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ค�ำน�ำ

และแล้วส�ำนกัน่ีเหอก็เอำชนะและเข้ำแทนทีส่�ำนกัคงเหอ ขึน้เป็นหนึง่ใน

ส่ีส�ำนักใหญ่แห่งแม่น�้ำทงเทียนสำยตะวันออกตอนกลำงได้ในที่สุด

นับจำกวันที่จุดธูปเรียกเซียนบนยอดเขำเม่ำเอ๋อร์จนถึงวันนี้ ไป๋เสี่ยวฉุน

ไต่เต้ำผ่ำนต�ำแหน่งต่ำงๆ ขึ้นมำเรื่อยๆ จำกศิษย์ฝ่ำยนอกสู่ศิษย์แห่งควำม 

ภำคภูมิใจ จนกระท่ังได้เป็นปรมำจำรย์อำวุโสน้อยคนส�ำคัญของส�ำนักน่ีเหอ

ทว่ำชวีติมขีึน้มลีง ดงัค�ำกล่ำวว่ำสงูสดุคนืสูส่ำมญั ไป๋เสีย่วฉนุจงึถึงครำว

ต้องเผชิญชะตำกรรมในสถำนที่ซึ่งไม่คุ้นเคยอีกครั้ง แต่เขำคือใคร ไป๋เสี่ยวฉุน

ผู ้หำกเอำจริงขึ้นมำแม้แต่ตัวเองก็ยังกลัว บุคคลผู ้ที่ เพียงดีดนิ้วศัตรูก็ 

ส้ินรำพณำสูร ดังน้ันกำรเดินทำงครั้งใหม่นี้ก็รับประกันได้ว่ำน่ำดูชมแน่นอน!

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เอ่อร์เกิน ชื่อจริงหลิวหย่ง เป็นนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ระดับ 

แพลทตินั่มของฉีเตี่ยน และเป็นสมำชิกชุดที่ 9 ของสมำคมนักเขียนแห่ง

ประเทศจีน ได้รับรำงวัลมำกมำย ติดอันดับ '100 นักเขียนผู้ทรงอิทธิพล'  

อีกทั้งผลงำนของเขำ 'หน่ึงควำมคิดนิจนิรันดร์' ยังติดอันดับ '100 ผลงำน 

ทรงอิทธิพล' ในรำงวัลวรรณกรรมออนไลน์เฉิงกวำประจ�ำปี 2018 อีกด้วย

เอ่อร์เกินชื่นชอบเทพนิยำยจีนโบรำณ ด้วยเหตุนี้จึงก้ำวเข้ำสู ่วงกำร

สร้ำงสรรค์วรรณกรรมออนไลน์ จนได้เป็นนักเขียนนิยำยแนวบ�ำเพ็ญเพียร 

เป็นเซียนผู้ได้รับควำมนิยมล้นหลำม

耳根 Er Gen



"ที่ข้ามาในครั้งนี้ก็เพ่ือจะพาตัวประกันของ
ส�านักนี่เหอเจ้ากลับไปยังส�านักซิงคงเต้าจี๋"
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หลงัจำกศกึษำคำถำหำนเหมนิเลีย้งควำมคดิและวิชำเอ็นคงกระพัน 

อย่ำงละเอยีดแล้ว ไป๋เสีย่วฉนุก็เฝ้ำรอคอยวันข้ำงหน้ำ ย่ิงเมือ่สมัผสัได้ถึง 

พลงัชวิีตมหำศำลของตัวเองในเวลำนี ้แม้เขำจะไม่รูว่้ำตนมอีำยุขยัมำกน้อย 

เพียงใด แต่เมื่อคิดว่ำอย่ำงน้อยก็ต้องหนึ่งพันปีขึ้นไป เขำก็ย่ิงตื่นเต้น

เข้ำไปอีก

ควำมน่ำเบื่อในกำรฝึกบ�ำเพ็ญเพียรนั้นไม่ได้ท�ำให้เขำหงุดหงิด

ร�ำคำญแต่อย่ำงใด แต่ท�ำให้เขำสงบจิตใจลงได้ ขณะเดียวกันกับท่ี

ศกึษำคำถำหำนเหมนิเลีย้งควำมคดิกท็ดลองฝึกวิชำเอ็นคงกระพันไปด้วย

ไป๋เสีย่วฉนุครุน่คิดเรือ่งเอ็นคงกระพันอยู่นำนมำก สดุท้ำยจงึเลอืก

ฝึกหัวแม่เท้ำซ้ำยของตัวเองก่อน

"เริม่ฝึกจำกน้ิวเท้ำไปทีละน้ิวถึงจะมัน่คงทีส่ดุ!" หลงัจำกไป๋เสีย่วฉนุ 

จินตนำกำรภำพตัวเองยกเท้ำขึ้นมำ แทงนิ้วเท้ำข้ำงหน่ึงโจมตีคนที่มี

เจตนำไม่ดีต่อตนจนคนผู้น้ันบำดเจ็บสำหัสร้องโหยหวน เขำก็รู้สึกว่ำ 

ตัวเองเลือกไม่ผิด

"มีแต่คนโง่เท่ำน้ันถึงจะเลือกน้ิวมือ น้ิวมือมีประโยชน์ตรงไหนกัน 

บทที่ 349

จดหมายรักหนึ่งฉบับ...
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ไม่เพียงเป็นจุดท่ีทุกคนต้องป้องกัน ยำมคับขันยังเผ่นหนีด้วยนิ้วมือ 

ไม่ได้อกีต่ำงหำก แต่ถ้ำนิว้เท้ำก็จะต่ำงออกไป ไม่เพียงแต่สำมำรถโจมตี

โดยคำดไม่ถึง ถ้ำออกแรงกดลงกับพ้ืนดิน ยังสำมำรถเพ่ิมควำมเร็ว 

ในกำรหลบหนีได้ด้วย ขอเพียงรักษำชีวิตน้อยๆ ไว้ได้ ท่ีเหลือก็ไม่เป็น

ปัญหำอะไรแล้ว!" ไป๋เสี่ยวฉุนคิดมำถึงตรงนี้ก็รู ้สึกว่ำตนช่ำงฉลำด 

ปรำดเปรือ่งย่ิงนัก จงึอดทอดถอนใจด้วยควำมปลงอนิจจงัไม่ได้ อยำกจะ 

ส่องคันฉ่องชื่นชมตัวเองเสียหน่อย ทว่ำหลังจำกมองไปรอบด้ำน 

กลับพบว่ำในถ�้ำบ�ำเพ็ญของตัวเองนั้นไม่มีคันฉ่องทองแดงแม้แต่ 

บำนเดียว

"อะไรกัน เหตุใดถึงไม่มีคันฉ่องเลยเล่ำ!" ไป๋เสี่ยวฉุนหมดสนุก 

ขึ้นมำทันที แล้วก็พลันนึกได้ว่ำตอนสังหำรศิษย์หญิงผู้นั้นของส�ำนัก 

คงเหอ ตนได้เก็บข้ำวของของอีกฝ่ำยมำไว้ในถุงเก็บของด้วย ทั้งยังเคย

กวำดจิตสัมผัสดู จ�ำได้คลับคล้ำยคลับคลำว่ำมีคันฉ่องอยู่หนึ่งชิ้น

ดังนั้นจึงรีบเปิดถุงเก็บของ พลิกหำคันฉ่องกลมขนำดเท่ำฝ่ำมือ

ชิ้นนั้น ส่วนเจ้ำเต่ำน้อยน่ันไป๋เสี่ยวฉุนหำอยู่นำนมำกก็ยังหำไม่เจอจึง

เลิกสนใจ เขำชินกับควำมลึกลับซับซ้อนของเจ้ำเต่ำน้อยอยู่ก่อนแล้ว

เวลำนีเ้มือ่ถือคันฉ่องไว้ในมอื ไป๋เสีย่วฉนุพินิจดอูยู่ครูห่น่ึงอำรมณ์

ก็พลนัเบกิบำน คนัฉ่องนีไ้ม่ใช่วัตถุธรรมดำ ถือเป็นอำวุธทีไ่ม่เลวชิน้หนึง่ 

แม้จะเทยีบกับอำวุธล�ำ้ค่ำสำมชิน้นัน้ของไป๋เสีย่วฉนุไม่ได้ ทว่ำก็มคีวำม

พิเศษในตัวเอง ท้ังยังสำมำรถสร้ำงร่ำงจ�ำแลงขึ้นมำได้ร่ำงหนึ่งด้วย

เพียงแต่ร่ำงจ�ำแลงนี้ไม่มีพลังในกำรต่อสู้ มีประโยชน์แค่ท�ำให้

สับสนเท่ำน้ัน ครำวน้ันที่หญิงสำวถูกไป๋เสี่ยวฉุนไล่ต้อนอย่ำงต่อเน่ือง 

ร่ำงทีแ่ท้จริงของนำงอยู่ภำยใต้เนตรทงเทยีน ไม่สำมำรถหลกีหนีไปไหนได้  

จึงไม่ได้น�ำมันออกมำใช้

"นับว่ำไม่เลว" ไป๋เสี่ยวฉุนพลิกคันฉ่องเล่นไปมำบนฝ่ำมือ ผ่ำนไป
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ครู่ใหญ่อยู่ๆ เขำก็อุทำนเบำๆ ครั้งหน่ึง หลังจำกพิจำรณำคันฉ่องในมือ

อย่ำงละเอียด เนตรทงเทียนกลำงหว่ำงคิ้วพลันเบิกโพลง

แสงสีม่วงปกคลุมไปท่ัวถ�้ำทันใด หลังจำกไป๋เสี่ยวฉุนจ้องมองน่ิง

อยู่พักหนึ่งก็ปิดดวงตำท่ีสำมลงแล้วท�ำท่ำครุ่นคิด

"วัตถุนี้เกรงว่ำแม้แต่หญิงสำวผู้น้ันก็คงไม่สังเกตเห็น ประโยชน์

สูงสุดของมันไม่ใช่สร้ำงร่ำงจ�ำแลง แต่เป็น...หล่อเลี้ยงวิญญำณ!"  

ไป๋เสี่ยวฉุนตกตะลึงระคนประหลำดใจ เนตรทงเทียนท�ำให้เขำสัมผัส 

ได้ถึงคลื่นเคล่ือนไหวที่คล้ำยคลึงกับหน้ำกำกลึกลับจำกคันฉ่องชิ้นนี้ 

แม้จะท�ำจำกวัสดุที่ต่ำงกัน ทว่ำด้ำนกำรใช้งำนกลับไม่ต่ำงกันเท่ำไรนัก

เล่นไปมำอยู่พักหน่ึง ไป๋เสี่ยวฉุนก็วำงคันฉ่องไว้ข้ำงกำย เริ่มฝึก

บ�ำเพ็ญเพียรใหม่อีกครั้ง เวลำผันผ่ำนไปอีกครึ่งเดือนอย่ำงรวดเร็ว

คืนนี้ขณะท่ีไป๋เสี่ยวฉุนก�ำลังบ�ำเพ็ญเพียร ทันใดนั้นรูขุมขน 

ตลอดร่ำงของเขำก็ตัง้ชนั ตำเบกิโพลง พ้ืนดนิรอบด้ำนมคีลืน่เคลือ่นไหว

รุนแรงปรำกฏข้ึน คลื่นเหล่ำนั้นแผ่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว พริบตำเดียว 

ก็ปกคลุมไปท่ัวพ้ืนดินในถ�้ำ ท้ังยังมีไอเย็นเยือกแผ่ไปท่ัวด้ำนคล้ำย

ต้องกำรแบ่งพ้ืนที่น้ีออกจำกโลกภำยนอก

เวลำเดยีวกันนัน้แสงสแีดงก็เปล่งวำบออกจำกถุงเก็บของของเขำ 

หน้ำกำกน่ันลอยออกมำอีกครั้ง ทั้งยังมีเสียงแก่ชรำแฝงไว้ด้วยควำม

ร้อนรนค�ำรำมตำมมำอย่ำงรวดเร็ว

"ไม่..."

ไป๋เสี่ยวฉุนสูดลมหำยใจเข้ำลึก ไร้ซึ่งควำมลังเลใด หลังจำก 

อีกฝ่ำยเอ่ยหน่ึงค�ำนั้น เขำก็ควักยันต์จ�ำนวนมำกกว่ำครั้งก่อนออกมำ 

ผสำนพลงัของลกูกลอนปรำณทองวถีิเวหำเข้ำไปจนกระตุน้พลังได้อย่ำง

สมบูรณ์ แล้วขว้ำงใส่หน้ำกำกน่ันไปท้ังก�ำ

หลังจำกเสียงเปรี๊ยะปร๊ะดังออกมำอีกครั้ง เสียงค�ำรำมจำกใน
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หน้ำกำกพลนัขำดหำยไปกลำงคนั หน้ำกำกร่วงลงบนพ้ืน คลืน่เคลือ่นไหว 

บนพ้ืนดินก็หำยวับไปทันใด

วิญญำณเย่ียจั้งตัวปลอมเพ่ิงจะลอยออกมำตอนนี้ เขำตัวส่ันเทิ้ม 

กรีดร้องโหยหวน

"จบกันๆ พวกเขำมำอกีแล้ว! ท�ำอย่ำงไรดี พวกเรำควรท�ำอย่ำงไรด.ี.."

ไป๋เสี่ยวฉุนเองก็รู้สึกหวำดกลัวอย่ำงมำก เมื่อครู่เขำสัมผัสได้ร�ำไร

ว่ำหำกตนช้ำกว่ำนั้นสักหน่อยแล้วปล่อยให้ที่แห่งนี้ถูกแบ่งแยกออก  

ตนต้องประสบอันตรำยแน่นอน

"ตำมรำวีไม่เลิกจริงๆ!" ไป๋เสี่ยวฉุนกัดฟัน มองวิญญำณเย่ียจั้ง 

ตัวปลอมหนึ่งที ไตร่ตรองอยู่ชั่วครู่ ดวงตำท้ังสองข้ำงท่ีมีเส้นเลือดฝอย

เล็กน้อยของเขำก็เผยแววเด็ดเดี่ยว พูดขึ้นกะทันหัน "เย่ียจั้งตัวปลอม 

ข้ำจะเปลี่ยนบ้ำนให้เจ้ำ เจ้ำต้องร่วมมือกับข้ำ มิฉะนั้นข้ำจะโยนเจ้ำกับ

หน้ำกำกนี่ให้เป็นอำหำรปลำในแม่น�้ำทงเทียน!"

ร่ำงวิญญำณของเยี่ยจั้งตัวปลอมสั่นสะท้ำนข้ึนมำอีกครั้ง เขำ

อยำกจะพูดอะไรบำงอย่ำง ทว่ำหลังจำกมองเห็นดวงตำท่ีแดงก�่ำของ

ไป๋เสี่ยวฉุนก็หุบปำกฉับ ท�ำได้เพียงพยักหน้ำรับด้วยควำมหวำดกลัว

"แม้แต่กระต่ำยเฒ่ำข้ำยังจัดกำรได้ ข้ำไม่เชื่อหรอกว่ำจะจัดกำร

หน้ำกำกเล็กๆ นี่ไม่ได้!" ไป๋เสี่ยวฉุนหัวเรำะเสียงเย็นแล้วหยิบคันฉ่อง

ชิ้นนั้นออกมำ หลังจำกพินิจอย่ำงละเอียดเขำก็ยกสองมือขึ้นท�ำมุทรำ 

ชี้ไปท่ีหน้ำกำก วิญญำณเย่ียจั้งตัวปลอมร้องโหยหวน ทว่ำเสียงเพ่ิงจะ

ดงัออกมำ กลบัโดนไป๋เสีย่วฉนุถลงึตำใส่ เขำจงึยกมอือดุปำกฉบั ไม่กล้ำ 

เปล่งเสียงร้องอีก

ไป๋เสี่ยวฉุนตั้งสมำธิมั่น ปรำณวิถีเวหำในร่ำงแผ่ออก ลูกกลอน

ปรำณทองปั่นป่วน พลังบ�ำเพ็ญแผ่ซ่ำน ท�ำให้มือขวำของเขำกลำยเป็น

สีทอง ส่วนดวงตำท่ีสำมกลำงหว่ำงคิ้วของเขำบัดน้ีก็เบิกโพลง เมื่อ 
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พลังบ�ำเพ็ญรวมตัวกัน แสงสีม่วงน้ีจึงสว่ำงเจิดจ้ำย่ิงกว่ำก่อนหน้ำน้ี

มำกมำยนัก

คลื่นเคลื่อนไหวน่ำหวำดกลัวระลอกหน่ึงระเบิดออกจำกร่ำงของ

ไป๋เสี่ยวฉุน เมื่ออยู่ภำยใต้เนตรทงเทียน ท่ำมกลำงแสงสีม่วงมีสีทอง

ปรำกฏข้ึนรำงๆ ปรำณวิถีเวหำสำยหน่ึงแผ่จำกดวงตำที่สำมตกกระทบ

บนหน้ำกำก ไป๋เสี่ยวฉุนมองเห็นทันทีว่ำมีเส้นใยผลุบๆ โผล่ๆ เส้นหนึ่ง

เชื่อมโยงระหว่ำงวิญญำณเย่ียจั้งตัวปลอมและหน้ำกำกไว้

ทนัทีท่ีเห็นเส้นใยนี ้ไป๋เสีย่วฉนุไร้ซึง่ควำมลงัเลใด ยกมอืขวำขึน้พรวด  

แสงสทีองเปล่งประกำยระยิบระยบั ฟันฉบัลงบนเส้นใยท่ีเชือ่มวิญญำณ

เย่ียจั้งตัวปลอมกับหน้ำกำกอย่ำงแรง!

"จงขำด!"

เสียงตูมดังหน่ึงครั้ง เมื่อมือขวำของไป๋เสี่ยวฉุนฟันลง เส้นใยนั้น 

ก็สัน่ระรกิ เดมิทมีนัแขง็แกร่งทนทำนยำกจะขำดออก ทว่ำเมือ่สมัผสักับ

ปรำณวิถีเวหำกลับมิอำจยืนหยัดได้นำนนัก ครู่เดียวก็ขำดสะบั้นและ

ละลำยหำยไปด้วยน�้ำมือของไป๋เสี่ยวฉุน!

พรบิตำทีเ่ส้นใยนัน้ขำดออกเย่ียจัง้ตวัปลอมก็กรดีร้องเจบ็ปวดทหีนึง่  

วิญญำณหลดุออกจำกหน้ำกำก ทว่ำขณะท่ีหลดุออกมำ ในควำมว่ำงเปล่ำ 

กลับมีพลังดึงดูดระลอกหน่ึงคอยฉุดรั้งหมำยจะสูบวิญญำณเขำเข้ำไป

เย่ียจั้งตัวปลอมตกใจจนร้องโหยหวนย่ิงกว่ำเดิม ไป๋เส่ียวฉุนเองก็

อึ้งตะลึง ยังดีที่คันฉ่องอยู่ข้ำงกำยเขำพอดี เขำรีบสะบัดปลำยแขนเสื้อ

หนึ่งครั้ง คันฉ่องลอยตรงเข้ำหำเย่ียจั้งตัวปลอมอย่ำงรวดเร็วแล้ว 

หลอมรวมวิญญำณของเขำเข้ำไปด้ำนในก่อนที่จะถูกควำมว่ำงเปล่ำ

ดูดเอำไป

ท�ำทุกอย่ำงนี้เสร็จ ไป๋เสี่ยวฉุนหอบหำยใจฮักๆ ภำพเหตุกำรณ์น้ี

มองดูเหมือนง่ำยดำย ทว่ำในควำมเป็นจริงแล้วเขำต้องสูญเสียพลังจิต
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ไปเยอะมำก เวลำน้ีจึงตรวจสอบเย่ียจั้งตัวปลอมในคันฉ่องก่อนว่ำ 

ยังอยู่ดีหรือไม่ เมื่อเห็นว่ำวิญญำณดวงน้ีอ่อนแอลงกว่ำก่อนหน้ำน้ีมำก 

แต่ยังดีที่ไม่เป็นอะไรร้ำยแรง เพียงสลบไสลไปด้วยควำมอ่อนแรง

เท่ำน้ัน เขำจึงคลำยใจลงได้

จำกน้ันไป๋เสีย่วฉนุก็จ้องหน้ำกำกเขมง็ด้วยสำยตำดดุนั เขำหวัเรำะ 

เสียงเย็นแล้วน�ำยันต์ท้ังหมดออกมำ หลังจำกแปะลงไปบนหน้ำกำก

ครบทุกแผ่นและร่ำยตรำผนึกที่ตนรู้จักไม่มำกลงไป นำบตรำประทับ

ซ้อนอกีชัน้ห่อหุ้มหน้ำกำกนีไ้ว้อย่ำงแน่นหนำแล้ว ไป๋เสีย่วฉนุก็วำงใจลง

"ครำวนี้ดูซิว่ำเจ้ำจะยังมำหลอกหลอนอะไรข้ำได้อีก!" ไป๋เสี่ยวฉุน

ล�ำพองใจ เก็บหน้ำกำกลงไป แล้วจึงบ�ำเพ็ญเพียรต่ออย่ำงพึงพอใจ

ผ่ำนไปอีกครึ่งเดือน ตลอดครึ่งเดือนนี้ไม่เกิดเรื่องผิดปกติขึ้นกับ

หน้ำกำกอีก และกำรบ�ำเพ็ญเพียรของไป๋เสี่ยวฉุนก็ค่อยๆ เร่ิมเข้ำรูป 

เข้ำรอย ท�ำให้เขำได้แบ่งเวลำไปศึกษำลูกกลอนธำรำผันด้วย

จนกระทั่งครึ่งเดือนต่อมำ ไป๋เสี่ยวฉุนก็น่ังไม่ติดอีกต่อไป

"ข้ำหลอมลูกกลอนปรำณทองได้แล้ว ฝีมือเก่งกำจย่ิงนัก ฝึกหนัก

แล้วก็ต้องมีพักผ่อนกันบ้ำง จะเอำแต่ฝึกบ�ำเพ็ญเพียรอย่ำงเดียวเช่นน้ี

ไม่ได้" ไป๋เสี่ยวฉุนย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกว่ำมีเหตุผล ดังนั้นจึงยุติกำรกักตน  

เปิดถ�้ำแล้วเดินออกมำ

หลังจำกสูดเอำอำกำศด้ำนนอกเข้ำปอดเฮือกหนึ่ง ไป๋เสี่ยวฉุน 

ก็มองส�ำนักน่ีเหอที่แผ่อำณำบริเวณกว้ำงใหญ่ไปสี่ทิศ ส่วนลึกในใจ 

เกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจ ดังนั้นจึงเอำมือไพล่หลัง ลงจำกเขำนี่เหอแล้ว

เดินเตร่อยู่ในส�ำนักนี่เหอพลำงชื่นชมบรรยำกำศโดยรอบไปด้วย

"ไม่ได้เจอหน้ำพ่ีหญิงซ่งนำนมำกแล้ว คิดถึงย่ิง..." เมื่อนึกถึง

บุคลิกอันร้อนแรงของซ่งจวินหว่ำน ในใจก็เร่ำร้อนขึ้นมำอย่ำงอดไม่ได้ 

หลังจำกกะพริบตำปริบๆ เรียกสติตัวเองจึงตัดสินใจว่ำจะไปสำรภำพ
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ควำมรู้สึกกับซ่งจวินหว่ำน

ตลอดทำงท่ีเดินผ่ำน รอบด้ำนเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวชอุ ่ม  

บนท้องฟ้ำมีนกบินวน เมื่อมองไป ตลอดทั้งส�ำนักนี่เหอเปี่ยมล้นด้วย

ปรำณวิญญำณดุจดินแดนของเทพเซียน ระหว่ำงทำงยังได้เจอลูกศิษย์

ส�ำนักนี่เหอจ�ำนวนไม่น้อย ลูกศิษย์เหล่ำนี้มีทั้งชำยและหญิง เมื่อทุกคน

มองเห็นไป๋เสี่ยวฉุนก็จะเผยท่ำทีเคำรพเลื่อมใส และยังมีไม่น้อยท่ีเผย

ควำมกระตือรือร้นดุเดือดออกมำทำงแววตำ ด้วยฐำนะของไป๋เส่ียวฉุน 

เขำจึงกลำยเป็นบุคคลผู้เป็นที่จับตำมองมำกท่ีสุดในส�ำนักน่ีเหอ

โดยเฉพำะส�ำหรับคนวิถีเสวียนซีและวิถีตำนซี พวกเขำไม่รู้จัก 

ไป๋เสี่ยวฉุนดี ดังน้ันจึงกระตือรือร้นกับกำรปรำกฏตัวของไป๋เสี่ยวฉุน 

มำกท่ีสุด อีกทั้งไป๋เสี่ยวฉุนยังเนื้อตัวขำวสะอำดสะอ้ำน รูปลักษณ ์

ไม่เลว เวลำปกติยังจงใจโอ้อวดควำมสำมำรถต่อหน้ำคนอื่น ท�ำให้ 

ลูกศิษย์หญิงหลำยคนลอบมีควำมรู้สึกอันดีต่อเขำ

เวลำนี้ขณะท่ีเขำก�ำลังอมย้ิมทักทำยลูกศิษย์ เดินผ่ำนพ้ืนที่ของ

วิถีเสวียนซี ทันใดนั้นก็มีหญิงสำวคนหน่ึงว่ิงฉิวลงมำจำกเขำเสวียนซี 

หญิงสำวผู้นี้หน้ำตำหมดจดงดงำม เวลำน้ีใบหน้ำแดงก�่ำ ปรี่มำหยุดอยู่

ข้ำงกำยไป๋เสี่ยวฉุน ระหว่ำงที่ไป๋เสี่ยวฉุนก�ำลังแปลกใจ หญิงสำวคนน้ี

ก็กัดริมฝีปำกล่ำงของตัวเอง ไม่กล้ำมองหน้ำไป๋เสี่ยวฉุนตรงๆ แต่ยัด

จดหมำยฉบับหน่ึงใส่มือเขำด้วยควำมรวดเร็ว

ระหว่ำงผูบ้�ำเพ็ญเพียรด้วยกันมกัจะใช้แผ่นหยก จดหมำยท่ีใช้มอื

เขียนเช่นนี้มีให้เห็นน้อยมำกแล้ว ไป๋เสี่ยวฉุนอึ้งไปครู่ ก้มหน้ำลงมอง

จดหมำยในมือ บนจดหมำยฉบับน้ันเขำมองเห็นรูปหัวใจหนึ่งดวง...

"นีค่อื..." ไป๋เสีย่วฉนุเบกิตำกว้ำง สดูลมเข้ำปอดเฮอืกใหญ่ ร่ำงพลนั 

สั่นสะท้ำน ตื่นเต้นขึ้นมำทันที "จดหมำยรัก!"
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ลูกศิษย์บำงส่วนที่เดินผ่ำนพลันชะงักฝีเท้ำ หันมองไป๋เสี่ยวฉุน

โดยพร้อมเพรียงกัน

จดหมำยฉบับนี้เป็นจดหมำยรัก...อย่ำงแท้จริง!

ดูเหมือนพวกเขำจะไม่แปลกใจเท่ำไรนักที่ไป๋เสี่ยวฉุนได้รับ

จดหมำยรกั สำยตำแต่ละคนจงึฉำยแววเอำใจช่วย และยังมลีกูศษิย์ชำย 

บำงส่วนที่แสดงออกว่ำอิจฉำอย่ำงมำก

มือทั้งคู่ของไป๋เสี่ยวฉุนสั่นระริก มองจดหมำยรักในมือ ใจเขำเต้น

ระรัวไม่สงบสุข ลมหำยใจของเขำหอบหนัก ดวงตำท้ังคู่เบิกกว้ำงอยู่

ตลอดเวลำ ตื่นเต้นไร้ค�ำบรรยำย

"น่ีคือจดหมำยรักฉบับแรกท่ีข้ำได้รับในชีวิตนี้! ก่อนหน้ำนี้มีแต่

จดหมำยท้ำรบ!" ไป๋เสีย่วฉนุซำบซึง้ใจจนแทบน�ำ้ตำไหล เขำสดูลมหำยใจ 

เข้ำลกึ เงยหน้ำขึน้ใช้สำยตำถ่ำยทอดอำรมณ์ลกึล�ำ้ของตวัเองมองไปยัง 

แผ่นหลังของหญิงสำวผู้นั้นท่ีหลังจำกมอบจดหมำยให้ตนเสร็จก็ว่ิง 

ห่ำงไปไกลรำวกับกระต่ำยน้อยๆ ตัวหนึ่ง

"แม้จะไม่รู้ว่ำเจ้ำชือ่อะไร ทว่ำ...จดหมำยนีเ้ป็นจดหมำยรกัฉบบัแรก 

บทที่ 350

เจ้าโกหก!
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ท่ีข้ำไป๋เสี่ยวฉุนได้รับ ขำ้จะเก็บรักษำไว้เป็นอย่ำงดี เพ่ือท่ีภำยภำคหน้ำ

ลูกหลำนของข้ำจะได้ชื่นชมบุคลิกท่ีมีเสน่ห์น่ำประทับใจของบรรพบุรุษ

พวกเขำ!" ในใจไป๋เสี่ยวฉุนปลงอนิจจังอย่ำงถึงขีดสุด ควำมรู้สึกเป็น

ครอบครัวเดียวกันกับส�ำนักน่ีเหอพลันบรรลุจุดสูงสุด

"ข้ำรักส�ำนักนี่เหอ ข้ำรักสหำยร่วมส�ำนักทุกคน..." ไป๋เสี่ยวฉุน

ประทับใจ ปรับลมหำยใจของตัวเองอยู่นำนกว่ำจะสงบอำรมณ์ลงได้ 

เขำค่อยๆ เก็บจดหมำยรกัฉบบันัน้ลงในถุงเก็บของด้วยควำมระมดัระวงั

และทะนุถนอม จำกน้ันถึงได้เชิดคำงขึ้น สะบัดปลำยแขนเสื้อเบำๆ  

หน่ึงครั้ง ขณะที่ก�ำลังจะพูดอะไรสักหน่อย ทันใดนั้น...

ในบริเวณที่ห่ำงออกไปไกล มีลูกศิษย์วิถีเสวียนซีอีกคนหน่ึงกัด 

รมิฝีปำกล่ำงคล้ำยต้องใช้ควำมกล้ำหำญอย่ำงมำก นำงเข้ำมำใกล้ด้วย

ควำมรวดเร็ว หลังจำกหยุดอยู่เบื้องหน้ำไป๋เสี่ยวฉุน ลูกศิษย์หญิงผู้นั้น

ก็ก้มหน้ำลงต�่ำ ใบหน้ำแดงก�่ำ ยัดจดหมำยไว้ในมือไป๋เสี่ยวฉุนแล้ววิ่ง

จำกไปอย่ำงรวดเร็ว

ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึง...เหม่อมองจดหมำยฉบับท่ีสองในมือ บนนั้น 

ไม่ได้วำดรูปหัวใจ แต่เป็นรูปคนตัวเล็กๆ สองคนจับมือกัน...

ไม่เพียงแต่ไป๋เสีย่วฉนุเท่ำน้ันทีอ่ึง้งนั ลกูศษิย์รอบด้ำนท่ีก�ำลงัมอง

เรื่องสนุกต่ำงก็เปล่งเสียงอุทำนอย่ำงคำดไม่ถึง

"ปรมำจำรย์อำวุโสน้อยได้รับจดหมำยรัก...เรื่องนี้ไม่น่ำแปลกใจ 

แต่ที่น่ำตกใจคือได้รับติดกันถึงสองฉบับ!"

"โอ๊ยๆๆ ข้ำสว่ีเสีย่วซำนรปูลกัษณ์สง่ำงำมน่ำหลงใหล ไยถึงไม่มใีคร 

ให้จดหมำยรักกับข้ำบ้ำง!" 

ท่ำมกลำงเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ของคนมำกมำยรอบด้ำน มือทั้งคู่

ของไป๋เสี่ยวฉุนสั่นระริก เงยหน้ำแผดเสียงค�ำรำมยำว นัยน์ตำของเขำ

คล้ำยมีผลึกใสเปล่งประกำยวิบวับ ทั้งร่ำงสั่นเทำ ใจของเขำอำบย้อม
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ไปด้วยควำมซำบซึ้งใจอย่ำงลึกล�้ำอยู่นำนแล้ว

"นี่คือจดหมำยรักฉบับท่ีสอง...ที่ข้ำได้รับในชีวิตนี้ ไม่นึกเลยว่ำ 

วันน้ี...ข้ำจะได้รบัจดหมำยทีเดยีวถึงสองฉบบั!" ไป๋เสีย่วฉนุฮกึเหิมอย่ำง

หำอะไรมำเปรียบไม่ได้ เขำพยำยำมรักษำลมหำยใจของตัวเองให้เป็น

ปกติ เงยหน้ำขึ้นมองเงำร่ำงของหญิงสำวผู้มอบจดหมำยให้ซึ่งจำกไป

ไกลแล้ว เขำซำบซึ้งตรึงใจอย่ำงย่ิงยวด หลังจำกเก็บจดหมำยรัก 

ฉบับน้ันอย่ำงทะนุถนอมอีกครั้ง ดวงตำของไป๋เสี่ยวฉุนก็เผยควำม 

เด็ดเดี่ยวอย่ำงย่ิง

"ข้ำจะเห็นแก่ตัวเช่นนี้ไม่ได้ นับต้ังแต่วันท่ีข้ำได้เป็นปรมำจำรย์

อำวุโสน้อยของส�ำนัก ตัวข้ำก็ไม่ใช่ของข้ำอีกต่อไป ข้ำเป็นของทั้งส�ำนัก 

ข้ำเป็นของสหำยร่วมส�ำนักทุกคน รวมถึงลูกศิษย์หญิงทุกคนด้วย!"  

ร่ำงของไป๋เสี่ยวฉุนค่อยๆ แผ่กลิ่นอำยควำมยุติธรรมออกมำ ดวงตำเขำ

เป็นประกำยระยิบระยับ ล้มเลกิควำมคดิทีจ่ะไปหำซ่งจวนิหว่ำน เดนิข้ึนไป 

บนทิวเขำอันเป็นท่ีต้ังของวิถีเสวียนซีอย่ำงเชื่อมั่น

เดนิไปตำมทำงได้ไม่นำนเท่ำไรกม็ลีกูศิษย์หญงิคนทีส่ำมปรำกฏตวั  

นำงว่ิงเรว็ๆ เข้ำมำหำ หอบหำยใจหนกัหน่วง แล้วโยนจดหมำยรกัฉบบัหน่ึง 

ให้ไป๋เสี่ยวฉุนด้วยควำมขวยเขิน

จำกน้ันก็ตำมมำด้วยคนท่ีสี่ คนท่ีห้ำ คนท่ีหก...

ภำยในเวลำเพียงสองสำมชั่วยำม ไป๋เสี่ยวฉุนก็ได้รับจดหมำยรัก

มำหลำยสบิฉบบัท่ำมกลำงควำมซำบซึง้ใจทีร่ะเบดิออกครัง้แล้วครัง้เล่ำ 

ทุกฉบับล้วนเขียนด้วยมือ ทุกฉบับล้วนอัดแน่นด้วยควำมรู้สึกลึกล�้ำ

ภำพเหตกุำรณ์น้ีท�ำให้พวกลกูศษิย์ทีต่ดิตำมมำโหวกเหวกเสียงดงั 

ทันที

"สวรรค์ มำอีกคนหนึ่งแล้ว!"

"น่ีมันเรื่องอะไรกัน เหตุใดมีแต่คนเอำจดหมำยรักมำให้ นี่ๆๆ..."



Er Gen 17

"ลูกศิษย์หญิงพวกน้ีตำบอดไปแล้วหรืออย่ำงไร แม้ข้ำจะไม่ใช่

ปรมำจำรย์อำวุโสน้อย แต่ข้ำก็เป็นศิษย์แห่งควำมภำคภูมิใจนะ!"

ไป๋เสี่ยวฉุนเองก็อึ้งค้ำงไปเช่นกัน จดหมำยรักฉบับแรกๆ เขำยัง

รู้สึกตื่นเต้น ทว่ำเมื่อได้รับจดหมำยรักหลำยสิบฉบับในตอนนี้ เขำก็เริ่ม

รู้สึกเหลือเชื่อขึ้นมำบ้ำงแล้ว เขำมองลูกศิษย์หญิงคนแล้วคนเล่ำวิ่งมำ

และจำกไปด้วยใบหน้ำแดงก�ำ่ ในใจของเขำข้ึนๆ ลงๆ ประดจุมคีล่ืนยักษ์ 

ถำโถม

"ข้ำ...ข้ำดีเลิศถึงเพียงนั้นเชียวหรือ" ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกว่ำตัวเองเริ่ม

ตำลำย

จนท้ำยท่ีสุดเมื่อไป๋เสี่ยวฉุนเดินออกไปจำกทิวเขำวิถีเสวียนซี  

ก็ยังนึกไม่ถึงว่ำระหว่ำงทำงท่ีเดินผ่ำนทิวเขำของวิถีตำนซีจะยังมี 

ลูกศิษย์หญิงของวิถีตำนซีว่ิงออกมำอีกหลำยคน ทุกคนต่ำงมอบ

จดหมำยรักให้เขำด้วยท่ำทีเขินอำย

อีกทั้งลูกศิษย์หญิงคนหนึ่งยังมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ไม่เหมือนใคร 

นำงหลอมลูกกลอนเม็ดหน่ึงมำให้ไป๋เสี่ยวฉุน บนลูกกลอนเม็ดนั้น 

สลักตัวอักษรไว้แน่นขนัดไปหมด...

จนกระท่ังช่วงสำยัณห์ ไป๋เสี่ยวฉุนถึงได้กลับมำถึงเขำนี่เหอ เขำ

หน้ำมืดตำลำยมำตลอดทำง มีควำมรู ้สึกเหมือนควำมสุขมำเยือน

กะทันหันเกินไปจนต้ังรับไม่ทัน

"ต้องเป็นเพรำะข้ำยอดเย่ียมเกินไปแน่ๆ ฮ่ำๆ น่ีแหละที่เรียกว่ำ

เสน่ห์ ข้ำรู้อยู่แล้ว มีเพียงคนท่ีมีเสน่ห์ไร้ขีดจ�ำกัดเท่ำน้ันถึงจะได้ดื่มด�่ำ

ควำมสุขเช่นนี้" ไป๋เสี่ยวฉุนย้ิมตำลอยกลับเข้ำมำในถ�้ำบ�ำเพ็ญ เมื่อ 

นั่งลงก็ยังอดไม่ไหวรีบหยิบจดหมำยรักทั้งหมดที่ได้รับวันนี้ออกมำ 

ไล่อ่ำนไปทุกตัวอักษรอย่ำงละเอียด

ระหว่ำงท่ีอ่ำนเขำก็คล้ำยมองเห็นลูกศิษย์หญิงหน้ำตำงดงำม 
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คนแล้วคนเล่ำมำยืนอยู่ตรงหน้ำ และเอ่ยควำมในใจด้วยควำมเขนิอำย...

ร ่ำงของไป๋เสี่ยวฉุนสั่นเทิ้ม ใบหน้ำแดงก�่ำ อำรมณ์ของเขำ 

ข้ึนๆ ลงๆ เป็นลกูคลืน่ท้ังคนื จนกระทัง่จดหมำยรกัทุกฉบบัถูกเขำอ่ำนไป 

ฉบับละหลำยรอบ ท้องฟ้ำด้ำนนอกก็สว่ำงโร่แล้ว 

แทบจะทันทีท่ีฟ้ำสว่ำง ไป๋เสี่ยวฉุนลุกพรวดข้ึนยืน ใบหน้ำ 

เปล่งประกำยสดใสมีชีวิตชีวำ หลังจำกจัดระเบียบอำภรณ์เรียบร้อย 

ก็รบีเดนิออกจำกถ�ำ้ ทว่ำเพ่ิงจะออกมำก็รบีถอยกลบัเข้ำไปอย่ำงรวดเรว็ 

เมื่อไตร่ตรองดูจึงฉวยเอำชุดปรมำจำรย์อำวุโสน้อยของตัวเองมำสวม

ลงบนร่ำง

อำภรณ์ชุดน้ีหรูหรำย่ิงนัก บนผ้ำไหมสีฟ้ำธำรน�้ำคล้ำยแฝงเร้น 

ไว้ด้วยคลื่นน�้ำที่แผ่กระจำยออกมำรอบด้ำน ขณะเดียวกันด้ำนบนนั้น

ก็ปักลำยมังกรทองห้ำตัว สมจริงรำวกับมีชีวิต เมื่อไป๋เสี่ยวฉุนก้ำวเดิน 

มงักรเหล่ำนัน้ก็คล้ำยรดัพันอยู่บนร่ำงของเขำ ท้ังยังเปล่งแสงมหศัจรรย์ 

ท�ำให้มองแล้วดูองอำจสง่ำงำมอย่ำงมำก

อำภรณ์ชุดนี้เดิมทีเตรียมไว้ส�ำหรับงำนพิธีใหญ่เปิดส�ำนักเมื่อ 

ครัง้ก่อน ไป๋เสีย่วฉนุสวมเพียงเจด็วันก็รูส้กึไม่ค่อยสบำยตวันัก ทว่ำตอนนี ้

เมือ่น�ำมำสวมอกีครัง้แล้วหยิบคนัฉ่องส่องดตูวัเอง เขำพลนัรูส้กึว่ำตวัเอง 

ในเวลำนี้หล่อเหลำผิดไปจำกเดิมย่ิงนัก ดูดีจนไม่มีใครเทียบเคียงได้  

จึงแหงนหน้ำหัวเรำะร่ำ พุ่งออกไปข้ำงนอกด้วยควำมฮึกเหิม

ตลอดทั้งวันเขำจะต้องรักษำท่ำเชิดคำงน้อยๆ เดินไปท่ัวพ้ืนที่ของ

ทั้งสี่วิถี กำรแต่งตัวเช่นนี้ดึงดูดควำมสนใจจำกลูกศิษย์ส�ำนักนี่เหอได้

ทันท ีเมือ่เรือ่งจดหมำยรกัเม่ือวำนนีผ่้ำนไปหน่ึงคืนถึงได้ค่อยๆ แพร่กระจำย 

ออกไป มีคนไม่น้อยได้ยินเรื่องน้ี อีกทั้งวันนี้ไป๋เสี่ยวฉุนยังแต่งตัวเช่นน้ี

มำให้เห็น คนส่วนใหญ่จึงมีสีหน้ำเหยเก

พวกท่ีมสีหีน้ำปเูลีย่นน้ันล้วนเป็นลกูศิษย์ชำย...ทว่ำพวกลกูศิษย์หญิง 
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เมื่อเห็นลักษณะเช่นน้ันของไป๋เสี่ยวฉุนกลับดวงตำเปล่งประกำยวิบวับ

ดังนั้น...เมื่อผ่ำนไปอีกเพียงครึ่งชั่วยำมไป๋เสี่ยวฉุนก็ค้นพบอย่ำง

ตืน่เต้นว่ำมคีนน�ำจดหมำยรกัมำมอบให้ตนอกีครัง้ ทัง้วิถีเสวียนซ ีวิถีตำนซี  

หรือแม้แต่ลูกศิษย์หญิงวิถีเซวี่ยซีพำกันปรำกฏตัวมำมอบจดหมำยรัก

ให้ไป๋เสี่ยวฉุน

ภำพนี้จู ่โจมจิตใจผู ้คนรอบด้ำนที่เฝ้ำมองเหตุกำรณ์อีกคร้ัง  

โดยเฉพำะลูกศิษย์ชำยเหล่ำนั้นท่ีย่ิงถอนหำยใจเฮือกๆ ติดต่อกัน

"น่ี...น่ีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่!"

"สวรรค์ สองวันมำน้ีปรมำจำรย์อำวุโสน้อยได้รับจดหมำยรัก 

นับร้อยฉบับแล้วนะ!"

"บ้ำไปแล้ว บ้ำกันไปหมดแล้ว..."

ไป๋เสีย่วฉนุรูส้กึฮกึเหมิ พยำยำมควบคุมตัวเองอย่ำงสดุควำมสำมำรถ  

รักษำรอยย้ิมที่คิดว่ำอบอุ่นอ่อนโยนที่สุดเอำไว้ ส่งย้ิมน้อยๆ ให้กับ 

ลูกศิษย์หญิงทุกคนที่มอบจดหมำยรักให้

โดยเฉพำะตอนท่ีเดินอยู่ในกลุม่คนแล้วได้ยินเสยีงฮอืฮำรวมไปถึง 

เสียงกระซิบกระซำบด้วยควำมอิจฉำจำกคนรอบด้ำน ในใจไป๋เส่ียวฉุน

ก็เรงิร่ำประหน่ึงมดีอกไม้ผลบิำน หลำยวันตดิกันหลังจำกนัน้ ไป๋เส่ียวฉุน 

ล้วนท�ำเช่นน้ี ยำมค�่ำคืนอ่ำนจดหมำยรัก ยำมกลำงวันเดินเตร่คอยรับ

จดหมำย เรื่องนี้ย่ิงแพร่ออกไปเป็นวงกว้ำงมำกข้ึนเรื่อยๆ ท้ำยท่ีสุด 

ก็แพร่ไปทั่วทั้งส�ำนัก

ผู้บ�ำเพ็ญเพียรส�ำนักนี่เหอเกือบทั้งหมดล้วนได้ยินเรื่องน้ี ส�ำหรับ

เรื่องที่ไป๋เสี่ยวฉุนได้รับควำมโปรดปรำนจำกลูกศิษย์หญิงจ�ำนวนมำก

ในส�ำนักน้ีพวกเขำล้วนมีควำมคิดต่ำงกันออกไป

แทบทุกหัวข้อสนทนำล้วนเก่ียวข้องกับไป๋เสี่ยวฉุน มีเสียง 

วิพำกษ์วิจำรณ์ให้ได้ยินทุกวัน พวกสว่ีเป่ำไฉกับจำงต้ำพ่ังก็ย่ิงอิจฉำ
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อย่ำงถึงที่สุด แม้แต่โหวเสี่ยวเม่ยและซ่งจวินหว่ำนก็ยังได้ยินเรื่องน้ี 

เพียงแต่หญิงสำวทัง้สองคนต่ำงก็มสีหีน้ำมดืครึม้รำวโกรธเคอืงอย่ำงมำก

"สำมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดฉบับ! ฮ่ำๆ นี่แค่ไม่ก่ีวันเองนะ แค่ไม่ก่ีวัน 

ข้ำก็ได้รับจดหมำยรักมำต้ังสำมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดฉบับแล้ว!" ขณะที่

คนนอกต่ำงก�ำลังวิพำกษ์วิจำรณ์กันครึกโครม ไป๋เส่ียวฉุนก็นั่งอยู่ในถ�้ำ 

มองกองจดหมำยรักตรงหน้ำด้วยควำมตื่นเต้น

"ข้ำ...ข้ำยอดเย่ียมถึงเพียงนี้จริงๆ หรือ" ไป๋เส่ียวฉุนเคลิบเคล้ิม

หลงใหล ขณะเดียวกันก็ล�ำพองใจอย่ำงถึงท่ีสุด เขำยกมือขวำขึ้นโบก

หน่ึงครั้ง หยิบคันฉ่องทองแดงขึ้นมำส่องตัวเอง ย่ิงส่องยิ่งปลงอนิจจัง 

รู้สึกว่ำควรต้องหำคนมำแบ่งปันควำมรู้สึกเสียหน่อย

"คนัฉ่องทองแดง เจ้ำว่ำตลอดในส�ำนักนีเ่หอนีใ้ครคอืคนทีย่อดเย่ียม 

ที่สุด!"

เย่ียจั้งตัวปลอมท่ีอยู่ในคันฉ่องทองแดงเมื่อได้ยินประโยคนี้ก็ 

รีบแสร้งท�ำเป็นหมดสติต่อ หลำยวันมำน้ีเขำได้ยินไป๋เสี่ยวฉุนพูดเช่นน้ี

มำหลำยครัง้แล้ว เขำหวำดกลวัไป๋เสีย่วฉนุอย่ำงมำก ไม่กล้ำตอบออกไป  

กลัวว่ำหำกพูดไม่เข้ำหูจะถูกอีกฝ่ำยลงโทษ

"อย่ำนึกว่ำข้ำไม่รู้นะว่ำเจ้ำฟื้นแล้ว คันฉ่องทองแดง เจ้ำจะพูด

หรอืไม่พูด!" ไป๋เสีย่วฉนุถลงึตำ ค�ำรำมต�ำ่ๆ หนึง่ประโยค ท�ำให้วิญญำณ

เย่ียจั้งตัวปลอมตกใจจนรีบตื่นขึ้นมำ เผยสีหน้ำประจบเอำใจอยู่ใน 

คันฉ่อง รีบเอ่ยปำกรัวเร็ว

"นำยท่ำน ท่ำนก็คือคนที่ยอดเย่ียมที่สุดในส�ำนักน่ีเหอ!"

"เจ้ำโกหก!" ไป๋เสี่ยวฉุนขึงตำใส่ ตวำดกลับด้วยควำมโมโห

เย่ียจัง้ตวัปลอมเมือ่ถูกไป๋เสีย่วฉนุตวำดใส่ก็ตกใจจนขวัญหนดีฝ่ีอ 

โดยเฉพำะเวลำน้ีดวงตำท้ังคู่ของไป๋เสี่ยวฉุนคล้ำยจะมีสีเลือดปรำกฏ 

ลกัษณะท่ำทำงดดุนัอย่ำงมำก ท�ำให้เยีย่จั้งตวัปลอมกรดีร้องครวญคร�ำ่
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ร�ำพันข้ึนมำทันที 

"ข้ำไม่ได้โกหก ข้ำ...ข้ำสำบำน ข้ำสำบำนว่ำข้ำไม่ได้โกหกเลย 

สักนิดเดียว ท่ำนคือคนท่ียอดเย่ียมที่สุดของที่สุดของท่ีสุดของตลอด 

ทัง้แผ่นดนิใหญ่ทงเทียน ไม่มผีูใ้ดเทยีบเคยีงได้อกีแล้ว!" เย่ียจัง้ตวัปลอม 

ใกล้จะร้องไห้เต็มแก่ กลัวตัวเองจะพูดช้ำเกินไป

"จริงหรือ" ไป๋เสี่ยวฉุนเอ่ยด้วยน�้ำเสียงแคลงใจ

"จริงแท้แน่นอน!" ในท่ีสุดเย่ียจั้งตัวปลอมก็เข้ำใจควำมต้องกำร

ของไป๋เสีย่วฉนุ ดงัน้ันจงึพูดอย่ำงมำดมัน่เดด็เดีย่วปรำศจำกควำมลังเลใจ 

ใดๆ อีก

ไป๋เสี่ยวฉุนกระแอมเบำๆ หน่ึงครั้ง เผยสีหน้ำพึงพอใจ เขำวำง 

คนัฉ่องลง หลงัจำกอ่ำนจดหมำยรกัตรงหน้ำต่อก็อดพูดระบำยควำมรู้สึก 

ออกมำไม่ได้

"เจ้ำพูดเช่นน้ีข้ำก็เข้ำใจแล้ว มิน่ำถึงได้มีศิษย์น้องหญิงมำกมำย

ชื่นชอบข้ำ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้น่ีเอง"
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เมื่อสัมผัสได้ถึงควำมพึงพอใจของไป๋เสี่ยวฉุน วิญญำณเย่ียจั้ง 

ตัวปลอมก็ร้องโหยไห้ในใจ แต่ก็ถือว่ำหำยใจได้คล่องเสียที ไป๋เส่ียวฉุน

ผู้น้ีก่อนหน้ำนี้เป็นผู้ที่เขำรู้สึกหวำดกลัวอย่ำงมำก ส่วนตอนนี้ย่ิงท้ังกลัว

ทั้งผวำ

เขำกลัดกลุ้มอยู่ในใจ ไม่รู้ว่ำต่อไปจะต้องเจอกับอะไรอีก...

ไป๋เสี่ยวฉุนเก็บคันฉ่องเข้ำถุงเก็บของด้วยควำมอิ่มเอมใจ แล้วก็

พลกิอ่ำนจดหมำยรกัมำกมำยท่ีตนได้รบัมำอกีรอบ สดุท้ำยถึงได้เกบ็ลง

ในถุงเก็บของทีละฉบับด้วยอำรมณ์เบิกบำน เขำตัดสินใจแล้วว่ำต่อไป

จะน�ำจดหมำยรกัเหล่ำน้ีมำใช้เป็นตัวต้ังในกำรโอ้อวดตวัเองให้ลกูหลำน

ฟัง

ท�ำสิ่งเหล่ำน้ีเสร็จ ในใจไป๋เสี่ยวฉุนก็ลิงโลด หลังจำกฝึกคำถำ 

หำนเหมนิเลีย้งควำมคิดอยู่พักหนึง่ก็เริม่ฝึกเอ็นคงกระพันตรงหัวแม่เท้ำซ้ำย  

สดุท้ำยเมือ่ยงัเหลอืเวลำอกีนำนกว่ำฟ้ำจะสำง เขำก็เร่ิมไม่พอใจเล็กน้อย

"ท�ำไมฟ้ำถึงได้สว่ำงช้ำนัก" ไป๋เสี่ยวฉุนพึมพ�ำอยู่สองสำมประโยค 

แต่ก็ท�ำได้เพียงสงบจิตใจแล้วหันไปศึกษำลูกกลอนธำรำผันต่อ

บทที่ 351

มาน่ังเล่นที่ถ�้าของข้า...
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เวลำผันผ่ำน ไม่นำนก็ถึงยำมสี่* ด้ำนนอกเงียบสงัด ขณะที ่

ไป๋เสีย่วฉนุก�ำลังศึกษำลกูกลอนธำรำผนั ทนัใดน้ันสีหน้ำเขำพลันมดืครึม้  

ควำมรูส้กึเย็นเยียบแผ่ไปทัว่ร่ำงอกีครัง้ เวลำเดยีวกันนัน้คลืน่เคลือ่นไหว

บนพ้ืนดินก็ย่ิงรนุแรงมำกกว่ำหลำยครัง้ก่อนหน้ำนี ้เพียงชัว่พรบิตำเดยีว

ก็แผ่ขยำยไปทั่วถ�้ำ

เสียงดังสน่ันหว่ันไหวที่คนนอกไม่ได้ยินดังก้องอยู่ภำยใน พลัง

แบ่งแยกระลอกหน่ึงคล้ำยจะแยกถ�้ำแห่งน้ีให้ออกห่ำงจำกรอบด้ำน 

เวลำเดียวกันน้ัน ในถุงเก็บของของเขำ หน้ำกำกท่ีถูกปิดผนึกก็พลัน

ระเบิดแสงสีแดงออกมำอย่ำงรุนแรงกว่ำเดิมหลำยเท่ำตัว

รำวกับว่ำครำวนี้ส�ำนักลึกลับได้จ่ำยค่ำตอบแทนมหำศำลย่ิงกว่ำ

ครัง้ก่อนๆ ถึงฝืนก่อคลืน่เคลือ่นไหวภำยใต้ตรำผนึกมำกมำยข้ึน พยำยำม 

จะสนทนำกับไป๋เสี่ยวฉุนให้ได้

เมื่อหน้ำกำกนั้นลอยออกมำจำกถุงเก็บของด้วยตัวเอง น�้ำเสียง

แก่ชรำซึ่งแฝงไว้ด้วยควำมร้อนรนและกังวลใจก็ดังขึ้นรัวเร็ว

"ฟังข้ำพูดก่อน..."

ครำวนีพู้ดได้มำกสดุสีค่�ำ ทว่ำกำรเปลีย่นแปลงรนุแรงกะทันหนันี้ 

กลับท�ำให้ไป๋เสี่ยวฉุนตกใจ เขำจึงกรีดร้องเสียงแหลม ยกมือขวำข้ึน 

ยันต์ก�ำใหญ่ปรำกฏพรวดในมือแล้วถูกเขำขว้ำงออกไปอย่ำงแรง 

กระแทกตูมลงบนหน้ำกำก ขณะเดียวกันพลังบ�ำเพ็ญตลอดร่ำงของเขำ

ก็ระเบิดออก พลังลูกกลอนปรำณทองวิถีเวหำไหลกรำกออกมำสะกด

หน้ำกำกนี้เอำไว้

แต่ต่อให้เป็นเช่นน้ี หน้ำกำกน่ันก็ยังคงดิ้นรน เสียงแก่ชรำจำก 

ด้ำนในฟังดอููอ้ีไ้ม่ชดัเจนเลก็น้อย แต่สมัผสัได้ว่ำครำวน้ีดูเหมอืนอกีฝ่ำย

ก็ยอมทุ่มสุดตัว อย่ำงไรก็ต้องสื่อสำรกับไป๋เสี่ยวฉุนให้ได้

* ยำมสี่ คือช่วงเวลำ 01.00 น. ถึง 03.00 น.
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"เจ้ำบังคับข้ำเองนะ!" ไป๋เสี่ยวฉุนตำแดงก�่ำ ในใจเขำหวำดกลัว 

หลังจำกขว้ำงยันต์ทั้งหมดออกไปก็สะบัดร่ำงหน่ึงครั้ง เหำะพรวด 

ออกจำกถ�้ำอย่ำงรวดเร็ว ระเบิดควำมเร็วสูงสุดไปตลอดทำง ตรงด่ิง 

ไปยังแม่น�้ำทงเทียนเบื้องล่ำงเขำนี่เหอ!

เมื่อมำถึงริมฝั่ง มือขวำของไป๋เสี่ยวฉุนก็ต่อยลงบนผิวน�้ำแม่น�้ำ 

ทงเทียนอย่ำงแรง เสียงตูมดังสน่ัน พอน�้ำปริมำณมหำศำลของแม่น�้ำ

ทงเทียนพวยพุ่งขึ้น เขำก็ใช้ถังใหญ่ใบหนึ่งที่ท�ำจำกหินหยกรองน�้ำ 

จนเต็มถัง

ถังใหญ่ใบนี้เดิมทีเตรียมไว้ใช้ส�ำหรับกำรฝึกบ�ำเพ็ญเพียรของเขำ 

ทว่ำตอนน้ีหลังรองน�้ำจำกแม่น�้ำทงเทียนเต็มแล้ว เขำก็หมุนตัวพุ่งกลับ

ถ�ำ้บ�ำเพ็ญ หน้ำกำกน้ันยังคงสัน่ไหว น�ำ้เสยีงอูอ้ีฟั้งไม่ชดัยังคงดงัออกมำ 

อย่ำงร้อนรน ฟังดูย่ิงปะติดปะต่อจับใจควำมได้มำกขึ้น

"เจ้ำ...อย่ำ...ตัด..."

"ตัดหัวเจ้ำน่ะสิ!" ไป๋เสี่ยวฉุนค�ำรำมเดือดดำล คว้ำหน้ำกำกมำได้

ก็โยนลงในถังใหญ่ที่บรรจุน�้ำจำกแม่น�้ำทงเทียนไว้เต็มทันที หวังใช ้

แม่น�้ำทงเทียนตัดขำดกำรสื่อสำรครั้งน้ี

แทบจะทนัทีท่ีหน้ำกำกถูกโยนลงถังน�ำ้ เสยีงก็ขำดหำยไปกลำงคนั  

ส่วนหน้ำกำกก็แน่น่ิงไม่ไหวติง...

ไป๋เสีย่วฉนุจบัจ้องอยู่อกีพักใหญ่ถึงวำงใจลง แล้วจงึแค่นเสียงเย็น 

ทีหนึ่ง

"คดิจรงิๆ หรอืว่ำนำยท่ำนไป๋ของเจ้ำจะท�ำอะไรเจ้ำไม่ได้จรงิๆ ครัง้น้ี 

ดูซิว่ำเจ้ำจะยังก่อเรื่องได้อยู่อีกหรือไม่!" ไป๋เสี่ยวฉุนพรูลมหำยใจยำว

อย่ำงล�ำพองใจ หลังจำกปิดผนึกถังไม้ใบใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยน�้ำของ 

แม่น�้ำทงเทียนเรียบร้อยแล้วจึงเก็บใส่ถุงเก็บของ

ใช้น�้ำจำกแม่น�้ำทงเทียนตัดขำดกำรสื่อสำร หำกวิญญำณของ 
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เย่ียจั้งตัวปลอมยังอยู่ในนั้นจะส่งผลกระทบต่อเขำอย่ำงแน่นอน  

ก่อนหน้ำน้ันไป๋เสี่ยวฉุนจึงไม่ได้จัดกำรด้วยวิธีน้ี ทว่ำตอนนี้ในเมื่อ

วิญญำณเย่ียจั้งตัวปลอมมำอยู่ในคันฉ่องทองแดงแล้ว เขำจึงเลือกใช้

วิธีนี้เพ่ือขจัดผลร้ำยท่ีจะตำมมำในภำยภำคหน้ำอย่ำงไม่ลังเล

หลังจำกวำงใจเรื่องหน้ำกำกแล้ว ไป๋เสี่ยวฉุนก็รู ้สึกรำวกับได้ 

ยกหินก้อนใหญ่ออกจำกอก เขำไม่ยินดีล่วงเกินส�ำนักลึกลับน่ัน อีกทั้ง

ไม่ต้องกำรลำกส�ำนักของตนไปเป็นศัตรูกับส�ำนักลึกลับนี้ด้วย

เพรำะถึงอย่ำงไรเรื่องนี้เขำก็เป็นคนก่อขึ้นมำเอง หำกไม่สุดวิสัย

จรงิๆ ก็จะไม่มอบหน้ำกำกนีใ้ห้ส�ำนักจดักำรเดด็ขำด เวลำน้ีเมือ่วำงใจได้ 

อย่ำงแท้จริงแล้ว ไป๋เสี่ยวฉุนก็รู ้สึกปลอดโปร่งไปทั้งร่ำง หลำยวัน 

หลังจำกนั้นเขำจึงมักจะออกไปรับจดหมำยรักตั้งแต่เช้ำตรู่

จำงต้ำพ่ังและสว่ีเป่ำไฉก็ยังมำหำไป๋เสี่ยวฉุนด้วย ไม่ว่ำอย่ำงไร 

ก็จะออกไปรบัจดหมำยกับเขำด้วยให้ได้ เรือ่งน้ีไป๋เส่ียวฉนุย่อมไม่ปฏิเสธ 

อยู่แล้ว ดังน้ันทุกวันหลังจำกนั้นไป๋เสี่ยวฉุนจึงไม่ได้ออกไปข้ำงนอก

เพียงล�ำพัง ยังมีจำงต้ำพ่ังและสว่ีเป่ำไฉเพ่ิมขึ้นมำด้วย

ทุกครั้งที่สองคนน้ีมองเห็นลูกศิษย์หญิงวิ่งมำส่งจดหมำยรักให้ 

ไป๋เสี่ยวฉุนก็จะต้องเบิกตำกว้ำง ควำมอิจฉำที่แสดงออกมำนั้นแม้แต่

คนนอกก็ยังมองออก...

"จิ่วพ่ัง เจ้ำก็เห็นว่ำข้ำผอมแล้ว เหตุใดถึงไม่มีใครเอำจดหมำยรัก

มำส่งให้ข้ำบ้ำง!" จำงต้ำพ่ังกลดักลุม้เลก็น้อย มองรปูร่ำงของตนท่ีผอมลง 

มำกแล้ว ทว่ำพุงยังย่ืนออกมำเลก็น้อย แล้วหันมองไป๋เสีย่วฉนุตำปรบิๆ

สว่ีเป่ำไฉที่อยู่ข้ำงกำยก็เป็นเช่นเดียวกัน ส�ำหรับเรื่องรำวอันเป็น

ต�ำนำนของไป๋เสีย่วฉนุในช่วงไม่ก่ีวันมำน้ีเขำได้บนัทกึไว้ในสมดุเล่มเลก็

หมดแล้ว ในใจคันยิบๆ รำวกับมีมดไต่...

เมือ่ได้ยินค�ำพูดของจำงต้ำพ่ังระหว่ำงเดนิอยู่ในส�ำนัก ไป๋เสีย่วฉนุ
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ก็ก�ำหมัดหลวมๆ จ่อตรงปำกแล้วไอแห้งๆ หนึ่งที เชิดคำงขึ้นน้อยๆ

"เรื่องนี้จ�ำเป็นต้องมีพรสวรรค์ พวกเจ้ำไม่ต้องรีบร้อน เดี๋ยวข้ำจะ

ค่อยๆ สอนพวกเจ้ำเอง..." ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนก�ำลังจะคุยโวด้วยควำม

ล�ำพองใจ ทนัใดนัน้เขำก็มองเห็นสว่ีเป่ำไฉตำค้ำง จำงต้ำพ่ังท่ีอยู่ข้ำงกนั 

ก็เบิกตำกว้ำง ลมหำยใจถ่ีรัว จ้องด้ำนหลังไป๋เสี่ยวฉุนเขม็ง

ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึง เขำพบว่ำไม่เพียงแต่จำงต้ำพ่ังและสว่ีเป่ำไฉ 

เท่ำนั้นที่เป็นเช่นนี้ คนอื่นๆ รอบด้ำนก็มีท่ำทีเช่นเดียวกัน ดังน้ันจึง 

รีบหันกลับไปมอง แล้วก็เห็นทันทีว่ำด้ำนหลังของตัวเองมีหญิงสำว 

ผู้หน่ึงเดินมำบนทำงสำยเล็กๆ ด้วยท่วงท่ำอ่อนช้อย

หญิงสำวผูน้ีม้องดแูล้วน่ำจะอำยุประมำณสบิแปดสบิเก้ำ ดวงตำ

กลมโตทั้งคู่ด�ำขลับ ริมฝีปำกแดงนุ่มนิ่มอวบอิ่ม จมูกโด่งเล็กน่ำรัก 

ตั้งเด่นอยู่บนใบหน้ำงำมพิสุทธ์ิท่ีอ่อนโยนและสง่ำงำมของนำง เมื่อ 

รวมกับแก้มนวลใสเรียบลื่น ผิวอมชมพูบอบบำงคล้ำยเพียงดีดก็ 

แตกสลำยได้ ท�ำให้นำงเป็นหญิงที่คู่ควรกับค�ำว่ำงำมล่มเมืองอย่ำง

แท้จริง

นำงสวมอำภรณ์สีเรียบๆ ปกปิดเรือนกำยเพรียวบำงงำมล�้ำ 

ล�ำแขนเรียวขำวผ่องดุจบัวหิมะ ท่อนขำเรียวยำวกลมกลึง น่องเล็กๆ 

กอปรกับผิวพรรณเกลี้ยงเกลำสะอำดสะอ้ำนเรียบลื่นดุจเน้ือหยก  

เรอืนร่ำงสะโอดสะอง ขำวผ่องเป็นยองใย ใบหน้ำงำมดจุภำพวำด สมเป็น 

หญิงงำมอันดับหน่ึงอย่ำงแท้จริง

นำงคือ...เฉินม่ำนเหยำ!

"หญิงงำมอันดับหน่ึงของส�ำนักน่ีเหอ!" สว่ีเป่ำไฉสูดลมหำยใจ

เฮอืกใหญ่ พึมพ�ำเบำๆ ด้วยท่ำทำงเคลบิเคลิม้ ฉำยำหญิงงำมอนัดบัหนึง่น้ี 

เขำเป็นผู้ตั้งขึ้นเอง ท้ังยังบันทึกไว้ในสมุดเรียบร้อยและแพร่ฉำยำน้ี 

ให้คนท้ังส�ำนักรับรู้โดยท่ัวกัน อีกฝ่ำยได้เข้ำมำมีอิทธิพลแม้แต่ในฝัน
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ของเขำหลำยครั้งหลำยครำ เวลำน้ีเขำจึงยืดอกข้ึนโดยไม่รู้ตัว นัยน์ตำ

เผยควำมเด็ดเดี่ยว ตลอดท้ังร่ำงไม่ได้แผ่กลิ่นอำยเจ้ำเล่ห์เพทุบำย 

อย่ำงที่เคยเป็นอีกต่อไป แต่มีควำมสง่ำงำมเพ่ิมขึ้นมำหน่ึงส่วน

แม้แต่จำงต้ำพ่ังเองก็ยังแขม่วพุงทันที นัยน์ตำเปล่งประกำย 

ระยิบระยับ

"ไม่จรงิกระมงั น่ีออกจะเกินจรงิไปหน่อยหรอืไม่" ไป๋เสีย่วฉนุได้ยิน

เสียงสูดลมหำยใจจำกรอบด้ำน แล้วก็มองเห็นท่ำทำงของสว่ีเป่ำไฉกับ

จำงต้ำพ่ัง เขำแปลกใจอย่ำงมำก กวำดตำมองเฉินม่ำนเหยำที่เดิน 

เข้ำมำหำหนึ่งครั้ง แม้จะรู้สึกว่ำอีกฝ่ำยงดงำมมำกก็จริง ทว่ำกลับไม่ได้

ถึงขั้นจิตใจเคลิบเคลิ้มหลงใหล

"หึ จดหมำยรักท่ีนำงได้รับต้องน้อยกว่ำข้ำแน่นอน!" ไป๋เสี่ยวฉุน

เชิดคำงข้ึน มองเฉินม่ำนเหยำ ย่ิงมองก็ยิ่งรู้สึกว่ำท่ำทำงของสตรีผู้น้ี

คล้ำยเสแสร้งแกล้งท�ำ

ขณะก�ำลังจะเดินหนีไปเพรำะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อย ทันใดนั้น 

เฉินม่ำนเหยำก็เดินเร็วๆ เข้ำมำหำ และพูดข้ึนด้วยน�้ำเสียงใสกังวำน

เปี่ยมควำมอ่อนโยน ไพเรำะน่ำฟังอย่ำงมำก

"ศิษย์พ่ีไป๋ โปรดรอก่อน"

ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึง น่ีถือเป็นครั้งแรกที่อีกฝ่ำยเอ่ยทักทำยตน ดังนั้น

จึงผินหน้ำหันไปมอง

ภำยใต้สำยตำจบัจ้องของเขำ แก้มของเฉนิม่ำนเหยำแดงข้ึนน้อยๆ  

คล้ำยเขินอำย นำงก้มหน้ำลงแล้วเดินเข้ำมำใกล้ จำกนั้นจึงหยิบ

ผ้ำเชด็หน้ำสชีมพูผนืหน่ึงออกมำยัดใส่ในมอืของไป๋เส่ียวฉุนอย่ำงรวดเรว็

"หำกศษิย์พ่ีไป๋มเีวลำ คนืน้ียำมสำม* พอจะมำน่ังเล่น...ทีถ่�ำ้ของข้ำ 

ได้หรือไม่..." เฉินม่ำนเหยำเอ่ยข้ึนด้วยน�้ำเสียงแผ่วเบำคล้ำยก�ำลัง

* ยำมสำม คือช่วงเวลำ 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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รวบรวมควำมกล้ำ หลังจำกพูดจบแก้มนวลของนำงก็ย่ิงแดงก�่ำ ท้ังยัง

ช้อนตำมองไป๋เสี่ยวฉุนหนึ่งครั้ง เห็นได้ชัดว่ำแม้แต่ล�ำคอท่ีขำวเนียน

ของนำงก็แดงดุจเดียวกัน จำกนั้นก็รีบก้มหน้ำลงแล้วว่ิงจำกไปไกล

ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึงงัน ถือผ้ำเช็ดหน้ำไว้ในมือด้วยควำมมึนงง เขำ

ได้รับจดหมำยรักมำมำก แม้แต่ของอย่ำงอื่นก็ล้วนได้รับมำหมดแล้ว 

ผ้ำเช็ดหน้ำก็เคยมีคนให้หลำยผืน แต่กลับไม่มีใครใจกล้ำถึงขนำด... 

นัดหมำยเวลำและสถำนท่ีเช่นนี้มำก่อน...

"เอ่อ...นำงให้ข้ำไปนั่งเล่นท่ีถ�้ำของนำง...ควำมหมำยของนำงคือ

ให้ไปท�ำอะไรหรือ..." ไป๋เสี่ยวฉุนหันกลับไปถำมควำมคิดเห็นจำก 

จำงต้ำพ่ังและสว่ีเป่ำไฉ

จำงต้ำพ่ังมองเซ่อ

สวี่เป่ำไฉก็ย่ิงอึ้งค้ำง เขำยังคงท่ำทำงเดิมดังก่อนหน้ำนี้ไว้ แต่

นัยน์ตำกลับเผยควำมเหลือเชื่อ ในสมองของเขำมีเสียงดังอึงอล  

ไป๋เสี่ยวฉุนได้รับจดหมำยรักจำกคนอื่นเขำก็เพียงอิจฉำเท่ำนั้น ทว่ำ

ครำวนี้กลับได้เห็นกับตำตัวเองว่ำแม้แต่เฉินม่ำนเหยำก็ยังมอบ

จดหมำยรักให้กับไป๋เสี่ยวฉุนด้วย...

พึงเข้ำใจว่ำช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำน้ีเฉินม่ำนเหยำได้กลำยเป็น

เทพธิดำประจ�ำใจของลูกศิษย์เกือบค่อนส�ำนัก ชื่อเสียงของนำงข่ม 

ลูกศษิย์หญิงทกุคนจนกลำยเป็นหญิงงำมอนัดบัหนึง่ของส�ำนกันีเ่หอไป

แล้ว

ทว่ำตอนนี้นำงกลับเป็นฝ่ำยเชิญชวนไป๋เสี่ยวฉุนไปที่ถ�้ำบ�ำเพ็ญ

ด้วยตัวเอง

"ข้ำจะไปรูไ้ด้อย่ำงไรว่ำนำงให้ไปท�ำอะไร..." สว่ีเป่ำไฉพ่นลมหำยใจ 

ออกจำกปำกอย่ำงแรงด้วยควำมรู้สึกขุ่นมัว พูดข้ึนด้วยควำมริษยำ 

เต็มเปี่ยม
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