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ค�ำน�ำ

"ข้าไป๋เสี่ยวฉุนเพียงดีดน้ิว...ก็สิ้นราพณาสูร" นักอ่านไม่น้อยคงเริ่ม 

คุ้นเคยกับประโยคประจ�าตัวของ 'ไป๋เสี่ยวฉุน' ประโยคนี้แล้ว เพราะไม่ว่าจะ

โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ตลอดสองเล่มท่ีผ่านมาพระเอกจอมป่วนคนน้ีก็ได้ไป 

'ดีดนิ้ว' จน 'สิ้นราพณาสูร' มาแล้วหลายต่อหลายแห่ง เรียกได้ว่ามีโจทก์อยู่

แทบทกุหัวระแหง แต่ไป๋เสีย่วฉนุผูน้ีไ้ม่เคยท�าอะไรเพียงครึง่ๆ กลางๆ จงึรบัรอง

ได้เลยว่าวีรกรรมบนเส้นทางแห่งการบ�าเพ็ญเพียรของเขาไม่มีทางหมดลง

ง่ายๆ แน่นอน แล้วคราวนี้ไป๋เสี่ยวฉุนจะไปก่อความวินาศสันตะโร เอ๊ย  

ไปประกาศศกัดาทีไ่หนอกี ขอเชญิทุกท่านนิง่สงบไว้อาลัยให้คูก่รณีของพระเอก

ตัวแสบคนนี้กันสักครู่ จากนั้นไปติดตามเน้ือเรื่องกันต่อที่หน้าถัดไปได้เลย

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เอ่อร์เกิน ชื่อจริงหลิวหย่ง เป็นนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ระดับ 

แพลทตินั่มของฉีเตี่ยน และเป็นสมาชิกชุดที่ 9 ของสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศจีน ได้รับรางวัลมากมาย ติดอันดับ '100 นักเขียนผู้ทรงอิทธิพล'  

อีกทั้งผลงานของเขา 'หน่ึงความคิดนิจนิรันดร์' ยังติดอันดับ '100 ผลงาน 

ทรงอิทธิพล' ในรางวัลวรรณกรรมออนไลน์เฉิงกวาประจ�าปี 2018 อีกด้วย

เอ่อร์เกินชื่นชอบเทพนิยายจีนโบราณ ด้วยเหตุนี้จึงก้าวเข้าสู ่วงการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมออนไลน์ จนได้เป็นนักเขียนนิยายแนวบ�าเพ็ญเพียร 

เป็นเซียนผู้ได้รับความนิยมล้นหลาม

耳根 Er Gen



เขานึกถึงตอนที่อยู่ในหมู่บ้านปีนั้น ก่อนหน้าบิดามารดาจะป่วย 
และเสียชีวิตจากไป พวกเขาจับมือตนไว้ และบอกว่าให้...มีชีวิตอยู่ต่อไป

ถ้อยค�านี้ตราตรึงอยู่ในสมองของไป๋เสี่ยวฉุนตราบนิจนิรันดร์
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คนฝั่งทิศใต้ล้วนตกใจ ลูกศิษย์ทุกคนที่รู้จักไป๋เสี่ยวฉุนพริบตาน้ี

ราวกับไม่เคยรู้จักเขามาก่อน ไป๋เสี่ยวฉุนในยามนี้ท�าให้พวกเขารู้สึก

แปลกหน้าอย่างถึงที่สุด แตกต่างจากคนในความทรงจ�าที่ชอบให้ผู้อื่น

เรียกว่าอาจารย์อาไป๋ กวนประสาทร้ายกาจ มักจะท�าให้คนอื่นอยาก

ฟาดเขาสักทีโดยสิ้นเชิง

ฝั่งทิศเหนือมีเสียงสูดลมหายใจดังลอยมานับครั้งไม่ถ้วน ยามน้ี

พวกเขาทกุคนล้วนมองไป๋เสีย่วฉนุอย่างตกตะลงึ ในใจแต่ละคนเกิดเสยีง 

กัมปนาทดงัก้อง ก่อนหน้าน้ีพวกเขาไม่รูจ้กัไป๋เสีย่วฉนุ ภาพจ�าท่ีมต่ีออกีฝ่าย 

มีเพียงความไร้ยางอายในการประลองไม่กี่สนามก่อนหน้าเท่าน้ัน แต่

ภาพท่ีเห็นในตอนนี้ท�าให้ทุกคนล้วนสูดลมหายใจเฮือก

บนระเบียง นัยน์ตาของเจิ้งหย่วนตงฉายประกายแปลกใจ 

ปรมาจารย์ใหญ่แต่ละยอดเขาที่อยู่รอบด้านล้วนเคร่งขรึมกันข้ึนมา  

หลี่ชิงโหวย้ิมอยู่ในตา ในใจเจือความอบอุ่น รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อมอง 

ไปยังไป๋เสี่ยวฉุน

ผูอ้าวุโสเหล่านัน้แต่ละคนเองก็สดูลมหายใจเฮอืก สหีน้าเคร่งขรมึ

บทที่ 96

ปะทะกุ่ยหยา
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เช่นกัน

ซัง่กวนเทียนโย่วทีอ่ยู่กลางอากาศกระอักเลอืดสด นัยน์ตาฉายแวว 

งงงัน เขาไม่เชื่อว่าตนจะแพ้ ทั้งยังแพ้ให้ไป๋เสี่ยวฉุนท่ีตนดูถูกอีกด้วย 

ส�าหรับเขาแล้วนี่คือความอัปยศใหญ่หลวงในใจ ขนาดของมันใหญ่ 

เกินกว่าบาดแผลบนร่างกายของเขา เขาไม่ยอมแพ้ ครัน้เห็นว่าตนใกล้จะ 

ตกจากแท่นประลองยุทธ์ จึงเปล่งเสียงค�ารามแหบแห้งอย่างปวดร้าว

ออกมาหนึ่งเสียง

"ไป๋เสี่ยวฉุน การต่อสู้ของพวกเรายังไม่จบ!" ขณะเอ่ยปากเขาก็

กัดปลายลิ้นตัวเอง พ่นเลือดสดออกมา เส้นผมเนื้อหนังพลันเหี่ยวแห้ง

อย่างเห็นได้ชัด มือทั้งสองท�ามุทราอย่างรวดเร็ว ร่างของเขาสั่นเทิ้ม 

ไปตลอดทั้งร่างทันที จากต�าแหน่งกลางกระหม่อมพลันมีแสงสีเลือด

ระเบิดออกมาหนึ่งเส้น!

แสงสเีลอืดเส้นนีพ้รบิตาเดียวก็โหมซดัสาด กลายร่างเป็นกระบีโ่ลหติ 

เล่มหนึ่ง! 

"สิบมหาเคล็ดวิชา กระบี่ชะตาแห่งตน!" หลายคนมองออกและ

ร้องเสียงหลงด้วยความตกตะลึง

"ค่ายกลอสูรพิภพ!" ซั่งกวนเทียนโย่วไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น มือ 

ทั้งสองข้างท�ามุทราชี้ไปที่ไป๋เสี่ยวฉุน กระบี่โลหิตเล่มน้ันส่งเสียงดังตูม

หนึ่งครั้ง กลายร่างเป็นเส้นเลือดจ�านวนนับไม่ถ้วนประสานกันเป็น

ตาข่ายกระบี่ปากหนึ่ง พริบตาเดียวก็พุ่งเข้าหาไป๋เสี่ยวฉุน

ทุกท่ีท่ีผ่านจะต้องมีเสียงกรีดผ่าอากาศแหลมคมรุนแรง

ไป๋เสี่ยวฉุนเงยหน้า มือขวายกขึ้นชี้ไปเช่นเดิม

การชี้ครั้งนี้ท�าให้ความว่างเปล่าเบื้องหน้าของเขาคล้ายบิดเบือน 

จากน้ันก็พลันกลายเป็นกระถางสีม่วงขนาดยักษ์ใบหนึ่ง กระถางใบน้ี

ประกอบขึ้นอย่างสมบูรณ์ถึงท่ีสุด ถึงขั้นสามารถมองเห็นลายสลัก 
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บนกระถางได้อย่างชดัเจน คล้ายกระถางใหญ่ของจริง ดไูม่ออกแม้แต่น้อย 

ว่าเป็นภาพลวงตา

"ลมปราณม่วงแปลงกระถาง สวรรค์!"

"เหมือนจริงเกินไปแล้ว นี่ไม่ใช่ลมปราณม่วงแปลงกระถางท่ัวไป 

แต่ถึงระดับสองแล้ว!" ฝั่งทิศใต้พลันเปล่งเสียงฮือฮา โดยเฉพาะคนจาก

เขาจื่อติ่งท่ีส่งเสียงตกตะลึงดังมาก

ทางฝั่งทิศเหนือก็พากันสูดลมหายใจเฮือก สายตาของทุกคน 

ในท่ีน้ีมองเห็นภาพกระถางม่วงและกระบี่โลหิตกระแทกเข้าด้วยกัน 

ระเบิดเป็นเสียงดังกัมปนาทราวกับจะท�าให้หูแตก ซั่งกวนเทียนโย่ว 

กระอกัเลอืด หยักย้ิมสมเพชตนเอง จากนัน้ก็ถูกม้วนตลบกระเดน็ออกไป

ไป๋เสี่ยวฉุนสีหน้าเป็นปกติ ยืนอยู่บนแท่นประลองมองกระถาง 

ใบใหญ่ท่ีสลายหายไปกลางท้องฟ้า ทันใดน้ันนัยน์ตาของกุ่ยหยาที่อยู่

เบือ้งหน้ากลุม่คนฝ่ังทศิเหนอืพลนัระเบดิประกายประหลาดใจ พรบิตาเดยีว 

ก็ทะยานขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นประลองยุทธ์

"ซัง่กวนเทยีนโย่วไม่อาจประลองได้อกีแล้ว เช่นน้ันก็ลดความยุ่งยาก 

ลงได้ เจา้กบัข้า...มาประลองกนั!" สิน้ค�าพดูกุย่หยา ตลอดทัง้ร่างเขากม็ี 

หมอกสีด�าเข้าปกคลุมและโอบล้อมไปทั่วบริเวณ หมอกด�าเหล่าน้ัน

กลายร่างเป็นผีร้ายหลายตน ค�ารามแหบแห้งใส่ไป๋เสี่ยวฉุน

ผร้ีายแต่ละตนเหล่าน้ันท่าทางดรุ้าย บ้างผมเผ้ายุ่งเหยิง บ้างผวิเนือ้ 

เขียวช�้าไปท่ัวร่าง และยังมีซากศพท่ีเนื้อหนังเปื่อยยุ่ยมาแล้วไม่รู้ก่ีปี  

เดินถือหัวของตัวเองมา น่าสยดสยองอย่างย่ิง

พริบตาเดียวบนแท่นประลองยุทธ์ก็อบอวลไปด้วยกลิ่นอาย 

ความตาย ท�าให้ลูกศิษย์ของสองฝั่งเหนือใต้หนาวสะท้านกันไปทั้งใจ

เวลาเดียวกันนั้นเงาร่างหลายร่างก็ทะยานออกมาจากกลุ่มคน

ของท้ังสองฝั่ง คนเหล่านั้นสีหน้าเคร่งขรึม พวกเขาไม่ใช่ศิษย์ฝ่ายนอก 
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แต่เป็นศิษย์ฝ่ายในของท้ังสองฝั่ง ท้ังหมดล้วนปรากฏตัวในตอนนี้เพ่ือ

จับตามองการประลองครัง้สดุท้ายของศกึศษิย์แห่งความภาคภูมใิจครัง้นี!้

แม้แต่จติสมัผสัของผูอ้าวุโสไท่ซัง่บนยอดเขาจ้งเต้าทัง้สีก็่ยังกวาด

มารวมกันอยู่บนแท่นประลองยุทธ์

ชั่วขณะนี้อยู่ภายใต้การจับจ้องของผู้คนนับหมื่น!

ไป๋เสี่ยวฉุนหมุนตัวไปมองกุ่ยหยา สีหน้าเขาเคร่งขรึมข้ึน ศึกศิษย์

แห่งความภาคภูมิใจน้ี ทุกครั้งท่ีกุ่ยหยาแสดงฝีมือล้วนน่าตกตะลึง 

ย่ิงนัก เพียงชี้ทีเดียวก็เกือบคร่าชีวิตหลี่ว์เทียนเหล่ย อีกท้ังนั่นยังใช้พลัง

เพียงเจ็ดส่วนเท่าน้ัน

หากระเบิดพลังท้ังหมดออกมาก็ยากจะจินตนาการ

ชั่วขณะท่ีไป๋เสี่ยวฉุนมองไปยังกุ่ยหยาน้ันเอง นัยน์ตากุ่ยหยาก็

ฉายแววอึมครึม มือขวายกขึ้นชี้ไปทางไป๋เสี่ยวฉุน เวลาเดียวกันนั้น 

ฟ้าดนิส่งเสยีงครนืครัน่ ข้างกายกุ่ยหยาพลนัปรากฏกรงเลบ็ปีศาจมหึมา

ข้างหน่ึง ยึดครองพ้ืนท่ีไปครึ่งแท่นประลองยุทธ์ เกิดเสียงกรีดผ่าอากาศ 

มันพุ่งตรงเข้าหาไป๋เสี่ยวฉุนด้วยพลังอ�านาจน่าตกตะลึง

ด้วยการเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็ว เพียงพริบตาเดียวก็เข้าประชิด  

ไป๋เสีย่วฉนุยกมอืขวาขึน้ก�าหมดัแน่นโดยพลนั แสงสเีงนิเปล่งวาบตลอดร่าง 

จนทัง้ร่างดคูล้ายกลายเป็นสเีงิน ต่อยไปยังกรงเลบ็ปีศาจขนาดมหมึาน้ัน

เมื่อมองไกลๆ ไป๋เสี่ยวฉุนที่ร่างผอมแห้งเทียบกรงเล็บปีศาจอัน

น่าตื่นตะลึงไม่ติดเลยสักนิด แต่พริบตานั้นก�าปั้นของเขากลับตรงเข้า

กระแทกกรงเลบ็ปีศาจ และระเบดิออกเป็นเสยีงกัมปนาทสะเทือนฟ้าดนิ 

จนหูแทบดับ

ตูมๆๆ!

เสียงดุจฟ้าร้องนี้ดังไปทั้งสี่ทิศ ท�าให้ศิษย์ฝ่ายนอกท่ีอยู่สองฝั่ง 

ของแท่นประลองล้วนพากันก้าวถอยหลัง สีหน้าตะลึงพรึงเพริด และยัง
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มีคนไม่น้อยที่เวียนศีรษะตาลายเพราะแรงสะเทือนน้ี

พละก�าลังมหาศาลระลอกหนึ่งระเบิดออกมาระหว่างการปะทะ

ของหมัดไป๋เส่ียวฉุนกับกรงเล็บปีศาจ กรงเล็บปีศาจน้ันสั่นสะเทือน  

ส่งเสยีงดังเปรีย๊ะๆ และมรีอยปรแิตกปรากฏขึน้ รอยร้าวนีแ้ผ่ขยายไปทัว่ 

กรงเล็บในชั่วพริบตา และในชั่วลมหายใจเสียงโพละก็ดังขึ้น กรงเล็บ

ปีศาจขนาดมหึมาน้ีพลันแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

หมอกควันด�าทะมึนมากมายหมุนเป็นเกลียวลอยไปแปดทิศ 

ตลอดท้ังแท่นประลองยุทธ์คล้ายจะสัน่สะเทือนไปเลก็น้อย ดวงตากุ่ยหยา 

ระเบดิประกายเฉยีบคม ถอยหลงัไปหนึง่ก้าวแล้วกระทืบเท้าแรงๆ หนึง่ครัง้

พ้ืนดนิใต้ฝ่าเท้าปรากฏรอยแตกเป็นวง ไป๋เสีย่วฉุนท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้าม 

เวลานี้ใบหน้าแดงก�่า ถอยหลังไปหนึ่งก้าวเช่นเดียวกัน แสงสีเงินบน

มือขวาเปล่งประกายระยิบระยับ แต่เมื่อมองดูให้ดีจะเห็นว่ามือเขาสั่น

น้อยๆ

ลูกศิษย์โดยรอบที่มองอยู่เวลานี้ล้วนพากันสูดลมหายใจเฮือก  

ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทิศเหนือหรือว่าฝั่งทิศใต้ล้วนเปล่งเสียงตกตะลึงฮือฮา

"น่ี...ไป๋เสี่ยวฉุนเขา...แข็งแกร่งถึงเพียงน้ี?!"

"เขาถึงขั้นตีเสมอศิษย์พ่ีกุ่ยหยาได้! ข้านึกออกแล้ว ปีนั้นตอนท่ี 

เผ่าลั่วเฉินทรยศส�านัก เขาสังหารศัตรูตัวฉกาจและเอาชีวิตรอดมาได้ 

เดิมนึกว่าพูดกันเกินจริง แต่ตอนนี้..."

"นี่เป็นครัง้แรกจรงิๆ ทีข้่าได้เหน็ว่ามลีกูศษิย์ท�าลายกรงเล็บปศีาจ

ของกุ่ยหยาได้!"

ศษิย์ฝ่ายในเหล่าน้ันก็ตกใจไปเช่นเดยีวกัน หวัใจแต่ละคนกระตกุวบู 

เมื่อมองไป๋เสี่ยวฉุน ที่มากกว่านั้นคือความขมขื่น ศิษย์ฝ่ายนอกเช่นน้ี

ท�าให้พวกเขาตะลงึพรงึเพรดิ ในสายตาของพวกเขานีไ่ม่ใช่ฝ่ายนอกแล้ว  

แต่เป็นมารผจญ ปกติแล้วต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะปรากฏ
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มารผจญมาสักคน แต่ตอนนี้...กลับมีถึงสองคน

บนระเบยีง แววตาเจ้าส�านักตกตะลงึระคนดใีจ ผูอ้าวุโสส�านกัหลงิซ ี

ที่อยู่รอบด้านก็พากันหันไปมอง

ไป๋เสีย่วฉนุขมวดคิว้ เมือ่ครูน้ี่มอืขวาของเขารู้สึกเสยีวปลาบ แม้จะ 

กลบัมาเป็นปกตอิย่างรวดเรว็ก็ตาม แต่กุ่ยหยาทีอ่ยู่เบือ้งหน้าผูน้ีก็้ถือว่า

เป็นศัตรูตัวฉกาจส�าหรับเขาแล้ว

"สามารถท�าลายพลังรวมห้าส่วนจากการชี้น้ิวครั้งแรกของข้าได้ 

เจ้าแข็งแกร่งกว่าผู้อื่นมากนัก เช่นนั้น...ข้าก็วางใจที่จะใช้พลังแปดส่วน

ได้แล้ว" กุ่ยหยามองไป๋เสี่ยวฉุน นัยน์ตาเผยแววฮึกเหิมดุเดือดราวกับ

ก�าลังปลื้มปีติอย่างมาก ยกมือขวาท�ามุทราชี้ไป๋เสี่ยวฉุนอีกครั้ง

ทันทีท่ีสิ้นค�าพูด กลางอากาศเหนือศีรษะของไป๋เส่ียวฉุนพลัน 

มีเมฆหมอกลอยวนเวียน ไอสีด�ารวมตัวกัน พริบตานั้นก็เหมือนมีมือ

ขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นแหวกกลุ่มเมฆออกเป็นช่องโหว่ กรงเล็บปีศาจ

ขนาดมหึมาปรากฏออกมาอีกครั้ง

กรงเล็บน้ีทั้งใหญ่กว่าและน่าตะลึงย่ิงกว่าตอนที่เกือบคร่าชีวิต 

หลี่ว์เทียนเหล่ยก่อนหน้าน้ีด้วยซ�้า เสียงตูมดังหนึ่งทีก็พุ่งเข้ามาใกล้ 

ไป๋เสี่ยวฉุน คล้ายแนวเขาที่ทอดตัวกดทับลงมา

ไป๋เสี่ยวฉุนเงยหน้าขึ้นพรวด มือขวาก�าหมัด พริบตาที่กรงเล็บ

ปีศาจนั้นทาบลงมาเขาก็กระโดดข้ึน กลายร่างเป็นรุ้งยาวหน่ึงเส้นจู่โจม

ออกไป ก่อนจะปล่อยหมัดกระแทกกรงเล็บปีศาจ

หมดัน้ีแฝงไว้ด้วยพลงัชนดิหนึง่ แสงสเีงินปกคลมุไปท่ัวร่างของเขา  

ทั้งยังสะเทือนไปถึงท้องฟ้า พลังผิวหนังคงกระพันทั้งร่างระเบิดออกมา

อย่างรุนแรงในชั่วขณะนี้ ส่งผลให้เมื่อหมัดนี้ตกกระทบลงไป กรงเล็บ 

ปีศาจนั่นจึงสั่นสะเทือนและปรากฏรอยร้าว!

กุ่ยหยาหน้าเปลี่ยนสี ท�ามุทราชี้น้ิวท่ีสาม นิ้วท่ีสี่ นิ้วที่ห้าในเวลา
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เดียวกัน

พริบตาเดียวรอบด้านของไป๋เสี่ยวฉุนก็มีกรงเล็บปีศาจใหญ่โต

มโหฬารสามกรงเล็บปรากฏขึ้นและพุ่งเข้าหาเขาอย่างรุนแรงพร้อมกัน

ทกุสิง่อย่างนีค้ล้ายเชือ่งช้า ทว่าแท้จรงิแล้วเกิดข้ึนในชัว่พริบตาเดยีว  

เมือ่เห็นว่ากรงเลบ็ปีศาจท้ังสีพุ่่งเข้าใส่ไป๋เสีย่วฉนุ ศษิย์ฝ่ายนอกแต่ละคน 

ที่มองอยู่ล้วนเปล่งเสียงร้องตกใจ ศิษย์ฝ่ายในเองก็จิตใจสั่นไหว

บนระเบียง พวกเจ้าส�านักพากันลุกขึ้นยืน นัยน์ตาหลี่ชิงโหว 

เปล่งแสงวาบ แต่ไม่นานก็รีบเก็บความคิดจะไปช่วยกลับมา

เวลาเพียงชั่วฟ้าแลบ เสียงกึกก้องกัมปนาทดังสะท้านสะเทือน 

กรงเลบ็ปีศาจเหล่าน้ันพุ่งเข้าหาร่างไป๋เสีย่วฉนุในเวลาเดยีวกัน ก่อให้เกิด 

พลังโจมตีแผ่ไปท่ัวสี่ทิศ แท่นประลองยุทธ์เริ่มปริร้าว เศษหินจ�านวน 

นับไม่ถ้วนถูกพัดพาขึ้น และยังมีฝุ่นดินฟุ้งตลบอบอวล ท�าให้จุดที ่

ไป๋เสี่ยวฉุนยืนอยู่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน

แต่ชั่วขณะที่สิ่งต่างๆ พร่าเลือนนี้เอง ร่างหนึ่งก็ฝ่าพุ่งออกมา 

จากเขตสลัวรางอย่างรวดเร็วประดุจสายฟ้า พริบตาเดียวก็เข้าประชิด 

กุ่ยหยา

"ตรวนสลายล�าคอ!" น�า้เสยีงต�า่ลกึเสยีงหน่ึงระเบดิออกมาทันควัน 

แสงสีเงินกลายเป็นจุดรวมของสายตาทุกคน นิ้วมือท้ังสองซึ่งดูราวกับ

รวมแสงสีเงินตลอดทั้งร่างเอาไว้มาปรากฏพรวดอยู่เบื้องหน้ากุ่ยหยา

โดยตรง วิกฤตความเป็นความตายที่เพิ่งเคยสัมผัสได้เป็นครั้งแรกท�าให้

กุ่ยหยาค�ารามต�า่หนึง่ครัง้ ไอหมอกตลอดร่างพลนัระเบดิออก แสงคุม้กนั 

จ�านวนมากกว่าเดิมปรากฏขึ้นมา ร่างถอยกรูดไปอย่างรวดเร็ว

แต่ขณะเดียวกันกับทีเ่ขาก้าวถอยหลงันัน้ กลบัมแีรงดงึดดูสายหน่ึง 

ส่งมาจากนิว้ท้ังสองของไป๋เสีย่วฉนุ ท�าให้ร่างกายของกุ่ยหยาไม่เพียงแต่ 

ไม่สามารถถอยหลังได้ กลับย่ิงถูกดึงเข้ามาใกล้มากขึ้น
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ส่วนแสงคุม้กันท่ีเขาเรยีกใช้ เมือ่สมัผสักับน้ิวท้ังสองของไป๋เสีย่วฉนุ 

ก็อ่อนก�าลงัลงจนไม่สามารถต่อกรด้วยได้ จากนัน้ก็แหลกสลายลงไปหมด  

ไม่ว่าเขาจะต้านทานเช่นไรก็ไร้ประโยชน์ ต่อให้ถึงข้ันเอาโล่เล็กสามอัน

ออกมาใช้แล้วก็ตาม โล่เล็กทั้งสามที่เปล่งแสงออกมาน้ัน เมื่อสัมผัสกับ

นิ้วมือทั้งสองของไป๋เสี่ยวฉุนอันแรกก็แตกย่อยยับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ทันที อันท่ีสองส่งเสียงลั่นเปรี๊ยะๆ แล้วก็แตกออกเป็นสองส่วน ส่วน 

อันท่ีสามแม้จะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่กลับถูกพลังมหาศาลพุ่งเข้า

กระแทกจนกระเด็นออกไปตกด้านข้าง

ยังคงไม่อาจสกัดก้ันได้!

เมื่อเห็นว่าน้ิวมือท้ังสองของไป๋เสี่ยวฉุนพุ่งทะลุทุกอย่าง พลังอัน

รุนแรงเคลื่อนมาปรากฏอยู่เบื้องหน้ากุ่ยหยา ชั่วขณะน้ีเองกุ่ยหยาก็

เปล่งเสียงกรีดร้องโหยหวน เส้นผมกลายเป็นสีขาวไปถึงสามส่วนใน

พริบตา เมื่อจ่ายค่าตอบแทนเช่นนี้ร่างกายของเขาจึงพลันเลือนรางจน 

นิ้วมือท้ังคู่ของไป๋เสี่ยวฉุนท่ีพุ่งทะลุผ่านคว้าจับได้เพียงอากาศ

เสียงตูมดังหนึ่งครั้ง จุดที่คว้าจับไปมีเสียงกร๊อบดังขึ้นราวกับ 

ได้บีบอากาศจนแตกละเอียด ร่างของกุ่ยหยาปรากฏกายอีกครั้งใน 

จุดที่ห่างจากไป๋เสี่ยวฉุน เขากระอักเลือดสดออกมาหน่ึงค�า แม้แต่

ใบหน้าก็ยังปรากฏริ้วรอยข้ึนมาบางส่วน

"ท�าให้ข้าใช้วิชารกัษาชพีหนึง่ครัง้ได้ ไป๋เสีย่วฉนุ...ข้าดถููกเจ้าเกินไป!"  

กุ่ยหยาหอบหายใจ เงยหน้าจ้องไป๋เสี่ยวฉุนเขม็ง ม่านตาไม่เพียงแต ่

ไม่หดตัว กลับยังเผยความปรารถนาในการต่อสู้อันดุเดือดย่ิงกว่าเดิม

ออกมา แต่ในใจตะลึงพรึงเพริดอยู่นานแล้ว เขาไม่รู้ว่าสุดท้ายอีกฝ่าย

ใช้วิชาอภินิหารอะไร ถึงได้ระเบิดพลังในการสู้รบที่เหนือล�้ากว่า 

ข้ันหลอมปราณออกมาได้เพียงน้ี

มุมปากไป๋เสี่ยวฉุนมีเลือดสดไหลซึม เขายืนอยู่ตรงน้ัน เวลาน้ี
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ปรากฏเงาร่างออกมาให้เห็น หม้อใบใหญ่ด้านหลังแตกกระจายไปแล้ว 

เสื้อหนังบนร่างก็ฉีกขาดไปไม่น้อย ตลอดทั้งร่างมองดูแล้วเหมือนเป็น

ปกติ แต่ลมหายใจของเขากลับถ่ีกระชั้นไม่เป็นจังหวะ

กรงเล็บปีศาจห้านิ้วของอีกฝ่ายก่อนหน้าน้ี แม้ไป๋เสี่ยวฉุนจะ 

รบัเอาไว้ได้แต่กส็าหสัสากรรจ์เช่นกัน หากไม่ใช่เพราะผวิหนังคงกระพนั

ถึงขั้นหนังเงินเขาก็คงพ่ายแพ้ไปแล้ว

ที่น่าเสียดายก็คืออีกฝ่ายกลับหลบการโจมตีด้วยท่าไม้ตายของ

เขาไปได้
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ยามน้ีในสมองของลูกศิษย์รอบด้านต่างก็ส่งเสียงดังอื้ออึง มอง

คนทัง้สองบนแท่นประลองอย่างต่ืนตะลงึ ในใจของทุกคนล้วนมคีลืน่ยักษ์ 

ซัดโหมขึ้นมา

คนของฝ่ังทิศใต้ตระหนักขึน้มาอย่างฉบัพลนั เข้าใจในทีส่ดุว่าเหตใุด 

ไป๋เสี่ยวฉุนถึงรอดชีวิตจากการต่อสู้กับเผ่าลั่วเฉิน เหตุใดถึงได้เป็นศิษย์

ผู้ทรงเกียรติ!

"ท่ีแท้...เขาก็แขง็แกร่งถงึเพียงนี!้" นีค่อืความสะท้านสะเทือนหนึง่เดยีว 

ในใจของลูกศิษย์ฝั่งทิศใต้ทุกคนขณะน้ี

ส่วนในใจของฝั่งทิศเหนือทุกคนยามนี้ซับซ้อนจนถึงขีดสุด

บนระเบยีง เหล่าผูอ้าวุโสของส�านักหลงิซล้ีวนเผยสายตาประหลาดใจ  

พวกเขามองไป๋เสี่ยวฉุน ในสมองมีภาพแสงสีเงินตลอดร่าง รวมถึงการ

โจมตีอันน่าตกตะลึงของเขาเมื่อครู่น้ีลอยข้ึนมา

"น่ันมันวิชาอมตะมิวางวายที่ถึงขั้นหนังเงินคงกระพันแล้ว!"

"การจู่โจมสุดท้ายเมื่อครู่น้ีคือ...ตรวนสลายล�าคอ!"

"นกึไม่ถึงเลยว่าวิชาอมตะมวิางวายท่ีแทบจะไม่มใีครฝึกได้กลบัม ี

บทที่ 97

ข้าก็คือจางต้าพั่ง!
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ผูฝึ้กส�าเรจ็! น่าเสยีดาย แม้วชิาอมตะมวิางวายน้ีจะมพีลานุภาพไม่ธรรมดา  

ความเป็นมาลึกลับ แต่ก็มีเพียงบทท่ีไม่สมบูรณ์เท่าน้ัน..." ทุกคนสูด 

ลมหายใจเข้าลึก แต่ละคนพากันออกความคิดเห็น

"อยากรูนั้กว่าระหว่างพวกเขาสองคนใครจะได้เข้าสูท่�าเนียบผูส้บืทอด 

ในอีกหลายปีให้หลัง!" เจ้าส�านักถอนหายใจเสียงเบา เขาเองก็รู้ว่าการ 

รอคอยครัง้น้ียาวไกลนกั การเข้าสูท่�าเนยีบผูส้บืทอดนัน้ยากล�าบากเกินไป  

คิดมาถึงตรงน้ีเขาก็อดหันไปมองหลี่ชิงโหวไม่ได้

'เหยียบย่างเข้าสูช่่วงสร้างลกูกลอนปราณทองได้ภายในร้อยย่ีสบิปี 

ก็จะได้เข้าสู่ท�าเนียบผู้สืบทอด ในรุ่นของพวกเรา...มีเพียงหลี่ชิงโหว

เท่าน้ันท่ีมีหวัง'

บนแท่นประลองยุทธ์ในเวลาเดียวกันนี้ มือขวาของกุ่ยหยาโบก

หนึ่งครั้ง แสงสีเขียวเส้นหนึ่งลอยออกมาทันใดและกลายเป็นธงไม ้

ขนาดใหญ่สีเขียวหน่ึงเสา ถูกปักลงไปบนพ้ืนดินด้านหน้า

ส่วนตวัเขานัง่ขดัสมาธิ เมือ่เงยหน้าขึน้ก็เผยให้เหน็ความปรารถนา 

ในการต่อสู้เต็มเปี่ยมในแววตา

"ไป๋เสี่ยวฉุน เจ้าคู่ควรให้ข้าเปิดผนึก!"

"ผนึกชั้นแรก เปิด!" เขากล่าวต่อทันควัน มือขวาท�ามุทราชี้ท่ี 

กลางหน้าผากตนเอง เสียงตูมดังหน่ึงครั้ง ร่างกายของเขาส่ันเท้ิม  

เส้นสดี�ามากมายผดุออกมาจากร่างอย่างบ้าคล่ังแล้วแผ่กระจายออกไป 

รอบด้าน ร่างกายของเขาพลันพองขยายออกมาอีกหนึ่งเท่า ปราณท่ี

แข็งแกร่งย่ิงกว่าเดิมระเบิดออกมา

ความแข็งแกร่งของปราณน้ีถือเป็นจุดสูงสุดแห่งขอบเขตพลัง 

ขั้นหลอมปราณแล้ว

"น้ิวที่หก!"

"น้ิวที่แปด!"
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"น้ิวท่ีสิบ!" กุ่ยหยาค�ารามเสียงต�่า ระหว่างท�ามุทราก็ชี้ไปยัง 

ไป๋เสี่ยวฉุน ถึงกับชี้ติดต่อกันห้าน้ิว ทุกน้ิวท่ีชี้ไปล้วนมีพลังแข็งแกร่ง 

ย่ิงกว่าก่อนหน้ามากมายนกั เวลานีน้�าทัง้หมดออกมาใช้อย่างเตม็ก�าลงั 

สะเทือนฟ้าสะท้านดิน กรงเล็บปีศาจมหึมาไร้ท่ีสิ้นสุดพุ่งลงมาจาก

ท้องฟ้า พลานภุาพเกรยีงไกร แม้จะอยู่ห่างออกไปไกลมากก็ยังมองเหน็ 

ได้ว่ามันก�าลังทะยานเข้าหาไป๋เสี่ยวฉุนพร้อมส่งเสียงดังครืนครั่น

"นี.่..นียั่งเป็นวิชาของขัน้หลอมปราณอยู่อกีหรอื นีม่นัวิชาอภินหิาร 

ของขั้นสร้างฐานชัดๆ!"

"เป็นครั้งแรกจริงๆ ท่ีข้าได้เห็นว่าลูกศิษย์ข้ันหลอมปราณใช้วิชา

สะเทือนฟ้าขนาดน้ี!"

"มเีพียงเคลด็วิชาเท่านัน้ถงึจะสามารถท�าได้ สิบมหาเคลด็วชิาแห่ง 

ส�านกัหลงิซเีรา ขัน้เลก็ของทกุวิชาล้วนฝึกส�าเรจ็ได้ในพลงัข้ันหลอมปราณ!"  

ทุกคนท่ีอยู่รอบด้านล้วนลมหายใจสะดุด เผยความตะลึงพรึงเพริด

ม่านตาทั้งคู่ของไป๋เสี่ยวฉุนหดตัว กุ่ยหยาในเวลาน้ีสร้างความ

กดดนัมหาศาลให้เขาย่ิงกว่าก่อนหน้า แต่ก็ยังเทียบการต่อสูค้รัง้สดุท้าย

กับประมุขน้อยแห่งเผ่าลั่วเฉินไม่ได้

เพราะนี่ไม่ใช่การต่อสู ้ตัดสินเป็นตาย แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ในตอนน้ัน...ต้องตายกันไปข้าง!

แต่แม้จะเป็นเช่นน้ัน แม้จะไม่ใช่การต่อสูเ้อาเป็นเอาตาย ไป๋เสีย่วฉุน 

ก็ไม่อยากพ่ายแพ้ หากไม่มโีอกาสก็ว่าไปอย่าง ทว่าตอนนีเ้มือ่มโีอกาสแล้ว 

เขาก็อยากเป็นที่หนึ่ง!

ไม่ใช่เพ่ือชือ่เสยีงจอมปลอม แต่เพ่ือให้ได้เห็นแววตาปลาบปลืม้ใจ 

จากหลี่ชิงโหวยามมองมายังตน

เท่าน้ีก็เพียงพอแล้ว!

เส้นเลอืดฝอยปรากฏขึน้ในดวงตาของไป๋เสีย่วฉนุ เขาสะบดัแขนเส้ือ 
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หน่ึงครั้ง เมื่อท�ามุทราพลังวิญญาณในร่างกายพลันแผ่ขยายออก  

ตามด้วยการปรากฏขึ้นของกระถางสีม่วง หน่ึงใบ สามใบ...ห้าใบ!

พริบตาเดียวกระถางสีม่วงห้าใบท่ีปรากฏออกมาก็พุ่งเข้าปะทะ

กับกรงเล็บปีศาจท้ังห้าโดยรอบ เวลาเดียวกันกระบี่จินอูของเขาพลัน

ลอยออกมา แปรสภาพเป็นเส้นสีทองเส้นหน่ึงซึ่งเห็นได้รางๆ ว่าม ี

ร่างของวิหคทองอยู่ภายใน เปล่งเสียงร้องแหลมและโจนทะยานเข้าหา

กุ่ยหยา!

ส่วนร่างของไป๋เสี่ยวฉุนก็พุ่งออกไปในเวลานี้เช่นเดียวกัน เขา 

ไม่สนใจกรงเล็บท้ังห้าน่ัน แต่เร่งความเร็วพุ่งเข้าหากุ่ยหยาเต็มก�าลัง

เสียงตูมตามดังไปทั่วในชั่วพริบตา เมื่อกระถางสีม่วงท้ังห้า

กระแทกเข้ากับกรงเล็บปีศาจท้ังห้าก็ล้วนสลายหายไปท้ังหมด กรงเล็บ

ปีศาจท้ังห้าก็เลือนรางลงเล็กน้อยเช่นกัน พลังท่ีแผ่ออกมาลดหายไป

เกือบครึ่ง แต่ความเร็วยังคงเดิม ครู่เดียวก็ไล่ตามไป๋เสี่ยวฉุนทันแล้ว 

พุ่งเข้ากระแทก รอบกายไป๋เสี่ยวฉุนมีเสียงนกกระเรียนร้องดังขึ้นทันที

โล่เสินเฮ่อพลันปรากฏขึ้นและแปรเป็นกระเรียนเซียนใหญ่ยักษ์

ตัวหนึ่ง ปกคลุมร่างของไป๋เสี่ยวฉุนไว้ภายใน กรงเล็บปีศาจทั้งห้า

กระแทกเข้ากับกระเรียนเซียนเกิดเป็นเสียงกึกก้องกัมปนาท เมื่อเสียง

เปร๊ียะๆ ดงัสะท้อน กรงเลบ็ปีศาจทัง้ห้าย่ิงหม่นแสงลง ทัง้ยังปรากฏรอยร้าว  

แต่กระเรียนเซียนเองก็เปล่งเสียงร้องหนึ่งทีแล้วสลายไปในทันที 

กลับเข้าไปอยู่ในโล่เล็ก ไม่อาจสกัดก้ันต่อได้อีก

เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางกรงเล็บปีศาจทั้งห้าจึงกระแทกลงบนร่างของ

ไป๋เสีย่วฉนุโดยตรง แต่พรบิตาท่ีปะทะกันนัน้เอง แสงสดี�าตลอดร่างของ

ไป๋เสี่ยวฉุนก็เปล่งวาบและขยายปกคลุมไปทั่วร่าง เป็นวัตถุป้องกันตัว

ที่หลี่ชิงโหวมอบให้เขาน่ันเอง

กรงเลบ็ปีศาจทัง้ห้านัน้เมือ่กระทบเข้ากับแสงสดี�า ในทีส่ดุก็มอิาจ
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ยืนหยัดได้อีกต่อไป ส่งเสียงดังสน่ันราวจะดับแก้วหูและแตกสลายไป

ทั้งหมด ไป๋เสี่ยวฉุนกระอักเลือดออกมาหน่ึงค�า แสงสีด�าที่ปกคลุมอยู่

ทั่วร่างหายไป แต่นอกจากกระอักเลือดแล้วเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ 

นัยน์ตาเปล่งประกายวาบ ตามกระบี่จินอูเข้าไปใกล้กุ่ยหยาในรัศม ี

ห้าจั้ง

ส่วนกระบี่จินอูย่ิงเร็วกว่า อยู่ห่างจากกุ่ยหยาไม่ถึงหน่ึงจั้ง

กุ่ยหยาหน้าเปลี่ยนสี จับธงไม้สีเขียวเบื้องหน้าเอาไว้ ในตอนที่

กระโดดผลงุข้ึนน้ันกระบีจ่นิอก็ูพุ่งเฉยีดไหล่ไปพร้อมเสยีงค�าราม แม้เขา

จะพอกล้อมแกล้มหลบไปได้ แต่ก็ยังถูกกรดีเอาเนือ้ออกจนเป็นรอยแผล 

หน่ึงรอย เลือดสดไหลทะลัก กุ่ยหยาไม่สนใจความเจ็บปวด ธงในมือ

พลันโบกสะบัด เส้นผมแผ่สยายออก นัยน์ตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอย

"ผนึกชั้นท่ีสอง เปิด!"

"สิบ...ภูตผีตระเวนราตรี!" ธงไม้สีเขียวในมือเขาโบกสะบัดอย่าง

รุนแรง จากนั้นก็มีเสียงค�ารามแหบแห้งน่าหวาดผวาดังลอยมาจาก 

ข้างในธงผนืน้ี ทนัใดนัน้มอืผสีองข้างทีม่เีกลด็ขึน้เตม็ไปหมดก็ย่ืนออกมา 

ฉีกกระชากผืนธงออก ศีรษะผีดุร้ายซึ่งมีเขาข้างเดียวมุดลอดออกมา 

เบือ้งหลงัมนัยังมผีร้ีายท่ีผวิหนงัตลอดร่างเป็นสเีขียวช�า้ตามออกมาด้วย

รอยย้ิมชั่วร้าย

แม้แต่บนท้องฟ้าในเวลานี้ก็ยังดูเหมือนจะมืดครึ้มลง เมฆทะมึน

ก้อนหน่ึงเข้าบดบังดวงอาทิตย์ ท�าให้แสงบนแท่นประลองยุทธ์สลัวลง 

ราวกับเป็นเวลากลางคืน

ผีร้ายพากันเดินขบวนออกมาจากผืนธงถึงสิบตน แต่ละตนระเบิด

พลงัหลอมปราณขัน้สมบรูณ์และโจนทะยานเข้าหาไป๋เสีย่วฉุน ไป๋เส่ียวฉนุ 

หน้าถอดส ีอกสัน่ขวัญแขวน ต่อให้เขาจะร้ายกาจเพียงใดก็ไม่อาจเผชญิหน้า 

กับผีร้ายสิบตนท่ีมีพลังขั้นสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันได้
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เวลานี้กุ่ยหยาเองก็คลายใจลงมาได้บ้าง ผนึกชั้นท่ีสองของเขา 

ไม่อาจเปิดออกนานเกินไปได้ เวลานีเ้มือ่เหน็ว่าผร้ีายท้ังสบิล้วนปรากฏตัว 

ออกมา เขาก็รู้ว่าครั้งนี้ตนต้องชนะอย่างแน่นอน

เขามองไป๋เสี่ยวฉุนผ่านหลังผีร้ายท้ังสิบตนด้วยสายตาเย็นชา 

นัยน์ตาฉายประกายฮึกเหิม

การต่อสูด้้วยคาถาของทัง้สองคนในครัง้นีด้จุมงักรต่อสูกั้บพยัคฆ์ร้าย  

ท�าให้ผู ้ชมส่งเสียงร้องอย่างตกตะลึงออกมาต่อเนื่อง เวลานี้ทุกคน 

ต่างได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกุ่ยหยา ฝั่งทิศเหนือพากันฮึกเหิม  

ส่วนทางฝั่งทิศใต้ก็เริ่มร้อนใจกันขึ้นมา

ร่างของไป๋เสี่ยวฉุนถอยร่นอย่างต่อเนื่อง ผีร้ายสิบตนที่เข้ามา

พัวพันด้วยนั้นแต่ละตนล้วนมีพลังบ�าเพ็ญแข็งแกร่ง เสียงตูมตาม 

ดงัสน่ันหว่ันไหว ต่อให้เขามกีระบีจ่นิอคูอยสกัดก้ันให้ก็ไม่อาจสลดัหลดุได้

"สบิภตูผตีระเวนราตร.ี.." ในช่วงเวลาคบัขนัเช่นนี ้ไป๋เสีย่วฉนุพลนั

เงยหน้ามองกลุม่เมฆทะมนึท่ีแผ่ปกคลมุท่ัวฟ้าจนท�าให้แท่นประลองยุทธ์ 

ราวกับอยู่ในยามค�า่คนื ดวงตาก็พลนัเปล่งประกาย มอืขวาท�ามทุราชีไ้ป  

กระบีจ่นิอพูลนัทะยานดิง่ขึน้ไปยังชัน้เมฆทนัทคีล้ายต้องการขบัไล่เมฆหมอก 

กลุ่มน้ีออกไป ไม่ให้แท่นประลองยุทธ์มืดมิดเฉกเช่นรัตติกาลอีก

กุ่ยหยาขมวดคิว้ ไป๋เสีย่วฉนุต้ังตัวได้รวดเรว็ย่ิง แม้ว่าวชิาอภินหิารนี้ 

ของเขาจะแข็งแกร่ง แต่จะมีอานุภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อใช้ในยามราตรี  

หากใช้ในยามค�า่คนืจะไร้ช่องโหว่ใดๆ แต่หากเป็นยามกลางวัน...ย่อมมี 

ช่องโหว่ เว้นเสียแต่จะส�าเร็จขั้นร้อยภูตบังฟ้าแล้วเท่าน้ันจึงจะท�าได้

สมบูรณ์

เมฆหมอกเหล่าน้ีไม่ใช่เมฆหมอกปกติ มีเพียงอาวุธท่ีผ่านการ

หลอมพลังจิตเท่าน้ันถึงจะพิชิตได้ อีกทั้งจะถูกดูดเข้าไปข้างใน ต่อให้

ไป๋เสี่ยวฉุนผู้น้ีหาช่องโหว่พบ แต่ด้วยพลังของเขาในตอนนี้ก็ไม่อาจ 
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ฝ่าออกมาได้! กุ่ยหยาหัวเราะเย็นชาอยู่ในใจ

เวลาน้ันเองเสียงตูมตามก็ดังออกมา กระบี่จินอูพุ่งเข้าไปใน 

กลุม่เมฆหมอกโดยตรงและเปล่งแสงสว่างวาบหน่ึงครัง้ ท�าให้เมฆหมอก 

จางลงได้เล็กน้อย แต่เมฆหมอกกลุ่มน้ีช่างประหลาดนัก กลับดูดกระบี่

เข้าไปไว้ด้านใน ท�าให้ไม่สามารถโจมตีช่องโหว่ต่อไปได้อีก

ไป๋เสี่ยวฉุนร้อนใจ ขณะถอยร่นก็หยิบกระบี่บินที่ผ่านการหลอม

พลงัจติแล้วสองครัง้ออกมาอีกหน่ึงเล่ม จดัการควบคมุแล้วขว้างตรงไปยัง 

กลุ่มเมฆ เสียงตูมดังสน่ัน กลุ่มเมฆจางลงอีกเล็กน้อย แต่กระบี่ก็ยังคง

ถูกดูดไว้ด้านในเช่นเดิม

แต่ทางฝ่ายกุ่ยหยากลับมองด้วยความอึ้งงัน

อาวุธวิเศษท่ีผ่านการหลอมพลังจิตแล้วอีกเล่ม...

ยังไม่ทันท่ีกุ่ยหยาจะตั้งตัวได้ทัน เมื่อไป๋เสี่ยวฉุนพบว่าวิธีน้ีได้ผล

ก็น�ากระบี่บินเจ็ดแปดเล่มออกมาในคราเดียว ก่อนจะบังคับท้ังหมดให้

ทะยานขึน้ฟ้า กระบีส่ีเ่ล่มในน้ันล้วนผ่านการหลอมพลังจติสองคร้ัง พลัน

กะพริบแสงสีเงินวูบวาบแล้วพุ่งขึ้นไปยังชั้นเมฆโดยพร้อมเพรียงกัน 

กระบี่บินที่ไม่ได้หลอมพลังจิตใช้ไม่ได้ผล แต่กระบี่ที่หลอมพลังจิตแล้ว

สี่เล่มกลับท�าให้ชั้นเมฆส่งเสียงดังครืนครั่นและย่ิงบางลงกว่าเดิมจน

แสงอาทิตย์ถึงข้ันลอดผ่านมาได้ ท�าให้ผีร้ายทั้งสิบตนนั้นเปล่งเสียง 

ร้องโหยหวน รีบหลบเลี่ยง

ดวงตาของกุ่ยหยาแทบจะถลนออกมานอกเบ้า แม้แต่เขาทีเ่ยือกเย็น 

ควบคุมตัวเองได้ดีก็ยังต้องเปล่งเสียงร้องตกตะลึงออกมา

"นี่...เยอะเพียงน้ีเชียวรึ! สมควรตาย เขามีมากท่ีสุดก็แค่น้ีแหละ!"

ไม่เพียงแต่กุ่ยหยาเท่าน้ันทีเ่ป็นเช่นนี ้ศษิย์ฝ่ายนอกของทัง้สองฝ่ัง 

ต่างก็เบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อและพากันเปล่งเสียงร้องตกตะลึง

"สวรรค์ ไฉนเจ้าไป๋เสี่ยวฉุนถึงมีของหลอมพลังจิตเยอะเพียงนี้!"
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"ลูกศิษย์ก่ีคนๆ กว่าจะมีได้สักเล่มก็ยากล�าบากย่ิงนัก แต่เขา...

กลับมีเยอะถึงเพียงน้ี ผู้ใดหลอมให้เขากัน!"

ขณะที่กลุ่มคนส่งเสียงร้องอย่างตื่นตะลึง จางต้าพ่ังเองก็อยู่ใน

กลุม่คนของฝ่ังทศิใต้เชน่กนั เพยีงแต่อยูค่่อนไปทางข้างหลงั ก่อนหน้านี ้

ตอนท่ีโห่ร้องยินดีให้ไป๋เสี่ยวฉุน เพราะที่น่ีมีคนมากเกินไป จึงไม่มีผู้ใด 

ให้ความสนใจเขา

แต่ในเวลาน้ี เมือ่ได้เหน็กระบีบ่นิเหล่านัน้ของไป๋เสีย่วฉนุ จางต้าพ่ัง 

ก็พลันเงยหน้าข้ึนด้วยสีหน้าโอหัง ในใจย่ิงรู้สึกภาคภูมิ

"ของพวกน้ี ข้าจางต้าพ่ังล้วนเป็นคนหลอมให้!"

ขณะที่กุ ่ยหยาคิดว่าไป๋เสี่ยวฉุนไม่มีสิ่งของที่ผ่านการหลอม

พลังจิตอีกแล้วนั่นเอง ไป๋เสี่ยวฉุนก็ตกใจระคนดีใจขึ้นมาโดยพลัน 

ด้วยพบว่าวัตถุที่หลอมพลังจิตสามารถพิชิตกลุ่มเมฆได้ จึงหัวเราะร่า

เสียงดังข้ึนมา

เขาหยิบกระบี่บินออกมาอีกสองเล่ม แสงสีเงินเปล่งวาบ ยังคง

เป็นอาวุธที่ผ่านการหลอมพลังจิตแล้วเช่นเดิม กระบี่ทั้งสองทะยานสู่

ชั้นเมฆ

"เป็นไปไม่ได้!" กุ่ยหยาตกใจจนร้องเสียงหลง

เสียงตูมดังหนึ่งครั้ง กลุ่มเมฆบนท้องฟ้าพลันถูกกระบี่บินท่ีผ่าน

การหลอมพลงัจติแปดเล่มโจมต ีเมือ่ไม่อาจต้านทานได้อกีต่อไปก็สลายตวั 

ทันใด ท�าให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาได้ ผีร้ายสิบตนนั้นร้องโหยหวน 

อย่างเจ็บปวด ถอยกรูดกลับเข้าไปในธงอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่กล้า

ปรากฏตัวขึ้นอีก

เวลานีเ้องไป๋เสีย่วฉนุก็หวัเราะดังลัน่ พุ่งดิง่เข้าหากุ่ยหยาโดยพลนั 

รวมพลงัตรวนสลายล�าคอมาไว้บนน้ิวท้ังสองอกีครัง้ แสงสเีงนิเปล่งวาบ

สหีน้ากุ่ยหยาบดิเบีย้วอย่างถึงทีส่ดุ ขณะก�าลงัจะโจมตกีลบัก็พลัน 
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กระอักเลือดสดออกมาเสียก่อน ร่างกายสั่นเทิ้ม ผลข้างเคียงจากการ

เปิดผนึกชั้นที่สองปรากฏข้ึนในที่สุด ดวงตาเขาเผยความไม่พอใจ ร่าง 

ถอยกรูดอย่างรวดเร็ว

"ยอมแพ้!" เขากัดฟันเอ่ยปาก ด้วยรู้ว่าสภาพของตนเองในตอนน้ี 

ไม่ใช่คูต่่อสูข้องไป๋เสีย่วฉนุ แต่ในใจเขาไม่ยอมแพ้ เมือ่ครู่น้ีหากไป๋เสีย่วฉุน 

ไม่มอีาวุธหลอมพลงัจติมากมายเช่นน้ัน ผูช้นะย่อมเป็นเขาอย่างแน่นอน

หรือไม่หากตอนน้ีเป็นตอนกลางคืน เขาก็สามารถชนะได้แน่นอน

เช่นกัน!

พริบตาท่ีเขายอมแพ้นั้นเอง ทุกคนของฝั่งทิศใต้หลังจากตกตะลึง

ก็ตื่นเต้นข้ึนมาทันควัน เสียงคนจ�านวนนับไม่ถ้วนโห่ร้องดังเซ็งแซ่

"ชนะแล้ว ฝั่งทิศใต้ของพวกเราชนะแล้ว!"

"ฮ่าๆ พวกเราได้ที่หนึ่ง สามอันดับแรกพวกเราติดถึงสองคน!"

"ลบล้างความอัปยศ อาจารย์อาไป๋ไร้พ่าย!" เสียงกู่ร้องยินดีจาก

ฝั่งทิศใต้ดังสะเทือนฟ้าดิน แต่ทุกคนของฝั่งทิศเหนือกลับรู้สึกขมขื่น  

พากันเงยีบงนั พวกเขาเองก็มองออกเช่นกัน ไม่ใช่ว่ากุ่ยหยาไม่แข็งแกร่ง  

แต่เพราะไป๋เสี่ยวฉุน...มีอาวุธมากเกินไป

"ไป๋เสีย่วฉนุ เหตใุดเจ้าถึงได้มอีาวุธหลอมพลงัจติเยอะถึงเพียงนี!้" 

กุ่ยหยาจ้องไป๋เสี่ยวฉุนเขม็ง เขาต้องการรู้สาเหตุท่ีท�าให้ตัวเองแพ้

"จางต้าพ่ังศิษย์พ่ีข้า คือผู้ท่ีพันปี...ไม่ใช่สิ คือผู้มีพรสวรรค์ในการ

หลอมพลังจิตที่หาได้ยากยิ่งในรอบหมื่นปี อาวุธของข้าล้วนเป็นเขา

หลอมให้ ถ้าจะโทษก็โทษที่เจ้าไม่มีศิษย์พ่ีผู้มากพรสวรรค์ในการหลอม

พลงัจติเถอะ" ไป๋เสีย่วฉนุเอ่ยปากด้วยความล�าพองใจ ทุกคนของฝ่ังทศิใต้ 

พลันตื่นตะลึงกันทันที โดยเฉพาะคนจากเขาจื่อติ่งที่ย่ิงฮือฮาเสียงดัง

"จางต้าพ่ัง? คนที่เก่งราวกับเทพเย่ียงนี้เป็นใครกันแน่"

"จางต้าพ่ัง เขา...เขาอยู่เขาจื่อติ่งของเรานี่นา!"
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"เขาเป็นศษิย์ของปรมาจารย์ใหญ่...สวรรค์ ปกตเิขาเก็บเน้ือเก็บตัว 

มาก คิดไม่ถึงว่าจะเก่งกาจถึงเพียงน้ี!"

จางต้าพ่ังฮกึเหิม กระโดดผลงุข้ึนพลางเงยหน้าตะเบง็เสยีงค�าราม

ขึ้นฟ้า

"ข้าก็คือจางต้าพ่ัง! กระบี่บินทุกเล่มของไป๋เสี่ยวฉุนเป็นข้าหลอม

ให้ทั้งหมด!" เขาตื่นเต้นเกินจะเปรียบ ค�ารามก้องไปทั่วทุกทิศ แม้แต่

พวกเจ้าส�านักท่ีอยู่บนแท่นยกก็ยังหันไปมองอย่างแปลกใจ

ขณะทีท่กุคนก�าลงัฮอืฮากนัเกรยีวกราวน้ันเอง ไป๋เสีย่วฉนุขยิบตา

แล้วเชิดหน้าข้ึน สะบัดแขนเสื้อหน่ึงครั้ง แสดงท่าทางของยอดฝีมือ 

ผู้ไร้เทียมทานและหมุนกายเดินลงจากแท่นประลองยุทธ์

"เฮ้อ ชีวิตคนช่างน่าเบื่อ ข้าไป๋เสี่ยวฉุนแค่ดีดน้ิว ศิษย์แห่งความ

ภาคภูมิใจทุกคนของศึกศิษย์แห่งความภาคภูมิใจก็สิ้นราพณาสูร..."
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ศกึศษิย์แห่งความภาคภูมใิจครัง้นีท้�าให้ความปรารถนาของจางต้าพ่ัง 

กลายเป็นจริง...ถึงข้ันที่แม้แต่ตอนพวกเจ้าส�านักมองไปยังจางต้าพ่ัง 

ก็ยังประหลาดใจ โดยเฉพาะเจ้าส�านักท่ีหลังจากมองไปยังจางต้าพ่ัง 

ร่างกายก็สะท้านข้ึนวูบหน่ึง

"พลังจิต!" สีหน้าเขาจริงจัง เมื่อพูดออกมาผู้อาวุโสและเหล่า

ปรมาจารย์ใหญ่รอบข้างล้วนอ้ึงงัน หลังจากมองดูให้ดีดวงตาก็ 

เปล่งประกายวาบ

สว่ีเม่ยเซียงพาหลี่ว์เทียนเหล่ยไปรักษาตัวยังไม่กลับมา มิเช่นน้ัน

เวลาน้ีนางคงต้องแปลกใจมากเป็นแน่

"ต้าพ่ังเดก็คนนีถู้กศษิย์น้องหญิงเม่ยเซยีงพาขึน้เขามาตัง้แต่ยังเยาว์  

วันน้ีในท่ีสุดก็มองเห็นอนาคตได้เสียที หลอมพลังจิตต้องปลูกฝังจิต  

จิตแข็งแกร่งพลังจิตก็แข็งแกร่ง วันหน้าต้องปลูกฝังอบรมเด็กคนน้ี 

อย่างหนัก!" เจ้าส�านักปลื้มปีติ เอ่ยปากเนิบช้า

"พูดถึงแล้ว นางหนูชิงโหรวนั่นก็ไม่เลว แม้จะสู้เทียนโย่วไม่ได ้

แต่ก็นับว่ามีวาสนา นางมีชะตาต้องกับกระบี่ฮู่ซาน (พิทักษ์ขุนเขา) ของ

บทที่ 98

คัมภีร์มังกรช้างสารแปลงสมุทร
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เขาชิงเฟิงเรา ตอนน้ีก�าลังท�าความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงมันอยู่ในถ�้า

ของเขาชิงเฟิง หากส�าเร็จ ไม่แน่วันข้างหน้าเขาชิงเฟิงของข้าก็จะได้ม ี

ผู ้พิทักษ์กระบี่วิเศษเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน!" ปรมาจารย์ใหญ่เขาชิงเฟิง 

กล่าวด้วยรอยย้ิมน้อยๆ

ที่แท่นประลองยุทธ์เบื้องล่าง ขณะท่ีฝั่งทิศใต้ส่งเสียงโห่ร้องอย่าง 

มีความสุข ฝั่งทิศเหนือกลับเงียบงัน ศึกศิษย์แห่งความภาคภูมิใจคร้ังนี้

สิ้นสุดลงแล้ว เจ้าส�านักประกาศผลการประลอง

ไป๋เสีย่วฉนุได้ครอบครองอันดับหนึง่ของศึกศษิย์แห่งความภาคภมูใิจ 

ฝ่ายนอกฝั่งเหนือใต้! ใช้ฐานะเช่นนี้เลื่อนข้ันเข้าเป็นศิษย์ฝ่ายใน!

ของรางวัลคือได้สิทธ์ิเลือกของวิเศษส�าหรับข้ันหลอมปราณจาก

หอเทียนเจี่ยวแห่งเขาจ้งเต้าได้หน่ึงชิ้น!

นอกจากน้ันยังได้รับรางวัลเป็นโอกาสในการเข้าไปในเขตลี้ลับ

แห่งส�านักหลิงซีเพ่ือตระหนักได้ถึงวิชาอภินิหารหนึ่งครั้ง! เพียงแต่

โอกาสที่ว่านี้หากน�ามาใช้ตอนอยู่ขั้นหลอมปราณก็ออกจะสิ้นเปลืองไป

สกัหน่อย ลกูศษิย์ผูส้ามารถคว้าอนัดบัหน่ึงมาได้ย่อมฝึกได้ถึงข้ันสร้างฐาน  

และหากน�าโอกาสนีไ้ปใช้ในช่วงขัน้สร้างฐาน ผลส�าเรจ็ในการท�าความเข้าใจ 

และตระหนักรู้ถึงจะดีท่ีสุด

สุดท้ายยังได้ศิลาวิเศษหน่ึงหมื่นก้อนเป็นรางวัลด้วย!

จากน้ันเจิ้งหย่วนตงก็มอบรางวัลแด่ลูกศิษย์สิบอันดับแรก  

ให้สมญาเป็นศิษย์แห่งความภาคภูมิใจ เลื่อนข้ันเป็นศิษย์ฝ่ายใน  

หลังจากน้ันทุกคนถึงได้ค่อยๆ แยกย้ายกันไป

ฝั่งทิศเหนือเศร้าซึม ฝั่งทิศใต้ฮึกเหิม ศิษย์แห่งความภาคภูมิใจ

เหล่านัน้ในใจก็ย่ิงรูส้กึยุ่งเหยิง กุ่ยหยาจ้องมองแผ่นหลงัของไป๋เสีย่วฉนุเขมง็  

สูดลมหายใจเข้าลึก ยังคงไม่ยินยอมเช่นเดิม แล้วหมุนกายจากไป

ส่วนศิษย์แห่งความภาคภูมิใจคนอื่นๆ ของฝั่งทิศเหนือ พ่ีน้อง 
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กงซนุก็ก�าหมดัแน่นเช่นกัน สวีซงเองก็รูส้กึไม่ต่างกัน พวกเขาล้วนตดัสนิใจ 

ว่าเมื่อกลับเขาไปจะกักตนทันที!

ส่วนฝ่ังทิศใต้โจวซนิฉก็ีรูส้กึว่านีไ่ม่เหมอืนความจรงิเท่าไรนกั ครัน้

มองไปยังไป๋เสี่ยวฉุนสีหน้าของนางก็เผยความงุนงงเล็กน้อย ทว่าเมื่อ

เทียบกับนาง ผู้ท่ีคิดว่าทั้งหมดนี้ย่ิงไม่ใช่เรื่องจริงก็คือซั่งกวนเทียนโย่ว

ความมืดมนปกคลุมเขาไปท้ังร่าง รอบด้านแทบไม่มีผู้ใดมองเขา 

การลอบโจมตีก่อนของเขาได้ทิง้ความอัปยศอย่างหนึง่ไว้ในใจของทุกคน 

ในฝั่งทิศใต้ไปตลอดกาล

ซั่งกวนเทียนโย่วหัวเราะสมเพชตนเองทีหน่ึงก่อนก�าหมัดแน่น

นี่เพ่ิงจะขั้นหลอมปราณเท่าน้ัน สร้างฐาน...ข้าจะต้องเป็น 

คนแรกที่ถึงขั้นสร้างฐานให้ได้ อยู่เหนือไป๋เสี่ยวฉุน อยู่เหนือกุ่ยหยา!  

ซั่งกวนเทียนโย่วยึดการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเช่นน้ีไว้มั่น แข็งใจยืนหยัด 

ในความทระนงของตน กลายร่างเป็นรุ้งเส้นยาวจากไปไกล

ไม่นานกลุ่มคนก็สลายตัวกันไปหมด แม้ว่าศึกศิษย์แห่งความ 

ภาคภูมิใจจะสิ้นสุดลง แต่ผลกระทบท่ีเกิดจากศึกศิษย์แห่งความ 

ภาคภูมิใจครั้งนี้กลับเพ่ิงเริ่มต้นขึ้น

นับแต่นั้นมาชื่อของไป๋เสี่ยวฉุนก็ได้เลื่องลือไปท่ัวฝั ่งเหนือใต้  

โดยเฉพาะฝั่งทิศเหนือ ไม่มีผู ้ใดไม่รู ้จักชื่อของเขา...แต่ชื่อของเขา 

กลับกลายเป็นสิ่งต้องห้าม!

นัน่คือศตัรรู่วมของฝ่ังทิศเหนอื คอืคนไร้ยางอายทีส่ร้างความอปัยศ 

ให้ฝั่งทิศเหนือ!

โดยเฉพาะเป่ยหานเลีย่ทีห่ลงัจากถูกอาจารย์พากลับเขากเ็ข้ากักตน 

ทันที ไม่มีหน้าไปพบผู้ใด ส่วนสุนัขใหญ่ตัวน้ันก็ถูกเขาตัดพันธสัญญา

และทิ้งไว้ในฝั่งทิศเหนือ ละท้ิงสิทธ์ิในการครอบครองไป

แม้ว่าสัตว์อสูรย�่าราตรีตัวนี้จะไม่ธรรมดา แต่กลับไม่มีใครกล้า 
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เข้าควบคุม ท�าให้สุนัขใหญ่ตัวนั้นแทบจะกลายเป็นสุนัขเร่ร่อน บนเขา

ทั้งสี่ของฝั่งทิศเหนือก็พอได้เห็นร่างของมันบ้างในบางครั้ง...

ลกูศษิย์ฝ่ังทศิเหนือจ�านวนมากล้วนฝึกบ�าเพญ็เพียรกันอย่างบ้าคล่ัง  

แต่ละคนล้วนข่มกลั้นโทสะ พากันสาบานว่าสักวันจะให้ไป๋เสี่ยวฉุนจ่าย

ค่าตอบแทนอย่างสาสม ใช้เลือดล้างความอัปยศ!

ทางฝั่งทิศเหนือถึงขั้นมีการจัดต้ังกลุ่มหน่ึงข้ึนมา ชื่อว่า 'พันธมิตร

ก�าจัดฉุน' ภารกิจของกลุ่มก็คือก�าจัดไป๋เสี่ยวฉุน!

ส่วนชื่อเสียงของจางต้าพ่ังเองก็ขจรขจายไปไกลเพราะศึกศิษย์

แห่งความภาคภูมใิจครัง้นี ้เนือ่งจากอาวธุวิเศษหลอมพลังจติเจด็แปดเล่ม 

ในการประลองครัง้สดุท้ายของไป๋เสีย่วฉนุและกุ่ยหยานัน้ได้สะท้านสะเทือน 

จิตใจทุกคนอย่างแท้จริง

จางต้าพ่ังจึงกลายเป็นศิษย์แห่งความภาคภูมิใจคนใหม่ของ 

เขาจื่อต่ิง คนนับไม่ถ้วนพากันไปเย่ียมเยียน หวังจะได้รับมิตรภาพ 

จากเขา ให้เขาช่วยหลอมพลังจิตให้

จางต้าพ่ังภาคภูมิใจอย่างย่ิง แต่กลับส�ารวมมากข้ึน ไม่ได้หลอม

พลังจิตให้ทุกคน ย่ิงเขาเป็นเช่นนี้ก็ย่ิงได้รับความสนใจมากขึ้น แม้แต่

สว่ีเม่ยเซียงเองหลังจากเรียกจางต้าพ่ังไปสอบถามอย่างละเอียดแล้วก็

รู้สึกถึงบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อนางสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึง

พลังจิตในตัวของจางต้าพ่ัง!

สุดท้ายจึงสั่งห้ามอย่างเข้มงวดไม่ให้จางต้าพ่ังหลอมพลังจิตให ้

ผูอ้ืน่ ก�าชบัว่านอกเสยีจากอาวุธท่ีหลอมพลงัจติให้ไป๋เสีย่วฉนุห้าครัง้แล้ว  

ก็ห้ามหลอมให้คนอื่นเด็ดขาด

เรื่องนี้แม้จางต้าพ่ังจะสงสัย แต่ก็พยักหน้าตอบรับ

การหลอมพลงัจติเป็นเรือ่งลกึลบัทีส่ดุ บางทรีะหว่างเดก็ไป๋เสีย่วฉนุ 

คนน้ันกับจางต้าพ่ังอาจมคีวามเชือ่มโยงลกึซึง้บางอย่างอยู่...ต้องประคับ 
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ประคองส่งเสริมกันและกันถึงจะส�าเร็จได้ สว่ีเม่ยเซียงมองจางต้าพ่ัง  

ดเูหมอืนครุน่คดิอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้ซกัไซ้อย่างละเอยีด จดุมุง่หมาย

ของส�านักหลิงซีคือลูกศิษย์ทุกคนล้วนมีโชควาสนาเป็นของตัวเอง  

ห้ามละโมบ มเิช่นน้ันจะถือว่าละเมดิต่อกฎหลกัของส�านกั ต้องถูกลงโทษ 

สถานหนกั อกีทัง้ฐานะของไป๋เสีย่วฉนุก็ไม่ธรรมดา ต่อให้เป็นนางก็ไม่มสีทิธ์ิ 

ไปบีบบังคับได้ตามใจชอบ

ส�านักหลิงซีรุ ่งโรจน์มานับหมื่นปีและแข็งแกร่งย่ิงข้ึนได้ทุกวัน 

ก็เพราะมีกฎเหล็กข้อน้ีเป็นส่วนส�าคัญ

หลายวันต่อมาเมื่อไป๋เสี่ยวฉุนได้รับอาภรณ์และป้ายค�าสั่งของ

ศษิย์ฝ่ายใน เขาก็เก็บสมัภาระไปจากเรอืนทีอ่ยู่มาหลายปีภายใต้การน�า

ของผู้เฒ่าสวีท่ีรับผิดชอบฝ่ายในของเขาเซียงอว๋ิน

ศิษย์ฝ่ายในน้ันจะได้อาศัยอยู่ในถ�้าบ�าเพ็ญท่ีมีพลังวิญญาณ 

เข้มข้นกว่า!

ถ�า้บ�าเพ็ญท่ีว่าก็คือสถานทีวิ่เศษซึง่ราวกับถ�า้สวรรค์ ด้านในเอบิอาบ 

ด้วยพลังฟ้าดิน ในฐานะผู้ชนะศึกศิษย์แห่งความภาคภูมิใจ ไป๋เส่ียวฉุน

จึงสามารถเลือกถ�้าได้ตามใจชอบ แน่นอนว่าเขาย่อมเลือกถ�้าท่ีดีท่ีสุด

แห่งหน่ึงด้านหลังเขาเซียงอว๋ินซึ่งตั้งอยู่สุดปลายทางที่มีข้ันบันไดเล็กๆ 

เป็นถ�้าที่เงียบสงบแต่กลับมีพลังวิญญาณเข้มข้น

ในถ�้ามีห้องผนังศิลาอยู่ห้าห้อง บนเพดานแต่ละห้องมีแสงจาก

ไข่มกุราตรส่ีองสว่าง ย่ิงไปกว่านัน้ตรงต�าแหน่งห้องโถงใหญ่ยังมตีาน�า้พุ 

อยู่ น�้าพุน้ันผุดข้ึนปุดๆ กลายเป็นทะเลสาบน�้าพุร้อนเล็กๆ ขนาด 

หลายสิบจั้ง ในน�้ามีปลาหลายตัวที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นนี้

ได้ก�าลังแหวกว่ายไปมา

ตลอดท้ังถ�้าบ�าเพ็ญแม้ว่าจะดูธรรมดา แต่กลับมีลมพัดเข้าออก
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ได้สะดวก มห้ีองหลอมโอสถ ห้องกักตน เขตพืชวิเศษ เขตฝึกวิชาครบครนั

ย่ิงกว่าน้ันยังมหุ่ีนเชดิพลงับ�าเพ็ญเทียบเคยีงกับพลงัหลอมปราณ

ขัน้ห้าสองตวัคอยรบัผดิชอบดแูลความเป็นอยู่ของไป๋เสีย่วฉนุ ห้องผนังศลิา 

ทุกห้องในถ�้าล้วนฝังค่ายกลไว้ หากเปิดใช้ค่ายกลในห้องโถงใหญ่จะมี

ภาพลวงของท้องฟ้าฉายขึน้บนเพดานหนิ ตอนกลางคนืสามารถมองเห็น 

หมูด่าวด้านนอกได้ ตลอดท้ังถ�า้ยังมค่ีายกลใหญ่อกีค่ายหนึง่ เมือ่เปิดใช้ 

ต่อให้เป็นผูบ้�าเพ็ญเพียรขัน้สร้างฐานขัน้ต้นก็ยังไม่สามารถท�าลายได้ง่ายๆ

ถ�้าแห่งนี้ต่อให้มอบให้ผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นสร้างฐานก็ยังเหลือเฟือ 

เป็นถ�้าบ�าเพ็ญที่ดีท่ีสุดถ�้าหน่ึงจากท่ัวทั้งเขาเซียงอวิ๋น

ไป๋เสี่ยวฉุนมองดูอย่างพึงพอใจถึงขีดสุด ทั้งตกตะลึงและดีใจ  

เมือ่เทยีบกับทีน่ี่แล้วเขารูส้กึว่าเรอืนท่ีตนอาศัยอยู่ก่อนหน้าน้ีช่างเรยีบง่าย 

มากเหลือเกิน เขาส่งผู้เฒ่าสวีกลับด้วยความดีใจ ก่อนจากไปผู้เฒ่าสวี

ก�าชับให้ไป๋เสี่ยวฉุนไปที่หอวิเศษฝ่ายในเพ่ือเลือกวิชายุทธ์หน่ึงวิชาท่ี 

หลี่ชิงโหวเป็นผู้ก�าหนดให้ แล้วจึงค่อยจากไป

เมือ่ไป๋เสีย่วฉนุเหน็ว่าผูเ้ฒ่าสวจีากไปแล้วกร็ีบเปลือ้งผ้าออกและ

กระโดดลงไปในบ่อน�้าพุทันที ส่งเสียงแห่งความผ่อนคลายออกมา  

โดยเฉพาะเมื่อปลาตัวเล็กๆ เหล่านั้นว่ายเข้ามาตอดเบาๆ รอบกาย 

ความรู้สึกนั้นท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกว่าชีวิตน้ีไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

"น่าเสียดายท่ีตู้หลิงเฟยไม่อยู่ในส�านัก ไม่เช่นน้ันหากได้มาแช่ตัว

ในนี้ด้วยกันคงจะดีย่ิงนัก" ไป๋เสี่ยวฉุนทอดถอนใจ แต่เมื่อพลันนึกถึง

โหวเสี่ยวเม่ยขึ้นมาได้ก็ย้ิมหน้าบานข้ึนมาทันที วางแผนจะหาโอกาส 

เหมาะๆ พาโหวเสี่ยวเม่ยมาแช่น�้าพุร้อนและดูดาวด้วยกัน

"ข้าเป็นคนมีเหตุมีผลคนหนึ่ง ควรให้โหวเสี่ยวเม่ยและตู้หลิงเฟย 

มาแช่น�า้ทีน่ีท้ั่งสองคนสถึิงจะถูก" ไป๋เสีย่วฉนุคดิไปคดิมาก็รูส้กึว่าความคดิ 

ของตนก่อนหน้านี้ช่างคับแคบเหลือเกิน
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วันต่อมาไป๋เสี่ยวฉุนออกจากถ�้าบ�าเพ็ญแต่เช้าตรู่ ระหว่างเดินไป

ตามทางสายเลก็ก็ได้เหน็ว่ายังมถี�า้บ�าเพ็ญอกีแห่งอยู่ไม่ไกลจากถ�า้บ�าเพ็ญ 

ของตน

ถ�า้บ�าเพ็ญท้ังสองห่างกันประมาณสบิกว่าจัง้ ปากถ�า้อยู่ตรงข้ามกัน 

พอด ีถ�า้บ�าเพ็ญแห่งนัน้มกีารเปิดใช้ค่ายกลแล้ว หมายความว่ามคีนอยู่ 

ไป๋เสี่ยวฉุนอยากรู้อย่างย่ิง หันไปมองอยู่หลายครั้งถึงค่อยดึงสายตา

กลับมาแล้วเดินจากไปไกล

เดินเอ้อระเหยมาได้ครึ่งเขาก็พบว่าท่ีนี่แทบจะไม่มีศิษย์ฝ่ายนอก

อยู่เลย ล้วนแต่เป็นศิษย์ฝ่ายใน

คนไม่เยอะ ส่วนมากหากไม่กักตนก็ออกไปท�าภารกิจข้างนอก 

แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้แต่กลับไม่มีผลต่อการที่ไป๋เสี่ยวฉุนจะกระแอมแห้งๆ 

ต่อหน้าพวกเขา แสดงท่าทางน่ายกย่อง รอให้อีกฝ่ายหายอ้ึงตะลึงและ

เรียกว่าอาจารย์อาไป๋หนึ่งที

และเพราะมเีสยีงเรยีกอาจารย์อาไป๋มาตลอดทางเช่นนี ้ไป๋เสีย่วฉนุ 

จึงกระปรี้กระเปร่า เดินพลางท�าท่าทางใหญ่โตมาจนถึงหอวิเศษฝ่ายใน

ของเขาเซียงอว๋ิน ที่แห่งนี้คือสถานท่ีท่ีศิษย์ฝ่ายในร�่าเรียนวิชายุทธ์

ศษิย์ฝ่ายในทีเ่พ่ิงเลือ่นขัน้ใหม่ทกุคนล้วนสามารถมาเรยีนวิชายุทธ์ 

ฝ่ายในของที่นี่ได้หน่ึงวิชาโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน ไป๋เสี่ยวฉุนเพิ่ง

มาถึง ลกูศษิย์ท่ีรบัผดิชอบอยู่ในหอวิเศษก็รบีลกุขึน้คารวะทันท ีไป๋เสีย่วฉนุ 

ย่ิงดีใจเข้าไปใหญ่ ตบไหล่ของอีกฝ่าย แล้วจึงเริ่มเลือกวิชาของตัวเอง

"ฟ้าดินลงทัณฑ์?"

"เจตจ�านงธาราอัคคี?"

"วิชาเก้าฟ้าทลายดิน?"

แต่เลือกอยู่นาน อ่านวิชาคาถาเหล่านี้จนตาลายไปหมดเขาก็ยัง

ไม่รู้ว่าควรเลือกอะไร ดูแล้วล้วนแต่เป็นวิชาร้ายกาจท้ังน้ัน สุดท้ายก็ 
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หาวิชายุทธ์ที่หลี่ชิงโหวเลือกไว้ให้ตนฝึกตามท่ีผู้เฒ่าสวีบอกเจอในท่ีสุด

"คัมภีร์มังกรช้างสารแปลงสมุทร?" ไป๋เสี่ยวฉุนถือม้วนต�าราหยก

ม้วนหน่ึงไว้ ก่อนจะหลอมรวมพลังวิญญาณเข้ากับม้วนต�าราหยกเพ่ือ 

เริม่อ่านด ูแล้วก็ต้องเบกิตากว้างอย่างรวดเรว็ บทเริม่ต้นของคมัภีร์มงักร

ช้างสารแปลงสมทุรน้ีแทบจะท�าให้หนงัศีรษะของไป๋เสีย่วฉนุระเบดิออก

"มนุษย์มีพันธนาการ ไม่ว่าจะพลังบ�าเพ็ญหรือเลือดเนื้อล้วนมี

พันธนาการอันไม่อาจฝ่าทลายได้เป็นต้นก�าเนิดแห่งชีวิต...ข้าผู้อาวุโส

สร้างวิชาน้ีขึ้นมา เหมาะส�าหรับพลังขั้นหลอมปราณ แม้มิอาจฝ่าทลาย

พันธนาการได้ แต่สามารถสัมผัสและตระหนักรู้ได้!"

ไป๋เสี่ยวฉุนสูดลมหายใจเฮือก เขานึกถึงค�าพูดของผู้เฒ่าชุดด�า 

ผู้เรียกตัวเองว่าคนเฝ้าสุสานซึ่งช่วยชีวิตเขาไว้ในปีน้ันทันที

"มวิางวายห้าบท ฝ่าทะลหุ้าพันธนาการชวิีต อมตะห้าบท แก้ท�าลาย 

ห้าผนึกนิรันดร์กาล!"

ไป๋เสี่ยวฉุนรู ้สึกได้ทันทีว่าคัมภีร์มังกรช้างสารแปลงสมุทรนี้ 

ไม่ธรรมดาจงึรบีอ่านอย่างละเอยีด ไม่นานก็ค่อยๆ ขมวดค้ิว พบว่าวิชาน้ี 

ดูเผินๆ เหมือนไม่มีพลังสะเทือนฟ้าสะเทือนดินอะไร ถึงขั้นเทียบวิชา 

อันน่าตื่นตะลึงท่ีได้อ่านเมื่อครู่ไม่ได้เลยด้วยซ�า้ แต่มันกลับเชื่อมโยงกับ

วิชาพลังลมปราณม่วงควบคุมกระถางได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยัง

สามารถเพ่ิมความเป็นไปได้ท่ีจะยกระดับสู่ขั้นสร้างฐาน!

ส�าหรับไปเ๋สีย่วฉนุแลว้ขัน้สร้างฐานเป็นสิง่ที่เขาใฝ่ฝนัมาเนิน่นาน 

เวลาน้ีเมื่อลองคิดตามหัวใจจึงเต้นถ่ีรัว

คัมภีร์มังกรช้างสารแปลงสมุทรนี้มีเพียงสามระดับ สอดคล้องกับ

พลังหลอมปราณข้ันเก้า พลังหลอมปราณขั้นสิบระดับสมบูรณ์แบบ 

และขั้นสุดท้ายคือ...สร้างฐาน!

ฝึกได้ถึงขัน้สงูสดุร่างกายจะมกี�าลงัเท่ามงักรเท่าช้างสาร พลงัวญิญาณ 
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ในร่างแปลงเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล สิ่งท่ียากท่ีสุดก็คือการได้

มีพ้ืนฐานลึกล�้าเกินเปรียบ เมื่อถึงขั้นสร้างฐานแล้วจะสามารถฝึก 

วิชาอภินิหารใดๆ ได้โดยไม่เกิดการต่อต้านหรืออาการธาตุไฟเข้าแทรก

กล่าวได้ว่าเป็นความไม่ธรรมดาในความธรรมดา!

"เลอืกเจ้าน่ีแหละ!" ไป๋เสีย่วฉนุตดัสนิใจทันท ีไม่ว่าจะเป็นพันธนาการ 

ที่พูดถึงในบทเริ่มต้นหรือความเป็นไปได้ในการเพ่ิมพลังบ�าเพ็ญถึงขั้น

สร้างฐานก็ล้วนท�าให้หัวใจไป๋เสี่ยวฉุนกระตุกได้ทั้งสิ้น เขาหยิบคัมภีร์

มงักรช้างสารแปลงสมทุรเดนิออกจากหอวิเศษฝ่ายใน หลังจากรับคมัภร์ีนี ้

มาแล้วก็เดินกลับไปยังถ�้าบ�าเพ็ญ

ขณะที่ใกล้จะถึง เมื่อเดินผ่านถ�้าตรงกันข้ามแห่งนั้น ประตูใหญ่

ของถ�้าบ�าเพ็ญพลันเปิดออก เงาร่างของสตรีผู้หน่ึงเดินออกมา เมื่อเห็น

ไป๋เสี่ยวฉุนนางก็อ้ึงงัน คิดจะกลับเข้าไปก็สายไปเสียแล้ว

"เอ๋ ศิษย์หลานซินฉี!" ไป๋เสี่ยวฉุนตกตะลึงระคนดีใจโดยพลัน  

ตอนศกึศิษย์แห่งความภาคภูมใิจโจวซนิฉยืีนอยู่ห่างกับเขามาก อยากให้ 

อกีฝ่ายเรยีกตนว่าอาจารย์อาไป๋ก็ไม่มโีอกาส ตอนน้ีเมือ่รู้ว่าทีแ่ท้โจวซนิฉี 

ก็คือเพ่ือนบ้านของตนจึงดีใจข้ึนมาทันที
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