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บทนํา 

 ในแผ่นดินหมอกคราม หากผู้ใดปรารถนาจักกลาย
เป็นยอดยุทธ์ ผู้นั้นจักต้องปลุกวิญญาณยุทธ์แห่งตนขึ้น
มา เพ่ือส่ือสารกับพลังฟา้ดิน และต้องบําเพ็ญตบะเพ่ือ
ดูดซับลมปราณฟา้ดิน 

ฉินหนาน มหาอัจฉริยะในใต้หล้าจักสร้างวิญญาณยุทธ์
ไร้ผู้เทียบเคียง 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ติดตามนิยายจีนกําลังภายใน แฟนตาซี ได้ที ่ 
Facebook : ReeeedClub 
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การตืน่ของวิญญาณยุทธ์ 

 ในแผ่นดินหมอกคราม หากผู้ใดปรารถนาจักกลายเป็นยอด
ยุทธ์  ผู้นั้นจักต้องปลุกวิญญาณยุทธ์แห่งตนขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับฟ้าดิน 
และบําเพ็ญฌานโดยดูดซับลมปราณฟ้าดินแก่ตน 

 วิญญาณยุทธ์มีมากมายมหาศาลมิอาจคณานับ ซึ่งถูกแบ่งเป็นสี่
ระดับใหญ่... หวง เสวียน พิภพและสวรรค์แต่ละระดับแบ่งย่อยเป็นสิบขั้น 
(หวง = เหลือง / เสวียน = ดํา) 

 ยิ่งวิญญาณยุทธ์สูงส่ง ผู้นั้นจักบําเพ็ญตบะได้อย่างรวดเร็ว แข็ง
แกร่งและมีศักยภาพ ให้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นจอมยุทธ์ผู้ยิ่ง
ใหญ่ในอนาคตก็ยิ่งมากขึ้น 

 ในตอนนี้ ตระกูลฉินกําลังประกอบพิธีปลุกวิญญาณยุทธ์ขึ้น ณ 
เมืองหลินซุ่ยในอาณาจักรลั่วเหอ 

 ศิษย์คนหนึ่งกําลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นพิธีสีดำสนิท ใบหน้าอัน
หล่อเหลาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ โดยด้านล่างของแท่นพิธีถูก
รายล้อมไปด้วยศิษย์น้อยใหญ่และผู้อาวุโสตระกูลฉิน 
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 ศิษย์คนนี้มีนามว่าฉินฉางคง เป็นศิษย์ของผู้อาวุโสใหญ่แห่งตระกูล
ฉิน ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะรองลงมาจากฉินหนาน นายน้อยแห่งตระกูลฉิน 

 ด้วยเหตุนี้ บรรดาศิษย์และผู้อาวุโสที่อยู่ทั่วสารทิศต่างชะเง้อมอง 
ด้วยใบหน้าที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ 

 ในตอนนั้นเอง แท่นพิธีสีดําสนิทก็เริ่มหมุนไปรอบ ๆ ลําแสงสีขาว
เริ่มสาดส่องออกมาราวกับภาพไม่ใช่ความจริง ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า
ดั่งมีอสรพิษตัวใหญ่หลายตัวกําลังพุ่งเข้าสู่ร่างของฉินฉางคง และสามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีบางสิ่งกําลังเคลื่อนตัวอยู่ภายในร่างเขา 

 "โฮกกก" 

 ทันใดนั้น ก็มีเสียงคํารามอันน่าเกรงขามของสัตว์ดังออกมาจาก
ภายในตัวของฉินฉางคง 

 และจู่ ๆ ก็มีลําแสงสีเหลืองพุ่งออกจากด้านหลังของฉินฉางคง 
ในขณะที่ลําแสงนั้นเริ่มแตกออกเป็นห้าแฉก เงาของเสือขาวที่ดุร้ายขนาด
ใหญ่ตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมา ราวกับเป็นการมาของราชันแห่งสรรพสัตว ์
ลมปราณอันดุร้ายของมันแผ่ขยายไปทั่วบริเวณ 
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 บรรดาผู้อาวุโสและเหล่าศิษย์ที่อยู่บริเวณนั้นต่างสัมผัสได้ถึงพลัง
กดดันทางวิญญาณอย่างรุนแรง 

 "นี่มัน..." 

 หลังจากผู้อาวุโสผู้เป็นประธานดำเนินพิธีตกตะลึงไม่นานก็เรียกสติ
ตัวเองกลับมา พร้อมกับตะโกนออกมาด้วยสีหน้าดูตื่นเต้นสุดขีดว่า  

 "ลําแสงสีเหลืองห้าแฉก! ลำแสงสีเหลืองห้าแฉก! นี่คือวิญญาณ
ยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้า! วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้า!" 

 คําพูดนี้ทําให้ศิษย์และผู้อาวุโสต่างแตกตื่นราวกับสายฟ้าฟาดท่าม 
กลางฝูงชน 

 "อะไรนะ? วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้า?" 

 "ยอดไปเลย ตอนนี้ตระกูลฉินของเราก็มีอัจฉริยะโผล่มาอีกหนึ่ง
คน" 

 ".........." 
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 สีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตกตะลึง ไม่มีใครคาดถึงผลลัพธ์
เช่นนี้ 
  
 วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้า นับว่าเป็นวิญญาณยุทธ์ของผู้มี
พรสวรรค์อันดับต้นของเมืองหลินซุ่ย ซึ่งสามปีอาจจะมีปรากฏมาสักครั้ง 
และในบรรดาผู้ที่ครอบครองวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าขึ้นไป  จะมี
โอกาสประสบความสําเร็จในอนาคตสูง นับเป็นวิญญาณยุทธ์ที่หายากมาก 

 พวกเขาต่างคิดว่าฉินฉางคงอย่างมากสุดจะปลุกวิญญาณยุทธ์ได้
แค่วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่สี่เท่านั้น 

 ใบหน้าของฉินฉางคงแสดงให้เห็นความปลื้มปีติดีใจ เพราะตัวเขา
เองก็นึกไม่ถึงว่าจะสามารถปลุกวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าขึ้นมาได้ 

 เมื่อเขาเห็นถึงแววตาที่ตกตะลึงของบรรดาลูกศิษย์และผู้อาวุโสที่
อยู่ในบริเวณนั้น ฉินฉางคงก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นยืนอย่างทะนงตน และ
กวาดสายตาไปยังที่ศิษย์ที่ดูธรรมดาคนหนึ่งด้วยแววตาเต็มไปด้วยความท้า
ทาย 

 ศิษย์คนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะที่สุดในตระกูลฉิน นามของเขา
คือ... ฉินหนาน  
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 "เอาล่ะ คนต่อไป ฉินหนาน!" ผู้อาวุโสผู้ดําเนินพิธีรวบรวมสติกลับ
มา และมองไปยังฉินหนานด้วยสายตาที่คาดหวัง  

 ตอนนี้ ฉินฉางคงอาจจะถือว่าเป็นอัจฉริยะที่สุดในตระกูลฉิน 
ฉะนั้นการปลุกวิญญาณยุทธ์ของคนที่มีพรสวรรค์ยิ่งกว่าอย่างฉินหนานก็
คงไม่ด้อยไปกว่าฉินฉางคงเป็นแน ่ 

 หากเป็นเช่นนั้น เท่ากับว่าเราจะมีสุดยอดอัจฉริยะถึงสองคน และ
ในอนาคต ตระกูลเราจะต้องรุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นแน่  

 เป็นไปตามคาด หลังจากผู้อาวุโสผู้ดําเนินพิธีตะโกนเรียกชื่อนี้ขึ้น
มา บรรดาศิษย์และผู้อาวุโสต่าง พากันแตกตื่น สายตาทุกผู้ล้วนจับจ้องไปที่
คนรุ่นเยาว์ที่ดูธรรมดา ในสายตาพวกเขาต่างสะท้อนให้เห็นถึงความคาด
หวังที่มากกว่าฉินฉางคงก่อนหน้านี้เสียอีก  

 ฉินหนานไม่เพียงแต่เป็นศิษย์ในตระกูลฉิน แต่เขายังเป็นตํานาน
ของเมืองหลินซุ่ยอีกด้วย  

 ฉินหนานเป็นบุตรชายของผู้นำตระกูลฉิน ในวัยเด็ก อายุหกปีก็เริ่ม
เรียนหนังสือ อายุแปดปีก็ร่ำเรียนต่อในเมืองหลินซุ่ย เมื่ออายุเก้าปีก็เลิก
เรียน และหันมาฝึกวรยุทธ ์ อายุสิบปี เขาสามารถล่าเสือได้ด้วยมือเปล่า 
และอายุสิบสองปีเริ่มเรียนวิชาเพลงดาบ อายุสิบสามปีก็สําเร็จทักษะวิชา
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ยุทธ์สิบวิชา และเมื่อตอนอายุสิบสี่ปี แม้เขาจะถูกสายฟ้าผ่า แต่ทั้งตัวกลับ
ไร้ซึ่งบาดแผล จนถึงอายุสิบหกปีสามารถคิดค้นวิชาเพลงดาบขึ้นมาเป็นของ
ตัวเอง และถูกจัดเป็นทักษะยุทธ์ขั้นกลาง จนทําให้ทั้งเมืองหลินซุ่ยต้องตก
ตะลึงกันทั่วหน้า  

 ผู้เยี่ยมยุทธ์ที่บรรลุถึงระดับราชันยุทธ์เคยได้ยินถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความสำเร็จของฉินหนาน ก็กล่าวขึ้นมาทันทีว่า  

 "พรสวรรค์ของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา การตื่นขึ้นของวิญญาณยุทธ์
ของเขาจะต้องเป็นวิญญาณยุทธ์ระดับเหวงขั้นที่ห้า หรืออาจจะมากกว่านั้น
ก็เป็นได้" 

 เมื่อผู้เยี่ยมยุทธ์คนนั้นพูดออกไปเช่นนั้น ก็ทําให้ชาวเมืองหลิน
ซุ่ยแตกตื่นและสรรเสริญฉินหนานให้เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งเมืองตั้ง
แต่วิญญาณยุทธ์ยังไม่ตื่น 

 ฉินหนานสวมชุดคลุมสีดําสนิทตัดกับสีผิวที่ขาวซีดของเขา มอง
ดูแล้วเหมือนคนอ่อนแอขี้โรค ถึงแม้ทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่เขากําลังเดิน
ขึ้นไปบนแท่นพิธี  แต่สีหน้าของเขากลับสุขุมนิ่ง ไม่ตื่นตระหนก และไร้ซึ่ง
ความทะนงตนแต่อย่างใด 

 "เฮ้อออ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง..." 
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 ฉินหนานพูดความในใจออกมา    จากนั้นพลางสูดลมหายใจเข้า
ลึก ๆ หนึ่งเฮือก ผู้คนต่างจ้องมองเขาเริ่มนั่งขัดสมาธิและหลับตาลง 

 จู่ ๆ ก็มีแสงสีขาวส่องขึ้นมาจากแท่นพิธีพุ่งเข้าสู่ร่างกายฉินหนาน 
อย่างไม่ขาดสาย 

 ในขณะนี้ บรรดาศิษย์และผู้อาวุโสทั้งหลายต่างพากันนั่งไม่ติด 
และลุกขึ้นมาเมื่อเห็นวิญญาณยุทธ์ที่ฉินหนานปลุกขึ้น 

 "ข้ารู้สึกว่าวิญญาณยุทธ์ที่นายน้อยฉินหนานปลุกขึ้น มันจะต้องไม่
ธรรมดา!" 

 "ใช่ เพราะขนาดคุณชายฉินฉางคงยังสามารถปลุกวิญญาณยุทธ์
ระดับหวงขั้นที่ห้าขึ้นมาได้ นายน้อยฉินหนานมีพรสวรรค์มากกว่าเขา ยังไง 
ก็ต้องปลุกวิญญาณยุทธ์ที่สูงกว่าได้อย่างแน่นอน!" 

 "หึ แต่สูงกว่าวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าในประวัติศาสตร์ของ
ตระกูลฉินยังไม่เคยปรากฏเลยสักคน" 

 "หุบปากไปให้หมด อย่ารบกวนนายน้อยฉินหนาน ถ้าหากเกิด
อะไรขึ้น พวกเจ้าจะรับผิดชอบกันได้ไหม?" 
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 ".........." 

 บรรยากาศรอบ ๆ เป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากศิษย์อายุน้อยที่นั่ง
อยู่อย่างนอบน้อมแล้ว บรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายต่างพากันพูดชื่นชมอย่างไม่
ขาดสาย ในใจล้วนเต็มไปด้วยความคาดหวัง 

 เมื่อฉินฉางคงเห็นบรรยากาศเช่นนี้ ความปลื้มปีติดีใจและภาค
ภูมิใจที่ตัวเองสามารถปลุกวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าขึ้นมาได้ก่อน
หน้านี้ก็เหมือนกับถูกทําลายลงในพริบตา จนสีหน้าแทบดูไม่ได้ 

 "หึ วิญญาณยุทธ์เป็นสิ่งที่ฟ้าประทาน อย่างอื่นนอกเหนือจาก นั้น
ล้วนไม่ใช่" 

 ฉินฉางคงพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงเย็นชา "พวกเจ้าคิดว่าวิญญาณยุทธ์
ระดับหวงขั้นที่ห้ามันคืออะไรกัน? คิดว่าอยากจะปลุกเมื่อไหร่ก็ปลูกได้
หรือ? ก็ขออย่าให้วิญญาณยุทธ์ที่นายน้อยฉินหนานปลุกขึ้นมาเป็นแค่วิญ 
ญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าก็แล้วกัน" 

 คําพูดที่เขาพูดมาเมื่อครู่ ทําให้บรรดาศิษย์และผู้อาวุโสต่างมองมา 
ที่เขาด้วยสายตาที่ความชิงชัง 
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 แต่บรรดาศิษย์และผู้อาวุโสไม่ได้กล่าวอะไร เพราะอย่างไรตอนนี้
อัจฉริยะอย่างฉินฉางคงก็ครอบครองวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าแล้ว 
นั่นก็ทําให้สถานะเขาในตอนนี้ไม่ธรรมดา 

 ฉินฉางคงที่ถูกมองด้วยความชิงชัง แม้จะทําให้อารมณ์เสีย แต่ใจ
ก็เย็นลงไม่น้อย พรสวรรค์ของฉินหนานแสดงออกมาตั้งแต่วัยเด็ก แม้แต่
ราชันยุทธ์ยังประหลาดใจ ฉะนั้นวิญญาณยุทธ์ที่ปลุกขึ้นมา จะเป็นวิญญาณ
ยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าได้ยังไง 

 เมื่อคิดได้เช่นนั้น ฉินฉางคงก็จับจ้องไปที่แท่นพิธีอย่างเคียดแค้น 

 "ฉินหนาน เจ้าจะต้องปลุกวิญญาณยุทธ์ที่ต่ำกว่าวิญญาณยุทธ์
ระดับหวงขั้นที่ห้าของข้า อย่างน้อยที่สุด เจ้าก็อย่าปลุกวิญญาณยุทธ์ที่สูง 
กว่าระดับหวงขั้นที่ห้าขึ้นมาเลย" 

 ในใจของฉินฉางคงอดไม่ได้ที่จะสาปแช่งขึ้นมา 

 ในตอนนั้นเอง ลําแสงสีขาวที่ล่องลอยอยู่ด้านบนแท่นพิธีเริ่มมาก
ขึ้น 
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 ภายใต้แสงสีขาวศักดิ์สิทธ์เหล่านี้ ใบหน้าของฉินหนานที่กําลังนั่ง
ขัดสมาธิอยู่บนแท่นพิธีเริ่มแดงขึ้นเล็กน้อย จากนั้นก็มีเสียงแหลมกังวานดัง
ออกมาจากร่างกายที่ดูอ่อนแอของเขา 

 ทุกคนแทบจะหยุดหายใจอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 พอได้ยินเสียง 'ปัง' ดังระเบิดออกมา ก็มีลําแสงสีเหลืองหนึ่งสาย
พุ่งออกมาจากภายในตัวฉินหนานอย่างฉับพลัน ท่ามกลางสายตาที่ตื่นเต้น 
ลําแสงสีเหลืองพุ่งออกมาก็หยุดชะงักลง จากนั้นดาบขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้ม
ไปด้วยเปลวเพลิงก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสว่างสีเหลือง 

 ในตอนนั้น บรรดาศิษย์และผู้อาวุโสต่างแน่นิ่งลง 

 ลําแสงสีเหลืองหนึ่งสาย? วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าอย่างนั้น
หรือ? ถือว่าเป็นวิญญาณยุทธ์ขั้นต่ำที่สุด? เป็นไปได้อย่างไร? 

 ขนาดฉินฉางคงที่สาปแช่งก่อนหน้านี้ยังตกตะลึงเช่นกัน เพราะตัว
เขาเองก็นึกไม่ถึงว่าอัจฉริยะอันดับหนึ่งของเมืองหลินซุ่ยจะปลุกวิญญาณ
ยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้า ที่ถือว่าเป็นวิญญาณยุทธ์ไร้ค่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ 

 ฉินหนานที่อยู่บนแท่นพิธีค่อย ๆ ลืมตาทั้งสองข้างขึ้น เขาเห็นสี 
หน้าบรรดาผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นต่างพากันซบเซา 
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 "ดาบเพลิงโลกันต ์วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่หนึ่ง..." 

 ฉินหนานพูดขึ้นในใจ     จากนั้นก็กําหนดจิตเรียกเก็บดาบเพลิง
โลกันต์ที่ลอยอยู่เข้ามาไว้ในร่างกาย ตัวเขาเองกลับไม่รู้สึกเสียใจและผิด
หวังแม้แต่นิดที่มันเป็นวิญญาณยุทธ์ขั้นต่ำ ในทางกลับกัน ดวงตาของเขา
กลับส่องประกายแววตาแห่งความสุขออกมา แต่เขาก็รีบเก็บอารมณ์นั้นไว้
อย่างรวดเร็ว 
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วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคราม 

 บรรยากาศโดยรอบเงียบงันไปชั่วอึดใจ 
  
 ฉินฉางคงเป็นคนแรกที่ได้สต ิพลันหัวเราะขึ้นมาอย่างบ้าคลั่ง  

 "ฮ่า ฮ่า... ฉินหนาน คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะปลุกวิญญาณยุทธ์ระดับหวง
ขั้นที่หนึ่งเท่านั้น! อัจฉริยะอะไรกัน ตอนนี้ก็เป็นได้แค่เศษสวะที่ไร้ค่าเพียง
เท่านั้น ข้าต่างหากที่เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของตระกูลฉิน ยอดอัจฉริยะ
อันดับหนึ่งของเมืองหลินซุ่ย" 
  
 วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่หนึ่ง ท่ ามกลางวิญญาณยุทธ์ทั้งหมด
ถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุด สามารถเรียกได้ว่าเป็นวิญญาณยุทธ์ขั้นสวะ 
  
 แม้ในหมู่ตระกูลฉินด้วยกันเองก็ตาม ผู้ที่ ปลุกวิญญาณยุทธ์ระดับ
หวงขั้นที่หนึ่งขึ้นมาถือว่ามีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย ส่วนใหญ่มักเป็นระดับหวง
ขั้นที่สองขึ้นไปทั้งนั้น 
  
 เสียงหัวเราะอันบ้าคลั่งและเสียดรูหูของฉินฉางคงปลุกให้ผู้คนราย
รอบที่แห่งนั้นพลันรู้สึกตัวขึ้นมาทันที 
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 ศิษย์รวมถึงบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลาย ณ ที่นั้น สายตาที่มองไปยังฉิน
หนานพลันเปลี่ยนไปจากแต่เดิมที่เคยนับถือคาดหวัง ตอนนี้แปรเปลี่ยนไป 
เป็นความผิดหวังและดูถูกอย่างยิ่งยวด 
  
 "ดันเป็นวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่หนึ่งเสียได้ บั ดซบ นี่มั นสวะ
นัก" 
  
 "เสียดายความรู้สึกนัก อั จฉริยะอันดับหนึ่งอะไรกัน มั นก็แค่เพียง
สวะที่ได้วิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่หนึ่งเท่านั้น" 

 "ถูกต้องแล้ว พี่ฉินฉางคงต่างหากที่เป็นยอดอัจฉริยะอันดับหนึ่ง 
ส่วนฉินหนานนั้นน่ากลัวจะเป็นได้แค่สวะอันดับหนึ่งของตระกูลฉินเท่านั้น" 
  
 ".........." 
  
 ในโลกยุทธภพ ผู้ แข็งแกร่งจะเป็นที่เคารพนับหน้าถือตา ปฏิกิริยา
ของคนเหล่านั้นจึงไม่แปลกเลยจนนิดเดียว ในทางกลับกันรู้สึกได้ว่ามีความ
เกลียดชังแอบแฝงอยู่ 
  
 ทั้งนี้ก็เป็นเพราะฉินหนานแสดงพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งออกมาให้
เห็นตั้งแต่เด็ก พวกเขาล้วนคาดหวังไว้กับฉินหนานมากเกินไป แต่ใครจะรู้
เล่าว่าบทสรุปจะออกมาเป็นเช่นนี้ไปได ้
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  พวกเขาล้วนสิ้นเปลืองความรู้สึกไปมากมาย   บรรดาศิษย์และผู้
อาวุโสจะไม่แปรเปลี่ยนเป็นเกลียดชังไปได้อย่างไร 

 ตอนนี้ฉินฉางคงดีใจจนเนื้อเต้นทั่วทั้งร่างกายสั่นสะท้าน เขาใช้สาย
ตาเหยียดหยามมองไปยังฉินหนานและหัวเราะด้วยเสียงอันดังสนั่น 
  
 "เห็นหรือยังว่าก่อนหน้าที่ข้าเคยพูดไป เรื่องว่าวิญญาณยุทธ์ของ
แต่ละคนเป็นลิขิตของฟ้า ถึงเจ้าสามารถสร้างกระบวนยุทธ์ขึ้นมาเอง ถึง
อย่างไรก็ยังเป็นสวะอยู่วันยันค่ำ" 
  
 ฉินหนานมองไปที่ฉินฉางคงเพียงครู่โดยไม่เอื้อนเอ่ยคําใดและเดิน
จากไปโดยไม่ใยดี 
  
 หากเป็นเมื่อก่อน จะต้องมีศิษย์และผู้อาวุโสของตระกูลฉินติดตาม
ไปด้วยเป็นแน่ แต่ยามนี้ข้างกายของฉินหนานว่างเปล่าไม่มีใคร มันช่างโดด
เดี่ยวยิ่งนัก 
  
 พอคล้อยหลังฉินหนาน เหล่าศิษย์และผู้อาวุโสทั้งหลายที่รายล้อม 
ทั่วสี่ทิศต่างรู้สึกตัวขึ้น และรีบมารุมล้อมรอบกายของฉินฉางคงทันที 
ใบหน้าล้วนเต็มไปด้วยการประจบเอาใจ 
  
 "พี่ฉินฉางคง นานมาแล้วที่พี่ไม่สนใจใยดีข้าเลย คิดถึงพี่นัก" 
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  "คุณชายฉางคง ข้าว่าให้ท่านมาเป็นนายน้อยของตระกูลฉินยังดี
กว่า คนสวะพรรคนั้นจะมีสิทธิ์อะไร" 
  
 "คุณชายฉางคง ตั้ งแต่วันนี้ไป เราก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ท่ านให้
เราไปซ้าย เราก็จะไปซ้ายไม่ไปขวาโดยเด็ดขาด" 

 ต่อมาไม่นาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีปลุกวิญญาณยุทธ์ก็กระ
จายไปทั่วทั้งตระกูลฉินและเมืองหลินซุ่ย ไม่เพียงแต่ตระกูลฉินเท่านั้นที่ตื่น
ตระหนก ผู้คนทั้งเมืองหลินซุ่ยต่างตกตะลึงไปตามกัน 
  
 เหตุเพราะพวกเขานึกไม่ถึงว่า ยอดอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งเมือง
หลินซุ่ยเช่นฉินหนานจะปลุกได้เพียงวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่หนึ่งขึ้น
มาเท่านั้น 
  
 แต่นี่เป็นโลกยุทธภพ ในยามที่พวกชาวยุทธ์ต่างตื่นตระหนกตกใจ 
นั้น สายตาทุกคู่ก็จับจองไปยังตัวของฉินฉางคงอย่างรวดเร็ว 

 เพราะวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้าถือว่าเป็นชั้นยอดของเมือง
หลินซุ่ย 
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 หลังจากที่ฉินหนานเดินออกมาจากพิธี ก็ เดินตรงกลับมายังเรือน
พักทันที สีหน้ายังคงรักษาความสงบนิ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีความเกรี้ยว
กราดให้เห็นแม้แต่น้อย เพราะในโลกมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้ มีแต่ผู้ที่มีความ 
สามารถเท่านั้นที่จะได้รับการเคารพยกย่อง 
  
 ถึงแม้จะเข้าใจความจริงข้อนี้เป็นอย่างด ี แต่กิริยาอาการของเหล่า
ศิษย์และผู้อาวุโสทั้งหลายกลับทําให้ฉินหนานรู้สึกหนาวเหน็บในใจ 

 "ช่างมันเถอะ จะไปใส่ใจอะไรกับคนพวกนั้น ข้าลองใช้วิญญาณ
ยุทธ์นี้มาทดสอบรสชาติของการบําเพ็ญฌานดีกว่า" 
  
 ฉินหนานกลับมาสงบนิ่งได้อย่างรวดเร็ว ภายในอาณาเขตอันกว้าง
ขวาง เขานั่งลงขัดสมาธิปลดปล่อยคลื่นความร้อนออกมาเป็นระลอก 
  
 ดาบเพลิงโลกันต์ทะยานออกมาพร้อมกับปลดปล่อย แรงดึงดูดอัน
เย้ายวนออกมาระลอกหนึ่ง พร้อมดูดพลัง ลมปราณจากทั้งฟากฟ้าและพื้น
ดิน 
  
 ลมปราณไหลหลั่งเข้าสู่ร่างจนร่างกายของฉินหนานต้านทานไม่
ไหวสะท้านออกมาคํารบหนึ่ง ใบหน้าอันซีดเซียวค่อย ๆ ซับสีโลหิตขึ้น
เหมือนดั่งร่ำสุราจนเมามายอย่างไรอย่างนั้น 
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 การบําเพ็ญพรตเป็นเต๋า เดิมทีนั้นเป็นการฝึกกําลังภายในโดยแบ่ง
ออกเป็นสิบขั้น 
  
 การฝึกกําลังภายในนั้น จากชื่อก็บอกแล้วว่าคือ... การดูดซับลม
ปราณเข้ามาบ่มเพาะภายในร่างกาย 
  
 ดังนั้นเมื่อฉินหนานดูดซับเอาลมปราณเหล่านี้เข้ามาในกายแล้ว 
ก็เป็นการชําระชีพจรในร่างกายเพิ่มพลังให้กล้ามเนื้อ 
  
 เวลาผ่านไปอย่างช้า ๆ จนกระทั่งผ่านไปสามชั่วยามกว่า ฉินหนาน
จึงลืมตาขึ้น บนหน้าผากปรากฏเหงื่อเม็ดเล็ก ๆ ซึมออกมา 
  
 "ระดับชั้นของวิญญาณยุทธ์ก็สําคัญมิใช่น้อย" 
  
 เมื่อจิตใจของฉินหนานล่องลอยก็นําดาบเพลิงโลกันต์มากุมไว้ 
พร้อมประคองดาบเล่มนี้อยู่ในมือ พลางมุมปากของเขาก็ปรากฏเป็นรอย
ยิ้มขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ 
  
 หลังจากผ่านการบําเพ็ญฌานเมื่อครู่ ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใด 
ระดับของวิญญาณยุทธ์ถึงสําคัญนัก 
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 เช่นเมื่อครู่เขาบําเพ็ญฌานไปแล้วสามชั่วยาม แต่ก็ไม่อะไรสักอย่าง
เดียว หากเปลี่ยนเป็นฉินฉางคงบําเพ็ญฌานสามชั่วยาม กลัวว่าคงจะบรรลุ
พลังภายในขั้นที่หนึ่งไปแล้ว 

 ไม่เพียงแต่เท่านั้น     ยิ่งระดับวิญญาณยุทธ์สูงมากเท่าไหร่  ความ 
สามารถของพลังวิญญาณก็จะยิ่งแข็งแกร่งตามไปด้วย ซึ่งสามารถช่วยเสริม
ในยามสู้รบได้เป็นอย่างดี 

 "แต่ว่าโชคยังดีที่วิญญาณยุทธ์ของข้าเป็นแค่ระดับสีเหลืองขั้นที่
หนึ่ง หากว่าเป็นระดับขั้นอื่น น่ากลัวว่าจะต้องวิตกกังวลมากกว่านี้เป็นแน่" 

 ริมฝีปากของฉินหนานปรากฏเป็นรอยยิ้มบาง ๆ ขึ้นมา ภายหลัง
จากจิตเทวะของเขากลับไปสงบนิ่งยังบริเวณตันเถียนแล้ว 

 จิตเทวะนั้นเห็นได้แต่ในบริเวณตันเถียนของฉินหนานเท่านั้น  
เป็นสายฟ้าสีแดงกลุ่มหนึ่งขนาดเท่ากําปั้น ลอยเคลื่อนที่จากบนลงล่าง ท่าม 
กลางกลุ่มสายฟ้าเหล่านั้น  สัมผัสได้ถึงกระแสลึกลับที่แผ่ออกมา มีกลิ่นไอ
โบราณน่ากลัวแฝงอยู่ 

 สิ่งนี้เป็นความลับอันยิ่งใหญ่ของฉินหนาน ที่แม้แต่บิดาของเขาก็ยัง
ไม่ล่วงรู้ 
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 ขณะนั้นฉินหนานอายุเพียงสิบสี่ปีได้ออกไปฝึกวิชาข้างนอก ทันใด 
นั้นก็เจอเข้ากับพายุฝนฟ้าคะนอง ในตอนที่รีบหาที่หลบฝนอยู่นั้นกลับโชค
ร้ายถูกสายฟ้าสีแดงฟาดผ่าเข้า 

 เหตุการณ์ที่ถูกสายฟ้าฟาดนี้ แท้จริงแล้ว คนในเมืองหลินซุ่ยต่างรู้
กันดี เพียงแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า หลังจากที่ฉินหนานโดนฟ้าผ่าแล้ว ในสมอง 
ของเขากลับมีความทรงจําบางช่วงบางตอนเพิ่มขึ้น ภายในร่างกายก็มีสาย
ฟ้าสีแดงกลุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมา 

 "จากความทรงจําที่ขาด ๆ หาย ๆ ช่วงนั้น กลุ่มสายฟ้าสีแดงกลุ่มนี้
คือวิญญาณยุทธ์สายหนึ่งที่ไร้เจ้าของ เรียกว่า 'วิญญาณแห่งเทพเจ้า
สงคราม' " 

 "หากว่าอยากได้วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคราม มีแต่ต้องเอา
วิญญาณยุทธ์ของตัวเองเป็นเครื่องสังเวยจึงจะได้มา" 

 "อีกทั้งหากระดับวิญญาณยุทธ์ของตนสูงมาก โอกาสที่จะปลุกขึ้น
มาก็เป็นไปได้ยาก ในทางกลับกัน หากว่าวิญญาณยุทธ์เพียงระดับหวงขั้นที่
หนึ่งก็จะสามารถปลุกวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามขึ้นมาได้!" 
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 รอยยิ้มบนริมฝีปากของฉินหนานยิ่งกว้างมากขึ้น นี่เป็นสาเหตุว่า
ทําไมเขาถึงปลุกวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่หนึ่งแล้วไม่รู้สึกเสียใจเท่าไร
นัก 

 วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามมีที่มาลึกลับ หากว่าเขาปลุกวิญญาณ
ยุทธ์ได้ถึงระดับสีเหลืองขั้นที่ห้า เมื่อนําวิญญาณยุทธ์มาเซ่นสังเวย ไม่เพียง
แต่จะไม่สามารถเพิ่มโอกาสในการครอบครองวิญญาณแห่งเทพสงครามได้
เท่านั้น ฉินหนานเองก็ต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอย่างหนัก 

 การนําเอาวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่ห้ามาเป็นเครื่องสังเวยก็
อาจจะต้องใช้ความกล้าอย่างมาก 
  
 แต่วิญญาณยุทธ์ของฉินหนานเป็นเพียงระดับหวงขั้นที่หนึ่ง ซึ่งไม่
แตกต่างอะไรกับของไร้ค่า เมื่อนํามาเซ่นสังเวย ไม่เพียงแต่สามารถรับประ
กันโอกาสที่จะได้ครอบครองเท่านั้น จิตใจของฉินหนานเองก็จะไม่รู้สึกถึง
ความกดดันใด ๆ อีกด้วย 

 ฉินหนานรีบซ่อนรอยยิ้มอย่างรวดเร็ว เขาถือดาบเพลิงโลกันต์ไว้
ในมือ ค่อย ๆ สูดหายใจลึก ๆ แล้วพูดว่า  

 "ตอนนี้ ข้าขอเอาดาบเล่มนี้เป็นเครื่องสังเวยแล้วกัน" 
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 สีหน้าของฉินหนานรีบเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมในทันที ปากของเขา
พึมพําออกมาเป็นคาถาเก่าโบราณ 

 ชื่อของคาถานี้คือ 'เคล็ดวิชาสังเวยวิญญาณ' ซึ่งปรากฏขึ้นในความ
ทรงจําของฉินหนานตอนที่โดนฟ้าผ่านั่นเอง 

 เคล็ดวิชาสังเวยวิญญาณ ความหมายตามชื่อ มันคือเคล็ดวิชาใน
การเซ่นสังเวยวิญญาณยุทธ์ของตนเอง เคล็ดวิชานี้ลึกลับเป็นอย่างมากอีก
ทั้งไม่จําเป็นต้องใช้ลมปราณใด ๆ เข้ามาช่วย   ไม่จําเป็นต้องมีของทดแทน
ใด ๆ ล้วนลึกลับเป็นที่สุด 

 ด้วยการกระตุ้นเคล็ดวิชาสังเวยวิญญาณ บนฝ่ามือของฉินหนาน
ปรากฏมีแสงสีดําเป็นเส้น ๆ ค่อย ๆ ปรากฏออกมา ต่อมาแสงสีดํานี้แปร
เปลี่ยนเป็นของเหลวข้นหนืดติดกันราวของเหลวกองหนึ่งที่ดึงดูดกันไปมา 
ไม่หยุด 

 แววตาของฉินหนานมองจ้องเขม็ง จากนั้นฝ่ามือก็หันออกไปด้าน
หน้าตรงไปยังดาบเพลิงโลกันต์ทันทีพร้อมกับคว้าจับอย่างรุนแรง 

 ภาพอันน่าตกใจปรากฏขึ้นมาแล้ว เขาประจักษ์แต่เพียงว่าดาบ
เพลิงโลกันต์ทั้งเล่มเริ่มส่งเสียงและสั่นสะเทือนขึ้นมา คล้ายมีพลังทําลาย

24



ประชันยุทธ์สะท้านฟ้า เล่ม 1 
ล้างบางอย่างกําลังประทุอยู่ภายใน นั่นทําให้ดาบเพลิงโลกันต์เล่มนั้นแตก
กระจายเป็นเสี่ยงในชั่วพริบตา 

 เมื่อดาบเพลิงโลกันต์แตกกระจายจนกลายเป็นสะเก็ดสีแดงทั่วท้อง
ฟ้า ราวกับกองไฟย่อม ๆ ลอยม้วนขึ้นมา 

 สีหน้าของฉินหนานกลับซีดเผือดลง ในชั่ววินาทีที่ดาบเพลิงโลกันต ์
แตกกระจาย เขารู้สึกราวกับว่าถูกดึงวิญญาณออกไปจากร่าง จนเกือบ
ทําให้หยุดหายใจ 

 การส่งมอบวิญญาณให้แก่สวรรค์เบื้องบนนั้น ราวกับดึงชีวิตของตัว
เองออกมาครึ่งหนึ่ง ตอนนี้เมื่อวิญญาณแตกดับก็เหมือนกับร่างกายของฉิน
หนานแตกดับไปเช่นกัน 

 ฉินหนานกัดฟันพยายามประคองแรงบีบคั้นที่อยู่ในหัว ขยับมือ
ออกไป ก่อนยื่นไปคว้าอากาศ บนมือของเขานั้นมีของเหลวสีดําอยู่ ฉับพลัน
ก็เกิดแตกตัวออกเป็นแรงดึงดูดที่ลึกลับสายหนึ่ง 

 สิ่งนั้นกระจายออกไปยังจุดสีแดงนับไม่ถ้วนที่อยู่บนฟากฟ้า ทันใด 
นั้นก็ม้วนกลับเข้ามากระแทกสู่ภายในตัวของฉินหนานและพุ่งลงไปยังจุด
ตันเถียน 
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สายฟ้าสีแดงที่ลอยวนอยู่ในจุดตันเถียนของฉินหนานนั้นกลืนกินจุดสีแดง
เหล่านี้ลงไปทั้งหมด  

 ในชั่วเสี้ยววินาทีนั้น คล้ายกับเวลาหยุดหมุน ตามมาด้วยกลุ่มสาย
ฟ้าสีแดงนั้นก็ระเบิดออกในทันท ี

 "วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามทั้งบนสวรรค์และปฐพีไม่มีที่ใดที่ไม่
ย่างกรายไป ไม่มีคราใดที่ไม่คว้าชัยชนะ...." 

 เสียงโบราณอันทรงอํานาจ ฟังดูคล้ายกับเสียงสายฟ้าหลายสาย
ฟาดลงมา ภายในหัวสมองของฉินหนาน ดังวนเวียนขึ้นมา 

 "โอ๊ยยยย..." 

 ฉินหนานเบิกตากว้าง ดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดปูดโปน แม้แต่
คําว่าเจ็บก็ยังยากที่จะเอื้อนเอ่ย พลันก็โดนคลื่นพลังโจมตีจนสลบไป 
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ยัว่ยุถึงที ่

 เช้าวันรุ่งขึ้น ฉินหนานค่อย ๆ ลืมตาตื่น เขาอยากดันตัวลุกขึ้น
นั่ง แต่ทําได้เพียงถอนใจ จนบัดนี้เขาก็ยังรู้สึกปวดศีรษะ แค่คิดจะขยับตัวก็ 
รู้สึกปวดร้าวไปหมด  

 "เสียงโบราณนั้น น่าเกรงขามยิ่งนัก"  

 ใบหน้าของฉินหนานซีดเซียว เสียงที่ได้ยินเมื่อวานเหมือนแทรก
เข้ามากลืนกินวิญญาณของเขาไป นึกถึงทีไรก็รู้สึกหวาดผวาเป็นอย่างมาก
ทุกที  

 "สิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ... ข้าต้องรู้ให้ได้ว่า แท้จริงแล้ว 
วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามเป็นอย่างไรกันแน่..." 
  
 ฉินหนานรู้สึกตัวอย่างรวดเร็ว เขาเดินไปยังลานด้านนอกแล้วนั่ง
ลงด้วยท่าขัดสมาธิ ใบหน้าแสดงอาการอึดอัดเล็กน้อย ฉินหนานไม่อาจ
แน่ใจได้ว่าพลังของวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามเมื่อเทียบกับวิญญาณยุทธ์
แล้วจะอยู่ในขั้นไหนกันแน ่ เพราะที่มาของวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามยัง
คงเป็นปริศนาอยู่  
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 หลังจากที่สูดลมหายใจเข้าออกลึก ๆ หนึ่งครา เขาหลับตาลงอย่าง
ช้า ๆ แล้วเริ่มรวบรวมสมาธิทั้งหมดให้เข้าสู่ภายในร่ายกาย และเริ่มเชื่อม
ต่อเข้ากับวิญญาณยุทธ์ภายในของตน  

 พลันเห็นเพียงแสงสีเหลืองที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าฉินหนานทีละ
เส้น... ทีละเส้น จนในที่สุดก็หมดลงตรงเส้นที่หก  

 มีเงาคนเลือนลางปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสีเหลือง เงานั้นลอยขึ้น
กลางอากาศ ราวกับราชันกําลังจุติ พร้อมมีพลังกดดันที่ทําให้จิตใจหวาด
กลัวแผ่ซ่านออกมาทั่วทุกทิศ  

 ใบหน้าฉินหนานแสดงถึงอาการตื่นตระหนก เมื่อเขาเห็นภาพ
เหตุการณ์ตรงหน้า  

 "หรือนี่คือ.. วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคราม?"  

 ทันใดนั้น ใบหน้าของเขากลับมีสีหน้าแห่งความปีติเผยให้เห็น  

 วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามไม่ได้ทําให้เขาผิดหวังเลย แท้จริงแล้ว 
มันเทียบเท่าถึงขั้นที่หกเชียว ถึงแม้ในใจ ฉินหนานจะคาดหวังไว้สูงกว่านี้ก็
ตาม แต่พลังลมปราณอันเก่าแก่และลึกซึ้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่แผ่ออกมา 
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ทําให้เขาสัมผัสได้ว่าวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามนี้ต้องมีอะไรที่มากกว่าที่
ตาเห็นอย่างแน่นอน 

 "ไม่รู้ว่าวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามจะมีความสามารถอะไรบ้าง 
แต่ขอเอามาฝึกปรือสักตั้งก่อนแล้วกัน" ฉินหนานระงับความรู้สึกปีติในใจ 
เขาอดใจไม่ไหวที่จะเชื่อมจิตเข้ากับวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามสักครา  

 ทันใดนั้นสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้น เขาเห็นเงาร่างคนของวิญญาณแห่ง
เทพเจ้าสงครามนั่งลงในท่าขัดสมาธิและมีพลังที่ลึกลับน่าหวาดผวาแผ่ซ่าน 
ออกมาจากร่างนั้น  

 มีลมปราณฟ้าดินไหลรวมมาจากทั่วทุกสารทิศปรากฏหมอกขาว
จาง ๆ ล้อมรอบตัวฉินหนานเอาไว ้ 

 "นี่..."  

 ฉินหนานตื่นตะหนกเป็นอย่างมาก บําเพ็ญตบะระดับนี้คง
แข็งแกร่งกว่าดาบเพลิงโลกันต์ที่มีวิญญาณยุทธ์ระดับเหลืองขั้นที่หนึ่งกว่า
สิบเท่าเห็นจะได้  

 วิญญาณยุทธ์ระดับเหลืองขั้นที่หกนี้ แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเลย 
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ฉินหนานเข้าสู่การฝึกอย่างรวดเร็ว เขาเร่งให้วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคราม
เข้าสู่สภาวะที่ลืมความเป็นตัวตนไปและดูดซับลมปราณฟ้าดินอย่างต่อเนื่อง  

 ลมปราณฟ้าดินหลั่งไหลเข้าสู่ภายในร่างกายของฉินหนาน แล้ว
ไหลออก ไปเรื่อย ๆ เกิดเสียง 'ซ่า' ดังขึ้นราวกับเสียงน้ําไหลก็ไม่ปาน  

 เวลาได้ผ่านไปจนราวสามชั่วยามเห็นจะได้ ฉินหนานลืมตาขึ้น 
พลันมีเสียง 'เปรี้ยะ' ดังออกมาจากร่ายกายของเขา เหมือนเสียงกําลังผัดถั่ว
ก็ไม่ปาน  

 ภายในเวลาสามชั่วยามนี้ การฝึกปรือของเขาได้ให้ผลลัพธ์ดียิ่ง ซึ่ง
ทําลายสถิติทุกครั้งที่ผ่านมา  

 "หากมีวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามอยู่กับข้า ความฝันที่จะเป็นผู้
แข็งแกร่งก็คงไม่ห่างไกลแล้วสินะ" สองมือของฉินหนานกําแน่นเข้าด้วยกัน 
สายตาวาววับเต็มไปด้วยความคาดหวังและความเด็ดเดี่ยว  

 แผ่นดินหมอกครามอันไร้ขอบเขตนี ้ ไม่เพียงแค่เมืองหลินซุ่ย แต่
รวมไปถึงอาณาจักรลั่วเหอก็เป็นเพียงเมืองขนาดเล็กเมืองหนึ่งท่ามกลาง
มหาสมุทรอันกว้างใหญ ่ 
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 เมื่อครั้งวัยเยาว์ ฉินหนานเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของเมืองหลินซุ่ย 
แน่นอนว่าเป้าหมายของเขาก็ต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เขาฝันไว้ว่าสักวันหนึ่ง
จะแบกดาบบนบ่าพร้อมถือเหล้าในมือ ออกเดินทางท่องไปทั่วยุทธภพ เพื่อ
ตอบแทนบุญคุณ สะสางความแค้น และใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี  

 และในขณะนั้นเอง มีเสียงดังขึ้นจากด้านนอกประตู "นายน้อย 
ข้านําของสำหรับเดือนนี้มาให้เจ้าค่ะ"  

 เมื่อสิ้นเสียงพูด หญิงรับใช้นางหนึ่งก็เข้ามาพร้อมถาดในมือ มีลม
ปราณเข้มข้นแผ่ออกมาจากขวดหยกที่วางอยู่บนถาด  

 ฉินหนานงงงันไปชั่วครู ่ ก่อนนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันที่สำนักฉินจะ
แจกจ่ายทรัพยากรบำเพ็ญฌาน  

 สํานักฉินเป็นถึงหนึ่งในสองสํานักที่มีอํานาจในเมืองหลินซุ่ย 
แน่นอนว่าต้องให้ความสําคัญกับด้านวรยุทธ์เป็นอย่างมาก จึงมีการแจก
จ่ายทรัพยากรบำเพ็ญฌานให้กับลูกศิษย์ทุกคน 

 ฉินหนานรับเอาขวดหยกมา หลังจากที่หญิงรับใช้ออกไปแล้ว เขา
ถึงจะเปิดขวดดูและเกิดอาการชะงักเล็กน้อย  
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 ภายในขวดบรรจุโอสถสีเขียวมรกตนับสิบเม็ด ซึ่งมีลมปราณ
รุนแรงแผ่ออกมาจากเม็ดโอสถเหล่านั้น  

 แน่นอนว่าฉินหนานรู้จักโอสถชนิดนี้เป็นอย่างดี นี่คือโอสถชุ่ยถี ่
มันเป็นโอสถที่ใช้เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของผู้ฝึกฌานโดย
เฉพาะ  

 เพียงแต่ว่าโอสถชุ่ยถี่มีราคาสูงมาก ลูกศิษย์ทั่วไปเต็มที่คงได้รับแค่
เม็ดเดียว ไฉนฉินหนานกลับได้มาถึงสิบเม็ดเช่นนี้  

 "ท่านพ่อ..." เรื่องที่เขาปลุกวิญญาณยุทธ์ได ้พียงแค่ขั้นที่หนึ่ง เห็น
ท่าคงลือกันไปทั่วเมืองหลินซุ่ยแล้ว จากอัจฉริยะอันดับหนึ่งจึงกลายเป็น
คนที่ไม่เอาไหนในชั่วพริบตา 

 หากพูดตามหลักแล้ว ผู้อาวุโสในตระกูลฉินคงไม่มีใครยินยอมแจก
จ่ายโอสถชุ่ยถี่ให้คนไม่เอาไหนมากมายถึงเพียงนี้หรอก ซึ่งก็มีอยู่เหตุผล
เดียวเท่านั้น นั่นก็คือบิดาของฉินหนาน เพราะมีเพียงเขาที่มีอํานาจสั่งการ
เช่นนี้ 

 บิดาของฉินหนานมีนามว่าฉินเทียน เขาเป็นผู้นำตระกูลฉิน หาก
เขาจะแจกจ่ายโอสถชุ่ยถี่สิบเม็ด แน่นอนว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธ 
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 หลังจากฉินเทียนทราบเรื่องที่ฉินหนานกลายเป็นคนไม่เอาไหน
แล้วยังยืนกรานจะส่งโอสถชุ่ยถี่มาให้สิบเม็ด เห็นได้ชัดว่าฉินเทียนรักและให้
ความสําคัญกับบุตรชายคนนี้ขนาดไหน 

 "ท่านพ่อ ลูกจะไม่มีทางทําให้ท่านผิดหวังเป็นแน่... ตอนนี้ ข้าจะใช้
โอสถนี้เสริมกายนี้ทําลายสถิติให้จงได้!" 

 ฉินหนานหยิบโอสถชุ่ยถี่ขึ้นมาเม็ดหนึ่งกลืนเข้าไป แล้วนั่งลงขัด
สมาธิเตรียมพร้อมที่จะฝึกฝน 

 แต่แล้วความผิดปกติก็เกิดขึ้น หลังจากที่โอสถชุ่ยถี่เข้าสู่ร่างกาย 
ฤทธิ์โอสถไม่ถูกซึมซับ แต่กลับถูกพลังลึกลับตีออกมาจากภายในของฉิน
หนาน ทําให้ลมปราณของโอสถชุ่ยถี่ถูกดูดหายไปหมดสิ้น 

 ฉินหนานชะงักไป นี่... นี่มันเกิดอะไรขึ้น? 

 เขาล้วงหยิบโอสถชุ่ยถี่เม็ดที่สองออกมาและกลืนอย่างรวดเร็ว 
แต่ผลลัพธ์ก็เป็นเช่นเดิม ลมปราณนั้นถูกพลังลึกลับดูดหายไปอย่างไร้ร่อง
รอย 

 "หรือว่าจะเป็นเพราะวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามอย่างนั้นหรือ?" 
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 ฉินหนานใช้ความคิดอย่างหนัก จนในที่สุดก็ได้คําตอบ เขาปลด 
ปล่อยพลังวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามออกมาทันที 

 หลังจากที่ปลดปล่อยพลังนั้นออกมา ฉินหนานจึงกลืนโอสถชุ่ยถี่
เม็ดที่สามลงไป และก็เป็นอย่างที่เขาคิด จากพลังวิญญาณแห่งเทพเจ้า
สงครามที่ปลดปล่อยออกมาทําให้ดูดซับโอสถชุ่ยถี่ไปหมดสิ้นอีกครั้ง 

 "วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามสามารถดูดซับพลังของโอสถชุ่ยถี่
อย่างนั้นหรือ?" ฉินหนานคิดไม่ถึงเลยจริง ๆ ว่าจิตวิญญาณจะสามารถดูด
ซับพลังจากโอสถเสริมกายนี้ได้ 

 เรื่องนี้เหนือความคาดหมายอย่างยิ่ง 

 "ช่างปะไร ถ้าอย่างนั้นลองกินโอสถนี้ให้หมดเสีย ดูว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น!" 

 ฉินหนานกัดฟันแน่น อย่างไรเสีย เขาก็ฝึกฝนวิญญาณแห่งเทพเจ้า
สงครามได้เร็วอยู่แล้ว เขาจึงไม่รีบร้อนใช้โอสถชุ่ยถี่สักเท่าไหร่ ฉินหนาน
หยิบโอสถชุ่ยถี่ที่เหลือเข้าปากและกลืนลงอย่างรวดเร็ว 

 หลังจากกลืนโอสถชุ่ยถี่เข้าไปทั้งสิบเม็ด สิ่งที่ทําให้ฉันหนานตื่น
ตระหนกได้ปรากฏขึ้น 
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 จากเงาร่างคนของวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคราม ทั นใดนั้นลําแสง
สีเหลืองเส้นที่เจ็ดก็พุ่งออกมา ความกดดันที่วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคราม
ส่งออกมายิ่งทําให้น่าหวาดผวามากขึ้นไปอีก 

 "นี่มัน..." 

 สีหน้าตื่นตระหนกปรากฏอยู่บนใบหน้าฉินหนาน ลําแสงสีเหลือง
เจ็ดเส้นนั้นหมายถึงวิญญาณยุทธ์ขั้นที่เจ็ด วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคราม
สามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกหนึ่งระดับเชียวหรือ?" 

 "นี่หมายความว่า วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามสามารถเพิ่มระดับ
ได้โดยการกินโอสถอย่างนั้นหรือ?" 

 ภายในใจของฉินหนานตอนนี้ ไม่สามารถใช้คําว่าตกตะลึงมาบรร
ยายได้อีกแล้ว ความน่าเกรงขามของวิญญาณเทพเจ้าสงครามมีมากเกิน
กว่าคาดคิดไว้เสียจริง 

 วิญญาณยุทธ์เป็นสิ่งที่เบื้องบนกําหนดมาแต่เกิด เมื่อใดที่วิญญาณ
ยุทธ์ถูกปลุกขึ้นมา วิญญาณยุทธ์นั้นก็จะอยู่กับเราไปตลอด แต่ฉินหนานยัง
ไม่เคยพบเจอหรือได้ยินจากที่ไหนมาก่อนว่า วิญญาณยุทธ์สามารถยกระดับ
ได้ด้วยวิธีเช่นนี้ 
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 หากมีโอสถเสริมกายที่เพียงพอ วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามก็
สามารถเพิ่มพูนได้ถึงระดับเสวียน ระดับพิภพ หรือแม้กระทั่งระดับสวรรค์
ได้อย่างนั้นหรือ? 

 วิญญาณยุทธ์ระดับสวรรค์จะน่าหวาดกลัวขนาดไหนเชียวหนอ? 
ฉินหนานไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการ 

 "เฮ้อ จงสงบจิตสงบใจ" ฉินหนานสูดลมหายใจเข้าออกลึก ๆ อยู่
หลายครา เพื่อกดทับความตื่นตระหนกภายในใจและควบคุมให้ตนใจเย็น 
และมีสติอยู่ทุกชั่วขณะ 

 แต่เขาก็ไม่อาจปกปิดความตื่นเต้นที่บังเกิดขึ้นจากภายในใจได ้

 จากที่ปลุกวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะเป็น
แค่ระดับหวงขั้นที่หก แต่ฉินหนานคาดหวังมากกว่านั้น เขาสัมผัสได้ว่าพลัง
วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามจะมีมากกว่าวิญญาณยุทธ์ระดับหวงขั้นที่
หกอย่างแน่นอน 

 เมื่อวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามสามารถเพิ่มพูดขั้นได้ เกรงว่าจะ 
มีพลังมากกว่าวิญญาณยุทธ์เสียด้วยซ้ำ ช่างยอดเยี่ยมจริง ๆ 
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 แต่แล้วในขณะที่ฉินหนานกําลังตื่นเต้นอยู่นั้น จู่  ๆ มี เสียง 'ปัง' 
ดังขึ้น ประตูบานใหญ่ในสวนของฉินหนานแตกกระจายออกเป็นเสี่ยง ๆ 

 หลังสิ้นเสียงประตูโดนทําลาย ก็ปรากฏเสียงก้องกังวานขึ้น "ฉิน
หนาน โผล่ศีรษะของเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ หากไม่เช่นนั้นล่ะก็ อย่าโทษว่าข้า
ไม่ไว้หน้าเจ้าก็แล้วกัน" 

 ผู้มาเยือนสวมใส่ชุดคลุมยาวงดงาม สีหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจ มี 
กระบี่สีเขียวยาวห้าฉื่อปรากฏขึ้นบนหลังของเขา พร้อมลําแสงสีเหลืองสาม
เส้นที่แผ่ซ่านความน่าเกรงขามออกมาทั่วทุกสารทิศ 

 เมื่อฉินหนานเห็นบุรุษผู้นี้แล้ว สีหน้าแลดูตกใจเล็กน้อย  

 "ฉินเซียว เจ้าจะทําอะไรหรือ?" 
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