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ลอกคราบ

เมื่อถึงเวลาเข้าเรียนในเช้าวันจันทร์ ก็เกิดความปั่นป่วน

วุน่วายตามความคาดหมาย ดทีี่พวกชยัเกณฑ์สมาชกิชมรมมารอรบัตลุา

ตั้งแต่เช้า เพราะรู้ดวี่าการที่ตลุาเปิดตวักบัสื่อในประเทศไทยเมื่อวนัเสาร์

ที่ผ่านมา ที่โรงเรยีนจะต้องวุ่นวายแน่นอน แต่กว่าจะฝ่ากองทพันกัเรยีน

มาได้ กเ็ล่นเอาหมดแรงไปตามๆ กนั

“ไต้ซอื ไปลยุบอสตวัใหม่ของเกาะเริ่มต้นมาเหรอ ตอนแรกได้ข่าว

ว่าถกูฆ่าตาย นกึว่านายจะแพ้ให้มอนสเตอร์ที่เกาะเริ่มต้นซะแล้ว” คงิอด

แซวไม่ได้ เมื่อเหตกุารณ์สงบลง และพวกเขามานั่งพกัเหนื่อยในห้องเรยีน

แล้ว

“อมื...พวกนายรู้ข่าวเรว็ดนีี่ แต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่บอสตวัใหม่หรอก 

เป็นบอสที่มีมานานแล้ว เพียงแต่ยังไม่เคยมีใครไปส�ารวจแถวนั้นอย่าง

ละเอยีดเท่านั้นเอง เจ้านี่มวีธิซ่ีอนที่อยูอ่าศยัที่ไม่ธรรมดาจรงิๆ นั่นแหละ” 

ตลุาตอบกลบัยิ้มๆ

“แต่ไต้ซอืกส็ดุยอดไปเลยนะ ผู้เล่นคลาส 4 ร้อยกว่าคนลองสู้กบั

พวกมนัด ูถงึจะชนะ แต่กเ็หลอืรอดกลบัไปแค่ยี่สบิกว่าคนเท่านั้นเอง ส่วน
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ไต้ซือคนเดียวต่อสู้กับพวกมันทั้งวันทั้งคืนกลับฆ่าบอสได้ ตอนนี้ใน 

เวบ็บอร์ดก�าลงัวเิคราะห์ฝีมอืของไต้ซอืกนั จนกลายเป็นประเดน็ร้อนแรง

ไปแล้ว” เอกกล่าวบ้าง

ตลุาอดข�าไม่ได้ สภาพของผู้เล่นคลาส 4 กลุ่มนั้นเรยีกว่าชนะได้

หรอืเปล่า เขายงัไม่แน่ใจนกั แต่ถ้าเขาไม่สอดมอืเข้าไปลอบสงัหารบอส

ละก ็การต่อสู้คงยดืเยื้อไปอกีหลายชั่วโมง พอผู้เล่นกลุ่มนั้นหมดแรง คง

ไม่มคีนรอดกลบัไปแม้แต่คนเดยีว

“หึๆ ” ตลุาลดเสยีงลง “รูแ้ล้วเหยยีบไว้เลยนะ มอนสเตอร์คลาส 2 

ฝงูนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่พวกนายคดิหรอก ขนาดฉนักบัพวกแมวผนกึก�าลงั

กนั ยงัตายมาแล้วรอบหนึ่ง ออนไลน์คนืนี้ว่าจะฝึกฝนสกัวนัสองวนั แล้ว

ค่อยไปแก้มอือกีรอบ”

“เฮ้ย! จรงิเหรอ” ชยั คงิ เอก และกรอทุานอย่างตกตะลงึ ตลุา

เนี่ยนะแพ้ แถมผนกึก�าลงักบัพวกแมวแล้วยงัสู้ไม่ได้ ไม่น่าเชื่อ

ตลุาตดัสนิใจเล่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นให้พวกชยัฟังคอื หลงัจากกลุม่

ผู้เล่นวาร์ปกลับเมืองไปแล้ว ตุลาก็ไปท้าทายฝูงเหยี่ยวสายฟ้าอีกครั้ง 

คราวนี้เขาเตรยีมพร้อมมาเป็นอย่างด ีแผนการต่างๆ ย่อมสมัฤทธผิล แต่

ก็แค่ช่วงแรกๆ เท่านั้น ตุลาต่อกรกับฝูงเหยี่ยวและสังหารพวกมันไป

มากมาย หลงัจากบอสเหยี่ยวฟื้นคนืชพีและกลบัเข้าร่วมศกึ ตลุากใ็ช้ท่า

ไม้ตายอย่างต่อเนื่อง เพื่อแยกตวับอสเหยี่ยวจากเหล่าองครกัษ์ จากนั้น

เกลกใ็ช้วธิเีดมิผสานพลงัแมวทั้งห้าตวัเป็นหนึ่งเดยีวกนั แล้วพุง่จูโ่จมด้วย

ความเรว็สูง

แต่บอสเหยี่ยวดูเหมอืนจะมปีระสบการณ์ในการรบัมอืกบัการลอบ

สังหารรูปแบบนี้มากขึ้น ทันทีที่มันสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของพวก

แมว มันก็บงการฝูงเหยี่ยวใต้อาณัติเข้ามาเป็นโล่คุ้มกันทันที แต่เกลมี

ความเรว็จากการผสานพลงัสูงมาก ส่วน ‘โล่เหยี่ยว’ ที่เข้ามาบงับอสลบั



Mr. Saka     7

กม็เีพยีงห้าตวัเท่านั้น ดงันั้นทั้งโล่เหยี่ยวและบอสเหยี่ยวจงึถูกจดัการไป

พร้อมๆ กนั

เมื่อบอสเหยี่ยวเสยีชวีติ ฝงูเหยี่ยวกค็ลุม้คลั่งอกีครั้ง แน่นอนว่าใน

สภาพนี้ พวกมนัย่อมยากจะท�าร้ายตลุาได้ ไม่ถงึ 10 นาท ีฝูงเหยี่ยวกถ็ูก

จดัการไปหลายร้อยตวั แต่ดูเหมอืนว่าฝงูเหยี่ยวจะเตรยีมการรบัมอืสถาน-

การณ์แบบนี้ไว้แล้ว อาการคลุ้มคลั่งของฝูงเหยี่ยวในครั้งนี้จึงสงบลง 

เรว็มาก

แม้จะปราศจากบอสเหยี่ยว แต่คราวนี้ฝงูเหยี่ยวกลบัจูโ่จมได้อย่าง

เป็นระบบ จนตลุาไม่สามารถปลกีตวัหลบหนไีด้ เขาได้แต่รอให้ท้องฟ้า

มืดมิด จะได้หาทางหลบหนีไปฟื้นฟูความเหนื่อยล้าที่สะสมมาหลาย

ชั่วโมง หลงัจากผ่านไปอกีหลายชั่วโมง บอสเหยี่ยวกป็รากฏตวัขึ้นอกีครั้ง 

ตลุาเหน็ว่าอกีไม่นานท้องฟ้ากจ็ะมดื เขาจงึใช้ไม้ตายเปิดทางให้พวกแมว 

คราวนี้เป็นบลงัก้าที่รบัหน้าที่จดัการกบับอสเหยี่ยว แต่นกึไม่ถงึว่าทนัททีี่

บลงัก้าพุ่งตวัเข้ามา โล่เหยี่ยวกลบัเพิ่มมากขึ้นจากเดมิห้าตวัเป็นสบิกว่า

ตวั แม้บลงัก้าจะลงมอืสดุก�าลงั กท็�าได้แค่จดัการกบันกเหยี่ยวที่มาขวาง

ทาง และท�าร้ายบอสเหยี่ยวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้น ไม่สามารถ

สงัหารมนัได้

บลงัก้าที่พลาดท่าเหน็ว่าอกีไม่นานท้องฟ้าจะมดืมดิ จงึตดัสนิใจ

ลองฝ่าค่ายกลร่วมกับตุลา แมวอีกสี่ตัวที่เหลือก็คิดตรงกัน แล้วร่วมมือ

กนัอย่างพร้อมเพรยีง

แม้ว่าพวกมนัจะเข้าใจหลกัการการเคลื่อนไหวของค่ายกลจากการ

เชื่อมจิตกับตุลา แต่ความเข้าใจกับการลงมือจริงกลับเป็นคนละเรื่อง 

เนื่องจากถงึจะรู้รูปแบบ แต่เมื่อเผชญิหน้าจรงิๆ ความรู้สกึกลบัแตกต่าง

กนัอย่างสิ้นเชงิ

ค่ายกลคืออะไร ค่ายกลนั้นคือ หลักการแห่งมายาศาสตร์ เป็น
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ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถหลอกประสาทสัมผัสได้ โดย

ประสาทสัมผัสนั้นสามารถใช้วิธีการบางอย่างหลอกลวง ท�าให้การรับรู้

ผดิเพี้ยนได้ เช่น หลงัจากกนิชอ็กโกแลต แล้วได้ดื่มน�้าหวานตามหลงั จะ

รูส้กึได้ว่าน�้าหวานที่ดื่มมคีวามหวานน้อยกว่าปกต ิหรอืหากจ้องสฟ้ีาอย่าง

ต่อเนื่องแล้ว ภาพจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างกะทันหัน ดังนั้นเมื่อ 

หลกัการแห่งมายาศาสตร์หลอมรวมกบัพลงัพเิศษของโลกนี้ จงึก่อให้เกดิ

ค่ายกลที่มอีานภุาพร้ายกาจ

เหยี่ยวสายฟ้ากลุ่มนี้ก็เช่นกัน พวกมันแต่ละกลุ่มใช้ความเร็ว 

แตกต่างกันในการบินวนเพื่อขับเคลื่อนค่ายกล แต่ละตัวแผ่พุ่งพลังออก

จากร่างหนกัเบาไม่เท่ากนั บางจดุกล้าแขง็ บางจดุบางเบา แม้พวกแมว

จะรบัรู้ถงึรูปแบบการบนิของพวกเหยี่ยว แต่พอเข้ามาอยู่ในค่ายกลจรงิๆ 

กลับถูกสภาพแวดล้อมที่นกฝูงนี้สร้างขึ้นหลอกลวงจนสับสน บางครั้ง 

พวกมนัรวมพลงัพุ่งใส่จดุที่มพีลงับางเบา แต่ปรากฏว่า เป็นเพยีงกลลวง

หลอกล่อให้พวกมันเข้าสู่โซนสังหาร พวกแมวยังไม่มีความสามารถ 

ถงึขนาดวเิคราะห์การขบัเคลื่อนค่ายกลได้รอบด้านอย่างตลุา จงึตกเป็น

เป้าโจมตคีรั้งแล้วครั้งเล่า

ส่วนตลุา พอเขาเหน็พวกแมวเข้ามาอยูใ่นค่ายกลแล้วพุง่ใส่ประต-ู

ตาย เขากต้็องใช้ดาบแสงพฆิาตคลี่คลายสถานการณ์ให้พวกแมวครั้งแล้ว

ครั้งเล่า ท�าให้เหนด็เหนื่อยจนสายตวัแทบขาด ที่ส�าคญั กระแสพลงัใน

ค่ายกลยงัคลุ้มคลั่งปั่นป่วน จนเขาไม่สามารถสื่อสารกบัพวกแมวได้ จะ

เรยีกพวกมนัเข้ามาอยู่ในผนกึกท็�าไม่ได้

เมื่อลูน่าเห็นสถานการณ์คับขัน เธอจึงพยายามลอบใช้เวทจาก

ระยะไกลคอยสนบัสนนุพวกแมวห่างๆ แต่เธอกลบัประเมนิฝูงเหยี่ยวต�่า

เกนิไป ไม่นานนกั ฝูงเหยี่ยวที่มสีายตาคมกล้าจ�านวนหนึ่งกม็องออกถงึ

ความผิดปกติของจุดที่ลูน่าใช้ภาพลวงตาบดบังตัวเองอยู่ ลูน่าจึงกลาย
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เป็นเป้าจู่โจมอนัดบัแรก

เนื่องจากตุลาปิดตา แล้วแผ่ประสาทสมัผัสไปรอบทศิ ท�าให้เขา

รู้สกึได้ เขาจงึรวบรวมพลงัถงึขดีสดุ แล้วใช้ดาบแสงพฆิาตสองครั้งซ้อน 

ครั้งแรกคลี่คลายอนัตรายให้พวกแมว ครั้งที่สองใช้เบกิทางพาตวัออกมา 

นอกค่ายกล แล้วรีบทะยานไปช่วยลูน่า เมื่อมาถึงก็สั่งให้ลูน่าเข้าผนึก

อย่างเร่งด่วน

เมื่อตลุาปลกีตวัมาช่วยเทพจิ๋ว แม้จะไม่กี่วนิาท ีพวกแมวกต็กอยู่

ในสภาวะคับขัน ท�าให้ตุลารีบใช้วิชาทะยานฟ้าเข้าไปช่วยพวกแมวด้วย

ความเร็วสูงสุด น่าเสียดายที่พวกแมวตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของฝูง 

นกเหยี่ยวหลายพันตัวจนสลบกลางอากาศ เมื่อพวกมันสลบ ตุลาย่อม 

ไม่สามารถผนกึพวกมนัได้

ในสภาพที่หมดเรี่ยวสิ้นแรง ไม่นานนักตุลาและพวกแมวก็ถูกฝูง

นกเหยี่ยวหลายพันตัวรุมสังหาร และพวกแมวก็ได้ลิ้มรสประสบการณ์ 

เสยีชวีติเป็นครั้งแรก

โชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่แมวทั้งห้าตัวต่างผ่านภารกิจเลื่อนคลาส

แล้ว แม้บลงัก้าจะท�าร้ายบอสเหยี่ยวจนบาดเจบ็สาหสั แต่ดเูหมอืนปราณ-

พิษจะแทรกซึมเข้าร่างของบอสเหยี่ยวอย่างรุนแรง จนมันเสียชีวิตก่อน 

บลงัก้าเพยีงชั่วครู ่ท�าให้บลงัก้าผ่านภารกจิเลื่อนคลาสอย่างฉวิเฉยีด แม้

พวกแมวจะเสยีชวีติจนระดบัลดลงเป็น 99 แต่หลงัจากฟื้นคนืชพี ตลุาได้

ตดิต่ออาคารบรกิารผู้เล่น และพบว่าหากพวกแมวเกบ็ระดบัจนครบ 100 

แล้วมาส่งภารกิจ พวกมันจะเลื่อนคลาสได้เลย ไม่ต้องท�าภารกิจใหม่ 

ท�าให้ตลุาถอืโอกาสรบัภารกจิเลื่อนคลาสให้ลนู่าในคราวเดยีวกนั จากนั้น

เขากอ็อกจากเกม

ในขณะที่รบัฟัง ชยั คงิ เอก และกร ต่างกอ็ทุานออกมาหลายครั้ง 

เพราะแม้ตุลาจะเล่าด้วยน�้าเสียงเรียบๆ แต่เหตุการณ์ที่เล่ามาบีบคั้น
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อารมณ์ผู้ฟังอย่างมาก

“ให้ตายเถอะ! ไม่นกึเลยว่าเกาะเริ่มต้นจะมมีอนสเตอร์ที่ร้ายกาจ

มากขนาดนี้”

ตลุายิ้มรบั แล้วอธบิายเพิ่มเตมิ “จรงิๆ แล้วมอนสเตอร์แต่ละตวั

ไม่ได้เก่งกาจมากมายหรอก เพยีงแต่พวกมนัมวีธิผีสานพลงัที่ยอดเยี่ยม

มาก ตอนแรกฉนัเข้าใจว่า นกเหยี่ยวพวกนี้มบีางตวับรรลวุถิแีห่งเวทซะ

ด้วยซ�้า แต่ความจรงิพวกมนัมวีธิผีสานพลงั จนเวทที่ใช้รนุแรงเทยีบเท่า

ผู้มีทักษะการใช้เวทระดับวิถีต่างหาก ถ้าจ�านวนของพวกมันมีหลักร้อย

ยงัไม่น่ากลวั แต่ถ้ามหีลกัหมื่นหลกัพนัละก ็อนัตรายมาก ยิ่งฉนัต่อสู้กบั

พวกมันใกล้ๆ รัง พอพวกมันตายไม่นานก็เกิดใหม่ แล้วกลับมาร่วมรบ 

ยิ่งเหมอืนกบัจ�านวนของพวกมนัไม่มทีี่สิ้นสดุเลยทเีดยีว”

คิงที่เห็นสีหน้าของตุลาอดกล่าวไม่ได้ “แกเพิ่งแพ้พวกมันมา

หมาดๆ ท�าไมถงึท�าหน้าดใีจนกัวะ ฉนันกึว่าแกจะแค้นพวกมนัมากซะจน

จดักองทพัไปล้างบางซะอกี”

“ฮ่าๆๆ นายคดิว่าฉนัจะโกรธแค้นที่พวกมนัฆ่าฉนัเหรอ ไม่หรอก 

ดใีจซะอกีที่มคีูม่อืที่น่าสนใจขนาดนี้อยูท่ี่เกาะเริ่มต้น ฉนัจะฝึกฝนจนกว่า

จะเอาชนะพวกมันได้อย่างเด็ดขาด ไม่มีทางที่ฉันจะอาศัยน�้ามือคนอื่น

มาล้างบางพวกมนัหรอก”

ตลุาหวัเราะอย่างมคีวามสขุ ปัญหาของเขาคอื ขาดคู่มอืที่มฝีีมอื

มากพอ ฉะนั้นในเมื่อหาคู่มือที่มีฝีมือทัดเทียมไม่ได้ นกฝูงนี้ที่มีจ�านวน 

นบัหมื่นตวัจงึเป็นค�าตอบที่เหมาะสมที่สดุส�าหรบัการฝึกซ้อมฝีมอืนั่นเอง

พวกชัยฟังแล้วก็หันไปมองหน้ากัน ปกติเกมที่มีโทษการตายคือ 

ค่าสถานะหายไปมากมายอย่างเกม MWO ไม่ว่าใครกต็ามที่พลาดท่าเสยี

ชวีติ มกัจะต้องท�าใจก่อน บางคนถงึกบัรู้สกึแย่ไปหลายวนั แต่ตลุากลบั

ตรงกนัข้าม หมอนี่ยิ่งแพ้ยิ่งสู้ มนิ่าถงึได้ทนรบัการฝึกกบัยอดฝีมอือย่าง



Mr. Saka     11

ท่านไป่ต้าหลางได้

“เอาเป็นว่า พวกนายห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครกแ็ล้วกนั ถ้าพวก

ผู้เล่นธรรมดารู้ว่ามมีอนสเตอร์คลาส 2 ที่เก่งขนาดนี้ คงไม่คดิจะต่อกร

ด้วย พวกนักฝึกสัตว์เองก็คงเข็ดแล้ว เพราะเจ้านกพวกนี้พอเพื่อนถูก 

จับได้ พวกมันจะฆ่าทิ้งแบบไม่เสียเวลาคิดเลย ยังไงซะพอเกิดใหม่ ก็ 

กลบัไปเกดิในรงัอยูด่ ีดงันั้นเจ้านกพวกนี้คงเป็นคูม่อืที่ยอดเยี่ยมให้ฉนัได้

อกีนาน ยิ่งตอนนี้ฉนัก�าลงัฝึกการใช้พลงัธาตใุนการต่อสู้ ยิ่งไม่อยากให้

ใครเหน็ตวั” ตลุากล่าวสรปุ

กรหันมาถามตุลาอย่างสงสัย “อ้าว ไหนบอกว่ายังถอดแหวน 

ผนกึเวทไม่ได้ไง แล้วใช้เวทมนตร์ได้แล้วเหรอ”

ตลุาอธบิายว่า “เวทมนตร์คอื การสั่งให้ธาตทุ�าตาม ไอ้รูปแบบที่

แหวนผนกึเวทผนกึไม่ให้ท�างานคอื การใช้เวทมนตร์โดยยมืพลงัจากคนอื่น 

แต่การใช้พลงัธาตตุรงๆ ผนกึไม่ได้ แต่กน็ะ การจะท�าแบบนั้นได้คงต้อง

มทีกัษะควบคมุธาตสุูง ขนาดฉนัสมัผสัพลงัธรรมชาตไิด้ตั้งแต่แรก กย็งั

ต้องใช้สมาธสิูงมาก กว่าจะสร้างธาตจุากความว่างเปล่าได้ ส่วนตอนนี้

พอจะท�าได้บ้างแล้วละ วชิาดาบแสงพฆิาตเลยใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลย”

“ทกัษะควบคมุธาตขุองแกเท่าไหร่แล้วล่ะ เมื่อก่อนจ�าได้ว่าควบคมุ

ธาตดุนิได้ 10% กบัธาตไุฟนดิหน่อยนี่นา” กรอดถามไม่ได้

“อมื...ธาตดุนิเกนิ 40% แล้วละ” ตลุาไม่อยากให้เพื่อนเสยีก�าลงั

ใจจงึตอบแบบนี้ หากให้กรรู้ว่า ตอนนี้ทกัษะควบคมุธาตหุลกัของเขาอยู่

ที่ระดบั 80 ทกุธาต ุไม่รู้ว่านกัเวทอย่างกรจะมปีฏกิริยิาแบบไหน

แต่แค่นี้กรก็เบิกตาโตแล้ว “หา! 40! บ้าไปแล้ว! ท�าไมถึงขึ้นไว

ขนาดนี้ ฉนัเล่นมาตั้งนาน ธาตหุลกัอย่างธาตไุฟยงัไม่ถงึ 50 เลย เกาะ

เริ่มต้นวหิารแห่งธาตกุไ็ม่ม ีท�าได้ยงัไงกนั”

“กด็งึพลงัธาตจุากอญัมณธีาตตุรงๆ เลยน่ะส ิอมื...แต่ส�าหรบันาย 
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ฉนัไม่รู้ว่าจะท�าได้หรอืเปล่า ลองดงึพลงัจากผงอณูธาตนุ่าจะง่ายกว่านะ 

ยงัไงกไ็ด้เผ่าเอลฟ์แล้วนี่ เริ่มจากธาตไุม้หรอืธาตแุสงก่อนน่าจะได้นะ”

กรพยักหน้าอย่างเห็นด้วย ผงอณูธาตุเกิดจากพื้นที่ที่มีพลังธาตุ

ชนดินั้นเข้มข้นเป็นพเิศษ หรอืเกดิจากวหิารแห่งธาตนุั่นเอง พอลองปรบั

เปลี่ยนมุมมองเล็กน้อย แค่การแปรสภาพผงอณูธาตุกลับเป็นพลังงาน 

และการสร้างสถานที่ที่มีพลังไม่แตกต่างจากวิหารแห่งธาตุก็ไม่ใช่เรื่อง

ยาก โดยเฉพาะตลุาที่ศกึษาการใช้พลงัธาต ุจนสร้างเครื่องจกัรเวทมนตร์

ได้มาแล้ว การดงึพลงัธาตยุ่อมเป็นเรื่องง่ายๆ

ด้วยเหตนุี้กรจงึตั้งใจว่า เมื่อเข้าเกมคนืนี้ เขาคงต้องทดลองสกัครั้ง

ช่วงพักกลางวัน ตุลาดาวน์โหลดตารางบางอย่างขึ้นมาดู  

โดยมคีงิและกรขอดูด้วยอย่างสนใจ

“อะไรกนัเนี่ย! ลอยคอในน�้า แล้วใช้ข้อศอกตนี�้าจนกว่าตวัจะลอย 

ถอืดมัเบลชกลม อมื...มแีบบธรรมดาอย่างกระโดดเชอืก กบัชกกระสอบ

ทรายด้วยแฮะ” คงิพมึพ�าเบาๆ

“ตารางฝึกอะไรเหรอ” เอกถามบ้าง “มวยจีนไม่มีวิธีฝึกแบบนี้นี่

หว่า”

ตลุายิ้มแล้วอธบิายว่า “สนใจไหมล่ะ นี่เป็นเมนทูี่คณุบญัชาสั่งให้

ฉนัฝึกเลยนะ ถ้าพวกนายสนใจ จะเอาไปฝึกบ้างกไ็ด้”

“วธิฝีึกที่สดุยอดนกัมวยไทยแนะน�า...” คงิกล่าวเสยีงสั่นๆ

“อืม...โหลดเอาไปได้เลย มันมีวิธีวอร์มร่างกาย แล้วก็การคลาย

เส้นเอ็นหลังการฝึกด้วย หรือถ้าจะมาฝึกที่บ้านของฉันก็ได้ เพราะบ้าน

ของพวกนายไม่มสีระน�้านี่หว่า”

“อมื...เดี๋ยวต้องไปขอพ่อกบัแม่ก่อน วนันี้คงยงัไม่ได้ ถ้ายงัไงฉนั

จะขอเริ่มฝึกกบัไต้ซอืพรุ่งนี้กแ็ล้วกนั” คงิกล่าวอย่างตื่นเต้น ส่วนเอกไม่
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สนใจเรื่องนี้นกั

“ไต้ซอื ขอฉนัไปใช้สนามยงิปืนที่บ้านนายได้หรอืเปล่า”

ตุลาอดยิ้มออกมาไม่ได้ ดูเหมือนเอกจะสนใจเรื่องปืนเป็นพิเศษ 

แม้แต่ในเกม พวกชยัยงัพูดบ่อยๆ ว่า เอกฝึกซ้อมการใช้ปืนบ่อยมาก จน

ตอนนี้ในเกม เอกมฝีีมอืยงิปืนเหนอืกว่าตอนประลองหลายเท่าแล้ว เอก

คงอยากพิสูจน์ว่า สิ่งที่ฝึกฝนในเกม ถ้าเอามาทดลองฝึกในโลกจริงจะ

เป็นยงัไง ตลุาอดนกึถงึตวัเองตอนเล่นเกมนี้ใหม่ๆ ไม่ได้ เพยีงแต่ขอบข่าย

ความสนใจของเขาเรื่องการเปรยีบเทยีบโลกเกมกบัโลกจรงิ แตกต่างจาก

เอกอย่างสิ้นเชงิ

“ได้ส”ิ ตลุาจดเบอร์โทรศพัท์ของบอดกีาร์ดคนหนึ่งให้เอก “โทร. 

หาฉนัก่อน เวลาจะขอใช้สนามยงิปืน แต่ถ้าตดิต่อฉนัไม่ได้ ให้โทร. หา 

พี่โก้กแ็ล้วกนั”

“ขอบใจมาก”

ส่วนชยักบักรไม่ได้ให้ความสนใจแก่เรื่องนี้มากนกั ตอนนี้กรก�าลงั

คิดค้นท่วงท่าการใช้เวทมนตร์รูปแบบต่างๆ และมีนักเวททั้งผู้เล่นและ 

NPC รวมหลายร้อยคนยอมสมคัรเป็นศษิย์ของเขา ส่วนชยัเอาแต่ศกึษา

โครงสร้างของสมาคมพ่อค้าอีเดนและสมาคมทหารรับจ้าง ร่วมกับกลุ่ม

ฟาลคอน และผูเ้ล่นที่มใีบรบัรองว่าผ่านการฝึกระดบัที่สี่จากโรงฝึกทกัษะ

แห่งเมืองอีเดนหลายร้อยคน เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการจบเควสต์

สงคราม

ด้านสถานการณ์ของอาณาจกัร Freedom ในตอนนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่

ที่เป็นสมาชกิของอาณาจกัรต่างหยดุออนไลน์อย่างไม่มกี�าหนด เพยีงรอ

ให้กลุม่แกนน�าประกาศยอมแพ้เท่านั้น ส่วนราชาแห่งอาณาจกัร Freedom 

กก็�าลงัเจรจาเงื่อนไขในการยอมแพ้อยู่ แต่ยงัไม่ลงตวั

ทางด้านอาณาจักรโอโนร่าเองก็ยินดีที่อาณาจักร Freedom 
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พยายามถ่วงเวลา ยิ่งการเจรจายดืเยื้อมากเท่าไหร่ หน่วยล่าสงัหารหลงั

จบสงครามก็จะยิ่งมีความพร้อมมากขึ้นเท่านั้น เพียงแต่เรื่องนี้พวก

อาณาจักร Freedom ยังไม่มีใครรู้ว่า นรกที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจาก

เควสต์สงครามสิ้นสดุลง

ส�าหรบัเพื่อนๆ ในชมรมที่เข้าไปเล่นเกม วชิาต่อสูน้อกเกมของพวก

เขาต่างพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนศิษย์พี่หลี่หลินหวางให้การยอมรับ 

และมีเกือบสิบคนที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเมื่อช่วงปิดเทอมมา

ถึง ข้อเสนอนี้ยิ่งท�าให้สมาชิกชมรมส่วนใหญ่เกิดความมุ่งมั่นมากขึ้น

หลายเท่า

สมาชิกชมรมทุกคนล้วนมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ตัวเอง

สนใจ จากเด็กที่เคยเกเร ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนที่มีเป้าหมายและงาน

อดเิรก ไม่ก่อเรื่องให้ครูและผู้ปกครองล�าบากใจอกีเลย

ตลุามองเพื่อนๆ แล้วอดยิ้มออกมาไม่ได้

เมื่อตุลากลับเข้าเกมอีกครั้ง ก็ตรงดิ่งไปที่โรงฝึกลับใต้ดิน 

แห่งที่สอง ที่นั่นพวกแมวและลูน่าก�าลังฝึกฝนอย่างคร�่าเคร่ง ก่อนออก

จากเกม ตลุาคดิไว้ว่าจะผนกึพวกมนัไว้ก่อน แต่พวกแมวที่เพิ่งผ่านการ

พ่ายแพ้อย่างหมดรูปไม่ยินยอม เพราะพวกมันอยากใช้เวลาฝึกฝนให ้

คุ้มค่าที่สดุ ตอนนี้พวกมนัรู้แล้วว่า ข้อความที่ลูคสัเคยบอกไว้ว่า พวกมนั

เป็นตวัถ่วงของตลุา เป็นเรื่องจรงิ ถ้าพวกมนัมคีวามสามารถมากกว่านี้ 

คงถ่วงเวลาได้นานพอที่ท้องฟ้าจะมดืมดิ แล้วหาทางหลบหนไีด้

โดยการต่อสู้กบัฝูงเหยี่ยวท�าให้พวกมนัพบว่า ความสามารถของ

พวกมนัในตอนนี้ เมื่อเข้าไปอยู่ในค่ายกล กลบัต้านทานรบัมอืฝูงเหยี่ยว

ได้ไม่ถงึ 10 นาท ีในขณะที่ตลุา ต่อให้อยูใ่นจดุอบัยงัต่อกรกบัค่ายกลของ

ฝูงเหยี่ยวได้เป็นวนัๆ ความต่างของฝีมอืที่ชดัแจ้งขนาดนี้ ท�าให้พวกมนั
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อดรู้สึกโกรธตัวเองไม่ได้ ถ้าพวกมันตายคงไม่คิดอะไรมาก แต่พวกมัน

กลบัลากตลุาให้ตายตามไปด้วย ไม่ว่าอย่างไร เรื่องนี้กไ็ม่สามารถยอมรบั

ได้เดด็ขาด

ตุลาอดถอนใจออกมาไม่ได้ ไม่เพียงพวกแมว ยังมีลูน่าที่เขา

ต้องหาวิธีพัฒนาฝีมือให้สูงขึ้น ไม่อย่างนั้นคงไม่เหมาะที่จะติดตามเขา

ต่อไป ส�าหรบัพวกแมว ตลุามโีปรแกรมพฒันาฝีมอืมากมาย แต่กบัลูน่า 

แม้จะมองเหน็วธิกีาร แต่มหีลายอย่างที่เขายงัท�าไม่ได้ ตอนนี้สิ่งที่ท�าได้

มอียู่วธิหีนึ่ง

“ลูน่า เธอลองตั้งสมาธิให้ดี พวกเราจะเชื่อมต่อจิตใจและความ

คดิกนัอกีครั้ง เป้าหมายคอื เธอต้องถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัธาตแุสงที่มี

ให้ฉนัทั้งหมด ส่วนฉนักจ็ะท�าแบบเดยีวกนั น่าจะช่วยให้พวกเราพฒันา

ทกัษะควบคมุแสงได้ทั้งสองคน มาทดลองกนัดกีว่านะ”

หากไม่ใช่ตลุาเป็นผู้เสนอเรื่องนี้ ลูน่าคงไม่มทีางยอมรบั การเปิด

จิตใจให้สุดยอดฝีมือสายจิตเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง แต่ความ

เชื่อใจที่ลูน่ามีให้ตุลามันเหนือกว่านั้นมาก เนื่องจากตุลายอมเสี่ยงชีวิต

ฝ่าค่ายกลเพื่อผนกึเธอ หากตลุายงัอยู่ในค่ายกล พวกแมวอาจรอดชวีติ 

มีเพียงเธอที่เสียชีวิต แต่ไม่ว่าตุลาหรือพวกแมวก็ไม่มีใครกล่าวโทษเธอ

แม้แต่คนเดยีว ท�าให้ลูน่ารู้สกึซาบซึ้งมาก

“อมื...อาจได้ผลกไ็ด้” ลนู่ากล่าวอย่างครุน่คดิ ตอนนี้ตลุามทีกัษะ

ควบคมุแสงระดบั 80 ส่วนตวัเธอมทีกัษะควบคมุแสงระดบั 85 ความรู้

เกี่ยวกับธาตุแสงของเธอน่าจะเหนือกว่าตุลาเล็กน้อย อย่างน้อยที่สุด  

ถ้าถ่ายทอดความรู้แบบนี้ ตุลาก็น่าจะมีทักษะควบคุมแสงเพิ่มขึ้น ถ้า

สามารถท�าประโยชน์ให้ตลุาได้ ถงึจะเลก็น้อย แต่กย็งัดี

ตลุาหลบัตาลง จากนั้นลนู่ากบ็นิมาใกล้ๆ แล้วเอาหนา้ผากชนกนั 

พรบิตานั้น ทั้งสองฝ่ายต่างกเ็ปิดใจให้แก่กนั ตลุารบัข้อมูลเกี่ยวกบัธาตุ
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แสงที่ลูน่าม ีจากนั้นกเ็ปรยีบเทยีบกบัสิ่งที่เขาศกึษาและตคีวามได้ และ

พบว่าข้อมลูที่มนีั้นแตกต่างกนัมาก ด้วยลนู่าเกดิจากการรวมตวัของธาตุ

แสง ดังนั้นธาตุแสงส�าหรับเธอจึงเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม แต่ส�าหรับตุลา 

เขาวเิคราะห์ธาตแุสงของเกมนี้ในเชงินามธรรมมาตลอด

ความต่างของพื้นฐานทางความคิดในเรื่องนี้ท�าให้แนวทางการ

ศึกษาธาตุแสงของทั้งสองคนต่างกันโดยสิ้นเชิง ด้านการวิเคราะห์คุณ-

สมบตัแิละการใช้งาน ตลุาท�าได้ดกีว่าเทพสาวมาก ส่วนด้านการเข้าถงึ 

ลูน่าเหนอืกว่ามาก ตลุาจงึค่อยๆ คดัแยกข้อมูล แล้วส่งสิ่งที่เขาตคีวาม

ได้กลบัไปให้ลูน่า หลงัจากนั้นทั้งสองกแ็ยกจากกนั

“นี่นายมีความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุแสงแบบนี้เหรอ” ลูน่ากล่าว

อย่างสงสยั

ตลุาหวัเราะเบาๆ “แหม กฉ็นัไม่ใช่ร่างพลงังานแบบเธอนี่นา จะ

ได้รบัรูร้ปูธรรมของธาตแุสงได้เหมอืนเธอ แต่มมุมองเกี่ยวกบัธาตแุสงของ

เธอก็ช่วยให้ฉันเปิดหูเปิดตาได้มากเลยนะ ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะมี

ลกัษณะที่เป็นรูปธรรมแบบนี้อยู่ด้วย”

ตุลาหยิบอัญมณีธาตุแสงออกมา แล้วใช้จิตใจสื่อสารกับมัน 

ภูมิปัญญาที่ได้จากภูตแสงช่วยให้เขาเข้าถึงคุณลักษณะของธาตุแสง 

มากขึ้น

“ทกัษะ ควบคมุแสง เลื่อนเป็นระดบั 81 82 83...90”

ลนู่าเองกท็�าแบบเดยีวกนั ผลปรากฏว่าทกัษะควบคมุแสงของเธอ

เลื่อนเป็นระดับ 90 และสามารถดึงดูดพลังจากอัญมณีธาตุแสงได้มาก

ขึ้น จนลูน่าร้องออกมาอย่างดีใจ เมื่อสอบถามดูก็พบว่า ตอนนี้ระดับ

ทกัษะควบคมุแสงของตลุาเองกเ็ทยีบเท่ากบัเธอแล้ว
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“ดทู่าจะได้ผลนะ” ตลุาอดยิ้มออกมาไม่ได้ แล้วหนัไปตะโกนเรยีก

พวกแมวเข้ามา

“บลงัก้า พาลนู่าไปท�าเควสต์เลื่อนคลาสให้เป็นคลาส 3 ด่วนที่สดุ

เลย ไปจัดการบอสแมงกะพรุนนั่นแหละ ง่ายดี ส่วนฉันจะเตรียมสร้าง

สถานที่ฝึกพเิศษให้พวกแกที่นี่ พอจะท�าได้ไหม”

“อยากฝึกต่อน่ะ ตลุาพาลูน่าไปคนเดยีวกไ็ด้นี่” บลงัก้าร้อง

“อมื...เอางั้นกไ็ด้ แต่โรงฝึกพเิศษส�าหรบัพวกแกคงต้องสร้างเสรจ็

ช้าลงนะ”

มารอนกระโดดเกาะไหล่ตุลา แล้วถามว่า “ตุลาจะสร้างโรงฝึก

อะไรให้พวกเราเหรอ”

“อมื...เท่าที่คดิไว้กม็สีองอย่าง อย่างแรกจะสร้างเครื่องจกัรเลก็ๆ 

ที่เลยีนแบบการเคลื่อนไหวของค่ายกลให้พวกแกลองศกึษาดนู่ะ ตอนที่สู้

กับฝูงนก ดูเหมือนพวกแกจะถูกพวกมันใช้พลังและความเร็วหลอก

ประสาทสมัผสั จนเข้าไปอยู่ในโซนสงัหารหลายรอบ เพราะยงัไม่เข้าใจ

หลกัการ เลยคดิว่าน่าจะลองสร้างของเลยีนแบบให้พวกแกศกึษาดู”

เกลร้องอย่างดใีจ “ยอดเลยตลุา! สร้างเลยๆ เรื่องลูน่าฉนัจดัการ

เอง”

ตลุาหวัเราะเบาๆ “หึๆ  อย่าเพิ่งใจร้อน โรงฝึกอกีอย่างมปีระโยชน์

มากกว่าอกีหลายเท่า”

เขาชี้มือไปที่บ้านพักหลังเล็กๆ ซึ่งเรียงรายอยู่ในโรงฝึกลับใต้ดิน

แห่งที่สอง

“ฉันจะดัดแปลงบ้านพักพวกนี้ให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับ

วิหารแห่งธาตุที่สุด พวกแกจะได้ฝึกลมปราณในนั้นได้ หึๆ ฝึกปราณ 

เทพมงักรที่เน้นการหลอมรวมพลงัธาตทุั้งท ีจะขาดของแบบนี้ได้ยงัไง แต่

การเลยีนแบบสภาพแวดล้อมของวหิารแห่งธาต ุไม่ใช่คดิจะท�ากท็�าได้ คง
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ต้องศึกษารูปแบบวงจรพลังงานอีกหลายรูปแบบ แล้วดัดแปลงอีกมาก 

ใช้เวลามากกว่าการสร้างแบบจ�าลองค่ายกลซะอกี”

บลังก้าที่ได้ยินรีบสนับสนุน จากนั้นตุลาก็พาแมวทุกตัวออกจาก

โรงฝึกลบัใต้ดนิ แล้วก�าชบัว่า

“เจ้าเหมยีว หลงัจากลูน่าผ่านเควสต์เลื่อนคลาสแล้ว ให้พวกแก

เกบ็ระดบัให้เตม็ร้อยเหมอืนเดมินะ หลงัจากลูน่าเลื่อนระดบัเป็นคลาส 3 

แล้ว พวกแกค่อยพาลูน่าไปเก็บระดับกับพวกมอนสเตอร์คลาส 2 อีก 

สักวันก็แล้วกัน เพราะของที่ฉันจะสร้างคงใช้เวลาไม่น้อย หลังจากนั้น

ค่อยกลบัมานะ กว่าจะถงึตอนนั้นคงสร้างเสรจ็แล้ว”

พวกแมวต่างรบัค�า จากนั้นบลงัก้ากส็ั่งเทพตวัน้อยที่ขี่คออยู่ว่า

“จบัให้แน่นๆ นะ ลูน่า พวกฉนัจะใช้ความเรว็สูงสดุ”

ไม่รอให้เทพตัวน้อยตอบ เจ้าเหมียวแสบห้าตัวต่างก็ใช้ความเร็ว

สูงสุดพุ่งตัวจากไป พร้อมกับมีเสียงกรีดร้องของเทพสาวที่ไม่ทันตั้งตัว 

ดงัขึ้นไม่หยดุยั้ง

ตุลากลับเข้ามาในบ้านพกั แล้วเปิดใช้งานการ์ดเร่งกาลเวลา 

เขาเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารจ�านวนมากที่เซเลสส่งมาให้ เนื่องจาก

บางเรื่องยงัต้องขอค�าตดัสนิชี้ขาดจากเขา แม้ต�าแหน่งเจ้าเมอืงอเีดนอย่าง

เป็นทางการจะเป็นของเซเลส แต่ไม่ว่าเซเลสหรือขุนนางทุกคนต่างก็ให้

เกยีรตติลุาเป็นผูต้ดัสนิชี้ขาดในบางเรื่อง และส่งรายงานการบรหิารเมอืง

มาให้เขาพจิารณา เหมอืนตอนที่เขายงัด�ารงต�าแหน่งอยู่

หากเป็นเรื่องที่เร่งด่วน เซเลสและเหล่าขุนนางจะตัดสินกันเอง 

ส่วนตุลา เขาเพียงก�าหนดแนวทางการบริหารเมืองเท่านั้น แม้จะไม่มี 

ต�าแหน่งใดๆ ในเมอืงนี้แล้ว แต่เขากลบัมอี�านาจในการบรหิารไม่ต่างจาก

เจ้าเมอืงเลย เมื่อตลุาตรวจดรูายงานการปฏบิตังิานของเหล่าขนุนางแล้ว 
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เขากเ็ขยีนหนงัสอืชมเชยให้บางคน และค�าชี้แนะให้หลายหน่วยงาน

หลังจากสะสางงานเสร็จ เขาก็ส่งหนังสือให้ทหารองครักษ์น�าไป

มอบให้แก่เซเลส พร้อมทั้งแนบจดหมายรายการการสั่งซื้ออญัมณธีาตทุกุ

ธาตจุ�านวนมาก เพื่อส่งต่อให้ตวัแทนของอาณาจกัรโอโนร่า แม้ในโรงงาน

ผลติปืนตอนนี้จะมอีญัมณธีาตอุกีมาก แต่การสร้างวหิารแห่งธาตจุ�าลอง 

คงต้องใช้ของพวกนี้ในปรมิาณมหาศาล หากสั่งซื้อมาตนุไว้น่าจะดกีว่า

ตุลาเริ่มวาดแบบแปลนวิหารแห่งธาตุจ�าลอง โดยก�าหนดวงจร

พลงัจติ พลงัปราณ และรูปแบบวงเวท เพื่อให้พลงัธาตทุี่แปรเปลี่ยนมา

จากอัญมณีธาตุคงสภาพโดยไม่สลายตัว จากนั้นจึงเริ่มวาดแบบแปลน

ค่ายกลจ้าวเวหาจ�าลอง โดยใช้ลูกบาศก์เหล็กแทนตัวเหยี่ยว เพียงแต่ 

ค่ายกลนี้มคีวามซบัซ้อนมาก หากคดิจะใช้ค่ายกลนี้ฝึกฝนพวกแมว เขา

ต้องคอยควบคมุการท�างานของมนัด้วยตวัเอง

เขาดัดแปลงบ้านพักหกหลัง โดยปิดผนึกประตูหน้าต่างให้เหลือ

ทางเข้าเพยีงทางเดยีว แล้วใช้หมกึพเิศษ เลอืดมอนสเตอร์บางชนดิ และ

แร่มค่ีาหลายอย่างสร้างวงจรพลงังานรอบบ้านหกหลงั แต่ละหลงัจะเป็น

วหิารแห่งธาตจุ�าลองของธาตดุนิ ธาตนุ�้า ธาตลุม ธาตไุฟ ธาตแุสง และ

ธาตมุดื

จากนั้นเขาก็รื้อถอนบ้านและที่พักที่เหลืออีกหลายหลังเพื่อสร้าง

ลานโล่ง (ในโรงฝึกลบัใต้ดนิแห่งที่สองกม็ลีานโล่ง แต่เป็นสถานที่อญัเชญิ

โกเลมคลั่ง) แล้วเริ่มสร้างวงจรพลงัจติเพื่อใช้ควบคมุเหลก็รปูลกูบาศก์ ซึ่ง

มีความยาวด้านละ 10 เซนติเมตร เป็นตัวแทนเหยี่ยวแต่ละตัว วงจร

พลงัจติซึ่งเป็นวงจรพลงังานที่ไม่ซบัซ้อนจะควบคมุให้ลกูบาศก์เหลก็ลอย

ไปมา ส่วนรูปแบบการเคลื่อนไหวของลูกบาศก์เหลก็แต่ละก้อน ตลุาจะ

ควบคมุด้วยตวัเอง

เขาฝึกซ้อมการควบคุมลูกบาศก์เหล็กหลายร้อยก้อนเป็นกลุ่มๆ 



20     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 6

บางกลุ่มเคลื่อนไหวช้า บางกลุ่มเคลื่อนไหวเร็ว บางกลุ่มผนึกพลังมาก 

บางกลุ่มผนึกพลังน้อย เลียนแบบการเคลื่อนไหวและการผนึกพลังของ

ฝูงเหยี่ยวสายฟ้า กว่าจะเริ่มช�านาญกใ็ช้เวลาไม่น้อย หลงัจากฝึกจนคล่อง

แล้ว เขากป็ิดการท�างานของการ์ดเร่งกาลเวลา

ตลุาตรวจสอบและพบว่า เวลาในเกมเพิ่งผ่านไปเพยีงไม่กี่ชั่วโมง

เท่านั้น คงอกีนานกว่าพวกแมวและลูน่าจะกลบั เขามั่นใจว่าพวกมนัจะ

ช่วยให้ลูน่าผ่านภารกจิได้อย่างไม่ยากล�าบากนกั

ตุลาเริ่มฝึกฝนการควบคุมพลังอย่างมุ่งมั่น ตอนนี้เขารู้แล้วว่า 

จุดอ่อนของเขาคือ เกจพลังงานที่มีน้อยเกินไป สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก

การที่เขาฝึกใช้พลงัหลายสาย ความก้าวหน้าของเขาจงึช้ากว่าคนอื่นมาก 

แม้จะดึงพลังงานจากธรรมชาติได้ไม่จ�ากัด แต่เกจพลังงานขึ้นอยู่กับ

ปรมิาณพลงังานที่ร่างกายสามารถรองรบัได้ เมื่อเขาฝึกทั้งปราณและจติ 

เกจพลงังานจงึถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ท�าให้พฒันาได้ช้าลง

“จนกว่าพวกแมวจะกลับมา เราจะไม่ลุกไปจากตรงนี้” ตุลาตั้ง

ปณธิานอย่างมุง่มั่น เขาเริ่มโคจรลมปราณ ผนกึปราณไปทั่วร่าง ควบคมุ

จติ สร้างดาบพลงัจติที่แขง็แกร่งหลายสบิเล่ม จากนั้นกค็งสภาพของพวก

มนัเอาไว้อย่างนั้น แล้วผสานตวัเองเป็นหนึ่งเดยีวกบัสรรพสิ่ง เพื่อรอเวลา

ที่ผูต้ดิตามทั้งหกจะกลบัมา หลงัจากนั้นตลุากเ็ข้าสูภ่วงัค์ ไม่รบัรูส้ิ่งใดอกี

เมื่อพวกแมวกลับมา ตุลาก็ลืมตา พบว่าพวกมันจ้องเขาอย่าง 

ตื่นตะลงึ ตลุาไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้น จงึอดถามไถ่ไม่ได้

“พวกแกจ้องหน้าฉนัท�าไมเนี่ย”

“ตลุาไม่รูส้กึว่าตวัเองเปลี่ยนไปเลยอย่างนั้นเหรอ” ลนู่าถามอย่าง

ไม่อยากเชื่อ

“เปลี่ยนไป...ไม่นี่” ตลุากล่าวอย่างสงสยั แล้วเปิดดูค่าสถานะ ก็

พบว่าเหมอืนเดมิ (แหงละ) เพราะค่าสถานะของเขาตนัทกุอย่างอยู่แล้ว 
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ทกัษะต่างๆ กค็งเดมิ มเีพยีงทกัษะควบคมุธาตเุท่านั้นที่เลื่อนเป็นระดบั 

90 เท่ากนัหมด แต่พอเหลอืบไปเหน็ค่าพลงัปราณและพลงัจติ เขากถ็งึ

กบัตกตะลงึ

“พลังชีวิตแสนห้า พลังปราณหนึ่งแสน พลังจิตแสนหก ไม่น่า

เชื่อ...” ตลุาพมึพ�าอย่างไม่อยากเชื่อ เขาเพยีงฝึกการใช้พลงัขั้นสูงอย่าง

ต่อเนื่องไม่ถงึ 2 วนั ไม่น่าพฒันาไปได้มากขนาดนี้ การที่พลงัปราณและ

พลงัจติเพิ่มมากขึ้นเกอืบ 5 เท่า ส่วนพลงัชวีติเพิ่มขึ้นห้าหมื่น เป็นไปได้

อย่างไร

พวกแมวและลูน่าหันไปมองหน้ากัน ไอ้ที่ควรตกใจมันใช่เรื่อง 

พวกนี้ซะที่ไหนเล่า เจ้านายของพวกเขางี่เง่าสดุๆ อย่างที่ไม่เคยเหน็ที่ไหน

มาก่อนจรงิๆ

สภาพของตลุาในตอนนี้เปรยีบได้กบัคนที่ผ่านการเปลี่ยนเส้นเอน็ 

ชะล้างไขกระดกู แม้รปูลกัษณ์ภายนอกจะดูไม่แตกต่างจากเมื่อก่อน สผีวิ

ก็ยังคงเดิม แต่รอยแผลเป็นภายนอกที่เกิดจากการฝึกหนัก ซึ่งมีเฉพาะ

ร่างอวตารในเกม กลับหายไปเป็นปลิดทิ้ง ผิวพรรณเปล่งประกาย แม้

กระทั่งกลิ่นอายต่างๆ ซึ่งมีแค่จมูกของพวกแมวที่รับรู้ได้ก็เปลี่ยนไป 

ราวกับกลายเป็นคนละคน ส�าหรับลูน่า สัมผัสพลังที่ได้รับจากร่างตุลา 

ไม่เฉยีบคมราวกบัดาบเหมอืนเก่า มนัเปลี่ยนเป็นลกึล�้า แต่แฝงความสงบ

ราบเรยีบและยิ่งใหญ่ราวกบัขนุเขาอนัไพศาล

“หดัส่องกระจกดูตวัเองซะบ้างสยิะ ตาบ้า!” ลูน่าอดกล่าวไม่ได้
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ลับสัญชาตญาณ

“ส่องกระจก...” ตุลาทวนค�าอย่างสงสัย แต่ก็ยอมท�าตาม 

อย่างว่าง่าย

เขาใช้พลังจิตยกกระจกเงา เครื่องเรือนของบ้านพักที่ถูกรื้อทิ้ง  

มาวางตรงหน้า แล้วเริ่มส่องดู

“ไม่เหน็มอีะไรเปลี่ยนไปเลยนี่” ตลุากล่าว เขาหมนุตวั แล้วเอา

มือคล�าหัว ‘อืม...ก็ไม่มีเขาหรือหางงอกออกมานี่ แล้วลูน่ากับพวกแมว

ตกใจเรื่องอะไรกนัหว่า’

แต่พอตลุามองเหน็แขนตวัเอง เขากถ็งึกบัค้างไปชั่วขณะ จากเดมิ

ผวิกายของร่างกายในเกมค่อนข้างหยาบ เพราะเขาฝึกฝนอย่างหนกั ทั้ง

การเคลื่อนไหวเหนอืขดีจ�ากดั และการใช้ร่างกายรบัการโจมต ีแต่ตอนนี้

ผวิพรรณกลบัละเอยีดขึ้นมาก รอยด้านกบัตาปลาที่ฝ่ามอืและส่วนต่างๆ 

กห็ายไป จนเขาสงสยัมากว่า ความเปลี่ยนแปลงของเขาเกดิจากอะไรกนั

แน่

‘เกดิอะไรขึ้นกบัร่างกายของเรากนันะ’ ตลุาคดิ แล้วเปิดเวบ็บอร์ด

หาข้อมูล แต่กไ็ม่พบข้อมูลใดที่บ่งบอกว่า เพยีงแค่นั่งสมาธ ิร่างกายของ
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ผู้เล่นจะพฒันาอย่างก้าวกระโดด

ไม่นานนัก ความพยายามของเขาก็ประสบความส�าเร็จในที่สุด 

เมื่อเขาได้เห็นกระทู้เก่าๆ ที่ไม่มีคนสนใจนัก ระบุถึงวิธีฝึกฝนของสาย

ปราณส�านกัหนึ่ง ข้อมูลดงักล่าวเพยีงระบวุ่า หากฝึกฝนได้ถงึระดบัหนึ่ง 

เจ้าส�านักจะบังคับให้ศิษย์โคจรลมปราณอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

จนกว่าทกัษะจะเลื่อนระดบั

การฝึกในรูปแบบนี้ไม่เพยีงเป็นการพฒันาขดีจ�ากดัของผู้เล่น แต่

ยังเป็นการฝึกใช้ลมปราณปรับสภาพร่างกายของผู้เล่นอีกด้วย เมื่อหา

ข้อมูลต่อไปก็พบว่า ไม่ว่าจะเป็นสายจิตหรือสายเวทก็มีการฝึกเพื่อ 

ยกระดบัการใช้พลงัในรูปแบบนี้ทั้งสิ้น ผู้ใช้พลงัจติต้องฝึกสมาธแิละการ

ผนึกพลังอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้เวทต้องท�าพิธีกรรมบางอย่างอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลานาน กว่าจะยกระดบัพลงัและพฒันาศกัยภาพของร่างกายได้

ตุลาไม่ใช่ไม่เคยท�าเรื่องแบบนี้มาก่อน ตรงกันข้าม การโคจร

ลมปราณหรอืผนกึจติข้ามวนัข้ามคนืของเขาใช้เวลาฝึกฝนอย่างยาวนาน

เหนือกว่าผู้เล่นทุกคนในเกมนี้ซะอีก เพียงแต่เขาจะฝึกฝนในห้วงมิติที่มี

การเร่งกาลเวลาเท่านั้น ไม่เคยฝึกฝนในมติเิกมปกตเิลย เขาลมืไปว่าใน

ห้องเร่งกาลเวลา พฒันาการหลายด้านจะถกูจ�ากดั แม้ปรมิาณการฝึกฝน

จะมากมายขนาดไหน แต่ร่างกายจะพฒันาได้เพยีงน้อยนดิ

โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาโคจรลมปราณ ผนกึจติ และหลอมรวม

กับสรรพธาตุอย่างต่อเนื่องยาวนาน พลังงานมหาศาลที่ไหลเวียนอย่าง

ต่อเนื่องในร่างกายของผู้บรรลุระดับแก่นแท้แห่งการใช้พลังถึงสองสาย 

กลบัปรบัเปลี่ยนสภาพร่างกายของเขาให้พฒันาอย่างก้าวกระโดด

วิธีเช่นนี้ส�าหรับผู้เล่นที่ฝึกฝนกับอาจารย์ส�านักต่างๆ ไม่ใช่เรื่อง

แปลก เมื่อฝึกฝนได้ระยะเวลาหนึ่ง จะใช้วธินีี้เพื่อเลื่อนระดบัทกัษะการ

ใช้พลงั แต่ตลุากลบัเรยีนรูเ้รื่องต่างๆ ด้วยตวัเองมาโดยตลอด ถงึกบัพลาด
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สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเหน็เป็นเรื่องปกติ

สภาพของตุลาเปรียบได้กับตัวหนอนที่เอาแต่กินอาหารสะสม

พลงังานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ครั้งนี้กลบัเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สดุที่

ตวัหนอนอย่างเขาจะสร้างรงัไหม แล้วลอกคราบกลายเป็นผเีสื้อที่สง่างาม

เมื่อตุลาสอบถามพวกแมว ก็พบว่าพวกแมวเคยใช้วิธีแบบนี้มา

หลายครั้งแล้ว เพราะไกอสัและเซเลนสัสั่ง แต่ข้อแตกต่างระหว่างผู้เล่น

กบั NPC คอื ระยะเวลาที่ใช้ หากเป็น NPC การฝึกเพื่อยกระดบัพลงัอาจ

ต้องใช้เวลา 5-8 วนั แต่ส�าหรบัผู้เล่น เพยีง 1 วนักท็�าได้แล้ว เพราะระบบ

ปรบัให้ผู้เล่นผ่านภารกจิประเภทนี้ง่ายขึ้น เนื่องจากคนทั่วไปจะออนไลน์

ต่อเนื่องได้เพยีง 2 วนัเท่านั้น

ตลุาค่อยเข้าใจ เพราะพวกแมวใช้วธินีี้นี่เอง เกจพลงัของพวกมนั

ถงึได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เรยีวมะมเีกจพลงัหลายล้านหน่วย ไม่เพยีง

พึ่งพาการใช้ไอเทม ยังต้องผ่านการฝึกหลอมพลังปรับสภาพร่างกาย 

แบบนี้บ่อยๆ นี่เอง

“อืม...เข้าใจแล้ว ดูเหมือนร่างกายโดยเฉพาะความละเอียดของ

ผวิหนงัของฉนัจะเปลี่ยนไปไม่น้อยจรงิๆ” ตลุาสรปุ แล้วกล่าวกบัพวกแมว

ว่า “ตอนแรกกะว่าจะให้พวกแกฝึกรปูแบบค่ายกลก่อน แต่ดเูหมอืนเวลา

จะไม่พอ เอาเป็นว่าพวกแกเข้าไปฝึกโคจรลมปราณในวิหารแห่งธาตุ

จ�าลองก่อนก็แล้วกัน ฉันท�าล�าดับการโคจรลมปราณไว้ให้แล้ว อย่าฝึก

ธาตทุี่ตรงกนัข้ามกนัอย่างต่อเนื่องล่ะ”

ตุลาก�าชับพวกแมว แล้วให้พวกมันเข้าไปในวิหารแห่งธาตุ ซึ่ง 

ทกุหลงัพวกแมวเข้าไปได้เพยีงครั้งละหนึ่งตวัเท่านั้น ถ้าเข้าไปพร้อมๆ กนั

ทั้งห้าตวั ตลุากงัวลว่าความเข้มข้นของพลงังานจะไม่มากพอ

ลูน่าเริ่มจากเข้าไปในวิหารแห่งธาตุแสง เธอมองห้องกว้างขนาด 

8×8 เมตร แล้วร้องออกมาอย่างดใีจ “ว้าว! ที่นี่มพีลงัธาตแุสงเข้มข้นอย่าง
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ที่ฉนัไม่เคยสมัผสัได้จากที่ไหนมาก่อนเลย”

ความเข้มข้นของพลงังานในห้องนี้มากถงึขนาดท�าให้พื้นห้อง ผนงั

ห้อง และเพดานห้องเกิดผงอณูธาตุแสงเกาะตามจุดต่างๆ ยกเว้นผนัง

ด้านหนึ่งซึ่งมมี่านพลงัป้องกนั และมขี้อความสลกัไว้ยาวเหยยีด

“หอื ภาษาภูต” ลูน่าอทุานเบาๆ

ตุลาหัวเราะข�า “หึๆ นี่เป็นภาษาเดียวที่พวกแมวอ่านเข้าใจน่ะ 

เอลฟ์กบัดวอร์ฟกใ็ช้ภาษานี้ พวกแมวเลยได้เรยีนมาด้วย นี่เป็นหลกัการ

เข้าถึงและการผสานพลังกับธาตุต่างๆ น่ะ แต่ละธาตุก็มีหลักการและ

แนวคดิแตกต่างกนั เธอจะลองไปท�ากบัธาตอุื่นๆ ดูบ้างกไ็ด้”

ลูน่าจ้องมองข้อความเหล่านี้พกัใหญ่แล้วกล่าว “ท�าไมตลุาไม่ใช้

จิตสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้พวกแมวโดยตรงล่ะ ให้พวกมันอ่านแล้ว

ตคีวามเอาเอง มนัจะได้ผลเหรอ พวกแมวน่ะงี่เง่าจะตาย”

“หึๆ ลูน่า ถ้าเธอเข้าไปฝึกในวิหารแห่งธาตุอื่นๆ ไม่ใช่ธาตุแสง 

รบัรองไม่ต่างจากพวกแมวเท่าไหร่หรอก ไอ้การใช้จติสื่อสารส่งต่อความรู้ 

ความเข้าใจมนักส็ะดวกด ีแต่มนักม็ขี้อจ�ากดัอยู่มาก เพราะพื้นฐานของ

แต่ละคนต่างกนั ตวัอย่างง่ายๆ ที่ชดัเจนที่สดุคอื ความรู้เรื่องค่ายกลที่

ฉนัถ่ายทอดให้พวกแมว ถงึพวกมนัจะเข้าใจ แต่กไ็ม่ถ่องแท้ กลายเป็น

ความเข้าใจครึ่งๆ กลางๆ อันตรายยิ่งกว่าไม่รู้อะไรเลยซะอีก ให้ศึกษา

แล้วใช้ความพยายามตคีวามเอาเองจะดทีี่สดุ ส�าหรบัฉนักบัเธอที่ใช้วธินีี้

ได้ เพราะพวกเรามพีื้นฐานความเข้าใจเรื่องธาตแุสงใกล้เคยีงกนั เลยใช้

จติสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้กนัได้ไงล่ะ”

ตุลาอธิบายยาวเหยียด แต่ลูน่าก็เข้าใจได้ ขนาดเธอกับตุลามี 

พื้นฐานธาตุแสงไม่ต่างกันมาก พอส่งมอบความรู้ให้กันและกัน ยังเกิด

ความสบัสนเกี่ยวกบัมมุมองของแต่ละฝ่ายไม่น้อย หากพวกแมวที่มคีวาม

รู้เกี่ยวกับพลังธาตุเข้าใกล้ศูนย์ ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลของผู้มีทักษะ
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ควบคมุธาตรุะดบั 90 ผ่านการใช้ทกัษะจติสื่อสาร ถ้าไม่ลมืจนหมดสิ้น 

อาจถงึกบัเสยีสตไิปเลยกเ็ป็นได้

นอกจากนี้ข้อมูลภาษาภูตที่สลักอยู่บนผนังยังเป็นข้อมูลที่ลึกซึ้ง

มาก เพราะเป็นข้อมูลที่เขยีนโดยบคุคลที่บรรลรุะดบัแก่นแท้ และเข้าถงึ

การควบคมุพลงัธรรมชาตไิด้อย่างอสิระ แม้แต่ลนู่ากม็บีางส่วนที่ไม่เข้าใจ

เช่นกัน ต่อให้ตุลาเก่งกาจขนาดไหน การบรรยายสิ่งที่เขาเข้าใจอย่าง 

ลกึซึ้งให้คนที่ขาดความรู้พื้นฐาน และไม่สามารถสมัผสัพลงัธรรมชาตไิด้ 

ให้เกิดความเข้าใจตรงกับเขานั้น ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมาก เปรียบได้กับ

การอธบิายกลิ่นของน�้าหอมให้คนป่าฟัง ต่อให้เป็นคตีกวเีอกของโลก ยงั

ไม่แน่ว่าจะอธิบายให้คนที่ไม่เคยได้กลิ่นน�้าหอมมาก่อนเข้าใจได้ว่า 

น�้าหอมชั้นเลศิมกีลิ่นแบบไหน

“ลนู่า เธอเกดิจากธาตแุสง น่าจะรบัพลงังานจากที่นี่ได้ดทีี่สดุ ส่วน

วิหารแห่งธาตุอื่นๆ เธอคงยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มาก ลองไปฝึกรับสัมผัส

พลงัธาตดุูกแ็ล้วกนั แล้วกอ็ย่างที่รู้ว่า ห้องนี้เป็นแค่วหิารแห่งธาตจุ�าลอง 

สภาพความหนาแน่นของพลังงานจะอยู่ได้ไม่นาน เพื่อรักษาสภาพ จะ

ต้องใช้อัญมณีธาตุแสงระดับสูงวันละหลายสิบก้อน ฉันใส่ส�ารองไว้ใน

วิหารแห่งธาตุจ�าลองแต่ละแห่งธาตุละพันกว่าก้อนแล้ว แต่ถ้ามันไม่พอ 

ฝากให้เธอดูแลที่นี่ด้วยนะ”

ตลุาฝากฝังให้ลนู่าดูแลวหิารแห่งธาตจุ�าลองทั้งหกธาต ุเพราะลนู่า

มกีญุแจส�ารองของคลงัเกบ็อญัมณธีาต ุหากเขาตดิขดัไม่ได้ออนไลน์ จะ

ได้ฝากให้ลูน่าเป็นผู้จดัการวหิารแห่งธาตจุ�าลองเหล่านี้ด้วยเลย

“นี่ตุลา ฉันจะพาพวกภูตแสงหรือมอนสเตอร์ผลึกแสงมาที่นี่ได้

หรอืเปล่า ห้องนี้พลงัธาตเุข้มข้นมากเลย น่าจะช่วยยกระดบัพวกนั้นได้”

ตลุาอดหวัเราะออกมาไม่ได้ “อย่างมากอาจจะช่วยยกระดบัมอน-

สเตอร์ผลึกแสงให้กลายเป็นภูตได้ แต่ส�าหรับภูตแสง คงไม่สามารถ 
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ยกระดบัให้กลายเป็นเทพได้หรอก ตอนเธอเกดิ ฉนัเสยีอญัมณธีาตแุสง

เป็นพันก้อนถึงยกระดับเธอได้ เรื่องที่เธออยากจะพาลูกน้องเก่ามาที่นี่  

ฉนัคดิว่าไม่เหมาะ อย่างน้อยต้องรอให้อญัมณธีาตจุ�านวนมากส่งมาจาก

ทวีปหลักก่อน ถ้าเธอพาพวกมันมาตอนนี้ อัญมณีธาตุแสงคงมีไม่มาก

พอ ฉนัต้องการให้พวกบลงัก้าฝึกกนัให้เตม็ที่ก่อน เข้าใจนะลูน่า”

เทพสาวตัวน้อยพยักหน้ารับ อย่างน้อยตุลาก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่าง

เด็ดขาด เธอเองก็พอจะรู้ว่า อัญมณีธาตุแสงเหลืออยู่ในคลังน้อยที่สุด 

เพราะเธอขนผลกึธาตแุละผงอณธูาตไุปแจกจ่ายให้ลูกน้องเก่าเป็นจ�านวน

มาก จนตอนนี้เมืองอีเดนกลายเป็นเมืองที่มีพลังงานธาตุแสงหนาแน่น

เป็นพเิศษไปแล้ว

ตุลาส�ารวจวิหารแห่งธาตุอื่นๆ ปล่อยให้ลูน่าดูดซับพลังงานจาก

วหิารแห่งธาตแุสงจ�าลองตามความพอใจ เมื่อไปถงึวหิารแห่งธาตดุนิ ก็

เหน็มารอนก�าลงัเงยหน้าอ่านข้อความที่สลกับนผนงัอย่างตั้งใจ

“ว่าไงมารอน เธอพอจะสมัผสัพลงัธาตใุนห้องนี้ได้หรอืเปล่า” ตลุา

ถามอย่างไม่แน่ใจนัก เขาพยายามปรับปรุงวิหารแห่งธาตุจ�าลองให้มี

ความหนาแน่นของพลงังานสงูที่สดุเท่าที่จะท�าได้แล้ว ไม่รู้ว่าพวกแมวจะ

สมัผสัพลงัพวกนี้ได้ไหม

มารอนสะบดัหางไปมา “อมื...รูส้กึได้ เหมอืนมนัจะกดดนัและหนกั

นดิๆ นะ แต่จะว่าไป แทบจะไม่รู้สกึอะไรเลย ถ้าไม่ตั้งใจรบัสมัผสัแบบ

สดุๆ น่ะ”

ตุลายิ้มอย่างดีใจ ไม่เสียทีที่เขาทุ่มทุนสละอัญมณีธาตุปริมาณ

มาก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ขึ้นมา แม้มารอนจะรู้สึกหนักนิดๆ 

แต่ส�าหรับตุลา เขารู้สึกถึงพลังงานธาตุดินที่หนาแน่นมากๆ จนรู้สึก

ทรมานทเีดยีว

จากนั้นเขากอ็ธบิายวธิฝึีกการผสานพลงัธาต ุเนื่องจากมารอนเอง
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ฝึกปราณเทพมังกรที่เน้นวิธีการเหล่านี้อยู่แล้วจึงเข้าใจได้อย่างง่ายดาย 

ยิ่งมขี้อความอธบิายคณุลกัษณะตามธรรมชาตขิองธาต ุและการใช้งาน

ที่ละเอยีดมาก ท�าให้มารอนเข้าใจมากขึ้น หลงัจากอธบิายเรื่องต่างๆ ให้

มารอนแล้ว ตลุากแ็วะเวยีนไปตามวหิารแห่งธาตตุ่างๆ เพื่อให้ค�าแนะน�า

แก่แมวตวัอื่น ก่อนจะออกจากโรงฝึกลบัใต้ดนิ

ข้อเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดของตุลาคือ เขาไม่เคยออกจากเกาะ 

เริ่มต้น ยิ่งไม่เคยเข้าไปในสถานที่ที่เรยีกว่า วหิารแห่งธาต ุมาก่อน เขา

เพยีงจ�าลองสิ่งก่อสร้างตามความเข้าใจเท่านั้น ส่วนในทวปีหลกั สถานที่ 

ที่เรยีกกนัว่า วหิารแห่งธาต ุแท้จรงิแล้วไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของมนษุย์ เป็น

เพยีงสถานที่ที่มพีลงัธาตหุนาแน่นเป็นพเิศษเท่านั้น

วหิารแห่งธาตใุนทวปีหลกัมกัเกดิขึ้นในบรเิวณที่มสีภาพแวดล้อม

เหมาะสมกบัธาตชุนดินั้น อาท ิวหิารแห่งธาตไุฟ มกัจะเกดิบรเิวณภเูขาไฟ 

ผู้เข้าไปในบริเวณนั้นยากจะแยกแยะว่า ความร้อนที่สัมผัสได้มาจาก 

พลงัธาตบุรสิทุธิ์ หรอืมาจากความร้อนของภูเขาไฟจรงิๆ

จดุสงัเกตของบคุคลทั่วไปคอื สถานที่ดงักล่าวมกัจะมผีงอณูธาตุ

ชนดินั้นๆ กระจายอยู่ทั่วไป แต่ไม่มใีครสามารถสมัผสัได้ถงึพลงัธาตนุั้น

ได้จริงๆ เพียงแค่เห็นสภาพแวดล้อมเหมาะสม หรือหากสถานที่นั้นก่อ 

ให้เกิดอัญมณีธาตุจ�านวนมาก พวกเขาก็มักจะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นใน

สถานที่นั้น แล้วเรยีกขานมนัว่า วหิารแห่งธาต ุแล้ว

วิหารแห่งธาตุจ�าลองของตุลานั้น แตกต่างจากวิหารแห่งธาต ุ

ที่แท้จรงิซึ่งมอียูใ่นทวปีหลกัมาก เพราะเขาไม่เคยเข้าไปในวหิารแห่งธาตุ

ที่อื่นมาก่อน ท�าให้เขาตคีวามค�าว่า พลงัธาต ุณ สถานที่นั้นว่ามคีวาม

หนาแน่นมากกว่าปกต ิและน�ามาประยกุต์สร้างวหิารแห่งธาตจุ�าลองของ

ตนเอง โดยปรับพลังธาตุให้เข้มข้นมาก จนพวกแมวสามารถรับรู้ได้ถึง

คุณลักษณะบางอย่างของธาตุนั้นได้ เรียกว่ามีพลังงานหนาแน่นกว่า 
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วหิารแห่งธาตทุี่ทวปีหลกัเป็นร้อยหรอือาจหลายร้อยเท่าเลยทเีดยีว

พลังธาตุนั้นโดยปกติคนทั่วไปจะไม่สามารถสัมผัสได้ ในสภาพ

ปกต ิมนัจะเหมอืนกบัอากาศที่แทรกซมึอยูใ่นทกุอณ ูแต่เมื่อมกีารใช้งาน 

หรือมีการใช้พลังพิเศษ จากอากาศที่อยู ่นิ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นพายุ

พลงังานสูง จนคนทั่วไปสามารถสมัผสัได้อย่างเป็นรูปธรรม

แต่ตุลากลับดัดแปลงวิหารแห่งธาตุจ�าลอง จนพวกแมวสัมผัส 

พลังธาตุที่หนาแน่นจนผิดปกติได้ เมื่อพวกมันสัมผัสพลังงานนี้ได้ การ 

ฝึกปราณเทพมงักรจงึง่ายดายกว่าที่คดิมาก ตลุาไม่รู้ตวัเลยว่า เขาไม่ได้

ส่งเสรมิให้พวกแมวกลายเป็นสดุยอดฝีมอื แต่ก�าลงัจะส่งเสรมิให้พวกมนั

กลายเป็นสตัว์ประหลาดต่างหาก

หลังจากตรวจดูเวลาแล้วพบว่า เหลืออีกวันเดียวจะได้เวลา

ที่ต้องออกจากเกม ตลุากต็ดัสนิใจศกึษาข่าวสารต่างๆ ในเกม และพบ

ว่าในเกาะเริ่มต้นอลักสั ตอนนี้มผีูเ้ล่นจ�านวนมากก�าลงัเดนิทางไปท้าทาย

ฝูงเหยี่ยวสายฟ้า เพราะได้ข่าวมาว่าตุลาเพียงล�าพังสามารถต่อสู้กับ

เหยี่ยวฝงูนี้ได้ทั้งวนัทั้งคนื ปัญหาคอื ค่ายกลปิดบงัถิ่นที่อยูข่องฝงูเหยี่ยว

ซึ่งถกูตลุาท�าลายยงัซ่อมแซมไม่เสรจ็สมบรูณ์ พวกมนัจงึถกูผูเ้ล่นจ�านวน

มหาศาลค้นพบถิ่นที่อยู่ได้

แม้ฝูงเหยี่ยวส่วนใหญ่จะเสียชีวิตหลายรอบ จนค่าสถานะของ 

พวกมันต�่าลง แต่เมื่อฝูงเหยี่ยวจ�านวนนับหมื่นเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่อยู่

คลาส 2 ถงึคลาส 4 ต่อให้มจี�านวนนบัแสน พวกมนักไ็ม่หวาดกลวั กลุ่ม

ผู้เล่นคลาส 4 ที่เคยต่อกรกับพวกมัน ถือได้ว่ารับรู้ความสามารถของ 

ฝูงเหยี่ยวเหล่านี้เพยีงเสี้ยวเดยีวเท่านั้น เพราะตอนนั้นพวกเขามจี�านวน

เพยีงหนึ่งร้อยคนได้ จงึได้แต่ตั้งรบัและโจมตรีะยะไกลเท่านั้น

แม้ผู้เล่นส่วนใหญ่จะมีระดับไม่สูงนัก แต่ก็มีจ�านวนมหาศาล  
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ยอดฝีมือหลายคนเริ่มเปิดฉากโดยการโจมตีระยะประชิด ในที่สุดเหล่า 

ผูเ้ล่นที่อยากลองของกไ็ด้รบัรูว่้า จดุเด่นที่สดุของฝงูเหยี่ยวเหล่านี้คอือะไร 

ต่อให้เป็นผู้เล่นคลาส 4 เมื่อเข้ามาอยู่ในค่ายกล ส่วนใหญ่อยู่รอดได ้

ไม่เกนิ 3 นาทเีท่านั้น ส�าหรบัผู้เล่นที่เน้นการโจมตรีะยะไกล ฝูงเหยี่ยวก็

มีวิธีผสานพลัง เฉลี่ยความเสียหายให้กระจายออกไป จนไม่สามารถ

สงัหารพวกมนัได้

การต่อสู้ด�าเนนิอย่างต่อเนื่องไม่ถึง 1 วัน พวกเหยี่ยวก็สามารถ

จดัการผู้เล่นคลาส 2 และคลาส 3 นบัแสนได้อย่างราบคาบ ที่น่ากลวัคอื 

พวกมันไม่ถูกจ�ากัดความสามารถอยู่ที่ช่วงกลางวันอีกแล้ว เพราะจาก

ข่าวสารของกลุม่ผูเ้ล่นระบวุ่า แม้แต่ช่วงกลางคนื พวกมนักจ็ูโ่จมได้อย่าง

ดดุนั

“หึๆ  บอสเหยี่ยวโดนพวกแมวเชอืดตดิต่อกนัสี่ครั้งในวนัเดยีว เจ้า

พวกนี้เลยพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นสินะ ดี พวกแกยิ่งเก่งก็ยิ่งน่าสนุก” 

ตุลากังวลอยู่บ้างเรื่องที่เขาพัฒนาความสามารถอย่างก้าวกระโดด ว่า 

มันจะท�าให้การต่อสู้กับฝูงเหยี่ยวจืดชืด ที่ไหนได้ ระหว่างที่เขาพัฒนา 

พวกเหยี่ยวเองกไ็ม่อยู่นิ่ง อย่างนี้สถิงึจะดี

ขณะที่ตุลาก�าลังศึกษาข่าวสารอยู่ ไอเทมคริสตัลส�าหรับการ

สื่อสารของเขากส็ั่น ตลุาหยบิมนัขึ้นมาดู และพบว่าหน่วยสื่อสารตดิต่อ

มาว่า Z มาขอเข้าพบ ตลุาจงึรบัปาก แล้วออกจากโรงฝึกลบัใต้ดนิ

เมื่อมาถึง ตุลาก็พบกับเรียวมะในชุดเกราะที่ได้รับการดัดแปลง

ใหม่ จากเดมิเป็นชดุเกราะหนงัผูกกระดูกสตัว์เป็นแผ่นๆ ที่น่าเกลยีดจน

เรยีวมะต้องหาชดุเกราะหรอืชดุผ้าแบบอื่นมาปิดบงั ตอนนี้กระดูกมงักร

ได้รบัการขดัแต่งอย่างสวยงาม และเยบ็ตดิกบัผนืผ้าสงัเคราะห์พเิศษ ซึ่ง

ถกัทอจากเส้นใยพเิศษของมอนสเตอร์ชั้นสงูในทวปีหลกั และโลหะพเิศษ

ที่มคีวามอ่อนนุม่อย่างใยทองค�า เมื่อประดบักระดกูมงักรที่ได้รบัการปรบั
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รูปทรงเข้าไป ตอนนี้มนัจงึกลายเป็นชดุเกราะสีขาว ที่ช่วงข้อต่อจะมอง

เหน็เนื้อผ้าสขีาวมปีระกายทองข้างใน และท�าให้เรยีวมะดูดมีาก สมกบั

เป็นผู้เล่นอนัดบัหนึ่งอย่างแท้จรงิ

ส่วนเรยีวมะเอง เมื่อเขาเหน็ตลุากอ็ดคดิในใจไม่ได้ว่า ‘มนัแอบไป

อาบน�้าแร่แช่น�้านมมาตอนไหนเนี่ย ผวิพรรณดูดขีึ้นผดิหูผดิตา ที่ส�าคญั 

สมัผสัพลงัยงัแตกต่างจากเดมิมาก’

“ถูกใจไหมครับ” ตุลากล่าวยิ้มๆ เมื่อเห็นชุดเกราะของเรียวมะ 

“ผมดัดแปลงให้ชุดนี้สร้างเกราะสนามพลังปราณเมื่อผนึกปราณลงไป 

เพราะกระดูกมังกรเป็นสุดยอดวัตถุดิบที่ตอบรับกับพลังปราณได้อย่าง 

ดเียี่ยม แค่ผนกึปราณแล้วเพิ่มความแขง็แกร่งได้อย่างเดยีว มนัออกจะ

น่าเสียดายไปหน่อย ยิ่งปราณมังกรทองที่หลอมรวมพลังธาตุ ยิ่งสร้าง

สนามพลงัที่แขง็แกร่งกว่าการใช้ลมปราณปกตมิากครบั”

“เกราะที่นายดดัแปลงให้มนัดมีาก มากจนเกนิไปซะด้วยซ�้า ที่มา

วนันี้เพราะฉนัคดิว่าได้เวลาออกเดนิทางกลบัไปที่ทวปีหลกัแล้ว อกีไม่นาน

เควสต์สงครามกค็งจะจบ เมื่อมกีารเปิดทวปีใหม่ ฉนัจะเข้าไปทนัท”ี

ตลุาพยกัหน้ารบั แล้วอวยพรว่า “ขอให้โชคดคีรบั”

เรียวมะยิ้มรับ การพบกันในครั้งนี้ ตุลาเกิดความก้าวหน้าอย่าง

ก้าวกระโดด พลงัจติจากแหลมคมกลบักลายเป็นลกึล�้ายากหยั่งถงึ พลงั

ปราณจากที่เคยสร้างความกดดันรุนแรงกลับกลายเป็นสงบนิ่ง ที่สร้าง

ความตื่นตระหนกที่สดุคอื พลงังานรอบกายที่ไหลเวยีนอย่างหนาแน่น ซึ่ง

คนทั่วไปคงเข้าใจว่าเป็นพลงัเวท

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะช่วงนี้ตุลาเน้นการฝึกผสานพลังธาตุ 

เป็นหลกั แต่ผสานแล้วยงัควบคมุได้ไม่ดนีกั จงึถูกเรยีวมะสมัผสัได้ โดย

พลงัธาตรุอบกายตลุาในตอนนี้มคีวามหนาแน่นมาก จนเรยีวมะเข้าใจว่า

นี่คอื สมัผสัของพลงัเวทชั้นสูง พวกแมวและลูน่าเองกส็มัผสัได้ พวกแมว
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ถึงได้รู้สึกราวกับตุลาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน โดยเฉพาะลูน่าที่สามารถ

สัมผัสพลังธาตุแสงได้ชัดเจนที่สุด ยิ่งรู้สึกได้ว่าตุลาในตอนนี้มีพลังธาตุ

วนเวยีนอยู่รอบกายมากขนาดไหน

“แล้วท�ายงัไงถงึได้มพีลงัเวทมหาศาลขนาดนี้ล่ะ” เรยีวมะถาม

“พลงัเวทมหาศาล” ตลุาทวนค�าอย่างสงสยั แล้วเปิดดูค่าสถานะ 

ปรากฏว่ามพีลงัเวทเพยีง 10 หน่วยเท่านั้น ‘หรอืว่าจะหมายถงึพลงัธาตุ

กันนะ’ ตุลาหลับตาลง แล้วใช้การสัมผัสพลัง พบว่าพลังธาตุรอบกาย

ของเขาหนาแน่นเป็นพเิศษ ที่ผ่านมาเขาทุม่เทเวลาก่อสร้างวหิารแห่งธาตุ

จ�าลองที่มพีลงังานหนาแน่น จนคนธรรมดารูส้กึได้ ท�าใหก้ารรบัรูข้องเขา

ผดิเพี้ยนไปบ้าง

ตลุาอดนกึถงึเหตกุารณ์ตอนที่เขาเข้าเกมมาใหม่ๆ ไม่ได้ ตอนนั้น

ลูคัสเองก็คงฝึกซ้อมการควบคุมธาตุ พลังรอบกายของลูคัสก็คงคล้ายๆ 

กับเขาในตอนนี้ ตุลาสูดลมหายใจลึกๆ แล้วควบคุมกระแสพลังธาตุให้

สงบลง สมัผสัพลงัเวทที่เรยีวมะได้รบักห็ายไปอย่างกะทนัหนั

เรยีวมะอดรู้สกึตกตะลงึไม่ได้ ไม่เพยีงพลงัเวท แม้แต่พลงัปราณ

และพลงัจติของตลุาในตอนนี้เขากไ็ม่สามารถสมัผสัได้แล้ว หากบอกว่า

บคุคลตรงหน้าเป็นผูเ้ล่นคลาส 1 ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ เขาคงไม่แปลกใจ

นัก จนใจที่เมื่อครู่ยังสัมผัสได้ถึงพลังปราณ พลังจิต และพลังเวทที่

แขง็แกร่งของตลุา

“ท�าได้ยงัไง” เรยีวมะอดถามไม่ได้

ตุลายิ้ม “ผมเพิ่งผนึกพลังขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับสภาพ

ร่างกายมาครบั ดูเหมอืนจะเกดิความเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเลยทเีดยีว”

“อย่างนี้นี่เอง” เรียวมะพยักหน้าอย่างเข้าใจ “ฉันเองก็ท�าเป็น

ประจ�า อย่างน้อยที่สดุกส็ปัดาห์ละครั้งมั้ง เลยมเีกจพลงัปราณหลายล้าน 

เพราะใช้พลังปราณปรับสภาพร่างกายบ่อยๆ มีบางครั้งที่หลังจากการ



Mr. Saka     33

ปรบัสภาพ ร่างกายและกระแสพลงัพฒันาอย่างก้าวกระโดดเหมอืนกนั”

“พี่เรียวผนึกพลังเพื่อปรับสภาพร่างกายบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอ

ครบั” ตลุากล่าวอย่างสงสยั

“หึๆ แน่นอน ผู้เล่นอย่างพวกเราได้เปรียบ NPC ในเกม ตรงที่

สามารถฝึกวิชาต่างๆ ส�าเร็จได้ง่ายกว่าเป็นสิบเท่า แค่แบ่งเวลาในเกม

สปัดาห์ละ 1 คนืฝึกโคจรพลงัตลอดเวลา กค็ุม้ยิ่งกว่าคุม้แล้ว ไม่อย่างนั้น

ฉันคงไม่มีทางมีพลังปราณหลายล้านหน่วยได้หรอก ความจริงเรื่อง 

แบบนี้ไม่ใช่ไม่มีคนรู้นะ แต่คนที่มาเล่นเกมจะมีสักกี่คนที่ยอมเสียเวลา  

1 คนืนั่งอยู่เฉยๆ เลยมคีนบรรลรุะดบันี้ได้น้อยกว่าที่คดิ”

“ขอบคณุส�าหรบัค�าแนะน�านะครบั”

“เรื่องธรรมดาน่า ใครๆ กร็ู้” เรยีวมะเอ่ยอย่างไม่คดิมาก

“ขอให้พี่เรยีวรกัษาต�าแหน่งผูเ้ล่นอนัดบัหนึ่งให้ได้ตลอดไปนะครบั 

อย่ายอมแพ้ใครง่ายๆ ล่ะ” ตลุากล่าวยิ้มๆ

เรยีวมะกลบัพูดอย่างจรงิจงัว่า “ในเกม MWO มยีอดฝีมอืซ่อนตวั

อยู่มากมาย ถงึฉนัจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นอนัดบัหนึ่ง แต่แท้จรงิแล้วมคีนที่

น่าจะมฝีีมอืใกล้เคยีงหรอืเหนอืกว่าฉนัเกอืบสบิคนเลยทเีดยีว เอาไวน้าย

เข้าไปในทวีปหลักได้เมื่อไหร่คงได้เจอ ฉันเองก็รั้งต�าแหน่งราชันดาบกับ

ราชนัแห่งปราณอยู่ แต่คงต้องสละต�าแหน่งราชนัดาบให้นายซะแล้ว”

เรียวมะหัวเราะเบาๆ เขามั่นใจว่าหากเขาใช้ดวงธาตุมังกรแต่ 

แรกเริ่ม ตุลาคงรับมือไม่ได้ ถึงจะยอมรับในฝีมือของตุลา แต่พอนึก 

เปรียบเทียบกับเก้าราชันที่เหลือ เขาเห็นว่าตุลายังเป็นรองอยู่ช่วงใหญ่ 

โดยเขาไม่รู้เลยว่า ในการประลองที่ผ่านมา ไม่เพยีงเขาที่ไม่ได้ใช้ไพ่ตาย

ครบทกุใบ ตลุาเองกไ็ม่ได้ใช้วชิาสูงสดุของตวัเองเช่นกนั

“หึๆๆ ฉันจะรอวันที่นายเดินทางไปยังทวีปหลัก ถึงตอนนั้น

ท�าเนยีบสดุยอดคงต้องจดักนัใหม่ ตั้งใจฝึกฝนให้ดลี่ะ ว่าที่ราชนัดาบ”
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เรยีวมะกล่าวทิ้งท้ายแล้วเดนิจากไป

ตุลายิ้มอย่างตื่นเต้น ที่แท้ยังมียอดคนผู้ซ่อนกายอยู่ในเกมนี้อีก

มากมาย น่าสนกุจรงิๆ

ช่วงเวลาหลังจากนั้น ตารางเวลาของตุลาก็มีหลายสิ่งหลาย

อย่างเพิ่มเตมิมากขึ้น เมื่อตื่นนอนตอนเช้า เขาจะออกก�าลงักายพร้อมกบั

ทกุคนในครอบครวั พอเลกิเรยีนกฝ็ึกร่างกายตามหลกัสูตรที่บญัชาให้ไว้

พร้อมกับคิง พอเข้ามาในเกม ตุลาจะสะสางภารกิจ และตรวจสอบ

เอกสารต่างๆ หลงัจากนั้นกจ็ะฝึกการใช้พลงัทกุวนั

ส่วนการต่อกรกับบอสเหยี่ยวนั้นต้องเลื่อนเวลาออกไปอย่างไม่มี

ก�าหนด เพราะรงัเหยี่ยวในตอนนี้มผีู้เล่นจ�านวนมากพากนัไปท้าทาย แม้

จะพ่ายแพ้เป็นส่วนใหญ่ เพราะช่วงหลังๆ เหยี่ยวฝูงนี้มีพัฒนาการด้าน

การผสานพลงัและการใช้ค่ายกลจนร้ายกาจขึ้น ยิ่งผ่านศกึน้อยใหญ่อย่าง 

ต่อเนื่อง พวกมนักย็ิ่งแขง็แกร่ง แม้จ�านวนผู้เล่นที่เข้าไปท้าทายจะมมีาก

ขึ้น แต่จ�านวนเหยี่ยวที่เสียชีวิตกลับลดลงเรื่อยๆ ตุลาคงต้องรอให้กลุ่ม 

ผู้เล่นละความสนใจจากเหยี่ยวฝูงนี้ไปก่อน ค่อยพาพวกแมวไปแก้มือ 

อกีครั้ง

ลนู่าเองกเ็อาแต่หมกตวัอยูท่ี่วหิารแห่งธาตทุั้งวนั แม้ทกัษะของเธอ

จะไม่เลื่อนระดับ แต่ขีดจ�ากัดพลังเวทและพลังชีวิตของเธอกลับเพิ่มขึ้น

มาก เวทธาตุแสงของลูน่าก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นหลายเท่า อีกทั้งตอนนี้

เธอกใ็ช้เวทธาตแุสง ธาตนุ�้า และธาตลุมได้แล้ว ท�าให้เธอมกัจะวนเวยีน

อยู่ที่วิหารแห่งธาตุทั้งสามแห่งนี้ไม่ยอมไปไหน และหาทางเพิ่มทักษะ

ควบคมุธาตอุื่นตามข้อมูลที่ตลุาเขยีนทิ้งเอาไว้ให้

แม้ตุลาจะเสนอให้ลูน่าไปรับเควสต์ของเกาะเริ่มต้น เพื่อรับเวท

ธาตอุื่นๆ แต่ลูน่าให้เหตผุลว่า ยงัไม่จ�าเป็น ก่อนจะรบัพลงัธาตอุื่น เธอ
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อยากฝึกฝนสิ่งที่มอียู่ให้ถงึที่สดุก่อน อกีอย่างเธออยากจะรบัเวทธาตอุื่น

จากตุลามากกว่าจะท�าพันธสัญญารับเวทจากคนอื่น เธอจึงวนเวียนอยู่

แต่ในโรงฝึกลบัใต้ดนิแห่งนี้

ส�าหรับพัฒนาการของพวกแมวนั้นเหนือกว่าที่คาดคิดไว้มาก 

ทักษะควบคุมธาตุของพวกมันสูงกว่าระดับ 40 ทุกธาตุ แต่พวกมันก็มี

ความถนดัแตกต่างกนั บลงัก้าสามารถพฒันาธาตไุฟได้สูงที่สดุ มารอน

เก่งด้านการควบคมุธาตนุ�้า เกลและบลอูายส์เชี่ยวชาญการผสานธาตลุม 

ส่วนเนโรนั้นชอบธาตมุดืเป็นพเิศษ เพราะเหน็ว่าเหมาะกบัสขีนของมนั

ตลุาค่อยเข้าใจว่า นสิยัและความชอบส่วนตวัมผีลต่อการประสาน

จิตใจกับธาตุต่างๆ ด้วย บลังก้ามีนิสัยใจร้อน เข้ากับธาตุไฟได้ดีที่สุด 

ทกัษะควบคมุธาตไุฟของมนัจงึพฒันาได้มากกว่าธาตอุื่นนั่นเอง

ตลุาผนกึพลงัเพื่อปรบัสภาพร่างกายอกีหลายครั้ง แต่เกจพลงักลบั

เพิ่มขึ้นไม่มากนกั น่าจะเป็นเพราะวธินีี้ไม่เหมาะจะใช้บ่อย ร่างกายของ

เขามีความสมดุลกับพลังในตอนนี้แล้ว หากคิดจะพัฒนาเกจพลังให้

มากกว่านี้ คงต้องผ่านการฝึกและการต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอีกหลาย

ครั้ง

ส�าหรบัพวกแมว พวกมนัยงัไม่พร้อมจะออกไปต่อกรกบัฝงูเหยี่ยว 

ตุลาพบว่าแม้ตอนนี้พวกมันจะก�าลังฝึกฝนอย่างหนัก และมีพัฒนาการ

สูงมากในแต่ละวัน แต่เมื่อเขาให้พวกมันทดลองฝ่าค่ายกลที่เขาสร้าง

เลยีนแบบการเคลื่อนไหวของฝูงเหยี่ยว พวกมนักลบัยงัหลงทาง และถูก

หลอกล่อเข้าสู่โซนสงัหารเป็นประจ�า

แม้ค่ายกลของเขาเป็นค่ายกลที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของ 

ฝูงเหยี่ยว แต่อานุภาพของมันยังห่างไกลจากค่ายกลที่ประกอบไปด้วย 

ฝูงเหยี่ยวนับหมื่นตัวนัก ในเมื่อพวกแมวยังไม่สามารถอ่านกระบวนทัพ

ของค่ายกลจ�าลอง แล้วเคลื่อนไหวได้อย่างถูกวธิ ีย่อมไม่เหมาะจะกลบั
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ไปต่อกรกบัฝงูเหยี่ยวอกีครั้ง กว่าพวกแมวจะมคีวามพร้อม คงต้องให้เวลา

พวกมนัศกึษาเรื่องนี้อกีมาก

คืนวันศุกร์ ขณะที่ตุลาก�าลังฝึกฝน เขาอดคิดในใจไม่ได้ว่า

‘ช่วงนี้เราเอาแต่ฝึก แต่ไม่ค่อยก้าวหน้าเลยแฮะ’ ตอนนี้สิ่งที่เขา

ต้องการคือ คู่มือ แต่ฝูงเหยี่ยวยังถูกผู้เล่นจ�านวนนับไม่ถ้วนตามพัวพัน 

เขาเองกไ็ม่อยากให้ใครเหน็การต่อสู้ของเขา

“ลองไปส�ารวจบอสตวัใหม่ดกีว่า” ตลุาพมึพ�าเบาๆ ยงัไงซะเควสต์

บอสเหยี่ยวกเ็สรจ็ไปแล้ว ลองหาบอสตวัใหม่มาทดสอบฝีมอืน่าจะดกีว่า 

แต่คราวนี้เขาคดิว่าจะไปคนเดยีว เนื่องจากพวกแมวยงัมุ่งมั่นกบัการฝึก 

เขาจงึยงัไม่คดิจะเข้าไปขดัขวางพวกมนัในตอนนี้

ตลุาวาร์ปไปที่เมอืงโดอ ีเมอืงผูใ้ช้ศาสตร์แห่งจติ แล้วออกเดนิทาง

ด้วยความเร็วสูงสุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามป่าและภูเขาสูง  

มุ่งสู่เกาะร้างที่เต็มไปด้วยป่าทึบ โดยใช้เวลาถึง 1 วันเต็มๆ เมื่อมาถึง 

ตลุาไม่กล้าประมาท เขาหยดุพกัผ่อนที่ชายหาดของเกาะแห่งนี้ แล้วโคจร

ลมปราณฟ้ืนฟคูวามเหนื่อยล้า จากนั้นจงึใช้ผ้าผกูตา แล้วเร่งสมาธผิสาน

จติกบัสรรพสิ่งรอบกาย เพื่อส�ารวจว่าบอสตวัต่อไปซ่อนอยู่ที่ไหน

แม้จะผสานจติกบัสรรพสิ่งอย่างต่อเนื่อง และขยายสมัผสัไปกว้าง

ไกล แต่ตลุากไ็ม่สามารถหาที่ซ่อนของจ้าวอสรพษิแห่งป่าดกึด�าบรรพ์ได้

อยู่ดี ซึ่งเขาไม่แปลกใจนัก จากข้อมูลที่เขาศึกษามา อสรพิษฝูงนี้ใช้

พลังจิตได้ ท�าให้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า บอสลับแต่ละตัวน่าจะมีจุดเด่น 

อย่างฝงูเหยี่ยวสายฟ้าที่สามารถใช้ค่ายกลได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนจดุเด่น

ของอสรพษิแห่งป่าดกึด�าบรรพ์นั้น คาดว่าน่าจะเป็นความสามารถในการ

ซ่อนตวั แล้วจู่โจมโดยที่เหยื่อไม่ทนัรู้ตวั

ตลุาส�ารวจป่าดกึด�าบรรพ์อย่างระมดัระวงั ลดขอบเขตประสาท-
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สัมผัสลงเหลือไม่ถึง 30 เมตร จากนั้นจึงเดินบุกบั่นไปตามป่าทึบซึ่งม ี

ระยะทางหลายกิโลเมตร แต่ไม่เห็นวี่แววของสิ่งมีชีวิตแม้แต่เงา ขณะที่

ก�าลงัส�ารวจอย่างตั้งอกตั้งใจ ตลุากส็มัผสัได้ว่า ธาตแุสงในบรรยากาศมี

ความหนาแน่นน้อยลง

‘ท้องฟ้ามดืลงแล้วสนิะ’ ขณะที่ก�าลงัครุ่นคดิ เขากส็มัผสัได้ว่ามี

สิ่งมชีวีติบางอย่างเข้ามาใกล้ตวั

‘หอื ที่แท้ฝงูงูพวกนี้กซ่็อนตวัเก่งมาก และจะปรากฏตวัเฉพาะเวลา

กลางคนื มนิ่า หามาทั้งวนัไม่เจอสกัตวั’ ตลุาเตรยีมพร้อมแต่แรก เขา

ผนึกปราณ ควบคุมกลิ่นอายและความร้อนในร่างกายมาทั้งวัน เพราะ 

รู้ดวี่าคู่ต่อสู้ในครั้งนี้คอื ฝูงงูจ�านวนมาก แต่น่าเสยีดาย แม้ตลุาจะทุ่มเท

ความพยายามในการซ่อนร่องรอยมากขนาดไหน ดเูหมอืนฝงูงเูหล่านี้จะ

รบัรู้ได้ว่าป่าของพวกมนัมผีู้บกุรกุ

“ฟ่อ!” เสียงงูนับร้อยตัวขู่พร้อมกัน ตุลารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังที่ 

กล้าแขง็ถงึขดีสดุ ซึ่งพุ่งโจมตเีขาจากด้านหลงั เขาจงึรบีพลกิตวั หลบงู

ขนาดเล็กตัวหนึ่งที่พุ่งเฉียดเขาไปได้อย่างเฉียดฉิว กลิ่นคาวจากตัวของ

มนัฉนุจนตลุาชะงกัไปเลก็น้อย แล้วเขากไ็ด้ยนิเสยีงระบบแจ้งข้อความว่า

“ผู้เล่น ตุลา สังหาร Rapid Viper คลาส 2 ระดับ 100 ได้รับ 

ค่าประสบการณ์ 145,201 ได้รบั เขี้ยวพษิ 1 เขี้ยว”

‘เฮ้ย! ยงัไม่ทนัได้ฆ่าเลย มนัตายได้ยงัไงกนั’ แม้จะยงัตกตะลงึกบั

ความเรว็และความรนุแรงที่เหนอืความคาดหมายของมอนสเตอร์ตวันี้ แต่

เขากอ็ดสงสยัไม่ได้ แค่หลบมนัได้กไ็ด้ค่าประสบการณ์แล้วอย่างนั้นเหรอ 

แต่ไม่นานนกั ฝูงงูกท็�าให้ตลุาหายสงสยั

“ฟ่อๆๆ” เสยีงขู่ดงัขึ้นจากรอบทศิ แล้วฝูงงูกเ็ปลี่ยนเป็นเส้นสาย



38     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 6

ความเร็วสูงอย่างที่ตุลาไม่คาดคิดมาก่อน จู่โจมเข้ามาจากรอบทิศทาง 

กระทั่งเวลาสงสยัเขายงัไม่ม ีได้แต่เคลื่อนที่หลบหลกีด้วยความเรว็สงูสดุ 

แต่ในสภาพที่มกีารโจมตจีากรอบทศิทาง ในที่สดุเขากพ็ลาดพลั้ง

งูตัวหนึ่งพุ่งตัวเฉียดแขนซ้ายของตุลา ร่องรอยการโจมตีไม่ใช่ 

คมเขี้ยว แต่เนื้อบรเิวณต้นแขนของเขาที่มนัพุ่งชนกลบัถูกคว้านไป แถม

พษิร้ายยงัแทรกเข้ามาในร่างกายอย่างรวดเรว็ พร้อมๆ กบัที่เสยีงระบบ

รายงานการสงัหารอสรพษินบัร้อยตวัในเวลาไม่ถงึ 10 วนิาที

ตลุาไม่มทีางเลอืก เขาได้แต่ใช้พลงัจติและพลงัธาตสุร้างดาบเพลงิ

ความร้อนสูงรอบกายหลายสบิเล่ม บงัคบัให้พุ่งวนรอบกายอย่างรวดเรว็ 

จากนั้นจงึผนกึปราณขบัพษิร้ายออกจากร่างกายอย่างสดุความสามารถ 

ทว่าฝูงงูกลับไม่ละความพยายาม แม้ทราบว่าการพุ่งใส่ดาบเพลิงอัน 

ร้อนแรงที่ผนึกพลังไม่ต่างจากการฆ่าตัวตาย แต่พวกมันก็ยังพุ่งใส่ตุลา

อย่างสดุก�าลงั

‘งพูวกนี้คงมทีกัษะในการพุง่ตวัแลกชวีตินี่เอง ความเรว็และความ

รนุแรงของการโจมตเีหนอืกว่าคลาส 3 ซะอกี อาจเทียบได้กับคลาส 5 

ต้นๆ แถมยังใช้พลังจิตและพลังชีวิตในการโจมตีสุดก�าลัง ถึงได้รวดเร็ว

และรนุแรงมาก’ ตลุาคดิในใจอย่างตื่นตระหนก เคยได้ยนิมาเหมอืนกนั

ว่า มอนสเตอร์บางชนิดจะใช้วิธีแลกชีวิตกับคู่ต่อสู้ เมื่อได้มาเจอกับตัว 

ท�าให้เขาอดขนลกุไม่ได้

ความเรว็ของพวกงูเหนอืกว่าที่เขาเคยคดิจนิตนาการไว้มาก โชคด ี

ที่พวกมันยังไม่แข็งแกร่งพอจะฝ่าดาบเปลวเพลิงที่ผนึกพลังมหาศาล

หลายสบิเล่มเข้ามาได้ การต่อสู้ของหนึ่งคนกบัฝูงงูจงึหยดุชะงกั

‘ดเูหมอืนงพูษิพวกนี้คงกลวัไฟ ถ้าเราเผาป่า คงเอาชนะได้ไม่ยาก 

แต่ว่า...’ ตลุานกึถงึค�ากล่าวของท่านไป่ต้าหลางและบญัชา ที่เคยบอกว่า

เขายงัมสีญัชาตญาณไม่เฉยีบคมพอ แล้วอดยิ้มออกมาไม่ได้
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‘หึๆ  เกาะเริ่มต้นช่างเป็นสถานที่ฝึกฝนชั้นยอดจรงิๆ มบีททดสอบ

หลากหลายรูปแบบซ่อนอยู่จรงิๆ ด้วย’

เขาสลายดาบเปลวเพลงิ พวกงูที่หยดุชะงกัไปกเ็ริ่มกลบัมาเตรยีม

พร้อมโจมตอีกีครั้ง

“พวกแกน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดในการฝึกลับสัญชาตญาณของ

ฉนั เข้ามาเลย ไอ้พวกงูพษิ!”

ตุลาร้องตะโกนเสียงดังกึกก้อง แล้วผนึกสมาธิรับการโจมตีของ

เหล่าอสรพิษแห่งป่าดึกด�าบรรพ์ การฝึกลับสัญชาตญาณฉบับท้าความ

ตายของตลุาจงึเริ่มขึ้นในลกัษณะนี้
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ตุลารู้สึกราวกับว่ามันคือเดจาวู ส�าหรับเขาในตอนนี้ การ

ต่อสู้ของเขาไม่ต่างจากการต่อกรกับเหล่าวิญญาณในเหมืองแร่ร้างเลย 

แม้ฝีมือของเขาในตอนนี้จะเหนือกว่าตอนเริ่มเล่นเกมใหม่ๆ อย่างที่ 

ไม่สามารถน�ามาเปรยีบเทยีบกนัได้ แต่ศตัรูแห่งป่าดกึด�าบรรพ์กม็คีวาม

ร้ายกาจ จนยากจะบรรยายได้เช่นกนั

ความร้ายกาจที่แท้จรงิของงฝูงูนี้ไม่ใช่ความเรว็ที่ยากจะรบัมอื หรอื

พลังโจมตีที่รุนแรงขนาดสร้างความเสียหายมหาศาลให้แก่เขาซึ่งมีพลัง

ป้องกันสูงจากการผนึกจิตและปราณ รวมถึงการเสริมคุณสมบัติของ 

พลังธาตุได้ แต่ความร้ายกาจที่แท้จริงของพวกมันคือ การซ่อนตัวจาก

สมัผสัระดบัสดุยอดของตลุาได้ต่างหาก

ศัตรูที่ตุลาเผชิญหน้ามาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้ ไม่มีมอนสเตอร์

ประเภทไหนที่เขาไม่สามารถรบัรูก้ารคงอยูไ่ด้ แต่เจา้งพูวกนี้กลบัมคีวาม

สามารถในการหลอมรวมตัวเองเข้ากับต้นไม้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ พลัง

ธรรมชาตทิี่เขาสมัผสัได้และเข้าใจว่าเป็นเพยีงเถาวลัย์หรอืกิ่งไม้ธรรมดา 

เมื่อเข้าสู่ระยะโจมตี กลับกลายเป็นกลุ่มก้อนพลังจิตกล้าแข็งที่พุ่งเข้า
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โจมตีเขาแบบแลกชีวิต ราวกับเขาคือ ศัตรูของเผ่าพันธุ์ ที่พวกมันจะ 

ไม่ยอมอยู่ร่วมโลกเดยีวกนัเลยทเีดยีว

ตุลาเคยทดลองเปลี่ยนวิธี หันไปพึ่งพาการรับรู้ทางสายตาบ้าง 

กลับพบว่าภายในป่าดงดิบช่วงกลางคืนนั้นมืดมาก แม้แต่แสงดาวก็ยัง

ไม่อาจส่องผ่านยอดไม้เข้ามาได้ ความหวังในการพึ่งพาสายตาจึงถือว่า

เปล่าประโยชน์ แต่เมื่อต่อกรกบัฝูงงูอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เขาค้นพบว่าวธิี

พื้นๆ อย่างการฟังเสยีงและการดมกลิ่น กลบัมปีระโยชน์มาก

ร่างกายของงูพวกนี้แฝงกลิ่นคาวที่ฉนุมาก หากเข้าสู่อาณาเขตที่

มกีลิ่นคาวจดั แสดงว่าในบรเิวณใกล้เคยีงกนัจะมงีอูาศยัอยูห่ลายร้อยตวั 

ดังนั้นเตรียมพร้อมรับศึกหนักได้เลย และช่วงเวลาที่พวกมันพุ่งตัวจู่โจม 

แม้เพยีงเสี้ยววนิาท ีแต่พวกมนัจะส่งเสยีงเบาๆ ที่แทบไม่ได้ยนิหากไม่ตั้ง

สมาธใิห้ดีๆ  เมื่อมขี้อมูลเหล่านี้ ตลุากส็ามารถป้องกนัพวกมนัได้บ้าง

ฝูงงูเหล่านี้บ้างอยู่อย่างโดดเดี่ยว บ้างอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ตุลา

วุ่นวายอยู่ค่อนคืนก็ยังไม่สามารถหาเบาะแสบอสของมอนสเตอร์ชนิดนี้

ได้เลย เพียงแต่เขาค้นพบว่า ยิ่งเข้าใกล้ฝั่งตะวันออกของเกาะนี้มาก 

เท่าไหร่ ฝูงงูยิ่งมจี�านวนมากและมฝีูงใหญ่ขึ้น

เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่อง บรรยากาศแห่งป่าดึกด�าบรรพ์ก็แปร

เปลี่ยนไปในชั่วพริบตา ความกดดันและความมุ่งร้ายที่คุกคามเขามา

ตลอดทั้งคืนหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ตุลาไม่กล้าประมาท เขา

ตดัสนิใจออกจากป่า กลบัมาตั้งหลกัอยู่บรเิวณชายหาด เจ้างูพวกนี้แม้

จะร้ายกาจ แต่พวกมันมีอาณาเขตที่แน่นอน จากการส�ารวจตลอดคืน 

ตุลาพบว่าถ้าเข้าใกล้ฝั่งตะวันตก พวกมันจะไม่ตามล่าเขา ตุลาจึงเล่น 

วิ่งไล่จบักบังูฝูงนี้มาทั้งคนื

“โหดเป็นบ้าเลย” ตลุาพมึพ�าอย่างเหนื่อยอ่อน แล้วหวัเราะเบาๆ 

“หึๆ  แต่กค็ุ้มค่าสดุๆ”
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การต่อสู้เมื่อคืนที่ผ่านมา ตุลาไม่ได้ใช้ดาบผ่าปฐพีเป็นอาวุธ 

เพราะสภาพของป่าทบึแห่งนี้ไม่เหมาะกบัดาบที่มขีนาดใหญ่เทอะทะ เขา

ใช้เพยีงมดีซดัและเพลงหมดัเข้าต่อกรกบัฝงูง ูความจรงิแล้วการต่อกรกบั

ฝูงงูเหล่านี้ เพียงแค่หลบหลีกก็เพียงพอแล้ว ปกติพวกมันจะจู่โจมแบบ

ธรรมดา อย่างการฉกกดัไม่กี่ครั้ง พอรูว่้าเป้าหมายมฝีีมอืสงูกวา่ พวกมนั

ที่เหลือก็จะใช้การโจมตีแลกชีวิตทันที แต่ตุลาเห็นว่าการหลบหลีกเพียง

อย่างเดียวออกจะน่าเสียดาย เขาอยากอาศัยฝูงงูเพื่อฝึกฝนฝีมือ จึง

พยายามฟันงูที่พุ่งมาด้วยความเรว็สูงให้ขาดเป็นสองท่อน

ผลลพัธ์ที่ได้คอื โบนสัการโจมตดี้วยมดีและมอืเปล่าเพิ่มขึ้นจนสูง

กว่าโบนัสการโจมตีด้วยดาบแล้ว แต่สิ่งที่ท�าให้ตุลารู้สึกคุ้มค่าที่สุดคือ 

การที่เขาต่อกรกบัฝูงงูทั้งคนื ท�าให้เขาค้นพบความมหศัจรรย์ของมนษุย์ 

เมื่อเขาควบคุมจิตใจให้สงบนิ่ง ในสภาวะที่ว่างเปล่านั้น ขอเพียงเขา

ส�าเหนียกได้ถึงภยันตราย ร่างกายของเขาจะตอบรับได้อย่างเหมาะสม 

โดยไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ใดๆ เลย ดังนั้นแม้ช่วงหลังเขาจะพบฝูงงู

จ�านวนมาก แต่บาดแผลจากการต่อสูก้ลบัน้อยลงเรื่อยๆ หากฝงูงมูไีม่ถงึ

ร้อย บางครั้งตลุาถงึกบัจดัการได้โดยไร้บาดแผล

“คนืนี้สนกุแน่” ตลุาอดยิ้มออกมาไม่ได้ แล้วเริ่มส�ารวจบาดแผล

บนร่างของตวัเอง

บาดแผลส่วนใหญ่ตอนนี้หายสนทิดแีล้ว แต่การโจมตขีองงพูษิเมื่อ

ใช้ทกัษะแลกชวีติ มกัจะคว้านเนื้อหนงัของเขาบางส่วน ท�าให้ชดุผ้าของ

ตลุาขาดรุ่งริ่ง และเนื้อตวัในตอนนี้เตม็ไปด้วยรอยแผลเป็น ผวิหนงับาง

ส่วนมสีสีนัที่ไม่น่ามอง เนื่องจากเป็นเนื้อหนงัที่เพิ่งงอกออกมาใหม่ๆ

โชคดีที่ตุลามีพลังฟื้นตัวสูงมาก จากทักษะและการใช้พลังระดับ

สูง ทกัษะ Auto Heal ที่ช่วยรกัษาอาการบาดเจบ็ พลงัปราณ และพลงั

ธาตแุสงที่เร่งการฟื้นฟูของร่างกาย นอกจากนี้พษิร้ายยงัมผีลกระทบต่อ
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เขาน้อยมาก พิษของงูชนิดนี้จึงสร้างความล�าบากให้เขาในช่วงแรกๆ 

เท่านั้น เพราะเขาเล่นสนกุ (?) กบับลงัก้าและบลูอายส์ ซึ่งมปีราณพษิ

จากการหลอมรวมพิษร้ายระดับสูงกว่าพิษของงูสายพันธุ์นี้มาก ท�าให้

ร่างกายของเขามภีูมติ้านทานพษิสูงมาก

เมื่อได้รบัพษิงูชนดินี้หลายครั้ง ร่างกายของตลุากส็ามารถพฒันา

จนต้านทานได้เอง อย่าว่าแต่ตอนนี้ตุลามีลมปราณกล้าแข็ง อีกทั้งมี 

ธาตุน�้าช่วยขับพิษ และธาตุมืดช่วยสลายพิษ พิษงูจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ 

แต่หากได้รับพิษปริมาณมาก แล้วร่างกายสลายไม่ทัน เขาเองก็มีสิทธิ์ 

เสยีชวีติได้เช่นกนั

แม้จะสายมากแล้ว แต่ตลุากลบัไม่รูส้กึหวิเลย เขาตดัสนิใจฝึกฝน

การใช้พลงั รอจนกว่าจะได้เวลาที่ฟ้ามดืลง ค่อยเข้าไปลยุกบัฝูงงูอกีครั้ง 

ตลุาโคจรลมปราณไปทั่วร่าง ผสานกบัการใช้พลงัธรรมชาต ิผนกึพลงัจติ

ปรมิาณมหาศาลสร้างเกราะพลงัจติรอบกาย จากนั้นจงึหลอมรวมจติใจ

กบัสรรพสิ่งรอบกาย

คราวที่แล้วตุลาฝึกฝนด้วยวิธีนี้ในโรงฝึกลับใต้ดิน แต่เมื่อใช้วิธีนี้ 

ณ สถานที่เปิดโล่ง ผลลัพธ์ที่ได้กลับแตกต่างกันมาก ทันทีที่เข้าสู่ห้วง

สมาธ ิภาพลกัษณ์ต่างๆ กลบัผดุขึ้นมากมาย ถงึจะหลบัตาอยู่ แต่แทบ

ไม่ต่างจากการลมืตาเลย ที่ส�าคญั รศัมกีารมองยงัเกดิขึ้นรอบทศิทาง เขา

รบัรูไ้ด้ถงึแสงแดด สายลม ผนืทราย และเกลยีวคลื่น รบัรู้ได้ทั้งสิ่งที่ก�าลงั

เคลื่อนไหว และสิ่งที่อยูน่ิ่ง สมัผสัการรบัรูข้องเขากก็ว้างไกลขึ้นเรื่อยๆ ยิ่ง

ใช้เวลานานมากเท่าไหร่ รศัมกีารรบัรูก้ย็ิ่งขยายออกไปมากขึ้นเท่านั้น ต่าง

กบัการรบัรู้จากการฝึกฝนในสถานที่ปิดล้อมอย่างโรงฝึกลบัใต้ดนิจรงิๆ

ตุลาแผ่จิตไปทั่วเกาะ เข้าส�ารวจทุกซอกทุกมุม เขาสัมผัสได้ถึง

คลื่นพลงัจติเบาบางจ�านวนนบัไม่ถ้วนที่แทรกอยู่ตามป่าลกึ เมื่อลองเพ่ง

จติส�ารวจด ูกพ็บฝงูงูจ�านวนหนึ่ง บางส่วนอยูใ่นสภาพหลบัใหล บางส่วน
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ออกล่าอาหาร โดยมากจะเป็นสตัว์ขนาดเลก็ที่อยูต่ามต้นไม้ แต่ส่วนใหญ่

จะออกล่าหาอาหารในท้องทะเลทางทศิตะวนัออก

‘ที่แท้เจ้าพวกนี้ก็มีอยู่หนาแน่นทางทิศตะวันออกเพราะอย่างนี้

นี่เอง’ ความเข้าใจบางอย่างผดุขึ้นในห้วงความคดิ แล้วอนสุตสิ่วนหนึ่ง

ของเขากเ็กดิความสงสยัขึ้นมา ‘ถ้าอย่างนั้นพวกเหยี่ยวสายฟ้าล่ะ’

ภาพป่าทึบสูญสลายหายไป แล้วปรากฏภาพของลานโล่งกว้าง

บริเวณหน้ารังของเหยี่ยวสายฟ้า ซึ่งตอนนี้มีผู้เล่นจ�านวนมากห�้าหั่นกับ

ฝงูเหยี่ยวจ�านวนมหาศาลอย่างดเุดอืด ดูเหมอืนผูเ้ล่นเหล่านี้จะคดิตรงกนั

กับเขาคือ การอาศัยฝูงเหยี่ยวเพื่อศึกษายุทธการในการรบและการจัด

กระบวนทพั

โดยผู้เล่นนั้นแบ่งออกเป็นหลายสบิกลุ่ม บางกลุ่มมหีลกัร้อย บาง

กลุ่มมีนับพัน บางกลุ่มถึงกับมีหลายพันคน แต่ละกลุ่มมีสัญลักษณ์ที่มี

สสีนัแตกต่างกนัประดบัชดุ ตลุาจดจ�าได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกลิด์ที่มา

ขอจดทะเบยีนก่อตั้งที่เมอืงอเีดน ทั้งผูเ้ล่นและฝงูเหยี่ยวต่างเน้นการโจมตี

ระยะไกล ยอดฝีมือบางคนใจกล้า ถึงขนาดเข้าโจมตีฝูงเหยี่ยวกลาง

อากาศ เพียงแต่ผู้เล่นอิสระเหล่านี้จะจู่โจมก่อกวนจากรอบนอกเท่านั้น 

เมื่อสงัหารเหยี่ยวได้ มกัจะถอยหนสีดุก�าลงั

ครั้งนี้ฝูงเหยี่ยวถูกจัดการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มผู้เล่นเกิด

ความสญูเสยีน้อยมาก ผูเ้ล่นหลายคนต่างยนิดใีนชยัชนะที่ก�าลงัจะบงัเกดิ 

แต่แล้วกลับมีเหยี่ยวกลุ่มใหม่นับร้อยบินออกมาจากรัง จากนั้นร่างของ

พวกมันก็เปล่งแสง แล้วบินวนเวียนอยู่กลางท้องฟ้า ทิศทางที่พวกมัน 

บินผ่านเกิดเส้นแสงค้างอยู่กลางอากาศ ตุลาที่เห็นเหตุการณ์รับรู้ได้ว่า

ก�าลงัจะเกดิอะไรขึ้น แต่ดูเหมอืนกลุม่ผูเ้ล่นจะไม่มใีครสมัผสัได้ถงึเส้นแสง

พลงัเวทที่เปล่งประกายอยู่กลางอากาศนั้น

เสน้แสงที่เกดิจากการบนิอยา่งต่อเนื่องของเหยี่ยวสายฟ้านบัร้อย
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ตวัค่อยๆ สมบรูณ์ในที่สดุ ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นวงเวทขนาดมหมึา จาก

นั้นผลการต่อสู้ก็เป็นไปตามความคาดหมาย สายฟ้าจ�านวนนับไม่ถ้วน

ถูกส่งออกมาจากวงเวทขนาดยักษ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสิบกว่านาท ี

หลังจากมหาเวทหมดพลัง กลุ่มผู้เล่นก็เหลือเพียงหนึ่งในสาม และเริ่ม 

ล่าถอย ฝูงเหยี่ยวสายฟ้ากส็ูญเสยีพลงัเวท จนหลายตวัถงึกบัร่วงลงมา 

แต่ได้เพื่อนพ้องช่วยกนัแบกรบั จากนั้นทั้งสองฝ่ายกแ็ยกย้ายจากกนั

ตุลาสังเกตการณ์อย่างสงบ ความรู้แจ้งบางอย่างผุดขึ้นในห้วง

ความคิด เขาเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเขาหลอมรวมจิตเข้ากับ 

สรรพธาต ุเขากส็ามารถบรรลไุด้ถงึระดบัถอดจติ ท่องไปตามที่ต่างๆ ได้ 

เนื่องจากพลงัธรรมชาตเิชื่อมถงึกนั ไม่ว่าเขาคดิจะไปที่ไหน กส็ามารถไป

ได้ทกุแห่งหน

เมื่อตลุานกึถงึเมอืงอเีดน มหานครแห่งนี้กป็รากฏอยูเ่บื้องหน้า แต่

พอเขาคิดจะเข้าไปในเมือง เขากลับไม่สามารถท�าได้ ราวกับตัวเมือง 

มีอาณาเขตบางอย่างปิดกั้นอยู่ จนเขานึกได้ว่าพวกเอลฟ์เคยบอกไว้ว่า 

ตวัเมอืงแห่งนี้มกีารป้องกนัระดบัสูงครอบคลมุ ตลุาจงึได้แต่ตดัใจ

เขาส่งจติไปส�ารวจตามที่ต่างๆ พบว่า เมอืงระดบัมหานครทกุเมอืง

มกีารปอ้งกนัทางจติไว้หมดแล้ว ขณะที่ตลุาครุ่นคดิวา่หากเขาส่งจติไปที่

ทวีปหลักจะท�าได้หรือไม่ ภาพต่างๆ ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็ดับมืดลง

อย่างกะทนัหนั

ในขณะที่ตุลาก�าลังทดสอบความสามารถใหม่ ณ ห้อง 

ควบคมุระบบกลบัปั่นป่วนวุ่นวายมากกว่าที่ใครๆ จะคาดคดิ

“บอส เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ เด็กพิเศษของบอสก�าลังท�าเรื่องที่

เข้าข่ายการแหกกฎพื้นฐานอยูค่รบั ตอนนี้ผมส่งค�าสั่ง Force Sleep บงัคบั

ให้เดก็คนนั้นเข้าสู่สภาวะหลบัใหลอยู่ บอสรบีมาเลยนะครบั ด่วนที่สดุ”
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ลมีนิโฮที่ได้ยนิรบีเข้ามาตรวจสอบทนัที

“เกดิอะไรขึ้นเหรอ”

“ระบบแจ้งมาว่า ผู้เล่นตุลาก�าลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎครับ 

เนื่องจากผูเ้ล่นคนนี้ออนไลน์จากเซร์ิฟเวอร์โซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ที่

มคี�าสั่งห้ามไม่ให้ผูเ้ยาว์ออกนอกเกาะเริ่มต้น แต่เดก็คนนี้กลบัใช้วธิพีเิศษ 

จนระบบแจ้งเตอืนครบั”

“เอ๊ะ ปกตถิ้าผู้เล่นที่มกี�าไลผู้เยาว์คดิจะออกจากเกาะเริ่มต้น จะ

ถูกวาร์ปกลับมาที่เกาะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เหรอ แล้วเจ้าเด็กนี่ท�า 

ยงัไง ถงึได้หาวธิแีหกกฎได้ล่ะ” ลมีนิโฮกล่าวอย่างสงสยั

แอดมนิ 01 รายงานว่า “เดก็คนนี้ใช้ทกัษะประเภทถอดจติ วชิา

สายจติขั้นสูงครบั โดยใช้ร่างแยกส่งพลงัจติออกนอกอาณาเขตของเกาะ

เริ่มต้น รูปแบบนี้ยังไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนท�าได้มาก่อน จะบอกว่าเขา

ฝ่าฝืนกฎก็ไม่ได้ เพราะร่างจริงยังอยู่ที่เกาะเริ่มต้น บอสลองดูเอาเอง 

กแ็ล้วกนัครบั เหลอืเชื่อจรงิๆ ไม่คดิว่าจะมผีู้เล่นท�าได้”

“หือ ร่างแยกพลังจิตมันมีระยะทางจ�ากัดนี่นา เด็กนี่ไม่น่าจะมี

พลงัมากพอจะส่งร่างจติไปไกลขนาดข้ามทวปีได้นี่” ลมีนิโฮพมึพ�าเบาๆ 

เขามข้ีอมลูของตลุาอยูใ่นหวัอย่างละเอยีดอยูแ่ล้ว เพราะเป็นผู้เล่นที่ระดบั

ผู้บรหิารทกุคนจบัตามองมานาน

“เฮ้ย!!! ผสานจติเป็นหนึ่งเดยีวกบัพลงัธรรมชาต ิใช้หลกัการเดยีว

กบัการใช้เวทสื่อสาร” ลมีนิโฮอดร้องออกมาไม่ได้ มน่ิา การส่งร่างจติของ

ตลุาถงึได้ไม่จ�ากดัระยะทาง จากนั้นเขากห็นัมาปรกึษาทกุคนว่า “เอาไง

ดล่ีะ จะบอกว่าผดิกฎกไ็ม่ได้ซะด้วยส ิแต่จะปล่อยให้เจ้านี่ส่งจติไปส�ารวจ

ทวปีหลกั มนักด็ูจะแหกกฎ เหมอืนเราท�าผดิข้อตกลงกบัหลายประเทศ

ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”

“ผมว่าปล่อยๆ ไปเถอะครบั ถงึจะดูเหมอืนโกงผู้เล่นคนอื่น แต่ถ้า
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พวกเรากักขังเขาไว้ ก็เหมือนกับจ�ากัดพัฒนาการของผู้เล่นนะครับ” 

พนกังานคนหนึ่งออกความเหน็

“ถงึจะไม่มใีครตรวจสอบระบบเกมของพวกเราได้ แต่พวกเราควร

ยดึมั่นในหลกัการนะคะ กฎต้องเป็นกฎค่ะ” พนกังานหญงิคนหนึ่งกล่าว

อย่างมุ่งมั่น

“คณุสเตลล่ากพ็ูดเกนิไปครบั ทางทฤษฎแีล้ว มนัไม่ต่างจากการ

ใช้อุปกรณ์สื่อสารข้ามทวีปสักหน่อย ปล่อยไปเถอะครับ ไม่น่าจะมี

ปัญหา” พนกังานชายอกีคนอดกล่าวไม่ได้

“กรณุาเรยีกฉนัว่า แอดมนิ 03 ด้วยค่ะ คณุแอดมนิ 05” สเตลล่า 

หรอืแอดมนิ 03 เอ่ยเรยีบๆ

พนกังานดูแลระบบหลายสบิคนที่ได้ยนิ ต่างละจากงานตรวจสอบ

ระบบซึ่งก�าลังท�าอยู่ แล้วหันมาลงความเห็นว่า ควรอนุญาตให้ตุลา 

ถอดจิตไปไกลถึงทวีปหลักได้หรือไม่ หลายคนที่เป็นแฟนคลับของตุลา

ต่างส่งเสียงสนับสนุน แต่อีกหลายคนกังวลว่า ด้วยความสามารถของ

ตลุาจะท�าให้ทวปีหลกัเกดิความปั่นป่วน สดุท้ายลมีนิโฮกต็ดัสนิว่า

“โอเคครบั ตกลงว่าอนญุาตให้ไปได้ แต่ผมคงต้องตดิต่อกบัผูเ้ล่น

คนนี้เป็นการส่วนตัวก่อนสักนิด เพื่อชี้แจงให้ทราบ เฮ้อ...เด็กคนนี้สร้าง

เรื่องให้ล�าบากได้ไม่หยดุหย่อนจรงิๆ ให้ตายเถอะ!”

แอดมนิ 01 ที่ใช้ค�าสั่ง Force Sleep หนัไปมองข้อมูลของตลุา แล้ว

กล่าวเสียงสั่นๆ “บอสครับ จะติดต่อหรือจะท�าอะไรก็รีบท�าเถอะครับ  

ดูเหมอืนค�าสั่ง Force Sleep จะไม่ได้ผล เดก็คนนี้มจีติใจเข้มแขง็เกนิไป 

ถงึขนาดที่ขดัขนืค�าสั่ง Force Sleep ได้ ถ้าพวกเราไม่รบีตดิต่อหรอืยกเลกิ

ค�าสั่ง ผมว่าเกาะเริ่มต้นปั่นป่วนแน่นอน”

ลมีนิโฮหนัไปดูข้อมูลของตลุา แล้วร้องว่า “เวรแล้วไง”
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ทางด้านตุลา ขณะที่เขาทดลองส่งจิตไปทางทิศตะวันตก 

เฉยีงเหนอื ซึ่งตามข้อมลูระบไุว้ว่า ที่นั่นคอืทวปีหลกั อยู่ๆ  กพ็บว่าจติของ

ตัวเองตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิด แต่เขาก็ไม่ตื่นตระหนกนัก คิดว่า 

ตัวเขาที่ยังสวมก�าไลผู้เยาว์อยู่อาจมีข้อจ�ากัดในเรื่องนี้ แต่เมื่อจะส่งจิต

กลบัคนืสู่ร่าง กลบัพบว่าไม่สามารถท�าได้

‘หอื เกดิอะไรขึ้นกนัแน่’ ตลุาเริ่มรูส้กึไม่ชอบมาพากล เขาเพ่งสมาธิ

ไปที่ร่างกายของตวัเอง พบว่าร่างของเขายงัคงนั่งสมาธหิลอมรวมพลงัอยู่

ที่เดมิ

‘หรือระหว่างเกาะเริ่มต้นกับทวีปหลักจะมีเขตอาคมคุ้มกัน อืม...

เป็นไปได้แฮะ เพราะระบบพื้นฐานของเกาะเริ่มต้นกบัทวปีหลกัแตกต่าง

กนัอย่างสิ้นเชงิ บางทจีติของเราอาจมพีลงัไม่มากพอ เลยมาตดิอยูต่รงนี้ 

ถ้างั้นเราลองรวบรวมพลังให้มากกว่านี้ดีกว่า อาจส่งร่างจิตกลับเข้า

ร่างกายได้’

ตลุาไม่เข้าใจว่า สภาพของเขาเกดิจากผูดู้แลระบบแทรกแซงข้อมลู 

ความจรงิแล้วตอนนี้ตลุาควรจะมสีภาพไม่ต่างจากการนอนหลบั จติของ

เขาควรจะกลบัไปอยู่กบัร่างกายแล้ว แต่จติของเขากล้าแขง็เกนิไป เมื่อ

เขาไม่ยนิยอม แม้กระทั่งค�าสั่งบงัคบัให้หลบัยงัท�าอะไรไม่ได้ จากนั้นตลุา

กเ็ริ่มรวบรวมพลงัจากรอบกายเพิ่มพูนพลงังานให้ร่างจติของตวัเอง เพื่อ

ให้หลดุจากสภาพที่เป็นอยู่อย่างมุ่งมั่น

ร่างกายของตุลาที่อยู่บริเวณชายหาดเริ่มสะสมพลังงานอย่าง

รวดเรว็ แล้วส่งเข้าไปในร่างจติของตลุา ซึ่งตอนนี้ล่องลอยอยู่เหนอืทะเล

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเริ่มต้น พลังงานมหาศาลควบแน่น

อยู่เหนอืบรเิวณดงักล่าวอย่างรวดเรว็ แม้ตลุาเพยีงคดิสะสมพลงังานเพื่อ

หลุดจากสภาพที่เป็นอยู่ แต่ตอนนี้ร่างของเขามีแถบพลังจิตกว่าแสน

หน่วย ท�าให้พลงัจติที่เข้มแขง็ของผูบ้รรลรุะดบัแก่นแทแ้หง่จติสะสมอยูท่ี่
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ร่างจติเหนอืผนืน�้านบัล้านหน่วยในเวลาไม่กี่วนิาที

แม้ในห้องผู้ดูแลระบบจะมีความเร็วเหนือกว่ามิติเกมปกติหลาย

เท่า แต่การที่เหล่าผูด้แูลระบบมวัแต่ถกเถยีงกนัอย่างออกรสกก็นิเวลาไป

ไม่น้อย ในมติเิกมปกต ิเวลาจงึผ่านไปกว่า 40 นาทแีล้ว พลงัจติมหาศาล

เริ่มเกิดการควบแน่นจนส่องแสงเหนือผืนน�้า มองเห็นได้ชัดเจนหลาย

กโิลเมตร

ตอนแรกเหล่าผูเ้ล่นและ NPC ที่อาศยัอยูท่ี่เมอืงทา่มาไคเหน็เพยีง

จดุแสงเลก็ๆ ต่างนกึว่าตวัเองตาฝาดไป แต่ยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ จดุแสง

ดงักล่าวกย็ิ่งสว่างขึ้น หลายคนพากนัชี้นิ้วแล้วเริ่มวจิารณ์กนัอย่างสบัสน

ส่วนตลุานั้น เมื่อพลงัจติสะสมอยูใ่นร่างนี้หลายสบิล้านหน่วย เขา

กร็ู้สกึว่าร่างจติเริ่มไม่เสถยีรแล้ว

‘นี่คงเป็นขดีจ�ากดัของเราสนิะ ตอนนี้ร่างจรงิของเราคงไม่สามารถ

ควบคมุพลงัจติได้มากกว่านี้อกีแล้ว’ ตลุาคดิในใจอย่างกงัวล หากพลงัจติ

ขนาดนี้ไม่สามารถส่งร่างจติของเขากลบัสูร่่างจรงิได้ ไม่รู้เหมอืนกนัว่าจะ

เกดิอะไรขึ้น การตดิอยู่ในห้วงมติทิี่ทกุสิ่งทกุอย่างด�ามดืไปหมดเป็นเวลา

นานแบบนี้ มนัน่ากลวัมากกว่าที่คดิ ต่อให้เป็นตลุาที่ฝึกฝนจติใจมาเป็น

อย่างดกีต็าม

ตลุารวบรวมพลงังานเป็นหนึ่งเดยีวกนั แล้วสั่งให้มนัระเบดิอย่าง

รนุแรงในชั่วพรบิตา หวงัว่าพลงังานขนาดนี้จะช่วยผลกัดนัจติของเขาให้

กลบัคนืสู่ร่างได้

“อย่าเพิ่ง!!!” เสียงร้องห้ามดังขึ้นอย่างกะทันหัน แต่แน่นอนว่า

ไม่ทนัแล้ว ตลุาปลดปล่อยคลื่นพลงัท�าลายล้างออกไปอย่างสดุก�าลงั

“เฮ้อ...เป็นเรื่องจนได้” เจ้าของเสยีงนั้นกล่าวอย่างเหนื่อยใจ ใน

ห้วงแห่งความมดืมดิ ปรากฏร่างของลมีนิโฮ ผู้ดูแลระบบขึ้น

“คุณลีมินโฮ!” ตุลาร้องอย่างดีใจ คนที่จะอธิบายสถานการณ์ที่
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เกดิขึ้นในตอนนี้ได้ คงมแีต่ผู้ดูแลระบบคนนี้เท่านั้น

ลีมินโฮไม่ได้ให้ความสนใจแก่ตุลามากนัก แต่ส่งค�าสั่งออกไปให้

ลูกน้อง

“ติดต่อสามมหาปราชญ์ทันที ก�าลังจะเกิดภัยพิบัติที่เมืองท่า 

มาไค ตุลาปลดปล่อยคลื่นพลังจิตระดับสูงกระแทกผืนน�้าเต็มๆ น่าจะ

กลายเป็นสนึามพิุง่ตรงไปที่มาไค ให้สามมหาปราชญ์ช่วยหยดุยั้งภยัพบิตัิ

ในครั้งนี้ด้วย”

จากนั้นลีมินโฮก็หันมาพูดกับตุลาว่า “ขอโทษด้วย เธอคงเข้าใจ

ว่าจติของเธอตดิอยูใ่นอาณาเขตอะไรสกัอย่างสนิะ ถงึได้รวบรวมพลงัจติ

หวงัจะทลายอาณาเขตนี้ออกไป แต่จรงิๆ แล้วคนที่ปิดกั้นการรบัรูข้องเธอ

คอื พวกเราผู้ดูแลระบบเอง ขอโทษที่ตดิต่อเธอช้าเกนิไป”

“ปิดกั้นการรบัรู้ของผมเหรอครบั” ตลุาทวนค�าอย่างสงสยั

“ใช่แล้ว ความจรงิพวกเราส่งค�าสั่งท�าให้เธอหลบั แต่จติของเธอ

กล้าแขง็เกนิไปจงึต่อต้านค�าสั่ง Force Sleep ได้ ร่างจติของเธอตอนนี้ลอย

อยู่เหนอืน่านน�้า ห่างจากเมอืงท่ามาไคประมาณ 300 กโิลเมตร แต่ค�าสั่ง

ควบคมุให้หลบักลบัท�าให้การรบัรูข้องเธอในตอนนี้ผดิเพี้ยนไป จนเธอรูส้กึ

เหมอืนกบัตกอยู่ในห้วงแห่งความมดืมดิรอบทศิทาง”

ลีมินโฮอธิบาย แล้วยกเลิกค�าสั่ง Force Sleep ตุลารู้สึกราวกับ 

โลกหล้ากลบัมาสดใสเหมอืนเดมิ ขณะที่ร่างจติของเขาลอยอยูเ่หนอืท้อง

ทะเลประมาณ 5 เมตร เขากไ็ด้ยนิเสยีงระบบรายงานว่า

“ผู้เล่น ตลุา สงัหาร จ้าวสมทุร บอสฉลามยกัษ์ คลาส 2 ระดบั 

100 ได้รบัค่าประสบการณ์ 25,000,000 ได้รบั หวัใจบอสจ้าวสมทุร 1 ดวง 

หูฉลามยกัษ์ 1 ชิ้น กระดูกฉลามยกัษ์ 5 ชิ้น ฟันฉลามยกัษ์ 30 ซี่”
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ตลุาถงึกบัอ้าปากค้าง บอสตวัสดุท้ายที่มถีิ่นที่อยู่ไม่แน่นอน ต้อง

วนเวยีนหาไปทั่วเกาะเริ่มต้น กลบัดวงตกถงึขั้นมหาซวย ดนัมาอยูใ่ต้เทา้

ของเขาซะได้ ตุลาอดรู้สึกสมเพชบอสลับตัวนี้ไม่ได้ ตอนลูคัสทดลอง 

พลังดาบก็ทีหนึ่งแล้ว มาตอนนี้เขาปล่อยพลังท�าลายล้างอย่างไม่ตั้งใจ 

แต่เจ้านี่กย็งัอตุส่าห์เข้ามาตายได้อกี แต่ลมีนิโฮกลบัไม่ได้ให้ความสนใจ

มากนกั เขากล่าวต่อว่า

“ที่พวกเราต้องใช้ค�าสั่ง Force Sleep กบัเธอ เพราะเธอใช้ร่างจติ

ออกจากเกาะเริ่มต้น เหตกุารณ์นี้ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน พวกเราเลยต้อง

เสียเวลาประชุมกันนานกว่าที่คิด ไม่นึกเลยว่าเธอจะใจร้อนขนาดรวม

พลงัจติท�าลายล้างรอบทศิแบบนี้ซะก่อน”

‘ใจร้อนงั้นเหรอ’ ตลุาอดคดิในใจไม่ได้ ร่างจติตกอยู่ในความมดื

เกอืบชั่วโมง ไม่ว่าใครกค็งมปีฏกิริยิาอย่างเขาทั้งนั้นแหละ

ลีมินโฮเห็นตุลายังคงท�าหน้าสงสัยก็เอ่ยต่อว่า “ถ้าเธอเป็นผู้เล่น

ทั่วไปคงไม่เกดิปัญหา แต่เธอสวมก�าไลผู้เยาว์ แถมยงัสมคัรเล่นเกมจาก

เซร์ิฟเวอร์โซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ การที่เธอเข้าสูท่วปีหลกั แม้จะเป็น

เพียงแค่ร่างจิตก็เข้าข่ายการกระท�าผิดกฎ พวกเราเลยต้องประชุมเพื่อ

ตดัสนิว่า การที่เธอส่งเพยีงร่างจติไปยงัทวปีหลกั ผดิกฎของเกมนี้หรอืไม่ 

ที่ประชมุลงมตวิ่า ไม่ผดิกฎ สบายใจได้”

“หมายความว่า ผมสามารถส่งร่างจติไปที่ทวปีหลกัได้ใช่ไหมครบั” 

ตลุากล่าวอย่างตื่นเต้น

ลีมินโฮอดยิ้มออกมาไม่ได้ “ใช่แล้ว แต่ตราบใดที่เธอยังสวม 

ก�าไลผูเ้ยาว์อยู่ เธอจะไม่สามารถน�าร่างจรงิออกจากเกาะเริ่มต้นได้ ไม่ว่า

กรณใีดกต็าม จะทางเรอืหรอืการเทเลพอร์ตกท็�าไม่ได้”

“เทเลพอร์ตกไ็ม่ได้งั้นเหรอ” ตลุาพมึพ�าเบาๆ ต่อให้ท�าได้ เขากย็งั

ไม่รู้วธิอียู่ดี
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“ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ถ้าเป็นอาณาเขตเกาะเริ่มต้นอัลกัสหรือ

เกาะเริ่มต้นโซนอื่นละก็ เธอไปได้ อันที่จริงแค่เธอก�าหนดเป้าหมายได้  

ทุกพื้นที่ในโลกเธอไปได้อยู่แล้ว และเพราะเธอสามารถสื่อจิตผ่านพลัง

ธรรมชาติได้ วิชาเทเลพอร์ตของเธอจึงน่าจะเหนือกว่าผู้เล่นสายจิต 

ทกุคนในเกมนี้แล้ว” ลมีนิโฮพูดยิ้มๆ แต่เมื่อนกึเรื่องส�าคญัขึ้นมาได้ เขา

กถ็งึกบัหบุยิ้ม

‘อ้าว เวรแล้วไง ดนัหลดุปากซะได้ เจ้านี่ยงัเทเลพอร์ตไม่เป็นนี่หว่า’

ทางด้านตุลา เมื่อได้ยินเขาก็รู้สึกราวกับได้รับรู้ข้อมูลล�้าค่า การ 

เทเลพอร์ตร่างจิตที่เป็นร่างพลังงาน ส�าหรับเขาที่ผสานจิตกับพลัง

ธรรมชาตไิด้ มนัจงึง่ายดายมาก ผดิกบัการเคลื่อนย้ายร่างเนื้อไปด้วยซึ่ง

ยงัมปัีญหาอยูบ้่าง แต่อย่างน้อยที่สดุ เขากน็กึออกแล้วว่า การเทเลพอร์ต

จ�าเป็นต้องก�าหนดจดุหมายปลายทางที่แน่นอนให้ได้ก่อน พวกวญิญาณ

ในเหมืองร้างก็ใช้วิธีเดียวกันนี้นี่เอง นอกจากนี้ ในตอนนี้การก�าหนด 

จุดหมายปลายทางที่แน่นอนยังเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดส�าหรับเขา ขอเพียง

ผสานจติใจกบัพลงัธรรมชาต ิแล้วส่งจติไปตรวจสอบพื้นที่ก่อน ไม่ว่าจะ

ที่ไหนกไ็ปได้อยู่แล้ว

ตุลายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ “ไม่นึกเลยว่าผมจะได้ข้อมูลส�าคัญจาก 

ผู้ดูแลระบบ ขอบคณุมากครบัส�าหรบัข้อมูล”

ลีมินโฮหัวเราะ เจ้าหนูนี่ท�าให้เขาอดนึกถึงไอ้ประธานตัวแสบ 

ไม่ได้จรงิๆ เอาเถอะ ข้อมลูการใช้วชิาเทเลพอร์ตเองกไ็ม่ใช่ข้อมลูลบัอะไร 

ต่อให้เขาไม่ได้หลุดปาก ไม่นานเจ้านี่ก็คงหาวิธีได้เองอยู่แล้ว ด้วย

คณุสมบตัทิี่มพีลงัจติมหาศาล ความสามารถในการสมัผสัพลงัธรรมชาติ

ถึงขั้นควบคุมได้อย่างอิสระ และการบรรลุแก่นแท้แห่งพลัง แถมตอนนี้ 

ยงัสามารถผสานจติกบัสรรพสิ่งได้อกี เพยีงเพิ่มเตมิเทคนคิเลก็ๆ น้อยๆ 

อกีนดิหน่อย การใช้วชิาเทเลพอร์ตกจ็ะสมบูรณ์แบบแล้ว
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“บอกไว้ก่อนนะว่า ถึงเควสต์สงครามจะสิ้นสุดลง แต่เธอจะส่ง 

ร่างจติไปได้แค่ทวปีหลกัเท่านั้น ส่วนทวปีในต�านาน หลงัจบสงครามเธอ

ยังเข้าไปไม่ได้ เพราะที่นั่นมีขอบเขตป้องกันแข็งแกร่ง มีเฉพาะผู้เล่นที่

ผ่านเงื่อนไขและลงทะเบียนกับทางระบบแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ 

ส�าหรบัเธอ ยงัต้องรออกีนาน”

“หึๆ  แค่ร่างจติของผมเข้าไปในทวปีหลกัได้กเ็กนิพอแล้วครบั” ตลุา

หวัเราะ แล้วคดิในใจว่า ‘คราวนี้องค์กรสายลบัจะได้เดนิหน้าเตม็ตวัสกัท ี

ตอนแรกกะว่าจะรอให้พวกสายลับฝึกจนบรรลุวิถีแห่งพลังและวิถีแห่ง 

การต่อสูก่้อน แต่คงไม่ต้องรอนานขนาดนั้นแล้ว ถ้าเราส่งร่างจติเข้าไปให้

ค�าแนะน�า และแอบช่วยเหลอืในบางครั้ง น่าจะด�าเนนิการได้ไม่ยากนกั’

ขณะที่ทั้งสองคนสนทนากนัอยู่ กม็สีายด่วนถงึลมีนิโฮ

“แย่แล้วครบับอส! ผมตดิต่อไปหาสามมหาปราชญ์ แล้วทั้งสาม

คนมาไม่ได้ครับ ตอนนี้คงไม่มีใครหยุดคลื่นสึนามิได้แล้ว จะให้ผม

ประกาศว่า เมอืงท่ามาไคเป็นเขตภยัพบิตั ิหรอืพวกเราควรจะแทรกแซง

ข้อมูลของระบบเกมดคีรบั”

“เฮ้ย! ท�าไมมาไม่ได้ล่ะ” ลมีนิโฮเริ่มตื่นตระหนก

“คอืว่าตอนนี้สามมหาปราชญ์ก�าลงัอยูใ่นอาณาเขตที่ใช้พลงัพเิศษ

ไม่ได้ครบั กว่าจะออกจากที่นั่นแล้วเดนิทางมาที่มาไค คงไม่ทนัเวลา”

“อาณาเขตพเิศษที่ใช้พลงัไม่ได้” ลมีนิโฮทวนค�า

“คอืตอนนี้สามมหาปราชญ์อยูท่ี่ The Royal Casino ครบั” แอดมนิ 

บอกอย่างเหนื่อยใจ

“ให้ใครเอาใบวาร์ปไปส่งให้สามมหาปราชญ์ไม่ได้หรือไงกัน”  

ลมีนิโฮร้องเสยีงดงั

แอดมนิเอ่ยอย่างไม่ชอบใจนกั “ต่อให้เอาไปส่ง แต่ถ้าสามคนนั้น

ปฏิเสธ พวกเราก็คงจะท�าอะไรไม่ได้ครับ สามคนนั้นเป็นพวกเอาแต่ใจ
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แบบนี้มานานแล้ว บอสเองกน็่าจะรู้ด”ี

ตลุาอดกล่าวไม่ได้ว่า “เอ่อ จรงิๆ แล้วคลื่นที่เกดิ มนัเกดิจากผม

ที่เป็นผู้เล่นไม่ใช่เหรอครับ ระบบของเกาะเริ่มต้นน่าจะป้องกันไม่ให้เกิด

อนัตรายได้อยู่แล้วนี่ครบั”

ลมีนิโฮถอนใจ “ระบบป้องกนัของเกาะเริ่มต้นมนักม็ขี้อจ�ากดั ถ้า

เธอส่งพลงัท�าลายซดัผูเ้ล่นตรงๆ ไม่ว่าจะตั้งใจหรอืเจตนา ระบบจะไม่คดิ

ค่าความเสยีหาย แต่ถ้าเธอระเบดิภูเขา แต่ดนัมคีนอยู่ข้างล่าง โดยที่เธอ

ไม่รู้ว่ามคีนอยู ่พวกนั้นกต็ายได้เหมอืนกนั มนัอยูท่ี่เจตนา คลื่นสนึามมินั

กก็รณเีดยีวกนั ถอืว่าเป็นลูกหลงจากการต่อสู้ที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะท�าร้าย

ใคร และอยู่ในหมวดภัยพิบัติตามธรรมชาติ ถึงคราวนี้จะเกิดจากผู้เล่น

กต็าม”

แอดมินถามลีมินโฮทันที “ตกลงจะให้ผมประกาศเป็นภัยพิบัติ

ฉกุเฉนิไหมครบั หรอืพวกเราจะส่งค�าสั่งแทรกแซงข้อมูลดคีรบั”

ลมีนิโฮถามกลบั “ความรนุแรงล่ะ”

“ความเรว็อยูท่ี่ 600 กโิลเมตรต่อชั่วโมงครบั เมื่อเข้าสูช่ายฝ่ัง ความ

สงูของคลื่นลกูแรกน่าจะประมาณ 60 เมตร จดุเกดิเหตอุยูห่่างจากชายฝ่ัง

ประมาณ 300 กโิลเมตร อกีสบิกว่านาทจีะไปถงึครบั”

เมื่อตลุาได้ยนิกอ็ดรู้สกึผดิไม่ได้ ภยัพบิตัคิราวนี้เกดิจากฝีมอืของ

เขาชดัๆ เขาจงึตดัสนิใจพูดแทรกว่า

“ถ้ายงัไง ให้ผมเป็นคนจดัการกไ็ด้นะครบั ผมจะแช่แขง็น�้าทะเล

บรเิวณท่าเรอืเพื่อป้องกนัความเสยีหายที่จะเกดิกบัตวัเมอืงเองครบั ส่วน

นอกเมอืง ผมจะแช่แขง็น�้าทะเลเท่าที่ท�าได้”

ลมีนิโฮคดิทบทวนอยู่ชั่วครู่ แล้วพยกัหน้ารบั “เฮ้อ...ถ้าเป็นไปได้ 

พวกเรากไ็ม่อยากแทรกแซงระบบ เพราะโลก MWO ทกุสิ่งทกุอย่างล้วน

สมัพนัธ์กนั ดงันั้นเกมนี้จงึไม่มรีะบบฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เธอมั่นใจว่าจะ
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หยดุยั้งคลื่นยกัษ์ได้หรอืเปล่า”

“แน่นอนครับ ขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมแก้ไขความผิดพลาด” 

ตลุารบัค�า แล้วเพ่งสมาธเิคลื่อนย้ายร่างจติไปที่เมอืงมาไค

ลีมินโฮอดหัวเราะออกมาไม่ได้ “หึๆ ตั้งแต่เธอเข้ามาเล่นเกมนี้ 

พวกเราได้แทรกแซงการเล่นเกมของเธอมาหลายครั้งแล้ว สมกับที่เป็น 

ตวัก่อปัญหาอนัดบัหนึ่งจรงิๆ”

ร่างจิตของตุลาปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้า บริเวณท่าเรือของ

เมอืงท่ามาไค แต่ในตอนนี้ไม่มใีครสามารถสมัผสัได้ เพราะเป็นร่างจติที่

มพีลงัหลอมรวมกบัพลงัธรรมชาต ิจนกลายเป็นพลงังานระดบัชั้นเดยีวกนั 

หากต้องการตดิต่อสื่อสารกบัเหล่าผู้เล่น เขาจะต้องสร้างร่างกาย

ตลุานกึถงึทกัษะหนึ่งที่ไม่ได้ใช้มานาน มนัเป็นการใช้พลงัจติสร้าง

ร่างกายกึ่งวตัถขุึ้น ทกัษะร่างเงาพลงัจตินั่นเอง

‘ถ้าเราใช้พลังธาตุผสานกับร่างเงาพลังจิต อาจสร้างร่างกายที่ดู

แล้วไม่มีความแตกต่างจากร่างจริงได้ อืม...เอาแค่รูปลักษณ์ภายนอก 

กพ็อ ไม่ต้องละเอยีดถงึขั้นสร้างอวยัวะภายใน แค่นั้นไม่น่าจะยาก’

ตุลาครุ่นคิด แล้วสร้างร่างจ�าลองที่หลอมรวมกับสรรพธาตุ เริ่ม

จากการสร้างแกนพลังงานก่อน เพราะจากการศึกษาการท�างานของ 

โกเลมหนิ ร่างวญิญาณ ร่างกึ่งพลงังานของลูน่า หรอืแม้แต่ร่างกายของ

เหล่าภูตแสง เขาพบว่าการจะสร้างร่างจ�าลองที่รูปร่างมคีวามเสถยีร จะ

ต้องมแีกนกลางคอยควบคมุพลงังานไม่ให้รปูร่างแปรเปลี่ยนไปมาอยูด้่วย

ในเวลาไม่กี่วินาที ร่างจิตของตุลาที่ไม่มีใครมองเห็นก็เปล่งแสง 

แล้วกลายเป็นร่างกายที่ผู้คนทั่วไปมองเห็นและสัมผัสได้ ลอยอยู่เหนือ 

ผืนน�้านอกเมืองท่ามาไค จากนั้นเขาก็ใช้พลังจิตสร้างคลื่นเสียงส่งไปยัง

ผู้เล่นและ NPC ที่อยู่ใกล้ๆ ว่า
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“ทกุท่าน ผมคอื ตลุา เมื่อครู่ทกุท่านคงได้ยนิเสยีงระเบดิมาจาก

ทะเล ผมคาดการณ์ว่า ที่นั่นคงมกีารระเบดิครั้งใหญ่เกดิขึ้น เพื่อความไม่

ประมาท ผมคดิว่าพวกเราควรเตรยีมการป้องกนัไว้ก่อน เพราะการระเบดิ

ที่รนุแรงขนาดนั้นอาจก่อให้เกดิคลื่นสนึามขินาดยกัษ์ได้ ผมขอแรงทกุท่าน

ที่มีเวทมนตร์ประเภทการสร้างความเย็น ให้ช่วยกันแช่แข็งน�้าทะเลร่วม

กบัผมด้วยครบั”

ส�าหรบัตลุา เขาไม่คดิจะยอมรบัว่าคลื่นสนึามทิี่ก�าลงัจะมาถงึเกดิ

จากฝีมือของเขาเด็ดขาด หากผู้ดูแลระบบแทรกแซงคลื่นก่อนหน้าที่มัน

จะกระทบชายฝั่ง เขาอาจหน้าแตกกไ็ด้ เลยประกาศออกไปแบบนี้ ส่วน

ใครจะเข้าร่วมหรอืไม่ ตลุาไม่สนใจ เขาเพยีงต้องการประกาศว่าก�าลงัจะ

ท�าอะไรเท่านั้น อย่างน้อยคนที่เล่นน�้าทะเลอยู่จะได้รู้ตัว ไม่ถูกแช่แข็ง

อย่างไม่ทนัตั้งตวั

เหล่าผู้ดูแลระบบที่เกาะติดขอบจออดหัวเราะออกมาไม่ได้ 

หลายคนถงึกบัส�าลกักาแฟ หรอืเครื่องดื่มที่ใช้โปรแกรมเรยีกมาดื่มเล่น

“ให้ตายเถอะ! ไอ้ภยัพบิตัทิี่ก�าลงัจะมาถงึมนัเกดิจากฝีมอืตวัเอง

ชดัๆ ดนัวางท่าเป็นวรีบรุษุผู้กอบกู้มหนัตภยัซะงั้น”

“จะเรยีกว่าหน้าด้าน หรอืจอมฉวยโอกาสดนีะ ไอ้หมอนี่”

“นี่มนัเดก็ที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะจรงิเหรอเนี่ย”

เหล่าแอดมนิวจิารณ์กนัอย่างครื้นเครง แอดมนิ 01 ที่ได้รบัหน้าที่

ตรวจสอบการเล่นเกมของตลุาเป็นกรณพีเิศษถงึกบัหวัเราะ

“ฮ่าๆๆ ไอ้หนูนี่ท�าเรื่องน่าสนุกตลอด หน้าที่จับตาดูผู้เล่นคนนี้ 

ไม่เคยน่าเบื่อจรงิๆ”
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‘ตอนนีเ้ราไม่มผ่ีาปฐพอียูก่บัตวั คงสร้างได้แต่ลกูบอลความ

เย็น ไม่รู้ว่าจะแช่แข็งผืนน�้าได้มากขนาดไหน’ ตุลาคิดในใจอย่างกังวล 

โชคดีที่ร่างจริงของเขามีเกจพลังงานเพิ่มขึ้นหลายเท่า โอกาสประสบ

ความส�าเรจ็น่าจะมมีากกว่าที่คดิ

ตลุาเริ่มควบคมุสมาธ ิ ให้ร่างจรงิสะสมพลงังาน แล้วส่งมาที่ร่าง

จ�าแลง ก่อนจะใช้พลงัจติและพลงัธาตสุร้างลกูบอลอากาศแรงดนัสูง แล้ว

ควบคุมการสั่นของอนุภาคเพื่อลดอุณหภูมิ จนมันกลายเป็นลูกบอล

พลังงานความเย็นจัด มวลอากาศปริมาณมหาศาลเกิดการควบแน่น 

กลายเป็นของเหลว จากนั้นตุลาก็ซัดลูกบอลความเย็นเข้าปะทะผืนน�้า 

แล้วเริ่มรวบรวมพลงั สร้างลูกบอลความเยน็ลูกใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในบรรดาผูเ้ล่น มหีลายคนที่ไม่สนใจค�าเตอืนของตลุา คลื่นสนึาม ิ

ในโลกจรงิอาจน่ากลวั แต่ร่างกายในเกมของพวกเขาแขง็แกร่งกว่าในโลก

จรงิเป็นสบิเป็นร้อยเท่า คลื่นสนึามจิงึไม่ใช่ภยัพบิตั ิแต่เป็นความท้าทาย

ที่น่าลิ้มลองต่างหาก ท�าให้เมื่อลูกบอลความเยน็ของตลุาจมลงไปในน�้า 

ไม่นานก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ผืนน�้าบริเวณท่าเรือกลายเป็นทะเล

น�้าแข็งภายในเวลาไม่กี่วินาที ผู้เล่นหลายคนที่ขึ้นจากน�้าไม่ทันถึงกับ 

ตดิแหงก็ขยบัไปไหนไม่ได้

“เฮ้ย! ดูนั่น” ผู้เล่นจ�านวนมากที่อยู่บนชายฝั่งชี้มอืไปที่ท้องทะเล 

จากผนืน�้าที่ราบเรยีบ ตอนนี้มนัค่อยๆ ยกตวัขึ้นจนกลายเป็นก�าแพงสูง

ราวกบัภูเขา และก�าลงัเคลื่อนตวัเข้าหาชายฝั่ง

‘ลูกบอลความเย็นที่ใช้เวลารวบรวมพลังไม่นานคงต้านคลื่นยักษ์

ที่เกิดจากการรวบรวมพลังจิตมานานกว่าครึ่งชั่วโมงไม่ได้จริงๆ ยิ่งไม่ม ี

ผ่าปฐพีเสริมพลัง แถมยังไม่ได้โบนัสจากการใช้ดาบ ลูกบอลความเย็น

ของเรายิ่งมีอานุภาพต�่ากว่าที่คิด’ ตุลาคิดในใจ แต่แล้วเขาก็สัมผัสถึง 

บางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่ในคลื่นยกัษ์ได้
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ในขณะที่ผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกว่า คลื่นยักษ์ซึ่งเคลื่อนเข้ามาใกล ้

น่าตื่นเต้นมาก และหลายคนเร่งพลังพิเศษซัดคลื่นยักษ์เต็มก�าลัง ทว่า

ผลลพัธ์กลบัเหนอืความคาดหมายคอื พลงัพเิศษของพวกเขาที่กระทบกบั

คลื่นยกัษ์แทบไม่ต่างจากไข่กระทบหนิ ตลุากบ็งัคบัร่างจ�าแลงเข้าไปใกล้

คลื่นยกัษ์ แล้วใช้พลงัจติควบคมุการสั่นของอนภุาคให้ลดลงถงึขดีสดุทนัที

ที่แท้คลื่นยกัษ์ที่โถมเข้าหาฝ่ังนั้นแฝงไปด้วยพลงัจติมหาศาลที่เขา

ระเบิดออกมาในชั่วพริบตา แถมยังผสานกับพลังจิตมหาศาลของบอส

ฉลามที่ระเบดิออกมาก่อนตายอกีต่างหาก พลงัพเิศษของเหล่าผู้เล่นจงึ

แทบไม่มผีลใดๆ ต่อคลื่นยกัษ์ลูกนี้เลย แต่เมื่อมนัเป็นคลื่นที่แฝงไปด้วย

พลังงานส่วนหนึ่งของตุลา การสั่งให้มันสร้างอาณาเขตลดอุณหภูมิจึง

ไม่ใช่เรื่องยาก เพยีงชั่วพรบิตา คลื่นยกัษ์ที่ทอดยาวไปหลายกโิลเมตรก็

กลายเป็นภูเขาน�้าแขง็ขนาดมหมึา

หลังจากตุลาใช้พลังจิตสั่งการควบคุมพลังไปจนหมดสิ้น ร่าง

จ�าแลงของเขากเ็ปล่งแสงออกมาชั่วครู่ แล้วเริ่มสลายตวั จากนั้นจติของ

เขากก็ลบัสู่ร่างจรงิที่อยู่ในเกาะร้างทางทศิตะวนัออกเหมอืนเดมิ

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเข้าใจว่า ตุลาใช้พลังเกินขีดจ�ากัด จน

ร่างกายไม่สามารถทนทานได้ถงึกบัเสยีชวีติ ส�าหรบัผู้เล่นหลายคนที่เสยี

ชวีติจากคลื่นยกัษ์ ระบบกลบัแจ้งว่า พวกเขาถกูสงัหารโดยบอสจ้าวสมทุร

ฉลามยกัษ์ การกระท�าของตลุาจงึก่อให้เกดิต�านานของวรีบรุษุผู้สละชพี

ปกป้องเมอืงท่ามาไคและผู้เล่นนบัพนันบัหมื่น

ต�านานของปรมาจารย์ที่กลายเป็นวรีบรุษุแห่งเกาะเริ่มต้น


