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5ซวี่ฉือ

ค�ำ่คนืทีแ่สงจนัทร์ส่องสว่ำงและเงยีบสงดั วันน้ีเป็นวันเกิดปีท่ีเท่ำไรไม่รู้

ของอำจำรย์ ในหุบเขำยังเหลือศิษย์พ่ีศิษย์น้องฉลองวันเกิดให้อำจำรย์ 

อีกสองสำมคน ดื่มกันจนเดินโซซัดโซเซ

อำกำศหนำว หลำยคนกอดกันนอนหลับในห้องโถงใหญ่ หลำยคน 

ร�ำกระบีจ่นเสยีงลมดงัหวีดหวืออยู่ทีล่ำนด้ำนนอก จ้ำวเสีย่วชนุคอืหน่ึงในหลำยคน

ที่ยังมีสติแจ่มใสอยู่ เพรำะตนเองเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับอนุญำตให้ดื่มสุรำ

ควำมจริงเขำอำยุสิบแปดปีแล้ว อำจำรย์ยังไม่ให้เขำด่ืมก็ออกจะ 

อภยัให้ไม่ได้ไปบ้ำง ดงัน้ันเขำจงึแอบหยิบสรุำดอกท้อบ่มนำนปีซึง่วำงไว้ข้ำงโต๊ะ 

มำไหหนึ่ง ตั้งใจว่ำจะเอำกลับไปดื่มให้หน�ำใจท่ีห้อง ด่ืมสุรำจนหมดไห 

แล้วค่อยเอำกลับมำโยนทิ้งที่ห้องโถงก็ได้ แบบนั้นต้องไม่มีใครรู้แน่

เด็กหนุ ่มกอดไหกระโดดโลดเต้นอย่ำงส�ำรำญใจ คำดไม่ถึงว ่ำ 

ควำมอิ่มเอิบใจจนเกินเหตุนั้นท�ำให้เขำสะดุดตรงนอกหน้ำต่ำงห้องอำจำรย์  

ล้มคะม�ำลงไปในแปลงดอกไม้ ทั้งตัวเปียกชื้นไปด้วยสุรำ

"ใคร!" คนที่อยู่ในห้องโสตประสำทดียิ่ง แค่เสียงเบำๆ ก็ยังได้ยิน

เสี่ยวชุนรีบกลั้นหำยใจ หำกถูกจับได้ว่ำขโมยสุรำจะต้องแย่แน่

หน้ำต่ำงถูกผลักเปิดออกช้ำๆ เสี่ยวชุนหรี่ตำเห็นศิษย์พ่ีรองชะโงกหน้ำ

ออกมำตรวจดูรอบๆ สักพักแล้วจึงหับหน้ำต่ำงปิด เสียงสนทนำจำกในห้อง 

ดังแว่วมำเป็นน�้ำเสียงที่อ่อนแรงของอำจำรย์ "เสียงลมกระมัง"

บทที่ 1
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ยุทธจักรเริงรมย์ ตอน พิษโอสถ 16

เสี่ยวชุนกลั้นหัวเรำะอยู่ในใจ โชคดีท่ีไม่ถูกจับได้ ไม่รู้ว่ำอำจำรย์กับ 

ศิษย์พี่รองก�ำลังคุยอะไรกันอยู่ เขำจึงแอบฟังต่อไป

"เฮ้อ..." อำจำรย์ถอนหำยใจ

"วันนี้เป็นวันเกิดของท่ำน อย่ำคิดมำกอย่ำงนั้นเลย"

เสีย่วชนุได้ยินน�ำ้เสยีงของทัง้สองคนไม่ค่อยร่ำเรงิ ไม่รูว่้ำเกิดเรือ่งอะไรขึน้ 

วันดีแท้ๆ แต่กลับทอดถอนใจโดยท่ีไม่กลัวเลยว่ำถอนหำยใจหน่ึงครั้งแล้ว 

อำยุจะสั้นลงหนึ่งถ้วยชำ*

"ศษิย์พ่ีใหญ่ของเจ้ำเพ่ิงจะออกไปข้ำงนอกได้ไม่ก่ีปี ท�ำไมถึงได้ก่อเรือ่ง

มำกมำยขนำดนั้น" น�้ำเสียงของอำจำรย์ฟังดูจนใจ "หำกไม่ใช่เพรำะเจ้ำห้ำ 

กับเจ้ำหกกลบัหบุเขำมำเล่ำเรือ่งพวกนัน้ให้ฟัง ข้ำก็ยงัไม่รูห้รอกว่ำเขำออกไป

ก่อเรื่องข้ำงนอกจนเละเทะเช่นนั้น"

ศษิย์พ่ีรองกล่ำวตอบว่ำ "อำจำรย์ ท่ำนอยำกเรยีกศิษย์พ่ีใหญ่กลับมำหรอื 

ถ้ำหำกท่ำนยอมออกจำกหุบเขำไปเกลีย้กล่อมเขำล่ะก็..."

"นิสัยอย่ำงเขำใครจะไปเกลี้ยกล่อมได้" อำจำรย์บอกเสียงเศร้ำ

"อำจำรย์ ท่ำนเป็นห่วงศิษย์พี่ใหญ่มำโดยตลอด"

"เฮ้อ...ข้ำแค่กลัวว่ำสุดท้ำยแล้วเด็กคนน้ันจะไม่ได้มีจุดจบท่ีดีนัก  

เลี้ยงกับมือมำจนโต...สุดท้ำย...หำกรู้แต่แรก ตอนน้ันไม่ควรให้เขำออกจำก

หุบเขำเลย..." อำจำรย์พูดเสียงขำดเป็นช่วงๆ ลมหำยใจสับสน อำจเพรำะ 

งำนวันเกิดวันนี้ใช้เวลำอยู่กับศิษย์อย่ำงพวกเขำมำทั้งวันจนเหนื่อยล้ำ

เสี่ยวชุนที่อยู่นอกหน้ำต่ำงยึดไหสุรำไว้ กล่ินสุรำดอกท้อท่ีบ่มนำนปี 

ปะทะเข้ำจมูก ส่งกลิ่นอบอวลจนเขำรู้สึกทั้งมึนทั้งหนักหัว

เดมิทีแอบฟังอยู่ข้ำงนอก ฟังไปฟังมำ อำจำรย์กับศษิย์พ่ีรองคุยกันตัง้แต่

เร่ืองออกจำกหบุเขำไปจนถึงควำมวุ่นวำยข้ำงนอก แล้ววกกลบัมำเรือ่งท่ีศษิย์พ่ีใหญ่

ออกไปจำกหุบเขำเทพเซียนแล้วถูกจับได้ ไม่รู้วำ่หุบเขำเทพเซียนท่ีปลีกวิเวก 

ไม่ยุ่งเกี่ยวทำงโลกในช่วงร้อยปีมำนีจ้ะยังสงบสุขไปได้อีกนำนเท่ำไร

เสี่ยวชุนยกไหสุรำแล้วเงยหน้ำกรอกลงไปหลำยอึก เห็นพระจันทร ์

* หนึง่ถ้วยชำ เป็นค�ำเปรยีบหมำยถึงช่วงเวลำทีส้ั่นมำก บำงต�ำรำกล่ำวว่ำเทยีบได้กับเวลำประมำณ 10-15 นำที
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7ซวี่ฉือ

บนท้องฟ้ำกลำยเป็นสองดวง แล้วก็กลำยเป็นสีด่วง เขำหยักยกมมุปำกย้ิมกว้ำง

เพ่ิงจะกลืนลงคอก็ท�ำให้คนโงนเงนแล้ว สุรำดอกท้อของอำจำรย์ไหน้ี 

ช่ำงร้ำยกำจเหลือเกิน

เสี่ยวชุนกอดสุรำที่ เหลือครึ่งไหพลำงย้ิมสดใส ปีนออกมำจำก 

แปลงดอกไม้ทั้งที่ตัวเอียง ระมัดระวังไม่ส่งเสียงดังเกินไปเพื่อไม่ให้คนในห้อง

พบว่ำเขำแอบฟังอยู่ข้ำงนอก

"พวกเจ้ำโตๆ กันหมดแล้ว อำจำรย์ก็ดูแลไม่ได้มำกขนำดน้ันแล้ว... 

ในบรรดำศิษย์พ่ีศิษย์น้องก็มีศิษย์พ่ีใหญ่กับศิษย์น้องแปดของเจ้ำที่ยังท�ำให้ 

ข้ำเป็นห่วง...สอืโถวข้ำคงไม่สนใจแล้ว...เสีย่วชนุท่ียังไม่โตก็ก่อเรือ่งได้ง่ำยๆ...

อยู่ในหุบเขำก็ยังดี..."

ตอนทีเ่ขำค่อยๆ เดนิไปไกลจำกห้องปีกข้ำงมำกขึน้เรือ่ยๆ น�ำ้เสยีงของ

อำจำรย์กบัศษิย์พ่ีรองทีค่ล้ำยเสยีงทอดถอนใจก็ยังคงแว่วตำมเขำมำ "ถ้ำหำก

ออกจำกหบุเขำไปแล้วนะ..."

ศิษย์พ่ีใหญ่ท่ีอยู่ข้ำงนอกไม่ได้กลับมำเลย อำจำรย์ถอนหำยใจไม่หยุด

ก็เพรำะเขำกระมัง!

ข้ำงนอก...ท�ำไมศิษย์พี่ใหญ่ออกไปแล้วจึงไม่กลับมำล่ะ

หลำยปีมำน้ีเขำอยู่ในหบุเขำจนเบือ่แล้ว อยำกออกไปผจญภัยเหมอืนกัน 

ศษิย์พ่ีจะต้องรูส้กึว่ำทีน่ีอ่ดุอูแ้น่ จงึได้อยู่ในโลกแห่งแสงสจีนตดัใจกลบัมำไม่ได้!

เด็กหนุ่มผละกลับมำที่ห้องอย่ำงเงียบๆ ค่อยๆ ละเลียดสุรำดอกท้อ 

ใบหน้ำทีน่บัว่ำหล่อเหลำเอำกำรอำบย้อมสแีดงก�ำ่เพรำะฤทธ์ิสรุำ หวัเรำะเซ่อซ่ำ 

หรี่ดวงตำดอกท้อพร่ำมัวเป็นเส้น มองพระจันทร์เสี้ยวที่ดุจดังตะขอ

อำจำรย์ทอดถอนใจเพรำะศษิย์พ่ีใหญ่ เขำแค่ไปพำศิษย์พ่ีใหญ่กลบัมำ 

ก็จบเรื่องแล้วใช่ไหม

ต้ังแต่ที่ตนเข้ำมำในหุบเขำก็ไม่เคยท�ำผลงำนอะไรให้กับท่ีน่ี ในเมื่อ 

ศิษย์พ่ีรองเรียกศิษย์พ่ีใหญ่กลับมำไม่ได้ ถ้ำอย่ำงนั้นให้เขำลองดูแล้วกัน!  

แบบนี้ข้อหน่ึงคือได้ตอบแทนบุญคุณท่ีอำจำรย์อบรมเลี้ยงดูเขำ ข้อสองคือ 
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ยุทธจักรเริงรมย์ ตอน พิษโอสถ 18

ถือโอกำสออกไปดูดอกไม้ใบหญ้ำก็ดีเหมือนกัน

"เอำอย่ำงน้ีแหละ!" เสีย่วชุนยืนขึน้แล้ววำงไหสรุำไว้ด้ำนข้ำง กำงผ้ำออก

แล้วเอำเสือ้ผ้ำ ขวดยำ ก้อนเงิน เศษเงนิเลก็ๆ น้อยๆ และทุกอย่ำงทีน่กึได้ใส่ลงไป  

จำกนัน้ก็ม้วนขึน้สะพำยหลงั ดบัตะเกียงในห้องแล้วดึงประตูเปิดก�ำลงัจะออกไป

"อ๊ะ เกือบลมืไปเลย!" เขำกลบัมำเอำสรุำดอกท้อท่ีดืม่เหลอืไว้ใส่กระเป๋ำน�ำ้

รดัไว้ทีเ่อวอย่ำงแน่นหนำ จำกนัน้ก็เดนิออกไปโดยไม่หันกลบัมำ

บรรดำศิษย์พ่ีที่ร ่ำยร�ำกระบี่อยู ่ ท่ีลำนหลับเป็นตำยกันหมดแล้ว  

ตลอดทำงท่ีเสี่ยวชุนเดินออกไปไม่มีใครตื่นมำเห็นเขำสักคน แน่นอนว่ำ 

ย่อมไม่มีใครขัดขวำงเขำ

เขำเดินเร็วข้ึน เร็วข้ึนเร่ือยๆ สุดท้ำยยังถึงขั้นใช้วิชำตัวเบำเหินทะยำน 

ไปในหุบเขำและท้องทุ่งที่ปกคลุมไปด้วยหมอก พรุ่งน้ีเมื่อทุกคนต่ืนข้ึนมำ 

แล้วหำเขำไม่พบ ไม่รู้ว่ำจะโกลำหลอลหม่ำนกันหรือไม่

เขำที่ก�ำลังเมำมำยวิ่งและยิ้มไม่หุบเพรำะควำมคิดเช่นนี้ไปตลอดทำง

เหมือนฝนตกไปแล้ว ทว่ำโดยรอบคล้ำยไม่ได้เงียบสงบขนำดนั้น

เสี่ยวชุนก�ำลังหลับสบำยแต่กลับถูกปลุกด้วยเสียงอำวุธที่ฟำดฟันกัน  

พอลืมตำขึ้น ภำพตรงหน้ำพร่ำมัวจนมองเห็นไม่เหมือนของจริง ขณะ 

ทอดสำยตำมองไปยังภำพแปลกตำก็ต้องประหลำดใจเมื่อพบว่ำตนเอง 

อยู่ในศำลซอมซ่อกลำงเขำลูกไหนก็ไม่รู ้ น�้ำฝนแทรกผ่ำนกระเบื้องแตกๆ  

บนหลงัคำศำลร้ำงทีม่ไิด้ดูแลซ่อมแซมมำนำนปี หยดลงโต๊ะบชูำท่ีมฝีุน่จบัหนำ

จนฝุ่นฟุ้งขึ้นมำเล็กน้อย

"ที่น่ี...คือ...ที่ไหน..." เสี่ยวชุนถำมตนเองอย่ำงตะกุกตะกัก สับสนนิดๆ 

ไม่รูเ้ลยว่ำตนมำอยู่ในศำลทรดุโทรมได้อย่ำงไร ก่อนหน้ำน้ีเพ่ิงจะฉลองวันเกิด 

ให้อำจำรย์ ก�ำลังดื่มกินอยู่กับเหล่ำศิษย์พี่ทุกคนมิใช่หรอกหรือ

เขำดึงเสื้อผ้ำบนร่ำง พบว่ำคร่ึงหนึ่งนั้นแห้งแล้ว เส้ือคลุมด้ำนนอก 

เป้ือนท้ังโคลนและหญ้ำแห้งคล้ำยผ่ำนกำรคลกุดนิมำรอบหนึง่อย่ำงไรอย่ำงน้ัน 

แล้วอยู่ๆ พลนัมเีศษชิน้ส่วนควำมทรงจ�ำวำบผ่ำนเข้ำมำในหัว เขำร้องอ๊ำกดงัล่ัน 
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นกึขึน้ได้ว่ำพอกินข้ำวเสรจ็กฉ็วยโอกำสตอนทีทุ่กคนเมำปลิน้ขโมยสรุำดอกท้อ

มำดื่ม...ดื่มไปดื่มมำ...จำกนั้น...ก็จ�ำอะไรไม่ได้เลย...

คงไม่ได้ว่ิงออกมำจำกหุบเขำเทพเซียนแบบน้ีหรอกใช่หรือไม่ เส่ียวชุน

ตะลึงงัน

เสียงต่อสู้รอบๆ ดังใกล้เข้ำมำเรื่อยๆ และคล้ำยมำถึงนอกศำลแล้ว

เสี่ยวชุนสะพำยห่อสัมภำระแล้วพุ่งออกไปชมควำมคึกคักข้ำงนอก 

อย่ำงรีบร้อนโดยไม่สนว่ำตนเองจะเลอะเทอะกระเซอะกระเซิงไปทั้งตัว

เขำสะกิดสองเท้ำเบำๆ กระโดดข้ึนไปบนต้นไม้ ย�ำ่เหยียบบนก่ิงไม้หนำทบึ

แล้วเผ่นโผนไปข้ำงหน้ำ ฝีก้ำวทีอ่่อนช้อยและสง่ำงำมท�ำใบไม้ร่วงหล่นใบหนึง่

หรอืสองใบเป็นบำงครำว ร่ำงเคลือ่นไหวรวดเรว็ดุจสำยลม

จันทร ์เสี้ยวใต้หมอกทึบแขวนตัวอยู ่ เหนือยอดไม้ ขอบฟ้ำยังม ี

ฝนโปรยปรำย อำศัยแสงจันทร์สลัวรำงและสำยตำท่ีดีเย่ียม เส่ียวชุนจึงเห็น

ภำพแห่งควำมชุลมุนที่อยู่ข้ำงใต้

คนชุดด�ำสิบกว่ำคนหลบซ่อนตัวท่ำมกลำงแสงจันทร์ อำวุธนับไม่ถ้วน 

มีทั้งยกขึ้นมีทั้งลดต�่ำลง ด้ำนบนเปรอะเป้ือนเลือดที่มีทั้งสีแดงและด�ำ

ก�ำแพงไร้รปูทีเ่กิดจำกคนชดุด�ำกักขงัล้อมคนไว้หน่ึงคน ร่ำงในชดุสีขำว

แขนเสือ้ปลวิสะบดัแต่กลบัอำบย้อมไปด้วยเลอืด ในสเีลอืดแดงๆ เจอืด้วยสดี�ำ  

มเีพียงกระบีส่เีงนิยวงเล่มนัน้ท่ีมไิด้เลอะเลอืด แม้จะแทงทะลหุน้ำอกคนชดุด�ำ  

แต่ก็ยังสะอำดเอี่ยมอ่อง ไม่เปื้อนรอยเลือดใดๆ

ดูจำกเลือดพวกนั้นแล้ว เสี่ยวชุนก็รู้ว่ำคนชุดขำวถูกพิษ เขำลูบคำง  

หำกคนชุดขำวยังสู้ต่อไปแบบน้ี ถ้ำไม่โคจรเลือดลมเร็วเกินไปจนพิษจู่โจม 

หัวใจตำย ก็คงต้องไปเฝ้ำยมบำลเพรำะเสียเลือดมำกเกินไป

ระหว่ำงที่ก�ำลังครุ่นคิดว่ำจะช่วยหรือไม่ช่วย คนชุดขำวพลันรู้สึกถึง 

ลมหำยใจของเสี่ยวชุน คนคนนั้นเงยหน้ำขึ้นมำ นัยน์ตำกระจ่ำงใสเย็นชำ 

สบสำยตำกับเสี่ยวชุน เสี่ยวชุนกะพริบตำ ไม่กล้ำเชื่อในสิ่งที่ตนเองเห็น

คนงำม! คนงำมท่ีงำมล่มบ้ำนล่มเมือง! ค้ิวงำมดังหมึกวำด นัยน์ตำ 

ดจุคลืน่น�ำ้ ทุกท่วงท่ำท่ีร่ำยกระบีป่ระหนึง่ควบขีเ่กลยีวคลืน่ คมกระบีว่ำดผ่ำนทีใ่ด 
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ก็รำวกับกองก�ำลังทหำรและม้ำเรือนพัน เฉียบไวดุดันดุจธรรมชำติสร้ำง

คนงำม! งำมจนคำงของเขำจะหล่นลงมำแล้วหบุไม่ได้ น�ำ้ลำยก็ทะลกั

รำวกับกระแสน�้ำเชี่ยวกรำก

เพียงแต่ในช่วงเวลำสั้นๆ ท่ีเสี่ยวชุนตะลึงงันอยู่น้ัน แม้ดวงตำคู่น้ัน 

จะงดงำม แต่กลบัขำดควำมนุ่มนวล ฉำบฉำยควำมดถููก เท่ำทีส่ำยตำมองเห็นนัน้

คือควำมเย็นยะเยือกและเดียวดำยคล้ำยคนที่เหี่ยวเฉำไร้ควำมรู้สึก

"ตงฟำงอว๋ินชิง! เลิกขัดขืนได้แล้ว ยอมมอบตัวเสียเถอะ ท่ำนประมุข 

บอกแล้ววำ่เป็นหรือตำยนั้นไม่เก่ียง เจำ้ไม่มีโอกำสให้หนีรอดแล้ว" คนชุดด�ำ 

ที่เป็นหัวหน้ำฉีกยิ้มอย่ำงมุ่งร้ำย

คนงำมดื้อรั้นตอบกลับเพียงค�ำเดียว "หึ!"

เสี่ยวชุนเห็นคนงำมควบคุมสติอำรมณ์ มองเขำแวบเดียวแล้วก็ไม่ได้

สนใจอีก เพ่งสมำธิกลับไปที่ร่ำงคนชุดด�ำแล้วกวัดแกว่งกระบี่เข้ำโรมรันต่อ  

ทว่ำแค่เพียงแวบเดียว...แวบเดียวน้อยๆ นั้นเสี่ยวชุนก็ได้ตัดสินใจแล้ว

เขำจะปล่อยให้คนงำมเช่นน้ีต้องตำยจำกไปได้อย่ำงไร คนผูน้ี้จะตำยไม่ได้

เสีย่วชนุหยิบขวดยำออกมำจำกอกเสือ้ กระแสลมและแสงสว่ำงก�ำลงัดี 

ผงละเอยีดถูกลมพัดไปถึงบรเิวณทีค่นชดุด�ำต่อสูกั้น เสีย่วชนุปำกก็พึมพ�ำท่อง 

"หนึ่ง สอง สำม..."

คนชุดด�ำสังเกตเห็นเขำแล้วก็ตวำด "ไอ้คนต�่ำช้ำที่ไหน!"

"สี่ ห้ำ หก เจ็ด!" เสี่ยวชุนยังคงท่องต่อไปจนกระท่ังส้ินเสียงค�ำว่ำเจ็ด  

คนชุดด�ำสิบกว่ำคนก็ล้มระเนระนำดไปตำมๆ กันดังตึงๆ มีเพียงคนงำมท่ีอยู่

ตรงกลำงที่ยังฝืนใช้กระบี่ยันไว้ ไม่ได้ล้มแปะพื้นโคลน

เสี่ยวชุนหัวเรำะแล้วกระโดดลงมำจำกยอดไม้อย่ำงคล่องแคล่ว  

เตะคนชุดด�ำที่เป็นหัวหน้ำ ท�ำเอำคนคนนั้นถลึงตำใส่เขำทีหนึ่ง

"เจ้ำเป็นใคร! บังอำจตั้งตัวเป็นศัตรูกับส�ำนักภูษำนิลของข้ำ"

"ข้ำคือปู่ของเจ้ำ ไยข้ำจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับส�ำนักภูษำอะไรน่ันของเจ้ำ 

ไม่ได้" เสี่ยวชุนแกว่งขวดยำสีเขียวสด หัวเรำะแบบท่ีเรียกว่ำล�ำพองใจ  

'ยำเจ็ดก้ำวมึนงง' ท่ีจ้ำวเสี่ยวชุนปรุงข้ึนเป็นพิเศษพอได้ออกโรงก็ได้รับ 
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ค�ำชื่นชมจำกทุกคน ล้มไปสิบแปดคนจำกสิบเก้ำคน ส่วนคนงำมเหมือนจะ 

มกี�ำลงัภำยในแข็งแกร่งกว่ำคนชดุด�ำอยู่นิดหน่อย จงึไม่ได้ล้มพับไปในครูเ่ดียว

"เจ้ำ!" คนชุดด�ำโกรธแค้นจนเกือบจะพูดอะไรไม่ออก

คนงำมมองเขำด้วยดวงตำท่ีเย็นยะเยือก เสีย่วชนุเก็บขวดยำแล้วเดนิไปทำง

คนงำม เขำย่ืนมือออกไปหมำยจะประคองคนงำมท่ีมีนำมว่ำตงฟำงอว๋ินชิง  

แต่คิดไม่ถึงว่ำอีกฝ่ำยจะยกกระบี่ข้ึนจู่โจมเขำ กระบวนท่ำรวดเร็วพุ่งตรงมำท่ี

อวยัวะส�ำคญัของเขำ

เสีย่วชนุใจหำยวำบ ดทีีก่�ำลงัภำยในของอกีฝ่ำยพร่องไปพอสมควรแล้ว 

กระบวนท่ำนี้จึงมีพลังสังหำรไม่มำก เขำเบี่ยงตัว ดีดนิ้วสะเทือนกระบี่เล่มนั้น 

แล้วพลิกมือยึดกุมชีพจรของอีกฝ่ำย

จุดชีพจรมิ่งเหมิน* ถูกตรึงไว้ท�ำให้ไม่อำจขยับเขย้ือน ควำมรังเกียจ 

แวบผ่ำนในสำยตำเย็นเยือกของอวิ๋นชิง

อว๋ินชิงเห็นคนตรงหน้ำผมเผ้ำยุ่งเหยิง ทั้งตัวเปียกชื้นและเหม็นโฉ่  

หน�ำซ�้ำยังเลอะโคลนและหญ้ำเน่ำเต็มไปหมด ไม่รู ้เป็นขอทำนจำกท่ีไหน  

แต่กลับมีวิชำติดตัวและมียำประหลำด เมื่อถูกแตะต้องด้วยสิ่งสกปรกเช่นน้ี 

เขำก็รู้สึกอึดอัดจนขนลุกชันไปทั้งตัว

"ปล่อย" อวิ๋นชิงรู้สึกอยำกอำเจียน

เมื่อตรวจชีพจรของอีกฝ่ำยแล้ว ทั้งรู ้สึกว่ำสีหน้ำของเจ้ำตัวผิดปกติ  

เสี่ยวชุนจึงย้ิมแสดงควำมเป็นมิตรทันที และหลังจำกปล่อยมือแล้วก็ยัง 

ถอยไปอีกหนึ่งก้ำวด้วย

ตอนนี้อว๋ินชิงต้ำนทำนฤทธ์ิยำเจ็ดก้ำวมึนงงไม่ไหวอีกต่อไป จึงคะม�ำ 

ลงบนพื้น

หลังจำกท่ีใบหน้ำแปะพ้ืนท่ีฝนตกจนกลำยเป็นโคลนแล้ว อว๋ินชิง 

ก็ขมวดคิ้ว

สกปรกตำยชัก ฝุ่น ใบไม้ ดิน แอ่งน�้ำ และพ้ืนท่ีเลอะครำบเลือด 

เป็นด่ำงดวง

* จุดมิ่งเหมินอยู่ตรงกระดูกสันหลังบริเวณช่วงเอว เป็นจุดชีพจรประตูชีวิต
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"แม่นำง เจ้ำถูกพิษร้ำยแรง" เสี่ยวชุนนั่งยองอยู่ตรงหน้ำอว๋ินชิงไม่ไกล 

แต่ไม่ได้เข้ำใกล้เขำมำกเกินไป มองอกีฝ่ำยพร้อมกับเอ่ยขึน้ "ท้ังยังบำดเจบ็สำหัส

ด้วย"

แม่นำง? ค�ำเรียกน้ีท�ำให้อว๋ินชิงไม่สบอำรมณ์ถึงขีดสุด เขำย่ืนมือ 

ส�ำรวจในอกเสื้อ จำกนั้นก็บิดข้อมือซัดเข็มดอกท้อท่ีเรียวบำงรำวกับขนวัว 

หลำยเล่มแหวกผ่ำนอำกำศมุ่งไปทำงเสี่ยวชุน

เสี่ยวชุนตกใจจนรีบหลบหลีก แต่ยังมีเข็มสองสำมเล่มซัดเข้ำแขนเขำ 

จนได้

"โอ๊ย เจ็บมำก เจ็บมำก!" เสี่ยวชุนร้องโอดโอย "เจ้ำท�ำอะไร!"

คนงำมใช้พลังเฮือกสุดท้ำยไปจนหมด ยำเจ็ดก้ำวมึนงงออกฤทธ์ิ 

โดยสมบรูณ์ อว๋ินชงิยังไม่ทันแม้แต่จะตอบค�ำ เพียงแค่มองเสีย่วชนุ ในดวงตำ 

ที่เย็นชำนั้นมีควำมเป็นปรปักษ์

เสีย่วชนุตระหนกัรูท้นัท ีตหีน้ำเศร้ำบอก "ข้ำอยำกช่วยเจ้ำ ไม่ได้มเีจตนำร้ำย

นะ!"

แสงจันทร์นวลผ่อง รัศมีสีเงินขำวนวลสำดส่องบนผืนป่ำอย่ำงแช่มช้ำ  

อว๋ินชงิยังคงมองเสีย่วชนุโดยไม่พูดอะไรสกัค�ำ สำยตำท่ีว่ำงเปล่ำไร้ควำมรูส้กึ

ชวนให้เสี่ยวชุนขนลุก

อว๋ินชงิไม่เชือ่ค�ำพูดของเสีย่วชนุ คนแปลกหน้ำคนหน่ึงท่ีไม่เคยพบกันมำก่อน

ในป่ำไม่มค่ีำพอให้เขำเชือ่ถือ

ตอนน้ีพิษที่เมื่อครู่ฝืนโคจรพลังควบคุมขณะประมือกับคนชุดด�ำตีกลับ

ขึ้นมำ เลือดลมจึงพุ่งข้ึนมำทันที ในล�ำคอรู้สึกถึงควำมหวำน เลือดค�ำหน่ึง 

พุ่งออกมำจำกปำกอว๋ินชิง เริ่มต้นจำกกลำงอก ควำมเจ็บท่ีเกิดจำกมีด 

เฉือนเข้ำกระดูกแผ่ลำมไปทั่วสรรพำงค์กำยอย่ำงรวดเร็ว ควำมเจ็บปวด 

แสนสำหัสท�ำให้เขำกุมด้ำมกระบี่ในมือไม่อยู่อีกต่อไป กระบี่หลุดร่วงลงพ้ืน  

เขำงอตวักระตกุไปท้ังร่ำง ควำมเจบ็ปวดทีห่ยุดไม่ได้ท�ำให้เขำสัน่เทิม้ไปท้ังตวั 

อย่ำงยำกจะควบคุม

เสี่ยวชุนเห็นดังน้ันก็รีบเข้ำไปสกัดจุดชีพจรส�ำคัญทั่วร ่ำงอว๋ินชิง  
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แต่กลับไม่อำจหยุดยั้งอำกำรรุนแรงที่เกิดจำกพิษได้

เขำรบีปลดห่อสมัภำระวำงลงบนพ้ืนโคลน ล้วงขวดยำสแีดง เทยำสแีดง

ออกมำหนึง่เมด็ บบีขำกรรไกรอวิน๋ชงิให้อ้ำปำกกลนืลงไป แล้วรนิสรุำดอกท้อ 

ในกระเป๋ำใส่น�้ำให้อีกฝ่ำยกินยำไปพร้อมกับสุรำ

"เจ้ำทนได้ไม่นำนเท่ำไรหรอก" เสีย่วชนุเอำห่อสมัภำระสะพำยไว้ข้ำงหน้ำ

ด้วยสีหน้ำตื่นตระหนก แล้วดึงอว๋ินชิงที่ค่อยๆ หมดสติแบกข้ึนหลัง "ไปจำก 

ที่นี่ก่อนค่อยว่ำกัน ศัตรูคู่แค้นของเจ้ำคงมีแค่พวกน้ีที่น่ีเท่ำน้ันกระมัง ข้ำคง 

ไม่ได้ปล่อยใครหลุดรอดไปใช่หรือไม่ ที่นี่จะอยู่นำนไม่ได้ ถ้ำหำกรออีกสักพัก

แล้วมีคนชุดด�ำมำอีกกลุ่มจะไม่ได้กำร ข้ำจะพำเจ้ำไปก่อน" เสี่ยวชุนพึมพ�ำ 

กับตนเองไม่หยุดปำก

"เพรำะอะไร... "  เมื่อยำลูกกลอนที่มีกลิ่นเลือดรุนแรงเข ้ำปำก  

ควำมเจ็บปวดก็บรรเทำลงเล็กน้อย อว๋ินชิงเอ่ยข้ึนในขณะท่ีมีอำกำรมึนงง  

เขำถูกท�ำให้สับสนแล้ว ขอทำนคนนี้อยำกช่วยเขำจริงๆ หลังจำกท่ีเขำ 

ซัดเข็มดอกท้ออำบยำพิษใส่เจ้ำตัวน่ะหรือ

"ถ้ำหำกข้ำเป็นเจ้ำ ข้ำจะโคจรพลงัรกัษำหัวใจและเส้นเลอืดก่อน ไหนๆ  

ข้ำก็อยำกช่วยเจ้ำ เจ้ำก็ให้ข้ำช่วยให้ส�ำเร็จแต่โดยดีแล้วกัน แล้วก็รบกวน 

อย่ำซุ่มโจมตีข้ำอีก ข้ำรับรองว่ำจะรักษำอำกำรบำดเจ็บของเจ้ำให้หำยดี  

ไม่ให้คนพวกนั้นตำมหำเจ้ำพบ อำวุธลับน่ันของเจ้ำ..." เส่ียวชุนปำดน�้ำตำ 

"มำรดำมันเถอะ เจ็บเหลือเกิน..."

คนในหุบเขำต่ำงรู้ดี เขำจ้ำวเสี่ยวชุนให้ทนอะไรก็ทนได้ แต่ทนล�ำบำก

ไม่ได้ ให้ทนอะไรก็ทนได้ แต่ทนเจ็บไม่ได้ 'ร่ำงกำยบอบบำงอย่ำงผู้ดี' ค�ำนี ้

คนสมยัก่อนคงคดิออกมำเพ่ือใช้บรรยำยเขำ ควำมหมำยสอดคล้องเหมำะเจำะ 

คำดไม่ถึงว่ำศึกแรกหลังออกจำกหุบเขำก็จะได้เจอคนงำมที่ไม่ดูตำม้ำตำเรือ 

เขำมีน�้ำใจช่วยเหลืออีกฝ่ำย แต่กลับกลำยเป็นเคี่ยวกร�ำเนื้อหนังตนเอง

"ฆะ...ฆ่ำพวกมันซะ..." อว๋ินชิงจวนจะหมดสติ แต่ยังฝังใจกับ 

ศิษย์ส�ำนักภูษำนิลพวกนั้นที่ตำมโรมรันเขำมำสำมวันสำมคืน

เสี่ยวชุนหันกลับไปมองคนชุดด�ำพวกน้ันแวบหน่ึงด้วยควำมตะลึงงัน
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แล้วจึงบอก "แม่นำง เจ้ำร้องขอมำกเกินไปแล้ว ข้ำไม่ฆ่ำคนหรอก"

"ฆ่ำ..." คนพวกนั้นจะปล่อยไว้ไม่ได้

"ไม่ฆ่ำ!" เสี่ยวชุนหันกลับมำบอกอย่ำงเฉียบขำด แล้วเดินจำกไป 

อย่ำงสบำยๆ

หลังจำกเสี่ยวชุนแบกอว๋ินชิงท่ีไม่ได้สติว่ิงหนีอย่ำงบ้ำคลั่งขึ้นไปทำง

เหนือได้สิบหลี่* แล้ว พอเห็นว่ำเขย่ำอย่ำงไรอีกฝ่ำยก็ไม่ฟื้น จึงหยุดพักและ 

ค่อยๆ วำงอว๋ินชงิลง จำกนัน้เปิดห่อสมัภำระ หยิบยำทำแผลทีป่รงุเองออกมำ 

แล้วก็มองคนงำมที่ก�ำลังหลับสนิทแวบหนึ่ง

"แม่นำง แม้เจ้ำจะไม่ได้ยิน แต่ข้ำก็ยังต้องพูด อกีสกัพักข้ำจะเปิดเสือ้ผ้ำเจ้ำ

เพ่ือช่วยทำยำให้ ทั้งหมดเพรำะอยำกช่วยคนเท่ำนั้น ไม่ได้คิดจะล่วงเกินเจ้ำ  

หลังจำกที่เจ้ำฟื้นแล้วก็ห้ำมซัดอำวุธลับใส่ข้ำอีก ข้ำเป็นคนหนังบำงเน้ือนุ่ม  

กลวัเจบ็"

พูดจบเสีย่วชนุก็กลนืน�ำ้ลำย เริม่ทำยำทีต้่นแขนให้อกีฝ่ำยก่อน แม่นำง 

ผวิขำวอมชมพู ลบูแล้วลืน่มอืนัก ให้ตำยเถอะ

"ไม่ได้ๆ! ต้องควบคุมตนเองไว้!"

เสีย่วชนุส่ำยศรีษะ สะบดัควำมคดิฟุ้งซ่ำนทิง้ไปแล้วรบีทำยำท่ีแผลของ 

อว๋ินชงิลวกๆ อย่ำงรวดเรว็ จำกน้ันก็ใช้นิว้มอืเลกิสำบเสือ้ท่ีเป้ือนเลอืดของคนงำม

ขึน้ แก้มพลนัเปลีย่นเป็นสแีดง

"แม้จะเป็นคนงำม แต่แม่นำงเลอืดออกมำกขนำดน้ี ถึงจะไม่ได้บำดเจบ็

ไปถึงหัวใจแต่อำกำรค่อนข้ำงรุนแรง...ช่วยคนเป็นเรื่องเร่งด่วน...ช่วยคน 

เป็นเรื่องเร่งด่วน! จ้ำวเสี่ยวชุนเด็กบ้ำห้ำมคิดเหลวไหล..."

เสี่ยวชุนค่อยๆ ดึงสำบเสื้อของอีกฝ่ำย เผยให้เห็นเส้ือชั้นใน ทว่ำ 

กลับประหลำดใจท่ีไม่มีสิ่งท่ีควรมี เขำตะลึงงัน สมองพลันว่ำงเปล่ำ กว่ำจะ 

ดึงสติกลับมำได้ไม่ง่ำยเลย จำกนั้นก็ตะลึงงันไปอีกเมื่อเห็นแผ่นอกแบนรำบ

ของคนงำม

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีน เท่ำกับควำมยำว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทำงประมำณ 500 เมตร
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"ผู้ชำย..."

เสี่ยวชุนหน้ำมืดเกือบจะหงำยหลัง

กำรจูโ่จมท่ีมำแบบปบุปับท�ำให้เสีย่วชนุไม่อำจแบกรบัไหว ท่ีแท้คนงำม

ดงัเทพธิดำท่ีบรสิทุธ์ิเหนือโลกขนำดนีเ้ป็นบรุษุ!

ไม่ง่ำยเลยกว่ำจะกลับมำสูดหำยใจได้ เขำจ้องแผงอกก�ำย�ำตรงหน้ำ 

ด้วยควำมหดหู ่ โรยผงยำส่งๆ ด้วยอำกำรงงงนั สดุท้ำยก็เอำเสือ้ขำวคลมุไว้ง่ำยๆ 

แล้วแบกคนขึ้นหลังออกเดินทำงต่อ

"ย่ำมันเถอะ...ผู้ชำยหน้ำตำแบบน้ีเอำไว้หลอกคนโดยเฉพำะใช่ไหม..."  

เสยีแรงตอนทีเ่ขำเหน็ตงฟำงอว๋ินชงิคนน้ีแวบแรกหัวใจแรกผลทิีไ่ม่เคยหว่ันไหว

เกิดระลอกคลืน่ในรอบสบิแปดปี ครำวนีห้ว่ันไหวไปเสยีเปล่ำจรงิๆ!

ควำมคิดฟุ้งซ่ำนในหัวเสี่ยวชุนเป็นแค่หมอกลอยผ่ำนไป หลังจำกท่ี 

ตอนแรกตัง้ใจเร่งรบีเดนิทำงก็กลบัถูกเขำสะบดัท้ิงไว้ข้ำงหลังลืมไปอย่ำงนับครัง้

ไม่ถ้วน

คนชุดด�ำบอกไว้ว่ำไม่ว่ำเป็นหรือตำยก็ต้องจับอวิ๋นชิงกลับไป ดูท่ำ 

อวิ๋นชิงคนน้ีจะต้องมีควำมแค้นใหญ่หลวงชนิดที่ฆ่ำพ่อฆ่ำแม่ของอีกฝ่ำย  

คนพวกน้ันไม่เลิกรำง่ำยๆ แน่ ตอนน้ีปกป้องชีวิตของอีกฝ่ำยส�ำคัญกว่ำ เขำ

วำงยำเจ็ดก้ำวมึนงงไว้อย่ำงหนักมือ กว่ำจะฟื้นก็ต้องใช้เวลำนำน ระหว่ำงน้ี

เขำต้องหนีไปให้ไกลที่สุดเท่ำที่จะไกลได้

วันถัดมำตอนพลบค�่ำทำงทิศตะวันตก ก่อนที่ดำวพร่ำงพรำวจะข้ึน

ประดับฟ้ำ เสีย่วชนุรบีรดุเข้ำเมอืงในช่วงเวลำก่อนประตเูมอืงจะปิด ท่ีดเูหมอืน

น่ำตื่นตระหนกแต่แท้จริงแล้วปรำศจำกอันตรำย เขำเหน่ือยหนักจริงๆ  

เมืองหำนหยำงไม่รู้ไกลจำกหุบเขำเทพเซียนแค่ไหน อำจเพรำะตอนท่ีด่ืมสุรำ

จนเมำมำยว่ิงอยู่ในป่ำมำหลำยวันหลำยคนื จำกน้ันพอเจอคนชดุด�ำก็หนีมำอกี

หลำยวันหลำยคนื ตอนนีจ้งึรูส้กึเหน่ือยล้ำจนเหมอืนเต่ำชรำพันปี คนบนหลงั

เหมอืนกระดองเต่ำทีค่ลมุทับลงมำ หนกัจนเขำเดนิหนึง่ก้ำวเท้ำสัน่ไปสบิกว่ำครัง้ 

ทั้งร่ำงก็ย่ิงปวดเมื่อยจนยกก้ำวเดินอย่ำงยำกล�ำบำกรำวกับถูกแช่อยู่ใน 
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น�้ำส้มสำยชู

ไม่ง ่ำยเลยกว่ำเสี่ยวชุนจะหำโรงเตี๊ยมเจอ เพ่ิงจะย่ำงเท้ำเข้ำไป  

เสี่ยวเอ้อร์ในร้ำนเห็นเสี่ยวชุนแต่งตัวสกปรกมอมแมม พอช้อนตำมองก็เห็น 

เขำแบก 'สิ่ง' ท่ีสวมชุดขำวเลอะครำบเลือดเป็นด่ำงดวง ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ำ 

ยังมีลมหำยใจอยู่หรือไม่ จึงกลอกตำใส่ทันที

"ค้ำงแรม" เสี่ยวชุนบอกอย่ำงอ่อนแรง

"เต็มหมดแล้วขอรับ ลูกค้ำ" เสี่ยวเอ้อร์เดินมำช้ำๆ บอกอย่ำงไม่ค่อย

สุภำพ

"ไม่หรอกกระมัง ไม่ว ่ำงสักห้องเลยรึ" มำรดำมันเถอะ เส่ียวชุน 

ประหลำดใจ

แม้อวิ๋นชิงจะกินยำของเขำเพ่ือระงับพิษท่ีอยู่ในร่ำงกำยไว้ชั่วครำว  

แต่หำกไม่มีที่ทำงให้นอนเขำก็ไม่อำจช่วยรักษำให้ดีๆ ได้ อีกท้ังข้ำงหลัง 

ยังมีศัตรูตำมมำ เขำไม่กล้ำพักในป่ำในเขำ ไม่ว่ำอย่ำงไรโรงเตี๊ยมก็ยังม ี

หลังคำคลุมอยู่หน่อย แต่ในเวลำคับขันแบบนี้กลับบอกว่ำห้องเต็มอย่ำงนั้นรึ

"ท่ำนมำช้ำไปขอรับ วันที่ ย่ีสิบเก้ำเดือนสิบปรำสำทเขำหลิวเขียว 

เรียกชุมนุมผู้กล้ำ คนดังในยุทธภพจะมำรวมตัวกันในเมืองหำนหยำง ตอนนี ้

ในเมอืงหำนหยำงอย่ำว่ำแต่ร้ำนเลก็ๆ เลย โรงเต๊ียมท้ังเล็กใหญ่ล้วนแล้วแต่ม ี

คนพักเตม็ ห้องเก็บของและคอกม้ำก็ยังมคีนเบยีดเสยีดกันแน่น ไม่มทีีว่่ำงแล้ว

ขอรบั!" เสีย่วเอ้อร์มองลกูค้ำทีม่ำจำกต่ำงถ่ิน เบะปำกแล้วไม่สนใจอกี พอได้ยิน

เสียงลูกค้ำในโถงใหญ่ร้องเรียกก็รีบไปเสนอหน้ำกับบรรดำแขกผู้ดีท่ีแต่งกำย

ด้วยอำภรณ์หรูหรำ

"ลูกค้ำจะสั่งอะไรขอรับ อำหำรชื่อดังท่ีสุดของหอฟ้ำหอมเรำคือ 

หม้อไฟใต้หล้ำชั้นเลิศขอรับ..."

เสีย่วชนุเบะปำกเลยีนแบบเสีย่วเอ้อร์คนนัน้ ไม่มเีวลำจะไปสนใจอกีฝ่ำย 

อีก จำกนั้นก็ไปหำโรงเตี๊ยมอีกสองสำมท่ี คำดไม่ถึงว่ำโรงเตี๊ยมในเมืองนี ้

จะเต็มแล้วจริงๆ ไม่ว่ำไปที่ไหนล้วนไม่มีห้องว่ำง

"แย่แล้ว จะเป็นแบบน้ีต่อไปไม่ได้" เสีย่วชนุยืนอย่ำงมัน่คงด้วยเท้ำข้ำงเดยีว
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รับลมอยู่บนสัตว์มงคลเฉำเฟิง* ที่อยู่สูงบนขื่อหลังคำพร้อมเอ่ยพึมพ�ำ

เขำมองเมอืงทีจ่ดุไฟสว่ำงไสวจำกทีส่งู ท้ังเน้ือตัวมดีวงตำดอกท้อสุกใส 

น่ำหลงใหลเป็นเพียงสิง่เดยีวทีส่ะอำดไม่เป้ือนฝุน่ เขำกะพรบิตำกลอกไปกลอกมำ 

ในที่สุดตอนที่เหลือบไปเห็นถนนโคมแดงเส้นน้ัน แสงวอมแวมในดวงตำ 

ก็แวบวำบ หัวใจสั่นไหว

เวลำพลบค�่ำ เขตหอคณิกำจุดไฟสว่ำงจ้ำ โคมโปร่งสีแดงเข้มมำกมำย 

เหลอืคณำนับแขวนสงูอยู่บนอำคำร หญิงคณิกำงำมหยดเย้ำยวนใจขึน้หอไป

ประทินโฉม ก�ำลงัรอต้อนรบัแขก

เสี่ยวชุนเหำะเหินข้ำมชำยคำและขอบรั้วหลำยชั้น หำยเข้ำไปใน 

ระเบียงมืดที่เกำะเกี่ยวกันหลำยชั้นของหอพู่หิมะ

ครำวนี้เขำไม่ได้เดินเข้ำทำงประตูใหญ่ ทว่ำดึงแม่เล้ำท่ีแต่งกำย 

อย่ำงอะร้ำอร่ำมเตรียมจะลงไปพบแขกที่ชั้นล่ำงมำเลย แล้วยัดเงินก้อนใหญ ่

ไว้ในมือนำงพร้อมบอก "รบกวนหำห้องปีกท่ีเงียบหน่อยให้สักหน่ึงห้อง  

ไม่เอำผู้หญิง ส่งกับข้ำวและสุรำตำมปกติ"

แม่เล้ำเห็นเงินสีทองเหลืองอร่ำมวิบวับอยู่ในมือก็ย้ิมตำหยี อ้ำปำก 

แล้วรีบบอก "คุณชำยน้อยท่ำนนี้ เชิญตำมข้ำมำเจ้ำค่ะ!"

ได้ยินค�ำพูดของแม่เล้ำแล้วเสี่ยวชุนก็อดลูบหน้ำตนเองไม่ได้ เขำโต 

จนป่ำนนี้แล้วยังเป็นคุณชำยน้อยอยู่อีกหรือ

แม่เล้ำพำเสีย่วชนุมำถงึห้องปีกท่ีอยู่ค่อนข้ำงห่ำงไกล แม้ยำกจะหลกีเลีย่ง

เสยีงขบัร้องของนำงคณิกำ แต่ก็ถือว่ำเงยีบทีส่ดุในหอพู่หมิะแล้ว

เสี่ยวชุนวำงอว๋ินชิงบนเตียง จำกนั้นก็ยัดเงินอีกสองสำมแท่งให้แม่เล้ำ 

ก�ำชับเรื่องสัพเพเหระเล็กๆ น้อยๆ แล้วให้นำงออกไป

เสี่ยวชุนถอนใจโล่งอก นับว่ำแก้ปัญหำเรื่องท่ีพักได้แล้ว ขณะท่ีเขำ 

ก�ำลังย้ิมหันไปอยำกจะหำที่นั่งหรือนอนพักผ่อนก็กลับได้ยินเสียงฟิ้วๆ ของ

อำวุธลับซัดมำทำงเขำ

"โอ๊ย!!" เสีย่วชนุกรดีร้องรำวกับหมถููกเชอืด ด้วยท�ำตวัผ่อนคลำยเกินไป 

* เฉำเฟิง คือมังกรตัวที่สำมในบรรดำลูกมังกรเก้ำตัว เป็นหนึ่งในสัตว์วิเศษในวรรณคดีโบรำณของจีน
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จึงหลบไม่ทัน จมูกและแก้มล้วนโดนเข็มซัดหมด

โชคดีท่ีคนลงมือสูญก�ำลังภำยในไปมำกเกิน อำวุธลับจึงไม่ได้ท่ิมเข้ำ

กระดกู เสีย่วชนุกลัน้ใจดงึเขม็ดอกท้อเรยีวเลก็พวกน้ันออกมำ ดวงตำดอกท้อ

น�ำ้ตำรืน้ มองอว๋ินชงิท่ีหน้ำไร้สเีลอืดอยู่บนเตยีงเงยีบๆ

"เจ้ำเป็นใคร มีจุดประสงค์ใด ท�ำไมถึงจับตัวข้ำมำที่นี่" อวิ๋นชิงเลือดลม

พลุ่งพล่ำน อยู่ๆ ก็อำเจียนเลือดออกมำหนึ่งค�ำ สำยตำของเขำมองตรงไปท่ี

เสี่ยวชุนอย่ำงเย็นยะเยือกเหมือนกับครั้งแรกที่เห็น

"เจ้ำท�ำแบบนี้กับผู้มีบุญคุณช่วยชีวิตอย่ำงน้ันหรือ!" เส่ียวชุนโยนเข็ม

ดอกท้อทิ้งลงพื้นด้วยควำมหงุดหงิด

"ข้ำไม่เคยบอกให้เจ้ำช่วย" อวิ๋นชิงไม่รับน�้ำใจ "ตอบค�ำถำมข้ำ"

"เจ้ำมันช่ำง..." เสี่ยวชุนเดือดจัด พ่นลมออกทำงจมูกแล้วจึงบอก  

"ข้ำชื่อจ้ำวเสี่ยวชุน เป็นแค่คนนอกท่ีผ่ำนทำงมำ ถือคติหำกช่วยได้ก็ช่วย  

เห็นคนตกอยู่ในอันตรำยแล้วจะไม่น่ิงดูดำยเด็ดขำด เพรำะฉะนั้นจึงพำเจ้ำ 

มำพักชั่วครำวที่หอคณิกำแห่งนี้"

"หอคณิกำ!? เจ้ำพำข้ำมำหอคณิกำ?"

เสี่ยวชุนได้ยินเสียงท่ีแต่เดิมเย็นชำของอว๋ินชิงตอนนี้พลันเปลี่ยนเป็น

เสียงสูง

"หอคณิกำแน่แล้ว ท�ำไม" เสี่ยวชุนบอก "โรงเตี๊ยมท่ัวเมืองหำนหยำง 

เต็มหมดแล้ว หำกไม่ใช่เพรำะโชคดีมำเจอที่นี่ เกรงว่ำวันนี้คงต้องค้ำงแรม 

ข้ำงถนนแล้ว"

"ได้เปลีย่นเครือ่งนอนหรอืไม่ ม่ำนเตยีงได้เปลีย่นหรอืไม่" อวิน๋ชงิยันร่ำง 

ฝืนลงจำกเตยีง

"เฮ ้อ เจ ้ำจะท�ำไมอีก" เสี่ยวชุนรู ้สึกว ่ำเจ ้ำคนผู ้นี้ เป็นคนสุดโต่ง 

อย่ำงบอกไม่ถูกจริงๆ

"สกปรกชะมดั" อว๋ินชงิขมวดคิว้ รูส้กึไม่สบอำรมณ์อย่ำงมำก "เจ้ำถึงข้ัน

กล้ำให้ข้ำนอนบนของที่ผู้อื่นใช้แล้ว"

จำกนั้นบ่ำวรับใช้ก็เข้ำมำส่งน�้ำร้อนและอ่ำงอำบน�้ำ เส้ือผ้ำสะอำด 
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และพวกเตำถ่ำน เสี่ยวชุนจึงให้พวกเขำเอำที่นอนและฟูกสะอำดๆ มำเปลี่ยน

ทว่ำอว๋ินชิงคนนั้นเหมือนกับทนไม่ไหวท่ีร่ำงกำยเลอะฝุ่นสกปรก จึง 

ลงอ่ำงอำบน�้ำติดกันสำมครั้ง ย่ิงกว่ำนั้นอีกฝ่ำยคล้ำยจะรับกลิ่นบนตัวเขำ 

ไม่ได้ จ้องเขำติดๆ กันหลำยรอบ ก�ำอำวุธลับในมือแน่น เสี่ยวชุนยอมแพ ้

ทีอ่กีฝ่ำยข่มเหงอย่ำงเผดจ็กำร จงึได้แต่ฝืนอำบน�ำ้ด้วยครัง้หน่ึง พวกบ่ำวรบัใช้ 

ยกน�้ำไปๆ มำๆ หลำยรอบแบบนี้จนสีหน้ำเขียวคล�้ำกันหมดแล้ว

"เอ้ำ นี่ยำทำแผล" เสี่ยวชุนเปลี่ยนเสื้อผ้ำแล้ว ผมด�ำเปียกชื้นสยำยอยู่

ข้ำงหลัง เขำล้วงขวดยำโยนให้อวิ๋นชิงแล้วน่ังยองหน้ำเตำถ่ำน เอำสมุนไพร 

ที่ให้คนไปซื้อมำเมื่อครู่ใส่หม้อ ตำมด้วยน�้ำสำมชำมแล้วต้ม

อว๋ินชิงก�ำขวดยำไว้ในมือแต่ไม่ขยับ เสี่ยวชุนก็ไม่สนใจเขำ เพียงแค่

จดจ่ออยู่กับไฟท่ีเตำ บำงครั้งก็ใช้ก�ำลังภำยในเร่งสมุนไพรในหม้อให้ตัวยำ

สำมำรถละลำยในน�้ำได้สมบูรณ์ที่สุด

"พิษที่เจ้ำได้รับประหลำดนัก ข้ำโตมำจนป่ำนน้ียังไม่เคยเห็นพิษชนิดนี้

มำก่อน สหีน้ำของเจ้ำซดีขำว ชพีจรท้ังแตกซ่ำนและสบัสน เลอืดลมไม่สมดลุ  

สเีลอืดด�ำเสยีย่ิงกว่ำน�ำ้หมกึ ตอนท่ีอำกำรก�ำเรบิรนุแรงน่ำกลวัย่ิง ข้ำได้ยินมำว่ำ

พิษยำงน่อง* เติมหญ้ำไส้ขำด ชำด ตะขำบ และสมุนไพรอีกสองสำมชนิด 

เอำมำปรุงด้วยกันจะท�ำให้คนอยำกอยู่ก็อยู่ไม่ได้ อยำกตำยก็ตำยไม่ส�ำเร็จ  

มีชีวิตหน่ึงวันมิสู้ตำยหน่ึงวัน ในโลกน้ีไม่มีใครถอนพิษน้ีได้ มีเพียงแค่เจ้ำตัว

ต้องปลิดชีพตนเองจึงจะหลุดพ้น" เสี่ยวชุนเหมือนพึมพ�ำกับตนเอง แต่พูดให ้

อวิน๋ชงิฟังด้วย "ตกลงมคีวำมแค้นใหญ่หลวงอะไรกันแน่ ถึงต้องใช้พิษร้ำยแรง

ชนิดนี้ให้ได้"

อวิ๋นชิงเพียงแค่แค่นเสียงหึอย่ำงเย็นชำ

นอกหน้ำต่ำง จนัทร์เสีย้วค่อยๆ แขวนตวัขึน้ อว๋ินชงิมองจนัทร์เสีย้วสเีงนิ 

นิง่เงยีบไม่พูดจำรำวกับก�ำลงัคดิอะไรบำงอย่ำง

"กินยำซะสิ" น�้ำสำมชำมเคี่ยวออกมำเป็นส่ิงสีด�ำปี๋หน่ึงชำม เสี่ยวชุน 

ส่งควำมส�ำเร็จของคืนนี้ไปตรงหน้ำอวิ๋นชิงอย่ำงเบิกบำน

* ยำงน่อง หรอืยำงน่องขำว เป็นชือ่พืชมพิีษชนิดหน่ึง ยำงจำกต้นมพิีษมำก ใช้ชบุปลำยลกูศรเพ่ือยิงสตัว์ใหญ่
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อวิ๋นชิงมองยำสีด�ำชำมนั้นอย่ำงรังเกียจแล้วเบือนหน้ำหนี

"ของดีนะ ข้ำใส่ถู่ฝูหลิง* ลูกเดือย ชะเอม กลอย เก๋ำก้ี ตู้จ้ง** สูตี้***  

ช่วยดับร้อนสลำยพิษ บ�ำรุงร่ำงกำยและจิตใจ แม้จะช่วยถอนพิษให้เจ้ำไม่ได้ 

แต่กช่็วยลดควำมเรว็ทีพิ่ษจะก�ำเรบิได้" เสีย่วชนุไม่ได้บอกว่ำยังมสีตูรลบัยำด ี

ของพวกเขำที่หำซื้อด้วยเงินไม่ได้อีกด้วย

"ไม่จ�ำเป็น" อวิ๋นชิงไม่รับน�้ำใจของเสี่ยวชุน

"หำกข้ำเดำไม่ผดิ ทุกคนืตอนท่ีเจ้ำโคจรพลงัปรำณไปจนถึงเส้นลมปรำณ

เส้ำหยำงซำนเจียว**** พิษจะก�ำเริบเพรำะเลือดลมตีกลับ ข้ำคนน้ีกลัวเจ็บ 

เป็นที่สุดและทนเห็นคนอื่นเจ็บไม่ได้ด้วย เจ้ำดื่มมันลงไปดีๆ เถอะ ดื่มแล้ว 

จะไม่ทรมำนแบบนั้น" เสี่ยวชุนส่งชำมยำไป คำดไม่ถึงว่ำอว๋ินชิงจะเอำมือ 

กั้นไว้

ท้ังสองคนเพ่ิงจะแตะกันแบบน้ีในเวลำสั้นๆ สองมือก็ติดเข้ำด้วยกัน  

ทัง้สองฝ่ำยต่ำงเคลือ่นพลงัโดยไม่มใีครยอมใคร เดมิอว๋ินชงิมวีทิยำยุทธ์สงูส่งกว่ำ

เสี่ยวชุนไม่รู้เท่ำไร แต่เพรำะตอนน้ีร่ำงกำยบำดเจ็บสำหัสจึงอ่อนด้อยกว่ำ 

เสี่ยวชุนอยู่ขั้นหนึ่ง ผลปรำกฏว่ำระหว่ำงที่ดันกันไปดันกันมำจนเผลอถูกผลัก 

ออกไป น�ำ้ยำล�ำ้ค่ำก็สำดกระเซน็ลงบนพ้ืนจนหมด ชำมก็ตกแตกด้วย

"เจ้ำน่ีมันจริงๆ เลย!" เสี่ยวชุนถูกท�ำลำยน�้ำใจจึงโมโหจนเริ่มต่อสู้กับ 

อวิ๋นชิง

ตอนต้นทั้งสองฝ่ำยแลกหมัดแลกเท้ำ ใช้พลังกันเต็มที่ แต่เสี่ยวชุน 

ไม่อยำกท�ำให้อีกฝ่ำยบำดเจ็บ เห็นอว๋ินชิงขมวดค้ิวข่มควำมเจ็บจึงดึง 

กระบวนท่ำกลับไปหลำยคร้ัง ผลปรำกฏว่ำตนเองถูกซัดจนปรำชัยยับเยิน  

หน้ำก็ยังถูกตบหนึ่งที เจ็บจนเขำร้องลั่นไม่หยุด

ทนัใดนัน้อว๋ินชงิก็ส่งเสยีงโอ้กอ้ำกพร้อมพ่นเลอืดออกมำค�ำใหญ่ เหงือ่เย็น

บนหน้ำผำกไหลไม่หยุด เสีย่วชนุเหน็ดังนัน้ก็รบีหยุดต่อสูเ้ข้ำไปตรวจดูอกีฝ่ำย

* ถู่ฝูหลิง เป็นพืชท้องถิ่นในจีน ใช้เป็นยำแก้ตำแดง คุดทะรำด และกำมโรค
** ตู้จ้ง หรือโต๋วต๋ง คือไม้ยืนต้นขนำดเล็ก เปลือกมีฤทธิ์เป็นยำใช้บ�ำรุงตับไต
*** สูตี้ หรือเส็กตี่ เป็นสมุนไพรบ�ำรุงไต บ�ำรุงเลือด
**** เส้นลมปรำณเส้ำหยำงซำนเจยีว คอืหน่ึงในเส้นลมปรำณมอื เริม่ต้นทีม่อื ไหลเวียนผ่ำนแขนขึน้ไปถึงศรีษะ
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ด้วยควำมเป็นห่วง ดทู่ำอว๋ินชงิจะพิษก�ำเรบิอกีแล้ว

"ยังเหลอืยำอยู่อกีนิดหน่อย" เสีย่วชนุว่ิงไปเทยำครึง่ชำมสดุท้ำยในหม้อ 

บังคับดึงปำกของอว๋ินชิง กรอกยำลงไปในคอเขำ อว๋ินชิงเกร็งแน่นไปท้ังตัว 

ขณะที่ส�ำลักก็ไม่อำจแบ่งก�ำลังเล็กน้อยไอเอำมันออกมำได้

ควำมเจ็บปวดที่น่ำกลัวนี้รำวกับตกลงไปในน�้ำเดือด ผิวทุกตำรำงชุ่น* 

ได้รับควำมทรมำนจำกไฟและน�้ำที่ลวกให้ละลำย ทว่ำขณะเดียวกันในท้อง

และในกระดูกก็เหมือนถูกตอกด้วยสิ่วเป็นพันเป็นหมื่นเล่ม ท�ำให้อยำกมีชีวิต

ก็ไม่ได้ อยำกตำยก็ไม่ส�ำเร็จ รสชำติน้ีวันหน้ำเขำจะต้องมอบคืนให้คนผู้น้ัน 

เป็นเท่ำตัวอย่ำงแน่นอน

พลังปรำณบริสุทธ์ิถ่ำยเข้ำมำจำกแผ่นหลังช้ำๆ ละลำยยำครึ่งชำม 

ที่เขำดื่มไปเมื่อครู่นี้อย่ำงรวดเร็วให้ตัวยำวนเวียนอยู่ในแขนขำและกระดูก

เขำลืมตำโพลง ระหว่ำงท่ีสติสัมปชัญญะพร่ำเลือนกลับเห็นดวงตำ 

ดอกท้อคู่น้ันที่มีไอน�้ำกระจ่ำงใส และใบหน้ำคมคำยที่ล้ำงสะอำดแล้ว 

ประหนึ่งหยกงำมประดับมำลำเผยให้เห็นควำมห่วงหำอำทร

"ไม่เป็นไร ข้ำช่วยถ่ำยพลังให้เจ้ำ" เสี่ยวชุนบอกเบำๆ

เพรำะไม่ชอบกระทัง่ให้ร่ำงกำยผูอ้ืน่แนบชดิอยู่ใกล้ ตอนทีม่อืของเสีย่วชนุ

ใกล้เข้ำมำ อว๋ินชิงยังไม่ทันได้คิด เข็มเล่มเล็กสองสำมเล่มก็ท่ิมหลังมือของ 

เสีย่วชนุอกี

เสีย่วชนุย้ิมเจือ่นบอก "หำกเจ้ำจะทิม่ รอให้ผ่ำนด่ำนนีไ้ปก่อนแล้วข้ำจะ 

ให้เจ้ำทิ่ม ไม่หลบไม่หลีกด้วย ตกลงไหม"

พลังปรำณถ่ำยเทเข้ำมำไม่ขำดสำยโดยไม่หยุดพักจนกระทั่งกลำงดึก

ตั้งแต่ต้นจนจบอว๋ินชิงไม่อำจเข้ำใจได้ว่ำคนที่ชื่อจ้ำวเสี่ยวชุนคนน้ี 

มีจุดประสงค์ใดกันแน่

ทั้งๆ ที่มุมปำกของเขำบวมและยังมีรอยเลือดซึม

ทั้งๆ ที่รู้ว่ำตนซึ่งซัดเข็มดอกท้อใส่เป็นคนอ�ำมหิตขนำดไหน

ท�ำไมทุกครั้งตอนที่เขำพิษก�ำเริบ อีกฝ่ำยกลับคิดแต่จะช่วย

* ชุ่น เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีนสมัยโบรำณ เทียบควำมยำวประมำณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)

Page ���������������� ��� ������� 1.indd   21 13/2/2562 BE   11:28



ยุทธจักรเริงรมย์ ตอน พิษโอสถ 122

เพรำะอะไร...ถึงได้อ่อนโยนกับเขำเช่นนี้

กลิ่นหอมอวลฟุ้งท่ัวห้อง หลังจำกที่ควบคุมพิษในร่ำงกำยให้สงบลงได้

ชั่วครำว อวิ๋นชิงก็ถูกเรียกสติกลับมำด้วยกลิ่นหอมประหลำด

คนคนน้ันที่นอนอยู่ข้ำงๆ เหมือนจะหลับไปแล้ว อว๋ินชิงพลิกตัวมอง 

อีกฝ่ำย เห็นเพียงเส้นผมสีด�ำเปียกชื้นแนบติดกับใบหน้ำเนียนนุ่มเรียบล่ืน  

หยดเหงือ่เลก็ๆ ซึมเตม็หน้ำผำก คนคนนีส้ญูพลงัปรำณไปนบัไม่ถ้วน ช่วยให้

เขำข้ำมพ้นควำมเจ็บปวดจำกอำกำรพิษก�ำเริบ

กลิ่นหอมจำกเครื่องประทินโฉมในหอคณิกำอวลผ่ำนออกมำจำก 

เครื่องนอน กลิ่นแป้งดำดๆ ในตอนแรกกลับถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมสดชื่น 

ของสมุนไพร กลิ่นหอมประหลำดอวลจำกร่ำงคนคนน้ี ที่น่ำแปลกคือกลิ่นนี ้

ไม่ท�ำให้เขำรังเกียจ กลิ่นหอมอ่อนๆ ท่ีคล้ำยมีและคล้ำยไม่มีลอยเข้ำมำใน 

โพรงจมูก ท�ำให้เขำเกิดควำมรู้สึกที่ไม่อำจบรรยำยได้

เห็นเด็กหนุ่มท่ีหล่อเหลำใจกล้ำ เรียวคิ้วงำมประณีต ดวงหน้ำรำวกับ

ดอกบวั กลบีปำกดงัแต้มชำดคนน้ีแล้ว อยู่ๆ ควำมรูส้กึของอว๋ินชงิพลนัสัน่ไหว 

พิษร้ำยกำจที่เดิมนั้นข่มไว้อย่ำงสุดควำมสำมำรถได้ล่ำถอยไปอย่ำงรวดเร็ว 

จำกน้ันสิง่ทีม่ำถึงคอืคลืน่ยักษ์ท่ีซดัโหมเข้ำมำอย่ำงต่อเนือ่งชวนให้คนป่ันป่วนใจ

"เอำอีกแล้ว" อว๋ินชิงสูดหำยใจเข้ำลึก เดิมน้ันอยำกจะผ่อนคลำย 

ควำมร้อนแห้งในร่ำงกำยที่พลุ่งพล่ำนขึ้นมำกะทันหัน แต่กลับคิดไม่ถึงว่ำ 

ที่สูดเข้ำไปในโพรงจมูกทั้งหมดกลับเป็นกลิ่นหอมประหลำดท่ีแผ่อวลจำก 

ร่ำงของคนคนนั้น ท้องน้อยพลันร้อนรุ่ม ร่ำงกำยสั่นเทำในพริบตำ

เมือ่กินพิษจนัทร์ครึง่เสีย้วไปแล้ว วันข้ึนสบิห้ำค�ำ่ท่ีจนัทร์เตม็ดวงผ่ำนไป

อำกำรจะเริ่มก�ำเริบ ตกค�่ำพอพระจันทร์ขึ้นจะเจ็บปวดสำหัสทั่วทั้งร่ำงก่อน  

หลังจำกที่ควำมเจ็บปวดสงบลงแล้วพิษจะเปลี่ยนรูป ท�ำให้สติสัมปชัญญะ

สับสนกระตุ้นควำมปรำรถนำรำคะให้ปั่นป่วน ทรมำนซ�้ำๆ เช่นนี้

พิษร้ำยค่อยๆ ยึดกุมอวัยวะภำยใน ชีวิตถูกบั่นทอนพร้อมกับเดือนดับ  

จนกระท่ังพิษเข้ำสู่หัวใจท�ำลำยสติสัมปชัญญะ วันแรกของจันทร์ดวงใหม่ 
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เลือดออกเจ็ดทวำร สิ้นชีวำในเวลำแค่เพียงสิบห้ำวันเท่ำนั้น

หลนัชิง่แห่งส�ำนักภษูำนิล คนท่ีมคีวำมแค้นใหญ่หลวงกับเขำ ใช้วธีิต�ำ่ช้ำ

ฉวยโอกำสตอนที่เขำไม่ทันระวังวำงยำพิษเขำ หน�ำซ�้ำยังเป็นพิษท่ีไม่มีใคร

ถอนพิษได้ ไม่เพียงแค่อยำกให้เขำอยู่ไม่สูต้ำยเท่ำนัน้ แต่อยำกให้เขำอปัยศอดสู 

ยิ่งกว่ำ

พิษก�ำเริบ...เขำทนไหว แต่ควำมรู้สึกหว่ันไหวนั้นช่ำงทรมำนแสนเข็ญ 

ตัง้แต่เลก็เขำไม่ชอบเข้ำใกล้ผูค้น รงัเกียจควำมปรำรถนำของชำยหญิงเหลอืแสน 

หลนัชิง่วำงยำเขำ จบัตวัเขำไปจำกเมอืงหลวงแล้วหำหญิงคณิกำมำอยู่ใกล้ชดิเขำ 

หญิงผู ้น้ันเพ่ิงจะเปลื้องเสื้อผ้ำเขำก็ถูกเขำสังหำรเพรำะผิวเน้ือสัมผัสกัน 

น่ำสะอิดสะเอียนท�ำให้ยำกจะทำนทนจริงๆ

"หลันชิ่ง จะต้องมีสักวันที่ข้ำคืนทั้งหมดนี้ให้เจ้ำ"

เพรำะรู้สึกร้อนรุ่มยำกจะทำนทน อว๋ินชิงจึงลุกขึ้นเทน�้ำเย็นดื่ม ทว่ำ 

แม้กรอกน�้ำลงท้องหมดกำแล้ว กระแสควำมร้อนก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในร่ำงกำย

ไม่สูญสลำย ไม่มีว่ีแววจะลดลง ควำมปรำรถนำไม่มีที่ให้ระบำย สะสมอยู่ที่

สะโพก แผดเผำทั่วร่ำง

สบิกว่ำวันมำนีอ้ว๋ินชงิฝืนระงบัฤทธ์ิยำ แม้พอถึงตอนท้ำยสดุชพีจรจะตกีลบั

จนเจบ็ปวดยำกจะทำนทน เขำก็ไม่มทีำงให้หลนัชิง่ได้สมใจเดด็ขำด

ในล�ำคอรู้สึกถึงควำมคำว อว๋ินชิงข่มกล่ินเลือดให้กลับลงไป ตอนน้ี 

ก�ำลงัทีม่อืไม่สม�ำ่เสมอจนเผลอบบีถ้วยลำยครำมในมอืแตก แสงเทียนบนโต๊ะ

ดับมอดเพรำะโดนพลังซัด ในห้องปีกตกอยู่ในควำมมืดมิด มีเพียงแสงไฟ 

สีม่วงอมแดงนอกทำงเดินยำวที่ส่องผ่ำนหน้ำต่ำงเข้ำมำในห้อง

เสยีงถ้วยแตกท�ำให้เสีย่วชนุทีไ่ม่ได้หลบัสนิทตืน่ขึน้ เขำถำม "เป็นอะไร

หรือ"

อวิ๋นชิงหันกลับมำ เห็นดวงตำที่รำวกับสำยน�้ำมองเขำน่ิง แววตำสีด�ำ

สุกใสเจือด้วยควำมฉงนเล็กน้อย อีกฝ่ำยก�ำลังถำมเขำ

เสี่ยวชุนเห็นอว๋ินชิงไม่ตอบจึงเป็นฝ่ำยลงจำกเตียงไปช่วยจับชีพจร 

ให้อวิ๋นชิงเอง
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ชีพจรถูกกุมไว้เดิมเป็นเรื่องต้องห้ำมที่สุดของคนฝึกยุทธ์ ทว่ำอวิ๋นชิง 

กลบัลมืขัดขนืสะบดัมอืเสีย่วชนุออก และลมืไปว่ำควรซดัเขม็ดอกท้อใส่อกีฝ่ำย

"เอ๋?" เสี่ยวชุนเงยหน้ำข้ึนมองอว๋ินชิงด้วยควำมประหลำดใจ "คนงำม  

เจ้ำถูกพิษอะไรกันแน่ ท�ำไมถึงประหลำดขนำดนี้"

"คนงำม?" อว๋ินชิงหร่ีตำอย่ำงไม่ชอบใจ ขืนข้อมือออก แล้วบนบ่ำของ

เสีย่วชนุก็มเีข็มเลก็ๆ สเีงนิยวงหลำยเล่มเพ่ิมขึน้มำทนัที แต่ครำวน้ีเข็มท่ิมทะลุ

เสื้อผ้ำด้วยพละก�ำลังเพียงเล็กน้อยจึงเข้ำเนื้อไม่ถึงหนึ่งชุ่น

"โอ๊ย! เจ้ำเป็นคนงำมมำกจรงิๆ น่ี ไม่อย่ำงนัน้จะให้ข้ำเรยีกเจ้ำว่ำอะไรเล่ำ!" 

เสีย่วชนุกระโดดหลบ รบีดงึเข็มออก

เห็นดวงหน้ำนวลเนียนของเสี่ยวชุนเดือดเป็นฟืนเป็นไฟแล้วยังท�ำตัว 

เป็นเด็กๆ อวิ๋นชิงไม่รู้ว่ำท�ำไมล�ำคอถึงแห้งผำก

คนคนนี้ไม่เหมือนทุกคนที่เขำเคยพบมำ ท�ำไมเขำจึงรู้สึกว่ำคนคนน้ี 

น่ำจะเชื่อใจได้

ฤทธ์ิยำก�ำลังปลุกเร้ำ อวิ๋นชิงควำมคิดปั่นป่วนไม่อำจควบคุม หำก 

ในยำมปกติเขำจะไม่อนุญำตให้ใครหน้ำไหนเข้ำใกล้ตัวเขำ ทว่ำคนคนน้ี 

กลับอุดช่องว่ำงของเขำอย่ำงเงียบเชียบ ท�ำให้เขำสับสน

"ระงับไม่ได้" เสี่ยวชุนโพล่งขึ้น

"อะไร" อวิ๋นชิงฟังไม่ชัด

"ข้ำบอกว่ำพิษน้ีระงับไม่ได้!" เสี่ยวชุนต้ังท่ำระวังเล็กน้อยพร้อมเดิน 

เข้ำไปใกล้อวิ๋นชิง กลัวว่ำอวิ๋นชิงจะใช้เข็มเล็กๆ พวกนั้นจัดกำรเขำอีก

จำกนั้นเสี่ยวชุนก็เอ่ยขึ้นอย่ำงระมัดระวัง "พิษชนิดน้ีแปลกประหลำด 

ตอนน้ีชีพจรของเจ้ำอ่อนแรง ร้อนรุ่มไปทั้งร่ำง สิ่งส�ำคัญที่สุดคือต้องระบำย

ควำมร้อน กำรฝืนใช้ก�ำลังภำยในระงับไว้ไม่เป็นประโยชน์แน่นอน หำก 

ก�ำลังภำยในระงับพิษไม่อยู่แล้วตีกลับจะสะเทือนอวัยวะภำยใน เส้นเลือด 

ถูกท�ำลำย วันหน้ำต่อให้ถอนพิษแล้วก็จะกลำยเป็นคนพิกำร"

"แล้วตอนนีค้วรท�ำอย่ำงไร" อว๋ินชงิหำยใจถ่ีกระชัน้นดิๆ กลิน่หอมทัว่ห้อง

คล้ำยจะเข้มข้นขึ้นเล็กน้อย เขำมีอำกำรมึนงงหน่อยๆ
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25ซวี่ฉือ

"ง่ำยมำก" เสี่ยวชุนฉีกย้ิมชั่วร้ำย "ท่ีน่ีคือหอคณิกำ ข้ำเรียกแม่นำง 

ให้เจ้ำคนหนึ่งก็เรียบร้อย!"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623853.html
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