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ช่วงเวลาร่วงโรย

ผดิพลาด

เป็นสิ่งเดยีวที่ฮามานนกึขึ้นได้ในขณะนั้น ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ กม็ี

บ้างที่ผดิพลาด แต่กย็งัห่างจากค�าว่าผดิพลาดในขณะนี้ ให้เปรยีบแบบนกึภาพได้

กเ็หมอืนกบัว่า ได้สร้างสุดยอดสิ่งประดษิฐ์ขึ้นมา แต่กลบัถกูเศษขยะชิ้นเลก็ๆ ลง

ไปอุดตนัจนท�าให้มนัพงัขณะเริ่มเดนิเครื่อง

ทว่ากไ็ม่ไดต้รงตามนั้นเสยีทเีดยีว เพราะถา้เป็นเศษขยะ กย็งัสามารถระบุ

ลงไปได้ว่ามนัคอืเศษขยะ แต่ที่อยู่ตรงหน้านั้น เป็นอะไรที่ฮามานเองไม่สามารถ

ระบุชี้ชดัลงไปได้ว่ามนัคอือะไร บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้จกั และไม่เคยรบัรู้การ

มตีวัตนมาก่อน 

ผู้ที่กลับมาจากความตาย ผู้ที่มีพลังของนักท่องเวลา และผู้ที่สามารถ

ลบล้างพลงัของเขาได้

“ฎี...” ฮามานเกือบหลุดปากเรียกใช้ฎีกาแห่งการรังสรรค์ออกมาอีกครั้ง 

เพื่อไขข้อข้องใจว่าเซโร่หยุดพลงัของฎกีาได้จรงิหรอืไม่ แต่ลางสงัหรณ์ร้องเตอืน

ว่ามันอันตรายที่จะลองเสี่ยง จึงเพียงแค่อ้าปากค้างไว้และจ้องเขม็ง ราวกับตรง

หน้ามศีตัรูเพยีงแค่คนเดยีว ซึ่งจรงิๆ กไ็ม่ผดินกั ถ้าใช้ฎกีาแห่งการรงัสรรค์ได้ 

ต่อให้ทุกคนรวมพลังกัน ฮามานก็เอาชนะได้อย่างสบาย เพราะมันคือชุดค�าสั่ง
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สร้างปรากฏการณ์แบบครอบจกัรวาล ซึ่งท�าได้ตั้งแต่เรื่องปกตทิั่วไปจนถงึเรื่องที่

ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ต่อให้เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎใดๆ ก็ตาม มันก็จะเกิดขึ้นตาม 

ค�าสั่ง ถึงจะมีข้อเสียที่มันจะสุ่มชุดค�าสั่งให้เองตามเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ  

แต่กถ็อืว่าเป็นพลงัที่แหกทุกกฎเกณฑ์ เป็นพลงัที่อยู่เหนอืพลงัใดๆ ทว่า...มนัก็

ยงัมสีิ่งที่แหกคอกเสยียิ่งกว่าออกมา

กว่าจะรู้ตัว ฮามานก็เลือกท�าในสิ่งที่ทุกคนแม้แต่ตัวเองยังต้องแปลกใจ 

คือการหลบหนีศัตรูตรงหน้า โดยไม่แม้แต่จะคิดใช้พลังของเอคิวตรอน ที่สร้าง

ความได้เปรยีบในเวลาแบบนี้ขึ้นมาได้

“อย่าหนนีะเฟ้ย!” ไทโรท�าท่าจะตามฮามาน ที่ก้าวถอยหลงัแล้วหายวบัไป

พร้อมกบัเอควิตรอน แต่ไอ้โม่ง X คว้าไหล่ห้ามไว้

“อย่าตาม แบบนี้ละดแีล้ว”

ถงึแม้จะไม่ได้อธบิายเหตุผล แต่ไทโรกเ็ข้าใจได้ด้วยตวัเองเหมอืนเช่นคน

อื่นๆ ครั้งนี้ทุกคนรอดมาได้แบบโชคช่วย ซึ่งถ้าไม่มเีซโร่พวกเขาคงตายไปหมด

แล้ว งานนี้ต่างฝ่ายเลยต้องการเวลาในการตั้งหลกัใหม่

“...” 

เซโร่ไม่ได้เป็นกงัวลเรื่องฮามานหลบหนไีป เพยีงแค่เงยหน้าขึ้นไปมองบน

ฟ้า โพรงสดี�าตรงรอยแตกบนท้องฟ้ามนัก�าลงัจะปิดลงแล้ว

“มอีะไรเหรอเซโร่?” มายาสงัเกตเหน็เซโร่ที่ชกัสหีน้าขึ้นมาเลยถามออกไป 

และกลายเป็นเรยีกความสนใจของทุกคนให้หนัมามองด้วย

“บอกไว้เลยน่าจะดีกว่า คือ...ตอนนี้ใช้โควตาชุบชีวิตไปครบแล้ว ยังไงก็

พยายามอย่าตายกนัอกีละกนัครบั” 

เซโร่ยิ้มแห้งๆ และบอกราวกบัเป็นเรื่องปกต ิถงึจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจ แต่

ทุกคนก็พอจะคาดเดาได้ เพราะมันไม่น่าจะมีพลังอะไรที่สะดวกสบายขนาดนั้น

อยู่แล้ว

“รทูี่เหน็ข้างบนนั้นเป็นทางเชื่อมต่อกบัโลกหลงัความตายน่ะ ตราบใดที่มนั

ยงัเปิดอยู่ ฉนักจ็ะเรยีกวญิญาณให้กลบัมาได้อยู่หรอก แต่การท�าแบบนั้นมนั...”
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“ผดิธรรมชาต ิ และจะท�าให้สมดุลมติทิางนั้นพงัทลายสนิะ” ไทโรอธบิาย

ส่วนที่เหลอืได้อย่างถูกต้อง จนเซโร่ต้องพยกัหน้ารบั

“อืม แถมถึงจะตายไปแค่แป๊บเดียวก็เถอะ แต่มันก็ส่งผลลบพอสมควร

เลย เพราะงั้นไม่แนะน�าให้ตายบ่อยๆ หรอกนะ”

บรรดาคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เข้าใจสิ่งที่เซโร่บอกได้ในทันที เพราะ

ขณะที่ตายไป มนัเหมอืนกบัส่วนหนึ่งของวญิญาณได้เสยีหายไปด้วย ถงึเซโร่ไม่

บอก พวกเขากไ็ม่แน่ใจว่าจะทนรบัความตายอกีครั้งโดยที่วญิญาณไม่แตกสลาย

ได้หรอืเปล่า

“ก็อยากจะถามเรื่องที่ท�าไมนายถึงใช้พลังจากโลกหลังความตายได้อยู่

หรอก แต่ปัญหาเยอะจนไม่มเีวลาให้มาถามแล้วละ” 

ไทโรบอกพลางเงยหน้าขึ้นไป ซึ่งตอนนี้โลกก�าลงัโดนฝูงไวเวริ์นล้อมไว้อยู่ 

ถ้าเวทมนตร์ลวงตาของมายาคลายออกเมื่อไรกเ็ท่ากบัปิดประตูแพ้ได้เลย

“แล้วฮามานนี่ตกลงมันยังไงกันแน่ เล่นคืนชีพได้เองทันทีแถมไม่ใช้พลัง

ของเอควิตรอนด้วย” วาเลโอร่าชี้ประเดน็ขึ้นมา ซึ่งไวเวร์ินเองกต้็องส่ายหน้า เพราะ

แม้แต่เขาเองกไ็ม่รู้

“เซโร่ แล้วที่หยดุพลงัของฮามานได้ตะกี้มนั...ฟิลเหรอ?” มายาที่ไม่ได้ร่วม

วงถกเถยีงด้วยหนัมาถามเซโร่ต่อ

“อ่า...ใช่ แต่ว่ากไ็ม่ได้ดงึพลงัของทางนั้นให้กลายเป็นศูนย์หรอกนะ ท�าได้

แค่รบกวนให้พลงัไม่เสถยีรเท่านั้น ก่อนจะใช้ไดร์จดัการอกีท ีแต่จะได้ผลทุกครั้ง

หรอืเปล่า อนันี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไร” 

เซโร่ไม่อยากพดูไปตรงๆ ว่า ‘ตะกี้มนัฟลกุ’ เพราะถ้าเมื่อครูไ่ม่ส�าเรจ็ มายา

เองกค็งต้องตายไปด้วยเหมอืนกนั ถงึเซโร่จะส�ารองแผนไว้ด้วยการเตรยีมชบุชวีติ

อยู่แล้วกเ็ถอะ

ถงึจะออกจากปากเซโร่ว่าไม่แน่ใจ แต่มายาเชื่อว่า เท่านี้กป็ิดผนกึไม้ตาย

อย่างหนึ่งของฮามานได้แล้ว ที่เหลอืกแ็ค่ไขความลบัเรื่องฆ่าไม่ตายกพ็อ ระหว่าง

นั้นเองกม็กีารตดิต่อมาจากโรซนีแคร์เรยีกทุกคนกลบัไปที่อารเีซยี
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พอทกุคนมาถงึห้องประชมุภายในยานอารเีซยีกต็้องพากนัตกใจ เพราะ

ที่เหน็อยูใ่นห้องคอืนมิฟ์ที่นั่งเลอืดอาบ โดยมพีวกเทพหลายคนก�าลงัพยายามถ่าย

พลงัให้ ดวงตาที่สามบนหน้าผากของเธอถูกควกัออกไป จนตอนนี้ต้องใช้ดวงตา

ปกตทิี่ไม่เคยลมืตาขึ้นมาก่อน

“ไปโดนอะไรมาเนี่ย!?” ไทโรตรงเข้าไปถาม แต่นมิฟ์หวัเราะแห้งๆ พลาง

ชูสองนิ้วขึ้นมาอย่างอารมณ์ดี

“ความภาคภูมใิจในการสอดรู้สอดเหน็น่ะ”

“...” พอได้ฟังที่นมิฟ์พูด ทุกคนกพ็ร้อมใจกนัส่งสายตาเยน็ชาไปให้

“คุๆ รู้แล้วละว่า ฮามานคนืชพีได้ยงัไง” เธอไม่สนใจและยดือกบอกอย่าง

ภูมใิจ

ก่อนที่ทุกคนจะยิงค�าถามใส่ โรซีนแคร์ก็เข้ามาในห้องพร้อมกับลูกน้องที่

ยกบางอย่างเข้ามาด้วย มนัเป็นแบบจ�าลองที่เพิ่งหล่อเสรจ็หมาดๆ ลกัษณะเป็น

เหมอืนเครื่องจกัรที่ฐานเป็นรูปดอกบวั ด้านบนมลีวดลายวจิติรตระการตา ซึ่งไม่

เข้ากบัพวกท่อโลหะและสายไฟที่รวมอยูด้่วย ไม่มใีครดอูอกว่ามนัเป็นเครื่องแบบ

ไหนกนัแน่

“สิ่งนี้เรยีกว่า อนนัต์จนิตภาพ จดัว่าเป็นอาวธุเทพกค็งได้ละมั้ง” นมิฟ์บอก

ให้ฟัง และถ้าพดูปากเปล่าคงไม่เข้าใจกนั เธอเลยวานให้โรซนีแคร์สร้างแบบจ�าลอง

ให้ทุกคนเหน็ เพื่อที่จะได้จ�ารูปลกัษณ์มนัได้

“ไอ้นี่เหรอที่ท�าให้ฮามานคนืชพีได้” ไทโรถามขึ้นมา แต่นมิฟ์ส่ายหน้า

“ไม่ใช่คนืชพีตามความหมายจรงิๆ ของมนันะ แตว่่าสิ่งนี้...โกงกว่านั้นอกี”

“หา! โกงกว่าอมตะเหรอ?” ทุกคนถงึกบัตะลงึ

“อมตะเนี่ย เอาเข้าจรงิกใ็ช่ว่าจะฆ่าไม่ได้นี่ อย่างเช่น ชนิฮะ นายน่ะโดนค�า-

สาปอมตะสนิะ งั้นขอถามคนในห้องนี้ มใีครเชื่อว่าตวัเองสามารถฆ่าชนิฮะได้บ้าง” 

นมิฟ์ถามอะไรแปลกๆ ออกมา เล่นเอาชนิฮะยนืหน้าซดีเหมอืนจะเป็นลม 

แถมคนที่ยกมอืขึ้นตอบค�าถามนั้นมเีกนิกว่าครึ่งของคนที่อยู่ในห้องเสยีอกี

“กแ็บบนั้นแหละ ต่อให้อมตะกฆ่็าได้ถา้รูว้ธิ ีแต่อนนัต์จนิตภาพน่ะ...ท�าให้
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ผู้ใช้ไม่มทีางถูกฆ่า ต่อให้มวีธิ”ี

“...” 

คราวนี้ทุกคนนิ่งเงยีบกนัไป ในอกีความหมายหนึ่ง ซึ่งไม่ดเีอามากๆ

“หลกัการท�างานของมนักค็อื ทนัททีี่ฮามานโดนฆ่า ไม่ว่าจะด้วยอะไรกต็าม 

พรบิตานั้น อนนัต์จนิตภาพกจ็ะท�างาน โดยการสร้างรูปแบบที่ใช้หกัล้างสิ่งที่เกดิ

ขึ้นได้ แบบที่ต่อให้บดิเบอืนความเป็นจรงิของจกัรวาล มนักจ็ะเกดิขึ้น”

“หมายถึงว่า ถ้าใช้ดาบตัดหัวฮามาน เครื่องที่ว่าก็จะท�าให้กลายเป็นว่า 

ไม่เคยโดนตดัหวัมาก่อนเหรอ” เซโร่ถามขึ้นด้วยความที่ยงัไม่ค่อยเข้าใจ

“ไม่เชิง เพราะตอนที่พวกเธอฆ่าฮามานไป ยังจ�าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

ใช่ไหมล่ะ แปลว่ามนัไม่ได้ถูกดดัแปลงที่เหตุการณ์ตอนฆ่า แต่เป็นการดดัแปลง

ความตายของฮามานมากกว่า เหมือนกับการไม่ยอมรับความตายทุกรูปแบบ 

เสมอืนกลายเป็นเรื่องพื้นฐาน แบบที่พระอาทติย์จะขึ้นทางทศิตะวนัออก สรปุกค็อื 

ฮามานเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในกรอบที่ความตายจะเอาไปใช้อ้างองิได้แล้ว”

“โกงจริงๆ ด้วยแฮะ ต่อให้หาสารพัดวิธีฆ่าได้ แต่สุดท้ายความตายก็ 

ไม่เคยถอืว่าเกดิขึ้นสนิะ” 

ไทโรท�าหน้าคดิหนกั แต่ในห้องกลบัยงัมคีนยิ้มระรื่นได้อยู่

“อะไรกนั ไม่เหน็จะโกงอะไรนี่ กแ็ค่ท�าลายเครื่องไปกจ็บแล้ว” ฟ็อกพูด

แบบสบายๆ อย่างเช่นทุกท ี แต่มุมมองแบบพวกมกัง่ายของเขา บางครั้งกส็ร้าง

แนวทางที่คาดไม่ถงึขึ้นมา

“จะว่าไปกจ็รงิแฮะ” ไทโรพยกัหน้ารบัความคดินั้นทนัที

“ที่เรียกทุกคนมาก็เพราะเหตุผลนี้แหละ เราจะด�าเนินการโดยยึดเอาการ

ท�าลายอนนัต์จนิตภาพเป็นอย่างแรก” 

โรซีนแคร์ถึงจะยังไม่รู้ว่าต้องท�าอย่างไร แต่ชัดเจนแล้วว่า ถ้าไม่ท�าลาย

อนนัต์จนิตภาพ กท็�าอะไรฮามานไม่ได้

“ว่าแต่...ฮามานซ่อนมันไว้ที่ไหนเหรอ คงไม่ได้พกไปไหนมาไหนด้วย 

อยู่แล้วใช่ไหม?” 
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เซโร่ถามตรงประเด็น จนนิมฟ์ที่ยิ้มมาตลอดเปลี่ยนสีหน้าอย่างฉับพลัน 

ก่อนจะค่อยๆ ชี้นิ้วขึ้นไปด้านบน

“มะ มนัถูกซ่อนไว้ที่หนึ่งในดาวที่ฮามานเรยีกออกมาค่ะ แถมแค่เพ่งเนตร

แอบด ูยงัโดนตรวจจบัได้และโดนโจมตสีวนกลบัระยะไกล จนเกอืบไม่รอดแน่ะ” 

นมิฟ์เลื่อนมอืมาแตะตาที่สามของตวัเองที่โดนท�าลายไปแล้ว

“กใ็ห้คดิซะว่า มตีวัโหดๆ เฝ้าอยู่ด้วยละกนั” วาเลโอร่าถอนหายใจพลาง

สรุปความออกมา

“เดี๋ยวส!ิ ลมือะไรกนัไปหรอืเปล่า ข้างบนนั้นน่ะ พี่น้องเจ้านี่รออยู่เพยีบ

เลยนะ” ไทโรชี้นิ้วไปที่ไวเวริ์น

“กบ็อกว่าไม่ใช่ไงล่ะ!” ไวเวริ์นรบีหนัมาตวาดใส่ แต่กไ็ม่มใีครสนใจ

“ถ้าแค่ฝ่าไปคงท�าได้ละมั้ง” เซโร่ออกความเหน็ ก่อนจะเสรมิค�าอธบิายออก

มา

“อารเีซยีถกูออกแบบมาให้ใช้ในอวกาศเป็นหลกัอยูแ่ล้ว แถมเกดิเข้าตาจน

ขึ้นมาจรงิๆ กป็ล่อยรเิฟอรใีส่พวกนั้นซะเลย”

แต่ความคดิของเซโร่ถูกวาเลโอร่าร้องค้านทนัที

“จะบ้าเหรอ! ขนืให้รเิฟอรอีอกมา มนัจะได้วบิตักิว่าเดมิน่ะส”ิ

“ไม่ๆ ถ้าเป็นในอวกาศละเหมาะเลย” ทว่าเป็นโรซนีแคร์ที่เหน็ด้วย

“ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น การเตบิโตและการเคลื่อนไหวของรเิฟอรจีะมี

ขดีจ�ากดัอยู่ แถมผนกึกลบัได้ง่ายด้วย”

“...แอบศกึษาไว้จรงิๆ ด้วยสนิะ” 

เซโร่สังหรณ์ใจว่าโรซีนแคร์รู้เรื่องริเฟอรีดี มาตั้งแต่เห็นองค์จักรพรรดิใช้

ชิ้นส่วนของรเิฟอรอีอกมาตอนท�าสงครามกนัแล้ว

“ก็นิดหน่อย ส่วนที่เอาชิ้นส่วนมันมาศึกษาได้ยังไง ก็นะ...ถ้ามีเงินมันก็

ท�าได้ทุกอย่างแหละ” 

โรซีนแคร์หันมาแสยะยิ้มให้ แต่เซโร่ไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวแบบเมื่อ

ก่อน เลยท�าเอาโรซนีแคร์ออกอาการเซง็ไปเหมอืนกนั
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“ถ้าจะใช้วธิฝ่ีาไปจรงิๆ ข้ากช่็วยได้นะ” ควิซาน่าปรากฏตวัออกมาด้านหลงั

ของไทโร ทุกคนเข้าใจความหมายทันที เพราะถ้ากางกระจกคิวซาน่าไว้รอบ 

อารีเซีย แล้วพุ่งฝ่าไปตรงๆ ก็ต้องผ่านไปได้อยู่แล้ว แต่เซโร่กับไทโรส่ายหน้า 

พร้อมกนั

“ไม่ได้หรอก ขนืไปกนัหมดกท็�าให้ฮามานเคลื่อนไหวสะดวกน่ะส ิมนัอาจ

ใช้จงัหวะนั้นลอบโจมตพีวกเรา หรอืท�าลายเวทมนตร์ลวงตาของมายา และท�าลาย

โลกซะก่อนพวกเราจะท�าส�าเรจ็” 

ไทโรไม่อยากจะบอกว่าตวัเองต้องการจะอยูท่ี่นี่เพื่อสูก้บัเอควิตรอน เพราะ

ดูจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากไป ถึงจะมีเรื่องความเหมาะสม เนื่องจากเขาเตรียมวิธี

รบัมอืกบัเอควิตรอนไว้แล้วกต็ามที

“อ้อ เรื่องนั้นผมเองก็ขออาสาอยู่ที่นี่เพื่อถ่วงเวลาฮามานเอาไว้เอง” เซโร่

กลบัเป็นคนที่พูดออกมาตรงๆ แทน

“เดี๋ยวส!ิ ถ้าแกไม่ไปด้วย แล้วยานล�านี้มนัจะเคลื่อนไหวได้ยงัไง” ชนิฮะ

ทกัขึ้นก่อนใคร

“ไม่มปีัญหา แค่ออกค�าสั่งล่วงหน้าไว้กใ็ช้ได้แล้ว แถมยงัมรีะบบควบคุม

อตัโนมตัอิกี”

“แบบนั้นก็ได้ ถึงจะไม่อยากแบ่งก�าลังพลที่มีน้อยอยู่แล้ว ออกเป็นสาม

ส่วนกเ็ถอะ” โรซนีแคร์ถอนใจ ก่อนจะยอมผ่อนปรนให้

“เรื่องก�าลงัคน ขอแค่สองคนนี้กพ็อแล้ว” 

เซโร่เดนิไปแตะไหล่มายากบักเีซร่าเพยีงสองคน เล่นเอาคนที่เหลอืพากนั

แปลกใจไปตามๆ กนั

“ดะ เดี๋ยวส ิฉนัเองกจ็ะอยูด้่วย” เซนะรบียกมอืขึ้นสดุตวั แต่โดนเซโร่ส่าย

หน้าห้ามไว้

“เซนะน่ะไปกบัทางนูน้เถอะ เพราะที่อนนัต์จนิตภาพน่าจะมกีารป้องกนัโดย

วางตวัผู้คุ้มกนัระดบัสูงไว้ พลงัในการโจมตขีองเซนะเลยส�าคญัที่สุด” 

เซโร่ให้เหตุผลจนเซนะยอมเงียบไป แต่ถึงอย่างนั้นบางคนก็ยังสงสัยใน 
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ตวัเลอืกของเซโร่อยู่ด ี เพราะทั้งมายาและกเีซร่า ถ้านบัพลงัด้านการรุกแล้วแทบ

เป็นศูนย์เลยทเีดยีว แต่ดูเหมอืนจะมคีนที่เข้าใจความคดิของเซโร่อยู่

“เข้าใจละ เลอืกคนที่มพีลงัป้องกนัตวัสูงไว้สนิะ” 

คนที่พูดงมึง�าออกมากลบัเป็นฟาฮา เพราะเขาเคยสู้กบักเีซร่ามาแล้ว เลย

รู้ว่า Mimic ของกเีซร่าใช้งานได้หลายแบบ รวมถงึใช้ในการป้องกนัตวัเองได้เป็น

อย่างดี ส่วนมายาไม่ต้องพูดถึง ขนาดยุยยังออกปากมาแล้วว่า ตัวเองไม่มีทาง

โจมตถีกูตวัมายาได้แน่ๆ และที่ผ่านมา เธอกเ็ป็นคนที่เผชญิหน้ากบัฮามานได้นาน

ที่สุดด้วย

“กน็ะ...แค่ถ่วงเวลานี่” เซโร่พยกัหน้ารบั 

พอทางเซโร่ลงตวัแล้ว คราวนี้เลยหนัไปทางไทโรบ้าง เพราะคดิว่าอย่างไร

คนที่น�าทีมรับมือเอคิวตรอนก็ต้องเป็นเขาอยู่แล้ว แต่ไทโรมีท่าทีลังเล เพราะ 

ทแีรกเขาคดิจะจบัคู่กบัฟ็อก ทว่าสถานการณ์ตอนนี้ ให้ฟ็อกไปกบัทมีบุกท�าลาย

อนนัต์จนิตภาพน่าจะเหมาะสมที่สุด

“ทางนี้สองคนกพ็อ” คนที่ตอบกค็อืไอ้โม่ง X ซึ่งทุกคนกลบัยอมรบัได้ง่าย

กว่ากรณขีองเซโร่เสยีอกี

“...” ไทโรกลบัเป็นคนที่มองหน้าไอ้โม่ง X แบบไม่เหน็ด้วยเท่าไร แต่กไ็ม่

เอ่ยปากค้านอะไร

“อะไร เกดิปอดแหกขึ้นมาหรอืไง?” ไอ้โม่ง X หนัมาถามแบบกวนๆ ใส่ไทโร

“เหอะ ข้าคนเดยีวกพ็อแล้ว” ถงึจะพูดแบบนั้น แต่ไทโรกไ็ม่ได้มั่นใจเตม็

ร้อย

“ท�าเป็นพูดดไีป ถ้าฉนัไม่อยู่ด้วยคงไม่มั่นใจสนิะ” ฟ็อกอ่านไทโรออก จน

เจ้าตวัท�าท่าโมโหเป็นการกลบเกลื่อน

“ไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละ! พวกแกน่ะไม่ต้องห่วงทางนี้หรอก” ไทโรตะโกน

ว่าพร้อมกบัสะบดัหน้าเดนิออกไปจากห้อง โดยมไีอ้โม่ง X เดนิตามออกไปด้วย

หลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มวางแผนการบุกกัน ก่อนจะให้เซโร่ก�าหนด 

เส้นทางการบนิของอารเีซยีไว้ ขั้นตอนการด�าเนนิการนั้นเป็นไปอย่างรวดเรว็ที่สุด 
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ด้วยเวลาไม่ถงึชั่วโมง ยานอารเีซยีกเ็ริ่มออกเดนิทางแล้ว

ที่เหลอือยู่บนโลกตอนนี้เลยมเีพยีงแค่ทมีของไทโรกบัของเซโร่เท่านั้น

“งั้นข้าจะไปดักรอเอคิวตรอนละนะ” ไทโรบอกพร้อมเดินแยกตัวออกไป 

แต่เซโร่ร้องทกัไว้ก่อน

“ไทโร”

“อะไร?”

“...อย่าตายนะ”

“ฮะๆๆ แกกเ็ป็นห่วงข้าด้วยเหรอเนี่ย”

“เอ่อ...เปล่าหรอก ที่เตอืนเพราะว่าที่โลกหลงัความตายน่ะ มคีนรอเล่นแก

อยู่เพยีบเลย”

ไทโรหน้าซดีทนัตาเหน็ แต่บรรยากาศกลบัดูผ่อนคลายลง

“ฮะ ฮ่าๆ ตายไม่ได้เดด็ขาด ยงัไงข้ากจ็ะไม่ตายเดด็ขาด” 

พอรู้ว่าตายแล้วต้องเจออะไร ไทโรก็ฮึดสู้ขึ้นมาทันตาเห็น ทว่าเจ้าตัวก็ดู

เหมอืนจะนกึอะไรขึ้นมาได้

“เฮ้! เซโร่ หรอืว่าแก...กลายเป็นผู้ปกครองโลกแห่งความตายไปแล้ว” 

ไทโรคดิขึ้นมาได้ตั้งแต่ตอนที่เซโร่คนืชพีให้ทุกคนแล้ว แต่ไม่มจีงัหวะพูด

ออกไป แถมการยิงค�าถามใส่แบบนี้ คนที่มีการตอบสนองอย่างมากกลับไม่ใช่ 

เซโร่ แต่เป็นมายาแทน เธอตวัสั่นขึ้นมาทนัที

“...” เซโร่ไม่ตอบ แต่การไม่ตอบของเขากถ็อืเป็นค�าตอบได้เช่นกนั ไทโร

ไม่ได้คาดคั้นอะไรต่อ เพยีงแค่ยิ้มอย่างกวนๆ และแยกตวัไปพร้อมกบัไอ้โม่ง X

พวกเซโร่เองก็ย้ายต�าแหน่งขึ้นมาปักหลักกันบนดาดฟ้าของปราสาทเทียม

ฟ้า เพราะวงจรเวทลวงตาของมายาใช้ที่นี่เป็นที่ซ่อน

“กเีซร่า จากนี้ไปคงเป็นศกึยดืเยื้อ เตรยีมสภาพร่างกายให้พร้อมไว้นะ” 

พอเซโร่บอก กเีซร่ากร็บัค�าอย่างแขง็ขนัราวกบัรบัค�าสั่ง และนั่งลงกนิอาหาร

อย่างจรงิจงัเกนิเหตุ

“เซโร่ คอืว่า...” ระหว่างรอฮามานโผล่ออกมา มายาหาโอกาสทกัขึ้นมาอย่าง
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ล�าบากใจ

“อ่า...ไม่ต้องห่วงหรอก เดี๋ยวถ้าฮามานโผล่ออกมา ฉนัจะเป็นคนออกไปสู้

เอง ส่วนมายากบักเีซร่ากท็�าตามแผนนั่นแหละ” เซโร่บอกอย่างสบายๆ ไม่กงัวล

เลยสกันดิ ถงึแม้จะเป็นศกึที่เดมิพนัทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้

“ไม่ใช่...” มายาเอ่ยเสยีงเบาลง จนกลายเป็นเสยีงกระซบิไปแล้ว

“แต่ไพ่ตายอย่างแกรนอัลเทม่าก็ใช้ได้ครั้งเดียวด้วย เลยต้องเก็บไว้ใช ้

หลงัจากทกุคนจดัการกบัอนนัต์จนิตภาพแล้วละนะ” เซโร่ยงัพดูไปเรื่อยเป่ือยโดย

ไม่ได้สงัเกตท่าทางผดิปกตขิองมายา

“เซโร่ฟังก่อน ฉนัมเีรื่องที่จะต้องบอกกบัเธอ ขอโทษนะ...คอืว่าฉนั” 

มายาราวกับรวบรวมความกล้าได้แล้ว จึงพูดออกมาอย่างชัดเจนกระทั่ง 

เซโร่หนัหน้ามาฟังเธอได้ ทว่ากลบัเป็นเซโร่ที่ชงิพูดสิ่งที่มายาตั้งใจจะบอกออกมา

เสยีก่อน

“อมื เธอน่ะ...ไม่ใช่มายาสนิะ”

กีเซร่าก�าลังเคี้ยวเนื้อตากแห้งอยู่ แต่สายตาและประสาทสัมผัสทั้งหมด 

ยังเพ่งไปทางเซโร่ ตอนนี้คนที่คุยอยู่กับเซโร่ไม่ใช่มายา ร่างนั้นถูกแยกออกเป็น

สองส่วน ซึ่งร่างทั้งสองนั้นดูด้วยตากร็ู้ว่าเป็นเทพแน่ๆ หนึ่งนั้นคอืมายา ส่วนอกี

หนึ่งคอื...

“ว่าแล้วเชียว ต้องเป็นเธอ...แอนนา” เซโร่ยิ้มทักแบบไม่ได้ประหลาดใจ 

แต่อย่างใด คนที่ประหลาดใจกลบัเป็นแอนนาเสยีเอง

“ท�าไมรู้ว่าเป็นฉนั!”

“กน็ะ...ที่โลกหลงัความตาย ฉนัหาเธอไม่เจอน่ะส”ิ เซโร่เกาแก้มแบบเขนิ

เลก็น้อย

“ว่าแล้วเชยีว...พอเป็นราชาโลกนั้นแล้ว เธอคงรู้เรื่องนี้แน่ๆ” แอนนาเป็น

ฝ่ายถอนหายใจ ก่อนจะก้มหวัลงให้กบัเซโร่

“ขอโทษนะ ที่หลอกเธอมาตลอดเลย!”
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“ทางนี้ต่างหากที่ต้องขอโทษ ฉันน่าจะรู้ตัวเร็วกว่านี้แท้ๆ อีกอย่างที่เธอ 

ท�าไปกเ็พื่อฉนัใช่ไหมล่ะ” 

เซโร่เข้าใจเหตผุลที่แอนนาปลอมเป็นมายาเป็นอย่างด ีและเขากน็กึขอบคณุ

ในเรื่องนั้นมากกว่ากล่าวโทษอะไร

“เอ่อ...คอื...ฉนั” 

มายาที่ยนือยูข้่างๆ แอนนากท็�าตวัไม่ถกูขึ้นมาทนัท ีดบูคุลกิจะลกุลี้ลกุลน

จนต่างไปเป็นคนละคน

“อ่า เธอไม่ใช่มายา...ที่ฉนัรู้จกัสนิะ คงมาจากโลกคู่ขนานใช่ไหม ยนิดทีี่ได้

รู้จกันะ” เซโร่ยื่นมอืออกไปหาอกีฝ่ายอย่างเป็นมติร

“อุ๊ย! โดนอ่านออกหมดเลย” มายาก้มหน้าลงแล้วกย็ื่นมอืออกมาสมัผสั

กบัเซโร่

“ฮะๆ ว่าไงดลี่ะ ฉนัเองกเ็คยเจอตวัเองที่มาจากโลกคู่ขนานอื่นมาแล้วน่ะ 

เลยพอจะเข้าใจได้อยู่”

จากนั้นแอนนาจงึเริ่มอธบิายเรื่องทั้งหมดให้ฟัง สรุปแบบคร่าวๆ กค็อื หลงั

จากที่เธอตายไปแล้ว กไ็ด้ควิซาน่าช่วยรกัษาดวงวญิญาณไว้ แต่เธอมพีลงัไม่พอ

จะกลายเป็นเทพได้ และยงัมห่ีวงอยูบ่นโลกมากจนไม่อาจไปที่โลกหลงัความตาย

ได้เหมอืนกนั

ช่วงนั้นเองที่มายาซึ่งมาจากโลกคู่ขนานได้ปรากฏตัวขึ้น เรื่องราวของอีก

โลกคูข่นานที่มายาจากมานั้นเลวร้ายมาก เธอได้ต่อสูจ้นถงึที่สดุในฐานะเทพผูส้ร้าง 

ซึ่งในโลกนั้นศตัรขูองเธอคอืโลกทิี่ถกูฮามานควบคมุ ถงึจะชนะมาได้แต่ผลที่ตาม

มาคอื โลกใบนั้นไม่หลงเหลอืสิ่งใดอกี แถมไม่มพีลงัเหลอืพอจะสร้างโลกใหม่ขึ้น

มาได้ เธอที่อยู่ตามล�าพงัจงึตดัสนิใจข้ามมติมิา

แต่การข้ามมติมิาท�าให้พลงัของเธอหมดลง จนคงสภาพของเทพไว้ต่อไม่

ได้ ควิซาน่าที่ไปเจออยากได้ข้อมูลจากเธอ เลยเสนอให้รวมร่างกบัวญิญาณของ

แอนนา ซึ่งจะท�าให้ทั้งสองฝ่ายได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการ โดยที่แอนนากลาย

สภาพเป็นเทพอย่างสมบูรณ์ ส่วนมายาก็จะรักษาสภาพความเป็นเทพของตัวเอง
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ไว้ได้

พอกลายเป็นเทพแล้ว แอนนากไ็ด้ท�าตามสิ่งที่ตวัเองต้องการมาโดยตลอด 

คือกลับมาช่วยเซโร่ มายาเองที่ไม่มีเป้าหมายอะไรก็ตกลงยอมช่วยด้วยอีกแรง 

โดยให้ยมืรปูลกัษณ์และพลงัของตวัเองมาใช้ เหตผุลที่แอนนาใช้ร่างของมายานั้น 

เพราะเป็นสิ่งเดยีวที่จะรกัษาแผลใจของเซโร่ได้ แผลจากการสูญเสยีมายาไปของ

เซโร่นั้นกว้างและฝังแน่น ยิ่งตอนเสยีมอีาไป ท�าให้แผลฉกีกว้างขึ้นกว่าเดมิ จงึ

จ�าเป็นต้องรกัษาให้ได้

“งั้นที่พยายามตตีวัออกห่าง เพราะไม่สะดวกใจเหรอ?” เซโร่รู้สกึมาก่อน

หน้านี้แล้วว่า มายาวางตวัห่างเหนิกบัเขาแบบแปลกๆ ไม่เชงิไม่ใส่ใจ แต่พยายาม

เว้นระยะมากกว่า

“ปะ เปล่า!” แอนนาเริ่มเป็นฝ่ายอกึอกัแทน

“ถ้าอยู่ใกล้เกนิไป จะรูส้กึผดิกบัมายาตวัจรงิน่ะ แถม...กลวัเธอจบัผดิด้วย” 

ถึงแอนนาจะพยายามแสดงให้เหมือนมายาแค่ไหน ก็ไม่มีทางเหมือนตัว

จรงิได้ ยิ่งมายาจากโลกคู่ขนานนสิยัต่างจากมายาที่โลกนี้ลบิลบัเลยด้วย

“รู้ไหม การวางตวัว่าเหมอืนตวัเองฉลาดและใจเยน็อยู่ตลอดเนี่ย เหนื่อย

ใจสุดๆ เลยละ” แอนนาลอบถอนหายใจอกีเฮอืก

“มายาเองกบ็อกมาแบบนั้นเหมอืนกนั ฮะๆ” เซโร่เหน็ท่าทขีองแอนนาแล้ว

กอ็ดหวัเราะไม่ได้

“เอ๋!? มายาบอกมา นายเจอเธอแล้วเหรอ ที่ไหน!” แอนนาหลุดปากถาม

ออกไป ก่อนจะนกึได้ว่าไม่ควรถามเลย

“ตอนที่ฉนัโดนผู้สงิสู่ฆ่าที่โลกหลงัความตาย คนที่ช่วยฉนัไว้กค็อืมายา” 

เซโร่ตอบแบบไม่ตะขดิตะขวงใจแต่อย่างใด แถมพอเหน็สหีน้าประหลาด

ใจของแอนนาตอนนี้ ยิ่งท�าให้เซโร่ได้ใจขึ้นมา

“อะไรกนั! แม้แต่เธอกม็เีรื่องที่ไม่รู้เหมอืนกนันี่”

“กแ็น่ละ พลงัของฉนัมขีดีจ�ากดัเหมอืนกนันะ ว่าไปแล้ว...ตอนนั้นฉนัชอ็ก

จนท�าอะไรไม่ถูกไปเลยนะ ถอดใจไปแล้ว ร้องไห้ด้วยอะ อกึ...ใช่แล้ว เอาน�้าตา
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ฉันคืนมานะ!” แอนนาพุ่งเข้ามาทุบใส่เซโร่ทันที แล้วไม่รู้ท�าไมมายาถึงเข้ามา

ผสมโรงด้วย

“ขอโทษๆ! ตอนนั้นประมาทไป ฉนัผดิเองแหละ” 

เซโร่รบีขอโทษเป็นการใหญ่ แต่พอเหน็ท่าทางที่สมกบัเป็นแอนนาแล้ว ก็

รู้สกึโล่งใจแบบแปลกๆ เหมอืนความรู้สกึสมยัเป็นเดก็ได้ย้อนกลบัคนืมาอกีครั้ง

“ยกโทษให้ก็ได้ แต่ต้องเล่ามาให้หมดเลยว่า ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง” 

แอนนายื่นค�าขาด ท�าให้เซโร่จ�าใจนั่งลงและเล่าย้อนไปตอนที่เขาเจอผู้สงิสู่

ความสามารถของผู้สงิสู่ผดิไปจากสมมตฐิานทั้งหมดที่คดิกนัไว้ พลงัของ

มนัไม่ได้ท�าให้ใครตายหรอก แต่เป็นการช�าระล้างดวงวญิญาณ เพื่อให้การมตีวั

ตนที่ผ่านมาถูกลบออกไป ดวงวิญญาณที่ผ่านการช�าระล้างแล้ว ก็จะกลายเป็น

วญิญาณบรสิุทธิ์ที่จะไปถอืก�าเนดิขึ้นมาใหม่อกีครั้งบนโลก

การช�าระล้างที่ว่าของผู้สิงสู่ ก็คือการสัมผัสตัวอีกฝ่ายแล้วดูดสิ่งเจือปน

ทั้งหมดในวญิญาณออกไป ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกดิขึ้นเรว็มากและไม่มเีวลาให้เตรยีม

ใจหรือปฏิเสธได้ ถือว่าผู้ที่ผ่านประตูเข้ามาประสงค์จะออกไปจากโลกหลังความ

ตายด้วยการเกดิใหม่แล้ว

การช�าระล้างท�าให้ร่างเนื้อในโลกนี้ของเซโร่สลายไป เพื่อป้องกนัไม่ให้กลบั

มาสงิในร่างเดมิได ้เป็นกระบวนการของทางโลกหลงัความตายอย่างหนึ่ง ระหว่าง

ที่ก�าลังจะกลายเป็นวิญญาณบริสุทธิ์นั้น มือหนึ่งก็ยื่นมาดึงเขาขึ้นมาจากส่วนลึก

ของโลกหลงัความตาย คนที่ดงึเขาขึ้นมาไม่ใช่ใครอื่น มายาตวัจรงินั่นเอง

และไม่ใช่แค่มายาคนเดยีว แต่คนที่ยนือยู่ข้างๆ เธอยงัมบีลิ โทร ิกระทั่ง

องค์จักรพรรดิ และอีกหลายคนที่คุ้นหน้าจากการที่เคยร่วมรบหรือต่อสู้ด้วยกัน

มาก่อน

“มาขดัจงัหวะตอนก�าลงัจะไปสบาย โกรธหรอืเปล่า?” 

มายายิ้มถามเซโร่ที่ก�าลงัมนึๆ อยู่ ไม่รู้ว่ามนึเพราะปรบัตวัตามเหตุการณ์

ไม่ทนั หรอืมนึเพราะเกอืบจะถูกลบการมตีวัตนไป ที่แน่ๆ ความทรงจ�ามนัขาดๆ 

หายๆ ไม่ปะตดิปะต่อกนัสกัเท่าไร
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ถงึสมองจะยงัตามเรื่องราวไม่ทนั แต่ร่างกายกต็อบสนองไปก่อนแล้ว เขา

ตรงเข้าไปกอดมายาไวราวกับกลัวเธอจะหายไป ระหว่างที่ยังมึนงงโต้ตอบอะไร 

ไม่ได้ มายากค็่อยๆ ป้อนข้อมูลให้กบัเขา ทั้งความสามารถของผู้สงิสู่ และตวัตน

ของเธอ...มายาที่เสยีชวีติเพราะถูกเอรสีฆ่า

ส่วนที่เธอและคนอื่นๆ มาที่นี่ได้อย่างไร อนันี้ต้องบอกว่าเป็นผลงานของ

การัตทั้งหมด เพราะพอเธอตายลงและมาที่นี่ก็ไม่ได้อยู่เฉย ท�าการรวบรวมคน

จากข้อมูลที่มทีั้งหมด รวมถงึข้อมูลที่ได้เพิ่มจากที่นี่ รวมคนที่ใกล้ชดิและอยาก

ช่วยเหลอืเขาไว้ด้วยกนั

ที่ไทโรบอกว่า ‘โลกหลงัความตายกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต’ กไ็ม่ผดิเสยีทเีดยีว 

แต่การตักม็วีธิทีี่จะใช้ตามหาคนได้ เป็นอานสิงส์จากวชิาเซยีนของเธอเอง

ถงึแม้เธอจะไม่รู้ว่าเซโร่มาท�าอะไรที่นี่ แต่เพราะเครอืข่ายที่สร้างไว้ ท�าให้

รู้ทนัทวี่ามคีนที่รู้จกัตายลงมา แถมพอรู้ว่าเป็นเซโร่กเ็ดาได้ทนัทวี่า ไม่ได้ตายมา

เพราะเหตผุลทั่วไปแน่ จงึรบีให้พวกมายาตามเขามา ยิ่งในกรณแีบบนี้ การยดึตดิ

คนตายซึ่งเป็นข้อห้ามของโลกนี้ กลบัส่งผลดแีละช่วยชวีติของเซโร่เอาไว้ เพราะ

การยดึตดิต่อคนตายนี่เองที่ท�าให้เซโร่ยงัคงตวัตนไว้ได้อยู่

พอตั้งสตไิด้แล้ว เซโร่กเ็ล่าเรื่องของตนเองให้ทุกคนฟัง แน่นอนว่าเขาโดน

รุมด่าจนหูชาและโดนเปลี่ยนชื่อจาก เซโร่ เป็น เซโง่ อย่างถาวรไปแล้ว

“มาเสี่ยงตายโดยไม่มข้ีอมลูอะไรเลย แถมคดิว่าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้หมด มแีต่คนโง่เท่านั้นแหละที่คดิแบบนั้น” การตัได้กล่าวเอาไว้

“ทั้งๆ ที่ตวัเองกม็ปีระสบการณ์เสี่ยงตายมาก่อน แต่กย็งัท�าพลาดซ�้าแล้ว

ซ�้าอกี เป็นคนโง่อย่างไม่ต้องสงสยัเลย” มายาได้กล่าวเอาไว้

“จากนี้ไปข้าขอมอบนาม เหนือฟ้าใต้หล้าข้าโง่ที่สุด ให้แก่เจ้า” องค์

จกัรพรรดใิห้ฉายาใหม่มาด้วย

“จากนี้ไปต้องเรยีก เซโง่ สนิะ” ทุกคนพยกัหน้ารบัอย่างพร้อมเพรยีง

หลังจากรุมด่ากันจนพอใจแล้วก็กลับเข้าเรื่องกันได้สักที แต่ถึงจะระดม

ความคดิกนัอย่างไร กต็ดิปัญหาใหญ่ๆ อยู่หลายอย่าง เช่น ร่างของเซโร่โดนลบ
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ไปแล้ว เพราะฉะนั้นเขาจึงกลับไม่ได้ อีกอย่างคือ เขาไม่อาจผ่านผู้สิงสู่ไปได้

แน่นอน งานนี้มดืแปดด้านจรงิๆ

“ท�าใจแล้วอยู่ที่นี่ด้วยกนัเถอะ” การตัสรุปตดัจบดื้อๆ

“ไม่เอา!” เซโร่รบีตะโกนค้านทนัที

“ช ิเรื่องมากจงั” การตัเดาะลิ้นอย่างร�าคาญ แต่เซโร่ไม่ได้ถอืสา เพราะเรื่อง

โดนประชดประชนักเ็จอมาเยอะแล้ว

“เซโง่ เอ่อ...เซโร่ เธอบอกว่าผู้รู้สรรพสิ่งเคยผ่านผู้สงิสู่ได้สนิะ พอรู้ไหมว่า

ใช้วิธีไหน” มายาช่วยคิดด้วยอีกคน และความเห็นของเธอก็ชี้ให้เห็นทางได้ด ี

ทเีดยีว

“ไม่ได้อธบิายรายละเอยีดไว้ด้วยส.ิ..” เซโร่นกึทบทวนค�าพูดของผู้รู้สรรพ

สิ่งอกีรอบและอกีหลายๆ รอบ จนเริ่มมบีางอย่างแทรกซมึเข้ามาในความคดิ

เซโร่ท�าหน้าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ แต่ก็เปลี่ยนสีหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

เพราะไม่มั่นใจว่าที่คิดจะถูกต้องไหม โดยเฉพาะตอนนี้ที่โดนเปลี่ยนชื่อเป็นเซโง่

เสยีจนเขาหมดความเชื่อมั่นไปเลย แต่พออธบิายสิ่งที่คดิขึ้นได้ออกมา การตักเ็ป็น

คนแรกที่ท�าตาโตด้วยความประหลาดใจ

“ไม่แน่...ไม่ส!ิ เพราะแบบนั้นแน่ๆ” 

การตัพยกัหน้า ก่อนจะหนัไปมองมายาเพื่อให้ยนืยนัด้วยอกีคน ซึ่งเธอก็

พยกัหน้ารบั

“ดูเหมอืนว่า การรอดจากผู้สงิสู่จะมแีค่พลงัของเซยีนเท่านั้น” 

มายาหนัไปบอกกบัเซโร่ เพราะสิ่งที่ผู้รู้สรรพสิ่งต่างจากเซโร่ นอกจากร่าง

ออลดูลแล้วก็คงเป็นพลังเซียนนั่นเอง และจากที่รู้ เซียนนั้นมีคุณสมบัติในการ

คงตัวตนเอาไว้ ต่างจากมนุษย์และสิ่งอื่นๆ โดยสิ้นเชิง และมันต่างจากตอนที่ 

การตัถูกสงัหาร เพราะพลงัที่ใช้ลบเธอไป เป็นการลบจติและดวงวญิญาณไปใน

ครั้งเดยีว ส่วนของผูส้งิสูไ่ม่ใช่การลบ แต่เป็นการฟอกวญิญาณให้บรสิทุธิ์ ถ้าเป็น

วญิญาณเซยีนที่มคีวามบรสิุทธิ์อยู่แล้ว ผลมนักน็่าจะ...

“ต้องลอง” 
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การัตเอ่ยขึ้นพร้อมกับตั้งท่าจะโดดลงไปบนพื้นน�้า ที่เป็นทางเข้าไปสู่ส่วน

ลกึของโลกหลงัความตาย แต่เซโร่รบีร้องห้ามไว้ เพราะถ้าพลาดขึ้นมาเธอมหีวงั

ไปเกดิใหม่แน่

“ไม่เห็นเป็นไรนี่ เกิดใหม่ก็ไม่เลวนะ” การัตยิ้มบอกแบบไม่ใส่ใจก่อนจะ

กระโดดตูมลงไปเลย เรว็จนไม่มใีครคว้าตวัเธอทนั

หลังจากการัตหายไปกว่าสิบนาที เธอก็โผล่กลับขึ้นมาที่เดิม ด้วยสีหน้า

ไม่สู้ดเีอามากๆ

“ขอเถอะ...ให้เป็นครั้งเดยีวในชวีติกพ็อ” มาถงึกบ็่นอุบและทิ้งตวันั่งอย่าง

หมดแรง

“กลบัมาแบบนี้ได้กแ็ปลว่า...” มายาไม่สนที่การตับ่น แต่มองเหน็ผลลพัธ์

ที่น่าพอใจ

“ใช่ ถ้าเป็นเซียนแล้ว ก็จะรอดผ่านผู้สิงสู่ไปได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับ

ผลกระทบเลยนะ เอาเป็นว่าทรมานเหมอืนตายอกีรอบเลยละ ไม่ส ิคงตายไปอกี

รอบแล้วแน่ๆ แต่เพราะพลังเซียนเลยคืนชีพขึ้นมาได้เอง เฮ้อ...น่ากลัวจริงๆ!”  

การตับอกพลางกอดตวัเองที่ยงัตวัสั่นอยู่

“งั้นกม็สีองตวัเลอืกคอื ให้คุณการตัเข้าไปเอาอลัเทม่ามาแทน หรอืจะฝึก

เซโร่ให้เป็นเซยีน” 

มายาสรุปวธิกีารออกมาทนัท ีแต่การตัส่ายหน้าปฏเิสธ

“ทางเดยีวต่างหาก เพราะฉนัไม่เข้าไปอกีเดด็ขาด แถมถงึได้มากเ็อากลบั

ไปที่โลกเดิมไม่ได้ด้วย เพราะฉันตายไปแล้วนะ” การัตชี้ให้เห็นจุดอ่อนในแผน

แรก แต่เซโร่ขดัขึ้นมาทนัที

“เอ่อ...ถ้าเรื่องนั้น ผมกก็ลบัไม่ได้เหมอืนกนันะครบั เพราะว่าโดนลบร่าง

เนื้อไปแล้ว”

“ไม่หรอก กรณขีองนายยงัพอมทีางอยู่” การตัเอ่ยขึ้น ซึ่งมายาเองกพ็ยกั

หน้าตาม

“ใช่ เพราะถ้านบักนัตามหลกัแล้ว เซโร่ยงัไม่ถอืว่าตายสกัหน่อย ที่แน่ๆ 
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ไม่มชีื่ออยูใ่นบญัชคีนตายหรอก ส่วนเรื่องร่างกายกห็มดห่วงได้ ถ้ากลายเป็นเซยีน

แล้ว ก็ต้องใช้ร่างเซียนแทนอยู่ดีใช่ไหมล่ะ” พอมายาอธิบายให้ฟัง เซโร่ก็เริ่มมี

ความหวงัขึ้นมาทนัที

“ว่าแต่มบีญัชรีายชื่อคนตายด้วยเหรอ?” เซโร่เอยีงคอด้วยความสงสยั

“มีสิ ถึงจะเป็นที่นี่ก็มีท�าทะเบียนราษฎรไว้เหมือนกันนะ จะว่าไป...ลอง 

เชก็ดูให้ชวัร์กด็เีหมอืนกนั” 

การตัแนะน�า ก่อนจะยกคณะกนักลบัไปยงัเมอืงคนตายเขตสี่อกีครั้ง

บญัชรีายชื่อคนตายนั้นจะดูที่เขตไหนกไ็ด้ แต่เขตสี่อยู่ใกล้ที่สุด แถมเป็น

ย่านที่มสีถานที่ไว้มั่วสมุอยูเ่ยอะ ทั้งร้านอาหาร บาร์ และแหล่งบนัเทงิเรงิรมย์ต่างๆ 

มายาเล่าให้ฟังถงึความเป็นอยูข่องที่นี่ ซึ่งใกล้เคยีงกบัโลกในอดุมคตทิเีดยีว เพราะ

ทุกคนเท่าเทยีมกนั ไม่มชีนชั้นจนหรอืรวย ที่นี่ไม่ต้องใช้เงนิ เพราะสามารถสร้าง

ทุกสิ่งขึ้นจากความคดิและความทรงจ�า อยากได้อะไรกส็ร้างขึ้นมาได้เอง แถมไม่

หวิหรอืกระหายอะไรจงึไม่ต้องกนิต้องดื่ม แต่ที่มรี้านอาหารอยู่ เอาไว้ส�าหรบัคน

ที่ชื่นชอบในรสชาติโดยเฉพาะ ส่วนร้านเหล้าที่ถึงดื่มไปเท่าไรก็ไม่เมา ก็มีไว้แค่

ซมึซบับรรยากาศเท่านั้น

ส่วนเรื่องที่อยู่จริงๆ มายานั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลกว่านี้ คนอื่นก็

เหมอืนกนั แต่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหา เพราะสามารถสร้างที่อยู่ขึ้นมาใหม่เมื่อไรกไ็ด้ 

แถมใช้เวลาเพยีงแค่กะพรบิตา เพราะฉะนั้นจงึเลอืกปักหลกักนัอยู่ที่เขตสี่ไปเลย

แต่ที่บอกว่าสร้างได้ทุกอย่างก็ไม่เสมอไป เพราะในความอิสรเสรีแสน

สะดวกสบายนี้ กย็งัมกีฎที่ไว้ใช้ควบคุมอยู่ โดยเป็นกฎที่บงัคบัใช้อย่างเดด็ขาด 

จนข้ามระดบัของกฎหมายไปแล้ว เช่น ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างทบัสิ่งก่อสร้างของคน

อื่น กจ็ะกลายเป็นว่า ไม่ว่าจะท�าอย่างไรกต็าม กไ็ม่สามารถสร้างสิ่งอื่นทบัลงไป

ในสิ่งก่อสร้างเดมิได้ แต่กฎกไ็ม่ได้มเียอะมากมายอะไร อย่างกฎห้ามท�าร้ายกนัก็

ไม่มสีกัข้อ เพราะไม่จ�าเป็นต้องม ีเนื่องจากทุกคนที่นี่เป็นคนตายอยู่แล้วจงึฆ่ากนั

ไม่ได้ แถมถ้าเจ้าตวัไม่ยอมให้แตะต้องตวั กจ็ะไม่มใีครสมัผสัตวัได้ด้วย ในทาง

ตรงกนัข้าม ถ้าอยากจะให้ใครแตะถูกตวั กต็้องใช้ความตั้งใจกบัสมาธเิป็นอย่าง
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สูงทเีดยีว เพราะฉะนั้นในสภาพปกต ิทุกคนกเ็หมอืนเป็นวญิญาณที่เดนิทะลุตวั

กนัได้อยู่แล้ว ส่วนคนที่ออกกฎและคุมกฎนั้นกลบัมเีพยีงคนเดยีว ทุกคนเรยีก

กนัว่า จ้าวปรโลก

เซโร่เกอืบโดนแรงดงึดูดของที่นี่ท�าให้ลมืวตัถุประสงค์หลกัไป จงึรบีขอให้

การตัฝึกเขาให้กลายเป็นเซยีนโดยเรว็ที่สุด ทว่านั่นท�าให้การตัล�าบากใจ เพราะใช่

ว่าใครๆ จะฝึกให้เป็นเซียนได้ โดยเฉพาะในโลกหลังความตายแห่งนี้ ที่ส�าคัญ 

เซโร่ยงัขาดส่วนประกอบส�าคญัของการเป็นเซยีนด้วย งานนี้อย่างน้อยๆ กต้็องใช้

เวลากว่าห้าสบิปีจงึจะฝึกให้กลายเป็นเซยีนได้ ซึ่งส�าหรบัเซโร่นั้นเวลามไีม่พอ

แถมเวลาที่นี่จะผนัแปรอยู่ตลอด บางวนัเวลาเรว็กว่าโลก บางวนัเวลากช็้า

กว่า เรยีกได้ว่าไม่อาจจะคาดเดาเวลาที่เที่ยงตรงได้เลย

“งั้นแบบนี้แกกต็้องเป็นนกัท่องเวลาซะก่อน แล้วค่อยเป็นเซยีนละกนั” 

การตัเปลี่ยนล�าดบัการฝึกทนัท ีแต่พอมองหน้ากนักไ็ม่มใีครรู้วธิทีี่จะกลาย

เป็นนกัท่องเวลาได้ แถมการตัพูดเหมอืนง่ายเสยีอกี

“เหน็ว่าต้องหลดุเข้าไปในโลกเส้นเวลาด”ู เซโร่นกึถงึค�าพดูของผูรู้ส้รรพสิ่ง

อกีรอบ แต่รายละเอยีดกย็งัไม่มเีหมอืนเดมิ

“จะว่าไป ที่นี่กค็ล้ายๆ โลกเส้นเวลานะ แค่มคีวามเป็นเอกภาพและเสถยีร

กว่า” มายาบอก แต่เซโร่กย็งักอดอกนกึหาทางไม่ออก

ไปๆ มาๆ เวลาก็หมดไปสามวันอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มีอะไรคืบหน้า 

สกัอย่าง ถงึจะแบ่งก�าลงัคนกนัออกไปหาข้อมลูเพิ่ม แต่กไ็ม่ได้อะไรกลบัมาแม้แต่

เรื่องเลก็น้อยแค่ไหนกต็าม ระหว่างนี้เซโร่กไ็ด้เริ่มฝึกวถิเีซยีนแล้ว ซึ่งขั้นตอนแรก

ในการเริ่มกค็อื ค้นหาต้นก�าเนดิของตวัเอง 

ต้นก�าเนิดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสายเลือดทางกาย แต่หมายถึงต้นก�าเนิด

ของจิตวิญญาณ อย่างเช่นของการัตคือความหิวโหยไม่มีที่สิ้นสุด การจะหาต้น

ก�าเนดิของตวัเองให้พบกม็อียูห่ลายวธิ ีบางคนถงึขั้นตระหนกัรู้ได้ด้วยตวัเองตั้งแต่

แรกกม็ ี แต่บางคนกย็ากที่จะรบัรู้ถงึมนัได้ ยิ่งเป็นต้นก�าเนดิที่แปลกและหายาก
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มากแค่ไหนกย็ิ่งสมัผสัถงึยากเท่านั้น อย่างของการตัเป็นต้นก�าเนดิที่เป็นรากฐาน

ของสิ่งมชีวีติ จงึค้นพบได้ด้วยตวัเองอย่างไม่ยากเยน็ ส่วนของเทรซแสดงออกมา

ทางนสิยัและความคดิเลย จงึตระหนกัรู้ได้ด้วยตวัเอง 

ทว่าส�าหรบัเซโร่...เขาไม่รู้กระทั่งว่า ต้นก�าเนดิ คอือะไรด้วยซ�้า

“ไม่ต้องใส่ใจๆ ส�าหรับคนโง่ๆ อย่างแก ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้แต่แรก

แล้ว” การตับอกอย่างสบายๆ แต่เซโร่เจบ็จี๊ดที่หวัใจ

“อะ อมื แล้วไม่มวีธิเีข้าใจง่ายๆ บ้างเหรอครบั” เซโร่ยงัไม่ยอมแพ้ หรอื

ในอกีแง่ เขาท�าอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว

“นั่นสินะ จะว่าไปส�าหรับผู้ใช้พลังจิตน่าจะหาต้นก�าเนิดได้ง่ายเลยนี่นา 

เพราะมนัจะสื่อออกมาทางรูปแบบของพลงัจติอยู่แล้ว อ้อ! กรณขีองแกที่เคยใช้

พลังจิตมาสองแบบ แถมยังพัฒนาไปได้อีก อันนี้เลยยิ่งบอกไม่ถูกว่าต้นก�าเนิด

คอืแบบไหนกนัแน่ จะให้เดาสุ่มไปกอ็นัตรายด้วยส ิเพราะเกดิเดาผดิขึ้นมาแล้วไป

ผิดทาง ก็หมดหวังที่จะเป็นเซียนแน่ๆ หรือจะลองวิธีด�าดิ่งเข้าไปในจิตดู อ่า... 

ไม่ไหวสนิะ แกเองกม็ปีระวตัสิตแิตกอยู่บ่อยๆ ด้วย วธินีี้ไม่เหมาะกบัคนจติอ่อน

ที่สุด เอาเป็นว่า...ตดัใจซะเถอะนะ” การตัตบไหล่เซโร่และส่งสายตาอ่อนโยนให้ 

งานนี้เซโร่เจบ็จี๊ดยิ่งกว่าเดมิ

“ยะ อย่ามาท�าให้หมดหวงักนัแบบนี้สคิรบั!”

“เอาจรงิๆ นะ การเป็นเซยีนน่ะ ใช่ว่าจะเป็นกนัได้ทุกคนอยู่แล้ว ต่อให้มี

พรสวรรค์บางทกีต็้องใช้เวลาหลายสบิปีเลย” 

ถงึการตัจะย�้าในจุดนี้ แต่เซโร่เชื่อว่าตวัเองสามารถเป็นได้ กเ็พราะตวัเขา

อกีคนยงัเป็นได้เลย เขาเองกต็้องเป็นได้เหมอืนกนั แต่คดิไปคดิมา ผู้รู้สรรพสิ่ง

ก็พูดเองว่า พวกเขาไม่เหมือนกัน บางทีตัวเขาในโลกนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นเซยีนกไ็ด้

‘จะคดิแบบนั้นไม่ได้!’ เซโร่รบีส่ายหน้าไล่ความคดิด้านลบออกไป เพราะ

ตอนนี้แม้จะเรื่องเลก็น้อยแค่ไหนกต็้องคว้าเอาไว้

สุดท้ายกต็้องกลบัมาฝึกด้วยวธิกีารพื้นฐานที่สุด คอืการสะกดจติ ซึ่งได้



24  The Last Fantasy Return เล่ม  12 บทสงครามสองราชัน ภาค 2 สองราชัน (7)

ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ และต้องค่อยๆ ท�าไป แน่นอนว่าใช้เวลานานมากกว่าวธิี

อื่นๆ

ระหว่างพกัหลงัจากการฝึกนั้นเอง กม็จีุดเปลี่ยนเกดิขึ้นกบัเซโร่จนได้ จุด

เปลี่ยนที่ไม่ใช่แค่จะพลกิผนัชวีติเขาไปตลอดกาล แต่ยงัพลกิโชคซะตาของคนรอบ

ข้างไปทั้งหมด

ขณะก�าลงัเดนิกลบัเข้ามาในบ้านพกั เซโร่กไ็ด้เหน็แขกแปลกหน้านั่งรออยู่

ที่ห้องรบัแขก โดยมมีายานั่งหน้าซดีอยู่อกีด้าน ถงึจะเหน็เฉพาะด้านหลงั แต่เซโร่

กร็ู้สกึแขกคนนี้ไม่ธรรมดาทเีดยีว ใช่...ไม่ธรรมดาสุดๆ ไปเลย! เพราะส่วนหวัที่

โผล่พ้นขอบโซฟาขึ้นมา มนัเป็นทวีจีอแบน...เหมอืนเอาทวีมีาตั้งไว้บนคอเลย แถม

ตอนนี้จอทีวีก�าลังหมุนมาทางเขา บนจอปรากฏภาพเป็นอีโมติคอนแสดงหน้า 

ตอนโกรธอยู่ (-*-)

“มาแล้วเหรอเจ้าผู้บุกรกุ ในนามผู้ปกครองโลกแห่งนี้ ข้าขอขบัไล่สิ่งแปลก

ปลอมอย่างเจ้าออกไปซะ!” เสยีงโมโนโทนดงัขึ้น แต่กย็งัพอฟังออกว่าโมโหอยู่

“เนี่ยนะ...จ้าวปรโลก เอาจรงิด!ิ”

ชั่วขณะหนึ่งเซโร่คดิว่าก�าลงัถกูล้อเล่น เพราะอกีฝ่ายไม่ใช่แค่รปูลกัษณ์ 

ที่ดไูม่น่าเกรงขามสกันดิ กระทั่งแรงกดดนักไ็ม่ม ีท่าทาง (จากอโีมตคิอน) กแ็สดง

ให้เหน็ชดัเจนว่าเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้อน ต่างจากผู้มอี�านาจค�้าฟ้าที่เซโร่เคยเจอ

มาทั้งหมด แต่เหมอืนการตัจะอ่านใจเซโร่ออก เลยรบีส่งเสยีงกระซบิเตอืนแบบที่

ได้ยนิกนัแค่สองคน

“อย่าโดนรูปลกัษณ์หลอกเอาเชยีว จ้าวปรโลกน่ะ มพีลงัขนาดแค่ดดีนิ้วก็

ส่งนายไปพื้นที่ทรมาน...หมายถงึขุมนรกได้เลยนะ”

“แล้วเอายงัไงดคีรบั” เซโร่ถามความเหน็ เริ่มร้อนรนขึ้นมาเพราะอกีฝ่าย

ออกปากไล่แล้ว ขนืสุ่มสี่สุ่มห้าไปเถยีงจะโดนอะไรบ้างกไ็ม่รู้

“ท่านจ้าวปรโลก เขาผูน้ี้ได้ถกูลบตวัตนจากผูช้�าระดวงวญิญาณไปแล้ว ร่าง

เขาในโลกมนุษย์จงึโดนลบไปด้วย ถ้าส่งกลบัไปตอนนี้คงไม่ได้” 
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การตัลองบอกไปตามตรง แล้วเฝ้าดูปฏกิริยิาของอกีฝ่าย เพราะเรื่องแบบ

นี้ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน จงึไม่น่ามกีฎระบุไว้ชดัเจน

“วะ ว่าไงนะ!? (O_o”)” จ้าวปรโลกแสดงความตื่นตระหนกออกมา ซึ่งเซโร่

รู้สกึว่าเป็นคนที่อ่านความรู้สกึง่ายจรงิๆ (เพราะมอีโีมตคิอนบ่งบอกชดัเจน) จาก

นั้นจ้าวปรโลกกย็กมอืที่สวมถงุมอืสขีาวขึ้นมาขยบักลางอากาศ ตวัอกัษรเรอืงแสง

ลอยขึ้นมาถี่ยบิ เป็นข้อมูลที่ไหลไปอย่างรวดเรว็

“ไม่มชีื่อในบญัชคีนตายด้วย! ไม่มบีนัทกึสาเหตุการตายอกี! แต่ไม่มรี่าง

แล้ว! สรุปนี่แกเป็นตวัอะไรกนัแน่!? (-*-)”

สถานะของเซโร่ตอนนี้ก�้ากึ่ง ไม่ใช่ทั้งคนเป็นหรอืคนตาย เป็นสิ่งที่ไม่เคย

เกดิขึ้น จนแม้แต่จ้าวปรโลกเองกไ็ม่เคยเจอมาก่อน

“ค่ะ เพราะอย่างนี้จงึไม่ได้อยูใ่นกฎเกณฑ์ข้อใดเลย จรงิไหมคะ” การตัเล่น

แง่กบักฎข้อบงัคบัอย่างที่ว่า ไม่ได้ห้ามไว้ แล้วจะผดิได้อย่างไร

“อย่ามาลามปามนะ เจ้าวิญญาณจอมตะกละ!” จ้าวปรโลกตะโกนขึ้นมา

อย่างหวัเสยี ถงึน�้าเสยีงจะเป็นโมโนโทนกต็ามท ีแถมพรบิตานั้นเองร่างของการตั

กห็ายวบัไปเลย

“...” เซโร่หนัไปมองมายา เข้าใจแล้วว่าท�าไมเธอถงึนั่งเงยีบมาตลอด เลย

รบีเลยีนแบบ ไม่ถามอะไรและปิดปากให้สนทิ

“แต่กจ็รงิแฮะ ไม่มกีฎตราไว้ อมื...ช่วงโหว่ของกฎสนิะ” จ้าวปรโลกท�าจอ

กะพรบิสองท ี ร่างของการตักก็ลบัมาอยู่ที่เดมิ แต่ในสภาพที่มคีวนัโขมงออกมา

จากทั้งตวั แถมสหีน้าซดีเผอืดราวกบัไปเจอเรื่องเลวร้ายที่สุดมา

“ไหนว่ามาส ิพวกแกจะแก้ปัญหายงัไง” จ้าวปรโลกถามขึ้น คราวนี้การตั

ไม่กล้าตอบแล้ว เซโร่เลยเสี่ยงตอบให้แทน ซึ่งจ้าวปรโลกก็รับฟังจนจบโดยไม่

เปลี่ยนอโีมตคิอนที่นิ่งอยู่แบบเดมิ (= =)

กระทั่งพอพูดจบ บรรยากาศกก็ลบัมาเงยีบอย่างน่าอดึอดั

“อมื...วิถีเซยีนงั้นเหรอ ก็น่าจะเป็นวิธเีดียวละนะ แต่ถงึอย่างนั้นก็เถอะ” 

จ้าวปรโลกหมุนจอหนัมาทางเซโร่
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“ยังไงแกก็อยู่ที่นี่ไม่ได้” จ้าวปรโลกยื่นค�าขาดราวกับไม่เหลือพื้นที่ให้ต่อ

รอง แต่กไ็ม่ได้ใจด�าขนาดจะขบัไล่โดยไม่อธบิายอะไร เขาเลยปรบัหน้าจอให้เป็น

ภาพแทน

ภาพที่ฉายอยู่เป็นภาพท้องฟ้าขมุกขมัว เหมือนจานสีที่เอาทุกสีมาละเลง

อย่างไร้แบบแผน มีดวงวิญญาณหลายดวงเปลี่ยนรูปร่างตัวเองเป็นดวงไฟลอย

ขึ้นบนท้องฟ้า ก่อนจะสลายเป็นละอองไป

“อย่างที่เหน็ พอแกมาที่นี่ท�าให้มติเิริ่มไม่เสถยีร จะเปรยีบเทยีบง่ายๆ ให้

ละกัน สมมติว่าดวงวิญญาณคนตายที่อยู่ที่นี่เสมือนหนึ่งเป็นอากาศ ส่วนโลก

หลงัความตายแห่งนี้กเ็หมอืนลกูโป่ง ส่วนแก...เป็นเขม็ที่ทะลึ่งแทงทะลเุข้ามาจาก

ด้านนอก ลูกโป่งเลยรั่วและอากาศเริ่มไหลออกไป แถมบุญแค่ไหนแล้วที่มัน 

ไม่ระเบดิดงัโพละใส่น่ะ”

เซโร่ถึงกับหน้าเสีย เมื่อรู้ว่าการกระท�าของตัวเองส่งผลเสียตามมาแบบ 

ไม่ตั้งใจ แถมเป็นผลเสยีที่กระทบวงกว้างอกี

“ถงึความเสยีหายจะยงัไม่ถงึหนึ่งเปอร์เซน็ต์ แต่คงรอให้เสยีหายหนกักว่า

นี้ไม่ได้แล้ว เข้าใจที่พูดใช่ไหม”

เซโร่พยกัหน้าแทนค�าตอบ

“ได้โปรดเถอะค่ะ ให้เวลากบัพวกเราอกีสกัหน่อย ถ้าขาดเซโร่ไป สงคราม

กบัฮามานกค็ง...” มายาพยายามช่วยพูดให้ 

แต่รู้ว่าค�าพูดของเธอมนัยงัมนี�้าหนกัน้อยเกนิไป

“จะบอกว่า แค่ขาดเจ้านี่ไปสกัคนกจ็ะแพ้งั้นเหรอ ฮา ประมาณตนกนัสูง

เกนิไปหน่อยหรอืเปล่า” 

ที่จ้าวปรโลกว่ามา แม้แต่การตัเองกเ็ถยีงไม่ออก เพราะสงครามไม่ใช่เรื่อง

ของคนใดคนหนึ่ง ถ้าคดิกนัแบบปกต ิก�าลงัคนแค่หนึ่งคน ไม่ได้มผีลต่อการศกึ

สงครามแม้แต่น้อย แต่ถึงอย่างนั้น ทั้งมายาและการัตก็รู้ดีว่า เซโร่เป็นตัวแปร

ส�าคญัที่มคี่า จนไม่อาจใช้ความคดิแบบปกตมิาตคี่าและความหมายได้

“เอาเถอะๆ ข้าเองกล็ะเมดิกฎที่ตวัเองตั้งไว้ไม่ได้ เอาเป็นว่า...” 
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จ้าวปรโลกเอ่ยขึ้น ก่อนที่หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นรูปมอืที่ชูนิ้วชี้ขึ้นมา

“หนึ่งวนั...ข้าให้เวลาแค่นี้ ส�าเรจ็หรอืไม่ขึ้นอยู่กบัเจ้า ถ้าเกนิกว่านี้ ข้าจะ

ส่งเจ้าไปอยู่ในแดนทรมานทนัท ีไม่ตกลงไม่ได้” พอจ้าวปรโลกยื่นเส้นตาย เซโร่

ก็โดนมือสีด�าที่โผล่มาจากไหนไม่รู้คว้าข้อมือเขา แล้วบังคับให้ประทับลงไปบน

อากาศ ซึ่งก�าลงักลายเป็นม้วนกระดาษที่มรีายละเอยีดเหมอืนเอกสารสญัญา

ถงึเซโร่จะหน้าซดีที่โดนบงัคบัท�าสญัญา แต่มายากบัการตักถ็อนหายใจโล่ง

อก อย่างน้อยเขากไ็ม่โดนลบหายไปในตอนนี้

“วันเดียว...” เซโร่รู้สึกกดดันจนเวียนหัว เมื่อคิดว่าตัวเองต้องกลายเป็น

เซยีนที่คนอื่นใช้เวลาเป็นสบิๆ ปี ในเวลาแค่วนัเดยีว

“เจ้าอาจคดิว่ามนัเป็นไปไม่ได้ แต่ข้ามวีธิลีดัให้ ถ้าท�าส�าเรจ็ เผลอๆ เจ้าจะ

ได้กลายเป็นนกัท่องเวลาพร้อมๆ กบัเป็นเซยีนเลยกไ็ด้” 

สิ่งที่จ้าวปรโลกเอ่ยออกมา ท�าเอาทุกคนหนัขวบัมามองด้วยอาการตื่นตะลงึ 

ส่วนหนึ่งคาดไม่ถงึว่าระดบัอย่างเขาจะยื่นมอืมาช่วยด้วย ทั้งๆ ที่เพิ่งออกปากไล่

ไปเอง

“อะไร! คดิว่าข้าช่วยเหรอ มองโลกสวยกนัจงัเลยนะ ลมืแล้วละส ิเจ้าสิ่ง

แปลกปลอมนี่ยิ่งหายไปจากที่นี่ได้เรว็แค่ไหนกย็ิ่งด ี เอาละ เลกิพูดจาไร้สาระให้

เสยีเวลาแล้วตามข้ามา” 

จ้าวปรโลกหายวบัไปโผล่ตรงประตพูอด ีเซโร่พอตั้งสตไิด้กร็บีตามไปทนัที

“เจ้าตามไปเถอะ ข้าจะไปเรยีกคนอื่นมาเอง” การตัหนัไปบอกมายาที่น่าจะ

เป็นคนอยากตามไปมากที่สุด

เซโร่วิ่งตามไป พบว่าจ้าวปรโลกเคลื่อนไหวได้ประหลาดมาก เพราะเขาไม่

ได้เดิน แต่ล่องหนไปโผล่ที่อื่นในระยะห่างไปราวห้าหกก้าว ส่วนความถี่ในการ

เคลื่อนที่กป็รบัตามความเรว็ของเซโร่ให้ตามไปทนั ทว่าถ้าใช้ความเรว็จรงิๆ คดิ

ว่าคงหายตวัไปได้เรว็และไกลกว่านี้แน่ๆ

ที่ที่จ้าวปรโลกพามาไม่ใช่สถานที่แปลกใหม่อะไร กแ็ค่ป่าที่ตดิกบัท้ายเมอืง 

ซึ่งเป็นบรเิวณที่ไม่มใีครอาศยัอยู่ เขาหยุดลงตรงพื้นที่เลก็ๆ มตี้นไม้ขึ้นหนาแน่น 
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ดูแล้วไม่มพีื้นที่ให้ขยบัตวัได้มากเท่าไรเลย

“เจ้ารู้หลักส�าคัญของการเป็นนักท่องเวลาและวิถีเซียนแล้วหรือยัง” จ้าว

ปรโลกหนัมาถามด้วยเสยีงโมโนโทนที่จรงิจงั

“วิถีเซียนคือค้นหาต้นก�าเนิดตัวเอง แต่ส่วนของนักท่องเวลาผมไม่ทราบ

เลยครบั” เซโร่รบีตอบ 

จ้าวปรโลกถอนใจอย่างเหนื่อยหน่าย

“เสยีเวลาจรงิๆ ฟังให้ดนีะ เจ้าขยะไร้ค่าที่ไร้ซึ่งความรู้ ทั้งสองสิ่งที่ว่ามา

มนัอยูบ่นเส้นทางเดยีวกนั โดยที่วถิเีซยีนคอืจุดเริ่มต้น ส่วนนกัท่องเวลาคอืจดุจบ 

เซยีนจะถอืครองชวีติที่ยาวนานด้วยการกลบัไปยนือยู่บนจุดก�าเนดิ ส่วนนกัท่อง

เวลาจะถอืครองชวีติที่หลุดพ้นจากการเหนี่ยวรั้งของกาลเวลา ด้วยการพาตวัเอง

ไปยนือยู่ตรงจุดปลายสุดของทุกสิ่ง เอาละ ทนีี้กเ็ปลี่ยนเป็นเซยีนกบันกัท่องเวลา

ซะ” จ้าวปรโลกสั่ง ทั้งๆ ที่เซโร่ยงัท�าหน้างงๆ อยู่

“เอ๋? แค่นี้เหรอครบั แค่รู้แล้วเปลี่ยนได้เลยเหรอ”

“กใ็ช่น่ะส ิหรอืเจ้าท�าไม่ได้? อมื...น่าแปลกจรงิๆ ไม่เหน็มนัจะยากตรงไหน

เลยนี่นา” จ้าวปรโลกท�าเสยีงประหลาดใจที่ฟังดูไร้อารมณ์

“ท่านจ้าวปรโลกคะ มนุษย์แบบเรายังไม่อาจหลุดพ้นจากกรอบความคิด

ได้หรอกค่ะ ถ้าไม่แสดงให้เหน็กจ็ะไม่เข้าใจว่าท�าได้ยงัไง” มายาที่ตามมาพยายาม

อธบิายแทน

“ช ิยุ่งยากซะจรงิ งั้นคงต้องให้เหน็กบัตาตวัเอง น่าจะไวสุด...เตรยีมตวัให้

พร้อมล่ะ” จ้าวปรโลกหนัมาสั่งเซโร่

“ครบั!?” 

เซโร่เองกไ็ม่รู้ว่า ‘เตรยีมตวั’ ที่ว่านี้ มนัต้องเตรยีมอย่างไร แต่ก่อนจะทนั

ได้ถาม จ้าวปรโลกกย็กมอืขึ้นมาตรงหน้าเขาแล้ว

“งั้นกต็ายซะ”

ทุกอย่างดับวูบและมืดลงในทันทีเหมือนมีคนปิดไฟ ร่างกายเย็นวูบ ลม

หายใจหายไป ความรูส้กึต่างๆ ถกูหลอมละลายราวกบัจบัต้องได้ ความทรงจ�าถกู
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เผาไหม้อย่างรวดเรว็ รปูทรงร่างกายสมัผสัไม่ได้ ทั้งๆ ที่ทุกอย่างหายไปหมดแล้ว

แท้ๆ แต่เซโร่ราวกับยังเห็นบางสิ่งบางอย่างสว่างวาบขึ้นมาเป็นระยะในความคิด 

แต่ไม่สามารถจบัความได้สกัอย่าง 

หลงัจากผ่านไปเนิ่นนานจนเวลาไม่อาจน�ามาวดัได้ เซโร่กร็ู้สกึตวัขึ้นมาอกี

ครั้ง รู้สกึถงึพื้นดนิ ลมหายใจ สมัผสัจากผวิหนงั พบว่าตวัเองกลบัทรุดชนัเข่าอยู่

บนพื้น โดยมีจ้าวปรโลกยืนอยู่ที่เดิม และมายาที่ยืนอยู่ห่างออกไปมองมาด้วย

สหีน้าเป็นกงัวล

“เป็นไง หลงัจากตายมาแล้วหนึ่งนาท ีได้อะไรกลบัมาบ้างไหม” จ้าวปรโลก

ถามขึ้น เซโร่ส่ายหน้าแทนค�าตอบ

“งั้นเหรอๆ...งั้นรอบนี้เอาสกัสองนาทลีะกนั”

แล้วเซโร่กไ็ด้ตายไปอกีรอบ

เซโร่ทิ้งตัวลงกับพื้นหญ้า สูดหายใจเอาความรู้สึกของชีวิตกลับเข้าสู่

ร่างกายอย่างรวดเรว็ หลงักลบัมาจากความตายในรอบที่เท่าไรแล้วกไ็ม่รู้ เพราะ

ตั้งแต่รอบที่หนึ่งพนั เขากเ็ลกินบัไปแล้ว

“ประหลาดแฮะ?” จ้าวปรโลกเอ่ยขึ้น โดยที่หน้าจอเปลี่ยนไปเป็น

เครื่องหมายค�าถาม 

เซโร่ไม่เข้าใจว่า ปกตแิล้ววธินีี้สามารถเปลี่ยนคนเป็นเซยีนได้จรงิๆ หรอื 

แต่จ้าวปรโลกตอบข้อสงสยัให้ราวกบัอ่านใจได้

“คนทั่วไปแล้ว ถ้าลองได้มีประสบการณ์สัมผัสความตายโดยตรงสักสอง

สามครั้ง กจ็ะได้ความทรงจ�าของต้นก�าเนดิมาแล้ว และพอได้ผ่านห้วงเวลาไร้กาล 

จติวญิญาณกจ็ะค่อยๆ ปรบัสภาพ แต่ของแกนี่ไม่เหน็มอีะไรเกดิขึ้นเลย แปลก

จรงิๆ”

‘แถมที่น่าประหลาดที่สุด คนทั่วไปสัมผัสความตายได้อย่างมากก็สามถึง

สี่นาท ีแต่เจ้านี่ขนาดสามสบินาทยีงัท�าได้สบายๆ เลย ตวัตนของเจ้านี่ต้องมอีะไร

ผดิเพี้ยนแน่ๆ’ จ้าวปรโลกรู้สกึสนใจขึ้นมา จนลมืวตัถุประสงค์เดมิไปเรยีบร้อย
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แล้ว

“ถงึจะบอกว่าได้ความทรงจ�ากเ็ถอะครบั แต่มนัเป็นแค่แสงแวบไปแวบมา 

ไม่เหน็เข้าใจเลย แถมห้วงเวลาอะไรนั่นกส็ุดจะทนจรงิๆ เหมอืนโดนเหวี่ยงไปใน

อวกาศ แล้วปล่อยให้ลอยค้างนานเป็นปีๆ เลย” เซโร่พยายามอธบิายเตม็ที่ ซึ่ง

ท�าเอาหน้าจอของจ้าวปรโลกสว่างจ้าขึ้นมา

“แสงแวบๆ สภาพอวกาศ โห...แบบนี้เอง!” ดูเหมอืนจ้าวปรโลกจะเข้าใจ

อะไรขึ้นมาแล้ว

“บางท.ี..หรอืว่าจะเป็น” มายาเองดจูะเข้าใจอะไรเหมอืนกนั จ้าวปรโลกเลย

รบีหมุนจอแล้วท�าอโีมตคิอนโกรธใส่

“อย่าบอกเชยีวนะ! วถิแีห่งเซยีนต้องค้นหาด้วยตวัเอง ถ้ารู้จากคนอื่นเมื่อไร 

กเ็ท่ากบัหมดโอกาสได้เป็นไปตลอดกาล”

พอโดนเตอืนมายากร็บีปิดปากไว้ทนัท ีแต่นั่นยิ่งท�าให้เซโร่อยากรู้

“ใบ้ไม่ได้เลยเหรอครบั”

“ขยะจรงิๆ เลยนะ ถงึตอนนี้แล้วยงัจะหวงัพึ่งแต่คนอื่นอกี หดัคดิหดัท�า

อะไรด้วยตวัเองซะบ้างส”ิ 

จ้าวปรโลกต่อว่าเซโร่ จนเจ้าตวัส�านกึผดิขึ้นมา

“หุ เวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยส”ิ 

เหมอืนกบันกึขึ้นได้ หน้าจอของจ้าวปรโลกกแ็สดงตวัเลขนบัถอยหลงั ซึ่ง

เหลอืเวลาแค่หนึ่งร้อยนาทเีท่านั้น บรรยากาศเลยเริ่มตงึเครยีดขึ้นมาอกีครั้ง

“ขะ...ขอลองอกีครั้งครบั!”

“ต้องแบบนั้นอยู่แล้วละ แต่คราวนี้เป็นครั้งสุดท้าย ข้าจะปล่อยให้สมัผสั

ความตายไปเรื่อยๆ จนหมดเวลา ตวัแกทนได้แค่ไหนกแ็ค่นั้น จะส�าเรจ็หรอืล้ม

เหลวกข็ึ้นอยู่กบัตวัแกเอง” 

จ้าวปรโลกบอกพร้อมกับยกมือขึ้นมา แต่ก่อนจะปล่อยสัมผัสแห่งความ

ตายออกมา กป็รากฏอโีมตคิอนยิ้มบนจอ (^_^) 

“ที่แกไม่เข้าใจ เพราะแกคดิว่าไม่เข้าใจ ที่ค้นหาคอืตวัแกเอง ไม่ใช่สิ่งที่อยู่
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นอกเหนอืจากนั้น ถ้ายงัไม่เข้าใจอกี คราวนี้กไ็ปเกดิเป็นไส้เดอืนซะ” 

พอจ้าวปรโลกพูดจบ ทุกอย่างกด็บัวูบไปอกีครั้ง ยกเว้นเสยีแต่ค�าพูดนั้น

ยงัวนเวยีนอยู่ในหวัของเซโร่

ร่างวญิญาณของเซโร่ที่ก�าลงัสมัผสัความตายนั้น เลอืนรางพร้อมจะหายไป

ได้ทุกเมื่อ ทุกคนจ้องมองดูด้วยความเป็นห่วง ระหว่างนั้นเองการัตก็เอ่ยขึ้นมา

ท�าลายความเงยีบที่น่าอดึอดั

“ความว่างเปล่า”

“ใช่ ต้นก�าเนิดของเจ้านี่คือความว่างเปล่า เพราะงั้นเลยต้องใช้เวลาย้อน

กลับไปยังจุดก�าเนิดนานกว่าคนอื่น เพราะความว่างเปล่าเป็นทั้งจุดก�าเนิดและ

จุดจบในเวลาเดยีวกนั ด้วยเหตุนี้เองท�าให้ห้วงเวลาที่เจ้านี่ต้องปรบัสภาพตาม มี

ขนาดใหญ่ตามไปด้วย” จ้าวปรโลกเป็นคนอธบิาย

“ผดิพลาดซะแล้ว” การตัก้มหน้าลงอย่างหดหู่ เพราะเธอเคยได้ยนิมาจาก

ยุยว่า มตี้นก�าเนดิชนดิหนึ่งที่มนุษย์ไม่อาจตระหนกัรู้หรอืเข้าใจได้ นั่นกค็อืความ

ว่างเปล่า มนัเป็นเงื่อนไขการเป็นเซยีนที่ยากที่สุด และต้องใช้เวลามากที่สุด ซึ่ง

ล�าพงัอายุขยัของมนุษย์มไีม่เพยีงพอส�าหรบัเงื่อนไขนี้ งานนี้ถอืว่าเซโร่ซวยจรงิๆ

“ไม่หรอก เซโร่ต้องท�าได้” มแีต่มายาเท่านั้นที่ยงัเชื่อมั่นในตวัเซโร่ เพราะ

เขามกัจะท�าในสิ่งที่คนอื่นคดิว่าท�าไม่ได้ส�าเรจ็เสมอ

“บอกตามตรง ข้ากอ็ยากจะเหน็ ‘วถิเีซยีนไร้ตวัตน’ ด้วยตาตวัเองสกัครั้ง

เหมอืนกนั” จ้าวปรโลกให้ความสนใจเป็นพเิศษ มองเซโร่จอไม่กะพรบิ

เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า แต่ทุกคนกไ็ม่ได้ขยบัตวัไปไหน ทุกสายตาจ้อง

มองไปที่เซโร่ พร้อมกบัส่งก�าลงัใจไปให้อย่างเงยีบงนั มายากุมมอืขึ้นมาอธษิฐาน 

ยิ่งเวลาผ่านไป ความร้อนใจของทุกคนกย็ิ่งมากขึ้น

‘หนึ่งชั่วโมงแล้ว สดุยอดเลยแฮะ บางทถ้ีาเป็นเจ้านี่อาจจะใช้ได้’ จ้าวปรโลก

ยงัแสดงอโีมตคิอนหน้ายิ้ม ทั้งๆ ที่บรรยากาศชวนน่าอดึอดั

เวลาค่อยๆ หมดไปจนเหลอืสบินาทสีดุท้าย หน้าจอของจ้าวปรโลกกเ็ปลี่ยน

ไปเป็นตวัเลขนบัถอยหลงัแทน ยิ่งท�าให้ทุกคนใจเสยีไปกนัใหญ่ และกว่าจะรู้ตวั
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เวลากเ็หลอืเพยีงครึ่งเดยีวแล้ว

“เหลอืแค่ห้านาท”ี ทุกคนกลนืน�้าลายเหนยีวคอ ถงึตอนนี้เริ่มมคีนถอดใจ

แล้ว

ขณะที่เริ่มนบัเวลากนัแบบวนิาท ีเวลาเหลอือกีแค่สี่นาท ีจนถงึตอนนี้กย็งั

ไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง กระทั่งเหลอืเพยีงสามนาทสีุดท้าย จ้าวปรโลกกเ็ริ่มขยบั

ตวั พร้อมกบัที่ทุกอย่างสิ้นสุดลง เซโร่กลบัมามสีตแิละล้มลงบนพื้น

“ดะ เดี๋ยวก่อนส ิยงัเหลอืตั้งสามนาทนีะ!” การตัเป็นคนร้องโวยขึ้น แต่พอ

ถูกจ้าวปรโลกหนัมาจ้อง กส็ะท้านไปทั้งตวัและยกมอืขึ้นมาปิดปากไว้

“แค่ดูกร็ู้แล้วว่าไม่ส�าเรจ็ ข้าอุตส่าห์หวงัด ี เหลอืเวลาให้พวกเจ้าล�่าลากนั” 

จ้าวปรโลกบอกพร้อมกับก้าวถอยออกไป ทุกคนเข้าใจความหมายนี้ดีเลยพากัน

กรูเข้ามาหาเซโร่ เพื่ออย่างน้อยจะได้บอกลากันเป็นครั้งสุดท้าย เพราะสิ่งที่เซโร่

ก�าลงัจะเผชญิมนัแย่ยิ่งกว่าความตาย ทว่าเซโร่กลบัยกมอืขึ้นห้ามไว้

“ใครบอกว่าไม่ส�าเรจ็กนั” เซโรพ่ยงุตวัลกุขึ้นมาอย่างยากล�าบาก พร้อมกบั

มไีอสดี�าลอยออกมาจากผวิหนงั

‘หลอมรวมกบัความตายได้เชยีวเหรอ เฮ้ยๆ ไอ้เจ้านี่ยงัไงกนัแน่ แบบนี้

มนัยากกว่าเป็นเซยีนอกีนะ’ จ้าวปรโลกลอบคดิในใจขณะมองส�ารวจเซโร่

“อย่ามาหลอกซะให้ยาก ดูกร็ู้ว่าแกยงัไม่ส�าเรจ็วถิเีซยีน”

“กย็งัไม่ส�าเรจ็วถิเีซยีนจรงิๆ นั่นแหละ แต่พอจบัจุดได้แล้ว อย่างน้อยกร็ู้

แล้วว่า ต้นก�าเนดิของผมคอืความว่างเปล่า” เซโร่พยกัหน้ารบั

“...น่าเสยีดายนะ แต่เวลาของแกก�าลงัจะหมดแล้ว” จ้าวปรโลกใช้นิ้วเคาะ

ลงบนจอซึ่งแสดงเวลาที่เหลอืเพยีงแค่สองนาทแีล้ว

“ใครว่าล่ะ เวลายงัมอีกีเหลอืเฟอืเลย” เซโรย่ิ้มขึ้นมาได้อกีครั้ง ขณะหนัไป

มองทางมายา

“ที่โลกนี้สร้างทุกอย่างได้จากความคิดและความทรงจ�าใช่ไหม” เซโร่ถาม

ขึ้นมาแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย แต่มายากร็บีพยกัหน้ารบั

“งั้นเงื่อนไขก็ครบแล้ว” เซโร่เอ่ยขึ้นพร้อมกับยื่นมือออกไป มีบางอย่าง
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ก�าลงัก่อตวัขึ้นมาในมอื

มันคือไม้เท้ารูปกุญแจแบบเดียวกับที่ผู้รู้สรรพสิ่งใช้ กระทั่งรายละเอียด

เลก็ๆ น้อยๆ อย่างรอยขดีข่วน เซโร่กย็งัเกบ็รายละเอยีดมนัมาได้ แล้วเซโร่กไ็ด้

เป็นนกัท่องเวลาเตม็ตวั เขาจงึหยุดกระแสเวลาเอาไว้ทนัท ี ซึ่งความรู้สกึต่างจาก

หยุดเวลาเอามากๆ เหมอืนได้แทรกตวัเองเข้ามาในช่องแคบๆ ที่เคลื่อนไหวตวัได้

จ�ากดั แต่กเ็คลื่อนไหวตวัไปได้ในทุกที่ เป็นความขดัแย้งที่ไม่อาจจะอธบิายได้ 

ทว่าในกระแสของเวลาที่หยดุนิ่ง จ้าวปรโลกกลบัยงัขยบัได้ และยกมอืขึ้น

มาปรบมอืเสยีงดงัด้วยความรู้สกึชมเชย

“ยนิดดี้วยนะ ได้เป็นนกัท่องเวลาแล้ว”

“นี่ท่านกเ็ป็นนกัท่องเวลาเหมอืนกนัเหรอ?”

“ไม่ใช่หรอก ตัวตนของจ้าวปรโลกอยู่สูงกว่านั้นอีก เพราะความตายคือ

จุดรวมของทุกสิ่ง เรื่องนี้คดิว่าอกีเดี๋ยวแกกค็งเข้าใจเอง แต่ตอนนี้...” จ้าวปรโลก

บอกพร้อมกับก้าวเข้ามาหาเซโร่ แต่พอเข้าใกล้หนึ่งก้าว ร่างของเซโร่ก็ปวดร้าว

ราวกบัจะแตกเป็นเสี่ยงๆ เขาล้มลงและบบีแขนทั้งสองข้างไว้แน่น กดัฟันทนกบั

ความเจบ็ปวดที่เกดิขึ้นกะทนัหนั

“คงต้องจัดการกับสภาพแกตอนนี้ก่อน” จ้าวปรโลกถอดเสื้อนอกซึ่งเป็น

สูทสดี�าออก ก่อนจะโยนไปให้เซโร่ ซึ่งพอเขารบัไว้ มนักก็ลายสภาพเป็นผ้าคลุม

สแีดงขนาดพอดตีวัทนัที

“ใส่ซะ” จ้าวปรโลกสั่งแบบเฉยีบขาด 

เซโร่ได้แต่ท�าตาม หยิบมันขึ้นมาคลุมตัวไว้ ซึ่งน่าประหลาดใจที่พอมัน

สมัผสัถูกตวั เซโร่กร็ูส้กึอบอุ่นเหมอืนได้กลบัสู่บ้าน ความเจบ็ปวดหายไป ตรงกนั

ข้ามกบัพลงัที่เพิ่มพูนขึ้นไม่หยุด

“นี่มนัอะไรกนัแน่!?” เซโร่ส�ารวจตวัเองด้วยความสงสยั

“ไม่ต้องตกใจหรอก ก�าลงัจะอธบิายให้ฟังอยู่นี่ละ” จ้าวปรโลกบอกพร้อม

กบัดดีนิ้วเบาๆ 

พริบตานั้น ทั้งสองก็ถูกย้ายมายังส่วนลึกของโลกหลังความตาย ซึ่งเป็น
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ทะเลที่หลอมรวมกบัท้องฟ้า เพยีงแต่คราวนี้มนัไม่ได้ว่างเปล่า กลบัมโีต๊ะน�้าชาที่

ดูมรีสนยิมตั้งเอาไว้ด้วย และจ้าวปรโลกกน็ั่งรอเขาอยู่แล้ว

“นั่งส ิเราต้องคุยกนัอกีพกัหนึ่ง”

เซโร่นั่งลงตามค�าเชญิ พร้อมกบัความรู้สกึที่ไม่ปะตดิปะต่อ เช่น ตวัเอง

ขยบัตวัเองมานั่งลงตอนไหน และท�าไมถ้วยที่เคยว่างเปล่า มาตอนนี้ถงึมชีาแบบ

ที่เขาชอบอยู่เตม็ถ้วย แต่เซโร่กลบัไม่สนใจมนัแล้ว ราวกบัเป็นเรื่องปกตธิรรมดา

ที่ตวัเองเคยชนิ

“ก่อนอื่นเลย ต้องบอกสถานะของตวัแกในตอนนี้ให้รู้ก่อน” จ้าวปรโลกชี้

นิ้วมาที่เซโร่

“สถานะตวัตนของแกตอนนี้คอื ผู้สบืทอดความตาย”

“ครบั” เซโร่พยกัหน้ารบั

“อ้าว? ไม่ตกใจสกัหน่อยเหรอ” จ้าวปรโลกรู้สกึผดิหวงั ที่เซโร่ท�าหน้าตาย

ไม่ตกใจอะไรเลยสกันดิ

“ตอนที่รบัผ้าคลุมมา กร็ู้สกึอะไรแบบนั้นแล้วน่ะครบั”

“ปรบัสภาพได้เรว็ดชีะมดั สมยัข้ากว่าจะตั้งสตไิด้ ใช้เวลาอยู่หลายปีเลย”

“อ่า...แต่กไ็ม่ใช่จะเข้าใจทั้งหมดหรอกนะครบั แล้วตะกี้ท�าไมจู่ๆ กป็วดไป

ทั้งตวักไ็ม่รู้”

“นั่นเป็นเพราะรา่งกายพวกเราต่อต้านกนัไงล่ะ ถา้ผูท้ี่หลอมรวมความตาย

อยู่ใกล้กัน ความตายจะดึงดูดเข้าหากนั คนที่มพีลังน้อยกว่าจะโดนฉกีกระชาก

ทุกอย่างไปเป็นของอกีคน ส่วนผ้าคลุมที่ให้แกไปคอืชุดประจ�าต�าแหน่งราชาแห่ง

ความตาย ท�าให้ตอนนี้แกมพีลงัเท่ากบัข้าเป็นการชั่วคราว”

“แบบนี้เอง” เซโร่พยกัหน้าแสดงความเข้าใจเป็นระยะ

“แกเข้าใจแน่หรอืเปล่า”

“ครบั คอืตอนนี้ผมมฐีานะเท่าเทยีมกบัท่านอยู่”

“ฮ่าๆๆ ถูกต้องแล้ว ถ้าเข้าใจง่ายแบบนี้กด็ ีข้าจะได้เข้าเรื่องเลย” 

จ้าวปรโลกบอกพร้อมกบัเปลี่ยนภาพหน้าจอ ให้กลายเป็นภาพของท้องฟ้า
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สหีม่นที่ดวงวญิญาณก�าลงัลอยเข้าไป

“เอ๋! ผมเข้ามาอยูใ่นช่องว่างของเวลาแล้วนี่ครบั ท�าไมมนัถงึยงัไม่หยดุอกี” 

เซโร่ดูความเสยีหายที่ยงัเกดิขึ้นต่อเนื่อง

“ไม่รู้จรงิๆ เหรอ ว่าที่นี่กส็ร้างขึ้นมาอยู่ตรงช่องว่างของเวลา ตราบใดที่แก

ยงัไม่ได้เข้าไปในโลกเส้นเวลา หรอืโดนลบตวัตนไป ความเสยีหายกย็งัจะด�าเนนิ

ต่อไปเรื่อยๆ”

เซโร่รู้ว่าจ้าวปรโลกก�าลงัจะบอกอะไร เลยรบีเอ่ยปากขอร้องออกไป

“ได้โปรดเถอะครบั ให้เวลาผมอกีหน่อย ผมใกล้จะถงึวถิเีซยีนแล้ว อกีแค่

ก้าวเดยีวเท่านั้น”

“เสยีใจนะ เวลาของแกน่ะหมดแล้ว” จ้าวปรโลกบอกตรงๆ อย่างไม่มกีาร

ผ่อนปรน

“ตัวเลือกของผมคืออะไรครับ” เซโร่เงยหน้าขึ้นมาถามด้วยความหวังที่

ปะปนมากบัความกงัวล

“โอ้ เริ่มฉลาดแล้วนี่”

“ก็ตะกี้ท่านบอกว่า พวกเรามีฐานะที่เท่าเทียมกันแล้ว ก็แปลว่าผมมีตัว

เลอืกในแบบที่ปกตไิม่มอียู่”

“ถูกต้องแล้ว แต่จะบอกว่าทางเลอืกกไ็ม่ถูกนกั เพราะแกเลอืกได้แค่อย่าง

เดยีว” จ้าวปรโลกบอกพร้อมกบัค่อยๆ ดงึถุงมอืสขีาวออก ซึ่งข้างในถุงมอืไม่มี

อะไรเลย ส่วนมอืที่น่าจะโผล่พ้นชายแขนเสื้อออกมากลบัเป็นความว่างเปล่าไร้ตวั

ตน

“ปกตแิล้ว จ้าวปรโลกแต่ละรุ่น จะต้องอยู่ในหน้าที่หลายพนัล้านปี แต่ข้า

มนัเป็นพวกใจร้อน แถมหมดความสนใจไปตั้งนานแล้วด้วย ขอพูดตรงๆ เลยนะ 

แกมาเป็นจ้าวปรโลกแทนข้าซะดีๆ  เถอะ” 

สิ่งที่จ้าวปรโลกบอกมานั้น ไม่ได้เกินความคาดหมายของเซโร่เลย เขารู้

ตั้งแต่ได้รบัผ้าคลุมมาแล้ว ราวกบัมนับอกเรื่องราวทั้งหมดในตวัเอง

“คดิให้ดีๆ  นะ เรื่องข้อเสยีคดิว่าแกรู้หมดแล้ว แต่ข้อดกีม็เีหมอืนกนั เช่น
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ว่า แกสามารถผ่านผู้ช�าระล้าง ที่แกเรียกว่าผู้สงิสู่ไปได้เลย โดยไม่ต้องใช้วิธยีุ่ง

ยากอย่างการเป็นเซยีน อ้อ! แต่ยงัไงกต็้องฝึกให้เป็นเซยีนละนะ ไม่งั้นแกจะไม่มี

ร่างที่จะใช้ในโลกคนเป็นได้ อีกอย่างที่เห็นผลทันทีเลยก็คือ สภาพของแกจะ

เปลี่ยนไปทนัท ีท�าให้สภาพแปลกปลอมที่ท�าลายโลกหลงัความตายยุตลิงไปด้วย 

และสุดท้าย ในต�าแหน่งนี้แกจะได้พลังมากกว่าที่ตัวเองคาดหวังไว้ซะอีก ฮ่าๆๆ 

ไง...เริ่มสนใจแล้วละส”ิ

“บงัคบัเลอืกสนิะครบั” เซโร่คดิข้ออ้างที่จะใช้ปฏเิสธไม่ได้เลย

“นั่นแกเป็นคนพดูเองนะ” จ้าวปรโลกแสดงความเจ้าเล่ห์ออกมา ราวกบัจะ

ไม่ยอมพลาดโอกาสนี้ไปเดด็ขาด

“เข้าใจแล้วครบั แต่ก่อนจะตกลง ผมมคี�าถามหนึ่งที่ส�าคญัมาก” เซโร่ท�า

หน้าจรงิจงัก่อนจะถามออกไป

“ถ้าผมเป็นจ้าวปรโลกแล้ว ผมต้องกลายเป็นแบบท่านหรอืเปล่าครบั” เซโร่

มองส่วนหวัของจ้าวปรโลกที่เป็นจอภาพ และคดิวา่ตวัเองไม่อยากจะเป็นแบบนั้น

เดด็ขาด

“ฮา่ๆๆ ไม่หรอกๆ ไม่ต้องห่วงเลย แกจะมรีปูลกัษณ์แบบไหน แกสามารถ

ก�าหนดเองได้ ที่ข้ามีลักษณะเช่นนี้ เพราะมันสะดวกในหลายๆ อย่างน่ะ” จ้าว

ปรโลกหวัเราะอย่างขบขนักบัปัญหาของเซโร่

“เช่นนั้นแล้วก็ตกลงครับ ผมยอมรับในการเป็นจ้าวปรโลกต่อจากท่าน”  

เซโร่ตอบด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

“ดีมาก! บัดนี้เจ้าจะถูกผูกมัดด้วยกฎแห่งความตายที่ไม่อาจละเมิด จง

ปกครองเหล่าวญิญาณในนามราชนัแห่งความตาย จงจ�าไว้ว่า ความตายถูกต้อง

ที่สุด เพราะความตายยุตธิรรมเสมอ น�้าตาและเลอืดของเจ้าจะเหอืดหาย ความ

หวงัมอิาจเตมิเตม็ ความทุกข์สุขไม่อาจม ีแต่วญิญาณเจ้าจะคงอยู่ไปชั่วนรินัดร์!”

ขณะนั้นเองความผดิปกตทิี่เกดิขึ้นกย็ตุลิง พร้อมกบัที่เซโร่รู้สกึเหมอืนโดน

ค�าสาป บางสิ่งบางอย่างของเขาหายไป...ไม่ได้หายไปจริงๆ เพียงแต่ร่างกายไม่

ยอมรบัการมอียูข่องมนัอกีต่อไป เขายงัเป็นเขาคนเดมิ แต่ความรู้สกึข้างในจดืจาง
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จนน่าหงุดหงดิ สิ่งที่ท่วมท้นกลบัเป็นพลงัอ�านาจที่เหลอืล้น ราวกบัเพยีงแค่ชี้นิ้ว

กส็ั่งให้ใครตายกไ็ด้ตามใจนกึ

“ฮะๆๆ ที่แกรูส้กึอยูต่อนนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวของพลงัทั้งหมดที่ม ีคงต้องใช้

เวลาพกัใหญ่ละนะกว่าจะท�าความเข้าใจมนัได้ จรงิส!ิ ข้าจะมอบของขวญัแสดง

ความยนิดทีี่เข้ารบัต�าแหน่งให้ด้วยละกนั” 

ว่าแล้วหน้าจอของจ้าวปรโลกคนเก่ากแ็สดงภาพบางอย่างขึ้นมา เซโร่เหน็

แล้วถงึกบัต้องขมวดคิ้ว

“เป็นไปไม่ได้ ต่อให้คดิเข้าข้างตวัเองกเ็ถอะ ผมกย็งัขาดไปอย่างหนึ่งอยูด่”ี 

เซโร่ส่ายหน้าปฏเิสธ แต่จ้าวปรโลกคนเก่าหวัเราะขึ้นมาเบาๆ

“ใครว่าขาดกนัล่ะ แกแค่ท�าเป็นมองไม่เหน็เท่านั้น”

ก่อนที่เซโร่จะได้อ้าปากถาม จ้าวปรโลกคนเก่ากปิ็ดหน้าจอลง และขยบัตวั

ลุกขึ้นจากเก้าอี้

“ถงึเวลาที่ต้องไปแล้ว ช่วยปลดปล่อยข้าได้ไหม ท่านจ้าวปรโลกคนใหม่”

“ด้วยความยนิดคีรบั ในนามราชาแห่งความตาย ข้าขอปล่อยมอืจากท่าน 

จงไปสู่สุดปลายทางที่ท่านใฝ่หา...ลาก่อนครบั” เซโร่ลุกขึ้นและโค้งค�านบั ซึ่งจ้าว

ปรโลกกห็นัมาแสดอโีมตคิอนหน้ายิ้มให้ก่อนจะเดนิจากไป เพยีงไม่กี่ก้าวร่างของ

เขากส็ลายหายไปอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งสิ่งนี้กจ็ะเกดิขึ้นกบัเซโร่เหมอืนกนั ในสกัวนั

หนึ่งที่ห่างไกลจากตอนนี้

“เอาไงต่อดลี่ะ” พออยู่คนเดยีวแล้ว เซโร่กน็ั่งเรยีบเรยีงสิ่งที่เกดิขึ้น และ

คดิถงึก้าวต่อไปที่จะเดนิ

เขามองลงไปบนพื้นน�้าที่หลอมรวมกบัท้องฟ้า ในตอนนี้เขาสามารถผ่านลง

ไปได้อย่างปลอดภยัแล้ว แต่เซโร่กลบัให้ความส�าคญักบัสิ่งอื่นมากกว่า

“ไว้มาทหีลงัละกนั” แล้วเซโร่กห็ายตวักลบัไปยงัที่ที่ทุกคนรออยู่

พอปรากฏตวัต่อหน้าทกุคน ยงัไม่ทนัได้อธบิายอะไร ทกุคนกพ็ากนัรบี

คุกเข่าและก้มหน้าลง ไม่เว้นแม้แต่องค์จกัรพรรด ิ ในฐานะดวงวญิญาณที่อยู่ใน
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โลกหลงัความตาย ทุกคนรู้ได้ด้วยตวัเองว่าเบื้องหน้าของตนนั้นคอืราชา

“ไม่ต้องท�าแบบนี้กับผมก็ได้ครับ” เซโร่รู้สึกแย่เอามากๆ แต่พอเอ่ยปาก

พูดเท่านั้น ยิ่งท�าให้สถานการณ์สาหัสขึ้นอีก เพราะเพียงค�าพูดก็มีอ�านาจกดดัน

มหาศาล จนท�าให้บางคนถงึกบัร่างกายจางลงและสั่นกะพรบิเหมอืนพร้อมจะหาย

ไปได้ทุกเมื่อ

“อกึ! ยงัไม่ชนิกบัพลงัด้วยส”ิ 

เซโร่บ่นกับตัวเองและพยายามไม่พูดอีก เลยหันไปใช้ภาษากายแทน ซึ่ง

กว่าจะท�าให้ทุกคนลุกขึ้นมาได้กเ็สยีเวลาไปพอดู

จากนั้นก็ต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยการเขียนอธิบายบนพื้น จนกว่าจะ

ควบคุมพลงัได้ระดบัหนึ่ง คงยงัพูดอะไรออกไปไม่ได้

“ดีเลย ถือโอกาสนี้ฝึกเป็นเซียนซะ หลักการควบคุมพลังคงไม่ต่างกัน

หรอก” 

พอได้ฟังความเหน็ของการตั เซโร่กพ็ยกัหน้ารบัทหีนึ่ง 

ตอนนี้ทุกคนกห็มดห่วงได้แล้ว เพราะปัญหาของเซโร่ได้คลี่คลายไปหมด 

บางคนเลยเริ่มแยกย้ายกนักลบัไปหาเพื่อนฝงูคนรูจ้กั ส่วนองค์จกัรพรรดดูิท่าทาง

ผดิหวงัสดุๆ เพราะลองสถานะของเซโร่กลายเป็นจ้าวปรโลกไปแล้ว ตวัเขาที่อยาก

จะลองวดัฝีมอืกบัเซโร่อกีสกัครั้งกห็มดหวงัโดยสิ้นเชงิ เซโร่เข้าใจความรู้สกึด ีจงึ

ให้รายชื่อคนที่เหมาะสมกับองค์จักรพรรดิไปและรับรองว่า แค่คนใดคนหนึ่งใน

รายชื่อก็เติมเต็มความต้องการขององค์จักรพรรดิได้อย่างแน่นอน ถึงบางคนจะ

ยงัมชีวีติอยู่กต็าม แต่สถานที่แห่งนี้เวลาไม่มคีวามหมายอะไรมากนกั

ใจจรงิเซโร่ยงัอยากจะอยูก่บัมายา แต่พูดไม่ได้เลยสื่อสารล�าบาก แถมกลวั

ว่าพลงัจะหลุดการควบคุมจนไปท�าร้ายเธอ 

เซโร่เลยจะมุ่งฝึกวิถีเซียนให้ส�าเร็จเป็นอย่างแรก เขาลาทุกคนเป็นการ

ชั่วคราวเพื่อไปยงัโลกเส้นเวลา

พอมีพลังของนักท่องเวลาบวกกับจ้าวปรโลก เซโร่ก็สามารถไปได้ทุกหน

ทกุแห่งเพยีงแค่กะพรบิตาเท่านั้น โลกเส้นเวลาที่ไทโรและคนอื่นๆ ไปได้อย่างยาก
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เยน็ ส�าหรบัเซโร่เพยีงแค่กระดกินิ้วเท่านั้น

แต่สภาพของโลกเส้นเวลาที่เซโร่เข้ามานั้น ผดิไปจากที่คดิและต่างไปจาก

ที่เคยเป็น หลงัจากที่ท�าสงครามกบัฮามาน เหล่านกัท่องเวลากโ็ดนสงัหารจนหมด

ไม่เหลอืแม้แต่คนเดยีว มติเิวลากเ็สยีหายจนแทบคงสภาพมติพิเิศษต่อไปไม่ไหว

แล้ว และดูเหมอืนเขาจะคลาดกบัฮามานเพยีงแค่เสี้ยววนิาท ี เพราะร่องรอยการ

ฝ่ามิติยังมีหลงเหลือให้เห็น แถมยังสัมผัสพลังของฮามานได้ด้วย แต่เซโร ่

ตดัสนิใจไม่ตามไป เขาต้องไม่หลงทางท�าตามใจตวัเองอกี ส่วนหนึ่งกเ็ชื่อว่าทกุคน

มคีวามสามารถในการต่อต้านฮามานได้แน่ๆ แต่กใ็ช่ว่าเวลาของเขาจะมไีม่สิ้นสุด 

จงึต้องเริ่มต้นท�าอะไรแล้ว

“ก่อนอื่นกต็้องซ่อมแซมก่อนสนิะ” 

เซโร่ขดัสมาธขิึ้น โดยลอยตวัอยู่ในกระแสเวลาที่ไหลไปอย่างเกรี้ยวกราด 

แต่เขาควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลยไม่ต่างไปจากสายลมที่พดัผ่านตวัเองไป 

เพยีงแค่ตั้งจติทุกอย่างกข็ยบัเขยื้อนตามที่คดิ มติผินัตวัไปตามที่เขาต้องการ บดิ

ตวัลงจนมขีนาดเลก็แต่ซบัซอ้นขึ้น จนถา้มนีกัท่องเวลาคนอื่นหลดุเข้ามามหีวงัได้

หลงกระแสเวลาไปอย่างแน่นอน แต่ที่นี่มเีขาเพยีงคนเดยีว เลยต้องการที่จะดูแล

ควบคุมได้อย่างทั่วถงึ จงึท�าให้มนัมสีภาพเป็นแบบนี้ ศูนย์กลางมเีพยีงพื้นหญ้า

ขนาดห้าสบิตารางเมตร ลกัษณะแบนราบ ราวกบัก�าลงัต่อต้านทฤษฎโีลกกลมอยู่

เซโร่ทิ้งตวันั่งลงตรงขอบด้านหนึ่ง ยื่นมอืออกไปสมัผสักระแสเวลาไปด้วย 

เพื่อค�านวณระยะเวลาอย่างแม่นย�า เสรจ็แล้วกก็ลบัมาตั้งสมาธฝึิกฝนวถิแีห่งเซยีน 

โดยที่เขาก้าวเข้าสู่ระดบัรบัรู้แล้ว และก้าวต่อไปคอืระดบัขดีสุดของการตระหนกั

รู้ เพื่อสร้างเป็นอตัตาของตวัตนที่แท้จรงิ หรอืที่คนเป็นเซยีนแล้วเรยีกว่า ร่างจรงิ 

หรอื ร่างเซยีน เพยีงแต่ขั้นตอนนี้ของเซโร่นั้นยากมาก เพราะถงึจะรบัรู้ แต่ต้น

ก�าเนดิเขาดนัเป็นความว่างเปล่าที่ไร้ตวัตน แล้วจะให้สร้างตวัตนที่ว่างเปล่าขึ้นมา

นี่ มนัยอกย้อนขดัแย้งกนัแบบคนละขั้วเลย เซโร่เลยเหมอืนเจอก�าแพงใหญ่ที่ข้าม

ไปไม่ได้

ทว่านั่นเป็นก่อนหน้านี้ ตอนนี้เขากลายเป็นราชาแห่งความตายแล้ว เขา
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สามารถรบัรู้ได้ราวกบัมใีครยื่นค�าตอบที่ถูกต้องให้เสมอ และค�าตอบนั้นน�าเขามา

อยู่ที่นี่...ในโลกเส้นเวลา

แต่พอเริ่มจบัเคลด็บางอย่างได้ เซโร่กลบัหวัเราะออกมาอย่างรู้สกึสมเพช

ตวัเอง

“โธ่! จะต้องเสยีเวลาคดิไปท�าไมเนี่ย กม็คีนเฉลยค�าตอบมาให้แล้วแท้ๆ” 

เซโร่บอกกบัตวัเอง ก่อนจะยกมอืข้างหนึ่งขึ้นมา สกัพกัหนึ่งมวลความคดิ

ที่ไร้ตัวตนก็เปลี่ยนให้แขนข้างนั้นกลายเป็นกระดูกที่ไร้เนื้อหนัง แต่คงสภาพได ้

ไม่นานกก็ลบัมาเป็นมอืปกตติามเดมิ

“ใช้ได้เลย...ว่าแล้วเชียว ต้นก�าเนิดของเรากับผู้รู้สรรพสิ่งต้องเหมือนกัน

อยู่แล้ว ที่เหลอืกแ็ค่ท�าความเข้าใจหลกัอตัตานี้ให้ถ่องแท้ จากนั้นกเ็ข้าสู่ขอบเขต

ระดบัขั้นการบรรลุ” 

เซโร่มีวิธีการที่สามารถเร่งความเร็วของกระแสเวลาได้ตามใจชอบด้วย 

โดยที่กลบัออกไป เวลาอาจจะผ่านไปเพยีงแค่ไม่กี่นาทเีท่านั้น เขาจงึทุ่มเทลงไป

ในการฝึกฝนจติจนเข้าใจทุกอย่างของอตัตาไร้ตวัตน

กระแสเวลาไหลไปดั่งกระแสน�้าเชี่ยวกราก ขณะที่ตวัของเซโร่ที่นั่งเพ่งสมาธิ

อยูก่�าลงัค่อยๆ กลายสภาพไป จากแขนข้างหนึ่งที่ถกูเปลี่ยนเป็นกระดูกอย่างถาวร 

ค่อยๆ เพิ่มเป็นแขนขาทั้งหมด ก่อนที่สุดท้ายเขาจะกลายเป็นโครงกระดูกอย่าง

สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ก้อนแคลเซียมเหมือนที่เห็น แต่เป็นตัวตนที่ 

ว่างเปล่า ร่างเซยีนของเซโร่ได้ปรบัสภาพเข้าสู่การไร้ตวัตนโดยสมบูรณ์ ซึ่งท�าให้

เขาต้องหายไปจากโลกใบนี้ ฉะนั้นจึงต้องกลับอัตตาของตัวเองให้คิดอีกอย่าง  

โดยคงสภาพของตัวตนให้อยู่ในระดับต�่าที่สุดแทน โครงกระดูกที่เห็นเลยเป็น 

เพยีงแค่ภาพสะท้อนของจิตที่ร่างเซยีนแสดงให้เห็นออกมาในแบบที่เป็นรูปธรรม 

ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่กระดูกจรงิๆ แต่เป็นแค่สิ่งเสมอืน

ส่วนที่ว่าท�าไมต้องเป็นโครงกระดูก อนันี้เซโร่พยายามท�าความเข้าใจแนว

ความคิดที่มีรากฐานมาจากผู้รู้สรรพสิ่ง บางทีอาจจะหมายถึงการละซึ่งร่างกาย 

เป็นเพียงโครงกระดูกที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิต ไม่ได้มีตัวตนในฐานะคนเป็น แต่มี 
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ภาพลกัษณ์ที่จบัต้องไม่ได้แบบคนตาย เป็นสภาวะไร้ตวัตนแบบที่คลุมเครอื

ตอนนี้เซโร่ได้เข้าถงึระดบัการบรรลุ กลายสภาพเป็นเซยีนโดยสมบรูณ์แบบ 

วูบหนึ่งเซโร่กลบัรู้สกึเสยีใจแบบแปลกๆ เพราะเขาไม่เหลอืสมัผสัแบบมนุษย์อกี

แล้ว ไม่มีอะไรที่เหมือนมนุษย์เลย เป็นข้อยืนยันว่าเขาได้โบกมือลาความเป็น

มนุษย์ไปเรยีบร้อยแล้ว

การมองเหน็ของเซโร่ ไม่ได้เป็นการมองโดยอาศยัหลกัการรบัแสงแล้ว แต่

เป็นการมองโดยเข้าถงึรูปลกัษณ์ที่แท้จรงิ เปรยีบเทยีบง่ายๆ ถ้ามใีครคนหนึ่งมา

ยนือยู่ต่อหน้าตอนนี้ เซโร่กจ็ะไม่ใช่แค่เหน็สผีม สผีวิ ลกัษณะเสื้อผ้า ลกัษณะ

ภายนอก แต่จะเหน็ถงึโครงสร้างวญิญาณ การไหลเวยีนของพลงัธรรมชาตทิี่ไหล

เข้าไหลออกจากร่างกาย เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก เห็นไปถึงแก่นแท้ของตัวตน 

และยงัมสี่วนอื่นๆ อกีมากมายที่ต้องค่อยๆ ท�าความเข้าใจทหีลงั

“แปลกๆ แฮะ...กลบัไปใช้มุมมองแบบเดมิดกีว่า” 

เซโร่รู้สกึเวยีนหวั เพราะการมองด้วยตาเซยีน ท�าให้รบัรู้ถงึปรมิาณข้อมูล

อนัมหาศาล เลยหยุดการใช้ตาเซยีนแล้วกลบัมาใช้การมองเหน็แบบมนุษย์ทั่วไป

แทน

หลังจากนั้นก็ลองทดสอบพลังของร่างเซียนอีกสองสามอย่าง โดยเฉพาะ

ทกัษะพเิศษที่มากบัร่างเซยีน ซึ่งแต่ละคนจะมไีม่เหมอืนกนั แต่พอลองใช้ไปหน่อย

เดยีวเซโร่กเ็ลกิทนัท ีเพราะรู้สกึไม่ดกีบัมนัแบบสุดๆ ทั้งๆ ที่เป็นพลงัของตวัเอง

แท้ๆ

“กลบัดกีว่าเรา” เซโร่หดหู่แบบสุดๆ เรยีกได้ว่าจติตกเลยกไ็ด้ ทั้งๆ ที่ท�า

ส�าเรจ็แท้ๆ แต่ไม่ได้มคีวามรูส้กึยนิดเีลยแม้แต่น้อย อารมณ์เหมอืนเลอืกทางเดนิ

ชวีติแล้วไม่ได้เป็นดั่งฝัน

เนื่องจากฮามานเริ่มต้นเปิดศกึแล้ว เซโร่ไม่มเีวลามาท�าอย่างอื่นจงึมุ่งหน้า

ตรงกลบัไปยงัส่วนลกึของโลกหลงัความตาย แต่ราวกบัมายาอ่านใจเซโร่ออกเลย

มาดกัรออยู่ก่อนแล้ว

“เสรจ็แล้วจะกลบัไปเลยใช่ไหม” มายาถามด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม
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“อมื ขอโทษนะ ไม่ได้คุยอะไรกนัเป็นเรื่องเป็นราวเลย”

“ไว้ทหีลงักไ็ด้ เวลาของที่นี่มนัเยอะจนใช้ไม่หมดอยู่แล้ว แถมอยู่กบัคุณ

การตักไ็ม่เหงาด้วย”

“ระวงัจะเพี้ยนตามไปล่ะ” 

เซโร่รูด้ว่ีาการตัเป็นอย่างไรจงึอดห่วงมายาไม่ได้ แต่เธอกห็วัเราะอย่างร่าเรงิ

และเดนิเข้ามาจบัมอืเซโร่ไว้

“ยงัไงกช่็วยดกีบัตวัฉนัอกีคนที่อยูท่างนั้นด้วยนะ เพราะการปลอมเป็นฉนั

คงจะเหนื่อยน่าดู อา...รบีไปเถอะ” 

ว่าแล้วมายากผ็ลกัหลงัของเซโร่ให้ก้าวไปต่อ

“อมื” เซโร่พยกัหน้ารบัค�า ไม่ต้องมคี�าเอ่ยลาอะไร เพราะอย่างไรเซโร่กต้็อง

กลบัมาที่นี่อยู่ด.ี..ในฐานะจ้าวปรโลก

เมื่อมาถงึทางเข้าส่วนลกึ เซโร่ก้มลงมองพื้นน�้าที่หลอมรวมท้องฟ้าไว้ พร้อม

กบัเปลี่ยนไปใช้ร่างเซยีนที่เป็นโครงกระดูก ถงึจรงิๆ จะไม่จ�าเป็น เพราะมอี�านาจ

แห่งจ้าวปรโลกอยู่ แต่เซโร่อยากจะเผื่อไว้เพื่อความไม่ประมาทแบบคราวก่อน

พอผ่านพื้นน�้าเข้ามา ผู้สิงสู่ก็ปรากฏตัวให้เห็นตรงต�าแหน่งเดิมที่หัวไหล่ 

แต่ด้วยฐานะของจ้าวปรโลก ท�าให้เข้าใจในทนัทว่ีามนัเป็นตวัอะไร เซโร่เลยยื่นมอื

ไปใกล้ๆ ให้มนักระโดดมาอยู่ที่มอืแทน

รูปลกัษณ์จากก้อนเนื้อที่มใีบหน้าน่ากลวั กลายสภาพกลบัสู่ร่างจรงิที่เป็น

เพยีงสไลม์สขีาวสดใส ดวงตากลมๆ สดี�าแวววาวจ้องมองตรงมาที่เซโร่

“ท�าหน้าที่ได้ดีมาก” เซโร่บอกพลางใช้มืออีกข้างลูบมันไปด้วย แต่พอมา

คดิว่าครั้งหนึ่งเขาเคยตายเพราะสไลม์แบบนี้ ยิ่งท�าให้หดหู่หนกัขึ้นกว่าเดมิ ก่อน

จะปล่อยมอืให้มนัลอยกลบัขึ้นไป แปรสภาพเป็นหนึ่งเดยีวกบัพื้นน�้าอกีครั้ง

เมื่อกวาดตาไปรอบๆ เซโร่กไ็ด้เหน็ส่วนลกึของปรโลกอย่างเตม็ตาเป็นครั้ง

แรก ที่แห่งนี้ต่างจากที่เคยคดิเอาไว้ เพราะมนัสวยงามมากๆ ถงึจะเป็นห้วงมติทิี่

ว่างเปล่า แต่ก็มีเส้นแสงที่ส่องประกายเป็นละอองแสงตัดกันไปมาเหมือนถนน

ดวงดาว สิ่งมชีวีติต่างๆ ในรูปแบบที่เหนอืกว่าจนิตนาการลอยล่องอยู่เป็นกลุ่มๆ
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สิ่งที่เหมือนกับใบไม้สองใบติดกันเพิ่งลอยผ่านตัวเซโร่ไปกลุ่มหนึ่ง จะว่า

เหมอืนผเีสื้อกค็งได้ แต่ที่แน่ๆ ที่นี่ไม่มสีิ่งที่ให้ความรู้สกึคุกคามเลยแม้แต่น้อย 

สมแล้วที่เป็นเหล่าดวงวญิญาณบรสิุทธิ์ที่ผ่านการช�าระล้างแล้ว

น่าเสยีดายที่ไม่มเีวลามาหยดุด ูเซโร่ปล่อยให้ตวัเองตกลงไปในห้วงลกึของ

มติแิห่งนี้เรื่อยๆ แต่ไม่ได้ไร้ทศิทาง ตั้งแต่ก้าวเข้ามา เซโร่กส็มัผสัถงึบางสิ่งบาง

อย่างขึ้นมาได้ทนัท ีมนัรอเขาอยู่ลกึลงไป การรบัรู้เวลาเริ่มผดิเพี้ยนแบบเดยีวกบั

ตอนที่สมัผสักบัความตาย สิ่งรอบข้างเริ่มจางหายไป หรอืบางทพีวกมนัอาจจะเว้น

ที่ว่างไว้ส�าหรบัสิ่งนี้โดยเฉพาะ

“เจอแล้ว แกรนอลัเทม่า”

“จากนั้น พอได้แล้วกร็บีตรงมานี่เลย จบ”

เซโร่เล่าเรื่องของตวัเองให้ฟังจนจบ ส่วนคนฟังอย่างแอนนากบัมายากท็�า

หน้าหลากหลายอารมณ์ สรุปคอืไม่รู้จะอยู่ในอารมณ์ไหนด ีส่วนกเีซร่าเดนิเข้ามา

จบัแขนเซโร่ไว้

“รอบหน้าพาไปด้วยนะคะ”

“เอ่อ...พาไปด้วยเนี่ย มนัโลกหลงัความตายนะ” เซโร่อกึอกัขึ้นมาแทน

“ไม่เป็นไรค่ะ”

“ไม่เป็นไรได้ไงล่ะ” เซโร่ถอนหายใจ เพราะกเีซร่าท�าอย่างกบัเป็นสวนสนุก 

อยากจะไปกไ็ปได้ตามใจชอบ

“...” 

ตรงกนัข้ามกบัแอนนาที่ไม่รูจ้ะพูดอะไรด ีทั้งอยากต�าหนทิี่เซโร่ใช้วธิเีสี่ยงๆ 

อกีแล้ว แต่กเ็ข้าใจดวี่าเขาไม่มทีางเลอืกให้เลย ที่รอดมาได้ทั้งน่าจะชมเชย ทั้งน่า

ดุด่า มายาดูเหมอืนจะเข้าใจได้ เลยยิ้มแห้งๆ ออกมา

“ไม่เป็นไร แอนนา ฉนัรู้ตวัเองดวี่าท�าสิ่งที่ไม่ควรท�าไป แต่กน็ะ...ตอนอยู่

ที่นั่นกโ็ดนด่ามาจนส�านกึแล้วน่ะ” 

เซโร่อ่านอารมณ์ของแอนนาออก แต่ถงึอกีฝ่ายอยากจะด่าว่าเขาอกีคน มนั
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กส็มควรอยู่

“ท�าได้ดมีาก” แอนนากล่าวพร้อมกบัถอนใจอย่างปลงตก

“อ้าว...นกึว่าจะระเบดิเสยีงตะโกนใส่แบบทุกท”ี เซโร่เดาผดิ

“ก็อยากอยู่ แต่คนอื่นด่าแทนฉันไปแล้วนี่ เพราะงั้นหน้าที่ฉันคือชมเชย

นายแทน แต่ว่าชมได้แค่นี้ละนะ” 

และเพื่อไม่ให้เขนิกนัเอง แอนนาเลยรบีพูดต่อไป

“แล้วไหนล่ะ แกรนอลัเทม่า ฉนัเหน็นายมาตวัเปล่าเลยนะ”

“กเ็กบ็ไว้แถวๆ นี้ละ ไว้จะใช้ค่อยหยบิออกมา เพราะจะเกบ็ไว้เป็นไพ่ตาย

ที่ใช้ได้ครั้งเดยีว เลยไม่อยากให้ฮามานเหน็จนไหวตวัซะก่อน”

“หมายความว่าถ้าเหน็ก่อน มสีทิธิ์พลาดเหรอ” แอนนากงัวลกบัความเสี่ยง

เลยอยากจะรู้รายละเอยีดเพิ่ม

“ว่าไงดลี่ะ เอาเป็นว่ามนัใช้ยาก ถ้าจะพลาดกค็อืตอนที่จะใช้นั่นแหละ แต่

ถ้าใช้ไปแล้วทุกอย่างกค็อืจบ”

“ไม่เหน็เข้าใจเลย” ไม่ใช่แค่แอนนา แต่ทั้งกเีซร่าและมายากเ็อยีงคอด้วย

ความสงสยัเหมอืนกนั

“นั่นแหละจุดแขง็ของแกรนอลัเทม่า ตราบใดที่อกีฝ่ายไม่เข้าใจ กไ็ม่มทีาง

รบัมอืมนัได้”

พอฟังเซโร่แล้ว แอนนากบ็อกได้ยากว่า สรุปแล้วมนัดหีรอืไม่ดกีนัแน่ แต่

จากที่เห็นเซโร่มั่นใจเช่นนี้ ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไป เพราะตอนนี้

พวกเธอไม่มเีวลามาทดสอบอะไรกนัอกีแล้ว

“โผล่หวัมาแล้ว” 

เซโร่เองกร็ูต้วั จงึเหลอืบสายตาไปมองฮามานที่ลอยตวัอยูเ่หนอืพื้นดนิห่าง

ออกไป ในมือทั้งสองข้างถืออาวุธเทพที่เป็นดาบและค้อนที่ดูทรงพลัง แถมรอบ

ตวักย็งัมอีาวุธเทพอกีหลายสบิชิ้นลอยวนรอค�าสั่งอยู่

“ท่าจะโจมตเีตม็อตัราศกึแน่” แอนนาสมัผสัได้เลยว่า รอบนี้ฮามานเตรยีม

ทุ่มสุดตวัแล้ว
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“ระวงัอาวธุเทพพวกนั้นด้วยนะคะ ไม่ว่าชิ้นไหนกไ็ม่สมควรไปรบัการโจมตี

เลย” มายาที่จ�าอาวุธเทพได้เกอืบหมดทุกชนดิเป็นคนบอก

“ไม่ต้องห่วง เพราะกะไว้แล้วว่าต้องมาไม้นี้ เลยให้กเีซร่าอยู่ด้วยไง” เซโร่

ฉกียิ้มอย่างมั่นใจ ขณะที่ทุกคนท�าหน้างุนงง ไม่เว้นแม้แต่ตวักเีซร่าเอง

“เดี๋ยวฮามานมนัจะได้รูว่้า ถงึเวลาที่ความยิ่งใหญ่ของมนัจะจบสิ้นลงแล้ว”


