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ลอกคราบ

เมื่อถึงเวลาเข้าเรียนในเช้าวันจันทร์ ก็เกิดความปั่นป่วน
วุน่ วายตามความคาดหมาย ดีทพี่ วกชัยเกณฑ์สมาชิกชมรมมารอรับตุลา
ตั้งแต่เช้า เพราะรู้ดีว่าการที่ตุลาเปิดตัวกับสื่อในประเทศไทยเมื่อวันเสาร์
ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนจะต้องวุ่นวายแน่นอน แต่กว่าจะฝ่ากองทัพนักเรียน
มาได้ ก็เล่นเอาหมดแรงไปตามๆ กัน
“ไต้ซอื ไปลุยบอสตัวใหม่ของเกาะเริม่ ต้นมาเหรอ ตอนแรกได้ขา่ ว
ว่าถูกฆ่าตาย นึกว่านายจะแพ้ให้มอนสเตอร์ทเี่ กาะเริม่ ต้นซะแล้ว” คิงอด
แซวไม่ได้ เมือ่ เหตุการณ์สงบลง และพวกเขามานัง่ พักเหนือ่ ยในห้องเรียน
แล้ว
“อืม...พวกนายรู้ข่าวเร็วดีนี่ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่บอสตัวใหม่หรอก
เป็นบอสที่มีมานานแล้ว เพียงแต่ยังไม่เคยมีใครไปส�ำรวจแถวนั้นอย่าง
ละเอียดเท่านัน้ เอง เจ้านีม่ วี ธิ ซี อ่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ม่ธรรมดาจริงๆ นัน่ แหละ”
ตุลาตอบกลับยิ้มๆ
“แต่ไต้ซือก็สุดยอดไปเลยนะ ผู้เล่นคลาส 4 ร้อยกว่าคนลองสู้กับ
พวกมันดู ถึงจะชนะ แต่กเ็ หลือรอดกลับไปแค่ยสี่ บิ กว่าคนเท่านัน้ เอง ส่วน
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ไต้ซือคนเดียวต่อสู้กับพวกมันทั้งวันทั้งคืนกลับฆ่าบอสได้ ตอนนี้ใน
เว็บบอร์ดก�ำลังวิเคราะห์ฝีมือของไต้ซือกัน จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรง
ไปแล้ว” เอกกล่าวบ้าง
ตุลาอดข�ำไม่ได้ สภาพของผู้เล่นคลาส 4 กลุ่มนั้นเรียกว่าชนะได้
หรือเปล่า เขายังไม่แน่ใจนัก แต่ถ้าเขาไม่สอดมือเข้าไปลอบสังหารบอส
ละก็ การต่อสู้คงยืดเยื้อไปอีกหลายชั่วโมง พอผู้เล่นกลุ่มนั้นหมดแรง คง
ไม่มีคนรอดกลับไปแม้แต่คนเดียว
“หึๆ” ตุลาลดเสียงลง “รูแ้ ล้วเหยียบไว้เลยนะ มอนสเตอร์คลาส 2
ฝูงนีไ้ ม่ธรรมดาอย่างทีพ่ วกนายคิดหรอก ขนาดฉันกับพวกแมวผนึกก�ำลัง
กัน ยังตายมาแล้วรอบหนึ่ง ออนไลน์คืนนี้ว่าจะฝึกฝนสักวันสองวัน แล้ว
ค่อยไปแก้มืออีกรอบ”
“เฮ้ย! จริงเหรอ” ชัย คิง เอก และกรอุทานอย่างตกตะลึง ตุลา
เนี่ยนะแพ้ แถมผนึกก�ำลังกับพวกแมวแล้วยังสู้ไม่ได้ ไม่น่าเชื่อ
ตุลาตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ให้พวกชัยฟังคือ หลังจากกลุม่
ผู้เล่นวาร์ปกลับเมืองไปแล้ว ตุลาก็ไปท้าทายฝูงเหยี่ยวสายฟ้าอีกครั้ง
คราวนีเ้ ขาเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี แผนการต่างๆ ย่อมสัมฤทธิผล แต่
ก็แค่ช่วงแรกๆ เท่านั้น ตุลาต่อกรกับฝูงเหยี่ยวและสังหารพวกมันไป
มากมาย หลังจากบอสเหยี่ยวฟื้นคืนชีพและกลับเข้าร่วมศึก ตุลาก็ใช้ท่า
ไม้ตายอย่างต่อเนื่อง เพื่อแยกตัวบอสเหยี่ยวจากเหล่าองครักษ์ จากนั้น
เกลก็ใช้วธิ เี ดิมผสานพลังแมวทัง้ ห้าตัวเป็นหนึง่ เดียวกัน แล้วพุง่ จูโ่ จมด้วย
ความเร็วสูง
แต่บอสเหยีย่ วดูเหมือนจะมีประสบการณ์ในการรับมือกับการลอบ
สังหารรูปแบบนี้มากขึ้น ทันทีที่มันสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของพวก
แมว มันก็บงการฝูงเหยี่ยวใต้อาณัติเข้ามาเป็นโล่คุ้มกันทันที แต่เกลมี
ความเร็วจากการผสานพลังสูงมาก ส่วน ‘โล่เหยี่ยว’ ที่เข้ามาบังบอสลับ
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ก็มีเพียงห้าตัวเท่านั้น ดังนั้นทั้งโล่เหยี่ยวและบอสเหยี่ยวจึงถูกจัดการไป
พร้อมๆ กัน
เมือ่ บอสเหยีย่ วเสียชีวติ ฝูงเหยีย่ วก็คลุม้ คลัง่ อีกครัง้ แน่นอนว่าใน
สภาพนี้ พวกมันย่อมยากจะท�ำร้ายตุลาได้ ไม่ถึง 10 นาที ฝูงเหยี่ยวก็ถูก
จัดการไปหลายร้อยตัว แต่ดเู หมือนว่าฝูงเหยีย่ วจะเตรียมการรับมือสถานการณ์แบบนี้ไว้แล้ว อาการคลุ้มคลั่งของฝูงเหยี่ยวในครั้งนี้จึงสงบลง
เร็วมาก
แม้จะปราศจากบอสเหยีย่ ว แต่คราวนีฝ้ งู เหยีย่ วกลับจูโ่ จมได้อย่าง
เป็นระบบ จนตุลาไม่สามารถปลีกตัวหลบหนีได้ เขาได้แต่รอให้ท้องฟ้า
มืดมิด จะได้หาทางหลบหนีไปฟื้นฟูความเหนื่อยล้าที่สะสมมาหลาย
ชัว่ โมง หลังจากผ่านไปอีกหลายชัว่ โมง บอสเหยีย่ วก็ปรากฏตัวขึน้ อีกครัง้
ตุลาเห็นว่าอีกไม่นานท้องฟ้าก็จะมืด เขาจึงใช้ไม้ตายเปิดทางให้พวกแมว
คราวนีเ้ ป็นบลังก้าทีร่ บั หน้าทีจ่ ดั การกับบอสเหยีย่ ว แต่นกึ ไม่ถงึ ว่าทันทีที่
บลังก้าพุ่งตัวเข้ามา โล่เหยี่ยวกลับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมห้าตัวเป็นสิบกว่า
ตัว แม้บลังก้าจะลงมือสุดก�ำลัง ก็ทำ� ได้แค่จดั การกับนกเหยีย่ วทีม่ าขวาง
ทาง และท�ำร้ายบอสเหยี่ยวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้น ไม่สามารถ
สังหารมันได้
บลังก้าที่พลาดท่าเห็นว่าอีกไม่นานท้องฟ้าจะมืดมิด จึงตัดสินใจ
ลองฝ่าค่ายกลร่วมกับตุลา แมวอีกสี่ตัวที่เหลือก็คิดตรงกัน แล้วร่วมมือ
กันอย่างพร้อมเพรียง
แม้วา่ พวกมันจะเข้าใจหลักการการเคลือ่ นไหวของค่ายกลจากการ
เชื่อมจิตกับตุลา แต่ความเข้าใจกับการลงมือจริงกลับเป็นคนละเรื่อง
เนื่องจากถึงจะรู้รูปแบบ แต่เมื่อเผชิญหน้าจริงๆ ความรู้สึกกลับแตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิง
ค่ายกลคืออะไร ค่ายกลนั้นคือ หลักการแห่งมายาศาสตร์ เป็น
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ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถหลอกประสาทสัมผัสได้ โดย
ประสาทสัมผัสนั้นสามารถใช้วิธีการบางอย่างหลอกลวง ท�ำให้การรับรู้
ผิดเพี้ยนได้ เช่น หลังจากกินช็อกโกแลต แล้วได้ดื่มน�ำ้ หวานตามหลัง จะ
รูส้ กึ ได้วา่ น�ำ้ หวานทีด่ มื่ มีความหวานน้อยกว่าปกติ หรือหากจ้องสีฟา้ อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ภาพจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างกะทันหัน ดังนั้นเมื่อ
หลักการแห่งมายาศาสตร์หลอมรวมกับพลังพิเศษของโลกนี้ จึงก่อให้เกิด
ค่ายกลที่มีอานุภาพร้ายกาจ
เหยี่ยวสายฟ้ากลุ่มนี้ก็เช่นกัน พวกมันแต่ละกลุ่มใช้ความเร็ว
แตกต่างกันในการบินวนเพื่อขับเคลื่อนค่ายกล แต่ละตัวแผ่พุ่งพลังออก
จากร่างหนักเบาไม่เท่ากัน บางจุดกล้าแข็ง บางจุดบางเบา แม้พวกแมว
จะรับรู้ถึงรูปแบบการบินของพวกเหยี่ยว แต่พอเข้ามาอยู่ในค่ายกลจริงๆ
กลับถูกสภาพแวดล้อมที่นกฝูงนี้สร้างขึ้นหลอกลวงจนสับสน บางครั้ง
พวกมันรวมพลังพุ่งใส่จุดที่มีพลังบางเบา แต่ปรากฏว่า เป็นเพียงกลลวง
หลอกล่อให้พวกมันเข้าสู่โซนสังหาร พวกแมวยังไม่มีความสามารถ
ถึงขนาดวิเคราะห์การขับเคลื่อนค่ายกลได้รอบด้านอย่างตุลา จึงตกเป็น
เป้าโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่า
ส่วนตุลา พอเขาเห็นพวกแมวเข้ามาอยูใ่ นค่ายกลแล้วพุง่ ใส่ประตูตาย เขาก็ตอ้ งใช้ดาบแสงพิฆาตคลีค่ ลายสถานการณ์ให้พวกแมวครัง้ แล้ว
ครั้งเล่า ท�ำให้เหน็ดเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด ที่ส�ำคัญ กระแสพลังใน
ค่ายกลยังคลุ้มคลั่งปั่นป่วน จนเขาไม่สามารถสื่อสารกับพวกแมวได้ จะ
เรียกพวกมันเข้ามาอยู่ในผนึกก็ทำ� ไม่ได้
เมื่อลูน่าเห็นสถานการณ์คับขัน เธอจึงพยายามลอบใช้เวทจาก
ระยะไกลคอยสนับสนุนพวกแมวห่างๆ แต่เธอกลับประเมินฝูงเหยี่ยวต�่ำ
เกินไป ไม่นานนัก ฝูงเหยี่ยวที่มีสายตาคมกล้าจ�ำนวนหนึ่งก็มองออกถึง
ความผิดปกติของจุดที่ลูน่าใช้ภาพลวงตาบดบังตัวเองอยู่ ลูน่าจึงกลาย
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เป็นเป้าจู่โจมอันดับแรก
เนื่องจากตุลาปิดตา แล้วแผ่ประสาทสัมผัสไปรอบทิศ ท�ำให้เขา
รู้สึกได้ เขาจึงรวบรวมพลังถึงขีดสุด แล้วใช้ดาบแสงพิฆาตสองครั้งซ้อน
ครัง้ แรกคลีค่ ลายอันตรายให้พวกแมว ครัง้ ทีส่ องใช้เบิกทางพาตัวออกมา
นอกค่ายกล แล้วรีบทะยานไปช่วยลูน่า เมื่อมาถึงก็สั่งให้ลูน่าเข้าผนึก
อย่างเร่งด่วน
เมื่อตุลาปลีกตัวมาช่วยเทพจิ๋ว แม้จะไม่กี่วินาที พวกแมวก็ตกอยู่
ในสภาวะคับขัน ท�ำให้ตุลารีบใช้วิชาทะยานฟ้าเข้าไปช่วยพวกแมวด้วย
ความเร็วสูงสุด น่าเสียดายที่พวกแมวตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของฝูง
นกเหยี่ยวหลายพันตัวจนสลบกลางอากาศ เมื่อพวกมันสลบ ตุลาย่อม
ไม่สามารถผนึกพวกมันได้
ในสภาพที่หมดเรี่ยวสิ้นแรง ไม่นานนักตุลาและพวกแมวก็ถูกฝูง
นกเหยี่ยวหลายพันตัวรุมสังหาร และพวกแมวก็ได้ลิ้มรสประสบการณ์
เสียชีวิตเป็นครั้งแรก
โชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่แมวทั้งห้าตัวต่างผ่านภารกิจเลื่อนคลาส
แล้ว แม้บลังก้าจะท�ำร้ายบอสเหยีย่ วจนบาดเจ็บสาหัส แต่ดเู หมือนปราณพิษจะแทรกซึมเข้าร่างของบอสเหยี่ยวอย่างรุนแรง จนมันเสียชีวิตก่อน
บลังก้าเพียงชัว่ ครู่ ท�ำให้บลังก้าผ่านภารกิจเลือ่ นคลาสอย่างฉิวเฉียด แม้
พวกแมวจะเสียชีวิตจนระดับลดลงเป็น 99 แต่หลังจากฟื้นคืนชีพ ตุลาได้
ติดต่ออาคารบริการผู้เล่น และพบว่าหากพวกแมวเก็บระดับจนครบ 100
แล้วมาส่งภารกิจ พวกมันจะเลื่อนคลาสได้เลย ไม่ต้องท�ำภารกิจใหม่
ท�ำให้ตลุ าถือโอกาสรับภารกิจเลือ่ นคลาสให้ลนู า่ ในคราวเดียวกัน จากนัน้
เขาก็ออกจากเกม
ในขณะที่รับฟัง ชัย คิง เอก และกร ต่างก็อุทานออกมาหลายครั้ง
เพราะแม้ตุลาจะเล่าด้วยน�้ำเสียงเรียบๆ แต่เหตุการณ์ที่เล่ามาบีบคั้น
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อารมณ์ผู้ฟังอย่างมาก
“ให้ตายเถอะ! ไม่นกึ เลยว่าเกาะเริม่ ต้นจะมีมอนสเตอร์ทรี่ ้ายกาจ
มากขนาดนี้”
ตุลายิ้มรับ แล้วอธิบายเพิ่มเติม “จริงๆ แล้วมอนสเตอร์แต่ละตัว
ไม่ได้เก่งกาจมากมายหรอก เพียงแต่พวกมันมีวิธีผสานพลังที่ยอดเยี่ยม
มาก ตอนแรกฉันเข้าใจว่า นกเหยี่ยวพวกนี้มีบางตัวบรรลุวิถีแห่งเวทซะ
ด้วยซ�ำ้ แต่ความจริงพวกมันมีวิธีผสานพลัง จนเวทที่ใช้รุนแรงเทียบเท่า
ผู้มีทักษะการใช้เวทระดับวิถีต่างหาก ถ้าจ�ำนวนของพวกมันมีหลักร้อย
ยังไม่น่ากลัว แต่ถ้ามีหลักหมื่นหลักพันละก็ อันตรายมาก ยิ่งฉันต่อสู้กับ
พวกมันใกล้ๆ รัง พอพวกมันตายไม่นานก็เกิดใหม่ แล้วกลับมาร่วมรบ
ยิ่งเหมือนกับจ�ำนวนของพวกมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียว”
คิงที่เห็นสีหน้าของตุลาอดกล่าวไม่ได้ “แกเพิ่งแพ้พวกมันมา
หมาดๆ ท�ำไมถึงท�ำหน้าดีใจนักวะ ฉันนึกว่าแกจะแค้นพวกมันมากซะจน
จัดกองทัพไปล้างบางซะอีก”
“ฮ่าๆๆ นายคิดว่าฉันจะโกรธแค้นที่พวกมันฆ่าฉันเหรอ ไม่หรอก
ดีใจซะอีกทีม่ คี มู่ อื ทีน่ า่ สนใจขนาดนีอ้ ยูท่ เี่ กาะเริม่ ต้น ฉันจะฝึกฝนจนกว่า
จะเอาชนะพวกมันได้อย่างเด็ดขาด ไม่มีทางที่ฉันจะอาศัยน�้ำมือคนอื่น
มาล้างบางพวกมันหรอก”
ตุลาหัวเราะอย่างมีความสุข ปัญหาของเขาคือ ขาดคู่มือที่มีฝีมือ
มากพอ ฉะนั้นในเมื่อหาคู่มือที่มีฝีมือทัดเทียมไม่ได้ นกฝูงนี้ที่มีจ�ำนวน
นับหมืน่ ตัวจึงเป็นค�ำตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับการฝึกซ้อมฝีมอื นัน่ เอง
พวกชัยฟังแล้วก็หันไปมองหน้ากัน ปกติเกมที่มีโทษการตายคือ
ค่าสถานะหายไปมากมายอย่างเกม MWO ไม่วา่ ใครก็ตามทีพ่ ลาดท่าเสีย
ชีวิต มักจะต้องท�ำใจก่อน บางคนถึงกับรู้สึกแย่ไปหลายวัน แต่ตุลากลับ
ตรงกันข้าม หมอนี่ยิ่งแพ้ยิ่งสู้ มิน่าถึงได้ทนรับการฝึกกับยอดฝีมืออย่าง
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ท่านไป่ต้าหลางได้
“เอาเป็นว่า พวกนายห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก็แล้วกัน ถ้าพวก
ผู้เล่นธรรมดารู้ว่ามีมอนสเตอร์คลาส 2 ที่เก่งขนาดนี้ คงไม่คิดจะต่อกร
ด้วย พวกนักฝึกสัตว์เองก็คงเข็ดแล้ว เพราะเจ้านกพวกนี้พอเพื่อนถูก
จับได้ พวกมันจะฆ่าทิ้งแบบไม่เสียเวลาคิดเลย ยังไงซะพอเกิดใหม่ ก็
กลับไปเกิดในรังอยูด่ ี ดังนัน้ เจ้านกพวกนีค้ งเป็นคูม่ อื ทีย่ อดเยีย่ มให้ฉนั ได้
อีกนาน ยิ่งตอนนี้ฉันก�ำลังฝึกการใช้พลังธาตุในการต่อสู้ ยิ่งไม่อยากให้
ใครเห็นตัว” ตุลากล่าวสรุป
กรหันมาถามตุลาอย่างสงสัย “อ้าว ไหนบอกว่ายังถอดแหวน
ผนึกเวทไม่ได้ไง แล้วใช้เวทมนตร์ได้แล้วเหรอ”
ตุลาอธิบายว่า “เวทมนตร์คือ การสั่งให้ธาตุทำ� ตาม ไอ้รูปแบบที่
แหวนผนึกเวทผนึกไม่ให้ทำ� งานคือ การใช้เวทมนตร์โดยยืมพลังจากคนอืน่
แต่การใช้พลังธาตุตรงๆ ผนึกไม่ได้ แต่ก็นะ การจะท�ำแบบนั้นได้คงต้อง
มีทักษะควบคุมธาตุสูง ขนาดฉันสัมผัสพลังธรรมชาติได้ตั้งแต่แรก ก็ยัง
ต้องใช้สมาธิสูงมาก กว่าจะสร้างธาตุจากความว่างเปล่าได้ ส่วนตอนนี้
พอจะท�ำได้บ้างแล้วละ วิชาดาบแสงพิฆาตเลยใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลย”
“ทักษะควบคุมธาตุของแกเท่าไหร่แล้วล่ะ เมือ่ ก่อนจ�ำได้วา่ ควบคุม
ธาตุดินได้ 10% กับธาตุไฟนิดหน่อยนี่นา” กรอดถามไม่ได้
“อืม...ธาตุดินเกิน 40% แล้วละ” ตุลาไม่อยากให้เพื่อนเสียก�ำลัง
ใจจึงตอบแบบนี้ หากให้กรรู้ว่า ตอนนี้ทักษะควบคุมธาตุหลักของเขาอยู่
ที่ระดับ 80 ทุกธาตุ ไม่รู้ว่านักเวทอย่างกรจะมีปฏิกิริยาแบบไหน
แต่แค่นี้กรก็เบิกตาโตแล้ว “หา! 40! บ้าไปแล้ว! ท�ำไมถึงขึ้นไว
ขนาดนี้ ฉันเล่นมาตั้งนาน ธาตุหลักอย่างธาตุไฟยังไม่ถึง 50 เลย เกาะ
เริ่มต้นวิหารแห่งธาตุก็ไม่มี ท�ำได้ยังไงกัน”
“ก็ดงึ พลังธาตุจากอัญมณีธาตุตรงๆ เลยน่ะสิ อืม...แต่ส�ำหรับนาย
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ฉันไม่รู้ว่าจะท�ำได้หรือเปล่า ลองดึงพลังจากผงอณูธาตุน่าจะง่ายกว่านะ
ยังไงก็ได้เผ่าเอลฟ์แล้วนี่ เริ่มจากธาตุไม้หรือธาตุแสงก่อนน่าจะได้นะ”
กรพยักหน้าอย่างเห็นด้วย ผงอณูธาตุเกิดจากพื้นที่ที่มีพลังธาตุ
ชนิดนั้นเข้มข้นเป็นพิเศษ หรือเกิดจากวิหารแห่งธาตุนั่นเอง พอลองปรับ
เปลี่ยนมุมมองเล็กน้อย แค่การแปรสภาพผงอณูธาตุกลับเป็นพลังงาน
และการสร้างสถานที่ที่มีพลังไม่แตกต่างจากวิหารแห่งธาตุก็ไม่ใช่เรื่อง
ยาก โดยเฉพาะตุลาทีศ่ กึ ษาการใช้พลังธาตุ จนสร้างเครือ่ งจักรเวทมนตร์
ได้มาแล้ว การดึงพลังธาตุย่อมเป็นเรื่องง่ายๆ
ด้วยเหตุนกี้ รจึงตัง้ ใจว่า เมือ่ เข้าเกมคืนนี้ เขาคงต้องทดลองสักครัง้
ช่วงพักกลางวัน ตุลาดาวน์โหลดตารางบางอย่างขึ้นมาดู
โดยมีคิงและกรขอดูด้วยอย่างสนใจ
“อะไรกันเนีย่ ! ลอยคอในน�ำ้ แล้วใช้ขอ้ ศอกตีนำ�้ จนกว่าตัวจะลอย
ถือดัมเบลชกลม อืม...มีแบบธรรมดาอย่างกระโดดเชือก กับชกกระสอบ
ทรายด้วยแฮะ” คิงพึมพ�ำเบาๆ
“ตารางฝึกอะไรเหรอ” เอกถามบ้าง “มวยจีนไม่มีวิธีฝึกแบบนี้นี่
หว่า”
ตุลายิม้ แล้วอธิบายว่า “สนใจไหมล่ะ นีเ่ ป็นเมนูทคี่ ณ
ุ บัญชาสัง่ ให้
ฉันฝึกเลยนะ ถ้าพวกนายสนใจ จะเอาไปฝึกบ้างก็ได้”
“วิธีฝึกที่สุดยอดนักมวยไทยแนะน�ำ...” คิงกล่าวเสียงสั่นๆ
“อืม...โหลดเอาไปได้เลย มันมีวิธีวอร์มร่างกาย แล้วก็การคลาย
เส้นเอ็นหลังการฝึกด้วย หรือถ้าจะมาฝึกที่บ้านของฉันก็ได้ เพราะบ้าน
ของพวกนายไม่มีสระน�้ำนี่หว่า”
“อืม...เดี๋ยวต้องไปขอพ่อกับแม่ก่อน วันนี้คงยังไม่ได้ ถ้ายังไงฉัน
จะขอเริ่มฝึกกับไต้ซือพรุ่งนี้ก็แล้วกัน” คิงกล่าวอย่างตื่นเต้น ส่วนเอกไม่
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สนใจเรื่องนี้นัก
“ไต้ซือ ขอฉันไปใช้สนามยิงปืนที่บ้านนายได้หรือเปล่า”
ตุลาอดยิ้มออกมาไม่ได้ ดูเหมือนเอกจะสนใจเรื่องปืนเป็นพิเศษ
แม้แต่ในเกม พวกชัยยังพูดบ่อยๆ ว่า เอกฝึกซ้อมการใช้ปืนบ่อยมาก จน
ตอนนี้ในเกม เอกมีฝีมือยิงปืนเหนือกว่าตอนประลองหลายเท่าแล้ว เอก
คงอยากพิสูจน์ว่า สิ่งที่ฝึกฝนในเกม ถ้าเอามาทดลองฝึกในโลกจริงจะ
เป็นยังไง ตุลาอดนึกถึงตัวเองตอนเล่นเกมนีใ้ หม่ๆ ไม่ได้ เพียงแต่ขอบข่าย
ความสนใจของเขาเรือ่ งการเปรียบเทียบโลกเกมกับโลกจริง แตกต่างจาก
เอกอย่างสิ้นเชิง
“ได้สิ” ตุลาจดเบอร์โทรศัพท์ของบอดีการ์ดคนหนึ่งให้เอก “โทร.
หาฉันก่อน เวลาจะขอใช้สนามยิงปืน แต่ถ้าติดต่อฉันไม่ได้ ให้โทร. หา
พี่โก้ก็แล้วกัน”
“ขอบใจมาก”
ส่วนชัยกับกรไม่ได้ให้ความสนใจแก่เรือ่ งนีม้ ากนัก ตอนนีก้ รก�ำลัง
คิดค้นท่วงท่าการใช้เวทมนตร์รูปแบบต่างๆ และมีนักเวททั้งผู้เล่นและ
NPC รวมหลายร้อยคนยอมสมัครเป็นศิษย์ของเขา ส่วนชัยเอาแต่ศึกษา
โครงสร้างของสมาคมพ่อค้าอีเดนและสมาคมทหารรับจ้าง ร่วมกับกลุ่ม
ฟาลคอน และผูเ้ ล่นทีม่ ใี บรับรองว่าผ่านการฝึกระดับทีส่ จี่ ากโรงฝึกทักษะ
แห่งเมืองอีเดนหลายร้อยคน เพื่อเตรียมพร้อมส� ำหรับการจบเควสต์
สงคราม
ด้านสถานการณ์ของอาณาจักร Freedom ในตอนนีผ้ เู้ ล่นส่วนใหญ่
ที่เป็นสมาชิกของอาณาจักรต่างหยุดออนไลน์อย่างไม่มีก�ำหนด เพียงรอ
ให้กลุม่ แกนน�ำประกาศยอมแพ้เท่านัน้ ส่วนราชาแห่งอาณาจักร Freedom
ก็ก�ำลังเจรจาเงื่อนไขในการยอมแพ้อยู่ แต่ยังไม่ลงตัว
ทางด้ า นอาณาจั ก รโอโนร่ า เองก็ ยิ น ดี ที่ อ าณาจั ก ร Freedom
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พยายามถ่วงเวลา ยิ่งการเจรจายืดเยื้อมากเท่าไหร่ หน่วยล่าสังหารหลัง
จบสงครามก็จะยิ่งมีความพร้อมมากขึ้นเท่านั้น เพียงแต่เรื่องนี้พวก
อาณาจักร Freedom ยังไม่มีใครรู้ว่า นรกที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจาก
เควสต์สงครามสิ้นสุดลง
ส�ำหรับเพือ่ นๆ ในชมรมทีเ่ ข้าไปเล่นเกม วิชาต่อสูน้ อกเกมของพวก
เขาต่างพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนศิษย์พี่หลี่หลินหวางให้การยอมรับ
และมีเกือบสิบคนที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเมื่อช่วงปิดเทอมมา
ถึง ข้อเสนอนี้ยิ่งท�ำให้สมาชิกชมรมส่วนใหญ่เกิดความมุ่งมั่นมากขึ้น
หลายเท่า
สมาชิกชมรมทุกคนล้วนมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ตัวเอง
สนใจ จากเด็กที่เคยเกเร ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนที่มีเป้าหมายและงาน
อดิเรก ไม่ก่อเรื่องให้ครูและผู้ปกครองล�ำบากใจอีกเลย
ตุลามองเพื่อนๆ แล้วอดยิ้มออกมาไม่ได้
เมื่อตุลากลับเข้าเกมอีกครั้ง ก็ตรงดิ่งไปที่โรงฝึกลับใต้ดิน
แห่งที่สอง ที่นั่นพวกแมวและลูน่าก�ำลังฝึกฝนอย่างคร�่ำเคร่ง ก่อนออก
จากเกม ตุลาคิดไว้ว่าจะผนึกพวกมันไว้ก่อน แต่พวกแมวที่เพิ่งผ่านการ
พ่ายแพ้อย่างหมดรูปไม่ยินยอม เพราะพวกมันอยากใช้เวลาฝึกฝนให้
คุ้มค่าที่สุด ตอนนี้พวกมันรู้แล้วว่า ข้อความที่ลูคัสเคยบอกไว้ว่า พวกมัน
เป็นตัวถ่วงของตุลา เป็นเรื่องจริง ถ้าพวกมันมีความสามารถมากกว่านี้
คงถ่วงเวลาได้นานพอที่ท้องฟ้าจะมืดมิด แล้วหาทางหลบหนีได้
โดยการต่อสู้กับฝูงเหยี่ยวท�ำให้พวกมันพบว่า ความสามารถของ
พวกมันในตอนนี้ เมื่อเข้าไปอยู่ในค่ายกล กลับต้านทานรับมือฝูงเหยี่ยว
ได้ไม่ถงึ 10 นาที ในขณะทีต่ ลุ า ต่อให้อยูใ่ นจุดอับยังต่อกรกับค่ายกลของ
ฝูงเหยี่ยวได้เป็นวันๆ ความต่างของฝีมือที่ชัดแจ้งขนาดนี้ ท�ำให้พวกมัน
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อดรู้สึกโกรธตัวเองไม่ได้ ถ้าพวกมันตายคงไม่คิดอะไรมาก แต่พวกมัน
กลับลากตุลาให้ตายตามไปด้วย ไม่วา่ อย่างไร เรือ่ งนีก้ ไ็ ม่สามารถยอมรับ
ได้เด็ดขาด
ตุลาอดถอนใจออกมาไม่ได้ ไม่เพียงพวกแมว ยังมีลูน่าที่เขา
ต้องหาวิธีพัฒนาฝีมือให้สูงขึ้น ไม่อย่างนั้นคงไม่เหมาะที่จะติดตามเขา
ต่อไป ส�ำหรับพวกแมว ตุลามีโปรแกรมพัฒนาฝีมือมากมาย แต่กับลูน่า
แม้จะมองเห็นวิธีการ แต่มีหลายอย่างที่เขายังท�ำไม่ได้ ตอนนี้สิ่งที่ท�ำได้
มีอยู่วิธีหนึ่ง
“ลูน่า เธอลองตั้งสมาธิให้ดี พวกเราจะเชื่อมต่อจิตใจและความ
คิดกันอีกครั้ง เป้าหมายคือ เธอต้องถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธาตุแสงที่มี
ให้ฉันทั้งหมด ส่วนฉันก็จะท�ำแบบเดียวกัน น่าจะช่วยให้พวกเราพัฒนา
ทักษะควบคุมแสงได้ทั้งสองคน มาทดลองกันดีกว่านะ”
หากไม่ใช่ตุลาเป็นผู้เสนอเรื่องนี้ ลูน่าคงไม่มีทางยอมรับ การเปิด
จิตใจให้สุดยอดฝีมือสายจิตเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง แต่ความ
เชื่อใจที่ลูน่ามีให้ตุลามันเหนือกว่านั้นมาก เนื่องจากตุลายอมเสี่ยงชีวิต
ฝ่าค่ายกลเพื่อผนึกเธอ หากตุลายังอยู่ในค่ายกล พวกแมวอาจรอดชีวิต
มีเพียงเธอที่เสียชีวิต แต่ไม่ว่าตุลาหรือพวกแมวก็ไม่มีใครกล่าวโทษเธอ
แม้แต่คนเดียว ท�ำให้ลูน่ารู้สึกซาบซึ้งมาก
“อืม...อาจได้ผลก็ได้” ลูน่ากล่าวอย่างครุ่นคิด ตอนนีต้ ลุ ามีทกั ษะ
ควบคุมแสงระดับ 80 ส่วนตัวเธอมีทักษะควบคุมแสงระดับ 85 ความรู้
เกี่ยวกับธาตุแสงของเธอน่าจะเหนือกว่าตุลาเล็กน้อย อย่างน้อยที่สุด
ถ้าถ่ายทอดความรู้แบบนี้ ตุลาก็น่าจะมีทักษะควบคุมแสงเพิ่มขึ้น ถ้า
สามารถท�ำประโยชน์ให้ตุลาได้ ถึงจะเล็กน้อย แต่ก็ยังดี
ตุลาหลับตาลง จากนัน้ ลูน่าก็บนิ มาใกล้ๆ แล้วเอาหน้าผากชนกัน
พริบตานั้น ทั้งสองฝ่ายต่างก็เปิดใจให้แก่กัน ตุลารับข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ

16

Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 6

แสงที่ลูน่ามี จากนั้นก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาศึกษาและตีความได้ และ
พบว่าข้อมูลทีม่ นี นั้ แตกต่างกันมาก ด้วยลูนา่ เกิดจากการรวมตัวของธาตุ
แสง ดังนั้นธาตุแสงส�ำหรับเธอจึงเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม แต่ส�ำหรับตุลา
เขาวิเคราะห์ธาตุแสงของเกมนี้ในเชิงนามธรรมมาตลอด
ความต่างของพื้นฐานทางความคิดในเรื่องนี้ท�ำให้แนวทางการ
ศึกษาธาตุแสงของทั้งสองคนต่างกันโดยสิ้นเชิง ด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติและการใช้งาน ตุลาท�ำได้ดีกว่าเทพสาวมาก ส่วนด้านการเข้าถึง
ลูน่าเหนือกว่ามาก ตุลาจึงค่อยๆ คัดแยกข้อมูล แล้วส่งสิ่งที่เขาตีความ
ได้กลับไปให้ลูน่า หลังจากนั้นทั้งสองก็แยกจากกัน
“นี่นายมีความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุแสงแบบนี้เหรอ” ลูน่ากล่าว
อย่างสงสัย
ตุลาหัวเราะเบาๆ “แหม ก็ฉันไม่ใช่ร่างพลังงานแบบเธอนี่นา จะ
ได้รบั รูร้ ปู ธรรมของธาตุแสงได้เหมือนเธอ แต่มมุ มองเกีย่ วกับธาตุแสงของ
เธอก็ช่วยให้ฉันเปิดหูเปิดตาได้มากเลยนะ ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะมี
ลักษณะที่เป็นรูปธรรมแบบนี้อยู่ด้วย”
ตุลาหยิบอัญมณีธาตุแสงออกมา แล้วใช้จิตใจสื่อสารกับมัน
ภูมิปัญญาที่ได้จากภูตแสงช่วยให้เขาเข้าถึงคุณลักษณะของธาตุแสง
มากขึ้น
“ทักษะ ควบคุมแสง เลื่อนเป็นระดับ 81 82 83...90”
ลูนา่ เองก็ทำ� แบบเดียวกัน ผลปรากฏว่าทักษะควบคุมแสงของเธอ
เลื่อนเป็นระดับ 90 และสามารถดึงดูดพลังจากอัญมณีธาตุแสงได้มาก
ขึ้น จนลูน่าร้องออกมาอย่างดีใจ เมื่อสอบถามดูก็พบว่า ตอนนี้ระดับ
ทักษะควบคุมแสงของตุลาเองก็เทียบเท่ากับเธอแล้ว
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“ดูทา่ จะได้ผลนะ” ตุลาอดยิม้ ออกมาไม่ได้ แล้วหันไปตะโกนเรียก
พวกแมวเข้ามา
“บลังก้า พาลูนา่ ไปท�ำเควสต์เลือ่ นคลาสให้เป็นคลาส 3 ด่วนทีส่ ดุ
เลย ไปจัดการบอสแมงกะพรุนนั่นแหละ ง่ายดี ส่วนฉันจะเตรียมสร้าง
สถานที่ฝึกพิเศษให้พวกแกที่นี่ พอจะท�ำได้ไหม”
“อยากฝึกต่อน่ะ ตุลาพาลูน่าไปคนเดียวก็ได้นี่” บลังก้าร้อง
“อืม...เอางั้นก็ได้ แต่โรงฝึกพิเศษส�ำหรับพวกแกคงต้องสร้างเสร็จ
ช้าลงนะ”
มารอนกระโดดเกาะไหล่ตุลา แล้วถามว่า “ตุลาจะสร้างโรงฝึก
อะไรให้พวกเราเหรอ”
“อืม...เท่าที่คิดไว้ก็มีสองอย่าง อย่างแรกจะสร้างเครื่องจักรเล็กๆ
ทีเ่ ลียนแบบการเคลือ่ นไหวของค่ายกลให้พวกแกลองศึกษาดูนะ่ ตอนทีส่ ู้
กับฝูงนก ดูเหมือนพวกแกจะถูกพวกมันใช้พลังและความเร็วหลอก
ประสาทสัมผัส จนเข้าไปอยู่ในโซนสังหารหลายรอบ เพราะยังไม่เข้าใจ
หลักการ เลยคิดว่าน่าจะลองสร้างของเลียนแบบให้พวกแกศึกษาดู”
เกลร้องอย่างดีใจ “ยอดเลยตุลา! สร้างเลยๆ เรื่องลูน่าฉันจัดการ
เอง”
ตุลาหัวเราะเบาๆ “หึๆ อย่าเพิ่งใจร้อน โรงฝึกอีกอย่างมีประโยชน์
มากกว่าอีกหลายเท่า”
เขาชี้มือไปที่บ้านพักหลังเล็กๆ ซึ่งเรียงรายอยู่ในโรงฝึกลับใต้ดิน
แห่งที่สอง
“ฉันจะดัดแปลงบ้านพักพวกนี้ให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับ
วิหารแห่งธาตุที่สุด พวกแกจะได้ฝึกลมปราณในนั้นได้ หึๆ ฝึกปราณ
เทพมังกรทีเ่ น้นการหลอมรวมพลังธาตุทงั้ ที จะขาดของแบบนีไ้ ด้ยงั ไง แต่
การเลียนแบบสภาพแวดล้อมของวิหารแห่งธาตุ ไม่ใช่คดิ จะท�ำก็ทำ� ได้ คง
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ต้องศึกษารูปแบบวงจรพลังงานอีกหลายรูปแบบ แล้วดัดแปลงอีกมาก
ใช้เวลามากกว่าการสร้างแบบจ�ำลองค่ายกลซะอีก”
บลังก้าที่ได้ยินรีบสนับสนุน จากนั้นตุลาก็พาแมวทุกตัวออกจาก
โรงฝึกลับใต้ดิน แล้วก�ำชับว่า
“เจ้าเหมียว หลังจากลูน่าผ่านเควสต์เลื่อนคลาสแล้ว ให้พวกแก
เก็บระดับให้เต็มร้อยเหมือนเดิมนะ หลังจากลูน่าเลื่อนระดับเป็นคลาส 3
แล้ว พวกแกค่อยพาลูน่าไปเก็บระดับกับพวกมอนสเตอร์คลาส 2 อีก
สักวันก็แล้วกัน เพราะของที่ฉันจะสร้างคงใช้เวลาไม่น้อย หลังจากนั้น
ค่อยกลับมานะ กว่าจะถึงตอนนั้นคงสร้างเสร็จแล้ว”
พวกแมวต่างรับค�ำ จากนั้นบลังก้าก็สั่งเทพตัวน้อยที่ขี่คออยู่ว่า
“จับให้แน่นๆ นะ ลูน่า พวกฉันจะใช้ความเร็วสูงสุด”
ไม่รอให้เทพตัวน้อยตอบ เจ้าเหมียวแสบห้าตัวต่างก็ใช้ความเร็ว
สูงสุดพุ่งตัวจากไป พร้อมกับมีเสียงกรีดร้องของเทพสาวที่ไม่ทันตั้งตัว
ดังขึ้นไม่หยุดยั้ง
ตุลากลับเข้ามาในบ้านพัก แล้วเปิดใช้งานการ์ดเร่งกาลเวลา
เขาเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารจ�ำนวนมากที่เซเลสส่งมาให้ เนื่องจาก
บางเรือ่ งยังต้องขอค�ำตัดสินชีข้ าดจากเขา แม้ตำ� แหน่งเจ้าเมืองอีเดนอย่าง
เป็นทางการจะเป็นของเซเลส แต่ไม่ว่าเซเลสหรือขุนนางทุกคนต่างก็ให้
เกียรติตลุ าเป็นผู้ตดั สินชีข้ าดในบางเรือ่ ง และส่งรายงานการบริหารเมือง
มาให้เขาพิจารณา เหมือนตอนที่เขายังด�ำรงต�ำแหน่งอยู่
หากเป็นเรื่องที่เร่งด่วน เซเลสและเหล่าขุนนางจะตัดสินกันเอง
ส่วนตุลา เขาเพียงก�ำหนดแนวทางการบริหารเมืองเท่านั้น แม้จะไม่มี
ต�ำแหน่งใดๆ ในเมืองนีแ้ ล้ว แต่เขากลับมีอำ� นาจในการบริหารไม่ตา่ งจาก
เจ้าเมืองเลย เมือ่ ตุลาตรวจดูรายงานการปฏิบตั งิ านของเหล่าขุนนางแล้ว

Mr. Saka

19

เขาก็เขียนหนังสือชมเชยให้บางคน และค�ำชี้แนะให้หลายหน่วยงาน
หลังจากสะสางงานเสร็จ เขาก็ส่งหนังสือให้ทหารองครักษ์นำ� ไป
มอบให้แก่เซเลส พร้อมทัง้ แนบจดหมายรายการการสัง่ ซือ้ อัญมณีธาตุทกุ
ธาตุจำ� นวนมาก เพือ่ ส่งต่อให้ตวั แทนของอาณาจักรโอโนร่า แม้ในโรงงาน
ผลิตปืนตอนนีจ้ ะมีอญ
ั มณีธาตุอกี มาก แต่การสร้างวิหารแห่งธาตุจ�ำลอง
คงต้องใช้ของพวกนี้ในปริมาณมหาศาล หากสั่งซื้อมาตุนไว้น่าจะดีกว่า
ตุลาเริ่มวาดแบบแปลนวิหารแห่งธาตุจ�ำลอง โดยก�ำหนดวงจร
พลังจิต พลังปราณ และรูปแบบวงเวท เพื่อให้พลังธาตุที่แปรเปลี่ยนมา
จากอัญมณีธาตุคงสภาพโดยไม่สลายตัว จากนั้นจึงเริ่มวาดแบบแปลน
ค่ายกลจ้าวเวหาจ�ำลอง โดยใช้ลูกบาศก์เหล็กแทนตัวเหยี่ยว เพียงแต่
ค่ายกลนี้มีความซับซ้อนมาก หากคิดจะใช้ค่ายกลนี้ฝึกฝนพวกแมว เขา
ต้องคอยควบคุมการท�ำงานของมันด้วยตัวเอง
เขาดัดแปลงบ้านพักหกหลัง โดยปิดผนึกประตูหน้าต่างให้เหลือ
ทางเข้าเพียงทางเดียว แล้วใช้หมึกพิเศษ เลือดมอนสเตอร์บางชนิด และ
แร่มคี ่าหลายอย่างสร้างวงจรพลังงานรอบบ้านหกหลัง แต่ละหลังจะเป็น
วิหารแห่งธาตุจ�ำลองของธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุแสง และ
ธาตุมืด
จากนั้นเขาก็รื้อถอนบ้านและที่พักที่เหลืออีกหลายหลังเพื่อสร้าง
ลานโล่ง (ในโรงฝึกลับใต้ดนิ แห่งทีส่ องก็มลี านโล่ง แต่เป็นสถานทีอ่ ญ
ั เชิญ
โกเลมคลัง่ ) แล้วเริม่ สร้างวงจรพลังจิตเพือ่ ใช้ควบคุมเหล็กรูปลูกบาศก์ ซึง่
มีความยาวด้านละ 10 เซนติเมตร เป็นตัวแทนเหยี่ยวแต่ละตัว วงจร
พลังจิตซึง่ เป็นวงจรพลังงานทีไ่ ม่ซบั ซ้อนจะควบคุมให้ลกู บาศก์เหล็กลอย
ไปมา ส่วนรูปแบบการเคลื่อนไหวของลูกบาศก์เหล็กแต่ละก้อน ตุลาจะ
ควบคุมด้วยตัวเอง
เขาฝึกซ้อมการควบคุมลูกบาศก์เหล็กหลายร้อยก้อนเป็นกลุ่มๆ
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บางกลุ่มเคลื่อนไหวช้า บางกลุ่มเคลื่อนไหวเร็ว บางกลุ่มผนึกพลังมาก
บางกลุ่มผนึกพลังน้อย เลียนแบบการเคลื่อนไหวและการผนึกพลังของ
ฝูงเหยีย่ วสายฟ้า กว่าจะเริม่ ช�ำนาญก็ใช้เวลาไม่นอ้ ย หลังจากฝึกจนคล่อง
แล้ว เขาก็ปิดการท�ำงานของการ์ดเร่งกาลเวลา
ตุลาตรวจสอบและพบว่า เวลาในเกมเพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง
เท่านั้น คงอีกนานกว่าพวกแมวและลูน่าจะกลับ เขามั่นใจว่าพวกมันจะ
ช่วยให้ลูน่าผ่านภารกิจได้อย่างไม่ยากล�ำบากนัก
ตุลาเริ่มฝึกฝนการควบคุมพลังอย่างมุ่งมั่น ตอนนี้เขารู้แล้วว่า
จุดอ่อนของเขาคือ เกจพลังงานที่มีน้อยเกินไป สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การทีเ่ ขาฝึกใช้พลังหลายสาย ความก้าวหน้าของเขาจึงช้ากว่าคนอืน่ มาก
แม้จะดึงพลังงานจากธรรมชาติได้ไม่จ�ำกัด แต่เกจพลังงานขึ้นอยู่กับ
ปริมาณพลังงานทีร่ ่างกายสามารถรองรับได้ เมือ่ เขาฝึกทัง้ ปราณและจิต
เกจพลังงานจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ท�ำให้พัฒนาได้ช้าลง
“จนกว่าพวกแมวจะกลับมา เราจะไม่ลุกไปจากตรงนี้” ตุลาตั้ง
ปณิธานอย่างมุง่ มัน่ เขาเริม่ โคจรลมปราณ ผนึกปราณไปทัว่ ร่าง ควบคุม
จิต สร้างดาบพลังจิตทีแ่ ข็งแกร่งหลายสิบเล่ม จากนัน้ ก็คงสภาพของพวก
มันเอาไว้อย่างนัน้ แล้วผสานตัวเองเป็นหนึง่ เดียวกับสรรพสิง่ เพือ่ รอเวลา
ทีผ่ ตู้ ดิ ตามทัง้ หกจะกลับมา หลังจากนัน้ ตุลาก็เข้าสูภ่ วังค์ ไม่รบั รูส้ งิ่ ใดอีก
เมื่อพวกแมวกลับมา ตุลาก็ลืมตา พบว่าพวกมันจ้องเขาอย่าง
ตื่นตะลึง ตุลาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จึงอดถามไถ่ไม่ได้
“พวกแกจ้องหน้าฉันท�ำไมเนี่ย”
“ตุลาไม่รสู้ กึ ว่าตัวเองเปลีย่ นไปเลยอย่างนัน้ เหรอ” ลูนา่ ถามอย่าง
ไม่อยากเชื่อ
“เปลี่ยนไป...ไม่นี่” ตุลากล่าวอย่างสงสัย แล้วเปิดดูค่าสถานะ ก็
พบว่าเหมือนเดิม (แหงละ) เพราะค่าสถานะของเขาตันทุกอย่างอยู่แล้ว
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ทักษะต่างๆ ก็คงเดิม มีเพียงทักษะควบคุมธาตุเท่านั้นที่เลื่อนเป็นระดับ
90 เท่ากันหมด แต่พอเหลือบไปเห็นค่าพลังปราณและพลังจิต เขาก็ถึง
กับตกตะลึง
“พลังชีวิตแสนห้า พลังปราณหนึ่งแสน พลังจิตแสนหก ไม่น่า
เชื่อ...” ตุลาพึมพ�ำอย่างไม่อยากเชื่อ เขาเพียงฝึกการใช้พลังขั้นสูงอย่าง
ต่อเนื่องไม่ถึง 2 วัน ไม่น่าพัฒนาไปได้มากขนาดนี้ การที่พลังปราณและ
พลังจิตเพิ่มมากขึ้นเกือบ 5 เท่า ส่วนพลังชีวิตเพิ่มขึ้นห้าหมื่น เป็นไปได้
อย่างไร
พวกแมวและลูน่าหันไปมองหน้ากัน ไอ้ที่ควรตกใจมันใช่เรื่อง
พวกนีซ้ ะทีไ่ หนเล่า เจ้านายของพวกเขางีเ่ ง่าสุดๆ อย่างทีไ่ ม่เคยเห็นทีไ่ หน
มาก่อนจริงๆ
สภาพของตุลาในตอนนีเ้ ปรียบได้กบั คนทีผ่ ่านการเปลีย่ นเส้นเอ็น
ชะล้างไขกระดูก แม้รปู ลักษณ์ภายนอกจะดูไม่แตกต่างจากเมือ่ ก่อน สีผวิ
ก็ยังคงเดิม แต่รอยแผลเป็นภายนอกที่เกิดจากการฝึกหนัก ซึ่งมีเฉพาะ
ร่างอวตารในเกม กลับหายไปเป็นปลิดทิ้ง ผิวพรรณเปล่งประกาย แม้
กระทั่งกลิ่นอายต่างๆ ซึ่งมีแค่จมูกของพวกแมวที่รับรู้ได้ก็เปลี่ยนไป
ราวกับกลายเป็นคนละคน ส�ำหรับลูน่า สัมผัสพลังที่ได้รับจากร่างตุลา
ไม่เฉียบคมราวกับดาบเหมือนเก่า มันเปลีย่ นเป็นลึกล�ำ้ แต่แฝงความสงบ
ราบเรียบและยิ่งใหญ่ราวกับขุนเขาอันไพศาล
“หัดส่องกระจกดูตัวเองซะบ้างสิยะ ตาบ้า!” ลูน่าอดกล่าวไม่ได้
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ลับสัญชาตญาณ

“ส่องกระจก...” ตุลาทวนค�ำอย่างสงสัย แต่ก็ยอมท�ำตาม
อย่างว่าง่าย
เขาใช้พลังจิตยกกระจกเงา เครื่องเรือนของบ้านพักที่ถูกรื้อทิ้ง
มาวางตรงหน้า แล้วเริ่มส่องดู
“ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยนี่” ตุลากล่าว เขาหมุนตัว แล้วเอา
มือคล�ำหัว ‘อืม...ก็ไม่มีเขาหรือหางงอกออกมานี่ แล้วลูน่ากับพวกแมว
ตกใจเรื่องอะไรกันหว่า’
แต่พอตุลามองเห็นแขนตัวเอง เขาก็ถงึ กับค้างไปชัว่ ขณะ จากเดิม
ผิวกายของร่างกายในเกมค่อนข้างหยาบ เพราะเขาฝึกฝนอย่างหนัก ทั้ง
การเคลื่อนไหวเหนือขีดจ�ำกัด และการใช้ร่างกายรับการโจมตี แต่ตอนนี้
ผิวพรรณกลับละเอียดขึ้นมาก รอยด้านกับตาปลาที่ฝ่ามือและส่วนต่างๆ
ก็หายไป จนเขาสงสัยมากว่า ความเปลีย่ นแปลงของเขาเกิดจากอะไรกัน
แน่
‘เกิดอะไรขึน้ กับร่างกายของเรากันนะ’ ตุลาคิด แล้วเปิดเว็บบอร์ด
หาข้อมูล แต่ก็ไม่พบข้อมูลใดที่บ่งบอกว่า เพียงแค่นั่งสมาธิ ร่างกายของ
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ผู้เล่นจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ไม่นานนัก ความพยายามของเขาก็ประสบความส�ำเร็จในที่สุด
เมื่อเขาได้เห็นกระทู้เก่าๆ ที่ไม่มีคนสนใจนัก ระบุถึงวิธีฝึกฝนของสาย
ปราณส�ำนักหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวเพียงระบุว่า หากฝึกฝนได้ถึงระดับหนึ่ง
เจ้าส�ำนักจะบังคับให้ศิษย์โคจรลมปราณอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
จนกว่าทักษะจะเลื่อนระดับ
การฝึกในรูปแบบนี้ไม่เพียงเป็นการพัฒนาขีดจ�ำกัดของผู้เล่น แต่
ยังเป็นการฝึกใช้ลมปราณปรับสภาพร่างกายของผู้เล่นอีกด้วย เมื่อหา
ข้อมูลต่อไปก็พบว่า ไม่ว่าจะเป็นสายจิตหรือสายเวทก็มีการฝึกเพื่อ
ยกระดับการใช้พลังในรูปแบบนี้ทั้งสิ้น ผู้ใช้พลังจิตต้องฝึกสมาธิและการ
ผนึกพลังอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้เวทต้องท�ำพิธีกรรมบางอย่างอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน กว่าจะยกระดับพลังและพัฒนาศักยภาพของร่างกายได้
ตุลาไม่ใช่ไม่เคยท�ำเรื่องแบบนี้มาก่อน ตรงกันข้าม การโคจร
ลมปราณหรือผนึกจิตข้ามวันข้ามคืนของเขาใช้เวลาฝึกฝนอย่างยาวนาน
เหนือกว่าผู้เล่นทุกคนในเกมนี้ซะอีก เพียงแต่เขาจะฝึกฝนในห้วงมิติที่มี
การเร่งกาลเวลาเท่านั้น ไม่เคยฝึกฝนในมิติเกมปกติเลย เขาลืมไปว่าใน
ห้องเร่งกาลเวลา พัฒนาการหลายด้านจะถูกจ�ำกัด แม้ปริมาณการฝึกฝน
จะมากมายขนาดไหน แต่ร่างกายจะพัฒนาได้เพียงน้อยนิด
โดยครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาโคจรลมปราณ ผนึกจิต และหลอมรวม
กับสรรพธาตุอย่างต่อเนื่องยาวนาน พลังงานมหาศาลที่ไหลเวียนอย่าง
ต่อเนื่องในร่างกายของผู้บรรลุระดับแก่นแท้แห่งการใช้พลังถึงสองสาย
กลับปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายของเขาให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
วิธีเช่นนี้ส�ำหรับผู้เล่นที่ฝึกฝนกับอาจารย์ส�ำนักต่างๆ ไม่ใช่เรื่อง
แปลก เมื่อฝึกฝนได้ระยะเวลาหนึ่ง จะใช้วิธีนี้เพื่อเลื่อนระดับทักษะการ
ใช้พลัง แต่ตลุ ากลับเรียนรูเ้ รือ่ งต่างๆ ด้วยตัวเองมาโดยตลอด ถึงกับพลาด
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สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเห็นเป็นเรื่องปกติ
สภาพของตุลาเปรียบได้กับตัวหนอนที่เอาแต่กินอาหารสะสม
พลังงานมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ครัง้ นีก้ ลับเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ที่
ตัวหนอนอย่างเขาจะสร้างรังไหม แล้วลอกคราบกลายเป็นผีเสือ้ ทีส่ ง่างาม
เมื่อตุลาสอบถามพวกแมว ก็พบว่าพวกแมวเคยใช้วิธีแบบนี้มา
หลายครั้งแล้ว เพราะไกอัสและเซเลนัสสั่ง แต่ข้อแตกต่างระหว่างผู้เล่น
กับ NPC คือ ระยะเวลาที่ใช้ หากเป็น NPC การฝึกเพื่อยกระดับพลังอาจ
ต้องใช้เวลา 5-8 วัน แต่สำ� หรับผู้เล่น เพียง 1 วันก็ทำ� ได้แล้ว เพราะระบบ
ปรับให้ผู้เล่นผ่านภารกิจประเภทนี้ง่ายขึ้น เนื่องจากคนทั่วไปจะออนไลน์
ต่อเนื่องได้เพียง 2 วันเท่านั้น
ตุลาค่อยเข้าใจ เพราะพวกแมวใช้วิธีนี้นี่เอง เกจพลังของพวกมัน
ถึงได้เพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด เรียวมะมีเกจพลังหลายล้านหน่วย ไม่เพียง
พึ่งพาการใช้ไอเทม ยังต้องผ่านการฝึกหลอมพลังปรับสภาพร่างกาย
แบบนี้บ่อยๆ นี่เอง
“อืม...เข้าใจแล้ว ดูเหมือนร่างกายโดยเฉพาะความละเอียดของ
ผิวหนังของฉันจะเปลีย่ นไปไม่นอ้ ยจริงๆ” ตุลาสรุป แล้วกล่าวกับพวกแมว
ว่า “ตอนแรกกะว่าจะให้พวกแกฝึกรูปแบบค่ายกลก่อน แต่ดเู หมือนเวลา
จะไม่พอ เอาเป็นว่าพวกแกเข้าไปฝึกโคจรลมปราณในวิหารแห่งธาตุ
จ�ำลองก่อนก็แล้วกัน ฉันท�ำล�ำดับการโคจรลมปราณไว้ให้แล้ว อย่าฝึก
ธาตุที่ตรงกันข้ามกันอย่างต่อเนื่องล่ะ”
ตุลาก�ำชับพวกแมว แล้วให้พวกมันเข้าไปในวิหารแห่งธาตุ ซึ่ง
ทุกหลังพวกแมวเข้าไปได้เพียงครัง้ ละหนึง่ ตัวเท่านัน้ ถ้าเข้าไปพร้อมๆ กัน
ทั้งห้าตัว ตุลากังวลว่าความเข้มข้นของพลังงานจะไม่มากพอ
ลูน่าเริ่มจากเข้าไปในวิหารแห่งธาตุแสง เธอมองห้องกว้างขนาด
8×8 เมตร แล้วร้องออกมาอย่างดีใจ “ว้าว! ทีน่ มี่ พี ลังธาตุแสงเข้มข้นอย่าง
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ที่ฉันไม่เคยสัมผัสได้จากที่ไหนมาก่อนเลย”
ความเข้มข้นของพลังงานในห้องนีม้ ากถึงขนาดท�ำให้พนื้ ห้อง ผนัง
ห้อง และเพดานห้องเกิดผงอณูธาตุแสงเกาะตามจุดต่างๆ ยกเว้นผนัง
ด้านหนึ่งซึ่งมีม่านพลังป้องกัน และมีข้อความสลักไว้ยาวเหยียด
“หือ ภาษาภูต” ลูน่าอุทานเบาๆ
ตุลาหัวเราะข�ำ “หึๆ นี่เป็นภาษาเดียวที่พวกแมวอ่านเข้าใจน่ะ
เอลฟ์กับดวอร์ฟก็ใช้ภาษานี้ พวกแมวเลยได้เรียนมาด้วย นี่เป็นหลักการ
เข้าถึงและการผสานพลังกับธาตุต่างๆ น่ะ แต่ละธาตุก็มีหลักการและ
แนวคิดแตกต่างกัน เธอจะลองไปท�ำกับธาตุอื่นๆ ดูบ้างก็ได้”
ลูน่าจ้องมองข้อความเหล่านี้พักใหญ่แล้วกล่าว “ท�ำไมตุลาไม่ใช้
จิตสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้พวกแมวโดยตรงล่ะ ให้พวกมันอ่านแล้ว
ตีความเอาเอง มันจะได้ผลเหรอ พวกแมวน่ะงี่เง่าจะตาย”
“หึๆ ลูน่า ถ้าเธอเข้าไปฝึกในวิหารแห่งธาตุอื่นๆ ไม่ใช่ธาตุแสง
รับรองไม่ตา่ งจากพวกแมวเท่าไหร่หรอก ไอ้การใช้จติ สือ่ สารส่งต่อความรู้
ความเข้าใจมันก็สะดวกดี แต่มันก็มีข้อจ�ำกัดอยู่มาก เพราะพื้นฐานของ
แต่ละคนต่างกัน ตัวอย่างง่ายๆ ที่ชัดเจนที่สุดคือ ความรู้เรื่องค่ายกลที่
ฉันถ่ายทอดให้พวกแมว ถึงพวกมันจะเข้าใจ แต่ก็ไม่ถ่องแท้ กลายเป็น
ความเข้าใจครึ่งๆ กลางๆ อันตรายยิ่งกว่าไม่รู้อะไรเลยซะอีก ให้ศึกษา
แล้วใช้ความพยายามตีความเอาเองจะดีที่สุด ส�ำหรับฉันกับเธอที่ใช้วิธีนี้
ได้ เพราะพวกเรามีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องธาตุแสงใกล้เคียงกัน เลยใช้
จิตสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้กันได้ไงล่ะ”
ตุลาอธิบายยาวเหยียด แต่ลูน่าก็เข้าใจได้ ขนาดเธอกับตุลามี
พื้นฐานธาตุแสงไม่ต่างกันมาก พอส่งมอบความรู้ให้กันและกัน ยังเกิด
ความสับสนเกีย่ วกับมุมมองของแต่ละฝ่ายไม่นอ้ ย หากพวกแมวทีม่ คี วาม
รู้เกี่ยวกับพลังธาตุเข้าใกล้ศูนย์ ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลของผู้มีทักษะ
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ควบคุมธาตุระดับ 90 ผ่านการใช้ทักษะจิตสื่อสาร ถ้าไม่ลืมจนหมดสิ้น
อาจถึงกับเสียสติไปเลยก็เป็นได้
นอกจากนี้ข้อมูลภาษาภูตที่สลักอยู่บนผนังยังเป็นข้อมูลที่ลึกซึ้ง
มาก เพราะเป็นข้อมูลที่เขียนโดยบุคคลที่บรรลุระดับแก่นแท้ และเข้าถึง
การควบคุมพลังธรรมชาติได้อย่างอิสระ แม้แต่ลนู า่ ก็มบี างส่วนทีไ่ ม่เข้าใจ
เช่นกัน ต่อให้ตุลาเก่งกาจขนาดไหน การบรรยายสิ่งที่เขาเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งให้คนที่ขาดความรู้พื้นฐาน และไม่สามารถสัมผัสพลังธรรมชาติได้
ให้เกิดความเข้าใจตรงกับเขานั้น ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมาก เปรียบได้กับ
การอธิบายกลิ่นของน�้ำหอมให้คนป่าฟัง ต่อให้เป็นคีตกวีเอกของโลก ยัง
ไม่แน่ว่าจะอธิบายให้คนที่ไม่เคยได้กลิ่นน�้ำหอมมาก่อนเข้าใจได้ว่า
น�้ำหอมชั้นเลิศมีกลิ่นแบบไหน
“ลูนา่ เธอเกิดจากธาตุแสง น่าจะรับพลังงานจากทีน่ ไี่ ด้ดที สี่ ดุ ส่วน
วิหารแห่งธาตุอื่นๆ เธอคงยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มาก ลองไปฝึกรับสัมผัส
พลังธาตุดูก็แล้วกัน แล้วก็อย่างที่รู้ว่า ห้องนี้เป็นแค่วิหารแห่งธาตุจ�ำลอง
สภาพความหนาแน่นของพลังงานจะอยู่ได้ไม่นาน เพื่อรักษาสภาพ จะ
ต้องใช้อัญมณีธาตุแสงระดับสูงวันละหลายสิบก้อน ฉันใส่ส�ำรองไว้ใน
วิหารแห่งธาตุจ�ำลองแต่ละแห่งธาตุละพันกว่าก้อนแล้ว แต่ถ้ามันไม่พอ
ฝากให้เธอดูแลที่นี่ด้วยนะ”
ตุลาฝากฝังให้ลนู า่ ดูแลวิหารแห่งธาตุจำ� ลองทัง้ หกธาตุ เพราะลูนา่
มีกุญแจส�ำรองของคลังเก็บอัญมณีธาตุ หากเขาติดขัดไม่ได้ออนไลน์ จะ
ได้ฝากให้ลูน่าเป็นผู้จัดการวิหารแห่งธาตุจ�ำลองเหล่านี้ด้วยเลย
“นี่ตุลา ฉันจะพาพวกภูตแสงหรือมอนสเตอร์ผลึกแสงมาที่นี่ได้
หรือเปล่า ห้องนี้พลังธาตุเข้มข้นมากเลย น่าจะช่วยยกระดับพวกนั้นได้”
ตุลาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ “อย่างมากอาจจะช่วยยกระดับมอนสเตอร์ผลึกแสงให้กลายเป็นภูตได้ แต่ส�ำหรับภูตแสง คงไม่สามารถ
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ยกระดับให้กลายเป็นเทพได้หรอก ตอนเธอเกิด ฉันเสียอัญมณีธาตุแสง
เป็นพันก้อนถึงยกระดับเธอได้ เรื่องที่เธออยากจะพาลูกน้องเก่ามาที่นี่
ฉันคิดว่าไม่เหมาะ อย่างน้อยต้องรอให้อญ
ั มณีธาตุจำ� นวนมากส่งมาจาก
ทวีปหลักก่อน ถ้าเธอพาพวกมันมาตอนนี้ อัญมณีธาตุแสงคงมีไม่มาก
พอ ฉันต้องการให้พวกบลังก้าฝึกกันให้เต็มที่ก่อน เข้าใจนะลูน่า”
เทพสาวตัวน้อยพยักหน้ารับ อย่างน้อยตุลาก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่าง
เด็ดขาด เธอเองก็พอจะรู้ว่า อัญมณีธาตุแสงเหลืออยู่ในคลังน้อยที่สุด
เพราะเธอขนผลึกธาตุและผงอณูธาตุไปแจกจ่ายให้ลกู น้องเก่าเป็นจ�ำนวน
มาก จนตอนนี้เมืองอีเดนกลายเป็นเมืองที่มีพลังงานธาตุแสงหนาแน่น
เป็นพิเศษไปแล้ว
ตุลาส�ำรวจวิหารแห่งธาตุอื่นๆ ปล่อยให้ลูน่าดูดซับพลังงานจาก
วิหารแห่งธาตุแสงจ�ำลองตามความพอใจ เมื่อไปถึงวิหารแห่งธาตุดิน ก็
เห็นมารอนก�ำลังเงยหน้าอ่านข้อความที่สลักบนผนังอย่างตั้งใจ
“ว่าไงมารอน เธอพอจะสัมผัสพลังธาตุในห้องนีไ้ ด้หรือเปล่า” ตุลา
ถามอย่างไม่แน่ใจนัก เขาพยายามปรับปรุงวิหารแห่งธาตุจำ� ลองให้มี
ความหนาแน่นของพลังงานสูงทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้แล้ว ไม่รวู้ า่ พวกแมวจะ
สัมผัสพลังพวกนี้ได้ไหม
มารอนสะบัดหางไปมา “อืม...รูส้ กึ ได้ เหมือนมันจะกดดันและหนัก
นิดๆ นะ แต่จะว่าไป แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลย ถ้าไม่ตั้งใจรับสัมผัสแบบ
สุดๆ น่ะ”
ตุลายิ้มอย่างดีใจ ไม่เสียทีที่เขาทุ่มทุนสละอัญมณีธาตุปริมาณ
มาก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ขึ้นมา แม้มารอนจะรู้สึกหนักนิดๆ
แต่ส�ำหรับตุลา เขารู้สึกถึงพลังงานธาตุดินที่หนาแน่นมากๆ จนรู้สึก
ทรมานทีเดียว
จากนัน้ เขาก็อธิบายวิธฝี กึ การผสานพลังธาตุ เนือ่ งจากมารอนเอง
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ฝึกปราณเทพมังกรที่เน้นวิธีการเหล่านี้อยู่แล้วจึงเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
ยิ่งมีข้อความอธิบายคุณลักษณะตามธรรมชาติของธาตุ และการใช้งาน
ที่ละเอียดมาก ท�ำให้มารอนเข้าใจมากขึ้น หลังจากอธิบายเรื่องต่างๆ ให้
มารอนแล้ว ตุลาก็แวะเวียนไปตามวิหารแห่งธาตุต่างๆ เพื่อให้คำ� แนะน�ำ
แก่แมวตัวอื่น ก่อนจะออกจากโรงฝึกลับใต้ดิน
ข้อเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดของตุลาคือ เขาไม่เคยออกจากเกาะ
เริ่มต้น ยิ่งไม่เคยเข้าไปในสถานที่ที่เรียกว่า วิหารแห่งธาตุ มาก่อน เขา
เพียงจ�ำลองสิง่ ก่อสร้างตามความเข้าใจเท่านัน้ ส่วนในทวีปหลัก สถานที่
ที่เรียกกันว่า วิหารแห่งธาตุ แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ เป็น
เพียงสถานที่ที่มีพลังธาตุหนาแน่นเป็นพิเศษเท่านั้น
วิหารแห่งธาตุในทวีปหลักมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับธาตุชนิดนัน้ อาทิ วิหารแห่งธาตุไฟ มักจะเกิดบริเวณภูเขาไฟ
ผู้เข้าไปในบริเวณนั้นยากจะแยกแยะว่า ความร้อนที่สัมผัสได้มาจาก
พลังธาตุบริสุทธิ์ หรือมาจากความร้อนของภูเขาไฟจริงๆ
จุดสังเกตของบุคคลทั่วไปคือ สถานที่ดังกล่าวมักจะมีผงอณูธาตุ
ชนิดนั้นๆ กระจายอยู่ทั่วไป แต่ไม่มีใครสามารถสัมผัสได้ถึงพลังธาตุนั้น
ได้จริงๆ เพียงแค่เห็นสภาพแวดล้อมเหมาะสม หรือหากสถานที่นั้นก่อ
ให้เกิดอัญมณีธาตุจ�ำนวนมาก พวกเขาก็มักจะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นใน
สถานที่นั้น แล้วเรียกขานมันว่า วิหารแห่งธาตุ แล้ว
วิหารแห่งธาตุจ�ำลองของตุลานั้น แตกต่างจากวิหารแห่งธาตุ
ทีแ่ ท้จริงซึง่ มีอยูใ่ นทวีปหลักมาก เพราะเขาไม่เคยเข้าไปในวิหารแห่งธาตุ
ที่อื่นมาก่อน ท�ำให้เขาตีความค�ำว่า พลังธาตุ ณ สถานที่นั้นว่ามีความ
หนาแน่นมากกว่าปกติ และน�ำมาประยุกต์สร้างวิหารแห่งธาตุจำ� ลองของ
ตนเอง โดยปรับพลังธาตุให้เข้มข้นมาก จนพวกแมวสามารถรับรู้ได้ถึง
คุณลักษณะบางอย่างของธาตุนั้นได้ เรียกว่ามีพลังงานหนาแน่นกว่า

Mr. Saka

29

วิหารแห่งธาตุที่ทวีปหลักเป็นร้อยหรืออาจหลายร้อยเท่าเลยทีเดียว
พลังธาตุนั้นโดยปกติคนทั่วไปจะไม่สามารถสัมผัสได้ ในสภาพ
ปกติ มันจะเหมือนกับอากาศทีแ่ ทรกซึมอยูใ่ นทุกอณู แต่เมือ่ มีการใช้งาน
หรื อ มี ก ารใช้ พ ลั ง พิ เ ศษ จากอากาศที่ อ ยู ่ นิ่ ง จะแปรเปลี่ ย นเป็ น พายุ
พลังงานสูง จนคนทั่วไปสามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม
แต่ตุลากลับดัดแปลงวิหารแห่งธาตุจ�ำลอง จนพวกแมวสัมผัส
พลังธาตุที่หนาแน่นจนผิดปกติได้ เมื่อพวกมันสัมผัสพลังงานนี้ได้ การ
ฝึกปราณเทพมังกรจึงง่ายดายกว่าที่คิดมาก ตุลาไม่รู้ตัวเลยว่า เขาไม่ได้
ส่งเสริมให้พวกแมวกลายเป็นสุดยอดฝีมอื แต่ก�ำลังจะส่งเสริมให้พวกมัน
กลายเป็นสัตว์ประหลาดต่างหาก
หลังจากตรวจดูเวลาแล้วพบว่า เหลืออีกวันเดียวจะได้เวลา
ที่ต้องออกจากเกม ตุลาก็ตัดสินใจศึกษาข่าวสารต่างๆ ในเกม และพบ
ว่าในเกาะเริม่ ต้นอัลกัส ตอนนีม้ ผี เู้ ล่นจ�ำนวนมากก�ำลังเดินทางไปท้าทาย
ฝูงเหยี่ยวสายฟ้า เพราะได้ข่าวมาว่าตุลาเพียงล�ำพังสามารถต่อสู้กับ
เหยีย่ วฝูงนีไ้ ด้ทงั้ วันทัง้ คืน ปัญหาคือ ค่ายกลปิดบังถิน่ ทีอ่ ยู่ของฝูงเหยีย่ ว
ซึง่ ถูกตุลาท�ำลายยังซ่อมแซมไม่เสร็จสมบูรณ์ พวกมันจึงถูกผูเ้ ล่นจ�ำนวน
มหาศาลค้นพบถิ่นที่อยู่ได้
แม้ฝูงเหยี่ยวส่วนใหญ่จะเสียชีวิตหลายรอบ จนค่าสถานะของ
พวกมันต�่ำลง แต่เมื่อฝูงเหยี่ยวจ�ำนวนนับหมื่นเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่อยู่
คลาส 2 ถึงคลาส 4 ต่อให้มีจ�ำนวนนับแสน พวกมันก็ไม่หวาดกลัว กลุ่ม
ผู้เล่นคลาส 4 ที่เคยต่อกรกับพวกมัน ถือได้ว่ารับรู้ความสามารถของ
ฝูงเหยี่ยวเหล่านี้เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น เพราะตอนนั้นพวกเขามีจ�ำนวน
เพียงหนึ่งร้อยคนได้ จึงได้แต่ตั้งรับและโจมตีระยะไกลเท่านั้น
แม้ผู้เล่นส่วนใหญ่จะมีระดับไม่สูงนัก แต่ก็มีจ�ำนวนมหาศาล
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ยอดฝีมือหลายคนเริ่มเปิดฉากโดยการโจมตีระยะประชิด ในที่สุดเหล่า
ผูเ้ ล่นทีอ่ ยากลองของก็ได้รบั รูว้ า่ จุดเด่นทีส่ ดุ ของฝูงเหยีย่ วเหล่านีค้ อื อะไร
ต่อให้เป็นผู้เล่นคลาส 4 เมื่อเข้ามาอยู่ในค่ายกล ส่วนใหญ่อยู่รอดได้
ไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น ส�ำหรับผู้เล่นที่เน้นการโจมตีระยะไกล ฝูงเหยี่ยวก็
มีวิธีผสานพลัง เฉลี่ยความเสียหายให้กระจายออกไป จนไม่สามารถ
สังหารพวกมันได้
การต่อสู้ดำ� เนินอย่างต่อเนื่องไม่ถึง 1 วัน พวกเหยี่ยวก็สามารถ
จัดการผู้เล่นคลาส 2 และคลาส 3 นับแสนได้อย่างราบคาบ ที่น่ากลัวคือ
พวกมันไม่ถูกจ�ำกัดความสามารถอยู่ที่ช่วงกลางวันอีกแล้ว เพราะจาก
ข่าวสารของกลุม่ ผูเ้ ล่นระบุวา่ แม้แต่ชว่ งกลางคืน พวกมันก็จโู่ จมได้อย่าง
ดุดัน
“หึๆ บอสเหยีย่ วโดนพวกแมวเชือดติดต่อกันสีค่ รัง้ ในวันเดียว เจ้า
พวกนี้เลยพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นสินะ ดี พวกแกยิ่งเก่งก็ยิ่งน่าสนุก”
ตุลากังวลอยู่บ้างเรื่องที่เขาพัฒนาความสามารถอย่างก้าวกระโดด ว่า
มันจะท�ำให้การต่อสู้กับฝูงเหยี่ยวจืดชืด ที่ไหนได้ ระหว่างที่เขาพัฒนา
พวกเหยี่ยวเองก็ไม่อยู่นิ่ง อย่างนี้สิถึงจะดี
ขณะที่ตุลาก�ำลังศึกษาข่าวสารอยู่ ไอเทมคริสตัลส�ำหรับการ
สื่อสารของเขาก็สั่น ตุลาหยิบมันขึ้นมาดู และพบว่าหน่วยสื่อสารติดต่อ
มาว่า Z มาขอเข้าพบ ตุลาจึงรับปาก แล้วออกจากโรงฝึกลับใต้ดิน
เมื่อมาถึง ตุลาก็พบกับเรียวมะในชุดเกราะที่ได้รับการดัดแปลง
ใหม่ จากเดิมเป็นชุดเกราะหนังผูกกระดูกสัตว์เป็นแผ่นๆ ที่น่าเกลียดจน
เรียวมะต้องหาชุดเกราะหรือชุดผ้าแบบอื่นมาปิดบัง ตอนนี้กระดูกมังกร
ได้รับการขัดแต่งอย่างสวยงาม และเย็บติดกับผืนผ้าสังเคราะห์พิเศษ ซึ่ง
ถักทอจากเส้นใยพิเศษของมอนสเตอร์ชนั้ สูงในทวีปหลัก และโลหะพิเศษ
ทีม่ คี วามอ่อนนุม่ อย่างใยทองค�ำ เมือ่ ประดับกระดูกมังกรทีไ่ ด้รบั การปรับ
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รูปทรงเข้าไป ตอนนี้มันจึงกลายเป็นชุดเกราะสีขาว ที่ช่วงข้อต่อจะมอง
เห็นเนื้อผ้าสีขาวมีประกายทองข้างใน และท�ำให้เรียวมะดูดีมาก สมกับ
เป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งอย่างแท้จริง
ส่วนเรียวมะเอง เมือ่ เขาเห็นตุลาก็อดคิดในใจไม่ได้วา่ ‘มันแอบไป
อาบน�้ำแร่แช่น�้ำนมมาตอนไหนเนี่ย ผิวพรรณดูดีขึ้นผิดหูผิดตา ที่ส�ำคัญ
สัมผัสพลังยังแตกต่างจากเดิมมาก’
“ถูกใจไหมครับ” ตุลากล่าวยิ้มๆ เมื่อเห็นชุดเกราะของเรียวมะ
“ผมดัดแปลงให้ชุดนี้สร้างเกราะสนามพลังปราณเมื่อผนึกปราณลงไป
เพราะกระดูกมังกรเป็นสุดยอดวัตถุดิบที่ตอบรับกับพลังปราณได้อย่าง
ดีเยี่ยม แค่ผนึกปราณแล้วเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างเดียว มันออกจะ
น่าเสียดายไปหน่อย ยิ่งปราณมังกรทองที่หลอมรวมพลังธาตุ ยิ่งสร้าง
สนามพลังที่แข็งแกร่งกว่าการใช้ลมปราณปกติมากครับ”
“เกราะที่นายดัดแปลงให้มันดีมาก มากจนเกินไปซะด้วยซ�ำ้ ที่มา
วันนีเ้ พราะฉันคิดว่าได้เวลาออกเดินทางกลับไปทีท่ วีปหลักแล้ว อีกไม่นาน
เควสต์สงครามก็คงจะจบ เมื่อมีการเปิดทวีปใหม่ ฉันจะเข้าไปทันที”
ตุลาพยักหน้ารับ แล้วอวยพรว่า “ขอให้โชคดีครับ”
เรียวมะยิ้มรับ การพบกันในครั้งนี้ ตุลาเกิดความก้าวหน้าอย่าง
ก้าวกระโดด พลังจิตจากแหลมคมกลับกลายเป็นลึกล�้ำยากหยั่งถึง พลัง
ปราณจากที่เคยสร้างความกดดันรุนแรงกลับกลายเป็นสงบนิ่ง ที่สร้าง
ความตืน่ ตระหนกทีส่ ดุ คือ พลังงานรอบกายทีไ่ หลเวียนอย่างหนาแน่น ซึง่
คนทั่วไปคงเข้าใจว่าเป็นพลังเวท
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะช่วงนี้ตุลาเน้นการฝึกผสานพลังธาตุ
เป็นหลัก แต่ผสานแล้วยังควบคุมได้ไม่ดีนัก จึงถูกเรียวมะสัมผัสได้ โดย
พลังธาตุรอบกายตุลาในตอนนีม้ คี วามหนาแน่นมาก จนเรียวมะเข้าใจว่า
นี่คือ สัมผัสของพลังเวทชั้นสูง พวกแมวและลูน่าเองก็สัมผัสได้ พวกแมว
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ถึงได้รู้สึกราวกับตุลาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน โดยเฉพาะลูน่าที่สามารถ
สัมผัสพลังธาตุแสงได้ชัดเจนที่สุด ยิ่งรู้สึกได้ว่าตุลาในตอนนี้มีพลังธาตุ
วนเวียนอยู่รอบกายมากขนาดไหน
“แล้วท�ำยังไงถึงได้มีพลังเวทมหาศาลขนาดนี้ล่ะ” เรียวมะถาม
“พลังเวทมหาศาล” ตุลาทวนค�ำอย่างสงสัย แล้วเปิดดูค่าสถานะ
ปรากฏว่ามีพลังเวทเพียง 10 หน่วยเท่านั้น ‘หรือว่าจะหมายถึงพลังธาตุ
กันนะ’ ตุลาหลับตาลง แล้วใช้การสัมผัสพลัง พบว่าพลังธาตุรอบกาย
ของเขาหนาแน่นเป็นพิเศษ ทีผ่ า่ นมาเขาทุม่ เทเวลาก่อสร้างวิหารแห่งธาตุ
จ�ำลองทีม่ พี ลังงานหนาแน่น จนคนธรรมดารู้สกึ ได้ ท�ำให้การรับรู้ของเขา
ผิดเพี้ยนไปบ้าง
ตุลาอดนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาเข้าเกมมาใหม่ๆ ไม่ได้ ตอนนั้น
ลูคัสเองก็คงฝึกซ้อมการควบคุมธาตุ พลังรอบกายของลูคัสก็คงคล้ายๆ
กับเขาในตอนนี้ ตุลาสูดลมหายใจลึกๆ แล้วควบคุมกระแสพลังธาตุให้
สงบลง สัมผัสพลังเวทที่เรียวมะได้รับก็หายไปอย่างกะทันหัน
เรียวมะอดรู้สึกตกตะลึงไม่ได้ ไม่เพียงพลังเวท แม้แต่พลังปราณ
และพลังจิตของตุลาในตอนนี้เขาก็ไม่สามารถสัมผัสได้แล้ว หากบอกว่า
บุคคลตรงหน้าเป็นผูเ้ ล่นคลาส 1 ทีเ่ พิง่ เข้ามาเล่นเกมนี้ เขาคงไม่แปลกใจ
นัก จนใจที่เมื่อครู่ยังสัมผัสได้ถึงพลังปราณ พลังจิต และพลังเวทที่
แข็งแกร่งของตุลา
“ท�ำได้ยังไง” เรียวมะอดถามไม่ได้
ตุลายิ้ม “ผมเพิ่งผนึกพลังขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับสภาพ
ร่างกายมาครับ ดูเหมือนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเลยทีเดียว”
“อย่างนี้นี่เอง” เรียวมะพยักหน้าอย่างเข้าใจ “ฉันเองก็ท�ำเป็น
ประจ�ำ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็สปั ดาห์ละครัง้ มัง้ เลยมีเกจพลังปราณหลายล้าน
เพราะใช้พลังปราณปรับสภาพร่างกายบ่อยๆ มีบางครั้งที่หลังจากการ
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ปรับสภาพ ร่างกายและกระแสพลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเหมือนกัน”
“พี่เรียวผนึกพลังเพื่อปรับสภาพร่างกายบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
ครับ” ตุลากล่าวอย่างสงสัย
“หึๆ แน่นอน ผู้เล่นอย่างพวกเราได้เปรียบ NPC ในเกม ตรงที่
สามารถฝึกวิชาต่างๆ ส�ำเร็จได้ง่ายกว่าเป็นสิบเท่า แค่แบ่งเวลาในเกม
สัปดาห์ละ 1 คืนฝึกโคจรพลังตลอดเวลา ก็คมุ้ ยิง่ กว่าคุม้ แล้ว ไม่อย่างนัน้
ฉันคงไม่มีทางมีพลังปราณหลายล้านหน่วยได้หรอก ความจริงเรื่อง
แบบนี้ไม่ใช่ไม่มีคนรู้นะ แต่คนที่มาเล่นเกมจะมีสักกี่คนที่ยอมเสียเวลา
1 คืนนั่งอยู่เฉยๆ เลยมีคนบรรลุระดับนี้ได้น้อยกว่าที่คิด”
“ขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำนะครับ”
“เรื่องธรรมดาน่า ใครๆ ก็รู้” เรียวมะเอ่ยอย่างไม่คิดมาก
“ขอให้พเี่ รียวรักษาต�ำแหน่งผูเ้ ล่นอันดับหนึง่ ให้ได้ตลอดไปนะครับ
อย่ายอมแพ้ใครง่ายๆ ล่ะ” ตุลากล่าวยิ้มๆ
เรียวมะกลับพูดอย่างจริงจังว่า “ในเกม MWO มียอดฝีมอื ซ่อนตัว
อยู่มากมาย ถึงฉันจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วมีคนที่
น่าจะมีฝีมอื ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าฉันเกือบสิบคนเลยทีเดียว เอาไว้นาย
เข้าไปในทวีปหลักได้เมื่อไหร่คงได้เจอ ฉันเองก็รั้งต�ำแหน่งราชันดาบกับ
ราชันแห่งปราณอยู่ แต่คงต้องสละต�ำแหน่งราชันดาบให้นายซะแล้ว”
เรียวมะหัวเราะเบาๆ เขามั่นใจว่าหากเขาใช้ดวงธาตุมังกรแต่
แรกเริ่ม ตุลาคงรับมือไม่ได้ ถึงจะยอมรับในฝีมือของตุลา แต่พอนึก
เปรียบเทียบกับเก้าราชันที่เหลือ เขาเห็นว่าตุลายังเป็นรองอยู่ช่วงใหญ่
โดยเขาไม่รู้เลยว่า ในการประลองที่ผ่านมา ไม่เพียงเขาที่ไม่ได้ใช้ไพ่ตาย
ครบทุกใบ ตุลาเองก็ไม่ได้ใช้วิชาสูงสุดของตัวเองเช่นกัน
“หึ ๆ ๆ ฉั น จะรอวั น ที่ น ายเดิ น ทางไปยั ง ทวี ป หลั ก ถึ ง ตอนนั้ น
ท�ำเนียบสุดยอดคงต้องจัดกันใหม่ ตั้งใจฝึกฝนให้ดีล่ะ ว่าที่ราชันดาบ”
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เรียวมะกล่าวทิ้งท้ายแล้วเดินจากไป
ตุลายิ้มอย่างตื่นเต้น ที่แท้ยังมียอดคนผู้ซ่อนกายอยู่ในเกมนี้อีก
มากมาย น่าสนุกจริงๆ
ช่วงเวลาหลังจากนั้น ตารางเวลาของตุลาก็มีหลายสิ่งหลาย
อย่างเพิม่ เติมมากขึน้ เมือ่ ตืน่ นอนตอนเช้า เขาจะออกก�ำลังกายพร้อมกับ
ทุกคนในครอบครัว พอเลิกเรียนก็ฝึกร่างกายตามหลักสูตรที่บัญชาให้ไว้
พร้อมกับคิง พอเข้ามาในเกม ตุลาจะสะสางภารกิจ และตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ หลังจากนั้นก็จะฝึกการใช้พลังทุกวัน
ส่วนการต่อกรกับบอสเหยี่ยวนั้นต้องเลื่อนเวลาออกไปอย่างไม่มี
ก�ำหนด เพราะรังเหยี่ยวในตอนนี้มผี ู้เล่นจ�ำนวนมากพากันไปท้าทาย แม้
จะพ่ายแพ้เป็นส่วนใหญ่ เพราะช่วงหลังๆ เหยี่ยวฝูงนี้มีพัฒนาการด้าน
การผสานพลังและการใช้คา่ ยกลจนร้ายกาจขึน้ ยิง่ ผ่านศึกน้อยใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง พวกมันก็ยิ่งแข็งแกร่ง แม้จ�ำนวนผู้เล่นที่เข้าไปท้าทายจะมีมาก
ขึ้น แต่จ�ำนวนเหยี่ยวที่เสียชีวิตกลับลดลงเรื่อยๆ ตุลาคงต้องรอให้กลุ่ม
ผู้เล่นละความสนใจจากเหยี่ยวฝูงนี้ไปก่อน ค่อยพาพวกแมวไปแก้มือ
อีกครั้ง
ลูนา่ เองก็เอาแต่หมกตัวอยูท่ วี่ หิ ารแห่งธาตุทงั้ วัน แม้ทกั ษะของเธอ
จะไม่เลื่อนระดับ แต่ขีดจ�ำกัดพลังเวทและพลังชีวิตของเธอกลับเพิ่มขึ้น
มาก เวทธาตุแสงของลูน่าก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นหลายเท่า อีกทั้งตอนนี้
เธอก็ใช้เวทธาตุแสง ธาตุน�้ำ และธาตุลมได้แล้ว ท�ำให้เธอมักจะวนเวียน
อยู่ที่วิหารแห่งธาตุทั้งสามแห่งนี้ไม่ยอมไปไหน และหาทางเพิ่มทักษะ
ควบคุมธาตุอื่นตามข้อมูลที่ตุลาเขียนทิ้งเอาไว้ให้
แม้ตุลาจะเสนอให้ลูน่าไปรับเควสต์ของเกาะเริ่มต้น เพื่อรับเวท
ธาตุอื่นๆ แต่ลูน่าให้เหตุผลว่า ยังไม่จ�ำเป็น ก่อนจะรับพลังธาตุอื่น เธอ
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อยากฝึกฝนสิ่งที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดก่อน อีกอย่างเธออยากจะรับเวทธาตุอื่น
จากตุลามากกว่าจะท�ำพันธสัญญารับเวทจากคนอื่น เธอจึงวนเวียนอยู่
แต่ในโรงฝึกลับใต้ดินแห่งนี้
ส�ำหรับพัฒนาการของพวกแมวนั้นเหนือกว่าที่คาดคิดไว้มาก
ทักษะควบคุมธาตุของพวกมันสูงกว่าระดับ 40 ทุกธาตุ แต่พวกมันก็มี
ความถนัดแตกต่างกัน บลังก้าสามารถพัฒนาธาตุไฟได้สูงที่สุด มารอน
เก่งด้านการควบคุมธาตุนำ�้ เกลและบลูอายส์เชีย่ วชาญการผสานธาตุลม
ส่วนเนโรนั้นชอบธาตุมืดเป็นพิเศษ เพราะเห็นว่าเหมาะกับสีขนของมัน
ตุลาค่อยเข้าใจว่า นิสยั และความชอบส่วนตัวมีผลต่อการประสาน
จิตใจกับธาตุต่างๆ ด้วย บลังก้ามีนิสัยใจร้อน เข้ากับธาตุไฟได้ดีที่สุด
ทักษะควบคุมธาตุไฟของมันจึงพัฒนาได้มากกว่าธาตุอื่นนั่นเอง
ตุลาผนึกพลังเพือ่ ปรับสภาพร่างกายอีกหลายครัง้ แต่เกจพลังกลับ
เพิ่มขึ้นไม่มากนัก น่าจะเป็นเพราะวิธีนี้ไม่เหมาะจะใช้บ่อย ร่างกายของ
เขามีความสมดุลกับพลังในตอนนี้แล้ว หากคิดจะพัฒนาเกจพลังให้
มากกว่านี้ คงต้องผ่านการฝึกและการต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอีกหลาย
ครั้ง
ส�ำหรับพวกแมว พวกมันยังไม่พร้อมจะออกไปต่อกรกับฝูงเหยีย่ ว
ตุลาพบว่าแม้ตอนนี้พวกมันจะก�ำลังฝึกฝนอย่างหนัก และมีพัฒนาการ
สูงมากในแต่ละวัน แต่เมื่อเขาให้พวกมันทดลองฝ่าค่ายกลที่เขาสร้าง
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของฝูงเหยี่ยว พวกมันกลับยังหลงทาง และถูก
หลอกล่อเข้าสู่โซนสังหารเป็นประจ�ำ
แม้ค่ายกลของเขาเป็นค่ายกลที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของ
ฝูงเหยี่ยว แต่อานุภาพของมันยังห่างไกลจากค่ายกลที่ประกอบไปด้วย
ฝูงเหยี่ยวนับหมื่นตัวนัก ในเมื่อพวกแมวยังไม่สามารถอ่านกระบวนทัพ
ของค่ายกลจ�ำลอง แล้วเคลื่อนไหวได้อย่างถูกวิธี ย่อมไม่เหมาะจะกลับ
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ไปต่อกรกับฝูงเหยีย่ วอีกครัง้ กว่าพวกแมวจะมีความพร้อม คงต้องให้เวลา
พวกมันศึกษาเรื่องนี้อีกมาก
คืนวันศุกร์ ขณะที่ตุลาก�ำลังฝึกฝน เขาอดคิดในใจไม่ได้ว่า
‘ช่วงนี้เราเอาแต่ฝึก แต่ไม่ค่อยก้าวหน้าเลยแฮะ’ ตอนนี้สิ่งที่เขา
ต้องการคือ คู่มือ แต่ฝูงเหยี่ยวยังถูกผู้เล่นจ�ำนวนนับไม่ถ้วนตามพัวพัน
เขาเองก็ไม่อยากให้ใครเห็นการต่อสู้ของเขา
“ลองไปส�ำรวจบอสตัวใหม่ดกี ว่า” ตุลาพึมพ�ำเบาๆ ยังไงซะเควสต์
บอสเหยี่ยวก็เสร็จไปแล้ว ลองหาบอสตัวใหม่มาทดสอบฝีมือน่าจะดีกว่า
แต่คราวนี้เขาคิดว่าจะไปคนเดียว เนื่องจากพวกแมวยังมุ่งมั่นกับการฝึก
เขาจึงยังไม่คิดจะเข้าไปขัดขวางพวกมันในตอนนี้
ตุลาวาร์ปไปทีเ่ มืองโดอี เมืองผูใ้ ช้ศาสตร์แห่งจิต แล้วออกเดินทาง
ด้วยความเร็วสูงสุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามป่าและภูเขาสูง
มุ่งสู่เกาะร้างที่เต็มไปด้วยป่าทึบ โดยใช้เวลาถึง 1 วันเต็มๆ เมื่อมาถึง
ตุลาไม่กล้าประมาท เขาหยุดพักผ่อนทีช่ ายหาดของเกาะแห่งนี้ แล้วโคจร
ลมปราณฟืน้ ฟูความเหนือ่ ยล้า จากนัน้ จึงใช้ผา้ ผูกตา แล้วเร่งสมาธิผสาน
จิตกับสรรพสิ่งรอบกาย เพื่อส�ำรวจว่าบอสตัวต่อไปซ่อนอยู่ที่ไหน
แม้จะผสานจิตกับสรรพสิง่ อย่างต่อเนือ่ ง และขยายสัมผัสไปกว้าง
ไกล แต่ตุลาก็ไม่สามารถหาที่ซ่อนของจ้าวอสรพิษแห่งป่าดึกด�ำบรรพ์ได้
อยู่ดี ซึ่งเขาไม่แปลกใจนัก จากข้อมูลที่เขาศึกษามา อสรพิษฝูงนี้ใช้
พลังจิตได้ ท�ำให้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า บอสลับแต่ละตัวน่าจะมีจุดเด่น
อย่างฝูงเหยีย่ วสายฟ้าทีส่ ามารถใช้คา่ ยกลได้อย่างยอดเยีย่ ม ส่วนจุดเด่น
ของอสรพิษแห่งป่าดึกด�ำบรรพ์นนั้ คาดว่าน่าจะเป็นความสามารถในการ
ซ่อนตัว แล้วจู่โจมโดยที่เหยื่อไม่ทันรู้ตัว
ตุลาส�ำรวจป่าดึกด�ำบรรพ์อย่างระมัดระวัง ลดขอบเขตประสาท-
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สัมผัสลงเหลือไม่ถึง 30 เมตร จากนั้นจึงเดินบุกบั่นไปตามป่าทึบซึ่งมี
ระยะทางหลายกิโลเมตร แต่ไม่เห็นวี่แววของสิ่งมีชีวิตแม้แต่เงา ขณะที่
ก�ำลังส�ำรวจอย่างตั้งอกตั้งใจ ตุลาก็สัมผัสได้ว่า ธาตุแสงในบรรยากาศมี
ความหนาแน่นน้อยลง
‘ท้องฟ้ามืดลงแล้วสินะ’ ขณะที่ก�ำลังครุ่นคิด เขาก็สัมผัสได้ว่ามี
สิ่งมีชีวิตบางอย่างเข้ามาใกล้ตัว
‘หือ ทีแ่ ท้ฝงู งูพวกนีก้ ซ็ อ่ นตัวเก่งมาก และจะปรากฏตัวเฉพาะเวลา
กลางคืน มิน่า หามาทั้งวันไม่เจอสักตัว’ ตุลาเตรียมพร้อมแต่แรก เขา
ผนึกปราณ ควบคุมกลิ่นอายและความร้อนในร่างกายมาทั้งวัน เพราะ
รู้ดีว่าคู่ต่อสู้ในครั้งนี้คือ ฝูงงูจ�ำนวนมาก แต่น่าเสียดาย แม้ตุลาจะทุ่มเท
ความพยายามในการซ่อนร่องรอยมากขนาดไหน ดูเหมือนฝูงงูเหล่านีจ้ ะ
รับรู้ได้ว่าป่าของพวกมันมีผู้บุกรุก
“ฟ่อ!” เสียงงูนับร้อยตัวขู่พร้อมกัน ตุลารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังที่
กล้าแข็งถึงขีดสุด ซึ่งพุ่งโจมตีเขาจากด้านหลัง เขาจึงรีบพลิกตัว หลบงู
ขนาดเล็กตัวหนึ่งที่พุ่งเฉียดเขาไปได้อย่างเฉียดฉิว กลิ่นคาวจากตัวของ
มันฉุนจนตุลาชะงักไปเล็กน้อย แล้วเขาก็ได้ยนิ เสียงระบบแจ้งข้อความว่า
“ผู้เล่น ตุลา สังหาร Rapid Viper คลาส 2 ระดับ 100 ได้รับ
ค่าประสบการณ์ 145,201 ได้รับ เขี้ยวพิษ 1 เขี้ยว”
‘เฮ้ย! ยังไม่ทนั ได้ฆา่ เลย มันตายได้ยงั ไงกัน’ แม้จะยังตกตะลึงกับ
ความเร็วและความรุนแรงทีเ่ หนือความคาดหมายของมอนสเตอร์ตวั นี้ แต่
เขาก็อดสงสัยไม่ได้ แค่หลบมันได้กไ็ ด้คา่ ประสบการณ์แล้วอย่างนัน้ เหรอ
แต่ไม่นานนัก ฝูงงูก็ท�ำให้ตุลาหายสงสัย
“ฟ่อๆๆ” เสียงขู่ดังขึ้นจากรอบทิศ แล้วฝูงงูก็เปลี่ยนเป็นเส้นสาย
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ความเร็วสูงอย่างที่ตุลาไม่คาดคิดมาก่อน จู่โจมเข้ามาจากรอบทิศทาง
กระทัง่ เวลาสงสัยเขายังไม่มี ได้แต่เคลือ่ นทีห่ ลบหลีกด้วยความเร็วสูงสุด
แต่ในสภาพที่มีการโจมตีจากรอบทิศทาง ในที่สุดเขาก็พลาดพลั้ง
งูตัวหนึ่งพุ่งตัวเฉียดแขนซ้ายของตุลา ร่องรอยการโจมตีไม่ใช่
คมเขี้ยว แต่เนื้อบริเวณต้นแขนของเขาที่มันพุ่งชนกลับถูกคว้านไป แถม
พิษร้ายยังแทรกเข้ามาในร่างกายอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับที่เสียงระบบ
รายงานการสังหารอสรพิษนับร้อยตัวในเวลาไม่ถึง 10 วินาที
ตุลาไม่มที างเลือก เขาได้แต่ใช้พลังจิตและพลังธาตุสร้างดาบเพลิง
ความร้อนสูงรอบกายหลายสิบเล่ม บังคับให้พุ่งวนรอบกายอย่างรวดเร็ว
จากนั้นจึงผนึกปราณขับพิษร้ายออกจากร่างกายอย่างสุดความสามารถ
ทว่าฝูงงูกลับไม่ละความพยายาม แม้ทราบว่าการพุ่งใส่ดาบเพลิงอัน
ร้อนแรงที่ผนึกพลังไม่ต่างจากการฆ่าตัวตาย แต่พวกมันก็ยังพุ่งใส่ตุลา
อย่างสุดก�ำลัง
‘งูพวกนีค้ งมีทกั ษะในการพุง่ ตัวแลกชีวติ นีเ่ อง ความเร็วและความ
รุนแรงของการโจมตีเหนือกว่าคลาส 3 ซะอีก อาจเทียบได้กับคลาส 5
ต้นๆ แถมยังใช้พลังจิตและพลังชีวิตในการโจมตีสุดก�ำลัง ถึงได้รวดเร็ว
และรุนแรงมาก’ ตุลาคิดในใจอย่างตื่นตระหนก เคยได้ยินมาเหมือนกัน
ว่า มอนสเตอร์บางชนิดจะใช้วิธีแลกชีวิตกับคู่ต่อสู้ เมื่อได้มาเจอกับตัว
ท�ำให้เขาอดขนลุกไม่ได้
ความเร็วของพวกงูเหนือกว่าทีเ่ ขาเคยคิดจินตนาการไว้มาก โชคดี
ที่พวกมันยังไม่แข็งแกร่งพอจะฝ่าดาบเปลวเพลิงที่ผนึกพลังมหาศาล
หลายสิบเล่มเข้ามาได้ การต่อสู้ของหนึ่งคนกับฝูงงูจึงหยุดชะงัก
‘ดูเหมือนงูพษิ พวกนีค้ งกลัวไฟ ถ้าเราเผาป่า คงเอาชนะได้ไม่ยาก
แต่วา่ ...’ ตุลานึกถึงค�ำกล่าวของท่านไป่ตา้ หลางและบัญชา ทีเ่ คยบอกว่า
เขายังมีสัญชาตญาณไม่เฉียบคมพอ แล้วอดยิ้มออกมาไม่ได้
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‘หึๆ เกาะเริ่มต้นช่างเป็นสถานที่ฝึกฝนชั้นยอดจริงๆ มีบททดสอบ
หลากหลายรูปแบบซ่อนอยู่จริงๆ ด้วย’
เขาสลายดาบเปลวเพลิง พวกงูทหี่ ยุดชะงักไปก็เริม่ กลับมาเตรียม
พร้อมโจมตีอีกครั้ง
“พวกแกน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดในการฝึกลับสัญชาตญาณของ
ฉัน เข้ามาเลย ไอ้พวกงูพิษ!”
ตุลาร้องตะโกนเสียงดังกึกก้อง แล้วผนึกสมาธิรับการโจมตีของ
เหล่าอสรพิษแห่งป่าดึกด�ำบรรพ์ การฝึกลับสัญชาตญาณฉบับท้าความ
ตายของตุลาจึงเริ่มขึ้นในลักษณะนี้
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ตุลารู้สึกราวกับว่ามันคือเดจาวู ส�ำหรับเขาในตอนนี้ การ
ต่อสู้ของเขาไม่ต่างจากการต่อกรกับเหล่าวิญญาณในเหมืองแร่ร้างเลย
แม้ฝีมือของเขาในตอนนี้จะเหนือกว่าตอนเริ่มเล่นเกมใหม่ๆ อย่างที่
ไม่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกันได้ แต่ศัตรูแห่งป่าดึกด�ำบรรพ์ก็มีความ
ร้ายกาจ จนยากจะบรรยายได้เช่นกัน
ความร้ายกาจทีแ่ ท้จริงของงูฝงู นีไ้ ม่ใช่ความเร็วทีย่ ากจะรับมือ หรือ
พลังโจมตีที่รุนแรงขนาดสร้างความเสียหายมหาศาลให้แก่เขาซึ่งมีพลัง
ป้องกันสูงจากการผนึกจิตและปราณ รวมถึงการเสริมคุณสมบัติของ
พลังธาตุได้ แต่ความร้ายกาจที่แท้จริงของพวกมันคือ การซ่อนตัวจาก
สัมผัสระดับสุดยอดของตุลาได้ต่างหาก
ศัตรูที่ตุลาเผชิญหน้ามาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้ ไม่มีมอนสเตอร์
ประเภทไหนทีเ่ ขาไม่สามารถรับรู้การคงอยู่ได้ แต่เจ้างูพวกนีก้ ลับมีความ
สามารถในการหลอมรวมตัวเองเข้ากับต้นไม้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ พลัง
ธรรมชาติที่เขาสัมผัสได้และเข้าใจว่าเป็นเพียงเถาวัลย์หรือกิ่งไม้ธรรมดา
เมื่อเข้าสู่ระยะโจมตี กลับกลายเป็นกลุ่มก้อนพลังจิตกล้าแข็งที่พุ่งเข้า
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โจมตีเขาแบบแลกชีวิต ราวกับเขาคือ ศัตรูของเผ่าพันธุ์ ที่พวกมันจะ
ไม่ยอมอยู่ร่วมโลกเดียวกันเลยทีเดียว
ตุลาเคยทดลองเปลี่ยนวิธี หันไปพึ่งพาการรับรู้ทางสายตาบ้าง
กลับพบว่าภายในป่าดงดิบช่วงกลางคืนนั้นมืดมาก แม้แต่แสงดาวก็ยัง
ไม่อาจส่องผ่านยอดไม้เข้ามาได้ ความหวังในการพึ่งพาสายตาจึงถือว่า
เปล่าประโยชน์ แต่เมื่อต่อกรกับฝูงงูอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เขาค้นพบว่าวิธี
พื้นๆ อย่างการฟังเสียงและการดมกลิ่น กลับมีประโยชน์มาก
ร่างกายของงูพวกนี้แฝงกลิ่นคาวที่ฉุนมาก หากเข้าสู่อาณาเขตที่
มีกลิน่ คาวจัด แสดงว่าในบริเวณใกล้เคียงกันจะมีงอู าศัยอยูห่ ลายร้อยตัว
ดังนั้นเตรียมพร้อมรับศึกหนักได้เลย และช่วงเวลาที่พวกมันพุ่งตัวจู่โจม
แม้เพียงเสีย้ ววินาที แต่พวกมันจะส่งเสียงเบาๆ ทีแ่ ทบไม่ได้ยนิ หากไม่ตงั้
สมาธิให้ดีๆ เมื่อมีข้อมูลเหล่านี้ ตุลาก็สามารถป้องกันพวกมันได้บ้าง
ฝูงงูเหล่านี้บ้างอยู่อย่างโดดเดี่ยว บ้างอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ตุลา
วุ่นวายอยู่ค่อนคืนก็ยังไม่สามารถหาเบาะแสบอสของมอนสเตอร์ชนิดนี้
ได้เลย เพียงแต่เขาค้นพบว่า ยิ่งเข้าใกล้ฝั่งตะวันออกของเกาะนี้มาก
เท่าไหร่ ฝูงงูยิ่งมีจ�ำนวนมากและมีฝูงใหญ่ขึ้น
เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่อง บรรยากาศแห่งป่าดึกด�ำบรรพ์ก็แปร
เปลี่ยนไปในชั่วพริบตา ความกดดันและความมุ่งร้ายที่คุกคามเขามา
ตลอดทั้งคืนหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ตุลาไม่กล้าประมาท เขา
ตัดสินใจออกจากป่า กลับมาตั้งหลักอยู่บริเวณชายหาด เจ้างูพวกนี้แม้
จะร้ายกาจ แต่พวกมันมีอาณาเขตที่แน่นอน จากการส�ำรวจตลอดคืน
ตุลาพบว่าถ้าเข้าใกล้ฝั่งตะวันตก พวกมันจะไม่ตามล่าเขา ตุลาจึงเล่น
วิ่งไล่จับกับงูฝูงนี้มาทั้งคืน
“โหดเป็นบ้าเลย” ตุลาพึมพ�ำอย่างเหนื่อยอ่อน แล้วหัวเราะเบาๆ
“หึๆ แต่ก็คุ้มค่าสุดๆ”
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การต่อสู้เมื่อคืนที่ผ่านมา ตุลาไม่ได้ใช้ดาบผ่าปฐพีเป็นอาวุธ
เพราะสภาพของป่าทึบแห่งนีไ้ ม่เหมาะกับดาบทีม่ ขี นาดใหญ่เทอะทะ เขา
ใช้เพียงมีดซัดและเพลงหมัดเข้าต่อกรกับฝูงงู ความจริงแล้วการต่อกรกับ
ฝูงงูเหล่านี้ เพียงแค่หลบหลีกก็เพียงพอแล้ว ปกติพวกมันจะจู่โจมแบบ
ธรรมดา อย่างการฉกกัดไม่กคี่ รัง้ พอรู้ว่าเป้าหมายมีฝีมอื สูงกว่า พวกมัน
ที่เหลือก็จะใช้การโจมตีแลกชีวิตทันที แต่ตุลาเห็นว่าการหลบหลีกเพียง
อย่างเดียวออกจะน่าเสียดาย เขาอยากอาศัยฝูงงูเพื่อฝึกฝนฝีมือ จึง
พยายามฟันงูที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงให้ขาดเป็นสองท่อน
ผลลัพธ์ที่ได้คือ โบนัสการโจมตีด้วยมีดและมือเปล่าเพิ่มขึ้นจนสูง
กว่าโบนัสการโจมตีด้วยดาบแล้ว แต่สิ่งที่ท�ำให้ตุลารู้สึกคุ้มค่าที่สุดคือ
การที่เขาต่อกรกับฝูงงูทั้งคืน ท�ำให้เขาค้นพบความมหัศจรรย์ของมนุษย์
เมื่อเขาควบคุมจิตใจให้สงบนิ่ง ในสภาวะที่ว่างเปล่านั้น ขอเพียงเขา
ส�ำเหนียกได้ถึงภยันตราย ร่างกายของเขาจะตอบรับได้อย่างเหมาะสม
โดยไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ใดๆ เลย ดังนั้นแม้ช่วงหลังเขาจะพบฝูงงู
จ�ำนวนมาก แต่บาดแผลจากการต่อสู้กลับน้อยลงเรือ่ ยๆ หากฝูงงูมไี ม่ถงึ
ร้อย บางครั้งตุลาถึงกับจัดการได้โดยไร้บาดแผล
“คืนนี้สนุกแน่” ตุลาอดยิ้มออกมาไม่ได้ แล้วเริ่มส�ำรวจบาดแผล
บนร่างของตัวเอง
บาดแผลส่วนใหญ่ตอนนีห้ ายสนิทดีแล้ว แต่การโจมตีของงูพษิ เมือ่
ใช้ทักษะแลกชีวิต มักจะคว้านเนื้อหนังของเขาบางส่วน ท�ำให้ชุดผ้าของ
ตุลาขาดรุ่งริ่ง และเนื้อตัวในตอนนี้เต็มไปด้วยรอยแผลเป็น ผิวหนังบาง
ส่วนมีสีสันที่ไม่น่ามอง เนื่องจากเป็นเนื้อหนังที่เพิ่งงอกออกมาใหม่ๆ
โชคดีที่ตุลามีพลังฟื้นตัวสูงมาก จากทักษะและการใช้พลังระดับ
สูง ทักษะ Auto Heal ที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บ พลังปราณ และพลัง
ธาตุแสงที่เร่งการฟื้นฟูของร่างกาย นอกจากนี้พิษร้ายยังมีผลกระทบต่อ
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เขาน้อยมาก พิษของงูชนิดนี้จึงสร้างความล�ำบากให้เขาในช่วงแรกๆ
เท่านั้น เพราะเขาเล่นสนุก (?) กับบลังก้าและบลูอายส์ ซึ่งมีปราณพิษ
จากการหลอมรวมพิษร้ายระดับสูงกว่าพิษของงูสายพันธุ์นี้มาก ท�ำให้
ร่างกายของเขามีภูมิต้านทานพิษสูงมาก
เมื่อได้รับพิษงูชนิดนี้หลายครั้ง ร่างกายของตุลาก็สามารถพัฒนา
จนต้านทานได้เอง อย่าว่าแต่ตอนนี้ตุลามีลมปราณกล้าแข็ง อีกทั้งมี
ธาตุน�้ำช่วยขับพิษ และธาตุมืดช่วยสลายพิษ พิษงูจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่
แต่หากได้รับพิษปริมาณมาก แล้วร่างกายสลายไม่ทัน เขาเองก็มีสิทธิ์
เสียชีวิตได้เช่นกัน
แม้จะสายมากแล้ว แต่ตลุ ากลับไม่ร้สู กึ หิวเลย เขาตัดสินใจฝึกฝน
การใช้พลัง รอจนกว่าจะได้เวลาที่ฟ้ามืดลง ค่อยเข้าไปลุยกับฝูงงูอีกครั้ง
ตุลาโคจรลมปราณไปทัว่ ร่าง ผสานกับการใช้พลังธรรมชาติ ผนึกพลังจิต
ปริมาณมหาศาลสร้างเกราะพลังจิตรอบกาย จากนั้นจึงหลอมรวมจิตใจ
กับสรรพสิ่งรอบกาย
คราวที่แล้วตุลาฝึกฝนด้วยวิธีนี้ในโรงฝึกลับใต้ดิน แต่เมื่อใช้วิธีนี้
ณ สถานที่เปิดโล่ง ผลลัพธ์ที่ได้กลับแตกต่างกันมาก ทันทีที่เข้าสู่ห้วง
สมาธิ ภาพลักษณ์ต่างๆ กลับผุดขึ้นมากมาย ถึงจะหลับตาอยู่ แต่แทบ
ไม่ตา่ งจากการลืมตาเลย ทีส่ ำ� คัญ รัศมีการมองยังเกิดขึน้ รอบทิศทาง เขา
รับรูไ้ ด้ถงึ แสงแดด สายลม ผืนทราย และเกลียวคลืน่ รับรูไ้ ด้ทงั้ สิง่ ทีก่ �ำลัง
เคลือ่ นไหว และสิง่ ทีอ่ ยูน่ งิ่ สัมผัสการรับรูข้ องเขาก็กว้างไกลขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่
ใช้เวลานานมากเท่าไหร่ รัศมีการรับรูก้ ย็ งิ่ ขยายออกไปมากขึน้ เท่านัน้ ต่าง
กับการรับรู้จากการฝึกฝนในสถานที่ปิดล้อมอย่างโรงฝึกลับใต้ดินจริงๆ
ตุลาแผ่จิตไปทั่วเกาะ เข้าส�ำรวจทุกซอกทุกมุม เขาสัมผัสได้ถึง
คลื่นพลังจิตเบาบางจ�ำนวนนับไม่ถ้วนที่แทรกอยู่ตามป่าลึก เมื่อลองเพ่ง
จิตส�ำรวจดู ก็พบฝูงงูจำ� นวนหนึง่ บางส่วนอยูใ่ นสภาพหลับใหล บางส่วน
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ออกล่าอาหาร โดยมากจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กทีอ่ ยูต่ ามต้นไม้ แต่สว่ นใหญ่
จะออกล่าหาอาหารในท้องทะเลทางทิศตะวันออก
‘ที่แท้เจ้าพวกนี้ก็มีอยู่หนาแน่นทางทิศตะวันออกเพราะอย่างนี้
นี่เอง’ ความเข้าใจบางอย่างผุดขึ้นในห้วงความคิด แล้วอนุสติส่วนหนึ่ง
ของเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมา ‘ถ้าอย่างนั้นพวกเหยี่ยวสายฟ้าล่ะ’
ภาพป่าทึบสูญสลายหายไป แล้วปรากฏภาพของลานโล่งกว้าง
บริเวณหน้ารังของเหยี่ยวสายฟ้า ซึ่งตอนนี้มีผู้เล่นจ�ำนวนมากห�้ำหั่นกับ
ฝูงเหยีย่ วจ�ำนวนมหาศาลอย่างดุเดือด ดูเหมือนผูเ้ ล่นเหล่านีจ้ ะคิดตรงกัน
กับเขาคือ การอาศัยฝูงเหยี่ยวเพื่อศึกษายุทธการในการรบและการจัด
กระบวนทัพ
โดยผู้เล่นนั้นแบ่งออกเป็นหลายสิบกลุ่ม บางกลุ่มมีหลักร้อย บาง
กลุ่มมีนับพัน บางกลุ่มถึงกับมีหลายพันคน แต่ละกลุ่มมีสัญลักษณ์ที่มี
สีสันแตกต่างกันประดับชุด ตุลาจดจ�ำได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกิลด์ที่มา
ขอจดทะเบียนก่อตัง้ ทีเ่ มืองอีเดน ทัง้ ผูเ้ ล่นและฝูงเหยีย่ วต่างเน้นการโจมตี
ระยะไกล ยอดฝีมือบางคนใจกล้า ถึงขนาดเข้าโจมตีฝูงเหยี่ยวกลาง
อากาศ เพียงแต่ผู้เล่นอิสระเหล่านี้จะจู่โจมก่อกวนจากรอบนอกเท่านั้น
เมื่อสังหารเหยี่ยวได้ มักจะถอยหนีสุดก�ำลัง
ครั้งนี้ฝูงเหยี่ยวถูกจัดการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มผู้เล่นเกิด
ความสูญเสียน้อยมาก ผูเ้ ล่นหลายคนต่างยินดีในชัยชนะทีก่ �ำลังจะบังเกิด
แต่แล้วกลับมีเหยี่ยวกลุ่มใหม่นับร้อยบินออกมาจากรัง จากนั้นร่างของ
พวกมันก็เปล่งแสง แล้วบินวนเวียนอยู่กลางท้องฟ้า ทิศทางที่พวกมัน
บินผ่านเกิดเส้นแสงค้างอยู่กลางอากาศ ตุลาที่เห็นเหตุการณ์รับรู้ได้ว่า
ก�ำลังจะเกิดอะไรขึน้ แต่ดเู หมือนกลุม่ ผูเ้ ล่นจะไม่มใี ครสัมผัสได้ถงึ เส้นแสง
พลังเวทที่เปล่งประกายอยู่กลางอากาศนั้น
เส้นแสงทีเ่ กิดจากการบินอย่างต่อเนื่องของเหยี่ยวสายฟ้านับร้อย
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ตัวค่อยๆ สมบูรณ์ในทีส่ ดุ ก่อนจะแปรเปลีย่ นเป็นวงเวทขนาดมหึมา จาก
นั้นผลการต่อสู้ก็เป็นไปตามความคาดหมาย สายฟ้าจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
ถูกส่งออกมาจากวงเวทขนาดยักษ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสิบกว่านาที
หลังจากมหาเวทหมดพลัง กลุ่มผู้เล่นก็เหลือเพียงหนึ่งในสาม และเริ่ม
ล่าถอย ฝูงเหยี่ยวสายฟ้าก็สูญเสียพลังเวท จนหลายตัวถึงกับร่วงลงมา
แต่ได้เพื่อนพ้องช่วยกันแบกรับ จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายจากกัน
ตุลาสังเกตการณ์อย่างสงบ ความรู้แจ้งบางอย่างผุดขึ้นในห้วง
ความคิด เขาเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเขาหลอมรวมจิตเข้ากับ
สรรพธาตุ เขาก็สามารถบรรลุได้ถึงระดับถอดจิต ท่องไปตามที่ต่างๆ ได้
เนือ่ งจากพลังธรรมชาติเชือ่ มถึงกัน ไม่วา่ เขาคิดจะไปทีไ่ หน ก็สามารถไป
ได้ทุกแห่งหน
เมือ่ ตุลานึกถึงเมืองอีเดน มหานครแห่งนีก้ ป็ รากฏอยูเ่ บือ้ งหน้า แต่
พอเขาคิดจะเข้าไปในเมือง เขากลับไม่สามารถท�ำได้ ราวกับตัวเมือง
มีอาณาเขตบางอย่างปิดกั้นอยู่ จนเขานึกได้ว่าพวกเอลฟ์เคยบอกไว้ว่า
ตัวเมืองแห่งนี้มีการป้องกันระดับสูงครอบคลุม ตุลาจึงได้แต่ตัดใจ
เขาส่งจิตไปส�ำรวจตามทีต่ า่ งๆ พบว่า เมืองระดับมหานครทุกเมือง
มีการป้องกันทางจิตไว้หมดแล้ว ขณะที่ตลุ าครุ่นคิดว่าหากเขาส่งจิตไปที่
ทวีปหลักจะท�ำได้หรือไม่ ภาพต่างๆ ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็ดับมืดลง
อย่างกะทันหัน
ในขณะที่ตุล าก�ำลังทดสอบความสามารถใหม่ ณ ห้อง
ควบคุมระบบกลับปั่นป่วนวุ่นวายมากกว่าที่ใครๆ จะคาดคิด
“บอส เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ เด็กพิเศษของบอสก�ำลังท�ำเรื่องที่
เข้าข่ายการแหกกฎพืน้ ฐานอยูค่ รับ ตอนนีผ้ มส่งค�ำสัง่ Force Sleep บังคับ
ให้เด็กคนนั้นเข้าสู่สภาวะหลับใหลอยู่ บอสรีบมาเลยนะครับ ด่วนที่สุด”
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ลีมินโฮที่ได้ยินรีบเข้ามาตรวจสอบทันที
“เกิดอะไรขึ้นเหรอ”
“ระบบแจ้งมาว่า ผู้เล่นตุลาก�ำลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎครับ
เนือ่ งจากผูเ้ ล่นคนนีอ้ อนไลน์จากเซิรฟ์ เวอร์โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
มีคำ� สัง่ ห้ามไม่ให้ผเู้ ยาว์ออกนอกเกาะเริม่ ต้น แต่เด็กคนนีก้ ลับใช้วธิ พี เิ ศษ
จนระบบแจ้งเตือนครับ”
“เอ๊ะ ปกติถ้าผู้เล่นที่มีก�ำไลผู้เยาว์คิดจะออกจากเกาะเริ่มต้น จะ
ถูกวาร์ปกลับมาที่เกาะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เหรอ แล้วเจ้าเด็กนี่ท�ำ
ยังไง ถึงได้หาวิธีแหกกฎได้ล่ะ” ลีมินโฮกล่าวอย่างสงสัย
แอดมิน 01 รายงานว่า “เด็กคนนี้ใช้ทักษะประเภทถอดจิต วิชา
สายจิตขั้นสูงครับ โดยใช้ร่างแยกส่งพลังจิตออกนอกอาณาเขตของเกาะ
เริ่มต้น รูปแบบนี้ยังไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนท�ำได้มาก่อน จะบอกว่าเขา
ฝ่าฝืนกฎก็ไม่ได้ เพราะร่างจริงยังอยู่ที่เกาะเริ่มต้น บอสลองดูเอาเอง
ก็แล้วกันครับ เหลือเชื่อจริงๆ ไม่คิดว่าจะมีผู้เล่นท�ำได้”
“หือ ร่างแยกพลังจิตมันมีระยะทางจ�ำกัดนี่นา เด็กนี่ไม่น่าจะมี
พลังมากพอจะส่งร่างจิตไปไกลขนาดข้ามทวีปได้นี่” ลีมินโฮพึมพ�ำเบาๆ
เขามีขอ้ มูลของตุลาอยูใ่ นหัวอย่างละเอียดอยูแ่ ล้ว เพราะเป็นผูเ้ ล่นทีร่ ะดับ
ผู้บริหารทุกคนจับตามองมานาน
“เฮ้ย!!! ผสานจิตเป็นหนึง่ เดียวกับพลังธรรมชาติ ใช้หลักการเดียว
กับการใช้เวทสือ่ สาร” ลีมนิ โฮอดร้องออกมาไม่ได้ มินา่ การส่งร่างจิตของ
ตุลาถึงได้ไม่จ�ำกัดระยะทาง จากนั้นเขาก็หันมาปรึกษาทุกคนว่า “เอาไง
ดีละ่ จะบอกว่าผิดกฎก็ไม่ได้ซะด้วยสิ แต่จะปล่อยให้เจ้านีส่ ง่ จิตไปส�ำรวจ
ทวีปหลัก มันก็ดูจะแหกกฎ เหมือนเราท�ำผิดข้อตกลงกับหลายประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
“ผมว่าปล่อยๆ ไปเถอะครับ ถึงจะดูเหมือนโกงผู้เล่นคนอื่น แต่ถ้า
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พวกเรากักขังเขาไว้ ก็เหมือนกับจ�ำกัดพัฒนาการของผู้เล่นนะครับ”
พนักงานคนหนึ่งออกความเห็น
“ถึงจะไม่มใี ครตรวจสอบระบบเกมของพวกเราได้ แต่พวกเราควร
ยึดมั่นในหลักการนะคะ กฎต้องเป็นกฎค่ะ” พนักงานหญิงคนหนึ่งกล่าว
อย่างมุ่งมั่น
“คุณสเตลล่าก็พูดเกินไปครับ ทางทฤษฎีแล้ว มันไม่ต่างจากการ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารข้ามทวีปสักหน่อย ปล่อยไปเถอะครับ ไม่น่าจะมี
ปัญหา” พนักงานชายอีกคนอดกล่าวไม่ได้
“กรุณาเรียกฉันว่า แอดมิน 03 ด้วยค่ะ คุณแอดมิน 05” สเตลล่า
หรือแอดมิน 03 เอ่ยเรียบๆ
พนักงานดูแลระบบหลายสิบคนทีไ่ ด้ยนิ ต่างละจากงานตรวจสอบ
ระบบซึ่งก�ำลังท�ำอยู่ แล้วหันมาลงความเห็นว่า ควรอนุญาตให้ตุลา
ถอดจิตไปไกลถึงทวีปหลักได้หรือไม่ หลายคนที่เป็นแฟนคลับของตุลา
ต่างส่งเสียงสนับสนุน แต่อีกหลายคนกังวลว่า ด้วยความสามารถของ
ตุลาจะท�ำให้ทวีปหลักเกิดความปั่นป่วน สุดท้ายลีมินโฮก็ตัดสินว่า
“โอเคครับ ตกลงว่าอนุญาตให้ไปได้ แต่ผมคงต้องติดต่อกับผู้เล่น
คนนี้เป็นการส่วนตัวก่อนสักนิด เพื่อชี้แจงให้ทราบ เฮ้อ...เด็กคนนี้สร้าง
เรื่องให้ล�ำบากได้ไม่หยุดหย่อนจริงๆ ให้ตายเถอะ!”
แอดมิน 01 ที่ใช้ค�ำสั่ง Force Sleep หันไปมองข้อมูลของตุลา แล้ว
กล่าวเสียงสั่นๆ “บอสครับ จะติดต่อหรือจะท�ำอะไรก็รีบท�ำเถอะครับ
ดูเหมือนค�ำสั่ง Force Sleep จะไม่ได้ผล เด็กคนนี้มีจิตใจเข้มแข็งเกินไป
ถึงขนาดทีข่ ดั ขืนค�ำสัง่ Force Sleep ได้ ถ้าพวกเราไม่รบี ติดต่อหรือยกเลิก
ค�ำสั่ง ผมว่าเกาะเริ่มต้นปั่นป่วนแน่นอน”
ลีมินโฮหันไปดูข้อมูลของตุลา แล้วร้องว่า “เวรแล้วไง”
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ทางด้านตุลา ขณะที่เขาทดลองส่งจิตไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ซึง่ ตามข้อมูลระบุไว้วา่ ทีน่ นั่ คือทวีปหลัก อยูๆ่ ก็พบว่าจิตของ
ตัวเองตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิด แต่เขาก็ไม่ตื่นตระหนกนัก คิดว่า
ตัวเขาที่ยังสวมก�ำไลผู้เยาว์อยู่อาจมีข้อจ�ำกัดในเรื่องนี้ แต่เมื่อจะส่งจิต
กลับคืนสู่ร่าง กลับพบว่าไม่สามารถท�ำได้
‘หือ เกิดอะไรขึน้ กันแน่’ ตุลาเริม่ รูส้ กึ ไม่ชอบมาพากล เขาเพ่งสมาธิ
ไปทีร่ า่ งกายของตัวเอง พบว่าร่างของเขายังคงนัง่ สมาธิหลอมรวมพลังอยู่
ที่เดิม
‘หรือระหว่างเกาะเริ่มต้นกับทวีปหลักจะมีเขตอาคมคุ้มกัน อืม...
เป็นไปได้แฮะ เพราะระบบพื้นฐานของเกาะเริ่มต้นกับทวีปหลักแตกต่าง
กันอย่างสิน้ เชิง บางทีจติ ของเราอาจมีพลังไม่มากพอ เลยมาติดอยูต่ รงนี้
ถ้างั้นเราลองรวบรวมพลังให้มากกว่านี้ดีกว่า อาจส่งร่างจิตกลับเข้า
ร่างกายได้’
ตุลาไม่เข้าใจว่า สภาพของเขาเกิดจากผูด้ แู ลระบบแทรกแซงข้อมูล
ความจริงแล้วตอนนีต้ ลุ าควรจะมีสภาพไม่ต่างจากการนอนหลับ จิตของ
เขาควรจะกลับไปอยู่กับร่างกายแล้ว แต่จิตของเขากล้าแข็งเกินไป เมื่อ
เขาไม่ยนิ ยอม แม้กระทัง่ ค�ำสัง่ บังคับให้หลับยังท�ำอะไรไม่ได้ จากนัน้ ตุลา
ก็เริ่มรวบรวมพลังจากรอบกายเพิ่มพูนพลังงานให้ร่างจิตของตัวเอง เพื่อ
ให้หลุดจากสภาพที่เป็นอยู่อย่างมุ่งมั่น
ร่างกายของตุลาที่อยู่บริเวณชายหาดเริ่มสะสมพลังงานอย่าง
รวดเร็ว แล้วส่งเข้าไปในร่างจิตของตุลา ซึ่งตอนนี้ล่องลอยอยู่เหนือทะเล
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเริ่มต้น พลังงานมหาศาลควบแน่น
อยูเ่ หนือบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็ว แม้ตลุ าเพียงคิดสะสมพลังงานเพือ่
หลุดจากสภาพที่เป็นอยู่ แต่ตอนนี้ร่างของเขามีแถบพลังจิตกว่าแสน
หน่วย ท�ำให้พลังจิตทีเ่ ข้มแข็งของผู้บรรลุระดับแก่นแท้แห่งจิตสะสมอยู่ที่
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ร่างจิตเหนือผืนน�้ำนับล้านหน่วยในเวลาไม่กี่วินาที
แม้ในห้องผู้ดูแลระบบจะมีความเร็วเหนือกว่ามิติเกมปกติหลาย
เท่า แต่การทีเ่ หล่าผูด้ แู ลระบบมัวแต่ถกเถียงกันอย่างออกรสก็กนิ เวลาไป
ไม่นอ้ ย ในมิตเิ กมปกติ เวลาจึงผ่านไปกว่า 40 นาทีแล้ว พลังจิตมหาศาล
เริ่มเกิดการควบแน่นจนส่องแสงเหนือผืนน�้ำ มองเห็นได้ชัดเจนหลาย
กิโลเมตร
ตอนแรกเหล่าผู้เล่นและ NPC ทีอ่ าศัยอยู่ทเี่ มืองท่ามาไคเห็นเพียง
จุดแสงเล็กๆ ต่างนึกว่าตัวเองตาฝาดไป แต่ยงิ่ ผ่านไปนานเท่าไหร่ จุดแสง
ดังกล่าวก็ยงิ่ สว่างขึน้ หลายคนพากันชีน้ วิ้ แล้วเริม่ วิจารณ์กนั อย่างสับสน
ส่วนตุลานัน้ เมือ่ พลังจิตสะสมอยูใ่ นร่างนีห้ ลายสิบล้านหน่วย เขา
ก็รู้สึกว่าร่างจิตเริ่มไม่เสถียรแล้ว
‘นีค่ งเป็นขีดจ�ำกัดของเราสินะ ตอนนีร้ า่ งจริงของเราคงไม่สามารถ
ควบคุมพลังจิตได้มากกว่านีอ้ กี แล้ว’ ตุลาคิดในใจอย่างกังวล หากพลังจิต
ขนาดนีไ้ ม่สามารถส่งร่างจิตของเขากลับสูร่ า่ งจริงได้ ไม่รเู้ หมือนกันว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น การติดอยู่ในห้วงมิติที่ทุกสิ่งทุกอย่างด�ำมืดไปหมดเป็นเวลา
นานแบบนี้ มันน่ากลัวมากกว่าที่คิด ต่อให้เป็นตุลาที่ฝึกฝนจิตใจมาเป็น
อย่างดีก็ตาม
ตุลารวบรวมพลังงานเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วสั่งให้มันระเบิดอย่าง
รุนแรงในชั่วพริบตา หวังว่าพลังงานขนาดนี้จะช่วยผลักดันจิตของเขาให้
กลับคืนสู่ร่างได้
“อย่าเพิ่ง!!!” เสียงร้องห้ามดังขึ้นอย่างกะทันหัน แต่แน่นอนว่า
ไม่ทันแล้ว ตุลาปลดปล่อยคลื่นพลังท�ำลายล้างออกไปอย่างสุดก�ำลัง
“เฮ้อ...เป็นเรื่องจนได้” เจ้าของเสียงนั้นกล่าวอย่างเหนื่อยใจ ใน
ห้วงแห่งความมืดมิด ปรากฏร่างของลีมินโฮ ผู้ดูแลระบบขึ้น
“คุณลีมินโฮ!” ตุลาร้องอย่างดีใจ คนที่จะอธิบายสถานการณ์ที่
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เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ คงมีแต่ผู้ดูแลระบบคนนี้เท่านั้น
ลีมินโฮไม่ได้ให้ความสนใจแก่ตุลามากนัก แต่ส่งค�ำสั่งออกไปให้
ลูกน้อง
“ติดต่อสามมหาปราชญ์ทันที ก�ำลังจะเกิดภัยพิบัติที่เมืองท่า
มาไค ตุลาปลดปล่อยคลื่นพลังจิตระดับสูงกระแทกผืนน�้ำเต็มๆ น่าจะ
กลายเป็นสึนามิพงุ่ ตรงไปทีม่ าไค ให้สามมหาปราชญ์ชว่ ยหยุดยัง้ ภัยพิบตั ิ
ในครั้งนี้ด้วย”
จากนั้นลีมินโฮก็หันมาพูดกับตุลาว่า “ขอโทษด้วย เธอคงเข้าใจ
ว่าจิตของเธอติดอยูใ่ นอาณาเขตอะไรสักอย่างสินะ ถึงได้รวบรวมพลังจิต
หวังจะทลายอาณาเขตนีอ้ อกไป แต่จริงๆ แล้วคนทีป่ ดิ กัน้ การรับรูข้ องเธอ
คือ พวกเราผู้ดูแลระบบเอง ขอโทษที่ติดต่อเธอช้าเกินไป”
“ปิดกั้นการรับรู้ของผมเหรอครับ” ตุลาทวนค�ำอย่างสงสัย
“ใช่แล้ว ความจริงพวกเราส่งค�ำสั่งท�ำให้เธอหลับ แต่จิตของเธอ
กล้าแข็งเกินไปจึงต่อต้านค�ำสัง่ Force Sleep ได้ ร่างจิตของเธอตอนนีล้ อย
อยู่เหนือน่านน�ำ้ ห่างจากเมืองท่ามาไคประมาณ 300 กิโลเมตร แต่ค�ำสั่ง
ควบคุมให้หลับกลับท�ำให้การรับรูข้ องเธอในตอนนีผ้ ดิ เพีย้ นไป จนเธอรูส้ กึ
เหมือนกับตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิดรอบทิศทาง”
ลีมินโฮอธิบาย แล้วยกเลิกค�ำสั่ง Force Sleep ตุลารู้สึกราวกับ
โลกหล้ากลับมาสดใสเหมือนเดิม ขณะทีร่ า่ งจิตของเขาลอยอยูเ่ หนือท้อง
ทะเลประมาณ 5 เมตร เขาก็ได้ยินเสียงระบบรายงานว่า
“ผู้เล่น ตุลา สังหาร จ้าวสมุทร บอสฉลามยักษ์ คลาส 2 ระดับ
100 ได้รบั ค่าประสบการณ์ 25,000,000 ได้รบั หัวใจบอสจ้าวสมุทร 1 ดวง
หูฉลามยักษ์ 1 ชิ้น กระดูกฉลามยักษ์ 5 ชิ้น ฟันฉลามยักษ์ 30 ซี่”
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ตุลาถึงกับอ้าปากค้าง บอสตัวสุดท้ายที่มีถิ่นที่อยู่ไม่แน่นอน ต้อง
วนเวียนหาไปทัว่ เกาะเริม่ ต้น กลับดวงตกถึงขัน้ มหาซวย ดันมาอยู่ใต้เท้า
ของเขาซะได้ ตุลาอดรู้สึกสมเพชบอสลับตัวนี้ไม่ได้ ตอนลูคัสทดลอง
พลังดาบก็ทีหนึ่งแล้ว มาตอนนี้เขาปล่อยพลังท�ำลายล้างอย่างไม่ตั้งใจ
แต่เจ้านี่ก็ยังอุตส่าห์เข้ามาตายได้อีก แต่ลีมินโฮกลับไม่ได้ให้ความสนใจ
มากนัก เขากล่าวต่อว่า
“ที่พวกเราต้องใช้ค�ำสั่ง Force Sleep กับเธอ เพราะเธอใช้ร่างจิต
ออกจากเกาะเริ่มต้น เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พวกเราเลยต้อง
เสียเวลาประชุมกันนานกว่าที่คิด ไม่นึกเลยว่าเธอจะใจร้อนขนาดรวม
พลังจิตท�ำลายล้างรอบทิศแบบนี้ซะก่อน”
‘ใจร้อนงั้นเหรอ’ ตุลาอดคิดในใจไม่ได้ ร่างจิตตกอยู่ในความมืด
เกือบชั่วโมง ไม่ว่าใครก็คงมีปฏิกิริยาอย่างเขาทั้งนั้นแหละ
ลีมินโฮเห็นตุลายังคงท�ำหน้าสงสัยก็เอ่ยต่อว่า “ถ้าเธอเป็นผู้เล่น
ทั่วไปคงไม่เกิดปัญหา แต่เธอสวมก�ำไลผู้เยาว์ แถมยังสมัครเล่นเกมจาก
เซิรฟ์ เวอร์โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การทีเ่ ธอเข้าสูท่ วีปหลัก แม้จะเป็น
เพียงแค่ร่างจิตก็เข้าข่ายการกระท�ำผิดกฎ พวกเราเลยต้องประชุมเพื่อ
ตัดสินว่า การที่เธอส่งเพียงร่างจิตไปยังทวีปหลัก ผิดกฎของเกมนี้หรือไม่
ที่ประชุมลงมติว่า ไม่ผิดกฎ สบายใจได้”
“หมายความว่า ผมสามารถส่งร่างจิตไปทีท่ วีปหลักได้ใช่ไหมครับ”
ตุลากล่าวอย่างตื่นเต้น
ลีมินโฮอดยิ้มออกมาไม่ได้ “ใช่แล้ว แต่ตราบใดที่เธอยังสวม
ก�ำไลผูเ้ ยาว์อยู่ เธอจะไม่สามารถน�ำร่างจริงออกจากเกาะเริม่ ต้นได้ ไม่วา่
กรณีใดก็ตาม จะทางเรือหรือการเทเลพอร์ตก็ท�ำไม่ได้”
“เทเลพอร์ตก็ไม่ได้งนั้ เหรอ” ตุลาพึมพ�ำเบาๆ ต่อให้ท�ำได้ เขาก็ยงั
ไม่รู้วิธีอยู่ดี
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“ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ถ้าเป็นอาณาเขตเกาะเริ่มต้นอัลกัสหรือ
เกาะเริ่มต้นโซนอื่นละก็ เธอไปได้ อันที่จริงแค่เธอก�ำหนดเป้าหมายได้
ทุกพื้นที่ในโลกเธอไปได้อยู่แล้ว และเพราะเธอสามารถสื่อจิตผ่านพลัง
ธรรมชาติได้ วิชาเทเลพอร์ตของเธอจึงน่าจะเหนือกว่าผู้เล่นสายจิต
ทุกคนในเกมนี้แล้ว” ลีมินโฮพูดยิ้มๆ แต่เมื่อนึกเรื่องส�ำคัญขึ้นมาได้ เขา
ก็ถึงกับหุบยิ้ม
‘อ้าว เวรแล้วไง ดันหลุดปากซะได้ เจ้านีย่ งั เทเลพอร์ตไม่เป็นนีห่ ว่า’
ทางด้านตุลา เมื่อได้ยินเขาก็รู้สึกราวกับได้รับรู้ข้อมูลล�้ำค่า การ
เทเลพอร์ ต ร่ า งจิต ที่เป็ นร่ างพลัง งาน ส� ำหรับ เขาที่ผสานจิตกับพลัง
ธรรมชาติได้ มันจึงง่ายดายมาก ผิดกับการเคลื่อนย้ายร่างเนื้อไปด้วยซึ่ง
ยังมีปญ
ั หาอยูบ่ า้ ง แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ เขาก็นกึ ออกแล้วว่า การเทเลพอร์ต
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดจุดหมายปลายทางทีแ่ น่นอนให้ได้กอ่ น พวกวิญญาณ
ในเหมืองร้างก็ใช้วิธีเดียวกันนี้นี่เอง นอกจากนี้ ในตอนนี้การก�ำหนด
จุดหมายปลายทางที่แน่นอนยังเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดส�ำหรับเขา ขอเพียง
ผสานจิตใจกับพลังธรรมชาติ แล้วส่งจิตไปตรวจสอบพื้นที่ก่อน ไม่ว่าจะ
ที่ไหนก็ไปได้อยู่แล้ว
ตุลายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ “ไม่นึกเลยว่าผมจะได้ข้อมูลส� ำคัญจาก
ผู้ดูแลระบบ ขอบคุณมากครับส�ำหรับข้อมูล”
ลีมินโฮหัวเราะ เจ้าหนูนี่ท�ำให้เขาอดนึกถึงไอ้ประธานตัวแสบ
ไม่ได้จริงๆ เอาเถอะ ข้อมูลการใช้วชิ าเทเลพอร์ตเองก็ไม่ใช่ขอ้ มูลลับอะไร
ต่อให้เขาไม่ได้หลุดปาก ไม่นานเจ้านี่ก็คงหาวิธีได้เองอยู่แล้ว ด้วย
คุณสมบัตทิ มี่ พี ลังจิตมหาศาล ความสามารถในการสัมผัสพลังธรรมชาติ
ถึงขั้นควบคุมได้อย่างอิสระ และการบรรลุแก่นแท้แห่งพลัง แถมตอนนี้
ยังสามารถผสานจิตกับสรรพสิ่งได้อีก เพียงเพิ่มเติมเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ
อีกนิดหน่อย การใช้วิชาเทเลพอร์ตก็จะสมบูรณ์แบบแล้ว
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“บอกไว้ก่อนนะว่า ถึงเควสต์สงครามจะสิ้นสุดลง แต่เธอจะส่ง
ร่างจิตไปได้แค่ทวีปหลักเท่านั้น ส่วนทวีปในต�ำนาน หลังจบสงครามเธอ
ยังเข้าไปไม่ได้ เพราะที่นั่นมีขอบเขตป้องกันแข็งแกร่ง มีเฉพาะผู้เล่นที่
ผ่านเงื่อนไขและลงทะเบียนกับทางระบบแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้
ส�ำหรับเธอ ยังต้องรออีกนาน”
“หึๆ แค่รา่ งจิตของผมเข้าไปในทวีปหลักได้กเ็ กินพอแล้วครับ” ตุลา
หัวเราะ แล้วคิดในใจว่า ‘คราวนีอ้ งค์กรสายลับจะได้เดินหน้าเต็มตัวสักที
ตอนแรกกะว่าจะรอให้พวกสายลับฝึกจนบรรลุวิถีแห่งพลังและวิถีแห่ง
การต่อสูก้ อ่ น แต่คงไม่ตอ้ งรอนานขนาดนัน้ แล้ว ถ้าเราส่งร่างจิตเข้าไปให้
ค�ำแนะน�ำ และแอบช่วยเหลือในบางครั้ง น่าจะด�ำเนินการได้ไม่ยากนัก’
ขณะที่ทั้งสองคนสนทนากันอยู่ ก็มีสายด่วนถึงลีมินโฮ
“แย่แล้วครับบอส! ผมติดต่อไปหาสามมหาปราชญ์ แล้วทั้งสาม
คนมาไม่ได้ครับ ตอนนี้คงไม่มีใครหยุดคลื่นสึนามิได้แล้ว จะให้ผม
ประกาศว่า เมืองท่ามาไคเป็นเขตภัยพิบัติ หรือพวกเราควรจะแทรกแซง
ข้อมูลของระบบเกมดีครับ”
“เฮ้ย! ท�ำไมมาไม่ได้ล่ะ” ลีมินโฮเริ่มตื่นตระหนก
“คือว่าตอนนีส้ ามมหาปราชญ์กำ� ลังอยูใ่ นอาณาเขตทีใ่ ช้พลังพิเศษ
ไม่ได้ครับ กว่าจะออกจากที่นั่นแล้วเดินทางมาที่มาไค คงไม่ทันเวลา”
“อาณาเขตพิเศษที่ใช้พลังไม่ได้” ลีมินโฮทวนค�ำ
“คือตอนนีส้ ามมหาปราชญ์อยูท่ ี่ The Royal Casino ครับ” แอดมิน
บอกอย่างเหนื่อยใจ
“ให้ใครเอาใบวาร์ปไปส่งให้สามมหาปราชญ์ไม่ได้หรือไงกัน”
ลีมินโฮร้องเสียงดัง
แอดมินเอ่ยอย่างไม่ชอบใจนัก “ต่อให้เอาไปส่ง แต่ถ้าสามคนนั้น
ปฏิเสธ พวกเราก็คงจะท�ำอะไรไม่ได้ครับ สามคนนั้นเป็นพวกเอาแต่ใจ
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แบบนี้มานานแล้ว บอสเองก็น่าจะรู้ดี”
ตุลาอดกล่าวไม่ได้ว่า “เอ่อ จริงๆ แล้วคลื่นที่เกิด มันเกิดจากผม
ที่เป็นผู้เล่นไม่ใช่เหรอครับ ระบบของเกาะเริ่มต้นน่าจะป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายได้อยู่แล้วนี่ครับ”
ลีมินโฮถอนใจ “ระบบป้องกันของเกาะเริ่มต้นมันก็มีข้อจ�ำกัด ถ้า
เธอส่งพลังท�ำลายซัดผูเ้ ล่นตรงๆ ไม่วา่ จะตัง้ ใจหรือเจตนา ระบบจะไม่คดิ
ค่าความเสียหาย แต่ถ้าเธอระเบิดภูเขา แต่ดันมีคนอยู่ข้างล่าง โดยที่เธอ
ไม่ร้วู ่ามีคนอยู่ พวกนัน้ ก็ตายได้เหมือนกัน มันอยู่ทเี่ จตนา คลืน่ สึนามิมัน
ก็กรณีเดียวกัน ถือว่าเป็นลูกหลงจากการต่อสู้ที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะท�ำร้าย
ใคร และอยู่ในหมวดภัยพิบัติตามธรรมชาติ ถึงคราวนี้จะเกิดจากผู้เล่น
ก็ตาม”
แอดมินถามลีมินโฮทันที “ตกลงจะให้ผมประกาศเป็นภัยพิบัติ
ฉุกเฉินไหมครับ หรือพวกเราจะส่งค�ำสั่งแทรกแซงข้อมูลดีครับ”
ลีมินโฮถามกลับ “ความรุนแรงล่ะ”
“ความเร็วอยูท่ ี่ 600 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงครับ เมือ่ เข้าสูช่ ายฝัง่ ความ
สูงของคลืน่ ลูกแรกน่าจะประมาณ 60 เมตร จุดเกิดเหตุอยูห่ า่ งจากชายฝัง่
ประมาณ 300 กิโลเมตร อีกสิบกว่านาทีจะไปถึงครับ”
เมื่อตุลาได้ยินก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ ภัยพิบัติคราวนี้เกิดจากฝีมือของ
เขาชัดๆ เขาจึงตัดสินใจพูดแทรกว่า
“ถ้ายังไง ให้ผมเป็นคนจัดการก็ได้นะครับ ผมจะแช่แข็งน�้ำทะเล
บริเวณท่าเรือเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับตัวเมืองเองครับ ส่วน
นอกเมือง ผมจะแช่แข็งน�้ำทะเลเท่าที่ทำ� ได้”
ลีมินโฮคิดทบทวนอยู่ชั่วครู่ แล้วพยักหน้ารับ “เฮ้อ...ถ้าเป็นไปได้
พวกเราก็ไม่อยากแทรกแซงระบบ เพราะโลก MWO ทุกสิ่งทุกอย่างล้วน
สัมพันธ์กนั ดังนัน้ เกมนีจ้ งึ ไม่มรี ะบบฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อม เธอมัน่ ใจว่าจะ
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หยุดยั้งคลื่นยักษ์ได้หรือเปล่า”
“แน่นอนครับ ขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมแก้ไขความผิดพลาด”
ตุลารับค�ำ แล้วเพ่งสมาธิเคลื่อนย้ายร่างจิตไปที่เมืองมาไค
ลีมินโฮอดหัวเราะออกมาไม่ได้ “หึๆ ตั้งแต่เธอเข้ามาเล่นเกมนี้
พวกเราได้แทรกแซงการเล่นเกมของเธอมาหลายครั้งแล้ว สมกับที่เป็น
ตัวก่อปัญหาอันดับหนึ่งจริงๆ”
ร่างจิตของตุลาปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้า บริเวณท่าเรือของ
เมืองท่ามาไค แต่ในตอนนี้ไม่มีใครสามารถสัมผัสได้ เพราะเป็นร่างจิตที่
มีพลังหลอมรวมกับพลังธรรมชาติ จนกลายเป็นพลังงานระดับชัน้ เดียวกัน
หากต้องการติดต่อสื่อสารกับเหล่าผู้เล่น เขาจะต้องสร้างร่างกาย
ตุลานึกถึงทักษะหนึง่ ทีไ่ ม่ได้ใช้มานาน มันเป็นการใช้พลังจิตสร้าง
ร่างกายกึ่งวัตถุขึ้น ทักษะร่างเงาพลังจิตนั่นเอง
‘ถ้าเราใช้พลังธาตุผสานกับร่างเงาพลังจิต อาจสร้างร่างกายที่ดู
แล้วไม่มีความแตกต่างจากร่างจริงได้ อืม...เอาแค่รูปลักษณ์ภายนอก
ก็พอ ไม่ต้องละเอียดถึงขั้นสร้างอวัยวะภายใน แค่นั้นไม่น่าจะยาก’
ตุลาครุ่นคิด แล้วสร้างร่างจ�ำลองที่หลอมรวมกับสรรพธาตุ เริ่ม
จากการสร้างแกนพลังงานก่อน เพราะจากการศึกษาการท�ำงานของ
โกเลมหิน ร่างวิญญาณ ร่างกึ่งพลังงานของลูน่า หรือแม้แต่ร่างกายของ
เหล่าภูตแสง เขาพบว่าการจะสร้างร่างจ�ำลองที่รูปร่างมีความเสถียร จะ
ต้องมีแกนกลางคอยควบคุมพลังงานไม่ให้รปู ร่างแปรเปลีย่ นไปมาอยูด่ ว้ ย
ในเวลาไม่กี่วินาที ร่างจิตของตุลาที่ไม่มีใครมองเห็นก็เปล่งแสง
แล้วกลายเป็นร่างกายที่ผู้คนทั่วไปมองเห็นและสัมผัสได้ ลอยอยู่เหนือ
ผืนน�้ำนอกเมืองท่ามาไค จากนั้นเขาก็ใช้พลังจิตสร้างคลื่นเสียงส่งไปยัง
ผู้เล่นและ NPC ที่อยู่ใกล้ๆ ว่า
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“ทุกท่าน ผมคือ ตุลา เมื่อครู่ทุกท่านคงได้ยินเสียงระเบิดมาจาก
ทะเล ผมคาดการณ์วา่ ทีน่ นั่ คงมีการระเบิดครัง้ ใหญ่เกิดขึน้ เพือ่ ความไม่
ประมาท ผมคิดว่าพวกเราควรเตรียมการป้องกันไว้กอ่ น เพราะการระเบิด
ทีร่ นุ แรงขนาดนัน้ อาจก่อให้เกิดคลืน่ สึนามิขนาดยักษ์ได้ ผมขอแรงทุกท่าน
ที่มีเวทมนตร์ประเภทการสร้างความเย็น ให้ช่วยกันแช่แข็งน�้ำทะเลร่วม
กับผมด้วยครับ”
ส�ำหรับตุลา เขาไม่คดิ จะยอมรับว่าคลืน่ สึนามิทกี่ ำ� ลังจะมาถึงเกิด
จากฝีมือของเขาเด็ดขาด หากผู้ดูแลระบบแทรกแซงคลื่นก่อนหน้าที่มัน
จะกระทบชายฝั่ง เขาอาจหน้าแตกก็ได้ เลยประกาศออกไปแบบนี้ ส่วน
ใครจะเข้าร่วมหรือไม่ ตุลาไม่สนใจ เขาเพียงต้องการประกาศว่าก�ำลังจะ
ท�ำอะไรเท่านั้น อย่างน้อยคนที่เล่นน�ำ้ ทะเลอยู่จะได้รู้ตัว ไม่ถูกแช่แข็ง
อย่างไม่ทันตั้งตัว
เหล่าผู้ดูแลระบบที่เกาะติดขอบจออดหัวเราะออกมาไม่ได้
หลายคนถึงกับส�ำลักกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ใช้โปรแกรมเรียกมาดื่มเล่น
“ให้ตายเถอะ! ไอ้ภัยพิบัติที่ก�ำลังจะมาถึงมันเกิดจากฝีมือตัวเอง
ชัดๆ ดันวางท่าเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้มหันตภัยซะงั้น”
“จะเรียกว่าหน้าด้าน หรือจอมฉวยโอกาสดีนะ ไอ้หมอนี่”
“นี่มันเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจริงเหรอเนี่ย”
เหล่าแอดมินวิจารณ์กันอย่างครื้นเครง แอดมิน 01 ที่ได้รับหน้าที่
ตรวจสอบการเล่นเกมของตุลาเป็นกรณีพิเศษถึงกับหัวเราะ
“ฮ่าๆๆ ไอ้หนูนี่ท�ำเรื่องน่าสนุกตลอด หน้าที่จับตาดูผู้เล่นคนนี้
ไม่เคยน่าเบื่อจริงๆ”

Mr. Saka
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‘ตอนนีเ้ ราไม่มผี า่ ปฐพีอยูก่ บั ตัว คงสร้างได้แต่ลกู บอลความ
เย็น ไม่รู้ว่าจะแช่แข็งผืนน�้ำได้มากขนาดไหน’ ตุลาคิดในใจอย่างกังวล
โชคดีที่ร่างจริงของเขามีเกจพลังงานเพิ่มขึ้นหลายเท่า โอกาสประสบ
ความส�ำเร็จน่าจะมีมากกว่าที่คิด
ตุลาเริ่มควบคุมสมาธิ ให้ร่างจริงสะสมพลังงาน แล้วส่งมาที่ร่าง
จ�ำแลง ก่อนจะใช้พลังจิตและพลังธาตุสร้างลูกบอลอากาศแรงดันสูง แล้ว
ควบคุมการสั่นของอนุภาคเพื่อลดอุณหภูมิ จนมันกลายเป็นลูกบอล
พลังงานความเย็นจัด มวลอากาศปริมาณมหาศาลเกิดการควบแน่น
กลายเป็นของเหลว จากนั้นตุลาก็ซัดลูกบอลความเย็นเข้าปะทะผืนน�้ำ
แล้วเริ่มรวบรวมพลัง สร้างลูกบอลความเย็นลูกใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในบรรดาผูเ้ ล่น มีหลายคนทีไ่ ม่สนใจค�ำเตือนของตุลา คลืน่ สึนามิ
ในโลกจริงอาจน่ากลัว แต่รา่ งกายในเกมของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าในโลก
จริงเป็นสิบเป็นร้อยเท่า คลื่นสึนามิจึงไม่ใช่ภัยพิบัติ แต่เป็นความท้าทาย
ที่น่าลิ้มลองต่างหาก ท�ำให้เมื่อลูกบอลความเย็นของตุลาจมลงไปในน�้ำ
ไม่นานก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ผืนน�ำ้ บริเวณท่าเรือกลายเป็นทะเล
น�้ำแข็งภายในเวลาไม่กี่วินาที ผู้เล่นหลายคนที่ขึ้นจากน�้ำไม่ทันถึงกับ
ติดแหง็กขยับไปไหนไม่ได้
“เฮ้ย! ดูนั่น” ผู้เล่นจ�ำนวนมากที่อยู่บนชายฝั่งชี้มือไปที่ท้องทะเล
จากผืนน�ำ้ ที่ราบเรียบ ตอนนี้มันค่อยๆ ยกตัวขึ้นจนกลายเป็นก�ำแพงสูง
ราวกับภูเขา และก�ำลังเคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่ง
‘ลูกบอลความเย็นที่ใช้เวลารวบรวมพลังไม่นานคงต้านคลื่นยักษ์
ที่เกิดจากการรวบรวมพลังจิตมานานกว่าครึ่งชั่วโมงไม่ได้จริงๆ ยิ่งไม่มี
ผ่าปฐพีเสริมพลัง แถมยังไม่ได้โบนัสจากการใช้ดาบ ลูกบอลความเย็น
ของเรายิ่งมีอานุภาพต�่ำกว่าที่คิด’ ตุลาคิดในใจ แต่แล้วเขาก็สัมผัสถึง
บางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่ในคลื่นยักษ์ได้

58

Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 6

ในขณะที่ผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกว่า คลื่นยักษ์ซึ่งเคลื่อนเข้ามาใกล้
น่าตื่นเต้นมาก และหลายคนเร่งพลังพิเศษซัดคลื่นยักษ์เต็มก�ำลัง ทว่า
ผลลัพธ์กลับเหนือความคาดหมายคือ พลังพิเศษของพวกเขาทีก่ ระทบกับ
คลืน่ ยักษ์แทบไม่ต่างจากไข่กระทบหิน ตุลาก็บงั คับร่างจ�ำแลงเข้าไปใกล้
คลืน่ ยักษ์ แล้วใช้พลังจิตควบคุมการสัน่ ของอนุภาคให้ลดลงถึงขีดสุดทันที
ทีแ่ ท้คลืน่ ยักษ์ทโี่ ถมเข้าหาฝัง่ นัน้ แฝงไปด้วยพลังจิตมหาศาลทีเ่ ขา
ระเบิดออกมาในชั่วพริบตา แถมยังผสานกับพลังจิตมหาศาลของบอส
ฉลามที่ระเบิดออกมาก่อนตายอีกต่างหาก พลังพิเศษของเหล่าผู้เล่นจึง
แทบไม่มีผลใดๆ ต่อคลื่นยักษ์ลูกนี้เลย แต่เมื่อมันเป็นคลื่นที่แฝงไปด้วย
พลังงานส่วนหนึ่งของตุลา การสั่งให้มันสร้างอาณาเขตลดอุณหภูมิจึง
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงชั่วพริบตา คลื่นยักษ์ที่ทอดยาวไปหลายกิโลเมตรก็
กลายเป็นภูเขาน�ำ้ แข็งขนาดมหึมา
หลังจากตุลาใช้พลังจิตสั่งการควบคุมพลังไปจนหมดสิ้น ร่าง
จ�ำแลงของเขาก็เปล่งแสงออกมาชั่วครู่ แล้วเริ่มสลายตัว จากนั้นจิตของ
เขาก็กลับสู่ร่างจริงที่อยู่ในเกาะร้างทางทิศตะวันออกเหมือนเดิม
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเข้าใจว่า ตุลาใช้พลังเกินขีดจ�ำกัด จน
ร่างกายไม่สามารถทนทานได้ถึงกับเสียชีวิต ส�ำหรับผู้เล่นหลายคนที่เสีย
ชีวติ จากคลืน่ ยักษ์ ระบบกลับแจ้งว่า พวกเขาถูกสังหารโดยบอสจ้าวสมุทร
ฉลามยักษ์ การกระท�ำของตุลาจึงก่อให้เกิดต�ำนานของวีรบุรุษผู้สละชีพ
ปกป้องเมืองท่ามาไคและผู้เล่นนับพันนับหมื่น
ต�ำนานของปรมาจารย์ที่กลายเป็นวีรบุรุษแห่งเกาะเริ่มต้น

