ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๑๓

เวทกล มนต์ สู้ปีศาจ
ตลอดเวลา ๓ ป เคน รู ดีวา ไม ใชเรื่ องงาย
นัก ที่จะฝก ใหพวกเด็ กๆ รู จักเอาตัวรอด และมี
ชีวิตอยูในปา อาถรรพแ หงนี้ เขากลั บรูสึกวา เด็ก
พลัดหลงสามคนนี่ มีพรสวรรคที่ดี ในการป องกัน
ตัว และการตอสู ชวงแรกๆ เคน จั ดหาอาวุธ
ประจําตัวให พวกเด็กๆ ฝกใหพวกเขา รูจั กใช
อาวุธ งายๆ เรียนรูชีวิตในปา วิธีหาอาหาร การ
เอาตัวรอดจากภัยตางๆ ในปา แตตอมา สั งข
เอื้ อย และโสนนอย ก็ค นพบวา พวกเขาแตละคน
ถนัดการใชอาวุธ อะไรบาง เพื่อต อสูกับพวกสัตว
รายและภูติตางๆ เชน พื ชพิ ษ ตนไมกินคน งู แมง
มุมพิ ษ หมาปา
อาวุธที่พวกเด็กๆ ใช เทาที่ หาไดในปา ก็ค ง
หนี ไม พ นจําพวก ธนู หนาไม อยางดีก็ มีดสั้ น ทํา
จากเหล็ก ซึ่งเคน เป นคนจัดหาให แนล ะ พวกเขา
จําเป นต องพกติดตั ว คนละอั น เด็ก ทั้งสาม มี
พรสวรรคและความถนัดตางกั น โสนนอย ตัวเล็ก
กวาเพื่ อน แตก็ใจไมเล็ก ถนัดการใช หนาไม เอื้ อย
ชอบมี ด โดยเฉพาะมี ดสั้น ทําใหเธอเขาจูโจมศัตรู
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ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๒

แบบประชิดตั วได ดีกวา สวนสังข ใช อาวุธได ทุก
ชนิ ด ที่เคนสอนให นอกจากเลือดนักสูแลว สังข
ยังมีความจําเป นเลิศ เอื้ อย ไดความรู ดา น
สมุนไพรปา จากเคน โสนนอย ชอบเรื่ องอาหาร
และเสื้อผ า
พวกเด็กๆ โตขึ้นตามอายุ วัย ๑๐ ป ถาเปน
เด็กทั่ว ไป คงอยูใ นปาแห งนี้ไดยาก แตพ วกเขา
เปนเด็ กที่ถูกฝ กมาเป นอยา งดี พวกเขามีความสุ ข
ตามอัต ภาพ แตพ วกเขาก็ยังต องการกลับ ไปหาแม
เอื้ อย ไม อยากอยูกั บแม เลี้ยงใจราย อยากจะ
ออกไปตามหาแมแทๆ มากกวา โสนนอย มี พ อ
แมพอจะไมรัก แตเธอก็ต องการกลั บบา น ดี กวา
อยูในปานี่ อยางนอยก็มีแมเลี้ยงใจดีรออยู
ตอนสายๆ อากาศโปร งกวา ทุกวั น เคน
ปลอยใหเด็ กๆ เปนอิสระ เอื้ อย หายหนา เขา ปา ไป
กับเคน สัง ข ชวน โสนน อย ไปซัก เสื้อผา ที่ริมลํา
ธารใกลๆ โสนนอย ถื อโอกาส ขยุ มเสื้ อของเคน
ติดตัว ไปดวย
“ไง คงทนเหม็ นไม ไหวละซิ ?” สังข กระเซา
“ก็คงงั้น” โสนนอย ไม โกหก “สังข ไมคิ ดถึ ง
แมบา งเหรอ?”
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ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๓

สังข พยักหนา ขยี้ผ าตอ ไป
“ขาวตม มัดของแมเธอ อร อยดี นะ”
“เธอยัง ไมหายโกรธ พ อเธออี กเหรอ?” สังข
เปนฝ ายถามบาง
โสนน อย มองหนา ไมพู ด ซักผาตอ
“เออนี่ ... สั งข เรามาอยู ที่นี่นานเท าไหร
แลว?”
“ยังไม ไดนับ ” สังข ตอบ และเริ่มเป นห วง
เพื่อนอีกคน “เอื้ อย ไปนานจัง ”
“อยาเปนหวงเลยนา ไปกะเคน ไมเ ปนไร
หรอก”
“สังข ” เสียงเอี้อยเรียก ขณะยื นอยู ที่ริมฝ งลํา
ธารอีกฝงหนึ่ง พร อมกั บ ชูสิ่งที่อยู ในกํามื อขึ้ น โบก
ซายขวาไปมา เพื่อใหสัง ขและโสนนอย ซึ่งอยู อีก
ฝงเห็น
“อะไรน ะ ?” สังข ตะโกนถาม
เอื้ อยยืนยิ้ม “นี่ไง” พรอมกลับ ชูชอผลไมลูก
เล็กๆ สีดําสลับแดง ในมื อใหสูงขึ้นอีก แตสีหนา
และ อาการของสัง ข ดูตื่นเตนผิ ดปกติ
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ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๔

“อะไร?” เอื้ อย ตะโกนสวนออกไป
“ขางหลั งเธอ” สังขตะโกน แล วรีบ ขึ้นฝ ง
เพราะสิ่ งที่สัง ขเ ห็น ไม ใชสิ่ง ที่ อยูในมื อของเอื้อย
เอื้ อย รูสึกผิ ดสังเกต หันไปทางด านหลัง รูสึก
สันหลัง เย็นวาบ เพราะสิ่งที่ชูค อ จดๆ จองๆ อยู
ใกลแคเ อื้ อมมือถึง ลําตั วของมันไมเล็ก เลี้อยมา
จากไหนไมรู พร อมจะฉกเหยื่อไดทุ กเมื่ อ สั งข รีบ
ขึ้นจากฝงไปก อนหนานั้น อยา งรวดเร็ว รีบควา
หนาไม ใสลูก ดอก โสนนอย วิ่ งตามขึ้ นมาติ ดๆ
ความี ดติดตั ว กระโดดลงน้ํา ไป แตสังขตะโกน
“อยาออกไป”
สัญชาติญาณ สอนเอื้อยไว เธอโนมตัวก ม
หลบ ขณะที่ วัตถุปลายแหลม กําลัง พุงแหวก
อากาศออกจากรางแท นยิง
ฉึก!
เอื้ อย หันกลับ ไปมองอีกที ฉึก ! ดอกที่ส อง
เขาตรงลูก นัยนต าของมัน เหมื อนบังเอิ ญ มั นดิ้น
สะบั ดหัวไปมา และเลื้อยหนีไป เอื้ อย รี บลุยน้ํามา
อีกฝง ขณะที่โสนนอยลุย น้ํา ไปรั บเพื่อน ผู ที่หายใจ
โลงอกคื อ สั งข
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ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๕

“ขอบใจนะ สั งข โสนนอยดวย” เอื้อยกลาว
ขอบคุณ
“เธอไม ได มากั บเคนเหรอ” สังข ถาม
“เราแยกกัน เคนไปอีกทาง กะวาจะมาเจอกัน
ที่นี่”
“เธอหายไปนาน ไดอะไรมานะ ” สังข ถาม
เหมื อนไมมี อะไรเกิดขึ้ น
“ไอ นี่มั กซักผ าได แทนสบู ”
“เธอรูได ไง?”
“เคนบอก”
เชาวั นรุง ขึ้น สังข ทบทวนอะไรในใจบางอยาง
มองไปที่ นอนของเอื้อยกับโสนน อย พวกเธอยั ง
หลับอยู และนึกไดวา เขาก็ มีขอสงสัยเชนเดีย วกัน
สังข ลุก จากที่นอน ปลุกเอื้ อยกับ โสนนอย พากั น
เดิ นขึ้นไปที่ ถ้ํา มันอยูเ หนือขึ้นไปจากกระท อมที่พัก
“เราจะไปไหนกัน?” เอื้ อย ถาม
“เธออยากรู ไม ใชเ หรอ วาเรามาอยูที่ นี่นาน
เทาไหรแลว”
เอื้ อย พยักหนา
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ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๖

“เดี๋ยวก็รูเ องแหละ” สังขพูด “ไปที่โนนซิ”
แลวก็ชี้ ไปที่กอนหินใหญสองก น ซึ่งบัง ชองเล็กๆ
ของผาถ้ํา
สังข ปนขึ้นไปบนกอนหิน เดิ นข ามผา นไป
เอื้ อย กั บ โสนนอย เบีย ดลําตัว ลอดผา นชอง
ระหว างก อนหินใหญ สังข เดินนําเขาไปในปากถ้ํา
มันมีขนาดไม ใหญ นัก ขนาดเด็ก ๓ คน ลอดเขา
ไปได และมั นมี ชองแสง กับ หลุมขนาดเทาโอ งน้ํา
ใบใหญ เมื่อเขาไปขางใน จะเห็นก อนกรวดเล็กๆ
อยูในนั้น ประมาณครึ่ง หลุม
“อะไรน ะ ?” โสนนอย สงสัย
“ก็กอนหินนะซิ ” สังข ตอบ พร อมกับ หยิบ มัน
ขึ้นมา “พวกเรามาชวยกั นนับ ดีกวา วา มันมีกี่
กอน”
“ใครเอามั นมาไว ที่นี่?”
“เราเองแหละ” สังข อธิบ าย “ตั้งแตเรามาอยู
ที่นี่ เราก็เ อามาใสทุกวั น วั นละก อน”
“ถางั้นดีเลย เรามาชวยกั นนับ ดีกว า ”
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ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๗

เวลาผานไปไมนาน ก อนหินก็ถูกนับจนหมด
หลุม มั นถูกแบงกองไว ที่พื้น สามกอง กองละ
๓๖๕ ก อน พอดี
“อูฮ!ู เราอยูที่ นี่ มาสามปแลว หรอเนี่ยะ”
เอื้ อย อุทาน
เสร็จแลว พวกเด็ กๆ ชวยกั น ขนกอนหิน ใส
ลงไปไวใ นหลุ มเหมื อนเดิม กอนออกไปจากที่ นั่น ก็
มีเสียงประหลาดดัง ขึ้ น
“แกลก! แกลก ! แกลก! ฮือ ๆ ๆ” มันดัง มา
จากขางใน ดึงความสนใจของพวกเด็ ก ให อยาก
เขาไปดูวามันเสียงอะไร โสนนอย กาวออกไป
สังข รั้ งแขนหามไว
“เดี๋ยวก อน”
“เสียงอะไร?”
“ไมรู” สังข บอก “แตขางใน มันเปนโพลงมืด
เราเองก็ยังไม เคยเขาไปเลย ... เรากลับกั นเถอะ”
“เดี๋ยว” เอื้ อย อยากรูขึ้นมาทันที ยื่ นมื อ
ออกไป “สังข เธอเอามั นมาดวยไหม ?”
“อะไร?”
“ก็ไฟของเธอนะสิ ”
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๘

สังข หยิบสิ่ งประดิ ษฐ ที่อยูในถุ งยามออกมา
มันเปนหินไฟประดิษฐ ที่เขาคิด ขึ้ นเอง โดยใชแ ทง
หินที่มีแร ฟ อสฟอรัส มัดเขากั บแกนกลางที่เ ปน
เหล็ก ใหมั นสีกับ แผนหินไฟ โดยการหมุ นแท งหิน
ไปรอบๆ เร็วๆ จนเกิดประกายไฟและความร อน
แทนการเคาะใหเกิ ดประกายไฟ เหมื อนคนยุค หิน
ไม นานคบไฟก็ถูกจุ ดขึ้น โดยใชเชื้อเพลิง จากไข
สัตวผสมเศษฝาย
โชคดี ที่คบไฟถู กจุดขึ้น แตโชคราย หิ นไฟ
ประดิษฐ หลุ ดมื อ หล นกลิ้งลงไปในโพลงขางลา ง
ซึ่งมีลัก ษณะลาดชันเหมื อนขั้ นบั นได
“โธ! ไม นาเลย อุตสาห ทําตั้ง นาน” สังข โมโห
ตัวเอง
“งั้น เราจะลงไปเอามาให” เอื้อย อาสา และ
ทําทา จะคลานลงไป แตสังขหามไว
“ไมตอง เราไปเอง”
สังขคอยๆ ถื อคบไฟคลานลงไปในโพลงที่ลาด
ชัน แตพื้ นหินมันชื้นและลื่นเกินไป สังขลื่นไถลตก
ลงไปที่บริ เวณก นหลุม ของโพลงถ้ํ า เอื้ อย หัวเราะ
แตโสนนอย ไม ขํา ดวย สังข สองคบไฟไปรอบๆ
เสียงเอื้ อย ตะโกนเรียกมาจากขางบน
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๙

“เปนไรหรือเปลา ขางลางเปนไงบาง?”
สังขยัง ไมตอบ เพราะสิ่ง ที่ ไดยิ น มั นนาสนใจ
กวา เสียงรอ งขอความชวยเหลือของคน ที่ติด อยู
ในนั้ น เหมื อนถูก ขังอยูข างใน สังข ค อยๆ ขยับ
เทาทีล ะกาว เขาไปใกลๆ เสีย งรองนั่ น มั นอยู ไม
ไกล แต ก็ม องไมเ ห็นแหล งเสียง รูสึกวา มันอยู
ใกลๆ ตรงหนานี่เ อง สั งขยกคบเพลิงขึ้น ...
“ตัวอะไรเนี่ย!” เสียงอุ ทานของสั งข ที่ อยู
ขางลาง แตมั นดัง ไปถึงข างบน
“เจอตั วอะไร?” เอื้อย ถาม
“ไมรู”
สัญชาติญาณของเอื้อย กลับ มาอีกครั้ง เธอ
บอกให โสนน อย อยู ขางบน สวนเธอรีบคลานลง
ไปในโพลง โสนนอย รูสึกเป นกังวล และลังเล ไมรู
จะทํ าอยางไร
เอื้ อย ไถลลงไปชนหลั งของสัง ข ภาพเบื้ อง
หนา ปรากฏชัดเจน สองนักผจญภัย เตรียมอาวุธ
ออกมา ตามสั ญชาติ ญาณของนักสู ที่เคนเคย
สอนไว แมแสงจากคบไฟไมสวางนัก ก็รูวาสัตว ที่
อยูขา งหนา มันมีแ ปดขา ยืน เขยง โยตัวไปมาใน
ความมืด กะดวยสายตา ลําตัว ของมั นใหญก วา
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ตอน เวทกล มนต์ส้ปู ี ศาจ (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๓/๑๐๕ น. ๑๐

คนสองเท า มันกําลั งคืบคลานเขามาหาเด็กทั้งสอง
คน เส นใยสีขาว มันถูก พ นออกมาจากสว นไหนไม
รู โดนหนา ไม ของสังข เหนียวหนืดเหมื อนถูกรั ด
ดวยเชือก เอื้ อย เหวี่ยงมี ดฟนฉับ จนขาด มันพน
ใยเหนียว ใสเอื้ อยซ้ําอีก รั ดขอมื อและแขน สัง ข
ปลอยลูกดอกออกจากหนา ไม ปก นิ่งบริเวณท อง
แตมันไมสะดุ งสะเทือน เอื้อยถูกใยแมงมุมรั ดที่
บริเวณลําตั ว มีดในมื อรวงลงพื้ น สั งขร ะดมยิง
ลูกดอกจากหนา ไม ใสมั นไมยั้ ง มั นเริ่ มถอย แต ดึง
ลากเอาเอื้ อยติดไปดวย พร อมกั บ หุมตัวเอื้ อยดวย
ใยที่ หนาขึ้ น หนาขึ้ น เอื้ อยแทบหายใจไม ออก ถูก
ลากเขา ไปใตท อง จนมองเห็นเขี้ยวโง งคูห นา ของ
มัน คอยๆ เคลื่อนเขา ใกลเ อื้ อยเขาไปทุ กที
“ชวยด วย!”
เสียงรองของเอื้ อย กระตุนใหสังข ต องจัดการ
อะไรสัก อยาง สัง ขความี ดของเอื้ อยที่ตกบนพื้น
พุงสไลดเขาใสใยที่หุมตัวเอื้ อย ระดมฟ นเสนใยขาว
ใหขาด หลุ ดออกจากลําตัวของเอื้ อย โดยไมยั้ง มื อ
สวนที่ ขาดก็ ขาดไป สว นที่ ถูกพ นทั บ ไปที่ตัวสัง ข ก็
ยิ่งทับ ทวี หนาขึ้ นๆ แตสัง ข ไมย อมแพ แมเ ขาจะถูก
ลาก เขาไปใกลคมเขี้ยวของมัน โชคดีที่แ ขนขาง
หนึ่ ง ยัง มี อิสระอยู และมีดยัง อยู ในมือ สัง ข ฉวย
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โอกาส แทงสวนออกไปที่ ปากของมัน ไดผลหรือ
เปลาไมรู แตมันสะดุด ถอยหลั งขึ้นไปบนเพดานถ้ํา
ลากเอาเอื้ อยกั บสัง ขครูด ไปตามผนังถ้ํา จนเกือบ
ถึงปลายแหลมของหิ นงอก สัง ขตกใจ หลั บตาคิด
วาคงไมรอดแน
วิ๊ง ๆ ๆ ๆ ปก ! … อี๊ด ๆ ๆ
มันหยุด อยูกั บที่ สัง ข ลืมตา และรูสึ กวามั นคง
โดนอะไรเขา จึง ดิ้ นและร องเสียงหลง
ฉึก! … อี๊ด ๆ
คราวนี้มันหยุ ดดิ้ น คงสิ้น ฤทธิ์แลว สังข ลืม
ตามองดู สิ่ง ที่อยู เหนื อหัวของตัว เอง โอว! ปลาย
แหลมของหินงอก อยูติดกั บติ่งหูพอดี สักครู ก็ มี
เมือกสีน้ําเงิ นไหลเผละลงมาเลอะที่บริ เวณหนาอก
ของสังข กลิ่ นเหม็ นมาก คงเป นเลื อดจากรอยมีด
ที่พุงเขา ใสฉึกแรก ตรงซอกคอของมันพอดี
“สังข เปนไงมั่ง”
สังข เพิ่งจะหายจากหูอื้อ พลิกตัวมองไป
ขางๆ เห็ นเอื้ อย กํ าลัง ดิ้น เพื่ อใหหลุ ดจากใย
เหนีย ว เขาหันไปทางเสียงเรียก เป นเสียงของ
โสนนอย นั่นเอง และผูที่ยืนอยู ขางๆ กําลังลด
หนาไมลง ก็คือ เคน
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“ขอบคุณมากนะ เคน ที่ ชวยชีวิตหนู” เอื้ อย
กลาวขอบคุ ณ ขณะที่เคนเดิ นไปถอนมี ดที่ ซอกคอ
ของแมงมุมยั กษ
“ไม หรอก ถา โสนนอย ไมไปตามฉัน พวกเธอ
เสร็จมั นแน” เคน พูด ขณะเดิ นมาตั ดเอาใยแมง
มุมออก “รีบไปจากที่ นี่กันเถอะ ก อนอีกตัวจะ
ตามมาเจอ”
“ยังมีอีกตัวเหรอ?”
“ไอตั วนี้ มั นอาจจะกํ าลังท องก็ได มันเลยจะ
เอาเธอสองคนไปฝากลู กของมัน” เคน พู ดติ ดตลก
แตไม มีใครขําสักคน “ฉันเคยเจอมั นมาแลว ... ยื่ น
มือมา ฉันชวย” เคน ดึงมื อของเอื้ อย นําหนา
ขึ้นมาจากโพลงถ้ํ า “ตอนนั้น ฉั นคิ ดวาแค ไมปลาย
แหลม ก็หยุ ดมันได ฉันคิ ดผิ ด มันจึงหนีไปได ”
“เคน ใชอะไรยิ งมั น?” สังข ถาม ขณะที่ ทุก
คนเดินออกมาพ นจากปากถ้ํา
“ลูกดอกอาบยาพิษ จึงจะหยุ ดมันได ”
ในระหวาง เดินทางกลั บ เคน อธิบายให
บทเรีย นบทสําคั ญแกพ วกเด็กๆ
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“เจาสัตวพันธุ นี้ มันมีวิ ญญาณรายแฝงอยู
มันรูว าเหยื่ อของมั นเปนอะไร และมั นรูว าจุ ดออน
ของเหยื่ อคื ออะไร มั นจะใชเวทยกล หลอกใหเ หยื่ อ
หลงเชื่อ เพื่อใหเขาไปใกลๆ จะต อสูกับสัต วราย
พวกนี้ ลําพังกําลั งกับ อาวุธ ทําอะไรมั นไม ได หรอก
จะต องมีความกลา ไหวพริ บ รู จัก หลบ หลีก และ
รับมื อกับมัน และที่สําคั ญ สติต องมั่นคงเมื่ อ
เผชิ ญหนากั บมั น”
คําสอนของเคน บทนี้ มีความหมายและ
ความสําคั ญ สํ าหรั บพวกเด็กๆ มาก มิ นาละ
พวกชาวปา มีแตความกลัว ไรสติ จึงตกเป น
อาหารของพวกมัน ไมกลา ออกไปจากหมู บา นนี้
เคนคิ ดวา พวกเด็กๆ ไดเรียนรู วิธี ป องกั น
ตนเองจากพื ชพิ ษ สัตวราย การรัก ษาตนเองด วย
สมุนไพรปา มาพอแลว ถึงเวลาที่พวกเขา จะได
เรียนรูเวทยกล เพื่ อใชต อสูกับ พวกภูติปศาจ ที่ อยู
รายรอบในปา นี้
เคน สอนวา เวทยม นต คื อการใชเสียงและ
พลังทางจิต เป นอาวุธ มันทําลายศัตรูไดเฉพาะ
พวกภูติ ชั้นต่ํา ที่ชอบหลบๆ ซอนๆ คอยลอบกัด
ทํารายเหยื่อ แตเวทยกล คื อการใชทั้ง เสียง ลีลา
อาวุธ และสายตา โดยพื้นฐานแลว ต องใชสติและ
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ความกลา แมศัตรู อยางพวกสัตวปา และพวกอสูร
เจาเล หทั้ง หลาย ก็ ไมสามารถทํา อั นตรายเราได
ภูตินรกเหลา นี้ มันรู วามนุ ษยมีจุดอ อนที่ ประสาท
สัมผัส ๖ จุด คื อ ภาพที่มองเห็ น เสียงที่ไดยิน
กลิ่นที่สู ดดม รส สัมผัส และอารมณที่รูสึก นั่น
แหละ มันจะสรางกั บดักผา นประสาทสัมผัส
เหลา นั้น ใหม นุ ษยลุม หลงมึนงง เหมือนตกอยู ใน
มนตสาป จากนั้นมันก็จ ะจู โจมดวยอิทธิฤ ทธิ์ตางๆ
และจับเรากิ นเป นอาหาร เคนสอนพวกเด็ กๆ ว า
อํา นาจรายของพวกอสูร ไม อาจปราบลงไดงาย
และปราบได หมดสิ้น เพราะไมรู วาพลั งของพวกมัน
มาจากไหนบา ง
แตเราก็ควรรูจุ ดอ อนของมันเชนกัน สติและ
ความกลาของเรา จะทําลายกับดักที่ มันสรางขึ้น
นี่คือกาวแรกของการป องกั นตนเอง สว นการแพ
ชนะ ขึ้นอยูกั บ อาวุธและลีลาการต อสู
อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๔ สงเด็ก กลั บบ าน
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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