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ค�ำน�ำ

เส้นทางแห่งการบ�าเพ็ญเพียรนั้นไม่ง่ายดาย มีแต่ต้องตั้งใจฝึกฝนให ้

ก้าวหน้าขึน้ทุกวัน ย่ิงเมือ่ 'ไป๋เสีย่วฉนุ' พระเอกจอมป่วนของเรือ่งมเีป้าหมายคอื 

'ความเป็นอมตะ' ด้วยแล้ว ต่อให้รกัตวักลวัตายสกัเพียงใด ทว่าหากจ�าเป็นต้อง 

เสี่ยงอันตรายเพ่ือให้ได้มาซึ่งอายุขัยที่เพ่ิมขึ้น ไป๋เสี่ยวฉุนก็ไม่มีวันหันหลังหนี!  

ด้วยความมุง่มัน่เช่นนี ้พลงับ�าเพ็ญของเขาถึงได้เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด จาก 

หนุ่มน้อยคนธรรมดาผู้จุดธูปเรียกเซียนที่ยอดเขาเม่าเอ๋อร์ในวันน้ัน วันน้ี 

ก็บ�าเพ็ญเพียรได้ถึงขั้นสมบูรณ์แบบของการหลอมปราณขั้นสิบแล้ว ดังน้ัน 

ก็แน่นอนว่าเป้าหมายต่อไปของเขาก็คอื...การสร้างฐาน!

แต่การสร้างฐานเองก็ยากล�าบากเช่นเดียวกัน มีภัยอันตรายมากมาย 

รอคอยให้เขาไปฝ่าฟัน แล้วคราวน้ีไป๋เสี่ยวฉุนจะเอาตัวรอดด้วยวิธีใด จะ 

สร้างฐานส�าเร็จสมใจปรารถนาหรือไม่ ค�าตอบก็อยู่ในมือทุกท่านแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เอ่อร์เกิน ชื่อจริงหลิวหย่ง เป็นนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ระดับ 

แพลทตินั่มของฉีเตี่ยน และเป็นสมาชิกชุดที่ 9 ของสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศจีน ได้รับรางวัลมากมาย ติดอันดับ '100 นักเขียนผู้ทรงอิทธิพล'  

อีกท้ังผลงานของเขา 'หน่ึงความคิดนิจนิรันดร์' ยังติดอันดับ '100 ผลงาน 

ทรงอิทธิพล' ในรางวัลวรรณกรรมออนไลน์เฉิงกวาประจ�าปี 2018 อีกด้วย

เอ่อร์เกินชื่นชอบเทพนิยายจีนโบราณ ด้วยเหตุนี้จึงก้าวเข้าสู ่วงการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมออนไลน์ จนได้เป็นนักเขียนนิยายแนวบ�าเพ็ญเพียร 

เป็นเซียนผู้ได้รับความนิยมล้นหลาม

耳根 Er Gen



"แม้ไป๋เสี่ยวฉุนจะเกเร แต่เขาก็คือสหายร่วมส�านักของพวกเรา!"
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ไป๋เสีย่วฉนุสดูลมหายใจเข้าลกึ ค่อยๆ ดงึสายตากลบัมาและมองหา

สว่ีเสีย่วซานท่ีถูกแนะน�าไว้ในม้วนต�าราหยก

สว่ีเสี่ยวซานผู้น้ีหาเจอได้ง่ายท่ีสุด รูปลักษณ์งามสง่า สีหน้า 

แฝงไว้ด้วยความล�าพองใจ เวลามองคนอื่นมักจะเชิดหน้าขึ้น ราวกับ 

ไม่มีสรรพสิ่งหรือคนผู้ใดคู่ควรให้เขามอง วางท่าลูกหลานผู้สูงศักดิ์  

ดูโดดเด่นเป็นพิเศษ

ข้างกายของเขายังมหีญงิสาวหน้าตาสะสวยยนืประกบอยู่อกีสองคน

คนหน่ึงบบีนวดไหล่ให้เขา อกีคนยืนปอกผลไม้สดส่งเข้าปากเขา

ภาพน้ีท�าให้ไป๋เสีย่วฉนุท่ีมองอยู่รูส้กึอจิฉาเล็กน้อย ในเวลาเดียวกัน

เขาก็ค่อยๆ ค้นพบว่าศิษย์ของส�านักเซวี่ยซีก็เป็นเช่นเดียวกับซ่งเชวีย 

สายตาของคนส่วนใหญ่เหมอืนจะมองมาท่ีร่างของตวัเอง

ต่างจากความไม่ยอมแพ้ของส�านักตานซีและความดูหมิ่นของ 

ส�านักเสวียนซี สายตาของส�านักเซว่ียซีส่วนใหญ่แล้วแฝงไว้ด้วย 

ความน่าหวาดกลวั ย่ิงไปกว่าน้ันคือจติสงัหาร

ไป๋เสี่ยวฉุนรู ้สึกปากคอแห้งผากเล็กน้อย สายตาของศิษย์ 

บทที่ 143

ต้องจงใจแน่นอน
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ส�านักเซวี่ยซีท�าให้เขารู ้สึกแปลกประหลาด ความรู ้สึกสงสัยใคร่รู ้ 

ต่อข้อมูลในม้วนต�าราหยกของศิษย์ส�านักเซวี่ยซีย่ิงรุนแรงขึ้นอีก

ผู้น�าขบวนของส�านักเซว่ียซีคือผู้เฒ่าคนหน่ึง สวมชุดคลุมยาว 

สีแดงสด แม้แต่เส้นผมก็ยังเป็นสีชาด ใบหน้าขาวซีด หลังค่อมน้อยๆ 

ดวงตาทัง้คูป่กคลุมด้วยความทบึทะมึน เมื่อกวาดตามองผู้คนรอบด้าน 

ยังแลบลิน้ออกมาเลยีรมิฝีปากด้วย

ลิน้ของเขาไม่เหมอืนคนปกติ ปลายลิน้แยกเป็นสองแฉกไม่ต่างจากงู 

ท�าให้ลกูศษิย์ทกุคนหนังศรีษะชาดิก

โอวหยางเจี๋ย นักพรตแซ่ไห่ และนักพรตแซ่หลินไม่ได้พูดคุยกัน 

อกีต่อไป หันมามองส�านกัเซว่ียซอีย่างพร้อมเพรยีง โดยเฉพาะเมือ่สายตา 

ไปตกอยู่บนร่างผู้เฒ่าลิ้นงูของส�านักเซว่ียซี นักพรตแซ่ไห่และนักพรต 

แซ่หลนิต่างก็หน้าเผอืดส ีสดูลมหายใจเฮอืก แม้แต่โอวหยางเจีย๋เองก็ยังมี

สีหน้าเคร่งเครยีดขึน้มาทนัที

"เสอหลนิจือ่ ส�านักเซว่ียซขีองเจ้ามาสาย" โอวหยางเจีย๋เอ่ยปากขึน้

กะทันหันด้วยค�าพูดไม่เป็นมติร

"หึๆ มิใช่ว่าข้าผู้อาวุโสมาช้า แต่พวกเจ้าท้ังสามส�านักต่างหาก 

ที่มาเร็ว" ผู้เฒ่าลิ้นงูคนน้ันกลอกตาทีหน่ึง เอ่ยปากด้วยรอยย้ิมเสแสร้ง 

และมองโอวหยางเจีย๋ด้วยดวงตาเหีย้มเกรยีม

ประกายแสงจากดวงตาของคนทั้งสองแฝงเร้นด้วยเนตรอาคม 

บางอย่างซึ่งแล่นปลาบออกมาทันทีที่สบตากัน คล้ายมีเสียงกัมปนาท 

ทีไ่ม่อาจได้ยินระเบดิอยู่ระหว่างท้ังคู่ โอวหยางเจีย๋เปล่งเสยีงอกึอกัในล�าคอ 

ใบหน้าซีดลงเล็กน้อย สะบัดแขนเสื้อหน่ึงครั้ง ถอยร่นสองสามก้าว 

กลบัไปอยู่ด้านหน้ากลุม่คนจากส�านักหลงิซี

ผู้เฒ่าลิ้นงูผู้น้ันก็ดวงตาเปล่งประกายวาบ ลมปราณในร่างกาย

ซัดโหม ถอยหลังไปครึ่งก้าว เมื่อเงยหน้าขึ้นมอง นัยน์ตาก็ฉายแวว
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แปลกใจ

"ผูเ้ฒ่าโอวหยาง ไม่เจอกันหลายปี พลงับ�าเพ็ญก้าวหน้าไปไม่น้อย 

เอาเถอะ พวกเรายังมเีวลาพูดคุยเรือ่งในอดีตกันอกีมาก ในเมือ่ส�านกัเซว่ียซี

ของข้ามาถึงแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มเปิดหุบเหวกระบี่อุกกาบาตประลองกัน 

ให้เรว็เข้าเถอะ!" ผูเ้ฒ่าลิน้งยูกมอืขวาข้ึนก็มชีิน้ส่วนของแผ่นหยกชิน้หน่ึง 

ลอยออกมากลางอากาศ

สองนักพรตไห่หลินมองกันและกัน จากน้ันก็หยิบชิ้นหยกของตน 

ขึ้นมาเช่นกัน หลังจากโยนออกไปและรวมกับชิ้นที่สี่ซึ่งโอวหยางเจี๋ย 

ตวัดแขนเสือ้โยนออกไป พรบิตาเดยีวชิน้ส่วนหยกทัง้ส่ีนัน้ก็ประกอบเข้า 

ด้วยกันกลางอากาศ กลายเป็นหยกท่ีสมบรูณ์หน่ึงชิน้

เมื่อเปล่งแสงกะพริบพร่างพราว ม่านแสงคุ้มกันบนรอยแยก 

ใกล้พ้ืนดินด้านข้างกระบี่อุกกาบาตก็ค่อยๆ เคลื่อนออกเป็นรูโหว่รูหน่ึง  

ดทู่าแล้วใช้เวลาราวครึง่ก้านธูปก็สามารถเปิดออกเป็นทางเข้าทางหน่ึงได้

ภาพนีด้งึดดูความสนใจจากผูบ้�าเพ็ญเพียรขัน้หลอมปราณทัง้หมด

ในที่นั้น ขณะไป๋เสี่ยวฉุนมองไป เสียงของโอวหยางเจี๋ยก็ดังสะท้อนอยู่ 

ข้างหูศษิย์ส�านกัหลงิซทุีกคน

"ทางเข้าของโลกในกระบี่มีท้ังหมดสี่สิบกว่าแห่ง ทุกทางเข้าได้ 

มากสุดสิบคน การสู้รบครั้งแรกของทุกครั้งก็มักจะเริ่มขึ้นที่การช่วงชิง 

ทางเข้า การซุ่มโจมตีด้านในเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทางที่ดีที่สุดพวกเจ้า 

ควรร่วมมอืกัน ดูแลตวัเองให้ด!ี

จ�าเรื่องท่ีพวกข้าเคยก�าชับก่อนหน้าน้ีให้ดี เมื่อเผชิญหน้ากับ 

ศิษย์ส�านักอื่นห้ามใจอ่อน ภายใต้สถานการณ์ท่ีต้องปกป้องชีวิตตัวเอง 

สงัหารได้ก็จงสงัหาร รบีเก็บปราณวิถีปฐพีไว้ในขวดผูบ้�าเพ็ญให้ได้เรว็ท่ีสดุ

เพ่ือรวบรวมตัวน�าปราณวิถีปฐพี สั่นสะเทือนปราณวิถีปฐพีทั้งหมด 

ในโลกกระบีอ่กุกาบาต!"
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ขณะทีโ่อวหยางเจีย๋ก�าชบัทุกคนด้วยเสยีงทุม้ต�า่ ผู้อาวุโสข้ันสร้างฐาน

ผู้น�าขบวนอกีสามส�านกัก็ก�าลงัก�าชบัศษิย์ส�านักตนด้วยค�าพูดคล้ายคลงึกัน

โอวหยางเจี๋ยยกมือขวาขึ้นโบกหนึ่งครั้ง ขวดเล็กๆ สีฟ้าจ�านวน 

หน่ึงร้อยใบก็ตรงดิง่เข้าหากลุม่คน ทุกคนล้วนถือไว้ในมอื

"น่ีก็คอืขวดผูบ้�าเพ็ญ!" ตอนนัน้เองม่านแสงคุ้มกันก็เกิดเสยีงตมูตาม

ดงัสนัน่หว่ันไหว รอยแยกบนพ้ืนดินรอบด้านกระบีอ่กุกาบาตฉีกกระชาก 

ออกจากกันอย่างรวดเรว็ กลายเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ประมาณสามจัง้

เมือ่เข้าไปในช่องว่างนีก็้จะสามารถเข้าไปในหุบเหวกระบีอุ่กกาบาต

ผ่านทางรอยปริแตกเล็กใหญ่ที่อยู่บนพ้ืนเหล่าน้ันได้ ในส่วนพ้ืนที่ของ

หุบเหวก็จะมองเห็นช่องว่างมากมายของกระบี่อุกกาบาต ไม่ว่าจะ 

เหยียบย่างเข้าไปในช่องว่างใดก็ล้วนสามารถเข้าสูโ่ลกกระบีอ่กุกาบาตได้

"สี่ส�านักใหญ่ร่วมกันตรึงก�าลังไว้ ท้ังยังมีปรมาจารย์อาวุโส 

คอยคมุเชงิ ผูบ้�าเพ็ญเพียรขัน้สร้างฐานจงึมอิาจเหยียบย่างเข้าไปด้านใน 

ได้ ทว่าพวกเจ้าก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเกินไปนกั การเปิดพ้ืนท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ 

ท�าได้เพียงสามเดือนเท่านั้น เมื่อพ้นสามเดือนแล้ว ไม่ว่าจะส�าเร็จหรือ 

ล้มเหลวล้วนจ�าเป็นต้องออกมา ข้าผูอ้าวโุสจะรอรบัพวกเจ้าอยู่ข้างนอก

นอกจากน้ี ถึงแม้พวกเจ้าจะไม่มทีางประสบเรือ่งร้ายแรงข้ันสดุ ทว่า

ลกูศษิย์รุน่ก่อนๆ ท่ีได้เข้าไปในสถานทีศั่กด์ิสทิธ์ิล้วนได้รบัการแจ้งเตือน 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้มีการวางค่ายกลน�าส่งสี่ค่ายจากผู้อาวุโสของ 

สีส่�านกัใหญ่ ขอเพียงเกิดเหตรุ้ายแรงจนก่อให้เกิดผลท่ีไม่อาจต่อต้านได้ 

ขึน้มา ค่ายกลจะถูกกระตุน้ให้ท�าการแยกพวกเจ้าโดยดจูากวิชาทีพ่วกเจ้า

ฝึกฝน แล้วส่งตวัพวกเจ้ากลบัไปยังส�านกัใครส�านักมนั แม้อาจจะผดิพลาด

บ้าง แต่ก็ยังคงพาพวกเจ้าส่งไปในขอบเขตของส�านักตวัเอง

สิง่ทีไ่ม่อาจต่อต้านไม่รวมการเข่นฆ่าทัง้หมดระหว่างศษิย์ทัง้สีส่�านกั! 

สุดท้ายไม่ว่าจะสร้างฐานวิถีปฐพีส�าเร็จหรือไม่ ข้าผู้อาวุโสก็หวังว่า 
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พวกเจ้า...จะรอดชวิีตกลบัมา!" โอวหยางเจีย๋กวาดตามองทุกคน สหีน้า 

ทีเ่ย็นชาอยู่ตลอดเวลาของเขายามนีเ้ผยความอ่อนโยน นัยน์ตาแฝงแวว 

ให้ก�าลงัใจขณะมองลกูศิษย์เหล่าน้ี และย่ิงฉายแววคาดหวังเมือ่มองไปยัง

ไป๋เสีย่วฉนุและกุ่ยหยา

เมื่อเห็นว่าทางเข้าได้เปิดขึ้นแล้วในเวลานี้ ศิษย์ส�านักเซว่ียซ ี

ก็พุ่งตรงเข้าไปในช่องว่างทันที

ทางฝั่งส�านักหลิงซีนั้น กุ่ยหยาพุ่งออกไปเป็นคนแรก ตามด้วย 

ซั่งกวนเทียนโย่ว จากน้ันศิษย์แห่งความภาคภูมิใจคนอื่นๆ ก็พากัน 

พุ่งออกไปด้วยความรวดเรว็

ไป๋เสีย่วฉนุสดูลมหายใจเข้าลกึ ควักเอาเส้ือหนังเจด็แปดตวัออกมา

จากในถุงเก็บของอย่างเร็วที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้ สวมใส่เสร็จแล้วก็หยิบ 

หม้อสดี�าใบใหญ่ออกมาอีกหน่ึงใบ ขณะสะพายไว้ด้านหลงั ดวงตาของเขา 

ก็เผยความเดด็เด่ียว ข่มใจทีส่ัน่ไหว กัดฟันเหยียบย่างไปในทางเข้า เขา 

ไม่ได้เดนิทางเพียงล�าพัง แต่เดนิตามหลงัศษิย์ส�านกัหลงิซจี�านวนไม่น้อย

เข้าไปด้านในพร้อมกัน

ไม่นานศษิย์สีส่�านักใหญ่ก็พากันเหยยีบเข้าไปในรอยแยก หลังจาก

หายวับไปจนไม่เหลอืใครแล้ว โอวหยางเจีย๋ ผูเ้ฒ่าลิน้ง ู รวมท้ังนักพรต 

แซ่ไห่และนักพรตแซ่หลินต่างมองหน้ากันไปมา ไม่พูดอะไร ต่างฝ่าย 

ต่างนัง่ขัดสมาธิตรงต�าแหน่งทางเข้า นัง่รอเงยีบๆ ท้ังคอยระแวดระวงัภัย

และคอยปกปักพิทักษ์ไปด้วย

รอยแยกบนพ้ืนดนิรอบกระบีอ่กุกาบาตมมีากมาย ขนาดเล็กใหญ่

ไม่เท่ากัน ศษิย์ส�านกัหลงิซไีม่ได้เลอืกอยู่ด้วยกันทัง้หมด อย่างพวกกุ่ยหยา  

เป่ยหานเลีย่ และกงซนุหว่านเอ๋อร์ต่างจากไปเพียงล�าพัง

คนอื่นๆ ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามฝั่งเหนือใต้ เลือกเข้าไปใน 

หุบเหวกันคนละรอยแยก ส�านกัตานซแีละส�านกัเสวยีนซส่ีวนใหญ่ก็ท�าเช่นนี้ 
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มีเพียงส�านักเซว่ียซีที่ลูกศิษย์ต่างไม่เชื่อใจกัน ส่วนใหญ่ล้วนแยกกัน 

เดินทาง ถึงแม้ว่าจะมีร่วมมือกันบ้าง แต่อย่างมากที่สุดก็อยู่ด้วยกัน 

เพียงสองสามคนเท่านัน้

ไป๋เสี่ยวฉุนแบกหม้อสีด�าใบใหญ่ สีหน้าระแวดระวังเจือความ 

ตื่นเต้น คอยเดินตามหลังศิษย์ฝั่งทิศใต้ เมื่อเข้าไปในหุบเหวก็สัมผัส 

ได้ถึงความเย็นเยียบท่ีแผ่มากะทนัหนัได้ทนัท ีไอเย็นเป็นระลอกลอยขึน้มา

จากในหุบเหวอย่างต่อเน่ือง คล้ายจะซึมลึกเข้าไปในร่างกายเพ่ือท�าให้ 

เลอืดลมจบัตวัแขง็ ถึงกระนัน้ก็ดเูหมอืนว่าผวิหนงัของเขาจะหนาเกนิไป 

ถึงข้ันว่าไอเย็นน้ีไม่อาจลอดเข้าไปได้...

ย่ิงลงไปด้านล่างไอเย็นก็ย่ิงมีมาก ยังดีที่ตรงนี้ห่างจากพ้ืนดิน 

ไม่ไกลนัก เมือ่ทุกคนโคจรพลงับ�าเพ็ญในร่าง ไอเย็นก็ถูกขบัออกมา จงึ 

ไม่เกิดปัญหาอะไร

เพียงแต่ตอนที่พวกศิษย์ฝั่งทิศใต้เห็นว่าไป๋เส่ียวฉุนตามหลังกลุ่ม 

ของตัวเองมา ในใจก็รู ้สึกแปลกพิกล ทว่าก็ตะลึงระคนดีใจข้ึนมา 

อย่างรวดเรว็ มไีป๋เสีย่วฉนุอยู่ด้วย พวกเขารูส้กึว่าพวกตนมคีวามปลอดภยั

เพ่ิมขึ้นอีกไม่น้อย พวกเขาล้วนบ�าเพ็ญเพียรถึงการหลอมปราณข้ันสิบ 

กันแล้ว แม้ว่าจะหย่ิงทะนงเพียงใดหรอืมคีวามรูส้กึเช่นไรต่อตวัไป๋เส่ียวฉุน 

ทว่าในด้านความแข็งแกร่งของอกีฝ่าย พวกเขาล้วนยอมรบันับถือ

เวลานีแ้ต่ละคนล้วนเปิดทาง ล้อมอยู่รอบกายไป๋เส่ียวฉนุ ประสานมอื

คารวะ

"คารวะอาจารย์อาไป๋!"

"อาจารย์อาไป๋คุณธรรมสงูส่งเทียมฟ้า เลอืกอยู่กับพวกเรา ไม่เหมอืน 

พวกซัง่กวนเทยีนโย่วท่ีจากไปเพียงล�าพัง"

"นี่ต่างหากถึงจะเป็นศิษย์แห่งความภาคภูมิใจฝั่งทิศใต้ของเรา 

อาจารย์อาไป๋ ข้าชือ่โจวโหย่วเต้า ยงัจ�าข้าได้หรอืไม่ ตอนน้ันท่ีท่านสร้าง 
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ฝนกรดขึน้มา ท�าเอาข้าอนาถหนกัทีเดยีว..."

ไป๋เสีย่วฉนุเหน็ทุกคนเปิดทางให้จนกลายเป็นว่าตนมาอยูด้่านหน้าสดุ

ก็ตืน่ตระหนกข้ึนมาทนัท ี ในความเป็นจรงิแล้วเขาวางแผนไว้ว่าจะอาศยั

เดินตามหลังคนจ�านวนมากเพ่ือให้ปลอดภัยมั่นคงขึ้นมาสักหน่อย แต ่

เมื่อได้ยินค�าพูดของคนรอบด้านเขาก็กะพริบตา ไอแห้งๆ ข้ึนมาทีหน่ึง  

ก่อนจะเชดิหน้าขึน้ วางท่าอย่างผูอ้าวุโส

"ฮ่าๆ พวกเจ้าไม่ต้องกังวล มข้ีาผูน้ีอ้ยู่ด้วย ใครกล้ามาหาเร่ืองพวกเจ้า 

ก็ลองด!ู"

ทกุคนปลืม้ปีต ิห้อมล้อมผลกัดนัให้ไป๋เสีย่วฉนุอยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะ

ศษิย์เขาจือ่ติง่ โจวโหย่วเต้าผูน้ัน้ทีร่อยย้ิมเตม็ใบหน้า

โหวอวิ๋นเฟยยืนอยู่ข้างกายไป๋เสี่ยวฉุน มองท่าทางและสีหน้า 

ราวกับผู้อาวุโสของเขาก็ผุดย้ิมพราย รู้สึกคล้ายได้ย้อนกลับไปเมื่อคร้ัง 

ต่อสูกั้บเผ่าลัว่เฉนิ

"เสี่ยวฉุน พยายามเข้านะ เจ้าต้องสร้างฐานวิถีปฐพีได้ส�าเร็จ

แน่นอน!" โหวอวิ๋นเฟยเอ่ยปากเสียงต�่า

"ข้าก็อยากเหมือนกัน แต่ท่านว่าคนพวกนี้จงใจหรือไม่...เดิมที 

ข้าคิดจะเดินตามหลังพวกเขา ไฉนกลายเป็นพวกเขาเดินตามหลังข้า 

เสยีได้" ไป๋เสีย่วฉนุฉวยโอกาสท่ีไม่มผีูใ้ดสนใจ รบีกล่าวกับโหวอว๋ินเฟย 

ด้วยหน้าตาบดูบึง้

โหวอว๋ินเฟยท�าหน้าปเูลีย่นและไอแห้งๆ ทีหน่ึง อยู่ๆ เขาก็รู้สึกว่าทีใ่ด

ก็ตามท่ีมไีป๋เสีย่วฉนุอยู่ ต่อให้จะเคร่งเครยีดสกัเท่าไร อันตรายถึงเพียงใด  

ก็คล้ายจะเปลีย่นเป็นสิง่พิเรนทร์และสนกุสนานขึน้ได้ในพรบิตา...

"ช่างเถอะๆ ใครใช้ให้ข้าเป็นศิษย์ผู้ทรงเกียรติ เป็นศิษย์น้องของ 

เจ้าส�านกักันเล่า ตอนอยู่ฝ่ังทิศใต้การหลอมโอสถของข้าก็เคยท�าให้พวกเขา 

ต้องเดือดร้อนไปด้วย ข้าไป๋เสี่ยวฉุนเป็นคนมีเหตุมีผล!" ไป๋เสี่ยวฉุน 
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ปลอบใจตวัเอง ยืดอกผึง่ผาย วางท่าราวกับยอดฝีมอื ทว่าในใจตงึเครยีด  

รุดหน้าไปด้วยความระมดัระวัง

ในรอยแยกเส้นนี้ก็มีศิษย์ส�านักอ่ืนอยู่เช่นกัน มีท้ังอยู่เพียงล�าพัง  

ทัง้เป็นกลุม่สามคนบ้างห้าคนบ้าง เมือ่เห็นกลุม่คนจ�านวนหลายสบิคนนีจ้งึ

พากันหลกีทาง ไม่เข้ามาหาเรือ่ง ต่อให้เป็นผูที้รู่ส้กึว่าตนมฝีีมอืไม่ธรรมดา 

ก็ยังท�าเพียงเผยประกายเย็นเยียบในดวงตาเท่าน้ัน ไม่ได้หยุดรอ รบีจากไป

ด้วยความรวดเรว็

ไม่นานเบื้องหน้ากลุ่มคนก็ปรากฏช่องว่างของตัวกระบี่หน่ึงช่อง  

รุ้งยาวสองสายก�าลงัทะยานเข้ามา อยู่ห่างไปไม่มากนัก

ไป๋เสีย่วฉนุรูส้กึยอมไม่ได้ขึน้มาทันท ีศษิย์ส�านกัหลงิซหีลายสบิคน 

รอบกายเขาแต่ละคนก็มสีหีน้าไม่เป็นมติร ทุกคนท�ามทุรา พรบิตาเดยีว

อาคมของทกุคนก็พุ่งตมูตามไปด้านหน้า

ผู้บ�าเพ็ญเพียรในรุ้งยาวสองสายน้ันมาจากส�านักเซว่ียซี ทั้งสอง 

หน้าเปลีย่นส ี รบีพลกิตวักลบั เลีย่งจากไปทนัท ีทว่าอาคมของกลุม่คน 

รอบด้านมีมากเกินไป ถึงแม้พวกเขาจะพอเลี่ยงได้บ้าง แต่ก็มีบางส่วน 

ที่หลบไม่พ้นและถูกตัวเข้า เมื่อกระอักเลือดสดจึงรีบถอยหลังกรูด  

มองมายังกลุม่คนของส�านกัหลงิซด้ีวยดวงตาดุดนั

ไป๋เสีย่วฉนุตะลงึระคนดีใจ เขาพบว่าคนมากพลงัก็มากอย่างท่ีคดิไว้

จริงๆ เพียงเท่านี้ก็ได้ช่องว่างหนึ่งแห่งมาครอบครองอย่างง่ายดาย แต่ 

ด้วยฐานะของตนจงึได้แต่กระแอมหน่ึงครัง้ ไม่ได้เหยียบย่างเข้าไป ได้แต่

ปล่อยให้คนอืน่เข้าไปก่อน
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ส่วนในทางเข้าจะมกีารซุม่โจมตหีรอืไม่นัน้ น่ันเป็นเรือ่งทีท่�าอะไร 

ไม่ได้นอกจากพ่ึงพาตวัเอง ม้วนต�าราหยกเองก็ไม่มข้ีอมลูใดๆ ส่งออกมาให้ 

ทว่าหากคนในส�านักเดยีวกันเข้าไปทลีะมากๆ ขอเพียงไม่ใช่การซุม่โจมต ี

ท่ีโหดร้ายอย่างถึงท่ีสดุ โดยท่ัวไปแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรือ่งใหญ่อนัใด

หลงัจากช่องว่างนีม้คีนเข้าไปสีค่นแล้ว โหวอว๋ินเฟยเองก็เลอืกจะ

เหยียบย่างเข้าไปเช่นกัน ก่อนเข้าไปเขาบอกกับไป๋เสีย่วฉนุว่าหากครัง้น้ี

เกิดอะไรข้ึนกบัตัวเขา หวังว่าไป๋เสีย่วฉนุจะช่วยดแูลน้องชายร่วมตระกูล 

ของเขาอย่างโหวอวิ๋นชิง นอกเหนือจากโหวอว๋ินเฟยท่ีเป็นผู้สืบทอด 

สกุลโหวแล้ว โหวอว๋ินชงิผูน้ี้ก็เป็นลกูหลานทีไ่ด้รับความส�าคญัมากทีสุ่ด 

เช่นกัน เพียงแต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในส�านักหลิงซีและฝึกบ�าเพ็ญเพียร 

อยู่ทีต่ระกลู

ไป๋เสี่ยวฉุนรีบเอ่ยปลอบใจ บอกโหวอว๋ินเฟยว่าอย่ามองโลก 

ในแง่ร้ายและลอบส่งยันต์ให้เขาปึกหนึง่ โหวอว๋ินเฟยตืน่ตะลงึไปกับยันต์

ปึกนี ้ เมือ่เห็นจ�านวนแล้วก็ลมหายใจสะดดุขึน้มาทนัท ี ในใจรู้สึกซาบซึง้ 

พยักหน้าให้ไป๋เสีย่วฉนุก่อนจะเดนิเข้าไปด้านในอย่างเคร่งขรมึ

บทที่ 144

นายท่านไป๋ขอสู้ตายกับเจ้า



16 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 4

เมือ่เงาร่างของเขาหายไป ช่องว่างก็ค่อยๆ ปิดลง ไม่สามารถเข้าไป 

ได้อีก คนที่เหลือจึงห้อทะยานไปยังจุดด้านล่างต่อไป แม้ไป๋เส่ียวฉุน 

จะเป็นห่วงโหวอว๋ินเฟย แต่เมือ่คิดอย่างถีถ้่วนว่าห้าคนเข้าไปในช่องว่าง

เดยีวกันก็น่าจะไม่มปัีญหา จงึพากลุม่คนทีเ่หลอืรดุหน้าต่อไป

ชัว่หนึง่ก้านธูปต่อมา พวกเขาพูดคยุกันย้ิมแย้มสนุกสนาน บางคร้ัง 

พูดถึงวีรกรรมของไป๋เสี่ยวฉุนเมื่อครั้งอยู่ในฝั่งทิศใต้ บางคร้ังก็พูดถึง 

แผนการและความฝันในวันหน้าของตน เมือ่ไป๋เสีย่วฉุนตบอกบอกทกุคนว่า

ความฝันของตนคือได้เป็นอมตะนั้น ทุกคนต่างหัวเราะครืนข้ึนมา  

โจวโหย่วเต้าท่ีอยู่ด้านข้างก็ย่ิงพูดเสียงดังว่าความฝันของตนคือได้เป็น

ปรมาจารย์อาวุโสแห่งส�านักหลงิซี

บัดน้ีภายใต้การน�าของไป๋เสี่ยวฉุน ก็คล้ายว่าเส้นทางแห่งการ 

สร้างฐานอันโหดร้ายทารุณสายนี้ได้ผ่อนคลายลงมาก ทุกคนบดขย้ี 

ส�านักอื่นมาตลอดทาง เห็นช่องว่างเมื่อใดก็จะตรงเข้าไปแย่งชิงเมื่อนั้น 

เสียงของไป๋เสี่ยวฉุนดังสะท้อนอยู่ในหุบเหวลึกแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

"พวกเราลุย!"

"ท่ีนี่เป็นของพวกเราแล้ว!"

"หลีกไปๆ ที่น่ีเป็นของพวกเราแล้ว!"

"หน็อยแน่ กล้าถลึงตาใส่ข้ารึ พวกเราลุย!"

เสียงดังสน่ันหว่ันไหวเช่นนี้ดังขึ้นตลอดทาง ศิษย์ส�านักหลิงซี 

ข้างกายไป๋เสีย่วฉนุลดน้อยลงเรือ่ยๆ ก่อนจะเหยยีบย่างเข้าไปในช่องว่าง 

ทุกคนล้วนหันมาขอบคุณไป๋เสี่ยวฉุน และความรู้สึกท่ีว่าเพียงโบกมือ  

ลูกศิษย์รอบด้านก็พากันลงมือ หนึ่งเสียงร้องร้อยเสียงรับเช่นน้ีก็ท�าให้ 

ไป๋เสีย่วฉนุซาบซึง้ใจอย่างย่ิงเช่นกัน

"นี่ก็คือความรู้สึกของศิษย์แห่งความภาคภูมิใจสินะ มิน่าเล่า 

คนมากมายถึงได้พยายามขึน้เป็นศิษย์แห่งความภาคภูมใิจกันถึงเพียงนัน้" 
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ขณะท่ีไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังร�าพึงร�าพันอยู่น้ัน พลันมองเห็นว่าพ้ืนท่ีบริเวณ 

ตวักระบีด้่านหน้ามคีนสบิกว่าคนก�าลงัแย่งชงิกัน เพราะทีน่ั่นมช่ีองว่างอยู ่

ถึงสามช่อง เพียงแต่รอบด้านช่องว่างสามช่องนีล้้วนมศีษิย์ส�านกัเซว่ียซอียู่

ช่องละสองคน ท้ังหกคนแข็งแกร่งอย่างย่ิง สามารถสกัดก้ันคนแปดเก้าคน 

ท่ีพยายามจะบกุเข้าไปไว้ได้

ขณะท่ีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ดวงตาไป๋เสี่ยวฉุนพลัน 

เปล่งประกาย ศษิย์ส�านักหลงิซสีบิกว่าคนท่ีเหลอือยู่ด้านหลังเขาในเวลาน้ี

ต่างก็ฮึกเหิมขึ้นมาเช่นกัน ท่ามกลางเสียงค�ารามดังล่ันของไป๋เส่ียวฉุน  

ทุกคนก็พุ่งถลาออกไปด้วยความรวดเรว็

"ท่ีนี่เป็นของพวกเราแล้ว!"

เพ่ือปฏบิตัภิารกิจทีส่�านักมอบหมาย ศษิย์ส�านกัเซวีย่ซหีกคนนัน้จงึ

เฝ้าอยู่ตรงนัน้มานานมากแล้ว เวลานีทุ้กคนล้วนอ่อนเพลียกันอยู่ไม่น้อย 

เมื่อเห็นว่าส�านักหลิงซีมากันสิบกว่าคนก็หน้าเปลี่ยนสีทันที ชั่วขณะที ่

พวกไป๋เสี่ยวฉุนมาถึงก็มุดเข้าไปในช่องว่างหายวับไปกับตาอย่างไร้ซึ่ง

ความลงัเล

ศษิย์ส�านักตานซแีละส�านักเสวียนซรีอบด้านก�าลงัจะพุ่งตามเข้าไป 

แต่กลบัถกูอาคมพุ่งเข้ากระแทกจนกระเดน็ออกมา มองไปอกีทก็ีเหน็ว่า 

นอกช่องว่างท้ังสามช่องนัน้ถูกพวกไป๋เสีย่วฉนุยึดครองไว้แล้ว

"หึๆ ยอมหลีกทางเสียดีๆ วันนี้นายท่านไป๋ของเจ้าอารมณ์ดี จะ 

ไมท่�าให้พวกเจ้าล�าบากใจ" ไป๋เสีย่วฉนุอาศัยว่าพวกมากกว่า จงึเอ่ยปาก

อย่างล�าพองใจ คนแปดเก้าคนรอบด้านหน้าเปลีย่นสทัีนที

"เขาอีกแล้ว!"

"คนผูน้ีน้ามว่าไป๋เสีย่วฉนุ เป็นคนน่ารงัเกียจยิง่นกั ตลอดทางมาน้ี 

เขาพาคนมาแย่งข้าสามครั้งแล้ว!"

"บัดซบ เขาก็แย่งข้ามาสองครัง้แล้วเหมอืนกัน ไม่อย่างนัน้ข้าก็ได้
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เข้าไปในโลกกระบีอ่กุกาบาตนานแล้ว!"

พวกเขาอยู่กันคนละส�านัก ยากจะร่วมมือกันได้ อีกท้ังต่อให ้

ร่วมมือกันตอนนี้ก็ยังมีคนไม่มากเท่าส�านักหลิงซี ดังนั้นจึงท�าได้เพียง 

มองศิษย์ส�านักหลิงซีหายเข้าไปในช่องว่างท้ังสามนั้นทีละคนด้วย 

ความอบัจนหนทางและคบัแค้นใจ

ในใจไป๋เสีย่วฉนุเต็มไปด้วยความพึงพอใจ เขามองช่องว่างช่องแรก 

ปิดลงหลงัจากมคีนเข้าไปห้าคน จากน้ันช่องท่ีสองก็ปิดลงหลงัมคีนเข้าไป 

สามคน รูส้กึว่าตนได้สร้างคณุงามความดย่ิีงใหญ่แก่ส�านัก

เวลาน้ีจงึไอแห้งๆ หน่ึงครัง้ รูส้กึว่าเมือ่ท�าส�าเรจ็ก็ถึงเวลาถอยทัพ  

ดงันัน้จงึเข้าไปใกล้ช่องว่างทีส่ามพร้อมศิษย์ส�านกัหลิงซอีกีห้าคนทีเ่หลือ 

ดวงตาของคนแปดเก้าคนจากส�านักตานซีและส�านักเสวียนซีโชนแสง  

แต่ก็รูด้ว่ีาต่อให้ลงมอืขดัขวางตอนน้ีก็สายไปเสยีแล้ว

ต่อให้คนส�านักหลิงซีเข้าไปท้ังหมดแล้วช่องว่างจะยังไม่มืดดับ 

สามารถเข้าไปต่อได้อีก พวกเขาก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่ดี ด้วยกังวลว่าจะม ี

การซุม่โจมตีข้างใน

ขณะก�าลังจะแยกย้ายกันเพ่ือจะได้ไม่เสียเวลาค้นหาช่องว่าง 

ช่องต่อไป ทันใดน้ันเองดวงตาของคนแปดเก้าคนก็นิ่งค้าง ถึงขั้นตะลึง 

กันไปเลก็น้อย ทว่าพรบิตาเดยีวก็เปล่งประกายดรุ้ายและเย็นชา

พวกเขาเห็นว่าหลงัจากโจวโหย่วเต้า ศษิย์คนท่ีห้าของส�านักหลิงซี

เข้าไปในช่องว่างทีส่ามแล้ว ชัว่ขณะท่ีไป๋เสีย่วฉนุพยายามจะเดนิเข้าไปน้ัน 

ช่องว่างก็พลนั...ปิดลง

"ไม่จริงน่า!"

ไป๋เสีย่วฉนุเองก็อ้ึงไปเช่นกัน ขณะทีถู่กบบีให้กระเดน็ออกมา เขา

กลนืน�า้ลายลงคอหน่ึงอกึ รบีหันกลบัไปมองและเห็นทนัทว่ีานัยน์ตาของ

ลกูศษิย์แปดเก้าคนนัน้แฝงความไม่เป็นมติร และก�าลังค่อยๆ ย่างสามขุม 
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เข้ามาใกล้

ทุกคนล้วนมีพลังหลอมปราณขั้นสิบข้ันสมบูรณ์แบบ แต่ละคน 

ล้วนได้รบัการขนานนามหรอืถึงขัน้ยกย่องเป็นศษิย์แห่งความภาคภมูใิจ 

ของส�านักตนเอง ถึงจะสู้ลูกศิษย์ที่ชวนให้ผู้คนรู้สึกสิ้นหวังเหล่านั้นของ 

แต่ละส�านักไม่ได้ ทว่าฝีมอืก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน

"ไป๋เสี่ยวฉุน เจ้าเข้าไปสิ เร็วเข้า รีบเข้าไปสิ"

"น่ันสิ หากเจ้าไม่เข้าไป พวกเราจะช่วยเจ้าเอง สับเจ้าเป็นชิ้นๆ  

ไม่แน่ว่าอาจจะเข้าไปได้"

"ฮ่าๆ กรรมตามสนองแท้ๆ ก่อนหน้านีเ้จ้าพาคนมาแย่งข้าสามครัง้  

ครัง้นีข้้าจะดซูว่ิาเจ้าจะท�าอย่างไร!" ทุกคนหัวเราะเสยีงเย็น กลิน่อายดรุ้าย

อบอวล บดัน้ีไป๋เสีย่วฉนุได้กลายเป็นศัตรรู่วมของพวกเขาเสยีแล้ว

ไป๋เสี่ยวฉุนลมหายใจสะดุด ขณะท่ีคนแปดเก้าคนลงมือ มือขวา 

ของเขาก็ตบลงที่ถุงเก็บของ หยิบยันต์ปึกใหญ่มาตบลงบนหน้าอก 

อย่างแรงทนัที ประกายแสงเปล่งระยับบาดตา ไม่นานรศัมย่ีีสบิจัง้รอบกาย

ของไป๋เสีย่วฉนุก็กลายเป็นโลกแห่งม่านแสง!

และยิ่งมีเสียงปึงปังดังขึ้นสลับเบาลง เสียงนี้ย่ิงอึกทึกข้ึนเร่ือยๆ 

จนกระทั่งใกล้เคียงกับเสียงฟ้าผ่าที่ท�าให้หูดับได้

คนแปดเก้าคนตรงนั้นล้วนเบิกตากว้าง ในสมองมีเสียงดังอื้ออึง  

มองไป๋เสี่ยวฉุนตรงหน้าด้วยความเหลือเชื่อ เมื่อเห็นม่านแสงคุ้มกัน 

ห้าแสงสบิสหีนาถึงร้อยชัน้ในรศัมย่ีีสบิจัง้รอบกายอกีฝ่าย พวกเขาทกุคน

ก็รูส้กึหนังศรีษะชาหนบึ คล้ายไม่เคยเหน็ภาพเช่นน้ีมาก่อนในชวิีต

"น่ี...น่ีมันยันต์คุ้มกันมากมายเท่าไรกันแน่"

"สวรรค์ เจ้านีต้่องร�า่รวยเพียงใดกัน สมควรตาย ม่านแสงคุม้กันนี ่

อย่าว่าแต่พวกเราเลย ต่อให้มีคนเพ่ิมอีกหลายเท่าก็ยังไม่สามารถ 

ฝ่าเข้าไปได้ในระยะเวลาสัน้ๆ น้ีแน่!" ลกูศษิย์เหล่าน้ีล้วนใจเต้นกระหน�า่ 
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อย่างบ้าคลั่ง สะท้านสะเทือนไปกับไป๋เสี่ยวฉุนอย่างสมบูรณ์ เวลานี้ 

ล้วนมองไปยังไป๋เสีย่วฉนุด้วยแววตาตะลงึพรงึเพรดิอย่างรนุแรง

ไป๋เสีย่วฉนุยืนอยู่ตรงน้ัน ยืดอกต้ังเอามอืไพล่หลงั คางน้อยๆ เชดิขึน้  

แต่สหีน้ากลบัเศร้าซมึ คล้ายยอดฝีมอืผูเ้บือ่หน่าย...

"พวกเจ้ารงัแกกนัเกินไปแล้ว มาส ินายท่านไป๋ของพวกเจ้าขอสู้ตาย 

กับพวกเจ้า!" ไป๋เสีย่วฉนุค�ารามเสยีงดงั ท�าท่าพร้อมสูต้าย

จากเสยีงค�ารามดงัของเขา ปีกแม่เหลก็วเิศษในหม้อสดี�าใบใหญ่ 

ด้านหลังเขากระพือหนึ่งครั้ง ร่างกายเพ่ิมความเร็วพุ่งพรวดออกไปใน 

พรบิตา ตรงเข้าไปกระแทกตัวชายหนุ่มหน้ายาวผูห้น่ึงจากส�านกัเสวียนซี

กล่าวให้ถูกต้องก็คือไป๋เสี่ยวฉุนไม่ได้พุ่งเข้าชนโดยตรง ชายหนุ่ม 

หน้ายาวของส�านักเสวียนซผีูน้ัน้ถูกแสงคุ้มกันของไป๋เส่ียวฉุนกระแทกใส่ 

ร้องโหยหวนอยู่นอกรศัมย่ีีสบิจัง้ ร่างกระเด็นออกไปไกล กว่าจะหยุดลง

ไม่ใช่เรือ่งง่าย เขาเชด็เลอืดสดๆ ออกอย่างบ้าคลัง่ มองม่านแสงคุม้กัน 

หนาเป็นชัน้ๆ บนร่างของไป๋เสีย่วฉนุครัง้หนึง่ด้วยสหีน้าซบัซ้อน ถอนหายใจ

เศร้าสร้อยหนึง่เสยีงก็หมนุตวัจากไปไกลด้วยความรวดเรว็

เขาอัดอั้นตันใจย่ิงนัก ทว่าก็ท�าอะไรไม่ได้...เขาไม่คิดว่าอาศัย 

เพียงความสามารถของตนจะท�าลายม่านแสงคุม้กนัของไป๋เสีย่วฉนุลงไป

ได้ หากจะสิน้เปลอืงพลงัไปกับเรือ่งน้ี สูร้บีเข้าไปในโลกกระบีอ่กุกาบาต 

เรว็ๆ ดกีว่า

ภาพน้ีท�าให้ผูค้นรอบด้านทีเ่ห็นเหตุการณ์ต่ืนตระหนก รู้แน่แล้วว่า 

ไม่สามารถท�าอะไรไป๋เสีย่วฉนุได้ ต่างคนต่างเร่งความเรว็ รบีร้อนจากไป

พร้อมความคบัข้องใจ

ถึงอย่างไรตอนน้ีก็ยังเข้าไปในช่องว่างไม่ได้ พวกเขาล้วนไม่ยินดี 

จะมาสูส้ดุชวีติกับไป๋เสีย่วฉนุข้างนอกนี่

"อย่าหนีสิ มาสู้ตัดสินกันจนกว่าฟ้าจะสว่างไปเลย!" เสียงของ 
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ไป๋เสีย่วฉนุดงัมาไม่หยุด ท�าให้คนเหล่าน้ันปวดหัวแปลบ รีบจากไปเร็วข้ึน 

อกี "พวกเจ้ารงัแกกันมากเกินไปแล้ว กลบัมาเดีย๋วน้ีนะ!"

ไม่นานรอบด้านก็ว่างเปล่า ไป๋เสีย่วฉนุกะพรบิตาปรบิๆ ลกึๆ ในใจ 

ผ่อนคลายลง หากคนแปดเก้าคนนีล้งมอืพร้อมกัน ต่อให้เป็นเขาก็ยังต้อง 

เสยีเวลาพักหน่ึงทีเดียว ตอนนีส้ร้างฐานวิถีปฐพีต่างหากถึงจะส�าคญัทีส่ดุ

เขาเก็บยันต์คุ้มกันรอบกายกลบัมา กระดาษเหล่านีเ้พ่ิงจะเผาไหม้ไป

ไม่ถึงครึง่ ยังน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้อกี

ไป๋เสีย่วฉนุเชดิหน้าด้วยท่าทขีองยอดฝีมอืผูเ้งยีบเหงา สะบดัแขนเสือ้ 

อกีหน่ึงครัง้

"ข้าไป๋เสี่ยวฉุนไม่ได้อ่อนแอหรอกนะ!"

เขาสะบัดรา่งทะยานไปยังดา้นลา่งอย่างตอ่เนื่อง มองหาช่องว่าง 

ของกระบีใ่หญ่ตามก้อนหินและรอยปรนูินตามผนังรอบด้าน

เรือ่งความเรว็ความช้าในการเข้าสูโ่ลกกระบีอ่กุกาบาตก็มผีลดแีละ

ผลเสยีอยู่เช่นกัน

เข้าสูโ่ลกกระบีอ่กุกาบาตได้เรว็กส็ามารถฆ่าสตัว์ร้ายวิถีปฐพีด้านใน

เพ่ือช่วงชงิปราณวถีิปฐพีได้เรว็ ทว่าข้อเสยีก็มมีากเช่นกัน เพราะถึงอย่างไร 

จะรวบรวมปราณวิถีปฐพีในสตัว์ร้ายวิถีปฐพีให้ได้มากๆ ก็ย่ิงต้องลงไปใน 

โลกของกระบ่ีให้ลึกมากขึ้น ปราณวิถีปฐพีท่ีได้รับจากการฆ่าสัตว์ร้าย 

วิถีปฐพีด้านล่างหนึง่ตวัเทยีบได้กับสตัว์ร้ายวิถีปฐพีด้านบนหลายสบิตวั

หากคิดจะรวบรวมตัวน�าปราณวิถีปฐพีก็จ�าเป็นต้องใช้ปราณของ

วิถีปฐพีจ�านวนมหาศาล

ขณะเดยีวกันโลกกระบีอุ่กกาบาตก็มขีอบเขตกว้างใหญ่ และยังมี

วิญญาณร้ายทีมี่อยู่เฉพาะในโลกกระบีด่�ารงอยู่ด้วย บางคร้ังจ�าเป็นต้อง 

หลกีห่าง ดังนัน้หากคดิจะรบีเดนิทางไปให้ถึงส่วนลกึ ความไวก็สูก้ารทะยาน

อยู่นอกตวักระบีไ่ม่ได้
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เพียงแต่ด้านนอกกระบี ่ ย่ิงลงไปข้างล่างมากเท่าไร ไอเย็นของหบุเหว 

ก็ยิง่รนุแรงข้ึนเท่านัน้ ถึงขัน้มบีรเิวณหนึง่ทีผู่ม้พีลงัหลอมปราณไม่สามารถ

เข้าได้ กลับกลายเป็นว่าเมื่ออยู่ด้านในกระบี่จะได้รับการปกป้องจาก 

ตวักระบี ่ จงึไม่จ�าเป็นต้องกังวลเรือ่งนี ้ดงัน้ันจะเข้าไปด้านในก่อนหรอืไม่ 

จ�าเป็นต้องดูที่ความสามารถแท้จริงของแต่ละคน ยากจะชี้ชัดได้ถึง 

ข้อดีข้อเสีย

ไป๋เสีย่วฉนุมคีวามทนทานต่อไอเย็นนีไ้ด้ในระดบัหนึง่ ใคร่ครวญว่า 

ในเมือ่ไม่สามารถเข้าไปในช่องว่างก่อนหน้านีไ้ด้ เช่นนัน้ก็ไม่ต้องรีบร้อน

อกีแล้ว ถือโอกาสตรงด่ิงลงไปยังเขตทีถึ่งขีดจ�ากัดของตน เลอืกช่องว่างหนึง่

เข้าไปจากตรงน้ันก็จะสามารถน�าหน้าคนได้หลายคน

เวลาผ่านเลยไป ไป๋เสีย่วฉนุเหาะทะยานด้วยความรวดเรว็ รอบด้าน 

ไร้เงาผู ้คนนานแล้ว โดยไม่ทันรู ้ตัวเขาก็เข้ามาเกินกว่าขีดจ�ากัด 

ที่ผู ้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมปราณจะเหยียบย่างเข้ามาได้ไกลโขแล้ว  

ไอเย็นรอบด้านย่ิงหนาแน่น แม้แต่เขาเองยังสัมผัสได้ว่าร่างกาย 

เริม่ต้านทานไม่ไหว แขนขาเริม่แข็งค้างอย่างช้าๆ หากลงไปด้านล่างต่อ 

คงบาดเจ็บสาหัส

นี่ท�าให้เขาสูดลมหายใจเข้าลึก ก้มหน้าลงมองด้านล่างหน่ึงครั้ง  

ดูเหมือนหุบเหวแห่งนี้จะไร้จุดสิ้นสุด ทุกอย่างล้วนมืดสนิท

"มากสุดก็ลงไปอีกหนึ่งร้อยจั้ง..." ไป๋เสี่ยวฉุนลองใช้กระดาษยันต์

ต้านทานไอหนาว หลังจากพบว่าไม่ได้ผลก็ส่ายศีรษะและเริ่มมองหา 

ช่องว่างบนกระบี่ยักษ์ ทว่าผ่านไปไม่นาน หลังจากลงลึกไปได้อีก 

สามสิบกว่าจั้ง ร่างของไป๋เสี่ยวฉุนก็ต้องชะงักกึกทันใดเมื่อเห็นเงาร่าง 

ของคนผูห้น่ึงอยู่ด้านข้างกระบีใ่หญ่ห่างออกไปไม่ไกล

คนผู ้น้ีก็เห็นไป๋เสี่ยวฉุนในทันทีเช่นกัน พริบตาที่สายตาของ 

คนทั้งสองสบประสานกันท่ามกลางไอหมอกหนาวเย็น ไป๋เสี่ยวฉุน 
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ก็จ�าคนที่มีสายตาดุร้ายเย็นชาผู้นี้ได้โดยพลัน

"ส�านักเซวี่ยซี ซ่งเชวีย!"

"ส�านักหลิงซี ไป๋เสี่ยวฉุน!"
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ไป๋เสี่ยวฉุนหนังศีรษะระเบิด บุคคลด้านหน้าเขาคือจอมอ�ามหิต 

ที่สังหารผู้บ�าเพ็ญเพียรข้ันสร้างฐาน สร้างประวัติการณ์สยบฟ้าอย่าง 

ไม่เคยมีมาก่อน ในความคิดของไป๋เสี่ยวฉุน อีกฝ่ายควรจะเข้าไปใน 

โลกกระบีน่านแล้วถงึจะถูก เหตุใดยังอยู่ในหุบเหวนอกกระบี ่ทัง้ยังมาอยู่ใน

เขตลกึเหมอืนกันได้เช่นน้ี

โดยเฉพาะชั่วขณะท่ีอีกฝ่ายมองสบมาด้วยสายตาแน่วนิ่งน้ัน  

ไป๋เสีย่วฉนุพลนัรูส้กึได้ถึงวิกฤตรนุแรง สมัผสัได้ถึงจติสงัหารทีแ่ผ่ออกมา 

จากร่างอีกฝ่าย ราวกับว่าหากตนขยับกายเพียงนิดลมหายใจก็จะถูก 

ฉุดกระชากไป ร่างระเบดิขึน้มาได้ทันทีทนัใด

ซ่งเชวียเองก็หว่ันใจเช่นกัน เขานกึไม่ถึงว่าจะยังมคีนอืน่มาถึงตรงนี้ 

ได้อกี พึงรูว่้าไอเย็นของทีน่ีร่นุแรงเกินกว่าขดีจ�ากัดของขัน้หลอมปราณ  

ต่อให้เป็นศษิย์แห่งความภาคภมูใิจก็มาถึงท่ีน่ีได้อย่างยากล�าบาก ทว่า 

ไป๋เสีย่วฉนุกลบัเคลือ่นไหวได้ตามใจชอบราวกับไม่รูส้กึอะไรเลย

เมือ่มองไปยังไป๋เสีย่วฉนุในยามนี ้สายตาของซ่งเชวียก็ย่ิงเคร่งเครยีด

ขึน้ ย่ิงเมือ่นึกถึงข้อมูลเก่ียวกับไป๋เสีย่วฉนุในม้วนต�าราหยก แววตาของเขา 

บทที่ 145

ต้องสังหาร!
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ก็ลกึล�า้ลงไปอกีเลก็น้อย

ทัง้สองคนต่างนิง่เงียบ ไม่มผีูใ้ดขยับตัว ซ่งเชวยีรูสึ้กว่าไป๋เส่ียวฉนุ 

ในเวลานีล้กึลบัเกินคาดเดา แม้บนร่างจะไม่ปรากฏไอสงัหาร แต่ลางสงัหรณ์

ก็บอกเขาว่าหากลงมือ เกรงว่า...ระหว่างพวกเขาจะต้องมีใครสักคน 

ต้องตายตกไปอย่างแน่นอน และเขาไม่มคีวามมัน่ใจมากพอว่าคนท่ีรอด 

จะเป็นตวัเอง

ผ่านไปครู่ใหญ่ อยู่ๆ ซ่งเชวียก็เอ่ยปากข้ึนมา

"ลงไปอีกย่ีสิบจั้ง มีช่องว่างอยู่หน่ึงช่อง"

ดวงตาของไป๋เสี่ยวฉุนเปล่งวาบ ข่มใจท่ีเต้นระรัวเอาไว้ ค่อยๆ  

เคลื่อนกายลงต�่า เขาไม่รู้ว่าจากการท่ีเขาค่อยๆ เคลื่อนลงต�่าเข้าใกล ้

ซ่งเชวียข้ึนเรือ่ยๆ น้ัน ใจของซ่งเชวียก็เต้นเรว็ขึน้เช่นกัน ซ่งเชวียจ้องร่าง 

ของไป๋เสีย่วฉนุเขมง็ ตัง้ท่าพร้อมโจมตกีลบัหากอกีฝ่ายลงมอื

จนกระทั่งห่างจากซ่งเชวียแค่ไม่ก่ีจั้ง ไป๋เสี่ยวฉุนก็กวาดตามอง  

ร่างของซ่งเชวียพลนัสะท้านขึน้เลก็น้อย ยืนบงัช่องทางเข้าของตวักระบี ่

ท่ีอยู่ด้านหลงัเอาไว้ นัยน์ตาโชนแสงวาววับ

ลบัๆ ล่อๆ ต้องไม่ได้ท�ำเรือ่งดเีป็นแน่! ไป๋เสีย่วฉนุคดิในใจ ก่อนจะ

เคลือ่นตวัลงด้านล่างด้วยความระมดัระวัง จนกระทัง่เลยมาราวย่ีสบิจัง้ 

ก็เห็นช่องว่างหนึง่ช่องจรงิ จงึสงัเกตอย่างละเอียด หลังจากแน่ใจแล้วว่า

ไม่มปัีญหาใดถึงได้ผ่อนลมหายใจและเหยียบย่างเข้าไปในช่องว่างนัน้

ในใจของซ่งเชวียเองก็คลายลงไปเช่นกัน แต่พอนึกถึงค�าแนะน�า 

ของส�านักเก่ียวกับไป๋เสี่ยวฉุนบนม้วนต�าราหยกจึงไม่กล้าวางใจง่ายๆ  

รอกระท่ังไป๋เสี่ยวฉุนหายลับเข้าไปในช่องว่างแล้วถึงได้หมดกังวล 

อย่างแท้จริง นัยน์ตาเผยแววมุ ่งร้าย นับตั้งแต่เขาได้พลังบ�าเพ็ญ 

หลอมปราณข้ันหกมา เขาก็ไม่เคยระมดัระวังตวัเท่าวนันีม้าก่อน ท้ังยังเป็น

ฝ่ายเอ่ยปากบอกต�าแหน่งช่องว่างให้อกีฝ่ายรูก่้อนด้วย
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"แม้ว่าเจ้าไป๋เสี่ยวฉุนผู้นี้จะไม่ธรรมดา แต่รอให้แผนการของข้า

ส�าเร็จก่อนเถอะ สังหารเขาก็ไม่ต่างอะไรจากการบดขย้ีมดตัวหนึ่ง!"  

นยัน์ตาซ่งเชวียเปล่งแววสงัหาร เมือ่หนักลบัมามองตวักระบีท่ีอ่ยู่ด้านหลัง 

ไอสังหารในดวงตากลายมาเป็นเปลวไฟร้อนแรง โหมไหม้ย่ิงกว่าเดิม  

"เป็นดั่งที่ผู้อาวุโสอู๋จี๋วิเคราะห์เอาไว้ ตรงนี้เป็นที่ต้ังของรอยต่อรอยหน่ึง

จรงิเสยีด้วย!"

ในโลกของตวักระบี ่ ไป๋เสีย่วฉนุเพ่ิงเหยียบย่างเข้ามาในทางเข้าก็รูส้กึ

เหมอืนเดนิผ่านผวิน�า้หน่ึงชัน้ และมาปรากฏตวัอยู่ในโลกขาวด�าแห่งหนึง่

ท้องฟ้าเป็นสีขาว พ้ืนดินเป็นสีด�า คล้ายว่าทั้งโลกแห่งนี้ก็คือ 

ภาพวาดน�้าหมึกภาพหนึ่ง...

เมื่อทอดมองไปจะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ธารน�้าสีด�าไหลริน

เงียบๆ ห่างออกไปไกล กลางท้องฟ้าดุจมีดวงตาคู่หนึ่งคล้ายดวงดาว

กะพริบไหวแช่มช้า

ที่น่าตะลึงที่สุดก็คือท้ังโลกแห่งน้ีอยู่ในลักษณะเอนเอียง เมื่อ 

ไป๋เสี่ยวฉุนยืนอยู่ตรงน้ันก็รู้สึกราวกับก�าลังยืนอยู่บนเนินเขา

ความรู้สึกแปลกประหลาดเช่นน้ัน เขาต้องใช้เวลาพักใหญ่ถึงจะ 

ปรบัตวัได้

"นีม่นักระบีอ่ะไรกันแน่ ด้านในถึงได้มโีลกใบหน่ึงถือก�าเนดิขึน้มา 

เช่นน้ี แม้เมื่อเทียบกับโลกจริงจะเล็กกว่ามาก แต่ก็ยังมหัศจรรย์อยู่ดี"  

ไป๋เสีย่วฉนุสดูลมหายใจลกึ มองไปรอบด้าน ท่ีนีไ่ม่มเีงาร่างของใครสกัคน  

ตามท่ีเขาวิเคราะห์ไว้ ถึงแม้ต�าแหน่งนี้จะไม่ใช่จุดท่ีลึกที่สุด ทว่าเมื่อ 

เทียบกับเหล่าลูกศิษย์ของทั้งสี่ส�านักท่ีเข้ามาก่อนหน้าน้ีก็ถือว่าอยู่ลึก 

มากแล้ว

ไป๋เสีย่วฉนุครุน่คิดอยู่ครูห่นึง่ก็ด่ิงทะยานไปด้านล่างอย่างระแวดระวัง 
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หลงัออกจากต�าแหน่งทางเข้าได้ครึง่ก้านธูป ขณะก�าลงัข้ามภูเขาลูกเลก็ 

แห่งหนึง่ ใบหน้าเขาพลนักระตกุ มอืขวายกขึน้ นิว้มอืสองข้างเปล่งประกาย

แสงสเีงิน คว้าจบัลงไปทนัที

พ้ืนท่ีว่างเปล่าข้างกายเขาเกิดกระแสเคลื่อนไหว งูสีด�าตัวหนา

ประมาณน้ิวมอืโผล่พรวดออกมาจากความว่างเปล่า แต่ก็ถูกเขาจบัหมบั 

เข้าตรงหัวทีก่�าลงัอ้าปากกว้างพอด ี ราวกับเป็นฝ่ายเสนอตวัพุ่งเข้ามาหา 

มอืของไป๋เสีย่วฉนุเอง

งูเลก็ตวันัน้เปล่งเสยีงขูฟ่่อแหลมเลก็ ท�าลายความเงยีบของทีแ่ห่งน้ี 

ลง ก่อนจะเร่ิมดิน้รนขดัขนืโดยใช้ร่างของตวัเองพันแขนของไป๋เสีย่วฉนุแล้ว 

รดัแน่นอย่างรนุแรง

พละก�าลังรนุแรงท�าให้ไป๋เสีย่วฉนุตะลงึและแปลกใจไปเช่นกัน หาก

ไม่ใช่เพราะกล้ามเน้ือของเขาแข็งแกร่งถึงระดับสัมผัสพันธนาการชีวิต 

ขัน้ทีห่น่ึงได้แล้ว เกรงว่างเูลก็ตวันีค้งด้ินหลดุมอืไปได้อย่างแน่นอน

เวลาน้ีน้ิวมอืทัง้สองออกแรงบบี เสยีงกร๊อบดงัหนึง่คร้ัง หวัของงเูล็ก 

ตัวนี้แหลกละเอียดทันที มันไม่ด้ินรนอีกต่อไป เห็นได้ชัดว่าร่างกาย 

กลายเป็นไอสเีทาเส้นหนึง่ในโลกขาวด�านี ้ขนาดหนาเท่าก้านธูปหนึง่ก้าน 

ล่องลอยไม่จางหาย

"น่ีน่ะหรอืปราณวถีิปฐพี" ไป๋เสีย่วฉนุหยบิขวดผู้บ�าเพ็ญออกมาทนัที 

เมือ่เปิดออกก็เก็บปราณของวถีิปฐพีสายน้ีเข้าไปแล้วเขย่าอยู่ในมอื พบว่า

ปราณวิถีปฐพีสายนีก้ลายเป็นหยดน�า้สเีทาหน่ึงหยดในขวดผูบ้�าเพ็ญ

"คดิจะบรรจใุห้เตม็คงต้องใช้ประมาณพันกว่าหยด..." ไป๋เสีย่วฉนุ 

ตกใจจนลิน้จกุปาก มองขึน้ไปด้านบน เขารูส้กึว่าหากแม้แต่จดุนียั้งจ�าเป็น

ต้องฆ่าสตัว์ร้ายวิถีปฐพีอีกพันกว่าตัว เช่นน้ันพ้ืนทีด้่านบนเกรงว่าคงต้อง 

ฆ่ามากย่ิงกว่าน้ี ไม่แน่อาจจะถึงหมืน่ตวัเลยด้วยซ�า้

"ต้องรบีแล้ว จะได้รวบรวมตัวน�าปราณวิถีปฐพีได้เรว็ๆ" ไป๋เสีย่วฉนุ 
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รบีเพ่ิมความเรว็รดุหน้าตามหาสตัว์ร้ายวิถีปฐพ ี เขาเหาะทะยานตลอดทาง 

สามวันต่อมาไป๋เสี่ยวฉุนมองดูในขวดผู้บ�าเพ็ญ เห็นหยดน�้าสีเทาที่มี

ประมาณสามสบิหยดก็ขมวดคิว้มุน่

สามวันมานีเ้ขาฆ่าสตัว์ร้ายวิถีปฐพีไปหลายสบิตวัถึงจะได้ของเหลว

สีเทาพวกน้ีมา แต่เขาก็ยังรูส้กึว่าตวัเองช้าเกินไป

"ถ้าอิงความเร็วนี้ ข้าต้องใช้เวลาสองเดือนกว่าจึงจะสามารถ 

รวบรวมตัวน�าปราณวิถีปฐพีได้" ไป๋เสีย่วฉนุกัดฟัน รูส้กึว่าต้องไปจดุท่ีลกึ 

ย่ิงกว่านี้ จึงสะบัดร่างรุดหน้าไปด้วยความรวดเร็ว หนึ่งชั่วยามต่อมา 

ฝีเท้าของเขาพลันชะงักกึก ด้านหน้าห่างจากเขาไปไม่ไกลมีศพสองศพ 

อยู่ตรงนัน้

สามวันมาน้ีนี่เป็นครั้งแรกท่ีไป๋เสี่ยวฉุนได้พบคนอื่น เห็นได้ชัดว่า 

พออกีฝ่ายเข้ามาในน้ีได้แล้วกเ็ร่งรบีเดนิทางมา หรอืไม่ก็ด้วยสาเหตพิุเศษ

บางอย่างถึงได้เดนิน�าหน้าไป๋เสีย่วฉนุมาได้

หน่ึงในนัน้สวมอาภรณ์ของส�านกัหลงิซ ีคอืศษิย์ฝ่ายในฝ่ังทิศใต้ผูห้นึง่ 

อกีศพหน่ึงสวมอาภรณ์ของส�านักตานซ ีดเูหมอืนว่าทัง้สองคนจะสูกั้นจน 

ตวัตาย ในมอืของศิษย์ส�านักตานซผีูน้ัน้ยังถือขวดผูบ้�าเพ็ญเอาไว้

ไป๋เสีย่วฉนุมองร่างศษิย์ฝ่ังทิศใต้ท่ีสิน้ลมหายใจไปแล้วผูน้ัน้ คนผูน้ี้ 

เขารู้จัก อีกฝ่ายคือศิษย์ฝ่ายในของเขาจื่อติ่ง โจวโหย่วเต้า และก็เป็น 

หนึง่ในห้าคนสดุท้ายท่ีได้เข้าช่องว่างท่ีสาม คนทีเ่รยีกเขาว่าอาจารย์อาไป๋

อย่างกระตือรือร้น สู้รบบดขย้ีศิษย์ต่างส�านักร่วมกับเขามาตลอดทาง 

เมือ่ยังอยู่ในหุบเหวนอกตวักระบี ่นกึไม่ถึงว่าจะมาตายอยู่ตรงน้ี

นั่นคือความรู ้สึกท่ียากจะอธิบาย หลายวันก่อนยังพูดคุยกัน

สนุกสนาน เมื่อพบอีกครั้งกลับเป็นการพรากจากชั่วนิรันดร์ คล้ายว่า 

ความตายท่ีปกคลุมทั้งโลกแห่งน้ีได้กลายมาเป็นแรงกดดันระลอกหน่ึง 

เตือนให้ไป๋เสี่ยวฉุนรู้ว่าสถานที่แห่งน้ีเต็มไปด้วยอันตรายถึงชีวิต หาก 
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ไม่ทนัระวังเพียงนดิก็อาจตายได้ แม้ตายไปแล้วกอ็าจถึงข้ันถูกคนน�าร่าง 

มาใช้วางกับดกั

นยัน์ตาไป๋เสีย่วฉนุโชนประกายโกรธแค้น เขาก�าหมดัแน่น นอกจาก

เฝิงเหยียนในปีน้ัน นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีไป๋เสีย่วฉนุได้เห็นสหายร่วมส�านักตายไป

อย่างแท้จรงิ ในใจเขาโศกาอาดูร เขาจ�าได้ว่าอีกฝ่ายเคยบอกว่าความฝัน 

คอืได้เป็นผูอ้าวุโสแห่งส�านักหลงิซี

"บ�าเพ็ญเพียรเป็นเซยีนก็เพ่ือให้มชีวิีตท่ีดขีึน้ เพ่ือท�าฝันให้เป็นจรงิ 

ทว่าเหตุใด...ต้องมีการเข่นฆ่า...นี่คือค่าตอบแทนของมันอย่างนั้นหรือ"  

ไป๋เสี่ยวฉุนเงียบงัน เขามองปราดเดียวก็ดูออกว่านี่คือหลุมพราง แต่ก็ 

ยังคงเลอืก...เดนิเข้าไป

ยามท่ีเขาเข้าใกล้ศพทัง้สองน้ันเอง ผนืดินรอบด้านพลนัส่งเสียงดงั 

ครืนครั่น รอบด้านคล้ายกับว่ามีโอสถลูกกลอนระเบิดจนกลายเป็น 

หมอกควันกลุ่มหนึ่ง หมอกควันนี้เจือปนพิษร้ายแรง เมื่อกระจายออก 

ก็ตรงดิง่เข้าหาไป๋เสีย่วฉนุทันที

เวลาเดียวกันน้ันก็มีกระบี่บินเล่มหน่ึงเปล่งประกายแสงวิบวับ

ท่ามกลางกลุม่หมอก ทะยานมาใกล้ในพรบิตา บนกระบีบ่นิมแีมงป่องมายา

ตวัหน่ึงรดัพันอยู่ มนัเปล่งเสยีงร้องแหลม ดรูาวกับกระบีม่เีสยีงร้อง!

อกีด้านหนึง่คือลกูกลอนระเบดิหลายเมด็ท่ีอานุภาพแฝงไม่ธรรมดา 

ส่งเสยีงกรดีผ่านอากาศพร้อมพุ่งเข้ามา

ซ้ายมีกระบี่บิน ขวามีลูกกลอนระเบิด รอบด้านปกคลุมด้วย 

ค่ายกลหมอกพิษ กลายเป็นฉากแห่งการสงัหาร ใครก็ตามทีเ่หยียบย่าง 

เข้ามาย่อมตายอย่างมต้ิองสงสยั

"ตาย!" เสียงเย็นชาเสยีงหน่ึงดังลอยออกมาจากในหมอก ไป๋เสีย่วฉนุ

สะกดลมปราณไว้ในจดุตนัเถียน สหีน้าด�าทะมนึ ความอดัอ้ันตนัใจคล้าย

ภูเขาไฟท่ีระเบดิออก
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"เจ้าต่างหากทีต้่องตาย!" เสยีงของเขาดงักัมปนาทราวฟ้าฟาด และ 

มพีายุคลัง่พัดโจมตอีอกไปรอบด้าน รุนแรงดัง่ต้องการพลกิภเูขาคว�า่สมทุร

เส้นผมปลิวสะบัด ดวงตาฉายแววสังหาร พลังอ�านาจเขย่าฟ้า

สะเทอืนดนิ!

หลงัจากน�า้เสยีงอนัแฝงความโศกาอาดรูและความโกรธแค้นของ 

ไป๋เสี่ยวฉุนดังขึ้นราวฟ้าผ่า ผืนดินแปดทิศเกิดเสียงกึกก้อง พลังโจมต ี

ที่ก่อตัวขึ้นถึงขั้นระเบิดเสียงร้อยเรียงกัน ซัดหมอกพิษท่ีแผ่กระจายอยู่ 

รอบด้านม้วนตลบออกไปอย่างรวดเรว็

พริบตาเดยีวหมอกพิษนี้กถ็กูซดัออกไปไกลสิบกว่าจั้ง เผยให้เห็น

กระบี่บินและลูกกลอนระเบิดข้างกายไป๋เสี่ยวฉุนทั้งสองด้าน รวมถึง 

ศิษย์ส�านักตานซีชายหญิงคู่หน่ึงซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดหวั่น 

พรัน่พรงึ

แมงป่องที่อยู่บนกระบี่กรีดร้องโหยหวน ร่วงหล่นคล้ายน�้าหมึก 

ทีถู่กมอืใหญ่ข้างหน่ึงปาดเชด็ออกไป ตวักระบีส่่งเสยีงเปรีย๊ะๆ เมือ่สญูเสยี

พลังวิญญาณไปแสงก็มืดดับลง และถูกซัดตลบออกไปไกลทั้งๆ ที่ยัง 

ส่ันไหว

ส่วนลกูกลอนระเบดิอกีหลายเมด็น้ันแม้จะระเบดิออกทัง้หมดแล้ว

ในยามน้ี ทว่าพลงัด้านในกลบัคล้ายถูกสะกดตรงึ ไม่อาจระบายออกมา 

ยังทศิทางทีไ่ป๋เสีย่วฉนุยืนอยู่ได้ แต่ไประเบดิพลงัท้ังหมดในอกีทศิทางแทน

บดันีฟ้้าดนิคล้ายจะดพูร่าเลอืน ไป๋เสีย่วฉนุแผ่พลงัอ�านาจน่าตะลงึ

ออกมา ร่างของเขาคล้ายจะสูงใหญ่ขึ้นมา ส่งเสียงดังสะท้อนไปสี่ทิศ 

ในยามน้ี

"ผู้ใดสังหารศิษย์ส�านักหลิงซีของข้า แม้หนทางห่างไกลก็ต้องไป

สังหาร!"

เสียงแผดดังราวอสนีบาต จองล้างจองผลาญทุกถ้อยค�า!
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พลงัโจมตรีอบด้านย่ิงรนุแรงมากขึน้ ท่ามกลางเสยีงดงัสนัน่หว่ันไหว 

สายลมคลั่งพัดกระโชกรุนแรงอย่างถึงที่สุด บางทีอาจไม่ใช่เพียงลม 

อย่างเดยีวเท่านัน้ อาจรวมจติสงัหารของไป๋เสีย่วฉนุและพลงัอ�านาจจาก 

จติวิญญาณแห่งชะตาตนท่ีได้จากการประจกัษ์แจ้งวิชาแดนธาราบรรจบ

ของเขาไว้ด้วย!

พลงัอ�านาจน้ีประดุจมอืขนาดยักษ์ข้างหนึง่...พลกิภูเขาคว�า่สมทุร!

ถึงขนาดมีไอน�้าแผ่ออกมาเป็นระลอกรอบด้าน ดั่งแดนธารา

บรรจบ...ก�าลังจะมาเยือนโลกแห่งนี้!
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