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ค�ำน�ำ

แม้ชะตาชีวิตจะพลิกผันจนต้องมาใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบอยู่ในส�านัก 

ซิงคงเต้าจี๋อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไป๋เสี่ยวฉุนก็ยังคงเป็นไป๋เส่ียวฉุนผู้สามารถ

พลกิวิกฤตให้เป็นโอกาสทองได้เสมอ ดังน้ันชวิีตของเขาในส�านกัแม่น�า้ตอนบน 

แห่งนี้จึงดีขึ้นตามล�าดับ แต่อนิจจา เก่าไปใหม่มา เมื่ออะไรๆ เริ่มลงตัว 

วกิฤตการณ์ใหม่ก็เข้ามาให้ไป๋เสี่ยวฉุนต้องรับมืออีกแล้ว คราวนี้ถึงขั้นเกี่ยวพัน

กับชีวิตของสหายคนส�าคัญของเขา ไป๋เสี่ยวฉุนย่อมต้องทุ่มสุดพลังที่มีเพ่ือ 

ช่วยเหลือ

เพียงแต่ว่าการทุ่มทุกอย่างที่มีน้ีเพียงพอหรือไม่ หรือไป๋เสี่ยวฉุนจะต้อง

ล้มเหลวเป็นครัง้แรก ขอเชญิทกุท่านร่วมเป็นประจกัษ์พยานในการต่อสูค้ร้ังส�าคญั 

อีกครั้งของไป๋เสี่ยวฉุนได้ในเล่มนี้

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



ไป๋เสี่ยวฉุนสั่นสะท้านไปทั้งร่าง ชั่วขณะที่ความทรงจ�าซึ่งเหมือนประกายไฟนี้
ปรากฏขึ้นมันก็ทอดยาวออกไปโดยพลันราวกับทะเลเพลิงถูกจุดขึ้น 

ท�าให้สมองของไป๋เสี่ยวฉุนคล้ายถูกแผดเผา 
และทันใดนั้นความทรงจ�าของเขาก็พากันหลั่งไหลออกมา

"ข้าต้องไปช่วยศิษย์พ่ีใหญ่!"
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เสยีงร้องอทุานด้วยความตกตะลงึเช่นน้ีไม่ได้ออกมาจากปากของ

ผูบ้�าเพ็ญเพียรขัน้หลอมรวมสบิกว่าคนเท่านัน้ แม้แต่คนทีม่องดเูหตกุารณ์ 

อยู่รอบด้านก็ยังเบิกตากว้างด้วยความเหลือเชื่อ

"นี่ต้องไม่ใช่การหายตัวแน่นอน!"

"ผูบ้�าเพ็ญเพียรข้ันหลอมรวมเหตใุดถึงย้ายร่างได้ในพริบตาเช่นน้ี!"

"คนผู้นี้หากไม่มีอาวุธล�้าค่าติดกาย ก็ต้องฝึกวิชาที่พิเศษ..."

ทุกคนส่งเสียงฮือฮา ไม่แปลกที่พวกเขาจะเป็นเช่นนี้ การย้ายร่าง 

ชั่วพริบตาจนเหมือนหายตัว...มีเพียงผู้อาวุโสขั้นก�าเนิดใหม่เท่าน้ัน 

ถึงจะท�าได้ วิชาอภินิหารนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสสาร พลังปราณ และ 

จิตวิญญาณ* ผสานรวมกับตลอดทั้งฟ้าดินในช่วงต้นแล้วเท่านั้น

วิธีการเช่นนี้ผู้มีพลังบ�าเพ็ญต�่ากว่าข้ันก�าเนิดใหม่ไม่มีทางท�าได้ 

แต่หากท�าได้โดยอาศยัวธีิการบางอย่าง...เช่นนัน้ก็หมายความว่าคนผูน้ี้

จะจัดการยากขึ้นอีกมาก

บทที่ 403

เจ้ากล้าท�าร้ายข้ารึ!

* สสาร พลังปราณ และจิตวิญญาณ หรือก็คือจิงชี่เสิน（精气神）ในลัทธิเต๋าถือเป็นของล�้าค่า 3 สิ่ง

ส�าหรับมนุษย์ โดยจิง（精）หมายถึงสสารที่ส�าคัญต่อร่างกาย ชี่ （气）คือพลังปราณ และเสิน （神）

คือจิตวิญญาณ



8 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 9

อาจถึงขั้นท่ีการล้อมโจมตีก็ยังไร้ผล เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายถือสิทธ์ิ 

ในการกระท�าทั้งหมด คิดจะโจมตีก็โจมตี คิดจะถอยก็ถอยได้ ขึ้นอยู่กับ

หนึ่งความคิดเท่านั้น

ม่านตาของหลีห่ยวนเซิง่และทกุคนรอบกายเขาต่างก็หดลง หวัใจ

กระตุกวูบ

เวลาเดียวกันน้ัน ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนหลีกเลี่ยงการโจมตีพร้อมกัน

ของผู ้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมสิบกว่าคนน้ี ช้ันน�้าแข็งท้ังในและ 

นอกโรงเตีย๊มเบือ้งล่างก็หายวับไปในพรบิตา เพราะมชีัน้น�า้แข็งปกป้อง 

ตลอดทั้งโรงเตี๊ยมจึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

วิชาอภินิหารที่เพียงพลิกฝ่ามือพ้ืนท่ีในรัศมีพันจั้งก็ถูกแช่แข็งได้ 

และเพียงหนึง่ความคดิก็สลายผนกึนัน้ให้หายไปได้น้ีท�าให้ผูบ้�าเพ็ญเพียร 

พรรคมังกรครามทุกคนฮึกเหิม ส่วนคนรอบด้านก็สูดลมหายใจกัน 

เฮือกใหญ่

โดยเฉพาะพวกหลี่หยวนเซิ่งท่ีลอยตัวอยู่กลางอากาศที่ย่ิงหน้า

เผือดสี เมื่อมองมายังไป๋เสี่ยวฉุน สีหน้าทุกคนล้วนเคร่งเครียด แม ้

พวกเขาจะเป็นลูกหลานตระกูลร�่ารวยมั่งคั่ง แต่ถึงอย่างไรก็เป็นถึง 

ลูกศิษย์ของส�านักซิงคงเต้าจี๋ มีความรู้กว้างขวาง ก่อนหน้าน้ีไม่เห็น 

ไป๋เสีย่วฉนุอยู่ในสายตา ทว่าเมือ่ลงมอืต่อสูกั้นจงึรูทั้นทถึีงความแตกต่าง

ของไป๋เสี่ยวฉุน

ย่ิงเมื่อปราณดุร้ายของเขาแผ่ซ่านออกมาด้วยแล้ว หลี่หยวนเซิ่ง

จึงพลันตระหนักได้ว่าคนที่เห็นอยู่เบื้องหน้าน้ี...ไม่ใช่ผู้บ�าเพ็ญเพียร

ธรรมดาทั่วไป เกรงว่าคงมีประสบการณ์ในการต่อสู้โชกโชนไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่าเหล่าผู้บ�าเพ็ญเพียรที่ผ่านวิกฤตความเป็นตายตอนท�าภารกิจ 

มาหลายครั้ง

ในใจเขาเดอืดดาลจึงถลงึตาดดุนัใส่หวัหน้าพรรคท้องฟ้าหนึง่ครัง้  
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นึกเสียใจข้ึนมาท่ีตนลงมาจากสายรุ้ง ย่ิงเมื่ออยู่ต่อหน้าคนมากมาย 

ถึงเพียงนี้ อีกท้ังพวกตนยังมีต้ังสิบกว่าคน หากไม่สามารถจัดการกับ 

อีกฝ่ายได้ เช่นนั้นภายในเวลาไม่นานเรื่องนี้ก็จะท�าให้เขาหล่ีหยวนเซิ่ง 

กลายเป็นตัวตลกในส�านักซิงคงเต้าจี๋

หัวหน้าพรรคท้องฟ้าก็สั่นสะท้านไปทั้งร่างเช่นกัน เขารู้ว่าหัวหน้า

พรรคมังกรครามคือผู ้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวม แต่ไม่ว่าอย่างไร 

ก็คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะไม่ใช่ผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมท่ัวไป แต่เป็น

สุดยอดผู ้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมท่ีประมือกับคนระดับเดียวกัน 

สิบกว่าคนก็ยังไม่เสียเปรียบ ทั้งยังมีวิชาเคลื่อนย้ายพริบตาด้วย

"นี่..." หัวหน้าพรรคท้องฟ้าตัวสั่นเทา ลมหายใจถี่กระชั้น นัยน์ตา

หลี่หยวนเซิ่งเผยประกายเย็นเยียบ สะบัดร่างหน่ึงคร้ังกลายเป็นมือ 

เปลวเพลงิขนาดใหญ่ยักษ์กลางอากาศตรงด่ิงเข้าหาไป๋เสีย่วฉนุท่ามกลาง 

เสียงดังสนั่นหว่ันไหว คนสิบกว่าคนเบื้องหลังเขาต่างก็ร ่ายวิชา 

อภินิหารของตัวเอง ครู่เดียวท้ังนภากาศก็เต็มไปด้วยพลังห้าแสงสิบสี  

ผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมสิบกว่าคนร่วมมือกันพุ่งเข้าใส่ไป๋เสี่ยวฉุน

อีกครั้ง

"พวกเจ้ารงัแกกันเกินไปแล้ว!" ความโกรธแค้นของไป๋เสีย่วฉนุโหม

ซดัสาด เขาก้าวพรวดออกไป ทนัททีีเ่ท้าสมัผสัพ้ืน พลงัโจมตรีะลอกหน่ึง

ก็ระเบิดตูมขึ้นมาจากร่างของเขา ไอเย็นยิ่งแผ่กระจาย ก่อเกิดเป็นพายุ

ท่ีมีเขาเป็นจุดศูนย์กลางหมุนคว้างกวาดตะลุยไปรอบด้าน ปะทะกับ 

คนสิบกว่าคนที่พุ่งเข้ามาตรงๆ

ท่ามกลางเสียงกัมปนาทดังสะเทือนเลื่อนล่ัน ร่างของไป๋เส่ียวฉุน

หายวับไป และปรากฏตัวอีกครั้งด้านหลังผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวม

คนหนึ่งในบรรดาสิบกว่าคนนั้น ผู้บ�าเพ็ญเพียรผู้น้ันหน้าถอดสีทันใด  

ไป๋เสี่ยวฉุนยกมือขวาขึ้นก�าหมัดแล้วต่อยลงไปเต็มแรง
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เสยีงตมูดงัหน่ึงครัง้ ผูบ้�าเพ็ญเพียรขัน้หลอมรวมผู้นัน้ย่ิงหน้าถอดสี 

อาภรณ์ตลอดร่างโบกสะบดัเองทัง้ท่ีไม่มลีม หลงัจากทนต้านรบัหมดัน้ัน

ของไป๋เสี่ยวฉุน เขาก็สั่นเท้ิมไปทั้งร่าง ร่างกายโซซัดโซเซถอยหลัง เมื่อ

กระอักเลือดสดออกมาก็ถูกไอเย็นทะลุทะลวงเข้าไปในร่างทันที ท�าให้

เลือดที่พ่นออกมาเกาะตัวเป็นน�้าแข็งโดยพลัน

เสื้อผ้าชุดนี้ของเขาสามารถต้านทานพลังกายได้ไม่น้อย...  

ไป๋เสี่ยวฉุนขมวดคิ้วมุ่น

"พลงักายของเขาไม่ธรรมดาเลย!" ผูบ้�าเพ็ญเพียรข้ันหลอมรวมผูน้ี้

รีบร้องเตือนคนอื่น ทว่าชั่วขณะเดียวกันกับที่เขาเอ่ยปาก ด้านหลัง 

ของไป๋เสี่ยวฉุนกลับมีปีกคู่หน่ึงปรากฏขึ้นมา ปีกคู่น้ันกระพือพ่ึบทันใด 

พริบตาเดียวความเร็วของเขาก็เพ่ิมข้ึนพรวดพราด แล้วไปปรากฏตัว 

ตรงหน้าผู้บ�าเพ็ญเพียรผู้นั้นอีกครั้ง คราวนี้มือขวาของเขาย่ืนออกไป 

คว้าอีกฝ่ายเอาไว้รวดเร็วราวสายฟ้าแลบ แล้วจับร่างเหว่ียงลงไปที่พ้ืน

อย่างแรง

เสยีงตมูดงัหนึง่ครัง้ ร่างของผูบ้�าเพ็ญเพียรผูน้ั้นกระแทกลงกับพ้ืน 

จนพ้ืนดินสั่นสะเทือน เสียงร้องโหยหวนดังตามมา กระดูกตลอดร่าง 

ของผู้บ�าเพ็ญเพียรผู้นั้นแตกหักไปไม่น้อย เวลานี้ตะเกียกตะกายอยู่ใน 

หลุมลึก ใบหน้าเผยความหวาดกลัวขณะมองมายังไป๋เสี่ยวฉุน

ร่างของไป๋เสี่ยวฉุนหายไปอีกครั้ง แล้วไปปรากฏอีกทีด้านหน้า 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรคนท่ีสอง คราวนี้เขาไม่ใช้หมัด แต่ยกเท้าซ้ายขึ้นถีบร่าง 

ของคนผู้นั้นอย่างแรง

ขาซ้ายของเขาทีย่กขึน้ก่อให้เกิดเสยีงอากาศระเบดิ ความว่างเปล่า

บดิเบีย้ว ผูบ้�าเพ็ญเพียรคนทีส่องหน้าเผอืดส ีพยายามต้านทานสดุก�าลงั 

ทว่าเท้าซ้ายท่ีแฝงพลังตลอดร่างและพลังจากวิชาเอ็นคงกระพันของ 

ไป๋เสี่ยวฉุนกลับถีบโดนเอวของผู้บ�าเพ็ญเพียรผู้นี้เต็มๆ
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เสียงคล้ายถุงถูกเหยียบแตกดังข้ึนทันที ผู้บ�าเพ็ญเพียรคนท่ีสอง

เบิกตากว้าง ปากท่ีกระอักเลือดสดยังไม่ทันจะได้ส่งเสียงค�าราม ร่างก็

ถูกเท้าของไป๋เสี่ยวฉุนถีบกระเด็นออกไปไกลหลายร้อยจั้งพร้อมเสียง

ตูมตามที่ดังไปตลอดทาง ถูกถีบจนกระดูกสันหลังส่วนเอวแทงทะลุ 

ออกมาจากร่างกาย โผล่ออกมานอกผิวหนัง เสียงร้องโหยไห้ด้วย 

ความเจ็บปวดดังน่าเวทนา

ยังไม่สิ้นสุดเท่าน้ัน เส้นใยสีทองอีกมากมายยังรัดพันไปทั่วร่าง 

ของผู ้บ�าเพ็ญเพียรผู ้ น้ี  กลายเป็นพันธนาการท่ีปิดผนึกการโคจร 

พลังบ�าเพ็ญท้ังหมดในร่างของเขา จนท�าให้เขากลายเป็นเหมือน 

คนธรรมดาในชัว่พรบิตา

ภาพเหตกุารณ์นีท้�าให้ทกุคนทีม่องเหน็ต่างสดูลมหายใจเฮอืกใหญ่

"หัวหน้าพรรคมังกรคราม...ช่างโหดเห้ียมยิ่งนัก! ยามลงมือยัง 

แฝงพลังปิดผนึกด้วย!" ขณะที่ทุกคนจิตใจสั่นสะท้าน การต่อสู้คร้ังน้ี 

ก็ยังไม่ยุติลง ร่างของไป๋เสี่ยวฉุนหมุนขวับ วิชาอมตะมิวางวายในร่าง

ระเบดิออกกลายเป็นพลงัคุม้กัน หลงัจากต้านทานคาถาจากผูบ้�าเพ็ญเพียร 

ขั้นหลอมรวมสองคนด้านหลังได้แล้ว เขาก็ยกเท้าซ้ายข้ึนเหว่ียงอีกครั้ง

ด้วยสีหน้าดุดัน เสียงตูมดังสนั่น ผู้บ�าเพ็ญเพียรสองคนที่ลอบโจมตีก็ถูก

ถีบจนลอยกระเด็นไปเช่นกัน

เส้นสทีองเปล่งแสงวิบวับ เสยีงกร๊อบดังลัน่อย่างต่อเนือ่ง คนท้ังสอง 

ต่างก็กระดูกหัก คนหนึ่งดูเหมือนจะปอดฉีก ตอนไอถึงได้กระอักเลือด

ออกมาด้วย ร่างของเขาสั่นระริก พลังบ�าเพ็ญท้ังหมดในร่างถูกผนึก 

ในชั่วพริบตาเดียว

นอกจากน้ันก็ยังมีกระถางใหญ่สีม่วงอีกหลายใบพุ่งเข้ากระแทก

ใส่ทุกคนจากสี่ทิศ ไป๋เสี่ยวฉุนใช้การเคลื่อนย้ายพริบตาหลบหลีก 

วิชาอภินิหารของทุกคนอีกครั้ง เมื่อเผยกายก็ไปปรากฏด้านหลัง 
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ผูบ้�าเพญ็เพียรคนทีห้่าแล้ว ขณะก�าลงัจะลงมอื ผูบ้�าเพ็ญเพียรหลายคน 

ที่อยู่รอบกายเขาต่างก็สัมผัสได้จึงพากันพุ่งเข้าสังหาร

ไป๋เสี่ยวฉุนแค่นเสียงเย็นหนึ่งครั้ง อาศัยจังหวะน้ีใช้วิชาก�าลัง

สะท้านขุนเขา ก้าวออกไปเพียงหน่ึงก้าว ร่างของเขาก็เปรียบประหนึ่ง

สัตว์ดึกด�าบรรพ์ท่ีพุ่งเข้าชนร่างของผู้บ�าเพ็ญเพียรท่ีอยู่ด้านหน้าพร้อม

เสียงตูมตาม ผู้บ�าเพ็ญเพียรคนน้ันเลือดอาบ พูดอะไรไม่ออกสักค�า  

ได้แต่ร้องโหยหวนพร้อมร่างที่ลอยคว้างกระเด็นไปไกล แม้แต่หน้าอก 

ก็ยังยุบลงไป ไป๋เสี่ยวฉุนหมุนขวับไปหาผู้บ�าเพ็ญเพียรอีกสามคนที ่

พุ่งเข้ามาใกล้ มือขวาท�ามุทราแล้วกดลงไปกลางอากาศ

"ไอเย็น!" ความคิดในสมองโลดแล่น ไอเย็นแผ่กระจายในชัว่พรบิตา  

ท่ามกลางเสียงเปรี๊ยะๆ ดังลั่น ความว่างเปล่าบริเวณท่ีมือขวาของเขา 

กดลงไปถูกแช่แขง็ฉบัพลนั ผูบ้�าเพ็ญเพียรขัน้หลอมรวมสามคนท่ีเข้ามา

พร้อมกันนั้นต่างก็ชะงักฝีเท้า

ค่าตอบแทนของการหยุดชะงักครั้งนี้ก็คือร่างของไป๋เสี่ยวฉุนที่

กระโจนพรวดเข้ามาใกล้ เท้าซ้ายยกขึ้น เสียงตูมดังสามครั้ง คนทั้งสาม

กระอักเลือดพร้อมกับที่ร่างถูกม้วนตลบไปไกล

ทั้งหมดนี้กล่าวแล้วเหมือนยาวนาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

นับตั้งแต่ที่ไป ๋เสี่ยวฉุนลงมือจนถึงตอนนี้ นับเป็นเวลาเพียงไม่กี ่

ชั่วอึดใจเท่านั้น เท่านี้ก็ท�าให้เหล่าคุณชายสูงศักดิ์พ่ายแพ้ยับเยิน  

ตอนนี้คนที่เหลืออยู่ นอกจากหลี่หยวนเซิ่งแล้วก็มีเพียงผู้บ�าเพ็ญเพียร

อีกสามคนเท่านั้น

คนทั้งสามหน้าเปลี่ยนสี ร่างสั่นเทา หลังจากมองหน้ากันไปมา 

ต่างก็ถอยกรูดห่างออกไป ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่ล่มหัวจมท้าย 

กับหลี่หยวนเซิ่งเด็ดขาด สภาพน่าเวทนาของเหล่าสหายที่มาพร้อมกัน

คือค�าเตือนที่ได้ผลที่สุดส�าหรับทั้งสามคนนี้
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ในทางเดียวกัน เหล่าคนที่มองดูอยู่รอบด้านนั้นหลังจากเห็น 

ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดน้ีแล้ว เสียงสูดลมหายใจเข้าออกกลับหายไป

อย่างน่าประหลาดใจ ราวกับหวาดกลัวความดุร้ายของไป๋เสี่ยวฉุนจน 

ไม่กล้าส่งเสียง

ฝ่ายหลี่หยวนเซิ่งก็ย่ิงตัวสั่น เวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ีลมหายใจ 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรสิบกว่าคนรอบกายเขาหากไม่หมดสติก็เผ่นหนีไปไกล 

หรือไม่ก็ถูกโจมตีจนบาดเจ็บสาหัส เวลานี้มีเพียงเขาคนเดียวท่ียืนอยู่

กลางอากาศ ด้วยการเคลือ่นย้ายร่างในพรบิตาและพลงัสูร้บท่ีน่าตะลงึน้ี  

ไป๋เสี่ยวฉุนจึงเป็นเสมือนผีร้ายส�าหรับคนรุ่นเดียวกัน มิอาจต้านทานได้

แม้แต่นิดเดียว!

ขณะที่เขาก�าลังลมหายใจสะดุด หน้าผากก็ผุดเหงื่อเย็นๆ ออกมา 

หลงัจากสบตากับดวงตาท่ีเตม็ไปด้วยเส้นเลอืดฝอยแดงก�า่ของไป๋เส่ียวฉุน  

ในใจหลี่หยวนเซิ่งก็บังเกิดความเย็นเยียบ ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว

"เจ้าเองก็ลงมาด้วยส!ิ" ประกายเย็นเยียบเปล่งวาบจากดวงตาของ

ไป๋เสีย่วฉนุ เขาตรงดิง่เข้าหาหลีห่ยวนเซิง่ทันควนั เอือ้มมอืหมายจะคว้า

ร่างของอีกฝ่ายโยนลงพื้น

ด้วยความเรว็น่าตะลงึของเขาผสานกับเงาน�า้แขง็ปกคลุมรศัมพัีนจัง้  

พรบิตาทีห่ลีห่ยวนเซิง่ก้าวถอยหลงั ไป๋เสีย่วฉนุก็เคลือ่นตวัไปปรากฏอยู่

เบื้องหน้าเขาโดยพลัน เมื่อไป๋เสี่ยวฉุนยกมือขวาข้ึน ด้านหลังก็ปรากฏ

กายวัชระมิวางวายซึ่งก�าลังยกมือใหญ่ยักษ์ของมันเอื้อมมาคว้าจับตัว 

หลี่หยวนเซิ่งเช่นกัน

แรงดึงดูดแผ่ออกมาจากมือของไป๋เสี่ยวฉุน ไอเย็นจากรอบด้าน

ควบรวมกันเป็นหนามน�้าแข็งจ�านวนมากตรงดิ่งเข้าหาหล่ีหยวนเซิ่ง 

จากสี่ด้านแปดทิศคล้ายการล้อมโจมตีรอบทิศทาง ท�าเอาหล่ีหยวนเซิ่ง 

หน้าไร้สี
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"เจ้ากล้าท�าร้ายข้ารึ! ข้าหลี่หยวนเซิ่งมาจากตระกูลชาวสวรรค์  

ไม่ว่าเจ้ามภูีมหิลงัเช่นไร ภายในเวลาสามวันข้าจะต้องให้เจ้าไสหวัออกไป 

จากส�านักซิงคงเต้าจี๋ให้จงได้!" นัยน์ตาหลี่หยวนเซิ่งเผยความดุดัน 

ค�ารามเกรี้ยวกราดอย่างโกรธแค้น
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เสยีงของหลีห่ยวนเซิง่ดงัไปทัว่ทศิ ประโยคนีเ้ดมิทเีป็นการพลัง้ปาก

ด้วยความตกใจลนลานของเขา ความหมายคกุคามจงึเด่นชดัเป็นพิเศษ 

เพราะถึงอย่างไรในสายตาของเขา ส�าหรบัผูบ้�าเพ็ญเพียรส�านกัซงิคงเต้าจี๋ 

คนใดก็ตาม การถูกขับไล่ออกจากส�านักถือเป็นบทลงโทษท่ีรุนแรง 

ยิ่งกว่าสังหารเสียอีก

เพราะส�านักซิงคงเต้าจี๋คือส�านักต้นน�้าของแม่น�้าทงเทียนสาย

ตะวันออก หากส�านักขับไล่ออกไป สี่ส�านักใหญ่แม่น�้าตอนกลางก็ดี  

หรือส�านักตอนล่างก็ช่าง ล้วนไม่มีใครยอมรับคนผู้นั้นไว้อีก เช่นน้ัน 

ย่อมท�าได้เพียงฝึกบ�าเพ็ญเพียรด้วยตัวเองเท่านั้น!

และผูบ้�าเพ็ญเพียรไร้สงักัดกม็สีถานะต�า่ต้อยในโลกทงเทียนแห่งนี้  

รวมถึงไม่อาจเข้าใกล้พ้ืนท่ีติดแม่น�้าทงเทียนได้ ได้แต่ลักลอบเข้ามา 

ฝึกบ�าเพ็ญเพียร หากถูกจับได้ก็จะต้องโดนขับไล่ในทันที

นอกเสียจากว่าจะกลายเป็นผู้บ�าเพ็ญเพียรข้ันก�าเนิดใหม่ถึงจะมี

สถานะดีขึ้นเล็กน้อย แต่หากพลังบ�าเพ็ญต�่ากว่าขั้นก�าเนิดใหม่แล้ว 

ฝึกบ�าเพ็ญเพียรด้วยตัวเองจะล�าบากอย่างมาก

บทที่ 404

ข้าคือตัวประกัน!
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ดงัน้ันหลีห่ยวนเซิง่ถึงได้เอ่ยออกมาเช่นนี ้ อกีท้ังเขาเองก็เข้าใจดว่ีา 

ด้วยกฎของส�านกัซงิคงเต้าจีแ๋ล้ว อย่างไรเขากับหวัหน้าพรรคมงักรคราม

ผู้น้ีก็เป็นสหายร่วมส�านักกัน ต่อให้เขาอยากจะสังหารอีกฝ่ายก็ท�าได้ 

ยากมาก ทว่าด้วยต�าแหน่งของตระกูลเขา หากคิดจะขับไล่อีกฝ่าย 

ออกไปจากส�านักกลับง่ายดายมากทีเดียว

และหากอีกฝ่ายถูกขับออก ไร้การคุ้มครองจากส�านักซิงคงเต้าจี ๋

จะเป็นหรือตายก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งความคิดของเขา!

ถงึแม้เขาจะไม่รู้ว่าไป๋เสี่ยวฉุนมีภูมิหลังเช่นไร แต่ก็ไม่คิดจะสนใจ  

ต่อให้มีที่ดินส่วนตัวแล้วอย่างไร บนสายรุ้งดินแดนคงอว้ี เจ้าศาลา 

ทั้งสิบคนใดก็ตามล้วนมีสิทธ์ิมอบที่ดินส่วนตัวได้ทั้งสิ้น เรื่องน้ีคนนอก 

ฟังดูแล้วอาจรู้สึกยิ่งใหญ่สูงส่ง ทว่าส�าหรับเขาก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย

เท่านัน้ ไม่ว่าอกีฝ่ายจะย่ิงใหญ่มาจากท่ีใด...ก็ไม่ใหญ่เกินภูมหิลงัของเขา 

อยู่ดี

ตอนนี้เมื่อเสียงของหลี่หยวนเซิ่งดังเข้าหูไป๋เสี่ยวฉุน ไป๋เสี่ยวฉุน 

ก็สั่นสะท้าน ดวงตาพลันเบิกกว้าง ฝืนดึงมือขวากลับมาในชั่วพริบตา  

ทั้งความคิดในสมองยังเปลี่ยนแปลงฉับพลัน หนามน�้าแข็งจ�านวน 

นับไม่ถ้วนที่ก่อตัวขึ้นจากไอเย็นรอบด้านซึ่งราวกับการล้อมโจมตีจาก 

สิบทิศนั้นพลันถอยกลับแล้วหายวับไปกลางอากาศ

"เจ้าว่าอะไรนะ!" ไป๋เสี่ยวฉุนลมหายใจสะดุด จ้องเขม็งไปท่ี 

หลี่หยวนเซิ่ง เอ่ยถามด้วยน�้าเสียงตื่นเต้นและแฝงด้วยความไม่มั่นใจ

ภาพเหตุการณ์นี้ท�าให้เหล่าคุณชายซึ่งถูกไป๋เสี่ยวฉุนเล่นงาน 

จนกระจัดกระจายไปรอบด้านอึ้งค้างไปตามๆ กัน ไม่เพียงแต่พวกเขา

เท่าน้ันที่เป็นเช่นน้ี แม้แต่ผู้บ�าเพ็ญเพียรที่สังเกตการณ์อยู่รอบด้าน 

ซึ่งรู้สึกครั่นคร้ามไปกับภาพความแข็งแกร่งของไป๋เสี่ยวฉุนก่อนหน้าน้ี  

เมื่อเห็นว่าสถานการณ์พลิกผันก็ตะลึงงันกันทั้งหมด
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การเปล่ียนแปลงของไป๋เสี่ยวฉุนชัดเจนเกินไป ก่อนหน้านี ้

พลังอ�านาจยังเหี้ยมหาญดุดัน มาตอนน้ีเมื่อถูกหลี่หยวนเซิ่งข่มขู ่ 

กลับอ่อนข้อให้ทันที

แม้แต่หลีห่ยวนเซิง่เองก็ยังน่ิงอึง้ ใจเขายังคงสัน่ระรวัไม่หาย ประโยค 

เมือ่ครูน้ี่เขาเพียงฝืนท�าเป็นแกร่งเอ่ยออกมาทัง้ๆ ทียั่งตืน่ตระหนกด้วยซ�า้ 

เมื่อเห็นว่าผลลัพธ์ออกมาดีถึงเพียงนี้เขาก็ทั้งตะลึงและดีใจ หลังจาก 

สูดลมหายใจเข้าลึก ความดุดันในดวงตาของเขาก็เพิ่มขึ้น

"หึ ตอนน้ีรู้จักกลัวแล้วรึ สายไปแล้ว ไม่ว่าเจ้าจะมีภูมิหลังเช่นไร  

อย่างมากสดุสามวัน ข้าผูแ้ซ่หลีก็่จะท�าให้เจ้าเสยีสทิธ์ิในการอยู่ในส�านกั 

ซิงคงเต้าจี๋และต้องไสหัวออกไปจากที่น่ี!" หลี่หยวนเซิ่งเอามือไพล่หลัง 

เสียงดังกังวานดุจอสนีบาต พลังอ�านาจท่ีก่อข้ึนมาในร่างกายท�าให้

ท่วงท่าของเขายามนี้น่าเกรงขามอย่างยิ่ง

เขาจนิตนาการได้ว่าในชัว่ขณะถัดไปหวัหน้าพรรคมงักรครามคนน้ี 

จะต้องลนลานท�าอะไรไม่ถูก หากไม่โกรธแค้นไม่ยนิยอม กต้็องก้มศรีษะ

ให้ตนด้วยความขมขื่น เขาอยากรู้นักว่าอีกฝ่ายจะมีท่าทีเช่นไร

นี่ก็คือความต่างชั้นทางฐานะ หึ ข้าอยากรู้นักว่าคนผู้นี้จะรู้จัก 

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือไม่ มุมปากของหลี่หยวนเซิ่งยกยิ้ม 

น่าสะพรึงกลัว เวลาเดียวกันนั้นผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมสิบกว่าคน

รอบกายเขาต่างก็หันมามองตากัน รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดขึ้น 

เร็วเกินไป เมื่อครู ่ยังเป็นคนเห้ียมโหด นึกไม่ถึงว่าชั่วขณะถัดมาจะ 

กลายมาเป็นตื่นตระหนกลนลานเช่นนี้ได้

ทว่าสีหน้าของไป๋เสี่ยวฉุนกลับท�าให้ทุกคนรวมถึงหลี่หยวนเซิ่ง 

ต่างก็คาดการณ์และจินตนาการไม่ถึง เพราะหลังจากได้ยินประโยค 

ยืนยันของหล่ีหยวนเซิ่งแล้ว อยู่ๆ ไป๋เสี่ยวฉุนกลับตื่นเต้น อีกทั้งใน 

ความตื่นเต้นนั้นยังมีความปีติยินดีแฝงอยู่ด้วย
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"จริงหรือ ฮ่าๆ ดีเหลือเกินๆ พ่ีหลี่ใช่หรือไม่ เมื่อครู ่นี้ล่วงเกิน 

ไปหน่อย ข้าเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะ เจ้าก็บอกแต่แรกสิว่าสามารถ 

ท�าให้ข้าไปจากส�านักซิงคงเต้าจี๋ได้ภายในสามวัน หากเจ้าบอกแต่แรก 

ข้าจะไม่มีทางลงมือเด็ดขาด" ไป๋เสี่ยวฉุนพูดด้วยความฮึกเหิม กล่าวจบ

คล้ายยังรู้สึกกังวลถึงผลได้ผลเสียจึงถามเพ่ิมความมั่นใจอีกที "พ่ีหลี่  

เจ้าแน่ใจนะ เจ้าต้องแน่ใจให้จรงินะว่าจะให้ข้าจากไปได้ภายในสามวัน"

เมื่อค�าพูดของไป๋เสี่ยวฉุนดังออกมา เหล่าลูกหลานตระกูลมั่งค่ัง

สิบกว่าคนน้ันมองตาค้างทันที หลี่หยวนเซิ่งเองก็สับสนงุนงงอย่างย่ิง 

มองเหม่อไปยังไป๋เสี่ยวฉุน ส่วนคนรอบด้านก็ย่ิงมองหน้ากันไปมา  

ต่างคนต่างไม่เข้าใจสถานการณ์ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดไป๋เสีย่วฉนุถึงได้ดใีจ 

ถึงเพียงนี้

"เจ้า..." หลีห่ยวนเซิง่สบัสนอย่างย่ิงยวด เขารูส้กึว่าแนวคดิของตน

อยู่คนละโลกกับอีกฝ่าย อดไม่ไหวจนต้องพูดย�้าขึ้นมาอีกที "เจ้าฟัง 

ชัดเจนหรือไม่ว่าเมื่อครู ่นี้ข้าพูดว่าอะไร ข้าบอกว่าจะให้เจ้าไสหัว 

ออกไปจากส�านักซงิคงเต้าจีภ๋ายในสามวัน ไสหวัออกไปก็คอืรบิสถานะ 

ลูกศิษย์ส�านักซิงคงเต้าจี๋กลับคืน ถูกขับไล่ออกไป ถูกส�านักขับไล ่

ออกไปเลยนะ!"

ไป๋เสี่ยวฉุนพยักหน้ารัวๆ เขายิ่งดีใจจนฉีกยิ้มเบิกบาน

"เจ้ายืนยันเช่นน้ีก็ดแีล้ว พ่ีหลี ่เจ้าช่างเป็นผูส้งูศักดิส์�าหรับข้าจริงๆ" 

ไป๋เสีย่วฉนุตอบรบัแล้วหันไปตะโกนเสยีงดงับอกพวกสวีเ่ป่าไฉในโรงเตีย๊ม

"สว่ีเป่าไฉ ศิษย์พ่ีใหญ่ หึหึจื่อ ยังไม่รีบขอบคุณสหายพรตหล่ีอีก 

เขามีวิธีท�าให้พวกเราไปจากส�านักซิงคงเต้าจี๋ได้แล้ว ข้าไม่ต้องเป็น 

ตัวประกันอยู่ที่นี่แล้ว พวกเราจะได้กลับบ้านกันแล้ว!"

ในโรงเตี๊ยม พวกเสินซ่วนจื่อสามคนไอแห้งๆ หนึ่งคร้ังแล้วจึง 

หันมามองหลี่หยวนเซิ่งด้วยแววตาเห็นใจ
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หลี่หยวนเซิ่งสีหน้าเลื่อนลอย หลังจากได้ยินไป๋เสี่ยวฉุนพูดค�าว่า

ตัวประกันออกมา หน้าเขาก็ย่ิงเผือดสี เบิกตากว้างด้วยท่าทางราวกับ

เห็นผี ชี้ไป๋เสี่ยวฉุนแล้วร้องอุทานเสียงหลง

"เจ้าคือตัวประกัน?!"

"ก็ใช่น่ะสิ ข้าคือตัวประกัน!" ไป๋เสี่ยวฉุนสะบัดปลายแขนเส้ือ 

หนึ่งครั้งพลางกล่าวด้วยเสียงอันดัง

คนอื่นหากเป็นตัวประกัน ยามเอ่ยถึงสถานะของตัวเองมักจะ 

เต็มไปด้วยความขมขื่น เจ็บแค้น และเศร้าโศก ทว่าไป๋เส่ียวฉุนกลับมี

ท่าทางเย่อหยิ่งจองหองอย่างเต็มเปี่ยม เสียงก้องกังวานไปสี่ทิศ

หากเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาอื่น ทุกครั้งท่ีนึกถึงสถานะของตัวเอง 

ไป๋เสี่ยวฉุนจะกลุ้มใจอย่างมาก แต่ตอนนี้เมื่อได้เห็นท่าทางราวกับ 

เห็นผีของหลี่หยวนเซิ่ง ไป๋เสี่ยวฉุนก็พลันรู้สึกว่าเป็นตัวประกันน่ีก็ดี

เหมือนกัน...

ทกุคนรอบด้านเมือ่ได้ยินประโยคนีต่้างก็ส่งเสยีงฮอืฮาและร้องอทุาน 

ด้วยความตกใจ หัวหน้าพรรคท้องฟ้าย่ิงรูส้กึเหมอืนมฟ้ีาผ่าลงกลางศรีษะ 

มองตาค้างอ้าปากกว้าง

เวลานี้ในท่ีสุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเมื่อตนสืบหาประวัต ิ

ความเป็นมาของหัวหน้าพรรคมังกรครามถึงหาไม่เคยเจอเสียที...

บัดซบ เขาเป็นตัวประกันแต่กลับท�าตัวโอหังถึงเพียงน้ี คนเป็น 

ตัวประกัน...ไม่ใช่ว่าต้องเศร้าโศกและขมขื่นหรอกรึ! ในใจของหัวหน้า 

พรรคท้องฟ้าแทบจะหลั่งน�้าตาออกมาเป็นแม่น�้าทงเทียนอยู่แล้ว

"เจ้า...เจ้า..." หลี่หยวนเซิ่งได้ยินเพียงเสียงที่ดังอึงอลอยู่ในสมอง 

พูดอะไรไม่ออก แม้ว่าอีกฝ่ายจะมีความสามารถเพียงใด เขาก็ยัง 

สามารถไล่ลูกศิษย์ธรรมดาคนหนึ่งออกจากส�านักได้ หรือต่อให้อีกฝ่าย

มภีมูหิลงัย่ิงใหญ่เขาก็ไม่กลวั แต่หากเป็นตัวประกนั...สถานะนีเ้ก่ียวพัน
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กับสองส�านัก อย่าว่าแต่เขาเลย ต่อให้เป็นผู้อาวุโสขั้นก�าเนิดใหม่ก็ยัง 

ท�าอะไรไม่ได้ มเีพียงให้ชาวสวรรค์ออกหน้าเท่านัน้ถึงจะมสีทิธ์ิตดัสนิใจ

ความรู้สึกของการพ่นค�าพูดถือดีออกมาเองแต่กลับถูกอีกฝ่าย 

ใช้วิธีการเช่นน้ีตบกลับจนหน้าหันนั้นท�าให้ความเดือดดาลพุ่งเข้าจู่โจม 

หัวใจของหลี่หยวนเซิ่งจนกระอักเลือดสดออกมา ท้ังยังรู ้สึกเหมือน 

ซีกหน้าตัวเองปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาจริงๆ ดวงตาทั้งคู่ของเขาแดงก�่า 

ค�ารามดังลั่นราวกับคนสติวิปลาส ห้อตะบึงกลับไปยังสายรุ้งบนท้องฟ้า

โดยไม่เหลียวหลัง ไม่อยากอยู่ต่ออีกแม้แต่ชั่วขณะจิตเดียว

"เอ๊ะ เจ้าจะไปไหนเล่า พ่ีหลี่อย่าเพ่ิงไปสิ เจ้ารับปากข้าแล้วว่า 

จะให้ข้าจากไปในสามวันอย่างไรเล่า" ไป๋เสี่ยวฉุนรีบกระโดดโบกไม้

โบกมือเหยงๆ ค�าพูดของเขาดังเข้าหูหลี่หยวนเซิ่ง ท�าให้หลี่หยวนเซิ่ง 

กระอักเลือดออกมาอีกค�า เสียงค�ารามดังสนั่นหวั่นไหว

"เจ้ารงัแกกันมากเกินไปแล้ว!" ท่ามกลางเสยีงค�ารามเกรีย้วกราดน้ี  

ความเร็วของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีก

ไม่เพียงแต่เขาเท่าน้ันท่ีเป็นเช่นน้ี บรรดาลูกหลานตระกูลมั่งค่ัง 

สิบกว่าคนน้ันก็พากันตวัสัน่ เมือ่มองมายังไป๋เสีย่วฉนุ ดวงตาของพวกเขา 

ก็เผยความเคารพย�าเกรง รู้สึกว่าวิธีการของไป๋เสี่ยวฉุนช่างหลักแหลม

แยบยลย่ิงนกั ทุกคนจงึได้แต่พากนัก้มหน้าลงต�า่ เผ่นหนไีปอย่างรวดเร็ว

ด้วยการช่วยประคองจากผู้บ�าเพ็ญเพียรอีกสามคนที่เหลือ

ไป๋เสี่ยวฉุนไอแห้งๆ หนึ่งครั้ง มองเงาร่างของทุกคนท่ีจากไปไกล

แล้วจงึสะบดัปลายแขนเสือ้ด้วยความล�าพองใจ แสร้งท�าท่าถอนหายใจ

อย่างผิดหวัง

"ข้าล่ะเบือ่พวกไร้น�า้ยาแต่ชอบวางท่าร้ายกาจเช่นนีจ้รงิๆ ท�าให้ข้า

จากไปไม่ได้ก็อย่าพูดสิ น่ีเท่ากับปั่นหัวข้าชัดๆ" ไป๋เสี่ยวฉุนส่ายศีรษะ

ด้วยความปลงอนิจจัง เมื่อกลับเข้าโรงเต๊ียมก็เดินเข้าห้องของตัวเองไป
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บ�าเพ็ญเพียรต่อด้วยความล�าพองใจท่ามกลางสหีน้าท่ีไม่รูว่้าจะหัวเราะ

หรือร้องไห้ของพวกเสินซ่วนจื่อ

ไม่นานเรื่องที่ไป๋เสีย่วฉุนเป็นตัวประกันก็แพร่ไปทั่วทัง้เมอืงคงเฉิง 

เรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญ่เกินไป อีกทั้งยังช่วยคลายความสงสัยให้กับใคร

หลายๆ คน จึงย่ิงแพร่ออกไปเป็นวงกว้างจนแม้แต่อีกสามเมืองใหญ่ 

ที่เหลือก็ยังได้ยินเรื่องนี้ สร้างความสะท้านสะเทือนให้กับทุกคน

ย่ิงเมื่อในสามเมืองน้ันมีตัวประกันของส�านักซิงเหอ ส�านักจี๋เหอ 

และส�านกัเต้าเหออยู่ด้วย หลงัจากพวกเขาได้ยินเร่ืองนีก็้ตะลงึตาค้างกัน

ไปทันที สูดลมหายใจเฮือกๆ ติดต่อกัน

"เป็นตัวประกันก็อวดดีถึงเพียงนี้ได้ด้วยหรือ..." 

"ไป๋เสี่ยวฉุนผู้นี้...ข้าคงต้องไปพบหน้าสักหน่อยแล้ว!"

หลังจากเปรียบเทียบกับไป๋เสี่ยวฉุน พวกเขาก็หันมามองตัวเอง 

แต่ละคนล้วนต้ังใจมั่นว่าจะต้องไปพบไป๋เสี่ยวฉุนเพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การเป็นตวัประกันให้ได้...ไม่แน่ว่าอาจท�าให้ชวิีตในช่วงเวลา 

ที่ตนยังต้องเป็นตัวประกันอยู่นี้ดีขึ้นมาบ้าง

ส่วนพรรคท้องฟ้าที่เผชิญกับอุปสรรคติดต่อกันหลายครั้งก็ได้แต่

พากันก้มหน้าก้มตา พวกเขาหมดปัญญาจะรับมือกับไป๋เสี่ยวฉุนแล้ว

จริงๆ สุดท้ายเมื่อประชุมปรึกษากัน หัวหน้าพรรคท้องฟ้าก็กัดฟันกรอด

"พวกเรามีเรื่องกับเขาไม่ได้ แต่ก็น่าจะส่งตัวเขาจากไปได้สิ!"
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กฎการเลื่อนขั้นของส�านักซิงคงเต้าจี๋นั้นหากไม่อาศัยการสะสม

คะแนนคณุความดีถึงหนึง่ล้านคะแนนและเลอืกสละคะแนนเพ่ือเลือ่นขัน้  

ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีคือเมื่อคะแนนคุณความดีไต่ไปถึงระดับท่ีแน่นอนแล้ว 

ค่ายกลของส�านักซิงคงเต้าจี๋จะสัมผัสได้แล้วบีบให้เลื่อนขั้น

วิธีการบบีบังคับเช่นนีก็้เพ่ือป้องกันไม่ให้คะแนนคณุความดสีะสม

สูงเกินจนท�าให้มูลค่าสินค้าในส�านักซิงคงเต้าจี๋ต�่าลง ถือว่าสอดคล้อง

กับผลประโยชน์ของส�านักซิงคงเต้าจี๋เอง อีกท้ังการบังคับน้ียังไม่ต้อง

อาศัยก�าลัง ใช้เพียงพลังค่ายกลของส�านักซิงคงเต้าจี๋ เพราะอย่างไร 

แผ่นหยกประจ�าตัวทั้งหมดก็ล้วนอยู่ในสายตาของส�านักซิงคงเต้าจี ๋

ทั้งสิ้น

เพียงแต่วิธีการท่ีสองน้ีไม่ค่อยถูกใช้นกั ท้ังยังจ�าเป็นต้องมคีะแนน

คุณความดีมากถึงระดับหนึ่ง หากน้อยกว่าน้ันก็ไม่สามารถดึงดูด 

ความสนใจของค่ายกลได้

หากกล่าวให้ชัดเจนย่ิงขึ้นก็คือหลังจากคะแนนคุณความดีของ 

คนผู้หนึ่งเพ่ิมข้ึนพรวดพราด ก็จะกลายเป็นเหมือนคบไฟในคืนมืดมิด 

บทที่ 405

ส่งเจ้าข้ึนฟ้า...
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จนดึงดูดความสนใจจากค่ายกล ย่อมถูกบีบให้เลื่อนขั้น

ก่อนหน้าน้ีซ่งเชวียก็ใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกัน เมื่อไป๋เส่ียวฉุนมอบ

คะแนนคุณความดีจ�านวนมากของพรรคมังกรครามให้เขาในคร้ังเดียว 

จึงท�าให้ซ่งเชวียท่ีเพ่ิงจะเหาะขึ้นมากลางอากาศถูกค่ายกลจับสัมผัส 

ได้ทนัทแีละส่งแสงชกัน�ามารบัตัว บบีให้เขาต้องลอยขึน้ฟ้ากลายไปเป็น

ศิษย์ชุดเหลือง

และตอนน้ีพรรคท้องฟ้าก็หวาดกลวัไป๋เสีย่วฉุนเป็นอย่างย่ิง หวัหน้า 

ทุกคนล้วนตาแดงก�่า ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าต้องส่งตัวไป๋เสี่ยวฉุนไป

ให้ได้

"โอกาสมีเพียงครั้งเดียว หากครั้งน้ีท�าไม่ส�าเร็จเพราะคะแนน 

คุณความดีน้อยไป ท�าให้หัวหน้าพรรคมังกรครามระวังตัว คราวหน้า 

หากพวกเราคิดจะท�าเช่นนี้อีกก็ยากแล้ว"

"ดังนั้นครั้งนี้พวกเราทุ่มให้หมดหน้าตัก คะแนนคุณความดีก้อนนี้

พรรคท้องฟ้าของเราจะออกเองเพ่ือส่งเขาจากไป ต่อให้ต้องสละคะแนน

คณุความดมีากเพียงใดก็ถือว่าคุม้!" คนพรรคท้องฟ้าทัง้หมดพากันกัดฟัน 

หลังจากตัดสินใจได้แล้วก็รออีกหลายวัน กระทั่งถึงคืนเพ็ญซึ่งเป็นคืนที่

พลังค่ายกลของส�านักซิงคงเต้าจี๋เข้มข้นมากที่สุด พวกเขาก็ลงมือทันที

กลางดึกคืนนี้พระจันทร์กลมโตลอยเด่นอยู่กลางฟ้า สาดแสงส่อง

ไปท่ัวพ้ืนดิน ท�าให้ตลอดท้ังบริเวณมองดูแล้วอ่อนโยนนุ่มนวลอย่าง 

ถึงที่สุด ต่อให้เป็นเวลากลางดึก ทว่าเมืองคงเฉิงก็ยังคงคึกคัก เสียงคน 

ดังจ้อกแจ้กจอแจ

บนทะเลทรายชายแดนเมืองฟากตะวันตก โรงเตี๊ยมของพรรค 

มังกรครามก็ไม่ต่างกัน ผู้บ�าเพ็ญเพียรที่สัญจรไปมาไม่ได้หยุดพักผ่อน

เพราะเป็นเวลากลางคืน ยังคงมีคนเดินเข้าไปในซากโบราณสถานเพ่ือ

ท�าภารกิจอย่างไม่ขาดสาย
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เวลาน้ีไป๋เสี่ยวฉุนนั่งอยู่หน้าโต๊ะอาหาร ด้านหลังมีหญิงรับใช ้

สองคนคอยพัดให้เขา พัดในมือพวกนางนี้หากน�าไปไว้ข้างนอกต้องม ี

คนไม่น้อยช่วงชิงกัน เพราะน่ันคืออาวุธย่ิงใหญ่ที่ต้องจ่ายคะแนน 

คุณความดีไม่ธรรมดาถึงจะแลกมาได้ แต่เมื่อมาอยู่กับไป๋เสี่ยวฉุนกลับ

เป็นเพียงพัดธรรมดาเล่มหนึ่งเท่านั้น

แม้แต่โต๊ะเบื้องหน้าไป๋เสี่ยวฉุนก็ยังท�ามาจากไม้พันปี หากน�ามา

เหลาท�ากระบี่บิน อานุภาพจะโดดเด่นไม่ธรรมดา แต่ตอนน้ีกลับใช ้

เป็นเพียงโต๊ะตัวหนึ่ง...

เวลานี้บนโต๊ะมีอาหารเลิศรสนับไม่ถ้วนกองพะเนิน อาหารวิเศษ

ทุกจานในนั้นล้วนเป็นอาหารขึ้นชื่อและราคาแพงหูฉ่ีเมื่ออยู่ข้างนอก  

แม้แต่ถ้วยและตะเกียบก็ยังเป็นอาวุธวิเศษ

ตลอดทั้งห ้องหรูหราอย่างมิอาจประเมินค่าได้ ต ่อให้เป ็น 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรขั้นก�าเนิดใหม่มาเยือนก็ยังต้องตะลึงตาค้าง

เวลานีส้ว่ีเป่าไฉ เสนิซ่วนจือ่ และจางต้าพ่ังน่ังอยู่ข้างกายไป๋เสีย่วฉนุ  

เพ่ิงจะกินอาหารร�า่สรุากันอิม่หน�าส�าราญและก�าลงัพูดคยุกันด้วยรอยย้ิม 

สนกุสนาน เฉนิม่านเหยาก็นัง่อยู่ข้างกายไป๋เสีย่วฉนุด้วยท่าทางเรยีบร้อย 

และในมือก็มีพัดหนึ่งเล่ม หัวเราะเบาๆ คลอเคล้าไปด้วยเป็นระยะ

อาภรณ์ของคนเหล่านี้อู้ฟู่หรูหรา ลักษณะเหมือนพวกคนที่ร�่ารวย

ในชั่วข้ามคืน...

"เจ้าหลี่หยวนเซิ่งผู้น้ันช่างไม่รักษาค�าพูดจริงๆ สามวันผ่านไป 

ตั้งนานแล้ว เขายังไม่ท�าให้ข้าไปจากที่นี่เลย" ไป๋เสี่ยวฉุนลูบท้องเรอเอิ๊ก 

พูดขึ้นด้วยน�้าเสียงล�าพองใจ

"ปรมาจารย์อาวุโสน้อย อันที่จริงที่นี่ของพวกเราก็ดีมากเลยนะ  

ฮ่าๆ ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ก็ล้วนเป็นของที่ดีที่สุด อยู่ที่ส�านักนี่เหอ

ไม่เคยมอีย่างนีเ้ลย ตอนน้ีเหลอืเพียงความสงสยัเท่านัน้ ไม่รู้ว่าบนสายรุ้ง
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จะเป็นอย่างไรบ้าง" สวี่เป่าไฉที่อยู่ข้างกันเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้ม

"ดูสิดู" ไป๋เสี่ยวฉุนกระแอมหนึ่งครั้ง ยกนิ้วขึ้นชี้หน้าสวี่เป่าไฉแล้ว

หันไปพูดกับจางต้าพ่ังที่น่ังอยู่ข้างตน "ดูเจ้าคนผู้นี้สิ มีความปรารถนา

แค่นีเ้อง ดีนะท่ีปีน้ันพวกเราไม่ได้ให้เขาเข้ามาอยู่ในฝ่ายครวัไฟ สว่ีเป่าไฉ  

เจ้าต้องมีความปรารถนาให้มากกว่านี้หน่อยนะ รู้อะไรหรือไม่ ที่นี่ดีกว่า

บนสายรุ้งน่ันเยอะเลย คนโง่เท่าน้ันถึงจะขึ้นไป ข้าไป๋เสี่ยวฉุนจะขอ 

อยู่ที่น่ีไปชั่วชีวิตเลย!" ไป๋เสี่ยวฉุนโบกมือ พูดด้วยน�้าเสียงท่ีเต็มไปด้วย

ความภาคภูมิใจ

เสนิซ่วนจือ่และจางต้าพ่ังหวัเราะครนื สว่ีเป่าไฉกระอกักระอ่วนไป

เล็กน้อย ขณะก�าลังจะพูดอะไรบางอย่างไป๋เสี่ยวฉุนกลับโบกมืออีกครั้ง

"พวกเจ้าฟังข้า..." ขณะทีไ่ป๋เสีย่วฉนุก�าลงัจะคยุโวถึงประสบการณ์

ทีต่วัเองไปเยือนสายรุง้เพ่ือให้คนท้ังกลุม่รูว่้าบนสายรุ้งนัน้เย็นชาเพียงใด 

ทว่าเพ่ิงจะกล่าวได้ถึงตรงน้ี ยังไม่ทันจะพูดจบ เขาก็พลันชะงักค้าง 

เมือ่สมัผสัได้ถึงคลืน่สัน่ไหวจากในถุงเก็บของ จงึตบถุงหนึง่คร้ัง หยิบเอา

แผ่นหยกประจ�าตวัขึน้มาใช้พลงัจติกวาดมองด้วยความแปลกใจ แล้วก็

ต้องตะลึงงันไปทันที

เขามองเห็นว่าคะแนนคุณความดทีีส่ะสมอยู่ในแผ่นหยกประจ�าตวั 

ของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอย่างน่าพิศวง

นี่มันเรื่องอะไรกัน ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังฉงนสนเท่ห์ ดวงตา 

ของเขาก็พลันเบิกกว้าง เขาเห็นกับตาว่าภายในเวลาชั่วพริบตาคะแนน 

คุณความดีของเขากลับทะลุไปถึงหนึ่งล้าน จากนั้นก็สองล้าน สามล้าน 

จนกระทั่งถึงสี่ล้าน!

ไป๋เสี่ยวฉุนหวาดกลัวขึ้นมาทันใด กรีดร้องหนึ่งเสียง ไม่ได้อธบิาย

ให้พวกเสินซ่วนจื่อฟังและเตรียมจะเอาคะแนนคุณความดีท่ีเพ่ิมข้ึนนี ้

ไปมอบให้กับผู้อื่น แต่ต่อให้เขาเร็วเพียงใดก็ยังช้าไปอยู่ดี เสียงตูมดัง



26 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 9

หนึ่งครั้ง คะแนนคุณความดีของเขาก็ทะลุจากสี่ล้านพุ่งไปถึงห้าล้าน

คะแนนคุณความดีมากมายถึงเพียงนี้เมื่ออยู่ในค�่าคืนเดือนเพ็ญ

ซึ่งคลื่นเคลื่อนไหวของค่ายกลส�านักซิงคงเต้าจี๋ ย่ิงมีพลังมากที่สุด  

ก็เหมือนคบไฟอันหนึ่งที่ส่องแสงเจิดจ้าบาดตา ดึงดูดความสนใจจาก

ค่ายกลได้ในพรบิตา เสยีงตูมตามพลนัดังสนัน่หว่ันไหว พลงัของค่ายกล

พุ่งเข้ามาถึงโรงเตี๊ยม มาถึง...ห้องที่ไป๋เสี่ยวฉุนอยู่!

"ไม่!" ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนกรีดร้องเสียงแหลม พวกเสินซ่วนจื่อเองก็

ตะลึงพรึงเพริดไปเช่นกัน แต่ละคนมีท่าทีตอบสนองรวดเร็ว ทว่าเวลานี้

แสงชกัน�าพลนัพุ่งลงมาจากท้องฟ้า ทะลทุะลวงทกุส่ิงกีดขวาง ตรงเข้ามา 

ปกคลุมร่างของไป๋เสี่ยวฉุนเอาไว้

จนกระท่ังแสงชกัน�าปรากฏขึน้ คะแนนคุณความดขีองไป๋เสีย่วฉนุ

ก็ยังคงเพิ่มพรวดพราดอย่างบ้าคลั่ง มากถึงเจ็ดล้านกว่าคะแนนแล้ว

เช่นน้ีก็ย่ิงเหมอืนกับจงใจกระตุ้นให้พลงัของค่ายกลรนุแรงมากข้ึน 

แสงชักน�าจึงไม่อ่อนโยนอีกต่อไป แต่บังคับกระชากร่างของไป๋เส่ียวฉุน

ให้ลอยจากห้องขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมเสียงดังตูม

เสียงร้องโหยหวนของไป๋เสี่ยวฉุนดังก้องไปทั่วสี่ทิศในชั่วขณะน้ี 

พวกเสินซ่วนจื่อหน้าเปลี่ยนสี เหาะออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันแต่ก็ 

ท�าอะไรไม่ได้ ได้แต่ยืนมองด้วยความตะลึงลาน

"ข้าไม่อยากไป ข้าตัดใจจากที่นี่ไม่ได้ ข้าไม่อยากเป็นศิษย  ์

ชุดเหลือง ข้ารู้สึกว่าข้าควรเป็นแค่ศิษย์ชุดแสด..." ไป๋เสี่ยวฉุนอยาก

ร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออก เวลาน้ีเขาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตวัเองถูกพรรคท้องฟ้า

เล่นงานเข้าให้แล้ว อีกทั้งจนถึงตอนน้ีคะแนนคุณความดีของเขาก็ยัง 

เพ่ิมไม่หยุด แสดงให้เห็นว่าความเด็ดเด่ียวของพรรคท้องฟ้ามีมากถึง

ระดับใด

และแสงชักน�าของเขาสายน้ีก็ใหญ่กว่าแสงชักน�าของคนอ่ืนๆ 
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มากมายนัก ย่ิงเมื่อตอนน้ีเป็นเวลากลางคืน แสงสว่างนี้จึงย่ิงเด่นชัด 

ตลอดทัง้เมอืงคงเฉงิล้วนมองเหน็ คนเหล่านัน้ของพรรคท้องฟ้าก็มองเห็น

ภาพเหตุการณ์นี้เช่นกัน พวกเขาพากันฮึกเหิมตื่นเต้น

แม้แต่ผูบ้�าเพ็ญเพียรในเมอืงคงเฉงิทีอ่ดึอดัคบัแค้นใจเร่ืองลูกกลอน 

หลอนประสาทและยอดลูกกลอนละอาหารจนเข้าใจไป๋เสี่ยวฉุนผิดไป 

เมือ่สงัเกตเห็นภาพเหตุการณ์นีก็้ล้วนพากันดีใจอย่างบ้าคลัง่ ยังมบีางคน 

หยิบเอาฆ้องเอากลองขึ้นมาตี ส่งเสียงโห่ร้องยินดีไม่หยุด

"ในที่สุดเจ้ามารไป๋ก็จากไปได้เสียที!"

"สวรรค์มตีา ไม่นกึเลยว่าหวัหน้าพรรคมงักรครามน่ีจะได้ขึน้ฟ้าแล้ว!"

"ฮ่าๆ มารยาพิษผู้นี้คือคนโฉดอันดับหน่ึงแห่งเมืองคงเฉิงเรา เขา

จากไปก็เหมือนยกภูเขาใหญ่ออกจากอกของพวกเรา!"

ภายใต้เสยีงโห่ร้องของคนท้ังเมอืง เสยีงร้องโหยไห้ของไป๋เสีย่วฉนุ 

และอาการตะลึงอ้าปากค้างของพวกเสนิซ่วนจือ่ เงาร่างของไป๋เสีย่วฉนุ... 

ถูกแสงชักน�าหนาใหญ่ล�านั้นเหวี่ยงกระชากขึ้นไปบนท้องฟ้า พุ่งเข้าหา

สายรุ้งของดินแดนคงอวี้

บนสายรุ้งดินแดนคงอวี้ ผู้บ�าเพ็ญเพียรที่รับผิดชอบรับตัวลูกศิษย์

ยืนอยู่บนแท่นรับตัว เวลานี้ต่างก็ยืนอยู่ตรงน้ันด้วยสีหน้าเหลือเชื่อ  

เหม่อมองบรรดาผู้คนที่โห่ร้องอยู่ในเมืองคงเฉิงเบื้องล่าง เสียงร้องนั้น 

ดังสนั่นจนได้ยินมาถึงท่ีน่ี ท�าให้นึกภาพออกได้ว่านี่จ�าเป็นต้องมีความ

กระตือรือร้นที่สูงมากถึงเพียงใด...

ขณะท่ีพวกผูบ้�าเพ็ญเพียรซึง่ท�าหน้าทีร่บัลกูศษิย์มองหน้ากันไปมา 

พวกเขาก็มองเหน็แสงชกัน�าหนาใหญ่ซึง่แฝงไว้ด้วยความเผดจ็การอย่าง

ไม่เคยเห็นมาก่อนเหวี่ยงกระชากร่างของไป๋เสี่ยวฉุนข้ึนมา เมื่อเขา 

เผยกายอีกครั้งก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าผู้บ�าเพ็ญเพียรเหล่านี้...

"ข้าไม่อยากเป็นศิษย์ชุดเหลืองเลย" ไป๋เส่ียวฉุนเพ่ิงจะข้ึนมาได ้
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ก็รูส้กึถึงความเงยีบสงดัของรอบด้านจงึร้องคร�า่ครวญขึน้มาทันท ีน�า้ตา

ก็แทบจะร่วงหยดลงมา ในใจเขาเจ็บแค้นท่ีก่อนหน้าน้ีตัวเองล�าพองใจ

เกินไปจนคิดไม่ถึงว่าพรรคท้องฟ้าจะใช้วิธีนี้ส่งตนขึ้นมา

เวลานีใ้นใจขุ่นแค้นและยังเศร้าโศก แม้แต่น�า้เสยีงทีเ่ปล่งออกมา

ก็ยังท�าให้คนทีไ่ด้ยินรูส้กึสงสารเหน็ใจไปด้วย ทว่าค�าพูดประโยคนีข้องเขา 

กลับท�าให้พวกผู้บ�าเพ็ญเพียรท่ีรอรับตัวเขาอ้ึงงันกันไปอีกครั้ง พวกเขา 

รอรบัลกูศษิย์อยู่ท่ีน่ีมาหลายปี ทุกครัง้คนทีข่ึน้มาจะต้องเป่ียมล้นไปด้วย

ความตื่นเต้นฮึกเหิม นี่เป็นครั้งแรกจริงๆ ท่ีพวกเขาได้เห็นคนเศร้าโศก

เสียใจถึงเพียงนี้

ไป๋เสี่ยวฉุนถอนหายใจเฮือกๆ เดินตามผู้บ�าเพ็ญเพียรเหล่านั้นไป

จากแท่นรับตัวด้วยสีหน้าบูดบึ้ง มองความเงียบสงัดของรอบด้านไป

ตลอดทาง แม้ว่าทวิทศัน์ของท่ีนีจ่ะสวยงามเหมอืนภาพวาด พลงัวิญญาณ 

เข้มข้น เพียงสูดดมครั้งเดียวก็ท�าให้จิตใจกระปรี้กระเปร่าคึกคัก ท้ังยัง 

มีบ่อน�้าอยู่ทั่วทุกหนแห่ง ภูเขาเซียนก็มีให้เห็นได้รางๆ แต่ไป๋เสี่ยวฉุน 

ก็ยังรู้สึกว่าโรงเตี๊ยมของเขาดีกว่า

ขณะเดนิตามไปด้วยหน้าตาบึง้ตึง เขาก็ท�าได้เพียงยอมรบัความจรงิ 

ข้อนี้

"เป็นคนไม่ควรยอดเยี่ยมเกินไปนัก เฮ้อ นึกไม่ถึงว่าข้าไป๋เสี่ยวฉุน

อุตส่าห์ถ่อมตวัถงึเพยีงนีแ้ล้วกย็งัต้องบอกลาโลกมนษุย์ขึน้มาเป็นศษิย์

ชุดเหลือง" ไป๋เสี่ยวฉุนถอนหายใจยาวหนึ่งครั้งด้วยความปลงอนิจจัง
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