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คํานําสํานักพิมพ์

	 ปฐมบทของความวุ่นวายในยุทธภพ เกิดเป็นเรื่องพิสดาร และเป็น 

ต้นเหตุแห่งความรัก  (หรือเปล่า)  ระหว่างจอมยุทธ์ผู้ผดุงความยุติธรรม  

หนึ่งในใต้หล้า และ (อดีต) ประมุขพรรคมาร ในตอนนี้ย่อมไม่มีใครรู้ชัด  

แต่ที่รู้แน่ชัดคือ ยอดจอมยุทธ์ผู้นี้ต้องพิทักษ์คุณธรรมและความถูกต้อง  

ทั้งยังต้องบำรุงรักษาหัวใจของตัวเองอีกด้วย... 

	 และก่อนที่ผู้อ่านจะเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ยุทธภพจงหยวนที่แสน 

วุ่นวาย ทางกองบรรณาธิการมีเรื่องแจ้งให้ทราบเล็กน้อย ซึ่งก็คือ...นิยาย 

เรื่อง  เล่ห์รักประมุขพรรคมาร (杨书魅影) มีเนื้อหารุนแรง มีการบังคับ 

จิตใจ ทำร้ายร่างกายกันในบางช่วงบางตอน ขอให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณ 

ประกอบการอ่านนะคะ
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1

บทที่ 1

เจียงหนาน1
 ในเดือนสาม หมอกฝนขมุกขมัว ม่านฝนแผ่ปกคลุม 

หอสังเกตการณ์เก่าแก่ สายน้ำแวววาวตกกระทบกับพื้นทางเดินเล็ก  ๆ  

ที่ปูด้วยแผ่นหินสีเขียว กลางแอ่งน้ำสีมรกตสะท้อนภาพสิงโตหินแกะสลัก 

น่าเกรงขามและประตูสูงใหญ่ริมทาง พร้อมด้วยละอองน้ำที่สาดกระเซ็น

ในฤดูกาลที่อ่อนโยนเช่นนี้ เจียงหนานกลับเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ 

ที่สร้างความตกตะลึงและขวัญผวาให้แก่ผู้ที่ได้รับรู้

เจียงหนานมีบ้านตระกูลซ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซ่งจงเหริน 

หัวหน้าครอบครัวเคยเป็นจอมยุทธ์ผู้โด่งดัง เมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาได้วางมือ 

จากยุทธภพ เริ่มทำการค้าทั้งด้านมืดและสว่าง ไม่ว่าจะเป็นในยุทธภพ 

หรือแวดวงขุนนาง ซ่งจงเหรินล้วนรู้จักผู้คนเหล่านั้นและคบหาเป็นสหาย  

ภายในระยะไม่กี่ปีกิจการของเขาจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ตระกูลซ่งแห่ง 

เจียงหนานแม้ไม่อาจกล่าวได้ว่าร่ำรวยทัดเทียมแว่นแคว้น  แต่ก็ถือว่า 

มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับหนึ่งในท้องถิ่น

กระนั้นตระกูลที่ใหญ่โตและเลื่องชื่อลือนามกลับถูกฆ่ายกครัวจน 

หมดสิ้นภายในคืนเดียว กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งแผ่กระจายท่ามกลางไอฝน 

ชื้นแฉะในรัศมีสองสามลี้2 ให้ความรู้สึกราวกับถูกปกคลุมด้วยหมอกเลือด  

1 ดินแดนฝั่งใต้แม่น้ำแยงซีของจีน
2 หน่วยวัดความยาวของจีน 1 ลี้ เท่ากับ 500 เมตร
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ภายในกำแพงสูงใหญ่นั้น โลหิตสดไหลคดเคี้ยวไปตามรอยต่อระหว่าง 

แผ่นหินซึมลึกสู่พื้นดิน  คฤหาสน์หลังงามที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา 

กลายเป็นคฤหาสน์ผีสิงที่น่าพรั่นพรึงภายในค่ำคืนเดียว  ทั้งที่เมื่อวานยัง 

คลาคล่ำไปด้วยผู้คนแท้ ๆ วันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่โล่งกว้าง

การสังหารโหดเช่นนี้ ทางการสืบหาจนถึงที่สุดแล้ว คาดไม่ถึงว่า 

จะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นในยุทธภพ  เบาะแสทุกอย่างล้วนชี้ ไปยัง 

พรรคมารนอกด่านที่หลบซ่อนอยู่นอกเขตแคว้น ห่างไกลเสียจนทหาร 

ทางการไร้ความสามารถจะรับมือ  ท้ายที่สุดจึงปิดคดีนี้ไปอย่างลวก  ๆ  

ก่อนจะเก็บเรื่องนี้ไว้บนชั้นเอกสารสูงที่เต็มไปด้วยฝุ่นเขรอะ 

บนถนนกว้างไร้เงาผู้คน เสียงกีบเท้าม้ากำลังเคลื่อนที่ดังมาจากสุดถนน 

ที่ไกลออกไป คนหนุ่มในชุดสีน้ำเงินควบม้าพันธุ์ดีสีขาวผ่านไปอย่างรีบเร่ง  

แม้เข้าเมืองแล้วชายหนุ่มก็ไม่หยุดพัก แต่กลับมุ่งตรงสู่เขาหลางเย่ว์ที่อยู่ 

ไม่ไกลอย่างรวดเร็ว 

สำนักกระบี่ชิงเฟิง3 ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพตั้งอยู่บนเขา 

หลางเย่ว์แห่งนี้ สำนักนี้ก่อตั้งขึ้นมาหนึ่งร้อยปีแล้ว  วิชากระบี่ชิงเฟิงที่ 

ซั่งอวิ๋นเฟยเจ้าสำนักคนแรกถ่ายทอดสืบต่อมาเป็นที่เลื่องลือในใต้หล้า  

แต่ไหนแต่ไรมา ศิษย์ในสำนักทุกคนล้วนมุ่งมั่นกับการฝึกยุทธ์ ผดุงความ 

ยุติธรรมอยู่ เสมอ  เป็นที่กล่าวขานกันในยุทธภพว่ายอดเยี่ยมที่สุด  

หนึ่งร้อยปีกับการทุ่มเทเต็มกำลัง ปัจจุบันสำนักกระบี่ชิงเฟิงจึงมีชื่อเสียง 

เป็นอันดับต้น ๆ ในยุทธภพ บารมีสูงส่ง ผู้คนเคารพเลื่อมใส

เจ้าสำนักในยุคนี้มีนามว่าซิ่นไป๋ วรยุทธ์แก่กล้า มิตรสหายมากมาย  

มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำยุทธภพคนปัจจุบัน หยวนคังโซ่ว ดังนั้นศิษย์ 

ของสำนักชิงเฟิงในยุคนี้จึงยิ่งมุมานะไม่ยอมใคร มีความสามารถยิ่งกว่า 

คนรุ่นก่อน

กล่าวถึงคนวัยหนุ่มสาวในยุทธภพเวลานี้ บุคคลที่ผู้คนล้วนต้อง 

3 แปลว่า บริสุทธิ์ สูงส่ง
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เกรงใจที่สุดคือศิษย์คนโตแห่งสำนักกระบี่ชิงเฟิง  ฉู่เฟยหยาง เขาอายุ 

เพียงยี่สิบสองปี นับว่ายังน้อย แต่หากพูดถึงวรยุทธ์แล้ว กลับเหนือกว่า 

ซิ่นไป๋ผู้เป็นอาจารย์ของเขา ฉู่เฟยหยางมีอุปนิสัยอ่อนโยน บุคลิกนิ่งสงบ  

มีความมั่นคงและปราดเปรื่องเกินอายุ หยวนคังโซ่วจึงรักใคร่เอ็นดูศิษย์ 

คนโตของสหายตนอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อคนหนุ่มในชุดสีน้ำเงินมาถึงหน้าซุ้มประตู ก็มีเด็กหนุ่มอายุ 

ราวสิบห้าสิบหกปีออกมาต้อนรับ เด็กหนุ่มวิ่งกระหืดกระหอบมาลากจูงม้า 

ด้วยความดีใจ “ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านกลับมาแล้ว ท่านพ่อของข้าและท่านผู้นำ 

หยวนรอท่านตั้งนาน ท่านผู้นำหยวนดูรีบเร่งอยู่ไม่สุขราวกับลิงค่าง ต้องมี 

เรื่องไม่ดีมาให้ท่านทำอีกแน่เลย”

คนหนุ่มในชุดสีน้ำเงินผู้นี้คือฉู่ เฟยหยาง  การเร่งรีบเดินทางมา 

หลายวันทำให้เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่กระนั้นก็หาได้บดบังแววตาอัน 

กระจ่างใสไม่ เขายิ้มเล็กน้อยพร้อมเขกศีรษะเด็กหนุ่มเบา  ๆ “พูดจาส่งเดช  

ระวังท่านอาจารย์ลงโทษเจ้า”

“ท่านพ่อของข้าทำไม่ลงหรอก”  เด็กหนุ่มแลบลิ้นอย่างซุกซน  

ก่อนจะเดินเคียงข้างฉู่เฟยหยางเข้าไปในสำนัก

“หลานชาย กลับมาได้แล้วหรือ ทิ้งให้ข้ารอเสียนาน ยังคิดว่าเจ้า 

หลงเสน่ห์คุณหนูตระกูลเหมยจนไม่ยอมกลับมาแล้วเสียอีก” หยวนคังโซ่ว 

เห็นฉู่เฟยหยางก็ดีอกดีใจขึ้นมาอย่างชัดเจน เอ่ยถ้อยคำหยอกล้อพร้อม 

หัวเราะยกใหญ่ ซิ่นไป๋ที่อยู่ข้างกันส่งสายตาจนปัญญามาให้ฉู่เฟยหยาง  

“เขาบอกว่ามีเรื่องที่ต้องพูดต่อหน้าเจ้าให้ได้ คนอื่นถามอย่างไรก็ไม่ตอบ  

เจ้าถามเอาเองเถิด”

ฉูเ่ฟยหยางไมส่นใจคำหยอกลอ้ของเขา ยิม้พลางถามขึน้วา่ “ไมท่ราบ 

ว่าท่านผู้นำหยวนเร่งตามผู้น้อยกลับมา มีคำสั่งใดหรือขอรับ”

หยวนคังโซ่วตีหน้าขรึมอย่างไม่พอใจ  “เจ้าเด็กคนนี้ เป็นเช่นนี้ 

ตลอดเลย  ไม่รู้หรือว่าการทำตัวสุภาพมากเกินไปก็เป็นความห่างเหิน 

อย่างหนึ่ง  อยู่กับคนเจ้าเล่ห์อย่างเหมยเซี่ยงมาตั้งนาน  ไม่หัดเรียนรู้ 

เอาเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวมาบ้าง เช่นนี้ต่อไปจะมัดใจสตรีที่ไหนได้เล่า!”
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“คิก ๆ ท่านลุงหยวน เรื่องนี้ไม่ต้องให้ท่านกังวลใจเลย ศิษย์พี่ใหญ ่

ของข้าเสน่ห์เหลือล้น ส่วนใหญ่ล้วนเป็นสตรีทั้งนั้นที่ปรารถนาเข้ามาซบอยู่ 

ในอ้อมอก อย่างเขาไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนขอความรักจากผู้ใดหรอก”  

เด็กหนุ่มผู้เข้ามาพร้อมฉู่เฟยหยางเอ่ยต่อพร้อมหัวเราะ

ซิ่นไป๋หันมาถลึงตาใส่เขา “อวิ๋นเซิน ข้าให้เจ้าไปฝึกยุทธ์ เจ้าบอก 

ต้องการออกไปต้อนรับศิษย์พี่ใหญ่ แอบอู้มาค่อนวัน ตอนนี้ศิษย์พี่ใหญ่ 

ของเจ้าก็กลับมาถึงแล้ว รีบไปฝึกต่อเสีย”

“อ้อ” เด็กหนุ่มส่งเสียงด้วยความเสียใจ  คลอเคลียฉู่เฟยหยาง 

เพื่อนัดแนะเวลาสนทนาเรื่องต่าง  ๆ  ในตอนเย็นเรียบร้อยแล้วก็เดินคอตก 

ออกไป

“เอาละ เจ้าพูดว่าเรื่องนี้เร่งด่วนมากไม่ใช่หรือ! อย่าชักช้าแล้ว 

เข้าเรื่องกันเถิด” ซิ่นไป๋หันกลับไปพูดกับหยวนคังโซ่ว

หยวนคังโซ่วลูบเคราสีดอกเลา4 ไปมา “พวกเจ้าคงได้ยินเหตุการณ์ 

สังหารหมู่ตระกูลซ่งแห่งเจียงหนานมาบ้างแล้วกระมัง”

ซิ่นไป๋และฉู่เฟยหยางมองหน้ากันครู่หนึ่ง ฉู่เฟยหยางจึงเอ่ยปาก  

“ยามนั้นข้ายังอยู่ที่ตระกูลเหมย รู้รายละเอียดไม่ชัดเจนนัก กล่าวกันว่า 

ทางการตัดสินคดีว่าหาผู้กระทำผิดไม่ได้”

“ไม่ผิด เรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการฆ่าล้างแค้นจากคนในยุทธภพ  

พวกขุนนางไม่อยากยุ่งเรื่องในยุทธภพจึงทำเรื่องให้เล็กเข้าไว้ ต่อให้มีการ 

ตรวจสอบขึ้นมาอย่างจริงจัง แต่ซ่งจงเหรินก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในยุทธภพ 

ไปนานแล้ว ทั้งยังไม่เคยมีอริ ยุทธภพกว้างใหญ่ ย่อมไร้หนทางสืบหา 

มอืสงัหาร ทวา่ไมก่ีว่นักอ่นขา้ไดร้บัขา่วขา่วหนึง่ บอกวา่สองปมีานีซ้ง่จงเหรนิ 

ไปมาหาสู่พรรคนอกรีตที่ชื่อว่าพรรคเทียนอี5”

“พรรคเทียนอี?! ไม่ใช่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่นอกด่านมาตลอดหรือ  

ได้ยินว่าผู้คนในพรรคล้วนแต่เป็นพวกป่าเถื่อนโหดเหี้ยม ซ่งจงเหรินจะรู้จัก 

พวกเขาได้อย่างไรกัน”

4 ดอกหญ้าชนิดหนึ่ง มีสีขาวแกมเทา
5 แปลว่า หนึ่งเดียวกับท้องฟ้า
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“ที่หวั่นกลัวคือพรรคนอกรีตนี้อาจวางแผนร้ายต่อยุทธภพจงหยวน6  

นี่เป็นเหตุผลที่ข้าเรียกเจ้ามา ข้าหวังว่าเจ้าจะสืบเรื่องนี้ให้กระจ่าง ไม่ว่า 

พวกเขาจะมีแผนการอันใด อย่ายอมให้ทำสำเร็จเด็ดขาด หากมีโอกาส 

สามารถกำจัดพรรคนอกรีตที่ เป็นหายนะของยุทธภพแล้ว  ก็ยิ่งนับว่า 

เป็นคุณงามความดีอย่างใหญ่หลวง”

ฉู่เฟยหยางยิ้มบาง ๆ พร้อมเอ่ย “ขอบคุณท่านผู้นำหยวนที่ให้เกียรต ิ

ผู้น้อย เรื่องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของยุทธภพ ผู้น้อยย่อมลงมือ 

อย่างสุดความสามารถ”

หยวนคังโซ่วหัวเราะเสียงดังพลางเอ่ยว่า “ดี ช่างเป็นเด็กดี ข้าจะ 

จับตาดูเจ้า ปีหน้ามีงานชุมนุมครั้งใหญ่แห่งยุทธภพ ตำแหน่งผู้นำของ 

ตาแก่อย่างข้ารอเจ้ามารับช่วงต่อ อย่าทำให้ข้าผิดหวังเล่า”

ซิ่นไป๋ลูบเครา อ้าปากหัวเราะกว้าง ศิษย์คนโตผู้นี้ถือเป็นความ 

ภาคภูมิใจของเขาเสมอ ฉู่เฟยหยางยังคงยิ้มน้อย  ๆ  ก่อนจะกล่าวขอบคุณ 

หยวนคังโซ่ว

พรรคเทียนอีตั้งอยู่บนเขาชางหลางบริเวณนอกด่าน เป็นพรรคนอกรีต 

ที่ไม่ทราบวันเวลาก่อตั้งชัดเจน เคล็ดวิชากำลังภายในของพรรคเทียนอี 

ไม่ธรรมดา เล่าลือกันว่า ตอนฝึกฝนต้องชักนำด้วยเลือดจากขั้วหัวใจ 

ของเด็กแรกเกิด  วิธีการอำมหิตจนทำให้ผู้ที่ ได้ยินหน้าเปลี่ยนสีทันที   

การกระทำของกลุ่มคนในพรรคโหดเหี้ยมทารุณ  ทั้งฆ่าผลาญชิงทรัพย์  

ก่อกรรมทำชั่วทุกรูปแบบ เดิมทีบริเวณตีนเขาชางหลางมีชนเผ่าเร่ร่อน 

รวมกลุ่มอาศัยอยู่จำนวนมาก  แต่ตอนนี้กลายเป็นเพียงผืนดินรกร้าง 

ว่างเปล่า

เคยมีจอมยุทธ์ผู้ เที่ยงธรรมในยุทธภพจงหยวนวางแผนกำจัด 

อิทธิพลชั่วร้ายที่ เป็นพิษภัยนี้  แต่ทุกคนล้วนไปแล้วไม่เคยหวนกลับ  

นานวันเข้าจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปหาเรื่องพรรคเทียนอีอีก  สิบกว่าปีมานี้ 

6 ดินแดนทางตอนกลางของจีน
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จึงสงบสุขไร้เรื่องวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม แม้พรรคเทียนอีจะอยู่ที่เขาชางหลาง 

อย่างสงบมาตลอด แต่สำหรับยุทธภพจงหยวนแล้วนับว่าเป็นดั่งอันตราย 

ที่แฝงตัวอยู่

บริเวณแท่นบูชาพรรคเทียนอีปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอึมครึม 

เงียบเชียบตลอดทั้งปี แม้มีผู้คนอยู่มากมาย แต่กลับห่อเหี่ยวไร้ซึ่งชีวิตชีวา

ทตูซา้ยจวนิซอูิง่และทตูขวาชงิหลางแหง่พรรคเทยีนอ ี แตไ่หนแตไ่รมา 

เปรียบเสมือนแขนข้างซ้ายข้างขวาของประมุขพรรค ตอนนี้ท่านประมุข 

กำลังเก็บตัว อำนาจของคนทั้งสองก็ยิ่งเสมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน  

แม้ท่านประมุขจะมีบุตรชายอยู่คนหนึ่ง แต่ก็เป็นคนเสเพลไม่ร่ำเรียน 

วรยุทธ์ วัน  ๆ  รู้จักเพียงกินดื่มมั่วสุมสตรีและการพนัน ไม่ทำงานทำการ 

ที่เป็นประโยชน์อันใด กลับใช้ตำแหน่งประมุขน้อยวางอำนาจบาตรใหญ่  

เนื่องจากคนในพรรคล้วนเกรงกลัวท่านประมุข  จึงไม่มีใครกล้ายุ่มย่าม 

กับว่าที่ประมุขคนต่อไปผู้นี้  หากจะกล่าวว่าไม่มีใครเลื่อมใสศรัทธาเขา  

จวินซูอิ่งและชิงหลางยิ่งไม่เห็นเขาอยู่ในสายตา ภายในพรรคเทียนอี 

ล้วนนินทากันว่า อีกร้อยปีข้างหน้าประมุขน้อยไร้ความสามารถผู้นี้ต้อง 

ไม่ตายดีอย่างแน่นอน แต่ต่างก็รู้ เช่นกันว่าจวินซูอิ่งและชิงหลางไม่ใช่ 

คนดี ผู้ที่จะรับตำแหน่งประมุขคนต่อไปจึงน่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งในทูต 

ซ้ายขวา

เรือนพักของจวินซูอิ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแท่นบูชา  เวลานี้ 

แสงตะเกียงสาดส่องไปทั่วทั้งห้องโถง จวินซูอิ่งในอาภรณ์สีดำก้มหน้าฟัง 

คำรายงานของลูกน้อง

รูปลักษณ์ของจวินซูอิ่งความจริงแล้วงามสง่ายิ่งนัก  แต่เพราะ 

ดวงหน้ามักสำแดงความโหดเหี้ยมออกมา จึงมีความดุร้ายอยู่บางส่วน

ฟังลูกน้องรายงานจบ  จวินซูอิ่ งก็หัวเราะชั่วร้าย  “ดี  ทำได้ดี   

ก่อนหน้านี้เจ้าโจรเฒ่าซ่งได้ประโยชน์จากข้าไปไม่น้อย ยังกล้าร่วมมือกับ 

ชิงหลางลับหลังข้าอีก เดิมทีคิดไว้ชีวิตเขาอีกสักสองสามปี แต่เขากลับ 

รนหาที่ตาย”

“รายงานทูตซ้าย ยังมีอีกเรื่อง...” ผู้อยู่ใต้บัญชาอึกอัก กลืนไม่เข้า 
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คายไม่ออก

“พูด” เสียงจวินซูอิ่งนิ่งเรียบ แต่กลับทำให้ผู้ที่มารายงานตกใจ 

จนเข่าทรุดลงไป ในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัว “ท่านทูตซ้าย  

ข้าน้อยไร้ความสามารถ  ตระกูลซ่งสามร้อยหกสิบเจ็ดคน  พบเพียง 

สามร้อยหกสิบหกศพ ดูเหมือนว่าบุตรชายของเขา บุตรชายของเขา... 

ซ่งหลันอวี้หนีไปแล้วขอรับ ท่านทูตซ้ายโปรดอภัย!” คนผู้นั้นโขกหัวลงกับ 

พื้นไม้อย่างแรง พริบตาเดียวก็มีเลือดหลั่งรินเต็มใบหน้า

แววตาของจวินซูอิ่งเคร่งขรึมลงอย่างรวดเร็ว เอ่ยเสียงต่ำอย่าง 

โหดเหี้ยม “พวกเศษสวะ! ปล่อยไว้ก็ไร้ประโยชน์!”

คนที่หมอบราบอยู่กับพื้นไม่ทันได้ยืนขึ้นให้ดีก็ใช้มือเท้าคลานออกไป  

จวินซูอิ่งกางนิ้วทั้งห้าออกดูดตัวเขาไว้ คนผู้นั้นร้องตะโกนออกมาด้วยความ 

หวาดกลัวสุดขีด เสียงนั้นถึงขั้นไม่คล้ายเสียงคน แต่เป็นดั่งเสียงกรีดร้อง 

ที่ออกมาจากขุมนรก ฉับพลันก็ราวกับโดนสูบเลือดเนื้อจนแห้ง เสียงร้อง 

น่าเวทนาจึงค่อย  ๆ  เบาลงจนกระทั่งหายไป เหลือไว้เพียงสภาพร่างหนัง 

หุ้มกระดูก

จวินซูอิ่งโยนศพแห้งกรังทิ้ง ร้องขึ้นว่า “เกาฟั่ง!”

“ข้าอยู่นี่” น้ำเสียงไม่ยินดียินร้ายดังออกมาจากมุมมืด ก่อนจะ 

ปรากฏร่างชายหนุ่มในอาภรณ์แปลกตา เสื้อแขนกุดความยาวเพียงเหนือ 

สะดือ มีพู่ห้อยรอบตัวซึ่งผูกกระดิ่งลูกเล็ก  ๆ  แนบไปตามลำตัว ทำให้เกิด 

เสียงกรุ๋งกริ๋งตามจังหวะการเดิน ฟังแล้วไพเราะรื่นหู กางเกงยาวเพียงน่อง  

ย่างเหยียบบนพื้นด้วยเท้าเปล่า ผมเปียยาวลู่ลงด้านหลัง ทั่วศีรษะมีจุด 

สีเงินวิบวับส่องแสงแวววาวจนดวงตาพร่ามัว 

ชายหนุ่มที่ถูกเรียกว่าเกาฟั่งคลี่ยิ้มงดงาม ต่างจากสีหน้าอึมครึม 

ของจวินซูอิ่งลิบลับ

“เรื่องที่ให้เจ้าไปทำเป็นอย่างไรบ้าง ข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องผิดพลาด”

เกาฟั่งยิ้มพร้อมเอ่ยตอบ “อย่าเห็นข้าเป็นคนโง่งมอย่างพวกนั้นสิ  

ท่านยังไม่ไว้ใจข้าอีกหรือ!  ข้าเคยผิดพลาดเสียเมื่อไหร่  แต่ก่อนอื่น  

ควรต้องจัดการประมุขน้อยแล้วหรือไม่  ได้ยินว่าช่วงนี้ประมุขน้อยกับ 
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ทูตขวาสนิทสนมกันยิ่งนัก หากทูตขวาสนับสนุนให้ประมุขน้อยขึ้นรับ 

ตำแหน่งสำเร็จ เขาย่อมชอบด้วยเหตุผล พวกเรายุ่งกันมานานขนาดนี้ 

อาจกลายเป็นดั่งการเย็บชุดแต่งงานให้ผู้อื่น7” 

จวินซูอิ่งส่งเสียงหึ “เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าเตือน”

“รายงานทูตซ้าย ท่านประมุขเรียกท่านและหัวหน้าเกาให้ไปพบ 

ขอรับ” คนชุดดำผู้หนึ่งเดินเข้ามาแจ้งข่าวอย่างเคารพนบนอบ เมื่อปราย 

สายตาเห็นซากกระดูกบนพื้นก็รีบค้อมศีรษะลงต่ำทันที 

“หรือว่าเขาใช้ยาที่ให้ไปจนหมดแล้ว ท่านประมุขช่างกล้าหาญ 

เสียจริง” เกาฟั่งป้องปากลอบหัวเราะพลางเอ่ยคำ จวินซูอิ่งย่นคิ้วหากัน 

แล้วเอ่ยกับคนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นว่า “เข้าใจแล้ว ทำความสะอาดสิ่งสกปรก 

ในนี้เสีย”

เมื่อจวินซูอิ่งและเกาฟั่งมาถึงที่พำนักของประมุขพรรคเทียนอีก็ถูกเชิญ 

เข้าไปยังด้านในห้องนอนทันที ภายในนั้นมีบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ในชุดสีเขียว 

รออยู่ก่อนแล้ว

“ท่านทูตขวาชิงมาถึงเร็วยิ่งนัก” จวินซูอิ่งยิ้มพร้อมทักทาย

ชิงหลางเลิกคิ้วแล้วหัวเราะ ตอบอย่างสุภาพ “ท่านทูตซ้ายจวินเอง 

ก็หาได้มาช้าไม่ แต่ไหนแต่ไรมาข้าก็เป็นพวกเอ้อระเหยลอยชาย ไหนเลย 

จะเปรียบกับท่านทูตซ้ายที่ยุ่งกับการจัดการปัญหาอยู่ทุกวันได้  ย่อมมา 

เร็วกว่าอยู่แล้ว”

จวินซูอิ่งยิ้มตอบ “ข้ามีธุระจริงจังเสียที่ไหน กลับกัน ได้ยินมา 

ว่าช่วงนี้ท่านทูตขวาชิงสนิทสนมกับท่านประมุขน้อย  จนตอนนี้ท่าน 

ประมุขน้อยที่ชื่นชอบความสำราญไม่แม้แต่จะแวะไปเยือนหอนางโลม 

และโรงพนัน  แต่มาเรียนรู้วรยุทธ์กับท่านทูตขวาชิง  ท่านทูตขวาช่างมี 

ความสามารถยิ่งนัก ผู้น้อยนับถือ”

7 เป็นสำนวน หมายถึง เหนื่อยยากลำบากแทบตาย สุดท้ายกลับกลายเป็นผู้อื่นได้รับ 

ประโยชน์ไปแทน
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“ประมุขน้อยมีพรสวรรค์  เฉลียวฉลาด  หาต้องให้ข้าชี้แนะไม่  

ท่านทูตซ้ายล้อข้าเล่นแล้ว” ชิงหลางเอ่ยชื่นชมประมุขน้อยผู้นั้น แต่ก็ยัง 

เก็บซ่อนความดูแคลนบนมุมปากและสายตาไว้ไม่มิด

ประมุขน้อยผู้นั้นเป็นตัวโง่งมดั่ งโคลนตมที่ฉาบไม่ติดกำแพง  

คนที่สายตาว่องไวเพียงเล็กน้อยก็น่าจะมองสถานการณ์ได้ชัดเจน ว่า 

การผูกมิตรกับทูตซ้ายหรือทูตขวาสักคนโดยเร็วเพื่อเป็นหลักประกันใน 

ชีวิตตนคือทางรอดเพียงทางเดียว กระนั้นว่าที่ประมุขผู้รนหาที่ตายนี้ 

กลับอิจฉาที่ท่านประมุขมอบอำนาจให้แก่ทั้งสองคน จึงตั้งตนเป็นศัตรู 

กับพวกเขาทุกทาง การทำเช่นนี้เกือบทำให้คนทั้งพรรคไม่พอใจ สร้าง 

ศัตรูไว้มากมายกลับยังไม่รู้ตัว ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปฟังคำชี้แนะจากใครเข้า  

ในที่สุดถึงเข้าใจว่าหากสิ้นบิดาแล้วเขาก็ห่างจากความตายไม่มากเช่นกัน  

จึงไปหาชิงหลางด้วยความอ่อนน้อม  ใช้ตำแหน่งประมุขแลกกับชีวิต 

ของตน แต่ชิงหลางไม่สนใจตำแหน่งประมุขนั่นอยู่แล้ว แทนที่จะไปหา 

ชิงหลาง สู้ไปหาจวินซูอิ่งไม่ดีกว่าหรือ เห็นได้ชัดว่าประมุขน้อยไม่ใช่เพียง 

คนขี้ขลาด แต่ยังเป็นคนโง่เขลาอีกด้วย

จวินซูอิ่งและชิงหลางปะทะกันทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ผ้าม่านโปร่ง 

สีแดงที่กั้นระหว่างส่วนนอกกับส่วนในถูกดึงขึ้น บุรุษพุงพลุ้ยผู้หนึ่งที่ 

สวมเพียงเสื้อชั้นนอกไว้หลวม ๆ ก็เดินเข้ามา 

“ข้าน้อยคารวะท่านประมุข” จวินซูอิ่ง ชิงหลาง และเกาฟั่งทำความ 

เคารพ ประมุขพรรคเทียนอีผู้นั้นตรงมาเอนกายลงบนตั่ง แล้วโบกมือ  

“ลุกขึ้นเถิด”

ใบหน้าประมุขแห่งพรรคเทียนอีซีดขาว ดวงตาไร้ชีวิตชีวา กิริยา 

ท่าทางโรยแรง แสดงให้รู้ว่าผ่านการมั่วโลกีย์มาอย่างแจ่มแจ้ง เขาเอ่ยกับ 

เกาฟั่งว่า “หัวหน้าเกา ยาของเจ้าได้ผลอย่างมาก ข้ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า 

อยู่ตลอดเวลาราวกับคนหนุ่มอายุยี่สิบ ต้องให้รางวัลอย่างงาม! ให้รางวัล 

อย่างงาม!” เขาพูดด้วยสีหน้าแดงระเรื่อ 

เกาฟั่งกล่าวตอบอย่างนอบน้อม “ขอบคุณท่านประมุข”

จวินซูอิ่งเอ่ยปากกล่าวด้วยความเอาใจใส่ “ท่านประมุขวาสนาล้นฟ้า  
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ย่อมอายุยืนยาวนับร้อยปี ไม่ทราบว่าท่านประมุขเรียกพวกเรามามีเรื่อง 

อันใดหรือ”

ประมุขพรรคเทียนอีหัวเราะและเอ่ยว่า  “ทูตซ้ายจวินพูดได้ดี!  

ข้าวาสนาล้นฟ้า  ไม่เพียงอายุยืนร้อยปี จักต้องไม่แก่เฒ่าอีกด้วย! ข้า 

เคยได้ยินว่ามียาชนิดหนึ่งสามารถทำให้ชีวิตคนยืนยาวเป็นอมตะ  วันนี้ 

อนุแสนรักของข้าได้เชิญหมอเทวดาพเนจรผู้หนึ่งมาพบ เขายืนยันว่ามียา 

ชนิดนี้อยู่บนโลกจริง ๆ ! ข้าต้องการมัน!”

“ข้าเคยได้ยินเรื่องยาชนิดนี้ แต่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้น จะมีอยู่ 

จริง ๆ หรือ” เกาฟั่งผู้หลงใหลในศาสตร์ยาและการแพทย์ย่อมมีความสนใจ 

ในเรื่องพวกนี้เป็นอย่างมาก

“มีสิ!  มีแน่นอน!  ข้าอยากให้พวกเจ้าตามหามัน!  อยากใช้คน 

เท่าไหร่ก็ใช้ได้เลย! ไปเอายาตัวนี้มาให้ข้า! ไปเดี๋ยวนี้ เร็ว! ข้ารอ...ข้ารอ 

ไม่ได้แล้ว!” ทั้งใบหน้าของประมุขพรรคเทียนอีเปลี่ยนเป็นสีแดง ส่วน 

ขมับโป่งนูน ท่าทางอดใจรอไม่ไหวคล้ายคนสติฟั่นเฟือน

ทั้งสามคนรับคำสั่งแล้วถอยออกมา เมื่อเดินถึงบริเวณที่ไร้ผู้คนแล้ว 

เกาฟั่งก็หัวเราะขึ้นพร้อมเอ่ย “สติของท่านประมุขใช้การไม่ได้แล้ว รออีก 

สองวันเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปเป็นเซียน อายุยืนยาวไม่แก่เฒ่าจริง  ๆ  แล้ว  

จะยังต้องใช้ยาอะไรกันอีก”

จวินซูอิ่งหัวเราะเย็นชา “สองวันหรือ นานเกินไปจริง ๆ”

เกาฟั่งถอนหายใจยาวทันใด “ข้ากลับเสียใจอยู่บ้าง ข้ายังจำได้  

ตอนที่พวกเราเป็นเด็ก ก็เป็นท่านประมุขที่พาพวกเราไปขุดรากถอนโคน 

พวกศัตรูแล้วแย่งตำแหน่งประมุขมา  ท่านประมุขในตอนนั้นรูปงาม  

ปราดเปรื่อง และทรงอำนาจอย่างแท้จริง ทว่าตอนนี้กลับตกอยู่ในสภาพ 

แบบนี้เสียได้”

จวนิซอูิง่หมนุตวัมาจอ้งเกาฟัง่ เกาฟัง่ทีถ่กูสายตาเยน็เยยีบดจุอสรพษิ 

จ้องมาก็ทนไม่ไหว หัวเราะแหะ  ๆ “อย่ามองข้าเช่นนั้นสิ ความภักดีที่ข้า 

มีต่อท่าน ให้ตะวันจันทราเป็นพยานได้”

จวินซูอิ่งส่งเสียงหึออกมาอย่างเย็นชาก่อนจะก้าวเดินต่อ เกาฟั่ง 
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ตามติดอยู่ทางด้านหลังไม่ห่าง แอบลูบหน้าอก ปลอบประโลมหัวใจที่ตื่น 

ตระหนกจนแทบกระเด้งขึ้นมาถึงคอหอย

สิ่งที่จวินซูอิ่งคาดไม่ถึงคือ ชิงหลางพาคนจำนวนมากออกไปใน 

คืนนั้นจริง ๆ 

“หรือว่าเขาสนใจยาตัวนั้นมากกว่าตำแหน่งประมุข! นึกไม่ถึงเลยว่า 

ท่านทูตขวาชิงจะกระตือรือร้นมากกว่าข้า” เกาฟั่งถอนหายใจออกมาอย่าง 

ละอายต่อตนเอง

การไปครั้งนี้ของชิงหลาง  ตำแหน่งประมุขจึงเป็นดั่งสิ่งที่อยู่ใน 

กระเป๋าของจวินซูอิ่ง ไม่ต้องเปลืองแรงมากมายก็ได้มาครอบครอง ศพ 

ของประมุขพรรคเทียนอีถูกจวินซูอิ่งสั่งคนโยนทิ้งลงหน้าผาท้ายเขา บรรดา 

อนุของเขาเหล่านั้นล้วนฆ่าตัวตายด้วยยาพิษตั้งแต่ประมุขพรรคสิ้นใจแล้ว  

กระโจมแพรที่เคยใช้เสพสุขในวันวานล้วนถูกเผาไม่เหลือซาก

หลังจากจวินซูอิ่งขึ้นเป็นประมุข เขาก็สั่งลงโทษชิงหลาง ขับไล่ออก 

จากพรรคเทียนอี เดิมคิดอยากตัดรากถอนโคน  แต่ถูกเกาฟั่งปรามไว้  

ชิงหลางจากไปอย่างสมบูรณ์แบบ คนและม้าของตนล้วนนำออกไปจน 

หมดสิ้น ไม่คิดต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งประมุขกับอีกฝ่าย ตอนนี้จวินซูอิ่ง 

เพิ่งนั่งบนตำแหน่งประมุข รากฐานไม่มั่นคง ไยต้องสร้างศัตรูให้มาก 

ด้วยเล่า

ส่วนอีกคน จวินซูอิ่งกลับต้องกำจัดโดยไม่สามารถละเว้นให้ได้  

ยามที่ลูกน้องเขาพบอดีตประมุขน้อยผู้เคยมีชื่อเสียงกว้างไกลในถ้ำ บุรุษ 

เจ้าสําราญหน้าตางดงามผู้นั้นก็กลายเป็นครึ่งผีครึ่งคนเสียแล้ว ดูเหมือนว่า 

ได้ฝึกฝนวรยุทธ์แปลกประหลาดเข้า ก่อนจะหลบหนีจากยอดฝีมือจำนวน 

มากไปได้อย่างคาดไม่ถึง

หลงัจากจวนิซอูิง่รูเ้รือ่งนีก้โ็กรธอยา่งมาก สัง่ใหค้นออกไลต่ามสงัหาร  

แต่กลับไม่ได้รับข่าวคราวใด ๆ จึงทำได้เพียงปล่อยไปชั่วคราว

หลังจากฉู่เฟยหยางได้พบหยวนคังโซ่วแล้ว ก็รุดไปยังตระกูลซ่งเพื่อ 

ตรวจสอบภายในวันนั้นทันที
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เมื่อรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพรรคเทียนอี การสืบสวนจึงง่ายขึ้นมาก  

ฉู่เฟยหยางเข้าใจต้นสายปลายเหตุได้อย่างรวดเร็ว

จวินซูอิ่ง ทูตซ้ายแห่งพรรคเทียนอีมีใจทะเยอทะยานต่อการแย่งชิง 

ตำแหน่งมานานแล้ว ซ่งจงเหรินทำการค้าขายอย่างสุจริตในที่แจ้ง แต่ 

ลับหลังกลับสมคบคิดกับจวินซูอิ่ง  จวินซูอิ่งช่วยตระกูลซ่งขยับขยาย 

เส้นทางแห่งความร่ำรวย ได้รับเงินสกปรกมาไม่น้อย ส่วนซ่งจงเหริน 

ติดตามและจับกุมช่างเหล็กในจงหยวนเพื่อหลอมอาวุธให้จวินซูอิ่ง ทั้งยัง 

ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เขา

ต่อมาซ่งจงเหรินรู้ว่าความทะเยอทะยานของจวินซูอิ่งไม่ใช่เพียงแค่ 

ตำแหน่งประมุขพรรค เป้าหมายสูงสุดของอีกฝ่ายคือยุทธภพจงหยวน  

ซ่งจงเหรินรู้ดีว่ายุทธภพจงหยวนมีผู้เก่งกาจมากมาย จึงถูกจิตใจใฝ่สูง 

ที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำของอีกฝ่ายทำให้หวาดกลัว เขาต้องการตีจาก  

สุดท้ายกลับถูกจวินซูอิ่งฆ่าล้างตระกูลด้วยวิธีการโหดเหี้ยม

“ช่างเป็นพวกโหดร้ายเลือดเย็นจริง  ๆ”  ฉู่ เฟยหยางยืนอยู่หน้า 

ประตูบ้านตระกูลซ่งที่ปิดตาย  ตัวเขาเคยมาเยือนบ้านตระกูลซ่งแห่งนี้   

ในตอนนั้นคึกคักมีสีสันยิ่งนัก  ตอนนี้กลับเหลือเพียงซากปรักหักพัง 

ท่ามกลางสายลมหนาวเย็น

“ท่านคือ...” น้ำเสียงประหม่าเสียงหนึ่งดังขึ้น ฉู่เฟยหยางหันไป 

ตามเสียงนั้น ขอทานในชุดขาดวิ่น ใบหน้าสกปรกมอมแมมยืนขึ้นตรง 

มุมกำแพง มองมายังเขา “ท่านคือฉู่เฟยหยางใช่หรือไม่ ฉู่เฟยหยางแห่ง 

สำนักกระบี่ชิงเฟิง ขะ...ข้าเคยพบท่านมาก่อนหน้านี้”

ฉู่เฟยหยางไม่เข้าใจ ทำเพียงพยักหน้าพลางยิ้มให้เล็กน้อย เอ่ย 

ตอบว่า “ข้าน้อยคือฉู่เฟยหยาง ท่านมีเรื่องอันใดหรือ”

จู่  ๆ  ขอทานผู้นั้นก็ร้องไห้โฮ  โผเข้ากอดฉู่เฟยหยางแน่น  “ท่าน 

จอมยุทธ์ฉู่ ข้าขอร้องท่าน แก้แค้นให้ตระกูลซ่งของข้าทีเถิด! ข้าไร้ความ 

สามารถ ไม่อาจฆ่าศัตรูของตนได้เอง แม้แต่หน้าของเขาข้าก็ไม่อาจพบ!  

ทุกวันต้องรู้สึกอกสั่นขวัญแขวน กลัวว่าจะถูกฆ่า พวกเขาบอกว่าท่าน 

เกลียดชังความชั่ว มีสัจจะคุณธรรม ข้าตามหาท่านหลายวันแล้ว ตั้งแต่ 
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บ้านตระกูลเหมย จวนผู้นำหยวน จวบจนสำนักกระบี่ชิงเฟิง  แต่ก็หา 

ท่านไม่พบ! สวรรค์มีตาให้ข้าได้มาเจอท่านที่นี่! ท่านมาที่นี่เพราะต้องการ 

แก้แค้นให้ตระกูลซ่งของพวกเราใช่หรือไม่”  ขอทานร้องไห้อย่างตื่นเต้น  

ทั้งร้องทั้งพูด ฉู่เฟยหยางทำได้แค่ปลอบประโลมเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

รอกระทั่งขอทานผู้นั้นร้องไห้จนเหนื่อยและเงียบเสียงลงแล้ว  

ฉู่เฟยหยางจึงเอ่ยถามอย่างช้า  ๆ ถึงได้รู้ว่าเดิมทีขอทานผู้นั้นคือซ่งหลันอวี้ 

ที่โชคดีหลบหนีออกมาได้

ฉู่เฟยหยางเคยพบซ่งหลันอวี้ครั้งหนึ่งในตอนที่เขามาเยือนตระกูล 

ซ่งก่อนหน้านี้ รู้ว่าซ่งหลันอวี้คือบัณฑิตคร่ำครึผู้รู้เพียงการแต่งโคลงกลอน  

ไรท้กัษะการตอ่สู ้ และยิง่ไมรู่เ้รือ่งการคา้ขาย ฉูเ่ฟยหยางเดาวา่เขาพดูออกมา 

หมดเปลือกอย่างกลั้นไม่อยู่ คงเพราะไม่รู้ว่าบิดาของตนทำเรื่องผิดศีลธรรม 

อย่างลับ ๆ 

“ท่านจอมยุทธ์ฉู่ ขะ...ข้าในตอนนี้ไม่มีทรัพย์สินใดแล้ว หากท่าน 

ช่วยข้าสังหารศัตรูได้ ข้าซ่งหลันอวี้ขอเป็นทาสรับใช้เพื่อตอบแทนท่าน 

ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ในชาตินี้และชาติหน้า!” ซ่งหลันอวี้มองเขาด้วย 

สีหน้าสัตย์ซื่อระคนโศกเศร้า

ฉู่เฟยหยางปลอบโยนด้วยรอยยิ้มอบอุ่น “คุณชายซ่งกล่าวเกินไป 

แล้ว แม้ท่านไม่ขอ แต่เป้าหมายของจวินซูอิ่งคือยุทธภพจงหยวน ข้าย่อม 

ไม่นิ่งนอนใจ ท่านรออย่างวางใจเถิด ข้าจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับ 

ตระกูลซ่งเอง”

ซ่งหลันอวี้กล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้ งใจ  เขาคุกเข่าลงกับพื้น  

ฉู่เฟยหยางรีบประคองขึ้นทันที “คุณชายซ่งอย่าทำเช่นนี้เลย เมื่อก่อน 

ข้าน้อยเคยได้รับความเมตตาจากตระกูลซ่ง ถือว่าข้าตอบแทนบุญคุณ 

ก็แล้วกัน ตอนนี้จวินซูอิ่งน่าจะรู้แล้วว่าท่านรอดไปได้ ท่านอยู่ข้างนอก 

คนเดียวอันตรายเกินไป จะยินยอมตามข้ากลับไปซ่อนตัวอยู่ที่สำนัก 

กระบี่ชิงเฟิงสักระยะหนึ่งหรือไม่”

เมื่อก่อนซ่งหลันอวี้เป็นคุณชายผู้กินดีอยู่ดีมาตลอด ตอนนี้กลับ 

เร่ร่อนอยู่ข้างนอกตามลำพัง ต้องหวาดกลัวตัวสั่นอยู่ทุกขณะ ไม่ช้าก็เร็ว 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เล่ห์รักประมุขพรรคมาร 1

14

จะต้องทนไม่ไหวแน่นอน ข้อเสนอของฉู่เฟยหยางตรงตามที่เขาปรารถนา 

พอดี จึงกล่าวขอบคุณฉู่เฟยหยางอีกหลายครั้ง

ฉู่เฟยหยางคุ้มกันซ่งหลันอวี้กลับสำนักกระบี่ชิงเฟิงด้วยตนเองแล้ว  

ก็กลับออกไปอีกครั้งทันที

ฉู่เฟยหยางมีแผนในใจเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้จวินซูอิ่งเพิ่งช่วงชิง 

ตำแหน่งประมุขพรรคมาได้ไม่นานนัก ภายในพรรคย่อมวุ่นวาย เพียงแค่ 

เขาปลิดชีพจวินซูอิ่งได้ ก็ไม่ต้องกลัวว่าพรรคเทียนอีจะไม่เกิดความโกลาหล  

แม้ล้มพรรคเทียนอีไม่ได้ในครั้งเดียว แต่ก็ได้สร้างบาดแผลใหญ่ หาก 

ภายหน้าเขาต้องการประมืออีก ย่อมง่ายดายยิ่งขึ้น

ฉู่เฟยหยางรีบเร่งควบม้าทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดหย่อน ไม่กี่วันก็ถึง 

เขาชางหลาง ในพรรคเทียนอีตอนนี้สถานการณ์ระส่ำระสาย ฉู่เฟยหยาง 

เปลืองแรงไม่เท่าไรก็สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ 

เขาสังเกตการณ์อยู่ภายในพรรคสองสามวัน สำรวจพื้นที่กว้างขวาง 

ของพรรคเทียนอี การเฝ้าเวรยามภายในพรรคก็ล้วนคำนวณจนกระจ่าง 

เช่นกัน

ตอนที่ฉู่เฟยหยางได้พบหน้าประมุขคนใหม่ของพรรคเทียนอี เขา 

กำลังลงโทษลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง

เสาไม้สิบกว่าต้นถูกตั้งไว้บนสนามฝึก ชายหนุ่มที่ทำภารกิจไม่สำเร็จ 

ถูกมัดติดกับเสานั้น ก่อนจะถูกเฆี่ยนตีทั่วร่างกายจนสิ้นใจ โทษทรมาน 

ดำเนินไปอีกหนึ่งชั่วยามกว่า เสียงกรีดร้องแหลมที่ดังก้องและร่างคนบน 

เสาไม้ที่ชักกระตุกอย่างเจ็บปวดรวดร้าวสุดขีดทำให้ประมุขผู้นั้นแสยะยิ้ม 

ออกมาบนใบหน้างามสง่า

แม้คนพรรคเทียนอีพวกนั้นไม่ใช่คนดีอะไร ยามปกติก่อกรรมทำชั่ว 

เป็นนิจ สมควรได้รับผลกรรมเช่นนี้ แต่ฉู่เฟยหยางก็ยังมองจนคิ้วขมวด

จวินซูอิ่งผู้นั้นราวกับกระหายเลือดก็ไม่ปาน ทั้งยังเอาแน่เอานอน 

ไม่ได้ บางครั้งเรื่องไม่สำคัญก็ทำให้เขาหัวเสียโกรธเกรี้ยว ลงโทษสังหาร 

คนไม่เลือกหน้า แต่ไหนแต่ไรมาฉู่เฟยหยางไม่เคยพบคนที่ไร้เหตุผลเช่นนี้  

แม้เป็นบุรุษผมยาวที่จงรักภักดีอย่างสุดใจผู้ซึ่งอยู่ข้างกายเขาตลอดเวลา  
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เมื่อพบเขาบางครั้งก็ยังต้องระมัดระวังอย่างมาก

ต่อให้ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของยุทธภพจงหยวน คนโหดเหี้ยม 

เช่นนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ได้

ภายใต้สถานการณ์ที่ศัตรูอยู่ที่แจ้งตนเองอยู่ที่มืด หากฉู่เฟยหยางคิดจะ 

สังหารใครสักคนก็ง่ายเพียงพลิกฝ่ามือ

ทว่าตั้งแต่เด็กเขาถูกท่านอาจารย์สั่งสอนว่าการต่อสู้ควรทำอย่าง 

เปิดเผย การกระทำลับ ๆ ล่อ ๆ จึงเป็นเรื่องไม่สมควร

โชคดีที่วรยุทธ์ของเขาแข็งแกร่ง ในยุทธภพแทบไม่มีใครสามารถ 

เทียบเคียงได้ เขาจึงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างมือเท้าครบคู่ กระนั้น 

ยามเที่ยวเร่ร่อนในยุทธภพช่วงแรก ฉู่เฟยหยางมักถูกคนต่ำทรามลอบ 

ทำร้ายลับหลัง ทั่วร่างกายบาดเจ็บบอบช้ำสาหัสเป็นประจำ ครั้งนั้นก็ยัง 

เป็นซิ่นอวิ๋นเซินในวัยเด็กที่ร้องห่มร้องไห้ด้วยความกังวลและปวดใจ  

ก่นด่าน้ำตาไหลพรากว่าเขาไม่รู้จักปรับตัวจนหาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเอง  

ฉู่เฟยหยางในตอนนั้นทั้งกล่าวขอโทษทั้งปลอบใจอย่างนุ่มนวล แต่หลังจาก 

จบเรื่องก็หาได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่

ครั้งนี้ฉู่เฟยหยางก็ยังคงส่งจดหมายท้าประลองไปยังจวินซูอิ่งอย่าง 

เปิดเผย ตัวอักษรในจดหมายสง่างามประณีต ข้อความง่าย  ๆ  ได้ใจความ 

ว่า  วันที่สิบ  ยามอู่ 8 ยอดเขาชางหลาง  จากฉู่เฟยหยาง  สำนักกระบี่ 

ชิงเฟิง

จวินซูอิ่งปราดมองจดหมายท้าประลองแวบหนึ่งก็ส่งเสียงหึออกมา  

ขยำจดหมายแผ่นนั้นไว้ในอุ้งมือ ก่อนจะยื่นออกไปนอกหน้าต่าง ผงสีขาว 

ละเอียดค่อย ๆ ร่วงลงปลิวสลายไปกับสายลม

เกาฟั่งเอ่ยอย่างกังวลเล็กน้อยว่า “ฉู่เฟยหยางผู้นี้วรยุทธ์เก่งกล้า  

ชื่อเสียงเลื่องลือในยุทธภพ เขามาครั้งนี้ต้องไม่ใช่เรื่องดี พวกเราจะรับมือ 

อย่างไรหรือ”

8 ช่วงเวลาระหว่าง 11.00 - 12.59 น.
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จวินซูอิ่งกระตุกมุมปากขึ้นข้างหนึ่ง

การแสดงออกเช่นนั้นไม่อาจเรียกว่าเป็นรอยยิ้ม มันแฝงไปด้วยการ 

ดูถูกและเฉยชา ทั้งยังมีความบิดเบี้ยวจากการปรารถนาบางสิ่งอย่างรุนแรง

“เขากล้าส่งจดหมายท้าประลองมาให้ประมุขอย่างข้า คิดว่าข้าจะ 

ไม่กล้าประลองฝีมือด้วยโดยลำพังหรือ แต่ไหนแต่ไรมาข้าก็ไม่เคยสังหาร 

คนดีด้วยสิ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าผู้เที่ยงธรรมในเลือดของเขาจะมีรสชาติ 

แตกต่างอย่างไร” จวินซูอิ่งพูดอย่างเชื่องช้า หยิบมีดสั้นกะทัดรัดที่ใช้ 

ปักจดหมายเข้ากับโต๊ะไม้ขึ้นมาลูบไล้อย่างทะนุถนอมราวกับกำลังปฏิบัติ 

ต่อสิ่งของล้ำค่า แววตาเป็นประกาย แต่กลับดูบ้าคลั่งต่างจากการกระทำ 

ที่อ่อนโยนอย่างสิ้นเชิง

“ทา่นประมขุ ทา่นไปตวัคนเดยีวอนัตรายเกนิไป ใหข้า้ไปกบัทา่นเถดิ”  

เกาฟั่งยังคงโน้มน้าวอีกครั้ง จวินซูอิ่งปรายตามองเขาอย่างเย็นชาครู่หนึ่ง

เกาฟั่งชะงักเล็กน้อย พลางกลืนคำพูดที่เหลือ “เช่นนั้นท่านโปรด 

ระวัง”

“อืม”

ฉู่เฟยหยางยืนอยู่บนยอดเขาชางหลาง ลมบนเขาพัดโหมกระหน่ำ  

จนเสื้อของเขาปลิวไสวอย่างแรง 

จวินซูอิ่งโฉบขึ้นเขามาอย่างคล่องแคล่ว ร่อนตัวลงตรงหน้าฉู่เฟย- 

หยาง ใต้ฝ่าเท้าไม่มีเศษฝุ่นปลิวว่อนแม้แต่น้อย

เขาเผชิญหน้ากับบุรุษหนุ่มในชุดสีน้ำเงินเรียบง่ายสะอาดสะอ้าน  

ท้องฟ้าเหนือหน้าผาชันเป็นสีฟ้าโดดเด่นเกินหน้าเกินตา เขายืนอยู่ตรงนั้น  

รูปร่างที่สูงสง่าแผ่ความรู้สึกดูหมิ่นใต้หล้าออกมาอย่างไร้เหตุผล

จวินซูอิ่งกระตุกยิ้มหนึ่งครั้ง เอ่ยด้วยน้ำเสียงชัดเจน “ฉู่เฟยหยาง  

เขาชางหลางของข้านี้สวรรค์ประทานความงดงามมาให้ เจ้าช่างเลือกสถานที่ 

สุดท้ายของชีวิตเจ้าได้ดียิ่งนัก”

ฉู่เฟยหยางยิ้มเล็กน้อย “ประมุขจวินต้อนรับดียิ่งนัก นี่คือวิธีดูแล 

แขกของพรรคเทียนอีหรือ”

“ก็แค่การสังหารสัตบุรุษจอมปลอมอย่างพวกเจ้าต้องทำให้ดูดี  
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เสียหน่อย ต้องการให้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าก่อนหรือไม่ จอมยุทธ์ฉู่”  

จวินซูอิ่งเพิ่งพูดได้ครึ่งหนึ่งก็ชักอาวุธออกมาจู่โจมทันที การเคลื่อนไหว 

ปราดเปรียวดุดันดุจสายฟ้าแลบ

ฉู่เฟยหยางคิดไม่ถึงเลยว่าจวินซูอิ่งในครู่ก่อนยังยืนด้วยท่าทีสบาย  ๆ  

ใบหน้าซ่อนยิ้มพูดคุยกับเขาอยู่แท้ ๆ ครู่ต่อมากลับเข้าโจมตีในทันทีทันใด 

จนเขาไม่ทันได้ชักกระบี่ออกมา รู้สึกแค่ลมพัดปะทะใบหน้า ห่อหุ้มทั้ง 

ร่างกายของเขาไว้ แล้วบีบรัดอย่างรุนแรง ทำได้เพียงใช้ฝักกระบี่ฝืนทน 

ตั้งรับ สะสมกำลังภายในให้เพียงพอจนรู้สึกว่าฝ่ามือสั่นอย่างรุนแรงแล้ว  

ก็ซัดแรงมหาศาลออกไป

จวินซูอิ่งโจมตีพลาดก็ถอยหลังผละออกทันทีราวกับภูตผี ก่อน 

จะร่อนลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล

“กำลังภายในดี” เขายิ้มพร้อมเอ่ยชม แต่ในน้ำเสียงกลับต้องเค้น 

ลอดไรฟันเล็กน้อย

ฉู่เฟยหยางเพิ่งเห็นชัดว่าที่มือของอีกฝ่ายถืออยู่คือขลุ่ยไม้ไผ่สีเขียว 

มรกต งดงามเรียบง่าย

ทว่าตอนนี้หาใช่เวลาชื่นชมอาวุธของศัตรูไม่ ฉู่เฟยหยางชักกระบี่ 

ในมือออกมา ตัวกระบี่สะท้อนแสงดุจธารา

“โหดเหี้ยมอำมหิตดังคาด เดิมทีข้าคิดว่าอย่างน้อยประมุขพรรค 

เทียนอีคงเป็นคนที่น่าเกรงขาม คิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนเลวทรามต่ำช้าเพียงนี้”  

ฉู่เฟยหยางเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง ชี้ปลายกระบี่ไปทางจวินซูอิ่ง “วันนี้  

ข้าสาบานจะต้องกำจัดภัยร้ายเพื่อยุทธภพให้ได้” 

ห่างกันอยู่หลายจั้ง9 จวินซูอิ่งกลับรู้สึกได้อย่างชัดเจน ว่าบนกระบี่ 

ล้ำค่าที่คมกริบนั้นแผ่ไอสังหารรุนแรงดุเดือดออกมา เมื่อครู่ยังเป็นบุรุษ 

ที่นุ่มนวลดุจสายน้ำ พริบตาเดียวกลับเพิ่มพลังข่มขวัญคนเฉกเช่นกระบี่ 

ในมือของเขา

จวินซูอิ่งส่งเสียงห ึ ขาซ้ายเหยียบพื้นเบา ๆ ทะยานขึ้นสู่ฟ้า กวัดแกว่ง 

9 1 จั้ง เท่ากับประมาณ 3.33 เมตร
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ขลุ่ยไม้ไผ่ในมืออยู่กลางอากาศ ไอจากขลุ่ยรุนแรงหลายสายกระจายเป็น 

รูปพัดพุ่งแทงไปทางฉู่เฟยหยาง

ฉู่เฟยหยางวาดกระบี่ในมือออก กำจัดพลังรุนแรงที่โอบล้อมเข้ามา  

ไม่ทันเห็นว่าเขาเคลื่อนที่อย่างไร ราวกับหายตัวไปอย่างฉับพลัน บนพื้นดิน 

ไร้ซึ่งร่องรอย ครู่ต่อมากลับปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าจวินซูอิ่ง  พร้อมกับ 

ความรู้สึกกดทับที่หนักนับพันจวิน10 ฉู่เฟยหยางกวัดแกว่งกระบี่จากล่าง 

ฟันย้อนขึ้นด้านบน องศาพลิกกลับอย่างแปลกประหลาด

เกิดเสียงเคร้ง เป็นเสียงของกระบี่ปะทะเข้ากับขลุ่ยไม้ไผ่ สองคน 

เพียงโจมตีก็แยกออกจากกันทันที ต่างคนต่างลอยถอยไปด้านหลัง

ในใจจวินซูอิ่งแอบตกตะลึง กำลังภายในของฉู่เฟยหยางเหนือกว่า 

เขาอย่างชัดเจน แม้แต่วิชาตัวเบาก็รวดเร็วกว่าเขาหนึ่งขั้น ท่วงท่ารวดเร็ว 

ดุจภูตผีปีศาจเช่นนั้น จวินซูอิ่งยอมรับว่าตนไม่อาจรับมือได้ อันดับหนึ่ง 

แห่งยุทธภพ นับว่าไม่เสียชื่อโดยแท้

ขณะทีฉู่เ่ฟยหยางลา่ถอยออกไปกว็าดกระบีป่ลอ่ยไอออกมาหลายสาย  

ไอกระบี่รุนแรงนั้นโจมตีมาทางจวินซูอิ่ง ด้วยรูปร่างอสนีบาตหมื่นจวิน เป็น 

กระบวนท่าที่เขาใช้เมื่อครู่ แต่ขุมพลังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด จวินซูอิ่ง 

ไม่กล้าฝืนตนตั้งรับ ทำได้เพียงหมุนตัวหลบอย่างรวดเร็วอยู่กลางอากาศ

ไหนเลยจะรู้ว่าฉู่เฟยหยางจะปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาภายในพริบตา  

ก่อนจะแทงกระบี่คมเข้ามา  จวินซูอิ่งทำได้เพียงป้องกันอย่างรีบร้อน  

สองคนแลกเปลี่ยนหลายกระบวนท่าอยู่บนน่านฟ้า เสียงอาวุธกระทบกัน 

ดังไม่หยุดหย่อน ถี่กระชั้นดุจดั่งสายฝน

แต่ไหนแต่ไรมาจวินซูอิ่งไม่เคยพบเจอคนที่ใช้เพลงกระบี่ได้รวดเร็ว 

เช่นนี้มาก่อน เขาถึงขั้นคิดอย่างหวาดกลัวว่าความเร็วประเภทนั้นไม่ใช่ความ 

สามารถที่มนุษย์จะเอื้อมถึง ด้วยพละกำลังของตัวเขา แม้แต่กระบวนท่า 

ของฉู่เฟยหยางก็มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ทำได้เพียงอาศัยความรู้สึกตั้งรับ  

เผยความอ่อนแอออกมาอย่างช้า ๆ 

10 1 จวิน เท่ากับ 15 กิโลกรัม

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



หนานเฟิงเกอ

19

เกิดเสียงดังผัวะ เป็นเสียงหมัดปะทะร่างกาย

จวินซูอิ่งร่วงลงจากอากาศ ตกกระทบพื้นดินอย่างแรง ก่อนจะ 

กระอักเลือดออกมา แล้วดิ้นรนลุกขึ้นยืน

ฉู่เฟยหยางร่อนจากอากาศลงบนพื้น แตะปลายเท้า ยกกระบี่ขึ้น 

จู่โจมอีกครั้งโดยไม่หยุดชะงักแม้แต่น้อย รวดเร็วดุจปุยเมฆลอยสายน้ำไหล

จวินซูอิ่งต่อต้านเต็มกำลัง ค่อย ๆ ทรงตัวไม่อยู่

ฉู่เฟยหยางรู้ดีว่าหมัดที่รวมกำลังภายในไว้เต็มเปี่ยมของตนต้อง 

ทำให้จวินซูอิ่งบาดเจ็บภายในสาหัสแน่นอน คงทำได้เพียงแค่ประคับ- 

ประคองไว้เท่านั้น ฉับพลันจึงพลิกตัวโฉบไปด้านหลัง เปลี่ยนจากเพลง 

กระบี่ว่องไวที่มีชีวิตชีวาและพลิ้วไหวราวกับสายลมเย็นเมื่อครู่ ยกขึ้น 

โจมตีจากบนลงล่างอย่างสุดกำลัง

จวินซูอิ่งใช้ขลุ่ยไม้ไผ่ป้องกันศีรษะได้ทันท่วงที

ไม่รู้ว่าขลุ่ยไม้ไผ่เลานั้นประกอบขึ้นจากอะไรจึงแข็งแกร่งไร้เทียมทาน  

ภายใต้แรงโจมตีที่รุนแรงถึงเพียงนี้ก็ยังไม่แตกหัก เกิดแค่รอยขีดข่วน 

ไม่กี่รอยเท่านั้น จวินซูอิ่งล้มลงกับพื้น โลหิตที่เขาใช้กำลังภายในกดไว้ 

ในลำคอมาตลอด  ยามนี้พลังรั่วไหลแล้ว  จึงกระอักเลือดสดออกมา 

หลายหน ทั้งยังไอไม่หยุด

“เจ้าแพ้แล้ว” ฉู่เฟยหยางเอ่ยน้ำเสียงราบเรียบ มองจวินซูอิ่งที่ 

จนตรอกไร้ทางสู้อยู่บนพื้นจากด้านบน ยกกระบี่หมายจะฟันลงไป

จวินซูอิ่งดิ้นรนล่าถอยไปทางด้านหลัง หลบหลีกกระบี่ที่หมาย 

ปลิดชีวิต กระนั้นก็ยังโดนไอกระบี่กรีดทรวงอกเป็นแผลยาว  ชุดสีดำ 

บริเวณหน้าอกเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นทันที

ฉู่เฟยหยางยกกระบี่จะแทงซ้ำเข้าไปอีก พลันได้ยินเสียงขลุ่ยดังขึ้น 

ที่ข้างหู ท่วงทำนองนั้นอ่อนโยนไพเราะไม่เข้ากับการต่อสู้ที่เปี่ยมล้นไป 

ด้วยไอสังหารแม้แต่น้อย

ฉู่เฟยหยางตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพบว่าตนเองปล่อยโอกาสสังหาร 

บุรุษผู้จนตรอกที่กำลังนอนเป่าขลุ่ยห่างออกไปไม่กี่จั้งไปเสียแล้ว

เพราะทันทีที่เสียงขลุ่ยดังขึ้น รอบกายก็มีงูพิษ ฝูงแมงป่องน้อย 
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ใหญ่ และแมลงนานาชนิดนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาจากแห่งใดไม่รู ้ เบียดเสียด 

จนเกิดเสียงจ้อกแจ้กจอแจ คืบคลานเข้าใกล้เขาอย่างช้า ๆ 

ฉู่เฟยหยางทำได้เพียงถอยหลังไปทางหน้าผา  สัตว์พิษเหล่านั้น 

ก็คืบคลานตามติดอย่างใกล้ชิด ก่อนจะโจมตีฉู่เฟยหยางที่ไปถึงริมผา 

ตามเสียงขลุ่ยที่สูงขึ้น

ฉู่ เฟยหยางหมุนตัวขึ้นด้านบน  ปลายกระบี่วาดเป็นรูปวงกลม  

หมุนวนล้อมรอบตัวเขาสองรอบแล้วพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ทำให้แมลงพิษ 

ตายทันทีที่สัมผัสโดน เศษซากพร้อมโลหิตร่วงตกลงเป็นสาย  ส่งกลิ่น 

เหม็นคาวคละคลุ้ง

ตอนนั้นเองเสียงขลุ่ยก็หยุดลง งูพิษ แมลงพิษที่เหลืออยู่สลาย 

หายไปทันทีราวกับกระแสน้ำลง คงจะหลบเร้นเข้าไปในซอกหิน

ฉู่เฟยหยางกวาดสายตาไปรอบทิศ ไหนเลยจะเหลือร่องรอยของ 

จวินซูอิ่ง

เขาถอนหายใจเบา  ๆ หยิบฝักกระบี่ขึ้นมาแล้วเสียบกระบี่กลับคืน 

ก่อนเดินลงจากเขาไป

จวินซูอิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส หนีกลับเข้าไปในพรรคอย่างจนมุม เกาฟั่ง 

ขมวดคิ้วมุ่นขณะรักษาบาดแผลให้เขา

โชคดีที่แม้บาดแผลจะสาหัส แต่ก็ไม่ได้กระทบไปถึงอวัยวะสำคัญ  

กำลังภายในของจวินซูอิ่งล้ำลึก เกาฟั่งช่วยเขารักษาบาดแผลภายนอก  

พอเขาปรับลมหายใจตนเองเล็กน้อยก็ไร้กังวลเรื่องถึงแก่ชีวิต

เกาฟั่งยกยาที่ต้มเสร็จแล้วส่งให้จวินซูอิ่ง จวินซูอิ่งรับมาดื่มหนึ่งอึก 

ก็วางกระแทกถ้วยยาที่อยู่ในมือดังปัง กัดฟันพูดเสียงต่ำ “ฉู่เฟยหยาง!”

เพราะเสียเลือดมากเกินไป ใบหน้าของจวินซูอิ่งจึงซีดเซียว ริมฝีปาก 

จางไร้สีโลหิต การขยับตัวเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เขาหายใจหอบอย่างแรง  

เกาฟั่งกลัวว่าการหายใจถี่กระชั้นจะกระทบกระเทือนบาดแผลเก่าอีก  จึง 

ลูบหลังจวินซูอิ่งเบา  ๆ  พลางเอ่ยว่า “ท่านประมุข ต้องการออกคำสั่งให้ 

ตามสังหารฉู่เฟยหยางหรือไม่ ต่อให้วรยุทธ์เขาสูงเพียงใดก็ไม่อาจต้านทาน 
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การโจมตีของยอดฝีมือจำนวนมากในพรรคได้”

จวินซูอิ่งปัดมือของเกาฟั่งออก ลุกขึ้นยืน ปลายนิ้วแตะที่ผ้าพันแผล 

ด้านหน้า “ไม่ต้อง คนผู้นี้ ข้าจะสังหารเขาด้วยมือของข้าเอง! ก่อนสิ้นใจ  

ข้าจะทำให้เขาได้ลิ้มรสชาติความเจ็บปวดของการอยู่ไม่สู้ตาย!”

ตอนนั้นเอง จู่  ๆ  ก็มีศิษย์สำนักป่าวร้องอยู่ด้านนอก ลมหายใจ 

ไม่เป็นจังหวะ ไม่รู้ว่าเพราะเหนื่อยหรือเพราะว่ากลัว “รายงานท่านประมุข  

มีสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดบุกเข้ามาในพรรคแล้ว!”

“สัตว์ประหลาดหรือ สัตว์ประหลาดอะไร” เกาฟั่งเอ่ยด้วยความ 

สงสัย

จวินซูอิ่งย่นคิ้วครุ่นคิดครู่หนึ่งก็คลุมชุดคลุมไว้บนไหล่ เปิดประตู 

เดนิออกไปดา้นนอก เกาฟัง่และคนทีค่กุเขา่อยูต่รงนัน้รบีเรง่ตามออกไปทนัที

ทั้งสามคนมาถึงทางเข้า ก็เห็นคนพรรคเทียนอีกลุ่มหนึ่งกำลังต่อสู้ 

หยุดคนรูปร่างสูงใหญ่อย่างยากลำบาก

จวินซูอิ่งทอดสายตาจับจ้อง เห็นหน้าตาที่ถูกรายล้อมด้วยผู้คน 

ชัดเจนแล้ว ก็เข้าใจว่าทำไมลูกน้องที่มารายงานเมื่อครู่จึงเรียกอย่างตื่น 

ตระหนกว่าเป็นสัตว์ประหลาด

บุรุษผู้นั้นสูงราว ๆ เก้าฉื่อ11 กลุ่มคนพรรคเทียนอีโดยรอบส่วนใหญ ่

สูงเพียงอกของเขาเท่านั้น ท่อนบนของเขาเปลือยเปล่า รูปร่างสูงกำยำ  

กล้ามเนื้อที่เป็นมัดเรียงแน่นนูนออกมาอย่างผิดรูปผิดร่าง  บนร่างกาย 

ของเขามีลวดลายโลหิตแดงพาดผ่านจากด้านหลังยืดสู่ด้านบน พาดผ่าน 

ลำคอ ลามไปถึงบนใบหน้า ทำให้ใบหน้าของเขาดูประหลาดน่าพรั่นพรึง  

ตาของเขาไม่ปรากฏสีดำขาว มีเพียงสีแดงฉานเท่านั้น เขาทั้งชูแขนกวาด 

คนที่บุกเข้าไปโจมตีทิ้ง ทั้งอ้าปากส่งเสียงคำราม ฟันของเขาเต็มไปด้วย 

โลหิตสด น้ำลายที่ปนด้วยเลือดไหลตามคางหยดสู่พื้นดิน

ศิษย์พรรคเทียนอีผู้หนึ่งชูกระบี่ขึ้นแทงชายผู้มีหน้าตาดั่งสัตว์- 

ประหลาดด้วยตัวสั่นงันงก  คาดไม่ถึงว่าจะถูกฝ่ามือใหญ่ของเขาหยุด 

11 1 ฉื่อ เท่ากับ 10 นิ้ว

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เล่ห์รักประมุขพรรคมาร 1

22

คมกระบี่ไว้ทันที ก่อนจะดึงไป แล้วอ้าปากกัดหูข้างขวาของศิษย์ผู้นั้น 

อย่างแรงพร้อม ๆ กับมีเสียงร้องอันน่าเวทนาดังขึ้น

สัตว์ประหลาดทิ้งคนที่ร้องคร่ำครวญไม่หยุดผู้นั้นลงกับพื้น กวาด 

ดวงตาสีแดงไปทั่วบริเวณ ศิษย์พรรคเทียนอีไม่มีใครกล้าบุกเข้าไปอีกแล้ว  

ทั้งยังล่าถอยอย่างไม่ลังเล

สายตาของสัตว์ประหลาดตนนั้นมองเห็นจวินซูอิ่งที่อยู่บนขั้นบันได 

ก็คำรามขึ้นทันที พลันบุกเข้ามาทางจวินซูอิ่ง

จวินซูอิ่งถอยหลังสองก้าวก่อนจะยืนนิ่ง ยกมือขึ้นกลางอากาศเรียก 

กระบี่ออกมา ยามที่สัตว์ประหลาดตนนั้นโจมตีเข้ามา  กระบี่คมก็แทง 

เข้าที่ท้องของสัตว์ประหลาดนั่น เมื่อชักออกก็เบี่ยงตัวถอยทันที

สัตว์ประหลาดกุมหน้าท้อง เอียงตัวไล้เลียร่างกายตน ดวงตาสีเลือด 

จับจ้องที่จวินซูอิ่ง เอ่ยเสียงประหลาดอื้ออึงออกมาจากปาก

จวินซูอิ่งมองเลือดที่ไหลออกมาตามซอกนิ้วที่สัตว์ประหลาดใช้ 

กอบกุมบาดแผลไว้ด้วยสายตาเย็นเฉียบ กระตุกมุมปากขึ้น เอ่ยเสียง 

เย็นชา “พวกไม่รู้จักประมาณตน”

กลุ่มคนบนบันไดเห็นฉากนี้แล้วก็รวบรวมความกล้าล้อมโจมตีเข้าไป 

อีกครั้ง ใครจะรู้ว่าสัตว์ประหลาดที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนั้น  เพียง 

แกว่งมือสองทีก็โจมตีหลายคนได้แล้ว สัตว์ประหลาดไม่สนใจกลุ่มคน 

ที่ถือกระบี่บุกเข้ามาทางด้านหลัง แต่กลับพุ่งโจมตีไปทางจวินซูอิ่งอีกครั้ง

จวินซูอิ่งตกตะลึง คิดไม่ถึงว่าสัตว์ประหลาดจะยังคงเหลือเรี่ยวแรง 

บุกโจมตีมาได้อีก เมื่อครู่ที่โจมตีออกไปทำให้เขาเหลือกำลังภายในไม่มาก 

นัก ตอนนี้จึงไร้หนทางต่อกรกับสัตว์ประหลาดที่เรี่ยวแรงมหาศาลดุจวัว 

ตนนี้อย่างสิ้นเชิง ทำได้เพียงตวัดกระบี่ขึ้นอย่างส่งเดชในช่วงชุลมุน

สัตว์ประหลาดเลิกหลบหลีก ไม่สนใจว่ากระบี่ของจวินซูอิ่งจะแทง 

เข้าที่ร่างกาย ทำเพียงใช้มือสองข้างบีบคอจวินซูอิ่ง ยกตัวเขาขึ้น ดวงตา 

สีแดงลุกโชนทันใด ปากก็พลันส่งเสียงขึ้นอย่างขาดห้วง “...จวินซะ..ซู... 

อิ่ง...ฆ่า...ฆ่า...เจ้า...ให้...ตาย...”

เท้าของจวินซูอิ่งค่อย  ๆ  ลอยห่างจากพื้น เขาใช้สองมือดึงมือที่อยู่ 
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บนลำคอตนให้แยกออกอย่างสุดชีวิต ทว่ามันไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย  

การหายใจไม่ออกทำให้ภาพเบื้องหน้าเริ่มมืดมัวเลือนรางลงเรื่อย ๆ กระนั้น 

เขาก็ยังมองเห็น ศิษย์ในสำนักที่อยู่ด้านหลังสัตว์ประหลาดล้วนยืนอยู่ 

บนพื้น มองกันและกันอย่างลังเล ทุกคนต่างมีกระบี่ เพียงแค่เข้าโจมตี 

พร้อมกัน สัตว์ประหลาดตนนี้ย่อมตายอย่างแน่นอน และเขาก็จะรอดชีวิต 

ไปได้ แต่ว่าไม่มีใครขยับกายสักคนเดียว  ทุกคนทำเพียงยืนนิ่ง  มอง 

ประมุขของพวกเขาพยายามดิ้นรนจากความตายภายในกำมือของสัตว์- 

ประหลาด

คาดไม่ถึงว่าจวินซูอิ่งในตอนนี้จะยังสามารถกระตุกมุมปากขึ้น เผย 

รอยยิ้มเย็นชาออกมาได้ รอยยิ้มนั้นให้ความรู้สึกกระหายเลือดและเต็ม 

ไปด้วยไอสังหาร

มือของสัตว์ประหลาดยังคงออกแรงอย่างต่อเนื่อง จวินซูอิ่งไร้แรง 

ต้านทานแล้ว แต่เขารู้ว่าตนไม่อาจตายได้ ข้างหูคือเสียงร้องเรียกอย่าง 

หวาดกลัวของเกาฟั่ง แม้เกาฟั่งจะไม่เป็นวรยุทธ์ แต่ไม่อาจปล่อยให้ 

เขาตายอย่างแน่นอน

เขาเห็นใบหน้าอัปลักษณ์และดวงตาสีแดงเลือนรางลงเรื่อย  ๆ  

จวินซูอิ่งก็นึกถึงคนผู้หนึ่งขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล

บุตรชายของอดีตประมุขที่ถูกเขาสังหาร  อดีตประมุขน้อยของ 

พวกเขา

บุรุษเจ้าสำราญรูปงามผู้นั้นกับสัตว์ประหลาดอัปลักษณ์ตรงหน้านี้ 

ต่างกันลิบลับ แต่ในใจของจวินซูอิ่งกลับรู้สึกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เป็นเขา 

แน่นอน! เป็นชายผู้นั้น!

เกาฟั่งเคยบอกไว้ว่า แม้ประมุขน้อยของพวกเขาจะเป็นเพียงเศษ 

ฟางไร้ค่าตั้งแต่หัวจรดเท้า  ตั้งแต่ภายในถึงภายนอก  แต่รูปลักษณ์ 

ของเขาก็น่ามองอย่างมาก  ชายหนุ่มที่ตื้นเขินผู้นั้นก็เคยรักทะนุถนอม 

ใบหน้าของตนที่สุดเช่นกัน บัดนี้เพื่อแก้แค้นแล้ว ถึงกับยอมให้ตัวเองมี 

รูปลักษณ์เฉกเช่นผีสาง เห็นได้ชัดเจนว่าความแค้นที่มีต่อเขานั้นมากมาย 

เพียงใด
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ทุกคนล้วนจงเกลียดจงชังเขา ทุกคนล้วนรังเกียจเขา แต่เขาไม่สนใจ  

ตอนนี้เขาเป็นประมุขพรรค อนาคตเขายังจะต้องเป็นเจ้ายุทธภพ เขา 

ต้องการเพียงแค่ให้ทุกคนเกรงกลัวเขา  รอยยิ้มที่มุมปากของจวินซูอิ่ง 

ค่อย  ๆ  คลี่ออกกว้าง จู่  ๆ  แรงที่คอก็พลันหายไป สัตว์ประหลาดตนนั้น 

ร้องโหยหวนก่อนจะล้มลงกระแทกพื้นดิน
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บทที่ 2

จวินซูอิ่งร่วงลงสู่พื้น สำลักไม่หยุด เกาฟั่งโยนกระบี่ในมือ 

ทิ้งทันที แล้วปรี่เข้ามาประคองเขาขึ้น “ท่านประมุข ท่านไม่เป็นไรกระมัง”

ที่แท้เมื่อครู่เป็นเกาฟั่งที่ใช้กระบี่เสียบเข้าที่คอของสัตว์ประหลาด  

ทำให้คอของมันเป็นรอยเหวอะหวะ เลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุด

จวินซูอิ่งจับเกาฟั่งเพื่อยันตัวลุกขึ้นยืน  หยิบกระบี่ที่อยู่บนพื้น  

เดินไปข้างตัวสัตว์ประหลาดที่กลิ้งตัวไปมาร้องครวญครางบนพื้น  เขา 

แสยะยิ้มแล้วเอ่ย “สวรรค์มีทางเจ้ากลับไม่ไป นรกไร้ประตูเจ้ากลับดึงดัน 

เข้ามา ข้ากำลังทุกข์ใจเพราะหาตัวเจ้าไม่พบพอดี เจ้ากลับมาหาถึงที่ก็ 

อย่าหาว่าข้าใจร้ายแล้วกัน” 

จวินซูอิ่งพูดจบก็ยกกระบี่คมเตรียมแทงเข้าที่หัวใจของสัตว์ประหลาด  

แต่ปลายกระบี่กลับถูกดีดออกก่อนสัมผัสถึงผิวหนังของมัน

“ใคร” จวินซูอิ่งตะโกนขึ้นอย่างลนลาน มองรอบบริเวณ เห็นได้ชัด 

ว่าผู้มาใหม่มีกำลังภายในล้ำลึก อาศัยร่างกายที่อ่อนแอของเขาตอนนี้ย่อม 

ต่อสู้ไม่ไหวแน่ และพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน ในตอนนี้ก็นึกถึงได้เพียง 

คนเดียว คือบุรุษผู้ยึดมั่นกับการเอาชีวิตตน ฉู่เฟยหยาง

ภายในใจจวนิซอูิง่คอ่นขา้งตกใจกลวั แตใ่บหนา้กลบัไรค้วามรูส้กึใด ๆ  

เขาพยายามสูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ  แล้วเอ่ย “พวกหนูจากแห่งหนใดกัน  

ในเมื่อมาแล้วกลับไม่กล้าปรากฏตัวมาเจอหน้างั้นรึ!”
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พลันมีเสียงหัวเราะใสกังวานดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวฉับพลัน 

ของเงาร่างสีเขียว “ท่านทูตซ้ายจวิน สบายดีหรือไม่! หรือข้าควรเรียกท่าน 

ว่า ท่านประมุขจวิน?”

ได้ เห็นใบหน้าคมคายที่ประดับด้วยรอยยิ้ม  จวินซูอิ่ งก็ตกใจ  

“ชิงหลาง!”

ชงิหลางโบกมอืไปมา “ทา่นอยา่ไดต้ืน่เตน้เลย ขา้หาไดส้นใจตำแหนง่ 

ประมุขของท่าน ข้ามาเพียงเพื่อพาเขาไป” ชิงหลางใช้เท้าชี้ชายหนุ่มที่นอน 

หายใจรวยรินอยู่บนพื้น

น้ำเสียงดูถูกเหยียดหยามของอีกฝ่ายทำให้จวินซูอิ่งขุ่นเคืองอย่าง 

มาก แต่ก็รู้ว่าตนเองในตอนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา

จวินซูอิ่งส่งเสียงหึ “หากข้าบอกว่าไม่ได้เล่า!”

ชิงหลางยิ้มบาง ๆ “ท่านคิดว่าจะมีประโยชน์หรือ”

จวินซูอิ่งลอบกำหมัดแน่นก่อนจะคลายออก เอ่ยเสียงต่ำ “ข้าให้เจ้า 

พาเขาไป แต่เขาขโมยของของข้าซ่อนเอาไว้ในตัว เจ้าจงเอามันคืนมาให้ข้า”

ชิงหลางปรายตามองคนที่อยู่บนพื้นด้วยความขบขัน “ซ่อนไว้ในตัว 

หรือ  ส่วนบนของเขาเปลือยเปล่าเช่นนั้น  หรือว่าท่านอยากให้ข้าถอด 

กางเกงเขาต่อหน้าคนมากมายอย่างนั้นรึ”

“หากเจ้าไม่ยินยอม ข้าคงทำได้เพียงสังหารเขาแล้วหั่นศพเอาของ 

ออกมาเสีย! เจ้าห้ามข้าไม่ได้ เจ้ารู้ดี” จวินซูอิ่งเดินไปทางชายที่อยู่บนพื้น 

อย่างช้า  ๆ การดิ้นรนของเขาค่อย  ๆ  อ่อนแรงลง เสียงครวญครางน่าสลด 

กลายเป็นเสียงร้องไห้โอดโอย

ชิงหลางยกมือขึ้นพูดอย่างจนใจ “ก็ได้ ข้าหา ข้าหาเอง”

ชิงหลางเดินไปนั่งลงตรงหน้าบุรุษผู้นั้น ล้วงมือทั้งสองข้างเข้าไป 

ในกางเกงควานหาสิ่งของ ท้ายทอยและส่วนหลังของเขาปรากฏสู่สายตา 

ของจวินซูอิ่ง นัยน์ตาจวินซูอิ่งเปล่งประกายแวบหนึ่ง เข็มสามเล่มเลื่อนมา 

อยู่กลางมือ แล้วยกขึ้นเล็งปลายเข็มหาศีรษะของชิงหลาง

เกิดเสียงดังกร๊อบ จวินซูอิ่งยังไม่ทันได้ตอบสนอง เพียงมองรอยยิ้ม 

ประชดประชันบนใบหน้าของชิงหลางที่หันมาอย่างตกใจ ครู่ต่อมาจึงรู้สึก 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



หนานเฟิงเกอ

27

ถงึความเจบ็ปวดรวดรา้วตรงขอ้มอื ชงิหลางบบีกระดกูขอ้มอืของเขาจนแหลก 

ละเอียดแล้ว

จวินซูอิ่งเจ็บปวดจนหน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเย็น สีโลหิตบนใบหน้า 

จางหาย แต่กลับดื้อดึงอดทนไม่ยอมส่งเสียงร้องออกมา

“จวินซูอิ่งหนอจวินซูอิ่ง ท่านยังโง่งมถึงเพียงนี้ โง่จนข้าไม่อยาก 

แม้แต่จะเป็นศัตรูกับท่าน” ชิงหลางดึงเข็มสามเล่มนั้นออกจากมือจวินซูอิ่ง  

ไล้ใบหน้าของเขาเบา  ๆ มองดูเขาตกใจจนใบหน้าซีดเซียว แล้วก็หัวเราะ 

เยาะขึ้นมา จากนั้นทิ้งจวินซูอิ่ง หมุนตัวกลับไปประคองบุรุษที่อยู่บนพื้น

จวินซูอิ่งฟุบลงกับพื้น ข้อมือหักลู่ลงอย่างอ่อนแรง เขาก้มศีรษะ 

หอบหายใจติดขัด เกาฟั่งวิ่งเข้ามาข้างกายจวินซูอิ่งทันที จับมือของเขา 

ขึ้นตรวจดูอย่างระมัดระวัง ฉับพลันก็รู้สึกว่าชิงหลางหันมามอง ดวงตา 

ฉายประกายครุ่นคิด

เกาฟั่งจับจวินซูอิ่งหลบหลัง “ชิงหลาง คิดถึงพวกเราในวันเก่าก็ 

นับว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนัก ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน ท่านประมุขเองก็ 

ไม่ได้ทำเรื่องใดขัดเจ้าจริง ๆ ต่อไปพวกเราต่างคนต่างอยู่เถิด”

ชิงหลางไม่ตอบ ทำเพียงมองจวินซูอิ่งที่หดตัวหลบอยู่ด้านหลังเกาฟั่ง 

อย่างครุ่นคิด คล้ายกับดูเช่นนี้ไม่เพียงพอ จึงเดินเข้ามาผลักเกาฟั่งออก  

ยื่นมือเชยคางจวินซูอิ่งขึ้นพิศมองอย่างละเอียด

เนื่องจากเสียเลือดมากเกินไป  ใบหน้าที่อยู่ในอุ้งมือจึงซีดขาว 

ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เหงื่อผุดเต็มใบหน้าไหลรินตามผิวเกลี้ยงเกลา 

แล้วหยดสู่พื้น บนมุมปากเปื้อนสีแดงจากการกระอักเลือดออกมา  นับ 

ได้ว่าเป็นความงดงามที่เปราะบางยิ่งนัก แต่ลูกตาดำที่มองเขาตลอดเวลานั่น 

กลับเปล่งประกายสดใสผิดปกติ

อาการบาดเจ็บภายในของจวินซูอิ่งในตอนนี้ปะทุขึ้นมาพร้อมกับ 

สภาพการบาดเจ็บภายนอก หากเป็นยามปกติ เขาและชิงหลางยังสามารถ 

ต่อสู้กันได้อย่างสูสี ทว่าตอนนี้กลับทำได้เพียงยอมรับการถูกควบคุม  

ในใจทุกข์ทรมานแสนสาหัส แต่ไม่กล้าทำอะไรอีก กลัวว่าหากไปกระตุ้น 

ความโกรธของชิงหลาง ตนอาจจะต้องจบชีวิตตรงนี้
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แรงกดจากนิ้วที่อยู่บนคางเพิ่มขึ้น จวินซูอิ่งสะบัดไม่หลุด ทำได้ 

เพียงจ้องตาชิงหลางอย่างอวดดี แต่กลับถูกสายตาใคร่ครวญของอีกฝ่าย 

มองกลับจนขนลุกซู่

“มองดูดี  ๆ  แล้ว หน้าตาท่านทูตซ้ายจวินช่าง...” ชิงหลางลากเสียง  

แล้วเอ่ยต่ออีกสองประโยค “งดงามเหนือคำบรรยาย เว้นแต่อารมณ์ 

โมโหร้ายนี้ที่ทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้จริง ๆ”

จวินซูอิ่งได้ยินก็ขนลุกเกรียว แต่ไหนแต่ไรมาเคยชินกับการเรียกลม 

ได้ลมเรียกฝนได้ฝน ความรู้สึกอ่อนแอแบบนี้เขาเกลียดยิ่งนัก เกลียด 

อย่างถึงที่สุด

เกาฟั่งได้ยินและได้เห็นก็รู้สึกหวั่นกลัวจนอกสั่นขวัญแขวน เขารู้ว่า 

บุรุษบางประเภทก็นิยมชมชอบบุรุษเช่นกัน เกรงว่าชิงหลางอาจมีความคิด 

แปลกประหลาดบางอย่างต่อจวินซูอิ่งเข้าแล้ว

ชิงหลางสังเกตเห็นว่าจวินซูอิ่งประหม่าก็ยิ้มกว้างให้ “อย่ากลัวเลย  

ข้ามีของดีมาให้ท่านประมุข” พูดพลางล้วงยาเม็ดหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ  

บีบคางของจวินซูอิ่งบังคับให้กลืนลงไป จากนั้นก็ปล่อยมือแล้วลุกยืนขึ้น  

มองจวินซูอิ่งอาเจียนแห้งออกมา จึงหัวเราะพร้อมเอ่ยว่า “ยังจำยาอายุ 

วัฒนะที่ท่านประมุขพูดถึงเมื่อครั้งก่อนได้หรือไม่ สิ่งนี้ข้าหามาไม่ง่ายเลย  

ท่านได้เปรียบแล้ว ชีวิตยืนยาวเชียวนะ ฮ่า ๆ” 

ชิงหลางหัวเราะเบา  ๆ อุ้มบุรุษตัวสูงที่อยู่บนพื้นขึ้นมาอย่างง่ายดาย  

แตะเท้ากระโดดไม่กี่ครั้งเงากายก็หายไป

“นะ...หนาว...ข้าเจ็บปวดยิ่งนัก...” จวินซูอิ่งนอนอยู่บนเตียง เหงื่อกาฬ 

ไหลเต็มใบหน้าผิดปกติ สติเลือนราง

เกาฟั่งเฝ้ารักษาอยู่ข้าง  ๆ  อย่างกระวนกระวาย เขาตรวจชีพจรให้ 

จวินซูอิ่งเรียบร้อยแล้ว เห็นชัดเจนว่าเป็นชีพจรของคนถูกพิษ เขาเคย 

พักอยู่แถบเหมียวเจียง1 จึงพอเข้าใจทักษะการใช้พิษอยู่บ้าง และเคย 

1 แถบพรมแดนเผ่าเหมียว (ม้ง) ซึ่งในนิยายกำลังภายในมักขึ้นชื่อว่า เผ่าเหมียวเชี่ยวชาญ 

เรื่องพิษ
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เรียนรู้วิธีถอนพิษมาแบบผิวเผิน แต่ว่าวิธีการใช้พิษนี้เขาไม่รู้จัก จึงไม่กล้า 

ผลีผลามลงมือทำอะไร

เกาฟั่งคิดว่าชิงหลางอาจไม่ได้ต้องการชีวิตของจวินซูอิ่ง  ภายใต้ 

สถานการณ์ในตอนนี้  หากเขาคิดจะฆ่าจวินซูอิ่งก็ง่ายราวพลิกฝ่ามือ  

ไม่จำเป็นต้องเปลืองแรงใช้วิธีนี้ เพียงแต่การไม่รู้ผลลัพธ์ที่แน่ชัดของพิษนี้ 

ทำให้เขากังวลใจยิ่งนัก

“ท่านประมุข ท่านเจ็บตรงไหนหรือ” เกาฟั่งเห็นจวินซูอิ่งเจ็บปวด 

แสนสาหัสก็อับจนหนทาง ครุ่นคิดชั่วขณะก็ทำได้เพียงฝังเข็มยับยั้งความ 

เจ็บปวด

จวินซูอิ่งพยายามรักษาสติให้แจ่มชัด เคลื่อนมือไปยังส่วนท้อง  

ความเจ็บปวดหนาวเย็นเกิดขึ้นพร้อมกับร่างกายที่อ่อนแอ คำพูดที่ออกมา 

มีมากมาย แต่ได้ยินเพียงไม่กี่คำ “ที่นี่...เหมือนมีเข็มนับหมื่นกำลังทิ่มแทง 

ยุบยิบ...”

มือของเกาฟั่งถือเข็มเงิน บรรจงฝังลงบนจุดจงหวั่น2 จุดเสินเชวี่ย3  

จุดกวนหยวน4 จุดจู๋ซานหลี่5 และจุดกงซุน6 ของจวินซูอิ่งอย่างระมัดระวัง  

คิดไม่ถึงว่าเพิ่งจะฝังลงไป จวินซูอิ่งก็ตะโกนร้องเสียงแหบแห้งราวกับ 

ทนความเจ็บปวดไม่ไหว มือเท้าแข็งเกร็งกลิ้งไปมาบนเตียง

เกาฟั่งหยุดมือทันที จวินซูอิ่งนอนคว่ำหน้าหายใจหอบอย่างหมดแรง  

เหงื่อเม็ดโตไหลตามหน้าผากสู่ปลายจมูก สติเริ่มเลือนรางอีกครั้ง แล้ว 

ขดตัวพึมพำว่าหนาวบ้าง เจ็บบ้าง

เกาฟั่งลูบลงบนผิวหนังจวินซูอิ่ง  อุณหภูมิที่มือสัมผัสได้ร้อนจน 

น่าตกใจ

“หนาว...” จวินซูอิ่งหดตัวออกจากมือของเขา

2 บริเวณกลางกระเพาะ
3 บริเวณกลางสะดือ
4 บริเวณใต้สะดือสามนิ้ว
5 บริเวณหน้าแข้งด้านนอก
6 บริเวณข้างเท้าด้านใน
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“จริงสิ บ่อน้ำพุร้อน!” จู่  ๆ  เกาฟั่งก็นึกขึ้นได้ ท้ายเขาชางหลางมี 

ความร้อนจากใต้ดิน ประมุขคนก่อนสั่งให้คนขุดบ่อ แล้วเติมน้ำใส่เพื่อ 

ความสำราญ กลายเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น ตอนนั้นที่จวินซูอิ่ง 

สั่งเผาพระราชวังเสพสุขของประมุขคนก่อน ดีที่ไม่ทันคิดถึงบ่อน้ำพุร้อน 

แห่งนี้ มันจึงยังคงอยู่

เกาฟั่งหลบจากคนอื่น  ๆ  รีบเร่งพาจวินซูอิ่งไปยังถ้ำที่มีบ่อน้ำพุร้อน 

ทันที

ประมุขคนก่อนตอนยังมีชีวิตอยู่ชอบที่นี่ยิ่งนัก  ไม่ยอมให้ใครรู้ 

ราวกับซ่อนไว้เป็นการส่วนตัว ดังนั้นคนที่รู้จักที่นี่จึงมีไม่มาก ซึ่งในบรรดา 

คนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ที่รู้จักมีเพียงแค่พวกเขาสองคนรวมกับชิงหลาง 

อีกหนึ่ง

ด้านในถ้ำกว้างขว้าง  เพดานสูงโปร่ง  ตรงกลางของถ้ำมีบ่อน้ำ 

ขนาดใหญ่ น้ำใสสะอาดแผ่ควันร้อนสีขาวอยู่ด้านใน เสียงน้ำไหลดังก้อง  

ไพเราะเสนาะหูยิ่ง ภายในเต็มไปด้วยแสงวูบวาบที่สะท้อนมาจากผิวน้ำ  

แลดูงดงามบริสุทธิ์

อุณหภูมิน้ำที่นี่ค่อนข้างสูง จึงช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของจวินซูอิ่ง  

ทำให้สติของเขาค่อย ๆ กลับมาแจ่มชัดขึ้น

แม้ว่าใบหน้าของเขาจะซีดขาวจนดูคล้ายภูตผี  แต่ดวงตาทั้งสอง 

กลับวาวโรจน์ด้วยความเกลียดชังและเหี้ยมโหด

“ฉู่ เฟยหยาง  ชิงหลาง  พวกเจ้าทำร้ายข้าถึงเพียงนี้  ข้าปล่อย 

พวกเจ้าไปไม่ได้เด็ดขาด!” จวินซูอิ่งฟาดฝ่ามือตีน้ำจนเกิดเป็นเสียงสะท้อน 

ภายในถ้ำ เนิ่นนานก็ไม่จางหายไป

เกาฟั่ งปลอบประโลมด้วยเสียงนุ่มนวล  “ตราบใดที่ยังมีชีวิต  

ย่อมต้องมีความหวัง ท่านประมุข ท่านรักษาบาดแผลให้ดีก่อนเถิด ข้า 

จะหาวิธีถอนพิษในตัวท่านให้เร็วที่สุด ตอนนี้คิดมากไปก็ไร้ประโยชน์”

จวินซูอิ่งสูดหายใจลึก พยักหน้าเบา ๆ แล้วเอ่ยอีกครั้ง “อย่าบอกใคร 

ว่าข้าอยู่ที่นี่”

“ข้าไม่ได้เขลาขนาดนั้นเสียหน่อย” เกาฟั่งเอ่ยติดตลก แต่ในใจ 
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กลับเจ็บปวด ต่อให้ตอนนี้จวินซูอิ่งจะเป็นประมุขพรรคเทียนอี แต่ภายใน 

พรรคกลับไม่มีใครสักคนที่ศรัทธาเขาอย่างจริงใจ เพียงกลัวในวรยุทธ์ที่ 

แข็งแกร่งและการลงมือที่โหดร้ายของเขา จึงนับถือเชื่อฟังเขาอย่างเคร่งครัด 

เท่านั้น หากให้รู้ว่าตอนนี้สภาพของจวินซูอิ่งไม่สามารถทำอะไรได้เช่น 

เมื่อก่อน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนเหล่านั้นอาจจะเข้ามารุมล้อมฉีกทึ้งจวินซูอิ่ง 

เป็นชิ้น ๆ 

จวินซูอิ่งเปลือยกายแช่อยู่ในบ่อน้ำร้อนจนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า 

กำลังภายในค่อย  ๆ  หลอมรวมกัน คิดไม่ถึงว่าสถานที่ที่ใช้เสพสุขเมื่อครา 

ก่อนจะยังมีประโยชน์เช่นนี้  เขาให้เกาฟั่งกลับไปจัดการเรื่องในพรรค  

เกาฟั่งเองก็กลัวว่าการที่พวกเขาสองคนหายตัวไปนานเกินไปอาจทำให้ 

เกิดข้อสงสัยได้ ทั้งยังเห็นว่าจวินซูอิ่งในตอนนี้พอจะป้องกันตัวได้แล้ว  

จึงรับคำสั่งแล้วจากไป

เงาของเกาฟั่งค่อย  ๆ  หายลับไปพร้อมกับเสียงกระดิ่งรื่นหู จวินซูอิ่ง 

ดำดิ่งสู่กลางบ่อน้ำอันอบอุ่น เริ่มหลับตาเพื่อบำรุงพลัง แม้ภายในกล้ามเนื้อ 

ราวกับยังมีบางสิ่งก่อกวนอยู่ ทั้งยังค่อนข้างเจ็บปวด เพียงแต่ไม่ทรมาน 

เท่ากับก่อนหน้านี้

เกาฟั่งเพิ่งกลับถึงพรรคก็ได้รับรายงานเรื่องยุ่งยากที่สุดเข้า

ฉู่เฟยหยางส่งจดหมายท้าประลองมาอีกแล้ว เวลาคือคืนนี้

เกาฟั่งแอบหัวเราะต่อการกระทำอันคร่ำครึของจอมยุทธ์แห่งจงหยวน 

ผู้นี้ แต่ก็ต้องขอบคุณอย่างจริงใจที่ให้เวลาเขาเตรียมต่อสู้ เกาฟั่งไม่รู้ 

วรยุทธ์ และพอรู้ว่าแมลงพิษของเขาพวกนี้ไม่สามารถทำอะไรฉู่เฟยหยาง 

ได้ แต่ว่านิสัยเช่นนี้ของฉู่เฟยหยางกลับมอบโอกาสที่จะชนะให้แก่เขา

ตอนที่เกาฟั่งอยู่แถบเหมียวเจียง เคยได้รับพิษชนิดหนึ่งจากแม่หมอ 

ผู้หนึ่ง สีหน้าของเขายามที่ได้รู้วิธีใช้พิษประเภทนั้นคงดูดีพิลึก แต่กระนั้น 

ก็ไม่กล้าปฏิเสธความปรารถนาดีจากหญิงม่ายร้ายกาจผู้นั้น

คนที่ถูกพิษนั่นจะสูญเสียกำลังการเคลื่อนไหวไปชั่วคราว  แล้ว 

ทำตามคำสั่งทุกอย่าง เดิมทีเป็นแมลงที่สตรีชาวเหมียวเจียงชอบพกไว้ใช้ 

กับบุรุษที่ตนหมายปองแต่กลับไม่ได้มา หมายความว่าอย่างไรนั้นไม่พูด 
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ก็ย่อมเข้าใจ

เกาฟั่งคิดว่าตนเองจะไม่ได้ใช้พิษนั้นไปชั่วชีวิต แต่ตอนนี้เขากลับ 

ต้องการมันกว่าใคร เขาต้องการเวลานั้น เวลาเพียงแค่เล็กน้อยก็เพียงพอ 

ที่จะให้เขาหยิบดาบขึ้นเสียบขั้วหัวใจของจอมยุทธ์ฉู่ได้อย่างง่ายดายแล้ว

ทั่วทั้งพรรคในค่ำคืนนั้นจุดตะเกียงสว่างไสว เสียงคนอลหม่าน

เกาฟั่งมองรอยหยดเลือดที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายบนเส้นทางบริเวณ 

ตีนเขา ก็ขมวดคิ้วสั่งให้คนพรรคเทียนอีแบ่งกลุ่มไล่ตามสังหาร

“ฉู่เฟยหยางถูกพิษ ลมหายใจภายในยุ่งเหยิง นี่เป็นโอกาสดีที่หา 

ได้ยาก จะปล่อยให้เขาหนีไปไม่ได้เด็ดขาด”

กลุ่มคนในพรรครับคำสั่งด้วยความเคารพ  แบ่งกลุ่มแยกย้าย 

กันจากไป  เกาฟั่งกลับสู่ภายในพรรค แยกจากลูกน้องผู้ติดตาม รอ 

กระทั่งเหลือเขาอยู่เพียงคนเดียวก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป เขาล้มตัวลงกับพื้น  

กระอักเลือดออกมา

“เป็นปีศาจแท้  ๆ...” เกาฟั่งพึมพำ เขาคิดไม่ถึงเลยว่าแม้กระทั่งพิษ 

ของเหมียวเจียงก็ไม่สามารถหยุดยั้งฉู่เฟยหยางได้ บุรุษผู้นั้นถูกพิษแล้ว 

ไม่เพียงแค่ไม่หมดแรง แต่กลับยังมีแรงทำร้ายเขา เขาเองเคยพบความ 

ร้ายกาจของพิษแมลงนี้มาก่อน จอมยุทธ์ผู้มีวรยุทธ์เก่งกล้าไม่น้อยถูก 

แมลงพิษตัวเล็กทำให้กลายเป็นหุ่นเชิดไร้ต้านทาน เขาจินตนาการไม่ออก 

เลยว่าระดับวรยุทธ์ของฉู่เฟยหยางนั้นสูงส่งเพียงใด

กระนั้นเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบใด  ๆ  เช่นกัน เกาฟั่งเช็ดเลือดตรง 

มุมปาก คลี่ยิ้มออกมา  อ่อนเปลี้ยจนมือไม้ไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะมัดไก่   

ทว่าฉู่เฟยหยางก็ไม่อาจปลิดชีพเขาได้ด้วยแรงแม้เพียงฝ่ามือเดียว ตอนนี้ 

ศิษย์พรรคเทียนอีไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนสามารถฆ่าฉู่เฟยหยางได้

ฉู่เฟยหยางแอบซ่อนตัวอยู่ในมุมอับ รอกระทั่งศิษย์พรรคเทียนอี 

เหล่านั้นไล่ไปที่ตีนเขา จึงลุกขึ้นเดินโซเซไปยังท้ายเขา ที่ไหล่ซ้ายของเขา 

มีโลหิตไหลออกมาย้อมชุดจนกลายเป็นสีแดง  นั่นคือคมกระบี่ที่บุรุษ 

ผมยาวหวังแทงเข้าตรงหัวใจ แต่เขาหลบพ้น จึงไม่ถูกจุดสำคัญ
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แผลที่ไหล่ไม่ใช่อุปสรรคอะไรนัก เขาสกัดจุดห้ามเลือดให้ตนเอง 

เรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ลำบากที่สุดตอนนี้ก็คือพิษที่แล่นพล่านอยู่ใน 

ร่างกายต่างหาก

พิษนั่นทำลายปราณของเขาให้แตกซ่านอย่างรุนแรงจนไร้ทาง 

รวบรวมกำลังภายใน ภาพฉากเบื้องหน้าค่อย ๆ เลือนราง ร่างกายร้อนระอุ 

ยากจะทนไหว ฉู่เฟยหยางพอรู้สรรพคุณของพิษนี้อยู่บ้าง ก็ร้องด้วยความ 

ทุกข์ทนอย่างห้ามไม่อยู่ ทั่วร่างกายร้อนรุ่มคล้ายจะมีไฟลุก กระทั่งเสื้อผ้า 

ที่ไม่หนามากก็ทำให้เขาทนไม่ไหว

ทิวทัศน์ตรงหน้าเริ่มเกิดเป็นภาพซ้อน ฉู่ เฟยหยางสะบัดศีรษะ 

ให้หายไป เขาหอบหายใจพลางนั่งพิงกับต้นไม้ใหญ่  คลายคอเสื้อออก 

อย่างหงุดหงิด

กำลังภายในรวมตัวกันไม่ได้แล้ว จึงไร้ทางโคจรพลังต่อต้าน พิษ 

ในร่างกายพวยพุ่งสาดซัดดุเดือดผิดปกติ จู่โจมสมองของเขาให้หมดสติ 

อย่างช้า ๆ 

พลันข้างหูก็ได้ยินเสียงน้ำไหลดังแว่วมา แผ่วเบาแต่ชัดเจน กระทบ 

โสตประสาทของฉู่เฟยหยาง เขาพยายามรักษาสติเฮือกสุดท้าย ประคอง 

ตนไปตามเสียงนั้น ผ่านป่าและโขดหินรก ด้านหน้าปรากฏถ้ำขนาดใหญ่ 

แห่งหนึ่ง เสียงน้ำไหลดังชัดขึ้นเรื่อย  ๆ สำหรับฉู่เฟยหยางที่อยู่ในสภาวะ 

ร้อนรุ่มทั่วสรรพางค์กายนั้นฟังไพเราะเสนาะหูราวกับเสียงจากสวรรค์

เขาโซซัดโซเซพุ่งตัวเข้าไปด้านใน ดวงตาที่เดิมทีเริ่มเลือนรางของ 

ฉู่เฟยหยาง เมื่ออยู่ภายใต้แสงสะท้อนของคลื่นน้ำก็ยิ่งทำให้ภาพไม่ชัดเจน  

รู้สึกเพียงว่าท่ามกลางแสงจากน้ำที่ส่องสว่างมีเงาเลือนรางอยู่ เลือนราง 

ดั่งภาพลวงตา

ฉู่เฟยหยางแอบสาปแช่ง คนที่ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ของพรรคเทียนอี 

ย่อมเป็นศัตรูอย่างแน่นอน ความร้อนรุ่มในร่างกายทำให้เขาสูญเสียแม้ 

กระทั่งความสงบเยือกเย็นตามปกติไป รู้สึกเพียงหงุดหงิดจนเหลือทน

เขาพยายามประคองสติ รวบรวมกำลังภายในที่กระจายไปคนละทิศ 

อย่างสิ้นเปลืองแรง  ภายในถ้ำนิ่งเงียบไปชั่วขณะ  มีเพียงเสียงน้ำไหล 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เล่ห์รักประมุขพรรคมาร 1

34

ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ 

“ฉู่เฟยหยาง!” จวินซูอิ่งเอ่ยอย่างงุนงงขึ้นมาก่อน ในใจค่อนข้าง 

หวาดกลัว อาศัยกำลังของเขาในตอนนี้ หากต่อสู้กับฉู่เฟยหยาง กระทั่ง 

ความหวังที่จะรอดออกไปแม้แต่น้อยนิดก็คงไม่มี

ทว่าพอเห็นชัดว่าฉู่เฟยหยางโงนเงน ยืนไม่มั่นคงแล้ว จวินซูอิ่ง 

ก็ได้สติคืนจากความหวาดกลัว  ใบหน้าที่ยังคงซีดเซียวของเขาค่อย  ๆ  

ปรากฏรอยยิ้ม เมื่อมองประเมินฉู่เฟยหยางตั้งแต่หัวจดเท้า รอยยิ้มนั้น 

ก็กว้างขึ้น  กว้างจนถึงขั้นเกินจะจินตนาการ เป็นรอยยิ้มที่ราวกับสติ 

ฟั่นเฟือน

เขายื่นมือขึ้นกลางอากาศเรียกเสื้อคลุมชั้นนอกที่วางไว้ริมบ่อมา 

สวมพาดไว้บนไหล่  ก่อนจะทะยานขึ้นจากน้ำ  เขาแช่อยู่ในบ่อน้ำร้อน 

เป็นเวลานาน นอกจากอาการแสบร้อนบริเวณท้อง ก็ไม่มีอะไรอื่นอีก  

กำลังภายในเองก็สามารถใช้ได้บ้างแล้ว

“ฉู่เฟยหยาง นี่เจ้าถูกพิษหรือ ดูเจ้ายืนก็ไม่มั่นคงแล้ว” จวินซูอิ่ง 

เอ่ยขึ้นอย่างยินดีปรีดาในความทุกข์ของผู้อื่น  “ข้าทุกข์ใจมาตลอดว่า 

เมื่อใดจะสามารถล้างแค้นคมกระบี่นั้นได้ เจ้ากลับเข้ามาหาด้วยตนเอง  

เจ้ามิใช่วรยุทธ์สูงส่งหรอกหรือ น่าเสียดาย ตอนนี้เจ้าสู้ข้าไม่ได้ ส่วนข้า 

ในตอนนี้สามารถบดขยี้เจ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้” จวินซูอิ่งหัวเราะอย่าง 

สนุกสนานเต็มที่

“เริ่มจากตรงไหนดีนะ  เริ่มจากดวงตาคู่ที่ทำให้คนเกลียดชังนี่ 

ก็แล้วกัน!” เสียงพูดของจวินซูอิ่งไม่ทันจางหายก็ทะยานเข้าจู่โจมทันที  

ฉู่ เฟยหยางรวบรวมแรงต้าน  แต่ได้แค่ไม่กี่กระบวนท่าก็ถึงขีดจำกัด  

เขาซวนเซล้มลงกับพื้น  ที่แห่งนี้แม้แต่พื้นก็ร้อนระอุ  ฉู่ เฟยหยางสติ 

ค่อนข้างเลือนรางแล้ว มีเพียงความปรารถนาตามสัญชาตญาณเท่านั้น 

ที่ร่ำร้องต้องการจะบุกฝ่าออกจากร่างกาย

ใบหน้าแสยะยิ้มของจวินซูอิ่งแกว่งไกวอยู่เบื้องหน้า พูดอะไรนั้น 

ฟังไม่ชัดเจนแล้ว เห็นเพียงสันมือของอีกฝ่ายที่ชูขึ้นสูง

ฉู่ เฟยหยางแต่ไหนแต่ไรมาไม่ เคยรอคอยปาฏิหาริย์  ภายใต้  
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สถานการณ์ที่เห็นชัดว่าศัตรูแข็งแกร่งแต่ตนอ่อนแอเช่นนี้ เขาทำได้เพียง 

ฝืนยิ้มยอมรับชะตากรรม  ช่างเถิด  ดูท่าวันนี้คงต้องตายอยู่ที่นี่จริง  ๆ  

เสียแล้ว

เขาค่อย ๆ หลับตา รอคอยการโจมตี แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ฉู่เฟยหยางลืมตาขึ้น คาดไม่ถึงว่าจะเห็นจวินซูอิ่งที่หยิ่งผยองเมื่อครู ่

นอนอยู่บนพื้นไม่ไกลจากเขา ขดตัวงอ กลิ้งไปมาด้วยความเจ็บปวด

แม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่นี่คือโอกาสดีที่สวรรค์ประทานให้ถึงหน้า

ฉู่เฟยหยางลุกขึ้นอย่างสิ้นเปลืองเรี่ยวแรง รวบรวมกำลังภายใน 

ที่เหลืออยู่ไม่มากไว้ที่มือข้างขวา นั่งยอง  ๆ  อยู่หน้าจวินซูอิ่ง หัวเราะเบา  ๆ  

แล้วเอ่ย “นี่เป็นเพราะสวรรค์ก็ต้องการฆ่าเจ้าแล้วเช่นกัน”

ยังไม่ทันได้ลงมือ กลับถูกจวินซูอิ่งกอดไว้แน่นโดยไม่ทันระวังตัว  

ริมฝีปากพึมพำร้องว่าหนาว ตรงเข้าแอบอิงอยู่ในอ้อมอกของเขา

ฉู่เฟยหยางหายใจถี่กระชั้น ถูกจวินซูอิ่งผลักลงกับพื้น กำลังภายใน 

ที่รวบรวมไว้เมื่อครู่สลายไปในพริบตา

จวินซูอิ่งเดิมทีสวมเพียงเสื้อคลุมชั้นนอก ดิ้นรนไม่กี่ครั้งผิวหนัง 

เกินครึ่งก็โผล่พ้นเสื้อออกมา เมื่อถูกผิวหนังเนียนละเอียดแนบชิด อีกทั้ง 

จวินซูอิ่งยังคงขยับกายขยุกขยิกอยู่ในอ้อมอกของเขาไม่หยุด สำหรับ 

ฉู่เฟยหยางที่ถูกแผดเผาด้วยไฟปรารถนาอยู่แล้วจึงเป็นดั่งการยั่วยุครั้งใหญ่

ฉู่เฟยหยางพยายามประคองสติสัมปชัญญะสุดท้ายไว้ ยกมือตบลง 

บนร่างกายของจวินซูอิ่งเบา  ๆ แต่กลับกลายเป็นการปลอบประโลมอย่าง 

อ่อนโยนโดยไม่รู้ตัว ผิวหนังร้อนผ่าวที่อยู่ใต้ฝ่ามือละเอียดเกลี้ยงเกลา 

ราวกับดึงดูดนิ้วมือของเขา ทำให้ตัดใจผละจากไม่ลง

อุณหภูมิร่างกายที่ร้อนระอุของฉู่เฟยหยางคล้ายกับทำให้จวินซูอิ่ง 

รู้สึกสบายอย่างมากจนครางเสียงต่ำออกมาอย่างพอใจ เสียงนี้ยิ่งทำให้ 

เลือดของฉู่เฟยหยางสูบฉีดพลุ่งพล่าน มือที่คลึงเคล้าอยู่ออกแรงหนักขึ้น 

เรื่อย ๆ ความเจ็บปวดค่อย ๆ แทรกซึมเข้ามา

“อือ...” จวินซูอิ่งส่งเสียงออกมาอย่างทนไม่ไหว แต่ไม่เคลื่อนใบหน้า 

ที่ซุกซบอยู่กับอกของฉู่เฟยหยางออก  กลับขยับเข้าแนบชิดยิ่งกว่าเดิม  
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ทว่าฉู่เฟยหยางกลับถูกเสียงนั้นดึงสติกลับมา

“เจ้ากำลังทำอะไร!” เห็นจวินซูอิ่งที่นอนอยู่บนอกของตนชัดแล้ว 

ฉู่เฟยหยางก็ตกใจ สมองที่ถูกความปรารถนาแผดเผาไม่อาจไตร่ตรอง 

ได้มากกว่านี้ ทำได้เพียงใช้แรงผลักจวินซูอิ่งออกไปอีกทาง ลุกขึ้นยืน 

หมายจะเดินไปทางด้านนอก แต่ก้าวได้เพียงสองก้าวก็ล้มลงกับพื้นอีกครั้ง  

พิษในร่างกายโจมตีขึ้นมาอย่างรุนแรง ฉู่เฟยหยางทำได้เพียงนั่งถอนหายใจ 

เฮือกใหญ่อยู่กับพื้น

จวินซูอิ่งที่สติ เลื่อนลอยแล้วเขยิบเข้ามาอีกครั้งอย่างไม่ลดละ  

โอบกอดไหล่ของฉู่ เฟยหยางแน่น  โถมน้ำหนักทั้ งหมดกดทับลงบน 

ตัวเขาราวกับไม่ยินยอมแตะพื้นที่เย็นราวกับน้ำแข็ง หดตัวอยู่ในอ้อมอก 

ฉู่เฟยหยางอย่างสุดกำลัง

“ออกไป!” ฉู่เฟยหยางผลักไส จวินซูอิ่งพึมพำบางอย่าง ย่นคิ้ว 

พลางปีนป่ายอย่างเอาเป็นเอาตาย คล้ายกับไม่พอใจฉู่เฟยหยางที่พยายาม 

สลัดเขาออก แล้วอ้าปากไล่งับต่อไปอย่างไร้เหตุผล

“!”  ราวกับสัมผัสนั้นได้จุดไฟในร่างกายของฉู่ เฟยหยางอย่าง 

สมบูรณ์ สติสัมปชัญญะถูกแผดเผาจนว่างเปล่าในพริบตา ทั้งกายและใจ 

เต็มไปด้วยความปรารถนาที่ส่งเสียงเรียกร้อง ความต้องการระเบิดขึ้น  

และระบายออกมาอย่างเต็มเปี่ยม

เขาพลิกตัวกดทับจวินซูอิ่งให้อยู่ด้านล่าง ในครรลองสายตามองเห็น 

ความงดงามเปล่งประกายไม่เป็นสองรองใครตรงหน้า  จากนั้นประทับ 

รอยจูบลงบนร่างกายด้านล่างที่ดิ้นรนเบา ๆ อย่างส่งเดช 

แผ่นหลังของจวินซูอิ่งแนบชิดกับพื้น  หินเย็นเฉียบกระตุ้นให้ 

จวินซูอิ่งตัวสั่นสะท้านจนต้องขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างอึดอัด

“หนาว...” จวินซูอิ่งดิ้นรนไขว่คว้า ขยับกายไปยังริมบ่อน้ำพุร้อน 

โดยสัญชาตญาณ  ฉู่ เฟยหยางสังเกตเห็นความต้องการของอีกฝ่าย  

ก็กอดเขาขึ้นมาแล้วกลิ้ งตัวไปแนบกับโขดหินใหญ่ริมบ่อน้ ำพุร้อน  

ความอบอุ่นบนโขดหินใหญ่ทำให้จวินซูอิ่งสงบลง นิ้วมือของฉู่เฟยหยาง 

ที่เคลื่อนอยู่บนร่างกายทำเขารู้สึกไม่สบายตัว  จึงดิ้นรนอย่างอ่อนแรง  
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แต่กลับถูกฉู่เฟยหยางที่กลายเป็นสัตว์ร้ายแล้วกดไว้แน่น

ความอบอุ่นที่โอบล้อมรอบกายทำให้จวินซูอิ่งค่อย  ๆ  ได้สติ เขา 

ไม่รู้ว่ าร่างกายอยู่ที่ ไหนชั่วขณะ  ได้แต่มองศีรษะสีดำที่ซุกซบอยู่กับ 

ร่างกายตนเองอย่างมึนงง ฉับพลันก็สบเข้ากับสายตาของฉู่เฟยหยางที่ 

เงยหน้าพรวดขึ้นมา ประสานเข้ากับดวงตาที่มีแต่เส้นเลือด เต็มไปด้วย 

ความปรารถนา และจ้องจู่โจมราวกับสัตว์ร้าย

“จะ...เจ้าทำอะไร!”  จวินซูอิ่งขัดขืน  แต่กลับพบว่าตนเองถูก 

ฉู่เฟยหยางกดร่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไร้ทางเป็นอิสระ

ฉู่เฟยหยางยกยิ้มให้เขา จวินซูอิ่งรู้สึกแม้กระทั่งว่าฟันที่เผยให้เห็น 

นั่นก็ฉายประกายแห่งการรุกรานเฉกเช่นเดียวกับสายตาของเขา ฉู่เฟยหยาง 

ไร้ท่าทางสุภาพอ่อนโยนและสุขุมเยือกเย็นในยามปกติโดยสมบูรณ์ ราวกับ 

ลอกเปลือกปลอมด้านนอกออก หมุนตัวหนึ่งหนก็เผยใบหน้าที่แท้จริงของ 

สัตว์ร้ายออกมา

ฉู่เฟยหยางแลบลิ้นไล้เลียหน้าอกของจวินซูอิ่งภายใต้สายตาของเขา 

อย่างช้า  ๆ ลากผ่านรอยแผลเป็นสีจางไปจนถึงจุดสีโดดเด่นบนหน้าอก  

สายตาจับจ้องจวินซูอิ่งเขม็ง แสงภายในถ้ำทำให้จวินซูอิ่งใจสั่นระรัวไม่หยุด

ความรู้สึกของการถูกคนดูดเลียจุดอ่อนไหวทำให้จวินซูอิ่งเหงื่อไหล  

ขนลุกซู่ทั่วร่าง ดิ้นรนอย่างรุนแรงขึ้นทันที “ปล่อยข้านะ! เจ้าปล่อยข้า!  

ฉู่เฟยหยาง! หากเจ้าแน่จริงพวกเรามาตัดสินแพ้ชนะกันอีกครั้ง!”

จวินซูอิ่งยกมือข้างหนึ่งขึ้นแล้วฟาดไปทางฉู่ เฟยหยาง  แต่กลับ 

ถูกเขาปัดออกอย่างง่ายดาย จวินซูอิ่งมองเขาอย่างสับสน เขาถูกพิษ 

ไม่ใช่หรือ! เมื่อครู่ยังมีท่าทางอ่อนแรงอย่างชัดเจน ตอนนี้กลับรู้สึกได้ถึง 

กำลังภายในอันเต็มเปี่ยม ทั้งยังล้ำลึกถึงขั้นเทียบกับตอนที่ประมือกับตน 

ครั้งก่อนได้

ฉู่ เฟยหยางไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายคิดนานกว่านี้  กดมือทั้งสองของ 

จวินซูอิ่งไว้เหนือศีรษะ  แล้วจุมพิตลงบนริมฝีปากที่เผยอออกเล็กน้อย 

อย่างดุเดือดดุจลมพายุ

จวินซูอิ่งเบิกตากว้าง ลิ้นชื้นนุ่มละมุนที่กวัดแกว่งอยู่ในปากคล้าย 
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กวัดแกว่งอยู่ในความคิดของเขาด้วยเช่นกัน ทำให้คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก 

ว่าเหตุใดตนถึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้กับฉู่เฟยหยาง

ฉู่เฟยหยางลืมตาทั้งสองข้าง ทั้งสองคนจึงสบตากัน ภายในระยะ 

ที่ใกล้ชิดเช่นนี้ จวินซูอิ่งมองเห็นรอยยิ้มที่อยู่ในดวงตาของฉู่เฟยหยาง 

อย่างชัดเจน ดูไม่คล้ายคนไร้สติสัมปชัญญะ แต่ยิ่งไม่คล้ายกับฉู่เฟยหยาง 

ที่เขาเคยพบ

“อะ...อื้อ”  จวินซูอิ่งส่ายศีรษะไปมา  ต้องการหลบเลี่ยงลิ้นของ 

อีกฝ่าย ฉู่เฟยหยางยักคิ้วและยกยิ้ม อารมณ์ชั่วร้ายบนใบหน้านั้นมองมา 

จนจวินซูอิ่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว

ฉู่เฟยหยางรวบมือทั้งสองข้างของจวินซูอิ่งเข้าด้วยกัน แล้วใช้เพียง 

มือขวาข้างเดียวกดไว้ สถานการณ์ที่ถูกควบคุมไม่ให้ขัดขืนทำให้จวินซูอิ่ง 

โมโหเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในใจ เขาฉุดยื้อแขนสุดชีวิต แต่สุดท้ายก็ไร้ทาง 

ดิ้นรนเป็นอิสระ

ฉู่ เฟยหยางใช้มือซ้ายที่ว่างอยู่ เกี่ยวเส้นผมยาวสยายบนหินของ 

จวินซูอิ่งขึ้น ก่อนจะกระหวัดพันบนนิ้วอย่างช้า  ๆ ไม่สนใจว่าจวินซูอิ่งจะ 

ดิ้นรนหลบหลีกอย่างไร แล้วประกบริมฝีปากอ่อนนุ่มลงบนใบหน้าและคอ 

ของอีกฝ่ายอย่างเอาแต่ใจ

“ฉู่เฟยหยาง! ข้าไม่สนว่าเจ้าจะทำบ้าอะไร! หากเป็นบุรุษก็จงหยุด 

เสีย!  กล้าดูถูกเหยียดหยามประมุขพรรคอย่างข้าเช่นนี้  หากวันไหน 

เจ้าตกอยู่ในมือข้า ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่!” จวินซูอิ่งร้องตะโกน จงใจ 

ใช้เสียงสูงแต่กลับอำพรางจิตใจที่หวาดกลัวไม่มิด

การกระทำของฉู่เฟยหยางอ่อนโยนราวกับเป็นจูบระหว่างคนรัก 

ที่สนิทสนมกันที่สุด สัมผัสอุ่นชื้นนั้นทำให้ในใจของจวินซูอิ่งกระเพื่อมไหว 

เป็นระลอก  ยามประจันหน้ากับฉู่ เฟยหยางที่ในตอนนี้จู่  ๆ  ก็มีท่าทาง 

คาดเดาไม่ถูก จวินซูอิ่งพบว่าตนเองยินยอมพบกับจอมยุทธ์ผู้เที่ยงธรรม 

ที่ต้องการปลิดชีวิตตนมากกว่า แม้กระบี่ของเขาจะคมกริบ แต่อย่างน้อย 

ตัวคนก็สุภาพนุ่มนวล เข้าใจได้ง่าย ไม่เหมือนคนตรงหน้าที่กระทั่งแววตา 

ก็ร้อนแรงแทบแผดเผาคนได้
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จวินซูอิ่งตะโกนเสร็จ ฉู่เฟยหยางก็หยุดการกระทำดังที่คิด ใบหน้า 

ประดับด้วยรอยยิ้มบางเบา สบสายตากับจวินซูอิ่ง เสียงน้ำไหลสะท้อน 

วนอยู่ภายในถ้ำ กลับทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้น

จวินซูอิ่งกลืนน้ำลาย ด้วยตำแหน่งที่อ่อนแอเช่นตอนนี้ ฉู่เฟยหยาง 

ใช้มือเพียงแค่ข้างเดียวก็สามารถบดขยี้เขาให้ตายเหมือนมดตัวหนึ่งได้แล้ว

เมื่อสังเกตได้ถึงอาการประหม่าของจวินซูอิ่ง รอยยิ้มของฉู่เฟยหยาง 

ก็ยิ่งเด่นชัด แววตาฉายแววลึกซึ้ง ก่อนจะค่อย  ๆ  ขยับกายคร่อมบนร่าง 

ของอีกฝ่าย บรรยากาศระหว่างคนทั้งสองหยาบโลนขึ้นทันใด จวินซูอิ่ง 

หวาดวิตก  การเผชิญหน้ากับฉู่ เฟยหยางที่ เป็นแบบนี้น่ากลัวยิ่ งกว่า 

เผชิญหน้ากับฉู่เฟยหยางที่เต็มไปด้วยจิตสังหารเสียอีก เขาเบิกตากว้าง 

อย่างแตกตื่น สัมผัสร้อนที่แนบอยู่บริเวณต้นขาเตือนให้รู้สึกถึงอันตราย 

ที่แท้จริง

“จะ...เจ้าปล่อยข้านะ! เสียสติไปแล้วหรือ!” จวินซูอิ่งดิ้นรนอีกครั้ง  

งอเข่าหมายจะถีบฉู่เฟยหยางออกไป แต่กลับถูกเขาฉวยโอกาสเบียดตัว 

เข้ามาอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างแทน

เมื่อรู้สึกตัวว่าท่าทางนี้น่าอัปยศเพียงใด จวินซูอิ่งก็ยิ่งดิ้นรนรุนแรง 

มากขึ้นอย่างไม่สนใจอะไรแล้ว  ในน้ำเสียงก็มีความวิตกกังวลมากขึ้น 

เช่นกัน “ฉู่เฟยหยาง! เจ้าปล่อยข้า! ข้าจะฆ่าเจ้า! จะต้องฆ่าเจ้าให้ได้!  

เจ้าปล่อยข้า!!!”

เพราะจวินซูอิ่งดิ้นรนรุนแรง แผ่นหลังจึงเสียดสีกับหินด้านล่าง 

จนเกิดรอยแผลบนผิวหนัง ฉู่เฟยหยางขมวดคิ้ว โอบอุ้มจวินซูอิ่งออกจาก 

บริเวณนั้น ก่อนจะถอดเสื้อของตนออกปูไว้บนหิน

จวินซูอิ่ งใช้โอกาสนั้นตะเกียกตะกายปีนป่ายให้หลุดพ้นอย่าง 

จนตรอก กลับถูกฉู่เฟยหยางหิ้วตัวกลับมา แล้ววางลงบนหินที่ปูด้วยเสื้อ 

อย่างง่ายดาย

ความอ่อนโยนนี้ทำให้จวินซูอิ่งรู้สึกอัปยศอดสูมากขึ้น ใช้มือต่อย 

ตีนถีบก็ไม่เป็นผล อาวุธมีคมเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้คือฟัน จวินซูอิ่งอ้าปาก 

กว้างกัดลงบนแผลบริเวณไหล่ซ้ายของฉู่เฟยหยางอย่างแรง ฉู่เฟยหยาง 
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เจ็บปวดจนนิ่วหน้า ก่อนกระชากผมดึงจวินซูอิ่งออก แล้วขบเม้มลงบน 

ริมฝีปากของอีกฝ่ายทั้งที่ยังมีเลือดติดอยู่

จวินซูอิ่งดิ้นรนไม่หยุด  แต่ยิ่งดิ้น ความรู้สึกไร้เรี่ยวแรงราวกับ 

มดแดงสั่นโยกต้นไม้ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อย  ๆ ทำให้ใจของเขาเต็มไปด้วยความ 

หวาดกลัว ตื่นตระหนก ค่อย ๆ จมสู่เหวลึกอย่างสิ้นหวัง

เหตใุดถงึเปน็เชน่นีไ้ด ้ เดมิควรเปน็ศตัรคููอ่าฆาต เหตใุดถงึกลายเปน็ 

ท่าทางเกี่ยวรั้งกอดกุมกันเช่นนี้เล่า

เสื้อตัวนอกของจวินซูอิ่งยังคลุมอยู่บนตัว ฉู่เฟยหยางไม่คิดจะถอด 

มันออก ปมที่ผูกไว้หลวม  ๆ  บริเวณเอวเพียงดึงก็หลุดออกนั้นเขาก็ไม่ได้ 

แตะต้องเช่นกัน เสื้อผ้าที่ไหลหลุดจากไหล่ และต้นขาขาวเนียนที่ปรากฏ 

ออกมาเช่นตอนนี้  ทำให้ฉู่ เฟยหยางซึ่งกลายเป็นสัตว์ร้ายผู้ โอนอ่อน 

ตามความปรารถนาอารมณ์ดียิ่ง อีกทั้งยังยั่วเย้าจนความปรารถนาของเขา 

เพิ่มสูงขึ้น 

ฉู่เฟยหยางปล่อยริมฝีปากของจวินซูอิ่งที่ใกล้จะขาดอากาศหายใจ  

ขบเบา  ๆ  บนปากที่ถูกตนทำให้ชื้นแฉะ แล้วจูบแทะบริเวณคอของจวินซูอิ่ง 

รุนแรงจนคล้ายกับต้องการกลืนกินเขาลงท้อง

จวินซูอิ่งเงยหน้าขึ้น ยื่นมือคว้าจับสะเปะสะปะอย่างยากลำบาก  

พอจับผมของฉู่เฟยหยางได้ ก็ดึงทึ้งอย่างไม่สนใจไยดี ฉู่เฟยหยางไม่ได้ 

เงยหน้าขึ้นก็คว้ามือนั้นไว้อย่างง่ายดายและจับดันออก  ความเจ็บปวด 

แล่นขึ้นมาเป็นริ้ว ข้อมือที่ถูกชิงหลางบีบจนแตกเจ็บปวดขึ้นมาอีกครั้ง  

จวินซูอิ่งเงยหน้าขึ้นหอบหายใจอย่างหนัก เจ็บปวดจนใบหน้าท่วมไปด้วย 

เหงื่อ

เขารู้สึกถึงแรงมือของฉู่เฟยหยางที่คลายออก อีกฝ่ายจับมือทั้งสอง 

ของเขามาไว้ตรงหน้าอก ก้มลงขบเม้มอย่างละเมียดละไมตั้งแต่ปลายนิ้ว

จุมพิตของฉู่เฟยหยางมาพร้อมกับการแทะเล็ม  จวินซูอิ่งถึงขั้น 

เกิดภาพลวงตาว่าศีรษะที่กำเริบเสิบสานอยู่บนร่างกายของเขาเป็นสัตว์ป่า 

ดุร้ายจริง ๆ ริมฝีปากที่อ้อยอิ่งอยู่บริเวณลำคอและหน้าอกแฝงไปด้วยความ 

ปรารถนารุนแรงที่ต้องการฉีกทึ้งเขา 
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ฉู่เฟยหยางปล่อยมือจวินซูอิ่ง มือซ้ายของเขาทำได้แค่วางอยู่ข้างกาย 

อย่างอ่อนแรง ไม่อาจออกแรงขัดขืนได้อีก ฉู่เฟยหยางคล้ายกับพอใจยิ่งนัก  

เขาจับมือขวาที่ไม่เชื่อฟังนั่น ออกแรงกดน้อย  ๆ  จนเกิดเสียงกึกขึ้นเบา  ๆ  

ให้กระดูกผิดตำแหน่ง จวินซูอิ่งร้องเสียงอู้อี้ แม้จะไม่ใช่ความเจ็บปวด 

จนทนไม่ไหว แต่นิ้วเรียวที่เดิมซีดขาวอยู่แล้วก็แทบจะไร้สีเลือด

ฉู่เฟยหยางเริ่มเคลื่อนไหวอยู่บนหน้าอกของอีกฝ่าย แม้จวินซูอิ่ง 

จะมองไม่เห็น แต่ก็รู้สึกได้ชัดเจนว่ายอดอกของเขาถูกดูดเม้มและหยอกล้อ 

อยู่ในปากของฉู่เฟยหยางเช่นไร

ความสิ้นหวังที่น่ากลัวเสียยิ่งกว่าความตายนี้ทำให้จวินซูอิ่งแข็งค้าง 

ไปทั่วทั้งร่างกาย ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่า บุรุษที่อยู่บนร่างตนเองสูญเสีย 

สติสัมปชัญญะไปแล้ว พูดอะไรกับเขาไปก็ล้วนไม่เข้าหู ไม่อาจเข้าใจได้  

ความรู้สึกไร้เรี่ยวแรงจากการไร้หนทางพูดคุยยิ่งเพิ่มความสิ้นหวังมากขึ้น 

ไปอีก

จวินซูอิ่งอ้อนวอนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ “ฉู่เฟยหยาง เจ้าอย่าทำ 

กับข้าเช่นนี้! ข้ารับปากเจ้า ชีวิตที่เหลือของข้าจะอยู่บนเขาชางหลางตลอดไป  

จะไม่คิดแผนร้ายอันใดต่อจงหยวนอีก”

เดิมทีนี่คือเรื่องที่ฉู่เฟยหยางสนใจมากที่สุด ตอนนี้กลับดูเหมือน 

ไม่ได้ยินอะไร ยังคงจู่โจมหน้าอกเขาอย่างเอาแต่ใจ ความรู้สึกอุ่นร้อน 

เปียกชื้นทำให้จวินซูอิ่งเสียสติด้วยความสะอิดสะเอียน

“ฉู่ เฟยหยาง  เจ้าได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่!”  เสียงแหลมสูงดึงดูด 

ความสนใจของฉู่เฟยหยาง เขาเงยหน้าขึ้นมาสบตากับจวินซูอิ่ง สายตา 

ของฉู่ เฟยหยางเปล่งประกายมากกว่ายามปกติ แต่ประกายวิบวับนั่น 

กลับไม่ใช่แววตาของคนมีสติ มีเพียงแววแห่งความปรารถนาของสัตว์ร้าย 

เท่านั้น สายตานั้นมองจวินซูอิ่งอย่างร้อนแรงดั่งจะแผดเผาให้คนทนไม่ไหว

จวินซูอิ่งเห็นว่าเขาหยุดการกระทำ จึงพยายามตั้งสติ พูดด้วย 

น้ำเสียงที่มั่นคงที่สุดเท่าที่จะทำได้ “ฉู่เฟยหยาง ที่ข้าพูดเมื่อครู่เจ้าได้ยิน 

แลว้ใชห่รอืไม ่ เพยีงแคเ่จา้ปลอ่ยขา้ไป ขา้รบัรองวา่จะตายอยูบ่นเขาชางหลาง  

ไม่ออกไปไหน ไม่คุกคามยุทธภพจงหยวนของเจ้า”
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ฉู่เฟยหยางกลับทำเพียงแค่จ้องมองเขา ไม่เอ่ยอะไร บรรยากาศ 

เงียบงันนี้ทำให้จวินซูอิ่งสุดทน ภายในถ้ำนอกจากเสียงน้ำแล้วก็มีเพียง 

เสียงหอบหายใจอันหนักหน่วงของจวินซูอิ่ง ฉู่เฟยหยางที่เอาแต่จ้องเขา 

เงียบ  ๆ ทำให้เขาหวาดกลัวอย่างห้ามไม่ได้ ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่  

ไม่รู้เลยว่าครู่ต่อไปจะทำอะไร ไม่รู้อะไรเลย มองอะไรไม่ออก ดังนั้นจึง 

ตื่นตระหนกและหวาดกลัวมากขึ้น

“เจ้ารับปากข้าหรือมะ...” ในที่สุดจวินซูอิ่งก็ตะโกนถามอย่างทน 

ไม่ไหว แต่กลับถูกฉู่เฟยหยางบีบคาง แล้วประกบจูบปิดปากเขาไว้

“อะ...อือ...” จวินซูอิ่งเบี่ยงศีรษะคิดหลบ กลับยิ่งเข้าใจอย่างชัดเจน 

แจ่มแจ้งว่าตนเองไม่มีที่ให้หลบหนีแม้แต่น้อย

“อื้อ...” เสียงร้องที่อยู่ในลำคอของจวินซูอิ่งสูงขึ้น ฉู่เฟยหยางกัด 

เข้าที่ยอดอกข้างซ้ายอย่างแรงราวกับต้องการกระชากมันออกมา จวินซูอิ่ง 

ขมวดคิ้วส่ายหน้าไปมาอย่างสะเปะสะปะ ผมสีดำยาวแผ่สยายอยู่บนหิน 

ก้อนยักษ์ ไรผมส่วนหน้าผากและข้างแก้มเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อจนแนบติด 

กับใบหน้า เมื่อมองเข้าไปในตาของฉู่เฟยหยาง พบเพียงสายตาหยาบโลน 

อย่างที่สุด

ฉู่เฟยหยางคลายแรงจากยอดอกบวมเป่ง เปลี่ยนมาขบเม้มเบา  ๆ  

ไปทางซ้ายทีขวาที ฉู่เฟยหยางดูคล้ายสนใจหน้าอกข้างซ้ายของเขาเป็น 

พิเศษ เพราะเอาแต่ย่ำยีหน้าอกข้างนั้น ไม่ไยดีหน้าอกข้างขวา การกระทำ 

เหล่านี้ทำให้ความรู้สึกทั้งหมดของจวินซูอิ่งขยายใหญ่ขึ้น ให้เขาลิ้มรสชาติ 

ของความหวาดกลัวและสิ้นหวังอย่างช้า ๆ 

ฉู่เฟยหยางบดจูบอย่างดุดันลงบนริมฝีปากที่ยังหอบหายใจอีกครั้ง  

ไล้นิ้วมือไปตามเอวของเขา พลางลูบคลำต้นขาที่โผล่พ้นอาภรณ์ออกมา 

ครู่หนึ่ง ก่อนเคลื่อนไปทางด้านหลังต่อ แล้วกดลงบนพื้นที่ซ่อนเร้นที่สุด 

และยากจะพูดถึงที่สุด

จวินซูอิ่งเบิกตากว้าง เส้นเลือดดำบนหน้าผากปูดนูน  ปากที่ถูก 

ครอบครองอยู่ทำได้เพียงส่งเสียงอู้อี้ออกมาเท่านั้น เขาพยายามหลบจูบ 

รุนแรงของฉู่เฟยหยาง ร่างกายส่วนล่างก็ขัดขืนไม่หยุด หลบหลีกนิ้วมือ 
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เรียวยาวที่พยายามจะแทรกเข้าไปยังส่วนลึกด้านใน 

ฉู่เฟยหยางแทรกกายเข้าไปอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างของจวินซูอิ่ง  

ขยับเอวเบา  ๆ เคลื่อนไปอยู่ด้านบน แท่งร้อนผ่าวของเขาจู่โจมขาอ่อนนุ่ม 

ของจวินซูอิ่งผ่านกางเกง  นิ้วมือที่กำเริบเสิบสานอยู่ด้านหลังจวินซูอิ่ง 

ยิ่งได้ใจจึงกดลึกอย่างรุนแรง ทั้งหมุนวนกดนวด ช่วยผ่อนคลายบริเวณ 

ที่เขาต้องการจะเข้าไป

วินาทีที่นิ้วของฉู่ เฟยหยางแทรกเข้าไป  จวินซูอิ่งก็สะอึกสะอื้น  

สายตาที่มองฉู่เฟยหยางนอกจากความตกใจกลัวและความเคียดแค้นแล้ว  

ยังมีความขอร้องอ้อนวอนเพิ่มขึ้นมาด้วย

ฉู่เฟยหยางปล่อยริมฝีปากของจวินซูอิ่ง ขมวดคิ้วออกแรงขยับนิ้ว 

อย่างตั้งใจ สีหน้านั้นคล้ายเขากำลังทำเรื่องสำคัญอย่างมาก

จวินซูอิ่งไม่ดิ้นรนอีกต่อไปแล้ว ขาทั้งสองข้างของเขาสั่นเล็กน้อย  

อาภรณ์ที่ไหลลงถึงข้อศอกไม่อาจปกปิดรอยราคะที่มีอยู่ทั่วร่างกาย ทั้งยัง 

รู้สึกได้ว่านิ้วมือที่อยู่ด้านหลังเพิ่มเป็นสองนิ้วแล้ว 

จวินซูอิ่ งขมวดคิ้ วแน่นอย่ างทนไม่ ไหว  ผงกศีรษะอ้อนวอน  

“ฉู่ เฟยหยาง เจ้าปล่อยข้าไปเถิด  ข้าขอร้องเจ้า...หากเจ้าต้องการ  ข้า 

สามารถหาหญิงงามมากมายให้เจ้าได้  หรือเจ้าต้องการบุรุษก็ย่อมได้   

ข้าจะหาบุรุษที่งดงามหยาดเยิ้มที่สุดมาให้เจ้า!  เจ้าต้องการเท่าไหร่ข้า 

ก็จะ...อ๊ะ...”

คำพูดของเขาไม่เข้าหูของฉู่เฟยหยางแม้แต่น้อย นิ้วทางด้านหลัง 

เพิ่มขึ้นเป็นสามนิ้ว ทั้งหมดเข้าไปในร่างกายที่ถูกบีบบังคับให้ขยายออก  

ทั้งยังเสียดสีกดลึกเข้าไปข้างในอย่างเอาแต่ใจ

ขาทั้งสองข้างของจวินซูอิ่งถูกยกขึ้นแยกออกไว้ข้างลำตัว การฝึก 

วรยุทธ์มานานทำให้ร่างกายของเขายืดหยุ่นแข็งแรง ทว่าตอนนี้กลับกลาย 

เป็นตัวช่วยชั้นดีให้ถูกบุกรุกเข้าไปได้โดยง่าย ฉู่เฟยหยางสามารถจัดแจง 

ขาทั้งสองข้างของเขาตามปรารถนา จนได้ตำแหน่งที่เข้าไปได้สะดวกที่สุด

จนกระทั่งรู้สึกถึงสิ่งที่ทั้งหยาบใหญ่และร้อนผ่าวยิ่งกว่าดันจ่ออยู่ 

ตรงทางเข้า จวินซูอิ่งจึงหลับตาอย่างสิ้นหวัง
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ลำคอของฉู่เฟยหยางส่งเสียงหัวเราะดุจสัตว์ร้าย การกระทำของ 

ร่างกายส่วนล่างกลับไม่ได้บุ่มบ่าม เพียงแต่ความอ่อนโยนเช่นนี้ยิ่งทำให้ 

จวินซูอิ่งรับไม่ไหว เขารู้สึกถึงสิ่งใหญ่ยักษ์นั่นค่อย  ๆ  ดันเข้ามาในร่างกาย  

ก่อนจะถอนกลับออกไปอย่างช้า  ๆ  แล้วกลับเข้ามาอีก  ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  

นับครั้งยิ่งลึกมากขึ้นเรื่อย  ๆ ผนังด้านในตึงแน่นรับรู้ถึงเส้นเลือดดำที่ 

ขยับอยู่บนแท่งร้อนที่บุกรุกตัวเขา กระทั่งรู้สึกถึงรูปร่างได้ชัดเจน

เดิมทีจวินซูอิ่งคิดว่าตัวเองสามารถรับไหว อย่างไรเสียเขาก็ไม่ใช่ 

สตรี ไม่มีอะไรที่ปล่อยวางไม่ได้ ทว่าตอนนี้เขากลับรู้ซึ้งอย่างแจ่มแจ้ง  

เขารับไม่ไหวแล้ว  วินาทีเดียวก็ไม่อาจรับไหว  ฉู่เฟยหยางกำลังบดขยี้ 

ความภาคภูมิใจและความทะเยอทะยานของเขาให้แหลกละเอียดอย่างช้า  ๆ  

ทั้งยังเหยียบย่ำไว้ใต้ฝ่าเท้าอย่างรุนแรง

ฉู่ เฟยหยางไม่ค่อยเป็นค่อยไปรอให้เขาปรับตัวได้อีกต่อไปแล้ว  

แต่เริ่มรุกเข้าไปภายในส่วนลึกอย่างช้า ๆ ทว่ามั่นคง

จวินซูอิ่งรู้สึกถึงส่วนปลายร้อนผ่าวดันเข้าสู่ส่วนลึกไม่หยุด และยัง 

ลึกเข้าอีกตรงสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของร่างกาย เขาทนไม่ไหวร้องเสียงดังขึ้นมา 

อีกครั้ง ดิ้นรนด้วยแรงเฮือกสุดท้าย “เจ้าออกไป...อย่าทำเช่นนี้กับข้า... 

ข้าขอร้องเจ้า...อย่าทำเช่นนี้...”

ฉู่เฟยหยางไม่สนใจแม้แต่น้อย เขาเพียงใช้มือกดขาทั้งสองที่เริ่ม 

ดิ้นรนอีกครั้งของจวินซูอิ่งไว้  แล้วรุกล้ำเข้าไปด้านในไม่หยุด  กระทั่ง 

เข้าไปจนครบทั้งส่วน ฉู่เฟยหยางก็หลับตาถอนหายใจด้วยความพึงพอใจ

ยามถูกผนังอบอุ่นด้านในหุ้มห่อรัดแน่น  ความปรารถนาของ 

ฉู่ เฟยหยางก็ยิ่งเพิ่มขึ้น  จวินซูอิ่งขยับตัวราวกับพายุคลั่งฝนกระหน่ำ 

จนเกิดบาดแผลทั้งภายในและภายนอกขึ้นพร้อมกัน ส่งเสียงครางพร้อม 

สั่นศีรษะสะเปะสะปะราวกับรับไม่ไหวอีกต่อไป

ข้อมือของจวินซูอิ่งไร้เรี่ยวแรง ทำได้เพียงใช้ข้อศอกยันร่างกายไว้  

คิดจะเคลื่อนตัวไปด้านหลังอย่างเปล่าประโยชน์  แต่เพียงขยับร่างกาย 

ส่วนบนขึ้นเล็กน้อย ก็เห็นภาพหยาบโลนของสิ่งที่ทั้งหนาและยาวซึ่งขยาย 

จนเป็นสีคล้ำ กำลังเข้า  ๆ  ออก  ๆ  จากร่างกายตนอย่างชัดเจน ความรู้สึก 
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อัปยศอันหนักหน่วงทำให้จวินซูอิ่งขยะแขยงจนเสียสติ ทั้งถ้ำสะท้อนเสียง 

หยาบโลนของร่างกายที่กระทบกัน ไปจนถึงเสียงหอบหายใจของฉู่เฟยหยาง 

ที่กำลังมีความสุขกับร่างกายของเขา เสียงสะท้อนจากผนังถ้ำราวกับจะทำให ้

เสียงเหล่านั้นดังต่อไปเรื่อย ๆ จนแนบชิดเข้ามาในโสตประสาทของจวินซูอิ่ง  

ยิ่งไม่อยากได้ยิน กลับยิ่งได้ยินแม้กระทั่งเสียงเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  อย่างชัดเจน  

เพียงคิดว่าเสียงเหล่านี้เกิดจากชายผู้นั้นที่กำลังสนุกกับร่างกายของเขา  

จวินซูอิ่งก็รู้สึกคลุ้มคลั่งจนอยากเผาทำลายทุกสิ่ง

ความทะเยอทะยานของเขา  ความภาคภูมิใจของเขา  ทุกอย่าง 

ของเขาค่อย  ๆ  ถูกทำลาย ค่อย  ๆ  ถูกบดละเอียดท่ามกลางเสียงแห่งความ 

อัปยศเหล่านี้ 

ฉู่เฟยหยางไม่พอใจที่จวินซูอิ่งพยายามหนี จึงยิ่งกดเรียวขายาว 

ทั้งสองข้างแรงขึ้น ข้อศอกที่จวินซูอิ่งประคองตนไว้ตกลงอย่างไร้เรี่ยวแรง  

ขาทั้งสองข้างถูกกดไว้ข้างใบหน้า  ท้ายทอยถูกฉู่ เฟยหยางประคองไว้ 

ด้วยมือเดียวอย่างหยาบคาย ริมฝีปากแนบชิดกันอีกครั้ง ลิ้นโรมรันบุกรุก  

กระทำการตามอำเภอใจอยู่ภายในปากของจวินซูอิ่ง ด้านล่างก็ขยับต่อเนื่อง 

ไม่หยุด

จวินซูอิ่งขมวดคิ้วหลับตา ขัดขืนต่อไปไม่หยุด เพียงแต่มือซ้าย 

ซึ่งเป็นอวัยวะเดียวที่ยังขยับได้กลับอ่อนแรง การขัดขืนอย่างสะเปะสะปะ 

บนแผ่นอกของฉู่เฟยหยางจึงไร้ประโยชน์ แรงต่อต้านเพียงเล็กน้อยและ 

เสียงบางเบาทำได้เพียงฉุดให้ฉู่เฟยหยางยิ่งเพิ่มความปรารถนาดุจสัตว์ร้าย  

ออกแรงข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับจะกลืนกินเขาเข้าไปอย่างอดใจไม่ไหว

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด  ยามที่จวินซูอิ่งคิดว่าตนใกล้จะหมด 

ลมหายใจแล้ว  ริมฝีปากถึงถูกปล่อย  เขาควบคุมให้ตนเองสงบลง  

ไม่ขัดขืนอย่างเปล่าประโยชน์อีก  เพียงลืมตากว้างมองไปที่ เพดานถ้ำ  

หอบหายใจอย่างหนักหน่วง พยายามเมินเฉยขาทั้งสองข้างของตนที่ถูก 

ฉู่เฟยหยางยกขึ้นไว้บนไหล่และสิ่งที่เข้าออกด้านหลังไม่หยุด

ราวกับเพดานถ้ำกำลังสั่นไหว จวินซูอิ่งรู้ว่าเป็นเพราะร่างกายของตน 

กำลังขยับตามการกระทำของฉู่เฟยหยาง 
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จวินซูอิ่งกัดริมฝีปากแน่นจนห้อเลือด รวบรวมสติ รวบรวมกำลัง 

ภายในที่เริ่มฟื้นกลับมาอีกครั้งไปไว้ที่ขาทั้งสองข้างท่ามกลางความอบอุ่น 

รอบกาย ตอนที่ฉู่เฟยหยางหลับตากระทำการอย่างดื่มด่ำ เขาก็ออกแรง 

ถีบอีกฝ่ายออกไป จากนั้นก็ถอยหลังจนตกลงไปอยู่ในบ่อน้ำอุ่น กำลัง 

ภายในพรั่งพรูขึ้นมาตามน้ำ  ภายในพริบตาก็ไหลทั่วร่างกายราวกับได้ 

ปลดปล่อย

ฉู่เฟยหยางถูกถีบออกขณะที่กำลังมีความสุข ตาก็แดงขึ้นจนราวกับ 

จะมีเลือดไหลออกมา เขามองจวินซูอิ่งที่มองกลับมาอย่างโกรธแค้นอยู่ 

กลางน้ำด้วยความไม่พอใจเต็มอก

จวินซูอิ่งต่อกระดูกมือข้างซ้าย  ดึงเสื้อผ้าที่หลุดลงจากไหล่ขึ้น  

รู้สึกได้ถึงกำลังภายในที่ไหลวนในร่างกายไม่หยุด ก่อนถอนหายใจเล็กน้อย 

อย่างวางใจ เพียงแค่เขาไม่ขึ้นจากบ่อน้ำนี้ ก็ยังพอจะต่อสู้กับฉู่เฟยหยางได้

จวินซูอิ่งจ้องฉู่เฟยหยางอย่างระแวดระวัง ฉู่เฟยหยางกลับไม่มี 

เจตนาจะต่อสู้แม้แต่น้อย เขายื่นมือข้างหนึ่งมาทางจวินซูอิ่ง ใช้สายตา 

เผด็จการเตือนอย่างชัดเจนว่าให้รีบขึ้นไปหา

จวินซูอิ่งอยากยิ้มเยาะออกมาเสียจริง ดูท่าฉู่เฟยหยางไม่เพียงแต่ 

ถูกความปรารถนาครอบงำสติ แต่เขายังโง่งมไปเสียแล้ว น่าเสียดายที่ได้ 

เผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวเช่นนี้ แต่เขากลับยิ้มไม่ออก โดยเฉพาะศัตรู 

ผู้นั้นยังไม่รู้จักอับอาย ยื่นเจ้าแท่งนั่นจับจ้องร่างกายของเขาตาเป็นมัน

จวินซูอิ่งขยับเท้าอย่างระมัดระวัง เสาะหาจุดที่ได้เปรียบมากที่สุด  

ฉู่เฟยหยางโกรธที่เขาไม่เชื่อฟังอย่างเห็นได้ชัด จึงกระโดดลงมาในบ่อน้ำ  

เดินตรงไปทางจวินซูอิ่ง ฉู่เฟยหยางตอนนี้ท่าทางไร้ซึ่งการป้องกัน  ทั้ง 

ร่างกายล้วนเปิดช่องโหว่ให้ จวินซูอิ่งรวบรวมกำลังภายในโจมตีออกไป 

อย่างไร้ความเมตตา

ฉูเ่ฟยหยางจดัการกระบวนทา่ของอกีฝา่ยอยา่งงา่ยดาย ในใจจวนิซอูิง่ 

ตกตะลึง มือกลับยังคงท่าโจมตีไว้อย่างดี  สองคนต่อสู้กันในน้ำไปมา  

เสียงกระฉอกของน้ำลบล้างเสียงหยาบโลนที่เต็มถ้ำเมื่อครู่ออกไปจนสิ้น

หลังจากผ่านไปหลายกระบวนท่า  ฉู่ เฟยหยางก็โจมตีจวินซูอิ่ง 
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ด้วยฝ่ามือเดียวอย่างอดไม่ไหว  โดยไม่สนใจการโจมตีจากอีกฝ่ายอีก  

แล้วคว้าเอาเอวของจวินซูอิ่งเข้ามาใกล้ตัว ระยะที่ใกล้เกินไปไร้ทางใช้ 

กระบวนท่าใด ๆ ได้ แต่มือของจวินซูอิ่งกลับไม่หยุดนิ่ง สองคนต่อสู้อุตลุด  

ไม่เป็นลำดับขั้นตอน

ไม่นานจวินซูอิ่งก็ถูกฉู่เฟยหยางตรึงไว้ในอกอย่างแน่นหนา ในใจ 

ของเขาเริ่มตื่นตระหนก ฉู่เฟยหยางใช้ช่องว่างระหว่างต่อสู้บีบเค้นใบหน้า 

เขาเบา ๆ ทำให้เขาสะอิดสะเอียนจนเสียสติ

ฉู่เฟยหยางไม่ทนต่อสู้กับจวินซูอิ่งอีกต่อไปแล้ว  เพียงอุ้มเขาขึ้น  

ทะยานออกจากน้ำ แล้วกระโดดหลายก้าวมาถึงขอบถ้ำที่ห่างจากบ่อน้ำอุ่น  

ก่อนวางไว้บนพื้น ไอเย็นในร่างกายเริ่มสร้างปัญหาขึ้นอีกครั้ง จวินซูอิ่ง 

ขดตัวทันที ความอบอุ่นสลายไปอย่างรวดเร็ว หนาวเหน็บราวกับอยู่บน 

พื้นน้ำแข็ง

ฉู่เฟยหยางดึงขาที่ขดอยู่ของจวินซูอิ่งแยกจากกัน  ด้านหลังที่ถูก 

รุกรานก่อนหน้ารองรับกับส่วนนั้นของเขาที่ขยายใหญ่ขึ้นได้อย่างง่ายดาย  

เขานั่งพิงข้างหิน ดึงจวินซูอิ่งเข้าหาให้นั่งอยู่บนร่างกายตน ยกจวินซูอิ่ง 

ขึ้นลง ก่อนจะดึงตัวจวินซูอิ่งให้ลงมาอยู่ใต้ร่าง แล้วครอบครองริมฝีปาก 

อย่างหยาบคาย

ไม่รู้ว่าผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด จวินซูอิ่งรู้สึกถึงกระแสความร้อน 

ไหลพุ่งเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับเสียงครางของฉู่ เฟยหยาง  ความอัปยศ  

ความหวาดกลัว  ความไม่เป็นธรรมที่อัดแน่นอยู่ในใจ  ทำให้หางตาที่ 

แห้งเหือดมีหยดน้ำใสไหลออกมา ราวกับว่าตอนนี้มีบางสิ่งได้เปลี่ยนไป 

อย่างสมบูรณ์แล้ว สูญสิ้นไปอย่างสมบูรณ์แล้ว

กระแสความร้อนถูกพ่นออกมา  ความฮึกเหิมขนาดใหญ่ของ 

ฉู่เฟยหยางยังคงอยู่ภายในร่างกายของจวินซูอิ่ง มือใหญ่ทั้งสองข้างเริ่ม 

ลูบคลำไปตามร่างกาย บังคับให้จวินซูอิ่งที่มักจะสั่นเทาและขดตัวเสมอ 

คลายออก

จวินซูอิ่ งแม้ยังคงรู้สึกหนาว  กลับไม่อาการหนักเท่าก่อนหน้า  

อย่างน้อยเขาก็ยังมีสติสัมปชัญญะ  ทว่าในยามนี้เขายอมให้ตนหมดสติ 
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ไปเสียดีกว่า จะได้ไม่ต้องเผชิญกับความทรมานที่เป็นดั่งนรกนี้

จวินซูอิ่งรู้สึกว่าน้ำตาที่หางตาถูกฉู่เฟยหยางใช้นิ้วเรียวยาวเกลี่ย 

ออกไป  ก่อนจะตามมาด้วยลิ้นอบอุ่นโลมเลียบริเวณนั้น  จวินซูอิ่งตื่น 

ตระหนกเมื่อรู้สึกว่าสิ่งยาวหยาบนั่นขยายในร่างกายอย่างรวดเร็วอีกครั้ง  

เขาฝืนลืมตาทั้งสองข้าง ดึงสองมือที่ถูกฉู่เฟยหยางกุมไว้บนหน้าอกกลับ  

แต่กลับถูกฉู่เฟยหยางรั้งไว้ แล้วแนบริมฝีปากเข้าชิด เกี่ยวกระหวัดเข้ากับ 

ลิ้นของเขา ด้านล่างก็เริ่มขยับอีกครั้ง

จวินซูอิ่งตกอยู่ในความสับสน ไม่รู้ว่าถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่ากี่ครั้ง  

สิ่งใหญ่ยักษ์นั่นเหิมเกริมอยู่ในร่างกายไม่หยุด  จนแม้แต่ความคิดก็ถูก 

ก่อกวนไปด้วย ของเหลวร้อนที่ไหลเข้าไปภายในร่างกายแต่ละครั้งทำให้ 

เขาทนไม่ได้ ทั้งอับอาย สะอิดสะเอียน เคียดแค้น แต่กลับไร้แรงต่อต้าน  

ดังนั้นจึงยิ่งอาฆาตแค้นมากขึ้น  ริมฝีปากถูกเขากัดจนเกิดรอยเล็ก  ๆ  

หลายแห่ง ภายในปากก็เต็มไปด้วยรสชาติของโลหิต

ไม่รู้ว่าผ่านไปเนิ่นนานเท่าใด สุดท้ายฉู่เฟยหยางก็ปลดปล่อยออกมา 

อีกครั้งและหยุดลง ฉู่เฟยหยางโอบกอดเขาไว้ในอ้อมอก แล้วก็หลับสนิทไป

จวินซูอิ่งมองใบหน้าหลับพริ้มไร้การป้องกันที่อยู่ตรงหน้า นี่เป็น 

โอกาสลงมือที่ดียิ่งนัก แต่ร่างกายที่ถูกทำร้ายจนช้ำในอย่างหนัก ทั้งยัง 

เพิ่งถูกกระทำเช่นนั้นอีก แม้แต่กระดิกนิ้วมือยังยากยิ่ง จวินซูอิ่งค่อย ๆ ปิด 

เปลือกตาที่ดูราวกับหนักนับพันชั่งลงอย่างช้า  ๆ ท่ามกลางความเคียดแค้น 

และต่อต้านเต็มหัวใจ ก่อนจะผล็อยหลับไป
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บทที่ 3

แสงนอกถ้ำสลัว นกกาส่งเสียงร้องบินกลับเข้าถ้ำ เสียงน้ำไหล 

สงบเยือกเย็น ฉู่เฟยหยางค่อย  ๆ ตื่นขึ้น แสงสะท้อนจากคลื่นน้ำภายในถ้ำ 

ทำให้เขาสงสัยว่าตนเองอยู่ที่ใด

ร่างกายอุ่นในอ้อมอกทำให้เขาตัวแข็งทื่อชั่วขณะ  สัมผัสแนบชิด 

ระหว่างผิวหนังสนิทแนบแน่นเกินไป เขาก้มศีรษะลง เกลี่ยผมที่สยาย 

ปกคลุมใบหน้าที่ซบอยู่บนอกอย่างลังเล ใบหน้าที่ปรากฏแก่สายตาทำให้ 

ฉู่เฟยหยางไม่กล้าเชื่อ  เขาสงสัยอย่างยิ่งว่าตนอาจจะยังอยู่ในห้วงฝัน  

แต่ใบหน้านั้นอิงแอบใกล้ชิด ใกล้จนมองเห็นคิ้วที่ขมวดมุ่นและคราบน้ำตา 

ที่หางตาอย่างชัดเจน จริงจนไม่อาจจริงไปกว่านี้ได้อีก 

ฉู่เฟยหยางรีบผละออกแล้วผุดลุกขึ้นทันที เสียงหยาบโลนของการ 

แยกตัวจากบริเวณที่ทั้งสองคนยังเชื่อมติดกัน ทำให้สมองที่ควบคุมตน 

ให้เยือกเย็นมาตลอดของฉู่เฟยหยางระเบิดออกภายในพริบตา ความจริง 

เบื้องหน้าเป็นเรื่องเหลวไหลเกินไปแล้ว แต่ทั้งสองคนล้วนเสื้อผ้าหลุดลุ่ย  

มีรอยราคะที่ไม่อาจปกปิดได้ทั่วกายจวินซูอิ่ง ทั้งยังมีคราบขาวขุ่นบริเวณขา  

ทุกอย่างล้วนกำลังเตือนสติเขา  แม้มันจะเหลวไหลเพียงใด  ไม่น่าเชื่อ 

เพียงไหน แต่ความจริงก็คือความจริง

ฉู่เฟยหยางจัดการสวมเสื้อผ้าภายในเวลาอันรวดเร็ว ตอนนี้เอง 

จวินซูอิ่งก็ค่อย  ๆ  ตื่นขึ้นมา  ลืมตาทั้งสองข้าง  หยัดกายขึ้นอย่างช้า  ๆ  
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓


