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เคลื่อนไหว

ตุลาลืมตาตื่นอย่างสดชื่น เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างพบว่า

เป็นช่วงสาย มแีสงแดดสาดส่องเข้ามาท�าให้ห้องนอนกว้างขวางเตม็ไปด้วย

อากาศอบอุ่น

“ฮ้าววว หลบัเตม็อิ่มเลยแฮะ” ตลุาพมึพ�าเบาๆ แล้วนกึขึ้นได้

‘เฮ้ย! ท�าไมถงึกลายเป็นช่วงสายๆ แบบนี้ไปได้ล่ะ’

หลงันรกเยอืกแขง็สูญสลาย ตลุาเดนิทางไปยงัทะเลสาบไพลนิเพื่อ

สง่มอบดวงวญิญาณเยตใิห้ราชนิภูีตน�้าแขง็ แน่นอนว่าตอนนั้นชยัออกจาก

เกมไปนานแล้ว เหลอืเพยีงลูกน้องของเขาฝึกฝนอยู่ที่นั่น 

การส่งมอบดวงวิญญาณเป็นไปอย่างราบรื่น น่าเสียดายที่ดวง

วิญญาณเยติซึ่งเข้ากับร่างบรรพบุรุษของพวกมันได้มีแค่เจ็ดดวง ที่แย่ไป

กว่านั้นคอื กว่าครึ่งยงักลายเป็นดวงวญิญาณไม่สมประกอบ สญูเสยีความ

ทรงจ�าไปแล้ว แต่ก็นับได้ว่าภารกิจฟื้นฟูสายพันธุ์ที่สาบสูญส�าเร็จไปได ้

ด้วยดี

การท�าลายอาณาเขตกักวิญญาณและท�าภารกิจฟื้นฟูสายพันธุ ์

ของผู้กล้าแห่งขุนเขาน�้าแข็งถือเป็นภารกิจระดับสูงที่ต้องใช้สุดยอดฝีมือ

จ�านวนมากถงึจะเคลยีร์ได้ แต่ตลุากลบัใช้ความสามารถของตวัเองคนเดยีว
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พิชิตภารกิจนี้ได้ ค่าประสบการณ์ที่ได้ย่อมสูงมากจนท�าให้ระดับของเขา

เลื่อนไปอีกสิบกว่าระดับ กลายเป็นคลาส 7 ระดับ 15 หลังจบภารกิจ 

ผลพลอยได้อกีอย่างคอื ลูน่า แมว และผู้ตดิตามที่อยู่ปาร์ตี้เดยีวกนัได้รบั

ค่าประสบการณ์มหาศาลจนระดบัตนัไปตามๆ กนั

ลูน่า พวกหมาป่าผู้ติดตาม และพวกแมวจึงกลายเป็นคลาส 5  

ระดับ 100 หากคิดเลื่อนเป็นคลาส 6 จ�าเป็นต้องผ่านเงื่อนไขบรรลุระดับ

แก่นแท้ให้ได้ก่อน แน่นอนว่าคณุสมบตันิี้ไม่มทีางลดัในการฝึกฝน ต้องอาศยั

ความเพยีรพยายามของตนเอง แม้แต่ตลุากไ็ม่สามารถช่วยได้

ส่วนพวกว่าที่สายลบักลายเป็นคลาส 4 ระดบั 100 ขอเพยีงพวกเขา

สงัหารบอสคลาส 4 อกีไม่กี่ตวั พวกเขากจ็ะเลื่อนเป็นคลาส 5 โดยอตัโนมตัิ

จากการปรับระบบเลื่อนคลาสแบบใหม่ ตุลาจึงสั่งให้ทั้งหมดฝึกฝนเต็มที่ 

เมื่อมีความมั่นใจมากพอค่อยหาทางเลื่อนระดับเป็นคลาส 5 จากนั้น 

ให้เดนิทางกลบัอเีดน เมื่อสั่งการครบถ้วน ตลุากอ็อกจากเกม

เม่ือออกจากเกมมาแล้ว แทนที่จะตื่นขึ้นตามปกติ ตุลากลับ

ได้รบัแจ้งว่าเขาจ�าเป็นต้องเข้าสูส่ภาวะหลบัลกึเป็นเวลานาน เพื่อฟ้ืนฟสูมอง

ที่ได้รบัผลกระทบจากการเพ่งสมาธเิกนิขดีจ�ากดั

‘เราเข้าเกมคนืวนัศกุร์ ออนไลน์จนผ่านภารกจิทั้งหมดน่าจะเป็นช่วง

บ่ายวนัเสาร์ แสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงสายของวนัอาทติย์สนิะ หลบัลกึเกอืบ 

20 ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ย ใช้เครื่องสลปีแคปซูลตดิต่อกนัตั้ง 36 ชั่วโมง พ่อแม่

กบัพี่กญัต้องเป็นห่วงมากแน่ๆ’

ตลุารบีอาบน�้าแต่งตวัแล้วลงมาที่ห้องนั่งเล่น พอได้พบหน้าหวัหน้า

พ่อบ้าน เขากร็บีถามทนัที

“คณุพ่อบ้านพที ทกุคนไปไหนกนัหมดเหรอครบั พ่อกบัแม่ยงัไม่ออก

จากห้องอกีเหรอ”

“คณุเกรยีงไกรกบัคณุหนกูญัญาไปท�างานแล้วครบั ส่วนคณุนภาไป

งานเลี้ยง คงเป็นช่วงเยน็ถงึจะกลบับ้าน”
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พ่อบ้านคนเก่งรายงานอย่างคล่องแคล่ว ตุลาประหลาดใจจนอด

พมึพ�าไม่ได้

“เอ๋! ไปท�างานวนัอาทติย์เนี่ยนะ”

พ่อบ้านสูงอายสุ่ายหน้า

“วนันี้วนัจนัทร์แล้วครบัคณุตลุา คณุใช้เครื่องสลปีแคปซูลตดิต่อกนั

นานถงึสามวนั คณุเกรยีงไกรฝากบอกว่า ถ้าจะใช้ห้องเร่งกาลเวลาในโลก

จ�าลองกไ็ด้ แต่ถ้ามงีานล้นมอื ให้หาผูช่้วยจะดกีว่าครบั อย่าฝืนมากเกนิไป”

ตุลาได้ยินแล้วถอนใจ ปกติเวลาที่เขาใช้ห้องเร่งกาลเวลาเกิน 

ขดีจ�ากดั เขากม็กัเข้าสูส่ภาวะหลบัลกึจนท�าให้ตื่นสาย วนัอาทติย์ที่ผ่านมา 

นนี่า AI ประจ�าบ้านคงแจ้งว่าเขาอยู่ในสถานะตดิต่อไม่ได้ทั้งวนั จนทกุคน

เป็นห่วงและเข้าใจว่าเขาท�างานหนกั ถ้ารูว่้าเขาเล่นเกมมากเกนิไป ตลุาต้อง

ถูกดแุน่นอน

“เฮ้อ...ดูเหมือนผมจะเข้าสู่สภาวะหลับลึกนานเกินไปหน่อย กลาย

เป็นว่าวนันี้ขาดเรยีนไปเลย” ตลุาบ่น เขาเล่นเกมประมาณ 18 ชั่วโมง แต่

ต้องใช้เวลาพักผ่อนสมองสี่สิบกว่าชั่วโมง ออกจะมากเกินไปสักหน่อย  

คราวหลงัต้องระวงัไม่ใช้สมาธเิกนิขดีจ�ากดัอกี

พ่อบ้านพทียิ้ม “ระดบัคณุตลุาขาดเรยีนสกัวนัสองวนัไม่น่ามปัีญหา

หรอกครบั ขนาดพวกบอดกีาร์ดมอือาชพีของเราที่เคยคุม้ครองบคุคลส�าคญั

มาก่อน ยังออกปากว่าคุณตุลาน่าจะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้แล้ว 

ความรู้ความสามารถอย่างคุณไม่น่าเสียเวลาเรียนระดับไฮสกูล ถ้าเป็นที่

อเมรกิา ไม่แน่ว่าตอนนี้คณุอาจจบปรญิญาตรไีปแล้วนะครบั”

ตลุาอดหวัเราะไม่ได้ “ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกครบั แค่ได้เปรยีบ

คนส่วนใหญ่เพราะผมสามารถใช้เครื่องเร่งกาลเวลาได้มากกว่าเท่านั้นเอง 

เอาเป็นว่าผมขออาหารเช้าเบาๆ สักชุด แล้วผมจะขอไปดูความก้าวหน้า

ของบอดีการ์ดชุดใหม่สักนิด ใช้เครื่องสลีปแคปซูลต่อเนื่องมาหลายสิบ

ชั่วโมง เดี๋ยวร่างกายจะฝืด คงต้องออกแรงเรยีกเหงื่อสกัหน่อย”

“ได้ครับ แล้วอาหารกลางวันจะให้ผมจัดเตรียมไว้เลยไหมครับ 
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ต้องการอะไรเป็นพเิศษหรอืเปล่า”

“อมื...ผมว่ามื้อกลางวนัขอทานอาหารชดุเดยีวกบักลุม่เพื่อนชาวจนี

จะดกีว่า คณุพ่อบ้านพทีไม่ต้องล�าบากหรอกครบั”

พ่อบ้านสูงวัยรับค�าแล้วเดินออกไปจากห้องนั่งเล่น ส่วนตุลาเรียก

หน้าต่างข้อมูลขึ้นมาอ่านข่าวสารสักพัก หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว  

เขากเ็ข้าไปตรวจดูความก้าวหน้าของชาวจนีที่มาฝึกฝนในประเทศไทย

ตลุาตรงเข้าสู่เขตไชน่าทาวน์ในพืน้ทีข่องเขา แล้วพบว่าตอนนี้

โรงฝึกใหญ่มีคนฝึกอยู่ไม่มากนัก จากร้อยกว่าคนมีเพียงแปดสิบกว่าคน

เท่านั้น หลายคนขออนุญาตเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศจีน 

บางคนขอออกไปเที่ยวข้างนอก และมบีางคนยงัไม่ได้ออกจากเกม ดเูหมอืน

การฝึกฝนในโลกจ�าลองที่มตีรรกะด้านพลงังานแตกต่างกบัโลกจรงิจะถกูใจ

ผู้ฝึกฝนเหล่านี้มากกว่าที่คดิ

“นายน้อย ช่วยเป็นคู่ประลองของผมสักหน่อยจะได้ไหมครับ”  

โจวต้าหนิวขอร้องทันทีที่ได้พบหน้าตุลา แรกเริ่มพวกเขาเรียกตุลาว่า 

นายท่าน แต่หลังจากมาถึงประเทศไทยแล้วทราบความสัมพันธ์ของตุลา 

กบัครอบครวั ค่อยเปลี่ยนค�าเรยีกโดยเรยีกเกรยีงไกรว่านายท่าน ส่วนตลุา

เปลี่ยนเป็นนายน้อยแทน

“อาการบาดเจบ็หายดแีล้วเหรอ”

ชายร่างยักษ์ยิ้มอย่างถูกใจ “เทคโนโลยีการแพทย์ของตระกูลจาง

กบั Cyber Tech ยอดเยี่ยมมากครบั อาการบาดเจบ็ที่น่าจะใช้เวลากว่าครึ่งปี

ถงึจะหาย กลบัใช้เวลาไม่กี่สปัดาห์ ผมหายดตีั้งแต่ตอนที่นายน้อยยงัอยู่ที่

อเมริกาแล้ว ที่ส�าคัญคือการฝึกในโลกจ�าลองท�าให้เข้าใจว่าตัวเองยังมี 

จุดบกพร่องอะไร ท�าให้ตอนนี้ผมพัฒนาไปมาก จึงอยากขอค�าชี้แนะจาก

นายน้อยอกีสกัครั้ง”

ตลุาอดยิ้มไม่ได้ “อมื...ถ้าอย่างนั้นรอสกัครู่ ผมขอวอร์มร่างกายก่อน 

แล้วจะเป็นคู่ประลองให้คณุ”
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ขณะที่ตลุาเปลี่ยนชดุ โรงฝึกกว้างใหญ่กลบัวุน่วายไม่น้อย หลายคน

กล่าวอย่างไม่พอใจว่า

“ไอ้วัวบ้าแซงคิวกันนี่! พวกเราก็อยากขอประลองกับนายน้อย 

เหมอืนกนันะ!”

“ช่วยไม่ได้ พวกแกไม่กล้าออกปากเองนี่หว่า ฮ่าๆๆ” โจวต้าหนิว

หวัเราะอย่างข�าขนั

ตุลาที่เปลี่ยนมาสวมชุดฝึกคล้ายชุดชาวจีนโบราณสีเทาได้ยินการ 

ถกเถยีงของเหล่าผู้ฝึกฝนกอ็ดหวัเราะไม่ได้

“ใจเยน็ๆ ครบัผู้อาวโุสทกุท่าน วนันี้ผมว่างทั้งวนั รบัรองว่ามเีวลา

มากพอฝึกซ้อมจบัคู่ประลองกบัทกุคนแน่นอน”

ค�าพดูของตลุาท�าให้โรงฝึกสงบลง หลายคนมสีหีน้ายนิด ีโดยเฉพาะ

โจวจวิซอืและหวงัหลิ่งอี้ซึ่งมฝีีมอืสูงที่สดุในชาวจนีกลุ่มนี้

เมื่อตุลาเริ่มร่ายร�ามวยตระกูลไป่ ทุกคนก็ถึงกับหยุดการฝึกซ้อม 

มาจ้องมองท่าร�าของตลุา หลายคนที่พอมองออกลอบตื่นตระหนก ไม่นกึว่า

ตุลาจะเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งมวยอ่อนถึงระดับนี้ แต่เมื่อตุลาเปลี่ยนเป็น 

การฝึกซ้อมท่วงท่าของมวยไทย ไม่ว่าผู้มฝีีมอืสูงส่งหรอืผู้มฝีีมอืต�่ากว่าต่าง

กส็ูดลมหายใจอย่างหนาวเหนบ็ ท่วงท่าดดุนัประกอบกบัเสยีงลมที่เกดิขึ้น

ท�าให้พวกเขารบัรู้ได้ทนัทวี่า โดนเข้าไปไม่ใช่แค่ฟกช�้าด�าเขยีวแน่นอน...

ส�าหรบัตลุา เขากลบัไม่ได้ให้ความสนใจปฏกิริยิาของคนอื่นๆ เพราะ

เจอสิ่งเหนอืความคาดหมายนั่นคอื ขณะที่เขาเริ่มตั้งสมาธ ิเขารบัรูไ้ด้ถงึพลงั

ธรรมชาตโิดยไม่ต้องใช้วชิาทะยานฟ้า เมื่อเริ่มร่ายร�ายงัมสีิ่งน่าตื่นตระหนก

ยิ่งกว่านั้นคือ สมาธิของเขาก้าวหน้าจนเข้าถึงสภาวะการหลอมรวมสมาธิ

และสญัชาตญาณได้แล้ว

สภาวะนี้ความจริงตุลาก็เคยท�าได้มาก่อน แต่หลังจากบัญชาฝึก 

เพื่อเพาะสร้างสุดยอดสัญชาตญาณให้เขา กลับท�าให้ระดับของสติและ

สัญชาตญาณไม่สมดุลจนไม่สามารถเข้าถึงระดับนี้ได้อีก แต่ดูเหมือนการ

เพ่งสมาธิจนเหนือขีดจ�ากัดในเกมที่ผ่านมาจะยกระดับสติสมาธิของเขา 
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ขึ้นหลายขั้น จนในที่สุดเขาก็สามารถผสานสองสิ่งที่ต่างกันสุดขั้วเข้ากัน 

ได้อีกครั้ง นับเป็นความก้าวหน้าที่ตุลายินดียิ่งกว่าการรับรู้พลังธรรมชาติ 

ในโลกแห่งความเป็นจรงิได้เสยีอกี

“ฟู่...” ตลุาระบายลมหายใจออกจากปาก “ขอเชญิคณุโจวต้าหนวิ

ครบั ผมพร้อมแล้ว”

“อะ...เอ่อ...ผมคิดว่าขอตัวฝึกฝนพื้นฐานอีกสักระยะจะดีกว่าครับ” 

ชายร่างยกัษ์กล่าวอย่างหวาดหวั่น เขารูส้กึได้ถงึความพ่ายแพ้ทั้งที่ยงัไม่เริ่ม

ต่อสู ้ดงันั้นขอยกเลกิการประลองจะดกีว่าลงมอืให้เสยีความมั่นใจ เพยีงแค่

กระแสลมหมดัแฝงไอร้อนปะทะร่างในขณะที่ตลุาร่ายร�ามวยไทย กข็ูเ่ขาและ

หลายๆ คนจนขวญัหนดีฝี่อไปแล้ว

“ถ้าอย่างนั้นขอให้ผมเป็นผู้ประลองกับนายน้อยก็แล้วกันครับ”  

หวังหลิ่งอี้ปลุกปลอบจิตใจแล้วกล่าว เขาหยิบแท่งเหล็กยาวประมาณ 

หนึ่งฟตุออกมาหลายแท่ง แล้วใช้เวลาไม่กี่วนิาทปีระกอบมนัเข้าด้วยกนัจน

กลายเป็นทวนโลหะซึ่งมคีวามยาวไม่ต่างกบัทวนที่ใช้ในงานประลองฝีมอื

“ว้าว นี่เป็นทวนแบบพกพาเหรอครบั” ตลุากล่าวอย่างตื่นเต้น

หวงัหลิ่งอี้ยิ้มเลก็น้อย “นี่เป็นสิ่งประดษิฐ์ของตระกูลไป่ที่ท่านไป่องิ

สร้างให้ผมเป็นกรณพีเิศษ ข้อเสยีของมนัคอืขาดแรงดดีสะท้อนต่างกบัทวน

ไม้อยู่บ้าง แต่กพ็กพาสะดวก และมคีวามทนทานกว่าทวนไม้มากครบั”

ตลุาขอยมื ‘ของเลน่’ ชิ้นนี้มาถอืไว้ แลว้สะบดัมอืวบูหนึ่ง ทวนโลหะ

ประดิษฐ์ก็พุ่งไปแทงหุ่นไม้แล้วโค้งงอได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่รู้เหมือนกันว่า 

ท�าจากโลหะอะไรจงึมคีณุสมบตัใิกล้เคยีงทวนที่ท�าจากไม้เนื้อดไีด้เช่นนี้

“ถึงจะยังเทียบกับทวนไม้ไม่ได้ แต่ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ เป็น 

สิ่งประดษิฐ์ที่ยอดมากครบั” ตลุากล่าวอย่างชื่นชม

“ไม่เพยีงแค่ของชิ้นนี้หรอกครบั” ยอดมอืทวนหนัไปส่งสญัญาณให้

ชายหนุ่มหลายคน พวกเขาพากนัแบกกล่องไม้สองใบเข้ามา เมื่อเปิดออก 

ตลุากย็ิ้มราวกบัเดก็ที่ได้ของเล่นถูกใจ

“แหม พี่องินี่ช่างคดิจรงิๆ”
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ภายในกล่องบรรจดุาบเหลก็เอาไว้สองเล่ม เล่มหนึ่งเป็นดาบคมกรบิ 

ส่วนอีกเล่มฝนขอบจนด้าน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใช้ส�าหรับฝึกซ้อม ที่ส�าคัญ 

ทั้งสองเล่มเป็นดาบเหล็กขนาดยักษ์ซึ่งมีรูปร่างไม่ต่างกับผ่าปฐพีที่เขาใช ้

ในโลก MWO

“ผมเองกไ็ม่ทราบเหมอืนกนัว่าดาบเล่มนี้สร้างขึ้นจากโลหะชนดิไหน

ถึงได้มีน�้าหนักเบากว่าที่ตาเห็นมากขนาดนี้ บางทีอาจเป็นดาบที่มีแต่ 

โครงเหลก็อยู่ข้างนอกกไ็ด้ครบั”

ตลุายกดาบที่สร้างมาเพื่อเขาแล้วเคาะดู ปรากฏว่าเสยีงออกมาทบึ 

แสดงว่าไม่ใช่เหลก็กลวงๆ แน่นอน

“อืม...ไส้ในอาจเป็นเซรามิกที่มีน�้าหนักเบาหรืออาจเป็นวัสดุอื่น  

แต่ก็ดีครับ ถ้าเป็นดาบเหล็กทั้งแท่งจริงๆ ผมว่าผมยกไม่ไหวแน่นอน ที่นี่

ไมใ่ช่โลก MWO ร่างกายของผมคงไม่แขง็แกร่งมากขนาดนั้น เอาเป็นว่าผม

ถูกใจมาก เรามาประลองกนัเถอะครบัพี่หลิ่งอี้”

ถึงจะเบากว่าดาบเหล็กกล้า แต่น�้าหนักของมันกลับมากกว่าดาบ

เคลย์มอร์ที่ตุลาใช้ในการประลองเสียอีก ตุลาสะบัดดาบด้วยความเคยชิน

แล้วตั้งท่า หวงัหลิ่งอี้กจ็ดทวนเตรยีมพร้อมเช่นกนั

“มาร�าลึกความหลังกันสักนิดก่อนก็แล้วกันนะครับ” ยอดมือทวน

กล่าวยิ้มๆ แล้วเสอืกทวนเข้ามาอย่างรวดเรว็ เขาใช้ไม้ตายแทงต่อเนื่องโจมตี

ตลุาตั้งแต่แรกเริ่ม ด้านความเรว็ยงัคงเดมิ แต่วถิทีวนดูเหมอืนจะแตกต่าง

กบัการประลองที่แล้วมาอยู่บ้าง

ตลุาสะบดัดาบเข้าปะทะ แต่กลบัพบว่าแรงปะทะไม่มากอย่างที่คดิ 

ชั่วพรบิตาต่อมา ปลายทวนกพ็ุ่งเข้ามาอกีครั้ง ที่แท้หวงัหลิ่งอี้แก้ไขจดุอ่อน 

ของเพลงทวนที่ไม่สามารถโจมตีต่อเนื่องหากถูกแรงปะทะมหาศาลในการ

แทงครั้งแรกได้แล้ว เพียงแต่ต้องใช้สมาธิและการควบคุมก�าลังที่ละเอียด

อ่อนยิ่งกว่าเก่า แม้จะถูกท�าลายทวนแรก แต่กย็งัสามารถใช้การแทงครั้งที่

สองได้อย่างแม่นย�า

ตุลาได้แต่ขยับเท้าควงแขนตั้งรับทวนที่พุ่งมาราวกับสายฟ้าอีก 
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หกครั้ง เพยีงแค่กระบวนท่าแรก เขากถ็ูกคกุคามจนถอยหลงัไปหลายก้าว 

ดูเหมือนยอดมือทวนผู้นี้ก้าวหน้า จนแทบจะกลายเป็นคนละคน โชคดีที่

ตุลาบรรลุเคล็ดวิชาลมปราณระดับสูง จนสมาธิและกระบวนท่าก้าวหน้า 

ไปหลายขั้น ไม่อย่างนั้นต้องพลาดท่าเสยีทแีน่นอน

‘ถ้าเปรยีบเทยีบมาตรฐานในโลก MWO วชิาทวนของพี่หลิ่งอี้น่าจะ

อยูร่ะดบัแก่นแท้ อมื...บางทเีขาอาจมคีณุสมบตัมิากพอจะฝึกวชิานั้นได้แล้ว’

“เยี่ยมมากครับ” ตุลาชมเชยแล้วสูดลมหายใจลึกๆ “ผมจะลงมือ

อย่างจรงิจงัแล้วนะครบั อย่าประมาทเดด็ขาด ตั้งสมาธใิห้ด”ี

หวงัหลิ่งอี้รูส้กึราวกบัคูต่่อสูเ้บื้องหน้ากลายเป็นคนละคน แรงกดดนั

แตกต่างกบัที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชงิ จนเขาก้าวเท้าถอยหลงัไปหลายก้าว แม้

ดาบเหล็กในมือของตุลาจะยาวกว่าดาบทั่วไปมาก แต่เทียบกับทวนแล้ว 

ความยาวของมันยังน้อยกว่ามาก ทว่าหวังหลิ่งอี้กลับไม่กล้าประมาท ยัง

ถอยหลงัไปอกีหลายก้าว แม้แต่เขากไ็ม่เข้าใจเหมอืนกนั ขนาดถอยจนพ้น

ระยะของดาบไปมาก เขากลบัไม่รู้สกึว่าปลอดภยัมากขึ้นแม้แต่น้อย

ตลุาก้าวเท้าเดนิตามสองสามก้าว แล้วพุ่งตวัฟาดฟันอย่างรนุแรง

เคร้ง! เสยีงโลหะปะทะกนัดงัสะท้านโรงฝึก ทวนในมอืของหวงัหลิ่งอี้

ถกูกระแทกกระเดน็ไปไกล ส่วนตวัผูใ้ช้อยูใ่นท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน ยกมอืกมุไหล่

อย่างเจบ็ปวด หลงัจากการปะทะ ตลุาปล่อยหมดัใส่ไหล่ซ้ายของหวงัหลิ่งอี้

เตม็ๆ จนเขาอยู่ในสภาพนี้

“วชิาตวัเบา! ไม่นกึว่าจะได้เหน็กบัตา” ชายคนหนึ่งร้อง

“นั่นคือการก้าวเท้าเพื่อสะสมก�าลังต่างหาก พอสะสมก�าลังได้ 

ระดบัหนึ่งแล้วกป็ลดปล่อยออกมารวดเดยีว ความจรงิท่าเท้าของมวยจนีมี

วชิาแบบนี้อยู่ไม่น้อย แต่ฉนัไม่เคยเหน็ใครใช้ได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อน” 

โจวจวิซอือดกล่าวไม่ได้

“ระยะห่างกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปเลยสนิะ” โจวต้าหนวิพูดบ้าง

ขณะที่ผู้คนในโรงฝึกก�าลังตกตะลึง ตุลาก็เอ่ยขึ้นด้วยกระแสเสียง

เยน็เยยีบจบัใจ
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“ลกุขึ้นมา”

ผู้ชมที่มงุดูสมัผสัได้ถงึบางสิ่งจงึรบีถอยห่าง จากนั้นโจวจวิซอืกร็้อง

เสยีงดงั

“นายน้อยใช้สดุยอดสญัชาตญาณแล้ว พวกเราถอยออกไปให้ไกล

กว่านี้!”

หวังหลิ่งอี้สบตาตุลาแล้วหนาววูบ เท่าที่เขาจ�าได้ ในการประลอง

ของสมาคมลบั โจวต้าหนวิพ่ายแพ้ด้วยวชิามวยไทย โจวจวิซอืพ่ายแพ้ต่อ

สดุยอดสญัชาตญาณ หลงัสนทนากบัคณุชายไป่องิ เขาค่อยทราบว่าตวัเขา

พ่ายแพ้ต่อวชิาทะยานฟ้า ตอนนี้นายน้อยใช้สดุยอดสญัชาตญาณออกมา

แล้ว หากเขาไม่ระวงัอาจถงึตายได้

หวังหลิ่งอี้รีบพลิกตัวแล้วตะปบทวนที่กระเด็นไปไกลมาถือไว้ เมื่อ 

ตั้งหลกัได้กใ็ช้สดุยอดไม้ตายของเขา วชิาทวนมงักรสะบดัหาง แต่ตลุาสะบดั

ดาบคล้ายตั้งใจคล้ายไร้เจตนา เบี่ยงเบนทศิทางของไม้ตายที่เคยสร้างความ

ล�าบากให้ตวัเองมาก่อนได้อย่างง่ายดาย

นี่เป็นผลลัพธ์ของวิชาลมปราณที่ก้าวหน้าขึ้นมาหลายขั้น ท่าทวน 

ที่เมื่อก่อนตุลาไม่มีปัญญาเบี่ยงทิศทาง ตอนนี้แทบไม่ต่างกับการแทงตรง

ธรรมดาไปแล้ว อีกทั้งท่าทวนนี้มีแต่ไปไม่มีกลับ เมื่อถูกท�าลายจึงเท่ากับ 

เผยจดุตายของตวัเองให้ศตัรู

“ลกุขึ้นมา”

กระแสเสยีงเยน็เยยีบดงัขึ้นอกีครั้ง หลงัจากเสยีงหมดัปะทะร่างของ

หวงัหลิ่งอี้ดงัสนั่น

หลงัจากนั้นโรงฝึกกว้างใหญ่กก็ลายเป็นนรก ไม่เพยีงเป็นนรกส�าหรบั

ผู้ประลองอย่างหวังหลิ่งอี้ แต่ยังเป็นนรกที่น่าหวาดหวั่นส�าหรับผู้เฝ้าดู 

อกีด้วย หวงัหลิ่งอี้ไม่ทราบล้มลงไปกี่ครั้ง ร่างกายฟกช�้าด�าเขยีว กระดูกขา

ได้รับบาดเจ็บอาจถึงกับร้าว แต่ตุลากลับสั่งให้ลุกขึ้นสู้อย่างโหดเหี้ยม 

ทกุครั้ง สดุท้ายเขากโ็ยนดาบส�าหรบัซ้อมทิ้งไป แล้วหยบิดาบจรงิขึ้นมา

“ถ้าไม่ลงมอือย่างจรงิจงั ครั้งนี้คงเป็นครั้งสดุท้ายแล้ว” ตลุากล่าว



14     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 8

ค�าพูดที่ท�าให้ทกุคนหนาววูบ แล้วสะบดัดาบสดุก�าลงั

ภายใต้ความเป็นความตายที่กดดัน หวังหลิ่งอี้ขยับร่างกายอย่างที่

ตวัเองไม่คาดคดิว่าจะท�าได้ แทงทวนสวนกลบัไปจนกลายเป็นสภาพตกตาย

ตามกนั

ตลุาได้แต่พุ่งถอย แล้วพจิารณาคู่ต่อสู้อย่างละเอยีด พบว่าดวงตา

ของหวงัหลิ่งอี้เบกิกว้าง รูม่านตาขยาย จติสงัหารพลุ่งพล่านปั่นป่วน เมื่อ

เขาลงมอือกีสามสี่รอบ กร็าวกบัฝีมอืของหวงัหลิ่งอี้พฒันาอย่างก้าวกระโดด 

พละก�าลงัและความเรว็เพิ่มขึ้นหลายขั้น เพราะสามารถตอบสนองความเรว็

ของเขาในตอนนี้ได้อย่างทนัท่วงท ีตลุาลดดาบแล้วเอ่ยว่า

“ในที่สดุกท็�าได้แล้วสนิะ จดจ�าความรู้สกึนี้เอาไว้ให้ดลี่ะ”

ตลุาถอยห่างแล้วหลบัตาลง แรงกดดนักบัจติสงัหารของเขากส็ลายไป

อย่างไร้ร่องรอย แต่หวงัหลิ่งอี้ยงัก�าทวนแน่น จติสงัหารไม่ลดลงแม้แต่น้อย

“นายน้อย นี่คอื...” โจวจวิซอืถามเบาๆ

ตุลายิ้มแล้วตอบว่า “พี่หวังหลิ่งอี้หมดสติไปแล้วครับ แต่อย่าเพิ่ง

เข้าไปใกล้จะดีกว่า รอให้เขาได้สติก่อน ผมคงต้องแสดงความยินดีที่เขา 

เข้าถงึขั้นพื้นฐานของเคลด็สดุยอดสญัชาตญาณได้แล้ว”

หลายคนกลืนน�้าลายอย่างหวาดกลัว “นี่คือวิธีฝึกฝนสุดยอด

สญัชาตญาณอย่างนั้นเหรอ”

ตลุาสา่ยหน้า “ไม่ใช่ฝึกฝน แต่เรยีกว่าดงึมนัออกมาจะดกีว่า ทกุคน

คงเห็นแล้วว่า ช่วงสุดท้ายปฏิกิริยาตอบรับและพละก�าลังพี่หลิ่งอี้เหนือชั้น

ขนาดไหน ส�าหรบัพวกเราที่ฝึกฝนศลิปะการต่อสูม้านาน สญัชาตญาณย่อม

เหนอืกว่าคนทั่วไปมาก วชิานี้จะดงึขดีความสามารถออกมาได้ถงึขดีสดุ ถ้า

สามารถดงึมนัออกมาใช้ได้ตามต้องการ จะเข้าสู่สภาวะเหนอืมนษุย์ได้เลย

ทเีดยีว”

โจวจวิซอืมสีหีน้าล�าบากใจ “แต่การดงึมนัออกมาต้องใช้วธิเีสี่ยงตาย

แบบนี้เลยเหรอ ไม่มวีธิทีี่ปลอดภยักว่านี้อกีแล้วเหรอครบั”

“ไม่มคีรบั การฝึกนี้ไม่มทีางลดั” ตลุากล่าวอย่างหนกัแน่น แต่ความ



Mr. Saka     15

จริงแล้วนี่คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุด หากไม่ใช่เขามีฝีมือเหนือกว่าจนสามารถ

ออมมือได้ หวังหลิ่งอี้คงเสียชีวิตตั้งแต่แรกแล้ว แน่นอนว่าเขาย่อมไม่กล้า

พูดตามตรง หากคนกลุ่มนี้ทราบว่าเขายงัสามารถออมรั้งยั้งมอืได้ ผู้ฝึกฝน

คนอื่นอาจไม่สามารถสมัผสัถงึความหวาดหวั่นต่อความตายที่แท้จรงิ

“ประเด็นส�าคัญคือ ถ้าคิดฝึกฝนวิชานี้ อย่างน้อยต้องผ่านระดับ

หลอมรวมสมาธิและสัญชาตญาณให้ได้ก่อน นั่นคือในโลก MWO อย่าง

น้อยต้องได้ระดับแก่นแท้มาแล้วครับ ผมเองก็ผ่านจุดนั้นมาได้แล้ว  

ถงึสามารถช่วยเหลอืพี่หลิ่งอี้ให้เข้าถงึระดบันี้ได้เช่นกนั”

“แต่ว่า...” ชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยอย่างไม่แน่ใจนัก “ในเกมพี่หลิ่งอี้ 

ยังฝึกไม่ถึงระดับแก่นแท้แห่งทวนเลยนะครับ เพิ่งได้ระดับวิถีแห่งทวนมา 

ไม่นานเท่านั้นเอง”

ตุลายิ้มข�าแล้วอธิบายว่า “อย่างที่ผมเคยเขียนไว้ในคู่มือนั่นแหละ

ครับ ระดับทักษะในเกมต้องผ่านการฝึกฝนในเกมระยะหนึ่ง แน่นอนว่า 

การพัฒนาร่างกายก็ต้องใช้เวลา ถึงผมจะรู้จากการประลองที่เซี่ยงไฮ้ว่า 

ความสามารถในโลกจรงิของพี่หลิ่งอี้เข้าถงึระดบัแก่นแท้แล้ว แต่ในเกมยงั

ต้องใช้เวลาอกีสกัระยะครบั”

ผู้คนในโรงฝึกค่อยเข้าใจ หากคิดฝึกฝนจนมีคุณสมบัติมากพอจะ 

เริ่มเพาะสร้างสดุยอดสญัชาตญาณ ยงัต้องใช้ความเพยีรพยายามอกีมาก 

ตลุากลายเป็นตวัตนที่เหนอืชั้นไปแล้วส�าหรบัพวกเขาในตอนนี้

ตลุาสั่งให้ทกุคนฝึกฝนตามปกต ิส่วนตวัเองนั่งพกัผ่อนโคจรลมปราณ

อย่างสงบ ผ่านไปสักพักหวังหลิ่งอี้ก็ได้สติ โชคดีที่เขายังจดจ�าความรู้สึก 

ในขณะที่ใช้สดุยอดสญัชาตญาณได้

“การฝึกนี้ไม่มวีธิทีี่ปลอดภยักว่านี้อกีแล้ว พี่หลิ่งอี้คงต้องพกัผ่อนเป็น

แรมเดอืน ต้องขอโทษด้วยครบั”

“อย่าคิดมากเลยครับนายน้อย เป็นเพราะผมยังอ่อนหัดอยู่มาก 

จงึบาดเจบ็หนกัขนาดนี้ แต่สิ่งที่ได้มาผมถอืว่าคุ้มค่ามากครบั” หวงัหลิ่งอี้

ตอบกลับอย่างจริงใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับรู้ความสามารถเสี้ยวหนึ่งของ
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เทพยทุธ์ไร้พ่ายอย่างสดุยอดสญัชาตญาณ ส�าหรบัเขาถอืว่าไม่เสยีชาตเิกดิ

“ระหว่างที่พกัฟ้ืนร่างกาย ผมมงีานหนึ่งอยากให้พี่หลิ่งอี้ช่วยท�าครบั” 

ตุลาพูดแล้วเปิดเครื่องสร้างภาพฮอโลแกรม จากนั้นก็เรียกข้อมูลชุดหนึ่ง 

ส่งให้หวงัหลิ่งอี้

“รวิ ชไนเดอร์” ยอดมอืทวนพมึพ�าเบาๆ แล้วอ่านข้อมลูอย่างละเอยีด

“พี่หลิ่งอี้และเพื่อนๆ คงฝึกฝนอยู่ที่เกาะเริ่มต้นจนเบื่อ ผมคิดว่า 

น่าจะให้พวกพี่เข้าไปฝึกที่ทวปีหลกัได้แล้ว พอเลื่อนระดบัเป็นคลาส 6 ได้

เมื่อไหร่ ผมอยากให้พี่ไปทดสอบฝีมอืของคนคนนี้หน่อยน่ะครบั มคีวามเป็น

ไปได้ว่าริว หรือเรียวมะในเกม MWO อาจเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นเข้าชิง

ต�าแหน่งเทพยทุธ์ไร้พ่ายที่จะจดัขึ้นในอกีไม่กี่ปีข้างหน้า ผมอยากทราบความ

สามารถของเขา ถ้าเขามคีวามสามารถเหนอืชั้น ผมอาจต้องลงมอืประลอง

นอกรอบเพื่อบงัคบัให้เขาถอนตวั”

“เพื่อคณุชายไป่องิเหรอครบั” หวงัหลิ่งอี้กล่าวอย่างเข้าใจ

ตุลาพยักหน้ารับ “อันที่จริงผมก็ไม่อยากใช้วิธีนี้นัก แต่ต�าแหน่งนี้

จ�าเป็นส�าหรับพี่อิงมาก ไม่เพียงเพื่อฐานะในสมาคมลับ แต่ว่ายังรวมถึง

ฐานะของพี่อิงในตระกูลไป่อีกด้วย ผมรับปากท่านไป่ต้าหลางแล้วว่าจะ

สนบัสนนุพี่องิเตม็ความสามารถ และผมจะท�าทกุวถิทีางเพื่อความส�าเรจ็”

ในฐานะนักบู๊ แม้หวังหลิ่งอี้จะไม่พอใจนัก แต่เขาก็ยอมรับการ 

ตดัสนิใจของนายน้อย ก่อนจะเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ฝึกฝนที่นี่ทกุคน

“ในสายตาของผม คนที่เหมาะสมกบัต�าแหน่งเทพยทุธ์ไร้พ่ายที่สดุ

คอืนายน้อยนั่นแหละครบั”

ตลุายิ้มรบั “หึๆ  โลกนี้กว้างใหญ่มากครบั ผมอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สดุ

ก็ได้ ที่ส�าคัญคือ ถึงผมได้ต�าแหน่งนี้มาก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้าพี่อิง 

ได้ต�าแหน่งนี้ไป นั่นหมายถงึความสงบสขุที่ยั่งยนื ผมอยากให้ทกุคนเข้าใจ

เรื่องนี้ด้วย”

เขาหนัไปมองดผููฝึ้กฝนที่ก�าลงัจบัคูก่นั และบางส่วนก�าลงัฝึกกล้าม-

เนื้อ
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“เมื่อมีคนเข้าถึงสุดยอดสัญชาตญาณสิบคนขึ้นไป ผมจะจัดทีม 

ที่ฝึกแบบประสานงานกนัและทกัษะการใช้ปืน หลงัจากนั้นพวกเราจะเปิดตวั

กลุ่มองครักษ์มังกรซ่อนอย่างเป็นทางการ กองก�าลังของพวกเราจะเป็น 

ผู้พทิกัษ์คณุธรรมที่แท้จรงิ ผมขอฝากฝังพี่หลิ่งอี้ด้วยนะครบั องครกัษ์มงักร

ซ่อนหมายเลขหนึ่ง”

“ครบั ผมจะไม่ท�าให้นายน้อยผดิหวงัเดด็ขาด” ยอดมอืทวนรบัค�า 

แล้วขอตวักลบัไปพกัรกัษาตวั

ตุลาหันไปมองรอบตัวแล้วอดยิ้มไม่ได้ ในที่สุดเขาก็น�าแผนการ 

ที่ได้ผลในโลกจ�าลองมาปรบัใช้ในโลกจรงิแล้ว...

ช่วงเย็นของวนันี ้สีห่น่อ ชยั คงิ เอก และกรมาหาตลุาพร้อมกนั

“ไต้ซือ หายไปหลายวันเลยนะ เมื่อวานก็ไม่อยู่ทั้งวัน เข้าเกมก็ 

ไม่เจอ ติดต่อก็ไม่ได้ แถมวันนี้ยังโดดเรียนอีก แอบไปเที่ยวที่ไหนเหรอ”  

กรถามอย่างสงสยั

“ที่ส�าคญั ไม่นกึเลยว่าแกจะท�าภารกจิฟ้ืนฟสูายพนัธุเ์ยตสิ�าเรจ็แล้ว 

เมื่อวานพอฉนัเข้าเกม เจอพวกแมวตื่นเต้นกนัใหญ่ แถมระดบัยงัตนักนัหมด 

แล้วเอยีนกบัลสัต์เป็นใครกนัแน่ ท�าไมพูดถงึสองคนนี้ทไีร พวกว่าที่สายลบั

ของแกท�าตาลอยเคลิ้มฝันกนัหมด เกดิอะไรขึ้นที่อาณาเขตกกัวญิญาณกนั

แน่” ชยัถามอย่างสงสยัปฏกิริยิาที่แปลกไปจนเหน็ได้ชดัของพวกว่าที่สายลบั 

เมื่อสอบถามลูน่า กป็รากฏว่าสบิคนนั้นก�าลงัหลงเสน่ห์ชายหญงิสองคนที่

ตลุาพามาด้วย

“หือ กะอีแค่การรักษาสติต่อต้านมนตร์มายาของสองคนนั้นยังท�า

ไม่ได้เลยเหรอเนี่ย กลับอีเดนเมื่อไหร่ คงต้องเคี่ยวให้หนักกว่านี้ซะแล้ว” 

ตลุาบ่น แล้วเล่าเรื่องราวที่เกดิขึ้นในอาณาเขตกกัวญิญาณ รวมถงึผลสรปุ

ของการต่อสู้

“คลาส 7! นี่แกเลื่อนระดบัจนกลายเป็นคลาส 7 ไปแล้วอย่างนั้น 

เหรอ!” คงิอดร้องออกมาไม่ได้ จงึโดนกรเขกหวั
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“ฉนัอยากเหน็ลสัต์กบัเอยีนแฮะ ถงึขนาดท�าให้พวกเดก็ๆ หลงได้นี่

ไม่ธรรมดาแน่นอน”

ชยัหวัเราะ “หึๆ  ไอ้กร ไม่รู้อะไรซะแล้ว เวลาในโลก MWO เรว็กว่า

โลกจริงนะ แล้วเด็กสมัยนี้โตเร็วจะตาย ถ้าแกได้เห็นเรล่าตอนนี้ รับรอง

น�้าลายหกเหมอืนตอนได้เหน็ลูน่าครั้งแรกแน่นอน”

“ว่าแต่ค่าตอบแทนที่จ่ายไป คอืค่าสถานะที่ฝึกฝนมานานหายหมด 

แถมยงัถกูผนกึการใช้พลงัอกีอย่างนั้นเหรอ น่ากลวัเหมอืนกนัแฮะ” เอกพดู

อย่างหวาดหวั่น

ตลุากลบัไม่ใส่ใจนกั “อมื...ค่าสถานะลดลงจนตอนนี้เหลอืเทยีบเท่า

ความแข็งแกร่งของร่างในโลกจริงของฉันนั่นแหละ ที่ส�าคัญคือร่างอวตาร

เสยีหายมาก คงใช้ไม่ได้อกีพกัใหญ่ ส่วนสภาวะที่ไม่สามารถใช้พลงัพเิศษ

ได้นั่นไม่ต้องกังวลนักหรอก ระดับแก่นแท้ถ้าอยากใช้จริงๆ ก็ใช้ได้ แต่จะ

ทรมานมากเท่านั้น ที่ท�าให้มีปัญหาคือ ร่างในอีเดนเหมือนกับนั่งสมาธิ 

ต่อเนื่องกันหลายเดือนโดยไม่ดื่มไม่กินอะไรเลย พอผสานกับร่างอวตารที่

ใกล้แตกดบัถงึได้แย่มากขนาดนั้น”

“แล้วแกจะตดิสถานะนั่นไปอกีนานเท่าไหร่ล่ะ”

“ไม่รู้สิ” ตุลาตอบอย่างครุ่นคิด “ฉันไม่เคยบาดเจ็บในเกมหนัก 

ขนาดนี้มาก่อน เรยีกว่าบาดเจบ็จนถงึระดบัจติวญิญาณกว่็าได้ ถ้านบัเวลา

ออนไลน์ คงต้องรักษาตัวอีกหลายเดือนในโลกจริงละมั้ง ช่วงนี้ก็น่าจะฝึก

กล้ามเนื้อได้เท่านั้นแหละ ส่วนการใช้พลงัพเิศษคงอกีนาน ต้องรอให้ร่างกาย

ฟื้นฟูเตม็ที่ก่อน”

“มิน่าถึงได้เรียกว่าวิชาต้องห้าม ที่แล้วมาแกเคยเล่าถึงวิชาระดับ 

ฝืนขีดจ�ากัดมาก่อน ไอ้นี่ร้ายแรงกว่าหลายเท่าเลยนี่หว่า” ชัยกล่าวอย่าง

เข้าใจ แล้วนึกขึ้นได้ “เออ การออนไลน์ของฉันรอบที่แล้วมีเรื่องน่าสนใจ 

อยู่เรื่องหนึ่ง เมื่อคืนแกไม่ได้เข้าเกมคงไม่รู้ ได้ยินมาว่าในอีกไม่กี่ปีในเกม 

จะมอีเีวนต์พเิศษ ไต้ซอืรู้จกัวนัครษีมายนัหรอืเปล่า”

“วนัครษีมายนั” ตลุาทวนค�าอย่างสงสยั
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“อืม...ว่ากันว่าเป็นวันที่ช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี จริงๆ 

แล้วคือมันมีปีละครั้งนั่นแหละ ดูเหมือนอีกประมาณ 2 ปีในเกมจะเป็น 

วันที่เหมาะสมที่ราชาภูตแสงจะสละร่างเปลี่ยนเป็นสุริยเทพน่ะ แล้ว

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในทวีป Aldebaran ที่ส�าคัญ ราชาภูตแสงที่ว่าเป็น 

ผู้เล่นเหมอืนพวกเราซะด้วยส”ิ ชยัเล่าอย่างตื่นเต้น

“หอื เป็นผู้เล่นซะด้วย แล้วแกรู้ได้ยงัไงล่ะ” ตลุาถามอย่างสนใจ

“เมื่อคืนที่แกไม่ได้ออนไลน์มีภูตแสงตนหนึ่งมาแจ้งข่าวให้ราชิน ี

ภูตน�้าแข็งรู้น่ะสิ แถมยังเชิญราชินีภูตน�้าแข็งไปร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย 

แต่ก็อย่างที่รู้ พวกภูตน�้าแข็งจะไม่ออกจากอาณาเขตของตัวเอง ยิ่งใน 

วนัครษีมายนัยิ่งไม่ต้องพูดถงึ เธอเลยปฏเิสธ

“ฉนัมโีอกาสได้คยุกบัเจ้าภตูแสงที่ว่า เลยรูว่้ามนัเป็นผูเ้ล่นเหมอืนกนั 

และได้รบัเชญิไปด้วย พอบอกว่าฉนัเป็นหนึ่งในผู้บรหิารของสมาคมการค้า

อีเดนเท่านั้นแหละ เจ้านั่นก็โม้ให้ฟังว่าราชาภูตแสงคือผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็น

ราชาแห่งภูต และคอยหนุนหลังโอโนร่าอยู่ โดยติดต่อค้าขายอัญมณีธาตุ

เป็นหลกั ฉนัยงัเกบ็นามบตัรของมนัเอาไว้เลย”

ตลุายิ้มข�า ภูตแสงมนีามบตัร นี่อาจเป็นเรื่องตลกกไ็ด้ แต่กอ็ย่างว่า 

ถงึจะเป็นภูต กย็งัเป็นผู้เล่นนี่นะ

“มนิ่า...โอโนร่าถงึได้มอีญัมณธีาตมุากมายขนาดนี้”

ตุลาสั่งซื้ออัญมณีธาตุจ�านวนมากจากอาณาจักรโอโนร่าย่อม 

ทราบดี โอโนร่าคืออาณาจักรแห่งเวทมนตร์ ต้องมีของแบบนี้อยู่แล้ว แต่ 

ไม่นกึเลยว่าคนหนนุหลงัจะเป็นผู้เล่นเช่นเดยีวกบัเขา

“ที่น่าสนใจคอื คนคนนั้นประกาศตวัเป็นราชาแห่งเหล่าภตูนี่ส”ิ ตลุา

ยิ้มอย่างสนใจ เมื่อนกึได้จงึพมึพ�าว่า “ราชาภูตแสง...ราชนัแสง...หรอืว่า...” 

ตลุากล่าวขึ้นมาอย่างตื่นเต้น “สบิราชนัแห่งโลก MWO ผู้เล่นระดบัสดุยอด

ในยคุแรกเริ่มมกีารเคลื่อนไหวแล้วสนิะ!”

ตุลาได้แต่หวังว่าร่างกายในเกมของเขาจะหายดี ก่อนถึงวันที่ราชา

ภตูแสงจะยกระดบัเป็นเทพสรุยินั และนี่จะต้องเป็นภารกจิที่น่าสนใจแน่นอน
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คนธรรมดา

ผลจากการใช้พลังเกินขีดจ�ากัดที่ต้องแลกด้วยค่าสถานะ 

ก่อปัญหาให้ตุลายิ่งกว่าที่เขาเคยคาดคิด เมื่อเข้าเกมอีกครั้ง ตุลาพบว่า 

ค่า INT ของเขาอยู่ที่ราว 1,000 ซึ่งอาจเป็นขดีจ�ากดัที่แท้จรงิของสมองเขา

มาตั้งแต่แรก

เมื่อเขาทบทวนความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การใช้พลังของโลก 

MWO ค่า INT ที่สูงสดุกู่อยู่แล้วกเ็พิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ เพยีงแค่การออนไลน์

ครั้งเดยีว ค่า INT ของเขากเ็พิ่มขึ้นจนแทบจะถงึ 2,800 ซึ่งเป็นขดีจ�ากดัของ

คลาส 7 เผ่ามนษุย์ ในขณะที่ค่า STR ค่า VIT และค่า AGI ยงัอยู่ที่ระดบั

ร้อยต้นๆ ถ้าเขาฝืนใช้พลงัพเิศษ คงมสีภาพเดยีวกบัซาร่า อวีาน และอาเรยี 

ซึ่งเป็นต้นแบบของซเีรยี นั่นคอืผลลพัธ์ที่ออกมาคอืความวนิาศสนัตะโร ส่วน

ตวัผู้ใช้คงตายคาที่

“แบบนี้ถูกลดระดับจนเหลือแค่คลาส 1 ยังจะดีซะกว่า” ตุลาอด 

บ่นพมึพ�าไม่ได้

ทางแก้เดยีวที่ตลุานกึออกคอื การยกระดบัจติใจให้สงูขึ้นจนมคีวาม

สงบนิ่งมากพอจะควบคุมพลังได้ ระหว่างนั้นก็พยายามฝึกเพิ่มค่าสถานะ

อย่างเตม็ที่ ส�าหรบัการถูกผนกึพลงักลบัไม่มคีวามหมายนกัในสายตาของ
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ผู้บรรลุแก่นแท้ หากเขาคิดจะใช้พลังย่อมสามารถท�าได้ แต่จะยิ่งท�าให้

อาการบาดเจบ็ที่ได้รบัแย่ลง

โลก MWO แบ่งแยกลกัษณะของร่างกายออกเป็นสามส่วน ได้แก่

กายหยาบ ส่วนใหญ่ทุกเผ่าพันธุ์ในโลก MWO จะมีกายหยาบ  

โดยเฉพาะเผ่าที่เน้นด้านลมปราณจะขาดไม่ได้ รวมถึงผู้เล่นทุกคนที่เมื่อ 

เข้าเกมจะได้เผ่าพนัธุ์มนษุย์

กายทพิย์ จะมใีนทกุเผ่าพนัธุ์ และเป็นร่างกึ่งพลงังานของสิ่งมชีวีติ 

ส�าหรับตุลา เขาพัฒนากายทิพย์หรือร่างจิตจนเข้าถึงระดับร่างมารบรรพ-

กาลได้แล้ว

จิตวิญญาณ เป็นแกนกลางส�าคัญและไม่มีวันถูกท�าลาย NPC  

ในเกมจงึฟื้นคนืชพีได้ ส�าหรบั NPC ในเกม หากสิ้นอายขุยั ตายถาวร หรอื

จิตวิญญาณสูญสลาย หมายถึงดวงวิญญาณจะถูกดึงดูดสู่ไกอา ท�าให้ 

ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ ส�าหรับผู้เล่น หากเข้าสู่สถานะตายถาวร หรือ 

ติดอยู่ในอาณาเขตกักกัน จะต้องสร้างตัวละครใหม่ หรือยอมเสียเงินเพื่อ

ฟื้นฟูตวัละคร แต่จะต้องรเีซตกลบัไปอยู่คลาส 1 ระดบั 1

การใช้พลงัเกนิขดีจ�ากดัของตลุาส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างจติ จน

ส่งผลเสยีต่อร่างเนื้อหรอืกายหยาบ เรยีกได้ว่าเผ่าภตู เผ่าเทพ เผ่าวญิญาณ 

และเผ่ามาร เป็นเผ่าพนัธุท์ี่ไร้ร่างเนื้อหรอืกายหยาบ มเีพยีงกายทพิย์เท่านั้น

ขณะที่ฝึกฝนร่างกายในโรงฝึกลับใต้ดินแห่งที่สองเพียงล�าพัง ตุลา

อดคดิในใจไม่ได้ว่า

‘ท�าไมเราถงึได้มคีวามรู้สกึแปลกๆ แบบนี้นะ’

หลายวนัที่ผ่านมา ทกุครั้งที่ออนไลน์เข้าเกม เขาจะต้องสะสางงาน

มากมาย ทั้งการบริหารเมืองอีเดนและธุรกิจในโลกจริง โชคดีที่มีห้องเร่ง 

กาลเวลา ท�าให้เขาใช้เวลาในการออนไลน์ไม่กี่ครั้ง กส็ามารถเคลยีร์งานที่

ค้างคาได้ทั้งหมด

แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา แทนที่เขาจะสามารถรวบรวมสมาธิฝึกฝน

ร่างกายโดยไม่มีใครเข้ามารบกวน เขากลับมีจิตใจไม่สงบนิ่งเท่าที่ควร  
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คล้ายมคีวามไมส่บายใจแฝงเร้นอยู ่เขาเองกไ็ม่ทราบว่าเหตใุดจงึเป็นเช่นนี้ 

หลงัจากเขามองดูโรงฝึกลบัใต้ดนิแห่งที่สองแล้ว เขากถ็อนใจ

“อยู่คนเดียวแทนที่จะสงบจิตใจได้ กลับกลายเป็นจิตใจว้าวุ่นแฮะ 

ไม่น่าเชื่อ”

นี่อาจเป็นบททดสอบหนึ่งที่เขาต้องผ่านไปให้ได้

หลายวนัต่อมา ตลุายงัรูส้กึจติใจไม่สงบนิง่ เขาคดิว่าน่าจะเป็น

ผลจากการหมกมุ่นฝึกซ้อมมากเกนิไป แม้จะไม่นานนกั แต่ค่าสถานะของ

ตลุากเ็หยยีบหลกัพนัเข้าไปแล้ว เนื่องจากตอนนี้เขาอยู่คลาส 7 ค่าสถานะ

ในช่วงแรกจงึเพิ่มขึ้นเรว็มาก เขาคดิว่าเมื่อค่าสถานะเฉลี่ยแตะระดบั 2,000 

ความก้าวหน้าคงเริ่มช้าลง และเมื่อค่าสถานะเฉลี่ยถงึ 2,500 กว่าจะเพิ่มขึ้น

แต่ละแต้มคงรากเลอืด

ตลุาตรวจดรูายชื่อเพื่อนๆ พอพบว่าพี่สาวเข้าเกมแล้ว เขากต็ดัสนิใจ

ไปหา

เมื่อออกมาจากบ้านพัก เขาก็ยังเป็นจุดสนใจของผู้เล่นและ NPC  

ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะรู้ว่าตลุาไม่ใช่เจ้าเมอืง แต่ทกุคนต่างทราบดวี่าตลุา 

ที่เป็นผู้ก่อตั้งเมืองอีเดนและพัฒนาจนกลายเป็นเมืองระดับมหานครยังมี

อทิธพิลต่อชนชั้นสูงของเมอืงนี้มาก อย่าว่าแต่เขาเป็นนายใหญ่ตวัจรงิของ

สมาคมการค้าและสมาคมทหารรับจ้างอีเดนที่กระจายอยู่ในทวีปหลัก  

เขายงัเป็นเจ้าของ Eden Bank และ The Royal Casino อกีด้วย

ถ้าไม่ใช่เอาแต่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพัก คงมีชื่อเสียงโด่งดัง

กว่านี้อกีหลายเท่า

‘น่าจะปลอมตวัแฮะ’ ตลุาเริ่มรูส้กึปวดหวั ไม่คดิว่าการเดนิทางไปหา

พี่สาวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้

สินค้าน�าเข้าของอีเดนคือ โลหะและอัญมณีธาตุ สินค้าส่งออกคือ 

กระสนุเวทมนตร์ แน่นอนว่าหลายกลุม่ต้องการซื้อ เพยีงแต่สนิค้ารายการนี้

มีอาณาจักรโอโนร่าผูกขาดอยู่แล้ว หลายคนถึงกับบุกโรงงานผลิตกระสุน
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ปืน แต่พอได้เห็นเครื่องจักรที่มีดวอร์ฟหลายสิบตนคุมการท�างาน ต่างก็ 

พากันถอดใจ ต่อให้เห็นกรรมวิธีผนึกวงเวทต่อหน้า ก็ไม่สามารถเข้าใจ 

การท�างานและเลยีนแบบได้

จะอย่างไรที่นี่คอืเกาะเริ่มต้น การลงโทษหรอืท�าร้ายผูอ้ื่นท�าได้อย่าง

จ�ากัด ภายหลังตุลาจึงเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมกระบวนการการผลิต แค่ 

เสียเงิน จะนั่งดูทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครว่า ท�าให้ไม่มีใครคิดจะลอบเข้าไปดู

การท�างานของมนัอกี

ส่วนในทวีปหลักก็มีผู้เล่นหลายคนพยายามสร้างปืนรูปแบบต่างๆ 

เข้ามาตตีลาด แต่เทคนคิในการสร้างกระสนุเวทมนตร์ยงัไม่มใีครเลยีนแบบ

กระสนุเวทมนตร์ของอเีดนได้ กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะมผีู้ผลติปืนกี่ราย 

แต่ทุกคนต่างต้องปรับขนาดล�ากล้องให้รองรับกระสุนเวทมนตร์ที่ผลิตจาก

อีเดน และมีค�าขอร้องให้สร้างกระสุนปืนรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

สูงขึ้น แต่ตุลาค�านึงถึงความสมดุลของเกม จึงยังไม่ได้ลงมือสร้างกระสุน 

รูปแบบอื่นๆ อกี

แม้จะมีหลายคนพยายามสร้างกระสุนเวทมนตร์มาตีตลาด แต่ยัง

ไม่มใีครสามารถควบคมุต้นทนุการผลติให้มรีาคาถูกเท่าตลุาได้ ตลุาจงึยงั

เป็นผู้ผลติกระสนุเวทมนตร์รายใหญ่ในโลก MWO

ตัวแทนกลุ่มการค้าหลายคนพยายามขอเจรจากับเขา แน่นอนว่า

ตลุาย่อมต้องปฏเิสธ เขามหีน่วยงานซึ่งรบัหน้าที่พวกนี้อยูแ่ล้วและไม่คดิจะ

ก้าวก่าย กว่าจะมาถงึศูนย์ฝึกวชิาชพีได้กล็�าบากไม่น้อยเลย

“ว่าไงน้องพี ่กว่าจะฝ่าฝงูชนมาทีน่ีไ่ด้ คงล�าบากมากเลยสนิะ” 

กญัญาอดแซวน้องชายไม่ได้ เธอเหน็ความวุน่วายและได้ยนิข่าวการปรากฏ

ตวัของตลุาตั้งแต่แรกแล้ว

ตลุาหนัไปดูผลงานของพี่สาว เมื่อกญัญาเข้าเกม MWO ส่วนใหญ่

จะใช้เวลาศกึษาศลิปะ โดยเฉพาะการวาดภาพ ฝีมอืของเธอในตอนนี้กล่าว

ได้ว่ายอดเยี่ยมราวกบัจติรกรมอือาชพีเลยทเีดยีว



24     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 8

“โอ้โฮ! พี่กญัวาดได้เหมอืนมาก ยงักบัรูปถ่ายแน่ะ” ตลุามองภาพ

ดอกไม้ที่กญัญาวาด แล้วเปรยีบเทยีบกบัดอกไม้ของจรงิ

กัญญายิ้มเล็กน้อยแล้วสัมผัสภาพ เรื่องที่น่าประหลาดใจคือ เธอ

สามารถหยบิดอกไม้ออกมาจากภาพได้ ก่อนจะส่งดอกไม้ดอกนั้นให้ตลุา

“ท�าได้ยงัไงกนัครบัพี่กญั!!!” ตลุาร้องอย่างตื่นตระหนก

กัญญาหัวเราะแล้วอธิบายว่า “สงสัยเพราะโลกนี้แปลกประหลาด

กว่าโลกจริงมากละมั้ง พี่เลยท�าแบบนี้ได้ มีอยู่วันหนึ่งพี่ทุ่มเทสมาธิจิตใจ

วาดเต็มที่ ระบบเลยประกาศว่าพี่ได้ทักษะภาพเสมือนจริง ท�าให้สามารถ

ดงึสิ่งที่อยูใ่นรปูที่ใช้ความตั้งใจมากๆ ออกมาได้ แต่มนัอยูไ่ด้ไม่นานนกัหรอก

นะ อย่างดอกไม้ดอกนี้ไม่นานกจ็ะสลายไป”

ตลุาเพ่งจติตรวจสอบดอกไม้ในมอืแล้วพมึพ�าเบาๆ

“นี่มัน...พลังธาตุที่ก่อตัวเป็นวัตถุ...เวทมนตร์นี่นา” เขาหันไปถาม

กญัญา “ทกัษะควบคมุธาตขุองพี่กญัอยู่ที่ระดบัไหนเหรอครบั”

กัญญาท�าหน้าแปลกใจ ตุลาขอร้องให้พี่สาวเปิดดูหน้าต่างระบบ 

ปรากฏว่าตอนนี้กญัญาอยู่คลาส 1 ระดบั 100 (พวกแมวพาไปเกบ็ระดบั) 

ทกัษะควบคมุธาตอุยูร่ะดบัห้าสบิกว่าๆ ที่ส�าคญัคอืมคีรบทกุธาตทุั้งที่ไม่เคย

ใช้เวทมนตร์แม้แต่บทเดยีว

ตุลาอดนึกถึงสุภาษิตจีนไม่ได้ ธาราร้อยสายสุดท้ายไหลลงสู่ท้อง

ทะเล ไม่ว่าศลิปะ การฝึกจติ ปรชัญา หรอืการต่อสู ้หากศกึษาถงึระดบัหนึ่ง

จะเชื่อมโยงถงึกนัได้

“บางที...ตอนพี่กัญวาดรูปคงใช้สมาธิและความตั้งใจสูงมาก จน 

พลังธรรมชาติตอบรับ กลายเป็นทักษะแปลกประหลาดแบบนี้ได้ ขนาด 

นกัเวทยงัท�าไม่ได้เลยนะครบั เหลอืเชื่อจรงิๆ”

กัญญาหัวเราะแล้วส่ายหน้า “ช่างเถอะ นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะ 

แถมถ้าไม่ใช่รูปที่เพ่งสมาธิตั้งใจวาดด้วยตัวเองก็ดึงสิ่งที่อยู่ในรูปออกมา 

ไม่ได้ แต่กช่็วยให้การวาดของพี่สนกุขึ้นเยอะเลย ว่าแต่ตลุมาหาพี่มธีรุะอะไร

หรอืเปล่าล่ะ”
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“แหม แค่ออกมาหาพี่สาวเฉยๆ ไม่ต้องมธีรุะกไ็ด้ครบั พอดผีมรู้สกึ

ว่าช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยสงบ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร พอดีเห็นชื่อพี่กัญขึ้นสถานะ

ออนไลน์ กเ็ลยมาเยี่ยมเท่านั้นเอง”

“กด็แีล้วละ ออกมาเดนิเที่ยวเล่นซะบ้าง ตลุท�างานหนกัเกนิไปแล้ว 

แค่ธุรกิจในโลกจ�าลองก็มีมากมาย แล้วยังธุรกิจในโลกจริงอีก หาเวลา 

ผ่อนคลายบ้างก็ดี ยังไงโลกนี้ก็มีจุดประสงค์ให้คนที่เข้ามารู้สึกผ่อนคลาย

อยู่แล้ว อย่าซเีรยีสมากไปจะดกีว่า”

ตลุายิ้มรบั พี่สาวของเขาใช้เวลาในโลกจ�าลองเพื่อผ่อนคลายจติใจ

จริงๆ แตกต่างกับเขาที่เข้าข่ายหาเรื่องใส่ตัว สองพี่น้องพูดคุยกันต่อ

ประมาณสองชั่วโมง ตุลาก็ขอตวักลบับ้านพัก แน่นอนว่าครั้งนี้เขาไม่กล้า

เดนิฝ่าฝูงชนให้วุ่นวายอกี และใช้ใบวาร์ปพเิศษเดนิทางกลบับ้านพกัทนัที

หลงัจากน้องชายลบัสายตาไปแล้ว กญัญากถ็อนใจเบาๆ จากการ

สนทนาที่ผ่านมา เธอพอจะจบัเค้าได้แล้วว่าจติใจของน้องชายเธอไม่สงบนิ่ง

มาหลายวนัเนื่องจากสาเหตใุด ท�าให้อดเป็นห่วงไม่ได้

“นายตุลโตเป็นหนุ่มแล้วสินะ แต่ก็น่าเป็นห่วง หรือจะเป็นอย่างที่

เขาว่ากนั ความรกัครั้งแรกมกัไม่สมหวงั...”

วันต่อมา ในช่วงเย็นหลังการท�ากิจกรรมของชมรมที่โรงเรียน 

ชัยบอกให้ตุลารู้ว่าอีกไม่นานเขากับพวกแมวและลูน่าจะกลับไปที่เกาะ 

เริ่มต้นอกีครั้ง

“พวกเราฝึกที่ทะเลสาบไพลินมานานแล้ว ตอนนี้รู ้สึกว่าฝีมือ 

ไมพ่ฒันาขึ้น ฉนัเลยคดิจะพาพวกแมวกบัลนู่าไปส่งที่อเีดน หลงัจากนั้นฉนั

จะกลบัเข้าไปดแูลสมาคมการค้าอเีดนที่ทวปีหลกัต่อ คดิว่าคนืนี้พอออนไลน์

อกีครั้งกค็งกลบัไปถงึอลักสัแล้วละ”

“งั้นเหรอ” ตุลาพูดแล้วถามว่า “แล้วพวกว่าที่สายลับของฉันล่ะ 

เดก็ๆ พวกนั้นจะอยู่ในทวปีหลกัต่ออย่างนั้นเหรอ”

“ใช่ เหน็พวกนั้นบอกว่าจะเกบ็ระดบัให้ได้คลาส 5 ระดบั 100 ก่อน 
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แล้วค่อยกลบัไปหาแก คงใช้เวลาเป็นปีนั่นแหละ อย่างว่า NPC ในเกมระดบั

ขึ้นช้าจะตาย แถมเดก็ของแกแต่ละคนมสีตัว์เลี้ยงเป็นงูสามหมาป่าสอง รวม

คนละห้าตวั กว่าระดบัจะตนัคงรากเลอืด”

“ฝีมอืของพวกนั้นเป็นยงัไงบ้างล่ะ พฒันาไปมากไหม”

ชยัอดยิ้มไม่ได้ “หึๆ  บอกตามตรงนะ ถ้าไม่ใช่รู้แต่แรกว่าสบิคนนั้น

เป็น NPC ในเกม ฉันต้องคิดว่าเป็นผู้เล่นแน่นอน ความสามารถและ 

ค่าสถานะพฒันาแบบก้าวกระโดด เรว็พอๆ กบัผูเ้ล่นเลย เมื่อก่อนสบิคนนั้น

เจอขนุพลภตูน�้าแขง็แค่หนึ่งตนถงึกบัจอดไม่ต้องแจว แต่ตอนนี้พอทั้งสบิคน

รวมพลังกันกลับรับมือขุนพลภูตน�้าแข็งหนึ่งตนได้สบายๆ ลองให้พวกนั้น

ท่องเที่ยวในทวีปหลักสะสมประสบการณ์สักพัก รับรองว่าจะกลายเป็น 

ผู้ช่วยมอืดขีองแกแน่นอน”

ตลุาพยกัหน้าอย่างพงึพอใจแล้วหนัไปทางคงิ

“พวกแกว่าไงกนับ้างล่ะ บกุเบกิดนิแดนแห่งเทพไปถงึไหนแล้ว”

กรยิ้มอย่างภาคภมูใิจ “อกีไม่นานฉนัจะกลายเป็นผูเ้ล่นระดบัสงูแล้ว 

แค่ผ่านอกีไม่กี่ภารกจิ ฝีมอืกจ็ะสูงขึ้นจนแกตะลงึแน่นอน”

เอกอธบิายเพิ่มเตมิว่า “พอดพีวกเราเปะปะไปเจอเผ่าเอลฟ์ในทวปี

เทพ แลว้ไอก้รเข้าไปตสีนทิด้วยน่ะ ตอนนี้กเ็ลยได้รบัภารกจิเพื่อเลื่อนระดบั

สายพนัธุใ์ห้กลายเป็นไฮเอลฟ์ คงตดิแหงกอยูใ่นทวปีนี้ไปอกีนาน ถ้าได้เป็น

ไฮเอลฟ์แล้วจะมีทางเลือกสองทางคือ ยกระดับสายพันธุ์ให้กลายเป็น  

Ancient Elf หรือสละร่างยกระดับกลายเป็นเผ่าเทพ แต่คงอีกนานแหละ 

กว่ามนัจะท�าได้”

จากนั้นเอกกถ็อนใจ “น่าเสยีดายที่ฉนัเป็นคนเดยีวที่ไม่ได้ฝึกฝนอะไร

เป็นชิ้นเป็นอันในทวีปเทพ คงต้องรอไปเสี่ยงโชคอีกทีที่ทวีปมารหรือ 

ทวปีมงักรนั่นแหละ”

“ไอ้ที่แกฝึกอยู่กเ็จ๋งอยู่แล้วนี่หว่า ไม่เหน็ต้องกงัวลเลย แค่มปีราณ

กเิลน วชิามดี และเทคนคิการใช้ปืน กเ็ที่ยวในสามทวปีใหม่ได้สบายๆ แล้ว 

เอาแต่บ่นอยู่ได้ น่าหมั่นไส้” คงิอดเหนบ็แนมไม่ได้ บางครั้งเขากอ็จิฉาเอก
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ที่ตลุามกัจะแนะน�าวชิาระดบัสดุยอดให้มากกว่าใครๆ

“สว่นฉนัได้รบัค�าแนะน�าจากพวกเอลฟ์ให้ไปฝึกฝนที่เหมอืงแร่ใกล้ๆ 

ที่ตั้งเผ่าเอลฟ์ เพราะที่นั่นเป็นเหมืองแร่โบราณที่มีพลังธาตุโลหะหนาแน่น

ที่สุด คงอีกนานเหมือนกันกว่าจะบรรลุวิชาปราณธาตุโลหะชั้นสูง ไต้ซือ 

เคยบอกไว้ว่าเผ่ามังกรมีสายพันธุ์หนึ่งเป็นมังกรเหล็ก เอาไว้ไปทวีปมังกร

เมื่อไหร่ ฉนัจะหาทางเปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่าพนัธุ์นี้ให้ได้” คงิกล่าวอย่างมุ่งมั่น

“หึๆ  ขอให้โชคดกีแ็ล้วกนั” ตลุาเอ่ย เขาเคยได้ยนิเจ้าเอริ์ทสตัว์เวท

องครักษ์บอกว่า เผ่าของมันแข็งแกร่งเป็นรองมังกรโลหะ เลยแนะน�าคิง 

เนื่องจากเผ่ามงักรโลหะน่าจะเหมาะกบัคงิมากกว่า

“หึๆ ” ชยัหวัเราะเบาๆ แล้วคยุข่มเพื่อนอกีสามคน “พวกแกสามคน

เข้าไปในทวปีใหม่แล้ว รบีๆ พฒันาฝีมอืเข้าละ บอกไว้ก่อนนะ ตอนนี้ไอเทม

ที่ฉนัใช้ทั้งตวัมแีต่ของระดบั S ทั้งนั้น เกจพลงัจติกบัพลงัเวทกท็ะลหุลกัล้าน

แล้ว ถ้าพวกแกอดือาดโดนฉนัแซงหน้าไปไกลแน่นอน”

“เฮ้ย! แกท�าได้ยงัไงวะ เรว็เป็นบ้า” คงิอดร้องออกมาไม่ได้

ชัยพยักพเยิดกับตุลา “ก็ไม่มีอะไรมาก พอดีช่วงที่ผ่านมา ก่อน 

เดนิทางกลบัฉนัพาทกุคนไปส�ารวจอาณาเขตกกัวญิญาณที่ไต้ซอืท�าลายทิ้ง 

ปรากฏว่าเจออาวธุชดุเกราะโบราณเพยีบ ยิ่งกว่าขมุทรพัย์ซะอกี แต่ละชิ้น

ระดบั A ขึ้นไปทั้งนั้น โดยเฉพาะถ�้าน�้าแขง็ที่เคยเป็นของคยี์มแีต่ของระดบั 

S ตอนนี้ฉันกับพวกว่าที่สายลับของไต้ซือเลยมีของระดับสูงใช้ทั้งตัวยังไง

ล่ะ”

อาณาเขตกกัวญิญาณคงอยู่มานานนบัพนัปี แถมข้างในยงัมกีระแส

พลังงานหนาแน่นกว่าภายนอกเป็นสิบเท่า ศาสตราวุธและชุดเกราะที่อยู่ 

ในอาณาเขตนั้นมายาวนานย่อมดูดซับพลังจนพัฒนาเป็นไอเทมระดับสูง 

ที่มพีลงัแฝงมหาศาล

“หือ มีของที่สมบูรณ์มากขนาดนั้นด้วยเหรอ” ตุลาอดสงสัยไม่ได้ 

เท่าที่จ�าได้ ของแต่ละชิ้นเสียหายเพราะพวกที่อยู่ในนั้นต่อสู้กันตลอดเวลา 

จนไม่น่าจะมชีิ้นไหนมสีภาพดี
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“อย่าดถููกพวกเดก็ๆ ไป ถงึพวกนั้นจะไม่ได้เชี่ยวชาญการสร้างอาวธุ

มากนกั แต่กม็ฝีีมอืซ่อมแซมอาวธุไม่ต่างกบัช่างระดบัสงูเท่าไหร่ โดยเฉพาะ

ไอเทมที่อยู่ในถ�้าน�้าแข็งค่อนข้างสมบูรณ์ มีต�าหนิไม่มากนัก ส่วนของที่ 

ติดอยู่ตามซากน�้าแข็งถึงจะเสียหายจนแทบจะเดารูปร่างเดิมไม่ออก แต่ก็

พอจะเอามาใช้เป็นวตัถดุบิในการซ่อมแซมได้ น่าเสยีดายที่ฉนัมเีวลาส�ารวจ

ไม่กี่วนั เลยรวบรวมไอเทมระดบั S ได้ไม่กี่ชิ้น”

กลุม่ว่าที่สายลบัทั้งสบิคนของตลุาได้รบัการฝึกฝนที่หลากหลาย และ

การสร้างสรรค์กับซ่อมแซมอาวุธก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ตุลาสั่งให้พวกเขา

ศกึษาจากศูนย์ฝึกวชิาชพีแห่งเมอืงอเีดน

“ว้าว!” เอกร้อง “ตอนนี้ราคาไอเทมระดบั A กบัระดบั S ก�าลงัขึ้น 

แกคงรวยเละเลยสนิะ”

นี่กเ็ป็นเรื่องแปลกอกีเรื่องหนึ่งของเกม MWO ไอเทมระดบัสูงใช่ว่า

จะมรีาคาแพง ที่ผ่านมาไอเทมระดบั B ที่มคีณุสมบตัดิีๆ  ยงัมรีาคาสูงกว่า

ไอเทมระดบั A เสยีอกี เนื่องจากผู้เล่นที่มรีะดบัต�่าไม่สามารถใช้งานไอเทม 

ระดบัสูงได้ เคยมบีางคนตั้งราคาไอเทมระดบั S ไว้สูงลบิ ผลคอืไม่มใีคร

อยากซื้อ นอกจากพวกมีเงินถุงเงินถังที่ซื้อมาเก็บไว้ดูเล่น แต่ตอนนี้

สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป ระดบัความสามารถของผูเ้ล่นส่วนใหญ่เริ่มสงูขึ้น 

ท�าให้ไอเทมระดับ B ที่เคยเป็นที่นิยมเริ่มมีราคาลดลง ไอเทมระดับ A  

เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้น จนราคาของมนัถบีตวัสูงขึ้นอย่างรวดเรว็

ชยัส่ายหน้า “ถงึจะเป็นไอเทมระดบั S แต่คณุสมบตัขิองมนัไม่ได้ 

ดีเด่นเท่าไหร่หรอก คงต้องเอามาให้ไต้ซือช่วยตรวจสอบอีกที ไต้ซือเคย

ดดัแปลงชดุเกราะระดบั S ให้เรยีวมะ น่าจะช่วยดดัแปลงไอเทมพวกนี้ให้มี

ประสทิธภิาพสูงขึ้นได้”

“อาจเป็นเพราะการยกระดบัของไอเทมที่พวกแกเกบ็ได้ไม่ได้เกดิจาก

การใช้งาน แต่เกดิจากการดดูซบัพลงังานมานานจนมพีลงัแฝงเพิ่มขึ้นกไ็ด้” 

ตลุากล่าวอย่างครุ่นคดิ

การยกระดบัของศาสตราในอาณาเขตกกัวญิญาณที่ล่มสลายคล้าย
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ก้อนแร่ในเหมืองที่มีพลังงานหนาแน่น ต่อให้ผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปีก็ยัง

เป็นก้อนแร่ที่ไม่มคีณุสมบตัใิดๆ แค่มพีลงังานแฝงมากกว่าจนกลายเป็นแร่

ระดบัสงูเท่านั้น ต่างกบัการยกระดบัไอเทมผ่านการใช้งานวงจรพลงังานของ

มนั ซึ่งจะท�าให้เปลี่ยนรปูจนมคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัพลงังานแฝง แน่นอน

ว่าต้องใช้งานจนอาวุธชิ้นนั้นหลอมรวมกับพลังงานของเจ้าของได้ แต่ตุลา

สามารถปรบัแก้วงจรพลงังานของมนัให้เหมาะสมกบัพลงัแฝงที่มไีด้

“คงต้องเหน็กบัตาก่อนละนะ ถงึจะพอรูว่้าเสรมิคณุสมบตัขิองมนัได้

มากแค่ไหน ว่าแต่แกขนมากี่ชิ้นล่ะ”

“ก็หลายร้อยชิ้นอยู่ พวกอาวุธและชุดเกราะส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้

แล้ว แต่พวกเครื่องประดบั ถ้าไม่ใช่ของที่เสรมิคณุสมบตัธิาตไุฟยงัพอใช้การ

ได้ ฉันก็เลือกๆ ของที่ดูใช้การได้มาเท่าที่ขนไหวนั่นแหละ อืม...ก่อนกลับ 

ฉนัสั่งพวกลูกน้องของแกให้รวบรวมสิ่งของเท่าที่หาได้มาให้มากที่สดุ แล้ว

ขนไปฝากไว้กบัพวกภตูน�้าแขง็ เอาไว้แกใช้พลงัได้เมื่อไหร่ ค่อยไปขนกลบัมา

ที่อเีดนอกีท”ี

ตลุาอดหวัเราะไม่ได้ “นี่กะไม่เหลอืให้คนอื่นเกบ็ไปใช้บ้างเลยเหรอ 

งกไม่ใช่เล่นเลยนี่หว่า”

“ฮะๆ ถงึจะเป็นแค่เศษเหลก็ แต่อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเป็นพนัปี 

มันก็กลายเป็นโลหะระดับสูงไปแล้วละ ถ้าสายตาของฉันไม่ผิดพลาด  

เศษเหล็กธรรมดาในนั้นยังเหนือกว่าเหล็กเย็นที่ขุดได้จากใต้ทะเลลึกซะอีก 

แถมเขตนั้นใช่ว่าจะมใีครกล้าเข้าไปใกล้ ปล่อยไว้กเ็สยีเปล่า สูเ้ราเกบ็มาใช้

เองจะดกีว่า”

ชัยกล่าวกลั้วหัวเราะ แล้วเปิดไฟล์ข้อมูลจากโทรศัพท์ส่งให้ตุลา  

ในนั้นมีรูปของผลึกที่ส่องประกายสีขาวสิบกว่าก้อน ตุลาจดจ�าไอเทมที่ชัย

แสดงได้จงึร้องเสยีงดงั

“อญัมณแีห่งจติวญิญาณ!!!”

“ใช่แล้ว” ชัยพยักหน้ารับ “จะบอกว่าตอนนี้อาวุธคู่มือของฉันกับ

พวกว่าที่สายลับกลายเป็นศาสตราวิญญาณไปแล้ว แต่โชคร้ายเป็นบ้า  
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พอดาบของฉนักลายเป็นศาสตราวญิญาณ มนัดนัไม่ยอมรบัฉนัเป็นเจ้าของ 

กลายเป็นว่าตอนนี้อาวธุดขีึ้น แต่ฝีมอืกลบัลดลงซะงั้น ฉนัเลยไม่กล้าผสาน

มนักบัอาวธุหรอืไอเทมชิ้นอื่นเลย”

“ศาสตราวธุล้วนมญีาณวถิ ีพอได้รบัการยกระดบักลายเป็นศาสตรา

วิญญาณก็ต้องใช้ความพยายามในการควบคุมมากขึ้นนั่นแหละ พวกแก 

ยงัโชคดทีี่ผสานอญัมณแีห่งจติวญิญาณกบัอาวธุได้ ไม่เหมอืนพวก Freedom 

ที่ศาสตราวิญญาณที่สร้างขึ้นไม่มีวันยอมรับพวกมันเป็นเจ้านายเด็ดขาด” 

ตลุาปลอบใจชยั เขาคดิว่าอกีไม่นานชยัคงควบคมุอาวธุที่พฒันาขึ้นมาได้

“หือ พวก Freedom มีปัญหาอะไรเหรอ ท�าไมถึงบอกว่าพวกมัน 

ไม่มีวันควบคุมอาวุธของตัวเองได้ล่ะ” คิงถามอย่างสงสัย ตอนแรกเขาก็

อจิฉาชยัอยู่บ้าง แต่ตอนนี้อยากรู้ข้อมูลของศาสตราวญิญาณมากกว่า

ตลุาส่ายหน้า “พวก Freedom ใช้วธิกีารบบีบงัคบัทรมานผูอ้ื่นในการ

สร้างอัญมณีแห่งจิตวิญญาณ ดวงจิตที่แฝงความแค้นเหล่านั้นยอมรับ 

ทุกคนได้ แต่ไม่มีวันยอมรับอพอลโลเด็ดขาด การควบคุมอย่างสมบูรณ ์

อาจท�าได้ แต่ต้องใช้เวลานานมาก ส่วนสิ่งที่พวกนั้นท�าผดิพลาดที่สดุกค็อื 

พวกนั้นใช้ศาสตราวธุชั้นสงูที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจกัรโฟลอน จติส�านกึ

ของผู้สร้างยังแฝงอยู่ในนั้นอย่างชัดเจน ทันทีที่พวกนั้นทรยศอาณาจักร 

ต้นสงักดั อาวธุพวกนั้นย่อมไม่ยอมรบัพวกอพอลโลอกีต่อไป ยิ่งกลายเป็น

ศาสตราวญิญาณที่แค้นเคอืงเจ้าของ ถ้าไม่ลบตวัละครใหม่ พวกอพอลโล

คงไม่มวีนัควบคมุมนัได้”

ตลุาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังถงึเรื่องที่เขาเคยปะทะกบัอพอลโล แล้วทดลอง

ชิงดาบแกรนด์ครอสอาวุธคู่มือของอพอลโล พอผสานจิตกับมันก็พบว่า 

ดาบเล่มนั้นไม่มวีนัยอมรบัราชาแห่งอาณาจกัร Freedom เป็นนาย เขาจงึ

ตดัสนิใจส่งมนัคนืให้อพอลโล หากราชาแห่งอาณาจกัร Freedom ใช้ดาบ

เล่มนั้นต่อไป ย่อมไม่มีวันก้าวสู่คลาส 6 ได้ หากคิดจะบรรลุแก่นแท้แห่ง

ศาสตรา ไม่เพยีงต้องอาศยัความรูค้วามเข้าใจ อาวธุคูม่อืกเ็ป็นปัจจยัส�าคญั

ที่ไม่อาจละเลยได้



Mr. Saka     31

ชัยระบายลมหายใจออกจากปาก “โชคดีที่ฉันผสานอัญมณีแห่ง 

จติวญิญาณกบัดาบอย่างเดยีว ไม่ได้ผสานมนักบัไอเทมชิ้นอื่น ไม่อย่างนั้น

คงล�าบากกว่านี้เยอะ”

“ว่าแต่มอีญัมณแีห่งจติวญิญาณเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ” ตลุาสนใจ

มาก การสร้างอัญมณีแห่งจิตวิญญาณต้องฝังแร่สื่อจิตวิญญาณใน

อาณาเขตกักวิญญาณ เพื่อดูดซับพลังงานวิญญาณเข้มข้นเป็นเวลานาน 

อย่างดวงวญิญาณแห่งเกาะเริ่มต้นหลายพนัดวงยงัต้องใช้เวลาถงึยี่สบิกว่า

ปี ในอาณาเขตกกัวญิญาณที่มดีวงวญิญาณชั้นสูงหลายล้านดวง แถมเป็น

อาณาเขตที่คงอยู่มานบัพนัปี คงมขีองแบบนี้ไม่น้อย

“เกลื่อน” ชยัตอบสั้นๆ แล้วอธบิายเสรมิว่า “ไอเทมชั้นสูงอื่นๆ ต้อง

ขดุหมิะละลายน�้าแขง็หลายชั้นกว่าจะหาได้ แต่อญัมณแีห่งจติวญิญาณนี่ 

พอตกค�่ากส็่องแสงออกมาเองเลย พวกเราส�ารวจพื้นที่แค่หนึ่งในสบิยงัเจอ

เป็นสบิยี่สบิก้อน โชคดทีี่ทกัษะตรวจสอบของพวกเดก็ๆ สูงพอ เลยท�าให้ 

รู้ว่าอัญมณีที่ส่องแสงทะลุพื้นดินขึ้นมาคืออะไร ตอนนี้พวกลูกน้องของแก

ใช้ศาสตราวญิญาณกนัทกุคนแล้ว น่าเสยีดายที่ดงึพลงัศาสตราที่ใช้ออกมา

ได้ไม่เตม็ที่ เลยหยดุอยู่แค่อาวธุคู่มอื ไม่กล้าผสานมนักบัไอเทมชิ้นอื่น”

ขณะที่สนทนาอยู่ท้องฟ้ากเ็ริ่มมดืลง ตลุาจงึนดัแนะชยัให้ไปพบกนั

อกีครั้งในเกม จากนั้นทกุคนกแ็ยกย้ายกนักลบับ้าน

ตลุาเข้าเกมเรว็กว่าปกต ิเขาพบว่าในโรงฝึกลบัใต้ดนิแห่งท่ีสอง

มพีวกแมวและลูน่ามารออยู่แต่แรกแล้ว ทนัททีี่ตลุาปรากฏกาย แมวทั้งห้า

ตัวก็กระโดดเกาะตัวเขาอย่างรวดเร็ว ส�าหรับตุลาที่ตอนนี้ค่าสถานะเฉลี่ย

อยู่ที่ระดับพันกว่าๆ แรงปะทะจากพวกแมวทั้งห้าตัวจึงท�าเอาเขากระเด็น

ก้นจ�้าเบ้า

“คดิถงึตลุาที่สดุเลย!” มารอนร้องอย่างดใีจ พลางปีนป่ายไปรอบตวั

ตลุาอย่างคุ้นเคย แมวอกีสี่ตวักเ็ช่นกนั

“เฮ้ยๆ ไอ้พวกนี้นี่ พวกแกไม่ใช่แมวน้อยเหมอืนเมื่อก่อนแล้วนะ อย่า
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ซนสเิจ้าเหมยีว!” ตลุาร้องเบาๆ อย่างสขุใจเช่นกนั เขาเองกค็ดิถงึเจ้าเหมยีว

พวกนี้มาก เพียงแต่ตอนนี้พวกมารอนกลายเป็นแมวตัวเต็มวัยแล้ว เมื่อมี

แมวตวัใหญ่เกาะหวัเกาะไหล่จงึท�าให้รู้สกึอดึอดัอยู่บ้าง

ลนู่านั่งลงข้างๆ ตลุาแล้วเหยยีดแขนบดิขี้เกยีจ “เฮ้อ...พอใช้ร่างเทพ 

นานๆ แล้วกลบัไปใช้ร่างแฟรี่ กลับรู้สกึเหมอืนไม่คุ้นเคยซะงั้น กว่าจะพา

เจ้าสองตวันี้เข้ามาที่นี่ได้กว็ุ่นวายมากเลย”

เทพสาวชี้ไปยงัหมาป่าหมิะสองตวัที่นอนหมอบใกล้ๆ ข้อตกลงของ

ตลุากบัลนู่าคอื เมื่อพบเจอผูค้น เทพสาวจะต้องใช้ร่างแฟรี่ ส่วนเจ้าหมาป่า

หมิะตอนนี้กลายเป็นสนุขัเลี้ยงไปแล้ว แต่ดเูหมอืนทั้งสองตวัจะไม่ได้ผดิหวงั

อะไร แค่ได้อยูใ่กลล้นู่าที่ส่งคลื่นพลงัแห่งจนัทราออกมาจากร่างตลอดเวลา 

พวกมนักม็คีวามสขุมากแล้ว แน่นอนว่าการที่หมาป่าซึ่งมคีวามสูงกว่าสอง

เมตรจะเข้ามาที่นี่ได้ ลูน่าคงต้องเปลอืงเรี่ยวแรงในการเจรจากบัพวกทหาร

ไม่น้อยเลย

“ลูน่า ใช้เวทสื่อสารบอกพวกเรล่าให้ผสานพลงักบัอาวธุ ชดุเกราะ 

และเครื่องแต่งกาย จนกว่าจะกลายเป็นไอเทมส่วนบคุคลที่ยอมรบัผูใ้ช้เพยีง

คนเดยีว แล้วค่อยเอาอญัมณแีห่งจติวญิญาณมาผสานทหีลงั ไม่อย่างนั้น

คงอกีนานกว่าไอเทมพวกนั้นจะยอมรบัพวกเรล่าเป็นเจ้านายที่แท้จรงิ”

ตุลานึกเรื่องส�าคัญออกจึงรีบสั่งให้ลูน่าติดต่อกลุ่มเรล่าทันที หลัง

จากพวกเรล่าส�ารวจอาณาเขตกกัวญิญาณที่ล่มสลาย เครื่องแต่งกายและ

เครื่องประดับก็เปลี่ยนไปหลายอย่าง คงต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะใช้ความ

สามารถได้เต็มที่ ถ้ารีบผสานอัญมณีแห่งจิตวิญญาณในตอนนี้ กว่าจะ

ควบคมุพลงัของไอเทมชนดิใหม่ได้กย็ิ่งต้องใช้เวลา โชคดทีี่ลนู่ากลบัมาพอด ี

เลยฝากให้เธอตดิต่อแทนเขาที่ยงัอยู่ในสภาพถูกผนกึพลงั และไม่คดิจะฝืน

ใช้พลงักบัเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ แบบนี้

“ไวต์ ซลิเวอร์” ตลุาหนัไปกล่าวกบัสองหมาป่าร่างใหญ่ “พวกแก

สองตัวคงยังไม่ชินกับสภาพอากาศของที่นี่ พอชินแล้วพวกแกต้องเข้าไป

ฝึกฝนในตึกนั้น เลือกระดับง่ายๆ ก่อนล่ะ เพราะเท่าที่จ�าได้ พวกแกยัง
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ต้านทานค�าสาปได้แย่มาก อีกสักสองสามวันลองเข้าไปทดสอบในนั้นก็ 

แล้วกนั”

สองหมาป่าเงยหน้ามองตลุา แล้วหลบัตาลงตามเดมิอย่างไม่สนใจ 

อันที่จริงการที่สองหมาป่าไม่แสดงความจงรักภักดีต่อตุลาเหมือนเป็น 

สัตว์เลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แม้สถานะของพวกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของ

ตลุา แต่บคุคลที่พวกมนัตดิตามอย่างแท้จรงิคอืเทพธดิาจนัทราต่างหาก

แม้พวกแมวจะมีสถานะเป็นสัตว์เลี้ยง แถมเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดา  

ยังปฏิบัติกับตุลาเหมือนเพื่อนเล่น หมาป่าขาวและหมาป่าเงินเคยเป็น 

ระดับบอสมาก่อน ย่อมไม่เห็นว่าตัวเองต�่าต้อยกว่าตุลาตรงไหน ถึงจะ

ยอมรับว่าตุลามีฝีมือเหนือกว่าหลายสิบเท่า แต่ฝีมือเหนือกว่าก็ไม่ได้ 

แปลว่าจะมศีกัดิ์ศรสีูงกว่าอดตีบอสแห่งเผ่าพนัธุ์อย่างพวกมนั

“แง้ววว!” บลงัก้าที่นั่งอยู่บนตกัตลุากระโดดออกมาแล้วเริ่มค�าราม 

เจ้าหมาป่าตวัใหญ่บงัอาจแสดงท่าทเีหนอืกว่าตลุา แสดงว่าพวกมนัเหน็ว่า

ตลุาต�่าชั้นกว่า พวกแมวซึ่งมองว่าตลุาเป็นเพื่อนเล่นที่มศีกัดิ์ศรเีท่ากนัย่อม

ยอมไม่ได้

แม้ตลุาจะใช้พลงัพเิศษไม่ได้ ไม่สามารถอ่านใจสตัว์เลี้ยงได้ แต่กพ็อ

เดาความคดิของพวกมนัออก จงึอดถอนใจไม่ได้

‘เวรกรรม เราเลี้ยงดไูอ้พวกนี้ผดิพลาดตรงไหนหว่า พวกแมวมองเรา

เหมือนเพื่อนเล่น พวกหมามองเราเหมือนตัวที่มีศักดิ์ศรีต�่ากว่า ส่วนยาย

ลูน่า...ไม่รู้เหมอืนกนัแฮะ คงเหน็เราเหมอืนเป็นเพื่อนเล่นละมั้ง’ ตลุาได้แต่

คดิในใจปลงๆ

ขณะที่หมาแมวก�าลงัจะวางมวยกนั ตลุากห้็ามเบาๆ “บลงัก้า พอได้

แล้วน่า สองตัวนี้ถ้าไม่ฝึกแล้วฝีมือกระจอกก็ปล่อยพวกมันไป ฉัน 

ไม่บงัคบั ถ้าฝีมอือ่อนมากเกนิไปกแ็ค่ยกเลกิพนัธสญัญา ไม่ให้พวกมนัเป็น

ผู้ตดิตาม เพราะฉนัไม่อยากได้ตวัถ่วง”

ค�ากล่าวของตุลาท�าให้มวยหมาแมวที่ก�าลังจะเริ่มยุติลงฉับพลัน  

ดูเหมือนค�ากล่าวอย่างไม่ตั้งใจของเขาจะท�าร้ายความรู้สึกของผู้ติดตาม 



34     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 8

ไม่น้อย ไม่เพยีงสองหมาป่า กระทั่งห้าแมวและลนู่ากม็สีหีน้าสลดลง ทั้งหมด

ยงัจ�าได้ดถีงึการพบกนัครั้งสดุท้ายที่ทะเลสาบไพลนิ หากนบัสภาพของตลุา

ที่ถอืดาบผ่าปฐพซีึ่งปลดผนกึแล้วเป็นมาตรฐาน แถมยงัขี่มงักรลมคลาส 6 

และมงักรดนิคลาส 6 ขนาดมหมึาที่เป็นผู้ตดิตาม เกรงว่าทกุตวัในห้องนี้คง

เป็นได้เพยีง ‘ตวัถ่วง’ ของตลุา

‘อ้าว เลยกลายเป็นหงอยกันหมดเลยแฮะ’ ตุลาอดรู้สึกข�าไม่ได้  

เมื่อหนัไปมองหญงิสาวที่อยู่ด้านข้าง กไ็ด้เหน็ ‘เทพหงอย’ จนรศัมทีี่เปล่ง

ออกมาลดลง

“เอาน่า ฉนัเองกใ็ช่ว่าจะเก่งตั้งแต่เกดิ พวกนายฝึกไปนานๆ เดี๋ยวก็ 

ตามทันน่า” ตุลาปลอบใจทั้งห้อง แน่นอนว่าพวกแมวที่อยู่ร่วมกับตุลา 

มายาวนานที่สุดย่อมฟื้นตัวก่อน พวกนี้เห็นพัฒนาการของตุลามาตั้งแต ่

ตอนที่ยงัใช้พลงัพเิศษไม่ได้จนถงึตอนนี้ ส่วนลนู่าและหมาป่าสองตวัยากจะ

ท�าใจได้ พวกนี้รู้จักตุลาตอนเก่งกล้าสามารถแล้ว ท�าให้เกิดความรู้สึกว่า 

ชั่วชวีตินี้คงยากจะตามทนั

ขณะที่พวกหมาแมวก�าลังกระอักกระอ่วน ชัยก็เข้ามาในโรงฝึกลับ

ใต้ดนิแล้วทกัทายอย่างเป็นกนัเองว่า

“เจ้าเหมยีว ลูน่า ไอ้หมายกัษ์ ไม่รอกนัเลยนะ”

ปกตเิรอืเดนิสมทุรข้ามทวปีจะใช้เวลาสองวนั ชยัลงเรอืแล้วออฟไลน์ 

พอเรือโดยสารเดินทางมาถึงเกาะอัลกัส พวกลูน่าย่อมไม่เสียเวลารอชัย

ออนไลน์อกีหลายวนัอยู่แล้ว ทั้งหมดจงึตรงดิ่งสู่อเีดนทนัที

ลนู่าที่ก�าลงัหดหูเ่มื่อได้เจอชยักล็กุขึ้นทกัทายอย่างสนทิสนม ภาพที่

ปรากฏถงึกบัท�าให้ตลุารู้สกึหงดุหงดิ

ชัยสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกๆ เพราะลูน่าถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใส 

แต่ก็เป็นแค่การแสดงออก พวกแมวก็ดูไม่คึกคักเข้มแข็งเหมือนเคย หมา

สองตัวที่นอนหมอบก็หลับตาไม่มีสง่าราศีเหมือนที่เคยเป็น ที่ส�าคัญตุลา 

ยงัมสีหีน้าหงดุหงดิไม่พอใจซึ่งไม่เหน็บ่อยนกั

“ตกลงว่าเกดิอะไรขึ้นวะ” ชยัแยกตวัจากลูน่า แล้วกระซบิถามตลุา
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เบาๆ “หน้าตาแกไม่พอใจแบบแปลกๆ ทะเลาะกบัพวกแมวเหรอ”

“ทะเลาะกบัพวกแมวเหรอ...ไม่นี่” ตลุาตอบค�าถามแล้วอดคดิในใจ

ไม่ได้

‘จรงิส ิแล้วเราหงดุหงดิเรื่องอะไรกนั’ พอครุน่คดิถงึเรื่องนี้ เขากน็กึถงึ

ภาพลนู่าคยุยิ้มแย้มสนทิสนมกบัชยั แล้วอารมณ์ที่เริ่มสงบลงกค็กุรุน่ขึ้นมา

อกีครั้ง

‘นี่เรา...หงึอย่างนั้นเหรอ กบัลูน่าเนี่ยนะ!’ ในที่สดุตลุากเ็ข้าใจแล้ว

การฝึกฝนที่ผ่านมาในช่วงนี้จติใจเขาไม่สงบนิ่ง อาจเป็นเพราะนี่เป็น

ครั้งแรกที่เขาไม่ได้ใกล้ชิดเทพสาวนานมากขนาดนี้ ตั้งแต่ลูน่ากลายเป็น 

ผูต้ดิตามของเขา ไม่เคยมคีนืใดที่เข้าเกมแล้วจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกนั มเีพยีง

ช่วงหลงันี่เองที่เขาไม่ได้พบหน้าเทพสาวแสนสวยตนนี้ บางทคีวามสมัพนัธ์

นี้อาจพฒันาไปมากเกนิกว่าที่เขาจะคาดคดิ ยามอยู่ร่วมกนั เขาเองกไ็ม่ได้

ใส่ใจ แต่เมื่อต้องแยกห่าง ในที่สดุเขากเ็ริ่มเข้าใจหวัใจตนเอง เมื่อปรศินา

เรื่องหนึ่งคลี่คลายได้ ภาพรวมทั้งหมดกก็ระจ่างชดั

ไป่เหม่ยเซยีน สาวน้อยแสนสดใส ตลุามองเธอเป็นเพยีงน้องสาวที่

น่ารกั

ซูเยี่ย ดาราสาวผู้มีความงามเกาะกุมหัวใจชายหนุ่มหลายประเทศ 

ตลุาเหน็เป็นเพยีงคนน่าคบหา

ซาร่า เดก็สาวผู้มหีวัใจยดึมั่น เปี่ยมไปด้วยความศรทัธา ตลุากลบั

ไม่สามารถมองเธอได้มากกว่าเพื่อนสนทิ

ที่ผ่านมามหีญงิสาวหลายคนเข้าใกล้ตลุา แต่เขาไม่เคยหวั่นไหวให้

หญิงสาวคนใดมาก่อน แม้กระทั่งมายาแห่งจิตของลัสต์ ซักคิวบัสสาว 

ที่ไม่ว่าชายหนุ่มคนใดกย็ากจะต้านทาน กไ็ม่ท�าให้เขาหลงใหล ไม่ใช่ว่าเขา

ผดิปกตหิมดความสนใจในเพศตรงข้าม ไม่ใช่ว่าเขามกีจิกรรมมากมายจน

ละเลยเรื่องรักๆ ใคร่ๆ แต่แท้จริงแล้วส่วนลึกในหัวใจของเขาประทับภาพ

ของหญงิสาวคนหนึ่งเอาไว้แล้วต่างหาก

ตุลาเพิ่งเข้าใจหัวใจตัวเองในวันนี้...ความรักที่ผิดพลาด เขาหลงรัก
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บคุคลที่ไม่ควรจะรกัที่สดุเสยีแล้ว

“ไม่นึกเลยว่าที่ฉันเคยเตือนแกไว้ ฉันจะท�าผิดพลาดซะเอง” ตุลา

กล่าวเรยีบๆ เขาเคยเตอืนชยัว่าอย่าได้หลงรกั NPC ในเกมเดด็ขาด เพราะ

จะไม่มีวันลงเอยอย่างมีความสุขแน่นอน ใครเลยจะคาดคิด เขากลับท�า 

ไปแล้วโดยไม่รู้ตวั

“ค�าเตือน...เรื่องอะไรกันวะ แล้วคนอย่างแกเคยท�าอะไรผิดพลาด

ด้วยเหรอ” ชยัเอ่ยอย่างสงสยั

“ฮะๆ คนเรามีใครไม่เคยท�าผิดพลาดบ้างเล่า ฉันเองก็เป็นแค่คน

ธรรมดา” ตลุารูส้กึอย่างนั้นจรงิๆ ไม่เคยมคีรั้งไหนที่เขาจะรูส้กึว่าตวัเองเป็น

แค่คนธรรมดาเท่าครั้งนี้มาก่อน หลงัจากเขาสลดัศรีษะแรงๆ แล้วกก็ล่าวว่า 

“เอาเป็นว่าตอนนี้ฉนัขออยู่คนเดยีวสกัพกักแ็ล้วกนั”

จากนั้นตลุากเ็ดนิออกไปจากโรงฝึกลบัใต้ดนิ โดยมชียัมองตามหลงั 

ก่อนจะหนัไปมองรอบด้าน ลนู่าและพวกแมวเข้าไปในวหิารแห่งธาตจุ�าลอง 

สองอดีตบอสหมาป่าเข้าไปในเฮลสปาเพื่อฝึกฝนการต้านพิษและค�าสาป 

ทิ้งให้ชยันั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางห้องโถงใหญ่

ชยัได้แต่เกาศรีษะ แล้วบ่นอย่างไม่เข้าใจ “ตกลงมนัเกดิอะไรขึ้นที่นี่

กนัแน่เนี่ย”
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หลังจากสงบจิตใจได้บ้าง ตุลาก็กลับเข้ามาหาชัย แล้วขอดู 

ไอเทมระดับสูงจ�านวนมากที่ชัยน�ามาด้วย เขาพยายามตรวจสอบไอเทม 

ทกุชิ้น พบว่าระบบจะระบใุห้ไอเทมทกุชิ้นเป็นไอเทมระดบั S แต่ต่อให้ระบบ

เกมไม่ระบ ุตลุากส็มัผสัได้ถงึพลงังานแฝงกล้าแขง็ น่าเสยีดายที่คณุสมบตัิ

ของไอเทมพวกนี้กลบัเทยีบเท่าไอเทมระดบั C+ หรอืไอเทมระดบั B เท่านั้น 

หากเขาอัปเกรดพวกมันให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับพลังแฝงย่อมท�าได้  

แต่ตลุากลบัแนะน�าให้ชยัใช้ไอเทมจนกว่าจะยกระดบัตวัเอง

“ทนหน่อยกแ็ล้วกนัชยั จะให้ฉนัยกระดบัไอเทมพวกนี้เลยกท็�าได้ แต่

ถ้าท�าแบบนั้น กว่าไอเทมพวกนี้จะยอมรับแกคงใช้เวลานานมาก สู้แก 

ผนึกจิตผสานพลังกับพวกมันจนยกระดับจะดีกว่า ถึงตอนนั้นค่อยผสาน

พวกมนักบัอญัมณแีห่งจติวญิญาณ แกจะได้ไอเทมวญิญาณไวกว่าเยอะ”

ชยัอดถอนใจไม่ได้ “เฮ้อ...ได้ไอเทมระดบัสูงมาเพยีบ แต่กลายเป็น

ฝีมอืห่วยลงแฮะ”

ที่ผ่านมาชยัใช้แต่ไอเทมระดบั A มาตลอด ทั้งอาวธุ ชดุเกราะ และ

เครื่องประดับ แน่นอนว่าผู้เล่นธรรมดาที่เปลี่ยนอาวุธชุดเกราะตามระดับ

ความสามารถเป็นประจ�าอย่างเขา ย่อมยากจะใช้ของพวกนั้นจนยกระดบั
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พฒันาตวัเองเป็นไอเทมส่วนตวัได้ มเีพยีงดาบคูม่อืเท่านั้นที่พฒันาจนกลาย

เป็นไอเทมระดบั A แล้ว และเขากไ็ม่คดิจะเปลี่ยนมนัอกี ที่ไหนได้ พอผสาน

กับอัญมณีแห่งจิตวิญญาณ กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถดึงพลังของมัน 

ออกมาใช้ได้เตม็ที่

“ถ้าต้องทนใส่ไอเทมระดับสูงที่ขุดมาได้จากนรกเยือกแข็งที่มี 

คณุสมบตัพิอๆ กบัไอเทมที่ผู้เล่นคลาส 2 ใช้ ฝีมอืสายจติอย่างฉนัคงตกลง

ไปเยอะ แย่จงั” ชยับ่นอย่างเหนื่อยใจ

ตลุาอดหวัเราะไม่ได้ “เอาน่า ผลจากการฝึกที่ทะเลสาบไพลนิกท็�าให้

ฝีมอืแกพฒันาขึ้นหลายเท่านี่นา ยงัไงกถ็อืว่าพฒันาขึ้นนั่นแหละน่า ดูอย่าง

ฉนัส ิใช้แต่ของธรรมดาไม่มพีลงัแฝงหรอืคณุสมบตัเิสรมิ ยิ่งเวลาใช้ร่างจติ

ยิ่งไม่มไีอเทมตดิตวัสกัชิ้น ไม่เหน็จะมปีัญหาอะไรเลย”

ชัยมองเพื่อนรักตาขวาง “อย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับแกดิ แล้ว 

ที่ส�าคญั แกโกหกฉนัหรอืเปล่าที่ว่าศลิาปีศาจใช้ท�าภารกจิเปลี่ยนเผ่าได้ ฉนั

ลองมาแล้ว ไม่เหน็มนัจะใช้ได้ เสยีไป 1 ระดบัฟรีๆ  เลย”

“อ้าว ไปทดลองตอนไหนกนั แล้วท�าไมไม่บอกฉนัแต่แรกล่ะ” ตลุา

ถามอย่างสงสยั

ชัยส่ายหน้า “จะให้ไปบอกนอกเกมได้ไงกัน ไอ้คิง ไอ้กร ไอ้เอก

ประกบแกตดิหนบึขนาดนั้น บอกไปเดี๋ยวพวกมนัเกดิอจิฉาขึ้นมาอกี จรงิๆ 

แล้วตอนขดุหาไอเทม ฉนัเจอศลิาปีศาจอยู่สองสามก้อน คดิว่าคงเป็นของ

ที่เผ่ามารขนมาท�าสงครามนั่นแหละ แกเคยบอกไว้ว่าเผ่ามารชอบใช้ไอ้นี่

สร้างอาณาเขตกักวิญญาณใช่ไหม ฉันถอดจิตแบบแกไม่เป็น เลยลอง 

ฆ่าตวัตายจากนั้นกป็ล่อยให้ศลิานี่ดูดวญิญาณเข้าไป ที่ไหนได้เข้าไปปุ๊บก็

หมดสติ จนพวกเรล่าท�าลายศิลาปีศาจทิ้งนั่นแหละ ถึงกลับมาเกิดใหม่ 

ที่ทะเลสาบไพลนิ”

“แล้วแกตดิอยู่ในนั้นนานขนาดไหนล่ะ”

“อืม...จากที่แกเคยบอกว่าตอนทะลวงศิลาปีศาจออกมาใช้เวลา 

ไม่กี่ชั่วโมง ฉนักเ็ลยบอกพวกเดก็ๆ ว่าถ้าเกนิ 1 วนั แล้ววญิญาณของฉนั 
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ทะลวงศิลาปีศาจออกมาไม่ได้ ให้ท�าลายมันซะ ถ้าเวลานานขนาดนั้นยัง 

ท�าไม่ได้ แปลว่าน่าจะท�าไม่ส�าเรจ็”

ตุลาครุ่นคิดอยู่สักพัก อันที่จริงเหตุการณ์ที่ร่างจิตของเขาถูกกักอยู่

ในศิลาปีศาจแล้วทะลวงออกมาจนได้ร่างมารบรรพกาลก็ผ่านมานานมาก

แล้ว จ�าไม่ค่อยได้แล้วว่าทะลวงออกมาโดยวธิไีหน

“ใช่แล้ว!” หลังจากครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ ตุลาก็อุทานแล้วเริ่มตั้ง

ค�าถาม “วถิแีห่งจติของแกสูงขนาดไหนแล้วล่ะ”

“สามสบิกว่าๆ ถงึเกจพลงัจะทะลรุะดบัล้านหน่วยไปแล้ว แต่วถิแีห่ง

จิตไม่ได้เลื่อนขึ้นมากเท่าไหร่ หรือว่าวิถีแห่งจิตของฉันจะต�่าเกินไป เลย

เปลี่ยนเป็นเผ่ามารไม่ได้” ชยัถามอย่างสงสยั

ตลุาส่ายหน้า “ไม่เกี่ยวกนัหรอก ที่ส�าคญัคอืการทะลวงมนัออกมา

ต่างหาก ทริกคือต้องใช้การผนึกพลังแบบเผ่ามาร ดวงจิตที่ถูกขังถึงจะ

ทะลวงศลิาปีศาจออกมาได้ ระดบัวถิแีห่งจติขึ้นไปน่าจะท�าได้อยูแ่ล้ว วธิคีอื

ผนกึจติให้เป็นหนึ่งเดยีว แล้วระเบดิพลงัทะลวงออกมาในพรบิตา เหมอืน

ตอนใช้ท่าอไิอนั่นแหละ”

ชัยเป็นผู้เล่นที่ใช้ดาบเป็นอาวุธ แน่นอนว่าตุลาย่อมสอนท่าไม้ตาย

สายดาบอย่างอไิอให้เพื่อนสนทิอยู่แล้ว

“แต่ปัญหาคือเข้าไปแล้วหมดสติเลยนี่สิ” ชัยส่ายหน้า “รู้ตัวอีกท ี

กม็าเกดิใหม่ที่จดุเซฟ เท่ากบัตายเปล่า เสยีระดบัไปฟรีๆ  1 ระดบัเลย”

“ไอ้ชัย แกคงไม่รู้ตัวหรอกว่าผู้เล่นอย่างเราได้เปรียบ NPC ในเกม

มากขนาดไหน ตอนวิญญาณแกถูกดูดเข้าไปในนั้นไม่ได้หมดสติวูบเดียว

หรอก ต้องใช้เวลาสกัพกัเหมอืนกนั ถ้าตั้งสตไิด้แกกน่็าจะทะลวงศลิาปีศาจ

ออกมาได้” ตลุายิ้มอย่างลกึลบั “แต่ถ้าท�าไม่ได้จรงิๆ กม็วีธิโีกงอยู่”

“วธิโีกง” ชยัทวนค�า “ไอ้ภารกจิเปลี่ยนเผ่ามวีธิโีกงด้วยเหรอ”

“หึๆ  กอ็อฟไลน์ออกมา แล้วเข้าไปใหม่ไงเล่า พอแกเข้าเกมอกีครั้ง 

สถานะของแกจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่ถูกกักอยู่ในศิลาปีศาจเหมือน

ตอนออกจากเกม แกจะมเีวลาตั้งสตวิบูหนึ่ง ก่อนจะถกูแรงกดดนัในนั้นบบี
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ให้หมดสตอิกีครั้ง ถ้าแกตั้งสตแิล้วรวบรวมพลงัท�าลายศลิาปีศาจออกมาได้ 

แกจะเปลี่ยนเป็นเผ่ามารได้แน่นอน”

ตุลาไม่ได้พูดโดยไร้หลักฐาน เขาเคยติดอยู่ในก�าแพงพลังงานของ

นรกเยอืกแขง็จนดวงจติแตกสลาย เข้าสู่สภาวะหมดสตหิลายรอบ ย่อมรู้ดี

ถงึวธิทีี่เหมอืนโกงแบบนี้ เป็นวธิกีารที่ NPC เกมนี้เลยีนแบบไม่ได้แน่นอน

“แกรู้ได้ไงวะ” ชัยยังไม่แน่ใจนัก ตุลาจึงเล่าถึงความโหดร้ายของ

ก�าแพงพลังงานที่ฉีกกระชากร่างมารบรรพกาลเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันที 

ที่สมัผสัของนรกเยอืกแขง็ให้ฟัง ชยัค่อยเข้าใจว่าการที่ตลุาสลายค�าสาปของ

นรกเยอืกแขง็ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

“ตกลง ฉันจะลองท�าภารกิจเปลี่ยนเผ่าอีกสักครั้ง” ชัยกล่าวอย่าง

ตื่นเต้น ถ้ารู้แต่แรก เขาคงปรึกษาตุลาตั้งแต่การออนไลน์ครั้งที่แล้ว แต่

ปัญหาคือตุลามักปิดระบบสื่อสาร ไม่รับข้อความใดๆ ที่ส�าคัญคือช่วงนี้ 

ใชเ้วทสื่อสารไมไ่ด้เพราะถกูจ�ากดัการใช้พลงั วธิตีดิต่อในเกมคอืการพดูคยุ

ต่อหน้าเท่านั้น

“อมื...ถ้าจะลองเปลี่ยนเผ่า ฉนัว่าแกตั้งเวลาออฟไลน์ไว้ที่ 25 นาที

ตามเวลาจรงิจะดกีว่า เวลาในเกม 3 ชั่วโมงกว่า น่าจะพอรวบรวมสมาธจิน

สามารถทลายศลิาปีศาจออกมาได้ อ้อ ออฟไลน์อตัโนมตัติั้งให้โผล่เข้าไป

ใน Metropolis นะ อย่าตื่นในโลกจรงิ เวลากลบัเข้าเกมจะได้ง่ายหน่อย”

ตลุานกึได้แล้วหวัเราะอย่างกลั้นไม่อยู ่“ฮ่าๆๆ เกอืบลมื เกาะเริ่มต้น

ท�าร้ายกนัไม่ได้ ถ้าไม่ใจแขง็พอจะฆ่าตวัตาย คงต้องปล่อยให้โกเลมคลั่งอดั

จนกว่าจะตาย โกเลมคลั่งดันอยู่ที่คลาส 3 เท่านั้น คิดจะตายแกคงต้อง

ล�าบากไม่น้อยเลยละ”

ชยัยิ้มข�า “ไอ้บ้า ใครจะยอมใช้วธิซีาดสิม์แบบนั้น แค่กนิผลพฤกษา

น�้าแขง็เกนิขดีจ�ากดักต็ายได้แล้ว ไม่ต้องทรมานด้วย”

ตุลาส่ายหน้า “แกใช้วิธีนี้นี่เอง ฆ่าตัวตายแบบนั้นไม่ทรมานก็จริง 

แต่จะหลับแล้วแข็งตายไปเอง ดวงวิญญาณถูกดูดเข้าไปในศิลาปีศาจใน

สภาพหมดสตกิจ็บเกมส ิกว่าจะรู้ตวักต็อนศลิาปีศาจถกูท�าลายไปแล้ว ยงัดี
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ที่ผู้เล่นอย่างเราใช้วธิอีอกจากเกมแล้วเข้ามาแก้ไขได้ ลองดูกแ็ล้วกนั”

ชยัตกลงทดลองท�าภารกจิเปลี่ยนเผ่าแบบพสิดารตามที่ตลุาบอก น่า

เสยีดายที่ทั้งสองคนไม่รูว่้าเกาะเริ่มต้นมรีะบบที่แตกต่างกบัทวปีหลกัอยูบ้่าง 

เมื่อดวงวิญญาณถูกดูดเข้าไปในศิลาปีศาจ ระบบจะถือว่าเป็นการตาย

ธรรมดาหนึ่งครั้ง แล้วกลับมาเกิดใหม่ที่จุดเซฟ ท�าให้ชัยเสียระดับไปฟรีๆ 

อกีครั้ง กว่าจะสอบถามจากอาคารผู้ดูแลระบบจนเข้าใจว่าการเปลี่ยนเผ่า

แบบพสิดารนี้ท�าในเกาะเริ่มต้นไม่ได้ ชยักต็ายแบบงงๆ ไปอกีสองสามรอบ 

ท�าให้เขาต้องเดินทางกลับเข้าไปในทวีปหลัก พร้อมกับโมโหระบบของ 

เกาะเริ่มต้น

ส่วนสาเหตุหลักที่เป็นแบบนี้ เกิดจากในอดีตเคยมีผู้เล่นกลุ่มหนึ่ง

สร้างอาณาเขตกกัวญิญาณในเกาะเริ่มต้น ผูด้แูลระบบพจิารณาแล้วว่าหาก

ปล่อยให้ผู้เล่นใหม่เจอสถานะตายถาวรตั้งแต่ตอนเข้าเกมใหม่ๆ ก็ออกจะ

โหดร้ายเกนิไป เลยแก้ไขระบบเลก็น้อย วธิสีละร่างเปลี่ยนเผ่าของชยัเข้ากบั

เงื่อนไขนี้พอดจีงึถอืว่าซวยไป ตายฟรไีม่ได้รบัอะไรชดเชย

งานนี้เรียกได้ว่าชัยขาดทุนย่อยยับ ตรงกับค�ากล่าวที่ว่าคนโง่คือ 

คนผดิจรงิๆ

เมื่อชัยเดินทางกลับไปแล้ว ท�าให้ตุลาพอจะมีเวลาว่าง และ 

อดคดิถงึความรู้สกึในตอนนี้ไม่ได้

คนจนีโบราณกล่าวไว้ว่า ‘กระบี่ปัญญาสะบั้นใยรกั’ ช่างเป็นค�ากล่าว

ที่ง่ายดายนกั หากความรู้สกึสามารถใช้ปัญญาสะบั้นได้อย่างง่ายดายคงจะ

ดีกว่านี้ ส�าหรับความรู้สึกที่ตุลามีให้ลูน่า เขาเองก็รู้สึกล�าบากใจ นี่ไม่ใช่

ความรกัร้อนแรง แต่เป็นความรู้สกึที่แค่อยู่ใกล้แล้วสบายใจ ไม่ได้เหน็หน้า

นานๆ กค็ดิถงึ พอได้เหน็ลูน่าสนทิสนมกบัชายอื่น เขากห็งดุหงดิ ยากจะ

บอกได้ว่ามนัคอืความรกัหรอืเปล่า

ตุลารู้สึกล�าบากใจไม่น้อย ที่ผ่านมาเขาตัดสินใจรอบคอบในการ 

กระท�าเกือบทุกอย่าง แต่พอเป็นเรื่องนี้เขากลับลังเล ยากจะตัดสินชี้ขาด
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อย่างที่เคยเป็น แม้จะรู้อยู่แก่ใจดวี่ายิ่งถล�าลกึ ภายภาคหน้าจะยิ่งเจบ็ปวด 

แต่เขากไ็ม่อาจตดัใจได้ง่ายๆ จนเคยตั้งค�าถามกบัเทพสาวว่า

“ลูน่า เธอเองกม็คีวามสามารถมากพอจะดูแลตวัเองได้แล้ว อยาก

ไปเที่ยวในทวีปหลักหรือเปล่าล่ะ ตอนนี้เธอน่าจะเที่ยวคนเดียวได้สบายๆ 

แล้ว ยิ่งมเีจ้าสองหมาป่าไปด้วย ยิ่งไม่น่าจะมปีัญหา”

เทพสาวกลบัสั่นศรีษะจนผมกระจาย “ไม่เอาหรอก ถ้าจะให้ฉนัไป

เที่ยวคนเดยีว สู้อยู่ในอเีดนยงัสนกุกว่าเลย เวลาเบื่อๆ ออกไปหาพวกภูต

แสงจนัทร์ในเมอืง หรอืเล่นกบัพวกบลงัก้ายงัจะดกีว่าอกี ถ้าไม่มตีลุาไปด้วย

กน็่าเบื่อจะตาย ตอนอยู่ที่ทะเลสาบไพลนิ นายไม่รู้หรอกว่าฉนักบัพวกแมว

เบื่อมากขนาดไหน”

“ใช่ๆ ไม่ได้เจอตุลานานๆ น่าเบื่อจะตาย” พวกแมวก็ขานรับเป็น

ลูกคู่ แล้วเข้ามาออดอ้อนพนัแข้งพนัขาจนตลุาอดยิ้มไม่ได้

ตลุาเองกเ็ช่นกนั เพยีงแต่ความรู้สกึของเขาซบัซ้อนกว่ามากนกั จะ

เข้าไปพัวพันชิดใกล้ก็ไม่กล้า แต่จะให้ส่งเทพสาวออกห่างจากสายตาก็ยัง

ท�าใจไม่ได้ ตุลาที่ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างเด็ดขาดกลับกลายเป็น

พะว้าพะวงัไม่สมกบัเป็นตวัเขาเลย และเขากเ็พิ่งค้นพบความจรงิว่าตวัเอง

ขี้ขลาดยิ่งกว่าที่คาดคิด พอเป็นเรื่องใกล้ตัวกลับไม่สามารถตัดสินใจอย่าง

ชัดเจนได้ ราวกับก�าลังดื่มยาพิษแก้กระหาย แม้จะรู้ดีว่ายิ่งพัวพันชิดใกล้ 

จะยิ่งท�าให้เจบ็ปวดในอนาคต แต่กไ็ม่สามารถหกัห้ามใจได้

เขาได้แต่เกบ็ความรู้สกึขดัแย้งเอาไว้เพยีงล�าพงั

ไม่ว่ามนุษย์จะรู้สึกอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก

ขนาดไหน หรอืแม้ตลุาจะอยู่ในห้วงความรู้สกึสขุปนทกุข์และล�าบากใจ แต่

กาลเวลาก็ยังท�าหน้าที่ของมันได้อย่างดีเยี่ยม จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่เขา 

นดัหมายกบั Cyber Tech เพื่อทดลองการใช้เวทมนตร์ครั้งที่สอง

เมื่อเดนิทางมาถงึเมอืงเอนรนิ ตลุากไ็ด้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุ่น

“ยนิดตี้อนรบัการกลบัมาตลุา 2 เดอืนผ่านไปเรว็จรงิๆ นะว่าไหม” 
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ทนัททีี่เจอหน้า ซองจนุโซกต็รงเข้ามาจบัมอืและทกัทายอย่างเป็นกนัเอง

ตุลาตอบรับและพูดคุยกันพักใหญ่ ระหว่างนั้นมีนักวิจัยมากมาย 

เข้ามาทักทายถามไถ่ ซึ่งตุลาตอบรับอย่างเป็นกันเอง เมื่อมีเวลาอยู่ตาม

ล�าพงั ตลุากอ็ดถามถงึสิ่งที่เขาคาดหวงัเอาไว้ลกึๆ ไม่ได้

“คณุจนุโซ ผมอยากทราบว่ามคีวามเป็นไปได้มากขนาดไหนในการ

ท�าให้ AI ในเกมมชีวีติในโลกเราจรงิๆ พอจะบอกได้ไหมครบั”

ซองจนุโซขมวดคิ้ว “ท�าไมสนใจเรื่องนี้ล่ะ เทคโนโลยขีองเรายงัก้าว

ไปไม่ถงึขั้นนั้น ท�าไม่ได้หรอกนะ”

ตลุาไม่ยอมแพ้ เขายงัถามต่อ “ท�าไมล่ะครบั ร่างกายในโลก MWO 

ไม่ว่าผู้เล่นหรือ NPC ต่างมีความซับซ้อนและสมจริงแทบไม่แตกต่างกับ

ร่างกายมนษุย์จรงิๆ ด้วยเทคโนโลยขีอง Cyber Tech น่าจะท�าได้นี่ครบั”

ผู้เนรมติโลก MWO ส่ายหน้า “เธอต้องเข้าใจนะว่า MWO เป็นโลก

ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นก็แค่ใกล้เคียง 

โลกจริงมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะตรงกันทั้งหมด อืม...จะอธิบาย 

ยงัไงดหีว่า...ใช่ส ิเจ้ามนิโฮเคยบอกว่าเธอรบัรู้วชิาสลายสสารของพวกลูคสั

แล้ว นั่นคอืตวัอย่างหนึ่งที่แตกต่างกบัโลกจรงิ”

ซองจนุโซเรยีบเรยีงค�าพูดสกัพกักอ็ธบิายว่า “ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า

สสารในโลก MWO ถูกโปรแกรมขึ้นมาจาก Superstring Theory อนภุาค

ต่างๆ ที่ประกอบกนัเป็นสสาร หรอืเฟอร์มอิอน (Fermion) และอนภุาคสื่อน�า

แรง หรอืโบซอน (Boson) ซึ่งจะมคีวามถี่แตกต่างกนั เมื่อเข้าไปในอาณาเขต

ที่สามารถหยดุการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ ความถี่ของเฟอร์มอิอนและ

โบซอนจะหยดุท�างาน สภาพนั้นอะตอมย่อมสลายตวั แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าในโลกแห่งความเป็นจรงิจะเป็นแบบนั้น”

ซองจุนโซหยุดพักแล้วจ้องหน้าเด็กหนุ่ม เขาพอจะรู้แล้วว่าตุลา

ต้องการสร้างร่างกายมนุษย์รองรับความคิดและจิตใจของ AI ในเกมเพื่อ

อะไร

“โลก MWO แม้จะคล้ายคลงึกบัโลกจรงิมากขนาดไหน แต่มนักไ็ม่ใช่
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โลกจริง พวกเรายังไม่สามารถสร้างสิ่งที่เธอมุ่งหวังได้หรอกนะ เพราะ 

พวกเราเป็นแค่ผู้ค้นหาความจรงิ ไม่ใช่พระเจ้า”

ผู้เชี่ยวชาญด้านสสารอดถอนใจไม่ได้ “ถ้าพวกเราท�าได้ขนาดนั้น

จรงิๆ คงสามารถยดืชวีติของโลกไิด้ พวกเราได้แต่ยอมรบัว่าความสามารถ

ของพวกเรายงัไม่มากพอ และพยายามพฒันาต่อไปให้ได้มากที่สดุเท่านั้น”

ความหวงัของตลุาดบัวบูลง ‘จรงิสนิะ โลกเิองกอ็ยูใ่นเงื่อนไขเดยีวกนั 

ไม่ส ิสิ้นหวงัยิ่งกว่าซะอกี’

ตุลายังจดจ�าได้ที่ดอกเตอร์จางเคยบอกไว้ว่า เซลล์ในร่างกายของ

โลกเิสื่อมสภาพเรว็กว่ามนษุย์ทั่วไปหลายเท่า แม้แต่เทคโนโลยขีอง Cyber 

Tech ยงัช่วยอะไรไม่ได้ ถ้า Cyber Tech มคีวามสามารถมากพอจะสร้าง

ร่างกายมนษุย์ที่สมบูรณ์แบบได้จรงิ ปัญหาของโลกคิงแก้ไขได้แต่แรกแล้ว

เมื่อได้รับค�าตอบที่แน่ชัดแล้ว ราวกับตุลาได้ปลดเปลื้องความรู้สึก

บางอย่างออกไป แน่นอนว่าทางเลอืกของเขายงัคงเดมิ นั่นคอืตดัใจให้ขาด

หรอืยอมรบัความรู้สกึของตวัเอง

เมื่อกล้าที่จะรัก ย่อมต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดหวัง นี่สิถึงจะ 

สมกบัเป็นตลุา แม้จะยงัไม่แน่ใจว่าความรู้สกึนี้เป็นความรกัหรอืเปล่า แต่ก็

ท�าให้เขาสบายใจขึ้นมาก เมื่อความสบัสนสญูสลาย สมองของเขากแ็จ่มใส

มากขึ้น จนนกึเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้

“ถ้าอย่างนั้น Cyber Tech จะศึกษาโครงสร้างสมองที่ใช้เวทมนตร์

หรอืพลงัเหนอืธรรมชาตไิด้ไปเพื่ออะไรกนัครบั จ�าลองได้ในโลก MWO แต่

ไม่สามารถสร้างในโลกจรงิได้”

ซองจุนโซเห็นตุลาหลุดจากสภาพสับสนก็อดรู ้สึกแปลกใจไม่ได้  

เพยีงแค่ไม่กี่วนิาท ีเดก็หนุม่ที่มจีติใจว้าวุน่จนเขาสงัเกตได้ กก็ลบักลายเป็น

เยือกเย็น สร้างความเชื่อมั่นให้คนรอบข้างได้มากกว่าตอนเข้ามาในเมือง

เอนรนิครั้งแรกเสยีอกี

ซองจุนโซไม่เข้าใจว่า ช่วงเวลาไม่กี่วินาที เมื่อคนคนหนึ่งตัดสินใจ 

ให้ค�าตอบแก่ตัวเองในโจทย์ปัญหาที่ยากจะแก้ได้ กลับส่งผลให้จิตใจของ
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เดก็หนุ่มคนนี้เตบิโตขึ้นไปอกีขั้นหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ

‘เอาเถอะ กลับมาเป็นคนสงบนิ่งและเปี่ยมความมั่นใจตามเดิมได ้

กด็’ี แม้จะไม่เข้าใจสภาพจติใจของเดก็หนุ่มตรงหน้านกั แต่ผลลพัธ์ที่ออก

มากน็่าพงึพอใจ ซองจนุโซจงึยิ้มแล้วบอกว่า

“ถงึเราจะไม่สามารถสร้างร่างกายที่เหมอืนผูม้โีครงสร้างสมองแบบ

พเิศษได้ แต่กใ็ช่ว่าการศกึษาโครงสร้างสมองแบบพเิศษจะไร้ประโยชน์ ตาม

มาส ิแล้วเธอจะได้รูว่้าผลการวจิยัของเราที่ผ่านมาก้าวหน้ามากขนาดไหน”

ซองจุนโซพาตุลาขึ้นรถโดยสาร ไปชมห้องทดลองแห่งหนึ่งที่

อยู่ห่างจากตึกกลางเมืองหลายกิโลเมตร เมื่อมาถึง ตุลาก็พบว่าที่นี่เป็น

อาคารรูปทรงพีระมิดขนาดยักษ์ สร้างขึ้นจากคริสตัลและโลหะที่ล้อแสง

อาทติย์จนเป็นประกายเจดิจ้า

“การศกึษาพลงัธรรมชาตใินโลก MWO ไม่ได้ไร้ประโยชน์หรอกนะ 

อย่างน้อยก็ท�าให้พวกเรารู้ว่ารูปทรงพีระมิดจะดึงดูดพลังธรรมชาติเข้ามา

รวมตัวกันในนั้นได้ อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหลักการเดียวกัน เพราะ

การพสิจูน์ของเธอเมื่อ 2 เดอืนก่อนนั่นแหละที่ท�าให้พวกเรารูว่้าในโลกเรามี

พลงัธรรมชาตอิยู่จรงิ”

เมื่อเข้าไปส�ารวจด้านใน ซองจุนโซก็พาตุลาเข้าไปในห้องทดลอง 

ห้องหนึ่ง ภาพที่เหน็สร้างความตกตะลงึให้ตลุาไม่น้อย ห้องแรกชายคนหนึ่ง

ก�าลงัพยายามจดุเทยีนไขและดบัมนั บนหวัของเขาสวมเครื่องประดบัคล้าย

มงกุฎโลหะสีเงิน รอบตัวมีกล้องบันทึกภาพมากมายหลายมุม ห้องที่สอง

เป็นห้องทดลองการเคลื่อนย้ายวตัถ ุ สภาพแวดล้อมคล้ายห้องแรก ห้องที่

สามเป็นห้องทดลองการใช้เทเลพาท ีโดยมชีายคนหนึ่งสวมมงกฎุทายไพ่ใน

มอืของชายอกีคนหนึ่ง

ทั้งสามห้องมสีิ่งหนึ่งที่เหมอืนกนัตั้งอยู่กลางห้อง...

“กะโหลกแก้ว (Crystal Skull) เหรอครบั” ตลุากล่าวอย่างสงสยั เขา

เคยอ่านพบว่าในอดีตมีการขุดพบกะโหลกที่ท�าจากแก้วตามซากโบราณ-
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สถานของอารยธรรมมายา ไม่นึกเลยว่าจะได้มาเห็นกับตาในห้องทดลอง

ของ Cyber Tech

ซองจนุโซอดหวัเราะไม่ได้ “ฮ่าๆๆ ไม่นกึเลยว่าเดก็รุ่นใหม่อย่างเธอ

จะรู้จักมันด้วย แต่กะโหลกแก้วพวกนี้ไม่ใช่ของที่ขุดพบจากโบราณสถาน

หรอกนะ แต่เป็นสิ่งประดษิฐ์จากเทคโนโลยนีาโนแมชชนีต่างหาก อย่างที่รู้ 

นาโนแมชชนีของเราสร้างขึ้นจากการควบคมุผลกึธาต ุพวกเราแค่สร้างมนั

ขึ้นมาเพื่อเลียนแบบการรับส่งพลังงานของสมองผู้มีโครงสร้างสมองแบบ

พเิศษ และรูปทรงที่เหมาะสมที่สดุกค็อืกะโหลกแก้วอย่างที่เหน็นั่นแหละ

“ห้องที่เธอเหน็ทั้งสามห้องคอืห้องทดลองการเชื่อมต่อ ผู้ทดลองกบั

กะโหลกแก้วที่มีโครงสร้างการส่งถ่ายพลังงานใกล้เคียงกับสมองของซาร่า 

อวีาน และอาเรยี ถ้าเราสามารถพฒันาศาสตร์นี้ได้ ในอนาคตผู้ใช้พลงัจติ

จะไม่จ�าเป็นต้องอาศยัโครงสร้างสมองแบบพเิศษอกีต่อไป”

ตลุาลองคดิตามแล้วอดรู้สกึหวั่นวติกไม่ได้ โลกที่คนธรรมดาใช้พลงั

พเิศษได้ด้วยอ�านาจแห่งเทคโนโลย ีนั่นอาจหมายถงึหายนะของโลกได้เลย

“แล้วมนัจะไม่เป็นอนัตรายเหรอครบั ผมไม่ได้หมายถงึอนัตรายต่อ

ผู้ทดลอง แต่หมายถงึอนัตรายต่อมนษุยชาต”ิ ตลุาอดแสดงความเป็นห่วง

ไม่ได้

ซองจุนโซยิ้มอย่างเชื่อมั่น “ข้อมูลทุกอย่างของเราถูกเข้ารหัส ถ้า

ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เหนือกว่าคริสตัลคอมพิวเตอร์หลายเท่าจะไม่สามารถ

อ่านข้อมูลนี้ได้ ที่ส�าคัญที่สุด พวกเราจะไม่เผยแพร่เทคโนโลยีนี้จนกว่า

มนุษยชาติจะพร้อม เรื่องนี้ไม่ต้องสนใจมากนัก ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ 

อาเธอร์เถอะ”

“คณุอาเธอร์ ไบรตนั ประธานเครอื Cyber Tech เหรอครบั”

จนุโซพยกัหน้ารบั “เธอยงัไม่เคยพบอาเธอร์ เลยอาจไม่ค่อยเข้าใจ

ความคดิของหมอนั่นนกั แต่ฉนัขอให้เธอเชื่อมั่นว่า เพื่อนรกัของฉนัคนนี้จะ 

ไม่ท�าสิ่งที่เลวร้ายแน่นอน อาเธอร์พูดเสมอว่า การท�าลายง่ายกว่า 

การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ง่ายกว่าการรักษาให้ด�ารงคงอยู่ ที่ยากกว่า
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การรกัษาให้ด�ารงคงอยู่คอืการสรรหาผู้สบืทอด เธออาจไม่เข้าใจ ตอนนี้ถ้า 

Cyber Tech คดิจะครองโลกไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาเธอร์ไม่คดิจะท�า ฉนัมั่นใจ

ในตวัหมอนั่น และอยากให้เธอมั่นใจในตวัหมอนั่นด้วย”

ตุลานึกทบทวนค�ากล่าวสั้นๆ ‘การท�าลายง่ายกว่าการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ง่ายกว่าการรกัษาให้ด�ารงคงอยู ่ที่ยากกว่าการรกัษาให้ด�ารง

คงอยูค่อืการสรรหาผูส้บืทอด’ แม้จะเรยีบง่าย แต่กแ็สดงถงึพฒันาการของ

อาณาจกัรโบราณของมนษุย์หลายยคุหลายสมยัได้เป็นอย่างดี

“เข้าใจแล้วครับ ถ้าคุณอาเธอร์เป็นคนแบบที่คุณว่า ผมคงเชื่อมั่น 

ใน Cyber Tech ได้ ผมจะพยายามไขปรศินาของเวทมนตร์ในโลกแห่งความ

เป็นจรงิครบั”

ซองจุนโซหัวเราะข�าๆ จะว่าไปเขาเองก็ไม่แน่ใจนักว่า เมื่อเขาไข

ความลบัของเวทมนตร์ได้ อาเธอร์จะท�าอย่างไร บางทอีาจเปิดเผยออกไป

ก็ได้ เพราะเวลาหมอนั่นนึกสนุกขึ้นมา อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่อย่างน้อย 

คนอย่างอาเธอร์ไม่คิดจะท�าให้โลกปั่นป่วนจนมีผู้สังเวยชีวิตแน่นอน ก็ 

ไอ้หมอนั่นมนัจอมป่วนระดบัโลกนี่นะ...

“ถงึเธอจะเหน็ผูท้ดลองแต่ละคนใช้อปุกรณ์เชื่อมต่อกบักะโหลกแก้ว 

แล้วสามารถใช้พลังจิตได้ แต่ว่าแต่ละคนมีค่าการเชื่อมต่อไม่เท่ากัน มัน 

ยงัอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้น คงอกีนานกว่าเราจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้”

ตลุาพจิารณาสกัพกักก็ล่าวว่า “อมื...แสดงว่ากะโหลกแก้วพวกนี้เป็น

อปุกรณ์ขยายพลงัสนิะครบั แล้วจ�าเป็นต้องท�าให้มนัอยู่ในรูปลกัษณ์นี้ด้วย

เหรอ ท�าให้ผมนกึถงึกะโหลกแก้วของชาวมายาเลย บงัเอญิเกนิไปหรอืเปล่า

ครบั”

“หึๆ อาจใช่หรืออาจไม่” ซองจุนโซตอบอย่างลึกลับ “จากการ

สนันษิฐานของเรา กะโหลกแก้วของชนเผ่ามายาอาจเป็นกะโหลกของมนษุย์

ผู้ฝึกจิตจนสามารถแปรเปลี่ยนโครงสร้างกะโหลกและสมองจนกลายเป็น

ผลึกธาตุที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกับนาโนแมชชีนก็ได้ รูปทรงหัวกะโหลก

มนษุย์แบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องบงัเอญิหรอกนะ”



48     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 8

“เป็นไปได้เหรอครบั!” ตลุาตื่นตระหนก

ซองจุนโซหัวเราะแล้วอธิบายว่า “ถ้ายึดตามต�านานโบราณ ผู้ใช้

อภนิหิารเหนอืมนษุย์ที่โด่งดงัที่สดุที่เคยมบีนัทกึไว้กไ็ม่ใช่ใครที่ไหน ศาสดา

ของพุทธศาสนานั่นไง ไม่ใช่ต�านานกล่าวว่าหลังปรินิพพาน เมื่อถวาย 

พระเพลิง อัฐิธาตุของพระองค์กลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรอกเหรอ 

แม้แต่นกับวชผูฝึ้กจติของประเทศไทยเองกเ็ช่นกนั กระดกูของพวกท่านไม่ใช่

กลายเป็นผลกึธาตลุ�้าค่าหรอกเหรอไง หากกะโหลกแก้วของชนเผ่ามายามี

ที่มาแบบเดยีวกนั กไ็ม่น่าประหลาดใจนกัหรอกนะ”

ตลุานิ่งอึ้ง ค�ากล่าวของซองจนุโซสอดคล้องกนัอย่างแปลกประหลาด 

กะโหลกแก้วตามต�านานว่ากันว่าตัวมันแฝงไว้ด้วยอ�านาจลี้ลับ พระบรม-

สารรีกิธาตแุละพระธาตขุองเกจอิาจารย์เองกเ็ช่นกนั ล้วนแฝงไว้ด้วยปรศินา

ที่ยากจะหาเหตผุลทางวทิยาศาสตร์มาอธบิายได้

ไม่เพียงวัตถุธาตุที่เกิดจากร่างกายของมนุษย์ กระทั่งเพชรอย่าง 

โฮปไดมอนด์กม็ชีื่อเสยีงโด่งดงั บางทใีนหมูแ่ร่รตันชาตอิาจมพีลงัพเิศษแฝง

อยู่กไ็ด้

Cyber Tech ใช้เทคโนโลยเีข้าถงึความลกึลบัเหนอืธรรมชาตไิด้ เรยีก

ว่าเหนอืล�้ากว่าใครได้เตม็ปากจรงิๆ

ตลุาระบายลมหายใจเบาๆ “ผมเข้าใจแล้วครบัว่า Cyber Tech ศกึษา

การท�างานของโครงสร้างสมองแบบพเิศษมานานเพื่ออะไร ถงึจะไม่สามารถ

สร้างร่างโคลนของมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่พวกคุณก็มีวิธี

ดดัแปลงการใช้งานมนัโดยอาศยัเทคโนโลยนีาโนแมชชนีนี่เอง”

“ใช่แล้ว น่าเสยีดายที่โครงสร้างสมองแบบพเิศษที่พวกเราทดลองได้

อย่างสมองของ NPC เอลล่า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกบัไกอาในโลก MWO ได้

แมจ้ะไมส่มบรูณ์กต็าม และตวัอย่างพเิศษคนอื่นๆ กลบัหาคนเชื่อมต่อด้วย

ไม่ได้ เรยีกได้ว่าไม่ว่าใครกม็ค่ีาการเชื่อมต่อเท่ากบั 0% ไม่อย่างนั้นพวกเรา

คงตรวจสอบได้แต่แรกแล้วว่าโลกเรามไีกอาอยู่จรงิหรอืเปล่า”

ตุลารู้สึกสะกิดใจในค�าว่าเอลล่าและคนอื่นๆ นั่นหมายความว่า 
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นอกจากเอลล่าแล้ว ยงัมคีนที่เหยยีบย่างขอบเขตของผูเ้ชื่อมต่อกบัไกอาอกี

สนิะ โลก MWO ช่างกว้างใหญ่จรงิๆ

“ให้ผมทดลองเชื่อมต่อกบัโครงสร้างสมองของเอลล่าดูจะดไีหมครบั” 

ตลุาเสนอ ถ้าท�าได้ บางทเีขาอาจไขความลบัของไกอาได้เรว็กว่าที่คดิ

“อย่าดกีว่า” ซองจนุโซกล่าวอย่างหนกัแน่น “ส�าหรบัเธอ ฉนัอยาก

ให้เธอศกึษาศาสตร์แห่งเวทมนตร์ให้ลกึซึ้งกว่านี้ ที่ส�าคญั โครงสร้างสมอง

ของเธอมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่เด่นชัดที่สุดคือหลังจากใช้วิชา

ทะยานฟ้าในโลกจรงิได้ ดูเหมอืนจะมกีารเปลี่ยนแปลงเด่นชดัที่สดุ สมาธ ิ

ที่มั่นคงมากขึ้นถึงขนาดส่งผลต่อกล้ามเนื้อและอัตราการไหลเวียนโลหิต  

ฉนัไม่รู้ว่าถ้าเธอเชื่อมต่อกบั Crystal Skull ของเอลล่าจะเกดิอะไรขึ้น บอก

ตามตรงคอื โครงสร้างสมองของเธอที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุนันี้ พวกเรา

ยงัหาข้อสรปุไม่ได้เลยว่ามนัดขีึ้นหรอืแย่ลง”

ซองจุนโซหยุดไปพักหนึ่งแล้วนึกขึ้นได้ “ที่ส�าคัญคือ การที่เธอฝืน 

ใช้งานสมองเกินขีดจ�ากัดเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนในโลก MWO ส่งผลเสียต่อ

เธอมาก รบัปากฉนัสวิ่าในอนาคตเธอจะไม่ท�าแบบนั้นอกี”

ตุลายิ้มแหย เพราะหลังการออฟไลน์ครั้งนั้น เขาต้องเข้าสู่สภาวะ

หลบัลกึยาวนาน

“ตกลงครับ ถึงไม่บอกผมก็ไม่คิดจะท�าแบบนั้นอีกแล้วครับ” แต่ก ็

ไม่แน่เหมอืนกนั ถ้าอารมณ์พาไป...

ซองจนุโซพยกัหน้าอย่างพงึพอใจ แล้วอดหวัเราะไม่ได้

“ก็ดี ฉันจะได้กลับไปบอกให้เจ้ามินโฮปลดล็อกสถานะผนึกการใช้

พลงัพเิศษในเกมให้เธอได้สกัท”ี

“หา!!!” ตลุาร้องเสยีงหลง “ที่ร่างจติของผมในเกมไม่ฟื้นคนืสภาพ

สกัท ีเป็นเพราะคณุลมีนิโฮแกล้งหรอกเหรอเนี่ย!!!”

มนิ่า ร่างจติของเขาถงึไม่ฟื้นคนืสภาพ เป็นเหตใุห้เขาใช้พลงัพเิศษ

ในเกมไม่ได้

ทว่าซองจนุโซไม่ตอบกลบั เอาแต่หวัเราะตลุาที่หมดมาดเยอืกเยน็
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‘เสยีท่าจรงิๆ ’ ตลุาคดิในใจแล้วบ่นว่า “รู้งี้ร้องเรยีนว่าผู้ดูแลระบบ

แทรกแซงการเล่นเกมของผู้เล่นตั้งนานแล้ว”

ซองจนุโซยิ่งหวัเราะหนกักว่าเดมิ “ฮ่าๆๆ แจ้งไปกไ็ม่มใีครสนใจหรอก

นะ เธอน่ะโดนแทรกแซงการเล่นเกม MWO ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเกมแล้ว  

จะมาร้องเรยีนตอนนี้ไม่รู้สกึว่าช้าเกนิไปหน่อยเหรอ”

ตุลาคิดตามแล้วอดหัวเราะไม่ได้ จริงสิ เขาโดนแทรกแซงการเล่น

เกมตั้งแต่ครั้งแรกที่ออนไลน์อย่างที่ว่าจรงิๆ

หลงัจากชายต่างวยัหวัเราะกนัจนเหนื่อย ซองจนุโซกก็ลบัเข้าเรื่อง

“เอาเถอะ เรื่องอื่นช่างมนัก่อน การทดลองของเธอคงต้องเริ่มพรุ่งนี้ 

แต่คราวนี้จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เธอรู้หรือเปล่าว่าผู้ทดลองเชื่อมต่อกับ 

Crystal Skull แล้วได้ค่าการเชื่อมต่อ 100% น่ะมอียู่เหมอืนกนันะ นั่นคอื

ต้นแบบของ Crystal Skull หวันั้นนั่นเอง ดงันั้น Crystal Skull ของอาเรยี  

ผู้ที่เชื่อมต่อกบัมนัได้ 100% ย่อมเป็นอาเรยี ผลที่ออกมาคอื พลงัไฟที่เธอ

สร้างเหนือกว่าปกติหลายสิบเท่า แน่นอนว่าการทดลองเวทมนตร์เอง 

กเ็ช่นเดยีวกนั”

ซองจนุโซหยดุพกัเลก็น้อย แล้วเน้นเสยีงอย่างจงใจ

“การทดลองใช้เวทมนตร์ของเธอในวันพรุ่งนี้จะใช้การทดลองผ่าน 

Crystal Skull ของผู้ที่สามารถใช้เวทมนตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้  

นั่นคอืเธอจะต้องใช้เวทมนตร์โดยม ีCrystal Skull ที่มตี้นแบบมาจากสมอง

ของเธอเองเป็นสื่อขยายพลงั”

“หมายความว่าตอนนี้ Cyber Tech สร้าง Crystal Skull ที่มตี้นแบบ

มาจากสมองของผมได้แล้วเหรอครบั!” ตลุาร้อง

ซองจนุโซพยกัหน้ารบั สร้างความตื่นเต้นให้ตลุาเป็นอย่างมาก

การทดลองใช้เวทมนตร์ในครั้งนี้จะต้องตื่นเต้นยิ่งกว่าที่เขาเคย 

คาดคดิหลายเท่าแน่นอน...
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เจ้าตัวน้อย

พาหนะพลงังานแสงอาทติย์พาตลุากบัซองจนุโซเดนิทางกลบั

มายงัอาคารหลกัของเมอืงแห่งเทคโนโลย ีเอนรนิ เนื่องจากตลุาเพิ่งเดนิทาง

มาถึงได้ไม่นานนักอาจมีอาการเจ็ตแล็กหรืออาการเมาเวลา ปกติวิธีแก ้

อาการนี้คอืต้องพกัผ่อนหลายวนั แต่หากตลุาใช้เครื่องสลปีแคปซลูสกัคนืหนึ่ง 

รบัรองได้ว่าอาการนี้จะหายเป็นปลดิทิ้ง การทดลองจงึเลื่อนเป็นวนัถดัไป

เมื่อตุลามาถึงห้องพัก แทนที่จะได้พักดันต้องวุ่นวายอีกพักใหญ่ 

ขณะที่เด็กหนุ่มอาบน�้า เขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังลั่น จนนึกว่าประต ู

ห้องพกัจะพงัพนิาศเสยีแล้ว

ตลุารบีสวมเสื้อคลมุอาบน�้าแล้วเปิดประตู พบว่าที่แท้แขกผู้ไม่รู้จกั

ความเกรงใจที่รออยู่หน้าห้องคอืสามสหายผูใ้ช้พลงัจตินั่นเอง ทั้งสามคนอยู่

ในชุดที่ดูคล้ายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมกับสวมเสื้อกาวน์ทับเหมือนพวก 

นกัวทิยาศาสตร์

“อ้าว พวกนายเองเหรอ โลก ิซาร่า อาเรยี” ตลุาทกัทายอย่างเป็น

กนัเอง

“ไอ้บ้านี่! พอมาถึงแทนที่จะรีบมาทักทายกัน ดันหายไปตั้งหลาย

ชั่วโมง” โลกริ้องแล้วต่อยท้องตลุา พอสมัผสัได้ถงึกล้ามเนื้อแขง็แกร่ง เขา
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กค็ว้าเสื้อคลมุอาบน�้าแล้วเลกิมนัไปด้านข้าง

“โอ้โฮ! กว่าจะเพาะกล้ามได้ขนาดนี้นานไหมตลุา โคตรน่าอจิฉาเลย

ว่ะ” โลกกิล่าวพลางก�าหมดัชกหน้าอกกบักล้ามท้องของตลุาจนเกดิเสยีงดงั

ต่อเนื่อง

ตุลาถึงกับชะงัก ตอนแรกเขานึกว่าโลกิจะชกทักทายธรรมดา แต่ 

เจ้าผู้ใหญ่หวัใจเดก็คนนี้ดนัเลกิเสื้อคลมุของเขาจนเผยให้เหน็ล�าตวัช่วงบน

“เซก็ซี่สดุๆ”

เสยีงอทุานแผ่วเบาดงัขึ้น พร้อมกบัที่สายตาร้อนแรงจ้องมองมาจาก

ด้านหลงัโลก ิไม่ส ิไม่ใช่แค่สายตาร้อนแรง กระทั่งมวลอากาศและอณุหภูมิ

ห้องก็กลายเป็นร้อนอบอ้าวภายในไม่กี่วินาที จนโลกิที่รู้สึกถึงความร้อน 

ที่แผดเผาแผ่นหลงัอดร้องออกมาไม่ได้

“ยายบ้าอาเรยี! ใส่แว่นเดี๋ยวนี้เลยนะ เกบ็อาการหน่อยด ิเชด็น�้าลาย

ด้วย น่าเกลยีดสดุๆ”

เดก็สาวผมทองสะดุ้ง แล้วตั้งสตริบีสวมแว่นตา อณุหภูมใินห้องพกั

ที่แทบจะกลายเป็นเตาอบกล็ดลงช้าๆ ส่วนตลุารบีกระชบัเสื้อคลมุแน่น

ตลุาสบตาอาเรยี แล้วเผลอถอยหลงัไปหลายก้าว เขาอดหวาดกลวั

สายตาร้อนแรงของสาวน้อยไฟแรงสูงคนนี้ไม่ได้ ภาพลักษณ์ที่จดจ�าได้ 

พงัทลาย ไม่นกึเลยว่าอาเรยีจะเป็นพวกนยิมกล้ามเนื้อสวยงาม

“ยายนี่เป็นอย่างนี้ประจ�า เจอผู้ชายกล้ามเป็นมดัๆ แล้วเกดิอาการ

น�้าลายหกทกุท ีสงสยัชาตนิี้ต้องใส่แว่นตาไปตลอดชวีติแหงๆ”

“แว่นตาเหรอ”

“มันเป็นอุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังไฟของยายนี่น่ะ พักหลังมานี้ 

ฝึกสมาธจินถอดมนัได้แล้ว นกึไม่ถงึยายหื่นนี่พอเหน็กล้ามท้องแล้วจะกลาย

เป็นแบบนี้ แย่จรงิๆ” โลกบิ่นพลางเร่งการท�างานของเครื่องปรบัอากาศ

“เงียบไปเลย ไอ้บ้าโลกิ!” อาเรียร้องเขินๆ แล้วหันไปสบตาตุลา  

“ไม่นกึเลยนะว่านายจะซ่อนรูปขนาดนี้ ถ้ายงัไงขอฉนั...โอ๊ย!”

ซาร่าที่นิ่งเงยีบมานานหยกิแขนอาเรยีเตม็แรง โลกทิี่เหน็อดหวัเราะ
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ไม่ได้ ซาร่าจึงถลึงตามองโลกิอย่างขุ่นเคือง พร้อมกับส่งเทเลพาทีให้เจ้า 

ตวัป่วน

“ไม่ได้หงึสกัหน่อย งี่เง่า”

โลกิไม่ตอบกลับเอาแต่หัวเราะ ส่วนอาเรียเพิ่งนึกออกว่าตุลาคือ 

เป้าหมายของซาร่า ดูท่าเนื้อชิ้นนี้ยากจะกลนืลงคอ คงต้องตดัใจ

ตลุาเหน็ปฏกิริยิาของสามสหายแล้วกย็ิ้ม โลกเิป็นจอมป่วนที่ขึ้นชื่อ 

อาเรยีกม็ด้ีานที่น่ากลวัซ่อนไว้ ซาร่าไม่ต้องท�าอะไร แค่ความสามารถในการ

อ่านใจก็ท�าให้ทุกคนกลัวอยู่แล้ว มิน่าพวกนักวิจัยทั้งหลายจึงมีความรู้สึก

ทั้งรกัทั้งกลวัเดก็สามคนนี้จนยากจะอธบิายได้

“ผมขอเปลี่ยนชดุก่อนกแ็ล้วกนั อาเรยีจะได้ไม่เผลอก่ออาชญากรรม

อกี” ตลุาบอกกลั้วหวัเราะแล้วชมว่า “อาเรยีเก่งมากเลยครบั ถ้าฝึกสมาธิ

จนไม่ต้องพึ่งแว่นตาได้จะเยี่ยมมาก ดวงตาของเธอสวยมากเลยนะ ฝึกฝน

ให้ดีๆ  ล่ะ ในอนาคตเธอจะต้องถอดแว่นแล้วใช้ชวีติอย่างคนปกตไิด้แน่นอน 

ผมเอาใจช่วย”

อาเรยีเขนิจดั เธอเองพอเหน็กล้ามเนื้อสวยงามกอ็ดไม่ได้ที่จะอยาก

ลูบคล�าสักครั้ง จนออกอาการแบบนี้ทุกที พฤติกรรมนี้ท�าให้ฟิตเนสของ

อาคารหลักไม่มีใครกล้าเข้ามาใช้งานแล้ว มีแต่ตุลานี่แหละที่ไม่ถือสา  

แถมยังชมว่าตาของเธอสวยเสียอีก ปกติทุกครั้งที่เธอถอดแว่น หลายคน 

ต่างหวาดกลวั แต่ตลุาเหน็เป็นเรื่องเลก็ๆ ซ�้ายงัให้ก�าลงัใจเธออกีต่างหาก

ในหมูเ่พื่อนสนทิ โลกคิอืผูท้ี่สามารถควบคมุพลงัของตวัเองได้ดทีี่สดุ 

แม้บางครั้งจะเผลอเล่นหนกัมอืไปบ้าง แต่เจ้าจอมป่วนยงัรู้จกัยั้งมอื อย่าง

น้อยยงัไม่มใีครตายหรอืได้รบับาดเจบ็สาหสั พลงัของซาร่ากไ็ม่เป็นอนัตราย

กบันกัวจิยัมากนกั แต่ทกุคนรู้ดวี่าอย่าพยายามยั่วยสุาวเงยีบคนนี้ เพราะ

ถ้าเธอโกรธจะน่ากลัวมาก ส่วนอาเรียแม้จะเป็นคนที่ระมัดระวังการใช้ 

พลังพิเศษที่สุด และคอยห้ามปรามโลกิที่ชอบเล่นอะไรเกินเลยเป็นประจ�า 

แต่พลังของเธอยากจะควบคุม บางครั้งก็สร้างความเสียหายและมีผู้ได้รับ

บาดเจบ็จนเกอืบเสยีชวีติหลายครั้ง
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ถึงอย่างนั้นตุลากลับไม่มองพรสวรรค์ที่ประดุจค�าสาปของเธอเป็น

อนัตรายน่าหวาดหวั่น แถมยงัแนะน�าวธิคีวบคมุพลงัเพื่อให้เธอใช้ชวีติควบคู่

ไปกบัมนัให้ได้

ผ่านไปสักพัก ตุลาก็เดินออกมาจากห้องแต่งตัวในชุดที่คล้ายกับ 

พวกโลก ิเพยีงแต่ไม่ได้สวมเสื้อกาวน์ทบัเท่านั้น

“แสบหลังเป็นบ้า คราวหลังระวังหน่อยก็แล้วกัน” โลกิหันไปบ่น 

อาเรยี พร้อมกบัยกมอืลูบแผ่นหลงั

“ช่วยถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหม” ตุลากล่าวพลางหันไปหาอาเรีย 

“อมื...อาเรยีน่าจะออกไปก่อน ผมอยากดูบาดแผลของโลกสิกัหน่อย”

ซาร่าหัวเราะคิก แล้วกล่าวว่า “ตุลาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะ หุ่น

อย่างนายโลกไิม่ท�าให้อาเรยีหลดุอาการหื่นหรอกค่ะ ฮิๆ ”

“ใช่ๆ ไม้เสยีบผอีย่างเจ้าโลกดิูไปกเ็ท่านั้น” อาเรยีขานรบั

“เออ สกัวนัฉนัหุ่นเฟิร์มขึ้นมามั่ง อย่ามาง้อกแ็ล้วกนั” โลกอิดรู้สกึ

หงดุหงดิไม่ได้ ยายสองคนนี้ชอบล้อเลยีนเขาเรื่องรูปร่างจรงิๆ

ตลุาหวัเราะข�า แล้วช่วยโลกถิอดเสื้อ พบว่าผวิหนงัแดงเถอืกเหมอืน

ถกูไฟลวก แต่ไม่ถงึกบัเป็นอนัตรายร้ายแรง โลกเิองกไ็ม่ได้กงัวลมากนกั เขา

มั่นใจว่าแค่ใช้เครื่องสลปีแคปซลูให้นาโนแมชชนีซ่อมแซมผวิหนงัที่เสยีหาย

สกัสองสามชั่วโมงกห็ายดแีล้ว

หลงัจากนั้นตลุากต็รวจดูความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ พบว่ารูปร่าง

ของโลกิไม่แตกต่างกับคนธรรมดา แต่กล้ามเนื้อกลับหย่อนคล้อยอยู่บ้าง

คล้ายคนสูงวยั ท�าให้เขาอดเป็นห่วงไม่ได้

‘ยังกับกล้ามเนื้อของคนแก่แน่ะ แย่กว่าพ่อซะอีก’ ตุลาบีบนวด  

แล้วตดัสนิใจทดลองดูสกัครั้ง

“โลก ินายมาที่กลางห้องแล้วนั่งในท่าที่สบายที่สดุ จากนั้นกห็ลบัตา

ท�าสมาธิ ฉันจะลองส่งลมปราณเข้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของนาย จ�าไว้ว่า

อย่าตื่นเต้น รกัษาสมาธ ิแล้วจ�าความรู้สกึนี้ให้ด”ี ตลุาหนัไปบอกสองสาว 

“พวกเธอกเ็หมอืนกนั ระหว่างนี้อย่าส่งเสยีงรบกวนเดด็ขาด ไม่อย่างนั้นจะ
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ออกไปจากห้องนี้สกัพกักไ็ด้นะ”

แน่นอนว่าสองสาวย่อมไม่คดิจะพลาด พวกเธอรู้อยู่แล้วว่าตลุาเคย

ฝึกฝนลมปราณในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีใคร 

ที่สามารถควบคมุลมปราณถงึขนาดถ่ายทอดให้คนอื่นได้

ตุลาเองก็ไม่แน่ใจนักว่าจะท�าได้ แต่ที่เขาอยากทดลอง ส่วนหนึ่ง

เพราะเขาเคยศึกษาหลักการใช้ลมปราณควบคู่กับการแพทย์แผนโบราณ 

ทั้งจีนและไทยมาบ้าง ที่ส�าคัญคือเขาสามารถผสานพลังธรรมชาติหรือที่ 

ชาวจีนเรียกขานกันในนามพลังฟ้าดิน ท�าให้ลมปราณของเขาฟื้นฟูได้เร็ว

มาก น่าจะช่วยเหลอืโลกไิด้บ้าง

ตลุาหลบัตาลงแล้วเริ่มท�าสมาธ ิ ราว 5 นาทตี่อมา เขากย็กระดบั

สมาธถิงึขั้นสมัผสัพลงัธรรมชาตไิด้ ก่อนจะเริ่มปรบัลมหายใจให้ตรงกบัโลก ิ

ควบคมุอตัราการเต้นของหวัใจให้ใกล้เคยีงกนั จากนั้นกท็าบมอืที่แผ่นหลงั

ของอกีฝ่าย แล้วถ่ายเทกระแสพลงังานที่ไหลเวยีนอยู่ในร่างกายของตวัเอง

เข้าไปในร่างของโลกชิ้าๆ

ช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากตุลารับรู ้ว่าเขามีความรู้สึกต่อลูน่า

มากกว่าเพื่อน แม้เวลาจะผ่านมาเพียงเดือนเดียว แต่หากนับรวมเวลาใน

โลกออนไลน์กลบันานกว่านั้นหลายเท่า แน่นอนว่าสภาพจติใจเช่นนั้นย่อม

ส่งผลเสียต่อตัวเขาไม่น้อย จนระดับสมาธิและจิตใจถดถอยไปหลายขั้น  

แต่ด้วยนิสัยของตุลาที่ไม่ยอมให้ความรู้สึกด้านลบเข้าครอบง�า พฤติกรรม

ของเขาจึงกลายเป็นการทุ่มเทพลังงานและความคิดทั้งหมดในการท�างาน

และการฝึกฝน

แม้ด้านสมาธิจะถดถอย แต่ผลที่ออกมาคือร่างกายพัฒนาไปมาก 

ร่างกายของตุลาในตอนนี้จึงมีความพร้อมในการรองรับพลังธรรมชาติ 

เหนอืกว่าเมื่อก่อน ที่ส�าคญัคอืเมื่อได้สนทนากบัซองจนุโซ ท�าให้เขาสามารถ

หลดุพ้นจากความสบัสน สมาธแิละจติวญิญาณของเขาฟ้ืนตวัมากขึ้น ท�าให้

การส่งผ่านพลงัชวีติเข้าสู่ร่างของโลกเิป็นไปอย่างราบรื่น

“อย่าตื่นเต้นโลก”ิ ตลุากล่าวเบาๆ เพราะเขาสมัผสัได้ว่าจติใจของ
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เดก็น้อยในร่างของผู้ใหญ่คนนี้เกดิความรู้สกึยนิดอีย่างเปี่ยมล้น

โลกเิกดิมาพร้อมกบัพลงัจติกล้าแขง็ แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายไม่ว่าเขาจะเจตนาหรือไม่จะผสานการใช้พลังจิตไปโดยอัตโนมัต ิ 

เป็นเหตใุห้กล้ามเนื้อและโครงกระดูกพฒันาผดิรูปแบบตั้งแต่เดก็

แม้เทคโนโลยขีอง Cyber Tech จะช่วยปรบัโครงสร้างของกระดกูและ

กล้ามเนื้อให้โลก ิแต่จะอย่างไรการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่เคยชนิมาตั้งแต่เกดิ

ย่อมยากจะควบคุม อาจกล่าวได้ว่ากล้ามเนื้อของเขาไม่เคยท�างานหนัก 

มาตั้งแต่เกิด และน่าจะมีสภาพไม่ต่างกับคนเป็นอัมพาตและเสียชีวิตไป 

นานแลว้ ดงันั้นเมื่อร่างกายได้รบัการเสรมิพลงัชวีติจากตลุา จงึท�าให้ความ

รู้สกึอ่อนล้าของโลกลิดลงไปมาก จนเขาอดยนิดไีม่ได้

ตลุาถอนฝ่ามอืจากกลางหลงัของโลก ิแล้วยิ้มอย่างพงึพอใจ

“โลกิรับรู้ถึงลมปราณแล้ว ถ้าฝึกฝนอย่างต่อเนื่องน่าจะช่วยให้มี

สมาธิมากขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรง ถ้าโลกิลืมตาขึ้นมาเมื่อไหร่ ฝากบอก 

ให้ฝึกร�ามวยพร้อมกับโคจรลมปราณไปด้วยก็แล้วกัน ส่วนฉันคงได้เวลา 

พกัผ่อนแล้ว คงใช้เครื่องสลปีแคปซูลต่อเนื่องถงึวนัพรุ่งนี้เลย”

“อยู่คยุกนัก่อนไม่ได้เหรอ” อาเรยีเอ่ยอย่างเสยีดาย

ตลุายกนิ้วชี้จปุากแล้วกล่าวว่า “โลกติ้องการสมาธ ิพวกเราไม่ควร

รบกวนเขา ที่ส�าคัญพรุ่งนี้ฉันมีการทดลองส�าคัญต้องปรับสภาพจิตใจ 

ให้อยูใ่นสภาวะที่พร้อมที่สดุ ถ้ายงัไงฉนัขอตวัใช้งานเครื่องสลปีแคปซลูก่อน

กแ็ล้วกนันะ”

สองสาวได้แต่พยักหน้ารับ หลังฝาครอบของเครื่องสลีปแคปซูล 

ปิดลง อาเรยีที่เหน็สหีน้าเศร้าของซาร่ากก็ล่าวปลอบโยน

“อย่าคดิมากน่าซาร่า เอาไว้พรุง่นี้หลงัการทดลอง เราค่อยพดูคยุกบั

ตลุาให้เตม็อิ่มกไ็ด้”

เด็กสาวผมด�าส่ายหน้า “เมื่อกี้ตอนที่ตุลาก�าลังจะใช้เครื่องสลีป-

แคปซูล ฉันสัมผัสได้ถึงคลื่นความคิดของเขาแวบหนึ่ง เขาก�าลังจะเข้าไป

พบใครบางคนที่รู้สกึผูกพนัด้วย มนัท�าให้ฉนัอดรู้สกึอจิฉาไม่ได้”
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“หรือว่าตุลาจะมีคนรักแล้ว” อาเรียพูดเสียงแผ่วเบา เธอเป็นห่วง

ความรู้สกึของซาร่าจรงิๆ

ซาร่าสั่นศรีษะ “ไม่หรอก มนัยงัไม่ใช่ความรกั เป็นแค่ความผกูพนั...

แต่ฉันกลัวว่าในอนาคตมันจะพัฒนาไปมากกว่านั้น ฉันคงต้องรีบฝึกการ

ควบคมุพลงัให้สมบรูณ์ซะแล้ว อยากเหน็จรงิๆ ว่าคนที่ตลุารูส้กึดคีนนั้นเป็น

คนแบบไหน”

เดก็สาวผมด�าพมึพ�าพร้อมกบัรู้สกึหวั่นใจ...

“เหนื่อยแฮะ” ตุลามีสีหน้าอ่อนล้า นอกเกมเขาเพ่งสมาธิช่วย

รกัษาโลก ิเขา้มาในเกมเขาจงึคดิจะพกัผ่อนอย่างจรงิจงั และได้เหน็ลนู่านั่ง

เหยียดขาหลังพิงหมาป่าหิมะสีขาวสะอาดที่นอนหลับตาอยู่ พวกแมวเอง 

ก็นอนหลับเอาหัวพาดขาลูน่าอย่างเป็นสุข ดูเหมือนพวกผู้ติดตามของเขา

จะสบายอกสบายใจจนน่าอจิฉา

แต่อย่าได้เห็นว่าพวกนี้เอาแต่นอนหลับพักผ่อน แท้จริงแล้วกระแส

พลังในร่างของทั้งหมดไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมา

ไม่เพยีงตลุาที่ฝึกร่างกายอย่างหกัโหม แม้แต่พวกแมวและลูน่าเองกฝ็ึกจน

วหิารแห่งธาตไุม่สามารถพฒันาฝีมอืได้อกีแล้ว

ส�าหรบัพวกแมว พอร่างกายเตบิโตเตม็ที่ นสิยัเอาแต่เล่นของพวกมนั

กล็ดน้อยลง กลบัชอบโคจรลมปราณเพิ่มพูนความสามารถ แล้วนอนหลบั

อย่างสงบนิ่งมากกว่า นานๆ ครั้งพวกนี้จงึจะออกแรงประลองฝีมอืกนัสกัครั้ง

ตลุาตดัสนิใจท�าสิ่งที่เขาไม่กล้าท�ามาก่อน นั่นคอืล้มตวันอน ศรีษะ

หนนุต้นขาของลนู่า แล้วหลบัตาลง ส่วนเทพสาวกไ็ม่ได้คดิอะไรมากนกั การ

เอาหัวมาพาดตัวเธอ พวกแมวท�าเป็นประจ�า แต่จะอย่างไรนี่เป็นครั้งแรก 

ที่ตลุามพีฤตกิรรมใกล้ชดิกบัเธอ ลูน่าจงึรู้สกึดใีจเหมอืนกนั เธอเอามอืลูบ

เส้นผมของตลุา แล้วจดัให้เข้ารูป

แม้ไม่ต้องมีค�าพูดใดๆ แต่เขากลับสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรียกว่า

ความสขุ ไม่ว่าความรู้สกึนี้จะเรยีกว่าความรกัหรอืไม่ ตลุากไ็ม่คดิจะใส่ใจ
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อกีแล้ว เขาเพยีงท�าสิ่งที่ใจเรยีกร้อง และจะยอมรบัเมื่อถงึเวลาที่ความสขุ

เหล่านี้จะต้องยตุิ

นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ตลุาหลบัสนทิที่สดุตั้งแต่เขารู้จกัเกมนี้กเ็ป็นได้

ตุลาออกจากเกม แล้วตรงดิ่งไปยังอาคารรูปทรงพีระมิด 

เนื่องจากโครงสร้างหลายส่วนสร้างจากครสิตลั ท�าให้แสงแดดที่ตกกระทบ

เกิดสเปกตรัมกลายเป็นแสงหลากหลายสีสัน ซองจุนโซจึงตั้งชื่ออาคาร 

รูปทรงพรีะมดิแห่งนี้ว่า Prism

ซองจุนโซที่รออยู่เรียกตุลาเข้ามาหา แล้วอธิบายการทดลองใช้

เวทมนตร์ของตลุาที่ผ่านมา

“การทดลองเมื่อ 2 เดอืนก่อน เธอเสกน�้าออกมาจ�านวนหนึ่ง ค่าที่

เราวดัได้คอืในห้องทดลองระบบปิดดงักล่าวมมีวลน�้าเกดิขึ้น 191.2 กรมั นั่น

ค�านวณรวมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้ว ที่น่าแปลกใจ

คือมวลรวมของห้องทดลองระบบปิดกลับเพิ่มขึ้นเพียง 189 กรัมเท่านั้น 

ค�าถามคอืน�้าที่เกดิขึ้นมาจากไหน ถ้าเวทมนตร์คอืการสร้างธาตขุึ้นมาจาก

ความว่างเปล่า ท�าไมมวลรวมของห้องถงึไม่เพิ่มขึ้น 191.2 กรมั แต่กลบัขาด

ไป 2.2 กรมั”

“บางที...มันอาจระเหยไปในอากาศก็ได้นี่ครับ” ตุลากล่าวอย่าง 

ไม่แน่ใจนกั มวลแค่ 2 กรมัน้อยมากจนยากจะนกึจนิตนาการได้ คดิไม่ถงึว่า

เหล่านกัวทิยาศาสตร์กลบัไม่ปล่อยปละละเลย

“ไม่ใช่แน่นอน การวดัของเรามคีวามแม่นย�าสูงมาก สิ่งที่เราค้นพบ

คอืเมื่อสูบอากาศออกไปแล้ว พบว่ามวลของห้องทดลองหายไป 0.4 กรมั 

ค�าถามนี้น�าไปสู่ข้อสันนิษฐานหนึ่ง...” ซองจุนโซมีสีหน้าล�าบากใจไม่น้อย 

การสนันษิฐานลอยๆ แบบนี้เขาเองกย็ากจะรบัได้เช่นกนั “เวทมนตร์ของเธอ

คอืศาสตร์โบราณแบบหนึ่งที่เรยีกกนัว่า Alchemy หรอืการเล่นแร่แปรธาต”ุ

“การเล่นแร่แปรธาตุ ไอ้ศาสตร์โบราณที่พัฒนาเป็นวิชาเคมีนั่นน่ะ 

เหรอครับ” ตุลาทวนค�าอย่างสงสัย เขาเคยอ่านผ่านตาว่าการเล่นแร่ 
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แปรธาตุเป็นศาสตร์โบราณที่มักมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเปลี่ยนโลหะ

ธรรมดาให้กลายเป็นทองค�า

ซองจนุโซพยกัหน้ารบั

“ไม่น่าใช่นะครบั” ตลุากลบัไม่คดิว่าเวทมนตร์ของเขาจะไปโยงกบั

ศาสตร์โบราณพรรค์นั้นได้ “ถ้าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุจริงๆ มวลรวมของ

ห้องทดลองไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสิครับ ที่มวลเพิ่มขึ้นน่าจะแปลว่า 

น�้าที่เกดิขึ้นถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่ามากกว่า”

ซองจนุโซอดยิ้มไม่ได้ “ดเูหมอืนเธอจะศกึษาเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุ

มาบ้างสนิะ ใช่แล้ว ถ้าเป็นการเล่นแร่แปรธาต ุมวลของห้องทดลองระบบ

ปิดย่อมไม่เปลี่ยนแปลง การที่มวลในนั้นเพิ่มขึ้นจึงแสดงว่าเวทมนตร์ของ

เธอสร้างมันขึ้นมาจากความว่างเปล่า แต่ถ้าเป็นอย่างนั้น มวลที่เพิ่มขึ้น 

กน็่าจะเท่ากบัมวลน�้าที่เธอเสกขึ้นมาส ิแล้ว 2.2 กรมัมนัหายไปไหน”

แม้แต่ตุลาผู้ใช้เวทมนตร์ก็ตอบค�าถามไม่ได้ ซองจุนโซจึงอธิบาย 

เพิ่มเตมิว่า

“สิ่งที่เราสนันษิฐานคอื มวลน�้าที่เธอสร้างขึ้น เกดิจากการแปรธาตุ

จากธาตุหนึ่งกลายเป็นมวลน�้า และระบบปิดที่เราเข้าใจก็ไม่ใช่ระบบปิด 

ที่แท้จรงิ น�้าที่เกดิขึ้นน่าจะมาจากมวลสารนอกห้องทดลองที่ถกูพลงัของเธอ

ดึงดูดเข้ามา แล้วแปรสภาพเป็นน�้า แน่นอนว่ามวลสารของวัสดุในห้อง 

ที่หายไป 0.2 กรมัอาจกลายเป็นน�้าที่เธอสร้างขึ้น อกี 2 กรมัที่เหลอือาจมา

จากสิ่งของที่เธอพกมาหรอือากาศในห้อง”

ซองจุนโซหยุดเพื่อให้ตุลาท�าความเข้าใจสักพัก แล้วสรุปว่า “อาจ

กล่าวได้ว่า เวทมนตร์ยังไม่ใช่ศาสตร์ที่ท�าลายกฎอนุรักษ์พลังงานได้ ซึ่ง 

การทดลองในวนันี้จะเป็นการทดลองเพื่อพสิูจน์สมมตฐิานนี้”

ตุลานึกถึงกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันของการเล่นแร่แปรธาต ุ

หากนบัที่น�้าหนกัสิ่งของเท่ากนั ทองก้อนเลก็ๆ ก้อนหนึ่ง หากเปลี่ยนเป็น

อะลูมิเนียมย่อมเปลี่ยนเป็นก้อนอะลูมิเนียมที่มีปริมาตรมากกว่า หาก

เปลี่ยนเป็นน�้าที่มมีวลเท่ากนัยิ่งได้ปรมิาตรมากกว่า
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“เข้าใจแล้วครับ การทดลองในครั้งนี้ ที่คุณจุนโซต้องการให้ผม 

เชื่อมต่อกับกะโหลกแก้ว ก็เพื่อให้ผมใช้พลังได้ง่ายขึ้น และสามารถสร้าง

สสารได้มากกว่าการทดลองครั้งที่แล้ว จะได้สะดวกกบัการตรวจวดันี่เอง”

ซองจุนโซพยักหน้า “ใช่แล้ว หากการทดลองเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว  

น�้าที่เกดิขึ้นเกดิจากความว่างเปล่า เกรงว่ากฎฟิสกิส์ทั้งหมดที่มนษุย์คดิขึ้น

จะต้องเขยีนกนัใหม่แน่นอน และหากสสารเกดิขึ้นจากความว่างเปล่าอย่าง

ง่ายดาย อวกาศกว้างใหญ่คงไม่ได้อยู่ในสภาพที่เห็นในปัจจุบันนี้ ดังนั้น 

ฉนัคดิว่าข้อสนันษิฐานของฉนัน่าจะถกูต้อง แต่กต้็องให้เธอช่วยพสิจูน์อยูด่”ี

ตลุาเริ่มรวบรวมสมาธ ิส�ารวจร่างกายและจติใจ พบว่าเขาในตอนนี้

อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ทั้งร่างกายที่ผ่านการพักผ่อนมาเต็มที่ และจิตใจที่

ปล่อยวางความสบัสนซึ่งเกาะกมุมานานนบัเดอืนได้แล้ว

“ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปในห้องทดลองได้เลย” ซองจุนโซกล่าวเสียง

เรียบ

ห้องทดลองในครั้งนี้กม็ลีกัษณะคล้ายห้องทดลองเมื่อ 2 เดอืนที่แล้ว 

คือเป็นห้องที่มีกระจกใสรอบด้าน สามารถมองทะลุได้ เมื่อเข้ามาในห้อง 

พนกังานที่คอยอยู่ก่อนกเ็ริ่มท�างาน

“ขั้นแรก สวม Synchronized Device หรอือปุกรณ์เชื่อมต่อก่อนครบั 

ผมจะปรบัสายให้แน่น ถ้าแน่นเกนิไปรบีแจ้งให้ทราบทนัทนีะครบั”

หลังสวมใส่อุปกรณ์เชื่อมต่อ พนักงานผู้ช่วยก็ออกจากห้องทดลอง 

ตุลานั่งรอบนเก้าอี้สร้างจากผลึกแก้ว เบื้องหน้ามีกะโหลกแก้ววางหันหลัง

ให้เขาอยู่บนโต๊ะตวัหนึ่ง แล้วเสยีงพนกังานกด็งัผ่านล�าโพงที่อยู่รมิห้อง

“ปิดผนกึห้องทดลอง เริ่มกระบวนการตรวจสอบปรมิาณสสารและ

มวล...ส�าเร็จ ตรวจสอบการท�างานของเครื่องฟอกอากาศ...ปกติ เริ่มการ

จ่ายอนภุาคโฟตอนกระตุ้นการท�างานของ Crystal Skull Model 027”

กะโหลกแก้วเริ่มเรืองแสงเล็กน้อย ไม่นานนักเสียงของพนักงาน 

กด็งัขึ้นว่า

“Crystal Skull Model 027 Activated”
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“ตลุาพร้อมหรอืยงั” ซองจนุโซส่งเสยีงผ่านล�าโพง

ตลุายิ้มเลก็น้อย “พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครบั”

ซองจนุโซหวัเราะเสยีงดงั “ถ้างั้นก.็..เริ่มการเชื่อมต่อ”

ตลุารูส้กึเหมอืนเก้าอี้ที่นั่งอยูต่กวบู แล้วความรูส้กึของเขากเ็ชื่อมโยง

เข้ากบักะโหลกแก้วเบื้องหน้า จากนั้นเรื่องที่ไม่มใีครคาดคดิกเ็กดิขึ้น นั่นคอื

โครงสร้างสมองของตลุาไม่ใช่โครงสร้างสมองของผู้ใช้พลงัพเิศษได้แต่แรก

แน่นอนว่าทุกคนรู้ดีเรื่องที่โครงสร้างสมองของตุลาพิเศษกว่าคน

ทั่วไป สิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือ สมองของเขามีคลื่นความถี่เหนือกว่าคนทั่วไป

มาก ท�าให้เขาสามารถใช้ห้องที่เร่งกาลเวลาได้มากกว่าคนทั่วไปนบัสบิเท่า 

แต่พรสวรรค์ที่แท้จรงิของตลุาไม่ใช่การใช้พลงัพเิศษ

พรสวรรค์นั้นมีหลายรูปแบบ ซาร่าสามารถส่งคลื่นความถี่ของเธอ

เข้าไปควบคุม และส�ารวจกระบวนการท�างานกับความคิดของคนอื่นได้  

นั่นคือ มายด์คอนโทรล อาเรียสามารถเร่งการสั่นอนุภาคสร้างความร้อน 

จนสร้างเปลวไฟได้ นั่นคือ ไพโรคิเนซิส อีวานสามารถส่งคลื่นพลังงาน 

สร้างแรงเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ นั่นคอื เทเลคเินซสิ

พรสวรรค์ยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบ อย่างคิงที่ฝึกฝนร่างกาย 

จนก่อให้เกดิลมปราณได้ในเวลาไม่ถงึ 1 ปี กถ็อืเป็นพรสวรรค์รูปแบบหนึ่ง

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่พรสวรรค์ของตลุา พรสวรรค์ที่แท้จรงิของ

ตลุาคอืการรบัรู้ต่างหาก

ทุกคนรู้ดีว่าตุลามีความสามารถพิเศษหลายด้าน แต่สิ่งที่คนทั่วไป

ไม่เข้าใจนั่นคอื ความสามารถพเิศษต่างมสีิ่งแลกเปลี่ยน บ้างได้มาด้วยการ

ฝึกฝนและความเพียรพยายาม บ้างได้มาจากโชคชะตา อาทิ การขบคิด

วเิคราะห์ ในวยัเดก็ตลุาไม่สามารถขยบัร่างกายได้ตามใจคดิ เวลาส่วนใหญ่

ของเขาหมดไปกบัการขบคดิวเิคราะห์สิ่งต่างๆ ความสามารถนี้จงึกล่าวได้ว่า

ได้มาเพราะโชคร้ายในวยัเยาว์

แต่สัมผัสการรับรู้แตกต่างออกไปมาก ตุลามีสัมผัสการรับรู้ที่เหนือ

กว่าคนทั่วไป แม้กระทั่งตวัเขาเองกไ็ม่รู้ตวั เมื่อได้ฝึกฝนการใช้สมาธถิงึกบั
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ท�าให้เขาสามารถรับรู้พลังธรรมชาติในโลก MWO ได้ตั้งแต่การออนไลน์ 

ครั้งแรก

Crystal Skull ที่มตี้นแบบมาจากสมองของตลุาจงึไม่ใช่อปุกรณ์ที่จะ

ช่วยให้เขาใช้เวทมนตร์ได้ดีขึ้น แต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายสัมผัสการรับรู้

คลื่นพลงังานที่อยู่เหนอืความเข้าใจเชงิวทิยาศาสตร์ต่างหาก

พลังธรรมชาติในโลกแห่งความเป็นจริงที่แต่ก่อนต้องเพ่งสมาธิถึง 

ขั้นสูง หรือบางครั้งต้องใช้วิชาทะยานฟ้าถึงจะรับรู้ได้ เมื่อเขาเชื่อมต่อกับ

กะโหลกแก้วกลับสามารถรับรู ้ได้อย่างชัดเจน สัมผัสของตุลาขยายไป 

รอบด้าน จนเขารับรู้ได้ถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ใน Prism หรืออาคาร 

รูปทรงพีระมิดแห่งนี้ และสัมผัสได้ถึงลมปราณที่แฝงอยู่ในร่างกายของ

มนษุย์ทกุคนในรศัม ี100 เมตร

‘อืม...ที่แท้ในร่างกายของทุกคนมีลมปราณไหลเวียนอยู่จริงๆ ด้วย 

พวกที่ลมปราณไหลเวียนสะดวกแปลว่ามีสุขภาพดีสินะ ไอ้พีระมิดนี่ม ี

ส่วนช่วยให้คนที่อยู่ข้างในแขง็แรงขึ้นได้จรงิๆ อมื...ถ้าปรบัฮวงจุ้ยอกีสกันดิ

คงจะดขีึ้นเยอะแฮะ’

สมัผสัของตลุาขยายไปจนพบกลุม่พลงังานสามก้อนที่หนาแน่นกว่า

มนุษย์ปกติ ที่แท้สามสหายผู้ใช้พลังจิตก็เข้ามาอยู่ในอาคารนี้เช่นกัน พอ

ตลุาส�ารวจจนรู้สกึพงึพอใจแล้ว เขากเ็พ่งสมาธไิปที่กะโหลกแก้วเบื้องหน้า

‘ไอ้ก้อนคริสตัลนี่สามารถรองรับพลังงานได้มากกว่านี้อีกหลายเท่า

เลยนี่ อืม...อาจหลายสิบ...ไม่แน่ว่าเป็นร้อยเท่าเลยมั้ง โครงสร้างอะไรกัน 

ที่ซบัซ้อนได้มากขนาดนี้’

ตลุาลมืไปแล้วว่ากะโหลกแก้วหวันี้ท�าเลยีนแบบโครงสร้างสมองของ

เขาเอง...

‘ลองรวบรวมพลังธรรมชาติในกะโหลกแก้วดูดีกว่า’ ตุลาคิดในใจ

ง่ายๆ แล้วเริ่มเพ่งจติบงัคบัพลงัธรรมชาตใิห้หลอมรวมเข้าไปในกะโหลกแก้ว

เบื้องหน้า
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ในห้องทดลองตอนนี้ หลังจากตุลานิ่งเงียบไปกว่า 10 นาที 

แต่ละคนกเ็ริ่มเบื่อหน่าย แต่พวกเขาจ�าได้ว่าการใช้เวทมนตร์เมื่อ 2 เดอืน

ก่อน ตุลาต้องใช้เวลารวบรวมสมาธินานถึงครึ่งชั่วโมง จึงยังรอคอยอย่าง

ใจเยน็ ก่อนที่พนกังานผู้ดูแลการท�างานของกะโหลกแก้วจะพูดเสยีงสั่น

“ยะ...แย่แล้วครบั...พลงังานโฟตอนที่ไหลเวยีนอยูใ่นกะโหลกแก้วเริ่ม

ขาดความเสถยีรครบั”

ซองจนุโซจ้องจอภาพแล้วอดร้องออกมาไม่ได้ “เกดิอะไรขึ้น! ท�าไม

อยู่ๆ พลงังานในนั้นกเ็พิ่มขึ้น 10...20...30% แย่แล้ว! หยดุจ่ายพลงังานให้

กะโหลกแก้วทนัท”ี

แม้ซองจุนโซจะร้องสั่งเสียงดัง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่สิ่งที่เหล่า 

นกัวทิยาศาสตร์จะแก้ไขได้

“ตดัการจ่ายพลงังานแล้วครบั แต่พลงังานที่อยูใ่นนั้นก�าลงัเพิ่มขึ้น...

ไม่มแีนวโน้มว่าจะลดลงเลยครบั”

ซองจนุโซรบีเปิดล�าโพงแล้วถามว่า “ตลุา เธอยงัควบคมุสตติวัเอง

ได้หรอืเปล่า หยดุการทดลองทนัท!ี”

ตุลาได้ยินแต่ไม่ตอบกลับ เขายกมือห้าม แล้วล�าโพงก็หยุดการ

ท�างานไปอย่างกะทนัหนั

“แย่แล้วครบั! ล�าโพงไม่ท�างาน แถมพวกเรายงัไม่สามารถควบคมุ 

Synchronized Device ได้เลยครบั ผมไม่รูว่้าเกดิอะไรขึ้น” พนกังานหลายคน

ร้องอย่างหวาดหวั่น

ซองจนุโซตรวจสอบการท�างานของสมองตลุา พบว่าคลื่นสมองของ

ตุลายังเป็นปกติ และไม่มีวี่แววว่าจะฝืนท�างานมากเกินไป พอพิจารณา

สหีน้าของเดก็หนุ่มกพ็บว่าสงบนิ่งกว่าที่คดิ เขาจงึเอ่ยว่า

“เจ้าตุลาคงรู้ดีว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ หน้าที่ของพวกเราในตอนนี้คือ

เกบ็ข้อมูลทั้งหมดให้ได้มากที่สดุ”

ซองจุนโซอดพึมพ�าไม่ได้ “ไม่รู้ว่าเจ้าหนูตุลาคิดจะท�าอะไรกันแน่ 

หวงัว่าเธอจะรู้ตวันะว่าท�าอะไรอยู่ อย่าฝืนท�าอะไรเสี่ยงๆ กแ็ล้วกนั”
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ทางด้านตุลา พอเขาสัมผัสได้ว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์สงบลง

ก็วางใจ แล้วยกนิ้วโป้งให้ซองจุนโซเป็นเชิงชมเชย จากนั้นจึงพิจารณา

กะโหลกแก้ว

‘ใกล้จะถงึขดีจ�ากดัแล้วสนิะ...รวบรวมพลงัธรรมชาตไิว้มากขนาดนี้ 

คงมากพอจะใช้เวทมนตร์ได้สบายๆ ว่าแต่...จะเสกอะไรออกมาดหีว่า’

ตลุาคิดว่าการเสกน�้าขึ้นมาเหมอืนการทดลองครั้งที่แล้วออกจะเบื่อ

เกินไป แถมการวัดมวลของมันก็ท�าได้ยาก เขาจึงแผ่จิตไปรอบทิศ พลาง

ขบคิดว่าจะเสกอะไรดี ก่อนจะพบว่าใต้พื้นที่เขายืนอยู ่มีกระแสพลัง 

บางอย่างตอบรบัจติใจของเขา นั่นคอืดวงไฟจดุเลก็ๆ ที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่

ใต้ผวิโลก

‘เจ้าดวงไฟดวงน้อยนี่คอือะไรกนัแน่นะ อยากรู้จรงิๆ ’ ตลุาคดิในใจ

อย่างสงสยั แต่ดูท่าความอยากรู้ในครั้งนี้จะไม่ธรรมดา พลงังานที่สะสมอยู่

ในกะโหลกแก้วตอบรบัความคดิของเขา แล้วพรบิตาต่อมา ดวงไฟดวงเลก็

ที่เขาเข้าใจกป็รากฏขึ้นตรงหน้า

“ก๊าซ!!!”

เสยีงร้องดงัลั่นที่เกดิขึ้นสร้างความตื่นตระหนกให้ทกุคนที่เฝ้ารบัชม...

ไม่ส ิทกุคนที่อยู่ในตกึนี้ต่างหาก

ห้องทดลองที่มขีนาด 4x4 เมตรแคบลงถนดัตา เบื้องหน้าของตลุามี

ตะกวดตวัใหญ่ยาวเกอืบ 2 เมตรจ้องมองเขาและกะโหลกแก้วอย่างสนใจ 

ดวงตาสแีดงใสแจ๋วและเกลด็สเีงนิเลื่อมพรายรอบตวัล้อแสงไฟทกุครั้งที่มนั

ขยบัตวั

“...ตะกวดไฟ ฮะๆ ไม่สิ ซาลามานเดอร์สินะ” ตุลาพมึพ�าแล้วอด

หวัเราะไม่ได้

เขารู้ได้ทนัทว่ีา ที่แท้เมื่อครูเ่ขาและเจ้าตะกวดไฟตวัน้อย (?) เชื่อมต่อ

จติใจกนัโดยบงัเอญิ เมื่อตลุานกึอยากรู้ว่ากลุ่มไฟเลก็ๆ ที่เคลื่อนไหวได้คอื

อะไร ส่วนเจ้าตัวน้อยก็สัมผัสถึงจิตของเขาได้และอยากรู้เช่นกัน เมื่อ

พลังงานที่มีเหลือเฟือตอบรับความคิดที่ตรงกันของดวงจิตสองดวง เจ้า
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ตะกวดน้อยตวันี้จงึมาปรากฏกายโดยไม่คาดคดิ

แต่ดูเหมือนร่างกายของสัตว์โลกน่ารัก (?) ตัวนี้จะมีความร้อนแรง

มากกว่าที่คิด ห้องทดลองจึงเริ่มทนความร้อนจากร่างกายของมันไม่ไหว 

ครสิตลับางส่วนเริ่มหลอมละลาย ดวงจติทั้งสองดวงรบัรูต้รงกนัว่าเวลาแห่ง

การพบเจอสิ้นสดุลงแล้ว...

“จงเอ่ยนามของข้า แล้วข้าจะมาหาท่าน” เสยีงที่สื่อผ่านการเทเลพาที 

ดงัขึ้นในห้วงความคดิของตลุา

ตุลายื่นมือไปสัมผัสมันโดยไม่กังวลว่าความร้อนของมันจะท�าร้าย

เขา เจ้าซาลามานเดอร์มองดูตลุาตาแป๋ว จนตลุาอดยิ้มไม่ได้

“แกคงเหงามากสินะ ในยุคที่สัตว์ในต�านานอย่างแกไม่มีใครสนใจ

อีกแล้ว จิตวิญญาณแห่งเปลวไฟ สักวันเราจะได้พบกันอีก ฉันชื่อตุลา... 

ลาก่อน Ignis”

เจ้าตวัน้อยของตลุาร้องอย่างดใีจ พรบิตาต่อมา ร่างของมนักส็ลาย

ไป พร้อมกบัที่อณุหภูมหิ้องลดลงอย่างรวดเรว็

เปรี๊ยะ! กะโหลกแก้วซึ่งท�าหน้าที่ของมนัเสรจ็สิ้นแตกและระเบดิ ตลุา

ที่ดูเหมอืนจะรู้ตวัอยู่แล้วมองมนัด้วยความรู้สกึขอบคณุ เขาถอด Synchro-

nized Device ออกจากหัว แล้วเตะประตูผลึกแก้วที่หลอมละลายจนแตก

กระจาย

“เป็นยังไงบ้างครับคุณจุนโซ พอใจกับการใช้เวทมนตร์ในครั้งนี้ 

ไหมครบั” ตลุากล่าวกลั้วหวัเราะ

ซองจนุโซแทบจะยกมอืกมุขมบั “ให้ตายเถอะตลุา! ท�าไมไม่รูจ้กัเสก

อะไรที่มนัง่ายๆ อย่างทองค�าหรอืแพลทนิมัออกมานะ แล้วไอ้แบบนี้ฉนัจะ

เกบ็ข้อมูลได้ยงัไงกนัเนี่ย เฮ้อ...”

ตลุาอดหวัเราะไม่ได้ ท�าอย่างไรได้ กแ็บบนี้มนัน่าสนใจกว่านี่นะ...


