
5ซวี่ฉือ

บทที่ 1

'หุบเขาเทพเซียน' ตั้งอยู่ ณ สุดหล้า สุดหล้าท่ีว่าน้ีแบ่งออกเป็นเขต 

เส้นขอบฟ้ากับปลายแหลมสมุทร ดินแดนลึกลับแห่งน้ีด�ารงอยู่มานานนับ 

ร้อยปี และเก็บซ่อนความลี้ลับของมนุษย์ยาเอาไว้

ว่ากันว่าเมือ่ร้อยปีก่อนราชสกุลเคยมธีรรมเนยีมเลีย้งมนษุย์ยาด้วยการ

รวบรวมเด็กชายหญิงท่ีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมาหลอมรวมกับยาสมุนไพร

นับร้อยชนิดแล้วกินเข้าไป พิษทั้งหลายจึงไม่อาจท�าอันตรายผู้กินมนุษย์ยาได้ 

ซ�้ายังมีชีวิตยืนยาวไม่แก่เฒ่า ผิวพรรณขาวละมุนไม่เหี่ยวย่น และยืดอายุ 

ต่อไปได้ 

ขุนนางใหญ่หลายคนในรัชกาลต่อมาจึงทูลทัดทานอย่างแข็งขันถึงข้ัน

ยอมตายเพ่ือคัดค้านธรรมเนียมอันชั่วร้ายนี้ จนในที่สุดธรรมเนียมนี้ก็ได้ถูก

ยกเลิกไป

หลังจากนั้นมนุษย์ยาที่ยังเหลือรอดจึงถูกส่งไปอยู่ ณ สุดหล้า วิธีเลี้ยงดู

และสถานที่ท่ีกักตัวพวกเขาซึ่งมีบันทึกไว้ในปูมประวัติศาสตร์ถูกท�าลายไป 

จนสิ้น นับจากน้ันมาก็ไม่มีใครทราบว่าสุดหล้าอยู่ที่ใด รู้เพียงว่ามนุษย์ยา 

แต่ละคนซ่ึงอยู่ทีน่ั่นไม่เพียงมพีละก�าลงักล้าแขง็ในระดบัต้นๆ ของผูม้พีรสวรรค์ 

ด้านวรยุทธ์ และเนื่องจากร่างกายค่อยๆ เติบโตอย่างช้าๆ จึงมีหน้าตางดงาม

หมดจดโดดเด่นราวกับเซียน 

ด้วยเหตุน้ีสุดหล้าจึงถูกเรียกขานด้วยอีกนามหน่ึงว่า 'หุบเขาเทพเซียน' 
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มนุษย์ยาซึ่งอยู่ที่นั่นเป็นหนุ่มสาวและไม่มีวันแก่เฒ่า ซ�้ายังมีหน้าตาราวกับ 

เทพเซียน

ในยุทธภพเคยมีเร่ืองเล่าขานกันว่าเม่ือราวสามปีก่อนมีมนุษย์ยาผู้หน่ึง

ออกมาจากหุบเขาเทพเซยีน เกือบจะถูกหลนัชิง่ประมขุส�านกัมารจบัตวัได้ ผูค้น

ต่างหวาดกลัวหลันชิ่งผู้โหดเห้ียมซึ่งเชี่ยวชาญการใช้พิษ เขาเป็นคนชั่วร้าย 

ไร้ความปราน ีผูค้นต่างกลวัว่าหากเขาได้ตวัมนุษย์ยาไปสกัคนหน่ึง ทัว่หล้าจะ

ไม่อาจอยู่อย่างสงบสุขไปอีกนับร้อยปี จึงบุกเข้าโอบล้อมโจมตีและฆ่าฟัน 

ทั้งหลันชิ่งและมนุษย์ยาบนเขาลั่นชางให้ตายไปพร้อมๆ กันเพ่ือขจัดภัยร้าย

ของยุทธภพให้สิ้นซาก

ภายหลังหลันชิ่งหนีไปได้ มนุษย์ยาตกหน้าผาลึกหมื่นจั้ง* ตาย ยับย้ัง

ความใฝ่ฝันที่จะครอบครองยุทธภพของหลันชิ่งลงได้ชั่วคราว

มนุษย์ยาซึ่งไร้ความผิดกลับต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย

บางคนบอกว่ามนุษย์ยาผู้นั้นชื่อจ้าวเสี่ยวชุน บังเอิญมาพบกับประมุข

ส�านักมารซ่ึงก�าลังถูกโจมตีท่ีปราสาทเขาเพลินภิรมย์บนเขาลั่นชางเข้าพอดี  

จงึโชคร้ายตดิร่างแหไปด้วย และบางคนก็ว่าจ้าวเสีย่วชนุผูน้ัน้เป็นยอดวีรบรุษุ

แห่งยุค ไม่หว่ันเกรงแม้ศัตรูท่ีแข็งแกร่ง น�ายาครอบจักรวาลมามอบให้แก ่

หลันชิ่งที่ถูกพิษ ณ ปราสาทเขาเพลินภิรมย์

หลงัจากนัน้ยังมคีนพูดอกีว่าเพ่ือเห็นแก่ธรรมะของคนท่ัวหล้า จ้าวเส่ียวชนุ 

ผู้นี้ยอมโดดลงจากหน้าผาจบชีวิตตัวเองเพ่ือไม่ให้ต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของ

ประมุขส�านักมาร กลายเป็นเครื่องมือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ยุทธภพ

หลังจากหนีรอดจากเขาลั่นชางไปได้ ชาวยุทธ์พากันบาดเจ็บล้มตาย 

นับไม่ถ้วน ในที่สุดส�านักมารจึงกลายเป็นใหญ่ในยุทธภพ เรื่องราวในตอนนั้น

ไม่มีใครหยิบยกข้ึนมาพูดอีก แม้ผู้คนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป แต่ส่ิง

เดียวท่ียากจะลืมเลือนมีเพียงรอยย้ิมหย่ิงทะนงและเสียงหัวเราะอันเปิดเผย

ร่าเริงของชายหนุ่มก่อนที่จะตกหน้าผาลงไป ในตอนน้ันเขามีอายุเพียงแค ่

สิบแปดปีเท่านั้น

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ชายหนุ่มพูดว่า 'ชีวิตนี้ของข้าจ้าวเสี่ยวชุนเงยหน้าไม่หว่ันเกรงฟ้า  

ก้มหน้าไม่ละอายต่อดิน ต่อให้วันน้ีเอาชีวิตมาท้ิงไว้ท่ีน่ีก็ยังจะหย่ิงผยอง 

แบบนี้ อวดดีแบบนี้'

หลายปีต่อมาเมิง่ฉานเซงิผูเ้ขียนประวัตศิาสตร์ยุทธภพบงัเอญิได้พบกับ

หลันชิ่งซึ่งลงจากต�าแหน่งประมุขส�านักมารแล้ว

หลันชิ่งได้บอกว่า 'เจ้าโง่นั่นก็แค่หมดก�าลัง ถึงได้ลื่นล้มแล้วตกลงไป'

'ตายรึ หากตายง่ายดายปานน้ันก็ไม่ต้องเรียกว่าจ้าวเสี่ยวชุนแล้ว' 

ใบหน้าอันเปี่ยมเสน่ห์ของหลันชิ่งยังคงประดับด้วยรอยย้ิมท่ีชวนให้หว่ันไหว 

'คนชั่วช้าอย่างนั้นน่ะ...ไม่รู้จักตายหรอก...'

เมิ่งฉานเซิงฟังแล้วถึงกับตะลึง

ในยุคนีค้นทีส่มกับค�าว่า 'คนชัว่ช้า' หากบอกว่าอดตีประมขุส�านักมารที่

อยู่ตรงหน้าน้ีเป็นเพียงล�าดับสองก็เกรงว่าคงไม่มีใครกล้าเป็นที่หนึ่ง ดังน้ัน 

คนชั่วช้าที่เขาพูดถึงแท้จริงแล้วเป็นคนอย่างไรกันแน่ เรื่องน้ีเมิ่งฉานเซิง 

ที่น่าสงสารก็ยังสงสัยใคร่รู้

จ้าวเสี่ยวชุนที่แท้เป็นคนอย่างไรกันนะ

ถึงฤดูฝนต้นเหมย* สายฝนตกพร�าๆ ยาวนานนับสิบวัน

รถม้าประดบัเครือ่งยศสขีาวแล่นทะยานท่ามกลางสายฝนเข้าไปในเมอืง

แล้วหยุดลงหน้าโรงเตี๊ยมที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สารถีเลิกม่านรถขึ้นแล้วยืนคอย

รอรับผู้เป็นนายท่ีอยู่ด้านในรถ กางร่มน�้ามันคันหน่ึงไว้รอเหนือศีรษะตรงปาก

ประตู ปล่อยให้ตัวเองเปียกฝนจนชุ่มแต่ไม่ยอมขยับตัวไปไหนแม้แต่น้อย

"เสี่ยวชุน ถึงแล้ว ตื่นเถอะ" มีเสียงชายหนุ่มดังออกมาจากด้านในรถ  

เสียงนั้นไม่สูงไม่ต�่า จะบอกว่าเย็นชาก็ไม่ใช่ จะว่าอบอุ่นอ่อนโยนก็ไม่เชิง

"อ้อ...ข้านอนในรถก็ได้...ไม่กินอะไรแล้วล่ะ..." ชายหนุ่มท่ีถูกเรียกว่า

* ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่แถบแม่น�้าแยงซีและตอนใต้ของประเทศจีนฝนตกชุก ในขณะ
เดียวกันก็เป็นช่วงที่ต้นเหมยในแถบเจียงหนานเริ่มให้ผลผลิต จึงเรียกฝนที่ตกในช่วงนี้ว่า 'ฝนต้นเหมย'
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เสี่ยวชุนพึมพ�าออกมาด้วยน�้าเสียงแหบพร่า

"คืนน้ีเราพักท่ีนี่ นอนในรถไม่ได้หรอก รีบลงมาเร็ว" ชายในชุดสีขาว 

คนหนึง่ก้าวออกจากรถ เดมิทีจะก้าวถึงพ้ืนอยู่แล้ว แต่เห็นว่าด้านหน้าโรงเตีย๊ม

มีแต่โคลนตมเละเทะไปหมดก็ขมวดคิ้วน่ิวหน้า ยืนบนบันไดรถแล้วเตะเท้า

เบาๆ ร่างก็โผขึ้นอย่างสง่างามราวกับห่านป่า พุ่งตรงเข้าไปในโรงเตี๊ยมโดย

ไม่ทันได้เปียกฝนเลยแม้แต่น้อย

ท่าทางอนัพลิว้ไหวเรยีกความสนใจและเสยีงชืน่ชมจากบรรดาแขกเหรือ่ 

ของโรงเตี๊ยมได้ไม่น้อย

เสี่ยวชุนที่ก�าลังนอนหลับอยู่ในรถม้า พอได้ยินค�าพูดของอีกฝ่ายก็ 

พลิกตัวไปมา พยายามจะตะกายลุกข้ึนจนกลิ้งไปมาหลายรอบ พยายามอยู่

นานจนสุดท้ายก็ตะกายจากเบาะขนกระต่ายแสนนุ่มลุกขึ้นมาได้

"เฮ้อ...วันน้ีเจ้ามธุีระร.ึ..อวิน๋ชงิ..." เสีย่วชุนทีง่่วงงนุขย้ีตาอนัพร่ามวัพร้อม

ทั้งหาวหวอดติดๆ กันอีกหลายที ตอนนี้เขาคิดแต่เพียงว่าจะรีบปีนกลับขึ้นไป

นอนบนเตียงไวๆ ถึงขนาดท่ีแม้จะเดินย�่าลงไปในโคลนหลายก้าวจนรองเท้า

เปียกแฉะแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัว

พอเสี่ยวชุนถามแล้วไม่มีใครตอบก็ค่อยรู้ตัวว่าอีกฝ่ายใช้ก�าลังภายใน 

โผทะยานเข้าไปในโรงเตี๊ยมนานแล้ว

เขารู้แต่แรกแล้วว่าคนผู้นี้คงไม่ยอมเปื้อนโคลนแม้แต่น้อย เสี่ยวชุน 

เบกิตาทีง่่วงงนุ หัวเราะออกมาทีหนึง่แล้วหนัไปบอกขอบใจสารถีทีช่่วยกางร่ม

ให้ท่ามกลางฝนต้นเหมยที่ตกกระหน�่า ขยับแข้งขาท่ีถูกนอนทับจนเป็นเหน็บ

ไปหมดก่อนเดินตามเข้าไปในโรงเตี๊ยม

น่ังอยู่ครู่หน่ึงชาร้อนๆ ก็ถูกยกมา เสี่ยวชุนถามอีกว่า "วันน้ีมีธุระหรือ  

ข้าคิดว่าเจ้าจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์กับข้าที่หุบเขาก่อนเสียอีก"

หลันชิ่งศิษย์พี่ใหญ่ของเสี่ยวชุนธาตุไฟเข้าแทรก จึงแสดงอาการ

คลุม้คลัง่เป็นครัง้คราว เสีย่วชุนคดิค้นยาท่ีช่วยทะลวงเส้นลมปราณให้ไหลเวียน

ได้สะดวกข้ึนอย่างยากล�าบาก คราวน้ีอว๋ินชิงจึงเดินทางเพ่ือน�ายาไปมอบให้

หลันชิ่งพร้อมกับเสี่ยวชุน

Page ���������������� ��������������� 1.indd   8 3/5/2562 BE   08:31



9ซวี่ฉือ

แต่ยานี้ช่วยให้ผู้ที่กินมีสติแจ่มใสได้เพียงสามปีเท่าน้ัน หลังจากน้ันจะ

เป็นหรือตายคงต้องแล้วแต่โชคชะตาจะน�าพา

หลงัส่งมอบยาให้ทีศ่นูย์กลางใหญ่ของส�านักมารและลงจากเขาเย่ียนตัง้

แล้ว เสี่ยวชุนบอกว่าจะพาอวิ๋นชิงกลับหุบเขาเทพเซียน

ข้อแรกคืออยากจะพาภรรยาผู้งดงามไปพบอาจารย์ ข้อสองก็เพ่ือจะ

ขอร้องให้อาจารย์หาทางช่วยศิษย์พี่ใหญ่

เสี่ยวชุนไม่ได้บอกเหตุผลข้อสองกับอว๋ินชิง บอกไปแค่เพียงข้อแรก

เท่านั้น อวิ๋นชิงเองก็รับปากแล้วแท้ๆ แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น วันนี้จึงได้หยุดพัก

ที่นี่

"อมื" อว๋ินชงิตอบกลบัเรยีบๆ "มบีางเรือ่งต้องจดัการน่ะ เลยต้องหยุดพัก

ที่นี่คืนหนึ่ง"

"เช่นนั้นก็อย่าหักโหมนัก" เสี่ยวชุนว่า

แต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยวุ่นวายกับธุระของอว๋ินชิง เรื่องในราชส�านัก

นั้นน่าร�าคาญจะตาย ไม่รู้ว่าท�าไมอวิ๋นชิงต้องขยันอะไรอย่างนี้

เสี่ยวชุนบีบนวดแขนตัวเองท่ีปวดเมื่อย ทุบกระดูกหัวเข่าท่ีปวดร้าว  

สูดลมหายใจลึกๆ จนเต็มปอดแล้วถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ พอเริ่มรู้สึก

สบายตัวขึ้นแล้วก็กินยาเล็กน้อย ตามด้วยดื่มน�้าร้อนอึกใหญ่

เดมิทอีว๋ินชงิก�าลงัก้มหน้าครุน่คดิ พอเหลอืบมาเห็นท่าทางของเสีย่วชนุ

ซึง่เหน็ได้ชดัว่าไม่สบาย ประกายอนัเย็นชากว็าบขึน้มาในดวงตาทันที น�า้เสยีง

ก็ยิ่งแปร่ง

อว๋ินชิงพูดข้ึน "ท�าไมถึงเอาแต่นอนหลับมาตลอดทางล่ะ ต้ังแต่ลงจาก

เขาเยีย่นตัง้เจา้กเ็อาแต่หลบัตลอดเวลา เป็นอะไรหรอืเปล่า หรอืตอนทีเ่จา้เอา

ยาขึ้นไปให้ เจ้าสารเลวหลันชิ่งท�าร้ายเจ้า? มันท�าร้ายเจ้าแต่เจ้าไม่บอกข้า? 

ไม่รู้ว่าจะท�าดีกับมันถึงข้ันน้ันไปท�าไม เจ้าสารเลวน่ันท�าให้เจ้าต้องตกอยู่ใน

อันตรายมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกี่หน เจ้ายังไม่ได้รับบทเรียนบ้างเลยหรือ"

ได้ยินอว๋ินชิงก่นด่าด้วยความโกรธแล้ว เสี่ยวชุนก็หลุดข�า "เจ้าอย่าคิด

เลยเถิด เขาไม่ได้ท�าร้ายข้า แต่เป็นเพราะถูกความชื้นจากฝนที่ตกมาหลายวัน 
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ข้าถึงได้รู้สึกติดๆ ขัดๆ ตรงนั้นตรงนี้ไปทั่วตัว เคลื่อนไหวไม่ค่อยคล่อง"

อันท่ีจริงคนผู้น้ีห่วงใยเขาแต่ไม่แสดงออก คนอื่นแสดงความเป็นห่วง

ด้วยค�าพูดจาที่อบอุ่นอ่อนโยน ส่วนอว๋ินชิงกลับใช้ถ้อยค�าเย็นชา ทว่าความ

เดือดเนื้อร้อนใจและขุ่นเคืองที่อยู่ในใจล้วนแสดงออกมาทางสีหน้าหมดสิ้น

"อากาศชื้นเพราะฝนตกมาหลายวันเกี่ยวอะไรกับที่เจ้าเจ็บปวดรวดร้าว

จนติดขัดไปทั้งตัวด้วยเล่า" อวิ๋นชิงฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ

เสี่ยวชุนชะงักไปครู่หน่ึง จากนั้นก็หัวเราะคิกๆ แล้วว่า "เจ้าก็รู้ว่าก่อน

หน้านี้ข้าเคยตกจากหน้าผามา ทั่วร่างแตกหักป่นปี้แทบไม่เหลือชิ้นดี ตอนนี้ก็

ยังคงมอีาการบาดเจบ็อยู่ แม้ไม่ได้ร้ายแรงก็ตาม แต่ยามฝนตกหรอืหมิะตกเมือ่ไร 

อากาศเย็นชืน้แทรกซมึเข้าร่าง กระดกูก็จะเกิดเจบ็ร้าวขึน้มา แต่ความเจบ็ปวด

เล็กน้อยแค่นี้กินยาก็หาย"

อว๋ินชิงพอได้ยินค�าว่า 'ทั่วร่างแตกหักป่นปี้แทบไม่เหลือชิ้นดี' หัวใจก็

ปวดร้าวเหมือนถูกบีบ

เขาท�าท่าจะพูดอะไรอีก แต่เสี่ยวชุนกลับไวกว่า ตัดบทไม่ให้พูดต่อ  

ไม่ปล่อยให้อว๋ินชงิจดจ่ออยู่กับเรือ่งตรงน้ันหักตรงนีป่้นอกี "จะว่าไปฝนก็ตกมา

สิบกว่าวันแล้ว ไม่รู้ว่าจะหยุดตกเมื่อใด แวะพักโรงเตี๊ยมนี้ก่อนก็ดี"

เสี่ยวชุนจ้องมองอว๋ินชิง ริมฝีปากหยักขึ้น ย้ิมจนตาหยี สีหน้าท่าทาง 

เบิกบานใจ ท้ังๆ ท่ีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไปหมด แต่พอย้ิมแล้วกลับชื่นบาน

เหมือนสายลมในวสันตฤดู พัดเอาบรรยากาศอึมครึมช่วงฤดูฝนต้นเหมยให้

กระจัดกระจายไป

เสีย่วชนุพูดอกี "หลายวันมานีฝ้นตก เสือ้ผ้าน่ีจากแห้งก็เปียกชืน้ไปหมดแล้ว 

รู้สึกเน้ือตัวเหนียวเหนอะหนะจะแย่ ข้ายังรู้สึก เจ้าก็ต้องรู้สึกเหมือนกันแน่!  

เราให้เสีย่วเอ้อร์เตรยีมห้องดีกว่า ต้มน�า้ไว้ให้เจ้าอาบก่อน ข้าจะช่วยเจ้าถอดเสือ้ 

จะได้อาบน�้าสบายๆ ดีหรือไม่"

เสี่ยวชุนพูดจบก็หันไปยักคิ้วหลิ่วตา ยิ้มไปพูดไปด้วยท่าทางไม่ยี่หระ

คาดไม่ถึงว่าอว๋ินชิงจะตอบกลับมาอย่างหน้าตาย "เจ้าจะอาบให้ข้ารึ  

ก็ดีสิ เจ้าไม่เคยอาบให้ข้ามาก่อนเลยนี่"
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เสี่ยวชุนได้ฟังดังนั้นก็เกือบจะตกเก้าอี้ อ้าปากค้างอย่างตกตะลึง  

"อวิ๋นชิง ข้าล้อเจ้าเล่น!"

"ล้อเล่นอะไรกันเล่า" อว๋ินชิงนิ่วหน้า ปกติเขาเป็นคนฟังเรื่องล้อเล่น 

ไม่ออกอยู่แล้ว ไม่ว่าเสีย่วชนุจะพูดอะไรก็ล้วนฟังแล้วจดจ�าฝังใจ "อกีประเดีย๋ว

เจ้าช่วยอาบน�้าให้ข้าก็แล้วกัน"

เสี่ยวชุนใบหน้าแดงซ่านทันทีแล้วบ่นกระปอดกระแปด "ไม่ดีล่ะมั้ง  

อกีอย่างตวัข้าก็สกปรก เจ้าไม่รงัเกียจร ึข้าว่าให้เจ้าอาบน�า้เองให้เรยีบร้อยก่อน 

แล้วข้าค่อยให้เสี่ยวเอ้อร์ตักน�้าให้ใหม่"

"เจ้าไม่สกปรก แล้วก็ไม่เหม็นสักหน่อย" อวิ๋นชิงดึงผมปอยหน่ึงของ 

เสี่ยวชุนมาดมดูแล้วว่า "ตัวเจ้าหอมกลิ่นยามาแต่ไหนแต่ไร" นี่เป็นกลิ่นพิเศษ

ของมนุษย์ยา เป็นกลิ่นสมุนไพรหอมสดชื่นกรุ่นก�าจาย

"เอ่อ..." คนหนึง่หน้าแดงหูแดงไปหมด ทว่าอกีคนกลบัไม่รูว่้าตวัเองก�าลงั

พูดจาเหมอืนเก้ียวพาราส ีขณะทีท่ัง้สองก�าลงัใกล้ชดิกัน ข้างๆ ก็มเีสยีงกระแอม

ดังขัดจังหวะขึ้นมา

เสีย่วชนุรบีนัง่ตวัตรงแล้วส่งย้ิมเอาใจไปให้เสีย่วเอ้อร์ท่ีดกูระอกักระอ่วน

พลางพูดว่า "จัดห้องใหญ่ให้สักห้องหนึ่งเถิด แล้วช่วยต้มน�้าร้อนให้ด้วย..."

ยังพูดไม่ทันจบก็เห็นเสี่ยวเอ้อร์ผู้นั้นหันไปมองอวิ๋นชิง สองตาจ้องเขม็ง

เหมือนถูกตรึงไว้ไม่ให้หันไปทางอื่น ถลึงตาเบิกกว้างจนแทบจะหลุดจากเบ้า

"งาม...งาม...งามเหลือเกิน..." เสี่ยวเอ้อร์พูดอย่างตะกุกตะกัก ซ�้ายัง

ท�าท่าปาดน�้าลายอย่างแรงอีกด้วย

เสีย่วชนุเหน็ท่าทางของอกีฝ่าย ตัวเขาเองก็ยังต้องพยักหน้าหงกึๆ แสดง

ความเห็นพ้อง "เป็นคนงามจริงๆ นั่นแหละ ใครเห็นก็ว่าอย่างนี้"

แต่อวิ๋นชิงกลับแสดงท่าทางต่างจากเสี่ยวชุน พอเห็นเสี่ยวเอ้อร์ท�าหน้า

กรุ้มกริ่ม น�้าลายไหลย้อย เขาก็รู้สึกคลื่นเหียน สีหน้าบูดบึ้ง ประกอบกับถูก

ขดัจงัหวะขณะพูดคยุกับเสีย่วชนุจงึรู้สกึไม่พอใจมาก ปลายน้ิวท่ีวางบนหัวเข่า

พลันขยับเล็กน้อย เข็มดอกท้อหลายเล่มก็พุ่งแหวกอากาศออกมาทันที

เสี่ยวชุนสายตาเฉียบแหลม เดินลมปราณแล้วย่ืนมือออกไปขวาง 
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อาวุธลบัท่ีร้ายกาจโดยไม่ทนัคดิ แต่กลบันึกขึน้ได้ว่าปราณของตนอ่อนแอจาก

การบาดเจ็บสาหัส ก�าลังภายในยังไม่ฟื้นตัว ไม่อาจสกัดอาวุธลับได้

เนือ่งจากท้ังสามคนอยู่ใกล้กัน จู่ๆ  มกีารลงมอืเช่นนีเ้ป็นใครก็ย้ังมอืไม่ทัน 

เขม็เหล่าน้ันจงึพุ่ง 'สวบๆๆ' ฝังเข้าไปในกระดกูข้อมอืของเสีย่วชนุ เสีย่วชนุเจบ็

จนต้องร้องออกมาเสียงโหยหวนราวกับหมูถูกเชือด

"โอ๊ยยย!"

สีหน้าของอวิ๋นชิงซึ่งตอนแรกเย็นชาไร้ความรู้สึกประหน่ึงน�้าแข็งพลัน

เผือดสีลงทันที เขาหน้าซีด คว้าข้อมือเสี่ยวชุนแล้วรีบเดินก�าลังภายในรีดเค้น

เอาเข็มดอกท้อออกมา แต่ไม่ทันคดิว่าจบัแรงไปหน่อยท�าให้เสีย่วชนุเจบ็จนถึง

กับมีเหงื่อเย็นผุดซึม

อว๋ินชิงตกใจรีบปล่อยมือ ใบหน้าบิดเบี้ยวย่ิงกว่าเส่ียวชุนเสียอีก ในใจ

ทั้งเจ็บปวดทั้งเป็นห่วง

"จ้าวเสี่ยวชุน เจ้าคิดจะท�าอะไรกันแน่!" อวิ๋นชิงพูดพลางกัดฟันกรอด  

น�้าเสียงเต็มไปด้วยอาการขึ้งโกรธ แต่ที่ชัดเจนไม่อาจปิดบังคือความตื่นตกใจ

"เจ้าซัดเข็มมาโดนข้า..." เสี่ยวชุนหันไปมองอวิ๋นชิงท่ีก�าลังโกรธด้วย

สีหน้าน่าสงสารจับใจ

"ใครให้เจ้าสอดมือมายุ่งเล่า กลายเป็นว่าข้าท�าให้เจ้าต้องบาดเจ็บไป 

ซะนี่!" อวิ๋นชิงตอบอย่างเคืองๆ เจ้านี่ไม่เคยได้รับบทเรียนเอาซะเลย กลัวเจ็บ

แต่ก็ชอบยุ่งเรือ่งไม่เป็นเรือ่ง ก่ีครัง้แล้วทีท่�าให้ตวัเองต้องเจบ็ตวัโดยไม่ได้ตัง้ใจ

ก็ไม่รู้จักได้บทเรียนซะบ้าง ยังชอบดันทุรังหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว

"แต่ไม่ยุ่งกไ็ม่ได้น่ี" เสีย่วชนุฉกีย้ิมแล้วว่า "เขม็น่ีมพิีษ คนทัว่ไปทีไ่หนจะ

รับมือได้ ข้าไม่เหมือนคนอื่น พิษท้ังหลายไม่อาจกล�้ากราย ถูกเข็มซัดใส่ไม่ก่ี

เล่มไม่เป็นอะไรนักหรอก"

"เจ้า..." อว๋ินชงิโกรธจนพูดไม่ออก คว้าแขนเสีย่วชนุแล้วพาเดนิขึน้บนัไดไป

เสี่ยวเอ้อร์ผู้นั้นถึงกับตัวสั่น ในหัวมีค�าพูดว่า 'เข็มนี่มีพิษ...พิษทั้งหลาย

ไม่อาจกล�า้กราย' สะท้อนไปมาไม่หยุด เขาเดนิตวัสัน่เทิม้ตามขึน้ไป เหงือ่กาฬ

ไหลพลั่กๆ ทั่วร่าง แต่ก็ต้องเดินขาสั่นน�าแขกทั้งสองไปที่ห้องพัก
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หลงัจากพูดก�าชบัเบาๆ สองสามค�า เสีย่วชนุก็ให้เส่ียวเอ้อร์ลงไปได้ ประตู 

ถูกปิดสนิท กั้นเสียงเด็กรับใช้ในโรงเตี๊ยมที่ร้องโหวกเหวก เสียงตะโกนสั่งของ

ลกูค้า และเสยีงจานชามกระทบกันทีด่งัสบัสนไว้ด้านนอก ในห้องจงึเงยีบสงบ 

มีเพียงเสียงฝนโปรยปรายข้างนอกท่ีตกกระทบกระดาษกรุหน้าต่างแผ่นบาง

แว่วมาเพียงแผ่วเบา

"มาน่ีซ"ิ น�า้เสยีงอว๋ินชงิฟังดขูรมึเลก็น้อย เสีย่วชนุได้ยินแล้วถึงกับสะดุง้

พอหนัไปมองก็เหน็ว่าคนงามก�าลงัก้มหน้าเปิดห่อสัมภาระอยู่บนต่ังแล้ว

คุย้หายารกัษาบาดแผลทีอ่ยู่ในกองขวดยาหลากส ีเส้นผมด�าขลบัค่อยๆ สยาย

ลงประบ่าราวกับน�้าตก เผยให้เห็นล�าคอขาวผ่อง

กระท่ังคนงามเลอืกขวดยาได้แล้วก็เงยหน้าขึน้ ใบหน้าท่ีดูเย็นชางดงาม

ประหนึง่ภาพวาด ดวงตางามแม้จะแฝงความขุน่เคอืงไว้แต่กลบัย่ิงสะกดสายตา

เพียงเหลือบมองชั่วประเดี๋ยวเสี่ยวชุนก็ถึงกับหายใจติดขัด หัวใจเต้นรัว

อว๋ินชิงขมวดคิ้วพลางจ้องมองเสี่ยวชุน ไม่เข้าใจว่าท�าไมเขายังไม่เดิน

มาหา

เสี่ยวชุนก็เอาแต่จ้องอวิ๋นชิง จ้องไปจ้องมาใบหน้าก็ยิ่งร้อนผ่าวขึ้นทุกที

"ยังไม่มาอีก?" อวิ๋นชิงขึ้นเสียง

"มา...มาแล้ว..." เสี่ยวชุนตื่นจากภวังค์ รีบสาวเท้าเดินไปหา

อว๋ินชงิคว้ามอืเสีย่วชุนไว้ เอาหินแม่เหลก็มาประกบพร้อมถ่ายทอดก�าลงั

ภายใน ไม่ช้าก็ถอนเข็มพิษที่ฝังอยู่ในกระดูกข้อมือออกมาได้ เสี่ยวชุนเจ็บจน

ต้องกัดฟันร้องโอดครวญ ดวงตาพร่าไปด้วยหยาดน�้าตา

พอใส่ยาเสร็จแล้วเสี่ยวชุนจะดึงมือกลับ แต่อว๋ินชิงกลับจับไว้แน่น 

ไม่ยอมปล่อย

"อะไรอกีเล่า" เสีย่วชนุหนัไปหัวเราะใส่อวิน๋ชงิอย่างงงๆ พลางถาม ยือ้ยุด

ฉดุกันไปมาอีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมปล่อย ดงึอยู่สองสามทีกต้็องยอมแพ้ อย่างไรเสยี 

ถ้าอวิ๋นชิงจับได้แล้วก็มักจะหนีไม่พ้น ดิ้นรนไปก็ไร้ประโยชน์

"ยังจะมาหัวเราะอีก เจ้ายังหัวเราะได้อีกรึ! อย่างไรเจ้าก็ไม่ควรท�าให ้

ข้าต้องท�าร้ายเจ้า!" อวิ๋นชิงเค้นเสียงพูดลอดไรฟันออกมา
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คนผู้น้ีจะท�าให้อวิ๋นชิงโกรธจนแทบคล่ังทุกครั้งท่ีท�าให้อีกฝ่ายเจ็บ  

พอเห็นนิ่วหน้าร้องโอดครวญ หัวใจเขาเองก็เหมือนถูกบีบเค้นจนเต้นรัวแทบ

จะหลดุจากอก แต่ไหนแต่ไรเขาล้วนไม่เจตนาท�าร้ายเสีย่วชนุ แต่กลายเป็นว่า

ท�าให้เสี่ยวชุนต้องเจ็บตัวหลายครั้งหลายครา

"เข็มดอกท้อโหดเหี้ยมและมีพิษร้ายแรง คนท่ัวไปทนรับไม่ไหวแน่  

จะไม่เข้าไปขวางไว้ได้อย่างไร" เสี่ยวชุนมองไปยังอวิ๋นชิงนิ่งๆ ตาไม่กะพริบ

"แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเล่า!" อวิ๋นชิงต่อว่า

เสี่ยวชุนครุ่นคิดแล้วถอนหายใจ บอกว่า "ลองคิดอีกที! หากมีใครจะมา

ฆ่าข้า เจ้าจะท�าอย่างไร"

ในใจเสีย่วชนุรูด้ว่ีาทีอ่ว๋ินชงิมนิีสยัอย่างน้ีก็เพราะไม่มใีครสัง่สอนอบรม

มาตั้งแต่เด็ก ถึงได้โตมาเป็นอย่างทุกวันนี้ อวิ๋นชิงเป็นคนเย็นชา ในใจไม่เคย

ค�านึงถึงผู้ใด ความเป็นความตายของคนพวกน้ีย่อมไม่เกี่ยวข้องกับเขา คิดๆ 

แล้วเสี่ยวชุนก็อดนึกสงสารอวิ๋นชิงไม่ได้

"ข้าตงฟางอว๋ินชิงเคยลั่นวาจาไว้ ใครกล้าท�าร้ายเจ้า...จ้าวเส่ียวชุน 

แม้เพียงขนสักเส้น ข้าจะตัดแขนขา ถลกหนังมันออกมา จับมันยัดใส่โอ่งแช ่

น�้าเกลือจนตาย" ดวงตาอว๋ินชิงราวกับมีเปลวไฟลุกไหม้โชติช่วง น�้าเสียง 

เอาจริงเอาจังจนไม่อาจตั้งค�าถาม

ในใจเสีย่วชนุสัน่สะท้าน แล้วพูดด้วยน�า้เสยีงท่ีอ่อนลง "ผูค้นท่ัวหล้าล้วน

เป็นคน ไม่ควรจะมีเพียงข้าท่ีแตะต้องไม่ได้ พวกเขาต่างก็มีลูกชายลูกสาว  

มีคนท่ีรักใคร่เอ็นดู ถ้าพวกเขาเห็นว่าญาติพ่ีน้องของตนถูกท�าร้าย จะรู้สึก 

เจ็บปวดน้อยกว่าเจ้ารึ"

"เจ้าก็ส่วนเจ้า คนอื่นก็ส่วนคนอื่น ข้าก็ส่วนข้า จะเอามาเหมารวมเป็น

เรื่องเดียวกันได้อย่างไร" อวิ๋นชิงรู้สึกเหมือนมีอะไรมาติดขัดในใจ เขาจ้องมอง

เสี่ยวชุน "หรือว่าในสายตาเจ้า ข้าก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไป?"

พอได้ยินเสี่ยวชุนพูดแทนคนอื่น อวิ๋นชิงก็ถึงกับข้ึนเสียง เห็นได้ชัดว่า

โกรธเคือง หากใครๆ ก็ล้วนไม่มีความแตกต่าง ถ้าเช่นนั้นในสายตาเสี่ยวชุน 

เขาจะไปมคีวามส�าคญัอะไร เขารูว่้าเสีย่วชนุมกัเป็นเช่นน้ีเสมอ ไม่เคยใส่ใจเขา 
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ในใจเฝ้าแต่ค�านึงถึงคนอื่น ไม่เห็นว่าเขามีความสลักส�าคัญอะไร

"อ้าวๆๆ อย่าเพ่ิงโกรธส ิข้าไม่ได้หมายความเช่นน้ัน!" เสีย่วชนุคิดไม่ถึงว่า

ยิ่งอธิบายก็ยิ่งยุ่งจึงเริ่มทุกข์ร้อน

"ต่อให้คนทัว่หล้าล้วนเหมอืนกันก็ไม่เก่ียวข้องกับข้า ในโลกน้ีคนท่ีห่วงใย

ข้ามีแต่เจ้า คนที่สงสารข้าก็มีแต่เจ้า นอกจากเจ้าแล้วใครกันจะหัวเราะหรือ

ร้องไห้ให้ข้า ไยข้าต้องสนใจคนพวกนั้นด้วย" อวิ๋นชิงพูด "คนที่ข้าใส่ใจ แต่ไหน

แต่ไรมาก็มีแต่เจ้าเท่านั้น!"

เสี่ยวชุนได้ฟังก็นิ่งอึ้งตกตะลึงไปพักใหญ่ นานครู่หนึ่งจึงได้สติ ยิ้มแล้ว

ค่อยๆ พูดว่า "ข้ารู้แล้ว อย่าโกรธเลยนะ"

"จะว่าไป" เสี่ยวชุนพูดอีก "ก็เพียงแค่ค�าว่าคนงามมิใช่หรือ หรือเจ้า 

ไม่ชอบฟัง?" นีเ่ป็นค�าชม เสีย่วชนุรูส้กึว่าแม้อว๋ินชงิจะเป็นชาย แต่ก็เป็นคนงาม

ล�้าเลิศ ในใต้หล้าไม่มีใครเทียบได้

อว๋ินชิงหันไปมองเสี่ยวชุน ระบายความโกรธที่เก็บไว้ในใจออกมา  

พูดด้วยความรังเกียจ "เมื่อก่อนในคุกใต้ดินท่ีไม่เห็นแสงตะวัน เจ้าพวกผู้คุม

สารเลวนั่นก็เรียกข้าอย่างนี้ พวกมันเอามือมาแตะต้องข้า ยัดปากข้า..."

หัวคิ้วอวิ๋นชิงขมวดมุ่น รู้สึกคลื่นเหียน เสี่ยวชุนเห็นดังนั้นก็รู้สึกหดหู่จน

ทนไม่ไหว จึงตบหลังปลอบโยนอว๋ินชิงเบาๆ แล้วว่า "เลิกคิดเถอะ เลิกคิดได้

แล้ว ลืมเรื่องพวกนั้นซะให้หมด ปล่อยให้มันผ่านไป"

"จะไม่ให้คิดได้หรือ จะให้ลืมได้อย่างไร!" อวิ๋นชิงเอามือปิดปาก สีหน้า

ทุกข์ทน "หลังจากเราบุกยึดคุกได้ส�าเร็จ ข้าก็สั่งให้คนไปตัดนิ้วของเจ้าสารเลว

พวกนั้นซะ"

เสี่ยวชุนจึงว่า "มิน่าเล่า เมื่อก่อนตอนที่ข้าเรียกเจ้าว่าคนงาม เจ้าถึงได้

โกรธนักโกรธหนา"

อว๋ินชิงจึงว่า "ถ้าเจ้าไม่ใช่มนุษย์ยาที่ร้อยพิษไม่กล�้ากราย คงตายไป

หลายสิบรอบแล้ว"

"แต่สุดท้ายก็ไม่ตายน่ีนา ฟ้าก�าหนดให้เจ้าต้องทนข้าต่อไป" เสี่ยวชุน

หัวเราะคิกคัก ท่าทางไม่แยแสสักนิด
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"ข้าเถียงสู้เจ้าไม่ได้หรอก!" อวิ๋นชิงเบือนหน้าหนี

"เช่นนั้นต่อไปข้าจะไม่เรียกเจ้าว่าคนงามอีกแล้ว" เสี่ยวชุนว่า "เจ้าจะได้

ไม่คิดถึงเรื่องพวกนั้นอีก" ไม่เอาค�าว่าคนงามมาใช้ก็เก็บไว้ชื่นชมในใจ ต่อไป

เขาไม่พูดออกมา แต่จะร�่าร้องเรียกอยู่แค่ในใจก็แล้วกัน

"หึ!" อว๋ินชิงท�าเสียงเยาะ "ก็แล้วแต่เจ้า" ท่ีจริงเขาไม่ถือสาอะไรหาก 

เสีย่วชนุจะเรยีกเขาว่าคนงาม เวลาเสีย่วชนุเรยีกเขาว่าคนงาม หางตาท่ีประดบั

รอยยิ้มก็จะได้มองแต่เขา ไม่ไปมองใคร เขาชอบให้เป็นอย่างนั้น

เสี่ยวชุนคอยปลอบประโลมด้วยถ้อยค�าอบอุ่นอ่อนหวานหลายรอบจน

อวิน๋ชงิคลายโทสะลงได้มาก แต่พอเห็นเสีย่วชุนท้ังเจ้าเล่ห์ลืน่ไหลท้ังชอบท�าให้

เขาต้องปวดหัวอย่างนี้ อวิ๋นชิงก็อยากจะเค้นคออีกฝ่ายให้ตายคามือ

เจ้าคนนี้ บางครั้งเขาก็อยากจะปล่อยให้ตายๆ ไปซะ จะได้ไม่ต้องคอย

เป็นห่วงจนหัวใจกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขตลอดเวลา แต่เมื่อหวนนึกถึงตอน

ที่ตนเองเคยสูญเสียอีกฝ่ายไป รสชาติความเจ็บปวดทุกข์ระทมใจเช่นน้ันช่าง

เกินจะทานทนไหว

เมื่อฉุกคิดถึงช่วงสองปีกว่าท่ีต้องพรากจากกันขึ้นมาอว๋ินชิงก็ตระหนก 

คว้าตวัเสีย่วชนุมากอดไว้ในอ้อมอก ให้แน่ใจว่าเขายังอยู่จรงิๆ ไม่ใช่เพียงภาพ

ซึ่งปรากฏชั่วครู่แล้วหายวับอย่างไร้ร่องรอยไปในชั่วพริบตา

"เป็นอะไรไป" เสีย่วชนุจู่ๆ  ถูกอว๋ินชงิดงึตวัมากอดก็ตกใจเลก็น้อย จงึถาม

ด้วยความสงสัย

"ไม่มีอะไร" อว๋ินชิงตอบเบาๆ "เจ้าอย่าเถียงกับข้าเรื่องคนอื่นอีกเลย  

ข้าไม่อยากทะเลาะกับเจ้า" อวิน๋ชงิเกยคางบนศรีษะเสีย่วชนุ ความรูส้กึป่ันป่วน

ที่จู่ๆ ก็เกิดขึ้นนั้นท�าให้เขารู้สึกไม่สบายใจ

"ไม่เถียงก็ไม่เถียง เจ้าบอกไม่อยากทะเลาะกัน ข้าก็จะไม่ทะเลาะ"  

เสี่ยวชุนซบนิ่งอย่างสงบเสงี่ยมอยู่ในอ้อมกอดของอวิ๋นชิง

พวกเขาท้ังสองต้องพรากจากกันราวกับอยู่คนละโลกมาหลายครั้ง 

หลายครา ความรักซึ่งยากจะได้มาน้ีจึงล�้าค่า เสี่ยวชุนไม่อยากให้อว๋ินชิง 

ทุกข์ใจเลย
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อวิ๋นชิงโอบกอดเสี่ยวชุนไว้แน่น ไม่สนใจสิ่งใดอีก เดิมทีอยากจะกอดไว้

อย่างน้ีไปตราบนานเท่านาน ทว่ากลับรู้สึกผิดปกติ พอสังเกตดูดีๆ จึงค่อย 

พบว่าเนือ้ตวัเสีย่วชุนเย็นเฉยีบลงทุกท ีเย็นราวกับสายฝนท่ีตกอยู่ด้านนอกเลย

ทีเดียว

อว๋ินชงิแอบโคจรลมปราณ ขณะเดยีวกันก็นวดฝ่ามอืเสีย่วชนุไปด้วยเพ่ือ

ส่งผ่านกระแสพลงัปราณอ่อนโยนเข้าไปในฝ่ามอื พลังปราณน้ันแล่นจากชพีจร

ไปตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โคจรวนเวียนอยู่ในร่างกายของเสี่ยวชุน

"ท�าไมร่างกายของเจ้าจึงเย็นเฉียบอย่างนี้ โรคขี้หนาวยังไม่หายอีกหรือ 

เจ้าเป็นถึงยอดแห่งผู้มีวิชาแพทย์กลับไม่รู้จักดูแลตัวเอง!" อวิ๋นชิงขมวดคิ้ว

พลางพูดอย่างเคืองๆ

เสีย่วชนุได้แต่ตอบว่า "ถ้าเจ้าถูกแช่แขง็อยู่ในน�า้แขง็พนัปีนานนบัเดอืน

เหมือนคนตายแล้วถูกช่วยออกมาจากโลงศพก็คงเป็นเหมือนข้านี่แหละ  

อีกอย่างมนุษย์ยาก็ตัวเย็นอยู ่แล้ว ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พละก�าลังก็ 

จะถดถอย ตัวก็จะยิ่งเย็นลงอีก ที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส�าคัญหรือน่าเป็นห่วงอะไร

นักหรอก"

"เอาแต่บอกว่าไม่ส�าคญัอยู่น่ันแหละ ถ้าเกิดอะไรคอขาดบาดตายขึน้มา

จะท�าอย่างไร!" อว๋ินชิงเป็นห่วง รบีพูดว่า "ไม่ได้การ ท่ีนีอ่ยู่ไม่ห่างจากเมอืงหลวง 

ข้าจะรีบตามหมอหลวงมารักษาเจ้า"

"ข้าเองก็เป็นหมอ จะตามหมอมาท�าไมอีกเล่า! ข้าว่าวิชาแพทย์ของ 

พวกเขาไม่ถึงครึ่งของข้าด้วยซ�้า"

เสี่ยวชุนได้ยินว่าอวิ๋นชิงจะตามหมอมาก็ท�าหน้าเครียดทันที

เสี่ยวชุนพูดขึ้นอีก "เจ็บป่วยเล็กน้อยแค่น้ีข้าไม่เป็นอะไรมากนักหรอก 

สภาพชีพจรของพวกมนุษย์ยาอย่างข้าไม่เหมือนคนท่ัวไป พวกตาแก่ใน 

เมอืงหลวงทีว่นัๆ เอาแต่มดุหัวอยู่กับหนงัสอื เขยีนใบสัง่ยาตามต�าราแพทย์ จะ

มาตรวจชพีจรได้แม่นย�าหรอื อกีอย่างข้าเป็นหมอเทวดา หมอเทวดายังต้องหา

หมอหลวงมารักษา เกิดเรื่องนี้แพร่ออกไปข้าจะพบหน้าผู้คนได้หรือ"

"รักษาตัวเองไม่ได้ ความเป็นหมอเทวดาของเจ้าจะไปมีประโยชน์อะไร 
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เสียเปล่าแท้ๆ" อวิ๋นชิงบีบมือแรงขึ้นจนเสี่ยวชุนร้องโอ๊ย

"ก็ได้ๆ ข้าจะต้มยากระตุ้นเลือดขจัดความเย็นมากินสักหลายๆ หม้อ!  

กินให้มันร้อนทั้งวันจนเจ้าเอาข้าไปกอดรับไออุ่นแทนเตามือได้เลย ดีหรือไม่" 

เสีย่วชนุรบีบอก เขากลวัจรงิๆ ว่าอว๋ินชงิจะเรยีกหมอมาตรวจร่างกาย แค่อาการ

เจ็บป่วยเล็กน้อยก็ยังรักษาไม่ได้ คงถูกผู้คนหัวเราะเยาะเข้าให้

อวิน๋ชงิยังอยากอ้าปากโต้กลบัไป เสีย่วชนุจงึแกล้งกระแอมกระไอเบาๆ 

ท�าท่าทางเหมือนหนาว จงใจหันไปซบอ้อมกอดอว๋ินชิง โบกมือไปมาต่อหน้า

พลางร้องโอดครวญ "เฮ้อ วันนี้ท�าไมหนาวนักนะ ช่วยนวดมือให้หน่อยสิ"

เสี่ยวชุนไม่อยากจะทะเลาะกับอว๋ินชิงอีก เขารู้ดีว่าตัวเองกับอว๋ินชิง 

โกรธกันง่าย หากไม่ยั้งไว้บ้างคงต้องโกรธจนทะเลาะกัน แล้วอวิ๋นชิงก็จะไม่มี

ความสุข

อว๋ินชิงถูกเสี่ยวชุนเอาศีรษะมาซุกกับอกอย่างแรงจนเจ็บ กลับได้แต ่

ท�าเสียงหึพลางกอดเสี่ยวชุนไว้แน่น ในใจรู้สึกท้ังรักทั้งสงสารเขาเหลือเกิน  

อวิ๋นชิงจึงจับมือเสี่ยวชุนไว้แล้วนวดให้อุ่นร้อน

เสีย่วชนุรูส้กึสบายจนต้องถอนหายใจออกมา ท้ิงตวัแอบองิอว๋ินชงิอย่าง

เกียจคร้านแล้วบอกว่า "ข้าเหนื่อยแล้ว" จากนั้นก็ไม่ขยับตัวอีก

อวิน๋ชงิเห็นเช่นนัน้ก็ไม่พูดอะไรอกี เขารูว่้าเสีย่วชนุอยากจะพักผ่อนจรงิๆ

เสีย่วชนุอมย้ิมแล้วหลบัตาลง อนัทีจ่รงิในใจเสีย่วชนุก็ไม่ยินยอมท่ีจะให้

อว๋ินชงิสิน้เปลอืงพลงัปราณเพือ่อุน่มอืให้ เมือ่ก่อนมหีลายครัง้ท่ีเขาไม่อยากจะ

ให้อว๋ินชงิท�าอย่างน้ีจงึหาเตามอืมาใช้ แต่ครัง้ก่อนหน้านีส้าวใช้ในวังอ๋องไม่ทนั

ระวังท�าเตามือร้อนมากเกินไป ท�าให้ลวกมือเขาจนเป็นแผลพุพองปื้นใหญ่  

อวิ๋นชิงโกรธจัดจนเกือบจะชักกระบี่ออกมาฆ่าคนเลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้เสี่ยวชุนจึงต้องโยนเตามือพวกน้ันท้ิงไปแล้วยอมซุกใน 

อ้อมกอดของอวิ๋นชิงแทน

พอร่างกายอุ่นก็เร่ิมจะเคลิ้มหลับ เสี่ยวชุนถูกอว๋ินชิงพยุงไปท่ีเตียงใน

สภาพงวัเงยี เสือ้ผ้าถกูคลายออกส่งเสยีงดงัสวบสาบ เขาคดิว่าพออวิน๋ชงิช่วย

เปลือ้งผ้าออกแล้วก็จะปล่อยให้เขาหลบัดีๆ  จงึท�าเสยีงห ึพึมพ�าสองสามค�าแต่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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