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ค�ำน�ำ

เป็นที่รู้กันดีว่านอกจากความรักตัวกลัวตายและปณิธานในการแสวงหา

ชีวิตอมตะแล้วนั้น ไป๋เสี่ยวฉุน พระเอกจอมป่วนของ 'หน่ึงความคิดนิจนิรันดร์' 

เรื่องนี้มีเอกลักษณ์ประจ�าตัวอีกอย่างก็คือวีรกรรมสะท้านฟ้าสะเทือนดิน  

ชนิดเหยียบย่างไปท่ีใดก็ล้วนแต่ท�าให้ผู้คนเข็ดขยาด ตั้งแต่เริ่มบ�าเพ็ญเพียร

จนผ่านมาหลายปี หายนะที่เกิดข้ึนด้วยน�้ามือของไป๋เสี่ยวฉุนไม่เคยเล็กลง  

มีแต่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ข้ึนอีก เรียกเสียงหัวเราะจากนักอ่านทุกท่านมาแล้ว 

นับครั้งไม่ถ้วน

แต่คนทุกคนวันหน่ึงก็ต้องเติบโต ไป๋เสี่ยวฉุนก็เช่นกัน การออกมาหา

ประสบการณ์นอกส�านักรวมถึงสงครามระหว่างสองส�านักท่ีใกล้เข้ามาทุกที 

ก�าลังจะบีบให้เขาท�าการตัดสินใจครั้งส�าคัญโดยไม่อาจท�าเป็นเล่นอย่าง 

ในอดีตได้อีกต่อไป

และในเล่มนีทุ้กท่านจะได้เห็นแจ้งว่า...ระหว่างส�านกัหลงิซกัีบส�านกัเซว่ียซี 

สองแห่งนี้ ใจของไป๋เสี่ยวฉุนอยู่ท่ีใดกันแน่

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



เขาไม่ต้องการให้ใครตาย ไม่ต้องการให้มีสงคราม 
เขาอยากให้ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข
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ม่านตาทั้งคู่ของไป๋เสี่ยวฉุนหดลง จย่าเลี่ยผู้นี้เขาได้สังเกตเป็น

พิเศษมาก่อนหน้าน้ีแล้วว่าอีกฝ่ายเป็นบุคคลท่ีโดดเด่นในบรรดา 

ผูพิ้ทกัษ์ของเซวีย่เหมย ยามน้ีเมือ่ลงมอื ความแขง็แกร่งของพลงัอ�านาจนัน้ 

ก็ท�าให้เขารู้ได้ทันทีว่าน่ีจะเป็นศัตรูตัวฉกาจคนหนึ่ง

"พลงับ�าเพ็ญสงูกว่าข้า แต่กลบัมาซ่อนตัวอยู่ตรงนีเ้พ่ือลอบโจมตข้ีา  

ไร้ยางอาย ต�า่ช้า ข้าเกลยีดคนประเภทน้ีท่ีสดุ คนเช่นนีส้มควรถูกฟ้าผ่า!" 

ไป๋เสีย่วฉนุโกรธมาก ดวงตาเปล่งประกายวาบ ก�าลงัจะลงมอื แต่เวลาน้ีเอง... 

กลับเกิดภาพเหตุการณ์หน่ึงท่ีท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนเบิกตากว้างอ้าปากค้าง 

ภาพเหตุการณ์ที่แม้แต่จย่าเลี่ยเองก็ยังไม่อยากเชื่อ!

แทบจะทันทีท่ีไป๋เสี่ยวฉุนพูดจบ เสียงหัวเราะของจย่าเลี่ยก็

สะท้อนก้อง หมอกท่ัวร่างกลายเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่สีเลือด น�าพา 

ร่างให้ตรงดิ่งเข้าใกล้ไป๋เสี่ยวฉุน...

ทันใดน้ันท้องฟ้าสีเลือดพลันมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเสียงหน่ึง 

ลอยมาโดยไม่มลีางบอกเหตใุดๆ สายฟ้าหนาเท่าถังน�า้สายหนึง่ปรากฏข้ึน 

ท่ามกลางความว่างเปล่า แล้วฟาดใส่จย่าเลี่ยทันที

บทที่ 244

เต็มไปด้วยเจตนาร้ายแท้ๆ
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เสียงกัมปนาทดังสะเทือนเลื่อนลั่น ไป๋เสี่ยวฉุนตกตะลึงในขณะท่ี

จย่าเลีย่ร้องอทุานด้วยความตกใจ ฝ่ามอืขนาดใหญ่สเีลอืดพังทลายลงไป 

เกินครึ่ง เขาเบิกตากว้าง รู ้สึกเหลือเชื่อ ตอนที่เขาและไป๋เสี่ยวฉุน 

ยังไม่ทันได้มท่ีาทีตอบสนองกลบั สายฟ้าสายทีส่อง สาม สีก็่ทยอยฟาดผ่า 

ลงมาเสียงดังเปรี้ยงปร้าง

จย่าเลีย่ร้องโหยหวน ฝ่ามอืขนาดใหญ่สเีลอืดนอกร่างสูญสลายไป 

ทันทีทันใด สายฟ้าจึงฟาดลงบนร่างของเขาโดยตรง เลือดสดพุ่งทะลัก

ออกจากปาก สีหน้าตะลึงพรึงเพริดและไม่อยากเชื่อ

"นี่...น่ีมันเรื่องอะไรกัน! เย่ียจั้ง น่ีมันวิชาอภินิหารอะไรของเจ้า!" 

จย่าเลี่ยค�ารามโกรธแค้น ในใจตื่นตะลึงระคนหวาดผวา ก่อนถอยกรูด

อย่างรวดเรว็ ขณะก�าลงัจะเงยหน้ามองท้องฟ้า สมองของเขาก็เกิดเสยีงดงั 

องึอลตามมาตดิๆ หนงัศีรษะแทบจะระเบดิ เขามองไปบนท้องฟ้าทีบ่ดัน้ี

พลันปรากฏสายฟ้าระโยงระยางกันนับร้อยสายตรงดิ่งเข้ามาหาตน

ท่ามกลางเสียงเปรี้ยงปร้างดังกึกก้อง 

"ไม่!" จย่าเลี่ยร้องโหยหวนด้วยความโศกเศร้า ขณะนี้ไม่มีเวลา

สนใจไป๋เสี่ยวฉุนอีก เขายกมือขวาขึ้นตบหน้าผาก ปากก็พ่นซากโล ่

ซึง่เตม็ไปด้วยลวดลายซบัซ้อนอนัหนึง่ออกมาปกป้องตวัเองแล้วถอยกรดู 

ด้วยความรวดเร็ว

ขณะที่เขาก�าลังถอยหลัง สายฟ้านับร้อยก็พุ่งเข้าใส่และฟาดผ่า

ลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีซากโล่สกัดก้ันเอาไว้ แต่ก็ยังท�าให้จย่าเล่ีย 

กระอักเลือดสดออกมาเป็นระยะ โดยเฉพาะคร้ังสุดท้ายท่ีสายฟ้า 

สิบกว่าสายฟาดลงมาอย่างพร้อมเพรยีงกัน ซากโล่น้ันไม่สามารถทนรบั 

ได้อีกจึงพังทลายลงทันที จย่าเลี่ยกระอักเลือดออกมาค�าใหญ่ ร่างกาย

ทรดุโทรม เขาหยิบเอายันต์ออกมาหน่ึงแผ่น นยัน์ตาเผยความหวาดผวา 

และเหลอืเชือ่ เขาบบีแรงๆ หนึง่ครัง้ ยันต์แผ่นน้ันก็ลกุไหม้ การเคลือ่นไหว 
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เปลี่ยนเป็นเร็วจนน่าตื่นตะลึง รีบถอยกรูดเผ่นแน่บไป

ไป๋เสีย่วฉนุเบกิตากว้างอ้าปากค้าง ต้ังแต่ต้นจนจบเขาเพียงยืนอยู่ 

ตรงน้ัน แม้แต่มือก็ยังไม่ได้ยกข้ึน เพียงแค่...พูดประโยคเดียวเท่าน้ัน

ภาพนี้เหลือเชื่อเกินไป เขาเห็นทุกเหตุการณ์ตั้งแต่ท่ีจย่าเลี่ย 

พุ่งเข้ามาใกล้ตนแล้วถูกสายฟ้านบัร้อยสายกระหน�า่ผ่าลงไปบนร่างเขา

อย่างบ้าคลัง่ จนกระท่ังเขาเผ่นแน่บไปไกล ภายใต้ความสะท้านสะเทือน 

ไป๋เสี่ยวฉุนจึงไม่ได้บุ่มบ่ามตามไปฆ่า

เขาลมหายใจสะดุด เงยหน้ามองท้องฟ้า แล้วก็มองไปยังทิศทาง

ที่จย่าเลี่ยหนีหายไป ไป๋เสี่ยวฉุนกะพริบตาปริบๆ รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา 

ทันควัน

"หรือว่า...หรือว่าพลังบ�าเพ็ญของข้าอยู่ในระดับท่ีแม้แต่ข้าเอง 

ก็ยังไม่รู ้พูดค�าเดียวก็ตัดสนิเป็นตายได้!" ไป๋เสีย่วฉุนเพ่ิงเกิดความฮกึเหิม  

ทว่าเมื่อคิดอีกทีก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ หลังจากไตร่ตรองอยู่ชั่วครู่

ก็ท�าได้เพียงสรุปว่าทุกอย่างน้ีเป็นเรื่องบังเอิญ หรือไม่ก็เก่ียวข้องกับ 

วิชาอมตะมวิางวาย เขาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจย่าเลีย่จะปรากฏตวัอกีครัง้ 

เช่นนั้นตนจะได้วิเคราะห์อย่างละเอียด

ไป๋เสีย่วฉนุเหาะเตรด็เตร่อยู่กลางอากาศโดยพกพาเอาความสงสัย 

และคาดหวังไปด้วย ก่อนเหยียบย่างเข้าไปในมหาสมุทรสีเลือด

ยามนีใ้นเขตมหาสมทุรทีอ่ยูห่่างจากไป๋เส่ียวฉนุระยะหน่ึง จย่าเล่ีย 

สัน่เท้ิมไปท้ังร่าง มมุปากยังคงมเีลอืดสดไหลรนิ นยัน์ตาเผยความบ้าคลัง่  

ทว่าส่วนลกึในความบ้าคลัง่นีก้ลบัแฝงไว้ด้วยความหวาดผวา เขาแน่ใจ

ยิง่นกัว่าสายฟ้าที่อยู่ๆ กป็รากฏขึน้มาอย่างไม่มีปีม่ีขลุ่ยนั่นต้องเกิดจาก

วิชาอภินิหารของเย่ียจั้งอย่างแน่นอน

นี่มันเกิดอะไรข้ึน สมควรตาย น่ีมันเรื่องอะไรกันแน่ เหตุใดถึงได้

มีสายฟ้ามากมายถึงเพียงนั้นผ่ามาท่ีข้า!



10 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 6

ข้ารู้แล้ว เย่ียจั้งผู้นี้มีฉายามารโรคระบาด ทั้งยังจิตใจอ�ามหิต  

กลอุบายลึกล�้า เห็นได้ชัดว่าเขาเดาได้ว่าจะมีคนลอบโจมตี จึงใช้ 

วิธีอะไรก็ไม่รู้ท่ีเพียงมีคนเข้าใกล้ก็จะล่อสายฟ้าให้ฟาดลงมา ต้องเป็น

เช่นน้ีแน่นอน! จย่าเลี่ยใคร่ครวญอยู่พักใหญ่ก็ได้ข้อสรุปเช่นนี้ แม้จะ 

ไม่มั่นใจเต็มร้อย ทว่าเขาก็นึกสาเหตุอื่นไม่ออกแล้ว น่าจะเก่ียวข้องกับ

สถานท่ีต่อสูก่้อนหน้านี ้ท่ีน่ันเป็นเขตแดนระหว่างแอ่งน�า้และทะเลทราย 

มคีลืน่เคลือ่นไหวท่ีไม่มัน่คงอยู่ และการท่ีข้าปรากฏตวักะทนัหัน พลงับ�าเพ็ญ 

แผ่กระจาย ก็น่าจะสอดคล้องกับกฎเกณฑ์บางอย่าง เย่ียจัง้เป็นอาจารย์โอสถ  

รู้เรื่องมากกว่าข้า ดังนั้นถึงได้น�ามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์... จย่าเลี่ย 

กัดฟัน จิตสังหารในดวงตาซัดตลบอบอวล

ข้าไม่เชื่อหรอก คราวนี้หากข้าเตรียมตัวดีๆ ต้องฆ่าเขาได้แน่นอน 

ข้าจะแล่เน้ือเถือหนังเขาเป็นพันเป็นหมื่นชิ้น ทรมานเขาท้ังเป็นจนกว่า

จะตาย! จย่าเลี่ยไม่เคยเสียเปรียบผู้ใดมากถึงเพียงน้ีมาก่อน เวลานี ้

จึงสูดลมหายใจเข้าลึกหน่ึงครั้ง ฝืนสงบใจตนเองลง

ครั้งน้ีข้ายอมใช้พลังบ�าเพ็ญมาเซ่นสังเวย แลกเปลี่ยนเป็นการ

ซุกซ่อนปราณชีวิต นอกจากผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมแล้ว ในรัศมี

ร้อยจัง้ผูบ้�าเพ็ญเพียรขัน้สร้างฐานจะไม่มใีครจบัสงัเกตได้ว่าข้าเข้าไปใกล้!  

จย่าเลีย่กัดฟัน ใบหน้าแดงปลัง่ แต่ร่างกายกลบัซบูผอม เขาเร่ิมเคลือ่นไหว 

อย่างลับๆ หาโอกาสย่องเข้าไปสังหารไป๋เสี่ยวฉุนอีกครั้ง

เขาสบโอกาสท่ีว่าน้ันในอีกสามวันให้หลัง วันนี้ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลัง

เหาะอยู่เหนือมหาสมุทรสีเลือด ตลอดทางท่ีผ่านมาผิวน�้าราบเรียบ

ปราศจากคลื่นลมใดๆ มองไปทั่วทั้งผืนน�้าสีชาดล้วนไร้ว่ีแววของ 

สัตว์อสูรโลหิต ไป๋เสี่ยวฉุนใคร่รู ้อย่างมากว่าสัตว์อสูรโลหิตหน้าตา 

เป็นเช่นไร แต่กลับไม่มีโอกาสได้เห็น

ขณะทีก่�าลงัเหาะเคลือ่นไปข้างหน้าด้วยความเบือ่หน่ายอย่างย่ิงนัน้  
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อยู่ๆ ความว่างเปล่านอกรัศมีร้อยจั้งฝั่งขวามือของไป๋เส่ียวฉุนก็เกิดการ

บิดเบีย้ว ดวงตาท้ังคูข่องเขาเปล่งแสงวาบ ผนิหน้าหนัไปมองก็เหน็เงาร่าง 

ของจย่าเลี่ยอยู่นอกรัศมีร้อยจั้งอย่างเงียบเชียบทันที

แทบจะทันททีีไ่ป๋เสีย่วฉนุมองไป จย่าเลีย่ก็เงยหน้าขึน้ฟ้าหวัเราะร่า  

ดวงตาท้ังคูแ่ดงฉาน เสยีงระเบดิตมูดงัข้ึนหนึง่ครัง้ตลอดทัง้ร่างก็กลายเป็น 

หมอกโลหิตกลุ่มหน่ึง เมื่อซ่อนร่างอยู่ในกลุ่มหมอกนี้แล้ว หมอกโลหิต

ก็โหมซัดสาดกลายเป็นหัวกะโหลกหน้าตาดุร้ายขนาดยักษ์ตรงเข้า

เขมือบกลืนไป๋เสี่ยวฉุน

"เย่ียจัง้ ตายเสยีเถอะ!" ความเรว็ของจย่าเลีย่นัน้มากเกินไป ทัง้ยัง 

อยู่ห่างเพียงร้อยจั้ง ภายใต้ความเร็วย่ิงยวดเช่นน้ี เสียงของเขายัง 

ดังสะท้อนอยู่ ทว่าหัวกะโหลกท่ีกลายร่างมาจากหมอกโลหิตกลับมา

ปรากฏอยู่ด้านหน้าไป๋เสีย่วฉนุแล้ว ก�าลงัจะกลนืกินเขาเข้าไปในค�าเดยีว

ทว่า...ยังไมท่ันทีไ่ป๋เสี่ยวฉุนจะลงมอืตอบโต้ พริบตาที่หวักะโหลก

หมอกโลหิตน้ีเข้ามาใกล้ ฟ้าดนิพลนัเปลีย่นส ีลมฟ้าลมฝนพัดตลบ พายุ

คลั่งยากพรรณนาระลอกหนึ่งพลันรวมตัวกันอยู่เบื้องหน้าไป๋เสี่ยวฉุน!

ความรนุแรงของพายุคลัง่นีท้�าให้แม้แต่มหาสมทุรก็ยงัเกิดเสียงดงั 

ครืนครั่นราวกับต้องการม้วนเอาท้องทะเลเกินคร่ึงข้ึนมา พลังอ�านาจ 

ซัดโหมดุเดือดตลบเข้าหาหัวกะโหลกหมอกโลหิตที่จย่าเลี่ยเสกออกมา

ทันที เพียงสัมผัสเล็กน้อยเสียงตูมตามก็ดังสน่ัน หัวกะโหลกน้ีพลัน

แหลกสลาย เผยให้เห็นจย่าเลี่ยที่ก�าลังกรีดร้องโหยหวนอยู่ภายใน

"เป็นไปไม่ได้ เป็นเช่นน้ีไปได้อย่างไร เย่ียจั้ง..."

ร่างกายของเขาไม่ได้หยุดชะงกัเลยแม้แต่นดิเดยีว พายุคลัง่ลกูน้ัน 

พัดกวาดเขากระเด็นไปยังขอบฟ้า...มองเห็นได้ว่าท่ามกลางคลื่นลมน้ี

เสื้อผ้าของเขาขาดกะรุ่งกะริ่ง ผิวกายเปรอะเปื้อนเลือดจนแยกไม่ออก 

หากไม่ใช่เพราะในช่วงวิกฤตจย่าเลี่ยได้หยิบอาวุธป้องกันตัวออกมา
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แล้วฝืนย้ายตัวเองออกไปจากพ้ืนท่ีนี้ได้ เกรงว่าตลอดท้ังร่างของเขาคง

ถูกพายุคลั่งน่ันซัดจนแหลกเป็นเสี่ยงๆ ไปแล้ว

ไป๋เสีย่วฉนุสูดลมหายใจเข้าลกึ ต�าแหน่งทีเ่ขาอยู่ห่างจากต�าแหน่งที่ 

จย่าเลีย่อยู่ก่อนหน้านีไ้ม่ถึงย่ีสบิจัง้ พายุคลัง่นัน่รนุแรงจนพัดให้น�า้ทะเล 

เกินครึง่ก่อตวัข้ึนกลางอากาศ ทว่าเส้นผมของเขา...กลบัไม่กระดกิสกัเส้น

ราวกับระยะห่างย่ีสิบจั้งนี้มีภูเขาก้ันขวาง...

เมือ่เหน็จย่าเลีย่ถูกม้วนตลบไปไกลด้วยสภาพน่าสงัเวชคาตาเช่นนี้  

ไป๋เสี่ยวฉุนก็ยืนท่ึมทื่อไปทันที ลมหายใจของเขาถี่กระชั้น ยามนี้หาก 

ยังไม่เข้าใจ เขาก็ไม่ใช่ไป๋เสี่ยวฉุนแล้ว

"โลกแห่งนี้...ก�าลังปกป้องข้า? เพราะข้าฝึกวิชาอมตะมิวางวาย 

เพราะมีจุดก�าเนิดเดียวกัน?" ไป๋เสี่ยวฉุนซาบซึ้งใจขึ้นมาทันที ย่ิงมองไป

รอบด้านความรู้สึกเช่นนี้ก็ย่ิงเด่นชัด ครู่ใหญ่เขาถึงได้ฟื้นคืนสติกลับมา

จากความตื่นเต้น หลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกก็เชิดคางข้ึน สะบัด 

ปลายแขนเสื้อเบาๆ ทีหนึ่ง

"ข้าไป๋เสี่ยวฉุนเพียงดีดนิ้ว ผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นสร้างฐานกระจอกๆ 

ก็สิ้นราพณาสูร!"

ความตึงเครียดท้ังหมดของไป๋เสี่ยวฉุนหายเกลี้ยงไม่มีเหลือ เขา

พกความล�าพองใจ วางท่าโอ้อวดเหาะเคลือ่นไปข้างหน้า เวลาเดยีวกันน้ัน 

บนพ้ืนที่ของมหาสมุทรอันห่างออกไปไกล จย่าเลี่ยกระอักเลือดไม่หยุด 

บ้าคลั่งอย่างสมบูรณ์

"สมควรตาย สมควรตาย สมควรตาย!" เขาค�ารามเดอืดดาลราวกับ 

คนบ้า ร่างสั่นเท้ิม นัยน์ตาฉายแววไม่ยินยอมอย่างรุนแรง

"หนแรกก็ฟ้าผ่า แล้วยังมาพายุคลั่ง เจ้าเย่ียจ้ังผู้นี้ใช้วิชาใดกันแน่ 

หรอืว่าโลกแห่งน้ีก�าลงัปกป้องคุม้ครองเขา? ข้าไม่เชือ่ แล้วก็ไม่ยอมด้วย!"  

ขณะที่จย่าเลี่ยก�าลังค�ารามเสียงดังก็กระอักเลือดออกมาอีก ดวงตา 
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ทั้งคู่แดงก�่า เขาก้มลงมองร่างกายที่แทบจะแห้งเหี่ยวเต็มทีของตัวเอง

แล้วยิ่งคลุ้มคลั่งกว่าเดิม ยามนี้เขาบาดเจ็บหนัก ยังดีที่ถุงเก็บของยังอยู่ 

เพราะตอนท่ีถูกพายุพัดเขาก�าไว้ในมือแน่น

หลังจากเปลี่ยนอาภรณ์ชุดใหม่ จิตสังหารของจย่าเลี่ยก็พวยพุ่ง 

ความเกลียดชังท่ีเขามีต่อไป๋เสี่ยวฉุนอยู่ในระดับท่ีไม่อาจอยู่ร่วมโลก 

กันแล้ว จากน้ันจึงกัดฟันหยิบเอารูปปั้นอันหนึ่งออกมาจากถุงเก็บของ

รูปปั้นนี้เหมือนผีร้ายตนหนึ่งซึ่งดุร้ายหาใดเปรียบ ขณะถือรูปปั้น

ไว้ในมือ จย่าเลี่ยก็ลังเลเล็กน้อยแล้วจึงกัดปลายลิ้นก่อนจะพ่นเลือดสด

ใส่รปูป้ันน้ัน รปูป้ันพลนัหลอมละลายกลายเป็นของเหลวสดี�า แล้วเกาะ

ตวักันออกมาเป็นอักขระตัวหน่ึง ลอยข้ึนประทบับนหว่างคิว้ของจย่าเลีย่

จย่าเลี่ยสั่นไปท้ังร่าง ค�ารามเสียงแหบแห้งเจ็บปวด อักขระตรง

หว่างคิ้วแผ่กระจายกลายเป็นเกราะสีด�าปกคลุมทั้งเรือนกายจนร่าง 

ของเขาขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่นานอาการบาดเจ็บก็หาย 

เป็นปลดิทิง้ รปูร่างของเขาเปลีย่นไปจากเดมิมาก ไม่ได้ผอมแห้งอกีต่อไป 

แต่ก�าย�าล�่าสันอย่างย่ิง ทว่าหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าร่างของเขาน้ัน

เลือนรางราวกับอยู่ระหว่างความจริงและภาพลวง

"กายภตูผทีีบ่ตุรโลหติเขาเซ่าเจ๋อมอบให้นีท้�าให้พลงับ�าเพ็ญของข้า 

ฟ้ืนคนืได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ ทัง้ยังพัฒนาไปอกีหน่ึงขัน้ด้วย เจ้าเย่ียจัง้ 

ผู้นั้นผิดปกติ สายฟ้าของเขาข้ามองออกอย่างทะลุปรุโปร่ง ส่วนลมน่ัน

แม้ข้าจะไม่รู้ท่ีมาท่ีไป แต่คราวน้ีข้าจะซ่อนตัวอยู่ใต้น�า้แล้วพุ่งขึน้ไปฆ่าเขา  

เมื่อมีเงาลวงภูตผีเช่นน้ีก็สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ลมพัดมาโดนได้!

เย่ียจั้ง ข้าไม่เชื่อหรอกว่าโลกแห่งนี้จะคุ้มครองเจ้า แต่ต่อให้ 

เป็นเช่นน้ีจริงๆ ข้าก็จะฝืนลิขิตฟ้า สังหารเจ้าให้ได้!" จย่าเลี่ยกัดฟัน  

เก็บพลังบ�าเพ็ญก่อนจะด�าลงไปใต้มหาสมุทรและทะยานไปเบื้องหน้า 

ครั้งน้ีเขาทุ่มเทสุดพลัง
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สามวันต่อมา ไป๋เสี่ยวฉุนท่ีอยู่บนมหาสมุทรสีเลือดสัมผัสได้ว่า 

มีคลื่นเคลื่อนไหวจากพ้ืนที่อันห่างไกลส่งมาหาอยู่เนืองๆ เขารู้ว่าที่น่ัน

ก็คือที่ตั้งของปณิธานของโลกแห่งนี้

"จย่าเลี่ยผู้นั้น เหตุใดถึงไม่ได้ปรากฏตัวมาหลายวันแล้วเล่า"  

ไป๋เสีย่วฉนุยังรู้สกึคดิถึงอกีฝ่ายเลก็น้อย เขาอยากเห็นมากว่าเมือ่อกีฝ่าย 

ปรากฏตัวอีกครั้ง โลกแห่งนี้จะใช้วิธีการเช่นไรอีก

ท่ามกลางการรอคอยน้ี ไป๋เสี่ยวฉุนมุ ่งหน้าไปอย่างเชื่องช้า  

จนกระทัง่ยามสนธยาของวันทีส่าม ขณะทีท้่องฟ้าสเีลอืดเริม่สลวัรางลง  

ผนืมหาสมทุรเบือ้งล่างไป๋เสีย่วฉนุพลนัระเบดิปราณน่าตกใจระลอกหนึง่ 

ในทันทีท่ีปราณน้ีพุ่งข้ึนมา น�้าทะเลก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เสียงค�าราม

เดือดดาลแฝงไอสังหารและความบ้าคลั่งพลันดังก้องออกมาจาก

มหาสมุทร

"เย่ียจั้ง ตายเสียเถอะ!" เสียงนี้แฝงไว้ด้วยความเกลียดชังอัน 

ยากจะอธิบาย ขณะทีม่นัดังขึน้ จย่าเลีย่ซึง่สวมชดุเกราะสดี�าและตลอดร่าง 

พร่ามวัราวภาพลวงก็พลนัลอยพรวดขึน้จากผนืน�า้ ความเรว็ระเบดิมากกว่า 

บทที่ 245

ไม่ยุติธรรม!
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คราวก่อนเป็นเท่าตัว พุ่งดิ่งเข้าหาไป๋เสี่ยวฉุนในชั่วพริบตา

จติสงัหารซดัตลบอบอวล พลงับ�าเพ็ญข้ันสร้างฐานช่วงปลายของ

จย่าเลี่ยระเบิดเต็มก�าลัง และเมื่ออยู ่ภายใต้เกราะกายภูตผีจึงย่ิง 

พุ่งพรวดอย่างไม่หยุดย้ังจนเข้าใกล้ขัน้สมบรูณ์แบบ กลายเป็นพลานภุาพ 

สยบปกคลุมไปสี่ด้าน

ไป๋เสีย่วฉนุตะลงึระคนดใีจทนัท ีเขามองไปยังจย่าเลีย่ เชดิคางขึน้ 

ก่อนจะสะบัดปลายแขนเสื้อเบาๆ หนึ่งครั้งแล้วยกมือขวาชี้อีกฝ่าย

"ถอยไป!"

"ถอยกับผีเจ้า..." ดวงตาท้ังคู่ของจย่าเลี่ยแดงฉาน ย่ิงเห็นท่าทาง

เช่นนีข้องไป๋เสีย่วฉนุก็ย่ิงคบัแค้นใจนกั ขณะพุ่งเข้าประชดิปากก็ตะโกน

ก่นด่า มอืขวาท�ามทุราชีไ้ป๋เสีย่วฉนุ เพียงแผลบ็เดยีวก็เข้ามาใกล้ในรศัมี

สามจั้ง

มุมปากของเขาแสยะย้ิมชั่วร้าย คราวนี้เขามั่นใจมาก ต่อให้มี

สายฟ้าหรือลมพายุก็ล้วนไม่สามารถสกัดก้ันตนได้ และเย่ียจั้งท่ีอยู ่

เบื้องหน้าผู้น้ีก็ต้องตายอย่างมิต้องสงสัย!

ทว่ายังไม่ทันสิ้นเสียงก่นด่าของเขา ทันใดน้ันมหาสมุทรท่ีน่ิงสงบ

พลันมีมือขนาดยักษ์สีเลือดข้างหน่ึงโผล่ขึ้นมาด้วยความเร็วเหลือเชื่อ 

มอืน้ันตรงเข้ากวาดล้าง ชัว่ขณะทีจ่ย่าเลีย่เข้าใกล้ไป๋เสีย่วฉนุ น้ิวมอืของ

มอืยักษ์สเีลอืดนีก็้สมัผสัเข้ากับร่างของจย่าเลีย่โดยตรงราวกับตบแมลงหว่ี 

แมลงวันตัวหน่ึง เพียงหน่ึงฝ่ามือ...ก็ตบกระเด็น

เสียงตูมดังหน่ึงครั้ง เกราะสีด�านอกร่างของจย่าเล่ียแตกสลายไป

ในบดัดล เขากระอกัเลอืดสด ส่งเสยีงร้องโหยหวนคร�า่ครวญชวนให้รูส้กึ

สยดสยอง

"ไม่!" จย่าเลี่ยสิ้นหวัง กระอักเลือดสดออกมา ร่างกายแทบจะ

แหลกสลาย พลังบ�าเพ็ญที่เพ่ิงฟื้นคืนบัดน้ีถดถอยลงไปอีกครั้ง ตลอด
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ทั้งร่างเปราะบางคล้ายไร้เรี่ยวแรงใดๆ จะต่อต้าน ถูกนิ้วมือน้ันตบจน

กระดอนไปไกล...

ไป๋เสีย่วฉนุกะพรบิตาปรบิๆ ลมหายใจสะดดุอกีคร้ัง เมือ่เห็นมอืยักษ์ 

สีเลือดจมลงมหาสมุทรแล้วหายไป จึงค่อยเงยหน้าขึ้นมองทิศทางที ่

จย่าเลี่ยถูกตบกระเด็นไป สีหน้าเผยความเคารพนับถือ

"คนผู้น้ีช่างดึงดันย่ิงนัก" ไป๋เสี่ยวฉุนปลงตก ดึงสายตากลับมา  

เดินหน้าต่อ ในใจคาดหวังเป็นอย่างย่ิงว่าอีกฝ่ายจะปรากฏตัวอีกครั้ง

เมื่อใด...

ห่างออกไปไกลบนผนืมหาสมทุร จย่าเลีย่ลอยคออยูต่รงนัน้ สหีน้า

เลื่อนลอย หางตามีน�้าตาแห่งความรันทดสลดใจ เขาบ�าเพ็ญเพียรมา

หลายปี แต่ไหนแต่ไรมามีแต่หลั่งเลือดไม่หลั่งน�้าตา ทว่าตอนนี้เมื่ออยู่

ที่น่ี เขากลับร้องไห้

เขารู้สึกว่าโลกแห่งน้ีเต็มไปด้วยเจตนาร้ายต่อตน ตนเพียงอยาก

ก�าจัดเย่ียจั้งเท่านั้น กลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็โดนฟ้าผ่า เดี๋ยวก็พายุคล่ัง 

สดุท้ายคอืสตัว์อสรูโลหติน่าหวาดกลวัทีอ่ยู่ๆ ก็โผล่มาตบเขาเสียกระเดน็

เขารู้สึกว่าท่ีตนยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ถือเป็นปาฏิหาริย์มากแล้ว

"พลังบ�าเพ็ญข้าสูงกว่าเขา ข้าเข้าส�านักเซวี่ยซีมานานกว่าเขา  

ไยโลกแห่งน้ีถึงได้ดีกับเขาถึงเพียงน้ัน!" น�้าตาของจย่าเลี่ยย่ิงไหลพราก 

เขารู้สึกว่านับตั้งแต่ที่ตนเข้ามาอยู่ในโลกแห่งนี้ก็เหมือนได้เหยียบย่าง

เข้าสู่ฝันร้าย

เวลานี้เขาหวาดกลัวไป๋เสี่ยวฉุนถึงขีดสุด ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่คิด 

ไปหาเรื่องอีกฝ่ายอีกแล้ว ในใจยังเริ่มเกลียดชังบุตรโลหิตเขาเซ่าเจ๋อ

และเซวี่ยเหมยด้วย หากไม่เป็นเพราะเซว่ียเหมย เขาก็คงไม่มาอยู่ที่นี่ 

แล้วก็ไม่ต้องเผชญิหน้ากับเย่ียจัง้...หากไม่เป็นเพราะค�าสัง่ของบตุรโลหติ 

เขาเซ่าเจ๋อ เขาก็ไม่มีทางดึงดันคิดจะก�าจัดเย่ียจั้งคร้ังแล้วคร้ังเล่า และ
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คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพน้ี สภาพที่รู ้สึกว่าโลกทั้งโลกล้วนพุ่งเป้ามา

จัดการเขา

"ไม่ยุติธรรม!" ต�าแหน่งที่จย่าเลี่ยอยู่ตอนน้ีใกล้กับที่ตั้งปณิธาน

ของโลกอย่างมาก เมื่อเขามองไปยังยอดเขารวมถึงสัตว์อสูรโลหิต 

บนพ้ืนดินท่ีคล้ายจะเพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวนมาก เขาก็สิ้นหวังทันที

ขณะท่ีก�าลงัสิน้หวังอยู่ ไม่นานหลงัจากน้ันบนท้องฟ้าห่างออกไปไกล  

ไป๋เสีย่วฉนุเหาะเอ่ือยๆ เข้ามา เมือ่มองภเูขาตรงหน้า ไป๋เสีย่วฉนุก็สมัผสั

ได้อย่างชัดเจนว่าปณิธานของโลกอยู่บนยอดเขานั่น เพียงตนผ่านไปได้

ก็จะได้เดินออกจากด่านแรกนี้

ทว่าชั่วขณะที่เขาเข้าไปใกล้ ทันใดนั้นมังกรยักษ์ตัวหนึ่งก็โผล่หัว 

ออกมาจากหลังเขาและจ้องไป๋เสี่ยวฉุนเขม็ง บนภูเขายังปรากฏปราณ

แข็งแกร่งหลายต่อหลายสาย ทั้งหมดล้วนเจาะจงมาท่ีไป๋เสี่ยวฉุน 

ราวกับขอเพียงเขาเข้ามาใกล้ สัตว์อสูรโลหิตเหล่าน้ันก็จะกรูกันเข้ามา 

รุมท้ึงทันที

ฝีเท้าของไป๋เสี่ยวฉุนหยุดกึก ก่อนหน้านี้เขาได้เห็นเพียงมือยักษ์

สีเลือดข้างนั้น ตอนน้ีถึงจะถือว่าได้เห็นหน้าตาของสัตว์อสูรโลหิตอย่าง

แท้จรงิ สตัว์อสรูโลหิตในโลกแห่งน้ีรปูร่างคล้ายคลึงกับสัตว์ร้ายด้านนอก  

ทว่ากลบัมสีเีลอืดตลอดร่าง ท้ังยังมส่ีวนคล้ายคลงึกับสตัว์ร้ายอยู่หลายส่วน

เมื่อเห็นว่าสัตว์อสูรโลหิตบนยอดเขาน้ันเผยความไม่เป็นมิตรต่อ

ไป๋เสีย่วฉนุเช่นกัน จย่าเลีย่ทีล่อยคออยู่บนผนืมหาสมทุรด้วยความสิน้หวัง 

พลันใจเต้นกระหน�่าอย่างบ้าคลั่ง ลมหายใจถ่ีกระชั้น ตาเบิกถลน แสง

แห่งความหวังปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้ง

"เขาก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกัน!" จย่าเลี่ยตื่นเต้น เขารู้สึกว่าตัวเอง

ยังมีโอกาส ยามนี้จึงรีบเก็บพลังบ�าเพ็ญ จ้องเขม็งไปท่ีไป๋เสี่ยวฉุน 

ใคร่ครวญว่าหากมีโอกาส บางทีอาจคว้าชัยชนะในโลกแห่งน้ีมาได้



18 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 6

ไป๋เสี่ยวฉุนปวดศีรษะ มองสัตว์อสูรโลหิตเหล่าน้ันบนภูเขา 

ด้วยความลังเลอยู่ชั่วครู ่ คิดดูแล้วรู ้สึกว่าอย่างไรก็ต้องลองดูสักตั้ง  

โดยเฉพาะเมื่อคิดไปถึงตอนก่อนหน้านี้ที่เขารู้สึกว่าท้ังโลกแห่งนี้ก�าลัง

ปกป้องตน หลังชั่งใจดูแล้วก็เดินออกไปสองสามก้าวด้วยความ

ระมดัระวงั เมือ่เห็นว่าสตัว์อสรูโลหติเหล่าน้ันไม่มท่ีาทีตอบสนองรนุแรง

เท่าไรนัก ไป๋เสี่ยวฉุนจึงเดินออกไปอีกสองสามก้าว

เหตุการณ์ก็ด�าเนินไปเช่นนี้ ด้วยความระมัดระวังเขาจึงเขยิบ

เข้าไปใกล้ยอดเขาเรื่อยๆ จนกระท่ังเหยียบลงบนก้อนหินของภูเขา  

ทีแรกไป๋เสี่ยวฉุนยังต่ืนเต้น แต่ไม่นานก็ค่อยๆ วางใจลง เขาพบว่า 

ต่อให้ตนเดนิมาถึงยอดเขา สตัว์อสรูโลหติเหล่านัน้ก็ท�าเพียงมองเท่านัน้ 

ไม่ได้ขัดขวาง

ภายใต้ความตะลงึระคนดใีจ ไป๋เสีย่วฉนุเดนิเรว็ๆ ออกไปอีกหลายก้าว  

เมื่อพบว่ายังคงไม่มีอุปสรรคอันใดก็ตื่นเต้นข้ึนมาทันที รีบมุ่งหน้าไปยัง

ยอดเขาอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบนผืนมหาสมุทรด้านล่าง เมื่อ 

จย่าเลี่ยมองเห็นทุกอย่างน้ีกับตาตัวเอง เขาก็ตกตะลึงจนตาค้าง

เขาลุกพรวดขึ้นยืน สีหน้าครุ่นคิด ไม่นานนัยน์ตาก็เผยประกาย 

ดุเดือด

"ข้ารู้แล้ว แม้ว่าท่ีนี่จะดูเหมือนมีสัตว์อสูรโลหิตอยู่เยอะมาก แต่

ในความเป็นจริงแล้วขอเพียงไม่เผยไอสังหารออกมา สัตว์อสูรโลหิต

เหล่าน้ันก็จะไม่ขัดขวาง ต้องเป็นเช่นนี้แน่นอน!

ดังน้ันที่ข้ายังลอยคออยู่บนมหาสมุทรท้ังๆ ที่เข้ามาใกล้เขาลูกนี้

แล้วสัตว์อสูรโลหิตใต้น�้ากลับไม่พุ่งขึ้นมาโจมตีข้า ก็เป็นเพราะ...ตอนน้ี

ข้าไม่มีไอสังหาร!" จย่าเลี่ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งด้วยยังรู้สึกไม่ค่อยวางใจนัก 

แต่หากยอมแพ้ทั้งอย่างน้ี ความหวังท่ีกว่าจะลุกโชนขึ้นมาได้ของเขา 

ก็จะต้องดับลงอีกครั้ง สองจิตสองใจอยู่ครู่ใหญ่เขาก็กัดฟันกรอด สีหน้า
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เผยความเดด็เด่ียว ค่อยๆ เหาะขึน้มาช้าๆ ควบคมุไม่ให้ตนเผยไอสงัหาร

ออกมา เหาะเข้าใกล้ด้วยความระมัดระวัง

จนกระท่ังเกือบจะถึงภูเขา สายตาของสัตว์อสูรโลหิตรอบด้าน

พลันตกลงบนร่างของจย่าเลี่ย จย่าเลี่ยชะงักฝีเท้า หนังศีรษะชาหนึบ 

ร่างสั่นสะท้าน พยายามเค้นรอยย้ิมออกมา

"ข้าไม่ได้มีเจตนาร้าย เพียงผ่านมาเท่าน้ัน..." จย่าเลี่ยรีบอธิบาย

เร็วปรื๋อ

ทว่าชั่วขณะท่ีเขาเปิดปาก มังกรยักษ์สีเลือดที่โผล่หัวออกมา 

บนยอดเขาพลันค�ารามแหบพร่า ท่ามกลางเสียงค�ารามนี้ ร่างกาย 

ของมันเหาะพรวดเข้าใส่จย่าเลี่ย เวลาเดียวกันสัตว์อสูรโลหิตตัวอื่นๆ  

บนยอดเขาก็พากันระเบิดปราณดุร้ายรุนแรง ทุกตัวพร้อมใจกันออกมา

และกระโจนเข้าใส่จย่าเลี่ย

แม้แต่ใต้มหาสมุทรก็ยังปรากฏดวงตาจ�านวนนับไม่ถ้วนอีกครั้ง 

หลงัจากทีด่วงตาเหล่าน้ันเปิดออก ยักษ์สเีลอืดทีม่ขีนาดร่างกายใหญ่เลก็ 

ไม่เท่ากันล้วนทะยานขึ้นมาบนผิวน�้า ค�ารามก้องและพุ่งเข้าโอบล้อม

จย่าเลี่ยกรีดร้องโศกเศร้า น�้าตาไหลทะลักทลาย

"ไม่ยุติธรรม เจ้าข้ีโกง!" จย่าเลี่ยร�่าไห้ เขารู้สึกว่าโลกนี้กลั่นแกล้ง

ตัวเอง ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวน สัตว์อสูรโลหิตจ�านวนมากมาย 

เหลือคณานับท่ีอยู่รอบด้านพากันกระโจนเข้าใส่เขา

ไป๋เสี่ยวฉุนเองก็ใจสั่นวาบ เมื่อครู่ที่อยู่ๆ สัตว์อสูรโลหิตก็พากัน

ระเบิดอารมณ์ จิตใต้ส�านึกสั่งให้เขาเผ่นหนี แต่ไม่นานก็พบว่าที่ 

สัตว์อสูรโลหิตเหล่าน้ันพุ่งเข้าใส่คือจย่าเลี่ยท่ีอยู่ด้านล่าง

จย่าเลี่ยผู ้นี้เขาสังเกตเห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้าน้ีแล้ว ทว่าการ 

ครอบครองปณิธานของโลกส�าคญักว่าจงึไม่ได้สนใจ ยามน้ีกวาดตามอง 

หน่ึงครั้ง ในใจไป๋เสี่ยวฉุนจึงเกิดความเห็นใจ
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ส่วนค�าพูดของอีกฝ่าย ไป๋เสี่ยวฉุนที่ได้ยินก็ไอแห้งๆ หนึ่งครั้ง  

ไม่ได้แก้ตัว เพราะเขาเองก็รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ...เพราะถึงอย่างไร

ตั้งแต่มาอยู่ในโลกแห่งนี้เขาก็แทบไม่ได้ท�าอะไรสักอย่าง เพียงเหาะมา

เรื่อยๆ เท่าน้ัน

เมื่อเหาะมาถึงท่ีนี่ สัตว์อสูรโลหิตก็ยังไม่ขัดขวางเขา ปล่อยให้เขา

ผ่านเข้ามา...

ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกว่าโลกแห่งนี้ช่างดีกับตนย่ิงนัก ยามนี้เมื่อมอง 

จย่าเลี่ยที่ถูกห้อมล้อมด้วยสัตว์อสูรโลหิต เขาก็ลังเลว่าควรจะโยน 

ลูกกลอนกระสันซ่านออกไปสักเม็ดดีหรือไม่...

"ช่างเถอะ ข้าเป็นผูบ้�าเพ็ญเพียรผูม้จีติใจงดงามคนหนึง่" ไป๋เสีย่วฉนุ 

ปลงอนิจจังพร ้อมเดินข้ึนไปบนยอดเขา มองป้ายศิลาอันหนึ่งที ่

ตั้งตระหง่านอยู่ที่น่ัน ป้ายศิลานี้ก�าลังส่งประกายแสงวับแวม ทั้งยัง 

ส่งกระแสพลังเรียกหาออกมาอย่างต่อเน่ือง

คิดอยู่ครู่หน่ึง ไป๋เสี่ยวฉุนก็เดินเข้าไปใกล้ป้ายศิลา ยกมือขวาข้ึน

วางลงไปด้านบน พรบิตาท่ีมอืของเขาสมัผสัเข้ากับป้ายศลิา สมองของเขา 

พลนัสัน่สะเทอืน ราวกับว่าทนัใดนัน้จติสมัผสัของเขาได้แผ่ขยายออกไป 

หลอมรวมกับทั้งโลกแห่งน้ี...

และก็เหมือนว่าโลกแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขา

แล้ว...

บัดนี้มหาสมุทรสีเลือดซัดโหมกระหน�่า ทะเลทรายลอยขึ้น 

กลางอากาศ ท้องนภาเคลื่อนโคจรซัดตลบปั่นป่วน แผ่นดินสั่นสะเทือน 

เหล่าพืชหญ้า เทือกเขาจ�านวนนับไม่ถ้วน ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีด�ารงอยู ่

บนโลกแห่งนีแ้ผ่ความปีตยิินดีออกมา คล้ายก�าลงัโห่ร้อง และย่ิงคล้ายว่า 

ก�าลัง...หมอบค�านับ!

สัตว์อสูรโลหิตทุกตัวคุกเข่าลงอย่างพร้อมเพรียงกัน หันหน้า 



Er Gen 21

ไปทางไป๋เสีย่วฉนุทีอ่ยู่บนยอดเขา เปล่งเสยีงร้องค�ารามอย่างสวามภัิกดิ.์..

จย่าเลี่ยท่ีรอดชีวิตมาได้หวุดหวิด ยามนี้ก็ตัวส่ันสะท้าน เขา 

เหม่อมองไป๋เสี่ยวฉุนที่อยู่บนยอดเขา เขาไม่มีทางลืมประสบการณ์ของ

ช่วงชีวิตนี้ได้เด็ดขาด ไม่มีทางลืมผู้ที่ยามนี้เป็นดั่งราชัน เป็นดั่งนายของ

โลกแห่งนี้อย่าง...เยี่ยจั้ง!
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นี่เป็นครั้งแรกท่ีจย่าเลี่ยได้เป็นผู้พิทักษ์ในการประลองบุตรโลหิต 

ก่อนหน้าน้ีเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน ท้ังยังไม่รู้ว่าคนที่ 

ได้รับการยอมรับนับถือในโลกแห่งอื่นๆ น้ันมีประสบการณ์เช่นใดบ้าง

แต่เขามีความรู้สึกว่า...ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเห็นและประสบมา 

ไม่มีทาง...เหมือนกับคนอื่นแน่นอน เขายังถึงขั้นมีลางสังหรณ์รุนแรง

ด้วยว่าบางที...การประลองบุตรโลหิตตลอดท้ังในส�านักเซว่ียซีตั้งแต่

อดตีจนถึงปัจจบุนัก็ยังไม่เคยมผีูใ้ดเป็นเหมอืนเย่ียจัง้ตรงหน้าเขาในตอนนี้

เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกน้ีของตนถูกต้องหรือไม่ แต่ชั่วขณะน้ีเมื่อเขา

มองเห็นท้ังโลกสั่นสะเทือน สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนคุกเข่าค�านับ เขาก็

คุกเข่าลงค�านับไป๋เสี่ยวฉุนท่ีอยู่บนยอดเขาโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน

เวลาน้ีไป๋เสีย่วฉนุยืนอยู่บนยอดเขา เขารูส้กึแปลกประหลาดอย่างมาก  

ราวกับว่าเพียงหน่ึงความคิดของตนก็สามารถดับท�าลายโลกนี้ได้...

และวิชาอมตะมิวางวายของเขาบัดน้ีก็ก�าลังโคจรอย่างรวดเร็ว 

ท่ามกลางสตพิร่าเลอืน เขาคล้ายกบัได้ยนิเสยีงเสยีงหน่ึงกระซบิแผ่วเบา 

อยู่ข้างหูของตัวเอง

บทที่ 246

ด่านที่สอง
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"มา...มา...มา..."

ไป๋เสี่ยวฉุนฟื้นคืนสติในฉับพลัน ดวงตาทั้งคู ่ฉายแสงคมกล้า  

หลังจากไตร่ตรองอยู่ชั่วครู่เขาก็สูดลมหายใจเข้าลึก ยกมือขวาขึ้นมา

จากบนป้ายศิลา สรรพสิ่งตลอดท้ังโลกล้วนปล่อยแสงสีเลือดจัดจ้า  

แสงสีเลือดนี้พุ ่งเข้ามารวมกันท่ีตัวเขา ท�าให้รอบกายไป๋เสี่ยวฉุน 

กลายเป็นสีแดงฉาน

แสงสีแดงฉานน้ีก่อร่างขึ้นเป็นประตูบานหน่ึงซึ่งค่อยๆ เปิดออก

อย่างเชื่องช้าต่อหน้าไป๋เสี่ยวฉุน

เมื่อมองประตูบานนี้ ไป๋เสี่ยวฉุนเงียบงันไปครู่ใหญ่ เขารู้ว่าน่ี 

คือประตูท่ีจะน�าไปสู่ด่านท่ีสอง ยามน้ีหลังจากก้มหน้าลงมองทั้งโลก

แห่งน้ีแล้วเขาก็ยกขาขึน้ก่อนจะเหยียบย่างเข้าไปในประต ู ร่างหายวับไป 

พร้อมกับประตูและแสงสีเลือดรอบด้าน

ณ พ้ืนที่ภายในร่างบรรพบุรุษโลหิตท่ีไม่อาจรู ้ชัดได้ว่าอยู่ตรง 

ส่วนใด ที่นี่เป็นพ้ืนท่ีว่างเปล่าแห่งหน่ึง ทอดสายตามองออกไปก็ 

เห็นเพียงพ้ืนที่เว้ิงว้างกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาจนมองไม่เห็นปลายทาง 

เห็นเพียงว่าเบื้องล่างมีเสาทรงกรวยตั้งตระหง่านมากมายหลายต้น

เสาเหล่านี้ดูเหมือนแท่นสูงมากมายที่ตั้งอยู่เต็มพ้ืนที่ว่างเปล่า

รกร้าง รอบด้านย่ิงเงียบสงัด

ในบรรดาแท่นสงูนับไม่ถ้วน มสีองแท่นทีพ้ื่นทีก่ว้างขวางมากท่ีสดุ

โดยมีขนาดใหญ่เป็นหมื่นจั้ง ตั้งห่างกันไม่ไกลนัก เซว่ียเหมยและ 

ซ่งจวนิหว่านนัง่ขดัสมาธิแยกกันคนละแท่น ต่างฝ่ายต่างก�าลงัคมุเชงิกนั 

จากท่ีไกลๆ

พวกนางสองคนมาถึงที่นี่ในเวลาไม่ถึงหน่ึงชั่วยาม ไม่เหมือนกับ

ผู้พิทักษ์เหล่าน้ัน เพราะพวกนางมีป้ายค�าสั่ง ไม่จ�าเป็นต้องได้รับ 

การยอมรับจากบรรพบุรุษโลหิตก็สามารถมาที่น่ีได้โดยตรง และน่ังรอ
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ให้ผู้พิทักษ์ของพวกนางมาถึง

เวลาในโลกโลหิตไร้สิ้นสุดไม่เหมือนกับที่น่ี หนึ่งชั่วยามของที่น่ี

เท่ากับหน่ึงเดือนในโลกโลหิตไร้สิ้นสุด

ตามการคาดการณ์ของพวกนาง อย่างน้อยยังต้องรอคอย 

อีกหลายชั่วยามถึงจะมีผู ้พิทักษ์เดินออกมาจากโลกโลหิตไร้ส้ินสุด  

ส่วนด่านท่ีสองของการประลองบตุรโลหติน้ันพวกนางท้ังสองจ�าเป็นต้อง

เอาป้ายค�าสั่งออกมาพร้อมกันถึงจะเริ่มได้ ไม่มีใครอยากเริ่มก่อน  

ต่างก็ต้องการรอให้ผู้พิทักษ์ของตนมาถึงก่อนค่อยน�าป้ายค�าส่ังออกมา

"ซ่งจวินหว่าน เจ้าก็อายุปูนนี้แล้ว เหตุใดยังต้องช่วงชิงต�าแหน่ง

บุตรโลหติกับข้าอกี สกุลซ่งของเจ้าไม่มคีนอืน่แล้วหรอืไรถึงได้ให้หญิงแก่ 

อย่างเจ้าลงมอืเอง" เซวีย่เหมยหวัเราะหยันเสยีงเย็น หลงัจากท่ีพวกนาง

สองคนมาถึงท่ีนี่ก็คอยเหน็บแนมกันอยู่ตลอดเวลา ต่างฝ่ายต่างขัดหู 

ขัดตากันและกัน เวลานี้เซวี่ยเหมยเป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นก่อน

ซ่งจวินหว่านคิว้กระตกุ ขณะก�าลงัจะตอกกลบัก็พลนัหน้าเปลีย่นส ี

แล้วเงยหน้าข้ึนมองด้านบน เซว่ียเหมยที่อยู่ไม่ไกลเวลานี้ก็ม่านตา

หดลง รีบเงยหน้าขึ้นมองเช่นกัน

เห็นเพียงแค่ในความว่างเปล่าเบื้องบนค่อยๆ มีประตูบานใหญ่

บานหน่ึงปรากฏออกมา ท้ังยังส่งเสียงครืนครั่นในเวลาเดียวกัน

มีคนคว้าปณิธานของโลกมาได้เร็วถึงเพียงนี้เชียวรึ น่ียังไม่ถึง 

หน่ึงชัว่ยามดเีลย ส�าหรบัโลกโลหิตไร้สิน้สดุแล้วแปลว่ายังไม่ถึงหน่ึงเดอืน 

ด้วยซ�้า! ม่านตาทั้งคู่ของเซว่ียเหมยหดลงพลางร้องอุทานอยู่ในใจ นาง

เข้าใจการประลองบุตรโลหิตเป็นอย่างดี ว่ากันว่าปีน้ันผู้พิทักษ์คนหน่ึง

ที่เร็วที่สุดก็ยังใช้เวลาหนึ่งชั่วยามครึ่ง หรือก็คือหน่ึงเดือนครึ่งถึงจะ 

เดินออกจากด่านท่ีหนึ่งมาได้

คนผู้น้ีคือใคร...นั่นมันโลกโลหิตไร้สิ้นสุดเชียวนะ ไม่เพียงแต ่
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ต้องต่อกรกับผู้พิทักษ์ ยังมีสัตว์อสูรโลหิตอีกนับไม่ถ้วน คิดจะได้รับการ

ยอมรับจากปณิธานของโลกจ�าเป็นต้องผ่านการต่อสู้อย่างยากล�าบาก 

ทว่าคนผู้น้ีกลับเร็วได้ถึงเพียงนี้! ซ่งจวินหว่านเองก็สะท้านสะเทือน 

อยู่ในใจ นางตกตะลึงอย่างมาก บุคคลเช่นน้ีหากเป็นคนฝ่ายนาง 

ยังถือว่าดีไป แต่หากเป็นผู้พิทักษ์ของเซว่ียเหมยย่อมถือเป็นอุปสรรค

ใหญ่หลวงส�าหรับการช่วงชิงต�าแหน่งบุตรโลหิตของนาง

ทว่าเมื่อซ่งจวินหว่านย้อนนึกถึงผู้พิทักษ์ของตัวเอง ใบหน้าของ

คนเหล่าน้ันลอยขึ้นมาในสมองของนางทีละคน นางก็รู ้สึกว่าไม่ว่า 

คนใดก็ไม่มีทางท�าได้ถึงขั้นนี้ หน้าจึงมืดคล�้าลงทันที

ผู้ที่มีสีหน้าด�าทะมึนยังมีเซว่ียเหมยอีกคน หลังนางนึกถึงผู้พิทักษ์

ของตนก็เกิดความไม่มั่นใจข้ึนมาเช่นกัน บัดนี้จึงจ้องเขม็งไปยังประตู

บานใหญ่ที่ปรากฏข้ึนมากะทันหันพร้อมกับซ่งจวินหว่านด้วยสายตา

เย็นเยียบ

ไม่นานในประตูบานใหญ่ก็ค่อยๆ เผยร่างพร่ามัวร่างหนึ่ง ร่างน้ี

เริ่มเด่นชัดมากข้ึนเรื่อยๆ ไม่ก่ีชั่วลมหายใจก็เผยตัวตนอย่างชัดเจน 

ต่อหน้าสตรีทั้งสอง ซ่งจวินหว่านและเซว่ียเหมยอุทานเสียงหลง 

พร้อมเพรียงกัน

"เย่ียจั้ง!"

จติสงัหารในดวงตาของเซว่ียเหมยโชนแสง ในใจตืน่ตะลงึ ลมหายใจ 

ถ่ีกระชั้นน้อยๆ นางจินตนาการไม่ออกเลยว่าเย่ียจั้งท�าอย่างไรกันแน ่

ถึงได้รับปณิธานของโลกในเวลารวดเร็วถึงเพียงน้ี

หลังจากร้องอุทานด้วยความตกใจ ซ่งจวินหว่านก็ปีติยินดีขึ้นมา

โดยพลัน ดวงตาคู่งามเปล่งประกายระยิบระยับ มองไป๋เสี่ยวฉุนน่ิง

ตอนท่ีไป๋เสี่ยวฉุนเหยียบย่างเข้าไปในประตูบานใหญ่ เบื้องหน้า

ของเขาพร่ามัว ยามนี้เมื่อทุกอย่างชัดเจนขึ้นจึงมองเห็นแท่นสูง
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จ�านวนนับไม่ถ้วนของพ้ืนท่ีแห่งน้ีทันที และมองเห็นเซวี่ยเหมยกับ 

ซ่งจวินหว่านด้วย

"ศิษย์น้องเยี่ยจั้งมาหาข้าเถอะ" ซ่งจวินหว่านกล่าวด้วยรอยย้ิม  

น�า้เสยีงเตม็ไปด้วยความอ่อนโยน ในใจท้ังตะลงึและยินดอีย่างไร้ทีส่ิน้สดุ

เซว่ียเหมยแค่นเสียงเย็นหน่ึงครั้ง ก�าหมัดแน่น

ไป๋เสี่ยวฉุนกะพริบตาปริบๆ ก้าวเดินไปทางซ่งจวินหว่าน ไม่นาน

ก็มาอยู่บนแท่นสูงเดียวกับนาง จากน้ันจึงเดินไปหยุดยืนอยู่เบื้องหลัง

ซ่งจวินหว่าน

"เช่นน้ัน...ข้าเป็นคนแรกหรอื" ไป๋เสีย่วฉนุถามขึน้มาด้วยความใคร่รู้

"ต้องเป็นคนแรกอยู่แล้ว เจ้าท�าได้อย่างไร คู่ต่อสูข้องเจ้าคอืใครหรอื"  

ซ่งจวินหว่านย้ิมหวานหยดย้อย รอยย้ิมนีเ้มือ่ปรากฏข้ึนในดวงตาไป๋เสีย่วฉุน  

ในใจของเขาก็ร�า่ร้องรวัๆ ว่ามารหญิง ทว่าสหีน้ากลบัไม่เผยความรูส้กึใดๆ  

เขาเชิดคางขึ้น ไพล่มือทั้งคู่ไปด้านหลัง สีหน้าเย็นชา ปราณดุร้าย 

แผ่กระจายไปท่ัวร่าง

"ง่ายดายนัก เพียงเดินผ่านมาเฉยๆ เท่านั้น ส่วนคู่ต่อสู้ ข้าไม่ได้

ถามนามของเขา" ไป๋เสี่ยวฉุนเอ่ยปากราบเรียบด้วยท่าทางล�้าลึก 

ถ้อยค�าของเขาสื่อความโดดเดี่ยวอย่างหาท่ีสุดมิได้ออกมา โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงค�าบอกกล่าวอันเรียบง่ายน้ีสามารถท�าให้ซ่งจวินหว่านและ 

เซว่ียเหมยคิดไปไกลสุดกู่ พวกนางคล้ายจะจินตนาการว่าเมื่อเย่ียจั้ง

เข้าไปในโลกโลหิตไร้สิ้นสุดแล้วก็สร้างกระบี่โลหิตข้ึนมา เข่นฆ่าสังหาร

ไปตลอดทาง...

สังหารสัตว์อสูรโลหิตจ�านวนนับไม่ถ้วน เมินทุกสิ่งทุกอย่าง  

เหลือบมองใต้หล้าด้วยความหย่ิงทะนง ประหัตประหารจนกระท่ัง

ปณิธานของโลกยอมรับ

ดวงตาทั้งคู ่ของซ่งจวินหว่านย่ิงเปล่งประกายสดใส แม้แต ่
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เซว่ียเหมยเองก็ยังมองไป๋เสี่ยวฉุนอยู่หลายที เพียงแต่ไม่นานพวกนาง

ก็พบว่าบนร่างของไป๋เสี่ยวฉุนกลับไม่มีร่องรอยบาดแผลใดๆ หน้า 

จึงกระตุกน้อยๆ อย่างอดไม่อยู่ ในใจย่ิงรู้สึกไม่ชอบมาพากล

ซ่งจวินหว่านก�าลังจะเอ่ยปากถาม ไป๋เส่ียวฉุนกลับสะบัด 

ปลายแขนเสื้อเบาๆ หน่ึงครั้งก่อนเอ่ยปากเนิบนาบ

"ข้าเหนือ่ยแล้ว หากเริม่ด่านทีส่องเมือ่ไรก็บอกข้าด้วย" ขณะกล่าว

เขาก็เดินไปหยุดอยู่อีกฝั่งหนึ่ง วางตัวโดดเดี่ยวราวต้นสนสูงตระหง่าน 

ก่อนจะนัง่ลงท�าสมาธิ ปิดตาลง สหีน้าเดด็เดีย่วท่ีแฝงไว้ด้วยความเย็นชา 

ประกอบกับปราณดุดันบนร่างเขาท�าให้ค�าพูดของซ่งจวินหว่านถูกกลืน

กลับลงไปในคอ

ไป๋เสีย่วฉุนน่ังขดัสมาธิ ทว่าในใจย้ิมร่าราวดอกไม้ผลิบานนานแล้ว  

เขาล�าพองใจอย่างถึงทีส่ดุ ก�าลงัคดิว่าตอนนีต้นต้องดโูดดเด่นเป็นพิเศษ

อย่างแน่นอน

ไม่ได้ ข้าต้องเพ่ิมท่าทางให้มากอีกหน่อยถึงจะย่ิงดูสมจริง  

ไป๋เสีย่วฉนุคดิมาถงึตรงนี ้ใบหน้าทีม่สีหีน้าเย็นชาก็เชดิขึน้น้อยๆ ราวกับ

ก�าลงัทอดสายตามองออกไปไกล และนยัน์ตาก็ค่อยๆ มคีวามโศกาอาดรู 

เพ่ิมข้ึนมา

เมือ่เห็นเช่นนีแ้ล้ว ซ่งจวินหว่านและเซว่ียเหมยต่างก็ใจสัน่ ยิง่มองเขา 

ไม่ออก

ไม่นานก็ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วยาม ความว่างเปล่าด้านบนมีประตู

บานใหญ่ปรากฏข้ึนอีกครั้ง ชายฉกรรจ์ท่ีแฝงไว้ด้วยปราณดุร้ายรุนแรง

เดินหอบฮักๆ ออกมา หลังจากเซวี่ยเหมยเห็นคนผู้นี้ดวงตาก็เผยความ

ปลืม้ปีตทัินท ีชายฉกรรจ์ผูน้ัน้คารวะเซว่ียเหมยก่อนจะเดนิไปยังแท่นสงู 

ที่นางอยู่ เมื่อสายตากวาดไปเห็นไป๋เสี่ยวฉุนขณะก�าลังนั่งลงท�าสมาธิ

ก็แอบร้องตกตะลึงอยู่ในใจ
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เดิมเขานึกว่าตัวเองเป็นคนแรกที่เดินออกมา กลับนึกไม่ถึงว่า 

เย่ียจั้งผู้น้ีจะเร็วย่ิงกว่าตนเสียอีก

แต่ละชั่วยามผ่านพ้นไป ผู้พิทักษ์ทยอยเดินกันออกมา ซ่งเชวีย 

ก็เป็นหนึ่งในนั้น สีหน้าของเขาเหนื่อยล้า มีอาการบาดเจ็บภายใน  

เห็นได้ชัดว่าประสบความยากล�าบากถึงท่ีสุดกว่าจะได้รับการยอมรับ

จากโลกนั้น

จนกระท่ังผ่านไปห้าชัว่ยาม หลงัจากผูพิ้ทกัษ์คนสุดท้ายปรากฏตวั 

ข้ึน ด่านแรกก็ถือว่าสิ้นสุดลงอย่างแท้จริง

ผูพิ้ทกัษ์ทีซ่่งจวินหว่านและเซว่ียเหมยพามาต่างก็ผ่านการเลอืกเฟ้น 

อย่างพิถีพิถัน ทุกคนล้วนมลีกัษณะพิเศษท่ีไม่ธรรมดา ครัง้น้ีก�าลงัสสูกัีน  

ต่างฝ่ายต่างมีคนท�าส�าเร็จสิบคน

สตรีท้ังสองประสานสายตากันและสาดประกายตาเย็นเยียบ

ไปมา เน่ินนานถึงได้ต่างคนต่างแค่นเสยีงเย็น ก่อนจะหนักลบัไปอธิบาย

จุดส�าคัญในด่านที่สองให้ผู้พิทักษ์ของตน

"ด่านแรกของการประลองบตุรโลหิตนัน้เฉพาะผู้ท่ีได้รบัการยอมรบั 

ถึงจะผ่านด่านมาได้ ถือเป็นการช่วงชงิกันระหว่างผูพิ้ทักษ์อย่างพวกเจ้า  

ข้าไม่สามารถเข้าร่วมได้ แต่ด่านที่สองท่ีก�าลังจะเริ่มนี้โหดร้ายย่ิงกว่า 

ข้าเองก็จะเข้าร่วมด้วย!

ด่านทีส่องน้ีมชีือ่ว่าทะเลทรายสเีลอืด เส้นทางสายนีไ้ม่มจีดุสิน้สดุ  

ทุกเจ็ดชั่วยามจะเกิดพายุที่ดับท�าลายทุกสิ่งหนึ่งครั้ง เมื่อใดก็ตามที่เกิด

พายุนี ้ทกุชวิีตท่ีอยู่บนทะเลทรายสเีลอืดจะดับสญูกลายเป็นซากกระดกู

และท่ีนี่ก็คือเส้นทางเดียวท่ีทอดยาวไปสู่ห้องหัวใจ ดังนั้นพวกเรา

จึงมีเวลาเพียงเจ็ดชั่วยามเท่านั้น และวิธีการเดียวท่ีจะผ่านทะเลทราย

สีเลือดไปได้ก็คือกุญแจ!" นัยน์ตาซ่งจวินหว่านฉายประกายคมกล้า 

กวาดตามองทุกคนพลางเอ่ยปากเนิบช้า เซวี่ยเหมยท่ีอยู่บนแท่นถัดไป
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ก็ก�าลังพูดกับผู้พิทักษ์เหล่านั้นด้วยค�าพูดท�านองเดียวกัน

"ทุกชั่วยาม ไม่ว่าทิศทางใดก็ตามในทะเลทรายแห่งน้ีจะมีกุญแจ

หนึ่งดอกปรากฏขึ้น ผู้ที่ได้กุญแจไปครองหากสามารถรักษาไว้ได้จนถึง

ท้ายทีส่ดุ เมือ่เวลาเจด็ชัว่ยามสิน้สดุลง ก็จะถูกส่งเข้าไปยังถนนบรรพกาล 

สีเลือด และถนนบรรพกาลแห่งนี้จะพุ่งตรงไปสู่ห้องหัวใจ...ส่วนข้าและ

เซว่ียเหมยไม่จ�าเป็นต้องใช้กุญแจ สามารถผ่านไปได้โดยตรง

กุญแจมีทั้งหมดเจ็ดดอก หมายความว่าสุดท้ายผู้พิทักษ์ท่ีจะได้

เข้าไปยังถนนบรรพกาลพร้อมข้าและเซว่ียเหมยจะมมีากสดุเพียงเจด็คน 

เท่านัน้!" ซ่งจวินหว่านเอ่ยเนบิช้า ภายใต้การอธิบายของนาง ความโหดร้าย 

ทารุณในทะเลทรายสีเลือดก็ค่อยๆ ปรากฏข้ึนต่อหน้าทุกคน

ไป๋เสี่ยวฉุนหน้าเปลี่ยนสีน้อยๆ นอกจากซ่งเชวียแล้ว คนท่ีเหลือ

ต่างก็หน้าถอดสี ผู้บ�าเพ็ญเพียรวัยกลางคนผู้หนึ่งในกลุ่มลังเลอยู่ชั่วครู่

แล้วจึงเอ่ยถามเสียงเบา

"แล้วผู้ท่ีไม่ได้ครอบครองกุญแจเล่า"

ซ่งจวินหว่านมองผู้บ�าเพ็ญเพียรวัยกลางคนผู้น้ันหน่ึงครั้ง ก่อน

กล่าวด้วยน�้าเสียงเรียบน่ิง

"เพราะน่ีเป็นการต่อสู้แบบหมู่คณะ หากเป็นฝ่ายท่ีได้รับกุญแจ 

มากกว่า ผู้พิทักษ์ที่ไม่ได้ครอบครองกุญแจถึงจะไม่ถูกส่งเข้าไปยัง 

ถนนบรรพกาลสีเลือดก็จะไม่มีทางถูกก�าจัด เพียงถูกคัดออกเท่าน้ัน

แต่...ฝ่ายที่ได้กุญแจน้อย ผู ้ล้มเหลวจะถูกก�าจัดหลังผ่านไป 

เจ็ดชั่วยาม! น่ีคือกฎเกณฑ์ ปรมาจารย์อาวุโสก็ช่วยไม่ได้!

ดังน้ันน่ีไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเจ้าจะเข่นฆ่ากันเอง นอกเสียจากว่า

กุญแจอยู่ในมือผู้พิทักษ์ของเซว่ียเหมย พวกเจ้าสามารถแย่งชิงมาได้

ตามใจชอบ แต่หากคนกันเองได้ครอบครอง ห้ามเข่นฆ่ากันเด็ดขาด! 

เพราะหากฆ่าแกงกันเอง สดุท้ายไม่เพียงข้าเท่าน้ันท่ีล้มเหลว พวกเจ้าเอง 
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ก็ต้องตายอยู่ที่น่ี...

พวกเจ้าทัง้หลาย ถึงไม่ใช่คนสกุลซ่งของข้า ข้าก็ขอให้ค�ามัน่สญัญา  

หากข้าได้กลายเป็นบตุรโลหติ อนาคตของพวกเจ้าย่อมก้าวไกลไร้ขีดจ�ากดั  

เรื่องท่ีรับปากพวกเจ้าไว้ ข้าต้องท�าได้อย่างแน่นอน หากข้าล้มเหลว  

เซวีย่เหมยท�าส�าเรจ็ พวกเจ้าทัง้หลายก็จะต้องร่วงลงเหวไปพร้อมกับข้า!"  

ซ่งจวินหว่านสดูลมหายใจเข้าลกึ ลกุขึน้ยืนประสานมอืค้อมตวัต�า่ไปทาง 

พวกไป๋เสี่ยวฉุน
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