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นัยน์ตาคู่งามจ้องหน้าเขาด้วยความอยากรู้ ใบหน้าของคนท้ังสองอยู่ใกล้จนจมูกแทบจะ 

ชนกัน ลมหายใจของนางเป่ารดใบหน้าเขาจนคันยุบยิบ กลิ่นหอมจากร ่างกายของนาง 

เป็นยาปลุกก�าหนัดชั้นดี

สหีน้าของนางบ่งบอกความบรสิทุธ์ิไร้เดยีงสา แววตาบ่งบอกความเชือ่ใจไร้ความหวาดระแวง 

ท�าให้เขาไม่อาจท�าเช่นครั้งก่อนฉวยโอกาสจุมพิตนางจนสาสมใจ เวลานี้เขาไม่อยากท�าตัวเป็น 

สุภาพบุรุษเลย คิดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาว

"ไฉนจึงทอดถอนใจ ท่านเหนื่อยแล้วหรือ"

"ไม่ใช่"

"ไม่สบาย?"

"เปล่า"

"หิวแล้ว?"

เขาสั่นศีรษะ จากนั้นก็พยักหน้า

"ตกลงท่านหิวหรือไม่หิวกันแน่"

"ทั้งสองอย่าง"

ท้องของเขาไม่หิว แต่ใจของเขาหิวยิ่งนัก และเขาอยากกินนาง อยากเป็นที่สุด

Pre ������������������.indd   1 14/12/2561 BE   10:44



มากกว่ารัก
เจ้าสำานักเจ้าหัวใจ ชุด จอมคนเจ้าหัวใจ
โม่เหยียน เขียน  พริกหอม แปล

Copyright © 2007 Treetype Publishing Co., Ltd.
Thai translation copyright © 2019 Jamsai Publishing Co., Ltd.
Thai edition arranged through Pelican Media Agency Ltd., Taiwan
All Rights reserved

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2343-3

ภาพประกอบ     東方月

จัดพิมพ์โดย              

 บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำากัด
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@jamsai.com
 เว็บไซต์ www.jamsai.com

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  209  บาท

《怒堡主》 莫顏 Mo Yan 著

Pre ������������������.indd   2 21/12/2561 BE   15:35



คำ�นำ�

เปิดศกัราชใหม่มาครานี ้มากกว่ารักกห็ยบิชุด 'จอมคนเจ้าหวัใจ' ข้ึนมาปัดฝุน่ใหม่

อีกคร้ังหน่ึงค่ะ ส�าหรับใครที่ช่ืนชอบผลงานของท่านโม่เหยียน ห้ามพลาดนิยาย 

ชุดแรกๆ น้ีที่เคยสร้างความประทับใจให้กับท่านนักอ่านมาแล้วเด็ดขาดเชียวนะคะ 

โดยที่ตัวละครจะต่อเนื่องกันทั้งสี่เล่มซึ่งควรอ่านเรียงกัน ดังนี้

1. แม่ทัพเจ้าหัวใจ

2. จอมมารเจ้าหัวใจ

3. เจ้าส�านักเจ้าหัวใจ

4. ประมุขเจ้าหัวใจ

โดยพระเอกของแต่ละเล่มน้ันล้วนเป็นยอดฝีมือที่เก่งฉกาจ รูปโฉมและบุคลิก

แตกต่างกนัไป มัน่ใจได้เลยว่าบรรดาพระเอกเหล่าน้ีจะมากุมหวัใจของทกุคนได้อย่าง 

ไม่ยากเย็นแน่นอน

ส�าหรับเร่ืองทีส่ามในชุดน้ีกค็อื 'เจ้าส�านักเจ้าหวัใจ' ใครทีต่ดิตามมาจากเล่มทีแ่ล้ว

กน่็าจะพอเดาได้ว่านางเอกในเล่มนีก้ค็อื 'ซเูย่าเอ๋อร์' ศษิย์คนรองแห่งส�านักเขาเซยีนซาน  

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการใช้ยาสมนุไพรต่างๆ ซึง่ได้ทิง้ท้ายกันในเร่ือง 'จอมมารเจ้าหวัใจ' แล้วว่า

เธอก�าลงัประสบปัญหาใหญ่เพราะใครบางคน

ส่วนเร่ืองราวของนางกับ 'บุรุษผู้นั้น' จะเป็นอย่างไรต่อไป ท่านนักอ่าน 

ต้องพลกิอ่านหน้าต่อไปด้วยตนเองแล้วค่ะ และหากจะให้ครบอรรถรสก็ไม่ควรพลาด

เรื่องอื่นๆ ในชุดเดียวกันนี้ด้วยนะคะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ซือเย่าเอ๋อร์ ศษิย์คนรองของส�านักเขาเซยีนซาน นางศกึษาต�าราแพทย์ 

  และคมัภีร์สมนุไพรมาต้ังแต่เดก็ จงึสามารถปรุงยาวเิศษ 

  แปลกประหลาดได้มากมาย

✱  หลงเซี่ยวเทียน เจ้าส�านักหลงเหมินผู ้เปิดเผยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆ  

  ดูภายนอกคล้ายบุรุษห้าวหาญเอาแต่ใจ ทว่าส่วนลึก 

  กลับแฝงไว้ซึ่งความนุ่มนวลอ่อนโยน

✱ หลงเสียงอว๋ิน น้องชายของหลงเซี่ยวเทียน นิสัยสุภาพเรียบร้อย  

  นอกจากนี้เขายังเป็นรองเจ้าส�านักหลงเหมินอีกด้วย

✱ ซหูรงเอ๋อร์ ศิษย์พี่ของซือเย่าเอ๋อร์ แม้จะไม่เป็นวรยุทธ์ หาก 

  แต่นางเช่ียวชาญวิชาพันหน้า สามารถปลอมแปลง 

  เป็นใครก็ได้อย่างแนบเนียนไร้พิรุธ

✱ สุ่ยหลิงเอ๋อร์ ศิษย ์น ้องของซือเย ่าเอ ๋อร ์ มี วิชาตัวเบาเลิศล�้า 

  ไร้ผู้ใดเทียบเทียม เร่ืองหนีเอาตัวรอดนางจึงนับเป็น 

  ยอดฝีมือในระดับแนวหน้า
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โม่เหยียน

ยุทธภพน่าหวาดกลัวและเต็มไปด้วยภัยอันตราย มีคนโฉดชั่ว 

ซุ่มซ่อนตัวอยู่ทั่วทุกหัวระแหง

ตั้งแต่ลงจากเขามาจนถึงบัดน้ี ซือเย่าเอ๋อร์พบเห็นเรื่องราวต่างๆ  

มาไม่น้อย ยุทธภพแห่งนีเ้ต็มไปด้วยความน่ากลวัและอนัตรายอย่างทีเ่ขา

ว่ากันไว้จรงิๆ ผูค้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นพวกกินบนเรือนข้ีบนหลังคาทัง้สิน้

นางทอดถอนใจอย่างไม่รู้จะท�าเช่นไร

"เฮ้อ... ท�าดีไม่ได้ดี"

เพ่ิงจะพูดขาดค�า บุรุษท่ีอยู่ตรงหน้านางก็แผดเสียงค�ารามลั่น 

ด้วยความคั่งแค้น

"ข้าจะฆ่าเจ้า!"

เสียงค�ารามดังกึกก้องไปทั่วห้อง สะเทือนเลื่อนลั่นราวแผ่นดินไหว 

พ้ืนห้องและผนังดังเอี๊ยดอ๊าด บุรุษท่ีนอนอยู่บนตั่งไม้เตี้ยแม้มือเท้า 

1
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เจ ้าส�านักเจ้าหัวใจ

จะถูกมัดเอาไว้ ทว่ายังมีเรี่ยวแรงมหาศาล การดิ้นรนของเขาท�าให้ผนัง

และโต๊ะเก้าอี้สั่นไหวไม่หยุด ฝุน่ผงร่วงตกลงมากราวคล้ายว่าพร้อมจะ 

พังทลายลงมาได้ทุกเมื่อ

ซือเย่าเอ๋อร์ใช้สองมืออุดหู ค้ิวด�าเรียวงามขมวดมุ่นเข้าหากันแน่น 

เพียงรูส้กึว่าเสยีงดงัสน่ันหูประหนึง่ฟ้าผ่าลงมาท่ามกลางท้องฟ้าอนัปลอดโปร่ง 

ดังลั่นจนนางปวดแก้วหู

"ท่านพูดดีๆ ไม่ได้หรือ ไยต้องตะโกนเสียงดังเช่นนี้ด้วย"

"ปล่อยข้า!"

เขายงัคงแผดเสยีงดงัสนัน่ฟ้าดจุเดยีวกับชือ่ของเขา...หลงเซีย่วเทียน 

มงักรค�ารามลัน่ฟ้า ช่างเป็นชือ่ท่ีเหีย้มหาญเสยีนีก่ระไร เฉกเช่นเดยีวกบั 

ตวัเขา ห้าวหาญเป่ียมอานุภาพไร้ผูต่้อกร ฮกึเหมิไม่อาจต้านทาน

นางขมวดค้ิวแน่น นวดหท่ีูปวดหนบึ อดไม่ได้ท่ีจะถลึงนัยน์ตาคูง่าม

ใส่เขา

คนผู้นี้เห็นอยู่ว่าได้รับบาดเจ็บมิใช่หรือ ทั่วท้ังร่างกายแทบจะ 

ไม่มีส่วนใดอยู่ครบถ้วน อาการบาดเจ็บหนักหนาสาหัส พูดได้ว่า 

ประตูเมืองผีเปิดอ้ารออยู่แล้ว สองเดือนมานี้หากไม่ใช่เพราะนางใจดี  

เอายาวิเศษล�้าค่าที่เก็บรักษาไว้ออกมาให้เขากิน เอาแขนขาท่ีขาด 

มาต่อกลับคืนร่างกายให้ ท้ังยังอดตาหลับขับตานอนเฝ้าดูแลไม่ห่าง  

ช่วยฉุดรั้งเขากลับมาจากเมืองผี เขาจะมีโอกาสแผดเสียงค�ารามใส่นาง

ราวกับสัตว์ป่าเช่นนี้ได้หรือ

ริมฝีปากงามส่งเสียงทอดถอนใจออกมาเบาๆ อีกครั้ง

"เฮ้อ... ท�าดีไม่ได้ดี"
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โม่เหยียน

"อย่ามาแสร้งท�าเป็นแมวที่เห็นหนูตายแล้วร้องไห้ ท�าตัวเป็นคนดี 

มีเมตตาธรรม! ถ้ายังไม่ปล่อยข้าอีก ข้าสังหารเจ้าแน่!"

หลงเซีย่วเทียนโกรธแค้นจนไม่อาจควบคมุอารมณ์ไว้ได้ ผู้หญิงคนนี้

เอาโซ่ล่ามเขาไว้ทัง้ตวัและไม่รูเ้อายาบ้าบออะไรให้เขากิน ท�าให้เขาเจบ็ปวด

อย่างรุนแรงแทบทนไม่ไหว เจ็บราวกับมีลูกศรหมื่นดอกแทงทะลุหัวใจ  

เมือ่ชัว่ยาม* ก่อนทัว่ท้ังร่างของเขาร้อนราวกับถูกไฟเผา แต่พอชัว่ยามต่อมา 

กลบัหนาวเหนบ็จนตวัสัน่เทา นางเจตนาใช้ยาทรมานเขา แล้วจะไม่ให้เขา

เดอืดดาลค่ังแค้นได้อย่างไร

"นี่เป็นค�าพูดที่สมควรพูดกับผู ้มีพระคุณที่ช ่วยชีวิตท่านหรือ"  

ซอืเย่าเอ๋อร์กล่าวต�าหนเิสยีงแผ่วเบา ยามเผชญิหน้ากบับรุษุผูไ้ม่ต่างอะไร

กับสัตว์ร้ายกินคนผู้น้ี อากัปกิริยาของนางยังคงสุภาพนิ่มนวล ไม่เคย

เงอะงะลนลานท�าอะไรไม่ถูกสักครั้ง

"ลกูผูช้ายฆ่าได้ หยามไม่ได้! เจ้าเอาดาบมาฟันข้าให้ตายไปเสียเลย

ยังจะดีกว่า!"

เขาเป็นถึงเจ้าส�านักหลงเหมนิผูอ้งอาจสง่างาม ไหนเลยจะยอมรับ

การกระท�าหมิ่นศักดิ์ศรีเช่นนี้ได้

"วางใจเถอะ ข้าช่วยชวิีตท่านมาด้วยความยากล�าบาก จะสงัหารท่าน

ได้อย่างไร"

ดวงหน้างามล�้าบริสุทธ์ิผุดผ่องของซือเย่าเอ๋อร์ไม่เคยแย้มย้ิม 

เบิกบานใจเช่นเวลาน้ีมาก่อนเลย น่ันเป็นเพราะนางยังไม่เคยเห็นใคร 

ดวงแข็งเท่าคนผู้นี้

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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เจ ้าส�านักเจ้าหัวใจ

ในโลกนี้ สิ่งท่ีสามารถดึงดูดความสนใจและท�าให้ใบหน้าที่ 

เฉื่อยเนือยจนเป็นปกติของซือเย่าเอ๋อร์มีชีวิตชีวาข้ึนมาได้ ก็เห็นจะมีแต่

ยาและสมนุไพรแปลกประหลาดล�า้ค่าหายากเท่านัน้ ทว่าเวลานีน้อกจาก

ยาและสมนุไพรเหล่าน้ันแล้ว เขาคอืบรุษุคนแรกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ

ของนาง

ถ้าจะพูดให้ชัดลงไป สิ่งที่นางสนใจไม่ใช่ตัวเขา หากแต่เป็น 

'ร่างกาย' ของเขาต่างหาก พลังชีวิตของคนผู้น้ีแข็งแกร่งย่ิง แข็งแกร่ง 

จนท�าให้นางตืน่ตาตืน่ใจ คนดวงแข็งท่ีได้รบัพรสวรรค์มามากเป็นพิเศษเช่นนี้

เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน�ามาทดลองยา

ในระหว่างช่วยชีวิตคน นางก็แค่ถือโอกาสน�ายาเม็ดท่ีนางปรุง 

ขึ้นมาใหม่ให้เขากิน เพ่ือดูว่าร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรบ้าง  

เท่านี้ไม่น่าจะถือเป็นการท�าร้ายคนกระมัง

"หญงิชัว่ร้าย! นางมาร! รบีแก้มดัข้าเดีย๋วน้ี หาไม่แล้วข้าจะท�าให้เจ้า

แม้จะนึกเสียใจก็ยังไม่ทัน"

"ถ้าไม่มัดท่านไว้ ท่านจะยอมอยู่นิ่งๆ หรือ ขนาดแขนขาขาด 

ท่านยังไม่กลัว ความเจ็บปวดเล็กน้อยเท่านี้จะนับเป็นอย่างไรได้"

ค�าพูดนี้หาได้เหน็บแนมเขา หากแต่เป็นความชื่นชมจากใจ

ซือเย่าเอ๋อร์ยังจ�าเหตุการณ์เมื่อสามเดือนก่อนได้อย่างแม่นย�า  

ตอนที่ทั้งสองพบกันครั้งแรก คนผู้นี้อยู่ในสภาพจะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่  

จะว่าเป็นผีก็ไม่เชิง ทั่วทั้งร่างหาชิ้นดีไม่ได้เลย เป็นนางท่ีล�าบากล�าบน 

เอาล�าไส้ของเขายัดกลบัเข้าไปในท้อง เอาอวยัวะภายในทีอ่ยู่ผดิท่ีผดิทาง

ขยับกลับเข้าไปอยู่ที่เดิม จากนั้นก็เดินจนทั่วหุบเขาถึงได้หาแขนขา 
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ที่ขาดหายไปไม่ทิ้งร่องรอยพบ แล้วน�ามาผสมผเสเย็บกลับเข้าไปใหม่  

เขาถึงมีโอกาสกลับมาเป็นคนอีกครั้ง

นางยังไม่เคยเหน็บรุษุทีม่พีลงัชวิีตแข็งแกร่งห้าวหาญเช่นน้ีมาก่อน 

หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดน้ี ต่อให้มีก�าลังภายใน

กล้าแข็ง ก็คงไม่อาจทนต่อความเจ็บปวดและเอาชีวิตรอดมาได้แน่นอน 

ตอนที่นางช่วยเขาก็คิดเพียงว่าลองเสี่ยงดูเท่าน้ัน ใครเลยจะคาดคิดว่า

บุรุษผู้นี้จะรอดมาได้จริงๆ ท�าให้นางทั้งตื่นตะลึงทั้งยินดี

นัยน์ตาคู ่งามที่เยียบเย็นเริ่มฉายแววอบอุ ่นเป็นครั้งแรก นาง 

กวาดสายตาพินิจพิเคราะห์บุรุษผู้นี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างละเอียด

มอืนุ่มนวลเรยีวงามสมัผสัไปตามล�าแขนล�า่สนัทรงพลงัอย่างอ้อยอิง่

ราวกับไม่อยากจะละมือ จากน้ันก็ลูบไล้ท่อนขาแข็งแกร่งเรียวยาว 

ด้วยความภาคภูมิใจ เพราะล�าแขนและท่อนขานี้นางสู้อุตส่าห์อดหลับ 

อดนอน อุทิศตนเป็นเวลาหลายคืนกว่าจะเย็บกลับเข้าไปได้

ปลายนิ้วของนางไล้ไปตามรอยฝีเข็มบนร่างกายของเขา ช่ืนชม 

ผลงานชิน้เอกของตนอย่างละเอยีดลออ บาดแผลเหล่านีน้างใช้เข็มเงนิขาว

และด้ายมนัแพะค่อยๆ เย็บเน้ือหนังและเส้นโลหติต่อเข้ากับเอน็และกระดูก 

ทลีะเข็มๆ เย็บไปทัง้หมดหนึง่พันกับอกีหนึง่เขม็ แต่ละฝีเขม็ล้วนเป็นผลงาน 

ทีน่างทุ่มเทท�าด้วยชวิีตจติใจทัง้สิน้

"อย่าแตะต้องตัวข้า! แม่ม่ายอ�ามหิต! หญิงมั่วโลกีย์ไร้ยางอาย 

เยีย่งเจ้า ขอเพียงข้ายังมลีมหายใจจะต้องเอาตวัเจ้ามาสบัเป็นหมืน่ๆ ชิน้ 

ให้จงได้!"

นางย่นหัวคิ้ว กล่าวท้วงว่า "บอกท่านต้ังก่ีคร้ังแล้วว่าข้ายังไม่ได้ 
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ออกเรือน ไม่ใช่หญิงม่าย"

ไม่เข้าใจเลย ไฉนบุรุษผู้นี้จึงชอบเรียกข้าว่าแม่ม่ายอ�ามหิต

"เจ้าถอดเสือ้ผ้าของข้าออกหมด! เทีย่วลบูคล�าร่างกายของข้าไปท่ัว 

แล้วยังทรมานข้าด้วยยา เจ้าก็คอืหญิงชัว่ร้ายท่ีสกปรกโสมม ไร้ยางอายท่ีสดุ

ในใต้หล้า!"

หลงเซีย่วเทยีนแค้นใจท่ีตนเองมองไม่เห็น จงึไม่รู้ว่าอกีฝ่ายมรูีปร่าง

หน้าตาเช่นไร

วันนั้นเขาถูกคนของวังวิญญาณหยกดักซุ ่มโจมตีระหว่างทาง  

วังวิญญาณหยกเป็นพรรคมารท่ีเป็นภัยต่อยุทธภพ เขาอาศัยก�าลงัของตนเอง

เพียงคนเดียวเข้าต่อสู้โรมรันกับคนของวังวิญญาณหยกหลายร้อยคน 

สังหารฝ่ายตรงข้ามล้มตายเกือบหมด ทว่าแม้เขาจะมวีรยุทธ์ล�า้เลศิเพียงใด 

ถึงอย่างไรก็เป็นปุถุชนคนธรรมดา ย่อมมเีวลาอ่อนเปลีย้หมดส้ินเร่ียวแรง

ตอนท่ีเขาตดัศีรษะศตัรคูนสดุท้ายลงได้ ดาบของเขาก็ท่ือ กระบีก็่หกั 

ร่างกายชาไปทั้งร่าง กระทั่งแขนขาก็ขาดหายไปอย่างละข้าง ได้แต ่

อาศยัความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวท่ีเหลืออยู่ประคับประคองตนเองออกมาจาก 

สถานทีแ่ห่งน้ัน หลงัจากน้ันเขาก็หมดแรงล้มลงกลางทาง ทัว่ทัง้ร่างชุม่โชก 

ไปด้วยโลหิต

เขารูด้ว่ีาตนเองก�าลงัจะตาย แต่ก็ยังปลืม้ใจท่ีได้ตายอย่างสมศักดิศ์รี 

สามารถขุดรากถอนโคนพรรคมารซึ่งเป็นภัยอันใหญ่หลวงของยุทธภพ 

ทิง้ไปได้ นับว่าชวิีตนีคุ้้มค่าย่ิงแล้ว

ใครเลยจะคาดคดิ เขาไม่ตาย หากแต่ตกมาอยู่ในก�ามอืของหญิงผูน้ี้ 

ถกูนางทรมานด้วยวธิกีารชัว่รา้ยราวกบัไมใ่ชค่น นางจะต้องเป็นแมม่่าย
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อ�ามหิต เป็นนางมารร้ายแห่งวังวิญญาณหยกแน่นอน เพราะรูปแบบ 

การทรมานบรุษุของนางตรงกับค�าเล่าลอื

คิ้วด�าเรียวงามของซือเย่าเอ๋อร์ขมวดมุ่นเข้าหากันแน่นข้ึน พลาง 

เอ่ยด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา

"ไม่ถอดเสือ้ผ้าของท่านออกจะรกัษาบาดแผลได้อย่างไร ไม่สมัผสั 

เน้ือตัวท่านจะใส่ยาได้อย่างไร ร่างกายของบุรุษข้าเห็นมานักต่อนักแล้ว  

ไม่เหน็มอีนัใดแปลกประหลาด"

ต้ังแต่เด็กนางก็ศึกษาต�าราแพทย์และคัมภีร์สมุนไพรด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร โครงสร้างของร่างกายบุรุษต�าราแพทย์ได้วาดเอาไว ้

อย่างชัดเจน ทั้งยังอธิบายถึงอวัยวะทุกส่วนอย่างละเอียดไม่ตกหล่น  

นางเห็นจนชินชาแล้ว ดังน้ันจึงไม่รู ้สึกอะไร อีกท้ังนางเติบโตอยู่บน 

เขาเซียนซานมาตั้งแต่เด็ก จึงไม่ถูกผูกมัดด้วยรูปแบบประเพณีศีลธรรม

จรรยาใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีความคิดเรื่องชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันอยู่ในหัว

แม้แต่น้อย

กล่าวได้ว่าส�าหรับนางแล้ว บุรุษท่ีถอดเสื้อผ้าออกจนเปลือยเปล่า

ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ถูกถอนขนออกจนหมดเกลี้ยง

หลงเซีย่วเทยีนได้ยินนางพูดเช่นนีก็้ย่ิงมัน่ใจว่าอกีฝ่ายคอืหญิงมัว่โลกีย์

ไร้ยางอาย ไม่ว่าใครก็เป็นสามีนางได้ หากไม่ใช่นางมารร้ายผู้นั้นยังจะ 

เป็นใครไปได้อีก นางไม่เพียงลอกคราบเขาออกจนเกลี้ยง แต่ยังจับเขา 

นอนหงายกางมือกางเท้า แม้แต่ความองอาจเข้มแข็งน่าภาคภูมิใจที่สุด 

ของเพศชายกยั็งถูกนางบังคับให้ต้องเปิดเผยอย่างโล่งแจ้ง

"หญิงต�่าช้า! หญิงต�่าช้า! หญิงต�่าช้า!"
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ค�าด่าและค�าเปรยีบเปรยหยาบคายดงัเข้าหูไม่ขาดสาย ท�าให้นาง 

ต้องขมวดคิว้นิว่หน้า คนผูน้ี้ปากไม่สะอาดเอาเสยีเลย หากเป็นในยามปกติ 

นางคงท�าให้เขาเป็นใบ้ไปนานแล้ว แต่เพ่ือท�าความเข้าใจถึงสรรพคณุของ

ตวัยา นางจ�าเป็นต้องให้เขาพูดได้ จงึได้แต่อดทนอดกลัน้เอาไว้

นางใส่ใจแต่เรื่องประสิทธิผลของยาเท่านั้น ประกายแวววาว 

ในดวงตาคู่งามจับจ้องอยู่ที่รอยเชื่อมผนึกของบาดแผล ด้านบนทายาไว้

ชั้นหนึ่ง เป็นยาวิเศษเลิศล�้าที่นางใช้เวลาสามปีถึงปรุงออกมาได้ส�าเร็จ

นางจะคอยเฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของยาในแต่ละวัน 

จากนั้นก็จดบันทึกข้อคิดเห็นลงบนสมุดด้วยลายมืออันสวยงาม

ยาชนิดน้ียังอยู่ในข้ันตอนของการทดลอง เวลาน้ีได้น�ามาลองใช้กับ

ร่างกายของคนทียั่งมชีวิีตอยูถ่งึได้มัน่ใจว่าเป็นยาทีม่ปีระสทิธิภาพในการรกัษา 

ทว่ากลบัมอีาการแทรกซ้อนอย่างหนึง่

มอืเนียนนุม่ของนางไล้มาถึงบรเิวณหน้าอกของเขา นางแตะเบาๆ  

ไปตรงส่วนทีน่นูขึน้มาราวกับเนนิเขาเลก็ๆ สองเนิน แล้วใช้น้ิวชีก้ดลงไป 

บนก้อนเน้ือเพ่ือดูความยืดหยุ่น

"หญ้าสีม่วงแห่งภูเขาหิมะแม้จะช่วยลดอาการอักเสบของแผล  

แต่กลบัท�าให้หน้าอกโตผดิปกติ..." นางบ่นพึมพ�า หยิบพู่กันขนแพะข้ึนมา

จดลงบนสมุด

"เจ้าเอาอะไรให้ข้ากินกันแน่!"

"อย่าส่งเสยีงรบกวน ชวิีตของท่านข้าเป็นคนช่วยไว้ ให้ข้ายืมร่างกาย

ของท่านทดลองยา คิดเสยีว่าเป็นการตอบแทนบญุคณุกแ็ล้วกัน" นางพูด

ราวกับเป็นเหตุผลอันสมควร ทั้งยังรู้สึกว่าหากว่ากันตามจริงแล้ว เขา 
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ยังเป็นฝ่ายได้เปรยีบเสียด้วยซ�า้ มีคนไม่รูเ้ท่าไรเฝ้าวงิวอนขอร้องอยากจะได้ 

ยาดีของนางแต่ก็ไม่เคยได้

หลงเซีย่วเทยีนไม่เคยเดอืดดาลอะไรเท่านีม้าก่อน แผดเสยีงค�ารามลัน่

ราวกับสตัว์ป่าทีก่�าลงับ้าคลัง่

"ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้!"

"ฆ่าข้า? กระท่ังหน้าตาของข้าเป็นอย่างไรท่านยังไม่เคยเห็น  

จะฆ่าข้าได้อย่างไร"

คนผู ้นี้อารมณ์ฉุนเฉียวย่ิงนัก หากไม่ใช่เพราะนัยน์ตาคู ่นั้น 

ได้รบับาดเจบ็ล่ะก็ ไม่แน่เขาอาจจะถลงึตาดรุ้ายใส่นางจนร่างลกุเป็นไฟ 

ขึ้นมาก็เป็นได้

นางใช้พู่กันแตะหมกึ เขยีนรายละเอยีดการทดลองลงในสมดุทลีะตวัๆ 

สมดุเล่มนีน้างตัง้ชือ่ไว้ว่า 'คมัภร์ีสมนุไพรสกุลซอื' ในนัน้บนัทกึรายละเอยีด

เก่ียวกับวิธีการ ขั้นตอน วัตถุดิบ ส่วนผสม รวมท้ังประสิทธิภาพของยา 

ชนิดต่างๆ ทีน่างท�ามาทัง้หมดในช่วงหลายปีมานี ้ เป็นหยาดเหง่ือ แรงกาย 

เป็นชวิีตจติใจท้ังหมดของนาง นางเห็นมนัส�าคญัย่ิงกว่าชวิีตของตนเสียอกี

หลงเซี่ยวเทียนรู้สึกทรมานไปทั่วร่างคล้ายถูกไฟเผา ศีรษะพองโต

ราวกับจะแตกปรอิอกมา เนือ้ตวัเจบ็ปวดราวกับถกูมดีเฉอืนปานประหน่ึง

ก�าลังตายทั้งเป็น

"เจ้า...ข้าจะดื่มเลือดของเจ้า กัดกิน...เนื้อของเจ้า!"

"อย่าส่งเสียงดัง ข้าก�าลังวิเคราะห์หาสาเหตุอยู่ ข้าเองก็ไม่ได ้

อยากให้หน้าอกของท่านใหญ่โตเช่นนี ้แปลกจรงิ...หรอืว่าข้ากะปรมิาณยา 

ไม่ถูกต้อง"
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นางเอียงศีรษะเล็กน้อย ใคร่ครวญถึงคุณสมบัติของยาแต่ละชนิด 

ความเย็นร้อนขณะปรุงผสม รวมท้ังคุณสมบัติด้านความเป็นหยินหยาง

ของยา

และแล้วนางก็นึกขึ้นมาได้ในฉับพลัน ใช่แล้ว หญ้าสีม ่วง 

เจรญิเตบิโตอยู่บนภเูขาหิมะท่ีมนี�า้แข็งปกคลุมตลอดท้ังปีจงึมคีณุสมบตัเิย็น 

มีความเป็นหยินมากเกินไป เอามาใช้กับร่างกายของบุรุษท่ีมีคุณสมบัติ

เป็นหยางเข้า ความเป็นหยินและหยางจึงไม่ได้สัดส่วนกัน หยินมีก�าลัง

มากกว่าหยางหน้าอกของเขาถึงได้โตขึ้นมา

หลังจากสรุปหาสาเหตุได้แล้ว นางก็ง่วนอยู่กับการปรุงผสมยา 

ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ครั้งนี้นางปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเสียใหม่ จากนั้น 

ก็บดเป็นผงจะป้อนใส่ปากเขา ทว่าบรุษุหัวดือ้ผูน้ี้ไม่ยอมให้ความร่วมมอื 

กัดฟันแน่นไม่ยอมอ้าปาก นางถอนหายใจ จ�าต้องย่ืนมอือ่อนนุ่มเรียวงาม

ไปยังจมกูโด่งเป็นสนัแล้วบีบเอาไว้

นางเฝ้ารอคอยอย่างสงบ รอให้เขาทนไม่ไหวต้องอ้าปากหายใจ

แต่เหนอืความคาดหมายเป็นอย่างย่ิง บรุษุผูน้ี้มคีวามอดทนเป็นเลศิ 

จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมอ้าปาก กระทั่งสีหน้าซีดเขียว เหงื่อเย็นไหลริน 

ก็ยังคงปิดปากแน่นสนิทย่ิงกว่าฝาหอย

นางมองเขาด้วยความประหลาดใจ พลันพบว่าใบหน้าซีดขาวน้ัน

เริ่มปรากฏเค้าของความตายขึ้นมาจางๆ

บุรุษผู้นี้ถึงกับยอมตายแต่ไม่ยอมอ้าปากหายใจ!!

นางหมดปัญญาไม่รูจ้ะท�าเช่นไร จ�าต้องยอมคลายมอื เพราะคนตาย

ย่อมให้ประโยชน์อะไรแก่นางไม่ได้
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หลงัจากกลบัมาหายใจได้อกีครัง้ หลงเซีย่วเทยีนกร็บีสดูลมหายใจ

เข้าเตม็ปอด เน่ืองจากประสบความส�าเร็จในการท�าให้อกีฝ่ายยอมล่าถอย 

รมิฝีปากท่ีปิดแน่นพลนัหยักย้ิมขึน้มาอย่างเย้ยหยัน

"อ้าปากได้ไหม กินยานี้ลงไปหน้าอกของท่านจะได้ยุบเป็นปกติ"

"ฮึ!"

เขาแสดงออกอย่างชดัเจนว่าไม่เชือ่ฟังนาง ดงึดนัไม่ยอมกินยาเมด็

หรอืยาผงใดๆ ท้ังสิน้ ไม่ว่านางจะเกลีย้กล่อมเช่นไรเขาก็ไม่ยอมอ้าปาก

"ท่านไม่ยอมอ้าปากแน่ใช่ไหม"

"ฮึ!"

เขายอมตายแต่จะไม่ยอมก้มหัวให้ ใครยอมแพ้ก็เป็นหลานเต่า  

แม้ตายเขายังไม่กลัว แล้วยังจะต้องกลัวอะไรนางอีก เขาไม่เช่ือว่า 

นางจะท�าอะไรเขาได้!

ซือเย่าเอ๋อร์ส่ายหน้า "เฮ้อ ถ้าเช่นนั้นก็มีแต่วิธีนี้แล้ว"

นางยกมอืขาวผ่องเนียนละมนุดจุหยกงามข้ึน ทีป่ลายนิว้มอืเรียวงาม

ราวล�าเทียนมเีขม็เล่มเลก็ยาวปรากฏขึน้ นางเล็งเข็มไปยังจดุรวมประสาท

บรเิวณโคนขาของเขาแล้วปักลง

เสียงค�ารามด้วยความโกรธแค้นดังสนั่นห้องขึ้นมาอีกครั้ง เสียงน้ี 

ดงักึกก้องไปไกลสดุขอบฟ้า สตัว์ป่าและนกในรัศมร้ีอยลีพ้ากนัแตกต่ืนตกใจ

บินหนีกันจ้าละหวั่น

ฆ่า!

ฆ่า!
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ฆ่า!

ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้จงได้!

ส�านักหลงเหมนิ ส�านกัอนัดบัหนึง่ของแผ่นดนิ ในยุทธภพไม่มผีูใ้ด 

ไม่รู้จัก ไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อ หลงเซี่ยวเทียนมีฐานะเป็นถึงเจ้าส�านัก

หลงเหมิน เป็นจอมยุทธ์ผู ้แข็งแกร่งห้าวหาญ เปิดเผยตรงไปตรงมา  

เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เป็นบุคคลที่ผู้คนในยุทธภพต่างให้ความเคารพ

นับถือ

คดิไม่ถึงว่าในยามท่ีได้รบับาดเจบ็สาหัสเช่นน้ีกลบัต้องตกมาอยู่ใน

ก�ามือของคนต�่าทราม ถูกเหยียบย�่าเกียรติยศจนไม่เหลือชิ้นดี

ลูกผู ้ชาย ความตายมีทั้งหนักดั่งขุนเขาและเบาเหมือนขนนก  

เขาไม่กลัวตาย แต่ไม่อาจปล่อยให้คนสบประมาทเหยียดหยามเช่นนี้ได้

"ทางท่ีดีเจ้าจงสังหารข้าเสีย หาไม่แล้วขอเพียงข้ายังมีลมหายใจ  

จะไม่ปล่อยเจ้าให้รอดไปได้แน่นอน!"

เวลาน้ีเขาดูคล้ายสัตว์ป่าที่ก�าลังบ้าคลั่ง ท่ัวท้ังร่างแผ่รังสีดุร้าย

เห้ียมโหดออกมาอย่างรนุแรง เส้นโลหติทกุเส้นปดูโปนข้ึนมาจนเหน็ได้ชดั 

ในสมองปรากฏภาพของนางท่ีถูกเขาจบัมาฉีกร่างออกเป็นชิน้ๆ ไม่รู้ก่ีคร้ัง

ต่อก่ีครัง้

"ข้าจะต้องถลกหนงัเจ้าออกมาทีละชิน้ๆ จากนัน้ก็เราะกระดกูของเจ้า

ออกมาทีละท่อนๆ โอ๊ย!"

ค�าพูดข่มขู่เพ่ิงจะออกจากปากมาได้ครึ่งเดียว จู่ๆ หลงเซี่ยวเทียน 

ก็รู้สึกว่าร่างกายท่อนล่างเจ็บปวดขึ้นมาอย่างแสนสาหัส

"เจ้า...เจ้า...เจ้าเอาอะไรให้ข้ากิน"
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เมือ่ครูถู่กนางมารบงัคับให้อ้าปาก กลนืยาน�า้ลงไป เวลาน้ีร่างกาย

เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้มาแล้ว เขาท้ังตืน่ตระหนกทัง้คัง่แค้น

"ร่างกายของท่านมพีลงัหยินมากเกินไป ข้าจงึเพ่ิมพลงัหยางให้ท่าน" 

นางกระซบิบอก นัยน์ตาคูง่ามเบกิกว้างคอยจบัสงัเกต "ท่านรูส้กึอย่างไร

บ้าง"

"ให้ตายเถอะ! บัดซบที่สุด ร้อน...ร้อนจะตายอยู่แล้ว..."

ซือเย่าเอ๋อร์พยักหน้าหงึกๆ รีบจดบันทึกเอาไว้ บ่นพึมพ�าว่า  

"หลังจากกินลงไปเพียงเวลาหน่ึงก้านธูป* ก็มีอาการร้อนไปทั่วร่าง อืม 

นอกจากร้อนแล้วมีอะไรอีกหรือไม่"

ค�าตอบของหลงเซี่ยวเทียนก็คือค�าด่าสกปรกยาวเหยียดฝากไปถึง

บรรพบุรุษแปดชั่วโคตรของนาง แต่นางเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งดีงาม ยังคง

บันทึกต่อไปด้วยความใจเย็น

"ยาชนิดนี้ท�าให้ด่าว่าผู้อื่นอย่างหยาบคายไม่เลือกเฟ้นถ้อยค�า 

ประหนึ่งหมาบ้าที่ไล่กัดคนไปทั่ว"

เขาแค้นใจแทบกระอกัออกมาเป็นโลหติ หากกระอกัโลหติออกมา

แล้วตายไปเสยีเลยคงจะดี อย่างน้อยก็ไม่ต้องทนแบกรับความอปัยศอดสู

เช่นนี้

ไม่นานนกั ก้อนเน้ือปดูโปนบรเิวณหน้าอกของเขาก็ค่อยๆ ยุบตวัลง 

ในขณะท่ีซือเย่าเอ๋อร์ก�าลังปลาบปลื้มยินดีท่ีตนให้ยาได้ถูกต้อง หางตา 

ก็เหลอืบไปเหน็อะไรบางอย่างต้ังตระหง่านข้ึนมา

นัยน์ตาสุกใสแวววาวหันไปมองสิง่ท่ีต้ังตระหง่านขึน้มา อดไม่ได้ทีจ่ะ
* หน่ึงก้านธูป เป็นค�าเรยีกเวลาโดยประมาณของคนจนีโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึง่ชัว่โมง บางต�าราว่า  
1 ชัว่โมง
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ชะงกัอึง้ไป จากนัน้มอืนวลเนียนขาวผ่องก็หยิบพู่กันข้ึนมาเขียนตวัอกัษร 

ลงไป ปากก็ท่องว่า "ยานี้มีสรรพคุณในการเสริมพลังหยาง..."

"ทางทีด่เีจ้าจงภาวนาต่อฟ้าว่าอย่าให้มวัีนใดต้องตกมาอยู่ในก�ามอื

ของข้า"

บรุษุทีเ่ดมิทีแผดเสยีงค�ารามอย่างบ้าคลัง่ราวกับสัตว์ป่า จู่ๆ  ก็เปล่ียน

ท่าทีเป็นสุขุมเยือกเย็นขึ้นมา กระทั่งน�้าเสียงท่ีใช้ก็เบาลงจากเดิมมาก  

ท�าให้ซอืเย่าเอ๋อร์ใจเต้นแรงขึน้มาอย่างบอกไม่ถูก

ตอนท่ีเขาเกรี้ยวกราด นางไม่กลัว แต่ยามท่ีเขาเปลี่ยนเป็น 

สงบเยือกเย็นเช่นนี้ นางกลับอดนึกหวาดหวั่นขึ้นมาไม่ได้

คนผู้น้ีแม้จะได้รับบาดเจ็บ มือเท้าก็ถูกมัดเอาไว้ ทว่าท่ัวท้ังร่าง 

ยังคงเต็มไปด้วยพลังอ�านาจที่ท�าให้คนหวาดหว่ัน พอจะนึกภาพออก 

ได้เลยว่าหากบรุษุผูน้ี้ร่างกายแขง็แรง ไร้อาการบาดเจบ็ กล่ินอายอนัตราย

จากตัวเขาจะมากมายเพียงใด เกรงว่าแม้แต่สัตว์ร้ายในป่าเขาก็ยังต้อง

พากันหลีกเร้นหนีหาย

พลังอานุภาพนี้ท�าให้นางเย็นวาบไปทั้งร่าง

นางสะบดัศีรษะ จติใต้ส�านกึบอกให้นางปัดความประหว่ันพร่ันพรงึ

อันประหลาดนั้นทิ้งไปเสีย กระท่ังผ่าซากสัตว์นางยังไม่กลัว เหตุใด 

ต้องกลัวคนที่ไม่มีแม้แต่ก�าลังจะขัดขืนด้วย

แต่จะว่าไปแล้ว 'สิง่นัน้' ต้ังขึน้มาเช่นนีอ้อกจะไม่งามตาเอาเสยีเลย 

อีกอย่าง หากปล่อยให้กระทบถูกความเย็นมากไปคงไม่ดีแน่ ทางท่ีด ี

ควรหาอะไรมาปิดเอาไว้ ปัญหาก็คือจะเอาอะไรมาปิดเล่า ของสิ่งนั้น 

ต้องใหญ่มากพอถึงจะปิดได้มิด
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นางกวาดสายตาไปทางซ้ายทีขวาท ีในกระท่อมผพัุงกลางป่าเขาแห่งน้ี

ข้าวของมจี�ากัดเหลอืเกิน มองไปมองมา ของท่ีเหมาะสมดเูหมอืนจะมเีพียง

อย่างเดยีว

"เอ้า จะว่าข้าไม่ดีต่อท่านไม่ได้แล้วนะ กาน�า้ชาทีม่อียู่เพียงใบเดยีว 

นีก็่ยกให้ท่านใช้แล้ว"

ว่าแล้วนางก็ค่อยๆ คว�า่กาน�า้ชาครอบลงบนส่ิงแข็งแกร่งทรงพลังนัน่

อย่างระมดัระวัง อมื สบายตาขึน้มาก

กร๊อบ...กร๊อบ...

หลงเซี่ยวเทียนก�าหมัดแน่น เสียงข้อต่อนิ้วดังลั่น เส้นโลหิตทั่วร่าง

ปูดโปนขึ้นมา ขยายตัวเป็นสีเลือดแดงปลั่งราวกับจะพุ่งกระเด็นออกมา 

นอกเนื้อ

เขาโกรธพลุ่งพล่านจนร่างแทบจะระเบิดอยู่แล้ว

นางเริม่จดัปรมิาณยาใหม่อีกครัง้ไม่ให้มีความเป็นหยินมากไป และ

ก็ไม่ให้มคีวามเป็นหยางมากไป หลงัจากปรงุเสรจ็ก็เกลีย้กล่อมให้เขากิน 

ลงไป

"ครั้งนี้ยาไม่มีปัญหาแล้ว หลังจากกินลงไปก็จะไม่บวมตรงโน้น 

พองตรงนี้อีกแล้ว"

เดมิคดิว่าบรุษุผูน้ีจ้ะขดัขนื คงต้องเสยีเวลาอกีพักใหญ่จงึจะท�าให้ 

เขากินลงไปได้ ทว่าเหนือความคาดหมาย ครั้งนี้เขากลับยอมกินลงไป 

อย่างว่าง่าย

คงจะรูแ้ล้วว่าขัดขืนไปก็ไร้ประโยชน์ ถึงได้ก้มหน้ายอมรบัชะตากรรม 

แต่โดยดกีระมงั นางคิดในใจ
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ในขณะท่ีนางก�าลังจะดึงมือกลับนั่นเอง ก็มีกรงเล็บแข็งแกร่ง 

ปานเหล็กไหลพุ่งเข้ามาคว้าข้อมือของนางไว้อย่างรวดเร็ว

"อา!" ซือเย่าเอ๋อร์อุทานออกมาเบาๆ ข้อมือบอบบางของนาง 

ถูกฝ่ามือใหญ่โตรวบจับเอาไว้แน่น นางต้องประหลาดใจเมื่อพบว่า 

ที่แท้แขนข้างหนึ่งของอีกฝ่ายได้หลุดออกจากโซ่เหล็กแล้ว

นางพยายามดิ้นให้หลุด แต่กลับถูกกุมข้อมือแน่นข้ึนกว่าเดิม 

เหตุการณ์ต่อจากนั้นยิ่งท�าให้นางต้องอ้าปากค้าง

โซ่ท่ีล่ามร่างของหลงเซี่ยวเทียนเอาไว้ถูกกระชากจนหลุดออก 

ทีละเส้นๆ เรือนกายสูงใหญ่ค่อยๆ ลุกข้ึนมานั่ง เขาดูคล้ายผีดิบท่ีเพ่ิง 

ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมา หน้าตาดูดุร้าย บริเวณบาดแผลมีโลหิตสดๆ ไหลซึม 

หยดลงมาตามแขนของเขาและลามเลยมาย้อมข้อมอืขาวผดุผ่องปานหิมะ

ของนางจนกลายเป็นสีแดง

แม้แต่คนท่ีสขุุมเยือกเย็นเช่นนางก็อดไม่ได้ทีจ่ะถูกอสรุาผูม้โีลหิตท่วมตัว

ท�าให้ตืน่ตระหนกจนความเยียบเย็นแผ่ซ่านไปทัว่ท้ังร่าง

นางคิดจะหนี น่ันกลับท�าให้เขาย่ิงเดือดดาล เขาเอ้ือมมือใหญ่โต

ออกมากระชากตัวนางเข้าไปกอดไว้ในอ้อมแขนแน่น

"อุ๊ย!"

นางสีหน้าแปรเปลี่ยน สองพวงแก้มแดงระเรื่อด้วยความอาย

คดิไม่ถึงว่าเขาผูอ้ยู่ในสภาพร่างกายเปลอืยเปล่าจะลอบจูโ่จมนาง 

ทั้งยังกักตัวนางไว้ในอ้อมแขนเช่นนี้

"คราวนี้เจ้าหนีไม่รอดแน่!" เขาขบเข้ียวเคี้ยวฟันค�ารามเสียงต�่า 

ข่มขูอ่ยู่ข้างหูของนาง แต่ละค�าราวกับดังขึน้มาจากนรก ท้ังยังแฝงไว้ด้วย 
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เพลิงโทสะอันคุโชน เป่ารดติ่งหูของนางจนร้อนผ่าว

แผงอกแข็งแกร่งล�่าสันของเขาแนบชิดติดกับแผ่นหลังนุ ่มน่ิม 

ของนาง วงแขนคล้ายคีมเหล็กแฝงเร้นไว้ด้วยพละก�าลังอันน่ากลัวและ 

ไร้ขีดจ�ากัดรวบเอวก่ิวบางแทบจะทานแรงลมไม่ไหวของนางไว้แน่น  

คล้ายกับจะจับนางกลืนกินลงไปในท้อง พลังอันแข็งกล้าแผ่กระจาย 

ออกมาท่ัวร่างของเขา ดูไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าท่ีก�าลังเลียเหย่ือท่ีจับได้ 

ในอุ้งเท้าของตนอย่างกระหายใคร่จะได้ลิ้มรสคาวโลหิต

"ปล่อยข้า!"

ในเวลาเดียวกับท่ีนางก�าลังต่ืนตระหนกตกใจ นางก็สัมผัสได้ถึง 

ความเข้มแข็งทรงพลังท่ีแผ่กระจายออกมาจากทั่วร่างของเขาซ่ึงจู่โจม 

เข้ามาในประสาทสัมผัสของนาง กลิ่นอายและความแข็งแกร่งของบุรุษ 

โอบล้อมอยู่รอบกายของนาง

นับเป็นครั้งแรกที่นางได้รับรู้ถึงไออุ่นจากร่างกายของบุรุษ ทั้งยัง

สนทิแนบแน่นอย่างสมควรตาย เพราะขณะทีเ่ขากอดนาง ส่วนท่ีแขง็แกร่งทีส่ดุ

ตรงช่วงล่างของร่างกายก็สมัผสัถูกตัวนางด้วย

ดูเหมือนเขาจะรับรู้ได้ถึงความตื่นตระหนกและหวาดกลัวของนาง 

ริมฝีปากของเขาแสยะยิ้มออกมา เป็นยิ้มที่ชั่วร้ายยิ่ง

"เวลาน้ีค่อยมานกึกลวั สายไปเสยีแล้วล่ะ" ในน�า้เสยีงขู่ขวญัเย็นชา 

มกีลิน่คาวโลหติกระจายออกมาคละคลุง้

ร่างในอ้อมแขนนุ่มน่ิม มีส่วนเว้าส่วนโค้งได้ขนาด ทั้งเต่งตึง 

อย่างนึกไม่ถึง เขาแค่กอดเอาไว้ก็รูแ้ล้วว่าเรือนร่างของนางมารผู้นีเ้ร่าร้อน

เพียงใด
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แต่ก็สมควรแล้วทีจ่ะต้องเร่าร้อน หาไม่แล้วจะเอาอะไรมาดงึดดูใจ

บุรุษ ท�าให้บุรุษพลั้งตกลงไปในตาข่ายพิษที่นางดักล่อเอาไว้ ได้รับ 

ความทุกข์ทรมาน และจบชีวิตในที่สุด

"อา... อย่าเที่ยวลูบคล�าส่งเดช!"

นางอบัอายขายหน้าและเคยีดแค้นแทบทนไม่ไหว เพราะมอืหยาบใหญ่

ของเขาปัดป่ายมาตรงหน้าอกของนาง สัมผัสความอวบอิ่มนุ่มนิ่มที่นาง 

ไม่เคยให้ใครแตะต้องมาก่อน

นางย่ิงต่ืนตะลึง เขาก็ย่ิงย่ามใจ นางห้ามไม่ให้ลูบคล�า เขาก็ย่ิง 

โลมไล้ไปท่ัว ท้ังยังโลมไล้อย่างหยาบคายย่ิง ฝ่ามือซ้ายอันใหญ่โต 

บีบเค้นทรวงอกข้างหนึ่งของนางอย่างไม่ปรานีปราศรัย

"นี่ท่าน...ท่าน..."

"เจ้าต้องการเช่นนีไ้ม่ใช่หรอื" เขาเอ่ยเสยีงเข้ม แก้มของเขาแนบตดิ

ใบหน้าของนาง กระซิบถ้อยค�าสกปรกหลู่เกียรติของนางอยู่ข้างใบหู  

"เจ้าชอบให้บุรุษปรนนิบัติเจ้าไม่ใช่หรือ อย่ามาแสร้งท�าเป็นสูงส่ง นี่เป็น 

สิ่งที่เจ้าโปรดปรานที่สุดไม่ใช่หรือ หญิงมั่วโลกีย์!"

เขารูดี้ว่าฝ่ามอืของตนท�าให้นางเจบ็ เขาตัง้ใจจะท�าเช่นนี ้ หลงัจาก 

ได้รบั 'การดูแล' จากนางในช่วงหลายวนัมานี ้ เขาย่อมต้องตอบแทนนาง 

ให้สาสม ให้นางได้รบัความหวาดผวาจากการตกเป็นเหย่ือเสียบ้าง

ลมหายใจของนางย่ิงหอบถี่เท่าไร รอยย้ิมของเขาก็ย่ิงกว้าง  

เขาฟังเสียงหัวใจท่ีเต้นแรงและสัมผัสร่างที่สั่นสะท้านอยู่ในอ้อมแขน 

ด้วยความปีติยินดี

เขาเป็นชาวยุทธ์ฝ่ายธรรมะ เป็นคนเปิดเผยไม่มีเล่ห์เหล่ียมใดๆ  
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หากมใิช่เพราะโกรธจนคมุอารมณ์ไม่ได้เขาไม่มวัีนข่มเหงรังแกสตรีเช่นนี้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในใจของเขาคิดว่านางคอืนางมารแห่งวังวิญญาณหยก 

ผูค้อยจ้องท�าลายล้างยุทธภพ หาใช่สตรทีีด่งีาม

โตจนป่านนี้ ซือเย่าเอ๋อร์ยังไม่เคยถูกใครกระท�าย�่ายีถึงเพียงนี้ 

มาก่อนเลย บุรุษผู้น้ีลูบคล�าร่างกายของนาง ท�าให้นางเจ็บ ท�าให้นาง

อับอายขายหน้าและคั่งแค้น ฉับพลันน้ันเอง น�้าตาอุ่นๆ ก็เอ่อท้นขึ้นมา 

หยาดน�้าตาหยดแรกในชีวิตของนางหยาดหยดลงมา

หลงเซีย่วเทยีนชะงักน่ิงไป แปลกจรงิ ไฉนบรเิวณมมุปากจงึมอีะไร

เปียกๆ ท้ังยังมรีสชาติเค็ม เอาลิน้แตะดูแล้วคล้ายจะเป็น...น�า้ตา?

นี่เป็นน�้าตาของนาง!

เขาหยุดมอื ในช่วงเวลาน้ันหยาดน�า้ตาหยดน้ีท�าให้เขาเกดิความลงัเล

ขึน้มา ทว่าเพียงพรบิตาเดียวเขาก็ย้ิมเหยียดความลังเลนัน้

"หญิงมั่วโลกีย์ เจ้าคิดจะเล่นลูกไม้อะไรอีก อย่าคิดว่าแค่บีบน�้าตา

หยดสองหยดก็หลอกลวงบรุษุให้ใจอ่อนเกิดความสงสารเห็นอกเหน็ใจได้"

นางมารร้ายสังหารผู ้คนมานับไม่ถ้วน ทั้งมนุษย์และเทวดา 

ต่างแค้นเคือง ถึงตายก็ไม่มีอะไรต้องเสียดาย

ฮ!ึ นางแค้นเขาแทบตายแล้ว หากรูแ้ต่แรกคงไม่ช่วยชวีติเขาเอาไว้ 

ปล่อยให้เขานอนตายอยู่กลางป่าเขา ถูกหมาป่ากัดกินซากไปเสีย

ฉับพลันน้ันเอง หลงเซี่ยวเทียนก็รู ้สึกวิงเวียนศีรษะขึ้นมา เขา 

นึกสงสัยแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ในทันที นางมารนี่ถึงกับ...

"โอย...ให้ตายเถอะ" เขาสบถออกมาค�าหน่ึง คลายมอืแขง็ดัง่คมีเหลก็

ออก ทรดุตัวลงไปด้วยความเจบ็ปวด ใบหน้าซดีเขียวและบดิเบีย้ว
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นางมารที่สมควรตายสักพันครั้งถึงกับกล้าโจมตีช่วงล่างของเขา!!

ซือเย่าเอ๋อร์หลังจากด้ินหลุดมาได้ก็รีบว่ิงหนี แต่ไปยังไม่ถึง 

ปากประตก็ูต้องเสยีหลกัล้มลงกับพ้ืน นางหันไปมองด้านหลงัอย่างหวาดผวา 

ข้อเท้าซ้ายของตนถูกอุ้งมอืเหลก็ของเขาคว้าจบัเอาไว้แน่น

"หญิงแพศยา!" เขาเปิดปากด่า น่าจะคดิได้ต้ังแต่แรก หญิงโฉดชัว่ผูน้ี้

ใจอ�ามหติ เป็นธรรมดาอยู่แล้วทีก่ระท่ังเสือ้ผ้าท่ีนางสวมใส่ก็ยังมพิีษ

ดวงหน้างามของซอืเย่าเอ๋อร์ซดีเผอืด สวรรค์! คนผู้นีช่้างมพีละก�าลงั

มหาศาล ข้าด้ินรนอย่างไรก็ด้ินไม่หลดุ เขาต้องฆ่าข้าแน่ แต่ว่า...เหตไุฉน

เขาจงึยังไม่ล้มลงอีก

เสือ้ผ้าของนางแช่น�า้ยาท่ีท�ามาจากหญ้าหลอนวิญญาณถึงเจด็วนั

เจ็ดคืน เว้นเสียแต่กินยาแก้พิษไว้ก่อน หาไม่แล้วใครก็ตามที่แตะถูก

ตัวนาง ยาจะซึมซาบผ่านผิวหนังเข้าไป เพียงเวลาชั่วพริบตาเดียวก็จะ 

ล้มลงหมดสติ ทว่าครั้งน้ีอีกฝ่ายไม่เพียงยังไม่หมดสติ แต่ยังกระท�าการ 

หลูเ่กียรตนิางได้อกี เวลาน้ีเขาก�าลงัค่อยๆ คบืคลานเข้ามาหานางราวกับ

ปีศาจร้ายจะมาทวงชีวิต

นางท้ังเตะทัง้ถีบ ข้อเท้าสะอาดหมดจดถูกเขาบบีจนเป็นรอยช�า้เขยีว 

ร่างใหญ่โตของเขาโถมเข้ามาทบัร่างของนาง มอืข้างหนึง่ย่ืนมาบบีคอนาง

อย่างไร้ความปรานี

เขาเหมอืนสตัว์ร้ายบ้าคลัง่ตวัหน่ึง ต่อให้คนผูน้ีต้ดัมอืตดัเท้าของนาง

จนหมดนางก็ไม่นึกแปลกใจ เพราะสีหน้าท่าทางของเขาในเวลานี ้

แสดงความโกรธแค้นออกมาให้เห็นอย่างชดัเจนว่าก่อนทีเ่ขาจะหมดสตไิป

เพราะฤทธิ์ยา เขาจะต้องจัดการนางให้จงได้
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"อย่า... โม่สือ! โม่สือ!"

นางร้องเรียกโม่สือคนรับใช้ของนางเสียงหลง นางลืมไปแล้วว่า 

โม่สือรับค�าสั่งจากนางไปล่าสัตว์และตักน�้า เวลานี้คงอยู่ระหว่างทาง  

ยังไม่กลับมา

นางหายใจไม่ออก ความรู้สึกค่อยๆ เลือนราง ในที่สุดก็จมดิ่งลงสู่

ความมืดอันไร้ขอบเขต หมดสติไป

หลงเสียงอว๋ิน รองเจ้าส�านักหลงเหมินก้าวเข้ามาในห้องโถงใหญ่ 

หน้าตาของเขามีส่วนละม้ายคล้ายกับหลงเซี่ยวเทียนพ่ีชายคนโต ทว่า 

เมื่อเปรียบกับความเข้มแข็งห้าวหาญของพ่ีชายแล้ว เขาดูจะมีท่วงท่า 

ของบัณฑิตมากกว่า

พีช่ายของเขาหายสาบสูญไปนานกว่าสามเดือน เขาส่งคนออกไป

สืบหาจนท่ัว ในที่สุดเมื่อวานนี้ก็พบตัวหลงเซี่ยวเทียน พ่ีชายของเขา 

ได้รบับาดเจบ็ท้ังตวั เวลานีทุ้กคนในส�านักหลงเหมนิต่างยุ่งวุน่วายอยู่กับ

การดูแลท่านเจ้าส�านัก และเขาได้เชญิหมอทีเ่ก่งทีส่ดุมาช่วยตรวจรกัษา

อาการของพี่ชาย

หลงเสยีงอว๋ินเดนิเข้ามาด้านใน หลีช่วิซวง น้องสาวซึง่เป็นญาตผิูน้้อง

ของพวกเขาก�าลงัป้อนข้าวป้อนน�า้ให้ญาตผู้ิพ่ีคนโต

"พี่ใหญ่ วันนี้ท่านรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือไม่" หลงเสียงอวิ๋นเอ่ยขึ้น

พอได้ยินเสียงน้องชาย หลงเซี่ยวเทียนซึ่งนอนอยู่บนตั่งเตี้ยก็ถาม

เสียงเคร่งขรึม

"ท่านหมอล่ะ?"
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"ส่งม้าเร็วไปรับแล้ว อีกไม่นานคงมาถึง"

"ไฉนจึงได้ช้าเช่นนี้"

"ผ้าพันแผลต้องรออีกสามวันจึงจะเอาออกได้" เขาเตือนพี่ชาย

หลงเซี่ยวเทียนเม้มปากจนเป็นเส้นตรง เห็นชัดว่าใกล้จะหมด 

ความอดทนเต็มที

"ยังต้องรออีกสามวัน หมอมองโกลผู้นั้นเข้าใจอะไรผิดหรือไม่"

"ท่านหมอเกาเป็นหมอที่มีชื่อเสียงท่ีสุด แม้แต่องค์จักรพรรดิ  

เหล่าเชื้อพระวงศ์ และขุนนางผู้ใหญ่ยังยกย่องให้เกียรติเขา"

หลงเซีย่วเทยีนแค่นเสยีงฮอึอกมาค�าหน่ึง ไม่พอใจกับค�าตอบท่ีได้รบั

"พ่ีใหญ่ ท่านอย่าใจร้อน รกัษาร่างกายเป็นเร่ืองส�าคญั" หลีช่วิซวง 

เอ่ยเสียงแผ่วเบาพลางหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดคราบน�้าซุปที่เลอะ 

ติดอยู่ตรงมุมปากของญาติผู ้พ่ีคนโตด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยน บน 

ดวงหน้างามเพรศิพริง้ฉายแววความรกัท่ีมต่ีอพ่ีชายคนน้ีออกมาอย่างสดุซึง้

หลงเซีย่วเทยีนลองโคจรพลงัลมปราณดูแล้ว รู้สึกว่าร่างกายของตน

ดขีึน้กว่าเมือ่วานมาก แต่เวลาน้ีเขาสนใจอยู่เพียงเรือ่งเดียว

"นางมารนั่นล่ะ"

"ข้าท�าตามค�าสั่งของท่าน จับนางไปขังไว้ในคุกใต้ดิน"

ใบหน้าของหลงเซี่ยวเทียนเยียบเย็นราวกับมีน�้าค้างแข็งฉาบอยู่  

เขาก�าลังหวนคิดถึงพฤติการณ์หยามเหยียดต่างๆ นานาท่ีสตรีผู ้นั้น 

ท�ากับตน ความโกรธแค้นอัดแน่นเต็มทรวงอก วันนั้นเขาบีบคอนางมาร

จนสลบไป จากนัน้ก็รบีโคจรพลงัขบัยาออกจากร่างกาย ดีทีพ่ลงัวตัรของเขา

กล้าแข็ง อีกท้ังยาท่ีนางมารใช้ไม่ใช่ยาพิษ เพียงคร่ึงชั่วยามเขาก็ขับยา 
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ออกจากร่างหมด ความมุง่มัน่ท่ีจะแก้แค้นท�าให้เขากัดฟันลากตวันางมาร

กลบัมาส�านักหลงเหมนิด้วยกัน

"ได้ทรมานและซักถามหรือยังว่าพรรคพวกของมันอยู่ที่ใด"

"ถามแล้ว แต่..."

"นางไม่ยอมบอกใช่หรือไม่ นางมารผู้นี้ด้ือด้านนัก จนแล้วจนรอด 

ก็ไม่ยอมบอกท่ีซ่อนตัวของลูกสมุนวังวิญญาณหยก ถ้ายังไม่ยอมบอก 

ก็ตัดเอ็นมือเอ็นเท้าของนางเสีย สั่งสอนนางให้รู ้ส�านึก ต่อไปจะได้ 

ไม่ท�าร้ายผู้คนอีก"

"เอ่อ เรื่องนี้..."

"เจ้าต้องระวังให้ดี อย่าปล่อยให้นางมีโอกาสผูกคอตายได้ ข้าจะ 

ไม่ยอมให้นางได้ตายสบายเช่นนี้" เขารู้สึกว่าในน�้าเสียงของน้องชาย 

คล้ายมีความลังเลใจอยู่จึงเอ่ยขึ้นว่า "น้องรอง ถ้าเจ้าพบอะไรผิดปกต ิ

ก็บอกมาตามตรง"

"ขอรับ พ่ีใหญ่...ความจริงแล้วข ้าคิดว ่าแม่นางผู ้ น้ันหาใช่ 

แม่ม่ายอ�ามหิต"

หลงเซี่ยวเทียนนิ่งไป ย่นหัวคิ้ว

"อ้อ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นสมุนเอกของนางมารผู้นั้นเป็นแน่"

หลงเสียงอวิ๋นกระแอมแล้วพูดให้ชัดเจนขึ้น

"ความหมายของข้าก็คือนางดูไม่คล้ายคนของวังวิญญาณหยก"

"ไม ่คล ้าย?" หลงเซี่ยวเทียนส่งเสียงฮึ "แต่วิ ธีการของนาง 

คล้ายอย่างที่สุด!"

เขาไม่มวัีนลมืว่านางมารนัน่อ�ามหิตเพียงใด นางใช้พิษกับร่างกาย
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ของเขา ท�าให้อวัยวะภายในทั้งห้า ทางเดินอาหารทั้งหก* ของเขาต้อง 

เจ็บปวดแสนสาหัส นางใช้ยาทรมานเขา ไม่ว่าดูอย่างไรก็เป็นวิธีการ 

โหดเหี้ยมที่พรรคโฉดชั่วนั่นใช้ในการทรมานบุรุษแน่นอน

"พ่ีใหญ่ ท่านยังไม่เคยเห็นนางด้วยตาตนเอง ดังนั้นจึงไม่รู ้ว่า 

แม่นางผู้นั้นท่าทางสุภาพเรียบร้อย นุ่มนวลอ่อนโยน ไม่มีกล่ินอาย 

ความชั่วร้ายเฉกเช่นนางมารของวังวิญญาณหยกแม้แต่น้อย"

"บัดซบ!"

"พ่ีใหญ่" หลงเสียงอว๋ินสะดุ ้งเฮือก ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพ่ีใหญ่ 

จึงโกรธมากเช่นนี้

"เจ ้าเป็นถึงรองเจ้าส�านักหลงเหมิน เหตุใดจึงถูกสตรีท�าให้

เคลิบเคลิ้มลุ่มหลงง่ายดายถึงเพียงน้ี กิริยาท่าทางเสแสร้งกันได้ ไฉน 

เจ้าจึงหลงเชื่ออะไรง่ายๆ"

"น่ันสิ พ่ีรอง นางมารน่ันเจตนาท�าเป็นใสซื่อน่าสงสารตบตาท่าน 

ท่านจะได้เวทนาสงสาร อย่าได้หลงกลนางเด็ดขาด" หล่ีชวิซวงรีบส่งเสียง

สนับสนุน พอคิดถึงว่าญาติผู ้พ่ีคนโตท่ีตนรักถูกนางมารผู ้นี้ทรมาน 

จนมีสภาพเช่นนี้ นางก็โมโหจนแทบทนไม่ไหว

"ขอรับ พี่ใหญ่"

หลงเสียงอว๋ินก้มหน้ายอมรับค�าต�าหนิของพ่ีชาย ไม่พูดอะไรอีก  

แต่ในใจยังคงมีข้อสงสัย เขามั่นใจว่าตนมองคนไม่ผิด แม่นางผู้นั้น 

ไม่ว่ามองอย่างไร เขาก็รู้สึกว่าไม่เหมือนนางมารแห่งวังวิญญาณหยก 

ที่ตนเคยพบเลย
* อวัยวะภายในทั้งห้า ได้แก่ หัวใจ ตับ ม้าม ปอด ไต ทางเดินอาหารทั้งหก ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะ  
ดี ล�าไส้เล็ก ล�าไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ
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ทว่าเขาให้ความเคารพย�าเกรงพ่ีใหญ่มาโดยตลอด ดังน้ันจึง 

ไม่โต้แย้งอะไรอีก

"เจ้าซักถามได้ความว่าอย่างไรบ้าง"

"เอ่อ...นอกจากรู้ว่านางชื่อซือเย่าเอ๋อร์แล้วก็ยังไม่ได้อะไรเพิ่มเติม"

หลงเซี่ยวเทียนแค่นเสียงฮึออกมา

"เจ้าใจไม่แข็งพอจะใช้วิธีโบยตีนางก็ย่อมถามไม่ได้ความอะไร!"

หลงเสียงอว๋ินย้ิมเจื่อนๆ เพราะถูกพ่ีชายเดาถูก แต่ในใจกลับ 

อดคิดไม่ได้ว่าที่พ่ีใหญ่พูดเช่นนี้ได้ก็เพราะยังไม่ได้เห็นเด็กสาวผู้นั้น 

ด้วยตาของตนเอง ไว้รอให้นยัน์ตาของพ่ีใหญ่หายดก่ีอน ให้พ่ีใหญ่ไปเหน็

กับตา เขาไม่เชือ่ว่าพ่ีใหญ่จะลงมอืโบยตนีางได้ลงคอ หากเดก็สาวท่ีสดใส

สภุาพเฉลยีวฉลาดเช่นนีเ้ป็นนางมาร ใต้หล้านีก้ค็งไมม่หีญงิงามบรสิทุธิ์ 

แล้ว

ในเวลานั้นเอง ที่นอกประตูมีเสียงฝีเท้าเร็วรี่ดังขึ้น ลูกน้องคนหนึ่ง

วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาตะโกนอยู่หน้าประตู

"คุณชายใหญ่ คุณชายรอง แย่แล้วขอรับ!"

หลงเสียงอวิ๋นรีบลุกออกไปดูพลางซักถาม

"มีเรื่องอะไร ไฉนจึงลนลานเช่นนี้"

"คุณชายรอง มีคนปล้นคุกใต้ดินขอรับ"

"อะไรนะ!"

หลงเสียงอว๋ินสีหน้าแปรเปลี่ยน ก�าลังจะพุ่งตัวออกไป ทว่า 

เพ่ิงจะยกเท้าซ้ายขึ้นมา ฉับพลันน้ันเองก็มีลมพัดกระโชกแรงผ่านหลัง  

มีคนชิงตัดหน้าเขาออกนอกประตูไปก้าวหนึ่ง

Page ������������������.indd   31 2/1/2562 BE   12:56



32

เจ ้าส�านักเจ้าหัวใจ

"พ่ีใหญ่!" หลีช่วิซวงร้องเรยีกด้วยความร้อนใจ นางรัง้ตวัหลงเซีย่วเทยีน

ไว้ไม่ทัน ขุ่นเคืองใจจนขย้ีเท้าเร่าๆ ได้แต่ร้องเร่งหลงเสียงอว๋ิน "พ่ีรอง  

ท่านรบีไปขวางพ่ีใหญ่เอาไว้ส"ิ

หลงเสียงอวิ๋นส่ายหน้า แล้วโคจรพลังพุ่งตามออกไป

ส�านักหลงเหมินอันใหญ่โตแห่งน้ีสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปูข่อง

สองพ่ีน้องสกุลหลง กล่าวกันว่าก�าแพงหนิของส�านักหลงเหมนิสร้างข้ึนจาก

แผ่นหินท่ีล�าเลยีงมาจากภูเขาทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืด้วยวิธีขนส่งทางน�า้ 

ปล่อยแผ่นหินให้ไหลตามกระแสน�า้มาทางตะวันออก

คุกในส�านักหลงเหมินล้วนใช้ลูกกรงเหล็กที่สร ้างขึ้นมาจาก 

เหลก็หลอมแขง็แรงแน่นหนาไม่อาจท�าลายได้ แต่มาวันน้ีค�าอวดอ้างทีว่่า

แขง็แกร่งไม่มใีครท�าลายได้กลบัถูกบุรษุรปูร่างใหญ่โตราวกับยักษ์ปักหลัน่

ตวัสงูถึงเก้าฉือ่* ท�าลายเสยีแล้ว

ทันทีที่บุรุษผู ้มีเรือนกายมหึมาผู ้นี้ปรากฏตัวข้ึน ผู ้คนก็พากัน 

แตกตื่นตกใจแทบสิ้นสติ ไม่เพียงเพราะรูปร่างใหญ่โต ใบหน้าและ 

ท่อนแขนเต็มไปด้วยขนรุงรัง หน้าตาแปลกประหลาดน่าสะพรึงกลัว  

แต่ยังเป็นเพราะคนผู้นี้มีพลังมหาศาลจนน่าตื่นตะลึง

ด้วยพลังอ�านาจท่ีสยบผู้คน ไม่ว่าใครพอถูกเขาจ้องมองก็ยากจะ 

ไม่ตื่นตระหนกจนเหงื่อเย็นไหลโซมกาย

"สะ...สตัว์ประหลาด!" มคีนส่งเสยีงร้องออกมาด้วยความหวาดกลัว

"สังหารสัตว์ประหลาดตัวนี้เสีย!"

"ฆ่ามันให้ตาย!"

* ฉื่อหรือฟุตจีน มีระยะความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
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มเีสยีงร้องตะโกนดงัขึน้มารอบด้าน ทว่าไม่มใีครกล้าก้าวเท้าออกมา 

เพราะหลังจากได้เห็นฝีมือของคนผู้น้ีแล้ว ทุกคนต่างกลัวจนอกส่ัน 

ขวญัแขวน ได้แต่ชีด้าบในมอืไปทีบ่รุษุร่างสงูใหญ่ แต่ไม่มใีครกล้าเข้าไป 

ขวางเขา ได้แต่เบกิตามองเขาใช้ฝ่ามอือนัใหญ่โตจบัลกูกรงเหลก็ถ่างออกไป

ทางซ้ายทขีวาทีจนโค้งงอ

ซือเย่าเอ๋อร์ค่อยๆ เย้ืองย่างร่างอรชรแน่งน้อยของนางออกมาจาก

ลูกกรงเหล็กที่ถูกถ่างออกจนกว้าง

บุรุษร่างสูงใหญ่หน้าตาคล้ายสัตว์ประหลาดพลันยอบตัวลงต�่า

ราวกับเป็นสัตว์ป่าที่ถูกฝึกจนเชื่อง เพ่ือให้ผู้เป็นนายได้ปีนข้ึนมาบนร่าง

ของตน

ซือเย่าเอ๋อร์ซุกร่างลงในอ้อมแขนของโม่สือ เอื้อมมือไปลูบใบหน้า 

ท่ีใครๆ ต่างหวาดหว่ันพรั่นพรึง เม้มปากอมย้ิมแล้วกระซิบว่า "โม่สือ  

ข้ารูอ้ยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องมาช่วยข้า เราไปจากสถานทีเ่ลวร้ายแห่งนีกั้นเถอะ"

โม่สอืคุม้ครองผูเ้ป็นนายไว้ในอ้อมแขน ลกุข้ึนยืนแล้วก้าวออกจาก 

คกุใต้ดินไปอย่างรวดเรว็ราวพายุบุแคมเฉกเช่นเดยีวกับตอนมา และคร้ังนี้

ก็ไม่มใีครกล้าเข้ามาขวางเขาเหมอืนเดิม

"นางมาร จะหนีไปไหน!"

ซือเย่าเอ๋อร์หันหน้ากลับไปมอง แล้วก็ต้องสูดลมหายใจเข้าแรงๆ

บุรษุทีน่่ากลวัผูน้ี้ทัง้ทีน่ยัน์ตามองไม่เหน็ แต่ยังคงจบัสงัเกตได้อย่าง

แม่นย�าถึงต�าแหน่งแห่งหนของนาง เขาก�าลงัพุ่งตวัเข้ามาหาด้วยท่าทาง

โกรธแค้น หากไม่เป็นเพราะเขาได้รบับาดเจบ็อยู่ล่ะก ็ เขาคงจะตามโม่สอืทนั

เป็นแน่
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พอนกึถึงเรือ่งทีอ่กีฝ่ายเคยลบูคล�าไปท่ัวร่างของนางอย่างหยาบคาย 

ดวงหน้างามพิสทุธ์ิก็แดงซ่านราวกับทาชาดด้วยความโกรธ บรุษุน่าชงิชงัผูน้ี้

จะต้องได้รบัการสัง่สอนให้รูส้�านกึเสยีบ้าง!

ครัน้แล้วนางก็เป่าอะไรบางอย่างในมอืออกไปในทิศทางทีเ่ขาก�าลงั

วิ่งไล่มา

ผงละเอียดไร้สีไร้กลิ่นปลิวไปทางหลงเซี่ยวเทียน มุมปากของนาง

หยักยิ้มบางๆ แล้วกระซิบข้างหูโม่สือว่า "รีบไป"

พอได้รับค�าสั่ง โม่สือก็เร่งโคจรพลังว่ิงตะบึงเร็วข้ึน พริบตาเดียว 

ก็ทิ้งห่างออกไปหลายสิบจั้ง*

หลงเซี่ยวเทียนพลันพบว่ามีบางอย่างผิดปกติ เขาชะงักถอยหลัง  

แล้วก็ต้องแตกตืน่ใหญ่หลวงเมือ่พบว่าจู่ๆ  เจบ็ปวดไปท้ังร่าง ความรูส้กึเก่าๆ 

อันเคยคุน้กลบัมาอกีครัง้ เขายังจ�าได้ดว่ีาความรูส้กึร้อนผ่าวดจุไฟเผาเช่นนี้

เคยเกิดกับเขามาแล้ว

"พี่ใหญ่!"

หลงเสียงอวิ๋นพุ่งปราดเข้ามาประคองร่างของพี่ชายเอาไว้

"รีบตามไป อย่าปล่อยให้นางมารหนีรอดไปได้!"

"พ่ีใหญ่ บาดแผลของท่านมีโลหิตไหลออกมาอีกแล้ว จะต้อง... 

เอ๋ พะ...พี่ใหญ่...เหตุใดท่านจึง..."

ได้ยินเสียงแตกต่ืนตกใจของน้องชาย หลงเซี่ยวเทียนสังหรณ์ใจ 

วูบขึน้มาทันที

"มีอะไรหรือ"

* จั้ง หน่วยความยาวของจีน เทียบได้ประมาณ 3.33 เมตร
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โม่เหยียน

"พี่ใหญ่...นะ...หน้าอกของท่าน..."

หลงเซี่ยวเทียนยกมือขึ้นลูบหน้าอก สีหน้าพลันแปรเปลี่ยน  

หน้าอกของเขานูนขึ้น มีก้อนเนื้อกลมๆ เพิ่มขึ้นมาสองลูก

ไม่ต้องถาม จะต้องเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่นางมารมอบให้เขา 

ก่อนจากแน่นอน

เขาเดือดดาลราวกับมไีฟเผาไหม้ท้ังตัว ขบกรามดงักรอดๆ แค้นใจ 

จนไม่อาจยับยั้งโทสะไว้ได้

เขาสาบานด้วยความเคยีดแค้น ไม่ว่าจะต้องข้ึนสวรรค์หรือลงนรก 

เขาจะต้องตามจับตัวนางกลับมาให้ได้!

"ซือ-เย่า-เอ๋อร์!"

เขาแผดเสยีงค�ารามสน่ันจนหสูัน่สะเทอืนราวฟ้าผ่า เสยีงน้ันดงัก้อง

ไปทัว่ท้องนภาเป็นเวลายาวนาน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623433.html

http://store.jamsai.com/9786160623433.html

