
ต้นเหมนัต์...คนืวสนัต์โปรย

หมอกคลุมสี่ทศิ

หนึ่งสตรสีามบุรุษ

วาสนาสดีอกท้อถกัทอข้องเกี่ยว

ช่างน่าเสยีดายยิ่งนกั

เพยีงหนึ่งดอกท้อที่ได้เบ่งบานชั่วนรินัดร์

สองดอกท้อจำาต้องโรยรา

พากนัสูญสลาย

ราวหมอกในรุ่งเช้ายามต้องแสงอาทติย์...





หมู่บ้าน ‘เถาฮวา’ ตั้งอยู่บนภเูขาดอกท้อ ทางทศิตะวนัตกของแคว้น

ฉี เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลึกลับ ผู้เรียกขานตัวเองว่าชนเผ่าเหอเจ๋อ ซึ่ง 

เชื่อถอืและเคารพในเซยีนดอกท้ออูเ่หมี่ยว ผู้ปกครองชนเผ่าคอืดรณุน้ีอยที่ได้รบั

การเรยีกขานว่า ‘ธดิาสวรรค์’

ตำานานเล่าขาน...ธิดาสวรรค์คือเสี้ยวปราณแห่งเซียนอู่เหมี่ยว ซึ่งแบ่ง

ลงมาจุติเพื่อปกป้องชนเผ่าและหมู่บ้าน หยั่งรู้ฟ้าดิน มีตาพยากรณ์ ทำานาย

ทายทกัราวกบัถอืสมดุชะตาแห่งโลก ธดิาสวรรค์คนปัจจบุนัมนีามว่า ‘เซยีงเซยีง’

หมู่บ้านเถาฮวาตัดขาดจากโลกภายนอก แบ่งแยกอาณาเขตเป็นอิสระ

โดยใช้ลำาธารสวรรค์สายหนึ่งเป็นเส้นกั้น ซึ่งมชีื่อว่า ‘ธารดอกท้อ’

ธารดอกท้อเป็นลำาธารสายยาวที่มรู้ิจดุกำาเนดิและจดุสิ้นสดุ ความกว้าง

ของลำาธารคะเนว่าบรุษุกระโดดข้ามได้โดยง่าย ส่วนความลกึกเ็พยีงหวัเข่าสตรี

วยัแรกออกเรอืนเท่านั้น

ริมธารมีต้นท้อเรียงเป็นแนวยาว ประหนึ่งกำาแพงที่สวรรค์สรรค์สร้าง

ขึ้น เพื่อกั้นหมู่บ้านเถาฮวาจากโลกภายนอก นำ้าในธารมสีชีมพูระยบัดงัสกีลบี

ดอกท้อ ซึ่งปลดิจากขั้วร่วงพรูอยู่เตม็ลำาธาร ดูอ่อนหวานใสเยน็น่าสมัผสั

ดอกท้อแรกผลิ
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หากคนต่างถิ่นผู้ปรารถนาข้ามธารต่างรู้...

เพยีงก้าวเท้าแตะพื้นนำ้า นำ้าที่ดใูสเยน็จะแปรเปลี่ยนเป็นร้อนระอรุาวอยู่

กลางกองเพลิงใหญ่ ยังมีความปวดร้าวซึ่งเกาะกินลึกไปถึงกระดูก แพร่จาก

ปลายเท้าที่สมัผสันำ้าขยายไปทั่วร่าง

ว่ากันว่ามีผู้ยอดยุทธ์คนหนึ่ง เคยลองใช้วิชาตัวเบาเหินทะยานหมาย

ข้ามธาร ทว่าธารกลบักว้างออกไปเรื่อยจนมมิจีุดสิ้นสุด ในที่สุดเขากต็กลงสู่

ธารนั้น ก่อนจะจบชวีติเพราะหามผีูใ้ดช่วยได้ไม่ ร่างสญูสลายหายไปราวมเิคย

มนีามปรากฏบนแผ่นดนิ

กลางดกึคนืจนัทร์เสี้ยว นภาดำามดืราวสหีมกึ มเีพยีงแสงรำาไรของดารา

น้อยใหญ่ที่กระจายเตม็แผ่นฟ้าช่วยส่องทาง

บรุษุผูห้นึ่งย่องออกจากหมูบ้่านเถาฮวา ลดัเลาะลงเขามาเรื่อยๆ เขาก้าว

ข้ามผ่านธารดอกท้อ จุดหมายปลายทางของเขาคอื...เมอืงหลวงแคว้นฉี

มอืใหญ่กระชบัห่อผ้าที่สะพายอยูบ่นไหล่ ภายในนั้นประกอบด้วยหนงั

แกะสขีาวแผ่นหนึ่ง ดอกท้อสามดอก ซึ่งแต่ละดอกมขีนาดใหญ่เท่ากำามอื กลบี

ดอกสชีมพูสดเท่ากนัทุกกลบี แตกต่างจากดอกท้อทั่วไปตรงที่...

ดอกท้อทั้งสามนี้...มเิหี่ยวเฉา มโิรยรา

บรุุษผูน้ี้เดนิลดัเลาะไปเรื่อย มไิด้เร่งรบี เหมอืนกำาลงัอ้อยอิ่งชมทวิทศัน์ 

ถงึกระนั้นกเ็ปน็การเดนิทางที่ไวยิ่งจนยากจะเชื่อ ทั้งที่การเดนิเท้าสูเ่มอืงหลวง

ต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าทวิา ทว่าเขาใช้เวลาเพยีงหนึ่งชั่วยาม1 กถ็งึหน้าประตู

เมอืง

เมอืงหลวงแคว้นฉปิีดประตูลงกลอนอย่างแน่นหนา ทหารยามสบิคู่ยนื

เฝ้าเวร ผู้มาเยอืนหาได้ยี่หระต่อกำาแพงสูงไม่ ทั้งยงัมสินใจเหล่าทหาร เขาย่อ

เข่าเพียงนิดก็กระโจนข้ามกำาแพงสูงใหญ่ และผ่านสายตาทหารยามเหล่านั้น 

ไปได้ ราวกบัว่าร่างของเขาเป็นเพยีงอากาศธาตุ 

1 หนึ่งชั่วยาม เป็นเวลาประมาณสองชั่วโมงในปัจจุบนั 
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เขาเดนิต่อไปอย่างไร้ความเหนื่อยอ่อน มุ่งตรงเข้าสู่เขตวงัหลวง และก็

เป็นเช่นเมื่อครู่ มมิแีม้เพยีงครึ่งคนที่จะเหน็ผู้มาเยอืน บุรุษผู้นี้เดนิไปหยุดอยู่

หน้าตำาหนกัหลงัหนึ่ง เดนิอาดๆ ตรงไปที่ประตู แม้จะมทีหารมากมายเฝ้ายาม 

ทว่าไร้แม้เพยีงหนึ่งสายตาที่รู้ถงึการมาเยอืนของเขา

มอืใหญ่ผลกัประตูสเีลอืดหมูเข้ม ตรงเข้าไปที่โต๊ะกลางห้อง ล้วงห่อผ้า

หยบิเอาแผ่นหนงัแกะออกมาวาง แล้วหนัหลงัเดนิจากไปอย่างมไิยดี

เขามุง่ตรงไปยงัตำาหนกัหลงัน้อยทางทศิเหนอื หยดุอยูห่น้าประตตูำาหนกั 

เงยหน้ามองผนืฟ้า ดวงตาจ้องมองดาวกลุ่มหนึ่งซึ่งปรากฏเหนอืตำาหนกั ดาว

กลุม่นั้นเรยีงต่อกนัเป็นรปูดอกท้อ ส่องประกายระยบิระยบัท่ามกลางม่านนภา

แห่งราตรกีาล

บุรุษผู้นี้ย่อเข่าแล้วกระโดดข้ามผ่านกำาแพง เดนิตรงไปสู่ประตูทางเข้า

ตำาหนกั ผลกัประตกู่อนจะเดนิเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งมเีดก็ชายอายรุาวห้าขวบ

นอนหลบัสนทิอยู่ หาได้รบัรู้ว่ามบีุคคลปรศินามาเยี่ยมเยอืนไม่ 

ผู้มาเยอืนหยบิดอกท้อขึ้นมาหนึ่งดอก วางไว้บนเตยีงข้างเดก็ชาย และ

จ้องมองเด็กชายเขม็ง ก่อนสายตาจะผินไปยังดอกท้อ ในที่สุดก็หันหลัง 

เดนิออกจากห้องห้องนี้ ตำาหนกัหลงันี้ และออกจากวงัหลวงแห่งนี้

เขามุ่งไปทางทศิตะวนัออก หยุดอยู่ที่หน้าจวนโอ่อ่าใหญ่โตหลงัหนึ่ง มี

ทหารองครกัษ์ยนืยามสองคู่ แล้วกเ็ป็นเช่นเดมิ เขาเงยหน้ามองท้องฟ้า กลุ่ม

ดาวรูปดอกท้อปรากฏเหนือจวน กลุ ่มดาวคล้ายคลึงกับกลุ ่มเมื่อครู ่มิม ี

ผดิเพี้ยน ราวกบัว่าดาวกลุ่มนั้นเคลื่อนตามมาปรากฏที่นี่

ชายหนุม่ผูน้ี้หาได้สนใจทหารยามไม่ เขากระทำาเช่นเมื่อครู ่กระโดดผ่าน

กำาแพงเข้าสู่จวน เดนิตรงไปที่ห้องห้องหนึ่ง ซึ่งมเีดก็ชายอายุราวห้าขวบนอน

หลบัอยู่ เขาหยบิดอกท้อออกมาวางลงบนเตยีงข้างเดก็ชาย

จ้องมอง...และจากไป

เขามุง่ตอ่ไปยงัทศิตะวนัตก กระทำาเช่นเดมิไม่มผีดิเพี้ยนแม้เพยีงเสี้ยว

บัดนี้ห่อผ้าว่างเปล่า เขาระบายลมหายใจแผ่วเบา แววตาที่แฝงด้วย
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ความหนกัอึ้งบรรเทาลงกึ่งหนึ่ง เขาเงยหน้ามองท้องฟ้า กลุ่มดาวดอกท้อเร้น

หายราวกบัมเิคยมอียู่ ดวงตาดุจ้องมองความมดืดำาเบื้องบนอยู่ชั่วอดึใจ ก่อน

จะเริ่มต้นเดนิทางกลบัคนืสูถ่ิ่นที่จากมา ตามด้วยการกระทำาตนเหมอืนกบัว่า...

เรื่องที่เกดิในคำ่าคนืนี้มเิคยบงัเกดิขึ้น

สิบวันล่วงผ่าน เกิดเสียงเลื่องลือทั่วแคว้นฉี แคว้นใดได้ครองธิดา

สวรรค์เผ่าเหอเจ๋อ แคว้นนั้นคอืหนึ่งในใต้หล้า

หนึ่งเดือนล่วงผ่าน ฉีถังเจียงฮ่องเต้มีพระราชโองการสะท้านแผ่นดิน 

หมั้นหมายเด็กชายสามคนให้เป็นคู่สมรสของ ‘เยว์ชิง’ ธิดาสวรรค์แห่งเผ่า 

เหอเจ๋อ เดก็ชายสามคนนั้นมใิช่ใครอื่น...

เดก็ชายคนแรกคอืองค์ชายเก้า มพีระนามว่า ‘เซยีวหยางอี้’

เดก็ชายคนที่สองคอืบุตรชายอคัรมหาเสนาบด ีมนีามว่า ‘เฉนิหมงิ’

เดก็ชายคนที่สามคอืบุตรชายแม่ทพัตะวนัออก มนีามว่า ‘จ้าวเว่ยเผงิ’



ต้นเหมนัตฤด ูรชัสมยัฉถีงัเจยีงฮ่องเต้ ปีที่สี่

เหมันตฤดูปีนี้หนาวจัดทั้งที่ราตรีนี้คือราตรีแรกแห่งฤดูกาล แต่กลับ

หนาวยะเยอืกประหนึ่งถูกโอบล้อมด้วยหมิะ สายฝนโปรยไปทั่วแผ่นฟ้า เสี้ยว

จนัทร์เลก็เร้นกายอยู่ด้านหลงัเมฆาก้อนใหญ่ ไอหมอกสขีาวทบึปกคลุมทั่วทั้ง

สี่ทศิ กลบีดอกท้อโปรยปรายล่องลอยไปทั่ว

ปกคลุมและโปรยปราย...ราวกบัต้องการปิดบงัซ่อนเร้นบางสิ่ง

ในความน่าพิศวง เสียงกรีดร้องเจ็บปวดของสตรีดังลอดมาจากเรือน

หลงัหนึ่งซึ่งตดิไฟสว่างไสวรอบตวัเรอืน เรอืนหลงันี้ตั้งอยูท่างทศิใต้ของต้นท้อ

ศกัดิ์สทิธิ์ประจำาหมู่บ้าน อนัเป็นต้นท้อเก่าแก่ยากจะคะเนอายุ

ร่างบุรุษหนุ่มในชุดสีเทากลางเก่ากลางใหม่ปรากฏขึ้นที่ลานหน้าเรือน 

ผวิสทีองแดง กายกำายำาสงูใหญ่ ดวงตาดุฉาบความเดด็ขาดบดันี้แฝงด้วยความ

กงัวล เขาเดนิไปเดนิมา สายตาจบัจ้องอยู่ตรงประตู

ยิ่งเสียงกรีดร้องทวีความดัง คิ้วกระบี่นั้นก็ยิ่งขมวดมุ่น จนในที่สุด 

ชายที่มอีายรุุน่ราวคราวเดยีวกนัซึ่งยนืกอดอกพงิต้นไม้ห่างไปไม่ไกล กเ็อ่ยด้วย

นำ้าเสยีงไร้ซึ่งความกงัวล

ดอกท้อดอกที่หนึ่ง
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“อากง เจ้าจะกงัวลไปไย เมื่อตอนเมยีข้าคลอดลูกเสยีงดงักว่านี้อกี”

ไป่กงเหล่ตามองผู้ปลอบ ยังไม่ทันจะได้โต้ตอบสิ่งใด ก็บังเกิดเสียง

ทารกร้องดงัแทรกมากบัเสยีงกรดีร้องยาวของผู้เป็นมารดา

“นั่นไง คลอดแล้ว ข้าบอกแล้ว...”

ไป่กงไร้ความสนใจในตวัชายผู้เป็นสามขีองหมอตำาแย เขาเดนิรี่ไปหยดุ

ลงที่หน้าประตู ละล้าละลังอยู่ชั่วครู่จึงตัดสินใจจะเปิดประตู แต่เมื่อขยับมือ

เตรียมพร้อม ประตูบานนั้นก็เปิดออกเสียก่อน หมอตำาแยอายุมากกว่าเขา 

ราวสามปียิ้มกว้าง ขยบัห่อผ้าสดีำาที่มทีารกน้อยอยู่ข้างใน

“เดก็ผู้หญงิ ดูส.ิ..ตวัฮ้อมหอม...กลิ่นดอกท้อ”

ไป่กงยิ้มกว้าง สองมือค่อยๆ ประคองรับเอาทารกน้อยมาอุ้มอย่าง

ทะนุถนอมที่สุด เสยีงค่อนข้างแหบและเบาดงัลอดออกมาจาก...ในห้องนอน

“ท่านพี่...”

เขาเดินอุ้มลูกตามหมอตำาแยเข้าไปด้านใน ตรงไปยังเตียงนอนซึ่งมี

ภรรยานอนยิ้มอย่างอ่อนแรงอยู่ ยนืเก้กงัพลางปรายตามองไปทางหมอตำาแย 

ที่เกบ็ของเสรจ็เรยีบร้อยและกำาลงัจะออกจากห้อง ในที่สุดจงึค่อยๆ วางทารก

น้อยลงข้างๆ ผู้เป็นแม่ที่ยงัไร้เรี่ยวแรงจะขยบักาย

“เยว์เหลยีน ขอบใจเจ้ามาก”

มอืใหญ่กุมมอืเลก็ซดีของภรรยา ก่อนจะยกมอืนั้นขึ้นมาจูบหนกัๆ แล้ว

ก้มหน้าลงเพื่อจูบแก้มชมพูใสของบุตรสาว สูดกลิ่นดอกท้อที่กำาจายออกมา

จากกายทารกน้อยผู้กะพรบิตาปรบิๆ มองโลกใบใหม่

“ลูกพ่อ ลูกของพ่อ...เยว์ชงิลูกพ่อ”

เขาใช้นิ้วเขี่ยมอืเลก็ แววตาเตม็ไปด้วยความรกัใคร่ ก่อนจะต้องขมวด

คิ้วเมื่อหางตาเหลอืบเหน็ผู้เป็นภรรยาเริ่มรำ่าไห้...

การรำ่าไห้อนับอกชดัว่า นี่คอืนำ้าตาแห่งความเสยีใจและหวาดกลวั มใิช่

ความปลาบปลื้มยนิดเีช่นที่ควรจะเป็น

“เยว์เหลยีน ทำาไม...เกดิอะไรขึ้น หรอืเจ้าไม่ดใีจ?”
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เยว์เหลยีนกดัรมิฝีปาก พยายามขยบัตวัลุกขึ้น ทอดสายตามองเลอืด

ในอกด้วยแววตาทั้งรกัทั้งเสยีใจ ยงัมคีวามทุกข์และความกงัวลแฝงด้วย ยงั

ไม่ทนัที่นางจะเอ่ย เสยีงเคาะประตูกด็งัขึ้น ตามด้วยเสยีงแจ้งจากผู้ที่อยู่ด้าน

นอก

“น้าเยว์เหลยีน ข้าเซยีงเซยีง อยากขอพบท่านน้าได้หรอืไม่”

การแจ้งนามทำาให้เยว์เหลยีนเบกิตากว้าง ม่านตาขยายฉายความหวาด

กลวัอย่างสดุขดี นางคว้าเอาบตุรสาวขึ้นมากอดแน่น ดวงตาจบัจ้องไปยงัประตู 

รมิฝีปากสั่นเช่นเดยีวกบัร่างทั้งร่าง

หวาดกลวั...นางกำาลงัหวาดกลวั

ไป่กงไม่เข้าใจนักในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พอคาดเดาได้ว่ามีบางสิ่งไม่ปกต ิ

เขานั่งลงกอดร่างอันสั่นเทาของภรรยาไว้ เอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นเพื่อบอกชัด

ถงึการปกป้อง

“อาเหลยีน ถ้าอย่างไรข้าจะบอกให้เซยีงเซยีงกลบัไปก่อนดหีรอืไม่”

เยว์เหลยีนเบนสายตามองสาม ีพลางส่ายหน้าน้อยๆ “ให้นางเข้ามา เรื่อง

นี้...มอิาจหน”ี

“เรื่องนี้...”

ชายหนุม่หยดุเพยีงเท่านี้ จ้องมองนยัน์ตาสดีำาของภรรยาชั่วอดึใจ อยาก

จะถามแต่ก็เลือกที่จะเงียบ แล้วลุกขึ้นเดินตรงไปยังประตู ทันทีที่เปิดออกก็

พบกบัเซยีงเซยีง...ผู้ดำารงตำาแหน่งธดิาสวรรค์คนปัจจุบนั

เซียงเซียงยืนรอด้วยท่าทางสงบ ใบหน้านิ่งขาวไร้ซึ่งห้วงอารมณ์ใดๆ 

นางมองผ่านเขาตรงไปยงัสตรแีละทารกน้อยที่อยู่บนเตยีง แล้วเบนสายตาไป

ยงับุรุษผู้เดยีวในที่นี้

“ข้าขอคุยกบัน้าเยว์เหลยีนตามลำาพงัได้หรอืไม่”

ไป่กงผนิหน้าไปมองภรรยา เมื่อนางพยกัหน้าเขาจงึพยกัหน้าตาม ขยบั

กายให้ธดิาสวรรค์เดนิตรงเข้าไปในห้อง ก่อนที่เขาจะขยบัเท้าก้าวออกไป พร้อม

กบัขยบัมอืปิดประตูด้วยความสงสยั
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เกดิสิ่งใดขึ้นกนัแน่

ทนัททีี่ประตูห้องปิดลง เซยีงเซยีงผู้ยนืนิ่งอยู่ข้างเตยีงกค็่อยๆ เคลื่อน

มือไปยังทารกน้อย นางหยุดมือชะงักเมื่อแตะลงที่มือเล็กของเด็กน้อย ช้อน

สายตามองมารดาของเดก็คนนี้

“ท่านน้า...”

“เซยีงเซยีง ข้าขอร้องเจ้า”

เยว์เหลยีนวางมอืลงบนมอืซึ่งกมุมอืบตุรสาว แววตาเจบ็ปวดอย่างเหลอื

แสน นำ้าตาอาบนองดวงหน้า “ข้าขอร้อง”

เซียงเซียงถอนหายใจ ขยับมือทารกน้อย เอียงคอเพ่งมองบางสิ่งซึ่ง

ปรากฏเด่นชัดบนข้อมือเล็กจิ๋วข้างขวา สิ่งนั้นคือ...ปานรูปดอกท้อสีแดงฉาน

ราวกบัสโีลหติ...

ปานแห่งคำาสาปของมารจิ้งจอกไถ่โกว!

เซียงเซียงวางมือเล็กลงตามเดิม เดินกลับไปนั่งลงบนเก้าอี้กลมซึ่งตั้ง

อยู่ไม่ไกลนกั นางประสานมอืวางบนตกั หลบัตาลงชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆ ลมืตา

ขึ้นเมื่อตดัสนิใจได้

“ท่านน้า แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีครอบครัวใดมีธิดาสวรรค์ถือกำาเนิด 

ซำ้าซ้อน ตระกูลของท่านคือตระกูลเดียวที่มีธิดาสวรรค์ถึงสองคน...อันที่จริง

ต้องกล่าวว่าสาม”

นางคลายมอืที่ประสานกนัแน่นออก มองไปยงัทารกน้อยซึ่งขยบักายบดิ

ไปมาอยู่ในอ้อมอกของมารดา ยกมุมปากยิ้มอย่างเอ็นดูแล้วจึงพูดต่อด้วย 

นำ้าเสยีงราบเรยีบ

“เมื่อครู่ข้าทำานายแล้ว ลูกสาวของท่านน้าคือธิดาสวรรค์คนต่อจาก 

เสี่ยวหมี่”

คำากล่าวของธิดาสวรรค์คนปัจจุบันหาได้สร้างความดีใจให้แก่ผู้รับฟัง

ไม่ เยว์เหลยีนกอดบุตรสาวแน่นขึ้น สะอื้นฮกัจนตวัโยน ยกมอืขึ้นปาดนำ้าตา

บนใบหน้าอย่างยากลำาบาก มองบตุรสาวผู้เป็นที่รกัผ่านม่านนำ้าตาอนัพร่างพราว 
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ทั้งยงักรดีร้องในใจ

‘ลูกรกั...ลูกของแม่ ไยต้องเป็นเจ้า ทำาไม...ทำาไมกนั’

เซียงเซียงมองภาพเบื้องหน้าด้วยแววตานิ่งสงบ ค่อยๆ เอ่ยต่อตาม

หน้าที่ “ทา่นน้า ท่านกร็ูด้ถีงึตำานานและคำาสั่งเสยีซึ่งได้รบัการถ่ายทอดจากธดิา

สวรรค์รุ่นต่อรุ่น”

เยว์เหลียนกัดริมฝีปากอย่างรุนแรงจนโลหิตไหลออกมาตรงมุมปาก 

นางวางทารกน้อยลงบนเตยีง แล้วค่อยๆ ขยบักายลงจากเตยีง ก่อนจะคุกเข่า

ลงเบื้องหน้าเซยีงเซยีงซึ่งรบีคุกเข่าลงเช่นเดยีวกนั ยงัไม่ทนัที่เซยีงเซยีงจะพูด

สิ่งใด นางกช็งิพูดเสยีก่อน

“เซยีงเซยีง ข้าขอร้อง...ข้าขอร้องเจ้า ได้โปรด...” นางค้อมตวัลงคำานบั 

ฟุบร่างอนัแสนร้าวรานทั้งกายและใจลงกบัพื้น ก่อนจะถูกผู้ที่ได้รบัการร้องขอ

ประคองให้ลุกขึ้น

แม้เซยีงเซยีงจะมใีบหน้าเรยีบเฉย แต่นางกลบัสะเทอืนใจอย่างยิ่ง ก่อน

จะประคองสตรผีูใ้จสลายให้ขึ้นไปนั่งบนเตยีงตามเดมิ ยนืมองเดก็น้อยผู้นอน

หลบัอย่างมคีวามสุข

มีความสุขและไร้เดียงสา...หาได้รู้ชะตากรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้นกับตน 

ไม่

“ท่านน้าอย่าได้กังวล อย่างไรเสียนางก็ได้ชื่อว่าถูกเลือกให้เป็นธิดา

สวรรค์ นางต้องอยู่ที่นี่ ต้องรบัตำาแหน่งและทำาหน้าที่ธดิาสวรรค์”

“แล้วหลังจากนั้นเล่า? หลังจากนางอายุสิบเจ็ดปี หลังจากนางพ้น

ตำาแหน่ง...นางจะเป็นเช่นไร”

เยว์เหลยีนอุ้มลูกแนบอก จูบลงบนแก้มของบุตรสาว ก่อนจะรบีใช้นิ้ว

ปาดหยาดนำ้าตาบรเิวณหางตาซึ่งไหลลงสู่แก้มของลูก

เซียงเซียงเดินกลับไปนั่งลงบนเก้าอี้ “เรื่องนั้น...” นางผ่อนลมหายใจ

แผ่วเบา ประสานมอืตวัเองไว้บนตกั แล้วจงึเอ่ยต่อ “เป็นเคราะห์ดนีกัที่ธดิา

สวรรค์คนก่อนหน้าล้วนจากลาโลกนี้ไปแล้ว ยามนี้มเีพยีงข้าและท่านเท่านั้นที่
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ทราบเรื่องคำาสาป”

เยว์เหลียนมองธิดาสวรรค์คนปัจจุบันด้วยแววตาอันเปี่ยมด้วยความ

หวงั “หมายความว่า...”

“เรื่องนี้ข้าจะช่วยท่านปกปิด นางจะมชีวีติอยู่ที่นี่จนอายุสบิเจด็ปี หลงั

จากนั้นนางต้องออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ภายในสิบห้าวัน แล้วอย่าได้กลับมา

เหยยีบที่นี่อกี ต้องตดัขาดราวกบัว่านางมใิช่คนที่นี่ มไิด้ถอืกำาเนดิที่นี่ มเิคย 

มชีวีติที่นี่”

“เจ้าจะช่วยข้าอย่างไร”

เซยีงเซยีงลุกขึ้นยนื ประสานมอืเหนอืช่วงท้อง “ข้าจะปิดบงัคำาทำานาย

ชะตาของนาง ท่านน้า...ข้าช่วยท่านได้เพียงเท่านี้ ที่เหลือท่านต้องช่วยตัวเอง 

และสุดแล้วแต่สวรรค์ว่าจะเมตตาหนูน้อยผู้นี้เพยีงใด...”

นางหมุนกายกลบั เดนิตรงไปยงัประตู ก่อนจะเปิดประตูกเ็หลอืบมอง

ทารกน้อยในอ้อมแขนอดตีธดิาสวรรค์ รำาพนัแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยนิ

“เดก็น้อย...เจ้านั้นมวีาสนาเคยีงคู่คำาสาป...”

นี่เป็นธรรมเนียมแห่งหมู่บ้านเถาฮวา ยามมีเด็กทารกถือกำาเนิด ธิดา

สวรรค์จะทำาพธิปีระพรมนำ้าศกัดิ์สทิธิ์จากธารดอกท้อ เพื่อชำาระล้างบาปทั้งหลาย

ที่ตดิตวัทารกน้อยมา พร้อมกบัเอ่ยคำาทำานายชะตาชวีติ

พธินีี้กระทำาขึ้นหน้าต้นท้อศกัดิ์สทิธิ์ประจำาหมู่บ้าน นอกจากครอบครวั

ที่มสีมาชกิใหม่ถอืกำาเนดิแล้ว ยงัมเีพื่อนบ้านทั้งหลายมาร่วมยนิด ีหรอืในอกี

มุมหนึ่งคอืมาร่วมรบัฟังคำาทำานายของเดก็น้อย

แน่นอนว่าคำาทำานายของเด็กน้อยเยว์ชิงสร้างความแตกตื่นและเสียง

ซุบซบินนิทาแก่ผู้ได้ฟัง คราแรกเสยีงของพวกเขาพากนัแสดงความยนิดเีรื่อง

ที่นางเป็นว่าที่ธิดาสวรรค์ ต่อมาจึงเกิดเสียงอื้ออึง เมื่อธิดาสวรรค์เซียงเซียง

กล่าวคำาทำานาย

“เยว์ชิงนั้นมีชะตาเป็นปรปักษ์กับเด็กชายทั้งหลายซึ่งถือกำาเนิดใน

หมู่บ้าน นั่นหมายความว่ายามถงึวยัออกเรอืน ชะตานางมอิาจแต่งกบับุรุษใด
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ในหมู่บ้านนี้ได้ หากนางฝืนลขิติสวรรค์...สวรรค์จะพโิรธ พาให้เซยีนอู่เหมี่ยว

กริ้ว จนลงโทษให้หมู่บ้านเกดิภยั”

สามภีรรยารบัฟังคำาทำานายอย่างเงยีบเชยีบ ก่อนจะพากนัตรงกลบัเรอืน

ของตน ไม่มีแม้แต่การพูดคุยหรือสบตากับผู้ใดทั้งนั้น เยว์เหลียนมีสีหน้า 

อมทุกข์ ส่วนไป่กงก็มีสีหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูก เขาประคองนางซึ่งอุ้มลูก

เดนิเข้าห้อง ประคองนางให้นั่งลงแล้วจงึนั่งลงเคยีงข้าง

ไม่มกีารเอ่ยถาม...มแีต่เพยีงการรอคอย

รอให้นางเล่าทุกสิ่ง เช่นวนัคนืที่ผ่านมา...

นับจากวันนั้นที่เซียงเซียงจากไป เขามิเคยเอ่ยถามว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกัน

แน่ แต่แน่ใจนกัว่าต้องเป็นเรื่องร้ายแรง เพราะภรรยาของเขามนีำ้าตานองหน้า

ตลอดเวลา สิ่งเดยีวที่เขาทำาได้คอืการโอบกอด อดทนต่อความอยากรู้ ด้วย

เชื่อว่าเมื่อนางพร้อมนางจะบอก

“ท่านพี่...”

เสียงแห้งเบาของภรรยาฉุดให้เขาหลุดจากภวังค์ เขารับเอาลูกสาวซึ่ง

กำาลังหลับไปวางลงบนเตียงไม้ขนาดเล็กที่เขาสร้างเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อน 

บุตรสาวเกดิ แล้วจงึเดนิกลบัมานั่งลงเคยีงข้าง ทั้งยงักุมมอืของนางเอาไว้

“ข้าอยู่นี่”

เยว์เหลยีนช้อนตามองสาม ีอกึอกัด้วยไม่รู้จะเริ่มเช่นไร ในที่สดุกส็ะอื้น

แล้วเริ่มรำ่าไห้เพราะความอดัอั้น ซบใบหน้าลงบนไหล่หนาของเขา หลบัตารบั

สมัผสัอบอุน่จากสาม ีหลั่งนำ้าตาบนไหล่ของเขาจนพอใจ ในที่สดุกผ็ละตวัออก 

ก่อนจะเริ่มต้นเล่าเรื่องราวที่รู้ดวี่าสามตี้องสงสยั

“ท่านพี่ ข้ารู้ว่าท่านอยากทราบเรื่องในวนันั้น...” นางบบีมอืของเขา เมื่อ

เขาบบีมอืคนืจงึค่อยๆ เอ่ยต่ออย่างยากลำาบาก “เยว์ชงิของพวกเราถอืกำาเนดิ

ด้วยวาสนาดอกท้อหยก นางถอืกำาเนดิเป็นธดิาสวรรค์ แต่นางกถ็อืกำาเนดิด้วย

คำาสาปของมารจิ้งจอกไถ่โกวด้วยเช่นกนั”

“คำาสาป?”
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ไป่กงทวนเสยีงสูง รู้สกึราวกบัถูกทุบด้วยค้อนเหลก็ เขากระชบัภรรยา

ในอ้อมกอดแน่น หัวใจของพ่อเริ่มรู้สึกร้าวรานไม่ต่างกัน ยามที่มองลูกสาว

ด้วยแววตายากจะเชื่อ

“เจ้าหมายความว่าอย่างไร คำาสาปอนัใด”

“ข้าเล่าไม่ได้ เรื่องนี้มีเพียงธิดาสวรรค์เท่านั้นที่รู้ ข้าบอกท่านได้แค่ว่า

ตามกฎแล้วลูกสาวของเราต้องถูกเผาทิ้ง”

ทันทีที่ภรรยาเอ่ยจบ เขาก็ลุกขึ้นพุ่งตรงไปคว้าบุตรสาวตัวน้อย กอด

แน่นพลางส่ายหน้า

“ไม่! เจ้าจะบ้าไปแล้วหรือ เยว์ชิงคือลูกของเรา ข้าไม่ยอมให้นางถูก

เผา!”

เยว์เหลยีนลกุขึ้นเดนิไปหาสาม ีเมื่อสามถีอยหนนีางกย็ิ้มทั้งนำ้าตา ก่อน

จะรีบอธิบายเพิ่ม “ท่านพี่ อย่าได้เข้าใจผิด ข้าก็ไม่ยอมให้ใครเผาลูกของเรา

เช่นเดยีวกนั ข้าคุยกบัเซยีงเซยีงแล้ว นางจะช่วยปกปิดเรื่องนี้ให้พวกเรา นาง

จงึแก้คำาทำานายใหม่”

“คำาทำานายนั้นนางแก้แล้วหรอื” เขาบดิรมิฝีปากเหยยีด ใจเจบ็ร้าวเมื่อ

นกึถงึคำาทำานาย

เยว์เหลยีนขยบัมอืจะอุ้มลูก ทว่ามอิาจทำาได้เพราะสามถีอยจนหลงัชน

ผนงัเรอืน ท่าทางของเขาทำาให้นางผู้มนีำ้าตานองใบหน้ายิ้มกว้างขึ้นกว่าเดมิ

“ข้าบอกท่านแล้วว่าข้าจะไม่ยอมให้ใครเผาลูกของเรา”

เสียงที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นของนาง ทำาให้ไป่กงคลายวงแขนที่

กอดบุตรสาวออก แต่กย็งัไม่ยอมมอบลูกให้ภรรยา

“เช่นนั้นต้องทำาสิ่งใด”

“เยวช์งิคอืธดิาสวรรค์ จะอย่างไรนางกต้็องทำาหน้าที่นี้ อยูท่ี่นี่จนถงึอายุ

สบิเจด็ปี จากนั้น...” นางระบายลมหายใจหนกั สหีน้าเคลอืบความกลดักลุ้ม

ไว้

“นางต้องลงจากเขา ต้องออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ และไม่กลบัมาอกี”
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“เช่นนั้นพวกเรากย็้ายออกจากหมู่บ้านนี้” ไป่กงเอ่ยในทนัที

เยว์เหลยีนรบีส่ายหน้า ใช้ตวัขวางกั้นสามผีู้ตั้งท่าจะเดนิไปยงัตู้

“ไม่ได้ ชะตาของเดก็หญงิผู้ได้รบัเลอืกเป็นธดิาสวรรค์ หากไม่ทำาตาม

และไปเติบโตนอกหมู่บ้าน จะทำาให้เซียนอู่เหมี่ยวกริ้ว และอาจทำาลายปราณ

ของพระองค์ที่แบ่งแฝงมากบัชวีติ อาจทำาให้ลูกของเราต้องจบชวีติ”

“เช่นนั้นต้องทำาอย่างไร”

หญิงสาวมองบุตรสาว อ้าแขนรอให้สามีส่งลูกให้ เขาลังเลแต่ก็ยอม 

วางร่างน้อยที่อยู่ในห่อผ้าลงในวงแขนของภรรยา นางเอียงคอมองดวงหน้า 

ไร้เดยีงสาซึ่งหลบัตาพริ้ม

“นางควรแต่งงานออกจากหมู่บ้าน”

“แต่งงาน? แต่งกบัผู้ใด บุรุษนอกหมู่บ้านน่ะหรอื เจ้ากร็ู้ว่าเจ้าคนนอก

หมู่บ้านเหล่านั้นโสมมเพยีงใด จติใจล้วนสกปรก!”

“ข้าจะเลอืกคู่ให้ลูก”

“เลอืกอย่างไร”

เยว์เหลียนเดินอุ้มบุตรสาวแล้วไปหยุดอยู่ที่หน้าต่าง ทอดสายตามอง

กลบีดอกท้อซึ่งปลวิอยูใ่นอากาศ นางเอื้อมมอืข้างหนึ่งคว้ากลบีบางเลก็นั้นอย่าง

ง่ายดาย มองราวกบัว่าไม่เคยเหน็กลบีดอกท้อ ก่อนจะเขวี้ยงคนืสู่อากาศตาม

เดมิ

“ข้าต้องขอความช่วยเหลือจากเซียงเซียง ให้นางช่วยปลิดดอกท้อจาก

ต้นท้อศกัดิ์สทิธิ์ คนืนี้ข้าต้องไหว้วานท่านดูลูกตามลำาพงั ข้าจะทำาพธิดีอกท้อ

เสี่ยงทาย”

กลางดึกสงัด เทียนถูกจุดสว่างไสวเจิดจ้าในห้องห้องหนึ่งที่มากมาย

ด้วยป้ายวิญญาณของเหล่าอดีตธิดาสวรรค์ เหนือโต๊ะวางป้ายคือรูปสลักของ

เซียนอู่เหมี่ยว ที่แกะสลักจากหยกสีดอกท้อ หน้าโต๊ะวางป้ายวิญญาณคือ

กระถางธปูทองเหลอืงขนาดใหญ่ มธีปูสบิสองดอกที่เพิ่งถกูจดุปักอยูต่รงกลาง
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กระถาง

เยว์เหลยีนสวมชดุขาว ค่อยๆ ประคองหยบิดอกท้อทั้งสามดอกซึ่งเซยีง- 

เซยีงเป็นผู้เดด็ให้เมื่อตอนเยน็ วางลงบนโต๊ะไม้ตวัเลก็จิ๋วหน้ากระถางธูป มอื

เรยีวขาวดงึมดีเล่มเลก็ออกจากฝัก ค่อยๆ กรดีที่ปลายนิ้ว หยดเลอืดลงบน

ดอกท้อทั้งสาม

สิ่งที่ไม่คาดฝันกบ็งัเกดิขึ้น แสงเรอืงรองสชีมพูอ่อนแผ่ออกจากดอกท้อ

ทั้งสาม หยดเลอืดหายไปราวกบัมเิคยหยดลงบนดอกท้อ เช่นเดยีวกบัที่ดอกท้อ

ขนาดเลก็เพยีงปลายนิ้วก้อย กลบัขยายใหญ่ขึ้นเป็นขนาดเท่ากำาปั้นบุรุษ

เยว์เหลยีนขยบักายนั่งขดัสมาธ ิวางมอืควำ่าลงบนเข่าทั้งสองข้าง สดูลม

หายใจเข้าลกึๆ ค่อยๆ หลบัตา...เริ่มสวดบทสวดบูชาเซยีนอู่เหมี่ยว ตามด้วย

บทสวดเปิดชะตา และบทดอกท้อเสี่ยงทาย

ดวงตาทั้งสองข้างซึ่งปิดอยู่เริ่มแปรเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีชมพู

อ่อน แล้วเริ่มเกดิภาพนมิติบางเบาราวสายหมอกแทรกเข้ามา ภาพนั้นคอืภาพ

ของเดก็ชายสามคน สามสถานที่ แม้มมิอีกัษรปรากฏ แต่เยว์เหลยีนกร็ู้แจ้ง 

ว่าคอืที่ใด

ที่แห่งนั้น...เมอืงหลวงแคว้นฉ!ี

หญิงสาวรู้สึกราวกับมีลมสายหนึ่งตีลงบนศีรษะ ปวดร้าวจนนางหลุด

จากห้วงนมิติบางเบา ตามด้วยการกระอกัโลหติกองใหญ่ นางเชด็คราบเลอืด

อย่างไม่เดอืดร้อนหรอืกงัวล ด้วยรู้ดวี่าสิ่งที่เกดิขึ้นเพราะทำาผดิกฎ

ตามกฎแล้วการทำาพิธีเหล่านี้ มีเพียงธิดาสวรรค์ที่ยังอยู่ในตำาแหน่ง

เท่านั้นที่ได้รับการอนุญาต ส่วนสตรีผู้พ้นจากตำาแหน่งธิดาสวรรค์แล้วล้วน

ถอืว่าเป็นสตรธีรรมดา เพยีงแค่...

เรื่องนี้มเีพยีงคนในหมูบ้่านเท่านั้นที่รู ้คนนอกไม่รู ้คนในแคว้นฉ.ี..ไม่รู้

เยว์เหลยีนยิ้มเยน็ แววตามากล้นด้วยแผนการอนัค่อยๆ ถูกถกัทอขึ้น 

เพื่อรักษาชีวิตของลูก นางจะไม่รอความเมตตาจากสวรรค์ นางจะสร้างทุก

อย่าง...สร้างหนทางรอดของลูกขึ้นมาด้วยตวัของนางเอง!
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หญงิสาวคำานบัป้ายวญิญาณทั้งหลาย แล้วค่อยๆ หยบิดอกท้อทั้งสาม

ดอกวางลงในห่อผ้าขาว เก็บพับถือไว้ราวกับสิ่งลำ้าค่า ก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้ว 

เดนิออกจากห้อง

หน้าห้อง...เซียงเซียงยืนมองท้องฟ้าด้วยท่าทางสงบ ข้างกายนางคือ 

เด็กหญิงอายุราวแปดปีผู้มีนามว่าเสี่ยวหมี่ ว่าที่ธิดาสวรรค์ที่จะขึ้นตำาแหน่ง 

แทนนางยนืสปัหงกอยู่

“ยอมแลกหรอื”

คำาถามจากเซยีงเซยีง ได้รบัคำาตอบเป็นรอยยิ้มและแววตาซึ่งฉายชดัว่า 

เพื่อลูกแล้ว...ต่อให้แลกด้วยชวีตินางกย็อม 

เซียงเซียงเบนสายตากลับไปมองท้องฟ้าราวกับสนใจในความดำามืด

สนิทยิ่งนัก ทั้งที่ลมช่วงดึกหนาวยะเยือก แต่สองสตรีกลับยืนนิ่งเหมือนไม่ 

รูส้กึถงึความหนาวเยน็ ยนืมองท้องฟ้าอยู่เช่นนั้น จนกระทั่งเสยีงจามเลก็ๆ ดงั

ทำาลายความเงียบ เซียงเซียงจึงหลุบตามองสาวน้อยข้างกายผู้เป็นเจ้าของ 

เสยีงจาม

นางตบลงบนศีรษะเล็กเบาๆ แล้วเดินนำาเด็กน้อยตรงไปทางเรือนของ

ตน ทว่าก้าวได้เพยีงสองก้าวกห็ยุด เอ่ยเสยีงพอให้สตรผีู้ยงัยนืนิ่งได้ยนิ

“คนืพรุง่นี้ข้าจะทำานายเหตกุารณ์ที่จะเกดิขึ้นในช่วงฤดกูาลนี้ของแควน้

ฉีให้ เยว์ชิงยังเด็กนักและยังต้องการแม่ หากแม่ของนางชิงจบชีวิตก่อนคง 

น่าเศร้ายิ่ง” เอ่ยแล้วกจ็ากไป ไม่รอฟังคำาขอบคุณจากสตรทีี่ยิ้มทั้งนำ้าตา

เยว์เหลยีนไอถี่ ซำ้ายงัมโีลหติปนออกมาด้วย นางใช้ผ้าเชด็หน้าเชด็คราบ

เลอืดแดงฉาน เงยหน้ามองท้องฟ้า ทอดสายตาออกไปไกลแสนไกล แววตา

ว่างเปล่าทว่าสมองกลบัหนกัอึ้ง หนกั...เช่นเดยีวกบัเสยีงในใจ

‘ต่อให้แม่ต้องแลกด้วยชวีติ แม่กจ็ะปกป้องเจ้า!’



เสยีงเพลงกล่อมเดก็ประจำาชนเผ่าเหอเจ๋อดงัลอดออกมาจากเรอืนหลงั

หนึ่ง อันเป็นเรือนหลังเดียวซึ่งยังติดไฟสว่าง ขณะที่หลังอื่นพากันดับไฟมืด 

เช่นเดยีวกบัที่คนทั้งหลายพากนัเข้าสู่ห้วงนทิรา

เยว์เหลียนเดินไปพลางร้องเพลงกล่อมเด็กหญิงในอ้อมแขนไปพลาง 

แต่ดูจากดวงตาใสแจ๋วบวกกบัรอยยิ้มและเสยีงหวัเราะที่เบกิบานแล้ว กบ็อก

ได้ชดัว่าเจ้าตวัน้อยคงไม่มทีที่าว่าจะหลบัง่ายๆ กล่อมอยู่เกอืบหนึ่งชั่วยาม ใน

ที่สดุนางกว็างบตุรสาวลงบนเตยีงเมื่อสามเีดนิเข้ามาในห้องนอน ในมอืของเขา

คอืหนงัแกะสขีาวซึ่งม้วนเป็นทรงกลมแล้วผูกด้วยเชอืก

“เยว์ชงิมหิลบัหรอื” ไป่กงเอ่ยถามพลางส่งหนงัแกะในมอืให้ภรรยา

“ยงัเจ้าค่ะ ท่านพี่...ข้าฝากท่านดูลูกสกัครู่ ข้าต้องการของบางสิ่ง”

เอ่ยจบนางกถ็อยกายหายเข้าไปในห้องเลก็ๆ อนัถูกแบ่งโดยใช้ฉากไม้

สลกัลายบุปผากั้น กลางห้องมโีต๊ะไม้สนีำ้าตาลไหม้ซึ่งตั้งป้ายวญิญาณ สูงสุด

เป็นป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษท่านหนึ่งผู้เป็นอดีตธิดาสวรรค์คนที่หนึ่งของ

ตระกูล ตำ่าลงมาคอืเหล่าบรรพบุรุษท่านอื่นๆ ทั้งของฝั่งนางและฝั่งสามี

แม้จะกล่าวว่าเมื่อธิดาสวรรค์พ้นจากตำาแหน่งแล้วก็คือมนุษย์ธรรมดา 

ดอกท้อดอกที่สอง
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แต่ด้วยความเชื่อว่าธดิาสวรรค์กำาเนดิจากเสี้ยวปราณของเซยีนอู่เหมี่ยว ด้วย

เหตุนี้แม้จะพ้นจากตำาแหน่ง ทว่าชาวบ้านทุกคนก็ล้วนยกให้อยู่เหนือกว่าคน

ทั่วไปหนึ่งขั้น

เยว์เหลยีนคำานบัป้ายวญิญาณ ก่อนจะเอื้อมมอืขยบัป้ายวญิญาณของ

บรรพบุรุษผู้เป็นอดตีธดิาสวรรค์ ใต้ป้ายวญิญาณหากมองเผนิๆ คอืเนื้อของ

โต๊ะไม้ แต่ยามเพ่งมองดีๆ  กลบัพบว่าเนื้อไม้บางส่วนมรีอยต่อ ราวกบัว่าจะ

เปิดออกได้

ใช่...เปิดออกได้

หญงิสาวประคองป้ายวญิญาณไว้ในอ้อมแขนแน่น มอือกีข้างเปิดแผ่น

ไม้นั้นออก ภายในคอืช่องสี่เหลี่ยมผนืผ้าขนาดเลก็ ในนั้นมห่ีอผ้าสขีาวค่อนข้าง

เก่า นางหยบิห่อนั้นขึ้นมาก่อนจะปิดช่อง แล้ววางป้ายวญิญาณลงตามเดมิ

เยว์เหลียนถือห่อผ้านั้นตรงกลับไปยังห้องนอน หย่อนกายนั่งลงบน

เตยีง มองสามเีขย่าป๋องแป๋งหยอกล้อเล่นกบับตุรสาว รมิฝีปากอิ่มคลี่ยิ้ม ก่อน

ที่นางจะทำาลายภาพแห่งความสุขนั้นด้วยการเรยีกเขา

“ท่านพี่”

ไป่กงหยุดมอืที่กำาลงัเขย่าของเล่น วางของเล่นลงข้างบุตรสาวแล้วเดนิ

ตรงมานั่งเคยีงข้างภรรยา สายตาจบัจ้องอยูท่ี่ห่อผ้าขาวขมุกขมวัในมอืสองข้าง

นั้น มไิด้ถามสิ่งใด เพยีงมองนางค่อยๆ เปิดห่อผ้า ภายในมผีลดอกท้อขนาด

เลก็จิ๋วเท่าปลายนิ้วก้อยอยู่สองลูก

“ท่านพี่เจ้าคะ นี่คอืผลปราณลูกท้อ เป็นผลลูกท้อศกัดิ์สทิธิ์ซึ่งออกมา

จากต้นท้อศกัดิ์สทิธิ์ประจำาหมู่บ้าน”

มอืเรยีวขาวหยบิผลปราณลกูท้อขึ้นมาลกูหนึ่ง ดวงตาอนัแฝงด้วยความ

หวงัเพ่งมองผลนั้น

“คนืแรกที่ข้ารบัตำาแหน่งธดิาสวรรค์ ข้าฝันถงึเซยีนอู่เหมี่ยว ทรงบอก

ข้าว่ามผีลปราณลูกท้อถอืกำาเนดิสองผล ให้ข้ารบีไปเกบ็ แล้วนำามารกัษาไว้ให้

ดทีี่สดุและต้องเกบ็เป็นความลบั ผลปราณลกูท้อมอีทิธฤิทธิ์ ทำาให้ผูท้ี่กนิเข้าไป
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มฤีทธิ์ดงัเทพเซยีนสี่ชั่วยาม น่าแปลกยิ่งนกั...”

นางหยุดคำาพูด ดวงตาปิดลงราวกบันกึถงึคำ่าคนืนั้น

“แปลกเหลอืเกนิ ทั้งที่ในยามนั้นข้าเป็นเพยีงเดก็หญงิอายสุบิสอง ความ

ทรงจำาหลายเรื่องในช่วงอายุนั้นเลือนรางยิ่ง แต่ความทรงจำานี้กลับชัดเจน 

แจ่มแจ้งคล้ายเพิ่งฝันถงึเมื่อคนื ชดัเจน...เหมอืนถูกจารสลกัลกึเอาไว้”

หญิงสาวส่งผลปราณลูกท้อให้สามีผู้รับไปด้วยสีหน้าไม่เข้าใจ นางยิ้ม

น้อยๆ ก่อนจะรบีอธบิายต่อ

“ข้าเชื่อว่าบางท.ี..เซยีนอู่เหมี่ยวทรงทราบว่าเรื่องนี้อาจเกดิขึ้น เลยทรง

บนัดาลให้ปราณลูกท้อถอืกำาเนดิ เผื่อใช้ช่วยเหลอืหนึ่งชวีติให้มทีางรอด”

“อาเหลียน ข้ายังไม่เข้าใจนักว่าปราณลูกท้อผลนี้จะช่วยเยว์ชิงได้

อย่างไร”

“เป็นท่านที่จะใช้ปราณลูกท้อนี้ช่วยลูก ท่านพี่เจ้าคะ คนืนี้เหมาะยิ่งแก่

การทำาตามแผนที่เราสองคนคุยกันไว้ ผลปราณนี้จะทำาให้ท่านมีฤทธิ์ดังเทพ

เซยีน เดนิทางไปยงัเมอืงหลวงแคว้นฉ ีไปเยอืนสี่สถานที่นั้น และทำาตามแผน”

ไป่กงมองของวเิศษในมอืด้วยความรูส้กึหนกัอึ้ง สิ่งที่เขาถอือยู่มใิช่เพยีง

ผลปราณลกูท้อ แต่คอืทางรอดแห่งชวีติของบตุร ีเขาเงยหน้าสบตามองภรรยา 

ผู้มอบรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในตวัเขา

“ข้าจะรบีกลบัมา”

เขาลุกขึ้นยนืแล้วเดนิไปหาลูก ใช้นิ้วเขี่ยมอืเลก็ รมิฝีปากหนายิ้มตาม

รอยยิ้มของเดก็หญงิเยว์ชงิ ขณะที่เยว์เหลยีนวางดอกท้อทั้งสามดอกลงในห่อ

ผ้าสดีำา ยงัมหีนงัแกะสขีาว ซึ่งภายในเขยีนเรื่องความศกัดิ์สทิธิ์ของธดิาสวรรค์

แห่งชนเผ่าเหอเจ๋อ เรื่องของการเชื่อมโยงดวงแคว้นฉีและดวงดอกท้อหยก 

อนัเปน็ชะตาแหง่ธดิาสวรรค์ ทั้งยงัมคีำาทำานายเหตกุารณ์ทั้งหลายซึ่งจะเกดิขึ้น

กบัแคว้นฉตีลอดฤดูกาลนี้อกีด้วย

นางห่อของทั้งหมดจนครบแล้วส่งของห่อนั้นให้สามซีึ่งรบัไปผูกสะพาย

ไว้ที่ไหล่ เขาก้มลงจูบหน้าผากบุตรสาวตัวน้อยที่เริ่มอ้าปากหาว จูบหน้าผาก
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ภรรยาซึ่งเข้ามาสวมกอดเขาแน่น

“เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องนี้จะต้องสำาเรจ็”

ไป่กงกอดภรรยา เมื่อผละตวัออกกส็่งผลปราณลูกท้อเข้าปาก ผลท้อ

นั้นมีรสหวานซ่านทั่วลำาคอ เขารู้สึกถึงความร้อนรุ่มที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง ตาม

ด้วยความหนาวยะเยอืกจนร่างสั่น ก่อนที่อณุหภมูจิะกลบัคนืเป็นปกต ิเพิ่มมา

ด้วยคอืความสบาย...โปร่ง...เบา ราวกบัว่าเขาเป็นเพยีงอากาศธาตุ

ชายหนุ่มเดนิออกจากเรอืน เงยหน้ามองท้องฟ้าสดีำาราวกบัสหีมกึ บน

นั้นปรากฏดาวกลุม่ใหญ่เป็นรปูดอกท้อ เปล่งแสงระยบิระยบัสว่างไสว เขาก้าว

เท้าตามกลุ่มดาวนั้น เดนิไปยงัทางออกของหมู่บ้าน ค่อยๆ ลดัเลาะลงจากเขา 

การก้าวเพียงครึ่งก้าวของเขาเทียบเท่ากับการก้าวถึงร้อยก้าวของมนุษย์ทั่วไป 

เพยีงชั่วใบไม้ปลดิจากขั้ว เขากก็้าวข้ามผ่านธารดอกท้อ

ไป่กงเงยหน้ามองกลุ่มดาวดอกท้ออกีครั้ง กระชบัห่อผ้าที่ไหล่ให้แน่น

ขึ้น ในสมองปรากฏเส้นทางและสถานที่ทั้งสี่ซึ่งเขาได้รบัรูจ้ากภรรยา และท่องจำา

ได้เป็นอย่างดี เขาเริ่มก้าวเท้าเดิน ภาพตัวอักษรเรื่องชะตาธิดาสวรรค์และ 

ดวงเมอืงของแคว้นฉปีรากฏแทรกขึ้นมา

‘ธดิาสวรรค์เยว์ชงิแห่งเผ่าเหอเจ๋อ ถอืกำาเนิดในชะตาดอกท้อหยก อนั

เป็นชะตามงคลช่วยเกื้อหนนุแผ่นดนิ แคว้นใดได้ครอบครองธดิาสวรรค์ แคว้น

นั้นได้ครอบครองใต้หล้า แคว้นนั้นจะเป็นหนึ่งในแผ่นดิน บ้านเมืองสงบสุข

รุ่งเรอืง เพยีงผูกชะตานางเข้ากบัหนึ่งในสามชะตามงคล อนัเป็นชะตาคู่วาสนา

ของธดิาสวรรค์

หนึ่งคอืชะตาองค์ชายเก้า...เซยีวหยางอี้

สองคอืชะตาบุตรชายอคัรมหาเสนาบด.ี..เฉนิหมงิ

สามคอืชะตาบุตรชายแม่ทพัตะวนัออก...จ้าวเว่ยเผงิ

ยามนางร่วมผสานชะตาผ่านการครองคู่เป็นสามภีรรยา ดวงเมอืงแห่ง

แคว้นฉจีะรุ่งเรอืงอย่างมอิาจต้านทาน หากฝ่าบาทมทิรงเชื่อถอืในเรื่องนี้ ข้า...
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ธดิาสวรรค์ผู้มเีสี้ยวปราณแห่งเซยีนอู่เหมี่ยวขอเอ่ยคำาทำานายแห่งฤดูกาลนี้ 

ต้นเหมนัตฤด.ู..เจด็วนัจากวนันี้ จะเกดิพายฝุนราวกบัฟ้ารั่ว ประชาราษฎร์

จะได้รบัผลจากนำ้าหลาก เขื่อนทางทศิใต้จะแตกในตอนคำ่า

ในอกีสบิห้าราตร ี แคว้นฉจีะเกดิสงคราม และสูญเสยีแม่ทพัเอกแห่ง

แคว้น ส่งผลให้ต้องสละดนิแดนและมอบเสี้ยวแผ่นดนินั้นให้ศตัรู

ในช่วงปลายฤดกูาล ทางทศิเหนอืจะมพีายหุมิะและโรคระบาดจนผู้คน

ล้มตาย

ทางแก้ทั้งหลายนั้นมมิ ีแต่เมื่อผ่านฤดูกาลนี้ทุกอย่างจะทุเลา’

สตรร่ีางเลก็บางสวมชดุสชีมพอู่อนหมนุตวัและชมูอืขึ้นสงูท่ามกลางดง

ดอกท้อ มอืทั้งสองข้างปัดป่ายไปมาโดนกลบีดอกท้อซึ่งปลวิตามสายลม นาง

หยุดหมุนกายพลางคว้าเอากลีบดอกท้อนั้นมาเป่าเล่น ก่อนจะยิ้มตามกลีบ 

ดอกท้อซึ่งลอยขึ้นสูงตามแรงเป่า แล้วจงึเริ่มหมุนตวัต่อ กลิ่นดอกท้อจากกาย

ของนางอวลไปทั่วอากาศ เช่นเดียวกับเสียงฮัมเพลงเปี่ยมสุขซึ่งหลุดมาจาก 

ลำาคอขาวระหง

“เหมี่ยวเอ๋อร์”

เสยีงเรยีกทุ้มดงัมาจากด้านหลงั นางหยุดหมุนแล้วหนัไปตามเสยีงนั้น 

สองเท้าก้าวตรงไปหาเขา...บุรุษร่างสูงใหญ่ สวมอาภรณ์สีขาวพิสุทธิ์ ผิวของ

เขาขาวราวนำ้านม เรอืนผมสเีงนิยวง ดวงหน้า...

เมื่อพยายามเพ่งมองดวงหน้า กป็รากฏเพยีงความรางเลอืนราวกบักลบี

ดอกท้อที่ล่องลอยในอากาศพากนับดบงัดวงตาของนาง นางดิ้นรนปัดป่ายนำา

ความพร่ามวัทั้งหมดออก ทว่า...

เยว์ชิงสะดุ้งตื่นจากความฝัน แขนเล็กขาวยกขึ้นปาดเหงื่อที่ผุดล้อม

กรอบหน้า ตามด้วยการส่ายหน้าไปมาเพื่อเรยีกสตจิากความฝัน

ฝัน...ฝันแสนประหลาด ฝันที่ปรากฏขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่นางเริ่ม
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จำาความได้ ฝันถงึเขาผู้นั้น บุรุษผมเงนิผู้ที่นางมเิคยเหน็หน้า

มือเล็กยกขึ้นกดที่หน้าอก ความรู้สึกแปลกที่เกิดขึ้นจนอัดอั้น ทั้งรัก 

ทั้งโหยหา ทั้งรู้สกึผดิ เพยีงแต่นางในยามนี้เป็นเพยีงเดก็หญงิอายุแปดขวบ มิ

เข้าใจว่าความรู้สกึเหล่านี้คอืสิ่งใด สิ่งเดยีวที่นางทำาคอืบดิกายและอ้าปากหาว 

ขยบัตวันอนต่อ ราวกบัว่าความฝันและความรู้สกึนี้มเิคยเกดิขึ้น

เยว์ชิงนอนต่อได้อีกราวสองชั่วยามจึงถูกไป่กงปลุก อันที่จริงเขามิได้

ปลุกนางโดยตรง แต่เขาลุกขึ้นเริ่มต้นวันด้วยการไปตักนำ้าจากลำาธารท้าย

หมู่บ้าน ต้มข้าวต้มและทำาผัดผัก เสียงประกอบอาหารและกลิ่นหอมปลุกให้

นางลมืตาโพลง ปากอิ่มชมพูสดขยบัราวกบักำาลงัเคี้ยวกลิ่นนั้น ก่อนที่นางจะ

ดดีตวัจากที่นอน ลุกขึ้นล้างหน้าและเปลี่ยนชุด

สิ่งแรกที่นางทำาคือการเคารพป้ายวิญญาณบรรพบุรุษที่ห้องเล็กหลัง 

ฉากไม้ หนึ่งในป้ายนั้นคอืป้ายของมารดา ผูล้าจากนางไปด้วยอาการป่วยตั้งแต่

สองปีที่แล้ว

นางค่อยๆ ถอยออกจากห้อง เมื่อพ้นฉากจงึวิ่งตรงไปยงัห้องอาหารซึ่ง

บดิากำาลงัวางจานผดัผกัลงบนโต๊ะ เขาส่งยิ้มใจดใีห้นาง

“ตื่นแล้วหรอื”

“ตื่นแล้วเจ้าค่ะ”

เยว์ชิงวิ่งไปหยิบชามสองใบและตะเกียบจากตู้ไม้ในห้องครัว ก่อนจะ

นำามาวางลงบนโต๊ะ จดัแจงพลกิถ้วยนำ้าแล้วรนินำ้าในกาลงในถ้วย นำา้ในกาคอื

นำ้าจากธารดอกท้อ นำ้าที่นั่นเป็นนำ้าศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านที่นี่ไม่ดื่มชา แต่ดื่มนำ้า

จากธารดอกท้อแทน โดยนำานำ้านั้นมาต้มรวมกับกลีบดอกท้อจากต้นท้อ

ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งธิดาสวรรค์เป็นผู้เก็บดอกท้อที่ร่วงหล่นไปตากแห้งก่อนจะแจก

ให้ชาวบ้าน

“เตรยีมตวัดหีรอืยงั”

ไป่กงผู้เริ่มตักข้าวต้มลงในถ้วยถามขึ้น ผู้ถูกถามทำาหน้ามุ่ย เท้าคาง

พลางถอนหายใจ ทำาท่าทางเลยีนแบบผู้ใหญ่ที่กำาลงัมทีุกข์
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“ท่านพ่อ ข้าไม่อยากไปอยูก่บัพี่เสี่ยวหมี่เลย ข้าแค่ไปช่วยงานนาง เสรจ็

งานแล้วกลบัมานอนบ้านได้หรอืไม่”

“ไม่ได้ เจ้าอายุแปดขวบแล้ว เจ้าต้องไปอยู่กบัธดิาสวรรค์”

ตามกฎแล้ว เมื่อว่าที่ธิดาสวรรค์มีอายุครบแปดขวบ นางจะต้องย้าย 

ไปอยู่ที่เรอืนของธดิาสวรรค์คนปัจจุบนัเพื่อเตรยีมเรยีนรู้กฎต่างๆ และเรยีนรู้

งานซึ่งจะต้องทำาเมื่อต้องดำารงตำาแหน่ง

เยว์ชิงตักผักเข้าปาก มองบิดาด้วยความรู้สึกอาลัยยิ่ง กินไปได้เพียง

นิดก็วางตะเกียบ ดวงตาฉายแววเฉลียวฉลาดกลอกมองไปมา ริมฝีปากอิ่ม 

คลี่ยิ้มเมื่อนกึถงึการต่อรองขึ้นได้

“ถ้าข้าไป ท่านไม่คดิถงึข้าหรอืเจ้าคะ”

“คดิถงึส”ิ

“เช่นนั้น...”

“เช่นนั้นเมื่อพ่อคดิถงึเจ้า พ่อจะไปเยี่ยมเจ้าที่เรอืนธดิาสวรรค์”

ไป่กงเอ่ยต่ออย่างรู้ทนับุตรตีวัแสบ เขาตกัผดัผกัให้นางเมื่อเหน็ว่านาง

ยังทำาหน้าเศร้า จึงขยับตัวรั้งนางให้ลุกขึ้นมานั่งบนตักแล้วลูบศีรษะนางด้วย

ความรกัใคร่

“ชงิเอ๋อร์ ใช่ว่าเราสองต้องจากกนัไกลเสยีหน่อย เรอืนของธดิาสวรรค์

อยู่แค่นั้น เมื่อเจ้าคดิถงึพ่อกม็าหาพ่อที่นี่ พ่ออยู่ที่นี่ มไิด้ไปไหนเสยีหน่อย”

เดก็หญงิพยกัหน้าอย่างขดัมไิด้ ซุกกายลงกบัแผ่นอกของบดิา “ตอน

ท่านแม่เป็นธดิาสวรรค์ ท่านแม่กต็้องทำาเช่นนี้หรอืเจ้าคะ”

“ใช่ แม่ของเจ้าและธดิาสวรรค์ทุกคนล้วนทำาเช่นนี้”

เมื่อพูดถงึภรรยาผู้ล่วงลบั ดวงตาดุกอ็่อนลง ฉายประกายความคดิถงึ

และโหยหาอย่างชดัแจ้ง เขากอดร่างเลก็อนัเป็นเลอืดเนื้อแห่งเขาและเยว์เหลยีน 

ลูบแผ่นหลงัปลอบเดก็หญงิผู้เริ่มสะอื้นเพราะไม่อยากจากบ้าน

“อย่าร้องไห้ไปเลยลูก เสี่ยวหมี่จะดูแลเจ้าเป็นอย่างด”ี

เยว์ชิงปาดนำ้าตา ลุกขึ้นจากตักของบิดา คุกเข่าลงคำานับ ใบหน้าเล็ก
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เปื้อนเปรอะด้วยนำ้ามูก นางลุกขึ้นนั่งลงบนเก้าอี้ หยิบตะเกียบคีบอาหารเข้า

ปาก กนิอาหารเจอืนำ้าตาจนทุกอย่างเกลี้ยงไม่มเีหลอื

เด็กหญิงเดินไปยังห้องนอน หยิบห่อผ้าซึ่งเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนขึ้น

สะพายบ่า นางกวาดตามองรอบห้อง เอ่ยอำาลาในใจ เดินออกจากห้องไปยัง

หน้าเรอืนซึ่งไป่กงยนืรออยู่แล้ว

เขารับเอาห่อผ้าของบุตรสาวมาสะพายไหล่ จูงข้อมือเล็กเดินนำาไปยัง

เรอืนของธดิาสวรรค์ เรอืนอยู่ไม่ไกลจากเรอืนแห่งนี้ เดนิไม่ทนัเหนื่อยกถ็งึ

เรือนของธิดาสวรรค์คือเรือนหลังใหญ่ ตั้งอยู ่ทางขวาของต้นท้อ

ศักดิ์สิทธิ์ เรือนหลังนี้คือที่อยู่ของธิดาสวรรค์คนปัจจุบันและว่าที่ธิดาสวรรค์ 

ยามเมื่อธิดาสวรรค์พ้นจากหน้าที่ ต้องย้ายออกจากเรือนแห่งนี้ ธิดาสวรรค์ 

คนก่อนหน้าคอืเซยีงเซยีง ธดิาสวรรค์คนปัจจุบนัมนีามว่า ‘เสี่ยวหมี่’

เสี่ยวหมี่ยืนรออยู่ตรงหน้าเรือน ทันทีที่เห็นเด็กหญิงเดินสะอื้นมาทั้ง

นำ้าตากอ็ดที่จะอมยิ้มไม่ได้ นกึถงึนางในอดตีเมื่อครั้งที่ต้องย้ายมาอยูเ่รอืนหลงั

นี้กบัเซยีงเซยีง นางในอดตีทั้งร้องทั้งดิ้นจนมารดาและบดิาต้องบงัคบัอุม้พามา 

ก่อนจะพากนัตดัใจหนัหลงัเพื่อปล่อยนางไว้กบัเซยีงเซยีง ผู้ทำาหน้าที่ดูแลนาง

นบัจากวนันั้น

หญิงสาวเดินออกจากอดีตกลับคืนสู่ปัจจุบัน ก่อนจะก้าวเท้าไปหยุด

ตรงหน้าบุรุษผู้อาวุโสกว่า มไิด้ย่อกายหรอืคำานบัทำาความเคารพ เพยีงยนืตรง

ผสานมอืไว้เหนอืช่วงท้อง ท่าทางสงบนิ่งแลดูน่าเลื่อมใส

“ท่านน้า”

เมื่อทักทายไป่กงแล้วก็หันมาทางเยว์ชิง นางยื่นมือตรงไปหาเด็กหญิง

พลางคลี่ยิ้มอ่อนโยน “ชิงเอ๋อร์ แต่นี้ไปเจ้าคือน้องสาวของข้า ข้าจะดูแลเจ้า

อย่างดทีี่สุด”

เยว์ชงิมองมอืนั้นสลบัเหลอืบมองบดิา เมื่อเขาพยกัหน้าให้ นางกเ็ม้ม

ปากแล้วค่อยๆ พามืออันเป็นอิสระจากมือบิดา ยื่นไปจับมือเย็นและนิ่มของ

สตรผีู้เป็นธดิาสวรรค์
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“ธดิาสวรรค์ ข้าฝากเยว์ชงิด้วย นางอาจจะดื้อและซนไปบ้าง แต่นางก็

เป็นเด็กดี” ไป่กงเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือ พร้อมกับส่งห่อผ้าของบุตรีให้แก ่

เสี่ยวหมี่

“อย่าได้กงัวล เยว์ชงิเป็นเดก็ฉลาดและน่าเอน็ดู นางกเ็หมอืนน้องสาว

ของข้า ข้าจะดูแลนางเป็นอย่างด”ี

เขาพยกัหน้ารบัรู้ เอื้อมมอืไปแตะแก้มอนัเปียกเป้ือนนำ้าตาของลูก “เป็น

เดก็ดนีะลูก แล้วพ่อจะมาเยี่ยม”

พอเอ่ยแล้วกร็บีตดัใจหนัหลงัเดนิจาก พยายามไม่สนใจเสยีงสะอื้นซึ่ง

ดงัมาตามลมของบตุรสาวสุดที่รกั กะพรบิตากลั้นนำ้าตา กำาหมดัแน่นพร้อมกบั

เร่งฝีเท้ากลบัไปยงัเรอืนของตน

เยว์ชงิกอดแขนของเสี่ยวหมี่ เม้มปากพยายามไม่กรดีร้อง ถงึกระนั้น

ก็ไม่อาจห้ามอาการสะอึกสะอื้นได้ นางเพ่งและหรี่ตามองภาพแผ่นหลังของ 

บดิาซึ่งค่อยๆ เลก็ลง จนในที่สุดกห็ายไป

“ขึ้นเรอืนกนัเถอะ”

เสี่ยวหมี่จูงมอืเดก็หญงิเดนิขึ้นเรอืน นำาไปยงัห้องนอนข้างๆ ห้องของ

ตน วางห่อสมัภาระของเดก็หญงิลงบนโต๊ะกลมตรงกลางห้อง จูงเยว์ชงิให้มา

นั่งลงบนเตยีง หย่อนกายนั่งลงเคยีงข้าง หยบิผ้าเชด็หน้าขึ้นมาเชด็ดวงหน้าที่

เปื้อนคราบนำ้าตา

“หวิข้าวหรอืไม่”

“ไม่เจ้าค่ะ”

“เช่นนั้นข้าจะให้เวลาเจ้าจดัของ อกีครึ่งชั่วยามไปพบข้าหน้าเรอืน ข้าจะ

พาเจ้าไปเกบ็ดอกท้อ”

“เกบ็ดอกท้อ?”

หญงิสาวพยกัหน้า ชี้นิ้วไปทางประตู “ดอกท้อจากต้นท้อศกัดิ์สทิธิ์”

เยว์ชงิเบกิตาโต ลมืความเสยีใจที่ต้องจากบดิาจนสิ้น “ข้าจะรบีเกบ็ของ 

มติ้องถงึครึ่งชั่วยามหรอกเจ้าค่ะ”
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เสี่ยวหมี่พยกัหน้า ลุกขึ้นยนื “เช่นนั้นเมื่อเสรจ็แล้วกล็งไปที่หน้าเรอืน 

ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นั่น”

เดก็หญงิคลี่ยิ้ม เดนิไปหยบิห่อผ้าจากบนโต๊ะมาวางลงบนเตยีง จดัของ

จำาเป็นซึ่งนำาตดิตวัมาด้วยเข้าที่ต่างๆ กวาดตามองรอบห้องใหม่

ห้อง...ที่นางจะต้องอยูอ่าศยันบัจากนี้และต่อไปจนถงึอายุสบิสองปี ก่อน

จะได้ย้ายไปอยู่ห้องใหญ่เมื่อเสี่ยวหมี่พ้นจากตำาแหน่งธดิาสวรรค์

“ท่านแม่เจ้าคะ ลูกจะไม่ทำาให้ท่านแม่และบรรพบุรุษต้องอับอาย จะ

เรยีนรู้การเป็นธดิาสวรรค์ให้ดทีี่สุด”

นางเอ่ยกับตนเอง สัญญาต่อมารดาและบรรพบุรุษผู้เป็นอดีตธิดา

สวรรค์ มอืเลก็กำาและชูขึ้น ท่าทางเอาจรงิเอาจงั “ข้าจะเป็นธดิาสวรรค์ที่ด!ี”

ปฏิญาณต่อตนเองแล้วก็เดินออกจากห้องตรงไปยังหน้าเรือน ขณะที่

เสี่ยวหมี่ยนืรออยูข้่างต้นท้อศกัดิ์สทิธิ์ สายลมพดัแผ่วเบาพาให้เรอืนผมดำายาว

ถึงเข่าของนางพลิ้วไหว ชุดสีขาวขยับตามแรงลม ดวงหน้าสงบไร้ซึ่งอารมณ์ 

ทำาใหผู้พ้บเหน็รูส้กึประหนึ่งว่านางคอืเซยีนจากสรวงสวรรค์ผูล้งมาเยี่ยมเยอืน

มนุษย์โลก

เยว์ชิงมองภาพที่เห็นด้วยแววตาเคลิบเคลิ้ม ก่อนจะสะดุ้งเมื่อผู้ที่นาง

จ้องมองเดนิมาสะกดินาง

“คดิสิ่งใดอยู่?”

เดก็หญงิยิ้มกว้างจนตาหย ี“พี่เสี่ยวหมี่งามมาก งามเหมอืนเซยีน”

ผูถ้กูชมเพยีงคลี่ยิ้มอ่อนๆ ใบหน้าหาได้ละทิ้งจากความสงบไม่ นางเดนิ

นำาไปสูต้่นท้อ ชี้นิ้วไปยงัท่อนไม้ซึ่งปักเป็นหลกัสำาหรบัขงึเชอืกแดงกั้นล้อมรอบ

ต้นท้อไว้

“จำาไว้นะชงิเอ๋อร์ อย่าลำ้าข้ามเข้าสู่เขตเชอืกแดง จนกว่าเจ้าจะได้ชื่อว่า

เป็นธดิาสวรรค์อย่างเตม็ตวั”

เยว์ชงิมองเชอืกแดงพลางเอยีงคอด้วยความสงสยั เรื่องที่คนภายนอก

มอิาจล่วงเข้าเขตภายในใกล้ต้นท้อนั้น นางได้ยนิมาจากบดิาและได้ฟังชาวบ้าน
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พูด แต่มเิคยทราบถงึสาเหตุ

“เพราะเหตุใดเจ้าคะ”

“เพราะต้นท้อนี้คอืปราณของเซยีนหลี่จอื ท่านสละปราณสุดท้ายกลาย

เป็นต้นท้อ พลงัปราณแขง็กล้า มเีพยีงผู้ได้ชื่อว่าคอืธดิาสวรรค์ผู้มปีราณของ

เซยีนอู่เหมี่ยว จงึจะเข้าใกล้ได้โดยไม่ได้รบัอนัตราย”

เด็กหญิงร้องอ้อในลำาคอ ถามต่อด้วยความใคร่รู้ “เซียนอู่เหมี่ยวกับ

เซยีนหลี่จอื ทั้งสองคอื...”

“ทั้งสองคือสามีภรรยา ธิดาสวรรค์คนแรกแห่งชนเผ่าคือธิดาของท่าน

เซยีนทั้งสอง”

“แล้วเหตุใดธดิาสวรรค์จงึไม่เป็นเซยีนไปอยู่บนสวรรค์ล่ะเจ้าคะ”

คำาถามของนางนั้นไร้คำาตอบ ใช่เพียงนางที่เคยเอ่ยถามคำาถามนี้ นับ

จากอดตีจนถงึปัจจุบนั คำาถามนี้ล้วนถูกถาม และไม่เคยมคีรั้งใดที่คำาตอบได้

เฉลยแจ้ง

ดูเหมือนว่ามีเพียงเซียนอู่เหมี่ยว เซียนหลี่จือ และมารจิ้งจอกไถ่โกว

เท่านั้นกระมงัที่ทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใด

เสี่ยวหมี่ขยบัตวัเดนิเข้าไปในเขตภายใน ชี้นิ้วไปทางตะกร้าซึ่งวางไว้ตรง

บนัไดขึ้นเรอืน “ไปหยบิตะกร้าแล้วถอืมารอข้าตรงนี้”

เยว์ชิงวิ่งไปหยิบตะกร้าแล้ววิ่งกลับมาพร้อมด้วยท่าทางอยากรู้อยาก

เหน็ มอืกำาหูตะกร้าแน่น นยัน์ตาสดีำาจ้องมองธดิาสวรรค์ผู้กำาลงัก้มเกบ็ดอก

ท้อมากมายซึ่งร่วงหล่นจากขั้ว

“ชงิเอ๋อร์ แต่นี้ต่อไปเจ้าต้องสำารวมกริยิา เป็นสตรไีม่ควรวิ่ง”

“เจ้าค่ะ”

เด็กหญิงรับปากพร้อมซ่อนยิ้มดื้อรั้น แน่ใจนักว่านางมิอาจทำาได้ ถึง

กระนั้นก็เก็บความซุกซนไว้กึ่งหนึ่ง แสร้งทำาท่าทางสงบเลียนแบบสตรีผู้วาง

ดอกท้อในมอืลงในตะกร้า

“ดอกท้อเหล่านี้ที่ใช้ต้มดื่มกบันำ้าใช่หรอืไม่เจ้าคะ”
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เสี่ยวหมี่หยบิดอกท้อดอกหนึ่งจากในมอื ปักลงบนเรอืนผมซึ่งถกูเกลา้

เป็นซาลาเปาสองข้างของเด็กหญิง เมื่อพบกับแววตาฉลาดของผู้ถามก็เอ่ย

อธบิายขยายความ

“ดอกท้อเหล่านี้คอืดอกท้อวเิศษ มคี่าควรเมอืง นำาไปตากแห้งแล้วใช้

ต้มดื่มกบันำ้า หรอืใช้บดผสมกบัยา บางบ้านกใ็ช้เป็นเครื่องราง หรอื...”

นางหยุดคำาพูดลง คิ้วขมวดเมื่อเห็นปานดอกท้อที่ข้อมือข้างขวาของ 

เยวช์งิ ดวงตาของผู้รบัรูใ้นคำาสั่งถ่ายทอดจ้องดวงตาของเดก็หญงิ แววตาสงบ

เจอืด้วยความสงสาร

“ใช้สำาหรบัเสี่ยงทาย”

เสี่ยงทาย...คำานี้พาให้ผูอ้ยากรูอ้ยากเหน็จงึเขยบิกายใกล้เข้าไปอกี โดย

มทินัระวงัตวัเท้าเหยยีบเข้าเขตภายใน หากน่าแปลกยิ่งนกัที่นางมไิด้เกดิอาการ

ร้อนรุ่มราวถูกไฟเผาเฉกเช่นคนอื่นๆ ยามล่วงเข้าเขตอย่างไม่ตั้งใจหรือตั้งใจ 

แต่ดูเหมอืนว่านางมไิด้รบัรู้ถงึสิ่งผดิแปลกนี้ ด้วยสนใจแต่เรื่องเสี่ยงทาย

“เสี่ยงทายอย่างไรหรอืเจ้าคะ”

เสี่ยวหมี่ส่งดอกท้ออีกหนึ่งอุ้งมือลงในตะกร้า เดินนำาออกจากเขต

ภายในโดยมีเด็กหญิงเดินตามอย่างกระตือรือร้น นางหยุดลง หยิบดอกท้อ

ดอกหนึ่งขึ้นมาจากตะกร้า

“ไว้วนัหน้าเมื่อเจ้าโตกว่านี้ข้าจะสอนเจ้า”

เยว์ชงิยิ้มกว้างพลางกระโดดสูงด้วยความดใีจ พาให้ดอกท้อในตะกร้า

หล่นกราวเตม็พื้น นางรบีเปลี่ยนสหีน้าเป็นสำานกึผดิ นั่งยองๆ วางตะกร้าลง

บนพื้น เกบ็ดอกท้อทั้งหลายใส่ตะกร้า คล้องตะกร้าไว้ที่แขนแล้วลุกขึ้นยนื

“ข้าเกบ็เรยีบร้อยแล้ว”

เสี่ยวหมี่คว้าเอาตะกร้ามาถือ จูงข้อมือของเด็กหญิงผู้ถูกเรียกขานว่า

จอมซนประจำาหมู่บ้าน “ข้าจะพาเจ้าไปโรงหมอ ดอกท้อต้องตากที่นั่น”

นางเหลือบตามองข้อมือขวาที่กุมอยู่ ระบายลมหายใจแผ่วเบา เสียง 

คำาสั่งเรื่องความลบัของเยว์ชงิจากอดตีธดิาสวรรค์เซยีงเซยีงยงัคงดงัก้อง
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“เจ้าต้องดูนางให้ด ีนางมวีาสนาเป็นธดิาสวรรค์ แต่กม็คีำาสาปของมาร

จิ้งจอก นางต้องเป็นธดิาสวรรค์ต่อจากเจ้า แต่ถ้าเกดิสิ่งใดที่จะเป็นภยัและยาก

จะควบคุม...นางต้องถูกปลดิชพี!”



เสยีงเคาะบกัฮื้อและเสยีงสวดมนต์บชูาเซยีนอูเ่หมี่ยวในรุง่เช้า ฉดุให้

เยว์ชงิถบีตวัสะดุ้งตื่นจากความฝัน

ฝัน...ถงึภาพเหตุการณ์เดมิๆ 

ฝัน...ถงึสตรนีางหนึ่งในดงดอกท้อ

ฝัน...ถงึบุรุษผมสเีงนิ บุรุษซึ่งนางมเิคยเหน็หน้า ไม่ว่าจะเพ่งพยายาม

สกัเพยีงใด

เดก็หญงิถอนหายใจ ควบคุมอารมณ์อนัพลุ่งพล่านในอกให้สงบ แล้ว

จงึลุกขึ้นเกบ็ที่นอน ล้างหน้า เปลี่ยนชุด แล้วตรงไปยงัห้องสวดมนต์ หย่อน

กายนั่งขดัสมาธเิบื้องหลงัเสี่ยวหมี่ผูก้ำาลงัสวดภาวนา ขยบับกัฮื้อของตนเคลื่อน

มาวางเบื้องหน้า ขยบัมอืเคาะ ขยบัปากเริ่มสวดบทบูชาภาวนาเช่นเดยีวกนั

การสวดบชูาภาวนาใช้เวลาครึ่งชั่วยาม เป็นเช่นนี้ในทกุเช้า เสรจ็จากการ

ภาวนาคือช่วงเวลาทำาอาหาร หนึ่งสตรีหนึ่งเด็กหญิงช่วยกันประกอบอาหาร

ง่ายๆ เน้นผกัและเนื้อปลาเป็นส่วนใหญ่ มบ้ีางที่ชาวบ้านนำาเนื้อหมูป่า เนื้อกวาง 

หรอืเนื้อม้าและไส้ม้ารมควนัมามอบให้

แต่เสี่ยวหมี่นั้นมิเคยได้กิน เนื้ออันโอชะทั้งหลายจึงตกเป็นของเยว์ชิง

ดอกท้อดอกที่ส�ม



38
ธารดอกท้อ

แต่เพยีงผู้เดยีว

“พี่เสี่ยวหมี่ พี่เคยฝันถงึอะไรซำ้าๆ บ้างหรอืไม่เจ้าคะ” เยว์ชงิถามในขณะ

กนิอาหาร

เสี่ยวหมี่เหลอืบตามอง ส่ายหน้าน้อยๆ “เจ้าฝันหรอื”

“ข้าฝัน...ฝันถึงดงดอกท้อแห่งหนึ่ง สวยมากเหลือเกิน ดอกท้อนั้น

งดงามยิ่งนกั ข้าเหน็สตรนีางหนึ่ง หน้าตาของนางช่าง...” เดก็หญงิหยุดคำาพูด 

กลืนความจริงลงไปกึ่งหนึ่งเมื่อสบกับดวงตาจดจ้องของธิดาสวรรค์ เปลี่ยน

จากช่างเหมอืนนางที่เตบิโตกว่าเป็น... “...ช่างงดงามยิ่ง”

ผูร้บัฟังเรื่องราววางตะเกยีบในมอื ยกถ้วยนำ้าขึ้นจบิ ถามต่อด้วยท่าทาง

ราวกบัมสินใจ “แล้วอย่างไรต่อ?”

“ข้ายงัฝันเหน็บุรุษผู้หนึ่ง เขามรี่างสูงใหญ่กำายำา สูงกว่าท่านพ่อของข้า

มากโข เขามผีมสเีงนิ...”

ถ้วยนำ้าในมอืเสี่ยวหมี่ตกแตก ทนัททีี่คำาว่าผมสเีงนิถูกเอ่ย ดวงตาของ

นางหรี่ลงก่อนจะกลบัคนืสู่ความสงบอย่างรวดเรว็ นางหลบุตามองถ้วยที่แตก 

นำ้ากระจายเปื้อนเตม็โต๊ะ ก่อนจะมองเดก็หญงิที่เบกิตากว้างด้วยความตกใจ

“เจ้ากนิมาก กนิมาก...กฝ็ันฟุ้งซ่าน”

นำ้าเสียงนั้นราบเรียบราวกับหมายความเช่นที่พูด นางลุกขึ้นยืน มือ

ผสานแนบเหนอืช่วงท้อง “กนิอาหารเสรจ็แล้วกเ็กบ็ทำาความสะอาดให้ด”ี

“วนันี้มกีจิใดหรอืไม่เจ้าคะ”

“เจ้าจะไปวิ่งเล่นที่ใดกไ็ปเถอะ แต่อย่าได้ไปมเีรื่องววิาทกบัเดก็ชายใน

หมู่บ้าน หรอือย่าได้ไปมเีรื่องหยอกแกล้งเดก็หญงิทั้งหลาย หากมใีครมาบอก

ข้าว่าเจ้าทำาผู้ใดร้องไห้ ข้าจะลงโทษให้เจ้าอดข้าวเยน็ ไม่กนิกจ็ะได้ไม่ฝัน”

เยว์ชงิยิ้มเจื่อนๆ แสร้งทำาหน้าตาสำานกึผดิ “ข้าไม่ดื้อไม่ซนหรอกเจ้าค่ะ 

พี่เสี่ยวหมี่จะไปไหนหรอืเจ้าคะ”

เสี่ยวหมี่เกบ็เศษกระเบื้องบนโต๊ะ เกบ็กวาดจนเกลี้ยงแล้วจงึตอบ “ข้า

จะไปเยี่ยมพี่เซยีงเซยีง”
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ไปเยี่ยม...แต่แท้จริงแล้วคือการไปปรึกษาเรื่องความฝันอันอาจมีนัย

ซ่อนเร้น บุรุษผมเงนิ...หรอืว่า...

หญงิสาวหลดุจากการคาดเดาเมื่อรูส้กึถงึความเสยีวแปลบที่นิ้ว ซึ่งเศษ

กระเบื้องเลก็ที่ตดิอยู่ปลายนิ้วบาดเข้าผวิเนื้อ เพราะเมื่อครู่นางเผลอกดนิ้วลง

อย่างรุนแรง นางเขี่ยเศษนั้นออก หาได้สนใจเลือดหยดน้อยอันผุดซึมขึ้น 

มาไม่ ก่อนจะสั่งจอมซนผู้เริ่มวางแผนการสนุกสนานเป็นครั้งสุดท้าย

“จำาไว้ หากเจ้าซุกซนแกล้งผู้ใด ข้าจะ...”

“ข้าทราบเจ้าค่ะ ข้าจะไม่ซน เป็นเดก็ด.ี..ดยีิ่ง”

เยว์ชิงยำ้าอย่างหนักแน่น ชูนิ้วแทนคำาปฏิญาณ เมื่อธิดาสวรรค์ผู้ดูแล

นางหนัหลงัเดนิจากไป มอืเลก็กเ็ร่งขยบัตะเกยีบพุ้ยข้าวเข้าปาก แววตาระยบิ

ระยบัเป็นประกายเมื่อนกึถงึความอสิระที่ได้รบัในวนันี้

นางกินอาหารจนจุกแน่น จัดแจงเก็บอาหารที่เหลือ ล้างจานทั้งหลาย

จนเรยีบร้อย ดวงตาดำาขลบักวาดมองไปทั่วเรอืนอนัแสนสงบ นางกอดอกและ

กระดกลิ้นเป็นเพลงประจำาเผ่า ก่อนจะอมยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อนกึถงึบางสิ่งขึ้นมาได้

ทนัททีี่นกึได้...สองเท้ากว็ิ่งออกจากเรอืนมุ่งตรงไปยงัเรอืนของบดิา ผ่าน

ชาวบ้านที่พากนัส่ายหน้าอย่างระอาใจ พร้อมกบัอดไม่ได้ที่จะรำาพนัต่อสวรรค์

‘เซียนอู่เหมี่ยวส่งปราณส่วนใดของพระองค์ลงมาจุติกันหนอ เหตุใด

ว่าที่ธิดาสวรรค์คนนี้จึงผิดแปลกและแตกต่างจากธิดาสวรรค์ที่ผ่านมาอย่าง 

สิ้นเชงิ!’

เรอืนพกัของบดิาเงยีบเชยีบ บอกชดัว่าผู้อยู่อาศยัคนเดยีวในเรอืนนี้

ไม่อยู่ เยว์ชงิทำาหน้ามุ่ย แววตาผดิหวงั เอยีงคอครุ่นคดิ ดูท่าแล้วบดิาคงไป

ออกล่าสตัว์เช่นเดยีวกบัที่บุรุษและสตรใีนหมู่บ้านทำา

ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช้เงนิ ไม่ค้าขาย ผู้คนไปล่าสตัว์ในป่าลกึ บ้างกข็้าม

ไปยังเขาลูกอื่น ยังมีสวนผักซึ่งพากันปลูกหลังเรือน ทั้งยังมีผลไม้ที่ปลูกเอง

หรอืเกบ็มาจากในป่า ชวีติของผู้คนที่นี่แสนราบเรยีบและสงบเงยีบยิ่งนกั อาจ
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กล่าวได้ว่ามเิคยเกดิเหตุการณ์ทะเลาะววิาท

เว้นแต่...

หนึ่งปีที่แล้วเยว์ชงิต่อยตกีบัเดก็ชายที่แก่วยักว่า เหตเุพราะกระต่ายป่า

ตัวน้อยซึ่งนางไปพบเจอติดอยู่ในกรงดัก ด้วยความสงสารและเอ็นดูนางจึง

ปล่อยมันไป โดยมิสนใจเสียงร้องห้ามของเด็กชายซึ่งเป็นเจ้าของกรงที่กำาลัง

หย่อนกายลงมาจากต้นไม้

ทั้งสองโต้เถียงกัน เด็กชายพูดเยาะเย้ยเรื่องชะตาเป็นปรปักษ์ต่อบุรุษ

ทั่วหมู่บ้าน ถากถางว่าชาตนิี้นางคงมมิทีางได้ออกเรอืน

ด้วยเหตุนี้ หมดัน้อยๆ ของเดก็หญงิจงึฟาดปากของผู้พูดเสยีสุดแรง!

เดก็ชายตกใจในสิ่งที่เกดิขึ้น แต่มกิล้าลงมอืกบัเดก็ผู้หญงิ โดยเฉพาะ

เด็กผู้หญิงนางนี้เป็นถึงว่าที่ธิดาสวรรค์ เขาวิ่งกลับหมู่บ้านโดยมีเสียงแสร้ง 

สวดมนต์ของเยว์ชงิดงัไล่หลงั นางขูว่่ากำาลงัสวดตดัชะตาคูค่รองของเขา ให้เขา

ไม่มคีนแต่งด้วยเช่นกนั

เด็กชายร้องไห้กลับไปฟ้องบิดามารดา บิดามารดาพาเขาไปพบธิดา

สวรรค์เสี่ยวหมี่ ผู้นั่งฟังเรื่องราวด้วยท่าทางสงบ บทสรุปคอืเยว์ชงิถูกลงโทษ

ให้ยนืสำานกึผดิหนึ่งชั่วยาม และสวดมนต์ภาวนาสำานกึผดิตลอดทั้งคนื

เรื่องเหล่านั้นคอืจุดเริ่มต้น เรื่องวุ่นวายมากมายกเ็กดิขึ้นตามมา ส่วน

ใหญ่แล้วเกิดจากคำาพูดถากถางล้อเลียนเรื่องคำาทำานายนั้น แน่นอนว่าเยว์ชิง 

มอิาจทนเงยีบ ฟาดหมดัฟาดเข่าสุดแรงเช่นกนั จนผู้เป็นบดิาของนางส่ายหน้า

ด้วยความระอาใจ แต่มอิาจทำาสิ่งใดได้เพราะคำาพูดคอืสิ่งที่ยากจะควบคุม

เขาโล่งอกกึ่งหนึ่งที่เรื่องเหล่านี้กล่าวขานแค่ในหมู่บ้าน หาได้หลุดออก

ไปถงึแคว้นฉไีม่

เยว์ชิงเหล่ตามองเด็กชายหญิงรุ่นราวคราวเดียวกับนางซึ่งเดินกันมา

เป็นกลุ่มใหญ่ พวกเขาช่วยกนัแบกซากหมูป่าตวัใหญ่ เมื่อดวงตาเหล่านั้นสบ

กบัสายตาของเยว์ชงิ ทุกคนกห็ยุดเท้าพากบัซุบซบิและหวัเราะคกิคกั เยว์ชงิ

เท้าสะเอว เดนิอาดๆ ตรงไปหาคนเหล่านั้น ทำาปากขมบุขมบิราวกบัท่องมนตร์ 
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กระทบืเท้าพร้อมกบัถลงึตากว้าง ทั้งยงัเป่าปากคล้ายพ่นมนตร์ใส่

เดก็ทั้งหลายพากนัสะดุ้ง เพราะถงึอย่างไรนางกเ็ป็นถงึว่าที่ธดิาสวรรค์ 

ทุกคนเคยได้ยินเรื่องการติดต่อสื่อสารกับเทพเซียน ทั้งยังเรื่องรายงานความ

ผดิต่อมจัจุราช ด้วยเหตุนี้เดก็หญงิชายทั้งหลายจงึหวาดหวั่น รบีช่วยกนัแบก

หมูป่าวิ่งกลบัเรอืน โดยมเีสยีงหวัเราะราวกบัปีศาจของเยว์ชงิดงัตามหลงั

เดก็หญงิหยุดหวัเราะเมื่อรูส้กึเริ่มเจบ็คอ มองคนเหล่านั้นจนลบัสายตา 

ก่อนจะเดนิอ้อมไปด้านหลงัเรอืน หยบิคนัธนูอนัเลก็ซึ่งแขวนอยู่กบัต้นไม้ข้าง

เรอืน

คนัธนูนี้บดิาทำาให้นางฝึกยงิตั้งแต่เดก็ เดก็ชายหญงิในหมู่บ้านล้วนยงิ

ธนูได้ เพราะที่นี่ไม่ว่าชายหรอืหญงิต่างต้องออกล่าสตัว์เพื่อดำารงชพี นางคว้า

สายนำามาขงึ ขึ้นลกูธน ูเหยยีดแขน แล้วหรี่ตาเลง็เป้าที่กึ่งกลางลำาต้นของต้นไม้

ใหญ่ซึ่งห่างจากจดุนี้ราวยี่สบิก้าว ทว่ายงัมทินัปล่อยกเ็ปลี่ยนใจปลดสายแขวน

ทุกอย่างคนืที่เดมิ

เยว์ชงิหนัไปหยบิถงัไม้แล้วตกันำ้า แบกถงัตรงไปยงัแปลงผกั แตะดนิ

ที่ค่อนข้างแห้งกรัง แล้วเริ่มวักนำ้ารดผักซึ่งยังมิได้รับนำ้าในตอนเช้า วักนำ้าไป

พลางกค็ดิไปพลาง ในอดตีนางเคยสงสยั ทำาไมกนันะ...นางถงึไม่มเีพื่อน

ไม่ม.ี..ตั้งแต่ก่อนเกดิเรื่องววิาท

ไม่ม.ี..ตั้งแต่นางจำาความได้

นางเคยถามมารดากบับดิา ไม่มผีูใ้ดให้คำาตอบ ต่อเมื่อโตขึ้นด้วยความ

ซุกซนจึงวิ่งเล่นลัดเลาะไปทั่ว และได้ไปฟังเรื่องคำานินทาของเหล่าผู้ใหญ่ซึ่ง 

พูดคุยกนัขณะซกัผ้าที่ธารนำ้า

แท้จริงแล้วทุกบ้านล้วนสั่งห้ามลูกของตนมิให้พูดคุยกับนาง เพราะ 

คำาทำานายว่าชะตานางเป็นปรปักษ์...

ทั้งที่คำาทำานายเอ่ยว่าเป็นปรปักษ์เพยีงเดก็ชาย แต่ทกุคนราวกบัต้องการ

ป้องกนัเอาไว้ก่อน ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเดก็ชายหรอืเดก็หญงิแทบทุกบ้านล้วนไม่มี

ใครเล่นหรอืคุยกบันาง ไม่มแีม้แต่คนเดยีว...
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เดก็หญงิหยุดมอืที่วกันำ้า เชด็มอืที่เปื้อนนำ้ากบัชายกระโปรง นางล้มตวั

ลงนอนก่ายหน้าผาก มองท้องนภากว้างใหญ่ เมฆาสขีาวน้อยใหญ่กระจายไป

ทั่วแผ่นฟ้า ดวงตาหรี่ลง นิ้ววาดไปตามรูปทรงของกลุ่มเมฆ เล่นตั้งชื่อเมฆ 

คนเดยีวตามลำาพงั

ความสงบถูกทำาลายเพราะเสยีงใบไม้ถกูเหยยีบ ร่างเลก็ขยบัตวัลกุ ดวง

หน้าหมดจดหนัไปตามเสยีง รมิฝีปากอิ่มคลี่ยิ้มเมื่อพบกบัผู้มาเยอืน

จิ้งจอกสเีงนิตวัน้อย...

“เจ้าจิ้งจอกน้อย”

เยว์ชิงเรียกด้วยนำา้เสียงตื่นเต้น ค่อยๆ เดินย่องไปยังจิ้งจอกสีเงินซึ่ง

ยืนมองนางอยู่ข้างพุ่มไม้ นางขยับตัวเข้าไปใกล้ จนไปหยุดลงตรงเบื้องหน้า

จิ้งจอกน้อย

“มาหาข้ามา”

นางกวกัมอืเรยีก ถมูอืไปมาด้วยความตื่นเต้น แม้เขาแห่งนี้จะมากมาย

ด้วยสัตว์ แต่สัตว์ที่มิเคยปรากฏคือจิ้งจอก อาจกล่าวได้ว่าจิ้งจอกตัวนี้คือ

จิ้งจอกตวัแรกที่นางได้พบ

จิ้งจอกน้อยค่อยๆ เดินตรงมาหาเด็กหญิง ดมมือเล็กที่ยื่นรอรับ ใช ้

ใบหน้าถูไถ เยว์ชงิยิ้มกว้างอย่างดใีจ ค่อยๆ ลูบหวัจิ้งจอกเงนิ

“เจ้ามาจากไหนกนั? พ่อกบัแม่เจ้าอยู่ที่ใด”

คำาถามนั้นมิต้องการคำาตอบ แววตาซุกซนมองจิ้งจอกพร้อมกับความ

คิดหนึ่งบังเกิดขึ้น หรือเซียนอู่เหมี่ยวจะทรงทราบว่านางไม่มีเพื่อน เลยส่ง

จิ้งจอกน้อยตัวนี้มาเป็นเพื่อนของนาง เมื่อคิดได้เช่นนั้นก็ค่อยๆ อุ้มจิ้งจอก 

ซึ่งแสนเชื่องจนผิดวิสัย วิ่งผ่านคนในหมู่บ้านที่ล้วนมีสีหน้าแตกตื่นตกใจเมื่อ

เหน็นางอุ้มจิ้งจอก!

เยว์ชิงมิสนใจชาวบ้านเหล่านั้น วิ่งตรงไปยังเรือนของอดีตธิดาสวรรค์

เซยีงเซยีง ยงัไม่ทนัถงึเรอืนกพ็บกบัธดิาสวรรค์เสี่ยวหมี่ ดวงตาของผู้ดูแลนาง

จ้องเขมง็มาที่จิ้งจอก มทินัที่เยว์ชงิจะเอ่ยขอเลี้ยงจิ้งจอก เสี่ยวหมี่กช็งิพูด
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“นำาจิ้งจอกตวันี้ไปปล่อยซะ ปล่อยให้พ้นจากเขตเขาดอกท้อ”

นำ้าเสยีงเดด็ขาดอย่างที่มเิคยได้ยนิ ซำ้ายงัมสีหีน้าเคร่งเครยีด รวมกบั

การแตกตื่นตกใจของชาวบ้าน ทำาให้เยว์ชงิอดที่จะเอ่ยถามไม่ได้

“เพราะเหตุใด”

“หากเจ้าไม่อยากให้จิ้งจอกตวันี้ถูกจบัเผาทั้งเป็น รบีนำามนัไปปล่อย”

“เหตุใดถงึต้องเผาเจ้าคะ มนัออกจะน่ารกั ทำาไมทุกคนต้องกลวัมนั”

สีหน้าแตกตื่นของชาวบ้านมีความหวาดกลัวแอบซ่อนอยู่ เยว์ชิงรับรู้ 

ได้ว่ามเีบื้องหลงัอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ แม้ไม่มใีครเคยพูด

เรื่องราวระหว่างจิ้งจอกกบัหมู่บ้านเถาฮวา!

เสี่ยวหมี่มองจิ้งจอกน้อยในอ้อมกอดเยว์ชิงด้วยแววตานิ่งสงบ ไร้ซึ่ง

ความหวาดกลัวหรือความรู้สึกใด นางชี้ไปที่จิ้งจอกแล้วเอ่ยด้วยเสียงดังทรง

อำานาจ ดงั...จนพาให้ชาวบ้านที่แห่กนัมาทางนี้หยุดอยู่กบัที่

“ชนเผ่าเราเชื่อว่าจิ้งจอกคือสัตว์ที่จะนำาสิ่งชั่วร้ายมาสู่หมู่บ้าน แต่เรา 

ท่านทั้งหลายล้วนทราบว่าแต่ไหนแต่ไรเซยีนอู่เหมี่ยวมเีมตตา เมตตาต่อสตัว์

และมนษุย์ จิ้งจอกตวันี้เพยีงแค่หลงเข้ามา มจิำาเป็นต้องถงึกบัเผาเอาชวีติ เพยีง

นำาออกจากเขตเขาดอกท้อกพ็อแล้ว”

นางแตะไหล่ของเยว์ชงิซึ่งกอดจิ้งจอกน้อยแน่น “นำามนัไปปล่อยซะ”

เยว์ชงิมองจิ้งจอกน้อยในอ้อมกอดด้วยแววตาเสยีใจ กวาดตามองทุก

คนด้วยแววตาไม่เข้าใจนกั นางพยกัหน้าอย่างไร้ทางเลอืก วิ่งผ่านทกุคนที่มอง

จิ้งจอกด้วยแววตาเกลยีดชงั วิ่งออกจากหมูบ้่าน วิ่งลงจากเขาอย่างชำานาญทาง 

เขาแห่งนี้นางวิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ เส้นทางขึ้นลงถูกถางทำาเป็นขั้นเอาไว้ ทุก

ครั้งนางวิ่งเล่นคนเดยีวตามลำาพงั ทว่าครั้งนี้...

นางมสีหายร่วมทาง

เดก็หญงิกะพรบิตา หยาดนำ้าตาไหลรนิตรงหางตา นางสะอื้นยามที่อุ้ม

จิ้งจอกน้อย คอืครั้งแรกที่นางรู้สกึว่าตนมเีพื่อน แต่น่าเสยีดายนกัที่เพื่อนต้อง

ถกูพรากจากไปอย่างไร้ทางเลอืก เส้นทางสูก่ารจากลาไม่ไกลเท่าเวลาปกต ินาง
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หยุดลงที่รมิธารดอกท้อที่ตนีเขา

“เจ้าจิ้งจอกน้อย ไปแล้วกอ็ย่าได้กลบัมาอกีนะ คนที่นี่ใจร้าย ไม่มใีคร

ต้อนรบัเจ้า”

นางรำ่าไห้สะอึกสะอื้นให้สหายที่เพิ่งพบเจอ เท้าเล็กก้าวจนชิดริมธาร 

ตดัใจโยนจิ้งจอกเงนิในอ้อมกอดข้ามธารดอกท้อไปอกีฝ่ัง สายธารอนัแบ่งแยก

อาณาเขตของหมู่บ้านกบัโลกภายนอก

จิ้งจอกเงนิกระโจนหายไปอย่างรวดเรว็ เยว์ชงิทำาปากเบ้ นั่งลงรมิธาร 

ร้องไห้ด้วยความเสยีใจ จิ้งจอกตวันั้นทำาให้นางนกึถงึตวัเอง

มแีต่คนรงัเกยีจ ไม่มใีครต้องการ...

หลายครั้งนางอดคดิไม่ได้ว่า หากนางมไิด้ถอืกำาเนดิด้วยชะตาแห่งธดิา

สวรรค์ หากนางมเีพยีงคำาทำานายนั้น นางคงถูกขบัไล่ลงจากเขา หรอืไม่กถ็ูก

เผาไฟไปแล้ว

เดก็หญงิยิ้มขมขื่นเกนิวยั มองภาพตนเองร้องไห้ผ่านภาพสะท้อนจาก

นำ้าในธารดอกท้อ นางยกแขนขึ้นเชด็และปาดนำา้ตา วกันำา้ในธารล้างหน้า ทอด

สายตามองอกีด้านของลำาธาร อดสงสยัมไิด้ว่า...

อกีด้านบนแผ่นดนิฝั่งนั้นเป็นเช่นใดกนัหนอ...

โลกภายนอกเขาดอกท้อเป็นเช่นใดกนั...

เสียงตีบอกเวลาต้นยามโฉ่ว2 ดังไปทั่วเมืองหลวงแคว้นฉี ความมืด

ครอบคลุมไปทั่ว ทั้งเมืองเงียบราวกับเมืองร้าง ทหารที่ยืนยามหน้าจวนหลัง

หนึ่งอ้าปากหาว เขาตบหน้าตนเองเพื่อเรียกสติให้ตื่นจากความง่วง ก่อนจะ 

หาเรื่องพูดคุยกบัคนข้างๆ และตั้งสตใิห้ทำาตามหน้าที่

นี่คอืจวนสกลุจ้าวของอดตีแม่ทพัผู้พลชีพีพร้อมกบัฮหูยนิกลางสนามรบ

เมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้ว เรือนเอกของจวนมีห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่ง อันเป็นห้อง

นอนของบุตรชายผู้สบืทอดเพยีงคนเดยีว

2 ยามโฉ่ว คอื ช่วงเวลาประมาณ 01.00 - 02.59 น.
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จ้าวเว่ยเผงิ...หนุ่มน้อยวยัสบิหกปี

เขากำาลังหลับ ในห้วงนิทรานั้นปรากฏภาพฝัน เขาฝันว่าตนเห็นสตรี 

นางหนึ่งกำาลงัหวัเราะและวิ่งเล่นอยู่กบัเหล่าผเีสื้อซึ่งโบยบนิอยู่ในดงดอกท้อ

ในหว้งแห่งความฝัน เขารบัรู้ได้ถงึความรกั...เยี่ยงบรุษุรกัสตรนีางหนึ่ง 

เขาแน่ใจว่าเขารักนาง สตรีผู้นั้นที่เขาเฝ้ามองอยู่ เขาขยับตัวเดินเข้าไปใกล้...

นางกำาลงัหนัมา เขาเหน็นางยิ้ม...

จ้าวเว่ยเผิงสะดุ้งตื่นจากความฝัน ฝันที่ติดตราตรึงใจเขามาตั้งแต ่

จำาความได้ ครั้งนี้มใิช่ครั้งแรกที่เขาฝันถงึเหตุการณ์นั้น มใิช่ครั้งแรกของการ

พบเจอนาง สตรปีรศินาผู้ที่เขามเิคยเหน็หน้า

หนุ่มน้อยถอนหายใจ ลุกขึ้นเดินไปยืนพิงหน้าต่าง ทอดสายตามอง 

ต้นท้อซึ่งปลูกเรยีงรายไปทั่ว นบัจากที่เขาฝันถงึดงดอกท้อ เขากไ็ด้สร้างสวน

ดอกท้อขึ้นมาจนแลคล้ายในความฝัน พร้อมกับความหวังว่าบางทีความ

คล้ายคลงึของสถานที่อาจทำาให้เขานกึถงึหน้าสตรผีู้นั้นได้

ทว่าความหวงักเ็ป็นเพยีงความหวงั ไม่ว่าจะฝันอกีกี่ครั้ง ไม่เคยมคีรั้ง

ใดที่เขาได้เหน็หน้านาง

จ้าวเว่ยเผงิเดนิกลบัไปที่เตยีง คว้าผ้าคลมุขึ้นมาสวม มอืคว้ากระบี่แล้ว

เดนิออกจากห้อง ทหารยามหน้าห้องทั้งสองคนพากนัทำาความเคารพเขา ไม่มี

ผูใ้ดสงสยั มใิช่เรื่องแปลกที่อยูด่ีๆ  นายน้อยผูน้ี้จะลุกขึ้นมาร่ายกระบี่ยามคำ่าคนื

ในสวนดอกท้อ ทุกคนพากนัคาดเดาว่าหนุ่มน้อยคงฝึกฝนฝีมอื เตรยีมสู่การ

ออกศึกครั้งแรกเพื่อแก้แค้นให้แก่บิดา ร่วมเคลื่อนทัพสู่ชายแดนในอีกไม่กี่

ราตรขี้างหน้านี้

แต่มีเขาเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่านอกจากการฝึกฝีมือ ยังมีความรู้สึก

อัดอั้นด้วยความอยากรู้ซึ่งพลุ่งพล่านอยู่ในหัวใจจนเขามิอาจควบคุมให้สงบ 

ได้ การพุ่งสมาธแิละความคดิไปยงัการฝึกวรยุทธ์ เพื่อกดความฟุ้งซ่านนั้นให้

ลกึลงไปในใจเช่นเดมิ
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ใช่ว่ามีเพียงจวนหลังนั้นที่หนุ่มน้อยผู้เป็นเจ้าของจวนสะดุ้งตื่นขึ้น

กลางดกึ ยงัมจีวนอกีหลงัหนึ่งอนัเป็นจวนของอดตีอคัรมหาเสนาบดกีบัฮหูยนิ

เอกผู้ลาลบัจากโลกนี้ไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว

เฉนิหมงิผู้เป็นบตุรชายเพยีงคนเดยีวและเป็นเจ้าของจวนในยามนี้สะดุ้ง

ตื่นจากความฝัน เขาลุกขึ้นนั่งในห้องมืดๆ หลับตาลงเพื่อนึกถึงความฝันนั้น

อกีครั้ง...

ในฝัน...เขายืนอยู่ในสวนดอกท้อแห่งหนึ่ง กลิ่นหอมนั้นแตกต่างจาก

ดอกท้อปกติทั่วไป และยังติดอยู่ที่ปลายจมูกของเขา ราวกับว่าเขาไปเยือน

สถานที่นั้นจรงิๆ

นอกจากดอกท้อ ยงัมสีตรนีางหนึ่งซึ่งฮมัเพลงที่เขามเิคยได้ยนิ พร้อม

กบัยนืชมดอกท้องาม เขารู้สกึว่าตวัเองถอืสมุดเล่มใหญ่และหนา ก่อนจะเดนิ

ตรงไปหานาง ขณะที่นางกำาลงัจะหนัมาหาเขา แต่มทินัเหน็แม้เพยีงเสี้ยวหน้า 

เขากถ็ูกเหวี่ยงออกมาจากความฝัน!

เฉนิหมงิกลนืนำ้าลายลงคออกึใหญ่ ลุกขึ้นเดนิไปเพิ่มแสงตะเกยีง ห้อง

มืดพลันสว่างขึ้น ก่อนจะตรงไปยังตู้หลังหนึ่งข้างโต๊ะหนังสือ เขาเปิดตู้ออก

แล้วหยบิของสิ่งหนึ่งซึ่งเกบ็ไว้ในกล่องไม้ออกมา ของสิ่งนั้นคอื...ดอกท้อ

ดอกท้อดอกใหญ่กว่ากำามือเขา กลีบดอกสดสวยเหมือนยังติดอยู่กับ

ต้น เขายกดอกท้อขึ้นมาสูดดม ดวงตาหรี่ลง...กลิ่นของดอกท้อดอกนี้เหมอืน

กบักลิ่นในความฝัน!

เขาวางดอกท้อเก็บตามเดิม หยิบเอาพระราชโองการขึ้นมาคลี่ออก 

สายตาของเขาอ่านทวนทกุตวัอกัษร แล้วจงึเกบ็ลงที่เดมิ หนุ่มน้อยเดนิกลบัไป

หรี่ตะเกยีงก่อนจะกลบัขึ้นเตยีงอกีครั้ง หลบัตาลง ในสมองปรากฏถ้อยอกัษร

ในพระราชโองการอนัมเีนื้อความถงึการหมั้นหมาย ให้เขาเป็นหนึ่งในว่าที่สามี

ของธดิาสวรรค์ผู้มนีามว่า...เยว์ชงิ!
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นอกจากจวนทั้งสองหลงันั้น ยงัมตีำาหนกัหลงัหนึ่งที่เกดิเรื่องราวแห่ง

ความฝันในคำ่าคนืนี้เช่นกนั

ตำาหนักหลังนี้เรียกได้ว่าเล็กที่สุดในตำาหนักทั้งหมด มิได้รับการดูแล

รกัษาอย่างที่ควรจะเป็น เหน็ได้ชดัว่ามไิด้เป็นที่โปรดปรานขององค์ฮ่องเต้

เจ้าของตำาหนกัหลงันี้คอืองค์ชายเก้าผูม้พีระนามว่า ‘เซยีวหยางอี้’ โอรส

แห่งองค์ฮ่องเต้ซึ่งประสูตจิากกนัไฉหนวี่3

กันไฉหนวี่ลาจากโลกนี้ไปตั้งแต่โอรสน้อยยังเป็นเพียงทารก ว่ากันว่า

ถูกบีบคั้นด้วยข้อครหามีชู ้ และองค์ชายองค์นี้ก็มิใช่สายพระโลหิตแห่ง 

องค์ฮ่องเต้ สบืเนื่องจากตำาแหน่งของนางนั้นแต่ไหนแต่ไรมเิคยได้รบัอนุญาตให้

ตั้งครรภ์ ทว่านางกลบัตั้งครรภ์!

ด้วยคำาครหานั้นทำาให้นางปลิดชีพตนเอง ส่งผลให้โอรสที่ประสูต ิ

จากมารดาผูม้ยีศตำ่าต้อยและคลมุเครอืในชาตกิำาเนดิมเิป็นที่โปรดปราน ทั้งยงั

ถูกกระทำาราวกับไร้ตัวตนภายในวังหลวง และมักจะถูกกลั่นแกล้งจากเหล่า

องค์ชายอื่นๆ ตำ่าต้อยจนแม้แต่นางกำานลัขนัทอีาวุโสบางคนยงัมฐีานะสูงกว่า

เซยีวหยางอี้ผู้มวีาสนามงักรทว่าขาดรศัม ีลมืตาตื่นจากความฝันเมื่อครู่ 

เขากะพรบิตามองความมดื ภาพสตรผู้ีนั้นในสวนดอกท้อแห่งความฝันชดัเจน

แจ่มแจ้ง เขายกแขนขึ้นก่ายหน้าผากยามที่ทวนความฝันในใจ

ในฝัน...เขายืนร่ายรำากระบี่ หางตาเหลือบเห็นสตรีผู้หนึ่งรำ่าไห้ เสียง

ร้องไห้ของนางบาดลกึกรดีหวัใจของเขา บอกชดัถงึความเจบ็ปวดของนาง ใน

ฝันเขารู้ถึงสาเหตุของความเจ็บปวดของนาง แต่น่าแปลกนัก...ที่มิอาจนึกได้ 

ในยามนี้ ประหนึ่งเขามเิคยรบัรู้ถงึเหตุนั้น

เขาเดนิเข้าไปหมายจะปลอบนาง แต่เพยีงเข้าใกล้ ภาพทุกอย่างกแ็ตก

สลาย ที่ไขว่คว้าได้มเีพยีงกลบีดอกท้อ...

3 ไฉหนวี่ คอื ตำาแหน่งพระสนมชั้นแปด อนัเป็นชั้นตำ่าสุดของตำาแหน่งพระสนม ผู้ดำารงตำาแหน่ง

นี้ส่วนใหญ่ถูกคดัมาจากสตรสีามญัชนทั่วไป (อ้างองิจากตำาแหน่งพระสนมในสมยัราชวงศ์ถงั)
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มือใหญ่ยกขึ้นขยำาอากาศ ราวกับจะทวนท่าทางการคว้ากลีบดอกท้อ 

ในความฝัน กลบีดอกท้อสชีมพูสดพาให้เขานกึถงึดอกท้อซึ่งวางข้างเขายามมี

พระชนัษาห้าปี

ดอกท้อซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไป รู้เพยีงแค่วนัรุ่งขึ้น เสดจ็พ่อกเ็สดจ็มาพบเขา 

พร้อมให้ขนัทนีางกำานลัทกุคนค้นตำาหนกั ดอกท้อปรศินาถกูนำาไปถวายให้ทอด

พระเนตร พระเนตรของเสดจ็พ่อจ้องเขาสลบักบัดอกท้อ ก่อนจะทรงส่งดอก

ท้อคนืให้ พร้อมรบัสั่งให้เกบ็รกัษาให้ดี

เมื่อนกึถงึเหตุการณ์นั้น รมิฝีปากของเขากบ็ดิยิ้มเย้ยหยนั แววตามาก

ล้นด้วยความเกลยีดชงัและคั่งแค้น เขาไม่สนใจว่าดอกท้อนั้นมาจากที่ใด สนใจ

แค่ดอกท้อนั้นทำาให้ชวีติอนัตำ่าต้อยด้อยค่าของเขาถูกยกสูงขึ้นมาเสี้ยวหนึ่ง

องค์ชายน้อยแค่นเสียงหัวเราะให้โชคชะตา สะบัดไล่ความฝันที่เขาไม่

คดิจะใส่ใจออกไปจากสมอง ความฝันและดอกท้อนั้นล้วนไม่สำาคญัสำาหรบัเขา 

จะเป็นอะไรกช็่าง เขาไม่คดิจะใส่ใจ

สิ่งเดียวที่เขาต้องการจะพุ่งคว้า คือราชบัลลังก์ซึ่งแสนจะห่างไกลจน 

เกนิเอื้อม...

บลัลงัก์...ที่สกัวนัเขาจะต้องชงิมา แม้ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใด...เขาจะ

ต้องครอบครองให้ได้!




