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จูจูมองเติ้งอว๋ินฉี่อย่างเห็นใจอยู่บ้าง ใช้อาจารย์ของนางเป็นมาตรฐาน...พ่ีชายท่านนี ้

มีแรงกดดันใหญ่หลวงนัก!

ทว่าอาจารย์ก็หล่อเหลาจริงๆ นางอยากจะป่าวประกาศบอกคนท้ังหมดใจแทบขาดว่า  

'นักหลอมโอสถที่ดูอิสระเป็นธรรมชาติที่สุด สง่างามท่ีสุด ผึ่งผายท่ีสุดบนแท่นบวงสรวงท่านน้ัน 

เป็นอาจารย์ของข้า!'

อิ่นจื่อจางเห็นจูจูมองเจิ้งเฉวียนพร้อมกับย้ิมเหมือนคนโง่ ในใจก็ให้คับข้องไม่ใคร่ชอบใจ  

อดไม่ไหวยื่นมือไปเขกศีรษะนางเข้าหนึ่งที "หมูโง่เง่า!"

จูจูมองเขาด้วยท่าทางบริสุทธ์ิไร้ความผิดย่ิงยวด อันที่จริงเจ้าคนโฉดขี้หึงย่ิงกว่าศิษย์พ่ีรอง

เสียอีก!
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คำ�นำ�

ผ่านมาแล้วแปดเดือน 'เงาเพลิงสะท้านปฐพี' ด�าเนินมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วค่ะ 

ช่วงเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปเร็วจริงๆ แต่เวลาจริงว่าเร็วแล้ว เวลาในเร่ือง 

ยงัเร็วยิง่กว่าอกีค่ะ เผลอแป๊บเดยีวกผ่็านไปหลายปี จจูขูองเราจากทีห่น้าตาบ้านนอก 

และบ�าเพ็ญตนไม่ได้ เปลี่ยนกลายเป็นผู้ฝึกตนผู้สง่างามและเก่งกล้า คนรอบตัวเธอ

ก็เช่นกันค่ะ ไม่ว่าจะเจ้าคนโฉด พวกศิษย์พี่ อาจารย์ เรานักอ่านนับว่าอยู่กับพวกเขา

มาตั้งแต่แรกเริ่ม ก็อดจะใจหายนิดๆ ไม่ได้ที่นิยายเรื่องนี้ก�าลังจะจบลงแล้ว

แต่ก็อย่างที่อิ่นจื่อจางกล่าวไว้ในเล่มนี้ (กล่าวไว้ตรงไหน ลองหาดูนะคะ) ว่า

คนเราสมควรอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดแล้ว ดังนั้นพวกเราก็เอาตามนี้กันดีกว่าค่ะ ซึมซับ

ทุกความรู้สึกไปกับแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์ที่เร่ืองราวน�าพาไป ตลกก็หัวเราะ  

เศร้าซึ้งก็ร้องไห้ ขัดใจก็โมโห ต่ืนเต้นไปกับฉากต่อสู้ประชันขันแข่ง ซึ่งเงาเพลิงฯ  

ก็ยังคงสร้างหลากหลายอารมณ์ให้กับทุกคนได้ตั้งแต่เล่มแรก และจะเป็นเช่นน้ันไป

จนกระทั่งหน้าสุดท้ายค่ะ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันกับพวกจูจูมาตลอดนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ จูจู ช่ือเดิมคือ 'ตันหวง' สตรีศักดิ์สิทธ์ิของสกุลตัน  

  เพือ่หลบซ่อนจากหตูาและเง้ือมมอืรัชทายาทแคว้นตนั  

  นางจงึต้องอยูใ่นร่างของเดก็สาวบ้านนอกทีไ่ม่มตีบะพลงั 

  สักกระผีก ทว่ากลับมีร่างแยกวิญญาณไฟเป็นลูกหมู 

  ที่ร้ายกาจยิ่ง

✱  อิ่นจื่อจาง นายน้อยสิบสกุลหลินแห่งแคว้นอู่ คุณสมบัติดีเยี่ยม  

  มีพลังธาตุเดี่ยวสายน�้าแข็งอันหาได้ยาก บัดน้ีได้รับ 

  การยอมรับจากดวงจติวตัถเุทพ ได้เป็นเจ้าของเจดย์ีอูเ่สนิ

✱ ตันเฟิ่ง พี่สาวแท้ๆ ของจูจู เป็นคนทรยศของสกุลตันเพราะ 

  หลงใหลในเยีย่นซ่ือเทยีน ด�ารงต�าแหน่งพระอคัรมเหส ี

  แห่งราชวงศ์แคว้นตัน

✱ ตันหร่าน นักหลอมโอสถขั้นแปด หากไม่นับตันเถิงคนทรยศ 

  และเฝินปี้ช่ินที่ฟื้นคืนชีพ นับว่าเขามีอาวุโสมากที่สุด 

  ในสกุลตัน

✱ เยี่ยนเจี้ยนต๋ี หลังสละบัลลังก์ให้บุตรชายก็กลายเป็นไท่ซ่ังหวง  

  เป็นผู้ฝึกตนข้ันมหายานและนักหลอมโอสถข้ันแปด  

  ครอบครองไฟชาดกลืนทอง ไฟสวรรค์อีกหนึ่งชนิด
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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นกัหลอมโอสถขัน้ห้าทัง้สามสบิเอด็คนของสกลุตนัได้รบัสญัญาณ

จากตันหร่านก็ออกเดินไปด้วยกัน

แม้จะกล่าวว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ระหว่างสองฝ่าย 

กลับมีท่าทางพร้อมรบเต็มที่เหมือนว่าเตรียมจะยกพวกตีกัน

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่จากสกุลเย่ียนที่บนแท่นบวงสรวงพูดขึ้นว่า 

"เรือ่งประลองวิชาหลอมโอสถนีส้ดุท้ายยังคงต้องดวู่าแต่ละท่านสามารถ

หลอมยาลกูกลอนออกมาได้ระดบัใด เชญิทกุท่านลงมอืได้! ภายในหน่ึงวัน

ผู้ใดหลอมยาลูกกลอนได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าดีที่สุด ผู้นั้นก็จะเป็น

อันดับหนึ่งในหมู่นักหลอมโอสถขั้นห้าแห่งดินแดนจิ้นเฉียน!"

สกุลเย่ียนต้ังใจจะข่มสกุลตัน ก่อนหน้างานชุมนุมย่อมไม่มีทาง 

ให้โอกาสนกัหลอมโอสถของสกุลตนัได้เตรียมตัวเตม็ที ่ อย่างอืน่ยังพอว่า 

แต่สมนุไพรวิเศษนัน้มใิช่สิง่ท่ีพวกเขาอยากได้ก็จะเสกออกมาได้ พวกเขา

71
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เงาเพลิงสะท้านปฐพี 8

จึงท�าได้เพียงน�าทรัพย์สมบัติที่เก็บหอมรอมริบมาในสมัยก่อนออกมาใช้

แก้ขัด ยาลูกกลอนที่สามารถหลอมได้ใช่ว่าจะเป็นชนิดท่ีพวกเขาถนัด 

อย่างไรก็เป็นถึงยาลูกกลอนขั้นห้าข้ึนไป ยากย่ิงที่จะรวบรวมวัตถุดิบ 

ได้ครบถ้วน

นักหลอมโอสถสกุลตันไม่น้อยนับดูสมบัติในตัวแล้ว สีหน้าก็ต่าง 

จืดเจื่อนขึ้นมา

ตนัหร่านกับเฝินป้ีชิน่แค่เห็นก็รูถึ้งความล�าบากของพวกเขา เฝินป้ีชิน่

กลอกลูกตา กระซิบกับตันหร่านสองสามค�า ก่อนฝ่ายหลังจะหันไป 

กล่าวเสียงดังฟังชัดกับคนที่ล่างแท่น "นักหลอมโอสถของตระกูลเรา 

ขาดวัตถุดิบหลอมยาลกูกลอนอยู่บ้าง หากท่านใดสามารถอ�านวยวัตถุดบิ

ที่เหมาะสมได้จะได้รับยาลูกกลอนที่หลอมส�าเร็จหลังจากน้ีครึ่งหน่ึง 

เป็นสิ่งตอบแทน หากหลอมไม่ส�าเร็จ สกุลตันของเราจะชดเชยด้วย 

ยาลูกกลอนขั้นหกคุณภาพชั้นดีหนึ่งเม็ด"

ครั้นถ้อยค�านี้ถูกกล่าวออกไป เหล่าผู้ฝึกตนที่มาชมการประลอง 

อยู่ล่างแท่นกต็ืน่เต้นคกึคกัขึน้มาทนัท ีมบีางคนถึงขนาดอดรนทนไม่ไหว

ตะโกนบอกขึ้นแล้ว "ปรมาจารย์ทุกท่านขาดสมุนไพรวิเศษชนิดใด 

ก็รีบบอกมาเถิด!"

ปกตถึิงพวกเขาอยากขอให้นักหลอมโอสถข้ันห้าหลอมยาลกูกลอน

ให้ ขอร้องให้ตายก็ไม่แน่ว่าจะขอร้องได้ วันนีถึ้งกับมเีรือ่งดเีช่นนี ้มหิน�าซ�า้ 

ถึงจะล้มเหลวก็ยังได้รับยาลูกกลอนเป็นการชดเชย ต่อให้เป็นบรรดา 

ส�านกัตระกูลใหญ่ในกลุม่พันธมติรแคว้นตันก็ยังอดจะหวัน่ไหวไม่ได้

ผู ้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่บนแท่นบวงสรวงที่สกุลเย่ียนส่งมาเป็น 
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ผู้ด�าเนินงานคิดไม่ถึงว่าสกุลตันจะมาไม้น้ี ทว่าถ้าออกปากห้ามต่อหน้า

ธารก�านัลก็ดูเป็นพฤติกรรมชัน้ต�า่เกินไปหน่อย ถึงได้ชยัชนะแต่ก็ไร้ศกัด์ิศรี 

เขาจึงแค่นเสียงเย็น ท�าเฉยไม่เข้าไปยุ่ง

เหล่านักหลอมโอสถสกุลตันเห็นผู้อาวุโสท�าเช่นน้ีก็ไม่ห่วงศักด์ิศรี

หน้าตาแล้ว แต่ละคนพากันก้าวออกมาบอกชื่อสมุนไพรวิเศษที่ตนเอง

ต้องการ เพียงแต่เมื่อท�าเช่นนี้เหล่านักหลอมโอสถของสกุลเย่ียนก็ได้รู้ 

ล่วงหน้าว่าคู่ต่อสู้ของพวกตนจะหลอมยาลูกกลอนชนิดใด

ในบรรดานกัหลอมโอสถทัง้สามสบิเอด็คนของสกุลตนัมถึีงย่ีสบิคน

ทีจ่ะหลอมยาลกูกลอนขัน้หก! สหีน้าของนักหลอมโอสถสกุลเย่ียนเร่ิมจะ 

ไม่น่ามอง ความรู้สึกด้อยกว่ายามเผชิญหน้ากับนักหลอมโอสถสกุลตัน 

ทีม่มีายาวนานตขีึน้มาอกีครัง้...พวกเขาสูค้นสกุลตนัไม่ได้จริงๆ อย่างน้ัน

หรือ

มเีพียงนักหลอมโอสถขัน้ห้าชัน้ยอดสองคนท่ีได้รับการดแูลเป็นพิเศษ

ที่ไม่ได้เก็บเรื่องเหล่าน้ีมาใส่ใจ พวกเขาต่างได้รับยันต์จิตลูกกลอน 

ทีเ่ย่ียนเจีย้นตีกั๋บสดุยอดนกัเขยีนยันต์ของสกุลเย่ียนร่วมแรงกันท�าขึน้มา

สามแผ่น อกีประเดีย๋วน�าออกมาใช้พร้อมกันท้ังหมด ต่อให้เป็นยาลกูกลอน

ขั้นหกก็ยังมีโอกาสหลอมส�าเร็จอย่างน้อยเจ็ดส่วน น่าจะชนะได้แน่นอน

อย่างมิต้องสงสัย

ทว่าพวกเขาก็ยังต่างรู้สึกแปลกใจย่ิงว่าไท่ซั่งหวงส้ินเปลืองดวงจิต 

ท�ายันต์จิตลูกกลอนปึกใหญ่ในเวลานี้ มิกลัวจะกระทบภาวะร่างกาย  

ท�าให้เสยีเปรยีบยามประลองกับพวกตันหร่านหลังจากน้ีหรือไร

ควรต้องรูว่้าการท�ายันต์จติลกูกลอนนัน้จ�าเป็นต้องผนกึจติเสีย้วหนึง่
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ของสุดยอดนักหลอมโอสถเอาไว้ ถึงจะมีตบะสูงส่งขนาดเย่ียนเจี้ยนตี๋  

แต่แบ่งเสี้ยวดวงจิตออกมาจ�านวนมากเพ่ือผนึกลงยันต์ในครั้งเดียว 

ก็เป็นการเสยีหายสิน้เปลอืงอย่างมาก ถ้าเป็นเวลาปกตย่ิอมจะไม่เป็นไร 

บ�าเพ็ญตบะสกัปีสองปีก็กลบัมาสมบูรณ์ดังเดมิได้

หากแค่คราวน้ีเย่ียนเจี้ยนตี๋ยังต้องเป็นตัวแทนสู้กับนักหลอมโอสถ

ขัน้แปดสองคนของสกุลตันอกี การท�าเช่นน้ีออกจะเสีย่งเกินไปหน่อยแล้ว 

หากเกิดเร่ืองไม่คาดฝันอะไรระหว่างการประลองสุดท้าย เช่นน้ันก็ได้ 

ไม่คุ้มเสียเอาจริงๆ

การตัดสินว่าระหว่างสกุลตันหรือสกุลเย่ียนตระกูลใดเหนือกว่า 

ในวิชาหลอมโอสถ สุดท้ายต้องดูกันว่านักหลอมโอสถของตระกูลใด

สามารถหลอมสดุยอดยาลกูกลอนออกมาได้ ความส�าเรจ็หรือความล้มเหลว

ของนกัหลอมโอสถข้ันห้าถึงขัน้เจด็อย่างพวกเขาจึงไม่ได้ส�าคญัถึงเพียงนัน้

ค�าถามเดียวกันน้ีก็ติดอยู่ในใจของเยี่ยนเจี้ยนตี๋เช่นกัน ภายใน 

เขตหวงห้ามอันเป็นที่บ�าเพ็ญตบะของเชื้อพระวงศ์สกุลเย่ียนท่ีเขา 

ด้านหลงัวังหลวงเมอืงหลงิตัน เย่ียนเจีย้นตีก๋ล่าวเสยีงเย็นกับเย่ียนซือ่เทียน

ด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด "ในเมือ่เจ้าไม่มลีกูกลอนประสานดวงจติ แล้วเหตใุด

ถึงได้หลอกให้พ่อไปท�ายันต์จิตลูกกลอนตั้งมากมายเพียงนั้น! หรือเจ้า 

ไม่ใส่ใจชื่อเสียงของสกุลเยี่ยนจริงๆ!"

ลูกกลอนประสานดวงจิตเป็นยาลูกกลอนขั้นเก ้าในต�านาน 

ทีส่ามารถบ�ารงุฟ้ืนฟูดวงจติได้ในชัว่พรบิตา เย่ียนซือ่เทียนได้ใช้มนัมาขอให้

เยี่ยนเจี้ยนตี๋ช่วยตนท�ายันต์จิตลูกกลอนจ�านวนมาก
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เย่ียนซื่อเทียนท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน พูดย้ิมๆ ว่า "ถ้าลูก 

ไม่เอ่ยถึงลกูกลอนประสานดวงจติ เสด็จพ่อจะทรงยอมส�าแดงฝีพระหตัถ์

ท�ายนัต์จติลกูกลอนหรอืพ่ะย่ะค่ะ เรือ่งชือ่เสยีงของสกุลเย่ียนนัน้เสดจ็พ่อ

ทรงวางพระทัยเถิด ถ้าไม่มีความมั่นใจพอ ลูกคงไม่ไปท้าสู้กับสกุลตัน 

โดยไม่ไตร่ตรองแน่"

"เจ้ามีวิธีรับมือตันหร่านกับเฝินปี้ชิ่น? เร่ืองน้ีถ้าท�าได้ไม่แนบเนียน 

เกรงว่าถึงชนะไปก็ยังถูกผูฝึ้กตนในใต้หล้าหยามหยัน แล้วไหนจะตนัหวง

อีก เฝินป้ีชิน่บอกว่าไม่ก่ีปีก่อนตนัหวงหลอมลกูกลอนมหาสงัสารวัฏให้นาง 

ถ้าเรือ่งน้ีเป็นความจรงิ ตนัหวงไม่ออกหน้ามาก็ช่างเถอะ แต่ถ้านางกล้ามา 

พ่อก็ไม่มัน่ใจเลยว่าจะเอาชนะนางได้" เย่ียนเจีย้นตีข๋มวดค้ิวกล่าว

"เรื่องน้ีเสด็จพ่อไม่ต้องทรงท�าอะไร แค่เตรียมพระองค์ให้พร้อม 

ต่อการประลองในอีกไม่กี่วันก็พอ" เยี่ยนซื่อเทียนพูดอย่างขอไปที

เย่ียนเจี้ยนตี๋จนใจ ตอนน้ีสิ่งที่เขาพอจะยกมาข่มบุตรชายได้ 

ก็เหลอืเพียงฐานะบดิานี ้ เย่ียนซือ่เทียนจะท�าอะไร เขาห้ามไม่ได้โดยสิน้เชงิ 

อีกท้ังขณะที่บุตรชายเติบโตพรวดพราด ในใจเขาก็เกิดความหวาดกลัว

รุนแรงเข้มข้นข้ึนมาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ เขารู้ว่าการตายของเย่ียนซื่อ 

ผู้เป็นบิดามีความเก่ียวข้องกับบุตรชายตน แม้แต่ปู่แท้ๆ ยังลงมือได้  

คนต่อไปใช่ถึงคราวเขาหรือไม่

เย่ียนเจี้ยนตี๋ไม่กล้าคิดให้มาก ท�าได้เพียงพยายามบ�าเพ็ญตน 

สดุชวิีต หวังจะได้ขึน้สวรรค์ในเรว็วัน แต่ความหวาดกลัวน้ีก็ดนักลายเป็น

จิตมารของเขา ไม่กี่ปีมานี้ตบะของเขาจึงไม่ก้าวหน้า ซ�้ายังถอยหลัง

เย่ียนซื่อเทียนมองส่งบิดาจากไป ริมฝีปากเผยรอยย้ิมเยียบเย็น 
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ชวนครั่นคร้ามออกมา เขาไม่เคยหวังจะอาศัยเย่ียนเจี้ยนตี๋เอาชนะ 

ตันหร่านหรือแม้แต่พวกตันหวงโดยสิ้นเชิง

"ถ้าหวงเอ๋อร์ยอมมา...สกุลเย่ียนจะแพ้หรือชนะมีอะไรต้องกังวล" 

เย่ียนซื่อเทียนถอนหายใจเบาๆ ในถ้อยค�ามีแววโปรดปรานให้ท้าย

กระหายอยากและ...ความเยียบเย็นสุดซึ้ง

อีกด้านหน่ึง เหล่านักหลอมโอสถสกุลตันรวบรวมสมุนไพรวิเศษ 

ที่ต้องใช้ในการหลอมโอสถได้ครบเป็นส่วนใหญ่แล้ว ซ�้าในระหว่างนั้น 

ยังเกิดเหตุการณ์ที่ผู ้ฝึกตนสองคนต่างอยากจะส่งสมุนไพรวิเศษ 

ชนิดเดียวกันมาให้ ผลคือไม่มีใครยอมใครจนหวิดจะมีการใช้ก�าลังกัน

กล่าวถึงเรื่องหลอมยาลูกกลอน นักหลอมโอสถสกุลตันเหล่านี ้

ไม่เคยกลัวจะต้องสู ้กับใครหน้าไหนในขั้นเดียวกันอยู่แล้ว ต่างคน 

ต่างจดัเตรยีมข้าวของแล้วหาต�าแหน่งเหมาะล่างแท่นบวงสรวงไฟสวรรค์

นั่งขัดสมาธิลงกับพื้น หยิบเตาหลอมออกมาเริ่มลงมือ

นักหลอมโอสถข้ันห้าจ�านวนเจ็ดสิบคนเต็มๆ หลอมยาลูกกลอน

พร้อมกันอยู่ในที่นี้ นี่เป็นฉากเหตุการณ์ท่ีย่ิงใหญ่ถึงระดับใด โดยปกต ิ

ชั่วชีวิตยังไม่มีโอกาสได้เห็นนักหลอมโอสถหลอมยาลูกกลอนต่อหน้า

ธารก�านัลแม้แต่คนเดยีว บดัน้ีกลบัได้เหน็ทเีดยีวถึงเจด็สบิคน ซ�า้แต่ละคน 

ก็ยังเป็นถึงนักหลอมโอสถขั้นห้า

นักหลอมโอสถเหล่าน้ีไม่ว่าคนใดล้วนแต่มีตบะข้ันหลอมรวม 

ไปจนถึงขัน้ก�าเนิดใหม่ ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยไฟพิภพในการหลอมนานแล้ว 

เมื่อปล่อยไฟแท้จากลูกกลอนปราณทองหรือบ้างก็ไฟแท้จากดวงจิต 
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ขั้นก�าเนิดใหม่ออกมาพร้อมกัน พลานุภาพน้ันก็ยากจะใช้ถ้อยค�ามา

พรรณนา

สีสันและคุณสมบัติพิเศษของเปลวไฟแต่ละชนิดล้วนเก่ียวข้องกับ

เคล็ดวิชาท่ีผู้ฝึกตนฝึกตามปกติ รวมถึงไฟสัตว์ไฟศักดิ์สิทธ์ิที่แต่ละคน 

ดดูซบัเข้าไป ในชัว่ขณะน้ันล่างแท่นบวงสรวงไฟสวรรค์จงึมเีปลวไฟสารพัดสี

บินว่อน ดูยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างที่สุด

ผู้ฝึกตนที่เดิมทีมุงดูอยู่ด้านหน้าสุดถูกพลังกดดันจากไฟแท้ของ 

เหล่านกัหลอมโอสถบบีค้ันจนต้องพากันถอยกรดู ทัว่ทัง้งานสบัสนวุ่นวาย 

ถ้ามใิช่ทกุคนกลวัจะพลาดฉากยอดเย่ียมไปคงได้ทนไม่ไหวววิาทกันขึน้มา

แล้ว

สายตาของพวกจจูตู่างมองไปทีนั่กหลอมโอสถของสกลุเย่ียน ครัง้นี้

เย่ียนซือ่เทียนน่าจะเตรยีมการอะไรไว้ หากว่ากันถึงความรู้ความสามารถ

แท้จรงิ จจูไูม่กังวลเลยว่าคนของสกุลตันจะแพ้ให้คนของสกุลเย่ียน การที่

สกุลตันครองอนัดบัหนึง่ในด้านการหลอมยาลกูกลอนเพียงผูเ้ดยีวมาตลอด

หลายปีมไิด้เป็นเพียงชือ่เสยีงจอมปลอม

หากแต่เรื่องท่ีหนิวหงหงใช้ยันต์จิตลูกกลอนเอาชนะเฉียนหลาง 

ได้เตือนพวกนางว่าเป็นไปได้มากย่ิงว่าสกุลเย่ียนจะใช้อุบายอ่ืนมา

เอาชนะ

กัวไจสามศิษย์อาจารย์มองทางนั้นทีทางนี้ที ตื่นเต้นเป็นกังวล 

ยิ่งกว่าเหล่านักหลอมโอสถบนแท่นประลองเสียอีก

"เปลวไฟนี้ดูแปลกนัก ถึงกับเป็นสีเขียว!"

"สีขาวก็มี สีม่วงสีน�้าเงินก็มีด้วย!"
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คนส่วนใหญ่ก็มีท่าทางเหมือนพวกเจิงซู่ เห็นอะไรก็แปลกใหม ่

ไปหมด พากันแอบวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงียบๆ

ดวงอาทิตย์คล้อยลงทางทิศตะวันตก พริบตาเดียวก็เที่ยงคืน  

กลิ่นหอมของยาลูกกลอนหลายสายโชยออกมาจากเตาหลอมโอสถ  

นักหลอมโอสถสกุลตันคนหนึ่งหลอมยาลูกกลอนขั้นห้าได้ส�าเร็จเจ็ดเม็ด

เป็นคนแรก!

แรกเริ่มมีผู ้ประเมินปริมาณของสมุนไพรวิเศษไว้คร่าวๆ ว่า 

น่าจะหลอมยาลูกกลอนออกมาได้ราวสิบเม็ด เช่นนั้นก็หมายความว่า 

นักหลอมโอสถสกุลตันท่ีหลอมเสร็จคนแรกน้ีหลอมส�าเร็จถึงเจ็ดส่วน  

ในจ�านวนนั้นยังมีถึงสองเม็ดที่เป็นคุณภาพชั้นกลางด้วย

เสียงชื่นชมจากเหล่าผู ้ฝึกตนที่มุงดูอยู ่รอบนอกดังข้ึนต่อกัน 

เป็นระลอก พากันพูดว่าสมแล้วท่ีเป็นนักหลอมโอสถจากสกุลตัน  

ช่างร้ายกาจโดยแท้

ระหว่างท่ีเสียงชื่นชมยังดังอยู่ นักหลอมโอสถสกุลตันอีกสองคน 

ก็หลอมยาลกูกลอนขัน้ห้าได้ส�าเรจ็เจด็และหกเมด็เช่นกนั แต่ต่างมเีพียง

คนละเมด็ท่ีคณุภาพชัน้กลาง สามคนสบตากันแล้วหัวเราะเจือ่น หาได้มี

สีหน้าดีใจเสียเท่าไร

ส�าหรับนักหลอมโอสถข้างนอก หลอมส�าเร็จหกเจ็ดส่วนนับว่า 

ไม่เลวอย่างย่ิงแล้ว แต่ส�าหรบันกัหลอมโอสถสกุลตนั หลอมยาลกูกลอน 

ในขั้นเดียวกัน หากไม่ได้มีเหตุผิดพลาด การหลอมส�าเร็จเท่านี้ถือว่า 

อยู่ในขีดขั้นต�่าที่สุด

ตมู! กล่ินไหม้โชยออกมาจากเตาหลอมโอสถของนกัหลอมโอสถคนหน่ึง
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จากสกุลเย่ียน นักหลอมโอสถผู้นั้นมีสีหน้าห่อเห่ียวกระอักกระอ่วน  

ยาลกูกลอนท้ังเตาถึงกับเสยีไปแล้วเก้าส่วน เมด็เดยีวท่ีเหลอืก็กลายเป็น 

ยาลกูกลอนหลอมส�าเรจ็ได้อย่างถูไถ

เหล่าผู้ฝึกตนสกุลเย่ียนต่างมีสีหน้าไม่น่ามองอยู่บ้าง พวกจูจูกลับ 

หาได้รูส้กึผ่อนคลายเสยีเท่าไร เย่ียนซือ่เทยีนไม่มทีางลงทนุจดังานชมุนุมนีข้ึน้

โดยที่รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ได้เพื่อให้สกุลตันได้หน้าได้ตาไปเด็ดขาด

"ยันต์จิตลูกกลอน!" จูจูพลันพูดข้ึนเสียงเบา ในขณะเดียวกัน 

ตันหร่าน เฝินปี้ชิ่น และเจิ้งเฉวียนที่บนแท่นบวงสรวงเองก็เล่ือนสายตา 

ไปมองสองคนในหมู่นักหลอมโอสถจ�านวนมากจากสกุลเย่ียนพร้อมกัน

เช่นกัน

"พวกขยะพวกนี้ต้องอาศัยยันต์จิตลูกกลอนมาเอาชนะอย่างที่คิด

จรงิๆ! ทว่าหลอมยาลกูกลอนขัน้ห้าต่อให้ใช้ยนัต์จติลกูกลอนเข้าช่วยแล้ว 

ก็ยังเพิ่มประสิทธิผลได้จ�ากัดกระมัง" ตี่ฉานซั่งขยี้หน้าพลางว่า

"พวกเขาใช้สามแผ่นในครัง้เดียว คนละสามแผ่น...ท่ีพวกเขาหลอม

ล้วนเป็นยาลกูกลอนขัน้หกกับขัน้เจด็" จจูขูมวดคิว้กล่าว

"ยันต์จติลกูกลอนกลายเป็นของไร้ค่าราคาถูกเพียงน้ีต้ังแต่เมือ่ใดกัน!" 

ตี่ฉานซั่งถลึงตาพูด เขาช�านาญด้านยันต์ ย่อมจะรู้ดีถึงความยากและ 

สิง่ท่ีต้องใช้แลกเปลีย่นในการท�ายันต์

จีโยวกู่ถามข้ึนว่า "นักหลอมโอสถที่ท�ายันต์จิตลูกกลอนได้ใน 

สกุลเยี่ยนมีอยู่กี่คน"

จูจูคิดเล็กน้อยก่อนตอบ "ครึ่งปีก่อนตันเถิงได้รับบาดเจ็บสาหัส  

ตัดเขาออกไป นักหลอมโอสถขั้นแปดที่ใช้การได้ในสกุลเย่ียนเท่าที่ข้ารู ้
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ก็มีเพียงเยี่ยนเจี้ยนตี๋ผู้เดียว"

อิ่นจื่อจางเองก็อดจะแปลกใจไม่ได้เช่นกัน "ในเมื่อเป็นเช่นน้ี  

เย่ียนซื่อเทียนตัดใจให้เย่ียนเจี้ยนต๋ีสิ้นเปลืองพลังท�ายันต์จิตลูกกลอน 

ตัง้มากเพียงน้ีลงได้อย่างไร" ล�าพังแค่การประลองของนกัหลอมโอสถขัน้ห้า

ก็ใช้ตั้งหกแผ่น เช่นน้ันการประลองของนักหลอมโอสถข้ันหกข้ันเจ็ด 

หลังจากนี้จะท�าเช่นไร

ยกเว้นว่าสกุลเย่ียนจะยังมีนักหลอมโอสถข้ันแปดคนอ่ืนท่ีเอาชนะ 

ตนัหร่านกับเฝินป้ีชิน่ในตอนสดุท้ายได้แน่นอน มเิช่นน้ันการกระท�าเช่นนี ้

ก็โง่เขลาอย่างไม่มใีดเทียมเลยทเีดียว

ตันหร่าน เฝินปี้ชิ่น และเจิ้งเฉวียนท่ีบนแท่นบวงสรวงล้วนคิดถึง

ปัญหาน้ีได้ ยันต์จติลกูกลอนมากมายเพียงนีไ้ม่ได้เสกออกมาจากอากาศ

เดด็ขาด เย่ียนซือ่เทียนคิดจะเล่นอะไรกันแน่

กระน้ันพวกเขาไม่อาจหาหลกัฐานเป็นชิน้เป็นอนัได้เลยว่าสองคนน้ัน

ใช้ยันต์จติลกูกลอน นกัหลอมโอสถท้ังหมดล้วนสมัผสัได้ แต่ยนัต์จติลกูกลอน

กลายเป็นเถ้าอยู่ในมือของสองคนนั้นแล้ว หากอีกฝ่ายกัดฟันไม่ยอมรับ  

พวกเขาก็ท�าอะไรไม่ได้โดยสิน้เชงิ

นักหลอมโอสถสกุลตันท่ีก�าลังประลองกันอยู่บนแท่นบวงสรวง 

ก็มีคนรู ้สึกได้ถึงยันต์จิตลูกกลอนเช่นกัน คนที่จิตแห่งเต๋าอ่อนแอ 

พลนัได้รบัผลกระทบ ทางด้านสกุลตนัจงึมคีนท�ายาลกูกลอนเสยีไปสองเตา

ตนัหร่านพูดข้ึนด้วยสหีน้าสงบนิง่ "ตนเองมคีวามสามารถระดบัใด

สามารถหลอกผู้อืน่ได้ แต่หลอกตนเองไม่ได้ ไม่มใีครจะพ่ึงยันต์จติลกูกลอน 

Page ������������������ 8.indd   16 28/11/2561 BE   10:59



17

เอ ๋อเหมย

ไปได้ชั่วชีวิต นักหลอมโอสถของสกุลตันเราต้องเก็บยันต์แค่ไม่ก่ีแผ่น 

มาใส่ใจต้ังแต่เมือ่ใดกัน"

เหล่านักหลอมโอสถท่ีด้านข้างเขาจติใจกระเตือ้งข้ึน ผูอ้าวุโสมัน่ใจ

เช่นน้ี พวกเขายังจะต้องกลวัอะไร การประลองของนกัหลอมโอสถข้ันห้า 

ใช้ยันต์จติลกูกลอนได้ แต่การประลองขัน้เจด็ข้ันแปด อกีฝ่ายจะยังใช้มนัได้

เชยีวหรอื

ผู ้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่จากสกุลเย่ียนบนแท่นบวงสรวงย่อมจะ 

ได้ยินค�าของตันหร่านเช่นกัน แม้ภายนอกจะท�าเป็นไม่สนใจ แต่ในใจ 

กลับอดจะร้อนตัวอยู่บ้างไม่ได้

ทิศตะวันออกมีสีขาวพุงปลา* ปรากฏข้ึนรางๆ นักหลอมโอสถ 

ทั้งเจ็ดสิบคนก็หลอมเสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงนักหลอมโอสถ 

ที่มาจากภายนอกอย่างพวกเฉียนหลางด้วย ที่พวกเขาหลอมล้วนเป็น 

ยาลกูกลอนขัน้ห้า โอกาสหลอมส�าเรจ็มตีัง้แต่สีถึ่งหกส่วน อยู่ในระดบักลาง 

ในหมู่นักหลอมโอสถ

หลอมยาลูกกลอนต่อหน้าธารก�านัลและย่ิงมีนักหลอมโอสถ 

จ�านวนมากเพียงนีห้ลอมโอสถพร้อมกันด้วยแล้ว ส่ิงรบกวนจากภายนอก

ย่อมมมีากนัก การส�าแดงความสามารถล้วนจะได้รบัผลกระทบ ท�าผลงาน 

ได้เท่าน้ีพวกเฉยีนหลางก็พอใจย่ิงยวดแล้ว ถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่เคยคิดว่า

ตนเองจะเอาชนะเหล่านักหลอมโอสถจากแคว้นตันได้

โดยภาพรวม ไม่ว่าเรื่องสัดส่วนหลอมส�าเร็จหรือเรื่องคุณภาพ 

ยาลกูกลอน นกัหลอมโอสถของสกุลตันล้วนแต่เหนือกว่าสกุลเย่ียนท้ังสิน้ 

* ชาวจีนนิยมเปรียบเปรยสีของขอบฟ้าในเวลาใกล้รุ่งว่าสีขาวพุงปลา
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ผลงานที่ดีที่สุดของนักหลอมโอสถสกุลตันคือหลอมยาลูกกลอนข้ันห้า 

ได้ส�าเรจ็เก้าส่วน ยาลกูกลอนข้ันหกส�าเรจ็ห้าส่วน ผลงานน้ีไม่มนีกัหลอมโอสถ

จากสกุลเยี่ยนคนใดเทียบได้

ตอนน้ีแค่รอดูยาลูกกลอนที่ นักหลอมโอสถไม่ ก่ีคนสุดท้าย 

หลอมออกมาก็จะรู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะ

กลิ่นหอมของยาลูกกลอนโชยออกมาเป็นระลอก นักหลอมโอสถ 

สกุลเย่ียนสองคนทีเ่หลอืและนักหลอมโอสถสกุลตันอกีคนถึงเวลาหลอมเสรจ็

เปิดเตาในทีส่ดุ

นักหลอมโอสถทั้งสองคนจากสกุลเย่ียนนั้นก็คือสองคนที่มียันต ์

จิตลูกกลอน

"ส�าเร็จ!" นักหลอมโอสถสกุลเย่ียนคนหน่ึงในน้ันตะโกนเสียงดัง  

ยาลูกกลอนขั้นหกแปดเม็ดพุ่งออกมาจากในเตา คนทั่วทั้งบริเวณ 

ต่างตะลึงไป

นกัหลอมโอสถผูน้ั้นวางยาลกูกลอนขัน้หกท้ังแปดเมด็ลงในจานหยก

ที่เบื้องหน้าด้วยท่าทางกระหย่ิมย้ิมย่อง ช้อนตาข้ึนมองไปทางสกุลตัน 

กลบัเหน็พวกเขาแต่ละคนมสีหีน้าเฉยเมย ไม่มแีม้แต่เศษเสีย้วความอจิฉา

หมดก�าลังใจ หลายคนในจ�านวนนั้นยังถึงขนาดมองเขาด้วยสายตา 

เหยียดหยามดูแคลนด้วยซ�า้ อารมณ์ต่ืนเต้นพลุ่งพล่านเตม็อกจงึสลายไป

กว่าค่อนทันที

"ขั้นเจ็ด!" 

"ยาลูกกลอนขั้นเจ็ด!" 

ผูฝึ้กตนจ�านวนมากทีอ่ยู่ด้านล่างแท่นบวงสรวงพากนัร้องอทุานข้ึนมา 
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นกัหลอมโอสถของสกุลเย่ียนอกีคนก็หลอมส�าเรจ็แล้วเช่นกัน เขาใช้ตบะ

ของนักหลอมโอสถขั้นห้าหลอมยาลูกกลอนขั้นเจ็ดข้ามขั้น โดยที ่

หลอมออกมาได้ส�าเร็จถึงสองเม็ด!

น่ีเป็นกลยุทธ์ทีถู่กก�าหนดไว้ก่อนแล้ว ผู้ฝึกตนสองคนจากสกุลเย่ียน 

ที่ได้รับยันต์จิตลูกกลอนสามแผ่นนี้คนหนึ่งหลอมยาลูกกลอนข้ันหก  

อีกคนหลอมยาลกูกลอนข้ันเจด็ ต่อให้มยัีนต์จติลกูกลอนอยู่ในมอื แต่จะ

หลอมยาลกูกลอนขัน้เจด็ได้ส�าเรจ็หรอืไม่ก็ยังไม่รู้ได้ แต่ขอเพียงหลอมส�าเร็จ

แม้เพียงเม็ดเดียวก็เชิดหน้ามองคนในระดับเดียวกันได้แล้ว ต่อให ้

นกัหลอมโอสถสกุลตันจะส�าแดงความสามารถเกินข้ัน หลอมยาลกูกลอน

ขั้นหกส�าเร็จเต็มสิบส่วนก็ท�าได้เพียงต้องก้มหัวยอมแพ้

เหล่าผู้ฝึกตนของสกุลเย่ียนไชโยโห่ร้องน�าข้ึนมา ผู้ฝึกตนคนอื่น 

ที่ไม่รู้เบื้องหลังก็เปล่งเสียงให้ก�าลังใจไปด้วย

ท่ามกลางเสียงร้องให้ก�าลังใจดังก้องฟ้า นักหลอมโอสถคนเดียว 

ทีเ่หลอือยู่ของสกุลตนัก็ลกุข้ึนยืนอย่างช้าๆ ในเตาหลอมโอสถเบือ้งหน้าเขา

มแีสงทองเปล่งประกายระยิบระยับ ยาลกูกลอนข้ันเจด็สามเมด็พุ่งฝ่าเตาหลอม

ออกมา!

เสียงไชโยโห่ร้องของบรรดาคนสกุลเย่ียนขาดชะงักลงทันควัน  

เบิกตามองนักหลอมโอสถคนน้ันอย่างไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง  

เป็นไปได้อย่างไร!

คนจ�านวนมากจ�าเขาได้ทันที...ตันตู้ศิษย์เอกคนโตของตันเถิง!  

เขาเป็นหน่ึงในนักหลอมโอสถสกุลตันเพียงไม่ก่ีคนท่ีไม่ได้ขอรวบรวม

สมุนไพรวิเศษจากผู้ฝึกตนด้านล่างแท่นบวงสรวง นักหลอมโอสถข้ันสูง
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จ�านวนหนึ่งรู ้สึกได้ว่าเขาก�าลังหลอมยาลูกกลอนข้ันเจ็ด ทว่าแม้แต ่

คนทางสกุลตันเองก็ยังไม่คิดว่าเขาจะท�าส�าเร็จ

หากแต่เขาก็ท�าส�าเร็จแล้ว ทั้งยังหลอมส�าเร็จได้ถึงสามส่วน 

โดยที่ไม่ได้ใช้ของประเภทยันต์จิตลูกกลอนเข้าช่วยอีกด้วย

การหักมุมนี้มาอย่างกะทันหันเกินไป เหล่านักหลอมโอสถสกุลตัน

มองเขาอย่างอึ้งทึ่ง ถึงขนาดลืมร้องให้ก�าลังใจเลยทีเดียว

ตันตู้หน้าซีดเผือดไม่มีสีเลือดแม้แต่กระผีกเดียว ก�ายาลูกกลอน 

สามเม็ดนั้นข้ึนมาเดินไปเบื้องหน้าตันเถิงทีละก้าว คุกเข่าท้ังสองลง 

โขกศรีษะค�านับเขาสามรอบก่อนว่า "น่ีเป็นคร้ังสุดท้ายทีข้่าจะเรียกท่านว่า

อาจารย์แล้ว"

พูดจบก็วางยาลกูกลอนข้ันเจด็สามเมด็นัน้ลง ก่อนลกุขึน้เดนิไปทาง

นักหลอมโอสถสกุลตันโดยไม่เหลียวหน้ากลับมามอง เดินไปได้ครึ่งทาง

ร่างกายก็โงนเงน พลันทรุดล้มลงกับพื้น

เหล่านกัหลอมโอสถสกุลตนัซอยเท้าปราดไปตรวจดอูาการของเขา 

พบว่าลูกกลอนปราณทองของเขาแหลกละเอียดแล้ว...เขาถึงกับ 

ใช้ตบะทัง้หมดของตัวเองเป็นสิง่แลกเปลีย่นเพ่ือหลอมยาลกูกลอนขัน้เจด็

ทั้งสามเม็ดเมื่อครู่นี้ออกมา!

ตันเถิงสีหน้าบิดเบี้ยวทันที เก็บยาลูกกลอนทั้งสามเม็ดท่ีตันตู ้

วางทิง้ไว้ขึน้มาในมอื ผูฝึ้กตนข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงปลายทีส่ง่าผ่าเผยคนหนึง่

ถึงกับอดจะสองตาแดงก�่าไม่ได้เช่นกัน

ตนัตูเ้ป็นหลานชายห่างๆ ของเขา เขาเลีย้งดมูาตัง้แต่เลก็ ระหว่าง

ทั้งสองผูกพันใกล้ชิดกว่าพ่อลูกเสียอีก แม้แต่อัจฉริยะท่ีเย่อหย่ิงขนาด 
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เจิง้เฉวียนก็ยังยอมรบัว่าในอนาคตตันตู้อาจจะประสบความส�าเรจ็ย่ิงกว่า

ตัวเขา

ยาลกูกลอนข้ันเจด็สามเมด็น้ันคอืลกูกลอนยืดอายุทีโ่ด่งดงัไปทัว่หล้า 

แต่ละเม็ดสามารถยืดอายุขัยของผู้ฝึกตนได้หนึ่งร้อยปี เพียงแต่วัตถุดิบ 

หายากย่ิงยวด ต่อให้เป็นตอนที่ตันเถิงยังเป็นผู้อาวุโสสกุลตันก็ยัง 

ไม่สามารถรวบรวมได้ครบ

ขณะตันตู้เพ่ิงเลือ่นขึน้เป็นนักหลอมโอสถข้ันสามได้เคยพูดกับเขาว่า

จะรวบรวมสมนุไพรวิเศษมาหลอมให้เขาด้วยตวัเองเตาหน่ึง

ตันเถิงเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าลูกศิษย์จะคิดค�านึงถึงเรื่องนี้มาตลอด 

และย่ิงคิดไม่ถึงเลยว่านักหลอมโอสถผู้เป็นเลิศที่ในสายตาคนทั้งหมด 

เห็นว่ามีหนทางภายหน้าไร้ขีดจ�ากัด มีโอกาสได้รับช่วงต่อจากเขา และ

ถึงขนาดอาจก้าวเดนิไปได้ไกลกว่าเขาจะท�าตามค�าสัญญาเมือ่หลายปีก่อน

ในสถานการณ์เช่นนี.้..ใช้การท�าลายตัวเองเป็นเครือ่งแลกเปล่ียนในการท�า

ค�าสัญญาให้เป็นจริง

ตันเถิงก�ายาลูกกลอนสามเม็ดน้ันไว้ด้วยท่าทางสติไม่อยู่กับตัว 

เหม่อมองไปทางตันตู้อยู่เป็นนานสองนานโดยไม่พูดอะไร

เย่ียนชงศิษย์อีกคนของเขาก้าวมาหาท�าท่าอยากจะพูดอะไร  

แต่กลบัไม่รูว่้าควรเอ่ยปากอย่างไรดี ผ่านไปครูใ่หญ่แววโศกเศร้าปวดร้าว

บนหน้าตันเถิงก็ค่อยๆ สลายไป เขาสะบัดแขนเสื้อกลับไปนั่งขัดสมาธิ 

ลงที่เดิม

ทางด้านสกุลตัน เน่ืองจากตันตู้หลอมลูกกลอนยืดอายุขั้นเจ็ด 

ออกมาได้สามเม็ดจึงเอาชนะนักหลอมโอสถจากสกุลเย่ียนไปได้ แต่ 
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เมื่อเห็นการกระท�าของตันตู้กลับไม่มีใครดีใจออก

เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้กะทันหันและน่าสงัเวชใจเกินไป ผูฝึ้กตนจ�านวนมาก

ทัง้บนและล่างแท่นบวงสรวงต่างเงียบลงพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

ผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่จากสกุลเย่ียนทีรั่บผดิชอบด�าเนนิงานชมุนมุ

ลุกข้ึนยืนกล่าวว่า "การประลองของนักหลอมโอสถข้ันห้าผ่านไปแล้ว  

ต่อไปก็เชิญนักหลอมโอสถขั้นหกขึ้นประลองได้"

สถานการณ์กลับตาลปัตร นักหลอมโอสถสกุลเย่ียนพ่ายแพ ้

ภายใต้น�้ามือของนักหลอมโอสถสกุลตัน เขาจึงข้ามเรื่องผลการแข่งขัน 

ไปประกาศเริ่มการประลองของนักหลอมโอสถขั้นหกเสียดื้อๆ

นักหลอมโอสถข้ันหกของสกุลเย่ียนกับอีกสามคนที่ทรยศสกุลตัน 

มาเข้ากับพวกเขารวมมีท้ังหมดสิบเอ็ดคน ในขณะท่ีฝ่ายสกุลตันมีเพียง 

เจด็คน เมือ่รวมสองคนทีแ่คว้นตนัส่งไปประจ�ายังส�านักในกลุม่พันธมติร

และสามคนจากสามส�านกัใหญ่แห่งแคว้นอูแ่ล้ว จ�านวนคนในการประลอง

รอบนีก็้น้อยกว่ารอบก่อนอยู่อกัโข มเีพียงย่ีสบิสามคน ไม่ถึงหนึง่ในสาม 

ของรอบก่อน

นักหลอมโอสถสกุลตันล้วนรู ้ว่าในมือของคนสกุลเย่ียนมียันต์ 

จิตลูกกลอนอยู่ ในแววตาท่ีประเมินมองพวกเขาจึงไม่มีความลนลาน

หวาดกลัวแม้แต่กระผีกเดียว มีก็เพียงความดูถูกดูแคลนอย่างเข้มข้น

นักหลอมโอสถสกุลเย่ียนแต่ละคนมีสีหน้าท่าทางเคร่งขรึมเย็นชา 

เพียงแสร้งท�าเป็นว่ามองไม่เห็น

หนิวหงหงที่ถอยออกไปอยู่ด้านข้างแล้วแค่นเสียงพูดว่า "เอาชีวิต 

เข้าแลกถึงหลอมยาลกูกลอนข้ันเจด็ออกมาได้สามเมด็ มอีะไรน่าภาคภมูกัิน"
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เฉียนหลางจึงพูดอย่างเย็นเยียบ "คนท่ีไม่มียันต์จิตลูกกลอนช่วย 

ก็หลอมยาลูกกลอนในขั้นเดียวกับตัวเองได้ส�าเร็จไม่ถึงห้าส่วน ไม่คู่ควร

แม้แต่จะเลียพื้นรองเท้าให้ผู้อื่น!"

การประลองเมื่อครู ่ น้ีในมือหนิวหงหงไม่มียันต์จิตลูกกลอน  

จึงหลอมยาลูกกลอนขั้นห้าออกมาได้เพียงสี่เม็ด ในขณะที่เฉียนหลาง 

หลอมได้หกเม็ด สองเม็ดในนั้นยังมีคุณภาพถึงชั้นกลาง ความแค้นใจ 

ทีก่่อนหน้าน้ีพ่ายแพ้ให้หนิวหงหงนบัว่าได้ระบายออกไปส่วนหน่ึงในท่ีสดุ

หนิวหงหงหน้าแดงหูแดง พูดด้วยน�้าเสียงชิงชัง "เจ้าก็แค่โชคดี

เท่านั้นเอง"

"ถ้าพวกเจ้าไม่มียันต์จิตลูกกลอนก็อับโชคอยู่ตลอดนั่นแหละ"  

เฉยีนหลางหวัเราะร่า เขาไม่กลวัจะล่วงเกนิคนของสกุลเย่ียน ถงึอย่างไร 

สองฝ่ายเดิมทีก็เป็นดั่งน�้ากับไฟอยู่แล้ว

หนิวหงหงเดือดดาลถึงขีดสุด นักหลอมโอสถสองคนที่ก่อนหน้านี้

ใช้ยันต์จิตลูกกลอนก็มีสีหน้าไม่น่ามองเช่นกัน พวกเขาชักจะนึกเสียใจ 

อยู่บ้างแล้ว ที่พวกเขาได้รับเลือกจากเย่ียนซื่อเทียนย่อมเป็นเพราะ 

วิชาหลอมโอสถอยู่ระดับยอดสดุในหมูน่กัหลอมโอสถขัน้ห้าของสกุลเย่ียน 

อาศยัก�าลงัความสามารถของตัวเองต่อให้เอาชนะนกัหลอมโอสถสกุลตนั

ทัง้หมดไม่ได้ แต่ก็ไม่ถึงขัน้ท�าได้แย่นกั พวกเขาอาจจะหลอมยาลกูกลอน

ขั้นหกได้ส�าเร็จถึงสี่ห้าส่วนเลยก็เป็นได้

ผลงานเท่าน้ีเพียงพอจะสู้กับนักหลอมโอสถไม่กี่คนที่เด่นล�้าที่สุด 

ในสกุลตันได้แล้ว ต่อให้แพ้ก็ไม่ถึงขั้นถูกคนดูถูกเช่นนี้

เหล่านกัหลอมโอสถสกุลตนับนแท่นบวงสรวงเริม่ประกาศรวบรวม
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สมุนไพรวิเศษจากเหล่าผู้ฝึกตนท่ีอยู่ด้านล่างแท่นตามอย่างก่อนหน้าน้ี 

หลังจากการประลองของนักหลอมโอสถข้ันห้าเม่ือครู่นี้จบลง เหล่า 

นักหลอมโอสถของสกุลตันก็แบ่งยาลูกกลอนท่ีหลอมส�าเร็จไปให้ 

บรรดาผูฝึ้กตนทีม่อบสมนุไพรวิเศษมาให้ ในจ�านวนน้ันมอียู่สองสามเตา 

ที่หลอมล้มเหลว เฝินป้ีชิ่นจึงให้ยาลูกกลอนข้ันหกชั้นดีหนึ่งเม็ดไป 

เป็นการชดเชยทันที

พวกผู ้ฝึกตนที่ได้รับยาลูกกลอนไปแต่ละคนมีท่าทางราวกับ 

ได้รับสมบัติแสนล�้าค่า ต่ืนเต้นดีใจจนหน้าแดง ยาลูกกลอนขั้นหก 

มีศิลาวิเศษก็ยังซื้อไม่ได้ แถมน่ียังเป็นถึงคุณภาพชั้นดี พวกเขาแทบจะ

ตัดใจใช้ไม่ลงแล้ว

ผู้ฝึกตนคนอ่ืนที่มาไม่ทันการประลองรอบที่แล้วไหนเลยจะยอม

พลาดโอกาสเช่นนี ้แต่ละคนจ้องนักหลอมโอสถสกุลตนับนแท่นบวงสรวง

เขม็ง หวังให้สมุนไพรวิเศษที่พวกเขาต้องการจะเป็นชนิดท่ีพวกตนมีอยู่

ในมือ

หลังความอึกทึกวุ่นวายผ่านไป เหล่านักหลอมโอสถของสกุลตัน 

ยังมีถึงสามคนท่ีไม่อาจรวบรวมวัตถุดิบที่ตนเองต้องการได้ครบ ย่ิงเป็น

ยาลูกกลอนข้ันสูงเท่าไร วัตถุดิบที่ต้องใช้ก็ย่ิงล�้าค่าหายากเท่าน้ัน  

สาเหตท่ีุแต่ละปีนักหลอมโอสถขัน้สงูหลอมยาลูกกลอนข้ันสูงได้ไม่มากนัก

หาใช่เป็นเพราะวิชาหลอมโอสถใช้การไม่ได้ แต่เป็นเพราะขาดวัตถุดิบ 

ให้ใช้สอย

วัตถุดิบที่พวกเขาต้องการพวกจูจูสามารถหาให้ได้ครบ แต่ถ้า 

พวกนางก้าวออกไปเสนอของก็ออกจะเสี่ยงอยู่บ้างจริงๆ
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ทว่าปัญหาเลก็เพียงเท่าน้ีมนิบัเป็นอะไรส�าหรบัพวกนาง จโียวกู่กับ

จูจูและตี่ฉานซั่งออกไปเดินวนอยู่รอบหน่ึง หลังกลับมาไม่นานก็ได้ยิน 

เฉยีนหลางทีอ่ยู่บนแท่นบวงสรวงพูดขึน้ว่า "ในมอืผูน้้อยมสีมนุไพรวเิศษ 

ทีป่รมาจารย์ทกุท่านต้องการ"

พูดพลางน�ากล่องหยกสบิกว่าใบออกมาจากแหวนเก็บของก่อนส่ง

ไปให้

เหล่าผูฝึ้กตนทัง้บนและล่างแท่นพากนัปากอ้าตาค้าง มใิช่กล่าวว่า

ห้าแคว้นฝั่งตะวันตกขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรวิเศษที่สุดหรือไร ไฉน 

เฉยีนหลางผูน้ี้ถงึได้มสีมนุไพรวเิศษอยู่ในครอบครองมากมายเพียงน้ี!

เฉยีนหลางหวัเราะหึๆ ก่อนว่า "เรือ่งนีต้้องขอบคณุสหายผูบ้�าเพ็ญ

จากหอรวมทรพัย์ นับว่าผูน้้อยยืมดอกไม้ถวายพระ* แล้วกระมงั"

คราวน้ีคนทั้งหลายค่อยคลายสงสัย ห้าแคว้นฝั ่งตะวันตกกับ 

กลุ่มพันธมิตรแคว้นอู่หายใจร่วมรูจมูกอย่างท่ีคิดจริงๆ นี่ก็คงคิดจะ 

อาศัยโอกาสเอาใจสกุลตัน มีก็เพียงพวกเจิ้งเฉวียนสามคนท่ีรู้สึกตงิดใจ 

อยู่บ้าง

เหตุผลท่ีพวกเจิ้ งเฉวียนสงสัยนั้นง ่ายดายย่ิง หากคนของ 

สามส�านักใหญ่แห่งแคว้นอู ่ต้องการซื้อใจก็ให้นักหลอมโอสถขั้นหก 

ทั้งสามคนของตนเองท่ีมาร่วมประลองมอบสมุนไพรวิเศษมาได้เลย  

ไยต้องล�าบากไปหาเฉียนหลางด้วย

อีกทั้งเป็นไปได้อย่างไรที่หอรวมทรัพย์จะรู ้เหตุการณ์ล่วงหน้า 

แล้วเตรียมสมุนไพรวิเศษไว้ตรงกับที่พวกเขาต้องการพอดี อย่างไรก็คง 
* ยืมดอกไม้ถวายพระ เป็นค�าอุปมา หมายถึงเอาสิ่งของของผู้อื่นมาแสดงน�้าใจหรือมอบเป็นของขวัญ 
ให้อีกคนหนึ่ง
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ให้คนพกสมุนไพรวิเศษขั้นสูงจ�านวนนับไม่ถ้วนไว้ติดตัวเพ่ือรอเวลาน้ี 

ไม่ได้กระมัง

ทว่าผู้ท่ีน�าสมุนไพรวิเศษล�้าค่าออกมาในรวดเดียวได้มากขนาดน้ี 

ดูเหมือนนอกจากสามส�านักใหญ่แล้วก็ไม่มีทางเป็นใครได้อีกเช่นกัน  

เว้นก็แต่...เป็นพวกจูจู

พวกจูจูเคยปล้นคลังสมบัติของราชวงศ์สกุลเย่ียนมาเกือบเกลี้ยง 

ทั้งยังมีของขวัญจากเผ่ามังกร เมื่อรวมกับบรรดาข้าวของท่ีตี่ฉานซั่ง 

กวาดมาจากขุมสมบัติและสุสานของผู้ฝึกตนโบราณจ�านวนมากในแถบ

ทะเลใต้ตลอดจนสมบัติที่สะสมจาก 'การท�าความดีหนึ่งอย่างต่อวัน'  

ตลอดหลายปี ความมั่งคั่งนั้นต่อให้เทียบกับหอรวมทรัพย์ก็ยังด้อยกว่า 

ไม่เท่าไร

ที่ส�าคัญท่ีสุดคือเจ้าเด็กพวกน้ีนอกจากศิลาวิเศษแล้วก็ยังพก 

สมบัติอื่นๆ ติดตัวไว้แทบทั้งหมด

ตนัหร่าน เฝินป้ีชิน่ และเจิง้เฉวียนแลกเปล่ียนสายตากัน รู้แจ้งแก่ใจ 

แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร

นักหลอมโอสถขั้นหกต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสามวันในการ

หลอมยาลกูกลอนขัน้หกหนึง่เตา ดังน้ันการประลองจงึก�าหนดเวลาส้ินสุด

ในอีกสามวันให้หลัง

นอกจากเรื่องท่ีสีสันลักษณะของไฟแท้และทักษะการควบคุมไฟ 

ของนกัหลอมโอสถขัน้หกสวยงามตระการตากว่านกัหลอมโอสถขัน้ห้าแล้ว 

ทกุคนก็มองไม่ออกว่ามอีะไรแตกต่างกันอกี มเีพียงนกัหลอมโอสถธรรมดา 

ทีต่ัง้ใจมาชมการประลองเพียงจ�านวนหน่ึง รวมถึงผู้ฝึกตนอกีหยิบมอืทีม่อบ
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สมนุไพรวเิศษช่วยเหลอืเท่าน้ันท่ีชมดูอย่างคึกคกัเป็นพิเศษ คนอืน่ๆ กลบั

ค่อยๆ หมดความกระตือรอืร้นลง

คนทั้งหมดเพียงแต่ก�าลังรอคอยผลลัพธ์ว่าจะเป็นนักหลอมโอสถ 

ของสกุลตันคว้าที่หน่ึงต่อไป หรือจะเป็นนักหลอมโอสถสกุลเย่ียน 

สร้างปาฏิหาริย์ได้อีกครั้งกันแน่

ในสายตาของผู้ฝึกตนท่ัวไปหาได้รู้เร่ืองที่เมื่อครู่นี้นักหลอมโอสถ 

สกุลเย่ียนใช้ยันต์จติลกูกลอนไม่ ดงัน้ันในใจพวกเขาจงึล้วนเห็นว่าสองฝ่าย

เสมอกัน ถึงขนาดว่าสกุลเย่ียนยังเหนือกว่าหน่อยๆ ด้วยซ�า้

หน่ึงวัน สองวัน สามวัน...ทยอยหลอมยาลูกกลอนกันจนส�าเร็จ  

ที่น่าแปลกคือคราวนี้คนของสกุลเย่ียนไม่ได้ใช้ยันต์จิตลูกกลอนเลย  

และก็ไม่ได้พบร่องรอยว่าพวกเขาใช้วิธีการพิเศษอื่นใดอีกเช่นกัน

สดุท้ายเมือ่ผลงานของนกัหลอมโอสถส่วนใหญ่เปิดเผยให้เหน็แล้ว 

ผลงานโดยรวมของสกุลเย่ียนยังคงด้อยกว่าสกุลตนัอยู่บ้าง แต่ก็เพียงแค่

นิดเดียวเท่านั้น

นักหลอมโอสถขั้นหกสามคนที่เหลือที่ยังหลอมไม่เสร็จมีเย่ียนชง  

เฝินเชยีนจากสกุลตัน และอู๋จือ้จากส�านกัเจาไช่

ตูม! เปลวไฟสองกลุ่มพวยพุ่งขึ้นมาจากเตาหลอมโอสถเบ้ืองหน้า

เย่ียนชงกับเฝินเชียน นักหลอมโอสถทั้งหมดในการประลองรอบนี ้

เลอืกจะไม่เสีย่งเหมอืนกันโดยมไิด้นดัหมาย ทีห่ลอมล้วนเป็นยาลูกกลอน

ขั้นหกทั้งสิ้น ตอนนี้ก็ดูเพียงว่าใครมีโอกาสหลอมส�าเร็จรวมถึงคุณภาพ

ยาลูกกลอนสูงที่สุดแล้ว

กลางเปลวไฟโชติช่วง ยาลูกกลอนกลมเกลี้ยงแวววาวเก้าเม็ด 
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ลอยออกมาจากเตาหลอมโอสถของเย่ียนชงและเฝินเชียน คนท้ังสอง 

ต่างหลอมส�าเรจ็เก้าส่วน ทว่าในจ�านวนยาลกูกลอนเก้าเมด็ของเย่ียนชง 

มีถึงสี่เม็ดเต็มๆ ท่ีได้คุณภาพชั้นกลาง ในขณะที่เฝินเชียนท�าได้แย่กว่า 

เล็กน้อย มีเพียงสองเม็ดที่ได้คุณภาพชั้นกลาง

ระหว่างที่คนท้ังหลายจากสกุลเย่ียนไชโยโห่ร้องกันเสียงดังนั้นเอง 

เย่ียนชงกลับพ่นเลือดสดๆ ออกมา คนสกุลเย่ียนตกใจอย่างหนัก 

จนหน้าถอดส.ี..เย่ียนชงคงมไิด้คดิไม่ตก ท�าลายตบะของตวัเองเพ่ือสูกั้บ 

อกีฝ่ายเช่นกันกระมงั เย่ียนชงเป็นถึงผูฝึ้กตนข้ันก�าเนดิใหม่เชยีวนะ! ทัง้ยัง

เป็นทายาทสายตรงของสกุลเย่ียนอีกด้วย ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บเสียหาย 

จะสร้างความกระทบกระเทือนต่อสกุลเยี่ยนหนักหนาย่ิงกว่าท่ีสกุลตัน 

เสียตันตู้ไปมากนัก

เยีย่นชงประคองตัวไว้ก่อนโบกมอืให้คนในตระกูล จากน้ันก็เชดิหน้า

พูดกับนกัหลอมโอสถสกุลตนัอย่างเฝินเชยีนว่า "พวกเจ้าสกุลตนัมคีวาม

ห้าวหาญ พวกข้าสกลุเย่ียนก็มเีช่นกัน! ข้ายอมรบัว่าในด้านวิชาหลอมโอสถ

พวกข้าสกุลเย่ียนในตอนน้ียังด้อยกว่าพวกเจ้า ทว่าถ้าให้เวลาอีกหน่อย  

พวกข้าก็กลายเป็นอันดับหน่ึงในด้านการหลอมโอสถแทนที่สกุลตันของ 

พวกเจ้าได้แน่นอน!"

พูดจบก็เก็บยาลูกกลอนข้ันหกเป้ือนเลือดท้ังเก้าเมด็ท่ีตนเองหลอมขึน้มา

ก่อนกลบัไปนัง่ขัดสมาธิลงด้านหลงัตันเถิง

แม้เขาจะไม่ถึงขัน้ท�าลายลกูกลอนปราณทองของตนเองเพ่ือหลอมโอสถ

เหมอืนอย่างตนัตู ้ แต่ก็ได้รบับาดเจบ็ไม่น้อย อย่างน้อยก็ต้องบ�ารงุรักษา

ร่างกายอย่างระมดัระวังหลายปีกว่าจะกลบัคนืสภาพเดมิ
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อิ่นจื่อจางท่ีอยู่ด้านล่างแท่นมองไปทางตันเถิงแวบหนึ่งก่อนว่า  

"ตัวตันเถิงเองน้ันไม่เท่าไร แต่ศิษย์สองคนของเขากลับเลิศล�้ากว่าเขา 

มากนัก"

จูจูกับพวกจีโยวกู่ก็รู ้สึกอย่างเดียวกัน จูจูก�าลังคิดจะพูดอะไร  

บนแท่นบวงสรวงก็มีแสงไฟพุ่งขึ้นฟ้าอีกคร้ัง อู๋จื้อนักหลอมโอสถข้ันหก

จากส�านักเจาไช่หลอมยาลูกกลอนเสร็จแล้วเช่นกัน

ยาลกูกลอนกลมเกลีย้งสบิเมด็เต็มๆ พุ่งออกมาจากเตาหลอมโอสถ 

ได้รบัเสียงอทุานและสูดหายใจจากผูค้นทีอ่ยู่ท้ังด้านบนและล่างแท่นบวงสรวง

ในทันที หลอมส�าเร็จเต็มสิบส่วน เป็นผลงานอันยอดเย่ียมท่ีเอาชนะ 

ทั้งสกุลตันและสกุลเยี่ยนได้อย่างเด็ดขาด!

"ร้ายกาจย่ิงนกั!" เจงิซูอ่อกแรงปรบมอื กัวไจกับเติง้อว๋ินฉีก็่เปล่งเสยีง

ชืน่ชมไม่ขาดปาก พวกจจูมูองหน้ากันเลิก่ล่ัก นึกอยากจะหวัเราะออกมา

ตัวของอู๋จื้อสะท้อนให้เห็นถึงค�าพูดหน่ึง...ความช�านาญเกิดจาก 

การฝึกฝน สิง่ท่ีเขาหลอมคราวนีค้อืลกูกลอนล้างธาต ุยาลกูกลอนขัน้หก 

ทีเ่ป็นสิง่จ�าเป็นท่ีสดุของส�านกัเจาไช่ สรรพคณุหลกัของยาลูกกลอนชนดิน้ี

คอืบรรเทาฤทธ์ิยาส่วนเกินทีผู่ฝึ้กตนดดูซบัเข้าไปในกระบวนการฝึกร่างกาย

ศษิย์แกนหลักของส�านักเจาไช่แทบจะทุกคนล้วนแต่อาศยัน�า้พุจนิเซนิ

ช่วยบ�าเพ็ญตนต้ังแต่เล็ก ฤทธ์ิยาจากน�้าพุจินเซินที่ร่างกายดูดซับเข้าไป 

จะสร้างความเสียหายต่อร่างกายเมื่อผู้ฝึกตนบรรลุถึงช่วงกลางและ 

ช่วงปลายของขัน้หลอมรวม จ�าเป็นต้องกินลูกกลอนล้างธาตุน้ีในระยะยาว

ถึงสามารถบ�าเพ็ญตนต่อไปได้

เพราะเหตน้ีุในเขตหวงห้ามของส�านักเจาไช่จงึมแีปลงสมนุไพรผนืใหญ่
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ไว้ปลกูสมนุไพรวิเศษทุกชนดิท่ีต้องใช้ในการหลอมลกูกลอนล้างธาต ุเพือ่

รับประกันว่าลูกกลอนล้างธาตุจะมีให้ใช้ได้ไม่ขาดมือ ในขณะที่อู๋จ้ือน้ัน

ตัง้แต่เลือ่นขึน้เป็นนักหลอมโอสถขัน้ห้าเป็นต้นมาก็เริม่หลอมยาลกูกลอน

ชนิดนี้อยู่เป็นระยะ จวบจนบัดน้ีแม้จะหลอมไม่ถึงร้อยเตา อย่างน้อย 

ก็มีแปดสิบเตาแล้ว ผู้ที่มีประสบการณ์หลอมลูกกลอนล้างธาตุมากที่สุด 

บนดินแดนจิ้นเฉียนในปัจจุบันถ้ามิใช่อู๋จื้อผู้นี้ก็มิมีใครอื่นอีก

อู๋จื้อหลอมยาลูกกลอนกลางธารก�านัลคร้ังแรกก็ได้รับเสียงโห่ร้อง 

ให้ก�าลังใจจากคนท้ังบริเวณ จึงอดจะนึกล�าพองใจไม่ได้ ขณะเขาอยู่ท่ี 

ส�านักเจาไช่ก็ได้รับการปฏิบัติรับรองอย่างให้เกียรติมาตลอด การที่ 

ไม่เห็นใครอยู่ในสายตากลายเป็นความเคยชินของเขาไปแล้ว ดังน้ัน 

จึงพลันเชิดหน้าสูง ท�าเป็นเดินไปข้างพวกเจ้ิงเฉวียนอย่างไม่ต้ังใจ 

ก่อนพูดย้ิมๆ "ข้าอยากขอค�าชีแ้นะเรือ่งวิชาหลอมโอสถจากปรมาจารย์เจิง้

ทัง้ศษิย์อาจารย์มาตลอด แต่ครัง้น้ีแคว้นตนัถึงกับจดัให้ข้ามาประลองฝีมอื

ในข้ันเดยีวกับนักหลอมโอสถข้ันหกธรรมดาเหล่าน้ี ช่างน่าเสยีดายโดยแท้!"

ความหมายในค�าพูดแสดงชัดว่าอู๋จื้อเห็นว่าวิชาหลอมโอสถของ

ตนเองสามารถสูกั้บเจิง้เฉวียนและจจูไูด้ ถึงขนาดว่ายังเหนอืกว่าด้วยซ�า้

เจิง้เฉวียนคดิไม่ถึงว่าคนผูน้ีจ้ะทะนงตวัได้ขนาดน้ีจงึตอบสนองไม่ถูก

ไปช่ัวขณะ ตนัหร่านกับเฝินป้ีชิน่เองก็ตกตะลงึเหลอืประมาณเช่นกัน กับ 

กบก้นบ่อเช่นน้ีพูดด้วยมากเพียงไรก็เปล่าประโยชน์ คนท้ังสามจงึมองกัน 

ย้ิมๆ แล้วเบอืนหน้าหนี คร้านจะสนใจเจ้าคนทีค่ดิว่าตวัเองเลศิเลอผูน้ี้

ภายในเขตหวงห้ามท่ีเขาด้านหลงัวังหลวงเมอืงหลงิตนั เย่ียนซือ่เทยีน
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กับเย่ียนเจีย้นต๋ีต่างมองดูคันฉ่องวารอียู่ภายในถ�า้ท่ีพ�านกัของตนเอง

เย่ียนเจี้ยนตี๋เห็นเย่ียนชงยอมได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ยอมใช้ยันต ์

จิตลูกกลอนอีกก็ถอนหายใจเบาๆ ก่อนลากเสียงหัวเราะล่ันข้ึนมา  

"มีบุตรหลานเช่นนี้ถือเป็นบุญของสกุลเยี่ยน!"

เย่ียนซือ่เทยีนกลบัเพียงแต่เลกิคิว้ กวกัมอืเรยีกคนสนทิผูห้นึง่มาสัง่ว่า 

"ไปดซูว่ิาสมนุไพรวิเศษของเฉยีนหลางได้มาจากไหน"

ตันเฟิ่งที่น่ังอยู่ข้างเขามองเขาแน่วนิ่งก่อนว่า "หม่อมฉันนึกว่า

พระองค์จะทรงห่วงเกียรติยศชื่อเสียงของสกุลเยี่ยน..."

"มใิช่ยังมพีระอคัรมเหสีสุดท่ีรกัของเราอยู่อกีท้ังคนหรือไร" เย่ียนซือ่เทียน

ย้ิมได้ดูเจ้าชู้เหลาะแหละอย่างท่ีสุด ย่ืนมือไปลูบแก้มของตันเฟิ่งเบาๆ  

"เจ้าจะไม่มทีางท�าให้เราผดิหวังแน่นอน ถูกหรอืไม่"

ตันเฟิ่งเอียงหน้าหลบมือของเขา "พระองค์ไม่ได้ทรงใส่พระทัย 

ในชัยชนะของสกุลเยี่ยนโดยสิ้นเชิง พระองค์...ทรงท�าเพื่อนางอีกแล้ว"

เย่ียนซื่อเทียนปรายตามองตันเฟิ่งอย่างเหน่ือยหน่ายปราดหน่ึง 

"ไฉนเจ้าถึงเอาแต่ถามค�าถามโง่ๆ พวกน้ี ถ้าจะไม่อยู่เป็นเพ่ือนเราท่ีนี ่

ก็กลับไปบ�าเพ็ญตบะ เตรียมตัวประลองในอีกสองวัน"

ตันเฟิ่งกัดริมฝีปาก ไม่ได้สะบัดแขนเส้ือจากไปเหมือนท่ีแล้วมา 

กลับเป็นฝ่ายขยับไปกอดเอวของเยี่ยนซื่อเทียนไว้จริงๆ "หม่อมฉันจะอยู่

เป็นเพื่อนพระองค์ที่นี่"

เย่ียนซื่อเทียนคาดไม่ถึงอยู่บ้าง แต่ก็หาได้เก็บมาใส่ใจ ก้มหน้า 

ลงจูบริมฝีปากของตันเฟิ ่งก่อนคลี่ย้ิมเป่ียมเสน่ห์ย่ัวยวน "ถ้าเช่นนั้น 

เราก็ท�าให้พระอัครมเหสีเสียน�้าใจไม่ได้แล้ว"
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ช่วงน้ีตันเฟิ่งแปลกไปอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร สตรีนางนี้หนีจาก 

เงือ้มมอืของเขาไม่ได้แล้ว อย่างมากก็แค่หงึตนัหวงแล้วกระฟัดกระเฟียด

เล็กน้อยเท่านั้น การจะหยอกล้อโอ้โลมนางนั้นง่ายดายเหลือเกิน

กลบัเป็นตันหวงเสยีด้วยซ�า้ทีแ่ม้จะดูเป็นสาวน้อยอ่อนแอปวกเปียก 

แต่เขาเสยีเวลาเป็นพักใหญ่ก็ยังไม่อาจควบคมุใจของนางได้ แม่หนูน้อย

อายุเพียงสิบกว่านางหนึ่งถึงกับยังรับมือยากกว่าพ่ีสาวที่อายุร้อยกว่า 

ของนางเสยีอีก

ช่างเถอะ ถึงอย่างไรไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะเอานางกลับมาไว้ในมือ 

ได้อีกครั้ง ถึงเวลานั้นค่อยๆ จัดการนางก็ยังไม่สาย ตอนนี้ใช้พ่ีสาวนาง 

ฆ่าเวลาไปก่อนก็ไม่เลว

บนเขาหงอว๋ิน งานชมุนุมสดุยอดนักหลอมโอสถท่ีเกิดเรือ่งไม่คาดฝัน

ครั้งแล้วครั้งเล่ายังคงด�าเนินต่อไป เพียงแต่ผู ้ที่ขึ้นประลองในรอบน้ี 

เป็นนักหลอมโอสถขัน้เจด็แล้ว จ�านวนคนลดน้อยกว่ารอบก่อนอกีเท่าตวั  

มีเพียงสิบเอ็ดคนเท่าน้ัน...ในหกคนจากสกุลเย่ียนมีถึงสองคนที่เดิมที 

เป็นบุตรหลานต่างสกุลของสกุลตนัเหมอืนกับฉอืชวัเย่า ทางด้านสกุลตนั

เมือ่นบัรวมเจิง้เฉวียนแล้วก็มท้ัีงหมดห้าคน

อาจารย์ขึ้นประลอง จูจูย่อมต่ืนเต้นย่ิงกว่าใครๆ ถ้ามิใช่กลัวจะ

สะดุดตาเกินไปก็แทบจะกระโดดขึ้นมาปรบมือไชโยโห่ร้องแล้ว

กัวไจสามศิษย์อาจารย์เองก็มคีวามรูส้กึสนิทใจต่อเจิง้เฉวียนเช่นกัน 

โดยเฉพาะเจงิซู ่ สายตาทีน่างมองเจิง้เฉวยีนเตม็ไปด้วยแววกระตือรอืร้น

เลือ่มใสศรทัธา ส่วนเต้ิงอว๋ินฉีท่ี่ด้านข้างก็หน้าด�าด้วยความอจิฉา
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"พวกท่านไม่รู้อะไร ปรมาจารย์เจิ้งเดิมมีนามว่าตันต่ิง ในตอนนั้น 

เคยเป็นอจัฉรยิะชือ่ดงัในสกุลตนั ข้าเคยได้ยินคนพรรณนาถึงบคุลิกท่าทาง

ขณะหลอมโอสถของเขาว่าหล่อเหลาโดยแท้! คิดไม่ถึงว่าวันน้ีจะได้เห็น 

ตวัจรงิ หนุ่มแน่นหล่อเหลาองอาจ ทัง้ยังสง่างามอย่างทีค่ดิไว้จริงๆ อะไร

เรยีกว่าลกัษณะของชาวสวรรค์ นีอ่ย่างไรเล่า! เจ้าพวกหน้าไม่สมประกอบ

ข้างๆ เขาเหล่านั้นจะคู่ควรมาเทียบกับเขาได้อย่างไร!" เจิงซู่ตื่นเต้น 

จนพูดจาสับสน ทว่าพวกจูจูล้วนจับประเด็นส�าคัญในค�าพูดได้ นั่นคือ 

ค�าค�าเดียว...หล่อเหลา!

ตี่ฉานซั่งแค่นเสียงพูดเบาๆ ว่า "สตรีก็ต้ืนเขินเช่นน้ี รู้จักแต่ดูคนที่

ภายนอก!" ในใจเติ้งอวิ๋นฉี่รู้สึกเช่นเดียวกัน จึงพยักหน้าเห็นด้วยไม่หยุด

"ซั่งฉานเจ้าก็มิใช่ชอบสาวงามเช่นกันหรือไร" จูจูโต้กลับ นางยัง 

จ�าได้ว่าครั้งแรกที่ศิษย์พ่ีใหญ่ได้พบหน้านางอย่างเป็นทางการก็เคย

รังเกียจว่านางไม่งาม ร้องโวยวายจะให้โหยวเชียนเริ่นโยนนางลงเขา

ตอนนีพ้วกนางล้วนใช้ชือ่ปลอมโดยการสลบัต�าแหน่งค�าในชือ่ของ

แต่ละคน ตัวอย่างเช่นตี่ฉานซั่งก็กลายเป็นซั่งฉาน

"น่ันจะเหมอืนกันได้อย่างไร" ตีฉ่านซัง่พูดอย่างแค้นใจ ขณะเดยีวกัน 

ก็เริ่มทบทวนตัวเองอย่างลึกซึ้งว่าต่อจากนี้ถ้าเห็นหญิงอัปลักษณ์อีก 

ใช่ควรใช้เวลาสังเกตสังกาดูก่อนหรือไม่ จะได้ไม่พลาดสตรีประเภทจูจู 

ไปอีก

อิ่นจื่อจางอาศัยว่ามีรสนิยมประหลาดและลงมือไว ถึงได้ล่อลวง 

จูจูไปตั้งแต่ผู ้อื่นยังไม่ทันได้สังเกตจูจูให้ดี น่าแค้นใจที่เขาดันตาถ่ัว 

ไปชั่วขณะ จึงถูกแย่งศิษย์น้องหญิงที่งามเป็นเลิศไปอีกคน
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แต่ถ ้าเขาต้องคอยให้ความสนใจแม้แต่หญิงอัปลักษณ์... 

เวลาก็ไม่พอใช้น่ะสิ! ตี่ฉานซั่งยุ่งยากใจขึ้นมาอย่างสุดซึ้ง

นักหลอมโอสถขั้นเจ็ดไม่กี่คนบนแท่นบวงสรวงมองเห็นเจิ้งเฉวียน

ก็มีสีหน้าสลับซับซ้อนยิ่งยวด

คนของสกุลเย่ียนนั้นหว่ันเกรงไม่ยินยอม ส่วนทางสกุลตันแม้จะมี

ท่าทางกระเห้ียนกระหือรืออยากประลองกับเขาให้รู้สูงรู้ต�่าเช่นกัน แต่

มากกว่านัน้กลบัเป็นความชืน่ชมจนถึงขนาดเคารพนบัถือทีอ่อกมาจากใจ

เห็นได้ว่าเจิ้งเฉวียนในตอนน้ันมีกิตติศัพท์ชื่อเสียงในสกุลตัน 

อย่างน่าตกใจเพียงไร

แม้นักหลอมโอสถบนแท่นบวงสรวงเหล่านี้จะไม่ถึงข้ัน 'หน้า 

ไม่สมประกอบ' เหมือนที่เจิงซู่บริภาษ แต่ดูจากลักษณะภายนอกแล้ว

แต่ละคนถ้ามิใช่แก่หง�าเหงือกก็มีสีหน้าแข็งท่ือไร้ชีวิตชีวา สู้เจิ้งเฉวียน 

ที่มีบุคลิกท่าทางสง่างามเป็นธรรมชาติเหมือนเซียนไม่ได้จริงๆ

จจูไูม่รูว่้านกัหลอมโอสถของสกุลตนัจะต้องการสมนุไพรวิเศษอะไร 

ดังน้ันจึงน�าสมุนไพรวิเศษขั้นเจ็ดขั้นแปดแทบทั้งหมดในตัวยัดใส่ใน 

แหวนเก็บของ แล้วขอให้เฉียนหลางแอบส่งต่อให้ตันหร่าน

ในแหวนเก็บของวงน้ันมีจิตเสี้ยวหนึ่งของอิ่นจื่อจางเกาะอยู่  

ด้วยความสามารถของเฉียนหลางย่อมไม่อาจสอดส่องจนรู้ว่าข้างใน 

มีอะไรอยู่ได้โดยง่ายในเวลาเพียงชั่วขณะ รอแหวนถึงมือตันหร่านแล้ว 

อ่ินจือ่จางก็จะควบคมุจติให้ถอยออกมา จะได้ให้ตนัหร่านท�าความเข้าใจ

แล้วหยิบใช้สมุนไพรวิเศษข้างในนั้นได้

สกุลตนันอกจากเจิง้เฉวียนท่ีเตรยีมตวัมาพร้อมเต็มท่ีแล้ว สีค่นทีเ่หลอื
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ล้วนถูกราชวงศ์สกุลเยี่ยนควบคุมมาหลายปี ทรัพย์สมบัติในตัว 

เหลอืไม่ก่ีมากน้อยมานานแล้ว โชคยังดทีีไ่ด้ของจากจจูกูบัพวกตนัหร่าน 

เฝินป้ีชิน่และเจิง้เฉวียน รวมถึงมผีูฝึ้กตนระดบัข้ันสงูอกีจ�านวนหน่ึงในท่ีนี้

มอบความช่วยเหลือ ใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าจะพอกล้อมแกล้มรวบรวม

สมุนไพรวิเศษที่ต้องการในการหลอมโอสถได้ครบ

หนึง่ในนักหลอมโอสถของทางราชวงศ์สกุลเย่ียนถลึงมองเจิง้เฉวียน

ด้วยแววตาเหี้ยมเกรียมพลางพูดด้วยเสียงชิงชัง "ได้ยินว่าเจ้ารับ 

นางแพศยาน้อยตันหวงเป็นศิษย์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่"

คนผู้นี้มีนามว่าสวินต้วนเจียน เป็นนักหลอมโอสถข้ันเจ็ดชั้นยอด 

ที่มีชื่อเสียงในสกุลเย่ียนมาหลายปี เขายังมีอีกฐานะหนึ่งคือ...ศิษย์น้อง

ร่วมอาจารย์กับซูตั้นหงนักปรุงพิษขั้นแปดชั้นยอด!

เจิ้งเฉวียนเห็นอีกฝ่ายออกปากย่ัวยุก็รู ้ว่าต้องการจะหาเรื่องตน 

ด้วยเรื่องท่ีซูตั้นหงตายอยู่ที่ทะเลเหนือ น่าเสียดายที่บนโลกน้ีนอกจาก 

ตันหนีแล้วเขาก็ไม่กลัวใครอื่นอีก

"ไม่จริง" เจิ้งเฉวียนตอบช้าๆ

"เจ้ากล้าท�าไม่กล้ารับ!?" สวินต้วนเจียนคิดไม่ถึงว่าเจิ้งเฉวียน 

จะปฏิเสธ

เจิง้เฉวียนจงึกล่าวย้ิมๆ "ข้าผูแ้ซ่เจิง้โชคดไีด้รับอจัฉริยะผู้มพีรสวรรค์

โดดเด่นเหนือใครผูห้น่ึงเป็นศิษย์ นางมนีามว่าจจูู และมอีกีนามว่าตนัหวง 

ส่วนนางแพศยาน้อยท่ีท่านว่า เกรงว่าจะมเีพียงคนถ่อยเฒ่าอย่างท่านเท่าน้ัน

ถึงจะรบัเข้าเป็นศิษย์ได้"

พวกเขาคุยกันโดยไม่ได้ปิดกั้นเสียง ผู้ที่มีตบะดีหน่อยในท่ีนี้ไม่ว่า
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จะอยู่ใกล้หรือไกลล้วนได้ยินอย่างชัดเจน จูจูทนไม่ไหวต้องแอบหัวเราะ 

อาจารย์ชมนางต่อหน้าผู้คน! นี่เป็นครั้งแรกเชียวนะ!

คนไม่น้อยเพ่ิงเคยได้ยินเรือ่งนีเ้ป็นครัง้แรก การด�ารงอยู่ของตนัหวง

ในดินแดนจิ้นเฉียนมีแค่บุคคลระดับบนเพียงหยิบมือเดียวท่ีล่วงรู้ ต่อให้

เป็นในสกุลตันเอง คนระดับธรรมดาจ�านวนมากในตระกูลก็ไม่รูเ้ช่นกันว่า

พวกเขายังมสีตรศัีกด์ิสทิธ์ิเช่นนีอ้ยู่อกีคน

"นางใช้อุบายเล่ห์ร้ายสังหารศิษย์พ่ีของข้าท่ีทะเลเหนือ แต่กลับ 

ท�าตัวเป็นเต่าหดหัวไม่กล้าโผล่มารับความตาย วันน้ีเจ้าที่เป็นอาจารย ์

ก็ชดใช้ชวีติให้ศิษย์พ่ีข้าแทนนางแล้วกัน!" สวินต้วนเจยีนขบเขีย้วเคีย้วฟัน

พูด

ผู้ฝึกตนจ�านวนมากล้วนรู้ว่าศิษย์พ่ีของสวินต้วนเจียนคือซูตั้นหง 

พวกเขาศษิย์พ่ีศษิย์น้องล้วนเป็นบคุคลเก่งฉกาจทีโ่ด่งดงัในดนิแดนจิน้เฉยีน 

มาหลายปี ต่างนับได้ว่าอยู่ในกลุ่มสุดยอดผู้ฝึกตน

ศษิย์ของเจิง้เฉวียนถึงกับสงัหารซตูัน้หงได้ เรือ่งน้ีช่างชวนสะเทอืนขวัญ

โดยแท้!

เจงิซูใ่ช้น�า้เสยีงเพ้อฝันหาใดเทยีมชืน่ชมว่า "ปรมาจารย์เจิง้ร้ายกาจ

โดยแท้ แม้แต่ลกูศษิย์ยังเลศิล�า้ขนาดน้ี เป็นบคุคลทีป่านประหนึง่เทพเซยีน

อย่างทีค่ดิจรงิๆ!"

จูจูเขินอยู่บ้าง สืออิ้งลว่ีทนไม่ไหวต้องปิดปากแอบหัวเราะ จูจ ู

เลิศล�้าหรือไม่อันที่จริงมิได้เกี่ยวข้องกับเจิ้งเฉวียนนัก

เจิง้เฉวียนท่ีกลายเป็นจดุรวมสายตาของทุกผู้คนในท่ีน้ีในเวลาเพียง

ชั่วประเดี๋ยวเดียวใช้สายตาเหมือนมองคนปัญญาอ่อนประเมินมอง 
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สวินต้วนเจียนครู่หน่ึง ก่อนจะส่ายศีรษะ ชูนิ้วหน่ึงขึ้นกล่าวว่า "ข้อแรก  

เรื่องใช้อุบายเล่ห์ร้ายนั้นเป็นเรื่องท่ีพวกเจ้าสกุลเย่ียนถนัด สกุลตันของ 

พวกข้าล้วนแต่อาศัยก�าลงัความสามารถจรงิมาแต่ไหนแต่ไร"

นี่ก�าลังบอกว่าซูต้ันหงมีก�าลังความสามารถไม่ได้ความชัดๆ  

สวินต้วนเจียนก�าลังจะเปิดปากโต้แย้ง เจิ้งเฉวียนก็ชูน้ิวท่ีสองขึ้นอีก  

"ข้อสอง ท่ีตันหวงไม่มาเป็นเพราะว่าไม่เห็นพวกเจ้าอยู่ในสายตา  

สตรีศักดิ์สิทธ์ิของสกุลตันของพวกข้ามิใช่ผู้ท่ีขยะอย่างพวกเจ้าอยากพบ

ก็ได้พบ...ข้อสาม!" 

เจิง้เฉวยีนไม่รอให้สวนิต้วนเจยีนเปิดปาก ชนูิว้ทีส่ามข้ึนต่อ "แม้แต่

ศิษย์พ่ีของเจ้ายังตายตกอยู่ใต้น�้ามือของศิษย์ของข้า เจ้ายังด้อยนัก 

เมือ่เทยีบกับเขา น�า้หน้าอย่างเจ้าคิดจะมาแก้แค้นเอากับข้า? อย่าฝันเลย!"

สวินต้วนเจียนโมโหจนแก้มแดงเถือก แทบจะกระโดดข้ึนมา 

ด่าสาดเสียเทเสีย ผูฝึ้กตนข้ันก�าเนิดใหม่ทีเ่ป็นผูด้�าเนินงานบนแท่นบวงสรวง

ขมวดคิว้กล่าวว่า "เรือ่งของพวกท่านค่อยว่ากันทีหลงั จะตดัสนิเป็นตายกัน 

ก็ย่อมได้ แต่ตอนนีม้าประลองให้เหน็ฝีมอืในด้านวชิาหลอมโอสถกันก่อน"

"ดี! ดี! ดี! เจิ้งเฉวียน วันนี้พวกข้าจะใช้วิชาหลอมโอสถมาตัดสิน 

เป็นตายกัน หากเจ้าแพ้ก็ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ซะ" สวินต้วนเจียนพูดด้วยท่าทาง

โหดเหี้ยม

"แต่ถ้าเจ้าแพ้จะต้องบิดพลิ้วไม่ยอมตายเป็นแน่ ที่นี่มีแต่คนของ

สกุลเย่ียนของพวกเจ้า เจ้าอย่าคดิว่าผูอ้ืน่เป็นคนโง่กันหมดส"ิ เจิง้เฉวียน 

ดูมีบุคลิกลักษณะเหมือนเซียนสูงส่ง แต่ยามพูดจากลับเหมือนนักเลงโต

จนน่าอัศจรรย์
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สวินต้วนเจยีนสะกดกลัน้โทสะอย่างสดุๆ แล้ว ยงัคดิจะพูดอะไรอกี

ก็พลันได้ยินเสียงเยี่ยนเจี้ยนตี๋ดังมาจากอากาศ "พอแล้ว สวินต้วนเจียน 

หนี้ของศิษย์พี่ของเจ้า รองานชุมนุมจบแล้วค่อยคิดบัญชี"

สถานทีท่ี่เย่ียนเจีย้นตีอ๋ยู่ห่างจากเขาหงอว๋ินอย่างน้อยๆ ก็หลายสิบลี้ 

แต่เสยีงท่ีลอยมากลบัดังราวกับฟ้าลัน่ข้ึนกลางอากาศ แม้สวินต้วนเจยีน 

จะเป็นถึงนกัหลอมโอสถขัน้เจด็ชัน้ยอด ทว่าก็ไม่กล้าท�าตัวก�าเริบเสิบสาน

ต่อหน้าเย่ียนเจีย้นต๋ี ได้แต่ขบเขีย้วเค้ียวฟันเตรียมตวัเปิดเตาหลอมโอสถ

นักหลอมโอสถขั้นเจ็ดท้ังหมดสิบเอ็ดคนเรียงแถวหน้ากระดาน  

ในจ�านวนนั้นมีผู ้ฝึกตนระดับขั้นสูง ข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงปลายอยู่ด้วย  

ความยิ่งใหญ่อลังการระดับนี้น่าดูชมยิ่งยวด

เหล่านักหลอมโอสถแต่ละคนพากันหยิบเตาหลอมโอสถที่ตน 

ใช้ประจ�าออกมาวางไว้เบื้องหน้า ไม่ว่าใบไหนอย่างน้อยก็ล้วนเป็น 

วัตถุศกัดิส์ทิธ์ิระดับสงูขึน้ไปทัง้สิน้ ถึงขนาดว่ามวัีตถุเซียนอยู่ด้วย ผูฝึ้กตน

ที่ชมการประลองอยู่รอบนอกต่างมองดูแสงเจิดจรัสตระการตาจาก 

ของวิเศษเหล่านี้จนตาค้าง

ล้วนกล่าวกันว่านักหลอมโอสถระดับสงูน้ันร�า่รวย วันน้ีได้ประจกัษ์

จรงิๆ แล้ว!

สวินต้วนเจียนประคองเตาหลอมโอสถสีน�้าตาลเทาที่ดูโบราณ 

เรยีบง่ายใบหนึง่ออกมาจากเขม็ขัดเก็บของอย่างทะนุถนอม มนัดูเหมอืน

ฉาบด้วยโคลน แต่ครัน้มนัปรากฏออกมา กลิน่อายเก่าแก่และบรสิทุธ์ิเข้มข้น

กลุ่มหนึ่งพลันข่มแสงเจิดจ้าจากเตาหลอมวิเศษใบอื่นลงในพริบตา

"วัตถุ...วัตถุเซียนระดับสูง!"
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"เตาหลอมพระแม่ธรณี!" นกัหลอมโอสถขัน้สงูไม่น้อยจ�าความเป็นมา

ของเตาหลอมวิเศษใบน้ีได้ จงึอดจะสูดหายใจเย็นเยือกโดยพร้อมเพรยีงกัน 

ไม่ได้

มน่ิาราชวงศ์สกุลเย่ียนถึงกล้าจดังานชุมนุมสุดยอดนักหลอมโอสถน้ี

ขึ้น มีวัตถุเซียนระดับสูงเช่นนี้อยู่ในมือ ร้ายกาจกว่ายันต์จิตลูกกลอน 

กระจอกๆ ไม่กี่แผ่นมากนัก!

เตาหลอมพระแม ่ธรณีได ้ชื่อว ่าเป็นหนึ่ งใน 'สามสุดยอด 

เตาหลอมโอสถแห่งยุค' ในใต้หล้า เป็นของวิเศษระดับสูงสุดในด้าน 

การหลอมโอสถทีแ่ขง็แกร่งท่ีสดุบนโลกแล้ว ต้องเป็นนักหลอมโอสถข้ันเจด็

ขึ้นไปถึงสามารถใช้งานได้ มีสัดส่วนหลอมยาลูกกลอนข้ันเจ็ดส�าเร็จ 

อย่างน้อยเก้าส่วน เกินครึ่งยังเป็นคุณภาพชั้นกลางและชั้นดีอีกด้วย

หากถูกใช้โดยนักหลอมโอสถขั้นเจ็ดชั้นยอดอย่างสวินต้วนเจียน 

โอกาสหลอมส�าเรจ็เต็มสบิหรอืแม้แต่หลอมยาลกูกลอนขัน้แปดออกมาได้

ก็มิใช่เรื่องแปลกอะไรเลย

มิน่าก่อนหน้านี้เขาถึงได้คิดจะท�าให้เจิ้งเฉวียนมาประลองตัดสิน

เป็นตายกับเขาด้วยวิชาหลอมโอสถโดยตลอด มีเตาหลอมวิเศษเช่นนี้ 

อยู่ในมือ เขาอยากจะแพ้ก็ยังยาก!

คนสกุลตันต่างแอบโล่งอกกับตัวเอง ดีที่เจิ้งเฉวียนไม่ได้ตอบรับ  

มิเช่นนั้นเกรงว่าคงแทบไม่มีโอกาสรอดเป็นแน่

เจิง้เฉวียนมองเตาหลอมพระแม่ธรณีใบนัน้ด้วยสหีน้าประหลาดใจ

อยู่บ้างเช่นกัน ทว่าก็ไม่มีสีหน้าประเภทหวาดกลัววิตกกังวลอย่างที่ 

สวินต้วนเจียนหวังจะได้เห็น
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ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน�้าตาอย่างที่คิดจริงๆ! อีกเดี๋ยวเขาจะท�าให้ 

เจิ้งเฉวียนได้รู้ถึงความร้ายกาจของเตาหลอมพระแม่ธรณีนี้!

"ที่แท้ก็คิดจะอาศัยของเด็กเล่นพวกนี้มาช่วยให้ชนะอีกแล้ว ไฉน 

คนของสกุลเย่ียนของพวกเจ้าถึงได้ไม่รู ้จักพัฒนาขนาดนี้" เจิ้งเฉวียน 

ส่ายศีรษะพลางจุปากพูด

"เจ้าไม่ต้องมาใช้วิธีย่ัวยุปลุกปั ่นง่อยเง่าพรรค์น้ี ข้ามีสุดยอด 

ของวเิศษในมอืก็เป็นก�าลงัความสามารถของข้า ถ้ากลวัจะแพ้ไม่เป็นท่า 

ก็ไสหัวลงจากแท่นเสียตอนนี้! อัจฉริยะสกุลตันบ้าบออะไร ถุย!"  

สวินต้วนเจียนยิ้มเย็นพลางว่า

"แมลงฤดูร้อนเล่าเรื่องน�้าแข็งไม่ได้"* เจิ้งเฉวียนไม่สนใจเขาอีก  

กลบัมามุง่สมาธิจดัระเบยีบสมนุไพรวิเศษมากมายหลายกล่องทีเ่บือ้งหน้า

ตนเอง

ในจ�านวนนักหลอมโอสถทั้งสิบเอ็ดคนมีเพียงเขาคนเดียวที่ยัง 

ไม่ได้น�าเตาหลอมโอสถออกมา เจิงซู่พึมพ�าว่า "ปรมาจารย์เจิ้งจะต้องมี

เตาหลอมวิเศษท่ีไม่แพ้เตาหลอมพระแม่ธรณีอยู่แน่นอน ไม่รู้ว่าจะเป็น 

เตาหลอมเทพพฤกษาหรือเป็นเตาหลอมเทพทองพิสุทธิ์กันหนอ"

สองตาจูจูมองอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวของเจิ้งเฉวียนแน่วน่ิง  

ในใจพลนัมคีวามคดิใจกล้าอย่างหนึง่ผดุขึน้มา...ถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิๆ ก็ดี

เหลือเกิน!

"เป็นอะไรไป หรือว่าอาจารย์รองเขามีเตาหลอมเทพพฤกษา 

หรือไม่ก็เตาหลอมเทพทองพิสุทธ์ิอยู่จริงๆ" พวกตี่ฉานซั่งกับอิ่นจื่อจาง 

* แมลงฤดูร้อนเล่าเรื่องน�้าแข็งไม่ได้ เป็นส�านวน หมายถึงผู้ที่มีความรู้ตื้นเขิน
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มองเห็นรอยย้ิมปรากฏขึน้ท่ีรมิฝีปากจจูก็ูอดไม่ไหวต้องลอบถ่ายทอดเสียง

มาถาม

จูจูเพียงย้ิมไม่ตอบค�า นางได้รู ้จากปากหลายคนว่าในอดีต 

อาจารย์เคยมีปมค้างคาใจเนื่องมาจากนาง ถ้าการคาดเดาของนาง 

เป็นจริง นางก็ดีใจกับอาจารย์ด้วยจริงๆ

พรสวรรค์ของนางอาจจะไม่มีใครสามารถเทียบได้ แต่อาจารย์ 

ใช้ความเพียรพยายามของตัวเองก้าวเดินไปบนเส้นทางอันเป็นของเขา 

ในอนาคตอาจารย์จะต้องกลายเป็นสุดยอดนักหลอมโอสถผู้เลิศล�้า 

ที่สามารถเชิดหน้ามองใต้หล้าได้อย่างผู ้อาวุโสสูงสุดของสกุลตัน 

เมื่อก่อนหน้านี้แน่นอน!

อีกด้านหน่ึง ตันเถิงเองก็คลับคล้ายจะรู้สึกถึงบางอย่างได้เช่นกัน  

จงึพินิจมองอริยิาบถงามสง่าคล่องแคล่วราวกับก�าลังเต้นร�าของเจิง้เฉวียน

ด้วยสายตาเคลอืบแคลง

ผู ้ฝึกตนรอบแท่นที่คาดเดาท�านองเดียวกับเจิงซู ่มีอยู ่ไม่น้อย  

ทุกคนเบิกตากว้างรอให้เจิ้งเฉวียนตระเตรียมสมุนไพรวิเศษเรียบร้อย 

แล้วน�าเตาหลอมวิเศษของตนออกมาแสดงต่อหน้าผู ้คน แม้แต่ 

สวินต้วนเจียนก็ยังแอบกระวนกระวายอยากรู้เหลือประมาณเช่นกัน

เจิ้งเฉวียนเห็นเตาหลอมพระแม่ธรณีของเขาแล้วกลับยังมีท่าทาง 

ไม่ทกุข์ไม่ร้อน หรอืว่าอีกฝ่ายจะมหีนึง่ในเตาหลอมเทพอกีสองใบอยู่จริงๆ

ขณะทีม่หาชนเฝ้าคอย เจิง้เฉวียนกลบัดูเหมอืนไม่รู้สกึรู้สาอะไรทัง้น้ัน 

ก้มหน้าก้มตาจดัการงานในมอืจนเสรจ็ จากนัน้ก็นัง่ขัดสมาธิลงด้านหลงั

สมนุไพรวิเศษจ�านวนมาก
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เปลวไฟโชติช่วงกลุม่หน่ึงลอยขึน้มาจากภายในจดุตนัเถยีนของเขา

อย่างช้าๆ พริบตาเดียวก็ห่อหุ้มเขาไว้ทั้งตัว

คนท้ังหลายพากันงุนงงว่าเขาก�าลังท�าอะไร เจิ้งเฉวียนไม่น�า 

เตาหลอมโอสถออกมา แต่กลบัจดุไฟเผาตัวเองแทน? นกัหลอมโอสถข้ันสงู 

ที่มีความช�านาญล้วนเริ่มจะมีสีหน้าคึกคักกระปรี้กระเปร่า ต่างมอง 

เจิ้งเฉวียนเขม็งด้วยสีหน้ายากจะเชื่อลง

เปลวไฟบนตวัเจิง้เฉวียนค่อยๆ อดัรวมกันเป็นรปูร่าง ดแูล้วคล้ายกับ

กวางตวัหน่ึง พร้อมกับท่ีเปลวไฟค่อยๆ หลอมรวมกันจนเหมอืนกับของเหลว

และถึงขนาดเกิดเนื้อหนังแผ่นเกล็ดออกมาเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน  

คนท้ังหลายก็กระจ่างแจ้งในท่ีสุด สัตว์เพลิงตัวน้ันมีรูปร่างคล้ายกวาง  

แต่มีหัวเป็นมังกร บนหัวมีเขากวางคู่หนึ่งและดวงตาสิงโตอีกสองข้าง 

ร่างกายก�าย�าบกึบนึ บนตวัมเีกลด็สทีองปกคลมุอยู่ แผ่นเกลด็เหลอืบสแีดง

รางๆ ประหนึง่ว่ามเีปลวไฟโชตช่ิวงโปร่งแสงสแีดงฉานชัน้หนึง่ก�าลงัลุกไหม้

อยู่บนมนั...

เป็นกิเลน! กิเลนทองเพลิงชาด!

คนท้ังหมดมองดูภาพฉากน้ีอย่างอึง้งัน ในทีสุ่ดก็รู้สึกตวัอย่างช้าไป

มากว่าท�าไมเจิ้งเฉวียนถึงไม่หยิบเตาหลอมโอสถออกมา อีกทั้งไม่เห็น 

เตาหลอมพระแม่ธรณีของสวินต้วนเจียนอยู่ในสายตา

เป็นเพราะว่าเขารู้แจ้งในความหมายแท้จริงของไฟจนแยกร่าง

วิญญาณไฟออกมาได้ส�าเร็จแล้ว!

วิญญาณไฟมีอีกชื่อว่าเตาหลอมมีชีวิต เป็นร่างแยกดวงจิตของ 

นักหลอมโอสถ วัตถุเซียนให้แข็งแกร่งเพียงไรก็เป็นเพียงสิ่งของที่ไร้ชีวิต
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ไร้วิญญาณ จะมาเทียบกับเตาหลอมมีชีวิตได้อย่างไร!

สวนิต้วนเจยีนสัน่เทิม้ไปท้ังตวั ถลงึมองเจิง้เฉวยีนพลางว่า "เป็นไปได้

อย่างไร เจ้าเป็นแค่นักหลอมโอสถข้ันเจด็ ตบะเพ่ิงข้ันก�าเนดิใหม่ช่วงต้น  

ถึงกับแยกร่างวิญญาณไฟออกมาได้อย่างไรกัน!"

เขาถามค�าถามที่นักหลอมโอสถแทบทั้งหมดในที่นี้สงสัยออกมา

ตามหลกัแล้วนกัหลอมโอสถท่ีมตีบะข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงต้นสามารถ

ลองแยกร่างวิญญาณไฟได้ แต่นักหลอมโอสถที่ได้รับการจารึกอยู่ใน

ประวตัศิาสตร์จ�านวนหลายพันหลายหมืน่คนมผีูท่ี้ท�าได้ส�าเรจ็เพียงไม่ถึง

ห้าคน และห้าคนนั้นท้ายที่สุดต่างก็ได้เลื่อนข้ันถึงข้ันเก้าและข้ึนสวรรค์

กลายเป็นเซียนส�าเร็จทั้งสิ้น

เจิง้เฉวียนท�าได้ น่ันมใิช่แสดงว่าในอนาคตเขาจะมโีอกาสเดนิตาม

รอยเท้าของผู้อาวุโสผู้ทรงฤทธานุภาพไม่ก่ีท่านนั้นเช่นกันหรือไร เร่ืองน้ี

ชวนให้คนริษยาแทบบ้าเลยทีเดียว!

Page ������������������ 8.indd   43 28/11/2561 BE   10:59



44

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 8

72

เจิ้งเฉวียนยกฝ่ามือลูบกิเลนวิญญาณไฟของตนเองเบาๆ ก่อนย้ิม

พลางพูดกับสวินต้วนเจียนด้วยท่าทางสบายๆ "เจ้าสมควรต้องดีใจ 

ที่เมื่อครู่นี้ข้าไม่คิดจะลดตัวไปท�าสัญญาเป็นตายกับเจ้า"

สวินต้วนเจียนหน้าเปลี่ยนสีไปหลายรอบ ในท่ีสุดก็ค่อยๆ สงบลง  

"ก็แค่แยกร่างวิญญาณไฟได้เองมิใช่หรือ เจ้าคิดว่าเท่านี้ก็จะเอาชนะข้า 

ได้แล้ว?"

พูดจบก็ไม่พูดอะไรอีก สะบัดหน้ากลับไปนั่งสมาธิสงบอารมณ์  

พวกเขาต่างมใิช่คนธรรมดา รูดี้ว่าถ้ายังจติใจว้าวุ่นในเวลาเช่นน้ีก็มแีต่จะ

พ่ายแพ้สถานเดียว

กิเลนทองเพลิงชาดยืดหัวถูไถกับฝ่ามือของเจิ้งเฉวียนอย่างรักใคร ่

ชดิเชือ้ สีเ่ท้าย�า่เบาๆ มองไปยังสมนุไพรวเิศษทีเ่บือ้งหน้าด้วยท่าทางมัน่ใจ

เต็มเป่ียม ผูฝึ้กตนท่ีรอบแท่นบวงสรวงเห็นภาพน้ีแล้วในใจก็อดจะทอดถอน
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ด้วยความอิจฉาไม่ได้ อจัฉรยิะของสกุลตนัช่างมีมากโดยแท้!

เจิงซู ่สองตาแทบจะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจด ้วยความต่ืนเต ้น  

การคาดเดาของจูจูได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง หลังจากดีใจเป็นล้นพ้น 

ก็พบว่าสายตาที่ผู้ฝึกตนหญิงข้างๆ มองไปยังเจิ้งเฉวียนออกจะเร่าร้อน

เกินไปอยู่บ้าง จูจูจึงรีบกระแอมไอแห้งๆ สองทีก่อนเอ่ยเตือนว่า  

"ปรมาจารย์เจิ้งมีคู่บ�าเพ็ญแล้ว..."

อาจารย์ปิดเรื่องท่ีแยกร่างวิญญาณไฟออกมาได้สนิทโดยแท้  

ดูจากสีหน้าท่าทางผิดคาดของตันหร่านกับเฝินป้ีชิ่นที่อยู่บนแท่นก็รู้ว่า

พวกเขาไม่ระแคะระคายเช่นกัน เป็นไปได้มากว่าแม้แต่อาจารย์หญิงเอง 

ก็ยังถูกปิดบังไม่รู้เรื่องรู้ราว

"ไม่เป็นไร ไม่เป็นอปุสรรคต่อการทีข้่าจะชืน่ชมเลือ่มใสเขาต่อไป... 

ช่างหล่อเหลาเหลือเกิน! บุรุษสมควรเป็นอย่างปรมาจารย์เจิ้ง!" เจิงซู ่

พูดด้วยสายตาหวานเยิ้ม

จูจูมองเติ้งอว๋ินฉี่อย ่างเห็นใจอยู ่บ ้าง ใช ้อาจารย ์ของนาง 

เป็นมาตรฐาน...พี่ชายท่านนี้มีแรงกดดันใหญ่หลวงนัก!

ทว่าอาจารย์ก็หล่อเหลาจริงๆ นางอยากจะป่าวประกาศบอก 

คนทั้งหมดใจแทบขาดว่า 'นักหลอมโอสถท่ีดูอิสระเป็นธรรมชาติที่สุด  

สง่างามที่สุด ผึ่งผายที่สุดบนแท่นบวงสรวงท่านนั้นเป็นอาจารย์ของข้า!'

อ่ินจื่อจางเห็นจูจูมองเจิ้งเฉวียนพร้อมกับย้ิมเหมือนคนโง่ ในใจ 

ก็ให้คับข้องไม่ใคร่ชอบใจ อดไม่ไหวย่ืนมือไปเขกศีรษะนางเข้าหนึ่งที  

"หมูโง่เง่า!"

จจูมูองเขาด้วยท่าทางบรสิทุธ์ิไร้ความผดิย่ิงยวด อนัทีจ่รงิเจ้าคนโฉด
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ขีหึ้งย่ิงกว่าศิษย์พ่ีรองเสยีอีก!

เนือ่งจากการปรากฏตัวของวิญญาณไฟของเจิง้เฉวียน สถานการณ์ 

ที่เดิมทีเอนเอียงไปทางสกุลเย่ียนอย่างแทบแน่นอนแล้วจึงเกิดตัวแปร  

แม้แต่เยีย่นเจีย้นตีท่ี๋จบัตามองเหตกุารณ์ทางด้านนีจ้ากภายในเขตหวงห้าม

ที่เขาด้านหลังวังหลวงอยู่ตลอดก็ยังอดจะกดหัวคิ้วลึกไม่ได้ รู ้สึกว่า 

วิธีการจัดการสกุลตันของบุตรชายออกจะใจร้อนเกินไปจริงๆ

สกุลตนัยามน้ีไม่มรีากฐานแล้ว ขอเพียงพวกตนสกุลเย่ียนเร่งบ่มเพาะ

ผู้มีความรู้ความสามารถในตระกูลอย่างสุดก�าลัง สิบปีร้อยปีให้หลัง 

ต่อให้ไม่อาจสยบนกัหลอมโอสถของสกุลตนัได้ครบทุกคน แต่อย่างน้อย 

การจะเอาชนะพวกเขาในเรือ่งวิชาหลอมโอสถก็ท�าได้แทบจะแน่นอน

ถ้าการประลองรอบนีพ่้ายแพ้อกีครัง้ และยามประลองตดัสินผู้ชนะ

ในตอนสุดท้ายพวกตนไม่อาจพลิกกระดานได้โดยสมบูรณ์ งานชุมนุม 

สุดยอดนักหลอมโอสถคราวน้ีก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องน่าขันอย่างการ 

ตดัชดุแต่งงานให้ผูอ่ื้น* ต่อให้หลงังานชมุนมุพวกตนฉวยโอกาสกวาดล้าง

เหล่านักหลอมโอสถสกุลตนัจนสิน้ก็ยังยากจะเปลีย่นแปลงมุมมองทีผู้่ฝึกตน

ในใต้หล้ามีต่อสกุลเยี่ยน

เว้นแต่ว่าจะท�าลายสกุลตันให้สิ้นซาก มิเช่นน้ันผู้คนก็จะคิดว่า 

สกุลตนัเป็นตระกูลอนัดบัหนึง่ในใต้หล้าด้านวิชาหลอมโอสถอย่างเตม็ภาคภูมิ

ตลอดไป

หากแต่เย่ียนเจีย้นตีรู๋ส้กึว่าบตุรชายมท่ีาทมีัน่อกมัน่ใจอย่างมาก...
* ตัดชุดแต่งงานให้ผู้อื่น เป็นส�านวน หมายถึงล�าบากล�าบนเพ่ือผู้อื่น แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อตนเอง  
หรือท�าในเรื่องที่เหนื่อยเปล่า
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เขาส่ายศีรษะด้วยความจนใจ นับวันเขาย่ิงไม่เข้าใจเย่ียนซ่ือเทียนแล้ว  

มบีางครัง้เขาถึงขนาดรูส้กึว่าบตุรชายไม่เคยใส่ใจใครและเรือ่งอะไรทัง้สิน้ 

เว้นก็แต่ตันหวงสตรีศักดิ์สิทธิ์ของสกุลตันนางนั้น

ส ่วนเรื่องที่ เ ย่ียนซื่อ เทียนยึดติดตันหวงเพียงนี้ เป็นเพราะ 

สภาพร่างกายพิเศษของนาง รวมถึงไฟสวรรค์ในกายนาง หรอืเป็นเพราะ

ตัวนางเองกันแน่นั้น เกรงว่าแม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังไม่แน่ใจ

บนเขาหงอว๋ิน สายตาของคนท้ังหมดแทบจะรวมกันอยู่ทีเ่จิง้เฉวียน...

ใช้เตาหลอมมชีวิีตอย่างวิญญาณไฟหลอมยาลูกกลอนเชยีวนะ! ต่อให้เป็น

สุดยอดผู้ฝึกตนขั้นมหายานบนดินแดนจิ้นเฉียน ชั่วชีวิตก็ยังไม่แน่ว่า 

จะมโีอกาสได้เห็น

ตวัอย่างเช่นผูอ้าวโุสใหญ่แห่งสามส�านกัใหญ่อย่างพวกหลนิซือ่กง

ก็ล้วนไม่เคยได้เห็นกับตาตัวเอง

แม้ขณะจจูเูข้าร่วมงานประชนัฝีมอืนักหลอมโอสถห้าแคว้นฝ่ังตะวันตก 

ในตอนนั้นได้ให้ลูกหมูช่วยหลอมยาลูกกลอน แต่นั่นก็เพียงแต่ให้ลูกหมู 

พ่นไฟใส่เตาหลอมโอสถเท่าน้ัน มไิด้ใช้ความสามารถของเตาหลอมมชีวีติ

จรงิๆ

เพราะฉะนัน้แม้แต่ต่ีฉานซัง่ จโียวกู่ และสืออิง้ลว่ีจงึล้วนไม่เคยเห็น

ภาพยามวิญญาณไฟหลอมยาลกูกลอนของจริงกันเลย

ส่วนอิ่นจื่อจางนั้นเคยเห็นมานานมากแล้ว หากแต่ด้วยรูปร่าง 

ท่าทางเช่นนัน้ของลกูหม ู เทียบกับกิเลนทองเพลงิชาดทีแ่สนจะน่าเกรงขาม

ของผูอ้ืน่แล้วก็ไม่เหมอืนเป็นสิง่เดียวกันโดยส้ินเชงิ
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หลังจากได้เห็นจระเข้เกล็ดชาดของตันเถิง กับกิเลนทองเพลิงชาด

ที่อยู่ตรงหน้า เขาก็นับว่าเข้าใจท่าทางงุนงงตกตะลึงไม่เข้าใจและ 

ไม่อยากเชื่อของเจิ้งเฉวียนยามเห็นลูกหมูเป็นครั้งแรกในที่สุด

อ่ินจือ่จางพลนันึกอยากลบูคล�าร่างน้อยๆ ทีก่ลมดกินุม่นิม่ของลกูหมู 

ฟังเสยีงร้องอือ้ๆ อนัออดอ้อนฉอเลาะของมนั ลกูหมทูีน่่ารกัเชือ่งเชือ่เช่นน้ี

ถึงกับเป็นวิญญาณไฟ ช่างยากจะเชือ่ลงโดยแท้

หลังจากกิเลนทองเพลิงชาดท่ีอยู่บนแท่นบวงสรวงก้มหน้าลง 

กลืนสมุนไพรวิเศษขั้นแปดต้นหนึ่งลงไปตามการก�ากับสั่งการของ 

เจิ้งเฉวียนแล้วก็คุกเข่าหมอบลงข้างเจิ้งเฉวียนอย่างช้าๆ

ผ่านไปราวหน่ึงชัว่ยามกิเลนก็แหงนหน้าพ่นลูกไฟสีแดงฉานลูกหน่ึง

ขึ้นฟ้า กลางลูกไฟมีน�้ายาสกัดสมุนไพรวิเศษสีเขียวเข้มไหลเวียนอยู ่

อย่างเชื่องช้า ดูสะดุดตาพร่าพรายอย่างที่สุด

เหล่าผู้ฝึกตนที่มุงดูอยู่ต่างส่งเสียงอุทานชื่นชมออกมาพร้อมกัน 

โดยมิได้นัดหมาย

เจิง้เฉวยีนสองตาหลบุต�า่ คล้ายว่าไม่ได้ยินเสยีงเหล่านี ้ลกูไฟลกูนัน้

ลอยอยู่กลางอากาศ กิเลนวิญญาณไฟอ้าปากกลนืสมนุไพรวิเศษอีกต้นหน่ึง

ลงไปอีกครัง้ ท�าเช่นนีซ้�า้ไปซ�า้มาอยู่หลายร้อยครัง้ และแล้วเหนือตวัมนัก็มี

ลกูไฟสแีดงฉานลอยอยู่เต็ม ลกูไฟแต่ละลกูมนี�า้ยาสกัดสมนุไพรวิเศษอยู่

บ้างมากบ้างน้อยไม่เท่ากัน

บรเิวณรอบๆ เจิง้เฉวียนดเูหมอืนถูกปกคลมุด้วยเมฆแดงเป็นชัน้หนา 

ลกูไฟเลก็ๆ หลายร้อยลกูกลางกลุม่เมฆแดงน้ีดูเหมอืนเป็นดวงดาวส่องแสง

ระยิบระยับกลางผืนฟ้าสีแดงฉาน จีโยวกู่ท่ีอยู่ล่างแท่นเพ่งสมาธิมองไป 
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ก็พบว่าพวกมันถึงกับเรียงตัวกันเป็นแผนภูมิอาคมง่ายๆ แต่กลับลึกลับ 

น่าพิศวงอย่างไร้สิน้สดุ

"มน่ิาคนสกุลตันถึงได้เทิดทนูปรมาจารย์เจิง้อย่างทีส่ดุ ปรมาจารย์เจิง้

ถึงกับสามารถประสมประสานวิชาข่ายอาคมเข้ากับวิชาหลอมโอสถ  

เรียกว่าเป็นอัจฉริยะโดยแท้!" จีโยวกู่กล่าวชื่นชม

แม้ว ่าเมื่อก่อนเขาจะเคารพเลื่อมใสในวิชาหลอมโอสถของ 

เจิ้งเฉวียนอย่างมาก แต่เมื่ออยู่กับจูจูนานวันเข้า ได้เห็นฝีมือมหัศจรรย์ 

ทีไ่ม่ว่าหลอมโอสถอะไรก็ดูเหมอืนส�าเรจ็ได้โดยไม่เปลืองแรงของจจูจูนชิน 

ความเคารพเลื่อมใสนี้ก็ค่อยๆ จางหายไปมากโดยไม่รู้ตัว

จวบจนบดัน้ีได้เห็นเจิง้เฉวียนส�าแดงความสามารถอย่างเตม็ก�าลงั

ต่อหน้าธารก�านัลด้วยตาของตัวเอง เขาถึงได้รู ้สึกว่าได้เห็นเท่านี ้

ก็เพียงพอแล้วอย่างแท้จริง

กระทั่งตัวจูจูก็ยังรู้สึกว่าแปลกใหม่ไม่เคยได้ยินได้เห็น น�้ายาสกัด

สมุนไพรวิเศษหลายร้อยชนิดนี้รวมตัวกันอยู่กลางข่ายอาคมเมฆาเพลิง 

ต่างสือ่สนองประสานกันและกัน อกีเด๋ียวพอผสมรวมกันเป็นยาลกูกลอน

จะย่ิงราบรื่นเป็นธรรมชาติมากขึ้น โอกาสหลอมส�าเร็จและคุณภาพ 

ยาลกูกลอนมใิช่สิง่ทีวิ่ชาหลอมโอสถปกตทิัว่ไปจะเทียบเคยีงได้เดด็ขาด

การสกัดสมุนไพรวิเศษในขั้นตอนแรกเสร็จลงแล้ว เจิ้งเฉวียน 

จึงกินยาลูกกลอนลงไปเพ่ิมพลัง ปรับสภาพตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ 

ยอดเย่ียมที่สุดอีกครั้ง จากนั้นก็สั่งให้กิเลนวิญญาณไฟดูดเอาลูกไฟ 

หลายร้อยลูกที่อยู่กลางอากาศเข้าสู่ร่างกาย

กิเลนทองเพลิงชาดเชิดหน้ายืดอก เปล่งเสียงร้องค�ารามราวกับ
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ฟ้าร้องข้ึนฟ้า เมฆแดงทีเ่หนือศีรษะเริม่หมนุวนอย่างรวดเรว็จนกลายเป็น

น�้าวนสีแดงเพลิงม้วนเอาลูกไฟหลายร้อยลูกนั้นไว้ พริบตาเดียวก็ถูกดูด

เข้าไปในปากของกิเลน

เจิ้งเฉวียนนั่งขัดสมาธิประกบสองมือร่ายอาคม กิเลนก้มหน้า 

หมอบอยู่เบ้ืองหน้าเขา ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดท้องฟ้าพลันเกิดการ

เปลีย่นแปลง เมฆมงคลเจด็สจี�านวนนบัไม่ถ้วนพากันกรมูายังเขาหงอว๋ิน

ทว่าเมฆมงคลหลากสีเหล่าน้ีกลับมิได้ไปรวมตัวกันท่ีเจิ้งเฉวียน  

มีคนหลอมยาลูกกลอนส�าเร็จแล้ว

ขณะที่ยาลูกกลอนขั้นเจ็ดข้ึนไปหลอมส�าเร็จมีความเป็นไปได ้

ที่จะเกิดปรากฏการณ์พิเศษขึ้นบนฟ้า แม้ว่าก่อนหน้านี้พวกตันตู ้ 

จะหลอมยาลูกกลอนขั้นเจ็ดออกมาได้ แต่คุณภาพของยาลูกกลอน 

ทีถ่กูหลอมข้ามขัน้ถึงสองขัน้จนแค่พอกล้อมแกล้มหลอมส�าเร็จได้เช่นน้ัน

เทียบกับยาลูกกลอนชั้นเลวในขั้นเดียวกันยังถือว่าด้อยกว่า จึงย่อม 

ไม่มีปัญญาชักน�าให้เกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าได้

คราวนี้เป็นนักหลอมโอสถขั้นเจ็ดตัวจริงลงมือหลอมโอสถ จึงย่อม

จะแตกต่างกันอย่างมาก

เมฆสีบนท้องฟ้ารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว หน่ึงในนักหลอมโอสถ 

สกุลเย่ียนบนเขาหงอว๋ินตวาดลั่นขึ้นว่า "เปิด!" ไฟแท้ขั้นก�าเนิดใหม่ 

ทีล้่อมเตาหลอมโอสถเบือ้งหน้าอยูส่ลายไปส้ิน ยาลูกกลอนสีม่วงสองเมด็

ลอยข้ึนมาจากในเตาหลอม รัศมีรุ้งต่างสีกันสามสายส่องจากท้องฟ้า 

ลงบนยาลกูกลอนพร้อมกัน กลิน่หอมของยาลกูกลอนตลบอบอวลไปทัว่ทศิ 

ผู้ฝึกตนไม่น้อยได้กลิ่นหอมนี้แล้วก็รู้สึกว่าจิตใจกระเตื้องขึ้น!
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นักหลอมโอสถสกุลเย่ียนคนน้ันมีสีหน้าสงบนิ่ง เก็บยาลูกกลอน 

ขึ้นมาแล้วกลับไปนั่งขัดสมาธิลงท่ีเดิม มองดูนักหลอมโอสถคนอื่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจิ้งเฉวียนกับสวินต้วนเจียนหลอมโอสถกันต่อไป

วัตถุดิบส�าหรับยาลูกกลอนขั้นเจ็ดล�้าค่าราคาแพงอย่างย่ิง ดังน้ัน 

นักหลอมโอสถจึงต่างแบ่งวัตถุดิบออกเป็นสองส่วน แต่ละเตาต่อให้มี

สัดส่วนหลอมส�าเร็จเต็มสิบก็ยังได้ยาลูกกลอนเพียงห้าเม็ด นี่ถือเป็น

ธรรมเนยีมปฏิบติัไปแล้ว

ดังนั้นการที่นักหลอมโอสถขั้นเจ็ดผู้น้ีสามารถหลอมยาลูกกลอน 

ออกมาได้สองเมด็พร้อมกับชกัน�าให้เกิดปรากฏการณ์รศัมรีุง้สามสแีสดงว่า

แม้สัดส่วนในการหลอมส�าเร็จของเขาจะไม่สูง แต่คุณภาพยาลูกกลอน 

กลบัไม่เลว นับได้ว่ามคีวามสามารถระดบักลางในหมูน่กัหลอมโอสถข้ันเจด็

แล้ว

การประลองระหว่างเจิ้งเฉวียนกับฉือชัวเย่าในตอนนั้น ฉือชัวเย่า

หลอมส�าเร็จสามเม็ดและเกิดปรากฏการณ์รัศมีรุ้งห้าสี ด้วยกิตติศัพท์ 

ชื่อเสียงของเขานับว่าส�าแดงความสามารถได้เกินระดับแล้ว แค่คิด 

ก็รู้ได้แล้วว่าการหลอมยาลูกกลอนขั้นเจ็ดมีความยากมากเพียงไร

ตี่ฉานซั่งได้เห็นภาพฉากนี้ก็นึกเรื่องน้ีขึ้นได้ จึงแสยะย้ิมพูดว่า  

"ในตอนที่ปรมาจารย์เจิ้งยังเป็นนักหลอมโอสถข้ันหกชั้นยอดก็หลอม 

ยาลูกกลอนขั้นเจ็ดได้ส�าเร็จสามเม็ดและเกิดปรากฏการณ์รัศมีรุ้งหกสี 

ตอนน้ีท้ังเลื่อนขึ้นขั้นเจ็ดท้ังมีวิญญาณไฟ การจะเอาชนะเจ้าพวกน้ัน 

เป็นเรื่องง่ายดายดุจพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว!"

เจงิซูไ่ด้ยินเช่นนีก็้ย่ิงต่ืนเต้นดีใจ ถอนใจเสียดายก่อนว่า "น่าเสยีดาย
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ทีข้่าไม่ได้เห็นปรมาจารย์เจิง้กับฉอืชวัเย่าผูน้ั้นประลองกันด้วยตาตวัเอง...

ทว่าวันนีจ้ะต้องย่ิงยอดเย่ียมกว่าคราวน้ันแน่นอน!"

เรือ่งทีเ่จิง้เฉวียนเอาชนะฉอืชวัเย่าข้ามข้ันถูกคนของสามส�านักใหญ่

จงใจป่าวประกาศจนแพร่ไปทัว่ทัง้ดินแดนจิน้เฉยีนนานแล้ว เจงิซูย่่อมจะ

เคยได้ฟังมาเช่นกัน

เมฆมงคลหลากสสีนับนท้องฟ้าหาได้ให้เกียรตมิารวมตวักันเพียงเพ่ือ

นกัหลอมโอสถสกลุเย่ียนคนเมือ่ครูน่ีไ้ม่ เพียงไม่นานนกัหลอมโอสถคนอืน่

ก็ทยอยกันหลอมส�าเร็จ รัศมีรุ้งหลายสายสาดลงมาจากบนฟ้า ส่องให้

บรเิวณเลก็ๆ บนยอดเขาหงอว๋ินดูราวกับเป็นดนิแดนความฝัน

อีกหลายปีให้หลังเหล่าผู้ฝึกตนท่ีเคยได้ยลฉากเหตุการณ์นี้กับตา 

ก็ยังคงระลกึถึงมวิางวาย สามารถได้เป็นประจกัษ์พยานต่อปรากฏการณ์

รัศมีรุ ้งจ�านวนมากมายเพียงนี้ในเวลาเดียวกันได้ เกรงว่านับต้ังแต่ 

มีดินแดนจิ้นเฉียนเป็นต้นมานี่จะเป็นครั้งแรก

ผู้ฝึกตนทั้งสิบเอ็ดคนบนแท่นประลองนอกจากสวินต้วนเจียนกับ 

เจิง้เฉวียน ผลงานของคนท่ีเหลอืก็พากันเปิดเผยออกมาแล้ว นกัหลอมโอสถ 

มผีลงานดท่ีีสดุสองคนล้วนหลอมส�าเรจ็สีเ่มด็ เกิดรัศมรุ้ีงหกสี

สองคนนีม้าจากสกุลตันและสกุลเย่ียนฝ่ายละคนพอด ี ล้วนแต่เป็น 

ผู้ฝึกตนสูงวัยท่ีมีอายุร่วมพัน ความส�าเร็จในวันน้ีได้มาไม่ง่าย แม้จะ 

ต่างเป็นปฏิปักษ์กัน แต่ในเวลานี้ก็อดจะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน

ไม่ได้

ทีน่่าแปลกคอืหลงัจากเกดิปรากฏการณ์รศัมรุ้ีงไปเก้าคร้ัง เมฆมงคล

หลากสบีนฟ้าก็ค่อยๆ สลายตัวไป
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คนทัง้หลายหาได้ประหลาดใจนัก เน่ืองจากยาลกูกลอนท่ีเจิง้เฉวยีน 

กับสวินต้วนเจยีนหลอมล้วนเป็นขัน้แปด หากหลอมส�าเรจ็ สิง่ทีจ่ะเกิดขึน้

คอืเคราะห์สายฟ้า มใิช่ปรากฏการณ์รศัมรุ้ีงธรรมดาๆ แล้ว

หลายวันมานีผู้ฝึ้กตนท่ีรวมตัวกันอยู่บนเขาหงอวิน๋มไิด้ลดจ�านวนลง

เลย กลับย่ิงมาย่ิงมากขึ้นด้วยซ�้า แต่ละคนล้วนก�าลังรอคอยผลงาน 

การหลอมยาลกูกลอนของเจิง้เฉวียนกับสวินต้วนเจยีนด้วยความร้อนใจ

ยาลกูกลอนขัน้เจด็ว่าพบเหน็ได้น้อยจนน่าโมโหแล้ว แต่ยาลกูกลอน

ขัน้แปดน้ันเกรงว่าชัว่ชวิีตของพวกเขาก็คงมโีอกาสได้เหน็เพียงครัง้น้ีเท่านัน้

กลิ่นหอมอ่อนจางโชยลอดออกมาจากเตาหลอมพระแม่ธรณี 

ที่เบื้องหน้าสวินต้วนเจียน แม้แต่ผู ้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงปลาย 

ทีร่บัผดิชอบด�าเนินงานชมุนุมอยู่บนแท่นบวงสรวงผูน้ั้นเองก็ยังอดจะออกแรง

สูดดมอย่างไม่ห่วงภาพลักษณ์ไม่ได้ ผู้ฝึกตนล่างแท่นยิ่งอยากเอาศีรษะ 

ย่ืนไปจ่อบนเตาหลอมโอสถแล้วสูดกลิ่นหอมของยาลูกกลอนให้ส้ินใจ 

แทบขาด

กลิน่หอมของยาลูกกลอนข้ันแปดน้ันแค่สดูดมก็มปีระโยชน์ต่อร่างกาย

อย่างมากแล้ว

ท้องฟ้าไม่รู ้ว่ามืดมิดตั้งแต่เมื่อใด บนม่านราตรีมีเมฆหนาทึบ 

เคลื่อนตัวม้วนหอบ บดบังพระจันทร์และดวงดาวจนมิด

เปรี้ยง! เสียงดังสน่ัน สายฟ้าสีขาวสะอาดสายหน่ึงราวกับ 

เป็นกระบี่คมพาดผ่านม่านฟ้ามืดมิด ผ่าลงมายังเตาหลอมพระแม่ธรณี 

ที่เบื้องหน้าสวินต้วนเจียน

สวินต้วนเจียนเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ครอบแสงเหลือบสีน�้าเงิน

Page ������������������ 8.indd   53 28/11/2561 BE   10:59



54

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 8

ปกป้องท้ังตัวเขาเอาไว้ วัตถุเซียนชิ้นหน่ึงแม้จะเป็นเพียงระดับกลาง  

แต่วัตถุเซียนระดับกลางที่ใช้เพ่ือการป้องกันเพียงอย่างเดียวบางคร้ัง 

ยังมีประโยชน์กว่าวัตถุเซียนระดับสูงเสียอีก

เหมือนกับตอนนี้ สายฟ้าผ่าลงมาสายแล้วสายเล่า สวินต้วนเจียน

กลับยังคงไม่สะทกสะท้าน ไม่มองไม่แยแส

ยาลูกกลอนสีทองแวววับเม็ดหนึ่งลอยช้าๆ ขึ้นมาจากเตาหลอม 

พระแม่ธรณี สายฟ้าสวรรค์แต่ละสายท่ีผ่าลงบนมันล้วนแต่ท�าให้มันย่ิง

กลมเกลีย้งยอดเยีย่มบรสิทุธิม์ากขึน้ กลิน่หอมเองกย็ิง่เข้มข้นอบอวลขึน้

เช่นกัน

หลังสายฟ้าผ่าลงมาติดต่อกันห้าสาย เมฆทึบบนฟ้าก็ค่อยๆ  

สลายไป สายตาของคนทั้งหมดจับจ้องไปที่ยาลูกกลอนหนึ่งเม็ดน้ัน... 

ลูกกลอนความลับสวรรค์ขั้นแปด ทั้งยังมีคุณภาพชั้นกลาง!

ท่ีผิวยาลูกกลอนสีทองถูกปกคลุมด้วยหมอกสีทองบางๆ ช้ันหนึ่ง  

ดูมีลักษณะเหมือนเต่า

สวินต้วนเจียนกอบประคองยาลูกกลอนวางลงบนจานหยก 

ก่อนชข้ึูนสงูด้วยสหีน้าเคร่งครดัศรทัธา ไม่รูว่้าใครเปล่งเสยีงชืน่ชมข้ึนน�า

ท่ามกลางความเงียบสงัด เพียงไม่นานก็กลายเป็นกระแสคลื่นม้วนซัด 

ไปทั่วทั้งเขาหงอวิ๋น

เปรี้ยง!

คนท้ังหลายยังไม่ทันได้หายใจหายคอคล่อง เสียงฟ้าผ่าก็ดังข้ึน 

กลางอากาศอกีครัง้ ยาลกูกลอนของเจิง้เฉวยีนก�าลงัจะหลอมส�าเรจ็แล้ว 

เช่นกัน
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จูจูขยุ้มแขนเสื้อของอิ่นจื่อจางไว้ด้วยความตื่นเต้นเป็นกังวล แม ้

เจ้ิงเฉวยีนจะมวีญิญาณไฟ แต่เขาอายุยงัไม่ถึงสามร้อยปี ประสบการณ์

หลอมยาลกูกลอนต้องต่างชัน้กับสวินต้วนเจยีนทีอ่ายุเกนิพันปีอย่างแน่นอน 

มหิน�าซ�า้เขาเพ่ิงจะเลือ่นขึน้ขัน้เจด็ได้ไม่ถึงสบิปี ในขณะท่ีสวินต้วนเจยีน 

เป็นนักหลอมโอสถขัน้เจด็ชัน้ยอด อกีทัง้มเีตาหลอมพระแม่ธรณีอยู่ในมอื 

สองคนมโีอกาสแพ้ชนะคนละครึง่

พร้อมกบัเสยีงฟ้าผ่า กิเลนทองเพลงิชาดกระทืบเท้าทัง้สีท่ะยานตวั 

ขึน้ฟ้า เหาะไปหาเมฆสายฟ้าท่ีกลางอากาศ

ฟู่! ยาลูกกลอนสีครึ่งด�าครึ่งขาวเม็ดหน่ึงถูกพ่นออกจากปากกิเลน

เข้าปะทะกับสายฟ้าสายแรกเต็มๆ

ยาลูกกลอนเริ่มหมุนวนด้วยความเร็ว บริเวณโดยรอบมันก่อตัว

เป็นกระแสปราณหมุน ถึงกับดูดสายฟ้านั้นเข้าไปตรงกลาง!

นี่มันเรื่องอะไรกัน บรรดาคนที่มุงดูอยู่บนเขาสูดหายใจเย็นเยียบ  

ยาลกูกลอนเมด็เลก็ๆ เมด็หนึง่ถึงกับดดูซบัสายฟ้าสวรรค์ได้ สวินต้วนเจยีน

หน้าเปลี่ยนสีไปมา รู้สึกสังหรณ์ไม่ดีอยู่ร�าไร จึงแค่นเสียงเย็นก่อนว่า  

"เล่นลวดลายตบตาคน!"

กิเลนทองเพลิงชาดเป็นร ่างดวงจิต รับสายฟ้าสวรรค์ตรงๆ  

ถ้าไม่ระวังแม้แต่นิดเดียวก็ร ่างสลายกันได้ง ่ายๆ ทว่าเจิ้งเฉวียน 

เป็นคนใจกล้า มไิด้รบีร้อนเรยีกมนักลบัมา กลบัสัง่การให้มนัพุ่งตวัไปมา 

ระหว่างสายฟ้าด้วยความว่องไว ช่วยชักน�าให้ยาลูกกลอนเม็ดน้ัน 

ดูดซับพลังจากสายฟ้าสวรรค์อย่างไม่ขาดตอน

สายฟ้าสวรรค์ห้าสายเตม็ๆ หายไปในชัว่พรบิตา หากแต่เมฆสายฟ้า
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บนฟ้าไม่มทีท่ีาจะสลายไปแม้แต่น้อย กลบัย่ิงหนาทบึย่ิงกว่าเดมิ

สวินต้วนเจียนกับนักหลอมโอสถสกุลเย่ียนที่เหลือมีสีหน้าอึ้งงัน  

รอคอยสายฟ้าสวรรค์สายท่ีหกผ่าลงมาเพ่ือประกาศความปราชัยของ 

พวกเขา

เปรี้ยง!

สายฟ้าสวรรค์สายที่หกพุ่งลงมาถึงอย่างไม่มีลังเล พลังของ 

สายฟ้าสวรรค์ครั้งน้ีเห็นได้ชัดว่ามากเกินกว่าสายฟ้าห้าสายก่อนหน้านี้ 

จะเทยีบตดิ กระแสปราณหมนุทีก่่อตวัขึน้บนยาลกูกลอนเองก็รองรบัไม่ไหว 

ถูกซัดกระจายในทนัที ทว่าตัวยาลกูกลอนกลบัย่ิงมรีศัมสีะดดุตากว่าเดมิ

คนทั้งหลายเพ่ิงจะโล่งอกก็พลันมีเสียงดังเปรี้ยงมาจากบนฟ้า 

อีกครั้งหนึ่ง...ถึงกับเป็นสายฟ้าสวรรค์สายที่เจ็ด!

เจิ้งเฉวียนเองก็คาดไม่ถึงว่าจะมีผลลัพธ์เช่นน้ี ยาลูกกลอน 

แสดงชดัว่ารบัพลงัของสายฟ้าสวรรค์ถึงขีดสดุแล้ว หากรบัสายฟ้าอกีครัง้ 

เป็นไปได้มากว่ายาลูกกลอนจะถูกท�าลาย

สวินต้วนเจยีนเพียงรูส้กึเหมอืนรอดตาย แอบหวงัให้สายฟ้าสวรรค์

สายนี้ผ่าลงมาแรงกว่าเก่า

ครั้นแสงสายฟ้าแลบขึ้น สายฟ้าสายท่ีเจ็ดก็ผ่าลงมา เจิ้งเฉวียน 

ไม่มีเวลาให้ค�านึงถึงเรื่องอื่นใด ล้วงของสิ่งหนึ่งออกจากในอกเสื้อ 

ก่อนโยนขึ้นไปกลางอากาศ ครอบยาลูกกลอนเอาไว้ตรงกลาง

พอโยนของสิง่น้ันออกไปแล้วเจิง้เฉวียนถึงตระหนักได้ด้วยความรูสึ้ก

เชือ่งช้าว่ามนัคืออะไร มนัคือเตาหลอมละลายตะวันท่ีเขาใช้ในสมยัก่อน! 

หากแต่จะนกึเสยีใจก็ไม่ทนัแล้ว
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เปรี้ยง! เตาหลอมละลายตะวันถูกสายฟ้าสายนั้นผ่าเข้าใส่  

ลอยหมุนติ้วตกลงมาจากกลางอากาศ ตัวเตาหลอมไหม้เกรียม  

ถูกสายฟ้าสวรรค์ท�าลายพังพินาศ

เจิง้เฉวยีนเก็บเตาหลอมวิเศษกลบัมา ปวดใจจนหน้าเปลีย่นสแีล้ว...

เตาหลอมวิเศษนี้เป็นวัตถุศักดิ์สิทธ์ิระดับสูงที่สมัยก่อนตันหนีขอร้องให้

อาจารย์ของนางหลอมให้เขากับมอื นบัได้ว่าเป็นของแทนใจของพวกเขา

สองคน วันนีถึ้งกับพังเช่นนี ้เจบ็ปวดย่ิงกว่าเฉือนเนือ้เขาเสียอกี

ความปีติยินดีท่ีหลอมยาลูกกลอนข้ันแปดส�าเร็จก็ถูกซัดหายไป 

กว่าค่อนเช่นกัน เจิง้เฉวียนเก็บเตาหลอมวิเศษทีพั่งแล้วด้วยสีหน้าหนกัอึง้ 

ก่อนจะน�ายาลูกกลอนขั้นแปดที่น�าเหตุเภทภัยมาให้เม็ดนั้นวางลงบน 

จานหยก

ยาลูกกลอนเม็ดนี้มีสีครึ่งด�าครึ่งขาวแปรเปล่ียนไปมา ดูราวกับ 

เป็นสัญลักษณ์หยินหยางใจกลางแผนภูมิแปดลักษณ์เคลื่อนที ่

ว่ายวนเวียน ด้านนอกยาลูกกลอนก็มีหมอกล้อมรอบอยู่เช่นเดียวกัน  

รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปมาเหมือนกับกลุ่มฝุน่ดาวบนท้องฟ้า ผู ้ฝึกตน 

ระดับข้ันสูงจ�านวนหน่ึงเพ่งสมาธิมองดูก็ถึงกับคล้ายว่าสื่อสนองได้ถึง 

หลักการฟ้าดินหยินหยาง แต่ละคนจิตใจเมามาย นิ่งเหม่อราวกับไก่ไม้ 

ลืมไปโดยสิ้นเชิงว่าตนเองก�าลังอยู่ที่ใด

ผู้ฝึกตนท่ีตบะแย่หน่อยถึงขนาดรู้สึกว่ามองยาลูกกลอนเม็ดน้ัน 

นานเข้า ดวงจิตก็จะถูกมันดูดเข้าไปข้างในแล้ว

ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าพูดใดๆ ทุกผู้คนก็ล้วนรู้ว่าการประลองรอบนี ้

ได้ผลแพ้ชนะแล้ว ยาลูกกลอนข้ันแปดลึกลับท่ีเจิ้งเฉวียนหลอมเม็ดนี ้
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ชนะขาดลอย

"เป็นลูกกลอนหยินหยางสรรพสิ่ง! ตันต่ิง วิชาหลอมโอสถของเจ้า

แม้แต่ข้าก็ยังสู ้ไม่ได้!" รอยย้ิมของตันหร่านเป่ียมไปด้วยแววช่ืนชม

ประหลาดใจ

เจิ้งเฉวียนยังไม่หายหดหู่ท่ีของแทนใจถูกท�าลาย ได้ยินตันหร่าน

ชื่นชมสรรเสริญเสียสูงส่งก็เพียงแต่ตอบกลับไปด้วยท่าทางเลื่อนลอย  

"ผู้อาวุโสชมเกินไปแล้ว"

"ปรมาจารย์เจิ้งสมกับเป็นปรมาจารย์เจิ้งจริงๆ สุขุมมั่นคงนัก!  

นี่ถึงจะเรียกว่าลักษณะของผู้วิเศษที่แท้จริง! สวินต้วนเจียนอะไรนั่น 

หลอมยาลูกกลอนขั้นแปดธรรมดาๆ ได้ส�าเร็จเม็ดเดียวก็แสดงท่าทาง 

ภูมอิกภมูใิจเสยีอย่างกับอะไร ไร้การอบรมสิน้ดี!" เจงิซูศิ่โรราบอยู่ใต้ชายชดุ 

ของเจิ้งเฉวียนเต็มตัวแล้ว ผู้ใดที่เป็นปรปักษ์กับบุคคลต้นแบบ ต่อให ้

หลอมยาลกูกลอนขัน้แปดออกมาได้ก็ยังเหน็เป็นคนธรรมดา คนท่ีไม่มค่ีา

ให้เอ่ยถึง คนท่ีจ�าเป็นต้องเหยียดหยามดูถูก!

"แม่นางเจงิซู ่ อนัทีจ่รงิสวินต้วนเจยีนผูน้ีน้บัว่าไม่เลวอย่างมากแล้ว 

เพียงแต่ปรมาจารย์เจิง้ร้ายกาจกว่าเขาเท่าน้ันเอง" แม้จจูจูะตืน่เต้นภูมใิจ

อย่างมากเช่นกัน แต่ก็ยังมีสติอยู่

หากว่ากันด้วยใจเป็นกลาง การท่ีสวินต้วนเจียนหลอมลูกกลอน

ความลบัสวรรค์ขัน้แปดท่ีชกัน�าสายฟ้าสวรรค์ได้ห้าสายเมด็นัน้ออกมาได้

มใิช่เรือ่งง่ายสกันดิ เรยีกตวัเองเป็นนกัหลอมโอสถขัน้เจด็ชัน้ยอดได้เตม็ปาก 

ต่อให้นักหลอมโอสถขั้นแปดส�าแดงฝีมือเองก็ไม่แน่ว่าจะท�าได้ดีกว่าเขา

เสียเท่าไร
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เจิงซู ่แบ่งสติมาคิดพิจารณาอยู่ช่ัวครู่อย่างหาได้ยาก ก่อนว่า  

"มิผิด ถ ้าเขาอ่อนด้อยเกินไปจะช่วยขับความสมบูรณ์แบบของ 

ปรมาจารย์เจิ้งได้อย่างไร!"

จูจูหมดค�าพูด

สวินต้วนเจยีนบนแท่นบวงสรวงฝืนหวัเราะเสยีงข่ืนสองทก่ีอนพูดด้วย

น�้าเสียงชิงชัง "เจิ้งเฉวียนคนเก่ง! อัจฉริยะแห่งสกุลตัน! ข้าด้อยฝีมือ 

จดัการเจ้าไม่ได้ ทว่าพวกเจ้าอย่าได้ใจมากเกินไป สกุลเย่ียนของพวกข้า 

ก็มีบุคคลที่สุดยอดเช่นเดียวกัน ดูซิว่ารอบต่อไปพวกเจ้าจะยังย้ิมออก 

หรือไม่!" พูดจบก็หันหลังเดินน�าเหล่านักหลอมโอสถสกุลเย่ียนกลับไป 

ฝ่ังตนเอง

เฉียนหลางท่ีอยู ่ด ้านข้างผ่อนลมหายใจยาว ก่อนกล่าวกับ 

นักหลอมโอสถไม่ก่ีคนท่ีไม่ได้อยู่ในอาณัติแคว้นตันเช่นเดียวกันว่า  

"ผูแ้ซ่เฉยีนมชีวิีตอยู่มาหลายร้อยปี จนบดัน้ีถึงได้รูว่้าเส้นทางการหลอมโอสถ

ถึงกับยังมีขีดขั้นเช่นนี้อยู่ด้วย ไม่เสียแรงท่ีมางานชุมนุมน้ี! ไม่เสียแรง 

ที่เกิดมาแล้ว!"

ในใจนักหลอมโอสถไม่ก่ีคนนั้นก็รู ้สึกเช่นเดียวกัน จึงพยักหน้า 

ตอบรบัเห็นด้วย มเีพียงอู๋จือ้นักหลอมโอสถขัน้หกจากส�านกัเจาไช่ท่ีสหีน้า

เดี๋ยวแดงเดี๋ยวซีด อึกอักพูดไม่ออก

ก่อนหน้าน้ีเขายังท�าปากดบีอกกับพวกเจิง้เฉวยีนว่าอยากประลองฝีมอื

ในรอบเดยีวกัน มิน่าผู้อืน่ถึงได้ไม่แยแสตน...ห่างชัน้กันเกินไปแล้ว ชัว่ชวีตินี ้

เขายังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสแยกร่างวิญญาณไฟได้หรือไม่ ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงว่าบรรลถึุงขดีข้ันเดียวกับเจิง้เฉวียนหรือสวินต้วนเจยีน วาจาโง่เขลา
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ไม่รูจ้กัฟ้าสงูแผ่นดนิต�า่ท่ีเขาพูดออกไปไม่อายปากเหล่านัน้เป็นการหาเรือ่ง

ขายหน้าให้ตัวเองโดยแท้!

ความสะท้านสะเทือนท่ีสวินต้วนเจียนกับเจิ้งเฉวียนน�าพามา 

ผ่านไปค่อนคืนเต็มๆ ถึงค่อยๆ สงบลง

ขอบฟ้าเริ่มปรากฏแสงอรุณ เริ่มต้นวันใหม่อีกครั้ง และงานชุมนุม

สุดยอดนักหลอมโอสถก็ด�าเนินมาถึงช่วงสุดท้ายอย่างแท้จริง ผู้ฝึกตน 

ขั้นก�าเนิดใหม่บนแท่นบวงสรวงผู้นั้นลุกขึ้นมาประสานมือค้อมค�านับต�่า

ให้นักหลอมโอสถทั้งสองฝ่ายก่อนว่า "เรียนเชิญนักหลอมโอสถข้ันแปด 

ขึ้นส�าแดงวิชา!"

ตนัหร่านกับเฝินป้ีชิน่สะบดัแขนเสือ้ลกุขึน้ยืนก่อนก้าวเดนิทลีะก้าว

ไปหยุดบนแท่นบวงสรวงไฟสวรรค์

เหล่านักหลอมโอสถสกุลเย่ียนไร้ซึ่งการเคลื่อนไหว ตันเถิงที่เป็น 

นักหลอมโอสถขั้นแปดชั้นยอดเพียงหนึ่งเดียวนั่งนิ่งไม่ขยับ

ผู ้ที่ไม ่รู ้ความในต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่กด้วยความแปลกใจ 

อย่างมาก พวกตนัหร่าน เฝินป้ีชิน่ และเจิง้เฉวยีนกลบัรูแ้ก่ใจดีว่าตนัเถิง 

ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไร้ก�าลังจะลงประลองแล้ว

เสียงทอดยาวราวกับทอดถอนใจดังมาจากทางด ้านหลัง 

นกัหลอมโอสถสกุลเย่ียน เงาร่างยักษ์สายหนึง่ลอยมาจากทางเมอืงหลงิตนั 

พริบตาเดียวก็มาถึงยอดเขาหงอวิ๋น พลังกดดันทรงอานุภาพเกรียงไกร

ท�าให้ผูฝึ้กตนท้ังหมดบนเขาเกิดความครัน่คร้ามข้ึนมาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้

พวกเขาเงยหน้ามองไปก็เหน็ว่าสิง่ทีป่รากฏกายอยู่บนฟ้าคอืงยัูกษ์
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สแีดงฉานทีย่าวเป็นร้อยจัง้ตัวหนึง่ แต่ต�าแหน่งหัวงกูลบังอกเป็นศรีษะคน

อย่างแปลกประหลาด บนใบหน้านัน้มดีวงตาสีด�าสนทิท่ีใหญ่จนน่าตกใจ 

คูห่น่ึง ในปากคาบคบเพลงิ เปลวเพลงิโชตช่ิวงขับให้ใบหน้านัน้ดยูากจะ

แยกแยะเพศ พิลึกพิลั่นน่างงงวย

นีก็่คือมงักรเปลวอสรู สตัว์เทพในต�านานทีม่ทีัง้พลงัหยินและหยาง

ในเวลาเดียวกัน!

บนล�าตวัสแีดงฉานยาวเฟ้ือยของมงักรเปลวอสรูมผีูเ้ฒ่าชดุเทาผูห้นึง่

นั่งขัดสมาธิอยู่ ไม่ต้องถามก็รู้ว่าคือเย่ียนเจี้ยนต๋ีอดีตประมุขสกุลเย่ียน  

ไท่ซัง่หวงแห่งแคว้นตัน มงักรเปลวอสรูตวัน้ีก็คอืวญิญาณไฟของเขา

เย่ียนซื่อเทียนมีบทบาทบารมีมากเกินไป ท�าให้ทุกคนแทบจะ 

ลมืไปแล้วว่าสกุลเย่ียนยังมบีคุคลร้ายกาจเช่นนีอ้ยู่อกีหน่ึง...เยีย่นเจีย้นตี๋

นักหลอมโอสถขั้นแปด ผู้ฝึกตนขั้นมหายานที่ดูดซับไฟชาดกลืนทอง!

ท่ีน่าแปลกใจคือด้านข้างเขายังมคีนลึกลับทีส่วมหน้ากากและชดุด�า

ห่อหุ้มท้ังร่างอย่างมดิชดิยืนอยู่อกีผูห้นึง่

ผู้ด�าเนินงานบนแท่นบวงสรวงประสานมือค้อมค�านับคนทั้งสอง 

ทีก่ลางอากาศอกีครัง้ก่อนกล่าวเสยีงดงัฟังชดั "เชญิปรมาจารย์ทัง้สองท่าน

เข้าประจ�าที่เพื่อส�าแดงวิชาขอรับ!"

คนลึกลับผู้นั้นก็เป็นนักหลอมโอสถขั้นแปดเช่นกัน!

การปรากฏตัวของเย่ียนเจี้ยนตี๋อยู่ในความคาดหมายของพวกจูจู 

แต่คนลึกลับผู้น้ีโผล่มาจากไหนกัน ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่านอกจาก 

เย่ียนเจี้ยนต๋ีกับคนทรยศของสกุลตันอย่างตันเถิงแล้ว สกุลเย่ียนยังม ี

นักหลอมโอสถขั้นแปดคนอื่นอยู่อีก

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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