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ค ำน ำ 

 ขุนช้างขุนแผน กับพระอภัยมณี เป็นนิยายกลอนสองเรื่องที่ผู้เขียนยึดถือเอาไว้
เป็นแบบอย่าง เป็นงานครู เมื่อลงมือเขียนนิยายตามแบบที่คิดไว้ ผู้เขียนเลือกวิธีการเขียน
เป็นร้อยกรอง คือกลอนแปด เช่นเดียวกับงานครู ทว่าต้องการความแปลกใหม่ ต้องการ
ความแตกต่าง จึงเขียนในแบบของตัวเอง เขียนในแบบที่ชอบ สุดท้ายได้ออกมาเป็น
เร่ืองราวดังปรากฏ 

‘ปราบไตรจักร ๑.๑ อรณุ’ เร่ืองนี้เป็นผลงานชิ้นแรก 

รหัส ๑ ตัวแรก หมายถึง งานเขียนแบบร้อยกรอง 

รหัส ๑ ตัวหลัง หมายถึง เร่ืองล าดับที่หนึ่งของ ปราบไตรจักร 

อรุณ เป็นนิยายแอ็กชัน วิทยาศาสตร์ แฟนตาซี เขียนด้วยฉันทลักษณ์กลอนแปด
ความยาว 1,341 บท เรื่องราวจินตนาการโลกอนาคตในช่วงเวลาพุทธศตวรรษยี่สิบเจ็ด 
ราวหนึ่งร้อยปีข้างหน้า โลกยังคงวุ่นวาย เป็นความวุ่นวายแบบใหม่ แต่คล้ายย่ า รอยเดิม 
เป็นความจริงที่เจ็บปวด ดูเหมือนว่าสงครามยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ 

ในเรื่องนี้เป็นแอ็กชันแฟนตาซีที่ใส่ความเป็นไทยเข้าไปในเรื่องคือเหล็กไหลโลหะ
วิเศษ ตัวละคร และศิลปะการต่อสู้แบบไทย รวมเข้ากับแนวคิดสิ่ งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เน้นฉากการต่อสู้ที่สนุกตื่นเต้น 
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สำรบัญ 
สงครามนิวเคลียร์ 5 ชัชวาลแจ้งเตือนเหตุ 26 
โลกใหม ่ 6 เปลี่ยนกระบวนยุทธ 27 
ดอกเตอร์ชาร์ล 6 อรุณ 28 
ส ารวจโลก 7 บิลลี่เดอะไฟร์กัน 29 
ดอกเตอร์ชาร์ลค้นหาแร่ธาตุ 9 กระสุนไฟสลายอนุภาค 30 
ในถ้ าลึก 9 จุดประสงค์ของกู๊ดแมน 32 
โคตรเหล็กไหล 10 ปืนสลายอนุภาคของกู๊ดแมน 32 
ถลุงเหล็กไหล 11 ชัชวาลต่อสู้แลกชีวิต 33 
โลหะมีชีวิต 12 ค่ายกลสุดท้ายถูกท าลาย 34 
อาวุธวิเศษในต านาน 14 ชัชวาลสละชีพ 35 
ดอกเตอร์ชาร์ลได้เหล็กไหล 15 อรุณน้อยผู้บ้าบิ่น 36 
ค้นหาผู้ที่เหมาะสม 16 อรุณถูกตัดแขน 37 
โภไคยประเทศ 17 ดอกเตอร์ชาร์ลช่วยอรุณ 39 
ไตรจักรประเทศ 18 อรุณพ้นวิกฤต 40 
กู๊ดแมนแขนเหล็ก 19 ยอดนักปรุง 41 
กูด๊แมนบุกยึดหอพลัง 20 ฝันร้ายของอรุณ 42 
ชัชวาลแห่งหอพลังงานที่หนึง่ 20 สุนัขโตชื่อโกชา 44 
การข่มขู่คุกคาม 21 สถานที่แปลกประหลาด 44 
ชัชวาลเตรียมการศึก 23 เกาะอินวิส 45 
กองก าลังไตรจักร 23 โกชาพาเท่ียวเกาะ 47 
ทอร์นาโดจอมพลัง 24 สารจากดอกเตอร์ชาร์ล 49 
โภไคยตกเป็นรอง 26 ฝันดีของอรุณ 50 
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เช้าวันใหม่ 51 จุดจบของโบร่า 85 
อรุณพบดอกเตอร์ชาร์ล 52 กลุ่มต่อต้านไตรจักร 87 
ปลอกแขนแสนประหลาด 53 กองบัญชาการต่อตา้นไตรจักร 89 
คุณสมบัติของปลอกแขน 56 รินดากบัอรุณ 90 
ปลอกแขนแสนวิเศษ 57 ผู้บัญชาการชาตรี 91 
พละก าลัง 58 ประชุมการรบ 93 
ความแม่นย าและความเร็ว 59 อาวุธใหม่ของฝ่ายต่อต้าน 93 
อานุภาพของปลอกแขน 60 กู๊ดแมนรับทราบรายงาน 94 
ฝึกใช้ปลอกแขนห้าเลเวล 62 กู๊ดแมนดูภาพความจ า 95 
ส าเร็จขั้นที่สาม 63 กู๊ดแมนประเมินสถานการณ์ 96 
เคล็ดความที่เหลือ 64 ฝ่ายต่อต้านเตรียมการรบ 97 
ข่าวล่าจากตะนาวศรี 65 ชาตรีก าชับความกับอรุณ 98 
วิเคราะห์สถานการณ์ 67 รักระหว่างรบ 99 
อรุณกลับโภไคยประเทศ 68 สมรภูมิสุดท้าย 100 
แผนการใหญ่ของไตรจักร 69 เปิดฉากสู้รบ 103 
เหตุวุ่นวายในเมือง 71 สองขุนพลแห่งไตรจักร 104 
กลุ่มคนสวมหน้ากาก 73 ทอร์นาโดจ้าวหมัดบิน 105 
โบร่าหัวหน้าหน่วย 74 บิลลี่สิงห์ปืนไว 106 
อรุณบุกโจมตี 75 หมัดเหล็กเมกะตันขั้นที่สี่ 107 
อรุณถูกล้อมยิง 79 อรุณVSปืนไฟไม่พลาดเป้า 108 
อรุณโต้กลับ 80 ไม้ตายสุดท้ายของบิลลี่ 109 
โบร่าเรียกก าลังเสริม 82 อรุณVSหมัดบินไม่สิ้นลาย 111 
กองสุนัขพิทักษ์เมือง 82 หมัดบินถูกท าลาย 112 
ไตรจักรเพลี่ยงพล้ า 83 อรุณVSกู๊ดแมน 113 
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เชิงหมัดอันทัดเทียม 115 พลังเหล็กไหลเลเวลห้า 120 
ร่างที่แท้จริงของกู๊ดแมน 116 อรุณฟ้ืนจากความตาย 121 
ปืนไฟประลัยกัลป์ 117 ปืนไฟประลัยกัลป์ขั้นสูงสุด 122 
อรุณพลาดท่า 118 วาระสุดท้ายของกู๊ดแมนแสนล าพอง 123 
วาระสุดทา้ยของชาวโภไคย 119 อิสรภาพ 125 
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สงครำมนิวเคลียร์  
     ปลายพุทธศตวรรษยี่สิบหก ดังนรกอเวจีทุกท่ีสถาน 
ทั้งแผ่นดินผืนฟ้าแลบาดาล ล้วนถูกผลาญเผาไหม้ไปด้วยกัน 
ศึกนรกสงครามโลกหนที่สาม ทุกเขตคามล้วนวิโยคโศกศัลย์ 
ฤทธิ์นิวเคลียร์ดังไฟประลัยกัลป์ ม่านหมอกควันฟุ้งมัวอยู่ทั่วไป 
แรงระเบิดกระเทือนลามตามรอยเลื่อน แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นสั่นไหว 
เสียงค ารามฟ้าร้องดังก้องไป ชาติน้อยใหญ่ต่างย่อยยับอัปรีย์ 
สรรพสิ่งสิ้นสลายกลายเป็นเถ้า ความร้อนเผามอดม้วยด้วยรังสี 
มันแปดเปื้อนเกลื่อนพื้นปฐพี แผ่รังสีกัดกร่อนบ่อนชีวิต 
ฤทธิ์อาวุธเคมีชีวภาพ มันก าซาบแทรกซึมสู่โลหิต 
จนร่างเน่าเนื้อหลุดสุดคาดคิด ปรสิตมากล้นกินคนตาย 
แหล่งน้ าดีไม่มีให้กินอาบ กลายสภาพเป็นพิษปลิดชีพหาย 
กว่าครึ่งโลกหลั่งโลหิตชีวิตมลาย ทุกสิ่งสลายต้องหนีตายพัลวัน 
บ้างโหยไห้กรายกรีดคลั่งหวีดร้อง ซากศพกองรอบกายคล้ายความฝัน 

นิมิตร้ายคล้ายปีศาจมาฟาดฟัน ดุจมีดหั่นเฉือนเนื้อเอาเกลือทา 
ซากคนตายก่ายกองสยองโหด นับแสนโกฏิเกลื่อนกล่นอนาถา 
ที่รอดตายคล้ายคนสิ้นวิญญา หวาดผวาตาเหลือกเกลือกกลิ้งไป 
บ้างพิการสุดแสนแขนขาขาด เป็นเลือดสาดซึมเซื่องเคร่ืองในไหล 

เหมือนเศษเนื้อโดนสับทั้งตับไต บ้างป่วยไข้ดื่นดาษประหลาดครัน 
บ้างตัวซีดขาวดีเป็นผีดิบ บ้างม่วงคล้ าด าขลิบหลากสีสัน 
ฤทธิ์นิวเคลียร์มากมายหลายหมื่นตัน คลื่นยักษ์พลันซัดถล่มจมแผ่นดิน 
ธรณินที่เหลือน้อยต้องย่อยยับ มาจมอับลับแลกระแสสินธุ์ 
เป็นเวิ้งน้ าลามลวมท่วมแผ่นดิน ปฐวินเป็นสมุทรสุดประมาณ 
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โลกใหม่ 
      ที่รอดตายราวครึ่งโลกต่างโยกย้าย ยอมแพ้พ่ายไพรีหนีสงสาร 
แล้วละทิ้งนคราเมืองอาคาร เสาะสถานบนภูเขาตั้งเผ่าพันธุ์ 
ต่างลงสัตยาว่าเลิกสร้าง อาวุธร้ายท าลายล้างมนุษย์นั่น 
นับตั้งแต่ดินปืนระเบิดควัน เครื่องยิงกันเผาผลาญสารนิวเคลียร์ 
ทั้งเหล่าสารเคมีชีวภาพ เปลี่ยนสภาพสัตว์คนจนเน่าเสีย 
ร่วมจับมือลงสัตย์ให้ชัดเคลียร์ คิดไกล่เกลี่ยปัญหาเรื่องอาวุธ 
หากยังมียุทธภัณฑ์อันชั่วร้าย จะท าลายแผ่นดินไม่สิ้นสุด 
ต่อแต่นี้ให้หยุดการสร้างอาวุธ ผู้ไม่หยุดต้องถูกปลงลงโทษทัณฑ์ 
     เหล่าชาวโลกนานาตราเป็นกฎ เพ่ือให้โลกใสสดเกษมสันต์ 
ต่างวิวัฒน์พัฒนาเมืองป่าพลัน อยู่ร่วมกันโดยพิพัฒน์สวัสดี 
อยู่โดยสุขวิถีร้อยปีผ่านไป วิทยาการใหม่คล้ายไร้ทุกข์เป็นสุขี 
คนกับป่าสัตยาร่วมภาคี ทุกชีวีสงบนิ่งทุกสิ่งไป 
จะอย่างไรคนอัปรีย์ยังมีอยู่ คอยเชิดชูความชั่วพวกหัวใส 
ใช้เทคโนในทางต่ าอยู่ร่ าไป แสนจัญไรโดยแท้รังแกคน 
ลักลอบสร้างระเบิดปืนฝืนข้อห้าม เที่ยวก่อความจัญไรไปทุกหน 
รวมกลุ่มก่อการร้ายท าลายคน ฆ่าชิงปล้นกรายกรีดเอามีดแทง 

 
ดอกเตอร์ชำร์ล 

      ยังมีหนึ่งนักคิดวิทยาศาสตร์ ชาญฉลาดมากมายหลายแขนง 
ทั้งฟิสิกส์คณิตคิดพลิกแพลง อีกท้ังแหล่งแร่ธาตุธรณี 
อันเคมีชีวะก็แตกฉาน ดนตรีกาลเข้าใจได้ถ้วนถี่ 
ทั้งปรัชญาศาสนาบรรดามี อีกการแพทย์วิถีก็เข้าใจ 
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อ่านเขียนได้มากมายหลายภาษา คล่องกีฬาทุกชนิดคิดการใหญ่ 
ศิลปะต่อสู้ก็เร็วไว นามกรนั้นไซร้ดอกเตอร์ชาร์ล 
ดอกเตอร์ชาร์ลแตกฉานในหลายศาสตร์ ชาญฉลาดองอาจพูดฉาดฉาน 
ฌานสติสมาธิก็เชี่ยวชาญ ช านาญการเปรื่องปราดประหลาดคน 

สร้างประดิษฐ์แวดล้อมคอมพิวเตอร์ เหนือซูเปอร์เป็นควอนตัมไม่สับสน 
ขนาดเบาเยาย่อมสมองกล ดั่งเวทมนต์ยลแยบถึงสี่ตัว 
ยังประดิษฐ์แอนดรอยด์กว่าร้อยหุ่น หลากหลายรุ่นแยบคายมีหลายหัว 
ทั้งรูปคนรูปสัตว์ไม่น่ากลัว อยู่กันทั่วมากมายในเขตแดน 
ดอกเตอร์ชาร์ลสั่งหุ่นขุดโพรงถ้ า วิศวกรรมใช้ถ้ าเย็นเป็นเขตแคว้น 
เจาะขยายเป็นฐานลับตามแบบแปลน แล้วท าแท่นขุดเจาะพลังงาน 
ใช้พลังความร้อนใต้พิภพ อยู่สงบดีจริงทุกสิ่งสาร 
เพาะพันธุ์พืชล้ าหน้าวิทยาการ ภักษาหารอุดมแสนสมบูรณ์ 

       
ส ำรวจโลก 

     อยู่ด้วยความเป็นสุขสนุกนึก แล้วตรองตรึกว่าศึกร้ายมลายสูญ 
หรือก่อตัวขึ้นอีกทวีคูณ เป็นเหตุมูลภัยนานาจลาจล 
แล้วจึงสั่งใช้สอยแอนดรอยด์สัตว์ กระจายพลัดเที่ยวล่องท่องถนน 
จงส ารวจทั่วไปในสากล ทั้งล่างบนที่ราบลุ่มแลภูดอน 
ดรอยด์ทั้งหลายจงไปในทศทิศ ภารกิจมอบไปในค าสอน 
เป็นโปรแกรมก าหนดบทโคจร ให้ซอกซอนทั่วเขตคามไปตามลม 
เหล่าแอนดรอยด์รับค าสั่งแล้วลอยเหิน ข้ามโขดเนินลัดเลาะตามเหมาะสม 
ต่างแยกย้ายตามแต่กระแสลม ส ารวจชมเมืองต่างต่างทางเลนส์ตา 
ดอกเตอร์ชาร์ลกลับโถงในโพรงลับ รอสดับพินิจดูในคูหา 
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มอนิเตอร์ภาพเสียงเรียงส่งมา พิจารณาถ้วนถี่ทุกที่เมือง 
เมืองต่างต่างวางตัวในป่าเขา เป็นชนเผ่าเกษตรกรรมบ้างท าเหมือง 
ขุดหาแร่แวววาวมลังเมลือง บ้างประเทืองความคิดประดิษฐกรรม 
จะอย่างไรชนอัปรีย์ยังมีอยู่ คอยข่มขู่หลอกหากินจนอิ่มหน า 
การพนันยาเสพติดคิดระย า มันเหยียบย่ าท าผิดคิดร้ายคน 
ดรอยด์สุนัขตัวหนึ่งถึงแดนเหนือ ข้ามโขดเครือเนินแนวแถวป่าสน 
ส่งข้อมูลกลับมาให้ได้ยล เห็นกลุ่มคนคลาคล่ าต่างท างาน 
ในระหว่างท่ามกลางบ้านเรือนตึก ดูคักคึกสับสนอลหม่าน 
เห็นผู้คนอยู่ชุกดูพลุกพล่าน เป็นเขตลานขอบเขื่อนเหมือนก าแพง 
นักประดิษฐ์สั่งดรอยด์ค่อยเข้าใกล้ สแกนดูภายในใช้ตาแสง 
มองทะลุตึกแถวแนวก าแพง เห็นในแหล่งผลิตสร้างกระจ่างมอง 
มีหลายหลากผู้คนทั้งยนต์หุ่น คนกระตุ้นหุ่นยนต์ท าล าเลียงของ 
เป็นท่อท่อนเรียงรายคล้ายกระบอง ขยายมองถ้วนถี่นี่เป็นปืน 
หลากรูปทรงหลายขนาดมีกลาดเกลื่อน เป็นของเถื่อนห้ามท ากันมันฝ่าฝืน 
เร่งผลิตเครื่องกระสุนทั้งวันคืน มีดินปืนมากมายอีกหลายกอง 
     บทบัญญัติสัตยานานาชาติ ไม่อนุญาตผู้ใดเป็นเจ้าของ 
ห้ามผลิตห้ามมีไว้ในครอบครอง วัตถุของชั่วช้าอาวุธร้าย 
นับแต่ปืนเครื่องกระสุนทุกชนิด เพราะมันสร้างวิกฤตให้ฉิบหาย 
เป็นจุดเริ่มสงครามความวอดวาย โลกมลายอดีตกาลที่ผ่านมา 
เปิดเสรีเทคโนโลยีที่สรรสร้าง เป็นแบบอย่างทุกชนเผ่าเข้าศึกษา 
เปิดกว้างทางคิดวิวัฒน์พัฒนา ให้ก้าวหน้าไม่กระท าซ้ ารอยเดิม 
เหตุไฉนอ้ายพวกนั้นมันดื้อด้าน ลอบก่อการคิดท าศึกจนฮึกเหิม 
ท าปืนร้ายชิงปล้นคนซ้ าเติม จะริเริ่มบานปลายขยายวง 
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ดอกเตอร์ชำร์ลค้นหำแร่ธำตุ 
     ดอกเตอร์ชาร์ลนั่งลงบรรจงคิด ในฐานะนักประดิษฐ์คิดเสริมส่ง 
ฉันจะสร้างนวัตกรรมอันธ ารง เพ่ือยืนยงต่อต้านก่อการร้าย 
คิดดั่งนั้นแล้วขึ้นนั่งบนยานเหาะ บินลัดเลาะทอดต่ าลงตรงจุดหมาย 
ผ่านอุโมงค์โพรงถ้ าพรรณราย ระยิบพรายผลึกแร่แลตะลึง 
เห็นเกล็ดแก้วแวววาวราวน้ าค้าง ไฟน าทางส่องกระทบสบตาถึง 
เห็นวิบวับเหลี่ยมผสมบ้างกลมกลึง ต้องตะลึงสีเหลืองแก่นั้นแร่ทอง 
เป็นสายแร่แทรกเจือในเนื้อหิน ไร้มลทินสะอาดปราศความหมอง 
นั่นตะก่ัวโน่นเงินแท้เป็นแร่นอง อีกเขียวส่องมรกตใสฟ้าไพลิน 
แดงเลือดนกเหลืองบุษรากับตาเสือ เรืองระเรื่ออัญญะมณีหิน 
ผ่านสายแร่ลงโพรงต่ าชั้นใต้ดิน ไม่สุดสิ้นทั้งเพชรนิลแลจินดา 

 
ในถ  ำลึก 

      บังคับยานดิ่งมุดสุดทางถ้ า ห้องหินด าคล้ายรวงรังผนังหนา 
มีแง่งหินงอกย้อยห้อยลงมา ทุกองศารอบด้านเป็นรูโพรง 
โพรงเล็กใหญ่รายเรียงเคียงผนัง คล้ายรวงรังรูร่องเป็นช่องโหวง 
เหมือนรังแตนผึ้งพันธุ์ชันโรง เป็นเค้าโครงพิลึกประหลาดตา 
เปิดระบบไฟสว่างกระจ่างแจ้ง แล้วตรวจสอบต าแหน่งแสวงหา 
ดูเครื่องมือสื่อสารติดยานมา ยืนยันว่าเป็นแร่เขตพิเศษจริง 
จึงกดปุ่มเปลี่ยนโหมดที่ยานเหาะ เพ่ือวิเคราะห์ตามตรวจอย่างยวดยิ่ง 
ประมวลธาตุอณูผองของทุกสิ่ง แสงไฟวิ่งส่องสว่างกระจ่างตา 
ยืดแขนงสองแขนจากยานเหาะ ยื่นไปเจาะเกาะกับผนังหนา 
เอกซเรย์ทุกสิ่งสรรพ์พรรณนา วิเคราะห์ค่าไฟฟ้าอิเล็กตรอน 
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ค่าแม่เหล็กหนาแน่นแล่นประจุ ส่องทะลุสสารถึงกาลก่อน 
ตรวจอายุแร่ดินหินตะกอน คลื่นสะท้อนซอนซอกทุกรูโพรง 
เชื่อมสัญญาณควอนตัมคอมที่โถงใหญ่ จดจ าแนกโครงใยในถ้ าโถง 
สร้างแบบแปลนสามมิติที่เชื่อมโยง ทุกรูโพรงทอดแขนงทแยงกัน 
ยานส ารวจตรวจเจาะเพียงชั่วครู่ ยิ่งมองดูรูแร่มันแปรผัน 
ภาพโพรงลับซับซ้อนพัลวัน เป็นช่อชั้นซอนสึกลึกเข้าไป 

 
โคตรเหล็กไหล 

      สามมิติภาพแสดงต าแหน่งหิน ในรูดินคดโค้งไปถึงไหน 
สแกนผ่านชั้นแนวแร่แคลไซต์ ฟลูออไรต์หลากสีมีทะลวง 
จุดสิ้นสุดรูโพรงห้องโถงเล็ก มีแร่เหล็กทรงไข่ก้อนใหญ่หลวง 
สีเลื่อมพรายเขียวด าวาวขาวเงินยวง เกาะเป็นพวงปุ่มปมผสมไป 
ควอนตัมคอมตรวจส าแดงแล้วแจ้งเหตุ ว่าเป็นแร่วิเศษคือเหล็กไหล 
พิเศษกว่าเหล็กกล้าโดยทั่วไป เป็นเหล็กไหลในต านานโบราณมา 
ควอนตัมคอมสืบค้นข้อมูลลึก ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์หมื่นพันวัสสา 
เป็นโมเลกุลธาตุอณูคู่โลกา จากยุคมหาเวลาพรีแคมเบรียน 
เป็นสสารก าเนิดเกิดแกนโลก ขยับโยกโลกไหวไม่เสถียร 
แผ่นทวีปเปลือกโลกโยกหมุนเวียน กาลผันเปลี่ยนเวียนวิวัฒนาการ 
เหล็กพิเศษไหลเวียนเปลี่ยนแกนโลก วิปโยคผ่านสมัยในสงสาร 
พิบัติภัยผลัดเปลี่ยนจ าเนียรกาล สี่พันล้านช่วงปีมีข้อมูล 
เหล็กบางมวลสวนแทรกช าแรกโลก จากแกนโลกไม่กลับกลายไม่หายสูญ 
แม่เหล็กโลกเปลี่ยนจริงเท็จเสร็จสมบูรณ์ โลกเพ่ิมพูนมวลอากาศแร่ธาตุพลัน 
     ดอกเตอร์ชาร์ลสั่งคอมค านวณคิด ใช้เครื่องมือทุกชนิดโดยแข็งขัน 
ตรวจพบค่าพิเศษอเนกอนันต์ เปลี่ยนรูปลักษณ์แปรผันเหนือพรรณนา 
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พบความเคลื่อนเหมือนเหล็กมีชีวิต คล้ายเป็นคลื่นความคิดปริศนา 
ขยับเขยื้อนเลื่อนไหลอยู่ไปมา เป็นเหล็กกล้าหนืดนิ่มประหลาดดี 
เป็นสีด ามันวาวราวเมฆพัด เขียวระบัดเลื่อมพรายเป็นหลายสี 
มีอายุอนันต์พันโกฏิปี สลับสีเงินยวงเป็นดวงแดง 
     ดอกเตอร์ชาร์ลยืนขึงตะลึงนิ่ง ส ารวจดูเหล็กจริงยิงล าแสง 
ควอนตัมคอมยืนยันพลันแสดง โดยแจกแจงแยกธาตุประหลาดพลัน 
เป็นโลหะต านานโบราณว่า พิเศษสิทธิ์ฤทธาไม่อาสัญ 
ประจ ากายคล้ายเกราะทองป้องชีวัน คุณอนันต์สลายพิษด้วยฤทธิ์แรง 
อีกสร้างภาพมายามหามิติ ด้วยอิทธิคาดคะเนหักเหแสง 
ปรากฏภาพนานามาแสดง กระจายแสงด้วยคลื่นคงทรงพลัง 
จึ่งดีใจด้วยส าคัญเป็นมั่นเหมาะ หวังเฉพาะเหล็กด าน าความหวัง 
หมายสกัดมาผลิตประดิษฐ์ดัง เพ่ือยับยั้งคนคลั่งคิดพวกจิตพาล 
     จึงสั่งการควอนตัมคอมที่โถงใหญ่ จัดส่งไปเครื่องแทรกแยกสสาร 
ทั้งแอนดรอยด์ธรณีที่ช านาญ มาท าการถลุงปรุงเหล็กด า 
รวมแอนดรอยด์นักเคมีเป็นสี่หุ่น ต่างเคยคุ้นแปรธาตุฉลาดล้ า 
น าเครื่องมือนานามาโถงถ้ า แล้วจัดท าสรรสร้างอย่างเคยชิน 
จึ่งเดินเรื่องเครื่องมือเป็นมั่นเหมาะ ทะลุเจาะผ่านศิลามหาหิน 
เพียงชั่วครู่ถึงชนวนมวลเหล็กนิล แล้วล็อกอินโหมดแทรกแยกสสาร 

 

ถลุงเหล็กไหล 
      ควอนตัมคอมทั้งสี่ที่ห้องโถง ผนึกโยงเร็วล้ าประจ าฐาน 
ควบคุมผ่านดรอยด์ทั้งสี่ที่ช านาญ ทะลวงผ่านแผ่นดินหินศิลา 
เปิดระบบดูดพลังใต้พิภพ มาบรรจบต่อเนื่องเครื่องค้นหา 
เปลี่ยนผันคลื่นความร้อนผ่อนออกมา คลื่นไฟฟ้าสั่นสะเทือนเคลื่อนอะตอม 
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ทั้งคลื่นเสียงยิงสะท้อนตะกอนแร่ ล าแสงแผ่ราบรื่นคลื่นถนอม 
สัมผัสตรงเนื้อเหล็กไหลไม่แปลกปลอม เปลี่ยนรูปฟอร์มวืดวาดประหลาดตา 
ทั้งแสงเสียงสั่นพ้องร้องครืนครั่น มวลอากาศกดดันเป็นชั้นหนา 
อัดกระแทกดอกเตอร์ชาร์ลคลานออกมา รอเวลาดูตัวอย่างที่ห่างไป 
     นักประดษิฐ์หัวหูผมฟูฟ่อง ส ารวจส่องรังสีเอกซ์ดูเหล็กไหล 
เห็นเหล็กด าสะท้อนส่องต้องแสงไฟ ขยับวูบวาบไหวอยู่ไปมา 
รอดูอยู่เนิ่นนานผ่านกระแส เหล็กไม่แปรหลอมลอกออกมาหา 
จึ่งสงสัยใช้ความคิดวิทยา ไฉนหนาเหล็กด าจึงอ าพราง 
     ควอนตัมคอมทั้งสี่ส่วนประมวลผล ผ่านแขนกลยานส ารวจตรวจสะสาง 
พบความถี่คลาดเคลื่อนอยู่เรือนราง ออกมาทางเหล็กไหลไขสัญญาณ 
ควอนตัมคอมแปลคลื่นรหัสเหล็ก แล้วตรวจเช็คเครื่องมือใช้สื่อสาร 
แปลคลื่นเสียงเรียงค าด้วยช านาญ ดอกเตอร์ชาร์ลนิ่งขึงตะลึงงัน 

 
โลหะมีชีวิต 

     คลื่นความจากเหล็กไหลใจความว่า เหตุอะไรกันหนามาปลุกฉัน 
มนุษย์เจ้าเป็นใครท าไมกัน กระตุ้นฉันพัลวันสั่นสะเทือน 
นักประดิษฐ์ต้องมึนตึงตะลึงนิ่ง สรรพสิ่งทั่วแดนไม่แม้นเหมือน 
เหนือจินตนาความคิดมีบิดเบือน ภาพเสมือนเท็จจริงหรือสิ่งใด 
เหล็กยังคงส่งสารนานต่อเนื่อง แปลผ่านเครื่องถอดรหัสชัดแจ่มใส 
หายตะลึงรีรอพอเข้าใจ แล้วตรงไปหยุดยั้งยังเครื่องมือ 
     รวมสติคิดค านวณแล้วหวนนึก ไตร่ตรองตรึกนึกการจะสารสื่อ 
จึงคุยกับควอนตัมคอมเพื่อหารือ แล้วเอ้ือมมือคุมเครื่องพัลวัน 
หยิบครอบหัวคลื่นสมองมาสวมใส่ สื่อสารตรงเร็วไวตามใจฉัน 
คอม-สมองกับเหล็กไหลได้เชื่อมกัน แล้วโดยพลันเกิดภาพร่างกระจ่างใจ 
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     ข้อมูลจากเหล็กไหลเลื่อมเชื่อมสมอง เป็นท านองร้อยเรียงด้วยเสียงใสจาก 
ปนหนักแน่นทรงพลังกังวานไกล เป็นความนัยเหนือสุบินจินตนา 

เหล็กว่าเรานี้อยู่คู่โลกมาเนิ่นนาน อายุเกินสี่พันล้านนานหนักหนา 
ผ่านเหตุการณ์หลายห้วงช่วงเวลา ตลอดมาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดิน 
เรานั้นชังพวกมนุษย์สุดประเสริฐ คิดว่าตนล้ าเลิศประเสริฐศิลป์ 
ระเบิดลมน้ า-ไฟระเบิดดิน ระเบิดสิ้นเผ่าพันธุ์พวกกันเอง 
เรานั้นชังเหล่ามนุษย์สุดฉลาด คิดสามารถใช้ปัญญามาข่มเหง 
โลภโมหันธ์ฆ่าฟันพวกกันเอง พวกเส็งเคร็งวิปริตจิตโสมม 
เรานั้นชังเหล่ามนุษย์สุดเอาเปรียบ ไร้ระเบียบโกยกอบลอบสะสม 
ทรัพยากรดินน้ าแร่กระแสลม ค่านิยมยอดแย่แพร่กันไป 
เผ่าพันธุ์เจ้าพึ่งเกิดใหม่มาในโลก แต่สร้างโศกชั่วช้ากว่าพันธุ์ไหน 
ท าลายสิ้นสมดุลทุกสิ่งไป มหันตภัยกรายกล้ ายังล าพอง 
เรารับรู้วงจรมนุษย์เจ้า ใหม่หรือเก่าชั่วดีมีเพียงสอง 
ฆ่าแล้วหยุดหยุดแล้วฆ่าท้าประลอง แสนจองหองถูกผิดไม่คิดจ า 
เจ้าใช้หุ่นกระตุ้นเราในที่นี้ คิดไม่ดีหวังใช้ในทางต่ า 
มนุษย์ชั่วตัวนิดจิตใจด า ไม่หลาบจ าย่ าแย่เห็นแก่ตัว 
     นักประดิษฐ์ฟังค าเหล็กพร่ าบ่น ด้านมืดมนของมนุษย์สุดสลัว 
จึงตอบว่าท่านกล่าวมาช่างน่ากลัว มนุษย์ชั่วตัวร้ายหมายมีจริง 
หากเป็นเพียงด้านหนึ่งมนุษยชาติ ไม่หมายมาดคาดค านึงถึงทุกสิ่ง 
แม้เหรียญเดียวมีสองหน้าว่าแท้จริง ขออ้างอิงกลางวันและกลางคืน 
ในรอบวันมีทั้งจันทร์และอาทิตย์ คืนมืดมิดยังแวววาวดาวดาษดื่น 
ใช่มีเพียงฟ้าด ายามค่ าคืน นภาผืนคืนมืดมีดาวพราว 
คนชั่วร้ายหลายหลากมากเกลื่อนโลก สร้างทุกข์โศกโรคภัยไปอ้ือฉาว 
ประพฤติท าระย าเขื่องหลายเรื่องราว ทั้งดวงดาวปั่นป่วนจวนจะพัง 
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มหาศึกในอดีตที่ผ่านพ้น เราเหล่าคนรอดตายมาภายหลัง 
ต้องมาอยู่ขุนเขาเงาก าบัง มวลน้ าคลั่งแผ่นดินเช่นเป็นทะเล 
อันเภทภัยก าเนิดเกิดจากน้อย แล้วทยอยเพาะบ่มผสมผเส 
กาละผ่านนานเนิ่นเกินคะเน เป็นกลเล่ห์ลวงใหญ่ไปทั้งดาว 
เรามุ่งหวังหยุดการณ์พวกพาลรบ ที่ประสบหมายตัดตอนก่อนอ้ือฉาว 
ก่อนจะเกินเขตข้อก่อเรื่องราว แล้วจะสาวสืบความตามท านอง 
เราหมายคัดสกัดเนื้อเหล็กไหล แล้วน าไปค้นคิดประดิษฐ์ของ 
ใช้ในทางสร้างสรรค์ตามครรลอง เราช่ าชองการค้นคิดประดิษฐกรรม 
     คลืน่ความคิดเหล็กส่งมาด้วยว่ากล่าว มนุษย์ชาวเดนตายมากลายกล้ า 
ยกเหตุผลนานามาโน้มน า ว่าจะท าความดีจากนี้ไป 
เหล็กหัวเราะฮาฮาแล้วว่ากล่าว อ้างเรื่องราวย่ าแย่คิดแก้ไข 
ว่ากระท าการทั้งปวงด้วยห่วงใย ไม่เกรงภัยกรายกล้ ากระท าตน 
ฉันเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ เป็นธาตุสี่ที่แสดงทุกแห่งหน 
ทั้งพืชสัตว์ทุกชนิดชีวิตคน พลังจลน์พลังแสงแฝงอะตอม 

 
อำวุธวิเศษในต ำนำน 

      ในกาลก่อนมีมนุษย์บุรุษกล้า ได้น าพาเหล็กไหลเราไปหลอม 
สร้างอาวุธยุทธภัณฑ์ไว้ต่อกร รบราญรอนปราบภัยพาลรุกรานมา 
เมื่อเจ้านั้นพบเราเหล่าเหล็กไหล ย่อมเป็นไปในโอกาสวาสนา 
ดังบุรุษในต านานโบราณมา ครองอาวุธแกร่งกล้าอาญาสิทธิ์ 
เอกซ์คาลิเบอร์อาเธอร์นั้นเหล็กไหล ลาติโซนาดาบใหญ่ของเอลซิด 
ดาบทามิงซารีที่เป็นกริช จ้าวพิชิตพลองทองของหงอคง 
ง้าวมังกรกวนอูควงสู้ศึก ดาบกูจินคมลึกงามระหง 
มาซามุเนะตัดลมได้ดังใจจง คุซานางิอยู่ยงคงกระพัน 
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ดาบฟ้าฟ้ืนขุนแผนแสนสนิท ล้วนมีฤทธิ์แบบอย่างทางสร้างสรรค์ 
สะท้านฟ้าสะเทือนดินสะท้อนจันทร์ ยามฟาดฟันอริเหล่าที่เข้ามา 
     บุรุษกล้าทั้งผองครองเหล็กไหล ทุ่มจิตใจจัดแจงแสวงหา 
ล้วนน าไปใช้ทางบวกเป็นมรรคา มุ่งรักษาป้องกันอันตราย 
แม้นผู้ใดอ าพรางใช้ทางลบ เหล็กจะหลบเสื่อมแร่แปรสลาย 
อันตรธานสิ้นพลังพังทลาย ระเหิดหายกลายธาตุอากาศครัน 
     ดอกเตอร์ชาร์ลกระจ่างใจในความคิด เข้าใจสิทธิ์ครอบครองครรลองนั้น 
ส่งกระแสตอบไปด้วยใจพลัน เงื่อนไขนั่นเป็นธรรมเท่าเราท าตาม 

 
ดอกเตอร์ชำร์ลได้เหล็กไหล 

     เราจะตรวจคลื่นสมองทดลองเจ้า ดูเงื่อนเค้าทีท่าฝ่าขวากหนาม 
ความมุ่งม่ันเพียรกล้าพยายาม ทั้งรูปนามกายจิตต้องคิดดี 
เหล็กส่งคลื่นพลังอันอ่อนอุ่น ผ่านทางหุ่นกระตุ้นตัวหัวร้อนจี๋ 
เห็นเส้นแสงสว่างขาวดวงยาวรี เป็นแสงสีสว่างพราวแวววาวพลัน 
สัมผัสทราบวาบคิดนิมิตรหมาย ไม่ทราบเป็นหรือตายคล้ายความฝัน 
ในถ้ ามืดกลับสว่างเหมือนกลางวัน คล้ายผ่านชั้นข้ามมิติที่ต่างไป 
คลื่นความถี่นานามากระทบ วนบรรจบรอบกายคล้ายน้ าไหล 
บัดเดีย๋วร้อนบัดเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเป็นไฟ สะท้านใจแทบหลุดหายคล้ายจะบิน 
     เวลาผ่านนานเท่าใดไม่อาจทราบ นักประดิษฐ์นอนราบกับพ้ืนหิน 
กว่ารู้สึกลืมตาตื่นฟ้ืนได้ยิน หุ่นเจาะหินส่งสัญญาณขานแอนดรอยด์ 

เสียงปี๊บป๊าบตื๊ดตืออ้ือไปทั่ว มองรอบตัววายวุ่นหุ่นใช้สอย 
ต่างเขยื้อนเลื่อนขยับประทับรอย เหมือนรอคอยค าสั่งครั้งต่อไป 
ดอกเตอร์ชาร์ลหวนค านึงถึงไหลเหล็ก เดินไปเช็คเครื่องมือสื่อเหล็กไหล 
ไร้สัญญาณความคลื่นอ่ืนอันใด ให้แปลกใจนึกคิดพิจารณา 
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มวลเหล็กไหลเคลื่อนหายมลายลับ สัญญาณดับเกินขบคิดปริศนา 
ไร้ร่องรอยสถานที่ไม่มีมา เครื่องค้นหาตรวจจับกลับไม่เจอ 
ส ารวจดูรอบกายฉายไฟส่อง เพ่งตามองแอนดรอยด์คอยเสนอ 
ส่งสัญญาณตอบสนองอยู่สองเกลอ ว่าพบเจอสิ่งอ่ืนบนพื้นหิน 
นักประดิษฐ์มองตามท่ีหุ่นชี้ แสนยินดีเหล็กไหลยังไม่สิ้น 
จึงดีใจร้องโอยแทบโบยบิน กระโดดดิ้นไชโยโห่ร้องไป 
     เห็นเหล็กไหลทรงรีมีห้าแท่ง กระทบแสงเลื่อมพรายประกายใส 
ปีกแมงทับเขียวส่องต้องแสงไฟ ขนาดใหญ่แท่งยาวเท่าเท่ากัน 
แต่ละแท่งใหญ่ยาวราวหนึ่งฟุต ส่วนหนาสุดสองนิ้วปลายเรียวสัน 
เหล็กรีกลมหนักถ่วงหน่วงมือพลัน เก็บทุกอันขึ้นยานทะยานไป 

 
ค้นหำผู้ที่เหมำะสม 

     นักประดิษฐ์คิดเคร่งคร่ าท่ีถ้ าโถง เป็นแล็บโล่งโพรงถ้ าทันสมัย 
ควอนตัมคอมสี่ตัวเป็นหัวใจ กับแอนดรอยด์รับใช้อีกนานา 
คอมทั้งสี่ร่วมกันวิเคราะห์คิด ผสมศาสตร์ทุกชนิดคิดศึกษา 
มุ่งประดิษฐ์เครื่องมือให้ลือชา เป็นวิทยอหิงสาศัสตราวุธ 
     เหล็กแท่งแรกใช้ท าตัวน ายิ่งยวด แปรเป็นลวดแลวงจรไม่สิ้นสุด 
ยืดสกัดแปรไปเป็นหลายชุด ท้ายที่สุดเป็นชิ้นส่วนมวลหุ่นยนต์ 
น ายิ่งยวดเหล็กไหลใส่ทุกสิ่ง ควอนตัมคอมแรงยิ่งไม่สับสน 
วงจรใหม่ประมวลได้คล้ายเป็นคน มีเหตุผลถูกผิดประดิษฐ์ปัญญา 
เหล่าแอนดรอยด์แลหุ่นยนต์คนรับใช้ มีเหล็กไหลชิ้นส่วนควรรักษา 
เพ่ิมพลังมากมายหลายอาชา ความล้ าหน้าใหญ่โตเทคโนโลยี 
     ดอกเตอร์ชาร์ลคิดหวนประมวลนึก ถึงผลึกเหล็กไหลเลื่อมลายสี 
อีกสี่แท่งแบ่งไว้ท าไงดี จึงจะมีคุณค่าพยายาม 
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ควอนตัมคอมสี่เครื่องเปรื่องวิเคราะห์ การเฉพาะอย่างดีไม่ผลีผลาม 
ค้นคนดีมีชีวิตจิตใจงาม ไม่หยาบหยามเหยียบย่ าซ้ าเติมคน 
ไม่เอาเปรียบมีจิตคิดเอ้ือเฟ้ือ พร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืนยามขัดสน 
เกลียดคนคดเอาเปรียบเหยียบใจคน ด ารงตนด้วยเมตตาและกล้าหาญ 
แปลงปัจจัยถ้วนทั่วเป็นตัวเลข แล้วสรรเสกสูตรส่วนประมวลฐาน 
เติมปัจจัยใส่ตัวแปรแก้สมการ รอไม่นานได้ผลลัพธ์นับว่าดี 
ผลออกมาเป็นค่าคลื่นสมอง กราฟจ าลองแสดงแบบเป็นแถบสี 
พร้อมด้วยค่าเลขผลคนคิดดี ตามวิถีครรลองที่ต้องการ 
นักประดิษฐ์คิดหมายได้ดังนั้น แล้วโดยพลันมุ่งตรงจะส่งสาร 
คนค้นคนตามค่าสมการ จะท าการมอบเหล็กไหลให้ครอบครอง 

จึงป้อนค่าหาคนผ่านหุ่นยนต์สัตว์ กระจายพลัดสัตว์ใหญ่น้อยดรอยด์ทั้งผอง 

ออกสืบเสาะโดยพลันแล้วกลั่นกรอง ตามคลื่นสมองครรลองจิตคนคิดดี 
 

โภไคยประเทศ 
     เก้าสิบเก้าองศาตะวันออก เส้นแวงบอกแนวเขาตะนาวศรี 
มีผู้คนอาศัยในคีรี แนวเส้นรุ้งที่สิบสี่องศาเหนือ 
เป็นที่ตั้งพารานครใหม่ เป็นเหล่าชนโภไคยที่หลงเหลือ 
หลังสงครามสกปรกอันรกเรื้อ ต่างหน่ายเบื่อความรุนแรงแก่งแย่งกัน 

ผืนทะเลชายหาดถึงลาดเขา ภูมิล าเนาเหย้าเรียงเคียงแนวสัน 
อยู่กระจายมองเห็นเป็นชั้นชั้น เรียงลดหลั่นมากมายกระจายลาน 
ใช้พลังแสงแดดและสายลม มาผสมสร้างไฟฟ้ามหาศาล 
กังหันลมหอคอยแสงแปลงสัญญาณ สูงตระหง่านเด่นชัดถนัดตา 
ช านาญการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ อยู่สงัดอ้างแอบอิงอหิงสา 
สร้างหุ่นยนต์ไว้ใช้งานตามบัญชา ชาวประชาคลาคล่ าทั้งต าบล 
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มีท่าเรือมุ่งตรงส่งสินค้า เป็นเมืองท่าค้าขายหลายถนน 
ตลาดใหญ่คนหลายเหล่าเข้าปะปน ไม่ขัดสนสิ่งใดให้ขาดแคลน 

 
ไตรจักรประเทศ 

     กาลบัดนั้นเกิดมีประเทศใหม่ มีชื่อเสียงเกริกไกรไปหลายแคว้น 
อิทธิพลแผ่ไปในทุกแดน นับหมื่นแสนโลดแล่นบริวาร 
ทั้งมนุษย์หุ่นยนต์และเครื่องจักร อยู่สมัครมากมายหลายสถาน 
ประเทศใหม่วิจัยในทุกด้าน ทั้งอาหารงานวิทย์ผลิตยา 
อันชื่อชั้นประเทศใหม่คือไตรจักร สร้างพลพรรคมากมายหลายสาขา 
ทั่วทุกภาคทวีปใหม่ในโลกา ใช้วิทยาก้าวล้ าอ านวยไป 
     สายสัมพันธ์แน่นกระชับกับทุกสิ่ง แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ 
ชนทั้งหลายถูกกลืนกินแทบสิ้นใจ พวกจักรไตรครอบง ากระท าคน 
ฮุบกิจการงานทั้งหลายไม่ขายยึด ท าข่มขึดครอบความคิดผลิตผล 
ยกกองทัพเหาะเหินเข้าเดินชน หลายเผ่าชนยอมสยบเพื่อจบภัย 
ความหวาดหวั่นครั่นคร้ามลามไปทั่ว ล้วนหวาดกลัวเมื่อไตรจักรมาผลักไส 
อ านาจเถื่อนเกินแก้ไม่แคร์ใคร ใช้ปืนไฟเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ 
     แดนโภไคยเฟ่ืองฟูอาณาเขต ถึงกาละเทวษทั่วเขตขัณฑ์ 
เมื่อไตรจักรแทรกล้อมเข้าพร้อมกัน ไม่ช้าพลันสร้างสรรค์หมู่อาคาร 
กั้นเขตแดนเอาเองไม่เกรงกฎ สูงจรดก าแพงปิดทุกทิศาน 
มีท่าทีลึกลับกับการงาน เหมือนคนพาลท ากร่างท่าทางดุ 
พวกไตรจักปักหลักอยู่พักใหญ่ ส ารวจแดนโภไคยจนโปร่งปรุ 
มันวางตัวยิ่งใหญ่มุทะลุ อารมณ์คุอึดอัดกันทั้งเมือง 
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กู๊ดแมนแขนเหล็ก 
     บัดนั้นศูนย์กลางแคว้นแดนไตรจักร ส่งพลพรรคสมานสมัครมาหนุนเนื่อง 
เข้าควบคุมสาขาใหม่โภไคยเมือง ประกอบเรื่องตามบัญชาหัวหน้าใหญ่ 
ผู้บัญชาสาขาชื่อกู๊ดแมน เป็นบุรุษต่างแดนจากแคว้นไกล 
ผมสีทองก าย าร่างสูงใหญ่ แขนกลไกเหล็กกล้าน่าสะพรึง 
ได้รับการดัดแปลงแขนทั้งสอง เทคโนของไตรจักรเป็นที่หนึ่ง 
มีเรี่ยวแรงมหาศาลดังช้างดึง ก าลังตึงต่อยหินแตกกระจาย 
ยังติดตั้งปืนไฟในแขนเหล็ก อาวุธเอกยิงลูกไฟไหม้สลาย 
กระสุนเพลิงพรึงพรั่นสุดอันตราย กระทบตายเกรียมไหม้ทรมาน 
     ท่านผู้น ากู๊ดแมนแขนกลไก น าสมุนตรวจไปในสถาน 
ค้นหาแกนแผนผังพลังงาน หมายจะรานรุกไล่ไปยึดมา 
เหนือจรดใต้ตามแนวเขาตะนาวศรี มีสิบสี่หอพลังคลังมหา 
สิบสี่ตระกูลถักทอต่อกันมา ประจ าท่าทุกทิศผลิตพลัง 
หอพลังใช้ลมประสมแสง ขยายแรงด้วยวิทยาวิชาฉมัง 
แปลงเป็นคลื่นจ่ายกระแสแพร่พลัง เหลือเข้าคลังส ารองไม่พร่องลง 
     ทา่นกู๊ดแมนรบัโองการประธานใหญ่ จงรุกไล่คุกคามตามประสงค์ 
ผู้ใดขืนต่อต้านให้ผลาญลง แล้วปลิดปลงชีวาอย่าอาทร 
เพ่ือข่มขวัญมิให้ผู้ใดต้าน ให้ท าการใช้ก าลังเพ่ือสั่งสอน 
ดูดพลังมาให้สิ้นทั่วดินดอน เอามาป้อนอาวุธใหม่ไว้ท าลาย 
เราจะครองทั่วฟ้าโลกานี้ จ าต้องมีอาวุธไว้ใช้สลาย 
ไม่เคารพเกณฑ์กฎบทใดใด ด้วยมั่นใจในล้ าหน้าวิชาการ 
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กู๊ดแมนบุกยึดหอพลัง 
      เหนือจรดใต้กู๊ดแมนล่องแล่นโลด สมุนโหดพร้อมพรักเหมือนยักษ์สาร 
กายก าย าล่ าสันอันธพาล เคลื่อนกองยานเหินฟ้าล่าพลัง 
สัญลักษณจ์ักรคล้องเรียงซ้อนสาม ประกายงามวับวิบลิบลับหลัง 
พุ่งทะยานรายเรียงส่งเสียงดัง เคลื่อนก าลังพลพรรคไปดักรอ 
กู๊ดแมนน าก าลังข้ึนเหนือสุด ไปยื้อยุดหยุดทัพยังที่หอ 
หมายเลขหนึ่งท าขึงขังแล้วรั้งรอ ส่งสารขอแบ่งพลังยังผู้คุม 
ส่งคลื่นสื่อสารไปในหอตึก เป็นผนึกรหัสซ้อนเป็นก้อนกลุ่ม 
มวลก้อนนั้นสะท้องแสงทแยงมุม คล้ายควันกลุ่มลอยมาในอากาศ   
 

ชัชวำลแห่งหอพลังงำนที่หนึ่ง 
     ชชัวาลผู้ควบคุมกลุ่มหอพลังหนึ่ง ตกตะลึงมวลประหลาดอากาศธาตุ 
ผ่านผนังเข้ามาอย่างอุกอาจ ลอยพรวดพราดหยุดลงตรงสายตา 
ยังมิทันคลายความประหลาดใจ ในทันใดมวลนั้นพลันเจิดจ้า 
สว่างแสงแปลงรูปเป็นสารตรา ก้อนมวลพร่ากลายรหัสเป็นชัดเจน 
ปรากฏเป็นรูปแสดงแฝงระนาบ เกิดเป็นภาพบุรุษชายให้ได้เห็น 
ส่งถ้อยค าน าสารอ่านชัดเจน มาบีบเค้นรวบรัดชัชวาล 
     ว่านี่ท่านผู้อยู่ดูแลหอ เรานี้หนอชื่อกู๊ดแมนแสนห้าวหาญ 
จากไตรจักรประเทศใหม่ใช้ท างาน คอยประสานทางตรงผู้ทรงคุณ 
เหล่าพวกท่านสร้างคลังพลังงาน มหาศาลมากมายได้เกื้อหนุน 
เราหวังแบ่งมาใช้บ้างอย่างขอบคุณ ได้เจือจุนน้ าใจมีให้กัน 
จะซื้อขายอย่างไรขอให้บอก เชิญท่านออกมาประสบพบกับฉัน 
ที่ด้านนอกตึกใหญ่โดยไวพลัน หาไม่นั้นฉันเองไม่เกรงใจ 
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      ชัชวาลตกใจแลโมโห อ้ายตัวโตปากมากมาจากไหน 
พวกไตรจักรสุดกร่างเป็นอย่างไร มาพูดเอาแต่ได้อยู่อย่างนี้ 
จ าจะออกไปพบประสบหน้า เจรจาถ้อยความตามวิถี 
อ้ายกู๊ดแมนตัวใหญ่ไม่มาดี คงจะมีเล่ห์กลมาปล้นกัน 

 
กำรข่มขู่คุกคำม 

     ชชัวาลพาพลพรรคไปพานพบ โดยครันครบพวกพ้องแล้วผายผัน 
ล้วนห้าวหาญชาญชัยวัยฉกรรจ์ สังหรณ์หวั่นเหตุร้ายมากรายเยือน 
เผชิญหน้ากู๊ดแมนท่ีนอกตึก อึกทึกพัลวันลั่นเลื่อน 
พร้อมกระบวนยานเหาะเกราะสะเทือน ไม่คล้ายเหมือนเจรจาประสามิตร 
เหล่าไตรจักรแต่ละนายคล้ายนักรบ ดูครันครบสวมสูทคล้ าด าสนิท 
เกราะโลหะสวมใส่ไว้มิดชิด ดูเหมือนคิดพิพาทวิวาทกัน 
     เห็นกู๊ดแมนแขนยนต์กลไกเหล็ก เสียงกรากเกรกกรึกกรักเหมือนจักรผัน 
ยามขยับกลไกเคลื่อนไหวครัน ชะงักงันกันทั่วทุกตัวคน 
มันเอ้ือนเอ่ยส าเนียงเสียงแหบห้าว กังวานกร้าวชาวพาลลานถนน 
เราข้ามน้ าลัดฟ้ามาผจญ กับเหล่าคนบริวารประสานกิจ 
รับมอบหมายท่านผู้น าของไตรจักร มาตั้งหลักเจรจาประสามิตร 
เรากู๊ดแมนเป็นนามตามลิขิต โปรดอย่าปิดไมตรีเลยพ่ีชาย 
     ชชัวาลกวาดตามองต้องหัวเราะ คงไม่เหมาะแก่การท่านสหาย 
ปากกล่าวอ้างไมตรีว่าพ่ีชาย อาวุธร้ายพกพามาท าไม 
แต่ละคนท่านเองน่าเกรงขาม เราขอถามโปรดแจ้งแถลงไข 
เหล่าพวกท่านประสงค์จริงต่อสิ่งใด จงอย่าได้อ้างล าบากให้มากความ 
     กู๊ดแมนยิ้มแววตาหน้าเจ้าเล่ห์ ดูเหมือนเสแสร้งบอกมาหลอกถาม 
แสยะยิ้มกว้างใหญ่นัยน์ตาวาม แล้วค ารามตะคอกพูดออกมา 
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ว่าดีแล้วท่านชัชวาลเอ๋ย ไม่ต้องเอ่ยเลี้ยวลดปดมุสา 
บอกตามตรงที่ประสงค์มุ่งตรงมา หมายใจว่าจะมาแบ่งแหล่งพลัง 
หวังเจือจานด้วยท่านนี้มีมากเหลือ โปรดเอื้อเฟ้ือเจือจุนเป็นคุณม่ัง 
จะขอแบ่งสักหลายเท่าเก็บเข้าคลัง ให้พร้อมพรั่งสรรพก าลังดังตั้งใจ 
     ชชัวาลว่าดูก่อนท่านกู๊ดแมน ท่านตัวแทนไตรจักรผู้มักใหญ่ 
เหตุใดมาขอแบ่งเอาไม่เข้าใจ ไตรจักรไซร้ใหญ่ยิ่งสิ่งเทคโน 
วิทยาการเรืองรองของพวกท่าน ล้วนสร้างสานสิ่งประดิษฐ์คิดอักโข 
แต่ละสิ่งล้วนเป็นเช่นมือโปร ทั้งแม็คโครนาโนเทคโนโลยี 
แหล่งพลังเหตุใดใยไม่สร้าง มากล่าวอ้างขอแบ่งแย่งพ้ืนที่ 
เราผลิตเพียงแต่แค่พอดี ประชาชีได้ใช้ไปวันวัน 
เราโภไคยมิใช่เผ่าพันธุ์โลภ ที่คอยโฉบฉกชิงทุกสิ่งสรรพ์ 
สมถะพอเพียงเลี้ยงชีวัน เราแบ่งปันเผื่อแผ่แค่พอดี 
เราไม่อาจปันส่วนให้ก๊วนท่าน อย่าได้พาลเร่งรัดให้บัดสี 
จงกลับฐานท่านไปเถิดชายดี ชาวจักรตรีมีทรัพย์ไม่อับจน 
     กู๊ดแมนยินค าตอบระคายหู จ้องมองดูชาวโภไคยให้ฉงน 
มันกล้าตัดสัมพันธ์สิ้นไม่ยินยล ไม่กลัวผลฉิบหายจะกรายมา 
จึ่งค ารามส่งเสียงส าเนียงกร้าว สะเทือนกราวก้องไปใจความว่า 
ท่านทั้งหลายเมื่อไม่มีไมตรีมา อย่าได้ว่าเรานี้ไม่มีใจ 
ข้ามทวีปย่างกรายหมายผูกมิตร ร่วมผลิตนวัตกรรมล้ าสมัย 
ไม่ฟังค าแถลงกลับแคลงใจ ปฏิเสธเราไดไ้ม่ใยดี 
จ าจะไม่เกรงอกสะทกสะท้อน จ าจะรอนน้ าใจให้หน่ายหนี 
จ าต้องใช้ก าลังเข่นให้เห็นดี จ าจะตีทะลวงให้ล่วงไป 
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ชัชวำลเตรียมกำรศึก 
     ชชัวาลคาดการณ์ไว้แต่แรก อ้ายคนแปลกดั้นด้นแต่หนไหน 
ท าหยิบยื่นยินดีไม่ตีใคร อ้างน้ าใจบังหน้ามาปล้นชิง 
ชัชวาลจึงเตรียมการไว้แต่ต้น ตระเตรียมคนแวดล้อมพร้อมทุกสิ่ง 
ห้าสิบนายชายฉกรรจ์ครันครบจริง ทุกคนนิ่งแม้ใจนั้นจะหวั่นหวาด 
สวมก๊ักเกราะเพลาพับสนับแข้ง ก าลังแรงเตะไวเหมือนไม้ฟาด 
สนับมือเพ่ิมแรงหมัดอัดอากาศ ประเจียดคาดหัวไว้ไมโครชิพ 
สนับเข่าและศอกปลอกโลหะ แรงปะทะรอนรานต้านเป็นสิบ 
ทุกอาวุธว่องไวด้วยไหวพริบ ไมโครชิพโปรแกรมช่วยด้วยมวยไทย 
นวอาวุธประจุลงมงคลหัว ขยับตัวเคลื่อนไหวใช้แม่ไม้ 
ทุกเชิงชั้นกระบวนท่ามาว่องไว ค านวณไว้แปลงได้หลายลีลา 
เป็นภูมิรู้ปัญญาวิชาเก่า รวมกันเข้าวิทยาศาสตร์สาขา 
ศัสตราวุธปกป้องครองกันมา หมู่ประชาโภไคยหลายพันปี 

 
กองก ำลังไตรจักร 

     บัดนั้นกู๊ดแมนแสนเขื่องโข ท าตาโตเห็นโภไคยไม่คิดหนี 
มีท่าทีแนวโน้มหมายโจมตี จึ่งราวีกรีฑาเข้าฆ่าฟัน 
ส่งสัญญาณบริวารเข้าจู่โจม ต่างฮือโหมวิ่งชนจนสนั่น 
ใช้ก าลังพุ่งปะทะสะเทือนลั่น อย่างเหนือชั้นร่างกายที่ใหญ่โต 
     เหล่าโภไคยบางคนไม่ทันนึก ว่าข้าศึกโจมตีมีโมโห 
ใช้ก าลังร่างกายอันใหญ่โต ดุจแรงโคแรงช้างพลางพุ่งชน 
มีหลายนายหลบไม่ทันพลันพล้ าเพลี่ยง ได้ยินเสียงอัดกระแทกจนแหลกป่น 
กระเด็นดอนกระแทกตายไปหลายคน บ้างลุกลนล้มลุกบ้างคลุกคลาน 
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     กู๊ดแมนแหงนหัวร่อสะท้านก้อง คิดใคร่ลองกับไตรจักรชักห้าวหาญ 
ประเดี๋ยวเถิดจักตายสิ้นทั้งวิญญาณ เราจักผลาญโภไคยเจ้าให้วอดวาย 
     ชชัวาลเห็นดังนั้นพลันตระหนก สะท้านสะทกอกสั่นแลขวัญหาย 
ว่าโอ้หนอเหตุผันผกมาตกตาย อ้ายวายร้ายหน้าด้านพาลชั่วจริง 
จึ่งสงบส าเหนียกเรียกสติ สมาธิจดจ าแนกแล้วแหวกวิ่ง 
สั่งทุกนายตั้งหลักกันหันหลังพิง ต้องเอาจริงจึงจะรอดอย่าถอดใจ 
ทุกนายเข้าโหมดประจัญขั้นสูงสุด นวอาวุธเปลี่ยนแปรร้อยแม่ไม้ 
สู้ความใหญ่ใช้ความคล่องด้วยว่องไว ตะลุยไล่พวกชั่วให้กลัวเรา 
ตั้งกระบวนพร้อมสรรพสัประยุทธ์ ทุกบุรุษมุ่งมาดไม่ขลาดเขลา 
ควงหมัดศอกเตะแหวกกระแทกเข่า กระจายเข้าโรมรันด้วยชั้นเชิง 
บ้างกระโดดหมุนตัวกลับหลังเตะ หวดเข้าเป๊ะท้ายทอยจนลอยเหิง 
ศอกฟันเฉียงเสียงฉับเฉาะกระเจิง ออกเป็นเชิงหิรัญม้วนแผ่นดิน 
น้อมหมัดคู่ตวัดลอยสอยกระเดือก อ้ายตัวใหญ่ล้มเฮือกเกลือกแดดิ้น 
หนุมานถวายแหวนแด่แผ่นดิน เลือดหลั่งรินไตรจักรพวกยักษ์มาร 
เถรกวาดลานท าลายฐานพวกสูงใหญ่ เตะพับในสนับแข้งแรงช้างสาร 
โดดเข่าลอยสอยดาวเข้าปลายคาง กระแทกร่างลอยเผ่นกระเด็นกระดอน 
สนับมือควงหมัดซัดกระแทก โดนตีแตกเลือดทะลักสลักสลอน 
สนับศอกเข่าแข้งแรงร้อยปอนด์ ไม่มีผ่อนกระบวนท่าให้ล้าลง 
เหล่าไตรจักรหักล้มลงกลิ้งเกลือก บ้างหอบเฮือกเลือดนองร้องเสียงหลง 
ถูกหักแข้งแทงขาไม่มั่นคง ยังทนงถือดีมีพวกมาก 

 
ทอร์นำโดจอมพลัง 

      บัดนั้นกู๊ดแมนแสนฉงน เห็นพวกตนล้มหายไปหลายหลาก 
แค่มาปราบโภไคยใช่เรื่องยาก กลับล าบากนานเนิ่นเกิดคาดคิด 
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จ าจะส่งมือดีขยี้บด เอาให้หมดล้างผลาญไม่ต้านติด 
จะท าลายปลิดลงปลงชีวิต แล้วค่อยริดรอนรั้งพลังงาน 
      จึ่งร้องสั่งทอร์นาโดร่างโตใหญ่ ให้ออกไปเข่นฆ่าพร่าผลาญ 
อย่างรวบรัดเร่งล่าอย่าช้านาน จงท าการให้เสร็จส าเร็จดี 
ทอร์นาโดรับค าแล้วโผพุ่ง กระโดดมุ่งพุ่งออกไปเร็วรี่ 
กระทบพ้ืนครืนครั่นปฐพี ธรณีเลื่อนลั่นสนั่นดัง 
      เหล่าโภไคยรณยุทธหยุดชะงัก เห็นร่างยักษ์ใหญ่โตดูโอหัง 
ก าย าสูงสามวาบ้าพลัง เหมือนคลุ้มคลั่งเพลิงโหมเข้าโจมตี 
เห็นที่หลังมันติดตั้งเครื่องกลจักร ขยุกขยักขยับเขยื้อนเมื่อเคลื่อนที่ 
เสียงเครงครางกรางเกรืองเครื่องยนต์ดี เมื่อมองที่ใบหน้ากลับอัปลักษณ์ 
ครึ่งหน้าเป็นโลหะวาวขาวสะท้อน อีกครึ่งค่อนหนังน้อยเป็นรอยสัก 
จักรกลหลังกร่างเกรื่องมีเฟืองชัก ปรปักษ์ผู้นี้นี่น่ากลัว 
มันเป็นคนครึ่งหุ่นยนต์รุ่นใหม่ ส าหรับใช้รานรุกบุกไปทั่ว 
เรี่ยวแรงเท่าม้าศึกสามร้อยตัว ยิงหมัดรัวแต่ละทีต้องมีตาย 
      ทอร์นาโดชูก าปั้นค ารามก้อง พลันกูร่้องแกว่งกวัดด้วยหมัดซ้าย 
มีหินใหญ่หลายคนโอบที่ข้างกาย ทุบกระจายแตกสะบัดด้วยหมัดเดียว 
      ชัชวาลมองถลึงแล้วพรึงพรั่น ด้วยใจหวั่นตะลึงงันแลหวาดเสียว  
อ้ายปีศาจอันตรายร้ายจริงเชียว เพียงหมัดเดียวโดนมันต่อยคงย่อยยับ 
การศึกนี้คงยากจะเอาชัย แต่อย่างไรจะไม่ยอมให้ล้อมจับ 
ยิ่งไม่อาจให้มันคุมบังคับ แม้แตกดับรา่งแหลกต้องแลกกัน 
สั่งพลพรรคเร่งกรเูข้าจู่โจม ต่างถาโถมประชิดช่วงห้วงคับขัน 
กลยุทธ์คลุกวงในสู้ใหญ่พลัน ด้วยหมายมั่นว่าว่องไวคงได้การ 
มีสองนายเตะท าลายเข่าซ้ายขวา อีกสองนายต่อยหน้าหวังพร่าผลาญ 
อีกสองนายเข่าชายโครงทั้งสองด้าน ศอกทะยานแทงอกฉีกอีกสองนาย 



ซัน เอ้ือไพบูลย์  เขียน : 26 

ทั้งแปดนายหวังใจว่าได้เปรียบ ใช้ความเฉียบโจมตีตามที่หมาย 
แปดต าแหน่งล้วนเช่นเป็นจุดตาย หวังว่าอ้ายทอร์นาโดต้องโสกา 
 

โภไคยตกเป็นรอง 
       แต่กาลกลับวิปริตเกิดคิดคาด ด้วยไม่อาจฆาตถล่มล้มยักษา 
ร่างมันแข็งแกร่งกรังดั่งเหล็กกล้า ไม่รู้สึกรู้สาสัมผัสใด 
เห็นกลไกหลังมันพลันขยับ ดังกรุบกรับเกรื่องกร่างพลางเคลื่อนไหว 

ทอร์นาโดแสยะยิ้มทิ่มหมัดไป กระแทกใส่หนึ่งทีที่เบื้องหน้า 
มีนายหนึ่งโดนแรงหมัดอัดกระแทก ร่างลอยแหลกลิ่วไปไกลหลายหลา 
กระทบพ้ืนกระดูกหักทั้งกายา กลับโดนพร่าชีวิตถูกปลิดปลง 
เสื้อก๊ักเกราะที่สวมก็แดงฉาน ไม่อาจต้านยับยุ่ยเป็นผุยผง 
ทุกผู้คนล้วนตะลึงทั้งมึนงง เจตจ านงมุ่งมั่นต้องสั่นคลอน 
ต่างขยาดพรึงพรั่นแลหวั่นหวาด มัจจุราชจากนรกมาหลอกหลอน 
ทอร์นาโดยังรุกไล่ไม่ขาดตอน ควงหมัดคอ้นหวดกระแทกแตกทะลาย 

เจ็ดโภไคยนักสู้อยู่ใกล้ชิด ต่างโดนฤทธิ์หมัดหินสิ้นสลาย 
โดนแรงอัดปะทะกระเด็นตาย คิดผันผายออกไปไม่ทันกาล 
ชั่วพริบตาทอดกายตายเป็นสิบ ต่างกันลิบแรงม้ามหาศาล 
จ าต้องกลืนฝืนสู้เหล่าหมู่พาล ชัชวาลแจ้งใจเหล่าไพรี 
 

ชัชวำลแจ้งเตือนเหตุ 
      รวมสติตรึกตรองแล้วตั้งมั่น จะโรมรันต่อไปไม่คิดหนี 
จ าต้องแจ้งข่าวสารประดามี ไปทั่วทุกท้องที่ถิ่นโภไคย 
หยิบแว่นตาสื่อสารขึ้นมาสวม เพ่ือรวบรวมเหตุการณ์แล้วขานไข 
ส่งทั้งภาพและเสียงล าเลียงไป เข้าส่วนในสภาประชาชน 
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แจ้งข่าวต่อหอพลังที่ยังเหลือ เตรียมการเผื่อไตรจักรมาดักปล้น  
ความโหดเหี้ยมอ ามหิตผิดผู้คน ประชาชนโภไคยให้รับมือ 
 

เปลี่ยนกระบวนยุทธ 
      กวาดตามองทั่วถ้วนประมวลผล สั่งทุกคนขนพลองดาบมาจับถือ 
สั่งเปลี่ยนโหมดการศึกเคยฝึกปรือ เป็นฝีมือชั้นดีกระบี่กระบอง 
ควงพลองเหล็กดาบเด่ียวแลดาบคู่ เข้าโจมจู่โหมดสังหารสั่งการสมอง 
มงคลหัวปรับท่วงทีกระบี่กระบอง ให้แคล่วคล่องเบ็ดเสร็จส าเร็จการ 
แล้วโรมรันพันตูสู้ไม่หยุด ยังยื้อยุดพวกลอบลักจักรสังหาร 
ทุกกระบวนแปรผันประจัญบาน เข้าต่อต้านพันพัวไม่กลัวเกรง 
สะบัดฟันโจมตีไปกี่ดาบ ไม่อาจทาบแรงศัตรูผู้ข่มเหง 
ฟาดกระทบตัวมันดังโครงเครง กว่าร้อยเพลงไมร่ะคายผิวกายมัน 
ต้องคอยหลบแรงหมัดอัดกระแทก ตัวต้องแตกตกตายเป็นหมายมั่น 
เข้าต่อตีพลางหลบหลีกพัลวัน ยักแย่ยันยื้อยุดอยู่ในที 
      เจ้ากู๊ดแมนยืนดูอยู่ด้านข้าง หัวเราะพลางยิ้มเยือนเหมือนปาหี่ 
สนุกสนานบานใจกระไรมี โภไคยนี้ด้านดื้อยื้อเวลา 
ทอร์นาโดใช้ก าลังเพียงสามส่วน ให้ปั่นป่วนพลพรรคเป็นหนักหนา 
เครื่องจักรกลแปลงตัวทั่วกายา ไม่มีท่าว่าหมดฤทธิ์สักนิดเดียว 
      ชัชวาลเร่งความคิดพินิจแก้ ล าบากแท้พลั้งพลาดน่าหวาดเสียว 
คงย่อยยับพ่ายแพ้แน่แท้เชียว ความปราดเปรียวเราเริ่มโหยจะโรยรา 
จะอย่างไรทุกมนุษย์มีจุดอ่อน แต่มันซ่อนจ าเพาะต้องเสาะหา 
มองศัตรทูั้งตัวทั่วกายา คะเนว่ากลไกหลังของมันเอง 
เครื่องกลจักรชักกว้านที่ด้านหลัง สร้างพลังร้อยแรงม้ามาข่มเหง 
เราจะตเีครื่องยนต์ด้วยตนเอง กระบวนเพลงดาบคู่ให้รู้กัน 
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อรุณ 
      มีสายตาหนึ่งคู่แอบดูเหตุ อยู่นอกเขตแนวแฝงก าแพงกั้น 
บนคาคบกิ่งใบไม้เถาวัลย์ ปกคลุมอยู่หลายชั้นก าบังตัว 
หนุ่มอรุณวัยรุ่นย่างสิบเจ็ด เที่ยวเตร่เตร็ดแคล่วคล่องท่องไปทั่ว 
อยู่บ้านน้อยชายป่าหาเลี้ยงตัว ปลูกเพาะหัวเผือกมันเห็ดเมล็ดพันธุ์ 
รักเสรีชีวิตอิสระ ไร้ภาระเรื่องวิตกไม่โศกศัลย์  
ผลิตผลเพาะได้ไปแบ่งปัน ผ่านคืนวันไม่ละโมบโลภสิ่งใด 
หลายปีผ่านต้อยต่ าเป็นก าพร้า ด้วยบิดรมารดามาตักษัย 
ธรรมดาชีวิตปลิดปลงไป สั่งเสียไว้ให้ลูกปลูกพืชพันธุ์ 
มีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ชาญฉลาดคิดจ าดีขมีขมัน 
จิตใจดีอารีรอบชอบแบ่งปัน แม้ดื้อรั้นแต่ไม่เทียบเอาเปรียบใคร 
      ในวันนี้ผ่านหอพลังงาน หวังผ่านทางมุ่งประสงค์ลงทิศใต ้
ไปหาซื้อฟันเฟืองเมืองชั้นใน มาซ่อมใส่เครื่องยนต์ไว้ขนของ 
ประจวบเหมาะได้มาพบประสบเหตุ เห็นภัยเภทปีนป่ายขึ้นชั้นสอง 
กิ่งไม้ใหญ่นอกก าแพงแอบแฝงมอง เห็นเนืองนองวุ่นวายทั่วสู้พัวพัน 
      เห็นฝ่ายหนึ่งทราบว่าเปน็โภไคย เห็นอีกฝ่ายตัวใหญ่เป็นยักษ์หลั่น 
ได้ยินเสียงอวดโอ่โต้เถียงกัน แรกงงงันแต่ฉับพลันก็เข้าใจ 
พวกไตรจักรยักษ์ใหญ่นั้นหมายปล้น หมายจะขนถ่ายพลังหวังไปใช้ 
ชัชวาลผู้ดูแลไม่แผ่ไป พวกตัวใหญ่ข้องขัดจึงจัดการ 
ยิ่งสู้ไปโภไคยนั้นเสียเปรียบ โดนซัดเรียบคลานคลุกถูกสังหาร 
ขืนยืดเยื้อนานไปไม่ได้การ คงถูกผลาญชีวินหมดสิ้นไป 
      เห็นหวัหน้าจับดาบคู่สู้ลุยเดี่ยว ควงขวับเขวียวโฉบเฉี่ยวประชิดใกล้ 
เหมือนจะหมายด้านหลังยังกลไก อ้ายตัวใหญ่มนุษย์ยักษ์เครื่องจักรกล 
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กวัดแกว่งดาบวาดระนาบเป็นเลขแปด ประกายดาบพุ่งแผดทั่วเวหน 
ฟันทะลวงกลไกไอ้หุ่นยนต์ จึงได้ผลทอร์นาโดชะงักงัน  
แม้ไม่อาจท าลายผิวกายเหล็ก แต่ก็เบรคการเคลื่อนไหวไอ้ยักษ์หลั่น 
เห็นมันทรุดหยุดขยับเครื่องดับพลัน เซถลันล้มผึงดังตึงตัง       
      เหล่าโภไคยร้องโห่ไชโยก้อง สนั่นซ้องฮึกเหิมเริ่มมีหวัง 
ชัชวาลควงดาบแฝดระแวดระวัง เกรงพลาดพลั้งการยุทธไอ้กู๊ดแมน 
เหตุซึ่งหน้ายังไม่ใคร่ปลอดภัยนัก อ้ายพวกยักษ์พลโยธีมีหลายแผน 
ไอ้กู๊ดแมนยังมีใช้หลายตัวแทน  คงโฉดแสนร้ายกาจกว่าทอร์นาโด 

 
บิลลี่เดอะไฟร์กัน 

      อรุณเห็นอมนุษย์หยุดชะงัก เหล่าโภไคยคึกคักขึ้นอักโข 
เพียงครู่เดียวไม่นานพลันร้องโอ ไอ้กู๊ดแมนโมโหสุดโกรธา 
ได้ยินมันเรียกหาว่าบิลลี่ คงจะเป็นมือดีที่เหนือกว่า 
อรุณน้อยตื่นเต้นเห็นเต็มตา ผู้ที่มามีทีท่าไม่น่ากลัว 
เห็นรูปร่างผอมแห้งดูแรงน้อย ชุดคาวบอยหมวกปีกมนอยู่บนหัว 
คาบบุหรี่ไฟลนพ่นควันมัว แสยะยั่วยิ้มยวนกวนบาทา 
เสยปีกหมวกแหงนหน้าท าตาหรี่ มาดยวนยีกลั้วอ้ันพ่นควันหนา 
คาบบุหรี่ยืนเรื่อยเปื่อยดูเฉื่อยชา ดูเจ้าเล่ห์ร้ายกาจกว่าทอร์นาโด 
เหล่านักสู้ต่างฉงนจนตระหนก เห็นปืนพกสองเครื่องดูเขื่องโข 
หนึ่งปืนสั้นห้อยเอวคล้องล ากล้องโต หนึ่งปืนยาวห้อยโชว์อยู่กลางหลัง 
      รูปร่างแปลกประหลาดพิลึกยิ่ง หากมันยิงคงล าบากยากหยุดยั้ง 
ล้วนอาวุธต้องห้ามตามค าสั่ง สัตยาหนหลังแต่ก่อนมา 
มาบัดนี้ไตรจักรลักละเมิด ก่อก าเนดิอาวุธยิงทุกสิ่งสา 
ยกพลพรรคมากมายก่ายกองมา เที่ยวปล้นฆ่าช่วงชิงทุกสิ่งไป 
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      ชัชวาลว่านี่แน่ท่านกู๊ดแมน ไม่ว่าท่านโลดแล่นมาจากไหน 
สัตยาร่วมกันบัญญัติไว้ จ าไม่ได้หรือแสร้งแกล้งลืมเลือน 
ใยประเทศยิ่งใหญ่อย่างไตรจักร กลับลอบลักสร้างอาวุธที่สุดเถื่อน 
ประวัติโลกบันทึกเรื่องเป็นเครื่องเตือน อย่าได้เหมือนอดีตกาลที่ผ่านมา 
ความฉิบหายย่อยยับกลับบังเกิด ปืนระเบิดท าสิ้นสุดมนุสสา 
จงกลับไปถิ่นท่านเถิดประเสริฐกว่า จะถือว่าแล้วต่อกันในวันนี้ 
      เหล่าไตรจักรทุกตนตัวหัวเราะครืน ว่าคงตื่นตกใจใคร่คิดหนี 
เหล่าพวกท่านใจเสาะแต่เคราะห์ดี ยุทธภัณฑ์เช่นนี้มีให้ด ู 
      บิลลี่ออกก้าวเดินมายืนเด่น เสียงหวีดเย็นผิวปากช่างสากหู 
ท าตาขวางจ้องเขม็งเล็งคนดู หมวกปิดตาหรุบหรู่ดูกวนใจ 
พยักหน้าหงึกหงักกวักมือเพรียก มันร้องเรียกว่าพวกเจ้าเข้ามาได้ 
อยากลองดีเฉกเช่นเล่นกับไฟ เข้ามาให้สิ้นทุกคนทุกตนตัว  
แม้พวกเจ้ามากมายหลายสิบกว่า ไม่คณนามือเราจะเป่าหัว 
ยอดอาวุธไฟร์กันกระชั้นรัว จงหวาดกลัวก่อนดับดิ้นสิ้นชีวิต 
      ชัชวาลจึ่งว่าพวกหน้าด้าน อาวุธล้างผลาญคุกคามห้ามผลิต 
ไม่ค านึงถึงโลกเลยสักนิด สร้างวิกฤตชั่วเช่นเห็นแก่ตัว 
      บิลลี่ว่าอย่ากล่าวไปให้ยืดยาด หรือว่าขลาดทุกท่านรู้กันทั่ว 
เชิญจู่โจมเข้ามาอย่าเล่นตัว จะดีชั่วอย่างไรได้รู้กัน 
      ชัชวาลมั่นใจในเสื้อเกราะ น่าจะเหมาะต้านขืนแรงปืนนั่น 
ใช้กลใดจึงจะได้ชัยเหนือมัน คิดดังนั้นแล้วเหหันบัญชาการ 
 

กระสุนไฟสลำยอนุภำค 
      พริบตานั้นผู้กล้าหาญทั้งสี่นาย พุ่งกระจายล้อมปิดทุกทิศาน 
ควงดาบพลองล่องโลดโดดทะยาน หมายจะรานรุกล่าในคราเดียว 
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เห็นแน่ชัดศัสตราวุธจะถูกกาย ท่าท าลายล้อมกราดน่าหวาดเสียว 
ควงกระบองกวัดแกว่งดาบด้วยปราดเปรียว  ดังขวับเขวียวเสียงแทรกช าแรกลม 
เพลงศัสตรามิทันซัดสัมผัสร่าง เสียงเปรี้ยงปร้างโป้งปังออกดังขรม 
เหล่านักสู้ตะลึงมองร้องระงม เมื่อดาบคมแลกระบองต้องกระเด็น 
หลุดจากมืออย่างไรไม่อาจทราบ ปืนสภาพยิงอย่างใดไมอ่าจเห็น 
สิงห์ปืนไวบิลลี่ผู้เลือดเย็น คาบบุหรี่หน้าเป็นเขม้นมอง 
พ่นควันพลาง แสยะยิ้ม ริมฝีปาก เรานี้ยิงแม่นมากไม่เป็นสอง 
ชัชวาลท่านทั้งหลายจงได้ตรอง แล้วชี้มองเหล่าอาวุธที่หลุดลง 
เห็นดาบพลองปลิวว่อนกร่อนสลาย เหมือนผงทรายร่วนรุ่ยเป็นผุยผง 
ชาวโภไคยได้เห็นต่างเป็นงง เปลี่ยนรูปทรงหายวิบชั่วพริบตา 
ตกตะลึงชาวาบภาพที่เห็น ปืนนั้นเป็นอาวุธพิษปริศนา 
หากโดนเข้าต้องทดท้อมรณา  คงพลาดท่าเป็นผงคลีธุลีดิน 
      อ้ายคาวบอยปืนไวบรรยายพล่าน ต่อให้ท่านเป็นวิหคแล้วผกผิน 
ลอยเวหาวลาหกหรือนกบิน ต้องดับดิ้นด้วยที่สุดอาวุธเรา 
กระสุนไฟสลายอนุภาค ป่นเป็นกากยุ่ยไหม้กว่าไฟเผา  
ทุกสิ่งสรรพ์พลันสลายกลายเป็นเถ้า กลับบ้านเก่าพร้อมกันทุกท่านเอย  
คิดมอบหอพลังให้สายเสียแล้ว คงไม่แคล้วต้องเตลิดไปเปิดเผย 
เราต้องจ าก าจัดเหมือนอย่างเคย เตรียมใจไว้ได้เลยชัชวาล 
อยู่นิ่งนิ่งดีกว่าอย่าขยับ ใครหาญสัประยุทธ์เราจะเผาผลาญ 
จะให้ตายดีพอไม่ทรมาน ทั้งวิญญาณปราศสิ้นทั้งอินทรีย์  
      ชัชวาลแลพวกทราบแน่ชัด ถูกสกัดมิดชิดปิดทางหนี 
ทุกผู้คนล้วนคาดหมายไม่ตายดี จ าต้องพลีชีพแผ่แดแ่ผ่นดิน 
เหล่านักสู้แม้หวั่นไหวหัวใจเต้น ยังเยือกเย็นไม่เร่งรัดเพ่ือตัดสิน 
เมื่อไม่อาจไดช้ัยดังใจจินต์ แม้ต้องสิ้นชีวาไม่อาลัย 
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จุดประสงค์ของกู๊ดแมน 
      ชัชวาลคิดอ่านการที่หวัง อยากจะทราบขุมก าลังที่สงสัย 
เวลาเหลือน้อยนิดคิดวิจัย ให้รู้ภัยยึดครองของไตรจักร 
แล้วจึ่งว่านี่แน่ท่านกู๊ดแมน ผู้มีแขนกลไกก าไลยักษ์ 
ช่วยไขข้อข้องใจให้ประจักษ์ ประสงค์หลักของพวกท่านนั้นอะไร  
      แขนเหล็กยิ้มตาวาวแล้วกล่าวว่า เอาเถิดหนาก่อนชีวาจะหาไม่ 
เราจะบอกท่านทั้งหลายหายข้องใจ ไตรจักรไซร้สร้างปืนไฟประลัยกัลป์ 
ปืนไฟใหญ่สลายอนุภาค จักต้องใช้พลังมากยากแปรผัน 
ค้นหาแหล่งพลังหวังแบ่งปัน จึ่งหมายมั่นมุ่งหน้ามาท่ีนี้ 
อีกสกัดมิใหผู้้ใดต้าน จ าต้องยึดพลังงานที่มากมี 
กักเก็บไว้ในยานยักษ์แบตเตอรี่ คือล านี้ที่น าพามากับเรา 
      ชัชวาลกับพวกเห็นแต่แรก ยานรูปแปลกสีหม่นเปื้อนเหมือนขี้เถ้า 
ทรงหกเหลี่ยมล ายานทุกด้านเท่า ที่แท้เอาไว้เก็บกักลักพลัง 

 
ปืนสลำยอนุภำคของกู๊ดแมน 

      แขนขยับแกรกกรากกระชากเสียง เราบอกเพียงเท่านี้ดีกระหมั่ง 
ถึงเวลายินยอมพร้อมหรือยัง จงระวังให้ดีนี่ปืนเรา 
จงดูไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่าง ก่อนที่ร่างจะสลายกลายเป็นเถ้า 
เหล่าโภไคยมึนตึงยืนซึมเซา อาลัยเศร้าชีวิตอนิจจัง 
เห็นกลไกท่อนแขนกู๊ดแมนขยับ ดังกรุบกรับกรางเกรงดูเคร่งขลัง 
กลไกเลื่อนเคลื่อนไหวสไลด์ดัง แล้วยกรั้งขึ้นเล็งส่องล ากล้องปืน  
เป็นปืนใหญ่กว่าบิลลี่มีสี่ล ากล้อง แขนทั้งสองรวมเป็นแปดต้องแตกตื่น 
จะอย่างไรคงยากจะขัดขืน ได้แต่ยืนนิ่งขึงตะลึงงัน 
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      เห็นรอยยิ้มใบหน้าเจ้ากู๊ดแมน ให้รู้สึกคับแค้นแสนแสบสัน 
มาข่มเหงย่ ายีใช่ที่มัน ไม่นึกฝันว่าเกิดเหตุทุกข์เภทภัย 
อันพวกเราประพฤติห้ามตามบัญญัติ โดยเคร่งครัดเจตจ านงไม่สงสัย 
กลับเป็นเหยื่อพลพรรคพวกจักรไตร มันวิจัยอาวุธร้ายท าลายคน 
คงหมดสิ้นวาสนาถึงคราเคราะห์ แม้เสื้อเกราะยังสลายไม่ได้ผล 
หนทางรอดเลือนลับต้องอับจน ถูกลักปล้นโจรร้ายย่างกรายมา  
จะรามือรอความตายก็ใช่ที่ เหล่านักสู้เดินปรี่ออกเบื้องหน้า 
ใช้ไพ่ตายสุดท้ายได้เรียนมา กระบวนท่าชนแหลกแลกชีวิต 
      อรุณน้อยแอบอิงบนกิ่งไม้ เห็นโภไคยเร่งเร้าเข้าตามติด 
เห็นอยู่ว่าเกินการหาญพิชิต คงจะคิดสู้ตายถวายหัว 
      ชัชวาลน าก าลังแบ่งเป็นสอง แยกเป็นกองเรียงรายกระจายทั่ว 
ล้อมวงไว้หลายชั้นเข้าพันพัว หมายเจ้าตัวทั้งสองที่ครองปืน 
เป็นค่ายกลล้อมตะวันพลันกระจ่าง ใช้ความเร็วเคลื่อนร่างเหมือนอย่างคลืน่ 

วนสลับปรับเปลี่ยนเวียนกลมกลืน ไม่หยุดยืนเป็นเป้านิ่งให้ยิงเล็ง 
 

ชัชวำลต่อสู้แลกชีวิต 
      พริบตานั้นชัชวาลสั่งจู่โจม ต่างถาโถมโดดพุ่งมุ่งเขม็ง 
ส่งเสียงร้องสับสนคนตะเบ็ง ก าหมัดเก็งเร่งเร้าเข้าโจมตี 
ทั้งสองกองเคลื่อนไหวไปตามแผน เข้าแวดล้อมกู๊ดแมนกับบิลลี่ 
โดยฉับพลันวงในเข้าไล่ตี อย่างเร็วรี่จี้หมัดติดทุกทิศทาง 
      เจ้าแขนเหล็กและคาวบอยต่างเคลื่อนไหว กระสุนไฟไวตลบกระทบร่าง 
เหล่านักสู้ทีเ่ข้าใกล้ล้วนวายวาง สลายร่างไฟเผาเถ้ากระจาย 
      นักสู้ชั้นต่อไปปรี่ไล่เข้า รีบเร่งเร้าไม่รอท่าเวลาสาย 
วินาทีกระชั้นอันตราย เพ่ือนยอมตายให้รุกไล่เข้าใกล้ตัว 
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      ชั้นที่สองจ้วงดาบแรงแทงเข้าใส่ แสร้งเล็งหัวใจแล้วพลิกซัดขึ้นตัดหัว 
บิลลี่เริ่มเรรวนด้วยจวนตัว ปืนยิงรัวเหนี่ยวไกเริ่มไม่ทัน 
สี่ปลายดาบแทงจี้ปรี่เข้าใกล้ กระดกปืนลั่นไกต้องไหวหวั่น 
เสี้ยวพริบตาปืนไฟไวยิงไม่ทัน ช่วงกระชั้นเกือบตายด้วยค่ายกล 
      ยังมิทนัหายใจได้เต็มเฮือก พลองพุ่งเสือกกราดฟาดมาอีกหน 
เป็นแนวรุกที่สามตามพุ่งชน  ใช้ผู้คนแนวก่อนเป็นก าบัง  
คว้าปืนยาวห้อยหลังรั้งมาถือ ทั้งสองมือควงส่องคล่องฉมัง 
ไขว้ปืนยิงซ้ายขวาอย่างบ้าคลั่ง เสียงเปรี้ยงปังไฟกระทบก็ตกตาย 
      แนวทีส่ามสูญสลายมาตายจาก แนวที่สี่พุ่งกระชากมาเป็นสาย 
เขวี้ยงดาบพลองน าหน้าจนพร่าพราย เห็นประกายศัสตราอย่างพร่ามัว 
ถูกกลุ้มรุมรวดเร็วจากรอบด้าน จนลนลานเครียดขึ้งข้ึนถึงหัว 
พลองด้ามหนึ่งพุ่งขวับถูกกับตัว อีกด้ามรัวฟาดพับเข้ากับขา 
เซสะดุดทรุดล้มจมกับพ้ืน หน้าตาตื่นปืนหลุดเปรื่องไปเบื้องหน้า 
คงต้องพลั้งพลาดม้วยมรณา พวกโภไคยบิ่นบ้ามันกล้าตาย 
 

ค่ำยกลสุดท้ำยถูกท ำลำย 
      เหล่าแนวรุกสุดท้ายโอบรายล้อม ทุกนายพร้อมพุ่งชนคนเป้าหมาย 
โจนทั้งตัวเข่าศอกคูสู้้เสี่ยงตาย มองดูคล้ายจรวดคนพุ่งชนแรง 
อาวุธแข็งศอกเข่าแข้งแฝงน้ าหนัก มาพร้อมพรักรอบทิศไม่ผิดแผลง 
เห็นแน่ชัดหกคนกระโจนแทง ใช้ความแกร่งบดบิลลี่บีใ้ห้ตาย 
วินาทีหกคนแหวกกระแทกร่าง เสียงเปรี้ยงปร้างโป้งปังดังเหลือหลาย 
คนทั้งหกสลายลงเป็นผงทราย ร่วงกระจายกราวเกรียวหวาดเสียวใจ 
      บิลลี่รอดจากบ่วงห้วงคับขัน แล้วจึงหันมองว่ามาจากไหน 
ทิศทางยิงกระสุนถูกลูกปืนไฟ เจ้านายใหญ่กู๊ดแมนแสนล าพอง 
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ที่แท้นายทะลายกลพ้นแต่แรก ไม่ผิดแผกล ากล้องแปดที่แขนสอง 
อานุภาพเหลือล้นคนคะนอง ไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดิน 
      ทั้งสมุนแลเจ้านายพวกไตรจักร หัวร่อคักฆ่าโภไคยได้หมดสิ้น 
นับแต่นี้ตะลุยไล่ไปทั่วถิ่น กวาดให้ดิ้นด่าวดับย่อยยับไป 
 

ชัชวำลสละชีพ 
      ยามล าพองยโสโอหังการ ชัชวาลไม่ทราบว่ามาจากไหน 
โผพุ่งจากมุมอับขยับใกล้ โจนเข้าใส่ด้านหลังยังกู๊ดแมน 
เงื้อดาบคู่ฟันฉับกับก้านคอ ฟันข้อต่อหัวไหล่ไล่สองแขน 
หมายท าลายแขนปืนของกู๊ดแมน ตามขั้นแผนชนแหลกแลกชีวิต 
      หลายท่วงท่าฟันฉบกระทบร่าง ดังเปรื่องปร่างครืดคราดเหมือนฟาดอิฐ 

ต้องตกใจอุตลุดสุดคาดคิด ไม่อาจปลิดชีวิตอ้ายตัวโต 
แม้ผิวหนังของมันยังเหนียวแกร่ง จะฟันแทงอย่างไรไร้ช่องโหว่ 
เพียงสะกิดให้มันนั้นโมโห ต้องร้องโห่ในใจว่าใกล้ตาย  
      เหงื่อโทรมร่างหอบหายใจไม่อาจหนี  วินาทีชีวิตจิตสุดท้าย       
อีกไม่นานเกินรอก็มลาย                        รา่งกลับกลายเปน็เถ้าเกลื่อนตามเพื่อนพ้อง 

มองรอบตัวดูพวกชั่วที่มาปล้น สังเกตคนเก็บภาพเสียงล าเลียงล่อง 
ให้โภไคยผู้อื่นได้ตื่นตรอง หาทางป้องปราบภัยจากไตรจักร 
ได้ยินเสียงเครงครางข้ึนรางเลื่อน ขยับเคลื่อนไกปืนขึ้นสลัก 
เห็นอาวุธชั่วร้ายของอ้ายยักษ์ ก็ประจักษห์้วงสุดท้ายในชีวิต 
ค ารามลั่นพลันต่อยไปเบื้องหน้า ประกายจ้าเสียงปังดังตามติด 
หมดส านึกหมดรูปนามหมดความคิด เถ้าชีวิตปลิดปลิวไปในสายลม 
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อรุณน้อยผู้บ้ำบิ่น 
     อรุณน้อยแอบดูอยู่เนิ่นนาน เห็นเหตุการณ์น่าหวาดหวั่นพลันขื่นขม 
ปวดร้าวใจเจ็บแปลบแสบระบม ยากจะข่มความคิดอนิจจา 
สะอ้ืนฮักนองหน้าน้ าตาไหล เห็นโภไคยเพ่ือนร่วมชาติมาพลาดท่า 
โดนย่ ายีตีปล้นคนพาลา ในภายหน้าคงเหมือนตกนรกทั้งเป็น 
หรือต้องอยู่อย่างทาสทีข่ลาดเขลา เหมือนไฟเผากลียุคแสนทุกข์เข็ญ 
ในสายตามัวพร่าน้ าตากระเด็น มือไม้เย็นแค้นระอุคุในใจ 
ปืนของมันดูไปแม้ร้ายกาจ เพียงถูกสาดกระสุนเป็นฝุ่นไหม้ 
ตายหนเดียวชั่วพริบตาถูกพร่าไป คงมิใคร่เจ็บปวดทรมาน 
      คิดดังนั้นพลันลงจากก่ิงไม้ ย่องเข้าใกล้กลุ่มคนที่บนฐาน 
เห็นกู๊ดแมนตัวใหญ่อยู่ใกล้ยาน ค่อยคืบคลายอีกนิดชิดเข้าไป 
ได้ระยะพอดีที่คาดคิด ก้มลงเก็บก้อนอิฐติดมือไว้ 
สุดต่ืนเต้นตักตึกระทึกใจ ขนาดใหญ่เท่าก าปั้นเป็นมั่นเหมาะ 
สักหลายก้อนราวห้าหกพอยกไหว อย่างตั้งใจก าก้อนหนึ่งขึ้นคลึงเดาะ 
แล้วจึ่งเพ่งเขม็งเล็งเฉพาะ ให้ลอยเหาะเฉาะหัวอ้ายตัวโต 
เคยซัดขว้างหินผาล่าสัตว์น้อย ตามเทือกดอยดงลานอยู่นานโข 
แม่นย าดีพอได้ไม่อดโซ จนเติบโตเขวี้ยงจริงยิ่งช่ าชอง 
      เบื้องหน้านั้นเป็นบุรุษร่างสูงใหญ่ ติดปืนไฟร้ายแรงแขนทั้งสอง 
อรุณน้อยก าอิฐเน้นเขม้นมอง รอสบช่องคิดขว้างเหวี่ยงเขวี้ยงออกไป  
      เหล่าไตรจักรมัวตื่นใจชัยชนะ จึงลืมละรอบด้านการไกลใกล้  
อรุณน้อยคอยกู๊ดแมนหันหลังไป  จึงลุกข้ึนขว้างใส่สุดก าลัง 
อิฐก้อนน้อยลอยมุ่งพุ่งเข้าเป้า ที่เล็งเอาลิ่วไปได้ฉมัง 
ฝ่าอากาศลอยแหวกกระแทกปัง โดนอย่างจังตรงเป้าเข้าหลังหัว 
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      กาลบัดนั้นเงียบระงับสรรพเสียง บุรุษเรียงกราดตาจ้องมองจนทั่ว 
ต่างตะลึงตกใจภัยใกล้ตัว ช่างไม่กลัวใครหนาท้าความตาย 
กู๊ดแมนหันกลับมานัยน์ตาเขียว ดูกราดเกรี้ยวจ้องไปต้องใจหาย 
อรุณน้อยเหวี่ยงอีกก้อนก่อนหันกาย ด้วยคิดหมายวิ่งหนสีุดชีวิต 
อิฐก้อนน้อยกระทบร่างก็แตกผง ไม่อาจคงสภาพของก้อนอิฐ 
อ้ายตัวโตผิวกายแกร่งกว่าที่คิด แผลน้อยนิดมิได้ระคายเคือง 
      ชั่วพริบตาไตรจักรกระจายล้อม มาแวดอ้อมหมายมาดแล้วยาตรเยื้อง 
บีบวงเข้าโห่ร้องมานองเนือง ทีโ่ขเข่ืองเบื้องหน้ากว่าผู้ใด 
เจ้ากู๊ดแมนหรี่ตาขมวดคิ้ว ท าตาหลิ่วด้วยว่าคงจะสงสัย 
ค ารามก้องไอ้เด็กเล่นเจ้าเป็นใคร ถึงกล้าได้คิดหมายท าร้ายเรา 
 

อรุณถูกตัดแขน 
      อรุณน้อยถอยถดหมดทางหนี ท าใจดีองอาจไม่ขลาดเขลา 
คงจบสิ้นชีวาลาแล้วเรา ตายเป็นเถ้าเผาผงลงกับดิน 
จึงจับจ้องกู๊ดแมนแค่นเสียงว่า เจ้าบาปหนาใจโฉดช่างโหดหิน 
เที่ยวเข่นฆา่ผู้คนไร้มลทิน เข้ายึดถ่ินสินทรัพย์อัประมาณ 
อย่าได้เห็นว่าเราเป็นเด็กน้อย อย่ารอคอยจงเร่งรัดประหัตประหาร 
อย่าได้ปล่อยเวลาให้ช้านาน จงสังหารผลาญพร่าอย่าได้เกรง 
หากวันหน้าชีวีเรามีอยู่ เราจะสู้มิให้เจ้าเข้าข่มเหง 
จะท าลายพวกชั่วด้วยตัวเอง พวกนักเลงโจรร้ายอ้ายตัวโต 
      กู๊ดแมนว่าชะช้าไอ้เด็กเปรต ไอ้ทุเรศอวดดีมีน้ าโห 
จะดับดิน้ยับยุ่ยยังคุยโว มาอวดโอ่นั่นนี่ถึงท่ีตาย 
เราจะใหเ้จ้าตายอย่างช้าช้า ไม่รีบฆ่าปลงปลิดอย่างคิดหมาย 
ยิงด้วยปืนอันตรธานผ่านสบาย จงลิ้มรสความตายทรมาน 
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มดปลวกน้อยอย่างเจ้าเข้ามาสู้ ใยไม่ดูเราดั่งดวงสุรีย์ฉาน 
ดุจอาทิตย์ศูนย์กลางจักรวาล มารอนรานจะผลาญเช่นเป็นอณู  
      อรุณน้อยคิดพลีด้วยชีวิต ขว้างก้อนอิฐที่เหลือเพ่ือต่อสู้  
ชายก าย ารอบกายร้ายศัตรู เข้าโจมจู่จับกุมคุมตัวมา 
      กู๊ดแมนสั่งลงฑัณฑ์ให้หั่นแขน ข้างทีแ่ม่นให้เฉือนเนื้อเหลือแต่ขา 
ให้พิการพิกลเป็นคนบ้า จะมีหน้าต่อกรเหล่าเราอย่างไร 
กู๊ดแมนเห็นเป็นเรื่องแสนสนุก ร่างกระตุกหัวร่ออยู่ไหวไหว 
ตาแวววามแดงก่ าด้วยหน าใจ เหมือนได้ของเล่นใหม่อยู่ในที 
      อรุณน้อยดิ้นขยับถูกจับขึง ถูกฉุดดึงโดนสยบยากหลบหนี 
แขนทั้งสองตรึงกางเขนเป็นตัวที ได้ยินเสียงวี่วี่ของเครื่องยนต์ 
มีคนถือใบพัดตัดเข้าใกล้ ระทึกใจตื่นเต้นเห็นฉงน 
อันตรายกรายทักเครื่องจักรกล จึงลานลนกุบกับขยับตัว 
จะดิ้นหนีอย่างไรก็ไร้ผล เข้าตาจนจุดอับดับสลัว 
ลอบคร่ าครวญในใจให้หวั่นกลัว ใจเต้นรัวต้องสิ้นท่าชะตากรรม 
      กู๊ดแมนส่งสัญญาณให้ผลาญพร่า หนึ่งนักฆ่าถือจักรมีดกรีดขย้ า 
จี้แขนขวาด้วยใบจักรที่ชักน า เข้าจอ่จ้ ากรีดขวับอย่างฉับไว 
จักรคมกริบตัดไปไม่สะดุด แขนขวาหลุดถูกเชือดเลือดพุ่งไหล 
เห็นแขนตนกองบนพ้ืนตื่นตกใจ ร้องโหยไห้เสียงหลงไม่ทรงกาย 
หน้าซีดเผือดล้มระทวยด้วยแรงหมด โลหิตสดพุ่งสาดไม่ขาดสาย 
ชีพจรอ่อนเต้นเป็นใกล้ตาย ช่างเดียวดายชีวิตอนิจจัง 
ลมหายใจแผ่วผ่อนอย่างอ่อนล้า หยาดน้ าตาอุ่นใสไหลรินหลั่ง 
กวาดตามองจักรไตรให้เกลียดชัง รวมก าลังเฮือกสุดท้ายตะกายหนี 
เอามือซ้ายเกาะกุมแขนขวาขาด เลือดแดงสาดชุ่มโชกเป็นชาดสี 
ไม่ก่ีก้าวสะดุดคว่ าคะม าคลี คลื่นชีวีเลือนลับจวนดับพลัน 
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ได้ยินเสียงไอ้พวกนั้นมันหัวเราะ ในคราเคราะห์ของตนอย่างขบขัน 
นึกสมเพชแขนกุดสุดจะกลั้น  แสงตะวันเบื้องหน้าเริ่มพร่าเลือน 
      ชีพจรอ่อนหายใกล้ดับจิต เห็นนิมิตวูบวาบภาพเสมือน 
คล้ายวิหคโฉบมาอย่างพร่าเลือน ขยับเขยื้อนบินตวัดฟัดฝูงคน  
คล้ายเสียงคนร้องตะเบ็งอยู่เซ็งแซ่ คล้ายย่ าแย่ร้องวุ่นวายคล้ายสับสน  
คล้ายอากาศปั่นป่วนเหล่ามวลชล คล้ายยานยนต์สิ่งใดลอยใกล้มา 
รอบกายคล้ายเจิดจ้าด้วยล าแสง ความเข้มแรงแสงสว่างกระจ่างจ้า 
คล้ายตะวันอีกดวงมาลวงตา สติพร่าเลือนลับแล้วดับลง 

 
ดอกเตอร์ชำร์ลช่วยอรุณ 

      ผ่านไปนานเท่าใดไม่อาจทราบ ร้อนวูบวาบเหนือความคิดพิศวง  
บัดเดีย๋วเย็นหนาวสั่นจนงันงง ร่างยังคงหรือแตกดับย่อยยับไป 
เพียงสติเลอะเลือนเตือนให้รู้ ว่ายังอยู่แต่ไม่อาจจะเคลื่อนไหว 
ไร้ส านึกตรึกจ าสัมผัสใด ให้สงสัยในสุบินจินตนา 
บัดเดีย๋วรู้บัดเดี๋ยวดับสลับคลื่น บัดเดีย๋วตื่นบัดเด๋ียวเคลิ้มเริ่มอ่อนล้า  
คืนและวันผันผ่านกาลเวลา ไม่ทราบว่าตัวตนอยู่หนใด  
หรือมิตนิรกที่โศกศัลย์ หรือมิติสวรรค์อันสดใส 
หรือตกค้างหว่างมิติไร้ที่ไป หรือฝุ่นไอไฟเผาเถ้าธุลี 
      ผ่านไปอีกนานเนิ่นเกินจะรู้ ประสาทหูเริ่มสัมผัสเสียงชัดถี่ 
คล้ายเครื่องกลท างานประสานดี เสียงฟิปฟี้ ฟ้ีบฟ้าบ ทราบแก่ใจ 
อีกรยางคแ์ขนขาองคาพยพ ที่เมื่อยขบพอเขยื้อนก็เคลื่อนไหว 
อรุณน้อยผิดคาดประหลาดใจ ทราบทันใดโชคดีที่ไมต่าย 
      ได้ยินเสียงผู้หนึ่งดังขึ้นว่า จงลืมตาทีละนิดอย่างคิดหมาย 
ไม่ต้องรีบร้อนรนหรอกเด็กชาย จงนอนนิ่งให้ร่างกายเจ้าคลายตัว 
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อรุณพ้นวิกฤต 
      อรุณน้อยค่อยเปิดเปลือกตาตื่น สูดอากาศสดชื่นหายมึนหัว 
เหลียวแลมองสิ่งต่างต่างรอบข้างตัว ที่พร่ามัวค่อยสว่างกระจ่างตา 
พบตนเองนอนเขลงในห้องโถง ร่างถูกโยงวุ่นวายทั้งซ้ายขวา 
เส้นใยแก้วข้อต่อท่อน้ ายา เหลืองแดงส้มเขียวฟ้าดูพร่าพราย  
หลากเครื่องกลคนสร้างรูปร่างประหลาด เห็นจอพาดเป็นระนาบมีภาพฉาย  
ที่ในจอแสดงผลเป็นคนชาย พูดทักทายยิ้มร่าแล้วพาที 
      เจ้าเคราะห์ดีที่ยังปลอดรอดชีวิต อย่างหวุดหวิดตอนทีเ่ราพาเจ้าหนี 
เด็กน้อยเจ้าเหมือนคนบ้าช่างกล้าดี เข้าต่อตีไตรจักรลักพลัง  
เมื่อไปถึงเรานั้นยังทันช่วย กระแทกด้วยคลื่นอากาศฉาดฉมัง  
หักเหแสงแรงตะวันพลันจังงัง แล้วรีบรั้งแขนเจ้าเอากลับมา 
ชายในจอหัวร่อฮาแล้วว่ากล่าว ใบมีดชาวไตรจักรดีหนักหนา 
ช่างคมกริบขริบตัดเต็มอัตรา ตัดแขนขวาเรียบดีไม่มีช้ า 
ปลายประสาทยังดีไม่มีฝ่อ เราจึงต่อเชื่อมแผ่นแทนทานัม 
ประสานกระดูกข้อเอ็นเส้นเลือดด า สเปกตรัมฉายแสงแผลแห้งดี 
      อรุณนึกถึงแขนขวาขึ้นมาได้ หันมองไปมีผ้าพันหลายชั้นสี 
เอามือซ้ายแกะส ารวจตรวจอินทรีย์ เห็นรอยต่อเล็กดีสีจางจาง 
พลิกขยับยกชูอยู่เบื้องหน้า นิ้วทั้งห้าเคลื่อนไหวไม่กระด้าง 
ก ามือเค้นเน้นแรงอ่อนแล้วผ่อนวาง กระโดดผางโลดเต้นเป็นดีใจ 
      ขอบคุณท่านเหลือจะกล่าวที่เข้าช่วย  ไม่มอดม้วยพาเราหนีมาที่ไหน 
อีกท้ังท่านผู้มีคุณเป็นผู้ใด โปรดจงได้เล่าแจ้งแถลงความ 
      ชายในจอหัวร่อฮาแล้วว่ากล่าว มากเรื่องราวเด็กน้อยเจ้าคอยถาม 
พ่ึงพ้นจากความเสี่ยงเพียงครู่ยาม ก็ลุกลามถามนี่นู่นวุ่นวายจริง 
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มีเวลาเจรจากันอีกมาก ไม่ล าบากจะแสดงแจ้งทุกสิ่ง 
ตอนนี้เจ้ากินข้าวก่อนนอนพักพิง จงประวิงอีกนิดอย่าคิดกลัว 
 

ยอดนักปรุง 
      จอภาพดับลับหายชายปริศนา อรุณน้อยตาพร่าแสนเวียนหัว 
ได้ยินเสียงโครกครากจากท้องตัว ดังถีร่ัวตัวงอต่อความหิว 
ได้ยินเสียงฟ้าบฟีบ้รีบมาใกล้ เมื่อมองไปเห็นกล่องใหญ่เคลื่อนไหวฉิว 
หุ่นทรงกล่องเลื่อนล่องคล่องตัวปลิว อย่างแผ่วพริ้วหยุดเบื้องหน้าของอรุณ 
ด้านบนกล่องเลื่อนเปิดก็ปรากฏ อาหารสดมาใหม่ไอกลิ่นกรุ่น 
ปรุงส าเร็จเสร็จพร้อมหอมละมุน หนุ่มอรุณกลืนกระเดือกอยู่เอ้ือกดัง 
      ยินเสียงหุ่นทรงกล่องนั้นร้องว่า เรานี้หนาเป็นนักปรุงมือฉมัง 
เชิญทา่นรับประทานเถิดเกิดพลัง ได้โปรดนั่งชิมอาหารจานของเรา 
อรุณน้อยยินดีเป็นที่สุด แทบจะทรุดหมดแรงจะแห้งเฉา 
อาหารใหม่หอมกรุ่นอุ่นจากเตา ช่างยวนเย้าเชื้อเชิญเกินห้ามใจ 
ระหว่างกินหุ่นกล่องน้อยยังคอยพูด ไม่ว่าสูตรอาหารจานไหนไหน 
เราสามารถปรุงแต่งทุกแหล่งไป เมนูไทยจีนฝรั่งทั้งแขกคน 
อีกญี่ปุ่นเกาหลีมีกิมจิ ทั้งซูชิพาสต้าปลาร้าหลน 
สูตรหลายหลากใต้หล้าในสากล ไม่อับจนเราเคยผ่านล้านเมนู 
      หุ่นนักปรุงว่าเป็นชุดพูดเจื้อยแจ้ว แต่ล้วนแล้วเป็นชื่อจานอาหารหรู 
ท่องเป็นสูตรต่างต่างอย่างพร่างพรู เมื่อฟังดนู่าอร่อยพลอยเคลิ้มตาม 
พูดไฟดับน้ าไหลไม่ยอมหยุด อรุณสุดขบขันดูมันพล่าม 
เกิดเป็นสุขเล็กเล็กในห้วงยาม แล้วเอ่ยถามเจ้าหุ่นยนต์ฉงนใจ 
      ยอดนักปรุงท่านนี้เป็นที่หนึ่ง เรามาถึงที่นี้เป็นที่ไหน 
ช่างลึกลับสันสนอยู่หนใด อีกผู้ใหญ่ที่ท่านช่วยชีวิตเรา 
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วอนนักปรุงอันประเสริฐผู้เลิศล้ า ได้เอ่ยค าแถลงไขให้คลายเขลา 
ที่แห่งนี้แสนประหลาดเกิดคาดเดา ค่ าหรือเช้านานเท่าใดไม่รู้เลย 
      นักปรุงว่าเราจะแจ้งให้เจ้าทราบ การท าลาบต้องรีบสับตับเฉลย 
อยู่บนเกำะเฉาะมะพร้าวกับใบเตย อีกนมเนยกาแฟเอาแช่เย็น 
กุ้งหอยปูอยู่ในทะเลลึก น้ าตาลปึกเค่ียวข้นจนเป็นเส้น 
สันนอกในใบกะเพราเคล้าข้อเอ็น ปลากระเบนสาหร่ายใส่เบอร์รี 
ดอกเตอร์ชำร์ลจานเด็ดเป็ดหนังกรอบ สแกลล็อปกุ้งเผากับข้าวจี่ 
อีกแชมเปญคอนญัคบรั่นดี โรสแมรีหุ่นยนต์ผลมะเฟือง 
ถ  ำพิซซาเคบบัตับห่านปิ้ง แกล้มพุดดิ้งใส่ไข่ใบเขื่องเขื่อง 
ซุปข้าวโพดเบอร์เกอร์กับแหนมเนือง ให้หนักเครื่องยี่หร่ากับพล่าย า 
      อรุณฟังยิ่งงงยิ่งสงสัย พลันเข้าใจตรองตรึกแล้วนึกข า 
มันเจื้อยแจ้วเป็นชุดไม่หยุดค า หน่วยความจ าล้วนต าราท าอาหาร 
ดูทีท่าถามไปไม่ได้เรื่อง มันปราดเปรื่องพูดคล่องเหมือนท่องอ่าน 

ค าตอบไมเ่กี่ยวข้องที่ต้องการ เพียงฟังผ่านช่างเถิดหนาค่อยว่ากัน 
 

ฝันร้ำยของอรุณ 
      นับว่าดีมีหุ่นตู้อยู่เป็นเพื่อน พอให้เลือนความทุกข์ได้สุขสันต์ 
นับเป็นความชื่นใจในเงียบงัน แล้วจากนั้นสักพักชักง่วงนอน 
หนังท้องตึงหนังตาจึงเริ่มหย่อน อรุณอ่อนนอนพับลงกับหมอน 
นึกขอบคุณท่านผู้ใหญ่ได้อาทร ช่วยดับร้อนยากเข็ญให้เย็นใจ 
      ในห้วงหลับกลับเห็นแต่การศึก จติส านึกเป็นภาพวูบวาบไหว 
เห็นบิลลี่กับกู๊ดแมนแขนปืนใหญ่ ยิงปืนไฟใส่เหล่าคนจนเป็นจุล 
เห็นผู้คนมากมายกลายเป็นเถ้า ความร้อนเผาทุกข์เทวษเป็นเศษฝุ่น 
เห็นใบมีดกรีดชักเป็นจักรหมุน เห็นเลือดอุ่นแดงฉานซ่านกระเซ็น 
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เห็นแขนขวาด้วนกุดหลุดจากร่าง เลือดทะลักร้องครางไม่ว่างเว้น 
เห็นรอยยิ้มกู๊ดแมนแสนเลือดเย็น มันกลายเป็นปิศาจพุ่งปราดมา 
      สะดุ้งเฮือกจุกอกตกใจตื่น เม็ดเหงื่อชื้นผุดพรายเต็มใบหน้า 
อกระทึกตึกตักเต็มอัตรา กุมแขนขวาพบว่ายังอยู่ดี 
ทราบว่านั่นเป็นฝันอันร้ายกาจ นึกหวั่นหวาดใจสั่นจนขวัญหนี 
เสมือนจริงเหตุการณ์ผ่านมานี้ อันชีวีเรายังปลอดจึงรอดมา 
มองรอบตัวอุ่นเย็นเป็นความมืด ล าคอฝืดเหลียวไปมองซ้ายขวา 
มีเหยือกน้ าใสเย็นเป็นน้ ายา รสซาบซ่าหอมระรื่นเย็นชื่นใจ 
ล้มลงนอนอีกคราพาให้คิด ยังข้องจิตว่าตนอยู่หนไหน 
จากแว่นแคว้นแดนดินมาถ่ินใด จะไกลใกล้ช่างหดหู่ไม่รู้เลย 
หลับตาลงอีกครั้งช่างมันเถิด จะประเสริฐหรือแย่ลงคงเปิดเผย 
อยู่ต่อไปสักพักจักคุ้นเคย เอ้อระเหยอยู่ที่นี้ดีเหมือนกัน 
      หลับต่อเนื่องยาวนานถึงกาลเช้า อารมณ์เบาสดชื่นตื่นจากฝัน 
พบเห็นอ่างล้างหน้ายาสีฟัน แล้วโดยพลันจึงเข้าใจในทันที 
      เสียงกลไกกระทบหปูระตูเปิด เดินหน้าเชิดเคลื่อนร่างอย่างเร็วรี่ 
เสียงเจื้อยแจ้วดังชัดสวัสดี เป็นเสียงทีม่ักคุ้นหุ่นพ่อครัว 
มาพร้อมเซตอาหารจานพอเหมาะ อร่อยเหาะหอมหวนอวลไปทั่ว 
กับเครื่องดื่มขาวข้นเป็นนมวัว ทั้งแกงคั่วถั่วต้มพอสมกัน 
ผลไมเ้ปรี้ยวหวานทานพออ่ิม หยิบมาชิมเนื้อย่างคางหมูหัน 
เอ่ยชื่นชมอมยิ้มไม้จิ้มฟัน ว่าท่านนั้นเป็นเลิศประเสริฐจริง 
      เช้าวันนี้หุ่นน้อยไม่ฝอยมาก ก่อนจะจากเนิบเนิบเสิร์ฟน้ าขิง 
บ่นพึมพ าย าต้มตะลิงปลิง ก่อนจะทิ้งอรุณไว้ในห้องเดิม 
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สุนัขโตชื่อโกชำ 
      ชั่วอึดใจมีสิ่งใหม่มาในห้อง เขม้นมองเห็นหัวตัวเบ้อเริ่ม 
เป็นมิตรใหมใ่หญ่กล้ามาเพ่ิมเติม ให้ฮึกเหิมยินดีแสนปรีดา 
เป็นสุนัขตัวใหญ่สูงใกล้อก มีขนดกปกท่ัวหัวถึงขา 
เห็นกล่องน้อยห้อยคอสะดุดตา ไม่ทราบว่าเป็นกล่องยาหรืออะไร 
      อรุณน้อยมองเพ่งเขม็งนิ่ง แท้ที่จริงสุนัขหมาก็หาไม่ 
คล้ายหุ่นยนต์ไร้ชีวิตไร้จิตใจ แล้วทันใดหุ่นสุนัขเอ่ยทักมา 
      สวัสดียามเช้าเจ้าหนุ่มน้อย เราเป็นดรอยด์สุนัขอารักขา 
ชื่อเรียกเราสุนัขโตว่าโกชา จะน าพาลัดเลี้ยวไปเที่ยวชม 
อรุณน้อยยินดีเป็นที่ยิ่ง แทบจะวิ่งส่งเสียงส าเนียงขรม 
ใคร่อยากทราบปริศนาอาณานิคม คลี่คลายปมในใจสงสัยจริง 
 

สถำนที่แปลกประหลำด 
      อรุณน้อยคอยตามเจ้าหมาใหญ่ ลัดเลาะไปอย่างใจเย็นเห็นหลายสิ่ง 
ล้วนแปลกตาเกินคาดประหลาดจริง อรุณยิ่งตื่นเต้นที่เห็นมา 
เดินตามทางคดเค้ียวบ้างเลี้ยวลด ก็ปรากฏห้องเรียงรายทั้งซ้ายขวา 
ประหลาดเหลือดูแผกช่างแปลกตา นี่เป็นเมืองมายาหรือว่าไร 
เห็นเครื่องมือประหลาดอยู่กลาดเกลื่อน สายพานเลื่อนเคลื่อนขึงไปถึงไหน 
เห็นหุ่นยนต์ท างานเดินผ่านไป มีแสงไฟส่องสว่างกระจ่างตา 
ห้องบางหลังเป็นคลังเก็บหนังสือ เห็นป้ายชื่อมากมายหลายภาษา 
วรรณกรรมศิลป์วิจิตรวิทยา ละลานตาน่าทึ่งตะลึงจัง 
บางห้องหับสุดสวยด้วยภาพวาด ดารดาษรายเรียงเคียงผนัง 
เห็นภาพวาดลายเส้นเน้นพลัง ดูคลุ้มคลั่งร้อนแรงแฝงอารมณ์ 
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เห็นบางภาพแผ่วพลิ้วละลิ่วล่อง ช่างน่ามองอ่อนหวานดูงามสม 
อรุณน้อยเพลิดเพลินอยากเดินชม สุนัขใหญ่เสียงขรมให้ตามมา 
ผ่านห้องโถงโปร่งโล่งเป็นลานปั้น อัศจรรย์ชวนให้คิดปริศนา 
รูปหุ่นปั้นประหลาดแท้แต่งามตา บ้างสีเขียวสีฟ้าดูพร่าพราย 
บางสถานลานเหมาะเพาะพันธุ์พืช ดูถมถืดใบก้านกิ่งสิ่งหลากหลาย 
ทั้งไม้ผลไม้ดอกออกเรียงราย ฟุ้งกระจายกลิ่นระรื่นหอมชื่นใจ 

 
เกำะอินวิส 

      ตามหมาใหญ่ไปสุดทางอย่างช้าช้า ที่เบื้องหน้าเห็นอยู่ประตูใหญ่ 
ดรอยด์สุนัขส่งรหัสจัดออกไป ประตูสไลด์เปิดออกภายนอกครัน 
      แสงแดดส่องอบอุ่นละมุนผิว ลมพัดพลิ้วเย็นรื่นชื่นสุขสันต์ 
ลูกกลมโตโชติช่วงดวงตะวัน เหล่าไม้พรรณลู่ไหวไปตามลม 
สูดหายใจเต็มปอดตลอดร่าง มองฟ้ากว้างลมพรูพรายสยายผม 
เมฆปุยขาวพราวพลิ้วปลิวตามลม เห็นเป็นร่มเงาไหวอยู่ไปมา 
      เดินตามหลังหมาใหญ่ไปสักพัก เจ้าสุนัขเดินเร็วรี่ทั้งสี่ขา  
ลัดเลาะผ่านแนวไม้ลอดชายคา ทีเ่บื้องหน้าพบเห็นเป็นลานดิน  
เป็นลานโล่งโปร่งว่างอยู่กลางแจ้ง มีแดดแรงสายลมและโขดหิน 
เห็นฝูงนกกินปลาถลาบิน ยังได้กลิ่นไอดินเคล้ากลิ่นเกลือ 
มองรอบกายหันเหทะเลกว้าง ดูเวิ้งว้างเข้มครามช่างงามเหลือ 
กวาดตามองนาวาเสาะหาเรือ กับทิศเหนือชี้ทางยามกลางวัน 
      อรุณเอ่ยถ้อยความถามโกชา ว่าท่านพาฉันมานี่ที่ไหนนั่น 
เป็นแว่นแคว้นแดนดินถิ่นใดกัน หาดสวรรค์งามงดสดใสจริง 
      สุนัขใหญ่โกชาจึงว่ากล่าว เล่าเรื่องราวที่สงสัยในทุกสิ่ง 
ที่ท่านมาอาศัยได้พักพิง สงบนิ่งอบอุ่นไม่วุ่นวาย 
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แดนสถานดีเหมาะเกาะอินวิส เป็นเกาะปิดไม่มีในที่หมาย 
ทั้งภูเขาถ้ าลับแลหาดทราย ล้วนสูญหายไม่มีแผนที่ใด 
      โกชาชี้ใหม้องหันไปสันเขา เห็นเป็นเสาประหลาดจิตคิดสงสัย 
มีแขนงแท่งแง่แผ่ออกไป เห็นมันหมุนแกว่งไกวไปตามลม 
คล้ายมนุษย์แปดแขนแอ่นร าฟ้อน รูปฟายฟอนเอนส่ายแต่ไม่ล้ม 
ขยับกึกงึกงักแล้วเงยก้ม บัดเดีย๋วกลมบัดเดี๋ยวยืดไม่ฝืดเลย 
      อรุณน้อยเหม่อมองจ้องดูเสา สุดคาดเดาวอนหมาใหญ่ให้เฉลย 
เสาประหลาดอย่างเช่นเห็นไม่เคย ช่วยเปิดเผยเอ่ยให้ทราบเถิดท่านโก 
      สุนัขใหญ่ยิ้มลิ้นห้อยค่อยว่ากล่าว เราจะเล่าเรื่องราวไม่ได้โม้ 
เช่นเจ้ากล่องอาหารมันคุยโว เที่ยวอวดโอ่วุ่นวายไม่ได้ความ 
เสาแปดแขนนั้นเต้นร าท าคลื่นแทรก ให้ผิดแผกแปลกทิศมิติสาม 
อ าพรางเกาะครอบคลุมทั่วทุกชั่วยาม จะค้นตามเพียงใดหาไม่เจอ 
ทั้งดาวเทียมเรดาร์ตามนุษย์ ถึงท่ีสุดมากมายหลายเซนเซอร์ 
ไม่อาจพบร่องรอยทั้งร้อยเปอร์ คอมพิวเตอร์ใดใดตรวจไม่พบ 
เกาะอินวิสอยู่ส่วนสุดสมุทรกว้าง แลไกลห่างประเทศใดไม่ประสบ 
อยู่สันโดษเภทภัยไม่กระทบ สุขสงบเป็นเกาะน้อยลอยทะเล 
ดอกเตอร์ชาร์ลท่านเจ้าเกาะมาเสาะพบ สร้างระบบพรางแปลงแสงหักเห  
เป็นเกาะลับล่องหนบนทะเล แล้วทุ่มเทความคิดประดิษฐกรรม  
สิ่งประดิษฐ์มากน้อยทยอยสร้าง ตามแนวทางครรลองที่ชองช่ า  
เป็นสันติโลกทัศน์นวัตกรรม คิดค้นท าเยี่ยมยอดตลอดมา  
สร้างหุ่นยนต์แอนดรอยด์ทั้งน้อยใหญ่ เช่นตัวเรานี้ไซร้เป็นดรอยด์หมา 
ล้วนท่านชาร์ลค้นคิดประดิษฐ์มา ที่พลุกพล่านผ่านตาในถ้ าโพรง 
      อรุณหนุ่มนิ่งฟังอย่างตั้งใจ นึกตามไปใจทึ่งตะลึงโผง 
เริ่มเข้าใจต่อติดคิดเชื่อมโยง ในถ้ าโถงโอฬารตระการตา 
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      จึงเอ่ยกับโกชาเจ้าหมาใหญ่ ว่าเรานั้นขอบใจเป็นหนักหนา 
ดอกเตอร์ชาร์ลท่านช่วยด้วยเมตตา แล้วยังพาเรามาในที่นี ้ 
แล้วถามต่อดอกเตอร์ชาร์ลท่านอยู่ไหน อยากขอบใจท่านด้วยช่วยบ่งชี้ 
จักขอบคุณที่ท่านเกื้อเอ้ืออารี มากไมตรีอย่างยอดตลอดมา 
อันตัวเราเผ่าชนคนโภไคย อยู่ในแดนห่างไกลเป็นหนักหนา 
เรากับท่านไม่เคยสู่รู้หน้าตา ใยยื่นมือเข้ามาเพ่ือช่วยเรา 
 

โกชำพำเที่ยวเกำะ 
      เจ้าหมาใหญ่ยิ้มละไมแต่ไม่ตอบ อย่าพึ่งสอบมากความถามเลยเจ้า 
พ่ึงจะหายการป่วยด้วยทุเลา อย่าพึ่งเซ้าซ้ีมากมายนายอรุณ 
ถึงเวลาเจ้าจึงจะทราบเอง ไม่ต้องเร่งเร็วพลันอย่าหันหุน 
ในยามนี้ท่านเจ้าเกาะก าลังวุ่น คงหัวหมุนครุ่นคิดประดิษฐ์งาน 
ท่านให้เราพาเจ้าเที่ยวชมเกาะ เดินลัดเลาะป่าชุกสนุกสนาน 
ผลไม้หลายหลากที่อยากทาน ธัญญาหารอย่างดีมีค่าคุณ 
      อรุณน้อยเห็นปลอดภัยไร้เรื่องราว ออกเดินก้าวตามโกชาเจ้าหมาหุ่น 
ดอกไม้ป่าผึ้งภู่ตอมหอมละมุน ส่งกลิ่นกรุ่นอุ่นละไมไปตามทาง 
      โกชาเดินน าทางอย่างคล่องแคล่ว ทะลุแนวป่าชุกถูกแผ้วถาง 
เห็นเรือกสวนมวลไม้ในล าราง บ้างเลื้อยค้างเถาเครือเป็นเยื่อใย  
แปลงเกษตรเขตเหมาะไว้เพาะปลูก ทั้งส้มสูกกล้วยปลีมีลูกไหน 
ผลแอปเปิลเขียวแดงแตงมะไฟ หว้าล าไยลิ้นจี่มีแตงโม 
สับปะรดมะม่วงพวงองุ่น มังคุดพรุนแฟงฟักมีอักโข 
ขนุนหนามรอบเวียนทุเรียนโต ผลส้มโอมะละกอสตรอเบอร์รี 
อินทผลัมพลัมพีชแลบีทรูท ลูกมะกรูดมะนาวมนผลเปรี้ยวจี๋ 
ทับทิมแดงมะเฟืองดาวลูกยาวรี มะพร้าวดีเงาะกรอบชอบพุทรา 
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แต่ละสวนมีหุ่นยนต์กลเกษตร หลายประเภทขวักไขว่มีหลายขา 
กับล้อเลื่อนสายพานผ่านไปมา ดูตื่นตาล้ าหน้าวิทยาการ 
      อรุณน้อยปลิดชิมจนอิ่มท้อง ได้ลิ้มลองขบเค้ียวทั้งเปรี้ยวหวาน 
ทุกสิ่งล้วนน่าทึ่งตะลึงลาน เพลินส าราญเที่ยวท่องล่องจนเย็น 
ตะวันต่ าเรียดน้ าทะเลต้อง เป็นสีทองวับวิบกระพริบเห็น 
คลื่นกระทบหาดนองฟองกระเซ็น เวลาเย็นคล้อยค่ าก าลังมา  
      ก่อนอาทิตย์เลือนลับกับเหลี่ยมเขา ทั้งสองเราเดินดั้นด้นคนกับหมา 
เวียนรอบเกาะกลับลานที่ผ่านมา แล้วหยุดขาพักลงตรงลานทราย 
เอนกายพับยับยั้งลงทั้งคู่ อรุณรู้สึกหวิวหิวกระหาย 
เสียงท้องร้องจอ๊กจ๊อกออกจะอาย ก็ยิ้มพรายอายขวับกับโกชา 
       เจ้าหมาใหญ่ได้ยินยิ้มลิ้นห้อย เจ้าหนุ่มน้อยคงอ่อนแรงเป็นหนักหนา 
เอาเถิดเจ้าประเดี๋ยวเราจะจับปลา สักสี่ห้าหกอย่างมาย่างไฟ 
โกชาเดินย่างเยื้องไปริมหาด แล้วพุ่งปราดแทรกน้ าทะเลใส 
สะบัดมุดผุดร่างอย่างว่องไว เสียงซู่ซ่าอึดใจก็ได้มา 
เห็นคาบปลาตัวใหญ่ไว้ในปาก สลัดน้ าเดินกรากเข้ามาหา 
อรุณน้อยยินดีแสนปรีดา รีบเดินหาไม้ต่อก่อกองไฟ 
       เก็บไม้แห้งทแยงมุมสุมก้อนเส้า คิดก่อเผาจุดไฟอย่างไรได้ 
ลืมไปว่าตัวเรานี้ไม่มีใด จะหาไฟไหนมาเผากับเจ้าปลา 
       เห็นเด็กน้อยเงื้อง่าเจ้าหมารู้ บอกให้ดูเรานี้มีไฟฟ้า 
เห็นกล่องน้อยห้อยคอของโกชา ขยับกริกหมุนมาเหมือนเลนส์กลม 
เลนส์กลมเล็กฉายแสงสีแดงเข้ม ล าเท่าเข็มเล็กยาวราวเส้นผม 
ยิงจ่อจุดก่ิงไม้ที่ใต้ลม เกิดควันบ่มระอุคุเปลวไฟ 

อรุณน้อยลิงโลดกระโดดเต้น เอาปลาเป็นเสียบย่างเป็นการใหญ่ 
จนเสร็จสรรพไฟมีก็ดีใจ ด้วยกลไกเทคโนของโกชา 
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กลิ่นปลาย่างหอมหวนชวนให้หิว ก็พลิกพลิ้วกลับไม้ทั้งซ้ายขวา 
เมื่อปลาสุกจึงปลดลงไว้ตรงหน้า แล้วแบ่งปลาย่างกองเป็นสองส่วน 
ยื่นส่งให้โกชาเจ้าหมาใหญ่ ยิ้มละไมกลิ่นมันปลาน่าหอมหวน 
ปลาย่างนี้เลิศล้ าเอ่ยค าชวน รีบกินด่วนก่อนจะจืดด้วยชืดเย็น 

   เจ้าหมาใหญ่แลบลิ้นแล้วยิ้มกว้าง สูดดมพลางดีใจที่ได้เห็น 
มองเด็กน้อยยิ้มบางอย่างใจเย็น เผื่อแผ่เป็นใช่เที่ยวเล่นเพียงอย่างเดียว 
ลืมหรือเจ้าเราหุ่นกลยนต์สุนัข ไม่ต้องพักพลังดีมีแรงเรี่ยว 
อาหารใดไม่ต้องแคร์แม้นิดเดียว เจ้าจงเคี้ยวกินปลาเถิดอรุณ 
สุนัขกล่าวขอบใจในเด็กน้อย อรุณพลอยนึกได้ก็อายหมุน 
จึงกล่าวตอบขอบใจได้เจือจุน หยิบปลาอุ่นเคี้ยวกลืนอย่างรื่นรมย์ 
     เดือนเต็มดวงเคลื่อนคล้อยลอยเด่นฟ้า แสงนวลตาแจ่มจ้าอารมณ์สม 
คลื่นทะเลซัดซ่ามาตามลม พัดปอยผมสะบัดปลิวพลิ้วไปมา 
แหงนมองฟ้าหมู่ดาวพราวกระจ่าง มองเห็นทางช้างเผือกพาดขอบฟ้า 
ทั้งดาวเล็กดาวใหญ่ที่ไกลตา เกลื่อนนภาวับวิบกะพริบพราย 
เบื้องล่างคลื่นธารามหาสมุทร เบื้องบนสุดกลุ่มดาวพราวเป็นสาย 
น้ ากับดาวพราวเชื่อมบนผืนทราย อบอุ่นกายสายลมห่มประคอง 
อรุณน้อยเพลิดเพลินเจริญจิต ประหวัดคิดค านึงถึงเพ่ือนผอง 
ถูกไตรจักรเคี่ยวกร าด้วยล าพอง จะปกป้องเหล่าผู้คนด้วยกลใด 
 

สำรจำกดอกเตอร์ชำร์ล 
      พลันยินเสียงสัญญาณจากโกชา สุนัขว่ามีข่าวสารมาขานไข 
ท่านเจ้าเกาะติดตามมาถามไถ่ เราจะได้แสดงดูให้รู้ชม 
เห็นสองตาหมาใหญ่นั้นฉายแสง ส่องแสดงแปลงร่างอย่างเหมาะสม 
สามมิตเิป็นรูปร่างอยู่กลางลม ได้ดชูมเห็นชัดถนัดตา 
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เป็นบุรุษทีพ่บพานยามตื่นฟ้ืน ภาพเสมือนหยัดยืนอยู่เบื้องหน้า 
คนผู้นั้นเอ่ยค าจ านรรจา หัวเราะร่าว่าเด็กน้อยเจ้าคอยนาน 
เรานั้นให้โกชาพาเจ้าเที่ยว เดินลัดเลี้ยวรอบเลาะเกาะสถาน 
ที่เจ้าเห็นสิ่งสรรพนัปการ ล้วนผลงานค้นคิดประดิษฐ์เรา 
เราพึ่งท าส าเร็จเสร็จการกิจ สิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ไว้ให้เจ้า 
นวัตกรรมล้ าหน้าปัญญาเชาว์ พ่ึงขัดเกลาเสร็จสูตรทั้งรูปนาม 
แล้วหัวเราะว่ากล่าวอีกยาวเหยียด ล้วนกระเดียดภาษาวิทย์คิดไถ่ถาม 
อรุณน้อยไม่เข้าใจใคร่สอบความ พยายามถามไถ่แต่ไม่ทัน   
      ดอกเตอร์ชาร์ลพูดน้ าไหลไฟจะดับ แทบจะหลับขยับกึกนึกขบขัน 
ท่านผู้นี้ประหลาดยิ่งทุกสิ่งอัน กลับสร้างสรรค์สิ่งประหลาดเกินคาดเดา 

นักประดิษฐ์หัวร่อฮาแล้วว่าต่อ เพียงนี้พอเจ้าง่วงนอนก่อนจะเหงา 
จงพักนอนผ่อนคลายใต้จันทร์เงา พรุ่งนี้เช้าจึงค่อยพบประสบกัน 
      ภาพเสมือนวูบดับเลือนลับหาย เจ้าหมาใหญ่เยื้องกรายแล้วเหหัน 
หาที่เหมาะผืนทรายล้มกายพลัน ชักชวนกันให้อรุณนั้นหนุนนอน 
      อรุณเห็นขนโกชาหนาปุยนุ่น คงจะอุ่นอรุณคิดหนุนหมอน 
เข้าไปใกล้โกชาแล้วว่าวอน ให้เรานอนหนุนท่านนะโกชา 
สุนัขโตนอนนิ่งไม่ติงไหว เจ้าหนุ่มนอนเคียงใกล้เจ้าขนหนา 
หนุนร่างใหญ่ไออุ่นหุ่นโกชา แล้วหลับตาใต้ฟ้าดาวพร่าพราย 
ยินเสียงคลื่นซ่าซบกระทบหาด โสตประสาทเลอะเลือนเหมือนจะหาย 
ลมทะเลอ่อนอุ่นละมุนกาย จึงผ่อนคลายหลับสนิทเข้านิทรา 
 

ฝันดีของอรุณ 
      ในห้วงฝันคักคึกนึกสนุก มีความสุขจิตปรุงแต่งแสวงหา 
ขึ้นข่ีหลังหมาใหญ่ใช่โกชา บินถลาดั่งเรือเหาะเลาะทะเล 
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โฉบไปมาพลิกพราวบนราวคลื่น แสนสดชื่นตะวันส่องต้องหักเห 
อุ่นสบายกายสงัดลมพัดเพ จนโพล้เพล้แล่นล่องท่องนภา 
ทันใดนั้นเห็นกู๊ดแมนแขนปืนใหญ่ ชักปืนใส่หักโหมจู่โจมหา 
เสียงปืนไฟก้องกึกพสุธา พุ่งตรงมาผลาญพร่าเข้าหาตน 
สุนัขใหญ่โกชาพาหลบหนี บินเร็วรี่อริผองต้องฉงน 
ฉวัดเฉวียนกล้าแกร่งแรงหุ่นยนต์ ไล่ไม่จนปืนไฟไม่กล้ ากราย 
กู๊ดแมนยิงไฟเผาเป็นเถ้าฝุ่น แต่อรุณเร็วรี่บินหนีหาย 
ทั้งสนุกตื่นเต้นเห็นไม่ตาย เจ้าวายร้ายกลายเป็นว่าไม่น่ากลัว 
อรุณหลบว่องไวในอากาศ แล้ววกวาดตลบรั้งเข้าหลังหัว 
พุ่งกระแทกแหวกชนจนสุดตัว เจ้าคนชั่วสิ้นฤทธิ์ถูกปลิดปลง 
แสนดีใจไชโยร้องโห่ลั่น แล้วโดยพลันลืมตาฟ้ืนตื่นจากหลง 
เห็นหมู่ดาวพราวฟ้าพางวยงง นึกบรรจงขึ้นมาว่าฝันไป 
เป็นฝันดีฝันเด่นเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นสิ่งเพลินอุราจะหาไหน 
ปิดตาลงอีกคราพาสุขใจ ยิ้มละไมพลิกกายกลับหลับอีกครา 
 

เช้ำวันใหม่ 
      อรุณรุ่งแสงเดือนจางน้ าค้างระเหิด ก่อก าเนิดไอหมอกระลอกหนา 
ขอบฟ้าไกลแสงทองฉายระบายมา เหล่าปูปลาว่ายกระฉอกออกหากิน 
เสียงจ๊อกแจ๊ก จอแจ กระแสลม คลื่นถาถมซมซัดกับโขดหิน 
สกุณาใหญ่น้อยก็พลอยบิน กิ่งพร้าวดิ้นลู่ไหวไปตามลม 
      เช้าวันนี้ตื่นตามาสดชื่น เย็นระรื่นลมสะบัดพัดปอยผม 
เห็นตะวันทอแสงลูกแดงกลม เมฆสีส้มลอยล่องละอองฟอง 
เห็นโกชาย่างเยื้องท่ีเบื้องหน้า เดินไปหาตามลานแล้วขานร้อง 
สุนัขใหญ่ยิ้มร่าหันมามอง แล้วทั้งสองสนทนาหมากับคน 
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ผลไม้จากเม่ือวานอาหารเช้า สางผมเผ้าจัดแจงทุกแห่งหน 
หนึ่งสุนัขหนึ่งเด็กหนุ่มประชุมพล เดนิถนนเริงร่ามาตามทาง 
      สุนัขใหญ่เลี้ยวลัดกลับคูหา เดินน าหน้าส่ายระริกกระดิกหาง 
อรุณน้อยเพลิดเพลินเดินตามพลาง ต่างเยื้องย่างกลับถ้ าโถงอุโมงค์พลัน 
ใช้เวลาไม่นานผ่านถ้ าลับ กระเฉงกระฉับเคยคุ้นไม่หุนหัน 
ผ่านห้องหับเรียงรายอีกหลายชั้น ก็ด้นดั้นถึงห้องของท่านชาร์ล 

       
อรุณพบดอกเตอร์ชำร์ล 

      ผ่านประตูเข้าไปไฟสว่าง เห็นกระจ่างร่างสันทัดพูดฉาดฉาน 
ร้องทักมาแต่ไกลใสกังวาน ดูเบิกบานทรงภูมิรู้อยู่ในที 
ดอกเตอร์ชาร์ลหัวหูผมฟูฟ่อง แว่นตามองสองทางข้างละสี 
หนวดเคราครึ้มยองใยเหมือนไหมดี สมท่าทียอดนักคิดประดิษฐ์ลอง 
      อรุณล้มก้มกราบลงเบื้องหน้า หยดน้ าตารินไหลนัยน์ตาสอง 
กลา่วขอบคุณสะอ้ืนไห้หัวใจพอง จับจ้องมองท่านผู้ช่วยด้วยตื้นตัน 
ระล่ าระลักขอบคุณครับที่ช่วยชีพ แล้วยังรีบต่อแขนกลับให้กับฉัน 
พาหลบหนีรักษากายหายดีครัน พระคุณนั้นฉันจดจ าทุกวันคืน 
อันตัวฉันเพียงเช่นเป็นก าพร้า เคราะห์หนักหนาภัยอุบัติสุดจะฝืน 
บัดนี้หมดทางไปไร้ที่ยืน ต้องกล้ ากลืนคับข้องด้วยหมองใจ 
จะหวนคืนถ่ินเดิมที่จรจาก ก็คงยากพวกไตรจักรมักจ าได้ 
เคยท าการลบหลู่สู้ปืนไฟ เจ้ากู๊ดแมนตัวใหญ่จัญไรคน 
ไร้ประโยชน์หากฝืนคิดคืนกลับ คงจะดับแดดิ้นสิ้นอีกหน 
ชีวิตฉันเดก็น้อยพลอยอับจน เพียงห่วงคนข้างหลังที่ยังไม่ตาย 
จะอย่างไรท าได้แค่เพียงคิด ไม่มีสิทธ์ปกป้องมิตรดังคิดหมาย 
ไร้หนทางหาญสู้หมู่วายร้าย แสนละอายให้ท้อถอยต้องปล่อยวาง 
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ดอกเตอร์ชาร์ลท่านช่วยชีวิตฉัน เพราะฉะนั้นให้ฉันตอบแทนบ้าง 
ฉันจะอยู่รับใช้ท่านไปพลาง ณ เกาะร้างห่างไกลในที่นี้ 
      นักประดิษฐ์หัวเราะฮาแล้วว่ากล่าว  มีเรื่องราวต้องพานพบอย่าหลบหนี 
เด็กน้อยเจ้าเยาว์วัยไม่กี่ปี อย่าพึ่งหยุดเพียงนี้เลยอรุณ 
ชีวิตน้อยของเจ้านี้นั้นมีค่า อย่าพึ่งมาปลงปลิดคิดหันหุน 
หากเจ้าหมายคิดชอบตอบแทนคุณ จงกระตุ้นแรงใจและกายตน 
จงกลับไปแดนดินถิ่นก าเนิด เพ่ือจะเปิดศึกไตรจักรอีกสักหน 
พวกคนชั่วตัวร้ายท าลายคน จงผจญขับไล่พ้นภัยพาล 
      อรุณน้อยหูผึ่งตะลึงนิ่ง ท่านพูดจริงที่ให้เราเข้าหักหาญ 
เป็นไปได้อย่างไรเล่าท่านชาร์ล มันจะผลาญเผาเราเป็นเถ้าดิน 
พวกนักสู้โภไคยหัวใจแกร่ง ยังโรยแรงถูกปืนไฟท าลายสิ้น 
ดุจมารร้ายพาลหักยักษ์ทมิฬ อสุรินทร์หินชาติน่าหวาดกลัว 
เพียงหมัดเดียวต่อยฉันพลันแตกดับ สุดอาภัพย่อยยับดับสลัว 
ฉันจะกลายเป็นเนื้อบดหมดทั้งตัว ดีหรือชั่วก็ตายเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวดาย 
 

ปลอกแขนแสนประหลำด 
      ดอกเตอร์ชาร์ลหัวร่อฮาแล้วว่าต่อ อย่าพึ่งท้อรออีกนิดมิตรสหาย 
เจ้ากลับไปภัยปลอดจะรอดตาย หมู่เหล่าร้ายจะพ่ายแพ้แก่เจ้าเอง 
ด้วยนวัตกรรมล้ าเลิศก าเนิดใหม่ เอาไว้ใช้ต่อต้านพาลข่มเหง 
เหล่าไตรจักรทั้งนั้นต้องหวั่นเกรง พวกมันเองต้องย่อยยับกลับล าเนา 
      นักประดิษฐ์ชี้ให้ดูอยู่เบื้องหน้า ประหลาดตาเป็นท่อนท่อเหมือนข้อเสา 
ด าสนิทแวววาวราวขัดเงา มีสองเลาวางเรียงอยู่เคียงกัน 
      เอ้ือมมือไปสัมผัสกระหวัดเกี่ยว กระบอกเดี่ยวทั้งสองต้องแปรผัน 
ยืดกระหวัดรัดแขนไวขวาซ้ายพลัน ห้วงกระชั้นพลันรัดแน่นไม่แคลนคลาย 



ซัน เอ้ือไพบูลย์  เขียน : 54 

มีกระแสพลังมายังร่าง ทั่วสรรพางค์สั่นสะท้านพานล้มหงาย 
บัดเดีย๋วร้อนบัดเดี๋ยวเย็นเห็นตาลาย สติหายวูบวับแล้วดับลง 
อีกครู่หนึ่งจึงเงียงัวรู้ตัวตื่น ค่อยลุกยืนในใจยังสัยสง 
มองปลอกแขนสีด าด้วยงุนงง แล้วบรรจงพินิจพิจารณา 
ที่แท้เป็นปลอกแขนแสนประหลาด มาสวมคาดพันแขนอย่างแน่นหนา 
ลองขยับโยกไหวเคลื่อนไปมา รู้สึกว่าไม่หนักสักเท่าใด 
ปลอกแขนซ้ายเรียบวาวราวกระจก มีแสงตกสะท้อนเงาอยู่ไหวไหว 
แสดงผลชัดเจนเห็นแต่ไกล เป็นกราฟิกเลื่อนไหลอยู่ไปมา 
ปลอกแขนขวาเข้มกล่ าผิวด าด้าน ดูละลานลายวิจิตรปริศนา 
คล้ายซุกซ่อนกลไกไว้นานา ประหลาดตาอรุณยังงุนงง 
      ดอกเตอร์ชาร์ลหัวเราะฮาแล้วว่ากล่าว  เล่าเรื่องราวส าแดงแจ้งประสงค์ 
เราสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดบรรจง ให้ทนคงทานทัดทุกศัสตรา 
เราค้นหาคลื่นสมองของตัวเจ้า แล้วน าเอาอรุณเจ้าเข้ารักษา 
จนบัดนี้เจ้าหายดีเราปรีดา ถึงเวลาที่เจ้าจะเข้าใจ 
เรารังสรรค์ปั้นปลอกแขนเหล็กไหลธาตุ ผสานศาสตร์ก้าวล้ าน าสมัย 
โลหะมีชีวิตติดกลไก ประสานใจผู้ครอบครองทั้งสองอัน 
ล็อกไว้ด้วยคลื่นสมองครรลองคิด เอกสิทธิ์แน่แท้ไม่แปรผัน 
เข้ารหัสดีเอ็นเออีกหนึ่งชั้น จะคงมั่นเที่ยงแท้อย่างแน่นอน 
อรุณเจ้าเท่านั้นพลันใช้ได้ ควบคุมด้วยจิตใจไม่ต้องสอน 
ใช้ส านึกและความเชื่อเมื่อราญรอน ยามต่อกรไม่สุดสิ้นจินตนา 
ศัสตราวุธทั้งหลายไม่กรายกล้ า โลหะด าเหล็กไหลได้รักษา 
จะปกป้องผู้ครองครอบรอบกายา เสมือนว่าเป็นเกราะทองป้องกันภัย 
เจ้ากู๊ดแมนแขนเหล็กแค่เด็กน้อย กระจอกด้อยกว่าที่เห็นเป็นไหนไหน 
แม้มันมีดาษดื่นหมื่นปืนไฟ ไม่อาจสู้เหล็กไหลก าไลด า 
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      อรุณน้อยแคลงใจไม่เชื่อหู เมื่อตรองดูถึงการศึกแล้วนึกข า 
เพียงปลอกแขนกรีดกรายไว้ร่ายร า จะเหนือล้ าปืนไฟอย่างไรได้ 
อีกกู๊ดแมนสูงล้ าก าย าแกร่ง พลังแรงด่ังรถจักรยามผลักไส 
ผิวกายแกร่งไม่ระย่อต่อสิ่งใด กระสุนไฟท าลายสลายตัว 
สรรพสิ่งเปื่อยยุ่ยเป็นผุยผง ถูกปลิดปลงเลือนลับดับสลัว 
ผู้เชี่ยวชาญการศึกยังนึกกลัว จะดีชั่วไม่อาจช่วยด้วยป่วยการ 
อรุณน้อยนึกแคลนปลอกแขนประหลาด  ไมส่ามารถสู้ฟัดประหัตประหาร 
เหล่าไตรจักรล้ าหน้าวิทยาการ มาล้างผลาญด้วยอาวุธสุดน่ากลัว 
      ดอกเตอร์ชาร์ลเห็นเจ้าหนุ่มกลุ้มทดท้อ  จึงหัวร่อกระหยิ่มแล้วยิ้มหัว 
เจ้าเด็กน้อยโภไคยใยต้องกลัว ฉันไม่ม่ัวสิ่งนี้นั้นดีจริง 
จะให้เจ้ารู้ไว้ได้ทดสอบ แทนค าตอบนานัปสรรพสิ่ง 
แล้วคว้าปืนจ่อเขม็งขึ้นเล็งยิง อรุณนิ่งยืนขึงตะลึงงัน 
ด้วยอารามตกใจพูดไม่ออก ปลายกระบอกส่องมาหลบหน้าหัน 
ได้ยินเสียงเปรี้ยงปร้างค ารามลั่น พอเงียบงันหนุ่มน้อยค่อยลืมตา 
ทราบสัมผัสแผ่วเบาเข้ากระทบ ยังเบากว่ามดขบเป็นหนักหนา 
มองส ารวจดูตัวทั่วกายา แล้วพบว่าไม่กรายผิวริ้วรอยใด 
ยังมิทันย่อหย่อนผ่อนความคิด มาตามติดเหล็กแหลมแกร่งแทงเข้าใส่ 
อกด้านซ้ายต าแหน่งแทงหัวใจ ก็หยุดไว้เท่านั้นแหละแคแ่ตะตัว 
เพียงรู้สึกถึงแรงแทงกระท า แต่ไม่ล้ าผิวกายต้องส่ายหัว 
ยังตกใจสิ่งที่เห็นใจเต้นรัว รู้สึกตัวแรงสะกิดเพียงนิดเดียว 
อันความเจ็บที่ใดนั้นไม่มี เหล็กแหลมปรี่แทงมาน่าหวาดเสียว 
อานุภาพปลอกแขนแม่นแท้เทียว คล้ายเกราะเหนียวห่อหุ้มคุ้มครองตน 
      ยกสองแขนขึ้นเล็งเพ่งพินิจ ธาตุศักดิ์สิทธ์ตื่นตาน่าฉงน 
ยิ่งใคร่รู้มีสิ่งใดในไกกล ช่างแยบยลเกินคาดคิดพิจารณา 
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คุณสมบัติของปลอกแขน 
      นักประดิษฐ์หัวเราะฮาแล้วว่าต่อ ปลอกแขนข้อของฉันนี้ดีหนักหนา 
ทั้งมีดปืนทดลองเล่นเห็นกับตา ไม่อาจพร่าระคายท าลายคน 
เพียงสมบัติเล็กเล็กของเหล็กไหล ป้องกันภัยฆ่าเข่นเป็นเบื้องต้น 
คงกระพันผิวกายแกร่งต้านแรงจลน์ ประสิทธิผลต้านไว้จากภัยพาล 
ยิ่งกว่านั้นฉันใส่กลไกเพ่ิม ช่วยส่งเสริมพัฒนามหาศาล 
เป็นระบบล้ าหน้าวิชาการ ร่วมประสานหลายทางกับร่างกาย 
ต่อวงจรกลมกลืนคลื่นสมอง ให้สอดคล้องความคิดนิมิตหมาย  
ใช้ความคิดควบคุมโดยง่ายดาย มีหลากหลายฟังก์ชันพรรณนา 
สาธยายต่อไปคงไม่จบ เรื่องระบบสิ่งนี้ดีหนักหนา 
จงจ าเพียงจุดเด่นเอาเป็นว่า แขนซ้ายขวามั่นคงทรงพลัง 
ก าลังแกร่งแรงช้างสารปานเครื่องจักร ทั้งตบผลักเหวี่ยงดึงได้ขึงขัง 
อย่างที่สองเร็วสุดประดุจดัง เช่นกังหันหมุนไม่หยุดสุดจะทัน 
อย่างที่สามความแม่นย าเหมือนน าร่อง คลื่นสมองเชื่อมกับแขนเป็นแม่นมั่น 
แม่นฉมังดั่งล็อกเป้าเข้าโดยพลัน เป็นเชิงชั้นสามประการพ้ืนฐานดี 
สามสิ่งนี้เพียงพอใช้ต่อสู้ กับศัตรูไตรจักรกู้ศักดิ์ศรี 
เจ้ากู๊ดแมนแขนปืนไฟเหล่าไพรี ล้วนไม่มีน้ ายามาต่อกร 
ที่สุดคือสติและจิตใจ ของตัวเจ้านั้นไซร้ไม่อาจสอน 
อานุภาพตามความคิดไม่ลิดรอน ปรับเบาอ่อนเข้มแข็งตามแรงใจ 
สิ่งประดิษฐ์ของฉันนั้นล้ าเลิศ ล้วนประเสริฐเจ้าจงอย่าสงสัย 
จงพลิกแพลงปรับแต่งดัดแปลงไป แปรรูปได้ไม่รู้สิ้นจินตนา 
      อรุณน้อยท าหน้างงยังสงสัย ไม่ปลงใจเรื่องที่ฟังคิดกังขา 
จากถ้อยค าดอกเตอร์พร่ าพรรณนา มันเกินกว่าจะเชื่อเหนือบรรยาย 
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มองปลอกแขนคู่น้อยคล้อยมองหน้า คล้ายถามว่าฟังก์ชันอันหลากหลาย 
จะสามารถฝ่าฟันอันตราย กับเหล่าร้ายจักรไตรอย่างไรกัน 
อานุภาพปืนไฟสุดใจร้าย คงสลายอนุภาคไปจากฉัน 
ปลอกแขนน้อยเพียงคุ้มครองและป้องกัน  จะฟาดฟันให้รู้เช่นไม่เห็นเลย 
      นักประดิษฐ์หัวเราะฮาแล้วว่าต่อ สงสัยข้อที่ว่านั้นพลันเฉลย 
ไปทดสอบค าตอบกันเจ้าเด็กเอย จะได้เผยเห็นคุณค่าว่าเท่าใด 

       
ปลอกแขนแสนวิเศษ 

      ดอกเตอร์ชาร์ลออกน าหน้าคูหาห้อง     อรุณมองถามหาว่าไปไหน 
โกชาบอกอรุณรีบตามไป แล้วทันใดทัง้สามตามกันมา 
นักประดิษฐ์ลัดออกนอกโถงถ้ า ด้วยชองช่ าเส้นทางอย่างหนักหนา 
เพียงไม่นานแสงสว่างกระจ่างตา จึงทราบว่าพากันออกมานอกโพรง 
      เป็นลานกว้างแห่งหนึ่งพึงประจักษ์ จึงหยุดพักหายใจได้ปลอดโปร่ง 
มองรอบตัวทั่วเห็นเป็นลานโล่ง มีเค้าโครงดีเหมาะเฉพาะงาน 
ดอกเตอร์ชาร์ลกล่าวขานว่าลานนี้ ใช้เป็นที่ทดสอบประกอบฐาน 
งานประดิษฐ์สิ่งสรรพนัปการ ทั้งยวดยานหุ่นยนต์แลกลไก 
      จะทดสอบปลอกแขนที่เจ้าสวม จงรวบรวมจิตสมองให้ผ่องใส 
เชื่อมปลอกแขนกับความคิดและจิตใจ ประสานให้เข้าถึงเป็นหนึ่งเดียว 
ดุจส่วนหนึ่งร่างกายที่ภายนอก ทั้งสองปลอกเหล็กไหลให้น าเหนี่ยว 
จงพลิกแพลงใช้งานให้ชาญเชี่ยว เพ่ือเก็บเก่ียวทวนทบประสบการณ์ 
      นักประดิษฐ์มองชี้ที่เบื้องหน้า เป็นหินผารูปร่างเหมือนช้างสาร 
เป็นหินหนักใหญ่โตอันโอฬาร โดยประมาณหลายเท่าเจ้าอรุณ 
ว่าเด็กน้อยเจ้าจงไปผลักหิน ขยับดิ้นให้เคลื่อนไปสักหลายหุน 
ใช้ก าลังข้อแข็งออกแรงดุน เอาให้หมุนดังจักรเฟืองของเครื่องยนต์ 
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พละก ำลัง 
      อรุณน้อยนึกหวั่นในค าสั่ง ลองเชื่อฟังท่านผู้นี้สักทีหน 
จึงมองดเูหล็กกระหวัดรัดแขนตน แล้วมองบนหินใหญ่หลายเท่าตัว 
เพ่งส านึกผนึกแน่นแขนสองข้าง ตลอดร่างซาบซ่านไปถึงหัว 
คล้ายมีแรงเร้นลับกลับไม่กลัว ไหลเวียนทั่วกายาน่าตื่นใจ 
เคลื่อนร่างตรงเข้าหาศิลาหิน บนลานดินมั่นคงไม่สงสัย 
มือทั้งสองต้องสัมผัสแล้วผลักไป ก็โยกไหวไถลเลื่อนเคลื่อนตามลาน 
      อรุณน้อยตกใจในแรงตน ช่างมากล้นคณนามหาศาล 
อัศจรรย์พานพบประสบการณ์ ตะลึงลานนิ่งขึงตะลึงงัน 
ได้ยินเสียงหัวเราะของดอกเตอร์ ทราบว่าเผลอตื่นใจคล้ายความฝัน 
รวมสติตั้งใจเคลื่อนไหวพลัน แล้วผลักดันหินใหญ่ไหวอีกครา 
โอบสองแขนแน่นหนักผลักดันหิน ขยับดิ้นเหวี่ยงหมุนดุนหินผา 
เพ่ิมก าลังแกว่งไกวหมุนไปมา เกิดพัดพาลมพุ่งฟุ้งกระจาย 
คล้ายลูกข่างหินยักษ์ปักบนพ้ืน เสียงครั่นครืนเลื่อนลั่นดังเหลือหลาย 
เกิดลมหมุนฝุ่นร่อนว่อนเม็ดทราย อย่างง่ายดายแรงไม่สิ้นสุดยินดี 
แล้วคลายแรงกระชากจากหินใหญ่ ชั่วอึดใจหินก็หยุดสุดวิถี 
คลื่นลมหมุนฝุ่นสงบจบทันที เถ้าผงคลีคลี่คลายสลายไป 
      อรุณมองปลอกแขนทั้งสองข้าง ทราบกระจ่างมั่นคงไม่สงสัย 
ที่สุดล้ าแข็งแกร่งแรงเหลือใจ ติดกลไกมากมายขยายแรง 
      ท่านดอกเตอร์หวัเราะฮาแล้วว่าต่อ ก าลังข้อหมื่นแรงม้าอันกล้าแกร่ง 
สุดแต่เจ้านึกประดิษฐ์คิดพลิกแพลง จักเปลี่ยนแปลงตามแรงใจเมื่อใช้งาน 
แล้วชี้ไปยอดมะพร้าวที่ราวไม้ ห่างออกไปหลายสิบเมตรเขตสถาน 
เห็นมะพร้าวผลไม้อยู่ไกลลาน แล้วว่าวานเจ้าเด็กน้อยสอยลงมา 
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ควำมแม่นย ำและควำมเร็ว 
      อรุณน้อยยืนงงคิดสงสัย ท าอย่างไรจะปลิดปลงลงมาหา 
จึงก้าวเดินออกไปที่หมายตา คิดเอาว่าหากิ่งไม้ไปสอยเอา 
      นักประดิษฐ์ว่าช้าก่อนจะไปไหน ไม่เข้าใจที่ฉันบอกหรอกหรือเจ้า 
จงนึกคิดค้นหาปัญญาเชาว์ ปลอกแขนเจ้านั่นไงจงใช้งาน 
      อรุณน้อยหาทางปลิดคิดชั่วครู่ ลองนึกดูการละเล่นเป็นพ้ืนฐาน 
เราถนัดซัดขว้างอย่างช านาญ เมื่อในกาลก่อนนั้นฉันแม่นดี 
เคยปาหินบินกระแทกกู๊ดแมนใหญ่ กระทบไปตามซัดถนัดถนี่ 
เพียงก าลังเราน้อยคิดต่อยตี รนหาที่ตายเปล่าเท่านั้นเอง 
แต่บัดนี้มีก าลังมหาศาล ทั้งช านาญขว้างบรรจงคงตรงเผง 
จากนี้ไปไม่ใช่ฉันที่หวั่นเกรง แล้วมองเล็งมะพร้าวใหญ่ที่ไกลตา 
หมายว่าเป็นเจ้าตัวใหญ่ของไตรจักร จึ่งคึกคักตื่นเต้นเป็นหนักหนา 
ก้มลงเก็บหินบนพ้ืนเอาขึ้นมา สักสี่ห้ารูปทรงดีที่เหมาะมือ 
สายตาเล็งเกร็งแขนก าลังข้อ สมองต่อเชื่อมดีที่มือถือ 
ประสานกับปลอกแขนเหล็กท่ีข้อมือ แล้วเหวี่ยงหวือออกไปดังใจจง 
ด้วยก าลังแข็งแกร่งหมื่นแรงม้า หินที่ปาแฝงพลังดังประสงค์ 
กระแทกถูกลูกมะพร้าวเขา้เจาะจง ทะลายลงโดนกระแทกแตกกระจาย 
เล็งลูกใดหินพุ่งไปใส่ลูกนั้น โดยฉับพลันเหมือนค้อนทุบบุบสลาย 
อย่างแม่นย าเหนือชั้นสุดบรรยาย เข้าเป้าหมายไม่มีผิดทุกทิศทาง 
      อรุณน้อยเริ่มเข้าใจกลไกข้อ จึงชะลอผ่อนแรงส่งลงมาบ้าง 
เก็บหินน้อยก้อนเกล็ดเมด็บางบาง แล้วดีดขว้างพุ่งไปได้พอดี 
หินก้อนแบนแล่นคว้างเป็นทางโค้ง ละลิ่วโผงแหวกตัดรัศมี 
เข้าตัดหัวขั้วผลไม้ในทันที ตามวิถีครรลองสมองเล็ง 
 



ซัน เอ้ือไพบูลย์  เขียน : 60 

แล้วดีดหินสองข้างทั้งซ้ายขวา ข้างละห้าออกเป็นชุดอย่างสุดเจ๋ง 
พร้าวสิบลูกร่วงพลันพร้อมกันเอง แม่นเหมาะเหม็งแรงข้อพอประมาณ 
อรุณสุดตื่นเต้นเห็นผลลัพธ์ ปลอกแขนกับสมองสองประสาน 
เปลี่ยนระดับปรับแปลงแรงสั่งการ ตามช านาญไม่สุดสิ้นจินตนา 
      อรุณหันกลับมาหาดอกเตอร์ ก็พบเจอหุ่นมาใหม่ใกล้เข้าหา 
คล้ายนักสู้ใหญ่ยักษ์ลักษณา ดูคลับคลากู๊ดแมนแขนปืนไฟ 
อรุณน้อยตกใจได้ประสบ คิดว่าพบพวกชั่วช้ามาจากไหน 
เมื่อมองดูถี่ถ้วนล้วนเข้าใจ ว่าไม่ใช่กู๊ดแมนแสนล าพอง 
      นักประดิษฐ์ยิ้มร่าแล้วว่ากล่าว จับเรื่องราวเจ้าจ าไว้ในสมอง 
ดึงข้อมูลเอามาสร้างร่างทดลอง ให้สอดคล้องผลลัพธ์กับกู๊ดแมน 
หุ่นยนต์นี้มีชื่อว่าแกนมู๊ด เราใส่สูตรสมการให้ผ่านแผน 
มีก าลังเคลื่อนไหวคล้ายกู๊ดแมน ต่างเพียงแขนหุ่นยื่นไร้ปืนไฟ 
ดัดแปลงเป็นปืนกลหมุนกระสุนหิน อานุภาพแดดิ้นสิ้นสงสัย 
แรงหมื่นปอนด์สะเทือนทั่วขั้วหัวใจ ฝึกเจ้าให้เร่งรัดพัฒนา 

 
อำนุภำพของปลอกแขน 

      ปลอกแขนนั้นฉันตั้งค่าห้าเลเวล แบ่งสเกลตามครรลองของหัตถา 
เป็นทักษะเชิงชั้นขั้นวิชา ให้รุดหน้าจัดเจนเป็นขั้นตอน 
เลเวลหนึ่งขึงขังก าลังมาก แรงกระชากดึงดันเป็นขั้นก่อน 
เลเวลสองความแม่นแสนแน่นอน ดุจยิงศรตรงเป้าเข้าจุดตาย 
สองเลเวลเจ้าพ่ึงเสร็จส าเร็จผ่าน เพียงไม่นานตามที่คิดนิมิตหมาย 
ฝึกให้คล่องเคยคุ้นไม่วุ่นวาย วาดลวดลายยามต่อสู้กับหมู่พาล 
เลเวลสามต่อนี้ไปจะได้ฝึก รวมผนึกความเร็วแขนแล่นประสาน 
ทั้งซ้ายขวาแกว่งกวัดสะบัดลาน จนเป็นม่านป้องอาวุธที่รุดมา 
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เจ้าจงเตรียมกายใจให้พร้อมสรรพ แล้วคอยรับการโจมตีที่มาหา 
จากแกนมู๊ดหุ่นยนต์กลพลา เสมือนว่ารบรับกับกู๊ดแมน 
      อรุณยินดังนั้นพลันตื่นเต้น มองเขม้นหุ่นแกนมู๊ดนึกสูตรแผน 
เจ้ากู๊ดแมนคนชั่วนี้ตัวแทน มองปลอกแขนแล้วกระชับอยู่กับตัว 
      ดอกเตอร์ว่าแกนมู๊ดจะดีดหิน กระดอนบินหาเจ้าทั้งตัวหัว 
ใช้สติให้ทันอย่าหวั่นกลัว ปัดป้องตัวให้พ้นผ่านการโจมตี 
ระยะห่างประมาณคร่าวราวสิบเมตร เป็นขอบเขตฝึกฝนในหนนี้ 
หุ่นยิงหินจากแรงน้อยค่อยทวี จนเร็วรี่แรงกระทั้นหลายพันปอนด์ 
      อรุณเกร็งท่อนแขนขึ้นกระชับ เตรียมพร้อมรับการฝึกที่นึกสอน 
ดอกเตอร์ยิ้มเอ่ยขานสัญญาณตอน แล้วนับย้อนสามสองหนึ่งถึงเวลา 
      หุ่นแกนมู๊ดขยับแขนดังเกรงกราง เป็นท่าร่างสองแขนอันแน่นหนา 
กลไกเปิดกระบอกปืนยื่นออกมา เห็นมีห้าล ากล้องของท่อยิง 
เสียงดังปังลั่นเลื่อนสะเทือนก้อง พริบตามองก้อนหินก็บินวิ่ง 
เท่าก าปั้นก้อนสีแดงมาแรงจริง จึงช่วงชิงแขนสะบัดปัดเบนไป  
      เจ้าแกนมู๊ดดีดยิงหินบินต่อเนื่อง มันเร่งเครื่องพุ่งทะยานขนานใหญ่  
จากเชื่องช้าทีละก้อนสะท้อนไป กลับเร็วไวกระชั้นชิดทุกทิศทาง 
      อรุณยกท่อนแขนข้ึนปิดป้อง สายตามองกวาดไปทั้งใกล้ห่าง 
ใช้สติสื่อสมองเป็นสองทาง ขยับร่างสอดคล้องต้องกระบวน 
หุ่นยิงหินบินลอยอย่างเร็วรี่ กระชั้นถี่กระจายหลายชิ้นส่วน 
ยิงเป็นตับนับสามตามเป็นพรวน เริ่มเรรวนอรุณพลาดโดนฉาดเอา 
หินสองก้อนพุงซัดอัดเข้าหัว กับล าตัวจุกพับถึงอับเฉา 
ล้มกระแทกแตกตื่นฝืนทนเอา ก้นจ้ าเบ้าล้มกลิ้งทิ้งตัวลง 
ลูบคล าตัวหัวปูดลูกหินซัด ก็เคล็ดขัดกุมท้องร้องเสียงหลง 
คงบาดเจ็บเจียนตายเป็นมั่นคง ค่อยค่อยทรงกายลุกยังจุกนาน 
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ส ารวจร่างกายตนจนพบว่า ทั้งแข้งขาล าตัวหัวประสาน 
ไร้ริ้วรอยบาดแผลใดไม่แผ้วพาน ตะลึงลานอีกคราน่าแปลกใจ 

 
ฝึกใช้ปลอกแขนห้ำเลเวล 

      ดอกเตอร์ว่าเหล็กไหลนี้มีสมบัติ จะปิดปัดปกป้องผู้ครองไว้ 
ผิวกายแกร่งยืดหยุ่นให้อุ่นใจ อาวุธใดไม่อาจมาฟาดฟัน 
ไม่มีวันพลาดพลั้งหลั่งโลหิต คุ้มชีวิตแน่แท้ไม่แปรผัน 
เพียงรับรู้แรงแทรกกระแทกกระท้ัน ก็เท่านั้นเจ้าอรุณจงอุ่นใจ 
เจ้าจงฝึกต่อไปอย่าได้ขาด อย่าประมาทจงมั่นคงอย่าสงสัย 
ฝึกส าเร็จเสร็จสรรพจนฉับไว แขนแกว่งไกวดุจม่านฟ้าเป็นปราการ 
ความตั้งใจสตินั้นเป็นมั่นเหมาะ มุ่งจ าเพาะจินตนาด้วยกล้าหาญ 
ทีละน้อยค่อยฝึกฝนอย่าลนลาน ให้ช านาญผ่านพ้นจนเข้าใจ 
เอาให้เชี่ยวเคี่ยวกร าจนแตกฉาน สอดประสานกร้าวแกร่งแรงอ่อนไหว 
แผ่พลังดึงรั้งดังตั้งใจ ยืดหยุ่นได้หนักเบาเข้ากระบวน 
      อรุณลุกอีกครั้งแล้วตั้งจิต ครวญพินิจตรองตรึกแล้วนึกหวน 
คล าปลอกแขนแน่นผนึกนึกใคร่ครวญ คิดทบทวนทางหินที่บินมา 
เกร็งแขนขึ้นตั้งวงบรรจงพร้อม แกว่งแขนล้อมรอบกายทั้งซ้ายขวา 
เจ้าแกนมู๊ดยิงหินบินออกมา ราวสายฟ้าไม่ยอมคิดออมแรง 
      ด้วยโปรแกรมรณยุทธอันสุดโหด เข้าสู่โหมดเกรี้ยวกราดยิงผาดแผลง 
เร่งความเร็วรัวซัดทะมัดทะแมง หมายทิ่มแทงอรุณให้พรุนไป 
อรุณแกว่งแขนทั้งสองคุ้มครองร่าง จนหมุนคว้างเร็วพลันร่างสั่นไหว 
ปลอกแขนด าปัดหินแดงทแยงไป สะเก็ดไฟกะพริบระยิบพราว 
      เจ้าแกนมู๊ดโลดแล่นคล้ายแบ่งร่าง กระโจนพลางยิงหินบินพุ่งหลาว 
ล้อมอรุณไว้กลางวงเหมือนกรงราว            เสียงเกรียวกราวกร้าวแกร่งแรงเหนือคน 
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      อรุณน้อมความคิดจติประสาน ไปตามการณ์ต้านรับไม่สับสน 
สะบัดแขนเคลื่อนเปลี่ยนหมุนเวียนวน ไม่ลานลนตามติดทุกทิศทาง 
แกนมู๊ดยิงก้อนหินบินกระชั้น พัลวันพุ่งยาวเหมือนดาวหาง 
เร่งความเร็วเพ่ิมแรงหนุนจนหมุนคว้าง เห็นเงาร่างเลอะเลือนยามเคลื่อนกาย 
แกนมู๊ดเร่งก าลังยังขีดสุด หินหลายชุดยิงไปใส่เป้าหมาย 
ดอกเตอร์ชาร์ลมองมาจนตาลาย คล้ายภูตพรายวูบวับเหมือนกับเงา 
อรุณเริ่มช านาญการปัดป้อง ขยับพ้องสอดรับสลับเท้า 
ร่างหมุนวนกลการตามคาดเดา เคลื่อนออกเข้าบนล่างเป็นพรางตัว 
แขนสะบัดปัดแรงร้ายฝ่ายตรงข้าม ขยับตามยื้อยุดอย่างสุดขั้ว 
เห็นเงาด าประกายวนจนมืดมัว ครอบคลุมทั่วร่างกายนายอรุณ 
เป็นม่านเหล็กคุ้มครองกายท้ายที่สุด ไร้ช่องมุดจุดท าลายสักหลายหุน 
ทรายเม็ดหนึ่งไม่ต้องกายนายอรุณ เกิดลมฝุ่นหมุนว่อนเป็นท่อนเกลียว 
คลื่นพายุจากแรงข้อก่อก าเนิด พัดเตลิดวูบวาบดังฟาบเฟ้ียว 
ลมปะทะดอกเตอร์ชาร์ลผ่านกรูเกรียว แฉลบเฉี่ยวผ่านกายเป็นสายไป 
 

ส ำเร็จขั นที่สำม 
      เมื่อแรงลมอ่อนลงร าเพยผ่าน ดอกเตอร์ชาร์ลร้องขานกังวานใส 
ตะโกนก้องร้องชมดังขรมไป อรุณใช้เกินลิมิตที่คิดมา 
ทั้งอรุณแลแกนมู๊ดต่างหยุดรบ ฝุ่นตลบค่อยจางลงที่ตรงหน้า 
นักประดิษฐ์ไม่รีรอหัวร่อฮา แล้วร้องว่าอรุณเจ้าช่างเข้าใจ 
รู้จักคิดพลิกแพลงแรงบรรเจิด ได้ก่อเกิดเทคนิคแขนงใหม่ 
ใช้แรงเหวี่ยงสร้างลมล่องด้วยว่องไว ปลอกแขนเหล็กไหลชุดนี้ช่างดีจริง 
เอาเป็นว่าเจ้าส าเร็จเลเวลสาม ตามเคล็ดความต้านรับทุกสรรพสิ่ง 
ปัดอาวุธหยุดยั้งทั้งเครื่องยิง ไม่เกรงกริ่งอันใดแล้วจักแผ้วพาน 
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ผลพลอยได้เกิดคลื่นกลมเป็นลมหมุน จงยืดหยุ่นพลิกแพลงแรงประสาน 
ฝึกจนคล่องเคลื่อนไหวให้ช านาญ ตามเหตุการณ์เบื้องหน้าจะพาไป 
เพียงเท่านี้ก็เพียงพอใช้ต่อสู้ เหล่าศัตรูไตรจักรพวกยักษ์ใหญ่ 
แม้นพวกมันจักเหี้ยมหาญสักปานใด ถึงปืนไฟก็เฉกเช่นของเล่นกัน  
      อรุณเพ่ิมความมั่นใจอีกหลายส่วน คิดค านวณทางแก้ตามแปรผัน 
ถึงการยุทธต่อปืนไฟประลัยกัลป์ ก็เชื่อม่ันว่าเราจะเอาชัย  
แล้วจึงตอบขานรับกับดอกเตอร์ ยอดเสมอล้ าหน้าจะหาไหน 
กล่าวชื่นชมชื่นชอบเราขอบใจ สิ่งแปลกใหม่ที่ท่านคิดประดิษฐ์ท า 
เพียงเท่านี้ดีพอใช้ต่อต้าน จากภัยพาลเหล่าร้ายที่กรายกล้ า 
เราจะลองสู้ปืนไฟร้ายระย า จะเค่ียวกร าขับไล่ให้พ้นแดน 
      ดอกเตอร์ว่าปลอกแขนเลเวลสาม หากวัดตามค านวณคิดไม่ผิดแผน 
ย่อมได้ชัยเหนือเหล่าเจ้ากู๊ดแมน ง่ายดายแสนหักล้างให้วางวาย 
แต่จะให้เอาดีถึงที่สุด จงฝึกยุทธขั้นต่อไปอย่าได้สาย 
ให้เด็ดขาดราญรอนไม่คลอนคลาย ตามเป้าหมายเบ็ดเสร็จส าเร็จงาน 
 

เคล็ดควำมท่ีเหลือ 
      เลเวลสี่เจตจ านงต้องคงมั่น ใช้ก าปั้นกับสมองสองประสาน 
ใช้สองแขนแทนอาวุธยุทธการ สุดเปรียบปานเป็นหมัดเหล็กเมกะตัน 
เมื่อส าเร็จปลอกแขนแร่แปรขยาย จักกลับกลายหมุนเวียนเปลี่ยนอีกขั้น 
เปลี่ยนแปลงรูปห่อหุ้มแขนทั้งสองพลัน เป็นก าปั้นยอดอาวุธยุทธการ 
ก าลังแรงเมกะตันก าปั้นเหล็ก คุณอเนกรุกรับรอดสอดประสาน 
อาวุธใดไม่อาจจะต้านทาน ทะลวงผ่านได้จริงทุกสิ่งอัน 
      เลเวลห้าก าลังจิตถึงขีดสุด กลายเป็นชุดหุ้มร่างทั้งอย่างนั้น 
เกราะเหล็กไหลแข็งแกร่งแรงอนันต์ คงกระพันเหนือชั้นพรรณนา 
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อวัยวะทั่วร่างต่างอาวุธ สัประยุทธ์สุดแรงสุดแกร่งกล้า 
อิสระเคลื่อนไหวได้นานา กระบวนท่าแล้วแต่คิดประดิษฐ์เอา 
เมื่อฝึกฝนจนเข้าถึงจึงจะทราบ คิดก าราบกู๊ดแมนแสนโง่เขลา 
สุดง่ายดายเพียงกระดิกพลิกมือเอา อยู่ทีเ่จ้าเข้าใจเคล็ดก็เสร็จการ 
      อรุณฟังตั้งใจได้เชื่อมั่น ความส าคัญปลอกแขนคู่สู้หักหาญ 
นึกทบทวนคิดค้นไม่ลนลาน พอประมาณเป็นภาพทราบแก่ใจ 
      นักประดิษฐ์ยิ้มร่าแล้วว่าต่อ จงรั้งรอฝึกฝนคลายสงสัย 
ให้ช่ าชองคล่องแคล่วแล้วค่อยไป  ย่อมได้ชัยจริงแท้อย่างแน่นอน 
      อรุณหนุ่มรับค ากับดอกเตอร์ ไม่พลั้งเผลอทวนความตามท่ีสอน 
กระชับมั่นสองแขนไม่แคลนคลอน ไม่ขาดตอนหมายหมั่นฝึกคิดนึกตาม 
      ดอกเตอร์ชาร์ลตั้งค่าแผนหุ่นแกนมู๊ด  ก าหนดสูตรเลเวลสี่ต่อที่สาม 
อรุณหนุ่มดุ่มเดินด าเนินตาม ใช้เคล็ดความฝึกฝนตนต่อไป 
ก าหนดกายเตรียมใจไว้ทั่วพร้อม ยืนตั้งป้อมแขนคู่ชูไหว 
ปลอกแขนด าประกายส่องต้องแสงไฟ แดดอุ่นไอไล้โลมทั้งผมตัว 
      แดดยามสายอ่อนละมุนอุ่นลมล่อง แสงสีทองต้องลานว่างกระจ่างทั่ว 
แนวต้นไม้ไหวขยับระยับรัว สบายตัวเริงระรื่นด้วยชื่นใจ 
อารมณ์โปร่งสบายคลายปัญหา ในแววตามุ่งม่ันไม่หวั่นไหว 
พร้อมรับมือแกนมู๊ดสูตรต่อไป เอาให้ได้เลเวลสี่ที่ต้องการ 
      นักประดิษฐ์ปรับแรมโปรแกรมหุ่น หมายกระตุ้นหุ่นยักษ์เข้าหักหาญ 
จึงตั้งค่าตัวแปรแก้สมการ เอาให้ผ่านการฝึกฝนผจญภัย 
 

ข่ำวล่ำจำกตะนำวศรี 
      ยังไม่ทันเลื่อนเกรดได้เสร็จสรรพ เจ้าเครื่องรับสื่อสารก็ขานไข 
มีสัญญาณที่แว่นตามาเร็วไว เห็นแสงไฟวับวิบกะพริบรัว 
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ควอนตัมคอมจากโถงใหญ่ที่ในถ้ า เสนอน าข่าวด่วนไม่ชวนหัว 
ดอกเตอร์ชาร์ลชะงักงันหยุดพันพัว ด้วยรู้ตัวจึงตอบรับกับเครื่องคอม 
เป็นข่าวด่วนแจ้งมาจากตานก หุ่นวิหคสืบความจริงสิ่งแวดล้อม 
ควอนตัมคอมประเมินไว้ไม่แปลกปลอม เป็นเรื่องจอมวายร้ายพวกไตรจักร 
กดปุ่มแสงกลไกในขาแว่น ภาพกู๊ดแมนแขนกลและพลพรรค 
สามมิติชัดเด่นเห็นประจักษ์ เจ้าร่างยักษ์ก่อการสถานใด 
      อรุณกับโกชามาดูภาพ ล้วนใคร่ทราบในการกิจคิดสงสัย 
จึงล้อมวงชมข่าวสารจากแดนไกล            ควอนตัมคอมลิงก์มาให้ดอกเตอร์ชาร์ล 
เห็นกู๊ดแมนแขนกลและพลพรรค เที่ยวหาญหักโจมตีที่สถาน 
เข้าบุกยึดหอคลังพลังงาน ผู้คนต่างลนลานด้วยพล่านกลัว 
ประชาชนโภไคยไห้หวั่นหวาด เหมือนปีศาจทั้งนั้นไล่บั่นหัว 
ต่างทนทุกข์ลุกลนหม่นหมองมัว ลามไปท่ัวตะนาวศรีที่ดินแดน 
หอพลังถูกยึดไว้ไปเกินครึ่ง เขม็งตึงทุกขย์ากล าบากแสน 
สิ่งด ารงชีพชาติเริ่มขาดแคลน เจ้ากู๊ดแมนใจโฉดโลดท าลาย 
เหล่าผู้คนทั้งหลายคล้ายเป็นทาส ไม่สามารถต่อต้านพวกพาลร้าย 
ไร้อาวุธประสิทธิผลคนแพ้พ่าย บ้างล้มตายใจตรอมไม่ยอมตาม 
ควอนตัมคอมสืบสวนประมวลคิด ด้วยตามติดอย่างดีไม่ผลีผลาม 
รวมหลายข้อสังเกตตามเหตุความ พยายามของกู๊ดแมนแสนล าพอง 
ภาพแสดงเคลื่อนไหวในอากาศ ยานประหลาดใช้สอยขึ้นลอยล่อง 
ลอยอยู่เหนือหอพลังอย่างช่ าชอง เป็นท านองว่ายึดไว้โดยไตรจักร 
ยิ่งกว่านั้นยังเปลี่ยนผ่านสัญญาณคลื่น แล้วดูดกลืนพลังงานไปเก็บกัก 
ท าหน้าทีแ่บตเตอรี่ขนาดยักษ์ ขโมยลักเอาไว้ไปใช้งาน 
ทุกล ายานเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย เพ่ือยักย้ายเร่งรัดจัดประสาน 
แล้วเหนี่ยวน าโอนถ่ายทุกรายการ เก็บท่ีฐานบัญชาการของกู๊ดแมน 
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ณ ที่นั้นมันสร้างอาวุธร้าย ใช้ท าลายเพ่ือนมนุษย์อย่างสุดแสน 
เป็นปืนไฟใหญ่ยาวต่อหลายท่อแกน ยิงสุดแม่นรัศมีที่ท าลาย 
อานุภาพโคตรแกร่งร้ายแรงมาก จะยุ่งยากแสนเข็ญทุกเส้นสาย 
ท าลายล้างหลายเท่าพันอันตราย ชีพสูญหายหากต้านต่อคิดก่อการ 
พวกไตรจักรมักใหญ่ใคร่ครองโลก จึงสร้างโศกด้วยพลามหาศาล 
ละเมิดกฎเป็นชนชั้นอันธพาล วิทยาการสร้างไว้ใช้เบียดเบียน 
หากมันครองหอพลังได้ทั้งหมด ต้องสลดอาเพศเหตุแปรเปลี่ยน 
จะรับมือได้ยากเกินพากเพียร คงเหี้ยนเตียนพินาศปราศไป 
 

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
      นักประดิษฐ์ฟังคอมวิเคราะห์คิด เพ่งพินิจตามตรงไม่สงสัย 
แล้วสอบถามห้วงเวลาว่าใกล้ไกล อีกเม่ือใดมันจะเสร็จส าเร็จการ 
ควอนตัมคอมค านวณประมวลผล เหล่าผจญพลพรรคเข้าหักหาญ 
รวมปัจจัยเทคโนโลยีที่ช านาญ กับความพาลของกู๊ดแมนแสนล าพอง 
จึงตอบว่าอย่างเร็วหนึ่งเดือนนี้ อย่างช้าที่ประเมินไม่เกินสอง 
จะเบ็ดเสร็จภารกิจมันคิดครอง โลกจะต้องหมองไหม้บรรลัยกัลป์ 
      ดอกเตอร์ชาร์ลหัวเราะฮาแล้วว่ากล่าว  อันเรื่องราวในโลกอย่าโศกศัลย์ 
อันดีชั่วขั้วคู่อยู่ด้วยกัน ถึงกระนั้นฉันรังเกียจพวกเบียดเบียน 
จ าจะต้องลองดูหาญสู้ศึก ตามท่ีฝึกพิชิตไม่ผิดเพ้ียน 
แล้วกล่าวกับอรุณเจ้าเฝ้าพากเพียร จากที่เรียนต่อสู้เมื่อครู่มา 
ถึงเวลาที่เจ้าจ าต้องกลับ ไปต้านรับศัตรูผู้มาหา 
ยังถิ่นเดิมของเจ้าเก่าก่อนมา ไตรจักราพวกนั้นให้ทันกาล 
จงยับยั้งดับร้อนก่อนจะสาย พวกเดนตายมันก าเริบคิดเสิบสาน 
อย่าให้มันยึดครองพลังงาน ส าเร็จการงานร้ายท าลายคน 
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จงเอาชัยด้วยปลอกแขนแสนวิเศษ ระงับเหตุเลวร้ายคลายฉงน 
ใช้ก าลังกล้าแกร่งตามแรงกล สู้ผจญปรามปราบให้ราบไป 
ส่วนเลเวลสี่ห้าทีค่าค้าง สู้ไปพลางย่อมก้าวหน้าอย่าสงสัย 
จงอย่าลืมเคล็ดค าให้จ าไว้ พลิกแพลงได้ไม่สุดสิ้นจินตนา 
      อรุณเจ้าเข้าใจในการกิจ ต้องพิชิตพวกพาลไม่นานช้า 
จึงตอบค าดอกเตอร์ชาร์ลรับงานมา ฉันอาสากลับถิ่นด้วยยินดี 
อันชีวิตของฉันเป็นท่านช่วย จงึไม่ม้วยมรณาท่านพาหนี 
เหมือนเกิดใหม่จะมุ่งใช้ในทางดี ชีวิตนี้เป็นประกันฉันรับรอง 
จะยั้งหยุดกู๊ดแมนให้จงได้ แล้วขับไล่ไปให้พ้นคนทั้งผอง 
คืนความสุขสู่เมืองให้เรืองรอง แม้จ าต้องตกตายถึงวายปราณ 
      นักประดิษฐ์ตบไหล่ของไอ้หนุ่ม จงเททุ่มบุกไปที่ในฐาน 
พวกตัวใหญ่ไตรจักรเพ่ือหักพาล บริบาลให้พิพัฒสวัสดี 
ไปเถิดเจ้าตามแผนกลับแดนเกิด ถิ่นก าเนิดทีเ่มืองเขาตะนาวศรี 
หวังว่าเจ้าประสบพบโชคดี ถ้าหากมีปัญหาคิดติดต่อมา 
 

อรุณกลับโภไคยประเทศ 
      อรุณหนุ่มไหว้สาแล้วลาร่ า หลายถ้อยค าย้ ากล่าวเป็นหนักหนา 
ขอบคุณท่านที่จุนเจือด้วยเมตตา เราจะลาท่านไปในบัดนี้ 
ส่วนทิศทางที่มุ่งหน้าพาหนะ สมควรจะท ากระไรในวิถี 
จะเดินทางออกไปอย่างไรดี หรือว่าขี่ยานเหาะออกเกาะไป 
      ดอกเตอร์ชาร์ลยิ้มร่าแล้วว่ากล่าว เป็นเรื่องราวขี้ผงอย่าสงสัย 
ดรอยด์สุนัขโกชาจะพาไป เราจะให้ร่วมทางด้วยไปช่วยกัน 
อรุณน้อยเข้าไปหาโกชาหุ่น แสนอบอุ่นดีใจให้สุขสันต์ 
เพ่ือนร่วมทางอย่างดีวิเศษพลัน ร่วมบากบั่นฝ่าฟันอันตราย 
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      โกชาบอกอรุณเจ้าจงเข้าที่ ขึ้นมาข่ีหลังฉันจะผันผาย 
ตั้งพิกัดตะนาวศรีที่ทางปลาย พร้อมโยกย้ายหมากับคนผจญภัย 
อรุณขึ้นขี่หลังสุนัขหุ่น โกชากระตุ้นสัญญาณแล้วขานไข 
ต้านโน้มถ่วงท างานทะยานไป เคลื่อนไปในพิกัดที่จัดมา 
ขาสี่ข้างพับฐานเป็นจานแผ่ ปรับเปลี่ยนแปรกลไกเหินไปบนฟ้า 
เร่งความเร็วท่องไปในนภา หลายเพลารีบรุดถึงจุดหมาย 

 
แผนกำรใหญ่ของไตรจักร 

      ครานั้นกู๊ดแมนแสนล าพอง กับพวกพ้องพลพรรคหลากหลาย 
เข้ายึดครองหอพลังได้มากมาย ผู้ดูแลหลายนายต้องตายไป  
ทุกผู้คนล้วนเห็นภาพเหตุการณ์ ที่ชัชวาลบันทึกส่งไปให้ 
ต้องทนทุกข์กังวลด้วยจนใจ แต่ก็ไม่สามารถอาจต้านทาน 
ผู้ดูแลหลายนายคิดหมายสู้ ประลองดูด้วยใจมั่นอันห้าวหาญ 
แต่สุดท้ายตายเหมือนชัชวาล สถานการณ์พ่ายแพ้ย่ าแย่ลง 
ที่ประชุมสภาประชาชน ยอมจ านนว่าความตามประสงค์ 
เจรจาแจ้งเหตุเจตจ านง แล้วยอมปลงลงให้พวกไตรจักร 
ยินยอมยกอีกหกหอพลังให้ เพียงหยุดใช้ไฟแรงราญเข้าหาญหัก 
อันการกลรณยุทธ์ให้หยุดพัก ประมาณสักหนึ่งเดือนค่อยเคลื่อนคลาย 
ระหว่างนี้จะคลี่คลายเคลื่อนย้ายของ แล้วค่อยครองหอพลังดังใจหมาย 
เพียงหวังให้กู๊ดแมนท่านหยุดท าลาย ปืนสลายไฟเผาเหล่าประชา 
เจ้ากู๊ดแมนรับความตามเงื่อนไข เพราะมั่นใจอาวุธหลักเป็นหนักหนา 
ไม่จ าเป็นต้องวุ่นวายหลายเวลา เพียงคอยท่ามันล่าถอยค่อยเข้าครอง 
      จากนั้นกู๊ดแมนแสนยิ่งใหญ่ รายงานไปบอกเล่ายังเจ้าของ  
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งไตรจักรอันเรืองรอง ว่าพวกผองโภไคยได้จ านน 
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ห้วงเวลาไม่นานในกาลใกล้ เราจะได้พลังแหล่งทุกแห่งหน 
ได้หยุดยั้งความก้าวหน้าบรรดาคน มิให้ชนเหล่าใดยิ่งใหญ่กว่าเรา 
ทั้งไม่ต้องเปลืองเวลาหาผลิต พวกมันคิดเราครอบครองยึดของเข้า 
แบ่งเศษเสี้ยวขายคืนไปให้บรรเทา พวกโง่เขลาต้องซื้อใช้ให้ตนเอง 
อีกไม่ก่ีเพลาราชาใหญ่ เราจะได้อาวุธอันสุดเจ๋ง 
คนทั้งหลายในโลกต้องย าเกรง เราจะเร่งโดยพลันให้ทันกาล 
เมื่อเชื่อมต่อหอพลังได้ทั้งหมด แล้วแทนทดต่อเข้ายังปืนสังหาร 
สลายธาตุยิ่งใหญ่ไร้ประมาณ ย่อมไร้ผู้ต่อต้านไตรจักรเรา 
ห้วงเวลายิ่งใหญ่ใกล้เข้ามา จะยาตรากองก าลังทุกหมู่เหล่า 
ตะลุยไปทั่วแคว้นแดนล าเนา บรรลุเป้าหมายคิดพิชิตชัย 
ราชาใหญ่ท่านยิ่งกว่าจักรพรรดิ เจิดจรัสเรืองรองแสนผ่องใส 
ไตรจักรเราจะใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใด ตลอดไปเป็นแม่นม่ันอนันตกาล 
ระยะยาวเราจะก้าวเหยียบดาวอ่ืน แล้วหยัดยืนกลางหมู่ดาวด้วยห้าวหาญ 
เป็นจักรพรรดิสูงศักดิ์จักรวาล แผ่ไพศาลชั่วกัปกัลป์นิรันดร 
จอมราชันจงพึงใจในผลงาน อันเหตุการณ์สะดวกดายไม่ซับซ้อน 
ย่อมส าเร็จเสร็จการอย่างแน่นอน ตามข้ันตอนก าหนดไว้ใกล้เข้ามา 
อีกไม่นานการกิจที่คิดคาด ย่อมสมความมุ่งมาดปรารถนา 
เมื่อกาลนั้นมาถึงจึงยาตรา  ไปเบื้องหน้ายึดหมู่ดาวอันพราวพราย 
จักรวาลทั้งหลายต้องพ่ายแพ้ สยบแด่ไตรจักรเป็นมั่นหมาย 
ประเทศเราจะเรืองรองส่องประกาย จรัสพรายหาไม่มีใครเกิน 
      กู๊ดแมนกล่าวสอพลออีกมากหลาย ล้วนแต่หมายปอปั้นและสรรเสริญ 
กล่าวถ้อยค าเลอเลิศอย่างเพลิดเพลิน เพ่ือยอเยินเจ้านายให้ได้ใจ 
กู๊ดแมนคอยเวลาก าหนดนัด ปฏิวัติส าเร็จหมดจรดเหนือใต้ 
การยึดครองแหล่งพลังยังโภไคย ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ของไตรจักร 
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เหตุวุ่นวำยในเมือง 
      บัดนั้นอรุณน้อยกบัโกชา เดินทางมาเร่งรุดไม่หยุดพัก 
ข้ามสมุทรสุดกว้างใหญ่ได้ประจักษ์ ประมาณสักหลายเพลาจึงมาถึง 
เป็นตอนใต้ของเทือกเขาตะนาวศรี เป็นท้องที่ชุมชนแห่งหนหนึ่ง 
มีผู้คนคับค่ังดังอ้ืออึง อรุณจึงเดินเท้ามุ่งเข้าไป 
อรุณกับโกชาพากันท่อง เดินแล่นล่องในชุมชนถนนใหญ่ 
เป็นรวงร้านย่านตลาดเกลื่อนกลาดไป คนขวักไขว่ครึกครื้นดูตื่นตา 
คลาคล่ าด้วยหุ่นยนต์คนหลายหลาก ต่างมายมากพลุกพล่านย่านการค้า 
ตามแนวลานท้องถนนคนเจรจา ทั้งหญิงชายซ้ายขวาน่าตื่นใจ 
แม้ดูไปในตลาดคนดาษดื่น แตไ่ม่ชื่นหน้าสลดไม่สดใส 
คล้ายมีเรื่องอึดอัดคับข้องใจ ดูแผกไปเหมือนไม่มีเรื่องดีงาม 
      อรุณนึกฉุกคิดผิดปกติ ตั้งสติสังเกตรอบคิดสอบถาม 
มองรอบตัวทั่วไปเผื่อได้ความ ไม่บุ่มบ่ามค่อยเดินดูกับคู่ใจ 
ปรึกษากับโกชาเจ้าหมาหุ่น ยังไม่คุ้นที่ทางว่าข้างไหน 
อย่าพึ่งรีบเลยเจ้าหนูค่อยดูไป ให้แน่ใจว่าภัยปลอดค่อยสอดแนม 
      โกชากับอรุณไม่หุนหัน เห็นชายฉกรรจ์เดินมาเค้าหน้าแหลม 
รอยแผลยาวเป็นทางที่ข้างแก้ม เดินยิ้มแย้มแวดล้อมพร้อมบริวาร 
ชายฉกรรจ์กลุ่มนี้ท่าทีกร่าง เดินเยื้องย่างพร้อมพรักสมัครสมาน 
สังเกตดูเห็นผู้คนต่างลนลาน อลหม่านยามพวกนั้นมันใกล้มา  
เมื่อเข้าใกล้ชัดเจนเห็นถนัด ก็แจ่มชัดแจ้งประจักษ์เป็นหนักหนา 
สัญลักษณ์จักรเรียงเคียงกันมา ปรากฏหราที่บนชุดบุรุษชาย 
แน่ใจแล้วบุรุษก๊วนล้วนไตรจักร ดูฮึกฮักห้าวหาญกันเหลือหลาย 
เหล่าผู้คนชนทั่วกลัวอันตราย ต่างหลบหลีกโยกย้ายพัลวัน 
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      อรุณหนุ่มเห็นเช่นนั้นนึกหมั่นไส้ ใคร่เข้าไปทุบถองลองก าปั้น 
แต่หยุดรั้งยั้งใจเอาไว้ทัน คอยดูมันอีกนิดค่อยคิดการ 
จึงยับยั้งดูท่าทีในที่ห่าง สังเกตพลางมองรอบตัวไปทั่วย่าน 
หาทางหนีทีไล่ไปตามการณ์ เผื่อหักหาญสู้กับมันได้ทันที 
กระชับมั่นปลอกแขนเอาไว้พร้อม แล้วนึกน้อมยุทธกลจนถ้วนถี่ 
เตรียมรับมือทั้งรุกถอยยามต่อยตี ให้พร้อมที่หากต้องสู้ได้รู้กัน 
      เห็นผู้คนพล่านหลบหนีไม่ดีแน่ มีเรื่องแย่แน่แท้ไม่แปรผัน 
เหมือนดังคิดวูบวับโดยฉับพลัน ก็เห็นมันท าการหักหาญคน 
หนึ่งในนั้นหาญบุกท าอุกอาจ กลางตลาดมันฉุดคร่าหน้าถนน 
มีหญิงสาวถูกฉุดพร่ามาหลายคน โกลาหลตึงตังดังโวยวาย 
      หญิงเหล่านั้นร้องไห้ไหว้วอนขอ บ้างด่าทอร้องกรี๊ดเสียงวี้ดว้าย 
ชายฉกรรจ์เหล่านั้นมันยิ้มพราย เหมือนสัตว์ร้ายรุมทึ้งเหยื่อไม่เหลือดี 
      มีชายหนุ่มห้าคนกระโจนช่วย เข้าฉุดฉวยสู้ตายหมายพาหนี 
วาดมอืเท้าศอกเข่าเข้าต่อยตี เหมือนมีดีศิลปะป้องกันตัว 
แต่ดูเหมือนสู้ไปก็ไร้ผล ยากผจญได้ชัยในคนชั่ว 
พวกไตรจักรตัวใหญ่มันไม่กลัว เพียงแค่ยั่วโมโหโทโสมัน 
      เหล่าพวกเจ้าตัวใหญ่ไม่รอช้า ต่างชักปืนออกมาท่าหุนหัน 
ระเบิดกระสุนปืนไฟไปเร็วพลัน ชายเหล่านั้นก็สลายเป็นสายลม 
เป็นเถ้าฝุ่นปลิวไปในอากาศ เหล่าไตรจักรอาละวาดอารมณ์สม 
ผู้อื่นต่างชะงักงันโดนมันข่ม บ้างเปน็ลมล้มไปในทันที 
      หวัเราะดังเหมือนการเล่นเช่นคนพาล ผู้คนต่างลนลานพล่านวิ่งหนี 
อรุณหนุ่มแค้นใจใคร่ต่อยตี ออกจากที่พรางตัวไม่กลัวภัย 
 
 


