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ค�ำน�ำ

ยามนี้ท่ัวท้ังส�านักมารคงไม่มีใครกังขาความแข็งแกร่งของชอนยออุน 

อกีแล้ว ทว่าความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวน้ันไม่อาจแผ้วถางอปุสรรคท้ังหมด

ตรงหน้า เพราะผูท้ีจ่ะขึน้สูต่�าแหน่งรองประมขุซึง่เป็นดัง่ว่าท่ีผูน้�าของพรรคมาร

คนถัดไปจะต้องเป็นท่ียอมรับของเหล่าผู้น�าพรรคน้อยใหญ่ต่างๆ อีกด้วย  

นี่จึงเป็นอีกบททดสอบใหญ่ของชอนยออุนที่จะต้องแสดงความตั้งใจแน่วแน่ 

ของตนให้ผู ้คนรับรู ้และยอมรับ! แต่ขึ้นชื่อว่าพรรคมารจะมีสักกี่คนที่ยอม 

คุยกับเขาดีๆ จะต้องสู้ก่อนคุย? คุยก่อนสู้? หรือจะสู้ไปคุยไป? เส้นทางน้ี 

ช่างไม่เคยง่ายดายเลยจริงๆ ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ (ย้ิม)

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



“รู้สึกอย่างไรบ้างตอนเห็นคนที่รักก�าลังจะตาย”
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ติ๋ง...ซู่!

เลือดผสมปราณพิษท่ีหยดลงมาจากหัวของแพ็กโอท�าให้เกิด 

ควันสีด�าลอยขึ้นมาทันทีท่ีสัมผัสพ้ืน เขาหมดลมหายใจท้ังที่ยังลืมตา 

ใบหน้าอันบิดเบี้ยวของเขาบ่งบอกว่าก่อนตายเจ็บปวดมากเพียงใด

ชอนยออุนรู้สึกถึงความร้อนของกระบี่ด�าที่กลับมาเป็นเกราะคอย

ปกป้องแขนทั้งสองข้าง

อานุภาพของพลังกระบี่มารสวรรค์สูงส่งถึงเพียงนี้เชียวรึ

เพลงยุทธ์ทีช่อนยออนุร่ายขณะอยู่ท่ามกลางม่านฝุน่คอืเพลงยทุธ์

ท่ีสามของพลังกระบี่มารสวรรค์ ปราณกระบี่ล�้าลึก กระบี่ด�า และ 

เพลงยุทธ์ของพลังกระบี่มารสวรรค์ เมื่อทั้งสามสิ่งท่ีเปี่ยมไปด้วยพลัง 

รวมกันเป็นหน่ึงเดียว อานุภาพอันรุนแรงก็ปรากฏ จนแม้แต่แพ็กโอ 

ผู้น�าพรรคมารพิษที่เปลี่ยนร่างเป็นจอมพิษแล้วก็ยังไม่อาจต่อกรได้

ยังอีกไกล

ทว่าชอนยออนุยังคงไม่พอใจ เนือ่งจากเขาเพ่ิงได้มโีอกาสทดสอบ

ด้วยตัวเองผ่านการประลองครั้งนี้

บทที่่ 33

คลังสมบัติลับใต้ดิน (1)
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ต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้น...อีก

เป้าหมายเดิมของเขาคือการเอาชนะแพ็กโอโดยใช้แค่เพลงดาบ

ระบ�าผีเสื้อ

ขณะฝึกสันโดษมาตลอดสามปี ชอนยออุนได้สั่งสมประสบการณ์

การประลองกับอวาตาร์มากมาย แต่เขาเพ่ิงได้ตระหนักสิง่ใหม่ๆ จากการ

ต่อสู้กับคนจริงๆ ในครั้งนี้

ศัตรูคนอื่นๆ ก็คงมีไพ่ตายซ่อนอยู่เหมือนแพ็กโอ

ได้ยินมาว่าไม้เท้ามารพิษแพ็กโอผู้มีวิชาสังหารร้ายกาจเช่นน้ี 

ยังไม่ใช่คนเก่งท่ีสุดของพรรคมาร น่ันหมายความว่ายังมีคนอื่นอีกมาก

ทีร่บัมอืแพ็กโอได้โดยไม่ต้องพ่ึงพานาโน เรือ่งนีจ้งึท�าให้เขาย้อนกลบัมา

มองตัวเองอีกครั้งเพื่อพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ท่านแม่...

เมื่อชอนยออุนมองหัวของแพ็กโอที่ถืออยู่ในมือ ใบหน้าของ 

ฮูหยินฮวาผู้เป็นมารดาก็ลอยข้ึนมา เขาได้แต่หวังว่าความแค้นของ 

ฮูหยินฮวาผู้จากโลกนี้ไปเพราะจุลพิษจะบรรเทาเบาบางลงได้บ้าง

นี่ยังแค่เริ่มต้น

การสังหารแพ็กโอผู้น�าพรรคมารพิษเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่าน้ัน 

ชอนยออุนตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่อีกครั้ง

ขณะที่ทุกคนก�าลังประหลาดใจในผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิด  

ฮอบงก็เป็นผู้ท�าลายความเงียบงันในลานฝึก

"ท่านหัวหน้า!"

สิ้นเสียงตะโกนของฮอบง ผู ้ติดตามคนอื่นๆ ของชอนยออุนก็ 

โห่ร้องด้วยความดีใจ

"เฮๆๆ!!!"

ท่ีผ่านมาชอนยออุนต้องเผชิญหน้ากับศิษย์ด้วยกันหรือผู้ท้าชิง
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ต�าแหน่งรองประมุขอยู่ตลอด แต่ทั้งหมดล้วนเป็นศัตรูท่ีมีฝีมืออยู่ใน

ระดับเดียวกัน พวกเขาจึงเชื่อมั่นในตัวชอนยออุน แต่การต่อสู้ครั้งนี ้

เหล่าผูต้ดิตามต่างหว่ันใจว่าชอนยออนุอาจพ่ายแพ้และถึงแก่ความตาย 

เพราะปราณพิษทีแ่พ็กโอใช้นัน้รนุแรงถึงขัน้คร่าชวิีตทกุคนในลานฝึกใหญ่ 

ได้เลย และทางเดียวที่จะจบการต่อสู้ก็คือสังหารแพ็กโอ

"อา..."

มุนคยูยกแขนเสื้อขึ้นปาดน�้าตาท่ีไหลอาบแก้ม ตอนที่คิดว่า 

ชอนยออุนตายไปแล้ว ความรู้สึกของนางเหมือนโลกก�าลังพังทลาย  

แต่พอรู้ว่าเขาคว้าชัยชนะได้โดยไม่บาดเจ็บใดๆ หัวใจก็เต้นรัวราวกับ 

จะระเบิด

เหตุใดหัวใจถึงเต้นแรงเพียงนี้

นางพยายามคิดว่าเป็นเพราะผ้าทีร่ดัหน้าอก ทว่าใบหน้ากลบัแดง

โดยไม่รู้ตวั นางไม่เข้าใจว่าความรูส้กึนีคื้ออะไรจงึพยายามมองข้ามมนัไป 

และร้องตะโกนออกมาเหมือนคนอื่นๆ

"ไม่อยากจะเชื่อเลยขอรับ"

"ท่านหัวหน้าคือปีศาจชัดๆ...ตัดคอผู้น�าพรรคมารพิษได้ด้วย..."

"สมกับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลเทพสวรรค์"

"หึๆๆ ตระกูลเทพสวรรค์ที่แท้จริง"

แม้แต่เหล่าครูฝึกที่เฝ้าดูการประลองอยู่ข้างๆ แท่นพิธีก็ยังอด 

ตกตะลึงไม่ได้ ทุกคนต่างรู้ว่าชอนยออุนบรรลุระดับแปรสภาพแล้ว แต่

คดิไม่ถึงว่าเขาจะผ่านการทดสอบขัน้ทีห่กได้ทัง้ทีม่แีพ็กโอผูน้�าพรรคมารพิษ 

เป็นคูต่่อสู ้บางคนยังถึงขัน้คิดไปว่าชอนยออนุอาจเสียชวิีตเพราะอกีฝ่าย

เป็นถึงหน่ึงในพรรคเสาหลักทั้งหก แต่ผลที่ออกมากลับตรงกันข้าม  

ใครจะคิดว่าแพ็กโอที่กลายเป็นจอมพิษและทั่วยุทธภพจงหยวนต่าง 

หวาดกลัวจะกลายเป็นศพเช่นนี้
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ยังไม่ได้ประลองด้วยอีกครั้งเลย ก้าวหน้าไปไกลเสียแล้ว เฮ้อ

ครูฝึกอาวุโสโฮจินชังรู้สึกเสียดาย หลังจบศึกชิงป้ายเหลืองเขา 

ยังอยากจะประลองกับชอนยออุนอีกสักครั้ง แต่พอเห็นเช่นน้ีเขาก็

ตระหนักว่าพลังยุทธ์ของชอนยออุนสูงกว่าตนไปไกลแล้ว

อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ต้องกังวล

ดเูหมอืนการประลองในครัง้นีจ้ะเป็นการประกาศสงครามไปในตวั

เดิมทีพรรคเสาหลักทั้งหกวางแผนจะจัดการชอนยออุนหลังจาก

ช่วงเวลาฝึกฝนในส�านกัมารสิน้สดุลง แต่ชอนยออุนตัดหวัผูน้�าพรรคมารพิษ 

ไปเสียแล้ว ดังนั้นไม่เพียงแต่พรรคมารพิษ พรรคอื่นๆ ก็ย่อมพร้อมใจ

จัดการเขาอย่างแน่นอน

คิดใช้พิษฆ่าชอนยออุนต่อหน้าทุกคนเชียวรึ

เนือ่งจากแพ็กโอผูน้�าพรรคมารพิษเป็นฝ่ายคดิจะสงัหารชอนยออนุ 

ก่อน เหตุผลนี้ก็น่าจะเพียงพอให้ชอนยออุนตอบโต้แล้ว อีกท้ังยังม ี

สกัขีพยานมากมายจงึไม่น่าจะมปัีญหาอะไร จากนีต้้องรอดูว่าพรรคมารพิษ 

ที่สูญเสียผู้น�าจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไร

กรอด!

หลังเฝ้าดูการประลองตั้งแต่ต้นจนจบ ชอนมูยอนผู้ท้าชิงต�าแหน่ง

รองประมุขจากพรรคมารทมิฬก็หันหลังเดินจากไปพร้อมก�าหมัดแน่น 

จนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ

"คุณ...คุณชาย!"

แม้แต่ผู้ติดตามของชอนมูยอนก็ยังเกือบเผลอโห่ร้องพร้อมศิษย์ 

คนอื่นๆ เพราะทึ่งในความเก่งกาจของชอนยออุน แต่พวกเขาท�าเช่นนั้น

ไม่ได้และต้องเดินตามชอนมูยอนออกไปจากลานฝึก

องครกัษ์เบือ้งซ้ายอีฮวามยองผูเ้ป็นเจ้าส�านักมารก็ประทบัใจในตวั

ชอนยออุนไม่ต่างจากคนอื่นๆ
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ตัดหัวผู้อาวุโสแพ็กที่เปลี่ยนร่างเป็นจอมพิษได้ด้วยรึ...

แม้แต่ตนที่เป็นผู้แข็งแกร่งในสิบอันดับแรกของพรรคมารก็ยัง 

ไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะแพ็กโอได้หากต้องเผชิญหน้ากับพิษเช่นนั้น แต่

ชอนยออุนกลับท�าได้

ในเวลาไม่ถึงสี่ปี จากเด็กหนุ่มที่ไม่เคยฝึกวรยุทธ์ได้เติบใหญ ่

จนกลายเป็นยอดฝีมอืผูแ้ขง็แกร่งระดับทีอ่าจติดหนึง่ในห้าของพรรคมาร 

การพัฒนาข้ึนอย่างก้าวกระโดดเช่นนีน่้าจะเรยีกว่าปีศาจมากกว่าอจัฉริยะ

หรือว่าที่ประมุขพรรคคนใหม่ได้ถือก�าเนิดขึ้นแล้ว

แค่คิดเขาก็ขนลุกและสั่นสะท้านไปทั้งตัว

จากน้ันไม่นานเมือ่ปราณพิษจางหายไปจากลานฝึกใหญ่ในระดบัหน่ึง  

เหล่าครูฝึกก็ออกมาเก็บร่างไร้ลมหายใจของแพ็กโอ ซึ่งพวกครูฝึกต้อง 

ระวังให้มากเพราะแพ็กโอไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นถึงผู้น�าพรรคมารพษิ 

หนึ่งในพรรคเสาหลักทั้งหกของพรรคมาร

เมื่อผู้อาวุโสเก้าซามาอีที่มาเป็นสักขีพยานพยักหน้าให้ องครักษ์

เบื้องซ้ายอีฮวามยองก็ลุกขึ้นจากท่ีนั่งแล้วมองชอนยออุนที่ยืนอยู่ใน 

ลานฝึกใหญ่

"หวัหน้าทพัชอนยออนุ ขอแสดงความยินดท่ีีท่านผ่านการทดสอบ

ขั้นที่หกขอรับ!"

"เฮๆๆๆ!!!"

สิน้เสยีงอีฮวามยอง ทกุคนในลานฝึกใหญ่ก็โห่ร้องดใีจอย่างบ้าคลัง่  

เพราะชอนยออนุผ่านการทดสอบขัน้ทีห่กเป็นคนแรกในรอบเจด็สบิปีของ

ส�านกัมาร ถือเป็นความส�าเรจ็อนัย่ิงใหญ่ สมควรแล้วทีทุ่กคนยินดีกับเขา

โอ้!

เมื่อรู้ตัวว่าไม่ใช่ความฝัน รอยย้ิมก็ปรากฏที่มุมปากชอนยออุน  

ผูต้ดิตามของเขาทกุคนต่างว่ิงเข้ามาหากลางลานฝึกใหญ่ราวกับรอเวลาน้ี 
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มานานแล้ว โควังฮึลจมูกแดงระเรื่อขณะแสดงความยินดี ท่าทีอ่อนไหว

เช่นนี้ช่างดูขัดกับกล้ามเนื้ออันใหญ่โตของเขา

"ยินดีด้วยขอรับท่านหัวหน้า!"

"ยินดีด้วยขอรับ!!!"

"ตอนนี้ต้องเรียกว่าท่านผู้อาวุโสแล้วหรือเปล่านะ ฮ่าๆๆ"

ทุกคนต่างชอบใจค�าพูดหยอกล้อของโอจง ขณะที่ชอนยออุนและ

เหล่าผูต้ดิตามก�าลงัแบ่งปันความดใีจกันอยู่นัน้ ผูอ้าวุโสเก้าซามาอก็ีลง

จากแท่นพิธีและมองหาใครบางคน

'ก่อนจะไปข้าขอพบหน้าบุตรชายสักประเดี๋ยวได้หรือไม่ขอรับ'

'ได้ขอรับ'

จริงๆ แล้วซามาอีต้องออกไปจากส�านักมารทันทีเมื่อจบหน้าท่ี 

สักขีพยาน แต่เขาขอร้องอีฮวามยองว่าอยากเจอหน้าบุตรชายก่อนไป  

อีฮวามยองเห็นว่าไม่ใช่ค�าขอร้องที่เหลือบ่ากว่าแรงจึงอนุญาต

"ท่านพ่อ!"

แต่ต่อให้อีฮวามยองไม่อนุญาต ซามาชักเองก็ตั้งใจจะไปส่ง 

ผู้อาวุโสเก้าซามาอีผู ้เป็นบิดาอยู่แล้ว ซามาอีรีบเดินเข้าไปหาด้วย 

ความดีใจเมื่อได้เห็นใบหน้าของบุตรชายที่ไม่ได้พบกันนาน

"โตขึ้นเยอะเลยนะลูก"

เขารูเ้รือ่งทีซ่ามาชกัผ่านการทดสอบขัน้ทีห้่าจากองครักษ์เบือ้งซ้าย

อีฮวามยองแล้ว จึงอยากเอ่ยชมท่ีบุตรชายประสบความส�าเร็จได้ถึง

ขนาดนี้ ไม่มีบิดามารดาคนไหนไม่ดีใจเมื่อเห็นลูกประสบความส�าเร็จ 

เมื่อทักทายกันจนหายคิดถึงแล้ว ซามาอีก็ส่งเสียงวายุหาซามาชักแทน

การพูด

[ชัก...เจอคนท่ีเจ้าจะสนับสนุนในศึกชิงต�าแหน่งรองประมุข 

พรรคมารแล้วหรือยัง]
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[อ๊ะ! ท่านพ่อตั้งใจมาพูดเรื่องนี้หรือขอรับ]

[หือ?]

[ข้าเองก็ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ก่อนที่ท่านพ่อจะกลับไปขอรับ]

เมื่อเห็นซามาชักลังเล ซามาอีก็พูดอย่างอ่อนโยน

[เจ้าพูดก่อนเถอะ]

[ก่อนหน้านี้ข้าตั้งใจจะสนับสนุนหนึ่งในผู้ท้าชิงจากพรรคเสาหลัก

ทั้งหกตามที่ท่านพ่อบอก แต่ตอนนี้ข้าต้องขออภัยด้วย...]

[...]

[ข้าคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว ข้าจะสนับสนุนคุณชายชอนยออุนขอรับ]

ก่อนเข้าส�านักมาร ซามาอีแห่งพรรคสงบยุทธ์บอกให้เขาเลือก 

สนบัสนุนชอนมยูอนแห่งพรรคมารทมฬิหรอืชอนยูชนัแห่งพรรคมารดาบ

ในศกึชงิต�าแหน่งรองประมขุในครัง้นี ้ เพราะทัง้คูม่แีววจะได้เป็นรองประมขุ 

พรรคมารคนต่อไปมากที่สุด แต่พอได้เข้ามาเป็นศิษย์ในส�านักมาร  

ซามาชกักลบัเห็นการเติบโตอันน่าท่ึงของชอนยออนุด้วยตาตวัเองจนเขา

รู้สึกปลาบปลื้ม

แต่เพราะค�าขอของบดิา เขาจงึคิดไตร่ตรองอยู่นานกว่าจะตดัสนิใจ 

ได้ ซึ่งสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่สนับสนุนชอนมูยอน ซึ่งชอนมูยอนเอง 

ก็คงไม่เลอืกตน เพราะเขามคีนจากพรรคระดบัสูงหลายคนเป็นผูต้ดิตาม

อยู่แล้ว

[เจ้าลูกชาย]

ทว่าซามาอีกลับย้ิมอย่างมีความสุขต่างจากที่ซามาชักคิดว่าตน 

จะถูกต�าหนิ

[สมกับที่เป็นลูกพ่อ]

[ขอรับ?]

[เจ้าคิดเหมือนพ่อเลย]
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ความจริงแล้วเหตุผลท่ีซามาอีใช้เสียงวายุกับซามาชักบุตรชายก็

เพราะเขาเกิดเปลีย่นใจหลงัจากได้เหน็การทดสอบขัน้ท่ีหกของชอนยออนุ  

นีเ่ป็นครัง้แรกในรอบเจด็สบิปีของส�านกัมารทีม่ผีูผ่้านการทดสอบขัน้ทีห่ก  

ย่ิงไปกว่าน้ันชยัชนะในครัง้นียั้งหมายถึงการได้รบัต�าแหน่งผู้อาวุโสสิบสอง

อกีด้วย

ชอนยออนุอายุแค่ราวๆ ย่ีสบิกลบัมพีลงัยุทธ์ถึงระดบัน้ีแล้ว ไม่อาจ

คาดเดาได้เลยว่าในอนาคตเขาจะเติบโตไปอีกแค่ไหน

ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ใต้สังกัดของพวกพรรคเสาหลักอีกต่อไปแล้ว

นอกจากพรรคฝ่ามือมังกรมารแล้ว พรรคสงบยุทธ์ก็เป็นอีกหน่ึง

พรรคระดับสูงที่มีขนาดใกล้เคียงกับพรรคมารพิษซึ่งเป็นอันดับล่างสุด 

ของพรรคเสาหลัก อีกทั้งซามาอียังมีต�าแหน่งเป็นถึงผู้อาวุโส เขาจึงรู้สึก

ไม่ยินดีสักเท่าไรที่พรรคของตนจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของพรรคอื่น

ผูท้้าชงิต�าแหน่งรองประมขุทีไ่ม่ได้อยู่ในพรรคเสาหลกัท้ังหกงัน้หรอื

จะไม่ให้อยากอยู่ด้วยได้อย่างไร หากชอนยออนุกลายเป็นรองประมขุ 

พรรคมารจรงิๆ พรรคมารท่ีเคยมพีรรคทัง้หกเป็นเสาหลกัจะต้องเกิดการ

เปลีย่นแปลงอย่างแน่นอน หากซามาอสีนับสนุนชอนยออนุตัง้แต่ตอนที่ 

เขายังไม่มฐีานอ�านาจใดๆ พรรคสงบยุทธ์ก็มสีทิธ์ิได้ยืนเป็นเสาหลกัใหม่

อย่างแน่นอน

[พ่อเคารพการตัดสินใจของเจ้า คุณชายชอนยออุนควรค่าแก่การ

สนับสนุน]

[เช่นนั้นการตัดสินใจของข้าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมขอรับ]

เมื่อใบหน้าของซามาชักสดใสขึ้นหลังได้รับอนุญาตให้ท�าในสิ่งท่ี

ต้องการ ซามาอีก็ตอบพร้อมท�าหน้าพึงพอใจ

[เจ้าจงท�าตามนั้น ฮ่าๆๆ ถ้าเป็นไปได้ด้วยดี เขาอาจจะได้เป็น 

น้องเขยของเจ้าก็ได้ ดูแลเขาดีๆ ล่ะ]



Han Jung Wol Ya 15

[ขอรับ?]

ซามาชกัท�าหน้าเครยีด เพราะดูเหมอืนท่านพ่อของเขาอยากจะให้

ชอนยออุนแต่งงานกับซามายองน้องสาวของตน

ครึ่งชั่วยามต่อมา

หน้าห้องท�างานของเจ้าส�านักที่ชั้นหนึ่งของอาคารกลาง

หลังจัดการกับศพของแพ็กโอผู้น�าพรรคมารพิษและเก็บกวาด 

ลานฝึกเสร็จเรียบร้อย องครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยองก็เรียกชอนยออุน 

มาท่ีห้องท�างานเพ่ือมอบสทิธิประโยชน์ของการผ่านการทดสอบขัน้ทีห่ก

ครฝึูกสองคนกับครฝึูกอาวุโสโฮจนิชงัก็เดนิตามชอนยออนุมาด้วย 

แต่อีฮวามยองกลับบอกให้คนอื่นๆ รออยู่ข้างนอก

หือ?

ทันทีที่ชอนยออุนเข้ามาในห้องและปิดประตู อีฮวามยองก็ปล่อย

ปราณเพ่ือปิดก้ันเสียงไม่ให้ออกสู่ภายนอก ชอนยออุนท�าหน้าสงสัย 

เมื่อเห็นอีฮวามยองท�าเช่นนั้น แต่แล้วจู่ๆ อีฮวามยองก็คุกเข่าลงและ

ประสานมือคารวะ ก่อนพูดอย่างนอบน้อม

"คุณชาย ที่ผ่านมาคงจะเหน็ดเหนื่อยมาก ข้าขอแสดงความยินดี

ที่ท่านผ่านการทดสอบขั้นที่หกขอรับ"

นีเ่ป็นกิรยิาท่าทางทีอ่ฮีวามยองไม่เคยปฏิบตักัิบศษิย์คนไหนมาก่อน
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ชอนยออุนงุนงงกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของอีฮวามยอง

"หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับ"

"ท่านผ่านการทดสอบทุกขั้นของส�านักมารแล้ว ข้าจึงต้องปฏิบัติ

กับท่านให้สมฐานะคุณชายผู้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลเทพสวรรค์"

"อ๋อ..."

เมื่อผ่านการทดสอบท้ังหมดของส�านักมาร ชอนยออุนก็ไม่ได้ 

อยู่ในสถานะศิษย์อีกต่อไป เดิมทีทายาทของท่านประมุขต้องได้รับการ

ปฏิบัติให้สมฐานะของผู้สืบทอด แต่ตามกฎของส�านักมาร ศิษย์ทุกคน

ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะชอนยออุนก�าลังงุนงง อีฮวามยองก็พูดต่อ

"ก่อนอื่นต้องขออภัย เพราะกฎของส�านักมารข้าจึงได้แต่คอย 

เฝ้ามองท่านเพียงอย่างเดยีว และยังไม่มัน่ใจว่าท่านได้รับ...'ส่ิงน้ัน' แล้ว"

อฮีวามยองพูดขณะก้มหน้า แต่ชอนยออนุไม่เข้าใจว่าเขาหมายถงึ

อะไร อีฮวามยองค่อยๆ เงยหน้าขึ้นสบตาเขาและพูดว่า

"ท่านคงจะไม่เข้าใจในสิง่ทีข้่าพูด เช่นนัน้ข้าขอถามสัน้ๆ ท่านได้รับ

บทที่่ 33

คลังสมบัติลับใต้ดิน (2)
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วิชาของท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์มาแล้วใช่ไหมขอรับ"

ชอนยออุนตกใจเมื่อได้ยินค�าถามนั้น เขาไม่คิดว่าค�าว่าวิชาของ

ท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์จะหลุดออกมาจากปากของอีฮวามยอง

รู้ด้วยหรือเนี่ย

เขาเคยร่ายเพลงยุทธ์ของพลงักระบีม่ารสวรรค์ต่อหน้าทกุคนตอน

สูกั้บครฝึูกอาวุโสโฮจนิชงัและนกัโทษจากพรรคอธรรม เวลานัน้เขาเชือ่ว่า 

วรยุทธ์เพียงหนึ่งเดียวท่ีจะเอาชนะได้ก็คือพลังกระบี่มารสวรรค์ และ

เพราะมนัเป็นวิชาท่ีปฐมาจารย์มารสวรรค์ท้ิงเอาไว้ เขาจงึคดิว่าไม่มใีคร

รู้จักวิชากระบี่นี้อย่างแน่นอน

"ข้าไม่รู้ว่าท่านก�าลังพูดถึงอะไรขอรับ"

ชอนยออุนนิง่เงยีบไปสกัพักก่อนจะพูดขึน้ เขาไม่อาจไว้ใจอฮีวามยอง  

เพราะอีฮวามยองเป็นคนใกล้ชิดของท่านประมุข เขาจึงไม่อาจเปิดเผย

ความจริงสุ่มสี่สุ่มห้าให้คนที่ไม่มั่นใจว่าเป็นมิตรหรือศัตรูรู้

"นั่นสินะขอรับ คงยากที่คุณชายจะเชื่อใจข้า"

สังเกตจากสีหน้าก็รู้แล้วว่าชอนยออุนไม่เชื่อใจตน อีฮวามยอง

ครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะก้มหน้าแล้วพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง

"ข้าอีฮวามยอง องครักษ์เบื้องซ้ายแห่งพรรคมาร ขอสาบานว่า 

จะสนับสนุนคุณชายชอนยออุนในศึกชิงต�าแหน่งรองประมุข โดยจะขอ 

มอบป้ายของตระกูลองครักษ์เป็นเครื่องพิสูจน์ขอรับ"

อีฮวามยองหยิบป้ายหยกสีแดงออกมาจากเสื้อแล้วย่ืนส่งให้ 

ชอนยออุนอย่างนอบน้อม บนป้ายหยกน้ันสลักค�าว่าองครักษ์เอาไว้  

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นหัวหน้าตระกูลองครักษ์และบ่งบอก

ถึงสถานะของผู้ที่ถือครอง

องครักษ์เบื้องซ้าย...จะสนับสนุนข้างั้นรึ

ชอนยออุนงุนงงเมื่อเห็นอีฮวามยองย่ืนป้ายหยกสีแดงให้ตนด้วย
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มือทั้งสองข้างอย่างนอบน้อม เขาไม่คาดคิดเลยว่าอีฮวามยองผู้เป็น 

เจ้าส�านักมารและคนสนิทของประมุขพรรคมารจะหันมาสนับสนุนตน

อย่างง่ายดายเช่นนี้ หากคนในพรรคมารรู้เข้ามันอาจกลายเป็นเรื่องราว

ใหญ่โตและส่งผลกระทบรุนแรงก็ได้

"รับไว้เถอะขอรับ"

หลงัมองอฮีวามยองอย่างลงัเลอยู่ครูห่นึง่ ชอนยออนุก็เผยความในใจ 

ออกมา

"ขออภัยด้วยขอรับ ข้าไม่รู้ว่าจะเชื่อใจองครักษ์เบื้องซ้ายผู้เป็น 

คนสนิทของท่านประมุขพรรคมารได้อย่างไร"

พรรคอืน่ๆ มอีสิระในการเลอืกสนบัสนุนผูท้้าชงิต�าแหน่งรองประมขุ 

คนไหนก็ได้ตามผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ แต่ตระกูลองครักษ์เป็น 

กลุ่มคนท่ีใกล้ชิดและรับใช้เฉพาะประมุขพรรคมารเท่าน้ัน พวกเขา 

ไม่มีสิทธ์ิมีเสียงในศึกชิงต�าแหน่งรองประมุข ท�าได้เพียงช่วยเหลือและ

สนับสนุนประมุขกับรองประมุขท่ีได้รับเลือกแล้วเท่าน้ัน ดังน้ันเมื่อ 

อฮีวามยองบอกว่าจะสนบัสนนุเขาพร้อมมอบป้ายของตระกูลองครกัษ์ให้  

ชอนยออุนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าแผนของอีกฝ่ายคืออะไร

ขณะทีช่อนยออนุก�าลงัสงสยัอยู่นัน้ อฮีวามยองก็ชมเชยเขาอยู่ในใจ 

ในฐานะเจ้าส�านักมาร

สุขุมรอบคอบขึ้นมาก นี่ล่ะคุณสมบัติที่คู่ควร

เขาท�าถึงขนาดน้ีแล้ว แต่ชอนยออุนกลับไม่ยอมรับป้ายหยกไป

ง่ายๆ และดรูะแวดระวงั อฮีวามยองเข้าใจในมมุของชอนยออนุเป็นอย่างดี  

จึงคิดว่าจ�าเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม

"คุณชายพูดถูกขอรับ ข้าเป็นองครักษ์เบื้องซ้ายที่ต้องรับใช้ท่าน

ประมขุพรรค เป็นสถานะทีไ่ม่อาจสนบัสนนุใครอืน่ได้ แต่ตระกูลองครกัษ์

มีสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก โดยไม่ค�านึงเรื่องกฎระเบียบ
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เหล่านั้นขอรับ"

"หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับ"

"ตระกูลองครักษ์ของเราจะยอมรับผู้สืบทอดคนต่อไปก็ต่อเมื่อเขา

ได้รับพลังที่แท้จริงของท่านผู้นั้นมาขอรับ"

"ท่านผู้นั้นที่พูดถึง..."

"ท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์ผู้ก่อตั้งพรรคมารของเราขอรับ"

สายตาจรงิจงัของอฮีวามยองบ่งบอกว่าเขาไม่ได้โกหก อีฮวามยอง

พักหายใจครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ

"เรือ่งทีข้่าจะพูดต่อจากนีไ้ป ขอให้คุณชายเก็บเป็นความลบัด้วยนะ 

ขอรับ"

ตระกูลองครักษ์ภาคภูมิใจในการท�าหน้าที่ดูแลประมุขพรรคมาร

มาทกุยุคทกุสมยัของประวัติศาสตร์อนัยาวนาน โดยสามตระกูลองครกัษ์

จะแบ่งออกเป็นองครกัษ์ใหญ่ องครกัษ์เบือ้งซ้าย และองครกัษ์เบือ้งขวา 

พวกเขาคอยดูแลประมุขพรรคมารมาตั้งแต่ปฐมาจารย์มารสวรรค ์

ผู้ก่อตั้งพรรคมารและเป็นประมุขคนแรก เรื่อยมาจนถึงชอนยูจงประมุข

คนปัจจบุนั ซึง่ในยคุเริม่ต้นของพรรคมารนัน้ยังไม่มพีรรคเสาหลกัทัง้หก

เหมือนในปัจจุบัน

และหลังการปรากฏตัวของมารกระบี่ผู ้หาใดเปรียบไม่ได้เมื่อ 

ห้าร้อยปีก่อน พรรคมารทมิฬและพรรคมารกระบี่ก็ถูกก่อตั้งข้ึนโดย 

ศิษย์สองคนของเขา

ตระกูลองครักษ์ทั้งสามนั้นแต่เดิมมีการสืบทอดกันมาโดยตลอด 

แต่เมื่อองครักษ์เบื้องขวาเมื่อห้าร้อยปีก่อนเสียชีวิตไปโดยไร้ทายาท จึง

มีการแต่งตั้งตระกูลองครักษ์เบื้องขวาขึ้นมาใหม่

"ตระกูลองครกัษ์เบือ้งขวาตอนนีเ้กิดขึน้เมือ่ห้าร้อยปีก่อนหรอืขอรบั 

สั้นกว่าที่ข้าคิดไว้มากทีเดียว"
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นกึไม่ถึงว่าตระกูลองครกัษ์ของท่านอาจารย์จะไม่ได้มมีาตัง้แต่แรก

"น้อยคนนักที่จะรู้ความจริงเรื่องนี้ขอรับ"

ตระกูลองครกัษ์ใหญ่และตระกูลองครกัษ์เบือ้งซ้ายนัน้รูข้้อมลูของ

พรรคมารมากกว่าใครอื่น เพราะพวกเขาอยู่เคียงข้างประมุขพรรคมาร

มาตลอดทุกยุคทุกสมัย

"มีความลับหนึ่งที่ตระกูลองครักษ์ของเราเก็บเอาไว้ต้ังแต่เมื่อ 

ห้าร้อยปีก่อนขอรับ"

"..."

"วิชากระบี่มารสวรรค์ของท่านประมุขที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

จนถึงตอนนี้ แท้จริงแล้วไม่ใช่วิชากระบี่ของท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์

ขอรับ"

"!!!"

ความจรงิอนัน่าตกใจนีท้�าให้ตาของชอนยออนุเบกิกว้าง หากเรือ่งที่ 

องครกัษ์เบือ้งซ้ายอฮีวามยองก�าลงัเล่ารูกั้นไปทัว่ย่อมเกิดความโกลาหล

ภายในพรรคมารอย่างแน่นอน

"ที่ท่านบอกว่าวิชากระบี่ที่แท้จริง..."

"วิชากระบี่ท่ีแท้จริงของท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์ที่ควรสืบทอด

ต่อกันมาในต�าแหน่งประมุขพรรคนั้นได้หายสาบสูญไปแล้ว ไม่สิ  

ต้องพูดว่ามันถูกท�าให้หายไปกลางคันมากกว่าขอรับ"

เมื่อห้าร้อยปีก่อนพรรคมารยังไม่มีการคัดเลือกผู้สืบทอดจาก 

บุตรของฮูหยินในพรรคทั้งหกเหมือนทุกวันนี้ โดยประมุขพรรคมาร 

จะใช้ไฟศักดิ์สิทธ์ิเลือกคู่สมรสบนแท่นบูชา และหญิงสาวผู้นั้นจะถูก 

เรียกว่าเทพธิดา ด้วยเหตุนี้อ�านาจของพรรคมารจึงไม่ไปรวมอยู่กับ 

คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพิเศษ เพราะบตุรทีเ่กิดจากเทพธิดาจะกลายเป็น

รองประมุขพรรคทันที
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"ในอดีตพรรคมารใช้วิธีนี้มาโดยตลอดขอรับ"

เนื่องจากต้นก�าเนิดของพรรคมารมาจากลัทธิบูชาไฟในซินก่ัง  

ดังนั้นหลังจากประมุขคนใหม่ขึ้นรับต�าแหน่งแล้วจะต้องไปแสวงบุญที่

เทือกเขาเชียนซานในซินกั่งภายในสิบปี

ชอนมูฮวีผู ้เป็นประมุขพรรคเมื่อห้าร้อยปีก่อน หลังจากขึ้นรับ

ต�าแหน่งประมขุก็ได้เดินทางไปแสวงบญุท่ีเทือกเขาเชยีนซานในอกีห้าปี

ต่อมา

"ในช่วงแสวงบญุ...ได้เกิดเรือ่งเลวร้ายขึน้กับพรรคมารของเราขอรับ"

คณะแสวงบุญของประมุขชอนมูฮวีท่ีมีองครักษ์เบื้องขวาเดินทาง

ไปรับใช้ประมุขอย่างใกล้ชิดถูกพบเป็นศพเกือบทั้งหมด เนื่องจาก

องครักษ์เบื้องขวาในตอนน้ันไม่มีทายาท ภายหลังจึงต้องแต่งตั้ง 

องครักษ์เบื้องขวาคนใหม่ขึ้นมาแทน

การเสียชีวิตของประมุขชอนมูฮวีที่เป็นถึงหนึ่งในห้ายอดฝีมือแห่ง

ยุทธภพจงหยวนในยุคน้ันสร้างความโกลาหลครั้งใหญ่ขึ้นในพรรคมาร

และลุกลามไปทั่วยุทธภพ

"ใครกนัท่ีท�าร้ายท่านประมขุผูเ้ป็นถึงหน่ึงในห้ายอดฝีมอืแห่งยุทธภพ 

จงหยวนได้ขอรับ"

"เคยได้ยินชื่อเทพดาบอรหันต์หรือไม่ขอรับ"

"เทพดาบอรหันต์!"

ชอนยออุนถึงกับตาโตเมื่อได้ยินค�าว่าเทพดาบอรหันต์ แม้จะ 

ไม่ค่อยรู้จักเหล่ายอดฝีมือในยุทธภพตอนนี้มากนัก แต่หากเป็นคนของ

พรรคมารย่อมไม่มีทางไม่รู้จักชื่อนี้อย่างแน่นอน เทพดาบอรหันต์เป็น

เพียงคนเดียวที่มือกระบี่ระดับเทพอย่างมารกระบี่ไม่อาจเอาชนะได้  

การประลองของทั้งสองคนในอดีต ผลออกมาเสมอกัน แต่ว่ากันว่า 

มารกระบี่ต้องสูญเสียแขนขวาและวางมือไปในที่สุด
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"แปลว่าสาเหตุที่ท่านมารกระบี่ประลองกับเทพดาบอรหันต์ก็เพ่ือ

แก้แค้นให้ท่านประมุขพรรคหรือขอรับ"

"ใช่แล้วขอรับ แต่มันไม่ใช่การประลองท่ีเกิดขึ้นทันทีขอรับ  

หลงัท่านประมขุพรรคเสยีชวีติก็มปัีญหาใหญ่เกิดข้ึนในพรรคมารของเรา"

นั่นก็คือปัญหาเรื่องการสืบทอดอ�านาจ

หลังเข้ารับต�าแหน่งประมุข ชอนมูฮวีก็มีลูกกับเทพธิดา แต่เด็ก 

ที่เกิดมากลับเป็นหญิง จนกระทั่งบุตรสาวอายุครบแปดขวบ ประมุข 

ชอนมฮูวีก็ยังไม่เห็นว่ีแววของการมบีตุรชายเพ่ือสบืทอดต�าแหน่ง เขาจงึ

ออกเดนิทางไปแสวงบญุทีเ่ทอืกเขาเชยีนซานเพ่ือไม่ให้เกินก�าหนดสบิปี 

แล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

"เมื่อท่านประมุขจากไป ปัญหาหลายอย่างก็ก่อตัวขึ้น ตั้งแต่เรื่อง

ทายาทไปจนถึงวิชากระบี่มารสวรรค์ที่เป็นวรยุทธ์ของท่านประมุข"

วิชากระบี่มารสวรรค์ไม่มีต�าราท่ีจับต้องได้ แต่ใช้วิธีสืบทอดกัน

แบบปากต่อปาก หากประมขุพรรคยังอยู่ก็คงจะไม่เป็นไร แต่น่าเสยีดาย

ทีเ่ขาด่วนจากโลกนีไ้ปเสยีก่อน ท�าให้พรรคมารต้องเผชญิกับสถานการณ์

ที่เลวร้ายที่สุด

"เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ในตอนน้ัน ในที่ประชุมของผู้อาวุโสจึง 

เชญิท่านมารกระบีซ่ึง่เป็นผูอ้าวุโสหนึง่ขึน้ด�ารงต�าแหน่งรกัษาการประมขุ

ไปก่อน"

พวกเขาต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุด เพราะไม่อาจสนับสนุนให้บุตรสาว

ของชอนมฮูวทีีม่อีายุเพียงแปดขวบขึน้มาเป็นประมขุได้ โชคดทีีม่ารกระบี ่

มคีวามสามารถอนัหลากหลายนอกเหนือจากวรยุทธ์ ส่งผลให้พรรคมาร 

คลีค่ลายสถานการณ์อนัยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ทีท่�าเช่นน้ันได้ก็เพราะ 

มารกระบี่เป็นที่เคารพนับถือจากคนทั่วทั้งพรรค

เรื่องเร่งด่วนท่ีสุดส�าหรับมารกระบี่คือการสร้างความมั่นคงให ้
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พรรคมาร ซึ่งนั่นหมายถึงการฟื้นฟูวิชากระบี่อันเป็นวรยุทธ์ประจ�าตัว 

ของประมุขที่สูญหายไป แม้เขาจะเคยประลองฝีมือกับประมุขมาบ้าง 

แต่ก็ไม่มีวิธีที่จะฟื้นฟูวิชากระบี่นั้นจากความทรงจ�า และเขาก็ไม่รู้เคล็ด

การเดินก�าลังภายในของวิชานั้นเลย

"นัน่จงึเป็นครัง้แรกทีผู่ซ้ึง่ไม่มสีายเลอืดตระกูลเทพสวรรค์ได้เข้าไป

ในคุกถ�้าที่ว่ากันว่าปฐมาจารย์มารสวรรค์ได้ทิ้งวิชากระบี่เอาไว้ขอรับ"

หา?

ชอนยออุนรูค้วามลบัของคุกถ�า้จงึอุทานขึน้ในใจ คกุถ�า้เป็นสถานท่ี 

ท่ีปฐมาจารย์มารสวรรค์ได้ท้ิงเคล็ดวิชากระบี่เอาไว้ก่อนเสียชีวิต เดิมที 

มแีค่ลกูหลานของตระกูลเทพสวรรค์เท่านัน้ท่ีเข้าไปได้ แต่หากส่งบตุรสาว 

ของประมุขชอนมูฮวีที่ยังเป็นแค่เด็กน้อยเข้าไปก็คงไม่ได้ความเป็นแน่

มารกระบีเ่ข้าไปยงัคกุถ�า้ด้วยความเชือ่มัน่ว่าตนจะสร้างวิชากระบี่

มารสวรรค์ที่สูงส่งยิ่งกว่าเดิมขึ้นมาจากรากฐานวิชาท่ีปฐมาจารย์ 

มารสวรรค์ทิ้งไว้ให้ ทว่าสุดท้ายแม้แต่การฟื้นฟูวิชากระบี่มารสวรรค์ให้

ไปถึงระดับเดิมเขาก็ยังท�าไม่ได้ เพราะเผชิญหน้ากับก�าแพงทางวิชา

ขนาดใหญ่

"จนถึงตอนน้ีประมุขพรรครุ่นหลังๆ ที่เข้าไปในคุกถ�้าก็ยังไม่มีใคร 

รู้แจ้งถึงวชิาของปฐมาจารย์มารสวรรค์เลยสกัคน ไม่ต่างจากท่านมารกระบี่ 

ขอรับ"

"เพราะเหตุใดหรือขอรับ"

"ว่ากันว่ารอยกระบี่บนศิลาจารึกหยกครามน้ันสามารถน�ามา

ประกอบเป็นเพลงกระบี่ของท่านปฐมาจารย์ได้ แต่หากไม่รู้หลักการ 

เดินลมปราณก็ไม่มีทางร่ายออกมาได้ขอรับ"

ไม่มีใครไขความลับนั้นได้เลยรึ

มีสายเลือดของตระกูลเทพสวรรค์เข้าไปในคุกถ�้ามากมาย แต่ 
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กลับไม่มีใครไขความลับได้เลยสักคน หากปราศจากเคล็ดวิชาพลังจิต

ก�าลังภายในท่ีอยู่ในบทกวีบนมุกเรืองแสง ต่อให้ร่ายเพลงยุทธ์พลัง 

กระบี่มารสวรรค์ได้ แต่ก็ไม่อาจแสดงอานุภาพสูงสุดของมัน

"กว่าท่านมารกระบี่จะออกมาจากคุกถ�้าเวลาก็ผ่านไปสามปี"

เมื่อออกมามารกระบี่ก็ได้สร้างวิชากระบี่มารสวรรค์ขึ้นมาใหม่  

โดยอาศัยร่องรอยกระบี่ของท่านปฐมาจารย์ที่แกะออกมาได้และ 

ใส่ความตระหนักรู้ของตนเพิ่มเข้าไป

ผูอ้าวุโสทุกคนในตอนนัน้ต่างยอมรบัว่าวิชากระบีใ่หม่นีม้อีานุภาพ

ไม่ต่างจากวิชาของท่านประมุขที่สูญหายไป และตัดสินใจส่งมอบมัน 

ให้บุตรสาวท่านประมุข

อ๋อ...วิชากระบีม่ารสวรรค์ของประมขุตอนนีส้ร้างขึน้โดยมารกระบี่

หรือนี่

ในทีส่ดุชอนยออนุก็ได้รูค้วามจรงิ เพราะเหตน้ีุบนศลิาจารึกหยกคราม 

ถึงมรีอยกระบีข่องมารกระบีห่ลงเหลอือยู่ แต่สิง่ท่ีเขาไม่เข้าใจก็คอืเหตใุด 

มารกระบีท่ีต้่องการฟ้ืนฟูวชิากระบีข่องปฐมาจารย์มารสวรรค์ถึงต้องท�าให้ 

ศลิาจารกึหยกครามเสยีหายด้วยรอยกระบีข่องเพลงยุทธ์ท�าลายล้างด้วย

"ท่านมารกระบีไ่ด้ย้ายศลิาจารกึท่ีมร่ีองรอยวิชาของท่านปฐมาจารย์ 

จากคกุถ�า้ไปยังหอต�าราเคลด็วิชา คณุชายเองก็น่าจะเคยเหน็ศลิาจารกึ

หยกครามที่ตั้งอยู่ในแต่ละชั้นใช่ไหมขอรับ"

"เคยเห็นขอรับ..."

ตั้งอยู่ตรงกลางขนาดนั้นจะบอกว่าไม่เห็นก็กระไรอยู่

"รอยยุ่งเหยิงด้านหลังของศิลาจารึกคือรอยกระบี่ที่ท่านมารกระบี่

ทิ้งเอาไว้ขอรับ"

"เหตใุดท่านมารกระบีถึ่งต้องท�าให้ศิลาจารกึเสียหายด้วยล่ะขอรบั"

แน่นอนว่าชอนยออุนรู้อยู่แล้วว่ามันคือการพยายามเอาชนะพลัง
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กระบี่มารสวรรค์ อย่างไรก็ตามมันไม่มีเหตุผลอะไรให้มารกระบี่ต้อง 

สร้างรอยกระบี่ทับร่องรอยวิชาท่ีถือเป็นมรดกตกทอดของปฐมาจารย์ 

มารสวรรค์

"แม้ท่านมารกระบีจ่ะท�าลายรอยกระบีข่องท่านปฐมาจารย์ไปแล้ว 

แต่ท่านก็ได้เรยีบเรยีงเพลงกระบีเ่อาไว้ในต�าราเคลด็วชิาด้วยตวัท่านเอง

ขอรับ"

"อ๊ะ!"

มันไม่ใช่การท�าลายโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง แม้จะเป็นเพลงกระบี ่

ที่ตนไม่อาจฝึกส�าเร็จ แต่เขาก็ไม่อาจท�าลายมรดกที่ท่านปฐมาจารย์ 

ผู้ก่อตั้งพรรคท้ิงไว้ให้ มารกระบี่จึงเรียบเรียงมันบันทึกลงในต�าราและ 

น�าไปเก็บไว้ในเรอืนประมขุ แต่หากไร้เคลด็วิชาพลงัจติก�าลงัภายในหรอื

หลกัการเดนิลมปราณ การฝึกมนักไ็ม่ต่างจากการสร้างวิมานบนอากาศ

"ส่วนรอยกระบี่ท่ีถูกสร้างทับบนศิลาจารึกหยกคราม...เป็นสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอรับ"
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เรื่องท่ีประมุขพรรคมารถูกสังหารมิอาจมองข้ามได้ เน่ืองจาก 

พรรคมารถูกยกให้เป็นหน่ึงในสามอ�านาจหลักของยุทธภพจงหยวน 

พรรคมารได้เริ่มหมายหัวศัตรูและออกไล่ล่า ทว่าไม่มีใครในยุทธภพ 

เคยเห็นหรือรู้ตัวตนที่แท้จริงของศัตรูเลยสักคน

"ไม่มีข้อมูลอื่นใด นอกจากค�าบอกเล่าของชาวพรรคมารผู้หน่ึงที่ 

รอดตายมาได้เพียงคนเดียว ซึ่งคนผู้น้ันได้ยินว่าอีกฝ่ายเรียกตัวเองว่า 

เทพดาบอรหันต์"

จู่ๆ  เทพดาบอรหันต์ก็ออกมาสงัหารชอนมฮูวผีูเ้ป็นประมขุพรรคมาร  

องครักษ์เบื้องขวา และกององครักษ์ แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

คนของพรรคมารจ�านวนมากถูกส่งไปยังซินก่ังเพ่ือไล่ล่าเทพดาบ

อรหันต์ แต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆ

"อกีสองปีต่อมาเขาผูน้ัน้ก็ปรากฏตวัอกีครัง้ทีซ่งซานในเหอหนาน"

ซงซานถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิของยุทธภพ วัดเส้าหลินท่ีเป็น 

แหล่งก�าเนิดของวรยุทธ์กต็ัง้อยู่ทีน่ั่น และไม่ใช่เรือ่งง่ายทีค่นจากพรรคมาร 

หรือพรรคอธรรมจะเข้าไปที่นั่นได้

บทที่่ 33

คลังสมบัติลับใต้ดิน (3)
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"พระกงหยุนแห่งวัดเส้าหลนิ หนึง่ในห้ายอดฝีมอืแห่งยทุธภพจงหยวน 

ถูกลอบสังหารที่นั่นขอรับ"

การเสียชีวิตของพระวัดเส้าหลินซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในยุทธภพ

ท�าให้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมาก ทุกพรรคน้อยใหญ่ในยุทธภพพากัน 

พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเพ่ือไล่ล่าฆาตกรนิรนามผู้น้ีมาลงโทษ ถือเป็น 

การร่วมมือร่วมใจของยอดฝีมือมากมายเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน ทว่า 

แม้จะมยีอดฝีมอืถึงสองพันคนประจ�าการอยู่ในเหอหนาน แต่กยั็งจบัตวั 

เทพดาบอรหันต์ไม่ได้ มิหน�าซ�้ายังมีผู้บาดเจ็บล้มตายหลายร้อยชีวิต

"เทพดาบอรหันต์แข็งแกร่งมากจริงๆ ขอรับ เขาหลุดรอดจากการ

ไล่ล่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน และปรากฏตัวอีกคร้ังในอีกสองปีต่อมาท่ี

มณฑลเจียงซู"

ซึ่งเป้าหมายถัดไปของเทพดาบอรหันต์ก็คือหน่ึงในห้ายอดฝีมือ

แห่งยุทธภพจงหยวนอีกคนอย่างยุกจงกยอมผูเ้ป็นทีเ่คารพของพรรคอธรรม  

คราวน้ีเกิดการพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไล่ล่าอีกเช่นเคย แต่ก็ไร้ประโยชน์ 

ศพของยุกจงกยอมถูกค้นพบในสบิวันหลงัจากท่ีเทพดาบอรหันต์ปรากฏตวั

"เขาพุ่งเป้าไปที่ห้ายอดฝีมือหรือขอรับ"

"ใช่แล้วขอรับ เทพดาบอรหันต์หมายหัวเฉพาะห้ายอดฝีมือ"

เม่ือสามในห้ายอดฝีมือแห่งยุทธภพจงหยวนถูกสังหาร ชื่อเสียง

ของเทพดาบอรหันต์ก็กลายเป็นที่กล่าวขานมากย่ิงขึ้น ความเห็นของ 

คนส่วนใหญ่ในยุทธภพเริม่เปลีย่นไปเมือ่รูว่้าเขาผู้นัน้ไม่ใช่คนของฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่ง และท�าเช่นนี้เพื่อท้าทายทุกขั้วอ�านาจของยุทธภพ

ชาวยุทธภพต่างยกให้เขาเป็นยอดฝีมอืหน่ึงในใต้หล้า และสองในห้า 

ยอดฝีมอืท่ีเหลอือยู่ตอนน้ันก็มเีพียงมารกระบีผู่ร้กัษาการประมขุพรรคมาร  

และจินอินจอมกระบี่แห่งส�านักอู่ตัง

"ท่านมารกระบีม่ัน่ใจว่าเทพดาบอรหันต์จะมาปรากฏตวัต่อหน้าตน 
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อย่างแน่นอน"

ตอนศพของประมุขชอนมูฮวีถูกน�ากลับมา มารกระบี่ได้พิจารณา

รอยดาบของเทพดาบอรหันต์ที่อยู่บนศพของประมุขและคนอ่ืนๆ แม้ 

มารกระบีจ่ะเป็นมอืกระบีท่ี่หาใครเปรยีบมไิด้ แต่เพลงยุทธ์ท่ีถูกท้ิงไว้บน

รอยดาบน้ันมีพลังเหนือจินตนาการถึงขั้นเอ่ยว่าไม่มั่นใจที่จะเอาชนะ 

เทพดาบอรหันต์ด้วยวิชากระบี่ของตนเองในเวลานั้นได้

มารกระบ่ีคดิว่าการจะเอาชนะวิชาดาบของเทพดาบอรหนัต์ได้น้ัน

จะต้องจัดการกับเพลงกระบี่ที่เทียบเคียงหรือเหนือกว่าให้ได้ก่อน ซึ่ง 

นั่นคือพลังกระบี่มารสวรรค์ที่ทิ้งรอยไว้บนศิลาจารึกหยกคราม

"ในท่ีประชมุของผูอ้าวุโสมองว่าจะสญูเสยีมารกระบีไ่ปอกีคนไม่ได้  

พวกเขาจงึอนุญาตให้มารกระบีฝึ่กเพลงกระบีกั่บศลิาจารึกท่ีมรีอยกระบี่

ของท่านปฐมาจารย์สลักอยู่"

อ๋อ! นี่คงเป็นเหตุผลที่มีเพลงกระบี่ท�าลายล้างบนศิลาจารึก

รอยกระบ่ีจ�านวนมากบนผิวด้านหลังศิลาจารึกหยกครามเป็น 

ร่องรอยการฝึกกระบี่ของมารกระบี่เพ่ือไปต่อกรกับเทพดาบอรหันต์

นั่นเอง ทว่ามีสิ่งเดียวที่ชอนยออุนไม่เข้าใจก็คือเพลงกระบี่พวกนั้น 

ล้วนเกิดข้ึนจากกระบวนท่ากระบี่ธรรมดา เขาจึงไม่เข้าใจเรื่องที่ได้ฟัง 

จากอีฮวามยอง

"ท่านมารกระบี่เดาถูกขอรับ"

สีปี่ต่อมาเทพดาบอรหันต์ปรากฏตัวทีเ่ขาสบิหมืน่ในเขตพรรคมาร

"เขาสังหารจอมกระบี่แห่งส�านักอู่ตังก่อนสินะขอรับ"

"ใช่ขอรับ มารกระบี่เป็นคนสุดท้าย"

เทพดาบอรหันต์ผู้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในใต้หล้า ณ ขณะนั้นได้ตั้ง 

ฐานที่มั่นอยู่หน้าป้อมปราการพรรคมารเพ่ือท้าทายมารกระบี่อย่าง 

ไม่กลัวเกรง
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และผลก็คือเสมอกัน

"ผลออกมาเสมอกันก็จรงิ แต่มารกระบีก่ลบัต้องบาดเจบ็หนกัและ

สูญเสียแขนขวาที่เปรียบดั่งสมบัติของจอมยุทธ์ขอรับ"

"แล้วเทพดาบอรหันต์เป็นอย่างไรบ้างขอรับ"

"หลงัต่อสูกั้บมารกระบีเ่ป็นเวลาสามวันสามคนืเขาก็หายตวัไปและ

ไม่มาปรากฏตัวในยุทธภพอีกเลย"

เป็นไปตามทีอ่งครกัษ์เบือ้งซ้ายอฮีวามยองกล่าว เทพดาบอรหันต์

หายตวัไปจากยุทธภพหลงัต่อสูกั้บมารกระบี ่มข่ีาวลือมากมายแพร่สะพัด 

ไปทัว่ยุทธภพว่าเขาอาจตายเพราะหมดเรีย่วแรง หรอืไม่ก็บรรลเุป้าหมาย

ท่ีตัวเองตั้งใจไว้แล้วจึงหลบหายไป ด้วยเหตุน้ีชื่อเทพดาบอรหันต์จึง 

ถูกยกให้เป็นหนึ่งในใต้หล้าคนแรกและคนเดียวในยุทธภพ

"ตั้งแต่นั้นมาพรรคมารของเราก็เปลี่ยนไป"

มารกระบีที่ส่ญูเสยีแขนขวาและหมดสิน้เรีย่วแรงจากการเผชญิหน้า 

กับเทพดาบอรหันต์ได้ลงจากต�าแหน่งรักษาการประมุขพรรคมารโดย 

ให้เหตุผลว่าเขาได้ท�าหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นแล้ว

หลงัมารกระบีล่งจากต�าแหน่ง ชอนมฮูวาบตุรสาวของท่านประมขุ

ชอนมูฮวีท่ีมีอายุครบสิบหกปีก็ได้ขึ้นมารับต�าแหน่งประมุขพรรคมาร 

คนต่อไป นั่นเป็นครั้งแรกที่พรรคมารมีสตรีขึ้นเป็นประมุข แต่เหล่าผู้น�า

ของพรรคมารยืนกรานนับครัง้ไม่ถ้วนว่าจะต้องเปล่ียนรปูแบบการปกครอง 

ของพรรค โดยอ้างว่าวิธีคัดเลือกเทพธิดาด้วยไฟศักดิ์สิทธ์ิอาจจะท�าให้

สายเลือดของตระกูลเทพสวรรค์ไม่บริสุทธิ์

แม้จะก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งประมุขพรรคมารแล้ว แต่ชอนมูฮวาก็ 

ไม่มีอ�านาจพอท่ีจะเอาชนะเหล่าผู้อาวุโสได้ จึงเป็นเหตุให้การเลือก 

คู่ครองผ่านไฟศักด์ิสิทธ์ิที่ด�าเนินมาเกือบสามร้อยปีต้องถูกยกเลิก และ

แทนที่ด้วยการคัดเลือกผู้สืบทอดจากทายาทท่ีเกิดจากการแต่งงานกับ
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พรรคทั้งหกมาจนถึงปัจจุบัน

ประมุขชอนมูฮวามีสามีทั้งหมดห้าคน โดยสองคนในน้ันเป็น 

ศษิย์ของมารกระบีแ่ละกลายเป็นต้นตระกูลของพรรคมารทมฬิกับพรรค 

มารกระบี ่ส่วนอกีสามคนเป็นศิษย์ของผูอ้าวุโสหนึง่ไปจนถึงผู้อาวโุสสาม 

ซึง่พวกเขาคอืต้นก�าเนิดพรรคมารดาบ พรรคมารพิษ และพรรคมารเสียง

ที่มีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในปัจจุบัน

"หลังท่านมารกระบี่ลงจากต�าแหน่งก็ได้ก่อตั้งส�านักมารข้ึนเพ่ือ 

บ่มเพาะคนรุ่นหลังขอรับ"

แต่ไม่คาดคดิว่ามารกระบีจ่ะเลอืกคกุถ�า้กับถ�า้ผนึกมารท่ีกักขงัมารร้าย 

และซ่อนวิชาของปฐมาจารย์เอาไว้เป็นที่ตั้งของส�านักมาร

เหตุใดมารกระบี่ถึงก่อตั้งส�านักมารขึ้นที่นี่นะ

อีฮวามยองหยุดเล่าและมองหน้าชอนยออุน ก่อนถามว่า

"ทราบแล้วใช่ไหมขอรับว่าเหตุใดข้าถึงเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟัง"

ชอนยออุนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดปากพูด

"ท่านก�าลังจะบอกว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของการต้ังส�านักมาร

ไม่ใช่เพื่อฝึกคนรุ่นหลังเพียงอย่างเดียวใช่ไหมขอรับ..."

ค�าตอบที่ถูกต้องท�าให้อีฮวามยองเผยรอยยิ้ม

"ถูกต้องแล้วขอรบั จดุประสงค์ของการก่อตัง้ส�านักมารมสีองประการ  

ประการแรกคอืเพ่ือค้นหาผูส้บืทอดทีแ่ท้จรงิของท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์"

"หากจะหาผู้สืบทอด แล้วเหตุใดต้องตั้งส�านักมารขึ้นที่น่ีด้วยล่ะ

ขอรับ"

ดเูหมอืนชอนยออนุจะไม่เข้าใจ อฮีวามยองจงึอธิบายเหตผุลให้ฟัง

"หลังจากท่านมารกระบี่ออกจากต�าแหน่งรักษาการประมุขพรรค 

พวกผู้อาวุโสก็ขึ้นมาครองอ�านาจ"

แม้มารกระบี่จะข้ึนมาเป็นรักษาการประมุขพรรคอย่างเล่ียงไม่ได้ 
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แต่เขาก็เป็นคนท่ีจงรักภักดีต่อพรรคมาร แม้จะไม่อาจเข้าใจวิชาและ 

ฝึกพลังกระบี่มารสวรรค์ของปฐมาจารย์มารสวรรค์ไม่ส�าเร็จ แต่เขาก็ 

เชือ่ว่าสกัวนัหนึง่จะต้องมีลกูหลานของตระกลูเทพสวรรค์สกัคนทีเ่ข้าใจ

และค้นพบความลับท่ีแท้จริงของวิชานี้ ด้วยเหตุนี้มารกระบี่จึงคิดว่า 

จะต้องปกป้องคกุถ�า้และถ�า้ผนึกมารเอาไว้ เขาจงึสร้างส�านกัมารข้ึนทีน่ี่

เพื่อปกป้องไม่ให้พรรคต่างๆ เข้ามายุ่มย่ามตามอ�าเภอใจ

"ก่อนจะสิ้นลม ท่านมารกระบี่ได้ท้ิงความปรารถนาอันแรงกล้า 

เอาไว้กับเหล่าองครักษ์ในสมัยนั้น"

เหล่าองครกัษ์ทุกคนจะสลบัสบัเปลีย่นกันมาท�าหน้าท่ีเจ้าส�านกัมาร  

และเมื่อใดท่ีผู้สืบทอดวิชาของปฐมาจารย์ปรากฏตัวข้ึนก็จะไปเชิญ 

เขาผู้นั้นมาเป็นประมุขพรรค ทว่าตลอดเวลาห้าร้อยปี เจตจ�านงของ 

มารกระบีก็่ยังไม่ส�าเรจ็ การปฏิบตัน้ีิจงึกลายเป็นเพียงธรรมเนยีมปฏบิตั ิ

ที่เหล่าองครักษ์สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นแทน

"ข้าตดิตามท่านประมขุพรรคมานานจงึมโีอกาสได้เหน็การร่ายวชิา

กระบี่มารสวรรค์ในสนามรบมาหลายต่อหลายคร้ัง เหตุใดข้าจะไม่รู้ว่า

คุณชายร่ายเพลงกระบี่อะไร"

"..."

ตอนเห็นชอนยออุนร่ายเพลงกระบี่ของพลังกระบี่มารสวรรค์ใส่ 

ครูฝึกอาวุโสโฮจินชัง อีฮวามยองก็รู้สึกเหมือนถูกค้อนทุบหัว เพราะมัน 

เป็นเพลงกระบีท่ีส่งูส่งและล�า้เลศิกว่าวิชากระบีม่ารสวรรค์ท่ีเขาเคยเหน็

เป็นไหนๆ อีฮวามยองคิดว่าอาจจะเป็นวิชาของปฐมาจารย์ท่ีมารกระบี่

เคยสั่งเสียไว้ก่อนตาย แต่ครั้นจะเปิดเผยความจริงน้ีให้ชอนยออุนรู้ก็ 

สุม่เสีย่งอยู่ไม่น้อย เพราะเขาไม่อาจตัดสนิใจจากการเห็นเพียงเพลงยุทธ์

เดยีวได้ มนัอาจจะเป็นวิชากระบีม่ารสวรรค์ท่ีประมขุชอนยูจงแอบถ่ายทอด 

ให้ชอนยออุนก็ได้
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ขอดูอีกหน่อยแล้วกัน

แต่หลงัจากได้เหน็การร่ายเพลงกระบีข่องพลงักระบีม่ารสวรรค์เป็น

ครัง้ท่ีสองใส่นกัโทษของพรรคอธรรมแล้ว อฮีวามยองก็มัน่ใจอย่างย่ิงว่า

ชอนยออุนคือผู้สืบทอดวิชาของปฐมาจารย์มารสวรรค์ตัวจริงที่ตระกูล

องครักษ์รอคอยมาอย่างยาวนาน ซึ่งการรอคอยอันแสนยาวนานได้ 

สิ้นสุดลงหลังชอนยออุนผ่านถ�้าผนึกมารและผ่านการทดสอบขั้นที่หก

อีฮวามยองถามอีกครั้งด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ

"ขอถามคุณชายอีกครั้ง ท่านส�าเร็จวิชาของท่านปฐมาจารย  ์

มารสวรรค์แล้วใช่ไหมขอรับ"

เฮ้อ...ช่วยไม่ได้สินะ

เมื่อได้รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของส�านักมาร ชอนยออุนก็ไม่อาจ

หลบเลี่ยงค�าถามน้ีอีกต่อไป เขาจ้องมองดวงตาของอีฮวามยองที่เปี่ยม

ด้วยความอยากรู้ ก่อนพยักหน้าให้

ทันทีที่เห็นการตอบรับเช่นนั้น อีฮวามยองก็รู้สึกตื้นตันจนดวงตา

แดงก�่า เขาหมอบลงกับพื้นพร้อมตะโกน

"องครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยองขอคารวะผู้สืบทอดตัวจริงของ 

ท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์ขอรับ!"

ในท่ีสดุคนท่ีตระกูลองครกัษ์รอคอยมานานถึงห้าร้อยปีก็ปรากฏตวั 

แล้ว อีฮวามยองจึงไม่อาจสะกดกลั้นความปีติเอาไว้ได้

หลงัมองอฮีวามยองแสดงคารวะด้วยความยินดอียู่พักหนึง่ ชอนยออนุ 

ก็เกิดความสงสัย

"ท่านองครกัษ์เบือ้งซ้าย ข้าขอถามอะไรอย่างหน่ึงได้หรอืไม่ขอรบั"

"เชิญท่านถามได้เลย"

"ลุกขึ้นก่อนแล้วค่อยตอบเถอะขอรับ"

"ได้ขอรับ"
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อฮีวามยองเปลีย่นจากการหมอบมาเป็นน่ังคกุเข่าข้างหน่ึง ท่าทาง

ของเขาเหมอืนข้ารบัใช้ปฏิบตักัิบเจ้านาย ชอนยออนุจงึรูส้กึแปลกทีเ่ห็น

อีฮวามยองแสดงท่าทางนอบน้อมเช่นนี้ เพราะปกติเขาจะคุกเข่าให้

ประมุขพรรคมารเท่านั้น

"เมือ่ครูท่่านบอกว่าการก่อตัง้ส�านกัมารขึน้มามจีดุประสงค์สองประการ  

แล้วอีกหนึ่งคืออะไรหรือขอรับ"

"เหตุผลนั้น...ท่านควรไปเห็นด้วยตัวเองดีกว่า"

อีฮวามยองเรียกปราณที่ปกคลุมห้องท�างานกลับคืนมา แล้วพา

ชอนยออุนไปยังหอต�ารา

"อ๊ะ!"

การปรากฏตัวของอีฮวามยองผู้เป็นเจ้าส�านักท�าให้ครูฝึกท่ีดูแล

สมดุบนัทกึรายชือ่เข้าเย่ียมชมหน้าหอต�าราตกใจแล้วรบีลกุขึน้มาแสดง

ความเคารพ

"ท่านเจ้าส�านัก"

"ครูฝึกซอง ไม่เจอกันนานเลยนะ"

"ขอรับ ว่าแต่ท่านเจ้าส�านักมาที่นี่ด้วยเรื่องอะไรหรือขอรับ"

เขาอดสงสัยไม่ได้ เพราะปกติอีฮวามยองไม่ค่อยมาที่นี่ มิหน�าซ�้า

คราวนี้ยังมาพร้อมชอนยออุนอีกด้วย

"ข้าจะไปคลังสมบัติชั้นใต้ดินน่ะ"

"ขอรบั? ถ้าจะลงไปคลงัสมบติัชัน้ใต้ดินก็แสดงว่าผ่านการทดสอบ

ขั้นที่หกแล้ว..."

ทนัทีท่ีอฮีวามยองพยักหน้า ครฝึูกก็ท�าตาโตและมองไปทีช่อนยออนุ  

ไม่เพียงแค่เขา บรรดานักรบเฝ้าเวรยามที่รักษาการณ์อยู่แถวนั้นต่างก็

หันมามองเป็นตาเดียวกันด้วยความตกใจ

จ้อกแจ้กๆ!
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เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะตอบสนองเช่นนี้ เพราะคนที่จะเข้าไปยัง

คลังสมบัติชั้นใต้ดินที่ซ่อนอยู่ในหอต�าราของส�านักมารได้จะต้องผ่าน 

การทดสอบขั้นที่หกแล้วเท่านั้น เท่าที่พวกเขารู้ในช่วงเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา 

ยังไม่เคยมีใครผ่านการทดสอบขั้นที่หกได้เลย ด้วยเหตุนี้ครูฝึกท่ีดูแล

สมดุบนัทกึรายชือ่เข้าเย่ียมชมจงึยังไม่เคยเปิดประตคูลงัสมบตัชิัน้ใต้ดนิ

เลยสักครั้งตั้งแต่มาท�างานที่นี่

"ยิน...ยินดีด้วยนะขอรับ! ท่านหัวหน้า...ไม่ใช่สิ ท่านผู้อาวุโส"

หากสอบผ่านขัน้ท่ีหกกห็มายความว่าเอาชนะหนึง่ในสบิสองผูอ้าวุโส 

ได้แล้ว เดือนท่ีแล้วชอนยออุนยังเป็นหัวหน้าทัพอยู่เลย ครูฝึกท่ีดูแล 

สมุดบันทึกรายชื่อเข้าเยี่ยมชมคิดไม่ถึงว่าเขาจะเลื่อนขั้นได้เร็วขนาดนี้

"เปิดประตูให้หน่อยได้ไหม"

"อ้อ ได้ขอรับ!"

ค�าพูดเร่งเร้าของอีฮวามยองท�าให้ครูฝึกรีบเดินน�าไป เมื่อเข้ามา 

ในหอต�าราและเลีย้วขวาบรเิวณทางเข้าชัน้หนึง่ก็จะพบบนัไดน�าลงไปสู่

ชั้นใต้ดินที่ซ่อนอยู่

มีที่แบบนี้ด้วยรึ

ก่อนทดสอบขัน้ทีห่กชอนยออุนได้ยินว่าหอต�ารามชีัน้ใต้ดนิซ่อนอยู่  

แต่ไม่คิดว่าจะมีจริงๆ

เมือ่เดนิลงบนัไดไปข้างล่างก็พบประตเูหลก็หนาทบึ ด้านหน้าประตู 

บานน้ันมนีกัรบวัยกลางคนท่ีดคูล้ายยอดฝีมอืระดบัเลิศล�า้ยืนเฝ้าอยู่สามคน

"ท่านเจ้าส�านัก!"
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"เปิดประตูคลังสมบัติ"

สิ้นค�าสั่งองครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยอง นักรบวัยกลางคนทั้งสาม

ที่ยืนเฝ้าหน้าประตูเหล็กก็หันไปมองชอนยออุนอย่างตกใจ พวกเขา 

ไม่เคยคิดว่าประตูเหล็กของคลังสมบัติจะมีวันถูกเปิดตลอดวาระหน้าที่

ที่รักษาการณ์อยู่ที่นี่

ชายหนุ่มคนนี้เอาชนะผู้อาวุโสได้หรือเนี่ย

ใบหน้าท่ีขาวซีดของชอนยออุนท�าให้รู ้สึกถึงความน่ิงและเย็น 

ยะเยือกเหมือนลมหนาวที่พัดผ่าน เขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ 

หากมองจุดไท่หยางที่จมอยู่ในผิวพรรณท่ีสะอาดสะอ้านข้ึน เขาก็ดู

เหมอืนคณุชายจากพรรคสงูศักด์ิทีไ่ม่เคยฝึกวรยุทธ์มาก่อน นกัรบทัง้สาม

อยู่ระดับเลิศล�้าขั้นกลาง จึงยากที่จะรู้ได้ว่าชอนยออุนได้บรรลุระดับ 

แปรสภาพแล้ว

ข้าจะเปิดประตูนี้ให้เอง

แกร๊ง!

หน่ึงในยอดฝีมอืทัง้สามคนหยิบกุญแจออกมาจากเสือ้ พอมองไปยัง 

บทที่่ 33

คลังสมบัติลับใต้ดิน (4)
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ประตูเหล็กที่หนาทึบ ชอนยออุนก็พบว่ามันมีรูกุญแจทั้งหมดสามรู  

หน่ึงในน้ันเป็นของครูฝึกที่ดูแลสมุดบันทึกรายชื่อเข้าเย่ียมชม และ 

อีกหนึ่งเป็นขององครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยอง

หากขาดกุญแจไปสักดอกก็เปิดประตูไม่ได้งั้นรึ

มันเป็นคลังสมบัติชั้นใต้ดินท่ีมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด

กว่าหอต�าราทั้งห้าชั้น

"ข้าจะนับนะขอรับ หนึ่ง สอง สาม!"

แกร๊ก!

ทัง้สามใส่กุญแจเข้าไปในรแูล้วหมนุพร้อมกันโดยมนัีกรบวัยกลางคน 

ทีเ่หลอืคอยช่วยผลกั ทนัใดนัน้ก็เกิดแรงสัน่สะเทอืนจากผนังทัง้สองด้าน  

ประตเูหลก็ทีปิ่ดอยู่เริม่แยกออกเป็นสองส่วน ในทีส่ดุทางเข้าคลงัสมบตัิ

ก็ถูกเปิดออก

ครืน!

เพราะประตูเหล็กนี้ท้ังเก่าท้ังหนักและไม่เคยถูกเปิดมานาน จึง

ท�าให้เปิดยากเป็นพิเศษ เมื่อประตูถูกเปิดไอเย็นก็แผ่ออกมา ปกติแล้ว

ถึงแม้จะเป็นฤดูหนาว แต่อากาศภายในหอต�าราก็ค่อนข้างอบอุ่น ทว่า

ที่นี่กลับแตกต่างออกไป มันหนาวเย็นถึงขั้นหายใจออกมาเป็นไอ

นี่มันกลิ่นอะไร กลิ่นหนังรึ

มนัเป็นกลิน่แปลกๆ ท่ีจะว่าเหมน็ก็ไม่เชงิ เพราะยังมกีลิน่คล้ายยา

ผสมอยู่ด้วย หลากหลายกลิน่ท่ีผสมปนเปกันกลายเป็นกลิน่ฉนุเตะจมกู 

แต่ถึงกระนั้นก็ยังเทียบไม่ได้กับน�้าสีด�าในถ�้าผนึกมาร

ฟู่!

ทันทีที่นักรบวัยกลางคนผู้หนึ่งจุดไฟคบเพลิงบนผนัง ภายในที ่

มืดมิดก็พลันสว่างไสว

"อ๊ะ!"



Han Jung Wol Ya 37

ชอนยออนุร้องอทุานออกมาเบาๆ เมือ่แสงไฟจากคบเพลงิเผยให้เหน็ 

ผนังสีเขียวอ่อน

"มันคือหยกเย็นขอรับ"

ครฝึูกทีด่แูลสมดุบนัทึกรายชือ่เข้าเย่ียมชมกระซบิบอกชอนยออนุ 

หยกเย็นคอืหนิหยกท่ีมคีวามเย็นอยู่ในตวั น่ีคอืสาเหตทุีภ่ายในมอีากาศ

หนาวเย็น เพราะผนังทั้งหมดถูกสร้างจากหยกเย็นนั่นเอง

"ตามมาเลยขอรับ"

องครกัษ์เบือ้งซ้ายอีฮวามยองหยิบคบเพลงิทีเ่สยีบอยูบ่นผนงัแล้ว

เดินไปตามเส้นทาง เมื่อเดินเข้ามาถึงข้างในก็พบพ้ืนที่โล่งกว้างเป็น 

รูปห้าเหลี่ยม สุดทางเดินมีโต๊ะขนาดใหญ่ที่ท�าด้วยหยกเย็นตั้งอยู่  

ท่ีน่าตกใจก็คอืมนัมแีขนข้างหน่ึงและแผ่นหนังท่ีคาดว่าจะเป็นของมนษุย์

วางอยู่บนนั้น

"ที่นี่มัน?"

มันแตกต่างจากภาพคลังสมบัติชั้นใต้ดินท่ีชอนยออุนคิดเอาไว้

อย่างสิ้นเชิง

"นี่คือเหตุผลข้อสองที่ข้าติดค้างไว้ขอรับ"

อฮีวามยองผายมอืไปยังโต๊ะหยกเยน็เพ่ือให้ชอนยออุนเข้าไปดใูกล้ๆ  

ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาชอนยออุนตัดแขนขวาของผู้ท้าชิงต�าแหน่ง 

รองประมุขมาแล้วหลายคน แต่เขาก็ยงัแปลกใจว่าเหตใุดถงึต้องเก็บแขน 

ข้างน้ีเอาไว้ พอเดนิเข้ามาใกล้โต๊ะหยกเย็น กลิน่ยาทีเ่คยได้กลิน่ตรงประตู 

ทางเข้าก็โชยขึ้นมาอย่างแรง

เอาไว้กันเน่าสินะ

ต้องเป็นยาท่ีท�าให้แขนและแผ่นหนังไม่เน่าเปื่อยอย่างแน่นอน 

แววตาของชอนยออนุพลนัสัน่ไหวทันทีเมือ่มายืนอยู่ตรงหน้าอวัยวะเหล่านี้

"นี่มัน?"
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ตอนมองอยู่ไกลๆ เขาคิดว่าแขนบนโต๊ะนัน้แห้งซดีเพราะฤทธ์ิของยา  

แต่พอเข้าไปใกล้ๆ ถึงพบว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นรอยแห้งของผิวเหล่าน้ัน

คือบาดแผลมากมาย บนหนังมนุษย์ท้ังห้าแผ่นก็มีรอยแผลจากของ

แหลมคมเต็มไปหมดเช่นกัน

มันเป็นร่องรอยที่เกิดจากเพลงดาบ

"รอย...ดาบ?"

ไม่ใช่รอยดาบธรรมดา เขาสัมผัสได้ถึงปราณอันแหลมคมที่ยัง 

หลงเหลอือยู่บนรอยดาบพวกน้ัน หลงับรรลรุะดบัแปรสภาพ ความสามารถ 

ในการจินตภาพของชอนยออุนก็เพ่ิมขึ้น เมื่อเขาหลับตาลงหลังพินิจดู

รอยดาบ ภาพร่างเงาของคนที่ร่ายเพลงดาบอันสูงส่งและน่าครั่นคร้าม 

ก็ปรากฏขึน้ แม้จะเป็นเพลงดาบท่ีเกิดจากการฟันเพียงอย่างเดยีว ไม่ใช่

การผสมผสานการฟันและแทง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเพลงดาบ

อันวิจิตรงดงามเช่นนี้

ไม่น่าเชื่อ...มีเพลงดาบเช่นนี้ด้วยหรือ

ชอนยออุนลองใช้จินตภาพร่ายวิชาดาบระบ�าผีเสื้อเข้าต่อกรกับ

เพลงดาบนี้ แต่สุดท้ายก็ไม่อาจสกัดได้เกินสองกระบวนท่า หากจะต่อสู้

กับเพลงดาบนี้จริงๆ คงจะรับมือได้ยาก ยกเว้นแต่จะใช้เพลงกระบี่ของ

พลังกระบี่มารสวรรค์หรือเพลงกระบี่ท�าลายล้างของมารกระบี่

ระดับของวิชาดาบนี้สูงล�้าอย่างมาก

ชอนยออุนลืมตาขึ้นหลังจากใช้สมาธิจมอยู่ในจินตภาพครู่หนึ่ง 

องครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยองเดินมาหยุดยืนข้างๆ แล้วพูดว่า

"ท่านทราบแล้วใช่ไหมขอรับว่ามันคืออะไร"

"เจ้าของแขนข้างนี้คือท่านมารกระบี่หรือขอรับ"

แขนข้างน้ันอยู่ในท่าทางเหมือนก�าลังถืออะไรบางอย่าง ดูจาก 

วิธีการวางนิ้วก็น่าจะเป็นกระบี่อย่างแน่นอน
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อีฮวามยองพูดด้วยสีหน้าชื่นชมราวกับประทับใจในค�าตอบของ

ชอนยออุน

"สายตาเฉียบแหลมมากขอรับ ใช่แล้ว น่ีคือแขนขวาของท่าน 

มารกระบี่"

"แล้วแผ่นหนังพวกนี้ล่ะขอรับ"

"พวกนี้คือผิวหนังขององครักษ์เบื้องขวาและเหล่านักรบองครักษ์

ของท่านประมุขที่ถูกลอบสังหารเมื่อห้าร้อยปีก่อนขอรับ"

"ทั้งหมดนี่คือรอยดาบของเทพดาบอรหันต์หรือขอรับ"

แขนขวาและแผ่นหนงัทีถู่กเก็บรกัษาอยู่บนโต๊ะหยกเย็นเตม็ไปด้วย 

รอยดาบท่ีเทพดาบอรหันต์ผู ้เป็นหน่ึงในใต้หล้าฝากรอยแผลเอาไว้  

ชอนยออุนไม่รู ้ว่าเหตุใดพวกเขาถึงเก็บของเช่นน้ีไว้ในชั้นใต้ดินของ 

หอต�าราส�านักมาร แต่หากลองคิดดูอาจเป็นเพราะมันคือเบาะแสของ

เพลงดาบที่เทพดาบอรหันต์ใช้ พอหันไปมองรอบๆ เขาก็พบว่ามีตู้ต�ารา

อยู่ตรงผนังด้านหน่ึงของห้องห้าเหลี่ยม แต่มีเพียงสามเล่มที่ดูเหมือน 

จะเป็นต�าราเคล็ดวิชา

ต�าราเคล็ดวิชานั้นคือ

'กระบี่มารก้าวล�้า'

'กระบี่ยี่สิบสี่มาร'

'ต�าราวิเคราะห์เพลงดาบของเทพดาบอรหันต์'

กระบี่มารก้าวล�้าเป็นวิชาของมารกระบี่ผู ้ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน 

มือกระบี่ที่หาใดเปรียบมิได้ มารกระบี่มีศิษย์ก็จริง แต่เป็นที่รู ้กันว่า 

เขาไม่ได้ถ่ายทอดวรยุทธ์ใดๆ ให้ศิษย์เลย ทว่ามันกลับมาอยู่ในต�าราท่ี

คลงัสมบตัชิัน้ใต้ดนิแห่งนี ้ ไม่รูว่้าต�าราอกีสองเล่มน้ันคอือะไร รู้เพียงแค่ว่า 
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มารกระบี่ได้ทิ้งเอาไว้

อ๊ะ!

ชอนยออุนรู้แล้วว่าเหตุใดถึงมีคลังสมบัติชั้นใต้ดินแห่งนี้

"ไม่ใช่แค่เพ่ือผู้สืบทอดท่ีแท้จริงของท่านปฐมาจารย์มารสวรรค์  

แต่เพื่อค้นหาศิษย์ผู้สืบทอดวิชาของท่านมารกระบี่ด้วยสินะขอรับ"

องครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยองยิ้มก่อนตอบว่า

"ใช่แล้วขอรับ พูดง่ายๆ ก็คือเพื่อสร้างผู้สืบทอดที่สามารถท�าลาย

เพลงดาบของเทพดาบอรหันต์ได้"

มารกระบี่เคยบอกว่าชั่วชีวิตของเขาไม่เคยมีศิษย์ท่ีแท้จริง ศิษย ์

ทั้งสองคนที่เขาสอนต่างหลงใหลในอ�านาจและความอยากได้อยากมี

มากกว่าการบรรลุวิชากระบี่ เหตุผลท่ีเขาสอนวรยุทธ์ให้สองคนนั้น 

ในตอนแรกก็เพ่ือเพาะบ่มให้เป็นองครกัษ์ผูค้อยปกป้องชอนมฮูวาบตุรสาว 

ของประมขุทีถู่กสงัหาร แต่เมือ่ถงึจดุหนึง่ทัง้สองกลบัลมืภารกิจเดมิและ

เริม่หมกมุน่อยู่กับความทะเยอทะยานอนัไร้ค่า มารกระบีจ่งึผดิหวงัและ

ไม่ยอมรับพวกเขาเป็นศิษย์ที่แท้จริง

"เมื่อครู่ข้าบอกคุณชายใช่ไหมขอรับว่าผลการประลองระหว่าง 

ท่านมารกระบี่กับเทพดาบอรหันต์ออกมาเสมอกัน"

มารกระบีเ่ป็นคนเดยีวทีต่่อสูกั้บเทพดาบอรหันต์แล้วรอดชวิีตมาได้  

แม้จะเสยีแขนขวาไป แต่มารกระบีก็่หยุดชยัชนะของเทพดาบอรหนัต์ได้ 

จากนั้นเทพดาบอรหันต์ก็หายไปจากยุทธภพอย่างไร้ร่องรอย

"ท่านมารกระบี่ได้ทิ้งข้อความไว้ก่อนจะสิ้นใจขอรับ"

"อะไรหรือขอรับ"

"ท่านบอกว่าเทพดาบอรหันต์หายตัวไประหว่างการต่อสู้ ผลจึง 

ออกมาเสมอกันเพราะไม่อาจตัดสินผู้ชนะได้ขอรับ"

ระหว่างการต่อสู้ เทพดาบอรหันต์ได้ใช้เพลงดาบอันแข็งแกร่ง 
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ตดัแขนของมารกระบี ่แต่จู่ๆ  เขาก็หยุดต่อสูแ้ล้วหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย

"เพราะเทพดาบอรหันต์บอกว่าจะกลับมา ท่านมารกระบี่จึงรออยู่

ตรงนั้นสี่วัน แต่สุดท้ายเทพดาบอรหันต์ก็ไม่ปรากฏตัว ผลจึงสรุปว่า 

เสมอกัน"

หลังต่อสู้อย่างดุเดือดเป็นเวลาสามวันสามคืน มารกระบี่ก็ถูก 

ตัดแขนและสูญเสียปราณไปมากมายจนไม่อาจใช้วรยุทธ์ได้ดังเดิม  

เขาจึงเกรงว่าเทพดาบอรหันต์จะกลับมาอีกครั้ง

ทว่าแม้จะผ่านไปสิบห้าปี หรือตราบจนมารกระบี่สิ้นลม เทพดาบ

อรหนัต์ก็ไม่ปรากฏตัวอกีเลย แต่ถึงจะเป็นช่วงสดุท้ายของชวิีต มารกระบี่

ก็ยังไม่วายเป็นห่วงอนาคตของพรรคมาร เขากลัวว่าเทพดาบอรหันต ์

หรือลูกหลานของอีกฝ่ายจะกลับมาอีกครั้ง

"ตั้งแต่วันนั้นก็ล่วงเลยมาหลายร้อยปีแล้ว ข้าคิดว่าลูกหลานของ

เทพดาบอรหันต์คงจะไม่กลับมาอีกแล้ว ดังน้ันขอให้ท่านช่วยท�าลาย 

รอยดาบเพ่ือท�าลายวิชานี้ตามความตั้งใจของท่านมารกระบี่ด้วยเถิด

ขอรับ"

อา...

เมือ่อฮีวามยองประสานมอืคารวะ ชอนยออนุก็พยักหน้าตอบด้วย

แววตาเป็นประกาย

มารกระบี่คือผู้จงรักภักดีต่อพรรคมารอย่างแท้จริง เขายอมละทิ้ง

ทุกสิ่ง แม้กระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ยังเป็นห่วงอนาคตของลูกหลาน

และพรรคมาร

ด้วยเหตุนี้องครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยองจึงออกจากคลังสมบัต ิ

ชั้นใต้ดินไปพร้อมสีหน้าพึงพอใจ

"ข้าจะให้กุญแจคลังสมบัติชั้นใต้ดินเอาไว้นะขอรับ ภายในน้ี 

มกีลไกให้ท่านออกไปได้แม้ประตูเหลก็จะปิดอยูก็่ตาม แต่หากจะเข้าไป
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อีกครั้ง จ�าเป็นต้องมีกุญแจขอรับ"

นัน่หมายความว่าเขาสามารถเข้าออกคลงัสมบตัชิัน้ใต้ดินเมือ่ไรก็ได้  

ต่างจากหอต�าราเคลด็วิชาทีจ่�ากัดเวลาในการอ่านแม้กระทัง่ชัน้ทีห้่า ทว่า

ชอนยออุนไม่จ�าเป็นต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหรือใช้เวลานานแต่อย่างใด

หลงัจากท่ีอฮีวามยองออกไป ชอนยออนุก็เริม่สแกนต�าราเคลด็วิชา

สามเล่มนั้นทันที

ต�าราเคล็ดวิชาของท่านมารกระบี่ โชคดีจริง

กระบี่มารก้าวล�้าคือวิชากระบี่ที่เป็นแก่นแท้ของมารกระบี่ มัน 

ไม่ได้ประกอบข้ึนจากกระบวนท่ากระบี่ธรรมดา แต่ประกอบข้ึนจาก 

กระบวนท่ากระบี่อันล�้าเลิศที่จ�าเป็นต้องใช้การก�าหนดลมปราณควบคู่

ไปด้วย

อืม...เหนือกว่าวรยุทธ์ของพรรคทั้งหกเสียอีก...

แม้จะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับพลังกระบี่มารสวรรค์หรือเพลงกระบี่

ท�าลายล้าง แต่ชอนยออุนก็คิดว่าน่าจะดีหากถ่ายทอดให้ผู้ติดตาม 

ของตนท่ีเชีย่วชาญวิชากระบี ่แต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเมือ่สแกนวิชากระบี ่

ย่ีสิบสี่มาร มันคือวิชากระบี่ใหม่ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนท่ากระบี่ 

ยี่สิบสี่ท่าที่เคยท�าลายเพลงยุทธ์ทั้งสามของพลังกระบี่มารสวรรค์

อา! ยอดเยี่ยมไปเลย

เพลงกระบี่ท�าลายล้างถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือต่อกรกับพลังกระบี ่

มารสวรรค์ ส่วนวิชากระบี่ย่ีสิบสี่มารได้ใช้กระบวนท่าของเพลงกระบี่

ท�าลายล้างเป็นพ้ืนฐานและเพ่ิมความตระหนักรู้เข้าไป มันจึงทรงพลัง

อย่างมาก น่ีคือวิชากระบี่ที่มารกระบี่คิดค้นขึ้นเพ่ือต่อกรกับเทพดาบ

อรหันต์นั่นเอง

ต�าราวิเคราะห์เพลงดาบของเทพดาบอรหันต์

เมื่อลองอ่านผ่านๆ ชอนยออุนก็ได้รู ้ว่ามันคือต�าราบันทึกการ
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วิเคราะห์รอยดาบ ดูเหมือนมารกระบี่จะพยายามวิเคราะห์รอยดาบ 

ของเทพดาบอรหันต์เพ่ือหาจุดอ่อนของมันจนกระท่ังตัวเองสิ้นลม แต่

ภายในต�าราไม่ได้มีเนื้อหามากมายนัก บางทีมารกระบี่อาจจะไม่ได ้

ท�าเป็นกิจวัตร

ชอนยออุนเดินไปยังโต๊ะหยกเย็นซึ่งมีแผ่นหนังและแขนขวาของ

มารกระบี่ที่เต็มไปด้วยรอยแผลจากดาบวางอยู่

น่าเสยีดายแทนมารกระบี ่แต่หากประลองต่อไปมารกระบีอ่าจจะ

แพ้ก็ได้

มารกระบี่คือบุคคลที่ชาวพรรคมารต่างเคารพ แม้แต่อีฮวามยอง 

ก็ยังบอกว่าจะสานต่อความตั้งใจและไม่ท�าให้มารกระบี่ต้องผิดหวัง

เพลงดาบของเทพดาบอรหันต์ท่ีชอนยออนุสมัผสัได้ผ่านจนิตภาพ

ช่างน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก

มันเป็นรองแค่พลังกระบี่มารสวรรค์!

เพลงดาบของเทพดาบอรหันต์เป็นวิชาดาบไร้เทียมทานที่เกือบ

ทัดเทียมพลังกระบี่มารสวรรค์ รอยดาบบนท่อนแขนที่ถูกตัดขาดแสดง

ให้เห็นถึงอานภุาพท่ีไม่ต่างจากเพลงยุทธ์ทีส่ามของพลังกระบีม่ารสวรรค์

เลย

ลองพิสูจน์ดีกว่า นาโน เปิดโหมดความจริงเสมือน

[เปิดโหมดความจริงเสมือนตามข้อมูลการมองเห็นของผู้ใช้งาน]

รมู่านตาของชอนยออุนขยับไหวอย่างรวดเรว็ แสงสขีาวลากเป็นเส้น  

แล้วโหมดความจริงเสมือนก็ถูกเปิดใช้งาน

นาโน สแกนรอยดาบบนแขนแล้วท�าเป็นภาพจ�าลองสามมติไิด้ไหม

[สามารถท�าได้]

ถ้าอย่างน้ันช่วยน�าภาพจ�าลองสามมติิของเพลงดาบมาประลองกับ 

เพลงยุทธ์ที่สามของพลังกระบี่มารสวรรค์ด้วย
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[รับทราบ เปิดโหมดแบตเทิลและสร้างเพลงดาบจากรอยดาบกับ

เพลงยุทธ์ที่สามของพลังกระบี่มารสวรรค์เป็นภาพจ�าลองสามมิติ]

วูม!

จุดแสงสีขาวเคลื่อนมารวมกันจนกลายเป็นรูปร่างของมนุษย์แสง

สองคนที่ถือดาบและกระบี่ จากน้ันพวกมันก็ร่ายเพลงยุทธ์เข้าใส่กัน 

ตามที่ชอนยออุนสั่ง

เคร้ง!

เมือ่กระบวนท่ากระบีข่องพลงักระบีม่ารสวรรค์กับกระบวนท่าดาบ

อนัเหีย้มโหดปะทะกัน แสงสขีาวก็สาดกระจายไปท่ัวทกุทิศทกุทาง แล้ว

ผลของการเผชิญหน้ากันระหว่างดาบและกระบี่ก็ได้ข้อสรุปในทันที

เพียงกระบวนท่าเดียวเพลงยุทธ์ที่สามของพลังกระบี่มารสวรรค์ 

ก็ท�าลายเพลงดาบของเทพดาบอรหนัต์ได้แล้ว แต่กระนัน้พลงัอนัรนุแรง

ของเพลงดาบก็ท�าให้มนษุย์แสงทีใ่ช้กระบีก่ระเด็นไปข้างหลังถึงสามก้าว

เรื่องความประณีตบรรจงของเพลงยุทธ์ต้องยกให้พลังกระบี่ 

มารสวรรค์ แต่เรื่องอานุภาพการท�าลายล้างต้องยกให้เพลงดาบของ 

เทพดาบอรหันต์

"สุดยอด!"

ชอนยออุนอดประทับใจไม่ได้หลังจากได้ดูการต่อสู้ของท้ังสอง 

โหมดความจริงเสมือนของนาโนท�าให้เขาได้ข้อสรุปว่าเพลงดาบของ 

เทพดาบอรหันต์เจ้าของฉายาหน่ึงในใต้หล้าเป็นวรยุทธ์อันสูงส่งท่ีมี 

อานุภาพพอๆ กับพลังกระบี่มารสวรรค์ของปฐมาจารย์มารสวรรค์

ทีช่อนยออนุรูใ้นตอนน้ีก็คือหากรอยดาบทีอ่ยู่บนแขนของมารกระบี่ 

เป็นเพลงยุทธ์สุดท้ายของเพลงดาบ แปลว่ามันอาจจะด้อยกว่าพลัง 

กระบีม่ารสวรรค์หน่ึงขัน้ แต่หากยังมเีพลงยทุธ์อืน่ซ่อนอยู่อกี เพลงดาบนี ้

ก็อาจจะเป็นวรยุทธ์เดียวที่ต่อกรกับพลังกระบี่มารสวรรค์ได้
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ขอร้องให้ท�าลายเพลงดาบรึ ไม่มีทาง

มารกระบีท้ิ่งเบาะแสเอาไว้เพ่ือให้ท�าลายเพลงดาบนี ้แต่ชอนยออนุ 

มนีาโนทีส่ามารถวเิคราะห์เพลงยุทธ์จากรอยดาบได้อย่างแม่นย�า เขาจงึ

ยิ้มมุมปากอย่างพึงพอใจ

"วิชาดาบท่ีสมน�า้สมเนือ้กับพลงักระบีม่ารสวรรค์...ช่างเป็นโอกาส

ที่ดีจริงๆ!"
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