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คำ�นำ�

กล่าวถึงสามผูง้มงายในปฐพีกับความรูสึ้กทีพ่วกเธอมต่ีอหนงิเชวีย พอจะ

จ�าแนกออกได้ว่าคนหนึง่นับถือชอบพอ คนหนึง่ชงิชงัเคยีดแค้น ส่วนอกีหนึง่คน

ท่ีเหลือ...ค่อนข้างคลุมเครือ เพราะแม้จะดูถูกดูแคลนหนิงเชวีย แต่เธอกับเขา 

ดนัเป็นคนประเภทเดยีวกันเสยีนี!่

ใช่แล้ว เราก�าลังพูดถึงผู้งมงายยุทธ์ หลังแยกกันที่ทุ ่งร้างชะตาชีวิต 

ของเธอก็กลับตาลปัตรจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อถูกลดคุณค่า หน�าซ�้า 

ยังบบีคัน้กันหนกัเข้า ก็ไม่แปลกท่ีเธอจะ 'หนอีอกจากบ้าน' มนัซะเลย อย่าลมืสว่ิา

เมื่อไม่นานนี้เองที่อดีตจ้าวบัลลังก์แสงสว่างก็หนีออกจากบ้านเช่นกัน แต่ไหง 

ท่ีที่ท้ังสองเลือกไปถึงเป็นฉางอัน แล้วยังต้องไปวอแวกับสองนายบ่าวคู่นั้น

เหมือนกันอีก

เอาล่ะสงิานนี ้หนิงเชวียปะทะเย่ียหงอวี ๋ เสอืสองตวัจะอยู่ร่วมบ้านเดยีวกัน 

ยังไงหนอ...รอชมกันได้เลย!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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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

สวัสดค่ีะนกัอ่าน หายหน้ากันไปนานหลงัจากกระบีเ่ทพสงัหารจบ คราวนี้ 

มนิียายแนวกำาลงัภายในแฟนตาซย้ีอนยุคมาเสนอค่ะ 

นิยายเรื่องนี้ดำาเนินเรื่องขึ้นในแคว้นต้าถัง ซึ่งผู้เขียนใช้ข้อมูลบางอย่าง

ของราชวงศ์ถังของจีนมาอ้างอิงเพ่ือให้ง่ายต่อการดำาเนินเรื่องอย่างเช่น 

ตำาแหน่งขุนนาง เป็นยุคที่เทิดทูนยกย่องผู้ฝึกฌานว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจ

สามารถดุจเทพเจ้า ตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่มีชีวิตตำ่าต้อย ไม่มีคุณสมบัติใน

การฝึกฌาน แต่อาศัยความเด็ดเด่ียวแน่วแน่และมันสมองระดับอัจฉริยะของ

ภพก่อน รวมถึงโชคชะตาเข้าขั้นปาฏิหาริย์ไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุด 

ผู ้แปลมีความเห็นว ่าผู ้ เขียนมีความรู ้ ลึกซึ้ง ท้ังด ้านปรัชญาและ

ประวัตศิาสตร์ สามารถถ่ายทอดผ่านตัวหนังสอืได้อย่างมอีรรถรส ส่วนตวัละคร

แต่ละตัวก็มีจุดเด่นน่าสนใจ อ่านแล้วให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ บทบู๊

เร้าใจ นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอดแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะ จึงอยากนำาเสนอให้

เพื่อนๆ ได้อ่าน หวังว่าจะถูกคอนักอ่านทุกคนนะคะ 

คารวะจากใจ 

มดแดง
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Mao Ni 7

วันน้ีหนิงเชวียรู ้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นแม้แต่เงาของเฉินผีผีกับ 

ถังเสี่ยวถัง

ระหว่างเดินลงเขามันแวะหอจิ้วซูขึ้นไปหาต�าราอ่าน พอเห็น 

ศิษย์พ่ีสามอว๋ีเหลียนน่ังคัดตัวอักษรอยู่ที่เดิมก็เข้าไปคารวะและ

สอบถาม คิดไม่ถึงนางก็ไม่รู้เช่นกันว่าถังเสี่ยวถังไปไหน 

ไม่แน่เฉินผีผีอาจจะพาถังเสี่ยวถังไปหาท่ีสงบนั่งพลอดรักกันอยู ่

ก็เป็นได้ มันนึกอย่างข�าขัน แต่เพียงชั่วพริบตาเดียวสีหน้าก็เปลี่ยนเป็น

เคร่งขรมึ

อวี๋เหลียนวางพู่กันในมือ เงยหน้ากล่าวกับมัน

"เรือ่งบางเรือ่งต้องให้เจ้าตวัจดัการเอง กังวลแทนไปก็ไม่มปีระโยชน์ 

อย่างเช่นเรื่องของเจ้าในตอนน้ีก็มีแต่เจ้าเท่าน้ันที่รู้ดีท่ีสุดว่าควรต้อง 

ท�าอย่างไร"

ช่วงน้ีเป็นปลายวสันตฤดู หน้าต่างฝั่งทิศตะวันออกไร้แสงแดด 

ลมท่ีพัดผ่านแมกไม้เข้ามาเริ่มชุ่มชื้นและอบอุ่น ป่าข้างบึงแว่วเสียง

บทที่ 1

กระบ่ีสายฟ้า
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 17

จักจั่นมาเป็นระยะ

หนิงเชวียเข้าใจความหมายท่ีนางต้องการส่ือ ขณะมองใบหน้า

สดใสอ่อนวยัซึง่ขดักับดวงตาทีส่งบน่ิงเคร่งขรึมของนาง จู่ๆ  มนัก็รูส้กึว่า

ตัวเองคล้ายลืมสิ่งส�าคัญบางอย่างเกี่ยวกับนางไป

ในท่ีสุดลมร้อนก็พัดจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ แคว้นเทพซีหลิง 

อยู่ทางทศิตะวันตกเฉยีงใต้ของแคว้นต้าถัง ใกล้ทะเลมากกว่า ฤดคูมิหนัต์

จงึมาถึงก่อน 

สายฝนและอากาศอนัอบอุน่ท�าให้หมูม่วลพฤกษาบนเขาเถาซาน

เจริญงอกงาม มองไปเห็นแต่ความเขียวขจี เพ่ิมความสดชื่นให้กับ

บรรยากาศรอบด้าน ขณะเดียวกันก็ลดความน่าเกรงขามให้แก่หมูวิ่หาร

อารามจ�านวนมากท่ีตั้งอยู่บนหน้าผา

บริเวณค่อนข้างเปล่าเปลีย่ววงัเวงบนหน้าผาแถบทีส่ามมห้ีองศลิา

อยู่ห้องหนึง่ เมือ่เทียบกับความเขียวชอุ่มทีอ่ยู่รายรอบห้องศลิานีไ้ม่เพียง

ให้ความรู้สึกแห้งแล้ง ยังให้ความรู้สึกหดหู่เหงาหงอยอีกด้วย หันมอง 

ไปทางใดไม่เจอะเจอแม้เงาของวิหค อย่าว่าแต่เงาของผู้คน

ห้องศิลาที่ว่ามิได้ถูกปิดตาย ด้านท่ีติดกับหน้าผาเจาะช่องลม 

เอาไว้หลายสบิช่อง แสงตะวนัสามารถส่องลอดเข้ามาได้ แม้จะไม่ท�าให้

ห้องสว่างแจ้ง แต่อย่างน้อยก็ลดความมืดสลัวลงได้บ้าง

ใต้แนวช่องลมมีโต๊ะหนังสือวางไว้ตัวหน่ึง เย่ียหงอว๋ีก�าลังนั่งมอง

กระดาษท่ีวางอยู่บนโต๊ะด้วยสีหน้าจดจ่อ สมาธิท้ังหมดล้วนอยู่ 

บนกระดาษแผ่นนี้

นีก็่คือจดหมายท่ีมาจากศาลากระบีแ่คว้นหนานจิน้ บนนัน้วาดรปู

กระบีไ่ว้เล่มหนึง่อย่างหยาบๆ!
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Mao Ni 9

หลายวันท่ีผ่านมานางหมกตัวอยู่แต่ในห้องมองภาพน้ีอย่าง 

เอาเป็นเอาตาย ไม่ยอมย่างกรายออกไปข้างนอก อาหารการกิน 

ล้วนให้บ่าวไพร่ในหน่วยพิพากษาจัดส่งเข้ามา ไม่รับรู้ว่าที่ด้านนอก

ฤดูกาลก�าลังแปรเปลี่ยน ต้นท้อก�าลังออกดอกบานสะพรั่ง ต้นหลิว 

ก�าลังผลิใบเขียวขจี และย่ิงไม่สนใจท่าทีท่ีเปลี่ยนไปของคนในอาศรม 

กลางดึกของคืนวันหน่ึงจู่ๆ ก็มีเสียงเคาะประตู 

ประตูถูกผลักเข้ามาช้าๆ เผยให้เห็นใบหน้าท่ีปั้นแต่งความสุภาพ

อ่อนน้อมของเฉนิปาฉือ่ มนัใช้สายตากวาดมองเรอืนร่างอรชรในชดุนกัพรต

อย่างรวดเร็วก่อนก้มหน้ากล่าวว่า

"ใต้เท้าถงหลิ่งรอฟังค�าตอบของท่านอยู่"

เฉินปาฉื่อเป็นคนของหน่วยพิพากษา และยังเคยเป็นถงหลิ่ง 

ของทหารม้าอาศรมเทพก่อนถูกถอดออกจากต�าแหน่ง ใต้เท้าถงหล่ิง 

ทีม่นัพูดถึงจงึย่อมมใิช่ตวัมนั แต่เป็นหลวัเค่อตี ๋ถงหล่ิงขององครักษ์เทพ

ที่มีฐานะสูงส่งเป็นพิเศษ

เย่ียหงอว๋ียังคงนั่งพลิกต�าราตรงหน้าอย่างสงบ จดหมายท่ีม ี

ภาพกระบี่ถูกนางสอดเก็บไว้ในต�าราแต่แรกแล้ว

เหน็นางยังคงเย็นชาไม่แสดงท่าทีใดๆ เฉินปาฉ่ือก็มไิด้รูสึ้กผิดคาด 

มนัย้ิมเยาะก่อนกล่าวต่อ

"เมื่อวานใต้เท้าถงหลิ่งคุกเข่าขอร้องท่านเจ้านิกายท้ังคืน"

นิ้วเรียวยาวของเย่ียหงอวี๋ท่ีก�าลังพลิกเปิดต�าราชะงักเล็กน้อย 

สายตาท่ีตกลงบนหน้ากระดาษเปลี่ยนเป็นเฉยเมยย่ิงขึ้น 

"ใต้เท้าถงหลิ่งมีความจริงใจต่อท่านมาก แม้แต่ท่านเจ้านิกาย 

ก็ยังรับรู้ได้ถึงจุดน้ี ใต้เท้าถงหลิ่งให้ข้ามาถ่ายทอดวาจา หวังว่าท่าน 

จะรับรู้ถึงความจริงใจของมัน"
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 17

เฉินปาฉื่อไม่พูดอะไรอีก ตามความคิดของมัน แม้แต่เจ้านิกาย 

ยังแสดงออกอย่างเงยีบๆ ว่าอนุญาต เจ้ามนักแ็ค่ผู้งมงายยทุธ์ทีถู่กปลด

ออกจากต�าแหน่ง ยังมีคุณสมบัติอะไรมาปฏิเสธหรือคัดง้าง 

เยี่ยหงอว๋ีมิได้ปฏิเสธหรือคัดง้าง มิได้บอกว่าขอเวลาคิดเหมือน

ครั้งท่ีแล้ว ท้ังยังมิได้หันไปใช้สายตาเดือดดาลแต่เย็นชาผนึกกระบี่เต๋า 

ขึ้นมาฟาดฟันอีกฝ่าย นางยังคงนั่งอ่านต�าราบนโต๊ะ พลิกเปิดไปเรื่อยๆ 

จนถึงหน้าท่ีมีจดหมายฉบับนั้นสอดอยู่ นางมองดูลายเส้นโย้ๆ เย้ๆ  

ที่ประกอบกันเป็นรูปกระบี่ก่อนกล่าวด้วยน�้าเสียงเฉื่อยชา

"แม้จะมีเจ้าอยู่ในมือ แต่เวลากลับไม่เข้าข้างข้า"

เฉินปาฉื่อไม่เข้าใจว่านางก�าลังร�าพึงร�าพันถึงเรื่องอะไร

เย่ียหงอว๋ีดึงจดหมายออกมาฉีก นางมิได้ฉีกออกเป็นชิ้นเล็ก 

ชิ้นน้อย แต่ค่อยๆ ฉีกไปตามลายเส้นโย้ๆ เย้ๆ น้ันอย่างแคล่วคล่อง 

จนได้กระบี่กระดาษออกมา 

"เจ้าลองดู น่ีคืออะไร"

เย่ียหงอว๋ีใช้สองน้ิวคีบกระบีก่ระดาษเล่มน้ันข้ึนแล้วถามเฉินปาฉ่ือ

เฉนิปาฉือ่ขมวดคิว้เพ่งมอง แต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็มองไม่ออก

เย่ียหงอว๋ีกล่าวเยาะๆ

"แม้แต่น่ีก็ยังดูไม่ออก สมควรแล้วท่ีนับจากน้ีไปเจ้าจะต้อง 

กลายเป็นคนตาบอด"

พูดจบนางก็เสือกกระบี่กระดาษในมือแทงใส่หว่างคิ้วของ 

เฉินปาฉื่อ

เฉนิปาฉือ่มพีลงัฌานอยู่ในด่านสูพิ่สดารขัน้ปลาย ปกตต่ิอให้เป็น 

ตอนทีเ่ย่ียหงอว๋ียังรุง่โรจน์ชชัวาลมนัก็เพียงด้อยกว่านางเลก็น้อยเท่าน้ัน 

บัดน้ีด่านฌานของเย่ียหงอวี๋เสื่อมถอยจนเข้าสู่ระดับสู่พิสดารขั้นต้น  
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ทัง้ยงัไม่แน่ว่าอาจจะถดถอยลงจนถึงด่านไร้ฉงนแล้ว มใิช่ผูง้มงายยทุธ์ 

คนเดิมอีก แล้วมีหรือที่มันยังจะต้องหวาดกลัวนางอยู่เช่นเดิม

ดังนั้นพอเห็นเยี่ยหงอว๋ีใช้เศษกระดาษในมือแทงใส่หว่างคิ้วตน 

เฉินปาฉื่อจึงทั้งประหลาดใจและขุ่นเคือง ใบหน้าผุดรอยย้ิมเย้ยหยัน  

ในความคิดของมันเศษกระดาษยาวประมาณหน่ึงนิ้วมือน่ีช่างน่าหัวร่อ

เสยีจรงิ ในเมือ่ยอมตายแต่ไม่ยอมก้มศรีษะ เช่นน้ันก็รอรบัการถูกดูหมิน่

เหยียดหยามเถอะ

ทว่าวินาทีต่อมารอยย้ิมเย้ยหยันของมันก็ต้องผนึกค้าง ท้ังนี้ 

เพราะมนัรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนว่ามกีลิน่อายท่ีทรงพลงัขมุหนึง่ทะลกัพรัง่พรู

ออกจากเศษกระดาษเข้าปกคลุมร่างมันไว้ภายในพริบตา

น่ีคือเจตนารมณ์กระบี่ที่พิสดารพันลึก!

เฉินปาฉื่อคล้ายมองเห็นสายน�้าสีเหลืองขุ ่นคลั่กตรงรอยต่อ

ระหว่างพรมแดนแคว้นหนานจิ้นกับแคว้นต้าเหอยกตัวขึ้นโหมซัดใส่

ดวงตาท้ังสองข้างของมัน

ความหวาดกลัวจู่โจมมรรคจิตของมันในทันที ถึงตอนนี้มันเข้าใจ

แล้วว่าเศษกระดาษชิ้นน้ันมิได้น่าหัวร่อ ท่ีน่าหัวร่อคือตัวมันต่างหาก

ม่านตาด�าของมันหดวูบตามสัญชาตญาณการป้องกันตัว ทว่า

เจตนารมณ์กระบี่ได้แผ่พุ่งมาถึงหว่างคิ้วก่อนที่มันจะทันได้ขยับ 

ฉึก...ฉึก รอยเลือดจางๆ สองรอยปรากฏขึ้นบนดวงตาท้ังคู  ่

ของเฉนิปาฉือ่อย่างน่าอศัจรรย์ใจ รอยทัง้สองกรดีผ่านตาด�าและตาขาว

จนเลือดและของเหลวท่ีอยู่ภายในไหลทะลักออกมา ความเจ็บปวด 

และความมืดเข้าครอบง�าความรู้สึกนึกคิดของมันในทันที

"โอ๊ย! นี่มันอะไรกัน!"

มันยกมือขึ้นปิดตาทรุดฮวบลงนอนดิ้นอยู ่บนพ้ืนพร้อมกับ 
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 17

แผดเสียงร้องโหยหวนเหมือนสัตว์ที่ก�าลังถูกเชือด 

เย่ียหงอว๋ีลุกขึ้นยืนแหวกอกเสื้อ แก้เง่ือนเอี๊ยมออกแล้วซุกเก็บ

กระบี่กระดาษไว้ที่หว่างอกอันอวบหยุ่น พอรับรู ้ถึงสัมผัสท่ีแนบติด 

ผวิเนือ้จติใจก็เปลีย่นเป็นหนกัแน่นมัน่คง นางมองเฉินปาฉือ่ท่ีดิน้พราดๆ 

อยู่แทบเท้า กล่าวเสียงเบานุ่มว่า

"ข้ารู้ว่าเจ้าชอบมองเรือนร่างของข้า ตอนน้ีอกเสื้อข้าเปิดอยู่"

เฉนิปาฉือ่แผดร้องด้วยความเจบ็ปวด เลอืดแดงฉานกับของเหลว 

ในลูกตาไหลซึมออกจากหว่างนิ้วที่สั่นระริก

เย่ียหงอว๋ีกล่าวต่อด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก

"น่าเสียดายท่ีเจ้าไม่ได้เห็น"

กลางดึกของคืนนั้นเฉินปาฉื่ออดีตถงหลิ่งทหารม้าอาศรมเทพ 

ถูกจูโ่จมท�าร้ายจนตาบอดโดยผูง้มงายยุทธ์เย่ียหงอว๋ีซึง่ครัง้หน่ึงเคยเป็น

ความภาคภมูใิจของอาศรมเทพ หลงัเกิดเรือ่งเย่ียหงอวีไ๋ด้อาศัยความมดื

แอบหนลีงจากเขา ไม่มผีูใ้ดรูว่้านางจะไปยังท่ีใด

หลายวันต่อมาคณะทูตของอาศรมเทพท่ีเดินทางไปเยือน 

เมืองฉางอันแคว้นต้าถังก็กลับถึงซีหลิง จากการค�านวณเวลา คณะทูต

สมควรมาถึงต้ังแต่เมื่อหลายวันก่อน แต่มิทราบเป็นเพราะเหตุใด 

ระหว่างทางได้แวะหยุดพักที่แคว้นหนานจ้ินก่อนจึงท�าให้เสียเวลาไป

ไม่น้อย 

ขบวนรถม้าเคลื่อนตัวช้าๆ มาตามทางหินลาดชันแต่ไม่อันตราย 

บรรดาผู ้คุ ้มกฎที่อยู่ในขบวนล้วนสังเกตเห็นถึงบรรยากาศแปลกๆ  

ของวนันี้

บริเวณท่ีรถม้าหรูหราสีด�าสลักลวดลายสีทองแล่นผ่าน ผู้คนจะ

พากันหลบเข้าข้างทางก่อนคุกเข่าแสดงความเคารพ เพียงแต่คราวนี้
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นอกจากความเคารพย�าเกรงแล้วสีหน้าของแต่ละคนยังฉาบทาไว้ด้วย

ความรู้สึกอื่นๆ อีกด้วย 

เฉงิลีเ่สว่ียเลกิม่านมองดผููค้นท่ีคกุเข่าลงต้อนรบั อดขมวดคิว้มไิด้

เมือ่เห็นสหีน้ากระวนกระวายไม่สบายใจเหล่าน้ัน

"หรือจะเกิดเรื่องข้ึนแล้วจริงๆ"

มันพึมพ�ากับตัวเองก่อนหันไปกล่าวกับจ้าวบัลลังก์โองการฟ้า 

ซึ่งน่ังหลับตาพักผ่อนอยู่

"ศิษย์จะลงไปดูก่อน"

จ้าวบัลลังก์โองการฟ้าน่ิงเฉยไม่พูดว่ากระไร

ตอนนี้ขบวนรถม้าแล่นมาถึงหมู่วิหารด้านล่างซึ่งยังอยู่ห่างจาก

วิหารใหญ่ของหน่วยโองการฟ้าอีกชั้นหน่ึง เฉิงลี่เสวี่ยพอลงจากรถม้า

เห็นที่ด้านหน้ามีทหารม้าอาศรมเทพอยู่กลุ ่มหนึ่งก็เปล่ียนสีหน้า 

เป็นเคร่งขรึม เดินตรงเข้าไป

เหล่าทหารม้าเห็นมันเดินตรงเข้ามาก็รีบแสดงความเคารพ  

แต่เป็นเพราะบนตัวสวมชุดเกราะจึงมิได้ลงจากหลังม้า 

เฉงิลีเ่สว่ียเหน็สหีน้าของเฉนิปาฉือ่เต็มไปด้วยความเคยีดข้ึงดรุ้าย 

อกีทัง้ตาทัง้สองข้างยังถูกปิดด้วยผ้าพนัแผลก็อดถามอย่างแปลกใจมไิด้

"เกิดเรื่องอะไรขึ้น"

เฉินปาฉื่อกัดฟันกรอดตอบว่า

"เย่ียหงอวี๋ทรยศต่อหน่วยพิพากษา ทรยศต่ออาศรมเทพ ผู้น้อย 

ได้รบัค�าสัง่จากหลวัถงหลิง่ให้รวบรวมก�าลังคนออกประกาศจบัตายนาง"

เย่ียหงอว๋ีทรยศต่ออาศรมเทพ?

เฉิงลี่เสว่ียขมวดคิ้ว เส้นผมที่ขาวราวกับหิมะดูเป็นประกาย 

เย็นเฉียบ
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14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 17

ตั้งแต่จ้าวบัลลังก์โองการฟ้าท�านายว่าหน่วยพิพากษาจะเกิด 

เรื่องใหญ่มันก็กังวลใจมาตลอด ท่ีคณะทูตแวะไปท่ีแคว้นหนานจิ้น 

ก่อนเดนิทางกลบัก็มสีาเหตุมาจากเรือ่งนี ้ ทว่ามนัคดิไม่ถึง สดุท้ายแล้ว 

ก็ยังเกิดเรื่องข้ึนจนได้

มันถามเฉินปาฉื่อเสียงเรียบ

"ข้าจ�าได้ว่าเจ้าถูกปลดจากต�าแหน่งถงหลิง่ทหารม้าตัง้แต่ปีท่ีแล้ว

ตอนอยู่ในทุ่งร้าง แล้วน่ีกลับมารับต�าแหน่งเดิมตั้งแต่เมื่อไหร่"

"เมื่อวันก่อนขอรับ"

"หลัวเค่อต๋ีเป็นถงหลิ่งขององครักษ์เทพ เมื่อใดกันท่ีมันสามารถ

สอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในหน่วยพิพากษา ส่วนตัวเจ้าเป็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยพิพากษา แต่กลับกล้าไร้มารยาทเรียกชื่อ 

หัวหน้าใหญ่เย่ียหงอวี๋ตรงๆ น่ีไม่เรียกว่าล่วงเกินผู้บังคับบัญชาแล้ว 

เรียกว่าอะไร"

ในอาศรมเทพ เฉินปาฉื่อเป็นคนของหน่วยพิพากษาจึงมิค่อย 

เกรงกลัวหัวหน้าใหญ่ของหน่วยโองการฟ้าสักเท่าใดนัก ส�ามะหาอะไร

กับมนัยังถูกเย่ียหงอว๋ีท�าร้ายจนตาบอด ในใจคดิแต่จะแก้แค้น ต้องการ 

น�าตัวเย่ียหงอวี๋กลับมาอาศรมเทพให้ได้รับการเหยียดหยามดูถูก 

และลงทัณฑ์ทรมานอย่างหนัก ดังนั้นมีหรือท่ีมันจะสนใจในท่าทีของ

เฉิงลี่เสวี่ย 

มันตอบเสียงเย็นชา

"นี่เป็นความต้องการของจ้าวบัลลังก์หน่วยพิพากษาด้วยเช่นกัน"

เฉงิล่ีเสว่ียเงยีบงนัไป หากเป็นค�าสัง่ของต้าเสนิกวนหน่วยพิพากษา

จรงิ เช่นน้ันมนักห็มดค�าพูดทีจ่ะว่ากล่าว ชัว่ขณะน้ันเองรถม้าสดี�าก็แล่น

มาถึง เสียงแหบเครือด้วยความชราดังขึ้นจากภายในรถ
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"หน่วยพิพากษามิได้เป็นตัวแทนของอาศรมเทพ"

คราวนี้ทหารม้าอาศรมเทพท่ีแสนจะทระนงเหล่าน้ันมิกล้า 

นั่งวางท่าอยู่บนหลังม้าอีก เมื่ออยู่ต่อหน้าจ้าวบัลลังก์ย่อมไม่มีข้ออ้าง

เรื่องสวมชุดเกราะมิต้องลงจากหลังม้าแสดงความเคารพ พวกมัน 

รีบลงมาคุกเข่าคารวะอยู่กับพ้ืนทันที 

สีหน้าเฉินปาฉื่อเปลี่ยนเป็นขัดตาขณะคุกเข่าลงช้าๆ ภายใต้ 

การช่วยเหลือของผู้ติดตาม 

"เย่ียหงอว๋ีไปจากหน่วยพิพากษา แต่นี่มิได้หมายความว่านาง

ทรยศต่ออาศรมเทพ นางแค่จากไปชั่วคราวเท่าน้ัน"

คนในรถม้ากล่าวจบก็ถอนใจเบาๆ

เฉิงลี่เสว่ียรับรู้ได้ถึงความรู้สึกหดหู่เศร้าใจของจ้าวบัลลังก์ ในใจ 

จึงเศร้าสลดและเดือดดาลขึ้นมาโดยพลัน มันกล่าวกับเฉินปาฉื่อ 

ที่นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าด้วยน�้าเสียงแข็งกร้าว

"ไปขอรับโทษทัณฑ์เดี๋ยวน้ี"

เฉินปาฉื่อเงยหน้าขวับ หากดวงตาไม่ถูกผ้าพันเอาไว้จะต้อง 

ได้เห็นแววอาฆาตมาดร้ายจากมันอย่างแน่นอน 

ปีท่ีแล้วในดินแดนของราชส�านักจั่วจั้งก็เป็นเฉิงลี่เสว่ียนี่เองที่สั่ง

ลงทัณฑ์มันด้วยกระบองหนาม ตอนนี้มันกลายเป็นคนตาบอดไปแล้ว

ด้วยน�้ามือของเยี่ยหงอว๋ี อีกท้ังเรื่องท่ีเย่ียหงอว๋ีทรยศต่ออาศรมเทพ 

ใครๆ ก็รู้ก็เห็น แล้วอาศัยอะไรมาสั่งให้มันไปขอรับโทษ

ลมต้นฤดพัูดม่านหน้าต่างรถม้าให้ไหวพะเยิบพะยาบ มอืเหีย่วชรา

ข้างหนึง่ย่ืนออกมาวางบนกรอบหน้าต่าง

เหล่าทหารม้าและผู้คุ้มกฎทุกคนในท่ีน้ันพอเห็นต่างก็รีบก้มหน้า 

จนคางจรดอก มกิล้าเหลอืบมองแม้แต่แวบเดยีว แต่เฉนิปาฉ่ือมองไม่เหน็ 
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สหีน้าจงึยังเต็มไปด้วยความอาฆาต

มอืเห่ียวย่นเริม่เคาะกรอบหน้าต่างช้าๆ พรบิตาน้ันกลิน่อายจางๆ 

หอบหนึง่ก็แผ่เข้าปกคลุมไปทัว่บริเวณ ผูค้นที่อยูใ่นเหตุการณ์พอได้ยิน

เสยีงเคาะใจก็กระตกุวูบ บงัเกิดความกลวัอย่างประหลาด

มีบางคนเหลือบมองไปทางเฉินปาฉื่อ ครั้นแล้วก็ต้องตกใจ 

จนแทบทรดุน่ังลงกับพ้ืน แต่เฉนิปาฉือ่เองกลบัไม่รูส้กึใดๆ ท้ังสิน้ ยังคง

แสดงสหีน้าเคยีดขึง้ กระท่ังยงัคิดจะถกเถียงออกไป 

ทว่าพออ้าปากมันกลับพูดไม่ได้ ทั้งยังรู้สึกหวานเอียนในล�าคอ  

มนัรูส้กึเอะใจจงึยกมอืข้ึนลบูปากตวัเอง ค่อยสัมผสัได้ถึงอะไรบางอย่าง

ทีเ่ปียกชืน้เหนอะหนะ

และแล้วแววเคียดแค้นบนใบหน้ามนัก็เปล่ียนเป็นความหวาดกลวั

และสิน้หวังอย่างถึงทีส่ดุ มนัรูแ้ล้วว่าเกิดอะไรขึน้ มนัไม่มลีิน้แล้ว สิง่ที ่

อยู่ในปากเป็นเพียงเศษเลือดเศษเนื้อเละๆ เท่านั้น

คนที่เหลือเห็นมุมปากเฉินปาฉื่อมีเลือดไหลไม่หยุดก็พากัน 

สูดหายใจเข้าเสียงดังด้วยความตื่นตระหนก สองสามคนในนั้นผวา 

จะเข้าไปช่วยพยุง แต่แล้วก็ฉุกใจคิดได้ รู้ว่าน่ีต้องเป็นการลงโทษของ 

จ้าวบัลลังก์โองการฟ้าในรถม้าอย่างแน่นอนจึงรีบหยุดเท้าเอาไว้ 

เสียงจ้าวบัลลังก์ดังขึ้นอีกครา

"พูดไม่เป็น แต่ยังคิดจะช่วยถ่ายทอดวาจาให้คนอืน่ เช่นนัน้ต่อไป 

ก็ไม่ต้องพูดแล้ว"

หลังจัดการเรื่องราวเสร็จรถม้าสีด�าก็ไม่รีรอ แล่นตรงไปยังวิหาร

ขนาดใหญ่โตมโหฬารสี่หลังซึ่งต้ังอยู่ชั้นบนสุดของเขาเถาซานทันที

ภายในรถม้ามืดสลัว จ้าวบัลลังก์โองการฟ้ามองทิวทัศน์ต้นฤดู

เงียบๆ ก่อนกล่าวว่า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622139.html
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