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ค�ำน�ำ

ทีว่่ากนัว่าของบางอย่าง 'ยิง่หนย่ิีงเจอ' นัน้ ดทู่าจะไม่ผิดจากความเป็นจริง 

สักเท่าไรส�าหรับไป๋เสี่ยวฉุน เพราะทั้งท่ีเขาก็กลัวความตายมากจนถึงข้ัน

บ�าเพ็ญเพียรอย่างแน่วแน่เพ่ือจะได้เป็นอมตะ แถมยังท�าทุกสิ่งให้ตัวเอง

แข็งแกร่งขึ้นจนส�าเร็จขั้น 'หนังเหล็กคงกระพัน' ของวิชาผิวหนังคงกระพัน 

ในวิชาอมตะมวิางวายแล้ว ก็ยังไม่แคล้วต้องถูกส่งไปเผชญิอนัตรายนอกส�านกั 

อีกอยู่ดี แถมวิกฤตครั้งนี้ยังใหญ่หลวงจนปัญหาท่ีเขาได้ประสบในเล่มที่แล้ว 

ไม่ต่างจากเรือ่งเดก็เล่น แล้วอย่างน้ีไป๋เสีย่วฉนุจะยังเอาตวัรอดต่อไปได้อีกไหม  

หรอืว่าเส้นทางเซยีนของเขาจะต้องสิน้สดุลงเพียงเท่านี ้ เชือ่ว่าการต่อสูค้รัง้ใหญ่ 

ในเล่มน้ีจะต้องท�าให้ทุกคนลุ้นจนตัวโก่งแน่นอน!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เอ่อร์เกิน ชื่อจริงหลิวหย่ง เป็นนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ระดับ 

แพลทตินั่มของฉีเตี่ยน และเป็นสมาชิกชุดที่ 9 ของสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศจีน ได้รับรางวัลมากมาย ติดอันดับ '100 นักเขียนผู้ทรงอิทธิพล'  

อีกทั้งผลงานของเขา 'หน่ึงความคิดนิจนิรันดร์' ยังติดอันดับ '100 ผลงาน 

ทรงอิทธิพล' ในรางวัลวรรณกรรมออนไลน์เฉิงกวาประจ�าปี 2018 อีกด้วย

เอ่อร์เกินชื่นชอบเทพนิยายจีนโบราณ ด้วยเหตุนี้จึงก้าวเข้าสู ่วงการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมออนไลน์ จนได้เป็นนักเขียนนิยายแนวบ�าเพ็ญเพียร 

เป็นเซียนผู้ได้รับความนิยมล้นหลาม

耳根 Er Gen



"ข้าไป๋เสี่ยวฉุนแม้จะกลัวตาย แต่ข้า...จะหนีไปแบบนี้ไม่ได้!"
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แม้ว่าเฝิงเหยียนจะออกมาท�าภารกิจด้านนอกหลายครั้ง แต่ยัง 

ไม่เคยเดินทางไกลขนาดนี้มาก่อน หลังจากได้เห็นภาพเหล่านั้น  

หนังศีรษะของเขาจึงชาหนึบเช่นกัน ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงตู้หลิงเฟย

ยังดีที่สิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งทั้งหมดท่ีพวกเขาพบเห็นระหว่างทาง 

ไม่ได้จู ่โจมอะไรพวกเขาอีก อย่างมากก็ปรายตามองทีหนึ่งเท่านั้น  

ราวกับว่าบนตัวพวกเขามีกลิ่นอายบางอย่างที่ไม่ท�าให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้

รู้สึกร�าคาญใจ

ไป๋เสีย่วฉนุเดาว่าบางทอีาจเป็นเพราะพวกเขาเป็นศษิย์ส�านกัหลงิซี  

และที่นี่...ในขอบเขตรัศมีไม่มีสิ้นสุดนี้ อย่างไรเสียก็ยังมีพลังของส�านัก

หลิงซีปกคลุมอยู่

ทั้งสามคนรุดหน้าไปเรื่อยๆ ภายใต้ความหวาดกลัวจนตัวสั่น  

ทุกเดือนจะต้องก�าหนดวันส่งข่าวบอกต�าแหน่งของตนแก่ทางส�านัก  

สองเดือนให้หลังก็มาถึงทิวเขาลั่วซิงอันเป็นชายแดนอ�านาจของส�านัก 

หลิงซีในที่สุด

ระหว่างทางใช่ว่าเฝิงเหยียนไม่ต้องการลอบลงมอื แต่ความตกตะลงึ 

บทที่ 49

เผ่าลั่วเฉิน
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ตลอดทางนี้ท�าให้เขาเองก็หมดอารมณ์ วันหนึ่งๆ เจอแต่เรื่องอกสั่น 

ขวัญแขวน อีกท้ังไป๋เสี่ยวฉุนก็ยังระวังตัวเป็นอย่างดี มักจะเข้าไปอยู่

ใกล้ๆ ตู้หลิงเฟยเสมอ ท�าให้เขาต้องระวังอย่างมาก หาโอกาสลงมือ 

ไม่เจอ จึงได้แต่เก็บกลั้นไว้

ในเวลานีเ้มือ่มาถึงทิวเขาลัว่ซงิ ขณะทีเ่ฝิงเหยียนมองไปยังไป๋เส่ียวฉนุ  

ดวงตาก็มีประกายดุร้ายที่ผู้อื่นไม่ทันได้สังเกตเห็นวาบผ่าน

เจ้าน่ีคิดจะฆ่าข้าไม่เลิกรา...มีแค้นใหญ่อะไรกันนักเชียว ในใจ 

ไป๋เสี่ยวฉุนกลัดกลุ้ม เขารอบคอบอย่างที่สุด หรี่ตาเล็กๆ ของตนลง 

ส�าหรับความคิดของเฝิงเหยียนนั้นตอนนี้เขาเข้าใจทะลุปรุโปร่งแล้ว

ทิวเขาลั่วซิงคือเทือกเขาที่ทอดตัวยาวเหยียดตัดขวางเหนือใต้  

มองไปทางใดล้วนไม่เหน็จดุสิน้สดุ ราวกบัเป็นมงักรตวัหน่ึงนอนหมอบอยู่  

แบ่งกั้นแผ่นดินใหญ่ออกเป็นสองฝั่ง

ถึงขั้นท่ีว่าเมื่อมองไกลๆ ท้องฟ้าอีกฝั่งหน่ึงของทิวเขาก็ดูไม่ค่อย

เหมือนที่นี่นัก ราวกับปรากฏสีเลือดให้เห็นเลือนราง

ต�านานเล่าว่าในอดีตอันไกลโพ้นจนไม่อาจระบุได้มีดาวดวงหน่ึง

ตกลงมาจากท้องฟ้า ร่วงลงมา ณ ที่แห่งนี้ ท�าให้พ้ืนดินพังทลายลง  

แต่กลับมีจุดหนึ่งนูนสูงขึ้นมา กลายเป็นทิวเขาผืนนี้

ด้านในมีต้นไม้หนาแน่น สัตว์ร้ายมากมาย แต่ก็มีพืชวิเศษล�้าค่า

หายากอยู่หลายชนิด ท�าให้ถึงสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยภยันตราย  

ก็มักจะมีผู้บ�าเพ็ญเพียรเสี่ยงภัยบุกเข้ามาเป็นประจ�า

"ทีน่ีก็่คอืทิวเขาลัว่ซงิแล้ว" ตู้หลงิเฟยเอ่ยปากเนิบช้า ทุกสิง่ท่ีเจอมา 

ตลอดทางท�าให้นางรู้สึกเหน่ือยล้ากว่าเดิมหลายเท่าตัว เวลาน้ีในที่สุด 

ก็มาถึงที่หมาย ในใจนางเองจึงผ่อนคลายลงได้บ้าง

"การตดิต่อครัง้สดุท้ายระหว่างศิษย์น้องโหวกับส�านัก เครือ่งหมาย

ที่ท�าไว้ก็คือพ้ืนที่ตรงน้ี" เฝิงเหยียนตบถุงผ้า ในมือมีเครื่องมือเวทที่เป็น
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เหมือนเข็มทิศเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอัน

ด้านบนของเครื่องมือเวทชิ้นนี้มีเข็มหน่ึงเล่ม มันก�าลังหมุนวน 

อย่างรวดเร็วในตอนนี้

"ตามกฎของส�านัก ศิษย์ท่ีออกมาข้างนอกต้องรายงานต�าแหน่ง 

ตัวเองทุกเดือน เข็มทิศหลิงซีน้ีจะท�าให้พวกเราหาจุดที่ศิษย์น้องโหว 

ส่งข่าวเป็นครั้งสุดท้ายเจอ" ขณะที่เขาก�าลังพูด เข็มทิศในมือก็พลันชี ้

ไปยังต�าแหน่งหนึ่ง

"หาเจอแล้ว!" เฝิงเหยียนสะบัดร่างหนึ่งทีก่อนจะดิ่งทะยานไป 

ด้านหน้า ตู้หลิงเฟยเองก็เดินตามไปด้วยสีหน้ายินดี

ไป๋เสี่ยวฉุนมองทิวเขาลั่วซิงตรงหน้า ที่น่ีจากต้นไม้น้อยใหญ่ 

กลายมาเป็นป่า ไร้ขอบไร้เขตราวกับเป็นทะเลป่าผืนหนึ่ง มีเสียงนก 

และสัตว์ป่าดังลอดออกมาตลอดเวลา อีกทั้งไกลออกไปในที่ลึกท่ีสุด 

ยังสามารถได้ยินเสียงสัตว์ร้ายค�ารามเบาๆ ออกมาอีกด้วย

สีหน้าไป๋เสี่ยวฉุนเคร่งขรึม หลังจากท�าให้แสงคุ้มกันจากหยก 

แผ่ออกมาจนมั่นใจแล้วว่าตนจะสัมผัสสิ่งต่างๆ ได้ทันท่วงทีไม่ว่า 

จะเป็นเสียงลมพัดหรือหญ้าไหว เขาก็เดินหน้าไปอย่างระมัดระวัง 

และรักษาระยะห่างกับเฝิงเหยียนเอาไว้

ในขณะท่ีเฝิงเหยียนและตู้หลงิเฟยรดุหน้าไปก็ไม่ได้หยุดพักแม้แต่นิด  

ห้อทะยานรวดเร็วราวกับเหาะอยู่ในทิวเขาลั่วซิงแห่งนี้ พวกเขาค่อยๆ  

บุกลึกเข้าไปในหุบเขาแห่งหนึ่ง ที่นี่ต้นไม้หนาแน่นย่ิงนัก เพียงมอง 

ก็รู้แล้วว่าต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้เก่าแก่ เติบโตตัดขวางสลับกันไปมา  

มองผ่านๆ ดูเหมือนงูเหลือม อีกท้ังทุกระยะจะต้องมีก่ิงก้านห้อย 

ยาวออกมา หากเป็นยามค�่าคืนต้องชวนให้หวาดหว่ันสยองขวัญได ้

แน่นอน

หนึ่งชั่วยามต่อมา ทั้งสามคนท่ีอยู่ในส่วนลึกของหุบเขาน้ีก็ 



10 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 2

หยุดชะงักกะทันหัน เฝิงเหยียนก้มหน้ามองเข็มทิศในมือ เห็นได้ชัดว่า

เข็มด้านบนชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ขนาดสิบคนโอบด้านหน้า

"ศิษย์น้องไป๋ เจ้าไปส�ารวจดูหน่อย" เฝิงเหยียนหันมองไป๋เสี่ยวฉุน

พร้อมชี้นิ้วไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น

ไป๋เสี่ยวฉุนลังเลเล็กน้อย ก่อนมองประเมินต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น 

อย่างละเอียด หลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีอันตรายก็ยกมือขวากดลงบน

หยกห้อยเอว ทันใดน้ันแสงสีเขียวท่ีเดิมทีปกคลุมไปทั่วท้ังตัวอยู่แล้ว 

ก็ย่ิงเข้มข้นขึ้น ทั้งเขายังหยิบเอายันต์บางส่วนออกมาแปะไปตามตัว  

เสร็จสรรพถึงได้ค่อยๆ เดินๆ หยุดๆ เข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่นั้น

"กลัวตายขนาดนี้ยังจะมาฝึกบ�าเพ็ญเพียรอีก!" ตู้หลิงเฟยส่งเสียง

หึอย่างเย็นชาหนึ่งที เดิมนางก็เอือมระอาไป๋เสี่ยวฉุนอยู่แล้ว ตลอดทาง

มานี้แม้นางเองก็ตกตะลึงกับภยันตรายอยู่หลายครั้ง แต่ไป๋เสี่ยวฉุนนั้น 

แสดงท่าทางกลัวตายอย่างถึงท่ีสุดทุกครั้ง ขนาดตอนนี้มาถึงจุดหมาย

แล้วก็ยังเป็นอยู่อีก ท�าให้นางยิ่งมองยิ่งขัดหูขัดตา

ไป๋เสี่ยวฉุนไม่มีเวลาสนใจตู้หลิงเฟย หลังจากเข้าใกล้ต้นไม้ใหญ่

ต้นนี้อย่างระมัดระวังแล้วก็หยิบกระบี่บินเล่มหน่ึงออกมา เฉือนเอา

เปลือกไม้ออก พอมองออกว่าบริเวณนี้เป็นส่วนที่งอกข้ึนมาใหม่ จึง 

ฉีกออกมาและพบแผ่นหยกแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่ด้านใน

หลังจากค่อยๆ แกะเอาแผ่นหยกออกมา ไป๋เสี่ยวฉุนก็โคจร 

พลังวิญญาณเข้าไปในแผ่นหยก สีหน้าเขาพลันเปลี่ยนเล็กน้อยก่อนจะ 

โยนแผ่นหยกนั้นให้เฝิงเหยียน

ด้านในแผ่นหยกมีเพียงข้อความหนึ่งที่ไม่มีขึ้นต้นลงท้าย

'ข้าค้นเจอเบาะแสอื่นๆ แล้ว ต้องไปเผ่าลั่วเฉินเพื่อพิสูจน์ยืนยัน'



Er Gen 11

เฝิงเหยียนอ่านจบก็ขมวดคิ้ว จากนั้นโยนแผ่นหยกให้ตู้หลิงเฟย 

เมื่อตู้หลิงเฟยอ่านจบก็ขมวดคิ้วเช่นเดียวกันและเริ่มลังเลขึ้นมา

"เผ่าลั่วเฉิน..." ผ่านไปครู่ใหญ่ตู้หลิงเฟยก็พึมพ�าเสียงเบา ก่อน 

หันหน้ากลับไปมองจุดที่อยู่ลึกเข้าไปอีกของทิวเขาลั่วซิง

ทวิเขาลัว่ซงินัน้กว้างใหญ่มาก ทรพัยากรมหาศาล ท้ังอยูใ่นอาณาเขต 

ของส�านักหลิงซีและยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับส�านักเซวี่ยซี ส�านักหลิงซ ี

ย่อมต้องส่งคนมาปกป้อง และผู้ที่ปกป้องพื้นที่นี้ก็คือ...เผ่าลั่วเฉิน

เผ่าลั่วเฉินมีคนอยู่ไม่น้อย ปกปักรักษาทิวเขาล่ัวซิงแห่งน้ีมานาน

นับพันปี แต่ละรุ่นล้วนมีบรรพบุรุษข้ันสร้างฐานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

การสยบผู้คนหรือการปกปักรักษาล้วนท�าได้อย่างเต็มก�าลัง

ในภารกิจของพวกไป๋เสี่ยวฉุนสามคนถึงข้ันมีการก�าชับไว้ด้วยว่า

หากประสบอันตรายสามารถติดต่อเผ่าลั่วเฉินได้

แต่ในเวลาน้ีแผ่นหยกของโหวอวิ๋นเฟยกลับชี้ไปยังเผ่าลั่วเฉิน  

ทั้งยังดูเหมือนว่า...ก่อนจะหายตัวไป เขาต้องการไปยังเผ่าลั่วเฉินเพ่ือ

พิสูจน์เรื่องราวบางอย่าง

"พวกเจ้าคิดว่าเราควรไปดูที่เผ่าลั่วเฉินนี่สักหน่อยหรือไม่" สายตา

ของเฝิงเหยียนกวาดมองไป๋เสี่ยวฉุนอย่างจงใจ แล้วค่อยมองไปยัง 

ตู้หลิงเฟย

"ศิษย์พ่ีเฝิง ศิษย์พ่ีหญิงตู้ หาแผ่นหยกนี้เจอแล้ว ภารกิจของ 

พวกเราก็ถือว่าส�าเร็จแล้ว...ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก เหตุใด 

ต้องท�าเรื่องเกินจ�าเป็นด้วย" ไป๋เสี่ยวฉุนรีบเอ่ยปาก สายตากวาดมอง 

รอบด้าน ที่แห่งนี้ท�าให้เขารู้สึกกดดันชอบกล

ตูห้ลงิเฟยลงัเลเลก็น้อย นางใคร่ครวญถึงคะแนนคณุความดทีีจ่ะได้ 

หากกลับไปทั้งอย่างน้ีคงจะได้คะแนนเพียงระดับต้นๆ เท่านั้น แต่หาก

สามารถสืบหาเบาะแสเจอเพ่ิมข้ึนอีกหน่อย เช่นน้ันคะแนนคุณความดี
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ก็จะมากขึ้น

เฝิงเหยียนเห็นตู้หลิงเฟยลังเลก็ขมวดค้ิวน้อยๆ หากกลับไปทั้ง

อย่างนี้ เขากังวลว่าจะหาโอกาสสังหารไป๋เสี่ยวฉุนไม่ได้อีก จึงเอ่ยปาก

เนิบนาบ

"ความคิดของข้าคือควรไปดูที่เผ่าลั่วเฉินเสียหน่อย ในเมื่อมาแล้ว 

อย่างไรก็ไม่ควรจากไปท้ังอย่างนี้ ควรไปถามให้แน่ชัดว่าศิษย์น้องโหว

เกิดอุบัติเหตุอะไรข้ึนกันแน่ อีกทั้งไม่แน่ว่ายังสามารถให้คนเผ่าล่ัวเฉิน

ช่วยค้นหาได้ เมือ่เป็นเช่นนีค้ะแนนคุณความดีท่ีพวกเราได้รบัก็จะเพ่ิมข้ึน 

อีกไม่น้อย

อกีอย่าง...การเดินทางครัง้นีข้อเพียงพวกเราไม่เข้าไปยังพ้ืนทีส่่วนลกึ 

ของทิวเขาลั่วซิง อยู่เพียงรอบนอกก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไร ส่วน 

เผ่าลั่วเฉินนั่น...หึ ตระกูลผู้บ�าเพ็ญเพียรท้ังหมดภายในอาณาเขตของ 

ส�านักหลิงซีเราล้วนมีตราประทับของส�านักหลิงซีอยู ่ในสายเลือด  

จะอีกกี่ภพก่ีชาติก็ไม่อาจทรยศได้ จะกล้าไร้มารยาทต่อพวกเราได้

อย่างไร" เฝิงเหยียนกล่าวเนิบช้า เอ่ยจบก็หันมองตู้หลิงเฟย

ตู้หลิงเฟยพยักหน้า ในใจรู้สึกว่าเฝิงเหยียนพูดจามีเหตุผล

"ดี เช่นน้ันพวกเราไปดูท่ีเผ่าลั่วเฉินกัน ไม่แน่ว่าศิษย์น้องโหว 

อาจจะเกิดอบุตัเิหตหุายตวัไปหลงัจากทีอ่อกไปจากเผ่าลัว่เฉนิกเ็ป็นได้"

เมื่อตู้หลิงเฟยเห็นด้วยเฝิงเหยียนก็ย้ิมออกมา ส่วนลึกในดวงตา 

มีประกายเย็นเยียบวาบผ่านขณะมองไปยังไป๋เสี่ยวฉุน

"ในเมื่อท�าภารกิจเสร็จแล้ว เหตุใดต้องหาเรื่องใส่ตัวเพิ่มด้วยเล่า" 

ไป๋เสี่ยวฉุนขมวดคิ้ว

"หากเจ้ากลัวตายก็ไม่ต้องตามมา" ตู้หลิงเฟยไม่สนใจไป๋เสี่ยวฉุน 

ชั่วพริบตาก็หมุนตัวอย่างรวดเร็ว ตรงดิ่งทะยานไปเบื้องหน้า

"ศษิย์น้องไป๋ ครัง้นีข้้าผูแ้ซ่เฝิงเป็นผูร้บัผดิชอบการประเมนิภารกิจ 
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พวกเราสามคนไปกลับพร้อมกัน หากเจ้าไม่ไป พอกลับไปท่ีส�านัก 

แล้วจะท�าให้ข้าล�าบากใจมาก" เฝิงเหยียนมองไป๋เสี่ยวฉุนด้วยใบหน้า 

คล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม เดินรุดหน้าไปเช่นกัน เขาแน่ใจว่าไป๋เสี่ยวฉุน 

ต้องตามมาแน่นอน ไม่อย่างน้ันขอเพียงมีตู้หลิงเฟยเป็นพยาน เขาก็

ประเมินว่าอีกฝ่ายทอดทิ้งหน้าที่ได้ แค่ฝ่ายคุมกฎด่านเดียว อีกฝ่าย 

ก็ผ่านไปไม่ได้แล้ว

ไป๋เสี่ยวฉุนสีหน้าทะมึน รู้สึกได้ว่าเลือดในกายไหลเวียนเร็วขึ้น  

เมื่อมองตามแผ่นหลังของเฝิงเหยียน ดวงตาก็ค่อยๆ มีเส้นเลือดฝอย

ปรากฏ แม้เขาจะกลัวตาย แต่ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ายามนี้ขอเพียงตน 

พลิกเบี้ยล่างให้เป็นเบี้ยบน จัดการเฝิงเหยียนผู้น้ีเสียก่อนถึงจะเป็น 

วิธีที่มั่นคงที่สุด

"เฝิงเหยียน เจ้าบังคับข้าเองนะ!" ไป๋เสี่ยวฉุนยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆ 

หลายชั่วลมหายใจ สุดท้ายก็ก้มหน้าถลาออกไป ตามติดเบื้องหลัง 

เฝิงเหยียนและตู้หลิงเฟย 

ทั้งสามคนค่อยๆ หายเข้าไปในผืนป่า

พวกเขาเร่งเดินทางไม่หยุดพักอยู่ถึงสองชั่วยาม ท้องฟ้าเป็น 

ยามสนธยาแล้ว เมือ่ดวงอาทติย์อันห่างไกลลาลบัไป ในป่าก็ค่อยๆ มดืลง 

ตามไปด้วย

"ถึงแล้ว!" เฝิงเหยียนพลันพูดขึ้นมา ฝีเท้าท้ังสามคนหยุดชะงัก  

เมื่อเงยหน้ามองก็เห็นว่าอาณาบริเวณด้านหน้าของพวกเขาต้นไม ้

ลดน้อยลง บนพื้นมีหินศิลาด�าจ�านวนไม่น้อยปูขยายอยู่เต็มพื้นที่

ในอาณาบริเวณนี้มีเรือนสี่ประสาน* อยู่หลายหลัง รวมกัน 

กลายเป็นท่ีพักขนาดไม่เลก็ มองดูแล้วเหมอืนจะสามารถอยูอ่าศยักันได้

* เรือนสี่ประสาน เป็นรูปแบบการจัดเรียงเรือนหมู่ของชาวจีนสมัยโบราณท่ีมีส่วนลานกว้างตรงกลาง 

ล้อมรอบด้วยอาคารที่หันหน้าเข้าหาลานทั้งสี่ด้าน
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หลายร้อยคน เพียงแต่เห็นๆ กันอยู่ว่าในยามน้ียังเป็นช่วงย�า่ค�า่ ช่วงเวลานี้ 

เดมิทีควรจะเป็นช่วงทีค่กึคกัทีส่ดุของตระกลู แต่ในทีพั่กแห่งน้ีกลบัมดืสนทิ  

เงียบกริบไร้สรรพเสียงราวกับได้หลอมรวมเข้ากับราตรี ให้ความรู้สึก

เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง

มีเพียงโคมไฟสองดวงที่แขวนไว้ตรงหน้าประตูเท่าน้ันที่ส่องแสง

ท่ามกลางความขมุกขมัว รอบด้านไม่มีลม แต่โคมไฟสองดวงน้ีกลับ 

ส่ายไหวเบาๆ ท�าให้สิงโตหินสองตัวที่ต้ังตระหง่านอยู่ด้านล่างโคมไฟ

ประเดี๋ยวมืดประเดี๋ยวสว่าง

ภาพนี้ท�าให้เฝิงเหยียนและตู้หลิงเฟยหน้าเปลี่ยนสี 

ส่วนไป๋เสี่ยวฉุนน้ันเพียงมองเห็นเรือนแห่งน้ีแวบแรก สัญญาณ

เตือนภัยในใจก็ส่งเสียงดังขึ้นมา ราวกับเลือดเนื้อทุกก้อนในร่างกาย 

ล้วนก�าลังเปล่งเสียงกรีดร้อง

"มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล..." ใจของเฝิงเหยียนเองก็เต้นตึกตัก  

แต่ค�าพูดของเขากลับไม่ทันได้เอ่ยจนจบ

นั่นเพราะทันใดน้ันเสียงแอ๊ดก็ดังขึ้นหนึ่งที ประตูใหญ่ของเรือน

ค่อยๆ เปิดออก ลมเย็นเยียบชัว่ร้ายพัดโชยออกมา ในความเลอืนรางนัน้

ดูเหมือนมีเงาร่างหนึ่งปรากฏอยู่ในประตูอย่างไร้สรรพเสียง
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ทันทีที่ประตูใหญ่ของเรือนแห่งน้ีเปิดออก พวกตู้หลิงเฟยสามคน

ก็รีบหันไปมองอย่างระแวดระวังทันที ในใจไป๋เสี่ยวฉุนตึงเครียด เขาจึง 

หยิบเอายันต์ปึกใหญ่มาแปะไว้ตรงร่างกายด้านหน้า พลนัเกิดเสยีงแปะๆ 

ดังขึ้นมาตามตัว

เงาร่างท่ีปรากฏขึน้น้ันถือโคมไฟดวงหนึง่ยืนอยู่ด้านในประตใูหญ่

ที่เปิดออก ตลอดท้ังร่างดั่งหลอมรวมเข้ากับความมืดมิด มองมายัง 

คนทั้งสามเงียบๆ

"ท่านท้ังสามมายังเผ่าลั่วเฉินของเรายามสนธยา ไม่ทราบมีเรื่อง

อันใด"

ท่ามกลางแสงสลัวรางของโคมไฟดวงนั้น ทั้งสามคนพอจะเห็นได้

รางๆ ว่าอีกฝ่ายเป็นคนหนุ่มคนหนึ่ง แววตาของเขาเรียบน่ิง ใบหน้า 

ซีดขาวปราศจากสีเลือด สวมชุดคลุมยาวสีเขียว

เมื่อเห็นว่ามีคนปรากฏตัว เฝิงเหยียนและตู้หลิงเฟยล้วนผ่อน 

ลมหายใจ แม้ความรู ้สึกด�าทะมึนน่าสะพรึงกลัวของสถานที่แห่งนี้ 

ก่อนหน้านั้นจะยังอยู่แต่ก็ลดลงไปมากแล้ว

บทที่ 50

ท่ีพักอันแปลกประหลาด
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"สหายพรตท่านน้ี พวกเราสามคนเป็นศิษย์ส�านักหลิงซี มาเยือน

ครั้งนี้เพราะมีเรื่องส�าคัญต้องการสอบถาม" เฝิงเหยียนประสานมือ 

เอ่ยปาก

ตู้หลิงเฟยเพ่ิงจะสังเกตเห็นม่านแสงคุ้มกันเป็นชั้นๆ บนร่างของ 

ไป๋เสี่ยวฉุน หัวคิ้วก็ขมวดมุ่น

ไป๋เสี่ยวฉุนไม่ได้สนใจตู้หลิงเฟย เขาเองก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใด แต่ 

ไม่ว่าจะเรือนแห่งนี้หรือชายหนุ่มท่ีเดินออกมาก็ล้วนท�าให้เขารู้สึกถึง

อันตรายร้ายแรง

"ที่แท้ก็สหายพรตจากส�านักหลิงซีน่ีเอง เช่นน้ันก็เข้ามาพูดคุยกัน

ให้กระจ่างเถอะ..." ชายหนุ่มเอ่ยปากราบเรียบ ด้วยการสั่นไหวของ 

โคมไฟเหนือศีรษะ ใบหน้าที่อยู ่ในความมืดสลัวนั้นจึงมองเห็นได้ 

ไม่ชัดเจนนัก กล่าวจบเขาก็ถอยหลังไปสองสามก้าวแล้วหมุนตัวเดินไป

ประตูใหญ่เปิดออกกว้าง ราวกับก�าลังรอคอยให้พวกไป๋เสี่ยวฉุน

ทั้งสามคนเข้าไป

เฝิงเหยียนลงัเลครูห่น่ึงก็เดินน�าเข้าไปก่อน ตู้หลงิเฟยเดินตามหลงั 

ไป๋เสี่ยวฉุนมองไปรอบด้าน ก่อนจะกัดฟันเดินตามหลังเข้าไปในที่พัก 

ด้วยความระมัดระวัง

หลังจากที่พวกเขาเข้ามาแล้ว ประตูใหญ่ก็ปิดลงดังตึง โคมไฟ 

สองดวงนั้นย่ิงส่ายไหวรุนแรง สิงโตหินสองตัวที่อยู่ด้านล่างพลันกลอก

ดวงตาไปมา ค่อยๆ กลายเป็นสีเลือด

ในเรือนมีทางเล็กเส้นหน่ึงปูด้วยหินศิลาด�า รอบด้านมีพืชหญ้า 

และภูเขาจ�าลอง แม้จะมีแสงจันทร์สาดส่องแต่ก็ยังมืดสลัว มีเพียง 

แสงอ่อนจางจากโคมไฟในมอืของชายหนุ่มด้านหน้าสดุซึง่ส่ายไปมาตาม

การก้าวเดินไปข้างหน้าของเขา

ทัง้สีค่นเดนิอยู่บนทางสายเลก็นี ้รอบด้านเหนบ็หนาวเปล่าเปลีย่ว 
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ราวกับเป็นคนละโลกกับด้านนอก

ทางขวามือของทุกคนมีไม้ผลอยู่หลายต้น บนต้นมีผลสีแดงอยู่

มากมาย เห็นได้ชัดว่าในเรือนแห่งนี้ไม่มีลมพัด แต่ต้นไม้เหล่านี้กลับ 

ส่ายไหวขึ้นเองโดยฉับพลัน ส่งเสียงดังแซ่กซ่า

ตูห้ลงิเฟยและเฝิงเหยียนต่ืนตัวทนัที ขณะทีไ่ป๋เสีย่วฉนุทีอ่ยู่หลงัสดุ 

คอยมองไปรอบด้านอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะตรงต้นไม้หลายต้นซึ่ง

ก�าลังส่ายไหวพวกนั้นที่ยิ่งท�าให้เขารู้สึกตงิดใจ

ไม่นานเขาก็ได้กลิ่นคาวเลือดโชยมา แม้จะบางเบามากแต่ก็ 

มีอยู่จริง

ใจไป๋เสี่ยวฉุนเต้นตึกตัก ขยับปากก�าลังจะกล่าวค�า

ทันใดนั้นผลบนต้นไม้เหล่าน้ันก็ร่วงลงมาจากต้นทีละลูก เมื่อ 

หล่นลงพ้ืนก็กลิ้งไปข้างหน้า พ้ืนผิวด้านนอกมีใบหน้าของเด็กน้อย

ปรากฏขึ้นมาราวกับมีคนตั้งใจวาดลงไป ใบหน้าเหล่านั้นส่งย้ิมให ้

พวกไป๋เสี่ยวฉุน

"ลาลาลา คารวะท่านทั้งหลาย"

บนตวัของพวกมนัยังมมีอืและเท้างอกออกมาด้วย แต่ละผลจบัมอืกัน 

ว่ิงเข้าหาพวกไป๋เสี่ยวฉุนอย่างรวดเร็ว โอบล้อมเฝิงเหยียน ตู้หลิงเฟย 

และไป๋เสี่ยวฉุนที่พากันหน้าเปลี่ยนสีไปแล้วไว้อย่างแน่นหนาพลาง 

เปล่งเสียงหัวเราะสุขส�าราญใจ

"อาหญิงบอกว่าต้องเชื่อฟัง ห้ามร้องไห้ หัวเราะได้อย่างเดียว  

ผลไม้ที่สุกงอมดีงามท่ีสุด" ผลไม้เหล่าน้ีท่ีล้อมพวกไป๋เสี่ยวฉุนสามคน

เอาไว้หมุนเป็นวงกลมไม่หยุดพลางส่งเสียงเบิกบานใจ

เมื่อพวกมันเข้ามาใกล้ กลิ่นหอมหวานก็โชยปะทะใบหน้า  

แต่ความหวานน้ีเมื่อสูดดมเข้าไปกลับท�าให้คนรู้สึกอยากอาเจียนเอา 

อวัยวะภายในทั้งหมดออกมา
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ผลไม้บางลูกยังว่ิงไปดักหน้าชายหนุ่มด้านหน้าสุดด้วย แต่ 

ชายหนุ่มผู้นี้กลับเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หลังจากเหยียบลงไปหนึ่งท ี

ผลไม้เหล่านั้นก็แหลกเละ แต่ผลไม้ท่ีแหลกละเอียดเหล่านี้ยังคง 

ประกอบร่างกลับขึ้นมาเป็นสภาพเดิมพร้อมด้วยรอยย้ิม ร้องเพลง

ประหลาดต่อไป

"นี่มันตัวบัดซบอะไรกัน!" ดวงตาเฝิงเหยียนเปล่งประกายดุดัน  

เขาสะบดัแขนเสือ้หนึง่ครัง้ทนัทีท�าให้ลมพัดออกมาม้วนเอาผลไม้จ�านวน 

ไม่น้อยลอยออกไป หลังจากตกลงพ้ืนแต่ละลูกก็แหลกเหลว แต่ยังคง

ประกอบร่างขึ้นมาโอบล้อมทุกคนเอาไว้อีกครั้ง แล้วหัวเราะร่าดังเดิม

ไป๋เสีย่วฉนุขนลกุขนพองไปทัว่ร่าง ม่านแสงคุม้กันรอบกายทัง้หมด

ท�างานเต็มที่

ตู ้หลิงเฟยสีหน้าซีดเผือด นางมองผลไม้ท่ีจับมือกันร้องเพลง 

เหล่านั้นแล้วก็หวาดผวา ข่มกลั้นความรู้สึกอยากอาเจียนเอาไว้ ฟันขาว

ขบกันแน่น ดวงตาคู่งามเผยแววดุดัน ขณะก�าลังจะท�ามุทรา ผลไม้ 

แต่ละลูกก็พลันเผยสีหน้าหวาดกลัวออกมาเสียก่อน

"อาหญิงมาแล้ว!" พวกมันถอยกรูดกลับไปอยู่ด้านข้างต้นไม ้

อย่างรวดเร็วและพากันกระโดดกลับขึ้นไปยังต�าแหน่งของใครของมัน 

ใบหน้าเปื้อนยิ้มหายไป กลับกลายมาเป็นผลไม้ปกติ

"น่ีคอืผลไม้วิเศษชนิดหนึง่ทีท่่านบรรพบรุษุน�ากลบัมาจากส่วนลกึ

ของทิวเขาลัว่ซงิ มกัจะชอบร้องเพลงเสมอ สหายพรตท้ังสามท่านรูส้กึว่า

พวกมนัร้องเพลงเป็นอย่างไรบ้างเล่า" ชายหนุม่เผ่าล่ัวเฉินท่ีอยู่เบือ้งหน้า

เปล่งเสียงออกมาโดยที่ไม่ได้หันหลังกลับมามอง ยังคงเดินหน้าต่อไป

สหีน้าของเฝิงเหยียนและตูห้ลงิเฟยไม่น่าด ูส่งเสยีงหึเย็นชาหน่ึงที 

ก่อนจะก้าวยาวๆ ตามไป

ไป๋เสีย่วฉนุอยู่ด้านหลงั ความหนาวเหน็บในใจพุ่งพรวด ขณะก�าลัง
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จะเดินหน้าต่อไปก็พลันพบว่าเสียงฝีเท้าตรงน้ีดูเหมือน...จะเพ่ิมขึ้นมา

อีกหนึ่ง!

ตึกตัก ตึกตัก ตึกตัก...

ไม่รูว่้าตัง้แต่เมือ่ไรทีเ่สยีงฝีเท้าตรงน้ีไม่ใช่มเีพียงสีค่นอกีต่อไปแล้ว 

แต่เป็น...ห้าคน!

หรอืบางทเีสยีงฝีเท้านีอ้าจจะมอียู่ตลอดนับตัง้แต่ท่ีพวกเขาเข้ามา

ในเรือนแห่งน้ี เพียงแต่พวกเขาถูกผลไม้เหล่าน้ันดึงดูดความสนใจไป 

ตอนนี้เมื่อเงียบสงบลงจึงได้ยินอย่างชัดเจน

เมือ่เขาตัง้ใจฟังอย่างละเอยีด ท้ังร่างก็พลนัสะท้านเยือก ด้วยพบว่า 

เสยีงฝีเท้าท่ีเพ่ิมขึน้มาน้ันอยู่ด้านหลงัตนน่ีเอง ไป๋เสีย่วฉนุเสยีวต้นคอวาบ  

ราวกับว่ามีคนก�าลังหายใจรดแผ่นหลังของตัวเองอยู่

"พวกท่าน...ได้ยินหรือไม่ว่า...เสียงฝีเท้า...เพ่ิมข้ึนมาอีกหน่ึง!"  

ไป๋เสีย่วฉนุรูส้กึว่าขนลกุชนัไปทัง้ตวั เฝิงเหยียนท่ีอยู่ด้านหน้าก็หน้าเปลีย่นส ี

เช่นเดียวกัน เขาเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เพิ่มขึ้นมานี้

ม่านตาตู้หลิงเฟยหดตัวลง ลมหายใจถี่กระชั้น

ฝีเท้าของทั้งสามคนหยุดชะงักลงทันควัน เมื่อพวกเขาหยุดลง  

เสียงฝีเท้านั้นก็หายไปด้วย

ไป๋เสี่ยวฉุนเดือดดาลอยู่ในใจ กัดฟันหันขวับไปมองข้างหลัง  

ทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าด้านหลังตนเองมีสตรีชุดแดงผู้หนึ่งยืนอยู่!

อาภรณ์สีแดงของหญิงสาวผู้นี้สะบัดพลิ้ว ใบหน้าซีดขาว มองมา 

ยังไป๋เสีย่วฉนุด้วยรอยย้ิมประหลาด รมิฝีปากขยับเลก็น้อยราวกับก�าลงั

พูดอะไรอยู่

"ไฟไม่พอแล้ว ช่วยข้าหน่อยสิ"

ภาพท่ีเกิดขึน้อย่างกะทนัหนันีท้�าให้ไป๋เสีย่วฉนุกระโดดเหยงพร้อม

เปล่งเสียงกรีดร้องโหยหวนขณะถอยกรูดไปด้านหลัง พริบตาเดียว 
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สตรีชุดแดงผู้น้ันก็กลายร่างเป็นเงาสีแดงสายหน่ึง กะพริบวาบและ 

หายวับไป

ไป๋เสี่ยวฉุนหน้าขาวซีด รีบหันมองรอบกายทันที แต่รอบด้าน 

ไม่มีอะไรสักอย่าง...มีเพียงเสียงของเขาเองดังสะท้อนก้องไปรอบทิศ

ตูห้ลงิเฟยและเฝิงเหยยีนตกใจจนขวัญผวา พากันมองไปรอบด้าน

เช่นกัน แม้จะสัมผัสไม่ได้ถึงเงาร่างอันใด แต่ในเวลานี้ทั้งสองคนก็ 

อกสั่นขวัญหายไปหมดแล้ว

และในเวลานี้เองเสียงเพลงของสตรีผู้หนึ่งก็พลันดังผะแผ่วข้ึนมา

ในเรือนอันมืดมิดและเงียบงันแห่งน้ี เสียงเพลงน้ีมาๆ หายๆ ราวกับ

บทเพลงกล่อมเดก็ทีใ่ช้เห่กล่อมทารกน้อยเข้านอน แต่เมือ่มาอยู่ในเรอืน

อันเงียบงันมืดสลัวแห่งนี้กลับท�าให้คนฟังหนังศีรษะชาหนึบ

"เด็กเอ๋ยเด็กดี จงรีบเข้านอน ลมโชยไฟวูบไหว มิต้องเกาไป  

มิต้องส่งเสียง..." 

"แกล้งท�าผหีลอกร!ึ" เฝิงเหยียนรูส้กึเครยีด ท�ามทุราแล้วกระบีบ่นิ 

ก็ปรากฏออกมาในทันทีทันใด บินวนไปทั่วทิศ

ในเวลาเดียวกันน้ัน ชายหนุ่มที่ถือโคมไฟอยู่ด้านหน้าก็ค่อยๆ  

หันกลับมา ท่ามกลางแสงหรุบหรู่ของโคมไฟในมือ ร่างทั้งร่างของเขา

มองดูรางเลือนไปหมด

"เหตุใดไม่เดินแล้วเล่า มาสิ มาสิ" ใบหน้าชายหนุ่มเผยรอยย้ิม  

รอยยิ้มนี้แปลกประหลาดยิ่งนัก

"พวกเราไม่เข้าไปแล้ว พวกเรามาที่นี่ก็เพ่ือสืบหาเร่ืองที่สหาย 

ร่วมส�านักหายตัวไป ไม่ทราบว่าท่านยังจ�าได้หรอืไม่ว่าเมือ่ห้าเดอืนก่อน

มสีหายร่วมส�านักของข้ามาทีน่ี"่ เฝิงเหยียนสดูลมหายใจเข้าลกึ ถามด้วย

แววตาดุดัน

ตูห้ลงิเฟยหยิบอาวธุออกมารออยู่นานแล้ว ในเวลานีส้มาธิแน่วแน่
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สูงสุด

"ไม่มี" ชายหนุ่มถือโคมไฟเอ่ยปากเสียงเบา น�้าเสียงล่องลอย 

ไม่หนักแน่นราวกับหลอมรวมเข้ากับเสียงเพลงของสตรีผู้นั้น

"ผู้คนในตระกูลของท่าน เหตุใดถึงไม่มีใครอยู่เลย" ตู้หลิงเฟย 

ถามขึ้นอย่างกะทันหัน

"มีธุระให้ออกไปข้างนอก พวกเจ้าถามจบหรือยัง" รอยย้ิมของ 

ชายหนุ่มยิ่งกว้างขึ้น ถึงขั้นที่ว่ามุมปากฉีกกว้าง มองดูแล้วไม่ปกติ

"ถามจบแล้ว พวกเราขอตวั" เฝิงเหยียนออกปากพร้อมก้าวถอยหลัง 

ทันที ตู้หลิงเฟยเองก็ถอยหลังอย่างรวดเร็ว ส่วนไป๋เสี่ยวฉุนนั้นถอยกรูด

ไปก่อนอีกสองคนนานแล้ว

"ในเมื่อพวกเจ้าไม่ยอมเข้ามา เช่นน้ันก็อยู่เสียที่นี่เถิด...อยู่ที่น่ี  

เป็นเพ่ือนพวกเรา..." ชายหนุม่เปล่งเสยีงหวัเราะออกมา มมุปากฉกีออก

กลายเป็นรอยฉกีขนาดใหญ่หนึง่เส้นราวกับจะแยกส่วนหัวของเขาออก!

โคมไฟในมือของเขาพลันเปลี่ยนเป็นสีด�าในชั่วพริบตา ท�าให้ 

ทั่วท้ังเรือนย่ิงมืดสลัว ร่างกายของเขาลอยขึ้น ตรงดิ่งมาหาเฝิงเหยียน

เป็นจังหวะเดียวกับที่เปล่งค�าพูดออกมา

เฝิงเหยียนหน้าเปลี่ยนสี ท�ามุทราชี้ไปหน่ึงทีกระบี่บินก็ค�าราม 

พุ่งเข้าหาอีกฝ่าย แต่ชายหนุ่มผู้น้ันไม่ได้หลบหลีกแม้แต่น้อย เสียงตูม

ดังขึ้น กระบี่บินพุ่งทะลุผ่านร่างกายอีกฝ่ายไป เขากระโจนเข้าหา 

เฝิงเหยียนอีกครั้งด้วยใบหน้าประดับรอยยิ้มประหลาดนั้น

เฝิงเหยียนหายใจถี่กระชั้น ก้าวถอยอย่างต่อเนื่อง กัดฟันหยิบเอา

ลกูกลอนสดี�าหนึง่เมด็ออกมาเขว้ียงลงพ้ืนดิน พรบิตาท่ีลกูกลอนเมด็นัน้

กระทบกับพ้ืนก็ระเบดิทันท ีเสยีงดังสะเทอืนเลือ่นลัน่สะท้อนกลบัไปมา 

ชายหนุ่มทีก่ระโจนเข้าหาเฝิงเหยยีนพุ่งถลาเข้ามา ขณะทีล่�าตวัถูก

โจมตีให้ถอยหลังกลับ ร่างกายของเขาก็ปรากฏบาดแผลนับไม่ถ้วน แต่
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ราวกับไม่รู้จักความเจ็บปวด รอยย้ิมประหลาดยังคงปรากฏบนใบหน้า 

ร่างพุ่งอ้อมวนดั่งว่าวเล่นลมก่อนจะกระโจนเข้าหาเฝิงเหยียนต่อ

ส่วนพ้ืนที่ท่ีโอสถลูกกลอนระเบิดออกนั้นกลับปรากฏลายเส้นตัด

สลับกันจ�านวนนับไม่ถ้วน ลายเส้นเหล่าน้ันดูเหมือนเกิดจากกลิ่นอาย 

ความตายท่ีก�าลังถักทอกันขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ฟื้นฟูพ้ืนท่ีนั้นให้กลับมา

มีสภาพเดิม

"ท่ีนีม่ค่ีายกล น่ีคอืค่ายกลนรกภูม!ิ" หลงัจากเห็นลายเส้นเหล่าน้ัน

เฝิงเหยียนก็ร้องตกใจเสียงหลง

ในเวลาเดยีวกันน้ันท่ีใต้ฝ่าเท้าของตูห้ลงิเฟย หนิศลิาด�าก็เริม่ขยับ

ได้ ปรากฏดวงตาหลายคู ่ ท้ังยังมีมือสองข้างงอกออกมาอีกด้วย  

มือแต่ละข้างแห้งด่ังไม้ฟืน ดูราวกับซากศพแห้งเหี่ยว เมื่อพินิจให ้

ละเอียดยังสามารถมองเห็นวัตถุท่ีเหมือนด้ายไหมเป็นเส้นๆ มุดเข้า 

มุดออก...จับยึดขาของตู้หลิงเฟยเอาไว้ในก�ามือเดียว

"เจ้าเหยียบพวกเรา พวกเราเจ็บเหลือเกิน..."

"มาเถิด มาเถิด มาอยู่กับพวกเราที่นี่เถิด..." ในหินศิลาด�าเหล่านั้น 

ยังมีเสียงลอยออกมา เสียงเหล่าน้ีน่าครั่นคร้าม ท�าให้คนฟังจิตใจ 

สะท้านสะเทือน

สีหน้าตู้หลิงเฟยซีดเผือด มือท�ามุทราชี้ไป ธงเล็กหนึ่งผืนที่อยู่ใน 

ถุงเก็บของของนางก็ลอยออกมาทันทแีละกลายเป็นหมอกรปูสตัว์สองตวั 

ขนาบข้างกายเพ่ือปกป้อง กระบี่บินก็ค�ารามบินมาอยู่ด้านหน้านาง  

กระบี่น้ันเปล่งประกายวูบวาบพร้อมกับตัดลงไปบนมือที่จับขานางอยู ่

ดังฉับ จากนั้นนางก็ถอยกรูดไปอย่างรวดเร็ว

ทางฝ่ายไป๋เสีย่วฉนุ ชัว่พรบิตาน้ันเสยีงสตรร้ีองเพลงพลนัดงัก้องข้ึน 

ข้างหูของเขา!

"มิต้องเกาไป มิต้องส่งเสียง..."
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ศีรษะไป๋เสี่ยวฉุนแทบจะระเบิดออก ดวงตาทั้งคู ่แดงก�่า เขา 

ตะโกนเสยีงดงัก้อง ท้ังยงัควักยนัต์จ�านวนมากมาแปะลงทัว่ร่างอย่างแรง

จนเกิดเสยีงดงัแปะๆ ชัน้แสงคุม้กันรอบกายเขาก็เพ่ิมพรวดข้ึนราวครึง่จัง้ 

ในพริบตา

ทันทีที่ชั้นแสงปรากฏขึ้น สตรีชุดแดงท่ีเผยกายก่อนหน้าน้ีก็เดิน

พรวดพราดออกมาจากความมดืด้านข้างไป๋เสีย่วฉนุและกระแทกตวัเข้ามา 

ในชั้นแสง

เสียงตึงดังหนึ่งที สตรีผู้นี้เดินทะลุเข้ามาในชั้นแสงได้สามฉ่ือ แต่

เมื่อถูกสกัดกั้นไม่ให้เดินเข้ามาได้มากกว่านั้นนางก็กรีดร้องเสียงแหลม 

เสยีงนีม้อีานุภาพทะลทุะลวงสงูย่ิง ท�าให้แก้วหูของไป๋เส่ียวฉนุสัน่สะเทอืน  

สติก็เริ่มเลอะเลือน

เขาเผลอกัดลิน้ตวัเองอย่างแรงทีหนึง่ด้วยความตืน่กลัว ชัว่พรบิตา

ทีฟ้ื่นคนืสตนิัน้ก็เหน็สตรชีดุแดงแปลงกายเป็นแมลงเต่าทองสแีดงจ�านวน 

นับไม่ถ้วน พยายามบินมุดเข้ามาในแสงคุ้มกันจากรอบทิศ

แต่แสงคุ้มกันของไป๋เสีย่วฉนุหนาเกินไป แมลงเต่าทองสแีดงเหล่านัน้ 

บทที่ 51

ศิษย์พ่ีเฝิงเป็นคนดีเหลือเกิน
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ใช้พละก�าลงัท้ังหมดทีม่ก็ีไม่อาจทะลเุข้ามายังชัน้ป้องกันเจด็ชุน่สดุท้าย

ได้และถูกดีดกระเด็นไปไกล หลังจากที่เกาะตัวกันกลางอากาศก็พลัน

กลายมาเป็นร่างของสตรีชุดแดง

นางจ้องไป๋เสีย่วฉนุเขมง็ หวัเราะคิกคักเสรจ็ก็โจนทะยานเข้ามาใหม่

ในเวลาเดียวกันน้ันมีเสียงค�ารามดังมาจากรอบทิศ เห็นเพียงว่า

ภูเขาจ�าลองแต่ละลูกขยับยุกยิก แล้วก็ลุกข้ึนยืนกลายเป็นมนุษย์หิน 

ต้นไม้เหล่านั้นก็ยืดแขนขาออกมาท่ามกลางการสั่นสะเทือน ถอนราก

ของตนออกจากพ้ืนดิน แล้วโผล่พรวดขึ้นมารอบทิศก่อนจะก้าวยาวๆ  

พุ่งตรงมาหาคนทั้งสาม โดยเฉพาะผลไม้บนต้นเหล่านั้น ในเวลาน้ี 

แต่ละผลกพ็ากนัเผยใบหน้าเป้ือนย้ิมออกมาอกีครัง้ ร้องเพลงกล่อมเด็ก

อย่างต่อเนื่อง

ต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ใกล้ไป๋เสี่ยวฉุนมากที่สุด เวลานี้ได้เข้ามาสมทบ

เบื้องหลังสตรีชุดแดง แล้วทะยานเข้าหาเขา

"หุ่นเชิด!" ตู้หลิงเฟยร้องอย่างตกตะลึง

ไป๋เสี่ยวฉุนตัวสั่น ต้ังแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยต้องเผชิญอันตราย

ประเภทนีม้าก่อน ในเวลาน้ีดวงตาจงึแดงก�า่ เมือ่เห็นสตรผีูน้ัน้พุ่งเข้าหา

ตนอีกครั้งก็รีบท�ามุทราโดยใช้พลังวิญญาณทั้งหมดที่มีชี้ไปที่สตรีผู้นั้น

พรบิตาเดยีวกระบีไ่ม้ของเขาก็บนิฉวิออกมา ความเรว็ของมนัประหนึง่ 

สายฟ้าสีด�าท่ีแลบแปลบปลาบ ก่อให้เกิดลมพัดโหมกระหน�่า เสียงตูม

ดังหนึ่งที พร้อมกับกระบี่ที่เจาะทะลุหัวของสตรีนางนั้นไป

นางเปล่งเสยีงกรดีร้องโหยหวน ร่างกลายเป็นแมลงเต่าทองสแีดง

จ�านวนมากมายร่วงกราวลงกับพ้ืน แมลงเต่าทองเหล่านัน้ดิน้รน ระหว่าง

ที่ร่วงลงก็แหลกสลายไปทีละตัว

พลงัของกระบีไ่ม้ยังไม่หมดไป น่ีคอืพลงัในการโจมตท้ัีงหมดภายใต้ 

สถานการณ์วิกฤตของไป๋เสี่ยวฉุน หลังจากแทงทะลุกะโหลกศีรษะของ
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สตรีชุดแดงไปแล้วก็พุ่งตรงไปยังมนุษย์ต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังนางต่อ

พริบตาท่ีพุ่งทะลุ มนุษย์ต้นไม้ก็ชะงักค้าง ส่วนหัวระเบิดตูมทันที 

ผลไม้แต่ละลูกท่ีอยู่บนต้นเหี่ยวแห้งทันตาเห็น แต่ถึงแม้ความตาย 

จะมาเยือน พวกมันก็ยังคงร้องเพลงอย่างเบิกบาน

ภาพน้ีย่ิงท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกขนพองสยองเกล้า ยังดีที่พลังของ

กระบ่ีไม้มมีาก เวลานีจ้งึยังคงห้อทะยาน ตรงดิง่ไปกระแทกผนงัด้านข้าง  

เกิดเสียงกัมปนาทสะท้านฟ้าสะเทือนดิน เมื่อผนังแตกออก โพรง 

ขนาดยักษ์โพรงหนึ่งก็ปรากฏให้เห็น ทั้งยังสามารถมองเห็นลายเส้น 

จ�านวนมากปลวิว่อนฉวัดเฉวียน ราวกับหนวดแต่ละเส้นท่ีพยายามถักทอ 

เข้าด้วยกันใหม่อีกครั้ง

"ฝ่าออกไป!" ตูห้ลงิเฟยเอ่ยด้วยน�า้เสยีงร้อนรน ก่อนหมนุกายอย่าง

เร็วทีหนึ่งและทะยานไปยังโพรงนั้น แต่เฝิงเหยียนอยู่ใกล้โพรงมากที่สุด 

เขาสะกดกลั้นความเสียดายหยิบเอาลูกกลอนสีด�าออกมาอีกเม็ดหน่ึง

และเขว้ียงไปด้านหน้าชายหนุ่มท่ีประมืออยู่กับเขา เสียงระเบิดดังก้อง

สะท้อนกลับไปมา เมื่อแรงกระแทกแผ่ออก เขาก็พุ่งตัวตรงดิ่งไปยัง 

โพรงนั้น

เสยีงวบูดงัขึน้หนึง่ทเีขาก็มาถึงด้านข้างโพรง ขณะก�าลงัจะฝ่าออกไป 

เฝิงเหยียนก็พลันหน้าเปลี่ยนสี เห็นเพียงว่าสิงโตหินขนาดมหึมาสองตัว 

ถลาพรวดเข้ามาจากนอกโพรง เงยหน้าค�ารามก้อง ตวัหนึง่พุ่งเข้าโรมรนั 

เฝิงเหยียน อีกตัวพุ่งเข้าใส่ไป๋เสี่ยวฉุน

สิงโตหินสองตัวนี้ก็คือสิงโตที่เฝ้าอยู่หน้าประตู!

"พวกเจ้าหนีไม่รอดหรอก ส�านักหลิงซี...สมควรตายกันให้หมด!" 

ชายหนุ่มที่ประมือกับเฝิงเหยียนเปล่งเสียงหัวเราะดังก้องในเวลาน้ี  

สะบัดตัวหนึ่งทีก็เข้ามาประชิดติดพันกับเฝิงเหยียนอีกครั้ง

เมือ่เหน็ว่าโพรงนัน้ใกล้จะปิดเข้าหากันเฝิงเหยียนก็แผดเสยีงดงัลัน่  
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มอืทัง้สองท�ามทุรา รอบกายของเขาปรากฏลกูไฟขนาดเท่าศรีษะจ�านวน 

นบัไม่ถ้วน แผ่กระจายไอร้อน รมิขอบบดิเบีย้ว ระเบดิตมูตาม กลายเป็น

คลื่นไฟกระจายไปทั่วบริเวณ

สิงโตหินตัวน้ันถูกบีบให้ล่าถอยไป ส่วนชายหนุ่มเผ่าล่ัวเฉินก็ 

หน้าเปลี่ยนสี ยังมีมนุษย์ต้นไม้อีกสองต้นที่เมื่อถูกลูกไฟกระแทกเข้าท่ี

ล�าตัว ต้นหน่ึงก็ระเบิดกระจายทันที ขณะท่ีอีกต้นก�าลังถอยหลังหนี  

กลับถูกตู้หลิงเฟยพุ่งเข้ามาใช้กระบี่ฟันฉับกลางล�าตัวจนแตกสลายไป

เสียงตูมตามดังสะท้านสะเทือน ร่างของมนุษย์ต้นไม้สองต้นน้ี 

มขีองเหลวสเีขยีวปรมิาณมากทะลกัออกมา ในล�าตวัของพวกมนัแต่ละต้น 

กลับเผยร่างมนุษย์ที่หายใจผะแผ่วต้นละหนึ่งร่าง พวกเขาล้วนผอมซูบ

ราวกับถูกดูดพลังชีวิตออกไปเกินครึ่ง

พวกเขาคนหน่ึงสลบไสล อกีคนหนึง่กลบัพยายามฝืนลมืตาขึน้มา 

หลังจากมองเห็นตู้หลิงเฟยก็เผยสีหน้าตื่นเต้น

"ศิษย์พี่โหว!" ตู้หลิงเฟยร้องออกมาอย่างตื่นตะลึง จ�าได้ว่าอีกฝ่าย

คือโหวอวิ๋นเฟย จึงเดินเข้าไปประคองเขาขึ้นมา

"เผ่าลัว่เฉนิทรยศ รบีหนีไป ส่งข่าวให้ส�านกั!" โหวอว๋ินเฟยอ่อนแรง 

มอืคว้าจบัแขนของตูห้ลงิเฟยและถ่ายพลงัวิญญาณเฮอืกสุดท้ายให้นาง

พลังวิญญาณตลอดร่างของตู้หลิงเฟยพลันเพ่ิมพรวดข้ึน ฟันขาว

สะอาดขบกันแน่น จากน้ันก็ประคองโหวอวิน๋เฟยถลาฝ่าออกไป ความเร็ว 

เพิ่มขึ้นมหาศาล ทะยานตรงไปยังโพรง

ไป๋เสี่ยวฉุนมองแวบหนึ่งก็จ�าได้ทันทีว่าคนผู้น้ันคือโหวอว๋ินเฟย  

เขาสะบัดร่างหนึ่งครั้ง หลบหลีกสิงโตหินที่เข้ามาหา แล้วฝ่าออกไปทาง

โพรงเช่นกัน

เวลานีท้ั้งสามคนล้วนก�าลงัห้อทะยาน ตู้หลงิเฟยอยู่ใกล้โพรงท่ีสดุ 

เฝิงเหยียนและไป๋เสีย่วฉนุอยู่ด้านหลงัไม่ไกลนกั แต่เหน็ได้ชดัว่าไป๋เสีย่วฉนุ 
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เร็วที่สุด ถึงขนาดเกือบเข้าใกล้ตู้หลิงเฟยได้แล้วด้วยซ�้า

เฝิงเหยียนหน้าซีดเผือด วิชาลูกไฟผลาญพลังเขาไปเยอะมาก  

เวลานี้เมื่อสังเกตเห็นความเร็วของไป๋เสี่ยวฉุนแล้ว ประกายมาดร้าย 

ในดวงตาเขาก็เปล่งวาบ มือขวาพลิกหมุน ลูกกลอนสีด�าปรากฏข้ึนมา 

อีกครั้ง

"ศิษย์น้องตู้รีบไป น�าข่าวไปบอกกับส�านัก ข้าจะช่วยเจ้าอีกแรง!" 

ขณะทีเ่สยีงของเขาเปล่งออกไป ลกูกลอนสดี�าในมอืขวาก็ถูกขว้างแรงๆ 

ไปกลางอากาศระหว่างไป๋เสี่ยวฉุนและตู้หลิงเฟย

เสียงตูมดังขึ้น ลูกกลอนเม็ดนี้ระเบิดออกกลายเป็นพลังโจมตี  

ผลักดันให้ความเร็วของตู้หลิงเฟยยิ่งเพิ่มมากขึ้น ร่างของนางทะยานสูง 

กระแทกเข้ากับโพรงดังปึง! ก่อนพุ่งถลาออกไปราวกับหลอมรวมเข้ากับผิวน�า้

ฝ่ายไป๋เสีย่วฉนุกลบัถูกพลงัโจมตน้ีีขดัขวางไว้ เขาชะงกัไปเลก็น้อย

จึงถูกสิงโตหินตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาขวางทันที ดวงตาไป๋เสี่ยวฉุนแดงฉาน

"เฝิงเหยียน!" ขณะท่ีไป๋เสี่ยวฉุนค�ารามเสียงต�่า เสียงลมก็ดังขึ้น 

รอบทิศ สิงโตหินตัวนั้นโจนทะยานเข้าหาโดยตรง ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลัง 

คิดจะเบี่ยงตัวหลบ มนุษย์ต้นไม้สามต้นดันเลือกเวลาน้ีพุ่งเข้าหาเขา

พร้อมกันอีก หุ่นเชิดสี่ตัวร่วมมือกัน ถือโอกาสท่ีไป๋เสี่ยวฉุนไม่สามารถ

หลบเลี่ยงได้พากันพุ่งชนร่างของเขาโดยตรง

เปรี๊ยะ! แสงคุ้มกันทั่วร่างของไป๋เสี่ยวฉุนหลังจากกะพริบอยู่ 

สามสี่คร้ังก็แตกสลายไป แม้แต่แสงสีเขียวของหยกก็แตกออกระหว่าง

ที่ค่อยๆ ดับแสงลงด้วย แม้ว่าพลังภายนอกจะสกัดกั้นไว้ได้เกินครึ่ง แต่

สิงโตหินตัวนั้นไม่ธรรมดา พลังที่เหลืออยู่จึงยังคงกระแทกเข้าท่ีอกของ

ไป๋เสี่ยวฉุน

พลังโจมตีมหาศาลท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนสะเทือนไปทั้งร่าง ร่างกาย 

ถูกกระแทกจนลอยกระเด็นออกไป
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"ศิษย์น้องไป๋..." เฝิงเหยียนเห็นภาพนี้มุมปากก็เผยยิ้มเย็นชา แต่

ปากกลับส่งเสียงเป็นห่วงเป็นใยทั้งที่ความเร็วไม่ลดลง พริบตาเดียวก็ 

เข้าใกล้โพรง เกือบครึ่งตัวหลอมรวมเข้ากับโพรงที่มีสภาพคล้ายผิวน�้า

นัน้แล้วและก�าลงัจะฝ่าออกไปได้ แต่เวลานีเ้องชายหนุ่มเผ่าลัว่เฉนิผูน้ั้น

พลันส่งเสียงกรีดร้องแหลม ร่างกายแตกสลายไปในพริบตา กลายเป็น

ก้อนเนื้อไร้เลือดจ�านวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่เฝิงเหยียน 

พริบตาที่เฝิงเหยียนจะฝ่าออกไปนั้น ก้อนเน้ือเหล่านี้ก็เข้าใกล้ 

อย่างฉับพลัน รัดพันรอบตัวของเฝิงเหยียนแล้วกระชากออกมาแรงๆ  

หนึ่งที

เฝิงเหยียนค�ารามอย่างเคียดแค้น เขาถูกกระชากให้ออกห่างจาก

โพรงอีกครั้ง และตอนนี้โพรงก็เหลือพื้นที่ว่างอีกไม่มากแล้ว

ท่ามกลางความหว่ันวิตก เขาก็กัดฟันกรอด กัดแรงจนปลายลิ้น 

มเีลอืดทะลกัออกมาและหยดลงบนกระบีข่องตน ท�าให้กระบีบ่นิกลายเป็น 

สีชาดโดยพลัน มันไม่ได้พุ่งหาใคร แต่แตกกระจายดังตูม กลายเป็น 

เศษกระบี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจ�านวนนับไม่ถ้วน พุ่งตรงเข้าหาตัวเขาเอง

และด้วยวิธีที่แทบจะเรียกได้ว่าท�าให้ตัวเองพิการเช่นนี้ เศษกระบี่

จ�านวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งทะลรุ่างกายของเขาจนบาดเจบ็ แต่ขณะเดยีวกนั

ก็สามารถฟาดฟันก้อนเนือ้ทีร่ดัพันตวัเองเหล่านัน้ให้ขาดออกจากกันได้

ส�าเร็จ!

เมื่อร่างหลุดพ้นจากการบีบรัด บนตัวเฝิงเหยียนก็มีบาดแผล 

เกินจะนับ เลือดเน้ือไหลปนกันจนแยกไม่ออกไปหมด ดวงตาเขาเริ่ม 

พร่าเลือน ยังดีที่ก่อนกระบี่บินจะกลายเป็นเศษกระบี่ เขาได้ควบคุมให้

มันหลีกเลี่ยงจุดส�าคัญบนร่างกายแล้ว เวลานี้เขาจึงกัดฟัน เคล่ือนร่าง

พุ่งไปยังโพรง

เวลาเดยีวกันน้ีเองไป๋เสีย่วฉนุกถู็กสงิโตหนิตวันัน้ตะปบเข้าทีห่น้าอก 
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ดงัตงึจนร่างถอยกรดู เขาเปล่งเสยีงร้องโหยหวน แต่เพิง่จะเปล่งเสยีงได้

ไมก่ีแ่อะก็ชะงักกึก เด็กหนุม่กะพริบตาปรบิๆ อย่างงุนงงก่อนจะก้มหน้า 

ลงมองหน้าอกของตัวเอง พบว่าแม้อาภรณ์จะเสยีหาย เสือ้หนังเหล่าน้ัน 

ฉีกขาดพังยับไปไม่น้อย แต่...ตนกลับไม่รู้สึกเจ็บปวด

เขารีบส�ารวจตัวเองอย่างรวดเร็วด้วยความสงสัย จนแน่ใจแล้วว่า

ตั้งแต่ที่ตนเริ่มลงไม้ลงมือต่อสู้จนถึงตอนนี้ มองดูแล้วเหมือนอันตราย 

แต่ในความเป็นจรงิ...ตลอดท้ังร่างเขากลบัไม่มแีม้แต่บาดแผลเลก็ๆ ให้เหน็

ถึงเขาจะถูกอุ ้งเท้าของสิงโตหินตัวนั้นตบจนกระเด็นแต่กลับ 

ไม่รู้สึกอะไรแม้แต่น้อย

ขณะที่ก�าลังตกตะลึงระคนดีใจ มนุษย์ต้นไม้รอบกายของเขา 

ก็ไล่ตามมา หมดัหนึง่ต่อยกระแทกลงบนหม้อสดี�าท่ีเขาแบกไว้ด้านหลงั 

ร่างของไป๋เสี่ยวฉุนก็ถลาไปด้านหน้า แต่หลังจากพบว่าหม้อสีด�ายังคง

ไม่บุบสลายและตนก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็เงยหน้าขึ้นฟ้า หัวเราะฮ่าๆ 

เสียงดัง

"ท่ีแท้ข้าก็แข็งแกร่งถึงเพียงน้ี ย่ามันเถอะ เช่นน้ีแล้วข้าจะยัง 

กลัวอะไรอยู่อีก" ไป๋เสี่ยวฉุนจิตใจฮึกเหิม ในเวลานี้ก็ยิ่งมั่นใจมากข้ึน  

เขาเร่งระดับความเร็ว พุ่งดิ่งไปยังโพรงเสียงดังฟิ้ว ความเร็วในตอนนี้

มากกว่าก่อนหน้านีม้ากมายนัก พรบิตาเดียวก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงโพรง

แล้ว

เวลานี้ร่างกายครึ่งหนึ่งของเฝิงเหยียนโผล่ออกไปข้างนอกแล้ว  

แต่เน่ืองจากไป๋เสี่ยวฉุนรวดเร็วเกินไป เฝิงเหยียนจึงสัมผัสถึงอีกฝ่าย 

ไม่ได้แม้แต่นิด ในความคิดของเขา ไป๋เสีย่วฉนุคงตายไปนานแล้วตัง้แต่ 

ที่ถูกพวกหุ่นเชิดหลายตัวโจมตี

เมื่อเห็นว่าเฝิงเหยียนจะออกไปได้ ดวงตาไป๋เส่ียวฉุนก็เผยแวว

อาฆาตมาดร้าย มือขวาพลันยกขึ้น คว้าหมับเข้าท่ีแขนของเฝิงเหยียน 
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ซึ่งยังห้อยอยู่ด้านในนี้แล้วกระชากออกมาแรงๆ

"ในทีส่ดุก็ออกมาได้แล้ว!" เวลานีเ้ฝิงเหยียนก�าลงัตืน่ตะลงึระคนดใีจ  

ทันใดนั้นแขนของเขากลับรู้สึกเจ็บ ยังไม่ทันได้ตั้งตัว ทั้งร่างก็ถูกก�าลัง

มหาศาลกระชากพรวดกลับเข้ามาในโพรง

"ไม่!" เฝิงเหยียนค�ารามโกรธแค้น ยังไม่ทันท่ีเขาจะมองเห็นชดัเจนว่า 

ตนถูกกระชากกลับมาได้อย่างไร ถุงเก็บของก็หลุดออกไปก่อน จากนั้น 

เขาก็ถูกพละก�าลังมหาศาลสะบัดแรงๆ หนึ่งทีจนกระเด็นออกไปไกล

เวลานี้เองเขาถึงได้เห็นเงาร่างของไป๋เสี่ยวฉุนที่ปากโพรง

"ไป๋เสี่ยวฉุน!" ดวงตาท้ังคู่ของเฝิงเหยียนแดงก�่า แต่พริบตาน้ัน 

เขาก็โดนสงิโตหินสองตวัน้ันโอบล้อมไว้ ขณะท่ีเสยีงครนืดงัขึน้ เสยีงร้อง 

โหยหวนของเขาก็สะท้อนก้อง

"ศิษย์พ่ีเฝิง!" ไป๋เสี่ยวฉุนเปล่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดใจสุดขีด  

จากนั้นก็สะบัดร่างหน่ึงทีแล้วเหยียบย่างเข้าไปในโพรง ขณะท่ีโพรงนี้

ก�าลังจะปิดลง ทั้งตัวเขาก็ลอดออกไปได้

และทันทีที่เขาลอดออกไป โพรงนี้ก็ปิดสนิททันที

ตรงทางออกไม่ได้อยู่ในเขตท่ีพักของเผ่าลั่วเฉินอีกแล้ว แต่เป็น 

ด้านนอกประตูใหญ่ หลังจากที่ตู้หลิงเฟยหนีออกมาได้ก็ไม่กล้าหยุดพัก 

นางรอคอยอย่างร้อนใจอยู่ตรงรมิป่าทีห่่างออกไปไกล คอยมองรอบกาย

อยู่ตลอดเวลา ครัน้เหน็ว่าไป๋เสีย่วฉนุฝ่าออกมาได้ก็ก�าลงัจะตะโกนเรยีก 

แต่กลับเห็นว่าไป๋เสี่ยวฉุนเปล่งเสียงโหยไห้อาวรณ์ด้วยดวงตาแดงก�่า

"ศิษย์พ่ีเฝิง! เพ่ือช่วยข้าแล้ว ท่านไม่เพียงยกถุงเก็บของให้ข้า  

ยังเอาตัวเองไปสกัดขวางหุ่นเชิดพวกนั้นอีก ศิษย์พี่เฝิง!"

"ไป๋เสีย่วฉนุ พวกเรารบีไปกันเถอะ!" เมือ่ได้ยินค�าพูดของไป๋เส่ียวฉุน  

ในใจตูห้ลงิเฟยก็โศกเศร้าอย่างย่ิง เมือ่เหน็ว่าโพรงหายไปแล้วแต่ไป๋เสีย่วฉนุ 

ยังคงนั่งหมดอาลัยตายอยากอยู่ตรงนั้นจึงรีบตะโกนออกมา
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ไป๋เสี่ยวฉุนน�้าตาคลอ รีบว่ิงไปหาตู้หลิงเฟย ช่วยนางประคอง 

โหวอวิ๋นเฟยก่อนจะทะยานดิ่งเข้าไปในป่า

"ศิษย์พ่ีเฝิงเป็นคนดีเหลือเกิน..." ไป๋เสี่ยวฉุนหน้าตาเศร้าสร้อย  

ทั้งยังหันกลับไปมองอยู่ตลอดเวลา

ตูห้ลงิเฟยรวดร้าวใจ นางไม่คดิเลยว่าภารกจินีจ้ะอนัตรายถึงขัน้น้ี 

นึกถึงก่อนหน้าน้ัน หากเชื่อค�าพูดของไป๋เสี่ยวฉุน ไม่มาที่เผ่าลั่วเฉินนี่  

บางทีเฝิงเหยียนคงไม่ตาย

ย่ิงเมื่อเห็นท่าทางอาดูรตีอกชกหัวโทษตัวเองของไป๋เส่ียวฉุน  

นางก็ยิ่งเศร้าใจ ถอนหายใจเบาๆ หนึ่งที

"ศิษย์น้องไป๋ พวกเรารีบหนีกันให้เร็วเถิด เผ่าลั่วเฉินทรยศแล้ว  

พวกเขาไม่มทีางให้พวกเราส่งข่าวกลบัไปยังส�านักแน่ เมือ่ครู่ข้าลองดแูล้ว  

ทีน่ี่ถูกตดัขาดการสือ่สารทัง้หมด...แผ่นหยกถ่ายทอดเสยีงใช้ไม่ได้แล้ว" 

ตู้หลิงเฟยมองไป๋เสี่ยวฉุนพร้อมเอ่ยเสียงเจื่อน

ร่างไป๋เสี่ยวฉุนสะดุ้งเฮือก ตระหนักถึงอันตรายได้โดยพลัน
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