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ค�ำน�ำ

หลายปีท่ีผ่านมาเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้น�านวนิยายก�าลังภายในหลากเรื่อง 

หลายรสมาเสิร์ฟนักอ่านทุกท่าน มีท้ังเรื่องที่เข้มข้นจนวางไม่ลงหรือเรื่องที ่

เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดทั้งเล่ม ทว่าครั้งนี้เราขอน�าเสนอรสชาติท่ีแตกต่าง

ออกไป ซึ่งรับรองว่าจะไม่เหมือนเรื่องไหนท่ีผ่านมาอย่างแน่นอน เพราะนี่คือ 

'นาโนมาชนิ' นยิายแนวก�าลงัภายในจากเกาหลใีต้ ซึง่ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดา 

เพราะ 'ชอนยออนุ' พระเอกของเราเป็นผูฝึ้กยุทธ์ทีไ่ด้รบัเทคโนโลยีนาโนแมชชนี

มาจากโลกอนาคต! และด้วยวิทยาการที่ก้าวล�้ายุคสมัยนี้ท�าให้เขาหมายมั่น

ว่าต้องเก่งกาจเหนือใครให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นที่นิยมจนได้รับการดัดแปลง 

เป็นเว็บตูนมาแล้ว!

เร่ืองราวจะสนุกน่าติดตามแค่ไหน ถ้าบอกไปอาจหาว่าพูดเกินจริง  

เอาเป็นว่าขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โลกของ 'นาโนมาชิน' กันเลยดีกว่า

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

'ฮันจุงวอลยา' เจ้าของผลงานแนวก�าลังภายในเรื่องดังของเกาหลีใต้  

ได้รับความสนใจจากนักอ่านจนถูกยกให้เป็น 'ผู้เชี่ยวชาญด้านก�าลังภายใน' 

ด้วยปณิธานที่อยากสร้างสรรค์ผลงานให้คนที่ไม่เคยอ่านแนวก�าลังภายใน 

ก็อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน ผู้เขียนจึงสนองความต้องการของนักอ่าน ทั้งยัง

พัฒนาฝีมือสร้างสรรค์นิยายรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ธรรมดาอยู่ตลอดเวลา



ระดับของยอดฝีมือ

1. ยอดฝีมือระดับท่ีสาม

2. ยอดฝีมือระดับท่ีสอง

3. ยอดฝีมือระดับท่ีหน่ึง

4. ยอดฝีมือระดับสูง

แบ่งเป็น ระดับสูงข้ันต้น/ระดับสูงขั้นกลาง/ระดับสูงข้ันปลาย

5. ยอดฝีมือระดับเลิศล�้า

แบ่งเป็น ระดับเลิศล�้าขั้นต้น/ระดับเลิศล�้าขั้นกลาง/ระดับเลิศล�้าขั้นปลาย

6. ยอดฝีมือระดับแปรสภาพ

แบ่งเป็น ระดบัแปรสภาพขัน้ต้น/ระดบัแปรสภาพขัน้กลาง/

ระดบัแปรสภาพขั้นสูง/ระดับแปรสภาพข้ันสูงสุด

7. ยอดฝีมือระดับลึกล�้า

แบ่งเป็น ระดับลึกล�้าขั้นต้น/ระดับลึกล�้าขั้นกลาง/

ระดับลึกล�้าขั้นสูง/ระดับลึกล�้าขั้นสูงสุด

8. ยอดฝีมือระดับก�าเนิดแตกดับ

9. ยอดฝีมือระดับกลมกลืนหน่ึงเดียว



นาโน สแกน
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ตัง้แต่โบราณนานมา เหล่านกัรบในจงหยวนต่างเรยีนรูศ้ลิปะการต่อสู้ 

เพ่ือใช้ป้องกันตัวจากศัตรู

เม่ือวันเวลาผ่านไปศิลปะการต่อสู้ก็พัฒนาจากการป้องกันตัวเอง

อย่างง่ายๆ ไปเป็นการสังหารศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพ ย่ิงนานวันก็ย่ิง

พัฒนาไปสู่รูปแบบท่ีซับซ้อน

ศิลปะการต่อสู้ที่เคยเรียบง่ายกลับกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

และก่อเกิดเป็นกระบวนท่าต่างๆ โดยมีการหายใจเป็นพ้ืนฐานของ 

ก�าลังภายใน

เหล่านักรบได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู ้ของตนไปสู่คนรุ ่นหลัง 

ผ่านค�าสอนและต�ารา ก่อนจะพัฒนาจนกลายเป็นวรยุทธ์

นกัรบท่ีได้ฝึกวรยุทธ์จะมคีวามสามารถเหนอืปถุุชนท่ัวไป ต่อกรกับ 

คนจ�านวนมากเพียงล�าพังได้อย่างง่ายดาย ท้ังยังว่ิงเร็วดุจสายลมหรือ

กระท่ังเหาะเหินเดินอากาศจากต้นไม้ต้นหน่ึงไปยังอกีต้นหน่ึงได้ พวกเขา 

มีพลังมหัศจรรย์เหนือมนุษย์อยู่ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้หมัด

ทลายก้อนหินหรือใช้กระบี่ฟันต้นไม้ขาดเป็นท่อนก็ล้วนท�าได้ จึงถูก 

บทน�ำ

จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตำ
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เรียกขานว่าจอมยุทธ์

นักรบท่ีอยากมีพลังมหัศจรรย์เช่นนั้นต่างมาฝากตัวเป็นศิษย์ของ

เหล่ายอดฝีมือ และเมื่อมีศิษย์เพ่ิมมากข้ึนก็ก่อเกิดเป็นส�านักในที่สุด

กลุ่มที่ปฏิบัติตามท�านองคลองธรรมเรียกว่าฝ่ายธรรมะ กลุ่มที ่

ใฝ่แต่ความโหดร้ายรุนแรงเรียกว่าฝ่ายอธรรม แต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งท่ี 

แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง พวกเขาแสวงหาหนทางแห่งการปกครองด้วย

พละก�าลัง บูชาเพียงความแข็งแกร่ง คนกลุ่มน้ีถูกเรียกว่าพรรคมารหรือ

ลัทธิมาร

ความสมดลุในยุทธภพเกิดจากท้ังสามฝ่ายคอยคานอ�านาจซึง่กัน

และกัน

บริเวณระหว่างมณฑลก่วงซีและมณฑลก่วงตงทางตอนใต้ของ 

จงหยวนเป็นที่ตั้งของเขาสิบหมื่น ที่ซึ่งถูกเรียกขานตามความอลังการ

ของเทือกเขาท่ีมียอดเขาหลายสิบลูกทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และที่นี ่

ก็ยังเป็นสถานท่ีต้องห้ามในยุทธภพ เนื่องจากเขาสิบหมื่นเป็นสถานท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิของพรรคมาร อีกทั้งยังเป็นฐานท่ีมั่นของพวกเขา

ในป่าลึกที่อยู่ห่างไกลจากเขตของพรรคมาร เด็กหนุ่มอายุราว 

สิบห้าสิบหกปีผู้หนึ่งก�าลังว่ิงหนีสุดชีวิต

"แฮก...แฮก!"

เดก็หนุม่หายใจเหน่ือยหอบโดยไร้ค�าพูดใดๆ เสือ้ผ้าของเขาขาดว่ิน  

ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฟกช�้าบ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่ได้รับขณะ 

หลบหนีมา

"หะ...ให้ตายเถอะ!"

เสียงติดๆ ขัดๆ หลุดจากปากเขาเมื่อเห็นกลุ่มชายสวมหน้ากาก

ห้าคนมาดักรออยู่บนทางที่ก�าลังมุ ่งหน้าไป เขาว่ิงหนีมาประมาณ 
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หน่ึงชั่วยาม* จนแทบหมดแรงแล้ว แต่สุดท้ายกลับมาตกอยู่ในวงล้อม

พวกมันอยู่ดี

"เวรเอ๊ย!"

เด็กหนุ่มหยุดวิ่งและกุมขาที่สั่นเทาพร้อมจดจ้องกลุ่มชายสวม

หน้ากากด้วยสีหน้าเคืองแค้น แต่กลุ่มชายสวมหน้ากากกลับหัวเราะ

ราวกับชอบใจเมื่อเห็นท่าทีตอบสนองของเด็กหนุ่มตากลม

"โธ่ อุตส่าห์ว่ิงหนีมาจนถึงท่ีนี่เลยนะขอรับ คุณชายชอน"

"หึๆ พวกข้ามารอจนหาวไปหลายหวอดแล้วขอรับ"

ค�าพูดนั้นท�าให้เด็กหนุ่มที่ถูกเรียกว่าคุณชายชอนอึ้งงัน เพราะ 

การมารอล่วงหน้าหมายความว่าอีกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่าตนจะหนีมาทางน้ี

ชิ้ง!

กลุ่มชายสวมหน้ากากชักกระบี่ออกจากฝักท่ีสะพายอยู่บนหลัง 

ดวงตาเป็นประกายของพวกเขาจดจ้องไปท่ีคอและหัวใจของเด็กหนุ่ม

ท�ำยังไงดี

เป้าหมายของคนพวกน้ีคือมาเอาชีวิตของตนตั้งแต่แรก จะพูด

อย่างไรก็คงโน้มน้าวให้เปลีย่นใจไม่ได้ เดก็หนุม่ใช้ก�าลงัท่ีมเีพียงน้อยนดิ 

ไปจนหมดแล้ว จึงไม่เหลือเรี่ยวแรงพอจะพาตัวเองหนีต่อไปได้อีก

แต่ถึงความตายจะอยู่ตรงหน้า ดวงตาของเดก็หนุม่กลบัเตม็ไปด้วย 

ความโกรธแค้นมากกว่าความเกรงกลัว

"เพราะเหตุใดกัน อย่างข้าน่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเลยไม่คิดท่ีจะ

เข้าส�านักด้วยซ�้า แล้วพวกเจ้าหมายจะปลิดลมหายใจข้าไปเพ่ืออะไร"

"คุณชายชอนไม่รู้หรือขอรับ ต่อให้ท่านไม่คิดจะเข้าส�านักหรือมี

วรยุทธ์ย�่าแย่เพียงใด พวกข้าก็ไม่สน"

เด็กหนุ่มถึงกับพูดไม่ออกเมื่อได้ยินค�าพูดที่เปี ่ยมด้วยนัยของ 

* การนับเวลาของจีน 1 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ชายสวมหน้ากาก เขาคิดเอาไว้ตั้งแต่เด็กว่าช่วงเวลาเช่นนี้ต้องมาถึง  

แต่ไม่นึกว่ามันจะมาก่อนเขาได้เข้าส�านักมาร

"มนัเป็นล�าดบัข้ันตอนทีถู่กก�าหนดเอาไว้ส�าหรับผู้สืบทอดน่ะขอรบั  

คุณชาย"

เมื่อชายสวมหน้ากากที่อยู่หน้าสุดพูดจบ พวกที่อยู่ข้างหลังก็ 

เริ่มพูดย่ัว

"ค่อยๆ ยื่นคอออกมาขอรับ"

"แม้ว่าท่านจะมีเลือดชั้นต�่าผสมอยู่มากแค่ไหน แต่พวกข้าก็จะ 

ส่งท่านไปอย่างไม่ทรมานเลยขอรับ"

เด็กหนุ่มถึงกับเลือดข้ึนหน้าเมื่อได้ยินค�าว่าเลือดชั้นต�่า แม้เขาจะ

ไม่ได้มีชีวิตมายาวนานนัก แต่มันก็เป็นค�าพูดท่ีเขาเกลียดมากๆ เพราะ

ค�าว่าเลือดชั้นต�่ามันเป็นถ้อยค�าที่ดูถูกมารดาของเขา

จะส่งข้ำไปอย่ำงไม่ทรมำนอย่ำงน้ันรึ ไอ้พวกเวร!

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตายอยู่ดี เสี่ยงสู้สักต้ังยังจะดีกว่า คิดได้ดังนั้น

เด็กหนุ่มก็หยิบกระบี่สั้นเล่มหนึ่งออกมาจากเสื้อ เขาไม่เคยเรียนวรยุทธ์

อย่างจรงิจงั ได้แต่ลกัจ�าจากการลอบมององครกัษ์จางท่ีคอยคุ้มครองเขา

"หือ? กระบี่สั้น? เคยเรียนวรยุทธ์จากองครักษ์จางด้วยรึ"

น่าเศร้าที่ค�าตอบคือไม่ใช่ หากเคยเรียนเคล็ดวิชากระบี่สั้นจาก

องครักษ์จางฝีมือของเขาก็คงไม่เบาอย่างแน่นอน แต่หากใครมาเห็น 

ท่าจับกระบี่สั้นนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ช�านาญเอาเสียเลย

ช่ำงเงอะงะเสียจริง แต่สำยเลือดมันไม่มีทำงหลอกกันสินะ ทั้งท่ี

ไร้ฝีมือกลับไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุด

สายตาของกลุม่ชายสวมหน้ากากเตม็ไปด้วยความชอบอกชอบใจ 

เพราะการสังหารเป้าหมายที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ น้ันควรค่าแก่การลงมือ

ย่ิงกว่าการฆ่าคนที่ถอดใจไปแล้วย่ิงนัก
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"ฆ่ามัน!"

ทันทีที่ชายสวมหน้ากากท่ีอยู่หน้าสุดออกค�าสั่ง อีกสี่คนด้านหลัง

ก็พลันพุ่งตัวเข้าใส่เด็กหนุ่ม

เดมิทเีดก็หนุม่คิดว่าจะย้ือเวลาให้ตัวเองได้อกีสกันดิ แต่ความจรงิ

ช่างโหดร้ายเหลือเกิน

"ฮึบ!"

ไม่มีทางที่กลุ ่มชายสวมหน้ากากซึ่งเป็นยอดฝีมือระดับที่หนึ่ง 

จะถูกฟันด้วยกระบี่สั้นของเด็กหนุ่มที่ไม่รู้แม้แต่เพลงยุทธ์ใดๆ หลังจาก

หลบหลีกการกวัดแกว่งของกระบี่ได้หลายครั้ง สุดท้ายข้อมือของ 

เด็กหนุ่มก็ถูกกระแทกด้วยด้ามกระบี่

ปั้ก!

"โอ๊ย!"

เด็กหนุ ่มพยายามฝืนทน แต่สุดท้ายกระบี่สั้นก็หลุดจากมือ 

พร้อมกับใบหน้าเหยเก พอเห็นดังนั้นชายสวมหน้ากากผู้โจมตีด้วย 

ด้ามกระบี่ก็รีบคว้าคอของเด็กหนุ่มไว้ทันใด

หมับ!

"เลิกขัดขืนได้หรือยัง หึๆ"

"อึก!"

เมื่อล�าคอถูกบีบ ใบหน้าของเด็กหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นสีแดง ทว่า 

แววตาของเขายังคงไม่ยอมแพ้

"หลบ!"

ตอนน้ันเองชายสวมหน้ากากอกีคนทีอ่ยู่ข้างหลังก็รีบตะโกนออกมา

"อะไรนะ"

"กระบี่สั้น!"

ฉึก!



12 นาโนมาชิน 1

กระบีส่ัน้แทงเข้าท่ีใต้คางของชายสวมหน้ากากโดยท่ีไม่ทันระวังตวั  

ทุกคนต่างคิดว่าเด็กหนุ่มมีกระบี่สั้นเพียงเล่มเดียว แต่ความจริงเขายัง

ซ่อนกระบี่สั้นเอาไว้ในเสื้ออีกเล่ม

แม้ชายสวมหน้ากากจะเก่งกาจเพียงใด แต่การถูกแทงเข้าท่ี 

ใต้คางก็ท�าให้ตายในทันที ชายสวมหน้ากากล้มทั้งยืนโดยไม่ทันได้ 

ส่งเสียงใดๆ

เป็นไปได้อย่ำงไร มันไม่เคยฝึกวรยุทธ์ แต่กลับฆ่ำคนของเรำได้

เด็กหนุ่มสบตากับหัวหน้ากลุ่มชายสวมหน้ากากท่ีก�าลังมองมา 

เมื่อหัวหน้ากลุ่มชายสวมหน้ากากเห็นแววตาของเด็กหนุ่มก็รู้ทันทีว่าน่ี

เป็นแผนการที่อีกฝ่ายวางไว้ แสร้งท�าเป็นจับกระบี่ส้ันอย่างเงอะงะ 

ให้พวกตนตายใจไม่ทันระวังตัว จากน้ันก็ลอบแทงด้วยกระบี่ส้ันอีกเล่ม

ที่ซ่อนไว้

ในสถานการณ์คับขันยังมีไหวพริบถึงขั้นน้ี หากได้ฝึกวรยุทธ ์

อย่างจริงจังจะต้องมีฝีมือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

"ไอ้สารเลว! ข้าจะไม่มีวันยกโทษให้!"

ผัวะ!

ชายสวมหน้ากากอีกคนปรี่เข้ามาอย่างโกรธจัดและเตะเด็กหนุ่ม

จนล้มลง ตามด้วยแทงกระบี่เข้าท่ีท้อง

ฉึก!

"อ๊ากกก!"

ตั้งแต่เกิดมานี่เป็นครั้งแรกที่เด็กหนุ่มถูกกระบี่แทง ความรู้สึก 

ปวดแสบปวดร้อนราวกับถูกไฟแผดเผาแล่นปราดขึ้นมา พร้อมเลือดที่

กระอักทะลักออกมาจากปาก

ข้ำหลอกพวกมันได้

เขาคิดจะฆ่าพวกมันสักคนสองคน และในที่สุดความตั้งใจนี้ก็
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ส�าเร็จ เขารู้สึกโล่งใจเหลือเกิน แต่สุดท้ายการถูกกระบี่แทงเข้าที่ท้อง 

ก็ท�าให้ยากจะรอดอยู่ดี

ปึก!

"อ่อก!"

ชายสวมหน้ากากเหยียบซ�้าตรงท้องท่ีถูกแทง บริเวณพ้ืนดินที่ 

เด็กหนุ่มก�าลังนอนทุกข์ทรมานเจิ่งนองไปด้วยเลือดสีแดงฉาน ชาย 

สวมหน้ากากจะแทงเข้าที่หน้าผากหรือเชือดคอเด็กหนุ่มให้ตายไปเลย

ก็ได้ แต่เขากลับเลือกท่ีจะทรมานอีกฝ่ายราวกับต้องการแก้แค้น 

ให้สหายของตน

"ให้มันค่อยๆ ตายอย่างทรมาน"

แม้ผู ้เป็นหัวหน้ากลุ ่มจะไม่ค่อยพอใจนัก แต่ก็ยากจะเข้าไป 

ห้ามปรามคนที่ก�าลังแก้แค้นให้สหาย

และในตอนนั้นเอง

วาบ!

จู่ๆ ก็มีแสงสว่างวาบเกิดขึ้น น่ันไม่ใช่แสงจากฟ้าผ่าอย่างแน่นอน 

แสงน้ันปรากฏและอันตรธานหายไปในชั่วพริบตา ดวงตาของบรรดา

ชายสวมหน้ากากต่างเต็มไปด้วยความงุนงงสงสัย

"น่ันมันอะไรกัน"

ซู่!

เลอืดพุ่งราวกับสายน�า้พุ ร่างท่อนบนของชายสวมหน้ากากทีก่�าลัง

เหยียบท้องเด็กหนุ่มหายไป เหลือเพียงร่างกายท่อนล่างเท่าน้ัน

"อะไรกัน!"

เด็กหนุ่มก็ไม่อาจเก็บซ่อนความงุนงงได้ หากมองไม่ผิดเขาเห็น

แสงสีขาวพุ่งเข้าใส่ชายสวมหน้ากากที่ก�าลังเหยียบตนอยู่ จากนั้น 

ร่างท่อนบนของอีกฝ่ายก็หายวับไปราวกับถูกหลอมละลาย



14 นาโนมาชิน 1

"เจ้าน่ัน!"

หวัหน้ากลุม่ชายสวมหน้ากากชีน้ิว้ไปทีไ่หนสกัแห่งพร้อมมองตามไป 

อย่างตกใจ ท่ีตรงนัน้ปรากฏบคุคลปรศินาทีส่วมเสือ้ผ้าแปลกประหลาด 

แต่พอชายสวมหน้ากากชี้น้ิวร่างของบุคคลปริศนาก็หายวับไป

"อ๊ะ"

นัน่ไม่ใช่วชิาตวัเบา แต่เป็นการท�าให้ร่างตนเองโปร่งแสงจนหายไป

วาบ!

ล�าแสงพุ่งผ่านไปยงัชายสวมหน้ากากอกีคนหน่ึง ร่างท่อนบนของ

ชายสวมหน้ากากคนน้ันหายไปเหมือนกับชายสวมหน้ากากคนก่อน 

ตอนน้ีเหลือชายสวมหน้ากากเพียงสองคนรวมผู้เป็นหัวหน้าด้วย

ต้องมียอดฝีมือผู้แข็งแกร่งคอยช่วยเหลือมันอยู่แน่นอน เพรำะ

แสงสีขำวน้ีมีพลังรุนแรงมำก

เป็นไปไม่ได้ที่จู่ๆ ร่างกายของคนเราจะหายไปท้ังตัวเช่นนี้ เว้นแต่

จะเป็นพลังสุดแกร่งของยอดฝีมือผู้ส�าเร็จวรยุทธ์ขั้นสูงสุดเท่านั้นที่ใช้ได้

อีกไม่นานเด็กหนุ่มคนน้ีก็ต้องตายจากการเสียเลือดมาก

เป้ำหมำยบรรลุแล้ว ถ้ำอย่ำงน้ันก็รีบหนีดีกว่ำ!

วาบ!

ขณะผูเ้ป็นหัวหน้าก�าลงัจะส่งสญัญาณถอยให้สมาชกิอกีคนทีเ่หลอื  

ร่างท่อนบนของเขาก็ถูกแสงสีขาวพุ่งผ่านและหายวับไปกับตา

"อ๊ากกก!"

หลังจากหัวหน้าและสหายทยอยเสียชีวิตไปทีละคน ชาย 

สวมหน้ากากคนสดุท้ายกต็กอยู่ในอาการหวาดกลวัสดุขดี เขาพยายาม

ใช้วิชาตัวเบาเพ่ือหนีเอาชีวิตรอดโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามอง 

ข้างหลัง

วาบ!
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แต่ทว่าแสงที่มาจากด้านหลังก็พุ่งทะลุศีรษะท�าให้เขาตายใน

ทนัใด เมือ่เห็นกลุม่ชายสวมหน้ากากถูกสงัหารหมูภ่ายในพริบตา เดก็หนุม่ 

ที่นอนอยู่บนพ้ืนก็ขยับมุมปากและพึมพ�าอย่างโล่งใจ

"เย่ียมมาก"

อึง!

ระหว่างน้ันอากาศตรงหน้าของเด็กหนุ่มก็เร่ิมบิดเบี้ยว บุคคล

ปริศนาในชุดแปลกประหลาดปรากฏตัวออกมา เด็กหนุ่มตกใจสุดขีด

จนอยากแผดเสียงตะโกน แต่ทว่ากลับไร้เรี่ยวแรงท่ีจะท�าเช่นนั้น

"เอ๊ะ หรือว่าบรรพบุรุษของเราดีใจที่ก�าลังจะตาย"

บรรพบุรุษ?

ค�าพูดที่ฟังไม่เข้าใจท�าให้เด็กหนุ่มนิ่วหน้า ทว่าตอนน้ีเขาไม่มี

เรี่ยวแรงจะพูด ร่างกายก็เริ่มเย็นลงทุกที การเสียเลือดมากเกินไป 

ก็ท�าให้สายตาค่อยๆ พร่ามัว ดูเหมือนว่าความตายก�าลังกล�้ากราย 

เข้ามา

ข้ำจะต้องตำยเช่นน้ีน่ะหรือ

บี๊บ!

ทันใดน้ันเสียงประหลาดก็ดังขึ้น บุคคลปริศนาผู ้สวมเสื้อผ้า 

เป็นประกายสีเงินแปลกประหลาดท้ังตัวก้มมองบางอย่างที่อยู่บน 

ข้อมือของตัวเอง จากนั้นใบหน้าก็แสดงความงงงันออกมา

"เจอแล้วเหรอเน่ีย โธ่เอ๊ย! ให้มันได้แบบน้ีสิ ตั้งใจจะมาเร็วๆ เพ่ือ

สอนวิธีใช้งานให้แท้ๆ"

บุคคลปริศนาหยิบสิ่งของสองชิ้นออกมาจากกระเป๋าใบเล็กท่ีอยู่

บริเวณเอว มันคือกระบอกฉีดยาท่ีมีเข็มปลายแหลมติดอยู่

ตอนนี้เด็กหนุ่มอยู่ในสภาพที่ดวงตาค่อยๆ พร่าเลือน ทุกสิ่ง 

แปรเปลี่ยนเป็นความมืด ความตายก�าลังมาเยือนในอีกไม่นาน
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"ต้องรีบแล้ว"

จึก!

บคุคลปรศินาปักเข็มเข้าทีห่ลงัหขูองเด็กหนุ่ม แม้จะรู้สึกเจบ็แปลบ 

เล็กน้อย แต่เด็กหนุ่มก็ไม่ได้รู ้สึกทรมานแต่อย่างใด บุคคลปริศนา 

หยิบกระบอกฉีดยาขึ้นมาอีกอันแล้วปักเข็มเข้าไปบริเวณหัวใจของ 

เด็กหนุ่ม

จึก!

"โอ้! แค่เหน็ก็เจบ็แทนแล้ว ทนีีก็้เสรจ็เรยีบร้อย อ๊ะ ท่านบรรพบรุษุ"

บคุคลปรศินาดึงเขม็ออกแล้วเก็บใส่กระเป๋า จากนัน้ก็เรยีกเดก็หนุ่ม 

ที่สติก�าลังเลือนรางลงไปทุกที

"โปรดท�าให้ส�าเร็จเพ่ือลูกหลานด้วยนะครับ วิธีใช้งานก็ง่ายมาก 

เพราะมันเป็นนาโนแมชชีนรุ่นล่าสุด แป๊บเดียวก็เข้าใจแล้ว"

พูดอะไรของเขำกันนะ

อากาศรอบตัวของเด็กหนุ่มพลันกระเพ่ือมไหวเป็นระลอกคลื่น

แล้วบุคคลปริศนาก็หายวับไป จากนั้นเสียงประหลาดก็ดังข้ึนภายในหู

ของเด็กหนุ่มที่ก�าลังจะสิ้นชีวิต

[หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 034-4532-5893 นาโนแมชชีนรุ่นท่ีเจ็ด

ของ Sky Corporation เริ่มท�างาน ก่อนอื่นจะท�าการสแกนร่างกายของ

ผู้ใช้งาน]

เมือ่ค�าพูดแปลกๆ ท่ีดงัก้องในหัวของเดก็หนุม่จบลง แสงประหลาด 

ก็เปล่งออกมาจากทั่วทั้งร่างของเขา แสงสีขาวนั้นคลุมไปท่ัวท้ังร่าง 

ไล่แต่ศีรษะไปจนถึงหัวใจ เขารู้สึกราวกับมดนับร้อยนับพันตัวก�าลัง 

ไต่ย้ัวเย้ียอยู่บนร่าง แล้วน�้าเสียงสุภาพก็ดังภายในหัวอีกครั้ง

[สแกนเสร็จเรียบร้อย เหตุฉุกเฉิน! เหตุฉุกเฉิน! พบบาดแผล

บริเวณท้องของผู้ใช้งาน อัตราการเสียเลือดของผู้ใช้งานคือสิบสาม
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เปอร์เซ็นต์ เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาบาดแผลและเพ่ิมเลือดเพ่ือช่วยชีวิต]

เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในร่างกายของเด็กหนุ่มที่ก�าลังจะ

สิ้นลม

และนีค่อืการเริม่ต้นของจดุเปลีย่นในชวิีตของเดก็หนุม่ซึง่ถูกก�าหนด 

เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
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คุณชายชอนถูกกลุ่มชายสวมหน้ากากโจมตีและถูกกระบี่แทง 

เข้าท่ีท้องจนสิ้นลม

องครกัษ์จางเคยคดิว่าเรือ่งราวจะเป็นเช่นนัน้ แต่ความจริงกลับไม่ใช่  

หลังจากทราบข่าวการลอบสังหารเขาก็ใช้วิชาตัวเบาออกตามหา

คุณชายชอนอย่างบ้าคลั่ง จนในท่ีสุดเขาพบร่างเด็กหนุ่มนอนหมดสติ

อยู่ท่ามกลางศพของกลุ่มชายสวมหน้ากากท่ีดูไม่ออกว่าใครเป็นใคร

เพราะร่างท่อนบนหายไปอย่างไร้ร่องรอย มีเพียงศพเดียวที่ยังอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ ซึ่งศพน้ันเสียชีวิตในสภาพที่ถูกกระบี่สั้นเสียบเข้าที่คาง

กระบี่สั้นท่ีข้ำให้ไว้น่ี

มนัคอืกระบ่ีสัน้ทีอ่งครกัษ์จางมอบให้เป็นของขวัญตอนคณุชายชอน 

อายุสบิขวบ เน่ืองจากชอนยออนุให้ค�าสาบานท่ีว่าจะไม่ฝึกวรยุทธ์จนกว่า 

จะได้เข้าส�านกัมาร องครกัษ์จางจงึไม่เคยสอนอะไรให้เลยแม้แต่เคลด็วิชา 

กระบ่ีสั้น มันจึงน่าท่ึงมากเมื่อได้เห็นว่าคุณชายชอนจัดการชายสวม

หน้ากากจนเสียชีวิตไปหนึ่งคน

"โธ่! คุณชาย!"

บทที่ 1

มำชิน (?) มำอยู่ในร่ำงข้ำ (1)
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องครักษ์จางส�ารวจร่างของเด็กหนุ่มท่ีนอนอยู่บนพ้ืน เลือดที ่

นองเต็มพ้ืนบ่งบอกถึงบาดแผลสาหัส

ได้โปรด!

หากคุณชายชอนจบชีวิตท่ีนี่ เขาคงไม่มีหน้าไปพบมารดาของ

คุณชายชอน แต่มันแปลกมาก...

ฟี้...ฟี้...

"หือ?"

เสียงลมหายใจของคุณชายชอนดังมากระทบหูขององครักษ์จาง

ผูเ้ป็นยอดฝีมอืระดบัทีห่นึง่ พอมองร่องรอยการฉกีขาดของเส้ือบริเวณท้อง  

เขาก็พบว่าคุณชายชอนถูกแทงด้วยกระบี่ไม่ผิดแน่ แต่เสียงลมหายใจ

กลับดังอย่างสม�่าเสมอ องครักษ์จางเลิกเสื้อของคุณชายชอนข้ึน

"เป็นไปได้อย่างไรกัน ไม่มีบาดแผลเลย"

น่าแปลกท่ีไม่มีบาดแผลใดๆ ปรากฏอยู่บนท้องของคุณชายชอน

ที่น่าจะถูกแทงด้วยกระบี่ หากดูจากเลือดท่ีนองอยู่เต็มพ้ืนบริเวณที ่

เด็กหนุ่มนอนอยู่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัสหรือต้องตายอย่างแน่นอน 

องครักษ์จางคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกมากกว่าเป็นเรื่องที่น่าโล่งอก

เสียอีก

นี่มันเรื่องอะไรกัน

คุณชายชอนท่ีเขาคิดว่าน่าจะบาดเจ็บสาหัสกลับนอนอย่างไร้ซึ่ง

บาดแผลอยู่ท่ามกลางศพของกลุ่มชายสวมหน้ากาก

หรือว่ำท่ำนประมุข...ไม่หรอก ไม่มีทำงที่ท่ำนประมุขจะเข้ำมำ

เก่ียวข้องกับกำรต่อสู้เช่นนี้ ว่ำแต่ใครกันที่ฆ่ำคนพวกน้ีแล้วช่วยชีวิต

คุณชำยชอน

องครักษ์จางอยากไขข้อข้องใจให้กระจ่าง แต่หลังจากกวาดตา

มองหาร่องรอยอยู่พักหนึ่งก็ไม่พบเบาะแสหรือร่องรอยใดๆ เพ่ิมเติม  
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เขาจงึจดัการฝังศพของกลุม่ชายสวมหน้ากากแล้วยกร่างของคณุชายชอน 

พาดบ่าและใช้วิชาตัวเบาพากลับไปยังอาณาเขตของพรรคมาร

ฟึ่บ!

เมื่อมือขององครักษ์จางสัมผัสร่างของเด็กหนุ ่มที่ถูกเรียกว่า

คณุชายชอน อะไรบางอย่างทีอ่ยู่ในหวัของเด็กหนุ่มก็ท�าการกระตุน้ให้เขา 

ฟื้นจากภาวะหมดสติ

[หยุดโหมดฟื้นฟูตัวเองเอาไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ ตื่นได้แล้ว 

มาสเตอร์]

เสียงที่ดังอยู่ในหัวท�าให้เด็กหนุ่มผู้เดิมทีไม่ได้สติลืมตาขึ้นมา

หือ?

เขาควรจะต้องตายเพราะเสียเลือดมากจากการถูกคมกระบี่ของ

ชายสวมหน้ากากแทงเข้าท่ีท้อง แต่ตอนน้ีเขากลบัอยู่บนบ่าของใครบางคน  

มันเป็นความรู้สึกท่ีแสนคุ้นเคย ชายที่แบกเขาอยู่ต้องเป็นจางกาคยอง

องครักษ์ของเขาเป็นแน่

"องครักษ์จาง!"

เขาคิดว่าตัวเองตายไปแล้ว แต่พอได้เห็นองครักษ์จางใบหน้า 

ก็พลันสดใสขึ้นทันที และตอนน้ันเองเสียงแข็งท่ือก็ดังขึ้นในหัวของเขา

อีกครั้ง

[ยืนยันว่าไม่ใช่ศัตรูของผู้ใช้งาน ยกเลิกโหมดเฝ้าระวังอัตโนมัต ิ

ด�าเนินการรักษาตัวเองในส่วนท่ีเหลืออีกย่ีสิบเปอร์เซ็นต์ท่ียังไม่เสร็จ

สมบูรณ์]

"โอ๊ย!"

ทันทีที่เสียงนิรนามดังก้องในหัว เด็กหนุ่มก็ปวดหัวอย่างรุนแรง

จนต้องยกสองมือขึ้นมากุมเอาไว้

"คุณชาย! ฟื้นแล้วหรือขอรับ ไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอรับ"
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ทนัททีีเ่ดก็หนุ่มท่ีแบกอยู่บนบ่าได้สต ิองครกัษ์จางซึง่ก�าลงัใช้วิชา

ตัวเบาก็แย้มยิ้มอย่างยินดีก่อนจะเอ่ยถามถึงอาการ

"คุณชาย?"

สดุท้ายเดก็หนุ่มก็หมดสตไิปอีกครัง้เพราะไม่อาจทนอาการปวดหวัได้  

หลังจากตะโกนเรียกเด็กหนุ่มอยู่พักใหญ่ องครักษ์จางก็เร่งวิชาตัวเบา

ให้เร็วย่ิงข้ึน

กว่าเด็กหนุ่มจะฟื้นจากการหมดสติก็เป็นช่วงเช้าของวันถัดมา

เฮือก!

ทัว่ทัง้ร่างของเด็กหนุม่ชุม่โชกไปด้วยเหงือ่อนัเย็นเฉยีบราวกับเมือ่คนื 

เขาฝันถึงเรื่องราวน่าสะพรึงกลัว แต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ฝันอะไรเลย

พอรู ้สึกว่าร่างกายของตัวเองเปียกชุ ่ม เขาก็ยกหลังมือขึ้นมา 

เช็ดหน้าผาก แต่สิ่งท่ีติดมาบนหลังมือกลับไม่ใช่เหงื่อ แต่เป็นบางอย่าง

ที่เหนียวเหนอะหนะ

"อะไรกัน นี่ข้าตาฝาดไปรึ"

เขาไม่อาจซ่อนความประหลาดใจเอาไว้ได้เมื่อเห็นของเหลวสีด�า

เหนียวๆ บนหลังมือ หน�าซ�้าของเหลวสีด�านี้ยังมีกลิ่นรุนแรงมาก

"แหวะ!"

มันเหม็นมากจนท�าให้เขาคลื่นไส้ ของเหลวเหนียวสีด�าน้ีไม่ได ้

ติดอยู่บนหน้าผากเท่านั้น แต่ท่ัวท้ังร่างล้วนเหนียวเหนอะหนะไปด้วย

สิ่งนี้ราวกับว่ามันถูกขับออกมาจากทุกส่วนของร่างกาย

"น่ีมันคืออะไรกัน"

ในตอนน้ันเองก็มีเสียงดังขึ้นในหัว

[ได้สติแล้วหรือ มาสเตอร์]

"อะไรนะ"
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เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง

[ได้สติแล้วหรือ มาสเตอร์]

"ท่าน...ท่านเป็นใครหรือขอรับ"

เขารีบลุกจากเตียงอย่างตกใจแล้วหันมองไปรอบๆ ด้วยสายตา

ระแวดระวัง แต่ไม่ช้าเขาก็รู้ว่าเสียงน้ันไม่ได้ดังมาจากภายนอก

[ใจเย็นก่อน มาสเตอร์]

หรือเสียงน้ีดังอยู่ในหัวของข้ำ

[ใช่แล้ว มาสเตอร์]

เฮือก!

เขาไม่ได้พูดออกมาจากปาก แค่คิดอยู่ในหัวเท่านั้น แต่เสียงนั้น

กลับตอบราวกับได้ยินความคิดของเขา ความตกใจสุดขีดท�าให้ 

เหง่ือเย็นเยียบไหลอาบใบหน้า

นี่คือเสียงวำยุหรือ ไม่น่ำใช่เสียงวำยุนะ

เสียงวายุเป็นวิชาท่ีเหล่ายอดฝีมือผู้มีก�าลังภายในใช้ลอบส่งเสียง

ไปยังเป้าหมายทีต้่องการ ก่อนหน้านีเ้ขาเคยได้ยินเสยีงวายุมาแล้วครัง้หน่ึง  

เสียงวายุจะรับรู้ผ่านก�าลังภายใน ดังนั้นมันจึงใกล้เคียงกับคลื่นเสียง

ชนิดหน่ึง

[ฉันไม่รู้ว่าเสียงวายุคืออะไร แต่เสียงน้ีไม่ใช่เสียงที่ได้ยินผ่านหู

เหมือนที่ท่านคิด มาสเตอร์]

"ท่าน...ท่านเป็นใครกันขอรับ"

เด็กหนุ่มกวาดมองไปในอากาศและเอ่ยอย่างตกใจ เขาคิดว่าผู้ท่ี

มีวิชาน่าทึ่งที่ส่งเสียงมาภายในหัวของเขาได้จะต้องเป็นยอดฝีมือ 

ผู้เก่งกาจอย่างแน่นอน

[ฉนัเป็นนาโนแมชชนีรุน่ท่ีเจด็ ผลติโดย Sky Corporation ท�าหน้าท่ี 

เชื่อมต่อกับสมองของมาสเตอร์]
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"อะไรนะ ท่านก�าลังพูดเรื่องอะไร"

เหตุการณ์ท่ีเกินความเข้าใจท�าให้เด็กหนุ่มเอ่ยถามด้วยใบหน้า

ซดีเผอืด ซึง่นาโนแมชชนีทีฝั่งอยู่ในสมองของเขาก็รู้ดว่ีาผู้ใช้งานไม่เข้าใจ 

ในสิ่งท่ีตนพูด

"ท่านเป็นใครหรือขอรับ ท�าไมถึงท�าเช่นน้ีกับข้า"

[ฉันคือนาโนแมชชีนรุ่นที่เจ็ด]

"นาโนมาชินหรือขอรับ"

[ใช่แล้ว ฉันคือนาโนแมชชีน]

ใบหน้าของเดก็หนุ่มเริม่แสดงอาการเครยีด เพราะมาชนิคอืเทพมาร 

อนัเป็นท่ีเคารพเหมอืนไฟศักด์ิสทิธ์ิในพรรคมาร ซึง่มเีพียงประมขุพรรคมาร 

ที่จะท�าหน้าท่ีสื่อสารกับเทพมาร

"ท่านคือท่านมาชินหรือขอรับ"

เด็กหนุ่มพลันคุกเข่าลงและถามด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ ท่าทีนั้น

ท�าให้นาโนแมชชีนซึ่งฝังอยู่ในสมองรู ้ทันทีว่าผู ้ใช้งานของตนก�าลัง

เข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง
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ชื่อของเด็กหนุ่มคือชอนยออุน

เขาเป็นคนในตระกูลชอนอันศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งมีคุณสมบัติก้าวขึ้นสู่

ต�าแหน่งสูงสุดของพรรคมาร

ค�าว่าตระกูลชอนท�าให้หลายคนคิดว่าเขาน่าจะได้รับการปฏิบัติ

เป็นอย่างดีภายในพรรคมารเพราะมีสายเลือดของประมุขพรรคมาร 

ผู้ย่ิงใหญ่ แต่ความจริงหาใช่เช่นนั้น สายเลือดของตระกูลชอนน้ีจะไม่มี

ปัญหาใดๆ เลยหากก่อนขึ้นเป็นรองประมุข เขาเป็นลูกของฮูหยิน 

จากพรรคทั้งหกท่ีค�้าชูพรรคมาร

ชอนยออนุไม่ได้เกิดในพรรคทัง้หก แต่เกิดจากหญงิรบัใช้ทีท่�างาน

อยู ่ในเรือนของท่านประมุข แม้จะคลอดออกมาจากมารดาที่เป็น 

หญิงรับใช้ แต่เพราะมีสายเลือดของตระกูลชอน เขาจึงมีคุณสมบัติที่

จะเป็นรองประมุขพรรคมาร แต่ชีวิตท่ีไร้ซึ่งอ�านาจใดๆ ก็ท�าให้เขาแทบ

ไม่อยู่ในสายตา

หากถามว่าเพราะเหตใุดชอนยออนุจงึถูกดูหมิน่ถึงเช่นนัน้ ค�าตอบ

ก็คือฮูหยินฮวาผู้เป็นแม่ของเขา

บทที่ 1

มำชิน (?) มำอยู่ในร่ำงข้ำ (2)
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ท่านประมขุผูเ้ยน็ชาไม่เคยมอบความรกัให้ฮหูยินจากพรรคทัง้หก

ที่เก่ียวดองกันเพ่ืออ�านาจ แต่กลับหลงรักและทะนุถนอมหญิงรับใช้ 

ผู้ต�่าต้อย ด้วยเหตุนี้บรรดาฮูหยินจากพรรคทั้งหกท่ีเป็นภรรยาหลวงจึง

ต่างเดือดดาล อิจฉาริษยา และความหึงหวงของพวกนางก็ไม่ได้จบลง

ด้วยความโกรธแค้นธรรมดา

ตลอดชีวิตสิบห้าปีของชอนยออุน เขาท้ังถูกดูหมิ่นและถูก 

ลอบสงัหารหลายครัง้ เพียงเพราะเขาเป็นลกูของหญิงรบัใช้ และด้วยการ 

ที่เขามีคุณสมบัติท่ีจะได้ขึ้นเป็นรองประมุขพรรคมาร ความโกรธที่เจือ

ไปด้วยความอจิฉารษิยาของบรรดาฮหูยินของพรรคทัง้หกก็ยิง่กลายเป็น

แรงขับเคลื่อนส�าคัญในการพยายามก�าจัดชอนยออุนออกไปโดย 

ไม่สนใจว่าเขาไร้ซึ่งก�าลังและอ�านาจใดๆ

เมื่อเจ็ดวันท่ีแล้วจนถึงตอนน้ี การลอบสังหารได้เกิดมากข้ึนจน 

ไม่อาจเทียบกับเมื่อก่อน นั่นเพราะใกล้จะถึงวันเข้าส�านักมารซึ่งจะมี

การทดสอบคณุสมบตัขิองการเป็นรองประมขุพรรคมารอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่เกิดมาจนกระท่ังถึงตอนนี้ชอนยออุนไม่มีท้ังส่วนเก่ียวข้อง

ในการแย่งชงิต�าแหน่งรองประมขุและไม่มอี�านาจใดๆ แต่หากได้เข้าศกึษา 

ในส�านักมาร เขาก็จะมีโอกาสได้เรียนวรยุทธ์และเพาะบ่มพลังอ�านาจ

ของตัวเอง ย่ิงไปกว่าน้ันหากเข้าไปอยู่ในส�านักมารแล้วก็ยังมีกฎ 

ห้ามคนนอกเข้าออกเป็นการส่วนตัว แม้จะเป็นคนของพรรคท้ังหกก็ไม่มี

ข้อยกเว้นจึงท�าให้การลอบสังหารเป็นเรื่องยากกว่าเดิม

เพราะความร้อนใจเช่นนั้น เมื่อคืนวานซึ่งเป็นสองวันก่อนท่ีจะ 

เข้าส�านักมาร คนพวกนั้นจึงส่งมือสังหารมาแบบโจ่งแจ้ง ต่างจากปกติ

ท่ีจะท�าอย่างลับๆ ย่ิงไปกว่าน้ันพวกมันยังสกัดก้ันองครักษ์จางผู้คอย

ช่วยปกป้องเขาจากการถูกลอบสังหารอีกด้วย

"ท่าน...ท่านมาชินได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดขอรับ"
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ชอนยออุนก้มหมอบกับพ้ืนและพูดกับน�้าเสียงที่พูดอยู่ในหัว 

ของเขา เท่าที่จ�าได้ชะตาของเขาน่าจะขาดไปแล้วหลังจากถูกแทงด้วย

กระบี่ แต่เหล่าศัตรูกลับตายด้วยน�้ามือของบุคคลปริศนาที่จู ่ๆ ก็ 

ปรากฏตัวขึ้น เขาจึงมีชีวิตรอด

แล้วนาโนแมชชีนที่ฝังอยู่ในสมองของชอนยออุนก็ตอบกลับ

[ถ้าหมายถึงเหล่าศัตรูรายรอบท่ีหมายเอาชีวิตมาสเตอร์ ค�าตอบ

คือไม่ใช่ แต่ถ้าหมายถึงผู้ท่ีสร้างโหมดรักษาตัวเองให้ร่างกายของ

มาสเตอร์ท่ีก�าลังจะตาย น่ันคือฉันเอง]

"โหมดรักษาตัวเองหมายความว่าอย่างไรขอรับ"

ค�าศัพท์ที่นาโนแมชชีนพูดอยู่ในหัวของชอนยออุนส่วนใหญ ่

เป็นค�าศัพท์ท่ียากจะเข้าใจ หลังจากประมวลผลสักครู่นาโนแมชชีน 

ก็สรุปได้ว่าหากยังคงสนทนาแบบน้ีต่อไปจะย่ิงล�าบาก

[โอนถ่ายข้อมูลพ้ืนฐานเข้าไปในหัวของมาสเตอร์...]

"มาสาเตอคืออะไรหรือขอรับ"

อย่าว่าแต่เข้าใจภาษาอังกฤษเลย แม้แต่ออกเสียงชอนยออุน 

ก็ยังออกเสียงไม่ถูก นาโนแมชชีนรับรู้ได้ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องค้นหา 

ค�าที่เหมาะสมกับมาสเตอร์ของตน

[เริ่มการค้นหาและเปลี่ยนแปลงการใช้ค�าตามยุคสมัย]

นาโนแมชชีนค้นหาค�าที่ชอนยออุนน่าจะฟังเข้าใจเพ่ือเริ่มการ

สนทนา เมื่อการจ�าแนกภาษาสิ้นสุดลง นาโนแมชชีนก็พูดขึ้นอีกครั้ง

[นายท่าน ฉันไม่ใช่ท่านมาชินอย่างท่ีนายท่านเข้าใจ]

เมื่อได้ยินถ้อยค�าเหมือนข้ารับใช้ซึ่งแตกต่างไปจากก่อนหน้าน้ี 

ความประหลาดใจก็ปรากฏบนใบหน้าของชอนยออนุ เขาจงึถามกลับไป 

ทื่อๆ เหมือนเดิม

"หากไม่ใช่ท่านมาชินแล้วท่านคือใครหรือขอรับ"
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[ฉนัก�าลงัจะถ่ายโอนข้อมลูของฉนัและคูม่อืการใช้งานอย่างง่ายๆ 

เข้าไปในสมองของนายท่าน นายท่านจะอนุญาตหรือไม่]

นาโนแมชชีนประมวลผลได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลรวดเร็วกว่า 

การอธิบาย ส่วนชอนยออุนผู้ไม่รู ้อะไรเลยก็ได้แต่พยักหน้ารับทั้งท่ี 

ไม่เข้าใจ ทันใดนั้นในหัวของชอนยออุนก็เกิดความรู ้สึกเจ็บแปลบ  

ภาพต่างๆ ผ่านเข้ามาในหัวราวกับมีใครบางคนยัดใส่เข้ามา

ซ่า!

หากมีใครมาเห็นสภาพของชอนยออุนในตอนน้ีคงต้องตกตะลึง

อย่างแน่นอน เพราะเขามีอาการแปลกประหลาด ลูกตาด�าเคลื่อนไหว

ไปมาอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เกิดอาการวิงเวียนจนต้อง

คว�่าหน้าลงกับพ้ืนแล้วอาเจียนออกมา

"อ่อก!"

[นี่เป็นครั้งแรกท่ีนายท่านได้สัมผัสกับการถ่ายโอนข้อมูล หาก 

มกีารถ่ายโอนข้อมลูครัง้ทีส่องก็จะไม่มอีาการวงิเวียนศรีษะหรอือาเจยีน

อีกต่อไป]

หลังจากวิงเวียนอยู่พักหน่ึงชอนยออุนก็ค่อยๆ ตั้งสติ

"น่ีมันเรื่องอะไรกัน"

มนัเป็นเรือ่งเหลอืเชือ่ย่ิงนกั เขาไม่เคยได้ยินหรอืเรยีนรูม้าก่อน แต่

ตอนนี้เขากลับรู้แล้วว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในหัว ไม่สิ สิ่งที่ฝังอยู่ในสมองของเขา

คือเครื่องจักรกลที่ผสานนาโนเทคโนโลยี

"นาโนแมชชีน?"

[ใช่แล้ว นายท่าน]

"ตอนนี้มีเครื่องจักรมากมายอยู่ในร่างของข้า...เป็นความจริง 

หรือขอรับ"

[ใช่แล้ว นาโนแมชชีน 6,482,400,000 ชิ้นถูกติดตั้งในร่างกาย
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ของนายท่าน]

ตอนแรกชอนยออนุเกิดความรูส้กึต่อต้านเมือ่ได้รูว่้ามสีิง่ประดษิฐ์

อยู่ในร่างกายของตวัเอง แต่พอได้รูว่้ามนัไม่ใช่ท้ังคนและไม่ใช่ท้ังเทพมาร  

การพูดจาของชอนยออนุก็เปลีย่นจากค�าสภุาพมาเป็นถ้อยค�าทีเ่ป็นกันเอง 

มากขึ้น

"หากข้าต้องการ เจ้าจะออกไปจากตัวข้าได้หรือไม่"

[ตามท่ีได้โอนถ่ายข้อมูลไปให้นายท่านแล้ว ฉันถูกตั้งโปรแกรม

ให้ออกจากร่างกายของนายท่านก็ต่อเมือ่นายท่านเสยีชวีติโดยสมบรูณ์]

พูดให้เข้าใจง่ายก็คือจะออกไปก็ต่อเมื่อตายเท่านั้น ชอนยออุน 

ไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นกับตัวเองได้อย่างไร พวกพี่น้องต่างมารดา

ท�าทุกวิถีทางเพ่ือฆ่าตนที่ไร ้ทางสู ้ เท่าน้ันยังไม่พอ ตอนนี้กลับมี

เครื่องจักรกลที่เรียกว่านาโนแมชชีนเข้ามาอยู่ในร่างกายตนอีก

"เช่นนั้นใครเอาเจ้ามาใส่ไว้ในร่างของข้า..."

แต่ก่อนท่ีชอนยออุนจะพูดจบเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น

ก๊อกๆ!

"คุณชาย ท่านหมอแพ็กมาแล้วขอรับ"

เมื่อเสียงขององครักษ์จางดังขึ้น ชอนยออุนท่ีหมอบอยู่บนพ้ืน 

ก็พลันสับสนว่าต้องท�าตัวอย่างไร เขากลัวว่าหากคนอื่นรู้ว่าเขาพูดคุย

กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในหัวของตัวเองได้ คนอื่นจะพลอยคิดว่าเขา

ประหลาด

"เอาล่ะ เจ้าอยู่เงียบๆ สักครู่นะ"

[เพียงคิดก็สามารถสนทนากันได้โดยอ่านคลื่นสมอง]

"เข้าใจแล้ว แต่เงียบสักครู่ก่อน"

[เข้าสู่โหมดปิดเสียงชั่วคราว]

ชอนยออุนกลับข้ึนไปบนเตียงอย่างรวดเร็ว จากน้ันก็รีบนอนลง
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แล้วห่มผ้า ระหว่างนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออก องครักษ์จางซึ่งเป็น 

ชายวัยกลางคนผู้มีร่างกายสูงใหญ่เดินเข้ามาพร้อมหมอชราผู้มีผม 

สีขาวยาวประบ่า และทันใดน้ันเองความวุ่นวายก็เกิดขึ้น

"คุณชายอาจจะยังไม่ตื่น รบกวนท่านหมอตรวจอาการเงียบๆ...

อ๊ะ คุณชาย!"

เมื่อองครักษ์จางพบว่าชอนยออุนก�าลังนอนจ้องมองตัวเองอยู ่

บนเตียง ดวงตาท้ังสองของเขาก็พลันเบิกโพลงแล้วพุ่งไปหาชอนยออุน 

ทันที

"คุณชาย! ร่างกายเป็นอย่างไรบ้างขอรับ อึก!"

กลิน่เหมน็รนุแรงทีโ่ชยมาจากตัวของชอนยออนุท�าให้องครักษ์จาง 

รีบยกมือข้ึนปิดจมูกทันที

"น่ีมันอะไรกันขอรับ"

ชอนยออุนมัวแต่คุยกับนาโนแมชชีนจนลืมสภาพของตัวเอง 

ไปเสียสนิท เขาก�าลังอยู่ในสภาพที่มีของเหลวเหนียวสีด�าท่ีเขาก็ไม่รู้ว่า

มันคืออะไรไหลออกมาจากร่าง ซึ่งกลิ่นของมันรุนแรงมาก

"โอ๊ะ"

ชายชราท่ีถูกเรียกว่าหมอแพ็กเดินเข้ามาใกล้พร้อมใบหน้าท่ี 

เต็มไปด้วยความสนอกสนใจ ชายชราผู้น้ีมีชื่อว่าแพ็กจงอู เป็นหมอ

ประจ�าตัวของท่านประมุข ในพรรคมารเรียกเขาว่าหมอมารซึ่งขัดกับ 

รูปลักษณ์ท่ีดูสง่างามกับผมขาวยาวสลวยของเขาเป็นอย่างย่ิง

"คุณชายชอนรู้จักข้าใช่ไหม"

"ข้าจะไม่รู้จักท่านหมอแพ็กได้อย่างไรกันขอรับ"

ไม่มีใครในพรรคมารไม่รู้จักหมอมาร ตอนที่ฮูหยินฮวาแม่ของเขา

ล้มป่วย หมอผู้นี้ก็มาช่วยรักษาในนามของท่านประมุข ดังนั้นเขาจึงรู้จัก

เป็นอย่างดี
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"ข้าจะจับชีพจร ย่ืนมือมา"

"เอ่อ คือว่า..."

เพราะตั้งแต่มือไปจนถึงแขนเปรอะเปื้อนไปด้วยของเหลวสีด�า  

เขาจึงอายท่ีจะย่ืนมือออกไป แต่หมอมารแพ็กจงอูเน้นย�้าอีกครั้งว่า 

ไม่เป็นไรและให้ส่งมือออกมา เขาจึงย่ืนมือออกไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

หมอมารแพ็กจงอูใช้สองน้ิวจับชีพจร ทันใดน้ันดวงตาเขาก็พลัน

เป็นประกายและเปี่ยมไปด้วยความสนใจ

"เป็นเรื่องท่ีแปลกจริงๆ"

"หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับ ท่านหมอแพ็ก คุณชายมีอะไร

ผิดปกติหรือขอรับ"

เมื่อองครักษ์จางท�าหน้าเครียดและถามอย่างเป็นกังวล แพ็กจงอ ู

ก็ส่ายหน้าแล้วย้ิม

"ตรงกันข้าม ส�าหรบัคุณชายชอนแล้วมนัอาจเรยีกได้ว่าโชคชะตา"

"หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับ"

"ของเสียท้ังหมดของร่างกายถูกขับออกไปจนท�าให้การไหลเวียน

ของเส้นลมปราณพิเศษทัง้แปดท�างานเป็นปกต ิท่านกินยาวเิศษจากไหน 

มารึ"

ชอนยออุนส่ายหน้าราวกับไม่เข้าใจท่ีแพ็กจงอูพูด

"ข้าหมายถึง...ร่างกายท่านเหมาะกับการฝึกวรยุทธ์แล้ว"

"ว่าอย่างไรนะขอรับ"

ในตอนนัน้เองชอนยออนุก็ท�าหน้าตกใจต่อค�าพูดของแพ็กจงอแูล้ว

ของเหลวเหนียวสีด�าที่เปรอะเปื้อนไปทั่วท้ังตัวของชอนยออุน

ไม่ใช่สิง่อืน่ใด แต่เป็นของเสยีจากร่างกายของเขาเอง และทีโ่ชคดย่ิีงกว่า 

ก็คือนี่ไม่ใช่เพียงการขับของเสียออกมาเท่าน้ัน แต่การไหลเวียนของ 

เส้นลมปราณพิเศษทัง้แปดก็ยังกลบัมาท�างานเป็นปกตอิกีด้วย ซึง่ท�าให้
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ร่างกายของเขาอยู่ในสภาพพร้อมที่สุดส�าหรับการฝึกวรยุทธ์

เหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับชอนยออุน เขาไม่เคยได้รับสิ่งใด 

รวมถึงไม่เคยฝึกวรยุทธ์เพียงเพราะเขาเป็นลูกท่ีเกิดจากหญิงรับใช้  

ซึ่งมันท�าให้เขาไม่มีก�าลังภายในเลย

นี่ นำโนแมชชีน เจ้ำเป็นคนท�ำให้ข้ำกลำยเป็นเช่นน้ีรึ

[...]

[จะยกเลิกโหมดปิดเสียงหรือไม่]

ยกเลิก...

[ยกเลิกโหมดปิดเสียง นาโนแมชชีนมากมายที่ฝังไว้ท่ัวร่างกาย

ของนายท่านช่วยฟื ้นฟูซ่อมแซมร่างกายส่วนที่เสียหายและก�าจัด 

ของเสยีทีไ่ม่จ�าเป็นออกจากร่างกาย อกีทัง้ยังเปล่ียนเส้นเลือด กล้ามเนือ้  

และเส้นเอน็ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมทีส่ดุส�าหรบัการเคลือ่นไหวร่างกาย]

เจ้ำเป็นตัวอะไรกันแน่

หลงัจากฟังค�าพูดของหมอมารแพ็กจงอู ชอนยออนุก็พอจะคาดเดา 

ได้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของนาโนแมชชีน แต่พอได้ยินเองในหัวเขาก็ถึงกับ

อึ้งในความสามารถอันน่าทึ่งของมัน

แน่ใจนะว่ำเจ้ำไม่ใช่ท่ำนมำชิน

[ฉันคือแมชชีนไม่ใช่มาชิน]

นาโนแมชชีนตอบกลับด้วยน�้าเสียงแข็งทื่อในแบบฉบับของ

เครื่องจักรกล
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แม้ชอนยออุนจะยังเป็นแค่เด็กหนุ่ม แต่เขาก็ไม่ได้โง่เขลา

ในช่วงชีวิตสิบห้าปีที่ผ่านมา เขาถูกลอบสังหารและพยายาม

ดิน้รนเอาชวิีตรอดมานับครัง้ไม่ถ้วน เขาจงึรูซ้ึง้ถึงคุณค่าของความพ่ายแพ้ 

ทีต่วัเองประสบพบเจอได้ดกีว่าใคร และเขาก็ตระหนักรูโ้ดยสญัชาตญาณ 

ว่าน่ีเป็นครัง้แรกในชวิีตทีเ่ขาจะไม่ยอมให้ใครเหน็ความพ่ายแพ้ของเขา

อีกต่อไป

ต้องไม่ให้ใครรู้ว่ำมีนำโนแมชชีนอยู่ในตัวข้ำ

ชอนยออนุไม่รูว่้าความรูท้างการแพทย์ในยุคของเขาไม่อาจตรวจพบ 

นาโนแมชชีนได้ ซึ่งความไม่รู้นั้นก็ท�าให้เขาเป็นกังวลกับหมอแพ็กท่ี

ก�าลังจับชีพจรให้เขาอยู่ เพราะหมอแพ็กเกิดในพรรคมารพิษซึ่งเป็น 

หน่ึงในหกพรรคเสาหลักของพรรคมาร

ขอให้ไม่รู้ด้วยเถอะ

แม้พยายามจะไม่แสดงออก แต่สีหน้าของเขาก�าลังบ่งบอกถึง

ความตื่นเต้น เพราะเขาอยู่ในฐานะที่ถูกห้ามไม่ให้เรียนรู้วรยุทธ์ใดๆ 

จนกว่าจะได้เข้าส�านักมาร

บทที่ 2

ใครบอกให้ท่องต�ำรำ (1)



Han Jung Wol Ya 33

อืม จะต้องได้รับกำรช่วยเหลือจำกใครบำงคนแน่นอน

หมอมารแพ็กจงอูประหลาดใจในการเปลีย่นแปลงอย่างกะทันหัน

ของร่างกายชอนยออุน สมัยยังเด็ก ชอนยออุนตัวเล็กมากจนไม่อาจ 

ฝึกวรยุทธ์ใดๆ ได้ หมอแพ็กจึงคิดว่าชอนยออุนจะต้องถูกคัดออกจาก

การต่อสู ้ชิงต�าแหน่งอย่างแน่นอน แต่จากสภาพร่างกายในตอนนี ้

หากเทยีบกับเหล่าคณุหนคูณุชายของพรรคทัง้หก ชอนยออนุก็สามารถ

ฝึกวรยุทธ์ได้อย่างสบาย แต่แน่นอนว่าจดุท่ีเสยีเปรยีบกยั็งคงเหมอืนเดิม  

เพราะเหล่าคุณหนูคุณชายคนอื่นๆ ผ่านการฝึกวรยุทธ์และสั่งสม 

ก�าลงัภายในมาตัง้แต่ก่อนเข้าส�านักมาร จงึท�าให้พวกเขามพีลังมากมาย

แกล้งท�ำเป็นไม่สนใจ แต่ควำมจริงแล้วก็สนใจสินะ

ในจดุนีแ้พ็กจงอเูข้าใจผดิไปเอง เขาเชือ่ว่าสาเหตขุองการเปล่ียนแปลง 

ในร่างกายของชอนยออุนมาจากชอนยูจงประมุขพรรคมารคนปัจจุบัน

หำกกัดน้ิวทั้งสิบก็ไม่มีนิ้วไหนที่ไม่เจ็บ*

หากท่านประมุขแอบย่ืนมือเข้ามาช่วยด้วยตนเองก็ไม่มีเหตุผล 

ที่เขาต้องประกาศออกไป หมอมารแพ็กจงอูสั่งยาหม้อสมุนไพรที่ช่วย

ฟื้นฟูร่างกายก่อนจะกลับไปโดยไม่แสดงความรู้สึกใดๆ ออกมา

ทนัททีีแ่พ็กจงอเูดนิออกไป ชอนยออนุก็ค่อยถอนหายใจอย่างโล่งอก

"คุณชาย"

"องครักษ์จาง"

ชอนยออุนยังไม่มีโอกาสได้กล่าวขอบคุณองครักษ์จางเลยสักค�า 

ถึงแม้ว่านาโนแมชชีนจะช่วยรักษาบาดแผลให้ แต่หากองครักษ์จาง 

ไม่ตามมาเจอเขาทนัเวลาก็ยากทีจ่ะจนิตนาการว่าจะมอีะไรเกิดขึน้บ้าง

หลังจากน้ัน

"ขอบคุณที่พาข้ากลับมาถึงท่ีพัก..."

* หากกัดนิ้วทั้งสิบก็ไม่มีนิ้วไหนที่ไม่เจ็บ เป็นส�านวน หมายถึงพ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากัน
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ก่อนท่ีค�าพูดของชอนยออุนจะจบลง องครกัษ์จางก็พูดแทรกข้ึนมา 

เสียก่อน

"ประทานโทษขอรับ คุณชาย! ก่อนอื่นท่านควรล้างเนื้อล้างตัว 

เสียก่อน"

"น่ันสินะ"

ของเสยีทีขั่บออกมาจากร่างกายของเขาส่งกลิน่เหมน็อย่างรนุแรง 

องครักษ์จางเรียกข้ารับใช้มาเปลี่ยนผ้าปูเตียงที่เปรอะเปื้อนไปด้วย

ของเหลวสีด�าและเตรียมน�้าให้ชอนยออุนล้างตัว

ขณะแช่ตัวในน�้าอุ่นภายในห้องอาบน�้า ใบหน้าของชอนยออุน 

ก็เต็มไปด้วยความงุนงงสงสัย

สวรรค์เปลี่ยนโชคชะตำของข้ำอย่ำงน้ันรึ

โชคชะตาของเขาถูกก�าหนดเอาไว้ตั้งแต่เกิดมาจากมารดาท่ีเป็น

หญิงรับใช้ พรรคมารมีตระกูลทั้งหกหรือก็คือพรรคทั้งหกคอยค�้าชู  

โดยผู้สืบทอดพรรคมารจะเลือกจากทายาทท่านประมุขที่แข็งแกร่งสุด

จากพรรคเหล่าน้ีเพ่ือก้าวขึ้นเป็นรองประมุขพรรคมาร แต่ชอนยออุน 

เป็นลกูของหญิงรบัใช้ในเรอืนของท่านประมขุ ซึง่ไม่ได้สงักัดอยู่ในพรรค

ทั้งหก เขาจึงเติบโตข้ึนมาโดยไร้ซึ่งรากฐานใดๆ ตลอดช่วงชีวิตสิบห้าปี

ของเขาจงึเป็นก้าวเดนิท่ีต้องดิน้รนเอาชวีติรอดและน่าสมเพชยิง่กว่าใคร

นี่ เจ้ำนำโนแมชชีน

[นายท่าน]

ชอนยออนุไม่ได้คุยกับนาโนแมชชนีมาเกือบหนึง่ชัว่ยามแล้ว หากเขา 

ไม่พูดอะไรนาโนแมชชีนก็จะไม่พูดก่อน ด้วยเหตุน้ีความรู้สึกที่เหมือน

ถูกจับตามองจึงถูกลบออกไปได้ในระดับหนึ่ง

เมือ่ครูท่ี่เจ้ำบอกว่ำช่วยรกัษำร่ำงกำยของข้ำ มนัท�ำได้ประมำณไหนรึ

[หากเป็นความเสยีหายของอวัยวะภายในหรอืบาดแผลทีเ่กิดจาก
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การกระทบกระเทือนจากภายนอกก็จะรักษาตัวเองในทันที แต่ส�าหรับ

การเสียเลือดและอวัยวะฉีกขาดจ�าเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรเน่ืองจาก

ต้องท�าการแบ่งเซลล์]

เช่น...เช่นน้ันเองรึ

ถึงแม้นาโนแมชชีนจะเคยส่งข้อมูลมากมายเข้ามาในหัวแล้ว  

แต่มนัยากเกินกว่าทีเ่ขาจะเข้าใจทัง้หมดอยู่ด ี เท่าท่ีเขารูก้ค็อืถ้าเน้ือไม่ได้ 

ฉีกขาดหรือไม่ได้เสียเลือดมากก็รักษาได้ทันที

ข้ำขอทดสอบได้หรือไม่

[ไม่แนะน�าให้แทงตัวเอง แต่หากต้องการทดสอบแนะน�าให้ทดสอบ 

กับแผลที่มีความเสียหายน้อยกว่า]

ชอนยออุนหยิบกระบี่สั้นที่วางอยู่บนกองเสื้อผ้าท่ีถอดทิ้งไว้แล้ว

ชักมันออกจากฝัก เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะน�าคมกระบี่แนบที่มือ

แล้วกรีด

ฉัวะ!

"โอ๊ย!"

แม้จะกรีดมือของตัวเองโดยไร้ซึ่งความกลัว แต่ก็ยังรู้สึกเจ็บมาก

[เปิดโหมดรักษาตัวเองส�าหรับบาดแผลที่ฝ่ามือซ้าย]

น�้าเสียงแข็งท่ือของนาโนแมชชีนดังขึ้นพร้อมความรู้สึกคันยุบยิบ

บริเวณฝ่ามือซ้าย ไม่นานนักเลือดก็หยุดไหล จากน้ันบาดแผลก็หายไป

ราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น

โอ้ ถึงเห็นด้วยตำตัวเองก็ยังไม่อยำกจะเชื่อเลย

แค่รกัษาฟ้ืนฟูร่างกายได้อย่างรวดเรว็ก็เหลอืเชือ่มากแล้ว แต่ยังม ี

สิ่งที่น่าเหลือเชื่อย่ิงกว่านั้นนั่นก็คือการใช้งานอื่นๆ ท่ีนาโนแมชชีน 

ถ่ายโอนข้อมูลเข้ามาในหัวของเขา

นอกจำกควำมสำมำรถในกำรรักษำและฟื้นตัวแล้วยังท�ำอะไร
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ต่ำงๆ ได้ตำมข้อมูลท่ีส่งเข้ำมำในหัวของข้ำด้วยรึ

[นายท่านสามารถใช้งานทุกอย่างได้ตามข้อมูลที่ถ่ายโอน]

ดีล่ะ ถ้ำเช่นน้ันหลังอำบน�้ำเสร็จ ข้ำจะต้องทดสอบดูสักหน่อย

[รับทราบ]

เมื่อค�าตอบของนาโนแมชชีนจบลง ชอนยออุนก็แช่ตัวในน�้าอุ่น

อีกครั้งและก�าสองมือแน่น หากเขาใช้งานนาโนแมชชีนได้ทุกอย่าง 

ตามท่ีบอกจริงๆ ก็มีสิทธ์ิท่ีจะก้าวไปสู่ต�าแหน่งรองประมุขพรรคมาร

มากกว่าใครในบรรดาผู้ท้าชิง ถึงแม้ว่ามันจะไม่อาจชดใช้การถูกดูหมิ่น

เหยียดหยามตลอดที่ผ่านมาก็ตาม

อีกด้านหนึ่ง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของป้อมปราการพรรคมาร  

ท่ีนั่นคือฐานที่มั่นของพรรคมารปีศาจซึ่งเป็นหนึ่งในหกพรรคเสาหลัก

ของพรรคมาร

ด้านข้างของอาคารกลางของพรรคมารปีศาจได้ถูกจัดเตรียม 

เป็นที่พักส�าหรับผู้ท้าชิงต�าแหน่งรองประมุขพรรคมาร เด็กหนุ่มคนหนึ่ง

ซึ่งอายุประมาณสิบหกปีและมีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยกระก�าลังยืนอยู่

ตรงลานหน้าที่พัก โดยข้างๆ ของเขามีชายสวมหน้ากากก�าลังคุกเข่า

หมอบอยู่กับพ้ืน

"คิดว่าก�าลังเล่าเรื่องตลกอยู่รึ คิดว่ามันฟังดูสมเหตุสมผล 

อย่างนั้นรึ"

เด็กหนุ่มเลิกคิ้วพร้อมตะคอกอย่างโกรธเกรี้ยว ชายสวมหน้ากาก

ได้แต่ตัวสั่นโดยไม่ได้ตอบกลับไป

"ข้าสัง่ให้ไปก�าจดัไอ้เวรน่ันทีข้่าเกลยีดเข้ากระดกูด�า แต่คนของเรา 

กลับตายไปท้ังหมดห้าคนงั้นรึ"

"น่าจะมียอดฝีมือแอบช่วยเหลือมันอยู่ขอรับ คุณชายมูกึม"
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"ใครสั่งให้เจ้าเรียกชื่อข้า!"

"ขอประทานอภัยขอรับ คุณชายชอน"

เด็กหนุ่มคนน้ีมีชื่อว่าชอนมูกึม

พรรคฝ่ายมารดาของชอนมูกึมคือพรรคมารปีศาจ เขาจึงอยู่ใน

ล�าดับที่สามของการจัดล�าดับผู้ชิงต�าแหน่งรองประมุขพรรคมาร เขาผู้มี 

นสิยัก้าวร้าวและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลีย่มได้ระดมมอืสงัหารของพรรคมาร

ปีศาจไปก�าจัดชอนยออุนก่อนที่จะถึงวันเข้าส�านักมาร แต่ทั้งหมดกลับ

ล้มเหลวอย่างไม่คาดคิด

"ตอนแรกคิดว่าพวกเลือดชั้นต�่าจะไม่มีน�้ายา แต่มันต้องมีอะไร

ซ่อนไว้แน่ๆ"

มนัเป็นเรือ่งทีเ่หนอืความคาดหมาย เขาอตุส่าห์กันองครกัษ์ทีค่อย

คุม้ครองชอนยออุนออกไปแล้ว แต่ภารกิจกลบัล้มเหลว นัน่หมายความว่า 

ต้องมีใครคอยปกป้องชอนยออุนอยู่อย่างแน่นอน

หรือจะเป็นฝีมือของท่ำนพ่อนะ

คนท่ีน่าสงสยัทีส่ดุกคื็อท่านประมขุ แต่ชอนมกึูมก็ไม่อาจพูดออกไป 

ส่งเดชแม้เขาจะเป็นคนอวดดีและมีอ�านาจมากแค่ไหนก็ตาม เพราะ

ท่านประมุขคือผู้มีอ�านาจสูงสุดในพรรคมาร

"ฝากไว้ก่อนเถอะ รอเข้าส�านักเมื่อไหร่ข้าค่อยจัดการ"

ที่ผ่านมาจนถึงตอนน้ีท่านประมุขได้ส่งองครักษ์มาคอยปกป้อง

คุ ้มครองผู ้ท้าชิงต�าแหน่งรองประมุขพรรคมารตลอด แต่หลังจาก 

เข้าส�านักมารแล้วก็จะไม่มีเหล่าองครักษ์มาคอยติดตามอีกต่อไป

"ข้าไม่อยากให้มอืของตัวเองต้องแปดเป้ือน แต่ดเูหมอืนข้าจะต้อง

ลงมือฆ่ามันด้วยตัวเองในส�านักมารเสียแล้ว"

แม้ชอนมกึูมยังเป็นแค่เดก็หนุม่ แต่สายตาของเขากลบัเป่ียมไปด้วย 

ความอาฆาตแค้น
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