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ค�ำน�ำ

บททดสอบของส�ำนักมำรไม่เคยง่ำยดำย แม้ชอนยออุนจะมนีำโนแมชชนี

คอยช่วยเหลอืจนผ่ำนกำรทดสอบมำแล้วถึงสองข้ัน แต่ในกำรทดสอบขัน้ทีส่ำมนี้ 

กลับต้องอำศัยสิ่งที่แม้แต่นำโนก็ไม่อำจช่วยเหลือ นั่นคือกำรวำงแผนและ 

กำรโน้มน้ำวชักจูงผู้คนให้มำเข้ำร่วมกลุ่ม ซึ่งนั่นไม่ง่ำยดำยเลยแม้แต่น้อย 

เพรำะหำกร่วมมือกับเขำก็เท่ำกับเป็นศัตรูกับพรรคเสำหลักทั้งหก แล้วคน

เก่งกำจท่ีไหนจะยอมมำร่วมเสี่ยงอันตรำยไปกับเขำกัน

ทว่ำหำกพ่ำยแพ้เพียงเท่ำนี้ก็คงไม่มีทำงเปล่ียนอะไรในพรรคมำรอัน 

ย่ิงใหญ่นี้ได้ มีแต่ต้องกัดฟันสู้ต่อไป หนทำงสู่จุดสูงสุดของพรรคมำรส�ำหรับ

ชอนยออุนมันเพ่ิงเริ่มต้นเท่ำนั้น!

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

'ฮันจุงวอลยำ' เจ้ำของผลงำนแนวก�ำลังภำยในเรื่องดังของเกำหลีใต้  

ได้รับควำมสนใจจำกนักอ่ำนจนถูกยกให้เป็น 'ผู้เชี่ยวชำญด้ำนก�ำลังภำยใน' 

ด้วยปณิธำนที่อยำกสร้ำงสรรค์ผลงำนให้คนที่ไม่เคยอ่ำนแนวก�ำลังภำยใน 

ก็อ่ำนได้อย่ำงเพลิดเพลิน ผู้เขียนจึงสนองควำมต้องกำรของนักอ่ำน ทั้งยัง

พัฒนำฝีมือสร้ำงสรรค์นิยำยรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ธรรมดำอยู่ตลอดเวลำ



ระดับของยอดฝีมือ

1. ยอดฝีมือระดับท่ีสาม

2. ยอดฝีมือระดับท่ีสอง

3. ยอดฝีมือระดับท่ีหน่ึง

4. ยอดฝีมือระดับสูง

แบ่งเป็น ระดับสูงข้ันต้น/ระดับสูงขั้นกลำง/ระดับสูงข้ันปลำย

5. ยอดฝีมือระดับเลิศล�้า

แบ่งเป็น ระดับเลิศล�้ำขั้นต้น/ระดับเลิศล�้ำขั้นกลำง/ระดับเลิศล�้ำขั้นปลำย

6. ยอดฝีมือระดับแปรสภาพ

แบ่งเป็น ระดบัแปรสภำพขัน้ต้น/ระดบัแปรสภำพขัน้กลำง/

ระดบัแปรสภำพขั้นสูง/ระดับแปรสภำพข้ันสูงสุด

7. ยอดฝีมือระดับลึกล�้า

แบ่งเป็น ระดับลึกล�้ำขั้นต้น/ระดับลึกล�้ำขั้นกลำง/

ระดับลึกล�้ำขั้นสูง/ระดับลึกล�้ำขั้นสูงสุด

8. ยอดฝีมือระดับก�าเนิดแตกดับ

9. ยอดฝีมือระดับกลมกลืนหน่ึงเดียว



อย่าเพ่ิงสัน่สิ นี่แค่เริ่ม
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พ่ับๆๆ! ปึก!

ศิษย์ทุกคนต่ำงร�ำคำญเสียงพลิกหน้ำกระดำษของชอนยออุน  

ยังดทีีช่อนยออนุเข้ำมำในหอต�ำรำตอนทีพ่วกเขำเหลอืเวลำอีกประมำณ

ครึ่งชั่วยำมเทียนถึงจะหมด

ขณะที่ชอนยออุนก�ำลังสแกนต�ำรำอย่ำงมุ่งมั่น สำยตำคู่หนึ่งก็ได้

จดจ้องมำทำงเขำ เจ้ำของสำยตำนั้นคือชอนยูชันผู้ท้ำชิงต�ำแหน่ง 

รองประมุขจำกพรรคมำรดำบ แม้เขำจะจดจ่ออยู่กับต�ำรำเพลงดำบ  

แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเคลื่อนสำยตำไปยังชอนยออุนผู้เดินไปเดินมำเพ่ือ

หยิบต�ำรำมำกมำยมำเปิดผ่ำนๆ

หืม?...

ดวงตำคูน่ัน้ฉำยแววประหลำดใจต่ำงจำกผูท้้ำชงิต�ำแหน่งรองประมขุ 

คนอื่นๆ

ชอนยออุนสแกนต�ำรำพร้อมสร้ำงควำมร�ำคำญให้ศิษย์คนอื่น 

โดยไม่ตั้งใจ เผลออึดใจเดียวศิษย์มำกมำยที่คลำคล�่ำเต็มหอต�ำรำ 

บทที่ 12

วิชาของปฐมาจารย์มารสวรรค์ (1)
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ชัน้สองก็พำกันออกไปเพรำะหมดเวลำ แน่นอนว่ำยังมศีษิย์อกีหลำยคน

ทยอยเข้ำมำระหว่ำงน้ัน แต่เสียงก็เบำลงกว่ำตอนท่ีมีศิษย์อยู่กัน 

ร้อยกว่ำคน

[สแกนเสร็จเรียบร้อย]

[สแกนเสร็จเรียบร้อย]

[สแกนเสร็จเรียบร้อย]

นำโนสแกนต�ำรำโดยไม่หยุดพักเป็นเวลำหน่ึงชั่วยำมครึ่ง และ 

ส่งเสยีงแบบจกัรกลอนัเป็นเอกลกัษณ์ซ�ำ้ๆ อยู่อย่ำงน้ัน จนเมือ่เปลวเทียน 

ถึงเส้นท่ีก�ำหนด นำโนก็แจ้งเตือน

[สแกนเสร็จสมบูรณ์ท้ังหมดหน่ึงร้อยห้ำสิบหกเล่ม]

นัน่คอืจ�ำนวนต�ำรำเคลด็วิชำวรยุทธ์ระดบัสองท้ังหมดทีช่อนยออนุ 

สแกนได้จำกหอต�ำรำชั้นสองในเวลำหน่ึงชั่วยำมครึ่ง ขณะศิษย์ท่ัวไป

ท่องจ�ำได้แค่คนละเล่มสองเล่มเป็นอย่ำงมำก ทว่ำชอนยออุนสำมำรถ

สแกนได้มำกกว่ำถึงร้อยเท่ำ

แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะ

ชอนยออุนสแกนต�ำรำเคล็ดวิชำจนพอใจแล้ว แม้แต่เชกัลฮยอน

ปรำชญ์ผู้ทรงภูมิของเหล่ำจอมยุทธ์แห่งฝ่ำยธรรมะผู้ได้รับยกย่องว่ำมี

ควำมรูม้ำกทีส่ดุในยุทธภพยังรูต้�ำรำเคลด็วิชำวรยุทธ์ระดบัท่ีสองไม่มำก

เท่ำเขำ ตอนนี้ชอนยออุนจึงไม่ต่ำงจำกหอต�ำรำเคลื่อนที่

แล้วเหตใุดชอนยออนุจงึต้องสแกนต�ำรำเคลด็วิชำมำกมำยขนำดน้ี 

ทั้งท่ีเขำได้เรียนรู้วิชำดำบระบ�ำผีเสื้ออันเป็นวรยุทธ์ข้ันสูงของพรรคมำร

อยู่แล้ว

นาโน วิเคราะห์ต�าราทัง้หมดทีส่แกนในวนันีแ้ล้วบนัทกึลงฐานข้อมลู 

โปรแกรม
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[รับทรำบ]

เขำไม่ได้จู่ๆ ก็คิดอยำกรวบรวมข้อมูลวรยุทธ์ระดับที่สำมและ

ระดับที่สอง แต่เพรำะองครักษ์เบื้องขวำซอบแมงผู้เป็นอำจำรย์ได้ให ้

ค�ำแนะน�ำเอำไว้หลังแสดงเพลงดำบระบ�ำผีเสื้อให้ดูท่ีห้องรักษำ

หน่ึงในน้ันคือเรื่องควำมส�ำคัญของประสบกำรณ์

'ข้ำกล้ำพูดได้ว่ำวิชำดำบระบ�ำผเีสือ้ของข้ำเป็นวรยุทธ์ทีเ่หนือกว่ำ

วรยุทธ์ทัง้หมดในพรรคมำรเรำ หึๆ แต่ต่อให้มวีรยุทธ์สูงส่งเพียงใดก็อย่ำได้ 

ทะนงตน'

'ขอรับ ท่ำนอำจำรย์'

'ต่อให้เจ้ำเข้ำใจเพลงดำบอย่ำงลกึซึง้แล้วก็จ�ำเป็นต้องหมัน่ฝึกฝน

เป็นร้อยเป็นพันครั้งเพ่ือให้เชี่ยวชำญท่ีสุด'

สิง่ทียุ่่งยำกและล�ำบำกท่ีสดุส�ำหรบัเหล่ำจอมยุทธ์ก็คอืกำรฝึกฝนวรยุทธ์ 

ซ�ำ้ๆ ทกุวนั แต่ชอนยออนุก้ำวข้ำมขัน้ตอนฝึกฝนเหล่ำนีไ้ด้ด้วยกำรถ่ำยโอน 

ข้อมลูของนำโน ซึง่เป็นควำมสำมำรถทีจ่อมยทุธ์ในยุทธภพทกุคนจะต้อง 

อิจฉำและอยำกครอบครอง

'และสิ่งส�ำคัญท่ีสุดก็คือประสบกำรณ์ หลังจำกได้เรียนวรยุทธ์  

ข้ำก็ผ่ำนกำรต่อสูกั้บศตัรชูีเ้ป็นชีต้ำยมำนบัครัง้ไม่ถ้วน วรยุทธ์ของข้ำถึงได้ 

สมบูรณ์แบบเช่นนี้ ส�ำนักมำรเองก็เป็นสถำนท่ีท่ีเหมำะแก่กำรสั่งสม

ประสบกำรณ์กำรต่อสู้จำกนักรบของพรรคและตระกูลต่ำงๆ มำกมำย'

ทว่ำกำรทดสอบขัน้ท่ีสองต้องใช้ควำมร่วมแรงร่วมใจของคนในกลุม่  

ชอนยออุนจึงยังไม่มีโอกำสได้ประลองฝีมือกับศิษย์จำกพรรคอื่นๆ 

โดยตรง มเีพียงชอนมกึูมผูท้้ำชงิต�ำแหน่งรองประมขุจำกพรรคมำรปีศำจ 

เท่ำน้ันท่ีเคยประมือกับเขำตอนที่ใครหลำยคนเข้ำใจว่ำเขำไม่มีวรยุทธ์ 

ดังนั้นหำกจะพูดว่ำชอนมูกึมเป็นคู่ต่อสู้เพียงคนเดียวของเขำก็ไม่ผิดนัก
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เมือ่ตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของประสบกำรณ์กำรต่อสู ้ชอนยออนุ 

จึงประลองกับอวำตำร์ชอนมูกึมในโหมดควำมจริงเสมือนทุกคืนเพ่ือ

ส่ังสมประสบกำรณ์ท่ีตนขำดไป ด้วยเหตุนี้เขำจึงค่อยๆ คุ้นเคยกับ 

กำรใช้เพลงยทุธ์มำกย่ิงขึน้ แต่กระน้ันก็มข้ีอเสยีอยู่อย่ำงหนึง่ เพรำะกำร

เผชญิหน้ำซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำกับคนเพียงคนเดียวท�ำให้เขำคุน้เคยเพียงเพลงยุทธ์ 

ที่ชอนมูกึมใช้เท่ำนั้น

พอคดิมำถึงตรงนีช้อนยออุนก็นกึถึงวิธีกำรเติมเตม็ช่องโหว่ท่ีว่ำด้วย 

ควำมสำมำรถของนำโน

นาโน เจ้าสร้างอวาตาร์ขององครักษ์จางได้ไหม

[สำมำรถสร้ำงอวำตำร์ได้หลังจำกวิเครำะห์ข้อมูลของเคล็ดวิชำ

กระบี่สั้นเสร็จสมบูรณ์]

โอ้!

และด้วยวิธีน้ีชอนยออนุจงึได้ประลองกับอวำตำร์องครกัษ์จำง แม้

องครักษ์จำงจะมีวรยุทธ์อ่อนกว่ำชอนมูกึม แต่ก็รับมือยำกกว่ำท่ีคิด  

เพรำะอวำตำร์องครักษ์จำงใช้เพลงยุทธ์ทั้งหมดของเคล็ดวิชำกระบี่สั้น 

ต่ำงจำกอวำตำร์ชอนมกึูมทีโ่จมตีด้วยกระบวนท่ำพ้ืนฐำนกับอกีสำมเพลงยุทธ์ 

เท่ำน้ัน

เดี๋ยวก่อน...เช่นนั้นลองให้หลากหลายขึ้นดีไหมนะ

ขณะใช้ควำมสำมำรถเพ่ิมเตมิของโหมดควำมจรงิเสมอืน ชอนยออนุ 

ก็นึกวิธีดีๆ ข้ึนมำได้

หากเป็นไปตามท่ีคิดไว้ มนัน่าจะช่วยสัง่สมประสบการณ์ได้หลากหลาย 

ยิ่งขึ้น

แต่มีสิ่งที่เขำอยำกท�ำก่อน เขำอยำกเห็นเพลงยุทธ์ไร้เทียมทำน 

ทีไ่ด้มำจำกศลิำจำรกึหยกครำมในหอต�ำรำชัน้หน่ึงและชัน้สองมำกกว่ำนี้ 
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ก่อนจะเริ่มถ่ำยโอนข้อมูล

อ๊ะ ต้องรีบลงไปก่อนเทียนจะละลายหมด

ตอนนีเ้ทียนละลำยจนเกือบถึงเส้นแล้ว ชอนยออนุจงึรบีเดนิลงบนัได 

แล้วคืนเทยีนให้ครฝึูกท่ีดูแลสมดุบนัทกึรำยชือ่เข้ำเย่ียมชม หลงัตรวจสอบ 

ว่ำชอนยออนุไม่ได้ออกมำช้ำกว่ำก�ำหนด ครฝึูกก็ท�ำเครือ่งหมำยวงกลม

ข้ำงๆ ชื่อของเขำในสมุดบันทึก

"อืม...ไม่เกินเวลำ ไปได้"

"ขอบคุณขอรับ"

ขณะชอนยออุนก�ำลังจะหันหลัง ครูฝึกก็เอ่ยขึ้น

"เมื่อครู่มีคนมำถำมด้วยนะว่ำเจ้ำจะออกมำเมื่อไร"

"ขอรับ?"

"ช่ำงเถอะ ไม่มีอะไร"

ชอนยออุนย้อนถำม แต่ครูฝึกตอบกลับว่ำไม่มีอะไร แม้จะสงสัย

ค�ำพูดนั้น แต่ชอนยออุนก็ตอบกลับไปเพียงว่ำ "รับทรำบขอรับ" แล้ว

หมุนตัวเดินจำกมำ

มีใครรอข้าอยู่หรือ

ชอนยออุนอยำกถำมว่ำเป็นใคร แต่ดูจำกท่ำทีของครูฝึกแล้ว 

คงไม่บอกแน่ๆ เขำนึกสงสัยอยู่ครู่หนึ่ง แต่ควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำ

ที่อยำกไปห้องฝึกวรยุทธ์ส่วนตัวเพ่ือถ่ำยโอนเพลงยุทธ์ไร้เทียมทำน 

ก็ท�ำให้เขำเลิกใส่ใจและรีบก้ำวเท้ำเดินไปอย่ำงรวดเร็ว

หลังจำกใช้เวลำที่หอต�ำรำไปสองชั่วยำมคร่ึง ท้องฟ้ำที่เคยเป็น 

สีครำมก็ถูกปกคลุมด้วยควำมมืดมิด เขำเหลือเวลำไม่มำกนัก เพรำะ

ต้องกลับท่ีพักให้ทันปลำยยำมไฮ่*

* ยำมไฮ่ คือช่วงเวลำ 21.00 น. ถึง 22.59 น.
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ด้ำนขวำของอำคำรกลำงในส�ำนักมำรเป็นที่ตั้งของอำคำรสองชั้น

ทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้ำและมชีัน้ใต้ดิน ทีน่ั่นมห้ีองฝึกวรยุทธ์ส่วนตวัขนำดเล็ก 

สองร้อยห้ำสิบห้องให้เหล่ำศิษย์ได้ใช้งำน ห้องฝึกวรยุทธ์ส่วนตัวแห่งน้ี

จะเปิดให้ศิษย์ใช้งำนช่วงสั้นๆ สองวันหลังได้รับโอสถมังกรมำรในพิธี

บรรจุเข้ำส�ำนัก จำกน้ันจะเปิดให้ใช้งำนอย่ำงเต็มรูปแบบหลังจบ 

กำรทดสอบขั้นที่สอง แม้ห้องฝึกวรยุทธ์ส่วนตัวนี้จะไม่ได้กว้ำงขวำงนัก 

แต่ก็พอจะเป็นพ้ืนท่ีให้ศิษย์ได้ฝึกก�ำหนดลมปรำณและฝึกวิชำเบำๆ 

โดยไม่มีใครรบกวน เหตุที่มันไม่เปิดให้ใช้งำนจนกว่ำจะเสร็จสิ้น 

กำรทดสอบข้ันท่ีสองก็เพรำะจ�ำนวนห้องมีไม่เพียงพอต่อศิษย์ท่ีมีกัน

มหำศำล ทว่ำตั้งแต่วันน้ีไปศิษย์ทุกคนจะใช้งำนมันได้อย่ำงเต็มท่ีแล้ว

แต่ขณะที่ชอนยออุนใกล้มำถึงทำงเข้ำหอฝึกวรยุทธ์ส่วนตัว  

ใครบำงคนก็ปรำกฏตัวขึ้นและขวำงทำงเขำไว้

"หำตั้งนำน ในที่พักก็ไม่อยู่ มำอยู่ตรงนี้เอง ศิษย์-หมำย-เลข-เจ็ด"

เจ้าน่ี?

ชอนยออนุรูส้กึคุน้ตำ ชำยตรงหน้ำนีไ้ม่ใช่ใครอืน่ เขำคอืฮำอลิมยอง 

ศษิย์หมำยเลขหน่ึงร้อยแปดผูเ้ป็นหวัหน้ำกลุม่หก ดจูำกแววตำทีล่กุโชน

คู่น้ัน ฮำอิลมยองคงออกตำมหำชอนยออุนมำตลอดท้ังวัน

"ตำมหำข้ำเพ่ืออะไร"

ฮำอิลมยองตอบค�ำถำมของชอนยออุนด้วยน�้ำเสียงประหลำดใจ

"ถำมเพรำะไม่รู้จริงรึ คิดว่ำข้ำไม่รู้รึว่ำใครเป็นคนท�ำให้สมำชิก 

ในกลุ่มข้ำขำเจ็บกันหมด"

เพรำะชอนยออุน ฮำอิลมยองจึงต้องทิ้งกลยุทธ์จัดขบวนพล 

ทีว่ำงแผนเอำไว้ทัง้หมด และหำทำงผ่ำนกำรทดสอบด้วยควำมสำมำรถ

ของตัวเองล้วนๆ
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เฮ้อ...แค่น้ีก็ยุ่งจะตายอยู่แล้ว

ทว่ำตอนนีช้อนยออนุสนใจเพลงยุทธ์ไร้เทยีมทำนมำกกว่ำฮำอิลมยอง  

เรื่องที่เขำเคยคิดว่ำกำรทดสอบขั้นท่ีสองจะสร้ำงศัตรูท่ีน่ำร�ำคำญให้ 

ตวัเองน้ันกลำยเป็นจรงิเสยีแล้ว เมือ่มองดวงตำอนัเฉยีบคมและเตม็ไปด้วย 

ควำมอำฆำตแค้นของอกีฝ่ำยก็ชดัเจนว่ำฮำอลิมยองตัง้ใจมำหำเขำเพ่ือ

ท้ำดวลฝีมือ

เจ้าน่ีไม่อ่อนหัด ซ�้ายังกัดไม่ปล่อยแน่ๆ

แม้ฮำอิลมยองจะน่ำร�ำคำญ แต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ท่ีอ่อนแอ พลังยุทธ์

ของอีกฝ่ำยถึงขั้นท�ำให้ชอนมูกึมบำดเจ็บได้แม้จะเป็นกำรลอบโจมตี

ก็ตำม

ก็ดี...

หำกเลีย่งกำรต่อสูไ้ม่ได้ก็ขอย่ัวคูต่่อสูใ้ห้หงดุหงดิเสยีหน่อย ชอนยออนุ 

ฉีกย้ิมแล้วพูดว่ำ

"แล้วใครใช้ให้เจ้ำไม่อยู่ห้องล่ะ"

"เอ~ แล้วเป็นเพรำะใครกันล่ะ"

ต่ำงจำกทีค่ำดเอำไว้ ฮำอลิมยองไม่หลงไปกับค�ำย่ัวยุของชอนยออนุ  

ซ�้ำยังตอบกลับทันควันพร้อมยกมือเตรียมเริ่มกระบวนท่ำด้วยแววตำ

เยือกเย็น

เจ้าน่ีต่างจากคนอื่น

ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกย่ัวยุง่ำยดำยเหมือนชอนมูกึม

ฮำอลิมยองเคยเห็นชอนยออุนใช้เพลงยุทธ์ของวิชำดำบระบ�ำผีเสือ้ 

อนัสงูส่งต่อหน้ำศิษย์ทุกคนในกำรทดสอบข้ันทีส่อง ย่ิงไปกว่ำนัน้เขำยังเคย 

ประมำทจนซี่โครงร้ำวมำแล้ว ครั้งน้ีจึงระมัดระวังตัวเป็นอย่ำงมำก

กัดไม่ปล่อยจริงๆ
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เมือ่คูต่่อสูโ้ต้ตอบกลบัมำอย่ำงเย็นชำ แววตำชอนยออนุก็จรงิจงัข้ึน  

เขำกำงฝ่ำมอืออกเสมอืนดำบแล้วตัง้ท่ำเตรยีมเริม่กระบวนท่ำ แต่ขณะท่ี 

ทั้งคู่ต่ำงเตรียมร่ำยเพลงยุทธ์พร้อมมองหำจุดอ่อนของกันและกันอย่ำง

ตึงเครียดน้ันเอง

"เฮ้!"

เสียงเรียกของใครบำงคนดังมำจำกทำงหอฝึกวรยุทธ์ แต่เพรำะ

สถำนกำรณ์ก�ำลังตึงเครียด ท้ังชอนยออุนและฮำอิลมยองจึงไม่สนใจ

เสียงนั้นและไม่ละสำยตำจำกกัน

ตึกๆๆ

ทันใดนั้นเองเจ้ำของเสียงดังกล่ำวก็พุ่งตัวมำพร้อมเสียงฝีเท้ำ  

แล้วเข้ำขวำงกำรเผชิญหน้ำของท้ังคู่

"อะไรกัน!"

ฮำอิลมยองที่ก�ำลังหำจุดอ่อนของชอนยออุนตวำดออกมำอย่ำง

หงุดหงิด อีกด้ำนหนึ่งสีหน้ำของชอนยออุนพลันเปี่ยมไปด้วยควำม 

ระแวดระวังเมื่อเห็นใบหน้ำของคนท่ีเข้ำมำขัดจังหวะ

คนทีเ่ข้ำมำขัดจงัหวะพวกเขำคือชอนยูชนัผูท้้ำชงิต�ำแหน่งรองประมขุ 

จำกพรรคมำรดำบน่ันเอง

"ฮ่ำๆๆ สมำธิพวกเจ้ำดีมำก"

ชอนยูชันผู้ปรำกฏตัวอย่ำงกะทันหันย้ิมร่ำและส่งสำยตำไปทำง

ชอนยออุน สีหน้ำน้ันท�ำให้ชอนยออุนคิดว่ำอีกฝ่ำยรอจังหวะน้ีอยู่แล้ว 

หลังจำกส่งย้ิมให้ชอนยออุนเสร็จ ชอนยูชันก็หันมำพูดกับฮำอิลมยอง

"โทษที แต่ข้ำมำรอพักหนึ่งแล้ว หำกมีน�้ำใจเอื้อเฟื้อ ช่วยหลีกทำง

ให้ข้ำก่อนได้ไหม ไม่นำนหรอก ขอร้องเถอะนะ!"

ชอนยูชันพูดแล้วก้มหัวเล็กน้อย ฮำอิลมยองไม่เคยเห็นท่ำทีเช่นนี้
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จำกผู้ท้ำชิงต�ำแหน่งรองประมุขคนไหน จึงพูดกลับไปด้วยน�้ำเสียง 

คำดไม่ถึง

"ข้ำเองก็ตำมหำมันมำทั้งวัน แต่เจ้ำกลับขอให้ข้ำมีน�้ำใจงั้นรึ  

เหลวไหลสิ้นดี"

"งั้นรึ อืม...เอำอย่ำงไรดี ข้ำก็รอเจอเขำมำตั้งนำนแล้ว"

แม้ฮำอิลมยองจะก�ำลังโกรธจัด แต่ชอนยูชันก็ไม่สนใจและ 

เอยีงคอพูดแต่สิง่ท่ีตวัเองต้องกำร ก่อนหน้ำนีฮ้ำอลิมยองไม่ตกหลมุพรำง 

กำรย่ัวโทสะของชอนยออุน แต่ตอนนีเ้ขำทนไม่ไหวอกีต่อไป จงึพุ่งเข้ำใส่ 

ชอนยูชันอย่ำงรวดเร็ว สองนิ้วย่ืนออกไปเป็นดรรชนีกระบี่คู ่และเริ่ม 

ร่ำยเพลงยุทธ์

ฟั่บ!

แม้จะเป็นเพียงดรรชนีกระบี่ แต่ก็สัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่ง

จำกเพลงกระบี่ดังกล่ำว

ทว่ำกลับเกิดเรื่องอันน่ำทึ่งขึ้น

ปั้ก!

ชอนยูชันหยุดเพลงกระบี่ของฮำอิลมยองได้ด้วยกระบวนท่ำง่ำยๆ 

เพียงไม่ก่ีกระบวนท่ำ สันมือของเขำเหว่ียงไปจ่อข้ำงล�ำคอด้ำนขวำของ

ฮำอลิมยองรำวกับดำบเล่มคมกรบิ หำกน่ีเป็นดำบจรงิหวัของฮำอลิมยอง 

คงจะหลุดจำกบ่ำไปแล้ว

"นะ...นี่มัน..."

เมือ่เห็นสนัมอืของชอนยูชนัมำจ่อบรเิวณข้ำงคอของตวัเอง ฮำอลิมยอง 

ก็ไม่อำจซ่อนควำมตกตะลึงเอำไว้ได้ ชอนยูชันฉีกย้ิมให้และพูดว่ำ

"จะมีน�้ำใจเอ้ือเฟื้อได้หรือยัง"
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ท�าลายเพลงยุทธ์ได้ด้วยกระบวนท่าธรรมดาง้ันรึ

เหตุกำรณ์เกิดข้ึนเร็วมำกจนชอนยออุนเผลอคลำยควำมระแวด

ระวังและแอบทึ่งอยู่ในใจ กำรฝึกประลองผ่ำนโหมดควำมจริงเสมือน

ตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำท�ำให้เขำมีสำยตำกว้ำงไกลย่ิงข้ึน และรู้ว่ำ 

กำรท�ำลำยเพลงยุทธ์ท่ีเพ่ิงเคยเห็นครั้งแรกด้วยกระบวนท่ำธรรมดำนั้น

จะเป็นไปไม่ได้เลยหำกไม่มีฝีมือท่ีเหนือกว่ำอย่ำงมำก

โธ่โว้ย!

คนท่ีประสบด้วยตัวเองอย่ำงฮำอิลมยองย่อมประหลำดใจย่ิงกว่ำ 

เพรำะเขำถูกฝ่ำยตรงข้ำมเอำชนะได้อย่ำงง่ำยดำย

ชอนยูชันแห่งพรรคมำรดำบกล่ำวพร้อมใบหน้ำเปื้อนย้ิม

"ตอนก้ำวเท้ำขวำไปข้ำงหน้ำ แขนขวำดูฝืนเล็กน้อย ตอนปล่อย

ดรรชนีกระบี่ก็ดูเสียสมดุล แสดงว่ำบำดเจ็บท่ีซี่โครงขวำสินะ"

ดวงตำของฮำอิลมยองพลันเบิกกว้ำงเมื่อเห็นว่ำชอนยูชันรู ้ถึง

อำกำรบำดเจ็บของตนได้ด้วยกำรดูกำรเคลื่อนไหวขณะร่ำยเพลงยุทธ์

บทที่ 12

วิชาของปฐมาจารย์มารสวรรค์ (2)
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เจ้าน่ี...ไม่ธรรมดา

น่ีไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพรำะโชค ฮำอิลมยองรู้สึกถึงควำมต่ำงชั้น 

จนไม่แน่ใจว่ำหำกตนมีร่ำงกำยปกติสมบูรณ์จะเอำชนะชอนยูชัน 

ได้หรือไม่

ชอนยูชันยังคงมีใบหน้ำย้ิมแย้ม ต่ำงจำกฮำอิลมยองที่ก�ำลัง

เคร่งเครียด

"ว่ำอย่ำงไร จะยอมมีน�้ำใจเอื้อเฟื้อได้หรือยัง"

"ชิ"

ฮำอิลมยองพยักหน้ำที่บึ้งตึง นี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เขำจะต่อกรด้วยได้

ชอนยูชันพลันลดมือจำกคอของฮำอิลมยอง "แค่ครู่เดียว เจ้ำรอ

ตรงน้ีแหละ"

"ช่ำงเถอะ ข้ำจะกลับท่ีพักแล้ว จะครู่เดียวหรือจะนำนแค่ไหน 

ก็เชิญตำมสบำย"

สิ้นค�ำพูดฮำอิลมยองก็ใช้วิชำตัวเบำพุ่งตรงไปทำงที่พักด้วย

ใบหน้ำบึ้งตึง เพรำะศักดิ์ศรีถูกท�ำลำยไปแล้ว เขำจึงไม่มีกะจิตกะใจ 

จะสู้กับชอนยออุน

"โอ้ เจ้ำน่ันรีบเผ่นหำงจุกตูดไปแล้ว ฮ่ำๆๆๆ"

ทันทีท่ีชอนยูชันเกำหัวพร้อมเดินเข้ำมำใกล้ ควำมระแวดระวัง 

ก็ฉำยข้ึนในแววตำของชอนยออุนอีกครั้ง นอกจำกชอนมูกึมแห่ง 

พรรคมำรปีศำจแล้ว ชอนยูชันก็เป็นผู้ท้ำชิงต�ำแหน่งรองประมุขจำก

พรรคเสำหลักท้ังหกอีกคนท่ีเข้ำมำหำเขำด้วยตัวเอง

คิดจะก�าจัดข้าแต่เนิ่นๆ งั้นรึ

หำกเป้ำหมำยอีกฝ่ำยคือกำรเหยียบย�่ำเขำก่อนจะทันได้พัฒนำ

ฝีมอื กำรต่อสูค้รัง้นีก็้น่ำจะหนกัหนำมำกทเีดยีว ภำพฮำอลิมยองท่ีพ่ำยแพ้ 
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หมดท่ำเมือ่ครูท่�ำให้ชอนยออุนรูว่้ำฝีมอืของตัวเองตอนน้ีคงไม่อำจต่อกร

กับอีกฝ่ำยได้ เขำจึงออกค�ำสั่งนำโนอย่ำงตึงเครียด

นาโน เปิดโหมดความจริงเสมือน โหมดติวเตอเรียลการต่อสู้  

ใช้วิชาดาบระบ�าผีเสื้อตามท่ีตั้งค่าไว้

[เปิดโหมดควำมจริงเสมือนตำมข้อมูลกำรมองเห็นของผู้ใช้งำน 

เปิดโหมดท�ำตำมค�ำสัง่ผ่ำนตวิเตอเรยีลกำรต่อสู ้และใช้วิชำดำบระบ�ำผเีสือ้ 

ที่ต้ังค่ำไว้]

ทันใดน้ันรูม่ำนตำของชอนยออุนก็ขยับไหวอย่ำงรวดเร็ว โหมด

ควำมจริงเสมือนถูกเปิด แสงสีขำวพุ่งออกไปเป็นเส้นสำยและวิเครำะห์

ข้อมูลของชอนยูชันท่ีก�ำลังเดินเข้ำมำใกล้

แต่จู่ๆ ชอนยูชันก็ยกสองมือขึ้นและพูดกับชอนยออุนที่พร้อมต่อสู้

แล้ว

"โอ้โห ท�ำไมเจ้ำดูระแวดระวังขนำดน้ัน"

หือ?

น�้ำเสียงไร้ซึ่งควำมเป็นศัตรู

เมือ่ค�ำพูดเช่นน้ันถูกเปล่งออกมำจำกปำกของชอนยูชนัแห่งพรรค

มำรดำบซึ่งเป็นหน่ึงในพรรคเสำหลักท้ังหก ไม่ใช่จำกปำกของใครอื่น 

ชอนยออุนก็ท�ำหน้ำไม่เข้ำใจ

"แต่จำกสถำนกำรณ์ของเจ้ำ มันก็คงจะเป็นเช่นนี้สินะ"

ชอนยูชันพยักหน้ำรำวกับเข้ำใจ แต่ชอนยออุนกลับขมวดคิ้ว

เพรำะไม่รู้ว่ำชอนยูชันต้องกำรสื่ออะไรกันแน่

"มีธุระอะไรกับข้ำ"

"ธุระอะไรกันเล่ำ อืม...ข้ำก็แค่มำพบหน้ำพ่ีน้องต่ำงมำรดำ"

พูดจบชอนยูชันก็ยิ้มกว้ำงจนเห็นฟันขำว แต่ชอนยออุนกลับ
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ประหลำดใจ เพรำะที่ผ่ำนมำเขำถูกคนจำกพรรคทั้งหกดูถูกว่ำเป็น 

พวกสำยเลือดชั้นต�่ำมำโดยตลอด แต่ชอนยูชันท่ีเพ่ิงได้เจอกันตรงๆ  

ครั้งแรกกลับเอ่ยปำกยอมรับว่ำตนเป็นพ่ีน้องต่ำงมำรดำ

เจ้าน่ีก�าลังล้อข้าเล่นอยู่หรือ

ในมุมของชอนยออุนย่อมสงสัยเป็นธรรมดำ ระหว่ำงนั้นชอนยูชัน

ก็ประสำนมือด้วยใบหน้ำย้ิมแย้ม

"ยินดีที่ได้พบนะ พ่ีน้องข้ำ"

พอได้ยินค�ำว่ำพ่ีน้อง แววตำของชอนยออุนก็เปลี่ยนจำกควำม 

ระแวดระวังไปเป็นควำมโกรธ ไม่ว่ำอีกฝ่ำยจะย้ิมแย้มหรือพูดดีแค่ไหน 

แต่ค�ำว่ำพ่ีน้องนี้ก็ฟังไม่รื่นหูเลยสักนิด

"อืม...เจ้ำคงจะถูกเกลียดมำมำกสินะ"

ชอนยูชันคลำยมือที่ประสำนอยู่ออกแล้วเกำหัวเบำๆ รำวกับ 

อ่ำนแววตำของชอนยออุนออก เพรำะเขำรู้ว่ำท่ีผ่ำนมำคนจำกหกพรรค

ท�ำอะไรชอนยออุนไว้บ้ำง

"คงเป็นธรรมดำท่ีเจ้ำจะมีท่ำทีเช่นนี้"

"หวังให้ข้ำมีท่ำทีท่ีดีต่อเจ้ำงั้นรึ"

"เปล่ำ ไม่ใช่อย่ำงน้ัน แค่อยำกให้กำรพบกันครั้งแรกของเรำ 

เป็นไปด้วยดี เพรำะข้ำเริ่มถูกใจเจ้ำแล้ว"

"อะไรนะ"

ชอนยออุนท�ำหน้ำตำโกรธขึ้ง เพรำะจู่ๆ คนของพรรคท้ังหกท่ี

ท�ำร้ำยเขำมำตลอด ตอนน้ีกลับมำบอกว่ำถูกใจเขำ

แม้ชอนยออนุจะมท่ีำทีเช่นน้ี ทว่ำชอนยูชนัยังคงฉกียิม้และพูดต่อ

"อย่ำงไรเรำก็ก�ำลงัเดนิอยู่บนเส้นทำงสำยดำบเหมอืนกนัไม่ใช่หรอื"

"น่ันคือเหตุผลท่ีเจ้ำถูกใจข้ำงั้นรึ"
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"แน่นอนสิ ข้ำตกใจมำกตอนที่เจ้ำใช้วิชำดำบตัดแขนคนจำก 

พรรคมำรเสียง"

ชอนยูชนัพูดพร�ำ่ว่ำเขำยังไม่ลมืภำพนัน้ ในขณะทีท่กุคนกลวัเกรง

เพลงดำบข้ันสูงที่ชอนยออุนร่ำยออกมำ แต่ชอนยูชันกลับคิดต่ำงจำก

คนอื่น

"หึๆๆ ข้ำจะหนุนหลังเจ้ำเต็มที่เลย พ่ีน้องข้ำ"

"ไม่ต้องพูดค�ำว่ำพ่ีน้องบ่อยๆ ให้ระคำยหูหรอก บอกจุดประสงค์

ที่แท้จริงของเจ้ำมำ"

ท่ำทขีองชอนยออุนท่ียังคงหวำดระแวงท�ำให้ชอนยูชนัถอนหำยใจ

อย่ำงแรง

"เฮ้อ ช่วยไม่ได้สินะ คงต้องใช้เวลำอีกหน่อยกว่ำจะสนิทสนมกัน

ย่ิงขึ้น เช่นน้ันขอเข้ำประเด็นเลยแล้วกัน"

มีจุดประสงค์อ่ืนจริงๆ ด้วย

ตอนที่ฮูหยินฮวำมำรดำของชอนยออุนก�ำลังจะสิ้นใจ พรรคทั้งหก

ก็มำบังคับให้เขำสำบำนว่ำจะไม่ฝึกก�ำลังภำยใน ฉะน้ันหำกชอนยูชัน

จะมำหำเขำตอนนี้เพื่อบีบบังคับอะไรบำงอย่ำงก็ไม่ใช่เรื่องน่ำแปลกนัก

"ข้ำจะไม่พูดซ�้ำสองครั้ง พ่ีน้องข้ำ จงมำอยู่พรรคมำรดำบเถิด"

ใบหน้ำชอนยออนุพลนัแขง็ค้ำงเมือ่ได้ยินข้อเสนอท่ีคำดไม่ถึงของ

ชอนยูชัน

"ตกใจรึ ไม่ต้องตกใจไปหรอก"

"เจ้ำพูดจริงรึ"

"จะไม่จริงได้อย่ำงไร ข้ำตำมหำเจ้ำตั้งแต่ออกมำจำกหอต�ำรำ 

จนมำถึงท่ีนี่ คิดว่ำข้ำล้อเล่นรึ"

ชอนยูชันพูดพลำงโบกมือ เขำยื่นข้อเสนอให้ชอนยออุนเข้ำร่วม
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พรรคมำรดำบอย่ำงจริงใจ และยังคงพูดต่อไป

"ไม่รู้คนอื่นจะคิดอย่ำงไร แต่ข้ำไม่คิดว่ำเจ้ำเป็นศัตรู ข้ำอยำกให้

เจ้ำเข้ำมำอยู่ในพรรคมำรดำบ ช่วยปกป้องข้ำ อยู่เคียงข้ำงข้ำ"

เจ้าน่ี...

และตอนนี้เองชอนยออุนถึงได้เข้ำใจว่ำข้อเสนอนี้หมำยถึงอะไร 

ชอนยูชันก�ำลังบอกให้เขำถอนตัวจำกศึกชิงต�ำแหน่งรองประมุขเพ่ือ 

ไปเป็นผู้ติดตำมของตน เขำคิดอยู่แล้วว่ำกำรพูดจำดีด้วยเช่นนี้ย่อม 

มีนัยแอบแฝงแน่นอน

"เจ้ำจะให้ข้ำถอนตัวจำกศึกชิงต�ำแหน่งรองประมุขรึ"

"อ๊ะ! เจ้ำคิดไปถึงเรื่องน้ันเลยรึ ฮ่ำๆๆๆ"

ชอนยูชันหัวเรำะรำวกับก�ำลังเขินอำย แต่แล้วก็หยุดหัวเรำะและ

พูดด้วยน�้ำเสียงจริงจังเล็กน้อย

"มันหนักเกินไปส�ำหรับเจ้ำ"

"หมำยควำมว่ำอย่ำงไร"

"ก็อย่ำงทีไ่ด้ยินนัน่แหละ หำกเจ้ำเดนิทำงสำยดำบก็ต้องมำปะทะ

กับข้ำอย่ำงแน่นอน และเจ้ำคงไม่มีโอกำสไปถึงฝั่งฝัน แต่หำกเจ้ำมีข้ำ

ช่วยสนับสนุน เรำสองคนก็จะเดินไปบนเส้นทำงเดียวกัน เส้นทำง 

ข้ำงหน้ำของเรำจะต้องรุ่งโรจน์อย่ำงแน่นอน ไม่ดีหรอกหรือ"

ท่ำทีคุยโวโอ้อวด วำดฝันสวยหรู และท�ำมือท�ำไม้ต่ำงๆ นำนำของ

ชอนยูชัน ท�ำให้ชอนยออุนคำดเดำได้อย่ำงชัดเจนว่ำอีกฝ่ำยคิดอย่ำงไร

กับตน นอกจำกจะไม่มองว่ำเป็นคู่แข่งท่ีทัดเทียมกันแล้ว อีกฝ่ำยยัง 

คิดว่ำตนเป็นเพียงผู้ติดตำมอีกต่ำงหำก

ไม่คิดว่าข้าเป็นคู่ต่อสู้ด้วยซ�้างั้นรึ

แม้ชอนยออุนจะแสดงฝีมือท่ีพัฒนำขึ้นแล้วให้ทุกคนเห็น แต่ 
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ชอนยูชันกลับประเมินควำมสำมำรถของเขำต�่ำมำก ซึ่งน่ันเป็นกำร 

จุดเชื้อไฟภำยในใจของชอนยออุนให้โหมแรงขึ้นย่ิงกว่ำเดิม จะยอม

จ�ำนนเสยีตรงนีห้รอืจะแสดงเจตนำรมณ์อนักล้ำแกร่งออกไป กำรเลือกนี ้

เป็นทำงแยกท่ีจะตัดสินอนำคตของเขำ

"ข้ำขอปฏิเสธ"

"อะไรนะ"

ค�ำพูดเด็ดเด่ียวของชอนยออุนท�ำให้ชอนยูชันที่เคยพูดพล่ำม 

ถึงกับชะงัก

"จะให้ข้ำไปเป็นพวกเจ้ำมันไม่เกินไปหน่อยรึ"

"หือ?"

"ครำวนี้ข้ำจะย่ืนข้อเสนอให้เจ้ำบ้ำง"

"เจ้ำจะย่ืนข้อเสนอให้ข้ำ?"

คิว้ของชอนยูชนัเลกิขึน้เมือ่ได้ฟังค�ำพูดท่ีไม่อ้อมค้อมของชอนยออนุ

"อย่ำขวำงทำงข้ำ แล้วข้ำจะไว้ชีวิตเจ้ำ"

ทนัใดนัน้รอยย้ิมเรงิร่ำทีฉ่ำบอยู่บนใบหน้ำของชอนยูชนัก็พลนัหำยไป  

แล้วถูกแทนที่ด้วยสีหน้ำอันน่ำกลัวรำวกับภูตผีปีศำจ จนยำกจะเชื่อว่ำ

เป็นคนเดียวกับเมื่อครู่

แสงสีขำวในสำยตำชอนยออุนเริ่มขีดเส้นไปมำอย่ำงรวดเร็ว 

ตัวเลขแสดงค่ำปรำกฏบนมือและแขนขวำของชอนยูชัน อีกทั้งค่ำน่ัน 

ยังพุ่งสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

เสียงนำโนดังขึ้นในหัวชอนยออุน

[แขนขวำของศัตรูก�ำลังรวมพลังงำนอันแข็งแกร่งอย่ำงรวดเร็ว  

รีบหลบไปทำงซ้ำยครึ่งก้ำว แล้วปล่อยเกรำะผีเสื้อหวนกลับซึ่งเป็น 

เพลงยุทธ์ที่สองของวิชำดำบระบ�ำผีเสื้อ]
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เมื่อแขนขวำของชอนยูชันค่อยๆ ขยับ ชอนยออุนก็ขยับเท้ำไป 

ทำงซ้ำยครึง่ก้ำวอย่ำงรวดเรว็ตำมทีน่ำโนบอก แต่ตอนนัน้เองจู่ๆ  ชอนยูชนั 

ท่ีก�ำลังท�ำหน้ำเหมือนภูตผีปีศำจก็กลับมำมีสีหน้ำปกติแล้วเริ่มหัวเรำะ

อย่ำงบ้ำคลั่ง

"ฮ่ำๆๆๆๆๆ"

[ควำมตั้งใจท่ีจะจู ่โจมของฝ่ำยตรงข้ำมหยุดลงแล้ว พลังงำน 

อันแข็งแกร่งบริเวณแขนขวำก�ำลังลดลง]

ตัวเลขแสดงค่ำที่ลอยอยู่ในอำกำศบริเวณแขนชอนยูชันก�ำลัง 

ลดลงตำมที่นำโนบอก ชอนยูชันหยุดหัวเรำะและพูดด้วยน�้ำเสียง 

เหน่ือยหน่ำย

"ข้ำโกรธนิดหน่อย แต่พอคิดดูแล้วก็น่ำข�ำ อย่ำขวำงทำงเจ้ำง้ันรึ 

ฟังดูดีจริงๆ"

น�้ำเสียงยังฟังดูผ่อนคลำยเหมือนก่อนหน้ำน้ี ทว่ำแววตำกลับ 

แตกต่ำง ไมตรีจิตที่เคยมีหำยไปจนหมดสิ้น ชอนยูชันหำยใจออก 

อย่ำงแรง ก่อนส่ำยหน้ำแล้วหมุนตัวหันหลังให้รำวกับว่ำไม่สนใจ 

ชอนยออุนอีกต่อไปแล้ว แต่หลังจำกเดินไปข้ำงหน้ำเพียงไม่ก่ีก้ำวเขำก็

หยุดแล้วพูดว่ำ

"หำกเจ้ำเดนิเส้นทำงสำยเดยีวกับข้ำ เรำจะได้เจอกันอย่ำงแน่นอน  

แต่ฝีมือระดับเจ้ำยังห่ำงชั้นเกินกว่ำจะมำตัดสินลมหำยใจของข้ำ"

[พลงังำนอนัแขง็แกร่งก�ำลงัรวมอยู่ทีม่อืขวำของศตัร ูแต่ไม่มเีจตนำ 

จะโจมตีผู้ใช้งำน]

สิน้เสยีงนำโน ชอนยูชนัก็ยกแขนขวำขึน้ฟ้ำแล้วเหว่ียงลงพ้ืนเบำๆ

ฟ้ำว!

แสงสีน�้ำเงินท่ีดูคล้ำยเปลวไฟสำดลงมำกรีดพื้นจนเห็นเป็นเส้น
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อย่ำงชัดเจนพร้อมเสียงดังสนั่น สำยตำชอนยออุนมองตำมเส้นนั้น 

ก่อนจะมองไปยังฝ่ำมือของชอนยูชันที่ถูกห่อหุ้มด้วยแสง

ปราณ...ดาบ?

แสงทีห่่อหุม้มอืชอนยูชนัคอืปรำณทีม่รีปูร่ำงเหมอืนดำบ ซึง่มเีพียง

ยอดฝีมือระดับสูงเท่ำนั้นจึงจะท�ำให้ปรำณกลำยเป็นรูปร่ำงเช่นนี้ได้  

นั่นหมำยควำมว่ำชอนยูชันบรรลุถึงขั้นยอดฝีมือระดับสูงแล้ว

ก�าลังแสดงให้เห็นว่าตัวเองเหนือกว่างั้นรึ

นีค่อืวิธีกำรอวดพลงัควำมสำมำรถแบบหนึง่ แม้ตัง้แต่เข้ำส�ำนักมำร 

จะผ่ำนมำเพียงย่ีสิบเอ็ดวัน แต่ชอนยูชันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ำตัวเอง 

อยู่เหนือศิษย์มำกมำย ดูเหมือนเรื่องที่ชอนยูชันก�ำลังแย่งชิงต�ำแหน่ง

รองประมุขกับชอนมูยอนแห่งพรรคมำรทมิฬคงจะไม่ใช่ข่ำวลือเสียแล้ว

"แล้วเจอกันใหม่"

ชอนยูชันคลำยปรำณดำบและจำกไปอย่ำงเงียบๆ ท่ีตรงนี้จึง 

เหลือเพียงชอนยออุนที่ก�ำลังก�ำหมัดแน่น หลังเอำชนะชอนมูกึมแห่ง

พรรคมำรปีศำจและเขี่ยชอนวอนรยอออกจำกส�ำนักมำรไปได้ เขำก็ 

คิดว่ำตัวเองเดินอยู่บนเส้นทำงเดียวกับคนพวกนั้นแล้ว ทว่ำแท้จริง 

เส้นทำงข้ำงหน้ำยังอีกยำวไกลนัก

ไม่ต้องรีบร้อน ชอนยออุน เจ้าต้องอยู่เหนือคนพวกน้ัน ไม่ใช ่

ไล่ตาม

ชอนยออุนตัดสินใจอย่ำงแน่วแน่อีกครั้ง

อีกด้ำนหนึ่ง สีหน้ำของชอนยูชันท่ีโอ้อวดพลังว่ำตนเหนือกว่ำก็ 

ใช่ว่ำจะสดใสนกั ทีเ่ขำหัวเรำะเสยีงดงัๆ และคลำยควำมโกรธลงเช่นน้ัน

ย่อมมีเหตุผลอย่ำงแน่นอน

มันอ่านการโจมตีของข้าล่วงหน้าได้
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เมือ่ครู่เขำเตรยีมปล่อยปรำณดำบหมำยจะตดัแขนขวำของชอนยออนุ 

ในทันท ีหำกไม่ยอมมำเป็นพวกเดียวกัน เขำก็จะท�ำให้ชอนยออนุถือดำบ 

ไม่ได้ไปชั่วชีวิต แต่ชอนยออุนกลับถอยพ้นจำกระยะกำรโจมตีก่อนที่

เขำจะปล่อยปรำณดำบ

มันต่างจากไอ้กระจอกพวกนั้น

กลับกลำยเป็นว่ำชอนยูชันต้องเป็นฝ่ำยระแวดระวังเสียเอง ซึ่ง 

ต่ำงไปจำกจุดประสงค์เดิมมำกนัก
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หอฝึกวรยุทธ์น้ันมขีนำดใหญ่และครองพืน้ทีก่ว้ำงขวำงในส�ำนกัมำร  

มันมีท้ังหมดสำมชั้น สองชั้นเหนือพ้ืนดินและหน่ึงชั้นใต้ดิน โดยชั้น 

เหนอืพ้ืนดนิแต่ละชัน้มห้ีองฝึกวรยุทธ์ส่วนตัวหนึง่ร้อยห้อง และชัน้ใต้ดนิ

มีห้ำสิบห้อง

ก่อนจะเข้ำสู่ห้องฝึกของชั้นสอง ชอนยออุนก็หมุนป้ำยหน้ำประตู

ที่เขียนว่ำห้องว่ำงให้กลับไปเป็นอีกด้ำนหนึ่ง

'ก�าลังใช้งาน'

พอเข้ำมำในห้องฝึกก็พบตะเกียงไฟเล็กๆ แขวนอยู่บนผนังให้

ควำมสว่ำงท่ัวทั้งห้อง ห้องฝึกเป็นทรงจัตุรัส มีขนำดกว้ำงยำวสูงเพียง

เจ็ดฉื่อ ถือเป็นควำมกว้ำงที่ไม่เหมำะส�ำหรับกำรฝึกวิชำฝ่ำเท้ำและกำร 

ร่ำยเพลงยุทธ์ต่อเน่ือง

ตึง!

บทที่ 12

วิชาของปฐมาจารย์มารสวรรค์ (3)
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เมือ่ชอนยออนุลองปล่อยหมดัใส่ผนงัก็เกิดเสียงทีท่บึแน่นดงัออกมำ  

ผนังหินนี้ถูกสร้ำงให้หนำอย่ำงย่ิงเพ่ือให้ศิษย์ใช้ฝึกฝนวิชำได้โดยไม่ถูก

รบกวนจำกภำยนอก แรกเริ่มเดิมทีมีควำมต้ังใจว่ำจะสร้ำงห้องฝึกให้

แคบกว่ำน้ีเพ่ือให้ศิษย์ใช้แค่นัง่ก�ำหนดลมปรำณ และจะได้รองรบัผูใ้ช้งำน 

ได้มำกข้ึน แต่ก็มผีูแ้ย้งว่ำถ้ำใช้วิธีนอนก�ำหนดลมปรำณล่ะจะท�ำอย่ำงไร  

สุดท้ำยห้องฝึกน้ีจึงมีขนำดกว้ำงยำวสูงเจ็ดฉื่อ

แค่นี้ก็พอแล้ว

ส�ำหรับชอนยออุนพ้ืนท่ีเท่ำนี้ก็เพียงพอแล้ว ตอนอยู่คนเดียวที่ 

ห้องรกัษำ เขำสำมำรถถ่ำยโอนข้อมลูได้โดยไม่ถูกรบกวนจำกใคร แต่พอ 

ต้องกลับมำอยู่ที่พักเขำกลับรู้สึกกังวลต่อสำยตำคนอื่น แต่โชคดีท่ีมี 

ห้องฝึกแห่งนี้ ควำมกังวลดังกล่ำวจึงบรรเทำเบำบำงลง

นาโน เปิดโหมดความจริงเสมือน

[เปิดโหมดควำมจริงเสมือนตำมข้อมูลกำรมองเห็นของผู้ใช้งำน]

สิ้นเสียงนำโนที่ดังก้องในหัว รูม่ำนตำของชอนยออุนก็ขยับไหว

อย่ำงรวดเรว็ จำกน้ันเส้นแสงสขีำวมำกมำยก็ลำกไปท่ัว แล้วโหมดควำมจรงิ 

เสมือนก็ถูกเปิดกำรใช้งำน

นาโน แสดงเพลงยุทธ์ท่ีสแกนจากศิลาจารึกหยกครามท่ีหอต�ารา

ชั้นสองเป็นภาพสามมิติ

[เริ่มแสดงภำพเพลงยุทธ์แรกที่สลักบนศิลำ]

ทนัททีีน่ำโนพูดจบ แสงสขีำวในโหมดควำมจรงิเสมอืนก็เปลีย่นเป็น 

รูปร่ำงของมนุษย์ โดยมนุษย์แสงดังกล่ำวถือกระบี่แสงสีขำวและเริ่ม

ร่ำยเพลงกระบี่ไร้เทียมทำนท่ีสลักอยู่บนศิลำจำรึกหยกครำม

ฟั่บ!

ในชั่วพริบตำเพลงกระบี่อันสูงส ่งที่ เกิดข้ึนจำกกระบวนท่ำ 
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อนัหลำกหลำยก็กรดีไปกลำงอำกำศเกิดเป็นเส้นแสงจ�ำนวนมำก วิถีกำร 

กวัดแกว่งของเพลงกระบีน้ี่ชวนตกตะลงึไม่แพ้เพลงกระบีใ่นหอต�ำรำชัน้หน่ึง

เร็วกว่า ซับซ้อนกว่า!

ขณะดูภำพจ�ำลองสำมมิติน้ี ชอนยออุนก็ลองจินตนำกำรถึงกำร

รบัมอืด้วยกระบวนเพลงยุทธ์สดุท้ำยของวิชำดำบระบ�ำผเีสือ้ และพบว่ำ 

มันไม่อำจหยุดย้ังเพลงยุทธ์ไร้เทียมทำนได้แม้แต่กระบวนท่ำเดียว

เพลงยุทธ์ไร้เทยีมทำนเพลงทีส่องซึง่ซ่อนอยู่ในศลิำจำรกึหยกครำม 

มีอำนุภำพเหนือกว่ำเพลงยุทธ์แรกที่พบในชั้นหน่ึง

น่ากลัว...จะมีสักก่ีคนที่หยุดย้ังเพลงยุทธ์น้ีได้

ย่ิงพินจิพิเครำะห์ ควำมตกใจก็ย่ิงไม่หำยไปโดยง่ำย และย่ิงสงสยั

ว่ำคนท่ีสร้ำงรอยกระบี่ทีหลังนั้นท�ำลำยเพลงยุทธ์น้ีได้อย่ำงไร

[แปลงเพลงยุทธ์จำกรอยกระบีท่ีถู่กสลกัขึน้จำกอกีบคุคลหนึง่เป็น

ภำพสำมมิติ โดยเริ่มจำกเพลงยุทธ์ที่เก่ำท่ีสุด]

สิ้นเสียงนำโนในหัว บรรดำเพลงยุทธ์จำกรอยกระบี่ที่นำโน 

บอกว่ำเกิดจำกอกีบคุคลหนึง่ก็เริม่ร่ำยออกมำตำมล�ำดบั โดยเพลงยุทธ์

ที่ร่ำยออกมำเป็นอันดับแรกสุดแลดูเงอะงะและไม่เป็นธรรมชำติ แต่ 

เมือ่ภำพจ�ำลองสำมมติขิองเพลงยุทธ์ต่อไปถูกฉำยออกมำเรือ่ยๆ หนึง่เพลง  

สองเพลง สำมเพลง เพลงยุทธ์เหล่ำน้ันก็ดูเข้ำที่และไหลลื่น จนกระทั่ง

ถึงเพลงยุทธ์ที่ห้ำสิบหกซึ่งเป็นเพลงยุทธ์สุดท้ำย ชอนยออุนก็ขนลุกไป

ทั้งตัว

บ้าไปแล้ว ถ้าไม่บ้าก็ท�าเช่นนี้ไม่ได้

หำกไม่ใช่ผู้คลั่งไคล้กระบี่ เพลงกระบี่นี้ก็ไม่มีทำงสมบูรณ์ เขำ 

ได้แต่เฝ้ำดูกระบวนท่ำของมันจนเพลงยุทธ์จบลง

จริงสิ!
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จู่ๆ  ชอนยออุนก็คิดว่ำหำกเปลีย่นจำกกำรให้เพลงยุทธ์ไร้เทียมทำน 

เพลงท่ีสองปะทะกับเพลงยุทธ์ที่ห้ำสิบหกซึ่งสมบูรณ์แบบแล้ว มำเป็น 

กำรไล่ปะทะเพลงยุทธ์ท้ังหมดตำมล�ำดับจะเป็นอย่ำงไร

นาโน น�าเพลงยุทธ์ไร้เทียมทานเพลงท่ีสองมาสู้กับเพลงยุทธ ์

ทั้งห้าสิบหกเพลงท่ีอีกคนหน่ึงสลักไว้ตามล�าดับ

[รับทรำบ เปิดโหมดแบตเทิลโดยใช้เพลงกระบี่ที่ถูกสลักโดย

บุคคลแรกเป็นหลัก แล้วเปิดภำพจ�ำลองสำมมิติของเพลงยุทธ์ทั้ง 

ห้ำสิบหกเพลงตำมล�ำดับ]

ทนัใดนัน้ก็เกิดจดุแสงสขีำวเคลือ่นทีก่่อตวัเป็นรปูร่ำงของมนษุย์แสง 

อีกคน จำกนั้นมนุษย์แสงท้ังสองก็ต้ังทำ่เผชิญหน้ำและออกกระบี่ใส่กัน

ฟั่บ!

เพลงยุทธ์ท่ีหน่ึงจำกห้ำสบิหกเพลงยุทธ์ไม่อำจต่อกรกับกระบวนท่ำ 

แรกของเพลงยุทธ์ไร้เทียมทำนเพลงท่ีสองได้เลย กำรต่อสู้จึงได้ข้อสรุป

อย่ำงรวดเรว็ และกำรต่อสูด้้วยเพลงยุทธ์ถัดจำกน้ันก็ยงัไม่อำจต้ำนทำน

กระบวนท่ำแรกของเพลงยุทธ์ไร้เทียมทำนเพลงที่สองได้เช่นกัน แต่เมื่อ

กำรต่อสู้ด�ำเนินไปจนถึงเพลงยุทธ์ท่ีสำมสิบหกซึ่งเป็นช่วงกลำงๆ ก็เริ่ม

ต้ำนทำนได้จนถึงกระบวนท่ำที่สิบห้ำจำกท้ังหมดย่ีสิบสี่กระบวนท่ำ

ยอดเย่ียมจริงๆ คิดกระบวนท่าเช่นน้ีได้ยังไงกันนะ

ย่ิงภำพจ�ำลองสำมมิติด�ำเนินไปตำมล�ำดับเท่ำไร ชอนยออุนก็ย่ิง

ประหลำดใจที่เพลงยุทธ์พัฒนำข้ึนเรื่อยๆ เขำจดจ่ออยู่กับกำรรับมือ

เพลงยุทธ์ไร้เทียมทำนเพลงที่สองอันน่ำขนลุกด้วยวิธีท่ีคำดไม่ถึง

และเพลงยุทธ์ท่ีห้ำสิบหกซึ่งเป็นเพลงยุทธ์สุดท้ำยก็ปรำกฏ

ฟั่บ!

กระบวนท่ำต่ำงๆ ปะทะกันอย่ำงรวดเร็วจนเกิดเส้นแสงสีขำว
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มำกมำย และในที่สุดเพลงยุทธ์ไร้เทียมทำนเพลงท่ีสองก็ถูกท�ำลำยลง

อย่ำงรำบคำบด้วยควำมห่ำงชั้นหน่ึงกระบวนท่ำเหมือนครั้งก่อน

หา?

เมื่อกระบวนท่ำสุดท้ำยถูกท�ำลำย ศีรษะของมนุษย์แสงตัวแรก 

ก็ถูกตัดขำดกระเด็น ร่ำงสีขำวพลันกระจัดกระจำยกลำยเป็นจุดเล็กๆ 

แล้วมลำยหำยไปในท่ีสุด

[กำรท�ำงำนของภำพจ�ำลองสำมมิติเสร็จสิ้นแล้ว]

นำโนแจ้งกำรสิ้นสุดกำรท�ำงำนของกำรจ�ำลองภำพสำมมิติ แต่

สติของชอนยออนุยงัคงจดจอ่อยู่กบักำรเผชิญหน้ำอันแสนดเุดอืดทีเ่หน็ 

ทั้งที่นำโนไม่ได้ถ่ำยโอนซิมูเลชั่นไปยังสมอง แต่ในหัวเขำกลับมีแต่ภำพ

ยอดฝีมือทั้งสองก�ำลังต่อสู้กันอย่ำงต่อเน่ือง

ชอนยออุนด�ำดิ่งไปในจินตนำกำรอันมืดมิดน้ัน เขำผสำนตัวเอง

เป็นหน่ึงเดียวกับมนุษย์แสงร่ำงท่ีสอง ทว่ำเขำไม่ได้ใช้เพลงกระบี่ แต่

ใช้กระบวนเพลงยุทธ์ของวิชำดำบระบ�ำผีเสื้อเพ่ือรับมือเพลงกระบี่ 

ไร้เทียมทำน ย่ิงเขำด�ำด่ิงและถล�ำลึกสู่จินตนำกำรไปเรื่อยๆ สำยตำ 

ก็ค่อยๆ พร่ำมัว

[เซลล์ประสำทในสมองของผู้ใช้งำนก�ำลังถูกกระตุ้นอย่ำงรวดเร็ว 

เกิดพลงังำนไหลเวียนและถูกกระตุน้ผ่ำนจดุเฉงิเจยีง จดุเทียนท ูจดุตัน้จง  

จุดจิวเหว่ย จุดจงหว่ัน จุดเสินเชว่ีย และจุดชี่ไห่ พลังงำนท่ีอยู่บริเวณ

จุดตันเถียนของผู้ใช้งำนมีกำรเคลื่อนไหวและเพ่ิมขึ้น]

แม้เสียงเตือนของนำโนจะดังขึ้น แต่ชอนยออุนก็ยังคงจดจ่อ 

อยู่กับภำพจินตนำกำร เมื่อตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงในร่ำงกำยของ 

ผูใ้ช้งำนเสรจ็ นำโนแมชชนีก็หยุดแจ้งเตือนและเริม่บนัทกึกำรเคลือ่นไหว 

ของพลังงำน เพรำะมันวิเครำะห์แล้วพบว่ำสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรำยต่อ
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ร่ำงกำย

ปัง!

หลังจำกต่อสู ้กับเพลงกระบี่ไร้เทียมทำนเป็นสิบเป็นร้อยครั้ง 

ในจินตนำกำร ในที่สุดชอนยออุนก็ต่ืนจำกภวังค์ เมื่อปรับสำยตำได้ 

เขำก็รู้สึกงงงัน

นี่คือ...อะไรกัน

เขำจ�ำได้ถึงตอนท่ีตัวเองจดจ่ออยู่กับกำรต่อสู้ของมนุษย์แสง 

ทั้งสองคน แต่พอตื่นจำกจินตนำกำรก็รู้สึกว่ำทุกอย่ำงเหมือนฝันไป

รู้แปลกๆ...อ๊ะ!

ชอนยออุนสัมผัสได้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงในร่ำงกำยตัวเอง และ 

รับรู ้ได้ว่ำมีพลังอันหนักอึ้งอยู่ท่ีจุดตันเถียนมำกกว่ำแต่ก่อน จึงรีบ

ก�ำหนดลมปรำณแล้วลองตรวจวัดก�ำลังภำยใน

ก�าลังภายในเพ่ิมขึ้น

ก�ำลังภำยในท่ีสะสมอยู่ในจุดตันเถียนเพ่ิมข้ึนกว่ำแต่ก่อนอย่ำง

น่ำประหลำด มันไม่ได้เพ่ิมขึ้นแค่เล็กน้อย แต่เพ่ิมข้ึนอย่ำงมหำศำล  

น่ีเป็นเรื่องน่ำเหลือเชื่ออย่ำงมำก จำกก�ำลังภำยในสำมสิบปี ตอนนี้ 

เขำมีเพ่ิมขึ้นจนใกล้จะถึงสี่สิบปีแล้ว

หา? ข้าตระหนักรู้วิชาแล้วหรือเน่ีย

สิง่ท่ีชอนยออุนเคยคิดว่ำเป็นเพียงฝันกลบักลำยเป็นกำรตระหนกัรู้ 

ในวรยุทธ์ เขำผู้เป็นยอดฝีมือระดับท่ีหนึ่งเฝ้ำดูกำรต่อสู้ของยอดฝีมือ

แห่งจงหยวนจนตระหนักรู้ในวรยุทธ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้นำโน

ช่วยเหลือ ซึ่งกำรตระหนักรู้ในครั้งน้ีไม่เพียงท�ำให้ก�ำลังภำยในเพ่ิมขึ้น

เท่ำน้ัน

น่าจะท�าได้นะ
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ชอนยออุนลุกข้ึนแล้วรวบรวมก�ำลังภำยในเพ่ือร่ำยเพลงยุทธ์แรก

ของวิชำดำบระบ�ำผีเสื้อ

ฟั่บ!

เสยีงแหวกอำกำศค่อนข้ำงแตกต่ำงไปจำกเดมิ ท่ีผ่ำนมำเพลงดำบ 

ระบ�ำผีเสื้อจะท�ำให้เกิดภำพตกค้ำงเลือนรำงเฉพำะส่วนแขนเท่ำนั้น แต่

ตอนนี้เกิดภำพตกค้ำงเลือนรำงอันละเอียดซับซ้อนขึ้นในทุกครั้งที ่

ชอนยออุนขยับ

"อ๊ะ!"

ชอนยออนุอทุำนขึน้หลงัจำกร่ำยเพลงยุทธ์แรกจบ เพรำะทีม่อืขวำ

ของเขำปรำกฏแสงจำงๆ

ตอนน้ี...ข้าปล่อยปราณออกมาได้แล้วรึ

ควำมรู้สึกท่ีสัมผัสได้บริเวณมือคือปรำณที่ถูกปล่อยออกมำสู่

ภำยนอกอย่ำงแน่นอน แต่เนื่องจำกเขำยังมีก�ำลังภำยในไม่เพียงพอ

และไม่คุ้นเคยกับกำรปล่อยปรำณ จึงยังไม่อำจก่อรูปเป็นดำบ แต่กำร

มีปรำณออกมำที่มือเช่นน้ีก็ถือว่ำส�ำเร็จแล้ว

ยังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้

ปกติแล้วต้องฝึกฝนกำรปล่อยปรำณผ่ำนดำบหรือกระบี่เสียก่อน 

จำกนั้นก็ฝึกใส่เจตจ�ำนงเข้ำไปในมือเพ่ือหัดก่อปรำณหัตถำ หำกมีอำยุ

ก�ำลังภำยในหกสิบปีและคุ้นเคยกับกำรก่อปรำณให้เป็นรูปร่ำงก็จะ

ถอืว่ำเป็นยอดฝีมอืระดบัสงูขัน้กลำงและปล่อยปรำณดำบด้วยมอืเปล่ำ

ได้เหมือนชอนยูชันแห่งพรรคมำรดำบ

"โอ้!"

ชอนยออุนรู้สึกดีใจและต่ืนเต้น เพรำะกำรตระหนักรู้ในวรยุทธ์นั้น

ส�ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง ทันทีที่เขำเรียกคืนก�ำลังภำยในที่รวมอยู่ในมือ  
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แสงระเรื่อนั้นก็หำยไป

ถ้าได้กินโอสถมงักรมารท่ีจะได้รบัในครัง้นี ้ข้าก็อาจจะมกี�าลงัภายใน 

ถึงหกสิบปี!

ตอนนี้เขำมีควำมตระหนักรู้เพียงพอแล้ว และหำกมีก�ำลังภำยใน

หกสิบปีเขำก็จะกลำยเป็นยอดฝีมือระดับสูงข้ันกลำง และหำกเป็น 

เช่นนั้นช่องว่ำงระหว่ำงเขำกับชอนยูชันท่ีดูห่ำงไกลกันก็จะลดลง

ขณะก�ำลังดีใจกับพลังยุทธ์ที่เพ่ิมขึ้นของตัวเอง ชอนยออุนก็ถำม

นำโน

ว่าแต่นาโน ข้าอยู่ในภาวะเมื่อครู่นานแค่ไหน

[นำยท่ำนอยู่ในภำวะจดจ่อแบบเมื่อครู่เป็นเวลำหน่ึงชั่วยำม]

หน่ึงชั่วยาม? นานขนาดน้ันเชียวรึ

ภำพฝันในจินตนำกำรที่เขำเคยคิดว่ำไม่นำนท่ีจริงกลับกินเวลำ

อย่ำงมำก หำกผ่ำนไปหนึ่งชั่วยำมตำมที่นำโนบอกก็ได้เวลำกลับท่ีพัก

แล้ว

ที่เหลือค่อยมาต่อพรุ่งน้ี

เพรำะเหลือเวลำไม่มำกนัก เขำจึงคิดว่ำควรถ่ำยโอนเพลงยุทธ ์

ไร้เทียมทำนเข้ำสูส่มองก่อน เพรำะน่ำจะมเีวลำไม่พอถ่ำยโอนเข้ำร่ำงกำย

นาโน ถ่ายโอนสองเพลงยุทธ์แรกของจารึกหยกครามชั้นหนึ่ง 

กับชัน้สอง กับเพลงยุทธ์ทีส่ีส่บิห้าและเพลงยุทธ์ท่ีห้าสบิหกของอกีคนหนึง่ 

เข้าสู่สมองของข้า

[รบัทรำบ ก�ำลงัถ่ำยโอนข้อมลูเพลงยุทธ์ทัง้สีท่ีผู่ใ้ช้งำนเลอืกเข้ำสู ่

สมอง]

รูม่ำนตำของชอนยออุนขยับไหวไปมำอย่ำงรวดเร็ว ในหัวก็รู้สึก

เสียวแปลบๆ และเมื่อกำรถ่ำยโอนเสร็จสิ้นก็เกิดเสียงเบำๆ ในหัว แต่
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เขำก็ไม่เป็นอะไรมำก

ชอนยออุนลองหลับตำท�ำสมำธิเพ่ือทดสอบให้แน่ใจ ทันใดน้ัน 

เขำก็เห็นภำพเพลงกระบี่ไร้เทียมทำนในหัวอย่ำงชัดเจน และดูเหมือน

เขำจะร่ำยเพลงกระบี่เหล่ำน้ันได้ด้วย

นาโน ต้องใช้เวลาถ่ายโอนเข้าสู่ร่างกายนานแค่ไหน

[จำกกำรวิเครำะห์เพลงยุทธ์ท้ังสี ่ต้องใช้เวลำแปลงเส้นใยกล้ำมเนือ้ 

และเส้นเอ็นของนำยท่ำนเป็นเวลำห้ำชั่วยำม]

อะไรนะ

ชอนยออนุตกใจ มนันำนกว่ำตอนถ่ำยโอนวิชำดำบระบ�ำผเีสือ้เข้ำสู ่

ร่ำงกำยมำกนัก เขำพอเข้ำใจได้ว่ำเป็นเพรำะระดับวรยุทธ์แตกต่ำงกัน 

แต่คิดไม่ถึงว่ำจะใช้เวลำนำนขนำดนี้

เช่นนั้นพรุ่งน้ีก็คงต้องมาแต่เช้า

โชคดีที่มีเวลำพักสำมวัน ชอนยออุนเดินกลับที่พักด้วยควำมปีติ

ยินดีที่ตัวเองกลำยเป็นยอดฝีมือระดับสูงขั้นต้น แม้จะยังไม่ได้ถ่ำยโอน

เพลงยุทธ์เข้ำสู่ร่ำงกำย ทว่ำเขำก็เกิดกำรตระหนักรู้ในวรยุทธ์แล้ว

แต่พอกลับมำถึงก็พบว่ำที่พักว่ำงเปล่ำต่ำงจำกปกติ

วันน้ีทุกคนกลับมาช้างั้นรึ

แม้จะยังเหลือเวลำอยู่อีกนิด แต่ปกติแล้วศิษย์มำกกว่ำคร่ึง 

มักกลับมำถึงที่พักก่อนหนึ่งชั่วยำม และไม่นำนนักชอนยออุนที่ก�ำลัง

สงสยักร็ูถึ้งสำเหตุนัน้ ในมอืของศิษย์ทีท่ยอยเดินกลบัมำทลีะคนสองคน 

ต่ำงมีกระดำษที่คัดลอกเคล็ดวิชำจำกต�ำรำอยู่

อ๋อ...พวกนั้นก็เหมือนกับข้า

เมื่อผ่ำนกำรทดสอบขั้นที่สอง ศิษย์ทุกคนก็สำมำรถข้ึนไปชั้นสอง

ของหอต�ำรำเคล็ดวิชำได้ และหลังจำกท่องจ�ำต�ำรำที่หอต�ำรำชั้นสอง
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แล้ว พวกเขำก็พำกันไปท่ีห้องฝึกวรยุทธ์ส่วนตัวเพ่ือคัดลอกสิ่งน้ันทันที

พร้อมฝึกวรยุทธ์ไปด้วยจึงกลับมำที่พักช้ำเช่นนี้

"ท่ำนหัวหน้ำกลับมำคนแรกเลยหรือขอรับ"

ฮอบงศิษย์หมำยเลขยี่สิบสำมกลับเข้ำมำแล้วก้มหัวทักทำย 

ชอนยออุน ในมือฮอบงก็ถือต�ำรำเคล็ดวิชำท่ีคัดลอกมำหน่ึงเล่ม

"ได้อะไรดีๆ มำหรือไม่"

ฮอบงย้ิมรับก่อนตอบค�ำถำมน้ัน

"ไม่ขอรับ วรยุทธ์ระดับที่สองไม่ค่อยมีอะไรน่ำสนใจ แต่ข้ำยัง

อ่อนหัดกับกำรต่อสูโ้ดยไม่ใช้อำวุธกเ็ลยต้องท่องจ�ำต�ำรำเคล็ดวิชำถอยเท้ำ 

สักหน่อย"

พรรคของฮอบงใช้กระบี่เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้นอกจำกวิชำกระบี่

แล้ว เขำจงึไม่คุน้เคยกับวรยุทธ์อืน่ๆ จงึต้องค้นหำต�ำรำเคลด็วิชำถอยเท้ำ 

มำศึกษำเพ่ือชดเชยจุดอ่อนของตน

ชอนยออุนพยักหน้ำเบำๆ เมื่อเห็นท่ำทำงเช่นนั้นของฮอบง

มันคือช่วงเวลาท่ีทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้า

สำมวันที่ก�ำหนดให้เป็นวันหยุดหำใช่วันหยุดที่แท้จริง มันคือ 

ช่วงเวลำที่ศิษย์ทุกคนต้องพัฒนำตัวเอง คนที่ปล่อยให้เวลำสำมวัน 

ผ่ำนไปโดยเปล่ำประโยชน์ก็ยิง่มสีทิธ์ิทีจ่ะถูกคดัออก และหำกใช้ประโยชน์ 

จำกสำมวันน้ีได้เต็มที่ก็มีโอกำสจะก้ำวน�ำหน้ำคนอื่นหน่ึงก้ำว

และแล้วคืนแรกของวันหยุดก็ผ่ำนพ้นไป

ชอนยออนุตืน่ขึน้ในยำมเหม่ำ* เพ่ือพุ่งตรงไปห้องฝึกวรยุทธ์ส่วนตัว  

อำกำศยำมเช้ำตรู่ของวันน้ีแสนเย็นสบำยและร่ำงกำยก็เปี่ยมด้วยพลัง

* ยำมเหม่ำ คือช่วงเวลำ 05.00 น. ถึง 06.59 น.
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เจ้าพวกน้ันเร็วมาก

หอพักเปิดในยำมเหม่ำ แต่พอต่ืนข้ึนเขำก็พบว่ำศษิย์สองคนหำยไป 

จำกเตียงแล้ว ช่ำงเป็นคนที่เต็มไปด้วยควำมมุ่งมั่นอันแรงกล้ำจริงๆ

พอมำถึงหอฝึกวรยุทธ์ เขำก็เห็นศิษย์มำกมำยมำรอกันอยู่แล้ว 

แม้จะเป็นช่วงเวลำเช้ำตรู่

คนที่มีความพยายามเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในท่ีแห่งน้ี

สิ่งนี้ถือเป็นสัจธรรมของทุกท่ีบนโลกไม่ใช่เพียงในส�ำนักมำร  

ชอนยออุนข้ึนไปยังชั้นสองและเข้ำห้องฝึกท่ีว่ำงเหมือนเมื่อวำน ประตู

ห้องฝึกสำมำรถใส่สลักได้จำกด้ำนในเท่ำนั้น หลังจำกใส่สลักประต ู

เพ่ือไม่ให้ใครเข้ำมำ ชอนยออุนก็ออกค�ำสั่งกับนำโนทันที

นาโน ถ่ายโอนสี่เพลงยุทธ์ที่ถ่ายโอนไปยังสมองเมื่อวานนี้มายัง

ร่างกายข้า อ้อ! แล้วก็ท�าให้ข้าสลบด้วย

เขำรูแ้ล้วว่ำกำรท�ำให้สลบเป็นสิง่ท่ีจ�ำเป็นหลงัได้เผชญิควำมเจบ็ปวด 

แสนสำหัสครั้งก่อน

[รบัทรำบ จะท�ำกำรเปลีย่นแปลงเส้นใยกล้ำมเน้ือและเส้นเอน็ของ

ผู้ใช้งำนตำมข้อมูลซิมูเลตเพลงยุทธ์ทั้งสี่ และจะท�ำให้สลบก่อน]

ทันทีท่ีนำโนพูดจบ ชอนยออุนก็เข้ำสู่ภำวะหลับใหล

ชู่ว!

นำโนแมชชนีทัง้หมดทีอ่ยู่ในร่ำงกำยชอนยออนุเริม่ท�ำงำนอย่ำงแขง็ขนั  

กระบวนกำรเปลีย่นแปลงของร่ำงกำยครัง้นีม้รีำยละเอยีดมำกกว่ำครัง้ก่อน  

จึงใช้เวลำยำวนำนกว่ำตอนถ่ำยโอนวิชำดำบระบ�ำผีเสื้อ

แล้วเวลำก็ผ่ำนไปห้ำชั่วยำม

[กำรเปลี่ยนแปลงเส้นใยกล้ำมเนื้อและเส้นเอ็นของผู้ใช้งำน 
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เสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์]

ทนัทีท่ีตืน่จำกกำรหลบัใหลด้วยเสยีงนำโน ชอนยออนุก็หอบหำยใจ 

อย่ำงรุนแรงแล้วอำเจียนลงพื้นเหมือนตอนถ่ำยโอนวิชำดำบระบ�ำผีเสื้อ

"อ้วก!"

มันคือปฏิกิริยำต่อต้ำนเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยท่ี

กินระยะเวลำยำวนำน ทว่ำอำกำรครั้งน้ีรุนแรงกว่ำครั้งก่อนที่ใช้เวลำ

เพียงสำมชั่วยำม ชอนยออุนจึงได้ลิ้มรสควำมทรมำนของท้องไส้ที่ 

ปั่นป่วนและร่ำงกำยท่ีเสมือนถูกบิดอย่ำงรุนแรงของภำวะใกล้ตำย

[ท�ำกำรบรรเทำปฏกิิรยิำทีเ่กิดจำกกำรถ่ำยโอนและกำรเปลีย่นแปลง 

ภำยในร่ำงกำยของผู้ใช้งำน]

หลังนำโนสั่งกำรท�ำงำนดังกล่ำว ควำมทรมำนก็ทุเลำลง

เฮ้อ...ไม่ว่ายังไงก็ไม่ชินเสียที

พออำกำรสงบลง ชอนยออนุก็ปรบัลมหำยใจแล้วลกุขึน้ เขำค่อยๆ 

ขยับนิ้วแล้วก�ำหมัด

หมับ!

แรงก�ำหมัดมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน เขำรู้สึกว่ำร่ำงกำยแข็งแกร่งข้ึน

กว่ำตอนเรียนวิชำดำบระบ�ำผีเสื้อและให้ควำมรู้สึกที่แตกต่ำงไปอย่ำง

สิ้นเชิง เขำพลันถอดเสื้อออก

"โอ้!"

เสียงอุทำนดังออกมำเมื่อเห็นร่ำงกำยท่อนบนของเขำพัฒนำถึง

ขีดสุด ทุกส่วนเต็มไปด้วยมัดกล้ำมเนื้อและเส้นเลือดท่ีปูดออกมำ ท้อง

ที่เคยแบนรำบเหมือนกระดำนซักผ้ำกลับแน่นไปด้วยกล้ำมที่ต่อให้ 

กดน้ิวแรงแค่ไหนก็ยังกระเด้งออกมำ

เหมือนไม่ใช่ร่างกายข้าเลย
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เขำรู้สึกว่ำตอนนี้ตัวเองท�ำให้ผนังท่ีแข็งแกร่งของห้องฝึกเป็นรูได้

"ลองทดสอบง่ำยๆ ดีไหมนะว่ำอยู่ในระดับไหน"

ถึงกระน้ันเขำคงไม่มีทำงท�ำให้ผนังหนำๆ ทะลุได้ แต่เขำก็ยัง

อยำกรู้ว่ำตัวเองมีพละก�ำลังมำกขึ้นแค่ไหน

"ฮึบ!"

ชอนยออุนสูดลมหำยใจเข้ำลึกแล้วลองปล่อยหมัดใส่พ้ืนห้องฝึก

สุดแรง พลันเกิดเสียงดังสนั่นหว่ันไหว

ตึง!

ฝุ่นและเศษหินต่ำงกระเด็นมำโดนใบหน้ำ

"โอ๊ย!"

และตอนนั้นเสียงร้องของใครบำงคนก็ดังขึ้น

"อ๊ะ?"

ชอนยออนุผูก้�ำลงัสบัสนใช้มอืปัดฝุน่ทีฟุ้่งไปท่ัวห้อง เมือ่บรรดำฝุน่ 

จำงหำยไปก็เห็นรูปรำกฏอยู่บนพื้น เขำนึกไม่ถึงว่ำตัวเองจะท�ำให้ 

พ้ืนทะลุได้ จึงจ้องรูนั้นอย่ำงประหลำดใจ แล้วก็พลันมองเห็นห้องฝึกท่ี

อยู่ต�ำแหน่งเดียวกันของชั้นล่ำง เศษหินร่วงกระจำยผ่ำนรูน้ันไป และมี

ศษิย์คนหนึง่นอนกองอยู่บนพ้ืนท่ำมกลำงเศษหินเหล่ำนัน้ในสภำพเลือดไหล 

ออกจำกหัว

"อ๋ำ..."

ชอนยออุนร้องออกมำด้วยสีหน้ำงุนงง
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