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ค�ำน�ำ

ไป๋เสีย่วฉนุรกัตัวกลวัตาย นีเ่ป็นสิง่ท่ีนักอ่านทุกท่านรูช้ดัมาตัง้แต่พระเอก

ของเรื่องคนน้ีเริ่มเดินทางบนเส้นทางเซียน แต่ระหว่างการฝึกบ�าเพ็ญเพียรนี้

เขากยั็งไม่หลดุพ้นจากโลก ยังคงเป็นมนุษย์คนหน่ึงทีม่คีวามผกูพัน ด้วยเหตน้ีุ 

จึงไม่อาจหักใจยอมเห็นสองส�านักที่ตนคุ้นเคยต้องหักหาญกันจนย่อยยับ 

ไปข้างได้ ข้อเสนอให้รวมกันเป็นหน่ึงและบุกข้ึนแม่น�้าตอนกลางด้วยกันจึง

บังเกิดขึ้นมา

จากเล่มท่ีแล้ว ส�านักหลิงซีและส�านักเซว่ียซีรับข้อเสนอน้ีแล้ว แต่ส�านัก

เสวียนซีไม่ยินยอม ส�านักหลิงซีและส�านักเซว่ียซีจึงต้องยกทัพไปประชิดเพ่ือ

ท�าศึก ดังนั้นในเล่มนี้ทุกท่านจะได้เห็นบทสรุปของศึกใหญ่แห่งแม่น�้าตอนล่าง 

และได้เป็นประจักษ์พยานของการเคลื่อนทัพไปบนแม่น�้าทงเทียนอันย่ิงใหญ่ 

มุ่งสู่ส�านักคงเหอ!

รับรองได้ว่าสนุกและมันส์ถึงใจไม่แพ้เล่มก่อนๆ อย่างแน่นอน!

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



"ฟา้ดินเป็นพยาน เดือนปีเป็นค�าสัตย์สาบาน ส�านักนี่เหอได้ก่อตั้งขึ้นในวันนี้!"
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ท้องฟ้ามดืสลวั แม้จะไม่มลีมพัดเย็นสบายและแสงอาทิตย์งดงาม 

ก็ยังไม่อาจส่งผลต่อดวงใจท่ีบดัน้ีก�าลงัลงิโลดของไป๋เสีย่วฉนุได้ เขาฮกึเหิม

เตม็เป่ียม ทัง้ยังมากล้นด้วยความล�าพองใจ น่ังขดัสมาธิอยู่บนกระบี่ใหญ ่

สีเลือด มือขวายกขึ้นชี้ไปข้างหน้าอย่างคึกคะนอง

"ลยุ!" ไป๋เสีย่วฉนุเอ่ยปากอย่างจองหอง ความรูส้กึโปร่งสบายจาก

ข้างในถึงข้างนอกเช่นน้ีท�าให้เขารู้สึกว่าตนช่างร้ายกาจย่ิงนัก ท้ังยัง 

ท�าให้ไพล่นึกไปถึงเมื่อครั้งอยู่ในหุบเหวกระบี่อุกกาบาตที่ตนชักน�าคน

ของส�านักหลิงซีไปแย่งชิงทางเข้าจากคนอื่นๆ

"คิดถึงย่ิงนัก" ไป๋เสี่ยวฉุนพูดด้วยความปลงอนิจจัง เมื่อนึกถึง 

ภาพเหตกุารณ์ในหบุเหวกระบีอ่กุกาบาตทีล่กูศษิย์ส�านักหลงิซไีด้เข้าไป

ในกระบีอ่กุกาบาตกันครบแล้ว ทว่าตนกลบัถูกสกัดขวางให้อยู่ข้างนอก 

เขาก็หยุดย้อนความทรงจ�าทันที

ไม่เป็นมงคล! ตอนน้ีกับตอนนั้นไม่เหมือนกัน ตอนนี้ข้างกายข้า 

มีผู้บ�าเพ็ญเพียรผู้แข็งแกร่งดุจดังหมาป่าและพยัคฆ์ร้ายหลายร้อยคน 

ไป๋เสีย่วฉนุมองผูค้นรอบด้านอย่างระแวงทันที โดยเฉพาะสวีเ่สีย่วซานท่ี

บทที่ 296

เจ้ามีชีวิต?!
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แทบจะอยากแขวนลกูกลมแสงหมอกพิษไว้ให้เตม็ร่าง ท่าทีโอหังเช่นนัน้

ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกชื่นชมอย่างมาก

เป่ยหานเลีย่เองก็เปลีย่นไปเช่นกัน...แม้ภายนอกจะดเูหมอืนเป็นปกติ  

แต่ความเป็นจริงแล้วเขาได้เรียนรู้ที่จะส่งย้ิมตาหยีให้คนอื่น ทว่าพอ 

ก้มหน้าลงกลบัรบีโยนลกูกลมแสงหมอกพิษออกไปทนัที...ส่วนจย่าเลีย่

และเสนิซ่วนจือ่ในฐานะท่ีเป็นผูบ้�าเพ็ญเพียรส�านกัเซว่ียซ ีเดมิทพีวกเขา

ก็ชั่วร้ายอยู่แล้ว...หลายเดือนมานี้ก็ยิ่งชั่วร้ายมากขึ้นไปอีก...

ขนาดสีค่นนียั้งเป็นเช่นน้ีก็ไม่ต้องกล่าวถึงคนอืน่ พวกเขาแต่ละคน

เริ่มจะมีความคล้ายคลึงกับไป๋เสี่ยวฉุนขึ้นมาบ้างแล้ว เวลาปกติมักจะ

ท�าหน้าทะเล้นอารมณ์ดี บางครั้งยังเริ่มกลัวตาย ทว่าเมื่อถึงเวลาลงมือ

คราวใดกลับโยนลูกกลมแสงหมอกพิษออกไปอย่างไม่รีรอ จากนั้นจึง 

พุ่งเข้าเข่นฆ่าอย่างเหี้ยมหาญ

ไป๋เสี่ยวฉุนมองพวกเขาแล้วก็ยิ่งทอดถอนใจ

ภายใต้การชกัน�าของข้า พ่ีน้องเหล่าน้ีในท่ีสดุก็เข้าใจถึงความล�า้ค่า 

ของชีวิตผู้บ�าเพ็ญเพียรอย่างพวกเราเสียที ขอเพียงยังรักษาชีวิตน้อยๆ 

ไว้ได้อยู่ ทุกอย่างก็ล้วนเป็นไปได้ ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังถอนหายใจ

ด้วยความปลืม้ปีติ มอืขวาของเขากต็บลงไปบนถุงเก็บของ หยิบเต่าน้อย

ออกมาเขย่าด้วยความเคยชนิอยู่หลายครัง้ หลายเดอืนมาน้ีเขาท�าอย่างนี้ 

เกือบทกุวัน เขย่าๆ ฟังเสยีงหวัและขาทัง้สีข่องเต่าน้อยทีร่าวกับตุก๊ตาผ้า 

กระทบกับกระดองดังพลั่กๆๆ ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกว่าฟังแล้วเพลินอย่างมาก

ย่ิงเมือ่หลงัจากเขย่าเต็มแรงอยู่หลายครัง้ เต่าน้อยก็จะส่งกลิน่หอม

ออกมา ชักน�าพลังฟ้าดินเข้มข้นให้เข้ามาหา ท�าให้ความเร็วในการ

บ�าเพ็ญเพียรของไป๋เสี่ยวฉุนแทบจะไต่ระดับขึ้นสูงทุกวัน แม้แต่คน 

หลายร้อยคนท่ีอยู่ข้างกายเขาก็ยังได้รับผลพวงจากการไหลกรากของ

พลังฟ้าดินนี้ไม่น้อย
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"เจ้าเต่าตายซากน่ีถือว่ายังพอมปีระโยชน์อยู่บ้าง" ไป๋เสีย่วฉนุมอง

เต่าน้อยในมือ มองหัวและขารวมไปถึงหางสั้นๆ ท่ีห้อยลงมาของมัน  

หลังจากออกแรงเขย่าอยู่หลายครั้งเขาก็พบความผิดปกติ ดูเหมือนว่า

เสยีงพลัก่ๆๆ จะเบาลงกว่าเดมิเลก็น้อย ราวกับว่าหวัและขาของเต่าน้อย

ตัวนี้ก�าลังแข็งตัว

"หา?" ไป๋เสี่ยวฉุนประหลาดใจ รีบเขย่าอย่างแรงอีกหลายครั้ง  

ครึง่ก้านธูปต่อมาหวัและขาของเต่าน้อยก็ไม่แข็งอกีต่อไป กลับคนืสภาพ 

อ่อนปวกเปียกอย่างทีเ่คยเป็น เมือ่ได้ยินเสยีงพลัก่ๆๆ อนัคุน้เคย ไป๋เสีย่วฉนุ 

ก็พึงพอใจอย่างยิ่ง ถึงได้ยอมยุติการบ�าเพ็ญเพียรในวันนี้

เทีย่งวนัต่อมา...คนหลายร้อยคนยังคงเหาะไปบนฟ้า เขตแนวหน้า

ของสนามรบแห่งนี้กว้างใหญ่มาก ประกอบกับชื่อเสียงอันเล่ืองลือของ

พวกไป๋เสี่ยวฉุน พวกเขาจึงไม่ได้เจอผู้บ�าเพ็ญเพียรส�านักเสวียนซีมา

หลายวันแล้ว

ไป๋เสีย่วฉนุเบือ่หน่าย ได้ยินสว่ีเสีย่วซานกับเป่ยหานเลีย่ก�าลงัคยุโว 

เร่ืองผลการต่อสูใ้นอดีตของตนกันอยู่ ใจเขาอยากจะเข้าไปร่วมวงพูดด้วย  

แต่กลบัพบว่าสองคนน้ันต่างเหล่มองตนครัง้หน่ึง แต่ไม่ได้ให้ความสนใจ

เท่าไรนัก

ไป๋เสีย่วฉนุอารมณ์เสยีเลก็น้อย แค่นเสยีงหึทีหน่ึง ครุน่คดิว่าต่อไป 

จะลดลูกกลมแสงหมอกพิษของสองคนนี้สักเจ็ดส่วนเสียเลย จากนั้น 

หยิบเต่าน้อยออกมาอกีครัง้ เขย่าไปเขย่ามาอยู่ในมอื ทว่าเพ่ิงเขย่าไม่ทนัไร 

ไป๋เสี่ยวฉุนก็ต้องขมวดคิ้วฉับ

"เป็นอะไรไป ไยเสยีงผดิปกตอิกีแล้วเล่า" ไป๋เสีย่วฉนุมองเจ้าเต่าน้อย 

หน่ึงครั้ง มือขวาก็ดึงขาทั้งสี่ของเต่าให้ยืดออก แล้วก็พบว่ามันแข็งทื่อ 

อีกครั้ง

"เจ้าเต่านี่ไม่รู้ว่าตายมากี่ปีแล้ว น่าสงสาร ตอนนี้ร่างกายเริ่มแข็ง
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แล้วด้วย" หลงัจากไป๋เสีย่วฉนุครุน่คิดแล้วก็รูส้กึว่าตนจ�าเป็นต้องช่วยเหลือ 

อีกฝ่ายเสียหน่อย ต่อให้น่ีจะเป็นเต่าที่ตายแล้วตัวหน่ึง แต่ครึ่งปีมานี้ 

มันก็ช่วยในการฝึกบ�าเพ็ญเพียรของตนมามาก

ดังนั้น...เขาจึงจับกระดองเต่าเอาไว้ให้มั่น สูดลมหายใจเข้าลึก 

หนึง่ครัง้ แล้วจงึใช้พละก�าลงัทีม่ากท่ีสดุท่ีตนมเีขย่าเต่าน้อยอย่างรนุแรง 

ความถ่ีในการเขย่าครัง้นีม้ากกว่าครัง้ก่อนหน้ามากมายหลายเท่า เพียง

ไม่กีช่ัว่ลมหายใจก็มกีลิน่หอมลอยออกมา กระตุน้ปราณวิญญาณฟ้าดิน

รอบด้าน

ทว่าไป๋เสีย่วฉุนยังไม่หยุด ยังคงเขย่าอยู่อย่างนัน้...เขาตัง้มัน่แล้วว่า 

จะต้องท�าให้ร่างกายทีต่ายไปแล้วของเต่าน้อยกลบัมาอ่อนนุ่มอกีครัง้ให้ได้

เขย่าติดต่อกันถึงสามก้านธูป...ในที่สุดร่างกายของเต่าน้อยก็ 

อ่อนนุ่มอีกครั้ง ไป๋เสี่ยวฉุนถึงได้เผยรอยยิ้มพึงพอใจออกมาเต็มใบหน้า 

แต่เมื่อมองขาและหัวของเต่าน้อยที่ห้อยตก ไป๋เสี่ยวฉุนก็ปลงอนิจจัง

"หากเจ้ามีวิญญาณอยู่บนสวรรค์ ก็ไม่ต้องขอบคุณข้ามากมาย

หรอกนะ อย่างไรข้าก็จะช่วยให้เจ้ารกัษาความอ่อนนุ่มของร่างกายเอาไว้ 

ตลอดไป ให้เน้ือหนงัของเจ้าไม่เน่าเป่ือย สามารถ..." ไป๋เส่ียวฉุนยังไม่ทนั

พูดจบก็ต้องเบิกตากว้างกะทันหัน เห็นเพียงว่าหัวของเต่าน้อยท่ีลู่ลง 

เวลานี้กลับเงยพรวด ท้ังยังลืมตาโพลง นัยน์ตาคล้ายมีวงกลมจ�านวน 

นับไม่ถ้วนหมุนวนอยู่ด้านใน แต่กลับแฝงไว้ด้วยความเกลียดแค้น  

ความบ้าคลั่ง อยู่ๆ มันก็อ้าปากหันไปทางมือของไป๋เสี่ยวฉุนแล้วกัด 

อย่างแรง!

ไป๋เสี่ยวฉุนตกใจจนสะดุ้งโหยง รีบปล่อยมือทันที จึงหลบพ้น 

การกัดของเต่าน้อยไปได้

การกัดครั้งน้ีรุนแรงเกินไป คล้ายแฝงเร้นความเคียดแค้นเกิน 

ค�าบรรยายเอาไว้ เสมือนเป็นศัตรูท่ีไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ แม้จะกัด 
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ลงบนอากาศ ทว่าแม้แต่ความว่างเปล่าก็ยังคล้ายถูกกัดขาดจนเกิด 

เสียงดังลั่น ท�าให้ผู้บ�าเพ็ญเพียรรอบด้านที่ได้ยินสยดสยอง

ไป๋เสีย่วฉนุหนังศรีษะแทบระเบดิ เขาแน่ใจว่าหากปากน้ีกัดลงบนน้ิว 

ของตน กระดูกต้องแตกละเอียดอย่างแน่นอน ต่อให้ตนมีกายมารฟ้า 

ก็เกรงว่าคงมิอาจต้านทานได้

"เจ้าๆๆ...เจ้ามชีวิีต! เจ้าตายไปแล้วไม่ใช่หรอื!" ไป๋เสีย่วฉนุถอยกรดู 

ทนัท ีสหีน้าเตม็ไปด้วยความเหลอืเชือ่ เต่าน้อยตวันีเ้ขาศกึษามานานมาก  

แน่ใจเป็นที่สุดว่ามันไม่มีพลังชีวิตใดๆ หลงเหลืออยู่แม้เพียงเศษเสี้ยว 

เป็นเพียงซากชิ้นหนึ่งเท่านั้น ทว่าตอนนี้ซากนี้กลับมีชีวิตขึ้นมา

สมองของไป๋เสี่ยวฉุนเกิดเสียงดังอึงอล ดวงตาเบิกถลน รู ้สึก 

ไม่อยากเชื่อ

"เจ้าน่ะสิที่ตาย ทั้งตระกูลของเจ้านั่นแหละตาย ทั้งส�านักของเจ้า

ก็ตาย ทุกคนท่ีแซ่ไป๋ต้องตายกันหมด เจ้าคนสารเลว ข้าเกลียดเจ้า!"  

เจ้าเต่าน้อยท่ีโงนเงนกลบัเหาะขึน้มาลอยอยู่ด้านหน้าไป๋เสีย่วฉุน ขาท้ังสี ่

ยังคงสัน่ระรกิในเวลานี ้ดวงตาแดงก�า่ มนัพยายามยกหวัข้ึน แต่คล้ายว่า 

ยังคงวิงเวียน จึงท�าได้เพียงฝืนค�ารามเสียงดังจนใกล้เคียงกับบ้าคลั่งใส ่

ไป๋เสี่ยวฉุน

เสียงนี้ดังก้องไปทั่วสี่ทิศ ท�าให้ผู้บ�าเพ็ญเพียรหลายร้อยคนของ 

สองส�านกัตะลงึงัน ทั้งหมดพรอ้มใจกนัหนัมามองเจา้เต่าน้อยทีพ่วกเขา

คุน้เคยกันดตีรงหน้าไป๋เสีย่วฉนุ ในความทรงจ�าของพวกเขา หลายเดอืน

มานี้ไป๋เสี่ยวฉุนมักจะเขย่าเจ้าเต่าน้อยอยู่เป็นประจ�าเพ่ือดึงพลังฟ้าดิน

มาให้ทุกคนได้บ�าเพ็ญเพียรไปด้วยกัน

ทว่าตอนนี้เจ้าเต่าน้อยนี่กลับมีชีวิตขึ้นมาได้!

ไป๋เสีย่วฉนุลมหายใจสะดุด ขณะก�าลงัจะเอ่ยปาก ดวงตาเจ้าเต่าน้อย 

กลบัมนี�า้ตาเอ่อคลอ ลกัษณะของมนัเดิมทีก็ดวงตากลมโตน่ารกัอยู่แล้ว  
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เวลาน้ีกลับมีน�้าตาคลอ ค�ารามเสียงแหบแห้งใส่ไป๋เส่ียวฉุนต่ออย่าง

คลุ้มคลั่งควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

"นายท่านเต่าของเจ้าเดมิทีเมือ่ห้าเดอืนก่อนก็ตืน่ข้ึนมาแล้ว แต่เจ้า

ดันเขย่าอยู่ทุกวัน มีวันหนึ่งเจ้ายังท�าตัวน่าโมโหเขย่าข้าถึงพันกว่าครั้ง 

เจ้าไม่เหนื่อยหรือไร นายท่านเต่าของเจ้าถูกเขย่าจนแทบอาเจียนเลย 

เป็นลมสลบไปอกีรอบ" เจ้าเต่าน้อยสัน่เทิม้ไปทัง้ร่าง เหน็ได้ชดัว่าไฟโทสะ

ของมนัพวยพุ่งเทียมฟ้า ทัง้ยังเห็นได้ร�าไรด้วยว่าบนกระดองของมนัมไีอ

ร้อนกรุ่นขึ้นมาเป็นเส้นๆ ราวกับว่าโมโหจนร่างแทบจะระเบิด

"หา?...ข้า...ข้ากไ็ม่ไดต้ั้งใจสกัหน่อย ข้านึกว่าเจา้ตายไปแล้วนี่นา 

ถ้าเจ้ายังไม่ตายก็บอกกับข้าตั้งแต่แรกสิ อีกอย่างเป็นเพราะว่าบนร่าง

ของเจ้ามีกลิ่นหอม..." ไป๋เสี่ยวฉุนสูดลมหายใจเฮือกๆ ติดต่อกัน ในใจ

เริ่มรู้สึกผิดจึงรีบอธิบาย

"เจ้ายังจะพูดถึงกลิ่นหอมอีกรึ! อ้อๆๆ น่ันมันปราณวิญญาณที่ 

นายท่านเต่าของเจ้าสะสมมานาน ถูกเจ้าเขย่าจนไหลออกไปไม่น้อย 

ปราณที่ข้าสะสม...ปราณที่ข้าสะสมมาหลายแสนปี...ข้าเกลียดเจ้า  

ข้าไม่ขออยู่ร่วมโลกกับเจ้า!" เจ้าเต่าน้อยย่ิงค�ารามเดือดดาล พลนัพุ่งเข้าใส่ 

ไป๋เสี่ยวฉุนแล้วกัดอย่างแรงหนึ่งครั้ง "ข้าจะกัดเจ้าให้ตาย!"

ไป๋เสีย่วฉนุหนงัศรีษะชาดกิ รบีเบีย่งหลบอย่างรวดเร็ว เจ้าเต่าน้อย

นั่นไล่ตามมาด้านหลังไม่หยุด แต่ละครั้งที่กัดลงมาล้วนมีเสียงกร๊อบ 

ดังสนั่นไปท่ัวด้าน ท�าเอาพวกเป่ยหานเลี่ย สว่ีเสี่ยวซาน จย่าเล่ีย และ

เสนิซ่วนจือ่ รวมไปถึงผูบ้�าเพ็ญเพียรหลายร้อยคนมองตาค้างอ้าปากกว้าง

"พอได้แล้ว!" ไป๋เสี่ยวฉุนอกสั่นขวัญแขวน หวุดหวิดจะโดนกัดอยู่

หลายครั้ง หน้าเผือดสีไปหมด ตอนน้ีอยู่ๆ ก็หันตัวขวับกลับมา ปราณ

ดุร้ายตลอดร่างระเบิดตูมตาม ตวาดเสียงดัง

"ไม่พอ เจ้าคนสมควรตาย นายท่านเต่าอยากจะตบให้เจ้ากระเดน็
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ไปติดก�าแพง แงะอย่างไรก็แงะไม่ออกจริงๆ!"

ไป๋เสี่ยวฉุนตกตะลึง รู้สึกข้ึนมาลึกๆ ว่าค�าพูดของเจ้าเต่าน้อยนี ่

ไม่เหมือนใคร เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ยอมเลิกรา จึงถอยกรูดแล้วรีบ 

เอ่ยปาก

"เจ้าฟังข้าอธิบายก่อน!" ค�าพูดของไป๋เสีย่วฉุนเพิง่จบลง เต่าน้อยน่ัน 

ก็ตวัดสายตามองเขาอย่างเหยียดหยามหนึ่งครั้ง พูดขึ้นอย่างดูถูก

"อย่าพูดอะไรกับข้าอีก ข้ามีนิสัยรักความสะอาด!"

"หา? รักความสะอาด?" ไป๋เสี่ยวฉุนงุนงงอีกคร้ัง ทุกคนรอบด้าน 

ก็ยืนบื้อเช่นกัน บางคนท่ีหัวไวหน่อยพลันหน้าเปลี่ยนสี เมื่อมองไปยัง 

เจ้าเต่าน้อยก็เผยสายตาเคารพย�าเกรง สามารถพูดค�าท่ีมีความหมาย

ลึกล�้าทั้งยังไม่มีค�าหยาบหลุดออกมาสักค�าได้เช่นนี้ เรียกได้ว่าระดับชั้น

ทิ้งห่างจากพวกไป๋เสี่ยวฉุนไปไกลโขยิ่งนัก
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"เจ้าๆๆ..." ไป๋เสีย่วฉนุคิดไปคิดมาก็เข้าใจความหมาย จงึเดอืดดาล

ข้ึนมาทนัที รูส้กึว่าเจ้าเต่าน้อยนีช่่างร้ายกาจย่ิงนกั แต่ละค�าท่ีเปล่งออกมา 

ล้วนเป็นค�าด่าทอทั้งสิ้น

โดยเฉพาะประโยคสุดท้ายท่ีว่ารักความสะอาด ความหมายน้ัน

เท่ากับเหยียดหยามตนชัดๆ

ไฟโทสะในดวงตาไป๋เสี่ยวฉุนลุกโหม ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก อยู่ๆ 

เจ้าเต่าน้อยนั่นกลับถอนหายใจพรืดครั้งหน่ึงแล้วมองไป๋เส่ียวฉุนด้วย

สายตาเห็นใจ ส่ายศีรษะกล่าวว่า

"คนบางประเภทเน่ียนะ จ�าเป็นต้องให้คนอื่นชี้น้ิวด่าใส่หน้าเขา 

ถึงจะรู้ว่าคนที่เจ้าด่าคือเขาเอง พูดเพียงอ้อมๆ เขาก็ต้องใช้เวลาเป็น 

ครึ่งค่อนวันถึงจะเข้าใจว่าที่แท้เป็นตนโดนด่า"

ไป๋เสีย่วฉนุได้ยินประโยคน้ีร่างก็แทบจะระเบดิออกทนัท ีเขาค�าราม

เสียงดังหนึ่งครั้ง พลังอ�านาจพลันพวยพุ่ง แผดเสียงเดือดดาล

"ปากคอเราะราย จองหองพองขน! เจ้าเต่าเนรคุณ เจ้าๆๆ..."  

ไป๋เสี่ยวฉุนด่าด้วยความเกรี้ยวกราด ขณะท่ีเขาก�าลังสบถด่าอยู่น้ัน  

บทที่ 297

เจ้าเต่าน้อยไม่สมควรตายดี ข้าเกลียดเจ้า!
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แววเห็นใจในดวงตาของเต่าน้อยก็เพ่ิมมากขึ้น มันพลันถอนหายใจ 

ออกมาอีกครั้ง สีหน้าเปลี่ยนเป็นผ่อนคลายแล้วเอ่ยปากแผ่วเบาขึ้น 

อีกประโยค

"เจ้าแนะน�าตัวเองจบแล้วหรือ"

หน่ึงประโยคดั่งเขาไท่ซานกดทับลงมา ประหนึ่งฟ้าผ่ากลางวัน

แสกๆ ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนตัวสั่นเท้ิม จิตใจคล้ายถูกโจมตีให้แตกทลาย  

ค�าพูดมากมายในสมองที่เขายังไม่ได้พูดออกมาบัดนี้กระเจิดกระเจิงไป

หมดแล้ว...เขาพลันตระหนักได้ว่าในด้านการด่าคนนั้นระหว่างตนและ

เจ้าเต่าน้อยสมควรตายน่ีห่างชัน้กันราวฟ้ากับเหว เสมอืนคนธรรมดากับ

ผู้บ�าเพ็ญเพียร...

เพียงระดับก็ต่างกันแล้ว...

ไม่เพียงแต่ไป๋เสี่ยวฉุนเท่าน้ันท่ีรู้สึกเช่นน้ี เวลาน้ีผู้บ�าเพ็ญเพียร 

สองส�านกัทัง้หมดทีอ่ยู่รอบด้านก็ล้วนลมหายใจสะดดุ พวกเขาไม่เคยเจอ 

ผูใ้ดปากร้ายเท่านีม้าก่อน สว่ีเสีย่วซานตาโต มองเจ้าเต่าน้อยราวกับเห็น

เทพเซียน

เป่ยหานเลี่ยเองก็ไม่ต่างกัน น่ีเป็นครั้งแรกจริงๆ ที่เขาได้เห็น 

ไป๋เสี่ยวฉุนมีท่าทีจนมุมเช่นน้ี ส่วนจย่าเลี่ยก็ย่ิงปีติยินดีอย่างบ้าคลั่ง 

อยู่ในใจ เสินซ่วนจื่อสีหน้าตกตะลึง ทว่าในใจกลับฮึกเหิม

แต่ไม่ว่าอย่างไรส�าหรับเจ้าเต่าน้อยตัวน้ีทุกคนก็ตั้งใจมั่นแล้วว่า

จะไม่ยอมอ้าปากพูดคุยกับมันเด็ดขาด...

ไป๋เสี่ยวฉุนสูดลมหายใจเข้าลึก มือขวาพลันยกข้ึน พริบตาเดียว

ปราณเลือดระลอกหนึ่งก็ระเบิดออกแล้วพุ่งเข้ากระแทกเจ้าเต่าน้อย  

ทว่าชั่วขณะท่ีปราณเลือดน้ีทะยานเข้ามาใกล้ ร่างของเต่าน้อยพลัน 

หดวูบกลบัเข้าไปอยู่ในกระดองทัง้หมด เสยีงตมูดงัหนึง่ครัง้เมือ่ปราณเลอืด 

กระแทกลงบนกระดองเต่า ทว่าเมือ่ปราณเลอืดจางหายไป กระดองเต่านี้ 
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* พลงัชี ่ทางการแพทย์แผนจนีหมายถึงพลงัในร่างกายท่ีท�าให้อวัยวะสามารถแสดงสมรรถภาพได้ตามปกติ

** ตั้น ความหมายทั่วไปแปลว่าไข่ แต่ก็เป็นค�าด่าอย่างหนึ่งของคนจีนเช่นกัน หมายถึงคนโง่

กลับไม่มีทีท่าว่าจะปริแตกแม้แต่นิด ยังคงอยู่ในสภาพดีดังเดิม

มีเพียง...เสียงอู้อี้ของเต่าน้อยดังออกมาจากในกระดอง

"ไฟพลงัชี*่ ท่วมท้น ทว่าข้างในกลบักลวงโบ๋ หากไม่ระบายออกมา

เสยีบ้าง ย่อมต้องเผาไหม้ตวัเองจนวอดวาย ไป๋ตัน้ตัน้** ฟังนายท่านเต่า

สักค�านะ ไปสร้างก�าแพงผลึกใสสักหนึ่งด้านเถอะ เจ้าท�าเช่นนี้มันย่อม

ไม่ดีกับร่างกายตัวเอง..."

ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึง คราวนี้เขาไม่เข้าใจจริงๆ ว่าอีกฝ่ายหมายความ

ว่าอย่างไร แต่ไม่ต้องคิดก็รู้ได้ทันทีว่าต้องไม่ใช่ความหมายที่ดีแน่นอน 

อีกท้ังเมื่อไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกเหมือนจะคลั่งท่ีไม่เข้าใจค�าด่าของอีกฝ่าย 

สมองของเขาก็ไพล่นึกถึงถ้อยค�าของเจ้าเต่าน้อยเมื่อครู่ที่ว่าจ�าเป็นต้อง

ให้คนอื่นชี้นิ้วใส่หน้าถึงจะเข้าใจลอยขึ้นมา

"ข้าจะหลอมเจ้า!" ไฟโทสะของไป๋เสี่ยวฉุนลุกโหม มือขวายกขึ้น 

เตาหลอมใบหน่ึงก็ปรากฏข้ึนมาทันที คว้าตัวเจ้าเต่าน้อยโยนเข้าไป 

ในเตาได้ เขาก็หยิบผลึกเพลิงพิภพออกมาท้ังตาแดงก�่าแล้วเริ่มหลอม 

เจ้าเต่าน้อยอยู่บนกระบี่ยักษ์เล่มนี้ไม่ต่างจากหลอมโอสถ

ทุกคนรอบด้านมีสีหน้าแปลกประหลาด เห็นท่าทางคลุ้มคลั่งของ

ไป๋เสีย่วฉนุในเวลานีแ้ล้วไม่กล้าเข้าไปวุน่วาย ต่างพากันถอยกรดูออกไป 

เป็นร้อยจั้งจึงค่อยคลายใจลงได้บ้าง

การหลอมครั้งนี้กินเวลานานหลายวัน เสียงค�ารามขุ่นเคืองของ 

ไป๋เสี่ยวฉุนดังออกมาเป็นระยะ เส้นผมของเขายุ่งเหยิง ตลอดท้ังร่าง

ระเบิดพลังเต็มที่ แต่กลับพบว่าไม่ว่าจะหลอมอย่างไรก็ไม่สามารถ

หลอมละลายเจ้าเต่าน้อยนั่นได้ อีกทั้งในเตาหลอมยังมีค�าพูดของ 

เต่าน้อยที่ท�าให้คนฟังอยากจะเชือดมันดังออกมาอยู่เนืองๆ
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"น่ีเจ้าก�าลังหลอมโอสถอยู่หรือ ไฟเท่าน้ีอย่าได้หวังว่าจะหลอม 

นายท่านเต่าของเจ้าได้ ตั้นตั้นน้อย กลับไปฝึกบ�าเพ็ญเพียรต่ออีกสัก 

หนึ่งหมื่นปีเถอะ!"

"ไอ้หยา ไม่เลวๆ รูว่้านายท่านเต่าหวิแล้วยังโยนหญ้าวิเศษมาให้อกี  

พยายามเข้า ตั้นตั้นน้อย ข้าเป็นก�าลังให้ใจเจ้าอยู่!"

"เพ่ิมไฟอกีส ิเจ้าไม่ได้กินข้าวหรอืไร เรว็ๆ เข้า นายท่านเต่าหนาวแล้ว  

ข้าต้องการไฟ ต้องการไฟ!"

ไป๋เสี่ยวฉุนคลุ้มคลั่งอย่างสมบูรณ์ หลายวันมานี้เขารู้สึกว่าตัวเอง

ใกล้จะบ้าตายเต็มที ใจอยากจะโยนเจ้าเต่าน้อยสมควรตายนี่ทิ้งไปเสีย 

แต่เมือ่คดิว่าถึงอย่างไรมนัก็เป็นสมบติัล�า้ค่าชิน้หนึง่ทีต่นต้องล�าบากล�าบน 

กว่าจะได้มาครอบครอง จึงตัดใจทิ้งไม่ลง...

แต่เมือ่คิดว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาจงึ

กลุ้มใจยิ่งนัก เวลาผ่านไปอีกสองวัน อยู่ๆ เขาก็พบว่าเสียงของเต่าน้อย

ในเตาหลอมหายไป

"หืม?" ไป๋เสีย่วฉนุอ้ึงงนั ทกุคนท่ีอยู่รอบด้านเหล่านัน้ก็ประหลาดใจ 

เหมือนกัน หลายวันมานี้พวกเขาชินกับเสียงของเจ้าเต่าน้อยเสียแล้ว 

อยู่ๆ เงียบหายไปเช่นนี้ พวกเขาจึงปรับตัวไม่ทันเล็กน้อย

ไป๋เสี่ยวฉุนคลางแคลงใจ หลังจากผ่านไปอีกหนึ่งวันก็ยังไม่ได้ยิน

เสยีงของเจ้าเต่าน้อย เขาถึงได้ลดไฟใต้เตาลงด้วยความใคร่รู ้เปิดฝาเตา

ออกดู แล้วก็ได้เห็นว่าด้านในว่างเปล่า...

ทีจ่รงิก็ไม่ถือว่าว่างเปล่าเสยีทีเดียว เพราะยังมกีองปฏกูิลอยู่กองหนึง่...

ส่วนเจ้าเต่าน้อยนั่นหายไปไม่เหลือเงา เห็นได้ชัดว่ามันหนีไปไกล

นานแล้ว ไม่รู้ว่าใช้วิธีใดท�าให้แม้แต่ไป๋เสี่ยวฉุนก็ยังไม่รู้ตัว

ไป๋เสี่ยวฉุนสีหน้าไม่น่ามอง ย่ิงเมื่อเห็นกองปฏิกูลเหล่าน้ัน เขาก็

พลันจิตใจร้อนรุ่มอย่างรุนแรง อยากจะตบให้เจ้าเต่านั่นกระเด็นติด
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ก�าแพง ไม่ว่าจะแงะอย่างไรก็แงะไม่ออกจริงๆ...

"หึ หนีไปได้ก็ดี ถือว่าข้าไม่เคยเก็บเจ้ามาก็แล้วกัน!" ไป๋เส่ียวฉุน

กัดฟันกรอด อารมณ์ย่ิงซับซ้อนกว่าเดิม หลังจากเก็บเตาหลอมแล้ว 

ก็นัง่ขดัสมาธิอยู่บนกระบีใ่หญ่ ทกุคนท่ีอยู่โดยรอบถึงได้กล้าเขยิบเข้ามา

ใกล้อีกเล็กน้อย

ไม่นานเวลาก็ผนัผ่านไปอกีห้าวนั ในท่ีสดุไป๋เสีย่วฉนุก็เดนิออกจาก

เงาด�ามืดที่เจ้าเต่าน้อยสร้างเอาไว้ได้ เขาไม่คิดเรื่องท่ีอีกฝ่ายหนีไปอีก 

แม้จะยังรู้สึกเสียดาย ทว่าเมื่อนึกถึงค�าพูดท่ีท�าให้คนฟังเกือบเป็นบ้า

เหล่านั้นของอีกฝ่าย ไป๋เสี่ยวฉุนก็รู ้สึกว่านี่ถือเป็นเร่ืองดีเร่ืองหนึ่ง 

เหมอืนกัน

อารมณ์ของเขาค่อยๆ เป็นปกติ กลับมาฮึกเหิมอีกครั้ง พาทุกคน

พุ่งค�ารามไปท่ัวแนวหน้าของสนามรบ ทว่ายามเที่ยงของวันนี้อยู่ๆ  

ตรงขอบฟ้าที่ห่างออกไปไกลก็มีม่านแสงสีทองผืนหนึ่งระเบิดออกมา

กะทันหัน

หลังจากการระเบิดของแสงสีทอง ปราณของแม่น�้าทงเทียน 

ระลอกหนึ่งท่ีแฝงเร้นอยู่ในสีทองนั้นก็พลันแผ่ขยายออกไปท่ัวฟ้าดิน 

ท�าให้ผืนแผ่นดินส่ันสะเทือน ท้องฟ้าบิดเบี้ยวเขย่าไหว ราวกับมีพลัง

มหาศาลโจมตอีอกมา ถึงขัน้ขบัไล่ให้เมฆหมอกโลหิตกลางนภากาศของ

สมรภูมิรบจางหายไปไม่น้อย แม้แต่พระอาทิตย์สีขาวของส�านักหลิงซ ี

ก็ยังบิดเบือน อีกาสีด�าที่อยู่ด้านในก็ยิ่งตัวสั่นเทิ้ม

ส่วนหุน่ไล่กาพิลกึพิลัน่น่าสยองขวัญตวันัน้ท่ีเป็นพลงัแฝงเร้นของ

ส�านักเซวี่ยซีเวลานี้ก็ตัวสั่นเทา เมืองคูน�้าอันเป็นที่ตั้งของส�านักเสวียนซี

ก็สั่นไหวไม่ต่างกัน

แม้แต่เหล่าปรมาจารย์อาวุโสของทั้งสามส�านัก ใครก็ตามที่อยู่ใน

เกาะเทียนกง บัดน้ีล้วนใจเต้นระรัวอย่างบ้าคลั่งพร้อมกันโดยไม่ได้ 
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นัดหมาย

ไป๋เสี่ยวฉุนอยู่ใกล้แสงสีทองผืนนี้ เวลาน้ีจึงสัมผัสได้อย่างรุนแรง 

ย่ิงเมือ่เขาฝึกคาถาลมปราณม่วงทงเทียน ใช้การหลอมรวมแม่น�า้ทงเทยีน 

เป็นพื้นฐาน วิชาเช่นนี้จึงยิ่งท�าให้เขามีสัมผัสเฉียบคมต่อแม่น�้าทงเทียน

"น่ันคอื..." ไป๋เสีย่วฉนุลมหายใจสะดดุ และเวลาน้ีทกุคนทีอ่ยู่ตรงนัน้ 

ซึ่งรวมไป๋เสี่ยวฉุนด้วยมองไปปราดเดียวก็เห็นทันทีว่า... 

เบื้องหน้าม่านแสงสีทองท่ีแผ่ขยายซัดตลบกันอย่างต่อเนื่องนั้น 

มีรุ้งยาวสายหนึ่งก�าลังพุ่งทะยานเผ่นหนีมาอย่างรวดเร็ว ดูจากทิศทาง 

การเหาะแล้วเห็นได้ชัดว่าตรงเข้าหาไป๋เสี่ยวฉุน

เงาท่ีอยู่ในรุง้ยาวน้ันมองเห็นได้ไม่ชดัเจน แต่เสยีงกลบัดงัก้องไปท่ัว

"บดัซบ เจ้าก็แค่สตัว์ตวัน้อยกระจอกๆ ตวัหน่ึงเท่าน้ัน คราวก่อนนูน้ 

ทีน่ายท่านเต่าของเจ้างบี บดิาเจ้าก็ยังเป็นแค่ไข่ใบหนึง่ คราวก่อนท่ีข้าหลบั  

เจ้ายังเป็นแค่ไข่ใบหนึ่ง!"

เมือ่เสยีงนีดั้งเข้ามาในหูของพวกไป๋เสีย่วฉุน ทุกคนก็ใจเต้นกระหน�า่ 

ทนัท ีไป๋เสีย่วฉนุย่ิงมเีสยีงว้ิงๆ ดังอยู่ในสมอง จ�าได้ทนัทว่ีานัน่ก็คอืเสยีง

ของเจ้าเต่าน้อยสมควรตายตัวนั้น

และเวลาน้ีเขากม็องเหน็ด้วยว่าในม่านแสงสีทองผืนน้ันมสีตัว์ขนาด 

ใหญ่ยักษ์น่าตื่นตะลึงตัวหนึ่งด�ารงอยู่...เป็นจระเข้ยักษ์!

ร่างของจระเข้ยักษ์ตัวน้ียาวหมืน่จัง้ ตลอดทัง้ร่างเปล่งประกายสทีอง  

พลังอ�านาจแข็งแกร่งจนมิอาจพรรณนาเป็นค�าพูด เวลานี้มันเปล่งเสียง

ค�ารามเดือดดาลดังย่ิงกว่าเสียงฟ้าค�ารน เขย่าคลอนจิตใจของพวก 

ไป๋เสี่ยวฉุนจนสะท้านสะเทือน

ในส่วนของความพลุ่งพล่านฉุนเฉียวของมันก็ย่ิงน่าสยดสยอง 

จนหาอะไรมาเปรียบไม่ได้ พอจะมองเห็นเส้นเลือดฝอยในดวงตาทั้งคู่

ของมนัได้รางๆ...ไป๋เสีย่วฉนุลมหายใจสะดดุ หนงัศรีษะแทบระเบดิ เขา
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จ�าจระเข้ตัวนี้ได้ ปีนั้นตอนที่เขายังอยู่ในขั้นหลอมปราณเคยเห็นเงาร่าง

ของมันได้จากไกลๆ รู้ว่าจระเข้ตัวน้ีก็คือ...การด�ารงอยู่ที่น่าหวาดกลัว 

ในแม่น�้าทงเทียน

ทว่ายังไม่ทันที่ไป๋เสี่ยวฉุนจะต้ังตัวได้ รุ ้งยาวท่ีเจ้าเต่าน้อยอยู ่

ด้านในก็ระเบิดความเร็วพรวดพราด พริบตาเดียวก็มาถึงแล้วกลายร่าง

เป็นกระดองเต่า เสียงปุ้งดังหนึ่งครั้งก็มุดเข้าไปอยู่ในถุงเก็บของของ 

ไป๋เสี่ยวฉุนด้วยตัวเอง ก่อนจะหายลับไปไม่เห็นแม้แต่เงา

"หา?..."

ไป๋เสีย่วฉนุท่ึมท่ือไปทันท ี เมือ่เงยหน้าข้ึนมองจระเข้ท่ีอยู่ห่างไปไกล 

ตวันัน้ก็เหน็ว่ามนัก�าลงัจ้องตนเขมง็ สายตานัน้คล้ายกับประจกัษ์แจ้งว่า... 

ทีแ่ท้เขาก็คือนายของเจ้าเต่าน้อยสมควรตายตัวนี ้แล้วอยู่ๆ เสยีงค�าราม 

ด้วยความโกรธเกรีย้วก็ดงัสะเทือนเลือ่นลัน่ ท�าให้นภากาศเปลีย่นสหีรอื 

พายุคลั่งพัดหมุนเขย่าฟ้าดังออกมาจากปากของจระเข้ตัวนี้

"ผู้อาวุโสจระเข้ทอง ไม่ใช่ข้า ข้า...ข้าไม่ใช่นายของมัน ไม่ใช่ 

จริงๆ นะ..."

ไป๋เสีย่วฉนุกรดีร้องเสยีงแหลมทนัท ีคดิจะโยนเจ้าเต่าน้อยออกไป 

แต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของอีกฝ่ายในถุงเก็บของ ตอนนี้ไม่มีเวลา 

ให้คิดมาก เพียงเห็นจระเข้น่ากลัวตัวนั้นก�าลังจะเข้ามาใกล้ ไป๋เสี่ยวฉุน 

ก็หนังศีรษะชาหนึบ เผยความเร็วเต็มก�าลัง ปีกด้านหลังโบกกระพือ 

อย่างแรง พริบตาเดียวก็เผ่นหนีไปไกล

"เจ้าเต่าน้อยไม่สมควรตายดี ข้าเกลียดเจ้า!" ไป๋เสี่ยวฉุนใกล้จะ

ร้องไห้เต็มที กรีดร้องเสียงโหยหวน

ส่วนผู้บ�าเพ็ญเพียรหลายร้อยคนท่ีอยู่รอบด้านนั้นหนีกระเจิงกัน 

ไปนานแล้ว แต่ละคนอกสั่นขวัญหาย ขณะมองไปยังแผ่นหลังของ 

ไป๋เสี่ยวฉุน นัยน์ตาก็เผยความเห็นใจ...
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ไป๋เสี่ยวฉุนดวงตาแดงก�่าไปหมด บินทะยานเผ่นหนีสุดชีวิต  

ปีกด้านหลงักระพือรวัเรว็ บดัน้ีพลงัอันแขง็แกร่งของกายมารฟ้าสบิภตูผี

ก็ได้ระเบิดออกเช่นกัน

เขาทะยานออกไปอย่างรวดเร็วเสียจนมองไม่เห็นรูปร่าง เห็นเป็น

เพียงรุ้งยาวสายหนึ่ง พริบตาเดียวก็ห่างออกไปไกล

"ไม่ใช่ข้าจริงๆ นะ..." ไป๋เสี่ยวฉุนตะโกนลั่นด้วยความทุกข์ระทม 

แต่จระเข้สทีองท่ีอยู่ด้านหลงัเขากลบัเรว็ย่ิงกว่า พริบตาเดยีวก็เข้ามาใกล้ 

ท�าให้รอบด้านของไป๋เสี่ยวฉุนกลายเป็นสีทองทั้งหมด

"ผู ้อาวุโสจระเข้ทอง ท่านฟังข้าอธิบายก่อน...ข้าเองก็เกลียด 

เจ้าเต่าน้อยน่ันเหมือนกัน พวกเราไม่ใช่ศัตรูกัน พวกเรา...ศัตรูของ 

พวกเราต่างเป็นเจ้าเต่าน้อยสมควรตายนั่นต่างหาก" หนังศีรษะของ 

ไป๋เสี่ยวฉุนแทบจะระเบิดออก ตกใจจนตัวสั่นไปหมด รีบพูดอธิบาย  

ทว่าจระเข้สีทองตัวนั้นกลับค�ารามใส่

เสยีงค�ารามนีดั้งย่ิงกว่าเสยีงฟ้าผ่า เมือ่ดังขึน้ก็ท�าให้ความว่างเปล่า 

รอบด้านบดิเบีย้วทันที ฟ้าดินสัน่สะเทอืน ดังจนไป๋เสีย่วฉนุเกือบหหูนวก 

บทที่ 298

ผู้อาวุโสจระเข้ทอง ท่านฟังข้าพูดก่อน!
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เขากรีดร้องโหยหวนหนึ่งครั้งแล้วระเบิดความเร็วเพิ่มขึ้นอีก

ทว่ายังไม่ทันจะหนีไปได้ไกลนัก สายตาของจระเข้สีทองที่ค�าราม

อยู่ด้านหลงัก็ฉายแววเย็นเยียบ มนัอ้าปากออกกว้าง ราวกับเข้ามาแทนท่ี 

ฟ้าดินท้ังหมด ท�าให้ท้องฟ้าเหนือร่างของไป๋เสี่ยวฉุนด�ามืดกะทันหัน  

ส่วนพื้นดินใต้ฝ่าเท้าก็ด�ามืดเช่นกัน...

กลิ่นคาวที่ไม่อาจบรรยายได้ระลอกหนึ่งพุ่งเข้าปะทะใบหน้า  

ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึงงัน เงยหน้ามองท้องฟ้า แล้วก็ก้มหน้ามองพ้ืนดิน  

ตลอดร่างของเขาก็ยิ่งสั่นสะท้านรุนแรง เปล่งเสียงหวนไห้รวดร้าว

ภาพน้ีเมื่อมองไกลๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจระเข้สีทอง 

ขนาดใหญ่หมื่นจั้งตัวนั้นก�าลังอ้าปากกว้าง และไป๋เสี่ยวฉุน...อยู่ 

กลางปากของมัน!

เมื่อเทียบกับจระเข้ตัวมหึมาแล้ว ไป๋เสี่ยวฉุนก็ราวกับแมลงเล็กๆ 

ตัวหนึ่ง

พริบตาเดียวปากของจระเข้สีทองก็งับเข้าหากัน หมายจะกลืน 

ไป๋เสี่ยวฉุนลงไปในค�าเดียว ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวน ไป๋เสี่ยวฉุน 

ดวงตาแดงก�่า เมื่อเจอวิกฤตการณ์คับขันเช่นนี้ เขาจึงงัดวิชาก�าลัง

สะท้านขุนเขาออกมาใช้ ขณะท่ีปากใหญ่ของจระเข้ก�าลังจะปิดสนิท  

เขาก็อาศัยพลังโจมตีของเคล็ดวิชานี้พุ่งพรวดออกมาได้อย่างหวุดหวิด

เสียงปังดังลั่น ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกว่าใจของตนแทบจะกระเด็นออก 

จากอก เสยีงกัมปนาทจากด้านหลงัน้ันประหนึง่จะบดขย้ีโลกน้ีให้แหลก

เป็นผุยผง คราวนี้เขาจะร้องไห้จริงๆ แล้ว น�้าตารื้นขึ้นมาคลอหน่วย

ส�าหรับเจ้าเต่าน้อยที่ไปหาเรื่องจระเข้ตัวนี้แล้วมาใส่ร้ายตนน้ัน 

เขาเกลยีดมนัเข้ากระดกูด�าไปแล้ว หากไม่ใช่เพราะหาอกีฝ่ายในถุงเก็บของ 

ไม่เจอ เขาจะต้องลากตัวเจ้าเต่านั่นออกมาส่งเข้าปากจระเข้ด้วยตัวเอง

แน่นอน
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"พวกเราไม่ใช่ศตัรกัูนจรงิๆ นะ ข้า...ข้า...ใช่แล้ว ข้ากห็ลอมรวมน�า้

ของแม่น�้าทงเทียนเหมือนกัน ท่านดูสิ บนร่างของข้าก็มีปราณแม่น�้า 

ทงเทียนเหมือนกันนะ" ไป๋เสี่ยวฉุนรีบระเบิดปราณคาถาลมปราณม่วง 

ทงเทียนออกมาทั้งร่างที่สั่นงันงก พยายามท�าให้จระเข้ยักษ์ตัวน้ัน 

เข้าใจว่าเขาเป็นพวกเดียวกับมัน...

บางทีปราณแม่น�้าทงเทียนบนร่างของเขาอาจใช้ได้ผลจริง เพราะ

แทบจะทันทีท่ีคาถาลมปราณม่วงทงเทียนแผ่คล่ืนพลังออกมา ส่วนลึก 

ในดวงตาของจระเข้สีทองตัวน้ันก็เผยประกายแปลกประหลาด ทั้งยัง 

หยุดชะงักไปเล็กน้อย

ฉวยโอกาสท่ีมันหยุดชะงักชั่วครู่นี้ ไป๋เสี่ยวฉุนบินทะยานอย่าง 

ไม่คิดชีวิต ในที่สุดก็เว้นระยะห่างได้อีกช่วงหน่ึง เขาหอบหายใจฮักๆ 

หน้าตาบูดบึ้ง ทว่ายังไม่ทันจะหายใจสะดวก ดวงตาของจระเข้สีทอง 

ตัวนั้นก็เปล่งแสงวาบขึ้นอีกครั้งแล้วพุ่งเข้าใส่ อ้าปากออกกว้าง คราวนี้

คล้ายจะอ้ากว้างยิ่งกว่าเดิมด้วย

หลังจากลมคาวโชยขึ้นอีกรอบ ไป๋เสี่ยวฉุนก็หลบหลีกพร้อมร้อง

โหยหวน ดวงตาทีส่ามกลางหว่างค้ิวพลนัเปิดออก พลังของเนตรทงเทียน

ระเบิดถึงขีดสุดขณะหันไปมองจระเข้สีทอง

ครั้งน้ีท�าเขาอึ้งตะลึง สิ่งที่เขามองเห็นภายใต้เนตรทงเทียนไม่ใช่

จระเข้...แต่เป็นคลื่นระลอกหน่ึงที่เกิดจากการหลอมรวมแม่น�้าทงเทียน 

หรือถึงขั้นมองเห็นเป็นแม่น�้าทงเทียนด้วยซ�้า!

ทว่าเมื่อกะพริบตา ภาพท่ีปรากฏในสายตาก็เปลี่ยนไป ไม่ใช ่

แม่น�้าทงเทียนอีกแล้ว แต่กลับมาเป็นจระเข้สีทองอีกครั้ง

ไป๋เสี่ยวฉุนไม่มีเวลาให้คิดมาก พลังควบคุมของเนตรทงเทียน

ระเบดิออกไปรอบด้าน ท่ามกลางเสยีงดังสะเทือนเลือ่นลัน่ เมือ่ปากใหญ่โต 

ของจระเข้สีทองตัวน้ันหุบเข้าหากันเป็นครั้งท่ีสอง เขาจึงหนีออกมาได้ 
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อย่างจวนตัว

แม้จะพุ่งตัวออกมาได้ ทว่าเมื่อจระเข้สีทองปิดปากลง ลมพายุ

รุนแรงระลอกหนึ่งก็พลันระเบิดออกมา ม้วนตลบพัดร่างของไป๋เสี่ยวฉุน

ให้ส่ายโงนเงน เขาหน้าซีดเผือด รีบเผ่นหนีต่ออย่างบ้าคลั่ง

หน่ึงชั่วยามผ่านไป ไม่รู้ว่าจระเข้สีทองตัวน้ันคิดสิ่งใดอยู่ แม้มัน 

จะไล่ตามต่อเนื่อง ทว่ากลับไม่ได้มีเจตนาจะคร่าชีวิตจริงๆ เพียงแต่ 

ทุกครั้งท่ีมันอ้าปากก็ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนตกใจจนเหงื่อเย็นๆ เปียกโชกไป

ทั้งศีรษะ

ไป๋เสี่ยวฉุนเองก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีจิตสังหาร

รุนแรงเท่าไรนัก คล้ายกับ...ก�าลังหยอกล้อตนเล่นมากกว่า ไม่อย่างนั้น

ทุกครั้งที่มันหุบปากคงไม่มีลมพายุพัดร่างของตนให้ห่างออกไปไกล

แม้ว่าอกีฝ่ายจะไม่ได้แผ่ไอสงัหารดเุดอืด ทว่าหากเขาหลบช้ากว่านี้ 

อีกนิดก็ยังต้องถูกเขมือบกลืนลงท้องอยู่ดี...ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกได้รับความ 

ไม่เป็นธรรมอย่างท่ีสุด เขารู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับจระเข้ตัวน้ี 

เห็นชัดๆ ว่าเขายังเป็นเพียงเด็กคนหน่ึง สิ่งมีชีวิตขนาดมโหฬารเช่นนี้ 

มาเล่นกับตน...หากไม่ระวังขึ้นมา ชีวิตน้อยๆ ของตนย่อมหาไม่แน่นอน

"หยุดเล่นเถอะ..." ไป๋เสีย่วฉนุหน้าม่อยคอตก ร้องคร�า่ครวญขึน้มา 

เขากลัวว่าตนจะถูกหยอกจนตายจริงๆ...

ขณะก�าลังหน้านิ่วค้ิวขมวด จระเข้สีทองตัวน้ันก็อ้าปากกว้าง 

อีกครั้ง ไป๋เสี่ยวฉุนขวัญหนีดีฝ่อ ใจอยากจะหนีไปให้พ้นปากของมัน  

ทว่ายังคงช้าไป ได้แต่มองวิกฤตอันตรายมาเยือน ทว่าทนัใดนัน้มงักรน�า้ 

ตัวหนึ่งกลับบินออกมาจากล�าคอของจระเข้แล้วพุ่งเข้าชนร่างของเขา 

ให้กระเด็นออกไปอย่างแรง

นี่ไม่ใช่น�้าธรรมดา แต่เป็นน�้าของแม่น�้าทงเทียน หากเปลี่ยนเป็น

คนอื่น ร่างกายและจิตวิญญาณย่อมแหลกสลายเป็นเถ้าธุลีไปใน 
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ชั่วพริบตา ส่วนไป๋เสี่ยวฉุนน้ันแม้จะฝึกคาถาลมปราณม่วงทงเทียน  

ปรับตัวเข้ากับแม่น�้าทงเทียนได้มากกว่าคนอื่นมาก ทว่าพริบตาน้ัน

เสื้อผ้าตลอดร่างก็ยังละลายไปเกินครึ่ง ยังดีที่ถุงเก็บของท�ามาจากวัสดุ

ที่ต่างออกไปจึงไม่เสียหายรุนแรงมากนัก ยังคงสภาพเอาไว้ได้

แต่ร่างกายเขาก็ยังปวดแสบปวดร้อน หลงัจากถูกผลกัออกมาจาก

ปากของจระเข้ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวน เขาก็อยู่ในสภาพก่ึงเปลือย 

ท้ังเจ็บแค้นทั้งเศร้าใจ รีบเปลี่ยนชุดใหม่ทันที ทว่าเพ่ิงจะเปลี่ยนเสร็จ 

ไม่นานก็มีมังกรน�้าอีกตัวพุ่งเข้ามา

เสียงร้องของไป๋เสี่ยวฉุนเศร้าสลด ภายใต้แรงกดดันนี้พลังแฝง

มากมายในร่างของเขาท่ีก่อนหน้านี้ไม่ได้แสดงออกก็ค่อยๆ ถูกบีบให้

ปะทุขึ้นมา ที่เห็นได้ชัดท่ีสุดก็คือคาถาลมปราณม่วงทงเทียนซึ่งโคจร

อย่างรวดเร็ว คอยสูบเอาน�้าของแม่น�้าทงเทียนมาอย่างต่อเนื่อง

และภายใต้แรงกดดันนีม้หาสมทุรวิญญาณชัน้ทีเ่จด็ในร่างของเขา

ก็ค่อยๆ เริ่มตกผลึกเช่นกัน

การไล่ล่าครั้งนี้ไม่ได้กินเวลานานนัก ผ่านไปเพียงหน่ึงวันเท่านั้น 

และด้วยความเรว็สงูสดุของไป๋เสีย่วฉนุ ท�าให้แนวหน้าท่ีเขาอยู่ในตอนน้ี 

ห่างจากสมรภูมิรบศึกสุดท้ายของสามส�านักไม่มากนัก

เมื่อถึงยามเช้าตรู่วันต่อมาไป๋เสี่ยวฉุนก็มองเห็นทิวเขาอันเป็น 

ที่ตั้งของส�านักเสวียนซี รวมไปถึงเมืองคูน�้าที่ตั้งอยู่ตรงกลางทิวเขาน่ัน 

ได้รางๆ

และยังมีกองทัพใหญ่ของส�านักหลิงซีและส�านักเซว่ียซีท่ีเวลานี ้

ก�าลังไล่ล่าสังหารไปยังเมืองคูน�้า ท้องฟ้าส่งเสียงดังสน่ันหว่ันไหว  

พ้ืนดินสั่นสะเทือนรุนแรง คลื่นวิชาอภินิหารห้าแสงสิบสีระยิบระยับ

บาดตา ทั้งยังมีพลังโจมตีที่แผ่กระจายออกไปรอบด้าน

เมือ่มาถึงตรงนีจ้ระเข้สทีองไม่ได้ไล่ตามต่อ การปรากฏตวัของมนั
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ท�าให้เสียงฮือฮาดังขึ้นบนสนามรบเป็นทอดๆ โดยเฉพาะปรมาจารย์

อาวุโสสามส�านักซึ่งก�าลังประหัตประหารกันกลางอากาศ เวลานี้ล้วน 

ใจสั่นสะท้าน เมื่อมองไปยังจระเข้ก็มองเห็นไป๋เสี่ยวฉุนด้วย

จระเข้สทีองท่ีอยู่บนท้องฟ้ามองพ้ืนดินด้วยสายตาเย็นเยียบทหีนึง่ 

สีหน้าเย่อหย่ิงเย็นชาราวกับไม่สนใจทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย  

จากน้ันก็ก้มมองไป๋เสีย่วฉนุด้วยสายตาลกึล�า้อกีครัง้ถึงได้สะบดัร่างแล้ว

หายวับไป

เมื่อเห็นว่าในท่ีสุดจระเข้ยักษ์สีทองก็จากไปได้เสียที ไป๋เสี่ยวฉุน 

ก็ดีใจจนน�้าตาไหลพราก หน่ึงวันที่ผ่านมานี้ส�าหรับเขาแล้วถือเป็น 

ความเจ็บปวดหาใดเปรียบ ภายใต้การหยอกเล่นของอีกฝ่าย เขายัง 

ถึงขั้นรู้สึกเหมือนตนถูกเหยียดหยามด้วยซ�้า...

เวลานีเ้ขาจงึสดูลมหายใจเข้าลกึ ความเกลยีดชงัท่ีมต่ีอเจ้าเต่าน้อย 

และจระเข้ตัวนั้นได้แทรกซอนลงลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจแล้ว ขณะก�าลัง

ร้องร�่าร�าพันในใจนั้น ไป๋เสี่ยวฉุนก็พลันอึ้งงัน

"เอ๊ะ?" เมื่อเขาส�ารวจร่างของตัวเองอย่างละเอียดก็ต้องตะลึง 

ระคนดีใจข้ึนมาทันควัน เขาพบว่าวิชาอมตะมิวางวายของตนคล้ายจะ

ก้าวหน้าไปไม่น้อย โดยเฉพาะคาถาลมปราณม่วงทงเทียนท่ีราวกับ 

ผ่านการชุบหลอมมาหน่ึงรอบ อีกท้ังมหาสมุทรวิญญาณชั้นที่เจ็ด 

ในร่างกายก็ตกผลึกไปแล้วเกินครึ่ง

ทั้งหมดนี้ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนพอจะปลอบใจตัวเองได้บ้าง แต่เมื่อ

นึกถึงสิ่งที่ต้องจ่ายไปเพ่ือแลกข้อดีเหล่าน้ีมา เขาก็ไม่คิดอยากมี

ประสบการณ์นัน้อกีเป็นครัง้ท่ีสอง ตอนนีจ้งึถอนหายใจ เงยหน้าขึน้มอง

ด่านยักษ์รวมไปถึงสมรภูมิรบที่อยู่ห่างออกไปไกล

บนสนามรบ ส�านักเสวียนซีอาศัยเมืองคูน�้าเป็นยุทธภูมิโต้กลับ

อย่างบ้าคลั่ง ทั้งยังมีหุ่นเชิดขนาดยักษ์ท่ีสวมชุดเกราะสีเขียวมากมาย  
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ดูแล้วราวกับหุ่นไม้ท่ีมีกลไก หุ่นเหล่าน้ันมีผู้บ�าเพ็ญเพียรหลายคนของ

ส�านักเสวียนซีคอยควบคุม ตรงเข้าพิฆาตศัตรู

ยักษ์ค่ายกลของส�านกัหลงิซกี�าลงัค�ารามเสยีงแหบต�า่ บกุข้ึนหน้าไป 

อย่างบ้าระห�่าและลงมือต่อเนื่อง ยักษ์ขนาดเล็กใหญ่มากมายเหล่านั้น

ทุกครั้งที่ลงมือล้วนท�าให้พื้นดินสั่นสะเทือน

ส่วนส�านักเซว่ียซีน้ันใช้กลยุทธ์ตั๊กแตน มักจะขว้างลูกกลมยักษ ์

ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนจ�านวนนับไม่ถ้วนลงไปปะทะร่างของ 

หุน่เชดิเกราะเขียวของส�านักเสวียนซ ีทบัถมลงมาจนกลายร่างเป็นภูเขา

เลอืดขนาดมหมึา กระจายตวัออกจากกันเมือ่ใด ปราณเลือดโหมซดัสาด 

กลิ่นอายความตายตลบอบอวล

เมื่อมองไป ลูกกลมยักษ์มากมายที่ลอยข้ึนแล้วร่วงลงพ้ืนมักจะ

ตามมาด้วยภูเขาโลหิตที่ผุดขึ้นลูกแล้วลูกเล่าอย่างต่อเนื่อง

กลางอากาศ ท�าเนียบผู้สืบทอดของสองฝ่ายรวมถึงผู้อาวุโสไท่ซั่ง

เปิดศึกกันไม่หยุดพัก จุดท่ีอยู่สูงขึ้นไปอีกนั้นปรมาจารย์อาวุโสของ 

ท้ังสามส�านักใหญ่ต่างก็ก�าลังลงมือกัน นภากาศสั่นไหว โลกทั้งใบ 

ส่งเสียงกึกก้อง

และทีต่ัง้เมอืงคนู�า้ของส�านักเสวียนซก็ีมค่ีายกลแขง็แกร่งปกคลมุ 

อีกท้ังรอบด้านยังจัดวางค่ายกลจ�านวนมากมายเหลือคณานับ ป้องกัน

แน่นหนา ระหว่างฟ้าดินยังมีกระบี่ใหญ่มากมายนับไม่ถ้วนลอยอยู่

บนกระบี่ใหญ่ทุกเล่มล้วนมีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคน กระบี่ใหญ่เหล่านี้

กระจายตวัเตม็แปดทิศคล้ายรวมตวักนัเป็นค่ายกลกระบีข่นาดมโหฬาร 

จากนั้นจึงแปลงเป็นตาข่ายกระบี่ และหากกระบี่สองเล่มพาดไขว้กัน 

เมื่อใด นั่นย่อมเป็นมหันตภัยคร่าชีวิตในครั้งเดียว!

เมื่อกระบี่ใหญ่เกินกว่าสิบเล่มพุ่งค�ารามออกมา พลังอ�านาจพลัน

ลกุโหม กระบ่ีหลายสบิเล่มไปจนถึงร้อยเล่มก่อตวัเป็นกระบียั่กษ์สองเล่ม
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ไขว้กัน นั่นก็คือท่าไม้ตายจากฝีมือของผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นสร้างฐานซึ่ง

แม้แต่ผู้อาวุโสไท่ซั่งก็ยังหวั่นเกรง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3TIQ1Po

https://bit.ly/3TIQ1Po

