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ตอนที่อาจารย์อ่านหนังสือเล่มนี้สีหน้าท่านก็จริงจังขึ้นเรื่อย  ๆ
และยังถามถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียด

ผมต้องขอขอบคุณคุณหมอไป๋ผ่านบนเวยป๋อนี้มากครับ
ขอบคุณคุณหมอไป๋มากที่เรียบเรียงและเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา

— ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

	 เมื่อสวนสัตว์ถึงคราวขยายกิจการ มีสัตว์ล้ำค่าเพิ่มมากขึ้น แถมยัง 

ได้ฤกษ์เปิดให้บริการโรงแรมหลิงโย่วอีก แม้ว่าต้วนเจียเจ๋อจะต้องเหนื่อย 

หนักหน่อย  แต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่สัตว์เทพซึ่งถูกส่งมาช่วยเหลือเขาได้ 

ค่อนข้างมาก แม้แต่ละคนจะมีเรื่องแปลกประหลาดให้รับมือต่างกัน แต่ 

ก็นับว่าเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งของต้วนเจียเจ๋อ

	 และจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้  เมื่อตอนนี้สวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่ว 

รับแพนด้ามาเลี้ยงได้แล้ว ความน่ารักน่าเอ็นดูของคู่ซี้ต่างวัยสร้างสีสัน 

ให้หลิงโย่วได้มากจนกลายเป็นดาวเด่นแทนฉีจี้ไปแล้ว แน่นอนว่าในหลิงโย่ว 

ยังมีความป่วนของสัตว์อีกหลายชนิด เรารีบพลิกหน้าถัดไปเพื่อพบกับ 

พวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ
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ครึ่งเดือนให้หลัง
พาดหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ ‘เซียวหรง ไอดอลหนุ่มละทิ้งทาง 

โลก ลาออกจากวงการเพื่อออกบวช!’

เซียวหรงเปิดตัวเดบิวต์ขณะที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เขา 

ทำงานมานานหลายปี ขณะที่ความนิยมพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดก็มีผลงานละคร 

และรายการวาไรตี้มากมาย ข่าวสารในวงการบันเทิงไม่อาจเก็บซ่อนเอาไว้ได้ 

สนิท และด้วยความโด่งดังของเขา ทางบริษัทจึงไม่สามารถปกปิดเรื่องนี้ 

และก็ไม่มีความจำเป็นต้องปิดด้วย

เพียงแต่คิดไม่ถึงว่า ขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจายุติสัญญา เหล่า 

นักข่าวก็รู้เรื่องนี้เข้าเหมือนกัน ข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สิ่งแรก 

ที่บรรดาแฟนคลับและคนอื่น ๆ คิดก็คือ นี่เป็นเรื่องล้อเล่น

ก่อนหน้านี้เซียวหรงไม่มีท่าทีว่าจะออกจากวงการบันเทิง ไม่ต้อง 

พูดถึงผลการตอบรับที่ดีเยี่ยมในผลงาน แต่เขาเองยังเคยพูดถึงแผนการ 

ในอนาคตอยู่เลย ทำแบบนี้มันกลืนน้ำลายตัวเองชัด ๆ 

ในตอนแรกทุกคนต่างคิดว่าข่าวของเซียวหรงที่แพร่กระจายไปทั่ว 

นี่เป็นแค่ข่าวปลอมและหัวเราะให้กับมัน ไม่รู้ว่าสำนักข่าวไหนปล่อยข่าว  

มาตรฐานการเขียนข่าวถึงได้แย่แบบนี้

แต่ต่อมา เมื่อสื่อทุกสำนักเผยแพร่ข่าวนี้ ทุกคนจึงไม่สามารถ 
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เพิกเฉยและปล่อยวางได้อีก เป็นไปไม่ได้เลยที่เรื่องนี้จะไม่มีที่มาที่ไป

ทันทีที่บริษัทรับทราบก็ได้ออกแถลงการณ์แจ้งว่าสุขภาพร่างกาย 

ของเซียวหรงแข็งแรงและทุกอย่างเรียบร้อยดี แต่เนื่องจากเป็นแผนการ 

ที่เซียวหรงตั้งใจไว้ ทางบริษัทจึงจะยุติกิจกรรมของเขาทั้งหมด และขณะนี้ 

ได้เจรจาเพื่อยกเลิกสัญญาและข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

เซยีวหรงตอ้งการลาออก แนน่อนวา่บรษิทัจะตอ้งพดูความจรงิอยูแ่ลว้

หลังจากนั้นเซียวหรงได้โพสต์คลิปวิดีโอกล่าวขอบคุณและอำลา 

แฟนคลับสั้น ๆ ลงบนเวยป๋อ แม้แต่ตัว V ก็ลบออกไปจากชื่อแอ๊กเคานต์

เหตุการณ์โกลาหลครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้น

แฟนคลับของเซียวหรงจำนวนมากเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางวันแสก ๆ1  

แฟน  ๆ  ส่วนใหญ่เหนี่ยวรั้งเขาไว้ และก็ยังมีแฟน  ๆ  ส่วนน้อยที่ไม่เต็มใจ 

ยอมแพ้ แต่จะคอยสนับสนุนเซียวหรงที่ไปเริ่มต้นและใช้ชีวิตของตัวเอง 

ต่อไป

เหล่าสื่อบันเทิงปวดหัวมาก หลังจากที่เซียวหรงโพสต์คลิปวิดีโอ 

เขาก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใด  ๆ ประกอบกับที่ยกเลิกสัญญากับทางบริษัท  

ทำใหไ้มส่ามารถตดิตอ่หาตวัเขาผา่นทางบรษิทัได ้ สือ่ตา่ง ๆ ตอ้งการสมัภาษณ ์

เซียวหรง จึงพยายามตามหาเขาไปทั่วทุกที่

ในขณะเดียวกันก็มีคนสร้างเรื่องใส่ร้ายคาดเดาไปต่าง  ๆ  นานาอย่าง 

ไม่ขาดสายว่าทำไมเซียวหรงถึงลาออกจากวงการบันเทิง

บางคนบอกว่าเขาไปแต่งงานกับทายาทมหาเศรษฐี บางคนบอกว่า 

เขาเลี้ยงภูตผีปีศาจจนสติฟั่นเฟือนเลยถูกส่งไปรักษาตัว นอกจากนี้ยังมี 

บางคนบอกอีกว่าเขาหนีไปรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ที่ต่างประเทศ เป็นโรค 

คลุ้มคลั่ง และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ไม่ว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องแปลก ๆ  

ประเภทนี้

พ่อแม่ของเซียวหรงไม่เคยเปิดเผยตัวตนมาก่อน แต่ต่อให้เปิดเผย 

ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจบินไปทำงานทั่วโลก ส่วนอีกคน 

1 หมายถึง เรื่องไม่คาดฝันที่ทำให้คนแตกตื่นตกใจ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

3

เป็นนักวิชาการประจำมหาวิทยาลัยและกำลังแลกเปลี่ยนอยู่ที่ต่างประเทศ  

ดังนั้นพวกนักข่าวจึงไม่สามารถหาตัวพ่อกับแม่ของเขาได้

หาหลักฐานจากเพื่อนร่วมชั้นกับเพื่อนของเขาก็ไม่พบอะไรและไม่ม ี

ใครรู้

เพื่อนร่วมชั้นกับเพื่อนของเซียวหรงเองก็แปลกใจมาก  พวกเขา 

อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมอีกฝ่ายถึงลาออกจากวงการ แต่ไม่มีใครติดต่อ 

เซียวหรงได้เลยแม้แต่คนเดียว

ทว่าจากคำบอกเล่าแค่บางส่วนของเพื่อนเซียวหรงทั้งที่ตั้งใจและ 

ไม่ตั้งใจจะให้ข่าว นักข่าวก็ยังนั่งเทียนเขียนโดยการคาดเดาประเด็นต่าง  ๆ  

รวมทั้งสอบถามถึงความสัมพันธ์ของเซียวหรงกับอดีตเพื่อนร่วมงานใน 

บริษัท แล้วนำมาเรียบเรียงเขียนข่าวออกมา เพราะไม่ว่าอย่างไรข่าวของ 

เซียวหรงก็เป็นที่ฮือฮาอยู่แล้ว

ถึงแม้ไอดอลจะเป็นแค่อาชีพหนึ่ง แต่คนที่ลาออกจากวงการขณะที่ 

กำลังโด่งดังที่สุดในสายอาชีพเหมือนกับเซียวหรงแบบนี้นั้นมีน้อยมาก

ไม่มีใครรู้ว่าเซียวหรงปิดบังร่องรอยของตนเองแล้วมาซ่อนตัวอยู่ที่ 

หลิงโย่ว

นอกจากนี้ยังมีการติดแฮชแท็ก  #ตามหาเซียวหรง  บนเวยป๋อ  

ตอนนี้คนทั่วประเทศกำลังตามหาตัวเขาว่าไปอยู่ที่ไหน จนทุกคนแทบจะ 

ขุดดินหาอยู่แล้ว

เหล่านักข่าวสอบถามไปทั่วทุกแหล่งข่าว จนในที่สุดคำพูดนั้นของ 

เซียวหรงที่พูดกับประธานบริษัทก็หลุดออกมา แต่เนื่องจากพูดต่อกันมา 

หลายทอด ทำให้สื่อตีความออกมาเกินจริงจนกลายเป็นเซียวหรงละทิ้ง 

ทางโลกเพื่อออกบวช

เนื่องจากมีคนเคยออกบวชขณะที่อยู่ในวงการบันเทิงอยู่บ้าง ทำให้ 

ข่าวนี้มีคนเชื่อและถามอีกว่าเซียวหรงจะไปบวชที่วัดหรือสำนักเต๋าไหน

ในขณะที่เห็นข่าวนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์ เซียวหรงไม่รู้จะหัวเราะ 

หรือร้องไห้ดี “ทำไมถึงกลายเป็นว่าฉันออกบวชไปแล้วล่ะเนี่ย”

เขาบวชแล้วจะมีความรักได้หรือไง ทั้ง ๆ ที่ออกมาเพื่อเป็นเซียนแท้ ๆ
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ขณะที่ทุกคนตามหาร่องรอยของเซียวหรงอยู่นั้น  ในฐานะที่เป็น 

สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว เซียวหรงสวมแว่นกันแดดไปดู  เดือนเหนือ 

ด่านภูผา  ที่เพิ่งเข้าฉายพร้อมกับผู้อำนวยการสวนสัตว์หลิงโย่วและเหล่า 

สัตว์เทพที่ถูกส่งมา

การที่เซียวหรงลาออก ไป๋ซื่อเฉียวอาจจะเป็นคนที่เศร้าที่สุด

ช่วงเวลาโปรโมตภาพยนตร์ของเขาชนกับช่วงที่เซียวหรงออกจาก 

วงการพอดี ดังนั้นทุกคนจึงให้ความสนใจและคอยติดตามเรื่องราวของ 

เซียวหรง กระทั่ง  เดือนเหนือด่านภูผา  ที่เดิมมีกระแสอยู่เล็กน้อย จู่  ๆ  ก็ 

เงียบลงในชั่วพริบตา ทำให้ไป๋ซื่อเฉียวโมโหจนแทบบ้า

หลังจากที่  เดือนเหนือด่านภูผา  ปล่อยภาพยนตร์ตัวอย่างออกมา 

ก็มีกระแสตอบรับดีมากจนถึงขั้นบริษัทฝ่ายผลิตอยากจะเพิ่มเงินสนับสนุน 

การตลาดขึน้อกีเลก็นอ้ย แตก่ด็นัมาเจอขา่วเซยีวหรงกลบแบบนีไ้ด ้ พวกเขา 

ไม่มีทางเลือกเลยคิดหาวิธีเพิ่มกระแสโดยการปลุกปั่นความขัดแย้งระหว่าง 

ไป๋ซื่อเฉียวกับเซียวหรงขึ้นมา

ทว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้ทุกคนต่างก็รวมตัวกันด่า เดือนเหนือด่านภูผา  

กับไป๋ซื่อเฉียว แถมเหล่าแฟนคลับของเซียวหรงที่เดิมกำลังเดือดดาล 

โกรธแค้น ทั้งยังกลัดกลุ้มเพราะหาตัวเซียวหรงไม่เจออยู่แล้ว พอได้มาเห็น 

ไป๋ซื่อเฉียวที่อยู่ในเส้นทางเดียวกับเซียวหรงกล้าปลุกกระแสด้วยวิธีการนี้  

ทุกคนจึงเปลี่ยนทิศทางไปเข้าข้างเซียวหรงทันที

กระแสเรื่องที่เซียวหรงลาออกจากวงการเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่แล้ว  

ไป๋ซื่อเฉียวก็ยังดันปลุกมันขึ้นมาอีก  ใครใช้ให้ไป๋ซื่อเฉียวฉวยโอกาส 

หลังจากที่เซียวหรงหายไปแล้วกันล่ะ ตอนนี้เหล่าแฟนคลับต่างก็คิดไปแล้ว 

ว่าไป๋ซื่อเฉียวเป็นคางคกขึ้นวอ

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม มันกลับทำให้  เดือนเหนือด่านภูผา  ได้รับ 

ความสนใจเป็นอย่างมาก เพียงแต่ทำให้ไป๋ซื่อเฉียวกลัดกลุ้มใจเท่านั้น

และหากไป๋ซื่อเฉียวรู้ว่าเซียวหรงยังแอบไปดูภาพยนตร์ที่ตนเองเล่น 

อย่างสบาย ๆ คงจะยิ่งหดหู่มากกว่าเดิม
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เนื่องจากมีหงส์ของสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่วร่วมแสดงด้วย ต้วนเจียเจ๋อ 

จึงตั้งใจรวมกลุ่มกันมาดู ก่อนหน้านี้เขายังให้คนช่วยโปรโมตภาพยนตร์ 

เรื่องนี้อีกทาง

หลิงกวงไม่ได้มาดูด้วย ถึงแม้ทุกคนที่ได้ดูภาพยนตร์ตัวอย่างแล้ว 

จะรู้สึกว่าไป๋ซื่อเฉียวแสดงได้ดีกว่าที่เป็นข่าวก่อนหน้านั้นอยู่เล็กน้อย ทว่า 

หลังจากที่หลิงกวงได้ดูแล้วเขาก็ยังโมโหอยู่มาก

ในตอนนี้บนหน้าจอขนาดใหญ่กำลังฉายภาพยนตร์ พระเอกที่รับบท 

โดยไป๋ซื่อเฉียวมีหน้าตาหล่อเหลา  ประกอบกับการกำกับของผู้กำกับที่ 

น่าพอใจ ทำให้เหล่าผู้ชมได้เพลิดเพลินและสนุกสนาน โดยเฉพาะผู้ชมที่ 

เป็นผู้หญิง ทันทีที่ไป๋ซื่อเฉียวปรากฏตัวออกมา ทุกคนก็อุทานขึ้นเสียงเบา

ขณะนี้เองต้วนเจียเจ๋อก็ได้ยินเสียงแย้งจากคนที่อยู่ใกล้ ๆ 

“...ฉันคิดว่าหน้าตาของไป๋ซื่อเฉียวสู้เซียวหรงไม่ได ้ หากเอาเซียวหรง 

มาแสดงคงดีกว่าเยอะเลย”

“ใช่ ๆ”

ต้วนเจียเจ๋อมองอยู่ครู่หนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเซียวหรงที่นั่งถัดจากเขา 

ไปสองที่นั่ งก็ได้ยินเหมือนกัน  ตอนนี้ฝ่ายนั้นที่ถอดแว่นตานั่งอยู่ ใน 

โรงภาพยนตร์กำลังเหงื่อตกเล็กน้อย

ภาพยนตรย์งัคงฉายตอ่ไปเรือ่ย ๆ จนมาถงึตอนทีเ่หลา่หงสป์รากฏตวั 

เข้ามาในฉาก

เมื่อเห็นฝูงหงส์สีขาวบริสุทธิ์เคลื่อนไหวได้ตามใจพระเอก เหล่าผู้ชม 

ต่างก็ชื่นชมกันยกใหญ่ พวกเขาเป็นคนตงไห่ ดังนั้นจึงรู้ดีว่าหงส์พวกนี้ 

เป็นหงส์ที่ยืมมาจากหลิงโย่ว บางคนยังรู้สึกภูมิใจกับพวกมันมาก

ฝูงหงส์บินตามเรือที่แล่นไปข้างหน้า เรียงแถวบินอยู่เหนือพระเอก  

ไม่ได้บินข้ามผ่านตัวเขาไป หลังจากที่เรือหยุด พวกมันก็โฉบลงมาพลาง 

ก้มศีรษะอันเย่อหยิ่งต่อหน้าเขา

พระเอกอาศัยการอวดความสามารถตนเองแบบนี ้ เอาชนะใจนางเอก 

มาได้ ครั้นแล้วทั้งสองก็กอดจูบกันอย่างดูดดื่ม เป็นฉากที่ทรมานคนโสด 

มาก ๆ
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ขณะที่ตัวละครทั้งสองเริ่มจูบกัน ในใจของต้วนเจียเจ๋อก็กางเกราะ 

ป้องกันระวังภัยขึ้นมาทันที แล้วก็เป็นอย่างที่คิด ลู่ยาขยับตัวเข้ามาใกล้  

ต้วนเจียเจ๋อยื่นมือคิดอยากจะดันหน้าลู่ยาออกไป

แต่ลู่ยาเป็นคนที่ เขาสามารถดันออกไปได้ง่าย  ๆ  อย่างนั้นเหรอ  

ไม่สะทกสะท้านสักนิดเลยต่างหาก

ต้วนเจียเจ๋อกลอกตา “เดี๋ยวคนอื่นเห็นครับ!”

ลู่ยาพูดอย่างมั่นใจ “คนอื่นก็จูบอยู่เหมือนกัน!”

ต้วนเจียเจ๋อคิดอยากจะพูดว่า  “คนอื่น”  ไม่ใช่แบบเราสักหน่อย  

ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเสี่ยวชิงกับเซียวหรงกำลังจูบกันอย่างดูดดื่ม  

ไม่ต้องหันไปมองก็สัมผัสได้...

ต้วนเจียเจ๋อมองไปทางคนอื่น ๆ อีกครั้ง ตอนนี้เหล่าสัตว์เทพที่ถูกส่ง 

มานั่งขนาบอยู่ทั้งสองข้าง นอกจากเสี่ยวชิงที่กำลังพลอดรักกับเซียวหรง  

คนอื่น ๆ ก็มองดูหน้าจออย่างใจจดใจจ่อด้วยท่าทางเหมือนกับไม่เคยดูหนัง 

ที่สนุกแบบนี้มาก่อน ราวกับว่าไม่มีใครได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวจากทาง 

ต้วนเจียเจ๋อเลย

ลู่ยาแสร้งทำเป็นโอ้อวดความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้อำนวยการ 

ออกมาอย่างไม่ตั้งใจตั้งนานแล้ว

ในตอนนี้ลู่ยาขยับเข้ามาใกล้อีกครั้ง

“ไม่ครับ อย่าเข้ามา ไม่เอาจริง ๆ ครับ” ต้วนเจียเจ๋อหวั่นใจ นี่เป็น 

ที่สาธารณะ เขาตกใจมากจนเผลอออกแรงดันไปที่หน้าของลู่ยา

ลู่ยามองเขาอย่างไม่สบอารมณ์ เส้นผมสีแดงสองสามเส้นดูเหมือนจะ 

เปลง่แสงประกายขึน้มาเลก็นอ้ย ทา่ทางราวกบัหากไมใ่หก้จ็ะไมย่อมแพง้า่ย ๆ

“นี่ นี่ นี่...” ต้วนเจียเจ๋อเขินอายมาก เมื่อเห็นว่าสัตว์เทพที่แสร้ง 

ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่ได้หันมา ส่วนคนที่นั่งอยู่แถวหลังก็กำลังจูบกันอย่าง 

ไม่สนใจใคร...เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่ จึงทำเหมือนหม้อแตก 

ตกแตกซ้ำ2 เข้าไปงับแก้มของลู่ยาอย่างรวดเร็ว จากนั้นฝ่ามือหนึ่งก็ตบหน้า 

2 หมายถึง ทำเรื่องผิดพลาด มีข้อบกพร่อง หรือถูกทำให้ตกต่ำลำบาก แต่กลับปล่อยเลย 

ตามเลย ไม่แก้ไขให้ดีขึ้น
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ของเขาเบา ๆ 

เมื่อครู่นี้ต้วนเจียเจ๋อโถมเข้าไปเต็มแรงแถมไม่ได้ผละตัวเองออกมา  

พอถูกลู่ยาตบเบา ๆ ที่หน้าจึงดึงสติกลับมาได้ทันที

โชคดีที่พวกเขาอยู่ในความมืด ไม่อย่างนั้นใบหน้าของต้วนเจียเจ๋อ 

คงลุกเป็นไฟอยู่ตรงนั้นไปแล้ว มีประโยคผุดขึ้นมาในหัวเขามากมาย  

‘สูญเสียอธิปไตย สูญสิ้นเอกราช’ ‘บังคับหญิงตระกูลดีไปเป็นคณิกา3’ ‘ชาย 

เหนือชายคือยอดชาย’ ‘ยังไงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเสียหน่อย’ ‘เกียรติยศ 

ศักดิ์ศรีเสียไปแล้วก็มิอาจหวนคืน’...

“ที่รัก ผมรู้สึกว่าหงส์พวกนั้นคุ้น ๆ นะ ผมจะต้องเคยเห็นที่หลิงโย่วมาก่อน 

แน่เลย!”

“เหลวไหล คุณจำได้แม้กระทั่งหงส์อย่างนั้นเหรอ คิดว่าตัวเองเป็น 

ผู้อำนวยการสวนสัตว์หรือไง”

ขณะที่ภาพยนตร์ฉายมาถึงตอนจบ ต้วนเจียเจ๋อถึงกับหมดคำพูด 

ทันทีที่ได้ยินคนพูดแบบนี้ มันเกี่ยวกันตรงไหน ถึงเขาจะเป็นผู้อำนวยการ 

สวนสัตว์ แต่เขาก็จำไม่ได้ โอเคไหม

หลังออกมาจากโรงภาพยนตร์ ต้วนเจียเจ๋อพาทุกคนไปเดินเล่น 

ริมชายหาด บนถนนมีคู่รักหลายคู่เดินจับมือกัน ลู่ยายื่นมือออกไปจับมือ 

ต้วนเจียเจ๋ออย่างหน้าไม่อาย

ต้วนเจียเจ๋อรู้สึกว่าวันนี้เสียศักดิ์ศรีมามากพอแล้ว เขาไม่กล้าใช้ 

ความหน้าหนาที่ฝึกมาหลังจากเรียนจบเรียกตัวเองว่าผู้ชายแท้  ๆ  ได้อีก  

นอกจากนี้ภาระที่ต้องแบกเอาไว้ก็หนักอึ้งเกินไป ต้วนเจียเจ๋อจึงรีบปัดมือ 

ปฏิเสธทันที “ทำไมต้องทำให้มันสะดุดตาด้วยครับ”

สำหรับเมืองตงไห่ ผู้ชายสองคนมาเดินจับมือกันแบบนี้สะดุดตา 

ผู้คนมาก เมื่อครู่นี้ในโรงภาพยนตร์อาศัยความมืด คนที่นั่งอยู่แถวหลัง 

คงดูไม่ออกว่าเสี่ยวชิงกับเซียวหรงเป็นผู้ชายทั้งคู่ แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในที ่

3 อุปมาถึงการบังคับให้คนดีกระทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดี
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แสงไฟสว่างจ้าแบบนี้จะมาจับมือกันได้อย่างไร

แต่ทันทีที่ต้วนเจียเจ๋อพูดจบ เขาก็เห็นว่าเสี่ยวชิงจับมือเซียวหรง  

หลิงก่านจับมือสงซือเชียน โหย่วซูจับมือไป๋ซู่เจิน จิงเว่ยจับมือตี้ทิง...

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

...ไอ้พวกขี้ประจบสอพลอรักตัวกลัวตายพวกนี้!

ผู้คนที่เดินผ่านไปมาเห็นกลุ่มหนุ่มหล่อสาวสวยเดินจับมือกันก็นึกว่า 

พวกเขากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่เลยมองดูอย่างสนุกสนาน และไม่ได้มีทีท่า 

หรือสายตาแปลกประหลาดอะไร อาจเป็นเพราะที่นี่มีวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่ 

มากมาย

ตอนนี้ก็ไม่เด่นแล้วใช่ไหม ลู่ยาจึงจับมือต้วนเจียเจ๋ออย่างมีความสุข

ต้วนเจียเจ๋อตกตะลึงอยู่นาน ถึงแม้สายตาของทุกคนไม่ได้ดูถูกเขา  

แต่พอโดนจับจ้องมาแบบนี้เขาก็ยังรู้สึกอับอายอยู่ดี

ขณะที่ต้วนเจียเจ๋อคิดอยากจะพูดก็เห็นนักพรตสองรูปยืนอ้าปาก 

กว้าง ท่าทางราวกับถูกฟ้าผ่าอยู่ไม่ไกล

เจียงอู๋สุ่ยพาลั่วอู๋โจวศิษย์น้องมาซื้อของ ในตอนที่ไม่ทันได้สนใจกลับเห็น 

ผู้อำนวยการต้วนกับท่านฆราวาสลู่ ทั้งสองคนนี้ดูเด่นสะดุดตาที่สุด ส่วน 

ดา้นหลงัยงัมทีา่นฆราวาสไปแ๋ละคนอกีจำนวนหนึง่ คาดวา่นา่จะเปน็พนกังาน 

ของสวนสัตว์เดินตามอยู่ คนมากมายขนาดนี้ พวกเขาคงจะออกมาทำ 

กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มแน่ ๆ 

ขณะที่สองคนนั้นยังไม่เห็นพวกเขา เจียงอู๋สุ่ยกำลังครุ่นคิดว่าควร 

จะแสร้งทำเป็นไม่เห็นแล้วค่อย  ๆ  หลบไป หรือว่าจะเข้าไปทักทายดี ก่อน 

จะเห็นว่าแต่ละคนในกลุ่มนั้นเดินจับจูงมือกันเป็นคู่  ๆ แม้แต่ท่านฆราวาสลู่ 

ก็จับมือผู้อำนวยการต้วนกับเขาด้วย

วินาทีนั้น ราวกับมีสายฟ้าฟาดลงมาที่หัวของเจียงอู๋สุ่ยและลั่วอู๋โจว  

ทำให้พวกเขาสองคนไหม้เกรียมตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอก

พระเจา้ชว่ย! ไหนบอกวา่ทา่นฆราวาสลูเ่ปน็ตา้เตอ๋แหง่ศาสนาพทุธไง!
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“พวกคุณนี่มัน...” ต้วนเจียเจ๋อตำหนิคนที่ก่อเรื่องวุ่นวายไปกับลู่ยาด้วย  

แตท่กุคนกลบัเดนิหนแีละแสรง้ทำเปน็ไมใ่ชเ่รือ่งของตวัเองทนัท ี ตว้นเจยีเจอ๋ 

จึงหันไปโบกมือทักทายพวกเจียงอู๋สุ่ย

เจียงอู๋สุ่ยกับลั่วอู๋โจวเดินตัวเกร็งเข้ามาหา ถึงแม้พวกต้วนเจียเจ๋อ 

จะปล่อยมือกันแล้ว แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของทั้งสองคนได้  

พวกเขาคิดว่าคนของสวนสัตว์หลิงโย่วออกมาเดตกันเป็นกลุ่มไปแล้ว 

เรียบร้อย

แต่ทำไมท่านฆราวาสลู่ถึงมารวมอยู่ในนี้ด้วย  เรื่องนี้ต้องคิดให้ 

ละเอียดมาก ๆ คนของสำนักหลินสุ่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าที่ผู้อำนวยการ 

ต้วนออกตัวแทนท่านฆราวาสลู่ก็เพราะแบบนี้...

เจียงอู๋สุ่ยแทบจะลงไปคุกเข่าให้คนทั้งคู่ รอยยิ้มบนใบหน้าฝืดเฝื่อน 

สุด ๆ “ท่านฆราวาสลู่ ผู้อำนวยการต้วน”

“เมื่อกี้...”

เจียงอู๋สุ่ยรีบพูดทันที “พวกเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับ!”

“...” ต้วนเจียเจ๋อหดหู่เล็กน้อย เขากำลังจะอ้าปากอธิบาย แต่ 

เจียงอู๋สุ่ยกลับชิงพูดขึ้นมาก่อน ทำให้เขาไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้เลย

นอกจากนี้เจียงอู๋สุ่ยยังอ่านสถานการณ์ออกว่าหากพูดออกมาอีกหนึ่ง 

ประโยคก็จะดูโง่ขึ้นมาทันที...

ขณะที่ต้วนเจียเจ๋อนิ่งเงียบ เจียงอู๋สุ่ยก็ยิ่งกระวนกระวายมากขึ้น  

เขาแทบจะร้องไห้อยู่แล้ว พวกคุณไม่ได้สนใจว่าอยู่ในที่สาธารณะเอง แล้ว 

ทำไมถึงต้องมาคุกคามผมด้วย ผมอ่านสถานการณ์ออกขนาดนี้แล้วยัง 

จะต้องคิดไตร่ตรองอะไรอีก!

โชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานต้วนเจียเจ๋อก็พึมพำออกมา “ช่างเถอะครับ  

ผมเชื่อว่าคุณรู้ว่าควรทำอย่างไร พวกคุณไปเถอะ”

เจียงอู๋สุ่ยพยักหน้าแรง  ๆ จากนั้นดึงตัวลั่วอู๋โจวออกไป ขณะที่เดิน 

ผ่านพวกไป๋ซู่เจินก็ยังพยักหน้าให้อย่างมีมารยาท

หลังจากส่งทั้งสองคนไปแล้ว ลู่ยาก็สังเกตเห็นว่าต้วนเจียเจ๋อท่าทาง 

ดูไม่มีชีวิตชีวา “ทำไมนายถึงห่อเหี่ยวแบบนั้น”
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ต้วนเจียเจ๋อฝืนยิ้ม “...รู้สึกเหมือนกู่ไม่กลับแล้วครับ”

ลู่ยาทำหน้าฉงน “?”

ขณะที่ต้วนเจียเจ๋อยังคิดไม่ตกก็มีคนรู้เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อย  ๆ แบบนั้นเขา 

ก็ยิ่ง  “เสื่อมเสีย” มากขึ้นไม่ใช่หรือไง เข้าตำราก้าวแรกพลาดพลั้งกลายเป็น 

ความเสียใจชั่วนิรันดร์จริง  ๆ ไม่ได้ปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรก มาตอนนี้ยิ่ง 

ถูกจูบก็ยิ่งอ่อนระทวยมากขึ้นทุกที...

แล้วครั้งนี้ยังมาโดนนักพรตเห็นเข้าอีก ทางเขาไม่เท่าไร แต่ลู่ยาเป็น 

ถึง  “ต้าเต๋อ” คิดว่านั่นจะเป็นการทำลายศาสนาพุทธไหมล่ะ...ทว่าวันต่อมา  

ทันทีที่เข้าเวยป๋อต้วนเจียเจ๋อก็ถึงกับพูดไม่ออก

เมื่อวานมีคนจำเซียวหรงได้ โชคดีที่ไม่ได้ถ่ายติดตอนที่เซียวหรง 

จบัมอืกบัเสีย่วชงิ เพราะหลงัจากพวกเจยีงอูสุ๋ย่เขา้มาหา พวกเขากป็ลอ่ยมอื 

และไม่ได้จับกันอีกเลย นอกจากนี้เซียวหรงยังใส่แมสก์ทันทีที่ออกมาจาก 

โรงภาพยนตร์ด้วย

ภาพถ่ายนี้เป็นตอนที่เจียงอู๋สุ่ยกำลังเดินจากไปและพยักหน้าทักทาย 

กับพวกไป๋ซู่เจิน

ทว่าเมื่อมองจากมุมในภาพก็เหมือนกับพวกเจียงอู๋สุ่ยมาด้วยกันกับ 

เซียวหรง

ที่จริงชาวเน็ตที่โพสต์เวยป๋อคนนี้ไม่ได้มั่นใจเต็มร้อย เพราะเขาไม่ใช่ 

แฟนคลับของเซียวหรง โพสต์นั้นเขียนว่า “โอ้โห! เหมือนเซียวหรงมาก”

แต่แฟนคลับของเซียวหรงและนักข่าวบันเทิงบอกได้ทันทีเลยว่านี่คือ 

เซียวหรงร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งสันจมูก มือ และรูปร่าง ต่อให้กลายเป็น 

เถ้าถ่านพวกเขาก็จำได้!

เซียวหรงหายตัวไปเดือนกว่าไม่มีใครพบ การที่จู่ ๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นมา 

กะทันหันแบบนี้พวกเขาจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไร ดังนั้นจึงทำให้โพสต์นี้ขึ้นสู่ 

อันดับการค้นหายอดนิยมบนเวยป๋ออย่างรวดเร็ว

โพสต์นี้เหมือนเป็นการยืนยันข่าวลือก่อนหน้านี้ เรื่องออกบวชที่ 

หลายคนสงสัยราวกับมีพยานหลักฐานหนักแน่นขึ้นมา ทำให้ทุกคนไม่นึก 
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กังขาประเด็นนี้อีก

ดสู!ิ เซยีวหรงยนือยูก่บันกัพรตแบบนี ้ เขาจะตอ้งออกบวชจรงิ ๆ แน!่

ไป๋ซื่อเฉียวกระอักเลือดออกมาหมดแล้ว พอ เดือนเหนือด่านภูผา เข้าฉาย  

เรื่องของเซียวหรงก็ดังขึ้นมากลบอีกครั้ง ทั้งที่ทางเขาพยายามโปรโมต 

อย่างหนัก และวางแผนสร้างกระแสข่าวซุบซิบกับนางเอกโดยการจัดการ 

ของบริษัททั้งสองฝ่าย ถึงกับออกไปทานอาหารและถ่ายรูปด้วยกันแล้ว

แต่ใครจะไปรู้ว่าเรื่องของเซียวหรงจะกลับมามีกระแส  แถมยัง 

ปรากฏตัวพร้อมกับนักพรตอีก

ทันทีที่มีคนพูดถึงขึ้นมาก็แย่งพื้นที่พาดหัวข่าวของไป๋ซื่อเฉียวไป 

จนหมด!

หากไม่ได้ยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าจนมั่นใจ ไป๋ซื่อเฉียวก็คงสงสัยว่า 

นี่เป็นการจัดฉากสร้างกระแสที่กำหนดไว้เป็นอย่างดีหรือเปล่า ไม่อย่างนั้น 

ทำไมถึงรู้สึกว่ามุ่งโจมตีตัวเขาตลอด

หลังจากข่าวรายงานว่าเซียวหรงอยู่ที่เมืองตงไห่ เมืองตงไห่ก็เต็มไป 

ด้วยบรรดานักข่าวบันเทิงและแฟนคลับของเซียวหรง โดยเฉพาะที่สำนัก 

หลินสุ่ย เหล่านักพรตปวดหัวมากจนแทบอยากจะติดป้ายเอาไว้ด้านนอกว่า  

‘เซียวหรงไม่ได้อยู่ที่นี่!’

พวกเขาไม่รู้ว่าดูข่าวมากเกินไปหรือเปล่า  พากันรู้สึกว่าเซียวหรง 

เหมือนกับจักรพรรดิซุ่นจื้อที่ออกบวชเป็นนักพรตเงียบ ๆ อยู่ที่นี่ และไม่แน่ 

ว่าอาจจะซ่อนตัวอยู่

ดา้นหลงัของสำนกัมสีถานทีท่ีไ่มอ่นญุาตใหค้นนอกเขา้ไป แตน่ัน่ไมใ่ช ่

ที่ซ่อนตัวของเซียวหรง ทว่าเป็นสถานที่สำหรับเหล่าสาวกเพื่อให้มีสมาธิ 

ฝึกวิชา ในตอนนี้มีคนมากมายที่คิดหาวิธีแฝงตัวเข้าไปด้านใน

บางคนถึงขั้นกลับไปย้อนดูรายการเรียลิตี้ก่อนหน้านี้อย่างละเอียด  

บอกว่าตอนนั้นที่ทุกคนพักอยู่ที่สำนักหลินสุ่ย เซียวหรงได้รับการเผยแผ่ 

ศาสนาจากหัวหน้านักพรตอยู่ด้านใน ตอนนี้เขาก็เลยออกบวชเป็นนักพรต

อันที่จริงก็มีคนคาดเดาว่าเซียวหรงอาจจะอยู่ที่หลิงโย่ว  เพราะ 
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ก่อนหน้านั้นเขาเปิดเผยว่าตัวเองชอบทานอาหารของร้านเจียเจีย และยัง 

เคยโดนถ่ายภาพได้ตอนอยู่ที่หลิงโย่ว แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น คนทั่วไป 

ก็ไม่มีใครตามหาเซียวหรงที่หลิงโย่วเจอ

แม้จะหาไม่เจอเหมือน  ๆ  กัน แต่ที่สวนสัตว์เมื่อหาไม่เจอ ทุกคน 

อาจจะแค่รู้สึกว่า อ้อ เซียวหรงไม่ได้อยู่ที่นี่ ทว่าที่สำนักพรต พอหาไม่เจอ  

ทุกคนกลับคิดว่าเขาจะต้องถูกนักพรตซ่อนตัวเอาไว้แน่นอน!

เซียวหรงได้ยินแล้วเห็นใจเหล่านักพรตของสำนักหลินสุ่ยอยู่นิด 

หน่อย...

เนื่องจากความลับนี้ตีแผ่ออกไป เพื่อน  ๆ  ของเซียวหรงจึงรู้แล้วว่า 

ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน เดิมเซียวหรงอยากรอให้เรื่องซาไปก่อนแล้วค่อยติดต่อ 

พวกเขาไป แต่ตอนนี้เขาไม่กล้าแสร้งทำเป็นหายตัวไปอีกแล้ว เซียวหรง 

จึงติดต่อกลับไปหาเพื่อนสนิทแค่สองสามคน

หยางจื่อฮุยและเหมียวเสี่ยวเพื่อนสนิทของเซียวหรงเดินทางมาหาเขา 

ที่ตงไห่

เพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของนักข่าวและแฟนคลับในเมืองตงไห่ พวกเขา 

จึงขอให้ผู้ช่วยผู้จัดการขับรถไกลถึงครึ่งค่อนวันเพื่อมาที่เมืองตงไห่ และ 

เลือกไปหลิงโย่วในเวลาปิดให้บริการ

หลังจากได้พบกัน หยางจื่อฮุยก็ตบไหล่เซียวหรง

“ไม่เลวเลยนี่ ยอมออกจากวงการได้เพื่อความรักจริง ๆ ด้วย”

เซียวหรงได้ยินเสียงของเขาก็ถึงกับตกใจ “ทำไมเสียงนายแปลก ๆ”

“เลกิพดูเถอะ โรคคางทมูกำเรบิ ทกุขใ์จจะตายอยูแ่ลว้” หยางจือ่ฮยุ 

ถอดแมสก์โชว์แก้มที่ปูดบวมของตัวเอง

“...เป็นแบบนี้ยังจะตามมาดูเรื่องซุบซิบของฉันอีก” เซียวหรงพูด 

อย่างไม่อยากจะเชื่อ

หยางจื่อฮุยชะงัก “ดูเรื่องซุบซิบอะไรกัน ฉันเป็นห่วงนายต่างหาก”

เหมียวเสี่ยวหัวเราะร่า “ฉันยอมรับ ฉันแค่อยากมาดูเรื่องซุบซิบ 

กับชีวิตนอกวงการของนายสักหน่อย”

เซียวหรงกลอกตามองบนแล้วพาพวกเขาไปแนะนำให้เสี่ยวชิงกับ 
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ไปซู๋เ่จนิรูจ้กั ตว้นเจยีเจอ๋กอ็ยูด่ว้ย เพราะเขารูจ้กัเหมยีวเสีย่วกบัหยางจือ่ฮยุ 

มาก่อนหน้านี้แล้ว

หยางจื่อฮุยพูดด้วยใบหน้าปูดบวม  “เซียวหรงนี่สุดยอดจริง  ๆ  

แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีความรัก แต่พอได้มีก็ทำเสียจนเป็นเรื่องใหญ่โต 

ขนาดนี้” พอได้ยินเซียวหรงเรียกไป๋ซู่เจินว่าพี่ไป๋ หยางจื่อฮุยก็หัวเราะร่า  

“พวกคุณพี่สาวน้องชาย คนหนึ่งชื่อเสี่ยวชิง อีกคนแซ่ไป๋ หากไม่ใช่เพราะ 

เสี่ยวชิงเป็นผู้ชาย ผมคงนึกว่าพวกคุณเป็นงูขาวงูเขียวไปแล้วนะครับ”

ไป๋ซู่เจินกับเสี่ยวชิงยิ้มแต่ไม่พูดอะไร

เซียวหรงกับต้วนเจียเจ๋อ “...”

เหมียวเสี่ยว “เอาละ ๆ นายป่วยแล้วทำไมถึงยังพูดแต่เรื่องไร้สาระ 

อยู่ได้”

ไป๋ซู่เจินยิ้ม “ป่วย?”

หยางจื่อฮุยตอบด้วยน้ำเสียงคลุมเครือ “ใช่ครับ”

ต้วนเจียเจ๋อนึกขึ้นได้ “พี่ไป๋เคยเรียนหมอมา ให้เธอช่วยดูอาการให้ 

ดีไหมครับ”

ในตอนนั้นไป๋ซู่เจินเปิดร้านขายยากับสวี่เซียน ไม่รู้ว่ารักษาผู้คนไป 

มากมายเท่าไร เธอถึงกับได้รับการขนานนามว่าหมอมือหนึ่ง

หยางจื่อฮุยกลัดกลุ้ม “ผมเคยหาหมอมาแล้วครับ ยาก็กินแล้ว แต่ 

ก็ยังกลับมากำเริบเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าทำไม ตอนนี้ผมอยากจะไปผ่าตัด 

ให้รู้แล้วรู้รอดไป”

“ลองดูสักหน่อยเถอะ”  ไป๋ซู่เจินเห็นแล้วรู้สึกคันไม้คันมืออยาก 

แสดงฝีมือ เธอให้หยางจื่อฮุยนั่งลงแล้วยื่นมือออกไปจับชีพจร

ทันทีที่หยางจื่อฮุยเห็นเธอจับชีพจรก็ตะลึง “คุณเป็นแพทย์แผนจีน?”

ไป๋ซู่เจินเอียงศีรษะ “หืม?”

ในยุคสมัยของพวกเธอ หมอก็คือหมอ ไม่มีการแบ่งแยกแผนจีน 

หรือแผนตะวันตกอะไร ทุกคนเป็นหมอเหมือนกับไป๋ซู่เจินทั้งหมด

หยางจื่อฮุยทำหน้าลังเล “เอ่อคือ...ขอโทษนะครับ ผมไม่ค่อยหา 

แพทย์แผนจีน เอาเป็นว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับ อีกอย่างตอนนี้ผมก็กินยา 
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อยู่แล้วด้วย”

เมื่ออยู่ต่อหน้าไป๋ซู่เจินเขาไม่กล้าพูดอะไรมาก แต่หยางจื่อฮุยไม่เชื่อ 

เรื่องแพทย์แผนจีนมาก  ๆ เขาคิดว่าแพทย์แผนจีนส่วนใหญ่กับยาจีนเป็น 

ศาสตร์งมงายที่เลื่อนลอย โดยเฉพาะยาจีนที่ส่วนใหญ่มีวัตถุดิบแปลก  ๆ  

มดหมอสมัยโบราณไม่แบ่งแยก ทิ้งใบสั่งยาแปลกพิสดารเอาไว้มากมาย 

และไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยสักนิด เดิมหยางจื่อฮุยเกลียดงู แมลง หนู 

และมดพวกนั้นมาก จึงเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้

หยางจื่อฮุยคิดอยากจะดึงมือกลับ แต่กลับพบว่าหมอไป๋ที่รูปร่าง 

อรชรคนนี้กดข้อมือของเขาเอาไว้  หยางจื่อฮุยออกแรงเท่าไรก็ดึงแขน 

กลับมาไม่ได้

หยางจื่อฮุยออกกำลังสม่ำเสมอ ถึงต่อให้เขาเป็นคางทูมกำเริบ 

แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อแรงมือแรงเท้า การที่เขาไม่สามารถดึงสู้ผู้หญิงได้แบบนี้ 

จะไม่ให้แปลกใจได้อย่างไร

ไป๋ซู่เจินขมวดคิ้ว “หมายความว่าอะไร”

เซียวหรงรู้นิสัยของหยางจื่อฮุยดี พอนึกขึ้นได้ก็รีบกระซิบอธิบาย 

ให้ไป๋ซู่เจินฟังทันที

ไป๋ซู่เจินกลับยิ่งไม่พอใจ “ทำไมใคร  ๆ  ถึงยอมผ่าตัดหน้ามากกว่า 

กินยา หากคุณกินยาฉัน คุณจะหายทันที”

หยางจื่อฮุยแทบพุ่ง “หมอไป๋ คำนี้ของคุณมันจะดูเกินจริงไปหน่อย 

มั้งครับ”

ตอนนี้เขากำลังลังเลเรื่องการผ่าตัด เนื่องจากต้องพิจารณาว่าเขา 

มีเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดเพียงพอหรือไม่  ไม่อย่างนั้นอาจจะทิ้งรอย 

แผลเป็นเอาไว้ และอาจจะถูกสื่อคิดว่าไปทำศัลยกรรมมา ขนาดตอนนี้ 

หน้าบวมยังโดนหลายคนทักว่าไปฉีดหน้ามาเลย

หมอไป๋คนนี้พูดเกินไปหน่อยแล้วมั้ง มันจะมาหายดีทันทีได้อย่างไร  

เขากินยาแก้ปวดยังต้องรอพักหนึ่งเลย

เซียวหรงกระซิบ “เหล่าหยาง พี่ไป๋พูดจริงนะ”

หยางจื่อฮุยไม่เชื่อคนอื่น แต่ไม่มีทางไม่เชื่อเซียวหรง เมื่อเห็น 
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เซยีวหรงรบัรองไปซู๋เ่จนิ หากไมใ่ชเ่พราะรูว้า่ตว้นเจยีเจอ๋เปน็ใคร หยางจือ่ฮยุ 

ก็คงนึกว่าเซียวหรงโดนหลอกแล้ว

เมื่อเห็นสีหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งของหยางจื่อฮุย ไป๋ซู่ เจินก็พูด 

เสียงดัง “เสี่ยวชิงไปต้มยามา ส่วนคุณ ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูได้ค่ะ ยาต้ม 

ถ้วยเดียวไม่ฆ่าคนตายหรอก แต่ถ้าดื่มแล้วไม่ดีขึ้น ฉันจะยอมรับการ 

ลงโทษจากคุณเอง”

หยางจื่อฮุยทำหน้าลำบากใจทันที แบบนี้เขาจะกล้าโต้แย้งอะไรอีก  

“พะ พูดเกินไปแล้วครับ ผมลองดูก็ได้”

หลังผ่านไปยี่สิบนาที เสี่ยวชิงก็นำซุปยาจีนร้อน ๆ มาหนึ่งชาม

นี่เป็นยาที่ไป๋ซู่เจินออกใบสั่งยา ส่วนเสี่ยวชิงไปต้มตามที่สั่ง

เซียวหรงเห็นแล้วหึงมาก “เสี่ยวชิงยังไม่เคยต้มยาให้ผมมาก่อนเลย 

แท้ ๆ...”

หยางจื่อฮุยไม่รู้ตัวสักนิดว่าตัวเองกำลังได้รับการรักษาแบบเดียวกับ 

สวี่เซียนอยู่

หยางจื่อฮุยกับเหมียวเสี่ยวเห็นท่าทางลุ่มหลงของเซียวหรงกลับมอง 

เขาอย่างเย้ยหยัน “เหม็นความรัก!”

เสี่ยวชิงมองเซียวหรงพลางยิ้มหวาน “กลับไปฉันจะต้มยาให้นายเอง”

ต้วนเจียเจ๋อเหงื่อท่วม เขาไม่อยากถามสักนิดว่าเป็นยาอะไร

หยางจือ่ฮยุรบัยาถว้ยนัน้มา ยานำ้สนีำ้ตาลเขม้พรอ้มกบักลิน่ทีร่นุแรง  

หยางจื่อฮุยมุมปากกระตุก “ดื่มแล้วจะไม่เป็นไรจริง ๆ ใช่ไหมครับ”

ทุกคนพยักหน้าอย่างมั่นใจ “วางใจเถอะ!”

หยางจื่อฮุยคิดอยากจะเปลี่ยนใจ แต่เขาตกลงไปแล้ว ดังนั้นจึง 

ทำได้เพียงแค่หลับตาบีบจมูกแล้วดื่มยาเข้าไปรวดเดียว เหลือไว้เพียงกากยา 

เล็กน้อยในชาม

หลังจากดื่มเข้าไป ถึงแม้ยาจะร้อนอยู่ แต่หยางจื่อฮุยก็รู้สึกเหมือน 

มันเปลี่ยนเป็นกลิ่นไอเย็น  ๆ  แล่นผ่านแก้มที่ปูดแดงและเจ็บปวดของเขา  

ทำให้อาการปวดบรรเทาลงเรื่อย ๆ

ผลลัพธ์น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก เห็นผลเร็วกว่ายาแก้ปวดแบบ 
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ตะวันตกเสียอีก

และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ หลังจากผ่านไปสิบนาทีเขาก็ไม่รู้สึกปวด 

อีกเลย พอส่องกระจกก็เห็นว่าแก้มที่เคยปูดบวมกลับมาเป็นปกติแล้ว  

แถมอาการอักเสบก็หายไปหมด!

ถึงแม้ไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล แต่หยางจื่อฮุยก็สัมผัสได้ว่า 

เขาน่าจะหายเป็นปกติแล้ว

หยางจื่อฮุยมองไป๋ซู่เจินกับยาถ้วยนั้นอย่างตะลึงพรึงเพริด ผ่านไป 

นานถึงพูดขึ้นด้วยความนับถือ “หมอไป๋ ผมนับถือคุณจริง  ๆ  ครับ คิด 

ไม่ถึงเลยว่าแพทย์แผนจีนจะได้ผลเร็วมากขนาดนี้”

ก่อนหน้านี้ที่เขาไม่เชื่อไป๋ซู่เจินเป็นเพราะว่ายาจีนนั้นเห็นผลช้า แต่ 

ไป๋ซู่เจินกลับพูดว่าเห็นผลทันที

ไป๋ซู่เจินพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “เทคนิคการแพทย์ของจีนสามารถ 

รักษาอาการเจ็บป่วยได้ในฉับพลัน นายแค่รู้น้อยเกินไป แต่ที่ยาของฉัน 

เห็นผลเร็วก็เพราะมีวัตถุดิบชั้นดี ไม่อย่างนั้นคงต้องใช้เวลาสองสามวัน 

ถึงจะหายขาด”

หายขาดเพียงแค่ไม่กี่วันก็สุดยอดมากแล้ว ครั้งนี้รักษาได้หายขาด 

ในเวลาไม่กี่นาที และจะไม่กลับมาเป็นอีก

หยางจื่อฮุยมองก้นชาม เมื่อครู่นี้เขาไม่กล้าถาม แต่มาถึงตอนนี้ก็ 

อดถามไม่ได้ “หมอไป๋ครับ ยาที่ผมดื่มไปเมื่อกี้มีส่วนผสมอะไรเหรอครับ”

ไป๋ซู่เจินพูดเนิบนาบ “มีตัวยาทั้งหมดสิบสามชนิด ตัวยาที่สำคัญคือ 

คราบงู (พันปี)...”

“อุก!!!” หยางจื่อฮุยกำลังจะลุกขึ้น แต่กลับถูกกดเอาไว้บนเก้าอี้

“อย่าอาเจียน มันจะส่งผลต่อการรักษาภายหลัง” เซียวหรงพูดอย่าง 

จริงใจ

คราบงูนี้จะต้องเป็นของไป๋ซู่เจินแน่นอน  มันล้ำค่ามากขนาดนั้น 

ยังจะอาเจียนออกมาอีก แบบนี้ก็ทำของดีเสียหายหมดสิ

หยางจื่อฮุยปิดหน้าอย่างอ่อนแรง หากเขารู้ว่าในนี้มีคราบงูตั้งแต่แรก 

คงไม่ดื่มเข้าไปเร็วขนาดนั้นแน่นอน แต่ผลลัพธ์ของยานี้ดีมากเหลือเกิน  
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เขาไม่ได้เสียใจที่กินเข้าไป แต่กลับรู้สึกแปลกประหลาดมากกว่า กระเพาะ- 

อาหารของเขาตอนนี้ตีขึ้นตีลงอย่างไร้สาเหตุ

“เหล่าหยางกระจอกมาก” เหมียวเสี่ยวเบียดเข้ามา “หมอไป๋คะ ฉัน 

ไม่กลัวค่ะ คุณช่วยตรวจให้ฉันหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่า”

เหมียวเสี่ยวเห็นไป๋ซู่เจินสุดยอดแบบนี้ เธอจึงเกิดความคิดขึ้นมา  

หมอดี  ๆ  นั้นหายาก  และเธอก็ไม่มีอคติกับแพทย์แผนจีนเหมือนกับ 

หยางจื่อฮุย อีกทั้งยังไม่กลัวเรื่องวัตถุดิบแปลกประหลาด ปกติแล้วเธอ 

เป็นคนใจกล้า แมลงทอดอะไรพวกนั้นเธอก็กินมาหมดแล้ว

ไปซู๋เ่จนิมองหยางจือ่ฮยุทีท่ำตวัไมถ่กู จากนัน้จบัชพีจรใหเ้หมยีวเสีย่ว  

เธออธิบายสั้น  ๆ “ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไร เพียงแต่ไตขาดน้ำ ปกติ 

พักผ่อนไม่เพียงพอ ปวดหลังปวดสะโพกง่าย ขาเป็นโรคไขข้อและจะรู้สึก 

ปวดในวันที่ฝนตก...”

ไป๋ซู่เจินพูดปัญหาเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ของร่างกายเหมียวเสี่ยวออกมา  

ไม่มีตรงไหนผิดพลาดเลยสักนิดเดียว

“ใช่  ๆ  ๆ  ๆ  ถูกหมดเลยค่ะ!”  เหมียวเสี่ยวตกใจมาก “หมอไป๋  

คุณเจ๋งมากเลยค่ะ อายุยังน้อยแต่ความสามารถไม่ธรรมดาเลย ฉันนึกว่า 

แพทย์แผนจีนที่เก่ง ๆ จะเป็นตาเฒ่ายายเฒ่ากันทุกคนเสียอีก”

หมอเก่ง  ๆ  มากฝีมือในความคิดของคนส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นคนที่มี 

อายุมาก ไม่เพียงแค่แพทย์แผนจีน แพทย์แผนตะวันตกเองก็เหมือนกัน

ไป๋ซู่เจินหัวเราะขึ้นมาพลางลูบหน้าตัวเอง “ที่ไหนกัน ฉันก็อายุเยอะ 

แล้วนะคะ”

เหมียวเสี่ยว “เป็นไปไม่ได้ ๆ อายุคุณต้องไม่เกินยี่สิบห้าแน่ ๆ...”

ไป๋ซู่เจิน “ฮ่า ๆ ๆ ๆ...”

ต้วนเจียเจ๋อเหงื่อท่วม “...”

เหมียวเสี่ยวปากหวานขนาดนี้ทำให้ไป๋ซู่เจินอารมณ์ดีมาก เธอจด 

ใบสั่งยาให้เหมียวเสี่ยวกลับไปหามาดื่ม พลางอธิบายข้อควรระวังในการ 

ต้มยาให้เธออย่างชัดเจน

เหมียวเสี่ยวฟังแล้วยังงุนงง แต่เธอก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเอาไว้ 
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และตั้งใจว่าจะกลับไปหาคนมาต้มยาให้

ต่อมาพวกเขาก็กลับมากังวลใจเรื่องเซียวหรงอีกครั้ง

“เซียวหรง แผนการในอนาคตต่อจากนี้นายจะทำยังไง”

ความคิดของเซียวหรงคือฝึกฝนสู่วิถีเซียน แต่เขารู้ดีว่าสิ่งที่เพื่อน 

ถามหมายถึงแผนการในอีกหลายสิบปีหลังจากนี้ เซียวหรงยิ้ม “ตอนนี้ยัง 

หางานไม่ได้ รอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ก่อน ฉันจะลองหางานออกแบบ 

ที่เมืองตงไห่ ถึงยังไงตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้ขาดแคลนเงิน แต่ถ้าหากหาไม่ได้ 

จริง ๆ ฉันก็ยังทำงานที่สวนสัตว์ได้ ผู้อำนวยการบอกให้ฉันกับเสี่ยวชิงอยู่ 

ทำงานด้วยกันได้...”

เหมียวเสี่ยวกับหยางจื่อฮุย “...”

พวกเขาหมดคำพูด หากเซียวหรงอยู่ทำงานที่สวนสัตว์จริง  ๆ จะเป็น 

อย่างไร

บางทีในอนาคตผู้คนอาจจะลืมเลือนเซียวหรงไป แต่หากช่วงสอง 

สามปีนี้เขาทำงานอยู่ที่สวนสัตว ์ ผู้คนจะต้องมาที่นี่ไม่ขาดสายแน่นอน และ 

พวกเขาน่าจะไม่ได้มาดูสัตว์ แต่มาดูเซียวหรงต่างหาก!

พอได้ยินเหมียวเสี่ยวกังวลแบบนี้ ต้วนเจียเจ๋อก็อดเพ้อไม่ได้ “ได้!  

ถ้าอย่างนั้นผมเปิดส่วนจัดแสดงเดี่ยวให้เซียวหรงแล้วกัน!”

เซียวหรง “...”

เรื่องของเซียวหรงเกิดเป็นประเด็นและกระแสอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะ 

ค่อย ๆ ซาลง ผู้คนที่มาเมืองตงไห่พวกนั้นก็ค่อย ๆ แยกย้ายกันกลับไป แต่ 

เพราะกระแสความสนใจนี้ทำให้เมืองตงไห่เข้าสู่สายตาของผู้คนมากขึ้น 

จนมีการสร้างป้าย  “สถานที่สันโดษของเซียวหรง”  ขึ้นมา ดึงดูดความสนใจ 

จากนักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย

แตห่ลงิโยว่ในฐานะสวนสตัวย์งัมเีรือ่งทีส่ำคญัมากกวา่นัน้ นัน่กค็อืเพนกวนิ 

จักรพรรดิทั้งห้าคู่ฟักไข่ออกมาแล้ว

มีเพนกวินจักรพรรดิสามคู่ที่ลูกฟักออกมาจากไข่ได้เอง ส่วนไข่ของ 

อีกสองคู่เกิดปัญหาเล็กน้อยในระหว่างที่กำลังฟัก เพราะลูกเพนกวินตัวน้อย 
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เจาะเปลือกไข่ไม่แตก แต่ด้วยความช่วยเหลือของนักวิชาการมืออาชีพทำให้ 

ออกมาจากไข่ได้สำเร็จ

การกำเนิดของลูกเพนกวินจักรพรรดิทั้งห้าตัวทำให้ส่วนจัดแสดง 

สัตว์ขั้วโลกครึกครื้นมากขึ้น ทางสวนสัตว์ตอนนี้กำลังรวบรวมไอเดียเพื่อ 

จะตั้งชื่อให้พวกมัน

ต้วนเจียเจ๋อตัดสินใจว่าจะเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลกอย่างเป็น 

ทางการหลังจากที่พวกมันครบหนึ่งเดือนแล้ว นี่เป็นพื้นที่จัดแสดงที่มี 

ขั้นตอนและระยะเวลาก่อสร้างนานที่สุดของหลิงโย่ว เพราะใช้เวลามากกว่า 

หนึ่งปีถึงจะเปิดทำการได้

ภายในหนึ่งเดือนนี้ยังมีงานบางส่วนที่จะต้องจัดการให้เสร็จสิ้น  

อันดับแรก เคลื่อนย้ายสัตว์ขั้วโลกที่มีอยู่แล้ว เช่น สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก 

และกระต่ายอาร์กติกไปที่ส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลก การเคลื่อนย้ายโหย่วซู 

จะดึงความสนใจส่วนใหญ่มาที่ส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลกซึ่งอยู่ที่อควาเรียม  

ตอนนี้ควรจะเรียกว่าอควาเรียมสัตว์ขั้วโลกแล้ว ด้านในต้องซื้อตั๋วแยก  

มีความเป็นไปได้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

นอกจากนี้ยังมีหมีขั้วโลกคู่สามีภรรยาที่นำเข้ามาจากสวนสัตว์หมี 

ขั้วโลกเหนือ  ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการขนส่งอีกหนึ่งคู่  เมื่อถึง 

ตอนนั้นพวกมันก็จะได้พบปะนักท่องเที่ยวพร้อมกับสัตว์ตัวอื่น ๆ 

สำหรับชาวเมืองตงไห่แล้ว ส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลกนั้นดึงดูดและ 

น่าสนใจมาก ทำให้การโฆษณาได้ผลเป็นสองเท่า นอกจากนี้ตงไห่ยังเป็น 

เมืองแรกในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนี้ที่มีส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลก

เมื่อถึงเวลาเปิดอย่างเป็นทางการ หลิงโย่วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือน 

เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ตอนนี้สวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่วใช้วิธีสแกนเข้าประตูปีกผีเสื้อตรงทางเข้า  

ผูท้ีซ่ือ้ตัว๋ออนไลนส์ามารถสแกนควิอารโ์คด้ทีไ่ดร้บับนโทรศพัทม์อืถอืไดท้นัที  

หรือผู้ที่ซื้อตั๋วหน้าสวนสัตว์ก็สามารถสแกนตั๋วได้ วิธีนี้สะดวกและรวดเร็ว 

กว่าการให้พนักงานมายืนตรวจตั๋วเองมาก
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ทันทีที่สแกนประตูปีกผีเสื้อก็จะมีเสียงดังออกมาอัตโนมัติ

“ยินดีต้อนรับค่ะ!”

จากจำนวนนกัทอ่งเทีย่วของหลงิโยว่ในวนันี ้ ความเรว็ในการตรวจเชก็ 

ตัว๋แบบนีย้งัทำใหต้รงหนา้ประตทูางเขา้สามารถจดัควิใหเ้ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

ได้หลายแถว

ในบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านั้น จะได้ยินเสียงบางคนพูดคุย 

กันว่า

“ฉันบอกให้สร้างส่วนจัดแสดงพิเศษสำหรับท่านเทพเซียนตั้งนานแล้ว  

ที่นั่นมันคับแคบเกินไป!”

“ใช่ อยากรู้จังเลยว่าสภาพแวดล้อมของท่านเทพเซียนตอนนี้เป็น 

ยังไง ฉันกังวลมาก หลิงโย่วก็จริง ๆ เลย คิดว่าหากเปิดระดมทุนสร้างแล้ว 

พวกเราจะไม่ให้เหรอ พวกเราอยากให้ท่านเทพเซียนจิ้งจอกอยู่ในส่วน 

จัดแสดงที่ดีที่สุดนะ”

“ได้ข่าวว่าร้านเจียเจียเปิดตัวชุดอาหารขั้วโลกมาใหม่แล้ว อยากกิน!”

“ฉันอยากจะร้องไห้ พวกเขาชุบเลี้ยงเพนกวินมาตั้งนาน ในที่สุด 

ฉันก็จะได้เห็นฉีจี้ตัวเป็น ๆ แล้ว!”

“ฉันได้ยินมาว่ายังมีลูกเพนกวินอีกห้าตัวที่เพิ่งจะอายุครบหนึ่งเดือน 

ด้วยนะ เออใช่ สรุปแล้วชื่อที่สวนสัตว์ตั้งให้เป็นยังไงบ้าง”

“เหมือนจะชื่อว่าหลิงหลิง โยวโยว หวนหวน อิ๋งอิ๋ง หนิงหนิง4...”

“...”

นี่เป็นเพียงประตูทางเข้าด้านหน้าเท่านั้น เมื่อมาถึงด้านใน หาก 

อยากดูเพนกวินจักรพรรดิก็จะต้องซื้อตั๋วอควาเรียมสัตว์ขั้วโลกอีก

หลังจากนั้นก็จะสามารถตรงไปยังส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลกได้ทันที

คนส่วนใหญ่เลือกไปดูท่านเทพเซียนสุนัขจิ้งจอก  หรือไม่ก็ไปดู 

เพนกวินจักรพรรดิก่อนเป็นอันดับแรก แต่สิ่งที่คนเลือกไปดูเยอะที่สุดก็ยัง 

4 หลิง โยว หวน อิ๋ง หนิง เป็นคำที่เมื่อเรียงต่อกันแล้วมีเสียงคล้ายกับคำว่า หลิงโย่วฮวน- 

อิ๋งหนิน ที่แปลว่า หลิงโย่วยินดีต้อนรับคุณ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

21

คงเป็นท่านเทพเซียนสุนัขจิ้งจอก ก็เพราะพลังของท่านหยั่งลึกและมั่นคง 

มากน่ะสิ

ส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลกเหมือนกับส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำที่มีกำแพง 

กระจกใสขนาดใหญ่กั้นเอาไว้ เมื่อนักท่องเที่ยวยืนดูอยู่ด้านนอกก็จะเห็น 

พื้นที่สีขาวกว้างใหญ่ด้านใน ที่อยู่อาศัยของสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกมีขนาด 

ใหญ่มาก ไม่ใช่ว่าสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกต้องการพื้นที่ในการทำกิจวัตรใหญ่ 

ขนาดนี้ แต่เป็นเพราะพิจารณาถึงความชอบของนักท่องเที่ยวแล้ว หากสร้าง 

ให้เล็กคงจะแออัดเกินไป

ด้านในเป็นสภาพแวดล้อมจำลองที่เหมือนกับขั้วโลกเหนือ ซึ่งทำให้ 

ขนของสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกดูขาวขึ้นมากกว่าเดิม  มันมีพื้นที่ทำกิจวัตร 

ประจำวันใหญ่กว่าเมื่อก่อนมาก และเวลานี้ดูเหมือนจะวิ่งเล่นอยู่ด้านใน 

อย่างสุดแสนมีความสุข

ทุก  ๆ  การเคลื่อนไหวกระตุ้นความหลงใหลของเหล่าแฟน  ๆ  ได้เป็น 

อย่างดี

จากตรงนี้เมื่อเดินต่อไปข้างหน้าก็จะเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิของ 

หลิงโย่ว

หลายคนเมื่อมาถึงตรงนี้จะหยุดดูภาพถ่ายที่แขวนไว้ตามผนังของ 

ส่วนจัดแสดง ตามป้ายกำกับที่อยู่ด้านข้าง นี่เป็นภาพถ่ายตอนที่สวนสัตว์ 

ชิงเหนี่ยวมาเยี่ยมเยียนสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่ว เพนกวินจักรพรรดิทั้งห้าคู่ 

ของหลิงโย่วก็นำเข้ามาจากสวนสัตว์ชิงเหนี่ยว นี่เป็นต้นกำเนิดของพวกมัน

ในบรรดาภาพพวกนี้มีภาพหนึ่งที่สะดุดตามาก เป็นภาพถ่ายหญิงสาว 

สวมเสื้อกันหนาวยืนคู่กับเพนกวินจักรพรรดิตัวหนึ่ง ความสูงของทั้งสอง 

แตกต่างกันมาก ดูเหมือนว่าเพนกวินจักรพรรดิจะแข็งแรงกว่านิดหน่อย

เนื่องจากไม่มีข้อมูลอ้างอิงอื่น  ๆ ทันทีที่นักท่องเที่ยวเห็นก็รู้สึกว่า 

เพนกวินจักรพรรดิตัวนี้ตัวใหญ่มากจนอดประหลาดใจไม่ได้

“เป็นไปไม่ได้มั้ง มาตรฐานสูงได้ถึงร้อยห้าสิบเซ็นต์เลยเหรอ แต่นี่ 

ดูเหมือนจะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเซ็นต์หรือเปล่านะ!”

“ร้อยห้าสิบเซ็นต์ก็สูงมากแล้วนะ...”
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หลังจากทุกคนดูภาพถ่ายก็อดใจไม่ไหว แทบอยากจะเข้าไปดูตัวจริง 

ของเพนกวินจักรพรรดิ “ตัวใหญ่” ตัวนั้นแล้ว

สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นก็คือ พื้นที่อาศัยของเหล่าเพนกวิน 

จักรพรรดิไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเขา ด้านในกว้างขวาง ตอนนี้พวกมัน 

ยืนห่างจากกำแพงกระจกอยู่ไม่ไกล ทำให้ทุกคนมองเห็นการเคลื่อนไหว 

ได้อย่างชัดเจน

เพนกวินจักรพรรดิห้าคู่ยืนรวมกัน  เนื่องจากตัวผู้และตัวเมียมี 

ลักษณะเหมือนกัน เลยทำให้นักท่องเที่ยวแยกไม่ออกว่าใครเป็นพ่อใคร 

เป็นแม่

เมื่อถามผู้บรรยาย เขาก็อธิบายด้วยความงุนงงเหมือนกัน “ต้อง 

เจาะเลือดถึงจะบอกได้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย...”

ลูกเพนกวินซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องของพ่อแม่  มันยื่นหัวออกมาจาก 

ด้านล่างพลางมองฝูงชนที่ยืนแออัดกันอยู่ข้างนอกเป็นครั้งคราว ความ 

อยากรู้อยากเห็นเปล่งประกายในดวงตาที่เหมือนเมล็ดถั่วพวกนั้น

ก่อนหน้านี้ลูกเพนกวินไม่ได้คุ้นเคยกันมาก่อน ดังนั้นตอนนี้จึงเป็น 

เวลาเริ่มต้นเข้าสังคม พวกมันหมอบอยู่บนเท้าใหญ่  ๆ  ของพ่อกับแม่แล้ว 

โผล่ตัวออกมาจากใต้ท้องอุ่น  ๆ จากนั้นส่งเสียงร้องสูงแหลมสื่อสารกัน  

บางครั้งก็ผลัดกันดันไปมาอยู่อย่างนั้น

มีบางตอนที่ลูกเพนกวินตัวน้อยเสียการทรงตัว นอนหลับจนกลิ้งตก 

จากเท้าของพ่อกับแม่ลงไปนั่งบนพื้นน้ำแข็งเย็น ๆ ทว่าขนที่ชุ่มไปด้วยน้ำมัน 

ยังไม่สามารถทนต่อความหนาวเย็นได้เหมือนของพ่อแม่ พวกมันจึงรีบ 

ลุกขึ้นแล้วมุดกลับเข้าไปซุกใต้ท้องพ่อแม่ทันที

ขณะที่ลูกเพนกวินมุดตัวกลับเข้าไป บั้นท้ายขนปุกปุยก็เผยออกมา 

ให้เห็น เหล่านักท่องเที่ยวพากันมองแล้วยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพ 

เก็บไว้

พ่อแม่ เพนกวินจักรพรรดิตัวอื่น  ๆ  ก็สนับสนุนลูกตัวน้อยด้วย 

เหมือนกัน  พวกมันปล่อยให้ลูกน้อยเล่นอยู่ข้างนอกกับเพื่อน  ๆ  อย่าง 

กล้าหาญ
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ถึงตอนนี้เหล่าแฟนคลับก็เริ่มรู้สึกงุนงง ดูเหมือนว่าจะยังไม่เห็น 

เพนกวินจักรพรรดิตัวสูงใหญ่ตัวนั้นเลย!

เพนกวินจักรพรรดิตรงหน้าพวกนี้ตัวสูงแค่ระดับปกติธรรมดา คือ 

ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเซนติเมตรเท่านั้น ถ้ามีเพนกวินจักรพรรดิ 

ที่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรอยู่ก็น่าจะสะดุดตามั่งสิ

ขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังงุนงงก็มีคนอุทานขึ้นมา “ออกมาแล้ว!”

เพนกวินจักรพรรดิตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาบนที่สูง

ด้านในจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเอาไว้ มีความสูงต่ำ แม้แต่ 

ภูเขาหินสีขาวก็เหมือนกับภูเขาน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีทางลาดชันเหมือนกับ 

สไลเดอร์เอาไว้ให้เพนกวินจักรพรรดิสามารถเล่นได้

“นั่นฉีจี้ใช่ไหม พระเจ้าช่วย! ตัวใหญ่มาก!”

ถึงแม้จะอยู่ไกลแต่ก็เห็นได้ชัดว่าฉีจี้ไม่ธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ตัวอื่น ๆ มันดูสูงและอ้วนกว่ามาก

ฉีจี้ตีปีกทรงพลัง ก่อนจะนอนคว่ำไปบนพื้นแล้วสไลด์ลงมาทันที

“ว้าว! ฉีจี้สไลด์ลงมาแล้ว!” เด็ก ๆ ร้องตะโกนอย่างตื่นเต้น

“มันไม่เจ็บท้องเหรอ”

ฉีจี้สไลด์ลงมาก่อนจะดำดิ่งลงไปในสระน้ำเหมือนกับลูกปืนใหญ่ 

จนทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำขึ้นมา

เนื่องจากกระจกออกแบบมาให้เท่าความสูงของด้านใน เพื่อให้เห็น 

ส่วนที่อยู่ในสระน้ำ ทุกคนจึงมองเห็นฉากใต้น้ำจากด้านนอกได้คล้ายกับ 

ส่วนอควาเรียมที่แสดงสัตว์น้ำ เพียงแต่มีน้ำเป็นบางพื้นที่เท่านั้น

ในชั่วพริบตาเดียว นักท่องเที่ยวทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่ด้านนอก 

ของสระน้ำพลางนั่งยอง ๆ มองดูฉีจี้เคลื่อนไหวไปมาอยู่ในน้ำ

เพนกวินจอมเซ่อซ่าตอนเดินอยู่บนบกกลับคล่องแคล่วว่องไวเมื่อ 

อยู่ในน้ำ ฉีจี้ว่ายไปมาอยู่หลายรอบ หลังจากที่แสดงท่าทางกล้าหาญของ 

ตัวเองแล้ว มันก็กระโดดปีนขึ้นฝั่ง

ลูกเพนกวินทั้งห้าตัวเดินเตาะแตะตามหลังฉีจี้ จากนั้นเงยหน้าร้อง 

จี ๆ ใส่มัน
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นักท่องเที่ยวจับจ้องพวกมันอย่างกังวล หลังจากที่ได้มายืนอยู่ใน 

ระดับเดียวกันถึงเห็นชัดว่าฉีจี้สูงกว่าเพนกวินตัวอื่นมาก ส่วนพวกลูก 

เพนกวินที่เดินตามหลังก็ยิ่งตัวเล็กเข้าไปใหญ่ ฉีจี้สามารถบดขยี้พวกมันได้ 

ด้วยเท้าเดียว

ทว่าฉีจี้ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะก้มหน้าแล้วสำรอกกุ้งที่ยังไม่ย่อย 

ออกมา

ลูกเพนกวินจักรพรรดิทั้งห้าตัวเบียดกันเข้าไปข้างหน้า ก้มหน้าก้มตา 

ลิ้มรสอย่างมีความสุข

“ดูแลลูกเพนกวินได้ด้วยเหรอเนี่ย”

“หรือว่ามันกำลังเรียนรู้การเป็นพ่อคนอยู่”

“ฉันได้ยินมาว่าเพนกวินจักรพรรดิที่ไม่มีลูกจะขโมยลูกของตัวอื่น 

อย่างบ้าคลั่ง จากนั้นก็จะเลี้ยงลูกด้วยวิธีของมันเอง...”

ต้วนเจียเจ๋อที่ยืนเฝ้าดูฉากนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลยิ้มด้วยความโล่งใจ

กว่าจะทำให้ฉีจี้เข้ากับลูกเพนกวินตัวอื่นได้ ต้วนเจียเจ๋อเปลืองแรง 

ไปไม่ใช่น้อย

เพนกวินจักรพรรดิเจ้าถิ่นจะรังแกเพนกวินที่เพิ่งมาใหม่ แม้แต่ 

ลูกเพนกวินที่เพิ่งเกิดก็ไม่เว้น ตอนที่เพนกวินจักรพรรดิห้าคู่มาถึงหลิงโย่ว 

ครั้งแรกก็โดนฉีจี้รังควานอยู่นาน พอลูกเพนกวินทั้งห้าตัวฟักออกมาก็โดน 

ฉีจี้รังควานอีก

โดยเฉพาะตอนที่เห็นต้วนเจียเจ๋อกับเหล่าสัตวแพทย์ให้อาหารลูก 

เพนกวินตัวน้อยที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะพ่อกับแม่ดูแลไม่ดี ฉีจี้ 

กอ็าละวาดและทำรา้ยลกูเพนกวนิอยา่งบา้คลัง่ มนัเดอืดดาลมาก ตว้นเจยีเจอ๋ 

จะมีลูกตัวอื่นนอกจากมันได้อย่างไร

ต้วนเจียเจ๋อปลอบประโลมลูกชายตัวน้อยที่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบ 

เซนติเมตรอยู่นาน เขาบอกฉีจี้ว่ามันเป็นลูกชายหนึ่งเดียวของเขา ไม่มี 

ลูกตัวอื่น

แต่สิ่งที่น่าชิงชังที่สุดก็คือลู่ยาไม่ให้ความช่วยเหลือ แต่กลับเติม 
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เชื้อไฟให้ลุกลามเข้าไปอีก “ตอนแรกทิ้งลูกชายตัวเองอยู่หลายครั้ง ตอนนี้ 

กลับมาเลี้ยงลูกบ้านอื่นอย่างหน้าชื่นตาบาน”

ฉีจี้ร้องโวยวาย “แกว๊กกกกกกกก”

เสียงนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าดังขนาดไหน...

เสียงของลูกเพนกวินถือว่าสูงมากอยู่แล้ว ดังนั้นเสียงของเพนกวิน 

ที่โตเต็มวัยยิ่งไม่ต้องพูดถึง

ต้วนเจียเจ๋อแทบจะหูหนวก เขาโกรธมาก ไม่รู้ว่าตัวเองไปเอาความ 

กล้ามาจากไหน ตะคอกใส่ลู่ยาด้วยความโกรธ “หุบปากเดี๋ยวนี้!”

อย่าว่าแต่ลู่ยา แม้แต่ฉีจี้ก็ตกใจจนสำลักไปแล้ว

ต้วนเจียเจ๋อรีบนวดให้ฉีจี้ “เอาละ ๆ แกจะร้องทำไม...”

ปลอบใจฉีจี้เสร็จ ต้วนเจียเจ๋อถึงดึงสติกลับมาได้ หลังจากเมื่อกี้ 

ที่เขาตะคอกไป ลู่ยาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกจริง  ๆ เอาแต่ยืนนิ่งเหมือนไก่ไม้ 

อยู่ข้าง ๆ 

ต้วนเจียเจ๋อตกใจมาก!

นี่ใช่เต้าจวินจริงเหรอ ถูกมนุษย์ตะคอกใส่ก็เงียบด้วย? ไม่โวยวาย  

ไม่ทำร้าย แม้แต่เส้นผมก็ยังไม่ทำให้มันเป็นลอนกว่าเก่าด้วย!

ต้วนเจียเจ๋อประหม่ามาก เขาไม่เคยทำเรื่องบ้าบิ่นขนาดนี้มาก่อน

ต้วนเจียเจ๋อเริ่มสงสัยกับชีวิตตัวเอง หรือว่าเขาทำผิดมาโดยตลอด  

เขาควรจะด่าลู่ยาตั้งแต่ตอนแรก? ไม่สิ แบบนั้นเป็นไปไม่ได้ ลู่ยาเป็นคน 

ที่ต้องพูดดีด้วยถึงจะยอมทำตามที่บอก หากเขากล้าด่าลู่ยาตั้งแต่ตอนที่เพิ่ง 

เจอกัน ถึงแม้ลู่ยาจะไม่เผาเขาถึงขั้นตาย แต่ก็คาดว่าคงจะเผาจนสวนสัตว ์

ไม่เหลือซาก

เมื่อเห็นต้วนเจียเจ๋อจ้องมองตัวเองอยู่ตลอดเวลา ลู่ยาก็เอามือล้วง 

กระเป๋ากางเกงพลางพูดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ “มองอะไร...”

ทว่าน้ำเสียงไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ลู่ยาแอบมองต้วน- 

เจียเจ๋อ ท่าทางราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะยังโกรธอยู่

ต้วนเจียเจ๋อขำกลิ้งอยู่ในใจ ผู้อำนวยการจากที่เป็นทาสรับใช้กลาย 

เป็นเจ้านายจริง ๆ แล้วใช่ไหมครับเนี่ย “อะแฮ่ม ไปหยิบปลาแห้งมาครับ”
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ลู่ยาตะลึงไปครู่หนึ่ง แม้จะลังเลแต่ก็เดินไปหยิบมาให้

ต้วนเจียเจ๋อ “ป้อนฉีจี้ของพวกเราด้วย”

ลู่ยาขมวดคิ้ว แต่ก็ป้อนฉีจี้อย่างเชื่อฟัง

พระเจ้า! ได้ผลจริงเหรอเนี่ย เต้าจวินกลายเป็นคนมีน้ำใจขนาดนี้ 

เลยเหรอ!

หลังจากที่เห็นลู่ยาป้อนเสร็จ ต้วนเจียเจ๋อก็พูดหยั่งเชิงอีกครั้ง “ทุบ 

หลังให้ผม”

พูดยังไม่ทันจบต้วนเจียเจ๋อก็โดนลู่ยากดลงไป ก่อนประคองใบหน้า 

ของเขามาบีบบี้แก้มแรง ๆ  สองสามทีแล้วพูดอย่างโหดเหี้ยม “ไอ้คนได้คืบ 

จะเอาศอก เปิ่นจุนไว้หน้านายแล้วนะ”

ใบหน้าของต้วนเจียเจ๋อโดนขยำจนบู้บี้ “...”

ดูเหมือนว่าจะยังมีขีดจำกัดอยู่บ้าง ลู่ยาถึงหยุดการลงโทษแต่เพียง 

เท่านี้

โชคดีที่ผู้อำนวยการมีทักษะในการฝึกนกดีมาก ต้วนเจียเจ๋อรีบพูด 

ด้วยน้ำเสียงคลุมเครือ “ลูกชายคุณอยู่ข้าง ๆ”

ฉีจี้ยืนอยู่ข้าง ๆ กำลังก้มมองทั้งสองคนด้วยความอยากรู้อยากเห็น

ลู่ยาที่โน้มตัวก้มหน้าลงมาเรื่อย  ๆ หยุดชะงักแล้วปล่อยมือทันที “ฮึ”

ทันทีที่ลู่ยาผละออกไปฉีจี้ก็เบียดเข้ามา ต้วนเจียเจ๋อกลัวว่ามันจะมา 

ทับตัวเอง ด้วยความสามารถในการรับมือที่ฝึกมาเป็นเวลานาน จึงกลิ้งหลบ 

อย่างว่องไว ไม่อย่างนั้นก็คงจะโดนฉีจี้ทับไปแล้ว

ครั้งนี้ต้วนเจียเจ๋อปลอบฉีจี้ได้แล้ว แถมยังยากลำบากกว่าการเป็น 

หัวหน้าครอบครัวที่เลี้ยงลูกคนที่สองอย่างลูกเพนกวินพวกนั้นเสียอีก

แล้วสุดท้ายหลังจากที่ลูกเพนกวินพวกนั้นอายุมากขึ้น ฉีจี้ก็เกิด 

ปัญหาขึ้นอีกครั้ง

ฉีจี้ร้องไห้แล้วกระโจนเข้าสู่อ้อมแขนของต้วนเจียเจ๋อ “พวกมันเรียก 

ผมว่าคุณลุง!”

ต้วนเจียเจ๋อถอยหลังไปสองก้าว “...”

“ผมเป็นพี่ชายต่างหาก! ว้ากกกกกกก!”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

27

ต้วนเจียเจ๋อถอนหายใจพลางลูบเจ้าก้อนเนื้ออ้วนกลม ฉีจี้ ดูแก 

สภาพนี้ ทำไมพวกนั้นถึงต้องเรียกแกว่าพี่ชายด้วยล่ะ...

อีกอย่างพ่อแม่ของเพนกวินจักรพรรดิพวกนั้นก็เรียกแกว่าลูกพี่ 

หมดแล้ว!

แตเ่พือ่หลอกใหเ้จา้ลกูชายรูส้กึด ี ตว้นเจยีเจอ๋จงึไปพดูกบัลกูเพนกวนิ 

จักรพรรดิพวกนั้น ว่าหลังจากนี้ให้เรียกฉีจี้ว่าพี่ชาย

เพราะแบบนั้นก็เลยเกิดฉากตรงหน้าขึ้น คิดไม่ถึงว่าฉีจี้จะป้อนอาหาร 

พวกลูกเพนกวินแบบนี้ เป็นเรื่องที่หาไม่ได้ง่าย ๆ เลย

การปรากฏตัวครั้งแรกของฉีจี้ประสบความสำเร็จมาก ไม่ว่าจะเป็นการที่ 

ร่างกายของมันสูงใหญ่กว่าเพนกวินจักรพรรดิตัวอื่น  หรือการที่มันเป็น 

สภุาพบรุษุดแูลลกูเพนกวนิจกัรพรรดอิยา่งออ่นโยน ตา่งกท็ำใหน้กัทอ่งเทีย่ว 

ชื่นชอบและหลงรักมันมาก

บางคนก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่า  ฉีจี้ของพวกเราเป็นสุภาพบุรุษ 

ขนาดนี้ แข็งแรงรักเด็กขนาดนี้ อายุก็หลายขวบทำไมถึงยังไม่มีแฟน

เป็นเพราะเพนกวินจักรพรรดิห้าคู่พวกนั้นจับคู่กันมานานหลายปีเลย 

เข้าใจกันดี หรือว่าเป็นเพราะฉีจี้ตัวใหญ่เกินไปเลยจับคู่ไม่ได้

สวนสัตว์รีบหาคู่ให้ฉีจี้สักทีเถอะ!

มีหลายคนเรียกร้องอยู่ในบล็อกเวยป๋อของหลิงโย่ว ก่อนหน้านี้ 

หลิงโย่วยังรับสมัครหาคู่ให้สิงโตได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของเพนกวินทาง 

หลิงโย่วก็ควรจะกังวลด้วย ทุกคนเห็นฉีจี้ตั้งแต่ฟักออกจากไข่จนเติบโต 

มาถึงตอนนี้ พวกเขาอยากเห็นมันกับคู่ของมันฟักไข่ด้วยกัน

ต้วนเจียเจ๋ออธิบายว่า เนื่องจากฉีจี้ยังไม่โตเต็มวัย และการจะหาคู่ 

ที่มีขนาดร่างกายเหมาะสมกันนั้นเป็นเรื่องยาก อย่าลืมว่าการผสมพันธุ์ของ 

เพนกวินจักรพรรดิ ตัวผู้จะต้องขี่อยู่บนหลังตัวเมีย ถ้าหากร่างกายแตกต่าง 

กันเกินไปจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมเหรอ

ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนไม่ต้องรีบร้อนและรอระยะเวลาที่เหมาะสม

โชคดีที่แฟนคลับหลายคนเข้าใจ พวกเขาไม่รู้ว่าฉีจี้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ 
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แล้วหรือยัง เพียงแต่มักจะเอาเรื่องรูปร่างของฉีจี้มาคุยเล่นเป็นมุกตลกกัน 

อยู่บ่อย ๆ 

โดยเฉพาะภาพถ่ายของผู้เชี่ยวชาญสาวประจำสวนสัตว์ชิงเหนี่ยว 

ที่ร่วมเฟรมกับฉีจี้ก็โดนถ่ายและโพสต์ลงไปบนอินเทอร์เน็ต หลายคนยัง 

อยากให้ทางสวนสัตว์จัดกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับพวกมันด้วย

แต่เรื่องนี้คงไม่ได้จัดขึ้นจริง

เนื่องจากฉีจี้เป็นมิตรกับมนุษย์มากอยู่แล้ว มันจะเข้ามาใกล้หน้าต่าง 

ส่วนจัดแสดงด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นครั้งคราว  เพราะฉะนั้น 

นักท่องเที่ยวจึงใช้โอกาสนี้ถ่ายรูปคู่ร่วมเฟรมกับฉีจี้ได้เลย แต่โอกาสที่ 

จะได้รูปที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ หากให้มาต่อแถวเข้าคิวก็อาจจะไม่ได้ภาพ 

ที่อยากได้

ในเดอืนนี ้ เมอืงตงไหไ่ดร้บัโอกาสอนัยิง่ใหญอ่กีครัง้ หรอืเรยีกอกีอยา่งกค็อื 

จังหวัดตงโจวได้รับความสนใจครั้งยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่ง เมื่อการสัมมนา 

ศาสนาเต๋าระหว่างประเทศได้มาจัดที่จังหวัดตงโจว ส่วนสถานที่จัดงาน  

แน่นอนว่าต้องเป็นสำนักหลินสุ่ย

สำนักหลินสุ่ยมีบทบาทสำคัญในศาสนาเต๋า ถึงแม้จะไม่ใช่สำนักที่มี 

ชื่อเสียงโด่งดังที่สุด  แต่คนวงในรู้ดีว่าเป็นสำนักที่เจริญรุ่งเรืองในด้าน 

คำสอน และคณะกรรมาธิการเต๋าที่เฟื่องฟูที่สุดในประเทศจีนก็มีต้นกำเนิด 

มาจากสำนักหลินสุ่ย

นอกจากคนของสำนักเต๋าหลากหลายแห่ง ยังมีผู้นำของกรมการ 

ศาสนาระหว่างประเทศ ผู้นำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตงโจว  

ผู้มีอิทธิพลทางสังคมและสื่อหลักมากมายมารวมตัวกันที่ตงไห่

หลายคนในเมืองตงไห่อยากเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ เพราะเป็น 

โอกาสที่จะได้พบปะผู้คนมากมาย แต่ก็ใช่ว่าจะเข้าร่วมได้ทุกคน เพราะ 

มีการจำกัดจำนวนเอาไว้

โจวซินถังลังเลอยู่นาน แต่ก็ยังคงส่งคำเชิญไปให้ต้วนเจียเจ๋อ งาน 

สำคัญเช่นนี้ เขาไม่อยากทำผิดพลาดกับหลิงโย่ว ถึงต้วนเจียเจ๋อจะไม่ใช่ 
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ผู้บำเพ็ญพรต แต่เขาก็เป็นประชากรของโลก ยิ่งไปกว่านั้นหลิงโย่วกับ 

สำนักหลินสุ่ยก็จับมือทำธุรกิจร่วมกัน หากเขาไม่เชิญต้วนเจียเจ๋อ คนนอก 

ก็อาจจะคิดว่ามีเหตุไม่ชอบมาพากลได้

ต้วนเจียเจ๋อไตร่ตรองเล็กน้อยและตัดสินใจว่าจะลองไปร่วมงานดู

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคำสอนของศาสนา 

เต๋า แต่ก็ยังมีพิธีเปิด มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมให้ดู คิดเสียว่าออกไป 

เที่ยวเล่นก็แล้วกัน

แต่ไปคนเดียวคงจะไม่ดีเท่าไร ชวนซุนหยิงไปด้วยดีกว่า

ซุนหยิงหัวเราะร่า “ผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทคนอื่น  ๆ เขาพาผู้ช่วย 

กับเลขาฯสาวสวยไป แต่นายกลับพาพี่สาวไปเนี่ยนะ”

การไปนั่งดูพิธีเปิดระดับนี้ แม้แต่ตำแหน่งของพ่อเธอยังทำไม่ได้  

ไมต่อ้งพดูถงึคนของศาสนาเตา๋พวกนัน้ ลกูศษิยท์ีม่อีทิธพิลทัว่ประเทศไมรู่ว้า่ 

มากันมากน้อยแค่ไหน แต่ต้วนเจียเจ๋อพาเธอมาด้วยคนเดียวโดยใช้ “ความ 

สัมพันธ์ใกล้ชิด” กับสำนักหลินสุ่ยแบบนี้ เธอรู้สึกไม่ดีเท่าไรนัก

ต้วนเจียเจ๋อกับซุนหยิงเป็นคนในพื้นที่ รู้ดีว่าเส้นทางที่จะไปสำนัก 

หลินสุ่ยในวันงานจะต้องรถติดแน่นอน นอกจากนี้เส้นทางบนภูเขาก็คับแคบ  

ทุกครั้งที่มีพิธีกรรมก็จะเกิดปัญหาใหญ่นี้เป็นเรื่องปกต ิ แล้วนับประสาอะไร 

กับเหตุการณ์สำคัญ  ๆ  แบบนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงล่วงหน้าขึ้นไปบนเขาก่อน 

หนึ่งวัน เพราะนอนพักที่ห้องรับรองของสำนักหลินสุ่ยได้

นอกจากนี้ยังมีสื่อบางสื่อมาจัดเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าหนึ่งวัน ส่วน 

นักพรตและคนอื่น ๆ เนื่องจากมีจำนวนมากเกินไปเลยไปอาศัยอยู่ที่โรงแรม 

ใกล้เคียง  มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับสิทธิพิเศษสามารถนอนด้านในสำนัก 

เหมือนกับต้วนเจียเจ๋อ

ต้วนเจียเจ๋อพาซุนหยิงเข้าไปทางประตูด้านภูเขา เขาไม่ได้ให้คน 

ออกมารับ เพราะสแกนบัตรผ่านประตูเองได้ นี่เป็นบัตรตลอดชีพที่ทาง 

สำนักหลินสุ่ยมอบให้ เดิมก็ให้เป็นความหมายในเชิงสัญลักษณ์ สามารถ 

ให้เพื่อนสนิทใช้ได้ เขาไม่ได้ขึ้นมาที่นี่บ่อยนัก แต่เวลามาถึงก็เดินเข้าไป 

ได้เลย
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หลังจากที่สแกนบัตร ประตูปีกผีเสื้อก็เปิดออกอัตโนมัติ ทุกครั้ง 

ที่คนเดินผ่านจะมีเสียงผู้ชายดังขึ้น

“อายุมั่นขวัญยืน”

เซี่ยชีฉิงนั่งกลัดกลุ้มใจอยู่ตรงแปลงดอกไม้

ตั้งแต่มาเมืองตงไห่และล้มเหลวเรื่องการซื้อหยกจักรพรรดิสีเขียวไป 

เมื่อครั้งก่อน ฝีมืออันยอดเยี่ยมเป็นที่กล่าวขวัญของเขาก็ไม่อาจเฉิดฉาย 

ได้อีก ไม่เพียงแต่ทำอะไรไม่ได้ พลังของเขาเองก็ยังลดฮวบลงทีเดียว 

หลายขัน้ เขาไมส่ามารถปดิบงัเรือ่งนีไ้ด ้ แถมนกัธรุกจิรำ่รวยทีค่อยชว่ยเหลอื 

ก็เย็นชากับเขามาตั้งแต่วันนั้น

เซี่ยชีฉิงอายุปูนนี้แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่เขาต้องมาทนทุกข์ทรมาน 

รับความพ่ายแพ้แบบนี้

เหล่าอาจารย์ของเซี่ยชีฉิงจัดการประชุมอยู่หลายครั้งเพื่อศึกษาปัญหา 

ของเขา แต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ หรือตกลงแล้วเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุ  

พวกเขาเองก็ยังไม่รู้ชัดเจน

เซี่ยชีฉิงกลับมาคิดเรื่องนี้อยู่หลายครั้ง แต่ก็มักจะแปลกใจเสมอ  

มันบังเอิญเกินไป ทำไมตอนที่เขาสกัดกั้นพวกนั้นไว้ จู่  ๆ  ก็ดันยืมพลังมา 

ใชไ้มไ่ด้ เหน็ไดช้ดัเลยวา่ผูอ้ำนวยการสวนสตัวก์บัผูต้ดิตามคนนัน้ไมม่ทีกัษะ 

และพลังบำเพ็ญเลยสักนิด

สัมผัสที่หกอันเลือนรางแบบนี้ เซี่ยชีฉิงไม่กล้าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์  

เพียงแต่ไม่เข้าใจเท่านั้น

การเปิดงานสัมมนาศาสนาเต๋าระหว่างประเทศในวันนี้ ท่านอาจารย์ 

ของเขาก็ได้รับคำเชิญเหมือนกัน ถึงแม้เซี่ยชีฉิงจะไม่สามารถยืมพลังของ 

หงส์แดงได้ แต่เพราะมีความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมามากมายทำให้ 

ไม่มีผลต่อวิชาอื่น เขาได้แต่หวังว่าครั้งนี้จะมียอดฝีมือในเส้นทางเดียวกัน 

มาไขข้อสงสัยให้กระจ่าง ด้วยเหตุนี้จึงกลับมาที่ตงไห่อีกครั้ง

ทว่าสภาพจิตใจของเขาในตอนนี้แตกต่างกับครั้งก่อนที่มาอย่าง 

สิ้นเชิง โดยเฉพาะตอนที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับเมื่อก่อน  
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ตรงกันข้าม เส้าอู๋ซิงที่เขาคิดว่าไม่ประสบความสำเร็จทางศาสนาเต๋า กลับ 

กลายเป็นคนที่ได้รับความนิยมชมชอบจากเพื่อนร่วมสำนักเต๋ามากที่สุด  

ตอนนี้เซี่ยชีฉิงไม่มีอารมณ์ไปเข้าร่วมดูเส้าอู๋ซิงแสดงวิชาอะไรพวกนั้น  

จึงเดินออกมาเงียบ ๆ 

เซี่ยชีฉิงนั่งเหม่อลอยอยู่ตรงแปลงดอกไม้ ในใจเต็มไปด้วยความ 

สับสน

ในตอนนั้นเอง จู่  ๆ  เขาก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้น เมื่อหันไปมอง 

เซี่ยชีฉิงก็ตกตะลึงทันที ร่างบอบบางสองร่างปรากฏตัวแวบผ่านเข้าไปตรง 

ประตลูานภายใตแ้สงจนัทร ์ เขารูส้กึวา่หนึง่ในนัน้ดคูุน้ตามาก จงึอดตามไปด ู

ไม่ได้

ต้วนเจียเจ๋อพาซุนหยิงเข้ามาในสำนักหลินสุ่ย หลังจากทักทายเส้าอู๋ซิง 

แล้วเขาก็พาเธอไปเดินชมบริเวณภูเขาด้านหลัง

ในฐานะที่เป็นชาวพื้นเมืองตงไห่ ซุนหยิงจึงเคยมาที่สำนักหลินสุ่ย 

มาก่อน เมื่อไรก็ตามที่ถึงช่วงสำคัญอย่างการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นหรือ 

มัธยมปลาย ไม่ต้องพูดถึงพ่อกับแม่ แม้แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็พาเด็ก ๆ  

มาจุดธูปไหว้พระที่สำนักหลินสุ่ย ไม่ใช่ว่าผู้อำนวยการทุกคนเชื่อเรื่องงมงาย  

แต่เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมา

กระนั้นซุนหยิงก็ยังไม่เคยเข้ามาในพื้นที่ปิดแบบนี้มาก่อน สถานที่ 

แห่งนี้ไม่ได้เปิดให้ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่เข้าพักแน่นอน เพราะมีประกาศว่า 

เป็นที่อาศัยของเหล่านักพรต

หลังจากเข้ามาแล้ว ซุนหยิงถึงได้พบว่าพื้นที่ปิดของที่นี่กว้างขวาง 

มาก อาคารก่อสร้างก็มีอายุมาหลายสมัย นอกจากหอพักยังมีอาคารอื่น ๆ  

อย่างเช่น หอตำรา หอฝึกวิชาการต่อสู้ เมื่อเทียบกับด้านนอกที่มีผู้ดูแล 

หอสักการะเดินไปมา ที่นี่เงียบสงบกว่ามาก

แขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ออกบวชล้วนแต่ 

พักที่โรงแรมใกล้เคียง เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรให้พอจำนวนได้ ส่วน 

คนที่พักอาศัยอยู่ในสำนักได้นั้นมีน้อยมาก เช่น คนที่ไม่มีพันธะผูกมัด 
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อะไรอย่างต้วนเจียเจ๋อ และเหล่าตัวแทนของสำนักเต๋าที่สนิทชิดเชื้อและ 

อยู่ในนิกายเดียวกันกับสำนักหลินสุ่ย

ถึงแม้จะมีกำแพงกั้นแค่ชั้นเดียว แต่ด้านในนี้ก็แตกต่างจากด้านนอก 

มาก คนที่สวมใส่ชุดลำลองสบาย  ๆ  ที่คนธรรมดาทั่วไปอย่างต้วนเจียเจ๋อ 

กับซุนหยิงแต่งกันมีน้อยเหลือเกิน จึงทำให้ทั้งสองคนดูเด่นสะดุดตามาก

นักพรตของสำนักหลินสุ่ยทุกคนจำหน้าต้วนเจียเจ๋อได้ เมื่อบังเอิญ 

เจอคนทั้งสองระหว่างทางก็ค้อมคำนับอยู่ไกล  ๆ แล้วรีบหลบฉากไป เพราะ 

พวกเขาจำคำสอนของอาจารย์ได้

แต่เนื่องจากต้องจัดงานสัมมนา  นักพรตส่วนใหญ่จึงยุ่งมากจน 

ไม่สามารถหลบออกไปเตร็ดเตร่ข้างนอกได้

ต้วนเจียเจ๋อพาซุนหยิงเดินชมสถานที่เหมือนนักท่องเที่ยว ดูตรงนี้ที  

ตรงนั้นที แต่เพราะความไม่รู้เลยเดินเข้าไปถึงมุมหนึ่งด้วยความอยากรู้ 

อยากเห็น

ในขณะที่พวกเขากำลังมองอยู่นั้น จู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงคนพูดดังมาจาก 

ด้านบน

“พวกคุณเข้ามาได้อย่างไร”

ทั้งสองคนเงยหน้ามอง นักพรตหนุ่มรูปหนึ่งยื่นหน้าโผล่ออกมาจาก 

ระเบียงทางเดินบนชั้นสองพลางมองมาอย่างระแวดระวัง ก่อนถามขึ้น 

อีกครั้ง “ที่นี่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามา! พวกคุณเข้ามาได้อย่างไร”

ต้วนเจียเจ๋อสงสัย “คุณไม่รู้จักผม?”

เพราะการเข้ามาในครั้งนี้ทำให้รู้ว่านักพรตของสำนักหลินสุ่ยทุกคน 

รู้จักเขา ไม่ว่าเขาจะเคยเจอมาก่อนหรือไม่ แต่ทุกคนต่างก็เป็นฝ่ายทักทาย 

เขาก่อน  แต่เนื่องจากซุนหยิงยืนอยู่ข้าง  ๆ  เขาเลยไม่ได้พูดอะไรมาก  

ต้วนเจียเจ๋อสงสัยว่าคงเป็นเพราะโจวซินถังส่งรูปถ่ายให้เหล่าลูกศิษย์ดูเพื่อ 

ให้ทุกคนรู้จักและจำเขาได้

ทว่านักพรตตรงหน้ากลับนึกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่แฝงตัวเข้ามา  

ต้วนเจียเจ๋อแปลกใจมาก หรือว่าอีกฝ่ายจะไม่ใช่นักพรตของสำนักหลินสุ่ย

นักพรตหนุ่มขับไล่ “อย่ามาเล่นลูกไม้หลอกเด็ก พวกคุณออกไป 
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ตอนที่ยังมีสติจะดีกว่า ไม่อย่างนั้นผมจะเรียก รปภ.”

ต้วนเจียเจ๋อตะลึง “นักพรตน้อย คุณไม่ใช่คนของสำนักหลินสุ่ย 

ใช่ไหมครับ ผมทักทายกับผู้อำนวยการเส้าแล้ว วันนี้ผมจะพักอยู่ที่นี่ เลย 

พาเพื่อนออกมาเดินเล่น”

ต้วนเจียเจ๋อเข้าใจได้ทันที  พอเห็นว่าเสื้อผ้าของนักพรตรูปนี้ 

ไมเ่หมอืนกบัสำนกัหลนิสุย่ คาดวา่นา่จะเปน็คนของสำนกัอืน่ เขาเลยอธบิาย 

ออกไป เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ต้วนเจียเจ๋อยังพูดชื่อเส้าอู๋ซิงขึ้นมา เขา 

กลัวว่าหากพูดชื่อโจวซินถังแล้วจะดูปลอมเกินไป

มีนักพรตเดินออกมาสมทบอีกสองรูป เมื่อเห็นพวกต้วนเจียเจ๋อ 

ก็ถามขึ้น “อู๋จื้อ นี่เกิดอะไรขึ้น”

อู๋จื้อ “ศิษย์พี่ นักท่องเที่ยวตัวน้อยสองคนนี้เข้ามาโดยไม่ได้รับ 

อนุญาต ผมถาม พวกเขาก็บอกว่าทักทายกับผู้อำนวยการเส้าแล้ว...ฮึ  

ทำไมไม่บอกว่าทักทายท่านเจ้าสำนักไปเลยล่ะ”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

อู๋จื้ออายุตัวเองก็ยังน้อย แต่กลับเรียกซุนหยิงกับต้วนเจียเจ๋อว่าเป็น 

นักท่องเที่ยวตัวน้อย

ศิษย์พี่ทั้งสองฟังแล้วก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง “วันนี้คนที่จะพักที่นี่ได้ต้อง 

เป็นแบบพวกเราและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักหลินสุ่ย พวกเราไม่เคยเห็น 

สองคนนี้มาก่อน หากเป็นแขกวีไอพีก็จะต้องส่งคนไปรับแน่นอน  แต่นี่ 

เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ดูตาม้าตาเรือแล้วเดินเข้ามา”

อู๋จื้อฟังพลางพยักหน้าเห็นด้วย เขาก็คิดแบบนี้เหมือนกัน เห็น 

สองคนนี้มองดูทางนั้นที ทางนี้ทีเหมือนกับนักท่องเที่ยว แถมเสื้อผ้าก็ยัง 

ดูเด่นสะดุดตามาก

ต้วนเจียเจ๋อพูดไม่ออก เขาคิดไม่ถึงว่าเรื่องจะมาถึงขั้นนี้ได้

ตอนที่ต้วนเจียเจ๋อโทรศัพท์หาเส้าอู๋ซิง ฝ่ายนั้นบอกว่าจะเรียกคน 

มาคอยติดตาม แต่ต้วนเจียเจ๋อบอกว่าพวกคุณกำลังยุ่ง ขอไม่รบกวนดีกว่า  

เขาจะพาเพือ่นเดนิดรูอบ  ๆ เอง เสา้อูซ๋งิไมก่ลา้ขดัจงึตอบตกลงทนัท ี คิดไม่ถงึ 

ว่าจะโดนเข้าใจผิดแบบนี้ได้
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แม้แต่ซุนหยิงก็ดูสับสนเล็กน้อย เธอมองต้วนเจียเจ๋อ “...นี่มัน 

เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เจียเจีย โทร.หาท่านนักพรตดีไหม”

ต้วนเจียเจ๋อพยักหน้าพลางหยิบโทรศัพท์ “ผมจะโทร.หาท่านนักพรต 

เส้า”

ทว่าตอนนี้เส้าอู๋ซิงน่าจะกำลังยุ่งอยู่เลยไม่ได้รับสาย เมื่อเห็นนักพรต 

พวกนั้นทำหน้าตาเยาะเย้ย ต้วนเจียเจ๋อก็รู้สึกเก้อเขินเล็กน้อย เขาโทรศัพท์ 

หาโจวซินถัง แต่โจวซินถังก็ไม่รับสายเหมือนกัน

ต้วนเจียเจ๋อหมดคำพูด “อาจจะกำลังยุ่งอยู่เลยไม่ได้รับสาย...เอา 

แบบนี้ก็แล้วกันครับ คนของสำนักหลินสุ่ยรู้จักผมทุกคน รอให้พวกเขา 

เดินผ่านมาแล้วยืนยันกับพวกคุณก็ได้ พวกคุณรู้จักสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่ว 

ไหมครับ ผมเป็นผู้อำนวยการของที่นั่น”

นักพรตพวกนั้นฟังแล้วก็สบตากันอย่างสงสัย “สวนสัตว์? เหมือนว่า 

ข้างนอกจะมีขายตั๋วด้วยนี่”

“นั่นเป็นแผนการท่องเที่ยวของเมืองพวกเขาหรือเปล่า...”

“นัน่สิ ตอ่ใหเ้ปน็ผูอ้ำนวยการสวนสตัวก์ค็งจะมานอนทีน่ีไ่มไ่ดห้รอก”

“ผู้อำนวยการอายุน้อยขนาดนี้เชียว?”

พวกเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ หากเป็นย่อมน่าจะเข้าใจได้ดีกว่า ตอนนี้ 

จึงมองว่าต้วนเจียเจ๋อพูดพล่ามและอธิบายประเด็นก่อนหน้านั้นอย่างไม่มี 

เหตุผล

พวกเขาเป็นนักพรตจากสำนักที่สืบทอดมาจากสำนักหลินสุ่ย สนิท 

และใกล้ชิดกับทางสำนักหลินสุ่ยมากจนไม่ต้องมีคนคอยติดตามตลอดเวลา

อู๋จื้อพลิกตัวกระโดดจากชั้นสองลงมาที่ชั้นหนึ่งอย่างมั่นคง

ซุนหยิงตกใจ “นี่ นี่...จอมยุทธ์ยอดฝีมือ!”

“เชิญออกไปเถอะ หากไม่ ด้านนอกยังมีศิษย์พี่อยู่...” อู๋จื้อนับว่า 

พูดสุภาพมากแล้ว เขากลัวว่านักท่องเที่ยวสองคนนี้จะไม่ให้ความร่วมมือ  

เมือ่ครูจ่งึตัง้ใจแสดงฝมีอืของตวัเอง กอ่นยืน่มอืไปวางบนไหลข่องตว้นเจยีเจอ๋

ต้วนเจียเจ๋อไม่หลบ เขายื่นโทรศัพท์ให้อู๋จื้อดูวีแชตของโจวซินถัง  

คำชื่นชมของโจวซินถังเป็นเครื่องพิสูจน์ได้
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ทว่าเวลานี้ ในขณะที่ไม่มีใครเห็น แท่นวิหารของเทพเจ้าหงส์แดง 

ที่สถิตอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้ส่องแสงสว่างออกมาเล็กน้อย

หลังจากนั้นมือของอู๋จื้อที่สัมผัสโดนไหล่ของต้วนเจียเจ๋อเมื่อครู่ก็หัก 

ทันที เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วลงไปนั่งกองกับพื้น

ศิษย์พี่ทั้งสองของอู๋จื้อหน้าเปลี่ยนสี ก่อนจะกระโดดลงมาจาก 

ชั้นสอง “อู๋จื้อ เป็นอะไร”

ซุนหยิงหน้าถอดสี “เจียเจีย...”

ต้วนเจียเจ๋องุนงงไปชั่วขณะ จากนั้นเขาก็คาดเดาได้ทันทีว่าคงมี 

สัตว์เทพคนไหนลงมือแล้ว เนื่องจากตอนนี้สวนสัตว์เริ่มขยายใหญ่โตขึ้น 

เรื่อย  ๆ ทั้งยังมีหยกจักรพรรดิสีเขียวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก่อนหน้านี้ 

ตอนที่ออกมาข้างนอกเขาก็เคยโดนเซี่ยชีฉิงสกัดกั้นเอาไว้

เมื่อเขาออกจากอาณาเขตของหลิงโย่วจะต้องมีคนคอยจับตามอง 

อยู่แน่นอน เหล่าสัตว์ที่ถูกส่งมาของหลิงโย่วรู้ดีแก่ใจ พวกเขาหมุนเวียน 

สับเปลี่ยนหน้าที่กันโดยปริยาย

แต่แค่ไม่รู้ว่าใครที่ใจร้อนขนาดนี้ ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้มั้งครับ  

ทำเอาผมลำบากใจไปหมดแล้ว

“นาย...”  อู๋จื้อมองต้วนเจียเจ๋ออย่างตื่นตระหนก  เขาไม่ เห็น 

ต้วนเจียเจ๋อทำอะไร มือก็หักเองแล้ว

เหล่าศิษย์พี่ของอู๋จื้อพูดอย่างเดือดดาล “ทำเกินไปแล้ว!”

แม้จะเป็นเรื่องเข้าใจผิด แต่ชายคนนี้ก็ฝีมือดีมาก น่าแปลกจริง  ๆ  

ถึงอย่างนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นต้องหักมือเลยนี่

ต่อให้เป็นนักพรตก็โมโหได้เหมือนกัน เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้  

นักพรตอีกสองคนที่เหลือจึงต้องการคุมตัวต้วนเจียเจ๋อเอาไว ้ เพราะกลัวว่า 

จะวิ่งหนีไปขณะที่พวกเขาพาอู๋จื้อไปรักษา

ซนุหยงิดงึตว้นเจยีเจอ๋ “นี ่ นีพ่วกคณุจะทำอะไร ฉนัจะแจง้ตำรวจ!”

ซุนหยิงกระวนกระวายใจเล็กน้อย จากมุมเมื่อครู่เธอมองไม่เห็น 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนึกว่าต้วนเจียเจ๋อหักมือคนอื่น แต่ถ้าสองคนนี้คิด 

จะลงมือเธอไม่อาจทำเป็นมองไม่เห็นได้ โชคดีที่ซุนหยิงเคยคบหากับปีศาจ 
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มาก่อน เธอเลยยังมีความกล้าหาญอยู่บ้าง

เมื่อหญิงสาวเอาตัวเองเข้ามาขวาง นักพรตเลยไม่กล้าลงมือ แต่ 

ต้วนเจียเจ๋อก็ให้ซุนหยิงมากันตัวเองแบบนี้ไม่ได้ ปากบอกว่าเข้าใจผิดแล้ว 

พยายามเข้าไปกันซุนหยิง ดังนั้นตอนนี้ทั้งสี่คนจึงชุลมุนกันมาก

ในเวลานี้ เอง  พวกเขาก็ได้ยินเสียงชายชราเสียงหนึ่งตะโกนขึ้น  

“หยุด!”

พวกเขาเงยหน้ามอง ในสี่คนนี้มีเพียงสามคนที่รู้จักชายชราคนนี้  

ท่านนักพรตเซี่ยชีฉิง!

อู๋จื้อเงยหน้ามองเช่นกัน เขาข่มความเจ็บปวดแล้วยืนขึ้น ถึงแม้ 

พลังบำเพ็ญของเซี่ยชีฉิงจะมีปัญหาอย่างไร้สาเหตุ แต่ก็ยังคงเป็นผู้อาวุโส 

สำหรับพวกเขาเสมอ เพราะถึงอย่างไรเขาก็ยังสามารถรักษาให้หายได้

เซี่ยชีฉิงมองต้วนเจียเจ๋อ คลื่นระลอกใหญ่พลันซัดสาดเข้ามาในใจ  

ถึงจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการต้วนหรือไม่ ทว่าตั้งแต่ตอน 

ที่เขาไปหาต้วนเจียเจ๋อคราวนั้น พลังบำเพ็ญของเขาก็มีปัญหาขึ้นมา เขา 

รู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง หลังจากพูดคุยกับสำนักหลินสุ่ย เซี่ยชีฉิงถึงได้รู้ว่า 

ต้วนเจียเจ๋อกับสำนักหลินสุ่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมาก

“ผู้อำนวยการต้วน ไม่เจอกันนานเลยนะครับ” เซี่ยชีฉิงพูดอย่าง 

สุภาพ “นี่มีเรื่องอะไรกันเหรอครับ”

พวกอู๋จื้อทั้งสามคนประหลาดใจมากเมื่อได้ยินเซี่ยชีฉิงเกรงใจและ 

สุภาพกับต้วนเจียเจ๋อขนาดนี้ แม้แต่ตัวเซี่ยชีฉิงเองก็ยังเคารพอีกฝ่ายโดย 

ไม่รู้ตัว คนคนนี้เป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์จริง ๆ  เหรอ เซี่ยชีฉิงที่หยิ่งยโส 

คนนั้นถึงได้เคารพและปฏิบัติตัวดีกับอีกฝ่ายขนาดนี้ หากไม่ใช่เพราะพลัง 

บำเพ็ญมีปัญหา เขาคงไม่ปฏิบัติตัวดีกับผู้คนทางโลกแบบนี้หรอก...

หรือว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนกับผู้อำนวยการเส้าจริง ๆ 

ต้วนเจียเจ๋อจำชื่อของชายชราคนนี้ได้ ทันทีที่เห็นก็ถอนหายใจโล่งอก  

ในที่สุดก็มีคนมาพิสูจน์สถานะของเขาได้สักที “ขอบคุณท่านนักพรตเซี่ย  

คุณมาทันเวลาพอดี พวกเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับ”

ต้วนเจียเจ๋อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้
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“เรื่อง เรื่องมือ...ผมบอกได้แค่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษจริง  ๆ ผม 

จะออกค่ารักษาพยาบาลให้เองครับ”

หากไม่ใช่ว่าคนคนนี้มีพลังบำเพ็ญล้ำลึก ก็คงเป็นเพราะมียอดฝีมือ 

คอยปกป้องคุ้มครองอยู่แน่ ๆ นี่เป็นความคิดของเหล่านักพรต

เซี่ยชีฉิงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “ผู้อำนวยการต้วนมีมิตรภาพ 

ที่แน่นแฟ้นกับท่านเจ้าสำนักโจว ถือว่าเป็นผู้อาวุโสของพวกนาย สวีอู๋จื้อ 

คุกคาม โดนหักมือก็นับว่าเป็นบทเรียน นายกลับไปรักษาเอาเอง เรื่องนี้ 

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการต้วน”

เมื่อครู่ต้วนเจียเจ๋อพูดว่าเขารู้จักกับเส้าอู๋ซิง ส่วนที่เซี่ยชีฉิงพูด 

ออกมากลับเป็นว่าเขามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับโจวซินถัง เซี่ยชีฉิงตั้งใจ 

เปิดเผยเรื่องนี้ ลูกศิษย์พวกนี้โชคร้ายจริง  ๆ เขารู้ดีว่าโจวซินถังไม่มีทาง 

เข้าข้างศิษย์พวกนี้แน่นอน

อู๋จื้อตะลึงพรึงเพริด เซี่ยชีฉิงไม่มีทางโกหก หากเป็นแบบนั้นจริง  ๆ  

พวกเขาก็ทำผิดไปโดยไม่ได้ตั้งใจน่ะส ิ โจวซินถังมีสถานะอะไร ผู้อำนวยการ 

ต้วนไม่มีพลังบำเพ็ญแต่ก็ยังหักมือเขาได้ นั่นจะต้องเป็นเพราะได้รับการ 

ปกป้องจากท่านเจ้าสำนักโจวแน่ ๆ

เขาไม่รู้ว่าทำไมคนคนนี้ถึงไม่มีตัวตนมาก่อน อู๋จื้อหดหู่มาก แต่ 

เพราะอยู่ต่อหน้าเซี่ยชีฉิงเขาจึงทำได้เพียงทำตามคำสั่ง ศิษย์พี่ทั้งสองคน 

ช่วยพยุงเขาออกไป กลับไปสอบถามเรื่องราวของผู้อำนวยการคนนี้สักหน่อย 

ดีกว่า

ต้วนเจียเจ๋อยืนนิ่ง ส่วนซุนหยิงถอนหายใจ พวกเธอมีกันอยู่สองคน  

หากทะเลาะกันขึ้นมาจริง  ๆ  จะต้องเสียเปรียบแน่นอน โชคดีที่จู่  ๆ  ชายชรา 

คนนี้ก็เข้ามาจัดการได้ทันเวลา

ก่อนหน้านี้ต้วนเจียเจ๋อกับเซี่ยชีฉิงมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกัน 

มาก่อน แต่พอเซี่ยชีฉิงออกมาช่วยต้วนเจียเจ๋อคลี่คลาย เขาก็รู้สึกซาบซึ้ง 

และยังพูดขอบคุณอย่างสุภาพ “ขอบคุณครับ ท่านนักพรตเซี่ย”

“ไม่เป็นไรครับ” เซี่ยชีฉิงไม่ได้ดูแข็งกร้าวเหมือนกับตอนที่เจอกัน 

ก่อนหน้านี้ ถึงแม้เมื่อครู่เขาจะดูมีอำนาจมาก แต่หลังจากที่พูดจบเขา 
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ก็กลับไปนั่งข้างแปลงดอกไม้เหมือนเดิม

โทรศัพท์ของต้วนเจียเจ๋อดังขึ้น  หลังจากที่มี เวลาว่าง  ทันทีที่ 

โจวซินถังเห็นสายของต้วนเจียเจ๋อก็รีบโทร.กลับทันที ต้วนเจียเจ๋อนึกขึ้น 

ได้ว่าคนพวกนั้นก็เป็นแขกร่วมสำนักของโจวซินถังด้วย เขาจึงเล่าเรื่องราว 

ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ให้ฟัง

โจวซินถังรีบมาคุยเรื่องนี้ต่อหน้า แต่กลับเห็นว่าเซี่ยชีฉิงอยู่ข้าง  ๆ  

ฝีเท้าของเขาจึงช้าลงเรื่อย ๆ “นี่...”

เซี่ยชีฉิงคงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยใช่ไหม

“เมื่อกี้ท่านนักพรตเซี่ยมาช่วยผมอธิบายครับ” ต้วนเจียเจ๋อรีบพูด  

เมื่อครู่เขาใช้ช่องว่างเวลานี้พูดคุยกับเซี่ยชีฉิง จึงได้พบว่าตอนนี้อีกฝ่ายดู 

หอ่เหีย่วมาก หรอืจะบอกวา่ดนูิง่สงบมากกวา่เดมิด ี ตว้นเจยีเจอ๋ถามเซีย่ชฉีงิ 

ว่าเขาพูดได้ไหม เซี่ยชีฉิงก็ยังพึมพำพูดประชดตัวเองออกมา

โจวซินถังถอนหายใจแล้วกระซิบต้วนเจียเจ๋อ “นี่เป็นเพียงแค่เรื่อง 

เข้าใจผิด ผู้อำนวยการต้วนโปรดอธิบายกับท่านฆราวาสลู่ด้วยนะครับ!”

คนอื่น  ๆ  ต่างก็คิดไปแล้วว่าลู่ยามอบอาวุธวิเศษให้ต้วนเจียเจ๋อ แต่ 

ทันใดนั้นโจวซินถังก็คิดขึ้นมาได้ว่าท่านฆราวาสลู่อาจจะเป็นคนลงมือ จึง 

กลัวว่าอีกฝ่ายจะโมโหขึ้นมา

ล้อเล่นหรือไง ตอนนี้กำลังจะมีงานสัมมนาศาสนาเต๋าระหว่างประเทศ  

ด้านล่างด้านบนภูเขามีนักพรตไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร หากท่านฆราวาสลู่เกิด 

พิโรธขึ้นมา แม้แต่ปลาในบ่อก็ยากจะปกป้องแล้ว พูดอย่างไม่เกินจริง  

ศาสนาเต๋าคงโดนกวาดเรียบไม่มีเหลือ!

โจวซินถังจะไม่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เด็ดขาด!

เซี่ยชีฉิงที่นั่งอยู่ด้านข้างมองทั้งสองคนพูดคุยกันด้วยความสงสัย  

เขารู้สึกว่าท่าทีของโจวซินถังแปลกมาก ไม่เหมือนคุยกับคนที่มีศักดิ์เท่ากัน  

แต่ก้มหลังค้อมตัวให้เล็กน้อย ถึงต่อให้เคยได้รับความช่วยเหลือจาก 

ต้วนเจียเจ๋อ แต่ท่าทางปฏิบัติแบบนี้มันดูเกรงใจเกินไป

เขาไมรู่ว้า่ทีโ่จวซนิถงัทำแบบนัน้กเ็พราะคำนงึถงึหลกัมบีคุคลภายนอก  

ต้องสำรวมท่าที
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ตว้นเจยีเจอ๋ขำแหง้ “ผมทำใหพ้วกคณุเดอืดรอ้น แคเ่รือ่งเขา้ใจผดิกนั  

วางใจเถอะครับ...”

เขาก็นึกว่าลู่ยาคนอารมณ์ร้อนนั่นเป็นคนลงมือ หลังจากพูดจบ 

เขาก็ไปหามุมเพื่อโทรศัพท์ คนที่มีโทรศัพท์และติดต่อได้ในหลิงโย่วนั้น 

มีน้อย ต้วนเจียเจ๋อจึงโทร.หาเสี่ยวชิงแล้วให้ลู่ยามารับสาย

ทางด้านหลิงโย่ว ลู่ยาหันมองไปรอบ ๆ พลางรับโทรศัพท์อย่างภาคภูมิใจ

บรรดาสัตว์เทพที่คอยรับคำสั่ง “...”

ทุกคนไม่เข้าใจว่าแค่รับโทรศัพท์ เต้าจวินมีอะไรให้ภูมิใจ...

ต้วนเจียเจ๋อถาม “นี่ เมื่อกี้คุณลงมือใช่ไหม ผมจะบอกว่าพอแล้ว 

นะครับ เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด อย่าไปลงโทษอะไรพวกเขา...”

ลู่ยาคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องพูดเรื่องนี้ เขาไม่พอใจเล็กน้อยพลางเหลือบ 

มองไปทางหลิงกวง “หากเปิ่นจุนลงมือ พวกมันยังจะมีชีวิตอยู่?”

ต้วนเจียเจ๋อคิดถึงลู่ยาที่เอะอะก็เรียกอาวุธวิเศษจะมาตัดหัวคนอื่น  

จริงอย่างที่เต้าจวินพูด “แล้วใครเป็นคนทำครับ คุณถามให้ผมหน่อย แล้ว 

ให้เขารับสายที”

ภายใต้สายตาอยากรู้อยากเห็นของทุกคน ลู่ยาโยนโทรศัพท์ใส่มือ 

หลิงกวง คนที่อารมณ์ไม่ดีไม่ได้มีเขาแค่คนเดียว แต่ยังมีคนอื่นอีกมากมาย

หลิงกวงรับโทรศัพท์ “ท่านผู้อำนวยการ ขออภัยด้วย ข้ากลัวว่าจะ 

มีคนมาทำร้ายท่าน เฮ้อ ทุกวันนี้นักพรตในโลกมนุษย์ยิ่งนานวันยิ่งย่ำแย่”

“มะ ไม่ถึงขั้นทำร้ายหรอกครับ...” ต้วนเจียเจ๋อเหงื่อตก “เป็นคุณ 

อีกแล้วเหรอ หลิงกวง”

หากหลิงกวงเป็นคนลงมือเขาก็เข้าใจได้ การที่ไม่ให้นักพรตที่ไม่มี 

คุณสมบัติพวกนั้นยืมพลังก็ถือว่าหลิงกวงออมมือให้แล้ว ใช่ว่าเขาจะกลัว 

นกัพรตพวกนัน้ทำตวัเองขายหนา้ การทีพ่วกนัน้มาโจมตผีูอ้ำนวยการของเขา  

ลู่ยาเต้าจวินก็ขุ่นเคืองเหมือนกัน

หลิงกวงเป็นคนศาสนาเต๋า ท่านผู้อาวุโสมักจะเด็ดขาดอยู่เสมอ  

เขาจึงลงมือโดยไม่พูดอะไร
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หลิงกวง “ทำไมเล่าท่านผู้อำนวยการ ที่ตัวของท่านล้วนแต่เป็น 

ขนอีกาทอง คราบงูพันปี เพียงแค่สัมผัสมือก็หักนี่ถือว่าเบาสุดของโทษ 

สถานหนัก หาไม่พลังบำเพ็ญจะสูญสิ้นไม่มีข้อยกเว้น”

“แต่เขาคงไม่รู้ว่าผมมีของพวกนี้...ช่างเถอะครับ” ต้วนเจียเจ๋อมอง 

เซี่ยชีฉิงที่อยู่ไกล  ๆ อีกฝ่ายดูเหมือนจะรู้สึกได้จึงเงยหน้าขึ้นมาสบตากับ 

ต้วนเจียเจ๋อ จากนั้นยิ้มให้ก่อนจะหันหน้ากลับไป ท่าทางราวกับไม่เข้าใจว่า 

ต้วนเจียเจ๋อมองตัวเองทำไม

ต้วนเจียเจ๋อลังเล “จริงสิ คุณยังจำเซี่ยชีฉิงที่เคยเจอก่อนหน้านี้ 

ได้ไหม...”

ดูเหมือนเซี่ยชีฉิงจะได้รับบทเรียนจากเรื่องครั้งก่อนแล้ว เขาฝึกฝน 

พลังบำเพ็ญมาครึ่งชีวิต ช่างไม่ง่ายเลยจริง ๆ 

เมื่อต้วนเจียเจ๋อเดินกลับมาเขาก็ทำนิ้ว OK ให้โจวซินถัง

โจวซินถังโล่งใจ “ผู้อำนวยการต้วน ผมพาคุณกับคุณซุนเดินชมที่นี่ 

ดีกว่า”

ซุนหยิงข่มความตื่นเต้นเอาไว้ในใจ ‘พระเจ้าช่วย! มีหน้ามีตามาก 

ขนาดนีเ้ลยเหรอเนีย่! เจยีเจยีชว่ยเหลอืทา่นเจา้สำนกัโจวเอาไวม้ากขนาดไหน 

กันแน่ ท่านเจ้าสำนักของสำนักหลินสุ่ยมีสถานะอะไรในเมืองตงไห่! เรื่องนี้ 

ไม่อยากจะเชื่อเลย’

ก่อนที่ต้วนเจียเจ๋อจะเดินออกไป เขาคิดอยู่พักหนึ่งถึงพูดกับเซี่ยชีฉิง 

วา่ “ทา่นนกัพรตเซีย่ ลากอ่นครบั หวงัวา่พลงับำเพญ็ของทา่นจะกา้วหนา้ขึน้”

เซี่ยชีฉิงคิดว่าต้วนเจียเจ๋อคงยังไม่รู้ว่าพลังบำเพ็ญของตนมีปัญหา  

ถึงจะไม่ได้พบกันหลายครั้ง แต่เขาก็รู้สึกว่าด้วยนิสัยของผู้อำนวยการคนนี้ 

ไม่ได้กำลังแอบเยาะเย้ยอยู่แน่นอน เซี่ยชีฉิงจึงยิ้มอย่างขมขื่น “ลาก่อน  

ได้รับความกรุณาของคุณแล้ว ขอให้คุณมีลูกค้าไหลมาเทมาเช่นกันครับ”

โจวซินถังเดินจากมาได้สักพักก็ทอดถอนใจ “ท่านนักพรตเซี่ยตอนนี ้

เปลี่ยนไปมาก”

น่าเสียดาย ไม่รู้ว่าเหล่าเทพเจ้าจะมองเห็นแล้วให้อภัยเขาได้หรือไม่
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ฝ่ายต้วนเจียเจ๋อและซุนหยิง หลังกินอาหารเสร็จเรียบร้อย ต้วน- 

เจียเจ๋อก็ไปส่งซุนหยิงกลับห้องก่อน

ซุนหยิงดึงมือต้วนเจียเจ๋อ “เจียเจีย วันนี้เธอหักมือคนได้ในพริบตา 

เดียว เคยฝึกมาใช่ไหม”

ต้วนเจียเจ๋อ “เอ่อ...”

ซุนหยิงอยากคุยมานานแล้ว ระหว่างทางเธอก็คิดหาวิธีมากมาย 

จนในที่สุดก็มีจังหวะให้พูด “เธอบอกว่าเธอกับท่านเจ้าสำนักโจวมีความ 

สัมพันธ์ที่ดีมาก เป็นเพราะว่าเธอเคยช่วยเขาใช่ไหม เป็นเพราะว่าวันหนึ่ง 

ท่านเจ้าสำนักโจวไปเก็บยาสมุนไพรแล้วเธอก็ช่วยเขาใช่ไหม หลังจากนั้น 

บุญคุณที่ช่วยชีวิตเพียงครั้งเดียวก็ตอบแทนให้ดั่งสายธาร5...”

ต้วนเจียเจ๋อตบไหล่ซุนหยิงเบา  ๆ “พี่ครับ เก็บยาสมุนไพรนี่จะ 

เกินไปหน่อยนะ พี่คิดว่าท่านเจ้าสำนักโจวเป็นท่านปู่ของเจ็ดกุมารน้ำเต้า6  

หรือไง เขาใช้วีแชตคล่องกว่าพี่อีกนะ ปีใหม่ยังส่งอั่งเปาให้ผมด้วย”

ซุนหยิง “...”

เธอโดนต้วนเจียเจ๋อพูดใส่จนสับสนไปหมด แถมยังสงสัยอีกว่า 

ฝ่ายนั้นแอบบอกใบ้ว่าเธอต้องให้ของอะไรกับเขาหรือเปล่า

ต้วนเจียเจ๋อหาโอกาสกลับไปห้องตัวเองทันที  ถึงแม้ที่นี่จะไม่มี 

โทรทัศน์ แต่ก็มีเครื่องปรับอากาศและอินเทอร์เน็ต สิ่งอำนวยความสะดวก 

ต่าง  ๆ  ก็ดีมาก เขานอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียงสะอาด พร้อมชุด 

เครื่องนอนที่มีกลิ่นอายของแสงแดด

เขาเล่นโทรศัพท์จนผล็อยหลับไปโดยไม่รู้ตัว

ไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไร จู่  ๆ  เสียงคลิปวิดีโอในโทรศัพท์ที่กำลัง 

เล่นอยู่ก็ดังขึ้นจนปลุกให้ต้วนเจียเจ๋อตื่น ทันทีที่ลุกขึ้น ศีรษะของเขาก็ 

5 มาจากสำนวน “บุญคุณเพียงหยดน้ำ ตอบแทนให้ดั่งสายธาร” หมายถึง เมื่อได้รับบุญคุณ 

จากผู้อื่น แม้จะเล็กน้อยสักเท่าใด ก็พึงระลึกถึงและตอบแทนด้วยการกระทำให้ทบเท่าพันทวี
6 เจ็ดกุมารน้ำเต้า มาจากการ์ตูนเก่าเรื่อง อภินิหารเจ้าหนูน้ำเต้าทั้งเจ็ด เริ่มเรื่องจากมีชายชรา 

คนหนึ่งช่วยเหลือและเลี้ยงดูเจ็ดพี่น้องไว้ กุมารทั้งเจ็ดจึงคอยช่วยเหลือท่านปู่ให้รอดพ้นจากภูตผีปีศาจ 

และภยันตรายหลายต่อหลายครั้ง
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กระแทกเข้ากับวัตถุแข็ง ๆ อย่างแรงจนล้มตัวนอนลงไปอีกครั้ง

“...เฮ้ย!” ต้วนเจียเจ๋อลูบหน้าผากพลางมองลู่ยาด้วยความเจ็บปวด  

“คุณบ้าไปแล้วเหรอ”

คิดไม่ถึงว่าเจ้าบ้าลู่ยาจะมานั่งอยู่ข้างเตียง พอเขาลุกขึ้นมาหัวก็เลย 

ไปกระแทกกับหัวของลู่ยา แต่ที่น่าเจ็บใจก็คือลู่ยาไม่สะทกสะท้านเลยสักนิด  

อย่างกับเป็นแผ่นเหล็กกล้าอย่างนั้นแหละ

ลู่ยายังคงพูดโดยไม่แสดงสีหน้าอะไร “นายตื่นแล้ว”

ตอนนี้ต้วนเจียเจ๋อถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองอยู่ที่สำนักหลินสุ่ย เขา 

หมดคำพูดทันที ต้วนเจียเจ๋อลูบหน้าผากพลางถาม “ทำไมคุณมาอยู่ที่นี่”

พูดจบก็รู้สึกว่าคำถามของตัวเองเกินความจำเป็นไปหน่อย เฮ้อ!  

จะเป็นเพราะอะไรไปได้อีกล่ะ

ลู่ยา “เปิ่นจุนออกมาเดินเล่น เห็นว่านายอยู่ใกล้ ๆ...”

...ดูเหมือนไม่ว่าจะเป็นอะไร คำตอบของเต้าจวินก็ยังทำให้เขาหมด 

คำพูดอยู่ดี “เดินเล่นไกลขนาดนี้เชียว?”

“ยุคสมัยกำเนิดโลก อีกาทองสามขาอย่างพวกเราก็เดินเล่นจากต้นไม ้

ศักดิ์สิทธิ์ฝูซาง7 ไปถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รั่วมู่8”

ฝูซางและรั่วมู่ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชนิดเดียวกัน แต่ต้นหนึ่งอยู่ 

ขั้วโลกทางทิศตะวันออก ส่วนอีกต้นอยู่ขั้วโลกทางทิศตะวันตก หรือก็คือ 

จุดที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก...

ต้วนเจียเจ๋อ “ครับ ๆ คุณชนะครับ”

ลูย่าจอ้งมองตว้นเจยีเจอ๋ จากนัน้เอามอืตว้นเจยีเจอ๋ออก “ขอเปิน่จนุ 

ดูหน่อย มนุษย์อย่างพวกนายอ่อนแอเกินไปแล้ว”

“เจ็บนะครับ!” ต้วนเจียเจ๋อบ่น โทษเขาได้หรือไง หัวลู่ยาแข็งเกินไป 

ต่างหาก เมื่อกี้ที่กระแทกทำเขาตาสว่างเลยทันที

7 ฝซูาง เปน็ตน้ไมเ้ทพในดนิแดนศกัดิส์ทิธิน์อกฝัง่ทะเลตะวนัออกซึง่เปน็ทีก่ำเนดิของพระอาทติย์ 

ตามความเชื่อของชาวจีนในสมัยโบราณ
8 รั่วมู ่ เป็นต้นไม้ในตำนานเทพจีน อยู่สุดปลายฝั่งตะวันตกของเขาคุนหลุน ดอกสีแดงส่องแสง 

ยาวนานยังตำแหน่งที่พระอาทิตย์ตก
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ลู่ยารู้สึกผิด เขาประคองศีรษะต้วนเจียเจ๋อ “เปิ่นจุนเป่าให้...”

ต้วนเจียเจ๋อตะลึง อยากจะพูดว่าเต้าจวินจะเป็นเด็กน้อยเกินไปแล้ว 

นะครับ!

แต่กลับเห็นลู่ยาเป่าลมเข้ามาที่หน้าผากของตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจ  

รอยปูดบวมแดงตอนแรกหายเจ็บในชั่วพริบตา หัวใจของต้วนเจียเจ๋อพลัน 

เต้นไม่เป็นจังหวะ
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