150

เคลื่อนไหว

ตุลาลืมตาตื่นอย่างสดชื่น เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างพบว่า
เป็นช่วงสาย มีแสงแดดสาดส่องเข้ามาท�ำให้หอ้ งนอนกว้างขวางเต็มไปด้วย
อากาศอบอุ่น
“ฮ้าววว หลับเต็มอิ่มเลยแฮะ” ตุลาพึมพ�ำเบาๆ แล้วนึกขึ้นได้
‘เฮ้ย! ท�ำไมถึงกลายเป็นช่วงสายๆ แบบนี้ไปได้ล่ะ’
หลังนรกเยือกแข็งสูญสลาย ตุลาเดินทางไปยังทะเลสาบไพลินเพื่อ
ส่งมอบดวงวิญญาณเยติให้ราชินภี ตู น�้ำแข็ง แน่นอนว่าตอนนัน้ ชัยออกจาก
เกมไปนานแล้ว เหลือเพียงลูกน้องของเขาฝึกฝนอยู่ที่นั่น
การส่งมอบดวงวิญญาณเป็นไปอย่างราบรื่น น่าเสียดายที่ดวง
วิญญาณเยติซึ่งเข้ากับร่างบรรพบุรุษของพวกมันได้มีแค่เจ็ดดวง ที่แย่ไป
กว่านัน้ คือ กว่าครึง่ ยังกลายเป็นดวงวิญญาณไม่สมประกอบ สูญเสียความ
ทรงจ�ำไปแล้ว แต่ก็นับได้ว่าภารกิจฟื้นฟูสายพันธุ์ที่สาบสูญส�ำเร็จไปได้
ด้วยดี
การท�ำลายอาณาเขตกักวิญญาณและท�ำภารกิจฟื้นฟูสายพันธุ์
ของผู้กล้าแห่งขุนเขาน�้ำแข็งถือเป็นภารกิจระดับสูงที่ต้องใช้สุดยอดฝีมือ
จ�ำนวนมากถึงจะเคลียร์ได้ แต่ตลุ ากลับใช้ความสามารถของตัวเองคนเดียว
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พิชิตภารกิจนี้ได้ ค่าประสบการณ์ที่ได้ย่อมสูงมากจนท�ำให้ระดับของเขา
เลื่อนไปอีกสิบกว่าระดับ กลายเป็นคลาส 7 ระดับ 15 หลังจบภารกิจ
ผลพลอยได้อีกอย่างคือ ลูน่า แมว และผู้ติดตามที่อยู่ปาร์ตี้เดียวกันได้รับ
ค่าประสบการณ์มหาศาลจนระดับตันไปตามๆ กัน
ลูน่า พวกหมาป่าผู้ติดตาม และพวกแมวจึงกลายเป็นคลาส 5
ระดับ 100 หากคิดเลื่อนเป็นคลาส 6 จ�ำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขบรรลุระดับ
แก่นแท้ให้ได้กอ่ น แน่นอนว่าคุณสมบัตนิ ไี้ ม่มที างลัดในการฝึกฝน ต้องอาศัย
ความเพียรพยายามของตนเอง แม้แต่ตุลาก็ไม่สามารถช่วยได้
ส่วนพวกว่าที่สายลับกลายเป็นคลาส 4 ระดับ 100 ขอเพียงพวกเขา
สังหารบอสคลาส 4 อีกไม่กี่ตัว พวกเขาก็จะเลื่อนเป็นคลาส 5 โดยอัตโนมัติ
จากการปรับระบบเลื่อนคลาสแบบใหม่ ตุลาจึงสั่งให้ทั้งหมดฝึกฝนเต็มที่
เมื่อมีความมั่นใจมากพอค่อยหาทางเลื่อนระดับเป็นคลาส 5 จากนั้น
ให้เดินทางกลับอีเดน เมื่อสั่งการครบถ้วน ตุลาก็ออกจากเกม
เมื่อออกจากเกมมาแล้ว แทนที่จะตื่นขึ้นตามปกติ ตุลากลับ
ได้รบั แจ้งว่าเขาจ�ำเป็นต้องเข้าสูส่ ภาวะหลับลึกเป็นเวลานาน เพือ่ ฟืน้ ฟูสมอง
ที่ได้รับผลกระทบจากการเพ่งสมาธิเกินขีดจ�ำกัด
‘เราเข้าเกมคืนวันศุกร์ ออนไลน์จนผ่านภารกิจทัง้ หมดน่าจะเป็นช่วง
บ่ายวันเสาร์ แสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงสายของวันอาทิตย์สินะ หลับลึกเกือบ
20 ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ย ใช้เครื่องสลีปแคปซูลติดต่อกันตั้ง 36 ชั่วโมง พ่อแม่
กับพี่กัญต้องเป็นห่วงมากแน่ๆ’
ตุลารีบอาบน�้ำแต่งตัวแล้วลงมาที่ห้องนั่งเล่น พอได้พบหน้าหัวหน้า
พ่อบ้าน เขาก็รีบถามทันที
“คุณพ่อบ้านพีท ทุกคนไปไหนกันหมดเหรอครับ พ่อกับแม่ยงั ไม่ออก
จากห้องอีกเหรอ”
“คุณเกรียงไกรกับคุณหนูกญ
ั ญาไปท�ำงานแล้วครับ ส่วนคุณนภาไป
งานเลี้ยง คงเป็นช่วงเย็นถึงจะกลับบ้าน”

Mr. Saka
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พ่อบ้านคนเก่งรายงานอย่างคล่องแคล่ว ตุลาประหลาดใจจนอด
พึมพ�ำไม่ได้
“เอ๋! ไปท�ำงานวันอาทิตย์เนี่ยนะ”
พ่อบ้านสูงอายุส่ายหน้า
“วันนี้วันจันทร์แล้วครับคุณตุลา คุณใช้เครื่องสลีปแคปซูลติดต่อกัน
นานถึงสามวัน คุณเกรียงไกรฝากบอกว่า ถ้าจะใช้ห้องเร่งกาลเวลาในโลก
จ�ำลองก็ได้ แต่ถา้ มีงานล้นมือ ให้หาผูช้ ว่ ยจะดีกว่าครับ อย่าฝืนมากเกินไป”
ตุ ล าได้ ยิ น แล้ ว ถอนใจ ปกติ เ วลาที่ เ ขาใช้ ห ้ อ งเร่ ง กาลเวลาเกิ น
ขีดจ�ำกัด เขาก็มกั เข้าสู่สภาวะหลับลึกจนท�ำให้ตนื่ สาย วันอาทิตย์ทผี่ ่านมา
นีน่า AI ประจ�ำบ้านคงแจ้งว่าเขาอยู่ในสถานะติดต่อไม่ได้ทั้งวัน จนทุกคน
เป็นห่วงและเข้าใจว่าเขาท�ำงานหนัก ถ้ารูว้ า่ เขาเล่นเกมมากเกินไป ตุลาต้อง
ถูกดุแน่นอน
“เฮ้อ...ดูเหมือนผมจะเข้าสู่สภาวะหลับลึกนานเกินไปหน่อย กลาย
เป็นว่าวันนี้ขาดเรียนไปเลย” ตุลาบ่น เขาเล่นเกมประมาณ 18 ชั่วโมง แต่
ต้องใช้เวลาพักผ่อนสมองสี่สิบกว่าชั่วโมง ออกจะมากเกินไปสักหน่อย
คราวหลังต้องระวังไม่ใช้สมาธิเกินขีดจ�ำกัดอีก
พ่อบ้านพีทยิม้ “ระดับคุณตุลาขาดเรียนสักวันสองวันไม่นา่ มีปญ
ั หา
หรอกครับ ขนาดพวกบอดีการ์ดมืออาชีพของเราทีเ่ คยคุม้ ครองบุคคลส�ำคัญ
มาก่อน ยังออกปากว่าคุณตุลาน่าจะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้แล้ว
ความรู้ความสามารถอย่างคุณไม่น่าเสียเวลาเรียนระดับไฮสกูล ถ้าเป็นที่
อเมริกา ไม่แน่ว่าตอนนี้คุณอาจจบปริญญาตรีไปแล้วนะครับ”
ตุลาอดหัวเราะไม่ได้ “ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกครับ แค่ได้เปรียบ
คนส่วนใหญ่เพราะผมสามารถใช้เครื่องเร่งกาลเวลาได้มากกว่าเท่านั้นเอง
เอาเป็นว่าผมขออาหารเช้าเบาๆ สักชุด แล้วผมจะขอไปดูความก้าวหน้า
ของบอดีการ์ดชุดใหม่สักนิด ใช้เครื่องสลีปแคปซูลต่อเนื่องมาหลายสิบ
ชั่วโมง เดี๋ยวร่างกายจะฝืด คงต้องออกแรงเรียกเหงื่อสักหน่อย”
“ได้ครับ แล้วอาหารกลางวันจะให้ผมจัดเตรียมไว้เลยไหมครับ
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ต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า”
“อืม...ผมว่ามือ้ กลางวันขอทานอาหารชุดเดียวกับกลุ่มเพือ่ นชาวจีน
จะดีกว่า คุณพ่อบ้านพีทไม่ต้องล�ำบากหรอกครับ”
พ่อบ้านสูงวัยรับค�ำแล้วเดินออกไปจากห้องนั่งเล่น ส่วนตุลาเรียก
หน้าต่างข้อมูลขึ้นมาอ่านข่าวสารสักพัก หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว
เขาก็เข้าไปตรวจดูความก้าวหน้าของชาวจีนที่มาฝึกฝนในประเทศไทย
ตุลาตรงเข้าสูเ่ ขตไชน่าทาวน์ในพืน้ ทีข่ องเขา แล้วพบว่าตอนนี้
โรงฝึกใหญ่มีคนฝึกอยู่ไม่มากนัก จากร้อยกว่าคนมีเพียงแปดสิบกว่าคน
เท่านั้น หลายคนขออนุญาตเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศจีน
บางคนขอออกไปเทีย่ วข้างนอก และมีบางคนยังไม่ได้ออกจากเกม ดูเหมือน
การฝึกฝนในโลกจ�ำลองทีม่ ตี รรกะด้านพลังงานแตกต่างกับโลกจริงจะถูกใจ
ผู้ฝึกฝนเหล่านี้มากกว่าที่คิด
“นายน้อย ช่วยเป็นคู่ประลองของผมสักหน่อยจะได้ไหมครับ”
โจวต้าหนิวขอร้องทันทีที่ได้พบหน้าตุลา แรกเริ่มพวกเขาเรียกตุลาว่า
นายท่าน แต่หลังจากมาถึงประเทศไทยแล้วทราบความสัมพันธ์ของตุลา
กับครอบครัว ค่อยเปลี่ยนค�ำเรียกโดยเรียกเกรียงไกรว่านายท่าน ส่วนตุลา
เปลี่ยนเป็นนายน้อยแทน
“อาการบาดเจ็บหายดีแล้วเหรอ”
ชายร่างยักษ์ยิ้มอย่างถูกใจ “เทคโนโลยีการแพทย์ของตระกูลจาง
กับ Cyber Tech ยอดเยีย่ มมากครับ อาการบาดเจ็บทีน่ า่ จะใช้เวลากว่าครึง่ ปี
ถึงจะหาย กลับใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ ผมหายดีตั้งแต่ตอนที่นายน้อยยังอยู่ที่
อเมริกาแล้ว ที่ส�ำคัญคือการฝึกในโลกจ�ำลองท�ำให้เข้าใจว่าตัวเองยังมี
จุดบกพร่องอะไร ท�ำให้ตอนนี้ผมพัฒนาไปมาก จึงอยากขอค�ำชี้แนะจาก
นายน้อยอีกสักครั้ง”
ตุลาอดยิม้ ไม่ได้ “อืม...ถ้าอย่างนัน้ รอสักครู่ ผมขอวอร์มร่างกายก่อน
แล้วจะเป็นคู่ประลองให้คุณ”

Mr. Saka
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ขณะทีต่ ลุ าเปลีย่ นชุด โรงฝึกกว้างใหญ่กลับวุน่ วายไม่นอ้ ย หลายคน
กล่าวอย่างไม่พอใจว่า
“ไอ้วัวบ้าแซงคิวกันนี่! พวกเราก็อยากขอประลองกับนายน้อย
เหมือนกันนะ!”
“ช่วยไม่ได้ พวกแกไม่กล้าออกปากเองนี่หว่า ฮ่าๆๆ” โจวต้าหนิว
หัวเราะอย่างข�ำขัน
ตุลาที่เปลี่ยนมาสวมชุดฝึกคล้ายชุดชาวจีนโบราณสีเทาได้ยินการ
ถกเถียงของเหล่าผู้ฝึกฝนก็อดหัวเราะไม่ได้
“ใจเย็นๆ ครับผู้อาวุโสทุกท่าน วันนี้ผมว่างทั้งวัน รับรองว่ามีเวลา
มากพอฝึกซ้อมจับคู่ประลองกับทุกคนแน่นอน”
ค�ำพูดของตุลาท�ำให้โรงฝึกสงบลง หลายคนมีสหี น้ายินดี โดยเฉพาะ
โจวจิวซือและหวังหลิ่งอี้ซึ่งมีฝีมือสูงที่สุดในชาวจีนกลุ่มนี้
เมื่อตุลาเริ่มร่ายร�ำมวยตระกูลไป่ ทุกคนก็ถึงกับหยุดการฝึกซ้อม
มาจ้องมองท่าร�ำของตุลา หลายคนทีพ่ อมองออกลอบตืน่ ตระหนก ไม่นกึ ว่า
ตุลาจะเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งมวยอ่อนถึงระดับนี้ แต่เมื่อตุลาเปลี่ยนเป็น
การฝึกซ้อมท่วงท่าของมวยไทย ไม่ว่าผู้มีฝีมือสูงส่งหรือผู้มีฝีมือต�ำ่ กว่าต่าง
ก็สูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บ ท่วงท่าดุดันประกอบกับเสียงลมที่เกิดขึ้น
ท�ำให้พวกเขารับรู้ได้ทันทีว่า โดนเข้าไปไม่ใช่แค่ฟกช�้ำด�ำเขียวแน่นอน...
ส�ำหรับตุลา เขากลับไม่ได้ให้ความสนใจปฏิกริ ยิ าของคนอืน่ ๆ เพราะ
เจอสิง่ เหนือความคาดหมายนัน่ คือ ขณะทีเ่ ขาเริม่ ตัง้ สมาธิ เขารับรูไ้ ด้ถงึ พลัง
ธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้วชิ าทะยานฟ้า เมือ่ เริม่ ร่ายร�ำยังมีสงิ่ น่าตืน่ ตระหนก
ยิ่งกว่านั้นคือ สมาธิของเขาก้าวหน้าจนเข้าถึงสภาวะการหลอมรวมสมาธิ
และสัญชาตญาณได้แล้ว
สภาวะนี้ความจริงตุลาก็เคยท�ำได้มาก่อน แต่หลังจากบัญชาฝึก
เพื่อเพาะสร้างสุดยอดสัญชาตญาณให้เขา กลับท�ำให้ระดับของสติและ
สัญชาตญาณไม่สมดุลจนไม่สามารถเข้าถึงระดับนี้ได้อีก แต่ดูเหมือนการ
เพ่งสมาธิจนเหนือขีดจ�ำกัดในเกมที่ผ่านมาจะยกระดับสติสมาธิของเขา
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ขึ้นหลายขั้น จนในที่สุดเขาก็สามารถผสานสองสิ่งที่ต่างกันสุดขั้วเข้ากัน
ได้อีกครั้ง นับเป็นความก้าวหน้าที่ตุลายินดียิ่งกว่าการรับรู้พลังธรรมชาติ
ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เสียอีก
“ฟู่...” ตุลาระบายลมหายใจออกจากปาก “ขอเชิญคุณโจวต้าหนิว
ครับ ผมพร้อมแล้ว”
“อะ...เอ่อ...ผมคิดว่าขอตัวฝึกฝนพื้นฐานอีกสักระยะจะดีกว่าครับ”
ชายร่างยักษ์กล่าวอย่างหวาดหวัน่ เขารูส้ กึ ได้ถงึ ความพ่ายแพ้ทงั้ ทีย่ งั ไม่เริม่
ต่อสู้ ดังนัน้ ขอยกเลิกการประลองจะดีกว่าลงมือให้เสียความมัน่ ใจ เพียงแค่
กระแสลมหมัดแฝงไอร้อนปะทะร่างในขณะทีต่ ลุ าร่ายร�ำมวยไทย ก็ขเู่ ขาและ
หลายๆ คนจนขวัญหนีดีฝ่อไปแล้ว
“ถ้าอย่างนั้นขอให้ผมเป็นผู้ประลองกับนายน้อยก็แล้วกันครับ”
หวังหลิ่งอี้ปลุกปลอบจิตใจแล้วกล่าว เขาหยิบแท่งเหล็กยาวประมาณ
หนึง่ ฟุตออกมาหลายแท่ง แล้วใช้เวลาไม่กวี่ นิ าทีประกอบมันเข้าด้วยกันจน
กลายเป็นทวนโลหะซึ่งมีความยาวไม่ต่างกับทวนที่ใช้ในงานประลองฝีมือ
“ว้าว นี่เป็นทวนแบบพกพาเหรอครับ” ตุลากล่าวอย่างตื่นเต้น
หวังหลิ่งอี้ยิ้มเล็กน้อย “นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลไป่ที่ท่านไป่อิง
สร้างให้ผมเป็นกรณีพเิ ศษ ข้อเสียของมันคือขาดแรงดีดสะท้อนต่างกับทวน
ไม้อยู่บ้าง แต่ก็พกพาสะดวก และมีความทนทานกว่าทวนไม้มากครับ”
ตุลาขอยืม ‘ของเล่น’ ชิ้นนี้มาถือไว้ แล้วสะบัดมือวูบหนึง่ ทวนโลหะ
ประดิษฐ์ก็พุ่งไปแทงหุ่นไม้แล้วโค้งงอได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่รู้เหมือนกันว่า
ท�ำจากโลหะอะไรจึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงทวนที่ท�ำจากไม้เนื้อดีได้เช่นนี้
“ถึงจะยังเทียบกับทวนไม้ไม่ได้ แต่ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ เป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ยอดมากครับ” ตุลากล่าวอย่างชื่นชม
“ไม่เพียงแค่ของชิ้นนี้หรอกครับ” ยอดมือทวนหันไปส่งสัญญาณให้
ชายหนุ่มหลายคน พวกเขาพากันแบกกล่องไม้สองใบเข้ามา เมื่อเปิดออก
ตุลาก็ยิ้มราวกับเด็กที่ได้ของเล่นถูกใจ
“แหม พี่อิงนี่ช่างคิดจริงๆ”
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ภายในกล่องบรรจุดาบเหล็กเอาไว้สองเล่ม เล่มหนึง่ เป็นดาบคมกริบ
ส่วนอีกเล่มฝนขอบจนด้าน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใช้สำ� หรับฝึกซ้อม ที่ส�ำคัญ
ทั้งสองเล่มเป็นดาบเหล็กขนาดยักษ์ซึ่งมีรูปร่างไม่ต่างกับผ่าปฐพีที่เขาใช้
ในโลก MWO
“ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าดาบเล่มนีส้ ร้างขึน้ จากโลหะชนิดไหน
ถึงได้มีน�้ำหนักเบากว่าที่ตาเห็นมากขนาดนี้ บางทีอาจเป็นดาบที่มีแต่
โครงเหล็กอยู่ข้างนอกก็ได้ครับ”
ตุลายกดาบที่สร้างมาเพื่อเขาแล้วเคาะดู ปรากฏว่าเสียงออกมาทึบ
แสดงว่าไม่ใช่เหล็กกลวงๆ แน่นอน
“อืม...ไส้ในอาจเป็นเซรามิกที่มีน�้ำหนักเบาหรืออาจเป็นวัสดุอื่น
แต่ก็ดีครับ ถ้าเป็นดาบเหล็กทั้งแท่งจริงๆ ผมว่าผมยกไม่ไหวแน่นอน ที่นี่
ไม่ใช่โลก MWO ร่างกายของผมคงไม่แข็งแกร่งมากขนาดนัน้ เอาเป็นว่าผม
ถูกใจมาก เรามาประลองกันเถอะครับพี่หลิ่งอี้”
ถึงจะเบากว่าดาบเหล็กกล้า แต่น�้ำหนักของมันกลับมากกว่าดาบ
เคลย์มอร์ที่ตุลาใช้ในการประลองเสียอีก ตุลาสะบัดดาบด้วยความเคยชิน
แล้วตั้งท่า หวังหลิ่งอี้ก็จดทวนเตรียมพร้อมเช่นกัน
“มาร�ำลึกความหลังกันสักนิดก่อนก็แล้วกันนะครับ” ยอดมือทวน
กล่าวยิม้ ๆ แล้วเสือกทวนเข้ามาอย่างรวดเร็ว เขาใช้ไม้ตายแทงต่อเนือ่ งโจมตี
ตุลาตั้งแต่แรกเริ่ม ด้านความเร็วยังคงเดิม แต่วิถีทวนดูเหมือนจะแตกต่าง
กับการประลองที่แล้วมาอยู่บ้าง
ตุลาสะบัดดาบเข้าปะทะ แต่กลับพบว่าแรงปะทะไม่มากอย่างที่คิด
ชั่วพริบตาต่อมา ปลายทวนก็พุ่งเข้ามาอีกครั้ง ที่แท้หวังหลิ่งอี้แก้ไขจุดอ่อน
ของเพลงทวนที่ไม่สามารถโจมตีต่อเนื่องหากถูกแรงปะทะมหาศาลในการ
แทงครั้งแรกได้แล้ว เพียงแต่ต้องใช้สมาธิและการควบคุมก�ำลังที่ละเอียด
อ่อนยิ่งกว่าเก่า แม้จะถูกท�ำลายทวนแรก แต่ก็ยังสามารถใช้การแทงครั้งที่
สองได้อย่างแม่นย�ำ
ตุลาได้แต่ขยับเท้าควงแขนตั้งรับทวนที่พุ่งมาราวกับสายฟ้าอีก
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หกครั้ง เพียงแค่กระบวนท่าแรก เขาก็ถูกคุกคามจนถอยหลังไปหลายก้าว
ดูเหมือนยอดมือทวนผู้นี้ก้าวหน้า จนแทบจะกลายเป็นคนละคน โชคดีที่
ตุลาบรรลุเคล็ดวิชาลมปราณระดับสูง จนสมาธิและกระบวนท่าก้าวหน้า
ไปหลายขั้น ไม่อย่างนั้นต้องพลาดท่าเสียทีแน่นอน
‘ถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานในโลก MWO วิชาทวนของพี่หลิ่งอี้น่าจะ
อยูร่ ะดับแก่นแท้ อืม...บางทีเขาอาจมีคณ
ุ สมบัตมิ ากพอจะฝึกวิชานัน้ ได้แล้ว’
“เยี่ยมมากครับ” ตุลาชมเชยแล้วสูดลมหายใจลึกๆ “ผมจะลงมือ
อย่างจริงจังแล้วนะครับ อย่าประมาทเด็ดขาด ตั้งสมาธิให้ดี”
หวังหลิง่ อีร้ สู้ กึ ราวกับคูต่ อ่ สูเ้ บือ้ งหน้ากลายเป็นคนละคน แรงกดดัน
แตกต่างกับที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง จนเขาก้าวเท้าถอยหลังไปหลายก้าว แม้
ดาบเหล็กในมือของตุลาจะยาวกว่าดาบทั่วไปมาก แต่เทียบกับทวนแล้ว
ความยาวของมันยังน้อยกว่ามาก ทว่าหวังหลิ่งอี้กลับไม่กล้าประมาท ยัง
ถอยหลังไปอีกหลายก้าว แม้แต่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ขนาดถอยจนพ้น
ระยะของดาบไปมาก เขากลับไม่รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นแม้แต่น้อย
ตุลาก้าวเท้าเดินตามสองสามก้าว แล้วพุ่งตัวฟาดฟันอย่างรุนแรง
เคร้ง! เสียงโลหะปะทะกันดังสะท้านโรงฝึก ทวนในมือของหวังหลิง่ อี้
ถูกกระแทกกระเด็นไปไกล ส่วนตัวผูใ้ ช้อยูใ่ นท่าครึง่ นัง่ ครึง่ นอน ยกมือกุมไหล่
อย่างเจ็บปวด หลังจากการปะทะ ตุลาปล่อยหมัดใส่ไหล่ซา้ ยของหวังหลิง่ อี้
เต็มๆ จนเขาอยู่ในสภาพนี้
“วิชาตัวเบา! ไม่นึกว่าจะได้เห็นกับตา” ชายคนหนึ่งร้อง
“นั่นคือการก้าวเท้าเพื่อสะสมก�ำลังต่างหาก พอสะสมก�ำลังได้
ระดับหนึ่งแล้วก็ปลดปล่อยออกมารวดเดียว ความจริงท่าเท้าของมวยจีนมี
วิชาแบบนี้อยู่ไม่น้อย แต่ฉันไม่เคยเห็นใครใช้ได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อน”
โจวจิวซืออดกล่าวไม่ได้
“ระยะห่างกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปเลยสินะ” โจวต้าหนิวพูดบ้าง
ขณะที่ผู้คนในโรงฝึกก�ำลังตกตะลึง ตุลาก็เอ่ยขึ้นด้วยกระแสเสียง
เย็นเยียบจับใจ
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“ลุกขึ้นมา”
ผู้ชมที่มุงดูสัมผัสได้ถึงบางสิ่งจึงรีบถอยห่าง จากนั้นโจวจิวซือก็ร้อง
เสียงดัง
“นายน้อยใช้สุดยอดสัญชาตญาณแล้ว พวกเราถอยออกไปให้ไกล
กว่านี้!”
หวังหลิ่งอี้สบตาตุลาแล้วหนาววูบ เท่าที่เขาจ�ำได้ ในการประลอง
ของสมาคมลับ โจวต้าหนิวพ่ายแพ้ด้วยวิชามวยไทย โจวจิวซือพ่ายแพ้ต่อ
สุดยอดสัญชาตญาณ หลังสนทนากับคุณชายไป่องิ เขาค่อยทราบว่าตัวเขา
พ่ายแพ้ต่อวิชาทะยานฟ้า ตอนนี้นายน้อยใช้สุดยอดสัญชาตญาณออกมา
แล้ว หากเขาไม่ระวังอาจถึงตายได้
หวังหลิ่งอี้รีบพลิกตัวแล้วตะปบทวนที่กระเด็นไปไกลมาถือไว้ เมื่อ
ตัง้ หลักได้กใ็ ช้สดุ ยอดไม้ตายของเขา วิชาทวนมังกรสะบัดหาง แต่ตลุ าสะบัด
ดาบคล้ายตัง้ ใจคล้ายไร้เจตนา เบีย่ งเบนทิศทางของไม้ตายทีเ่ คยสร้างความ
ล�ำบากให้ตัวเองมาก่อนได้อย่างง่ายดาย
นี่เป็นผลลัพธ์ของวิชาลมปราณที่ก้าวหน้าขึ้นมาหลายขั้น ท่าทวน
ที่เมื่อก่อนตุลาไม่มีปัญญาเบี่ยงทิศทาง ตอนนี้แทบไม่ต่างกับการแทงตรง
ธรรมดาไปแล้ว อีกทั้งท่าทวนนี้มีแต่ไปไม่มีกลับ เมื่อถูกท�ำลายจึงเท่ากับ
เผยจุดตายของตัวเองให้ศัตรู
“ลุกขึ้นมา”
กระแสเสียงเย็นเยียบดังขึน้ อีกครัง้ หลังจากเสียงหมัดปะทะร่างของ
หวังหลิ่งอี้ดังสนั่น
หลังจากนัน้ โรงฝึกกว้างใหญ่กก็ ลายเป็นนรก ไม่เพียงเป็นนรกส�ำหรับ
ผู้ประลองอย่างหวังหลิ่งอี้ แต่ยังเป็นนรกที่น่าหวาดหวั่นส�ำหรับผู้เฝ้าดู
อีกด้วย หวังหลิ่งอี้ไม่ทราบล้มลงไปกี่ครั้ง ร่างกายฟกช�้ำด�ำเขียว กระดูกขา
ได้รับบาดเจ็บอาจถึงกับร้าว แต่ตุลากลับสั่งให้ลุกขึ้นสู้อย่างโหดเหี้ยม
ทุกครั้ง สุดท้ายเขาก็โยนดาบส�ำหรับซ้อมทิ้งไป แล้วหยิบดาบจริงขึ้นมา
“ถ้าไม่ลงมืออย่างจริงจัง ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว” ตุลากล่าว
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ค�ำพูดที่ท�ำให้ทุกคนหนาววูบ แล้วสะบัดดาบสุดก�ำลัง
ภายใต้ความเป็นความตายที่กดดัน หวังหลิ่งอี้ขยับร่างกายอย่างที่
ตัวเองไม่คาดคิดว่าจะท�ำได้ แทงทวนสวนกลับไปจนกลายเป็นสภาพตกตาย
ตามกัน
ตุลาได้แต่พุ่งถอย แล้วพิจารณาคู่ต่อสู้อย่างละเอียด พบว่าดวงตา
ของหวังหลิ่งอี้เบิกกว้าง รูม่านตาขยาย จิตสังหารพลุ่งพล่านปั่นป่วน เมื่อ
เขาลงมืออีกสามสีร่ อบ ก็ราวกับฝีมอื ของหวังหลิง่ อีพ้ ฒ
ั นาอย่างก้าวกระโดด
พละก�ำลังและความเร็วเพิม่ ขึน้ หลายขัน้ เพราะสามารถตอบสนองความเร็ว
ของเขาในตอนนี้ได้อย่างทันท่วงที ตุลาลดดาบแล้วเอ่ยว่า
“ในที่สุดก็ท�ำได้แล้วสินะ จดจ�ำความรู้สึกนี้เอาไว้ให้ดีล่ะ”
ตุลาถอยห่างแล้วหลับตาลง แรงกดดันกับจิตสังหารของเขาก็สลายไป
อย่างไร้ร่องรอย แต่หวังหลิ่งอี้ยังก�ำทวนแน่น จิตสังหารไม่ลดลงแม้แต่น้อย
“นายน้อย นี่คือ...” โจวจิวซือถามเบาๆ
ตุลายิ้มแล้วตอบว่า “พี่หวังหลิ่งอี้หมดสติไปแล้วครับ แต่อย่าเพิ่ง
เข้าไปใกล้จะดีกว่า รอให้เขาได้สติก่อน ผมคงต้องแสดงความยินดีที่เขา
เข้าถึงขั้นพื้นฐานของเคล็ดสุดยอดสัญชาตญาณได้แล้ว”
หลายคนกลื น น�้ ำ ลายอย่ า งหวาดกลั ว “นี่ คื อ วิ ธีฝ ึ ก ฝนสุ ด ยอด
สัญชาตญาณอย่างนั้นเหรอ”
ตุลาส่ายหน้า “ไม่ใช่ฝึกฝน แต่เรียกว่าดึงมันออกมาจะดีกว่า ทุกคน
คงเห็นแล้วว่า ช่วงสุดท้ายปฏิกิริยาตอบรับและพละก�ำลังพี่หลิ่งอี้เหนือชั้น
ขนาดไหน ส�ำหรับพวกเราทีฝ่ กึ ฝนศิลปะการต่อสูม้ านาน สัญชาตญาณย่อม
เหนือกว่าคนทัว่ ไปมาก วิชานีจ้ ะดึงขีดความสามารถออกมาได้ถงึ ขีดสุด ถ้า
สามารถดึงมันออกมาใช้ได้ตามต้องการ จะเข้าสู่สภาวะเหนือมนุษย์ได้เลย
ทีเดียว”
โจวจิวซือมีสหี น้าล�ำบากใจ “แต่การดึงมันออกมาต้องใช้วธิ เี สีย่ งตาย
แบบนี้เลยเหรอ ไม่มีวิธีที่ปลอดภัยกว่านี้อีกแล้วเหรอครับ”
“ไม่มคี รับ การฝึกนีไ้ ม่มที างลัด” ตุลากล่าวอย่างหนักแน่น แต่ความ
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จริงแล้วนี่คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุด หากไม่ใช่เขามีฝีมือเหนือกว่าจนสามารถ
ออมมือได้ หวังหลิ่งอี้คงเสียชีวิตตั้งแต่แรกแล้ว แน่นอนว่าเขาย่อมไม่กล้า
พูดตามตรง หากคนกลุ่มนี้ทราบว่าเขายังสามารถออมรั้งยั้งมือได้ ผู้ฝึกฝน
คนอื่นอาจไม่สามารถสัมผัสถึงความหวาดหวั่นต่อความตายที่แท้จริง
“ประเด็นส�ำคัญคือ ถ้าคิดฝึกฝนวิชานี้ อย่างน้อยต้องผ่านระดับ
หลอมรวมสมาธิและสัญชาตญาณให้ได้ก่อน นั่นคือในโลก MWO อย่าง
น้ อ ยต้ อ งได้ ร ะดั บ แก่ น แท้ ม าแล้ ว ครั บ ผมเองก็ ผ ่ า นจุ ด นั้ น มาได้ แ ล้ ว
ถึงสามารถช่วยเหลือพี่หลิ่งอี้ให้เข้าถึงระดับนี้ได้เช่นกัน”
“แต่ว่า...” ชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยอย่างไม่แน่ใจนัก “ในเกมพี่หลิ่งอี้
ยังฝึกไม่ถึงระดับแก่นแท้แห่งทวนเลยนะครับ เพิ่งได้ระดับวิถีแห่งทวนมา
ไม่นานเท่านั้นเอง”
ตุลายิ้มข�ำแล้วอธิบายว่า “อย่างที่ผมเคยเขียนไว้ในคู่มือนั่นแหละ
ครับ ระดับทักษะในเกมต้องผ่านการฝึกฝนในเกมระยะหนึ่ง แน่นอนว่า
การพัฒนาร่างกายก็ต้องใช้เวลา ถึงผมจะรู้จากการประลองที่เซี่ยงไฮ้ว่า
ความสามารถในโลกจริงของพี่หลิ่งอี้เข้าถึงระดับแก่นแท้แล้ว แต่ในเกมยัง
ต้องใช้เวลาอีกสักระยะครับ”
ผู้คนในโรงฝึกค่อยเข้าใจ หากคิดฝึกฝนจนมีคุณสมบัติมากพอจะ
เริ่มเพาะสร้างสุดยอดสัญชาตญาณ ยังต้องใช้ความเพียรพยายามอีกมาก
ตุลากลายเป็นตัวตนที่เหนือชั้นไปแล้วส�ำหรับพวกเขาในตอนนี้
ตุลาสัง่ ให้ทกุ คนฝึกฝนตามปกติ ส่วนตัวเองนัง่ พักผ่อนโคจรลมปราณ
อย่างสงบ ผ่านไปสักพักหวังหลิ่งอี้ก็ได้สติ โชคดีที่เขายังจดจ�ำความรู้สึก
ในขณะที่ใช้สุดยอดสัญชาตญาณได้
“การฝึกนีไ้ ม่มวี ธิ ที ปี่ ลอดภัยกว่านีอ้ กี แล้ว พีห่ ลิง่ อีค้ งต้องพักผ่อนเป็น
แรมเดือน ต้องขอโทษด้วยครับ”
“อย่าคิดมากเลยครับนายน้อย เป็นเพราะผมยังอ่อนหัดอยู่มาก
จึงบาดเจ็บหนักขนาดนี้ แต่สิ่งที่ได้มาผมถือว่าคุ้มค่ามากครับ” หวังหลิ่งอี้
ตอบกลับอย่างจริงใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับรู้ความสามารถเสี้ยวหนึ่งของ
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เทพยุทธ์ไร้พา่ ยอย่างสุดยอดสัญชาตญาณ ส�ำหรับเขาถือว่าไม่เสียชาติเกิด
“ระหว่างทีพ่ กั ฟืน้ ร่างกาย ผมมีงานหนึง่ อยากให้พหี่ ลิง่ อีช้ ว่ ยท�ำครับ”
ตุลาพูดแล้วเปิดเครื่องสร้างภาพฮอโลแกรม จากนั้นก็เรียกข้อมูลชุดหนึ่ง
ส่งให้หวังหลิ่งอี้
“ริว ชไนเดอร์” ยอดมือทวนพึมพ�ำเบาๆ แล้วอ่านข้อมูลอย่างละเอียด
“พี่หลิ่งอี้และเพื่อนๆ คงฝึกฝนอยู่ที่เกาะเริ่มต้นจนเบื่อ ผมคิดว่า
น่าจะให้พวกพี่เข้าไปฝึกที่ทวีปหลักได้แล้ว พอเลื่อนระดับเป็นคลาส 6 ได้
เมือ่ ไหร่ ผมอยากให้พไี่ ปทดสอบฝีมอื ของคนคนนีห้ น่อยน่ะครับ มีความเป็น
ไปได้ว่าริว หรือเรียวมะในเกม MWO อาจเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นเข้าชิง
ต�ำแหน่งเทพยุทธ์ไร้พา่ ยทีจ่ ะจัดขึน้ ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า ผมอยากทราบความ
สามารถของเขา ถ้าเขามีความสามารถเหนือชัน้ ผมอาจต้องลงมือประลอง
นอกรอบเพื่อบังคับให้เขาถอนตัว”
“เพื่อคุณชายไป่อิงเหรอครับ” หวังหลิ่งอี้กล่าวอย่างเข้าใจ
ตุลาพยักหน้ารับ “อันที่จริงผมก็ไม่อยากใช้วิธีนี้นัก แต่ตำ� แหน่งนี้
จ�ำเป็นส�ำหรับพี่อิงมาก ไม่เพียงเพื่อฐานะในสมาคมลับ แต่ว่ายังรวมถึง
ฐานะของพี่อิงในตระกูลไป่อีกด้วย ผมรับปากท่านไป่ต้าหลางแล้วว่าจะ
สนับสนุนพี่อิงเต็มความสามารถ และผมจะท�ำทุกวิถีทางเพื่อความส�ำเร็จ”
ในฐานะนักบู๊ แม้หวังหลิ่งอี้จะไม่พอใจนัก แต่เขาก็ยอมรับการ
ตัดสินใจของนายน้อย ก่อนจะเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ฝึกฝนที่นี่ทุกคน
“ในสายตาของผม คนที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งเทพยุทธ์ไร้พ่ายที่สุด
คือนายน้อยนั่นแหละครับ”
ตุลายิม้ รับ “หึๆ โลกนีก้ ว้างใหญ่มากครับ ผมอาจไม่ใช่คนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ
ก็ได้ ที่ส�ำคัญคือ ถึงผมได้ต�ำแหน่งนี้มาก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้าพี่อิง
ได้ต�ำแหน่งนี้ไป นั่นหมายถึงความสงบสุขที่ยั่งยืน ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจ
เรื่องนี้ด้วย”
เขาหันไปมองดูผฝู้ กึ ฝนทีก่ �ำลังจับคูก่ นั และบางส่วนก�ำลังฝึกกล้ามเนื้อ
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“เมื่อมีคนเข้าถึงสุดยอดสัญชาตญาณสิบคนขึ้นไป ผมจะจัดทีม
ทีฝ่ กึ แบบประสานงานกันและทักษะการใช้ปนื หลังจากนัน้ พวกเราจะเปิดตัว
กลุ่มองครักษ์มังกรซ่อนอย่างเป็นทางการ กองก�ำลังของพวกเราจะเป็น
ผู้พิทักษ์คุณธรรมที่แท้จริง ผมขอฝากฝังพี่หลิ่งอี้ด้วยนะครับ องครักษ์มังกร
ซ่อนหมายเลขหนึ่ง”
“ครับ ผมจะไม่ท�ำให้นายน้อยผิดหวังเด็ดขาด” ยอดมือทวนรับค�ำ
แล้วขอตัวกลับไปพักรักษาตัว
ตุลาหันไปมองรอบตัวแล้วอดยิ้มไม่ได้ ในที่สุดเขาก็น�ำแผนการ
ที่ได้ผลในโลกจ�ำลองมาปรับใช้ในโลกจริงแล้ว...
ช่วงเย็นของวันนี้ สีห่ น่อ ชัย คิง เอก และกรมาหาตุลาพร้อมกัน
“ไต้ซือ หายไปหลายวันเลยนะ เมื่อวานก็ไม่อยู่ทั้งวัน เข้าเกมก็
ไม่เจอ ติดต่อก็ไม่ได้ แถมวันนี้ยังโดดเรียนอีก แอบไปเที่ยวที่ไหนเหรอ”
กรถามอย่างสงสัย
“ทีส่ ำ� คัญ ไม่นกึ เลยว่าแกจะท�ำภารกิจฟื้นฟูสายพันธุ์เยติสำ� เร็จแล้ว
เมือ่ วานพอฉันเข้าเกม เจอพวกแมวตืน่ เต้นกันใหญ่ แถมระดับยังตันกันหมด
แล้วเอียนกับลัสต์เป็นใครกันแน่ ท�ำไมพูดถึงสองคนนี้ทีไร พวกว่าที่สายลับ
ของแกท�ำตาลอยเคลิม้ ฝันกันหมด เกิดอะไรขึน้ ทีอ่ าณาเขตกักวิญญาณกัน
แน่” ชัยถามอย่างสงสัยปฏิกริ ยิ าทีแ่ ปลกไปจนเห็นได้ชดั ของพวกว่าทีส่ ายลับ
เมื่อสอบถามลูน่า ก็ปรากฏว่าสิบคนนั้นก�ำลังหลงเสน่ห์ชายหญิงสองคนที่
ตุลาพามาด้วย
“หือ กะอีแค่การรักษาสติต่อต้านมนตร์มายาของสองคนนั้นยังท�ำ
ไม่ได้เลยเหรอเนี่ย กลับอีเดนเมื่อไหร่ คงต้องเคี่ยวให้หนักกว่านี้ซะแล้ว”
ตุลาบ่น แล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาณาเขตกักวิญญาณ รวมถึงผลสรุป
ของการต่อสู้
“คลาส 7! นี่แกเลื่อนระดับจนกลายเป็นคลาส 7 ไปแล้วอย่างนั้น
เหรอ!” คิงอดร้องออกมาไม่ได้ จึงโดนกรเขกหัว
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“ฉันอยากเห็นลัสต์กับเอียนแฮะ ถึงขนาดท�ำให้พวกเด็กๆ หลงได้นี่
ไม่ธรรมดาแน่นอน”
ชัยหัวเราะ “หึๆ ไอ้กร ไม่รู้อะไรซะแล้ว เวลาในโลก MWO เร็วกว่า
โลกจริงนะ แล้วเด็กสมัยนี้โตเร็วจะตาย ถ้าแกได้เห็นเรล่าตอนนี้ รับรอง
น�้ำลายหกเหมือนตอนได้เห็นลูน่าครั้งแรกแน่นอน”
“ว่าแต่ค่าตอบแทนที่จ่ายไป คือค่าสถานะที่ฝึกฝนมานานหายหมด
แถมยังถูกผนึกการใช้พลังอีกอย่างนัน้ เหรอ น่ากลัวเหมือนกันแฮะ” เอกพูด
อย่างหวาดหวั่น
ตุลากลับไม่ใส่ใจนัก “อืม...ค่าสถานะลดลงจนตอนนีเ้ หลือเทียบเท่า
ความแข็งแกร่งของร่างในโลกจริงของฉันนั่นแหละ ที่ส�ำคัญคือร่างอวตาร
เสียหายมาก คงใช้ไม่ได้อีกพักใหญ่ ส่วนสภาวะที่ไม่สามารถใช้พลังพิเศษ
ได้นั่นไม่ต้องกังวลนักหรอก ระดับแก่นแท้ถ้าอยากใช้จริงๆ ก็ใช้ได้ แต่จะ
ทรมานมากเท่านั้น ที่ท�ำให้มีปัญหาคือ ร่างในอีเดนเหมือนกับนั่งสมาธิ
ต่อเนื่องกันหลายเดือนโดยไม่ดื่มไม่กินอะไรเลย พอผสานกับร่างอวตารที่
ใกล้แตกดับถึงได้แย่มากขนาดนั้น”
“แล้วแกจะติดสถานะนั่นไปอีกนานเท่าไหร่ล่ะ”
“ไม่รู้สิ” ตุลาตอบอย่างครุ่นคิด “ฉันไม่เคยบาดเจ็บในเกมหนัก
ขนาดนีม้ าก่อน เรียกว่าบาดเจ็บจนถึงระดับจิตวิญญาณก็วา่ ได้ ถ้านับเวลา
ออนไลน์ คงต้องรักษาตัวอีกหลายเดือนในโลกจริงละมั้ง ช่วงนี้ก็น่าจะฝึก
กล้ามเนือ้ ได้เท่านัน้ แหละ ส่วนการใช้พลังพิเศษคงอีกนาน ต้องรอให้รา่ งกาย
ฟื้นฟูเต็มที่ก่อน”
“มิน่าถึงได้เรียกว่าวิชาต้องห้าม ที่แล้วมาแกเคยเล่าถึงวิชาระดับ
ฝืนขีดจ�ำกัดมาก่อน ไอ้นี่ร้ายแรงกว่าหลายเท่าเลยนี่หว่า” ชัยกล่าวอย่าง
เข้าใจ แล้วนึกขึ้นได้ “เออ การออนไลน์ของฉันรอบที่แล้วมีเรื่องน่าสนใจ
อยู่เรื่องหนึ่ง เมื่อคืนแกไม่ได้เข้าเกมคงไม่รู้ ได้ยินมาว่าในอีกไม่กี่ปีในเกม
จะมีอีเวนต์พิเศษ ไต้ซือรู้จักวันครีษมายันหรือเปล่า”
“วันครีษมายัน” ตุลาทวนค�ำอย่างสงสัย
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“อืม...ว่ากันว่าเป็นวันที่ช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี จริงๆ
แล้วคือมันมีปีละครั้งนั่นแหละ ดูเหมือนอีกประมาณ 2 ปีในเกมจะเป็น
วั น ที่ เ หมาะสมที่ ร าชาภู ต แสงจะสละร่ า งเปลี่ ย นเป็ น สุ ริ ย เทพน่ ะ แล้ ว
เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในทวีป Aldebaran ที่ส�ำคัญ ราชาภูตแสงที่ว่าเป็น
ผู้เล่นเหมือนพวกเราซะด้วยสิ” ชัยเล่าอย่างตื่นเต้น
“หือ เป็นผู้เล่นซะด้วย แล้วแกรู้ได้ยังไงล่ะ” ตุลาถามอย่างสนใจ
“เมื่อคืนที่แกไม่ได้ออนไลน์มีภูตแสงตนหนึ่งมาแจ้งข่าวให้ราชินี
ภูตน�้ำแข็งรู้น่ะสิ แถมยังเชิญราชินีภูตน�ำ้ แข็งไปร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย
แต่ก็อย่างที่รู้ พวกภูตน�้ำแข็งจะไม่ออกจากอาณาเขตของตัวเอง ยิ่งใน
วันครีษมายันยิ่งไม่ต้องพูดถึง เธอเลยปฏิเสธ
“ฉันมีโอกาสได้คยุ กับเจ้าภูตแสงทีว่ า่ เลยรูว้ า่ มันเป็นผูเ้ ล่นเหมือนกัน
และได้รับเชิญไปด้วย พอบอกว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้บริหารของสมาคมการค้า
อีเดนเท่านั้นแหละ เจ้านั่นก็โม้ให้ฟังว่าราชาภูตแสงคือผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็น
ราชาแห่งภูต และคอยหนุนหลังโอโนร่าอยู่ โดยติดต่อค้าขายอัญมณีธาตุ
เป็นหลัก ฉันยังเก็บนามบัตรของมันเอาไว้เลย”
ตุลายิ้มข�ำ ภูตแสงมีนามบัตร นี่อาจเป็นเรื่องตลกก็ได้ แต่ก็อย่างว่า
ถึงจะเป็นภูต ก็ยังเป็นผู้เล่นนี่นะ
“มิน่า...โอโนร่าถึงได้มีอัญมณีธาตุมากมายขนาดนี้”
ตุ ล าสั่ ง ซื้ อ อั ญ มณี ธ าตุ จ� ำ นวนมากจากอาณาจั ก รโอโนร่ า ย่ อ ม
ทราบดี โอโนร่าคืออาณาจักรแห่งเวทมนตร์ ต้องมีของแบบนี้อยู่แล้ว แต่
ไม่นึกเลยว่าคนหนุนหลังจะเป็นผู้เล่นเช่นเดียวกับเขา
“ทีน่ า่ สนใจคือ คนคนนัน้ ประกาศตัวเป็นราชาแห่งเหล่าภูตนีส่ ”ิ ตุลา
ยิม้ อย่างสนใจ เมือ่ นึกได้จงึ พึมพ�ำว่า “ราชาภูตแสง...ราชันแสง...หรือว่า...”
ตุลากล่าวขึ้นมาอย่างตื่นเต้น “สิบราชันแห่งโลก MWO ผู้เล่นระดับสุดยอด
ในยุคแรกเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วสินะ!”
ตุลาได้แต่หวังว่าร่างกายในเกมของเขาจะหายดี ก่อนถึงวันที่ราชา
ภูตแสงจะยกระดับเป็นเทพสุรยิ นั และนีจ่ ะต้องเป็นภารกิจทีน่ า่ สนใจแน่นอน
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ผลจากการใช้ พ ลั ง เกิ น ขี ด จ� ำ กั ด ที่ ต ้ อ งแลกด้ ว ยค่ า สถานะ
ก่อปัญหาให้ตุลายิ่งกว่าที่เขาเคยคาดคิด เมื่อเข้าเกมอีกครั้ง ตุลาพบว่า
ค่า INT ของเขาอยู่ที่ราว 1,000 ซึ่งอาจเป็นขีดจ�ำกัดที่แท้จริงของสมองเขา
มาตั้งแต่แรก
เมื่อเขาทบทวนความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การใช้พลังของโลก
MWO ค่า INT ที่สูงสุดกู่อยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่การออนไลน์
ครั้งเดียว ค่า INT ของเขาก็เพิ่มขึ้นจนแทบจะถึง 2,800 ซึ่งเป็นขีดจ�ำกัดของ
คลาส 7 เผ่ามนุษย์ ในขณะที่ค่า STR ค่า VIT และค่า AGI ยังอยู่ที่ระดับ
ร้อยต้นๆ ถ้าเขาฝืนใช้พลังพิเศษ คงมีสภาพเดียวกับซาร่า อีวาน และอาเรีย
ซึง่ เป็นต้นแบบของซีเรีย นัน่ คือผลลัพธ์ทอี่ อกมาคือความวินาศสันตะโร ส่วน
ตัวผู้ใช้คงตายคาที่
“แบบนี้ถูกลดระดับจนเหลือแค่คลาส 1 ยังจะดีซะกว่า” ตุลาอด
บ่นพึมพ�ำไม่ได้
ทางแก้เดียวทีต่ ลุ านึกออกคือ การยกระดับจิตใจให้สงู ขึน้ จนมีความ
สงบนิ่งมากพอจะควบคุมพลังได้ ระหว่างนั้นก็พยายามฝึกเพิ่มค่าสถานะ
อย่างเต็มที่ ส�ำหรับการถูกผนึกพลังกลับไม่มีความหมายนักในสายตาของ
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ผู้บรรลุแก่นแท้ หากเขาคิดจะใช้พลังย่อมสามารถท�ำได้ แต่จะยิ่งท�ำให้
อาการบาดเจ็บที่ได้รับแย่ลง
โลก MWO แบ่งแยกลักษณะของร่างกายออกเป็นสามส่วน ได้แก่
กายหยาบ ส่วนใหญ่ทุกเผ่าพันธุ์ในโลก MWO จะมีกายหยาบ
โดยเฉพาะเผ่าที่เน้นด้านลมปราณจะขาดไม่ได้ รวมถึงผู้เล่นทุกคนที่เมื่อ
เข้าเกมจะได้เผ่าพันธุ์มนุษย์
กายทิพย์ จะมีในทุกเผ่าพันธุ์ และเป็นร่างกึ่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต
ส�ำหรับตุลา เขาพัฒนากายทิพย์หรือร่างจิตจนเข้าถึงระดับร่างมารบรรพกาลได้แล้ว
จิตวิญญาณ เป็นแกนกลางส�ำคัญและไม่มีวันถูกท�ำลาย NPC
ในเกมจึงฟื้นคืนชีพได้ ส�ำหรับ NPC ในเกม หากสิ้นอายุขัย ตายถาวร หรือ
จิตวิญญาณสูญสลาย หมายถึงดวงวิญญาณจะถูกดึงดูดสู่ไกอา ท�ำให้
ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ ส�ำหรับผู้เล่น หากเข้าสู่สถานะตายถาวร หรือ
ติดอยู่ในอาณาเขตกักกัน จะต้องสร้างตัวละครใหม่ หรือยอมเสียเงินเพื่อ
ฟื้นฟูตัวละคร แต่จะต้องรีเซตกลับไปอยู่คลาส 1 ระดับ 1
การใช้พลังเกินขีดจ�ำกัดของตุลาส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างจิต จน
ส่งผลเสียต่อร่างเนือ้ หรือกายหยาบ เรียกได้วา่ เผ่าภูต เผ่าเทพ เผ่าวิญญาณ
และเผ่ามาร เป็นเผ่าพันธุท์ ไี่ ร้รา่ งเนือ้ หรือกายหยาบ มีเพียงกายทิพย์เท่านัน้
ขณะที่ฝึกฝนร่างกายในโรงฝึกลับใต้ดินแห่งที่สองเพียงล�ำพัง ตุลา
อดคิดในใจไม่ได้ว่า
‘ท�ำไมเราถึงได้มีความรู้สึกแปลกๆ แบบนี้นะ’
หลายวันที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ออนไลน์เข้าเกม เขาจะต้องสะสางงาน
มากมาย ทั้งการบริหารเมืองอีเดนและธุรกิจในโลกจริง โชคดีที่มีห้องเร่ง
กาลเวลา ท�ำให้เขาใช้เวลาในการออนไลน์ไม่กี่ครั้ง ก็สามารถเคลียร์งานที่
ค้างคาได้ทั้งหมด
แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา แทนที่เขาจะสามารถรวบรวมสมาธิฝึกฝน
ร่างกายโดยไม่มีใครเข้ามารบกวน เขากลับมีจิตใจไม่สงบนิ่งเท่าที่ควร
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คล้ายมีความไม่สบายใจแฝงเร้นอยู่ เขาเองก็ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้
หลังจากเขามองดูโรงฝึกลับใต้ดินแห่งที่สองแล้ว เขาก็ถอนใจ
“อยู่คนเดียวแทนที่จะสงบจิตใจได้ กลับกลายเป็นจิตใจว้าวุ่นแฮะ
ไม่น่าเชื่อ”
นี่อาจเป็นบททดสอบหนึ่งที่เขาต้องผ่านไปให้ได้
หลายวันต่อมา ตุลายังรูส้ กึ จิตใจไม่สงบนิง่ เขาคิดว่าน่าจะเป็น
ผลจากการหมกมุ่นฝึกซ้อมมากเกินไป แม้จะไม่นานนัก แต่ค่าสถานะของ
ตุลาก็เหยียบหลักพันเข้าไปแล้ว เนื่องจากตอนนี้เขาอยู่คลาส 7 ค่าสถานะ
ในช่วงแรกจึงเพิ่มขึ้นเร็วมาก เขาคิดว่าเมื่อค่าสถานะเฉลี่ยแตะระดับ 2,000
ความก้าวหน้าคงเริม่ ช้าลง และเมือ่ ค่าสถานะเฉลีย่ ถึง 2,500 กว่าจะเพิม่ ขึน้
แต่ละแต้มคงรากเลือด
ตุลาตรวจดูรายชือ่ เพือ่ นๆ พอพบว่าพีส่ าวเข้าเกมแล้ว เขาก็ตดั สินใจ
ไปหา
เมื่อออกมาจากบ้านพัก เขาก็ยังเป็นจุดสนใจของผู้เล่นและ NPC
ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะรู้ว่าตุลาไม่ใช่เจ้าเมือง แต่ทุกคนต่างทราบดีว่าตุลา
ที่เป็นผู้ก่อตั้งเมืองอีเดนและพัฒนาจนกลายเป็นเมืองระดับมหานครยังมี
อิทธิพลต่อชนชั้นสูงของเมืองนี้มาก อย่าว่าแต่เขาเป็นนายใหญ่ตัวจริงของ
สมาคมการค้าและสมาคมทหารรับจ้างอีเดนที่กระจายอยู่ในทวีปหลัก
เขายังเป็นเจ้าของ Eden Bank และ The Royal Casino อีกด้วย
ถ้าไม่ใช่เอาแต่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพัก คงมีชื่อเสียงโด่งดัง
กว่านี้อีกหลายเท่า
‘น่าจะปลอมตัวแฮะ’ ตุลาเริม่ รูส้ กึ ปวดหัว ไม่คดิ ว่าการเดินทางไปหา
พี่สาวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
สินค้าน�ำเข้าของอีเดนคือ โลหะและอัญมณีธาตุ สินค้าส่งออกคือ
กระสุนเวทมนตร์ แน่นอนว่าหลายกลุม่ ต้องการซือ้ เพียงแต่สนิ ค้ารายการนี้
มีอาณาจักรโอโนร่าผูกขาดอยู่แล้ว หลายคนถึงกับบุกโรงงานผลิตกระสุน
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ปืน แต่พอได้เห็นเครื่องจักรที่มีดวอร์ฟหลายสิบตนคุมการท�ำงาน ต่างก็
พากันถอดใจ ต่อให้เห็นกรรมวิธีผนึกวงเวทต่อหน้า ก็ไม่สามารถเข้าใจ
การท�ำงานและเลียนแบบได้
จะอย่างไรทีน่ คี่ อื เกาะเริม่ ต้น การลงโทษหรือท�ำร้ายผูอ้ นื่ ท�ำได้อย่าง
จ�ำกัด ภายหลังตุลาจึงเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมกระบวนการการผลิต แค่
เสียเงิน จะนั่งดูทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครว่า ท�ำให้ไม่มีใครคิดจะลอบเข้าไปดู
การท�ำงานของมันอีก
ส่วนในทวีปหลักก็มีผู้เล่นหลายคนพยายามสร้างปืนรูปแบบต่างๆ
เข้ามาตีตลาด แต่เทคนิคในการสร้างกระสุนเวทมนตร์ยงั ไม่มใี ครเลียนแบบ
กระสุนเวทมนตร์ของอีเดนได้ กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะมีผู้ผลิตปืนกี่ราย
แต่ทุกคนต่างต้องปรับขนาดล�ำกล้องให้รองรับกระสุนเวทมนตร์ที่ผลิตจาก
อีเดน และมีค�ำขอร้องให้สร้างกระสุนปืนรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น แต่ตุลาค�ำนึงถึงความสมดุลของเกม จึงยังไม่ได้ลงมือสร้างกระสุน
รูปแบบอื่นๆ อีก
แม้จะมีหลายคนพยายามสร้างกระสุนเวทมนตร์มาตีตลาด แต่ยัง
ไม่มีใครสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีราคาถูกเท่าตุลาได้ ตุลาจึงยัง
เป็นผู้ผลิตกระสุนเวทมนตร์รายใหญ่ในโลก MWO
ตัวแทนกลุ่มการค้าหลายคนพยายามขอเจรจากับเขา แน่นอนว่า
ตุลาย่อมต้องปฏิเสธ เขามีหน่วยงานซึง่ รับหน้าทีพ่ วกนีอ้ ยูแ่ ล้วและไม่คดิ จะ
ก้าวก่าย กว่าจะมาถึงศูนย์ฝึกวิชาชีพได้ก็ล�ำบากไม่น้อยเลย
“ว่าไงน้องพี่ กว่าจะฝ่าฝูงชนมาทีน่ ไี่ ด้ คงล�ำบากมากเลยสินะ”
กัญญาอดแซวน้องชายไม่ได้ เธอเห็นความวุน่ วายและได้ยนิ ข่าวการปรากฏ
ตัวของตุลาตั้งแต่แรกแล้ว
ตุลาหันไปดูผลงานของพี่สาว เมื่อกัญญาเข้าเกม MWO ส่วนใหญ่
จะใช้เวลาศึกษาศิลปะ โดยเฉพาะการวาดภาพ ฝีมอื ของเธอในตอนนีก้ ล่าว
ได้ว่ายอดเยี่ยมราวกับจิตรกรมืออาชีพเลยทีเดียว
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“โอ้โฮ! พี่กัญวาดได้เหมือนมาก ยังกับรูปถ่ายแน่ะ” ตุลามองภาพ
ดอกไม้ที่กัญญาวาด แล้วเปรียบเทียบกับดอกไม้ของจริง
กัญญายิ้มเล็กน้อยแล้วสัมผัสภาพ เรื่องที่น่าประหลาดใจคือ เธอ
สามารถหยิบดอกไม้ออกมาจากภาพได้ ก่อนจะส่งดอกไม้ดอกนั้นให้ตุลา
“ท�ำได้ยังไงกันครับพี่กัญ!!!” ตุลาร้องอย่างตื่นตระหนก
กัญญาหัวเราะแล้วอธิบายว่า “สงสัยเพราะโลกนี้แปลกประหลาด
กว่าโลกจริงมากละมั้ง พี่เลยท�ำแบบนี้ได้ มีอยู่วันหนึ่งพี่ทุ่มเทสมาธิจิตใจ
วาดเต็มที่ ระบบเลยประกาศว่าพี่ได้ทักษะภาพเสมือนจริง ท�ำให้สามารถ
ดึงสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นรูปทีใ่ ช้ความตัง้ ใจมากๆ ออกมาได้ แต่มนั อยูไ่ ด้ไม่นานนักหรอก
นะ อย่างดอกไม้ดอกนี้ไม่นานก็จะสลายไป”
ตุลาเพ่งจิตตรวจสอบดอกไม้ในมือแล้วพึมพ�ำเบาๆ
“นี่มัน...พลังธาตุที่ก่อตัวเป็นวัตถุ...เวทมนตร์นี่นา” เขาหันไปถาม
กัญญา “ทักษะควบคุมธาตุของพี่กัญอยู่ที่ระดับไหนเหรอครับ”
กัญญาท�ำหน้าแปลกใจ ตุลาขอร้องให้พี่สาวเปิดดูหน้าต่างระบบ
ปรากฏว่าตอนนี้กัญญาอยู่คลาส 1 ระดับ 100 (พวกแมวพาไปเก็บระดับ)
ทักษะควบคุมธาตุอยูร่ ะดับห้าสิบกว่าๆ ทีส่ ำ� คัญคือมีครบทุกธาตุทงั้ ทีไ่ ม่เคย
ใช้เวทมนตร์แม้แต่บทเดียว
ตุลาอดนึกถึงสุภาษิตจีนไม่ได้ ธาราร้อยสายสุดท้ายไหลลงสู่ท้อง
ทะเล ไม่วา่ ศิลปะ การฝึกจิต ปรัชญา หรือการต่อสู้ หากศึกษาถึงระดับหนึง่
จะเชื่อมโยงถึงกันได้
“บางที...ตอนพี่กัญวาดรูปคงใช้สมาธิและความตั้งใจสูงมาก จน
พลังธรรมชาติตอบรับ กลายเป็นทักษะแปลกประหลาดแบบนี้ได้ ขนาด
นักเวทยังท�ำไม่ได้เลยนะครับ เหลือเชื่อจริงๆ”
กัญญาหัวเราะแล้วส่ายหน้า “ช่างเถอะ นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะ
แถมถ้าไม่ใช่รูปที่เพ่งสมาธิตั้งใจวาดด้วยตัวเองก็ดึงสิ่งที่อยู่ในรูปออกมา
ไม่ได้ แต่กช็ ว่ ยให้การวาดของพีส่ นุกขึน้ เยอะเลย ว่าแต่ตลุ มาหาพีม่ ธี รุ ะอะไร
หรือเปล่าล่ะ”
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“แหม แค่ออกมาหาพี่สาวเฉยๆ ไม่ต้องมีธุระก็ได้ครับ พอดีผมรู้สึก
ว่าช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยสงบ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร พอดีเห็นชื่อพี่กัญขึ้นสถานะ
ออนไลน์ ก็เลยมาเยี่ยมเท่านั้นเอง”
“ก็ดีแล้วละ ออกมาเดินเที่ยวเล่นซะบ้าง ตุลท�ำงานหนักเกินไปแล้ว
แค่ธุรกิจในโลกจ�ำลองก็มีมากมาย แล้วยังธุรกิจในโลกจริงอีก หาเวลา
ผ่อนคลายบ้างก็ดี ยังไงโลกนี้ก็มีจุดประสงค์ให้คนที่เข้ามารู้สึกผ่อนคลาย
อยู่แล้ว อย่าซีเรียสมากไปจะดีกว่า”
ตุลายิ้มรับ พี่สาวของเขาใช้เวลาในโลกจ�ำลองเพื่อผ่อนคลายจิตใจ
จริงๆ แตกต่างกับเขาที่เข้าข่ายหาเรื่องใส่ตัว สองพี่น้องพูดคุยกันต่อ
ประมาณสองชั่วโมง ตุลาก็ขอตัวกลับบ้านพัก แน่นอนว่าครั้งนี้เขาไม่กล้า
เดินฝ่าฝูงชนให้วุ่นวายอีก และใช้ใบวาร์ปพิเศษเดินทางกลับบ้านพักทันที
หลังจากน้องชายลับสายตาไปแล้ว กัญญาก็ถอนใจเบาๆ จากการ
สนทนาทีผ่ า่ นมา เธอพอจะจับเค้าได้แล้วว่าจิตใจของน้องชายเธอไม่สงบนิง่
มาหลายวันเนื่องจากสาเหตุใด ท�ำให้อดเป็นห่วงไม่ได้
“นายตุลโตเป็นหนุ่มแล้วสินะ แต่ก็น่าเป็นห่วง หรือจะเป็นอย่างที่
เขาว่ากัน ความรักครั้งแรกมักไม่สมหวัง...”
วันต่อมา ในช่วงเย็นหลังการท�ำกิจกรรมของชมรมที่โรงเรียน
ชัยบอกให้ตุลารู้ว่าอีกไม่นานเขากับพวกแมวและลูน่าจะกลับไปที่เกาะ
เริ่มต้นอีกครั้ง
“พวกเราฝึ ก ที่ ท ะเลสาบไพลิ น มานานแล้ ว ตอนนี้ รู ้ สึ ก ว่ า ฝี มื อ
ไม่พฒ
ั นาขึน้ ฉันเลยคิดจะพาพวกแมวกับลูน่าไปส่งทีอ่ เี ดน หลังจากนัน้ ฉัน
จะกลับเข้าไปดูแลสมาคมการค้าอีเดนทีท่ วีปหลักต่อ คิดว่าคืนนีพ้ อออนไลน์
อีกครั้งก็คงกลับไปถึงอัลกัสแล้วละ”
“งั้นเหรอ” ตุลาพูดแล้วถามว่า “แล้วพวกว่าที่สายลับของฉันล่ะ
เด็กๆ พวกนั้นจะอยู่ในทวีปหลักต่ออย่างนั้นเหรอ”
“ใช่ เห็นพวกนั้นบอกว่าจะเก็บระดับให้ได้คลาส 5 ระดับ 100 ก่อน
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แล้วค่อยกลับไปหาแก คงใช้เวลาเป็นปีนนั่ แหละ อย่างว่า NPC ในเกมระดับ
ขึน้ ช้าจะตาย แถมเด็กของแกแต่ละคนมีสตั ว์เลีย้ งเป็นงูสามหมาป่าสอง รวม
คนละห้าตัว กว่าระดับจะตันคงรากเลือด”
“ฝีมือของพวกนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะ พัฒนาไปมากไหม”
ชัยอดยิ้มไม่ได้ “หึๆ บอกตามตรงนะ ถ้าไม่ใช่รู้แต่แรกว่าสิบคนนั้น
เป็น NPC ในเกม ฉันต้องคิดว่าเป็นผู้เล่นแน่นอน ความสามารถและ
ค่าสถานะพัฒนาแบบก้าวกระโดด เร็วพอๆ กับผูเ้ ล่นเลย เมือ่ ก่อนสิบคนนัน้
เจอขุนพลภูตน�ำ้ แข็งแค่หนึง่ ตนถึงกับจอดไม่ตอ้ งแจว แต่ตอนนีพ้ อทัง้ สิบคน
รวมพลังกันกลับรับมือขุนพลภูตน�้ำแข็งหนึ่งตนได้สบายๆ ลองให้พวกนั้น
ท่องเที่ยวในทวีปหลักสะสมประสบการณ์สักพัก รับรองว่าจะกลายเป็น
ผู้ช่วยมือดีของแกแน่นอน”
ตุลาพยักหน้าอย่างพึงพอใจแล้วหันไปทางคิง
“พวกแกว่าไงกันบ้างล่ะ บุกเบิกดินแดนแห่งเทพไปถึงไหนแล้ว”
กรยิม้ อย่างภาคภูมใิ จ “อีกไม่นานฉันจะกลายเป็นผูเ้ ล่นระดับสูงแล้ว
แค่ผ่านอีกไม่กี่ภารกิจ ฝีมือก็จะสูงขึ้นจนแกตะลึงแน่นอน”
เอกอธิบายเพิ่มเติมว่า “พอดีพวกเราเปะปะไปเจอเผ่าเอลฟ์ในทวีป
เทพ แล้วไอ้กรเข้าไปตีสนิทด้วยน่ะ ตอนนีก้ เ็ ลยได้รบั ภารกิจเพือ่ เลือ่ นระดับ
สายพันธุใ์ ห้กลายเป็นไฮเอลฟ์ คงติดแหงกอยูใ่ นทวีปนีไ้ ปอีกนาน ถ้าได้เป็น
ไฮเอลฟ์แล้วจะมีทางเลือกสองทางคือ ยกระดับสายพันธุ์ให้กลายเป็น
Ancient Elf หรือสละร่างยกระดับกลายเป็นเผ่าเทพ แต่คงอีกนานแหละ
กว่ามันจะท�ำได้”
จากนัน้ เอกก็ถอนใจ “น่าเสียดายทีฉ่ นั เป็นคนเดียวทีไ่ ม่ได้ฝกึ ฝนอะไร
เป็ น ชิ้ น เป็ น อั น ในทวี ป เทพ คงต้ อ งรอไปเสี่ ย งโชคอี ก ที ที่ ท วี ป มารหรื อ
ทวีปมังกรนั่นแหละ”
“ไอ้ที่แกฝึกอยู่ก็เจ๋งอยู่แล้วนี่หว่า ไม่เห็นต้องกังวลเลย แค่มีปราณ
กิเลน วิชามีด และเทคนิคการใช้ปืน ก็เที่ยวในสามทวีปใหม่ได้สบายๆ แล้ว
เอาแต่บ่นอยู่ได้ น่าหมั่นไส้” คิงอดเหน็บแนมไม่ได้ บางครั้งเขาก็อิจฉาเอก

Mr. Saka

27

ที่ตุลามักจะแนะน�ำวิชาระดับสุดยอดให้มากกว่าใครๆ
“ส่วนฉันได้รบั ค�ำแนะน�ำจากพวกเอลฟ์ให้ไปฝึกฝนทีเ่ หมืองแร่ใกล้ๆ
ที่ตั้งเผ่าเอลฟ์ เพราะที่นั่นเป็นเหมืองแร่โบราณที่มีพลังธาตุโลหะหนาแน่น
ที่สุด คงอีกนานเหมือนกันกว่าจะบรรลุวิชาปราณธาตุโลหะชั้นสูง ไต้ซือ
เคยบอกไว้ว่าเผ่ามังกรมีสายพันธุ์หนึ่งเป็นมังกรเหล็ก เอาไว้ไปทวีปมังกร
เมื่อไหร่ ฉันจะหาทางเปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่าพันธุ์นี้ให้ได้” คิงกล่าวอย่างมุ่งมั่น
“หึๆ ขอให้โชคดีก็แล้วกัน” ตุลาเอ่ย เขาเคยได้ยินเจ้าเอิร์ทสัตว์เวท
องครักษ์บอกว่า เผ่าของมันแข็งแกร่งเป็นรองมังกรโลหะ เลยแนะน�ำคิง
เนื่องจากเผ่ามังกรโลหะน่าจะเหมาะกับคิงมากกว่า
“หึๆ” ชัยหัวเราะเบาๆ แล้วคุยข่มเพื่อนอีกสามคน “พวกแกสามคน
เข้าไปในทวีปใหม่แล้ว รีบๆ พัฒนาฝีมอื เข้าละ บอกไว้กอ่ นนะ ตอนนีไ้ อเทม
ทีฉ่ นั ใช้ทงั้ ตัวมีแต่ของระดับ S ทัง้ นัน้ เกจพลังจิตกับพลังเวทก็ทะลุหลักล้าน
แล้ว ถ้าพวกแกอืดอาดโดนฉันแซงหน้าไปไกลแน่นอน”
“เฮ้ย! แกท�ำได้ยังไงวะ เร็วเป็นบ้า” คิงอดร้องออกมาไม่ได้
ชัยพยักพเยิดกับตุลา “ก็ไม่มีอะไรมาก พอดีช่วงที่ผ่านมา ก่อน
เดินทางกลับฉันพาทุกคนไปส�ำรวจอาณาเขตกักวิญญาณทีไ่ ต้ซอื ท�ำลายทิง้
ปรากฏว่าเจออาวุธชุดเกราะโบราณเพียบ ยิ่งกว่าขุมทรัพย์ซะอีก แต่ละชิ้น
ระดับ A ขึ้นไปทั้งนั้น โดยเฉพาะถ�ำ้ น�้ำแข็งที่เคยเป็นของคีย์มีแต่ของระดับ
S ตอนนี้ฉันกับพวกว่าที่สายลับของไต้ซือเลยมีของระดับสูงใช้ทั้งตัวยังไง
ล่ะ”
อาณาเขตกักวิญญาณคงอยูม่ านานนับพันปี แถมข้างในยังมีกระแส
พลังงานหนาแน่นกว่าภายนอกเป็นสิบเท่า ศาสตราวุธและชุดเกราะที่อยู่
ในอาณาเขตนั้นมายาวนานย่อมดูดซับพลังจนพัฒนาเป็นไอเทมระดับสูง
ที่มีพลังแฝงมหาศาล
“หือ มีของที่สมบูรณ์มากขนาดนั้นด้วยเหรอ” ตุลาอดสงสัยไม่ได้
เท่าที่จ�ำได้ ของแต่ละชิ้นเสียหายเพราะพวกที่อยู่ในนั้นต่อสู้กันตลอดเวลา
จนไม่น่าจะมีชิ้นไหนมีสภาพดี
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“อย่าดูถกู พวกเด็กๆ ไป ถึงพวกนัน้ จะไม่ได้เชีย่ วชาญการสร้างอาวุธ
มากนัก แต่กม็ ฝี มี อื ซ่อมแซมอาวุธไม่ตา่ งกับช่างระดับสูงเท่าไหร่ โดยเฉพาะ
ไอเทมที่อยู่ในถ�้ำน�้ำแข็งค่อนข้างสมบูรณ์ มีต�ำหนิไม่มากนัก ส่วนของที่
ติดอยู่ตามซากน�้ำแข็งถึงจะเสียหายจนแทบจะเดารูปร่างเดิมไม่ออก แต่ก็
พอจะเอามาใช้เป็นวัตถุดบิ ในการซ่อมแซมได้ น่าเสียดายทีฉ่ นั มีเวลาส�ำรวจ
ไม่กี่วัน เลยรวบรวมไอเทมระดับ S ได้ไม่กี่ชิ้น”
กลุม่ ว่าทีส่ ายลับทัง้ สิบคนของตุลาได้รบั การฝึกฝนทีห่ ลากหลาย และ
การสร้างสรรค์กับซ่อมแซมอาวุธก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ตุลาสั่งให้พวกเขา
ศึกษาจากศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งเมืองอีเดน
“ว้าว!” เอกร้อง “ตอนนี้ราคาไอเทมระดับ A กับระดับ S ก�ำลังขึ้น
แกคงรวยเละเลยสินะ”
นี่ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งของเกม MWO ไอเทมระดับสูงใช่ว่า
จะมีราคาแพง ที่ผ่านมาไอเทมระดับ B ที่มีคุณสมบัติดีๆ ยังมีราคาสูงกว่า
ไอเทมระดับ A เสียอีก เนื่องจากผู้เล่นที่มีระดับต�่ำไม่สามารถใช้งานไอเทม
ระดับสูงได้ เคยมีบางคนตั้งราคาไอเทมระดับ S ไว้สูงลิบ ผลคือไม่มีใคร
อยากซื้ อ นอกจากพวกมี เ งิ น ถุ ง เงิ น ถั ง ที่ ซื้ อ มาเก็ บ ไว้ ดู เ ล่ น แต่ ต อนนี้
สถานการณ์เริม่ เปลีย่ นไป ระดับความสามารถของผูเ้ ล่นส่วนใหญ่เริม่ สูงขึน้
ท�ำให้ไอเทมระดับ B ที่เคยเป็นที่นิยมเริ่มมีราคาลดลง ไอเทมระดับ A
เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้น จนราคาของมันถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ชัยส่ายหน้า “ถึงจะเป็นไอเทมระดับ S แต่คุณสมบัติของมันไม่ได้
ดีเด่นเท่าไหร่หรอก คงต้องเอามาให้ไต้ซือช่วยตรวจสอบอีกที ไต้ซือเคย
ดัดแปลงชุดเกราะระดับ S ให้เรียวมะ น่าจะช่วยดัดแปลงไอเทมพวกนี้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้”
“อาจเป็นเพราะการยกระดับของไอเทมทีพ่ วกแกเก็บได้ไม่ได้เกิดจาก
การใช้งาน แต่เกิดจากการดูดซับพลังงานมานานจนมีพลังแฝงเพิม่ ขึน้ ก็ได้”
ตุลากล่าวอย่างครุ่นคิด
การยกระดับของศาสตราในอาณาเขตกักวิญญาณทีล่ ม่ สลายคล้าย
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ก้อนแร่ในเหมืองที่มีพลังงานหนาแน่น ต่อให้ผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปีก็ยัง
เป็นก้อนแร่ที่ไม่มีคุณสมบัติใดๆ แค่มีพลังงานแฝงมากกว่าจนกลายเป็นแร่
ระดับสูงเท่านัน้ ต่างกับการยกระดับไอเทมผ่านการใช้งานวงจรพลังงานของ
มัน ซึง่ จะท�ำให้เปลีย่ นรูปจนมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับพลังงานแฝง แน่นอน
ว่าต้องใช้งานจนอาวุธชิ้นนั้นหลอมรวมกับพลังงานของเจ้าของได้ แต่ตุลา
สามารถปรับแก้วงจรพลังงานของมันให้เหมาะสมกับพลังแฝงที่มีได้
“คงต้องเห็นกับตาก่อนละนะ ถึงจะพอรูว้ า่ เสริมคุณสมบัตขิ องมันได้
มากแค่ไหน ว่าแต่แกขนมากี่ชิ้นล่ะ”
“ก็หลายร้อยชิ้นอยู่ พวกอาวุธและชุดเกราะส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้
แล้ว แต่พวกเครือ่ งประดับ ถ้าไม่ใช่ของทีเ่ สริมคุณสมบัตธิ าตุไฟยังพอใช้การ
ได้ ฉันก็เลือกๆ ของที่ดูใช้การได้มาเท่าที่ขนไหวนั่นแหละ อืม...ก่อนกลับ
ฉันสั่งพวกลูกน้องของแกให้รวบรวมสิ่งของเท่าที่หาได้มาให้มากที่สุด แล้ว
ขนไปฝากไว้กบั พวกภูตน�ำ้ แข็ง เอาไว้แกใช้พลังได้เมือ่ ไหร่ ค่อยไปขนกลับมา
ที่อีเดนอีกที”
ตุลาอดหัวเราะไม่ได้ “นี่กะไม่เหลือให้คนอื่นเก็บไปใช้บ้างเลยเหรอ
งกไม่ใช่เล่นเลยนี่หว่า”
“ฮะๆ ถึงจะเป็นแค่เศษเหล็ก แต่อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเป็นพันปี
มันก็กลายเป็นโลหะระดับสูงไปแล้วละ ถ้าสายตาของฉันไม่ผิดพลาด
เศษเหล็กธรรมดาในนั้นยังเหนือกว่าเหล็กเย็นที่ขุดได้จากใต้ทะเลลึกซะอีก
แถมเขตนัน้ ใช่ว่าจะมีใครกล้าเข้าไปใกล้ ปล่อยไว้กเ็ สียเปล่า สู้เราเก็บมาใช้
เองจะดีกว่า”
ชัยกล่าวกลั้วหัวเราะ แล้วเปิดไฟล์ข้อมูลจากโทรศัพท์ส่งให้ตุลา
ในนั้นมีรูปของผลึกที่ส่องประกายสีขาวสิบกว่าก้อน ตุลาจดจ�ำไอเทมที่ชัย
แสดงได้จึงร้องเสียงดัง
“อัญมณีแห่งจิตวิญญาณ!!!”
“ใช่แล้ว” ชัยพยักหน้ารับ “จะบอกว่าตอนนี้อาวุธคู่มือของฉันกับ
พวกว่าที่สายลับกลายเป็นศาสตราวิญญาณไปแล้ว แต่โชคร้ายเป็นบ้า
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พอดาบของฉันกลายเป็นศาสตราวิญญาณ มันดันไม่ยอมรับฉันเป็นเจ้าของ
กลายเป็นว่าตอนนีอ้ าวุธดีขนึ้ แต่ฝีมอื กลับลดลงซะงัน้ ฉันเลยไม่กล้าผสาน
มันกับอาวุธหรือไอเทมชิ้นอื่นเลย”
“ศาสตราวุธล้วนมีญาณวิถี พอได้รบั การยกระดับกลายเป็นศาสตรา
วิญญาณก็ต้องใช้ความพยายามในการควบคุมมากขึ้นนั่นแหละ พวกแก
ยังโชคดีทผี่ สานอัญมณีแห่งจิตวิญญาณกับอาวุธได้ ไม่เหมือนพวก Freedom
ที่ศาสตราวิญญาณที่สร้างขึ้นไม่มีวันยอมรับพวกมันเป็นเจ้านายเด็ดขาด”
ตุลาปลอบใจชัย เขาคิดว่าอีกไม่นานชัยคงควบคุมอาวุธที่พัฒนาขึ้นมาได้
“หือ พวก Freedom มีปัญหาอะไรเหรอ ท�ำไมถึงบอกว่าพวกมัน
ไม่มีวันควบคุมอาวุธของตัวเองได้ล่ะ” คิงถามอย่างสงสัย ตอนแรกเขาก็
อิจฉาชัยอยู่บ้าง แต่ตอนนี้อยากรู้ข้อมูลของศาสตราวิญญาณมากกว่า
ตุลาส่ายหน้า “พวก Freedom ใช้วธิ กี ารบีบบังคับทรมานผูอ้ นื่ ในการ
สร้างอัญมณีแห่งจิตวิญญาณ ดวงจิตที่แฝงความแค้นเหล่านั้นยอมรับ
ทุกคนได้ แต่ไม่มีวันยอมรับอพอลโลเด็ดขาด การควบคุมอย่างสมบูรณ์
อาจท�ำได้ แต่ต้องใช้เวลานานมาก ส่วนสิ่งที่พวกนั้นท�ำผิดพลาดที่สุดก็คือ
พวกนัน้ ใช้ศาสตราวุธชัน้ สูงทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ปกป้องอาณาจักรโฟลอน จิตส�ำนึก
ของผู้สร้างยังแฝงอยู่ในนั้นอย่างชัดเจน ทันทีที่พวกนั้นทรยศอาณาจักร
ต้นสังกัด อาวุธพวกนั้นย่อมไม่ยอมรับพวกอพอลโลอีกต่อไป ยิ่งกลายเป็น
ศาสตราวิญญาณที่แค้นเคืองเจ้าของ ถ้าไม่ลบตัวละครใหม่ พวกอพอลโล
คงไม่มีวันควบคุมมันได้”
ตุลาเล่าให้เพือ่ นๆ ฟังถึงเรือ่ งทีเ่ ขาเคยปะทะกับอพอลโล แล้วทดลอง
ชิงดาบแกรนด์ครอสอาวุธคู่มือของอพอลโล พอผสานจิตกับมันก็พบว่า
ดาบเล่มนั้นไม่มีวันยอมรับราชาแห่งอาณาจักร Freedom เป็นนาย เขาจึง
ตัดสินใจส่งมันคืนให้อพอลโล หากราชาแห่งอาณาจักร Freedom ใช้ดาบ
เล่มนั้นต่อไป ย่อมไม่มีวันก้าวสู่คลาส 6 ได้ หากคิดจะบรรลุแก่นแท้แห่ง
ศาสตรา ไม่เพียงต้องอาศัยความรูค้ วามเข้าใจ อาวุธคูม่ อื ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ไม่อาจละเลยได้
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ชัยระบายลมหายใจออกจากปาก “โชคดีที่ฉันผสานอัญมณีแห่ง
จิตวิญญาณกับดาบอย่างเดียว ไม่ได้ผสานมันกับไอเทมชิน้ อืน่ ไม่อย่างนัน้
คงล�ำบากกว่านี้เยอะ”
“ว่าแต่มอี ญ
ั มณีแห่งจิตวิญญาณเยอะขนาดนัน้ เลยเหรอ” ตุลาสนใจ
มาก การสร้ า งอั ญ มณี แ ห่ ง จิ ต วิ ญ ญาณต้ อ งฝั ง แร่ สื่ อ จิ ต วิ ญ ญาณใน
อาณาเขตกักวิญญาณ เพื่อดูดซับพลังงานวิญญาณเข้มข้นเป็นเวลานาน
อย่างดวงวิญญาณแห่งเกาะเริม่ ต้นหลายพันดวงยังต้องใช้เวลาถึงยีส่ บิ กว่า
ปี ในอาณาเขตกักวิญญาณทีม่ ดี วงวิญญาณชัน้ สูงหลายล้านดวง แถมเป็น
อาณาเขตที่คงอยู่มานับพันปี คงมีของแบบนี้ไม่น้อย
“เกลื่อน” ชัยตอบสั้นๆ แล้วอธิบายเสริมว่า “ไอเทมชั้นสูงอื่นๆ ต้อง
ขุดหิมะละลายน�้ำแข็งหลายชั้นกว่าจะหาได้ แต่อัญมณีแห่งจิตวิญญาณนี่
พอตกค�่ำก็ส่องแสงออกมาเองเลย พวกเราส�ำรวจพื้นที่แค่หนึ่งในสิบยังเจอ
เป็นสิบยี่สิบก้อน โชคดีที่ทักษะตรวจสอบของพวกเด็กๆ สูงพอ เลยท�ำให้
รู้ว่าอัญมณีที่ส่องแสงทะลุพื้นดินขึ้นมาคืออะไร ตอนนี้พวกลูกน้องของแก
ใช้ศาสตราวิญญาณกันทุกคนแล้ว น่าเสียดายทีด่ งึ พลังศาสตราทีใ่ ช้ออกมา
ได้ไม่เต็มที่ เลยหยุดอยู่แค่อาวุธคู่มือ ไม่กล้าผสานมันกับไอเทมชิ้นอื่น”
ขณะที่สนทนาอยู่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดลง ตุลาจึงนัดแนะชัยให้ไปพบกัน
อีกครั้งในเกม จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ตุลาเข้าเกมเร็วกว่าปกติ เขาพบว่าในโรงฝึกลับใต้ดนิ แห่งทีส่ อง
มีพวกแมวและลูน่ามารออยู่แต่แรกแล้ว ทันทีที่ตุลาปรากฏกาย แมวทั้งห้า
ตัวก็กระโดดเกาะตัวเขาอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับตุลาที่ตอนนี้ค่าสถานะเฉลี่ย
อยู่ที่ระดับพันกว่าๆ แรงปะทะจากพวกแมวทั้งห้าตัวจึงท�ำเอาเขากระเด็น
ก้นจ�้ำเบ้า
“คิดถึงตุลาทีส่ ดุ เลย!” มารอนร้องอย่างดีใจ พลางปีนป่ายไปรอบตัว
ตุลาอย่างคุ้นเคย แมวอีกสี่ตัวก็เช่นกัน
“เฮ้ยๆ ไอ้พวกนีน้ ี่ พวกแกไม่ใช่แมวน้อยเหมือนเมือ่ ก่อนแล้วนะ อย่า
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ซนสิเจ้าเหมียว!” ตุลาร้องเบาๆ อย่างสุขใจเช่นกัน เขาเองก็คดิ ถึงเจ้าเหมียว
พวกนี้มาก เพียงแต่ตอนนี้พวกมารอนกลายเป็นแมวตัวเต็มวัยแล้ว เมื่อมี
แมวตัวใหญ่เกาะหัวเกาะไหล่จึงท�ำให้รู้สึกอึดอัดอยู่บ้าง
ลูนา่ นัง่ ลงข้างๆ ตุลาแล้วเหยียดแขนบิดขีเ้ กียจ “เฮ้อ...พอใช้รา่ งเทพ
นานๆ แล้วกลับไปใช้ร่างแฟรี่ กลับรู้สึกเหมือนไม่คุ้นเคยซะงั้น กว่าจะพา
เจ้าสองตัวนี้เข้ามาที่นี่ได้ก็วุ่นวายมากเลย”
เทพสาวชี้ไปยังหมาป่าหิมะสองตัวที่นอนหมอบใกล้ๆ ข้อตกลงของ
ตุลากับลูนา่ คือ เมือ่ พบเจอผูค้ น เทพสาวจะต้องใช้รา่ งแฟรี่ ส่วนเจ้าหมาป่า
หิมะตอนนีก้ ลายเป็นสุนขั เลีย้ งไปแล้ว แต่ดเู หมือนทัง้ สองตัวจะไม่ได้ผดิ หวัง
อะไร แค่ได้อยู่ใกล้ลนู ่าทีส่ ่งคลืน่ พลังแห่งจันทราออกมาจากร่างตลอดเวลา
พวกมันก็มีความสุขมากแล้ว แน่นอนว่าการที่หมาป่าซึ่งมีความสูงกว่าสอง
เมตรจะเข้ามาที่นี่ได้ ลูน่าคงต้องเปลืองเรี่ยวแรงในการเจรจากับพวกทหาร
ไม่น้อยเลย
“ลูน่า ใช้เวทสื่อสารบอกพวกเรล่าให้ผสานพลังกับอาวุธ ชุดเกราะ
และเครือ่ งแต่งกาย จนกว่าจะกลายเป็นไอเทมส่วนบุคคลทีย่ อมรับผูใ้ ช้เพียง
คนเดียว แล้วค่อยเอาอัญมณีแห่งจิตวิญญาณมาผสานทีหลัง ไม่อย่างนั้น
คงอีกนานกว่าไอเทมพวกนั้นจะยอมรับพวกเรล่าเป็นเจ้านายที่แท้จริง”
ตุลานึกเรื่องส�ำคัญออกจึงรีบสั่งให้ลูน่าติดต่อกลุ่มเรล่าทันที หลัง
จากพวกเรล่าส�ำรวจอาณาเขตกักวิญญาณที่ล่มสลาย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับก็เปลี่ยนไปหลายอย่าง คงต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะใช้ความ
สามารถได้เต็มที่ ถ้ารีบผสานอัญมณีแห่งจิตวิญญาณในตอนนี้ กว่าจะ
ควบคุมพลังของไอเทมชนิดใหม่ได้กย็ งิ่ ต้องใช้เวลา โชคดีทลี่ นู า่ กลับมาพอดี
เลยฝากให้เธอติดต่อแทนเขาที่ยังอยู่ในสภาพถูกผนึกพลัง และไม่คิดจะฝืน
ใช้พลังกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้
“ไวต์ ซิลเวอร์” ตุลาหันไปกล่าวกับสองหมาป่าร่างใหญ่ “พวกแก
สองตัวคงยังไม่ชินกับสภาพอากาศของที่นี่ พอชินแล้วพวกแกต้องเข้าไป
ฝึกฝนในตึกนั้น เลือกระดับง่ายๆ ก่อนล่ะ เพราะเท่าที่จ�ำได้ พวกแกยัง
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ต้านทานค�ำสาปได้แย่มาก อีกสักสองสามวันลองเข้าไปทดสอบในนั้นก็
แล้วกัน”
สองหมาป่าเงยหน้ามองตุลา แล้วหลับตาลงตามเดิมอย่างไม่สนใจ
อันที่จริงการที่สองหมาป่าไม่แสดงความจงรักภักดีต่อตุลาเหมือนเป็น
สัตว์เลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แม้สถานะของพวกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของ
ตุลา แต่บุคคลที่พวกมันติดตามอย่างแท้จริงคือเทพธิดาจันทราต่างหาก
แม้พวกแมวจะมีสถานะเป็นสัตว์เลี้ยง แถมเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดา
ยังปฏิบัติกับตุลาเหมือนเพื่อนเล่น หมาป่าขาวและหมาป่าเงินเคยเป็น
ระดับบอสมาก่อน ย่อมไม่เห็นว่าตัวเองต�่ำต้อยกว่าตุลาตรงไหน ถึงจะ
ยอมรับว่าตุลามีฝีมือเหนือกว่าหลายสิบเท่า แต่ฝีมือเหนือกว่าก็ไม่ได้
แปลว่าจะมีศักดิ์ศรีสูงกว่าอดีตบอสแห่งเผ่าพันธุ์อย่างพวกมัน
“แง้ววว!” บลังก้าที่นั่งอยู่บนตักตุลากระโดดออกมาแล้วเริ่มค�ำราม
เจ้าหมาป่าตัวใหญ่บังอาจแสดงท่าทีเหนือกว่าตุลา แสดงว่าพวกมันเห็นว่า
ตุลาต�่ำชั้นกว่า พวกแมวซึ่งมองว่าตุลาเป็นเพื่อนเล่นที่มีศักดิ์ศรีเท่ากันย่อม
ยอมไม่ได้
แม้ตลุ าจะใช้พลังพิเศษไม่ได้ ไม่สามารถอ่านใจสัตว์เลีย้ งได้ แต่กพ็ อ
เดาความคิดของพวกมันออก จึงอดถอนใจไม่ได้
‘เวรกรรม เราเลีย้ งดูไอ้พวกนีผ้ ดิ พลาดตรงไหนหว่า พวกแมวมองเรา
เหมือนเพื่อนเล่น พวกหมามองเราเหมือนตัวที่มีศักดิ์ศรีตำ�่ กว่า ส่วนยาย
ลูน่า...ไม่รู้เหมือนกันแฮะ คงเห็นเราเหมือนเป็นเพื่อนเล่นละมั้ง’ ตุลาได้แต่
คิดในใจปลงๆ
ขณะทีห่ มาแมวก�ำลังจะวางมวยกัน ตุลาก็หา้ มเบาๆ “บลังก้า พอได้
แล้ ว น่ า สองตั ว นี้ ถ ้ า ไม่ ฝ ึ ก แล้ ว ฝี มื อ กระจอกก็ ป ล่ อ ยพวกมั น ไป ฉั น
ไม่บังคับ ถ้าฝีมืออ่อนมากเกินไปก็แค่ยกเลิกพันธสัญญา ไม่ให้พวกมันเป็น
ผู้ติดตาม เพราะฉันไม่อยากได้ตัวถ่วง”
ค�ำกล่าวของตุลาท�ำให้มวยหมาแมวที่ก�ำลังจะเริ่มยุติลงฉับพลัน
ดูเหมือนค�ำกล่าวอย่างไม่ตั้งใจของเขาจะท�ำร้ายความรู้สึกของผู้ติดตาม
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ไม่นอ้ ย ไม่เพียงสองหมาป่า กระทัง่ ห้าแมวและลูนา่ ก็มสี หี น้าสลดลง ทัง้ หมด
ยังจ�ำได้ดถี งึ การพบกันครัง้ สุดท้ายทีท่ ะเลสาบไพลิน หากนับสภาพของตุลา
ที่ถือดาบผ่าปฐพีซึ่งปลดผนึกแล้วเป็นมาตรฐาน แถมยังขี่มังกรลมคลาส 6
และมังกรดินคลาส 6 ขนาดมหึมาที่เป็นผู้ติดตาม เกรงว่าทุกตัวในห้องนี้คง
เป็นได้เพียง ‘ตัวถ่วง’ ของตุลา
‘อ้าว เลยกลายเป็นหงอยกันหมดเลยแฮะ’ ตุลาอดรู้สึกข�ำไม่ได้
เมื่อหันไปมองหญิงสาวที่อยู่ด้านข้าง ก็ได้เห็น ‘เทพหงอย’ จนรัศมีที่เปล่ง
ออกมาลดลง
“เอาน่า ฉันเองก็ใช่วา่ จะเก่งตัง้ แต่เกิด พวกนายฝึกไปนานๆ เดีย๋ วก็
ตามทันน่า” ตุลาปลอบใจทั้งห้อง แน่นอนว่าพวกแมวที่อยู่ร่วมกับตุลา
มายาวนานที่สุดย่อมฟื้นตัวก่อน พวกนี้เห็นพัฒนาการของตุลามาตั้งแต่
ตอนทีย่ งั ใช้พลังพิเศษไม่ได้จนถึงตอนนี้ ส่วนลูนา่ และหมาป่าสองตัวยากจะ
ท�ำใจได้ พวกนี้รู้จักตุลาตอนเก่งกล้าสามารถแล้ว ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่า
ชั่วชีวิตนี้คงยากจะตามทัน
ขณะที่พวกหมาแมวก�ำลังกระอักกระอ่วน ชัยก็เข้ามาในโรงฝึกลับ
ใต้ดินแล้วทักทายอย่างเป็นกันเองว่า
“เจ้าเหมียว ลูน่า ไอ้หมายักษ์ ไม่รอกันเลยนะ”
ปกติเรือเดินสมุทรข้ามทวีปจะใช้เวลาสองวัน ชัยลงเรือแล้วออฟไลน์
พอเรือโดยสารเดินทางมาถึงเกาะอัลกัส พวกลูน่าย่อมไม่เสียเวลารอชัย
ออนไลน์อีกหลายวันอยู่แล้ว ทั้งหมดจึงตรงดิ่งสู่อีเดนทันที
ลูนา่ ทีก่ ำ� ลังหดหูเ่ มือ่ ได้เจอชัยก็ลกุ ขึน้ ทักทายอย่างสนิทสนม ภาพที่
ปรากฏถึงกับท�ำให้ตุลารู้สึกหงุดหงิด
ชัยสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกๆ เพราะลูน่าถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใส
แต่ก็เป็นแค่การแสดงออก พวกแมวก็ดูไม่คึกคักเข้มแข็งเหมือนเคย หมา
สองตัวที่นอนหมอบก็หลับตาไม่มีสง่าราศีเหมือนที่เคยเป็น ที่ส�ำคัญตุลา
ยังมีสีหน้าหงุดหงิดไม่พอใจซึ่งไม่เห็นบ่อยนัก
“ตกลงว่าเกิดอะไรขึ้นวะ” ชัยแยกตัวจากลูน่า แล้วกระซิบถามตุลา
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เบาๆ “หน้าตาแกไม่พอใจแบบแปลกๆ ทะเลาะกับพวกแมวเหรอ”
“ทะเลาะกับพวกแมวเหรอ...ไม่นี่” ตุลาตอบค�ำถามแล้วอดคิดในใจ
ไม่ได้
‘จริงสิ แล้วเราหงุดหงิดเรือ่ งอะไรกัน’ พอครุน่ คิดถึงเรือ่ งนี้ เขาก็นกึ ถึง
ภาพลูน่าคุยยิม้ แย้มสนิทสนมกับชัย แล้วอารมณ์ทเี่ ริม่ สงบลงก็คกุ รุน่ ขึน้ มา
อีกครั้ง
‘นี่เรา...หึงอย่างนั้นเหรอ กับลูน่าเนี่ยนะ!’ ในที่สุดตุลาก็เข้าใจแล้ว
การฝึกฝนทีผ่ า่ นมาในช่วงนีจ้ ติ ใจเขาไม่สงบนิง่ อาจเป็นเพราะนีเ่ ป็น
ครั้งแรกที่เขาไม่ได้ใกล้ชิดเทพสาวนานมากขนาดนี้ ตั้งแต่ลูน่ากลายเป็น
ผูต้ ดิ ตามของเขา ไม่เคยมีคนื ใดทีเ่ ข้าเกมแล้วจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกัน มีเพียง
ช่วงหลังนี่เองที่เขาไม่ได้พบหน้าเทพสาวแสนสวยตนนี้ บางทีความสัมพันธ์
นี้อาจพัฒนาไปมากเกินกว่าที่เขาจะคาดคิด ยามอยู่ร่วมกัน เขาเองก็ไม่ได้
ใส่ใจ แต่เมื่อต้องแยกห่าง ในที่สุดเขาก็เริ่มเข้าใจหัวใจตนเอง เมื่อปริศนา
เรื่องหนึ่งคลี่คลายได้ ภาพรวมทั้งหมดก็กระจ่างชัด
ไป่เหม่ยเซียน สาวน้อยแสนสดใส ตุลามองเธอเป็นเพียงน้องสาวที่
น่ารัก
ซูเยี่ย ดาราสาวผู้มีความงามเกาะกุมหัวใจชายหนุ่มหลายประเทศ
ตุลาเห็นเป็นเพียงคนน่าคบหา
ซาร่า เด็กสาวผู้มีหัวใจยึดมั่น เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา ตุลากลับ
ไม่สามารถมองเธอได้มากกว่าเพื่อนสนิท
ที่ผ่านมามีหญิงสาวหลายคนเข้าใกล้ตุลา แต่เขาไม่เคยหวั่นไหวให้
หญิงสาวคนใดมาก่อน แม้กระทั่งมายาแห่งจิตของลัสต์ ซักคิวบัสสาว
ที่ไม่ว่าชายหนุ่มคนใดก็ยากจะต้านทาน ก็ไม่ทำ� ให้เขาหลงใหล ไม่ใช่ว่าเขา
ผิดปกติหมดความสนใจในเพศตรงข้าม ไม่ใช่ว่าเขามีกิจกรรมมากมายจน
ละเลยเรื่องรักๆ ใคร่ๆ แต่แท้จริงแล้วส่วนลึกในหัวใจของเขาประทับภาพ
ของหญิงสาวคนหนึ่งเอาไว้แล้วต่างหาก
ตุลาเพิ่งเข้าใจหัวใจตัวเองในวันนี้...ความรักที่ผิดพลาด เขาหลงรัก
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บุคคลที่ไม่ควรจะรักที่สุดเสียแล้ว
“ไม่นึกเลยว่าที่ฉันเคยเตือนแกไว้ ฉันจะท�ำผิดพลาดซะเอง” ตุลา
กล่าวเรียบๆ เขาเคยเตือนชัยว่าอย่าได้หลงรัก NPC ในเกมเด็ดขาด เพราะ
จะไม่มีวันลงเอยอย่างมีความสุขแน่นอน ใครเลยจะคาดคิด เขากลับท�ำ
ไปแล้วโดยไม่รู้ตัว
“ค�ำเตือน...เรื่องอะไรกันวะ แล้วคนอย่างแกเคยท�ำอะไรผิดพลาด
ด้วยเหรอ” ชัยเอ่ยอย่างสงสัย
“ฮะๆ คนเรามีใครไม่เคยท�ำผิดพลาดบ้างเล่า ฉันเองก็เป็นแค่คน
ธรรมดา” ตุลารูส้ กึ อย่างนัน้ จริงๆ ไม่เคยมีครัง้ ไหนทีเ่ ขาจะรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็น
แค่คนธรรมดาเท่าครัง้ นีม้ าก่อน หลังจากเขาสลัดศีรษะแรงๆ แล้วก็กล่าวว่า
“เอาเป็นว่าตอนนี้ฉันขออยู่คนเดียวสักพักก็แล้วกัน”
จากนัน้ ตุลาก็เดินออกไปจากโรงฝึกลับใต้ดนิ โดยมีชยั มองตามหลัง
ก่อนจะหันไปมองรอบด้าน ลูนา่ และพวกแมวเข้าไปในวิหารแห่งธาตุจำ� ลอง
สองอดีตบอสหมาป่าเข้าไปในเฮลสปาเพื่อฝึกฝนการต้านพิษและค�ำสาป
ทิ้งให้ชัยนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางห้องโถงใหญ่
ชัยได้แต่เกาศีรษะ แล้วบ่นอย่างไม่เข้าใจ “ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่
กันแน่เนี่ย”
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หลังจากสงบจิตใจได้บ้าง ตุลาก็กลับเข้ามาหาชัย แล้วขอดู
ไอเทมระดับสูงจ�ำนวนมากที่ชัยน�ำมาด้วย เขาพยายามตรวจสอบไอเทม
ทุกชิน้ พบว่าระบบจะระบุให้ไอเทมทุกชิน้ เป็นไอเทมระดับ S แต่ตอ่ ให้ระบบ
เกมไม่ระบุ ตุลาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานแฝงกล้าแข็ง น่าเสียดายที่คุณสมบัติ
ของไอเทมพวกนี้กลับเทียบเท่าไอเทมระดับ C+ หรือไอเทมระดับ B เท่านั้น
หากเขาอัปเกรดพวกมันให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับพลังแฝงย่อมท�ำได้
แต่ตุลากลับแนะน�ำให้ชัยใช้ไอเทมจนกว่าจะยกระดับตัวเอง
“ทนหน่อยก็แล้วกันชัย จะให้ฉนั ยกระดับไอเทมพวกนีเ้ ลยก็ทำ� ได้ แต่
ถ้าท�ำแบบนั้น กว่าไอเทมพวกนี้จะยอมรับแกคงใช้เวลานานมาก สู้แก
ผนึกจิตผสานพลังกับพวกมันจนยกระดับจะดีกว่า ถึงตอนนั้นค่อยผสาน
พวกมันกับอัญมณีแห่งจิตวิญญาณ แกจะได้ไอเทมวิญญาณไวกว่าเยอะ”
ชัยอดถอนใจไม่ได้ “เฮ้อ...ได้ไอเทมระดับสูงมาเพียบ แต่กลายเป็น
ฝีมือห่วยลงแฮะ”
ที่ผ่านมาชัยใช้แต่ไอเทมระดับ A มาตลอด ทั้งอาวุธ ชุดเกราะ และ
เครื่องประดับ แน่นอนว่าผู้เล่นธรรมดาที่เปลี่ยนอาวุธชุดเกราะตามระดับ
ความสามารถเป็นประจ�ำอย่างเขา ย่อมยากจะใช้ของพวกนั้นจนยกระดับ
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พัฒนาตัวเองเป็นไอเทมส่วนตัวได้ มีเพียงดาบคูม่ อื เท่านัน้ ทีพ่ ฒ
ั นาจนกลาย
เป็นไอเทมระดับ A แล้ว และเขาก็ไม่คดิ จะเปลีย่ นมันอีก ทีไ่ หนได้ พอผสาน
กับอัญมณีแห่งจิตวิญญาณ กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถดึงพลังของมัน
ออกมาใช้ได้เต็มที่
“ถ้ า ต้ อ งทนใส่ ไ อเทมระดั บ สู ง ที่ ขุ ด มาได้ จ ากนรกเยื อ กแข็ ง ที่ มี
คุณสมบัติพอๆ กับไอเทมที่ผู้เล่นคลาส 2 ใช้ ฝีมือสายจิตอย่างฉันคงตกลง
ไปเยอะ แย่จัง” ชัยบ่นอย่างเหนื่อยใจ
ตุลาอดหัวเราะไม่ได้ “เอาน่า ผลจากการฝึกทีท่ ะเลสาบไพลินก็ท�ำให้
ฝีมอื แกพัฒนาขึน้ หลายเท่านีน่ า ยังไงก็ถอื ว่าพัฒนาขึน้ นัน่ แหละน่า ดูอย่าง
ฉันสิ ใช้แต่ของธรรมดาไม่มีพลังแฝงหรือคุณสมบัติเสริม ยิ่งเวลาใช้ร่างจิต
ยิ่งไม่มีไอเทมติดตัวสักชิ้น ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย”
ชัยมองเพื่อนรักตาขวาง “อย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับแกดิ แล้ว
ทีส่ ำ� คัญ แกโกหกฉันหรือเปล่าทีว่ า่ ศิลาปีศาจใช้ท�ำภารกิจเปลีย่ นเผ่าได้ ฉัน
ลองมาแล้ว ไม่เห็นมันจะใช้ได้ เสียไป 1 ระดับฟรีๆ เลย”
“อ้าว ไปทดลองตอนไหนกัน แล้วท�ำไมไม่บอกฉันแต่แรกล่ะ” ตุลา
ถามอย่างสงสัย
ชัยส่ายหน้า “จะให้ไปบอกนอกเกมได้ไงกัน ไอ้คิง ไอ้กร ไอ้เอก
ประกบแกติดหนึบขนาดนั้น บอกไปเดี๋ยวพวกมันเกิดอิจฉาขึ้นมาอีก จริงๆ
แล้วตอนขุดหาไอเทม ฉันเจอศิลาปีศาจอยู่สองสามก้อน คิดว่าคงเป็นของ
ที่เผ่ามารขนมาท�ำสงครามนั่นแหละ แกเคยบอกไว้ว่าเผ่ามารชอบใช้ไอ้นี่
สร้างอาณาเขตกักวิญญาณใช่ไหม ฉันถอดจิตแบบแกไม่เป็น เลยลอง
ฆ่าตัวตายจากนั้นก็ปล่อยให้ศิลานี่ดูดวิญญาณเข้าไป ที่ไหนได้เข้าไปปุ๊บก็
หมดสติ จนพวกเรล่าท�ำลายศิลาปีศาจทิ้งนั่นแหละ ถึงกลับมาเกิดใหม่
ที่ทะเลสาบไพลิน”
“แล้วแกติดอยู่ในนั้นนานขนาดไหนล่ะ”
“อืม...จากที่แกเคยบอกว่าตอนทะลวงศิลาปีศาจออกมาใช้เวลา
ไม่กี่ชั่วโมง ฉันก็เลยบอกพวกเด็กๆ ว่าถ้าเกิน 1 วัน แล้ววิญญาณของฉัน
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ทะลวงศิลาปีศาจออกมาไม่ได้ ให้ท�ำลายมันซะ ถ้าเวลานานขนาดนั้นยัง
ท�ำไม่ได้ แปลว่าน่าจะท�ำไม่ส�ำเร็จ”
ตุลาครุ่นคิดอยู่สักพัก อันที่จริงเหตุการณ์ที่ร่างจิตของเขาถูกกักอยู่
ในศิลาปีศาจแล้วทะลวงออกมาจนได้ร่างมารบรรพกาลก็ผ่านมานานมาก
แล้ว จ�ำไม่ค่อยได้แล้วว่าทะลวงออกมาโดยวิธีไหน
“ใช่แล้ว!” หลังจากครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ ตุลาก็อุทานแล้วเริ่มตั้ง
ค�ำถาม “วิถีแห่งจิตของแกสูงขนาดไหนแล้วล่ะ”
“สามสิบกว่าๆ ถึงเกจพลังจะทะลุระดับล้านหน่วยไปแล้ว แต่วถิ แี ห่ง
จิตไม่ได้เลื่อนขึ้นมากเท่าไหร่ หรือว่าวิถีแห่งจิตของฉันจะต�่ำเกินไป เลย
เปลี่ยนเป็นเผ่ามารไม่ได้” ชัยถามอย่างสงสัย
ตุลาส่ายหน้า “ไม่เกี่ยวกันหรอก ที่ส�ำคัญคือการทะลวงมันออกมา
ต่างหาก ทริกคือต้องใช้การผนึกพลังแบบเผ่ามาร ดวงจิตที่ถูกขังถึงจะ
ทะลวงศิลาปีศาจออกมาได้ ระดับวิถแี ห่งจิตขึน้ ไปน่าจะท�ำได้อยูแ่ ล้ว วิธคี อื
ผนึกจิตให้เป็นหนึ่งเดียว แล้วระเบิดพลังทะลวงออกมาในพริบตา เหมือน
ตอนใช้ท่าอิไอนั่นแหละ”
ชัยเป็นผู้เล่นที่ใช้ดาบเป็นอาวุธ แน่นอนว่าตุลาย่อมสอนท่าไม้ตาย
สายดาบอย่างอิไอให้เพื่อนสนิทอยู่แล้ว
“แต่ปัญหาคือเข้าไปแล้วหมดสติเลยนี่สิ” ชัยส่ายหน้า “รู้ตัวอีกที
ก็มาเกิดใหม่ที่จุดเซฟ เท่ากับตายเปล่า เสียระดับไปฟรีๆ 1 ระดับเลย”
“ไอ้ชัย แกคงไม่รู้ตัวหรอกว่าผู้เล่นอย่างเราได้เปรียบ NPC ในเกม
มากขนาดไหน ตอนวิญญาณแกถูกดูดเข้าไปในนั้นไม่ได้หมดสติวูบเดียว
หรอก ต้องใช้เวลาสักพักเหมือนกัน ถ้าตัง้ สติได้แกก็นา่ จะทะลวงศิลาปีศาจ
ออกมาได้” ตุลายิ้มอย่างลึกลับ “แต่ถ้าท�ำไม่ได้จริงๆ ก็มีวิธีโกงอยู่”
“วิธีโกง” ชัยทวนค�ำ “ไอ้ภารกิจเปลี่ยนเผ่ามีวิธีโกงด้วยเหรอ”
“หึๆ ก็ออฟไลน์ออกมา แล้วเข้าไปใหม่ไงเล่า พอแกเข้าเกมอีกครั้ง
สถานะของแกจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่ถูกกักอยู่ในศิลาปีศาจเหมือน
ตอนออกจากเกม แกจะมีเวลาตัง้ สติวบู หนึง่ ก่อนจะถูกแรงกดดันในนัน้ บีบ
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ให้หมดสติอกี ครัง้ ถ้าแกตัง้ สติแล้วรวบรวมพลังท�ำลายศิลาปีศาจออกมาได้
แกจะเปลี่ยนเป็นเผ่ามารได้แน่นอน”
ตุลาไม่ได้พูดโดยไร้หลักฐาน เขาเคยติดอยู่ในก�ำแพงพลังงานของ
นรกเยือกแข็งจนดวงจิตแตกสลาย เข้าสู่สภาวะหมดสติหลายรอบ ย่อมรู้ดี
ถึงวิธีที่เหมือนโกงแบบนี้ เป็นวิธีการที่ NPC เกมนี้เลียนแบบไม่ได้แน่นอน
“แกรู้ได้ไงวะ” ชัยยังไม่แน่ใจนัก ตุลาจึงเล่าถึงความโหดร้ายของ
ก�ำแพงพลังงานที่ฉีกกระชากร่างมารบรรพกาลเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันที
ทีส่ มั ผัสของนรกเยือกแข็งให้ฟงั ชัยค่อยเข้าใจว่าการทีต่ ลุ าสลายค�ำสาปของ
นรกเยือกแข็งได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
“ตกลง ฉันจะลองท�ำภารกิจเปลี่ยนเผ่าอีกสักครั้ง” ชัยกล่าวอย่าง
ตื่นเต้น ถ้ารู้แต่แรก เขาคงปรึกษาตุลาตั้งแต่การออนไลน์ครั้งที่แล้ว แต่
ปัญหาคือตุลามักปิดระบบสื่อสาร ไม่รับข้อความใดๆ ที่สำ� คัญคือช่วงนี้
ใช้เวทสือ่ สารไม่ได้เพราะถูกจ�ำกัดการใช้พลัง วิธตี ดิ ต่อในเกมคือการพูดคุย
ต่อหน้าเท่านั้น
“อืม...ถ้าจะลองเปลี่ยนเผ่า ฉันว่าแกตั้งเวลาออฟไลน์ไว้ที่ 25 นาที
ตามเวลาจริงจะดีกว่า เวลาในเกม 3 ชั่วโมงกว่า น่าจะพอรวบรวมสมาธิจน
สามารถทลายศิลาปีศาจออกมาได้ อ้อ ออฟไลน์อัตโนมัติตั้งให้โผล่เข้าไป
ใน Metropolis นะ อย่าตื่นในโลกจริง เวลากลับเข้าเกมจะได้ง่ายหน่อย”
ตุลานึกได้แล้วหัวเราะอย่างกลัน้ ไม่อยู่ “ฮ่าๆๆ เกือบลืม เกาะเริม่ ต้น
ท�ำร้ายกันไม่ได้ ถ้าไม่ใจแข็งพอจะฆ่าตัวตาย คงต้องปล่อยให้โกเลมคลัง่ อัด
จนกว่าจะตาย โกเลมคลั่งดันอยู่ที่คลาส 3 เท่านั้น คิดจะตายแกคงต้อง
ล�ำบากไม่น้อยเลยละ”
ชัยยิ้มข�ำ “ไอ้บ้า ใครจะยอมใช้วิธีซาดิสม์แบบนั้น แค่กินผลพฤกษา
น�้ำแข็งเกินขีดจ�ำกัดก็ตายได้แล้ว ไม่ต้องทรมานด้วย”
ตุลาส่ายหน้า “แกใช้วิธีนี้นี่เอง ฆ่าตัวตายแบบนั้นไม่ทรมานก็จริง
แต่จะหลับแล้วแข็งตายไปเอง ดวงวิญญาณถูกดูดเข้าไปในศิลาปีศาจใน
สภาพหมดสติกจ็ บเกมสิ กว่าจะรูต้ วั ก็ตอนศิลาปีศาจถูกท�ำลายไปแล้ว ยังดี
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ทีผ่ ู้เล่นอย่างเราใช้วิธีออกจากเกมแล้วเข้ามาแก้ไขได้ ลองดูก็แล้วกัน”
ชัยตกลงทดลองท�ำภารกิจเปลีย่ นเผ่าแบบพิสดารตามทีต่ ลุ าบอก น่า
เสียดายทีท่ งั้ สองคนไม่รวู้ า่ เกาะเริม่ ต้นมีระบบทีแ่ ตกต่างกับทวีปหลักอยูบ่ า้ ง
เมื่อดวงวิญญาณถูกดูดเข้าไปในศิลาปีศาจ ระบบจะถือว่าเป็นการตาย
ธรรมดาหนึ่งครั้ง แล้วกลับมาเกิดใหม่ที่จุดเซฟ ท�ำให้ชัยเสียระดับไปฟรีๆ
อีกครั้ง กว่าจะสอบถามจากอาคารผู้ดูแลระบบจนเข้าใจว่าการเปลี่ยนเผ่า
แบบพิสดารนี้ท�ำในเกาะเริ่มต้นไม่ได้ ชัยก็ตายแบบงงๆ ไปอีกสองสามรอบ
ท�ำให้เขาต้องเดินทางกลับเข้าไปในทวีปหลัก พร้อมกับโมโหระบบของ
เกาะเริ่มต้น
ส่วนสาเหตุหลักที่เป็นแบบนี้ เกิดจากในอดีตเคยมีผู้เล่นกลุ่มหนึ่ง
สร้างอาณาเขตกักวิญญาณในเกาะเริม่ ต้น ผูด้ แู ลระบบพิจารณาแล้วว่าหาก
ปล่อยให้ผู้เล่นใหม่เจอสถานะตายถาวรตั้งแต่ตอนเข้าเกมใหม่ๆ ก็ออกจะ
โหดร้ายเกินไป เลยแก้ไขระบบเล็กน้อย วิธสี ละร่างเปลีย่ นเผ่าของชัยเข้ากับ
เงื่อนไขนี้พอดีจึงถือว่าซวยไป ตายฟรีไม่ได้รับอะไรชดเชย
งานนี้เรียกได้ว่าชัยขาดทุนย่อยยับ ตรงกับค�ำกล่าวที่ว่าคนโง่คือ
คนผิดจริงๆ
เมื่อชัยเดินทางกลับไปแล้ว ท�ำให้ตุลาพอจะมีเวลาว่าง และ
อดคิดถึงความรู้สึกในตอนนี้ไม่ได้
คนจีนโบราณกล่าวไว้วา่ ‘กระบีป่ ญ
ั ญาสะบัน้ ใยรัก’ ช่างเป็นค�ำกล่าว
ทีง่ า่ ยดายนัก หากความรูส้ กึ สามารถใช้ปญ
ั ญาสะบัน้ ได้อย่างง่ายดายคงจะ
ดีกว่านี้ ส�ำหรับความรู้สึกที่ตุลามีให้ลูน่า เขาเองก็รู้สึกล�ำบากใจ นี่ไม่ใช่
ความรักร้อนแรง แต่เป็นความรู้สึกที่แค่อยู่ใกล้แล้วสบายใจ ไม่ได้เห็นหน้า
นานๆ ก็คิดถึง พอได้เห็นลูน่าสนิทสนมกับชายอื่น เขาก็หงุดหงิด ยากจะ
บอกได้ว่ามันคือความรักหรือเปล่า
ตุลารู้สึกล�ำบากใจไม่น้อย ที่ผ่านมาเขาตัดสินใจรอบคอบในการ
กระท�ำเกือบทุกอย่าง แต่พอเป็นเรื่องนี้เขากลับลังเล ยากจะตัดสินชี้ขาด

42

Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 8

อย่างที่เคยเป็น แม้จะรู้อยู่แก่ใจดีว่ายิ่งถล�ำลึก ภายภาคหน้าจะยิ่งเจ็บปวด
แต่เขาก็ไม่อาจตัดใจได้ง่ายๆ จนเคยตั้งค�ำถามกับเทพสาวว่า
“ลูน่า เธอเองก็มีความสามารถมากพอจะดูแลตัวเองได้แล้ว อยาก
ไปเที่ยวในทวีปหลักหรือเปล่าล่ะ ตอนนี้เธอน่าจะเที่ยวคนเดียวได้สบายๆ
แล้ว ยิ่งมีเจ้าสองหมาป่าไปด้วย ยิ่งไม่น่าจะมีปัญหา”
เทพสาวกลับสั่นศีรษะจนผมกระจาย “ไม่เอาหรอก ถ้าจะให้ฉันไป
เที่ยวคนเดียว สู้อยู่ในอีเดนยังสนุกกว่าเลย เวลาเบื่อๆ ออกไปหาพวกภูต
แสงจันทร์ในเมือง หรือเล่นกับพวกบลังก้ายังจะดีกว่าอีก ถ้าไม่มตี ลุ าไปด้วย
ก็น่าเบื่อจะตาย ตอนอยู่ที่ทะเลสาบไพลิน นายไม่รู้หรอกว่าฉันกับพวกแมว
เบื่อมากขนาดไหน”
“ใช่ๆ ไม่ได้เจอตุลานานๆ น่าเบื่อจะตาย” พวกแมวก็ขานรับเป็น
ลูกคู่ แล้วเข้ามาออดอ้อนพันแข้งพันขาจนตุลาอดยิ้มไม่ได้
ตุลาเองก็เช่นกัน เพียงแต่ความรู้สึกของเขาซับซ้อนกว่ามากนัก จะ
เข้าไปพัวพันชิดใกล้ก็ไม่กล้า แต่จะให้ส่งเทพสาวออกห่างจากสายตาก็ยัง
ท�ำใจไม่ได้ ตุลาที่ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างเด็ดขาดกลับกลายเป็น
พะว้าพะวังไม่สมกับเป็นตัวเขาเลย และเขาก็เพิ่งค้นพบความจริงว่าตัวเอง
ขี้ขลาดยิ่งกว่าที่คาดคิด พอเป็นเรื่องใกล้ตัวกลับไม่สามารถตัดสินใจอย่าง
ชัดเจนได้ ราวกับก�ำลังดื่มยาพิษแก้กระหาย แม้จะรู้ดีว่ายิ่งพัวพันชิดใกล้
จะยิ่งท�ำให้เจ็บปวดในอนาคต แต่ก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้
เขาได้แต่เก็บความรู้สึกขัดแย้งเอาไว้เพียงล�ำพัง
ไม่ว่ามนุษย์จะรู้สึกอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก
ขนาดไหน หรือแม้ตุลาจะอยู่ในห้วงความรู้สึกสุขปนทุกข์และล�ำบากใจ แต่
กาลเวลาก็ยังท�ำหน้าที่ของมันได้อย่างดีเยี่ยม จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่เขา
นัดหมายกับ Cyber Tech เพื่อทดลองการใช้เวทมนตร์ครั้งที่สอง
เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเอนริน ตุลาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
“ยินดีต้อนรับการกลับมาตุลา 2 เดือนผ่านไปเร็วจริงๆ นะว่าไหม”
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ทันทีที่เจอหน้า ซองจุนโซก็ตรงเข้ามาจับมือและทักทายอย่างเป็นกันเอง
ตุลาตอบรับและพูดคุยกันพักใหญ่ ระหว่างนั้นมีนักวิจัยมากมาย
เข้ามาทักทายถามไถ่ ซึ่งตุลาตอบรับอย่างเป็นกันเอง เมื่อมีเวลาอยู่ตาม
ล�ำพัง ตุลาก็อดถามถึงสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้ลึกๆ ไม่ได้
“คุณจุนโซ ผมอยากทราบว่ามีความเป็นไปได้มากขนาดไหนในการ
ท�ำให้ AI ในเกมมีชีวิตในโลกเราจริงๆ พอจะบอกได้ไหมครับ”
ซองจุนโซขมวดคิ้ว “ท�ำไมสนใจเรื่องนี้ล่ะ เทคโนโลยีของเรายังก้าว
ไปไม่ถึงขั้นนั้น ท�ำไม่ได้หรอกนะ”
ตุลาไม่ยอมแพ้ เขายังถามต่อ “ท�ำไมล่ะครับ ร่างกายในโลก MWO
ไม่ว่าผู้เล่นหรือ NPC ต่างมีความซับซ้อนและสมจริงแทบไม่แตกต่างกับ
ร่างกายมนุษย์จริงๆ ด้วยเทคโนโลยีของ Cyber Tech น่าจะท�ำได้นี่ครับ”
ผู้เนรมิตโลก MWO ส่ายหน้า “เธอต้องเข้าใจนะว่า MWO เป็นโลก
ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นก็แค่ใกล้เคียง
โลกจริงมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะตรงกันทั้งหมด อืม...จะอธิบาย
ยังไงดีหว่า...ใช่สิ เจ้ามินโฮเคยบอกว่าเธอรับรู้วิชาสลายสสารของพวกลูคัส
แล้ว นั่นคือตัวอย่างหนึ่งที่แตกต่างกับโลกจริง”
ซองจุนโซเรียบเรียงค�ำพูดสักพักก็อธิบายว่า “ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า
สสารในโลก MWO ถูกโปรแกรมขึ้นมาจาก Superstring Theory อนุภาค
ต่างๆ ทีป่ ระกอบกันเป็นสสาร หรือเฟอร์มอิ อน (Fermion) และอนุภาคสือ่ น�ำ
แรง หรือโบซอน (Boson) ซึง่ จะมีความถีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ เข้าไปในอาณาเขต
ที่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ ความถี่ของเฟอร์มิออนและ
โบซอนจะหยุดท�ำงาน สภาพนั้นอะตอมย่อมสลายตัว แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงจะเป็นแบบนั้น”
ซองจุนโซหยุดพักแล้วจ้องหน้าเด็กหนุ่ม เขาพอจะรู้แล้วว่าตุลา
ต้องการสร้างร่างกายมนุษย์รองรับความคิดและจิตใจของ AI ในเกมเพื่อ
อะไร
“โลก MWO แม้จะคล้ายคลึงกับโลกจริงมากขนาดไหน แต่มนั ก็ไม่ใช่
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โลกจริง พวกเรายังไม่สามารถสร้างสิ่งที่เธอมุ่งหวังได้หรอกนะ เพราะ
พวกเราเป็นแค่ผู้ค้นหาความจริง ไม่ใช่พระเจ้า”
ผู้เชี่ยวชาญด้านสสารอดถอนใจไม่ได้ “ถ้าพวกเราท�ำได้ขนาดนั้น
จริงๆ คงสามารถยืดชีวิตของโลกิได้ พวกเราได้แต่ยอมรับว่าความสามารถ
ของพวกเรายังไม่มากพอ และพยายามพัฒนาต่อไปให้ได้มากทีส่ ดุ เท่านัน้ ”
ความหวังของตุลาดับวูบลง ‘จริงสินะ โลกิเองก็อยูใ่ นเงือ่ นไขเดียวกัน
ไม่สิ สิ้นหวังยิ่งกว่าซะอีก’
ตุลายังจดจ�ำได้ที่ดอกเตอร์จางเคยบอกไว้ว่า เซลล์ในร่างกายของ
โลกิเสื่อมสภาพเร็วกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่า แม้แต่เทคโนโลยีของ Cyber
Tech ยังช่วยอะไรไม่ได้ ถ้า Cyber Tech มีความสามารถมากพอจะสร้าง
ร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้จริง ปัญหาของโลกิคงแก้ไขได้แต่แรกแล้ว
เมื่อได้รับค�ำตอบที่แน่ชัดแล้ว ราวกับตุลาได้ปลดเปลื้องความรู้สึก
บางอย่างออกไป แน่นอนว่าทางเลือกของเขายังคงเดิม นั่นคือตัดใจให้ขาด
หรือยอมรับความรู้สึกของตัวเอง
เมื่อกล้าที่จะรัก ย่อมต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดหวัง นี่สิถึงจะ
สมกับเป็นตุลา แม้จะยังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้เป็นความรักหรือเปล่า แต่ก็
ท�ำให้เขาสบายใจขึน้ มาก เมือ่ ความสับสนสูญสลาย สมองของเขาก็แจ่มใส
มากขึ้น จนนึกเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้
“ถ้าอย่างนั้น Cyber Tech จะศึกษาโครงสร้างสมองที่ใช้เวทมนตร์
หรือพลังเหนือธรรมชาติได้ไปเพื่ออะไรกันครับ จ�ำลองได้ในโลก MWO แต่
ไม่สามารถสร้างในโลกจริงได้”
ซองจุนโซเห็นตุลาหลุดจากสภาพสับสนก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้
เพียงแค่ไม่กวี่ นิ าที เด็กหนุม่ ทีม่ จี ติ ใจว้าวุน่ จนเขาสังเกตได้ ก็กลับกลายเป็น
เยือกเย็น สร้างความเชื่อมั่นให้คนรอบข้างได้มากกว่าตอนเข้ามาในเมือง
เอนรินครั้งแรกเสียอีก
ซองจุนโซไม่เข้าใจว่า ช่วงเวลาไม่กี่วินาที เมื่อคนคนหนึ่งตัดสินใจ
ให้ค�ำตอบแก่ตัวเองในโจทย์ปัญหาที่ยากจะแก้ได้ กลับส่งผลให้จิตใจของ
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เด็กหนุ่มคนนี้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ
‘เอาเถอะ กลับมาเป็นคนสงบนิ่งและเปี่ยมความมั่นใจตามเดิมได้
ก็ดี’ แม้จะไม่เข้าใจสภาพจิตใจของเด็กหนุ่มตรงหน้านัก แต่ผลลัพธ์ที่ออก
มาก็น่าพึงพอใจ ซองจุนโซจึงยิ้มแล้วบอกว่า
“ถึงเราจะไม่สามารถสร้างร่างกายทีเ่ หมือนผู้มโี ครงสร้างสมองแบบ
พิเศษได้ แต่กใ็ ช่วา่ การศึกษาโครงสร้างสมองแบบพิเศษจะไร้ประโยชน์ ตาม
มาสิ แล้วเธอจะได้รวู้ า่ ผลการวิจยั ของเราทีผ่ า่ นมาก้าวหน้ามากขนาดไหน”
ซองจุนโซพาตุลาขึ้นรถโดยสาร ไปชมห้องทดลองแห่งหนึ่งที่
อยู่ห่างจากตึกกลางเมืองหลายกิโลเมตร เมื่อมาถึง ตุลาก็พบว่าที่นี่เป็น
อาคารรูปทรงพีระมิดขนาดยักษ์ สร้างขึ้นจากคริสตัลและโลหะที่ล้อแสง
อาทิตย์จนเป็นประกายเจิดจ้า
“การศึกษาพลังธรรมชาติในโลก MWO ไม่ได้ไร้ประโยชน์หรอกนะ
อย่างน้อยก็ท�ำให้พวกเรารู้ว่ารูปทรงพีระมิดจะดึงดูดพลังธรรมชาติเข้ามา
รวมตัวกันในนั้นได้ อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหลักการเดียวกัน เพราะ
การพิสจู น์ของเธอเมือ่ 2 เดือนก่อนนัน่ แหละทีท่ �ำให้พวกเรารู้ว่าในโลกเรามี
พลังธรรมชาติอยู่จริง”
เมื่อเข้าไปส�ำรวจด้านใน ซองจุนโซก็พาตุลาเข้าไปในห้องทดลอง
ห้องหนึง่ ภาพทีเ่ ห็นสร้างความตกตะลึงให้ตลุ าไม่นอ้ ย ห้องแรกชายคนหนึง่
ก�ำลังพยายามจุดเทียนไขและดับมัน บนหัวของเขาสวมเครือ่ งประดับคล้าย
มงกุฎโลหะสีเงิน รอบตัวมีกล้องบันทึกภาพมากมายหลายมุม ห้องที่สอง
เป็นห้องทดลองการเคลื่อนย้ายวัตถุ สภาพแวดล้อมคล้ายห้องแรก ห้องที่
สามเป็นห้องทดลองการใช้เทเลพาที โดยมีชายคนหนึง่ สวมมงกุฎทายไพ่ใน
มือของชายอีกคนหนึ่ง
ทั้งสามห้องมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันตั้งอยู่กลางห้อง...
“กะโหลกแก้ว (Crystal Skull) เหรอครับ” ตุลากล่าวอย่างสงสัย เขา
เคยอ่านพบว่าในอดีตมีการขุดพบกะโหลกที่ท�ำจากแก้วตามซากโบราณ-
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สถานของอารยธรรมมายา ไม่นึกเลยว่าจะได้มาเห็นกับตาในห้องทดลอง
ของ Cyber Tech
ซองจุนโซอดหัวเราะไม่ได้ “ฮ่าๆๆ ไม่นึกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเธอ
จะรู้จักมันด้วย แต่กะโหลกแก้วพวกนี้ไม่ใช่ของที่ขุดพบจากโบราณสถาน
หรอกนะ แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากเทคโนโลยีนาโนแมชชีนต่างหาก อย่างที่รู้
นาโนแมชชีนของเราสร้างขึ้นจากการควบคุมผลึกธาตุ พวกเราแค่สร้างมัน
ขึ้นมาเพื่อเลียนแบบการรับส่งพลังงานของสมองผู้มีโครงสร้างสมองแบบ
พิเศษ และรูปทรงที่เหมาะสมที่สุดก็คือกะโหลกแก้วอย่างที่เห็นนั่นแหละ
“ห้องที่เธอเห็นทั้งสามห้องคือห้องทดลองการเชื่อมต่อ ผู้ทดลองกับ
กะโหลกแก้วที่มีโครงสร้างการส่งถ่ายพลังงานใกล้เคียงกับสมองของซาร่า
อีวาน และอาเรีย ถ้าเราสามารถพัฒนาศาสตร์นี้ได้ ในอนาคตผู้ใช้พลังจิต
จะไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างสมองแบบพิเศษอีกต่อไป”
ตุลาลองคิดตามแล้วอดรู้สึกหวั่นวิตกไม่ได้ โลกที่คนธรรมดาใช้พลัง
พิเศษได้ด้วยอ�ำนาจแห่งเทคโนโลยี นั่นอาจหมายถึงหายนะของโลกได้เลย
“แล้วมันจะไม่เป็นอันตรายเหรอครับ ผมไม่ได้หมายถึงอันตรายต่อ
ผู้ทดลอง แต่หมายถึงอันตรายต่อมนุษยชาติ” ตุลาอดแสดงความเป็นห่วง
ไม่ได้
ซองจุนโซยิ้มอย่างเชื่อมั่น “ข้อมูลทุกอย่างของเราถูกเข้ารหัส ถ้า
ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เหนือกว่าคริสตัลคอมพิวเตอร์หลายเท่าจะไม่สามารถ
อ่านข้อมูลนี้ได้ ที่ส�ำคัญที่สุด พวกเราจะไม่เผยแพร่เทคโนโลยีนี้จนกว่า
มนุษยชาติจะพร้อม เรื่องนี้ไม่ต้องสนใจมากนัก ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
อาเธอร์เถอะ”
“คุณอาเธอร์ ไบรตัน ประธานเครือ Cyber Tech เหรอครับ”
จุนโซพยักหน้ารับ “เธอยังไม่เคยพบอาเธอร์ เลยอาจไม่ค่อยเข้าใจ
ความคิดของหมอนั่นนัก แต่ฉันขอให้เธอเชื่อมั่นว่า เพื่อนรักของฉันคนนี้จะ
ไม่ ท� ำ สิ่ ง ที่ เ ลวร้ า ยแน่ น อน อาเธอร์ พู ด เสมอว่ า การท� ำ ลายง่ า ยกว่ า
การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ง่ายกว่าการรักษาให้ด�ำรงคงอยู่ ที่ยากกว่า
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การรักษาให้ด�ำรงคงอยู่คือการสรรหาผู้สืบทอด เธออาจไม่เข้าใจ ตอนนี้ถ้า
Cyber Tech คิดจะครองโลกไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาเธอร์ไม่คิดจะท�ำ ฉันมั่นใจ
ในตัวหมอนั่น และอยากให้เธอมั่นใจในตัวหมอนั่นด้วย”
ตุลานึกทบทวนค�ำกล่าวสั้นๆ ‘การท�ำลายง่ายกว่าการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์งา่ ยกว่าการรักษาให้ดำ� รงคงอยู่ ทีย่ ากกว่าการรักษาให้ดำ� รง
คงอยู่คอื การสรรหาผู้สบื ทอด’ แม้จะเรียบง่าย แต่กแ็ สดงถึงพัฒนาการของ
อาณาจักรโบราณของมนุษย์หลายยุคหลายสมัยได้เป็นอย่างดี
“เข้าใจแล้วครับ ถ้าคุณอาเธอร์เป็นคนแบบที่คุณว่า ผมคงเชื่อมั่น
ใน Cyber Tech ได้ ผมจะพยายามไขปริศนาของเวทมนตร์ในโลกแห่งความ
เป็นจริงครับ”
ซองจุนโซหัวเราะข�ำๆ จะว่าไปเขาเองก็ไม่แน่ใจนักว่า เมื่อเขาไข
ความลับของเวทมนตร์ได้ อาเธอร์จะท�ำอย่างไร บางทีอาจเปิดเผยออกไป
ก็ได้ เพราะเวลาหมอนั่นนึกสนุกขึ้นมา อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่อย่างน้อย
คนอย่างอาเธอร์ไม่คิดจะท�ำให้โลกปั่นป่วนจนมีผู้สังเวยชีวิตแน่นอน ก็
ไอ้หมอนั่นมันจอมป่วนระดับโลกนี่นะ...
“ถึงเธอจะเห็นผูท้ ดลองแต่ละคนใช้อปุ กรณ์เชือ่ มต่อกับกะโหลกแก้ว
แล้วสามารถใช้พลังจิตได้ แต่ว่าแต่ละคนมีค่าการเชื่อมต่อไม่เท่ากัน มัน
ยังอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้น คงอีกนานกว่าเราจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้”
ตุลาพิจารณาสักพักก็กล่าวว่า “อืม...แสดงว่ากะโหลกแก้วพวกนีเ้ ป็น
อุปกรณ์ขยายพลังสินะครับ แล้วจ�ำเป็นต้องท�ำให้มันอยู่ในรูปลักษณ์นี้ด้วย
เหรอ ท�ำให้ผมนึกถึงกะโหลกแก้วของชาวมายาเลย บังเอิญเกินไปหรือเปล่า
ครับ”
“หึๆ อาจใช่หรืออาจไม่” ซองจุนโซตอบอย่างลึกลับ “จากการ
สันนิษฐานของเรา กะโหลกแก้วของชนเผ่ามายาอาจเป็นกะโหลกของมนุษย์
ผู้ฝึกจิตจนสามารถแปรเปลี่ยนโครงสร้างกะโหลกและสมองจนกลายเป็น
ผลึกธาตุที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกับนาโนแมชชีนก็ได้ รูปทรงหัวกะโหลก
มนุษย์แบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะ”
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“เป็นไปได้เหรอครับ!” ตุลาตื่นตระหนก
ซองจุนโซหัวเราะแล้วอธิบายว่า “ถ้ายึดตามต�ำนานโบราณ ผู้ใช้
อภินิหารเหนือมนุษย์ที่โด่งดังที่สุดที่เคยมีบันทึกไว้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ศาสดา
ของพุทธศาสนานั่นไง ไม่ใช่ต�ำนานกล่าวว่าหลังปรินิพพาน เมื่อถวาย
พระเพลิง อัฐิธาตุของพระองค์กลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรอกเหรอ
แม้แต่นกั บวชผูฝ้ กึ จิตของประเทศไทยเองก็เช่นกัน กระดูกของพวกท่านไม่ใช่
กลายเป็นผลึกธาตุล�้ำค่าหรอกเหรอไง หากกะโหลกแก้วของชนเผ่ามายามี
ที่มาแบบเดียวกัน ก็ไม่น่าประหลาดใจนักหรอกนะ”
ตุลานิง่ อึง้ ค�ำกล่าวของซองจุนโซสอดคล้องกันอย่างแปลกประหลาด
กะโหลกแก้วตามต�ำนานว่ากันว่าตัวมันแฝงไว้ด้วยอ�ำนาจลี้ลับ พระบรมสารีรกิ ธาตุและพระธาตุของเกจิอาจารย์เองก็เช่นกัน ล้วนแฝงไว้ดว้ ยปริศนา
ที่ยากจะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้
ไม่เพียงวัตถุธาตุที่เกิดจากร่างกายของมนุษย์ กระทั่งเพชรอย่าง
โฮปไดมอนด์กม็ ชี อื่ เสียงโด่งดัง บางทีในหมูแ่ ร่รตั นชาติอาจมีพลังพิเศษแฝง
อยู่ก็ได้
Cyber Tech ใช้เทคโนโลยีเข้าถึงความลึกลับเหนือธรรมชาติได้ เรียก
ว่าเหนือล�ำ้ กว่าใครได้เต็มปากจริงๆ
ตุลาระบายลมหายใจเบาๆ “ผมเข้าใจแล้วครับว่า Cyber Tech ศึกษา
การท�ำงานของโครงสร้างสมองแบบพิเศษมานานเพือ่ อะไร ถึงจะไม่สามารถ
สร้างร่างโคลนของมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่พวกคุณก็มีวิธี
ดัดแปลงการใช้งานมันโดยอาศัยเทคโนโลยีนาโนแมชชีนนี่เอง”
“ใช่แล้ว น่าเสียดายทีโ่ ครงสร้างสมองแบบพิเศษทีพ่ วกเราทดลองได้
อย่างสมองของ NPC เอลล่า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับไกอาในโลก MWO ได้
แม้จะไม่สมบูรณ์กต็ าม และตัวอย่างพิเศษคนอืน่ ๆ กลับหาคนเชือ่ มต่อด้วย
ไม่ได้ เรียกได้วา่ ไม่วา่ ใครก็มคี า่ การเชือ่ มต่อเท่ากับ 0% ไม่อย่างนัน้ พวกเรา
คงตรวจสอบได้แต่แรกแล้วว่าโลกเรามีไกอาอยู่จริงหรือเปล่า”
ตุลารู้สึกสะกิดใจในค�ำว่าเอลล่าและคนอื่นๆ นั่นหมายความว่า
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นอกจากเอลล่าแล้ว ยังมีคนทีเ่ หยียบย่างขอบเขตของผูเ้ ชือ่ มต่อกับไกอาอีก
สินะ โลก MWO ช่างกว้างใหญ่จริงๆ
“ให้ผมทดลองเชือ่ มต่อกับโครงสร้างสมองของเอลล่าดูจะดีไหมครับ”
ตุลาเสนอ ถ้าท�ำได้ บางทีเขาอาจไขความลับของไกอาได้เร็วกว่าที่คิด
“อย่าดีกว่า” ซองจุนโซกล่าวอย่างหนักแน่น “ส�ำหรับเธอ ฉันอยาก
ให้เธอศึกษาศาสตร์แห่งเวทมนตร์ให้ลึกซึ้งกว่านี้ ที่ส�ำคัญ โครงสร้างสมอง
ของเธอมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่เด่นชัดที่สุดคือหลังจากใช้วิชา
ทะยานฟ้าในโลกจริงได้ ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดที่สุด สมาธิ
ที่มั่นคงมากขึ้นถึงขนาดส่งผลต่อกล้ามเนื้อและอัตราการไหลเวียนโลหิต
ฉันไม่รู้ว่าถ้าเธอเชื่อมต่อกับ Crystal Skull ของเอลล่าจะเกิดอะไรขึ้น บอก
ตามตรงคือ โครงสร้างสมองของเธอที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้ พวกเรา
ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลง”
ซองจุนโซหยุดไปพักหนึ่งแล้วนึกขึ้นได้ “ที่สำ� คัญคือ การที่เธอฝืน
ใช้งานสมองเกินขีดจ�ำกัดเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนในโลก MWO ส่งผลเสียต่อ
เธอมาก รับปากฉันสิว่าในอนาคตเธอจะไม่ท�ำแบบนั้นอีก”
ตุลายิ้มแหย เพราะหลังการออฟไลน์ครั้งนั้น เขาต้องเข้าสู่สภาวะ
หลับลึกยาวนาน
“ตกลงครับ ถึงไม่บอกผมก็ไม่คิดจะท�ำแบบนั้นอีกแล้วครับ” แต่ก็
ไม่แน่เหมือนกัน ถ้าอารมณ์พาไป...
ซองจุนโซพยักหน้าอย่างพึงพอใจ แล้วอดหัวเราะไม่ได้
“ก็ดี ฉันจะได้กลับไปบอกให้เจ้ามินโฮปลดล็อกสถานะผนึกการใช้
พลังพิเศษในเกมให้เธอได้สักที”
“หา!!!” ตุลาร้องเสียงหลง “ที่ร่างจิตของผมในเกมไม่ฟื้นคืนสภาพ
สักที เป็นเพราะคุณลีมินโฮแกล้งหรอกเหรอเนี่ย!!!”
มิน่า ร่างจิตของเขาถึงไม่ฟื้นคืนสภาพ เป็นเหตุให้เขาใช้พลังพิเศษ
ในเกมไม่ได้
ทว่าซองจุนโซไม่ตอบกลับ เอาแต่หัวเราะตุลาที่หมดมาดเยือกเย็น
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‘เสียท่าจริงๆ ’ ตุลาคิดในใจแล้วบ่นว่า “รู้งี้ร้องเรียนว่าผู้ดูแลระบบ
แทรกแซงการเล่นเกมของผู้เล่นตั้งนานแล้ว”
ซองจุนโซยิง่ หัวเราะหนักกว่าเดิม “ฮ่าๆๆ แจ้งไปก็ไม่มใี ครสนใจหรอก
นะ เธอน่ะโดนแทรกแซงการเล่นเกม MWO ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเกมแล้ว
จะมาร้องเรียนตอนนี้ไม่รู้สึกว่าช้าเกินไปหน่อยเหรอ”
ตุลาคิดตามแล้วอดหัวเราะไม่ได้ จริงสิ เขาโดนแทรกแซงการเล่น
เกมตั้งแต่ครั้งแรกที่ออนไลน์อย่างที่ว่าจริงๆ
หลังจากชายต่างวัยหัวเราะกันจนเหนื่อย ซองจุนโซก็กลับเข้าเรื่อง
“เอาเถอะ เรื่องอื่นช่างมันก่อน การทดลองของเธอคงต้องเริ่มพรุ่งนี้
แต่คราวนี้จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เธอรู้หรือเปล่าว่าผู้ทดลองเชื่อมต่อกับ
Crystal Skull แล้วได้ค่าการเชื่อมต่อ 100% น่ะมีอยู่เหมือนกันนะ นั่นคือ
ต้นแบบของ Crystal Skull หัวนั้นนั่นเอง ดังนั้น Crystal Skull ของอาเรีย
ผู้ที่เชื่อมต่อกับมันได้ 100% ย่อมเป็นอาเรีย ผลที่ออกมาคือ พลังไฟที่เธอ
สร้างเหนือกว่าปกติหลายสิบเท่า แน่นอนว่าการทดลองเวทมนตร์เอง
ก็เช่นเดียวกัน”
ซองจุนโซหยุดพักเล็กน้อย แล้วเน้นเสียงอย่างจงใจ
“การทดลองใช้เวทมนตร์ของเธอในวันพรุ่งนี้จะใช้การทดลองผ่าน
Crystal Skull ของผู้ที่สามารถใช้เวทมนตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้
นั่นคือเธอจะต้องใช้เวทมนตร์โดยมี Crystal Skull ที่มีต้นแบบมาจากสมอง
ของเธอเองเป็นสื่อขยายพลัง”
“หมายความว่าตอนนี้ Cyber Tech สร้าง Crystal Skull ที่มีต้นแบบ
มาจากสมองของผมได้แล้วเหรอครับ!” ตุลาร้อง
ซองจุนโซพยักหน้ารับ สร้างความตื่นเต้นให้ตุลาเป็นอย่างมาก
การทดลองใช้เวทมนตร์ในครั้งนี้จะต้องตื่นเต้นยิ่งกว่าที่เขาเคย
คาดคิดหลายเท่าแน่นอน...
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พาหนะพลังงานแสงอาทิตย์พาตุลากับซองจุนโซเดินทางกลับ
มายังอาคารหลักของเมืองแห่งเทคโนโลยี เอนริน เนือ่ งจากตุลาเพิง่ เดินทาง
มาถึงได้ไม่นานนักอาจมีอาการเจ็ตแล็กหรืออาการเมาเวลา ปกติวิธีแก้
อาการนีค้ อื ต้องพักผ่อนหลายวัน แต่หากตุลาใช้เครือ่ งสลีปแคปซูลสักคืนหนึง่
รับรองได้ว่าอาการนี้จะหายเป็นปลิดทิ้ง การทดลองจึงเลื่อนเป็นวันถัดไป
เมื่อตุลามาถึงห้องพัก แทนที่จะได้พักดันต้องวุ่นวายอีกพักใหญ่
ขณะที่เด็กหนุ่มอาบน�้ำ เขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังลั่น จนนึกว่าประตู
ห้องพักจะพังพินาศเสียแล้ว
ตุลารีบสวมเสื้อคลุมอาบน�้ำแล้วเปิดประตู พบว่าที่แท้แขกผู้ไม่รู้จัก
ความเกรงใจทีร่ ออยูห่ น้าห้องคือสามสหายผูใ้ ช้พลังจิตนัน่ เอง ทัง้ สามคนอยู่
ในชุ ด ที่ ดู ค ล้ า ยชุ ด ยู นิ ฟ อร์ ม พร้ อ มกั บ สวมเสื้ อ กาวน์ ทั บ เหมื อ นพวก
นักวิทยาศาสตร์
“อ้าว พวกนายเองเหรอ โลกิ ซาร่า อาเรีย” ตุลาทักทายอย่างเป็น
กันเอง
“ไอ้บ้านี่! พอมาถึงแทนที่จะรีบมาทักทายกัน ดันหายไปตั้งหลาย
ชั่วโมง” โลกิร้องแล้วต่อยท้องตุลา พอสัมผัสได้ถึงกล้ามเนื้อแข็งแกร่ง เขา
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ก็คว้าเสื้อคลุมอาบน�้ำแล้วเลิกมันไปด้านข้าง
“โอ้โฮ! กว่าจะเพาะกล้ามได้ขนาดนีน้ านไหมตุลา โคตรน่าอิจฉาเลย
ว่ะ” โลกิกล่าวพลางก�ำหมัดชกหน้าอกกับกล้ามท้องของตุลาจนเกิดเสียงดัง
ต่อเนื่อง
ตุลาถึงกับชะงัก ตอนแรกเขานึกว่าโลกิจะชกทักทายธรรมดา แต่
เจ้าผู้ใหญ่หัวใจเด็กคนนี้ดันเลิกเสื้อคลุมของเขาจนเผยให้เห็นล�ำตัวช่วงบน
“เซ็กซี่สุดๆ”
เสียงอุทานแผ่วเบาดังขึน้ พร้อมกับทีส่ ายตาร้อนแรงจ้องมองมาจาก
ด้านหลังโลกิ ไม่สิ ไม่ใช่แค่สายตาร้อนแรง กระทั่งมวลอากาศและอุณหภูมิ
ห้องก็กลายเป็นร้อนอบอ้าวภายในไม่กี่วินาที จนโลกิที่รู้สึกถึงความร้อน
ที่แผดเผาแผ่นหลังอดร้องออกมาไม่ได้
“ยายบ้าอาเรีย! ใส่แว่นเดีย๋ วนีเ้ ลยนะ เก็บอาการหน่อยดิ เช็ดน�ำ้ ลาย
ด้วย น่าเกลียดสุดๆ”
เด็กสาวผมทองสะดุ้ง แล้วตั้งสติรีบสวมแว่นตา อุณหภูมิในห้องพัก
ที่แทบจะกลายเป็นเตาอบก็ลดลงช้าๆ ส่วนตุลารีบกระชับเสื้อคลุมแน่น
ตุลาสบตาอาเรีย แล้วเผลอถอยหลังไปหลายก้าว เขาอดหวาดกลัว
สายตาร้อนแรงของสาวน้อยไฟแรงสูงคนนี้ไม่ได้ ภาพลักษณ์ที่จดจ�ำได้
พังทลาย ไม่นึกเลยว่าอาเรียจะเป็นพวกนิยมกล้ามเนื้อสวยงาม
“ยายนี่เป็นอย่างนี้ประจ�ำ เจอผู้ชายกล้ามเป็นมัดๆ แล้วเกิดอาการ
น�้ำลายหกทุกที สงสัยชาตินี้ต้องใส่แว่นตาไปตลอดชีวิตแหงๆ”
“แว่นตาเหรอ”
“มันเป็นอุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังไฟของยายนี่น่ะ พักหลังมานี้
ฝึกสมาธิจนถอดมันได้แล้ว นึกไม่ถงึ ยายหืน่ นีพ่ อเห็นกล้ามท้องแล้วจะกลาย
เป็นแบบนี้ แย่จริงๆ” โลกิบ่นพลางเร่งการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ
“เงียบไปเลย ไอ้บ้าโลกิ!” อาเรียร้องเขินๆ แล้วหันไปสบตาตุลา
“ไม่นึกเลยนะว่านายจะซ่อนรูปขนาดนี้ ถ้ายังไงขอฉัน...โอ๊ย!”
ซาร่าที่นิ่งเงียบมานานหยิกแขนอาเรียเต็มแรง โลกิที่เห็นอดหัวเราะ
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ไม่ได้ ซาร่าจึงถลึงตามองโลกิอย่างขุ่นเคือง พร้อมกับส่งเทเลพาทีให้เจ้า
ตัวป่วน
“ไม่ได้หึงสักหน่อย งี่เง่า”
โลกิไม่ตอบกลับเอาแต่หัวเราะ ส่วนอาเรียเพิ่งนึกออกว่าตุลาคือ
เป้าหมายของซาร่า ดูท่าเนื้อชิ้นนี้ยากจะกลืนลงคอ คงต้องตัดใจ
ตุลาเห็นปฏิกิริยาของสามสหายแล้วก็ยิ้ม โลกิเป็นจอมป่วนที่ขึ้นชื่อ
อาเรียก็มดี า้ นทีน่ า่ กลัวซ่อนไว้ ซาร่าไม่ตอ้ งท�ำอะไร แค่ความสามารถในการ
อ่านใจก็ท�ำให้ทุกคนกลัวอยู่แล้ว มิน่าพวกนักวิจัยทั้งหลายจึงมีความรู้สึก
ทั้งรักทั้งกลัวเด็กสามคนนี้จนยากจะอธิบายได้
“ผมขอเปลีย่ นชุดก่อนก็แล้วกัน อาเรียจะได้ไม่เผลอก่ออาชญากรรม
อีก” ตุลาบอกกลั้วหัวเราะแล้วชมว่า “อาเรียเก่งมากเลยครับ ถ้าฝึกสมาธิ
จนไม่ต้องพึ่งแว่นตาได้จะเยี่ยมมาก ดวงตาของเธอสวยมากเลยนะ ฝึกฝน
ให้ดๆี ล่ะ ในอนาคตเธอจะต้องถอดแว่นแล้วใช้ชวี ติ อย่างคนปกติได้แน่นอน
ผมเอาใจช่วย”
อาเรียเขินจัด เธอเองพอเห็นกล้ามเนื้อสวยงามก็อดไม่ได้ที่จะอยาก
ลูบคล�ำสักครั้ง จนออกอาการแบบนี้ทุกที พฤติกรรมนี้ท�ำให้ฟิตเนสของ
อาคารหลักไม่มีใครกล้าเข้ามาใช้งานแล้ว มีแต่ตุลานี่แหละที่ไม่ถือสา
แถมยังชมว่าตาของเธอสวยเสียอีก ปกติทุกครั้งที่เธอถอดแว่น หลายคน
ต่างหวาดกลัว แต่ตุลาเห็นเป็นเรื่องเล็กๆ ซ�้ำยังให้ก�ำลังใจเธออีกต่างหาก
ในหมูเ่ พือ่ นสนิท โลกิคอื ผูท้ สี่ ามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ดที สี่ ดุ
แม้บางครั้งจะเผลอเล่นหนักมือไปบ้าง แต่เจ้าจอมป่วนยังรู้จักยั้งมือ อย่าง
น้อยยังไม่มใี ครตายหรือได้รบั บาดเจ็บสาหัส พลังของซาร่าก็ไม่เป็นอันตราย
กับนักวิจัยมากนัก แต่ทุกคนรู้ดีว่าอย่าพยายามยั่วยุสาวเงียบคนนี้ เพราะ
ถ้าเธอโกรธจะน่ากลัวมาก ส่วนอาเรียแม้จะเป็นคนที่ระมัดระวังการใช้
พลังพิเศษที่สุด และคอยห้ามปรามโลกิที่ชอบเล่นอะไรเกินเลยเป็นประจ�ำ
แต่พลังของเธอยากจะควบคุม บางครั้งก็สร้างความเสียหายและมีผู้ได้รับ
บาดเจ็บจนเกือบเสียชีวิตหลายครั้ง
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ถึงอย่างนั้นตุลากลับไม่มองพรสวรรค์ที่ประดุจค�ำสาปของเธอเป็น
อันตรายน่าหวาดหวัน่ แถมยังแนะน�ำวิธคี วบคุมพลังเพือ่ ให้เธอใช้ชวี ติ ควบคู่
ไปกับมันให้ได้
ผ่านไปสักพัก ตุลาก็เดินออกมาจากห้องแต่งตัวในชุดที่คล้ายกับ
พวกโลกิ เพียงแต่ไม่ได้สวมเสื้อกาวน์ทับเท่านั้น
“แสบหลังเป็นบ้า คราวหลังระวังหน่อยก็แล้วกัน” โลกิหันไปบ่น
อาเรีย พร้อมกับยกมือลูบแผ่นหลัง
“ช่วยถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหม” ตุลากล่าวพลางหันไปหาอาเรีย
“อืม...อาเรียน่าจะออกไปก่อน ผมอยากดูบาดแผลของโลกิสักหน่อย”
ซาร่าหัวเราะคิก แล้วกล่าวว่า “ตุลาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะ หุ่น
อย่างนายโลกิไม่ท�ำให้อาเรียหลุดอาการหื่นหรอกค่ะ ฮิๆ”
“ใช่ๆ ไม้เสียบผีอย่างเจ้าโลกิดูไปก็เท่านั้น” อาเรียขานรับ
“เออ สักวันฉันหุ่นเฟิร์มขึ้นมามั่ง อย่ามาง้อก็แล้วกัน” โลกิอดรู้สึก
หงุดหงิดไม่ได้ ยายสองคนนี้ชอบล้อเลียนเขาเรื่องรูปร่างจริงๆ
ตุลาหัวเราะข�ำ แล้วช่วยโลกิถอดเสือ้ พบว่าผิวหนังแดงเถือกเหมือน
ถูกไฟลวก แต่ไม่ถงึ กับเป็นอันตรายร้ายแรง โลกิเองก็ไม่ได้กงั วลมากนัก เขา
มัน่ ใจว่าแค่ใช้เครือ่ งสลีปแคปซูลให้นาโนแมชชีนซ่อมแซมผิวหนังทีเ่ สียหาย
สักสองสามชั่วโมงก็หายดีแล้ว
หลังจากนั้นตุลาก็ตรวจดูความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ พบว่ารูปร่าง
ของโลกิไม่แตกต่างกับคนธรรมดา แต่กล้ามเนื้อกลับหย่อนคล้อยอยู่บ้าง
คล้ายคนสูงวัย ท�ำให้เขาอดเป็นห่วงไม่ได้
‘ยังกับกล้ามเนื้อของคนแก่แน่ะ แย่กว่าพ่อซะอีก’ ตุลาบีบนวด
แล้วตัดสินใจทดลองดูสักครั้ง
“โลกิ นายมาทีก่ ลางห้องแล้วนัง่ ในท่าทีส่ บายทีส่ ดุ จากนัน้ ก็หลับตา
ท�ำสมาธิ ฉันจะลองส่งลมปราณเข้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของนาย จ�ำไว้ว่า
อย่าตื่นเต้น รักษาสมาธิ แล้วจ�ำความรู้สึกนี้ให้ดี” ตุลาหันไปบอกสองสาว
“พวกเธอก็เหมือนกัน ระหว่างนี้อย่าส่งเสียงรบกวนเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นจะ
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ออกไปจากห้องนี้สักพักก็ได้นะ”
แน่นอนว่าสองสาวย่อมไม่คิดจะพลาด พวกเธอรู้อยู่แล้วว่าตุลาเคย
ฝึกฝนลมปราณในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีใคร
ที่สามารถควบคุมลมปราณถึงขนาดถ่ายทอดให้คนอื่นได้
ตุลาเองก็ไม่แน่ใจนักว่าจะท�ำได้ แต่ที่เขาอยากทดลอง ส่วนหนึ่ง
เพราะเขาเคยศึกษาหลักการใช้ลมปราณควบคู่กับการแพทย์แผนโบราณ
ทั้งจีนและไทยมาบ้าง ที่ส�ำคัญคือเขาสามารถผสานพลังธรรมชาติหรือที่
ชาวจีนเรียกขานกันในนามพลังฟ้าดิน ท�ำให้ลมปราณของเขาฟื้นฟูได้เร็ว
มาก น่าจะช่วยเหลือโลกิได้บ้าง
ตุลาหลับตาลงแล้วเริ่มท�ำสมาธิ ราว 5 นาทีต่อมา เขาก็ยกระดับ
สมาธิถงึ ขัน้ สัมผัสพลังธรรมชาติได้ ก่อนจะเริม่ ปรับลมหายใจให้ตรงกับโลกิ
ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้ใกล้เคียงกัน จากนั้นก็ทาบมือที่แผ่นหลัง
ของอีกฝ่าย แล้วถ่ายเทกระแสพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของตัวเอง
เข้าไปในร่างของโลกิช้าๆ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากตุลารับรู้ว่าเขามีความรู้สึกต่อลูน่า
มากกว่าเพื่อน แม้เวลาจะผ่านมาเพียงเดือนเดียว แต่หากนับรวมเวลาใน
โลกออนไลน์กลับนานกว่านั้นหลายเท่า แน่นอนว่าสภาพจิตใจเช่นนั้นย่อม
ส่งผลเสียต่อตัวเขาไม่น้อย จนระดับสมาธิและจิตใจถดถอยไปหลายขั้น
แต่ด้วยนิสัยของตุลาที่ไม่ยอมให้ความรู้สึกด้านลบเข้าครอบง�ำ พฤติกรรม
ของเขาจึงกลายเป็นการทุ่มเทพลังงานและความคิดทั้งหมดในการท�ำงาน
และการฝึกฝน
แม้ด้านสมาธิจะถดถอย แต่ผลที่ออกมาคือร่างกายพัฒนาไปมาก
ร่างกายของตุลาในตอนนี้จึงมีความพร้อมในการรองรับพลังธรรมชาติ
เหนือกว่าเมือ่ ก่อน ทีส่ ำ� คัญคือเมือ่ ได้สนทนากับซองจุนโซ ท�ำให้เขาสามารถ
หลุดพ้นจากความสับสน สมาธิและจิตวิญญาณของเขาฟืน้ ตัวมากขึน้ ท�ำให้
การส่งผ่านพลังชีวิตเข้าสู่ร่างของโลกิเป็นไปอย่างราบรื่น
“อย่าตื่นเต้นโลกิ” ตุลากล่าวเบาๆ เพราะเขาสัมผัสได้ว่าจิตใจของ
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เด็กน้อยในร่างของผู้ใหญ่คนนี้เกิดความรู้สึกยินดีอย่างเปี่ยมล้น
โลกิเกิดมาพร้อมกับพลังจิตกล้าแข็ง แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายไม่ว่าเขาจะเจตนาหรือไม่จะผสานการใช้พลังจิตไปโดยอัตโนมัติ
เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อและโครงกระดูกพัฒนาผิดรูปแบบตั้งแต่เด็ก
แม้เทคโนโลยีของ Cyber Tech จะช่วยปรับโครงสร้างของกระดูกและ
กล้ามเนือ้ ให้โลกิ แต่จะอย่างไรการเคลือ่ นไหวพืน้ ฐานทีเ่ คยชินมาตัง้ แต่เกิด
ย่อมยากจะควบคุม อาจกล่าวได้ว่ากล้ามเนื้อของเขาไม่เคยท�ำงานหนัก
มาตั้งแต่เกิด และน่าจะมีสภาพไม่ต่างกับคนเป็นอัมพาตและเสียชีวิตไป
นานแล้ว ดังนัน้ เมือ่ ร่างกายได้รบั การเสริมพลังชีวติ จากตุลา จึงท�ำให้ความ
รู้สึกอ่อนล้าของโลกิลดลงไปมาก จนเขาอดยินดีไม่ได้
ตุลาถอนฝ่ามือจากกลางหลังของโลกิ แล้วยิ้มอย่างพึงพอใจ
“โลกิรับรู้ถึงลมปราณแล้ว ถ้าฝึกฝนอย่างต่อเนื่องน่าจะช่วยให้มี
สมาธิมากขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรง ถ้าโลกิลืมตาขึ้นมาเมื่อไหร่ ฝากบอก
ให้ฝึกร�ำมวยพร้อมกับโคจรลมปราณไปด้วยก็แล้วกัน ส่วนฉันคงได้เวลา
พักผ่อนแล้ว คงใช้เครื่องสลีปแคปซูลต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เลย”
“อยู่คุยกันก่อนไม่ได้เหรอ” อาเรียเอ่ยอย่างเสียดาย
ตุลายกนิ้วชี้จุปากแล้วกล่าวว่า “โลกิต้องการสมาธิ พวกเราไม่ควร
รบกวนเขา ที่ส�ำคัญพรุ่งนี้ฉันมีการทดลองส�ำคัญต้องปรับสภาพจิตใจ
ให้อยูใ่ นสภาวะทีพ่ ร้อมทีส่ ดุ ถ้ายังไงฉันขอตัวใช้งานเครือ่ งสลีปแคปซูลก่อน
ก็แล้วกันนะ”
สองสาวได้แต่พยักหน้ารับ หลังฝาครอบของเครื่องสลีปแคปซูล
ปิดลง อาเรียที่เห็นสีหน้าเศร้าของซาร่าก็กล่าวปลอบโยน
“อย่าคิดมากน่าซาร่า เอาไว้พรุง่ นีห้ ลังการทดลอง เราค่อยพูดคุยกับ
ตุลาให้เต็มอิ่มก็ได้”
เด็กสาวผมด�ำส่ายหน้า “เมื่อกี้ตอนที่ตุลาก�ำลังจะใช้เครื่องสลีปแคปซูล ฉันสัมผัสได้ถึงคลื่นความคิดของเขาแวบหนึ่ง เขาก�ำลังจะเข้าไป
พบใครบางคนที่รู้สึกผูกพันด้วย มันท�ำให้ฉันอดรู้สึกอิจฉาไม่ได้”
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“หรือว่าตุลาจะมีคนรักแล้ว” อาเรียพูดเสียงแผ่วเบา เธอเป็นห่วง
ความรู้สึกของซาร่าจริงๆ
ซาร่าสัน่ ศีรษะ “ไม่หรอก มันยังไม่ใช่ความรัก เป็นแค่ความผูกพัน...
แต่ฉันกลัวว่าในอนาคตมันจะพัฒนาไปมากกว่านั้น ฉันคงต้องรีบฝึกการ
ควบคุมพลังให้สมบูรณ์ซะแล้ว อยากเห็นจริงๆ ว่าคนทีต่ ลุ ารูส้ กึ ดีคนนัน้ เป็น
คนแบบไหน”
เด็กสาวผมด�ำพึมพ�ำพร้อมกับรู้สึกหวั่นใจ...
“เหนื่อยแฮะ” ตุลามีสีหน้าอ่อนล้า นอกเกมเขาเพ่งสมาธิช่วย
รักษาโลกิ เข้ามาในเกมเขาจึงคิดจะพักผ่อนอย่างจริงจัง และได้เห็นลูน่านัง่
เหยียดขาหลังพิงหมาป่าหิมะสีขาวสะอาดที่นอนหลับตาอยู่ พวกแมวเอง
ก็นอนหลับเอาหัวพาดขาลูน่าอย่างเป็นสุข ดูเหมือนพวกผู้ติดตามของเขา
จะสบายอกสบายใจจนน่าอิจฉา
แต่อย่าได้เห็นว่าพวกนี้เอาแต่นอนหลับพักผ่อน แท้จริงแล้วกระแส
พลังในร่างของทั้งหมดไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมา
ไม่เพียงตุลาที่ฝึกร่างกายอย่างหักโหม แม้แต่พวกแมวและลูน่าเองก็ฝึกจน
วิหารแห่งธาตุไม่สามารถพัฒนาฝีมือได้อีกแล้ว
ส�ำหรับพวกแมว พอร่างกายเติบโตเต็มที่ นิสยั เอาแต่เล่นของพวกมัน
ก็ลดน้อยลง กลับชอบโคจรลมปราณเพิ่มพูนความสามารถ แล้วนอนหลับ
อย่างสงบนิง่ มากกว่า นานๆ ครัง้ พวกนีจ้ งึ จะออกแรงประลองฝีมอื กันสักครัง้
ตุลาตัดสินใจท�ำสิ่งที่เขาไม่กล้าท�ำมาก่อน นั่นคือล้มตัวนอน ศีรษะ
หนุนต้นขาของลูนา่ แล้วหลับตาลง ส่วนเทพสาวก็ไม่ได้คดิ อะไรมากนัก การ
เอาหัวมาพาดตัวเธอ พวกแมวท�ำเป็นประจ�ำ แต่จะอย่างไรนี่เป็นครั้งแรก
ที่ตุลามีพฤติกรรมใกล้ชิดกับเธอ ลูน่าจึงรู้สึกดีใจเหมือนกัน เธอเอามือลูบ
เส้นผมของตุลา แล้วจัดให้เข้ารูป
แม้ไม่ต้องมีคำ� พูดใดๆ แต่เขากลับสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรียกว่า
ความสุข ไม่ว่าความรู้สึกนี้จะเรียกว่าความรักหรือไม่ ตุลาก็ไม่คิดจะใส่ใจ
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อีกแล้ว เขาเพียงท�ำสิ่งที่ใจเรียกร้อง และจะยอมรับเมื่อถึงเวลาที่ความสุข
เหล่านี้จะต้องยุติ
นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ตุลาหลับสนิทที่สุดตั้งแต่เขารู้จักเกมนี้ก็เป็นได้
ตุ ล าออกจากเกม แล้ ว ตรงดิ่ ง ไปยั ง อาคารรู ป ทรงพี ร ะมิ ด
เนื่องจากโครงสร้างหลายส่วนสร้างจากคริสตัล ท�ำให้แสงแดดที่ตกกระทบ
เกิดสเปกตรัมกลายเป็นแสงหลากหลายสีสัน ซองจุนโซจึงตั้งชื่ออาคาร
รูปทรงพีระมิดแห่งนี้ว่า Prism
ซองจุนโซที่รออยู่เรียกตุลาเข้ามาหา แล้วอธิบายการทดลองใช้
เวทมนตร์ของตุลาที่ผ่านมา
“การทดลองเมื่อ 2 เดือนก่อน เธอเสกน�ำ้ ออกมาจ�ำนวนหนึ่ง ค่าที่
เราวัดได้คอื ในห้องทดลองระบบปิดดังกล่าวมีมวลน�้ำเกิดขึน้ 191.2 กรัม นัน่
ค�ำนวณรวมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้ว ที่น่าแปลกใจ
คือมวลรวมของห้องทดลองระบบปิดกลับเพิ่มขึ้นเพียง 189 กรัมเท่านั้น
ค�ำถามคือน�้ำที่เกิดขึ้นมาจากไหน ถ้าเวทมนตร์คือการสร้างธาตุขึ้นมาจาก
ความว่างเปล่า ท�ำไมมวลรวมของห้องถึงไม่เพิม่ ขึน้ 191.2 กรัม แต่กลับขาด
ไป 2.2 กรัม”
“บางที...มันอาจระเหยไปในอากาศก็ได้นี่ครับ” ตุลากล่าวอย่าง
ไม่แน่ใจนัก มวลแค่ 2 กรัมน้อยมากจนยากจะนึกจินตนาการได้ คิดไม่ถงึ ว่า
เหล่านักวิทยาศาสตร์กลับไม่ปล่อยปละละเลย
“ไม่ใช่แน่นอน การวัดของเรามีความแม่นย�ำสูงมาก สิ่งที่เราค้นพบ
คือเมื่อสูบอากาศออกไปแล้ว พบว่ามวลของห้องทดลองหายไป 0.4 กรัม
ค�ำถามนี้น�ำไปสู่ข้อสันนิษฐานหนึ่ง...” ซองจุนโซมีสีหน้าล�ำบากใจไม่น้อย
การสันนิษฐานลอยๆ แบบนีเ้ ขาเองก็ยากจะรับได้เช่นกัน “เวทมนตร์ของเธอ
คือศาสตร์โบราณแบบหนึ่งที่เรียกกันว่า Alchemy หรือการเล่นแร่แปรธาตุ”
“การเล่นแร่แปรธาตุ ไอ้ศาสตร์โบราณที่พัฒนาเป็นวิชาเคมีนั่นน่ะ
เหรอครับ” ตุลาทวนค�ำอย่างสงสัย เขาเคยอ่านผ่านตาว่าการเล่นแร่
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แปรธาตุเป็นศาสตร์โบราณที่มักมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเปลี่ยนโลหะ
ธรรมดาให้กลายเป็นทองค�ำ
ซองจุนโซพยักหน้ารับ
“ไม่น่าใช่นะครับ” ตุลากลับไม่คิดว่าเวทมนตร์ของเขาจะไปโยงกับ
ศาสตร์โบราณพรรค์นั้นได้ “ถ้าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุจริงๆ มวลรวมของ
ห้องทดลองไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสิครับ ที่มวลเพิ่มขึ้นน่าจะแปลว่า
น�้ำที่เกิดขึ้นถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่ามากกว่า”
ซองจุนโซอดยิม้ ไม่ได้ “ดูเหมือนเธอจะศึกษาเรือ่ งการเล่นแร่แปรธาตุ
มาบ้างสินะ ใช่แล้ว ถ้าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุ มวลของห้องทดลองระบบ
ปิดย่อมไม่เปลี่ยนแปลง การที่มวลในนั้นเพิ่มขึ้นจึงแสดงว่าเวทมนตร์ของ
เธอสร้างมันขึ้นมาจากความว่างเปล่า แต่ถ้าเป็นอย่างนั้น มวลที่เพิ่มขึ้น
ก็น่าจะเท่ากับมวลน�้ำที่เธอเสกขึ้นมาสิ แล้ว 2.2 กรัมมันหายไปไหน”
แม้แต่ตุลาผู้ใช้เวทมนตร์ก็ตอบค�ำถามไม่ได้ ซองจุนโซจึงอธิบาย
เพิ่มเติมว่า
“สิ่งที่เราสันนิษฐานคือ มวลน�้ำที่เธอสร้างขึ้น เกิดจากการแปรธาตุ
จากธาตุหนึ่งกลายเป็นมวลน�้ำ และระบบปิดที่เราเข้าใจก็ไม่ใช่ระบบปิด
ทีแ่ ท้จริง น�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ น่าจะมาจากมวลสารนอกห้องทดลองทีถ่ กู พลังของเธอ
ดึงดูดเข้ามา แล้วแปรสภาพเป็นน�้ำ แน่นอนว่ามวลสารของวัสดุในห้อง
ที่หายไป 0.2 กรัมอาจกลายเป็นน�ำ้ ที่เธอสร้างขึ้น อีก 2 กรัมที่เหลืออาจมา
จากสิ่งของที่เธอพกมาหรืออากาศในห้อง”
ซองจุนโซหยุดเพื่อให้ตุลาท�ำความเข้าใจสักพัก แล้วสรุปว่า “อาจ
กล่าวได้ว่า เวทมนตร์ยังไม่ใช่ศาสตร์ที่ท�ำลายกฎอนุรักษ์พลังงานได้ ซึ่ง
การทดลองในวันนี้จะเป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้”
ตุลานึกถึงกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันของการเล่นแร่แปรธาตุ
หากนับที่น�้ำหนักสิ่งของเท่ากัน ทองก้อนเล็กๆ ก้อนหนึ่ง หากเปลี่ยนเป็น
อะลูมิเนียมย่อมเปลี่ยนเป็นก้อนอะลูมิเนียมที่มีปริมาตรมากกว่า หาก
เปลี่ยนเป็นน�ำ้ ที่มีมวลเท่ากันยิ่งได้ปริมาตรมากกว่า
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“เข้าใจแล้วครับ การทดลองในครั้งนี้ ที่คุณจุนโซต้องการให้ผม
เชื่อมต่อกับกะโหลกแก้ว ก็เพื่อให้ผมใช้พลังได้ง่ายขึ้น และสามารถสร้าง
สสารได้มากกว่าการทดลองครั้งที่แล้ว จะได้สะดวกกับการตรวจวัดนี่เอง”
ซองจุนโซพยักหน้า “ใช่แล้ว หากการทดลองเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
น�้ำที่เกิดขึ้นเกิดจากความว่างเปล่า เกรงว่ากฎฟิสิกส์ทั้งหมดที่มนุษย์คิดขึ้น
จะต้องเขียนกันใหม่แน่นอน และหากสสารเกิดขึน้ จากความว่างเปล่าอย่าง
ง่ายดาย อวกาศกว้างใหญ่คงไม่ได้อยู่ในสภาพที่เห็นในปัจจุบันนี้ ดังนั้น
ฉันคิดว่าข้อสันนิษฐานของฉันน่าจะถูกต้อง แต่กต็ อ้ งให้เธอช่วยพิสจู น์อยูด่ ”ี
ตุลาเริ่มรวบรวมสมาธิ ส�ำรวจร่างกายและจิตใจ พบว่าเขาในตอนนี้
อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ทั้งร่างกายที่ผ่านการพักผ่อนมาเต็มที่ และจิตใจที่
ปล่อยวางความสับสนซึ่งเกาะกุมมานานนับเดือนได้แล้ว
“ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปในห้องทดลองได้เลย” ซองจุนโซกล่าวเสียง
เรียบ
ห้องทดลองในครัง้ นีก้ ม็ ลี กั ษณะคล้ายห้องทดลองเมือ่ 2 เดือนทีแ่ ล้ว
คือเป็นห้องที่มีกระจกใสรอบด้าน สามารถมองทะลุได้ เมื่อเข้ามาในห้อง
พนักงานที่คอยอยู่ก่อนก็เริ่มท�ำงาน
“ขั้นแรก สวม Synchronized Device หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อก่อนครับ
ผมจะปรับสายให้แน่น ถ้าแน่นเกินไปรีบแจ้งให้ทราบทันทีนะครับ”
หลังสวมใส่อุปกรณ์เชื่อมต่อ พนักงานผู้ช่วยก็ออกจากห้องทดลอง
ตุลานั่งรอบนเก้าอี้สร้างจากผลึกแก้ว เบื้องหน้ามีกะโหลกแก้ววางหันหลัง
ให้เขาอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่ง แล้วเสียงพนักงานก็ดังผ่านล�ำโพงที่อยู่ริมห้อง
“ปิดผนึกห้องทดลอง เริ่มกระบวนการตรวจสอบปริมาณสสารและ
มวล...ส�ำเร็จ ตรวจสอบการท�ำงานของเครื่องฟอกอากาศ...ปกติ เริ่มการ
จ่ายอนุภาคโฟตอนกระตุ้นการท�ำงานของ Crystal Skull Model 027”
กะโหลกแก้วเริ่มเรืองแสงเล็กน้อย ไม่นานนักเสียงของพนักงาน
ก็ดังขึ้นว่า
“Crystal Skull Model 027 Activated”
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“ตุลาพร้อมหรือยัง” ซองจุนโซส่งเสียงผ่านล�ำโพง
ตุลายิ้มเล็กน้อย “พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ”
ซองจุนโซหัวเราะเสียงดัง “ถ้างั้นก็...เริ่มการเชื่อมต่อ”
ตุลารูส้ กึ เหมือนเก้าอีท้ นี่ งั่ อยูต่ กวูบ แล้วความรูส้ กึ ของเขาก็เชือ่ มโยง
เข้ากับกะโหลกแก้วเบือ้ งหน้า จากนัน้ เรือ่ งทีไ่ ม่มใี ครคาดคิดก็เกิดขึน้ นัน่ คือ
โครงสร้างสมองของตุลาไม่ใช่โครงสร้างสมองของผู้ใช้พลังพิเศษได้แต่แรก
แน่นอนว่าทุกคนรู้ดีเรื่องที่โครงสร้างสมองของตุลาพิเศษกว่าคน
ทั่วไป สิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือ สมองของเขามีคลื่นความถี่เหนือกว่าคนทั่วไป
มาก ท�ำให้เขาสามารถใช้ห้องที่เร่งกาลเวลาได้มากกว่าคนทั่วไปนับสิบเท่า
แต่พรสวรรค์ที่แท้จริงของตุลาไม่ใช่การใช้พลังพิเศษ
พรสวรรค์นั้นมีหลายรูปแบบ ซาร่าสามารถส่งคลื่นความถี่ของเธอ
เข้าไปควบคุม และส�ำรวจกระบวนการท�ำงานกับความคิดของคนอื่นได้
นั่นคือ มายด์คอนโทรล อาเรียสามารถเร่งการสั่นอนุภาคสร้างความร้อน
จนสร้างเปลวไฟได้ นั่นคือ ไพโรคิเนซิส อีวานสามารถส่งคลื่นพลังงาน
สร้างแรงเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ นั่นคือ เทเลคิเนซิส
พรสวรรค์ยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบ อย่างคิงที่ฝึกฝนร่างกาย
จนก่อให้เกิดลมปราณได้ในเวลาไม่ถึง 1 ปี ก็ถือเป็นพรสวรรค์รูปแบบหนึ่ง
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ ไม่ใช่พรสวรรค์ของตุลา พรสวรรค์ทแี่ ท้จริงของ
ตุลาคือการรับรู้ต่างหาก
ทุกคนรู้ดีว่าตุลามีความสามารถพิเศษหลายด้าน แต่สิ่งที่คนทั่วไป
ไม่เข้าใจนัน่ คือ ความสามารถพิเศษต่างมีสงิ่ แลกเปลีย่ น บ้างได้มาด้วยการ
ฝึกฝนและความเพียรพยายาม บ้างได้มาจากโชคชะตา อาทิ การขบคิด
วิเคราะห์ ในวัยเด็กตุลาไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามใจคิด เวลาส่วนใหญ่
ของเขาหมดไปกับการขบคิดวิเคราะห์สงิ่ ต่างๆ ความสามารถนีจ้ งึ กล่าวได้วา่
ได้มาเพราะโชคร้ายในวัยเยาว์
แต่สัมผัสการรับรู้แตกต่างออกไปมาก ตุลามีสัมผัสการรับรู้ที่เหนือ
กว่าคนทั่วไป แม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัว เมื่อได้ฝึกฝนการใช้สมาธิถึงกับ
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ท�ำให้เขาสามารถรับรู้พลังธรรมชาติในโลก MWO ได้ตั้งแต่การออนไลน์
ครั้งแรก
Crystal Skull ที่มีต้นแบบมาจากสมองของตุลาจึงไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะ
ช่วยให้เขาใช้เวทมนตร์ได้ดีขึ้น แต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายสัมผัสการรับรู้
คลื่นพลังงานที่อยู่เหนือความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ต่างหาก
พลังธรรมชาติในโลกแห่งความเป็นจริงที่แต่ก่อนต้องเพ่งสมาธิถึง
ขั้นสูง หรือบางครั้งต้องใช้วิชาทะยานฟ้าถึงจะรับรู้ได้ เมื่อเขาเชื่อมต่อกับ
กะโหลกแก้วกลับสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน สัมผัสของตุลาขยายไป
รอบด้าน จนเขารับรู้ได้ถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ใน Prism หรืออาคาร
รูปทรงพีระมิดแห่งนี้ และสัมผัสได้ถึงลมปราณที่แฝงอยู่ในร่างกายของ
มนุษย์ทุกคนในรัศมี 100 เมตร
‘อืม...ที่แท้ในร่างกายของทุกคนมีลมปราณไหลเวียนอยู่จริงๆ ด้วย
พวกที่ลมปราณไหลเวียนสะดวกแปลว่ามีสุขภาพดีสินะ ไอ้พีระมิดนี่มี
ส่วนช่วยให้คนที่อยู่ข้างในแข็งแรงขึ้นได้จริงๆ อืม...ถ้าปรับฮวงจุ้ยอีกสักนิด
คงจะดีขึ้นเยอะแฮะ’
สัมผัสของตุลาขยายไปจนพบกลุม่ พลังงานสามก้อนทีห่ นาแน่นกว่า
มนุษย์ปกติ ที่แท้สามสหายผู้ใช้พลังจิตก็เข้ามาอยู่ในอาคารนี้เช่นกัน พอ
ตุลาส�ำรวจจนรู้สึกพึงพอใจแล้ว เขาก็เพ่งสมาธิไปที่กะโหลกแก้วเบื้องหน้า
‘ไอ้ก้อนคริสตัลนี่สามารถรองรับพลังงานได้มากกว่านี้อีกหลายเท่า
เลยนี่ อืม...อาจหลายสิบ...ไม่แน่ว่าเป็นร้อยเท่าเลยมั้ง โครงสร้างอะไรกัน
ที่ซับซ้อนได้มากขนาดนี้’
ตุลาลืมไปแล้วว่ากะโหลกแก้วหัวนีท้ ำ� เลียนแบบโครงสร้างสมองของ
เขาเอง...
‘ลองรวบรวมพลังธรรมชาติในกะโหลกแก้วดูดีกว่า’ ตุลาคิดในใจ
ง่ายๆ แล้วเริม่ เพ่งจิตบังคับพลังธรรมชาติให้หลอมรวมเข้าไปในกะโหลกแก้ว
เบื้องหน้า
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ในห้องทดลองตอนนี้ หลังจากตุลานิ่งเงียบไปกว่า 10 นาที
แต่ละคนก็เริ่มเบื่อหน่าย แต่พวกเขาจ�ำได้ว่าการใช้เวทมนตร์เมื่อ 2 เดือน
ก่อน ตุลาต้องใช้เวลารวบรวมสมาธินานถึงครึ่งชั่วโมง จึงยังรอคอยอย่าง
ใจเย็น ก่อนที่พนักงานผู้ดูแลการท�ำงานของกะโหลกแก้วจะพูดเสียงสั่น
“ยะ...แย่แล้วครับ...พลังงานโฟตอนทีไ่ หลเวียนอยูใ่ นกะโหลกแก้วเริม่
ขาดความเสถียรครับ”
ซองจุนโซจ้องจอภาพแล้วอดร้องออกมาไม่ได้ “เกิดอะไรขึ้น! ท�ำไม
อยู่ๆ พลังงานในนั้นก็เพิ่มขึ้น 10...20...30% แย่แล้ว! หยุดจ่ายพลังงานให้
กะโหลกแก้วทันที”
แม้ซองจุนโซจะร้องสั่งเสียงดัง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่สิ่งที่เหล่า
นักวิทยาศาสตร์จะแก้ไขได้
“ตัดการจ่ายพลังงานแล้วครับ แต่พลังงานทีอ่ ยูใ่ นนัน้ ก�ำลังเพิม่ ขึน้ ...
ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยครับ”
ซองจุนโซรีบเปิดล�ำโพงแล้วถามว่า “ตุลา เธอยังควบคุมสติตัวเอง
ได้หรือเปล่า หยุดการทดลองทันที!”
ตุลาได้ยินแต่ไม่ตอบกลับ เขายกมือห้าม แล้วล�ำโพงก็หยุดการ
ท�ำงานไปอย่างกะทันหัน
“แย่แล้วครับ! ล�ำโพงไม่ทำ� งาน แถมพวกเรายังไม่สามารถควบคุม
Synchronized Device ได้เลยครับ ผมไม่ร้วู ่าเกิดอะไรขึน้ ” พนักงานหลายคน
ร้องอย่างหวาดหวั่น
ซองจุนโซตรวจสอบการท�ำงานของสมองตุลา พบว่าคลื่นสมองของ
ตุลายังเป็นปกติ และไม่มีวี่แววว่าจะฝืนท�ำงานมากเกินไป พอพิจารณา
สีหน้าของเด็กหนุ่มก็พบว่าสงบนิ่งกว่าที่คิด เขาจึงเอ่ยว่า
“เจ้าตุลาคงรู้ดีว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ หน้าที่ของพวกเราในตอนนี้คือ
เก็บข้อมูลทั้งหมดให้ได้มากที่สุด”
ซองจุนโซอดพึมพ�ำไม่ได้ “ไม่รู้ว่าเจ้าหนูตุลาคิดจะท�ำอะไรกันแน่
หวังว่าเธอจะรู้ตัวนะว่าท�ำอะไรอยู่ อย่าฝืนท�ำอะไรเสี่ยงๆ ก็แล้วกัน”
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ทางด้านตุลา พอเขาสัมผัสได้ว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์สงบลง
ก็วางใจ แล้วยกนิ้วโป้งให้ซองจุนโซเป็นเชิงชมเชย จากนั้นจึงพิจารณา
กะโหลกแก้ว
‘ใกล้จะถึงขีดจ�ำกัดแล้วสินะ...รวบรวมพลังธรรมชาติไว้มากขนาดนี้
คงมากพอจะใช้เวทมนตร์ได้สบายๆ ว่าแต่...จะเสกอะไรออกมาดีหว่า’
ตุลาคิดว่าการเสกน�้ำขึ้นมาเหมือนการทดลองครั้งที่แล้วออกจะเบื่อ
เกินไป แถมการวัดมวลของมันก็ทำ� ได้ยาก เขาจึงแผ่จิตไปรอบทิศ พลาง
ขบคิ ด ว่ า จะเสกอะไรดี ก่ อ นจะพบว่ า ใต้ พื้ น ที่ เ ขายื น อยู ่ มี ก ระแสพลั ง
บางอย่างตอบรับจิตใจของเขา นัน่ คือดวงไฟจุดเล็กๆ ทีเ่ คลือ่ นไหวไปมาอยู่
ใต้ผิวโลก
‘เจ้าดวงไฟดวงน้อยนี่คืออะไรกันแน่นะ อยากรู้จริงๆ ’ ตุลาคิดในใจ
อย่างสงสัย แต่ดูท่าความอยากรู้ในครั้งนี้จะไม่ธรรมดา พลังงานที่สะสมอยู่
ในกะโหลกแก้วตอบรับความคิดของเขา แล้วพริบตาต่อมา ดวงไฟดวงเล็ก
ที่เขาเข้าใจก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า
“ก๊าซ!!!”
เสียงร้องดังลัน่ ทีเ่ กิดขึน้ สร้างความตืน่ ตระหนกให้ทกุ คนทีเ่ ฝ้ารับชม...
ไม่สิ ทุกคนที่อยู่ในตึกนี้ต่างหาก
ห้องทดลองที่มีขนาด 4x4 เมตรแคบลงถนัดตา เบื้องหน้าของตุลามี
ตะกวดตัวใหญ่ยาวเกือบ 2 เมตรจ้องมองเขาและกะโหลกแก้วอย่างสนใจ
ดวงตาสีแดงใสแจ๋วและเกล็ดสีเงินเลือ่ มพรายรอบตัวล้อแสงไฟทุกครัง้ ทีม่ นั
ขยับตัว
“...ตะกวดไฟ ฮะๆ ไม่สิ ซาลามานเดอร์สินะ” ตุลาพึมพ�ำแล้วอด
หัวเราะไม่ได้
เขารูไ้ ด้ทนั ทีวา่ ทีแ่ ท้เมือ่ ครูเ่ ขาและเจ้าตะกวดไฟตัวน้อย (?) เชือ่ มต่อ
จิตใจกันโดยบังเอิญ เมื่อตุลานึกอยากรู้ว่ากลุ่มไฟเล็กๆ ที่เคลื่อนไหวได้คือ
อะไร ส่วนเจ้าตัวน้อยก็สัมผัสถึงจิตของเขาได้และอยากรู้เช่นกัน เมื่อ
พลังงานที่มีเหลือเฟือตอบรับความคิดที่ตรงกันของดวงจิตสองดวง เจ้า
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ตะกวดน้อยตัวนี้จึงมาปรากฏกายโดยไม่คาดคิด
แต่ดูเหมือนร่างกายของสัตว์โลกน่ารัก (?) ตัวนี้จะมีความร้อนแรง
มากกว่าที่คิด ห้องทดลองจึงเริ่มทนความร้อนจากร่างกายของมันไม่ไหว
คริสตัลบางส่วนเริม่ หลอมละลาย ดวงจิตทัง้ สองดวงรับรูต้ รงกันว่าเวลาแห่ง
การพบเจอสิ้นสุดลงแล้ว...
“จงเอ่ยนามของข้า แล้วข้าจะมาหาท่าน” เสียงทีส่ อื่ ผ่านการเทเลพาที
ดังขึ้นในห้วงความคิดของตุลา
ตุลายื่นมือไปสัมผัสมันโดยไม่กังวลว่าความร้อนของมันจะท�ำร้าย
เขา เจ้าซาลามานเดอร์มองดูตุลาตาแป๋ว จนตุลาอดยิ้มไม่ได้
“แกคงเหงามากสินะ ในยุคที่สัตว์ในต�ำนานอย่างแกไม่มีใครสนใจ
อีกแล้ว จิตวิญญาณแห่งเปลวไฟ สักวันเราจะได้พบกันอีก ฉันชื่อตุลา...
ลาก่อน Ignis”
เจ้าตัวน้อยของตุลาร้องอย่างดีใจ พริบตาต่อมา ร่างของมันก็สลาย
ไป พร้อมกับที่อุณหภูมิห้องลดลงอย่างรวดเร็ว
เปรีย๊ ะ! กะโหลกแก้วซึง่ ท�ำหน้าทีข่ องมันเสร็จสิน้ แตกและระเบิด ตุลา
ที่ดูเหมือนจะรู้ตัวอยู่แล้วมองมันด้วยความรู้สึกขอบคุณ เขาถอด Synchronized Device ออกจากหัว แล้วเตะประตูผลึกแก้วที่หลอมละลายจนแตก
กระจาย
“เป็นยังไงบ้างครับคุณจุนโซ พอใจกับการใช้เวทมนตร์ในครั้งนี้
ไหมครับ” ตุลากล่าวกลั้วหัวเราะ
ซองจุนโซแทบจะยกมือกุมขมับ “ให้ตายเถอะตุลา! ท�ำไมไม่รจู้ กั เสก
อะไรที่มันง่ายๆ อย่างทองค�ำหรือแพลทินัมออกมานะ แล้วไอ้แบบนี้ฉันจะ
เก็บข้อมูลได้ยังไงกันเนี่ย เฮ้อ...”
ตุลาอดหัวเราะไม่ได้ ท�ำอย่างไรได้ ก็แบบนี้มันน่าสนใจกว่านี่นะ...

