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ฉางอนัได้ชือ่ว่าเป็นเมอืงทีไ่ม่มวัีนล่มสลาย ซึง่มนัก็ไม่เคยล่มสลาย 

จรงิๆ หากจะกล่าวให้ถูกกว่าน้ันคือตัง้แต่สถาปนาแคว้นต้าถังเป็นต้นมา  

เมืองน้ียังไม่เคยถูกทดสอบ แต่ไม่มีใครสงสัยในข้อน้ี เพราะฉางอันคือ

ที่มาของความมั่นใจอันแข็งแกร่งที่สุดของชาวถัง ขอเพียงเมืองแห่งนี้

ตั้งตระหง่านอยู่บนที่ราบทางใต้ของแม่น�้าซื่อ ชาวถังก็จะรักษารอยย้ิม 

บนใบหน้าไว้ได้

การล้อมเมืองไม่อาจท�าได้เช่นเดียวกัน ขอเพียงฉางอันยังอยู่  

ทุกเขตของต้าถัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเขตท่ีอยู่ใกล้เมืองหลวงจะไม่หยุด

ต่อต้านข้าศึก จิตวิญญาณในการต่อต้านข้าศึกของชาวถังรวมถึง 

ความเด็ดเดี่ยวท่ีจะสู้รบจนถึงวินาทีสุดท้ายจะด�าเนินต่อไป

ส�าหรับชาวถัง การที่ฉางอันไม่มีวันล่มสลายเป็นเหมือนสัจธรรม

ท่ีไม่ต้องการเหตุผลใดๆ มีไม่ก่ีคนท่ีรู ้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะ 

ค่ายกลที่ชื่อว่าสยบเทวะ นี่คือความจริงท่ีบุคคลระดับสูงในโลกแห่ง 

การฝึกฌานเท่านั้นท่ีรู้

บทที่ 1

มองดูฉางอัน
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บดัน้ีค่ายกลสยบเทวะเกิดปัญหา ฉางอนัไม่แขง็แกร่งไร้เทียมทาน

เหมือนพันปีที่ผ่านมาอีกแล้ว ถ้ามีกองทัพขนาดใหญ่บุกมาประชิด  

ถ้ามีผู้ฝึกฌานท่ีแข็งแกร่งเข้ามาในเมือง เช่นน้ันจะท�าอย่างไร... ตอนน้ี

มีเพียงน้อยคนท่ีรู้ถึงปัญหาข้อน้ี ในจ�านวนนั้นมีหนิงเชวียรวมอยู่ด้วย

มองบ้านเรือนท่ีแน่นขนัดและถนนหนทางท่ีเชื่อมต่อถึงกันแล้ว 

หว่างค้ิวของหนิงเชวียบ่งบอกถึงความเหน่ือยล้าและกังวลใจ มันถือ

แท่งถ่านวาดภาพลงบนกระดาษ มองจุดต่างๆ ในเมืองที่ลมหายใจ 

แห่งฟ้าดินติดขัด ครุ่นคิดหาวิธีซ่อมแซมหรือพูดอีกอย่างว่าขุดลอก 

ให้เกิดการระบาย แต่ย่ิงคิดสีหน้าย่ิงหม่นหมอง

ศิษย์พ่ีสามให้เวลามันเจ็ดวัน ตอนน้ีผ่านไปสองวันแล้ว ไม่เพียง

หาวิธีแก้ไขที่ดีไม่ได้ หน�าซ�้ายังสังเกตได้ว่าสภาพของค่ายกลแย่ลงกว่า

เดิมด้วย

เริ่มจากพระต�าหนักต้าหมิงทางเขตนครเหนือ ทางน�้าใต้ดินที ่

ไหลผ่านภูเขาโค้งมารวมตัวกันท่ีทะเลสาบ แล้วผ่านใต้ดินของวังหลวง 

ไหลผ่านด้านหลงัของอารามฝ่ายใต้ ผ่านวัดวัน่เย่ียนถ่าเข้าสูถ่นนจเูชว่ีย  

แล้วออกไปทางประตูเมอืงทิศใต้...การติดขัดทัง้หมดล้วนเกิดบนเส้นทาง 

สายนี้ ในค่ายกลสยบเทวะทางลับสายน้ีส�าคัญมาก ได้ชื่อว่าเป็น 

ลมหายใจเข้าออก หรือก็คือเส้นทางหลักในวัฏจักรการหมุนเวียนของ

ชีวิต

เล่ห์กลท่ีนิกายเต๋าท�าไว้ใต้หอไม้หลังเล็กของวังหลวงถูกมันพบ

และก�าจดัไปแต่แรก ทว่าการรบกวนท่ีค่ายกลสยบเทวะได้รบันัน้ไม่อาจ

แก้กลับได้แล้ว ถึงข้ันแย่ลงเรื่อยๆ ตามกาลเวลาที่ล่วงไป

มันคิดมานานมากแล้ว แต่ยังคิดวิธีแก้ไม่ได้

ถ้าสิ่งที่ติดขัดคือสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้าง
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ที่จับต้องได้ นั่นก็ยังไม่เท่าไร ด้วยความแข็งแกร่งของราชส�านักต้าถัง 

ต่อให้เป็นภูเขาขนาดย่อมก็ขุดทิ้งได้ภายในเจ็ดวัน ปัญหาคือวิธีการ 

ของนิกายเต๋าส่งผลโดยตรงต่อศูนย์กลางของค่ายกลในต�าหนักใต้ดิน 

ท�าให้การหมุนเวียนลมหายใจแห่งฟ้าดินในค่ายกลถูกรบกวน ช่องลม

หลายแห่งอุดตัน ค่ายกลทั้งชุดกระทบกระเทือน และประตูเมืองทิศใต้

ที่มันเหยียบอยู่ในตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบมากที่สุด

หนิงเชวียไม่เข้าใจว่าเหอหมิงฉือท่ีไม่มีดวงตาค่ายกลเข้าไป 

ในต�าหนักใต้ดินได้อย่างไร และคิดไม่ออกด้วยว่านิกายเต๋าใช้วิธีการ

อะไรจึงวิเคราะห์ค่ายกลสยบเทวะได้แม่นย�าขนาดน้ี ตอนน้ีคิดดูแล้ว

กล่าวได้เพียงว่านิกายเต๋าเตรียมการมาอย่างเต็มท่ีเพ่ือช่วงเวลานี้

ตลอดระยะเวลาพันปีไม่รู้นิกายเต๋าต้องรวบรวมสติปัญญาและ

ความสามารถของปราชญ์รุ ่นก่อนในนิกายมากน้อยเท่าไร แม้ยัง 

ไม่อาจเทียบจอมปราชญ์ ไม่อาจท�าลายค่ายกลสยบเทวะโดยตรง  

แต่ก็รบกวนการท�างานของค่ายกลได้ส�าเร็จ ท้ังเป็นการรบกวนที่มี

ประสิทธิภาพถึงขนาดไม่อาจแก้ได้

หนิงเชวียก�าจัดสิ่งรบกวนทั้งหมดท่ีนิกายเต๋าวางไว้ในฉางอัน 

ไปหมดแล้ว แต่ไม่อาจแก้ไขการติดขัดของค่ายกล ด้วยต้องใช ้

ลมหายใจแห่งฟ้าดินท่ีมหาศาลเกินกว่าจะจินตนาการ

อันทีจ่รงิความเสยีหายหรอืการถูกรบกวนระดบัน้ี ค่ายกลสยบเทวะ 

สามารถรักษาตัวเองได้ แต่ต้องใช้เวลานานมาก น่าจะสองถึงสามปี 

หากเป็นยามปกติก็ไม่นับว่าเป็นปัญหา แต่เวลาน้ีคือช่วงสงครามท่ี 

ทั้งโลกบุกโค่นต้าถัง แน่นอนว่าศัตรูไม่ให้เวลาชาวถังนานขนาดนั้น

ถ้าจอมปราชญ์ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ น่ีจะเป็นเร่ืองท่ีง่ายดายมาก  

จอมปราชญ์เพียงโบกแขนเสื้อก็เรียกลมหายใจแห่งฟ้าดินจ�านวน
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มหาศาลมาท่ีฉางอันได้

แต่โลกมนุษย์ไม่มีจอมปราชญ์แล้ว โลกมนุษย์ในตอนนี้ไม่มีใคร

ที่ท�าแบบน้ันได้ เช่นนั้น...ค่ายกลขนาดใหญ่น้ีจะไม่มีทางซ่อมแซม 

ได้แล้วจริงๆ น่ะหรือ ฉางอันมีช่องโหว่แล้วใช่ไหม

ดวงตาค่ายกลอยู่ในอกเสื้อของหนิงเชวีย แข็งกระด้างเหมือน 

ก้อนหิน กดหัวใจของมันให้ร้อนรนกระวนกระวาย

เมอืงน้ีคอืเมอืงท่ีจอมปราชญ์ยกให้มนัดแูล ดวงตาค่ายกลคอืสิง่ท่ี 

ซือฟูเหยียนเซ่อและจักรพรรดิยกให้มันดูแล หมายความว่าการปกป้อง

ฉางอันหรือก็คือต้าถังเป็นภาระหน้าท่ีท่ีมันไม่อาจหลีกเลี่ยง

นี่คือเกียรติอันสูงสุดและเป็นภาระที่หนักที่สุดในโลกด้วย หากแต่

จุดท่ีไม่สมควรแก่เหตุผลมากที่สุดของเรื่องนี้คือ...หนิงเชวียไม่ใช่ 

จอมข่ายเวท

เหยียนเซ่อต้าซือเคยบอกว่าค่ายกลคือยันต์ขนาดใหญ่ ยันต์คือ

ค่ายกลขนาดเล็ก ในโลกแห่งการฝึกฌานมีค�ากล่าวว่าจอมข่ายเวท 

ไม่แน่ว่าจะเป็นจอมยันต์ได้ แต่จอมยันต์แน่นอนว่าต้องเป็นจอมข่ายเวท 

ที่เก่งมาก

หนงิเชวียเป็นจอมยันต์ท่ีมพีรสวรรค์ แต่ไม่รูเ้พราะเหตใุดพรสวรรค์ 

ในด้านค่ายกลจึงแย่อย่างสุดขีด ตอนท่ีเพ่ิงเข้าชั้นสองมันเคยไปช่วย

ศษิย์พ่ีเจด็วางค่ายกลประตูเมฆอยู่หลายวัน มนักลบัไม่มคีวามก้าวหน้า

อะไรเลยในเรื่องนี้ ช่วงที่ผ่านมามันฝึกควบคุมค่ายกลสยบเทวะอย่าง

พากเพียร แต่ก็ไม่มีความก้าวหน้าแต่อย่างใดเช่นกัน

ตอนนี้ศิษย์พ่ีสี่และศิษย์พ่ีเจ็ดล้วนไม่อยู่ที่สถานศึกษา มันอยาก

ถามใครก็ไม่รู้จะไปถามท่ีไหน จึงร้อนใจมาก ไหล่ทั้งสองข้างแทบจะ 

รับน�้าหนักไม่ไหวแล้ว
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ลมฤดูสารทพัดใบหน้าจนหนาวเหน็บ หนิงเชวียเงียบอยู่ครู่ก่อน

เดินลงจากก�าแพงเมือง

ประตูเมืองทิศใต้ของฉางอันอยู่ตรงกับถนนจูเชวี่ยพอดี ตั้งแต ่

เริ่มสงครามมาก็มีการป้องกันอย่างแน่นหนา

ด้วยการร้องขอของหนิงเชวีย ราชส�านักได้ย้ายกองก�าลังอว่ีหลิน

ชุดสุดท้ายในเมืองมาที่นี่ กองก�าลังอว่ีหลินร้อยกว่านายสวมชุดเกราะ

วาววบั รอค�าสัง่อยู่สองข้างของถนนด้วยสีหน้าเคร่งขรมึ ท�าให้บรรยากาศ 

ดูหนาวเหน็บย่ิงข้ึน คนของพรรคมัจฉามังกรหลายสิบประจ�าอยู่ตาม 

มุมถนนและใต้ชายคาบ้าน สังเกตการณ์คนที่เข้าออกเมืองอย่าง 

ระแวดระวัง กองก�าลังทหารรอบฉางอันเคลื่อนพลข้ึนเหนือหมดแล้ว 

การป้องกันเมืองอ่อนแอ ราชส�านักจึงจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังของราษฎร

ทหารกองป้องกันเมืองก�าลังตรวจสอบกลุ่มคนที่เข้าและออกจาก

เมืองอย่างละเอียดเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีสายลับหรือสิ่งของต้องห้าม 

ผ่านเข้าออก ข้ันตอนการตรวจสอบซับซ้อน ปริมาณงานมีมาก ยังด ี

ท่ีช่วงเวลาแบบนี้จ�านวนคนท่ีเข้าออกฉางอันมีน้อย บนถนนหลวง 

นอกเมอืงมเีพียงขบวนรถขนเสบยีงทีย่าวต่อเน่ืองไม่ขาดสาย รถเหล่านี้ 

ขนเสบียงมาจากเขตต่างๆ

ต้าถังเตรียมพร้อมรับมือกับการที่ฉางอันถูกล้อมเรียบร้อยแล้ว  

แต่ไม่มใีครเตรยีมพร้อมต่อเรือ่งท่ีฉางอนัถูกตแีตก แม้แต่การเตรียมพร้อม 

ด้านจิตใจก็ไม่มี

เห็นแบบนี้แล้วหนิงเชวียย่ิงเศร้าใจ ในตอนนั้นเอง สตรีนางหนึ่ง

เดินเข้ามาในเมือง

คิ้วนางเหมือนหมึกวาด ดวงตาเหมือนแต้มสี ใบหน้างามดั่ง 

ภาพเขียน ริมฝีปากบางที่ปิดสนิทเหมือนล่าเหมยบนหิมะ ประดับ 
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อยู่บนดวงหน้าขาวผ่อง ผมเรียบตรงประบ่าดุจพู่กันท่ีสวยงาม

หนิงเชวียมองนางนิ่ง แล้วจู่ๆ ก็เงยหน้ามองฟ้า ท้องฟ้าปลาย 

ฤดสูารทท้ังอยู่ห่างไกลและสจีดืจาง มนัคดิว่าเฮ่าเทียน...ไม่ส ิน่าจะเป็น

อาจารย์ที่อยู่บนฟ้าสัมผัสได้ถึงความร้อนรนกระวนกระวายในใจมัน  

จึงส่งนางมาฉางอัน มาท่ีเบื้องหน้ามัน

มันดึงสายตากลับมา ย้ิมมองสตรีท่ีงามดุจภาพวาด

"เหตุใดจึงมาฉางอันแล้วเล่า"

"อยากมา จึงมา" 

โม่ซันซันตอบย้ิมๆ กระโปรงสีขาวถูกลมฤดูสารทที่พัดลอด 

ประตูเมืองมากระพือให้สั่นไหว

หนิงเชวียนึกถึงปัญหาข้อหนึ่งจึงถามว่า

"สวนโม่ฉือ..."

โม่ซันซันรู้ว่าหนิงเชวียจะถามอะไร ไม่รอให้มันพูดจบก็ตอบเสียง

เรียบว่า

"ข้าออกจากที่น่ันแล้ว"

หนิงเชวียคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินค�าตอบน้ี แต่อันที่จริงมันรู ้ดีว่า 

มีเพียงค�าตอบนี้เท่านั้นที่เป็นไปได้ โม่ซันซันถ้าไม่อยากท�าให้สวนโม่ฉือ 

อาจารย์ และศษิย์ร่วมส�านกั หรอือาจถึงขัน้แคว้นต้าเหอต้องรบัเคราะห์

มแีต่ต้องออกจากส�านักเท่าน้ัน ต้องท�าแบบน้ีนางจงึมาฉางอนั มาอยู่กับ 

ฝ่ายตรงข้ามของอาศรมเทพได้

หนิงเชวียน่ิงเงียบไปครู่ก่อนผายมือเชิญนางเข้าเมือง

หนิงเชวียและโม่ซันซันเดินไปในฉางอัน ไหล่เคียงกันดุจกาลก่อน 

แต่เรื่องราวในครั้งน้ีไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง

ท้ังสองคนเดินมาที่หน้าวังหลวง เดินมาบนสะพานแห่งน้ัน  
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มองก�าแพงวังสีแดงชาด แต่ไม่เห็นเกล็ดหิมะโปรยปราย เห็นแต่ใบ 

ของต้นอิ๋นซิ่งสีเหลืองร่วงอยู่เต็มพ้ืน

"ข้าไม่มีเวลา ไม่เช่นน้ันคงได้เท่ียวชมฉางอันด้วยกันอีกรอบ"

หนิงเชวียย่ืนมือไปเหนือผิวน�้านอกสะพาน จับใบของต้นอิ๋นซิ่ง 

ใบหนึ่งท่ีปลิวมาแล้วเอ่ยว่า

"ท่ีน่ีคือจุดติดขัดจุดที่สี่  เจ้าลองสัมผัสลมหายใจแห่งฟ้าดิน 

ใต้หอยิงธนูดู"

โม่ซันซันหลับตา ขนตาเรียวยาวสั่นนิดๆ ครู่ต่อมานางลืมตาขึ้น 

อารมณ์ในแววตาค่อนข้างซับซ้อน ท้ังตื่นตระหนกและหวาดกลัว

"เป็น...ค่ายกลที่ทรงพลังมาก"

หนิงเชวียหดมือกลับมา ปล่อยใบอิ๋นซิ่งลงไปในคูน�้า สายน�้า 

ใต้สะพานไหลช้ามาก ผิวน�้าในยามน้ีเต็มไปด้วยใบไม้สีเหลืองท่ี

สวยงาม แม้เพ่ิมลงไปอีกใบก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด

มันมองใบไม้เหลืองบนผิวน�้าพลางเอ่ยว่า

"เพราะทรงพลังจึงเป็นปัญหามาก ตอนน้ีถูกนิกายเต๋าใช้วิธีการ

บางอย่างท�าให้เกิดการติดขัด หากจะท�าให้โปร่งโล่งต้องใช้ลมหายใจ

แห่งฟ้าดินจ�านวนมหาศาล"

โม่ซันซันพิจารณาอยู่ครู่ก่อนส่ายหน้า เอ่ยว่า

"ไม่มีใครเรียกลมหายใจแห่งฟ้าดินมาได้มากขนาดน้ัน และ 

ไม่มีใครสามารถวางค่ายกลเพ่ือซ่อมแซมค่ายกลขนาดใหญ่น้ีได้"

"ใช้ยันต์ได้ไหม" 

โม่ซันซันตอบค�าถามของหนิงเชวียว่า

"ถ้ากล่าวว่าค่ายกลคือยันต์ เช่นนั้นค่ายกลขนาดใหญ่นี้ก็คือ 

ยันต์ที่ใหญ่ที่สุดที่ข้าเคยเห็นมา ถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นยันต์เทวะของแท้" 
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14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 28

หนิงเชวียเข้าใจความหมายของนาง เมืองฉางอันมีขนาดมหึมา 

สติปัญญาของจอมปราชญ์คือยอดเขาสูงชันท่ียากต่อการปีนป่าย

เล่ห์กลของนิกายเต๋าดูเหมือนตื้นเขิน แต่แท้จริงแล้วใช้ประโยชน์

จากสองเรือ่งนีไ้ด้อย่างสอดคล้องกับหลกัการของธรรมชาต ิ เป็นวิถีมรณะ 

แห่งธรรมชาติ

"ข้าหวังว่าเจ้าจะแก้ปัญหานี้ได้" 

หนิงเชวียเอ่ย

"ข้าไม่มีความสามารถเช่นน้ัน"

"ถึงอย่างไรก็ดีกว่าข้า"

"ถ้าอย่างนั้นท่านก็มอบดวงตาค่ายกลให้ข้าสิ"

หนิงเชวียส่ายหน้า โม่ซันซันจึงเอ่ยย้ิมๆ ว่า

"ผ่านเรือ่งราวมามากมายขนาดน้ี ข้านึกว่าท่านรูจ้กัการเชือ่ใจผูอ้ืน่ 

แล้วเสียอีก"

หนิงเชวียนึกถึงสาวน้อยท่ีสองเท้าขาวดั่งบัวหิมะแต่ร่างกายเป็น

สีด�าเข้ม ซังซังท่ีลอยอยู่เหนือแม่น�้าซื่อ ตัวอยู่ในความมืด เท้าเหยียบ

แสงสว่าง

"ขอโทษจรงิๆ ตอนนีน้อกจากสถานศกึษาแล้ว ต่อให้หล่ีซานเหนยีง 

คืนชีพข้าก็ไม่อาจไว้ใจอย่างเต็มที่"

โม่ซันซันถามว่า

"หลี่ซานเหนียงคือใคร"

"มารดาข้า"

โม่ซันซันน่ิงเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยว่า

"ขอโทษ"

ใบของต้นอ๋ินซิ่งร่วงจนเต็มพ้ืน ท้ังสองคนยืนบนสะพาน น่ิงเงียบ
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ไปพักหนึ่ง แล้วหนิงเชวียก็เอ่ยว่า

"เจ้าเป็นน้องบญุธรรมของศิษย์พ่ีใหญ่ เป็นสหายของข้า ปรมาจารย์ 

อักษรให้เจ้าออกจากเขาโม่กานเพราะรู้ว่าการช่วยต้าถังคือการช่วย 

ต้าเหอ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องล�าบากเจ้าแล้ว"

โม่ซันซันออกจะงุนงง จึงถามว่า

"ท่านจะท�าอะไร"

"ข้าจะไปนอนพักสักหน่อย" 

หนิงเชวียตอบ 

"ข้าไม่ใช่ศิษย์พ่ีใหญ่หรือศิษย์พ่ีรอง หากไม่นอนพักข้าต้องตาย

เป็นแน่ สองวันนี้ดูฉางอันจนอยากจะอาเจียนแล้ว ข้าจ�าเป็นต้อง 

ผ่อนคลายจิตใจบ้าง"

"อย่างนั้นก็ไปพักผ่อนเถอะ...แต่ห้ามคิดท้อแท้หรือหลีกหนีเชียว 

คดิถึงสมยัก่อนทีห่ลวงจนีกวนไห่มาท้าสูกั้บท่าน ท่านน่ังอยู่ท่ีรมิทะเลสาบ 

ครึ่งค่อนวันก็กลับมา"

พอหนิงเชวียนึกถึงเรื่องในอดีตก็หัวเราะ มันวาดแผนที่ที่ละเอียด

ทีส่ดุให้โม่ซนัซนั อธิบายค่ายกลสยบเทวะให้ฟัง จากน้ันก็ผละจากนางมา 

แล้วไปศาลาชุนเฟิงในเขตนครตะวันออก

หนิงเชวียไม่ได้ไปนอน และไม่ได้ไปอยู่ท่ีริมทะเลสาบเย่ียนหมิง

สถานการณ์ในราชส�านักเพ่ิงสงบลงได้ไม่นาน หลี่อว๋ียังถูกกัก

บริเวณอยู่ในต�าหนักองค์หญิง ขุนนางจ�านวนมากยังรู้สึกขัดแย้งต่อ

หนิงเชวีย ถึงขั้นรู้สึกต่อต้านอย่างรุนแรง ด้วยเหตุน้ีมันจึงไม่ได้ติดต่อ

กับในวังอย่างใกล้ชิด เวลาน้ีหากมันอยากรู้ถึงการเตรียมการของ 

ราชส�านักหรือติดต่อกับพระอัครมเหสี ล้วนติดต่อผ่านบ้านสกุลเฉา

ที่บ้านสกุลเฉามันได้รู้ข่าวเรื่องค�าส่ังทางการทหารและข่าวสาร
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จากเขตต่างๆ พอเห็นรายงานคร่าวๆ เก่ียวกับสถานการณ์การสู้รบของ

แต่ละท้องท่ีแล้ว สีหน้าของมันพลันเคร่งขรึม

กองก�าลังปราบแดนใต้ยังอยู่ระหว่างทาง การสู ้รบระหว่าง 

ทัพตะวันตกของต้าถังกับแคว้นเยว่ียหลุนที่เขตเทือกเขาชงหล่ิงยัง 

ไม่มีรายงาน ส่วนกองก�าลังปราบแดนเหนือท่ีรับภาระหนักที่สุดก�าลัง

ต้านการบุกโจมตีของทหารม้าเผ่าจินจั้งอย่างสุดก�าลัง แม้ว่าเวลาน้ี

จ�านวนคนของกองก�าลังปราบแดนเหนือจะใกล้เคียงกับเมื่อแรกสุด 

มากแล้ว แต่การจะพลิกสถานการณ์น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย 

สถานการณ์การรบที่ล�าบากที่สุดยามนี้คือทางตะวันออกและ 

ทางใต้ 

โดยเฉพาะทางใต้ อาศรมเทพน�าทหารนับแสนบุกขึ้นเหนือจาก

เขตชิงเหอ หนิงเชวียแม้นั่งอยู่ในฉางอัน กลับคล้ายเห็นภาพธงทิวปลิว

สลอนเต็มสนามรบ มันจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าฝ่ายตรงข้าม 

บุกมาถึงฉางอันจะท�าอย่างไร

บรรดาศิษย์พ่ีท่ีภูเขาหลังสถานศึกษาตอนน้ีคงอยู่ที่หุบเขาชิงสยา 

ทุกคนยังปลอดภัยดีหรือไม่ จะต้านข้าศึกไหวไหม จะต้านได้ก่ีวัน...

ตอนนั้นเอง เจ้าเมืองฉางอันซั่งกวนหยางอว่ีและฉีซื่อมาถึงบ้าน

สกุลเฉาแล้ว เป็นหนิงเชวียท่ีต้องการพบพวกมัน

"จลาจลในฉางอันสงบลงอย่างรวดเร็วเช่นน้ี วิธีการของใต้เท้า 

ยอดเย่ียมจริงๆ ต้องยกความดีความชอบให้เป็นอันดับหน่ึง" 

หนิงเชวียมองเจ้าเมืองผู้มีใบหน้าอันชั่วร้ายพลางเอ่ยอย่างจริงใจ 

เฉาเหล่าไท่เหยียอุ ้มแมวเดินผ่านมาพอดี ได้ยินประโยคน้ีกับเห็น 

ซั่งกวนหยางอว่ีก�าลังโค้งค�านับ จึงเอ่ยว่า

"ใต้เท้าท่านน้ีชอบถ่อมตน"
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หนิงเชวียย้ิมพลางเอ่ยว่า

"ท่านลุงรองกล่าวมิผิดเลย"

เฉาเหล่าไท่เหยียโบกมือไปมา ลูบท้องแมวแล้วจากไป ซั่งกวน

หยางอว่ีกล่าวสอพลอว่า

"หามไิด้ๆ ท้ังหมดน้ีล้วนเพราะพระอคัรมเหสแีละเซยีนเซงิสบิสาม

สั่งการอย่างชาญฉลาด"

"เวลาน้ันข้ากับพระอัครมเหสียังอยู่นอกเมือง จะส่ังการท่าน 

ได้อย่างไร"

ซั่งกวนหยางอว่ีกล่าวอย่างจริงจังว่า

"คนไม่อยู่ ปณิธานยังอยู่ ผู้น้อยสัมผัสได้..."

หนิงเชวียโบกมือ บอกว่า

"พอเถอะ ข้าไม่ใช่ต้าเสวียซื่อ ไม่ชินกับค�าพูดแบบนี้ ขุนนางต้าถัง

ก็มีไม่ก่ีคนท่ีพูดค�าพูดแบบน้ีได้เหมือนใต้เท้า พวกเราประหยัดเวลา  

พูดเข้าเรื่องเลยดีกว่า"

ซั่งกวนหยางอว่ีกระแอมเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่า

"เหอหมงิฉอืน่าจะหนีไปทางประตตูะวันออก ทหารรกัษาประตเูมอืง 

ก�าลงัตรวจสอบกันเป็นการภายในอยู่เพราะจบัผูต้้องสงสยัได้สบิกว่าคน 

แล้ว หน่วยเทียนซแูละอารามฝ่ายใต้สงบเสงีย่มลงมาก คนของเขตชงิเหอ 

ที่หนีออกมาพวกเราจับได้หมดแล้ว ตอนนี้ขังไว้ชั่วคราวในหอชุมนุม"

หนงิเชวียเข้าใจดว่ีาการท่ีหน่วยเทียนซแูละอารามฝ่ายใต้สงบเสงีย่ม 

ลงโดยพ้ืนฐานแล้วไม่เก่ียวกับการที่เหอหมิงฉือเปิดโปงฐานะที่แท้จริง

ของตัวเองสักเท่าไร แต่เป็นเพราะตอนน้ีบิดามารดาและคนในบ้าน 

ของพวกผูฝึ้กฌานถูกทีว่่าการเมอืงฉางอนัและพรรคมจัฉามงักรคุมตวัอยู่  

ในสถานการณ์เช่นน้ีนอกจากพวกท่ีเลือดเย็นอย่างแท้จริงแล้ว ผู้ใด 
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จะกล้าเคลื่อนไหวผิดปกติ

"พวกลูกหลานของตระกูลใหญ่เขตชิงเหอหนีไม่พ้นโทษฐาน 

เป็นกบฏ แม้ยังไม่ตัดสินโทษ แต่ท�าไมต้องให้พวกมันนอนหลับอย่าง

สุขสบายในหอชุมนุม ส่งพวกมันเข้าคุกของท่ีว่าการเมืองให้หมด" 

ซั่งกวนหยางอว่ีเอ่ยตอบอย่างค่อนข้างล�าบากใจว่า

"ท่ีว่าการเมืองขังคนเยอะขนาดนั้นไม่ไหว"

หนิงเชวียมองฉีซื่อแล้วเอ่ยว่า

"พรรคมัจฉามังกรต้องมีคุกใต้ดินอยู่มากมายแน่นอน"

ฉีซื่อยักไหล่ 

"ขังสักหลายร้อยคนก็ไม่มีปัญหา"

หนิงเชวียเห็นสีหน้าซั่งกวนหยางอว่ีจึงถามว่า

"ท่านมีปัญหาอะไร"

ซั่งกวนหยางอว่ีตอบว่า

"ข้าไม่มีปัญหา แต่ใต้เท้าหลายคนในราชส�านัก...อาจจะมีปัญหา

ก็ได้ ตอนน้ีการจัดการกับตระกูลใหญ่เขตชิงเหอ ราชส�านักมีความเห็น

สองอย่าง หน่ึงคือตัดสินโทษพวกมันโดยเร็ว แสดงความรับผิดชอบ 

ต่อบรรดาขุนนางและราษฎร อีกความเห็นหน่ึงคือควรให้พวกมัน 

มีชีวิตอยู่เพ่ือเป็นเบี้ยต่อรองกับอาศรมเทพในอนาคต"

หนิงเชวียเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยว่า

"พวกมันต้องตาย"

"หากบรรดาใต้เท้าในราชส�านักคัดค้านจะท�าอย่างไร" 

ซั่งกวนหยางอว่ีถามอย่างเป็นกังวล

"วันหน้ายังมีปัญหาอีกมากที่สภาขุนนางต้องเจรจาถกเถียง 

หลายๆ ปัญหาก็ยากเจรจาหรือเจรจาไม่ได้ เขตชิงเหอคือปัญหาท่ี 
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เจรจาไม่ได้ แต่ท่านพูดถูก ตอนน้ีหากพวกมันตายก็ออกจะน่าเสียดาย

อยู่บ้างจริงๆ เช่นนั้นก็ให้พวกมันรับโทษเป็นไปก่อน"

ฉีซื่อเอ่ยว่า

"เรื่องนี้ข้าถนัด"

ซั่งกวนหยางอว่ีรีบแย้ง

"แต่ที่ว่าการเมืองถนัดกว่า"

หนิงเชวียตัดบท

"เรื่องเล็กน้อยพวกนี้ปรึกษากันเองเถอะ วันนี้ที่เรียกตัวมาเพราะ

พระอัครมเหสีตัดสินใจแล้วว่าจะมอบกองก�าลังรักษาประตูเมืองและ

อ�านาจการบังคับใช้กฎหมายเป็นการชั่วคราวให้กับใต้เท้า พรรคมัจฉา

มังกรก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของใต้เท้าเป็นการชั่วคราวด้วย ฉีซื่อ เจ้า 

ต้องให้ความร่วมมือกับใต้เท้าท�างานนี้ให้ดี"

ซั่งกวนหยางอว่ีทราบดีว่าขอแค่ตนอยู่รอดจากสงครามครั้งน้ี  

หลังจบสงครามต้องได้เลื่อนต�าแหน่งขึ้นเงินเดือนอย่างแน่นอน แต ่

คิดไม่ถึงว่าจู ่ๆ จะได้รับอ�านาจมากขนาดนี้ นอกจากตื่นเต้นแล้วก็ 

อดหวาดหวั่นมิได้

ฉีซื่อก็แปลกใจเช่นกัน การจัดการแบบนี้ให้ความรู้สึกแปลกๆ

"เมืองฉางอันว่างเปล่า หากกองทัพร่วมอาศรมเทพ...หรือทหาร

ของศัตรูจากด้านอื่นบุกมาประชิดเมือง พวกเราล้วนไม่อาจป้องกันได้ 

ดังน้ันจึงควรเตรียมการรับมือกรณีที่เมืองแตก"

ได้ยินค�าพูดของหนิงเชวียแล้วซั่งกวนหยางอว่ีและฉีซื่อต่างตกใจ

จนพูดไม่ออก พวกมันก็เช่นเดียวกับชาวถังท้ังหลาย แต่ไหนแต่ไร 

ไม่เคยคิดว่าฉางอันจะมีวันถูกตีแตก

"ข่าวน้ีห้ามแพร่งพรายออกไป"
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หนิงเชวียไม่มองฉีซื่อ แต่มองตาซั่งกวนหยางอวี่ ในดวงตา

สามเหลี่ยมท่ีดูชั่วร้ายฉายแววซับซ้อน แล้วหนิงเชวียก็เอ่ยเสียงเรียบว่า

"หากเกิดปัญหาอะไร โลกน้ีจะไม่เหลือตระกูลซั่งกวนอีก"

ปากบอกว่าพักผ่อน แต่จิตใจถูกหินหนักกดทับ แล้วจะพักผ่อน

ได้อย่างไร จะนอนหลับได้อย่างไร หนิงเชวียเดินไปตามถนนจูเชว่ีย 

สู ่ประตูทิศใต้ สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจแห่งฟ้าดิน 

อย่างละเอียด ส�ารวจพ้ืนท่ีที่มีการอุดตันตามรายทาง สีหน้าดูเหนื่อยล้า

ขึ้นเรื่อยๆ ก้าวเดินได้ช้าลงเรื่อยๆ

มาถึงหน้าก�าแพงเมือง มันเงยหน้าขึ้นมอง

ก�าแพงเมืองฉางอันสูงชันดุจหน้าผา มันยืนอยู่บนพ้ืนจึงยาก 

จะเห็นยอดบนสุดได้ชัดเจน ทว่าสายตาของมันเฉียบคมเหนือกว่า 

คนธรรมดา มันจึงมองเห็นหญิงสาวท่ีสวมกระโปรงสีขาว

โม่ซันซันก�าลังมองดูฉางอันอย่างพินิจพิจารณาเช่นเดียวกับมัน

ก่อนหน้าน้ี หนิงเชวียเอ่ยค�าขอบคุณอยู่เงียบๆ

"รู ้จักค่ายกลทรมานจิต สาวน้อยคนน้ีมีพรสวรรค์ด้านค่ายกล 

เหนือกว่าเจ้ามากจริงๆ แต่ในเมื่ออาจารย์มอบฉางอันไว้ในมือเจ้า  

ข้าจึงคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเจ้าที่ต้องคิดเรื่องราวทุกอย่างให้

เข้าใจ"

ดรุณีน้อยคนหน่ึงเดินมายืนข้างๆ มัน เงยหน้ามองก�าแพงเมือง

นางดูมีอายุสิบสองสิบสาม ผมแกละด�าขลับส่ายไปมา หน้าตา

น่ารักสดใส หากน�้าเสียงกลับสงบนิ่งอ่อนโยนเหมือนเป็นผู ้ใหญ่  

การเรียกโม่ซันซันว่าสาวน้อยจึงไม่ท�าให้คนฟังรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเลย 

น่ันเพราะนางคือประมุขพรรคมารคนปัจจุบัน ย่อมมีคุณสมบัติเรียก 
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ผู้งมงายอักษรว่าสาวน้อย

"ศิษย์พ่ี ข้าคิดวิธีไม่ออกจริงๆ" 

อวี๋เหลียนมองมันแล้วเอ่ยว่า

"ดังนั้นเจ้าจึงเริ่มวางแผนรับมือกรณีท่ีเมืองแตกสินะ"

"ไม่คิดถึงการชนะไว้ล่วงหน้า แต่คิดถึงผลหากพ่ายแพ้ก่อน  

นี่คือนิสัยของข้า"

"ถ้าเป็นยามปกติ การคิดเช่นนี้แน่นอนว่าถูกต้อง แต่สถานการณ์

ปัจจุบันต้าถังต้องแพ้แน่นอน ดังน้ันพวกเราต้องคิดถึงชัยชนะเท่านั้น 

ไม่คิดถึงการแพ้"

หนิงเชวียไม่เข้าใจ อว๋ีเหลียนจึงเอ่ยต่อ

"พวกเรามีแต่ต้องคิดว่าท�าอย่างไรจึงจะชนะ ไม่อาจคิดถึง 

การเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้"

"แต่ว่า...ถ้าต้องแพ้แน่แล้ว จะชนะได้อย่างไร"

"เช่นนั้นก่อนท่ีจะแพ้ก็ต้องชนะให้ได้"

อวี๋เหลียนกล่าว

"บทสรุปสุดท้ายของสงครามขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆ ด้าน 

อาจเป็นศิษย์พ่ีรองรักษาหุบเขาชิงสยาไว้ไม่ได้ อาจเป็นกองก�าลัง 

ปราบแดนเหนือพ่ายแพ้ต่อเผ่าจินจั้ง อาจเป็นฉางอันถูกตีแตก แต่ 

ขอเพียงพวกเราเอาชัยให้ได้สักด้านหนึ่งก่อนที่ความพ่ายแพ้เหล่าน้ี 

จะมาถึง ก็จะหยุดความพ่ายแพ้เหล่าน้ีได้"

หนิงเชวียเข้าใจแล้วจึงเอ่ยว่า

"ต้องเป็นชัยชนะท่ีเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีสุด"

"ถูกต้อง ตามความเห็นของเจ้า บทสรุปของสงครามคร้ังน้ีคือ

อะไร"
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หนิงเชวียทราบดีว่าตอนเริ่มต้นของสงคราม ต้าถังพ่ายแพ้อย่าง

ต่อเนือ่ง ก�าลงัของท้ังสองฝ่ายแตกต่างกนัมากเกินไป ต่อให้รักษาหบุเขา 

ชิงสยาไว้ได้ ค่ายกลสยบเทวะซ่อมแซมได้ ก็ยังยากจะเปลี่ยนแปลง 

บทสรุปสุดท้าย

"โดยสรุปแล้วน่าจะแพ้" หนิงเชวียตอบ "แต่ข้าเชื่อมั่นว่าเมื่อถึง 

วันท่ีต้าถังล่มสลาย โลกน้ีจะเหลือเพียงไม่ก่ีแคว้น"

"ถูกต้อง นี่เป็นสิ่งท่ีคนทั้งโลกล้วนมองออก ราชนิกุลและเหล่า

แม่ทัพของแต่ละแคว้นแม้ด้อยปัญญา แต่คิดว่าคงไม่ถึงกับคิดเรื่องน้ี

ไม่ได้

ต้าถังและสถานศึกษาเริ่มแสดงพลังแล้ว ท่ัวทุกหนแห่งก�าลัง 

มีคนตาย ข้าเชื่อว่าเวลาน้ีเมืองเฉาหยางแคว้นเยว่ียหลุนคงมีสภาพ 

น่าอนาถมาก แคว้นเย่ียนก็ท�าลายตัวเองไปแล้ว ยังมีใครอีกท่ีอยากจะ

มอดไหม้ไปพร้อมต้าถัง"

"ได้ยินว่าจักรพรรดิหนานจิ้นเพราะสูญเสียโอรสจึงกลายเป็น 

คนเสียสติ"

"หากจักรพรรดินั่นจะลากหนานจิ้นท้ังแคว้นลงบ่อโคลนแห่ง 

ความบ้าคลั่งไปด้วย ราชนิกุลและเหล่าแม่ทัพนายกองคงยับย้ังมัน 

เพราะถึงอย่างไรคนท่ีไม่บ้าก็มีมากกว่า

พวกท่ีไม่เสียดายว่าจะต้องสูญเสียมากเท่าไรก็ต้องท�าลายต้าถัง

ให้ได้มีเพียงอาศรมเทพ" 

นางเอ่ยต่อไป

"สยงชูโม่พิการแล้ว หน่วยโองการฟ้าและหน่วยพิพากษา 

หลังจบสงครามหุบเขาชิงสยาคงต่างบาดเจ็บสาหัสหรืออาจถึงข้ันตาย 

อาศรมเทพยังจะเหลืออะไร"
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หนิงเชวียน่ิงครุ่นคิด อว๋ีเหลียนเอ่ยต่อไปพลางมองมัน

"หลายวันมาน้ีข้ากับศิษย์พ่ีใหญ่ขบคิดปัญหาข้อหนึ่งมาตลอด  

คือจะท�าอย่างไรให้ชนะในสถานการณ์ท่ีต้องแพ้แน่นอน อย่างน้อย 

ชนะชั่วคราวก็ยงัด ีเพือ่ความสงบชั่วคราว แล้วพวกเรากค็ิดออกในที่สุด 

นั่นคือต้องฆ่าเจ้าอาราม สงครามครั้งนี้จึงจะยุติ"

หนิงเชวียไม่รู้ควรพูดอะไร

ข้อสรุปน้ีถูกต้อง ถ้าเจ้าอารามแห่งอารามจือโส่วถูกสถานศึกษา

ฆ่าตาย อาศรมเทพต้องพบกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง อิทธิพล 

ท่ีมีต่อแคว้นต่างๆ จะลดน้อยลงมาก หากเป็นเช่นนี้ยังจะมีแคว้นใด 

ที่ยินดีจะถูกท�าลายพร้อมต้าถังอีกเล่า

ประเด็นส�าคัญคือถ้าเจ้าอารามตาย นิกายเต๋าจะไม่มีอ�านาจใดๆ 

มาผูกมัดศาลากระบี่และหลิ่วไป๋

ทว่าปัญหาอยู่ท่ี...เจ้าอารามคือยอดฝีมือท่ีแข็งแกร่งลึกล�้าท่ีสุด

ในโลกหลังจากจอมปราชญ์ขึ้นสวรรค์ คิดว่าความยากในการฆ่ามัน 

เปรยีบเทยีบกับการทีต้่าถังจะชนะสงครามครัง้ย่ิงใหญ่นี ้ ก็คงไม่แตกต่าง 

กันสักเท่าไร

หนิงเชวียมองนางพลางเอ่ยว่า

"ศิษย์พ่ีอยู่เฝ้าฉางอัน ไม่ไปหุบเขาชิงสยาเพราะเรื่องนี้หรือ"

อวี๋เหลียนตอบว่า

"ข้าไม่มัน่ใจว่าจะชนะ เพราะเจ้าอารามแขง็แกร่งกว่าท่ีเจ้ารวมถึง 

คนส่วนใหญ่บนโลกจะคาดคิดมากนัก ถึงข้ันแข็งแกร่งเกินจินตนาการ"

หนิงเชวยีรูว่้าตอนนีศ้ษิย์พ่ีใหญ่ก�าลงัแข่งด่านไร้ระยะกับเจ้าอาราม  

ภาพในใจของมนั เจ้าอารามต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนก็คงไม่ถึงกับเป็น

อย่างที่ศิษย์พ่ีพรรณนามา จึงค่อนข้างสงสัย
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"รอให้เจ้าอารามลงมือแล้วเจ้าจะเข้าใจเอง"

"แล้วข้าจะท�าอะไรได้บ้าง" 

"ซ่อมเมืองฉางอันให้เรียบร้อย" 

ถึงตอนน้ีหนิงเชวียจึงค่อยเข้าใจความหมายของศิษย์พ่ีใหญ่และ

ศิษย์พ่ีสามอย่างแจ่มแจ้ง

ฉางอันแตกก็คือแพ้ แต่ก่อนที่ฉางอันจะแตก หากสถานศึกษา 

ฆ่าเจ้าอารามได้ก่อนก็เท่ากับชนะ

ตอนท่ีศิษย์พ่ีใหญ่พาเจ้าอารามมาถึงฉางอัน อย่างน้อยมันต้อง

ซ่อมส่วนหนึ่งของเมืองให้ส�าเร็จ...ส่วนท่ีใช้ฆ่าคน!

ถ้ามันท�าไม่ส�าเร็จ เมืองนี้ก็ไม่ต้องซ่อมแล้ว น่ีจึงเป็นม่านราตรี

สุดท้ายก่อนรุ ่งอรุณมาเยือน และอาจเป็นก้าวสุดท้ายก่อนถึงนรก 

ก็เป็นได้

ความกดดันในใจของหนิงเชวียมากขึ้นเรื่อยๆ มากจนมันเริ่ม

หายใจล�าบาก

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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