
จิ่งลู่พยุงรั่วซีเดินออกมาจากป่า ก็พบว่าซือหม่าซุนจื่อกับจิ่งเหยียน 

ยืนรออยู่ก่อนแล้ว สายลมด้านนอกป่าพัดบางเบาน�าพาอากาศบริสุทธิ์สดชื่น

ซึ่งท�าให้รู้สกึผ่อนคลาย

“เป็นอย่างไรบ้างซีเอ๋อร์” ซือหม่าซุนจื่อถาม ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย

เต็มไปด้วยความกังวล ชายอาภรณ์สีขาวสะบัดพลิ้วเป็นจังหวะเดียวกับที่เขา

หยุดเดนิ จิ่งเหยยีนที่ยนืด้านข้างกเ็ป็นห่วงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั พวกเขาเหน็

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นทั้งหมด ทว่าไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลย มันช่างขัดใจ 

ยิ่งนกั

“ไม่เป็นอะไรแล้ว” รั่วซีตอบ ก่อนจะตามด้วยรอยยิ้มกว้างไปจนถึง

ดวงตา เทา้ที่ชาจนไม่รู้สกึลองเหยยีบพื้น เมื่อเหน็วา่เท้าใช้การได้เป็นปกต ิเธอ

เลยหนัไปพยกัหน้าให้จิ่งลู ่ชายหนุม่จงึจ�าใจปล่อยมอืที่พยงุอกีฝ่ายอยูอ่ย่างอาลยั

ซอืหม่าซนุจื่อถอนหายใจอย่างโล่งอก ลบูบนเรอืนผมสนี�้าตาลยาวสยาย

เพราะสายรดัผ้าไหมของนางขาด ทั้งยงัมไิด้เตรยีมมาเสยีด้วย มอืหยาบกร้าน

ยกขึ้นจะแก้ปมที่ผูกอยู่บนศรีษะตน

“พี่ใหญ่ไม่ต้องหรอก บุรุษปล่อยผมต่อหน้าผู้คนมากมายจะดูไม่ดี”  

รั่วซเีอ่ยปรามไว้ก่อน ครั้นเหน็พี่ชายลดมอืลงจงึขมวดผมเป็นเกลยีวแล้วม้วน

ขึ้นด้านบน จากนั้นกเ็อาปิ่นปักผมรูปร่างเหมอืนตะเกยีบออกมาเสยีบ แท้จรงิ

รั่วซีที่สิบแปด
ความหายนะ
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แล้วนั่นคอืดาบตดัอกัขระซึ่งเป็นศาสตราวุธอนัล�้าค่า

“เจ้ากับน้องเล็กมีเรื่องบาดหมางอันใดกัน” ซือหม่าซุนจื่อถามเพราะ 

ไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกดิขึ้นภายในป่านั้น

เพราะค�าถามนั้น รั่วซจีงึรูว่้าทกุคนที่อยูภ่ายนอกไม่ได้ยนิเสยีงจากภาพ

นิมิต อาจเป็นเพราะมีมโนภาพให้ชมหลายคู่ ถ้ายังมีเสียงอีกเกรงว่าจะสร้าง

ความวุ่นวายและความสับสนไม่น้อย ผู้สร้างภาพนิมิตจึงไม่ให้ได้ยินเสียง 

ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 

“ไม่มอีะไรหรอกพี่ใหญ่ ข้ากบันางกห็ยอกล้อกนัเช่นนี้เป็นประจ�า เพยีง

แต่ไม่มใีครรู้กเ็ท่านั้นเอง”

ซอืหม่าซุนจื่อมสีหีน้าไม่เชื่อ แต่ด้วยอุปนสิยัที่มใิช่คนชอบเซ้าซี้ เขาจงึ

ได้ยุตคิวามสงสยัเอาไว้ ซเีอ๋อร์มหีลายอย่างที่ปิดบงัอยู่ตลอดเวลา บางทเีขาก็

นึกน้อยใจและห่างเหินกับนาง ทว่าแต่ก่อนนั้นยิ่งห่างเหินกว่านี้ ที่เป็นอย่าง 

ทุกวนันี้กถ็อืว่าดมีากแล้ว เขาควรจะรู้จกัพอ…

ทุกคนพากนัเดนิกลบัไปยงัลานฝึกยุทธ์ 

รั่วซกีระซบิกบัจิ่งลู่ “ศษิย์พี่ ขอโทษด้วย ข้าไม่น่าทิ้งท่านเอาไว้” เธอ

รู้สึกผิดอย่างแท้จริง จิ่งลู่ไร้ซึ่งพลงัยุทธ์ มิอาจป้องกันตัวเองได้ แม้เขาจะม ี

ลูกแก้วอยู่ในมอื ทว่าชวีติของเขาคอืความรบัผดิชอบของเธอ

“ไม่เป็นไร เจ้าให้อสรพษิตวันั้นมาดูแลข้าแทนแล้วมใิช่หรอื” ตอนแรก

จิ่งลู่ยังหวาดกลัว แต่ถ้าคิดให้ดีแล้ว อสรพิษเพียงเลื้อยวนรอบๆ ใต้ต้นไม้ 

มไิด้เลื้อยขึ้นมาท�าร้ายเขา เมื่อมสีตัว์อสูรตวัอื่นผ่านมากเ็พยีงมองผ่านไป จะ

ให้เขาคดิอย่างไรได้ ถ้ามใิช่เพราะอสรพษิตวันั้นเชื่อฟังค�าสั่งของนาง

ในลานฝึกยุทธ์มเีพยีงสองคู ่ส่วนคนอื่นๆ ยงัไม่กลบัมา ซอืหม่าฮุย่หลงิ

ที่กลบัมาก่อนหน้านั้นไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าชดุใหม่แล้ว รั่วซจีงึรบีเตรยีมการ

ให้เรียบร้อย โดยใช้ผ้าสีทึบสร้างเป็นกระโจมคลุมหม้อหลอมโอสถ เพราะ

สมุนไพรบางชนดิที่หลอมโอสถอี่จู้มอิาจโดนแสงได้

รั่วซียังไม่ทันได้ลงมือท�าอะไรมากกว่านี้ รองเจ้าส�านักกงซุนหยูก็
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ประกาศเสยีงดงั 

“ทุกคนโปรดรอก่อน ด้วยปีนี้ต่างจากปีก่อน ข้าจะให้ทุกคนสุ่มจับ 

รายชื่อโอสถใหม่ โดยสลบัการหลอมกบัของผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อทดสอบไหวพรบิ

และสตปัิญญา พวกเจ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรกบัโอสถที่มไิด้ศกึษามา

อย่างละเอยีดถี่ถ้วน และจะท�าได้ดแีค่ไหน ของรางวลัในปีนี้สูงค่ายิ่งนกั ถอื

เป็นการดหีากการทดสอบจะยากตามไปด้วย”

เมื่อรองเจ้าส�านกักล่าวจบ ใบหน้าที่ครึ่งหนึ่งอปัลกัษณ์อกีครึ่งงดงามก็

กระตกุด้วยความโกรธ สุ่มจบัรายชื่อโอสถใหม่อย่างนั้นหรอื สมนุไพรหายาก

อย่างดีที่เธอใช้ซื้อตัวจิ่งลู่จะต้องตกไปเป็นของผู้อื่น กระโจมที่เพิ่งสร้างเสร็จ

เมื่อสกัครู่จะมผีู้อื่นมาใช้ และหากเดามผิดิ คนที่จะได้รายชื่อโอสถอี่จู้คงมพิ้น

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิเป็นแน่

รั่วซีลงมือพังกระโจมทิ้งทันที ขณะที่จิ่งลู่ยืนมองพร้อมกับอมยิ้มอยู่

ด้านข้าง ก่อนจะเอ่ยเบาๆ “ใจเยน็ๆ ศษิย์น้อง อากาศไม่ร้อนนกั ทว่าเจ้าก�าลงั

จะท�าให้ที่นี่ลุกเป็นไฟแล้ว”

“กลั่นแกล้งกันชัดๆ ข้าเองก็มนุษย์คนหนึ่ง สมควรนิ่งเฉยเย็นชาเป็น

รูปปั้นให้ผู้อื่นรงัแกหรอื ของที่ข้าสร้าง ข้าย่อมมสีทิธิ์ท�าลาย” รั่วซกีลายเป็น

เด็กน้อยขี้โมโหในฉับพลัน เธอถูกซือหม่าฮุ่ยหลิงกระท�ามาหลายครั้ง แม้จะ

เป็นเพียงการกระท�าเล็กน้อยในแต่ละครั้ง แต่สั่งสมนานวันเข้าก็สร้างความ

ร�าคาญจนเธอรูส้กึเบื่อหน่าย ราวกบัสุนขับ้าที่กดัไมย่อมปลอ่ย คราวนี้ยิ่งเหน็

ได้ชดัว่าเป็นการสมรู้ร่วมคดิกนักบัรองเจ้าส�านกั

จากที่รั่วซคีาดการณ์เอาไว้ ซอืหม่าฮุ่ยหลงิหมายจะใช้การหลอมโอสถ

ในวันนี้ก้าวข้ามไปสู่ขั้นกลางต่อหน้าผู้คน นางจะเป็นที่จดจ�าและมีชื่อเสียง 

ขจรขจาย ผู้อื่นจะพากนัยกย่องเลื่อมใส โอสถอี่จู้เป็นโอสถที่มสี่วนผสมของ

สมุนไพรหายาก ระหว่างหลอมจงึเพิ่มพูนพลงัฝึกฝนได้เป็นอย่างด ี หากนาง

ท�าทุกอย่างออกมาได้ดีและไร้ที่ติ ความฝันที่จะก้าวข้ามไปสู่ขั้นกลางก็อยู ่

แค่เอื้อม
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“ข้าไม่แพ้นางหรอก เจ้าอย่าได้โมโหไปเลย” จิ่งลู่ยงัพยายามจะลดระดบั

โทสะของรั่วซลีง จากเหตุการณ์นี้ท�าให้เขาพอจะรู้ว่าซอืหม่าฮุ่ยหลงิคอืต้นเหตุ

ของเรื่องทั้งหมด

“ข้ามิได้ห่วงว่าจะแพ้หรือไม่แพ้ แต่ข้าหงุดหงิดท่านอย่างยิ่ง คิดถูก 

แล้วหรอืที่มาเป็นผู้ปรุงโอสถ น่าจะไปถอืศลีแล้วออกบวช ละทิ้งทางโลกมุ่งสู่

ทางธรรมไปเสยีเลย” รั่วซใีช้เสยีงเลก็เสยีงน้อยกระแนะกระแหนเขา สงสยัว่า

จิ่งลู่เคยคิดแค้นใครบ้างหรือไม่ มือที่ใช้หลอมโอสถคู่นี้เคยเปื้อนเลือดเพราะ

สงัหารผู้ใดบ้างหรอืเปล่า

จิ่งลูเ่พยีงยิ้มรบั หากร้อนมากแ็ค่เยน็ตอบ เท่านี้นางกส็งบลงได้โดยง่าย 

ส�าหรบัเขา อุปนสิยัของคุณหนูสี่ผู้นี้รบัมอืได้ไม่ยาก

ตอนอยู่ในป่าเมื่อครู่ รั่วซีเล่นตามกฎกติกา ไม่บีบให้ซือหม่าฮุ่ยหลิง 

จนตรอกจนต้องใช้ลูกแก้วยอมแพ้ ผลจากความใจดนีั้นท�าให้อกีฝ่ายกลบัมา

ตลบหลงั แต่อย่าคดิว่าโอสถอี่จู้จะหลอมได้ง่ายๆ การหลอมไม่เหมอืนกบัการ

ท�ายาลูกกลอนที่รั่วซีเคยท�า การหลอมจะใช้พลังของผู้มีพรสวรรค์ ดูซิว่า 

ซอืหม่าฮุย่หลงิมคีวามสามารถแค่ไหนกนั และยงัมอีบุายบางอย่างที่เธอวางเอาไว้

ในสมุนไพรเพื่อทดสอบจิ่งลู่ มริู้ว่าน้องสาวจะดูออกหรอืไม่

หลงัจากที่ทุกคนออกมาจากป่าจนครบและอยู่พร้อมหน้ากนัแล้ว รอง

เจ้าส�านกักงซนุหยูจงึได้เรยีกออกไปสุม่จบัรายชื่อโอสถใหม่ จิ่งลูไ่ด้โอสถสลาย

พลังยุทธ์ซึ่งก็มีความยากไม่แพ้กัน ส่วนซือหม่าฮุ่ยหลิงนั้นไม่ผิดไปจากการ 

คาดเดาเลยเพราะนางได้โอสถอี่จู้

รองเจ้าส�านกักงซุนหยูส่งยิ้มอย่างอบอุ่นและใจดใีห้ศษิย์รกั “ไม่เสยีที

ที่เป็นศษิย์ของข้า โอสถอี่จู้จะท�าให้เจ้าจรสัแสงได้อย่างแน่นอน”

“ซอืฝุ1 โปรดวางใจ ศษิย์มคีวามมั่นใจอย่างเตม็เปี่ยม” ซอืหม่าฮุ่ยหลงิ

ตอบกลบัด้วยท่าทฮีกึเหมิ ใบหน้าสดใสน่ารกัฉาบไว้ด้วยความมุ่งมั่น

1 ซอืฝุ หมายถงึ อาจารย์
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รั่วซแีค่นเสยีงออกทางจมูก มใิช่ว่าเตรยีมการกนัมาแล้วหรอกหรอื ที่

ท�าให้ซือหม่าฮุ่ยหลิงจับได้รายชื่อโอสถอี่จู้ หากเธอเต็มใจให้ของใครไปแล้ว

หรอืท�าลายมนัด้วยตวัเองกไ็ม่คดิเสยีดายแม้สกันดิ ทว่าวนันี้กลบัรูส้กึเสยีดาย

ไข่เม่นปักษ์น�้าค้างแข็ง ผลอสรพิษจันทรา หรือแม้กระทั่งผลบ๊วยเขียวกับ 

บ๊วยแดง ในเมื่ออยากได้ของที่มิใช่ของตัวเองก็จงรับผลที่ตามมาถ้าความ

สามารถไม่ถงึ

จิ่งลูพ่ารั่วซไีปยงัจดุหลอมโอสถ ผู้ที่ได้รายชื่อโอสถสลายพลงัยทุธ์ก่อน

หน้านี้กอ็ยู่ใกล้กบัพื้นที่เดมิของจิ่งลู่ เมื่อย้ายที่แล้วสุดท้ายกย็งัได้หลอมโอสถ

ใกล้กบัซอืหม่าฮุ่ยหลงิอยู่ดี

ดวงตาเป็นประกายลกึล�้าของเสยีนจจูมูองมาทางรั่วซอีย่างระแวดระวงั 

ขณะที่ซอืหม่าฮุ่ยหลงินั้นมรีอยยิ้มอ่อนโยนประดบัอยู่บนใบหน้าตลอดเวลา

รั่วซยีกมมุปากคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มให้ฝ่ายนั้น ก่อนจะหนักลบัมาสนใจ

จิ่งลู่ ช่วยกนัตรวจสอบอุปกรณ์ทุกอย่างรวมถงึสมุนไพรทุกชนดิ ทุกอย่างที่

เจ้าของเดมิเตรยีมไว้นบัได้ว่าดทีี่สุดเช่นกนั จงึท�าให้เธอวางใจยิ่ง

หม้อหลอมโอสถขนาดปานกลางไร้รอยร้าวหรอืแตกหกั และมทีั้งหมด

สองชั้น ทั้งยงัถอดออกได้ องค์ประกอบทกุส่วนอยูใ่นเกณฑ์ที่ก�าหนด ส�าหรบั

สมุนไพรกส็ดใหม่ มกีลิ่นหอมอ่อนๆ โชยออกมา ทั้งปรมิาณที่พอเหมาะและ

เตรยีมไว้เผื่อขาดเหลอื พวกใบหงกิงอหรอืช�้านั้นไม่มใีห้เหน็แต่อย่างใด รั่วซี

จงึนกึชื่นชมเจ้าของเดมิอยู่ในใจ

“ศษิย์พี่เคยหลอมโอสถสลายพลงัยุทธ์หรอืไม่”

“ไม่เคย”

“...” 

หัวใจของรั่วซีเหมือนถูกทุบอย่างหนัก หญิงสาวถามเสียงลอดไรฟัน 

“เมื่อเดือนก่อนที่ท่านจะเอาโอสถสลายพลังยุทธ์มาให้ข้ากิน นั่นท่านซื้อมา 

หรอกหรอื”

“อืม ข้าเองก็ต้องพกเอาไว้ป้องกันตัว รวมถึงยาพิษชนิดอื่นๆ ด้วย”  
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จิ่งลู่ตอบแล้วตามด้วยรอยยิ้ม ใบหน้าหล่อเหลาแบบบรสิุทธิ์ดูไร้เดยีงสา

รั่วซียกมือกุมขมับ ก่อนจะนวดเส้นเลือดที่นูนขึ้นมา “เพราะเหตุใด 

ถงึไม่หลอมเอง”

“เพราะต้องใช้พลังถึงสองเท่าในการรวมธาตุซับซ้อน ผู้หลอมจะต้อง 

มีสมาธิอย่างมาก ข้าเห็นว่ามันเสียเวลาเกินไป เอาไว้ไปหลอมโอสถอื่นดีกว่า 

จงึมเิคยหลอมเอง”

รั่วซกีลอกตามองบน เอาเถดิ ในเมื่อลงเรอืล�าเดยีวกนัแลว้ จิ่งลูไ่ม่กลา้

ท�าให้เธอผิดหวังหรอกมั้ง หญิงสาวจดจ้องชายหนุ่มข้างกายอย่างเอาเรื่อง 

“ศษิย์พี่คงรู้ว่าข้าอยากได้ของรางวลัพวกนั้นมากเพยีงใด”

จิ่งลู่หัวเราะเมื่อได้ยินค�าข่มขู่ของศิษย์น้องตัวน้อย “ข้ารู้ๆ วางใจเถิด 

ข้ามใิช่แค่มพีรสวรรค์ แต่มนัคอืความสามารถที่แท้จรงิ”

นั่นมิใช่ค�าโอ้อวดเลยแม้แต่น้อย ส�าหรับคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่น 

อย่างเขา แม้ว่าจะไม่เคยหลอมโอสถนั้นมาก่อน หากรูถ้งึขั้นตอนและส่วนผสม

ทั้งหมดกไ็ม่ใช่เรื่องยากส�าหรบัจิ่งลู่ เขาเป็นศษิย์เพยีงคนเดยีวในส�านกัศกึษา

หลวงเสนิเซิ่งเอ๋อเกาซ่าง2 ปีสดุท้ายที่ก้าวข้ามไปสูข่ั้นกลางก่อนใครๆ ในตอนนี้

พรสวรรค์ที่ถือครองอยู่เพิ่มระดับขึ้นอย่างน่าตกใจ การเลื่อนขั้นไปสู่ผู้ปรุง

โอสถขั้นสูงส�าหรบัจิ่งลู่คงง่ายดายราวกบัพลกิฝ่ามอื

พอก้าวมาสูข่ั้นกลางแล้วจิ่งลูก่ไ็ด้รบัชื่อเสยีงและเกยีรตยิศ โดยมกีลุม่

อ�านาจจากตระกูลต่างๆ สนับสนุน ได้รับความคุ้มครองจากฮ่องเต้ผู้อยู ่

เบื้องหลงั ไม่มใีครจะบงัคบัเอาตวัจิ่งลู่ไปครอบครองเพยีงคนเดยีวได้ นอกจาก

เขาจะเตม็ใจเท่านั้น ด้วยเหตนุี้เองจงึท�าให้หลายตระกลูอยากให้บตุรสาวได้เป็น

ฮูหยนิของจิ่งลู่ หรอืเป็นเพยีงอนุกถ็อืว่าได้รบัเกยีรตอิย่างสูงสุดแล้ว

แม้จิ่งลู่จะได้รบัอภสิทิธิ์มากมาย แต่ถ้ายงัอยู่ในส�านกัศกึษาหลวง เขา

ก็ไม่ต่างไปจากนักเรียนคนหนึ่ง ไม่แปลกที่เขาจะถูกผู้อื่นกลั่นแกล้ง ขนาด 

2 เสนิเซิ่งเอ๋อเกาซ่าง หมายถงึ น่านบัถอืและสูงส่ง หรอืศกัดิ์สทิธิ์และสูงส่ง
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เชื้อพระวงศ์ยังต้องเสวยข้าวหม้อเดียวกัน นับประสาอะไรกับเขาที่เป็นแค่

ลูกขุนนางที่มพีรสวรรค์ของผู้ปรุงโอสถกนัเล่า

รองเจ้าส�านกักงซุนหยใูห้เวลาหนึ่งเค่อ3 เพื่อตรวจสอบความเรยีบร้อย 

ระหว่างนี้รั่วซไีด้ยนิเสยีงไม่สบอารมณ์แว่วมาตามสายลม 

“อ่า...ไข่เม่นปักษ์น�้าค้างแขง็ถงึสามใบเชยีวนะ อุ๊ย...ผลอสรพษิจนัทรา

ที่ว่าหายากยิ่ง อ๊ะ...แล้วยังมีผลบ๊วยเขียวกับบ๊วยแดงที่พี่สี่เด็ดมาเองอย่าง

ทะนุถนอม ข้าช่างมบีุญเสยีเหลอืเกนิ จรงิหรอืไม่”

ซอืหม่าฮุย่หลงิหนัไปถามความเหน็จากคูห่ ูใบหน้าจิ้มลิ้มของคุณหนูหก

แห่งจวนแม่ทัพซือหม่าดูสดชื่นแจ่มใส ริมฝีปากเล็กคลี่ออกเป็นรอยยิ้มมี 

ความสุขที่จบัได้รายชื่อโอสถอี่จู้

“ถ้ามีบุญแต่ไร้ซึ่งวาสนาก็ไม่นับเป็นอย่างไรได้ แต่เจ้ามีทั้งบุญและ

วาสนาได้หลอมโอสถอี่จู้ต่อหน้าผู้คน สุ่มจับรายชื่อโอสถใหม่โดยมีสายตา

มากมายจับจ้อง สวรรค์ประทานโอกาสให้ถึงเพียงนี้ ผู้ใดจะร้องหาความ 

ไม่เป็นธรรมได้อกีเล่า”

เสยีนจจูกูล่าวประจบประแจง ทั้งเหนบ็แนมคนที่นางคดิว่าคงจะกระอกั

เลอืดด้วยความโกรธ ทว่านางคดิผดิ คุณหนูสี่ซอืหม่ารั่วซกีลบัยิ้มแย้มขณะ

สนทนากบัจิ่งลู่โดยมไิด้สนใจพวกนางเลยแม้แต่นดิเดยีว

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิที่เหน็แบบเดยีวกนัก�าชายกระโปรงแน่น ผ้าสเีขยีวอ่อน

ยบัย่นตามแรงก�าที่มากกว่าปกต ิผวิขาวบางประหนึ่งจะปรแิตกง่ายกลายเป็น

สแีดงจากแรงอารมณ์ที่พุง่สงู นางถกูยั่วยจุากอกีฝ่ายด้วยรอยยิ้มเดยีวเท่านั้น

รั่วซเีอาผ้ามาฉกีเป็นเส้นเลก็ๆ แล้วผูกตดิกนัเป็นเส้นยาว จากนั้นกน็�า

มาผูกล้อมพื้นที่ของจิ่งลู่เอาไว้ ราวกบัจะท�าพธิอีะไรบางอย่าง โดยมผี้าอกีเส้น

หนึ่งผูกเชื่อมข้อมอืตวัเองกบัเส้นผ้าที่ล้อมพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นปราการล่องหน

ปกป้องเอาไว้ เธอมอิาจส่งเสยีงได้ตลอดเวลา ฉะนั้นถงึมนัจะดแูปลกประหลาด

3 เค่อ เป็นหน่วยวดัเวลาของจนีโบราณ โดยที่ 1 เค่อ เป็นเวลาประมาณ 15 นาที
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ส�าหรบัผู้อื่น แต่เธอกต็้องท�า

“หมดเวลา!” เสียงรองเจ้าส�านักกงซุนหยูประกาศก้อง ตามมาด้วย

ประกาศอกีอย่างหนึ่ง 

“เริ่มหลอมโอสถได้!”

จิ่งลู่ลงมอืหลอมโอสถ ใส่สมุนไพรทุกอย่างลงในหม้อชั้นสอง จากนั้น

กป็ิดชั้นสองลงไปเพื่อให้โอสถที่หลอมออกมาอยู่ที่ชั้นบนสุด ชายหนุ่มมสีมาธิ

อย่างยิ่ง ไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรอืแม้แต่จะสนทนากบัหญงิสาวซึ่งเป็นคู่หู

รั่วซีเห็นที่มือของเขามีธาตุต่างๆ แผ่กระจายออกมา ไอสีทองไหลวน

เป็นคลื่นพลังเข้าไปในรูข้างหมอหลอมโอสถ ภาพตรงหน้าท�าให้เธอเข้าใจว่า

แท้จริงแล้วผู้มีพรสวรรค์ของผู้ปรุงโอสถก็มีพลังยุทธ์ ทว่าเป็นพลังในการ

หลอมโอสถเท่านั้น มอิาจใช้ต่อสู้ได้

ใบหน้าของจิ่งลู่มเีหงื่อผุดซมึ ทว่ารั่วซกีไ็ม่คดิจะซบัให้แต่อย่างใด ไม่

เหมอืนกบัคู่อื่นที่ดูแลกนัดยีิ่ง หนึ่งเพราะเธอกระดากอายกบับุรุษอื่น สองคอื

ห่วงความปลอดภัยของจิ่งลู่ เพราะเสวี่ยหมิงขี้หึงยิ่งกว่าอะไรดี หากเธอยก

ผ้าเชด็หน้าซบัเหงื่อให้จิ่งลู่ พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่มชีวีติอยู่แล้วกเ็ป็นได้

เธอมองเมด็เหงื่อที่ไหลผ่านตาเขาด้วยความจ�าใจ จิ่งลู่กะพรบิตาพลาง

ส่ายศรีษะอย่างร�าคาญ ระหว่างที่หลอมโอสถห้ามเสยีสมาธโิดยเดด็ขาด เช่น

นั้นแล้วโอสถที่ได้จะไม่บริสุทธิ์ คนอย่างเขาเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบ 

ฉะนั้นจงึปล่อยให้ตวัเองแสบตาแทนที่จะยกแขนขึ้นมาซบัเหงื่อ

ขั้นตอนการหลอมโอสถมวีธิทีี่ต่างกนัออกไปแล้วแต่โอสถที่ได้รบั อย่าง

ซือหม่าฮุ่ยหลิงตอนนี้จ�าต้องพักหม้อหลอมเอาไว้สักระยะหนึ่ง นางจึงขอ

อนญุาตไปเข้าห้องน�้า โดยมผู้ีคุมตามไปด้วยเพื่อความโปร่งใส ส่วนคูห่ขูองนาง

กเ็ฝ้าระวงัหม้อหลอมโอสถเอาไว้

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิจากไปไม่นานกเ็กดิเรื่องขึ้น จู่ๆ เสยีนจูจูกเ็ป็นลมล้มลง

ไปนอนชักกระตุกครู่หนึ่งก่อนจะแน่นิ่งไป ผู้คนโดยรอบส่งเสียงฮือฮาแต่มิมี

ใครเข้ามาในลานฝึกยุทธ์ แม้กระทั่งเจ้าส�านกัทั่วป๋าอี้และรองเจ้าส�านกักงซนุหยู
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ที่นั่งดูอยู่ รวมถงึอาจารย์คนอื่นๆ กเ็ช่นเดยีวกนั

ความมคีุณธรรมสูงส่งของจิ่งลู่ท�าให้เขาเริ่มเสยีสมาธ ิรั่วซรีบีคว้าแขน

ทั้งสองของเขาให้อยู่ในจุดเดิม แล้วควบคุมธาตุที่ปล่อยออกมาไม่ให้จางหาย

ไป น�้าเสยีงหวานเอ่ยเพยีง “ศษิย์พี่ควรท�าในสิ่งที่ควรจะท�า และกค็วรรู้ด้วย

ว่าผู้อื่นต้องการกลั่นแกล้งท่าน ฉะนั้นอย่าได้สนใจเลย”

จิ่งลูจ้่องเข้าไปในดวงตากลมโตของหญงิสาว ในดวงตาคูน่ั้นสะท้อนภาพ

เขาและความเชื่อมั่นอย่างเตม็เปี่ยม ชายหนุ่มจงึปล่อยธาตุออกมาหลอมโอสถ

ต่อ แม้จะแปลกใจกับสิ่งที่นางท�าได้ แต่เขาก็เก็บความลับของนางไว้กับตัว 

มิเคยบอกอาเหยียน ส่วนเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก เขาเองก็อยากรู้เช่นกันว่า

นางจะงดงามเพยีงใด

คณุชายรองสกลุจิ่งรู้สกึอบอุน่ใจที่มผู้ีอื่นนอกจากคนในครอบครวัไว้ใจ

ถงึเพยีงนี้ เพยีงนางกระดกินิ้วเขากส็ิ้นชพีอย่างง่ายดาย ทวา่นางกลบัปลอ่ยให้

เขามชีวีติต่อ และเปิดโอกาสให้เรยีนรู้นสิยัซึ่งกนัและกนั ทั้งยงัคบหาเป็นสหาย

“หากเกิดอะไรขึ้น ท่านมิต้องสนใจ รู้หรือไม่ หลอมโอสถต่อไปให้

ส�าเรจ็” เธอเอ่ยก�าชบักบัจิ่งลู่อกีหน

รั่วซกีระชบัผ้าผูกตรงข้อมอืตวัเอง ส่งปราณเข้าไปจ�านวนหนึ่งเพื่อสร้าง

ปราการเอาไว้รอบๆ ชายหนุ่มที่อยู่ในความดูแล ก่อนจะเดินไปหาคู่หูของ 

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิ ในมอืถอืถ้วยที่บรรจุบางอย่าง

หญงิสาวยอบตวัลงประคองอกีฝ่าย “นี่เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง” ขณะเอ่ย

ค�าถาม รั่วซีก็ลอบจับชีพจรอีกฝ่าย เพียงเท่านี้ก็ทราบแล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได ้

ป่วยจรงิ

เธอก้มลงไปกระซิบชิดริมใบหูฝ่ายนั้น “เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าถืออะไร 

มาด้วย นี่น่ะเป็นยาพิษชนิดร้ายแรง หากดื่มเข้าไปแล้วจะได้นิทราเช่นนี้ไป

ตลอดกาลโดยไม่ต้องแสร้งท�าอีก” เธอเห็นคู่หูของซือหม่าฮุ่ยหลิงย่นหัวคิ้ว 

เลก็น้อยทั้งที่ตายงัปิดสนทิ พร้อมกบันอนนิ่งไม่เคลื่อนไหว

รั่วซยีกมุมปากยิ้มมาดร้าย ‘อยากลองดหีรอื ได้! เดี๋ยวมาเฟียจดัให้’ 
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“ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าแท้จรงิแล้วข้าโหดเหี้ยมกว่าที่เจ้าคดิมากนกั” จาก

นั้นเธอก็บีบจมูกของอีกฝ่ายแล้วรอเวลา ในมือถือถ้วยค้างไว้เพื่อเตรียมจะ

กรอกเข้าไปในปาก

ในที่สุดเสยีนจูจูกท็นมไิหว นางขาดอากาศหายใจจนหน้าเขยีว ปากอ้า

เผยอหอบเอาอากาศเข้าไป และทนัใดนั้นยาพษิที่ว่ากไ็หลลงสูล่�าคอ ความเยน็

ที่สมัผสัได้ท�าให้นางเสยีขวญัอย่างรุนแรง

คู่หูของซอืหม่าฮุ่ยหลงิตื่นตระหนก ลมืตาโพลงพร้อมกบัผลกัอกีฝ่าย

ออกห่าง แล้วรบีพ่นน�้าพวกนั้นออกมาจนกระจายเตม็พื้นไปหมด นางชี้หน้า

พลางต่อว่าเสยีงดงั “เจ้าช่างอ�ามหตินกั หมายสงัหารข้าต่อหน้าผู้คนเชยีวหรอื!”

รั่วซียกมือทาบอก สีหน้าสลดโดยพลัน “เหตุใดเจ้าถึงใส่ร้ายข้า น�้า

สะอาดที่น�ามาให้ดื่มกพ่็นทิ้งอย่างไม่รบัน�้าใจ ข้าเป็นห่วงเจ้ากผ็ดิบาปด้วยหรอื”

“น�้าสะอาด!?” เสยีนจูจูหน้าเปลี่ยนส ีมองถ้วยในมอืของคุณหนูสี่อย่าง

หวาดหวั่น

รั่วซแีย้มยิ้มเชดิหน้าขึ้นเลก็น้อย แล้วเทน�้าที่เหลอืในถ้วยใส่ปาก โดย

ไม่ให้ริมฝีปากแตะขอบถ้วยเหมือนที่เธอท�ากับเสียนจูจูทุกอย่าง น�้าใสไหลลง

มาเป็นสายเข้าไปในปากแดงดุจผลอิงเถา4 หญิงสาวหลับตาพริ้มขณะกลืนน�้า

ไปสองอกึช้าๆ อย่างตั้งอกตั้งใจ ก่อนจะลมืตาที่ส่องประกายสดใสขึ้นมา

“สดชื่นยิ่งนกั น�้าแร่บรสิทุธิ์จากภเูขาสงูที่เกบ็ในยามเช้าตรู ่มเิพยีงท�าให้

ผู้ดื่มแก้กระหาย แต่ยงัท�าให้ผวิพรรณเปล่งปลั่งอกีด้วย”

สิ่งที่รั่วซีเพิ่งท�าไปเมื่อสักครู่เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในเรื่องที่ถูก

เสยีนจูจูกล่าวหา

ผู้คนที่ได้ยินโดยรอบพากันซุบซิบนินทา ด้วยรู้แล้วว่าคู่หูของซือหม่า

ฮุ่ยหลิงหมายจะกลั่นแกล้งจิ่งลู่ โดยการแสร้งป่วยเพื่อให้เขาเสียสมาธิ พอ 

คุณหนูสี่เป็นห่วงน�าน�้ามาป้อนให้แก้กระหาย กค็ดิใส่ร้ายกนัหน้าด้านๆ 

4 องิเถา คอื เชอร์รี



17
นิจนิรันดร์

รั่วซลีอบยิ้มให้อกีฝ่ายเหน็เพยีงคนเดยีว...เป็นรอยยิ้มสาแก่ใจ

คู่หูของซือหม่าฮุ่ยหลิงรู้ตัวแล้วว่าหลงกลก็ให้เจ็บใจยิ่ง นางกัดฟัน 

ข่มกลั้นอารมณ์ที่ปะทุอยู่ในอก

ซอืหม่าฮุย่หลงิยงัคงมรีอยยิ้มอ่อนโยนประดบัอยูบ่นใบหน้า พอนานเข้า

ใบหน้าจิ้มลิ้มพลนัเปลี่ยนเป็นโง่งม นางดใีจจนเกบ็อาการไม่อยูเ่สยีแลว้ เดมิที

รายชื่อโอสถอี่จูค้วรจะเป็นของนางตั้งแต่แรก ทว่าตดิตรงที่ผลอสรพษิจนัทรา

นั้นหายาก แม้แต่คนของท่านพ่อกย็งัไปประมูลมาให้นางไม่ได้ นางเลง็เหน็ว่า

จิ่งลู่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีให้นางหลอกใช้ และก็ได้ผลจริงๆ เพราะ 

เขาหาผลอสรพษิจนัทรามาได้อย่างง่ายดาย

ซือหม่าฮุ่ยหลิงมิได้ต้องการมาเข้าห้องน�้าแต่อย่างใด นางวางเล่ห์กล 

เอาไว้โดยให้เสียนจูจูแสร้งป่วย จากที่สังเกตจิ่งลู่มาเป็นเวลานาน หากมีคน 

บาดเจบ็อยูต่รงหน้า แม้จะเป็นเพยีงเลก็น้อย ทว่าเขาจะรบียื่นมอืเข้าไปช่วยเหลอื

ทุกราย ด้วยสาเหตุอนัใดนางกไ็ม่คดิจะใส่ใจ เพยีงรู้สกึว่าจิ่งลู่ช่างโง่เขลาเสยี

เหลอืเกนิ การเป็นผูป้รงุโอสถจ�าต้องยดึมั่นหลกัคณุธรรมเสมอหรอื ไม่หรอก 

นางมเิป็นเช่นนั้นแน่ หากคนเราไม่เหน็แก่ตวัจะก้าวหน้าได้อย่างไร

รอยยิ้มบนรมิฝีปากของซอืหม่าฮุ่ยหลงิยิ่งดูน่าเกลยีด ยามนกึถงึตอน

ที่ร่างของนางจะเปล่งประกายสทีองสว่างจ้าท่ามกลางสายตามากมาย พลงัยุทธ์

ของผูป้รงุโอสถจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นกลางด้วยความสามารถที่บ่มเพาะมาเป็นเวลา

นาน วนันี้ความฝันของนางจะเป็นจรงิแล้ว องค์ชายแปดจะต้องรบีส่งแม่สื่อมา 

ส่วนท่านพ่อกจ็ะยิ่งรกันางมากกว่าเดมิ ผู้คนมากมายมแีต่จะก้มหวัให้ นางจะ

ยิ่งใหญ่กว่าจิ่งลู่หลายเท่านกั ด้วยอายุที่น้อยกว่าถงึสามปี จิ่งลู่นบัเป็นอะไรได้ 

เขาจะไม่ใช่หนึ่งเดยีวอกีต่อไป

ผูค้มุยนืเฝ้าคุณหนหูกแห่งจวนแม่ทพัที่ขออนญุาตมาเข้าห้องน�้า แต่นาง

กลบันั่งชมต้นเหมยที่ยงัไม่ออกดอกด้วยสหีน้าเปี่ยมสุข

ผู้คุมคนนี้หาใช่ใครที่ไหน แต่เป็นหลิวเหม่ยเอินซึ่งสวมหน้ากากหนัง



18
พระชายารั่วซี เล่ม 2

มนษุย์ปลอมเป็นสหายที่เป็นผู้คมุตวัจรงิ เพราะนางรู้ดว่ีาวนันี้จะมกีารแข่งขนั

ปรุงโอสถต่อหน้าผู้คน นางถงึได้ขอร้องสหายให้ตนสลบัตวัมาแทน

หลวิเหม่ยเอนิไม่มวีนัปล่อยให้ซอืหม่าฮุย่หลงิสมหวงั องค์ชายแปดเป็น

ของนางเท่านั้น หลังจากที่หลิวหนิงฮวาเสียชีวิตด้วยน�้ามือนาง ที่จัดฉากให้

เหมือนการฆ่าตัวตาย ทุกวันก็มีแต่ความสุข ทว่าเมื่อนึกถึงซือหม่าฮุ่ยหลิง  

เสี้ยนหนามที่ต�าอยู่ นางกเ็จบ็ระบมขึ้นมา จ�าต้องบ่งหนามนี้ทิ้งในเรว็วนั

นางมิสนใจซือหม่ารั่วซีอีกต่อไป ด้วยรู้ว่าองค์ชายแปดส่งแม่สื่อไป

ทาบทามแต่กลับโดนปฏิเสธเสียทุกครั้ง ในคราแรกนางก็ยังไม่วางใจ คิดว่า 

ซอืหม่ารั่วซใีช้กลยุทธ์ถอยเพื่อรุก แต่ที่ไหนได้ อกีฝ่ายกลบัหมดรกัองค์ชาย

แปดของนางแล้วจริงๆ ตอนนี้คงคิดจะจับจิ่งลู่อย่างไม่ต้องสงสัย นางเห็น 

ทั้งสองคนนั่งอ่านต�าราในหอต�าราประจ�าส�านักศึกษาหลวงด้วยกันบ่อยครั้ง 

ยิ่งเหน็ท่าทสีนทิสนมหวัร่อต่อกระซกิ นางกย็ิ่งมั่นใจในความสมัพนัธ์ของทั้งคู่

มากขึ้น ฉะนั้นคนที่นางต้องก�าจดัในตอนนี้มเีพยีงซอืหม่าฮุ่ยหลงิเท่านั้น

หลิวเหม่ยเอินลอบโปรยผงโลหิตลงบนศีรษะของศัตรูหัวใจ ต่อให ้

เป็นผู้มีพรสวรรค์ของผู้ปรุงโอสถแล้วอย่างไร ผงนี้ไร้กลิ่น เมื่อถูกอากาศ 

ก็ละลายหายไป มีเพียงสัตว์อสูรกระหายเลือดเท่านั้นที่จะได้กลิ่น นางได้ 

ผงยาพิษทุกชนิดมาจากห้องของหลิวหนิงฮวา เพราะนางเป็นผู้คุมถึงได้รู้ว่า 

วันนี้ท่านรองเจ้าส�านักคิดจะทดสอบอย่างไร แม้เขาจะให้นางน�าผงที่ท�าให้ 

สัตว์อสูรเชื่องมามอบให้ซือหม่าฮุ่ยหลิง แต่ถึงกระนั้นผงโลหิตก็ดึงดูดใจ 

สตัว์อสูรไม่ใช่น้อย

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิยนืขึ้นเมื่อถงึเวลา ก่อนจะชโลมผงที่ท�าให้สตัว์อสูรเชื่อง

ไปตามตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ท่านรองเจ้าส�านักเอ็นดูนางอย่างหาใครเปรียบ

มิได้ ไม่ว่าขออะไรก็ให้นางเสียทุกอย่าง ท่านเป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 

ปรงุโอสถ ฉะนั้นทา่นเจ้าส�านกัที่เป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวชิาพลงัยทุธ์มอิาจยุง่

เกี่ยวกบัสิ่งที่จะเกดิขึ้นต่อไปนี้ได้
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ดวงตากลมโตของรั่วซจีดจ้องเสยีนจจูไูม่กะพรบิ เธอยนืขึ้นพร้อมด้วย

รอยยิ้มที่ท�าให้อกีฝ่ายถงึกบัขนลุก

คิดว่าซือหม่าฮุ่ยหลิงจะเอาของที่เคยเป็นของเธอไปได้ง่ายๆ อย่างนั้น

หรือ ไม่ว่าจะเป็นไข่เม่นปักษ์น�้าค้างแข็งหรือผลอสรพิษจันทรา เธอพันพวก

มนัไว้ด้วยไหมละลายที่ใช้เยบ็แผล ไหมละลายพวกนี้มาจากหนอนไหมบุหลนั

เจ็ดทิวาที่เพาะเลี้ยงในแคว้นไป๋หู่ เธอน�ามาผสมกับสมุนไพรบางตัวจนท�าให้

ละลายได้ ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังแช่ยาพิษเอาไว้เพื่อทดสอบจิ่งลู่อีกขั้นหนึ่ง  

ไม่นกึว่าคนที่ได้ไปจะเป็นน้องสาวต่างมารดา

เพล้ง!

เสยีงบางอย่างแตกและตามด้วยเสยีงร้องอย่างเจบ็ปวดของใครบางคน 

เรียกความสนใจจากผู้คนให้หันไปมองทางนั้นทันที สิ่งที่เกิดขึ้นรวดเร็วจน 

มองตามแทบไม่ทัน เมื่อซือหม่ารั่วซีไม่ได้อยู่ปกป้องจิ่งลู่ มิใช่มีแค่ซือหม่า 

ฮุ่ยหลงิที่มจีติใจสกปรก แต่ผู้อื่นกเ็ช่นกนั

คนผู้หนึ่งแสร้งสลัดน�้าที่เกาะอยู่บนใบสมุนไพร โดยที่อีกมือถือชาม

กระเบื้องไว้ จากความแรงยามสะบัดนั้นท�าให้ชามหลุดมือปลิวมาทางจิ่งลู่ซึ่ง

ตั้งใจหลอมโอสถอยู ่ทว่าเหตกุารณ์ไม่คาดคดิกบ็งัเกดิขึ้น เมื่อชามนั้นแตกเป็น

เสี่ยงกลางอากาศก่อนจะถึงตัวจิ่งลู่โดยไม่ทราบสาเหตุ ซ�้าร้ายเศษกระเบื้อง

แหลมคมยงัสะท้อนกลบัไปยงัเจ้าของ ทิ่มแทงร่างคนผู้นั้นจนบาดเจบ็ ยงัดวี่า

คนท�าเป็นผู้มีพลังยุทธ์ หาใช่ผู้ปรุงโอสถไม่ มิเช่นนั้นแล้วคงแพ้ทั้งที่ยังไม่ 

หมดเวลา

“คุณหนูสี่ไม่ได้หันไปมองจิ่งลู่สักนิด แล้วนางปกป้องเขาได้อย่างไร” 

ผู้คนพากนัพูดคุยถงึสิ่งที่เกดิขึ้น มนัช่างน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนกั

“ข้าไม่เห็นแม้แต่นางจะขยับมือด้วยซ�้า นางเพียงลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มให้ 

เสยีนจูจูเท่านั้นเอง” ใครบางคนเอ่ยขึ้น

รั่วซีเลิกสนใจใบหน้าซีดเผือดของเสียนจูจู ตวัดสายตามองไปทาง 

ต้นเหตุเมื่อสกัครู่ มองผลงานของตวัเองอย่างพงึพอใจ เศษกระเบื้องแทงโดน
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จุดชีพจรทุกแห่งจนฝ่ายนั้นมิอาจขยับตัวได้อีก จ�าต้องมีคนมาหามออกไป

รกัษา เลอืดเจิ่งนองตามพื้นท�าให้ผู้ปรุงโอสถของทางนั้นเสยีสมาธ ิ

คดิท�าร้ายเดก็ในสงักดัของเธอหรอื มนัไม่ง่ายดายเช่นนั้นหรอก

ก่อนจะเดนิกลบัไปหาจิ่งลู่ รั่วซกีท็ิ้งค�าพูดข่มขวญัเสยีนจูจูเอาไว้ “ยงัดี

ว่าเจ้าแค่แสร้งป่วย หากสิ้นคดิเหมอืนฝ่ายนั้น จุดจบคงไม่ต่างกนั”

เสียนจูจูตัวสั่น เข่าอ่อนจนลุกไม่ไหว คุณหนูสี่ผู้นี้เป็นปีศาจอย่าง

แท้จรงิ! ท�าร้ายผู้อื่นด้วยรอยยิ้มที่ไม่ได้จางลงเลย

รั่วซีหยุดอยู่ด้านข้างจิ่งลู่ เป็นจังหวะเดียวกับที่ซือหม่าฮุ่ยหลิงกลับมา

ถงึ เธอได้ยนิเสยีงน้องเลก็ด่ากราดเสยีนจูจูอย่างไม่ไว้หน้า ทว่าสหีน้าของจิ่งลู่

ยงัคงเคร่งเครยีด จงึได้เอ่ยขึ้น “นางไม่ได้เป็นอะไร แค่แสร้งท�า ศษิย์พี่อย่า

ได้กงัวลมากนกั”

รั่วซีขมวดคิ้วเล็กน้อย พอกล่าวจบจิ่งลู่ก็กลับมามีสีหน้าเป็นปกต ิ

แท้จรงิแล้วเขามคีณุธรรมสูงส่งหรอืเพราะมปีมอะไรในใจ ถงึได้เป็นห่วงผูอ้ื่น

อยู่ตลอดเวลา เธอไม่เชื่อว่าจิ่งลู่ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นหมายจะกลั่นแกล้ง

จิ่งลู่ย่อมรู้ดีว่าเสียนจูจูต้องการท�าอะไร ทว่าเขาไม่อาจปล่อยไปถ้ายัง

ไม่แน่ใจ ความรู้สกึผดิบางอย่างเป็นตราบาปตดิตวัท�าให้ใจของเขาไม่อาจสงบ

ได้

เมื่อนานมาแล้วท่านแม่รองมักเรียกร้องความสนใจจากบิดาด้วยการ

แสร้งป่วยเสมอ แถมละครโรงเล็กของท่านแม่รองยังได้ผลทุกครั้ง แต่เขาก็

มไิด้เปิดเผย แค่จดัโอสถให้ตามสมควรเท่านั้น หากครอบครวัมคีวามสุขกไ็ม่

จ�าเป็นต้องพูดอะไรให้มากความ แต่เมื่อบ่อยเข้าเขาจงึรู้สกึร�าคาญ 

วันหนึ่งในปลายเดือนช่วงวสันตฤดูเขาไม่ได้ไปดูท่านแม่รองอย่าง 

ทุกครั้ง เพยีงเวลาไม่ถงึครึ่งวนันางกเ็สยีชวีติ ท�าให้เขารู้สกึเจบ็ปวดมาก หาก

วนันั้นเขาไปดนูางสกันดิ ที่บ้านอาจไม่ต้องจดังานศพ เป็นเพราะเขาเองที่มอีคติ

ในใจ ท�าให้ท่านแม่รองสิ้นบุญก่อนเวลาอนัควร

รั่วซวีางมอืลงบนไหล่จิ่งลูเ่มื่อเหน็ว่าสหีน้าของเขาเริ่มแย่ลง ความอบอุน่
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จากมอืเลก็บอบบางท�าให้ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจ แม้จะคดิฟุง้ซ่านแต่กม็สีมาธิ

กับสิ่งที่ท�าอยู่ตรงหน้า ตอนนี้เขาไม่ควรคิดถึงเรื่องนั้นอีก ควรจะท�าอย่างที่

ศษิย์น้องซเีอ๋อร์บอกจะดกีว่า

ซอืหม่าฮุย่หลงิกลบัมาหลอมโอสถต่อ นางรูส้กึได้ถงึความผดิปกตเิมื่อ

ปล่อยธาตุเข้าไปในหม้อหลอม เหมือนถูกดูดพลังยุทธ์เข้าไปมากถึงสองเท่า 

ท�าให้นกึถงึยาพษิราคาแพงชนดิหนึ่งที่มขีายอยูใ่นตลาดมดื มนัคล้ายกบัโอสถ

สลายพลงัยุทธ์ ทว่ายาพษิตวันี้ใช้ท�าร้ายผู้ปรุงโอสถ มนัจะดูดกลนืพลงัยุทธ์

ของผู้ปรุงโอสถและท�าลายชพีจรทั้งแปดให้เสยีหาย

แต่นางจะถูกยาพษิโดยไม่รู้ตวัได้อย่างไร อาจเป็นเพราะโอสถอี่จูห้ลอม

ขึ้นจากสมุนไพรหายาก จ�าต้องใช้พลงัยุทธ์มหาศาลกเ็ป็นได้ ถ้านางควบรวม

พลังเข้าไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักในขั้นตอนสุดท้ายนี้ละก็ อาจก้าวข้ามไปสู่

ขั้นกลางได้ก่อนจะหลอมโอสถเสรจ็ด้วยซ�้า

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิกระหยิ่มยิ้มย่อง ส่งพลงัยุทธ์เข้าไปเรื่อยๆ จนร่างกาย

ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อ ใบหน้าซดีขาวราวกระดาษ ทว่านางกลบัไม่รู้ถงึอนัตราย

จากการดนัทุรงัในครั้งนี้

ตอนนี้เองที่รองเจ้าส�านักกงซุนหยูเริ่มก่อกวนผู้ปรุงโอสถทุกคน 

ค้างคาวโลหติจ�านวนหนึ่งถูกปล่อยเข้าไปในลานฝึกยุทธ์

ค้างคาวสดี�าขนาดไม่ใหญ่ทว่าความว่องไวนั้นเรยีกได้วา่ไม่สามญั พวก

มนับนิโฉบเข้าหาทุกคนในลานฝึกยุทธ์ นยัน์ตาแดงฉานเตม็ไปด้วยรงัสฆี่าฟัน 

พวกมันได้กลิ่นเลือดบนพื้นของผู้มีพลังยุทธ์ที่ถูกเศษกระเบื้องแทงและกลิ่น

ผงโลหติจากสตรผีู้หนึ่ง ท�าให้พวกมนัยิ่งคลุ้มคลั่ง จนไม่ได้สนใจว่าในแต่ละ

พื้นที่ของผู้ปรุงโอสถถูกชโลมด้วยสมุนไพรยั่วยุเพื่อดงึดูดพวกมนัให้เข้าไปหา 

ยกเว้นพื้นที่ของซอืหม่าฮุย่หลงิที่ไม่มสีมนุไพรเหล่านั้น แต่นั่นกไ็ม่ได้ท�าให้นาง

รอดพ้นจากการถูกท�าร้าย แม้นางจะใช้ผงท�าให้สัตว์อสูรเชื่องแล้วก็ตาม 

เนื่องจากถูกหลวิเหม่ยเอนิตลบหลงัโดยไม่รู้ตวั 

เสยีงร้องด้วยความตระหนกดงัระงมไปทั่ว ผูป้รงุโอสถทกุคนมคีนคอย
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คุ้มกันอยู่ใกล้ๆ ระดับของค้างคาวโลหิตสูงสุดแค่ระดับสี่จึงไม่ดุร้ายมากนัก 

โดยรอบของลานฝึกยุทธ์ถูกครอบคลุมด้วยเขตอาคมป้องกันเพื่อขังค้างคาว

โลหติเอาไว้ในนั้น มใิห้เลด็ลอดออกมาท�าร้ายคนอื่นที่นั่งชมอยู่ได้

จิ่งลู่ไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อใจผู้ที่ปกป้องอยู่ข้างกาย เขาท�า

เพยีงส่งไอสทีองเข้าไปในหม้อหลอม ความบรสิทุธิ์ในพลงัของเขาท�าให้ไอสทีอง

เปล่งประกายราวกบัอญัมณนี�้างาม โอสถทุกตวัที่จบัรายชื่อได้จะหลอมเสรจ็

ในเวลาไล่เลี่ยกนั ทว่าอยู่ที่ความสามารถของคนหลอมว่ายอดเยี่ยมเพยีงใด

รั่วซยีนืกอดอกชมงิ้วโรงใหญ่ ค้างคาวโลหติมากมายบนิกรูมาทางเธอ

นับไม่ถ้วน และไม่ทันได้เข้ามาในพื้นที่ พวกมันพลันถูกใบมีดจากปราการ 

ที่มองไม่เห็นตัดขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เลือดสาดกระเซ็นแดงฉานไปทุกทาง 

แต่เลือดพวกนั้นกลับไม่เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเธอ ริมฝีปากแดงดุจผล 

องิเถาเหยยีดออกเป็นรอยยิ้มร้าย เพื่อส่งให้รองเจ้าส�านกัที่มองมาด้วยดวงตา

เบกิโพลง

บนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเงาด�าของค้างคาวโลหิต เสียงกระพือปีกดัง 

พึ่บพั่บอย่างบ้าคลั่ง กลิ่นคาวเลอืดลอยคละคลุ้งผสมผสานกบัอากาศบรสิุทธิ์ 

ตอนนี้รั่วซมีคีวามกงัวลว่าจิ่งลูจ่ะเป็นห่วงผูอ้ื่นอกีหรอืไม่ แต่เมื่อเหน็ว่าเขาเป่ียม

ไปด้วยสมาธ ิหาได้สนใจผู้ใดไม่ เธอกว็างใจ

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิหวดีร้อง หาได้ออกห่างจากหม้อหลอมไม่ ทั้งยงัปล่อย

พลังอย่างต่อเนื่อง เพราะไอสีทองจากพลังที่ปล่อยออกมาบดบัง จึงท�าให้ 

มองไม่เหน็ปลายเลบ็ทั้งสบิที่เปลี่ยนเป็นสม่ีวงช�้า นางตวาดอย่างอ่อนแรง “หาก

เจ้าปกป้องข้าได้ วนันี้เจ้ากจ็ะมชีื่อเสยีงไม่น้อย จ�าเอาไว้!”

เสยีนจูจูรบัค�า ท�าหน้าที่ของตวัเองอย่างดเียี่ยม นางมคีวามสงสยัอยู่

เต็มอกว่า เหตุใดค้างคาวโลหิตถึงกระหายเลือดนัก มันไม่สมควรมาโจมต ี

พวกนางด้วยซ�้ามใิช่หรอื

รองเจ้าส�านกักงซนุหยเูหน็ค้างคาวทั้งฝงูก�าลงัจะรมุทึ้งศษิย์รกักไ็ม่อาจ

ฝืนทนใจด�าได้ เขาลุกขึ้นยืนแต่กลับถูกเจ้าส�านักทั่วป๋าอี้ที่นั่งอยู่ด้านข้างจับ 
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เอาไว้มั่นไม่ยอมปล่อย 

“ท่านสมควรเล่นตามกฎบ้าง ตามใจมากเกินไปนางจะกลายเป็นคนที่ 

ไร้คุณค่า ไม่รู้หรอกหรอื” เจ้าส�านกักล่าวต�าหนิ

ผู้ปรุงโอสถอย่างรองเจ้าส�านักกงซุนหยูหรือจะสู้ผู้มีพลังยุทธ์อย่างเจ้า

ส�านักทั่วป๋าอี้ได้ จึงจ�าต้องนั่งลงดูภาพบาดตาต่อไป ทั้งยังส่งสายตามาดร้าย

ไปทางซอืหม่ารั่วซทีี่เอาแต่ยิ้มพร้อมกบัมองมาทางนี้ตลอดเวลา มนัช่างขดัใจ

เสยีเหลอืเกนิ!

ผิดกับเจ้าส�านักทั่วป๋าอี้ที่มองซือหม่ารั่วซีอย่างสนใจ นางดูสุขุม 

เยอืกเยน็และขี้เล่น ยามนี้ควรตื่นตระหนกลนลาน แต่กลบัยนืเฉยราวอยู่ใน

สวนบุปผา ชมภาพเลือดสาดกระจายด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแม้เพียงนิด  

จิ่งเหยียนบอกว่านางไม่ธรรมดา เห็นทีจะจริงเสียด้วย เขาเองก็อยากได้นาง

มาเป็นศษิย์ในความดูแลอยู่เหมอืนกนั

ซือหม่าฮุ่ยหลิงกระอักเลือดสีด�าออกมา อาการแสบร้อนทั่วทรวงอก

ท�าให้นางตื่นตกใจ มือที่หลอมโอสถหยุดโดยทันที เกิดอะไรขึ้น นางได้แต่ 

ร้องร�่าอยู่ในใจ เมื่อยกมือขึ้นกลับเห็นสีม่วงช�้าจนเกือบด�าที่ปลายเล็บทั้งสิบ 

เป็นไปไม่ได้ที่นางจะถูกพษิ!

“ซือฝุ ช่วยศิษย์ด้วย!” ซือหม่าฮุ่ยหลิงน�้าตานองหน้า ร้องหารองเจ้า

ส�านกักงซุนหยูที่เพิ่งจะสงัเกตเหน็ตน

ใบหน้าจิ้มลิ้มซดีเซยีว คดิทบทวนจนในที่สุดนางกน็กึออกว่าตอนหลอม

โอสถรู้สึกได้ถึงความผิดปกติ ในสมุนไพรจะต้องมีพิษอย่างแน่นอน ทว่าไม่

อาจตรวจสอบได้เมื่อหลอมเข้าไปในหม้อหลอมโอสถแล้ว มันเป็นยาพิษที่ใช้

ท�าร้ายผู้ปรุงโอสถเท่านั้น ต่อให้ผู้อื่นกนิเข้าไปกไ็ม่เป็นผลร้ายอะไร

“กรี๊ดดด!” ซอืหม่าฮุ่ยหลงิกรดีร้องโวยวาย ทั้งเรื่องถูกพษิและเรื่องที่

ถูกค้างคาวโลหติสามตวัจกิทึ้งศรีษะจนเส้นผมหลุดรุ่ยยุ่งเหยงิ

เสยีนจูจูกล็�าบากไม่น้อย ค้างคาวโลหติมากมายพวกนี้ยากที่จะรบัมอื

คู่อื่นๆ ไม่มปีัญหาให้ต้องตื่นกลวั พวกเขาล้วนปกป้องผู้ปรุงโอสถของ



24
พระชายารั่วซี เล่ม 2

ตนได้ ส่วนผูป้รุงโอสถที่คูห่ถูกูหามออกไปกม็ผีูอ้ื่นเข้ามาปกป้องแทน จงึไม่ได้

รบับาดเจบ็แต่อย่างใด

ทกุคนพากนัมองไปยงัพื้นที่ของซอืหม่าฮุย่หลงิและซอืหม่ารั่วซ ีมเีพยีง

สองพื้นที่นี้เท่านั้นที่มคี้างคาวเข้าไปรุมเป็นจ�านวนมาก

รองเจ้าส�านกักงซุนหยลุูกขึ้นด้วยอารมณ์กรุ่นโกรธ ใครกนัที่วางยาพษิ

ศษิย์รกัต่อหน้าโดยที่เขาไม่รู้ตวัเลยแม้แต่น้อย ซ�้าร้ายค้างคาวโลหติยงัมารุม

ท�าร้ายนางได้อย่างไร และกเ็ป็นอกีครั้งที่เขาโดนเจ้าส�านกัทั่วป๋าอี้สกดัเอาไว้

“ท่านอย่าได้ล�าเอยีงนกั ผู้อื่นก�าลงัตกที่นั่งล�าบากเช่นกนั ยาพษิที่นาง

โดนไม่ถงึตาย ถ้าท่านต้องการให้นางยอมแพ้เดี๋ยวนี้กร็บีไปพาตวัออกมา”

รองเจ้าส�านักกงซุนหยูชะงักโดยพลัน ให้นางยอมแพ้เช่นนั้นหรือ จะ

เป็นไปได้อย่างไรกัน! เขาฟูมฟักสอนสั่งมาเนิ่นนานเพื่อให้นางเป็นที่จดจ�าใน 

วนันี้ ไม่ว่าอย่างไรกต็้องหลอมโอสถอี่จู้ให้ส�าเรจ็ และก้าวข้ามไปสู่ขั้นกลางให้

จงได้ กงซุนหยูจงึท�าใจแขง็นั่งลงดงัเดมิ

ซือหม่าฮุ่ยหลิงไม่กล้าแตะต้องหม้อหลอมโอสถอีกแล้ว ครั้นจะวิ่งฝ่า

ฝูงค้างคาวโลหิตออกไปก็ไม่กล้า ในตอนนี้เองที่นางหันไปขอความช่วยเหลือ

จากผู้ที่นางจงเกลยีดจงชงัมากที่สุด

“พี่สี่ ช่วยข้าด้วย”

รั่วซีคิ้วกระตุกยามที่ได้ยินเสียงร้องเรียกนั้น แต่เมื่อหันไปเห็นสีหน้า

คาดหวังจากพี่ใหญ่กับพี่รอง เธอก็นึกอยากจะทุบศีรษะตัวเองให้สลบไปเสีย 

ครอบครวันี้ช่างวุน่วายยิ่งนกั! ทว่าเธอไม่อาจท�าใจด�าต่อหน้าผู้คนได้ การสร้าง

ภาพก็เป็นสิ่งจ�าเป็นในการตบตาผู้อื่น เพื่อแผนการในภายหน้าจะได้ราบรื่น 

หน�าซ�้าร่างกายนี้ก็ยังเป็นพี่สาวแท้ๆ ของซือหม่าฮุ่ยหลิง หากเธอไม่ยื่นมือ 

เข้าช่วยกด็ูจะใจร้ายเกนิไปหน่อย บทเรยีนที่นางได้รบันั้นน่าจะพอแล้ว

รั่วซีพุ่งตัวออกไปด้านนอกปราการล่องหน สบตากับค้างคาวโลหิตที่

บนิเข้ามาก่อนจะส่งปราณเข้าข่ม ค้างคาวโลหติพวกนี้ก�าลงัคลุ้มคลั่งจากอะไร

บางอย่างถงึได้เข้ามาโจมตอีย่างเป็นบ้าเป็นหลงั แต่เมื่อพวกมนัรบัรู้ได้ถงึพลงั
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ที่แขง็แกร่งกว่ากพ็ากนับนิไปทางอื่น รั่วซโีอบประคองซอืหม่าฮุย่หลงิเข้ามาใน

พื้นที่ของตัวเอง แต่ยืนกันไว้ไม่ให้นางเข้าใกล้จิ่งลู่ น้องสาวของเธอทรุดลง 

กบัพื้นด้วยความหวาดผวา ก่อนจะมองมอืตวัเองพลางร้องไห้เสยีงดงั

รั่วซไีร้ซึ่งความเหน็ใจอย่างที่พี่สาวควรจะม ีหากซอืหม่าฮุ่ยหลงิไม่คดิ

อยากได้ของผู้อื่นจะพบจุดจบเช่นนี้หรือ หากนางรอบคอบไม่หลงระเริงจน 

เกนิไปจะถูกพษิได้เช่นไร

แต่การที่ซอืหม่าฮุย่หลงิเข้ามาในพื้นที่กท็�าให้ค้างคาวโลหติพากนับนิมา

ราวกบัฝูงผึ้ง รั่วซสีงสยัว่าน้องสาวต้องถูกอะไรบางอย่างมาแน่ๆ แต่เธอดูไม่

ออก ไหนจะพื้นที่ของตวัเองก่อนหน้านี้ที่ถกูค้างคาวโลหติรมุเยอะกว่าใคร เธอ

เดนิไปรอบๆ เพื่อหาสาเหตุ จนในที่สุดกพ็บสมุนไพรที่มผีลกบัสตัว์อสูรเป็น

จ�านวนมากซุกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหลอมโอสถ เธอไม่ได้แตะต้องมันแต่เพ่งสายตา

มองไปทางรองเจ้าส�านักกงซุนหยู ความโกรธที่สั่งสมอยู่ในอกในที่สุดก็ถึง 

จุดระเบดิอย่างรุนแรง

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิหมดสภาพ ไม่อาจท�าอนัตรายใครได้อกี

ตอนนี้เองที่จิ่งลู่ลดมือลงพร้อมกับไอสีทองที่ค่อยๆ จางหายไป เขา

หลอมโอสถสลายพลังยุทธ์ส�าเร็จจนได้ ทั้งยังไม่ลืมที่จะเข้าไปดูอาการของ 

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิอกีด้วย

รั่วซคีร้านจะสนใจจิ่งลู่ ตอนนี้เธอสนใจเพยีงชายชราผู้มผีมสดีอกเลา 

ค่ายกลในป่ากไ็ม่พ้นรองเจ้าส�านกัใช่หรอืไม่ ตั้งแต่เทยีบเชญิและการทดสอบ

ต่างๆ ในวนัแรกที่เธอมาเยอืนที่นี่ มนัดูร้ายแรงเกนิไป แต่เพราะความไม่ยอม

แพ้กอปรกบัความพยายามเธอจงึผ่านมาได้ วนันี้เธอจะช�าระแค้นบางส่วน

“ศษิย์พี่ท�าลายเขตอาคมที่ท่านรองเจ้าส�านกัสร้างขึ้นได้หรอืไม่”

จิ่งลูก่วาดตามองไปตามตวัอกัษรที่ลอยอยู ่จากนั้นกส่็ายหน้าแล้วกล่าว 

“ข้าไม่สามารถ เขตอาคมนี้แขง็แกร่งยิ่ง”

รั่วซีพยักหน้า ปลดปิ่นปักผมที่คล้ายตะเกียบออกมาถือไว้ เรือนผม 

สีน�้าตาลยาวสลวยทิ้งตัวลงเหยียดตรง หญิงสาวตวัดมืออย่างรวดเร็ว  
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ศาสตราวุธล�้าค่าก็พุ่งไปด้วยความเร็วสูงดุจลูกเกาทัณฑ์ทั้งที่ยังเป็นตะเกียบ 

มนัทะลุผ่านเขตอาคมแล้ววกกลบัมาสู่มอืของรั่วซ ีไม่ต่างจากบูมเมอแรง 

น�้าเสยีงหวานที่แฝงปราณเป็นจ�านวนมากตวาดก้อง “กลบัไป!”

รั่วซีไม่สนใจว่าผู้คนจะสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้ เขต

อาคมถูกท�าลายไปแล้วก็จริง แต่ตัวอักษรที่สร้างไม่ได้จางหายไปหรือถูกแก้ 

รวมถึงสัตว์อสูรกระหายเลือดเหล่านี้ด้วย มีใครบ้างที่สั่งพวกมันได้ นี่เป็น

ปรากฏการณ์ที่ไม่มใีครคาดถงึด้วยซ�้า

ฝูงค้างคาวโลหิตที่พยายามบินฝ่าปราการล่องหนเข้ามา บินย้อนกลับ

ไปทางที่รองเจ้าส�านกักงซนุหยนูั่งอยู ่ด้วยค�าสั่งที่ได้รบัมาท�าให้พวกมนัท�าร้าย

เพยีงคนผู้นั้น หาได้สนใจใครไม่ ทุกคนพากนัลุกหนคี้างคาวจ�านวนมากที่จู่ๆ 

กห็ลุดออกมาจากเขตอาคม

มีเพียงเจ้าส�านักทั่วป๋าอี้ที่ปกป้องรองเจ้าส�านักกงซุนหยูเพียงคนเดียว 

ทุกอย่างฉุกละหุกวุ่นวายไม่น้อย ใบหน้าของกงซุนหยูเตม็ไปด้วยรอยจกิข่วน 

เส้นผมสีดอกเลายุ่งเหยิง ทั้งยังถูกจิกดึงจนขาดวิ่น เผยหนังศีรษะที่มีเลือด

ไหลนอง

“หายนะ!” เหล่าอาจารย์พากันตะโกนลั่น ถอยออกห่างอย่างตกใจ 

ค้างคาวโลหิตไม่ท�าร้ายพวกเขา แต่ถ้าคิดยื่นมือเข้าช่วยรองเจ้าส�านักก็จะถูก

เล่นงานโดยทันที แม้จะเป็นเช่นนั้นก็ยังมีคนที่เข้าไปช่วย ไม่ได้ทอดทิ้งเสีย

ทั้งหมด

รั่วซียืนยิ้มขณะที่มวยผมกลับดังเดิม จิ่งลู่เดินเข้ามากระซิบเบาๆ ให้

ได้ยนิกนัสองคน “เจ้าท�าเกนิไปแล้วศษิย์น้อง”

รั่วซเีบะปากไม่ยอมรบัค�ากล่าวหา น�้าเสยีงหวานบ่นอุบอบิ “นี่ยงัน้อย

ไปด้วยซ�้า”

กว่าทกุอย่างจะกลบัคนืสูส่ภาพเดมิกใ็ช้เวลานาน รองเจ้าส�านกักงซนุหยู

ถูกหามออกไปด้วยสภาพบาดเจ็บสาหัส ส่วนเจ้าส�านักทั่วป๋าอี้และอาจารย ์

คนอื่นๆ ได้รบับาดเจบ็เพยีงเลก็น้อยเท่านั้น
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รั่วซีเบิกตากว้างเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ ก่อนจะหันกลับไปหาจิ่งลู่ 

ที่ยนือยูด้่านหลงั เธอขยุม้คอเสื้อของเขาพลางถาม “ศษิย์พี่! ข้าจะไม่อดได้ของ

รางวลัใช่หรอืไม่!”

จิ่งลู่จะหัวเราะก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออก นางท�าทุกอย่างวุ่นวายขนาดนี้ 

ทว่ายงัไม่ลมืของรางวลัอกีหรอื



รั่วซีที่สิบเก้า
เสียใจ

รั่วซีได้ของรางวัลสมใจ โดยเจ้าส�านักทั่วป๋าอี้ด�าเนินการเป็นประธาน

ในการประชันหลอมโอสถ และให้อาจารย์สาขาวิชาปรุงโอสถช่วยกันตัดสิน 

ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าจิ่งลู่นั้นมีพรสวรรค์อย่างแท้จริง โอสถสลาย 

พลงัยุทธ์ที่เขาหลอมขึ้นนั้นไร้เทยีมทาน 

ผู้เยี่ยมยุทธ์ซึ่งทดลองกินเข้าไปจากที่แกร่งกร้าวห้าวหาญพลันเปลี่ยน

เป็นคนธรรมดาในเวลาต่อมาอย่างไม่น่าเชื่อ คนผูน้ั้นรูส้กึได้ว่าขมุพลงัที่สั่งสม

มาหายวับไปราวกับเขาไม่เคยมีมันมาก่อน ท�าให้ผู้ที่กินเข้าไปเกิดความหวาด

กลัวว่าเขาจะกลับมามีพลังยุทธ์ดังเดิมหรือไม่ หากมิได้อาจารย์หลายท่าน 

ช่วยกันยืนยันในเรื่องที่พลังยุทธ์ย่อมฟื้นฟูกลับมา เกรงว่าคงจะไม่จบลง 

โดยง่าย

ซือหม่าฮุ่ยหลิงพ่ายแพ้ยับเยิน มิอาจหลอมโอสถอี่จู้ได้ส�าเร็จ ซ�้าร้าย

พิษที่โดนเข้าไปยังท�าลายจุดชีพจรทั้งแปด นางมิอาจใช้พลังยุทธ์หลอมโอสถ

ได้อกีต่อไป จนกว่าจะรกัษาและพกัฟื้นเป็นเวลานาน ความฝันที่จะได้ก้าวข้าม

ไปสู่ผู้ปรุงโอสถขั้นกลางคงไม่อาจเป็นจรงิในตอนที่นางมอีายุเพยีงสบิสี่หนาว

“ฮอืๆ ท่านเจ้าส�านกัต้องให้ความเป็นธรรมแก่ศษิย์นะเจ้าคะ สมุนไพร

ของศิษย์พี่จิ่งลู่มีพิษ ท�าให้ศิษย์ต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ เขาจงใจท�าร้ายศิษย์ 

ต่อหน้าผู้คน แก้แค้นที่ศษิย์ได้โอสถอี่จู้ไป” ซอืหม่าฮุ่ยหลงิร้องไห้ฟูมฟายอยู่
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ในอ้อมอกของพี่รองซอืหม่าเนี่ยเฉงิ พลางร้องทุกข์ต่อเจ้าส�านกัทั่วป๋าอี้

ที่นี่คอืห้องส่วนตวัของซอืหม่าฮุย่หลงิ ในเรอืนพกัของตระกูลซอืหม่าที่

อยู่ภายในส�านกัศกึษาหลวง ห้องนี้ตกแต่งอย่างเรยีบง่าย เป็นสขีาวและสอี่อน

เสยีส่วนมาก ดูสบายตาสบายใจเหมอืนกบัรูปลกัษณ์เจ้าของห้องไม่มผีดิ

จิ่งลูท่ี่ถกูกล่าวหาไม่ได้แก้ตวัแต่อย่างใดเพราะก�าลงัคดิเรื่องอื่นอยู ่ศษิย์

น้องซเีอ๋อร์ชา่งร้ายกาจนกั เขายงัคดิอยูว่่านางใจดเีกนิไปที่มอบสมนุไพรล�้าค่า

เพื่อแลกกบัต�าราไม่กี่เล่ม ทว่าสมนุไพรพวกนั้นกลบัมพีษิเพราะใช้ทดสอบเขา

อกีทอดหนึ่ง

ตอนแรกจิ่งลู่เห็นแล้วว่าสมุนไพรพวกนั้นถูกพันไว้ด้วยเส้นไหมบาง

อย่าง มนัคอืไหมจากหนอนไหมบหุลนัเจด็ทวิาที่เพาะเลี้ยงในแคว้นไป๋หู ่ไร้กลิ่น

และไม่มคีวามผดิปกตใิด แต่เขาเป็นคนรอบคอบ จงึตรวจสอบจนในที่สุดก็

พบว่าไหมเส้นนั้นละลายได้และมยีาพษิเคลอืบอยู่

หากถูกตัดด้วยของมีคม ไหมจะละลายและพิษจะแทรกซึมเข้าไปใน

สมุนไพรโดยทนัท ีเส้นไหมถูกปรุงแต่งกบัสมุนไพรบางชนดิที่มผีลตอบสนอง

กบัแร่ธาต ุต้องใช้วธิแีกะออกตามเงื่อนที่ศษิย์น้องซเีอ๋อร์ผูกเอาไว้เท่านั้นถงึจะ

ปลอดภยั ถ้าใช้มอืสมัผสัโดยตรงจะไม่ถูกพษิ ยกเว้นกแ็ต่เส้นไหมจะละลาย

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามพีษิ เขาเพยีงน�าสมุนไพรแช่ลงในน�้าให้เส้นไหม

เปียกชื้น พษิที่เคลอืบแฝงอยูจ่ะท�าให้เส้นไหมเปลี่ยนส ีแต่พอน�าขึ้นจากน�้าแล้ว

กก็ลบัมาเป็นสเีดมิ นางช่างมลีูกเล่นหลากหลายเสยีเหลอืเกนิ

ยาพิษนี้คือ ‘ยาพิษดับสวรรค์’ ซึ่งต่างจากโอสถสลายพลังยุทธ์ตรงที่ 

ยาพษิตวันี้มผีลเสยีกบัร่างกาย ในขณะที่โอสถไม่มผีลเสยี เพยีงแต่มฤีทธิ์ตาม

โอสถที่ปรุงขึ้น

ยาพษิดบัสวรรค์มผีลเฉพาะกบัคนที่มพีรสวรรค์ของผู้ปรุงโอสถ โดย

จะดดูพลงัยทุธ์เป็นจ�านวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ ซ�้ายงัท�าลายจดุชพีจรทั้งแปด

ท�าให้เดินพลังไม่ได้อีกต่อไป จ�าต้องรักษาให้หายดีเสียก่อน ก็ถือว่าร้ายแรง

พอควร หากคนผู้นั้นต้องการก้าวหน้า แต่กลับมิอาจท�าได้ ราวกับเป็นคน
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ธรรมดาที่ไม่มคีวามพเิศษใดให้อวดอ้างอกี 

ซือหม่าฮุ่ยหลิงที่มีร่างกายครบทุกส่วนจึงไม่ต่างจากการถูกตัดแขน 

และขา ประหนึ่งเป็นบุคคลไร้ค่าในตอนนี้

จิ่งลู่หมายจะแกะเส้นไหมต่อหน้า ให้รั่วซีเห็นว่าเขารู้ทัน จึงปล่อยทิ้ง

เอาไว้ในสภาพเดมิ เพราะใจคดโกงของรองเจ้าส�านกัและซอืหม่าฮุ่ยหลงิท�าให้

ต้องมีจุดจบเช่นนี้ เขาเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ แต่ถ้าจะให้เอ่ยเตือนในตอนนั้นก็

เกรงว่าจะถูกศิษย์น้องซีเอ๋อร์เชือดเสียก่อน แน่นอนว่าเขาต้องเลือกตัวเอง

มากกว่าผู้อื่น

“เจ้ามีสิ่งใดจะกล่าวหรือไม่” เจ้าส�านักทั่วป๋าอี้ถามจิ่งลู่ที่เอาแต่เงียบ  

แต่กลบันั่งอมยิ้มเหมอืนก�าลงัร�าลกึถงึอะไรบางอย่างที่มคีวามสุข

จิ่งลู่เอ่ยตอบเสยีงเรยีบ ใบหน้าหล่อเหลาแบบบรสิุทธิ์ไร้ร่องรอยพริุธ

ใดๆ “เรยีนท่านเจ้าส�านกั เดมิทสีมุนไพรพวกนั้นเป็นของศษิย์ถกูต้องแล้ว ทว่า

ศษิย์ไม่มทีางรู้ได้เลยว่าวนันี้จะสุ่มจบัรายชื่อโอสถใหม่ แล้วศษิย์จะจงใจท�าร้าย

นางเพื่อแก้แค้นได้อย่างไร กลบักนั ถ้าผู้ที่ได้หลอมโอสถอี่จู้ตอนนั้นเป็นศษิย์ 

คนที่ถูกปองร้ายย่อมเป็นศิษย์มิใช่นาง อย่างนี้สมควรโทษศิษย์หรือโทษ 

โชคชะตาล่ะขอรบั ท่านเจ้าส�านกัโปรดชี้แนะ”

ซอืหม่าฮุ่ยหลงิยงัคงไม่ยอม ร�่าร้องพลางกอดพี่รองแน่น “ศษิย์พี่ย่อม

รูว่้าในสมนุไพรมพีษิถกูหรอืไม่ แล้วเหตใุดท่านไม่เตอืนข้า! นี่มใิช่วา่ท่านจงใจ

ให้ข้าถูกพษิหรอกหรอื”

“อ้อ แล้วเหตุใดเจ้าถงึไม่รู้กนัเล่า เจ้าเองกเ็ป็นผู้ปรุงโอสถเหมอืนกบัข้า 

ก่อนจะเริ่มหลอมโอสถ ท่านรองเจ้าส�านักมิได้ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย

ก่อนหรอื การที่เจ้ากล่าวโทษข้าเช่นนี้มใิช่เพราะตวัเองไร้ความสามารถ ไม่มี

ความรอบคอบ แยกแยะไม่ออกว่าตวัไหนคอืสมุนไพร ตวัไหนคอืยาพษิ ช่วย

บอกข้าได้หรือไม่ว่า เจ้าเต็มใจเอายาพิษเข้าไปหลอมโอสถด้วยตัวเอง หรือ 

เป็นข้าที่บงัคบัเจ้ากนั”

รั่วซแีอบปรบมอืในใจเพราะเหน็เขาใจดกีบัผู้อื่นเสมอ มคิาดวา่วาจาจะ
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คมกรบิราวกบัใบมดี ไม่ไว้หน้าซอืหม่าฮุ่ยหลงิที่ก�าลงัอ่อนแอเลยแม้แต่น้อย

ซอืหม่าฮุย่หลงิกดัฟันจนแทบแตก ก�ามอืแน่น เลบ็จกิเข้าเนื้อด้วยความ

แค้นใจ น�้าตานางไหลจนจวนเจยีนจะเป็นสายเลอืดอยู่รอมร่อ

เจ้าส�านกัทั่วป๋าอี้เอ่ยขึ้นเพื่อยุต ิ“เอาละ เรื่องนี้จิ่งลู่ไม่ผดิ เป็นอย่างที่รู้

กันว่าสมุนไพรนี้เป็นของเขา ทว่าเขาไม่มีทางรู้ว่าโอสถของตัวเองจะถูกสับ

เปลี่ยนไปให้ผู้อื่น และก่อนจะเริ่มหลอมก็ได้ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว 

เป็นเจ้าเองที่สะเพร่า ไม่มีคุณสมบัติพอจะแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่าง

สมุนไพรกับยาพิษ ของทุกอย่างวางไว้ตรงพื้นที่นั้นมาตลอด มีหลายสายตา

คอยจับจ้อง เป็นไปไม่ได้ที่จิ่งลู่จะวางยาเจ้าหลังจากสลับรายชื่อโอสถกันแล้ว 

ฉะนั้นถ้าเรื่องราวเป็นไปในรูปแบบเดมิ ผู้ที่อาจจะถูกพษิกค็อืจิ่งลู่ แต่เป็นเจ้า

ที่โชคร้ายเองซอืหม่าฮุ่ยหลงิ”

รั่วซียืนพิงซือหม่าซุนจื่อด้วยความปลอดโปร่ง พยักหน้าพอใจกับค�า

ตดัสนิของเจ้าส�านกัทั่วป๋าอี้

จิ่งเหยยีนพาจิ่งลู่จากไปเพราะอยากสนทนากบัน้องชายใจจะขาด

จิ่งลู่หยุดเดินขณะก�าลังจะผ่านรั่วซี ก่อนที่จะไม่ได้พบหน้ากันอีกสาม

วนั เขากระซบิให้นางได้ยนิกนัสองคน “แสบนกั”

รั่วซที�าหน้าทะเล้นแล้วตอบกลบั “ไม่ต่างกนั”

ตอนนี้เธอมีเวลาว่างถึงสามวัน เนื่องจากเจ้าส�านักทั่วป๋าอี้ประกาศปิด

ส�านักศึกษาหลวงเพื่อปรับปรุงลานฝึกยุทธ์ใหม่ ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษามา 

กเ็กดิเรื่องวุ่นวายขึ้นที่นั่นตดิๆ กนั จ�าต้องเชญิไต้ซอืหลายท่านมาท�าพธิขีบัไล่

สิ่งชั่วร้าย ผูค้นที่นี่มคีวามเชื่อแบบโบราณ หากมเีรื่องร้ายเกดิขึ้นในสถานที่เดมิ

ซ�้าๆ ก็จะท�าพิธีเพื่อขอพรต่อสวรรค์ และถ้าฝนไม่ตกก็จะท�าพิธีขอฝนด้วย 

เช่นกนั

ภายในเรือนมู่ตาน5 รั่วซีนั่งเผชิญหน้ากับซือหม่าซุนจื่อ วันนี้พี่ชาย

ของเธอดูแปลกไป สีหน้าของเขาเคร่งเครียดและจริงจัง ใบหน้าหล่อเหลา
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คมคายไร้แววล้อเล่นอย่างทุกที

ซอืหม่าซุนจื่อขยบัรมิฝีปากเพื่อเป็นฝ่ายพูดก่อน “ซเีอ๋อร์ เรื่องในวนันี้

เป็นฝีมือของเจ้าใช่หรือไม่ รวมถึงเรื่องที่น้องเล็กต้องบาดเจ็บเช่นนั้นด้วย” 

เพราะอาลูเ่คยบอกเขาว่าสมนุไพรล�้าค่าและหายากพวกนั้นเป็นซเีอ๋อร์ที่มอบให้

รั่วซีขมวดคิ้ว รู้สึกเจ็บในใจลึกๆ ด้วยเธอนับถือซือหม่าซุนจื่อเป็น 

พี่ชายไปแล้ว และถ้าเขาจะรงัเกยีจเธอเพราะเรื่องนี้จนท�าให้ความสมัพนัธ์ที่ดี

ต้องจบลง เธอคงท�าใจได้ยากนกั

“ใช่ เป็นข้าเอง” รั่วซยีอมรบัในสิ่งที่ตวัเองท�า พร้อมกบัเอนหลงัพงิผนงั

ห้องด้วยสหีน้าไร้ความรู้สกึ ทั้งยงัไม่แก้ตวัด้วยว่า ถ้าซอืหม่าฮุย่หลงิมกิระหาย

อยากได้ของผู้อื่น นางจะพบเจอเรื่องโหดร้ายเหล่านี้หรอื

ซอืหม่าซุนจื่อก�ามอืแน่น ถามเสยีงลอดไรฟัน “ไยเจ้าถงึได้ท�าร้ายนาง

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ที่ผ่านมายงัไม่พอร ึตอนนี้ยิ่งรุนแรงกว่าเดมิมากนกั นางไร้ซึ่ง

พลงัยุทธ์ เพยีงดดีด้วยปลายนิ้วกต็ายแล้ว แต่ครั้งนี้เจ้ากลบัทรมานนางด้วย

การท�าลายพรสวรรค์เพยีงหนึ่งเดยีว รู้หรอืไม่ว่านางต้องพกัฟ้ืนรกัษาตวันาน

เท่าไรถงึจะหายเป็นปกต”ิ

รั่วซรีูส้กึเสยีใจ ที่ผ่านมาตอนที่ซอืหม่าฮุย่หลงิท�าร้ายเจ้าของร่าง พี่ชาย

ท�าไมถงึไม่รบัรู้บ้าง เขาโดนความอ่อนโยนของซอืหม่าฮุ่ยหลงิบงัตาเสยีจนมดิ 

จะโทษเขาก็ไม่ได้ ในเมื่อซือหม่ารั่วซีคนก่อนหยิ่งผยองและร้ายกาจ ท�าร้าย 

ซอืหม่าฮุย่หลงิต่อหน้าต่อตาคนมากมายตลอดเวลา ผดิกบัซอืหม่าฮุย่หลงิที่ท�า

อะไรลบัหลงั ไร้คนจบัได้

“นานเท่าไร” เสยีงของเธอเยน็ชาจนท�าให้คนฟังรู้สกึหนาวสะท้านในใจ

“หนึ่งปีเป็นอย่างต�่า”

“นางสมควรโดนเช่นนี้แล้ว” เธอตอบอย่างไม่ใส่ใจ ไร้ซึ่งความรู้สกึผดิ

เผยีะ!

5 มู่ตาน หมายถงึ ดอกโบตั๋น



33
นิจนิรันดร์

นี่เป็นครั้งแรกที่ซือหม่าซุนจื่อเงื้อมือตบหน้าน้องสาวร่วมมารดาด้วย

อารมณ์โกรธจดั เขาคาดไม่ถงึว่าจะได้ยนิค�าพูดนี้จากปากของนาง ช่วงนี้นาง

กลายเป็นน้องสาวที่น่ารกั ซ�้ายงัอ่อนโยนและมนี�้าใจ แต่กบัครอบครวัเดยีวกนั

เหตุใดถงึได้ใจร้ายเช่นนี้

ใบหน้าของรั่วซีหันไปตามแรงตบจากผู้มีพลังยุทธ์สายสีด�า ริมฝีปาก

ของเธอแตกจนรู้สึกได้ถึงความเจ็บ แต่มันก็แค่ผิวกายภายนอก ขณะที่ใจ 

ของเธอนั้นเจบ็ยิ่งกว่า

โลหิตสีสดไหลลงมาตามมุมปากของรั่วซี บาดเฉือนหัวใจพี่ชายที่เพิ่ง

ท�าร้ายนางไปเมื่อสกัครู่ ซอืหม่าซุนจื่อมอืสั่นอย่างไม่อาจควบคุม 

นี่เขาท�าอะไรลงไป!

“ซเีอ๋อร์ ข้าไม่ได้...” ซอืหม่าซุนจื่อยื่นมอืหวงัจะซบัเลอืดให้ และตรวจ

ดูรมิฝีปากของนาง

รั่วซียกแขนขึ้นมากันเอาไว้ สลัดมืออบอุ่นของพี่ชายทิ้งอย่างไม่ไยด ี

สหีน้าของเธอเยน็ชายิ่งกว่าน�้าแขง็หมื่นปี ใบหน้าเลก็รูปไข่ค่อยๆ หนักลบัมา 

ดวงตากลมโตแดงระเรื่อขณะจ้องสบตาพี่ชายเขม็ง ในตาคู่นั้นเจือด้วยความ

เจบ็ปวดอย่างเหลอืล้น

เธอสูดจมูกก่อนจะเอ่ยเสยีงสั่นเครอื “พี่ใหญ่ สกัวนัท่านจะรู้ว่าเหตุใด

ข้าถึงได้ตอบโต้นางคืนอย่างร้ายกาจ แต่ถ้าท่านอยากรู้ในตอนนี้ข้าจะบอกให้ 

ฮุ่ยหลงิผสมยาพษิลงในใบชาปี้หลวัของข้ามาเป็นเวลานานแล้ว นางวางยาพษิ

ข้ามาหลายปีจนร่างกายข้าอ่อนแอ ท่านกเ็คยพาผู้ปรงุโอสถมาตรวจข้ามใิช่หรอื 

เขาว่าอย่างไรล่ะ ฮึ! บอกว่าข้าเพียงไม่แข็งแรง ให้หมั่นรักษาสุขภาพให้ดี 

ใช่หรอืไม่ นั่นมนักแ็ค่ค�าวนิจิฉยัที่ผดิพลาด ท่านคงไม่รู้ว่าฮุ่ยหลงิที่อ่อนโยน

จะกระท�าเรื่องเช่นนี้ได้ ใช่หรอืไม่” ว่าจบเธอกน็�ากล่องชาที่อยู่บนชั้นมาวางลง

บนโต๊ะ ก่อนจะเปิดให้พี่ชายได้เหน็ชดัๆ 

“นี่เป็นใบชาปี้หลัวชุดใหม่ หลังจากที่ข้ากลับมาจากเมืองฟง มันถูก 

ผสมด้วยยาพษิที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเดมิ และข้ากเ็ลกิดื่มมนัแล้ว ท่านจะลองเอาไป
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ตรวจสอบถงึที่มาที่ไปดูหรอืไม่”

ในหัวของซือหม่าซุนจื่อคล้ายมีม่านหมอกบดบังจนขาวโพลนและสลัว

มวั นี่มนัเรื่องอะไรกนั! เขาเอากล่องชานั้นมาถอืไว้ด้วยความรู้สกึหลากหลาย 

เป็นไปได้ด้วยหรอืที่พี่น้องในครอบครวัของเขาคดิจะเอาชวีติกนัเอง แม้ที่ผ่าน

มาพวกนางจะท�าร้ายกัน ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทว่าวันนี้กลับรุนแรง 

ถงึขั้นเอาชวีติ

ชายหนุ่มคิดทบทวน ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาซีเอ๋อร์อ่อนแอ ทว่า 

ในตอนนี้กลบัเปลี่ยนไป ร่างกายแขง็แรง มนี�้ามนีวลไม่ผอมบางเหมอืนแต่ก่อน 

เช่นนั้นการที่นางถูกวางยาพษิมาโดยตลอดย่อมเป็นเรื่องจรงิ

“ข้าไปเมอืงฟงเพราะทนข่าวลอืในเมอืงหลวงไม่ไหว ฮุ่ยหลงิปล่อยข่าวลอื

ให้ข้าต้องอับอาย แถมยังให้ท่านรองเจ้าส�านักส่งเทียบเชิญมาเพื่อให้ข้าได้เข้า

ศกึษา เพราะอะไรพี่ใหญ่รูห้รอืไม่ นางต้องการให้ทกุคนได้รูว่้าข้าไร้ซึ่งพลงัยุทธ์ 

เป็นขยะที่ไร้ค่าและน่ารงัเกยีจ หาใช่ผู้มพีลงัสองสายอย่างที่เคยวดัได้ไม่ ท่าน

กเ็หน็แล้วว่าวนันั้นข้าถูกรุมประณามเช่นไร ถ้าข้าเป็นคนไร้ความสามารถจรงิ 

ท่านคดิว่าวนันี้ข้าจะมชีวีติอยูอ่ย่างไร มต้ิองถกูผู้อื่นเหยยีบย�่าจนตายหรอกหรอื”

ค�าพูดของน้องสาวเหมือนแว่วมาจากที่ไกลๆ ซือหม่าซุนจื่อกุมขมับ

ครุ่นคดิตาม ดวงตาของเขายงัไม่ละจากรมิฝีปากที่แตกของนาง

“วนัแรกที่ไปเยอืนส�านกัศกึษาหลวง ข้าต้องเผชญิกบัอกัขระวญิญาณ

ภูตขับร้องที่ไม่มีผู้ใดเคยผ่านได้ ท่านคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรือ  

ศษิย์ใหม่อย่างข้าสมควรต้องพบเจอเรื่องพวกนี้หรอือย่างไร”

รั่วซยีงัคงพูดต่อไป ระบายความรู้สกึอดัอั้นมากมายออกมา ดวงหน้า

เล็กเงยขึ้นเพื่อไม่ให้ม่านน�้าตาที่คลออยู่ไหลริน หากเป็นเรื่องของครอบครัว

เธอจะอ่อนไหวเป็นพิเศษ ก็เพราะเธอนับซือหม่าซุนจื่อเป็นพี่ชายไปแล้ว เธอ

จงึเสยีใจอย่างยิ่งที่ถูกเขาตบ

ซือหม่าซุนจื่อถึงกับทนฟังต่อไปไม่ไหว ลุกขึ้นคว้าตัวน้องสาวมากอด

แนบแน่น ร่างเล็กของนางสั่นเทา ซ�้ายังแข็งขืนมิให้เขาแตะต้องตัวอีกด้วย  
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แต่เขาจะไม่ยอมคลายอ้อมกอดนี้ แม้นางจะลงมือทุบตีเขาจนปางตายก็ตาม 

เขาผดิไปแล้วจรงิๆ ที่ไม่ดูแลนางให้ด ีเหน็นางเอาแต่ใจ เที่ยวเล่นไปวนัๆ จงึ

ปล่อยปละละเลย ด้วยคดิว่านางนั้นไม่มทีางกลบัตวัได้

รั่วซทีี่พยายามกลั้นน�้าตาจงึร�่าไห้ฟุบหน้าลงบนอกกว้างของพี่ชาย เธอ

ทุบลงไปบนอกซ้ายของเขาที่ดีดสะท้อนเป็นจังหวะ ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเสี่ยวเยี่ย  

ซิ่วฟางเซยีน หรอืเสวี่ยหมงิ เธอจะทนอยู่ในโลกที่อ้างว้างนี้ได้อย่างไร คนผู้นี้

เป็นพี่ชายของเธอกส็มควรต้องรกัเธอส ิ เหตุใดเขาถงึโง่เขลาดูไม่ออกว่าร่างนี้

เคยถูกท�าร้ายมานานเท่าไรแล้ว

“ข้าขอโทษ...” ซือหม่าซุนจื่อปวดหนึบในใจ เขาทอดทิ้งนางมานาน 

เกนิไป

“วนันี้ฮุย่หลงิผลกัข้าไปทางอสรพษินบัสบิ! ฮุย่หลงิกบัท่านรองเจ้าส�านกั

ต้องการใช้ค้างคาวโลหิตท�าร้ายข้า ท่านก็เห็นว่าพื้นที่ของข้ากับจิ่งลู่มีค้างคาว

มารุมท�าร้ายจ�านวนมาก นางต้องการท�าร้ายข้า ท่านพี่ได้ยนิหรอืไม่!”

รั่วซีพรั่งพรูความน้อยใจมากมายออกมา ถ้าแม้แต่ซือหม่าซุนจื่อก็ไม่

เชื่อ เขาคงไม่มคีุณสมบตัพิอให้เธอรกั และเขาจะไม่ใช่พี่ชายของเธออกีต่อไป!

ซอืหม่าซนุจื่อยิ่งกระชบักอดนางแน่น สิ่งที่นางกล่าวทั้งน�้าตานั้นเขาเหน็

ทั้งสิ้น แต่เขากลับมองจุดที่ฮุ่ยหลิงถูกท�าร้ายมากกว่า เพราะเห็นว่าซีเอ๋อร์มี

พลังยุทธ์ ถึงได้มองข้ามไปสงสารฮุ่ยหลิงที่ไร้ซึ่งพลังยุทธ์ติดกาย จนมอง 

ซีเอ๋อร์เป็นน้องสาวใจร้าย โดยไม่ได้นึกถึงว่าซีเอ๋อร์ช่วยฮุ่ยหลิงเอาไว้ถึงสอง

ครั้งสองครา ขณะที่เขากลบักล่าวโทษนาง ตบหน้านาง และท�าร้ายจติใจนาง 

เขามนัเป็นพี่ชายที่ใช้ไม่ได้

“ข้าขอโทษ...” ชายหนุม่ไม่อาจสรรหาค�าที่ดกีว่ามาปลอบโยนนางได้ เขา

ได้แต่พูดค�าเดมิๆ ที่ข้างใบหูของนาง

น�้าเสยีงของรั่วซยีิ่งเยน็ชาขึ้นไปอกีเมื่อกล่าวประโยคต่อไปนี้ “ถ้าฮุ่ยหลงิ

ยงัคดิท�าร้ายหมายเอาชวีติข้า ข้ากจ็ะฆ่านาง!” ดวงหน้าเลก็ที่เตม็ไปด้วยน�้าตา

เงยมองสบกบัพี่ชายเพื่อยนืยนัว่าเธอพูดจรงิ
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“ได้! ถ้าฮุ่ยหลงิหมายเอาชวีติเจ้า ข้าจะฆ่านางกบัมอืเอง” ซอืหม่าซุนจื่อ

ตอบอย่างจรงิใจ แม้จะเป็นน้องสาวเช่นเดยีวกนั ทว่าเขากไ็ม่อาจปล่อยเอาไว้ 

ต้องจดัการอย่างเดด็ขาด เลอืดที่ไหลเวยีนอยู่เป็นสายเลอืดของนกัรบ หาใช่

ชาวบ้านธรรมดาไม่ ถ้าท่านพ่อรู้เรื่องนี้เข้า ฮุ่ยหลิงอาจจะถูกส�าเร็จโทษโดย

ทนัทกีเ็ป็นได้ เขาจะให้โอกาสนางอกีครั้งหนึ่ง อกีแค่ครั้งเดยีวเท่านั้น...

เมื่อปรับความเข้าใจกับซือหม่าซุนจื่อแล้ว รั่วซีก็เก็บตัวอ่านต�ารา 

แผลเป็นและค�าสาป เธอกลับมากังวลเรื่องของเสวี่ยหมิงอีก วันนี้เขาหายตัว

ไปตอนที่เธอเข้าไปตรวจดูอาการเสยีนจูจู โดยไม่ได้ฝากใครมาบอกเธอเลยว่า

จะไปไหน

ต�าราที่จิ่งลูใ่ห้เธอมาเป็นต�าราอย่างด ีทว่ากลบัไม่อาจไขข้อข้องใจให้เธอ

ได้ เดิมทีเธอคิดไปว่าเขาถูกอักขระอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่อาจยืนยันได้ การ

วนิจิฉยัโรคจะเดาสุ่มไม่ได้ หากรกัษาผดิผลที่ตามมาย่อมร้ายแรง วชิาแพทย์

ที่ร�่าเรียนมาก็สอนเรื่องเหล่านี้ แต่รั่วซีไม่ใช่หมอรักษาคนไข้ เธอเป็นแค่ลูก 

คนหนึ่งที่ต้องการรกัษาแม่ รกัษาคนที่รกั ถงึได้เรยีนรู้ศาสตร์แขนงนี้เท่านั้น

หญิงสาวปิดต�าราแล้วลุกขึ้นแต่งตัวเตรียมจะออกไปข้างนอก เธอไม่

อาจปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปอกีแล้ว จากค�าบอกเล่าที่ว่าเสวี่ยหมงิจะอ่อนแอลง

หลังวันพระจันทร์เต็มดวง มันจะเกี่ยวข้องกับบาดแผลบนหลังด้วยหรือไม่ 

ตอนที่เธอตดิค�าสาปต้องเจบ็ปวดทุกค�่าคนือย่างทรมาน แต่เธอเคยนอนร่วม

เตยีงกบัเสวี่ยหมงิมาหลายหน ทว่ากลบัไม่เคยเหน็เขาแสดงอาการแต่อย่างใด 

เธอจงึข้องใจมากขึ้นไปอกีว่ามนัจะใช่ค�าสาปที่เกดิจากอกัขระจรงิหรอื นี่กใ็กล้

วนัพระจนัทร์เตม็ดวงเข้ามาทกุท ีไม่รู้ว่าครั้งนี้อาการของเขาจะแย่กว่าครั้งก่อน

หรอืไม่

“คุณหนูจะไปไหนหรือเจ้าคะ นี่ก็ดึกมากแล้ว” ซิ่วฟางเซียนถามขณะ

คลุมเสื้อขนสตัว์ลงบนร่างของผู้เป็นนาย

“ข้าจะเข้าวังหลวงไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เสียหน่อย มีเรื่องต้องสนทนากัน 
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ยาวเลยเชยีวละ”

ยามราตร ีณ โรงน�า้ชาเลื่องชื่อในเมอืงหลวง 

บรุษุทั้งสามก�าลงัร�่าสุราอยูบ่นชั้นสองซึ่งเป็นห้องส่วนตวัที่ตกแต่งอย่าง

หรูหรา ตรงหน้าต่างเปิดโล่งเพื่อให้รบัชมศลิปะการแสดง

เหล่าสตรีมากมายก�าลังร่ายร�า ทุกนางล้วนมีรูปร่างอรชร งดงามน่า

หลงใหล ทั้งยงัแต่งกายน้อยชิ้นด้วยเนื้อผ้าบางเบาดูยั่วยวนใจ แต่กลบัมอิาจ

ท�าให้บุรุษทั้งสามหลงเสน่ห์ได้เลย

“โรงน�้าชาอะไรของเจ้า ราวกบัหอคณกิาไม่มผีดิ” จิ่งลูบ่่นอย่างเออืมระอา 

ไม่น่าหลวมตวัตามออกมาให้เสยีเวลานอนเพื่อสุขภาพเลย ตาที่ไว้ใช้คดัเลอืก

สมุนไพรยามนี้ต้องมาเห็นสิ่งที่มีผลต่อโรคหัวใจอย่างน่าโมโห เขาเคยอยู่ใน

สถานที่ที่เตม็ไปด้วยสตรเีกอืบเปลอืยเช่นนี้เสยีที่ไหนล่ะ

“ฮ้า...เจ้าเองกส็มควรเปิดหเูปิดตาบ้าง ที่นี่สตรงีดงาม แม้ไม่ใช่หอคณกิา

แต่กไ็ม่ต่างกนัมากมาย” จิ่งเหยยีนวางจอกสุราที่เพิ่งกระดกหมดเมื่อสกัครูล่ง

บนโต๊ะ ก่อนจะส่งสายตากรุ้มกริ่มให้สตรสีองนางที่ช้อนสายตามองมาทางเขา

โคมไฟหลากสีที่ถูกท�าขึ้นอย่างประณีตส่องแสงริบหรี่ ท�าให้บางพื้นที่

มืดสลัว ยิ่งเสริมให้อาภรณ์ที่ดูยั่วยวนบางเบาของหญิงสาวทั้งหลายน่ามอง 

มากขึ้น

เสียงดนตรีบรรเลงครึกครื้น ผู้คนมาเยือนอิ่มเอมไปกับความส�าเริง

ส�าราญ ผิดก็แต่ซุนจื่อที่สวมอาภรณ์สีขาว ใบหน้าหล่อเหลาคมคายของเขา 

แดงก�่าด้วยฤทธิ์สุรา

แก๊ง!

จอกสุราร่วงหล่นจากมอืของซุนจื่อ กระทบกบัโต๊ะจนเสยีงดงักงัวาน 

เขาระบายความเศร้าหมองด้วยน�้าเสียงอ้อแอ้เพราะเมามาย “ข้าน่ะ...

มนับดัซบ!”

จิ่งเหยยีนหยบิจอกใบใหม่มาแล้วรนิสรุากลิ่นหอมหวนจนเตม็ปริ่ม ไม่
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ลมืที่จะขยบิตาให้สตรดี้านล่างด้วย “ดื่มเสยีให้พอ นี่เจ้าเรยีกพวกเราออกมา

ไม่คดิจะเล่าให้ฟังหรอือย่างไร ว่าประสบปัญหาหนกัใจอนัใด”

พอถามถงึปัญหา ซุนจื่อพลนัเปลี่ยนสหีน้าเป็นเครยีดขรมึ เขายกจอก

กระดกรวดเดยีวจนหมด พลางหยตีาเพราะรู้สกึแสบร้อนขึ้นจมูก รมิฝีปาก

บดิเบ้จากกลิ่นหอมฉุนของสุราที่ทั้งร้อนลวกและขมปร่า เขากระแทกจอกลง

บนโต๊ะด้วยความอดัอั้น “ข้าท�าให้ซเีอ๋อร์เสยีใจ...”

ในทีแรกสองพี่น้องไม่ได้สนใจนัก แต่ค�าบอกเล่านี้กลับท�าให้พวกเขา 

มปีฏกิริยิาฉบัไว โดยเฉพาะจิ่งลู่ผู้เบื่อหน่ายและร�าคาญสตรมีากมายที่เอาแต่

มองมาทางเขา “เจ้าท�าให้นางเสยีใจ? คงมใิช่เรื่องในวนันี้กระมงั”

ซุนจื่อยกกาสุราที่เด็กรับใช้เพิ่งน�ามาส่งให้ใหม่กรอกเข้าปากหลายอึก

ด้วยความรู้สกึผดิ

จิ่งลูท่ี่เหน็ท่าททีกุข์ระทมเช่นนี้ของสหาย ใบหน้าหล่อเหลาแบบบรสิทุธิ์

ของเขากค็ล้ายไม่พอใจ จงึขยบัรมิฝีปากเทศน์บุตรชายคนโตจวนแม่ทพั “เจ้า

คงมิได้โทษซีเอ๋อร์ว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดใช่หรือไม่ ถ้าเจ้าท�าเช่นนั้น 

นับว่าเป็นพี่ชายที่แย่มาก เจ้าน่ะไม่รู้อะไร ซือหม่าฮุ่ยหลิงต่างหากที่เป็นคน 

ก่อเรื่องก่อราวให้วุ่นวาย ซเีอ๋อร์เป็นผู้ถูกกระท�ามาโดยตลอด”

กล่าวถึงตรงนี้จิ่งลู่ก็อดที่จะสงสารรั่วซีไม่ได้ ตั้งแต่รู้จักกันมาเขาก็ได้

รู้ว่าแท้จริงแล้วซีเอ๋อร์นั้นแข็งนอกอ่อนใน นางวางตัวว่าเข้มแข็งอยู่เสมอ 

กเ็พื่อปกป้องตวัเองเท่านั้น ใครกนัที่อยากจะให้ปัญหาวิ่งเข้าใส่ทุกครั้ง ไม่รู้ว่า

เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของนาง ตั้งแต่เรื่องของหลวิหนงิฮวากบัเจยีวหลานแล้ว

ซุนจื่อยกแขนปาดสุราที่ไหลออกจากปาก จ้องหน้าสหายทั้งสองเขม็ง 

ในดวงตาลุกโชนด้วยไฟแค้น ใช่ เขาแค้นตวัเองยิ่งนกัที่ตบตนีาง

“ข้าท�าร้ายจติใจนางไม่พอ ยงัลงมอืกบันางอกีด้วย” ดวงตาแดงระเรื่อ

เมื่อนกึถงึน�้าตาของน้องสาวที่ไหลลงมาราวท�านบแตก นางรกัเขา เขารู้ แต่เขา

กลบัท�าร้ายคนที่รกัด้วยมอืที่ควรจะปกป้องนางเสยีนี่

“อะไรนะ!” สองพี่น้องโพล่งขึ้นมาพร้อมกัน พวกเขาคิดว่าซุนจื่อแค่
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ต่อว่านางสกัเลก็น้อย ไม่นกึว่าจะถงึขนาดลงมอืท�าร้ายร่างกาย

จิ่งเหยียนเลิกท�าสายตาเจ้าชู้ใส่สตรีด้านล่าง แล้วกลับมาสนใจสหาย

อย่างเต็มที่ “เจ้าบ้าไปแล้ว! ถึงจะโกรธนางอย่างไร เหตุใดไม่ถามความให้

กระจ่างเสยีก่อน”

“นางปากแขง็นกั ไม่ยอมเล่าอะไรสกัอย่าง ซ�้ายงัท�าสหีน้าเยน็ชาไม่รูส้กึ

รู้สาในสิ่งที่เกดิขึ้นด้วย ตอนนั้นข้าขาดสต ิพอมารู้ตวัอกีทกีท็�าร้ายนางไปแล้ว 

เฮ้อ…นางถึงกับระบายความคับแค้นใจให้ฟังมากมาย ทั้งที่ไม่เคยบอกกล่าว

อะไร นางคงผดิหวงัในตวัข้ามากเหลอืเกนิ”

“เจ้าคงมไิด้เตะนางใช่หรอืไม่” จิ่งลู่ถามพลางจบัผดิ ด้วยขดัเคอืงแทน

ซเีอ๋อร์ยิ่งนกั น�้าเสยีงจงึแขง็กระด้างและเยน็ชา

“เปล่า ข้าตบนาง...ด้วยมือนี้” ซุนจื่อยกมือขวาขึ้นมาให้สหายดูด้วย

สหีน้าเมามาย บนนั้นยงัมคีราบเลอืดตดิอยู่ 

“จะ...เจ้า!” จิ่งลู่เห็นคราบสีแดงบนมือของสหายก็โกรธจนตัวสั่น มือ 

ทั้งสองคล�าหาตามแขนเสื้อ ไม่รู้ว่าเขาพกโอสถรักษาบาดแผลกับลดปวดมา

ด้วยหรอืไม่

“นางโกรธเจ้าหรอืไม่” จิ่งเหยยีนถามบ้าง

“โกรธหรอื? ฮ่าๆ นางไม่แม้แต่จะโกรธข้าด้วยซ�้า นางกลบักอดข้าด้วย

ความรู้สกึรกัมากมาย ซ�้ายงัอภยัให้อย่างง่ายดายอกีด้วย”

ซนุจื่อหวัเราะคล้ายจะคลุม้คลั่ง ก่อนจะกรอกสรุาลงคอไปอกีหลายอกึ 

หากซเีอ๋อร์ด่าทอสกัค�า เขาคงจะรู้สกึดกีว่านี้ แต่นางกลบัดูอ่อนแอราวกบัจะ

แตกหกัได้ เบาบางเหมอืนกบัจะหายไปได้ทกุเมื่อ เขามนัแย่ที่สดุ แค่เหน็ว่านาง

เขม้แขง็กใ็หผู้อ้ื่นท�าร้ายนางได้ หรอืแค่เหน็ว่าผู้อื่นไร้เรี่ยวแรงกใ็ห้ผูน้ั้นข่มเหง

นางได้ใช่หรอืไม่ เขามนัหน้ามดืตาบอดจรงิแท้

จิ่งลูข่มวดคิ้วพลางเอ่ย “ไม่มทีางที่นางจะไม่เอาคนืเจา้หรอก แม้นางจะ

อภยัให้กต็าม แต่รอยแผลในใจที่เจ้าสร้างเอาไว้และความเจบ็ปวดนั้นจะคอย

ท�าร้ายนางอยู่เรื่อยไป ซเีอ๋อร์คงไม่พูดกบัเจ้าอกีหลายวนัเป็นแน่”
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“นั่นคือสิ่งที่ข้ากลัวที่สุด นางท�าให้ข้าคาดเดาไม่ถูก” ซุนจื่อตอบพลาง

มองไปบนเวททีี่เปลี่ยนจากการร่ายร�ามาเป็นการดดีพณิ ท�าให้เขาเหน็ภาพซ้อน

ว่าสตรีอื่นเป็นน้องสาวซึ่งก�าลังดีดพิณด้วยท่วงท�านองเศร้าสร้อย ความรู้สึก

ผิดในใจยิ่งกดทับจนเจ็บปวดกว่าเดิม ดวงตาพร่าเลือนเพราะเมามายจนเขา

เหน็สตรผีู้นั้นเป็นน้องสาวไปเสยีแล้ว ชายหนุ่มจงึลุกขึ้นยนืเหมอืนถูกสะกด

“เจ้าจะไปไหน” จิ่งเหยียนรั้งแขนสหายเอาไว้เมื่อเห็นท่าไม่ดี เมามาย 

ถงึเพยีงนี้ถ้าปล่อยไปกไ็ม่พ้นไปมเีรื่องกบัผู้อื่น

“ข้าจะลงไปพาซเีอ๋อร์ขึ้นมา ใครบงัอาจให้นางไปนั่งเล่นพณิที่ตรงนั้น!” 

ซุนจื่อชี้ให้สหายดูด้วยสหีน้าโกรธจดั

จิ่งลูถ่อนหายใจยาว สหายของเขาเมามายถงึกบัเหน็ภาพลวงตาเสยีแล้ว 

“เจ้าต้องดีกับนางให้มาก ไถ่โทษในการกระท�าอันสิ้นคิด มิใช่ท�าตัวบ้าคลั่ง 

เช่นนี้ นั่นน่ะใช่น้องสาวของเจ้าเสยีที่ไหน”

พอถูกขดัใจเข้าหน่อยซุนจื่อกฮ็ดึฮดั “เจ้าเองกค็ดิจะหลอกล่อน้องสาว

ของข้าเหมือนกับอาเหยียนใช่หรือไม่!” เขาหันกลับมาหาเรื่องจิ่งลู่ด้วยการ 

กระชากคอเสื้ออกีฝ่ายอย่างไม่เกรงใจ

จิ่งเหยียนตบหน้าผากตัวเอง ใบหน้าหล่อเหลาอย่างร้ายกาจที่สตรีใด

มองมาเป็นต้องอ่อนระทวย บดันี้เปลี่ยนเป็นเหนื่อยหน่าย ก่อนจะห้ามทพัเอา

ไว้อย่างยากล�าบาก ด้วยแรงก�าลงัดุดนัของสหายที่ขาดสต ิ สุรากานี้ฤทธิ์แรง

จรงิๆ “พอเลยทั้งสองคน ใช่เรื่องที่พวกเราจะต้องมาทะเลาะกนัหรอืไม่”

จิ่งลู่ไม่ได้ตอบค�าใด พลางยกมือกระชับคอเสื้อสีเขียวมรกตให้เข้าที่ 

เข้าทาง เขาน่ะหรอืคดิจะหลอกล่อนาง...ซเีอ๋อร์มากกว่ากระมงัที่เป็นฝ่ายล่อลวง

เขา

“กนิเสยี จะได้เลกิบ้า” จิ่งลู่ยื่นโอสถสงบใจให้ซุนจื่อ

จิ่งเหยยีนรบีรบัมาแทนแล้วกรอกปากสหายทนัท ีแม้อกีฝ่ายจะท�าสหีน้า

6 ไท่จื่อ หมายถงึ องค์รชัทายาท
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งงงวยและไม่เข้าใจกต็าม

ซุนจื่อกลืนโอสถลงไปโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยซ�้า แต่เมื่อจะต่อว่า 

จิ่งเหยยีน หางตากลบัเหน็ใครบางคนที่ท�าให้เขาสนใจ “ไท่จื่อ6? น้องรอง?”

สองพี่น้องหนัไปมองตามสายตาของสหาย กเ็หน็องค์รชัทายาทอวี่เหวนิ

หยางจวนิกบัซอืหม่าเนี่ยเฉงิ 

“น้องชายเจ้าเป็นคนของไท่จื่อหรอกหรอื” จิ่งเหยยีนเป็นฝ่ายถามขึ้นมา

“ข้าเองก็เพิ่งรู้” ซุนจื่อขมวดคิ้วขณะมองทั้งสองที่หายไปทางมุมหนึ่ง  

ซึ่งเป็นห้องส่วนตวัไม่ต่างจากที่พวกเขานั่งอยู่ แม้จะเป็นห้องส่วนตวั แต่หาได้

มปีระตูปิดมดิชดิ มเีพยีงม่านร้อยลูกปัดกั้นไว้เท่านั้น

“จบัตาดซูอืหม่าเนี่ยเฉงิเอาไว้ เรื่องในวนันี้เป็นไปมไิด้ที่เขาจะไม่แก้แค้น

ให้ซอืหม่าฮุ่ยหลงิ” จิ่งลู่เอ่ยขึ้นบ้าง

“อืม...” ซุนจื่อเห็นด้วย แม้น้องรองจะไม่ค่อยพูดค่อยจา แต่ก็รัก 

ฮุ่ยหลงิไม่ต่างกบัที่เขารกัซเีอ๋อร์

“มาเถิด! ดื่มๆ” จิ่งเหยียนรินสุราให้ทุกคน บรรยากาศอึดอัดเมื่อ 

สักครู่จางหายไปแล้ว ยามนี้พวกเขาอยู่ในโรงน�้าชาก็ควรจะสนุกสนานถึงจะ

ถูก

จิ่งลูร่บัจอกสรุามาดื่มบ้าง ก่อนจะส่งโอสถหลายอย่างให้ซนุจื่อเอาไปให้

ซเีอ๋อร์เพราะเขาเป็นห่วงนางไม่น้อยเลย

ซนุจื่อยกจอกที่สหายรนิให้ดื่มรวดเดยีวหมด พลางครุน่คดิกบัสิ่งที่เหน็ 

เรื่องที่น้องรองเป็นคนขององค์รชัทายาทคงต้องรายงานท่านพ่อด้วย


