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โม ่ เหยียน

แม่น�้ำเฉียนเจียง คบเพลิงนับร้อยส่องอยู่เหนือล�ำน�้ำดูสว่ำงรำวกับ

กลำงวัน เรือติดธงของทำงกำรจ�ำนวนหลำยล�ำล้อมเรือล�ำหนึ่งเอำไว้  

ทั้งทหำรและเหล่ำโจรสลัดต่ำงต่อสู้กันอย่ำงไม่มีใครยอมใคร เสียงของ

กำรเข่นฆ่ำนั้นดังสะท้ำนฟ้ำสะเทือนดินไปหมด

เหล่ำโจรร้ำยทัง้หลำยต่ำงสูส้ดุชวิีต เพรำะไม่ว่ำพวกเขำจะยอมแพ้

หรือไม่ก็หนีไม่พ้นโทษตำยอยู่ดี เช่นน้ีก็สู้จนลมหำยใจสุดท้ำยอยู่ใน

สนำมรบเสียเลยดีกว่ำ ทว่ำก็มีโจรสลัดอยู่ส่วนหนึ่งที่เลือกกระโดดน�้ำหนี 

โดยที่ไม่รู ้เลยว่ำมีมือธนูซึ่งอยู่บนเรือของทำงกำรคอยเล็งเป้ำมำทำง 

พวกเขำอยู่ก่อนแล้ว และทันทีท่ีคนพวกน้ันกระโดดลงน�้ำก็ถูกลูกธนู 

นับร้อยพุ่งเข้ำใส่อย่ำงแม่นย�ำ

โจรสลดัแต่ละคนล้วนถูกลกูธนเูจำะจนเป็นรพูรนุอยู่กลำงน�ำ้ ส่งเสยีง 

ร้องโหยหวนน่ำอนำถย่ิงนัก แม้บำงคนจะรอดพ้นคมศรไปได้ ก็ยังมทีหำร
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ท่านประมุขหยุดเย้าเถิด!

บนเรือเล็กที่ถือหอกยำวคอยไล่แทงอยู่อีก

นีเ่ป็นกำรไล่ล่ำสงัหำรทีไ่ม่ปล่อยให้ฝ่ำยถูกล่ำเหลอืรอดเลยสกัรำย 

เมือ่ทหำรทุกนำยต่ำงได้รบัค�ำสัง่มำว่ำมใิห้มโีจรคนใดหนีรอดไปได้แม้แต่

คนเดยีว เพียงไม่นำนโลหติก็อำบย้อมไปท่ัวล�ำน�ำ้ ภำยใต้แสงไฟสว่ำงไสว

มองเห็นศพคนมำกมำยลอยเกลื่อนเต็มแม่น�้ำเฉียนเจียง ดูประหน่ึง 

นรกบนดิน

ท่ำนเจ้ำเมืองหลิวหย่งจิ้งยืนอยู่ที่หัวเรือ ขณะมองดูล�ำน�้ำที่ถูกอำบ

ไปด้วยสีโลหิตแล้วในใจก็อดรู้สึกหวำดเกรงไม่ได้ หัวคิ้วของเขำขมวด

เข้ำหำกันแน่น และท่ีกลำงฝ่ำมือก็มีเหงื่อผุดซึมขึ้นมำ แม้ฝ่ำยตรงข้ำม 

ที่พวกเขำก�ำลังเก็บกวำดอยู่นั้นจะเป็นโจรสลัด ทว่ำควำมจริงแล้วโทษ

ของคนพวกน้ีก็ยังไม่ถึงขั้นต้องตำย เพรำะส่ิงที่พวกเขำท�ำก็แค่กำรค้ำ

เกลือเถื่อนเท่ำนั้นมิใช่หรือ

เขำลอบมองไปทำงดำดฟ้ำเรือแล้วก็เห็นคนผู้น้ันก�ำลังยืนมอง

สถำนกำรณ์ทกุอย่ำงอยู่ท่ีด้ำนบนด้วยสหีน้ำทีไ่ม่แสดงอำรมณ์ควำมรู้สกึ 

แต่เดิมนั้นหลิวหย่งจิ้งคิดจะแอบเปิดช่องให้โจรสลัดกลุ่มน้ีสักด้ำนหน่ึง 

แต่รำชทตูพิเศษท่ีมำจำกเมอืงหลวงผูน้ัน้กลบัมคี�ำส่ังให้จบัตำยสถำนเดยีว  

ซึง่ถ้ำหำกเขำกล้ำปล่อยให้ใครมชีวิีตรอดไปได้แม้สกัคนแล้วล่ะก็ รำชทูต

พิเศษผู้นั้นก็จะเอำศีรษะของเขำหลิวหย่งจิ้งมำแทน

หลิวหย่งจิ้งขวัญกระเจิงจนต้องกลืนน�้ำลำยลงคออึกหนึ่ง รำชทูต

พิเศษผู้นี้มีอ�ำนำจเทียมฟ้ำ และเบื้องบนก็ยังมีพระสนมที่ได้รับควำม

โปรดปรำนในวังคอยช่วยหนุนหลังอยู่ด้วย ถ้ำหำกมิใช่พวกโจรสลัดตำย 

ก็ต้องเป็นศีรษะของเขำเองทีต้่องย้ำยท่ีอยู่ เพรำะฉะน้ันเพ่ือชีวิตของตนเอง
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และคนสกุลหลิวนับร้อยแล้ว เขำจึงจ�ำเป็นต้องท�ำใจโหดหินเข้ำไว้

"ฆ่ำให้หมด! อย่ำปล่อยให้หนรีอดไปได้แม้แต่คนเดยีว! ข้ำเหน็อยู่นะ  

ถ้ำหำกว่ำใครปล่อยให้พวกโจรหนีไปได้แล้วล่ะก็ ข้ำจะเอำศีรษะของคน

ผู้นั้นแทน!"

เมื่อพวกทหำรได้ยินค�ำสั่งของท่ำนเจ้ำเมืองแล้วก็ย่ิงลงมือหนักข้ึน 

และออกแรงแทงหอกยำวลงไปในน�้ำอีก ขอเพียงเห็นว่ำยังมีใครขยับตัว

ได้อยู่ เป็นต้องถูกปลิดชีวิตแน่นอน ทหำรแต่ละนำยล้วนลงมือสังหำร 

พวกโจรสลัดกันจนสองตำแดงฉำน

เหล่ำโจรสลดัท่ีอยู่บนเรอืมจี�ำนวนลดน้อยลงทกุทแีล้ว พวกคนทียั่ง

ต่อสู้กันได้อยู่น้ันล้วนเป็นพวกที่มีฝีมือไม่เลวนัก แต่น�้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟ 

เมื่อต้องเผชิญกับกำรปรำบปรำมด้วยแหฟ้ำตำข่ำยดิน* เช่นนี้ ต่อให ้

เป็นโจรท่ีดุร้ำยมำกเพียงใดก็ยังมสีหีน้ำตืน่ตระหนกต่อควำมตำยท่ีปรำกฏ

อยู่เบื้องหน้ำอยู่ดี

"พ่ีใหญ่ เจ้ำพวกสุนัขรับใช้ของรำชส�ำนักมันคิดจะสังหำรพวกเรำ 

ให้สิน้ ไม่เหลอืเลยแม้แต่คนเดียว!" หู่เอ้อร์พูดอย่ำงเครียดหนกั ดำบในมอื 

ของเขำวำดออกไปฟัน ทั้งหน้ำและตัวล้วนเต็มไปด้วยโลหิตเปียกชุ่ม  

ขณะหันหลงัชนกับพ่ีน้องคนอืน่ๆ ซึง่ล้วนแต่มสีีหน้ำหวำดกลัวเช่นเดยีวกัน

"พี่ใหญ่ จะท�ำอย่ำงไรกันดี ข้ำยังไม่อยำกตำยนะ!"

"พวกเจ้ำกลวัเรือ่งเลก็น้อยแค่น้ีเองหรือ ทหำรพวกน้ีก็ดแีต่มคีนมำก

เท่ำนั้น! พวกเจ้ำก็กัดฟันสู้กันให้มำกกว่ำนี้หน่อยสิ!"

พ่ีใหญ่ของพวกเขำเองก็หน้ำซดีเหมอืนคนตำย แต่ก็ยังคงท�ำปำกแข็ง  

* แหฟ้ำตำข่ำยดิน เป็นส�ำนวนเปรียบถึงกำรล้อมศัตรูหรือผู้หลบหนีไว้อย่ำงหนำแน่น
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ในยำมท่ีต้องเผชญิหน้ำกับเหล่ำทหำรทีนั่ยน์ตำฉำยแววสงัหำร แม้พ่ีน้อง

จ�ำนวนหนึ่งได้ชิงตัดหน้ำทิ้งดำบยอมแพ้แล้ว แต่ก็ยังถูกพวกทำงกำร

สังหำรทิ้งอย่ำงไม่มีย้ังมือ แสดงให้เห็นว่ำพวกนั้นไม่คิดที่จะปล่อยใคร 

ให้รอดไปได้

เขำมองจ้องไปท่ีเรือของทำงกำรที่อยู่ห่ำงออกไปด้วยสำยตำดุดัน 

เจ้ำหลิวหย่งจิ้งท่ีน่ำตำยนั่นคิดจะฆ่ำคนปิดปำกหรืออย่ำงไร มันไม่ง่ำย 

ถึงเพียงน้ันหรอกนะ! เพรำะต่อให้พวกเขำต้องตำยกันหมด ก็ไม่มีทำง 

ยอมปล่อยให้เจ้ำหลิวหย่งจิ้งนั่นได้รำยชื่อไปอย่ำงแน่นอน!

"พี่น้องทุกคน พวกเรำเคยท่องยุทธภพกันมำจนทั่วถ้วนแล้ว มีเรื่อง

ใดบ้ำงทีไ่ม่เคยพบเจอมำก่อน วีรบรุษุไหนเลยจะหวำดกลวัต่อควำมตำย 

ไหนๆ แล้วพวกเรำก็ลำกเอำพวกมันไปเป็นเพ่ือนท่องทำงน�้ำพุเหลือง* 

ด้วยหลำยๆ คนเถิด!"

เมื่อโจรสลัดทุกคนได้ยินพ่ีใหญ่กล่ำวเช่นนี้แล้ว จิตใจที่เคยท้อแท้

หมดหวังก็กลับฮึกเหิมขึ้นมำอีกครั้ง ใช่แล้ว ต่อให้ต้องตำยก็ต้องลำกเอำ

ชีวิตของเจ้ำพวกแพะพวกนี้ไปด้วยให้จงได้!

เหล่ำโจรสลดัต่ำงแผดเสยีงร้องดงักึกก้อง ทว่ำในกลุม่ของพวกเขำนัน้ 

มบีรุษุผูห้นึง่ท่ีดสูงบน่ิงเยือกเย็นอย่ำงน่ำประหลำด เขำเป็นชำยร่ำงสงูใหญ่ 

แข็งแรง ฝีมือดำบเห้ียมหำญ นัยน์ตำคมปลำบเปล่งประกำยลึกลับ 

เฉลยีวฉลำดคมกรบิเสยีย่ิงกว่ำดำบทีช่กัออกมำจำกฝักเสยีอกี ท่ำมกลำง

รัตติกำลอันมืดมิด เนตรสีนิลที่สะท้อนกับแสงไฟไม่ต่ำงกับดวงตำของ 

เสือดำวที่เย้ืองย่ำงไปในควำมมืด ดวงตำท่ีเยียบเย็นนั้นกวำดมองดูกำร

* ทำงน�้ำพุเหลือง (หวงเฉวียน) หมำยถึงทำงน�้ำใต้ดิน หรืออีกนัยหนึ่งคือยมโลก
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สังหำรโหดที่มีกลิ่นคำวโลหิตคละคลุ้งอย่ำงไม่มีอำกำรหวำดหวั่น

เขำแอบย้ิมเยำะอยู่ในใจ เมื่อสัญชำตญำณอันเฉียบไวบอกเขำ 

มำนำนแล้วว่ำมบีำงสิง่ไม่ถูกต้อง เมือ่สำมวันก่อนเขำได้พูดกล่อมโจรสลัด

พวกน้ีแล้วว่ำไม่ควรเสี่ยงภัยออกเรือกันมำ เน่ืองจำกทำงกำรก�ำลังเร่ง 

ไล่ล่ำพวกเขำอยู ่มสิูท้อดเวลำให้ช้ำลงหน่อยจะดกีว่ำ ทว่ำเจ้ำพวกตำขำว

พวกนี้กลับไม่ยอมฟัง

ยังดีทีเ่ขำได้เตรยีมกำรเอำไว้พร้อมก่อนหน้ำน้ีแล้ว เมือ่คนืเขำได้ส่ง

พ่ีน้องของพรรคเฉำปังให้น�ำสินค้ำเที่ยวสุดท้ำยออกเดินทำงไปก่อน

เรียบร้อย หำไม่ หำกต้องมำเจอกับเหตุกำรณ์เช่นวันน้ีเข้ำ นอกจำกจะ 

เอำตัวหนีให้รอดได้ยำกแล้ว แม้แต่เกลือของพวกเขำก็คงต้องถูกพวก 

สุนัขรับใช้ของรำชส�ำนักคำบเอำไปกินเองอย่ำงแน่นอน

นีจ่ะต้องเป็นกำรฆ่ำคนเพ่ือปิดปำกอย่ำงไม่ต้องสงสยั แต่ก็สมแล้ว

ทีพ่วกโจรสลดัพวกนีต้้องเอำชวีติมำสงัเวย เพรำะกำรทีพ่วกเขำกล้ำสมคบ

คิดท�ำกำรชั่วค้ำเกลือเถ่ือนร่วมกับพวกขุนนำงจอมละโมบพวกน้ี ก็ย่อม

หมำยถึงชีวิตของตัวเองอยู่แล้ว ยำมน้ีตัวเขำสำมำรถหำเกลือที่หำยไป

กลับคืนมำได้แล้ว ต่อให้ต้องตำยก็ไม่ถือว่ำตำยเปล่ำ

กงฉำงเซีย่วกวำดตำมองดรูอบด้ำนและพบว่ำมอืธนขูองฝ่ำยทหำรน้ัน 

ก�ำลงัรอเลง็อยูร่ำวกับพยัคฆ์คอยตะครบุเหย่ือ ต่อให้เขำเชีย่วชำญทำงน�ำ้ 

สำมำรถด�ำน�้ำได้อึดเพียงใด แต่ก็ไม่อำจเผ่นหนีลงน�้ำสุ่มสี่สุ่มห้ำไปได ้

ทว่ำพวกพ่ีน้องพรรคเฉำปังที่คอยช่วยเขำอยู่บนฝั่งเล่ำ พวกเขำจะฝ่ำ

วงล้อมของพวกทหำรทีถื่อหอกกันไปได้อย่ำงไร เร่ืองนียั้งนบัว่ำเป็นปัญหำ

ใหญ่อยู่
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ในระหว่ำงท่ีชำยหนุ่มก�ำลังครุ่นคิดอย่ำงหนักอยู่นั้น จู่ๆ ที่ปลำย 

หำงตำก็เหลือบไปเห็นเงำร่ำงร่ำงหนึ่งเข้ำพอดี คนผู้นั้นจ่อดำบไปท่ีคอ

ของโจรสลัดผู้หน่ึง ท่ำวำดดำบดุดัน อำกัปกิริยำพลิ้วไหว แม้จะเป็น 

กำรสังหำรมนุษย์แต่กลับให้ควำมรู้สึกงดงำมไม่เหมือนเหล่ำทหำรกับ 

โจรสลัดคนอื่นๆ ที่ดีแต่ใช้พละก�ำลังและควำมเร็วเท่ำนั้น และยิ่งไม่ต้อง

มกีำรออกท่ำออกทำงอะไรมำกก็สำมำรถเด็ดเอำชวีติคนไปได้อย่ำงว่องไว 

ซึง่กำรสงัหำรคนด้วยฝีมอืระดบัน้ีของทหำรนำยนีแ้สดงให้เหน็ว่ำมคีวำมงำม 

ของกระบวนท่ำวิชำยุทธ์อยู่ด้วย

และเพรำะควำมไม่ธรรมดำของอกีฝ่ำย ท�ำให้เขำอดทีจ่ะมองดมูำกขึน้ 

อีกหน่อยไม่ได้ ทว่ำทันทีท่ีได้เห็นดวงหน้ำรูปไข่นั้นชัดๆ ชำยหนุ่มก็ต้อง

ตะลึงงันไป

สตรี?

นยัน์ตำสดี�ำเข้มของกงฉำงเซีย่วจดจ้องไปทีห่ญิงสำวอย่ำงไม่ยอมละ  

ทั้งดวงตำ สันจมูก ริมฝีปำก ไปจนถึงใบหน้ำงำมสะครำญเยือกเย็นน้ัน 

ท�ำให้หัวใจเขำบังเกิดควำมรู้สึกท่ีแปลกประหลำดข้ึนมำจนไม่อำจท่ีจะ

ถอนสำยตำไปจำกนำงได้เลย

ใช่ว่ำเขำไม่เคยพบพำนสตรีผู้เลอโฉมมำก่อน แต่ว่ำคร้ังนี้ทันที 

ที่สำยตำของเขำไปพบกับนำงเข้ำ เขำก็ไม่อำจตัดใจหันไปที่ใดได้อีก  

ทว่ำน่ีก็ยังไม่อำจลดทอนประสำทสมัผสัอันเฉยีบไวซึง่มตีดิตวัเขำมำตัง้แต่

ก�ำเนิดได้ รำวกับว่ำร่ำงของชำยหนุ่มมีดวงตำปรำกฏข้ึนมำอีกคู่หนึ่ง  

ช่วยให้เขำสำมำรถฟันแขนของทหำรท่ีว่ิงเข้ำมำอย่ำงหมำยเอำชีวิตที่ 

ด้ำนขวำขำดได้โดยที่ไม่ต้องหันไปมองด้วยซ�้ำ และเท้ำยังเตะเอำทหำร 
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ที่ฟันฉับลงมำท่ีด้ำนซ้ำยกระเด็นไปอีกทำง ก่อนย่อตัวลงแบกเอำทหำร 

ที่โถมตัวเข้ำมำโยนลงจำกเรือไปอีก

มือเท้ำของกงฉำงเซี่ยวไม่มีว่ำง และโลหิตที่อำบย้อมอยู่บนดำบ 

ก็หยดลงพ้ืนไม่หยุด ในขณะที่ดวงตำของเขำยังคงจดจ้องอยู่ท่ีสตรีผู้น้ัน

รำวกับพยัคฆ์เฝ้ำรอจังหวะตะครุบเหยื่อ

น่ำแปลก ปีนี้พวกทำงกำรรับเอำหญิงงำมเข้ำกองทัพมำด้วยหรือ

อย่ำงไร ย่ิงได้เหน็ว่ำนำงมฝีีมอืร้ำยกำจ สำมำรถฆ่ำคนได้โดยตำไม่กะพรบิ 

ด้วยแล้ว ก็ยิ่งรู้สึกว่ำสตรีผู้นี้เผ็ดร้อนใช้ได้!

กงฉำงเซี่ยวเข้ำฟำดฟันกับศัตรูไม่มีหยุด ทำงหนึ่งก็เฝ้ำมองดูกำร

เคลื่อนไหวประหนึ่งภูตพรำยของหญิงสำว ปรำรถนำท่ีจะเข้ำไปใกล้ชิด

นำงมำกย่ิงขึ้น และอยำกรู้ด้วยว่ำนำงเป็นผู้ใดกัน ในขณะเดียวกันเขำ 

ก็จดักำรกวำดพวกทีเ่ข้ำมำเป็นก้ำงขวำงสำยตำของเขำออกไปอกีสองคน 

หลังจำกท่ีเตะส่งเจ้ำทหำรท่ีเข้ำมำขวำงลูกนัยน์ตำเขำเป็นรำยสุดท้ำย 

ออกไปได้แล้ว สตรนีำงนัน้ก็หนัหน้ำมำทำงเขำพอด ีนยัน์ตำเย็นชำคูง่ำม

จ้องตรงมำที่เขำเสียด้วย

จะบรรยำยดวงตำคู่นี้อย่ำงไรดีหนอ กงฉำงเซี่ยวรู้สึกว่ำดวงตำคู่น้ี

เป็นดวงตำที่งดงำมท่ีสุดเท่ำที่ตนเคยเห็นมำในชีวิต แก้วตำนั้นละม้ำย

ไข่มกุด�ำล�ำ้ค่ำทีส่่องประกำย ยำมสะท้อนแสงไฟก็ย่ิงเพ่ิมพูนควำมมชีวีติ

ชวีำมำกขึน้ ซ�ำ้รศัมนีัน้ยังท�ำให้เขำมองเห็นดวงหน้ำเนียนกระจ่ำงได้อย่ำง

เด่นชดัถนัดตำมำกขึน้ว่ำมเีครือ่งหน้ำทีง่ำมสะครำญดลูกึลบัและเยียบเย็น 

มำกเพียงใด

สำยตำของนำงเยียบเย็นประดุจน�ำ้แขง็ และร่ำงในชดุด�ำน้ันรำวกับ
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จะกลืนหำยไปในควำมมืดได้ ทว่ำผิวของหญิงสำวกลับขำวผุดผ่อง 

ดุจหิมะ แม้ว่ำเนื้อตัวจะเปรอะเปื้อนโลหิตแต่กลับดูเหมือนดอกโบตั๋น 

ในยำมรำตรีที่งดงำมจนพำให้หยุดหำยใจ

ชำยหนุม่รูส้กึได้ถึงหัวใจทีร้่อนวำบขึน้ ย่ิงในยำมท่ีหญิงสำวมองมำ

ด้วยสำยตำเย็นชำด้วยแล้ว เขำก็มองนำงตอบกลับไปด้วยประกำยตำ

วำววำม ซ�้ำยังยืดอกแกร่งข้ึนเพ่ือหวังให้นำงประทับใจในควำมทระนง

องอำจประดุจขุนเขำของตน

แต่น่ีมนัคอืยำมใดกัน ถ้ำหำกพวกพ่ีน้องในพรรคของเขำรูว่้ำในช่วง

หน้ำสิ่วหน้ำขวำนเช่นนี้ เขำยังมีแก่ใจหว่ำนเสน่ห์ให้สตรีแล้วล่ะก็ พวก 

พี่น้องคงได้คิดกันว่ำเขำกะโหลกร้ำวไปแล้วอย่ำงแน่นอน

แม้ผู้คนจะพูดกันว่ำแม้ตำยก็ขอตำยใต้ต้นโบตั๋น ต่อให้ต้องเป็น

วิญญำณก็มสิิน้เสน่หำ แต่พอเอำเข้ำจรงิแล้ว ยำมท่ีคนเรำเผชญิหน้ำกับ

ควำมตำย มำกกว่ำครึ่งย่อมเลือกที่จะรักษำชีวิตเอำไว้ ทว่ำกงฉำงเซี่ยว

กลับไม่มีควำมคิดที่จะหนีเลยสักนิด ต่อให้สตรีผู้นั้นจ่อดำบมำที่เขำแล้ว 

ชำยหนุ่มก็ไม่มีอำกำรที่จะหลบเลี่ยง

'สวบ' เสียงดำบแทงเข้ำเนื้อไปเรียบร้อยแล้ว

สตรีนำงนี้ใช้ดำบแทงทะลุหัวใจเขำเข้ำพอดี ดำบเดียวถึงฆำต 

ไม่มีลีลำอะไรมำกมำย ซ�้ำอำกัปกิริยำยังงดงำมน่ำชมรำวกับภำพวำด 

สวยหยำดเยิ้มปำนดอกโบตั๋น

เมื่อกงอู๋ฮวนแทงดำบเข้ำท่ีหน้ำอกของชำยหนุ่มแล้ว นำงกลับ 

พบว่ำคนผู้นี้ไม่มีกำรหลีกหลบหรือขัดขืนเลยสักนิด ท�ำให้สีหน้ำเย็นชำ

ของนำงบังเกิดควำมพิศวงมำกข้ึน พร้อมกับมองจ้องอีกฝ่ำยด้วยควำม
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ประหลำดใจ

กงฉำงเซีย่วปล่อยให้หญิงสำวพิศมองดเูขำด้วยใจท่ีคดิเข้ำข้ำงตวัเอง 

ว่ำเขำคงดหูล่อเหลำองอำจอย่ำงมำก เพรำะยำมท่ีเดนิผ่ำนไปบนท้องถนน 

ก็มีสตรีมองตำมเขำอยู่หลำยคน บวกกับรูปลักษณ์ที่งำมสง่ำด้วยแล้ว  

ก็มิใช่ว่ำเขำจะยกยอตนเองแต่เชื่อว่ำคงไม่มีหญิงใดที่ไม่ชื่นชอบบุรุษที่มี

รูปโฉมอย่ำงเขำแน่ แต่นำงเล่ำ?

ในสำยตำของกงอู๋ฮวนนั้น นำงเห็นแค่เพียงโจรสลัดรูปร่ำงก�ำย�ำ

ล�่ำสันเหมือนหมีคนหนึ่ง อีกฝ่ำยนั้นสูงกว่ำนำงถึงหนึ่งช่วงศีรษะ หลังเสือ

เอวหมี* ใบหน้ำมีแต่หนวดเครำเฟิ้ม ภำยใต้แสงไฟที่สว่ำงวับแวมนั้น 

ใบหน้ำของเขำดเูหมอืนจะดดุนัน่ำกลวัอย่ำงมำก และสญัชำตญำณของ

ผู้ฝึกยุทธ์ก็บอกกับนำงว่ำคนผู้น้ีน่ำจะรับมือได้ยำกยิ่ง แต่เพรำะเหตุใด 

ถึงได้ถูกก�ำรำบได้ง่ำยดำยปำนนี้

แต่ก่อนท่ีหญิงสำวจะได้ดงึดำบออก มอืขวำทีถื่อดำบไว้ก็ถูกมอืใหญ่ 

ของชำยหนุ่มยึดกุมเสียก่อน เรี่ยวแรงน้ันมหำศำลอย่ำงน่ำตกใจ ท�ำให้

นำงรู้ว่ำนี่คงเป็นกำรดิ้นรนครั้งสุดท้ำยก่อนตำยของอีกฝ่ำย และมีควำม

เป็นไปได้มำกว่ำเขำอำจเกิดควำมคดิอยำกลำกนำงกลับบ้ำนเก่ำไปด้วยกัน  

หญิงสำวจงึย่ืนมอืซ้ำยออกไปอย่ำงหมำยจะฟำดกระดูกหน้ำอกเขำให้เละ

อย่ำงไม่ลังเล

ถึงนำงจะลงมอืได้เรว็ หำกฝ่ำยตรงข้ำมก็ยังเร็วย่ิงกว่ำ ตอนท่ีฝ่ำมอื

ของกงอูฮ๋วนอยู่ห่ำงจำกหน้ำอกของเขำเพียงสำมชุน่** มอืใหญ่ก็คว้ำหมบั

เข้ำที่ข้อมือของนำงอีกครั้ง ท�ำให้ดวงตำของกงอู๋ฮวนฉำยแววตกตะลึง
* หลังเสือเอวหมี เป็นค�ำอุปมำ หมำยถึงร่ำงกำยสูงใหญ่ แข็งแรงบึกบึนรำวเสือและหมี
** ชุ่น เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีนสมัยโบรำณ เทียบควำมยำวประมำณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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พรึงเพริด ท้ังท่ีนำงได้ใช้ก�ำลังภำยในถึงห้ำส่วนออกไปแล้ว แต่เขำก็ยัง

สำมำรถสกัดฝ่ำมอืของนำงได้อย่ำงง่ำยดำยเช่นน้ี หำกเขำมฝีีมือถึงเพียงนี้ 

จริงๆ แล้วเหตุใดถึงไม่หลบดำบของนำงเล่ำ

ยังไม่ทันที่หญิงสำวจะได้ขบคิดถึงเรื่องน้ีอย่ำงละเอียด น�้ำเสียง 

ห้ำวทุ้มของบุรุษก็เอ่ยมำ

"เจ้ำชื่ออะไร"

ท่ำมกลำงเสยีงดังสนัน่แห่งกำรสงัหำร ค�ำพูดของเขำกลบัเข้ำหนูำง

ได้ครบถ้วนทุกค�ำอย่ำงไม่มีตกหล่น

นำงขมวดหัวคิ้ว เมื่อสองมือถูกเขำจับยึดเอำไว้แล้วย่อมไม่มีทำง 

ที่จะสลัดหนีไปได้ชั่วขณะ ท�ำให้นำงต้องยกเท้ำขึ้นเตะโจรสลัดสองคน 

ที่ลอบโจมตีเข้ำมำจำกทำงด้ำนหลัง ก่อนจะหันหน้ำกลับมำเพ่ือหำทำง

ให้ตัวเองเป็นอิสระอีกครั้ง แต่จู่ๆ กลับถูกฝ่ำยตรงข้ำมลำกตัวเข้ำไป 

ใกล้ขึ้นอีก และท�ำให้ดำบเล่มนั้นจมลึกเข้ำไปในร่ำงของเขำอีกหลำยชุ่น

จนหญิงสำวต้องเบิกตำขึ้นมองเขำอย่ำงตกใจ

เพ่ือลำกตัวนำงเข้ำไปใกล้แล้ว คนผูน้ี้ไม่สนว่ำจะท�ำให้ดำบท่ีปักอยู่

คำอกจมลกึเข้ำไปในตวัอกีมำกเท่ำไร ใบหน้ำแขง็กระด้ำงรำวรปูสลกัน้ัน

อยู่ในระยะใกล้มำก ดวงตำสีเข้มรำวหลุมลึกไร้ที่สิ้นสุดเปล่งประกำย

วำววับรำวกับมเีปลวไฟจดุอยูส่องดวง ดูเป็นไฟอสูรท่ีผุดข้ึนมำจำกในนรก

ท�ำให้นำงไม่อำจขยับตัวได้

"ชือ่ของเจ้ำ?" ลมหำยใจของเขำเป่ำรดใบหน้ำของนำงอยู่ในระยะประชดิ  

รำวกับว่ำหำกยังไม่ได้รับค�ำตอบ ต่อให้ตำยก็จะไม่ยอมรำมือ

กงอู๋ฮวนได้สติขึ้นมำในทันที มุมปำกจึงกระตุกเป็นรอยย้ิมเย็นชำ  
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ดูท่ำว่ำคนผู้น้ีคงตำยตำไม่หลับจริงๆ ถ้ำหำกไม่รู้ว่ำคู่แค้นเป็นใครก่อน 

เอำเถอะ นำงจะช่วยสงเครำะห์ให้ก็ได้

"เดินไม่เปลี่ยนชื่อ นั่งไม่เปลี่ยนแซ่* กงอู๋ฮวน"

หลังจำกที่นำงเอ่ยนำมออกไปแล้วก็เห็นว่ำแววตำของอีกฝ่ำย 

สว่ำงวำบขึ้นรำวกับดำวเดือนพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมำ ท�ำให้นำงต้อง

ขมวดหัวคิ้วด้วยควำมรู้สึกไม่เข้ำใจและสับสน

"กงอูฮ๋วน ข้ำจ�ำได้แล้ว" จู่ๆ  กงฉำงเซีย่วก็ผลักหญิงสำวให้ถอยออกห่ำง 

ก่อนก้ำวถอยหลังไปที่กรำบเรือด้วยอำกำรโซเซ แล้วร่ำงทั้งร่ำงก็ร่วงตูม

หำยลับลงไปในน�้ำ

กงอู๋ฮวนรีบตำมไปท่ีกรำบเรือทันที สองคิ้วขมวดแน่น เพรำะคิด 

จะเอำดำบทีปั่กตรงึอยู่ทีร่่ำงของชำยหนุม่กลับคนืมำ ทว่ำทีด้่ำนหลังก็เกิด

มีไอสังหำรพุ่งเข้ำมำอย่ำงกะทันหัน ท�ำให้นำงต้องรีบเบี่ยงตัวหลบ และ

แย่งดำบของฝ่ำยตรงข้ำมมำตัดศีรษะของเจ้ำของมันแทนอย่ำงอ�ำมหิต

ไม่แพ้ในยำมที่ใช้ดำบของตัวเองเลย

และเมือ่นำงหนักลบัไปมองทีพ้ื่นน�ำ้อกีครัง้ก็ไม่เห็นเงำของคนผูน้ัน้

เสียแล้ว

กงอู๋ฮวนหงุดหงิด เพรำะส�ำหรับชำวยุทธ์แล้ว ดำบคือส่ิงท่ีไม่อำจ

ให้อยู่ห่ำงตัวได้ แต่นำงกลับท�ำดำบชั้นดีเล่มหนึ่งหำยไปเสียแล้ว

ทหำรที่อยู่บนเรือเล็กต่ำงจ้องที่ผิวน�้ำอย่ำงเอำจริงเอำจัง ขอเพียง

เห็นสิ่งมีชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นปลำหรือคนล้วนต้องถูกปลำยหอกพุ่งเข้ำใส่

ทันที
* เดนิไม่เปล่ียนชือ่ นัง่ไม่เปลีย่นแซ่ หมำยถึงไม่ว่ำจะกระท�ำกำรใดก็ไม่ปิดบงัตวัตนทีแ่ท้จรงิของตน ไม่กลวัว่ำ 
ผู้ใดจะรู้จักหรือจ�ำได้
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"พ่ีน้องทุกคนคอยมองกนัให้ด ีอย่ำปล่อยให้ปลำสกัตวัหนรีอดไปได้!"

เหล่ำทหำรที่สังหำรโจรสลัดจนสองตำแดงฉำนต่ำงเบิกตำมอง 

ไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใดรอดชีวิตไปได้

"ตรงนั้นมีคน! มองดูให้ดี!"

ทหำรชูคบเพลิงขึ้นเพ่ือส่องดูเงำคนท่ีลอยอยู่บนผิวน�้ำ พบว่ำคน 

ที่อยู่ทำงด้ำนน้ันนอนหน้ำหงำยอยู่เหนือน�้ำ บนหน้ำอกมีดำบเล่มหน่ึง 

ปักอยู่ สองตำเหลือกค้ำง ตำยอย่ำงอนำถ

"คนผูน้ีต้ำยแล้ว ไม่ต้องไปสนใจ หำดใูห้ละเอยีดอกีท ีอย่ำให้มปีลำ

ลอดแหหนีไปได้!"

หำกคนคนนั้นยังหลับตำอยู่ก็อำจถูกมองได้ว่ำยังไม่ตำยสนิท และ

พวกเขำก็คงต้องกระหน�่ำจ้วงหอกใส่อย่ำงไร้ปรำนีอีก แต่ในเมื่ออีกฝ่ำย

ลืมตำเช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่ำเขำตำยตำไม่หลับ

กำรฆ่ำฟันด�ำเนินไปตลอดทั้งคืนจนพวกทหำรต่ำงเหน็ดเหนื่อยกัน

หมดแล้ว ดังนั้นจึงได้แต่ปล่อยให้ศพทั้งหลำยกระจัดกระจำยต่อไป และ

รีบหำตัวพวกที่ยังมีชีวิตอยู่แทน

ศพของกงฉำงเซี่ยวลอยปะปนอยู่ในหมู่ศพของโจรสลัดท้ังหลำย 

และถูกสำยน�ำ้ทีอ่ำบย้อมไปด้วยสเีลอืดพัดห่ำงไปจนพ้นระยะแสงไฟแล้ว 

รอบด้ำนมดืสลวัลง เขำอำศยัควำมมดืเป็นเกรำะก�ำบงั ขณะกลอกตำไป 

พบว่ำห่ำงออกไปน้ันยังคงมีกำรไล่ล่ำสังหำรอยู่ ชำยหนุ่มจึงหร่ีตำลง 

เลก็น้อยก่อนหมนุตัวด�ำน�ำ้ลงไปอย่ำงช้ำๆ และว่ำยจำกไปอย่ำงไร้สุม้เสยีง

พวกทหำรไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่ำตอนที่พวกเขำเพิ่งผละจำกไปนั้น

ได้มปีลำตวัหนึง่ลอดแหออกไปได้แล้ว ปลำตวันีไ้ม่เพียงเชีย่วชำญทำงน�ำ้ 
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อย่ำงมำก หำกยังได้ชื่อว่ำเป็นมังกรแห่งล�ำน�้ำอีกด้วย

กงฉำงเซี่ยวว่ำยน�้ำมำท่ีฝั่งอย่ำงเนิบช้ำ เขำท�ำเสียงนกร้องไปทำง

ดงอ้อที่ขึ้นหนำแน่นอยู่บนริมฝั่งเป็นสัญญำณของพรรค ไม่นำนก็มีเสียง

นกร้องตอบกลบัมำ เขำจงึส่งเสยีงออกไปอกีเสยีงหนึง่ แล้วต้นอ้อก็ไหวเอน  

เงำร่ำงของคนสองคนเคลื่อนเข้ำมำใกล้

"ท่ำนประมุข?"

"ทำงนี้"

พอได้ยินเสียงของท่ำนประมุข ทั้งชุยมู่และหยำงเซิงก็ดีใจมำก  

รีบออกไปตำมหำท่ีต้นเสียงกันทันที ทว่ำทันทีที่ได้เห็นประมุขของตน  

ชำยหนุ่มทั้งสองที่น่ำจะดีใจก็ถูกภำพตรงหน้ำท�ำให้ต้องแตกตื่นแทน

"ท่ำนประมุข ท่ำนได้รับบำดเจ็บ?"

ชุยมู่กับหยำงเซิงต่ำงรีบเข้ำไปประคองท่ำนประมุข หลังจำกที่ 

พวกเขำได้รับสำรลับจำกท่ำนประมุขแล้ว ท้ังสองคนก็มำคอยอยู่ที่นี ่

เป็นเวลำสำมวัน จนเมื่อได้ยินเสียงสัญญำณของท่ำนประมุขจึงได้รีบ 

ออกมำอย่ำงรวดเร็ว แต่กลับคิดไม่ถึงเลยวำ่บนรำ่งของท่ำนประมุขจะมี

ดำบปักมำด้วยเล่มหนึ่ง ซ�้ำยังอยู่ที่ต�ำแหน่งหัวใจอีกด้วย

"วำงใจเถอะ ข้ำไม่ตำยหรอก" กงฉำงเซี่ยวพูดอย่ำงไม่ใส่ใจ

สหีน้ำของชยุมูกั่บหยำงเซงิเครยีดขึน้ ไม่ตำยเช่นนัน้หรอื ดำบเล่มนี ้

ปักถูกต�ำแหน่งหัวใจพอดีเลยนะ พวกเขำขวัญหนีกันจนเหงื่อตก ไม่กล้ำ

ชักช้ำ รีบพำตัวท่ำนประมุขไปสมทบกับพี่น้องคนอื่นๆ ทันที

บนเรือท่ีก�ำลังแล่นอยู่อีกล�ำหนึ่ง กงอู๋ฮวนไม่มีดำบแล้วจึงแย่งเอำ
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ดำบของโจรสลัดคนหนึ่งมำแทน นำงสังหำรผู้คนตำมรำยทำงจนมำถึง 

ใต้ท้องเรือที่มีโจรสลัดเหลืออยู่ไม่มำก เพรำะพวกผู้ที่ยังเหลือรอดอยู่น้ัน

ต่ำงก็ก�ำลังพยำยำมเอำตัวรอดกันอยู่บนดำดฟ้ำเรืออย่ำงสุดชีวิต

ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัสนพระทยัเจยีงหนำนมำโดยตลอด ด้วยเกิดเหตุ

ทจุรติกำรค้ำเกลอืในเจยีงหนำนมำนำน ไม่ว่ำจะเป็นพวกขุนนำงจอมละโมบ  

หรือโจรสลัดท่ีก�ำเริบเสิบสำนล้วนอยู่ในสำยพระเนตรของพระองค์ท้ังส้ิน 

ท�ำให้ฮ่องเต้กริ้วและตัดสินพระทัยลงมืออย่ำงหนักหน่วงเพ่ือแก้ไข 

ปัญหำ

ทว่ำเหตกุำรณ์ในคนืน้ีดเูหมอืนจะสิน้เปลอืงชวีติคนมำกเกินไป กำรฆ่ำ 

ส่งเดชไปอย่ำงเดียวโดยไม่ยอมปล่อยให้มสีกัคนเหลอืรอดไปได้นัน้ ท�ำให้

กงอู๋ฮวนยิ่งแน่ใจว่ำรำยชื่อที่นำงต้องกำรหำจะต้องอยู่บนเรือนี้แน่นอน

เสยีงกำรฆ่ำฟันกันท่ีด้ำนบนเริม่ซำไปบ้ำงแล้ว กงอูฮ๋วนรู้ดว่ีำมเีวลำ

อกีไม่มำก นำงจะต้องรบีหำของท่ีต้องกำรให้เจอโดยเร็ว หญิงสำวพลิกศพ

ทีอ่ยู่บนพ้ืนพร้อมกวำดตำมองดูหน้ำของพวกเขำไปด้วย จนเมือ่เดนิเข้ำไป

ในห้องใต้ท้องเรือห้องหน่ึงก็พบศพศพหนึ่งอยู่บนพ้ืน นำงจึงก้ำวเข้ำไป 

ย่อตัวส�ำรวจดูอย่ำงละเอียด

คนผู้นี้ตำยอย่ำงน่ำอนำถนัก นัยน์ตำท้ังคู่เหลือกค้ำงแบบคนตำย

ตำไม่หลับ นำงจ�ำได้ว่ำคนผู้น้ีคือหัวหน้ำโจรสลัดจึงย่ืนมือออกไปค้นตัว

ของเขำดู แต่ก็ไม่พบสิ่งของใดๆ

หญิงสำวมุน่หวัคิว้ก่อนสงัเกตเหน็ว่ำท่ำทำงกำรนอนของเขำดูแปลกๆ  

ก่อนที่จะตำยโจรสลัดคนอื่นๆ ต่ำงหันหน้ำออกไปด้ำนนอกเหมือนคิดท่ี

จะหน ีลกัษณะกำรนอนของศพจงึหันไปด้ำนนอก มีแต่เขำทีน่อนหันเข้ำไป
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ด้ำนใน เหมือนก่อนจะหนีเขำคิดจะท�ำอะไรบำงอย่ำงให้เสร็จเสียก่อน

หัวใจของกงอู๋ฮวนกระตุก นำงยกร่ำงของหัวหน้ำโจรสลัดขึ้นแล้ว 

ใช้มอืเคำะลงไปท่ีพ้ืนเบำๆ และพบว่ำมเีสยีงประหลำดอย่ำงหนึง่ หญงิสำว 

จงึรบีหยิบดำบทีอ่ยู่ข้ำงตวัมำงัดแผ่นไม้กระดำนข้ึนแล้วก็พบของชิน้หนึง่

บรรจุอยู่ในถุงกันน�้ำ หญิงสำวหยิบของชิ้นนั้นออกมำแล้วคลี่มันออกดู  

พบว่ำเป็นรำยชื่อที่นำงต้องกำรหำอยู่จริงๆ

หลังจำกที่กงอู๋ฮวนพลิกอ่ำนรำยละเอียดแล้ว นัยน์ตำคู่งำมก็เปล่ง

ประกำยพรำวระยับขึ้น มุมปำกยกโค้งเป็นรอยยิ้มพึงพอใจ ก่อนยัดเอำ

รำยชื่อกลับเข้ำไปในถุงกันน�้ำและเก็บเข้ำแขนเสื้ออย่ำงรวดเร็ว จำกนั้น 

ก็เดินออกไปด้วยท่ำทำงไม่รู้ไม่ชี้

"ช้ำก่อน"

กงอูฮ๋วนหยุดเท้ำและหันไปมองผูที้ม่ำใหม่ ตอนทีไ่ด้เหน็ชดุมอืปรำบ 

สีน�้ำเงินนั้น หัวคิ้วของนำงก็มุ่นเข้ำหำกันนิดๆ จนแทบสังเกตไม่เห็น

"เจ้ำ ช่วยมำเอำกล่องพวกน้ีขึ้นไปทีซิ" ชำยที่ยืนอยู่บนหัวเรือออก

ค�ำสั่ง เขำสวมชุดพอดีตัวแขนแคบสีน�้ำเงินหรูหรำ ท่ีเอวห้อยดำบยำว 

ไว้เล่มหน่ึง สวมรองเท้ำยำวคลุมแข้งกับหมวกของมือปรำบ นัยน์ตำ 

เปล่งประกำยเจิดจ้ำมีแววข่มขวัญกดดัน เพียงแค่เห็นแวบเดียวนำงก็ 

จ�ำได้ว่ำคนผู้นี้ก็คืออี้ติ้งเฟิง หนึ่งในสี่ยอดมือปรำบชื่อดัง

กงอู๋ฮวนก้มหน้ำเดินไปทำงเขำด้วยสีหน้ำเยือกเย็น กล่องแต่ละใบ

พวกนีบ้รรจอุญัมณีมค่ีำทัง้สิน้ ทกุอย่ำงล้วนเป็นของทีไ่ด้มำจำกกำรปล้นฆ่ำ 

ผู้อื่น นำงยกกล่องใบหนึ่งขึ้นมำแบกไว้บนบ่ำพลำงปรับสีหน้ำของตนให้

เป็นปกติระหว่ำงที่ต้องเดินขึ้นไปบนดำดฟ้ำเรือ
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อี้ติ้งเฟิงเดินไปท่ีห้องใต้ท้องเรือพบว่ำบนพ้ืนมีศพอยู่ศพหน่ึง เขำ

กวำดตำมองไปรอบด้ำน ก่อนจะมำสะดุดท่ีตัวศพและทิศทำงกำรนอน

ของศพ ซึ่งเขำก็มองออกว่ำมันผิดปกติเช่นกัน

มอืปรำบหนุม่เดินไปทรดุตัวลงนัง่ยองๆ เพ่ือค้นทีต่วัศพ และสดุท้ำย

เมื่อเขำพลิกศพขึ้นก็พบว่ำท่ีพ้ืนนั้นมีรอยดำบงัดอยู่ จึงรีบเปิดแผ่นพ้ืน

กระดำนขึ้น แต่ด้ำนในกลับว่ำงเปล่ำ

อี้ติ้งเฟิงขมวดคิ้ว เขำหยุดคิดนิดหนึ่งก่อนจะนึกอะไรขึ้นมำได้ จึง

รีบเดินออกไปจำกห้องใต้ท้องเรือทันที

"ช้ำก่อน!" เขำเดินตรงไปยังคนที่เพิ่งถูกเรียกตัวเอำไว้เมื่อสักครู่

กงอู๋ฮวนจึงหยุดเท้ำแต่ยังคงก้มหน้ำก้มตำอยู่เหมือนเก่ำ และ 

เดินเข้ำไปหำอี้ติ้งเฟิง

"เงยหน้ำขึ้นซิ" เขำสั่ง

กงอู๋ฮวนเงยหน้ำขึ้นตำมค�ำสั่ง แล้วอี้ติ้งเฟิงก็ต้องชะงักค้ำง

สตรี?

นำงสวมเสื้อผ้ำสีด�ำ แต่งกำยเย่ียงบุรุษ เน่ืองจำกส่วนสูงของนำง

ค่อนข้ำงสูงกว่ำสตรีทั่วไปอยู่บ้ำง และเห็นทรวดทรงได้ไม่ถนัดชัดเจนนัก 

ท�ำให้ในตอนแรกอี้ติ้งเฟิงเข้ำใจผิดคิดว่ำอีกฝ่ำยเป็นบุรุษ

ทว่ำเมือ่มองดอูย่ำงละเอยีดแล้ว เขำก็พบว่ำสตรีนำงนีม้เีคร่ืองหน้ำ

จิ้มลิ้มพริ้มเพรำงดงำมนัก สีหน้ำสงบเยือกเย็น รวมเป็นควำมวิไลแบบ 

ไร้ซึง่อำรมณ์ควำมรูส้กึ ในสมยัรำชวงศ์ต้ำซงิน้ี ไม่เคยมบีทบญัญัติห้ำมสตรี 

ท�ำงำนรบัใช้รำชส�ำนัก ด้วยเหตนุีห้น่วยหยำเหมินจงึมมีอืปรำบหญิงอยู่ด้วย  

แต่จ�ำนวนไม่มำกนัก
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อี้ติ้งเฟิงมองนำงด้วยสำยตำเฉียบคมขณะเอ่ยถำมเสียงหนัก "ข้ำ 

ไม่เคยเห็นหน้ำเจ้ำมำก่อน เจ้ำเป็นผู้ใดกัน"

"เรียนมือปรำบอี้ ผู้น้อยเป็นคนของใต้เท้ำหลิวเจ้ำค่ะ"

"เอ๋? เจ้ำเป็นคนของท่ำนเจ้ำเมืองหรือ"

"เจ้ำค่ะ"

"ได้ เจ้ำไปได้แล้ว"

"เจ้ำค่ะ"

กงอู๋ฮวนแบกหีบไว้บนบ่ำโดยยังคงก้มหน้ำอยู่ แต่ตอนท่ีก�ำลัง 

จะเดนิผ่ำนชำยหนุม่ไปนัน้ ดำบก็ถกูวำดออกมำอย่ำงมจีติมุง่สงัหำร นำง

จึงรีบพลิ้วร่ำงหลบและใช้หีบกันเอำไว้

เมื่อดำบถูกดึงออกจำกตัวหีบ อัญมณีด้ำนในก็ร่วงพรูลงมำ ทว่ำ

ดำบที่ท้ังคล่องแคล่วและดุดันนั้นยังคงตำมติดร่ำงของหญิงสำวมำอีก 

ท�ำให้กงอู๋ฮวนต้องรีบขยับตัวหนีพร้อมกับเก็บดำบท่ีพ้ืนข้ึนมำต้ำนรับ 

กับคมดำบที่ฟำดลงมำอย่ำงพอดิบพอดี

ดำบในมอืของอีต้ิ้งเฟิงส่งเสยีงดังกังวำน ย่ิงก�ำลังแขนของเขำมมีำก

ก็ย่ิงท�ำให้สำมำรถร่ำยกระบวนท่ำออกมำได้อย่ำงรวดเรว็ว่องไว ทุกจงัหวะ

กำรฟำดฟันล้วนมีแรงหนักหน่วงมหำศำล

เสยีงดงัขึน้อกีครัง้ ดำบในมอืของกงอูฮ๋วนก็ถูกเขำท�ำให้สะเทือนจนหลดุ  

ทว่ำในจังหวะที่ดำบของอีกฝ่ำยกรำยผ่ำนมำพำดที่ล�ำคอของนำงนั้นเอง 

หญิงสำวก็จงใจท�ำเป็นมือสั่นจนถุงผ้ำใบหนึ่งร่วงหล่นจำกตัว

กำรเคลือ่นไหวนีด้งึดดูควำมสนใจของฝ่ำยตรงข้ำมได้ชะงดั อีต้ิง้เฟิง 

เคลือ่นไหวอย่ำงแคล่วคล่องด้วยกำรย่ืนเท้ำออกไปเตะรบัถงุผ้ำให้กระเด้ง
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ขึ้นมำอยู่ในมือได้อย่ำงไม่มีอำกำรสะดุด

มอืซ้ำยของเขำถือดำบจ่อคอหญงิสำว ส่วนมอืขวำก็เอำของในถุงผ้ำ 

เทลงบนตู้ที่อยู่ด้ำนข้ำง แล้วป้ำยสีด�ำอันหนึ่งก็ร่วงออกมำ

อีต้ิง้เฟิงหยิบขึน้มำดแูล้วก็ต้องชะงกัค้ำง...นีเ่ป็นป้ำยประจ�ำตวัของ

มือปรำบ

เขำหันไปเพ่งมองสตรีที่อยู่เบื้องหน้ำด้วยแววตำพิศวง จำกนั้น 

ก็เอ่ยกับนำงประโยคหนึ่ง

"อำกำศดีท้องฟ้ำแจ่มใส"

กงอู๋ฮวนตอบกลับอย่ำงไม่มีอำกำรลังเล "จิตน�้ำแข็งสะอำดใสเช่น

กำหยก"*

เขำพูดอีก "สี่สมุทรล้วนนับเป็นพี่น้อง"

นำงจึงตอบ "ต้ำซิงรุ่งเรืองยิ่งเฟื่องฟู"

นี่เป็นรหัสที่ใช้ตรวจสอบสถำนภำพนอกเหนือจำกป้ำยประจ�ำตัว

ของมือปรำบท่ีเป็นหลักฐำนแสดงถึงฐำนะ เนื่องจำกป้ำยน้ันมีสิทธ์ิที่จะ

ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นได้ จึงต้องใช้รหัสเพื่อยืนยันตัวตนซ�้ำด้วย

อี้ต้ิงเฟิงมองสตรีที่อยู่เบ้ืองหน้ำแล้วก็เข้ำใจได้ในทันที ที่แท้นำง 

ก็เป็นมอืปรำบ ควำมรูส้กึคลำงแคลงใจในตวัของนำงจงึมลำยหำยสิน้ไป

เขำเก็บดำบกลับไปขณะกล่ำว "ขอโทษด้วย"

กงอู๋ฮวนประสำนมือ "ผู้น้อยมิกล้ำ และต้องขอให้มือปรำบอี้โปรด

อย่ำได้แพร่งพรำยฐำนะของผู้น้อยด้วย"

เขำพินิจดูหญิงสำวแล้วก็เอ่ยถำม "เมือ่ครู่ตอนอยู่ในห้องใต้ท้องเรือ 

* จิตน�้ำแข็งสะอำดใสเช่นกำหยก เป็นส�ำนวนจีน หมำยถึงผู้ที่มีจิตใจใสสะอำด
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เจ้ำพบอะไรบ้ำง"

"พบจดหมำยฉบับหนึ่ง" นำงตอบ

นัยน์ตำของอี้ติ้งเฟิงสว่ำงวำบขึ้น "เอ๋?"

ไม่จ�ำเป็นต้องให้เขำออกค�ำสัง่ นำงก็หยิบจดหมำยฉบบัหนึง่ออกมำ 

จำกแขนเสื้อและส่งให้เขำด้วยท่ำทีปกติ

อี้ติ้งเฟิงรับจดหมำยไปเปิดอ่ำนดูเนื้อหำด้ำนใน

"เรียนมือปรำบอี้ จดหมำยฉบับนี้ค้นเจอจำกตัวของคนที่อยู่ในห้อง

ใต้ท้องเรือ ดูเหมือนว่ำก่อนที่เขำจะตำย เขำพยำยำมจะเอำจดหมำยน้ี 

ไปซ่อน" ตอนกงอู๋ฮวนเอ่ย มุมปำกของนำงก็โค้งข้ึน สีหน้ำรำวกับก�ำลัง

ภูมิใจที่ตัวเองตัดหน้ำเอำจดหมำยฉบับนี้มำได้ทันเวลำพอดี

"นอกจำกจดหมำยฉบับนี้แล้ว ยังมีสิ่งอื่นใดอีกหรือไม่"

"ผูน้้อยค้นดูในห้องจนทัว่แล้ว แต่ก็ไม่พบเบำะแสอืน่ใดอกี นอกจำก

จดหมำยฉบับนี้ฉบับเดียว"

อีติ้ง้เฟิงมองไม่เหน็ควำมผดิปกตอินัใด หลังจำกท่ีนิง่คิดอยู่ครู่หนึง่แล้ว  

เขำจึงส่งจดหมำยคืนให้หญิงสำว

"ในเมือ่เจ้ำเป็นคนหำเจอ ก็จงเอำจดหมำยฉบบัน้ีไปให้นำยของเจ้ำ

เถิด"

"ผู้น้อยรับทรำบ"

เขำส่งป้ำยประจ�ำตัวคืนให้นำง "เอำล่ะ ไปได้แล้ว"

กงอูฮ๋วนรบัป้ำยประจ�ำตวัคนืมำแล้วก็ประสำนมอืให้ชำยหนุม่อกีครัง้ 

ก่อนหมุนตัวจำกไป โดยนำงเอำแต่ก้มหน้ำและไม่ยอมมองดูอีกฝ่ำยเลย

สักนิด และเมื่อไปถึงที่ดำดฟ้ำเรือ ห่ำงจำกสำยตำของเขำแล้ว กงอู๋ฮวน

Page ����������������������!.indd   25 2/23/2560 BE   16:44



26

ท่านประมุขหยุดเย้าเถิด!

จึงยกมือขึ้นลูบที่หน้ำอก

รำยชื่อถูกซ่อนไว้ที่ตรงน้ี ถ้ำหำกอี้ต้ิงเฟิงให้คนมำค้นตัวนำง นำง 

ก็คงจะรักษำรำยชื่อนี้เอำไว้ไม่ได้

มุมปำกของกงอู๋ฮวนยกข้ึนเล็กน้อย โชคดีที่นำงปัญญำไวถึงได้ใช้

เรื่องจดหมำยมำเป็นตัวกันได้ส�ำเร็จ ซึ่งจดหมำยฉบับน้ีก็เป็นจดหมำย 

ทีน่ำงเตรยีมเอำไว้ก่อนหน้ำแล้ว มไิด้หำพบในตวัโจรสลดัคนใด เนือ้ควำม

ในจดหมำยล้วนเป็นเรื่องลวง และเป็นข่ำวที่ไม่สลักส�ำคัญอะไรทั้งส้ิน  

แม้นำงจะอุตส่ำห์เตรียมกำรเพียงเพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉินเอำไว้ แต่ก็ 

คิดไม่ถึงเลยว่ำจะมีโอกำสได้ใช้มันจริงๆ

กำรค้นพบรำยชื่อส�ำคัญนี้ถือว่ำเป็นผลงำนชิ้นใหญ่ กงอู๋ฮวนรู้ดีว่ำ

ตนไม่อำจเอำชนะอี้ติ้งเฟิงได้แน่ จึงต้องอำศัยปฏิภำณไหวพริบเข้ำช่วย 

ด้วยกำรท�ำเป็นว่ำป้ำยประจ�ำตัวของตัวเองหล่นเพ่ือดึงดูดให้เขำหันมำ

สนใจกำรตรวจสอบสถำนะของนำงแทน

เมือ่ต่ำงก็เป็นคนของประตูหกพับ* เหมอืนกัน อีต้ิง้เฟิงย่อมไม่ท�ำให้

นำงต้องล�ำบำก เมื่อบรรลุถึงเป้ำหมำยแล้ว ย่อมไม่อำจให้เกิดปัญหำ

แทรกซ้อนขึ้นมำได้ นำงจึงจ�ำเป็นต้องรีบหนีห่ำงออกไปให้เร็วท่ีสุดเพ่ือ 

น�ำรำยชื่อพวกน้ีส่งตรงให้ถึงมือของศิษย์น้องเล็กไป๋อว่ีเซียวที่เมืองหลวง 

และให้อีกฝ่ำยส่งต่อไปถึงหลิงอ๋อง

เพียงครู่เดียว คนแบกเก้ียวก็มำถึงท่ีหน้ำเรือนพักหลังหนึ่งอย่ำง

* ประตูหกพับ คือทำงเข้ำออกเพียงทำงเดียวของหน่วยหยำเหมินในสมัยโบรำณ ซึ่งเป็นประตูใหญ่อยู่ทำง 
ด้ำนทิศใต้ มีลักษณะเป็นประตูบำนพับแบบโบรำณทั้งหมดหกบำน จึงกลำยมำเป็นชื่อเรียกอีกชื่อของหน่วย
หยำเหมินไปโดยปริยำย
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รวดเร็ว ที่หน้ำประตูใหญ่น้ันมีคนมำรออยู่ก่อนแล้ว ทันทีที่เห็นว่ำเก้ียว 

มำถึงกร็บีเปิดประตูออกให้คนยกเก้ียวผ่ำนเข้ำไปด้ำนในได้ก่อนปิดประตู

ตำมหลังทันที

ก�ำลงัขำของคนแบกเก้ียวสองคนดมีำกเพรำะสำมำรถว่ิงได้นบัร้อยล้ี* 

โดยไม่มีอำกำรเหน็ดเหนื่อย พวกเขำไม่เพียงแต่ว่ิงเร็วอย่ำงเดียวเท่ำน้ัน 

แต่ยังสำมำรถแบกเก้ียวได้อย่ำงมัน่คงอกีด้วย ทัง้น้ีก็เพ่ือมใิห้ท่ำนหมอเทวดำ 

ผู้ที่จะมำช่วยชีวิตประมุขของพวกเขำต้องหัวหมุนตำลำยก่อนท่ีจะรักษำ

บำดแผลให้แก่ประมุขของพวกเขำได้เรียบร้อย

"ท่ำนหมอจ้ำวมำแล้ว!"

พอได้ยินเสียงเรียกของคนที่อยู่ด้ำนนอก ผู้เฒ่ำจ้ำวที่ก�ำลังงีบหลับ

อยู่ถึงได้ปรือตำตื่นขึ้นและก้ำวลงจำกเกี้ยวอย่ำงช้ำๆ

"ท่ำนหมอจ้ำว ขอเชิญท่ำนเร่งลงจำกเก้ียวเถิด ได้โปรดช่วยรักษำ

บำดแผลให้แก่ท่ำนประมุขของพวกเรำด้วย" ชุยมู่ท่ีรีบออกมำต้อนรับ 

ก่อนใครพูดด้วยน�้ำเสียงเคร่งเครียด

ท่ำทำงของผูเ้ฒ่ำจ้ำวยังคงไม่ค่อยตืน่ดนัีก เขำท�ำเสยีงเฮอะออกมำ

เลก็น้อยท�ำให้อกีฝ่ำยร้อนใจจนแทบอยำกจะอุม้ท่ำนหมอเหำะเข้ำไปในห้อง 

เสียให้รู้แล้วรู้รอด แต่ก็รู้ดีว่ำท่ำนหมอจ้ำวผู้นี้ไม่อำจล่วงเกินได้ เพรำะ 

เขำเป็นแขกทีท่่ำนประมขุเชญิมำพบ ซ�ำ้ยังก�ำชบัไว้ด้วยว่ำท่ำนหมอจ้ำว 

ผู้นี้มีนิสัยแปลกประหลำดยิ่งนัก ชอบเร้นกำยไปพักอยู่ตำมป่ำเขำ ต่อให้

เป็นเชือ้พระวงศ์หรอืขุนนำงใหญ่คิดอยำกจะหำตวัเขำไปช่วยรกัษำอำกำร

เจ็บไข้ได้ป่วย เขำก็ยังบอกปัดได้อย่ำงไม่ไยดี

* ลี้ (หลี่) หมำยถึงหน่วยมำตรำวัดของจีน เท่ำกับควำมยำว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทำงประมำณ 500 เมตร
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ถ้ำหำกไม่ใช่เพรำะท่ำนประมขุเตอืนไว้ก่อนหน้ำแล้วว่ำห้ำมเสยีมำรยำท 

กับผู้เฒ่ำจ้ำวและให้ท�ำตำมที่เขำต้องกำรทุกอย่ำง อย่ำขัดใจแล้วล่ะก็  

ชยุมูค่งกระชำกอีกฝ่ำยลงมำจำกเก้ียวและลำกถูลู่ถูกังไปนำนแล้ว

พอผูเ้ฒ่ำจ้ำวท�ำเสยีงเฮอะเสรจ็ก็ปรำยตำมำมองสหีน้ำท่ีก�ำลงัพยำยำม 

สะกดกลัน้อำรมณ์ของชยุมูแ่วบหนึง่ จำกนัน้ก็ยัดล่วมยำใส่อ้อมแขนของ 

ชุยมู่ และออกค�ำสั่งทั้งที่อีกฝ่ำยยังงงไม่หำยด้วยซ�้ำ

"ถือระวังหน่อยล่ะ ถ้ำหำกท�ำล่วมยำข้ำตกล่ะก็ ชีวิตประมุขของ 

พวกเจ้ำก็รกัษำเอำไว้ไม่อยู่แล้ว" พูดจบก็ไม่สนใจชยุมู่อกี เพรำะผู้เฒ่ำจ้ำว 

ชิงยกเท้ำก้ำวเนิบๆ เข้ำไปในห้องก่อนแล้ว

ชุยมู่น้ันแม้จะมีโทสะคับอกแต่ก็ไม่กล้ำแสดงออกมำทำงสีหน้ำ

แม้แต่นิดเดียว ได้แต่คอยตำมรับใช้ผู้เฒ่ำจ้ำวด้วยท่ำทีประหนึ่งเป็น

เทวดำอย่ำงไรอย่ำงนั้น และคอยถือล่วมยำอย่ำงระมัดระวังเสมือนว่ำ 

มันเป็นสมบัติล�้ำค่ำอีกด้วย

ผู้เฒ่ำจ้ำวก้ำวข้ำมธรณีประตูเข้ำไปในห้อง กำรท่ีถูกคนเรียกปลุก

ขึ้นมำจำกเตียงกลำงดึกเช่นนี้ท�ำให้เขำที่ก�ำลังง่วงนอนอยู่หัวเสีย ตัวเขำ

ที่อุตส่ำห์มำเท่ียวชมธรรมชำติถึงท่ีเจียงหนำนและได้มำพ�ำนักอยู่ที่น่ี

เป็นกำรชัว่ครำวรูดี้ว่ำผูท้ีเ่ขำก�ำลงัก้ำวเข้ำไปหำน้ันกค็อืกงฉำงเซีย่วนัน่เอง

แสงเทียนท่ีจุดอยู่ภำยในห้องท�ำให้มองเห็นชำยหนุ่มท่ีนั่งอยู ่

บนเตียงได้ถนัด น่ันคงเป็นเจ้ำเด็กกงฉำงเซี่ยวไม่มีผิดแน่ เขำโตขึ้นมำก 

ก�ำย�ำล�่ำสันรำวกับหมี ซ�้ำยังไว้หนวดเครำเฟิ้ม ขนำดน่ังอยู่ที่ตรงน้ัน 

ก็ยังมีไอสังหำรแผ่กระจำยออกมำทั่วร่ำงรำวกับเป็นปีศำจร้ำยท่ีผุดข้ึน 

มำจำกขมุนรกก็ไม่ปำน และย่ิงบนตัวเขำมดีำบเล่มหนึง่ปักคำอยู่ด้วยแล้ว 
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ก็ย่ิงท�ำให้ผูค้นรูส้กึขนพองสยองเกล้ำ ทว่ำผูเ้ฒ่ำจ้ำวคุน้เคยและรูจ้กันิสยั

ของชำยหนุม่ดี ต่อให้คนอ่ืนๆ หวำดกลวัเจ้ำเดก็น่ีมำกเพียงใด เขำกลบัไม่ 

แยแสอีกฝ่ำยเลยสักนิด

"เจ้ำเด็กหน้ำเหม็น เบื่อจะมีชีวิตอยู่แล้วหรืออย่ำงไรหำ?!"

"ไม่ได้พบกันนำนเลยนะท่ำนผู้เฒ่ำ ยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องโรคภัย

อะไรก็ได้ ข้ำได้จดัเตรยีมอำหำรมือ้ดกึกับสุรำชัน้เลิศไว้ร่วมร�ำลกึควำมหลงั 

กับท่ำนเอำไว้แล้ว"

ถ้ำหำกเป็นเมือ่ก่อน ผูเ้ฒ่ำจ้ำวมำได้ยินเขำพูดจำเช่นน้ีคงได้ด่ำกรำด 

ออกมำแล้ว เพรำะกำรกินอำหำรมื้อดึกกับสุรำช้ันเลิศกันตอนยำมสำม*  

เช่นนี้มันท�ำร้ำยกระเพำะและท�ำลำยสุขภำพส้ินดี แต่คร้ังน้ีเขำไม่เพียง 

ไม่ด่ำคน หำกยังส�ำรวจดูบำดแผลด้วยควำมสนอกสนใจยิ่ง

"ให้ตำยเถอะ! ในชีวิตของข้ำพบเจอเร่ืองพิลึกพิล่ันมำไม่น้อย แต่

เรื่องของเจ้ำนี่ต้องถือว่ำเป็นสุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ เหตุใดเจ้ำถึงไม่ตำย 

ล่ะนี่"

กงฉำงเซี่ยวแย้มริมฝีปำก เดิมใบหน้ำย้ิมแย้มของเขำน้ันก็ดูไม่มี

อะไร แต่เพรำะในยำมนี้บนหน้ำเขำเต็มไปด้วยหนวดเครำ อีกทั้งบนร่ำง

ก็ยังสวมชดุเป้ือนเลอืดท�ำให้มกีลิน่คำวโลหิตตลบฟุ้ง บวกกบัแสงไฟสลวั

ภำยในห้องท�ำให้ใบหน้ำยิ้มแย้มของเขำแลดูดุดันละม้ำยอสุรกำยท่ีน่ำ 

สะพรึงกลัวจำกขุมนรก

"ยมบำลรู้ว่ำข้ำยังไม่ได้แต่งภรรยำ เกรงว่ำข้ำจะท�ำให้ยมโลกต้อง

วุ่นวำย เลยไล่ข้ำให้กลับมำก่อน"

* ยำมสำม คือช่วงเวลำ 23.00 น. จนถึง 01.00 น.
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ดำบที่เสียบปักอยู่บนตัวนั้นสำมำรถท�ำให้ถึงฆำตได้ง่ำยๆ แต่คนที่

ท�ำเป็นไม่รูร้้อนรูห้นำวได้เช่นนี ้เกรงว่ำจะมแีต่ประมขุพรรคเฉำปังกงฉำงเซีย่ว 

เท่ำนั้น แต่ไหนแต่ไรมำทั้งชุยมู่และหยำงเซิง รวมไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชำ

คนอื่นๆ ล้วนแต่ติดตำมท่ำนประมุขด้วยควำมรู้สึกภำคภูมิใจ และชอบ

ท�ำตัวเป็นบุรุษหน้ำตำยเลียนแบบประมุขของพวกเขำเพ่ือให้ผู้คนรู้สึก

เคำรพเลื่อมใสอีกด้วย

แต่ควำมภำคภมูใิจก็ส่วนควำมภำคภูมใิจ ในยำมนีพ้วกเขำเป็นห่วง

เรื่องบำดแผลของท่ำนประมุขกันมำกกว่ำ

"ท่ำนหมอจ้ำว รบกวนท่ำนช่วยรกัษำบำดแผลของท่ำนประมขุก่อน

เถอะ ท่ำนประมุขเป็นหัวใจส�ำคัญของพ่ีน้องนับพันของเรำ พวกเรำจะ 

สูญเสียเขำไปไม่ได้นะ"

ผูเ้ฒ่ำจ้ำวปรำยตำมองกงฉำงเซีย่วแวบหน่ึงก่อนหนัไปพูดกับคนอืน่  

"เจ้ำ ไปต้มน�้ำร้อนมำ ส่วนเจ้ำ ไปเตรียมสุรำฤทธิ์แรงมำด้วย"

บรวิำรทัง้หลำยเมือ่ได้ยินค�ำสัง่ของท่ำนหมอจ้ำวแล้วก็รีบไปปฏิบตัิ

ตำมทนัที รอจนของทกุอย่ำงจดัเตรยีมเสรจ็สรรพ ท่ำนหมอจ้ำวก็ออกค�ำสัง่ 

อีก "ให้ทุกคนถอยออกไปซะ ห้ำมเข้ำมำขัดขวำงกำรรักษำของข้ำ"

พวกชยุมูไ่ด้ยินแล้วก็ได้แต่นิง่งัน และอดหันไปมองทำงท่ำนประมขุ

ก่อนไม่ได้ ครั้งนี้ไม่มีใครยอมขยับตัวเลย

กงฉำงเซีย่วจงึตวำดเสยีงหนกั "ไม่ได้ยินท่ีท่ำนหมอเทวดำบอกกันหรอื  

ยังไม่รีบออกไปอีก!"

เมือ่ท่ำนประมขุมคี�ำสัง่ เหล่ำบรวิำรย่อมไม่กล้ำไม่ท�ำตำม นอกจำก

พำกันถอยหลังออกไปอย่ำงไม่สู้จะเต็มใจนัก
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รอจนพวกชยุมูถ่อยออกไปกันหมดแล้ว ผูเ้ฒ่ำจ้ำวก็เริม่ต้นด่ำกรำด

ใส่กงฉำงเซี่ยวอย่ำงไม่มีเกรงใจอีก

"เจ้ำเด็กหน้ำเหม็น! เจ้ำไปท�ำเรื่องงำมหน้ำอะไรไว้ ถึงได้ให้คนเขำ

เอำดำบมำเสียบเล่นเช่นนี้ สนุกนักหรือ!"

ผู้เฒ่ำจ้ำวพบเห็นบำดแผลมำไม่น้อย อีกทั้งอำกำรป่วยหนักสำหัส

สำกรรจ์แค่ไหนเขำก็เคยท�ำให้รอดมำแล้วมำกมำย กับคนท่ีถูกดำบปัก

เข้ำทีห่วัใจแล้วยงัมำท�ำเป็นพูดคยุหัวเรำะเล่นหวัได้เช่นน้ี มใิช่ไม่เคยเห็น

มำก่อน หรือถ้ำจะพูดให้ตรงที่สุดก็คือนี่เป็นครั้งท่ีสองแล้วที่เขำได้เห็น  

อีกทั้งคนป่วยยังเป็นคนเดียวกันอีกด้วย

โดยครัง้แรกนัน้เกิดข้ึนเมือ่ห้ำปีก่อน กับเจ้ำคนนี ้ต�ำแหน่งน้ี ยำมน้ัน 

กงฉำงเซี่ยวเพ่ิงจะอำยุได้สิบแปดปี ตอนที่ผู้เฒ่ำจ้ำวได้เห็นบำดแผล 

ของเขำนั้น ท่ำนหมอเทวดำก็ถึงกับอกส่ันขวัญผวำ ทว่ำนับตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมำเขำถึงได้รูว่้ำบนโลกนียั้งมคีนทีม่หัีวใจอยู่ในต�ำแหน่งทีเ่บีย่งไป

กว่ำคนท่ัวไปอยู่ และหัวใจดวงท่ีเบนออกไปจำกต�ำแหน่งท่ีถูกต้องนั้นก็

เป็นของกงฉำงเซี่ยวคนนี้นี่เอง

อำจพูดได้ว่ำหำกดำบปักลงที่ต�ำแหน่งของหัวใจเมื่อไร คนปกติ

ทั่วไปก็คงตำยไปแล้ว แต่กงฉำงเซี่ยวน้ันมิใช่มนุษย์สำมัญ เพรำะหัวใจ

ของเขำไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งเดียวกับของคนอื่นๆ ฉะน้ันเขำจึงมีชีวิตรอด

มำได้อย่ำงปลอดภัยไร้เรื่องรำว

เช่นเดียวกับในวันนี ้ ท่ีถึงแม้ว่ำเขำจะถูกดำบปักเข้ำท่ีหวัใจเป็นคร้ังท่ี 

สอง แต่ร่ำงกำยของกงฉำงเซี่ยวก็บึกบึนแข็งแรงกว่ำเม่ือห้ำปีก่อนมำก 

เขำได้เติบโตขึ้นเป็นชำยหนุ่มฉกรรจ์ที่มีพละก�ำลังแข็งแกร่งดุจขุนเขำ 
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ไปแล้ว ทว่ำสหีน้ำย้ิมแย้มน้ันกลบัไม่ได้เปลีย่นไปเลย นอกจำกจะเพ่ิมพูน

ควำมเจ้ำเล่ห์ร้ำยกำจที่ถูกเพำะบ่มมำจำกประสบกำรณ์

ทว่ำนีก็่เป็นเรือ่งทีช่่วยไม่ได้ เพรำะยำมนีเ้ขำเป็นถึงประมขุพรรคเฉำปัง 

แห่งยุทธภพที่มีพ่ีน้องในสังกัดจ�ำนวนนับพัน หำกไม่มีควำมร้ำยกำจ 

อยู่ในตัวเลยจะท�ำให้บริวำรในพรรคกลัวเกรงได้อย่ำงไร

"ครั้งนี้คงต้องขอรบกวนท่ำนผู้เฒ่ำช่วยเอำดำบออกให้ข้ำด้วย แต่

อย่ำท�ำให้มันบุบสลำยเสียล่ะ"

"วำงใจเถอะ ผูอ้ืน่เห็นแผลเจ้ำอำจนึกว่ำหนักหนำ ท้ังทีมั่นก็เป็นแค่แผล 

ถูกดำบปักเข้ำไปในเนื้อเทำ่นั้น ข้ำจะใช้วิธีเดิม คือหักดำบเสียก่อน  

แล้วค่อยๆ ดึงมันออกมำ เส้นเอ็นเจ้ำจะได้ไม่เสียหำยหนัก"

"ไม่ได้ ข้ำบอกแล้วอย่ำงไรว่ำห้ำมท�ำดำบเล่มน้ีเสียหำยเด็ดขำด"  

กงฉำงเซี่ยวก�ำชับด้วยสีหน้ำเครียดขรึม

ผู้เฒ่ำจ้ำวที่ถือกำสุรำในมือนิ่งค้ำงไปชั่วขณะ ก่อนหันหน้ำมำมอง

ชำยหนุ่มด้วยสีหน้ำท่ำทำงรำวกับเห็นผี "เจ้ำเด็กนี่พูดจำเหลวไหลอะไร 

ไม่หักดำบแล้วจะให้ข้ำรักษำอย่ำงไร คิดจะทดสอบทักษะกำรแพทย ์

ของข้ำหรืออย่ำงไรหำ?"

"ท่ำนผู้เฒ่ำไม่รู้อะไร ดำบเล่มนี้มีควำมส�ำคัญกับข้ำมำก"

"มำกอย่ำงไร"

กงฉำงเซี่ยวบอกเขำด้วยน�้ำเสียงจริงจังย่ิงขึ้น "นี่เป็นของแทนใจ 

ที่ว่ำที่ภรรยำของข้ำมอบให้มำ"
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ผู้เฒ่ำจ้ำวถึงกับมอืสัน่หวิดจะท�ำกำสรุำในมอืตกแตก ปำกก็พร�ำ่ด่ำ

ออกมำเสียงดังกว่ำเก่ำ

"ของแทนใจ? เจ้ำหนกูง น่ีกะโหลกเจ้ำพังไปแล้วใช่หรอืไม่! ผูใ้ดเขำ

จะเอำของแทนใจเสียบอกเจ้ำเช่นน้ี บอกว่ำเป็นศัตรูคู่แค้นกันยังน่ำเชื่อ

มำกกว่ำ!"

เมือ่พูดถึงทีม่ำของดำบเล่มน้ีแล้ว ในสมองของกงฉำงเซีย่วก็ปรำกฏ

ภำพใบหน้ำงดงำมเย็นชำของกงอูฮ๋วนข้ึนมำ มมุปำกท้ังสองข้ำงจงึยกข้ึน

ช้ำๆ เช่นเดียวกับนัยน์ตำคมกล้ำที่ฉำยแววปรำรถนำอย่ำงลึกซึ้ง

"ข้ำโตมำจนป่ำนนียั้งไม่เคยพบเจอสตรทีีโ่ฉมสะครำญเช่นนีม้ำก่อน 

ยำมสังหำรคนเลือดไม่ตกต้อง ยำมคมดำบกรำยผ่ำนไม่ทิ้งรอย จะว่ำไป

แล้วควำมเหีย้มหำญน้ันช่ำงมเีสน่ห์น่ำหลงใหลเหลอืเกิน บนโลกนีเ้หตใุด

ถึงได้มีหญิงงำมเช่นน้ีอยู่ได้นะ แม้แต่เทพธิดำที่ตกสวรรค์ลงมำก็คงยัง 

2 
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ไม่อำจเทียมเท่ำนำงได้เลย"

วำจำนี้ฟังไปแล้วก็แปลกหูย่ิงนัก เพรำะควำมงำมของสตรีนั้น

สมควรน�ำไปเปรยีบเทยีบกับบปุผำหรอืไม่ก็จนัทรำมใิช่หรือ มอีย่ำงท่ีไหน

น�ำไปเปรียบเทียบกับกำรสังหำรผู้คนเสียได้

"นี่ เจ้ำหนูกง หรือว่ำเจ้ำถูกสตรีนำงนั้นแทง"

กงฉำงเซี่ยวส่ำยหน้ำ ผู้เฒ่ำจ้ำวจึงเข้ำใจว่ำมันคงเป็นเรื่องสุดวิสัย

เหมือนปกติ แต่คิดไม่ถึงว่ำจะได้ยินชำยหนุ่มบอกแบบก�ำปั้นทุบดิน

"มิใช่นำงอยำกแทงข้ำ แต่ข้ำให้นำงแทงเอง"

เข็มเงินท่ีถือลนไฟอยู่ในมือถึงกับร่วงลงพื้น ผู้เฒ่ำจ้ำวหันไปจ้อง 

อีกฝ่ำยเขม็งเหมือนเห็นผี เขำโมโหจนต้องหัวเรำะออกมำ

"เจ้ำมันไม่มีอะไรท�ำแล้วหรืออย่ำงไรถึงได้ให้นำงแทง?! หรือว่ำ 

เจ้ำไปขึ้นคร่อมผู้อื่นเขำ!"

ไม่ผดิทีผู่เ้ฒ่ำจ้ำวจะคำดเดำไปในทำงน้ี เพรำะเขำยังไม่เคยพบเห็น

กงฉำงเซี่ยวในอำรมณ์เช่นนี้มำก่อน ท�ำรำวกับคนท่ีไม่ได้กินเนื้อมำ 

สำมเดือน พอได้เข้ำปำกก็เลยตะกละตะกลำมกิน อีกทั้งแววตำโหยหำ

ยำมที่พูดถึงสตรีนำงนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเพลิงปรำรถนำอย่ำงโจ่งแจ้ง

กงฉำงเซี่ยวลูบคล�ำดำบที่ปักอยู่คำอกอย่ำงนุ่มนวลรำวกับมันเป็น

ผิวของสตรีที่เป็นที่รักยิ่งของเขำนำงนั้น

"ข้ำค�ำนวณจดุแทงเอำไว้แล้วต่ำงหำก ถึงได้ให้นำงแทงเข้ำมำทีต่รงน้ี  

จะได้ถือโอกำสนี้จับมือน้อยๆ ของนำง แต่นำงกลับไม่กลัวเลยสักนิด  

ซ�้ำยังเอำแต่จ้องมองข้ำอีกด้วย"

ผู้เฒ่ำจ้ำวกลอกตำ เขำพอจะรู้ได้เลำๆ แล้วว่ำมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น 
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โม ่ เหยียน

ที่แท้เจ้ำลูกหมำป่ำก็อยำกกินเนื้อน่ีเอง มิน่ำถึงได้ท�ำให้แม่นำงน้อยนั่น

ตกใจจนแทงสวบเข้ำมำได้ ตัวเขำที่รู้จักกับกงฉำงเซี่ยวมำหลำยปีก็ยัง 

ไม่เคยเหน็เขำชืน่ชอบสตรคีนใดมำก่อน ย่ิงถึงขัน้ทีย่อมให้ชำวบ้ำนเอำดำบ 

มำไล่จิ้มเช่นนี้ น่ีมันเข้ำข้ันสติวิปลำสไปแล้ว! เจ้ำบ้ำนี่เป็นประมุขพรรค

เฉำปังแห่งสองฝั่งแม่น�้ำไหวเหอได้อย่ำงไรกัน

กงฉำงเซีย่วลบูใบหน้ำของตวัเองไปพลำงก็พูดเหมอืนเหน็เป็นส�ำคญั 

ว่ำ "นำงเอำแต่จ้องมองข้ำอยู่ตลอด แน่นอนว่ำเป็นเพรำะข้ำหน้ำตำ 

น่ำมองมำกเลยใช่หรือไม่"

ผ้ำพันแผลในมือของผู้เฒ่ำจ้ำวเฉียดหล่นลงพ้ืนไปแล้ว แต่โชคด ี

ที่เขำเตรียมใจกับควำมหน้ำหนำพูดจำเลอะเทอะไร้สำระท่ีคงไม่มีใคร 

เคยได้พบเห็นของเจ้ำหนูกงเอำไว้ก่อนแล้ว

"ต้องตำเจ้ำน่ะหรือ ตอนน้ีท่ำทำงกักขฬะหนวดเครำรุงรังของเจ้ำ 

ไม่เหมือนทั้งคน ไม่เหมือนทั้งผี ใครมองเข้ำตำได้ก็แปลกแล้ว!"

กงฉำงเซี่ยวนิ่วหน้ำพลำงลูบใบหน้ำที่รกไปด้วยหนวดเครำของตน 

แล้วถึงเพ่ิงนึกได้ว่ำก่อนหน้ำน้ีตอนที่แทรกซึมขึ้นไปบนเรือโจรสลัดนั้น  

เขำได้สวมรอยเป็นคนคนหนึ่งในกลุ่มของพวกมันท่ีช่ือว่ำไหวเอ้อร์ โดย

เขำได้สังหำรไหวเอ้อร์เสียก่อน จำกนั้นก็จงใจไว้หนวดไว้เครำและสวม

เสื้อผ้ำของไหวเอ้อร์เพื่อแสดงเป็นอีกฝ่ำยอย่ำงแนบเนียน ท�ำให้สำมำรถ

ใช้สถำนะของไหวเอ้อร์ขึ้นเรือโจรสลัดไปได้อย่ำงรำบรื่น

ชำยหนุม่ลมืไปเสยีสนิทเลยว่ำมหีนวดเครำปิดบงัใบหน้ำหล่อเหลำ

ของตวัเองอยู่ ไม่ได้กำรล่ะ เขำจะต้องให้หญิงงำมได้เหน็ใบหน้ำอนังำมสง่ำ 

ของตวัเองให้จงได้ ฉบัพลันเขำกร็ูส้กึชำวำบทีห่น้ำอกจนต้องขมวดหวัคิว้ 

Page ����������������������!.indd   35 2/23/2560 BE   16:44



36

ท่านประมุขหยุดเย้าเถิด!

และได้รู้ว่ำผู้เฒ่ำจ้ำวทำยำชำลงบนอกของเขำแล้ว

"ไม่ต้องใช้ยำชำหรอก ข้ำทนได้"

"ข้ำกลัวว่ำเจ้ำจะขยับไม่ระวังจนท�ำดำบหักต่ำงหำก!" ผู้เฒ่ำจ้ำว

กล่ำวอย่ำงฉุนจัด ในใจก็คิดว่ำเจ้ำหนุ่มนี่มันวิกลจริตไปแล้ว!

หัวคิ้วของกงฉำงเซี่ยวถึงได้คลำยลง เขำตอบรับอย่ำงรวดเร็วว่ำ 

"อย่ำงน้ันก็ดีเลย แล้วแต่ท่ำนก็แล้วกัน แต่ท่ำนต้องระวังอย่ำให้มีรอย 

แผลเป็นนะ มันไม่น่ำดู ข้ำกลัวว่ำภรรยำข้ำจะรังเกียจ..." พูดมำถึงตรงนี ้

น�้ำเสียงของชำยหนุ่มก็ขำดหำยไปอย่ำงกะทันหัน เมื่อสองตำของเขำ 

ปิดสนิทลงเพรำะสิ้นสติไป

ผู้เฒ่ำจ้ำวแค่นเสียงพลำงเหลือกตำมองเพดำน ก่อนจ้องเขม็งไปที่

กงฉำงเซี่ยวที่หมดสติไปเรียบร้อยแล้ว ปำกยังคงด่ำเสียงงึมง�ำ

"ให้หลับไปเช่นน้ีน่ีแหละ ดูซิว่ำยังจะพูดจำเหลวไหลอะไรได้อีก 

พล่ำมเยอะนัก มีอย่ำงที่ไหนบุรุษตัวโตต้ังเท่ำน้ีกลัวมีแผลเป็นแล้วจะ 

ไม่น่ำดู ตัวเจ้ำตั้งแต่หัวจรดเท้ำมีตรงไหนที่ไม่มีแผลเป็นอยู่บ้ำง"

ผู้เฒ่ำจ้ำวด่ำไปก็เอำมีดลนไฟไปเพื่อเตรียมกำรผ่ำตัดเอำเจ้ำ 'ของ

แทนใจ' สุดแสนพิลึกพิลั่นเล่มนี้ออกมำ

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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