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ค�ำน�ำ

วิญญาณล�้าค่าท่ีแสวงหาได้แต่เพียงในแดนร้างเท่าน้ันอย่างวิญญาณ 

สัตว์สวรรค์และวิญญาณชาวสวรรค์ล้วนเป็นสิ่งที่ ท้ังผู ้บ�าเพ็ญเพียรฝ่าย 

ก�าแพงเมืองและฝ่ายแดนร้างหมายตา เนื่องจากเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการ 

ฝ่าทะลุขั้นและช่วยเพ่ิมพลังให้แข็งแกร่ง แต่วิญญาณสัตว์สวรรค์ห้าดวง 

ถึงจะเทยีบเท่ากับวิญญาณชาวสวรรค์เพียงดวงเดียว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหาก

วิญญาณชาวสวรรค์ปรากฏขึ้นสักดวง ผู้คนจะแย่งชิงกันขนาดไหน

จะมีก็แต่ไป๋เสี่ยวฉุนท่ีมีวิญญาณชาวสวรรค์ไว้ในครอบครองแล้ว 

ถึงสองดวงจึงไม่คิดไปแก่งแย่งกับใคร ถือคติรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ทว่า 

บางคร้ังชีวิตของคนเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองเสมอไป ดังนั้นเมื่อปรมาจารย์

อาวุโสขั้นชาวสวรรค์มีค�าสั่ง...ไป๋เสี่ยวฉุนท่ีเป็นเพียงนายกองคนหน่ึงจะไปขัด

ได้อย่างไร

ไป๋เสี่ยวฉุนผู้ชะตาชีวิตพลิกผันครั้งแล้วครั้งเล่าก�าลังจะพาทุกท่านไป

ผจญภัยอีกครั้งแล้ว

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



"เกิดเรื่องใหญ่แล้ว!" ไป๋หลินเงยหน้าขึ้น 
แววตาสว่างวาบราวสายฟา้มองไปยังพวกไป๋เสี่ยวฉุน 

และประโยคแรกที่เขาเอ่ยออกมาก็ท�าให้หัวใจทุกคนบีบรัดตัวแน่นทันที
"มีการค้นพบ...วิญญาณชาวสวรรค์!"
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"หรือแม้แต่สวรรค์ก็ริษยาข้าไป๋เสี่ยวฉุน จึงลิขิตให้ชีวิตนี้ข้าไม่ได้

เลื่อนขั้นเป็นนายกองหมื่น!" ไป๋เสี่ยวฉุนเงยหน้าข้ึนด้วยความอาดูร  

ยืนเอามือไพล่หลังมองท้องฟ้า ผ่านไปพักใหญ่ถึงได้ถอนหายใจยาว  

ไหล่ห่อคอตก ก�าลังจะละความสนใจจากดวงตายักษ์บนยอดเจดีย์สูง

แล้วเดินจากไป

ทว่าขณะท่ีเขาก�าลงัผละไปน้ันเองก็มผีูบ้�าเพ็ญเพียรทีอ่ยู่รอบนอก

เจดีย์สูงเปิดถุงเก็บของปล่อยดวงวิญญาณมากมายที่สะสมไว้เมื่อครั้ง 

อยู่ข้างนอกออกมา ผีร้ายพวกน้ีเก็บไว้ในถุงเก็บของได้ไม่นานนัก  

ดังนั้นผีร้ายเหล่าน้ีจึงดูเลือนรางลงเล็กน้อย หลังลอยออกมายังไม่ทัน 

ตัง้ตัวได้ ดวงตายักษ์บนยอดเจดย์ีสงูก็พลนัเปล่งแสงวาบแล้วปล่อยพลัง

ดึงดูดออกมา

พริบตาเดียวก็ดูดผีร้ายเหล่านั้นเข้าไปในดวงตายักษ์ ท�าให้คลื่น

พลังวิญญาณของดวงตายักษ์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งส่วน

เดิมทีไป๋เสี่ยวฉุนจะจากไปแล้ว แต่กลับหยุดชะงักฝีเท้า หันกลับ 

มามองด้วยดวงตาเบิกกว้าง และได้เห็นว่าหลังจากผู้บ�าเพ็ญเพียรผู้นั้น

บทที่ 509

ภารกิจท่ีสร้างข้ึนด้วยตัวเอง...
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สังเวยผีร้ายแล้วคะแนนความดีความชอบในการรบก็เพ่ิมขึ้นมาอีก 

ส่วนหนึ่ง จากนั้นอีกฝ่ายก็จากไปพร้อมกับความฮึกเหิม

เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบ ดวงตาของไป๋เสี่ยวฉุนก็พลัน

ฉายประกายแสงดุเดือด ก่อนที่เขาจะตบขาตัวเองอย่างแรง

"จริงด้วย ข้าลืมไปเลยว่ามีวิธีนี้ สามารถสังเวยดวงวิญญาณได้ 

นี่นา...ขอเพียงมีวิญญาณมากพอส�าหรับการสังเวยก็สามารถเพ่ิม 

ความดีความชอบในการรบได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด แต่ก็ไม่ได้..."

 เพ่ิงจะตื่นเต้นข้ึนมา ไป๋เสี่ยวฉุนก็ต้องกลัดกลุ ้มอีกคร้ัง แม  ้

การสังเวยดวงวิญญาณจะเป็นวิธีท่ีดีในการเพ่ิมความดีความชอบ 

ในการรบ แต่ตอนนี้สงครามเกิดน้อยลง ผีร้ายจึงลดลงตามไปด้วย  

ไป๋เสีย่วฉนุรูส้กึว่าตนมคีวามสามารถในการเรยีกดวงวิญญาณเสยีเปล่า 

แต่กลับไม่มีท่ีให้น�าออกมาใช้ได้ จึงอดถอนหายใจยาวเหยียดอีกครั้ง 

ไม่ได้ ก่อนจะจากไปด้วยความหดหู่

จนกระท่ังกลบัมาถึงค่ายทหาร ไป๋เสีย่วฉนุก็ยังคงกลุม้ใจไม่คลาย 

เขาคิดแล้วคิดอีก รู้ว่าหากจะสะสมดวงวิญญาณให้ได้มากพอมีเพียง 

วิธีเดียว นั่นคือออกจากก�าแพงเมืองไปค้นหาในแดนร้าง เช่นนั้นถึงจะ

จับผีร้ายมาได้

"ไม่ได้ ข้างนอกอันตรายเกินไป ข้าไม่ไปเส่ียงตายจะดีกว่า"  

ไป๋เสี่ยวฉุนทอดถอนใจ หลังจากล้มเลิกความคิดนี้เขาก็อยู่ในค่ายทหาร

ด้วยความเงียบงัน ไม่ยินดีออกไปข้างนอกอีก แต่เร่ิมฝึกวิชาอมตะ 

มิวางวายต่อ

ส�าหรับเอ็นคงกระพันซึ่งเป็นขั้นที่สามของวิชาอมตะมิวางวายนั้น 

ตอนนี้เขาเหลือเพียงศีรษะส่วนเดียวก็สามารถฝึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว  

ถึงแม้จะมีพืชหญ้ามากพอ แต่ส่วนของศีรษะนีเ้ทยีบกับแขนขาและล�าตวั 

ไม่ได้ ไป๋เสี่ยวฉุนเป็นคนมีนิสัยระมัดระวัง หลังจากฝึกไปได้เล็กน้อย 
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ก็พบว่ามีความเสี่ยง จึงไม่กล้าฝึกรวดเดียวจบ หลังครุ่นคิดอยู่นานแล้ว

ทดลองอยู่พักหน่ึงจงึตดัสนิใจว่าจะฝึกอย่างระมดัระวังมากขึน้เพ่ือรบัรอง

ในความปลอดภัยของตัวเอง

เวลาอีกครึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ต้ังแต่ที่ไป๋เสี่ยวฉุนมาอยู่

ก�าแพงเมอืงจนถึงตอนน้ีขาดเพียงไม่ก่ีเดอืนกค็รบสามปีเตม็แล้ว ระหว่างน้ี 

มีสงครามเกิดข้ึนอยู่ไม่ก่ีครั้ง แต่ละครั้งไป๋เสี่ยวฉุนล้วนกระตือรือร้น 

อย่างถึงท่ีสดุ แม้จะไม่ได้เข้าร่วมด้วยตวัเอง แต่กลบัได้ผร้ีายและความดี 

ความชอบในการรบมาไม่น้อยไปกว่าผู้บ�าเพ็ญเพียรนับพันใต้สังกัดตน

แต่ก็ยังห่างไกลจากการได้เป็นนายกองหมื่นมากนัก

วันนี้ขณะท่ีเหลืออีกสองเดือนจึงจะครบสามปี ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลัง 

นั่งขัดสมาธิอยู่ในค่ายทหาร ตอนนี้เขาฝึกเอ็นคงกระพันที่ศีรษะไปได้ถึง 

ห้าส่วนแล้ว และยิ่งเป็นช่วงหลังๆ ความเร็วก็ยิ่งลดลง ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุน

ต้องระมัดระวังอย่างมาก เพราะเขาพบว่าการแผ่ขยายเอ็นคงกระพัน 

ตรงส่วนศรีษะน้ีมคีวามเสีย่งสงูสดุ หลายครัง้เขาถึงขัน้สมัผสัได้ถงึวิกฤต

ทันใดน้ันขณะก�าลังฝึกบ�าเพ็ญเพียร แสงสีแดงพลันสาดส่อง 

ออกมาจากถุงเก็บของของไป๋เสี่ยวฉุน ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึงงัน หลังจาก

ลืมตาขึ้นก็ก้มหน้าลงมองถุงเก็บของด้วยความแปลกใจเล็กน้อย

"เกิดอะไรขึ้น..." ไป๋เสี่ยวฉุนเปิดถุงเก็บของออกด้วยความใคร่รู้ 

ทนัใดนัน้ก็มแีสงสแีดงจ้าบาดตาพุ่งออกมาจากข้างใน เขามองปราดเดยีว 

ก็เหน็ว่าสิง่ทีส่่องประกายแสงน้ีออกมาก็คอืแผ่นหยกประจ�าตวัของเขาเอง

"ส่องแสงได้ด้วย?" ไป๋เสีย่วฉนุตะลงึระคนแปลกใจ หยิบแผ่นหยก

ประจ�าตัวข้ึนมา ของชิ้นน้ีเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนอยู่ในเรือรบเมื่อปีน้ัน 

ส�านกัเคยบอกเอาไว้ว่าห้ามท�าแผ่นหยกประจ�าตวันีห้ายเดด็ขาด แล้วก็

ห้ามช�ารดุเสยีหายด้วย มฉิะนัน้จะไม่สามารถผ่านเข้าไปในก�าแพงเมอืง 

และแน่นอนว่าจะไม่สามารถหวนคืนสู่ส�านกัได้อกีด้วยเมื่อการประลอง
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สิ้นสุดลง

ข้อนี้มีการเตือนไว้อย่างเข้มงวดตั้งแต่แรกเร่ิม ไป๋เส่ียวฉุนเอง 

ก็จดจ�าขึ้นใจ แล้วก็เคยทดลองดูจนพบว่าด้วยพลังบ�าเพ็ญของเขานั้น 

ไม่สามารถท�าให้แผ่นหยกประจ�าตวัทีไ่ม่รูว่้าท�าจากวัสดใุดน้ีเสยีหายได้ 

เขาจึงวางใจ

แต่ตอนน้ีแผ่นหยกนี้กลับส่องแสงสีแดงเจิดจ้า หากเพียงเท่านั้น 

ก็ยังพอว่า ทว่าไป๋เสีย่วฉนุกลบัต้องสดูลมหายใจเฮอืกใหญ่อย่างรวดเรว็ 

เขาค้นพบด้วยความตื่นตระหนกว่าในแผ่นหยกมีคลื่นพลังระลอกหน่ึง

แผ่ออกมา ราวกับว่ามัน...ก�าลังจะระเบิดตัวเอง

"เกิดอะไรข้ึน!" ไป๋เสีย่วฉนุลกุพรวดขึน้ยืน หน้าเปลีย่นส ีถือแผ่นหยก 

เอาไว้ในมอืแล้วแผ่พลงัจติเข้าไปตรวจสอบอย่างทันท่วงที แทบจะทันที

ที่พลังจิตของเขาผสานเข้าไป ข้อมูลหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในสมองเขาทันที

เหลือเวลาในการปฏิบัติภารกิจแรกให้ส�าเร็จอีกเพียงสองเดือน 

ภายในสองเดอืนนีห้ากไม่มบีนัทึกว่าออกไปปฏบิตัภิารกิจนอกก�าแพงเมอืง  

แผ่นหยกจะระเบิดตัวเอง! 

หลงัอ่านจบไป๋เสีย่วฉนุก็ยืนท่ึมท่ือไปทันที ผสานพลงัจติเข้าไปอกีครัง้ 

อย่างไม่แน่ใจ หลังจากสืบค้นข้อมูลอย่างละเอียดอีกรอบ หน้าผากเขา

ก็เริ่มมีเหงื่อผุดพราย

"บัดซบ ในสิบปีต้องท�าภารกิจให้ส�าเร็จสามครั้ง เรื่องน้ีข้ารู้แล้ว  

แต่ก่อนหน้าน้ีไม่เห็นเคยบอกว่าภารกิจแรกจ�าเป็นต้องท�าให้ส�าเรจ็ภายใน 

สามปีแรกนี่!" ไป๋เสี่ยวฉุนร้อนรน เขารู้ดีว่าหากแผ่นหยกน้ีระเบิดออก 

หากตนคิดจะกลับไปยังส�านักซิงคงเต้าจี๋ก็ต้องประสบปัญหาแน่นอน

"นีมั่นบีบบงัคบักันชดัๆ" ไป๋เสีย่วฉนุโกรธเสยีแล้ว อนัทีจ่รงิไม่เพียงแต่ 

เขาเท่าน้ันท่ีรู้สึกเช่นนี้ เวลานี้ศิษย์แห่งความภาคภูมิใจทุกคนที่มาที่นี่

พร้อมกับเขา ขอเพียงเป็นผู้บ�าเพ็ญเพียรที่ยังไม่เคยออกไปท�าภารกิจ
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นอกก�าแพงเมอืงตลอดสามปีมานี ้แผ่นหยกประจ�าตวัของพวกเขากล้็วน

แผ่แสงสีแดงออกมากันหมด

เห็นได้ชัดว่านี่ก็คือการเตรียมการของส�านักซิงคงเต้าจี๋ส�าหรับ

รับมือกับพวกคนที่เมื่อมาถึงที่น่ีแล้วเกิดเกียจคร้าน ไม่ยอมออกไป 

เสี่ยงภัยนอกก�าแพงเมือง

ไป๋เสี่ยวฉุนรีบเหาะออกจากค่ายทหารด้วยความตึงเครียดทันที  

เขามุง่หน้าไปยงัทีพ่กัของไป๋หลนิ ไม่นานกพ็บตวัอกีฝ่าย ด้วยฐานะของ 

ไป๋เสีย่วฉนุ อกีท้ังตอนน้ีเขาก็ร้อนใจอย่างย่ิง ไม่จ�าเป็นต้องให้ใครรายงาน 

เขาก็บุกพรวดเข้าไปในกระโจมใหญ่ของไป๋หลินทันที

"ท่านแม่ทัพ ช่วยข้าด้วย!" ไป๋เสี่ยวฉุนเพ่ิงจะเข้ามาในกระโจม 

ก็ร�่าร้องเสียงเศร้าทันที

ไป๋หลินก�าลังน่ังขัดสมาธิ ได้ยินอย่างน้ันก็ได้แต่ลืมตาขึ้นด้วย 

ความจนใจ เห็นไป๋เสีย่วฉนุทะเล่อทะล่าบกุเข้ามา ยังไม่ทนัได้เอ่ยปากถาม  

ไป๋เสีย่วฉนุก็เล่าเรือ่งแผ่นหยกประจ�าตวัส่องแสงสแีดงออกมาก่อนแล้ว

เล่าจบเขาก็มองไป๋หลนิตาปรบิๆ ท่าทางราวกับจะบอกว่า 'ข้าเป็น

คนของท่าน ท่านต้องช่วยจัดการให้ข้า'

ไป๋หลินเองก็อึ้งงันไปครู่หน่ึง ตัวเขาเป็นคนของห้ากองทัพใหญ่  

ผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากไป๋เสี่ยวฉุนแล้วก็ล้วนเป็นผู้บ�าเพ็ญเพียร 

ของศาลาเลือดเหล็กแทบทั้งหมด ส�าหรับสถานการณ์ของบรรดาศิษย์

แห่งความภาคภูมิใจท่ีมาขัดเกลาประสบการณ์ท่ีน่ี เขาไม่ค่อยเข้าใจ

แน่ชัดนัก เพราะถึงอย่างไรหากปีน้ันไป๋เสี่ยวฉุนไม่ส�าแดงอานุภาพ 

อนัน่าตกตะลงึของลกูกลอนออกมา เขาเองก็คงไม่เอ่ยปากเกณฑ์อกีฝ่าย

มาประจ�าการ

"ไม่ต้องร้อนใจไป!" ไป๋หลนิกล่าวเนิบช้า หยิบแผ่นหยกขึน้มาตดิต่อ

ผู้อื่นเพื่อสอบถาม ผ่านไปครู่หนึ่งจึงหันมามองไป๋เสี่ยวฉุน
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ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังกระวนกระวายใจจึงรีบถามทันที

"ท่านแม่ทัพ ข้าเป็นนายกองพันนะ แผ่นหยกนี้...ต่อให้แตกออก 

ข้าก็ไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

"ต่อให้เจ้าจะเป็นนายกองพันของกองถลกหนัง อย่างไรข้าก็ได้แค่

เกณฑ์เจ้ามาใช้งานเท่าน้ัน หากเจ้าเป็นนายกองหมื่นยังพูดง่าย แต ่

ตอนนี้...นี่คือกฎที่ส�านักก�าหนดเอาไว้

เร่ืองนี้ข้าเลินเล่อเอง แต่เจ้าวางใจเถอะ ข้าจะช่วยแก้ปัญหาให ้

เจ้าเอง" ไป๋หลนิเพ่ิงได้เหน็ท่าทางร้อนใจเช่นนีข้องไป๋เสีย่วฉนุเป็นครัง้แรก  

หลังจากส่งยิ้มให้เขาก็เริ่มระดมคนของตัวเองให้ไปจัดการเรื่องนี้

ไป๋เสี่ยวฉุนมองไป๋หลินที่ก�าลังใช้แผ่นหยกส่งข้อความเสียงอย่าง

ต่อเนือ่ง เมือ่หวนนกึถึงภูมหิลงัของไป๋หลนิ เขาถึงพอจะวางใจลงได้บ้าง 

แต่รออยู่พักใหญ่ก็พบว่าไป๋หลินค่อยๆ ขมวดคิ้ว ใจของไป๋เสี่ยวฉุนจึง

เริ่มไม่เป็นสุขอีกครั้ง

หลังผ่านไปครึ่งก้านธูป สีหน้าไป๋หลินก็เปลี่ยนเป็นไม่น่ามอง เขา

เก็บแผ่นหยกลง ลังเลเล็กน้อยก่อนกล่าวว่า

"ห ึคนพวกนัน้ของส�านกัห่วยแตกสิน้ด ีไม่รูจ้กัพลกิแพลงสถานการณ์ 

กันเสียบ้าง ไป๋เสี่ยวฉุน ภารกิจสามครั้ง ข้าจะช่วยลบทิ้งให้เจ้าสองครั้ง 

แต่จะอย่างไรเจ้าก็ต้องไปท�าบ้าง ก็แค่ภารกิจคร้ังเดียวไม่ใช่หรือ  

ไม่มากมายอะไรหรอก" ไป๋หลินรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อย เขาอยาก

ช่วยไป๋เสีย่วฉนุจรงิๆ แต่หลายปีมานีเ้ขารดีไถสิง่ของมาจากส�านักอย่าง

โหดเห้ียมเกินไป ผูอ้าวุโสของส�านกัท่ีรบัผดิชอบเรือ่งน้ีจงึไม่ยอมปล่อยผ่าน 

ภารกิจครั้งนี้ของไป๋เสี่ยวฉุนไปง่ายๆ เขาเองก็โกรธเหมือนกัน แต ่

ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบเรื่องน้ี จึงได้แต่เอ่ยปลอบใจ 

ไป๋เสี่ยวฉุนเท่านั้น

ไป๋เสีย่วฉนุใกล้จะร้องไห้อยู่รอมร่อ ย�า้แล้วย�า้อกีจนแน่ใจจรงิๆ ว่า
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ไป๋หลินเองก็ไม่มีวิธีการใดมากนัก เพียงเขาช่วยตนลบภารกิจทิ้งไป 

สองครั้งก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมากพอแล้ว

"ท่านแม่ทพั ข้าอยู่ในอนัดบัสบิของประกาศต้องสังหารแดนร้างนะ 

พวกคนทีอ่ยู่ข้างนอกชงิชงัข้าจะตายไป มแีต่คนอยากให้ข้าตาย ข้า...ข้า

จะกล้าออกไปได้อย่างไร" ไป๋เสี่ยวฉุนคิดไม่ตก สีหน้าบูดบึ้ง

"ไม่เป็นไร เอาอย่างน้ีดีหรือไม่ เจ้าปลอมตัวสักหน่อยก็แล้วกัน  

รีบไปรีบกลับ ไม่มีใครรู้หรอก เรื่องนี้รู้กันเพียงเจ้ากับข้าสองคนเท่านั้น" 

ไป๋หลินรีบพูดเกลี้ยกล่อม

"อีกอย่างถึงแม้ส�านักจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องน้ี แต่ข้าผู้แซ่ไป๋ก็ยังมี

วิธีอืน่ ก็แค่ภารกิจไม่ใช่หรอื ภารกิจของก�าแพงเมอืงก็คอืภารกิจเหมอืนกัน  

ตัวเจ้าเป็นนายกองพัน ข้าให้สิทธ์ิเจ้าสร้างภารกิจหนึ่งให้ตัวเอง เจ้าไป

ท�าเองให้ส�าเร็จก็สิน้เรือ่งแล้ว แต่ตามเงือ่นไขอย่างน้อยก็ต้องเป็นภารกิจ

ระดับขั้นหลอมรวมขึ้นไปจึงจะได้ เพราะอย่างไรภารกิจท้ังหมดก็ล้วน

ต้องผ่านการตรวจสอบจากจิตวิญญาณเที่ยงแท้ในดวงตายักษ์บน 

ยอดเจดย์ีเสยีก่อนถึงจะได้รบัอนุญาตให้ท�าได้" ไป๋หลนิไอแห้งๆ หนึง่คร้ัง

เป็นการเอ่ยเตือนไป๋เสี่ยวฉุน

"ภารกิจท่ีสร้างขึ้นมาเอง...ท�าให้ส�าเร็จด้วยตัวเอง..." ไป๋เสี่ยวฉุน

ได้ยินประโยคนี้ก็พลันเงยหน้าขึ้น ดวงตาเปล่งประกายระยิบระยับ  

หวัเราะฮ่าๆ ด้วยความผ่อนคลาย แล้วจงึประสานมอืคารวะก่อนจากมา
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"นี่มันช่าง 'ขุนเขาสายน�้าก้ันขวางไร้ทางไป หมู่บ้านไพรพุ่มสด

ปรากฏพลนั'* เสยีจรงิ!" ไป๋เสีย่วฉนุกลบัไปถึงค่ายทหารด้วยความฮกึเหมิ 

หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เรียกหาจ้าวหลง ให้อีกฝ่ายน�าแผนที่ 

นอกก�าแพงเมืองมาให้

ในค่ายทหาร หลังจากที่ไป๋เสี่ยวฉุนศึกษาแผนที่อยู่พักใหญ่ก็ชี้นิ้ว

ไปยังหุบเขาเล็กๆ แห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากก�าแพงเมืองไม่ถึงสิบหลี่

"ที่นี่ล่ะ!"

จ้าวหลงท่ียืนอยู่ด้านข้างอึ้งงัน มองหุบเขาเล็กๆ บนแผนที่ด้วย

ความใคร่รู้ ที่นั่นธรรมดายิ่งนัก วันปกติไม่พบเห็นเงาของสิ่งมีชีวิตใด  

เขาไม่เข้าใจว่าไป๋เสี่ยวฉุนชี้ไปที่นั่นหมายความว่าอย่างไรกันแน่

"ท่านนายกอง หุบเขานี้มีอันใดหรือ" จ้าวหลงถาม

"ตามรายงานบอกว่าในหุบเขาเล็กๆ แห่งนี้มีสัตว์เขาวิญญาณ 

พลังบ�าเพ็ญเทียบเคียงกับขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงต้นอยู่ ต้องการให้คนไป

บทที่ 510

น่ีมันปล้นกันชัดๆ

* มาจากท่อนหน่ึงของบทกลอน 'โหยวซานซีชุน' ประพันธ์โดยลู่โหยว กวีสมัยซ่งใต้ เนื้อหาบรรยายถึง

ทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามของมณฑลซานซีท่ีเต็มไปด้วยเทือกเขาและสายน�้า ท้ังยังแฝงปรัชญาการ 

ใช้ชวีติว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะยากล�าบากเพียงใด ขอเพียงมคีวามมมุานะย่อมพบแสงแห่งความหวัง
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สงัหารสตัว์นีท่ี้น่ันเพ่ือน�าเขาวิญญาณมาแลกความดคีวามชอบในการรบ  

เจ้าเอาภารกิจน้ีไปประกาศให้ข้าหน่อย" ไป๋เสี่ยวฉุนโบกมือ พูดด้วย

ท่าทางเคร่งขรึม

"หา?" จ้าวหลงตะลึงไปครู่ สัตว์เขาวิญญาณคือสัตว์ดุร้ายที่พิเศษ

ชนิดหนึ่งในแดนร้าง เขาของมันไม่เพียงแต่มีสรรพคุณทางยา ยังเป็น

วัสดุส�าคัญในการสร้างธนูเขาวิญญาณด้วย เพียงแต่สัตว์เขาวิญญาณ

ชนดิน้ีโดยทัว่ไปแล้วจะอยู่อาศยัในจดุท่ีมผีร้ีายรวมตวักัน แต่หบุเขาเลก็ๆ 

แห่งนี้ห่างจากก�าแพงเมืองเพียงสิบหลี่เท่าน้ัน ท่ีน่ีไม่มีวิญญาณใดๆ  

ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่สัตว์เขาวิญญาณจะอาศัยอยู่

ย่ิงไปกว่านั้นในเมื่ออยู่ใกล้ก�าแพงเมืองซึ่งมีสงครามเกิดขึ้นเป็น

ประจ�า ต่อให้มีสัตว์เขาวิญญาณอยู่จริงก็คงหนีไปไหนต่อไหนนานแล้ว 

นอกเสียจากว่าสัตว์เขาวิญญาณตัวนั้นจะโง่ถึงได้เลือกอาศัยอยู่แถวนี้

ที่ส�าคัญที่สุดคือสัตว์เขาวิญญาณที่มีพลังบ�าเพ็ญเทียบเคียง 

ขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงต้นส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในส่วนลึกของแดนร้าง...

"เรือ่งน้ี...ท่านนายกอง ทีน่ั่นมสีตัว์เขาวิญญาณอยู่ด้วยหรอื อกีอย่าง 

การประกาศภารกิจก็มเีพียงนายกองหมืน่เท่าน้ันท่ีท�าได้ พวกเรา..." จ้าวหลง 

ลังเลอยู่ชั่วครู่ หันมองไป๋เสี่ยวฉุนด้วยสีหน้าฉงน

"ข้าบอกว่ามีก็ต้องมีสิ รีบเอาภารกิจนี่ไปส่งให้ท่านแม่ทัพเร็วเข้า" 

ไป๋เสี่ยวฉุนโบกมือ 

"แล้วเอ่อ...จะให้ต้ังความดีความชอบในการรบเท่าไรหรือขอรับ" 

จ้าวหลงยิ้มเจื่อน ประสานมือคารวะสอบถาม

"ภารกิจนี้อันตรายเกินไป ภารกิจที่เสี่ยงอันตรายมหาศาลจนแทบ

จะเอาชวิีตไม่รอดเช่นน้ี มเีพียงตกรางวัลหนกัๆ เท่านัน้ถึงจะมคีนยอมรับ

ไปท�า เอาอย่างนี ้ตกรางวัลเป็นความดคีวามชอบในการรบหนึง่ร้อยล้าน 

คะแนนก็แล้วกัน" ไป๋เสี่ยวฉุนกระแอมทีหน่ึงแล้วจึงกล่าวด้วยน�้าเสียง
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เด็ดขาด

เมือ่ได้ฟังค�าพูดของไป๋เสีย่วฉนุ จ้าวหลงก็ยืนทึม่ท่ือไปทนัท ี ก่อนที ่

เขาจะสดูลมหายใจเฮอืกใหญ่ พลนัเข้าใจอะไรบางอย่างข้ึนมาจงึใช้สายตา 

แปลกประหลาดมองมายังไป๋เสี่ยวฉุน

"อีกอย่าง อย่าลืมเตือนท่านแม่ทัพว่าก่อนจะประกาศภารกิจน้ี 

ให้บอกข้าสักหน่อย จะปล่อยให้ผู้อื่นแย่งภารกิจนี้ไปไม่ได้เด็ดขาด!"  

ไป๋เสี่ยวฉุนก�าชับด้วยท่าทางเอาจริงเอาจัง

จ้าวหลงย้ิมเจื่อน พยักหน้ารับแล้วจึงจากไป ตลอดทางที่เดิน 

ในเมืองฉางเฉิงก็ได้แต่รู ้สึกทอดถอนใจ เรื่องเฝ้าเองขโมยเองเช่นนี้ 

เขาก็อิจฉาเหมือนกัน...

ไม่นานเขาก็มาถึงทีพั่กของไป๋หลนิ หลงัจากรายงานต่อกันไปเป็น

ทอดๆ ภารกิจนั้นจึงไปถึงมือไป๋หลินในที่สุด

เมื่อแผ่นหยกภารกิจนี้ตกอยู่ในมือของไป๋หลิน ไป๋หลินมองเห็น

ความดีความชอบในการรบหน่ึงร้อยล้านคะแนนก็ตาเหลือกทันที  

เกือบจะขว้างแผ่นหยกลงพื้น

"น่ีมันปล้นกันชัดๆ! ต่อให้ต้องการความดีความชอบในการรบ 

ก็ไม่ควรโจ่งแจ้งถึงเพียงน้ี หุบเขาเล็กๆ ท่ีห่างไปไม่ถึงสิบหล่ีมีสัตว์ 

เขาวิญญาณอยู่ก็ยังพอว่า นียั่งมพีลงับ�าเพ็ญเทยีบเคยีงกับข้ันก�าเนิดใหม่ 

ช่วงต้นด้วย! แล้วยังมีหน้าให้รางวัลตัวเองถึงหนึ่งร้อยล้านคะแนน!"  

ไป๋หลินไม่รู ้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี แต่เมื่อคิดว่าจะอย่างไรตนก็ 

ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ส�านักยอมล้มเลิกภารกิจของไป๋เส่ียวฉุนได้  

ดังนั้นหลังจากใคร่ครวญอยู่พักหน่ึง เขาจึงท�าการแก้ไขเล็กน้อย  

ลดรางวัลความดีความชอบในการรบหนึ่งร้อยล้านคะแนนลงมาเหลือ

หนึ่งล้านคะแนน...เสร็จแล้วจึงส่งไปที่ดวงตายักษ์บนยอดเจดีย์

ความดีความชอบในการรบหน่ึงล้านคะแนนก็ถือว่าไม่น้อยแล้ว 
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มากพอจะท�าให้คนคนหนึ่งเลื่อนขั้นเป็นนายกองร้อยได้ทีเดียว

"เอาเปรียบเจ้าลูกหมาเสียแล้ว" ไป๋หลินรู้สึกเสียดายเล็กน้อย  

พึงรู้ว่าภารกิจที่ประกาศโดยกองถลกหนัง ความดีความชอบในการรบ 

ก็ต้องจ่ายโดยกองถลกหนัง...อกีท้ังขณะเดยีวกันกับทีเ่ขารูส้กึเสยีดายนี้

ยังต้องเป็นคนถ่ายทอดเสียงไปเตือนไป๋เสี่ยวฉุนด้วยตัวเองด้วย

ไม่นานภารกิจนี้ก็ถูกประกาศผ่านดวงตายักษ์บนยอดเจดีย์สูง 

แทบจะทันทีทีป่ระกาศออกไป คนไม่น้อยก็มองเหน็ ก่อให้เกิดเสยีงฮอืฮา 

ด้วยความตกใจ

"ภารกิจทีไ่ด้ความดคีวามชอบในการรบหน่ึงล้านคะแนน สวรรค์...

รีบรับเร็วเข้า!"

"น่ี...น่ีมันภารกิจอะไรกัน หุบเขาเล็กๆ ห่างไปสิบหลี่? สัตว ์

เขาวิญญาณที่มีพลังบ�าเพ็ญเทียบเคียงขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงต้น น่ี...นี่จะ

เป็นไปได้อย่างไร!"

"ภารกิจน้ีข้ารับแล้ว!" ผู้บ�าเพ็ญเพียรทุกคนท่ีมองเห็นภารกิจน้ี 

ต่างก็เบิกตากว้าง ใจสั่นอย่างรุนแรง แทบจะใช้ความเร็วสูงสุดของ 

ตัวเองเพื่อแย่งชิงมันมา

แต่ต่อให้พวกเขาจะเร็วเพียงใดก็สู้ไป๋เสี่ยวฉุนไม่ได้ เขามารออยู่

ตรงนี้นานแล้ว เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากไป๋หลินและเห็นว่าภารกิจน้ี

ปรากฏขึน้เขาก็รบีรบัมาท�าทนัที ก่อนจะจากไปอย่างเบกิบานท่ามกลาง

ความเสียดายของคนนับไม่ถ้วน

"พวกเจ้าจะมาแย่งชิงอะไรกับข้า ภารกิจน้ีข้าคิดขึ้นมาให้ตัวเอง

เชียวนะ ต่อให้พวกเจ้าแย่งไปได้ เมื่อไปถึงหุบเขาเล็กนั่นก็หาสัตว ์

เขาวญิญาณไม่เจออยู่ด"ี ไป๋เสีย่วฉนุเหลอืบตามองถุงเก็บของของตวัเอง

ด้วยความล�าพองใจ ก่อนหน้านี้ตอนหลอมลูกกลอนรวมวิญญาณ เขา

เคยร้องขอเขาของสตัว์เขาวญิญาณมาเก็บไว้ในถุงเก็บของบ้างแล้วบางส่วน  
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ในน้ันมีเขาวิญญาณชิ้นหนึ่งที่เทียบเคียงได้กับขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงต้น 

พอดี

"ตอนน้ีข้าก็แค่เอาแผ่นหยกประจ�าตัวไปท่ีหุบเขาเล็กแล้วกลับมา 

เท่านี้ก็ถือว่าท�าภารกิจส�าเร็จแล้ว" การใช้สิทธ์ิของตัวเองมาฉวยเอา 

ความดีความชอบในการรบอย่างเปิดเผยเช่นน้ีท�าให้ไป๋เสีย่วฉนุคกึคะนอง 

อย่างยิ่ง

แต่แม้จะล�าพองใจ เขาก็ยังระมัดระวังอย่างถึงท่ีสุดส�าหรับการ

ออกไปข้างนอก หลังจากคิดไปคิดมาไป๋เสี่ยวฉุนก็รู้สึกว่าตนไม่ควร 

เสี่ยงภัยจะดีกว่า

"ถึงจะออกไปแค่สิบหลี่ อีกทั้งยังอยู่ในขอบเขตของสนามรบ  

แต่จะท�าตวัประมาทไม่ได้...ข้าจะไปคนเดียวไม่ได้ ต้องพาคนไปด้วยกัน

เยอะๆ จึงจะดี" ไป๋เสี่ยวฉุนเห็นด้วยกับความคิดนี้ของตัวเองอย่างย่ิง 

ขบคิดว่าหากพาผู้บ�าเพ็ญเพียรทั้งพันคนไปด้วยก็ออกจะดูสะดุดตา 

เกินไปหน่อย แต่หากพาคนไปน้อยเขาก็กังวลว่าจะเกิดอนัตราย สดุท้าย 

จึงกัดฟันกรอด

"ไม่สนแล้ว ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง หน่ึงพันคนในค่าย

ของข้าต้องไปด้วยกันทัง้หมด!" หลงัจากตัดสนิใจได้ ไป๋เส่ียวฉุนจงึส่ังการ

ออกไปทนัที ผูบ้�าเพ็ญเพียรหน่ึงพันคนใต้สงักดัเขาล้วนฟังค�าสัง่จากเขา

เพียงคนเดยีว หลงัจากได้รบัข่าวว่าไป๋เสีย่วฉนุจะปิดค่ายทหาร คนท้ังหมด 

ก็ท�าตามค�าสั่งทันที

พวกเขาไม่ได้ถามไป๋เสีย่วฉนุว่าครัง้นีจ้ะให้พวกเขาไปท�าอะไรกันแน่  

พวกเขารู้เพียงว่าไป๋เสี่ยวฉุนคือนายกองพันของพวกเขา คือผู้มีพระคุณ

ที่เคยช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ สิ่งท่ีพวกเขาจะท�าก็คือพร้อมกระโจนเข้า

สังหารทางนั้นอย่างกระหายเลือดทุกเมื่อ ไม่ว่าสายตาของไป๋เสี่ยวฉุน 

จะมองไปทางใดก็ตาม!
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ฝ่ายไป๋เสี่ยวฉุนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อคนเหล่านี้อย่างไม่เป็นธรรม 

เขาใช้ความดีความชอบในการรบแลกเปลี่ยนเสื้อเกราะและอาวุธวิเศษ

จ�านวนมากพอส�าหรบัคนทัง้หนึง่พันคนอย่างไม่เสยีดาย ท้ังยังแจกจ่าย

ลกูกลอนออกไป ท�าให้ในด้านอาวุธยุทธภัณฑ์ของผูบ้�าเพ็ญเพียรเหล่าน้ี 

เหนือกว่ากองทัพอื่นอยู่มากนัก

ในที่สุดหลังจากเตรียมการอยู่หลายวัน กลางดึกคืนนี้พระจันทร ์

ไม่สว่าง ฟ้าดินมืดสนิท ไป๋เสี่ยวฉุนออกค�าสั่งค�าเดียว ผู้บ�าเพ็ญเพียร 

นับพันก็พากันแปลงโฉมก่อนจะกระจายตัวออกไปนอกก�าแพง!

คนเหล่านี้อาศัยอยู่ในก�าแพงเมืองมาหลายปี รู้จักพวกอาจารย ์

ฝึกวิญญาณเป็นอย่างดี ต่อให้เป็นนอกก�าแพงเมืองก็ไม่ใช่สถานที ่

แปลกใหม่ส�าหรับพวกเขา แต่ละคนหลังจากแปลงโฉมเรียบร้อยแล้ว 

จึงดูไม่เหมือนผู ้บ�าเพ็ญเพียรแต่เหมือนพวกอาจารย์ฝึกวิญญาณ

มากกว่า ยิ่งเมื่อพวกเขาล้วนมีผีร้ายบางส่วนติดตัวไปด้วย ท�าให้ตลอด

ทั้งร่างแผ่คลื่นของวิญญาณออกมา

เมื่อเป็นเช่นน้ีหากมองเพียงผิวเผินก็ยากท่ีจะแยกแยะตัวตน 

ของพวกเขาได้ เว้นเสียแต่จะเจอกับผู้แข็งแกร่งหรือจ�าเป็นต้องใช้วิชา

อภินิหารที่ต้องใช้พลังวิญญาณเท่านั้น

เพราะถึงอย่างไรผู้บ�าเพ็ญเพียรกับอาจารย์ฝึกวิญญาณก็แทบจะ

เรยีกได้ว่าไม่ต่างกันมากนกั เพียงแต่ฝ่ายหน่ึงอาศยัปราณวิญญาณของ

แม่น�้าทงเทียน ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอาศัยพลังจากดวงวิญญาณเท่านั้น

ผู ้บ�าเพ็ญเพียรทั้งพันคนนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกพร้อมกัน แต่

กระจายตัวกันออกไปรอบด้าน ก่อนจะค่อยๆ แยกตัวกันออกไปตาม 

แปดทิศ มองดูเหมือนตัวใครตัวมัน แต่ในความเป็นจริงแล้วขอเพียง 

ไป๋เสี่ยวฉุนถ่ายทอดค�าสั่งมา พวกเขาก็จะไปรวมตัวกันในระยะเวลา 

แสนสั้นทันที
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หลังจากส่งผู้ใต้บังคับบัญชาหน่ึงพันคนออกไปแล้ว ไป๋เสี่ยวฉุน 

พอจะวางใจลงได้บ้างจึงเริ่มปลอมตัว ก่อนจะพกพาเอาใจท่ีเด็ดเดี่ยว

กัดฟันเดินออกไปจากก�าแพงเมือง

หลงัออกมาจากก�าแพงเมอืง ไป๋เสีย่วฉนุลบูคล�าใบหน้าของตวัเอง

ก็ยังรู้สึกไม่วางใจเท่าไรนัก คิดไปคิดมาก็พลันตบถุงเก็บของ หยิบถังน�้า

ใบใหญ่ออกมาจากข้างใน

ในถังน�้าใบนี้บรรจุน�้าของแม่น�้าทงเทียนไว้จนเต็ม ด้านในแช่

หน้ากากท่ีเกือบจะโปร่งใสไว้ชิ้นหน่ึง น่ันคือหน้ากากหนังมนุษย์ท่ี

สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้า ปราณทั้งหมดในร่างกาย รวมไปถึง

สามารถซุกซ่อนคลื่นพลังชีวิตได้

"แม้ว่าวัตถุชิ้นนี้จะมีปัญหาเล็กน้อย แต่ตอนนี้มีเพียงมันเท่าน้ัน 

ถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาและปราณของข้าได้อย่างไร้ที่ติ

หากข้าท�าเวลารีบไปหุบเขาเล็ก อยู่สักพักแล้วก็รีบกลับมาทันที 

คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

อีกอย่างในอาณาเขตเพียงสิบหลี่นี้ ขอแค่ไม่เจอกับกองทัพใหญ่

ของแดนร้าง ข้าก็คงไม่มีอันตรายมากนัก"

หลังมองหน้ากากอีกครั้ง ดวงตาของไป๋เสี่ยวฉุนพลันเผยความ 

เด็ดเดี่ยว แล้วหยิบหน้ากากขึ้นมาสวม ทันใดน้ันรูปโฉมและท่าทาง 

ของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่ชายหนุ่มอีกต่อไป แต่กลายเป็น

อาจารย์ฝึกวิญญาณวัยกลางคนผู้หน่ึงท่ีมีใบหน้าเหลืองตอบ คล่ืนของ

พลังวิญญาณสลายหายไป แทนท่ีด้วยคลื่นพลังของดวงวิญญาณที่ 

เข้มข้นระลอกหนึ่ง

มองดูแล้วราวกับกลายเป็นอาจารย์ฝึกวิญญาณจริงๆ!

ท�าทุกอย่างนี้เสร็จ ไป๋เสี่ยวฉุนจึงวางใจลงได้อย่างแท้จริง ก่อนจะ

ห้อทะยานไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว ตอนน้ีเป็นช่วงกลางดึก แสงจันทร์
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บนท้องฟ้าอ่อนจางจนไม่สามารถให้ความสว่างกับพ้ืนดินได้ รอบด้าน

จงึมดืมดิ ได้แต่อาศัยแสงจนัทร์หรบุหรูท่�าให้พอจะมองเหน็เค้าโครงของ

หินยักษ์และโครงกระดูกจ�านวนนับไม่ถ้วนได้บ้าง...

นอกจากนีบ้างครัง้รอบด้านก็มวิีญญาณเร่ร่อนลอยผ่านไป รวมไปถึง 

สตัว์ตวัเลก็ตวัน้อยบนพ้ืนดนิท่ีแทะกินเนือ้เน่าเป่ือยและเงยหน้ามามอง

รอบด้านด้วยความระแวดระวังเป็นบางครั้ง...
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กลางดึก ดวงจันทร์สลัวบนนภายังคงลอยตัวสูงส่องแสงริบหรี่  

ก่อนจะถูกเมฆหมอกปกคลมุอกีครัง้ท�าให้ท้ังพ้ืนดนิมองเห็นได้เลอืนราง

ยิ่งนัก บางครั้งมีเสียงร้องหวีดแหลมของสัตว์ตัวน้อยดังคลอเคล้าไปกับ

เสยีงร้องโหยหวนของดวงวิญญาณเร่ร่อน ส่งให้ฟ้าดนิทีร่กร้างนีส้ะท้อน

ถึงการข้ามผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีไป๋เสี่ยวฉุนออกนอกก�าแพงเมือง แต่คราวก่อน

เขาอยู่ในสนามรบ ส่วนตอนนี้กลับห้อทะยานอยู่เพียงล�าพัง ไป๋เสี่ยวฉุน

ใจเต้นกระหน�่าไปตลอดทาง ต่อให้ตอนนี้เขาจะอยู่ในขั้นหลอมรวม 

ข้ันสมบรูณ์แบบแล้วก็ตาม แต่ภาพของภตูผทีีฝั่งลกึลงไปในกระดกูก็ยัง

ท�าให้เขาหวาดกลัวได้อยู่ดี

เพียงแต่ว่าความหวาดกลัวน้ีเบาบางลงมากแล้วหากเทียบกับ 

เมื่อก่อน เพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในก�าแพงเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่

เก่ียวกับแดนร้างหรือกระแสวิญญาณ เขาเองก็ไม่เพียงมีความเข้าใจ 

มากขึ้น แต่ยังได้เห็นมามากด้วย

แม้ไม่อาจกล่าวได้ว่ามีความรู้กว้างขวาง แต่จิตใต้ส�านึกเขาก็ 

บทที่ 511

พวกมันมองไม่เห็นข้า!
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ไม่หวาดกลัวผีร้ายเท่าก่อนหน้านี้อีกแล้ว

"เป้าหมายแรกเริม่ท่ีข้าฝึกตนเป็นเซยีนก็เพียงเพ่ือจะมชีวิีตเป็นอมตะ 

เท่านั้น" ไป๋เสี่ยวฉุนคิดค�านึงอย่างใจหาย ขณะที่ห้อทะยานอยู่ใต้ฟ้าดิน 

ท่ีมืดมิดแห่งนี้ เขามองเห็นความเปลี่ยวร้างรอบด้านรวมไปถึงกระดูก 

ของชนพ้ืนเมืองมากมายท่ีโผล่พ้นจากดินขึ้นมา ในใจก็อดถอนหายใจ 

ยาวเหยียดไม่ได้

"นึกไม่ถึงว่าไปๆ มาๆ จะมาถึงจุดนี้ได้" ไป๋เสี่ยวฉุนส่ายศีรษะ  

ย้อนนึกถึงเรื่องราวทั้งหมดก็รู ้สึกว่าดูเหมือนโชคชะตาจะปกคลุมอยู ่

ทั่วฟ้าดิน ดึงทุกสรรพสิ่งให้เดินไปบนเส้นทางแห่งการบ�าเพ็ญเพียรที ่

แตกต่างกัน

ผ่านไปพักหนึ่งไป๋เสี่ยวฉุนก็สะบัดศีรษะแรงๆ สลัดความคิด 

มากมายที่ผุดขึ้นในใจทิ้งไป เดินไปข้างหน้าอย่างระแวดระวังด้วยฝีเท้า

ทีเ่ร่ิมช้าลง ตอนนีต้�าแหน่งทีเ่ขาอยู่ห่างจากก�าแพงเมอืงมาหกเจด็หลีแ่ล้ว  

แม้ว่าท่ีน่ีจะยังถือเป็นส่วนหนึ่งของสนามรบ แต่ก็เกือบจะถึงชายขอบ

มากขึ้นทุกที

จ�านวนของวิญญาณเร่ร่อนเริ่มเพ่ิมมากข้ึน ถึงแม้หากเทียบกับ

กระแสวิญญาณแล้วจะเรียกได้ว่าน้อยนิดจนแทบไม่มีค่าให้พูดถึง แต่

กลางดึกเช่นน้ีการที่เงาของพวกมันพุ่งผ่านไปมาก็ยังท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุน

ต้องระวังตัวมากขึ้นอยู่ดี

วิญญาณเร่ร่อนเหล่าน้ันไม่ได้มรีปูร่างเหมอืนคน แต่เป็นกลุม่ควนั

พร่าเลอืนทีแ่ผ่ไอเย็นออกมา บางครัง้ก็ก่อตวัเป็นสตัว์ร้าย บางครัง้กเ็ป็น

ใบหน้าน่าเกลียดน่ากลัว คอยกระโจนใส่สัตว์ตัวน้อยท่ีก�าลังกัดแทะ 

เนื้อเน่าเปื่อยเหล่านั้น

และยังมีวิญญาณเร่ร่อนบางส่วนมุดลอดไปมาอยู่ในโครงกระดูก

ราวกับต้องการจะสงิร่าง ทว่าเน่ืองจากโครงกระดูกสูญเสียพลงัวิญญาณ
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ไปแล้ว ไม่ว่าวิญญาณเร่ร่อนเหล่านีจ้ะแทรกซอนเข้าไปอย่างไรกไ็ม่อาจ

สิงโครงกระดูกเหล่านั้นได้ส�าเร็จ

ไป๋เสีย่วฉนุเคลือ่นไปข้างหน้าด้วยความระมดัระวัง หากมองไกลๆ 

เห็นวิญญาณเร่ร่อนเหล่านี้เขาก็จะอ้อมห่างออกไปทันที ไม่ใช่ว่าเขา

ลงมือกับพวกมันไม่ได้ แต่ไม่มีความจ�าเป็นให้ต้องท�าเช่นน้ัน เพราะ

วิญญาณเหล่านี้มีน้อยเกินไป พลังก็ธรรมดา ตอนนี้ไป๋เสี่ยวฉุนมี 

ความคิดกว้างไกลแล้ว แน่นอนว่าย่อมไม่เห็นค่าพวกมัน อีกอย่าง 

หากลงมอืย่อมดงึดดูความสนใจจากรอบด้าน เมือ่ถึงเวลานัน้กลบัจะย่ิง 

น�าพาความวุ่นวายท่ีไม่จ�าเป็นมาสูต่วั ถ้าวิญญาณเพ่ิมมากขึน้ก็ยังพอว่า  

แต่หากมีวิญญาณแค่ไม่กี่ดวงก็เรียกได้ว่าไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย

ยิ่งเดินไปข้างหน้า วิญญาณรอบด้านก็ยิ่งมากขึ้น เมื่อไป๋เสี่ยวฉุน

อยู่ห่างจากหบุเขาเลก็อกีเพียงประมาณหนึง่หลี ่เขาก็มองตรงไปข้างหน้า

ด้วยนัยน์ตาเป็นประกาย 

"ท่ีน่ีมีวิญญาณไม่น้อยเลย" เบื้องหน้าของเขามีวิญญาณเร่ร่อน

อย่างน้อยก็นบัพันดวง พวกมนัก�าลงัล่องลอยไปทัว่พลางส่งเสยีงค�าราม

แผ่วเบา อันท่ีจริงนอกก�าแพงเมืองตรงจุดน้ีไม่มีทางมีวิญญาณเร่ร่อน

มากเพียงน้ีได้ เพียงแต่ในสงครามหลายครั้งก่อนหน้านี้ลูกกลอน 

รวมวิญญาณของไป๋เสี่ยวฉุนท�าให้วิญญาณจ�านวนไม่น้อยหนีกระเจิด 

กระเจงิไปด้วยความหวาดผวา จ�านวนของวิญญาณในบริเวณใกล้เคียง

จึงเพิ่มมากขึ้น

"พันดวงก็ถือเป็นความดีความชอบในการรบก้อนใหญ่ทีเดียว"  

ไป๋เสีย่วฉนุใจกระตกุ ค่อยๆ เข้าไปใกล้ เมือ่ยกมอืขวาขึน้กลางฝ่ามอืของเขา 

ก็ปรากฏลูกกลอนรวมวิญญาณเม็ดหน่ึง จากน้ันเขาก็ขว้างมันออกไป

อย่างแรง ลูกกลอนรวมวิญญาณเม็ดนั้นกลายเป็นรุ้งยาวสายหน่ึงท่ีพุ่ง

ไปตกกลางกลุม่วิญญาณในชัว่พรบิตา เสยีงปังดงัหน่ึงครัง้ก็แตกกระจาย
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กลายเป็นแรงดึงดูดระลอกหน่ึง พริบตาเดียววิญญาณนับพันโดยรอบ 

ก็ถูกลูกกลอนรวมวิญญาณดูดเข้าไปรวมกัน

ไป๋เสีย่วฉุนเข้ามาใกล้อย่างรวดเรว็แล้วเอ้ือมมอืคว้าลกูกลมวิญญาณ 

ที่เกิดจากลูกกลอนรวมวิญญาณเอาไว้ ก่อนจะเก็บมันลงในถุงเก็บของ

ด้วยความเบิกบาน เขาเหลียวมองรอบกายอีกครั้ง เมื่อพบว่าตนไม่ได้

ท�าให้เกิดความเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินไปนักก็พุ่งตัวไปข้างหน้าต่อ  

ไม่นานก็ไปถึงด้านนอกของหุบเขาเล็ก

เพ่ิงจะเหยียบเข้ามาท่ีนี่ ไป๋เสี่ยวฉุนมองปราดเดียวก็เห็นว่า 

ในหุบเขามีวิญญาณเร่ร ่อนก�าลังล่องลอยไปทั่วอีกหลายร้อยดวง  

เห็นอย่างนั้นอารมณ์ของเขาจึงดีขึ้นมาทันที

"นึกไม่ถึงว่าออกมาครั้งนี้จะราบรื่นถึงเพียงน้ี" ไป๋เสี่ยวฉุนยินดี

อย่างย่ิง เขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีย่ิงนัก ตลอดทางมาน้ีไม่มีวิญญาณ 

สังเกตเห็นตนแม้แต่ดวงเดียวจนมาถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าง

ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ยังเก็บเกี่ยวผลพวงเล็กๆ น้อยๆ ได้ด้วย

เวลาน้ีเมื่อกวาดตามองในหุบเขาหน่ึงครั้ง ไป๋เส่ียวฉุนก็หยิบ 

ลูกกลอนรวมวิญญาณออกมาอีกเม็ด ขณะก�าลังจะขว้างออกไปใจเขา

พลันกระตุก แล้วจึงหันตัวเบี่ยงข้างทันใด ดวงตาคมกล้าเผยไอสังหาร

มองไปยังด้านหลังของตัวเอง

แทบจะทันทีกับท่ีเขามองไป ด้านหลังของเขาก็มีกลุ่มควันสีแดง

กลุ่มหนึ่งทะยานออกมาจากใต้ดินด้วยความเร็วสูงสุด แต่ดูเหมือนมัน

จะมองไม่เห็นไป๋เสี่ยวฉุนถึงได้พุ่งผ่านข้างกายเขาตรงดิ่งไปในหุบเขา

ทันที

ควนัสแีดงนัน้ก็คือวิญญาณกลุม่หน่ึง หลงัจากเข้าไปในหบุเขามนั

ก็กลายร่างเป็นหัวนกท่ีมใีบหน้าดุร้าย ตรงเข้ากัดท้ึงฉีกกระชากวิญญาณ

ดวงอื่นทันที พริบตาเดียวก็บังเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายข้ึนท่ามกลาง 
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พวกวิญญาณในหุบเขา

"วิญญาณข้ันก�าเนิดใหม่!" ดวงตาไป๋เสี่ยวฉุนเปล่งประกายระยับ  

จ้องควันวิญญาณสแีดงน้ันเขมง็ เมือ่เหน็ว่าหลงัจากวิญญาณนีก้ลนืกิน

วิญญาณดวงอื่นแล้วย่ิงมีสีแดงเข้มมากขึ้น ไป๋เสี่ยวฉุนก็ถึงกับเลีย 

ริมฝีปาก

มูลค่าของวิญญาณขั้นก�าเนิดใหม่นั้นถึงแม้จะเทียบกับวิญญาณ

สัตว์สวรรค์ไม่ได้ แต่ก็สามารถแลกเอาความดีความชอบในการรบท่ี

แน่นอนมาได้ ทว่าไป๋เสี่ยวฉุนกลับลังเลเล็กน้อย

"ตามหลักแล้วเป้าหมายของวิญญาณข้ันก�าเนิดใหม่นั่นควรเป็น

ข้าสิถึงจะถูก แต่ดูเหมือนว่ามันจะ...มองไม่เห็นข้า?" ไป๋เสี่ยวฉุนย้อน

นึกถึงภาพเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ีก็รู้สึกแปลกประหลาด เขาขบคิดอยู ่

ครูห่นึง่ก่อนจะเดนิออกไปหลายก้าว ค่อยๆ ขยับเข้าใกล้หบุเขา แต่ไม่ว่า

เขาจะเข้าไปใกล้เพียงใด วิญญาณเหล่าน้ันในหบุเขาก็ราวกับมองไม่เหน็

เขาเลยสักนิด

อีกท้ังยังมีวิญญาณเร่ร ่อนบางส่วนที่หลังจากถูกวิญญาณ 

ข้ันก�าเนิดใหม่น้ันโจมตีก็แตกฮือ หนีมาทางไป๋เสี่ยวฉุน แต่พวกมันก็ 

พุ่งฉิวผ่านร่างเขาไปราวกับมองไม่เห็นอย่างไรอย่างน้ัน ไป๋เสี่ยวฉุนจึง 

เบิกตากว้างทันที

"พวกมันมองไม่เห็นข้าจริงๆ หรือ" คราวนี้ไป๋เสี่ยวฉุนตกใจจริงๆ 

แล้ว ความกล้าก็เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย จึงถือโอกาสพุ่งตัวเข้าไปในหุบเขา 

เดินเตร่ไปมาอยู่ท่ามกลางกลุ่มวิญญาณ ไม่นานดวงตาของไป๋เสี่ยวฉุน

ก็เบกิกว้างขึน้เรือ่ยๆ นัยน์ตาฉายความเหลอืเชือ่ เขาถึงข้ันย่ืนมอืออกไป

ขวางหน้าวิญญาณดวงหน่ึง และได้เห็นกับตาว่าวิญญาณเร่ร่อนดวงนัน้

พุ่งชนมือของตัวเอง เมื่อไป๋เสี่ยวฉุนบีบมือเข้าหากันมันก็เข้ามาอยู่ใน 

ก�ามือของเขาทันที
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อีกท้ังต่อให้เขาเก็บวิญญาณเร่ร่อนดวงน้ันมาแล้ว วิญญาณ 

ขั้นก�าเนิดใหม่สีแดงที่ไล่กวดมาด้านหลังก็ยังไม่สังเกตเห็นไป๋เสี่ยวฉุน 

มนัได้แต่มองหาไปรอบด้านอยู่รอบหนึง่ ก่อนจะกระโจนเข้าหาวิญญาณ

ดวงอื่นต่อไป

วิญญาณเร่ร่อนในหุบเขาลดน้อยลงเรื่อยๆ ไม่นานก็เหลือเพียง

วิญญาณข้ันก�าเนิดใหม่ดวงนั้น ในที่สุดไป๋เสี่ยวฉุนก็มั่นใจแล้วว่า 

พวกวิญญาณมองไม่เห็นตนจริงๆ หัวใจของเขาเต้นระรัว ก้มลงมอง 

ร่างของตัวเอง ยกมือขึ้นลูบคล�าหน้ากากท่ีตนสวมใส่ ก่อนที่ดวงตา 

ของเขาจะเปล่งแสงวาววับ

"ก่อนหน้านีต้อนอยู่บนสนามรบ พวกวิญญาณมองเห็นข้า แต่ตอนน้ี 

กลับมองไม่เห็น เช่นน้ันสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะ...หน้ากาก!" มือขวา 

ของไป๋เสี่ยวฉุนลูบคล�าใบหน้าของตัวเอง ครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก็พลันถอด

หน้ากากออกด้วยความระมัดระวัง

และพรบิตาท่ีเขาถอดหน้ากากนัน้เอง วิญญาณขัน้ก�าเนิดใหม่สแีดง 

ดวงน้ันซึ่งเดิมทีก�าลังจะลอยออกไปนอกหุบเขาอยู่ๆ กลับเหมือนถูก

กระตุน้จงึหนัขวบักลบัมาจ้องไป๋เสีย่วฉนุเขมง็ อ้าปากเตรยีมจะหวดีร้อง

แหบโหย ท�าท่าจะกระโจนเข้าใส่ไป๋เสี่ยวฉุนโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งนั้น

แต่ไม่รอให้วิญญาณขั้นก�าเนิดใหม่ดวงนี้กรีดร้อง ไป๋เสี่ยวฉุนก็ 

สวมหน้ากากกลับดังเดิมในชั่วพริบตา เขาท�าทั้งหมดน้ีด้วยความเร็ว 

ถึงขดีสดุ ท�าให้วญิญาณขัน้ก�าเนิดใหม่งงงนั หุบปากฉบั ก่อนจะมองหา

ไปรอบด้าน เห็นได้ชัดว่าหาร่องรอยของไป๋เสี่ยวฉุนไม่พบ

ไป๋เสี่ยวฉุนท่ีอยู่ไม่ห่างจากวิญญาณข้ันก�าเนิดใหม่ดวงนั้นเห็น

ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กับตาตัวเอง เขาจึงพลันฮึกเหิมขึ้นมาทันที

"ประเสรฐิ! ไม่นกึเลยว่าหน้ากากนีจ้ะมอีทิธิฤทธ์ิมหัศจรรย์ถึงเพียงนี!้  

ดีนะที่ตอนนั้นไม่ได้โยนทิ้งไป" ไป๋เสี่ยวฉุนดีใจอย่างบ้าคลั่ง สะบัดร่าง



28 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 11

หน่ึงครั้งก็ไปปรากฏตัวอยู่ข้างวิญญาณขั้นก�าเนิดใหม่ท่ีก�าลังงงงัน  

เขายกมือขวาข้ึนโบกแรงๆ หนึ่งครั้ง วิญญาณข้ันก�าเนิดใหม่ดวงนั้น 

ก็พุ่งเข้ามาอยู่กลางฝ่ามือของเขาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่รอให้มันตั้งตัว 

ได้ทัน ไป๋เสี่ยวฉุนก็ก�ามืออย่างแรงแล้วเก็บมันลงไป

"ส�าเร็จ! น่ีคืออาวุธล�้าค่าส�าหรับจับวิญญาณอย่างแท้จริง เมื่อ 

รวมกับลูกกลอนรวมวิญญาณของข้า ก็นับวันรอมีความดีความชอบ 

ในการสู้รบพอจะเลื่อนขั้นเป็นนายกองหมื่นได้เลย!" ไป๋เสี่ยวฉุนย่ิงคิด 

ย่ิงคึกคัก ก่อนจะวนรอบหุบเขาแห่งนี้จนครบรอบจึงถือว่าท�าภารกิจ

ส�าเร็จ มองท้องฟ้าก็เห็นว่าอีกนานกว่าฟ้าจะสาง เมื่อเดินออกมานอก

หุบเขา ไป๋เสี่ยวฉุนคิดไปคิดมาก็รู ้สึกว่าตัวเองมีหน้ากากน้ี แม้แต่

วิญญาณก็ยังมองไม่เห็นตน อีกทั้งบริเวณนี้ยังมีผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 

นับพันคน ในด้านของความปลอดภัยจึงกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาอะไร

ส่วนความปลอดภัยของผู้บ�าเพ็ญเพียรใต้สังกัดทั้งหน่ึงพันคนน้ัน 

ไป๋เสี่ยวฉุนเข้าใจดี ขอเพียงพวกเขาอ�าพรางตัวให้ดี ไม่ลงมือบ่อยๆ  

มีไหวพริบรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และร่วมแรง

ร่วมใจกัน เช่นนั้นเว้นเสียแต่จะเผชิญกับกองทัพใหญ่ของชนพ้ืนเมือง

แล้ว ด้านความปลอดภัยก็ถือว่าไม่มีปัญหาเช่นกัน

คิดมาถึงตรงนี้ไป๋เสี่ยวฉุนก็ตัดสินใจได้ทันที

"เช่นนั้นหากกลับไปตอนนี้ก็น่าเสียดายเกินไป ในเมื่อออกมาแล้ว

ก็เดนิเล่นรอบๆ สกัหน่อยแล้วกนั เก็บวิญญาณให้มากจะได้แลกความดี 

ความชอบในการรบได้เยอะๆ"
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หลงัจากตัดสนิใจได้ไป๋เสีย่วฉนุก็สะกดกลัน้ความพลุง่พล่านในใจ 

ก่อนจะห้อทะยานออกไปไกล ระหว่างทางหากเหน็บรรดาวิญญาณเร่ร่อน 

กระจายตัวอยู่เขาก็ไม่คิดจะหลบเลี่ยงแม้แต่น้อย แต่เลือกเข้าไปใกล้  

เมื่อมาหยุดอยู่เบื้องหน้าวิญญาณเร่ร่อนเหล่านั้นเขาก็จะสะบัดปลาย

แขนเสื้อหนึ่งครั้ง เก็บพวกมันมาทันที

ตัง้แต่ต้นจนจบ เหล่าวิญญาณเร่ร่อนไม่ทันรูส้กึตัวก็ถูกไป๋เสีย่วฉนุ

เก็บมาแล้ว

"ฮ่าๆ นี่ต่างหากถึงจะเป็นการเก็บความดีความชอบที่แท้จริง"  

ไป๋เสี่ยวฉุนย่ิงฮึกเหิม เขาเร่งความเร็วข้ึนอีก ตามหาวิญญาณเร่ร่อน 

ที่อยู่ล�าพัง เมื่อเจอก็รีบเก็บโดยไม่ปล่อยไปแม้แต่ดวงเดียว

ไม่นานเขาก็เก็บวิญญาณเร่ร่อนได้มากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะ 

เมือ่เจอกับวิญญาณกลุม่เลก็ๆ ไป๋เสีย่วฉนุก็ยิง่ปีตยิินด ีเขาจะเบยีดเสียด

เข้าไปในกลุ่มวิญญาณ หยิบลูกกลอนรวมวิญญาณหนึ่งเม็ดขึ้นมาบีบ 

เสียงปังดังข้ึน วิญญาณรอบกายเขาก็จะถูกดูดสวบเข้ามา ก่อนท่ีเขา 

จะเก็บพวกมันเข้าไปไว้ในถุงเก็บของ

บทที่ 512

มาสิ ใครกล้าลงมือ!
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"เย่ียมเลย หน้ากากนีค้อือาวุธร้ายส�าหรบัโลดแล่นในแดนร้างแท้ๆ!"  

ในระยะเวลาสั้นๆ เพียงสองชั่วยาม ไป๋เสี่ยวฉุนก็เก็บเก่ียววิญญาณ 

ในแดนร้างไปได้นับหมื่นดวง และนี่ยังไม่ได้เจอวิญญาณกลุ่มใหญ่เลย

ด้วยซ�้า มิฉะนั้นปริมาณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นโดยไม่สิ้นสุด

และก็เพราะไป๋เสี่ยวฉุนมุมานะในการเก็บเก่ียว จึงส่งผลให้ 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรพันคนที่กระจายตัวอยู่รอบด้านเพ่ือติดตามไป๋เสี่ยวฉุน

อย่างลับๆ ปลอดภัยมากขึ้น ถึงขนาดมีคนไม่น้อยที่เห็นกับตาตัวเองว่า

ไป๋เสี่ยวฉุนผ่านไปที่ใด วิญญาณของที่นั่นก็หายไปหมดสิ้น แรกเริ่มนั้น

พวกเขายังตะลงึ แต่ภายหลงักร็ูส้กึว่าเป็นเรือ่งทีส่มควรแล้ว จงึไม่ตกใจ

มากนัก

ในสายตาของพวกเขา ไป๋เสี่ยวฉุนคือดาวหายนะส�าหรับผีร้าย

อย่างแท้จริง...ไม่ว่าเรื่องใดเกี่ยวกับวิญญาณ หากเกิดขึ้นด้วยฝีมือของ

ไป๋เสี่ยวฉุน พวกเขาล้วนไม่รู้สึกแปลกใจ

เวลาผ่านไปจนกระท่ังฟ้าใกล้สว่าง ไป๋เสี่ยวฉุนเก็บเก่ียวผลพวง 

ไปตลอดทาง เดินออกมาหลายร้อยหลี่ ออกห่างขอบเขตสนามรบของ

ก�าแพงเมืองมาไกลมากแล้ว และถือว่าได้เข้ามาในอาณาเขตแดนร้าง

อย่างแท้จริง

ที่น่ีมีหินประหลาดตั้งตระหง่าน พืชพรรณที่งอกบนพื้นดินก็มี 

รปูร่างแปลกตาน่ากลวั สตัว์วิเศษทีเ่ดนิผ่านไปผ่านมาก็ยิง่มหีน้าตาดรุ้าย 

บางครั้งก็มีเงาร่างของชนพื้นเมืองปรากฏให้เห็น

ไป๋เสี่ยวฉุนยังได้เห็นอาจารย์ฝึกวิญญาณคนหนึ่งก�าลังไล่ล่า 

สัตว์ร้ายตัวหนึ่งพุ่งผ่านไประหว่างเทือกเขาที่อยู่ห่างไปไกล

อาจารย์ฝึกวิญญาณคนน้ีไม่เหมือนกับที่เขาเคยเห็นบนสนามรบ 

อาภรณ์ไม่ได้หรหูราสวยงามนกั รปูโฉมก็ไม่ได้หล่อเหลางดงาม ธรรมดา

อย่างย่ิง อีกทั้งปราณบนร่างยังปะปนยุ่งเหยิงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะอยู่
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ขั้นหลอมรวมก็ตาม

อาจารย์ฝึกวิญญาณเช่นนี้หากเป็นเมื่อปลายปีก่อนไป๋เส่ียวฉุน

ย่อมไม่รู้จัก แต่ตอนนี้ตัวเขาเป็นถึงนายกองพัน รายงานลับท่ีมีเพียง

นายกองพันเท่านั้นถึงจะรับรู้ได้ท�าให้เขาเข้าใจแดนร้างมากขึ้น

เขารู้ว่าในแดนร้าง อาจารย์ฝึกวิญญาณไม่ได้มาจากกลุ่มอ�านาจ

เดยีวกัน อนัทีจ่รงิแล้วก็คล้ายคลงึกับส�านกัของผูบ้�าเพ็ญเพียรท่ีแต่ละคน 

ต่างก็มีความเป็นมาแตกต่างกันออกไป ท้ังยังมีหลายคนซึ่งเหมือน 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรไร้สังกัดที่ฝึกบ�าเพ็ญเพียรด้วยตัวเอง

และจากท่ีไป๋เสี่ยวฉุนได้อ่านหมายเหตุคลุมเครือในข้อมูลก็ดูจะ

กล่าวได้ว่ากลุ่มอ�านาจหลักแบ่งออกมาคล้ายกับนครแห่งอ๋องและ 

นครแห่งจักรพรรดิ ซึ่งความส�าคัญระหว่างกองทัพทั่วไปและเหล่า

อาจารย์ฝึกวิญญาณที่ปรากฏตัวขึ้นบนสนามรบก็เป็นเช่นนั้น

ทว่าน่ียังเป็นส่วนน้อย อาจารย์ฝึกวิญญาณจ�านวนมากกว่านั้น

กระจัดกระจายอยู่รอบนอก พวกเขาต่างก็มาจากกลุ่มอ�านาจน้อยใหญ่

มากมาย และเหน็ได้ชดัว่าอาจารย์ฝึกวิญญาณทีพ่ลงัจติวิญญาณยุ่งเหยิง 

ที่ไป๋เสี่ยวฉุนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือคนประเภทนั้น

ไป๋เสี่ยวฉุนมีท่าทางเคร่งเครียด เห็นว่าตัวเองออกมาห่างจาก

ก�าแพงเมืองไกลพอควรแล้วจึงชะงักฝีเท้า คิดขึ้นได้ว่าควรจะกลับ 

ก�าแพงเมืองเพื่อจบภารกิจครั้งนี้ของตัวเอง

ทว่าขณะที่เขาก�าลังจะจากไป ทันใดน้ันก็มีเสียงกัมปนาทดังมา

จากกลางเทือกเขาที่ห่างไปไกล เมื่อเสียงดังขึ้น ท่ีน่ันก็มีฝุ่นผงปริมาณ

มหาศาลลอยคลุง้ข้ึนกลางอากาศ มองออกไปก็ราวกับว่ามภูีเขาแห่งหน่ึง

ถล่มลงมาจนราบโดยไม่รู้สาเหตุ

ขณะทีถ่ล่มนัน้ก็พลนัมวิีญญาณจ�านวนมากกรูออกมาจากด้านใน 

ก่อนจะกระเจดิกระเจงิไปรอบด้านคล้ายต้องการหลบหนี ภาพเหตกุารณ์นี ้
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ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนอึ้งค้างไปทันที

"เกิดอะไรขึน้" เมือ่ไป๋เสีย่วฉนุมองไปก็เห็นทนัทว่ีาชนพ้ืนเมอืงและ

อาจารย์ฝึกวิญญาณจ�านวนไม่น้อยโดยรอบล้วนแต่สังเกตเห็นความ 

ผิดปกติ แต่ละคนเมื่อเห็นวิญญาณเหล่านั้นแตกกระเจิงไปสี่ทิศก็ดีใจ 

จนเนื้อเต้น พากันห้อทะยานไปยังภูเขาที่พังถล่มหมายจับวิญญาณที่

แตกฮือออกมา

วิญญาณส�าหรบัไป๋เสีย่วฉนุคอืความดคีวามชอบในการรบ ส�าหรบั

แดนร้างก็มีมูลค่าเช่นเดียวกัน ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งท่ีท�าให้พวกเขาโจมตี

ก�าแพงเมืองได้ ยังเป็นแหล่งพลังของพวกเขาอีกด้วย เพราะแดนร้าง 

ไม่มีพลังฟ้าดิน มีเพียงวิญญาณเหลือคณานับไร้ที่สิ้นสุดเหล่านี้เท่านั้น

และย่ิงเข้าไปใกล้สนามรบเท่าไร วิญญาณของทีน่ี่ก็จะย่ิงมมีากขึน้ 

เนื่องจากสงครามและความตาย ดังนั้นถึงได้มีชนพื้นเมืองและอาจารย์

ฝึกวิญญาณออกมาที่นี่ในยามดึกเพื่อจับวิญญาณเร่ร่อน

หลังจากเห็นว่าภูเขาถล่มลงมาแล้ววิญญาณเหล่านั้นหนีกระเจิง

ไปรอบด้าน ทัง้ยังมยัีกษ์ชนพ้ืนเมอืงหลายสบิตนและอาจารย์ฝึกวิญญาณ 

อีกสิบกว่าคนเข้าไปแย่งชิง ดวงตาของไป๋เสี่ยวฉุนก็เบิกค้างทันที

"วิญญาณของที่นี่อย่างน้อยก็หลายหมื่นเชียวนะ..." ไป๋เสี่ยวฉุน 

ใจสัน่ กวาดตามองทุกคนก็พบว่าในบรรดาคนเหล่านัน้ไม่มข้ัีนก�าเนดิใหม่  

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นขัน้สร้างฐานและขัน้หลอมรวม สามถึงห้าคนทีแ่ข็งแกร่ง 

ที่สุดก็มีพลังบ�าเพ็ญเพียงขั้นหลอมรวมขั้นสมบูรณ์แบบเท่าน้ัน เขาจึง

ขยับร่างเหาะฝ่าเข้าไปท่ามกลางกลุม่ชนพ้ืนเมอืงและอาจารย์ฝึกวิญญาณ  

เจอวิญญาณเมื่อไรก็คว้ามาเก็บไว้เมื่อนั้น

"ของข้า ของข้า!" ไป๋เสี่ยวฉุนลอดทะลวงไปตามกลุ่มวิญญาณ  

ยิ่งจับก็ยิ่งได้มาก

พวกชนพ้ืนเมอืงและอาจารย์ฝึกวิญญาณมองไม่ออกถึงตวัตนของ
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ไป๋เสี่ยวฉุน นึกไปว่าเขาก็เป็นอาจารย์ฝึกวิญญาณเหมือนกันจึงไม่ได้

ใส่ใจมากนัก ทว่าไม่นานพวกเขาก็ค่อยๆ เบิกตากว้างเมื่อพบว่า 

ไป๋เสี่ยวฉุนจับวิญญาณได้มากเกินไป เขาคนเดียวถึงกับจับได้มากถึง 

ห้าส่วนกว่าของทั้งหมด

อีกท้ังพวกเขายังเห็นว่าความเร็วของไป๋เส่ียวฉุนย่ิงน่าเหลือเชื่อ 

พรบิตาเดยีวทีเ่ขาพุ่งเข้าไปในกลุม่วิญญาณ ยังไม่ทนัรอให้วิญญาณตัง้ตวั  

โบกมือทีเดียวก็กวาดเอาวิญญาณไปกลุ่มใหญ่ ท�าให้พวกชนพื้นเมือง

และอาจารย์ฝึกวิญญาณได้แต่กระโจนเข้าใส่ความว่างเปล่า

เหตกุารณ์เหล่าน้ีพวกชนพ้ืนเมอืงและอาจารย์ฝึกวิญญาณทีม่พีลงั

บ�าเพ็ญเทียบเคียงขั้นสร้างฐานได้แต่ข่มอารมณ์ ในขณะท่ีอาจารย์ฝึก

วิญญาณหลายคนที่มีพลังบ�าเพ็ญขั้นหลอมรวมขั้นสมบูรณ์แบบเผย

ความเคียดแค้นและไอสังหารออกมาทางดวงตา

"เจ้าลิงนี่มาจากที่ใดกัน ไยถึงเร็วเพียงนี้!"

"สมควรตาย เขาคนเดยีวกลบัแย่งได้มากกว่าพวกเราทุกคนเสยีอกี  

เขาอยากตายหรือ!"

โดยเฉพาะผูเ้ฒ่าคนหนึง่ในน้ันท่ีสวมอาภรณ์ดธูรรมดา แต่ดวงตา

กลบัมปีระกายสม่ีวงเปล่งวาบ ถึงแม้จะเป็นหน่ึงในสามคนท่ีมพีลงับ�าเพ็ญ 

ข้ันหลอมรวมขัน้สมบรูณ์แบบ ทว่าอกีสองคนทีเ่หลอืกลับมองเขาเหมอืน

เป็นหัวหน้า ผู้เฒ่ามองไป๋เสี่ยวฉุนด้วยสายตาเย็นชา นัยน์ตามีประกาย 

เย็นเยียบวาบผ่าน

แดนร้างนั้นไม่มีกฎใด มีเพียงค�าว่าผู้แข็งแกร่งสยบผู้อ่อนแอ 

อ่อนแอเป็นเหย่ือ แข็งแกร่งเป็นผู้ล่าเท่านั้น เมื่ออยู่ท่ีน่ี ฝีมือต่างหาก 

ถึงจะเป็นสิ่งส�าคัญเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นพอเห็นว่าไอสังหารของคน 

เหล่าน้ันเพ่ิมมากขึ้น ไป๋เสี่ยวฉุนก็หรี่ตาลง ชะงักฝีเท้า หันกลับมามอง

ด้วยสายตาเดือดดาลไม่ต่างกัน อีกทั้งยังแผ่ปราณดุร้ายออกมา
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หากในบรรดาคนเหล่านี้มีขั้นก�าเนิดใหม่อยู่ด้วย ไป๋เสี่ยวฉุนย่อม

ไม่มีทางวางท่าเช่นน้ีแน่นอน แต่ตอนน้ีผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มคนก็

เพียงขั้นหลอมรวมขั้นสมบูรณ์แบบเท่านั้น มีหรือที่ไป๋เสี่ยวฉุนจะกลัว

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อนึกได้ว่าห่างออกไปยังมีผู้ใต้บังคับบัญชา

ของตนอีกหนึ่งพันคนที่เพียงออกค�าสั่งค�าเดียว ทุกคนก็จะพากันมาถึง

อย่างรวดเร็ว ไป๋เสี่ยวฉุนก็ไม่กลัวเข้าไปใหญ่ จึงยิ่งท�ากร่างไม่หวั่นเกรง 

ขณะประชนัสายตากัน สายตาของเขาก็ดดุนัย่ิงขึน้ แสดงท่าทีราวกับว่า

หากใครพูดไม่เข้าหูก็พร้อมจะลงมือโจมตีกันทันที

"มาสิ ใครกล้าลงมือ!" ไป๋เสี่ยวฉุนค�ารามเกรี้ยวกราด

สดุท้ายแล้วอาจารย์ฝึกวิญญาณและชนพ้ืนเมอืงเหล่าน้ันก็ไม่กล้า

ลงมอื เพราะถึงอย่างไรความเรว็ของไป๋เสีย่วฉนุเมือ่ครูน่ีก็้ท�าให้พวกเขา

กริ่งเกรงอยู่มาก อีกท้ังมองดูแล้วอีกฝ่ายก็มีท่าทางราวกับมารร้าย 

ผู้โหดเห้ียม เชี่ยวชาญการต่อสู้แบบป่าเถ่ือน ดังนั้นผู้เฒ่าจึงเพียงแค่น

เสียงเย็นแล้วก็ไม่สนใจไป๋เสี่ยวฉุนอีก และห้อทะยานไปยังจุดที่ภูเขา

ถล่มจนกลายมาเป็นแอ่งที่ราบ

ขนาดผู้แข็งแกร่งขั้นหลอมรวมยังท�าเช่นนั้น อาจารย์ฝึกวิญญาณ

และชนพ้ืนเมืองท่ีมีพลังบ�าเพ็ญเทียบเคียงขั้นสร้างฐานก็ย่ิงไม่กล้า 

ล่วงเกินไป๋เสีย่วฉนุ ได้แต่ข่มกลัน้อารมณ์ ก่อนจะตรงไปยังทีร่าบ หมายไป 

เสี่ยงดวงเช่นกัน

เมื่อเห็นว่าทุกคนต่างก็มุ่งไปตรงที่ราบ ไป๋เสี่ยวฉุนก็หัวเราะหึๆ 

อารมณ์คึกคักเต็มที่ แค่นเสียงด้วยความล�าพองใจอยู่หลายที

"ถือว่าพวกเจ้ารู้ว่าอะไรควรไม่ควร มองออกถึงความร้ายกาจของ 

นายท่านไป๋!" ไป๋เสี่ยวฉุนเชิดคาง วางท่าราวกับใต้หล้าไร้ศัตรู โอกาส 

ในการวางอ�านาจรังแกผู้อื่นเช่นน้ีเขาย่อมไม่ยอมปล่อยผ่านไปง่ายๆ  

จึงเงยหน้าขึ้นด้วยความโอหัง เอามือไพล่หลังก่อนจะเหาะไปยังที่ราบ
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เช่นคนอื่นๆ

เพ่ิงจะเข้าไปใกล้ไป๋เสี่ยวฉุนก็ค้นพบทันทีว่าในแอ่งที่ราบแห่งน้ี 

มโีพรงอยู่มากมาย ในโพรงเหล่าน้ันมวิีญญาณจ�านวนมากก�าลงัพุ่งออกมา  

ทั้งยังมีบางส่วนที่เป็นวิญญาณขั้นก�าเนิดใหม่สีแดงด้วย

"เหตใุดท่ีนีถึ่งมวิีญญาณมากถึงเพียงน้ี!" ไป๋เส่ียวฉุนร้องอทุานด้วย

ความปีติยินดี รีบบุกเข้าไปแล้วเริ่มเก็บเกี่ยวทันที ทุกที่ที่ผ่านวิญญาณ

ขัน้ก�าเนดิใหม่แต่ละดวงล้วนถกูเขากวาดไปในชัว่พรบิตา ท�าให้อาจารย์

ฝึกวิญญาณและชนพ้ืนเมืองเหล่านั้นได้แต่คว้าน�้าเหลวอีกครั้ง ตอนท่ี

มองมายังไป๋เสี่ยวฉุน ไอสังหารจึงย่ิงเข้มข้น ทั้งยังเริ่มตีวงเข้ามาล้อม 

ไป๋เสี่ยวฉุนช้าๆ

ไป๋เสี่ยวฉุนเม้มปาก ลอบรอคอยให้อีกฝ่ายลงมืออยู่ในใจ จากนั้น

เขาจะได้หันหลังอย่างสง่างาม แล้วเรียกให้ผู้บ�าเพ็ญเพียรหน่ึงพันคน 

เผยกาย พอนึกถึงภาพเหตุการณ์นี้ไป๋เสี่ยวฉุนก็ฮึกเหิมขึ้นมาทันควัน

รีบโจมตีข้าเร็วเข้าสิ ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนร้องเรียกอยู่ในใจ ความเร็ว

ในการแย่งชงิวิญญาณก็ย่ิงเพ่ิมขึน้ คราวนีเ้ขาไม่ได้พุ่งเป้าเพียงวิญญาณ

ขั้นก�าเนิดใหม่เท่านั้น แต่คว้าวิญญาณหมดทุกรูปแบบในทุกที่ที่ผ่าน

ผู้เฒ่าขั้นหลอมรวมขั้นสมบูรณ์แบบคนนั้นพลันยกยิ้ม รอยยิ้มนั้น

น่าสยดสยอง ทันใดนั้นร่างของเขาก็แผ่ควันด�าออกมา ควันนี้เมื่ออยู่ 

ข้างนอกก็กลิง้ตลบในชัว่พรบิตา หลงัจากก่อตวักันข้ึนเป็นกะโหลกขนาด

ใหญ่ยักษ์ ผู้เฒ่าก็เดินขึ้นหน้ามาหาไป๋เสี่ยวฉุนหนึ่งก้าว

แต่ชั่วขณะท่ีเขาย่างเท้าก้าวออกมา ทันใดน้ันเสียงสนั่นหว่ันไหว 

ที่รุนแรงยิ่งกว่าก่อนหน้านี้ก็พลันดังสะเทือนออกมาจากในแอ่งที่ราบ

ตูม!
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