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บทที่ 1
เรื่องในฤดูวสันต์

เวลาผั น ผ่ า น ในที่ สุ ด ก็ ม าถึ ง รั ช สมั ย เที ย นฉี่ ป ี ที่ สิ บ หกของ
แคว้ น ต้ า ถั ง ซึ่ ง ตรงกั บ รั ช สมั ย ต้ า จื้ อ ปี ที่ ส ามพั น สี่ ร ้ อ ยสี่ สิ บ เจ็ ด ของ
แคว้นซีหลิง และก็เป็นปีที่ในวสันตฤดูเกิดเรื่องราวขึ้นมากมาย
หลังหลบออกจากอาศรมเทพแห่งซีหลิงไปถึงหนึ่งปีเต็ม ในที่สุด
ผู้งมงายยุทธ์เยี่ยหงอวี๋ก็กลับมา ท่ามกลางสายตาหวาดหวั่นพรั่นพรึง
ของบรรดาเสินกวนและผู้คุ้มกฎ นางมิได้ออกแรงแม้แต่น้อยก็สังหาร
เฉินปาฉื่อไปราวกับอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่เศษสวะตัวหนึ่ง ก่อนเดินเข้า
วิหารด�ำ
ทันทีที่ก้าวเข้าไป น�้ำเสียงดุดันน่าเกรงขามก็ดังขึ้น พลังเสียง
อันแหลมคมดุจเข็มเหล็กหมื่นเล่มพุ่งเข้าครอบคลุมร่างนางไว้ภายใน
ชั่วพริบตา อานุภาพของพลังเสียงกระแทกใส่ผนังห้องจนหินด�ำแตก
กะเทาะร่วงกราว
"เจ้าคือศิษย์คนแรกที่ทรยศต่ออาศรมเทพแล้วยังกล้ากลับมา
หรือคิดจะมาขอรับโทษทัณฑ์"
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แม้เสียงนั้นจะเสียดแทงแก้วหูสักเพียงใด แต่นอกจากนิ่วหน้า
เล็กน้อยเยี่ยหงอวี๋ก็ไม่แสดงอากัปกิริยาอื่นใดอีก
ลึกเข้าไปในตัววิหารหลังม่านไข่มุกที่แวววาวเป็นประกายงดงาม
สามารถมองเห็นบัลลังก์หยกด�ำตัวใหญ่มหึมากับเงาร่างที่นั่งอยู่บนนั้น
ได้รำ� ไร และเช่นเดียวกับหลายปีทผี่ า่ นมา เสียงของจ้าวบัลลังก์พพ
ิ ากษา
ยังคงให้ความรู้สึกอ�ำมหิตอหังการและเย้ยหยันดูแคลน คล้ายทุกอย่าง
ตรงหน้ามันต�่ำต้อยดั่งเช่นมดปลวก
ความเลื่อมใสศรัทธาเฮ่าเทียนของเยี่ยหงอวี๋มิแปลกปลอม ดังนั้น
นางจึงไม่คดิ ว่าการทีต่ วั เองจากอาศรมเทพแห่งซีหลิงไปเป็นการชัว่ คราว
คือการทรยศ ทว่านางก็ไม่คิดจะให้ค�ำอธิบายใดๆ กับบุคคลหลังม่าน
นางแค่อยากเดินไปหน้าม่านไข่มุกแล้วท�ำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ให้เสร็จ
ก็เท่านั้น
นางเดินต่อเงียบๆ ไม่ตอบค�ำถาม ชุดนักพรตสีฟา้ อมเขียวบนกาย
พลิ้วไหวอยู่บนพื้นสีด�ำเป็นมัน มองไปคล้ายใบไม้ที่ล่องลอยอยู่ใน
ความมืด ไม่มีอะไรสะดุดตาแต่กลับดึงดูดความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
เสินกวนที่ยืนอยู่ข้างเสาตวาดเสียงกร้าว
"บังอาจ!"
เสินกวนอีกคนตวาดตาม
"บังอาจ!"
จากนัน้ เสินกวนอีกหลายคนก็พากันกรูออกมา ชายเสือ้ คลุมสีแดง
ของพวกมันเรีย่ ไปกับพืน้ วิหาร คล้ายโลหิตไหลนองอยูบ่ นพืน้ ก่อนรวมตัว
เป็นสระโลหิตผืนหนึ่ง
"บังอาจ!"
เสียงตวาดด้วยความโกรธแค้นทยอยดังขึ้น แต่สีหน้าเยี่ยหงอวี๋
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ไม่แปรเปลี่ยน ยังคงสงบนิ่งเย็นชา สาวเท้าเดินอย่างหนักแน่นมั่นคง
เดิมทีนางก็เป็นคนทระนงถือดีอยู่แล้ว ดังนั้นมีหรือที่นางจะรู้สึกสะดุ้ง
สะเทือนต่อเสียงตวาดเหล่านี้
เหล่าเสินกวนในวิหารเดือดดาลแทบคลั่ง ต่างแผดเสียงค�ำราม
จนหน้าด�ำหน้าแดง แต่แปลกที่ไม่มีผู้ใดกล้าสะอึกกายเข้าไปขวางทาง
แม้แต่คนเดียว มิหน�ำซ�้ำขณะที่เยี่ยหงอวี๋เดินฝ่าเข้าไป พวกมันยังรีบ
ถอยหลบกันให้จ้าละหวั่น มองไปคล้ายใบไม้ใบหนึ่งร่วงตกลงไปใน
สระโลหิต เพียงแต่โลหิตในสระกลับแหวกหนีเข้าหาฝั่ง มิกล้าสัมผัสถูก
ใบไม้นั่นเลยแม้แต่น้อย
ในทีส่ ดุ นางก็เดินมาถึงม่านไข่มกุ มองจ้าวบัลลังก์ทยี่ งั คงนัง่ เท้าคาง
อยู่บนบัลลังก์ ท่าทางเหมือนก�ำลังขบคิดถึงปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่
เยี่ยหงอวี๋ก้มศีรษะแสดงคารวะ สีหน้าเรียบเฉยเหมือนเช่นทุกครั้ง
ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาเงยหน้าขึ้น สายตาแรงกล้ามองทะลุ
ผ่านม่าน กล่าวช้าๆ ด้วยน�้ำเสียงที่ไม่ยินยอมให้ผู้ใดปฏิเสธ
"คุกเข่า"
เสียงนี้ไม่ดังไม่ค่อย แต่กลับท�ำให้เหล่าเสินกวนทั้งหลายตื่นขึ้น
จากภวังค์ ทั้งนี้เพราะในใจพวกมันความหวาดหวั่นพรั่นพรึงที่มีต่อ
จ้ า วบั ล ลั ง ก์ อ ยู ่ เ หนื อ สิ่ ง อื่ น ใด พวกมั น ครุ ่ น คิ ด ต่ อ ให้ น างโชคดี ไ ด้
พลังฌานกลับคืนมา กลายเป็นผู้งมงายยุทธ์ที่น่ากลัวคนเดิม แต่ที่นี่คือ
วิหารของหน่วยพิพากษา ผูท้ นี่ งั่ อยูห่ ลังม่านคือจ้าวบัลลังก์ทไี่ ร้ผเู้ ทียมทาน
ฉะนั้นนอกจากคุกเข่าลง นางยังมีปัญญาท�ำอะไรได้อีก
เหล่าเสินกวนยกมือชีเ้ ยีย่ หงอวีท๋ ยี่ งั คงยืนก้มหน้านิง่ ตวาดพร้อมกัน
เป็นเสียงเดียว
"คุกเข่า!"
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"คุกเข่า!"
"คุกเข่า!"
เสียงของพวกมันดังกึกก้องสะท้อนไปทั่วตัววิหาร
ตอนยังเป็นผูง้ มงายยุทธ์ เยีย่ หงอวีไ๋ ม่เคยคุกเข่าให้กบั จ้าวบัลลังก์ผนู้ ี้
ต่อมาเมื่อสูญเสียด่านฌาน มิใช่ผู้งมงายยุทธ์คนเดิมอีก นางเคยคุกเข่า
ให้มันครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นนางถูกมันกดดันและสบประมาทอย่างไม่ไว้หน้า
นับจากวันนั้นเป็นต้นมานางจึงสาบานกับตัวเอง หากยังไม่สามารถ
ครอบครองพลังที่ยิ่งใหญ่พอที่จะไม่ต้องคุกเข่าให้กับผู้ใดอีก นางจะ
ไม่ขอเหยียบย่างเข้ามาในวิหารหน่วยพิพากษาแม้แต่ก้าวเดียว
ดั ง นั้ น การที่ น างเดิ น เข้ า มาในวั น นี้ ย ่ อ มหมายถึ ง ว่ า นางไม่ คิ ด
จะคุกเข่าให้ผู้ใดอีก
"ข้าจะคุกเข่าให้เฉพาะคนที่คู่ควรเท่านั้น"
เยี่ยหงอวี๋ตอบ
จ้าวบัลลังก์ยืดตัวนั่งตรง ถามเสียงเรียบ
"อย่างเช่นผู้ใด"
เยี่ยหงอวี๋ตอบ
"อย่างเช่นเฮ่าเทียน เจ้าอาราม เจ้านิกาย จ้าวบัลลังก์โองการฟ้า
จ้าวบัลลังก์เหลียนเซิง"
"นีเ่ จ้ากล้าเอาข้าไปเทียบกับอสูรพรรคมารอย่างเหลียนเซิงเชียวรึ!"
น�้ำเสียงของจ้าวบัลลังก์เปลี่ยนเป็นเย็นยะเยียบ
เยี่ยหงอวี๋ยิ้มหยัน
"ท่านยังสูก้ ลีบบัวเหีย่ วๆ กลีบหนึง่ ของจ้าวบัลลังก์เหลียนเซิงไม่ได้
เอาไปเทียบกันนับว่าไม่สมควรจริงๆ"
จ้าวบัลลังก์หน่วยพิพากษาพลันหัวร่อ เสียงหัวร่อของมันเต็มไปด้วย

Page ������ 19.indd 16

20/8/2561 BE 09:13

Mao Ni 17

ความเดือดดาลไร้ปรานี
"อย่าคิดว่ามีหน่วยโองการฟ้ากับพี่ชายคอยปกป้องแล้วข้าจะ
ไม่กล้าฆ่าเจ้า! อย่าลืม ที่นี่คือวิหารหน่วยพิพากษา พวกเรามีกฎที่
เฮ่าเทียนประทานให้!"
เยี่ยหงอวี๋เงยหน้าขึ้นสบตาอีกฝ่ายอย่างไม่สะทกสะท้าน
"ความเดือดดาลของหน่วยพิพากษาสมควรเป็นอัคคีเทพของ
เฮ่ า เที ย น แต่ ค วามเดื อ ดดาลของท่ า นในตอนนี้ ส ามารถเป็ น ได้ แ ค่
เสียงหัวร่อเท่านั้น ช่างน่าขบขันสิ้นดี"
หลังม่านมีเสียงอุทานดังเอ๊ะ นั่นเป็นเพราะจ้าวบัลลังก์หน่วย
พิพากษาเพิ่งค้นพบเรื่องเหนือความคาดหมายจากแววตาของนาง
น�้ำเสียงของมันเปลี่ยนเป็นอ่อนลงทันที
"คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกลับคืนสู่ด่านฌานเดิมได้ นับว่าอยู่นอกเหนือ
ความคาดหมายของข้ า เอาเถอะ หน่ ว ยพิ พ ากษาไม่ ป ฏิ เ สธคนมี
ความสามารถ เช่นนั้นเจ้าก็กลับมารับต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยตามเดิม
ก็แล้วกัน"
จ้าวบัลลังก์หน่วยพิพากษาเป็นตัวแทนเฮ่าเทียนลงโทษผู้กระท�ำ
ผิดต่อนิกาย รักษาและปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทวี่ างไว้อย่างเย็นชาไร้นำ�้ ใจ
ส�ำหรับหน่วยพิพากษา พลังความสามารถอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ที่อ่อนแอ
สมควรถูกกดขี่ข่มเหง ผู้ที่เข้มแข็งสมควรได้รับทั้งอ�ำนาจและเกียรติยศ
หากสูญสิ้นความสามารถความเข้มแข็งก็ย่อมไม่มีคุณสมบัติได้รับ
อ�ำนาจและเกียรติยศที่ว่านี้อีก และไม่แน่ว่ากระทั่งชีวิตก็อาจจะรักษา
เอาไว้ไม่ได้ แต่หากได้พลังความสามารถกลับคืนมาก็ย่อมกลับคืนสู่
ต�ำแหน่งเดิมได้อีกครั้ง
ส�ำหรับคนนอก นีค่ อื เรือ่ งเหลือเชือ่ แต่สำ� หรับคนในหน่วยพิพากษา
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นีค่ อื เรือ่ งทีถ่ กู ท�ำนองคลองธรรมยิง่ บรรดาเสินกวนในชุดเสือ้ คลุมสีแดง
พอได้ยินค�ำของจ้าวบัลลังก์ก็พากันล่าถอยไปยืนด้านข้างอย่างสงบ
ตามความคิดของพวกมัน สิ่งที่เยี่ยหงอวี๋ต้องการก็คือค�ำพูดประโยคนี้
ของจ้าวบัลลังก์เท่านั้น
เยีย่ หงอวีฝ๋ นื ลดด่านฌานของตัวเองจนพลังความสามารถเสือ่ มถอย
อย่างหนัก ไม่มีหวังที่จะกลับมาเป็นผู้งมงายยุทธ์คนเดิมอีก ดังนั้น
นางจึงได้เห็นความเย็นชาอ�ำมหิต และยังถูกเหยียดหยามดูแคลน
ต่างๆ นานา บัดนี้พลังฌานของนางไม่เพียงแค่หวนกลับคืน ซ�้ำยัง
แกร่งกล้าขึ้นกว่าเดิม นางจึงมีคุณสมบัติได้รับอ�ำนาจและเกียรติยศ
เหมือนแต่ก่อนเก่า ทว่าจะให้นางลืมความอัปยศที่ผ่านมา ปล่อยให้
จ้าวบัลลังก์หน่วยพิพากษาลบทิง้ ด้วยค�ำพูดเพียงแค่ประโยคเดียวเสมือน
เรื่องราวทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างนั้นหรือ
ต้องรู้ว่าต้าเสินกวนของอาศรมเทพแห่งซีหลิงอยู่ใต้เฮ่าเทียน
เพียงหนึ่งเดียวแต่อยู่เหนือผู้คนนับล้าน ฐานะจึงสูงส่งเป็นอย่างยิ่ง
แม้ แ ต่ เ จ้ า นิ ก ายก็ มิ อ าจต� ำ หนิ ห รื อ ซั ก ไซ้ ไ ล่ เ ลี ย งตามใจชอบ การที่
ต้าเสินกวนหน่วยพิพากษายินยอมให้เยี่ยหงอวี๋หวนคืนสู่อาศรมเทพ
กลับคืนสู่ต�ำแหน่งหัวหน้าใหญ่หน่วยพิพากษาในทันทีก็นับว่าใจกว้าง
มากพอแล้ว ทว่าจะให้มันกล่าวค�ำขอโทษด้วยนั้น เมินเสียเถอะ เพราะ
แต่ไหนแต่ไรมาหน่วยพิพากษาของอาศรมเทพแห่งซีหลิงมิใช่สถานที่
ที่มีน�้ำใจ
เยี่ยหงอวี๋เองก็มิใช่คนมีน�้ำใจ พอฟังอีกฝ่ายกล่าวจบ มุมปากก็
หยักขึ้นเป็นรอยยิ้ม ช่วงเวลาที่รอยยิ้มงามผุดผาดคลี่ขยาย เบื้องหน้า
สายตานางพลันผุดภาพขึ้นมากมาย
ท่ามกลางม่านหิมะบนทะเลสาบเยีย่ นหมิง ขณะต้านรับการจูโ่ จม
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ของหอกเหล็ก หนิงเชวียรั้งดาบกลับ จากนั้นใช้ดาบแทนกระบี่แทงใส่
ท้องของซย่าโหว
ภายในห้องศิลาใต้แสงสลัวของตะเกียง นางฉีกซองจดหมายดึง
กระดาษออกมา ภาพกระบีบ่ นนัน้ กลายเป็นมหานทีขนุ่ คลัก่ ทีเ่ ชีย่ วกราก
สายหนึ่ง
ในส�ำนักพรรคมาร บนเขาโครงกระดูก จ้าวบัลลังก์เหลียนเซิง
ที่ผอมแห้งจนมีสภาพคล้ายโครงกระดูกจับไหล่ทั้งสองของนางไว้แน่น
ก่อนก้มลงกัดทึ้งเนื้อหนังนวลเนียนของนางกินด้วยสีหน้าเปี่ยมเมตตา
ที่ก้นทะเลสาบต้าหมิง ก้อนหินที่มีเหลี่ยมคมจ�ำนวนมากมาย
นับไม่ถว้ นขวางทางข้างหน้าเอาไว้ หลังเช็ดตะไคร่นำ�้ ทีจ่ บั อยูบ่ นหินก้อน
หนึง่ ออก นางก็พบเห็นรอยกระบีส่ องรอยทีเ่ คอเซียนเซิงของสถานศึกษา
ทิ้งไว้
ภาพทั้งหมดผ่านสายตานางไปอย่างรวดเร็ว รอยกระบี่สองรอย
สุดท้ายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตกลงบนกระดาษสีเหลือง ตกลงบน
ทะเลสาบน�้ำแข็ง ตกลงในสายตาและจิตใจนาง แล้วเข้าไปในฝักกระบี่
ที่ห้อยไว้ข้างเอว
เยี่ยหงอวี๋ชักกระบี่ออกจากฝัก แทงใส่ม่านไข่มุกด้วยความเร็ว
ปานสายฟ้าแลบ!
วิหารด�ำของหน่วยพิพากษาซึ่งถูกสาดส่องด้วยแสงตะวันจนดู
งดงามน่าเกรงขามจู่ๆ ก็สั่นไหว ฝุ่นดินฝุ่นหินจ�ำนวนมากมายมหาศาล
ฟุ้งกระจายออกจากตัววิหาร บดบังทัศนียภาพภายนอกจนมองอะไร
แทบไม่เห็น
แทบจะในเวลาเดี ย วกั น ภายในวิ ห ารสี ข าวบริ สุ ท ธิ์ ที่ ตั้ ง อยู ่
ชั้นบนสุดก็เกิดเสียงอสนีบาตดังลั่นไปไกลทั่วทั้งหุบเขา ราวกับเทพ
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บนสวรรค์ได้รับความแตกตื่นตกใจอันใด ส่วนในวิหารเทพอีกหลังกลับ
มีเพียงเสียงถอนหายใจเบาๆ ของต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าเท่านั้น
สภาพภายในวิหารด�ำหน่วยพิพากษาบัดนีด้ นู า่ ตระหนกเป็นอย่างยิง่
เสินกวนในชุดเสื้อคลุมสีแดงต่างก็ทยอยล้มลง ม่านไข่มุกผืนนั้นถึงกับ
แหลกละเอียดเป็นผุยผง
เยีย่ หงอวีย๋ นื อยูห่ น้าบัลลังก์หยกด�ำ มือขวาทีถ่ อื กระบีส่ นั่ เล็กน้อย
ใบหน้าขาวเผือดดูเฉยชาเป็นอย่างยิ่ง
นางดึงกระบี่ที่แทงลึกอยู่ในอกของต้าเสินกวนออกช้าๆ เลือด
มากมายฉีดพุ่งออกมา ย้อมเสื้อคลุมเทพให้เปียกชุ่มทั้งยังกระเซ็นเลอะ
ชุดนักพรตบนตัวนางเป็นดอกดวง
ต้ า เสิ น กวนหน่ ว ยพิ พ ากษาขมวดคิ้ ว ขณะก้ ม หน้ า มองแผลที่
หน้าอก ร�ำพึงเสียงแผ่วเบา
"ไม่มีเหตุผล"
เยี่ยหงอวี๋กล่าว
"ท่านพูดเอง นี่คือกฎที่เฮ่าเทียนประทานให้แก่พวกเรา เช่นนั้น
ขอเพียงข้ามีความสามารถพอ ก็ฆ่าท่านได้โดยไม่มีความผิด"
ใบหน้าของต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาปรากฏแววเจ็บปวดและ
โกรธแค้น มันยกมือขึน้ แต่ยงั ไม่ทนั ได้ทำ� อะไรก็สะท้านเฮือกขาดใจตาย
ไปเสียก่อน
เยีย่ หงอวีก๋ ระชากร่างทีช่ มุ่ โชกไปด้วยโลหิตลงจากบัลลังก์ ก่อนขึน้ ไป
นั่งแทน ตอนก้าวขึ้นบัลลังก์นางเหยียบย�่ำลงบนศพของต้าเสินกวน
หน่วยพิพากษา ใช้ร่างที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่างบันได
นับจากนี้ไป อาศรมเทพแห่งซีหลิงมีต้าเสินกวนหน่วยพิพากษา
คนใหม่แล้ว
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บัลลังก์หยกด�ำบัดนี้ชุ่มโชกไปด้วยโลหิต หยดเลือดเล็กๆ บน
ชุดนักพรตของนางจึงไม่มีอันใดสะดุดตา แต่ก็กลับให้ความรู้สึกเย็นชา
อ�ำมหิตอย่างถึงที่สุด
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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