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ค�ำน�ำ

ช่วงเวลาการฝึกซ้อมก่อนการทดสอบขั้นที่สามของส�านักมารช่างผ่านไป

อย่างรวดเรว็ย่ิงนกั อกีเพียงไม่นานเราก็จะได้เหน็แล้วว่าค่ายกลกระบีม่ารพิชติ 

ที่ทุกคนพยายามฝึกฝนกันมาจะใช้ได้หรือไม่ ทว่ายังมีสิ่งหนึ่งท่ีบรรดาศิษย ์

ทั้งหลายยังไม่รู้ น่ันคือการทดสอบที่ไม่เคยง่ายดายน้ันได้ถูกแทรกแซงจาก

ภายนอก ท�าให้มนัอนัตรายย่ิงขึน้ และยังแฝงภัยร้ายทีมุ่ง่หมายมายังชอนยออนุ

โดยเฉพาะ!

แล้วชอนยออนุจะรบัมอืกบัเรือ่งไม่คาดฝันนีไ้ด้อย่างไร จะหาทางหลบเล่ียง 

ให้พ้นเคราะห์ หรอืจะต้องใช้วิชาของท่านปฐมาจารย์ท่ีเก็บซ่อนเอาไว้ ทางเดยีว 

ทีจ่ะรูไ้ด้ นัน่คอืตามไปอ่านกันในนาโนมาชนิเล่มนีเ้ลย!

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



"ในที่สุดก็ออกมาแล้วสินะ"
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จะมีสักก่ีคนท่ีมีประสบการณ์หน้ากระแทกพ้ืนจนจมลงไปเช่นน้ี

นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตยอมพาที่ถูกจับเอาหน้ากระแทกพ้ืนด้วย 

แรงมหาศาล ความเจบ็ปวดแผ่ซ่านไปทัว่ใบหน้าจนเขาเกือบประคองสต ิ

เอาไว้ไม่อยู่ เศษดินเศษทรายเปรอะเป้ือนเต็มหน้า และรูสึ้กถึงความชุม่โชก 

ของเลือดที่ไหลอาบ

"อึก"

หมับ!

ชอนยออุนกระชากหัวยอมพาขึ้นจากพ้ืน ยามนี้หน้าตาอีกฝ่าย 

ดไูม่ได้เลย ฟันหน้าทัง้หักและโยก ด้ังจมกูกหั็กจนเบีย้วไปด้านข้าง ทว่า 

เจ้าตวัก�าลงัเจบ็ปวดจนไม่รูว่้าใบหน้าทีเ่คยเป็นหนุม่ตาตีผู่ห้ล่อเหลาได้พัง

ยับเยินในชัว่พรบิตา

"แฮก...แฮก..."

ช่างน่าเสยีดายหากได้ดูใบหน้าเช่นนีเ้พียงล�าพัง ทว่าทนัทท่ีียอมพา 

ได้สดูอากาศเข้าปอดอกีครัง้หลงัใบหน้าถูกจบักดลงพ้ืนจนหายใจไม่ออก 

อยู่พักหนึง่ เขาก็ตัง้สตแิละพูดด้วยน�า้เสยีงขึงขงั

บทที่ 21

เสียน้อยแต่ได้มาก (1)
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"อา...น่ีมันไม่เกินไปหน่อยรึ"

"ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ�้า"

เฮือก!

ค�าขู่ของชอนยออุนท�าให้ใบหน้าของยอมพาซดีเผือด แค่ถูกจบัผม 

เอาหน้ากระแทกพ้ืนเมื่อครู่ก็แทบแย่แล้ว แต่ชอนยออุนกลับบอกว่า 

ยังไม่ได้เริม่ ยอมพาจงึกลวัจนเน้ือตวัสัน่

ฟึ่บ!

ทันทีที่รู ้สึกว่ามือที่จับผมของตนเริ่มออกแรงอีกครั้ง ยอมพา 

ก็รีบตะโกนอย่างสับสน

"คดิ...คดิว่าเจ้าท�าเช่นนีกั้บข้าแล้วคณุชายชอนยูชนัจะนิง่ดดูายรึ!"

ทัง้ทีค่วรจะเก็บซ่อน แต่ยอมพากลบัเปิดเผยชือ่หวัหน้าตนออกมา ซึง่

แน่นอนว่าชอนยออนุรูต้ัง้แต่แรกแล้วว่ายอมพาเป็นสนัุขรบัใช้ชอนยูชนั

"ชอนยูชันจะไม่น่ิงดูดายงั้นรึ"

ยอมพาเพ่ิงรูต้วัว่าไม่ควรพูดออกไป แต่ไหนๆ ก็พูดออกไปแล้ว เขา 

จงึได้แต่หวงัว่าชอนยออนุจะตืน่ตระหนกหรอืเกรงกลัวข้ึนมาบ้าง เพราะ 

ชอนยูชนัมพีลงัยุทธ์โดดเด่น อกีท้ังยังทรงอ�านาจท่ีสดุในส�านักมารตอนนี้ 

เพียงเอ่ยชือ่ชอนยูชนั ศษิย์มากมายก็พากันหวาดกลวั

ทว่า...

"แล้วยังไง"

เอ่อ...หือ?

แต่ทุกการคาดการณ์ของเขาผิดทิศผิดทางตั้งแต่แรกแล้ว ภาพ

ชอนยออุนท่ีเลิกคิ้วแล้วถามกลับสะกิดใจยอมพาเป็นอย่างมาก

"เอาชอนยูชันมาอ้างแล้วคิดว่าข้าจะกลัวรึ"

ทนัททีีไ่ด้ยินค�าพูดประโยคน้ัน ความคิดบางอย่างก็แวบเข้ามาในหัว

ยอมพา
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อ๊ะ! ได้ยินมาว่าชอนยออุนหักกระดูกของชอนจงซอมแห่ง 

พรรคมารพิษจนแหลกไปทั้งตัว

ชอนจงซอมคอืคนท่ีท�าให้ชือ่เสยีงเรือ่งความโหดร้ายของชอนยออนุ

ดงักระฉ่อน พอนึกถึงเรือ่งนีย้อมพาก็พลนัเสยีใจทีเ่อาชอนยชูนัมาอ้าง หาก

ชอนยออุนกลัวผู้ท้าชิงต�าแหน่งรองประมุขคนอื่นๆ ก็คงไม่กล้าท�าอะไร 

ท่ีบ้าระห�า่เช่นน้ันแต่แรก

"ไม่ต้องห่วงหรอก เพราะมันจะเป็นรายต่อไปถัดจากเจ้า"

"หือ? รายต่อไป...อ๊าก!"

โครม!

"อึก!"

ใบหน้ายอมพากระแทกพ้ืนอีกครั้ง ครั้งที่สองน่าจะคุ้นเคยกับ 

ความเจ็บปวด แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น

"อึก!"

ยอมพาน�้าลายฟูมปากพลางร้องคร�่าครวญก่อนจะแน่น่ิงและ 

หมดสตไิป อนัท่ีจรงิชอนยออนุนัน้ออมมอืให้แล้ว แต่ยอมพาก็ยังมสีภาพ 

เช่นนี ้ หากชอนยออนุใส่พลงัเต็มทีแ่ต่แรก หวัยอมพาคงจะแหลกไม่มชีิน้ดี  

ชอนยออนุมองยอมพาท่ีหมดสติด้วยสายตาเหยียดหยามพร้อมส่ายหน้า

ระหว่างน้ันโควังฮึลได้เข้ามาหาชอนยออุนและพูดว่า

"ท่านหัวหน้า จัดการเรียบร้อยแล้วขอรับ"

"งั้นรึ"

ด้านหลงัของโควังฮลึ เหล่าศษิย์กลุม่ของฮาอิลมยองก�าลังน่ังคกุเข่า

เรยีงแถว พวกเขาอยู่ในสภาพบาดเจบ็และเน้ือตวัสัน่ไม่กล้าเงยหน้าขึน้ 

เมือ่คนืพวกเขาไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะตกอยู่ในสภาพเช่นน้ี

"ฮาอิลมยองล่ะ"

"อยู่ทางโน้นขอรับ"
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พอมองไปทางท่ีโควังฮึลชี้ก็เห็นภาพฮาอิลมยองก�าลังคุกเข่า 

อยู่ตรงหน้าแพ็กกี เขาก�าลังจ้องแพ็กกีตาไม่กะพริบราวกับไม่ยอมรับ 

ความพ่ายแพ้ในครัง้น้ี

ไอ้สารเลว ถ้าซี่โครงข้าไม่หักล่ะก็!

ฮาอลิมยองผูอ้วดดไีม่คิดว่าตนจะพ่ายแพ้อย่างง่ายดายเช่นนี ้ แต่ 

ผลแพ้ชนะก็ออกมาแล้ว

ชอนยออนุเดินไปหยดุตรงหน้าฮาอิลมยองและมองด้วยสายตาเย็นชา

"อื้อๆๆ!"

ทันทีท่ีชอนยออุนเข้ามาใกล้ ฮาอิลมยองก็พยายามพูดบางอย่าง  

แต่เพราะถูกกดจุดหย่าเหมินเอาไว้จึงพูดไม่ได้ เลยได้แต่ส่งเสียงท่ีฟัง 

ไม่ได้ศัพท์เท่านั้น เพราะถึงฮาอิลมยองพ่ายแพ้แล้วแต่ยังดึงดันขัดขืน  

สุดท้ายเขาก็เลยถูกกดจดุเอาไว้เช่นน้ี

"เอาอย่างไรดี คลายจุดหย่าเหมินดีไหม"

แพ็กกียกให้ชอนยออุนเป็นหัวหน้าแล้ว แต่ยังคงกระดากอาย 

ทีจ่ะใช้ค�าสภุาพด้วย ชอนยออนุส่ายหัวให้ค�าถามของแพ็กกี เพราะเขา 

ไม่อยากได้ยินอะไรจากฮาอลิมยอง

"แล้วเช่นน้ัน?"

"ต้องเอาคืนให้เท่าเทียมกัน"

เอาคืน?

แม้จะพูดไม่ได้เพราะถูกกดจุดหย่าเหมิน แต่หูยังคงได้ยิน เมื่อ 

ฮาอิลมยองมองชอนยออุนด้วยความสงสัย ชอนยออุนก็ยอบกายลงไป 

อยู่ในระดบัสายตาของฮาอลิมยองแล้วจบัมอืขวาของอกีฝ่าย

ไอ้...ไอ้เวร เจ้าก�าลังจะท�าอะไร

ฮาอลิมยองกลอกตาไปมาเพราะสงัหรณ์ใจไม่ด ีแล้วส่ิงท่ีเขากังวล 

ก็กลายเป็นจรงิ
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กร๊อบ!

ชอนยออุนหักนิ้วชี้ขวาฮาอิลมยองไปข้างหลัง

"อื้อ!"

ต่อให้ฮาอิลมยองแข็งแกร่งกว่าศิษย์คนอื่นมากเพียงใด แต่การ 

ถูกหกันิว้เช่นนีไ้ม่มทีางไม่เจบ็ปวด ศษิย์กลุม่สบิสองรวมถึงคลัยอนทีเ่หน็ 

ภาพนัน้ต่างพากันเบกิตาด้วยความตกใจ

แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

กร๊อบ!

"อื้อ!"

กร๊อบ!

"อื้อ!!!"

ชอนยออุนเริ่มหักตั้งแต่นิ้วชี้ นิ้วกลาง น้ิวนาง น้ิวก้อย ไปจนถึง 

นิ้วโป้ง โดยไม่กะพริบตาแม้แต่ครั้งเดียว

ไอ้...ไอ้วิปริต! โอ๊ย!

ใบหน้าท่ีเปลี่ยนเป็นสีแดงและเส้นเลือดท่ีปูดข้ึนบริเวณคอ 

บ่งบอกว่าฮาอลิมยองเจบ็ปวดรวดร้าวแค่ไหน แต่ถึงดวงตาจะแดงก�า่ ทว่า

การไม่มีน�้าตาสักหยดก็ถือว่าอดทนได้ดีมาก

"เหตุใดถึงเจ็บล่ะ"

ค�าถามของชอนยออุนท�าให้ฮาอลิมยองงนุงงและจ้องเขมง็ราวกับ

จะกินเลือดกินเน้ือ

เจ้าหักนิ้วข้าแล้วถามบ้าอะไรเนี่ย!

ชอนยออุนพูดต่อไปโดยไม่สนใจสายตาของฮาอิลมยอง

"โอจงก็คงจะเจ็บเหมือนเจ้า ไม่สิ น่าจะเจ็บย่ิงกว่า"

เพราะโอจงถูกรมุกระทืบจนน้ิวหัก ทนัทีท่ีชือ่ของโอจงถูกเอ่ยขึน้มา 

สมาชกิในกลุม่ของฮาอลิมยองก็เริม่ตัวสัน่
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โธ่...โธ่โว้ย...

ตอนนัน้ฮาอลิมยองก�าลงัต่อสูกั้บแพ็กกี ส่วนสมาชกิคนอ่ืนๆ ก็พากัน 

รุมกระทืบมอืของโอจงจนกระดกูนิว้หักเพ่ือชงิป้ายเหลอืง

นี่คือกฎแห่งกรรมท่ีย้อนกลับมาตามสนอง

"ก็แค่ชดใช้ให้เท่าเทียมกัน ทัง้หมดเป็นผลจากการกระท�าของเจ้า"

"อื้อๆๆ!!!"

ไอ้เวร! ข้าจะฆ่าเจ้า!

แม้จะพูดและขยับตวัไม่ได้ แต่หากยังไม่ตาย คนอย่างฮาอลิมยอง 

ก็มพิีษสงอยู่วันยังค�า่ ชอนยออนุแย้มยิม้ให้ฮาอลิมยองแล้วตบแก้มอกีฝ่าย

หน่ึงฉาด

เพียะ!

"อื้อ!"

พลงัมหาศาลท่ีฟาดลงบนแก้มท�าให้ใบหน้าของฮาอลิมยองหันไป

อีกทางราวกับคอจะหัก โชคดีที่เขาถูกกดจุดที่ท�าให้ชาเอาไว้ หน้าจึง 

หนัไปยังทศิทางทีถู่กตบตามธรรมชาต ิ เพราะหากฝืนต้านแรงไว้คออาจหกั

ได้

หลงัตบแก้มเสรจ็ ชอนยออนุก็ละสายตาจากฮาอลิมยอง แล้วลกุขึน้ 

ส่ังการผูติ้ดตาม

"หักนิ้วมือทุกนิ้วและขาข้างหนึ่งของพวกมันทุกคน"

ค�าสั่งท่ีเหมือนค�าพิพากษาประหารชีวิตของชอนยออุนท�าให้ 

เหล่าศษิย์ต่างมีความสขุและความทกุข์ต่างกันไป ผูต้ดิตามของชอนยออนุ 

มีสีหน้าสดใสราวกับรอโอกาสน้ีอยู่แล้ว ขณะท่ีสมาชิกในกลุ่มของ 

ฮาอิลมยองที่เคยขอร้องอ้อนวอนกลับมีใบหน้าซีดเผือด

โล่ง...โล่งอกไปที

คัลยอนขอบคุณตัวเองท่ีตัดสินใจถูก เพราะหากท�าตามข้อเสนอ 
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ของยอมพา ป่านนีเ้ขาคงมชีะตากรรมแบบเดยีวกันไปแล้ว อาจกล่าวได้ว่า 

น่ีเป็นจดุจบอนัเลวร้ายท่ีสดุทีเ่กิดจากความโลภเพราะอยากได้ป้ายเหลอืง

แค่ป้ายเดียว

ดูเหมือนทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว

กระดุกกระดิก!

ร่างของฮาอลิมยองถูกกดจดุให้ชาจนขยับไม่ได้ ก�าลงัขยับเลก็น้อย 

อยู่ด้านหลงัของชอนยออนุ

และเรื่องประหลาดก็เกิดข้ึน เส้นเลือดบนใบหน้าของฮาอิลมยอง 

ปูดโปนข้ึนมาอย่างชัดเจน ดวงตาท่ีเหม่อลอยเพราะการถูกตบค่อยๆ 

เปลีย่นเป็นสแีดง เขาร้องโหยหวนราวกบัสตัว์ป่าบ้าคล่ังก่อนพุง่ตวัเข้าใส่ 

ชอนยออนุ

"ย้าก!"

"ท่าน...ท่านหัวหน้า!!!"

เสียงร้องตะโกนอย่างตกใจของฮอบงดังไปทั่วภูเขา

ครึ่งชั่วยามต่อมา

บรเิวณท่ีว่างระหว่างอาคารท่ีพักหมายเลขสามและสี ่ศษิย์สิบสองคน

รวมถึงชอนยูชันผู้ท้าชิงต�าแหน่งรองประมุขจากพรรคมารดาบก�าลัง 

ตัง้ค่ายกลกระบีม่ารพิชติโดยใช้วิชากระบีเ่จด็มารท่ีเพียรฝึกมาตลอด

ฟึ่บ!

ทัง้สบิสองคนร่ายเพลงยุทธ์ท่ีสีข่องวิชากระบีเ่จด็มารโดยตัง้ค่ายกล

เป็นวงกลมและเคลือ่นไหวในทศิทางเดยีวกนั ตอนซ้อมก็ดพูร้อมเพรยีงกัน 

ดี แต่พอร่ายเพลงยุทธ์จริงๆ การสอดประสานของค่ายกลกระบี่กลับ 

ไม่พร้อมเพรยีงกันและไม่ได้รูส้กึพิเศษอะไร

แปลก
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ชอนยูชนัเอยีงคออย่างสงสยั พวกเขาท�าตามส่วนหลังท่ีเขียนในต�ารา

เคลด็วิชากระบ่ีเจด็มาร แต่ผลท่ีออกมากลบัดูเก้ๆ กังๆ อย่างประหลาด 

ตอนแรกเขาคดิว่าท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะยังฝึกวิชากระบีเ่จด็มารมาไม่พอ และ

คิดว่าผู้ติดตามส่วนใหญ่ของตนต่างเป็นยอดฝีมือระดับที่หนึ่งตั้งแต่เริ่ม 

อยู่แล้ว หากฝึกไปเรือ่ยๆ ก็จะคุน้เคยกับเพลงยุทธ์ไปเอง

"อืม...ปัญหาคืออะไรนะ"

"จะฝึกต่อไหมขอรับ"

"พักสักครู่ดีกว่า ข้าต้องอ่านต�าราเพ่ิมอีกหน่อย"

เขาตั้งใจจะฝึกค่ายกลกระบี่มารพิชิตให้เร็วกว่ากลุ่มอื่น แต่กลับ

ติดขัดตั้งแต่แรกเริ่ม

ทนัทท่ีีชอนยูชนัอนญุาต เหล่าผูต้ดิตามก็พร้อมใจกันนัง่ลงบนพ้ืน

และเชด็เหงือ่หลงัจากเหน็ดเหน่ือยกับการพยายามสอดประสานเพ่ือสร้าง

ค่ายกลกระบีม่าเป็นเวลานาน

หลังอ่านต�าราเสร็จ ชอนยูชันก็เรียกศิษย์ที่ยืนดูโดยไม่ได้ร่วมฝึก 

ค่ายกลกระบี่มา คนผู ้นั้นคือศิษย์หมายเลขหน่ึงร้อยอูกึมพิลแห่ง 

พรรคดาบหยาง ส่ิงหน่ึงท่ีสะดุดตาก็คือป้ายเหลืองบนหน้าอกขวาของ 

อกึูมพิล

"เรียกข้าหรือขอรับ คุณชาย"

"ตอนยืนดูอยู่ ค่ายกลกระบี่ดูเหมือนถูกต้องหรือไม่"

"คือว่า..."

"ไม่เป็นไร พูดมาเถอะ ไม่ต้องเกรงใจ"

พอชอนยูชนัโบกมอืเบาๆ พร้อมบอกว่าไม่เป็นไร อูกึมพิลก็เปิดปาก

อย่างระมดัระวัง

"พูดตรงๆ นะขอรบั มนัดเูหมอืนว่าทกุคนแค่ร่ายเพลงยุทธ์เดยีวกัน  

แต่ข้าไม่เคยเหน็ค่ายกลกระบีน้ี่เลยไม่รูว่้าแท้จรงิแล้วมนัควรเป็นอย่างไร 
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แต่เท่าท่ีเหน็ มนัดธูรรมดาเกินไปขอรบั"

"ใช่ไหมล่ะ แปลกมาก ก็ท�าตามต�าราเคล็ดวิชา..."

ชอนยูชันยังไม่ทันจะพูดจบ ศิษย์คนหน่ึงก็ตะโกนข้ึนมา

"คุณชาย! ตรงนั้น!"

ศษิย์จ�านวนมากปรากฏตวัขึน้บรเิวณท่ีคนผูน้ัน้ชีน้ิว้ไป พอเหน็ดงัน้ัน 

ผูต้ดิตามคนอืน่ๆ ของชอนยูชนัท่ีก�าลงันัง่พักต่างรีบลกุข้ึนอย่างระแวดระวัง

จ้อกแจ้กๆ!

อะไรกัน

กลุ่มศิษย์ท่ีปรากฏตัวข้ึนทุกคนล้วนสภาพดูไม่ได้ พวกเขาเน้ือตัว

มอมแมมราวกับเพ่ิงกลบัมาจากสนามรบ ย่ิงไปกว่าน้ันแต่ละคนยังแบก

ร่างศษิย์คนอืน่มาด้วย โดยศษิย์ทีเ่ดนิน�าอยู่หน้าสุดได้เอาผ้าพนัใบหน้าไว้  

ซึ่งผ้านั่นเต็มไปด้วยคราบเลือดราวกับบาดเจ็บมา ชอนยูชันเห็นดังนั้น 

ก็พลนัขมวดคิว้

ตึกๆๆ!

เหล่าผู ้ติดตามของชอนยูชันรู ้สึกถึงความไม่ปลอดภัย จึงรีบ 

เข้ามาขวางไม่ให้ศิษย์พวกน้ันเข้ามาใกล้ แต่พอได้ยินเสียงของศิษย ์

คนหน้าสุดที่พันผ้าปิดหน้า พวกเขาก็คลายความระแวดระวังทันที

"ข้า...ยอมพาเองขอรับ"

คนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นศิษย์หมายเลขสองร้อยยอมพา พอ

พิจารณาให้ดีก็พบว่ากลุ่มศิษย์ที่อยู่ข้างหลังเขาคือคนของกลุ่มสิบสอง 

รวมถึงคัลยอน สภาพของพวกเขาราวกับผ่านศึกสงครามอันดุเดือดมา 

ไม่มผีดิ

"ยอมพา?"

ชอนยูชนัลมืเรือ่งค่ายกลกระบีม่ารพิชติไปชัว่ขณะแล้วเดนิเข้าไปใกล้

ด้วยสหีน้าสนอกสนใจ
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ยอมพาก้มหัวและพูดว่า

"คุณชาย ข้าท�าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วขอรับ"

เมื่อยอมพาแสดงป้ายเหลืองที่ติดอยู่บนหน้าอกขวาของตัวเอง  

ชอนยูชนัก็รบีถามเพราะอยากรูว่้าเกิดอะไรขึน้

"เกิดอะไรข้ึน คนท่ีเจ้าแบกอยู่เป็นใครกัน"

พอได้ยินค�าถามนัน้ยอมพาก็วางคนท่ีแบกอยู่บนหลงัลง พอได้เห็น

ใบหน้าของศษิย์ทีน่อนแผ่หลาอยู่บนพ้ืน ชอนยูชนัก็ท�าตาเป็นประกาย

"ฮาอิลมยอง?"

คนท่ียอมพาแบกมาคือศิษย์หมายเลขหนึ่งร้อยแปดฮาอิลมยอง 

ซึ่งอยู่ในสภาพดูไม่ได้ ใบหน้าและเน้ือตัวของเขาบวมช�้าจนมองเห็น

เส้นเลอืดปดูออกมาอย่างชดัเจน

"โอ้"

ชอนยูชันส่ายหน้าและขมวดคิ้ว

ตึง! ตึง!

เมื่อเห็นยอมพาวางร่างฮาอิลมยองท่ีแบกมาลง เหล่าศิษย์ 

กลุ่มสิบสองก็พากันวางร่างศิษย์ท่ีตนแบกอยู่ลงพ้ืนบ้าง คนที่พวกเขา 

วางบนพ้ืนไม่ใช่ใครทีไ่หน แต่เป็นผูติ้ดตามทัง้เจด็คนของชอนยออนุและ

สมาชกิสบิเอด็คนของฮาอลิมยอง

คนท่ีคลัยอนวางลงนัน้บาดเจบ็ท่ีใบหน้าเหมอืนยอมพา คราบเลอืด

เปรอะเตม็ไปหมดจนจ�าไม่ได้ว่าเป็นใคร

"แล้วน่ีใครอีกล่ะ"

"ศิษย์หมายเลขเจ็ดชอนยออุนขอรับ"

พอได้ยินว่าคนน้ันคือชอนยออุน ชอนยูชันก็ย้ิมมุมปาก

"ชอนยออุนรึ เจ้าท�าให้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้อย่างไร"

น�้าเสียงของเขาฟังดูดีใจมากตรงข้ามกับการแสดงออกที่แข็งทื่อ
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"ถ้าไม่ได้ฮาอิลมยอง พวกเราคงจะแย่ขอรับ"

ยอมพาพูดด้วยน�า้เสยีงกระดากอาย ชอนยูชนัจงึถามพร้อมท�าหน้า

สงสยั

"หมายความว่าอย่างไร"

"ถ้าฮาอลิมยองไม่ได้ฝึกพลงัมารย้อนโลหติ พวกเราก็คงแย่ไปแล้ว

ขอรบั"

"พลังมารย้อนโลหิต?"

พอได้ยินค�าว่าพลังมารย้อนโลหิต ชอนยูชันก็ถึงกับตาโตด้วย 

ความตกใจ มันเป็นวิชาที่จะท�าให้ก�าลังภายในไหลย้อนกลับไปยัง 

จุดลมปราณต่างๆ ในร่างกายเพ่ือเพ่ิมพละก�าลัง ซึ่งหากฟังผ่านๆ ก็ด ู

น่าสนใจ แต่จรงิๆ แล้วมนัเป็นวิชาท่ีอนัตรายมาก ย่ิงใช้นานจดุลมปราณ 

ต่างๆ ของผูใ้ช้ก็ย่ิงถกูท�าลาย และสดุท้ายก็จะเสยีสตจินจ�าพวกของตวัเอง

ไม่ได้ เนื่องจากผลข้างเคียงดังกล่าว ส�านักมารจึงก�าหนดให้มันเป็น 

วิชาท่ีห้ามฝึกโดยเดด็ขาด

"จิ๊ๆ เจ้าน่ีมันบ้าไปแล้ว"

ชอนยูชนัเดาะลิน้พร้อมจ้องมองฮาอลิมยอง พอได้รู้ว่าฮาอลิมยอง 

ถึงขัน้ใช้วชิาต้องห้ามอย่างพลงัมารย้อนโลหติ ชอนยูชนัก็เดาสถานการณ์ 

ท่ีเกิดข้ึนได้โดยไม่ต้องฟังต่อ ฮาอิลมยองคงจะเสียสติกระหน�่าโจมตี 

ไม่เลอืกหน้าโดยไม่สนว่าจะเป็นศตัรหูรอืฝ่ายเดยีวกัน

"แต่ก็ถือว่าท�าได้ดี ฮ่าๆๆ ท้ังท่ีข้าไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษ 

จากเจ้าเลย"

ชอนยูชันชื่นชมยอมพาเป็นครั้งแรก เขาอดไม่ได้ที่จะมีความสุข 

หลังได้เห็นผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ เพราะเขารู้ถึงความอันตรายของ 

ชอนยออุนเป็นอย่างดีหลังได้ยินข่าวว่าครูฝึกอาวุโสยังต้องลงไปคุกเข่า 

ในการประลอง
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"เช่นนั้นก็ตัดเส้นเอ็นมันก่อนส่งไปห้องรักษาดีไหม"

ชอนยชูนัย้ิมร่าพร้อมเดนิเข้าไปใกล้ร่างชอนยออุนทีน่อนอยู่บนพ้ืน 

หากตัดเส้นเอน็ข้อมอืขวาท้ิงอกีฝ่ายก็ไม่อาจฝึกวิชากระบีไ่ปอกีพักใหญ่

ค�าพูดน้ันท�าให้คัลยอนแอบกลืนน�้าลาย

สภาพสะบกัสะบอมขนาดน้ียังจะตดัเส้นเอน็อกีร ึ ไม่เคยประมาท 

กับทกุเรือ่งเลย ช่างเป็นคนท่ีน่ากลวัจรงิๆ

ชู่ว!

แสงของปราณดาบก่อตัวขึ้นที่มือขวาของชอนยูชัน เขาหัวเราะ

ชอบใจขณะก�าลงัจะเฉอืนเส้นเอน็ข้อมอืขวาของชอนยออนุด้วยปราณดาบ

อนัคมกรบิ

"ฮ่าๆๆ ข้าไม่ท�าลายจุดตันเถียนเหมือนท่ีเจ้าท�าหรอก เจ้าต้อง 

ขอบใจข้านะ"

เขามองหน้าชอนยออุนและพูดเหมือนตนเป็นคนมีเมตตา แต่ 

ทนัใดนัน้เองใบหน้าทีเ่คยมคีวามสขุก็พลนัเปลีย่นไป

"!?"

เขากะพรบิตาเพราะสงสยัว่าตวัเองตาฝาดไป ใบหน้าของชอนยออนุ 

บาดเจบ็หนักมาก ตอนมองไกลๆ จงึไม่รูว่้าเป็นใคร แต่พอดใูกล้ๆ ก็พบว่า 

นัน่ไม่ใช่ชอนยออนุ ชอนยูชนัตกใจจนขนลกุไปทัง้ตวัและพึมพ�าเบาๆ

"ยอม...พา?"

เสียงยอมพาดังมาจากข้างหลัง

"รู้เร็วจริงๆ"

"น่ีมันอะไร..."

ผัวะ!

"อั้ก!"

ตึงๆๆๆ!
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พอหันกลบัไปใบหน้าชอนยูชนัก็พลนับดิเบีย้วตามแรงปะทะ ก่อนจะ

ร่างกระเดน็กลิง้ไปบนพ้ืนหลายตลบราวกับก้อนหินท่ีร่อนไปบนผวิน�า้
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"คุณชาย!!!"

เหตุการณ์เกิดข้ึนเร็วมาก

เมื่อเห็นชอนยูชันกลิ้งไปบนพ้ืนหลายตลบเหมือนหินที่ร่อนอยู่ 

บนผิวน�้า เหล่าผู้ติดตามของเขาก็ตะโกนออกมาพร้อมกันอย่างตกใจ  

ไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เพราะจู่ๆ ยอมพาก็แอบไปอยู ่

ข้างหลงัชอนยูชนัเงยีบๆ แล้วชกใส่อย่างจงั

การจูโ่จมอย่างไม่ทนัต้ังตัวเพียงครัง้เดียวท�าให้ชอนยูชนักระเดน็กลิง้

ออกไปไกล เขาพยายามใช้มอืยันตวัขึน้แต่ก็ยังลกุไม่ได้

"ยอมพา! เจ้าท�าอะไร!"

โอจรีนัแห่งพรรคดาบวายุชาด ผูต้ดิตามทีม่ป้ีายเหลอืงอกีคนของ

ชอนยูชันร้องตะโกนขึ้นมา นางเป็นหนึ่งในสามของศิษย์หญิงที่มีฝีมือ 

ยอดเย่ียมในส�านักมารเหมือนโฮซังฮวาแห่งพรรคขวานพิฆาต หางคิ้ว 

ทีต่กและคางทีแ่หลมยาวท�าให้หน้าตาของนางดเูศร้าสร้อยตลอดเวลา

"เจ้าเสียสติไปแล้วรึ!"

อกึูมพิลแห่งพรรคดาบหยางระงับความโกรธเอาไว้ไม่อยู่ เขารบีพุ่ง

บทที่ 21

เสียน้อยแต่ได้มาก (2)
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เข้าไปเพ่ือจดัการยอมพาทันท ีแต่กลบัมใีครบางคนขวางหน้าเขาไว้

ผัวะ! ตึกๆๆ!

หมัดที่เป่ียมด้วยพลังอันแข็งแกร่งท�าให้อูกึมพิลไถลไปข้างหลัง 

สามก้าวแม้จะยกสองแขนขึ้นป้องกันแล้วก็ตาม อูกึมพิลพลันสับสน 

เมือ่เห็นคนทีเ่ข้ามาโจมตตีน

กล้ามของคนผูน้ั้นดใูหญ่โตจนเหมอืนจะปรอิอกมาจากเสือ้ เขาคอื 

โควงัฮลึแห่งพรรคหมดัมารผูม้ร่ีางกายก�าย�ากว่าศษิย์ทัว่ไปเกือบสองเท่า 

เมือ่ครูเ่ขายังนอนหมดสติอยู่บนพ้ืน แต่จู่ๆ  ก็ลกุพรวดขึน้มาขวางอกึูมพิล

"อะไรกัน เจ้าลุกขึ้นมาได้อย่างไร!"

"ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาได้แล้ว"

โควังฮึลพูดกับเหล่าศิษย์ท่ีนอนอยู่บนพ้ืนโดยท้ิงอูกึมพิลที่ก�าลัง

สบัสนไว้ข้างหลงั ทันใดน้ันเหล่าศษิย์ทีก่�าลงันอนหมดสตก็ิลืมตาและลุกข้ึน

ราวกับไม่มอีะไรเกิดขึน้

"เร็วมากเลยขอรับ"

"คิดว่าจะได้นอนต่ออีกสักหน่อย"

"อืม...เป็นไปตามแผนที่วางไว้"

เมือ่เหน็บรรดาผูติ้ดตามของชอนยออนุลกุข้ึนมาบ่นพึมพ�า ใบหน้า

ของอกึูมพิลก็พลนับึง้ตงึด้วยความโกรธ

"น่ี...น่ีมันอะไรกัน!"

และตอนนัน้เองเหล่าผูติ้ดตามของชอนยูชนัก็ได้ล่วงรูค้วามจรงิว่า

พวกตนถูกหลอก แม้เสื้อผ้าและใบหน้าของพวกผู้ติดตามชอนยออุน 

จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินและคราบเลือด แต่ถ้าดูดีๆ ก็จะเห็นว่าไม่มีใคร 

มบีาดแผล พวกเขาแค่แกล้งท�าเป็นบาดเจบ็เท่าน้ัน

เดี๋ยวก่อน แล้วศิษย์กลุ่มสิบสองท่ีพาไอ้พวกนี้มาล่ะ

อูกึมพิลมองศิษย์กลุ่มสิบสองและคัลยอนด้วยดวงตาท่ีสั่นไหว  
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ทันใดน้ันศิษย์กลุ ่มสิบสองก็ชักกระบี่ไม้ท่ีเหน็บอยู่ตรงเอวและรอ 

การให้สญัญาณจากโควังฮลึ

"ยอมพา! ไอ้สารเลว! กล้าดีอย่างไรถึงได้ทรยศคุณชายเช่นนี้!"

ใครบางคนระงับความโกรธเอาไว้ไม่อยู่และร้องด่าออกมา คนผูน้ั้น 

คอืศษิย์ทีม่ป้ีายเหลอืงบนหน้าอกเหมอืนอกึูมพิลและโอจรีนั เขามนีามว่า 

จนิยูแห่งพรรคหมัดพิฆาตผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งวิชาหมดั แม้จะตวัเล็กกว่า 

โควังฮลึ แต่ก็มกีล้ามไม่น้อยหน้ากันเลย

"ไอ้ยอมพาทรยศรึ"

"ยอมพา ไอ้คนเจ้าเล่ห์!"

เหล่าผูต้ดิตามของชอนยูชนัต่างโกรธแค้น พวกเขาจ้องและตะโกนใส่

ยอมพาทีม่ผ้ีาเป้ือนเลอืดพันหน้า ไม่มใีครเชือ่ใจเขาอกีต่อไปแล้ว

ทว่ายอมพาผูจู้โ่จมชอนยูชนักลบัส่ายหน้าและพูดกับพวกเขาว่า

"ไม่ต้องใช้แล้วสินะ"

จากน้ันก็คลายผ้าที่พันหน้าออกราวกับอึดอัดเต็มที

พึ่บ!

ทันทีที่ผ้าพันหน้าถูกถอดออก สีหน้าของเหล่าผู้ติดตามชอนยูชัน 

ก็พลนัเปลีย่นเป็นตกตะลงึ เสยีงทีพ่วกเขาได้ยนิเมือ่ครูค่อืเสยีงของยอมพา 

แต่ใบหน้าทีถู่กเผยออกมาหลงัถอดผ้ากลบักลายเป็นอกีคน

"ชอนยออุน!"

เขาคอืศษิย์หมายเลขเจด็ชอนยออนุ สหีน้าของเขายามน้ีสดใสย่ิงข้ึน

หลงัจากเอาผ้าพันหน้าท่ีแสนอดึอดัออกไปแล้ว

หากถามว่าเรื่องน้ีเกิดขึ้นได้อย่างไร ค�าตอบก็คือเรื่องน้ีเกิดข้ึน 

หลังเอาชนะฮาอิลมยองท่ีใช้พลังมารย้อนโลหิต

เมือ่ครึง่ชัว่ยามก่อน หลงัเพ่ิมก�าลงัภายในและคลายการกดจดุด้วย
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พลังมารย้อนโลหิต ฮาอิลมยองก็ค�ารามเหมือนสัตว์ป่าแล้วพุ่งเข้าใส่ 

ชอนยออนุ

'ท่านหัวหน้า!'

ฮาอิลมยองรวบรวมพลังแล้วร่ายกระบวนเพลงยุทธ์ด้วยดรรชนี 

กระบีคู่ข่องมอืซ้าย เขาต้องการจะท�าลายชอนยออุนก่อนทีใ่นหัวของตน 

จะขาวโพลนแล้วเสยีสติไป แต่ยังไม่ทนัท่ีดรรชนกีระบีจ่ะถึงตวัชอนยออนุ  

ใครบางคนก็กระโดดเตะเข้าสข้ีางด้านซ้ายของเขา

ผัวะ!

คนผูน้ั้นคือแพ็กกีนัน่เอง หลงัถูกชอนยออนุหักนิว้มอืขวา ความโกรธ 

ก็บงัตาฮาอลิมยองจนไม่ทันเหน็ว่าแพ็กกีก�าลงัยืนอยู่ข้างๆ สถานการณ์ 

ท่ีคบัขันท�าให้แพ็กกีปล่อยลกูเตะออกไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะคิด

'อ๊าก!'

ปั้ก!

'หือ?'

แต่คนท่ีลอยกระเด็นออกไปกลับเป็นแพ็กกีไม่ใช่ฮาอิลมยอง  

พลังสะท้อนอันมหาศาลจากตัวของฮาอิลมยองท�าให้แพ็กกีกลับเป็น 

ฝ่ายกระเดน็ล้มลง

ไอ้นี่เข้ามาขวางข้าอีกแล้ว!

ฮาอลิมยองโมโหท่ีแพ็กกีเล่นงานซีโ่ครงข้างท่ีหกัของตนอกีคร้ัง จงึ

หันไปเพ่ือหวังจะโจมตีแพ็กกีท่ีล้มลง แต่ชอนยออุนไมม่ีทางปล่อยให ้

ฮาอลิมยองท�าเช่นนัน้

'จะไปไหน!'

หมับ!

ชอนยออนุคว้าข้อมอืขวาของฮาอลิมยองท่ีก�าลังจะพุ่งไปหาแพ็กกี 

แต่หลังจากท่ีฮาอิลมยองท�าให้แพ็กกีผู้มีวรยุทธ์ระดับสูงข้ันต้นกระเด็น 
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ออกไปได้ เขาก็ย่ิงมัน่ใจในพลงัอนัมหาศาลของตน

คราวนี้น่าจะได้ผล!

ฮาอลิมยองใช้พลงัสบิส่วนเพ่ือตอบโต้ แต่ต่อให้เขามพีลังมากมาย 

แค่ไหนก็ไม่มีทางเอาชนะชอนยออุนท่ีมีก�าลังภายในถึงเก้าสิบปีและ 

มพีลงัมหาศาลถึงขัน้สร้างรอยบนศลิาหยกครามได้

ฟึ่บ!

'หือ?'

ร่างของฮาอิลมยองทีถู่กจบัข้อมอืลอยหวือข้ึนไปกลางอากาศแล้ว

ถูกฟาดลงมากระแทกพ้ืน

โครม!

'อ๊าก!'

ชอนยออนุไม่ปล่อยให้พลาดโอกาส เขารบีกระโดดขึน้คร่อมร่างของ 

ฮาอลิมยองทีน่อนอยูบ่นพ้ืนแล้วปล่อยหมดัใส่ศรีษะอกีฝ่าย

ผัวะ!

ชอนยออนุต้องการจบเรือ่งให้เรว็จงึลมืย้ังมอื ศีรษะของฮาอลิมยอง 

จงึจมลกึลงไปในพ้ืนดนิย่ิงกว่าตอนทีจ่บัยอมพากระแทกพ้ืนดนิเสยีอกี

คงไม่ตายหรอกมั้ง

คอของฮาอลิมยองยังไม่หัก ร่างกายของเขาทีม่เีส้นเลอืดปดูไปทัว่ตวั

หลงัปล่อยพลงัมารย้อนโลหิตแข็งแกร่งกว่าคนท่ัวไป

'อ่อก!'

ตุ้บ!

และโชคดีทีศ่รีษะของฮาอิลมยองไม่แตก จงึไม่มเีรือ่งร้ายแรงเกิดขึน้ 

แต่การท่ีใบหน้าถูกชอนยออุนต่อยและศีรษะด้านหลงักระแทกพ้ืนก็ท�าให้

สมองของฮาอลิมยองกระทบกระเทอืนจนน�า้ลายฟูมปากและหมดสติไป

แผนของฮาอลิมยองท่ีหวังจะพลกิสถานการณ์ด้วยพลงัมารย้อนโลหติ
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กลบัพังไม่เป็นท่าภายในชัว่พรบิตา

'เฮ้อ'

หลงัปราบฮาอลิมยองส�าเรจ็ ชอนยออนุก็ได้รูจ้ากเหล่าผูต้ดิตามว่า 

นัน่คอืพลงัมารย้อนโลหติ เพราะคนจากพรรคส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษา 

มาตัง้แต่เดก็ๆ จงึรูว่้าอาการทีฮ่าอิลมยองเพ่ิมพลงัอย่างรวดเรว็เช่นน้ีได้ 

เกิดจากพลงัมารย้อนโลหติ

'ข้าก็เพ่ิงเคยเห็นเป็นครั้งแรกขอรับ'

'ฝึกวรยุทธ์ต้องห้ามของพรรคมาร อาจถูกขบัออกจากส�านกัได้นะ

ขอรบั'

โควงัฮลึเดาะลิน้พลางมองฮาอิลมยองทีห่มดสต ิคงจะดกีว่านีห้าก

ฮาอลิมยองรูจ้กัอดทนต่อความอปัยศอดสแูละนึกถึงอนาคต แต่เขากลบั

วู่วามปล่อยพลงัมารย้อนโลหติออกมา เรยีกได้ว่าเป็นการตดัสนิใจทีโ่ง่เขลา

มาก

'ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอรับ'

'ตอนน้ีต้องส่งตัวไปห้องรักษาขอรับ'

สมาชกิกลุม่ของฮาอลิมยองทีโ่จมตีพวกเขาเมือ่คนืตอนนีถู้กหกัน้ิว

และขาครบทกุคนแล้ว ดงันัน้หากไม่หายก่อนการทดสอบขัน้ทีส่ามก็จะถูก

ไล่ออกจากส�านักอย่างแน่นอน

'พอได้แก้แค้นให้โอจง ข้าก็รูส้กึโล่งขึน้ขอรบั แต่ก็ยังเหมอืนมอีะไร 

คาใจ'

ไม่มทีางทีทุ่กคนจะไม่รูว่้าสิง่ทีฮ่อบงพูดหมายถึงอะไร เพราะคนที่

วางแผนและอยู่เบือ้งหลงัเรือ่งนีก้ลบัไม่โดนอะไรเลย การน�าป้ายเหลอืง

เพียงหน่ึงป้ายมาย่ัวศิษย์มากมายให้ทะเลาะกันจนเกิดสถานการณ์เช่นนี้

ถือเป็นเรือ่งชัว่ร้ายมาก

'รู้ตัวคนบงการแต่ก็ท�าอะไรไม่ได้! มันน่าโมโหนะขอรับ'
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'เฮ้อ'

ศิษย์คนอื่นๆ พากันถอนหายใจหลังได้ยินฮอบงพูด

ชอนยูชนัผูท้้าชงิต�าแหน่งรองประมขุจากพรรคมารดาบเป็นคูต่่อสู้ 

ทีแ่ตกต่างจากฮาอลิมยองหรอืยอมพาโดยสิน้เชงิ ลอืกันว่าเขามพีลงัยุทธ์

ระดบัสงูขัน้ปลายแล้ว ผูต้ดิตามของเขาทีอ่ยู่ในระดบัสงูข้ันต้นก็มถึีงสามคน

และด้วยการที่เขาคัดเลือกแต่คนเก่งๆ เข้ากลุ่ม ผู้ติดตามอีกหลายคน 

ของเขาจึงมีพลังยุทธ์ในระดับที่หน่ึงตั้งแต่ยังไม่ได้กินโอสถมังกรมาร  

เรยีกได้ว่าเขาเป็นศิษย์ทีท่รงอ�านาจมากทีส่ดุในส�านักมารตอนน้ี

'ต่อให้โกรธแค่ไหน แต่ตอนน้ีก็ไม่มีแรงจะต่อสู้แล้ว'

หากชอนยูชนักับชอนยออนุต้องปะทะกันในตอนนีก็้คงจะไม่จบลง

ด้วยการเผชญิหน้ากนัแบบตวัต่อตัว เพราะมนัจะกลายเป็นการปะทะกัน

ระหว่างสองขัว้อ�านาจของผูท้้าชงิต�าแหน่งรองประมขุ

'นอกจากจ�านวนคนทีต้่องใกล้เคยีงกันแล้ว อย่างน้อยพวกเราก็ยัง

ต้องการคนมฝีีมอืระดบัสงูขัน้ต้นอกีสองคน ถึงจะพอสูไ้ด้ขอรบั'

จาอมูนิเหน็ด้วยกับความคดิเหน็ของโควังฮลึจงึพูดออกมาเช่นน้ัน

โฮซงัฮวาเลกิคิว้ขึน้และพูดว่า 'คนทีอ่ยู่ระดบัสงูข้ันต้น ข้ากับโควังฮลึ 

รวมพลงักันก็อาจจะสูไ้ด้นะเจ้าคะ'

พลงัยุทธ์ของโควังฮลึและโฮซงัฮวาก�าลงัจะถึงระดบัสงูขัน้ต้นแล้ว 

ขอเพียงตระหนักรู้ก็จะปล่อยพลังปราณได้ทุกเมื่อ

'ถ้าคนไม่พอ พวกเราจะช่วยเองขอรับ'

ตอนนัน้เองคลัยอนท่ีก�าลงัฟังบทสนทนาของพวกชอนยออนุอยู่ก็พูด

ขึ้นมา สีหน้าของทุกคนพลันเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินว่าศิษย์กลุ่มสิบสอง 

จะช่วย เพราะหากพวกเขาเข้ามาช่วยสูกั้บกลุม่ชอนยูชนั เรือ่งจ�านวนคน 

ก็จะหมดปัญหาไป

'ถ้าจะสูกั้บชอนยูชนั ต้องใช้เฉพาะคนทีอ่ยู่ระดับสงูข้ันต้นเท่าน้ันร'ึ



Han Jung Wol Ya 27

โควังฮึลขมวดคิ้วพร้อมตอบค�าถามของชอนยออุน

'ถ้าจะสูกั้บชอนยูชนัผูท้้าชงิต�าแหน่งรองประมขุจากพรรคมารดาบ

ล่ะก็ ไม่มทีางทีจ่ะจดัการด้วยคนเดียวได้...'

'เดี๋ยวข้ารับผิดชอบสองคนเอง'

'ขอรับ?'

ทุกคนงุนงงกับค�าประกาศกร้าวของชอนยออุน แม้ฝีมือของ 

ชอนยออุนจะก้าวข้ึนไปอีกระดับแล้ว แต่ย่อมไม่มีทางเผชิญหน้ากับ 

ยอดฝีมอืระดบัสงูข้ันปลายและยอดฝีมอืระดับสงูข้ันต้นพร้อมกันได้

แม้ชอนยออนุจะเอาชนะครฝึูกได้ แต่น่ันเป็นเพราะพวกครูฝึกไม่ได้ใช้ 

วรยุทธ์ทีต่วัเองถนดั แต่พวกชอนยูชนัจะสูอ้ย่างสดุฝีมอืแน่นอน

'ไม่ได้บอกว่าจะสู้พร้อมกัน'

'หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับ'

แล้วชอนยออุนก็ถ่ายทอดความคิดของตัวเองเพ่ือคลายความสงสยั

ของพวกเขา หลงัได้ฟังคนอืน่ๆ ก็ท�าหน้าประหลาดใจ แม้แต่โควงัฮลึทีเ่ป็น 

จอมวางแผนก็ยังสงสยัว่าวิธีนีจ้ะได้ผลจรงิหรอืไม่

แค่ได้ยินเสียงก็น่าจะรู้แล้วนะ

แล้วจะใช้วิธีใดหลอกคนพวกน้ันกัน

ทกุคนต่างสงสยัว่าแค่อ�าพรางหน้ามนัจะเป็นไปได้หรอื แต่หากท�าได้ 

จรงิ คนพวกนัน้ก็จะประมาทและขาดความระวัง ซึง่ต้องเป็นการหลอก 

ท่ีแนบเนียนท่ีสดุ

หลังจากนั้นครึ่งชั่วยาม ชอนยออุนก็หลอกคนพวกน้ันได้ส�าเร็จ 

อย่างน่าประหลาดใจ

'ข้า...ยอมพาเองขอรับ'

ทนัทีทีไ่ด้ยินเสยีงนัน้ ผูติ้ดตามของชอนยออนุทุกคนท่ีแสร้งท�าเป็น

หมดสตก็ิถึงกับตกใจจนเกือบเผลอสะดุง้
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ฮะ!

ท�าได้อย่างไรกัน

ทุกคนต่างตกใจในความสามารถอันน่าท่ึงของชอนยออุน ไม่มี 

ใครรูว่้าเขาท�าได้อย่างไร แต่เสยีงท่ีถูกเปล่งออกมาไม่ใช่เสยีงของเขา มนั 

ไม่ใช่การเลียนเสียง แต่เป็นเสียงของยอมพาจริงๆ หากเสียงเหมือน 

ขนาดนี ้ ชอนยูชนักับพวกผูต้ดิตามจะต้องเชือ่สนิทใจอย่างแน่นอน แล้ว 

จากน้ันก็ต้องแยกชอนยูชนักับผูต้ดิตามคนอืน่ๆ ออกจากกัน

นาโน ยกเลิกการปลอมเสียง

[รับทราบ ยกเลิกการปลอมเสียงของผู้ใช้งาน]

ทัง้หมดเกิดจากความสามารถของนาโนโดยใช้วิธีควบคมุกล้ามเน้ือ

ของกล่องเสียงที่คอเพ่ือเปลี่ยนเสียงชอนยออุนให้เหมือนเสียงยอมพา  

นีเ่ป็นวิธีทีช่อนยออนุได้เรยีนรูแ้ละวิเคราะห์ประสทิธิภาพต่างๆ ของนาโน 

ขณะอยู่ในคุกถ�า้

"อา...มันยังไม่ใช่เสียงของข้า อา...ได้แล้ว"

"อะไรกัน"

"เสียงเปลี่ยนไป"

เมื่อชอนยออุนเปลี่ยนจากเสียงยอมพากลับมาเป็นเสียงตัวเอง 

ดวงตาของศิษย์ทุกคนทั้งพวกเดียวกันทั้งศัตรูต่างก็เบิกกว้างทันที

"ไอ้น่ีมันเล่นมนตร์ด�ารึ!"

ฟิ้ว

เมื่อรู้ตัวว่าถูกเสียงหลอก จินยูจากพรรคหมัดพิฆาตก็เดือดดาล 

และพุ่งเข้าหาชอนยออุนพร้อมปล่อยเพลงหมัด ปราณหมัดท่ีเปล่งแสง 

จางๆ นัน้บ่งบอกว่าพลงัยุทธ์ของเขาอยูร่ะดับสงูข้ันต้นแล้ว

ดวงตาของชอนยออุนเป็นประกายทันที

"จิน...จินยู! ไม่นะ!"
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อกึูมพิลตกใจและพยายามร้องห้าม เพราะพลงัยุทธ์ของชอนยออนุ 

ถูกจัดอยู่ในห้าอันดับแรกของศิษย์ท้ังหมด แต่ตอนนี้จินยูเข้าไปใกล้ถึง 

ปลายจมกูของชอนยออนุแล้ว

ถ้าหมอน่ันเป็นชอนยออุน เจ้าไม่มีทางสู้...

แต่อูกึมพิลไม่ทันได้พูดออกมาจากปาก

ปั้ก!

ชอนยออนุไม่แม้แต่จะชกักระบีไ่ม้ท่ีเหนบ็อยู่ตรงเอวออกมา เขาใช้แค่

ดรรชนีกระบีคู่ร่่ายกระบวนท่ากระบีส่กัดก้ันเพลงหมดัของจนิยูเท่าน้ัน

มันรับมือกับเพลงหมัดของข้าได้ง่ายถึงเพียงน้ีเลยรึ

เท่านัน้ยังไม่พอ ชอนยออุนยังร่ายวิชาฝ่าเท้าเข้าไปประชดิตวัจนิยู 

แล้วใช้มือซ้ายดึงป้ายเหลืองจากหน้าอกของจินยูอย่างรวดเร็วราวกับ

สายฟ้า

"ข้าได้มาแล้ว"

"ไอ้...ไอ้สารเลว!"

เมื่อถูกขโมยป้ายเหลืองไปอย่างคาดไม่ถึง จินยูก็กัดฟันและ 

ยกสองหมดัขึน้ไขว้กันเพ่ือเตรยีมใช้วิชาหมดัพิฆาตฝ่าทะลวง โดยตัง้ใจ 

จะผ่าร่างของชอนยออนุท่ียังอยู่ในระยะประชดิด้วยพลงัท้ังหมดท่ีมี

"ตายเสียเถอะ!"

ทว่าหมัดขวาของชอนยออุนกลับต่อยเข้าไปที่หน้าอกของเขา

อย่างรวดเร็วก่อนท่ีเพลงยุทธ์นั้นจะมาถึง

ผัวะ!

"อ่อก!"

ดูเหมือนเป็นหมัดที่ต่อยออกไปเบาๆ แต่เมื่อกระแทกร่างจินยู  

กระดูกหน้าอกเขาก็ถึงกับร้าวและถอยกรูดไปข้างหลังไกลถึงสิบก้าว  

หากไม่มกีล้ามเนือ้อนัแขง็แกร่งท่ีห่อหุ้มประหนึง่เส้ือเกราะ กระดกูหน้าอก
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ของเขาคงจะหกัและล้มลงไปแล้ว

"แค่ก!"

ถึงกระนัน้จนิยูก็กระอกัเลอืดราวกับบาดเจบ็ภายใน อาจเป็นเพราะ 

เขาเป็นยอดฝีมือระดับสูงขั้นต้นท่ีฝึกวิชาหมัดและมีก�าลังภายนอก 

ทีแ่ข็งแกร่ง จงึไม่ล้มลงภายในหมดัเดียว

แข็งแกร่งกว่าฮาอิลมยอง

ไม่อ่อนแอสมกับเป็นคนที่ชอนยูชันเลือก นอกจากแพ็กกีแล้ว 

ผู้ติดตามคนอื่นๆ ของเขาคงยากจะรับมือ

ต้องจัดการก่อนท่ีมันจะตั้งหลักได้

ขณะท่ีชอนยออุนก�าลังจะพุ่งตัวตามไปจัดการจินยู เสียงนาโน 

ก็ดังก้องในหัว

[ตรวจพบพลังอันแข็งแกร่งอยู่ห่างจากด้านหลังหกสิบเมตร]

ชอนยออนุหนัไปมองข้างหลงัด้วยความตกใจ ทนัทีท่ีเห็นเจ้าของพลงั 

ที่นาโนแจ้งเตือน ชอนยออุนก็ตะโกนใส่ศิษย์กลุ่มสิบสองและผู้ติดตาม 

ของตน

"หมอบลง!"

ฟุ่บๆ!

แม้ไม่รู ้ว่าเกิดอะไรข้ึน แต่ทุกคนก็รีบหมอบลงพ้ืนทันทีที่ได้ยิน 

เสยีงตะโกนของชอนยออนุ ทันใดน้ันแสงสขีาวของปราณดาบก็พุ่งผ่าน 

เหนือพวกเขาทีก่�าลงัหมอบคว�า่หน้าไปพร้อมเสยีงแหวกอากาศ

ฟ้าว!

"หือ?"

"ปราณ...ปราณดาบ?"

พวกเขามัวแต่ดูการต่อสู้ของชอนยออุนจึงไม่ทันได้ระวัง หาก 

ช้าอกีนิดต้องเกิดเรือ่งใหญ่อย่างแน่นอน ปราณดาบนัน้พุ่งผ่านพวกเขาไป
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และตรงเข้าหาชอนยออุนอย่างรวดเร็ว

ชอนยออุนรวมพลังไปที่สองนิ้วจนเกิดแสงสีขาวที่ดรรชนีกระบี่คู่ 

แล้วแสงนัน้ก็ก่อตวัเป็นรปูกระบี่

ฉับ!

ปราณกระบี่ของชอนยออุนฟันเข้าใส่ปราณดาบท่ีพุ่งเข้าหาตน
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ปราณดาบแสงสีขาวถูกฟันเข้าอย่างจังจนกระจัดกระจายและ 

หายไปในอากาศ ศษิย์ทุกคนทีเ่ห็นเหตกุารณ์นีต่้างพากันอ้าปากค้าง

"ปราณ...ปราณดาบหายไปแล้ว!"

"ฟันปราณดาบ!"

ผูท้ีจ่ะปล่อยปราณดาบเพ่ือโจมตีระยะไกลเช่นน้ีได้ อย่างน้อยจะต้อง

มฝีีมอือยู่ระดบัสงูข้ันปลาย ในขณะเดยีวกันผูท่ี้ฟันและท�าลายปราณดาบ

เช่นนั้นได้ก็ต้องมีฝีมือสมน�้าสมเน้ือกัน อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นการต่อสู ้

ทีเ่หนือมาตรฐานของศษิย์ในส�านักมาร

"ชอนยูชัน"

สายตาอนัคมกรบิของชอนยออนุมองออกไปไกล ชอนยูชนัท่ีถูกตน

เล่นงานจนกระเดน็ไปไกลก�าลงัยืนอยู่พร้อมปราณดาบสขีาวทีป่ลดปล่อย

จากฝ่ามอื

ชอนยูชันพูดด้วยน�้าเสียงเสียดาย

"เสียดายแฮะ ว่าจะลอบโจมตีเอาคืนสักหน่อย เฮ้อ"

ชอนยูชนับดิคอเพ่ือคลายกล้ามเนือ้ แม้จะพูดอย่างไม่สะทกสะท้าน 

บทที่ 21

เสียน้อยแต่ได้มาก (3)
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แต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บตรงที่ถูกโจมตีอยู่ดี การถูกต่อยเข้าใบหน้าอย่างแรง

ท�าให้กระเทือนไปถึงสมองจนรูส้กึเวียนหัวและไม่อาจเคลือ่นไหวได้ด่ังใจไป

ครูห่นึง่

"ตั้งสติได้แล้วรึ ช้าจริงๆ"

ชอนยูชันพลันท�าหน้าบึ้งเมื่อได้ยินค�าพูดย่ัวยุ การพูดเช่นนี้ก็

หมายความว่าชอนยออุนก�าลังรอให้เขาตั้งหลักได้เสียก่อน

"รอข้า...อย่างนั้นรึ"

"หมัดแรกเป็นแค่การเอาคืนส�าหรับแผนชั่วของเจ้า เพราะข้า 

ไม่อยากได้ยินเจ้าพูดว่าข้าล้มเจ้าได้เพราะโจมตีทีเผลอ"

นีค่อืการเผชญิหน้ากันระหว่างผูท้้าชงิต�าแหน่งรองประมขุ หากมี 

การลอบท�าร้ายต่อหน้าศษิย์จ�านวนมากย่อมน�ามาซึง่เสยีงวิพากษ์วิจารณ์

มากมายอย่างแน่นอน

ค�าพูดของชอนยออุนท�าให้ชอนยูชันถึงกับอึ้งไป

"เหอะ! สกัดปราณดาบได้ครั้งเดียวท�าเป็นหย่ิงผยอง"

ถึงปากจะพูดเช่นนั้นแต่ชอนยูชันกลับประหลาดใจในการสกัด 

ปราณดาบของชอนยออนุ

ฝีมือมันพัฒนารวดเร็วอย่างกับปีศาจ

ตอนไปเจอหน้าหอฝึกวรยุทธ์ส่วนตัว ชอนยออนุยังดเูป็นเดก็หนุ่ม

ธรรมดาคนหนึง่ แต่ตอนนีก้ลบัพัฒนาตวัเองอย่างรวดเรว็จนน่าตกใจ หาก

เป็นเช่นน้ีอกีไม่นานคงเหนือกว่าตนอย่างแน่นอน

น่าจะฟันแขนให้ขาดตั้งแต่ตอนนั้น

ชอนยูชันรู ้สึกเสียดายที่ตอนน้ันอดทนอดกล้ันไม่ตัดแขนของ 

ชอนยออนุ และดเูหมอืนความผดิพลาดครัง้น้ันจะส่งผลให้เกิดเหตกุารณ์นี้ 

ดังนั้นสิ่งเดียวที่เขาต้องท�าในตอนนี้ก็คือ

ต้องตัดแขนให้เหลือข้างเดียวก่อนมันจะเก่งไปมากกว่าน้ี
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ชอนยูชนัตดัสนิใจเดด็ขาดและไม่หวัเราะเรือ่ยเป่ือยเหมอืนปกตอิกี

ชู่ว!

เปลี่ยนท่าทางแล้ว

เมือ่เห็นชอนยูชนัเปลีย่นท่าทาง ชอนยออนุก็รวบรวมก�าลังภายใน

เพ่ือเตรยีมรบัมอื น่ีคือการเผชญิหน้ากันระหว่างยอดฝีมอืระดบัสงูข้ันปลาย

ท้ังสองคน

คุณชายดูจริงจังมาก

เหล่าผูต้ดิตามของชอนยูชนัถึงกับกลัน้หายใจและเฝ้าดกูารเผชญิหน้า

ในครัง้นีอ้ย่างใจจดใจจ่อ หากไม่ใช่เรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับชอนมยูอนผู้ท้าชงิ

ต�าแหน่งรองประมุขจากพรรคมารทมิฬ ชอนยูชันก็มักจะท�าตัวขี้เล่น 

และผ่อนคลายกบัทกุเรือ่งเสมอ แต่สหีน้าของชอนยูชนัในตอนนีบ่้งบอก

อย่างชดัเจนว่าเขามองชอนยออนุเป็นศตัรู

บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้ว

บรรยากาศทีเ่ปลีย่นไปท�าให้โควังฮลึน่ิงเงียบ แผนเดิมของพวกเขา

คอืปราบผูต้ดิตามของชอนยูชนัขณะชอนยออนุก�าลงัต่อสู ้แต่บรรยากาศ 

ในตอนนีก้ลบักลายเป็นการเผชญิหน้ากันระหว่างผูน้�า ถ้าเป็นเช่นนัน้ก็คง 

จะเสีย่งเกินไปหากฝากอนาคตไว้กับชอนยออนุเพียงคนเดียว

ท่านหัวหน้า หากแพ้ท่ีน่ีก็เท่ากับแพ้ในศึกชิงต�าแหน่งรองประมุข 

ด้วยนะขอรบั

สายตาของเหล่าศิษย์จบัจ้องไปทีค่นทัง้สอง พวกเขาหวังให้หวัหน้า

ของตนเองคว้าชยัชนะจงึพากันประหม่าตืน่เต้น

แล้วชอนยูชันก็เริ่มขยับก่อน

ฟึ่บ!

ร่างของชอนยูชันพุ่งผ่านศิษย์คนอ่ืนๆ มุ่งหน้าเข้าหาชอนยออุน 

อย่างรวดเร็วราวสายฟ้าฟาด มันเป็นวิชาตัวเบาท่ีเร็วย่ิงกว่าใครนับแต่ 
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เคยเหน็มา ชอนยูชนักระโดดทะยานไปถึงเบือ้งหน้าชอนยออนุแล้วร่าย

ดาบเอกเนรมติซึง่เป็นเพลงยุทธ์ทีส่องของวิชาดาบมารเนรมติ

"ย้าก!"

มนัเป็นเพลงยุทธ์ธรรมดา ทว่าเป่ียมไปด้วยพลงัมหาศาล อานภุาพ 

ของเพลงยุทธ์ท่ีร่ายโดยปราณดาบน้ีรนุแรงมากจนอาจผ่าร่างของชอนยออนุ

เป็นสองส่วนได้ภายในพรบิตา

นี่คือวิชาดาบของพรรคมารดาบ!

ทว่าอานุภาพของมันยังเป็นรองวิชาดาบระบ�าผีเสื้อที่ชอนยออุน 

ได้รบัสบืทอดมาจากองครกัษ์เบือ้งขวาซอบแมง ภายในชัว่เวลาสัน้ๆ นี ้

เขาพลนัครุน่คดิว่าจะตอบโต้ด้วยวิชาดาบหรอืวิชากระบีด่ี

แล้วชอนยออุนก็เลือกแบบหลัง

ต้องรีบจบการต่อสู้และเก็บแรงไว้เผื่อใช้กับผู้ติดตามที่เหลือของ

ชอนยูชัน

ชอนยออนุชสูองน้ิวเป็นดรรชนกีระบีคู่่แล้วสร้างปราณกระบีข่ึน้มา 

เขาเคยลองสร้างปราณกระบีบ่นกระบีไ่ม้แล้ว แต่กระบีไ่ม้ไม่แขง็แรงพอจะ

รองรบัปราณของเขาได้

ปราณกระบี่?

ความประหลาดใจฉายขึน้ในแววตาของชอนยูชนัเมือ่เหน็ชอนยออนุ

สร้างปราณกระบี ่ไม่ใช่ปราณดาบ เมือ่ครูเ่ขาคดิว่าตวัเองก�าลงัล้มอยู่ก็เลย

มองผดิ แต่ตอนน้ีเหน็ได้ชดัว่าสิง่ทีช่อนยออนุใช้คือปราณกระบี่

ฟึ่บ!

เพลงกระบีข่องชอนยออนุเข้าปะทะกับเพลงดาบของชอนยูชนั เมือ่

ปราณกระบีกั่บปราณดาบกระทบกัน แสงของปราณก็กระจายไปทุกทิศ 

ทุกทาง

มันจะท�าอะไร
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ชอนยูชนัหร่ีตาลง เขาสงสยัว่าทีช่อนยออุนเลอืกใช้วิชากระบีแ่ทนท่ี 

จะเป็นวิชาดาบระบ�าผเีสือ้น้ันมจีดุประสงค์อะไร เพราะกระบวนท่ากระบี่ 

ที่ใช้แต่ละท่าดูธรรมดามาก ทว่าเขาก็รู้สึกคุ้นตากระบวนท่ากระบี่นี ้

อย่างน่าประหลาด

ความอัศจรรย์ของดาบเอกเนรมิตมันเพ่ิงเริ่มต้นเอง

ชอนยออุนคิดว่าหากสกัดทุกกระบวนท่าก็คงจะท�าลายเพลงยุทธ์

ของชอนยูชันได้ แต่จู่ๆ ปราณดาบของชอนยูชันกลับเปลี่ยนทิศทางไป 

อย่างแปลกประหลาด

ฟั่บ!

ความตกใจท�าให้ชอนยออุนยกปราณกระบี่ข้ึนสกัด แต่คลื่นของ

พลังโจมตีของมันก็ท�าให้เขาถูกผลักไปทางซ้าย

ครืน!

เกิดเป็นรอยไถลบนพ้ืนยาวถึงหกก้าว เหล่าผู้ตดิตามของชอนยูชนั 

ร้องตะโกนกันดงัลัน่ทันทท่ีีชอนยออนุเสยีท่าให้เพลงยุทธ์แรก

"เฮ!!!"

ในทางกลบักันใบหน้าของเหล่าผูต้ดิตามชอนยออนุก็พลนัตงึเครียด 

พวกเขาคดิไม่ถึงว่าชอนยูชนัจะแกร่งขึน้ถึงขัน้นี ้ ฝีมอืระดบัน้ีอาจประลอง 

กับครฝึูกอาวุโสโฮจนิชงัได้สบาย

พลังโจมตีเหนือกว่าข้าเล็กน้อย

ดวงตาของชอนยออนุสัน่ไหว เดมิทชีอนยูชนัก็เป็นยอดฝีมอืระดบัสงู

ขัน้กลาง พอได้ดดูซบัโอสถมงักรมารในครัง้นี ้จากทีม่กี�าลงัภายในหกสบิปี 

ก็เพ่ิมขึน้อกีสีส่บิปี

เพลงยุทธ์ประหลาดมาก

ย่ิงไปกว่านัน้วิชาดาบทีช่อนยูชนัใช้ยังมกีระบวนท่าเป็นเอกลักษณ์

สมกับเป็นวิชาดาบของพรรคมารดาบท่ีโดดเด่นเรือ่งการสร้างภาพลวงตา 
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การเคลื่อนไหวของกระบวนท่าดาบที่แปลกประหลาดนี้จะท�าให้ 

คนเคลิบเคลิ้มงุนงง ต่างจากวิชาดาบระบ�าผีเสื้อท่ีจะท�าให้คนสับสน 

จนเวียนหัว

แขนขวาน่ัน...

กล้ามเนือ้แขนขวาของชอนยูชนัถูกฝึกฝนมาอย่างหนักแน่นอน เพราะ

การจะใช้วิชาดาบเช่นน้ีต้องควบคุมดาบได้อย่างอิสระและคล่องแคล่ว  

รวมถึงอาศัยก�าลงัแขนอย่างมหาศาล

"โชคดีจริงนะ ต้ังใจจะฟันแขนให้ขาดในครั้งเดียวเสียหน่อย"

ชอนยูชันยกมุมปากขึ้นข้างหน่ึงอย่างน่าหมั่นไส้ หากชอนยออุน 

รับมือช้ากว่าน้ีอีกนิดแขนขวาก็คงจะถูกฟันจนขาดไปแล้ว ชอนยูชัน 

ชีป้ราณดาบในมอืไปยังชอนยออนุพร้อมพูดว่า

"เลกิใช้วิชากระบีท่ีเ่จ้าไม่ช�านาญแล้วใช้วชิาดาบระบ�าผีเสือ้เถอะ"

"วิชากระบี่ที่ไม่ช�านาญ?"

ชอนยออุนเลิกคิ้วอย่างหงุดหงิด

"คิดว่าข้าไม่รู้จักวิชากระบี่ที่เจ้าร่ายรึ ฮ่าๆๆ"

ค�าพูดแฝงนัยของชอนยูชนัท�าชอนยออุนตกตะลงึ ชอนยชูนัรูด้้วย 

หรือว่าชอนยออุนร่ายกระบวนท่าของเพลงกระบี่ท�าลายล้างที่อยู่บน 

ศลิาจารกึหยกคราม

ชอนยูชันส่ายหัวแล้วพล่ามต่อราวกับเห็นตนเองเหนือกว่า

"การร่ายกระบี่เจ็ดมารแบบผสมผสานเหมือนพวกครูฝึกน่ัน มัน 

ไม่ได้ผลกับข้าหรอก"

ชอนยออนุไม่ได้แสดงออกทางสหีน้าใดๆ ต่อค�าพูดนัน้ แต่ในใจเขา

รูส้กึผดิหวังเลก็น้อย เพราะเขาใช้กระบวนท่าของเพลงกระบีท่�าลายล้าง  

แต่ชอนยูชันกลับมองว่าเป็นวิชากระบี่เจ็ดมาร เพลงกระบี่น้ีเป็นสิ่งที ่

มารกระบีท่ิง้เอาไว้เชยีวนะ
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"เตือนแล้วนะ ภายในห้าเพลงยุทธ์"

"หมายความว่าอย่างไร"

"ถ้ายังรั้นร่ายกระบี่เจ็ดมารด้วยท่าทางเงอะงะอย่างนั้นต่อไปล่ะก็ 

เตรยีมบอกลาแขนขวาของเจ้าไปชัว่ชวิีตภายในห้าเพลงยุทธ์ได้เลย ข้าเองก็

รู้สึกขอบคุณเจ้า แต่ข้าไม่อยากฟังเสียงคนอื่นพูดว่าข้าเอาชนะคูต่่อสู ้

ผู้เงอะงะได้"

ชอนยูชนัพูดอย่างอวดดรีาวกับต้องการเอาคนืชอนยออุนทีพู่ดจาย่ัวยุ

กับตนก่อนหน้าน้ี

กระบวนท่าของเพลงกระบีท่�าลายล้างบนศลิาจารกึหยกครามนัน้ 

ดูธรรมดามากเมื่อเทียบกับกระบวนท่าของพลังกระบี่มารสวรรค์ ซึ่งมัน 

จะไม่แสดงอานุภาพอันน่าเกรงขามออกมาจนกว่าจะถูกรวมเป็นเพลงยุทธ์ 

ด้วยเหตนุีจ้งึถูกชอนยูชนัดแูคลน

หลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง ชอนยออุนก็พูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง

"มั่นใจเกินไปหน่อยแล้ว เช่นน้ันมาเดิมพันกันดีหรือไม่"

"เดิมพัน?"

"ใช่ เจ้าบอกว่าเจ้าเอาชนะวิชากระบี่เงอะงะของข้าได้ภายใน 

ห้าเพลงยุทธ์ไม่ใช่ร ึเช่นน้ันคงไม่กลวัว่าจะเสยีเปรยีบในการเดมิพันใช่ไหม"

การท้าเดิมพันอย่างกะทันหันท�าให้ชอนยูชันเอียงคออย่างสงสัย

มันจะมาไม้ไหนนะ

เขาระแวงว่าชอนยออนุอาจเล่นตกุตกิเพราะเมือ่ครู่ตนก็ถูกหลอกด้วย

การปลอมเสยีงเป็นยอมพามาแล้ว แต่หากสูต่้อหน้าศษิย์มากมายขนาดน้ี

แล้วยังเล่นตุกติกอีกก็คงจะไม่มีใครเชื่อถือชอนยออุนในฐานะผู้ท้าชิง

ต�าแหน่งรองประมขุอกี

ชอนยูชันพูดพร้อมรอยย้ิม

"เดิมพันด้วยอะไรก็ว่ามา"
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"ถ้าข้าชนะ เจ้าต้องยกป้ายเหลืองท้ังหมดให้ข้า"

จ้อกแจ้กๆ!

เจ้าน่ีมันบ้าจริงๆ

ให้มอบป้ายเหลืองงั้นรึ ง่ายๆ อย่างน้ีเนี่ยนะ!

กลุม่ท่ีมท่ีาทีตอบสนองต่อค�าพูดของชอนยออนุก็คอืเหล่าผูต้ดิตาม

ของชอนยูชนั การเดมิพนัด้วยป้ายเหลอืงทัง้หมดน้ันไม่ต่างกบัการบอกให้

พวกเขายอมแพ้ในการทดสอบขัน้ทีส่าม พวกเขาจงึมท่ีาทางตอบสนอง 

อย่างรนุแรง

"เพ่งเล็งป้ายเหลืองสินะ"

ชอนยูชันส่ายหน้า มันเป็นไปตามท่ีเขาคาดเดาเอาไว้ และ 

ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ว่าให้ทุกอย่างจบลงด้วยการเดิมพันน้ี หลัง 

ครุน่คดิอยู่ครูห่นึง่ ชอนยูชนัก็เลยีรมิฝีปากเหมอืนคิดอะไรดีๆ  ข้ึนได้และ 

พูดว่า

"หากข้าชนะ เจ้าก็ต้องให้ป้ายเหลืองข้าเช่นกัน แต่ดูเหมือนเช่นนี ้

ข้าจะเสียเปรียบนะ เพราะฝั่งข้าต้องให้เจ้าถึงสี่ป้าย หึๆ เช่นนั้นขอเพิ่ม 

อกีหน่อยก็แล้วกัน ถ้าข้าชนะ เจ้าต้องมอบแพ็กกีผูต้ดิตามของเจ้าให้ข้า"

แพ็กกีทีก่�าลงัฟังการสนทนาน้ีอยู่ถึงกับตกใจเมือ่ชอนยูชนัหยิบตน

มาเป็นเดมิพัน ดูท่าแล้วชอนยชูนัยังไม่ตัดใจจากตนง่ายๆ ช่างเป็นคนท่ี 

ยึดมัน่ในคนมฝีีมอืเสยีจรงิ

"ตกลงหรือไม่"

แพ็กกีขมวดคิ้วกับค�าถามของชอนยูชัน เพราะหากชอนยออุน 

พลาดพลัง้พ่ายแพ้ เขาก็ต้องไปอยู่ใต้อาณัติของชอนยูชนัทีน่่ารงัเกียจ

ให้ตายสิ จะตกลงจริงรึ

แพ็กกีมองตาชอนยออนุเพราะอยากรูว่้าชอนยออนุมัน่ใจแค่ไหน ซึง่ 

ในแววตาทีเ่ปล่งประกายคูน่ัน้ไม่ปรากฏความเกรงกลวัใดๆ อยู่เลย แพ็กกีจงึ
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เชือ่มัน่และหนัไปพยักหน้าให้ชอนยูชนั

"ดีเลย เดิมพันอย่างน้ีค่อยมีรสชาติหน่อย"

หากเป็นการเดิมพันเช่นนี้ตนก็ไม่เสียเปรียบอะไร ชอนยูชันจึง 

รูส้กึพอใจเป็นอย่างมาก เขามัน่ใจว่าตนจะตัดแขนและเอาชนะได้ภายใน 

สามเพลงยุทธ์หากชอนยออุนใช้วิชากระบีเ่จด็มารแทนวิชาดาบระบ�าผีเส้ือ

"เข้ามาเลย คราวนี้ข้าให้เจ้าโจมตีก่อน"

ชอนยูชันพูดพลางกวักมืออย่างอวดดี แต่ถึงจะถูกย่ัวยุเช่นนั้น 

ชอนยออนุก็ยังก้าวไปข้างหน้าอย่างใจเยน็โดยไม่ได้แสดงความรู้สกึใดๆ 

ออกไป

ตึง!

จากนั้นชอนยออุนก็พุ่งตัวใส่ชอนยูชัน ปราณกระบี่สีขาวจาก 

ดรรชนีกระบี่คู ่เริ่มร่ายกระบวนท่ากระบี่อันแสนธรรมดา ซึ่งดูคล้าย 

เพลงยุทธ์หกกระบีข่องกระบีเ่จด็มารมาก

ไอ้หน้าโง่ ความดือ้รัน้จะท�าให้เจ้าเสยีทัง้แขนขวาทีเ่ป็นหวัใจส�าคญั 

ของวรยุทธ์ เสยีทัง้ผูต้ดิตาม และป้ายเหลอืง หึๆ

ชอนยูชนัหวัเราะเยาะอยู่ในใจ เขาอ่านต�าราเคล็ดวิชากระบีเ่จด็มาร

มาหลายสบิรอบเพือ่ต่อสูกั้บเหล่าครฝึูก จงึรูอ้ย่างแจ่มแจ้งถึงข้ันหลับตา 

ก็รูว่้าจดุอ่อนของเพลงกระบีอ่ยู่ตรงไหน

"ย้าก!"

ฟั่บ!

ชอนยชูนัสร้างปราณดาบทีม่อืขวาและร่ายผนึกวถีิดาบเนรมติซึง่เป็น

เพลงยุทธ์ทีส่ีข่องวชิาดาบมารเนรมติ เพลงดาบของเขาหมนุวนอย่างงดงาม

ก่อนจะทะลวงเข้าไปในเพลงกระบีข่องชอนยออนุ

ชิ้ง!

ในท่ีสดุเพลงกระบีแ่ละเพลงดาบของทัง้สองก็ปะทะกัน ทว่าดวงตา 
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ของชอนยูชนัผูม้ัน่ใจในเพลงดาบของตนกลบัสัน่ไหว

อะไรกัน นี่คือกระบี่เจ็ดมารจริงรึ

แล้วเรือ่งท่ีไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึน้ กระบวนท่ากระบีข่องชอนยออนุ 

ทีเ่ริม่ต้นอย่างธรรมดากลบัเปลีย่นแปลงไปในทนัใด ยิง่เพ่ิมกระบวนท่า

เพลงกระบี่ก็ย่ิงเกิดการพลิกแพลงอย่างน่าประหลาดจนกลายเป็น 

เพลงกระบี่อันสูงส่งในท่ีสุด เหมือนเกิดคลื่นระลอกใหญ่ในทะเลสาบ 

ท่ีเคยสงบ

ชิ้ง!

ไม่นะ ถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไป...โอ๊ย!

หลังผ่านกระบวนท่าท่ีห้า อานุภาพเพลงกระบี่ของชอนยออุน 

ก็เกินกว่าที่ชอนยูชันจะต้านทานไหว แขนชอนยูชันท่ีใช้ร่ายเพลงดาบ 

เริ่มบิดม้วน เมื่อเห็นว่าไม่ได้การ เขาก็คิดจะร่ายเพลงยุทธ์ที่ห้าของ 

วิชาดาบมารเนรมติ แต่ก็ไม่ทนัการณ์เสยีแล้ว

ปั้ก!

"อ๊ะ?"

ยังไม่ทันจะได้ร่ายเพลงดาบ มือท่ีปล่อยปราณดาบก็ถูกกระแทก

กระเดน็ออกไป ร่างอนัสัน่เทาของชอนยูชนัถูกดูดเข้าไปในระลอกคลืน่ท่ี 

ถูกสร้างโดยเพลงกระบี่

ฟั่บ!

"อ๊าก!"

กระบวนท่ากระบีท่ี่พลกิแพลงเปลีย่นแปลงหลากหลายฟาดฟันใส่

ชอนยูชนั ปราณกระบีแ่ทงเข้าจดุส�าคัญแต่ละแห่งจนเลือดพุ่ง ชอนยูชนั

พยายามดิ้นรนอย่างเจ็บปวด และในขณะที่กระบวนท่าท่ีย่ีสิบส่ีซึ่งเป็น 

กระบวนท่าสุดท้ายของเพลงกระบี่ก�าลังจะตัดคอชอนยูชัน ชอนยออุน 

ก็เปลีย่นทิศทางของมนั
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ฟั่บ!

"อ๊าก!"

เสยีงกรดีร้องดงัออกมาจากปากชอนยูชนั ศษิย์ทุกคนต่างตกตะลงึ

กับภาพท่ีได้เห็น

ตุ้บ!

แขนขวาชอนยูชนัถูกตัดขาดและร่วงลงสูพ้ื่น นิว้มอืยังกระดกิไปมา

ราวกับมชีวิีต
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