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ค�ำน�ำ

เพียงไม่นาน 'นาโนมาชิน' ก็ด�าเนินมาถึงครึ่งทางแล้ว หนทางแห่งการ

แก้แค้นของชอนยออุนก็คล้ายจะเข้าใกล้ความส�าเร็จไปอีกหลายก้าว ทว่า

ระหว่างนั้นยุทธภพกลับย่ิงโกลาหลมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการปรากฏตัวของ 

ส�านักหกดาบอรหันต์อันแสนลึกลับท่ีสามารถปราบได้ท้ังพรรคมารสวรรค ์

ผู้บูชาความแข็งแกร่งและแนวร่วมยุทธภพพรรคธรรมะอันเกรียงไกร และ 

ตอนนี้ยังเกิดการต่อสู้อย่างกะทันหันไร้เหตุผลในงานเลี้ยงฉลองพันธมิตร

ระหว่างสองพรรคคู่อาฆาต

ใครเป็นผู้วางแผนเรื่องราวท้ังหมดนี้ แล้วอีกฝ่ายมีเจตนาอะไรกันแน่ 

ชอนยออนุก�าลงัเข้าใกล้ความจรงิเข้าไปอกีขัน้แล้ว แต่ก่อนอืน่พวกเราทัง้หลาย

ต้องตามเขาไปหยุดย้ังเรื่องวุ่นวายในงานเลี้ยงตรงหน้าเสียก่อน ไม่อย่างน้ัน

สงครามระหว่างสองขั้วอ�านาจแห่งยุทธภพจะต้องเกิดข้ึนอีกครั้งเป็นแน่!

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



ผู้ใดครอบครองกระบี่มารสวรรค์
ผู้นั้นคือผู้สืบทอดนามเรียกขานของข้า
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เมื่อเชกัลโซฮียื่นหน้าเข้ามาใกล้มากขึ้นเร่ือยๆ ชอนยออุนก็เห็น

ดวงตาอนัเหม่อลอยของนางได้อย่างชดัเจน เขาคดิว่ามนัแปลกทีด่วงตา

ของนางเหม่อลอยเหมือนคนไร้วิญญาณเช่นนี้จึงถามนาโน

นาโน หญิงสาวตรงหน้าข้าเป็นเช่นนี้เพราะเมาหรือไม่

[เปิดโหมดวิเคราะห์ใบหน้า]

รมู่านตาของชอนยออุนขยับไหว เส้นแสงสขีาวเคลือ่นผ่านใบหน้า

ของเชกัลโซฮี และทันใดนั้นเสียงนาโนก็ดังก้องในหัว

[รมู่านตาหดตวัและดวงตาเคลือ่นไหวผดิปกต ิคาดว่าอยู่ในภาวะ

ถูกสะกดจิต]

สะกดจิต?

[จะถ่ายโอนข้อมูลไปยังสมองของผู้ใช้งาน]

ซ่า!

หัวชอนยออุนพลันเสียวแปลบเมื่อนาโนถ่ายโอนข้อมูลเก่ียวกับ 

การสะกดจิตเข้ามา ตอนน้ีเขารู้แล้วว่าการสะกดจิตคือการชักจูงหรือ

ควบคุมให้เป้าหมายกระท�าการบางอย่างโดยไม่ยึดโยงกับความคดิเจ้าตวั  

บทที่่ 41

จุดประสงค์ท่ีซ่อนอยู่ (1)
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โดยอาจใช้ค�าพูดหรือการกระท�าอื่นๆ เพ่ือส่งสัญญาณไปยังสมองของ 

เป้าหมาย

นางก�าลังถูกควบคุมรึ

ตามข้อมลูทีน่าโนส่งมา การสะกดจติเพ่ือชกัจงูหรอืควบคมุคนน้ัน

จะต้องใช้การกระตุน้พิเศษเช่นค�าพูดบางอย่าง แปลว่าจะต้องมคีนคอย

ควบคุมนางอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน

นาโน มีวิธีไหนบ้างที่จะคลายการถูกสะกดจิตของนาง

[การคนืสตมิอียู่หลายวิธี เช่นกระตุ้นระบบประสาทด้วยไฟฟ้ากจ็ะ

ช่วยคลายการสะกดจิตได้]

ดีเลย!

ชอนยออุนจับใบหน้าของเชกัลโซฮีอย่างไม่กลัวเกรงแล้วใช้ไฟฟ้า

จากนาโนกระตุ้นสมองนาง ด้วยเหตุนี้นางจึงตื่นจากภาวะสะกดจิต

ตอนแรกนางกดู็ปกติดี แต่จู่ๆ  ท่าทก็ีเปลีย่นไป แสดงว่าผูส้ะกดจติ

นางจะต้องอยู่ที่นี่แน่ๆ

แต่การจะหาอีกฝ่ายให้เจอไม่ใช่เรื่องง่าย เน่ืองจากทุกคนก�าลัง 

จ้องมองมาทางชอนยออุนด้วยสายตางุนงง จึงไม่อาจแยกแยะได้ว่า

คนร้ายอยู่ตรงไหน ชอนยออุนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง

กล้าท�าเรือ่งเช่นน้ีในป้อมปราการพรรคมาร คงไม่ได้ลงมอืคนเดยีวแน่  

ถ้าอย่างนั้น...

ชอนยออุนให้นาโนช่วยหาคลื่นเสียงในอากาศ ซึ่งเขาเรียกการ 

กระท�านี้ว่าโหมดดักฟังเสียงวายุ แล้วสิ่งที่ชอนยออุนคาดเดาก็ถูกต้อง

[ศิษย์พี่ แผนสาม...]

เจอแล้ว!

ทนัททีีไ่ด้ยินชอนยออนุก็พุ่งไปทางต้นเสยีงและคว้าคอขององครกัษ์ 

ที่ยืนอยู่ตรงโต๊ะหลังห้องโถงอย่างรวดเร็ว
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"แผนสามคืออะไร"

องครักษ์ของเชกัลโซฮีถูกบีบคอและยกร่างลอยขึ้น เขาตกใจมาก

จนเก็บอาการไว้ไม่อยู่

มะ...มันรู้ได้อย่างไร

ไม่มทีางทีแ่ผนของพวกเขาจะรัว่ไหล เป็นไปไม่ได้เลยท่ีชอนยออนุ

จะได้ยินเสียงวายุ ต่อให้วรยุทธ์สูงส่งขนาดไหนก็ไม่มีทางท�าได้ ย่ิงไป

กว่านั้นหากรู้ตั้งแต่แรก เหตุใดถึงไม่ขัดขวาง

"แค่กๆ!"

ไอ้สารเลว! บีบคอแรงขนาดนี้แล้วข้าจะส่งเสียงวายุได้อย่างไร

เมื่อครู่เขาก�าลังจะขอศิษย์พี่ใช้แผนสาม แต่พอถูกบีบคอ อย่าว่า

แต่ส่งเสียงวายุเลย แค่ส่งเสียงร้องออกมาก็ล�าบากแล้ว

และตอนนั้นเอง

ฟึ่บ!

"ต้องท�ากันขนาดน้ีเลยรึ รองประมุขหนุ่มแห่งพรรคมารสวรรค์ 

พรรคธรรมะท�าผิดอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็จริง แต่ถึงขั้นหมายเอาชีวิตของ

องครักษ์มันไม่เกินไปหน่อยรึ"

ขุนพลเจ็ดโมยงกังเดินเข้ามาเพ่ือหยุดชอนยออุน แม้จะชอบใช้

ก�าลังมากกว่าเจรจา แต่เขาก็พยายามยับย้ังตัวเองเอาไว้เพราะท่ีน่ีคือ

ถิ่นของพรรคมาร

ทว่าแม้โมยงกังจะเอ่ยปากหยุดยัง้ แต่ชอนยออุนกย็ังไม่ปล่อยมือ

แล้วถามกลับว่า

"เจ้านี่เป็นคนของพรรคธรรมะใช่ไหมขอรับ"

"พูดอะไร..."

"กุนซือเชกัล ท่านรู้จักองครักษ์คนนี้ใช่ไหมขอรับ"

โมยงกังตอบกลับราวกับเห็นเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ชอนยออุน 
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ไม่สนใจเขาและหันไปถามเชกัลโซฮีท่ีเพ่ิงลุกข้ึนมา นางยังคงมึนงง  

ก่อนมองไปยังองครักษ์ที่ก�าลังถูกบีบคออย่างทรมาน จากนั้นก็พูดด้วย

สีหน้าสับสนว่า

"ขะ...ขออภัยนะเจ้าคะ คนผู้นี้เป็นใครกัน"

นางไม่รูจ้กัองครกัษ์ทีต่วัเองพามา เรือ่งน้ีท�าให้คนของพรรคธรรมะ

และเหล่าผู้น�าของพรรคมารในห้องโถงพลันมีสีหน้าตึงเครียดทันที หาก

เป็นเช่นนั้นแล้วองครักษ์ผู้นั้นเป็นใครกันแน่ ขณะท่ีทุกคนก�าลังสับสน 

เสียงวายุของใครบางคนก็ลอยเข้ามาในหูของชอนยออุน

[ไม่ได้ แผนสามต้องเริ่มระหว่างท่านผู ้นั้นตามหามรดกของ 

มารกระบี่ เดี๋ยวข้าจะช่วยเอง]

!?

ขณะที่ชอนยออุนหันไปยังต้นก�าเนิดเสียงวายุ เขาเห็นหนึ่งใน 

องครักษ์ของเชกัลโซฮีในสวนยกมือข้ึนเหนือศีรษะและปรบมือดังๆ  

สองครั้ง

แปะ! แปะ!

ทันใดนั้นผู้คนท่ีอยู่ในงานเลี้ยงก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป นักรบ

จ�านวนหนึง่ของตระกูลโมยง เหล่าศิษย์ระดับล่างของส�านักฮว่าซาน และ

ผู้น�าพรรคระดับเล็กระดับกลางที่วรยุทธ์ไม่แก่กล้านัก พวกเขาพลันมี 

แววตาเหม่อลอยและเริ่มเปิดฉากโจมตี

"ฆ่าไอ้พวกพรรคมารชั่ว!"

"ไอ้พวกพรรคธรรมะจอมปลอม!"

ผัวะ! ผัวะ!

แม้ไม่มีอาวุธ แต่พวกเขาก็ร่ายวรยุทธ์และห�้าหั่นกันด้วยมือเปล่า 

บรรยากาศงานเลี้ยงอันชื่นมื่นเมื่อครู ่นี้กลับกลายเป็นสมรภูมิเดือด

ระหว่างพรรคธรรมะกับพรรคมารทันที
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ชอนยออุนขมวดคิ้ว

ถูกสะกดจิตกันมากมายขนาดน้ีตั้งแต่เมื่อไร หรือ...เสียงปรบมือ

เมื่อครู่

การสะกดจิตเกิดขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นจากอะไรบางอย่าง 

เหมือนอย่างก่อนหน้านี้ตอนเชกัลโซฮีถอดผ้าคลุมหน้า บรรดาคนท่ี 

อยู่ในงานเลีย้งก็ต่างพากันเคลบิเคลิม้ในความงามของนาง การปรบมอื 

ขององครักษ์คนนั้นก็คงเป็นแบบเดียวกัน

เสียงปรบมือเป็นตัวกระตุ้นการสะกดจิตหรือไม่นะ แต่แค่นั้น 

ก็สะกดจิตคนมากมายได้แล้วรึ

ดเูหมอืนจะมตัีวกระตุ้นอืน่ทีท่�าให้พวกเขาถูกสะกดจติอย่างง่ายดาย  

และท่ามกลางความโกลาหลนั้น องครักษ์ที่เป็นผู้สะกดจิตก็ร้องตะโกน

ออกมา

"ไอ้พวกชัว่พรรคมารมนัโจมตีพวกเรา! พันธมติรคอืกับดกัทีช่ัว่ร้าย

ของพวกมัน! จงเอาคืนพวกมันให้สาสม!"

แม้จะเป็นการต่อสู้ที่เริ่มโดยบรรดาคนท่ีถูกสะกดจิต แต่เสียง

ตะโกนน้ันก็เพียงพอทีจ่ะท�าให้เหล่านกัรบของแนวร่วมยุทธภพพรรคธรรมะ 

และเหล่าผู้น�าพรรคทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในสวนเกิดความสับสน

"ฆ่ามัน!"

"อ๊ะ! ไอ้พวกนี้มันกล้าดีอย่างไร!"

นอกจากกลุ่มคนท่ีถูกสะกดจิตจะต่อสู้กันเองแล้ว สถานการณ ์

ยังเริม่ลกุลามบานปลายเมือ่พวกเขาเริม่เปิดฉากโจมตคีนอืน่ๆ ทีไ่ม่โดน

สะกดจติด้วย เมือ่เหตกุารณ์เป็นเช่นน้ี เหล่าผูน้�าระดบัสงูของท้ังสองฝ่าย

ก็จ้องมองกันและตั้งท่าเตรียมร่ายเพลงยุทธ์

"ฮะ...ฮ่าๆ!"

องครักษ์ท่ีถูกชอนยออุนบีบคออยู่หัวเราะและท�าหน้ากระหย่ิม 
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ยิ้มย่องราวกับเป็นผู้ชนะแม้ตนแทบจะหายใจไม่ออกก็ตาม

"น่าร�าคาญจริง"

ผัวะ! กร๊อบ!

"อ่อก!"

เมื่อหมัดของชอนยออุนต่อยเข้าที่ซี่โครง องครักษ์ผู้นั้นก็ร้องอย่าง

เจ็บปวดพร้อมเสียงกระดูกหัก

จึกๆ!

ชอนยออุนจี้จุดและเหว่ียงร่างอีกฝ่ายออกไปพร้อมตะโกนไปทาง

เหล่าผู้น�าที่เตรียมจะเปิดฉากต่อสู้

"หยุดนะ! พวกนั้นถูกสะกดจิตอยู่"

"สะกดจิตรึ"

ไม่มีทางที่พวกเขาจะรู้จักค�าว่าสะกดจิต ชอนยออุนจึงพยายาม 

หาค�าที่เหมาะสม แล้วก็นึกถึงค�าว่ามนตร์สะกดขึ้นมาได้

"พวกเขาเป็นเช่นน้ันเพราะถูกมนตร์สะกดเหมือนกุนซือเชกัล 

ก่อนหน้าน้ี มนัเป็นกับดักของคนร้ายเพ่ือให้พวกเราปะทะกับพรรคธรรมะ

ขอรับ"

เมือ่ได้ยินค�าพูดของชอนยออนุ เหล่าผูน้�าก็เริม่ลงัเลทีจ่ะเผชญิหน้า 

เพราะพวกเขาเองก็เห็นการกระท�าท่ีผิดปกติของเชกัลโซฮีและโมยงยู

เหมือนกัน จึงคิดว่านี่เป็นกับดักที่มีใครบางคนอยู่เบื้องหลัง

ถึงจะรู้แต่ก็...

แต่ก็ใช่ว่าจะยับย้ังได้ง่ายๆ เพราะทั้งสองฝ่ายเปิดฉากต่อสู้กัน 

ไปแล้ว พุงชองอุนผู้เป็นท้ังขุนพลหกแห่งแนวร่วมยุทธภพพรรคธรรมะ 

และเป็นเจ้าส�านักฮว่าซานถามอย่างระมัดระวัง

"เช่นนั้นท่านรองประมุขจะท�าอย่างไรกับสถานการณ์นี้ขอรับ"

"ขอเพียงท่านรองประมุขสั่งมา ข้าก็ท�าได้ทั้งนั้น"
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ผู้อาวุโสเก้าซามาอีถามโดยไม่ละสายตาจากเหล่าผู้น�าของพรรค

ธรรมะ ชอนยออุนจึงชี้ไปยังสวนที่ก�าลังเกิดการต่อสู้กันพร้อมพูดว่า

"รบกวนแขกผูม้เีกียรตพิรรคธรรมะและท่านผูอ้าวโุสท้ังหลายช่วย

ห้ามปรามคนที่ไม่ถูกมนตร์สะกด อย่าให้พวกเขาต้องต่อสู้กัน"

"แล้วคนที่ถูกมนตร์สะกดล่ะ"

"ข้าจะจัดการเองขอรับ"

เมือ่พูดจบชอนยออนุก็พุ่งไปยงัสวนภายในงานเล้ียงท่ีก�าลังเปิดฉาก 

ต่อสู้กันอยู่

หลังลังเลอยู่ครู่หนึ่ง พุงชองอุนก็ออกจากโถงตามไป โดยมีเหล่า 

ผู้อาวุโสของส�านักฮว่าซานและตระกูลโมยงตามไปด้วย

ทันทีที่ประมุขชอนยูจงยกมือเพ่ือเป็นการส่งสัญญาณว่าอนุญาต 

เหล่าผู้อาวุโสก็พุ่งตัวตามไปท่ีสวนเช่นกัน ประมุขหรี่ตามองงานเลี้ยง 

ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายนี้

บังอาจมาล้วงคองูเห่าอย่างข้า...

ความไม่พอใจนั้นไม่อาจบรรยายออกมาเป็นค�าพูดได้

"หยุดนะ! หยุดต่อสู้กันเดี๋ยวนี้!"

"มันเป็นกับดักของศัตรู ถ้าทะเลาะกัน ความเป็นพันธมิตรก็จะ 

ล่มสลาย"

ทันทีท่ีเหล่าผู้น�าของทั้งสองฝ่ายออกมาที่สวนเพ่ือห้ามกลุ่มคนท่ี

ก�าลังต่อสู้กันอยู่ คนที่ไม่ถูกสะกดจิตก็หยุดต่อสู้ลง

ชอนยออุนอาศัยจังหวะนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

นาโน ข้าแยกไม่ออกว่าใครถูกสะกดจติบ้าง เจ้าบอกหน่อยได้ไหม

[รับทราบ เปิดโหมดความจริงเสมือนตามข้อมูลการมองเห็นของ 

ผู้ใช้งาน]

ทนัใดนัน้รมู่านตาของชอนยออนุก็ขยับไหวอย่างรวดเร็ว แสงสีขาว
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ลากเป็นเส้น แล้วโหมดความจรงิเสมอืนก็ถูกเปิดใช้งาน เสยีงนาโนยังคง

ดังต่อเนื่อง

[จะท�าการเล็งเป้าหมายไปยังบุคคลที่ถูกสะกดจิต]

ปี๊บๆ!

จากน้ันในสายตาของชอนยออุนก็ปรากฏเครื่องหมายกากบาท

เล็กๆ ในวงกลมสีแดงเพ่ือระบุเป้าหมายในกลุ่มคนท่ีก�าลังสู้กันอุตลุด 

จนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร

ยอดเลย! นาโน พอข้าเอามือไปแตะ เจ้าก็ใช้ไฟฟ้าทันทีเลยนะ

[รับทราบ]

ชอนยออุนพุ่งเข้าหาเป้าหมายท่ีมีเครื่องหมายกากบาทในวงกลม

สีแดง เมื่อชอนยออุนเริ่มใช้วิชาตัวเบา ร่างของเขาก็กลายเป็นภาพ 

เลือนรางเคลื่อนผ่านฝูงชน แล้วคว้าศีรษะของเป้าหมายได้ในทันที

ฟั่บ!

"อะ...อะไรกัน!"

"อะไรน่ะรึ"

สายฟ้าสีขาวสว่างวาบจากมือของชอนยออุนที่ก�าลังจับศีรษะ 

อีกฝ่าย

เปรี๊ยะ!

"อ๊าก!"

ศษิย์ของส�านักฮว่าซานท่ีดวงตาเหม่อลอยเพราะถูกสะกดจติกรดีร้อง 

ก่อนจะล้มลงกับพื้น ส่วนชอนยออุนก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายต่อไปทันที

"อะ...อ๊าก!"

"อ๊าก!"

ชอนยออุนใช้มือซ้ายขวาคว้าศีรษะคนสองคนที่ก�าลังต่อสู้และ

ปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ ทัง้คูช่กักระตกุและทรดุตวัลงโดยไม่ทนัรูต้วัด้วยซ�า้ 
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ว่าเกิดอะไรขึ้น

ต่อไป!

ชอนยออุนไม่หยุดพักและพุ่งเข้าหาเป้าหมายคนต่อไปเพ่ือให ้

พวกเขาหลุดพ้นจากการสะกดจิตโดยเร็วที่สุด

สะ...สุดยอด!

เชกัลโซฮีที่เพ่ิงหลุดพ้นจากการถูกสะกดจิตได้ไม่นานเฝ้าดู

สถานการณ์อยู่ในห้องโถง นางรู้สึกท่ึงในฝีมือของชอนยออุน วรยุทธ์ 

ของรองประมุขพรรคมารผู้นี้ไม่ธรรมดาเลย เขาเคลื่อนไหวได้อย่าง

รวดเร็วจนแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

นี่คือรองประมุขพรรคมารคนปัจจุบันงั้นหรือ

นางมองเขาจัดการผู้คนที่ถูกร่ายมนตร์สะกดจิตเพียงล�าพังตามที่

กล่าวไว้ คนท่ีโดนมือของเขาจับศีรษะต่างล้มลงในทันที ก่อนลุกข้ึนมา

พร้อมสีหน้างุนงงเหมือนไม่รู้ตัวว่าอะไรเกิดขึ้น

ให้ตายสิ ไอ้เวรนั่นท�าอะไรของมัน!

ความสับสนปรากฏในดวงตาขององครักษ์ผู้ปลุกปั่นให้เกิดความ

วุ่นวายและซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ แผนท่ีจะท�าให้เกิดความ

โกลาหลของเขาได้พังทลายลงอย่างรวดเร็ว แม้การสะกดจิตจะเป็น 

เรื่องยาก แต่หากถูกสะกดครั้งหน่ึงแล้ว คนผู้น้ันก็ไม่ควรถูกคลายการ

สะกดจิตได้อย่างง่ายดายเช่นนี้

ละ...เหลือเชื่อ! แค่เอามือแตะก็คลายมนตร์สะกดได้แล้วรึ!

เมื่อเหล่าผู ้น�าของท้ังพรรคมารและพรรคธรรมะพากันช่วย 

ห้ามปรามการต่อสู้ ไม่ช้าสถานการณ์ก็คลี่คลายลง

ชิ! ท�าอะไรไม่ได้แล้วสินะ

เมือ่รูต้วัว่าแผนล้มเหลว ผูส้ะกดจติท่ีปลอมตวัเป็นองครกัษ์จงึมแีค่

ทางเลือกเดียวเท่านั้น
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ในเมื่อหนีไปจากที่นี่ไม่ได้...

ก็ต้องฆ่าตัวตาย เขารู้ตัวว่าไม่อาจหลบหนีออกไปจากใจกลาง 

ป้อมปราการพรรคมารได้ง่ายๆ เพราะภายในเต็มไปด้วยเหล่ายอดฝีมือ 

ส่วนป้อมปราการชัน้นอกก็ยังมชีาวพรรคมารหลายพันคนอาศยัอยู่ และ

เขาก็ได้เตรียมลูกกลอนปราณพิษไว้ข้างฟันกรามแล้วเผ่ือท�าแผนนี้ 

ไม่ส�าเร็จ

"ฟู่..."

ขณะสูดหายใจเข้าลึกๆ และก�าลังจะเค้ียวลูกกลอนปราณพิษ 

เพื่อฆ่าตัวตาย ทันใดนั้นใครบางคนก็คว้าคอของเขาไว้อย่างรวดเร็ว

"อั้ก!"

คนผู้นั้นคือชอนยออุนนั่นเอง

หลงัจากช่วยคลายการสะกดจติให้ทกุคนแล้ว ชอนยออุนก็พุ่งมาหา 

ผู้สะกดจิตที่ปลอมตัวเป็นองครักษ์

มันรู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้า

ผูส้ะกดจติเบกิตาโพลง เขารูว่้าตนอาจตกเป็นผูต้้องสงสยัเพราะมี

องครักษ์ตัวปลอมคนอื่นถูกจับได้ก่อน แต่คิดไม่ถึงว่าตนเองจะถูกจับ 

ได้เร็วเพียงนี้ ท�าให้เขาพลันสับสนอยู่ครู่หนึ่ง

หึ! ไอ้นี่คงคิดว่าข้าไร้ฝีมือสินะ!

ในใจเขายังคงเต็มไปด้วยความโกรธเพราะชอนยออุนท�าให้แผน

ของเขาล้มเหลวถึงสามครั้ง ผู้สะกดจิตจึงรวบรวมพลังแล้วชกเข้าใส่อก

ของชอนยออุน

หมับ!

"อ๊ะ"

หมดันัน้ถูกมอือกีข้างของชอนยออนุขวางเอาไว้ก่อนจะถึงหน้าอก 

ผู้สะกดจิตจึงรวบรวมพลังทั้งหมดเพ่ือหวังจะเอาชนะให้ได้ ทว่าก�าลัง
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ภายในของเขายังห่างชั้นเกินไป

อายุแค่นี้ เหตุใดถึงมีพลังสูงส่งนัก!

ชอนยออุนเอ่ยอย่างเย็นชากับผู้สะกดจิตท่ีก�าลังสับสน พร้อม 

บิดก�าปั้นที่จับเอาไว้แล้วหักมัน

"คดิว่าใช้แผนชัว่กลางพรรคของเราแล้วจะออกไปได้อย่างปลอดภัย 

งั้นรึ"

กร๊อบ!

"โอ๊ย!"

เท่านั้นยังไม่พอ

"โอ๊ย...ดะ...เดี๋ยวก่อน...นั่นเจ้าจะท�าอะไร..."

ควาก!

"อ๊าก!"

หลังจากหักข้อมืออีกฝ่ายแล้ว ชอนยออุนก็ดึงข้อมือนั้นด้วย 

แรงมหาศาล จนมอืขวาของผูส้ะกดจติหลดุออกมาพร้อมกับเสียงฉีกขาด

ของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ความเจ็บปวดนั้นไม่อาจบรรยายออกมา 

เป็นค�าพูดได้

เฮือก!

"มะ...มือ!"

คนของแนวร่วมยุทธภพพรรคธรรมะท่ีอยู่ตรงนั้นถึงกับหน้าซีด 

เมื่อเห็นมือท่ีหลุดออกมา พวกเขาพากันคิดว่าอย่างไรพรรคมารก็เป็น

พรรคมารอยู่วันยังค�่า ยังคงเป็นพรรคที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและ

ไร้ปรานี

ผูส้ะกดจติใช้มอืซ้ายจบับรเิวณข้อมอืท่ีขาดอย่างเจบ็ปวด ชอนยออนุ 

มองเขาด้วยสายตาเย็นชาและเอ่ยถาม

"พวกเจ้าเป็นใคร"
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"เป็นใครน่ะรึ แฮก! แฮก! ข้า...ไม่มีทาง...บอกเจ้าหรอก! ฮึบ!"

ผู้สะกดจิตรู้ตัวว่าไม่มีทางรอดไปได้จึงพยายามจะเคี้ยวลูกกลอน

ปราณพิษในปากเพื่อฆ่าตัวตาย แต่ยังไม่ทันจะได้กัดลูกกลอน ปากเขา

ก็ถูกบังคับให้อ้าออกด้วยแรงมหาศาลที่มองไม่เห็น

"อ้า!"

"พอท�าไม่ส�าเร็จก็คิดจะฆ่าตัวตายงั้นรึ"

ชอนยออุนพลันกระดิกนิ้ว ทันใดน้ันฟันกรามของผู้สะกดจิตท่ีม ี

ลูกกลอนปราณพิษผูกติดอยู่ก็ถูกถอนออกมาด้วยพลังจิตเคลื่อนย้าย

กึก!

"โอ๊ย!"

เมือ่เหน็ฟันกรามทีม่ลีกูกลอนปราณพิษผกูติดอยู่ลอยออกมาจากปาก  

ดวงตาของผูส้ะกดจติก็เผยความหวาดกลวั เขาไม่เคยคดิฝันว่านอกจาก

ประมขุพรรค ในพรรคมารยังมปีีศาจร้ายเช่นนีอ้ยู่ด้วย ทว่าค�าพูดสุดท้าย

ของชอนยออุนกลับท�าให้ผู้สะกดจิตประหลาดใจ

"ข้าต้องไปจัดการคนนั้นก่อน เดี๋ยวเราค่อยเจอกัน"
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หอต�าราที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของส�านักมาร

ปกติแล้วที่นี่จะมีคบเพลิงส่องสว่างทุกทิศทุกทางในยามค�่าคืน 

และมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดจากเหล่านักรบเฝ้าเวรยาม แต่ตอนน้ี

บริเวณรอบหอต�ารากลับเงียบผิดปกติ

นัน่เพราะนักรบเฝ้าเวรยามหลายสบิคนต่างนอนเป็นศพเกลือ่นพ้ืน 

ทีน่่าแปลกก็คอืศพเหล่านัน้รวมกันอยู่หน้าทางเข้าหอ พวกเขาส่วนใหญ่

เสียชีวิตเพราะถูกแทงที่คอในกระบี่เดียวจนดูไม่เหมือนเกิดการต่อสู้  

ส่วนคนท่ีมีร่องรอยการต่อสู้ส่วนใหญ่เป็นยอดฝีมือระดับสูงที่ท�าหน้าที่

รักษาการณ์ภายในของหอต�ารา สภาพศพของพวกเขาแทบจะดูไม่ได้ 

บนร่างเต็มไปด้วยรอยแผลจากปราณอันแข็งแกร่ง

"ยังอีกรึ"

"คงใกล้จะมาแล้วล่ะ"

ชายวัยกลางคนสองคนก�าลงัยืนอยู่หน้าประตคูลงัสมบตัชิัน้ใต้ดนิ 

พวกเขาเป็นยอดฝีมือระดับเลิศล�้าที่ดูแลหอต�าราชั้นห้า เมื่อครู่พวกเขา

ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจากข้างนอกหอต�าราจึงพากันออกมาด ู

บทที่่ 41

จุดประสงค์ท่ีซ่อนอยู่ (2)
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พบว่านกัรบเฝ้าเวรยามต่างกลายเป็นศพไปเสยีแล้ว พวกเขาจงึตดัสนิใจ 

ลงมายังคลังสมบัติชั้นใต้ดิน แต่ยอดฝีมือที่ดูแลที่นี่ก็กลายเป็นศพ 

เหมือนกัน

"พวกมันน่าจะพังประตูเหล็กเข้าไป...ช่างอุกอาจอะไรเช่นนี้..."

ชายมหีนวดส่ายหน้า ประตเูหลก็ของคลงัสมบติัชัน้ใต้ดินนีม้กีลไกอยู่  

เมือ่ผูบ้กุรกุพังมนัหรอืฝืนเปิดออก กลไกก็จะเริม่ท�างาน และเมือ่ผูบ้กุรกุ

เข้าไปข้างใน แผ่นศลิาหยกครามก็จะตกลงมาปิดขวางทางเข้าออกทันที

แปลว่าผู้บุกรุกพวกนั้นถูกขังอยู่ข้างในนี้

"ต่อให้เป็นยอดฝีมือท่ีเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่อาจท�าลายผนังศิลา

หยกครามได้อย่างง่ายดาย"

"แต่ข้าก็ยงักงัวลบางอย่าง ต้องให้ท่านเจ้าส�านกัรบีมาโดยด่วน..."

มียอดฝีมือผู้ดูแลหอต�าราชั้นห้าอีกคนรีบไปแจ้งยังอาคารกลาง

ของส�านักมารสักพักแล้ว ดังนั้นเจ้าส�านักก็คงจะมาถึงในไม่นาน

ขณะที่ก�าลังรออย่างกระวนกระวายใจ

โครม!

เสียงกระแทกดังมาจากอีกด้านหนึ่งของแผ่นศิลาหยกครามที่ปิด

ขวางทางเข้าอยู่

"นี่มัน..."

"ดูเหมือนมันพยายามจะออกมา"

ดวงตาของพวกเขาเตม็ไปด้วยความตงึเครยีด แผ่นศลิาหยกคราม

ที่ตกลงมาเพราะกลไกป้องกันของคลังสมบัติชั้นใต้ดินนั้นหนากว่า 

ศลิาจารกึหยกครามทีอ่ยู่ในหอต�าราเกอืบสามเท่า จงึยากจะเจาะทะลวง 

ออกมาแม้จะมีปราณแข็งแกร่งเพียงใดก็ตาม

แล้วสิ่งที่พวกเขาวิตกกังวลคืออะไร

โครม!
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เสียงกระแทกดังมาจากอีกฟากของแผ่นศิลาหยกครามอีกครั้ง 

คราวน้ีแรงสั่นสะเทือนลามไปจนถึงพ้ืน เห็นได้ชัดว่าคนที่ถูกขังอยู่ใน 

คลังสมบัติชั้นใต้ดินเหมือนจะตระหนักถึงความแข็งของศิลาหยกคราม 

จึงออกแรงอย่างสุดก�าลัง

"ไม่ต้องห่วง ศิลาหยกครามแข็งแกร่งมาก..."

ชายวัยกลางคนพูดยังไม่ทนัขาดค�าก็เกิดเสยีงกระแทกอย่างรนุแรง

อีกครั้ง

โครม!

เสียงและแรงสั่นสะเทือนรุนแรงกว่าก่อนหน้านี้มาก ยอดฝีมือ

ระดับเลิศล�้าท้ังสองถึงกับเบิกตากว้างเมื่อเห็นรอยร้าวเกิดข้ึนบนศิลา

หยกคราม

"บะ...บ้าน่า!"

"เป็นไปไม่ได้! แผ่นศิลาหยกครามก็เอาไม่อยู่รึ..."

ตูม!

ทนัใดนัน้ก็เกิดเสยีงดังสนัน่หว่ันไหว แผ่นศลิาหยกครามทีแ่กร่งหนา 

พังทลายลง เศษฝุ่นผงกระเด็นมาปกคลุมร่างของพวกเขา

ในตอนน้ันองครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยองที่ได้รับรายงานจาก 

ยอดฝีมือผู้ดูแลหอต�าราชั้นห้าก็ใกล้จะมาถึงหอต�าราแล้ว โดยมีครูฝึก 

วรยุทธ์อีกยี่สิบคนติดตามมาด้วย

"เสียงอะไรน่ะ"

อฮีวามยองตกใจเมือ่ได้ยินเสยีงดงัสนัน่ลอยมาถึงจดุทีพ่วกตนอยู่ 

เขาจงึใช้วชิาตวัเบาเร่งฝีเท้าให้เรว็ขึน้จนมาถึงหน้าทางเข้าหอต�าราภายใน 

ชั่วพริบตา

นี่มันอะไรกัน

แม้จะได้รบัรายงานแล้ว แต่เมือ่เหน็ศพนอนเกลือ่นทางเข้าหอต�ารา  
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อีฮวามยองก็พลันมีสีหน้าโกรธขึ้ง

เศษฝุ่นลอยฟุ้งอยู่บริเวณตรงทางเข้าหอต�ารา และเขาไม่จ�าเป็น

ต้องเข้าไปในนั้นด้วยตัวเอง เพราะมีเงาคนโผล่ขึ้นมาท่ามกลางฝุ่นน้ัน 

ซึ่งไม่ได้มีแค่คนเดียว คนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคน เขาตาตี่ ผมขาว 

ครึ่งหัวสยายไปข้างหลังชวนให้นึกถึงอสรพิษ ส่วนอีกคนเป็นชายหนุ่ม 

ท่าทางปราดเปรียวอายุประมาณสามสิบต้นๆ

"พวกเจ้า?"

แววตาของอฮีวามยองสัน่ไหวเมือ่เหน็อกีฝ่าย หากจ�าไม่ผิดพวกเขา 

คือองครักษ์คุ้มกันเก้ียวท่ีประดับประดาด้วยผ้าสีทองในขบวนแนวร่วม

ยุทธภพพรรคธรรมะ

องครักษ์ของพรรคธรรมะรึ ไม่น่า...คนผู้นั้น...

สายตาของอฮีวามยองจบัจ้องไปยังชายตาต่ี พลงัท่ีแผ่ออกมาจาก

ตัวชายคนนั้นไม่ได้อยู่ในระดับองครักษ์อย่างแน่นอน

ชายตาตี่มองอีฮวามยองแล้วย้ิมเยาะ จากน้ันก็หันไปพูดกับ 

ชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆ

"เมื่อครู่น่าผิดหวังจริงๆ เจอแต่พวกกระจอก อย่างนี้ถึงค่อยสมน�้า

สมเนื้อกันหน่อย"

"อาจารย์ พวกมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะขอรับ"

"รู้แล้ว"

ครูฝึกอีกย่ีสิบคนตามมาสมทบอีฮวามยองพอดี พวกครูฝึกเองก็

ตะลงึงนัไปเช่นกันเมือ่เห็นผูบ้กุรกุทัง้สองคนและศพของนกัรบเฝ้าเวรยาม

"นี่มันอะไรกัน"

"ผู้บุกรุกรึ"

นีเ่ป็นเหตกุารณ์เลวร้ายทีส่ดุในรอบห้าร้อยปีของส�านักมารโดยแท้ 

และเป็นครัง้แรกท่ีมผีูบ้กุรกุจากภายนอกเข้ามาสงัหารนักรบเฝ้าเวรยาม
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ทุกคนของหอต�ารา

ยอดฝีมือระดับเลิศล�้าผู้ดูแลหอต�าราชั้นห้าที่เป็นคนไปรายงาน 

เจ้าส�านักตะคอกใส่ผู้บุกรุกอย่างโกรธเกรี้ยว

"ออกมาจากคลังสมบัติชั้นใต้ดินรึ! พวกเจ้าท�าอะไรสองคนนั้น"

เมือ่ครูน้ี่ผูดู้แลชัน้ห้าสองคนตัดสนิใจอยู่เฝ้าผู้บกุรกุหน้าคลังสมบตัิ

ชั้นใต้ดิน แต่ตอนนี้ผู้บุกรุกกลับเดินออกมาอย่างง่ายดาย

"ไม่รู้สิ พลิกศพพวกนั้นดูก็รู้เอง"

"บังอาจนัก!"

เมือ่ได้ยินค�าพูดโอหังของชายตาตี ่ผูด้แูลหอต�าราชัน้ห้าก็โกรธจดั 

เขาชกักระบีอ่อกมาและท�าท่าจะพุ่งเข้าไป แต่อฮีวามยองย่ืนมอืออกมา

ห้ามไว้

"ทะ...ท่านเจ้าส�านัก!"

"รอก่อน!"

อีฮวามยองตะโกนใส่พวกเขา

"ข้าไม่รูว่้าพวกเจ้าเป็นใคร แต่เป้าหมายคอืคลงัสมบตัชิัน้ใต้ดนิงัน้ร"ึ

ห่อผ้าหนาๆ ทีอ่ยู่บนหลงัของชายวัยสามสบิปีดนู่าสงสยัมาก หาก

อกีฝ่ายออกมาจากคลงัสมบตัชิัน้ใต้ดนิ แสดงว่าจดุประสงค์คอืการช่วงชงิ 

มรดกอันล�้าค่าของมารกระบี่อย่างแน่นอน

ชายตาตี่พูดอย่างไม่สะทกสะท้าน

"ก็อย่างที่เห็นนั่นล่ะ"

ชิ้ง!

อีฮวามยองชักกระบี่เพลิงอัคคีสีแดงออกมาพร้อมออกค�าส่ังแก่

เหล่าครูฝึก

"จัดการพวกมัน อย่าปล่อยให้หนีไปได้เด็ดขาด ฆ่าได้เลย"

"ขอรับ!"
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ไม่จ�าเป็นต้องไว้ชีวิต เพราะหากอีกฝ่ายพยายามช่วงชิงมรดก

ตกทอดของมารกระบี่ อย่างไรก็ต้องสกัดกั้นทุกวิถีทาง

ทันทีท่ีอีฮวามยองออกค�าสั่ง เหล่าครูฝึกกับผู้ดูแลหอต�าราชั้นห้า 

ก็ชักอาวุธออกมาแล้วพุ่งเข้าใส่ผู้บุกรุก

ชายตาตี่ยิ้มเยาะแล้วพูดกับชายที่อยู่ข้างๆ

"เดีย๋วข้าจดัการเสรจ็แล้วจะตามไป เจ้าไปก่อนได้เลย รูเ้ส้นทางหนี 

ใช่ไหม"

"ขอรับ"

ชายตาตี่ก้าวไปข้างหน้า จากน้ันก็เม้มปากและท�าท่าเป่าอะไร 

บางอย่างใส่เหล่าครฝึูกทีก่�าลงัว่ิงเข้ามา ทันใดน้ันก็มเีสยีงแปลกๆ ดงัขึน้

ในหูของเหล่าครูฝึก

ชู่ววว!

เสียงน้ันหวีดแหลมจนแสบแก้วหู เหล่าครูฝึกท่ีก�าลังว่ิงเข้าหา 

ผู้บุกรุกต่างยกมือขึ้นปิดหูอย่างเจ็บปวด และยังมีเลือดไหลออกจากหู

เพราะก�าลังภายในที่แฝงอยู่ในเสียงนั้น

"อ๊าก!"

"อึก! หะ...หูข้า!"

เหล่าครูฝึกที่ก�าลังเจ็บปวดพยายามรวบรวมก�าลังภายในเพ่ือ

ต้านทานเสียงน้ัน ทว่าเสียงน้ีต่างจากเสียงค�ารามของสิงโต มันไม่ได้

ท�าให้แสบแก้วหูเท่าน้ัน แต่ยังท�าให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง 

อีกด้วย

"โอ๊ย!"

"ฮะ!? พื้นยกตัวขึ้นรึ"

ตึง! ตึง!

ครฝึูกทีแ่ก้วหูฉกีขาดเริม่วิงเวียนศรีษะและทรงตวัไม่ได้จนทรุดลงไป 
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ในทีส่ดุ แต่ไม่ใช่ทุกคนทีเ่ป็นแบบนัน้ ครฝึูกโอชนิซึง่เป็นยอดฝีมอืระดบัสูง 

ข้ันปลายและผู้ดูแลหอต�าราชั้นห้าซึ่งเป็นยอดฝีมือระดับเลิศล�้าอดทน

ต่อเสียงนี้ได้เพราะมีก�าลังภายในที่แข็งแกร่งมากพอ

"มันใช้มนตราคาถารึ!"

"ฮึ น่าจะเป็นก�าลังภายในอันกล้าแกร่งมากกว่า"

ฟุ่บ!

ร่างของชายตาต่ีพุ่งเข้ามาราวกับสายฟ้าและคว้าล�าคอครฝึูกโอชนิ 

ทันที

กร๊อบ!

"อ่อก"

"ตายสถานเดียว"

"ไอ้สารเลว!"

ทนัททีีโ่อชนิร้องและสิน้ลมหายใจ ผูด้แูลหอต�าราชัน้ห้าทีอ่ยู่ข้างๆ 

ก็ตกตะลึงและรีบใช้ปราณล�้าลึกหุ้มกระบี่แล้วแทงเข้าใส่ล�าคอของ

ชายตาตี่

หมับ!

"หา!? มันจับปราณกระบี่ล�้าลึกได้อย่างไร!"

ชายตาต่ีรวบรวมปราณอันแข็งแกร่งไปยังนิ้วชี้กับน้ิวกลางและ 

ใช้มันหนีบกระบี่ท่ีก�าลังจะพุ่งเข้ามาแทง แสดงให้เห็นว่าเขาเป็น 

ยอดฝีมือที่เชี่ยวชาญในการใช้ก�าลังภายในเป็นอย่างมาก

ผู้ดูแลหอต�าราชั้นห้าพยายามดึงกระบี่ออกจากหว่างนิ้วอีกฝ่าย 

แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้เพราะพลังของทั้งสองต่างกันเกินไป

"หึ! ถ้าอย่างนั้น!"

ผู้ดูแลหอต�าราชั้นห้าปล่อยมือจากกระบี่และสร้างปราณกระบี ่

ด้วยดรรชนีกระบี่คู่เพื่อหวังจะพลิกสถานการณ์
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ผัวะ!

"อ่อก!"

หมัดของชายตาตี่ต่อยเข้าไปตรงหัวใจของเขาอย่างแรงจนทะลุ 

ไปข้างหลัง ท�าให้เขาตายในทันที ชายตาตี่ดึงมือออกแล้วสะบัดเลือดที ่

ติดอยู่พลางพูดว่า

"ไม่เห็นจะต่างอะไรกับพวกที่อยู่ชั้นใต้ดินเลย ตอนน้ีไม่มีใครมา 

ขัดขวางแล้ว รีบไปเถอะ"

"รับทราบขอรับ"

ชายอายุราวสามสิบเตรียมใช้วิชาตัวเบาเพ่ือจะหนีออกไป แต่

องครักษ์เบ้ืองซ้ายอีฮวามยองที่ก่อนหน้าน้ีเพียงเฝ้าดูโดยไม่พูดอะไร 

กลับไม่ยอมปล่อยให้เป็นเช่นนั้น

"ใครจะยอมให้หนีไปง่ายๆ!"

ขณะที่อีฮวามยองก�าลังจะร่ายกระบวนเพลงยุทธ์ของวิชากระบี่

เพลงิโลหิตใส่ชายวัยสามสบิท่ีหวงัจะหลบหน ีชายตาตีก็่พุ่งมาขวางหน้า

เอาไว้

"อยากเจอของจริงสินะ"

เคร้ง! ตึกๆๆ!

ร่างของอีฮวามยองที่ก�าลังร่ายกระบวนเพลงยุทธ์ถูกกระแทก 

จนต้องถอยหลังไปประมาณห้าก้าว แม้ชายตาต่ีจะใช้แค่ฝ่ามือ ไม่ได ้

ใช้อาวุธใดๆ เป็นพิเศษ แต่สองมือของเขาสวมเกราะที่ท�าจากเหล็กนิล

พลังอะไรกันน่ะ

แววตาของอีฮวามยองเต็มไปด้วยความสับสน เพราะอีกฝ่ายนั้น

ไม่ธรรมดาเลย แม้วิชากระบี่เพลิงโลหิตที่ร่ายออกไปเมื่อครู่นี้จะใช้พลัง

สิบส่วนแล้ว แต่พลังของอีกฝ่ายแข็งแกร่งมากถึงข้ันท�าให้มือของ 

อีฮวามยองที่จับกระบี่ถึงกับสั่น



Han Jung Wol Ya 27

นั่นหมายความว่าชายผู้นี้เป็นยอดฝีมือที่เหนือกว่าอีฮวามยอง

คนผู้นี้อันตราย

เดมิอฮีวามยองต้องการไล่จบัตวัชายผูบ้กุรุกวัยสามสิบ แต่เมือ่เขา

เผลอละสายตามองหาอกีคนเพียงครูเ่ดยีว เพลงยุทธ์สงัหารของชายตาต่ี 

ก็โจมตีเข้ามาทันที

"ไม่ธรรมดาเลยนะ โชคดจีรงิๆ อยากรูน้กัว่าพวกพรรคมารจะมฝีีมอื

ขนาดไหนถ้าเทียบกับพรรคธรรมะ"

"เจ้าเป็นใครกัน!"

"แสดงฝีมือออกมาอีกสิ!"

ชายตาตี่พุ่งเข้ามาราวกับสายฟ้าฟาดพร้อมร่ายเพลงหมัดอัน 

ทรงพลงั อฮีวามยองก้าวถอยไปข้างหลงัและร่ายพลงัม่านกระบีเ่พลงิซึง่

เป็นเพลงยุทธ์ป้องกันของวิชากระบีเ่พลงิโลหติออกมาต้านรบัเพลงหมดั

อันทรงพลังนั้น

เคร้งๆ!

เพลงหมัดพุ่งเข้าใส่ม่านกระบี่อันแน่นหนาท่ีร่ายด้วยกระบี่สีแดง 

เพลงยุทธ์ของยอดฝีมอืทัง้สองปะทะกันอย่างรนุแรง เสียงโลหะกระทบกัน 

ดังก้องไปทั่วบริเวณ

ฟู่!

"อ๊ะ?"

แม้เพลงยุทธ์ของวิชากระบีเ่พลงิโลหติจะมปีราณเพลงิอนัร้อนระอุ

ซึ่งเกิดจากก�าลังภายในโหมออกมา แต่ก็ไม่อาจหยุดย้ังเพลงหมัดของ

ชายตาตี่ผู้นั้นได้

เคร้งๆๆ! ตึกๆๆๆ!

"เฮ้ย!"

เพลงหมดันัน้ทรงพลงัมากจนท�าให้ร่างของอีฮวามยองถูกผลักถอยไป 
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ทีละน้อย ท้ังก�าลังภายในและเพลงยุทธ์ของอีกฝ่ายล้วนเหนือกว่าเขา 

ทุกอย่าง

แข็งแกร่งมาก

อีฮวามยองตระหนักแล้วว่าแค่ป้องกันอย่างเดียวไม่เพียงพอ เขา

จึงคลายม่านกระบี่และร่ายเคล็ดของวิชากระบี่เพลิงโลหิตใส่ชายตาตี่

ให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปเลย

มันคือเคล็ดกระบี่เพลิงพิฆาต กระบี่ล�้าค่าของอีฮวามยองพลัน

กลายเป็นสีแดงเรืองเพราะความร้อนที่แผ่ซ่านไปท่ัวตัวกระบี่ จากน้ัน

เพลงกระบี่อันทรงพลังก็ถูกร่ายออกมาอย่างรวดเร็ว

"นั่นล่ะ! มันต้องอย่างนี้"

แม้อีฮวามยองจะร่ายเพลงกระบี่อันทรงพลังออกมา แต่ชายตาตี่

กลับย้ิมรับราวกับถูกอกถูกใจและรวมพลังปราณไปที่หมัดทั้งสองข้าง 

จนเกิดเป็นแสงสีฟ้า จากน้ันก็ร่ายเพลงหมัดที่ทรงพลังย่ิงกว่าเมื่อครู่ 

ออกไปปะทะกระบี่เพลิงพิฆาตของอีฮวามยอง

เคร้ง!

ทันทีที่ปราณหมัดสีฟ้าปะทะกับคลื่นกระบี่สีแดง บริเวณนั้นก็เกิด

เสียงดังสนั่นหวั่นไหว เพลงยุทธ์ทั้งสองปะทะกันอย่างดุเดือดยิ่ง

ทว่าการต่อสู้กลับด�าเนินไปได้ไม่นาน

ตอนแรกกระบวนท่ากระบีข่องอีฮวามยองยังพอหยุดย้ังเพลงหมดั

ของชายตาตี่ได้บ้าง

เพลงหมัดนี้?

ดวงตาของอีฮวามยองเบิกกว้าง เพราะเพลงหมัดของชายตาต่ี 

พุ่งเข้ามาในทิศทางที่คาดไม่ถึง ท�าให้เขายากจะสกัดกั้น

และในที่สุดก็เกิดช่องว่าง

ผัวะ! ผัวะ! ผัวะ!
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"อั้ก!"

หมัดของชายตาตี่ต่อยเข้าที่ไหล่ ท้อง และหน้าอกของอีฮวามยอง

อย่างรวดเร็วจนเขากระอักเลือดออกจากปาก และร่างก็กระเด็นไป 

กองกับพื้น

"โอย"

อีฮวามยองบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรง เขาใช้กระบี่เพลิงอัคค ี

ต่างไม้เท้าเพ่ือพยุงตัวขึ้นมานั่งคุกเข่า ชายตาตี่หัวเราะและเดินเข้ามา

หาอีฮวามยองท่ีอยู่ในสภาพน้ันเพ่ือพิพากษา อีฮวามยองพยายาม 

เปิดปากพูดขณะมองชายตาตี่เดินเข้ามาหาตน

"จะ...เจ้ามาจากส�านักหกดาบอรหันต์รึ"

ดวงตาของชายตาต่ีวาวโรจน์เมือ่ได้ยินค�านัน้ เพราะแค่ประลองกัน 

ไม่กี่เพลงยุทธ์อีกฝ่ายก็รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเสียแล้ว

"รู้ได้อย่างไร"

"ถึงจะเป็นเพลงหมัด...แต่...แค่กๆ! มันราวกับเพลงดาบ"

ปกตแิล้วเพลงหมดัจะเน้นโจมตด้ีวยแรงกระแทกไม่เหมอืนวรยุทธ์

อื่นๆ แต่ลักษณะเพลงหมัดของชายตาตี่นั้นคล้ายวิชาดาบของเทพดาบ

อรหันต์เป็นอย่างย่ิง ขณะพยายามหยุดย้ังเพลงหมัดน้ัน อีฮวามยอง 

ก็นึกถึงยอดฝีมือของส�านักหกดาบอรหันต์ที่องครักษ์ใหญ่เคยกล่าวถึง

"น่าขันสิ้นดี ข้าพยายามปิดบังให้ถึงที่สุด แต่สุดท้ายกลับถูก 

เปิดเผยโดยคนท่ีก�าลังจะตายอย่างเจ้า ใช่ ข้าคือซาฮยอน ผู้น�าส�านัก

ดาบหมัดแห่งส�านักหกดาบอรหันต์"

เสียงของเขานั้นแฝงไว้ด้วยความโหดเหี้ยมอ�ามหิต

ใช่จริงๆ ด้วย

เป็นอย่างท่ีอีฮวามยองคาดเดา หากชายผู้นี้เป็นยอดฝีมือของ

ส�านักหกดาบอรหันต์ เขาต้องท�าทุกวิถีทางเพ่ือให้ทุกคนรู้ แต่อาการ 
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บาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงท�าให้เขาไม่อาจเคลื่อนไหว

ซาฮยอนเดนิมาตรงหน้าอีฮวามยองท่ีก�าลงัท�าทกุวิถีทางเพ่ือประคอง 

ตัวเองให้ลุกขึ้น

"ถ้าเช่นนั้นก็ลาก่อน"

อึก! ได้โปรด! ขยับสิ!

ขณะซาฮยอนก�าลงัจะออกหมัดทีอ่าบด้วยพลงัปราณอนัแข็งแกร่ง

เข้าใส่ศีรษะของอีฮวามยอง

ฟ้าว!

"หือ?"

ผัวะ!

ซาฮยอนรู้สึกว่าบางอย่างก�าลังลอยมาหาตนด้วยความเร็วสูง  

เขาจึงหันไปคว้ามันไว้ด้วยมือท่ีห่อหุ้มด้วยปราณอันแข็งแกร่ง ถึงจะมี

ปราณอันแข็งแกร่งห่อหุ้มอยู่ เขาก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังอันหนักหน่วงท่ี

กระทบฝ่ามือของตน แต่นั่นใช่ว่ามันจะท�าอันตรายเขาได้

"คิดว่าลูกเหล็กแค่นี้จะท�าอะไรข้าได้รึ...หือ?"

เดิมซาฮยอนก�าลังโกรธที่มีคนขว้างสิ่งน้ีใส่ แล้วเขาก็พลันเบิก 

ตาโพลงด้วยความตกใจ เพราะสิ่งที่เขาคว้าไว้ได้ไม่ใช่ลูกเหล็ก แต่มัน

คอืศรีษะของมนุษย์ อกีทัง้ศรีษะนัน้ยังถูกบดขย้ีไปครึง่หน่ึงเพราะปราณ 

อันแข็งแกร่งของตน

"นะ...น่ีมันอะไรกัน"

เจ้าของศีรษะน้ีไม่ใช่ใครอืน่ แต่เป็นชายวัยสามสบิทีห่นีไปก่อนหน้านี้  

และตอนนั้นเองเสียงของใครบางคนก็ดังเข้ามาในหูซาฮยอน

"เจ้าเองรึ"

กรอด!

ซาฮยอนตกใจได้ไม่นานเพราะความโกรธกลับเข้ามาแทนท่ี เขา
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กัดฟันและมองไปยังคนท่ีโยนศีรษะใส่ตน อีกฝ่ายคือชายหนุ่มผมยาว 

ผู้มีใบหน้าขาวซีด โดยในมือของเขาถือผ้าห่อของที่ซาฮยอนและชาย 

วัยสามสิบขโมยมาจากคลังสมบัติชั้นใต้ดินของหอต�ารา

องครกัษ์เบือ้งซ้ายอฮีวามยองเบกิตากว้างและตะโกนเรียกชายหนุม่ 

คนนั้น

"ทะ...ท่านรองประมุข!"

เขาคือชอนยออุนนั่นเอง
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"รองประมุข?"

สายตาของซาฮยอนเป็นประกายเมือ่ได้ยินค�าว่ารองประมขุ เพราะ

นี่เป็นบุคคลที่เขาคาดไม่ถึง

ก่อนหน้าน้ีได้ยินว่าพรรคมารยังไม่มีรองประมุข ตอนนี้แต่งตั้ง 

ผู้สืบทอดแล้วรึ

การปรากฏตัวของชอนยออุนท�าให้เขาประหลาดใจและรับรู้ได้

ทันทีว่าสิ่งที่ตนวางแผนไว้ไม่เป็นไปตามที่คิด หากคนผู้นี้คือรองประมุข 

จริงๆ ตอนน้ีก็ควรจะอยู่ในงานเลี้ยงภายในป้อมปราการ การที่อีกฝ่าย

มาปรากฏตัวที่นี่ก็หมายความว่าแผนสร้างความขัดแย้งให้พรรคธรรมะ

และพรรคมารนั้นล้มเหลว

ตอนแรกเขาตั้งใจจะให้ท้ังสองฝ่ายต่อสู้กันเองแล้วค่อยอาศัย

จังหวะชุลมุนหลบหนีออกมา ทว่ายามน้ีเขากลับต้องเป็นฝ่ายแก้ไข

สถานการณ์เสียเอง และยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีน่าสงสัย น่ันคือชายคนนี ้

รู้ได้อย่างไรว่าตนอยู่ที่นี่

พวกนั้นน่าจะฆ่าตัวตายมากกว่าท�าแผนรั่วไหลสิ...

บทที่่ 41

จุดประสงค์ท่ีซ่อนอยู่ (3)
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ต้องมปัีญหาบางอย่างเกิดขึน้อย่างแน่นอน ซาฮยอนหรีต่ามองไป

ข้างหน้า

เนื่องจากหอต�าราตั้งอยู่บนท่ีสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ

ส�านักมาร หากมองไปข้างหน้าจะเห็นต้ังแต่ลานฝึกใหญ่ไปจนถึง 

นอกส�านัก ซึ่งตรงที่ไกลๆ นั้นมีแสงไฟส่องสว่างเต็มไปหมด

บ้าจริง พวกมันก�าลังแห่กันมา

เขารูส้กึได้จากปราณสมัผสัว่ามคีนของพรรคมารจ�านวนมากก�าลัง

เข้าล้อมส�านักมารอยู่ จึงคิดเพียงอย่างเดียวว่าต้องออกไปจากที่น่ี 

ให้เร็วที่สุด

"แต่ก่อนไป ข้าต้องฆ่าเจ้าให้ได้"

ตึก!

ซาฮยอนโยนศีรษะของชายวัยสามสิบลงบนพ้ืนและท�าท่าจะ 

ออกหมดัใส่ศรีษะของอฮีวามยองทีก่�าลงัคกุเข่าอย่างโงนเงน แน่นอนว่า 

ชอนยออนุไม่มทีางยืนมองอยูเ่ฉยๆ ระหว่างทีซ่าฮยอนละสายตาไปมอง

ชาวพรรคมาร ร่างของชอนยออุนก็พุ่งไปถึงตรงหน้าอีกฝ่ายแล้ว

เคร้ง!

การออกกระบี่ของชอนยออุนท�าให้หมัดของซาฮยอนที่ก�าลังจะ

ต่อยศีรษะของอีฮวามยองกระเด้งกลับไป

ไอ้นี่

ซาฮยอนตาเบกิกว้าง เพราะนอกจากชอนยออนุจะต้านปราณหมดั

อนัแขง็แกร่งของตนได้ เขายังใส่พลงัสวนกลบัเพ่ือหวังจะสงัหารซาฮยอน

ในทนัท ีหมดัของซาฮยอนจงึถูกสะท้อนไปข้างหลงั เหน็ได้ชดัว่าชอนยออนุ 

มีพลังกล้าแกร่งกว่าคนที่ตนคิดจะฆ่ามากนัก

น่าสนใจ รองประมุขนี่ไม่ธรรมดา

"หึ!"
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ซาฮยอนใช้แรงสะท้อนกลบัหมนุตัวกลบัมาปล่อยหมดัใส่ชอนยออนุ  

มันคือกลวิธีหยิบยืมพลัง โดยใช้ก�าลังของคนอ่ืนมาเสริมพลังของตน 

ท�าให้หมัดนี้ของเขามีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

อะไรกัน!

ชอนยออุนอดประหลาดใจไม่ได้ เพราะเขาใช้พลังไปถึงสิบส่วน  

แต่ซาฮยอนกลับน�าพลังของตนย้อนมาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว เขา 

พลันรีบยกกระบี่ขึ้นมาเพื่อป้องกันหมัดนั้น

เคร้ง!

หมัดของซาฮยอนที่ใช ้กลวิธีหยิบยืมพลังมีอานุภาพรุนแรง 

กว่าเดมิมาก อานภุาพของพลงัท่ีปะทะกระบีแ่ทรกซมึเข้ามาในร่างท�าเอา

อวัยวะภายในของชอนยออนุป่ันป่วนไปหมด แต่ถ้าหากเขาเสียท่าข้ึนมา 

ซาฮยอนต้องฆ่าอีฮวามยองที่ยังขยับตัวไม่ได้อย่างแน่นอน

กรอด!

ชอนยออุนกัดฟันและรวบรวมพลังปราณรวมถึงเรี่ยวแรงทั้งหมด

เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมี

หือ?

ตอนแรกซาฮยอนคิดว่าชอนยออุนคงบาดเจ็บภายในจนสิ้นแรง 

ต่อต้านแล้ว แต่ชอนยออุนกลับปล่อยพลังมหาศาลออกมา แล้วงัดร่าง 

ของซาฮยอนลอยขึ้นไปกลางอากาศ ส่วนตัวเองก็กระเด็นไปด้านหลัง

แหมะ!

เลอืดไหลออกมาจากปากชอนยออนุทีก่�าลงักัดฟันอยู่ มไีม่บ่อยนกั

ที่ยอดฝีมือระดับแปรสภาพจะบาดเจ็บภายในจากการโจมตีของคนอื่น 

ซึ่งตอนนั้นเองเสียงนาโนก็ดังขึ้นในหัวของเขา

[ก�าลงัฟ้ืนฟูอาการบาดเจบ็ภายในทีเ่กิดจากพลงังานแทรกซมึเข้าสู ่

ร่างกายของผู้ใช้งาน]
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เมื่อนาโนที่อยู่ในร่างกายเริ่มรักษาอาการบาดเจ็บ ความปั่นป่วน

ภายในร่างกายชอนยออุนก็สงบลง

ตึก!

แม้จะถูกโจมตีจนลอยขึ้นไปกลางอากาศ แต่ซาฮยอนก็ค่อยๆ  

ร่อนตัวลงมาบนพ้ืนช้าๆ ราวกับขนนก และดูเหมือนจะไม่บาดเจ็บใดๆ 

เลย ตอนแรกเขาก็ทึ่งกับพลังของชอนยออุน จนเมื่อเห็นเลือดที่ออกมา

จากปากอีกฝ่ายถึงยิ้มเยาะออกมา

ไม่มีทางที่มันจะไม่บาดเจ็บภายใน

เพราะเขาใช้กลวิธีหยิบยืมพลังของชอนยออุนมาเสริมการโจมตี

ของตนเอง

องครักษ์เบื้องซ้ายอีฮวามยองที่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าพลันมี

สีหน้าไม่สู้ดีนัก เพราะชอนยออุนต้องมาปกป้องตนจนได้รับบาดเจ็บ  

หากเขาก�าหนดลมปราณรักษาตนเองได้เร็วกว่านี้อีกนิดก็อาจจะหลบ

การโจมตีนั้นได้ อีฮวามยองจึงพยายามจะลุกขึ้นยืน

"แฮก...แฮก...ท่านรองประมุขไม่ต้องห่วงข้าขอรับ"

"เป็นอะไรไหมขอรับ ท่านองครักษ์เบื้องซ้าย"

"ขยับตัวพอไหวขอรับ"

เมื่อครู่อีฮวามยองใช้ก�าลังภายในไม่ได้ชั่วขณะเน่ืองจากบาดเจ็บ

ภายในอย่างรนุแรง แต่ตอนน้ีเขาพอจะใช้ได้แล้ว จงึคดิว่าควรรบีออกไป 

จากท่ีน่ีโดยเรว็และต้องก�าหนดลมปราณระงับไม่ให้อาการบาดเจบ็ทรดุหนกั 

ลงอีก

ชอนยออุนยื่นห่อผ้าให้อีฮวามยอง

"ฝากท่านน�าสิง่น้ีไปด้วย และเรยีกท่านประมขุกับผูอ้าวุโสคนอืน่ๆ 

มาที่นี่ ข้าจะรออยู่ตรงนี้ขอรับ"

ต้องเตรยีมพร้อมรบัมอืกับสถานการณ์ทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ ตอนแอบดกัฟัง 
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เสียงวายุ ชอนยออุนพลันนึกถึงคลังสมบัติชั้นใต้ดินของหอต�าราหลัง

ได้ยินค�าว่ามรดกของมารกระบี่ ดังนั้นเขาจึงรีบมาท่ีนี่ก่อนโดยบอก

ประมุขและเหล่าผู้อาวุโสไว้ว่าต้องปิดล้อมส�านักมาร

เน่ืองจากพรรคมารถูกศตัรบูกุรกุเข้ามา ท�าให้ประมขุและผู้น�าพรรค 

ต้องปิดป้อมปราการชั้นในทั้งหมดและปิดล้อมส�านักมาร

ซาฮยอนยิ้มเยาะเมื่อได้ยินค�าพูดของชอนยออุน

"ช่างน่าขันสิ้นดี คิดว่าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปงั้นรึ"

"ข้าจะจัดการมันเอง ท่านรีบไปเถอะขอรับ"

"รับทราบขอรับ!"

ชอนยออนุไม่สนใจค�าพูดของซาฮยอนและสัง่ให้อฮีวามยองรบีไป 

เน่ืองจากอาการบาดเจบ็ตนหนักหนาจนไม่อาจช่วยอะไรได้ อฮีวามยอง

จึงใช้วิชาตัวเบาพุ่งไปยังหน้าส�านักมารทันที

รอข้าก่อนนะขอรับ!

หากชายผูน้ี้เป็นหนึง่ในยอดฝีมอืของส�านกัหกดาบอรหนัต์ท่ีคาดเดา 

กันว่าเป็นทายาทของเทพดาบอรหันต์ก็ถือว่าชอนยออุนก�าลังตกอยู่ใน

ภาวะคับขัน

"ใครสั่งให้เจ้าไป!"

ซาฮยอนทะยานร่างออกไปเพื่อไล่ตามอีฮวามยอง แต่ชอนยออุน 

ก็รีบเข้ามาขวางไว้

"หึ!"

ซาฮยอนจงึเปลีย่นทิศทางและใช้วิชาตัวเบาทะยานขึน้ไปในอากาศ 

เพื่อหวังจะปล่อยหมัดใส่อีฮวามยอง

ฟึ่บ!

วิชาตัวเบาของมัน?

แต่ทันใดน้ันร่างของชอนยออุนพลนัเลอืนรางและขยับวูบมาขวางหน้า 
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เขาไว้ วิชาตัวเบาของชอนยออุนพัฒนาขึ้นมากหลังได้ฝึกพลังเทพวายุ

"คู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้า"

ชอนยออุนร่ายเพลงกระบีใ่ส่ซาฮยอนในขณะลอยอยู่กลางอากาศ

"ไอ้นี่! มาขวางทางข้าไม่รู้จักจบจักสิ้น"

เคร้ง!

ซาฮยอนร่ายกระบวนท่าป้องกันของเพลงหมัดเพ่ือสกัดก้ันเพลง

กระบี่ที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้งคู่ออกเพลงยุทธ์ปะทะกันอย่างดุเดือด

และต่อเนื่องตั้งแต่กลางอากาศจนถึงบนพื้น

เคร้ง!

พวกเขาต่อสู้กันอย่างสูสีแม้จะไม่มีพื้นให้หยัดยืนก็ตาม

มันไม่ได้บาดเจ็บงั้นรึ

เดิมเขาคิดว่าชอนยออุนต้องบาดเจ็บภายในอย่างแน่นอน แต่

ปรากฏว่าชอนยออุนกลบัใช้ก�าลงัภายในได้ลืน่ไหลเหมอืนปกต ิซาฮยอน

จึงตัดสินใจท�าในสิ่งที่สมควรท�า

ตึก! ฟุ่บ!

ทันทีที่เท้าแตะพ้ืนเขาก็พุ่งตัวเข้าใส่ชอนยออุนและเริ่มแสดง 

ฝีมือที่แท้จริง หมัดของเขาพุ่งเป้าไปยังจุดส�าคัญของชอนยออุนอย่าง 

ต่อเนื่องในมุมแปลกประหลาด ชอนยออุนเห็นดังนั้นก็ตกใจและรีบร่าย

วิชาฝ่าเท้าเพื่อหลบหลีก

"นี่มัน?"

ลกัษณะของกระบวนท่าหมดัท่ีซาฮยอนร่ายออกมานัน้แตกต่างจาก 

วรยุทธ์ท่ัวไป การบดิตัวในลกัษณะน้ันอาจท�าให้กล้ามเนือ้ตงึและฉีกขาด 

แต่ซาฮยอนกลับควบคุมเอวให้งอไปด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ

"เพราะเหตุใดมันถึงได้ว่องไวปานนั้น"

หากไม่ถอย ชอนยออุนก็คงจะถูกโจมตีไปแล้ว เมื่อเห็นซาฮยอน
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ก�าลังยิ้มเยาะ ชอนยออุนก็เอ่ยถาม

"เจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับเทพดาบอรหันต์"

เนือ่งจากชอนยออนุสงัเกตว่าเพลงหมดัทีซ่าฮยอนใช้คล้ายคลงึกับ

วิชาดาบของเทพดาบอรหันต์มาก และเพราะยังไม่ได้ฟังเรื่องราวอย่าง

ละเอียดจากอีฮวามยอง เขาจึงนึกถึงเพียงเทพดาบอรหันต์ แม้ส�านัก 

หกดาบอรหันต์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ตาม

ทว่าสีหน้าของซาฮยอนกลับเปลี่ยนไปทันทีที่ได้ยินค�าถามของ 

ชอนยออุน

"ฮึ! ไม่เห็นเหมือนที่บอกเลย ไหนว่าไม่มีใครรู้"

"เจ้าก�าลังพูดเรื่องอะไร"

เมื่อเห็นซาฮยอนน่ิงอึ้งและแสดงอาการหงุดหงิด ชอนยออุนก็ย่ิง

สงสยัเก่ียวกับตวัตนทีแ่ท้จรงิของคนผูน้ี ้ชอนยออนุคดิว่าอกีฝ่ายอาจจะ

เป็นคนของส�านักหกดาบอรหันต์ที่ถูกกล่าวถึงในท่ีประชุมต�าหนักใหญ่

ก็เป็นได้

"ถ้ารู้จักเขาแสดงว่าพรรคมารก็เป็นศัตรูเก่าแก่มาตั้งนานแล้วสิ!"

ซาฮยอนพูดในเรื่องที่ยากจะเข้าใจ เขาส่ายศีรษะ ก่อนจ้องมอง

ชอนยออุนและตะโกนเสียงดัง

"ดีล่ะ! ต่อให้ไม่ใช่ ข้าก็จะจับเจ้าเป็นตัวประกันแล้วหนีออกไป 

จากที่นี่ คราวนี้ข้าจะเอาเจ้าไปด้วย"

"ตัวประกันรึ"

ชอนยออุนท�าหน้างงเมื่อได้ยินค�าว่าตัวประกัน อันที่จริงผู ้น�า 

ส�านักดาบหมัดซาฮยอนคิดจะจับชอนยออุนเป็นตัวประกันตั้งแต่ตอน

เหน็ว่าคนของพรรคมารเข้าล้อมส�านกัมารเอาไว้แล้ว เพราะการหลบหนี

ไปจากที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เว้นเสียแต่จะจับรองประมุขเป็นตัวประกัน 

เท่านั้น
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ตอนน้ีคบเพลิงจ�านวนมากก�าลังส่องแสงสว่างไสวอยู่ตรงลานฝึก 

ใหญ่ของส�านักมาร และแสงเหล่านั้นก�าลังไล่ขึ้นมาใกล้เรื่อยๆ แล้ว

"ตัวประกัน...จะเป็นไปได้รึ"

"หึ! ข้าไม่มีเวลามาต่อปากต่อค�ากับเจ้าหรอกนะ!"

เมื่อพูดจบซาฮยอนก็พุ่งตัวเข้าใส่ชอนยออุนอย่างรวดเร็ว พลัง 

อันรุนแรงถูกรวมไปอยู่ท่ีก�าปั ้น จากน้ันเขาก็ร่ายเพลงหมัดอันทรง

อานุภาพออกมา ซึ่งแตกต่างจากเพลงหมัดที่เคยใช้ก่อนหน้านี้

นี่มันเพลงยุทธ์ที่สองของวิชาดาบของเทพดาบอรหันต์

แม้ซาฮยอนจะร่ายออกมาเป็นเพลงหมัดไม่ใช่เพลงดาบ แต่ 

ชอนยออุนก็จ�ามันได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามส่ิงที่น่าประหลาดใจ 

ก็คือแม้จะไม่ใช่วิชาดาบดั้งเดิม แต่เพลงยุทธ์ก็ถูกแปลงจนกลายเป็น 

วิชาหมัดที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังมีอานุภาพไม่ต่างกันเลย

ทรงพลังมาก

ชอนยออุนท�าหน้าเคร่งเครียดเมื่อเห็นเพลงหมัดอันทรงพลังท่ีพุ่ง

เข้ามาโดยหวังจะบดขย้ีตน หากต้องการจะป้องกันเพลงยุทธ์อนัทรงพลงั 

ระดับนี้ก็จ�าเป็นต้องใช้วรยุทธ์ระดับกระบี่ยี่สิบสี่มารเป็นอย่างต�่า

ชอนยออุนต้ังท่าเตรียมร่ายกระบี่ย่ีสิบสี่มาร จากนั้นก็ร่ายกระบี่

ลิขิตสวรรค์ซึ่งเป็นเพลงยุทธ์ที่สี่ของวิชากระบี่ยี่สิบสี่มารออกมา

เคร้ง!

เพลงยุทธ์ที่ถูกร่ายออกมาจากมือของทั้งสองเข้าปะทะกัน มัน 

เกิดขึ้นเร็วมากและมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปรอบทิศ ทั้งเพลงหมัดและ 

เพลงกระบี่ต่างโจมตีจุดอ่อนในแต่ละกระบวนท่าจนถึงขนาดที่ท�าให้ 

คนที่มองอยู่ถึงกับเวียนหัว

เคร้ง!

นี่มัน...
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ขณะที่เพลงยุทธ์ทั้งสองปะทะกันชอนยออุนก็เริ่มมีสีหน้าย�่าแย่ 

เพราะเมือ่เพลงกระบีข่องเขาปะทะกับเพลงหมดัของซาฮยอน อานุภาพ

ของมันก็จะค่อยๆ ลดลง ตัวเขาท่ีรู ้จักวิชาดาบของเทพดาบอรหันต ์

เป็นอย่างดีจึงพยายามร่ายเพลงกระบี่เพ่ือโจมตีจุดอ่อนของเพลงหมัด 

แต่ซาฮยอนกลบัตอบโต้ด้วยการเลง็ไปท่ีช่องโหว่ของวิชากระบียี่ส่บิสีม่าร

ผัวะ!

"อั้ก!"

เพลงหมัดกระแทกเข้าท่ีหน้าอกของชอนยออุน เมื่อซาฮยอนเริ่ม

สลับสับเปลี่ยนเพลงยุทธ์ วิชาหมัดแปลกประหลาดที่ราวกับไร้ข้อจ�ากัด

ในการเคลื่อนไหวก็ปรากฏออกมา

ชิ!

ชอนยออุนหยุดร่ายเพลงยุทธ์และกวัดแกว่งกระบี่ป้องกัน แต่ก็ 

ไม่อาจหยุดยั้งเพลงหมัดของซาฮยอนที่ถาโถมเข้ามา

"คิดว่าแค่นี้จะช่วยอะไรได้งั้นรึ! ฮ่าๆๆ!"

เคร้ง!

ครืด!

แม้กระบีข่องชอนยออนุจะถูกห่อหุ้มด้วยปราณกระบีล่�า้ลกึ แต่ด้วย

อานุภาพอนัแข็งแกร่งของหมดัซาฮยอน ร่างของชอนยออนุจงึเริม่ถูกผลกั

ถอยไปทีละน้อย เดิมเพลงหมดัทีม่รีากฐานจากวิชาของเทพดาบอรหันต์

ก็มอีานุภาพท�าลายล้างในตวัมนัเองอยู่แล้ว แต่ก�าลังภายในของซาฮยอน 

นั้นเหนือกว่าชอนยออุนตั้งแต่แรก

แกรก!

เกิดรอยร้าวขึน้บนกระบีเ่หลก็เย็นสดี�าของชอนยออนุ เขาพยายาม

ต้านทานเพลงหมัดทีถ่าโถมเข้ามาด้วยพลงัมหาศาล แต่สุดท้ายก็ไม่อาจ

ต้านทานได้
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"เก่งไม่ใช่เล่น แต่ข้าเหนือกว่าทุกอย่าง ทั้งก�าลังภายในและ 

เพลงยุทธ์! ย้าก!"

ตูม! แก๊ง!

เมื่อหมัดท่ีใส่ก�าลังภายในข้ันสุดพุ่งเข้ามา กระบี่ที่มีรอยร้าวของ

ชอนยออุนก็ต้านทานไม่ไหวอีกต่อไปและแตกเป็นเสี่ยงๆ เศษกระบี ่

ปักไปทั่วร่างกายของชอนยออุน

"โธ่โว้ย!"

แม้ในตอนสุดท้ายจะร่ายเพลงยุทธ์ป้องกันแล้ว แต่ร่างของ 

ชอนยออุนก็ยังสั่นเทาเพราะถูกเศษกระบี่กระเด็นปักอยู่ท่ัวร่างกาย  

ซาฮยอนไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป เขารีบสาวหมัดเข้าใส่ท้องของ

ชอนยออุนทันที

ผัวะ!

พลังหมัดอันรุนแรงจนแทบจะทะลุล�าตัวท�าให้เลือดพุ่งออกจาก

ปากของชอนยออุน ร่างเขาถอยกรูดไปประมาณสิบก้าว และต้องขับ 

พลังหมัดที่กระแทกร่างกายออกไปทางฝ่าเท้าถึงจะหยุดลงได้

ครืด!

พ้ืนหินใต้เท้าของชอนยออุนพลันเกิดรอยร้าว อานุภาพของ 

พลังหมัดน้ีช่างน่าตกตะลึงย่ิงนัก ซาฮยอนมองชอนยออุนท่ียืนน่ิง 

ไม่ขยับตัว ก่อนจะพูดชื่นชม

"เจอหมัดสังหารแต่ก็ยังยืนหยัดได้ สมแล้วที่เป็นรองประมุข 

พรรคมาร"

"ฟู่"

เมื่อชอนยออุนพ่นลมหายใจ ไอก็ลอยออกมาจากร่างของเขา  

มันคือการขับพลังปราณของอีกฝ่ายที่แทรกซึมเข้ามาออกจากร่างกาย

"คิดว่าวิชากระบี่ของมารกระบี่จะท�าอะไรข้าได้งั้นรึ"
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มันรู้จักวิชากระบี่ยี่สิบสี่มารด้วยรึ

ดวงตาของชอนยออุนหรี่ลง เมื่อครู่เขาก็คิดว่ามันแปลกๆ เพราะ

ซาฮยอนเล็งไปที่จุดอ่อนของเพลงกระบี่ราวกับรู้จักวิชากระบี่ยี่สิบสี่มาร

เป็นอย่างดี ท้ังหมดน้ีบ่งบอกว่าคนผู้นี้ต้องรู้จักวิชากระบี่ดังกล่าวอย่าง

แน่นอน

แต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะหากเป็นทายาทของเทพดาบ

อรหันต์ก็น่าจะเคยวิเคราะห์เพลงยุทธ์ของมารกระบี่ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของ

บรรพบรุษุตนอย่างแน่นอน ไม่ต่างอะไรกับมารกระบีท่ี่พยายามวิเคราะห์

วิชาดาบของเทพดาบอรหันต์

ชายคนนีแ้ขง็แกร่งมาก ขนาดวิชากระบีย่ี่สบิสีม่ารยังท�าอะไรไม่ได้

ซาฮยอนพูดกับชอนยออุนพร้อมท�าหน้ากระหยิ่มยิ้มย่อง

"หึๆ ๆ วิชากระบีข่องมารกระบีถู่กท�าลายไปแล้ว ตอนนีจ้งึได้ข้อสรปุ

ที่ชัดเจน น่ันก็คือวิชากระบี่ของพรรคมารไม่สามารถเอาชนะวรยุทธ ์

ดาบอรหันต์ของส�านักข้าได้ จงหยุดขัดขืนและเชื่อฟังข้า"

ซาฮยอนเดนิมาหาชอนยออุนช้าๆ เพราะถึงจะรบัมอืหมดัสงัหารได้  

แต่ก็ไม่มทีางทนต่ออาการบาดเจบ็ภายในรวมถึงบาดแผลจากเศษกระบี่

ทีท่ิม่แทงไปทัว่ตวัได้แน่ เมือ่ไอหยุดพวยพุ่งออกจากร่างกาย ชอนยออนุ 

ก็ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมา

ไอ้เวรนี่...แววตาของมัน

น่าแปลกที่แววตาของชอนยออุนยังคงมีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วย

ความมุ่งมั่นต่างจากก่อนหน้านี้

"เจ้าบอกว่าวิชากระบีข่องพรรคข้าแพ้วิชาของเทพดาบอรหนัต์งัน้ร"ึ

"จะตายอยู่แล้วยังท�าปากดีอีก...ไม่จริงน่า..."

ขณะเดินเข้าไปหาชอนยออุน จู ่ๆ เท้าของซาฮยอนก็ชะงัก  

ปากของเขาอ้าค้างเพราะตกใจในสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้า
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แก๊ง! แก๊ง!

เศษกระบีท่ีปั่กอยู่ทัว่ร่างของชอนยออนุหลุดออกมาและร่วงลงพ้ืน

ราวกับมีอะไรบางอย่างดันออกจากร่างกาย

แก๊ง!

ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากเศษกระบี่เล็กๆ ที่ปักอยู่

บนใบหน้าหลดุออกมา บาดแผลของชอนยออนุก็หายสนิทอย่างรวดเรว็

"เป็นไปได้อย่างไร ตะ...ตัวของมัน?"

เขารู้สึกเหมือนชอนยออุนไม่ใช่มนุษย์ หลังตกใจอยู่ครู่หน่ึงเขา 

ก็ตระหนักได้ทันทีว่าชอนยออุนอันตรายมาก การจับเป็นตัวประกันจึง

ไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไป

อะ...ไอ้นี่!...เป็นตัวอันตราย มันคือปีศาจชัดๆ

ซาฮยอนเปลี่ยนความคิด ไม่มีทางท่ีปีศาจร้ายเช่นนี้จะบาดเจ็บ 

จนถูกจบัเป็นตวัประกันเดด็ขาด เขาต้องฆ่าให้ตายก่อนทีอ่กีฝ่ายจะฟ้ืนฟู 

ตัวเองเสร็จ

ซาฮยอนรวบรวมก�าลงัภายในจากทัว่ร่างและส่งไปทีห่มดัท้ังสองข้าง 

ด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด ก่อนจะถีบตวัจากพ้ืนและพุ่งตวัเข้าหาชอนยออนุ 

อย่างรวดเร็วพร้อมร่ายเพลงหมัดอันรุนแรงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะท�าได้

"ตายเสียเถอะ! ไอ้ปีศาจ!"

แต่ทันใดนั้นเอง

ฟุ่บ!

ชิ้นส่วนของสนับข้อมือสีด�าของชอนยออุนถูกแยกออกจากกัน  

ก่อนจะประกอบรวมเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นกระบี่ด�า

นั่นมันอะไรกัน

ชอนยออนุไม่เปิดช่องว่างให้ซาฮยอนตกใจ เขากุมกระบีด่�าเล่มน้ัน 

ปราณกระบี่สีด�าพลันพุ่งออกมาจากตัวกระบี่
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"ปราณกระบี่สีด�า?"

ชอนยออุนท่ีถือกระบี่ด�าและระเบิดพลังมารออกมาได้กลายเป็น

ล�าแสงสีด�าพุ่งเข้าหาซาฮยอนที่ก�าลังร่ายเพลงหมัด

ไอมืดแผ่ออกจากล�าแสงสีด�าแล้วกระจายกลายเป็นกระบวนท่า 

กระบีย่ี่สบิสีก่ระบวนท่า จากน้ันก็รวมกันเป็นหนึง่เดยีวกันอกีครัง้ในพรบิตา

"นี่...นี่มันพลังอะไรกัน!"

หมัดอันทรงพลังทั้งสองข้างของซาฮยอนกระเด็นออกไปอย่าง 

ไร้ทางสู้ ท�าให้เขาอยู่ในสภาพกางแขน จากนั้นกระบี่ด�าของชอนยออุน 

ก็กลายเป็นภาพเลือนรางพุ่งทะลุร่างของเขา

เฮือก!

ตึก!

ร่างของชอนยออนุพุ่งผ่านซาฮยอนและไปหยุดอยู่ข้างหลงัห่างไป

สบิก้าว ซาฮยอนหันไปมองชอนยออุนด้วยสหีน้าตกใจพร้อมอ้าปากค้าง

"นะ...น่ีมันวิชากระบี่อะไรกัน..."

ยังไม่ทันทีซ่าฮยอนจะพูดจบเลอืดก็พุ่งออกมาจากปากราวกับน�า้พุ 

จากนัน้เขาก็ล้มลงบนพ้ืน เหน็ได้ชดัว่าตรงกลางอกถูกทะลวงเป็นรใูหญ่

ชอนยออุนเหลือบมองซาฮยอนที่เสียชีวิตลงแล้วกล่าวพึมพ�า

"นี่คือวิชากระบี่ที่ดีที่สุดของพรรคเรา"
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