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ค�ำน�ำ

เพราะ 'นจินรินัดร์' น้ันคอืระยะเวลายาวนานจนไม่รูว่้านานเท่าไร ส�าหรบั

ไป๋เสี่ยวฉุนผู้แสวงหาชีวิตอมตะแล้ว อายุขัยห้าร้อยปีที่ได้จากการสร้างฐาน 

วิถีเวหาจึงดูเหมือนจะยังไม่พอ ชื่อของ 'วัตถุนิจนิรันดร์มิดับสูญ' จึงสะดุดหูเขา

เข้าอย่างจัง เป็นเหตุให้ไป๋เสี่ยวฉุนยอมเสี่ยงอันตราย ปลอมตัวเป็น 'เยี่ยจั้ง' 

เข้าสู่ส�านักเซว่ียซี ส�านักท่ีศิษย์ทุกคนจ้องจะแทงข้างหลังกันอยู่ตลอดเวลา! 

หากเป็นเมื่อก่อนไป๋เสี่ยวฉุนคงจะกลัวมาก...และตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ แต่ท่ี 

ต่างกันก็คือเขามีวิชามากมายไว้คุ้มกาย ที่ส�าคัญยังเป็นผู้สร้างฐานวิถีเวหา  

ดังน้ันผู้ใดท่ีปองร้ายเขา...ก็อาจพบว่าตนถึงคราวเคราะห์เสียเองก็เป็นได้

ไป๋เสีย่วฉนุผูไ้ปทีใ่ดก็ดดีนิว้จนสิน้ราพณาสรูจะชกัน�ามหันตภยัประเภทใด 

ไปสู่ส�านักเซวี่ยซี เชื่อว่านักอ่านคงอดใจรออ่านไม่ไหวแล้ว ขอเชิญทุกท่าน 

ร่วมบริหารปอดด้วยกันตั้งแต่หน้าน้ีเป็นต้นไป

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



"เยี่ยจั้งผู้นี้...โลหิตผันคืนบรรพชน มีวิชาพยากรณ์ฟา้อันน่าตกตะลึง 
ทั้งยังมีพรสวรรค์ในวิถีโอสถถึงเพียงนี้ ปราการโอสถนี้ของส�านักเซวี่ยซีเรา

มีลูกศิษย์ที่มาทดลองท�าความเข้าใจเยอะมาก แต่ต่อให้ท�าส�าเร็จได้จริง
ก็ไม่สามารถกระตุ้นให้ปราการโอสถตอบสนองเช่นนี้ได้! 

คนผู้นี้ประจักษ์แจ้งวิถีโอสถเช่นใดจากปราการโอสถกันแน่"
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พรบิตาเวลาก็ผ่านไปหลายเดือน ไป๋เสีย่วฉนุเป็นไม่ก่ีคนในบรรดา

ผูร่้วมประลองสร้างฐานท่ีท�าภารกิจเสรจ็ก่อน แม้จะท�าเสร็จล่วงหน้าแล้ว 

ทว่าเพราะยังไม่ถึงเวลาท่ีส�านักก�าหนดไว้ จึงท�าได้เพียงรอให้คนอื่น

ทยอยกันท�าภารกิจเสร็จถึงจะสามารถเปิดการประลองสร้างฐานได้

หลายเดือนมานี้เขาไม่ได้ปล่อยเวลาให้เสียเปล่า ยังคงฝึกฝนวิชา

เนื้อเหล็กกล้าคงกระพันอย่างตื่นเต้นฮึกเหิม กล่าวได้ว่านับตั้งแต่ที ่

ไป๋เสีย่วฉนุเริม่บ�าเพ็ญเพียรมา ขนาดอยู่ภายใต้ภาวะไร้ซึง่แรงกดดนัใดๆ 

ก็ไม่เคยตั้งใจฝึกบ�าเพ็ญเพียรมากเท่าตอนนี้มาก่อน

ทกุครัง้ท่ีฝึกวิชาเน้ือเหลก็กล้าคงกระพัน เขาจะทัง้เจบ็ทัง้ชาไปท้ังร่าง  

แรกเริ่มเขายังปรับตัวไม่ได้ หลังๆ ถึงเริ่มเคยชิน จนตอนน้ีเขาถึงขั้น

หาความเบิกบานท่ามกลางความเจ็บปวดนี้ได้แล้ว

"ฮ่าๆ พละก�าลังของข้าก�าลังเพ่ิมมากขึ้น จงเจ็บต่อไปเถอะ!"  

ไป๋เสี่ยวฉุนสีหน้าเบิกบานเป็นที่สุด ทุกวันจะต้องร่ายร�าหมัดมวยอยู่ใน

ถ�้าบ�าเพ็ญ สัมผัสถึงก�าลังของตัวเองท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ และเมื่อมอง

บทที่ 192

การประลองท่ีหน้าผาหมื่นโลหิต
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เห็นปราณเลอืดหลายเส้นท่ีลอยขึน้มาจากพ้ืนดินรอบด้านเวลาเขาโคจร

วิชาเนื้อเหล็กกล้าคงกระพัน เขาก็จะตื่นเต้นอย่างถึงที่สุด

"ที่น่ีเป็นสถานที่วิเศษของข้าไป๋เสี่ยวฉุนจริงๆ ก่อเรื่องไม่เพียงแต่

ไม่ถูกลงโทษ ยังได้รางวัลด้วย อีกทั้งฝึกวิชายังรวดเร็วถึงเพียงน้ี..."  

ไป๋เสี่ยวฉุนทอดถอนใจ นับวันก็ย่ิงรู้สึกว่าส�านักเซว่ียซีเหมาะสมกับ 

ตัวเอง ทว่าคิดไปคิดมาก็เริ่มรู้สึกว่าตนดูจะอยู่ผิดข้างไปสักหน่อย... 

ดังนั้นจึงรีบปรับความคิดตัวเองทันที

ข้าเป็นคนของส�านักหลิงซีต่างหากเล่า! ไป๋เสี่ยวฉุนเตือนตัวเอง 

อยู่ในใจ จมจ่อมอยู่กับความรู้สึกทั้งเจ็บทั้งชานั่นอีกครั้ง

จนกระทัง่ถึงวันน้ีหลงัจากผ่านมาแล้วหลายเดอืน วิชาเน้ือเหลก็กล้า 

คงกระพันของไป๋เสีย่วฉนุ ในทีส่ดุก็โคจรครบเก้าร้อยเก้าสบิเก้าครัง้ส�าเรจ็

เป็นรอบที่สาม ในร่างส่งเสียงดังกัมปนาท ทั้งด้านหลังยังมีเงาร่างมายา

ของช้างสารขนาดยักษ์สามตัวปรากฏขึ้น

ดวงตาทั้งคู่ของเขาพลนัเบกิโพลง นยัน์ตาโชนแสงแรงกล้า ลกุขึ้น

ยืนด้วยความดอีกดใีจ ก�าหมดัต่อยออกไปด้านหน้า เสยีงกรดีผ่าอากาศ

ดังสนั่น ไป๋เสี่ยวฉุนสูดลมหายใจเข้าลึก

"พลังของช้างสารตัวท่ีสาม อยู่ที่น่ีช่างฝึกได้เร็วยิ่งนัก อีกทั้งน่ียัง

เป็นเพียงต�าแหน่งหลังมือของส�านักเซว่ียซีเท่าน้ัน หากไปอยู่ที่นิ้วมือ  

เข้าใกล้น�า้ตกสเีลอืด...ต้องย่ิงไวกว่าเดมิแน่นอน!" ไป๋เสีย่วฉนุหวัเราะร่า 

ครุ่นคิดว่าจะออกไปเดินเตร่ข้างนอกเสียหน่อย แต่แล้วสีหน้าก็พลัน

กระตุก ตบลงไปบนถุงผ้า ในมือปรากฏหยกแสดงตัวตนของเขา

ยามนี้หยกแสดงตัวตนก�าลังเปล่งประกายแสงน้อยๆ หลังจาก 

ไป๋เสี่ยวฉุนหลอมรวมพลังวิญญาณเข้าไป ในสมองของเขาก็มีน�้าเสียง

เย็นชาอ�ามหิตทั้งยังน่าหวาดกลัวดังก้องขึ้นมา
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"ศิษย์ฝ่ายในเย่ียจั้ง ได้รับโอกาสร่วมประลองสร้างฐานครั้งท่ีสอง 

อกีสามวันตอนเทีย่งจงไปท่ีหน้าผาหมืน่โลหิต ช่วงชงิโอกาสสร้างฐานกับ

ผู้ร่วมประลองคนอื่น!"

"ไปทีห่น้าผาหมืน่โลหติ? หรอืว่าการประลองสร้างฐานครัง้น้ีเลอืกจดั 

ในหุบเหวหมื่นโลหิต" ไป๋เสี่ยวฉุนก�าหยกแสดงตัวตนไว้ ความคิดพลัน

ผุดวาบข้ึนมา เขารู้จักหุบเหวหมื่นโลหิตเพราะก่อนหน้าน้ีได้สอบถาม 

เย่ียจั้งตัวปลอมเก่ียวกับเชื้อไฟสี่สีของส�านักเซว่ียซี ซึ่งหญ้าเซียนสี่ใบ 

ก็ถือก�าเนิดขึ้นในหุบเหวหมื่นโลหิตแห่งนี้

ดวงตาไป๋เสี่ยวฉุนเผยแววคาดหวัง ในการร่วมประลองสร้างฐาน

ครั้งนี้ที่เขารอคอย เมื่อเทียบกับในบรรดาผู้ร่วมประลองทั้งหมดก็กล่าว

ได้ว่าเขาเป็นทั้งคนที่ใส่ใจและไม่ใส่ใจมากที่สุด

ที่ว่าใส่ใจก็เพราะเมื่อกลับจากการประลอง ฐานะนั้นจะท�าให้เขา

เผยพลงับ�าเพ็ญขัน้สร้างฐานออกมาได้ ทัง้ยังสามารถเลือกยอดเขาจงเฟิง  

เลื่อนขั้นเป็นผู้พิทักษ์ เข้าใกล้วัตถุนิจนิรันดร์มิดับสูญอีกก้าวหนึ่ง

ที่ว่าไม่ใส่ใจก็เพราะว่าเดิมทีเขาก็อยู่ขั้นสร้างฐานวิถีเวหาอยู่แล้ว

เขายังนึกถึงอยู่ตลอดว่าตนเป็นลูกศิษย์ของส�านักหลิงซี ดังน้ัน 

ไป๋เสี่ยวฉุนจึงคิดว่าตัวเองควรมีคุณธรรมและมีน�้าใจ ทอดถอนใจได ้

ก็สะบัดปลายแขนเสื้อเบาๆ วางท่าเคร่งขรึม เชิดหน้าขึ้น

คราวนี้ต้องขออภัย ข้าไม่สามารถให้พวกเจ้าสร้างฐานส�าเร็จได้ 

เพราะว่าข้าคือหนอนบ่อนไส้! ขณะที่ในใจไป๋เสี่ยวฉุนคิดเช่นนี้ก็รู้สึกว่า

ตัวเองช่างสมกับเป็นบุคคลผู้สร้างคุณูปการให้กับส�านักหลิงซีเสียจริง 

ไม่ทันรู้ตัวเขาก็สร้างคุณความดีครั้งใหญ่ให้กับส�านักอีกแล้ว

ดังนั้นจึงนั่งบ�าเพ็ญเพียรต่อด้วยความเบิกบาน

สามวันต่อมาไป๋เสีย่วฉนุจดัระเบยีบตวัเองหนึง่รอบ วางท่าอ�ามหติ 
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ของเย่ียจั้ง ทั้งยังฝึกฝนสายตาของตัวเองเป็นพิเศษให้ดูอบอวลไปด้วย

ไอดรุ้าย จากนัน้ถึงได้ออกจากถ�า้บ�าเพ็ญเพ่ือเดนิไปทางหน้าผาหมืน่โลหติ

หน้าผาหมื่นโลหิตคือหนึ่งในเขตลี้ลับสองแห่งของพ้ืนที่ส่วนใน

ส�านักเซวี่ยซี ส่วนอีกแห่งหนึ่งคือซากปราการโอสถศักดิ์สิทธิ์

หน้าผาหมื่นโลหิตนี้คือเหวลึกแห่งหน่ึง ในหุบเหวเต็มไปด้วย 

แสงสีเลือดก่อตัวกันกลายมาเป็นพื้นที่ลึกลับขนาดไม่ใหญ่มากนัก

ในความเป็นจริงแล้วนี่คือโลกเล็กๆ แห่งหน่ึงซึ่งเกิดจากรอยแผล

บนหลังมือของมือยักษ์นี้ หลังจากถูกปรับปรุงก็กลายมาเป็นเขตลี้ลับ 

แห่งหนึ่ง

ที่แห่งน้ีมีหญ้าเซียนสี่ใบข้ึนหนาแน่น หญ้าเซียนสี่ใบก็คือเชื้อไฟ

ของไฟสี่สี ถือเป็นพืชหญ้าเฉพาะถ่ินของส�านักเซว่ียซี โดยทั่วไปแล้ว 

ลูกศิษย์ล้วนสามารถน�ามาใช้ในการฝึกบ�าเพ็ญเพียรได้ หรือหากน�าไป

เป็นทรัพยากรแลกเปลี่ยนกับคนนอกก็มีราคาไม่ธรรมดาเช่นกัน

เพียงแต่หากคิดครอบครองหญ้าเซียนสี่ใบ จ�าเป็นต้องอาศัย 

โชคช่วย เพราะในหุบเหวที่มีหญ้าเซียนสี่ใบน้ีงอกข้ึนมีสัตว์อสูรโลหิต 

อยู่ด้วย สัตว์อสูรโลหิตเหล่าน้ีไม่มีสติปัญญา มีเพียงใจที่รักการเข่นฆ่า

อย่างบ้าคลั่ง คล้ายเป็นสิ่งมีชีวิตไม่สมบูรณ์ที่ถือก�าเนิดขึ้นมาเองของ 

มือยักษ์ส�านักเซวี่ยซี

พวกมันจะโจมตีทุกชีวิตที่บุกเข้าไปในหุบเหว

การประลองสร้างฐานครั้งน้ีผู้อาวุโสใหญ่สี่ท่านของส�านักเซว่ียซี

เป็นผู้ก�าหนดให้ด�าเนินการที่นี่

ตอนท่ีไป๋เสี่ยวฉุนมาถึง สถานท่ีแห่งนี้มีคนเจ็ดแปดคนมาถึง 

ก่อนหน้าเขาแล้ว บางคนน่ังสมาธิเพียงล�าพัง บางคนเข้าใกล้กันเล็กน้อย 

ก�าลังพูดคุยกันเสียงเบา
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เมือ่ไป๋เสีย่วฉนุมาถึงก็มองเห็นจ้าวอูฉ๋างได้ทนัที นยัน์ตาจ้าวอูฉ๋าง

มีประกายแสงเย็นเยียบวาบผ่าน ทุกคนท่ีอยู่ท่ีนี่ล้วนเป็นคู่แข่งของเขา 

ทว่าบนใบหน้ากลบัเค้นรอยย้ิมออกมา ทักทายเรยีกไป๋เสีย่วฉนุให้เข้าไปหา 

อย่างกระตือรือร้น

พวกเขาทีร่วมตัวกันล้วนเป็นคนทีไ่ปชมุนุมในถ�า้บ�าเพ็ญของลกูศษิย์ 

ผู้หนึ่งวันนั้น

"ครัง้นีข้้าได้ยนิมาว่าผูท้ีม่คีณุสมบตัเิข้าร่วมการประลองมสีามสบิ

กว่าคน ทว่าลูกกลอนสร้างฐานมีน้อยมาก ในหุบเหวแห่งนี้ไม่เพียงต้อง

เข่นฆ่ากันเอง ยังต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรโลหิตด้วย"

"ท�าตามทีพ่วกเรานัดแนะกันไว้ พอเข้าไปแล้วร่วมมอืกันฆ่าคนอืน่

ก่อน จากนั้นพวกเราค่อยมาเลือกผู้ที่จะได้ลูกกลอนสร้างฐานกันทีหลัง"

ขณะที่ทุกคนหารือกันเสียงเบา ไป๋เสี่ยวฉุนหันไปมองทางหน้าผา

หมื่นโลหิตที่อยู่ด้านข้าง ทางเข้าหุบเหวแห่งนี้เป็นรอยแยกเส้นยาว  

ซึ่งยาวหลายสิบจั้ง ด้านล่างมีหมอกสีเลือดปกคลุม มองไม่เห็นก้นเหว 

ทว่ากลบัสมัผสัได้ถึงลมหายใจมากมาย ราวกับทีแ่ห่งน้ีมอีะไรบางอย่าง

ที่น่าหวาดกลัวด�ารงอยู่ ก�าลังอ้าปากกว้างรอเขมือบอยู่เบื้องล่าง

ทั้งยังได้ยินเสียงค�ารามอื้ออึงดังลอยมาแว่วๆ ด้วย

"สัตว์อสูรโลหิตของท่ีนี่ ว่ากันว่าบางตัวมีพลังบ�าเพ็ญเหนือขั้น 

สร้างฐานขึ้นไป ส�าหรับพวกเราแล้ว ระดับความอันตรายของที่นี่ 

ไม่น้อยไปกว่าสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิแห่งการสร้างฐานเลย" เมื่อจ้าวอู๋ฉาง 

เอ่ยปากอย่างปลงตก ไป๋เสี่ยวฉุนก็พยักหน้า ดึงสายตากลับ

คนอื่นๆ เริ่มทยอยกันมาถึง บางคนเข้ามารวมกลุ่มด้วย ทว่า 

ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่รอบด้าน มองสหายร่วมส�านกัทุกคนด้วยสายตา

เย็นชา
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ช่วงเท่ียงลูกศิษย์ที่เข้าร่วมการประลองสร้างฐานในครั้งนี้ก็มาถึง 

กันครบ มีคนมากถึงสามสิบเจ็ดคน

และทันใดน้ันเองบนยอดเขาท้ังสี่แห่งที่อยู่ห่างออกไปไกล แต่ละ

ยอดเขาก็มรีุง้ยาวพุ่งค�ารามเสยีงดงัราวฟ้าผ่าเข้ามาใกล้ ผู้ท่ีเหาะมาจาก

ยอดเขาเซ่าเจ๋อคือชายวัยกลางคนผู้หน่ึง ชายผู้น้ีรูปร่างสูงใหญ่ ตลอด

ร่างอบอวลไปด้วยปราณสีเลือด มองไกลๆ จะเห็นได้ว่ารัศมีหลายจั้ง 

รอบกายเขามีหมอกสีเลือดหมุนตลบ น่าตื่นตะลึงอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะเบือ้งหลงัเขาทีค่ล้ายจะมเีงาร่างมายาซึง่มองเหน็ได้ไม่ชดั  

เหน็คร่าวๆ เพียงว่ารปูร่างเหมอืนมอืขนาดใหญ่ข้างหนึง่ ดคูล้ายคลงึกับ

มือยักษ์ของส�านักเซวี่ยซีอยู่หลายส่วน

ท่ีน่าตกใจมากท่ีสุดก็คือผิวหนังมือขวาของชายวัยกลางคนผู้น้ี 

กลับมีรอยแตกระแหงหลายเส้น

เขาก็คือผู้อาวุโสใหญ่แห่งยอดเขาเซ่าเจ๋อ ส่วนผู้อาวุโสใหญ่ท่ีมา

จากยอดเขาอูห๋มงิคอืชายแคระผูห้นึง่ ชายแคระผูน้ีไ้ว้ผมสัน้ บนใบหน้า

มีรอยแผลเป็นหนึ่งรอย เท้าของเขาเหยียบย่างอยู่บนหมอกควันสีด�า  

มองอย่างละเอยีดจะเห็นว่าหมอกควนัทีว่่านัน้คอืหวัปีศาจหัวหน่ึง สีหน้า

ดุร้าย พลังอ�านาจแผ่กระจาย พาชายแคระตรงดิ่งมายังที่แห่งนี้

ผู้อาวุโสใหญ่ของยอดเขาซือเฟิงนั้นไป๋เสี่ยวฉุนเคยเห็นมาแล้ว  

เป็นผูเ้ฒ่าใบหน้ายับย่น ทว่าบนร่างกลบัมชีวีติชวีาจนท�าให้คนมองรูส้กึ

เหมือนเขาเป็นคนหนุ่มผู้นั้น

และคนสดุท้ายก็คือผูอ้าวุโสใหญ่ของยอดเขาจงเฟิงซึง่เป็นเป้าหมาย 

ที่ไป๋เสี่ยวฉุนให้ความสนใจมากที่สุด นั่นคือสตรีผู้หน่ึง เป็นหญิงสาว

งดงามอ่อนช้อยที่คล้ายว่าอยู่ในช่วงวัยที่สุกงอมถึงขีดสุด

หญิงสาวผูน้ี้แต่งกายได้ดูร้อนแรงใจกล้าย่ิง ท้ังๆ ทีส่วมชดุนกัพรต
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ธรรมดา ทว่าเมือ่มาอยู่บนกายนางกลบัให้ความรูส้กึเย้ายวน ขาเรยีวยาว 

ขาวราวหิมะ ทั้งยังมีช่วงสะโพกท่ีกระชับแน่นตึงงอนงามน่ันอีก เท่าน้ี 

ก็มากพอให้ทุกคนที่เห็นอดไม่ไหวจนต้องมองให้นานขึ้นอีกหน่อย

หน้าอกอวบอิ่มผลิพุ่งจนชุดนักพรตแทบไม่สามารถโอบประคอง

เอาไว้ได้ราวกับจะระเบิดออกมาได้ตลอดเวลา ยังมีผมยาวสีแดงเพลิง

นั่นอีก ตลอดทั้งร่างของนางจึงประดุจกองไฟกองหนึ่ง

และใบหน้าของนางก็งามล�้าอย่างยากจะอธิบาย ใบหน้าทรง 

เมล็ดแตงคล้ายแฝงความงามหยาดเย้ิมมาแต่ก�าเนิด ดวงตาท้ังคู ่ 

เผยประกายเย้ายวนอ่อนช้อย ต่อให้เป็นไป๋เสี่ยวฉุนก็ยังสูดลมหายใจ

เฮือกโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นนาง ส่วนคนอ่ืนหัวใจเต้นรัวแรง แต่กลับรีบ 

ก้มหน้าลง ไม่กล้ามองนาน

นางก็คือผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาจงเฟิง? อาหญิงน้อยของซ่งเชวีย 

ซ่งจวินหว่าน? ไป๋เสี่ยวฉุนอดไม่ไหวจึงมองไปอีกรอบ คราวนี้กลับ

ประสานสายตากับหญิงสาววัยสุกงอมผู้นี้พอดี

ซ่งจวินหว่านแย้มย้ิม ทว่าไป๋เสี่ยวฉุนกลับหนังศีรษะชาหนึบ  

ไม่รู้ว่าเหตุใดทั้งที่อีกฝ่ายย้ิมให้ เขากลับรู้สึกได้ถึงวิกฤตรุนแรง จึงรีบ 

ก้มหน้าลง

ชัว่ขณะทีเ่ขาก้มหน้าลงน้ันเอง ดวงตาซ่งจวินหว่านเปล่งประกายวาบ  

รู ้สึกแปลกใจเล็กน้อย จากต�าแหน่งของนางนี้เมื่อมองไปจะเห็นว่า

ท่ามกลางผู้คนบนหน้าผาหมื่นโลหิต มีเพียงไป๋เสี่ยวฉุนเท่านั้นที่กล้า 

เงยหน้ามองนางเป็นครั้งที่สอง ท�าให้นางไม่สบอารมณ์อย่างมาก ขณะ

ก�าลังจะลงโทษ อีกฝ่ายกลับความรู้สึกเฉียบไว รีบก้มหน้าลงไปทันที

เมื่อผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่มาถึง ลูกศิษย์ทุกคนบนหน้าผาหมื่นโลหิต

รีบประสานมือคารวะอย่างพร้อมเพรียง
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"คารวะผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่ท่าน!"

ไป๋เสี่ยวฉุนที่อยู่ในกลุ่มคนก็แสร้งท�าท่าประสานมือคารวะเช่นกัน 

แต่ในใจก�าลังทอดถอนใจ ผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาจงเฟิงท่าทางร้ายกาจ

เช่นนี้ ตนจะไปเอาวัตถุนิจนิรันดร์มิดับสูญมาจากถ�้าบ�าเพ็ญของนาง  

ช่างเป็นเรื่องยากยิ่งนัก

ท�าตามแผนเดิมก็แล้วกัน ช่วงชิงต�าแหน่งของนางมา ให้ข้า 

ไป๋เสี่ยวฉุนได้เป็นผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาจงเฟิงแทน ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุน

ถอนหายใจอยู่ในใจ หูก็ได้ยินเสียงซ่งจวินหว่าน ผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขา

จงเฟิงดังลอยมา

"พวกเจ้าล้วนเป็นผูพ่้ายแพ้จากสถานทีศ่กัดิส์ทิธ์ิแห่งการสร้างฐาน  

ตามหลกัแล้วควรถูกลงโทษ ทว่าครัง้น้ีหลงัจากทีพ่วกข้าทัง้สีค่นปรกึษา

กับเจ้าส�านัก จึงเห็นสมควรว่าจะละเว้นกฎให้พวกเจ้าได้ลงประลอง 

สร้างฐานวิถีสามัญกันอีกครั้ง

ใช้ลูกกลอนสร้างฐานในการทะลวงข้ันก็คือสร้างฐานวิถีสามัญ 

ส่วนโอกาสส�าเร็จน้ันบอกไม่ได้ บางคนใช้ลูกกลอนสร้างฐานหนึ่งเม็ด 

ก็ส�าเร็จ บางคนจ�าเป็นต้องใช้สองเม็ด สามเม็ด ครั้งท่ีมากที่สุดของ 

ส�านกัเซว่ียซเีราคอืลกูศษิย์คนหนึง่ใช้ลกูกลอนสร้างฐานถึงหกเมด็ถึงจะ

เล่ือนข้ันได้ส�าเรจ็! ขวดในมอืข้าน้ีมลีกูกลอนสร้างฐานสบิเมด็" ซ่งจวินหว่าน 

ย้ิมน้อยๆ รอยย้ิมของนางงามหยาดเย้ิม ทว่ากลบัแฝงไว้ด้วยความชัว่ร้าย 

ถึงกระน้ันความชัว่ร้ายน้ีไม่เพียงไม่สามารถลดทอนความงามของนางลง 

กลบัย่ิงท�าให้นางน่ามองมากกว่าเดมิดจุดอกกุหลาบท่ีมหีนามแหลมคม

ขณะกล่าวมือขวาของนางก็มีขวดใบหนึ่งปรากฏข้ึนมา หลังจาก

ยิ้มเสร็จก็โยนลูกกลอนขวดนั้นลงไปในหุบเหวหมื่นโลหิตด้านข้างทันที

"ไปแย่งกันเถอะ พวกเจ้ามเีวลาแค่เดอืนเดยีว หน่ึงเดอืนหลงัจากนี้  
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พวกเราจะรบัพวกเจ้าขึน้มาเอง ผูท้ีส่ร้างฐานได้ส�าเรจ็ สามารถเลอืกเป็น

ผู้พิทักษ์ของยอดเขาได้!"
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ขวดลูกกลอนดึงดูดสายตาของทุกคน มันกรีดผ่าอากาศเป็น 

เส้นยาว พริบตาเดียวก็ร่วงลงไปในหุบเหวลึก เวลานี้เองม่านตาของคน

สามสิบกว่าคนในที่แห่งนี้พลันหดตัว ก่อนจะพากันกระโดดลงไป 

ในหุบเหว กลายร่างเป็นรุ ้งสายยาวทะยานเข้าหาขวดลูกกลอนนั่น 

โดยปราศจากความลังเล

"สิทธิ์ในการสร้างฐานต้องเป็นของข้า!"

"ข้าล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ไม่มีทางล้มเหลวอีกแน่นอน  

ข้าจะต้องสร้างฐานให้ได้!"

"ครั้งนี้ไม่ได้ห้ามฆ่าคน ถ้าเช่นนั้นผู้ใดท่ีช่วงชิงสร้างฐานกับข้า  

ต้องตายทั้งหมด!"

ตูมๆๆ!

ผูพ่้ายแพ้จากสถานทีศั่กด์ิสทิธ์ิแห่งการสร้างฐานเหล่าน้ันล้วนระเบดิ 

ความบ้าคลัง่ แต่ละคนตาแดงก�า่ ทะยานด่ิงลงไปในหุบเหว พรบิตาเดยีว

ก็เริ่มแย่งชิงกัน

บทที่ 193

กินคนเดียว...
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ไป๋เสีย่วฉนุก็อยู่ในกลุม่คนเช่นกัน ตาเขาจ้องเขมง็ไปทีข่วดลูกกลอน 

ซึ่งถูกทุกคนไล่ตามไป ทันใดนั้นความเร็วของเขาก็เพ่ิมพรวดข้ึน ทั้งยัง 

มีปราณเลือดเข้มข้นปะทุออกมาจากร่างของเขา พริบตาเดียวก็พุ่ง 

น�าหน้าลกูศษิย์หลายคนมาปรากฏกายอยู่ใกล้ขวดลูกกลอนทีร่่วงดิง่ลงสู ่

หุบเหวด้านล่างพร้อมกับศิษย์ส�านักเซว่ียซีอีกสามคนที่ระเบิดความเร็ว

เช่นกัน

นี่เป็นเพราะไป๋เสี่ยวฉุนตั้งใจไม่เปิดเผยพลังบ�าเพ็ญขั้นสร้างฐาน 

ไม่อย่างนั้นแค่ใช้ความคิดเขาก็สามารถบดขย้ีทุกสิ่งให้ราบคาบได้แล้ว 

หลงัจากมาอยู่ส�านกัเซว่ียซไีป๋เสีย่วฉนุก็เรยีนรูท่ี้จะระมดัระวังตวั ตอนนี้

จงึจงใจใช้พลงับ�าเพ็ญขัน้หลอมปราณเท่านัน้ แม้จะไม่ได้ร่ายวิชาคาถา

ใดไว้ ทว่าเมือ่อยู่ภายใต้การปกปิดของหน้ากากก็ย่อมไม่เผยพิรธุให้เหน็

และท่ีย่ิงท�าให้ดสูมจรงิมากขึน้ก็คอืรอบกายไป๋เสีย่วฉนุมปีราณเลอืด 

แผ่ล้อม เนื่องจากวิชาเน้ือเหล็กกล้าคงกระพันที่เขาฝึกจ�าเป็นต้อง 

ดดูใช้ปราณเลอืดในส�านกัเซว่ียซจี�านวนมาก เขาจงึดไูม่ต่างจากลูกศษิย์ 

คนอื่นๆ

ชั่วพริบตาเดียวไป๋เสี่ยวฉุนก็เข้ามาใกล้ เขาส่งเสียงค�ารามต�่า 

หนึ่งครั้ง มือขวายกขึ้นโบกกวาดไปรอบด้านอย่างรุนแรง ปราณเลือด 

ในร่างกายถูกปลดปล่อยออกมากลายเป็นพลงัโจมตีแผ่ไปสีทิ่ศ ลกูศษิย์

อีกสามคนท่ีเหลือซึ่งช่วงชิงขวดลูกกลอนกับเขารีบสกัดก้ันทันที ทว่า

ร่างกายก็ยังคงสั่นสะท้าน การเคลื่อนที่เชื่องช้าลงอย่างควบคุมไม่ได้

"เยี่ยจั้ง!"

"เจ้าเองก็มีสิ่งท่ีปกปิดเอาไว้จริงด้วย เจ้าต้องเจอโชคดีอย่างอื่น 

ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้างฐานแน่ ท�าให้แม้จะสร้างฐานวิถีปฐพ ี

ไม่ส�าเร็จ แต่กลับมีพลังหลอมปราณขั้นสิบแตกต่างจากคนทั่วไป!"
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มองเห็นเย่ียจั้งรวดเร็วเช่นน้ี อีกทั้งใช้พลังของคนคนเดียวต้าน 

การร่วมมอืกันของคนสามคน ภาพนีท้�าให้ลกูศิษย์ไม่น้อยทีอ่ยู่เบือ้งหลงั 

รู้สึกแปลกใจ ทว่าก็ไม่เกินไปจากที่คาดการณ์เอาไว้เท่าไรนัก

ดวงตาท้ังคูข่องจ้าวอูฉ๋างเปล่งแสงวาบขณะทีว่เิคราะห์ออกมาได้

เช่นน้ี อีกสามคนที่แย่งชิงขวดลูกกลอนกับไป๋เสี่ยวฉุนเวลานี้ชะงักไป 

เล็กน้อย ท�าให้ถูกไป๋เสี่ยวฉุนแซงหน้าไปแล้ว

เวลาเดียวกันนั้นไป๋เสี่ยวฉุนเองก็เค้นเลือดให้ไหลออกมาตรง 

ริมฝีปากสายหน่ึง แสร้งท�าเป็นได้รับบาดเจ็บแต่กลับยังคงคลุ้มคลั่ง  

พุ่งทะยานออกไปในพรบิตาเดียว คว้าขวดลกูกลอนน้ันเอาไว้ได้ ในเวลา

เช่นนี้หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นย่อมบีบขวดลูกกลอนให้แตก เก็บลูกกลอน

สร้างฐานไว้กับตัวส่วนหน่ึง ท่ีเหลือโยนออกไปล่อทุกคนเพ่ือกระจาย

ความกดดัน

พวกลูกศิษย์ที่อยู่ด้านหลังไป๋เสี่ยวฉุนถึงขนาดตั้งท่าเตรียมพร้อม 

รอไป๋เสีย่วฉนุโยนลกูกลอนสร้างฐานทีเ่หลอืออกมาเมือ่ไรก็จะเข้าไปแย่ง

ทันที

แม้แต่ผู ้อาวุโสใหญ่ของสี่ยอดเขาที่อยู่บนหน้าผาหมื่นโลหิต  

ก่อนจะจากไปพวกเขาก็ยังสังเกตเห็นภาพนี้ เมื่อก้มลงมองและเห็นว่า 

ขวดลูกกลอนถูกไป๋เสี่ยวฉุนแย่งไปได้กลับไม่รู้สึกแปลกใจ เห็นได้ชัดว่า

พวกเขาเองก็รู้ว่าลูกศิษย์ของส�านักเซว่ียซีทุกคนต่างมีไม้ตายเป็นของ 

ตัวเอง

ส่วนผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาซือเฟิงก็จ�าไป๋เสี่ยวฉุนได้เช่นกัน ทว่า 

แววชื่นชมในดวงตากลับเจือจาง เพราะถึงอย่างไรเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

ในโรงเลี้ยงศพก็ผ่านไปหลายเดือนแล้ว เว้นแต่ว่าไป๋เสี่ยวฉุนจะดึงดูด

ความสนใจจากเขาอย่างต่อเนือ่งอกี หากไม่ได้เป็นเช่นน้ันเขาก็ไม่มทีาง
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ให้ความสนใจมากนัก

ทว่าภาพที่ตามมาติดๆ กลับท�าให้ผู ้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่ตะลึงงัน  

พากันแปลกใจ

สายตาของทุกคนมองเห็นว่าในหุบเหวนั้นไป๋เสี่ยวฉุนไม่ได้บีบ 

ขวดลูกกลอนให้แตก แต่กลับเพ่ิมความเร็วข้ึนราวกับทุ่มสุดชีวิตเพ่ือ 

ดิ่งทะยานลงไปด้านล่าง

"เยี่ยจั้ง เจ้าคิดจะท�าอะไร!"

"สมควรตาย นึกไม่ถึงว่าเจ้ากล้าท�าเช่นนี้!"

"เยี่ยจั้ง เจ้ารนหาที่ตาย!" ทุกคนเดือดเป็นฟืนเป็นไฟ พากันระเบิด

ความเร็วทั้งหมดพุ่งดิ่งไล่กวดไป๋เสี่ยวฉุนลึกลงไปในหุบเหวเรื่อยๆ

ขณะที่ทุกคนในหุบเหวระเบิดไอสังหารไล่ฆ่าไป๋เสี่ยวฉุนอยู่นั้น  

บนหน้าผาหมื่นโลหิต ผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่คนมีสีหน้าแปลกใจ หลังจาก

มองกันแล้วก็ล้วนดอูอกถึงความสนใจบนใบหน้าแต่ละคนท่ีปกปิดไว้ไม่มดิ

"กินคนเดยีว? กล้าหาญเดด็เด่ียวมาก จติใจเช่นน้ีช่างเหมาะสมกับ

ส�านักเซวี่ยซีของเราย่ิงนัก ก่อนหน้าน้ีข้าไม่ได้สังเกตเด็กผู้น้ีมากเท่าไร 

นสิยัเย่ียงน้ีน่าเสยีดายทีส่ร้างฐานวิถปีฐพีไม่ส�าเรจ็ วันหน้าหากยังไม่ตาย 

ย่อมเป็นศษิย์แห่งความภาคภมูใิจได้แน่นอน!" ชายรปูร่างสูงใหญ่บกึบนึ

ซึ่งเป็นผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาเซ่าเจ๋อกล่าวเสียงดังอื้ออึง สีหน้าดุร้าย  

ทว่านัยน์ตากลับฉายแววชื่นชม

"น่าสนใจ คนท่ีคิดจะกินคนเดียวมีอยู่ไม่น้อย แต่คนที่กล้าท�า 

เช่นนี้ต่อหน้าผู้ล้มเหลวสามสิบกว่าคน มีเขาเป็นคนแรก!" ซ่งจวินหว่าน 

ผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาจงเฟิงปิดปากหัวเราะ ความประทับใจที่มีต่อ 

ไป๋เสี่ยวฉุนยิ่งลึกล�้าขึ้นมาอีกนิด

"เขาชื่อเย่ียจั้งใช่หรือไม่ ชื่อดี เป็นหน่ออ่อนที่ดี เขาคิดจะตัด 
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เส้นทางการสร้างฐานของทกุคนเพ่ือให้ตนเองสร้างฐานและโดดเด่นข้ึนมา  

หากท�าส�าเร็จ นับแต่น้ีไปยอดเขาอู๋หมิงของข้าหมายมั่นตัวเขาไว้เลย"  

ผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาอู๋หมิงหรือก็คือชายแคระผู้น้ันกล่าวด้วยรอยย้ิม

เหี้ยมเกรียม

"ข้าจ�าคนผูนี้ไ้ด้ เขามพีรสวรรค์ในด้านการเลีย้งศพด้วย เป็นอจัฉรยิะ 

ผูห้นึง่!" ผูอ้าวุโสใหญ่ยอดเขาซอืเฟิงหัวเราะฮ่าๆ พวกเขาทัง้ส่ีต่างเอ่ยปาก 

ชืน่ชมการกระท�าของไป๋เสีย่วฉนุไม่หยุด แต่ละคนเตรยีมจากไปพร้อมกับ 

ความคาดหวัง รออีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้ค่อยมารับศิษย์ทุกคน

"ไม่รู้ว่าหนึ่งเดือนหลังจากนี้ เย่ียจั้งกินคนเดียวผู้นี้จะยังมีชีวิตอยู่

หรือไม่"

"พูดไว้ก่อนเลย คนผู้นี้หากมีชีวิตอยู่ต่อจนสร้างฐานได้ส�าเร็จ  

เขาต้องเป็นคนของยอดเขาอู๋หมิงของข้า!"

ผูอ้าวุโสใหญ่ท้ังสีพู่ดคุยกันด้วยรอยย้ิม แล้วต่างฝ่ายก็ต่างแปลงกาย 

เป็นรุ้งยาวจากไป

ด้านล่างหุบเหว ไป๋เสี่ยวฉุนเหาะทะยานมาตลอดทาง รวดเร็ว

ราวกับบิน ทั้งยังไม่ลืมกระอักเลือดออกมาเป็นพักๆ เพ่ือย�้าเตือนให ้

ผู้อื่นรู้ว่าตนบาดเจ็บ ทว่าความเร็วกลับไม่ลดลง ไม่นานก็มาถึงก้นของ

หุบเหว กวาดตามองไปหนึ่งครั้ง ที่นี่คือโลกเล็กๆ แห่งหนึ่งอย่างแท้จริง 

บนพ้ืนดนิมเีทือกเขาทอดยาวสงูๆ ต�า่ๆ และยังเตม็ไปด้วยพืชหญ้าสเีลอืด

งอกขึ้นหนาแน่น

ทอดมองไปไกลยังเห็นภูเขาไฟอีกหลายลูก ในภูเขาไฟมีเสียงดัง

ครืนครั่นลอยมา ทั้งยังแผ่ไอร้อนระอุ

และชั่วขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนมาถึงก้นเหว เขาก็สัมผัสถึงกลิ่นอาย

ดุร้ายจ�านวนมากของโลกเล็กๆ นี้ได้ในทันที
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"คิดจะแย่งลูกกลอนสร้างฐานจากข้ารึ ฝันไปเถอะ!" ขณะท่ี 

ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังล�าพองใจ ลูกศิษย์คนอ่ืนๆ เบื้องหลังก็พากันมาถึง  

แต่ละคนเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด พุ่งเข้าเข่นฆ่าทันควัน

"เยี่ยจั้ง เป็นคนไม่ควรอ�ามหิตเช่นนี้ นี่เจ้าก�าลังจะตัดอนาคตของ

ทุกคน!"

"เจ้ากล้าท�าถึงเพียงนี้ เจ้าก็ต้องตายเสีย!"

"ห ึ ล่วงเกินคนมากมายถึงเพียงน้ี เจ้าตายแน่แล้ว ต่อให้เจ้าหลบไป 

ซ่อนตัวสร้างฐานก็ตาม ทว่าโลกแห่งนี้ไม่ใหญ่ ทุกคนล้วนคุ้นเคยกันดี 

ข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะจับเจ้าไม่ได้!"

ไป๋เสี่ยวฉุนเองก็ไม่คิดเหลียวหลัง ขณะที่ทุกคนร่ายวิชาคาถา

จ�านวนมากเข้าใส่ เขาก็สะบัดร่างตรงดิ่งไปยังภูเขาไฟลูกหนึ่งอย่าง

รวดเรว็ ก่อนหน้าท่ีหุบเหวหมืน่โลหิตแห่งน้ีจะกลายเป็นสถานทีป่ระลอง

สร้างฐาน ลูกศิษย์ของส�านักเซว่ียซีที่ได้รับภารกิจเก็บหญ้าเซียนส่ีใบ 

ต่างก็เคยมาที่นี่

เพียงแต่ระหว่างท�าภารกิจนั้นมีการคุ้มกันจากส�านัก ขอเพียง

ระมัดระวังตัวให้ดีย่อมไม่มีอันตรายถึงชีวิต เย่ียจั้งตัวปลอมเคยมาที่นี่

อยู่หลายครั้ง จึงค่อนข้างคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี

"หญ้าเซียนสี่ใบล้วนอยู่ในภูเขาไฟ..." ดวงตาไป๋เสี่ยวฉุนเปล่งแสง

วาบ เข้าใกล้ภูเขาไฟลูกหนึ่งได้ก็มุดเข้าไปด้านใน หายวับไปทันที

แทบจะเวลาเดยีวกันกับทีเ่ขาหายตวัไป ลกูศษิย์เหล่านัน้ท่ีไล่ตามมา 

เบื้องหลังเขาต่างก็ตรงด่ิงมายังทางเข้าของภูเขาไฟพร้อมไฟโทสะและ

ไอดุร้ายตลบอบอวลเช่นกัน

เบื้องล่างหุบเหวหมื่นโลหิต ตรงปล่องภูเขาไฟลูกหนึ่ง ไป๋เสี่ยวฉุน

เหาะทะยานไปด้านหน้ารวดเรว็ เบือ้งหลงัเขามลีกูศษิย์กลุม่ใหญ่ท่ีแต่ละคน 
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ก�าลังเกรี้ยวกราดไล่กวดตามมาต่อเน่ือง ทว่าตามไปตามมา ความเร็ว

ของไป๋เสี่ยวฉุนกลับย่ิงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ก็ไม่ได้

ปิดตายเอาไว้ มีทางเข้ามากมายนับไม่ถ้วน สัญจรไปได้ส่ีทิศแปดด้าน

ราวกับเขาวงกต

หลงัจากไป๋เสีย่วฉนุเลอืกมดุเข้าไปในช่องทางหน่ึงแล้ว ลกูศษิย์คนอืน่ 

ไล่ตามหาอยู่นาน ทว่าหาอย่างไรก็หาไป๋เสี่ยวฉุนไม่เจอ สถานการณ์น้ี

ท�าให้ทุกคนใกล้บ้าเต็มที



Er Gen 23

พวกเขามเีวลาแค่หนึง่เดือน หากหน่ึงเดือนนียั้งหาไป๋เส่ียวฉุนไม่เจอ  

เอาลูกกลอนสร้างฐานมาไม่ได้ พวกเขาก็จะล้มเหลวอีกครั้ง เมื่อนึกถึง

ตรงนี้ทุกคนจึงคลุ้มคลั่งกันขึ้นมาทันใด

บางคนเกลียดไป๋เสี่ยวฉุนจนถึงขั้นไม่สามารถอธิบายออกมาเป็น

ค�าพูดได้ เกลียดจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่ขออยู่ร่วมโลกกันเลยทีเดียว

"เยี่ยจั้ง เจ้าเห็นแก่ตัวเกินไปแล้ว!"

"แม้ว่าส�านักเซวีย่ซขีองเราจะเน้นย�า้หลกัผู้แข็งแกร่งสยบผูอ่้อนแอ 

หนึง่ขุนพลเหยยีบย�า่หมืน่ซากศพ ทว่าเจ้าก็ไม่ควรเห็นแก่ตวัถึงเพียงน้ี!"

"ลูกกลอนสร้างฐานสิบเม็ด เจ้าโยนมาให้คนอื่นสักเม็ดก็ยังดี!"

"ต่อให้เจ้าหลบอยู่ในภูเขาไฟก็ไร้ประโยชน์ แม้ภูเขาไฟจะมเีส้นทาง

คดเคี้ยวราวเขาวงกต แต่ขอบเขตไม่กว้างนัก อย่างไรก็ต้องหาเจ้าเจอ!"

ขณะท่ีทุกคนต่างพกจติสงัหารตามหาไป๋เสีย่วฉุนในช่องทางใต้ดนิ

ที่ไม่ต่างไปจากเขาวงกตนั้น ไป๋เสี่ยวฉุนที่ก�าลังเหาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา 

ยามนีพ้ลนัชะงกัฝีเท้าเมือ่เหน็ว่าตรงซอกหนิด้านหน้ามหีญ้าเซยีนสามใบ 

บทที่ 194

เจอข้าผู้พิทักษ์ ยังไม่รีบคารวะอีก!
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ขึ้นเต็มพื้นที่

และต้นหนึ่งในนั้นมีสี่ใบ!

ดวงตาไป๋เสีย่วฉนุเป็นประกาย รบีเดนิรดุหน้าเข้าไปดงึหญ้าเซยีน

สี่ใบนี้ออกมาทันที เมื่อมองอย่างละเอียด นัยน์ตาก็ยิ่งเผยความฮึกเหิม

"ที่นี่มีหญ้าเซียนสี่ใบอยู่จริงด้วย ฮ่าๆ ทีนี้ข้าก็หลอมพลังจิตสี่ครั้ง

ได้แล้ว" ในใจไป๋เสี่ยวฉุนลิงโลด หลังจากเก็บมาก็รุดหน้าต่อไปใน 

เขาวงกตใต้ดนิอนัใหญ่โตมโหฬารแห่งนี ้ เริม่ตามหาหญ้าเซยีนสีใ่บคล้าย 

ลมืเรื่องลูกกลอนสร้างฐานไปแล้ว

เวลาผ่านพ้น ไม่นานก็ผ่านไปแล้วสี่วัน สี่วันมาน้ีไป๋เสี่ยวฉุนเจอ 

คนอื่นอยู่หลายครั้ง ทุกครั้งท่ีเจอหน้ากัน อีกฝ่ายจะต้องตรงเข้าสังหาร

ทันที ทว่าไป๋เสี่ยวฉุนกลับท�าเพียงไอแห้งๆ หนึ่งครั้ง จากนั้นก็เผ่นแผล็ว 

หายเข้าไปในช่องทางหนึง่ได้และสลดัพ้นอย่างรวดเรว็ ตามหาหญ้าเซยีน

สี่ใบต่อ

ระหว่างทางก็เจอสัตว์อสูรโลหิตอยู่หลายตัว หลังจากสังเกต 

ความพิเศษของสัตว์อสูรโลหิตที่นี่อยู่พักหน่ึง ไป๋เสี่ยวฉุนก็รู้สึกทั้งตะลึง

และแปลกใจ หลงัจากหลบเลีย่งจนพ้นก็เริม่ตามหาหญ้าเซยีนสีใ่บอกีครัง้

ผ่านไปอกีสามวัน ขณะทีไ่ป๋เสีย่วฉนุห้อทะยานอยู่ในเส้นทางใต้ดนิ

ก็มาถึงจุดตัดของเส้นทางมากมาย ที่นี่มีหลุมลึกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่ง

กินพ้ืนท่ีสบิกว่าหลี ่ ในหลมุลกึมเีหด็จ�านวนนับไม่ถ้วนงอกขึน้ เหด็พวกนี ้

แต่ละต้นขนาดใหญ่มหึมา ต้นที่เล็กท่ีสุดก็ยังสูงเท่าตัวคนหนึ่งคน  

ใหญ่สุดก็สูงถึงหลายสิบจั้ง

เห็ดเหล่านี้สีสันแตกต่างกันไป บางส่วนเกือบจะโปร่งแสง ก�าลัง

ส่ายไหวอย่างมีระเบียบ บนพ้ืนดินระหว่างเห็ดเหล่านั้นเต็มไปด้วย 

หญ้าเซยีนสามใบสเีลอืด ไป๋เสีย่วฉนุมองอย่างละเอยีดก็เห็นว่าดเูหมอืน 
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ทุกระยะห่างช่วงหนึง่ท่ามกลางหญ้าเซยีนสามใบจะมหีญ้าเซยีนสีใ่บงอก

ขึ้นมาหนึ่งต้น

"หมื?" ดวงตาไป๋เสีย่วฉนุเปล่งแสงระยับ รู้สึกว่าทีนี่ดี่ย่ิงนัก เมือ่เหน็

เห็ดพวกน้ันเขาก็ลังเลเล็กน้อย ขณะก�าลังจะลองทดสอบดูก็พลันต้อง

เบกิตากว้าง สหีน้าเผยความไม่อยากเชือ่และตะลงึลาน ร่างชะงกัแขง็ท่ือ

เขามองไปตามช่องว่างระหว่างกลุ่มเห็ด และเห็นว่าด้านหลังเห็ด

กลุม่นัน้มกีระต่ายสขีาวตัวหน่ึงก�าลงันอนหมอบอยู่ มองซ้ายที มองขวาที  

ทั้งยังเขมือบกลืนหญ้าเซียนสามใบไปทีละต้นอยู่เป็นพักๆ

ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเอง กระต่ายตัวน้ีเขา 

ไม่มีทางจ�าผิดอย่างแน่นอน เป็นเจ้ากระต่ายพูดได้ตัวนั้น!

ไป๋เสีย่วฉนุพลนัรูส้กึว่าโลกน้ีเปลีย่นมาเป็นพิลกึพิลัน่ การด�ารงอยู่

ของเจ้ากระต่ายตวันีอ้ยู่เหนอืการคาดการณ์ของเขาอย่างสิน้เชงิ เมือ่คร้ัง

ไป๋เสี่ยวฉุนไปฝั่งทิศเหนือของส�านักหลิงซี เจ้ากระต่ายก็ปรากฏตัวที ่

ฝั ่งทิศเหนือของส�านักหลิงซี มาตอนนี้ไป๋เสี่ยวฉุนมาส�านักเซว่ียซี  

เจ้ากระต่ายนี่ก็ดันมาโผล่ที่นี่เหมือนกัน

"ข้าอตุส่าห์หนมีาอยู่ท่ีน่ีแล้ว เจ้าๆๆ...เจ้ามาอยู่ท่ีน่ีด้วยได้อย่างไร!" 

ไป๋เสีย่วฉนุย่ิงคดิก็ยิง่รูส้กึว่าเจ้ากระต่ายตวันีผ้ดิปกติ ดทีีต่อนนีเ้ขามองออก 

ว่าเจ้ากระต่ายยังไม่เห็นตนเอง ดังนั้นจึงไม่สนใจไยดีหญ้าเซียนสี่ใบอีก 

ต่อไป ไป๋เสี่ยวฉุนกลัวเจ้ากระต่ายตัวนี้จริงๆ รีบถอยหลังกรูดด้วยความ

ระมัดระวัง คิดจะหลบออกไปตรงช่องทางด้านหลัง

"ห้ามให้มันเห็นข้าเด็ดขาด ห้ามให้มันรู ้ว่าข้าอยู่ที่นี่...ไม่ถูกสิ  

ตอนนี้ข้าคือเยี่ยจั้ง มันน่าจะจ�าข้าไม่ได้ถึงจะถูก" ไป๋เสี่ยวฉุนหวาดผวา 

ทว่าขณะท่ีเขาก�าลังถอยหลังอย่างเงียบเชียบนั้นเอง เสียงค�าราม 

โกรธแค้นพลันดังลอยมาจากในหลุมลึก ไส้เดือนสีเลือดขนาดมหึมา 
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ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากในหลุม พุ่งเข้าใส่เจ้ากระต่าย

เจ้ากระต่ายกระโดดผลงุ เคลือ่นตัวเรว็จี ๋ไส้เดือนตวัน้ันไม่สามารถ

แตะต้องโดนมันได้แม้แต่ปลายน้ิว ทว่าขณะเดียวกันกับที่เจ้ากระต่าย

กระโดดขึ้น พ้ืนดินวงกว้างพลันเกิดเป็นลูกคลื่นข้ึนลง ไส้เดือนยักษ ์

ตัวแล้วตัวเล่ามุดลอดออกมายั้วเยี้ย ไล่กวดเจ้ากระต่าย

เจ้ากระต่ายหูตั้ง ปากก็ร้องเสียงฮู่วๆ คล้ายเลียนเสียงไส้เดือน 

มุดดิน...วิ่งทะยานมาด้านหน้า ก�าลังจะพุ่งออกไปยังช่องทางหนึ่ง ทว่า

มันกลับชะงักกึก มองเห็นไป๋เสี่ยวฉุน ก่อนจะท�าหน้าเหมือนแปลกใจ 

ขณะเดียวกันก็ส่งแววตา...สนิทสนมคุ้นเคย...มาให้

ชั่วขณะท่ีมองเห็นความสนิทสนมคุ้นเคยท่ีส่งมาน้ัน หนังศีรษะ 

ไป๋เสี่ยวฉุนแทบจะระเบิดออก เขาไร้ซึ่งความลังเลใด มุดสวบเข้าไป 

ในช่องทางหนึ่ง เผ่นแน่บไปไกลทันที

"เจ้ากระต่ายสมควรตายตัวนี้ มันเป็นตัวอะไรกันแน่!" ไป๋เสี่ยวฉุน

ใกล้จะร้องไห้เต็มแก่ ก็เขากลัวเจ้ากระต่ายตัวนี้นี่นา กลัวจริงๆ

เมื่อนึกถึงค�าพูดที่เจ้ากระต่ายตัวน้ันชอบเลียนแบบ ไป๋เสี่ยวฉุน 

ก็รู ้สึกว่าครั้งนี้โชคดีมากท่ีตนไหวตัวได้เร็ว มิฉะนั้นหากมันพูดอะไร 

ออกไป...ไป๋เสี่ยวฉุนนึกภาพท่ีคนทั้งส�านักเซว่ียซีรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือ

ไป๋เสี่ยวฉุนก็ตัวสั่นขึ้นมาทันใด

นี่หากพวกเขารู้ขึ้นมา ข้าคงตายเป็นหมื่นครั้ง...ท้ังยังต้องถูกห่ัน

ออกเป็นชิ้นๆ ส่งกลับคืนส�านักหลิงซีแน่...ไป๋เสี่ยวฉุนลมหายใจสะดุด 

พึมพ�าอยู่กับตัวเองในใจ ยามนี้เขาระมัดระวังตัวขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะ

หลังจากรู้ว่าเจ้ากระต่ายก็อยู่ท่ีน่ีด้วย จึงย�้าเตือนตัวเองตลอดเวลาว่า 

ห้ามพูดมากเด็ดขาด

จะเดนิไปส่งเดชเช่นน้ีไม่ได้อกีแล้ว เจ้ากระต่ายอยู่ทีน่ี่ด้วย อันตราย 
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เกินไป ไป๋เสี่ยวฉุนนึกมาถึงตรงน้ีก็รีบหาสถานท่ีหนึ่ง ขุดเป็นถ�้าแล้ว 

มุดเข้าไป หน้านิ่วคิ้วขมวดรอเวลาเงียบๆ

"ช่างเถอะ ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าข้าใช้สร้างฐานแล้วกัน พอออกไป 

ข้างนอกกจ็ะได้หมดเรือ่ง" ไป๋เสีย่วฉนุถอนหายใจ นัง่ขัดสมาธิอยูต่รงน้ัน 

ขณะท่ีนัง่เงยีบๆ ความคดิก็แล่นไปมา ถือโอกาสหยิบเอาโอสถลกูกลอน

อื่นๆ ขึ้นมาเทียบกับลูกกลอนสร้างฐาน ทันใดน้ันดวงตาทั้งคู่ของเขา 

ก็วาววับ มีความคิดดีๆ ขึ้นมาอย่างหนึ่ง

ยามนี้ลูกศิษย์คนอื่นที่อยู่ในเขาวงกตเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว

พวกเขาทุกคนตาแดงก�า่ ตามหาไป๋เสีย่วฉนุกันให้ควัก่ ใช้เวลาหา

ติดต่อกันทีเดียวสิบวัน หาจนทั่วเขาวงกตแห่งนี้หนึ่งรอบ

ในท่ีสุดพวกเขาก็พบสถานที่ท่ีไป๋เสี่ยวฉุนอยู่ ทว่าเมื่อเข้าไปใกล้ 

ไป๋เสี่ยวฉุนกลับเหาะสวบ ทะยานออกไปไกล ท้ังบนร่างยังแผ่ปราณ 

สร้างฐานออกมาเป็นเส้นๆ ด้วย

ภาพนี้ท�าให้ลูกศิษย์เหล่านั้นคลุ้มคลั่งขึ้นมาทันทีทันใด!

"เขาก�าลังสร้างฐาน จับเขาให้ได้!"

"พวกเราหากนัมาสบิวนัแล้ว เขาก�าลงัสร้างฐาน พวกเราจะปล่อยให้ 

เขาท�าส�าเร็จไม่ได้!" 

ทว่าขณะทีค่นเหล่าน้ีรวมตัวกันไล่กวดอย่างบ้าคลัง่อยู่น้ัน ไป๋เสีย่วฉนุ 

ถอนหายใจหนึ่งครั้ง ก่อนจะยกมือขวาขึ้นอย่างกะทันหัน ลูกกลอนท่ีมี 

กลิ่นอายของลูกกลอนสร้างฐานหลายเม็ดพลันถูกเขาโยนไปไกลหลาย

ทิศทาง

"ลกูกลอนสร้างฐานข้าให้พวกเจ้าแล้ว ใครกล้าตามมาหาเร่ืองข้าอกี  

รอข้าสร้างฐานเสรจ็เมือ่ใด จะขย้ีมนัผูน้ัน้ท้ังตระกูล!" ไป๋เสีย่วฉนุค�าราม

เสียงทุ้มลึก น�้าเสียงแฝงไว้ด้วยความดุดัน ระเบิดความเร็วอีกครั้งก็ 
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ออกห่างไปไกล

คนรอบด้านหายใจถ่ีกระชั้น พวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของ 

ลูกกลอนสร้างฐานบนลูกกลอนเหลา่นัน้ ยามนีจ้ึงกระจายตวักันออกไป

ตามทศิทางของลกูกลอนสร้างฐานเหล่าน้ี พรบิตาเดยีวการเข่นฆ่าสงัหาร

ก็เกิดขึ้น เสียงสนั่นหวั่นไหวดังต่อเนื่อง

ในทีส่ดุจากการต่อสูแ้ย่งชงิครัง้นีก็้มลีกูศษิย์ท่ีพลงับ�าเพ็ญแข็งแกร่ง 

ที่สุดห้าคนแย่งชิงลูกกลอนมาได้แล้วรีบเผ่นหนี ลูกศิษย์คนอ่ืนไล่ฆ่า 

ตามหลัง ทว่าไม่นานเสียงร้องค�ารามเจ็บปวดพร้อมเสียงด่าสาปแช่งก็

ดังขรม

"ของปลอม น่ีไม่ใช่ลกูกลอนสร้างฐาน เจ้าสารเลวเยีย่จัง้! ข้านกึออก 

แล้ว เขาหลอมโอสถเป็น!"

"นี่มันของปลอม ของปลอมจริงๆ ด้วย!"

"น่ีไม่ใช่ลูกกลอนสร้างฐาน เพียงทาผงของลูกกลอนสร้างฐานไว้

ด้านบนชั้นหนึ่งเท่านั้น!"

แม้จะเป็นเช่นนีก้ลบัไม่มใีครเชือ่มากนกั จนกระท่ังมลีกูศษิย์คนหนึง่ 

เอาลูกกลอนที่แย่งมาได้ออกมาบิให้ทุกคนได้ดู เมื่อเห็นว่าด้านในน้ัน 

เป็นเพียงโอสถระดับสองธรรมดาเม็ดหนึ่ง ความเกลียดแค้นที่ทุกคนมี

ต่อไป๋เสี่ยวฉุนก็ไต่ไปถึงระดับยากจะพรรณนา โดยเฉพาะกลลวงเช่นน้ี

ที่มีแต่อาจารย์โอสถเท่านั้นถึงจะท�าได้ อีกทั้งส�านักเซว่ียซีก็มีอาจารย์

โอสถอยู่น้อยมาก แม้ว่าเบือ้งบนจะคาดหวังให้มอีาจารย์โอสถเพ่ิมมากข้ึน  

แต่ในความเป็นจรงิแล้วกลบัมลีกูศษิย์น้อยคนนักท่ีจะเลือกเสียเวลาไปกับ 

การหลอมโอสถ

"เย่ียจัง้! ข้าจะฆ่าเจ้า!" ทุกคนค�ารามเกรีย้วกราดบ้าคลัง่ ออกตามหา 

ไป๋เสี่ยวฉุนกันอีกครั้ง จนสิบวันต่อมาลูกศิษย์ทุกคนก็มีสภาพอิดโรย  
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ทว่าความเดอืดดาลนัน้ยิง่มมีากขึน้ พวกเขาผมเผ้ายุ่งเหยิง เสยีงค�าราม

ร้อนรนดังออกมาจากจุดต่างๆ มากมาย

ตอนนี้เหลือเพียงสิบวันเท่านั้นจากระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ นี่ท�าให้

ทุกคนร้อนรนจนจิตใจแทบพังทลาย บางครั้งจึงเกิดการเข่นฆ่ากันเอง

และสังหารสัตว์อสูรโลหิตท่ีพบเจออย่างต่อเนื่องตามคลื่นอารมณ์ท่ี

รุนแรง

จากการตามหาของพวกเขา ในที่สุดก็พบตัวไป๋เสี่ยวฉุนอีกครั้ง

ทว่าตอนน้ี...พวกเขาทกุคนล้วนค้นพบอย่างสิน้หวงัว่าบนร่างของ

ไป๋เสี่ยวฉุนมีปราณสร้างฐาน...แผ่ออกมาอย่างเข้มข้น!

"บังอาจ เจอข้าผู้พิทักษ์ ยังไม่รีบคารวะอีก!" ไป๋เส่ียวฉุนเชิดคาง 

สะบัดปลายแขนเสื้อเบาๆ เอ่ยปากอย่างล�าพองใจ

ศิษย์ส�านักเซว่ียซีน้ันเมื่อสร้างฐานส�าเร็จแล้วก็จะไม่ใช่ลูกศิษย ์

อีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้พิทักษ์ท่ีสามารถเลือกยอดเขาใดยอดเขาหนึ่ง

ของท้ังสีย่อดเขาได้ หากสร้างฐานวิถีปฐพีก็จะได้เป็นผูอ้าวุโสท่ีต�าแหน่ง

สูงกว่าผู้พิทักษ์หนึ่งขั้น

ทว่าไม่ว่าจะเป็นผูอ้าวุโสหรอืผูพิ้ทักษ์ต่างก็มพีลงัสยบน่าเกรงขาม

ต่อศิษย์ฝ่ายในท้ังสิ้น ในบางระดับนั้นถึงกับสามารถเป็นผู้ท่ีควบคุม 

ความเป็นความตายได้เลย

ยามนีห้ลงัจากทีทุ่กคนพบไป๋เสีย่วฉนุและเห็นอกีฝ่ายสะบดัปลาย

แขนเสื้อเบาๆ เอ่ยปากด้วยน�้าเสียงดังก้องอย่างโอหังแล้ว ศิษย์ส�านัก 

เซว่ียซเีบือ้งหน้าเขาเหล่านัน้ล้วนอยากร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออก ทัง้เศร้าสลด 

ท้ังเคียดแค้นถึงท่ีสุด ทุกคนมองไปยังไป๋เสี่ยวฉุน ผ่านไปครู่ใหญ่เหล่า

ลูกศิษย์ที่เมื่อครู่ร�่าร้องว่าจะเข่นฆ่าสังหารแต่ละคนก็หน้าตาบูดเบี้ยว 

ความเกลยีดแค้นทีม่ต่ีอไป๋เสีย่วฉนุลกึล�า้เกินกว่าจะใช้ค�าพูดมาบรรยายได้  
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แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ท�าได้เพียงก้มหน้า

"คารวะ...คารวะผู้พิทักษ์เยี่ย!"

"คารวะ...ผู้พิทักษ์เยี่ย!"



Er Gen 31

ขณะท่ีทุกคนกัดฟันก้มหน้าประสานมือคารวะ ไป๋เสี่ยวฉุน 

ท้ังล�าพองใจและฮึกเหิมเป็นก�าลัง ทว่าสีหน้ากลับเคร่งขรึม หัวเราะ 

เสียงเหี้ยม สายตากวาดมองไปบนร่างของคนเหล่านี้

"ผูพิ้ทกัษ์เย่ีย...ศษิย์...ศษิย์ยินดใีช้สมบตัท้ัิงหมดท่ีสะสมไว้มาแลก 

ลูกกลอนสร้างฐานหนึ่งเม็ด..." จ้าวอู๋ฉางกัดฟัน รีบเอ่ยปาก

เมื่อเขาพดูเชน่นี ้ทุกคนทีอ่ยูร่อบดา้นจึงทยอยพดูขึน้มาในท�านอง

เดียวกัน ในเมื่อไม่สามารถแย่งชิงมาได้ ตอนน้ีพวกเขาจึงคิดประจบ 

ไป๋เสี่ยวฉุนเพื่อแลกลูกกลอนสร้างฐาน

โดยเฉพาะตอนนีข้อเพียงได้ลกูกลอนสร้างฐานมาหน่ึงเมด็ พวกเขา 

ก็จะมีโอกาสได้ก้าวขึ้นฟ้าอีกหนึ่งก้าว นี่จึงยิ่งท�าให้ใจของทุกคนร้อนรน

ดวงตาจ้าวอู๋ฉางฉายแววเด็ดเดี่ยว เส้นเลือดฝอยผุดเต็มดวงตา 

เขานึกถึงตระกูลที่ตกต�่าของตน นึกถึงศัตรูคู่แค้นเหล่านั้นของตน และ

ตอนนี้ศัตรูของเขาหลายคนก็สร้างฐานส�าเร็จแล้ว

หากตัวเองไม่สามารถสร้างฐานได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่นน้ัน 

บทที่ 195

ข้าเลือกยอดเขาจงเฟิงของพี่หญิงซ่ง
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สิ่งท่ีรอเขาอยู่ก็คือการล่มสลายของตระกูล หรือแม้แต่ตัวเขาเอง หาก 

ไม่ระวังเพียงนิดก็อาจจะถูกสังหารได้ทันที!

คิดมาถึงตรงน้ีจ้าวอู๋ฉางก็กัดฟันกรอด เดินข้ึนหน้าไปคุกเข่าลง 

ตรงหน้าไป๋เสี่ยวฉุน มือขวายกขึ้นมาชี้ตรงหว่างคิ้ว เมื่อหว่างคิ้วของเขา

มีแสงสีเลือดกะพริบวาบขึ้น เลือดสดหน่ึงหยดก็ปรากฏออกมา เลือด

หยดนี้รวมวิญญาณของเขาที่ถูกแบ่งออกมาสายหนึ่งเอาไว้ด้วย

วิชาเช่นนีค้อืเคลด็วิชาทีเ่ขาได้มาโดยไม่ต้ังใจเมือ่หลายปีก่อน อาศยั 

การโคจรของพลงับ�าเพ็ญในปัจจบุนั ท�าให้พลงัโจมตกีลบัรนุแรงถึงท่ีสดุ 

ทนัททีีเ่ลอืดวิญญาณหยดน้ันปรากฏขึน้ ใบหน้าเขาพลนัซดีขาว กระอกั

เลือดออกมาค�าใหญ่ เงยหน้ามองไป๋เสี่ยวฉุน น�้าเสียงแหบแห้งแฝงไว้

ด้วยความคลุ้มคลั่ง

"ผู ้พิทักษ์เย่ีย หากท่านให้ข้าสร้างฐาน ข้าผู ้แซ่จ้าวยินดีเป็น 

ทาสท่านหกสิบปี!"

น�้าเสียงของจ้าวอู๋ฉางแหลมชัด ดังไปสี่ทิศ ลูกศิษย์คนอ่ืนที่อยู่ 

รอบด้านต่างลมหายใจสะดุด หันไปมองจ้าวอู๋ฉางอย่างพร้อมเพรียง 

แต่ละคนสหีน้าซบัซ้อน แม้พวกเขาจะคาดหวังอย่างย่ิงว่าจะได้ลูกกลอน

สร้างฐานมาครอง ทว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกับอสิระแล้ว การตดัสนิใจเช่นนี้

ยากที่จะท�าได้

ยามน้ีทุกคนเงียบงัน อย่าว่าแต่การที่พวกเขาไม่มีวิชาแบ่งเลือด

วิญญาณเลย ต่อให้มจีรงิ...เมือ่ลองชัง่น�า้หนกัดแูล้วก็ยังต้องถอนหายใจ 

ไม่ยินดีจะเอาอิสระไปแลก

แม้ว่าลูกกลอนสร้างฐานจะได้มาครองยาก แต่ก็ใช่ว่าต่อไปจะ 

ไม่มีโอกาสได้มาครองอีก

ไป๋เสีย่วฉนุเองก็แสดงอารมณ์ออกมาทางสหีน้าเช่นกัน มองจ้าวอูฉ๋าง 
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หน่ึงครัง้ โดยเฉพาะเลอืดวิญญาณหยดน้ัน เขาไม่ได้เพ่ิงเข้ามาอยู่ในโลก

แห่งการบ�าเพ็ญเพียร ความรู้ท่ัวไปบางอย่างก็เคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง 

หลังจากเงียบไปครู่สั้นๆ ไป๋เสี่ยวฉุนก็ยกมือขวาข้ึนชี้ เลือดวิญญาณ 

หยดนัน้ลอยมาอยู่เบือ้งหน้า เมือ่สมัผสักับปลายน้ิวของเขาก็พลนัหายไป

ความรู้สึกมหัศจรรย์อย่างหนึ่งไหลเข้าไปยังหัวใจของไป๋เสี่ยวฉุน 

นัน่คอืการควบคมุทีเ่พียงใช้ความคดิก็ปลดิชพีจ้าวอูฉ๋างได้ การควบคมุนี้ 

ท�าให้ไป๋เสีย่วฉนุใจสัน่สะท้าน เขาไม่รูว่้าเหตใุดถึงได้รูส้กึอย่างเลอืนราง 

ว่าการควบคมุเช่นนีม้ส่ีวนคล้ายกับมหาวิชาควบคมุคนท่ีตนเสาะแสวงหา 

อยู่ไม่น้อย

"จ้าวอู๋ฉาง!" ไป๋เสี่ยวฉุนเงียบงันไปครู่หนึ่ง เมื่อเงยหน้าขึ้นมา 

ก็เอ่ยปากเชื่องช้า ยามนี้เขาเคร่งขรึมจริงจังมากขึ้น แม้แต่น�้าเสียงก็ยัง

แฝงไว้ด้วยจิตสังหาร ท�าให้ลูกศิษย์ทุกคนรอบด้านใจหายวาบ

จ้าวอูฉ๋างเงยหน้ามองไป๋เสีย่วฉนุ นยัน์ตาเผยแววเคารพนอบน้อม

"ข้าจะให้โอกาสในการสร้างฐานแก่เจ้า แต่เพียงครัง้เดยีวเท่านัน้!" 

ไป๋เสี่ยวฉุนมีจุดยืนเป็นของตัวเอง โบกมือครั้งหน่ึงลูกกลอนสร้างฐาน 

ก็ลอยออกไป ลูกกลอนเม็ดน้ีลอยเข้าหาจ้าวอู๋ฉางท่ามกลางสายตา

ละโมบของลูกศิษย์รอบด้าน

ไม่มีผู ้ใดกล้าลงมือแย่งชิงต่อหน้าผู้บ�าเพ็ญเพียรข้ันสร้างฐาน  

หลังจากที่จ้าวอู๋ฉางคว้าลูกกลอนเม็ดน้ีเอาไว้ได้ ร่างของเขาก็พลัน 

สั่นสะท้าน ประสานมือคารวะไป๋เสี่ยวฉุนด้วยความตื่นเต้น จากนั้นก็ 

ลุกขึ้นเดินเร็วๆ สองสามก้าวมาหยุดอยู่ข้างกายไป๋เสี่ยวฉุน นั่งขัดสมาธิ

แล้วกลืนลูกกลอนลงไป เลือกสร้างฐานตรงนี้ทันที

เมื่อกลืนโอสถลูกกลอนลงไป จ้าวอู๋ฉางก็สั่นเทาไปทั้งร่าง ในกาย

คล้ายมีภูเขาไฟปะทุออกมา
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ไป๋เสีย่วฉนุมองหนึง่ครัง้ก็ถอนสายตากลบั ในใจปลงตก หากอยู่ท่ี

ส�านักหลงิซ ีแม้ว่าลกูกลอนสร้างฐานจะมน้ีอยเหมอืนกัน ทว่าค่าตอบแทน 

ไม่ได้มากมายอย่างส�านักเซวี่ยซี

ยามน้ีเองเขาก็พลันตระหนักบางอย่างข้ึนมาได้ โลกแห่งการ

บ�าเพ็ญเพียร...บางทีอาจจะเป็นเช่นนี้จริงๆ

นีก็่เป็นเหตผุลหนึง่ทีท่�าให้ส�านกัเซว่ียซแีข็งแกร่งและผงาดขึน้มาได้  

เหน็ได้ชดัว่าระดบัความแกร่งกร้าวของลกูศิษย์ท่ีเตบิโตขึน้ภายใต้สภาพ

แวดล้อมเช่นนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ลูกศิษย์ส�านักอื่นจะสามารถเทียบได้

ส่วนความรู้สึกสวามิภักดิ์...ขอเพียงส�านักเซวี่ยซียังคงรุ่งโรจน์  

ขอเพียงยังคงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ถ้าเช่นนั้น 

มนัก็ยังคงเป็นเหมอืนวงล้อขนาดมหึมาวงหนึง่ท่ีพร้อมบดขย้ีทุกสิง่อย่าง 

ที่คิดท้าทายกฎของมัน

ในทางเดยีวกัน ภายใต้สถานการณ์ทีไ่ม่สามารถท้าทายได้ ทางเลอืก 

ที่ดีที่สุดก็คือปรับตัวเข้าหามัน กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์!

เวลาผ่านพ้น เมื่อก�าหนดเวลาหนึ่งเดือนใกล้จะมาถึง ตลอด 

ร่างของจ้าวอู๋ฉางเกิดเสียงดังสน่ันหว่ันไหว ระเบิดปราณสร้างฐาน 

ระลอกหน่ึงออกมา ดวงตาทัง้คูข่องเขาพลนัเบกิโพลง ประกายตาคมกล้า 

พลังบ�าเพ็ญตลอดร่างกลายเป็นมหาสมุทรวิญญาณในกาย แม้จะสู ้

ข้ันสร้างฐานวิถีปฐพีไม่ได้ ทว่าก็มีรากฐานท่ีค่อนข้างแน่นหนาส�าหรับ

ขั้นสร้างฐานวิถีสามัญ

"ขอบคุณนายท่าน!" จ้าวอู๋ฉางสูดลมหายใจเข้าลึก เขาลุกข้ึนยืน 

ประสานมือคารวะโค้งตัวต�่าให้ไป๋เสี่ยวฉุน ภายใต้การจับตามองด้วย

สายตาซับซ้อนของทุกคนรอบด้าน 

ไป๋เสีย่วฉนุพยักหน้า ทนัใดน้ันเองล�าแสงหลายสายก็ร่วงลงมาจาก
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ท้องฟ้า ปกคลุมร่างของผู้บ�าเพ็ญเพียรทุกคนในที่แห่งนั้นอย่างแม่นย�า 

กลายเป็นแรงดึงดูดมหาศาลระลอกหนึ่งกระชากทุกคนขึ้นไปอย่างแรง

ตูม!

ร่างของทุกคนลอยขึ้นกลางท้องฟ้าอย่างควบคุมไม่ได้ ลอดทะลุ

ผ่านหมอกสีเลือดของหุบเหวไปตลอดทาง ไม่นานเมื่อภาพเบื้องหน้า

กลับมาชัดเจนอีกครั้ง ล�าแสงบนร่างของพวกเขาก็หายไป ทุกคนระเบิด

พลังบ�าเพ็ญออกมา พุ่งทะยานออกมาจากในหุบเหวก่อนจะตกลงบน

หน้าผาหมื่นโลหิต

ยามน้ีผู้อาวุโสใหญ่ท้ังสี่ยอดเขาล้วนยืนอยู่บนหน้าผาหมื่นโลหิต 

ชั่วขณะท่ีพวกลูกศิษย์ปรากฏตัว หลังจากกวาดตามองไป สายตาก็ไป

ตกลงบนร่างของไป๋เสี่ยวฉุนและจ้าวอู๋ฉางทันที

ทว่าต�าแหน่งที่จ้าวอู๋ฉางยืนอยู่กลับเป็นด้านหลังของไป๋เสี่ยวฉุน 

ท้ังยังค้อมร่างน้อยๆ อย่างเห็นได้ชัด ความนบนอบเช่นนี้ทั้งแสดงต่อ 

ผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่ ขณะเดียวกันก็แสดงต่อไป๋เสี่ยวฉุนด้วย

ภาพน้ีท�าให้ดวงตาของผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่พลันแน่วนิ่ง พวกเขา 

ก็มพีลงับ�าเพ็ญข้ันสร้างฐานเช่นกัน เพียงแต่ต่างก็เหยียบย่างอยู่ในขัน้สงูสดุ 

ของการสร้างฐานแล้ว ยามนีเ้พียงปราดมองจงึเข้าใจต้นสายปลายเหตทุนัที

"เย่ียจั้งผู้นี้ปราบผู้สร้างฐานอีกคนได้?" ผู้อาวุโสใหญ่ท้ังส่ีมองกัน 

ไปมา ย่ิงสนใจในตัวไป๋เสีย่วฉนุมากขึน้ เมือ่หน่ึงเดอืนก่อนตอนทีพ่วกเขา 

จากไปก็จับตามองไป๋เสี่ยวฉุนอยู่แล้ว เวลานี้จึงมีความประทับใจลึกซึ้ง

ขึ้นอีก

หากไป๋เสี่ยวฉุนสร้างฐานได้เพียงคนเดียว แม้พวกเขาจะชื่นชม  

แต่ก็แค่ชื่นชมอย่างเดียวเท่านั้น ทว่าตอนนี้เขากลับปราบผู้สร้างฐาน 

คนหน่ึงได้อยู่หมัด นี่หมายความว่าถึงแม้ไป๋เสี่ยวฉุนจะมีใจเห็นแก่ตัว 
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แต่ใช่ว่าจะเป็นเช่นน้ันเสมอไป เมื่ออยู่ต่อหน้าผลประโยชน์แล้ว ไม่ว่า

อะไรก็เกิดขึ้นได้

สภาพจิตใจเช่นนี้ การกระท�าเช่นนี้ ท�าให้ผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่สัมผัส

ถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของส�านักเซวี่ยซีได้อย่างเข้มข้น

"ผู้พิทักษ์เย่ียจั้ง เจ้ากินลูกกลอนสร้างฐานไปก่ีเม็ด" ชายแคระ 

ผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาอู๋หมิงพลันถามขึ้น

"สองเม็ด!" ไป๋เสี่ยวฉุนตอบรวดเร็วโดยไม่ลังเล

"ลูกกลอนสร้างฐานที่เหลือ เจ้าคิดจะจัดการอย่างไร" ชายร่าง 

สูงใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาเซ่าเจ๋อที่ยืนอยู่ด้านข้าง นัยน์ตาย่ิงมีแวว

ชื่นชมมากขึ้น ถามออกมาหนึ่งประโยค

"เรื่องน้ี..." ใจไป๋เสี่ยวฉุนสั่นไหวเล็กน้อย หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่ง 

ก็เงยหน้าตอบด้วยความสุขุม

"ข้าผู้แซ่เย่ียมีความฝันอย่างหนึ่ง นั่นคือได้กลายเป็นปรมาจารย์

โอสถผู้ยิ่งใหญ่ ลูกกลอนสร้างฐานที่เหลือข้าคิดจะน�าไปศึกษา ดูว่าควร

จะหลอมอย่างไร สักวันหนึ่งข้าจะต้องหลอมลูกกลอนสร้างฐานออกมา

ให้ได้ ตอนนี้ข้าสามารถหลอมโอสถวิเศษระดับสองได้แล้ว" ไป๋เสี่ยวฉุน

กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

ลูกศิษย์ทุกคนรอบด้านรู้สึกขมขื่น ส่วนผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่ต่าง 

ก็อึ้งกันไปหมด ค�าถามที่ดูเหมือนธรรมดาของพวกเขาความจริงแล้ว 

แฝงความหมายลกึล�า้มากมาย พวกเขาคดิจะใช้ค�าตอบของไป๋เสีย่วฉนุ

มายืนยันการตัดสินใจของตัวเอง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าจะได้รับ 

ค�าตอบเช่นนี้ จากน้ันผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่ก็ต้องหัวใจเต้นดังโครมคราม

อย่างรวดเร็ว

ผู้พิทักษ์คนหน่ึงที่สามารถหลอมโอสถได้ ส�าหรับพวกเขาแล้ว 
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ระดับความส�าคัญสามารถเทียบเคียงกับผู้อาวุโสขั้นสร้างฐานวิถีปฐพี 

ได้เลย อาจจะส�าคัญมากกว่าเล็กน้อยด้วยซ�้า ถึงอย่างไรแต่ละยอดเขา

ก็มผีูอ้าวุโสขัน้สร้างฐานวิถีปฐพีมาทุกรุน่ ทว่าผู้ทีห่ลอมโอสถได้จนถึงข้ัน

ประสบความส�าเร็จอย่างชัดเจนกลับนานๆ จะเจอสักครั้ง

ผู ้อาวุโสใหญ่ยอดเขาซือเฟิงรู ้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ก่อนหน้าน้ี 

ตนปากไวเกินไป เวลาเดียวกันนั้นซ่งจวินหว่านผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขา 

จงเฟิงเองก็ใจเต้นรุนแรงเช่นกัน ยามมองไปยังไป๋เสี่ยวฉุน รอยยิ้มก็ 

หวานหยาดเยิ้มขึ้น

"ด ีซากศพเขยีวของเจ้าก่อนหน้าน้ีก็พิสจูน์ให้เห็นถึงความสามารถ

ในวิถีโอสถของเจ้าแล้ว มาที่ยอดเขาซือเฟิงของข้าเถอะ ยอดเขาซือเฟิง 

มีวาสนากับเจ้า!" ผู้อาวุโสใหญ่ยอดเขาซือเฟิงรีบกล่าว นัยน์ตาเผย

ประกายร้อนแรง ก่อนหน้านี้เขาก็รู้สึกสนใจไป๋เสี่ยวฉุนอยู่แล้ว ตอนนี้

เห็นว่าไป๋เสี่ยวฉุนสร้างฐานส�าเร็จจึงยิ่งต้องการตัวมากขึ้น

"เหลวไหล ตอนหลอมปราณเย่ียจัง้ก็สามารถต่อต้านการโจมตีจาก

คนมากมายได้แล้ว เห็นได้ชัดว่ามีความสามารถด้านการหลอมกาย  

เย่ียจั้ง เจ้ามาที่ยอดเขาเซ่าเจ๋อของข้า ยอดเขาเซ่าเจ๋อของข้าฝึกวิชา 

เลือดปีศาจหลอมกาย นับแต่น้ีไปต้องย่ิงท�าให้เจ้าเดินไปบนทางของ 

ผู้แข็งแกร่งได้แน่นอน!" ชายร่างสูงใหญ่ของยอดเขาเซ่าเจ๋อพูดต่อด้วย

น�้าเสียงดังกังวานราวระฆัง

"อย่ามาแย่งข้า ก่อนหน้านั้นข้าก็บอกไว้แล้ว เย่ียจั้งผู้นี้ต้องอยู่ท่ี

ยอดเขาอูห๋มงิของข้า!" ขณะทีช่ายแคระของยอดเขาอูห๋มงิชงิกล่าวเสยีง

แหลมดัง ซ่งจวินหว่านของยอดเขาจงเฟิงรวบเส้นผมท่ีถูกลมพัดเบาๆ 

ดวงตาสุกใสดั่งสายน�้าจ้องมองนิ่งมายังไป๋เสี่ยวฉุน

"ศิษย์น้องเยี่ย มาที่ยอดเขาจงเฟิงของข้าเถอะ..."
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มองเห็นว่าผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่ล้วนแย่งชิงไป๋เสี่ยวฉุน ในใจลูกศิษย์ 

รอบด้านย่ิงรู้สึกขมปร่า ความรู้สึกเหมือนเป็นเพียงไม้ประดับท�าให้ 

พวกเขาต้องก้มหน้าถอนหายใจ

ในใจไป๋เสีย่วฉนุก็ปลงอนิจจงัเช่นกัน เขารูส้กึว่าตนยอดเย่ียมเกินไป  

ไม่ว่าจะอยู่ส�านกัหลงิซหีรอืส�านักเซว่ียซ ี คิดจะเจยีมตวัอยู่อย่างสงบเสงีย่ม 

ช่างเป็นเรื่องยากล�าบากย่ิงนัก ไม่ว่าจะเดินไปทางใดก็มีแต่คนไล่ตาม

ยกย่องสรรเสริญ

ท่ามกลางความกลัดกลุ้มอันน่าภาคภูมิใจนี้ นัยน์ตาไป๋เสี่ยวฉุน

ฉายแววลุ่มหลง วางสีหน้าทึ่มทื่อ มองไปยังซ่งจวินหว่านด้วยท่าทาง

คล้ายคนคลั่งไคล้หลงใหล แม้แต่ใบหน้าก็ยังแดงก�่า

"ข้า...ข้าเลือกยอดเขาจงเฟิงของพี่หญิงซ่ง"
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