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ตลุาและพวกแมววิง่ออกมาจากถ�า้ค้างคาวด้วยความเรว็สงูสดุ 

เมื่อหยดุพกัเขาให้พวกแมวเอาของมารวมกนัที่เป้ของตน หลงัจากจดัการ

เกบ็ของเรยีบร้อยบลงัก้ากพ็ูดว่า

“ชนะขาดลอย ตลุาฆ่าบอสกบัจดัการค้างคาวไป 200 กว่าตวั แต่

พวกเราทกุตวัมคีะแนนมากกว่า 300 คะแนน ฮิๆ ๆ”

ตลุาหวัเราะข�า “ฮ่าๆๆ เก่งมากเลย พวกนายลงมอืได้รวดเรว็มาก 

การใช้ปราณท�าได้เฉียบคมและตรวจจับการใช้พลังได้ยากมาก แต่ต้อง

ซ่อนจติให้ดกีว่านี้นะ ตอนพวกนายลงมอื ฉนัจบัจติของพวกนายได้ตลอด

เวลาเลย ระดบันี้ยงัโจมตฉีนัไม่โดนหรอกนะ บอกไว้ก่อน”

“ซ่อนจติเหรอ นายจอมโหดกเ็คยบอกเอาไว้เหมอืนกนันี่นะ” บลงัก้า

กล่าวเบาๆ

นายจอมโหดที่ว่าคอืไป่ต้าหลางนั่นเอง แม้ว่าตลุาจะพยายามบอก

ให้พวกแมวเรียกชื่อให้ถูก แต่พวกมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนค�าเรียก ช่วงหลัง

ตุลาเห็นว่าไม่ว่าพวกแมวจะเรียกไป่ต้าหลางยังไงอีกฝ่ายก็ไม่รู้เรื่องอยู่ด ี

ดงันั้นพวกมนัอยากเรยีกยงัไงกป็ล่อยพวกมนัไปแล้วกนั

49

สัมผัสที่หก



6     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 3

มารอนถามตลุาว่า “ถ้าซ่อนจติได้มนัดยีงัไงเหรอ”

“งั้นพวกเรามาประลองกนัสกัครั้งกแ็ล้วกนั พวกนายเตรยีมพร้อม

นะ”

จากนั้นตุลาก็ผนึกจิตแล้วพุ่งตัวหายไป ปกติแล้วในการประลอง

ตลุามกัจะตั้งรบั ส่วนพวกแมวจะคอยโจมต ีและทกุครั้งที่สู้กนั โดยมาก

ตุลาจะพยายามไม่ใช้พลังพิเศษในเกม จนตอนหลังรู้ว่าถ้าใช้พลังจิตใน

เกมมากๆ จะมผีลดตี่อการฝึกจติในโลกจรงิ เขาจงึใช้พลงัจติในการต่อสู้

มากขึ้น

พวกแมวที่ตามการเคลื่อนไหวของตุลาไม่ทันไม่ได้ตกใจมากนัก 

สมกับที่ไป่ต้าหลางฝึกมาเป็นอย่างดี พวกมันผนึกปราณแผ่ออกไปรอบ

ทศิเพื่อหาตวัตลุา แต่ตลุาที่รูค้วามสามารถของพวกแมวดชีงิหลบออกไป

นอกระยะตรวจจบัแต่แรกแล้ว

“ระวงัทางซ้าย” บลงัก้าตะโกน เมื่อสมัผสัได้วา่มบีางอย่างพุง่เข้า

มาอย่างรวดเรว็ พวกแมวต่างพุ่งตวัหลบ สิ่งนั้นพุ่งเข้ามาปะทะกบัจดุที่

พวกมนัเคยยนือยูอ่ย่างแรง ที่แท้ตลุาขว้างกิ่งไม้ที่ผนกึพลงัเข้าใส่พวกมนั

นั่นเอง

“จับสัมผัสไม่ได้เลย พวกเรากระจายตัวกันไปดีไหม ยืนรวมกัน

อย่างนี้เสยีเปรยีบนะ” บลูอายส์ร้อง

เกลแย้งว่า “อย่าแยกกัน ไม่รู้ว่าตุลาซุ่มอยู่ตรงไหน ถ้าพวกเรา

แยกกนัโดนจดัการทลีะตวัแน่”

ตลุาไม่รอให้พวกแมวปรกึษากนันาน เขาใช้พลงัจติควบคมุกิ่งไม้

แล้วซัดเข้าไปหาพวกแมวจากทิศทางต่างๆ เมื่อพวกแมวเริ่มเสียจังหวะ 

พลังปราณที่กระจายออกมาเพื่อหาต�าแหน่งของเขาก็เกิดช่องโหว่ ตุลา

อาศยัความเรว็เข้าประชดิแล้วใช้พลงัจติลอ็กการเคลื่อนไหวของพวกแมว

ไปทลีะตวั เมื่อลอ็กได้ครบทั้งห้าตวัแล้ว ตลุากก็ล่าวว่า
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“เป็นไงล่ะ ถ้าเจอกบัศตัรทูี่ซ่อนจติได้และเคลื่อนไหวได้เรว็เหมอืน

ฉนัตอนนี้ พวกนายยงัรบัมอืไม่ได้หรอก ถ้าพวกนายซ่อนจติได้ ใครที่เป็น

ศตัรูของพวกนายต้องปวดหวัแน่ๆ”

พวกแมวเร่งพลังปราณอย่างเต็มที่จนสามารถสลายพลังจิตของ

ตลุาได้ พวกมนัหนัมามองตลุาแล้วมารอนกอ็้อนว่า

“ตลุาท�าได้ไงอะ หาต�าแหน่งไม่ได้เลย สอนหน่อยส ินะๆๆ”

ตลุาหวัเราะ ความจรงิพวกแมวของเขาพฒันาไปมากแล้ว ที่ผ่าน

มายงัไม่เคยแพ้ใครยกเว้นเขากบัไป่ต้าหลาง ช่วงหลงัๆ เมื่อไป่ต้าหลาง

ไม่ได้เข้าเกมมาอกี ดูเหมอืนพวกมนัจะเอาแต่เล่นมากไปหน่อย ตลุาเลย

อยากจะให้พวกมนัมอีะไรท�าบ้าง ให้ฝึกควบคมุจติกน็่าจะดี

“ก็ไม่ต่างจากการซ่อนปราณหรอกนะ คุณต้าหลางสอนให้พวก

นายควบคมุลมปราณให้เป็นธรรมชาต ิแล้วใช้ออกมาในพรบิตาเดยีว การ

ซ่อนจติกค็ล้ายๆ กนัแหละ เวลาต่อสูต้้องรวบรวมสตสิมาธใิห้ด ีพจิารณา

ต�าแหน่งของคู่ต่อสู้ พื้นที่ชยัภูม ิและที่ส�าคญัที่สดุคอืการเคลื่อนไหวของ

ตัวเอง อย่าใจร้อนเด็ดขาด พวกนายตอนนี้เวลาลงมือคิดแต่จะโจมต ี

เป้าหมายอย่างเดยีว ไม่ค่อยได้พจิารณารูปแบบการเคลื่อนไหวของศตัรู

เลย ต้องใจเยน็กว่านี้ อย่าให้ศตัรูอ่านออกได้ว่าจะโจมตยีงัไง ที่ผ่านมา

ตอนที่พวกนายประลองกับฉันไม่เคยสังเกตเลยเหรอว่า ฉันไม่ได้เร่ง

ความเรว็เท่าไหร่ ท�าไมถงึรบัมอืพวกนายได้ง่ายๆ”

เมื่อพวกแมวได้ยินก็นึกได้ว่า ก่อนหน้านี้ตุลาไม่ได้ใช้ความเร็ว

มากมายกร็บัมอืพวกมนัได้ ท�าให้เข้าใจว่าตลุาช้ากว่าพวกมนัมาก แต่จาก

การทดลองต่อสูก้นัเมื่อครูท่�าให้รูว่้า ความเรว็ของตลุามมีากกว่าพวกมนัมาก 

แม้เรื่องก�าลงัตลุาจะด้อยกว่า แต่พวกมนักย็งัสู้ตลุาไม่ได้อยู่ดี

เนโรถามว่า “แค่นั้นกซ็่อนจติได้แล้วเหรอ”

ตลุายิ้ม เขาอุ้มเนโรขึ้นมาแล้วกล่าวว่า “ใช่แล้ว แค่ไม่ประมาท มี
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สมาธิที่สงบนิ่ง ไม่ว่าใครก็ยากจะสัมผัสจิตของเธอได้ ถึงที่พูดมาฟังดู

เหมอืนง่าย แต่กต็้องใช้เวลาและความตั้งใจไม่น้อยเลยนะ”

“แล้วจะฝึกไอ้สมาธทิี่ว่ายงัไงล่ะ” บลงัก้าถามบ้าง

ตุลาตอบว่า “ส�าหรับพวกนายก็ไม่ยากหรอก แค่เร่งสมาธิโคจร

ลมปราณตลอดเวลา พร้อมๆ กบัซ่อนลมปราณอย่าให้พลงัปราณแผ่ออก

ไปนอกร่างกาย ก็เป็นการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่งแล้ว คุณต้าหลางไม่ได้

บอกเหรอ”

เนโรที่อยู่ในอ้อมแขนตุลาแทรกขึ้นมาว่า “มิน่า นายจอมโหดถึง

บอกให้พวกเราโคจรลมปราณตลอดเวลา ทั้งช่วยให้เป็นธรรมชาตจินยาก

จะมใีครสมัผสัได้ แถมยงัช่วยฝึกสมาธดิ้วยนี่เอง”

“เพราะบลังก้าเอาแต่เล่นนั่นแหละ เล่นมากไปจนลืมที่นายจอม

โหดบอกเลย” เกลบ่น

“ใช่ๆ” แมวอกีหลายตวัขานรบั ส่วนบลงัก้าที่ได้ยนิกเ็ริ่มคอตก

ตุลาอดหัวเราะออกมาไม่ได้แล้วกล่าวว่า “เอาน่า ค่อยๆ ฝึกไป

กไ็ด้ เหนื่อยกพ็กั ไม่นานเดี๋ยวกช็นิ ฉนัเองกว่าจะควบคมุสมาธไิด้ตลอด

เวลากใ็ช้เวลาไม่ใช่น้อยเลยนะ”

ตุลาปล่อยเนโรลงพื้นแล้วบอกพวกมันว่า “พวกนายเข้าไปอยู่ใน

ผนกึสกัพกักแ็ล้วกนั ฉนัจะใช้ใบวาร์ปเข้าเมอืง จะได้ไวๆ หน่อย”

เมื่อวาร์ปกลับเข้าไปที่เมืองโดอี ตุลาตรงไปที่ร้านขายอาวุธ 

เขาเดนิเข้าไปในร้าน แล้วมองหามดีซดัที่สร้างจากโลหะที่เสรมิการโจมตี

ทางจติได้ แต่โลหะที่เสรมิการโจมตทีางจติมกัถกูใช้สร้างเป็นอาวธุส�าหรบั

สู้ประชิดตัวและเกราะต่างๆ มากกว่า ไม่มีที่เป็นอาวุธระยะไกลเลย  

ตลุาจงึเดนิไปถามเจ้าของร้าน

“ไม่มมีดีซดัที่สร้างจากโลหะที่เสรมิการโจมตทีางจติเหรอครบั”
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เจ้าของร้านหันมามองหน้าตุลาแล้วกล่าวว่า “น้องชาย อาวุธที่

สร้างจากโลหะที่เสริมพลังจิตได้มีราคาแพง อาวุธซัดประเภทใช้แล้วทิ้ง

สร้างมากข็ายไม่ออก”

ตลุาพยกัหน้าเข้าใจแล้วถามว่า “แล้วถ้าผมอยากสั่งท�าจะได้ไหม

ครบั”

“ถ้าอย่างนั้น น้องชายคงต้องไปขดุแร่ที่เสรมิพลงัจติแล้วจ้างช่าง

ท�าเองแล้ว”

ตลุาถามต่อ “ถ้าอย่างนั้นผมขายวตัถดุบิที่นี่ได้ไหมครบั”

แล้วตลุากห็ยบิของหลายๆ อย่างออกมาจากกระเป๋า เป็นชิ้นส่วน

จากมอนสเตอร์ที่เขาและพวกแมวล่ามาได้ เมื่อเจ้าของร้านเหน็กแ็นะน�า

ให้ไปขายที่ร้านขายยาซึ่งอยูต่ดิกนั ตลุาตกลงใจขายชิ้นส่วนทั้งหมดที่เกบ็

มานานที่ร้านขายยา และซื้อยาเพิ่มพลังปราณจ�านวนมากให้พวกแมว

เอาเก็บไว้ในกระเป๋าของพวกมัน รวมถึงยาเพิ่มพลังจิตส�าหรับเอาไว้ใช้

เอง แม้ว่าพลังจิตของเขามีอัตราการฟื้นฟูที่สูงมาก เพราะระดับทักษะ

ควบคุมจิตของเขาอยู่ในขั้นสูงสุด และมีทักษะสายจิตระดับสูงอย่างวิถี

แห่งจิต แต่บางครั้งเมื่อใช้พลังจิตอย่างต่อเนื่องก็ท�าให้พลังจิตหมดได้

เหมอืนกนั ซื้อยาพวกนี้ตนุเอาไว้จะปลอดภยักว่า

ตลุาตรวจดูระดบัเลเวลพบว่าตอนนี้เขามเีลเวล 51 ส่วนพวกแมว

เลเวล 71 แล้ว เขากค็ดิในใจว่า ‘ทกัษะเสรมิของเราเตม็ไปหลายอย่าง

แล้ว คงไม่ต้องกดเลเวลไว้แล้วมั้ง ตอนนี้เรารบัค่าประสบการณ์ 5% แต่

พวกแมวรับไป 19% เลยท�าให้เลเวลของพวกแมวแซงหน้าเราไปมาก

ขนาดนี้’

ตลุาตกลงใจปรบัค่าประสบการณ์ให้ตวัเอง 20% ส่วนพวกแมวรบั

ไปตวัละ 16% ‘ต่อไปคงต้องเกบ็เลเวลอย่างจรงิจงัซะแล้วส ิ ว่าแต่พวก

แมวใกล้จะเลเวล 100 แล้ว เดี๋ยวไปถามดกีว่าว่าจะเลื่อนคลาสพวกมนัยงัไง’
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เขาเดนิไปที่อาคารบรกิารผู้เล่นแล้วสอบถามพนกังาน

“ถ้าสตัว์เลี้ยงจะเลื่อนคลาสต้องท�ายงัไงครบั”

พนกังานตอบกลบัมาว่า “AI ตดิตามมสีถานะเทยีบเท่ากบัผู้เล่น 

การเลื่อนคลาสกต็้องรบัภารกจิเหมอืนกบัผู้เล่นทั่วๆ ไปนั่นแหละครบั”

ตลุาที่ได้ยนิกเ็กดิความคดิแปลกๆ ขึ้นมา เขาถามอกีว่า “มสีถานะ

เหมอืนกบัผู้เล่นเหรอครบั ถ้าอย่างนั้นสตัว์เลี้ยงจะสามารถรบัคณุสมบตัิ

เสรมิของเผ่าอื่นเหมอืนผูเ้ล่นใช้หวัใจของบอสเสรมิคณุสมบตัไิด้หรอืเปล่า

ครบั”

“ค�าถามนี้คดิค่าบรกิาร 50 เหรยีญทองครบั” พนกังานเอ่ยยิ้มๆ

ตุลาได้ฟังก็รู้ได้ทันทีว่าท�าได้แน่ๆ ไม่งั้นจะคิดค่าบริการข้อมูลไป

ท�าไม เขายิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า “ขอเปลี่ยนค�าถามครบั สตัว์เลี้ยงจะ

รบัความสามารถเสรมิของเผ่าอื่นต้องท�ายงัไงครบั”

คราวนี้พนกังานถงึกบัหวัเราะออกมา “ตั้งค�าถามได้ฉลาดมากครบั 

ค�าถามนี้ราคา 50 เหรยีญทองเท่ากนั แต่ถ้าอยากฟังข้อมลูอย่างละเอยีด 

500 เหรยีญทองครบั”

ตลุาลองค�านวณในใจ ดูเหมอืนถ้ายอมจ่ายแค่ 50 เหรยีญ คงได้

ข้อมูลที่ไม่ละเอยีด เขาคงต้องถามเพิ่มอกีหลายค�าถาม แต่ถ้าจ่าย 500 

เหรยีญแล้วได้ค�าตอบง่ายๆ แปลว่าขาดทนุแน่นอน เมื่อลองดูเงนิที่มใีน

กระเป๋า ตลุากพ็บว่ามอียู่เกอืบ 1,500 เหรยีญ ส่วนเงนิที่ได้จากการขาย

คู่มอืแลกออกไปนอกเกมหมดแล้ว จงึตกลงใจจ่าย 500 เหรยีญเพื่อฟัง

ข้อมูลอย่างละเอยีด

“เลอืกได้ฉลาดมากครบั” พนกังานกล่าวชม “สตัว์เลี้ยงมสีถานะ

ไม่ต่างจากผูเ้ล่น จงึสามารถเสรมิความสามารถของเผ่าอื่นได้ แต่วธิเีสรมิ

ความสามารถจะต่างจากผูเ้ล่น เวทที่ใช้เสรมิความสามารถของผูเ้ล่นเป็น

เวทที่ใช้ได้กบัมนษุย์เท่านั้น หากสตัว์เลี้ยงอยากได้ความสามารถของเผ่า
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อื่น ต้องหา NPC ของเผ่านั้นเพื่อขอรบัความสามารถโดยตรงครบั”

ตุลาถามว่า “แล้วการรับความสามารถเสริมของเผ่าอื่นจากการ

ใช้หวัใจของบอสกบัการได้รบัจาก NPC ประจ�าเผ่าแตกต่างกนัยงัไงครบั”

“แตกต่างแน่นอนครบั ถ้าใช้หวัใจของบอส ความสามารถของเผ่า

นั้นจะใช้ได้ไม่เตม็ที่ เช่น เมื่อคณุใช้หวัใจหมาป่าเปลี่ยนเผ่า คณุจะได้รบั

ความสามารถและจุดเด่นของหมาป่าตัวนั้นมา แต่คุณจะไม่ได้ความ     

สามารถอื่นๆ ของเผ่าหมาป่าที่หมาป่าตวันั้นไม่ม ีและจะกลายเป็นศตัรู

ของเผ่าหมาป่า ไม่สามารถเข้าพบ NPC ของเผ่าหมาป่าเพื่อพัฒนา 

ความสามารถได้ครับ แต่ถ้าเปลี่ยนเผ่าโดยได้รับการยอมรับจาก NPC 

ประจ�าเผ่า คณุจะไม่ได้ทกัษะประจ�าเผ่าใดๆ เลย แต่ถ้าเงื่อนไขเหมาะสม 

ความสามารถของเผ่านั้นจะเพิ่มขึ้นมาเอง เหมือนกับตอนที่คุณเข้าเกม

มาใหม่ๆ นั่นแหละครบั พอมเีงื่อนไขเหมาะสมกจ็ะได้ทกัษะมาเอง”

“แล้วผมจะหา NPC ประจ�าเผ่าต่างๆ ได้ที่ไหนครบั” ตลุาถามต่อ

“เรื่องนั้นคณุคงต้องตามหาให้ได้ด้วยตวัเอง แต่อย่าลมืว่าค่าความ

ดีเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการเปลี่ยนเผ่านะครับ เท่าที่ดูคุณตุลาคงไม่มี

โอกาสเข้าพบ NPC ของเผ่าหมาป่า หม ีเสอื จระเข้ และค้างคาวแล้วครบั 

ดูเหมอืนคณุจะจดัการพวกนั้นไปไม่น้อย” พนกังานกล่าวพลางยิ้ม

ตลุาอดหวัเราะไม่ได้แล้วกล่าวว่า “อมื ไอ้ค่าความดมีนัมผีลแบบ

นี้ด้วยแฮะ สงสยัผมจะเข้าพบได้เฉพาะ NPC ของสตัว์กนิพชืละมั้ง”

พนกังานกห็วัเราะออกมาเช่นกนั “ในทวปีหลกัมเีผ่าพนัธุม์ากมาย 

ไม่ได้มแีค่ไม่กี่เผ่าเหมอืนเกาะเริ่มต้นหรอกครบั ยิ่งถ้าจบสงครามแล้วเปิด

ทวีปใหม่ได้ ตัวเลือกเผ่ายิ่งมีมากขึ้นครับ ผมแน่ใจว่าคุณตุลายังไม่เคย

สร้างความแค้นให้กบัเผ่าเทพหรอืมงักรแน่ๆ”

ตลุาที่ได้ยนิยิ่งรูส้กึข�าแล้วกล่าวว่า “ผมเน้นสายจติครบั แต่ผมดนั

เคยฆ่าเผ่ามารซะด้วยสิ สงสัยถ้าอยากได้เผ่าสัตว์กินเนื้อคงต้องเปลี่ยน
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เผ่าโดยใช้หวัใจบอส หรอืไม่กเ็ล่นเผ่ามนษุย์ไปตลอดซะแล้ว ผมไม่มอีะไร

สงสยัแล้วครบั ขอบคณุมากที่ช่วยตอบค�าถาม”

ก่อนที่ตลุาจะออกไป พนกังานกพ็ูดขึ้นมาว่า “เผ่ามนษุย์สามารถ

พฒันาความสามารถได้รอบด้านนะครบั ไม่ได้เน้นสายใดสายหนึ่งเหมอืน

เผ่าอื่นๆ ขอให้คณุโชคดคีรบั”

หลงัจากที่ตลุาเดนิจากไป พนกังานคนนั้นอดรูส้กึเสยีดายไม่ได้จงึ

บ่นออกมาว่า “น่าจะถามถงึทกัษะพเิศษของเผ่ามนษุย์เพิ่มอกีสกันดินะ 

น่าเสยีดายแทนจรงิๆ ไอ้เราถ้าไม่ถกูถามกจ็ะตอบเกนิหน้าที่ไม่ได้ซะด้วย

ส”ิ

เมื่อออกมาจากอาคารบริการผู้เล่น ตุลาตรงไปที่โรงตีเหล็กของ

เมอืงนี้ แม้จะรู้ว่าทางทศิเหนอืของเมอืงมเีหมอืงแร่ แต่เขากไ็ม่คดิที่จะไป

ขดุเอง หาซื้อเอาง่ายกว่าเยอะ แค่มดีซดัระดบัต�่าที่ตจีากแร่ชั้นดไีม่น่าจะ

มรีาคาแพงมากนกั หลงัจากไปถงึโรงตเีหลก็ ตลุากต่็อรองราคาและเลอืก

สร้างมดีจากแร่เสรมิพลงัจติระดบั D ซึ่งเป็นแร่เสรมิพลงัจติระดบัสูงสดุที่

มใีนเกาะเริ่มต้น

ถึงอย่างนั้นมีดเล่มแรกที่ช่างตีเหล็กของเมืองนี้ตีขึ้นมากลับไม่

ถูกใจตุลาเท่าไหร่ เขานึกถึงตอนที่เคยไปช่วยกลุ่มช่างเหมันต์ตีเหล็ก นี่

นบัว่าเป็นโอกาสดทีี่เขาจะได้ทบทวนความรู ้ตลุาจงึตกลงใจที่จะลองสร้าง

มดีขึ้นมาด้วยตวัเอง เขาใช้เวลาที่เหลอือยูต่มีดีให้ได้มากที่สดุ เมื่อถงึเวลา

ออกจากเกม ตลุากส็ามารถตมีดีได้กว่า 100 เล่ม เข้าเกมคราวหน้าคงได้

เวลาส�าหรบัการออกล่าบอสตวัต่อไปแล้ว

เมือ่ออกจากเกม ตลุากฝึ็กสมาธใินโลกจรงิตามปกตเิพือ่รอ

เวลาที่จะไปออกก�าลังกายกับครอบครัว แม้ว่าจะไม่สามารถฝึกจนเร่ง

ประสาทสัมผัสในโลกจริงได้ แต่ด้านการรับรู้เรียกได้ว่าก้าวหน้าไปมาก 
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ในขณะที่เขาสมัผสัได้ว่าก�าลงัมคีนเดนิเข้ามาที่ห้องของตน ตลุากน็กึถงึ

การต่อสู้กับฝูงค้างคาวขึ้นมา ในเกมเขาสามารถใช้พลังจิตคาดเดารูป

แบบการเคลื่อนที่ของมอนสเตอร์ได้ แม้ว่าในโลกจริงจะไม่สามารถเร่ง

ความเร็วของประสาทสัมผัส แต่ถ้าใช้ประสาทการรับรู้ที่พัฒนาขึ้นมา

อย่างมากนี้คาดเดาการเคลื่อนไหวของคู่ประลองล่ะ

เมื่อนึกถึงตอนนี้ตุลารู้สึกตื่นเต้นมาก ถ้าต้องประมือกับคนอื่น

โดยที่เขาสามารถรู้การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ล่วงหน้าได้ นั่นเท่ากับปิด

ประตูแพ้ไปแล้ว จากนั้นเขากอ็อกจากห้องเพื่อไปออกก�าลงักายยามเช้า

ตามปกติ

ตอนพกักลางวนัในโรงเรียน ตลุาเข้าไปหาเพือ่นๆ แล้วถาม

ว่า

“ฉนัอยากให้พวกนายช่วยอะไรหน่อยได้ไหม”

“ว่ามาเลยไต้ซอื ช่วยได้ทกุอย่างยกเว้นยมืตงัค์” เอกรบัค�า

ตลุาหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ไอ้บ้า ที่ฉนัอยากให้ช่วย คอืให้พวกนาย

ช่วยมาประลองกบัฉนัหน่อยแค่นั้นเอง”

“ได้เลย แต่บอกตรงๆ นะ ให้พวกฉนัประลองกบันาย เหมอืนกบั

นายมาขอต่อยฉนัฟรีๆ  ยงัไงกไ็ม่รู้ว่ะ” เอกพูดพลางหวัเราะ

“เอาน่าช่วยหน่อย ฉนัอยากทดลองอะไรบางอย่าง” ตลุาอยากรู้

ว่าไอ้การใช้จติสมัผสัในโลกจรงิๆ มนัจะได้ผลขนาดไหน เขาอยากจะฝึก

การใช้จติอ่านการเคลื่อนไหวของคูต่่อสูใ้ห้มากที่สดุ ก่อนที่จะประลองกบั

ศษิย์พี่หลี่หลนิหวางอกีครั้ง

เอกกไ็ม่ขดัศรทัธา เขาบกุเข้าหาตลุาอย่างตั้งใจ แม้ว่าตลุาจะไม่

ได้พึ่งสายตามากนกั แต่เขายงัพอจะรบัมอืเอกได้ เพื่อนๆ ที่ดอูยู่ต่างมอง

ตุลาอย่างสงสัย เพราะเท่าที่เห็น การเคลื่อนไหวของตุลาดูแย่กว่าเมื่อ
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ก่อนมาก

เมื่อเอกหยดุพกั คงิกเ็ข้ามาถามตลุา “ไต้ซอื ท�าไมวนันี้เคลื่อนไหว

ตดิๆ ขดัๆ ไม่ไหลลื่นเลย”

ตลุายิ้มออกมาแล้วตอบ “ฉนัก�าลงัทดลองประสาทการรบัรู้อยูน่่ะ 

อธบิายยาก นายเข้ามาเป็นคู่ซ้อมให้หน่อยส”ิ

เมื่อคงิได้ยนิ แม้ว่าจะยงัสงสยัแต่กย็อมท�าตามที่ตลุาขอ เขาเข้า

โจมตตีุลาอย่างสดุความสามารถ ช่วงแรกๆ สามารถรุกไล่ตลุาได้อย่าง

สวยงาม แต่ยิ่งตุลาต่อสู้สมาธิก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถอ่านการ

เคลื่อนไหวของคงิได้โดยไม่ใช้สายตา ในที่สดุตลุาจงึบอกคนที่เหลอืว่า

“ฉนัพอจบัหลกัได้แล้ว พวกนายที่เหลอืลองโจมตเีข้ามาพร้อมกนั

เลย”

เอก กร และชัยที่ได้ยินหันไปมองหน้ากัน ไต้ซือมันจะเล่นอะไร

หว่า เมื่อทั้งสามคนเดนิเข้ามาตลุากก็ล่าวต่อ “พวกนายล้อมฉนัซ้ายขวา

หน้าหลงั แล้วโจมตมีาเลย”

“เล่นอะไรวะ ไต้ซอื” ชยัถามออกมางงๆ

ตลุากล่าวว่า “นี่เป็นการฝึกประสาทสมัผสัของฉนัเอง ช่วยหน่อย

กแ็ล้วกนันะ ขอร้องล่ะ”

คงิได้ยนิดงันั้นจงึให้สญัญาณเพื่อนๆ ลงมอืพร้อมกนั แล้วสิ่งที่ไม่

น่าเชื่อกเ็กดิขึ้น ตลุาสามารถหลบการโจมตทีี่มาจากจดุบอดของสายตา

ได้ แถมยงัไม่ใช่แค่ครั้งเดยีว เพราะเขาสามารถหลบหลกีได้อย่างต่อเนื่อง 

จนคนที่อยู่ด้านหลงัต่างตกใจว่าท�าได้อย่างไร แม้จะรู้สกึแปลกใจ แต่ทั้ง

สี่คนกเ็ริ่มลงมอืหนกัขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ตลุาซึ่งสามารถอ่านการเคลื่อนไหว

ของทั้งสี่คนได้ล่วงหน้าหลบหลกีได้อย่างสบาย

‘หรอืว่าเราชนิกบัเพลงมวยที่พวกนี้ฝึกกนันะ ก่อนที่พวกนี้จะออก

หมดัเราเลยสามารถรบัรูไ้ด้ก่อนที่หมดัจะถกูปล่อยออกมาซะอกี’ ตลุานกึ
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สงสยั

ทั้งห้าคนประลองกันจนถึงเวลาที่สัญญาณหมดเวลาพักกลางวัน

ดงัขึ้น คงิอดถามตลุาไม่ได้ว่า “นายท�าได้ยงัไงน่ะ หลบการโจมตทีี่มาจาก

จดุบอดได้ด้วย”

ตลุาหวัเราะ “ความลบั แต่ฉนัคดิเอาไว้แล้วว่าต้องฝึกให้เตม็ที่ก่อน

จะถงึวนัเสาร์ ฉนัอยากประลองกบัศษิย์พี่ใหญ่ดอูกีสกัครั้ง เลยต้องขอให้

พวกนายมาช่วยฝึกน่ะ”

คิงระบายลมหายใจ “เข้าใจแล้ว ถึงฝีมือของพวกเราจะไม่ดี 

เท่าไหร่ แต่งานนี้ฉนัจะทุ่มเตม็ที่ ไม่ต้องเป็นห่วง”

“ขอบคณุมากทกุคน ถ้าฉนัฝึกจนคล่อง การประลองวนัเสาร์นี้จะ

ต้องสนกุแน่ๆ” ตลุากล่าว



เมื่อโรงเรียนเลิก ตุลาขอให้เพื่อนสนิทท้ังส่ีคนช่วยฝึกซ้อม

อีกสักพัก ที่ไม่คาดคิดคือ สมาชิกชมรมหลายคนที่รู้เรื่องต่างชักชวน

เพื่อนๆ ตามมาดฝีูมอืของตลุา เพราะปกตหิวัหน้าชมรมจะไม่ได้จบัคูซ้่อม

กบัสมาชกิชมรม โดยมากตลุาแค่คอยดูแลการจบัคู่ซ้อมของสมาชกิชมรม

คนอื่นๆ และให้ค�าแนะน�าเท่านั้น

สิ่งที่เกดิขึ้นสร้างความประหลาดใจให้กบัสมาชกิชมรมและคนที่มา

ร่วมรบัชมเป็นอย่างมาก ตลุาสามารถหลบการโจมตทีี่มาจากรอบด้านได้

อย่างไม่น่าเชื่อ ความจรงิแล้วการรบัสมัผสัและการเคลื่อนไหวโดยไม่ใช้

สายตานี้ ในเกมตลุาท�าได้คล่องจนแทบไม่ต่างจากการหายใจ ในขณะที่

นอกเกมไม่มีพลังธรรมชาติจึงท�าได้ยากกว่ามาก แต่เมื่อจับหลักการได้ 

ประสบการณ์ในเกมกลบัช่วยให้พฒันาความสามารถดงักล่าวในโลกจรงิ

ได้อย่างรวดเรว็

หลกัการที่ตลุาค้นพบคอื เมื่อเขาร่ายร�ากระบวนท่าที่ฝึกฝนมานาน 

ร่างกายจะเกิดการไหลเวียนของลมปราณ เมื่อควบคุมลมปราณให้

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเป็นระเบียบ สมาธิของเขาจะเพิ่มมากขึ้น

50

สถาบันพลังจิต
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จนถงึระดบัที่สามารถรบัรู้การเคลื่อนไหวทางจติได้ นอกจากนี้เขายงัค้น

พบอีกว่า จริงๆ ปราณและจิตในโลกสามารถเสริมความสามารถซึ่งกัน

และกนัได้ ประกอบกบัการเคลื่อนไหวโดยไม่พึ่งสายตาที่ฝึกฝนมาจากใน

เกม ท�าให้เขาพฒันาจติสมัผสัได้อย่างรวดเรว็

แต่โลกแห่งความเป็นจริงมีข้อจ�ากัดมากมาย แม้ว่าตุลาจะเพ่ง

สมาธิมากขนาดไหน ขอบเขตการรับรู้ก็มีแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้น เขาคิดว่า

หากฝึกฝนอย่างต่อเนื่องน่าจะสามารถขยายขอบเขตนี้ได้ ซึ่งคงต้องใช้

เวลาอกีมากในการพสิูจน์เรื่องนี้

เมื่อเสร็จจากการประลองที่ใช้เวลาเกือบ 20 นาที และผลการ

ประลองจบลงโดยที่ตลุาไม่โดนโจมตใีดๆ เลย เสยีงปรบมอืจากสมาชกิ

ชมรมและผูร้บัชมกด็งัขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลายๆ คนต่างเดนิเข้ามาถาม

ตลุาว่า

“นายท�าได้ยงัไงน่ะ หลบได้หมดเลย ทั้งๆ ที่โดนต่อยจากมมุอบั

ทางด้านหลงัด้วย”

ตลุาบอกว่า “นี่เป็นผลมาจากการฝึกสมาธน่ิะ ตอนนี้ฉนัเริ่มเข้าใจ

แล้วว่าพวกยอดฝีมอืต่อสู้กนัในความมดืได้ยงัไง”

แล้วตลุากห็นัไปบอกกบัเพื่อนทั้งสี่คน “พวกนายต้องฝึกท่าพื้นฐาน

ให้มากกว่านี้นะ ตอนสู้กันพวกนายใส่แรงมากไปท�าให้ออกกระบวนท่า

ไม่ไหลลื่นเลย ดูส ิสู้กนัไม่ถงึครึ่งชั่วโมงกเ็ริ่มหอบแล้ว ถ้าพวกนายใช้แรง

อย่างตอนฝึกไม่น่าจะเหนื่อยเรว็ขนาดนี้”

คิงถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ไอ้ตอนฝึกหรือตอนประลองกับ 

คนอื่นยงัพอจะควบคมุการเคลื่อนไหวได้ แต่ตอนประลองกบันาย พวกเรา

เองกอ็ยากจะชกให้โดนสกัครั้ง ตอนหลงัๆ เลยลมืตวัเผลอออกแรงมาก

ไปหน่อย ตอนนี้ฉนัเข้าใจที่อาจารย์บอกแล้วว่า การฝึกพื้นฐานมนัส�าคญั

มากขนาดไหน ถ้าฉันฝึกนานเป็นปีๆ อย่างนาย น่าจะออกแรงได้เป็น
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ธรรมชาตมิากกว่านี้”

“ว่าแต่ไอ้การฝึกสมาธมินัท�าได้ถงึขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย” เอกถามต่อ

ตลุายิ้มออกมา “ความจรงิมนักไ็ม่งา่ยหรอกนะ ถ้าจะนบัจรงิๆ...” 

ตุลาลองค�านวณเวลาที่เขาฝึกสมาธิอย่างจริงจังทั้งในโลกจริงๆ และใน

เกม แล้วกล่าวว่า “ฉนัเองกฝึ็กสมาธเิป็นหลกัมาประมาณ 4-5 ปีได้ละมั้ง 

มนัมผีลดมีากกว่าที่เคยคดิไว้จรงิๆ แล้วยงัช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มาก

ขึ้น ทั้งบทเรยีนและศลิปะการต่อสู้”

“โห อย่างนี้พวกเรากต็ามนายไม่ทนัน่ะส ิ ตอนแรกนกึว่านายฝึก

มวยมาแค่ปีเดยีว สกัวนักน็่าจะตามทนั แต่เรื่องสมาธคิงยากจะตามทนั

แฮะ แบบนี้” คงิบ่นออกมาเบาๆ

“ของอย่างนี้มนัไม่แน่หรอกนะ ไม่เคยได้ยนิเหรอ เรื่องบางอย่าง

มนักแ็ล้วแต่บญุแต่กรรม คนบางคนฝึกฝนภาวนามาทั้งชวีติยงัไม่ประสบ

ความส�าเรจ็ แต่คนบางคนฝึกฝนไม่นานกบ็รรลฌุานได้ เพราะฉะนั้นเวลา

พวกนายฝึกสมาธิก็อย่าไปคิดหวังความส�าเร็จมากนักเลย แค่พยายาม

ให้เตม็ที่ ตั้งเป้าหมายแค่มจีติใจที่สงบและหนกัแน่นมั่นคงกพ็อแล้ว” ตลุา

กล่าวยิ้มๆ

“ได้ยนิอย่างนี้ฉนัชกัอยากฝึกสมาธไิวๆ แล้วแฮะ จะเริ่มจนัทร์หน้า

ใช่ไหม” เอกถามตลุาบ้าง

ตลุากล่าวว่า “ความจรงิไอ้การฝึกกไ็ม่ได้ซบัซ้อนอะไรหรอกนะ แค่

ฝึกสติ ฝึกการควบคุมลมหายใจ แล้วพยายามตัดความคิดฟุ้งซ่านออก

ไปกพ็อ แรกๆ จะล�าบากหน่อย แต่นานๆ ไปกช็นิไปเอง ที่ฉนัจองห้อง

โสตฯ ไว้กเ็พื่อที่พวกเราจะได้มทีี่เงยีบๆ ฝึกกนัเป็นประจ�าเท่านั้นเอง แต่

ก็ไม่ได้บังคับนะ ใครอยากมาก็มา ความจริงแล้วมันฝึกได้ทุกเวลานั่น

แหละ”

ตลุาดูนาฬิกาแล้วบอกกบัเพื่อนๆ ว่า “ถ้ายงัไงฉนัขอตวักลบับ้าน
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ก่อนกแ็ล้วกนั” จากนั้นตลุากล็าเพื่อนๆ และกลบับ้านไป

แต่การที่นักเรียนซึ่งไม่ใช่สมาชิกชมรมหลายๆ คนได้เห็นการฝึก

ของตุลาแล้วรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากจนขอเข้าร่วมชมรมด้วย ท�าให้

สมาชกิชมรมมจี�านวนเพิ่มขึ้นอกี 20 กว่าคน คงิจงึนดัแนะสมาชกิใหม่วา่ 

ชมรมนี้จะมีรถรับส่งพาไปหาอาจารย์ที่โรงฝึกทุกวันเสาร์ ใครที่อยาก

ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ต้องไปเรียนพื้นฐานจากผู้รู้จริงก่อน จึงจะเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมในช่วงเช้าได้ เขารู้ดีว่าพื้นฐานที่ถูกต้องส�าคัญมากขนาด

ไหน ให้สมาชกิใหม่ไปฝึกฝนกบัอาจารย์จะดกีว่า

คนที่ล�าบากและต้องกลบับ้านช้าที่สดุกลบัเป็นชยั ที่ต้องรวบรวม

รายชื่อและแจ้งให้สมาชิกใหม่ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะหัวหน้า

ชมรมกลบัหนกีลบับ้านไปเป็นคนแรกซะแล้ว

เมื่อตุลาเข้าเกมมาอีกครั้ง เขาตั้งใจจะพาพวกแมวออกไป

ล่าบอสตวัต่อไป จงึเปิดดแูผนที่แล้ววางแผนการเดนิทางทนัท ีพบว่าต้อง

เดนิทางไปที่ วูซ ิเมอืงแห่งลมปราณก่อน แล้วเข้าไปที่ดนัเจี้ยนซึ่งอยู่ทศิ

เหนอืของเมอืง ถงึจะเจอที่อยูข่องบอสตวัต่อไป ตลุาอดรู้สกึข�าไม่ได้ แม้ว่า

เกาะเริ่มต้นจะมีขนาดใหญ่มาก แต่การที่เล่นเกมนี้มาเป็นปีแล้วยัง 

วนเวยีนอยู่แค่เมอืงเริ่มต้นกบัโดอ ีคงไม่มผีู้เล่นคนไหนท�าอย่างเขาแน่ๆ

ตลุาเรยีกพวกแมวออกมา ทนัททีี่ออกมาพวกมนักโ็คจรลมปราณ 

และใช้การซ่อนลมปราณทนัท ีตลุารู้สกึได้ว่าจติของพวกมนัสงบนิ่งมาก

ขึ้นกก็ล่าวชม

“ใช้ได้นี่ พอพวกนายตั้งใจควบคมุลมปราณแล้ว จติของพวกนาย

สงบขึ้นมากเลย”

“อย่าชวนคยุส ิมนัเสยีสมาธ”ิ บลงัก้าเอ่ยเบาๆ พวกแมวอกีสี่ตวั

ต่างพยกัหน้ารบัเป็นลูกคู่
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ตุลาอดข�าไม่ได้ เจ้าพวกนี้มันตั้งใจฝึกจริงๆ แล้วกล่าวต่อ “ฉัน

ตั้งใจจะไปล่าบอสตวัต่อไปน่ะ ไปกนัเถอะ”

“ไม่ไปอะ” พวกแมวประสานเสยีงออกมาพร้อมๆ กนั

“อ้าว ไม่อยากไปล่าบอสหรอกเหรอ ปกตพิวกนายเอาแต่บ่นไม่ใช่

เหรอว่า เบื่อที่จะต้องสู้กบัมอนสเตอร์ตวัเดมิๆ” ตลุาถามอย่างสงสยั

“ทเีวลาตลุาฝึกพวกเรายงัรอได้เลย ห้ามแอบไปเล่นสนกุคนเดยีว

นะ” เนโรกล่าว

“ใช่ๆ ห้ามแอบไปเล่นคนเดยีวนะ ถ้าพวกเราโคจรลมปราณคล่อง

กว่านี้แล้วซ่อนจติกบัลมปราณได้ดกีว่านี้ค่อยไปด้วยกนั ตลุาห้ามแอบไป

เล่นสนกุคนเดยีวล่ะ” มารอนเสรมิ

“ว้า เซง็เลย” ตลุาบ่นออกมาอย่างข�าๆ “เอาอย่างนี้ เดี๋ยวฉนัจะ

ไปหาโรงแรมให้พวกนายไปฝึกในนั้นกแ็ล้วกนั แรกๆ กฝ็ึกแค่เคลื่อนไหว

ง่ายๆ ก่อน แต่ต้องรกัษาสตสิมาธใิห้ได้ตลอดเวลา หลงัจากนั้นพวกนาย

กล็องจบัคู่ต่อสู้กนัเองกแ็ล้วกนันะ รบัรองว่าจะพฒันาได้เรว็กว่าอยู่เฉยๆ 

แน่ๆ”

จากนั้นตลุากพ็าพวกแมวไปเช่าห้องในโรงแรมโดยเลอืกห้องที่แพง

ที่สดุ ยงัไงซะเงนิส่วนใหญ่ที่เขามกีไ็ด้มาจากความขยนัของพวกแมวอยู่

แล้ว ให้พวกมนัฝึกในห้องที่ดทีี่สดุถอืเป็นเรื่องสมควร เมื่อตลุาเข้าไปใน

ห้องพกักพ็บว่าพลงังานที่อยูใ่นห้องเข้มข้นกว่าข้างนอกมาก และดเูหมอืน

จะมวีงเวทกระจายไปทั่วห้องอกีด้วย ตลุาจงึถามพวกแมวว่ารูส้กึยงัไงเมื่อ

อยู่ในห้อง

“ห้องนี้แค่เข้ามาก็รู้สึกสบายแล้ว ดูเหมือนพลังปราณจะฟื้นฟูได้

ดีกว่าข้างนอกเยอะเลย” พวกแมวตอบ ตุลาอ่านคู่มือก็พบว่าห้องพักนี้

จะเพิ่มอตัราการฟื้นฟูสูงกว่าข้างนอก 5 เท่า

‘ดเูหมอืนเกมนี้ทกุอย่างจะขึ้นอยูก่บัการใช้พลงัพเิศษจรงิๆ ซะด้วย 
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ยกเว้นกระเป๋าเกบ็ของกบัใบวาร์ปสนิะ มน่ิาทางบรษิทัถงึได้บอกว่า เกมนี้

แทบไม่มกีารแทรกแซงการเล่นของผูเ้ล่นจรงิๆ ยกเว้นเกาะเริ่มต้นที่มรีะบบ

เกบ็ของกบัข้อห้ามผูเ้ล่นต่อสูก้นัเอง ถ้าไปที่ทวปีหลกัคงต้องคอยระวงัตวั

ทกุฝีก้าวซะแล้ว’ เขาคดิในใจ

ตุลาออกมาจากโรงแรมแล้วคิดในใจว่า ไหนๆ ก็อยู่ในเมืองแห่ง

พลงัจติทั้งท ีลองไปที่สถาบนัฝึกฝนการใช้พลงัจติดกูด็เีหมอืนกนั เขาตรง

ไปที่อาคารที่ใหญ่ที่สดุในเมอืง เมื่อเข้าไปกพ็บผูเ้ล่นหลายสบิคนก�าลงัต่อ

คิวกันอยู่ ตุลาเดินส�ารวจดูก็พบจุดที่ใช้สมัครจึงเข้าไปต่อคิว เมื่อถึงคิว

พนกังานกเ็ชญิตลุาเข้าไปในอกีห้องหนึ่ง

“กรณุาแจ้งชื่อและระดบัของคณุค่ะ”

“ผมชื่อตลุา ระดบั 51 คลาส 1 ครบั”

พนกังานสาวหนัมามองหน้าเขาแล้วถามต่อ “คณุใช้พลงัสายไหน

เป็นหลกัคะ”

“พลงัจติครบั”

“ระดบั 51 ใช้พลงัจติ แต่ไม่เคยมาเรยีนการใช้พลงัที่นี่เลยอย่าง

นั้นเหรอคะ” พนกังานสาวถามด้วยความสงสยั

“ใช่ครบั มนัแปลกมากเลยเหรอครบั”

“ปกตคินที่มรีะดบัสงูที่เข้ามาเรยีนมกัจะเป็นพวกที่เคยฝึกสายอื่น

มาก่อน แล้วอยากเรยีนรู้พลงัจติเสรมิค่ะ คนที่ใช้สายจติตรงๆ โดยมาก

จะมาเรยีนที่นี่ตั้งแต่เลเวลยงัไม่มาก มคีณุคนแรกเลยนะคะที่เข้ามาเรยีน

หลังจากใช้พลังได้แล้วและระดับสูงมากขนาดนี้” พนักงานสาวอธิบาย

และกล่าวว่า “เชญิคณุตลุาเข้าเรยีนได้เลยนะคะ คณุสมบตัผิ่านค่ะ”

“ไม่ต้องท�าเควสต์อะไรเหรอครบั” เท่าที่เขารู้การจะเข้าเรยีนต้อง

ท�าเควสต์ก่อนนี่นา

พนักงานสาวยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า “นั่นเป็นกรณีที่มีระดับต�่า
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กว่า 30 ค่ะ ถงึต้องท�าเควสต์ก่อนเพื่อพสิูจน์ว่ามคีณุสมบตัเิพยีงพอที่จะ

เรยีนได้ แต่คณุตลุามรีะดบัถงึ 51 ยงัไงกผ็่านได้อยู่แล้ว เชญิคณุตลุาไป

ที่ห้องทดสอบค่ะ จะได้รู้ว่าคณุเหมาะสมที่จะเรยีนการใช้จติระดบัไหน”

แล้วพนกังานสาวกแ็นะน�าเส้นทางให้กบัตลุา เมื่อเขาเดนิตามทาง

ก็พบประตูห้องขนาดใหญ่สีน�้าตาลตามค�าบอก และเมื่อเข้าไปก็พบกับ

ชายวยักลางคนคนหนึ่งรออยู่

“ไอ้หนูอ่อนหดั ได้ยนิว่าใช้พลงัจติได้แล้วนี่ ลองปล่อยพลงัโจมตี

เตม็ที่ให้ดหูน่อยได้ไหม” เขาถามหลงัจากสมัผสัพลงัจติของตลุา แล้วพบ

ว่าพลงัจติของตลุาไม่ได้แขง็แกร่งอย่างที่คดิ แต่มพีลงัพอๆ กบัคนที่เริ่ม

ฝึกใหม่เท่านั้นเอง

“ให้ผมโจมตีคุณจะดีเหรอครับ” ตุลาส�ารวจดูแล้ว คนคนนี้อ่อน

กว่าบอสค้างคาวซะอกี โจมตเีตม็ที่ไม่น่าจะรอด จากนั้นเขาจงึรวบรวม

พลงัจติ 1,000 หน่วย สร้างดาบพลงัจติขึ้นมา ดาบพลงัจติที่สร้างขึ้นมี 

รูปร่างเหมอืนกบัดาบผ่าปฐพ ีอาวธุที่ตลุาคุ้นเคยกบัมนัที่สดุ แล้วหนัไป

มองหน้าผู้ทดสอบ

ผูท้ดสอบที่เหน็ตลุาใช้พลงัจติสร้างอาวธุได้ถงึกบัตกตะลงึ ยิ่งเหน็

ความแข็งแกร่งและปริมาณพลังจิตที่หนาแน่นซึ่งผนึกเป็นรูปดาบเขายิ่ง

หน้าซดี ตลุาที่เหน็กถ็ามย�้าว่า

“จะให้ผมใช้ไอ้นี่โจมตคีณุจรงิๆ เหรอครบั”

ผูท้ดสอบที่เหน็ตลุาพูดคยุกบัเขาโดยที่ดาบพลงัจติไม่สั่นไหวแม้แต่

น้อยกย็ิ่งตกใจในระดบัความสามารถในการควบคมุพลงัจติของตลุา เขา

รบีกล่าวว่า

“ไม่ต้องๆ สลายมนัไปเถอะ”

ตลุาสลายดาบพลงัจติแล้วดงึพลงังานที่ก่อตวัเป็นดาบเข้ามาเกบ็

ไว้ในร่างกาย การกระท�าของตุลายิ่งท�าให้ผู้ทดสอบตกใจ การควบคุม
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พลงัอย่างสมบรูณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆ กท็�าได้ ยิ่งเป็นคนที่ไม่เคยเรยีน

มาก่อนยิ่งเป็นเรื่องเหลอืเชื่อ

“น้องชาย เอ่อ ชื่อคณุตลุาใช่ไหมครบั ไม่ทราบว่าคณุตลุาต้องการ

เรยีนการใช้พลงัจติเหรอครบั” ตลุาที่ได้ยนิอดข�าไม่ได้ ไม่ถงึนาททีี่แล้วยงั

เรยีกเขาว่าไอ้หนูอ่อนหดัอยู่เลย ตอนนี้เรยีกคณุตลุาเลยทเีดยีว

ตลุากล่าวว่า “อนัที่จรงิผมไม่เคยเรยีนจากสถาบนันี้ครบั ผมเลย

อยากรู้ว่าที่นี่สอนอะไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาผมฝึกฝนด้วยตัวเองมาโดย

ตลอด แทบไม่ได้เข้ามาในเมอืงเลยครบั เลยอยากลองศกึษาดูตั้งแต่ขั้น

พื้นฐานครบั”

“ผมว่าพื้นฐานคงไม่ต้องแล้วละครบั คณุใช้พลงัจติได้ระดบันี้แล้ว 

ก็คงทราบดีแล้วว่าพลังจิตเกิดจากการใช้ความคิดอย่างมุ่งมั่นนั่นแหละ

ครบั”

“ใช้ความคดิอย่างมุ่งมั่นงั้นเหรอ” ตลุาพมึพ�าเบาๆ หลงัจากถอด

แหวนแล้ว ตลุากเ็คยทดลองใช้จนิตนาการเพื่อใช้พลงัจติเหมอืนกนั เขา

พบว่าการใช้จนิตนาการเพื่อใช้พลงัจติไม่ใช่วธิทีี่ดทีี่สดุ แม้ว่าผลลพัธ์ที่ได้

จะไม่ต่างกัน อาทิ การใช้จินตนาการเพื่อยกก้อนหินก้อนหนึ่ง เมื่อเพ่ง

สมาธิให้ก้อนหินลอยขึ้น พลังธรรมชาติในเกมจะตอบสนองโดยยก 

ก้อนหินขึ้นมาตามความคิด แต่วิธีนี้ทั้งเหนื่อยและเปลืองพลังมากกว่า

การใช้จติควบคมุพลงัธรรมชาตใิห้ยกก้อนหนิขึ้นโดยตรงมาก แต่ส�าหรบั

คนที่ไม่สามารถสัมผัสพลังธรรมชาติได้ คงต้องพึ่งแต่จินตนาการเพียง

อย่างเดยีวเท่านั้น

“ใช่ครับ เรื่องนี้คุณคงรู้ดีอยู่แล้ว และจุดที่พลังจิตแตกต่างจาก

พลงัเวทคอือะไร คณุทราบหรอืเปล่า”

ตุลาส่ายหน้าช้าๆ พนักงานก็หยิบแก้วออกมาสองใบ แล้วใช้

มอืขวาวาดวงเวทเลก็ๆ ขึ้นมา ปรากฏน�้าเตมิจนเตม็แก้ว จากนั้นกใ็ช้มอื



24     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 3

ซ้ายรวบรวมไอน�้าจากอากาศให้กลายเป็นหยดน�้าไหลเข้าไปในแก้วอกีใบ 

ตลุารู้สกึได้ทนัท ีแม้ว่าห้องนี้จะมขีนาดใหญ่มาก แต่เมื่อรวบรวมน�้าที่อยู่

ในอากาศเข้ามารวมกนัในแก้วแล้ว อากาศกแ็ห้งทนัที

“การใช้เวทคือการเรียกธาตุออกมาจากความว่างเปล่า เมื่อผม

สลายวงเวท” แล้วเขาก็สลายวงเวทที่มือขวา ผลคือน�้าในแก้วด้านขวา

หายไปทนัท ี“น�้าที่เกดิจากเวทมนตร์จะสลายตวัไปด้วย แต่น�้าที่รวบรวม

มาด้วยพลงัจติจะไม่หายไปไหนครบั”

ตุลานึกถึงตอนที่เขาทดลองใช้เวทเรียกหินออกมาก็เป็นอย่างนั้น

จรงิๆ เมื่อคลายสมาธทิี่ใช้ควบคมุหนิ ก้อนหนิที่เกดิจากเวทมนตร์กส็ลาย

ตวักลบัไปเป็นพลงัธรรมชาตติามเดมิ ตลุาจงึกล่าวว่า

“เข้าใจแล้วครบั แปลว่าถ้าผมจะใช้พลงัจติควบคมุน�้าหรอืน�้าแขง็ 

ผมต้องคอยพกน�้าตดิตวัไปเป็นจ�านวนมากสนิะครบั จะได้ใช้พลงัจติน้อย

ลงเวลาที่เรยีกน�้าออกมา”

“ถกูต้องครบั ถ้าคณุถนดัการใช้พลงัจติควบคมุน�้า ในห้องปิดอย่าง

ห้องนี้จะท�าได้ล�าบากมาก ต่างจากสายเวทมนตร์ที่เรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ 

ดงันั้นสายจติโดยทั่วไปมกัจะเรยีนรู้การควบคมุพลงังาน เช่น ไฟ สายฟ้า 

หรอืลม มากกว่าครบั แต่กต้็องอาศยัจนิตนาการและการฝึกฝนเป็นอย่าง

มาก และต้องท�าความเข้าใจธรรมชาตขิองพลงังานเหล่านี้ด้วยครบั”

ตลุากล่าวว่า “คณุพอจะแสดงการใช้จติควบคมุไฟใหผ้มดไูด้ไหม

ครบั”

พนกังานวยักลางคนท�าหน้าแปลกใจ คนที่มพีลงัจติสงูมากขนาด

ตลุาไม่เคยใช้จนิตนาการสร้างไฟเลยอย่างนั้นเหรอ แต่เขากไ็ม่ได้พดูอะไร

ออกมา แค่แบมอืขวาแล้วใช้พลงัจติเรยีกไฟออกมาให้ดู

ตุลาที่คอยสังเกตดูก็พบว่า ในขณะที่ใช้จิตเรียกไฟออกมา ตัว

คนใช้คงจินตนาการถึงลูกไฟ แล้วพลังธรรมชาติเหนือฝ่ามือก็สั่นไหว 
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อากาศที่อยู่บรเิวณนั้นเกดิการเสยีดสจีนกลายเป็นความร้อน ผลที่ได้คอื

ลูกไฟขนาดเลก็ที่ลอยอยู่เหนอืฝ่ามอืของพนกังานคนนี้

ตุลาแบมือออกแล้วทดลองท�าตามที่เห็น แต่วิธีการแตกต่างกัน 

เขาใช้จิตสั่งการให้อากาศเหนือฝ่ามือเสียดสีกันจนกลายเป็นลูกไฟลอย

ค้างอยู่เหนอืฝ่ามอื แล้วเขากย็ิ้มออกมา ‘ง่ายกว่าที่คดิแฮะ’

“ระวังด้วยนะครับ ถ้าเป็นไฟที่เกิดจากเวทมนตร์โดยปกติจะไม่

ท�าร้ายผู้ร่าย แต่ไฟที่เกิดจากพลังจิตเป็นเหมือนกับกองไฟทั่วๆ ไป 

สามารถท�าร้ายผู้ที่สร้างมนัขึ้นมาได้ แล้วในห้องปิดแบบนี้ผมว่าคณุอย่า

ใช้มนันานๆ จะดกีว่า เดี๋ยวไม่มอีากาศหายใจ”

ตลุาเข้าใจเรื่องนี้ ไฟจากเวทเกดิจากธาตทุี่ท�าตามค�าสั่งของผูร่้าย 

แม้ว่าจะมลีกัษณะไม่ต่างกนักบัไฟจากพลงัจติ แต่พื้นฐานนั้นต่างกนัมาก 

ไฟจากพลังจิตเป็นการควบคุมอากาศให้เกิดการเสียดสี เหมือนกับไฟที่

เกดิจากปฏกิริยิาเคม ีไฟพวกนี้ไม่มจีติใจไม่เหมอืนไฟจากเวทมนตร์ ท�าให้

ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าจะไม่ท�าอนัตรายใคร เขาจงึกล่าวว่า

“ดเูหมอืนสายจติจะมข้ีอจ�ากดัมากพอสมควรเลยนะครบั ทั้งพลงั

ที่น้อยกว่าสายอื่นๆ และข้อควรระวงัมากมาย”

พนักงานยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า “การใช้งานพลังจิตจัดได้ว่ามี

ความรวดเร็วว่องไวที่สุด สายปราณต้องโคจรลมปราณ สายเวทมนตร์

ต้องอาศัยค�าร่ายและสมาธิสูงมาก ที่ส�าคัญสายจิตมีอัตราการฟื้นเกจ

พลงัสูงที่สดุนะครบั เพยีงแต่ขึ้นอยู่กบัสภาพจติใจของผู้ใช้ เช่น ถ้าโกรธ

มากๆ บางทพีลงัจติแทบจะไม่ลดลงเลย อตัราการฟื้นพลงักจ็ะไวมากๆ 

แต่ถ้าใช้งานเกนิขดีจ�ากดันานๆ หลงัใช้งานอาจท�าให้ใช้พลงัไม่ได้ไปช่วง

หนึ่ง ซึ่งต้องระวงัเรื่องนี้ด้วย”

เมื่อเหน็ตลุาพยกัหน้ารบัเขากก็ล่าวต่อ “สายจติมจีดุเด่นอกีอย่าง

คอื สามารถดงึพลงัที่แฝงอยู่ในวตัถตุ่างๆ ได้สูงกว่าสายอื่นๆ ครบั”
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ตลุาเอ่ยรบัว่า “เรื่องนี้ผมพอเข้าใจครบั” จากนั้นตลุากเ็อามดีออก

มา แล้วใช้จติสั่งการให้ตวัมดีเปล่งพลงังาน ‘อมื โลหะที่เสรมิการโจมตี

ทางจิตนี่ปล่อยพลังงานออกมาได้รุนแรงกว่ามีดธรรมดาเยอะเลยแฮะ 

ต้องหดัควบคมุมนัให้ดีๆ  ซะแล้ว’

“คณุสามารถดงึพลงัแฝงของอาวธุได้ด้วยเหรอครบั” พนกังานร้อง

ขึ้นอย่างตกใจ ความสามารถระดบันี้ไม่น่าจะมอียู่ในเกาะเริ่มต้นเลย นี่

ถอืว่าเป็นวชิาจติระดบัสูงของส�านกัใหญ่ในทวปีหลกัด้วยซ�้า การดงึพลงั

แฝงของอาวุธโดยมากมักจะท�าได้กับอาวุธระดับสูงที่ใช้งานมานานจน

เกิดความคุ้นเคยเท่านั้น แต่เหมือนตุลาจะสามารถดึงพลังงานที่แฝงอยู่

ในอาวธุได้ทกุชิ้น แม้กระทั่งมดีระดบัต�่าที่อยู่ในมอื ยิ่งข้อมูลของตลุายงั

อยู่คลาส 1 ยิ่งไม่น่าเชื่อ

“แปลกเหรอครับ” ตุลาถามอย่างสงสัย ในเมื่อเขาสัมผัสพลัง

ธรรมชาตไิด้ ท�าเรื่องแบบนี้ได้กถ็อืว่าธรรมดามาก

พนักงานไม่ตอบ แต่เขาล้วงกล่องขนาดเล็กออกมาใบหนึ่งแล้ว

กล่าวว่า

“ผมตัดสินใจให้คุณผ่านการศึกษาของสถาบันพลังจิตแห่งเมือง 

โดอคีรบั นี่คอืไอเทม็พเิศษที่ระบวุ่าคณุส�าเรจ็การศกึษาแล้ว”

ตลุารบักล่องไม้มาแล้วเปิดออก พบว่าเป็นแหวนวงหนึ่ง จากนั้น

จงึอ่านคณุสมบตัขิองแหวน

แหวนโดอ ีระดบั D คณุสมบตั ิเพิ่มขดีจ�ำกดัพลงัจติได้ 20%

เมื่อตลุาเหน็กร็ู้สกึดใีจมาก ถ้าใส่แหวนวงนี้เกจพลงัจติของเขาจะ

เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 หน่วยเลยทีเดียว เขาจึงตกลงใจสวมแหวนอย่าง

รวดเรว็ ทนัททีี่สวมแหวน ตวัแหวนกส็่องแสงจ้าออกมา แล้วหวัแหวนที่
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เป็นอญัมณสีขีาวกร็ะเบดิทนัที

พนักงานชายกลืนน�้าลายแล้วถามเสียงแห้งๆ “ขอโทษครับ ไม่

ทราบว่าคณุตลุามขีดีจ�ากดัพลงัจติเท่าไหร่ครบั”

“4,000 กว่าครบั” ตลุาตอบพลางคดิในใจอย่างเซง็ๆ ว่า ‘ฝึกมา

ตั้งนาน ยงัเก่งสู้ดาบตวัเองไม่ได้เลย’

“แหวนเสรมิจติวงนี้จะไม่สามารถเพิ่มพลงัได้มากกว่า 500 หน่วย

ครบั ผมคดิว่าทางสถาบนัคงไม่สามารถท�าประโยชน์ใดๆ ให้กบัคณุตลุา

ได้ ต้องขออภยัด้วยครบั”

ตลุาที่ได้ยนิรบีกล่าวว่า “ไม่เป็นไรครบั ผมเองกไ็ด้เรยีนรูเ้รื่องที่ไม่รู้

มาก่อนจากคณุ ถ้าอย่างนั้นผมขอตวัก่อนกแ็ล้วกนันะครบั”

เมื่อตุลาอ�าลาจากไปแล้ว พนักงานวัยกลางคนคนนี้ก็อดระบาย

ลมหายใจออกมาไม่ได้ แล้วพมึพ�าว่า

“เดก็อะไรน่ากลวัเป็นบ้า”



“ดเูหมอืนเกาะเร่ิมต้นจะไม่มกีารสอนวธิใีช้จติระดบัสงูจรงิๆ 

สนิะ” ตลุาบ่นออกมาเซง็ๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บอสสายจติอย่าง

จระเข้ที่ซ่อนจิตได้อย่างยอดเยี่ยม หรือบอสค้างคาวที่สร้างร่างจิตซึ่ง

สามารถโจมตไีด้เหมอืนกบัมอนสเตอร์ที่มชีวีติ ยงัน่าสนใจกว่าบทเรยีนที่

สอนในสถาบนันี้อกี

เมื่อเดินออกมาที่ห้องโถงกลาง ตุลาสังเกตเห็นผู้เล่นจ�านวนมาก

เข้าไปเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ด้านหนึ่ง เมื่อเดินเข้าไปดูจึงพบว่า 

ร้านค้าของสถาบนัขายอปุกรณ์เสรมิพลงัจติหลายอย่าง ตลุาที่ตอนนี้ใช้

พลังจิตก็เกิดความสนใจเข้าไปเลือกดูสินค้าหลายอย่าง และแน่นอนว่า

สินค้าที่ขายในสถาบันแห่งนี้ไม่มีสินค้าที่มีระดับสูงกว่าระดับ D เมื่อ

สอบถามคณุสมบตัขิองสนิค้าแต่ละชิ้นอย่างละเอยีดแล้ว เขากต็ดัสนิใจ

ไม่ซื้อแม้แต่ชิ้นเดยีว

สนิค้าประเภทเพิ่มขดีจ�ากดัของเกจพลงัจติแบบเพิ่มเป็นเปอร์เซน็ต์

มขีดีจ�ากดัสงูสดุไม่กี่ร้อย และจากเหตกุารณ์ที่ผ่านมา ตลุารู้ว่าถ้าเขาสวม

อปุกรณ์พวกนี้พวกมนัคงแตกสลายทนัท ีแบบที่เพิ่มขดีจ�ากดัการใช้พลงั

51

ตำานานกำาเนิดโลก
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สูงสดุที่ไม่ได้เพิ่มเป็นเปอร์เซน็ต์กเ็พิ่มสูงสดุได้แค่ 400 หน่วย ส�าหรบัเขา

แล้วแค่นั้นไม่มีประโยชน์เลย แค่เอาดาบผ่าปฐพีมาสะพายไว้ก็เพิ่มขีด

จ�ากดัได้ถงึ 10,000 หน่วยแล้ว

ส่วนสินค้าประเภทเพิ่มพลังโจมตีหรือป้องกัน เมื่อศึกษาราย

ละเอยีดดูกพ็บว่า หากเขาที่มคี่า INT สูงมากใช้งาน พวกมนักจ็ะมชีะตา-

กรรมไม่ต่างจากแหวนโดอ ี ไม่สามารถรองรบัพลงัที่สูงขนาดนั้นได้ เมื่อ

ปรึกษากับคนขายของแล้ว ท�าให้รู้ว่าไอเท็มที่เหมาะกับสถานะของเขา

ตอนนี้ต้องเป็นไอเทม็ระดบั C หรอื B เท่านั้น ซึ่งไม่มใีนเกาะเริ่มต้นแน่นอน 

ตลุารูด้ว่ีาตวัเองตอนนี้ยงัไม่สามารถใช้ไอเทม็ระดบั A หรอื S ได้ ผลลพัธ์

ที่ผ่านมาจากการทดลองใช้ดาบผ่าปฐพีอย่างเต็มก�าลังไม่น่าจดจ�าสัก  

เท่าไหร่ จนอดคดิในใจไม่ได้ว่า

‘สรุปว่าเกมนี้วัดความเก่งได้จากของที่ใส่สินะ เลเวลต�่าใช้ของ

ระดบัสูงกต็ายเปล่าๆ ใช้ของต�่ากว่าระดบัมากๆ กท็�าไม่ได้ ต้องใช้ไอเทม็

ให้เหมาะสมกับความสามารถจะดีที่สุด ถ้าจะใช้ของที่ไม่ตรงกับความ

สามารถต้องเป็นของที่ไม่เสริมคุณสมบัติใดๆ เลย โชคดีที่ดาบผ่าปฐพี

เป็นไอเท็มวิญญาณ สามารถปรับระดับความสามารถของตัวเองตามที่

เราสั่งได้ ไม่งั้นเราคงตายจากการฝืนใช้ดาบระดบัสูงไปหลายรอบแล้ว’

นี่เป็นสาเหตุหลักที่ช่วงหลังๆ ตุลาไม่ค่อยใช้ดาบผ่าปฐพีในการ 

ต่อสูจ้รงิๆ เพยีงแค่ใช้มนัในการฝึกซ้อมทกุวนัเท่านั้น ถ้าหากตั้งใจใช้พลงั

อย่างเตม็ที่แล้วถอืดาบผ่าปฐพอียูใ่นมอื ร่างกายของเขาจะรบัภาระไม่ไหว 

หากเขาต่อสูโ้ดยใช้ดาบผ่าปฐพตีลอดเวลาคงไม่สามารถพฒันาฝีมอืได้อกี

เมื่อนกึถงึการพฒันาฝีมอื ตลุากน็กึถงึชดุเกราะเหมนัต์ขึ้นมา ตอน

นี้ทกัษะประเภทที่พฒันาได้จากการถกูโจมต ี(หรอืจะเรยีกว่าทกัษะโรคจติ

ดหีว่า) หลายๆ อย่างยกเว้น Auto Heal ถงึระดบัสูงสดุแล้ว เพราะหลาย

เดอืนมานี้ ตลุาถกูไป่ต้าหลางอดัจนพลงัชวีติหมดหลอดมาหลายครั้งแล้ว 
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แต่ไม่ตายและไม่เสยีอะไร เพราะถอืเป็นการประลองกนัเองของผูเ้ล่น เขา

ไม่จ�าเป็นต้องเอาตัวไปรับการโจมตีของพวกมอนสเตอร์อีก และการใส่

เกราะจะเป็นการเรยีกใช้พลงัจติโดยอตัโนมตั ินี่อาจเป็นวธิเีพิ่มขดีจ�ากดั

การใช้งานพลงัจติที่ง่ายที่สดุกไ็ด้

ตุลาหาที่ลับตาแล้วเอาชุดเกราะเหมันต์มาใส่ทีละชิ้น รวมถึงติด

แผ่นเหลก็เพิ่มน�้าหนกัไปด้วย เมื่อใส่ครบทกุชิ้นเขากลบัไม่รู้สกึว่ามนัหนกั

กว่าชดุผ้าธรรมดาเลย แต่เกจพลงัจติค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่องวนิาทลีะ 

5 หน่วย โดยที่อตัราการฟ้ืนฟูพลงัจติของเขาตอนนี้อยูท่ี่วนิาทลีะ 4 หน่วย 

(หากนั่งพกัจะได้ 8 หน่วยขึ้นไป และถ้านั่งสมาธจิะยิ่งไวขึ้นอกี) เท่ากบั

พลงัจติของเขาจะลดลงวนิาทลีะ 1 หน่วย จากเกจพลงัจติที่เขามอียู่ใน

ตอนนี้ อย่างมากกใ็ส่เกราะชดุนี้ได้แค่ชั่วโมงกว่าๆ ถ้าไม่พึ่งยาเพิ่มพลงัจติ

ตุลาพยายามใช้สมาธิควบคุมพลังจิตไม่ให้มันไปควบคุมน�้าหนัก

ของชุดเกราะ ผลปรากฏว่าน�้าหนักของชุดเกราะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเขา

ควบคมุพลงัจติได้อย่างสมบูรณ์ ชดุเกราะกก็ลบัมามนี�้าหนกัอย่างที่ควร

จะเป็น ตลุาอดยิ้มออกมาไม่ได้แล้วคดิในใจว่า

‘ได้วธิฝึีกประหลาดๆ มาอกีแล้ว ทั้งฝกึการควบคมุจติและฝกึเพิ่ม

ค่าสถานะได้ แต่พอเพ่งสมาธิควบคุมพลังจิตมากๆ กลับแบ่งสมาธิไป

ควบคุมการเคลื่อนไหวล�าบากแฮะ กว่าจะชินคงต้องใช้เวลาอีกสักพัก 

กลบัไปฝึกกบัพวกแมวดกีว่ามั้งเนี่ย แต่ก่อนอื่นไปร้านหนงัสอืก่อนดกีว่า 

ลองหาต�าราพลงัจติและพลงัปราณระดบัสงูที่มขีายมาอ่านดกู่อนน่าจะด’ี

สาเหตุที่ตุลาตัดสินใจแบบนั้นมาจากการที่เกาะเริ่มต้นไม่มีการ

สอนในระดับสูง สอนแต่ความรู้พื้นฐานเท่านั้น ตุลาที่มีสมาธิดีและฝึก

การใช้จติระดบัสงูตามข้อมลูที่ได้มาจากลคูสัตั้งแต่แรกจงึมคีวามสามารถ

ทางการใช้จติเหนอืกว่าผูฝึ้กสอนของเกาะเริ่มต้นซะอกี แต่ร้านหนงัสอืจะ

มคีู่มอืการใช้จติทั้งที่เขยีนโดยส�านกัต่างๆ และที่ผู้เล่นระดบัสูงเขยีนเพื่อ
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หารายได้พเิศษ ท�าให้น่าจะมขี้อมูลที่เป็นประโยชน์

ตลุาตรงไปที่ร้านหนงัสอื ระหว่างทางเขาได้ยนิผู้เล่นหลายๆ คน

วจิารณ์ตวัเองว่า

“ไอ้หมอนั่นมนัใส่เกราะคลมุทั้งตวัเลยว่ะ ท่าทางจะหนกันะนั่น”

“พวกสายปราณละมั้ง มาท�าอะไรในเมอืงพลงัจติหว่า”

บางคนที่มทีกัษะตรวจสอบกพ็ูดออกมาว่า

“เฮ้ย เกราะระดบั C ว่ะ มาจากทวปีหลกัแหงๆ สงสยัไปเล่นที่ทวปี

หลกัแล้วไม่รุ่ง เลยกลบัมาฝึกใหม่ที่เกาะเริ่มต้นละมั้ง”

ตลุาอดรู้สกึข�าไม่ได้ การใส่เกราะระดบั C ในเกาะเริ่มต้นคงเป็น

เรื่องที่ประหลาดจริงๆ ด้วย ดีที่เกราะนี้ปิดหมดทั้งตัวแม้กระทั่งใบหน้า 

นานๆ ทตีลุาจงึเข้าเมอืงโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นกนัแดดได้ เมื่อเข้าไปในร้าน

หนังสือ ตุลาก็นึกได้ทันทีว่า NPC สายจิตที่ไป่ต้าหลางเคยพูดถึงชื่อว่า 

ซเีรยี มน่ิาตอนที่ไป่ต้าหลางพูดชื่อซเีรยีขึ้นมา เขาถงึได้รูส้กึคุน้มากว่าเคย

ได้ยนิชื่อนี้มาจากที่ไหน ที่แท้ซเีรยีกเ็ป็นพนกังานในร้านหนงัสอืแห่งนี้นี่เอง

เขารีบตรงดิ่งไปที่เคาน์เตอร์ กลับพบว่าพนักงานที่ท�างานอยู่

เปลี่ยนคนไปแล้ว จงึถามว่า

“สวสัดคีรบั ผมชื่อตลุา ไม่ทราบว่าผมจะขอพบพนกังานที่ชื่อซเีรยี

ได้ไหมครบั”

พนักงานสาวที่ได้ยินหันมามองหน้าตุลาแล้วกล่าวว่า “กรุณารอ

สกัครู่นะคะ”

แล้วพนกังานกเ็ดนิเข้าไปข้างใน ไม่นานกก็ลบัออกมาแล้วกล่าวว่า

“เชญิคณุตลุาตามฉนัมานะคะ” พนกังานสาวพาตลุาไปที่ห้องของ

ผู้จดัการ

“เชญิค่ะ ผู้จดัการสาขารอคณุอยู่”

ตลุาเข้าไปในห้องกพ็บชายวยักลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะท�างาน 
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ในห้องนั้นสว่างและเป็นระเบยีบมาก เมื่อตลุานั่งลงตรงหน้าเขา ผูจ้ดัการ

สาขากถ็ามอย่างเคร่งขรมึ

“ไม่ทราบว่าคณุตลุาเคยได้ยนิชื่อซเีรยีจากที่ไหนครบั”

“กค็ณุซเีรยีเป็นพนกังานที่ท�างานอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอครบั”

ผู้จัดการมีสีหน้าผ่อนคลายขึ้นแล้วถามว่า “แล้วคุณต้องการพบ 

ซเีรยีไปท�าไมครบั”

“ผมได้ยนิมาว่า คณุซเีรยีเป็นผู้ใช้พลงัจติที่เก่งมาก เลยอยากจะ

ขอค�าแนะน�าน่ะครบั”

“ไม่ทราบว่าได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนครับ” แม้ว่าจะพูดออกมา

เรยีบๆ แต่ตลุาสมัผสัได้ว่าสภาพจติของผู้จดัการตอนนี้ตงึเครยีดมาก

‘ตกลงมนัเรื่องอะไรกนัหว่า แค่อยากเรยีนการใช้พลงัจติกบัระดบั

ยอดฝีมือ ท�าไมต้องเครียดมากมายขนาดนี้’ แล้วตุลาก็ทดลองกล่าว 

ออกมาว่า “คณุเคยได้ยนิชื่อ ลูคสั กบั หวงหลง ไหมครบั”

คราวนี้ผู้จดัการไม่ปกปิดความตกใจอกีต่อไป “ที่แท้คณุเป็นผู้เข้า

รบัการทดสอบแก่นแท้แห่งจติอย่างนั้นเหรอครบั”

“แก่นแท้แห่งจติ” ตลุาทวนค�างงๆ ยงัไม่ทนัที่ผูจ้ดัการจะกล่าวต่อ 

ตลุากไ็ด้ยนิเสยีงหวานๆ ดงัออกมาจากด้านหลงั

“ไม่ใช่หรอก เดก็คนนี้เคยเข้ารบัการทดสอบแล้วแต่ไม่ผ่าน”

คราวนี้คนที่ตกใจไม่ได้มแีต่ผูจ้ดัการแต่รวมถงึตลุาด้วย เขาถงึกบั

ต้องลมืตาขึ้นมาแล้วหนักลบัไปมองที่ด้านหลงั ‘สมัผสัอะไรไม่ได้เลย’ ตลุา

คดิในใจเงยีบๆ เมื่อนกึได้ว่า NPC พเิศษท�าอะไรได้บ้างจงึรบีสงบจติใจ 

พยายามควบคมุสมาธอิย่างเตม็ที่ สมาธริะดบันี้ยงัพอจะปิดบงัความคดิ

จากลคูสัและหวงหลงได้บ้าง แต่เขาไม่แน่ใจว่าสายจติโดยตรงอย่างซเีรยี

จะท�าได้หรอืเปล่า

ซเีรยีกล่าวว่า “อลัเบร์ิต บอกแล้วใช่ไหมเวลามใีครมาตดิต่อหาฉนั
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ให้รบีแจ้งทนัท”ี

ผู้จัดการร้านยิ้มแห้งๆ แล้วกล่าวว่า “ก็ท่านซีเรียชอบแกล้งพวก

นักเดินทางเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วนี่ครับ ผมเองก็ไม่อยากจะให้ผู้เล่นถูก

ท่านซีเรียปั่นหัวบ่อยๆ ในเมื่อสถานที่ที่สามารถติดต่อกับท่านซีเรียได้     

กค็อืร้านหนงัสอืทกุสาขา ยงัไงกส็งสารนกัเดนิทางคนนี้บ้าง อย่าหนกัมอื

เกนิไปนะครบั”

แล้วเขากห็นัมาบอกตลุาว่า “ขอให้โชคดนีะครบัคณุตลุา” จากนั้น

กข็อตวัออกไปจากห้อง

ตุลาที่ไม่กล้าเสียสมาธิได้แต่พยักหน้ารับ ซีเรียที่เห็นอดหัวเราะ

ออกมาไม่ได้

“ฮิๆ  ไม่ต้องตั้งป้อมขนาดนั้นหรอกนะ ฉนัไม่ใช่พวกบ้าพลงัอย่าง

อตีาแก่หวงหลงหรอกนะ ถงึเธอจะเผลอคดิอะไรไม่ด ีฉนักไ็ม่ลงโทษจนถงึ

ตายหรอกนะ อกีอย่างแค่ค่า INT ของคลาส 1 ที่ตนัอยูท่ี่ระดบั 400 ป้องกนั

ฉันอ่านความคิดของเธอไม่ได้หรอก แม้แต่ลูคัสหรือหวงหลงเองก็เถอะ 

ถ้าสองคนนั้นตั้งใจจรงิๆ เธอไม่สามารถปิดบงัสองคนนั้นได้หรอกนะ”

ตลุาระบายลมหายใจออกมาเบาๆ “เป็นอย่างนั้นเองเหรอครบั ผม

ไม่รู้มาก่อนเลย”

ซีเรียยิ้มออกมา “สองคนนั้นเรื่องจิตและสมาธิยังไม่เข้าขั้น เลย

ต้องเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในป่าเขา เพราะเบื่อที่จะต้องมาคอยฟังความคดิคนอื่น 

แต่ฉนัควบคมุมนัได้สบายๆ อยู่แล้ว ถงึอยู่ในเมอืงได้ไงล่ะ”

ที่ผ่านมาตุลาสามารถจัดการบอสต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ท�าให้

เข้าใจว่าตวัเองมฝีีมอืดมีากแล้ว แต่เมื่อเผชญิหน้ากบั NPC พเิศษ ถงึได้

รู้ว่าตวัเองยงัห่างไกลจากพวกนี้มากนกั ไม่ต่างจากเดก็ที่เพิ่งหดัเดนิเลย 

เขาสงสยัว่า NPC พเิศษสามคนนี้น่าจะมฝีีมอืสูงที่สดุในเกมนี้แล้วละมั้ง

“ไม่หรอก ความสามารถของเราสามคนก็แค่ระดับสูสีกับระดับ
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จกัรพรรดขิองเผ่ามงักร เผ่าปีศาจ หรอืเผ่าเทพเท่านั้น พวกเราเลยท�าได้

แค่เดนิทางเข้าไปในทวปีในต�านานทั้งสามแห่ง เพราะความสามารถของ

พวกเรายงัไม่เพยีงพอที่จะไปทวปีมายาอย่างทวปีจกัรกลได้หรอกนะ”

“ทวปีจกัรกลเหรอครบั” ตลุาถามเบาๆ

ซเีรยีเอยีงคอเลก็น้อยแล้วกล่าวว่า “อมื บอกออกไปจะดไีหมเนี่ย 

แต่ถ้าเปิดทวปีใหม่ได้แล้ว ทกุคนกค็งรูก้นัเองอยูด่ ีมนัเป็นต�านานของโลก

แห่งนี้น่ะ อยากฟังหรอืเปล่าล่ะ”

ตุลาพยักหน้ารับ ต�านานของเกมนี้ที่เขารู้ก็มีแต่หนังตัวอย่าง

เท่านั้นเอง

“แรกเริ่มเดิมทีจักรวาลแห่งนี้มีเพียงความว่างเปล่า วันหนึ่งเทพ

สงูสดุได้เดนิทางมาจากต่างมติ ิเมื่อพบมติซิึ่งมแีต่ความว่างเปล่าอนักว้าง

ขวางและไร้จดุสิ้นสดุ ท่านจงึชกัชวนทวยเทพมาจากมติขิองท่าน ได้แก่ 

เทพผู้สร้าง ที่ได้ให้ก�าเนดิโลกและดวงอาทติย์ เทพแห่งชวีติ ที่ได้สร้างสิ่ง

มชีวีติต่างๆ และเทพแห่งจติวญิญาณ ที่ได้มอบจติวญิญาณให้แก่ชวีติที่

ถกูสร้าง โดยม ีเทพแห่งแผ่นดนิ เป็นผูป้รบัสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะ

สม แม้ว่าการก่อก�าเนดิโลกและสิ่งมชีวีติจะมจีดุเริ่มต้นจากความคดิของ

เทพสูงสดุ แต่เทพสูงสดุกลบัมอีกีนามว่า เทพแห่งความปั่นป่วนวุ่นวาย 

เมื่อเทพสูงสดุได้เหน็โลกที่ถูกสร้างขึ้น รวมถงึสิ่งมชีวีติต่างๆ ที่อาศยัอยู่ 

กเ็กดิความคดิที่จะเข้าไปแทรกแซงเพยีงเพื่อความสนกุสนาน ทวยเทพผู้

สร้างทั้งหลายจึงผนึกก�าลังกันสาปเทพสูงสุดว่า หากคิดจะส่งอวตารลง

มาจตุบินโลกนี้ อวตารที่จตุจิะอยู่ในรูปลกัษณ์นี้”

จากนั้นซเีรยีกใ็ช้พลงัจติสร้างภาพลวงตาที่มคีวามคมชดัสงูขึ้นมา

ภาพหนึ่ง เป็นภาพทวิทศัน์อนังดงามของบรรยากาศยามเช้าบนยอดเขา

สูงชัน จุดเด่นคือรูปสลักหินขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลก

ประหลาด หวัเป็นหวัของหมาบูลดอ็ก ถ้าตลุาตาไม่ฝาด เขาเหน็ว่าพวก
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ช่างพยายามสลักน�้าลายที่ไหลยืดด้วย ส่วนล�าตัวโค้งงอคล้ายกับลิง

ชมิแปนซ ีที่ฮาที่สดุคอืปานรปูหวัใจที่ตาซ้าย และปากที่คาบซกิาร์มวนโต

“เนี่ยนะ มหาเทพ ฮ่าๆๆ” ตลุาหวัเราะออกมาอย่างกลั้นไม่ไหว

ซเีรยีกย็ิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า “ไปทวปีใหม่อย่าเผลอไปหวัเราะล่ะ 

เผ่าโบราณบางเผ่าที่ยงัเคารพบูชามหาเทพรูปร่างสตแิตกแบบนี้กม็นีะ”

ตลุาอดคดิในใจไม่ได้ ‘พวกผู้สร้างเกมคดิอะไรอยู่นะ ถงึได้บรรจุ

ต�านานสตแิตกแบบนี้ลงไปในเกม’ หารูไ้หมว่านี่ไม่ใช่ต�านานแต่เป็นเรื่อง

จรงิที่เกดิขึ้น และที่ผู้สร้างบรรจเุรื่องนี้ลงไปในเกมกด็้วยเหตผุลง่ายๆ ว่า 

“มนัฮาด”ี ตวัตั้งตวัตทีี่ให้บรรจเุรื่องนี้ลงไปในต�านานเกมกไ็ม่ใช่ใครที่ไหน 

ไอ้มหาเทพสูงสดุเองนั่นแหละ

ซีเรียกล่าวต่อว่า “นอกจากเทพผู ้สร้างแล้ว ก็ยังมีเทพแห่ง

วิทยาการเข้ามายังดินแดนแห่งนี้ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรจักรกลขึ้น 

ว่ากันว่าที่นั่นเป็นทวีปมายาที่ยากจะเข้าถึงได้ เบาะแสมีเพียงสาม

จกัรพรรดแิห่งเผ่าเทพ เผ่ามาร และเผ่ามงักรเท่านั้นที่รู้ พวกเราสามคน

คอื ข้า ลคูสั และหวงหลง ซึ่งเคยประมอืกบัสามจกัรพรรดไิด้รบัค�ายนืยนั

จากปากของทั้งสามแล้วว่า อาณาจกัรที่ว่ามอียู่จรงิ”

“แล้วมทีวปีอื่นนอกเหนอืจากนี้อกีไหมครบั” ตลุาถามอย่างตื่นเต้น

ซีเรียกล่าวว่า “ไม่รู้สิ สามจักรพรรดิบอกว่า พวกเราสามคนไม่

เหมาะสมที่จะเข้าไปในทวปีจกัรกล แต่จะมทีวปีอื่นอกีหรอืเปล่า อนันี้ไม่

รู้จรงิๆ”

‘น่าสนกุดแีฮะ สกัวนัจะไปให้ได้ แต่คงอกีนานกว่าเราจะเก่งมาก

พอ’ แล้วตลุากถ็ามว่า

“ที่ว่าผมไม่ผ่านการทดสอบแก่นแท้แห่งจติมนัคอือะไรเหรอครบั”

“การทดสอบแก่นแท้แห่งจติคอื การถอดแหวนผนกึจติออกให้ได้

ด้วยตวัเองไงล่ะ แต่ดูเหมอืนเจ้าจะท�ามนัพงัโดยที่ไม่ได้ใช้ความสามารถ
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ของตวัเองนะ ถ้าถอดได้เองเจ้าคงได้ทกัษะแก่นแท้แห่งจติไปแต่แรกแล้ว” 

ซเีรยีตอบ

“อมื แย่จงั ผมเองกไ็ม่นกึว่าตอนนั้นดาบของผมมนัจะมปีฏกิริยิา

แบบนั้น” ตลุาบ่นออกมาเบาๆ

ซีเรียยิ้มพลางกล่าวว่า “อย่าคิดมากไป แก่นแท้แห่งจิตไม่ได้มา

จากการถอดแหวนอย่างเดยีวเท่านั้น แค่ตั้งใจฝึกฝนการใช้จติให้ได้ระดบั

สูงสดุ เดี๋ยวกไ็ด้มาเองนั่นแหละ”

ตุลาถอดถุงมือแล้วมองไปที่แหวนซึ่งเหลืออยู่อีกสองวงแล้วถาม

ว่า “ถ้าอย่างนั้นแหวนอกีสองวงนี้ ถ้าผมถอดได้กจ็ะได้แก่นแท้แห่งปราณ

และเวทมนตร์อย่างนั้นเหรอครบั”

“ถูกต้อง ความจรงิแล้วมนัมเีงื่อนไขอกีอย่างคอื ถ้าใครสามารถ

ถอดแหวนทั้งสามวงนี้ได้ด้วยตวัเอง จะได้รบัการถ่ายทอดวชิาผสานพลงั

ปราณ พลงัจติ และพลงัเวท ที่พวกเราสามคนคดิค้นขึ้น แต่น่าเสยีดาย

ที่เจ้าท�าแหวนแตกไปซะก่อน แต่อย่าคดิมากเลยนะ วชิาของพวกเราอย่าง

มากแค่สู้เสมอกับระดับสามจักรพรรดิเท่านั้น เจ้าหาทางพัฒนาวิชาที่

สามารถเอาชนะระดบัสามจกัรพรรดใิห้ได้ด้วยตวัเองจะดกีว่า ฮิๆ ”

ตอนท้ายซเีรยีหวัเราะออกมาเบาๆ แต่ตลุาที่ได้ยนิกอ็ดตกใจไม่ได้ 

จะให้เขาสร้างวิชาที่เอาชนะระดับจักรพรรดิ นั่นหมายความว่าสามารถ

เอาชนะ NPC พเิศษจอมโหดพวกนี้ให้ได้ด้วยงั้นเหรอ บอกตรงๆ ว่าตอนนี้

มองไม่เหน็หนทางจรงิๆ

แต่ไหนๆ กไ็ด้เจอกบัซเีรยีแล้ว ยงัไงกค็วรจะขอค�าชี้แนะสกัหน่อย 

ตลุาจงึถามว่า

“ไม่ทราบว่าคณุซเีรยีพอจะแนะน�าการฝึกฝนพลงัจติให้ผมได้ไหม

ครบั”

ซีเรียมองหน้าตุลาแล้วยิ้ม สมองเจ้ากรรมของตุลาดันอดคิดถึง 
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ค�าพดูของผูจ้ดัการสาขาไม่ได้ ‘เจ๊แกชอบแกล้งผูเ้ล่นเป็นงานอดเิรกนี่หว่า’ 

แล้วตลุากห็น้าซดี โดนอ่านความคดิแหงๆ ตลุารบีกล่าวว่า

“ถ้าล�าบากก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมลองไปหาต�าราสายจิตมา

ศึกษาด้วยตัวเองก็ได้” ตุลากล่าวแล้วเตรียมลุกออกไป ปรากฏว่าเมื่อ

ขยับตัวลุกขึ้น เกราะที่หนัก 100 กว่ากิโลกรัมเหมือนจะเพิ่มน�้าหนักขึ้น

เป็น 10 เท่า เมื่อส่งพลังจิตเข้าไปในเกราะเพื่อลดน�้าหนัก ปรากฏว่า 

น�้าหนกักลบัมาเท่าเดมิ แต่เขาต้องเสยีพลงัจติไปเป็น 100 หน่วยต่อ 1 วนิาท ี

คงทนได้อกีไม่นาน

ซีเรียเลิกคิ้วแล้วกล่าวว่า “ดูเหมือนเจ้าจะคุ้นเคยกับชุดเกราะนี้

มากสินะ พลังงานที่แฝงอยู่ในเกราะตอบรับกับจิตของข้าได้น้อยมากๆ 

แต่อย่าพยายามฝืนเลย ระดบัของเรามนัต่างกนัมากไป ฮิๆ ”

ตลุาที่ได้ยนิกร็ู้ว่าเป็นอย่างที่ซเีรยีบอก เขาอดคดิอย่างเซง็ๆ ไม่ได้

ว่า ‘มนัม ีNPC ที่บงัคบัผู้เล่นรบัเควสต์ด้วยแฮะ แล้วเราจะโดนใช้ให้ไป

ท�าอะไรพสิดารหรอืเปล่าหว่า’

ซเีรยีกล่าวว่า “อย่าคดิมากส ิข้าไม่ใช้ให้ไปท�าอะไรแปลกๆ หรอก

นะ ดเูหมอืนเจ้าจะได้รบัเควสต์จากเจ้าลคูสัมาแล้วนี่ ที่ให้พชิติบอสที่เกาะ

เริ่มต้นทกุตวัสนิะ”

“ใช่ครบั” ตลุารบัค�าเบาๆ

ซเีรยีกล่าวต่อ “เจ้าลูคสัมนัแผนสูงแฮะ เอาเป็นว่าพอเจ้าจดัการ

กับบอสได้ทุกตัวแล้ว เจ้าจะได้ไอเท็มพิเศษชิ้นหนึ่ง ถึงตอนนั้นเจ้าค่อย

กลบัมารบัภารกจิจากข้าแล้วกนั รบัปากส”ิ

“ได้ครบั” ตลุารบัค�า แล้วกไ็ด้ยนิเสยีงระบบตอบรบัการรบัเควสต์ 

เขาอดคดิไม่ได้ว่า ‘มดัมอืชกชดัๆ’

“ฮิๆ  ดมีาก คราวนี้เอาอาวธุวญิญาณออกมาส”ิ ซเีรยีบอก

ตุลาเอาดาบผ่าปฐพีออกมาจากกระเป๋า แล้วซีเรียก็ถามอีกว่า 
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“ดาบเล่มนี้ใกล้จะพฒันาเป็นขั้น 2 แล้วหรอืยงั”

ตุลาดูที่จ�านวนวิญญาณสะสม แล้วกล่าวอย่างประหลาดใจว่า 

“ตอนนี้มสีามแสนกว่าๆ แล้วครบั ยงัขาดอกีเยอะ” แล้วเขากห็นัไปถาม

ซเีรยี “แต่ผมแน่ใจว่ายงัไม่เคยฆ่ามอนสเตอร์มากขนาดนั้น อย่างมากก็

น่าจะสกัแสนตวั ท�าไมวญิญาณสะสมมนัมากมายขนาดนี้ได้”

ซีเรียยักไหล่แล้วพูดว่า “เรื่องวิญญาณมันเอาแน่เอานอนไม่ได้

หรอก เคยได้ยินค�าว่าวิญญาณแค้นหรือเปล่า พวกสัตว์กินเนื้อทุกตัว    

จะมากจะน้อยกม็วีญิญาณแค้นตดิตามตวัตวัละ 2-3 ดวงอยู่แล้ว ดงันั้น

ถ้ายิ่งเป็นพวกที่มีชีวิตมายาวนานก็ต้องเคยฆ่ามามาก ตัวหนึ่งจะมี

วญิญาณหลายๆ ดวงกไ็ม่แปลก เอาเป็นว่าเจ้ารบีท�าให้ดาบเล่มนี้พฒันา

เป็นขั้น 2 ไวๆ กแ็ล้วกนั ไม่งั้นเจอบอสลบักต็ายเปล่า”

ตุลายิ้มแห้งๆ แล้วกล่าวว่า “แค่ระดับเริ่มต้นผมยังใช้พลังเต็มที่ 

ไม่ได้เลยครบั ถ้าดาบเล่มนี้พฒันาไปอกี แค่ผมถอืกโ็ดนพลงัที่มนัปล่อย

ออกมาซดักระอกัเลอืดแล้วมั้งครบั”

“โง่จรงิ เจ้ากร็บีเลื่อนเป็นคลาส 2 ไวๆ ส ิขดีจ�ากดัของค่าสถานะ

จะได้เลื่อนขึ้นไปสกัท ีแล้วอาวธุวญิญาณน่ะมคีวามคดิเป็นของตวัเอง ไม่

ปล่อยพลงัออกมาท�าร้ายเจ้าของหรอกนะ ถงึเจ้าของมนัจะอ่อนหดัขนาด

ไหนกเ็ถอะ”

ฉกึ!

ค�าพดูของซเีรยีเหมอืนลกูศรซึ่งปักเข้าไปที่ตลุาอย่างจงั ค่าสถานะ

ของเขาถูกซีเรียอ่านอย่างง่ายดาย แต่ค่าสถานะของดาบผ่าปฐพีแม้แต่

ซเีรยีกอ่็านไม่ได้ ฝึกมานานยงัอ่อนกว่าดาบตวัเองหลายขมุ ดาบผ่าปฐพี

เหมือนจะรับรู้อารมณ์ของเจ้านายตัวเองจึงเปล่งพลังงานใส่ซีเรียอย่าง

รนุแรง โทษฐานที่ท�าให้เจ้านายไม่สบายใจ

ซีเรียโบกแขนเสื้อทีเดียวก็สลายพลังงานไปได้ “เงียบไปเลยไอ ้
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ลูกหมา ไม่อยากให้เจ้านายตวัเองเก่งหรอืไง”

“ผ่าปฐพอียู่เฉยๆ น่า ไม่มอีะไรหรอก” ตลุากล่าวเบาๆ แล้วถาม

ว่า “ท�าไมเรยีกมนัว่าลูกหมาล่ะครบั”

ซเีรยีหวัเราะออกมาแล้วกล่าวว่า “ซื่อสตัย์ จงรกัภกัดกีบัเจ้าของ 

เชื่อฟังค�าสั่งทกุอย่าง แถมยงัเป็นอาวธุวญิญาณที่เพิ่งเกดิได้ไม่นาน ยงัไม่

เคยพฒันาความสามารถเลย ไม่เรยีกว่าลกูหมาจะให้เรยีกว่าอะไรล่ะ ฮิๆ ”

ตุลาอดรู้สึกข�าไม่ได้ สรุปว่ารอบตัวเขาตอนนี้มีแต่ลูกหมากับ 

ลูกแมวสนิะ

ซเีรยีหยบิหนงัสอืส่งให้เขาสามเล่มแล้วกล่าวว่า

“เอาสามเล่มนี้ไปอ่านกแ็ล้วกนั ไอ้ที่มขีายในร้านค้าน่ะ ไม่ต้องไป

อ่านให้เสยีเวลาหรอก ส่วนใหญ่กเ็ป็นแค่หนงัสอืโฆษณาส�านกัทั้งนั้น ถ้า

ไม่เข้าไปเรยีนจรงิๆ กม็แีค่พื้นฐานนั่นแหละ ส่วนหนงัสอืที่ผู้เล่นเขยีนขึ้น

ส่วนใหญ่มจีนิตนาการหลดุโลกไปไกล ใช้พลงัจติ 10 หน่วยเปล่งพลงังาน

ออกมาได้ 5 หน่วย อ่านไปกไ็ม่มปีระโยชน์ ยิ่งเจ้าใช้พลงัธรรมชาตไิด้ ถ้า

ได้อ่านจะยิ่งรู้สกึว่าไร้สาระ”

เมื่อตลุาที่รบัหนงัสอืมาเหน็ชื่อหนงัสอืยิ่งรู้สกึงนุงง

“หนงัสอือะไรครบัเนี่ย”



ตุลารบัหนงัสอืทัง้สามเล่มมาแล้วอ่านชือ่อย่างงงๆ เล่มแรก 

คูม่อืวตัถดุบิในกำรท�ำอำหำร เล่มที่สอง รูจ้รงิเรื่องป้ิงย่ำง และเล่มสดุท้าย 

อำหำรจำนด่วน เขาอยากเรยีนการใช้พลงัจตินะ ไม่ใช่เรยีนเป็นยอดกุ๊ก 

จงึถามซเีรยีอย่างสงสยัว่า

“มนัเกี่ยวกบัการใช้พลงัจติตรงไหนครบัเนี่ย ไอ้สูตรการท�าอาหาร

พวกนี้ คณุซเีรยีหยบิหนงัสอืให้ผมผดิหรอืเปล่า”

ซีเรียที่คอยสังเกตสีหน้าตุลาอยู่ตลอดเวลาอดหัวเราะออกมา 

ไม่ได้ ปฏิกิริยาของตุลาเป็นอย่างที่เธอคาดคิดไว้จริงๆ ‘แกล้งเด็กคนนี้

แล้วสนกุดจีรงิๆ แฮะ’

“เอาไปอ่านให้ละเอียดทั้งสามเล่มนั่นแหละ รับรองมีประโยชน์ 

การฝึกท�าอาหารเป็นการฝึกใช้พลงัจติที่ดทีี่สดุส�าหรบัเธอแล้ว”

“ยังไงเหรอครับ ความจริงผมก็ท�าอาหารหลายๆ อย่างที่มีใน

หนงัสอืพวกนี้เป็นอยู่แล้วนี่ครบั ผมอยากเป็นสดุยอดผู้ใช้พลงัจตินะครบั 

ไม่ใช่ยอดกุ๊ก” ตลุาอดแย้งออกมาไม่ได้

ซเีรยียงัไม่ยอมอธบิายแต่ถามตลุาว่า “ขอถามหน่อย ที่ผ่านมาเธอ

52

วิชาพลังจิต
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ใช้พลงัจติต่อสู้กบัศตัรูยงัไง”

“ผมใช้จิตดึงพลังแฝงที่อยู่ในอาวุธ แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานที่

ระเบดิออกมาเวลาปะทะศตัรูครบั”

ตุลาตอบอย่างมั่นใจ เขาคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีใช้พลังจิตที่ได้

ประสทิธภิาพสูงสดุ นอกจากจะสร้างพลงัโจมตทีี่รนุแรงแล้ว ยงัประหยดั

การใช้พลงัแฝงที่อยู่ในร่างกายอกีด้วย แต่ซเีรยีกลบัท�าลายความเชื่อมั่น

ของตลุาอย่างง่ายดาย โดยกล่าวว่า

“สายจิตกลับใช้การโจมตีตรงๆ อย่างสายปราณ ถ้าเธอเจอกับ

สายปราณที่มพีลงัเท่าๆ กบัเธอ หรอืน้อยกว่าเธอไม่มาก รบัรองได้เลยว่า

แพ้แน่นอน ไอ้การปะทะตรงๆ แบบนั้นมนัเหมาะกบัสายปราณ สายจติ

ใช้วิธีแบบนั้นไม่นานก็หมดแรง ต่างกับสายปราณที่ยิ่งสู ้การโคจร

ลมปราณยิ่งเรว็ขึ้น และยงัช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าได้อกีด้วย ถ้าเธอใช้

การปะทะตรงๆ ต่อให้ทักษะทรหดระดับสูงสุดที่เธอมีจะช่วยลดความ

เหนื่อยล้าให้ช้าลงได้ แต่ถ้าสู้ต่อเนื่องนานๆ ยงัไงกแ็พ้แน่ๆ”

ตลุานกึถงึค�ากล่าวของลคูสัที่ว่า “สายจติมนัสายเทคนคิ” แล้วนกึ

ขึ้นได้ว่า ตวัเขาเองแทบไม่เคยใช้เทคนคิในการใช้จติเลย มแีต่ปะทะด้วย

พลงัที่เหนอืกว่าเท่านั้น เวลาที่เขาประลองเล่นๆ กบัพวกแมว ถ้าการต่อสู้

ยดืเยื้อยาวนานเขาเองกม็กัจะเสยีเปรยีบพวกมนั แม้จะสามารถเอาชนะ

ได้ด้วยพลงัที่เหนอืกว่า แต่หลงัการต่อสูเ้ขาจะเหนื่อยล้ามากกว่าพวกแมว

จรงิๆ

ซเีรยีกล่าวต่อ “ความจรงิเรื่องพื้นฐานการใช้งานฉนัคงไม่ต้องสอน

อะไรเธอแล้ว คนที่สามารถใช้พลงัจติได้ระดบัเธอ แถมสามารถรบัรู้และ

ใช้งานพลงัธรรมชาตไิด้ ถ้าทกัษะวถิแีห่งจติถงึระดบัสงูสดุเมื่อไหร่กจ็ะได้

แก่นแท้แห่งจติทนัท ีที่ต้องฝึกคอืเทคนคิการใช้พลงัจติต่างหาก”

แล้วซีเรียก็ชี้ไปที่ต�าราการท�าอาหาร “ถ้าเธอท�าทุกเมนูที่มีอยู่ใน
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หนังสือพวกนี้ได้โดยใช้พลังจิตเพียงอย่างเดียว รับรองได้ว่าเรื่องเทคนิค

การใช้พลงัจติของเธอจะพฒันาได้มากแน่ๆ”

“ใช้พลงัจติเพยีงอย่างเดยีว...” ตลุาพมึพ�าเบาๆ แล้วเบกิตากว้าง 

“หมายความว่าผมต้องใช้พลงัจติบงัคบัวตัถดุบิต่างๆ แล้วใช้พลงัจติสร้าง

ไฟเพื่อท�าอาหารเหรอครบั”

คราวแรกที่ตลุาเหน็หนงัสอืเขายงัสงสยัว่ามนัยากตรงไหน แต่เมื่อ

นกึถงึการท�าอาหารโดยใช้พลงัจติล้วนๆ มนัไม่ใช่ยากแล้ว น่าจะเรยีกว่า

โคตรยากมากกว่า

“ไม่ใช่ใช้พลงัจติสร้างไฟ แต่ใช้พลงัจติสร้างความร้อนต่างหาก”

“มันก็ไม่ต่างกันไม่ใช่เหรอครับ ไฟกับความร้อน” ตุลาอดถาม 

ออกมาไม่ได้

ซเีรยีถามกลบัมาว่า “เธอเคยคดิหรอืเปล่าว่า ความร้อนคอือะไร

และเกดิจากอะไร”

ตลุาสร้างลกูไฟจากพลงัจติให้ดแูล้วตอบ “ความร้อนเกดิจากการ

เสยีดสคีรบั”

ซีเรียพยักหน้าแล้วกล่าวว่า “นั่นเป็นแค่ความร้อนที่เกิดจากการ

ควบคมุพลงัอย่างง่ายๆ เกดิจากการที่พลงัธรรมชาตใินโลกแห่งนี้พยายาม

ตอบสนองต่อจิตของผู้ใช้ ท�าให้เกิดลูกไฟที่สร้างขึ้นมาอย่างง่ายๆ แต่

ลูกไฟที่สร้างขึ้นรูปแบบนี้มขี้อจ�ากดัมากมาย ความร้อนที่แท้จรงิเกดิจาก

การเร่งแรงสั่นสะเทอืนต่างหากล่ะ”

“การเร่งแรงสั่นสะเทือนเหรอครับ” ตุลาที่ได้ยินก็นึกถึงหลักการ

ท�างานของเครื่องไมโครเวฟขึ้นมา นั่นก็เป็นรูปแบบความร้อนที่เกิดจาก

การสั่นสะเทอืนโมเลกลุของน�้านั่นเอง

“ใช่แล้ว ไอ้ที่เธอลองสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็นแค่ลกูไฟอย่างง่ายๆ แต่

การสร้างความร้อนซบัซ้อนกว่านั้นมาก วตัถธุาตใุดๆ กต็าม แม้ว่าจะดู
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เหมอืนกบัอยู่นิ่งๆ ไม่มกีารเคลื่อนไหว แต่มนัมแีรงสั่นสะเทอืนเฉพาะตวั

อยู ่ถ้าเร่งแรงสั่นสะเทอืนของมนัให้มากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้วตัถนุั้นเกดิ

ความร้อนสูงขึ้น ถ้าเธอลองเร่งการสั่นของโลหะจนระดับการสั่นของมัน

สูงมาก เธอคดิว่าจะเกดิอะไรขึ้น”

ซเีรยีลองถามตลุาเพื่อวดัความเข้าใจ ตลุาที่ได้ยนิกน็กึถงึโลหะที่

มกีารสั่นในระดบัโมเลกลุที่สงูมาก จนกลายเป็นความร้อนมหาศาล แล้ว

ตอบกลบัไปว่า

“มนัจะละลายใช่ไหมครบั”

“ว้า! เซง็เลย นกึว่าจะตอบว่ามนัจะระเบดิซะอกี” ซเีรยีกล่าวพลาง

ยิ้มออกมาอย่างข�าๆ “ใช่แล้ว โลหะที่มีแรงสั่นสะเทือนระดับโมเลกุล      

สูงมากๆ จนพันธะที่ยึดเกาะกันสลายไปจะละลาย ตอนนี้เธอคงพอจะ

เข้าใจแล้วสนิะว่า จะใช้พลงัจติสร้างความร้อนได้ยงัไง”

ตลุายิ้มแห้งๆ แล้วกล่าวว่า “เข้าใจกส็่วนเข้าใจครบั แต่ผมจะใช้

พลังจิตยังไงถึงจะสามารถควบคุมการสั่นระดับโมเลกุลได้ ตอนนี้ยังนึก

วธิไีม่ออก”

ซีเรียอดหัวเราะออกมาไม่ได้ “เธอนี่ซื่อบื้อกว่าที่คิดนะ แค่ใช้จิต

ก�าหนดขอบเขตแล้วนกึจนิตนาการเอากพ็อแล้ว ถ้าใช้จติใส่ค�าสั่งที่ถกูต้อง 

พลังธรรมชาติที่แฝงอยู่ในโลกนี้จะท�าตามที่เธอสั่งเองนั่นแหละ ผู้เล่น 

คนอื่นนกึจนิตนาการอะไรที่หลดุโลกกว่านี้มาก พลงัธรรมชาตยิงัตอบรบั

ได้เลย บางคนถงึขนาดใช้จติบงัคบัให้เกดิเป็นร่างแยกออกมาได้ด้วยซ�้า 

ไอ้การนึกจินตนาการขอบเขตที่เร่งแรงสั่นสะเทือน คนสั่งการไม่จ�าเป็น

ต้องรบัรู้ถงึระดบัโมเลกลุหรอกนะ”

ตุลาที่ได้ยินก็ทดลองทันที เขาลองบังคับพลังจิตเป็นรูปทรงกลม

ขนาดเลก็ ลอยห่างจากตวัเองประมาณครึ่งเมตร แล้วนกึจนิตนาการว่า

ภายในรปูทรงกลมนั้นมกีารเร่งการสั่นของอนภุาคอย่างรนุแรง ผลที่ได้คอื
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เกดิลมร้อนกระจายไปทั่วห้อง

“นี่เธอไม่เคยเรยีนมาเหรอว่า อากาศที่ร้อนจดัจะลอยขึ้นสงูน่ะ ถ้า

จะสร้างลกูบอลความร้อนจรงิๆ ต้องควบคมุไม่ให้อากาศไหลออกมาจาก

ขอบเขตที่สร้างขึ้นด้วย” ซเีรยีเอ่ย ตลุาที่ได้ยนิกก็�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเตมิ

ไม่ให้อากาศในลูกบอลพลังจิตมีการไหลเข้าออก ผลที่ได้คือลูกบอล

พลงัจติซึ่งแผ่ความร้อนออกมาอย่างรนุแรง

แต่ปัญหาที่ตุลาไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้น นั่นคือพลังจิตของ

เขาลดลงอย่างรวดเรว็ เนื่องจากอากาศที่ร้อนจดัขยายตวัจนความดนัใน

ลกูบอลพลงัจติสงูมากๆ ท�าให้การใช้พลงัจติเพื่อป้องกนัการไหลเข้าออก

ของอากาศต้องใช้พลงังานมากกว่าที่คดิ เขารูไ้ด้ด้วยสญัชาตญาณว่า ถ้า

พลังที่ควบคุมอากาศร้อนจัดในขอบเขตของลูกบอลหายไปจะเกิดอะไร

ขึ้น มนัคงเกดิการระเบดิอย่างรนุแรงแน่ๆ ซเีรยีที่รบัรู้ได้รบีกล่าวว่า

“คราวนี้ให้ท�าตรงกันข้ามเลย ให้แรงสั่นสะเทือนในขอบเขตที่

ก�าหนดลดลงจนเหลอืน้อยที่สดุ”

ตลุารบีท�าตามที่ได้ยนิทนัท ี ลูกบอลพลงัจติค่อยๆ ลดความร้อน

ลง จนเมื่อพลังจิตของตุลาใกล้หมดลูกบอลก็แผ่ความเย็นออกมาแทน 

เขารีบหยุดการใช้พลังทันที เมื่อตุลาสลายพลังจิตก็เกิดความเย็นทะลัก

ออกมาทั่วห้อง และเกดิลมกระโชกอย่างรนุแรงอยูช่ั่วครู่ ขณะที่ตลุาก�าลงั

นั่งพกัอย่างเหนื่อยอ่อน จากการใช้พลงัจติรวดเดยีวกว่า 4,000 หน่วยจน

หมดแรง เขากไ็ด้ยนิเสยีงหวานๆ ของซเีรยีบ่นว่า

“เจ้าอลัเบริ์ตบ่นอกีแหงๆ”

ตุลามองออกไปรอบๆ ห้อง พบว่าพวกต้นไม้เล็กๆ ที่ประดับอยู่

แห้งเหี่ยวไปหมด จากการปล่อยความร้อนในตอนที่สร้างลูกบอลความ

ร้อน และพวกสมดุ หนงัสอื รวมถงึของที่มนี�้าหนกัเบา ต่างกระจดักระจาย

ออกไปทั่วห้องเพราะลมกระโชกรนุแรง จนอดนกึถงึการทดลองเมื่อครู่ไม่
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ได้ ‘ตอนแรกนกึว่าสายจติมพีลงัโจมตตี�่า แต่ถ้าใช้เป็นและมคีวามรูจ้รงิๆ 

แล้ว มนัโคตรน่ากลวัเลยนี่หว่า เผลอๆ ถ้ามวีตัถดุบิดีๆ  แล้วเร่งพลงังาน

ขึ้นมาถงึขดีสดุจรงิๆ อาจกลายเป็นระเบดิปรมาณูได้เลยนะเนี่ย’

ซเีรยีอดหวัเราะกบัความคดิตลุาไม่ได้ “การเปลี่ยนธาตเุพื่อให้เกดิ

เป็นพลังงานมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ ถ้าเธอมีพลังจิตสักพันล้าน

หน่วยอาจเป็นไปได้กไ็ด้ ฮิๆ ”

“ผมแค่ลองนกึจนิตนาการเล่นๆ เองครบั” ตลุาเองกก็ล่าวออกมา

อย่างข�าๆ ซเีรยีกล่าวต่อว่า

“คราวนี้คงรู้แล้วสนิะว่า การควบคมุแรงสั่นสะเทอืนเป็นวชิาสาย

จติที่น่ากลวัมากขนาดไหน และการประยกุต์ใช้กท็�าได้มากมายหลายแบบ 

แรงสั่นสะเทือนเป็นการควบคุมแรงอย่างไร้ทิศทาง ถ้าฝึกจนควบคุม

ทศิทางได้ ไอ้การใช้พลงัจติสั่งให้พลงัธรรมชาตยิกสิ่งของอย่างที่เธอท�าๆ 

มาจะไม่จ�าเป็นอกีต่อไป แต่อย่าลมืว่าพลงัธรรมชาตกิม็คีวามคดิของมนั

เอง ถงึจะไม่ซบัซ้อนกต็าม และเธอไม่สามารถควบคมุพลงัที่แฝงอยูใ่นสิ่ง

ที่มีจิตใจได้ แม้กระทั่งอาวุธและชุดเกราะที่คนอื่นสวมใส่เป็นเวลานาน 

อย่างชุดเกราะที่เธอใส่ ฉันเองยังควบคุมพลังงานที่แฝงอยู่ในนั้นได้ยาก

มาก ยิ่งพลังงานที่แฝงอยู่ในอาวุธวิญญาณของเธอ รับรองว่าไม่มีใคร

ควบคมุได้ ดงันั้นรกัษามนัให้ดีๆ  ล่ะ”

ตุลาลูบชุดเกราะของเขาเบาๆ ชุดเกราะชุดนี้ในตอนแรกก็มี

คุณสมบัติไม่ต่างจากดาบผ่าปฐพีเท่าไหร่ เพราะมันเป็นชุดที่ตั้งใจสร้าง

ขึ้นเพื่อเขาเท่านั้น และการที่เขาใส่ชดุนี้มานานตั้งแต่ก่อนที่แหวนจะแตก 

ท�าให้พลงังานที่แฝงอยู่ในชดุยอมรบัค�าสั่งของเขา และยากที่จะตอบรบั

ความคดิของคนอื่น แม้กระทั่งระดบัสดุยอดสายจติอย่างซเีรยี

“ผมต้องฝึกการควบคมุโดยการฝึกท�าอาหารใช่ไหมครบั” ตลุาถาม 

พลางนึกถึงการสร้างความร้อนที่เหมาะสมที่จะไม่ท�าให้วัตถุดิบไหม้ ซึ่ง
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ยากกว่าที่เคยคดิเอาไว้หลายเท่า ถ้าใช้พลงัจติสร้างไฟออกมายงัไม่น่าจะ

ล�าบากมากเท่านี้

“ใช่แล้วละ แล้วกร็บีๆ เลื่อนเป็นคลาส 2 ให้ได้ด้วย ไม่งั้นเจอบอส

ลบัเธอตายแน่นอน”

“บอสลบัมนัเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครบั” ตลุาถามอย่างสงสยั ถงึ

คูม่อืจะบอกเอาไว้ว่ามบีอสลบัหลายตวักเ็ถอะ แต่ระดบัเกาะเริ่มต้นไม่น่า

จะโหดอะไรมากมายนกั

“เธอรูห้รอืเปล่าว่า มอนสเตอร์ทกุตวัสามารถฝึกฝนความสามารถ

ของตวัเองได้”

ตลุาตอบว่า “ผมเองกเ็คยได้ยนิเรื่องนี้มาเหมอืนกนัครบั”

ซเีรยีกล่าวต่อ “ไอ้บอสลบัที่ยงัอยู่แค่คลาส 1 มนัไม่เท่าไหร่หรอก 

ยังไงค่าสถานะมันก็ตันอยู่ที่ 400 แต่พวกที่เป็นคลาส 2 สิที่น่ากลัว  

ขึ้นชื่อว่าบอสลับแปลว่าหาตัวเจอยาก แล้วคิดดูว่าเกาะเริ่มต้นแห่งนี้ 

ถูกสร้างขึ้นมาเกอืบๆ 40 ปีแล้ว หรอืเกอืบ 5 ปีนอกเกม แต่ยงัไม่มใีคร

เคยเจอมอนสเตอร์คลาส 2 ที่ฝึกฝนตวัเองมาตลอด 40 ปี เธอคดิว่าตอนนี้

รบัมอืไหวหรอืเปล่าล่ะ”

‘ไม่น่าจะไหวจรงิๆ แฮะ สงสยัต้องรบีฝึกอย่างเร่งด่วนซะแล้ว’ ตลุา

คดิในใจ แล้วกน็กึได้ถงึเรื่องส�าคญั เขาถามซเีรยีว่า

“ถ้าผมเลื่อนขึ้นไปคลาส 2 ค่า INT ของผมที่ตนัอยู่ที่ 400 จะเพิ่ม

ขึ้นหรือเปล่าครับ ถ้ามันเพิ่มขึ้นมากๆ ผมจะฝึกวิชาปราณเพื่อเพิ่มค่า

สถานะโดยเฉพาะค่า VIT จะดหีรอืเปล่า”

“ฉนัว่าถ้าเธออยากจะใช้พลงัหลายสายกต้็องฝึกการควบคมุให้ดีๆ  

เธอรู้หรือเปล่าว่าเกจพลังจิต พลังเวท หรือพลังปราณขึ้นอยู่กับอะไร” 

ซเีรยีถามกลบั

“ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่แฝงอยู่ในร่างกายครับ แม้ว่าผมจะ
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ใช้จติควบคมุพลงังานนอกกาย แต่ผมกร็ูส้กึได้ว่า พลงัที่แฝงอยูใ่นร่างกาย

จะลดลงเรื่อยๆ ถ้าใช้งานไปนานๆ” ตลุาตอบ

“ถกูแล้ว ดงันั้นถ้าฝึกการใช้ปราณ ด้วยการเปลี่ยนพลงังานบรสิทุธิ์

ที่แฝงอยู่ในร่างกายให้กลายเป็นปราณ หรอืพลงัธรรมชาตทิี่หลอมรวมกบั

จติ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้มากกจ็รงิ แต่เกจพลงัจติจะลด

ลงไปด้วย เพราะร่างกายของเรามขีดีจ�ากดัของพลงัแฝงอยู่ ซึ่งนั่นขึ้นอยู่

กบัการฝึกฝนด้วย”

“แต่ตอนที่ผมฝึกใช้ปราณ เกจพลงัทั้ง 3 เกจเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลย

นะครบั” ตลุาแย้ง

ซีเรียอธิบายว่า “นั่นเพราะตอนนั้นเธอควบคุมพลังที่แฝงอยู่ใน

ร่างกายได้น้อยมากต่างหากล่ะ เมื่อฝึกฝนพลังสายใดสายหนึ่ง ความ

สามารถในการควบคมุของสายที่เหลอืเลยเพิ่มมากขึ้น แต่กไ็ม่ใช่ไม่มวีธิี

แก้นะ นั่นคอืการเข้าถงึแก่นแท้ให้ได้ แล้วฝึกการดงึพลงังานนอกกายเข้า

มาใช้แทนพลงังานที่แฝงอยูใ่นร่างกายให้ได้ และต้องมสีมาธสิงูมากด้วย 

แต่อย่างเธอคงอกีนานมั้งกว่าจะท�าได้”

ตลุานกึถงึแหวนผนกึพลงัที่เหลอื พวกมนัเป็นตวัช่วยให้เข้าถงึแก่น

แท้ได้ง่ายๆ นี่หว่า แถมตอนที่ยงัเข้าถงึแก่นแท้ไม่ได้ ยงัช่วยสกดัไม่ให้มี

การก่อเกดิลมปราณในร่างกายอกีต่างหาก พลงัจติของเขาเลยพฒันาเรว็

มากขนาดนี้ เพราะพลงัแฝงในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นพลงัจติทั้งหมด ไม่

กลายเป็นลมปราณเลย นี่มนัไอเทม็สดุโกงชดัๆ

ซเีรยีสรปุว่า “เอาเป็นว่าฝึกท�าอาหารให้เก่งๆ แล้วกร็บีๆ เลื่อนไป

คลาส 2 ได้แล้ว พอเคลยีร์บอสครบทั้งเกาะค่อยกลบัมาหาฉนั ตดิต่อได้ที่

ร้านหนงัสอืทกุแห่ง ตอนนี้ไปได้แล้วละ อ้อ! อย่าลมืไปจ่ายค่าหนงัสอืกบั

พนกังานข้างล่างด้วยนะ”

เมื่อตุลาลงมาที่เคาน์เตอร์เพื่อจ่ายค่าหนังสือ ปรากฏว่าไอ้ต�ารา
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ท�าอาหารง่ายๆ กลบัมรีาคาถงึ 200 เหรยีญทอง ตลุาอดสงสยัไม่ได้ว่า

ท�าไมราคามนัแพงมากขนาดนี้ เขาถามอลัเบริ์ตที่คดิเงนิว่า

“ดูๆ ไปแล้วนี่มันก็ต�าราท�าอาหารธรรมดานี่ครับ ท�าไมมันแพง

มากมายขนาดนี้”

“ราคานี้รวมกับค่าความเสียหายที่ห้องท�างานของผมด้วยครับ” 

อัลเบิร์ตเอ่ยเบาๆ แล้วถอนหายใจอีกครั้ง “ความจริงผมเองก็ไม่อยาก   

จะคิดเงินเพิ่มหรอกนะครับ ถ้าท่านซีเรียใช้พลังจิตฟื้นฟูสภาพห้องให้   

มันก็ไม่มีปัญหา ระดับท่านซีเรียท�าได้สบายๆ อยู่แล้ว แต่พอคุณตุลา   

ลงมาท่านซเีรยีกห็ายตวัไป ผมเลยต้องมาคดิค่าเสยีหายจากคณุครบั”

ตลุาที่ได้ยนิกจ็�าใจต้องจ่ายเงนิไปอกี 200 เหรยีญทอง แต่พอคดิๆ 

ดูแล้วไอ้ห้องที่มนัเละเทะมนักม็าจากฝีมอืของเขาเองด้วย ตลุาเลยไม่ได้

ติดใจอะไรมากนัก มีแต่อัลเบิร์ตซึ่งคิดว่าสภาพห้องเป็นฝีมือของซีเรียที่

อดรู้สกึสงสารตลุาไม่ได้ แต่ท�าไงได้ คนรบัผดิชอบดนัหายหวัไปแล้ว เลย

ต้องเรยีกค่าเสยีหายจากผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์อย่างตลุา โดยไม่รู้เลยว่าก�าลงั

เข้าใจผดิ เมื่อเหน็ตลุาซื้อหนงัสอืคู่มอืการท�าอาหาร เขาเลยแถมหนงัสอื

เกี่ยวกบัการท�าอาหารที่หายาก และสตูรอาหารระดบัภตัตาคารที่มรีาคา

แพงให้ตุลาอีกหลายเล่ม ตุลามองดูหนังสือการท�าอาหารจ�านวนมาก

พลางคดิในใจว่า

‘แค่สามเล่มก็จะตายแล้วครับ ถ้าท�าได้หมดนี่จริงๆ ผมคงได้

ต�าแหน่งยอดกุ๊กมาอกีต�าแหน่งแหงๆ’

ตลุาตรงดิง่กลับไปทีโ่รงแรม สรุปว่าข้อมูลทีไ่ด้มาจากสถาบนั

พลงัจติไม่มปีระโยชน์เลย แต่เขากไ็ด้วธิฝึีกจติมาอกีหลายรูปแบบ ไม่รู้ว่า

พวกแมวตอนนี้ฝึกการซ่อนปราณและซ่อนจติได้ถงึไหนแล้ว

เมื่อเข้าไปในห้อง ตุลาลองใช้จิตสัมผัสเพื่อหาต�าแหน่งของพวก
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แมวแต่หาไม่พบ ‘พวกมนัก้าวหน้าไวดแีฮะ’ ตลุาเปลี่ยนเป็นการใช้สมัผสั

พลังธรรมชาติแทน แต่ก็ยังไม่สามารถระบุต�าแหน่งของพวกแมวได้ จึง

พยายามเร่งสมาธอิย่างเตม็ที่ กพ็บว่ามบีางอย่างอยูบ่นเตยีงนอนของเขา

ตลุาเดนิเข้าไปใกล้กพ็บว่าบนเตยีงมแีมวห้าตวันอนหลบัอยู่ พวก

มนัไม่ได้นอนหลบัเฉยๆ ขณะที่หลบัยงัสามารถโคจรลมปราณและใช้การ

ซ่อนปราณไปได้พร้อมๆ กนัด้วย

‘มนิ่าจบัจติของพวกมนัไม่ได้เลย ก�าลงัหลบักนัอยู่นี่เอง’ ตลุาอด

ข�าไม่ได้ เขาตกลงใจเกบ็ชดุเกราะใส่กระเป๋าแล้วเข้าไปอาบน�้า เมื่อออก

จากห้องน�้ากพ็บว่าพวกแมวทั้งห้าตวัตื่นขึ้นมาแล้ว

“หิวแล้วอะ ท�าอะไรให้กินหน่อยสิ” บลังก้ากล่าวแล้วเดินมา 

พนัแข้งพนัขา

“หายไปทั้งวนัเลยนะ ตลุา” มารอนกล่าวพลางกระโดดขึ้นมาเกาะ

ไหล่ของตลุา

ตลุาหวัเราะออกมาแล้วตกลงใจสั่งอาหารจากโรงแรมมากนิ ซึ่งก็

สมกบัที่เป็นโรงแรมระดบัห้าดาว อาหารอร่อยกว่าที่เขาท�าเองมาก พวก

แมวทั้งห้าตวักนิกนัจนพงุป่องออกมาเลยทเีดยีว

“เอาไว้วันหลังฉันจะท�าเมนูพวกนี้ให้พวกแกกินเองก็แล้วกันนะ 

ตอนนี้ได้สตูรมาแล้ว รบัรองว่าจะท�าให้อร่อยกว่านี้แน่ๆ ” ตลุาพดูออกมา

เมื่อเห็นพวกแมวนอนพุงป่องกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียง เท่าที่ตุลาอ่าน

ผ่านตาพบว่า เมนทูี่สั่งมาในวนันี้มหีลายอย่างที่มอียูใ่นคูม่อืการท�าอาหาร

ที่ได้มา เอาไว้วันหลังลองฝึกท�าให้พวกแมวช่วยกินก็น่าจะดี ตุลาถาม 

พวกแมวอกีว่า

“ว่าแต่พวกแกฝึกไปถงึไหนแล้วล่ะ ดูเหมอืนจะโคจรลมปราณได้

ตลอดเวลาแล้วนี่นา แถมซ่อนปราณได้มดิชดิดดี้วย”

บลูอายส์ตอบว่า “ถ้าไม่ขยบัตวัไวๆ กท็�าได้ตลอดเวลานั่นแหละ 
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แต่เคลื่อนที่เรว็ๆ แล้วยงัมพีลงัหลดุออกมาชดัเลย ฝึกยากกว่าที่คดิเยอะ”

ตลุาเข้าใจเรื่องนี้ด ีเพราะเขาเองกว่าจะฝึกสมาธจินมคีวามมั่นคง

ขนาดที่ควบคมุการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบรูณ์ยงัใช้เวลาเกอืบครึ่งปี พวก

แมวพวกนี้ถงึจะขยนัฝึกมากขนาดไหน กค็งต้องใช้เวลาอกีมาก

“เอาเป็นว่าค่อยๆ ฝึกไปกแ็ล้วกนันะ ฉนัเองกต้็องฝึกการใช้พลงัจติ

เหมอืนกนั เรื่องบอสตวัต่อไปพวกนายพร้อมเมื่อไหรเ่ดี๋ยวพวกเราค่อยไป

ด้วยกนั”

ตลุากล่าวจบแล้วบดิขี้เกยีจออกมา “แต่ฉนัว่าพรุ่งนี้พวกเราออก

ไปจากที่นี่ดกีว่านะ อยู่ในโรงแรมนี้รู้สกึขี้เกยีจยงัไงกไ็ม่รู้ ถงึพลงัจะฟื้นฟู

ได้ไวมากกเ็ถอะ แต่พออยู่ไปนานๆ รู้สกึอยากนอนจรงิๆ แฮะ”

“จริงด้วย” เกลกล่าวแล้วหาวหวอด “สงสัยที่นี่จะท�าให้พวกเรา

ง่วงบ่อยๆ มั้ง”

“ถ้าพวกเราบาดเจบ็หนกัๆ เข้ามาที่นี่คงมปีระโยชน์มากๆ ทั้งฟ้ืนฟู

พลังได้ไวและนอนหลับได้สนิท ห้องพิเศษนี่คงออกแบบมาแบบนี้มั้ง  

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้พวกเราออกไปหาที่ฝึกนอกเมอืงกแ็ล้วกนันะ”

ตลุาสรปุแล้วพวกแมวต่างกพ็ยกัหน้าเหน็ด้วย ก่อนที่พวกแมวจะ

ฝึกกนัอกีสกัพกั จากนั้นจงึตดัสนิใจนอนหลบั ส่วนตลุาลองศกึษาต�าราที่

ได้มาในวนันี้ และวางแผนออกไปซื้อของใช้ในตอนเช้า

เมื่อถึงเช้าวันใหม่ ตุลาก็ออกจากโรงแรม ตรงดิ่งไปซื้อ 

เครื่องปรงุที่ระบไุว้ในต�าราท�าอาหาร แล้วเดนิทางออกนอกเมอืงทนัท ีเขา

ตกลงใจเลือกสถานที่ฝึกฝนบริเวณภูเขาที่เคยลองใช้ดาบผ่าปฐพีเต็ม

ก�าลัง เพราะเห็นว่าบริเวณนี้มีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์และอยู่ห่างจากจุดที่

มบีอสอยู ่ไม่น่าจะมผีูเ้ล่นเข้ามาวุน่วาย เมื่อมาถงึ ตลุาปล่อยให้พวกแมว

เดนิเล่นตามใจชอบ ส่วนตวัเขาเริ่มหดัท�าอาหารหลายๆ เมนูตามที่ได้มา 
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ขณะที่ท�ากพ็ยายามศกึษาว่า ความร้อนที่เกดิขึ้นมีผลอย่างไรต่ออาหาร

ที่ก�าลงัท�า จากนั้นกท็ดลองท�าอาหารโดยการใช้พลงัจติ แน่นอนว่าการ

ใช้พลังจิตของเขายังขาดความละเอียดอ่อนอยู่มาก อาหารส่วนใหญ่ที่ 

ท�าออกมาถ้าไม่ไหม้กด็บิไปเลย

แม้ว่าอาหารส่วนใหญ่ที่ท�าโดยใช้พลงัจติจะกนิไม่ได้ แต่ที่น่าดใีจ

คือ ทักษะวิถีแห่งจิตที่ไม่ได้เลื่อนระดับมานานกลับพัฒนาไปได้หลาย

ระดบั ตลุาที่เคยเข้าใจว่าตวัเองสามารถควบคมุพลงัจติได้ดกีว่าใครๆ รู้

แล้วว่าต้องฝึกฝนอะไรเพิ่มเตมิ

ตลุาวเิคราะหร์ูปแบบการใชพ้ลงัจติที่ได้รบัค�าแนะน�ามาจากซเีรยี 

แล้วอดคดิไม่ได้ว่า การใช้พลงัจติในรูปแบบนี้น่าจะสามารถใช้ได้ในโลก

จรงิๆ ฟังจากที่ไป่ต้าหลางเคยบอก ดูเหมอืนซเีรยีจะเป็น NPC พเิศษที่มี

ต้นแบบมาจากคนที่มพีลงัจติจรงิๆ ไม่แน่ว่าต้นแบบของซเีรยีอาจเป็นคน

ที่ใช้พลงัจติควบคมุความร้อนได้กเ็ป็นได้ เขาอดพมึพ�าออกมาไม่ได้ว่า

“ถ้าเราฝึกพลงัจติรูปแบบนี้ได้คล่องมากๆ แล้วลองเอาไปใช้นอก

เกม จะท�าได้หรอืเปล่าหว่า”



การฝึกการท�าอาหารกลบัมปีระโยชน์มากกว่าทีต่ลุาคาดคดิไว้ 

มาก ที่ผ่านมานอกจากตอนที่ตลุาศกึษาโครงสร้างการท�างานของหูแล้ว 

เขาไม่เคยใช้สมาธิตรวจสอบสิ่งใดอย่างละเอียดอีกเลย แต่เมื่อได้รับ 

ค�าแนะน�าให้ฝึกการท�าอาหาร เขาจ�าเป็นต้องเพ่งสมาธิเพื่อรับรู้การ

เปลี่ยนแปลงสภาพของวตัถดุบิที่ได้รบัความร้อน หลงัการฝึกฝน เขากร็บั

รู้ได้อย่างชดัเจนว่า การใช้จติสมัผสัและการอ่านกระแสพลงังาน พฒันา

ไปได้มากกว่าที่คดิมาก

จากเมื่อก่อนตลุาอ่านกระแสพลงังาน ท�าให้เขาสามารถรบัรูถ้งึสิ่ง

ต่างๆ ที่อยู่รอบตวัได้ เมื่อได้รบัทกัษะสมัผสัที่หก ยิ่งท�าให้ระดบัการรบัรู้

ชัดเจนและมีระยะทางของการรับรู้มากขึ้น ตอนนี้เมื่อฝึกการท�าอาหาร

ระดบัการรบัรูข้องตลุาจงึละเอยีดมากขึ้น ถงึขนาดคาดเดาความหนาแน่น

ของวตัถทุี่อยู่รอบตวัในระยะใกล้ได้แม้จะหลบัตาอยู่

แต่มขี้อดกีม็ขี้อเสยี การที่ตลุาสามารถรบัรู้ข้อมูลของสิ่งที่อยู่รอบ

ตัวได้อย่างชัดเจน กลับท�าให้เขาเกิดปัญหาจากการรับข้อมูลมากจน 

เกนิไป แม้จะปิดการรบัรู้ผ่านดวงตาไปแล้ว แต่การที่สามารถรบัรู้ข้อมูล

53

ข้ามขั้น
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ของสิ่งที่อยู่รอบตัวแม้กระทั่งความหนาแน่นของวัตถุต่างๆ ก็ท�าให้เขา 

รู้สกึมนึงงและปวดหวัเลก็น้อย

‘คงต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยนะเนี่ย กว่าจะชนิกบัการรบัข้อมูลมาก

ขนาดนี้ตลอดเวลา’

หลงัการฝึกท�าอาหาร ตลุาตกลงใจนั่งสมาธเิพื่อบรรเทาอาการมนึ

หัว และฝึกการแยกสมาธิเพื่อป้องกันการรับรู้สัมผัสรอบตัวที่ชัดเจนจน

เกนิไป เมื่อยงัไม่ชนิกบัความสามารถใหม่กต้็องฝึกตดัการรบัรู้ไปก่อน เพื่อ

ไม่ให้สมองรับภาระมากจนเกินไป ในห้วงสมาธิ ตุลาพิจารณาว่าการ 

รบัรูท้ี่มคีวามละเอยีดสงูขึ้นเป็นความสามารถใหม่ที่มปีระโยชน์มาก หาก

ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญจะไม่มีใครเข้ามาใกล้ๆ เขาได้โดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนที่

ผ่านมาอกี ดงันั้นตลุาจงึตดัสนิใจควบคมุสมาธเิพื่อตดัการรบัรู้ระยะไกล

ออกไป จนท้ายที่สุด ความสามารถในการรับรู้ของตุลาก็เหลืออยู่เพียง  

ไม่กี่เมตรรอบตวัเท่านั้น

“แบบนี้เรยีกว่าสูงสดุคนืสู่สามญัหรอืเปล่าเนี่ย” ตลุาพมึพ�าอย่าง

ข�าๆ สภาพในตอนนี้แทบไม่ต่างจากตอนที่เขาฝึกกบัลูคสัเมื่อตอนเข้ามา

เล่นเกมใหม่ๆ เลย ในเวลานั้นตลุาสามารถสมัผสัพลงัธรรมชาตไิด้เพยีง

ไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง ตอนนี้กแ็ทบไม่ต่างกนัเท่าไหร่ เพยีงแต่ความละเอยีด

ที่สมัผสัได้จากรอบตวัชดัเจนกว่าหลายเท่า

ด้วยสภาพในตอนนี้ ตุลามั่นใจว่าคงไม่มีใครโจมตีเขาในระยะ

ประชิดได้โดยที่ไม่รู้ตัวแน่ๆ แต่ถ้าเป็นการโจมตีจากระยะไกลเขาเองคง

ยากจะรบัมอืได้ ดูท่าคงต้องฝึกจนขอบเขตการรบัรู้ท�าได้ไกลกว่านี้มากๆ 

ถงึจะออกไปล่าบอสต่อได้ ในขณะที่คดิอย่างเคลบิเคลิ้ม ตลุารู้สกึได้ว่า

พวกแมวค่อยๆ ย่องเข้ามาหาเขาทางด้านหลงัจงึกล่าวว่า

“มากด็แีล้ว ฉนัท�าอาหารไว้เพยีบเลย พวกแกเข้าไปกนิแล้วบอก

ทสีวิ่า อาหารที่ฉนัท�าพอจะสู้อาหารที่โรงแรมท�าออกมาได้หรอืเปล่า”
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บลงัก้าร้องออกมาว่า “ว้า! นกึว่าซ่อนจติกบัปราณได้เจ๋งสดุๆ แล้ว

แท้ๆ ตลุายงัรู้ตวัอกี”

มารอน “กบ็อกแล้วว่าให้ซ่อนได้ดจีนถงึขนาดวิ่งเตม็แรงกย็งัไม่มี

พลงัหลดุออกมาให้ได้ก่อน”

เกล “ใช่ๆ บลงัก้าชอบใจร้อนอะ”

ตุลาที่ได้ยินรู้สึกเหมือนเขาก�าลังโกงพวกแมวอยู่จริงๆ ระดับการ

รับรู้ของเขาในตอนนี้ถึงจะไม่มีกระแสปราณและจิตหลุดออกมา แต่ถ้า

เข้ามาในระยะการรบัรูข้องเขาแล้ว ยงัไงกซ่็อนมวลของร่างกายไม่ได้อยูด่ ี

ดังนั้นไม่ว่าพวกแมวจะซ่อนปราณและจิตได้ดีขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ 

ถ้าตอนนี้พวกมนัเข้ามาใกล้ๆ ยงัไงเขากร็ู้สกึได้

“ตลุาเล่นอะไรอะ”

บลอูายส์กล่าวพลางมองไปที่จานชามใส่อาหารจ�านวนมากซึ่งแบ่ง

เป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นอาหารที่ตลุาท�าแล้วรู้สกึว่ารสชาตดิ ีแน่นอน

ว่าเป็นการท�าโดยใช้วิธีปกติ กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มพอกินได้ เป็นการท�า

อาหารโดยใช้วธิปีกต ิแต่บางเมนเูขาทดลองท�าครั้งแรกรสชาตจิงึยงัไม่ได้

มาตรฐาน และการท�าอาหารโดยใช้พลังจิตที่ออกมาไม่ไหม้หรือดิบจน

เกนิไป กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ตลุาลงความเหน็ว่า หาที่ฝังให้มนัจะดทีี่สดุ 

ต่อให้เอาไปเททิ้งไว้ในป่ากร็บัประกนัได้ว่าสนุขัไม่รบัประทาน

“ก็ทดลองท�าอาหารไง กะว่าจะท�าให้อร่อยกว่าของกินที่โรงแรม

ท�าน่ะ แต่มันก็มีผิดพลาดกันบ้าง เอาเป็นว่าไอ้กองจานที่ไม่น่ามองนั่น

เดี๋ยวฉันเอาไปหาที่เททิ้งเอง กองที่ดูดีมีชาติตระกูลนั่นพวกแกซัดให ้

เตม็ที่เลย” ตลุาพูดออกมาข�าๆ

พวกแมวที่ได้ฟังกไ็ม่เกรงใจอกี รบีเข้าไปชมิอาหารสูตรเดด็ที่ตลุา

ลองท�าแล้วพากนัวจิารณ์

“เนื้อย่างยงัสู้โรงแรมท�าไม่ได้นะ แต่ไก่ทอดพอจะสู้ไหว”



Mr. Saka     55

“น�้าซปุอร่อยกว่าของโรงแรมอกี แต่ไอ้เนื้อผดัเหนยีวอะ”

และค�าวิจารณ์ต่างๆ อีกมากมาย จนตุลาอดคิดในใจอย่างข�าๆ 

ไม่ได้ว่า ‘เราจะเชื่อประสาทรบัรสของแมวได้หรอืเปล่าหว่า ไม่ใช่พอท�า

จนคล่องแล้วมแีต่แมวที่กนิอร่อยนะ’ ในขณะที่ตลุาใช้พลงัจติจดัการกบั

บรรดาอาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐานเขากน็กึขึ้นได้ ‘จรงิส ิ พอเรารู้สกึมั่นใจ

กับวิธีท�าเมนูไหน ค่อยเอาไปลองท�าที่บ้านให้พ่อกับแม่ชิมก็ได้นี่ แต่คง

ต้องซุ่มฝึกฝีมืออีกสักพัก ดีที่โลกจ�าลองวัตถุดิบหาได้ง่ายๆ จะได้ฝึกได้

มากๆ หน่อย’

หลังจากจัดการจานชามจ�านวนมากเสร็จ ตุลาก็กลับมาหาพวก

แมว สภาพของแมวห้าตวัตอนนี้ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่โรงแรมเลย ทกุตวั

พุงป่องแล้วนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างมีความสุข เขาจึงเดินเข้าไปเล่นกับ

พวกมนั

“พวกแกไม่กลวัอ้วนเลยเหรอ กนิกนัมากขนาดนี้เนี่ย หอื”

“ท�าไมต้องกลวัอ้วนด้วยล่ะ” บลงัก้าถามออกมาอย่างงงๆ

“นั่นส ิ อ้วนสดิ ี แปลว่ามแีรงเหลอืเยอะ ถ้าผอมๆ แล้วตอนหลงั

ไม่มอีะไรกนิไม่นานกห็มดแรง” เนโรเสรมิขึ้นมาอกีตวั

‘นั่นสนิะ จะเอาค่านยิมของคนไปยดัเยยีดให้พวกแมวคงไม่เหมาะ’ 

แต่ตุลาก็ยังกล่าวว่า “เอาเป็นว่าพวกแกไม่กลัวอ้วนก็ดี แต่ถ้าอ้วนมาก

เกนิไปจะเคลื่อนไหวล�าบากนะ ระวงัไว้ด้วย แล้วคราวหน้าฉนัคงต้องให้

พวกแกออกล่าหาวตัถดุบิมาท�าอาหารให้มากๆ หน่อยกแ็ล้วกนั วนันี้ใช้

ไปเยอะจนเหลอืน้อยแล้ว”

“ตุลาจะท�าอาหารแบบนี้ให้กินทุกวันเลยเหรอ” มารอนร้องออก

มาอย่างดใีจ

“แน่นอน” ตลุายิ้มออกมา

“สู้ตาย คราวหน้าพวกเราล่าวันละร้อยตัวเลย ไม่สิ พันตัวเลย”  
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บลงัก้าร้องออกมา

“เอาให้หมดป่า ตลุาจะได้ท�าได้หลายๆ เมนู” เกลเสรมิ

“ได้เลย สู้ตาย” พวกแมวส่งเสยีงพร้อมๆ กนั

ตลุาถอนหายใจแล้วบ่นออกมาว่า

“เฮ้อ ไอ้พวกเหมยีวจอมตะกละ ตกลงพวกแกอยากเป็นแมวหรอื

หมูกนัแน่เนี่ย”

เมื่อตุลาออกมานอกเกม เขาก็เร่ิมการนั่งสมาธิตามปกต ิ

เพื่อรอเวลาที่จะออกไปฝึกร่างกาย เขาพบว่า ระดับการใช้จิตสัมผัสใน

โลกจรงิๆ ก้าวหน้าไปมากกว่าเดมิ น่าจะเป็นเพราะการฝึกในเกมที่ช่วย

ให้เขารู ้จักการควบคุมจิตสัมผัสมากขึ้นและรู ้จักการเพ่งสมาธิเพื่อ 

ตรวจสอบวตัถอุย่างละเอยีดจากการฝึกท�าอาหาร

แม้ว่าตอนนี้ระดับการรับรู้ของตุลาจะพัฒนาขึ้นมาก แต่เขาก็ยัง

ไม่กล้าเพ่งสมาธเิพื่อทดลองเร่งการสั่นของอนภุาคในการสร้างความร้อน 

เพราะไม่รู้ว่าถ้าใช้จติในโลกจรงิในรูปแบบนี้จะเกดิผลอย่างไร ตลุาตั้งใจ

ว่าถ้าท�าอาหารในเกมได้ช�านาญแล้ว ค่อยเอาความรู้ที่ได้มาทดลองใน

ภายหลังจะปลอดภัยกว่า อีกอย่างเขาเองก็ไม่รู้ว่าการใช้พลังจิตในโลก

จรงิจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร แต่จากการฝึกที่ผ่านมา การใช้จติสมัผสั

ไม่ได้ก่อให้เกดิผลเสยีต่อร่างกายและสมองเลย กลบักนัการใช้จติสมัผสั

กลบัช่วยในการพฒันาระดบัสมาธแิละลมปราณ แต่การใช้จติเคลื่อนย้าย

สิ่งของท�าให้เกดิความเหนื่อยล้ามาก ตลุาคดิว่าเขาควรฝึกฝนสิ่งที่มั่นใจ

มากที่สดุไปก่อน เมื่อเกดิความเชี่ยวชาญแล้ว ในอนาคตค่อยคดิว่าจะฝึก

หรอืปล่อยมนัทิ้งไป เมื่อได้เวลาเขากอ็อกไปฝึกฝนร่างกายตามปกติ
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การเรยีนในวนัศกุร์เป็นไปตามปกต ิเมือ่เลิกเรียนชัยกป็ระกาศ

กับเพื่อนๆ ในห้องว่า การติวในวันอาทิตย์ทางรีสอร์ตของเขาจะเป็น 

ผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทกุอย่างเอง ค�าประกาศนี้เรยีกเสยีงเฮจากเพื่อนๆ 

ในชั้นได้เป็นอย่างด ีตลุาที่ได้ยนิถามชยัว่า

“ชยั จะดเีหรอที่ให้บ้านนายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบนี้”

ชยักล่าวว่า “ไต้ซอือย่าคดิมาก พ่อฉนัเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้ว่า หุน้

หลายตวัที่นายแนะน�าท�าก�าไรได้มากกว่าค่าใช้จ่ายของการใช้ห้องประชมุ

อกี”

“โห พ่อนายลงทนุไม่น้อยเลยนะนั่น ฝากนายไปบอกพ่อนายด้วย

นะ ความจรงิแล้วฉนักไ็ม่ได้วเิคราะห์เก่งอะไรมากมายนกัหรอก การเล่น

หุ้นมนัมคีวามเสี่ยง บางตวัฉนัเองกต็้องยอมขายขาดทนุเหมอืนกนั ไม่มี

ใครฟันธงเป๊ะๆ ได้ทกุตวัหรอกนะ” ตลุากล่าวอย่างเป็นห่วง

ชยัหวัเราะออกมาแล้วเอ่ยว่า “เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน่า พ่อ

ฉนัไม่ได้เอาเงนิส่วนอื่นไปเล่นหุ้นหรอกนะ พ่อฉนับอกเสมอว่า เงนิที่จะ

เอาไปเล่นหุ้นต้องเป็นเงนิเยน็ไม่ใช่เงนิหมนุ แล้วต้องท�าใจไว้ด้วยว่า ต่อ

ให้ขาดทนุกอ็ย่าคดิมาก นายอย่าห่วงไปเลย”

“ได้ยนิแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อย” ตลุากล่าวออกมาอย่างโล่งอก 

“ถ้างั้นเจอกนัพรุ่งนี้นะ”

“เดี๋ยว แล้ววนันี้จะไม่ฝึกซ้อมกนัสกัหน่อยเหรอ” คงิแทรกขึ้นมา

ตลุายิ้มแล้วกล่าวว่า “เอาไว้วนัหลงักแ็ล้วกนั พอดว่ีาวนันี้ฉนัมธีรุะน่ะ”

ตลุาตั้งใจว่าวนันี้เขาจะเข้าเกมเรว็กว่าปกต ิเพื่อที่จะได้มเีวลาฝึก

ในการท�าอาหารและการท�าสมาธิมากขึ้น เขาตั้งใจจะพัฒนาสมาธิและ

จติสมัผสัให้สูงที่สดุ เพื่อที่จะได้ไปทดสอบกบัศษิย์พี่ใหญ่อกีครั้ง

เมื่อเข้าเกม ตลุาใช้เวลาวนัแรกศกึษาต�าราตามปกต ิเนื่องจากช่วง

นี้เขาไม่คิดที่จะออกไปล่าบอส ตารางการเล่นเกมจึงเหมือนกับการฝึก
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ตามปกต ิส่วนเวลาที่เหลอืตลุาใช้เพื่อการฝึกสมาธแิละการท�าอาหาร พวก

แมวเองกอ็อกล่ามอนสเตอร์รอบๆ บรเิวณนั้นอย่างเตม็ที่ จนท�าให้ป่าที่

เคยมสีตัว์ป่ามากมายเงยีบลงอย่างไม่น่าเชื่อ และวตัถดุบิที่พวกแมวหา

มาได้กม็มีากมาย จนตลุาคดิว่าน่าจะพอเลี้ยงพวกแมวได้เป็นเดอืนๆ เลย

ทเีดยีว

เมื่อถึงเวลาที่ตุลาจะออกจากเกม เขาพบว่าจิตสัมผัสของตัวเอง

พฒันาระยะการรบัรู้ได้อกี 1 เมตร จงึอดรู้สกึตื่นเต้นไม่ได้ ด้านจติใจเขา

พฒันาไปได้มากขนาดไหนแล้ว ระดบัสมาธขิองเขาจะสามารถทนต่อจติ

สงัหารในโลกจรงิได้หรอืไม่ อกีไม่กี่ชั่วโมงกจ็ะได้เวลาพสิูจน์แล้ว

และแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึง เมื่อตุลามาถึงส�านักก็ตรง

เข้าไปในโรงฝึกแล้วถามหาศิษย์พี่ทันที ส่วนเพื่อนสนิททั้งสี่คนที่รู้ต่างก็

กระจายข่าวออกไปในกลุ่มสมาชิกว่า ตุลาขอประลองกับศิษย์พี่อีกครั้ง 

หลายๆ คนต่างรู้สกึสนใจเพราะเหน็ว่าตลุาสามารถรบัมอืกบัคนสี่คนได้

อย่างสบายๆ ถ้าประลองกบัศษิย์พี่ผลการประลองจะเป็นอย่างไร ทกุคน

ต่างกอ็ยากจะเหน็

หลี่หลนิหวางเองกร็ู้สกึดใีจมาก แม้ว่าเมื่อสปัดาห์ที่แล้วเขาจะใช้

วิธีการชี้แนะที่รุนแรงไปบ้าง ท�าให้กังวลว่าตุลาจะกลัวจนเลิกฝึกฝนอยู่

เหมอืนกนั เมื่อได้ยนิว่าตลุาอยากจะขอแก้มอื เขาเองกอ็ยากรูว่้าตลุาเอง

มพีฒันาการไปมากขนาดไหน จงึตอบตกลงในทนัที

ไท่หยางที่ได้ยินข่าวก็ออกมาเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมของสอง

ศษิย์ที่โดดเด่นที่สดุ เมื่อถงึเวลาประลอง ทั้งสองคนต่างค�านบักนั ตลุาที่

เตรยีมความพร้อมมาหลายวนัหลบัตาลงรวบรวมสมาธ ิเขาค่อยๆ ตั้งท่า

แล้วควบคุมลมปราณอย่างช้าๆ เมื่อเกิดสมาธิถึงจุดหนึ่งก็ใช้จิตสัมผัส

ทนัที
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แม้ว่าหลี่หลนิหวางจะไม่รูว่้าตลุาใช้จติสมัผสัได้ แต่สญัชาตญาณ

ของยอดฝีมือรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า ตอนนี้ตุลาไม่ใช่ตุลาคนเดิมเมื่อ

สัปดาห์ก่อนอีกแล้ว ทันทีที่เริ่มลงมือ หลี่หลินหวางก็ปล่อยจิตสังหาร 

ออกมาอย่างเตม็ที่ เพื่อทดสอบปฏกิริยิาของตลุา

เหล่าศษิย์ซึ่งประจ�าที่ส�านกัอดอทุานออกมาไม่ได้ว่า “โห ศษิย์พี่

ใหญ่ถงึกบัเอาจรงิตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ย”

คงิอดถามไม่ได้ว่า “เอาจรงิแต่แรกเหรอครบั”

“อืม นายเองคงยังฝึกสมาธิได้ไม่ดีพอเลยยังสัมผัสไม่ได้สินะ  

คอยดูให้ดีๆ  กแ็ล้วกนั”

คงิที่ได้ยนิรบีเพ่งสมาธเิพื่อคอยดกูารต่อสูข้องศษิย์พี่และเพื่อนรกั

ตลุาที่ได้รบัแรงกดดนัโดยตรงรบีรวบรวมสมาธไิปที่การเคลื่อนไหว

ของหลี่หลินหวาง เขาจะไม่ปล่อยให้ความหวาดกลัวมีผลต่อการ

เคลื่อนไหวอีกอย่างสัปดาห์ที่แล้วแน่นอน หลี่หลินหวางเห็นตุลายังคง

รกัษาสมาธไิด้อย่างมั่นคงกย็ิ้มออกมา แล้วเริ่มลงมอืโจมตอีย่างเตม็ก�าลงั 

ท่าผลักฝ่ามือที่ใช้ออกมาอย่างแผ่วพลิ้วแต่แฝงไปด้วยพลังที่น่ากลัว

เคลื่อนเข้าใกล้ตุลาซึ่งเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ เมื่อเข้ามาใกล้ตุลารีบ

เคลื่อนตัวหลบและตีโต้อย่างเหมาะเจาะ หลี่หลินหวางไม่มีทางเลือกได้

แต่เปลี่ยนรูปแบบจากรกุเป็นรบั เมื่อเปลี่ยนรูปแบบตลุากอ็าศยัจงัหวะนี้

พลกิแพลงโจมตไีปที่จดุบอดซึ่งเกดิจากการขาดความต่อเนื่องทนัที

หลี่หลนิหวางกส็มกบัที่เป็นผูท้ี่ฝึกฝนมานาน แม้ว่าจะอยูใ่นสภาพ

เสยีเปรยีบแต่เขากส็ามารถพลกิแพลงกระบวนท่าจากรบัเป็นรกุเพื่อปะทะ

กับตุลาตรงๆ ได้อย่างไหลลื่น ตุลารู้ดีว่าด้านพลังและลมปราณยังเป็น

รองศษิย์พี่อยู่มาก เขารบีอาศยัการก้าวเท้าเคลื่อนตวัหลบทนัท ีท�าให้ทั้ง

สองคนกลบัไปอยู่ในสภาพเผชญิหน้าเหมอืนตอนเริ่มต้นอกีครั้ง

‘น่าสนใจจรงิๆ เมื่อครูบ่งัเอญิหรอืเปล่านะ’ หลี่หลนิหวางคดิในใจ
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อย่างตื่นเต้นที่ตุลาสามารถบังคับเขาให้เปลี่ยนจากรุกเป็นรับได้เมื่อครู่ 

ตุลาสามารถต้านทานจิตสังหารได้แล้วจริงๆ หรือว่าบังเอิญกันแน่ หลี่

หลนิหวางตกลงใจทดสอบอกีครั้ง เขาอาศยัการก้าวเท้าเข้าประชดิตวัตลุา

แล้วเริ่มบกุอย่างต่อเนื่อง ตลุาเองกผ็นกึสมาธริบัมอือย่างเตม็ที่ เขาใช้จติ

สมัผสัที่ฝึกมาคาดการณ์กระบวนท่าล่วงหน้าของศษิย์พี่ได้หลายส่วนแล้ว

ตโีต้อย่างเหมาะเจาะ ท�าให้หลี่หลนิหวางต้องเปลี่ยนจากรกุเป็นรบัอกีครั้ง

หลี่หลนิหวางทดลองบกุโจมตตีลุาอกีหลายครั้ง จนเขามั่นใจแล้ว

ว่าจติสงัหารของเขาไม่มผีลต่อการเคลื่อนไหวของตลุาจรงิๆ ทั้งหลี่หลนิ-

หวางและไท่หยางต่างตกใจในพฒันาการของตลุามาก ไม่นกึเลยว่าเวลา

เพยีงสปัดาห์เดยีวจะพฒันาไปได้มากขนาดนี้ นี่สมควรเรยีกได้ว่าจากกนั 

3 วนัต้องประเมนิฝีมอืใหม่จรงิๆ

หลี่หลนิหวางยิ้มออกมาแล้วหยดุปล่อยจติสงัหาร “ยอดมากตลุา 

เพยีงแค่สปัดาห์เดยีวกพ็ฒันาไปได้มากขนาดนี้ คราวนี้พี่จะลงมอืจรงิจงั

แล้วนะ” หลี่หลนิหวางกล่าวยิ้มๆ บรรยากาศของเขาเปลี่ยนไปทนัท ีไม่มี

การปล่อยจติสงัหารออกมาอกีแล้ว แต่ตลุารูไ้ด้ทนัทว่ีาสมาธขิองหลี่หลนิ-

หวางเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเรว็

หลี่หลนิหวางผลกัมอืออกมาอย่างแผ่วพลิ้ว ตลุาที่คาดการณ์ได้ก็

เตรียมรับมือและเตรียมจู่โจมสวนกลับ แต่เมื่อเข้าใกล้ ท่าฝ่ามือกลับ

เปลี่ยนเป็นหมัดที่พุ่งเข้าใส่ตุลาอย่างรวดเร็ว ตุลาหลบหลีกได้ทันท่วงท ี

ถงึอย่างนั้นในขณะที่เขาเตรยีมท่าฝ่ามอืเพื่อสวนกลบั หมดัที่กระแทกกลบั

กลายเป็นฝ่ามือที่คว้าไปจับแขนของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวจนต้องรีบก้าว

เท้าหลบ เมื่อพ้นระยะก็ก้าวเท้าเปลี่ยนทิศทางแล้วอาศัยแรงหมุนจู่โจม

ทนัที

ทั้งสองคนต่อสู้กนัอย่างตื่นเต้น ส�าหรบัหลี่หลนิหวาง น้อยครั้งที่

เขาจะได้ลงมอือย่างเตม็ที่ แม้ว่าทั้งสองคนจะมชีื่อเป็นศษิย์ของไท่หยาง 
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แต่วิชาของตุลาเป็นเพลงมวยตระกูลไป่ ส่วนหลี่หลินหวางใช้เพลงมวย

ตระกูลหยาง ทั้งสองคนต่างลงมอืกนัอย่างเตม็ที่ ด้านพละก�าลงัและการ

พลกิแพลงหลี่หลนิหวางเหนอืกว่าตลุา แต่ด้านสมาธแิละการก้าวเท้าสร้าง

จงัหวะตลุาเหนอืกว่า

การประลองด�าเนนิไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองคนไม่มใีครพลาดท่า

ให้กบัอกีฝ่าย ความจรงิแล้วการต่อสูข้องผูท้ี่มฝีีมอืใกล้เคยีงกนัจะสามารถ

พัฒนาความสามารถให้กับอีกฝ่ายได้ดีที่สุด การต่อสู้ครั้งนี้ตุลาเรียนรู้ 

การพลกิแพลงกระบวนท่าได้เป็นอย่างมาก การลงมอืของหลี่หลนิหวาง

แต่ละท่าสามารถพลิกแพลงรูปแบบได้มากมาย ท�าให้จินตนาการของ

ตลุากว้างไกลขึ้นไปอกีขั้น ส�าหรบัหลี่หลนิหวางเองกไ็ด้ประโยชน์ไม่น้อย 

การก้าวเท้าของตลุาเป็นอกีรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะ

สมและสามารถรักษาสมดุลได้เป็นอย่างดี การประลองครั้งนี้จึงได้รับ

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

การประลองด�าเนินไปได้อีกสักพัก ก็ได้ยินไท่หยางส่งเสียง 

ออกมาว่า

“พอได้แล้ว”

ทั้งสองคนต่างหยดุมอื และผลการประลองที่ออกมากช็ดัเจน หลี่-

หลนิหวางอยูใ่นสภาพที่สมบรูณ์ แต่ตลุากลบัมเีหงื่อไหลและหอบหายใจ

อย่างเหนื่อยอ่อน ทั้งสองคนต่างสดูลมหายใจลกึๆ แล้วควบคมุลมปราณ

ให้สงบลง

เมื่อการประลองยตุ ิศษิย์ทั้งส�านกัต่างปรบมอืโห่ร้อง หลี่หลนิหวาง 

อดบ่นไม่ได้ว่า

“น่าเสยีดายจรงิๆ ก�าลงัสนกุเลย”

ตลุาที่ได้ยนิหวัเราะออกมา “ถ้าไม่หยดุมอื อกีไม่ถงึ 10 นาทผีม

ล้มทั้งยนืแน่ๆ ครบั ศษิย์พี่”
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หลี่หลนิหวางหนัไปกล่าวกบัทกุคนว่า

“เอาละ ทกุคน แยกย้ายกนัไปฝึกได้แล้ว จ�าไว้ว่าพยายามมสีมาธิ

ในการฝึกให้มากๆ สกัวนัทกุคนจะท�าได้อย่างที่ได้เหน็เมื่อครู่ ตั้งใจฝึกกนั

ให้ดนีะ”

ศษิย์ในส�านกัต่างขานรบั แล้วแยกย้ายกนัออกไปฝึกฝนตามความ

เหมาะสม ทกุคนที่ได้รบัชมการต่อสู้ต่างฝึกฝีมอือย่างกระตอืรอืร้น

ไท่หยางกล่าวกับตุลาว่า “ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเธอจะสามารถ

พฒันาฝีมอืข้ามขั้นได้เรว็ขนาดนี้”

“ข้ามขั้นเหรอครบั” ตลุาถามด้วยความสงสยั

หลี่หลนิหวางอธบิายว่า “สภาวะที่ดทีี่สดุคอื การผนกึสตสิมาธไิด้

อย่างมุ่งมั่น ไม่คดิเรื่องแพ้ชนะ ใช้กระบวนท่าได้อย่างมสีต ิแต่ปกตเิมื่อ

เผชญิกบัจติสงัหาร หลายๆ คนต่างพยายามต้านทานโดยการปล่อยจติ

สังหารออกมาต่อต้าน น้อยคนนักที่จะท�าได้เหมือนกับเธอ ที่ใช้สมาธิ

รบัมอืกบัจติสงัหารได้อย่างเยอืกเยน็”

ตลุาที่ได้รบัค�าชมอดรู้สกึเขนิไม่ได้ เขาไม่คดิเลยว่าจะได้รบัค�าชม

แบบนี้

ไท่หยางกล่าวต่อ “ความจรงิฉนัคดิว่า เธอจะใช้ความมุ่งมั่นสร้าง

จติสงัหารออกมาต้านทานจติสงัหารของหลี่หลนิหวางซะอกี ไม่นกึเลยว่า

เธอจะพัฒนาข้ามขั้นเป็นการใช้สมาธิและความเยือกเย็นรับมือได้ นี่ถ้า

เป็นเมื่อ 5 ปีก่อน รบัรองว่าหลี่หลนิหวางแพ้แน่ๆ ฮ่าๆๆ”

หลี่หลนิหวางเกาหวัอย่างเขนิๆ แล้วกล่าวกบัตลุา “เมื่อก่อนตอน

พี่ยงัเป็นวยัรุน่ กอ็ยากต่อสูจ้นท้าประลองไปทั่วนั่นแหละ พอมอีายมุากขึ้น

เลยหนัมาฝึกฝนจติใจ จนในที่สดุกส็ามารถละวางการใช้จติสงัหารได้เมื่อ 

5 ปีก่อน ถ้าตลุาตอนนี้มาประลองกบัพี่เมื่อ 5 ปีก่อน รบัรองชนะได้สบาย”

“ผมไม่ได้คิดเองหรอกครับ ได้รับค�าแนะน�าจากคุณต้าหลาง 
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นั่นแหละ ผมเองกพ็อรูต้วัว่าไม่เหมาะกบัการใช้จติสงัหารแต่แรกแล้วครบั”

“ไปพักผ่อนเถอะ ตุลาคงเหนื่อยมากแล้ว เอาไว้สัปดาห์หน้ามา

ประลองกนัอกีนะ” หลี่หลนิหวางกล่าวออกมา ตลุาจงึค�านบัทั้งสองคน

แล้วขอตวัออกมา

เมื่อตลุาแยกตวัไป ไท่หยางกก็ล่าวว่า

“ยอดฝีมอืที่ไร้จติสงัหารอย่างนั้นเหรอ เดก็คนนี้น่าสนใจจรงิๆ”

หลี่หลนิหวางยิ้มออกมา “ใช่ครบั น่าสนใจจรงิๆ ผมตดัสนิใจว่า

จะรอให้ตลุาปิดเทอมก่อน แล้วผมจะต้องพาตลุาไปต่างประเทศให้ได้ น่า

จะเป็นประสบการณ์ที่ด”ี

ไท่หยางหวัเราะแล้วเอ่ย “ถ้าผ่านไปฮ่องกง อย่าลมืพาเดก็นี่ไปหา

ต้าหลางนะ เจ้านั่นก�าชบัมาหลายรอบแล้ว แต่เจ้าหนูนี่ถ้าได้ไปฝึกฝนที่

ต่างประเทศแล้วจะเป็นยงัไงนะ อยากให้ถงึตอนนั้นจรงิๆ”

หลี่หลนิหวางยิ้มออกมาอกีครั้ง

“นั่นสคิรบั น่าสนกุจรงิๆ”


