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คำ�นำ�

เข้าสู่ภาคใหม่ 'ฤดูสารทอันวุ่นวาย' ดำาเนินความสนุกกันต่อเลย เพราะ 

แม้ว่าหนิงเชวียจะคลี่คลายความแค้นของตนลงสำาเร็จแล้ว เท่ากับบรรลุ 

เป้าหมายสูงสุดในชีวิต แต่เขาก็เดินทางมาไกลเหลือเกิน และยังเหลือหนทาง

อีกยาวมากๆ ให้ต้องเดิน หันหลังย้อนกลับไม่ได้แล้วด้วย ทว่าจะเดินยังไง 

ไม่รู้แหละ แต่ที่แน่นอนแล้วก็คือในภาคสาม หนิงเชวียกับซังซังต้องเดินทาง 

ลงแดนใต้ไปยังถิ่นฐานของสำานักพุทธ! 

ตำานานโลกแห่งความมืด คำาทำานายเรื่องบุตรหมิงหวัง การอพยพลงใต้

ของชาวฮวง บัลลังก์มังกรต้าถัง เย่ียหงอว๋ีกับอาศรมเทพ หลงชิ่งกับอาราม

จือโส่ว มหาเถระแห่งวัดลั่นเคอ... ฟังแค่นี้ก็รู้สึกถึงความวุ่นวายแล้ว หนิงเชวีย

ยังต้องเจอกับอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะ พวกเราก็อย่าเพ่ิงท้ิงอาหนิงไปไหน  

อยู่เอาใจช่วยกันต่ออีกเฮือกยาวๆ นะทุกคน!

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

สวัสดค่ีะนกัอ่าน หายหน้ากันไปนานหลงัจากกระบีเ่ทพสงัหารจบ คราวนี้ 

มีนิยายแนวกำาลังภายในแฟนตาซีย้อนยุคมาเสนอค่ะ 

นิยายเรื่องนี้ดำาเนินเรื่องขึ้นในแคว้นต้าถัง ซึ่งผู้เขียนใช้ข้อมูลบางอย่าง

ของราชวงศ์ถังของจีนมาอ้างอิงเพ่ือให้ง่ายต่อการดำาเนินเรื่องอย่างเช่น

ตำาแหน่งขุนนาง เป็นยุคที่เทิดทูนยกย่องผู้ฝึกฌานว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจ

สามารถดุจเทพเจ้า ตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่มีชีวิตตำ่าต้อย ไม่มีคุณสมบัติใน

การฝึกฌาน แต่อาศัยความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และมันสมองระดับอัจฉริยะของ

ภพก่อน รวมถึงโชคชะตาเข้าขั้นปาฏิหาริย์ไต่เต้าข้ึนสู่จุดสูงสุด 

ผู ้แปลมีความเห็นว ่าผู ้ เขียนมีความรู ้ ลึกซึ้ง ท้ังด ้านปรัชญาและ

ประวัตศิาสตร์ สามารถถ่ายทอดผ่านตัวหนังสอืได้อย่างมอีรรถรส ส่วนตวัละคร

แต่ละตัวก็มีจุดเด่นน่าสนใจ อ่านแล้วให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ บทบู๊

เร้าใจ นอกจากน้ีผู้เขียนยังสอดแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะ จึงอยากนำาเสนอให้

เพ่ือนๆ ได้อ่าน หวังว่าจะถูกคอนักอ่านทุกคนนะคะ 

คารวะจากใจ 

มดแดง
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ จั๋วจือหวา ศิษย์ลำาดับสามของสวนโม่ฉือแคว้นต้าเหอ อายุย่ีสิบ  

  นิสัยสุภาพอ่อนโยน หนักแน่นสุขุมมีมารยาท

✱ เทียนเมาหนี่ว ์ ศิษย์น้องเล็กสวนโม่ฉือแคว้นต้าเหอ อายุสิบสี่ เพิ่งจะ 

  เข้าสู่ด่านไร้ฉงน นิสัยน่ารักไร้เดียงสา มีฝีมือในด้าน 

  การทำาอาหาร

✱ ชวีเซี่ยงเกอ ศษิย์รุน่ทีส่ามสบิสีข่องนกิายเฮ่าเทยีนฝ่ายใต้ ปัจจบุนั 

  ดำารงตำาแหน่งจอมข่ายเวทหน่วยเทียนซู

✱ โม่ซันซัน ผู้งมงายอักษร หนึ่งในสามผู้งมงายในปฐพี เป็นศิษย ์

  ปรมาจารย์อกัษรแคว้นต้าเหอ ลุม่หลงงมงายในมรรคา 

  แห่งยันต์และอักษรลายพู่กัน นิสัยเงียบขรึม เย็นชา 

  เฉยเมย ไม่ใส่ใจกับเรื่องราวทางโลก

✱ เว่ยกวงหมิง ต้าเสินกวนหน่วยแสงสว่างของอาศรมเทพแห่งซีหลิง  

  เพราะปลอมแปลงคำาส่ัง ทำาให้เจ้านิกายมีโทสะ  

  ถูกจับขังในศาลามืดด้านหลังเขาเถาซานนานสิบสี่ปี
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✱ เฉินปาฉ่ือ ถงหลิ่งของกองกำาลังทหารม้าอาศรมเทพ ภายนอกดู 

  น่าเกรงขามมคุีณธรรม แต่อนัทีจ่รงิเลอืดเย็นเหน็แก่ตวั  

  อาศยัอำานาจบาตรใหญ่ข่มเหงรงัแกคนท่ัวไป และชอบ 

  แย่งความดีความชอบทางการทหารกับผู้อื่น

✱ หลินหลิง แม่ทัพหน่วยรบเน่ยเฟิงของกองกำาลังทหารชายแดน 

  ประจำาทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นต้าถัง  

  เคยได้รบัคำาสัง่ให้ไปสบืสวนสาเหตกุารตายของจางอีฉ๋ี

✱ ซูเฉิง แม่ทัพแคว้นต้าถัง ได้รบัพระราชโองการให้เดนิทางไป 

  ราชสำานักจั่วจั้งเพื่อเจรจากับพวกคนเถื่อน

✱ เฉิงลี่เสวี่ย หัวหน้าหน่วยโองการฟ้าของอาศรมเทพแห่งซีหลิง  

  อายุประมาณสามสิบ แต่กลับผมเผ้าขาวโพลน

✱ เย่ียหงอว๋ี ผู ้งมงายยุทธ์ หน่ึงในสามผู้งมงายในปฐพี งมงาย 

  ในการฝึกฌาน พิสูจน์ฌาน สังกัดหน่วยพิพากษา 

  อาศรมเทพ สวมอาภรณ์สีแดงสดใส ขาดอีกเพียง 

  ก้าวเดียวก็จะเข้าสู ่ด ่านรู ้ชะตา นิสัยทระนงถือดี 

  มีความมั่นใจสูง ชอบท้าต่อสู้กับยอดฝีมือ

✱ เหลียนเซิง  มหาเถระพิทักษ์กฎของนิกายพุทธ อดีตต้าเสินกวน 

  หน่วยพิพากษาของอาศรมเทพแห่งซีหลิง เดิมทีคือ 

  คณุชายในตระกูลทรงอทิธิพลของแคว้นซ่ง ต่อมาเป็น 

  เพราะสญูเสยีภรรยา จงึรูแ้จ้งเห็นจรงิในมรรค แตกฉาน 

  ทั้งเต๋าและพุทธ เชี่ยวชาญสรรพวิชาในโลก

Pre ������ 19.indd   7 16/8/2561 BE   09:25



✱ สวีซ่ือ่ แม่ทัพใหญ่เจิ้นก๋ัวของต้าถัง บุคคลอันดับหน่ึงทาง 

  การทหารของแคว้น เคยร่วมมือทำางานกับเหยียนเซ่อ 

  ต้าซือมาก่อน

✱ ซย่าโหว ศษิย์ของเหลยีนเซงิต้าซอื เดิมเป็นคนพรรคมาร ต่อมา 

  สวามิภักดิ์ต่อต้าถัง แล้วยังเป็นเค่อชิงของอาศรมเทพ 

  แห่งซีหลิง ถูกสงสัยว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับคดีฆ่าล้าง 

  บ้านแม่ทัพเซวียนเวยเมื่อสิบกว่าปีก่อน

✱ ถัง  ศษิย์สญัจรท่ัวปฐพีของพรรคมาร มพีละกำาลงัมหาศาล  

  เพื่อสังหารศิษย์ทรยศของพรรคจึงเดินทางมาทุ่งร้าง

✱ กู่ซี  ทีป่รกึษาทางการทหารในสงักัดของซย่าโหว จงรกัภกัดี 

  ต่อซย่าโหว เดมิคอืคนทีอ่าศรมเทพแห่งซหีลงิส่งมาไว้ 

  ข้างๆ ซย่าโหว

✱ หวังจิ่งเลวี่ย ผู้ฝึกฌานท่ีมีฉายาว่า 'ตำ่ากว่าด่านรู้ชะตาไม่แพ้ใคร'  

  เดิมเป็นกำาลังพลในสังกัดของชินอ๋อง หลังถูกเรียกใช้ 

  ไปปฏิบัติภารกิจที่ศาลาชุนเฟิงก็ถูกส่งตัวไปรบท่ี 

  ชายแดนทิศใต้ บัดนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่สวี่ซื่อ 

  ไว้ใจ

✱ จูเก่ออู๋เหริน ขุนนางสูงสุดของหน่วยเทียนซู ประจบสอพลอ 

  พระอคัรมเหส ี เป็นท่ีเล่าลือกันว่ามันฝึกฌานไม่เป็น  

  แต่กลับสามารถควบคุมดูแลเหล่าผู้ฝึกฌานให้อยู่ใน 

  ระเบียบวินัยได้
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✱ หลิ่วไป ๋ เทพกระบี่แห่งหนานจิ้น ได้รับการยอมรับว่าเป็น 

  ยอดฝีมืออันดับหนึ่งในปฐพี เป็นคนทระนงถือดีและ 

  มคีวามมัน่ใจในตัวเองอย่างถึงที่สุด

✱ กวนไห่ ศิษย์ก้นกุฏิของมหาเถระอาวุโสวัดล่ันเคอ เป็นเพราะ 

  อาจารย์เคารพเลือ่มใสในตวัจอมปราชญ์แห่งสถานศกึษา  

  จึงบังเกิดโทสะ  

✱ เต้าสือ หลวงจนีบำาเพ็ญทกุรกิรยิาแห่งวัดไป๋ถ่าแคว้นเยว่ียหลุน  

  เดิมทีฝึกฌานอยู่ที่วัดเสวียนคง เป็นศิษย์น้องของ 

  ชีเนี่ยนศิษย์สัญจรทั่วปฐพีของนิกายพุทธ มีด่านฌาน 

  ลึกลำ้า

✱ จอมปราชญ์ อาจารย์ใหญ่ของสถานศกึษา เป็นอาจารย์ของหนิงเชวยี  

  สอนศิษย์ทุกประเภท อยู่ร่วมกับศิษย์ท้ังหลายอย่าง 

  สนิทสนมกลมเกลียว จุดเด่นอยู ่ที่ เป็นคนรูปร่าง 

  สูงใหญ่ยิ่ง

✱ หลิ่วอี้ชิง  จอมกระบี่จากแคว้นหนานจิ้น น้องชายของเทพกระบี ่

  หลิ่วไป๋ ชื่อเสียงไม่โด่งดัง แต่ความสามารถท่ีแท้จริง 

  ไม่ธรรมดา ถูกกำาหนดให้เป็นผูน้ำาศาลากระบีรุ่น่ต่อไป

✱ ซย่าเทยีน  น้องสาวของซย่าโหว เดมิคอืปราชญ์หญิงของพรรคมาร  

  ปัจจุบันเป็นพระอัครมเหสีของแคว้นต้าถัง
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✱ หวงซิง  เฉิงเหมินหลางของเมืองฉางอัน มีหน้าท่ีควบคุมดูแล 

  การปิดเปิดประตูเมือง ประตูพระราชวัง และประตู 

  ตำาหนักทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเอาการเอางาน  

  จิตใจสัตย์ซื่อมือสะอาด

✱ อวี๋สุ่ยจู่ รองแม่ทัพของกองกำาลังรักษาประตูเมือง มีหน้าท่ี 

  คุ้มกันหวงซงิตรวจตราและเดนิลาดตระเวนประตเูมอืง  

  ในอดีตเคยเป็นทหารใต้ร่มธงเดียวกัน

✱ จงหล ี คนสกุลจงเขตหยางกวนท่ีมิใช่สายตรง มีปัญหากับ 

  คนในตระกูลจึงถูกขับไล่ออกมา ปัจจุบันทำาอาชีพ 

  ประมูลขายของอยู่ในแคว้นซ่ง ได้รับการยกย่อง 

  ให้เป็นนักค้าภาพอันดับหนึ่ง

✱ ซ่งเคอ อว้ีสื่อของแคว้นต้าถัง ถือกำาเนิดจากสกุลซ่งเขต 

  ชิงเหอ

✱ เย่ียซู คนของอารามจือโส่ว เป็นศิษย์สัญจรทั่วปฐพีของ 

  นิกายเฮ่าเทียน และเป็นพ่ีชายของเย่ียหงอว๋ี สวม 

  อาภรณ์สีขาว สะพายกระบี่ไม้ไร้ฝัก ไว้ผมทรงนักพรต  

  พลังฌานลึกลำ้าจนยากที่จะหยั่งถึง

✱ ชเีน่ียน ศิษย์สญัจรทัว่ปฐพีของนกิายพุทธ มาจากวัดเสวียนคง 

  สถานที่ที่เป็นปริศนา กัดล้ินตัวเองขาดแล้วฝึกฌาน 

  ผนกึโอษฐ์ เกือบจะสบิห้าปีแล้วยังไม่เคยอ้าปากพูดจา
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เวลาผันผ ่าน ในที่สุดก็มาถึงรัชสมัยเทียนฉี่ป ีที่สิบหกของ 

แคว้นต้าถังซึ่งตรงกับรัชสมัยต้าจื้อปีที่สามพันสี่ร ้อยสี่สิบเจ็ดของ 

แคว้นซีหลิง และก็เป็นปีที่ในวสันตฤดูเกิดเรื่องราวขึ้นมากมาย

หลังหลบออกจากอาศรมเทพแห่งซีหลิงไปถึงหนึ่งปีเต็ม ในที่สุด 

ผู้งมงายยุทธ์เย่ียหงอว๋ีก็กลับมา ท่ามกลางสายตาหวาดหว่ันพรั่นพรึง

ของบรรดาเสินกวนและผู้คุ้มกฎ นางมิได้ออกแรงแม้แต่น้อยก็สังหาร 

เฉินปาฉื่อไปราวกับอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่เศษสวะตัวหน่ึง ก่อนเดินเข้า

วิหารด�า 

ทันทีท่ีก้าวเข้าไป น�้าเสียงดุดันน่าเกรงขามก็ดังข้ึน พลังเสียง 

อันแหลมคมดุจเข็มเหล็กหมื่นเล่มพุ่งเข้าครอบคลุมร่างนางไว้ภายใน 

ชั่วพริบตา อานุภาพของพลังเสียงกระแทกใส่ผนังห้องจนหินด�าแตก

กะเทาะร่วงกราว  

"เจ้าคือศิษย์คนแรกท่ีทรยศต่ออาศรมเทพแล้วยังกล้ากลับมา  

หรือคิดจะมาขอรับโทษทัณฑ์"

บทที่ 1

เร่ืองในฤดูวสันต์
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14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 19

แม้เสียงนั้นจะเสียดแทงแก้วหูสักเพียงใด แต่นอกจากน่ิวหน้า 

เล็กน้อยเยี่ยหงอวี๋ก็ไม่แสดงอากัปกิริยาอื่นใดอีก  

ลึกเข้าไปในตัววิหารหลังม่านไข่มุกที่แวววาวเป็นประกายงดงาม 

สามารถมองเห็นบัลลังก์หยกด�าตัวใหญ่มหึมากับเงาร่างที่นั่งอยู่บนน้ัน

ได้ร�าไร และเช่นเดยีวกับหลายปีท่ีผ่านมา เสยีงของจ้าวบลัลังก์พิพากษา

ยังคงให้ความรู้สึกอ�ามหิตอหังการและเย้ยหยันดูแคลน คล้ายทุกอย่าง

ตรงหน้ามันต�่าต้อยดั่งเช่นมดปลวก  

ความเลื่อมใสศรัทธาเฮ่าเทียนของเยี่ยหงอวี๋มิแปลกปลอม ดังนั้น

นางจงึไม่คดิว่าการทีต่วัเองจากอาศรมเทพแห่งซหีลิงไปเป็นการชัว่คราว

คือการทรยศ ทว่านางก็ไม่คิดจะให้ค�าอธิบายใดๆ กับบุคคลหลังม่าน 

นางแค่อยากเดินไปหน้าม่านไข่มุกแล้วท�าสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ให้เสร็จ 

ก็เท่านั้น 

นางเดนิต่อเงยีบๆ ไม่ตอบค�าถาม ชดุนักพรตสฟ้ีาอมเขยีวบนกาย

พลิ้วไหวอยู่บนพ้ืนสีด�าเป็นมัน มองไปคล้ายใบไม้ท่ีล่องลอยอยู่ใน 

ความมืด ไม่มีอะไรสะดุดตาแต่กลับดึงดูดความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

เสินกวนที่ยืนอยู่ข้างเสาตวาดเสียงกร้าว 

"บังอาจ!"

เสินกวนอีกคนตวาดตาม

"บังอาจ!"

จากน้ันเสนิกวนอีกหลายคนก็พากันกรอูอกมา ชายเสือ้คลมุสแีดง

ของพวกมนัเรีย่ไปกับพ้ืนวิหาร คล้ายโลหติไหลนองอยู่บนพ้ืนก่อนรวมตวั 

เป็นสระโลหิตผืนหนึ่ง 

"บังอาจ!"

เสียงตวาดด้วยความโกรธแค้นทยอยดังข้ึน แต่สีหน้าเย่ียหงอวี ๋
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ไม่แปรเปลี่ยน ยังคงสงบนิ่งเย็นชา สาวเท้าเดินอย่างหนักแน่นมั่นคง 

เดิมทีนางก็เป็นคนทระนงถือดีอยู่แล้ว ดังน้ันมีหรือท่ีนางจะรู้สึกสะดุ้ง

สะเทือนต่อเสียงตวาดเหล่านี้ 

เหล่าเสินกวนในวิหารเดือดดาลแทบคล่ัง ต่างแผดเสียงค�าราม 

จนหน้าด�าหน้าแดง แต่แปลกที่ไม่มีผู้ใดกล้าสะอึกกายเข้าไปขวางทาง

แม้แต่คนเดียว มิหน�าซ�้าขณะท่ีเยี่ยหงอวี๋เดินฝ่าเข้าไป พวกมันยังรีบ 

ถอยหลบกันให้จ้าละหว่ัน มองไปคล้ายใบไม้ใบหน่ึงร่วงตกลงไปใน 

สระโลหิต เพียงแต่โลหิตในสระกลับแหวกหนีเข้าหาฝั่ง มิกล้าสัมผัสถูก

ใบไม้นั่นเลยแม้แต่น้อย

ในทีส่ดุนางก็เดนิมาถึงม่านไข่มกุ มองจ้าวบลัลังก์ทียั่งคงน่ังเท้าคาง 

อยู่บนบัลลังก์ ท่าทางเหมือนก�าลังขบคิดถึงปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่

เยี่ยหงอวี๋ก้มศีรษะแสดงคารวะ สีหน้าเรียบเฉยเหมือนเช่นทุกครั้ง

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาเงยหน้าขึ้น สายตาแรงกล้ามองทะลุ

ผ่านม่าน กล่าวช้าๆ ด้วยน�้าเสียงที่ไม่ยินยอมให้ผู้ใดปฏิเสธ

"คุกเข่า"

เสียงนี้ไม่ดังไม่ค่อย แต่กลับท�าให้เหล่าเสินกวนทั้งหลายตื่นขึ้น 

จากภวังค์ ท้ังนี้เพราะในใจพวกมันความหวาดหว่ันพรั่นพรึงที่มีต่อ 

จ้าวบัลลังก์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด พวกมันครุ ่นคิด ต่อให้นางโชคดีได้ 

พลังฌานกลับคืนมา กลายเป็นผู้งมงายยุทธ์ที่น่ากลัวคนเดิม แต่ที่นี่คือ

วิหารของหน่วยพิพากษา ผูท่ี้น่ังอยู่หลงัม่านคอืจ้าวบลัลงัก์ทีไ่ร้ผู้เทียมทาน  

ฉะนั้นนอกจากคุกเข่าลง นางยังมีปัญญาท�าอะไรได้อีก

เหล่าเสนิกวนยกมอืชีเ้ย่ียหงอว๋ีท่ียังคงยืนก้มหน้านิง่ ตวาดพร้อมกัน 

เป็นเสียงเดียว

"คุกเข่า!"
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16 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 19

"คุกเข่า!"

"คุกเข่า!"

เสียงของพวกมันดังกึกก้องสะท้อนไปทั่วตัววิหาร   

ตอนยังเป็นผูง้มงายยุทธ์ เย่ียหงอว๋ีไม่เคยคกุเข่าให้กับจ้าวบลัลงัก์ผูน้ี้  

ต่อมาเมื่อสูญเสียด่านฌาน มิใช่ผู้งมงายยุทธ์คนเดิมอีก นางเคยคุกเข่า

ให้มันครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นนางถูกมันกดดันและสบประมาทอย่างไม่ไว้หน้า 

นับจากวันน้ันเป็นต้นมานางจึงสาบานกับตัวเอง หากยังไม่สามารถ 

ครอบครองพลังที่ย่ิงใหญ่พอท่ีจะไม่ต้องคุกเข่าให้กับผู้ใดอีก นางจะ 

ไม่ขอเหยียบย่างเข้ามาในวิหารหน่วยพิพากษาแม้แต่ก้าวเดียว 

ดังน้ันการท่ีนางเดินเข้ามาในวันน้ีย่อมหมายถึงว่านางไม่คิด 

จะคุกเข่าให้ผู้ใดอีก 

"ข้าจะคุกเข่าให้เฉพาะคนที่คู่ควรเท่านั้น"

เยี่ยหงอวี๋ตอบ

จ้าวบัลลังก์ยืดตัวนั่งตรง ถามเสียงเรียบ

"อย่างเช่นผู้ใด"

เยี่ยหงอวี๋ตอบ

"อย่างเช่นเฮ่าเทียน เจ้าอาราม เจ้านิกาย จ้าวบัลลังก์โองการฟ้า 

จ้าวบัลลังก์เหลียนเซิง"

"น่ีเจ้ากล้าเอาข้าไปเทียบกบัอสรูพรรคมารอย่างเหลยีนเซงิเชยีวรึ!"

น�้าเสียงของจ้าวบัลลังก์เปลี่ยนเป็นเย็นยะเยียบ 

เยี่ยหงอวี๋ยิ้มหยัน

"ท่านยังสูก้ลบีบวัเห่ียวๆ กลบีหนึง่ของจ้าวบลัลงัก์เหลยีนเซงิไม่ได้ 

เอาไปเทียบกันนับว่าไม่สมควรจริงๆ"

จ้าวบลัลงัก์หน่วยพพิากษาพลนัหวัร่อ เสยีงหัวร่อของมนัเตม็ไปด้วย 
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ความเดือดดาลไร้ปรานี

"อย่าคิดว่ามีหน่วยโองการฟ้ากับพ่ีชายคอยปกป้องแล้วข้าจะ 

ไม่กล้าฆ่าเจ้า! อย่าลืม ท่ีนี่คือวิหารหน่วยพิพากษา พวกเรามีกฎที ่

เฮ่าเทียนประทานให้!"

เยี่ยหงอวี๋เงยหน้าขึ้นสบตาอีกฝ่ายอย่างไม่สะทกสะท้าน

"ความเดือดดาลของหน่วยพิพากษาสมควรเป็นอัคคีเทพของ 

เฮ่าเทียน แต่ความเดือดดาลของท่านในตอนนี้สามารถเป็นได้แค ่

เสียงหัวร่อเท่านั้น ช่างน่าขบขันสิ้นดี"

หลังม่านมีเสียงอุทานดังเอ๊ะ นั่นเป็นเพราะจ้าวบัลลังก์หน่วย

พิพากษาเพ่ิงค้นพบเรื่องเหนือความคาดหมายจากแววตาของนาง  

น�้าเสียงของมันเปลี่ยนเป็นอ่อนลงทันที 

"คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกลับคืนสู่ด่านฌานเดิมได้ นับว่าอยู่นอกเหนือ

ความคาดหมายของข้า เอาเถอะ หน่วยพิพากษาไม่ปฏิเสธคนม ี

ความสามารถ เช่นนั้นเจ้าก็กลับมารับต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยตามเดิม 

ก็แล้วกัน"

จ้าวบัลลังก์หน่วยพิพากษาเป็นตัวแทนเฮ่าเทียนลงโทษผู้กระท�า

ผดิต่อนิกาย รกัษาและปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ทีว่างไว้อย่างเย็นชาไร้น�า้ใจ 

ส�าหรับหน่วยพิพากษา พลังความสามารถอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ที่อ่อนแอ

สมควรถูกกดข่ีข่มเหง ผู้ท่ีเข้มแข็งสมควรได้รับทั้งอ�านาจและเกียรติยศ 

หากสูญสิ้นความสามารถความเข้มแข็งก็ย่อมไม่มีคุณสมบัติได้รับ

อ�านาจและเกียรติยศที่ว่าน้ีอีก และไม่แน่ว่ากระท่ังชีวิตก็อาจจะรักษา

เอาไว้ไม่ได้ แต่หากได้พลังความสามารถกลับคืนมาก็ย่อมกลับคืนสู่

ต�าแหน่งเดิมได้อีกครั้ง

ส�าหรบัคนนอก น่ีคือเรือ่งเหลอืเชือ่ แต่ส�าหรบัคนในหน่วยพิพากษา 
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นีค่อืเรือ่งทีถู่กท�านองคลองธรรมยิง่ บรรดาเสนิกวนในชดุเสือ้คลมุสแีดง

พอได้ยินค�าของจ้าวบัลลังก์ก็พากันล่าถอยไปยืนด้านข้างอย่างสงบ  

ตามความคิดของพวกมัน สิ่งท่ีเย่ียหงอว๋ีต้องการก็คือค�าพูดประโยคน้ี

ของจ้าวบัลลังก์เท่านั้น  

เย่ียหงอว๋ีฝืนลดด่านฌานของตัวเองจนพลังความสามารถเส่ือมถอย 

อย่างหนัก ไม่มีหวังท่ีจะกลับมาเป็นผู้งมงายยุทธ์คนเดิมอีก ดังนั้น 

นางจึงได้เห็นความเย็นชาอ�ามหิต และยังถูกเหยียดหยามดูแคลน 

ต่างๆ นานา บัดนี้พลังฌานของนางไม่เพียงแค่หวนกลับคืน ซ�้ายัง 

แกร่งกล้าข้ึนกว่าเดิม นางจึงมีคุณสมบัติได้รับอ�านาจและเกียรติยศ

เหมือนแต่ก่อนเก่า ทว่าจะให้นางลืมความอัปยศที่ผ่านมา ปล่อยให้ 

จ้าวบลัลงัก์หน่วยพิพากษาลบทิง้ด้วยค�าพูดเพียงแค่ประโยคเดยีวเสมอืน

เรื่องราวทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างนั้นหรือ 

ต้องรู ้ว่าต้าเสินกวนของอาศรมเทพแห่งซีหลิงอยู่ใต้เฮ่าเทียน 

เพียงหน่ึงเดียวแต่อยู่เหนือผู้คนนับล้าน ฐานะจึงสูงส่งเป็นอย่างย่ิง  

แม้แต่เจ้านิกายก็มิอาจต�าหนิหรือซักไซ้ไล่เลียงตามใจชอบ การท่ี 

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษายินยอมให้เย่ียหงอว๋ีหวนคืนสู่อาศรมเทพ  

กลับคืนสู่ต�าแหน่งหัวหน้าใหญ่หน่วยพิพากษาในทันทีก็นับว่าใจกว้าง

มากพอแล้ว ทว่าจะให้มันกล่าวค�าขอโทษด้วยนั้น เมินเสียเถอะ เพราะ

แต่ไหนแต่ไรมาหน่วยพิพากษาของอาศรมเทพแห่งซีหลิงมิใช่สถานที ่

ที่มีน�้าใจ 

เย่ียหงอว๋ีเองก็มิใช่คนมีน�้าใจ พอฟังอีกฝ่ายกล่าวจบ มุมปากก็ 

หยักขึ้นเป็นรอยย้ิม ช่วงเวลาที่รอยย้ิมงามผุดผาดคลี่ขยาย เบื้องหน้า

สายตานางพลันผุดภาพขึ้นมากมาย 

ท่ามกลางม่านหมิะบนทะเลสาบเย่ียนหมงิ ขณะต้านรบัการจูโ่จม
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ของหอกเหล็ก หนิงเชวียรั้งดาบกลับ จากนั้นใช้ดาบแทนกระบี่แทงใส่

ท้องของซย่าโหว 

ภายในห้องศิลาใต้แสงสลัวของตะเกียง นางฉีกซองจดหมายดึง

กระดาษออกมา ภาพกระบีบ่นน้ันกลายเป็นมหานทขีุน่คลัก่ท่ีเชีย่วกราก

สายหนึ่ง 

ในส�านักพรรคมาร บนเขาโครงกระดูก จ้าวบัลลังก์เหลียนเซิง 

ที่ผอมแห้งจนมีสภาพคล้ายโครงกระดูกจับไหล่ท้ังสองของนางไว้แน่น 

ก่อนก้มลงกัดทึ้งเนื้อหนังนวลเนียนของนางกินด้วยสีหน้าเปี่ยมเมตตา  

ที่ก้นทะเลสาบต้าหมิง ก้อนหินที่มีเหลี่ยมคมจ�านวนมากมาย 

นบัไม่ถ้วนขวางทางข้างหน้าเอาไว้ หลงัเชด็ตะไคร่น�า้ทีจ่บัอยู่บนหนิก้อน

หนึง่ออก นางก็พบเห็นรอยกระบีส่องรอยท่ีเคอเซยีนเซงิของสถานศกึษา

ทิ้งไว้ 

ภาพท้ังหมดผ่านสายตานางไปอย่างรวดเร็ว รอยกระบี่สองรอย

สุดท้ายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตกลงบนกระดาษสีเหลือง ตกลงบน

ทะเลสาบน�้าแข็ง ตกลงในสายตาและจิตใจนาง แล้วเข้าไปในฝักกระบี่

ที่ห้อยไว้ข้างเอว

เย่ียหงอว๋ีชักกระบี่ออกจากฝัก แทงใส่ม่านไข่มุกด้วยความเร็ว 

ปานสายฟ้าแลบ! 

วิหารด�าของหน่วยพิพากษาซึ่งถูกสาดส่องด้วยแสงตะวันจนดู

งดงามน่าเกรงขามจู่ๆ ก็สั่นไหว ฝุ่นดินฝุ่นหินจ�านวนมากมายมหาศาล

ฟุ้งกระจายออกจากตัววิหาร บดบังทัศนียภาพภายนอกจนมองอะไร 

แทบไม่เห็น 

แทบจะในเวลาเดียวกัน ภายในวิหารสีขาวบริสุทธ์ิที่ตั้งอยู ่ 

ชั้นบนสุดก็เกิดเสียงอสนีบาตดังลั่นไปไกลทั่วท้ังหุบเขา ราวกับเทพ 
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บนสวรรค์ได้รับความแตกตื่นตกใจอันใด ส่วนในวิหารเทพอีกหลังกลับ

มีเพียงเสียงถอนหายใจเบาๆ ของต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าเท่านั้น 

สภาพภายในวิหารด�าหน่วยพิพากษาบดันีด้นู่าตระหนกเป็นอย่างย่ิง  

เสินกวนในชุดเสื้อคลุมสีแดงต่างก็ทยอยล้มลง ม่านไข่มุกผืนนั้นถึงกับ

แหลกละเอียดเป็นผุยผง 

เย่ียหงอวียื๋นอยู่หน้าบลัลงัก์หยกด�า มอืขวาทีถื่อกระบีส่ัน่เลก็น้อย 

ใบหน้าขาวเผือดดูเฉยชาเป็นอย่างยิ่ง 

นางดึงกระบี่ท่ีแทงลึกอยู่ในอกของต้าเสินกวนออกช้าๆ เลือด

มากมายฉีดพุ่งออกมา ย้อมเสื้อคลุมเทพให้เปียกชุ่มทั้งยังกระเซ็นเลอะ

ชุดนักพรตบนตัวนางเป็นดอกดวง 

ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาขมวดคิ้วขณะก้มหน้ามองแผลที่

หน้าอก ร�าพึงเสียงแผ่วเบา

"ไม่มีเหตุผล"

เยี่ยหงอวี๋กล่าว

"ท่านพูดเอง นี่คือกฎท่ีเฮ่าเทียนประทานให้แก่พวกเรา เช่นนั้น 

ขอเพียงข้ามีความสามารถพอ ก็ฆ่าท่านได้โดยไม่มีความผิด"

ใบหน้าของต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาปรากฏแววเจ็บปวดและ

โกรธแค้น มนัยกมอืขึน้ แต่ยังไม่ทนัได้ท�าอะไรกส็ะท้านเฮอืกขาดใจตาย

ไปเสียก่อน 

เย่ียหงอวีก๋ระชากร่างท่ีชุม่โชกไปด้วยโลหติลงจากบลัลงัก์ ก่อนขึน้ไป 

น่ังแทน ตอนก้าวข้ึนบัลลังก์นางเหยียบย�่าลงบนศพของต้าเสินกวน 

หน่วยพิพากษา ใช้ร่างที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่างบันได

นับจากนี้ไป อาศรมเทพแห่งซีหลิงมีต้าเสินกวนหน่วยพิพากษา 

คนใหม่แล้ว
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บัลลังก์หยกด�าบัดนี้ชุ ่มโชกไปด้วยโลหิต หยดเลือดเล็กๆ บน 

ชุดนักพรตของนางจึงไม่มีอันใดสะดุดตา แต่ก็กลับให้ความรู้สึกเย็นชา

อ�ามหิตอย่างถึงที่สุด

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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