักพรตบางเบาปลิวสะบัดเบาๆ กลางสายลม พลัง 

ปฐมแห่งฟ้าดินท่ีอ่อนจางสายหนึ่งพุ่งเข้ามา มันถอยไปร้อยจั้งอย่าง

รวดเร็วตามสายลม

หมัดขวาของถังทีใ่หญ่ปานภูเขาก�าแน่นแนบไว้ข้างเอว เดิมก�าลัง

จะต่อยออกไปแต่ไม่ทันได้ต่อย เพราะที่เบื้องหน้าไม่มีเงาร่างของเย่ียซู

แล้ว หากต่อยออกไปก็ได้แต่ต่อยอากาศ

โลหิตทะลักออกมาไม่หยุด ใบหน้าของถังในท่ีสุดก็ปรากฏ 

ความเหนื่อยล้า มันดึงกระบี่หักท่ีปักอยู่ท่ีท้องออก คุกเข่าข้างเดียวลง

ช้าๆ แล้วพักหอบหายใจ

ถังผู ้เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของชาวฮวงถูกเย่ียซูศิษย์สัญจร 

ของนิกายเต๋าท�าร้ายจนบาดเจ็บสาหัส สงครามในทุ่งร้างด�าเนินมาถึง

จุดน้ี ดูเหมือนว่าสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนแล้ว

เสียงฆ่าฟันในสนามรบค่อยๆ ซาลง ชาวฮวงบุกสุดชีวิต แต่

สุดท้ายถูกทัพทหารม้าหนานจิ้นและทัพทหารม้าพิทักษ์นิกายต้านไว้ได้ 
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ย่ิงการบุกโจมตีของทหารม้าแห่งต้าถังนับหมื่นทางทิศตะวันตกก็มีพลัง

อย่างไม่อาจต้านทาน

ขณะท่ีชาวฮวงก�าลังจะพบจุดจบพลันมีเสียงสวดมนต์ท่ีทุ้มต�่า

และพร้อมเพรียงดังขึ้น พวกนักรบชาวฮวงที่บาดเจ็บสาหัสจนไม่อาจสู้

ต่อได้เริ่มสวดมนต์บทหนึ่งตามเหล่าผู้อาวุโส

มนต์บทนี้ไม่ยาวนัก แต่การออกเสียงประหลาดย่ิง ชัดเจนว่า 

ไม่ใช่ภาษาทีใ่ช้กันท่ัวไปของชาวจงหยวน...ดเูหมอืนว่าเป็นภาษาโบราณ 

ท่ีใช้กันทางชายแดนตะวันตกของแคว้นเยว่ียหลุนเมื่อนานมาแล้ว  

นักรบชาวฮวงรวมถึงพวกผู้อาวุโสท่ีสวดน�าต่างไม่รู้เลยว่าบทสวดนี้ 

มาจากคัมภีร์สวรรค์เล่มแสงสว่าง

กระแสปราณจางๆ สายหนึง่เริม่ก่อตวัขึน้ในสนามรบตามเสยีงสวด 

ท่ีดังกังวาน ปราณสายน้ีกอปรด้วยความเมตตาและความสงบนิ่ง 

อย่างประหลาด คล้ายมาจากโลหิตและซากศพมากมายในสนามรบ 

แผ่กลิ่นอายของความตายและการเกิดใหม่อันเป็นวัฏจักรออกมา 

อย่างชัดเจน

หวัหน้าผูอ้าวโุสของชาวฮวงยืนขึน้อย่างยากล�าบากโดยมเีดก็หนุ่ม 

คนหนึ่งช่วยพยุง มองถังที่คุกเข่าข้างเดียวอยู่กลางสนามรบ ใบหน้าที่

เหี่ยวย่นพลันปรากฏความเด็ดเดี่ยว

หวัหน้าผูอ้าวุโสเริม่สวดมนต์ มนต์บทเดยีวกัน แม้เสียงจะแหบแห้ง  

แต่ดังชัดเจนเหมือนลมท่ีพัดอยู่ในทุ่งร้าง ใกล้เคียงกับเสียงกู่ร้อง

ณ ใจกลางกองทัพร่วมอาศรมเทพ เงาร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ในหอ 

บนรถลากพลันหันไปมอง เจ้านิกายได้ยินเสียงสวดในทุ่งร้าง ได้ยิน 

เสียงกู่ร้องของผู้อาวุโสชาวฮวงผู้นั้น มันก็คิดในใจว่าหากไม่ใช่เพราะ 

พวกหลวงจีนวัดเสวียนคงไม่ฟังค�าสั่ง ไม่ยอมมาช่วยรบที่ทุ่งร้างล่ะก็ 
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แม้แต่โอกาสที่จะทุ่มสุดชีวิตแบบน้ีเจ้าก็ไม่มี

พระเถระแห่งวัดเสวียนคงไม่อยู่ก็ต้องมีคนใช้พลังจิตสู้สุดชีวิต 

กับหัวหน้าผู้อาวุโสของชาวฮวง ไม่เช่นน้ันหากปล่อยให้เสียงสวดที่

คล้ายเสียงกู่ร้องของหัวหน้าผู้อาวุโสดังต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกองทัพร่วม

จงหยวนหรอืทหารม้าพิทกัษ์นกิายจะต้องเกิดการสญูเสยีอย่างมหาศาล

แน่นอน

เมื่อต้องเผชิญกับเสียงกู่ร้องของหัวหน้าผู้อาวุโส แม้แต่เงาร่าง 

สูงใหญ่บนรถลากคันมโหฬารก็ท�าได้แค่ป้องกันตนเอง เช่นน้ีแล้ว 

ใครเล่าจะมีคุณสมบัติมาต่อสู ้ ดูเหมือนในกองทัพร่วมอาศรมเทพ 

ก็มีเพียงชายชราผู้น้ันที่มีคุณสมบัติ

รอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าลึกลง

มากกว่าเดิม มันได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาจากทิศเหนือ ได้ยินเสียง 

กู่ร้องของหัวหน้าผู้อาวุโส จึงกล่าวว่า

"โองการฟ้าถือว่าความมืดคือจุดเริ่มต้นของแสงสว่าง"

จากน้ันกล่าวว่า

"โองการฟ้าถือว่าการเสียสละคือจุดเริ่มต้นของความดี"

สุดท้ายกล่าวว่า

"โองการฟ้าถือว่าแสงสว่างคือจุดเริ่มต้นของมนุษย์"

เมือ่กล่าวจบสามประโยคนีร้อยเห่ียวย่นบนใบหน้าของต้าเสินกวน 

หน่วยโองการฟ้าก็ลึกลงไปอีก คล้ายจะสลักเข้าไปในเนื้อ ถึงขนาดลึก

เข้าไปถึงกระดูก โลหิตที่ข้นมากไหลออกมาจากหางตาท้ังสองข้าง

รอบรถลากของต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้า เสินกวนชุดแดง 

เจ็ดคนใบหน้าเห่ียวแห้ง ผมสีด�ากลายเป็นสีขาวในทันที แก่ลง 

หลายร้อยปีในพริบตา และไม่หลงเหลือลมหายใจ
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หัวหน้าผู้อาวุโสชาวฮวงหลับตาลงอย่างช้าๆ จากนั้นก็หงายหลัง

ล้มลง

นักรบหนุ่มท่ีพยุงมันอยู่ไม่รู้ว่าเรื่องเกิดอะไรขึ้น จึงได้แต่กอดร่าง

ของมันไว้ด้วยความโศกเศร้า ชาวฮวงที่บาดเจ็บซึ่งอยู่รอบๆ ตะเกียก 

ตะกายลุกขึ้น จากน้ันก็คุกเข่า

พลงัจติของหวัหน้าผูอ้าวุโสแขง็แกร่งมาก แต่เทยีบกับต้าเสนิกวน 

หน่วยโองการฟ้าที่มีพลังจิตเข้มแข็งท่ีสุดของอาศรมเทพ ยังคงด้อยกว่า

อยู่เล็กน้อย ดังน้ันผลลัพธ์สุดท้ายจึงเป็นมันที่ตาย

นี่เป็นการต่อสู้ท่ีดูเหมือนไม่ซับซ้อน แต่ท่ีจริงแล้วอันตรายมาก 

ต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าต้องใช้พลังชีวิตของเสินกวนชุดแดงเจ็ดคน

สุดท้ายจึงได้ชัยชนะ แต่หัวหน้าผู้อาวุโสชาวฮวงจนกระทั่งตัวตายก็ 

ไม่ได้สังเวยชาวฮวงแม้สักหน่ึงคน

หากมองจากมุมนี้ ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่แข็งแกร่งกว่า

ทางด้านกองทัพร่วม จักรพรรดิของแคว้นหนานจิ้นประทับอยู่ท่ี

เมืองเฉิงจิง กองทัพหนานจิ้นที่ยกมาทุ่งร ้างน�าทัพโดยรัชทายาท  

ในการสู้รบก่อนหน้าน้ีต้องพบกับความสูญเสียอย่างมาก แม้ยอดฝีมือ

จากศาลากระบีบ่าดเจบ็ล้มตายไปมากมาย ต้าเสนิกวนหน่วยโองการฟ้า 

บาดเจ็บสาหัส แต่ขุมก�าลังหลักของกองทัพร่วมยังไม่ได้รับผลกระทบ

มากนัก

ยังมีเค่อชิงนิกายเต๋าอีกจ�านวนมาก เช่นสวนโม่ฉือแห่งแคว้น 

ต้าเหอท่ียังไม่ได้ออกสู้รบ

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาเย่ียหงอว๋ีในรถลากสีโลหิตวันนี ้

ยังไม่ได้ลงมือ...ในการสู้รบเมื่อหลายวันก่อนนางสังหารหัวหน้านักรบ

ชาวฮวงไปสามคน เป็นการแสดงพลงัท่ีน่ากลวั ด้วยเพราะหวัหน้านักรบ 
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ชาวฮวงเหล่าน้ันมีพลังใกล้เคียงกับยอดฝีมือในมรรคาแห่งยุทธ์

เงาร่างสงูใหญ่ของเจ้านิกายนิง่เฉยอยู่บนรถลากคนัใหญ่มาตลอด  

ด้านทหารม้าเกราะเหล็กของต้าถังก็เข้าโจมตีนักรบชาวฮวงหลายครั้ง 

แต่กระนั้นก็ยังไม่ได้แสดงพลังท้ังหมดออกมา

ส่วนผู้อาวุโสของชาวฮวงตายเกือบหมด หัวหน้าผู้อาวุโสตายใน

การต่อสู ้ถังผูเ้ป็นยอดฝีมอือันดับหน่ึงได้รบับาดเจบ็สาหสั หัวหน้านกัรบ

ที่แข็งแกร่งสิบกว่าคนบ้างบาดเจ็บบ้างตาย แต่ตอนนี้ฝ่ายกองทัพร่วม 

ยังเหลอืขมุก�าลงัท่ีแขง็แกร่งขนาดนี ้ ยังเหลอืนกัรบแนวหลังมากขนาดนี้  

แล้วชาวฮวงจะไม่สิ้นหวังได้อย่างไร

สนามรบค่อยๆ สงบลง ทว่าก็สงบได้ไม่นาน เสียงกลองของ 

ฝ่ายกองทัพร่วมดังขึ้นอีก กองทัพรวมกลุ่มกันอีกครั้งเตรียมบุกโจมต ี

ชาวฮวงเป็นครั้งสุดท้าย

นกัรบชาวฮวงหลายหมืน่คนบาดเจบ็ล้มตายไปมาก แม้จติปณิธาน 

ยังคงแข็งแกร่ง แต่เพราะคนที่ยังมีชีวิตส่วนใหญ่บาดเจ็บสาหัส  

ไม่สามารถสู้ต่อ พวกคนในเผ่ามองถังท่ีคุกเข่าอยู่กลางสนามรบแล้ว

ต่างรับรู้ตรงกันว่าวินาทีแห่งการสิ้นเผ่าก�าลังจะมาถึง ความฝันและ 

การต่อสู้ด้ินรนอย่างยากล�าบากมานับพันปีสุดท้ายก�าลังจะกลายเป็น

ฟองอากาศ

ทุ่งร้างเงียบสนิท จากน้ันไม่รู้ว่าเป็นใครท่ีน�าร้องเพลง บทเพลงท่ี

น่าเศร้าลอยไปกับสายลม เสียงร้องท่ีกร้านกระด้างดังสนั่นในทุ่งร้าง

"ฟ้าก็เย็น ดินก็เย็น เหย่ียวท้องขาวไม่กล้ามองเป่ยฮวง"

"ทะเลขึ้น ทะเลลง ริมทะเลเร่อไห่ล่าหมาป่า"

"หมาป่าไล่ หมาป่าตาย ถือมีดหากวางยุ่งท้ังวัน"

"เกิดท่ีไหน ตายท่ีใด ท่ีไหนสามารถฝังกระดูกได้"
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"หมินซานสูง หมินซานสง่า เขาหมินซานคือบ้านเกิดเรา"

"เหยียบหิมะเว้ิงว้าง ย�่าน�้าแข็งหมื่นลี้ มองทิศใต้ทั้งวัน"

"เหยียบหิมะเว้ิงว้าง ย�่าน�้าแข็งหมื่นลี้ ไม่มองทิศใต้อีกแล้ว"

"ข้าไปก่อน เจ้าค่อยไป"

"ข้าสู้ก่อน เจ้าค่อยไป"

"ข้าตายก่อน เจ้าค่อยไป"

"ทางกลับใกล้ ทางกลับไกล บนทางกลับจงเดินไป"

"ข้าไปแล้ว เจ้ารีบไป"

"ข้าสู้แล้ว เจ้ารีบไป"

"ข้าตายแล้ว เจ้ารีบไป"

"ข้าตายแล้ว เจ้ารีบไป"

นี่คือเพลงบ้านเกิดท่ีสืบทอดกันมาของชาวฮวง ขับท�านอง 

อยู่ท่ามกลางลมหิมะมาพันปี ในท่ีสุดพวกมันก็ออกจากเขตหนาวทาง

ซีกโลกเหนือแล้ว ออกมาไกลจากทะเลเร่อไห่และทุ่งหิมะแล้ว กลับมา

ท่ีถ่ินฐานเดิม ทว่าสิ่งที่ต้อนรับพวกมันไม่ใช่ดอกไม้และมิตรภาพ 

อันอบอุ่น แต่เป็นสายตาท่ีเย็นชาและการเข่นฆ่าที่โหดเห้ียมจนกว่า 

จะสิ้นเผ่าอย่างน่าเศร้าสลด

ในอดีตตอนทีช่าวฮวงร้องเพลงน้ีจะรูสึ้กเศร้าระคนฮกึเหมิ บางครัง้ 

ก็รูส้กึเพียงฮกึเหิมแต่ไม่เศร้า ทว่าวันนีนั้กรบชาวฮวงหลายหมืน่บ้างตาย 

บ้างบาดเจ็บ บ้างนั่ง บ้างนอนจมกองเลือดอยู่ในทุ่งร้าง เสียงร้องเพลง

แหลมบ้าง แหบบ้าง จึงไม่อาจสอดประสานพร้อมเพรียง บางครั้งดัง

บางครั้งเบา น่าเศร้าสลดอย่างที่สุด

ทันใดน้ันพลันมีเสียงกีบเท้าม้าดังมา จากนั้นก็เป็นเสียงล้อรถ 

ปะปนเข้ามาในเสยีงเพลงทีน่่าเศร้าของชาวฮวง จงัหวะของเสยีงร้องเพลง 
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ไม่ได้ถูกรบกวน...นั่นเพราะตอนน้ีเสียงร้องเพลงของชาวฮวงก็ไม่เป็น

จงัหวะอยู่แล้ว...ในทางตรงข้ามเหมอืนเสยีงร้องเพลงได้รบัจงัหวะเข้ามา  

เป็นจังหวะท่ีราบเรียบมั่นคงและดูเหมือนเฉยเมยต่อทุกสิ่ง

ชั้นเมฆปกคลุมท้องฟ้าทางทิศเหนือ รถม้าสีด�าแล่นช้าๆ มา 

ใต้ชั้นเมฆ

ชาวฮวงเห็นรถม้าคันน้ันก็ช่วยพยุงกันลุกขึ้นยืน ไม่ว่าจะเป็น 

นักรบชราผมขาว หรือนักรบหนุ ่มท่ีใบหน้าเยาว์วัย ไม่ว ่าจะเป็น 

ชายฉกรรจ์ขาขาด หรือสตรีที่โลหิตโซมกาย เมื่อเห็นรถม้าสีด�าใบหน้า

ก็เปลี่ยนเป็นทั้งเคารพและหวาดกลัว ทว่าก็เหมือนมองเห็นความหวัง

สุดท้ายเช่นกัน

สองเข่าที่ภาคภูมิใจกระทบพ้ืนทุ่งร้างท่ีเปื้อนโลหิต จุดที่รถม้า 

แล่นผ่านชาวฮวงพากันคุกเข่าลงโขกศีรษะคารวะ นักรบชาวฮวงที่ 

บาดเจ็บสาหัสบางคนพอคุกเข่าลงก็ลุกขึ้นไม่ได้อีก ตายไปท้ังอย่างนั้น

ถังคุกเข่าข้างเดียวอยู่ใจกลางสนามรบ เข่าซ้ายจมลึกลงไปในดิน 

เบียดของเหลวสีด�าจ�านวนมากขึ้นมา ไม่รู้ว่าเป็นดินโคลนของทุ่งร้าง

หรือว่าโลหิตของคนในเผ่า มันเงียบงันจ้องมองรถลากคันมโหฬาร 

ที่อยู่ห่างไกล แล้วมองเงาร่างสูงใหญ่ท่ีเห็นได้ร�าไรบนหอ จากนั้นค่อยๆ 

ปรับพลังปราณ

ชาวฮวงต้องเผชิญหน้ากับการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มันที่เป็น 

ศษิย์สญัจรของพรรคมารและผูน้�าการต่อสูข้องชาวฮวงไม่อยากยอมรบั

ความจริงข้อนี้ อย่างน้อยก่อนตายจะต้องให้อาศรมเทพชดใช้อย่าง

สาสม

ทุง่ร้างในตอนน้ีบคุคลท่ีสงูส่งทีส่ดุและส�าคญัทีสุ่ดต่อบรรดาแคว้น 

ในจงหยวนย่อมเป็นเจ้านิกายแห่งอาศรมเทพ ด้วยเหตุน้ีเป้าหมาย
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สุดท้ายในชีวิตของถังจึงเป็นมัน

ในตอนน้ันเอง เสียงร้องเพลงของคนในเผ่าที่อยู่ด้านหลังเกิด

ความปั่นป่วน จากน้ันก็ได้ยินเสียงกีบเท้าม้าและเสียงล้อรถ ถังหัน 

กลับไปมองจึงเห็นรถม้าสีด�า

ผิวนอกของรถม้าปกคลุมด้วยเกล็ดน�้าแข็งชั้นบางๆ ในประทุนรถ

ปกคลมุด้วยชัน้น�า้แขง็หนา ยันต์อคัคใีนอ่างทองเหลอืงถูกความหนาวเย็น 

จ�ากัดบริเวณจนดูเหมือนไฟภูต แทบดับได้ทุกเมื่อ

ไอเย็นในร่างของซังซังตื่นข้ึนเต็มที่แล้ว ตอนนี้ระเบิดออกมาแล้ว 

แต่ไม่ว่านางหรือหนิงเชวียต่างไม่รู้ว่าตราประทับของหมิงหวังสุดท้าย

แล้วจะเปลี่ยนเป็นสิ่งใด

ขนตาของหนิงเชวียมเีกลด็น�า้แขง็เกาะ แสงแดดสลวัทีส่่องเข้ามา

ทางหน้าต่างรถถูกเกล็ดน�้าแข็งพวกนี้หักเหจนกลายเป็นแสงเจ็ดสี มัน

ได้ยินเสียงร้องเพลงของชาวฮวงที่ดังมาจากนอกหน้าต่างจึงกล่าวว่า

"ข้าไปก่อน เจ้าค่อยไป"

ซังซังรับว่าอืม แล้วซบหน้าเข้ากับอกมัน กล่าวว่า

"ข้าตายก่อน ท่านค่อยไป"

หนิงเชวียส่ายหน้ากล่าวว่า

"ข้าตายก่อน เจ้าค่อยไป หรือไม่ก็ตายด้วยกัน"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ��������������� 25.indd   25 25/6/2562 BE   15:43


