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71
นักหลอมโอสถขัน้ ห้าทัง้ สามสิบเอ็ดคนของสกุลตันได้รบั สัญญาณ
จากตันหร่านก็ออกเดินไปด้วยกัน
แม้จะกล่าวว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ระหว่างสองฝ่าย
กลับมีท่าทางพร้อมรบเต็มที่เหมือนว่าเตรียมจะยกพวกตีกัน
ผู้ฝึกตนขั้นก�ำเนิดใหม่จากสกุลเยี่ยนที่บนแท่นบวงสรวงพูดขึ้นว่า
"เรือ่ งประลองวิชาหลอมโอสถนีส้ ดุ ท้ายยังคงต้องดูวา่ แต่ละท่านสามารถ
หลอมยาลูกกลอนออกมาได้ระดับใด เชิญทุกท่านลงมือได้! ภายในหนึง่ วัน
ผู้ใดหลอมยาลูกกลอนได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าดีที่สุด ผู้นั้นก็จะเป็น
อันดับหนึ่งในหมู่นักหลอมโอสถขั้นห้าแห่งดินแดนจิ้นเฉียน!"
สกุลเยี่ยนตั้งใจจะข่มสกุลตัน ก่อนหน้างานชุมนุมย่อมไม่มีทาง
ให้โอกาสนักหลอมโอสถของสกุลตันได้เตรียมตัวเต็มที่ อย่างอืน่ ยังพอว่า
แต่สมุนไพรวิเศษนัน้ มิใช่สงิ่ ทีพ่ วกเขาอยากได้กจ็ ะเสกออกมาได้ พวกเขา
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จึงท�ำได้เพียงน�ำทรัพย์สมบัติท่ีเก็บหอมรอมริบมาในสมัยก่อนออกมาใช้
แก้ขัด ยาลูกกลอนที่สามารถหลอมได้ใช่ว่าจะเป็นชนิดที่พวกเขาถนัด
อย่างไรก็เป็นถึงยาลูกกลอนขั้นห้าขึ้นไป ยากยิ่งที่จะรวบรวมวัตถุดิบ
ได้ครบถ้วน
นักหลอมโอสถสกุลตันไม่น้อยนับดูสมบัติในตัวแล้ว สีหน้าก็ต่าง
จืดเจื่อนขึ้นมา
ตันหร่านกับเฝินปีช้ นิ่ แค่เห็นก็รถู้ งึ ความล�ำบากของพวกเขา เฝินปีช้ นิ่
กลอกลูกตา กระซิบกับตันหร่านสองสามค�ำ ก่อนฝ่ายหลังจะหันไป
กล่าวเสียงดังฟังชัดกับคนที่ล่างแท่น "นักหลอมโอสถของตระกูลเรา
ขาดวัตถุดบิ หลอมยาลูกกลอนอยูบ่ า้ ง หากท่านใดสามารถอ�ำนวยวัตถุดบิ
ที่เหมาะสมได้จะได้รับยาลูกกลอนที่หลอมส�ำเร็จหลังจากนี้ครึ่งหนึ่ง
เป็นสิ่งตอบแทน หากหลอมไม่ส�ำเร็จ สกุลตันของเราจะชดเชยด้วย
ยาลูกกลอนขั้นหกคุณภาพชั้นดีหนึ่งเม็ด"
ครั้นถ้อยค�ำนี้ถูกกล่าวออกไป เหล่าผู้ฝึกตนที่มาชมการประลอง
อยูล่ า่ งแท่นก็ตนื่ เต้นคึกคักขึน้ มาทันที มีบางคนถึงขนาดอดรนทนไม่ไหว
ตะโกนบอกขึ้ น แล้ ว "ปรมาจารย์ ทุ ก ท่ า นขาดสมุ น ไพรวิ เ ศษชนิ ด ใด
ก็รีบบอกมาเถิด!"
ปกติถงึ พวกเขาอยากขอให้นกั หลอมโอสถขัน้ ห้าหลอมยาลูกกลอน
ให้ ขอร้องให้ตายก็ไม่แน่วา่ จะขอร้องได้ วันนีถ้ งึ กับมีเรือ่ งดีเช่นนี้ มิหน�ำซ�ำ้
ถึงจะล้มเหลวก็ยังได้รับยาลูกกลอนเป็นการชดเชย ต่อให้เป็นบรรดา
ส�ำนักตระกูลใหญ่ในกลุม่ พันธมิตรแคว้นตันก็ยงั อดจะหวัน่ ไหวไม่ได้
ผู้ฝึกตนขั้นก�ำเนิดใหม่บนแท่นบวงสรวงที่สกุลเยี่ยนส่งมาเป็น
8
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ผู้ด�ำเนินงานคิดไม่ถึงว่าสกุลตันจะมาไม้นี้ ทว่าถ้าออกปากห้ามต่อหน้า
ธารก�ำนัลก็ดเู ป็นพฤติกรรมชัน้ ต�ำ่ เกินไปหน่อย ถึงได้ชยั ชนะแต่กไ็ ร้ศกั ดิศ์ รี
เขาจึงแค่นเสียงเย็น ท�ำเฉยไม่เข้าไปยุ่ง
เหล่านักหลอมโอสถสกุลตันเห็นผู้อาวุโสท�ำเช่นนี้ก็ไม่ห่วงศักดิ์ศรี
หน้าตาแล้ว แต่ละคนพากันก้าวออกมาบอกชื่อสมุนไพรวิเศษที่ตนเอง
ต้องการ เพียงแต่เมื่อท�ำเช่นนี้เหล่านักหลอมโอสถของสกุลเยี่ยนก็ได้รู้
ล่วงหน้าว่าคู่ต่อสู้ของพวกตนจะหลอมยาลูกกลอนชนิดใด
ในบรรดานักหลอมโอสถทัง้ สามสิบเอ็ดคนของสกุลตันมีถงึ ยีส่ บิ คน
ทีจ่ ะหลอมยาลูกกลอนขัน้ หก! สีหน้าของนักหลอมโอสถสกุลเยีย่ นเริม่ จะ
ไม่น่ามอง ความรู้สึกด้อยกว่ายามเผชิญหน้ากับนักหลอมโอสถสกุลตัน
ทีม่ มี ายาวนานตีขนึ้ มาอีกครัง้ ...พวกเขาสูค้ นสกุลตันไม่ได้จริงๆ อย่างนัน้
หรือ
มีเพียงนักหลอมโอสถขัน้ ห้าชัน้ ยอดสองคนทีไ่ ด้รบั การดูแลเป็นพิเศษ
ที่ไม่ได้เก็บเรื่องเหล่านี้มาใส่ใจ พวกเขาต่างได้รับยันต์จิตลูกกลอน
ทีเ่ ยีย่ นเจีย้ นตีก๋ บั สุดยอดนักเขียนยันต์ของสกุลเยีย่ นร่วมแรงกันท�ำขึน้ มา
สามแผ่น อีกประเดีย๋ วน�ำออกมาใช้พร้อมกันทัง้ หมด ต่อให้เป็นยาลูกกลอน
ขั้นหกก็ยังมีโอกาสหลอมส�ำเร็จอย่างน้อยเจ็ดส่วน น่าจะชนะได้แน่นอน
อย่างมิต้องสงสัย
ทว่าพวกเขาก็ยังต่างรู้สึกแปลกใจยิ่งว่าไท่ซั่งหวงสิ้นเปลืองดวงจิต
ท�ำยันต์จิตลูกกลอนปึกใหญ่ในเวลานี้ มิกลัวจะกระทบภาวะร่างกาย
ท�ำให้เสียเปรียบยามประลองกับพวกตันหร่านหลังจากนีห้ รือไร
ควรต้องรูว้ า่ การท�ำยันต์จติ ลูกกลอนนัน้ จ�ำเป็นต้องผนึกจิตเสีย้ วหนึง่
9
Page ������������������ 8.indd 9

28/11/2561 BE 10:59

เงาเพลิ ง สะท้ า นปฐพี 8

ของสุดยอดนักหลอมโอสถเอาไว้ ถึงจะมีตบะสูงส่งขนาดเยี่ยนเจี้ยนตี๋
แต่แบ่งเสี้ยวดวงจิตออกมาจ�ำนวนมากเพื่อผนึกลงยันต์ในครั้งเดียว
ก็เป็นการเสียหายสิน้ เปลืองอย่างมาก ถ้าเป็นเวลาปกติยอ่ มจะไม่เป็นไร
บ�ำเพ็ญตบะสักปีสองปีกก็ ลับมาสมบูรณ์ดงั เดิมได้
หากแค่คราวนี้เยี่ยนเจี้ยนตี๋ยังต้องเป็นตัวแทนสู้กับนักหลอมโอสถ
ขัน้ แปดสองคนของสกุลตันอีก การท�ำเช่นนีอ้ อกจะเสีย่ งเกินไปหน่อยแล้ว
หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรระหว่างการประลองสุดท้าย เช่นนั้นก็ได้
ไม่คุ้มเสียเอาจริงๆ
การตัดสินว่าระหว่างสกุลตันหรือสกุลเยี่ยนตระกูลใดเหนือกว่า
ในวิชาหลอมโอสถ สุดท้ายต้องดูกันว่านักหลอมโอสถของตระกูลใด
สามารถหลอมสุดยอดยาลูกกลอนออกมาได้ ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว
ของนักหลอมโอสถขัน้ ห้าถึงขัน้ เจ็ดอย่างพวกเขาจึงไม่ได้สำ� คัญถึงเพียงนัน้
ค�ำถามเดียวกันนี้ก็ติดอยู่ในใจของเยี่ยนเจี้ยนตี๋เช่นกัน ภายใน
เขตหวงห้ า มอั น เป็ น ที่ บ� ำ เพ็ ญ ตบะของเชื้ อ พระวงศ์ ส กุ ล เยี่ ย นที่ เ ขา
ด้านหลังวังหลวงเมืองหลิงตัน เยีย่ นเจีย้ นตีก๋ ล่าวเสียงเย็นกับเยีย่ นซือ่ เทียน
ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด "ในเมือ่ เจ้าไม่มลี กู กลอนประสานดวงจิต แล้วเหตุใด
ถึงได้หลอกให้พ่อไปท�ำยันต์จิตลูกกลอนตั้งมากมายเพียงนั้น! หรือเจ้า
ไม่ใส่ใจชื่อเสียงของสกุลเยี่ยนจริงๆ!"
ลู ก กลอนประสานดวงจิ ต เป็ น ยาลู ก กลอนขั้ น เก้ า ในต� ำ นาน
ทีส่ ามารถบ�ำรุงฟืน้ ฟูดวงจิตได้ในชัว่ พริบตา เยีย่ นซือ่ เทียนได้ใช้มนั มาขอให้
เยี่ยนเจี้ยนตี๋ช่วยตนท�ำยันต์จิตลูกกลอนจ�ำนวนมาก
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เยี่ยนซื่อเทียนท�ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พูดยิ้มๆ ว่า "ถ้าลูก
ไม่เอ่ยถึงลูกกลอนประสานดวงจิต เสด็จพ่อจะทรงยอมส�ำแดงฝีพระหัตถ์
ท�ำยันต์จติ ลูกกลอนหรือพ่ะย่ะค่ะ เรือ่ งชือ่ เสียงของสกุลเยีย่ นนัน้ เสด็จพ่อ
ทรงวางพระทัยเถิด ถ้าไม่มีความมั่นใจพอ ลูกคงไม่ไปท้าสู้กับสกุลตัน
โดยไม่ไตร่ตรองแน่"
"เจ้ามีวิธีรับมือตันหร่านกับเฝินปี้ชิ่น? เรื่องนี้ถ้าท�ำได้ไม่แนบเนียน
เกรงว่าถึงชนะไปก็ยงั ถูกผูฝ้ กึ ตนในใต้หล้าหยามหยัน แล้วไหนจะตันหวง
อีก เฝินปีช้ นิ่ บอกว่าไม่กปี่ กี อ่ นตันหวงหลอมลูกกลอนมหาสังสารวัฏให้นาง
ถ้าเรือ่ งนีเ้ ป็นความจริง ตันหวงไม่ออกหน้ามาก็ชา่ งเถอะ แต่ถา้ นางกล้ามา
พ่อก็ไม่มนั่ ใจเลยว่าจะเอาชนะนางได้" เยีย่ นเจีย้ นตีข๋ มวดคิว้ กล่าว
"เรื่องนี้เสด็จพ่อไม่ต้องทรงท�ำอะไร แค่เตรียมพระองค์ให้พร้อม
ต่อการประลองในอีกไม่กี่วันก็พอ" เยี่ยนซื่อเทียนพูดอย่างขอไปที
เยี่ ย นเจี้ ย นตี๋ จ นใจ ตอนนี้ สิ่ ง ที่ เ ขาพอจะยกมาข่ ม บุ ต รชายได้
ก็เหลือเพียงฐานะบิดานี้ เยีย่ นซือ่ เทียนจะท�ำอะไร เขาห้ามไม่ได้โดยสิน้ เชิง
อีกทั้งขณะที่บุตรชายเติบโตพรวดพราด ในใจเขาก็เกิดความหวาดกลัว
รุนแรงเข้มข้นขึ้นมาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ เขารู้ว่าการตายของเยี่ยนซื่อ
ผู้เป็นบิดามีความเกี่ยวข้องกับบุตรชายตน แม้แต่ป่แู ท้ๆ ยังลงมือได้
คนต่อไปใช่ถึงคราวเขาหรือไม่
เยี่ยนเจี้ยนตี๋ไม่กล้าคิดให้มาก ท�ำได้เพียงพยายามบ�ำเพ็ญตน
สุดชีวติ หวังจะได้ขนึ้ สวรรค์ในเร็ววัน แต่ความหวาดกลัวนีก้ ด็ นั กลายเป็น
จิตมารของเขา ไม่กี่ปมี านี้ตบะของเขาจึงไม่ก้าวหน้า ซ�้ำยังถอยหลัง
เยี่ยนซื่อเทียนมองส่งบิดาจากไป ริมฝี ปากเผยรอยยิ้มเยียบเย็น
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ชวนครั่นคร้ามออกมา เขาไม่เคยหวังจะอาศัยเยี่ยนเจี้ยนตี๋เอาชนะ
ตันหร่านหรือแม้แต่พวกตันหวงโดยสิ้นเชิง
"ถ้าหวงเอ๋อร์ยอมมา...สกุลเยี่ยนจะแพ้หรือชนะมีอะไรต้องกังวล"
เยี่ ย นซื่ อ เทียนถอนหายใจเบาๆ ในถ้อ ยค�ำมีแววโปรดปรานให้ท้า ย
กระหายอยากและ...ความเยียบเย็นสุดซึ้ง
อีกด้านหนึ่ง เหล่านักหลอมโอสถสกุลตันรวบรวมสมุนไพรวิเศษ
ที่ต้องใช้ในการหลอมโอสถได้ครบเป็นส่วนใหญ่แล้ว ซ�้ำในระหว่างนั้น
ยั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ผู ้ ฝึกตนสองคนต่ า งอยากจะส่ ง สมุ น ไพรวิ เ ศษ
ชนิดเดียวกันมาให้ ผลคือไม่มีใครยอมใครจนหวิดจะมีการใช้ก�ำลังกัน
กล่าวถึงเรื่องหลอมยาลูกกลอน นักหลอมโอสถสกุลตันเหล่านี้
ไม่ เ คยกลั ว จะต้ อ งสู ้ กั บ ใครหน้ า ไหนในขั้ น เดี ย วกั น อยู ่ แ ล้ ว ต่ า งคน
ต่างจัดเตรียมข้าวของแล้วหาต�ำแหน่งเหมาะล่างแท่นบวงสรวงไฟสวรรค์
นั่งขัดสมาธิลงกับพื้น หยิบเตาหลอมออกมาเริ่มลงมือ
นักหลอมโอสถขั้นห้าจ�ำนวนเจ็ดสิบคนเต็มๆ หลอมยาลูกกลอน
พร้อมกันอยู่ในที่นี้ นี่เป็นฉากเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ถึงระดับใด โดยปกติ
ชั่วชีวิตยังไม่มีโอกาสได้เห็นนักหลอมโอสถหลอมยาลูกกลอนต่อหน้า
ธารก�ำนัลแม้แต่คนเดียว บัดนีก้ ลับได้เห็นทีเดียวถึงเจ็ดสิบคน ซ�ำ้ แต่ละคน
ก็ยังเป็นถึงนักหลอมโอสถขั้นห้า
นั ก หลอมโอสถเหล่านี้ไ ม่ว่าคนใดล้ว นแต่มีตบะขั้นหลอมรวม
ไปจนถึงขัน้ ก�ำเนิดใหม่ ไม่จำ� เป็นต้องอาศัยไฟพิภพในการหลอมนานแล้ว
เมื่อปล่อยไฟแท้จากลูกกลอนปราณทองหรือบ้างก็ไฟแท้จากดวงจิต
12
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ขั้นก�ำเนิดใหม่ออกมาพร้อมกัน พลานุภาพนั้นก็ยากจะใช้ถ้อยค�ำมา
พรรณนา
สีสันและคุณสมบัติพิเศษของเปลวไฟแต่ละชนิดล้วนเกี่ยวข้องกับ
เคล็ดวิชาที่ผู้ฝึกตนฝึกตามปกติ รวมถึงไฟสัตว์ไฟศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคน
ดูดซับเข้าไป ในชัว่ ขณะนัน้ ล่างแท่นบวงสรวงไฟสวรรค์จงึ มีเปลวไฟสารพัดสี
บินว่อน ดูยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างที่สุด
ผู้ฝึกตนที่เดิมทีมุงดูอยู่ด้านหน้าสุดถูกพลังกดดันจากไฟแท้ของ
เหล่านักหลอมโอสถบีบคัน้ จนต้องพากันถอยกรูด ทัว่ ทัง้ งานสับสนวุน่ วาย
ถ้ามิใช่ทกุ คนกลัวจะพลาดฉากยอดเยีย่ มไปคงได้ทนไม่ไหววิวาทกันขึน้ มา
แล้ว
สายตาของพวกจูจตู า่ งมองไปทีน่ กั หลอมโอสถของสกุลเยีย่ น ครัง้ นี้
เยีย่ นซือ่ เทียนน่าจะเตรียมการอะไรไว้ หากว่ากันถึงความรูค้ วามสามารถ
แท้จริง จูจไู ม่กงั วลเลยว่าคนของสกุลตันจะแพ้ให้คนของสกุลเยีย่ น การที่
สกุลตันครองอันดับหนึง่ ในด้านการหลอมยาลูกกลอนเพียงผูเ้ ดียวมาตลอด
หลายปีมไิ ด้เป็นเพียงชือ่ เสียงจอมปลอม
หากแต่เรื่องที่หนิวหงหงใช้ยันต์จิตลูกกลอนเอาชนะเฉียนหลาง
ได้เตือนพวกนางว่าเป็นไปได้มากยิ่งว่าสกุลเยี่ยนจะใช้อุบายอื่นมา
เอาชนะ
กัวไจสามศิษย์อาจารย์มองทางนั้นทีทางนี้ที ตื่นเต้นเป็นกังวล
ยิ่งกว่าเหล่านักหลอมโอสถบนแท่นประลองเสียอีก
"เปลวไฟนี้ดูแปลกนัก ถึงกับเป็นสีเขียว!"
"สีขาวก็มี สีม่วงสีน�้ำเงินก็มีด้วย!"
13
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คนส่วนใหญ่ก็มีท่าทางเหมือนพวกเจิงซู่ เห็นอะไรก็แปลกใหม่
ไปหมด พากันแอบวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงียบๆ
ดวงอาทิ ต ย์ ค ล้ อ ยลงทางทิ ศ ตะวั น ตก พริ บ ตาเดี ย วก็ เ ที่ ย งคื น
กลิ่นหอมของยาลูกกลอนหลายสายโชยออกมาจากเตาหลอมโอสถ
นักหลอมโอสถสกุลตันคนหนึ่งหลอมยาลูกกลอนขั้นห้าได้ส�ำเร็จเจ็ดเม็ด
เป็นคนแรก!
แรกเริ่ ม มี ผู ้ ป ระเมิ น ปริ ม าณของสมุ น ไพรวิ เ ศษไว้ ค ร่ า วๆ ว่ า
น่าจะหลอมยาลูกกลอนออกมาได้ราวสิบเม็ด เช่นนั้นก็หมายความว่า
นักหลอมโอสถสกุลตันที่หลอมเสร็จคนแรกนี้หลอมส�ำเร็จถึงเจ็ดส่วน
ในจ�ำนวนนั้นยังมีถึงสองเม็ดที่เป็นคุณภาพชั้นกลางด้วย
เสี ย งชื่ น ชมจากเหล่ า ผู ้ ฝึกตนที่ มุ ง ดู อ ยู ่ ร อบนอกดั ง ขึ้ น ต่ อ กั น
เป็นระลอก พากั น พู ด ว่ า สมแล้ ว ที่ เ ป็ น นั ก หลอมโอสถจากสกุ ล ตั น
ช่างร้ายกาจโดยแท้
ระหว่างที่เสียงชื่นชมยังดังอยู่ นักหลอมโอสถสกุลตันอีกสองคน
ก็หลอมยาลูกกลอนขัน้ ห้าได้สำ� เร็จเจ็ดและหกเม็ดเช่นกัน แต่ตา่ งมีเพียง
คนละเม็ดทีค่ ณ
ุ ภาพชัน้ กลาง สามคนสบตากันแล้วหัวเราะเจือ่ น หาได้มี
สีหน้าดีใจเสียเท่าไร
ส�ำหรับนักหลอมโอสถข้างนอก หลอมส�ำเร็จหกเจ็ดส่วนนับว่า
ไม่เลวอย่างยิง่ แล้ว แต่สำ� หรับนักหลอมโอสถสกุลตัน หลอมยาลูกกลอน
ในขั้นเดียวกัน หากไม่ได้มีเหตุผิดพลาด การหลอมส�ำเร็จเท่านี้ถือว่า
อยู่ในขีดขั้นต�่ำที่สุด
ตูม! กลิน่ ไหม้โชยออกมาจากเตาหลอมโอสถของนักหลอมโอสถคนหนึง่
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จากสกุลเยี่ยน นักหลอมโอสถผู้นั้นมีสีหน้าห่อเหี่ยวกระอักกระอ่วน
ยาลูกกลอนทัง้ เตาถึงกับเสียไปแล้วเก้าส่วน เม็ดเดียวทีเ่ หลือก็กลายเป็น
ยาลูกกลอนหลอมส�ำเร็จได้อย่างถูไถ
เหล่าผู้ฝึกตนสกุลเยี่ยนต่างมีสีหน้าไม่น่ามองอยู่บ้าง พวกจูจูกลับ
หาได้รสู้ กึ ผ่อนคลายเสียเท่าไร เยีย่ นซือ่ เทียนไม่มที างลงทุนจัดงานชุมนุมนีข้ นึ้
โดยที่รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ได้เพื่อให้สกุลตันได้หน้าได้ตาไปเด็ดขาด
"ยั น ต์ จิ ต ลู ก กลอน!" จู จู พ ลั น พู ด ขึ้ น เสี ย งเบา ในขณะเดี ย วกั น
ตันหร่าน เฝินปี้ชิ่น และเจิ้งเฉวียนที่บนแท่นบวงสรวงเองก็เลื่อนสายตา
ไปมองสองคนในหมู่นักหลอมโอสถจ�ำนวนมากจากสกุลเยี่ยนพร้อมกัน
เช่นกัน
"พวกขยะพวกนี้ต้องอาศัยยันต์จิตลูกกลอนมาเอาชนะอย่างที่คิด
จริงๆ! ทว่าหลอมยาลูกกลอนขัน้ ห้าต่อให้ใช้ยนั ต์จติ ลูกกลอนเข้าช่วยแล้ว
ก็ยังเพิ่มประสิทธิผลได้จ�ำกัดกระมัง" ตี่ฉานซั่งขยี้หน้าพลางว่า
"พวกเขาใช้สามแผ่นในครัง้ เดียว คนละสามแผ่น...ทีพ่ วกเขาหลอม
ล้วนเป็นยาลูกกลอนขัน้ หกกับขัน้ เจ็ด" จูจขู มวดคิว้ กล่าว
"ยันต์จติ ลูกกลอนกลายเป็นของไร้คา่ ราคาถูกเพียงนีต้ งั้ แต่เมือ่ ใดกัน!"
ตี่ฉานซั่งถลึงตาพูด เขาช�ำนาญด้านยันต์ ย่อมจะรู้ดีถึงความยากและ
สิง่ ทีต่ อ้ งใช้แลกเปลีย่ นในการท�ำยันต์
จีโยวกู่ถามขึ้นว่า "นักหลอมโอสถที่ท�ำยันต์จิตลูกกลอนได้ใน
สกุลเยี่ยนมีอยู่กี่คน"
จูจูคิดเล็กน้อยก่อนตอบ "ครึ่งปีก่อนตันเถิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตัดเขาออกไป นักหลอมโอสถขั้นแปดที่ใช้การได้ในสกุลเยี่ยนเท่าที่ข้ารู้
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ก็มีเพียงเยี่ยนเจี้ยนตี๋ผู้เดียว"
อิ่ น จื่ อ จางเองก็ อ ดจะแปลกใจไม่ ไ ด้ เ ช่ น กั น "ในเมื่ อ เป็ น เช่ น นี้
เยี่ยนซื่อเทียนตัดใจให้เยี่ยนเจี้ยนตี๋สิ้นเปลืองพลังท�ำยันต์จิตลูกกลอน
ตัง้ มากเพียงนีล้ งได้อย่างไร" ล�ำพังแค่การประลองของนักหลอมโอสถขัน้ ห้า
ก็ใช้ตั้งหกแผ่น เช่นนั้นการประลองของนักหลอมโอสถขั้นหกขั้นเจ็ด
หลังจากนี้จะท�ำเช่นไร
ยกเว้นว่าสกุลเยี่ยนจะยังมีนักหลอมโอสถขั้นแปดคนอื่นที่เอาชนะ
ตันหร่านกับเฝินปีช้ นิ่ ในตอนสุดท้ายได้แน่นอน มิเช่นนัน้ การกระท�ำเช่นนี้
ก็โง่เขลาอย่างไม่มใี ดเทียมเลยทีเดียว
ตันหร่าน เฝินปี้ชิ่น และเจิ้งเฉวียนที่บนแท่นบวงสรวงล้วนคิดถึง
ปัญหานีไ้ ด้ ยันต์จติ ลูกกลอนมากมายเพียงนีไ้ ม่ได้เสกออกมาจากอากาศ
เด็ดขาด เยีย่ นซือ่ เทียนคิดจะเล่นอะไรกันแน่
กระนัน้ พวกเขาไม่อาจหาหลักฐานเป็นชิน้ เป็นอันได้เลยว่าสองคนนัน้
ใช้ยนั ต์จติ ลูกกลอน นักหลอมโอสถทัง้ หมดล้วนสัมผัสได้ แต่ยนั ต์จติ ลูกกลอน
กลายเป็นเถ้าอยู่ในมือของสองคนนั้นแล้ว หากอีกฝ่ายกัดฟันไม่ยอมรับ
พวกเขาก็ทำ� อะไรไม่ได้โดยสิน้ เชิง
นักหลอมโอสถสกุลตันที่ก�ำลังประลองกันอยู่บนแท่นบวงสรวง
ก็ มี ค นรู ้ สึ ก ได้ ถึ ง ยั น ต์ จิ ต ลู ก กลอนเช่ น กั น คนที่ จิ ต แห่ ง เต๋ า อ่ อ นแอ
พลันได้รบั ผลกระทบ ทางด้านสกุลตันจึงมีคนท�ำยาลูกกลอนเสียไปสองเตา
ตันหร่านพูดขึน้ ด้วยสีหน้าสงบนิง่ "ตนเองมีความสามารถระดับใด
สามารถหลอกผูอ้ นื่ ได้ แต่หลอกตนเองไม่ได้ ไม่มใี ครจะพึง่ ยันต์จติ ลูกกลอน
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ไปได้ชั่วชีวิต นักหลอมโอสถของสกุลตันเราต้องเก็บยันต์แค่ไม่กี่แผ่น
มาใส่ใจตัง้ แต่เมือ่ ใดกัน"
เหล่านักหลอมโอสถทีด่ า้ นข้างเขาจิตใจกระเตือ้ งขึน้ ผูอ้ าวุโสมัน่ ใจ
เช่นนี้ พวกเขายังจะต้องกลัวอะไร การประลองของนักหลอมโอสถขัน้ ห้า
ใช้ยนั ต์จติ ลูกกลอนได้ แต่การประลองขัน้ เจ็ดขัน้ แปด อีกฝ่ายจะยังใช้มนั ได้
เชียวหรือ
ผู้ฝกึ ตนขั้นก�ำเนิดใหม่จากสกุลเยี่ยนบนแท่นบวงสรวงย่อมจะ
ได้ยินค�ำของตันหร่านเช่นกัน แม้ภายนอกจะท�ำเป็นไม่สนใจ แต่ในใจ
กลับอดจะร้อนตัวอยู่บ้างไม่ได้
ทิศตะวันออกมีสีขาวพุงปลา* ปรากฏขึ้นรางๆ นักหลอมโอสถ
ทั้งเจ็ดสิบคนก็หลอมเสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงนักหลอมโอสถ
ที่มาจากภายนอกอย่างพวกเฉียนหลางด้วย ที่พวกเขาหลอมล้วนเป็น
ยาลูกกลอนขัน้ ห้า โอกาสหลอมส�ำเร็จมีตงั้ แต่สถี่ งึ หกส่วน อยูใ่ นระดับกลาง
ในหมู่นักหลอมโอสถ
หลอมยาลู ก กลอนต่ อ หน้ า ธารก� ำ นั ล และยิ่ ง มี นั ก หลอมโอสถ
จ�ำนวนมากเพียงนีห้ ลอมโอสถพร้อมกันด้วยแล้ว สิง่ รบกวนจากภายนอก
ย่อมมีมากนัก การส�ำแดงความสามารถล้วนจะได้รบั ผลกระทบ ท�ำผลงาน
ได้เท่านีพ้ วกเฉียนหลางก็พอใจยิง่ ยวดแล้ว ถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่เคยคิดว่า
ตนเองจะเอาชนะเหล่านักหลอมโอสถจากแคว้นตันได้
โดยภาพรวม ไม่ว่าเรื่องสัดส่วนหลอมส�ำเร็จหรือเรื่องคุณภาพ
ยาลูกกลอน นักหลอมโอสถของสกุลตันล้วนแต่เหนือกว่าสกุลเยีย่ นทัง้ สิน้
* ชาวจีนนิยมเปรียบเปรยสีของขอบฟ้าในเวลาใกล้รุ่งว่าสีขาวพุงปลา
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ผลงานที่ดีที่สุดของนักหลอมโอสถสกุลตันคือหลอมยาลูกกลอนขั้นห้า
ได้สำ� เร็จเก้าส่วน ยาลูกกลอนขัน้ หกส�ำเร็จห้าส่วน ผลงานนีไ้ ม่มนี กั หลอมโอสถ
จากสกุลเยี่ยนคนใดเทียบได้
ตอนนี้ แ ค่ ร อดู ย าลู ก กลอนที่ นั ก หลอมโอสถไม่ กี่ ค นสุ ด ท้ า ย
หลอมออกมาก็จะรู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะ
กลิ่นหอมของยาลูกกลอนโชยออกมาเป็นระลอก นักหลอมโอสถ
สกุลเยีย่ นสองคนทีเ่ หลือและนักหลอมโอสถสกุลตันอีกคนถึงเวลาหลอมเสร็จ
เปิดเตาในทีส่ ดุ
นักหลอมโอสถทั้งสองคนจากสกุลเยี่ยนนั้นก็คือสองคนที่มียันต์
จิตลูกกลอน
"ส�ำเร็จ!" นักหลอมโอสถสกุลเยี่ยนคนหนึ่งในนั้นตะโกนเสียงดัง
ยาลู ก กลอนขั้ น หกแปดเม็ ด พุ ่ ง ออกมาจากในเตา คนทั่ ว ทั้ ง บริ เ วณ
ต่างตะลึงไป
นักหลอมโอสถผูน้ นั้ วางยาลูกกลอนขัน้ หกทัง้ แปดเม็ดลงในจานหยก
ที่เบื้องหน้าด้วยท่าทางกระหยิ่มยิ้มย่อง ช้อนตาขึ้นมองไปทางสกุลตัน
กลับเห็นพวกเขาแต่ละคนมีสหี น้าเฉยเมย ไม่มแี ม้แต่เศษเสีย้ วความอิจฉา
หมดก�ำลังใจ หลายคนในจ�ำนวนนั้นยังถึงขนาดมองเขาด้วยสายตา
เหยียดหยามดูแคลนด้วยซ�ำ้ อารมณ์ตนื่ เต้นพลุง่ พล่านเต็มอกจึงสลายไป
กว่าค่อนทันที
"ขั้นเจ็ด!"
"ยาลูกกลอนขั้นเจ็ด!"
ผูฝ้ กึ ตนจ�ำนวนมากทีอ่ ยูด่ า้ นล่างแท่นบวงสรวงพากันร้องอุทานขึน้ มา
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นักหลอมโอสถของสกุลเยีย่ นอีกคนก็หลอมส�ำเร็จแล้วเช่นกัน เขาใช้ตบะ
ของนั ก หลอมโอสถขั้ น ห้ า หลอมยาลู ก กลอนขั้ น เจ็ ด ข้ า มขั้ น โดยที่
หลอมออกมาได้ส�ำเร็จถึงสองเม็ด!
นีเ่ ป็นกลยุทธ์ทถี่ กู ก�ำหนดไว้กอ่ นแล้ว ผูฝ้ กึ ตนสองคนจากสกุลเยีย่ น
ที่ได้รับยันต์จิตลูกกลอนสามแผ่นนี้คนหนึ่งหลอมยาลูกกลอนขั้นหก
อีกคนหลอมยาลูกกลอนขัน้ เจ็ด ต่อให้มยี นั ต์จติ ลูกกลอนอยูใ่ นมือ แต่จะ
หลอมยาลูกกลอนขัน้ เจ็ดได้สำ� เร็จหรือไม่กย็ งั ไม่รไู้ ด้ แต่ขอเพียงหลอมส�ำเร็จ
แม้ เ พี ยงเม็ด เดียวก็เชิด หน้ามองคนในระดับเดียวกันได้แล้ว ต่อให้
นักหลอมโอสถสกุลตันจะส�ำแดงความสามารถเกินขัน้ หลอมยาลูกกลอน
ขั้นหกส�ำเร็จเต็มสิบส่วนก็ท�ำได้เพียงต้องก้มหัวยอมแพ้
เหล่าผู้ฝึกตนของสกุลเยี่ยนไชโยโห่ร้องน�ำขึ้นมา ผู้ฝกึ ตนคนอื่น
ที่ไม่รู้เบื้องหลังก็เปล่งเสียงให้ก�ำลังใจไปด้วย
ท่ามกลางเสียงร้องให้ก�ำลังใจดังก้องฟ้า นักหลอมโอสถคนเดียว
ทีเ่ หลืออยูข่ องสกุลตันก็ลกุ ขึน้ ยืนอย่างช้าๆ ในเตาหลอมโอสถเบือ้ งหน้าเขา
มีแสงทองเปล่งประกายระยิบระยับ ยาลูกกลอนขัน้ เจ็ดสามเม็ดพุง่ ฝ่าเตาหลอม
ออกมา!
เสียงไชโยโห่ร้องของบรรดาคนสกุลเยี่ยนขาดชะงักลงทันควัน
เบิ ก ตามองนั ก หลอมโอสถคนนั้ น อย่ า งไม่ อ ยากเชื่ อ สายตาตั ว เอง
เป็นไปได้อย่างไร!
คนจ�ำนวนมากจ�ำเขาได้ทันที...ตันตู้ศิษย์เอกคนโตของตันเถิง!
เขาเป็นหนึ่งในนักหลอมโอสถสกุลตันเพียงไม่กี่คนที่ไม่ได้ขอรวบรวม
สมุนไพรวิเศษจากผู้ฝึกตนด้านล่างแท่นบวงสรวง นักหลอมโอสถขั้นสูง
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จ�ำนวนหนึ่งรู้สึกได้ว่าเขาก�ำลังหลอมยาลูกกลอนขั้นเจ็ด ทว่าแม้แต่
คนทางสกุลตันเองก็ยังไม่คิดว่าเขาจะท�ำส�ำเร็จ
หากแต่ เ ขาก็ ท� ำ ส� ำ เร็ จ แล้ ว ทั้ ง ยั ง หลอมส� ำ เร็ จ ได้ ถึ ง สามส่ ว น
โดยที่ไม่ได้ใช้ของประเภทยันต์จิตลูกกลอนเข้าช่วยอีกด้วย
การหักมุมนี้มาอย่างกะทันหันเกินไป เหล่านักหลอมโอสถสกุลตัน
มองเขาอย่างอึ้งทึ่ง ถึงขนาดลืมร้องให้ก�ำลังใจเลยทีเดียว
ตันตู้หน้าซีดเผือดไม่มีสีเลือดแม้แต่กระผีกเดียว ก�ำยาลูกกลอน
สามเม็ดนั้นขึ้นมาเดินไปเบื้องหน้าตันเถิงทีละก้าว คุกเข่าทั้งสองลง
โขกศีรษะค�ำนับเขาสามรอบก่อนว่า "นีเ่ ป็นครัง้ สุดท้ายทีข่ า้ จะเรียกท่านว่า
อาจารย์แล้ว"
พูดจบก็วางยาลูกกลอนขัน้ เจ็ดสามเม็ดนัน้ ลง ก่อนลุกขึน้ เดินไปทาง
นักหลอมโอสถสกุลตันโดยไม่เหลียวหน้ากลับมามอง เดินไปได้ครึ่งทาง
ร่างกายก็โงนเงน พลันทรุดล้มลงกับพื้น
เหล่านักหลอมโอสถสกุลตันซอยเท้าปราดไปตรวจดูอาการของเขา
พบว่ า ลู ก กลอนปราณทองของเขาแหลกละเอี ย ดแล้ ว ...เขาถึ ง กั บ
ใช้ตบะทัง้ หมดของตัวเองเป็นสิง่ แลกเปลีย่ นเพือ่ หลอมยาลูกกลอนขัน้ เจ็ด
ทั้งสามเม็ดเมื่อครู่นี้ออกมา!
ตันเถิงสีหน้าบิดเบี้ยวทันที เก็บยาลูกกลอนทั้งสามเม็ดที่ตันตู้
วางทิง้ ไว้ขนึ้ มาในมือ ผูฝ้ กึ ตนขัน้ ก�ำเนิดใหม่ชว่ งปลายทีส่ ง่าผ่าเผยคนหนึง่
ถึงกับอดจะสองตาแดงก�่ำไม่ได้เช่นกัน
ตันตูเ้ ป็นหลานชายห่างๆ ของเขา เขาเลีย้ งดูมาตัง้ แต่เล็ก ระหว่าง
ทั้งสองผูกพันใกล้ชิดกว่าพ่อลูกเสียอีก แม้แต่อัจฉริยะที่เย่อหยิ่งขนาด
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เจิง้ เฉวียนก็ยงั ยอมรับว่าในอนาคตตันตูอ้ าจจะประสบความส�ำเร็จยิง่ กว่า
ตัวเขา
ยาลูกกลอนขัน้ เจ็ดสามเม็ดนัน้ คือลูกกลอนยืดอายุทโี่ ด่งดังไปทัว่ หล้า
แต่ละเม็ดสามารถยืดอายุขัยของผู้ฝึกตนได้หนึ่งร้อยปี เพียงแต่วัตถุดิบ
หายากยิ่ ง ยวด ต่ อ ให้ เป็นตอนที่ ตั น เถิ ง ยั ง เป็ น ผู ้ อ าวุ โ สสกุ ล ตั น ก็ ยั ง
ไม่สามารถรวบรวมได้ครบ
ขณะตันตูเ้ พิง่ เลือ่ นขึน้ เป็นนักหลอมโอสถขัน้ สามได้เคยพูดกับเขาว่า
จะรวบรวมสมุนไพรวิเศษมาหลอมให้เขาด้วยตัวเองเตาหนึง่
ตันเถิงเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าลูกศิษย์จะคิดค�ำนึงถึงเรื่องนี้มาตลอด
และยิ่งคิดไม่ถึงเลยว่านักหลอมโอสถผู้เป็นเลิศที่ในสายตาคนทั้งหมด
เห็นว่ามีหนทางภายหน้าไร้ขีดจ�ำกัด มีโอกาสได้รับช่วงต่อจากเขา และ
ถึงขนาดอาจก้าวเดินไปได้ไกลกว่าเขาจะท�ำตามค�ำสัญญาเมือ่ หลายปีกอ่ น
ในสถานการณ์เช่นนี.้ ..ใช้การท�ำลายตัวเองเป็นเครือ่ งแลกเปลีย่ นในการท�ำ
ค�ำสัญญาให้เป็นจริง
ตันเถิงก�ำยาลูกกลอนสามเม็ดนั้นไว้ด้วยท่าทางสติไม่อยู่กับตัว
เหม่อมองไปทางตันตู้อยู่เป็นนานสองนานโดยไม่พูดอะไร
เยี่ ย นชงศิ ษ ย์ อี ก คนของเขาก้ า วมาหาท� ำ ท่ า อยากจะพู ด อะไร
แต่กลับไม่รวู้ า่ ควรเอ่ยปากอย่างไรดี ผ่านไปครูใ่ หญ่แววโศกเศร้าปวดร้าว
บนหน้าตันเถิงก็ค่อยๆ สลายไป เขาสะบัดแขนเสื้อกลับไปนั่งขัดสมาธิ
ลงที่เดิม
ทางด้านสกุลตัน เนื่องจากตันตู้หลอมลูกกลอนยืดอายุขั้นเจ็ด
ออกมาได้สามเม็ดจึงเอาชนะนักหลอมโอสถจากสกุลเยี่ยนไปได้ แต่
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เมื่อเห็นการกระท�ำของตันตู้กลับไม่มีใครดีใจออก
เหตุการณ์นเ้ี กิดขึน้ กะทันหันและน่าสังเวชใจเกินไป ผูฝ้ กึ ตนจ�ำนวนมาก
ทัง้ บนและล่างแท่นบวงสรวงต่างเงียบลงพร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย
ผูฝ้ กึ ตนขัน้ ก�ำเนิดใหม่จากสกุลเยีย่ นทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินงานชุมนุม
ลุกขึ้นยืนกล่าวว่า "การประลองของนักหลอมโอสถขั้นห้าผ่านไปแล้ว
ต่อไปก็เชิญนักหลอมโอสถขั้นหกขึ้นประลองได้"
สถานการณ์ ก ลั บ ตาลปั ต ร นั ก หลอมโอสถสกุ ล เยี่ ย นพ่ า ยแพ้
ภายใต้น�้ำมือของนักหลอมโอสถสกุลตัน เขาจึงข้ามเรื่องผลการแข่งขัน
ไปประกาศเริ่มการประลองของนักหลอมโอสถขั้นหกเสียดื้อๆ
นักหลอมโอสถขั้นหกของสกุลเยี่ยนกับอีกสามคนที่ทรยศสกุลตัน
มาเข้ากับพวกเขารวมมีทั้งหมดสิบเอ็ดคน ในขณะที่ฝา่ ยสกุลตันมีเพียง
เจ็ดคน เมือ่ รวมสองคนทีแ่ คว้นตันส่งไปประจ�ำยังส�ำนักในกลุม่ พันธมิตร
และสามคนจากสามส�ำนักใหญ่แห่งแคว้นอูแ่ ล้ว จ�ำนวนคนในการประลอง
รอบนีก้ น็ อ้ ยกว่ารอบก่อนอยูอ่ กั โข มีเพียงยีส่ บิ สามคน ไม่ถงึ หนึง่ ในสาม
ของรอบก่อน
นั ก หลอมโอสถสกุล ตันล้วนรู้ว่าในมือของคนสกุลเยี่ยนมียันต์
จิตลูกกลอนอยู่ ในแววตาที่ประเมินมองพวกเขาจึงไม่มีความลนลาน
หวาดกลัวแม้แต่กระผีกเดียว มีก็เพียงความดูถูกดูแคลนอย่างเข้มข้น
นักหลอมโอสถสกุลเยี่ยนแต่ละคนมีสีหน้าท่าทางเคร่งขรึมเย็นชา
เพียงแสร้งท�ำเป็นว่ามองไม่เห็น
หนิวหงหงที่ถอยออกไปอยู่ด้านข้างแล้วแค่นเสียงพูดว่า "เอาชีวิต
เข้าแลกถึงหลอมยาลูกกลอนขัน้ เจ็ดออกมาได้สามเม็ด มีอะไรน่าภาคภูมกิ นั "
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เฉียนหลางจึงพูดอย่างเย็นเยียบ "คนที่ไม่มียันต์จิตลูกกลอนช่วย
ก็หลอมยาลูกกลอนในขั้นเดียวกับตัวเองได้ส�ำเร็จไม่ถึงห้าส่วน ไม่คู่ควร
แม้แต่จะเลียพื้นรองเท้าให้ผู้อื่น!"
การประลองเมื่ อ ครู ่ นี้ ใ นมื อ หนิ ว หงหงไม่ มี ยั น ต์ จิ ต ลู ก กลอน
จึงหลอมยาลูกกลอนขั้นห้าออกมาได้เพียงสี่เม็ด ในขณะที่เฉียนหลาง
หลอมได้หกเม็ด สองเม็ดในนั้นยังมีคุณภาพถึงชั้นกลาง ความแค้นใจ
ทีก่ อ่ นหน้านีพ้ า่ ยแพ้ให้หนิวหงหงนับว่าได้ระบายออกไปส่วนหนึง่ ในทีส่ ดุ
หนิวหงหงหน้าแดงหูแดง พูดด้วยน�้ำเสียงชิงชัง "เจ้าก็แค่โชคดี
เท่านั้นเอง"
"ถ้าพวกเจ้าไม่มียันต์จิตลูกกลอนก็อับโชคอยู่ตลอดนั่นแหละ"
เฉียนหลางหัวเราะร่า เขาไม่กลัวจะล่วงเกินคนของสกุลเยีย่ น ถึงอย่างไร
สองฝ่ายเดิมทีก็เป็นดั่งน�้ำกับไฟอยู่แล้ว
หนิวหงหงเดือดดาลถึงขีดสุด นักหลอมโอสถสองคนที่ก่อนหน้านี้
ใช้ยันต์จิตลูกกลอนก็มีสีหน้าไม่น่ามองเช่นกัน พวกเขาชักจะนึกเสียใจ
อยู่บ้างแล้ว ที่พวกเขาได้รับเลือกจากเยี่ยนซื่อเทียนย่อมเป็นเพราะ
วิชาหลอมโอสถอยูร่ ะดับยอดสุดในหมูน่ กั หลอมโอสถขัน้ ห้าของสกุลเยีย่ น
อาศัยก�ำลังความสามารถของตัวเองต่อให้เอาชนะนักหลอมโอสถสกุลตัน
ทัง้ หมดไม่ได้ แต่กไ็ ม่ถงึ ขัน้ ท�ำได้แย่นกั พวกเขาอาจจะหลอมยาลูกกลอน
ขั้นหกได้ส�ำเร็จถึงสี่ห้าส่วนเลยก็เป็นได้
ผลงานเท่านี้เพียงพอจะสู้กับนักหลอมโอสถไม่กี่คนที่เด่นล�้ำที่สุด
ในสกุลตันได้แล้ว ต่อให้แพ้ก็ไม่ถึงขั้นถูกคนดูถูกเช่นนี้
เหล่านักหลอมโอสถสกุลตันบนแท่นบวงสรวงเริม่ ประกาศรวบรวม
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สมุนไพรวิเศษจากเหล่าผู้ฝึกตนที่อยู่ด้านล่างแท่นตามอย่างก่อนหน้านี้
หลังจากการประลองของนักหลอมโอสถขั้นห้าเมื่อครู่นี้จบลง เหล่า
นั ก หลอมโอสถของสกุ ล ตั น ก็ แ บ่ ง ยาลู ก กลอนที่ ห ลอมส� ำ เร็ จ ไปให้
บรรดาผูฝ้ กึ ตนทีม่ อบสมุนไพรวิเศษมาให้ ในจ�ำนวนนัน้ มีอยูส่ องสามเตา
ที่ ห ลอมล้ ม เหลว เฝินปี้ชิ่ น จึ ง ให้ ย าลู ก กลอนขั้ น หกชั้ น ดี ห นึ่ ง เม็ ด ไป
เป็นการชดเชยทันที
พวกผู ้ ฝึกตนที่ ไ ด้ รั บ ยาลู ก กลอนไปแต่ ล ะคนมี ท ่ า ทางราวกั บ
ได้ รั บ สมบั ติ แ สนล�้ ำ ค่ า ตื่ น เต้ น ดี ใ จจนหน้ า แดง ยาลู ก กลอนขั้ น หก
มีศิลาวิเศษก็ยังซื้อไม่ได้ แถมนี่ยังเป็นถึงคุณภาพชั้นดี พวกเขาแทบจะ
ตัดใจใช้ไม่ลงแล้ว
ผู้ฝกึ ตนคนอื่นที่มาไม่ทันการประลองรอบที่แล้วไหนเลยจะยอม
พลาดโอกาสเช่นนี้ แต่ละคนจ้องนักหลอมโอสถสกุลตันบนแท่นบวงสรวง
เขม็ง หวังให้สมุนไพรวิเศษที่พวกเขาต้องการจะเป็นชนิดที่พวกตนมีอยู่
ในมือ
หลังความอึกทึกวุ่นวายผ่านไป เหล่านักหลอมโอสถของสกุลตัน
ยังมีถึงสามคนที่ไม่อาจรวบรวมวัตถุดิบที่ตนเองต้องการได้ครบ ยิ่งเป็น
ยาลู ก กลอนขั้ น สู ง เท่ า ไร วั ต ถุ ดิ บ ที่ ต ้ อ งใช้ ก็ ยิ่ ง ล�้ ำ ค่ า หายากเท่ า นั้ น
สาเหตุทแี่ ต่ละปีนกั หลอมโอสถขัน้ สูงหลอมยาลูกกลอนขัน้ สูงได้ไม่มากนัก
หาใช่เป็นเพราะวิชาหลอมโอสถใช้การไม่ได้ แต่เป็นเพราะขาดวัตถุดิบ
ให้ใช้สอย
วัตถุดิบที่พวกเขาต้องการพวกจูจูสามารถหาให้ได้ครบ แต่ถ้า
พวกนางก้าวออกไปเสนอของก็ออกจะเสี่ยงอยู่บ้างจริงๆ
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ทว่าปัญหาเล็กเพียงเท่านีม้ นิ บั เป็นอะไรส�ำหรับพวกนาง จีโยวกูก่ บั
จูจูและตี่ฉานซั่งออกไปเดินวนอยู่รอบหนึ่ง หลังกลับมาไม่นานก็ได้ยิน
เฉียนหลางทีอ่ ยูบ่ นแท่นบวงสรวงพูดขึน้ ว่า "ในมือผูน้ อ้ ยมีสมุนไพรวิเศษ
ทีป่ รมาจารย์ทกุ ท่านต้องการ"
พูดพลางน�ำกล่องหยกสิบกว่าใบออกมาจากแหวนเก็บของก่อนส่ง
ไปให้
เหล่าผูฝ้ กึ ตนทัง้ บนและล่างแท่นพากันปากอ้าตาค้าง มิใช่กล่าวว่า
ห้าแคว้นฝั่งตะวันตกขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรวิเศษที่สุดหรือไร ไฉน
เฉียนหลางผูน้ ถี้ งึ ได้มสี มุนไพรวิเศษอยูใ่ นครอบครองมากมายเพียงนี!้
เฉียนหลางหัวเราะหึๆ ก่อนว่า "เรือ่ งนีต้ อ้ งขอบคุณสหายผูบ้ ำ� เพ็ญ
จากหอรวมทรัพย์ นับว่าผูน้ อ้ ยยืมดอกไม้ถวายพระ* แล้วกระมัง"
คราวนี้ ค นทั้ ง หลายค่ อ ยคลายสงสั ย ห้ า แคว้ น ฝั ่ ง ตะวั น ตกกั บ
กลุ่มพันธมิตรแคว้นอู่หายใจร่วมรูจมูกอย่างที่คิดจริงๆ นี่ก็คงคิดจะ
อาศัยโอกาสเอาใจสกุลตัน มีก็เพียงพวกเจิ้งเฉวียนสามคนที่รู้สึกตงิดใจ
อยู่บ้าง
เหตุ ผ ลที่ พ วกเจิ้ ง เฉวี ย นสงสั ย นั้ น ง่ า ยดายยิ่ ง หากคนของ
สามส�ำนักใหญ่แห่งแคว้นอู่ต้องการซื้อใจก็ให้นักหลอมโอสถขั้นหก
ทั้งสามคนของตนเองที่มาร่วมประลองมอบสมุนไพรวิเศษมาได้เลย
ไยต้องล�ำบากไปหาเฉียนหลางด้วย
อีกทั้งเป็นไปได้อย่างไรที่หอรวมทรัพย์จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
แล้วเตรียมสมุนไพรวิเศษไว้ตรงกับที่พวกเขาต้องการพอดี อย่างไรก็คง
* ยืมดอกไม้ถวายพระ เป็นค�ำอุปมา หมายถึงเอาสิ่งของของผู้อื่นมาแสดงน�้ำใจหรือมอบเป็นของขวัญ
ให้อีกคนหนึ่ง
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ให้คนพกสมุนไพรวิเศษขั้นสูงจ�ำนวนนับไม่ถ้วนไว้ติดตัวเพื่อรอเวลานี้
ไม่ได้กระมัง
ทว่าผู้ที่น�ำสมุนไพรวิเศษล�้ำค่าออกมาในรวดเดียวได้มากขนาดนี้
ดูเหมือนนอกจากสามส�ำนักใหญ่แล้วก็ไม่มีทางเป็นใครได้อีกเช่นกัน
เว้นก็แต่...เป็นพวกจูจู
พวกจูจูเคยปล้นคลังสมบัติของราชวงศ์สกุลเยี่ยนมาเกือบเกลี้ยง
ทั้งยังมีของขวัญจากเผ่ามังกร เมื่อรวมกับบรรดาข้าวของที่ตี่ฉานซั่ง
กวาดมาจากขุมสมบัติและสุสานของผู้ฝึกตนโบราณจ�ำนวนมากในแถบ
ทะเลใต้ตลอดจนสมบัติที่สะสมจาก 'การท�ำความดีหนึ่งอย่างต่อวัน'
ตลอดหลายปี ความมั่งคั่งนั้นต่อให้เทียบกับหอรวมทรัพย์ก็ยังด้อยกว่า
ไม่เท่าไร
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ เจ้ า เด็ ก พวกนี้ น อกจากศิ ล าวิ เ ศษแล้ ว ก็ ยั ง พก
สมบัติอื่นๆ ติดตัวไว้แทบทั้งหมด
ตันหร่าน เฝินปีช้ นิ่ และเจิง้ เฉวียนแลกเปลีย่ นสายตากัน รูแ้ จ้งแก่ใจ
แต่กไ็ ม่ได้พดู อะไร
นักหลอมโอสถขั้นหกต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสามวันในการ
หลอมยาลูกกลอนขัน้ หกหนึง่ เตา ดังนัน้ การประลองจึงก�ำหนดเวลาสิน้ สุด
ในอีกสามวันให้หลัง
นอกจากเรื่องที่สีสันลักษณะของไฟแท้และทักษะการควบคุมไฟ
ของนักหลอมโอสถขัน้ หกสวยงามตระการตากว่านักหลอมโอสถขัน้ ห้าแล้ว
ทุกคนก็มองไม่ออกว่ามีอะไรแตกต่างกันอีก มีเพียงนักหลอมโอสถธรรมดา
ทีต่ งั้ ใจมาชมการประลองเพียงจ�ำนวนหนึง่ รวมถึงผูฝ้ กึ ตนอีกหยิบมือทีม่ อบ
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สมุนไพรวิเศษช่วยเหลือเท่านัน้ ทีช่ มดูอย่างคึกคักเป็นพิเศษ คนอืน่ ๆ กลับ
ค่อยๆ หมดความกระตือรือร้นลง
คนทั้งหมดเพียงแต่ก�ำลังรอคอยผลลัพธ์ว่าจะเป็นนักหลอมโอสถ
ของสกุ ล ตั น คว้ า ที่ ห นึ่ ง ต่ อ ไป หรื อ จะเป็ น นั ก หลอมโอสถสกุ ล เยี่ ย น
สร้างปาฏิหาริย์ได้อีกครั้งกันแน่
ในสายตาของผู้ฝึกตนทั่วไปหาได้รู้เรื่องที่เมื่อครู่นี้นักหลอมโอสถ
สกุลเยีย่ นใช้ยนั ต์จติ ลูกกลอนไม่ ดังนัน้ ในใจพวกเขาจึงล้วนเห็นว่าสองฝ่าย
เสมอกัน ถึงขนาดว่าสกุลเยีย่ นยังเหนือกว่าหน่อยๆ ด้วยซ�ำ้
หนึ่งวัน สองวัน สามวัน...ทยอยหลอมยาลูกกลอนกันจนส�ำเร็จ
ที่น่าแปลกคือคราวนี้คนของสกุลเยี่ยนไม่ได้ใช้ยันต์จิตลูกกลอนเลย
และก็ไม่ได้พบร่องรอยว่าพวกเขาใช้วิธีการพิเศษอื่นใดอีกเช่นกัน
สุดท้ายเมือ่ ผลงานของนักหลอมโอสถส่วนใหญ่เปิดเผยให้เห็นแล้ว
ผลงานโดยรวมของสกุลเยีย่ นยังคงด้อยกว่าสกุลตันอยูบ่ า้ ง แต่กเ็ พียงแค่
นิดเดียวเท่านั้น
นักหลอมโอสถขั้นหกสามคนที่เหลือที่ยังหลอมไม่เสร็จมีเยี่ยนชง
เฝินเชียนจากสกุลตัน และอู๋จอื้ จากส�ำนักเจาไช่
ตูม! เปลวไฟสองกลุ่มพวยพุ่งขึ้นมาจากเตาหลอมโอสถเบื้องหน้า
เยี่ ย นชงกั บ เฝิ น เชี ย น นั ก หลอมโอสถทั้ ง หมดในการประลองรอบนี้
เลือกจะไม่เสีย่ งเหมือนกันโดยมิได้นดั หมาย ทีห่ ลอมล้วนเป็นยาลูกกลอน
ขั้นหกทั้งสิ้น ตอนนี้ก็ดูเพียงว่าใครมีโอกาสหลอมส�ำเร็จรวมถึงคุณภาพ
ยาลูกกลอนสูงที่สุดแล้ว
กลางเปลวไฟโชติช่วง ยาลูกกลอนกลมเกลี้ยงแวววาวเก้าเม็ด
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ลอยออกมาจากเตาหลอมโอสถของเยี่ยนชงและเฝินเชียน คนทั้งสอง
ต่างหลอมส�ำเร็จเก้าส่วน ทว่าในจ�ำนวนยาลูกกลอนเก้าเม็ดของเยีย่ นชง
มีถึงสี่เม็ดเต็มๆ ที่ได้คุณภาพชั้นกลาง ในขณะที่เฝินเชียนท�ำได้แย่กว่า
เล็กน้อย มีเพียงสองเม็ดที่ได้คุณภาพชั้นกลาง
ระหว่างที่คนทั้งหลายจากสกุลเยี่ยนไชโยโห่ร้องกันเสียงดังนั้นเอง
เยี่ ย นชงกลั บ พ่ น เลื อ ดสดๆ ออกมา คนสกุ ล เยี่ ย นตกใจอย่ า งหนั ก
จนหน้าถอดสี...เยีย่ นชงคงมิได้คดิ ไม่ตก ท�ำลายตบะของตัวเองเพือ่ สูก้ บั
อีกฝ่ายเช่นกันกระมัง เยีย่ นชงเป็นถึงผูฝ้ กึ ตนขัน้ ก�ำเนิดใหม่เชียวนะ! ทัง้ ยัง
เป็นทายาทสายตรงของสกุลเยี่ยนอีกด้วย ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บเสียหาย
จะสร้างความกระทบกระเทือนต่อสกุลเยี่ยนหนักหนายิ่งกว่าที่สกุลตัน
เสียตันตู้ไปมากนัก
เยีย่ นชงประคองตัวไว้กอ่ นโบกมือให้คนในตระกูล จากนัน้ ก็เชิดหน้า
พูดกับนักหลอมโอสถสกุลตันอย่างเฝินเชียนว่า "พวกเจ้าสกุลตันมีความ
ห้าวหาญ พวกข้าสกุลเยีย่ นก็มเี ช่นกัน! ข้ายอมรับว่าในด้านวิชาหลอมโอสถ
พวกข้าสกุลเยี่ยนในตอนนี้ยังด้อยกว่าพวกเจ้า ทว่าถ้าให้เวลาอีกหน่อย
พวกข้าก็กลายเป็นอันดับหนึ่งในด้านการหลอมโอสถแทนที่สกุลตันของ
พวกเจ้าได้แน่นอน!"
พูดจบก็เก็บยาลูกกลอนขัน้ หกเปือ้ นเลือดทัง้ เก้าเม็ดทีต่ นเองหลอมขึน้ มา
ก่อนกลับไปนัง่ ขัดสมาธิลงด้านหลังตันเถิง
แม้เขาจะไม่ถงึ ขัน้ ท�ำลายลูกกลอนปราณทองของตนเองเพือ่ หลอมโอสถ
เหมือนอย่างตันตู้ แต่กไ็ ด้รบั บาดเจ็บไม่นอ้ ย อย่างน้อยก็ตอ้ งบ�ำรุงรักษา
ร่างกายอย่างระมัดระวังหลายปีกว่าจะกลับคืนสภาพเดิม
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อิ่นจื่อจางที่อยู่ด้านล่างแท่นมองไปทางตันเถิงแวบหนึ่งก่อนว่า
"ตัวตันเถิงเองนั้นไม่เท่าไร แต่ศิษย์สองคนของเขากลับเลิศล�้ำกว่าเขา
มากนัก"
จูจูกับพวกจีโยวกู่ก็รู้สึกอย่างเดียวกัน จูจูก�ำลังคิดจะพูดอะไร
บนแท่นบวงสรวงก็มีแสงไฟพุ่งขึ้นฟ้าอีกครั้ง อู๋จื้อนักหลอมโอสถขั้นหก
จากส�ำนักเจาไช่หลอมยาลูกกลอนเสร็จแล้วเช่นกัน
ยาลูกกลอนกลมเกลีย้ งสิบเม็ดเต็มๆ พุง่ ออกมาจากเตาหลอมโอสถ
ได้รบั เสียงอุทานและสูดหายใจจากผูค้ นทีอ่ ยูท่ งั้ ด้านบนและล่างแท่นบวงสรวง
ในทันที หลอมส�ำเร็จเต็มสิบส่วน เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมที่เอาชนะ
ทั้งสกุลตันและสกุลเยี่ยนได้อย่างเด็ดขาด!
"ร้ายกาจยิง่ นัก!" เจิงซูอ่ อกแรงปรบมือ กัวไจกับเติง้ อวิน๋ ฉีก่ เ็ ปล่งเสียง
ชืน่ ชมไม่ขาดปาก พวกจูจมู องหน้ากันเลิก่ ลัก่ นึกอยากจะหัวเราะออกมา
ตัวของอู๋จื้อสะท้อนให้เห็นถึงค�ำพูดหนึ่ง...ความช�ำนาญเกิดจาก
การฝึกฝน สิง่ ทีเ่ ขาหลอมคราวนีค้ อื ลูกกลอนล้างธาตุ ยาลูกกลอนขัน้ หก
ทีเ่ ป็นสิง่ จ�ำเป็นทีส่ ดุ ของส�ำนักเจาไช่ สรรพคุณหลักของยาลูกกลอนชนิดนี้
คือบรรเทาฤทธิย์ าส่วนเกินทีผ่ ฝู้ กึ ตนดูดซับเข้าไปในกระบวนการฝึกร่างกาย
ศิษย์แกนหลักของส�ำนักเจาไช่แทบจะทุกคนล้วนแต่อาศัยน�ำ้ พุจนิ เซิน
ช่วยบ�ำเพ็ญตนตั้งแต่เล็ก ฤทธิ์ยาจากน�้ำพุจินเซินที่ร่างกายดูดซับเข้าไป
จะสร้างความเสียหายต่อร่างกายเมื่อผู้ฝึกตนบรรลุถึงช่วงกลางและ
ช่วงปลายของขัน้ หลอมรวม จ�ำเป็นต้องกินลูกกลอนล้างธาตุนใี้ นระยะยาว
ถึงสามารถบ�ำเพ็ญตนต่อไปได้
เพราะเหตุนใี้ นเขตหวงห้ามของส�ำนักเจาไช่ จงึ มีแปลงสมุนไพรผืนใหญ่
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ไว้ปลูกสมุนไพรวิเศษทุกชนิดทีต่ อ้ งใช้ในการหลอมลูกกลอนล้างธาตุ เพือ่
รับประกันว่าลูกกลอนล้างธาตุจะมีให้ใช้ได้ไม่ขาดมือ ในขณะที่อู๋จื้อนั้น
ตัง้ แต่เลือ่ นขึน้ เป็นนักหลอมโอสถขัน้ ห้าเป็นต้นมาก็เริม่ หลอมยาลูกกลอน
ชนิดนี้อยู่เป็นระยะ จวบจนบัดนี้แม้จะหลอมไม่ถึงร้อยเตา อย่างน้อย
ก็มีแปดสิบเตาแล้ว ผู้ที่มีประสบการณ์หลอมลูกกลอนล้างธาตุมากที่สุด
บนดินแดนจิ้นเฉียนในปัจจุบันถ้ามิใช่อ๋จู ื้อผู้นี้ก็มิมีใครอื่นอีก
อู๋จื้อหลอมยาลูกกลอนกลางธารก�ำนัลครั้งแรกก็ได้รับเสียงโห่ร้อง
ให้ก�ำลังใจจากคนทั้งบริเวณ จึงอดจะนึกล�ำพองใจไม่ได้ ขณะเขาอยู่ที่
ส�ำนักเจาไช่ก็ได้รับการปฏิบัติรับรองอย่างให้เกียรติมาตลอด การที่
ไม่เห็นใครอยู่ในสายตากลายเป็นความเคยชินของเขาไปแล้ว ดังนั้น
จึ ง พลั น เชิ ด หน้ า สู ง ท� ำ เป็นเดิ น ไปข้ า งพวกเจิ้ ง เฉวี ย นอย่ า งไม่ ตั้ ง ใจ
ก่อนพูดยิม้ ๆ "ข้าอยากขอค�ำชีแ้ นะเรือ่ งวิชาหลอมโอสถจากปรมาจารย์เจิง้
ทัง้ ศิษย์อาจารย์มาตลอด แต่ครัง้ นีแ้ คว้นตันถึงกับจัดให้ขา้ มาประลองฝีมอื
ในขัน้ เดียวกับนักหลอมโอสถขัน้ หกธรรมดาเหล่านี้ ช่างน่าเสียดายโดยแท้!"
ความหมายในค�ำพูดแสดงชัดว่าอู๋จื้อเห็นว่าวิชาหลอมโอสถของ
ตนเองสามารถสูก้ บั เจิง้ เฉวียนและจูจไู ด้ ถึงขนาดว่ายังเหนือกว่าด้วยซ�ำ้
เจิง้ เฉวียนคิดไม่ถงึ ว่าคนผูน้ จี้ ะทะนงตัวได้ขนาดนีจ้ งึ ตอบสนองไม่ถกู
ไปชัว่ ขณะ ตันหร่านกับเฝินปีช้ นิ่ เองก็ตกตะลึงเหลือประมาณเช่นกัน กับ
กบก้นบ่อเช่นนีพ้ ดู ด้วยมากเพียงไรก็เปล่าประโยชน์ คนทัง้ สามจึงมองกัน
ยิม้ ๆ แล้วเบือนหน้าหนี คร้านจะสนใจเจ้าคนทีค่ ดิ ว่าตัวเองเลิศเลอผูน้ ี้
ภายในเขตหวงห้ามทีเ่ ขาด้านหลังวังหลวงเมืองหลิงตัน เยีย่ นซือ่ เทียน
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กับเยีย่ นเจีย้ นตีต๋ า่ งมองดูคนั ฉ่องวารีอยูภ่ ายในถ�ำ้ ทีพ่ ำ� นักของตนเอง
เยี่ยนเจี้ยนตี๋เห็นเยี่ยนชงยอมได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ยอมใช้ยันต์
จิ ต ลู ก กลอนอี ก ก็ ถ อนหายใจเบาๆ ก่ อ นลากเสี ย งหั ว เราะลั่ น ขึ้ น มา
"มีบุตรหลานเช่นนี้ถือเป็นบุญของสกุลเยี่ยน!"
เยีย่ นซือ่ เทียนกลับเพียงแต่เลิกคิว้ กวักมือเรียกคนสนิทผูห้ นึง่ มาสัง่ ว่า
"ไปดูซวิ า่ สมุนไพรวิเศษของเฉียนหลางได้มาจากไหน"
ตันเฟิ่งที่นั่งอยู่ข้างเขามองเขาแน่วนิ่งก่อนว่า "หม่อมฉันนึกว่า
พระองค์จะทรงห่วงเกียรติยศชื่อเสียงของสกุลเยี่ยน..."
"มิใช่ยงั มีพระอัครมเหสีสดุ ทีร่ กั ของเราอยูอ่ กี ทัง้ คนหรือไร" เยีย่ นซือ่ เทียน
ยิ้มได้ดูเจ้าชู้เหลาะแหละอย่างที่สุด ยื่นมือไปลูบแก้มของตันเฟิ่งเบาๆ
"เจ้าจะไม่มที างท�ำให้เราผิดหวังแน่นอน ถูกหรือไม่"
ตันเฟิ่งเอียงหน้าหลบมือของเขา "พระองค์ไม่ได้ทรงใส่พระทัย
ในชัยชนะของสกุลเยี่ยนโดยสิ้นเชิง พระองค์...ทรงท�ำเพื่อนางอีกแล้ว"
เยี่ยนซื่อเทียนปรายตามองตันเฟิ่งอย่างเหนื่อยหน่ายปราดหนึ่ง
"ไฉนเจ้าถึงเอาแต่ถามค�ำถามโง่ๆ พวกนี้ ถ้าจะไม่อยู่เป็นเพื่อนเราที่นี่
ก็กลับไปบ�ำเพ็ญตบะ เตรียมตัวประลองในอีกสองวัน"
ตันเฟิ่งกัดริมฝีปาก ไม่ได้สะบัดแขนเสื้อจากไปเหมือนที่แล้วมา
กลับเป็นฝ่ายขยับไปกอดเอวของเยี่ยนซื่อเทียนไว้จริงๆ "หม่อมฉันจะอยู่
เป็นเพื่อนพระองค์ที่นี่"
เยี่ยนซื่อเทียนคาดไม่ถึงอยู่บ้าง แต่ก็หาได้เก็บมาใส่ใจ ก้มหน้า
ลงจูบริมฝีปากของตันเฟิ่งก่อนคลี่ยิ้มเปีย่ มเสน่ห์ยั่วยวน "ถ้าเช่นนั้น
เราก็ท�ำให้พระอัครมเหสีเสียน�้ำใจไม่ได้แล้ว"
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ช่วงนี้ตันเฟิ่งแปลกไปอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร สตรีนางนี้หนีจาก
เงือ้ มมือของเขาไม่ได้แล้ว อย่างมากก็แค่หงึ ตันหวงแล้วกระฟัดกระเฟียด
เล็กน้อยเท่านั้น การจะหยอกล้อโอ้โลมนางนั้นง่ายดายเหลือเกิน
กลับเป็นตันหวงเสียด้วยซ�ำ้ ทีแ่ ม้จะดูเป็นสาวน้อยอ่อนแอปวกเปียก
แต่เขาเสียเวลาเป็นพักใหญ่กย็ งั ไม่อาจควบคุมใจของนางได้ แม่หนูนอ้ ย
อายุเพียงสิบกว่านางหนึ่งถึงกับยังรับมือยากกว่าพี่สาวที่อายุร้อยกว่า
ของนางเสียอีก
ช่างเถอะ ถึงอย่างไรไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะเอานางกลับมาไว้ในมือ
ได้อีกครั้ง ถึงเวลานั้นค่อยๆ จัดการนางก็ยังไม่สาย ตอนนี้ใช้พี่สาวนาง
ฆ่าเวลาไปก่อนก็ไม่เลว
บนเขาหงอวิน๋ งานชุมนุมสุดยอดนักหลอมโอสถทีเ่ กิดเรือ่ งไม่คาดฝัน
ครั้งแล้วครั้งเล่ายังคงด�ำเนินต่อไป เพียงแต่ผู้ที่ขึ้นประลองในรอบนี้
เป็นนักหลอมโอสถขัน้ เจ็ดแล้ว จ�ำนวนคนลดน้อยกว่ารอบก่อนอีกเท่าตัว
มีเพียงสิบเอ็ดคนเท่านั้น...ในหกคนจากสกุลเยี่ยนมีถึงสองคนที่เดิมที
เป็นบุตรหลานต่างสกุลของสกุลตันเหมือนกับฉือชัวเย่า ทางด้านสกุลตัน
เมือ่ นับรวมเจิง้ เฉวียนแล้วก็มที งั้ หมดห้าคน
อาจารย์ขึ้นประลอง จูจูย่อมตื่นเต้นยิ่งกว่าใครๆ ถ้ามิใช่กลัวจะ
สะดุดตาเกินไปก็แทบจะกระโดดขึ้นมาปรบมือไชโยโห่ร้องแล้ว
กัวไจสามศิษย์อาจารย์เองก็มคี วามรูส้ กึ สนิทใจต่อเจิง้ เฉวียนเช่นกัน
โดยเฉพาะเจิงซู่ สายตาทีน่ างมองเจิง้ เฉวียนเต็มไปด้วยแววกระตือรือร้น
เลือ่ มใสศรัทธา ส่วนเติง้ อวิน๋ ฉีท่ ดี่ า้ นข้างก็หน้าด�ำด้วยความอิจฉา
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"พวกท่านไม่รู้อะไร ปรมาจารย์เจิ้งเดิมมีนามว่าตันติ่ง ในตอนนั้น
เคยเป็นอัจฉริยะชือ่ ดังในสกุลตัน ข้าเคยได้ยนิ คนพรรณนาถึงบุคลิกท่าทาง
ขณะหลอมโอสถของเขาว่าหล่อเหลาโดยแท้! คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะได้เห็น
ตัวจริง หนุม่ แน่นหล่อเหลาองอาจ ทัง้ ยังสง่างามอย่างทีค่ ดิ ไว้จริงๆ อะไร
เรียกว่าลักษณะของชาวสวรรค์ นีอ่ ย่างไรเล่า! เจ้าพวกหน้าไม่สมประกอบ
ข้างๆ เขาเหล่านั้นจะคู่ควรมาเทียบกับเขาได้อย่างไร!" เจิงซู่ตื่นเต้น
จนพูดจาสับสน ทว่าพวกจูจูล้วนจับประเด็นส�ำคัญในค�ำพูดได้ นั่นคือ
ค�ำค�ำเดียว...หล่อเหลา!
ตี่ฉานซั่งแค่นเสียงพูดเบาๆ ว่า "สตรีก็ตื้นเขินเช่นนี้ รู้จักแต่ดูคนที่
ภายนอก!" ในใจเติ้งอวิ๋นฉี่รู้สึกเช่นเดียวกัน จึงพยักหน้าเห็นด้วยไม่หยุด
"ซั่งฉานเจ้าก็มิใช่ชอบสาวงามเช่นกันหรือไร" จูจูโต้กลับ นางยัง
จ�ำได้ว่าครั้งแรกที่ศิษย์พี่ใหญ่ได้พบหน้านางอย่างเป็นทางการก็เคย
รังเกียจว่านางไม่งาม ร้องโวยวายจะให้โหยวเชียนเริ่นโยนนางลงเขา
ตอนนีพ้ วกนางล้วนใช้ชอื่ ปลอมโดยการสลับต�ำแหน่งค�ำในชือ่ ของ
แต่ละคน ตัวอย่างเช่นตี่ฉานซั่งก็กลายเป็นซั่งฉาน
"นัน่ จะเหมือนกันได้อย่างไร" ตีฉ่ านซัง่ พูดอย่างแค้นใจ ขณะเดียวกัน
ก็เริ่มทบทวนตัวเองอย่างลึกซึ้งว่าต่อจากนี้ถ้าเห็นหญิงอัปลักษณ์อีก
ใช่ควรใช้เวลาสังเกตสังกาดูก่อนหรือไม่ จะได้ไม่พลาดสตรีประเภทจูจู
ไปอีก
อิ่นจื่อจางอาศัยว่ามีรสนิยมประหลาดและลงมือไว ถึงได้ล่อลวง
จูจูไปตั้งแต่ผู้อื่นยังไม่ทันได้สังเกตจูจูให้ดี น่าแค้นใจที่เขาดันตาถั่ว
ไปชั่วขณะ จึงถูกแย่งศิษย์น้องหญิงที่งามเป็นเลิศไปอีกคน
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แต่ ถ ้ า เขาต้ อ งคอยให้ ค วามสนใจแม้ แ ต่ ห ญิ ง อั ป ลั ก ษณ์ . ..
เวลาก็ไม่พอใช้น่ะสิ! ตี่ฉานซั่งยุ่งยากใจขึ้นมาอย่างสุดซึ้ง
นักหลอมโอสถขั้นเจ็ดไม่กี่คนบนแท่นบวงสรวงมองเห็นเจิ้งเฉวียน
ก็มีสีหน้าสลับซับซ้อนยิ่งยวด
คนของสกุลเยี่ยนนั้นหวั่นเกรงไม่ยินยอม ส่วนทางสกุลตันแม้จะมี
ท่าทางกระเหี้ยนกระหือรืออยากประลองกับเขาให้รู้สูงรู้ต�่ำเช่นกัน แต่
มากกว่านัน้ กลับเป็นความชืน่ ชมจนถึงขนาดเคารพนับถือทีอ่ อกมาจากใจ
เห็ น ได้ ว ่ า เจิ้ ง เฉวี ย นในตอนนั้ น มี กิ ต ติ ศั พ ท์ ชื่ อ เสี ย งในสกุ ล ตั น
อย่างน่าตกใจเพียงไร
แม้ นั ก หลอมโอสถบนแท่ น บวงสรวงเหล่ า นี้ จ ะไม่ ถึ ง ขั้ น 'หน้ า
ไม่สมประกอบ' เหมือนที่เจิงซู่บริภาษ แต่ดูจากลักษณะภายนอกแล้ว
แต่ละคนถ้ามิใช่แก่หง�ำเหงือกก็มีสีหน้าแข็งทื่อไร้ชีวิตชีวา สู้เจิ้งเฉวียน
ที่มีบุคลิกท่าทางสง่างามเป็นธรรมชาติเหมือนเซียนไม่ได้จริงๆ
จูจไู ม่รวู้ า่ นักหลอมโอสถของสกุลตันจะต้องการสมุนไพรวิเศษอะไร
ดังนั้นจึงน�ำสมุนไพรวิเศษขั้นเจ็ดขั้นแปดแทบทั้งหมดในตัวยัดใส่ใน
แหวนเก็บของ แล้วขอให้เฉียนหลางแอบส่งต่อให้ตันหร่าน
ในแหวนเก็ บ ของวงนั้ น มี จิ ต เสี้ ย วหนึ่ ง ของอิ่ น จื่ อ จางเกาะอยู ่
ด้วยความสามารถของเฉียนหลางย่อมไม่อาจสอดส่องจนรู้ว่าข้างใน
มีอะไรอยู่ได้โดยง่ายในเวลาเพียงชั่วขณะ รอแหวนถึงมือตันหร่านแล้ว
อิน่ จือ่ จางก็จะควบคุมจิตให้ถอยออกมา จะได้ให้ตนั หร่านท�ำความเข้าใจ
แล้วหยิบใช้สมุนไพรวิเศษข้างในนั้นได้
สกุลตันนอกจากเจิง้ เฉวียนทีเ่ ตรียมตัวมาพร้อมเต็มทีแ่ ล้ว สีค่ นทีเ่ หลือ
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ล้ ว นถู ก ราชวงศ์ ส กุ ล เยี่ ย นควบคุ ม มาหลายปี ทรั พ ย์ ส มบั ติ ใ นตั ว
เหลือไม่กมี่ ากน้อยมานานแล้ว โชคยังดีทไี่ ด้ของจากจูจกู บั พวกตันหร่าน
เฝินปีช้ นิ่ และเจิง้ เฉวียน รวมถึงมีผฝู้ กึ ตนระดับขัน้ สูงอีกจ�ำนวนหนึง่ ในทีน่ ี้
มอบความช่วยเหลือ ใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าจะพอกล้อมแกล้มรวบรวม
สมุนไพรวิเศษที่ต้องการในการหลอมโอสถได้ครบ
หนึง่ ในนักหลอมโอสถของทางราชวงศ์สกุลเยีย่ นถลึงมองเจิง้ เฉวียน
ด้ ว ยแววตาเหี้ ย มเกรี ย มพลางพู ด ด้ ว ยเสี ย งชิ ง ชั ง "ได้ ยิ น ว่ า เจ้ า รั บ
นางแพศยาน้อยตันหวงเป็นศิษย์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่"
คนผู้นี้มีนามว่าสวินต้วนเจียน เป็นนักหลอมโอสถขั้นเจ็ดชั้นยอด
ที่มีชื่อเสียงในสกุลเยี่ยนมาหลายปี เขายังมีอีกฐานะหนึ่งคือ...ศิษย์น้อง
ร่วมอาจารย์กับซูตั้นหงนักปรุงพิษขั้นแปดชั้นยอด!
เจิ้งเฉวียนเห็นอีกฝ่ายออกปากยั่วยุก็รู้ว่าต้องการจะหาเรื่องตน
ด้วยเรื่องที่ซูตั้นหงตายอยู่ที่ทะเลเหนือ น่าเสียดายที่บนโลกนี้นอกจาก
ตันหนีแล้วเขาก็ไม่กลัวใครอื่นอีก
"ไม่จริง" เจิ้งเฉวียนตอบช้าๆ
"เจ้ากล้าท�ำไม่กล้ารับ!?" สวินต้วนเจียนคิดไม่ถึงว่าเจิ้งเฉวียน
จะปฏิเสธ
เจิง้ เฉวียนจึงกล่าวยิม้ ๆ "ข้าผูแ้ ซ่เจิง้ โชคดีได้รบั อัจฉริยะผูม้ พี รสวรรค์
โดดเด่นเหนือใครผูห้ นึง่ เป็นศิษย์ นางมีนามว่าจูจู และมีอกี นามว่าตันหวง
ส่วนนางแพศยาน้อยทีท่ า่ นว่า เกรงว่าจะมีเพียงคนถ่อยเฒ่าอย่างท่านเท่านัน้
ถึงจะรับเข้าเป็นศิษย์ได้"
พวกเขาคุยกันโดยไม่ได้ปิดกั้นเสียง ผู้ที่มีตบะดีหน่อยในที่นี้ไม่ว่า
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จะอยู่ใกล้หรือไกลล้วนได้ยินอย่างชัดเจน จูจูทนไม่ไหวต้องแอบหัวเราะ
อาจารย์ชมนางต่อหน้าผู้คน! นี่เป็นครั้งแรกเชียวนะ!
คนไม่นอ้ ยเพิง่ เคยได้ยนิ เรือ่ งนีเ้ ป็นครัง้ แรก การด�ำรงอยูข่ องตันหวง
ในดินแดนจิ้นเฉียนมีแค่บุคคลระดับบนเพียงหยิบมือเดียวที่ล่วงรู้ ต่อให้
เป็นในสกุลตันเอง คนระดับธรรมดาจ�ำนวนมากในตระกูลก็ไม่รเู้ ช่นกันว่า
พวกเขายังมีสตรีศกั ดิส์ ทิ ธิเ์ ช่นนีอ้ ยูอ่ กี คน
"นางใช้อุบายเล่ห์ร้ายสังหารศิษย์พี่ของข้าที่ทะเลเหนือ แต่กลับ
ท�ำตัวเป็นเต่าหดหัวไม่กล้าโผล่มารับความตาย วันนี้เจ้าที่เป็นอาจารย์
ก็ชดใช้ชวี ติ ให้ศษิ ย์พขี่ า้ แทนนางแล้วกัน!" สวินต้วนเจียนขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน
พูด
ผู้ฝึกตนจ�ำนวนมากล้วนรู้ว่าศิษย์พี่ของสวินต้วนเจียนคือซูตั้นหง
พวกเขาศิษย์พศี่ ษิ ย์นอ้ งล้วนเป็นบุคคลเก่งฉกาจทีโ่ ด่งดังในดินแดนจิน้ เฉียน
มาหลายปี ต่างนับได้ว่าอยู่ในกลุ่มสุดยอดผู้ฝึกตน
ศิษย์ของเจิง้ เฉวียนถึงกับสังหารซูตนั้ หงได้ เรือ่ งนีช้ า่ งชวนสะเทือนขวัญ
โดยแท้!
เจิงซูใ่ ช้นำ�้ เสียงเพ้อฝันหาใดเทียมชืน่ ชมว่า "ปรมาจารย์เจิง้ ร้ายกาจ
โดยแท้ แม้แต่ลกู ศิษย์ยงั เลิศล�ำ้ ขนาดนี้ เป็นบุคคลทีป่ านประหนึง่ เทพเซียน
อย่างทีค่ ดิ จริงๆ!"
จูจูเขินอยู่บ้าง สืออิ้งลวี่ทนไม่ไหวต้องปิดปากแอบหัวเราะ จูจู
เลิศล�้ำหรือไม่อันที่จริงมิได้เกี่ยวข้องกับเจิ้งเฉวียนนัก
เจิง้ เฉวียนทีก่ ลายเป็นจุดรวมสายตาของทุกผูค้ นในทีน่ ใี้ นเวลาเพียง
ชั่วประเดี๋ยวเดียวใช้สายตาเหมือนมองคนปัญญาอ่อนประเมินมอง
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สวินต้วนเจียนครู่หนึ่ง ก่อนจะส่ายศีรษะ ชูนิ้วหนึ่งขึ้นกล่าวว่า "ข้อแรก
เรื่องใช้อุบายเล่ห์ร้ายนั้นเป็นเรื่องที่พวกเจ้าสกุลเยี่ยนถนัด สกุลตันของ
พวกข้าล้วนแต่อาศัยก�ำลังความสามารถจริงมาแต่ไหนแต่ไร"
นี่ ก� ำ ลั ง บอกว่ า ซู ตั้ น หงมี ก� ำ ลั ง ความสามารถไม่ ไ ด้ ค วามชั ด ๆ
สวินต้วนเจียนก�ำลังจะเปิดปากโต้แย้ง เจิ้งเฉวียนก็ชูนิ้วที่สองขึ้นอีก
"ข้ อ สอง ที่ ตั น หวงไม่ ม าเป็ น เพราะว่ า ไม่ เ ห็ น พวกเจ้ า อยู ่ ใ นสายตา
สตรีศักดิ์สิทธิ์ของสกุลตันของพวกข้ามิใช่ผู้ที่ขยะอย่างพวกเจ้าอยากพบ
ก็ได้พบ...ข้อสาม!"
เจิง้ เฉวียนไม่รอให้สวินต้วนเจียนเปิดปาก ชูนวิ้ ทีส่ ามขึน้ ต่อ "แม้แต่
ศิษย์พี่ของเจ้ายังตายตกอยู่ใต้น�้ำมือของศิษย์ของข้า เจ้ายังด้อยนัก
เมือ่ เทียบกับเขา น�ำ้ หน้าอย่างเจ้าคิดจะมาแก้แค้นเอากับข้า? อย่าฝันเลย!"
สวิ น ต้ ว นเจี ย นโมโหจนแก้ ม แดงเถื อ ก แทบจะกระโดดขึ้ น มา
ด่าสาดเสียเทเสีย ผูฝ้ กึ ตนขัน้ ก�ำเนิดใหม่ทเี่ ป็นผูด้ ำ� เนินงานบนแท่นบวงสรวง
ขมวดคิว้ กล่าวว่า "เรือ่ งของพวกท่านค่อยว่ากันทีหลัง จะตัดสินเป็นตายกัน
ก็ยอ่ มได้ แต่ตอนนีม้ าประลองให้เห็นฝีมอื ในด้านวิชาหลอมโอสถกันก่อน"
"ดี! ดี! ดี! เจิ้งเฉวียน วันนี้พวกข้าจะใช้วิชาหลอมโอสถมาตัดสิน
เป็นตายกัน หากเจ้าแพ้ก็ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ซะ" สวินต้วนเจียนพูดด้วยท่าทาง
โหดเหี้ยม
"แต่ถ้าเจ้าแพ้จะต้องบิดพลิ้วไม่ยอมตายเป็นแน่ ที่นี่มีแต่คนของ
สกุลเยีย่ นของพวกเจ้า เจ้าอย่าคิดว่าผูอ้ นื่ เป็นคนโง่กนั หมดสิ" เจิง้ เฉวียน
ดูมีบุคลิกลักษณะเหมือนเซียนสูงส่ง แต่ยามพูดจากลับเหมือนนักเลงโต
จนน่าอัศจรรย์
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สวินต้วนเจียนสะกดกลัน้ โทสะอย่างสุดๆ แล้ว ยังคิดจะพูดอะไรอีก
ก็พลันได้ยินเสียงเยี่ยนเจี้ยนตี๋ดังมาจากอากาศ "พอแล้ว สวินต้วนเจียน
หนี้ของศิษย์พี่ของเจ้า รองานชุมนุมจบแล้วค่อยคิดบัญชี"
สถานทีท่ เี่ ยีย่ นเจีย้ นตีอ๋ ยูห่ า่ งจากเขาหงอวิน๋ อย่างน้อยๆ ก็หลายสิบลี้
แต่เสียงทีล่ อยมากลับดังราวกับฟ้าลัน่ ขึน้ กลางอากาศ แม้สวินต้วนเจียน
จะเป็นถึงนักหลอมโอสถขัน้ เจ็ดชัน้ ยอด ทว่าก็ไม่กล้าท�ำตัวก�ำเริบเสิบสาน
ต่อหน้าเยีย่ นเจีย้ นตี๋ ได้แต่ขบเขีย้ วเคีย้ วฟันเตรียมตัวเปิดเตาหลอมโอสถ
นักหลอมโอสถขั้นเจ็ดทั้งหมดสิบเอ็ดคนเรียงแถวหน้ากระดาน
ในจ�ำนวนนั้นมีผู้ฝกึ ตนระดับขั้นสูง ขั้นก�ำเนิดใหม่ช่วงปลายอยู่ด้วย
ความยิ่งใหญ่อลังการระดับนี้น่าดูชมยิ่งยวด
เหล่ า นักหลอมโอสถแต่ล ะคนพากันหยิบเตาหลอมโอสถที่ตน
ใช้ประจ�ำออกมาวางไว้เบื้องหน้า ไม่ว่าใบไหนอย่างน้อยก็ล้วนเป็น
วัตถุศกั ดิส์ ทิ ธิร์ ะดับสูงขึน้ ไปทัง้ สิน้ ถึงขนาดว่ามีวตั ถุเซียนอยูด่ ว้ ย ผูฝ้ กึ ตน
ที่ชมการประลองอยู่รอบนอกต่างมองดูแสงเจิดจรัสตระการตาจาก
ของวิเศษเหล่านี้จนตาค้าง
ล้วนกล่าวกันว่านักหลอมโอสถระดับสูงนัน้ ร�ำ่ รวย วันนีไ้ ด้ประจักษ์
จริงๆ แล้ว!
สวินต้วนเจียนประคองเตาหลอมโอสถสีน�้ำตาลเทาที่ดูโบราณ
เรียบง่ายใบหนึง่ ออกมาจากเข็มขัดเก็บของอย่างทะนุถนอม มันดูเหมือน
ฉาบด้วยโคลน แต่ครัน้ มันปรากฏออกมา กลิน่ อายเก่าแก่และบริสทุ ธิเ์ ข้มข้น
กลุ่มหนึ่งพลันข่มแสงเจิดจ้าจากเตาหลอมวิเศษใบอื่นลงในพริบตา
"วัตถุ...วัตถุเซียนระดับสูง!"
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"เตาหลอมพระแม่ธรณี!" นักหลอมโอสถขัน้ สูงไม่นอ้ ยจ�ำความเป็นมา
ของเตาหลอมวิเศษใบนีไ้ ด้ จึงอดจะสูดหายใจเย็นเยือกโดยพร้อมเพรียงกัน
ไม่ได้
มินา่ ราชวงศ์สกุลเยีย่ นถึงกล้าจัดงานชุมนุมสุดยอดนักหลอมโอสถนี้
ขึ้น มีวัตถุเซียนระดับสูงเช่นนี้อยู่ในมือ ร้ายกาจกว่ายันต์จิตลูกกลอน
กระจอกๆ ไม่กี่แผ่นมากนัก!
เตาหลอมพระแม่ ธ รณี ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็น หนึ่ ง ใน 'สามสุ ด ยอด
เตาหลอมโอสถแห่งยุค' ในใต้หล้า เป็นของวิเศษระดับสูงสุดในด้าน
การหลอมโอสถทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ บนโลกแล้ว ต้องเป็นนักหลอมโอสถขัน้ เจ็ด
ขึ้นไปถึงสามารถใช้งานได้ มีสัดส่วนหลอมยาลูกกลอนขั้นเจ็ดส�ำเร็จ
อย่างน้อยเก้าส่วน เกินครึ่งยังเป็นคุณภาพชั้นกลางและชั้นดีอีกด้วย
หากถูกใช้โดยนักหลอมโอสถขั้นเจ็ดชั้นยอดอย่างสวินต้วนเจียน
โอกาสหลอมส�ำเร็จเต็มสิบหรือแม้แต่หลอมยาลูกกลอนขัน้ แปดออกมาได้
ก็มิใช่เรื่องแปลกอะไรเลย
มิน่าก่อนหน้านี้เขาถึงได้คิดจะท�ำให้เจิ้งเฉวียนมาประลองตัดสิน
เป็นตายกับเขาด้วยวิชาหลอมโอสถโดยตลอด มีเตาหลอมวิเศษเช่นนี้
อยู่ในมือ เขาอยากจะแพ้ก็ยังยาก!
คนสกุลตันต่างแอบโล่งอกกับตัวเอง ดีที่เจิ้งเฉวียนไม่ได้ตอบรับ
มิเช่นนั้นเกรงว่าคงแทบไม่มีโอกาสรอดเป็นแน่
เจิง้ เฉวียนมองเตาหลอมพระแม่ธรณีใบนัน้ ด้วยสีหน้าประหลาดใจ
อยู่บ้างเช่นกัน ทว่าก็ไม่มีสีหน้าประเภทหวาดกลัววิตกกังวลอย่างที่
สวินต้วนเจียนหวังจะได้เห็น
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ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน�้ำตาอย่างที่คิดจริงๆ! อีกเดี๋ยวเขาจะท�ำให้
เจิ้งเฉวียนได้รู้ถึงความร้ายกาจของเตาหลอมพระแม่ธรณีนี้!
"ที่แท้ก็คิดจะอาศัยของเด็กเล่นพวกนี้มาช่วยให้ชนะอีกแล้ว ไฉน
คนของสกุลเยี่ยนของพวกเจ้าถึงได้ไม่รู้จักพัฒนาขนาดนี้" เจิ้งเฉวียน
ส่ายศีรษะพลางจุปากพูด
"เจ้ าไม่ต ้อ งมาใช้วิธียั่วยุปลุกปั่นง่อยเง่า พรรค์นี้ ข้ามีสุดยอด
ของวิเศษในมือก็เป็นก�ำลังความสามารถของข้า ถ้ากลัวจะแพ้ไม่เป็นท่า
ก็ ไ สหั ว ลงจากแท่ น เสี ย ตอนนี้ ! อั จ ฉริ ย ะสกุ ล ตั น บ้ า บออะไร ถุ ย !"
สวินต้วนเจียนยิ้มเย็นพลางว่า
"แมลงฤดูร้อนเล่าเรื่องน�้ำแข็งไม่ได้"* เจิ้งเฉวียนไม่สนใจเขาอีก
กลับมามุง่ สมาธิจดั ระเบียบสมุนไพรวิเศษมากมายหลายกล่องทีเ่ บือ้ งหน้า
ตนเอง
ในจ�ำนวนนักหลอมโอสถทั้งสิบเอ็ดคนมีเพียงเขาคนเดียวที่ยัง
ไม่ได้น�ำเตาหลอมโอสถออกมา เจิงซู่พึมพ�ำว่า "ปรมาจารย์เจิ้งจะต้องมี
เตาหลอมวิเศษที่ไม่แพ้เตาหลอมพระแม่ธรณีอยู่แน่นอน ไม่รู้ว่าจะเป็น
เตาหลอมเทพพฤกษาหรือเป็นเตาหลอมเทพทองพิสุทธิ์กันหนอ"
สองตาจูจูมองอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวของเจิ้งเฉวียนแน่วนิ่ง
ในใจพลันมีความคิดใจกล้าอย่างหนึง่ ผุดขึน้ มา...ถ้าเป็นเช่นนัน้ จริงๆ ก็ดี
เหลือเกิน!
"เป็ น อะไรไป หรื อ ว่ า อาจารย์ ร องเขามี เ ตาหลอมเทพพฤกษา
หรือไม่ก็เตาหลอมเทพทองพิสุทธิ์อยู่จริงๆ" พวกตี่ฉานซั่งกับอิ่นจื่อจาง
* แมลงฤดูร้อนเล่าเรื่องน�้ำแข็งไม่ได้ เป็นส�ำนวน หมายถึงผู้ที่มีความรู้ตื้นเขิน
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มองเห็นรอยยิม้ ปรากฏขึน้ ทีร่ มิ ฝีปากจูจกู อ็ ดไม่ไหวต้องลอบถ่ายทอดเสียง
มาถาม
จู จู เ พี ย งยิ้ ม ไม่ ต อบค� ำ นางได้ รู ้ จ ากปากหลายคนว่ า ในอดี ต
อาจารย์เคยมีปมค้างคาใจเนื่องมาจากนาง ถ้าการคาดเดาของนาง
เป็นจริง นางก็ดีใจกับอาจารย์ด้วยจริงๆ
พรสวรรค์ของนางอาจจะไม่มีใครสามารถเทียบได้ แต่อาจารย์
ใช้ความเพียรพยายามของตัวเองก้าวเดินไปบนเส้นทางอันเป็นของเขา
ในอนาคตอาจารย์จะต้องกลายเป็นสุดยอดนักหลอมโอสถผู้เลิศล�้ำ
ที่ ส ามารถเชิ ด หน้ า มองใต้ ห ล้ า ได้ อ ย่ า งผู ้ อ าวุ โ สสู ง สุ ด ของสกุ ล ตั น
เมื่อก่อนหน้านี้แน่นอน!
อีกด้านหนึ่ง ตันเถิงเองก็คลับคล้ายจะรู้สึกถึงบางอย่างได้เช่นกัน
จึงพินจิ มองอิรยิ าบถงามสง่าคล่องแคล่วราวกับก�ำลังเต้นร�ำของเจิง้ เฉวียน
ด้วยสายตาเคลือบแคลง
ผู ้ ฝึกตนรอบแท่ น ที่ ค าดเดาท� ำ นองเดี ย วกั บ เจิ ง ซู ่ มี อ ยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย
ทุกคนเบิกตากว้างรอให้เจิ้งเฉวียนตระเตรียมสมุนไพรวิเศษเรียบร้อย
แล้ ว น� ำ เตาหลอมวิ เ ศษของตนออกมาแสดงต่ อ หน้ า ผู ้ ค น แม้ แ ต่
สวินต้วนเจียนก็ยังแอบกระวนกระวายอยากรู้เหลือประมาณเช่นกัน
เจิ้งเฉวียนเห็นเตาหลอมพระแม่ธรณีของเขาแล้วกลับยังมีท่าทาง
ไม่ทกุ ข์ไม่รอ้ น หรือว่าอีกฝ่ายจะมีหนึง่ ในเตาหลอมเทพอีกสองใบอยูจ่ ริงๆ
ขณะทีม่ หาชนเฝ้าคอย เจิง้ เฉวียนกลับดูเหมือนไม่รสู้ กึ รูส้ าอะไรทัง้ นัน้
ก้มหน้าก้มตาจัดการงานในมือจนเสร็จ จากนัน้ ก็นงั่ ขัดสมาธิลงด้านหลัง
สมุนไพรวิเศษจ�ำนวนมาก
41
Page ������������������ 8.indd 41

28/11/2561 BE 10:59

เงาเพลิ ง สะท้ า นปฐพี 8

เปลวไฟโชติชว่ งกลุม่ หนึง่ ลอยขึน้ มาจากภายในจุดตันเถียนของเขา
อย่างช้าๆ พริบตาเดียวก็ห่อหุ้มเขาไว้ทั้งตัว
คนทั้ ง หลายพากั น งุ น งงว่ า เขาก� ำ ลั ง ท� ำ อะไร เจิ้ ง เฉวี ย นไม่ น� ำ
เตาหลอมโอสถออกมา แต่กลับจุดไฟเผาตัวเองแทน? นักหลอมโอสถขัน้ สูง
ที่มีความช�ำนาญล้วนเริ่มจะมีสีหน้าคึกคักกระปรี้กระเปร่า ต่างมอง
เจิ้งเฉวียนเขม็งด้วยสีหน้ายากจะเชื่อลง
เปลวไฟบนตัวเจิง้ เฉวียนค่อยๆ อัดรวมกันเป็นรูปร่าง ดูแล้วคล้ายกับ
กวางตัวหนึง่ พร้อมกับทีเ่ ปลวไฟค่อยๆ หลอมรวมกันจนเหมือนกับของเหลว
และถึ ง ขนาดเกิ ด เนื้ อ หนั ง แผ่ น เกล็ ด ออกมาเป็นรู ป เป็นร่ า งชั ด เจน
คนทั้งหลายก็กระจ่างแจ้งในที่สุด สัตว์เพลิงตัวนั้นมีรูปร่างคล้ายกวาง
แต่มีหัวเป็นมังกร บนหัวมีเขากวางคู่หนึ่งและดวงตาสิงโตอีกสองข้าง
ร่างกายก�ำย�ำบึกบึน บนตัวมีเกล็ดสีทองปกคลุมอยู่ แผ่นเกล็ดเหลือบสีแดง
รางๆ ประหนึง่ ว่ามีเปลวไฟโชติชว่ งโปร่งแสงสีแดงฉานชัน้ หนึง่ ก�ำลังลุกไหม้
อยูบ่ นมัน...
เป็นกิเลน! กิเลนทองเพลิงชาด!
คนทัง้ หมดมองดูภาพฉากนีอ้ ย่างอึง้ งัน ในทีส่ ดุ ก็รสู้ กึ ตัวอย่างช้าไป
มากว่าท�ำไมเจิ้งเฉวียนถึงไม่หยิบเตาหลอมโอสถออกมา อีกทั้งไม่เห็น
เตาหลอมพระแม่ธรณีของสวินต้วนเจียนอยู่ในสายตา
เป็นเพราะว่าเขารู้แจ้งในความหมายแท้จริงของไฟจนแยกร่าง
วิญญาณไฟออกมาได้ส�ำเร็จแล้ว!
วิญญาณไฟมีอีกชื่อว่าเตาหลอมมีชีวิต เป็นร่างแยกดวงจิตของ
นักหลอมโอสถ วัตถุเซียนให้แข็งแกร่งเพียงไรก็เป็นเพียงสิ่งของที่ไร้ชีวิต
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ไร้วิญญาณ จะมาเทียบกับเตาหลอมมีชีวิตได้อย่างไร!
สวินต้วนเจียนสัน่ เทิม้ ไปทัง้ ตัว ถลึงมองเจิง้ เฉวียนพลางว่า "เป็นไปได้
อย่างไร เจ้าเป็นแค่นกั หลอมโอสถขัน้ เจ็ด ตบะเพิง่ ขัน้ ก�ำเนิดใหม่ชว่ งต้น
ถึงกับแยกร่างวิญญาณไฟออกมาได้อย่างไรกัน!"
เขาถามค�ำถามที่นักหลอมโอสถแทบทั้งหมดในที่นี้สงสัยออกมา
ตามหลักแล้วนักหลอมโอสถทีม่ ตี บะขัน้ ก�ำเนิดใหม่ชว่ งต้นสามารถ
ลองแยกร่างวิญญาณไฟได้ แต่นักหลอมโอสถที่ได้รับการจารึกอยู่ใน
ประวัตศิ าสตร์จำ� นวนหลายพันหลายหมืน่ คนมีผทู้ ที่ ำ� ได้สำ� เร็จเพียงไม่ถงึ
ห้าคน และห้าคนนั้นท้ายที่สุดต่างก็ได้เลื่อนขั้นถึงขั้นเก้าและขึ้นสวรรค์
กลายเป็นเซียนส�ำเร็จทั้งสิ้น
เจิง้ เฉวียนท�ำได้ นัน่ มิใช่แสดงว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสเดินตาม
รอยเท้าของผู้อาวุโสผู้ทรงฤทธานุภาพไม่กี่ท่านนั้นเช่นกันหรือไร เรื่องนี้
ชวนให้คนริษยาแทบบ้าเลยทีเดียว!
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72
เจิ้งเฉวียนยกฝ่ามือลูบกิเลนวิญญาณไฟของตนเองเบาๆ ก่อนยิ้ม
พลางพูดกับสวินต้วนเจียนด้วยท่าทางสบายๆ "เจ้าสมควรต้องดีใจ
ที่เมื่อครู่นี้ข้าไม่คิดจะลดตัวไปท�ำสัญญาเป็นตายกับเจ้า"
สวินต้วนเจียนหน้าเปลี่ยนสีไปหลายรอบ ในที่สุดก็ค่อยๆ สงบลง
"ก็แค่แยกร่างวิญญาณไฟได้เองมิใช่หรือ เจ้าคิดว่าเท่านี้ก็จะเอาชนะข้า
ได้แล้ว?"
พูดจบก็ไม่พูดอะไรอีก สะบัดหน้ากลับไปนั่งสมาธิสงบอารมณ์
พวกเขาต่างมิใช่คนธรรมดา รูด้ วี า่ ถ้ายังจิตใจว้าวุน่ ในเวลาเช่นนีก้ ม็ แี ต่จะ
พ่ายแพ้สถานเดียว
กิเลนทองเพลิงชาดยืดหัวถูไถกับฝ่ามือของเจิ้งเฉวียนอย่างรักใคร่
ชิดเชือ้ สีเ่ ท้าย�ำ่ เบาๆ มองไปยังสมุนไพรวิเศษทีเ่ บือ้ งหน้าด้วยท่าทางมัน่ ใจ
เต็มเปีย่ ม ผูฝ้ กึ ตนทีร่ อบแท่นบวงสรวงเห็นภาพนีแ้ ล้วในใจก็อดจะทอดถอน
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ด้วยความอิจฉาไม่ได้ อัจฉริยะของสกุลตันช่างมีมากโดยแท้!
เจิ ง ซู ่ ส องตาแทบจะเปลี่ ย นเป็นรู ป หั ว ใจด้ ว ยความตื่ น เต้ น
การคาดเดาของจูจูได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง หลังจากดีใจเป็นล้นพ้น
ก็พบว่าสายตาที่ผู้ฝกึ ตนหญิงข้างๆ มองไปยังเจิ้งเฉวียนออกจะเร่าร้อน
เกิ น ไปอยู ่ บ ้ า ง จู จู จึ ง รี บ กระแอมไอแห้ ง ๆ สองที ก ่ อ นเอ่ ย เตื อ นว่ า
"ปรมาจารย์เจิ้งมีคู่บ�ำเพ็ญแล้ว..."
อาจารย์ป ิด เรื่อ งที่แ ยกร่างวิญญาณไฟออกมาได้สนิทโดยแท้
ดูจากสีหน้าท่าทางผิดคาดของตันหร่านกับเฝินปีช้ ิ่นที่อยู่บนแท่นก็รู้ว่า
พวกเขาไม่ระแคะระคายเช่นกัน เป็นไปได้มากว่าแม้แต่อาจารย์หญิงเอง
ก็ยังถูกปิดบังไม่รู้เรื่องรู้ราว
"ไม่เป็นไร ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทีข่ า้ จะชืน่ ชมเลือ่ มใสเขาต่อไป...
ช่างหล่อเหลาเหลือเกิน! บุรุษสมควรเป็นอย่างปรมาจารย์เจิ้ง!" เจิงซู่
พูดด้วยสายตาหวานเยิ้ม
จู จู ม องเติ้ ง อวิ๋ น ฉี่ อ ย่ า งเห็ น ใจอยู ่ บ ้ า ง ใช้ อ าจารย์ ข องนาง
เป็นมาตรฐาน...พี่ชายท่านนี้มีแรงกดดันใหญ่หลวงนัก!
ทว่ า อาจารย์ ก็ ห ล่ อ เหลาจริ ง ๆ นางอยากจะป่าวประกาศบอก
คนทั้งหมดใจแทบขาดว่า 'นักหลอมโอสถที่ดูอิสระเป็นธรรมชาติที่สุด
สง่างามที่สุด ผึ่งผายที่สุดบนแท่นบวงสรวงท่านนั้นเป็นอาจารย์ของข้า!'
อิ่นจื่อจางเห็นจูจูมองเจิ้งเฉวียนพร้อมกับยิ้มเหมือนคนโง่ ในใจ
ก็ให้คับข้องไม่ใคร่ชอบใจ อดไม่ไหวยื่นมือไปเขกศีรษะนางเข้าหนึ่งที
"หมูโง่เง่า!"
จูจมู องเขาด้วยท่าทางบริสทุ ธิไ์ ร้ความผิดยิง่ ยวด อันทีจ่ ริงเจ้าคนโฉด
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ขีห้ งึ ยิง่ กว่าศิษย์พรี่ องเสียอีก!
เนือ่ งจากการปรากฏตัวของวิญญาณไฟของเจิง้ เฉวียน สถานการณ์
ที่เดิมทีเอนเอียงไปทางสกุลเยี่ยนอย่างแทบแน่นอนแล้วจึงเกิดตัวแปร
แม้แต่เยีย่ นเจีย้ นตีท๋ จี่ บั ตามองเหตุการณ์ทางด้านนีจ้ ากภายในเขตหวงห้าม
ที่เขาด้านหลังวังหลวงอยู่ตลอดก็ยังอดจะกดหัวคิ้วลึกไม่ได้ รู้สึกว่า
วิธีการจัดการสกุลตันของบุตรชายออกจะใจร้อนเกินไปจริงๆ
สกุลตันยามนีไ้ ม่มรี ากฐานแล้ว ขอเพียงพวกตนสกุลเยีย่ นเร่งบ่มเพาะ
ผู้มีความรู้ความสามารถในตระกูลอย่างสุดก�ำลัง สิบปีร้อยปีให้หลัง
ต่อให้ไม่อาจสยบนักหลอมโอสถของสกุลตันได้ครบทุกคน แต่อย่างน้อย
การจะเอาชนะพวกเขาในเรือ่ งวิชาหลอมโอสถก็ทำ� ได้แทบจะแน่นอน
ถ้าการประลองรอบนีพ้ า่ ยแพ้อกี ครัง้ และยามประลองตัดสินผูช้ นะ
ในตอนสุดท้ายพวกตนไม่อาจพลิกกระดานได้โดยสมบูรณ์ งานชุมนุม
สุ ด ยอดนั ก หลอมโอสถคราวนี้ ก็ จ ะเปลี่ ย นเป็นเรื่ อ งน่ า ขั น อย่ า งการ
ตัดชุดแต่งงานให้ผอู้ นื่ * ต่อให้หลังงานชุมนุมพวกตนฉวยโอกาสกวาดล้าง
เหล่านักหลอมโอสถสกุลตันจนสิน้ ก็ยงั ยากจะเปลีย่ นแปลงมุมมองทีผ่ ฝู้ กึ ตน
ในใต้หล้ามีต่อสกุลเยี่ยน
เว้นแต่ว่าจะท�ำลายสกุลตันให้สิ้นซาก มิเช่นนั้นผู้คนก็จะคิดว่า
สกุลตันเป็นตระกูลอันดับหนึง่ ในใต้หล้าด้านวิชาหลอมโอสถอย่างเต็มภาคภูมิ
ตลอดไป
หากแต่เยีย่ นเจีย้ นตีร๋ สู้ กึ ว่าบุตรชายมีทา่ ทีมนั่ อกมัน่ ใจอย่างมาก...
* ตัดชุดแต่งงานให้ผู้อื่น เป็นส�ำนวน หมายถึงล�ำบากล�ำบนเพื่อผู้อื่น แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อตนเอง
หรือท�ำในเรื่องที่เหนื่อยเปล่า
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เขาส่ายศีรษะด้วยความจนใจ นับวันเขายิ่งไม่เข้าใจเยี่ยนซื่อเทียนแล้ว
มีบางครัง้ เขาถึงขนาดรูส้ กึ ว่าบุตรชายไม่เคยใส่ใจใครและเรือ่ งอะไรทัง้ สิน้
เว้นก็แต่ตันหวงสตรีศักดิ์สิทธิ์ของสกุลตันนางนั้น
ส่ ว นเรื่ อ งที่ เ ยี่ ย นซื่ อ เที ย นยึ ด ติ ด ตั น หวงเพี ย งนี้ เป็น เพราะ
สภาพร่างกายพิเศษของนาง รวมถึงไฟสวรรค์ในกายนาง หรือเป็นเพราะ
ตัวนางเองกันแน่นั้น เกรงว่าแม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังไม่แน่ใจ
บนเขาหงอวิน๋ สายตาของคนทัง้ หมดแทบจะรวมกันอยูท่ เ่ี จิง้ เฉวียน...
ใช้เตาหลอมมีชวี ติ อย่างวิญญาณไฟหลอมยาลูกกลอนเชียวนะ! ต่อให้เป็น
สุดยอดผู้ฝกึ ตนขั้นมหายานบนดินแดนจิ้นเฉียน ชั่วชีวิตก็ยังไม่แน่ว่า
จะมีโอกาสได้เห็น
ตัวอย่างเช่นผูอ้ าวุโสใหญ่แห่งสามส�ำนักใหญ่อย่างพวกหลินซือ่ กง
ก็ล้วนไม่เคยได้เห็นกับตาตัวเอง
แม้ขณะจูจเู ข้าร่วมงานประชันฝีมอื นักหลอมโอสถห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตก
ในตอนนั้นได้ให้ลูกหมูช่วยหลอมยาลูกกลอน แต่นั่นก็เพียงแต่ให้ลูกหมู
พ่นไฟใส่เตาหลอมโอสถเท่านัน้ มิได้ใช้ความสามารถของเตาหลอมมีชวี ติ
จริงๆ
เพราะฉะนัน้ แม้แต่ตฉี่ านซัง่ จีโยวกู่ และสืออิง้ ลวีจ่ งึ ล้วนไม่เคยเห็น
ภาพยามวิญญาณไฟหลอมยาลูกกลอนของจริงกันเลย
ส่วนอิ่นจื่อจางนั้นเคยเห็นมานานมากแล้ว หากแต่ด้วยรูปร่าง
ท่าทางเช่นนัน้ ของลูกหมู เทียบกับกิเลนทองเพลิงชาดทีแ่ สนจะน่าเกรงขาม
ของผูอ้ นื่ แล้วก็ไม่เหมือนเป็นสิง่ เดียวกันโดยสิน้ เชิง
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หลังจากได้เห็นจระเข้เกล็ดชาดของตันเถิง กับกิเลนทองเพลิงชาด
ที่ อ ยู ่ ต รงหน้า เขาก็นับว่าเข้าใจท่าทางงุนงงตกตะลึงไม่เ ข้าใจและ
ไม่อยากเชื่อของเจิ้งเฉวียนยามเห็นลูกหมูเป็นครั้งแรกในที่สุด
อิน่ จือ่ จางพลันนึกอยากลูบคล�ำร่างน้อยๆ ทีก่ ลมดิกนุม่ นิม่ ของลูกหมู
ฟังเสียงร้องอือ้ ๆ อันออดอ้อนฉอเลาะของมัน ลูกหมูทนี่ า่ รักเชือ่ งเชือ่ เช่นนี้
ถึงกับเป็นวิญญาณไฟ ช่างยากจะเชือ่ ลงโดยแท้
หลังจากกิเลนทองเพลิงชาดที่อยู่บนแท่นบวงสรวงก้มหน้าลง
กลื น สมุ น ไพรวิ เ ศษขั้ น แปดต้ น หนึ่ ง ลงไปตามการก� ำ กั บ สั่ ง การของ
เจิ้งเฉวียนแล้วก็คุกเข่าหมอบลงข้างเจิ้งเฉวียนอย่างช้าๆ
ผ่านไปราวหนึง่ ชัว่ ยามกิเลนก็แหงนหน้าพ่นลูกไฟสีแดงฉานลูกหนึง่
ขึ้นฟ้า กลางลูกไฟมีน�้ำยาสกัดสมุนไพรวิเศษสีเขียวเข้มไหลเวียนอยู่
อย่างเชื่องช้า ดูสะดุดตาพร่าพรายอย่างที่สุด
เหล่าผู้ฝึกตนที่มุงดูอยู่ต่างส่งเสียงอุทานชื่นชมออกมาพร้อมกัน
โดยมิได้นัดหมาย
เจิง้ เฉวียนสองตาหลุบต�ำ่ คล้ายว่าไม่ได้ยนิ เสียงเหล่านี้ ลูกไฟลูกนัน้
ลอยอยูก่ ลางอากาศ กิเลนวิญญาณไฟอ้าปากกลืนสมุนไพรวิเศษอีกต้นหนึง่
ลงไปอีกครัง้ ท�ำเช่นนีซ้ ำ�้ ไปซ�ำ้ มาอยูห่ ลายร้อยครัง้ และแล้วเหนือตัวมันก็มี
ลูกไฟสีแดงฉานลอยอยูเ่ ต็ม ลูกไฟแต่ละลูกมีนำ�้ ยาสกัดสมุนไพรวิเศษอยู่
บ้างมากบ้างน้อยไม่เท่ากัน
บริเวณรอบๆ เจิง้ เฉวียนดูเหมือนถูกปกคลุมด้วยเมฆแดงเป็นชัน้ หนา
ลูกไฟเล็กๆ หลายร้อยลูกกลางกลุม่ เมฆแดงนีด้ เู หมือนเป็นดวงดาวส่องแสง
ระยิบระยับกลางผืนฟ้าสีแดงฉาน จีโยวกู่ที่อยู่ล่างแท่นเพ่งสมาธิมองไป
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ก็พบว่าพวกมันถึงกับเรียงตัวกันเป็นแผนภูมิอาคมง่ายๆ แต่กลับลึกลับ
น่าพิศวงอย่างไร้สนิ้ สุด
"มินา่ คนสกุลตันถึงได้เทิดทูนปรมาจารย์เจิง้ อย่างทีส่ ดุ ปรมาจารย์เจิง้
ถึงกับสามารถประสมประสานวิชาข่ายอาคมเข้ากับวิชาหลอมโอสถ
เรียกว่าเป็นอัจฉริยะโดยแท้!" จีโยวกู่กล่าวชื่นชม
แม้ ว ่ า เมื่ อ ก่ อ นเขาจะเคารพเลื่ อ มใสในวิ ช าหลอมโอสถของ
เจิ้งเฉวียนอย่างมาก แต่เมื่ออยู่กับจูจูนานวันเข้า ได้เห็นฝีมือมหัศจรรย์
ทีไ่ ม่วา่ หลอมโอสถอะไรก็ดเู หมือนส�ำเร็จได้โดยไม่เปลืองแรงของจูจจู นชิน
ความเคารพเลื่อมใสนี้ก็ค่อยๆ จางหายไปมากโดยไม่รู้ตัว
จวบจนบัดนีไ้ ด้เห็นเจิง้ เฉวียนส�ำแดงความสามารถอย่างเต็มก�ำลัง
ต่ อ หน้ า ธารก� ำ นั ล ด้ ว ยตาของตั ว เอง เขาถึ ง ได้ รู ้ สึ ก ว่ า ได้ เ ห็ น เท่ า นี้
ก็เพียงพอแล้วอย่างแท้จริง
กระทั่งตัวจูจูก็ยังรู้สึกว่าแปลกใหม่ไม่เคยได้ยินได้เห็น น�้ำยาสกัด
สมุนไพรวิเศษหลายร้อยชนิดนี้รวมตัวกันอยู่กลางข่ายอาคมเมฆาเพลิง
ต่างสือ่ สนองประสานกันและกัน อีกเดีย๋ วพอผสมรวมกันเป็นยาลูกกลอน
จะยิ่งราบรื่นเป็นธรรมชาติมากขึ้น โอกาสหลอมส�ำเร็จและคุณภาพ
ยาลูกกลอนมิใช่สงิ่ ทีว่ ชิ าหลอมโอสถปกติทวั่ ไปจะเทียบเคียงได้เด็ดขาด
การสกัดสมุนไพรวิเศษในขั้นตอนแรกเสร็จลงแล้ว เจิ้งเฉวียน
จึ ง กิ น ยาลู ก กลอนลงไปเพิ่ ม พลั ง ปรั บ สภาพตั ว เองให้ อ ยู ่ ใ นภาวะที่
ยอดเยี่ยมที่สุดอีกครั้ง จากนั้นก็สั่งให้กิเลนวิญญาณไฟดูดเอาลูกไฟ
หลายร้อยลูกที่อยู่กลางอากาศเข้าสู่ร่างกาย
กิเลนทองเพลิงชาดเชิดหน้ายืดอก เปล่งเสียงร้องค�ำรามราวกับ
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ฟ้าร้องขึน้ ฟ้า เมฆแดงทีเ่ หนือศีรษะเริม่ หมุนวนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น
น�้ำวนสีแดงเพลิงม้วนเอาลูกไฟหลายร้อยลูกนั้นไว้ พริบตาเดียวก็ถูกดูด
เข้าไปในปากของกิเลน
เจิ้งเฉวียนนั่งขัดสมาธิประกบสองมือร่ายอาคม กิเลนก้มหน้า
หมอบอยู่เบื้องหน้าเขา ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดท้องฟ้าพลันเกิดการ
เปลีย่ นแปลง เมฆมงคลเจ็ดสีจำ� นวนนับไม่ถว้ นพากันกรูมายังเขาหงอวิน๋
ทว่าเมฆมงคลหลากสีเหล่านี้กลับมิได้ไปรวมตัวกันที่เจิ้งเฉวียน
มีคนหลอมยาลูกกลอนส�ำเร็จแล้ว
ขณะที่ยาลูกกลอนขั้นเจ็ดขึ้นไปหลอมส�ำเร็จมีความเป็นไปได้
ที่ จ ะเกิ ด ปรากฏการณ์ พิ เ ศษขึ้ น บนฟ้ า แม้ ว ่ า ก่ อ นหน้ า นี้ พ วกตั น ตู ้
จะหลอมยาลูกกลอนขั้นเจ็ดออกมาได้ แต่คุณภาพของยาลูกกลอน
ทีถ่ กู หลอมข้ามขัน้ ถึงสองขัน้ จนแค่พอกล้อมแกล้มหลอมส�ำเร็จได้เช่นนัน้
เทียบกับยาลูกกลอนชั้นเลวในขั้นเดียวกันยังถือว่าด้อยกว่า จึงย่อม
ไม่มีปัญญาชักน�ำให้เกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าได้
คราวนี้เป็นนักหลอมโอสถขั้นเจ็ดตัวจริงลงมือหลอมโอสถ จึงย่อม
จะแตกต่างกันอย่างมาก
เมฆสีบนท้องฟ้ารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนักหลอมโอสถ
สกุลเยี่ยนบนเขาหงอวิ๋นตวาดลั่นขึ้นว่า "เปิด!" ไฟแท้ขั้นก�ำเนิดใหม่
ทีล่ อ้ มเตาหลอมโอสถเบือ้ งหน้าอยูส่ ลายไปสิน้ ยาลูกกลอนสีมว่ งสองเม็ด
ลอยขึ้นมาจากในเตาหลอม รัศมีรุ้งต่างสีกันสามสายส่องจากท้องฟ้า
ลงบนยาลูกกลอนพร้อมกัน กลิน่ หอมของยาลูกกลอนตลบอบอวลไปทัว่ ทิศ
ผู้ฝึกตนไม่น้อยได้กลิ่นหอมนี้แล้วก็รู้สึกว่าจิตใจกระเตื้องขึ้น!
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นักหลอมโอสถสกุลเยี่ยนคนนั้นมีสีหน้าสงบนิ่ง เก็บยาลูกกลอน
ขึ้ น มาแล้ ว กลั บ ไปนั่ ง ขั ด สมาธิ ล งที่ เ ดิ ม มองดู นั ก หลอมโอสถคนอื่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจิ้งเฉวียนกับสวินต้วนเจียนหลอมโอสถกันต่อไป
วัตถุดิบส�ำหรับยาลูกกลอนขั้นเจ็ดล�้ำค่าราคาแพงอย่างยิ่ง ดังนั้น
นักหลอมโอสถจึงต่างแบ่งวัตถุดิบออกเป็นสองส่วน แต่ละเตาต่อให้มี
สัดส่วนหลอมส�ำเร็จเต็มสิบก็ยังได้ยาลูกกลอนเพียงห้าเม็ด นี่ถือเป็น
ธรรมเนียมปฏิบตั ไิ ปแล้ว
ดังนั้นการที่นักหลอมโอสถขั้นเจ็ดผู้นี้สามารถหลอมยาลูกกลอน
ออกมาได้สองเม็ดพร้อมกับชักน�ำให้เกิดปรากฏการณ์รศั มีรงุ้ สามสีแสดงว่า
แม้สัดส่วนในการหลอมส�ำเร็จของเขาจะไม่สูง แต่คุณภาพยาลูกกลอน
กลับไม่เลว นับได้วา่ มีความสามารถระดับกลางในหมูน่ กั หลอมโอสถขัน้ เจ็ด
แล้ว
การประลองระหว่างเจิ้งเฉวียนกับฉือชัวเย่าในตอนนั้น ฉือชัวเย่า
หลอมส�ำเร็จสามเม็ดและเกิดปรากฏการณ์รัศมีรุ้งห้าสี ด้วยกิตติศัพท์
ชื่อเสียงของเขานับว่าส�ำแดงความสามารถได้เกินระดับแล้ว แค่คิด
ก็รู้ได้แล้วว่าการหลอมยาลูกกลอนขั้นเจ็ดมีความยากมากเพียงไร
ตี่ฉานซั่งได้เห็นภาพฉากนี้ก็นึกเรื่องนี้ขึ้นได้ จึงแสยะยิ้มพูดว่า
"ในตอนที่ปรมาจารย์เจิ้งยังเป็นนักหลอมโอสถขั้นหกชั้นยอดก็หลอม
ยาลูกกลอนขั้นเจ็ดได้ส�ำเร็จสามเม็ดและเกิดปรากฏการณ์รัศมีรุ้งหกสี
ตอนนี้ทั้งเลื่อนขึ้นขั้นเจ็ดทั้งมีวิญญาณไฟ การจะเอาชนะเจ้าพวกนั้น
เป็นเรื่องง่ายดายดุจพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว!"
เจิงซูไ่ ด้ยนิ เช่นนีก้ ย็ งิ่ ตืน่ เต้นดีใจ ถอนใจเสียดายก่อนว่า "น่าเสียดาย
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ทีข่ า้ ไม่ได้เห็นปรมาจารย์เจิง้ กับฉือชัวเย่าผูน้ นั้ ประลองกันด้วยตาตัวเอง...
ทว่าวันนีจ้ ะต้องยิง่ ยอดเยีย่ มกว่าคราวนัน้ แน่นอน!"
เรือ่ งทีเ่ จิง้ เฉวียนเอาชนะฉือชัวเย่าข้ามขัน้ ถูกคนของสามส�ำนักใหญ่
จงใจป่าวประกาศจนแพร่ไปทัว่ ทัง้ ดินแดนจิน้ เฉียนนานแล้ว เจิงซูย่ อ่ มจะ
เคยได้ฟงั มาเช่นกัน
เมฆมงคลหลากสีสนั บนท้องฟ้าหาได้ให้เกียรติมารวมตัวกันเพียงเพือ่
นักหลอมโอสถสกุลเยีย่ นคนเมือ่ ครูน่ ไี้ ม่ เพียงไม่นานนักหลอมโอสถคนอืน่
ก็ทยอยกันหลอมส�ำเร็จ รัศมีรุ้งหลายสายสาดลงมาจากบนฟ้า ส่องให้
บริเวณเล็กๆ บนยอดเขาหงอวิน๋ ดูราวกับเป็นดินแดนความฝัน
อีกหลายปีให้หลังเหล่าผู้ฝึกตนที่เคยได้ยลฉากเหตุการณ์นี้กับตา
ก็ยงั คงระลึกถึงมิวางวาย สามารถได้เป็นประจักษ์พยานต่อปรากฏการณ์
รัศมีรุ้งจ�ำนวนมากมายเพียงนี้ในเวลาเดียวกันได้ เกรงว่านับตั้งแต่
มีดินแดนจิ้นเฉียนเป็นต้นมานี่จะเป็นครั้งแรก
ผู้ฝึกตนทั้งสิบเอ็ดคนบนแท่นประลองนอกจากสวินต้วนเจียนกับ
เจิง้ เฉวียน ผลงานของคนทีเ่ หลือก็พากันเปิดเผยออกมาแล้ว นักหลอมโอสถ
มีผลงานดีทสี่ ดุ สองคนล้วนหลอมส�ำเร็จสีเ่ ม็ด เกิดรัศมีรงุ้ หกสี
สองคนนีม้ าจากสกุลตันและสกุลเยีย่ นฝ่ายละคนพอดี ล้วนแต่เป็น
ผู้ฝกึ ตนสูงวัยที่มีอายุร่วมพัน ความส�ำเร็จในวันนี้ได้มาไม่ง่าย แม้จะ
ต่างเป็นปฏิปักษ์กัน แต่ในเวลานี้ก็อดจะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน
ไม่ได้
ทีน่ า่ แปลกคือหลังจากเกิดปรากฏการณ์รศั มีรงุ้ ไปเก้าครัง้ เมฆมงคล
หลากสีบนฟ้าก็คอ่ ยๆ สลายตัวไป
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คนทัง้ หลายหาได้ประหลาดใจนัก เนือ่ งจากยาลูกกลอนทีเ่ จิง้ เฉวียน
กับสวินต้วนเจียนหลอมล้วนเป็นขัน้ แปด หากหลอมส�ำเร็จ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
คือเคราะห์สายฟ้า มิใช่ปรากฏการณ์รศั มีรงุ้ ธรรมดาๆ แล้ว
หลายวันมานีผ้ ฝู้ กึ ตนทีร่ วมตัวกันอยูบ่ นเขาหงอวิน๋ มิได้ลดจ�ำนวนลง
เลย กลับยิ่งมายิ่งมากขึ้นด้วยซ�้ำ แต่ละคนล้วนก�ำลังรอคอยผลงาน
การหลอมยาลูกกลอนของเจิง้ เฉวียนกับสวินต้วนเจียนด้วยความร้อนใจ
ยาลูกกลอนขัน้ เจ็ดว่าพบเห็นได้นอ้ ยจนน่าโมโหแล้ว แต่ยาลูกกลอน
ขัน้ แปดนัน้ เกรงว่าชัว่ ชีวติ ของพวกเขาก็คงมีโอกาสได้เห็นเพียงครัง้ นีเ้ ท่านัน้
กลิ่ น หอมอ่ อ นจางโชยลอดออกมาจากเตาหลอมพระแม่ ธ รณี
ที่ เ บื้ อ งหน้ า สวิ น ต้ ว นเจี ย น แม้ แ ต่ ผู ้ ฝึกตนขั้ น ก� ำ เนิ ด ใหม่ ช ่ ว งปลาย
ทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินงานชุมนุมอยูบ่ นแท่นบวงสรวงผูน้ นั้ เองก็ยงั อดจะออกแรง
สูดดมอย่างไม่ห่วงภาพลักษณ์ไม่ได้ ผู้ฝึกตนล่างแท่นยิ่งอยากเอาศีรษะ
ยื่นไปจ่อบนเตาหลอมโอสถแล้วสูดกลิ่นหอมของยาลูกกลอนให้สิ้นใจ
แทบขาด
กลิน่ หอมของยาลูกกลอนขัน้ แปดนัน้ แค่สดู ดมก็มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
อย่างมากแล้ว
ท้องฟ้าไม่รู้ว่ามืดมิดตั้งแต่เมื่อใด บนม่านราตรีมีเมฆหนาทึบ
เคลื่อนตัวม้วนหอบ บดบังพระจันทร์และดวงดาวจนมิด
เปรี้ ย ง! เสี ย งดั ง สนั่ น สายฟ้ า สี ข าวสะอาดสายหนึ่ ง ราวกั บ
เป็นกระบี่คมพาดผ่านม่านฟ้ามืดมิด ผ่าลงมายังเตาหลอมพระแม่ธรณี
ที่เบื้องหน้าสวินต้วนเจียน
สวินต้วนเจียนเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ครอบแสงเหลือบสีน�้ำเงิน
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ปกป้องทั้งตัวเขาเอาไว้ วัตถุเซียนชิ้นหนึ่งแม้จะเป็นเพียงระดับกลาง
แต่วัตถุเซียนระดับกลางที่ใช้เพื่อการป้องกันเพียงอย่างเดียวบางครั้ง
ยังมีประโยชน์กว่าวัตถุเซียนระดับสูงเสียอีก
เหมือนกับตอนนี้ สายฟ้าผ่าลงมาสายแล้วสายเล่า สวินต้วนเจียน
กลับยังคงไม่สะทกสะท้าน ไม่มองไม่แยแส
ยาลูกกลอนสีทองแวววับเม็ดหนึ่งลอยช้าๆ ขึ้นมาจากเตาหลอม
พระแม่ธรณี สายฟ้าสวรรค์แต่ละสายที่ผ่าลงบนมันล้วนแต่ท�ำให้มันยิ่ง
กลมเกลีย้ งยอดเยีย่ มบริสทุ ธิม์ ากขึน้ กลิน่ หอมเองก็ยงิ่ เข้มข้นอบอวลขึน้
เช่นกัน
หลั ง สายฟ้ า ผ่ า ลงมาติ ด ต่ อ กั น ห้ า สาย เมฆทึ บ บนฟ้ า ก็ ค ่ อ ยๆ
สลายไป สายตาของคนทั้งหมดจับจ้องไปที่ยาลูกกลอนหนึ่งเม็ดนั้น...
ลูกกลอนความลับสวรรค์ขั้นแปด ทั้งยังมีคุณภาพชั้นกลาง!
ที่ผิวยาลูกกลอนสีทองถูกปกคลุมด้วยหมอกสีทองบางๆ ชั้นหนึ่ง
ดูมีลักษณะเหมือนเต่า
สวิ น ต้ ว นเจี ย นกอบประคองยาลู ก กลอนวางลงบนจานหยก
ก่อนชูขนึ้ สูงด้วยสีหน้าเคร่งครัดศรัทธา ไม่รวู้ า่ ใครเปล่งเสียงชืน่ ชมขึน้ น�ำ
ท่ามกลางความเงียบสงัด เพียงไม่นานก็กลายเป็นกระแสคลื่นม้วนซัด
ไปทั่วทั้งเขาหงอวิ๋น
เปรี้ยง!
คนทั้งหลายยังไม่ทันได้หายใจหายคอคล่อง เสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้น
กลางอากาศอีกครัง้ ยาลูกกลอนของเจิง้ เฉวียนก�ำลังจะหลอมส�ำเร็จแล้ว
เช่นกัน
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จูจูขยุ้มแขนเสื้อของอิ่นจื่อจางไว้ด้วยความตื่นเต้นเป็นกังวล แม้
เจิง้ เฉวียนจะมีวญ
ิ ญาณไฟ แต่เขาอายุยงั ไม่ถงึ สามร้อยปี ประสบการณ์
หลอมยาลูกกลอนต้องต่างชัน้ กับสวินต้วนเจียนทีอ่ ายุเกินพันปีอย่างแน่นอน
มิหน�ำซ�ำ้ เขาเพิง่ จะเลือ่ นขึน้ ขัน้ เจ็ดได้ไม่ถงึ สิบปี ในขณะทีส่ วินต้วนเจียน
เป็นนักหลอมโอสถขัน้ เจ็ดชัน้ ยอด อีกทัง้ มีเตาหลอมพระแม่ธรณีอยูใ่ นมือ
สองคนมีโอกาสแพ้ชนะคนละครึง่
พร้อมกับเสียงฟ้าผ่า กิเลนทองเพลิงชาดกระทืบเท้าทัง้ สีท่ ะยานตัว
ขึน้ ฟ้า เหาะไปหาเมฆสายฟ้าทีก่ ลางอากาศ
ฟู!่ ยาลูกกลอนสีครึ่งด�ำครึ่งขาวเม็ดหนึ่งถูกพ่นออกจากปากกิเลน
เข้าปะทะกับสายฟ้าสายแรกเต็มๆ
ยาลูกกลอนเริ่มหมุนวนด้วยความเร็ว บริเวณโดยรอบมันก่อตัว
เป็นกระแสปราณหมุน ถึงกับดูดสายฟ้านั้นเข้าไปตรงกลาง!
นี่มันเรื่องอะไรกัน บรรดาคนที่มุงดูอยู่บนเขาสูดหายใจเย็นเยียบ
ยาลูกกลอนเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึง่ ถึงกับดูดซับสายฟ้าสวรรค์ได้ สวินต้วนเจียน
หน้าเปลี่ยนสีไปมา รู้สึกสังหรณ์ไม่ดีอยู่ร�ำไร จึงแค่นเสียงเย็นก่อนว่า
"เล่นลวดลายตบตาคน!"
กิ เ ลนทองเพลิ ง ชาดเป็ น ร่ า งดวงจิ ต รั บ สายฟ้ า สวรรค์ ต รงๆ
ถ้ า ไม่ ร ะวั ง แม้ แ ต่ นิ ด เดี ย วก็ ร ่ า งสลายกั น ได้ ง ่ า ยๆ ทว่ า เจิ้ ง เฉวี ย น
เป็นคนใจกล้า มิได้รบี ร้อนเรียกมันกลับมา กลับสัง่ การให้มนั พุง่ ตัวไปมา
ระหว่ า งสายฟ้ า ด้ ว ยความว่ อ งไว ช่ ว ยชั ก น� ำ ให้ ย าลู ก กลอนเม็ ด นั้ น
ดูดซับพลังจากสายฟ้าสวรรค์อย่างไม่ขาดตอน
สายฟ้าสวรรค์หา้ สายเต็มๆ หายไปในชัว่ พริบตา หากแต่เมฆสายฟ้า
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บนฟ้าไม่มที ที า่ จะสลายไปแม้แต่นอ้ ย กลับยิง่ หนาทึบยิง่ กว่าเดิม
สวินต้วนเจียนกับนักหลอมโอสถสกุลเยี่ยนที่เหลือมีสีหน้าอึ้งงัน
รอคอยสายฟ้าสวรรค์สายที่หกผ่าลงมาเพื่อประกาศความปราชัยของ
พวกเขา
เปรี้ยง!
สายฟ้ า สวรรค์ ส ายที่ ห กพุ ่ ง ลงมาถึ ง อย่ า งไม่ มี ลั ง เล พลั ง ของ
สายฟ้าสวรรค์ครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามากเกินกว่าสายฟ้าห้าสายก่อนหน้านี้
จะเทียบติด กระแสปราณหมุนทีก่ อ่ ตัวขึน้ บนยาลูกกลอนเองก็รองรับไม่ไหว
ถูกซัดกระจายในทันที ทว่าตัวยาลูกกลอนกลับยิง่ มีรศั มีสะดุดตากว่าเดิม
คนทั้งหลายเพิ่งจะโล่งอกก็พลันมีเสียงดังเปรี้ยงมาจากบนฟ้า
อีกครั้งหนึ่ง...ถึงกับเป็นสายฟ้าสวรรค์สายที่เจ็ด!
เจิ้ ง เฉวี ย นเองก็ ค าดไม่ ถึ ง ว่ า จะมี ผ ลลั พ ธ์ เ ช่ น นี้ ยาลู ก กลอน
แสดงชัดว่ารับพลังของสายฟ้าสวรรค์ถงึ ขีดสุดแล้ว หากรับสายฟ้าอีกครัง้
เป็นไปได้มากว่ายาลูกกลอนจะถูกท�ำลาย
สวินต้วนเจียนเพียงรูส้ กึ เหมือนรอดตาย แอบหวังให้สายฟ้าสวรรค์
สายนี้ผ่าลงมาแรงกว่าเก่า
ครั้นแสงสายฟ้าแลบขึ้น สายฟ้าสายที่เจ็ดก็ผ่าลงมา เจิ้งเฉวียน
ไม่ มี เ วลาให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง เรื่ อ งอื่ น ใด ล้ ว งของสิ่ ง หนึ่ ง ออกจากในอกเสื้ อ
ก่อนโยนขึ้นไปกลางอากาศ ครอบยาลูกกลอนเอาไว้ตรงกลาง
พอโยนของสิง่ นัน้ ออกไปแล้วเจิง้ เฉวียนถึงตระหนักได้ดว้ ยความรูส้ กึ
เชือ่ งช้าว่ามันคืออะไร มันคือเตาหลอมละลายตะวันทีเ่ ขาใช้ในสมัยก่อน!
หากแต่จะนึกเสียใจก็ไม่ทนั แล้ว
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เปรี้ ย ง! เตาหลอมละลายตะวั น ถู ก สายฟ้ า สายนั้ น ผ่ า เข้ า ใส่
ลอยหมุ น ติ้ ว ตกลงมาจากกลางอากาศ ตั ว เตาหลอมไหม้ เ กรี ย ม
ถูกสายฟ้าสวรรค์ท�ำลายพังพินาศ
เจิง้ เฉวียนเก็บเตาหลอมวิเศษกลับมา ปวดใจจนหน้าเปลีย่ นสีแล้ว...
เตาหลอมวิเศษนี้เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงที่สมัยก่อนตันหนีขอร้องให้
อาจารย์ของนางหลอมให้เขากับมือ นับได้วา่ เป็นของแทนใจของพวกเขา
สองคน วันนีถ้ งึ กับพังเช่นนี้ เจ็บปวดยิง่ กว่าเฉือนเนือ้ เขาเสียอีก
ความปีติยินดีที่หลอมยาลูกกลอนขั้นแปดส�ำเร็จก็ถูกซัดหายไป
กว่าค่อนเช่นกัน เจิง้ เฉวียนเก็บเตาหลอมวิเศษทีพ่ งั แล้วด้วยสีหน้าหนักอึง้
ก่อนจะน�ำยาลูกกลอนขั้นแปดที่น�ำเหตุเภทภัยมาให้เม็ดนั้นวางลงบน
จานหยก
ยาลูกกลอนเม็ดนี้มีสีครึ่งด�ำครึ่งขาวแปรเปลี่ยนไปมา ดูราวกับ
เป็นสั ญ ลั ก ษณ์ ห ยิ น หยางใจกลางแผนภู มิ แ ปดลั ก ษณ์ เ คลื่ อ นที่
ว่ายวนเวียน ด้านนอกยาลูกกลอนก็มีหมอกล้อมรอบอยู่เช่นเดียวกัน
รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปมาเหมือนกับกลุ่มฝุน่ ดาวบนท้องฟ้า ผู้ฝึกตน
ระดับขั้นสูงจ�ำนวนหนึ่งเพ่งสมาธิมองดูก็ถึงกับคล้ายว่าสื่อสนองได้ถึง
หลักการฟ้าดินหยินหยาง แต่ละคนจิตใจเมามาย นิ่งเหม่อราวกับไก่ไม้
ลืมไปโดยสิ้นเชิงว่าตนเองก�ำลังอยู่ที่ใด
ผู้ฝกึ ตนที่ตบะแย่หน่อยถึงขนาดรู้สึกว่ามองยาลูกกลอนเม็ดนั้น
นานเข้า ดวงจิตก็จะถูกมันดูดเข้าไปข้างในแล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องมีค�ำพูดใดๆ ทุกผู้คนก็ล้วนรู้ว่าการประลองรอบนี้
ได้ผลแพ้ชนะแล้ว ยาลูกกลอนขั้นแปดลึกลับที่เจิ้งเฉวียนหลอมเม็ดนี้
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ชนะขาดลอย
"เป็นลูกกลอนหยินหยางสรรพสิ่ง! ตันติ่ง วิชาหลอมโอสถของเจ้า
แม้ แ ต่ ข ้ า ก็ยัง สู้ไ ม่ไ ด้!" รอยยิ้ม ของตันหร่านเปีย่ มไปด้วยแววชื่นชม
ประหลาดใจ
เจิ้งเฉวียนยังไม่หายหดหู่ที่ของแทนใจถูกท�ำลาย ได้ยินตันหร่าน
ชื่นชมสรรเสริญเสียสูงส่งก็เพียงแต่ตอบกลับไปด้วยท่าทางเลื่อนลอย
"ผู้อาวุโสชมเกินไปแล้ว"
"ปรมาจารย์เจิ้งสมกับเป็นปรมาจารย์เจิ้งจริงๆ สุขุมมั่นคงนัก!
นี่ถึงจะเรียกว่าลักษณะของผู้วิเศษที่แท้จริง! สวินต้วนเจียนอะไรนั่น
หลอมยาลูกกลอนขั้นแปดธรรมดาๆ ได้ส�ำเร็จเม็ดเดียวก็แสดงท่าทาง
ภูมอิ กภูมใิ จเสียอย่างกับอะไร ไร้การอบรมสิน้ ดี!" เจิงซูศ่ โิ รราบอยูใ่ ต้ชายชุด
ของเจิ้งเฉวียนเต็มตัวแล้ว ผู้ใดที่เป็นปรปักษ์กับบุคคลต้นแบบ ต่อให้
หลอมยาลูกกลอนขัน้ แปดออกมาได้กย็ งั เห็นเป็นคนธรรมดา คนทีไ่ ม่มคี า่
ให้เอ่ยถึง คนทีจ่ ำ� เป็นต้องเหยียดหยามดูถกู !
"แม่นางเจิงซู่ อันทีจ่ ริงสวินต้วนเจียนผูน้ นี้ บั ว่าไม่เลวอย่างมากแล้ว
เพียงแต่ปรมาจารย์เจิง้ ร้ายกาจกว่าเขาเท่านัน้ เอง" แม้จจู จู ะตืน่ เต้นภูมใิ จ
อย่างมากเช่นกัน แต่ก็ยังมีสติอยู่
หากว่ากันด้วยใจเป็นกลาง การที่สวินต้วนเจียนหลอมลูกกลอน
ความลับสวรรค์ขนั้ แปดทีช่ กั น�ำสายฟ้าสวรรค์ได้หา้ สายเม็ดนัน้ ออกมาได้
มิใช่เรือ่ งง่ายสักนิด เรียกตัวเองเป็นนักหลอมโอสถขัน้ เจ็ดชัน้ ยอดได้เต็มปาก
ต่อให้นักหลอมโอสถขั้นแปดส�ำแดงฝีมือเองก็ไม่แน่ว่าจะท�ำได้ดีกว่าเขา
เสียเท่าไร
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เจิง ซู่แ บ่ง สติม าคิด พิจ ารณาอยู่ชั่วครู่อย่างหาได้ยาก ก่อนว่า
"มิ ผิ ด ถ้ า เขาอ่ อ นด้ อ ยเกิ น ไปจะช่ ว ยขั บ ความสมบู ร ณ์ แ บบของ
ปรมาจารย์เจิ้งได้อย่างไร!"
จูจูหมดค�ำพูด
สวินต้วนเจียนบนแท่นบวงสรวงฝืนหัวเราะเสียงขืน่ สองทีกอ่ นพูดด้วย
น�้ำเสียงชิงชัง "เจิ้งเฉวียนคนเก่ง! อัจฉริยะแห่งสกุลตัน! ข้าด้อยฝีมือ
จัดการเจ้าไม่ได้ ทว่าพวกเจ้าอย่าได้ใจมากเกินไป สกุลเยีย่ นของพวกข้า
ก็มีบุคคลที่สุดยอดเช่นเดียวกัน ดูซิว่ารอบต่อไปพวกเจ้าจะยังยิ้มออก
หรือไม่!" พูดจบก็หันหลังเดินน�ำเหล่านักหลอมโอสถสกุลเยี่ยนกลับไป
ฝัง่ ตนเอง
เฉี ย นหลางที่ อ ยู ่ ด ้ า นข้ า งผ่ อ นลมหายใจยาว ก่ อ นกล่ า วกั บ
นั ก หลอมโอสถไม่กี่ค นที่ไ ม่ไ ด้อ ยู่ใ นอาณัติแคว้นตันเช่นเดียวกันว่า
"ผูแ้ ซ่เฉียนมีชวี ติ อยูม่ าหลายร้อยปี จนบัดนีถ้ งึ ได้รวู้ า่ เส้นทางการหลอมโอสถ
ถึงกับยังมีขีดขั้นเช่นนี้อยู่ด้วย ไม่เสียแรงที่มางานชุมนุมนี้! ไม่เสียแรง
ที่เกิดมาแล้ว!"
ในใจนักหลอมโอสถไม่กี่คนนั้นก็รู้สึกเช่นเดียวกัน จึงพยักหน้า
ตอบรับเห็นด้วย มีเพียงอู๋จอื้ นักหลอมโอสถขัน้ หกจากส�ำนักเจาไช่ทสี่ หี น้า
เดี๋ยวแดงเดี๋ยวซีด อึกอักพูดไม่ออก
ก่อนหน้านีเ้ ขายังท�ำปากดีบอกกับพวกเจิง้ เฉวียนว่าอยากประลองฝีมอื
ในรอบเดียวกัน มินา่ ผูอ้ นื่ ถึงได้ไม่แยแสตน...ห่างชัน้ กันเกินไปแล้ว ชัว่ ชีวติ นี้
เขายังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสแยกร่างวิญญาณไฟได้หรือไม่ ยิ่งไม่ต้อง
พูดถึงว่าบรรลุถงึ ขีดขัน้ เดียวกับเจิง้ เฉวียนหรือสวินต้วนเจียน วาจาโง่เขลา
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ไม่รจู้ กั ฟ้าสูงแผ่นดินต�ำ่ ทีเ่ ขาพูดออกไปไม่อายปากเหล่านัน้ เป็นการหาเรือ่ ง
ขายหน้าให้ตวั เองโดยแท้!
ความสะท้ า นสะเทื อ นที่ ส วิ น ต้ ว นเจี ย นกั บ เจิ้ ง เฉวี ย นน� ำ พามา
ผ่านไปค่อนคืนเต็มๆ ถึงค่อยๆ สงบลง
ขอบฟ้าเริ่มปรากฏแสงอรุณ เริ่มต้นวันใหม่อีกครั้ง และงานชุมนุม
สุดยอดนักหลอมโอสถก็ด�ำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายอย่างแท้จริง ผู้ฝึกตน
ขั้นก�ำเนิดใหม่บนแท่นบวงสรวงผู้นั้นลุกขึ้นมาประสานมือค้อมค�ำนับต�่ำ
ให้นักหลอมโอสถทั้งสองฝ่ายก่อนว่า "เรียนเชิญนักหลอมโอสถขั้นแปด
ขึ้นส�ำแดงวิชา!"
ตันหร่านกับเฝินปีช้ นิ่ สะบัดแขนเสือ้ ลุกขึน้ ยืนก่อนก้าวเดินทีละก้าว
ไปหยุดบนแท่นบวงสรวงไฟสวรรค์
เหล่านักหลอมโอสถสกุลเยี่ยนไร้ซึ่งการเคลื่อนไหว ตันเถิงที่เป็น
นักหลอมโอสถขั้นแปดชั้นยอดเพียงหนึ่งเดียวนั่งนิ่งไม่ขยับ
ผู ้ ที่ ไ ม่ รู ้ ค วามในต่ า งมองหน้ า กั น เลิ่ ก ลั่ ก ด้ ว ยความแปลกใจ
อย่างมาก พวกตันหร่าน เฝินปี้ชนิ่ และเจิง้ เฉวียนกลับรูแ้ ก่ใจดีวา่ ตันเถิง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไร้ก�ำลังจะลงประลองแล้ว
เสี ย งทอดยาวราวกั บ ทอดถอนใจดั ง มาจากทางด้ า นหลั ง
นักหลอมโอสถสกุลเยีย่ น เงาร่างยักษ์สายหนึง่ ลอยมาจากทางเมืองหลิงตัน
พริบตาเดียวก็มาถึงยอดเขาหงอวิ๋น พลังกดดันทรงอานุภาพเกรียงไกร
ท�ำให้ผฝู้ กึ ตนทัง้ หมดบนเขาเกิดความครัน่ คร้ามขึน้ มาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้
พวกเขาเงยหน้ามองไปก็เห็นว่าสิง่ ทีป่ รากฏกายอยูบ่ นฟ้าคืองูยกั ษ์
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สีแดงฉานทีย่ าวเป็นร้อยจัง้ ตัวหนึง่ แต่ตำ� แหน่งหัวงูกลับงอกเป็นศีรษะคน
อย่างแปลกประหลาด บนใบหน้านัน้ มีดวงตาสีดำ� สนิททีใ่ หญ่จนน่าตกใจ
คูห่ นึง่ ในปากคาบคบเพลิง เปลวเพลิงโชติชว่ งขับให้ใบหน้านัน้ ดูยากจะ
แยกแยะเพศ พิลึกพิลั่นน่างงงวย
นีก่ ค็ อื มังกรเปลวอสูร สัตว์เทพในต�ำนานทีม่ ที งั้ พลังหยินและหยาง
ในเวลาเดียวกัน!
บนล�ำตัวสีแดงฉานยาวเฟือ้ ยของมังกรเปลวอสูรมีผเู้ ฒ่าชุดเทาผูห้ นึง่
นั่งขัดสมาธิอยู่ ไม่ต้องถามก็รู้ว่าคือเยี่ยนเจี้ยนตี๋อดีตประมุขสกุลเยี่ยน
ไท่ซงั่ หวงแห่งแคว้นตัน มังกรเปลวอสูรตัวนีก้ ค็ อื วิญญาณไฟของเขา
เยี่ยนซื่อเทียนมีบทบาทบารมีมากเกินไป ท�ำให้ทุกคนแทบจะ
ลืมไปแล้วว่าสกุลเยีย่ นยังมีบคุ คลร้ายกาจเช่นนีอ้ ยูอ่ กี หนึง่ ...เยีย่ นเจีย้ นตี๋
นักหลอมโอสถขั้นแปด ผู้ฝึกตนขั้นมหายานที่ดูดซับไฟชาดกลืนทอง!
ทีน่ า่ แปลกใจคือด้านข้างเขายังมีคนลึกลับทีส่ วมหน้ากากและชุดด�ำ
ห่อหุม้ ทัง้ ร่างอย่างมิดชิดยืนอยูอ่ กี ผูห้ นึง่
ผู้ด�ำเนินงานบนแท่นบวงสรวงประสานมือค้อมค�ำนับคนทั้งสอง
ทีก่ ลางอากาศอีกครัง้ ก่อนกล่าวเสียงดังฟังชัด "เชิญปรมาจารย์ทงั้ สองท่าน
เข้าประจ�ำที่เพื่อส�ำแดงวิชาขอรับ!"
คนลึกลับผู้นั้นก็เป็นนักหลอมโอสถขั้นแปดเช่นกัน!
การปรากฏตัวของเยี่ยนเจี้ยนตี๋อยู่ในความคาดหมายของพวกจูจู
แต่คนลึกลับผู้นี้โผล่(ติมดาจากไหนกั
เคยได้
ตามอ่านต่อนได้ไม่ในฉบั
บเต็ยมิน)มาก่อนว่านอกจาก
เยี่ยนเจี้ยนตี๋กับคนทรยศของสกุลตันอย่างตันเถิงแล้ว สกุลเยี่ยนยังมี
นักหลอมโอสถขั้นแปดคนอื่นอยู่อีก
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