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เทียนฉิน

1

อากาศในเดือนสองเสมือนมีเทพเซียนจุติลงมาเป่าลมหายใจ 

อันแผ่วเบา ท�าให้ไอเย็นท่ีปกคลุมท่ัวทั้งเมืองหนิงเฉิงพลันจางหายเข้าสู่

ผืนป่าตามขุนเขา

ยามราตรีท่ีมีลมฤดูใบไม้ผลิพัดโชยมาคล้องรับกับค�ากล่าวที่ว่า 

'แรกวสันต์มาเยือน' ณ เขาอวี้หลิ่งแห่งเมืองเถิงโจว ดอกสาลี่บานสะพรั่ง

ไปทั่วบริเวณ สายลมแห่งรุ่งอรุณพัดพากลิ่นหอมละมุนระกับใบหน้า  

ผืนดินสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่ปกคลุมด้วยกลีบดอกสีขาวปรากฏสู่สายตา 

เป็นความงดงามที่ไร้สิ่งใดมาเจือปน

อารามเมี่ยวเฟิงหลังเล็กตั้งอยู่ริมเชิงเขาอย่างสงบเงียบเรียบง่าย 

ด้วยเพราะอาณาบริเวณล้วนรายรอบด้วยหมู่มวลของดอกสาลี่จนท�าให้

ที่นี่กลายเป็นที่เลื่องลือมานาน

ชุดแพรไหมสีขาวเรียบกลมกลืนไปกับทะเลบุปผาชั้นแล้วชั้นเล่า 
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ร่างอรชรเย้ืองกรายเนิบช้าไปมา กลีบดอกไม้พลิ้วลมโปรยปรายลงมา 

ทั่วร่าง อาบย้อมด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ

เมื่อโยนรองเท้าปักไปด้านหนึ่ง เท้าเล็กเปลือยเปล่าของนางท่ี

ประหนึง่หยกชัน้ดีก็เผยให้เหน็ร�าไรอยูใ่ต้กระโปรงยาวพลิว้ นัยน์ตาสหีมกึ

อ่อนจางภายใต้ผ้าคลมุหน้าสะท้อนภาพของกลีบดอกสาล่ีสขีาวอนับริสุทธ์ิ 

ลักยิ้มปรากฏบนพวงแก้มสองข้าง ริมฝีปากคลี่ยิ้มหวานหยด

นางมนีามว่าไป๋เสว่ียฝ*ู ผูร้าวกับเป็นบปุผาท่ีผลบิานแล้วแผ่กลิน่อาย 

สะอาดบริสุทธิ์ออกมาอย่างเงียบเชียบ ซึ่งสมกับชื่อของนางอย่างยิ่ง

บิดาส่งนางมายังอารามเมี่ยวเฟิงอันสงบเงียบแห่งนี้ตั้งแต่เล็ก  

ด้วยคดิว่านางมดีวงกาลกิณี เหมาะแก่การดแูลดอกสาลีท่ั่วท้ังเขาอว้ีหลิง่ 

กาลเวลาผันผ่าน วสันต์จวบเหมันต์เวียนวนไปปีแล้วปีเล่า

ไป๋เสวี่ยฝูชอบความสงบเงียบนี้มาตั้งแต่เด็ก ทุกปีจึงมีความสุขกับ

การเฝ้าต้นดอกสาลี่เพ่ือรอคอยให้ฤดูใบไม้ผลิมาถึง สงสารก็แต่มารดา

ของนางทีต้่องทนทุกข์ ใช้ชวิีตอย่างอ้างว้างโดดเดีย่วในจวนอคัรเสนาบดี

"คุณหนูเจ้าคะ ท่านอาจารย์เรียกคุณหนูกลับไปกินข้าวที่อาราม

เจ้าค่ะ" เสยีงของสาวใช้ผสานมากับกลิน่หอมอ่อน ดงัลอยละล่องอยู่กลาง

ค่ายกลดอกสาลี่แว่วมาเข้าหูของไป๋เสวี่ยฝู

สาวใช้นามชิงหลีติดตามไป๋เสว่ียฝูกินเจอยู่ที่อารามเมี่ยวเฟิงนี้

ตั้งแต่เล็ก อายุยังน้อยก็มีก�าลังภายในล�้าลึก เพียงยืนเรียกจากที่สูง

ประโยคหนึ่ง ไป๋เสวี่ยฝูก็รู้ว่าควรกลับอารามได้แล้ว

ร่างท่ีสวมชุดแพรไหมสีขาวหิมะเดินผลุบโผล่อยู่ท่ามกลางทะเล

* ไป๋เสวี่ยฝู แปลว่าดอกบัวสีขาวหิมะ
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บุปผา เหยียบย�่าดอกไม้ที่ร่วงเกลื่อนอยู่เต็มพื้น ต่อให้ไป๋เสวี่ยฝูหลับตาก็

ยังหาทางกลับได้ เป็นเพราะนางคุ้นเคยกับที่นี่ยิ่งกว่าที่ใด

เสียงนกร้องกังวานใสรื่นหูดังลอยมา ไป๋เสว่ียฝูหลับตาลงซึมซาบ

กลิ่นอายอันงดงามบนเขา

สายลมเอื่อยที่ปะปนมากับกลิ่นหอมอ่อนของดอกสาล่ีโชยระ 

ใบหน้า ทว่าไป๋เสว่ียฝยัูงไม่ทนัสดูหายใจเตม็ปอดก็ได้กลิน่คาวเลอืดขุมหนึง่ 

โชยมา เนื่องจากนางร�่าเรียนวรยุทธ์กับท่านอาจารย์มาตั้งแต่เด็กท�าให้มี

ประสาทสัมผัสที่ฉับไว

เท้าขาวเนียนชะงักกึก ไป๋เสว่ียฝูเริ่มมองไปทางซ้ายทีขวาทีตาม

สญัชาตญาณ สายตาลอดผ่านผ้าคลมุหน้าผืนบางไป เมือ่มองเหน็เงาร่าง

สีด�าตรงหน้าแล้วนางก็อดตะลึงไม่ได้

นัน่เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผูห้นึง่ เรยีวคิว้และนัยน์ตาน่ามอง

คูน้ั่นคมปลาบด่ังศรธน ูท่าทางเย็นชาเช่นน�า้แข็งไม่เข้ากับอายุของเขาเลย

สักนิด

เด็กหนุ่มขมวดคิ้วร้องโอดโอย เขาพิงร่างกับล�าต้นของต้นดอกสาลี่

ที่มีความหนาเท่าขนาดของชามข้าว มือข้างหนึ่งกุมแขนอีกข้าง เลือด 

สีแดงสดซึมผ่านร่องนิ้วไหลลงบนพื้นขาว ดอกสาลี่สีเลือดค่อยๆ ผลิบาน

ดอกแล้วดอกเล่า!

เขาบาดเจ็บ...คิ้วขมวดแน่นอย่างนั้น แค่มองปราดเดียวก็รู้ว่า 

ยามนี้เขาเจ็บปวดมากเพียงใด

ค่ายกลดอกสาลี่แห่งนี้หาใช่สถานท่ีท่ีผู้ใดจะบุกเข้ามาก็ได้ ผู้ท่ี 

บุกเข้ามาแล้วก็จะไม่มีชีวิตรอดออกไปอีก ต้องมีจุดจบเฉกเช่นเด็กหนุ่ม
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ตรงหน้านี้ เขาต้องอยู่อย่างจนตรอกไร้ที่ไปอย่างนี้จนกว่าชีวิตจะค่อยๆ 

สูญสิ้นไปในที่สุด

เดิมทีไป๋เสว่ียฝูไม่ชอบยุ่งเรื่องของผู้อื่น เพียงแต่นัยน์ตาคมดุจศร

ธนูคู่น้ันกลับจ้องตรงมาท่ีกลางใจนางได้อย่างไรก็มิอาจทราบได้ ท�าให้

นางต้องชะงักฝีเท้าแล้วหันกลับไปมองอีกครั้งหนึ่ง

ขณะลังเลว่าจะช่วยชีวิตเด็กหนุ่มเย็นชาผู้น้ีดีหรือไม่ ทันใดน้ันก็ 

ได้ยินเสียงจอแจกระหายเลือดของบุรุษค่อยๆ ดังใกล้เข้ามา ท่ามกลาง

ความอลหม่านนางได้ยินต้นเสียงพูดว่า "ท่านแปดมีบัญชาว่าต้องฆ่า 

เด็กหนุ่มนั่นให้ได้ รีบหาตัวมันให้เจอ!"

เห็นได้อย่างชดัเจนว่าคนกลุม่น้ันก�าลงัมุง่เป้าไปท่ีเดก็หนุ่มตรงหน้า 

ทว่าเด็กหนุ่มกลับไม่พยายามหนีเลยสักนิด คาดว่าเขาคงขยับตัวไม่ได้ 

นัยน์ตาดุจศรธนูคู่นั้นแม้ก�าลังทอดมองนาง แต่เขาก็ไม่เอ่ยวาจาใด

เสียงฝีเท้าหนักเข้ามาใกล้บริเวณน้ีมากขึ้นเรื่อยๆ เด็กสาวไม่ทัน

ใคร่ครวญให้ดีก็คว้ามือของเด็กหนุ่ม เดิมคิดพาเขาไปจากเขตอันตรายนี้ 

แต่น่าเสียดาย สุดท้ายไป๋เสวี่ยฝูก็ยังช้ากว่าอีกฝ่ายไปก้าวหนึ่ง รู้ตัวอีกที

ชายฉกรรจ์หลายคนก็มาปรากฏกายที่ตรงหน้านางแล้ว

"คิดหนีหรือ ไม่ง่ายดายเช่นนั้นหรอก!" ชายฉกรรจ์คนหนึ่งยกดาบ

เล่มเขื่องขึ้นเพื่อจะฟันเด็กหนุ่มที่ก�าลังบาดเจ็บจนยืนได้ไม่มั่นคง

ใบหน้าเล็กใต้ผ้าคลุมหน้าตกตะลึง ไป๋เสวี่ยฝูกระชากเด็กหนุ่ม 

หลบดาบไปได้อย่างหวุดหวิด

ชายฉกรรจ์ที่ฟันความว่างเปล่าลงไปจึงบันดาลโทสะ เขาเอ่ยว่า  

"แม่นางน้อย หากเจ้าไม่อยากมีเรื่อง โปรดหลีกทางจะดีกว่า"
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ท่าทางของเขาไม่อาจท�าให้ไป๋เสว่ียฝเูสยีขวัญ ตรงกันข้ามนางกลบั

ใจกล้าถึงขนาดติเตียนเหล่าชายฉกรรจ์ด้วยน�้าเสียงเฉียบขาด "สถานท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิไม่ใช่สถานที่ที่จะให้พวกเจ้ามากระท�าผิดได้ตามอ�าเภอใจ  

เจ้าท�าให้ประตแูห่งพุทธะต้องแปดเป้ือนโลหติ หากแม่ชอีว้ีเจนิทราบเร่ือง

จะต้องไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่!"

เหล่าชายฉกรรจ์แม้เริ่มเป็นกังวล ทว่ายังคงกัดฟันเอ่ยอย่างโมโห 

"ข้ารบับญัชาให้มาจบันกัโทษคนส�าคญัของราชส�านกั ขออภัยท่ีต้องล่วงเกิน!"

ไป๋เสวี่ยฝูร้อนรนตอบกลับไปว่า "ต่อให้เจ้าสังหารเขาได้ แต่ก็เดิน

ออกจากค่ายกลดอกสาลีน่ีไ้ปไม่ได้หรอก เหตใุดจงึต้องบบีคัน้ทรมานกัน

ถึงเพียงน้ีด้วย" เมื่อเห็นกลุ่มชายฉกรรจ์หวาดกลัว ไป๋เสว่ียฝูจึงกล่าวต่อ 

"หากเจ้ายอมจากไปในทันที ข้าจะปิดบังท่านอาจารย์แล้วให้ชิงหลีส่ง 

พวกเจ้าออกไป...เป็นอย่างไร"

ชายฉกรรจ์มองเด็กหนุม่ท่ีบาดเจบ็สาหัสแวบหนึง่ เขาสองจติสองใจ

เล็กน้อยก่อนพยักหน้า ในช่วงเวลาความเป็นความตายเช่นนี้ พวกเขา

พลันเผยธาตุแท้ออกมาโดยไม่ปิดบัง

ไป๋เสวี่ยฝูเรียกชิงหลีเข้ามา ชิงหลีเหลือบมองเด็กหนุ่มรูปงามท่ี 

บาดเจบ็สาหสั เหน็ชดัว่าไม่พอใจนกัท่ีไป๋เสว่ียฝยุู่งเก่ียวกับเรือ่งท่ีไม่จ�าเป็น 

ลังเลอึดใจหนึ่งถึงได้น�าเหล่าชายฉกรรจ์จากไป

พอชายฉกรรจ์ไปแล้ว ไป๋เสว่ียฝูถึงค่อยรู้ตัวว่าตนเองจับมือของ 

เด็กหนุ่มอยู่ตลอดโดยไม่ปล่อย มือเขาไม่ได้เยือกเย็นเช่นสีหน้า แต่กลับ

อบอุ่นราวกับแสงอาทิตย์ในต้นฤดูใบไม้ผลิ

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จับมือบุรุษ ดวงหน้าภายใต้ผ้าคลุมพลันแดง
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ระเรือ่ เคราะห์ดีทีม่ผ้ีาคลมุหน้าก้ันไว้จงึไม่มใีครมองเห็น เดก็สาวรีบสะบดั

ฝ่ามือเด็กหนุ่มออกราวกับถูกเข็มต�า

แสงอาทิตย์สีทองลอดผ่านชั้นบุปผาลงมา เกิดเป็นเงาพร้อย 

สาดส่องลงบนร่างของท้ังคู่ ไป๋เสว่ียฝูแอบเหลียวมองไปเห็นสีหน้าของ

เด็กหนุ่มดูอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย องคาพยพทั้งห้างามประณีตกระทบใจนาง

เบาๆ ประหนึ่งเสียงระฆังในอารามที่ดังก้องกังวานรื่นหูทุกเช้า

"คณุชายได้รบับาดเจบ็ เดนิมาทางน้ีเถิด" เสยีงแผ่วเบาดจุสายน�า้ไหล 

ของไป๋เสวี่ยฝูลอยเข้าหูเขา

ชดุแพรไหมสขีาวราวกับหมิะขยับไหวเล็กน้อยขณะเย้ืองย่างเนบิช้า 

บางครั้งชายกระโปรงก็จะพัดกลีบดอกไม้บนพ้ืนขึ้นมาสะบัดปลิวไปทาง

ด้านหลัง นางดุจดั่งเทพเซียนจุติลงมา เด็กหนุ่มถูกภาพตรงหน้าท�าให้

หัวใจที่ปิดตายมาหลายปีสั่นไหว

เงาหลังอ้อนแอ้นอรชร งดงามล�้าเลิศราวมีมนตร์สะกด เด็กหนุ่ม

แทบไม่ไตร่ตรองสิ่งใดอีกก็ก้าวเท้าตามนางไป

ในส่วนลึกของทะเลบุปผา มองเห็นเรือนไม้สาลี่หลังเล็กได้ร�าไร 

ชายคาเป็นสีขาวโพลนทั้งแถบ มองจากที่ไกลเหมือนอยู่ในฤดูเหมันต์ที่มี

หิมะปกคลุมไปทั่ว

สายลมเบาบางพัดโชย กลบีดอกไม้เหนือหลงัคาโปรยปรายหล่นลง

บนร่างของทั้งคู่ เพราะอยู่ในอาราม จอนผมของไป๋เสวี่ยฝูจึงเกลี้ยงเกลา

หมดจด ยามนี้บนศีรษะแม้จะมีดอกสาลี่ติดอยู่หลายกลีบ กลับดูงดงาม

เสียยิ่งกว่าปิ่นทองระย้าของหญิงสกุลสูงศักดิ์มากนัก

มือเรียวงามปานหยกเนียนลูบเรือนผม กลีบดอกไม้คล้ายผีเสื้อบิน
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จากไปในพริบตา เด็กหนุ่มแทบยื่นมือไปหยุดยั้งไว้แต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว

ไป๋เสว่ียฝูโน้มกายหยิบยาทาแผลและผ้าสะอาดขึ้นมา ขยับมา 

ตรงหน้าเด็กหนุ่ม นางลังเลเล็กน้อยก่อนย้ิมอย่างเก้อเขิน "ข้าไม่เคยมี

ความเก่ียวข้องกับคุณชาย วันหน้าคงไม่มีโอกาสพบกันอีก เรื่องวันนี้ก็

ถือว่าเป็นเพียงม่านเมฆที่ผ่านตา เราสองจะไม่ระลึกถึงอีก"

แววตาลึกล�้าของเด็กหนุ่มฉายประกายยิ้มมีเลศนัย เป็นครั้งแรกที่

ได้พบเด็กสาวที่ไม่เพียงเสแสร้งกับตัวเองเท่าน้ัน ทั้งยังหลอกผู้อื่นมาก

เพียงนี้ ทั้งที่เห็นว่าดวงตานางมีแววเขินอายฉายชัดแท้ๆ คงเป็นครั้งแรก

ที่ได้ใกล้ชิดบุรุษ

เด็กหนุ่มเกิดความรู้สึกประหลาดในใจ ออกไปทางซาบซึ้งอยู่มาก 

เขาหลบัตาลงเลก็น้อย รบัรูถึ้งมอืเลก็นุ่มเคลือ่นไปตามบาดแผลเขาอย่าง

แผ่วเบา สัมผัสจากนางท�าให้ความเจ็บปวดถึงขั้วหัวใจค่อยๆ บรรเทาลง

ไม่น้อย

ไป๋เสว่ียฝูช่วยเขาพันแผลเสร็จก็ลุกขึ้น เอ่ยเตือนด้วยความหวังดี 

"อกีสองชัว่ยามท่านอาจารย์จะมาพักผ่อนยังทีแ่ห่งน้ี หากพบคณุชายเข้า

ท่านอาจารย์ต้องถามค�าถามมากมายแน่ ขอให้คณุชายรีบกลบัไปโดยเร็ว

เถิด"

"ขอบคุณแม่นางที่ช่วยชีวิต" เด็กหนุ่มพูดเป็นประโยคแรกตั้งแต ่

พบหน้ากัน แววตาลึกซึ้งแน่วแน่จับจ้องใบหน้าไป๋เสวี่ยฝู

สายลมเอื่อยพัดผ่านคล้ายเห็นคล้ายไม่เห็นใบหน้าที่อยู่ใต้ผ้าคลุม 

ทว่าตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็ไม่เห็นโฉมหน้าของนาง เด็กหนุ่มพลันสงสัยว่า

รูปโฉมใต้ผ้าคลุมหน้าสีขาวนี้จะงดงามหรืออัปลักษณ์เพียงใด
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ไป๋เสวีย่ฝเูพียงยิม้บาง ก่อนจะคลีก่ระดาษพร้อมกบัวางหมกึลงบน

โต๊ะเล็ก มือซ้ายถือพู่กันขีดวาดบนกระดาษสีขาวอย่างช�านาญ ยามท่ี 

เงยหน้านางจึงเห็นเด็กหนุ่มก�าลังมองมาอย่างตะลึงสงสัย

ผู้เขียนอักษรด้วยมือซ้ายมักท�าให้คนแปลกใจเสมอ นางคุ้นชินกับ

สายตาแบบนี้แต่แรกแล้ว

เด็กหนุ่มท้ังตกตะลึงและสงสัย คิดไม่ถึงว่าสตรีอ่อนช้อยปานนี้จะ

ถนัดซ้าย เขารีบเก็บสีหน้าประหลาดใจ มองนางขีดวาดแต่งแต้มอย่าง

ช�านาญก่อนจะน�ากระดาษไปตากแดด

"นี่เป็นภาพเส้นทางออกจากค่ายกลดอกสาลี่ คุณชายเพียงเดินไป

ตามทางน้ีเป็นใช้ได้" ไป๋เสว่ียฝกูล่าวจบก็หนัไปหาเขาทีอ่ยู่ด้านหลงั ขณะ

หมุนตัวไปนั้นสายตาก็ประสานกับดวงตาด�าสนิทพอดี

เด็กหนุ่มหยิบก่ิงดอกสาลี่สวยสดงามหยาดเย้ิมมาไว้ในมือนาน

เท่าใดแล้วก็สุดจะรู้ หลายดอกเมื่อรวมเข้าเป็นช่อแล้วช่างงดงามยิ่งนัก

ไม่รอให้นางมอีาการตอบสนองใด เดก็หนุม่ก็ยกมอืขึน้ทัดดอกสาลี่

กับผมสีด�าขลับข้างหูนางพลางย้ิมอย่างพึงใจ พูดข้ึนเป็นประโยคท่ีสอง

ว่า "ประดับไว้เช่นนี้แล้วงามมาก"

สีหน้าเด็กหนุ่มอบอุ่นขึ้นทีละนิด เทียบกับตอนที่อยู่ใต้ต้นดอกสาลี่

กับนางแล้ว ความโอหังก็นับว่าลดน้อยลงไปมาก รอยย้ิมบางของเขา

ท�าให้ทะเลบุปผาแถบนี้ด้อยลงไปไม่น้อย

ไป๋เสว่ียฝหูน้าแดงก�า่ในทันท ีนางหลบุตาลงเบอืนหน้าไป ทว่ากลบั

ได้กลิ่นหอมของดอกสาลี่ที่จอนผมอย่างแจ่มชัด

"ชั่วชีวิตของข้าไม่อาจลบเลือนบุญคุณน้ี ไม่ได้ผ่านไปง่ายดาย 
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ดงัม่านเมฆผ่านตาท่ีแม่นางว่าไว้ โปรดให้โอกาสข้าทดแทนบญุคณุสกัครัง้ 

ตามข้ากลับหนิงเฉิงด้วยกันเถอะ ข้าจะใช้เวลาทั้งชีวิตตอบแทนบุญคุณ

ของแม่นาง"

หากไม่กล่าวค�าก็แล้วไป แต่เมือ่พูดขึน้มาถ้อยค�านัน้กลบัน่าตกตะลงึ

ไป๋เสว่ียฝูน่ิงงัน คิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดเรื่องส�าคัญราวกับเป็นเร่ือง 

เล็กน้อยแบบนี้ ทั้งที่มีวาสนาพบหน้าเพียงชั่วเวลาสั้นๆ แค่ครั้งเดียว เขา

ก็สัญญาว่าจะดูแลนางทั้งชีวิตโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนเช่นนี้แล้ว

ทันใดนั้นไป๋เสวี่ยฝูก็ฉุกคิดถึงประโยคที่อาจารย์มักเอ่ยที่ว ่า  

'ค�าสญัญาของบรุษุมมีาก ค่อยๆ สร้างเป็นเรอืนพ�านักอนัว่างเปล่าหนาวเหน็บ 

ก่อนจะบีบให้เจ้าต้องคุ้นชินกับชีวิตเศร้าโศกที่อ้างว้างโดดเดี่ยว'

นางไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าจะไร้หัวใจเลือดเย็นอย่างนั้นหรือไม่  

แต่นางเข้าใจดีว่าไม่ควรตกลงปลงใจส่งเดชกับบรุษุท่ีเพ่ิงพบหน้ากันเพียง

ครั้งเดียว

ความรู้สึกในใจของเด็กสาวไม่ควรอ่อนไหว หลังจากตั้งสติเพ่ือ

สะกดอารมณ์แล้ว ในใจของนางก็ค่อยๆ สงบลงจนไม่เกิดระลอกคลื่นใด

อีก นางแย้มยิ้มบาง ส่ายดวงหน้างามเล็กน้อย "ขอบคุณคุณชายที่กรุณา 

ข้ามาอาศัยท่ีอารามเมี่ยวเฟิงอยู่เฝ้าโคมด�า* ตั้งแต่อายุหกปี ไม่เคย

ใคร่ครวญเรื่องรักใคร่ทางโลกมาก่อน วันข้างหน้าก็คงไม่เช่นกัน"

น�้าเสียงของนางน่าหลงใหลดังเช่นที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะอาศัย

ใต้ต้นดอกสาลีม่านาน ทัง้ร่างจงึแผ่กลิน่อายอ่อนโยนงดงามราวดอกสาลี่

"ขอเวลาเพียงปีเดียว ข้าจะมอบครอบครัวที่อบอุ่นและแสนสุขให้

* โคมด�า เป็นโคมไฟที่ใช้ในวัดและอารามชี เฝ้าโคมด�าจึงกลายเป็นค�าเปรียบเปรยถึงการปลีกวิเวก ตัดขาด

จากกิเลสตัณหา
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เจ้าได้อย่างแน่นอน" เด็กหนุ่มร้อนใจ ไม่คิดสนใจธรรมเนียมมารยาท 

ใบหน้าอ่อนวัยยังคงมุ่งมั่นหาใดเปรียบ

ไป๋เสว่ียฝูเพียงนิ่งมองเขา ค�าสัญญาของเขาช่างล่อใจคนโดยแท้ 

เพียงแต่...

ชายกระโปรงปลิวไสว เรือนผมดุจเส้นไหมระผ่านใบหน้าเขาเบาๆ 

ท้ายท่ีสดุสตรปีานภาพวาดนีก็้ทิง้เพียงเงาหลงัให้เขา เย้ืองย่างเนิบช้าทว่า

กลับเด็ดขาดแน่วแน่จากไป

ชุดกระโปรงสีขาวหิมะเดินลัดเลาะท่ามกลางดินแดนสีขาวโพลน 

ไกลออกไปเขามองเห็นมือเรียวของนางเฉียดผ่านจอนผม ก่ิงดอกสาลี่ที่

เขาทัดหูให้ด้วยตนเองถูกนางทอดทิง้ไว้เพียงด้านหลงั สลายกลายเป็นแค่

กลีบดอกไม้บนพื้น

เงาร่างของนางประหนึง่โฉมสะคราญท่ีเฉิดฉายอยู่ในความเงียบสงบ 

ประทับลงในแววตาของเขาจากทีไ่กล ท�าให้คดิถึงค�ากล่าวทีว่่า 'กลางป่า

เขาอันห่างไกล โฉมสะคราญเร้นกายเงียบเชียบ'

เมอืงหนิงเฉงิ เมอืงหลวงแห่งแคว้นอว๋ินเยว่ีย เป็นเมอืงท่ีสตรีทกุคน

ล้วนใฝ่ฝันที่จะได้ก้าวเข้าไป ส่วนนางนั้นกลับเห็นเป็นแค่ฝุ่นไร้ค่า

นี่เป็นเพียงบทเพลงคั่นเวลาสั้นๆ บทหนึ่ง เขาคงจดจ�านางไม่ได้  

ส่วนนางกลับแอบสลักเขาไว้ในก้นบึ้งหัวใจ

นางคอืไป๋เสว่ียฝ ูปีน้ีอายุสบิสี ่บรสิทุธ์ิไร้เดยีงสา แม้ขลาดเขลาทว่า

เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เขาคือองค์ชายเจ็ดอี้อ๋อง ปีนี้อายุสิบเจ็ด ฉลาดเฉลียวปราดเปรื่อง 
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จึงมักจะดึงดูดเคราะห์ร้ายถูกคนไล่ล่าสังหาร

ปีนีใ้นเมอืงหลวงเกิดการต่อสูห้�า้ห่ันนองเลอืด เพียงเพ่ือจะได้มาซึง่

บัลลังก์สูงส่งล�้าค่า อี้อ๋องจึงกลายร่างเป็นมารคลั่งอ�ามหิตผู้ไร้หัวใจ  

หลงัจากการเข่นฆ่าอย่างโหดเห้ียมแล้ว สดุท้ายเขาก็ได้ขึน้เป็นจกัรพรรดิ 

เยวี่ยเยี่ยผู้นั่งบนบัลลังก์สูงสุด
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สามปีต่อมา

วสันตฤดูที่ดอกสาลี่บานสะพรั่งเวียนมาอีกครา ดอกสาลี่เต็มต้น

ประหน่ึงหมิะลอยล่อง ดอกสาลีส่ขีาวปกคลมุไปท่ัวบริเวณเช่นฤดใูบไม้ผลิ 

ของทุกปี ก�าจายกลิ่นหอมอ่อนละมุนเย้ายวนออกมา

ที่นี่ไม่มีสิ่งใดแปรเปลี่ยน กระทั่งชุดแพรไหมบนร่างของหญิงสาวก็

ยังเป็นสขีาวดงัเดมิ นางก้มๆ เงยๆ อยู่ท่ามกลางทะเลบปุผาอนัไร้ท่ีสิน้สดุ

นี้เสมือนเทพเซียนที่จุติลงมา

นางคือไป๋เสว่ียฝูที่ถูกส่งตัวมาเฝ้าดูแลค่ายกลดอกสาล่ีแห่งนี้  

เป็นบุตรสาวของอัครเสนาบดีไป๋แห่งหนิงเฉิง

ชีวิตท่ีสงบเงียบดั่งผืนน�้าของนางเคยถูกเด็กหนุ่มผู้หน่ึงบุกเข้ามา 

สร้างความตกใจจนเกิดระลอกคลื่นจางๆ ในใจ หลังเด็กหนุ่มจากไปแล้ว 

วันเวลาท่ามกลางดอกสาลีผ่ลบิานนีก็้จะมบีางคร้ังท่ีนางหวนนึกถึงบทเพลง 

2
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คั่นเวลาช่วงสั้นๆ เมื่อครานั้น หัวใจคล้ายถูกเข็มทิ่มแทง ไร้บาดแผลทว่า

กลับเจ็บปวดอยู่ลึกๆ

นางเป็นเพียงคนธรรมดา ย่อมไม่กล้าวาดหวังว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นจะ

กลบัมาตามหา เพียงแต่นางยังคงจดจ�าใบหน้ามุง่มัน่ของเขายามทีหั่นกาย 

จากไปและถ้อยค�าแน่วแน่ของเขาในตอนนัน้ เขาบอกว่า...หน่ึงปี ให้เวลา

เขาหนึ่งปี

พริบตาเดียวก็ผ่านไปแล้วสามปี ดอกสาล่ียังคงงดงามดังเดิม  

เพียงแต่รูปโฉมสง่างามเย็นชาในความทรงจ�าและรอยย้ิมบางเบาของ 

เดก็หนุ่มทีท่�าให้ทะเลบปุผาจดืจางกลบัไม่เคยปรากฏขึน้ตรงหน้านางอกี

บางทีคงเป็นจริงตามค�าพูดอาจารย์ ค�าสัญญาของบุรุษนั้นไม่ควร

เชื่อและไม่ควรฟัง

ไป๋เสว่ียฝูไม่เคยเศร้าโศกเรื่องที่เด็กหนุ่มไม่กลับมา นางแค่รู้สึก

สะท้านใจอยู่บ้างเท่านั้น นางพลันนึกถึงมารดาของตนเองที่ทนเฝ้าเรือน

ที่ห่างไกลอันอ้างว้างเงียบเหงาในจวนอัครเสนาบดีวันแล้ววันเล่า ปีแล้ว

ปีเล่า

ในขณะที่จมดิ่ง จู่ๆ ที่ด้านหลังก็เกิดลมพัด โอบม้วนกลิ่นหอมอ่อน

ละมนุของดอกสาลีเ่ข้ามาจางๆ จากนัน้เงาร่างสม่ีวงก็ปรากฏข้ึนตรงหน้า

ชิงหลีพลางเอ่ยอย่างร้อนใจ "คุณหนู แย่แล้วเจ้าค่ะ"

ไป๋เสวีย่ฝใูจหาย ถามขึน้ตามความนึกคดิในจติใจ "มเีรือ่งใด" เพียง

มองสีหน้าของชิงหลีก็ทราบว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ ในใจนางตึงเครียดไป

ตามสีหน้าของสาวใช้อย่างห้ามไม่อยู่ นัยน์ตาด�ากระจ่างฉายแววกังวล

ชิงหลีกลืนน�้าลาย ลูบไรผมท่ีมุมหน้าผากพลางเอ่ยอย่างร้อนรน 
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"เกิดเรื่องกับคุณหนูใหญ่แล้วเจ้าค่ะ! ได้ยินว่านายท่านบังคับนางเข้าวัง

เพ่ือคดัเลอืกสาวงาม* ด้วยความเสยีใจจงึท�าลายโฉมหน้าตวัเอง น่าสลดใจ 

ยิ่งนัก"

ไป๋เสว่ียฝูสะดุ้งเฮือก นางจ้องชิงหลีท่ีร้อนใจอย่างตกตะลึงเช่นกัน 

อึง้งนัครูห่น่ึงถึงได้สติ ก่อนจะหมนุตัวออกวิง่เข้าสูท่ะเลบปุผาทนัที ท้ิงท้าย

ประโยคเดียวโดยไม่ลังเล "ข้าจะกลับบ้าน!"

"เอ๋?...คุณหน ูท่านรอข้าก่อนส!ิ" ชงิหลีว่ิงไล่ตามอยู่ด้านหลัง ทัง้สอง

ติดตามแม่ชีอวี้เจินมานานถึงสิบเอ็ดปี ร�่าเรียนวรยุทธ์จนส�าเร็จ แม้บอก

ไม่ได้ว่าล�า้เลศิทีส่ดุแต่กน็บัว่ามฝีีมอืพอตวั ยามนีค้นหนึง่น�าคนหนึง่ตาม

หลังอยู่กลางทะเลบุปผาย่อมปั่นป่วนดั่งพายุหมุน กลีบดอกสาล่ีราวกับ

ปีกผีเสื้อโบยบินลอยฟุ้งก่อนจะร่วงโปรยปราย

ข้างหูแว่วเสียงลมหวีดหวิว ไป๋เสว่ียฝูสนใจเพียงมุ่งไปข้างหน้า 

ดอกไม้หลายกลีบร่วงระใบหน้าเล็กท�าให้ดวงตาพร่าเลือน แต่นางกลับ

ไม่มีเวลามาสนใจ นางคิดเพียงแต่จะกลับบ้านให้เร็วที่สุด

ไป๋อีหนิงเป็นบุตรสาวคนโตสกุลไป๋ท่ีเกิดจากฮูหยินใหญ่ นิสัย 

นุ่มนวลอ่อนโยน ดูแลไป๋เสว่ียฝูดีอย่างมากตั้งแต่นางยังเล็ก ทั้งยังเป็น 

คนเดียวในสกุลนอกจากมารดาแท้ๆ ที่ดีต่อนาง พี่น้องมีความสัมพันธ์ดี

ยิ่งมาตลอด วันนี้ได้ยินว่าเกิดเรื่องกับไป๋อีหนิงขึ้น ไป๋เสวี่ยฝูจึงเป็นกังวล

จนอยากกลับไปเยี่ยมอีกฝ่ายในทันที

ไป๋อีหนิงกับเซี่ยงเทียนฉีที่มาจากครอบครัวพ่อค้าต่างก็เป็น 

เพ่ือนเล่นกันมาต้ังแต่ยังเล็ก บัดนี้บิดาให้ไป๋อีหนิงเข้าวังเพ่ือคัดเลือก 

* การคัดเลือกสาวงาม (ซิ่วหนี่ว์) เป็นการคัดเลือกบุตรสาวจากตระกูลชนชั้นสูงเข้าไปเป็นนางในในวังหลวง 

จัดขึ้นทุกๆ สามปี
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สาวงาม ไป๋อีหนิงย่อมไม่ยินยอมอย่างแน่นอน เพียงแต่วธีิการท�าลายโฉม

เช่นน้ีออกจะรุนแรงเกินไปหรือไม่ รูปโฉมพร้ิงเพริศประหนึ่งบุปผาปาน

หยกเนียนวันนี้กลับต้องสูญสิ้น แล้ววันข้างหน้าจะพบปะผู้คนอย่างไร

ไป๋เสว่ียฝูไม่ทันได้บอกลาแม่ชีอวี้เจินก็กระโดดขึ้นม้าขาวท่ีผูกไว้

ข้างต้นดอกสาลี่ มุ่งไปยังเมืองหนิงเฉิงพร้อมชิงหลี แม้จะใช้ทางลัดแต่

ระยะทางจากเมืองเถิงโจวไปถึงเมืองหนิงเฉิงก็ยังห่างกันถึงสองร้อยหลี่* 

ระหว่างทางก็เป็นเขาสูงชันท่ีเดินทางได้ไม่สะดวก โชคดีท่ีไป๋เสว่ียฝูกับ 

ชิงหลีร�่าเรียนวรยุทธ์มา พวกนางจึงทนต่อเส้นทางอันยาวไกลและยาก

ล�าบากนี้ได้

กว่าจะบากบั่นมาถึงจวนสกุลไป๋อาทิตย์ก็ตกดินแล้ว ครั้งสุดท้าย 

ที่กลับมาคือช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อสองปีก่อน ตอนนั้นทั้งสองข้างของ 

จวนสกุลไป๋เพ่ิงปลูกดอกอว้ีหลัน** ทว่าเวลานี้ดอกอว้ีหลันกลับเจริญ

งอกงามจนออกดอกสีขาวมากมายแล้ว

กลิ่นหอมเข้มข้นของดอกอวี้หลันพุ่งปะทะจมูก ไป๋เสว่ียฝูที่คุ้นชิน

กับกลิน่หอมอ่อนของดอกสาลีย่่อมรบักลิน่ฉนุแรงของดอกอว้ีหลนัน้ีไม่ไหว

เสากลมสแีดงเป็นมนั เหนอืประตูใหญ่โตโอ่อ่ามอีกัษร 'จวนสกุลไป๋' 

ฉวัดเฉวียนห้าวหาญดังมังกรเหินหงส์ระบ�าเปล่งประกายสีทองแวววาว

ภายใต้แสงอาทิตย์อัสดง เป็นที่ประจักษ์ถึงฐานะอันทรงอ�านาจของ 

จวนสกุลไป๋ในเมืองหนิงเฉิงนี้ ท�าให้ผู้คนที่มองเห็นเป็นต้องหวั่นเกรง

เมื่อยืนอยู่หน้าจวนใหญ่โตท่ีแปลกหน้าทว่าคุ้นเคยแห่งนี้แล้ว  

ไป๋เสวี่ยฝูก็ใจลอยไปชั่วขณะ ที่นี่คือบ้านของนาง ทว่าเวลานี้กลับไม่รู้สึก

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร

** ดอกอวี้หลัน หมายถึงดอกแมกโนเลีย
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เหมือนว่าก�าลังกลับบ้านเลยสักนิด

เมื่อเข้าไปในจวน ไป๋เสวี่ยฝูก็ว่ิงตรงไปยังห้องของไป๋อีหนิงด้วย

ความร้อนใจ แต่ขณะที่ก้าวเข้าไปในเรือนก็ต้องตกใจกับบรรยากาศ 

'วุ่นวาย' ด้านในน้ี อัครเสนาบดีไป๋ยืนมือไพล่หลังด้วยสีหน้าเคร่งเครียด

ใต้ต้นท้อซึ่งแตกกิ่งก้านงอกงาม มีไป๋ฮูหยินยืนซับน�้าตาอยู่ด้านข้าง ปาก

พึมพ�าไม่หยุด "เป็นความผิดของข้าเองที่ไม่สั่งสอนลูกเนรคุณผู้นี้ให้ดี"

อัครเสนาบดีไป๋แค่นเสียงเฮอะ เบี่ยงกายไปด้วยโทสะ แล้วสายตา

เคยีดขึง้ก็ปราดลงบนร่างของไป๋เสว่ียฝพูอด ีก่อนจะผดุประกายแปลกใจ

บางๆ คิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นบุตรสาวคนที่สองในตอนนี้ ไป๋เสวี่ยฝูลังเลอยู่

ชั่วอึดใจแล้วคารวะเขา "เสวี่ยฝูคารวะท่านพ่อ คารวะฮูหยินใหญ่"

"เจ้ากลบัมาด้วยเหตอุนัใด เห็นว่าในจวนนียั้งมเีร่ืองอปัมงคลไม่พอ

หรือ!" ฮูหยินใหญ่ดวงตาแข็งกร้าว ก่อนก้าวขึ้นมาถลึงตาใส่นาง

ไป๋เสว่ียฝไูม่มแีก่ใจต่อปากต่อค�ากับนาง เพียงเงยหน้าข้ึนมองบดิา

อย่างแน่วแน่และขอร้องว่า "ท่านพ่อ ขอข้าพบพ่ีหญิงสักครัง้ได้หรือไม่เจ้าคะ"

"อยากพบก็พบ อย่างไรเสียตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนางก็ไม่ใช่บุตรสาวข้า

อกี" อคัรเสนาบดีไป๋ลบูเสือ้พลางแค่นเสยีงหนัก สหีน้าเย็นชาและเดด็ขาด

ในเรอืนพ�านกัอนัเงยีบสงดั มเีพียงเสยีงสะอืน้ไห้ไม่หยุดของฮหูยินใหญ่

เหล่าอนภุรรยามองเหตุการณ์เบือ้งหน้าด้วยแววตาเฉยเมย คล้ายว่า 

มีนัยยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่น ในขณะที่คุณหนูสามสกุลไป๋ที่ม ี

นามว่าไป๋อวี้ฉีกลับกล่าวเอาใจว่า "ท่านพ่อ แม้พี่หญิงจะเสียโฉมไปแล้ว 

ทว่าสกุลไป๋เราหาได้ไร้บุตรสาวไม่ ไยต้องโมโหถึงเพียงนี้"

อัครเสนาบดีไป๋เลิกคิ้ว สายตาคมปลาบช�าเลืองมองไป๋เสวี่ยฝู  
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แววตาคล้ายก�าลงัตดัสนิใจอะไรอยู่เงยีบๆ ทว่าถูกมองมาเพียงแค่แวบเดยีว 

ก็ท�าให้ไป๋เสว่ียฝูหวาดกลัวจนต้องรีบลุกขึ้นเดินเข้าห้องหมายหลบเลี่ยง

สายตาที่ก�าลังคิดแผนการนี้

หากท่านพ่อบังคับให้ไปแทนพ่ีหญิง ข้าย่อมมิอาจคัดค้านได้  

แต่สกุลไป๋มบีตุรสาวตัง้มากมาย แต่ละคนล้วนพริม้เพราราวบปุผา ท่านพ่อ 

คงไม่เลือกข้ากระมัง...ไป๋เสวี่ยฝูลอบขบคิด

เมื่อเข้ามาในห้องของไป๋อีหนิง ไป๋เสว่ียฝูเห็นเพียงสาวใช้คนหน่ึง

ก�าลงัร�า่ไห้เฝ้าอยู่ข้างเตยีง กลิน่โอสถตลบอบอวลรอบทศิ ทัง้หนาวเหน็บ

อ้างว้าง ทั้งโศกเศร้าตรอมตรม

สาวใช้ได้ยินเสียงฝีเท้าจึงเงยหน้าขึ้น เมื่อเห็นไป๋เสวี่ยฝูก็ตกตะลึง

เหมือนกับทุกคนในจวนตอนเห็นนางครั้งแรก จากน้ันจึงท�าความเคารพ

นางอย่างดีใจ กล่าวด้วยความหวังทีเ่ป่ียมล้น "คณุหนรูองกลบัมาพอด ีรบี

ห้ามคณุหนูใหญ่เถิดเจ้าค่ะ คณุหนใูหญ่เสยีโฉมไปแล้วจะเสยีร่างกายไป

อีกไม่ได้นะเจ้าคะ"

ไป๋เสว่ียฝฟัูงวาจาสาวใช้แล้วมองไปยังชามยาเย็นชดืบนโต๊ะ หวัใจ

พลนัเจบ็แปลบ นางแหวกม่านลายวหิคเคยีงคูอ่อก ด้านในไป๋อหีนิงก�าลงั

หลับตานอนหันหลังให้นาง ร่างกายผ่ายผอมดูบอบบางจนน่าสงสาร

"พ่ีหญิง..." ไป๋เสว่ียฝูร้องเรียกกับแผ่นหลังของไป๋อีหนิงเสียงค่อย 

มือเล็กเอื้อมไปจับผ้าคลุมหน้า

ไป๋อีหนิงประหน่ึงถูกเข็มทิ่มแทง ปัดมือไป๋เสว่ียฝูออกแล้วกุมผ้า

คลุมหน้าแน่น แทบจะเอ่ยด้วยเสียงวิงวอนร้องขอ "อย่าดู อย่า..."

"เหตใุดพ่ีหญิงถึงโง่งมเพียงนี"้ ไป๋เสว่ียฝเูอ่ยต�าหนอิย่างเจบ็ปวดใจ 
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นางยังจดจ�าพ่ีสาวแสนดีท่ีมกัแย้มย้ิมให้ตนเองอย่างอบอุน่ได้ รอยย้ิมงาม

ล่มเมอืงปานนัน้...ตอนนี.้..รอยย้ิมนัน้ไม่มอีกีต่อไปแล้ว แล้วจะไม่ให้นาง

ปวดใจได้อย่างไรกัน

"หากไม่ได้ครองคู่กับเทียนฉีจนแก่เฒ่า ข้าขอยอมตาย" ไป๋อีหนิง

ค่อยๆ หันร่างมา นยัน์ตาสเีข้มใต้ผ้าคลมุหน้าเยือกเย็นเดด็เดีย่ว นีค่อืการ

ยึดมัน่ถือมัน่ต่อความรกัของนาง เมือ่ความรกัทีถ่นอมดแูลมานานหลายปี 

ถูกท�าลายลง มเีพียงวิธีนีเ้ท่าน้ันทีน่างจะพิสจูน์ว่าตนเองซือ่สตัย์ต่อความรกั 

แม้จะดูโง่งมแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า

ไป๋เสว่ียฝูไม่อาจเข้าใจ คงเพราะนางต้องอยู่เฝ้าโคมด�าทุกค�่าคืน 

ท�าให้รูจ้กัความรกัทางโลกน้อยเกินไป กระน้ันนางก็สมัผสัได้ถึงความเจบ็ปวด 

ของพี่สาว ความเจ็บปวดนั้นต้องทิ่มแทงบีบคั้นหัวใจยิ่งเป็นแน่!

นางไม่รู้ว่าตนเองยังพูดอะไรได้อีก บางทีไม่ว่าอะไรก็ไร้ประโยชน์

ทั้งนั้น เมื่อคนผู้หนึ่งหัวใจสลาย ทั้งร่างกายคงคล้ายถูกคว้านออกไปจน

ว่างเปล่า ทัง้ๆ ท่ีเหน็อยู่ว่าว่างเปล่า แต่ความจรงิกลบัไม่สามารถใส่สิง่ใด

เข้าไปได้แล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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