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นางที่อยู่ในอ้อมแขนเขากระอักเลือดออกมาค�าใหญ่ ภายในร่างกายเจ็บปวดราวถูกมีดกรีด 

ก่อนได้ยินเขาถามนางเสียงเข้มว่า 'เจ้ามีความปรารถนาใดยังไม่ลุล่วง บอกข้ามา ข้าจะไปจัดการ 

ให้เจ้า!'

เสิ่นหยวนส่ายศีรษะ

ชีวิตนี้นางโอหังเอาแต่ใจ ไม่เชื่อฟังค�าบุพการี จะแต่งงานกับหลี่ซิวหยวนให้ได้ มีจุดจบ 

เช่นตอนนี้ล้วนเป็นนางท�าตนเอง นางไม่ชิงชังผู้ใด และไม่เคียดแค้นผู้ใดเช่นกัน

นางเพียงรู้สึกว่าตนเองช่างโง่เขลาเกินจะกล่าว

เสิ่นหยวนเงยหน้าขึ้นในอ้อมแขนเขา เหยียดมุมปากอย่างยากล�าบาก พยายามส่งยิ้มให้เขา 

'ขอบคุณที่ท่านช่วยข้า บุญคุณของท่าน ข้ามิอาจตอบแทนได้ในชาติน้ีแล้ว หากชาติหน้ามีจริง  

ข้าขอตอบแทนในชาติหน้าแล้วกัน'
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คำ�นำ�

ท่านนักอ่านน่าจะเคยอ่านนิยายนางเอกย้อนกลับมาในอดีตไม่มากก็น้อยแล้ว 

เป็นคนอื่นมาเข้าร่างบ้าง เป็นตัวเจ้าของร่างย้อนกลับมาบ้าง ส�าหรับเรื่องนี้นางเอก

ยงัคงเป็นตวัเองย้อนกลบัมาค่ะ โดยทีนิ่สยัเดมิก่อนกลบัมานัน้ทัง้หยิง่ผยอง ทัง้เอาแต่ใจ  

ไม่เคยสนใครนอกจากตนเอง จวบจนชีวิตตนเองพังทลายลง จึงได้รู้ว่าสิ่งใดเป็น 

สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต

คร้ังน้ีผลงานของ 'ฉางโกวลั่วเยว่ีย' ยังคงน่าติดตามเหมือนเดิมค่ะ แม้ไม่มี  

'พี่ชาย' แต่จะมี 'พี่หญิงใหญ่' มาให้ท่านนักอ่านได้พูดถึงแทน ส�าหรับเร่ืองราว 

ความรักก็ให้ลุ้นติดตามไม่แพ้เร่ืองในบ้านเลย เพราะมีบุรุษหลายคนทีเดียวที่จะ 

เข้ามาใกล้ชิดเสิ่นหยวน รวมถึงคนสกุลหลี่ที่นางตั้งมั่นว่าจะไม่ข้องเกี่ยวด้วย

การได้ล่วงรู้อนาคตจะช่วยให้ 'เสิน่หยวน' แก้ไขชวิีตทีค่ร้ังหนึง่เคยผดิรูปผดิรอย

ไปได้หรือไม่ กลับเมืองหลวงครานี้นางต้องรับมือกับความวุ่นวายในบ้านที่บิดารักอนุ

มากกว่าภรรยาเอก ยกอ�านาจให้อนุดูแลเรื่องภายในบ้าน น้องสาวต่างมารดาก็คอย

ยุแยงท�าลายความสัมพันธ์ระหว่างนางกับน้องๆ ร่วมอุทรเสมอ

มาร่วมติดตามกนัค่ะว่าเสิน่หยวนจะรับมอืกบัเร่ืองราวในชาตน้ีิอย่างไร เร่ืองราว 

จะดีขึ้นหรือยิ่งแย่ลง ต้องให้ท่านนักอ่านร่วมพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ เสิ่นหยวน  บตุรสาวคนโตสายตรงสกลุเสิน่ เคยเป็นคนเอาแต่ใจตวั  

หยิ่งผยอง ปัจจุบันสงบนิ่ง สุขุม เย็บปักถักร้อยเก่ง

✱ เสิ่นเฉิงจาง  นายท่านสกุลเสิ่น มีต�าแหน ่งเป็นรองเสนาบดี 

กองงานไท่ฉางขั้นสี่ หัวโบราณ ชอบสตรีที่ดูบอบบาง 

น่าทะนุถนอม

✱ เซวียอี๋เหนียง  อนุของเสิ่นเฉิงจาง มีบุตรชายบุตรสาวอย่างละหน่ึง 

เป็นคนโลภในทรัพย์สินเงินทอง

✱ เสิ่นหลัน  บุตรสาวสายรองสกุลเสิ่น เป็นลูกของเซวียอี๋เหนียง 

ภายนอกแสดงออกเหมอืนคนอ่อนแอบอบบาง ความจริง 

เป็นคนใจร้อน เจ้าอารมณ์

✱ หลี่ซิวหยวน  บุตรชายสายตรงสกุลหลี่ สามีเสิ่นหยวนในชาติก่อน  

มีนิสัยสุขุม หลงรักเซี่ยเจินเจิน

✱ หลี่ซิวเหยา  พี่ชายต่างแม่ของหลี่ซิวหยวน เป็นแม่ทัพลาดตระเวน

อยู่ที่เมืองเหลียว เชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้
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✱ เสิ่นหง  น้องชายร่วมอุทรของเสิ่นหยวน พูดจาไม่คล่อง นิสัย

ขลาดกลัว ขยันเรียน

✱ เสิ่นเซียง  น้องสาวร่วมอุทรของเสิ่นหยวน เป็นคนหู เบา  

ถูกชักจูงง่าย นิสัยเย็นชา ไม่สนใจผู้อื่น
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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ฉางโกวลั่วเยวี่ย

เสิ่นหยวนฝันถึงชาติก่อนของนางอีกแล้ว...

ลมเย็นพัด ต้นอู ๋ถง* ผลัดใบ สองตานางพันด้วยผ้าขาว เท้า 

เปลือยเปล่าอยู่บนพื้นไม้เย็น

สาวใช้ประคองแขนนางมานั่งที่เก้าอี้พนักกลมบนเฉลียง แสงแดด

ต้นฤดูใบไม้ร่วงส่องลงบนตัว ท�าให้รู้สึกอบอุ่นนัก

เสียงฝีเท้าหนักแน่นมั่นคงดังเข้าโสต นางเอียงศีรษะ เอ่ยย้ิมๆ  

ไปยังทิศทางนั้น 'ท่านมาแล้ว?'

'อืม' เสียงแหบอย่างที่สุด แต่นางกลับฟังออกถึงความอ่อนโยน 

ในนั้น 'ไฉนเจ้าไม่ใส่รองเท้า'

เสิ่นหยวนยิ้มน้อยๆ

เวลาน้ันนางสงัเกตเห็นแล้วว่ายาระงบัพิษในกายไม่อยู่ สมัผสัต่างๆ 

1

* ต้นอู๋ถง คือต้น Chinese Parasol เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มีดอกสีขาวแซมชมพูม่วง
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เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 1

ทีร่่างกายมต่ีอโลกภายนอกก�าลงัค่อยๆ หายไป วันเวลาทีส่องเท้าสามารถ

รู้สึกถึงพ้ืนไม้เย็นสบายเช่นนี้เกรงว่าจะคงอยู่อีกไม่นานนัก ดังนั้นนางจึง

อยากใช้โอกาสยามนี้สัมผัสให้มากขึ้นสักหน่อย

นางมิได้ตอบอะไร เพียงเงยหน้าข้ึนกล่าวย้ิมๆ 'ท่านสอนข้า 

ดีดพิณเถิด'

ในตอนแรกนางถูกคนวางยาพิษ ตื่นมาสองตาก็มองไม่เห็นแล้ว  

จึงไม่รู้ว่าคนที่สอนนางคือผู้ใด เขาไม่เคยยอมเปิดเผยฐานะและชื่อแซ ่

ของเขาให้นางรู ้พออยู่ด้วยกันต่อมานางถึงค่อยๆ รูว่้าเขาเป็นทหารผูห้นึง่ 

ล�าคอถูกควันหนาที่เกิดจากการศึกท�าลายขณะอยู่ในสนามรบ เสียงพูด

ในตอนนี้ถึงได้แหบปานนี้

ทว่าคนที่เป็นเช่นนี้กลับบรรเลงพิณออกมาได้อย่างซาบซึ้งตรึงใจ

เสิ่นหยวนบังเอิญได้ยินเขาบรรเลงแค่ครั้งเดียวก็วอนขอให้เขา 

สอนนาง และเขาเองก็มิได้ปฏิเสธ

มอืใหญ่หนากว้าง กลางฝ่ามอืมรีอยด้านและรอยแผลเป็น ถูกมอืใหญ่ 

เช่นนี้กุมอยู่บนหลังมือของตน เสิ่นหยวนถึงกับรู้สึกอุ่นใจยิ่ง

ก็เหมือนกับยามนี้ มือของเขาจับมือนางวางลงบนหน้าพิณ ดีด 

สายพิณทลีะสาย เสยีงพิณเสนาะโสตหลัง่ไหลออกมาจากปลายนิว้มอืนาง 

ประหนึ่งสายน�้า เสิ่นหยวนรู้สึกว่านางราวกับได้ยินเสียงบุปผาผลิบาน 

ยามวสันตฤดู

ฉากเหตุการณ์พลันเปลี่ยนไป...

นางท่ีอยู่ในอ้อมแขนเขากระอกัเลอืดออกมาค�าใหญ่ ภายในร่างกาย 

เจ็บปวดราวถูกมีดกรีด ก่อนได้ยินเขาถามนางเสียงเข้มว่า 'เจ้าม ี
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ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ความปรารถนาใดยังไม่ลุล่วง บอกข้ามา ข้าจะไปจัดการให้เจ้า!'

เสิ่นหยวนส่ายศีรษะ

ชีวิตนี้นางโอหังเอาแต่ใจ ไม่เชื่อฟังค�าบุพการี จะแต่งงานกับ 

หลี่ซิวหยวนให้ได้ มีจุดจบเช่นตอนนี้ล้วนเป็นนางท�าตนเอง นางไม่ชิงชัง

ผู้ใด และไม่เคียดแค้นผู้ใดเช่นกัน

นางเพียงรู้สึกว่าตนเองช่างโง่เขลาเกินจะกล่าว

เสิน่หยวนเงยหน้าขึน้ในอ้อมแขนเขา เหยียดมมุปากอย่างยากล�าบาก  

พยายามส่งยิ้มให้เขา 'ขอบคุณที่ท่านช่วยข้า บุญคุณของท่าน ข้ามิอาจ

ตอบแทนได้ในชาตน้ีิแล้ว หากชาตหิน้ามจีรงิ ข้าขอตอบแทนในชาตหิน้า

แล้วกัน'

สุดท้ายขณะนางหลับตาลง ริมโสตคล้ายได้ยินเสียงถอนหายใจ 

อันโศกเศร้าและเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งของเขา ยังมีเสียงเบาๆ ของเขา 

ก�าลังเรียกนาง 'หยวนหยวน'

นี่เป็นครั้งแรกหลังจากอยู่ด้วยกันมานานที่เขาเรียกชื่อนาง

เสิ่นหยวนพลันสะดุ้งตื่นขึ้นมา

ท้องฟ้านอกหน้าต่างยังคงสลวั นางได้ยินเสียงลมตะวนัตกเฉียงเหนอื 

พัดกระโชก รวมถึงเสียงฝนกระทบเปาะแปะบนประทุนเรือ

ในห้องพักเงียบกรบิ ไฉ่เวยผูเ้ป็นสาวใช้ก�าลังหลบัอยู่บนพ้ืนกระดาน 

ระหว่างสะลมึสะลอืได้ยินเสยีงเสิน่หยวนลกุขึน้น่ัง นางก็สะดุง้ตืน่ ลกุขึน้นัง่ 

แล้วเอ่ยถามทันที "คุณหนู ท่านตื่นแล้วหรือเจ้าคะ"

เสิ่นหยวนตอบรับในล�าคอเบาๆ ค�าหนึ่งแล้วถามนางว่า "ตอนน้ี 
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เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 1

ยามใดแล้ว"

ไฉ่เวยมองเทียนท่ีจุดไว้บนโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวเล็กแวบหนึ่งก่อนตอบ 

"เพิ่งจะเข้ายามอิ๋น* เจ้าค่ะ คุณหนูนอนต่ออีกหน่อยเถิด"

เสิ่นหยวนพยักหน้า เอนตัวนอนลงบนเตียงอีกครั้ง

ทว่าผ่านความฝันเมื่อครู่นี้มา ยามนี้นางได้หายง่วงแล้ว จึงเพียง

นอนอยู่บนเตียง ฟังเสยีงฝนทีดั่งเปาะแปะอยู่ด้านนอกพลางคดิเร่ืองในใจ

ถ้าพูดออกมาเกรงว่าผู้อื่นคงได้คิดว่านางเป็นภูตผีปีศาจ หากแต่

ตัวนางเองรู้ดี นางเป็นคนท่ีเคยตายมาแล้วคร้ังหนึ่งจริงๆ และตอนน้ี

หากว่ากันจริงๆ ควรต้องนับเป็นชาติที่สองของนางกระมัง

นางเป็นบุตรสาวคนโตสายตรงของสกุลเสิ่น บรรพบุรุษก็เคยครอง

บรรดาศักดิ์โหว** เพียงแต่สืบทอดแค่สามรุ่น คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ได้ดี

จากการสอบขุนนาง เดิมทีนับเป็นตระกูลบัณฑิตเช่นกัน ทว่านับแต ่

รุ่นทวดลงมากลับมีเพียงบิดาของนางที่สอบขุนนางได้

ตอนนี้บิดามีต�าแหน่งเป็นรองเสนาบดีกองงานไท่ฉาง*** แล้ว  

และท่านตาของนางย่ิงไต่เต้าไปได้ถึงต�าแหน่งรองผู้ตรวจการฝ่ายซ้าย 

หลังจากนั้นก็เกษียณกลับบ้านเกิด ซ�้านางยังมีท่านป้าท่ีกินต�าแหน่ง 

เสียนเฟย**** อยู่ในวังอีกคน

เสิ่นหยวนลอบถอนหายใจเงียบๆ

* ยามอิ๋น หมายถึงช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
** โหว บรรดาศักดิ์ล�าดับที่สองในบรรดาศักดิ์ขุนนางห้าขั้นของจีนอันได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ตามล�าดับ
*** กองงานไท่ฉาง มีหน้าที่ดูแลศาลบรรพชนและพระราชพิธี
**** เฟย แปลว่าชายา คอืภรรยาเจ้า ในต�าหนกัในของจนีมศีกัดิร์องจากอคัรมเหส ี(หวงโฮ่วหรอืฮองเฮา) และ
อัครชายา (กุ้ยเฟย) บางสมัยอาจมีเฟยชั้นพิเศษสี่ต�าแหน่งเรียกว่าสี่ราชชายา มีล�าดับศักดิ์สูงกว่าเฟยทั่วไป 
ซึ่งได้แก่ ซูเฟย เต๋อเฟย เสียนเฟย และลี่เฟย
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นางถูกมารดาประคบประหงมตามอกตามใจมาตั้งแต่เล็กจนโต 

เดิมควรมีอนาคตดีงามปานโรยด้วยบุปผชาติ ทว่าเร่ืองทั้งหมดล้วนเป็น

เพราะนางมใีจรกัในตวัหลีซ่วิหยวน ไม่ค�านึงถึงเรือ่งทีส่ตรีพึงรกันวลสงวนตัว  

ทัง้เขยีนจดหมายให้เขา ทัง้มอบถุงหอมให้เขา สดุท้ายเรือ่งเหล่านีไ้ม่รูถู้ก

บิดาทราบเข้าได้อย่างไร บิดาให้ความส�าคัญกับชื่อเสียงของบุตรสาว

อย่างที่สุดมาแต่ไหนแต่ไร รู้สึกว่านางท�าเช่นนี้ท�าให้เขาขายหน้าย่ิงนัก 

ด้วยอารามโกรธจดัจงึจะส่งนางไปปฏิบตัธิรรมท่ีส�านกัช ีท้ายทีส่ดุมารดา

ต้องร้องไห้คุกเข่าขอร้องอยู่เป็นนาน บิดาถึงตอบตกลงตามข้อเสนอของ

มารดาว่าจะส่งนางไปอยู่ที่บ้านท่านตาสักพักหนึ่ง

วันถัดมามารดาส่งนางข้ึนเรือไปฉางโจวทั้งน�้าตาอาบหน้า ก�าชับ

ก�าชานางอย่างละเอียดเสร็จก็บอกว่ารอสักพักให้บิดาหายโกรธแล้ว  

จะส่งคนไปรับนางกลับมาทันที

เวลาน้ันเสิ่นหยวนไม่ใส่ใจต่อเรื่องนี้แม้แต่น้อย เพียงคิดว่าแค่ไป

เที่ยวเล่นบ้านท่านตาไม่ก่ีวันประเดี๋ยวก็กลับมาได้ ดังนั้นจึงรู ้สึกว่า 

ค�าก�าชับของมารดาช่างน่าร�าคาญเหลือเกิน

แต่นางคิดไม่ถึงว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่นางได้พบหน้ามารดา

มารดาของนาง...มารดาทีร่กันางปานแก้วตาดวงใจล้มป่วยสิน้ใจไป 

หลังนางจากเมืองหลวงได้ไม่ถึงครึ่งปี น่าแค้นใจที่ก่อนหน้านี้นางไม่รู้ถึง 

อาการป่วยของมารดาสักนิด ซ�้ายังส่งจดหมายวิงวอนให้มารดาผลักดัน

เรื่องการแต่งงานของนางกับหลี่ซิวหยวนให้ส�าเร็จอยู่หนแล้วหนเล่า

ถึงแม้นางจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในชาตินี้ แต่ก็กลับมาในช่วงที่

นางมาถึงบ้านท่านตาที่ฉางโจวและมารดาสิ้นใจไปแล้ว
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ไม่ว ่าชาติก่อนหรือชาตินี้นางล้วนไม่ได้พบหน้ามารดาเป็น 

ครั้งสุดท้าย

เสิน่หยวนคิดถึงตรงนีก็้รูส้กึขอบตาร้อนผ่าว หวัใจคล้ายมมีีดคมกริบ

ก�าลังกรีดอยู่ตลอด เจ็บจนนางแทบจะหายใจไม่ออก

นางพยายามตั้งสติ ก่อนพลิกตัวนอนตะแคง เสียงเสื้อผ้าเสียดสี

สวบสาบได้ยินชัดเป็นพิเศษในราตรีอันเงียบสงัด

ไฉ่เวยเพิ่งจะเริ่มเคลิ้มหลับ กลับถูกท�าให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีก

"คุณหนู" นางเรียกเสิ่นหยวนเสียงเบา "ท่านหลับหรือยังเจ้าคะ"

เสิ่นหยวนลืมสองตาขึ้นย้ิมให้นาง "ยัง ข้ากระหายน�้าอยู่บ้าง เจ้า 

รินน�้ามาให้ข้าดื่มที"

ไฉ่เวยตอบรบั รบีลกุไปหยิบกาน�า้ชาดนิม่วงในถังชาเก็บความร้อน

ที่วางอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กด้านข้างมารินน�้า แล้วย่ืนส่งมาให้ตรงหน้า

เสิ่นหยวนด้วยสองมือ "คุณหนู ดื่มน�้าเจ้าค่ะ"

เสิน่หยวนลกุขึน้นัง่ มอืขวารบัถ้วยมา ดืม่น�า้อุน่ๆ ลงไปสองอกึเสรจ็

ก็ยื่นถ้วยคืนให้ไฉ่เวย "ตอนเช้ายังต้องเร่งเดินทาง เจ้าเองก็นอนเถอะ"

ภายใต้แสงเทียนสลวัรางไฉ่เวยมองเหน็ได้ว่าใต้ดวงตารูปเมลด็ซิง่* 

ที่น่ามองของเสิ่นหยวนมีสีคล�้าจางๆ วงหน่ึง ใบหน้าก็ซีดเซียวอยู่บ้าง  

เห็นได้ชัดว่าเป็นผลจากการไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่

ในใจไฉ่เวยรู้ดีว่าคุณหนูไม่ชินกับการน่ังเรือ ซ�้าหลังจากพวกนาง 

ขึ้นเรือที่ท่าเรือฉางโจวก็อยู่บนเรือมาสิบวันแล้ว เป็นธรรมดาที่คุณหนู 

จะรู้สึกไม่สบาย

* เมล็ดซิ่ง หมายถึงเมล็ดแอปปริคอต

Page ������������� ����������������� 1.indd   12 14/8/2563 BE   10:03



13

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ทว่าคุณหนูที่เดิมเป็นคนบอบบางรักสบายเพียงน้ัน ในสิบวันนี้ 

กลับไม่เคยได้ยินนางปริปากบ่นสักค�า และไม่เคยเห็นนางพาลโกรธใคร

เหมอืนในสมยัก่อนท่ีเวลาไม่พอใจก็จะหาข้ออ้างมาระบายอารมณ์ลงกับ

บ่าวไพร่

ตลอดหลายเดือนมานี้คุณหนูเปลี่ยนไปมากจริงๆ

ไฉ่เวยทอดถอนใจ ก่อนจะรีบย่ืนสองมือไปรับถ้วยแล้วกล่าว 

เสียงเบา "ไม่กี่วันมาน้ีเรือล้วนแล่นตามลม เรือของพวกเราแล่นได้เร็ว  

อีกไม่ก่ีชั่วยามก็น่าจะถึงเมืองเหลียวในซานตง พอเรือผ่านเมืองเหลียว 

ค�านวณระยะทางดู อีกห้าวันก็น่าจะถึงเมืองหลวงแล้วเจ้าค่ะ"

เสิ่นหยวนพยักหน้า เอนตัวนอนลงบนเตียง หลับตาลง

ทว่าสิ่งท่ีว้าวุ่นอยู่ในสมองล้วนเป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนเมื่อชาติก่อน 

เหล่าน้ัน ประเด๋ียวเป็นภาพบิดาบริภาษนางด้วยสีหน้าเกร้ียวกราดว่า  

'ข้าไม่มีบุตรสาวที่ไร้ยางอายเช่นเจ้า!' ประเดี๋ยวเป็นภาพมารดาคุกเข่า 

กับพ้ืน ร�่าไห้วิงวอนบิดาไม่ให้ส่งนางไปส�านักชี ประเดี๋ยวเป็นภาพ 

หลีซิ่วหยวนมองนางด้วยความรงัเกียจ พูดอย่างเย็นชาว่า 'ข้าไม่เคยชอบ

เจ้า ผู้ที่ข้าชอบมีเพียงเจินเจินคนเดียวเสมอมา' ประเดี๋ยวก็เป็นภาพนาง

ตระหนกตกใจ คุกเข่าร�่าไห้กับพ้ืนขณะได้รู้ข่าวการตายของน้องชาย 

และน้องสาว

ตลอดราตรน้ีีมคีวามฝันมากมาย ทัง้ยังหนักหนา เสิน่หยวนนอนหลับ 

ไม่สบายอย่างย่ิง ครัน้ใกล้ฟ้าสางนางตืน่ข้ึนมาจงึรู้สกึเวยีนศรีษะไปหมด

ไฉ่เวยคลุมเสื้อคลุมผ้าต่วนสีม่วงอมน�้าเงินอ่อนให้เสิ่นหยวน 

ประคองนางออกไปสูดอากาศที่หัวเรือ
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ยามฟ้าสางเรือของพวกนางก็มาถึงเมืองเหลียวแล้ว คนคุมเรือ 

รายงานเสิ่นหยวนผ่านประตูว่าเสบียงอาหารบนเรือหมดแล้ว ไม่แน่ว่า 

วันน้ีอาจต้องจอดเรือที่นี่สักครึ่งวัน เขาต้องให้ลูกเรือสองคนข้ึนฝั่งไปหา

ซื้อเสบียง

เสิ่นหยวนอนุญาต

นางรู้ว่าเมืองเหลียวแห่งน้ีเป็นแหล่งปลูกสาลี่เป็ดและพุทรากรอบ

ชั้นดี เป็ดตุ๋นสี่มงคลก็โด่งดังในใต้หล้าเช่นกัน ด้วยเหตุนี้นางจึงให้ไฉ่เวย

เรยีกหญิงรบัใช้สงูวัยนางหนึง่มา แล้วยืน่เงินไปก้อนหน่ึง ให้อกีฝ่ายลงเรอื

ไปซื้อสาลี่เป็ดและพุทรากรอบ รวมถึงเป็ดตุ๋นสี่มงคลมาอีกสองสามตัว

หญิงรับใช้สูงวัยรับเงินแล้วก็ถอยออกไปอย่างเคารพนบนอบ  

เสิ่นหยวนยืนอยู่ที่หัวเรือ มองอีกฝ่ายเหยียบไม้กระดานลงจากเรือไป

บนฝ่ังไร้ผูค้น มต้ีนหลวิปลกูอยู่ไม่ก่ีต้น ทว่ายามนีเ้ป็นช่วงทีอ่ากาศ

เริ่มเย็นแล้ว ใบหลิวจึงครึ่งเขียวครึ่งเหลือง ดูไปมีแต่ความเห่ียวเฉา 

ปราศจากความมีชีวิตชีวาเฉกเช่นฤดูคิมหันต์ ยังมีต้นเฟิง* ขนาดใหญ่ 

ต้นหนึ่งที่ใบเป็นสีแดงก�่าดุจอัคคีหลังต้องน�้าค้างแข็งฤดูสารท

เสิ่นหยวนยืนอยู่ที่หัวเรือได้ครู่หนึ่ง มองเห็นด้านข้างมีสตรีที่ใช้

ผ้าเชด็หน้าโพกศีรษะไว้ก�าลงัพายเรอืเลก็ร้องขายกระจับสดและรากบวัอยู่  

นางคดิได้ว่าฉางหมวัมวั** ชอบกินกระจบักรอบๆ นีเ้ป็นทีส่ดุ จงึให้ไฉ่เวย

เรียกสตรีนางนั้น ให้พายเรือเล็กมาใกล้ๆ เพื่อจะซื้อกระจับสด

ไฉ่เวยรับค�าแล้วกวักมือเรียกสตรีนางน้ันมา ก้มตัวลงบอกอีกฝ่าย

เรือ่งต้องการซือ้กระจบั สตรนีางน้ันตอบรบัค�าหนึง่ด้วยท่าทางคล่องแคล่ว 
* ต้นเฟิง คือต้นเมเปิ้ล
** หมัวมัว เป็นค�าเรียกแม่นมหรือหญิงรับใช้สูงอายุ
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ก่อนเอื้อมมือไปหยิบตาชั่งที่วางอยู่ข้างเท้ามาชั่งกระจับ

ท่ีผ่านมาเสิ่นหยวนไม่เคยเห็นตาชั่งมาก่อน ให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจ  

จึงก้าวสองก้าวไปดูใกล้ๆ

ทว่าเวลาน้ีนางกลบัได้ยินคนตะโกนขึน้จากทางด้านหลงั "คนคมุเรอื!  

คนคุมเรือ! ไม่ทราบว่าเรือล�านี้ของเจ้าจะไปเมืองหลวงใช่หรือไม่"

เสิน่หยวนหนัหน้ากลบัไปมอง เหน็คนท่าทางเหมอืนผูต้ดิตามคนหน่ึง 

ยืนอยู่ใต้ต้นเฟิงตะโกนพูดกับคนคุมเรือตรงริมฝั่ง และที่ด้านข้างเขา 

มีอีกคนหนึ่งยืนอยู่

บนตัวคนผู้นั้นสวมชุดผ้าไหมสีเขียวคราม รูปโฉมหล่อเหลาผึ่งผาย 

ทว่าสหีน้าแววตากลบัเย็นเยียบดุจน�า้แข็ง แม้แต่ใบเฟิงสแีดงก�า่ปานอคัคี

เหนือศีรษะเขาก็ยังข่มกลิ่นอายเย็นชาทั่วร่างเขาไม่ได้

เสิ่นหยวนตกใจยิ่งยวด

นางจ�าคนผู้นี้ได้

หลี่ซิวเหยา บุตรชายคนโตสายรองสกุลหลี่ พ่ีชายของสามีใน 

ชาติก่อนของนาง ต่อมาภายหลังได้ช่วยสนับสนุนให้หลานชายวัยเยาว์ 

ของตนเองได้ขึ้นบัลลังก์ กลายเป็นพระญาติผู ้มีอ�านาจอันเปี่ยมล้น 

ในพระราชส�านัก

Page ������������� ����������������� 1.indd   15 14/8/2563 BE   10:03



16

เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 1

ในใจเสิ่นหยวนยังคงตระหนกไม่คลาย คนคุมเรือที่ก�าลังง่วนกับ 

การตวงข้าวท�าอาหารกลับยืดตัวขึ้นมาพูดกับผู้ติดตามคนน้ัน "เป็นเรือ 

ที่จะไปเมืองหลวง มีอะไรหรือ"

เสียงของผู้ติดตามคนนั้นดังกังวาน "ข้ากับคุณชายของข้าต้องการ

ไปเมืองหลวง ขอติดเรือไปด้วยได้หรือไม่ เรื่องค่าจ้างมาคุยกันได้"

คนคมุเรอืมองมาทางเสิน่หยวนแวบหนึง่ ก่อนจะโบกมอืให้คนผูน้ัน้ 

"เรือของข้ามีคนเหมาแล้ว ไม่สะดวกจะรับคนไปอีก น้องชายลองไปถาม

ที่อื่นดูเถิด"

เดิมเรือจากเมืองเหลียวไปเมืองหลวงก็มีน้อยเต็มที ท้ังยามนี้เป็น

ช่วงปลายปี อากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆ แล้ว แม่น�้าลมแรง ท�าให้ย่ิงมีเรือ

น้อยลงไปอกี เวลาเพียงชัว่ครูช่ัว่ยามจะยังหาเรือไปเมอืงหลวงได้จากทีใ่ด

สีหน้าผู้ติดตามนามฉีหมิงมีแววล�าบากใจ ยังคงหันไปกล่าวกับ 

2
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หลีซ่วิเหยาท่ียืนอยู่ข้างกัน "คุณชาย ท่านดเูถิด เรือ่งน้ีควรท�าเช่นไรดขีอรบั"

สามวันมานีไ้ม่ว่าพวกเขามองเห็นเรอืล�าใดก็จะถามว่าไปเมอืงหลวง 

หรือไม่ ไม่ง่ายเลยกว่าจะเจอเรือที่ไปเมืองหลวงในที่สุด แต่กลับถูกคน

เหมาไว้แล้ว ไม่รับคนเพิ่ม

ทว่าคุณชายได้รับหนังสือจากกรมขุนนางเรียกไปรายงานตัวที ่

กรมทหารอย่างเร่งด่วนที่สุด ทางบกช้าเกินไป จึงได้คิดเดินทางทางน�้า  

แต่ก็ยังหาเรือไปเมืองหลวงไม่ได้เสียที...

ฉีหมิงกล่าวอีกว่า "คุณชาย ข้าจะไปบอกกับคนคุมเรือผู้นั้นว่า 

ขอแค่เขาให้พวกเราขึ้นเรือ พวกเราจะให้เงินเพ่ิมเป็นอย่างไรขอรับ  

หรือไม่ข้าไปขอพบคนท่ีเหมาเรือล�าน้ีก็ได้ ขอแค่ให้พวกเราข้ึนเรือ  

พวกเราก็ให้เงินเขาด้วยอีกคน"

สายตาหลี่ซิวเหยาเหลือบมองหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหัวเรือ

ก่อนคนคุมเรือจะตอบเมื่อครู่น้ี อีกฝ่ายได้มองไปทางเสิ่นหยวน 

แวบหนึง่ แม้จะเลือ่นสายตากลบัมาทนัที แต่หลีซ่วิเหยาก็ยังสงัเกตเหน็นาง

คิดว่าหญิงสาวนางนั้นคงเป็นคนที่เหมาเรือนี้ไว้เป็นแน่ 

ก่อนหน้านี้นางหันหน้ามามองเพียงแวบเดียวก็รีบหันหน้ากลับไป 

เวลานี้หลี่ซิวเหยาจึงมองเห็นเพียงหลังอันแบบบาง

"ช่างเถอะ" หลี่ซิวเหยาเก็บสายตากลับมา สีหน้าราบเรียบ "รอถาม

เรือล�าอื่นแล้วกัน"

เขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมขอร้องใคร

ฉหีมงิจนใจ ท�าได้เพียงรบัค�า จากน้ันเขาก็ท�าท่าจะเดนิออกไปจาก

ริมฝั่งตามหลังหลี่ซิวเหยา
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เวลานี้เองเสิ่นหยวนกลับกระซิบบางอย่างริมหูไฉ่เวย ไฉ่เวยมอง 

เงาหลังของหลี่ซิวเหยาและฉีหมิงท่ีเดินไปได้ไม่ก่ีก้าวแวบหน่ึง เอ่ยปาก

ตอบรับเสิ่นหยวนเสียงเบา ก่อนจะเดินไปหยุดเบื้องหน้าคนคุมเรือ 

ถ่ายทอดค�าพูดของเสิ่นหยวนเบาๆ

คนคุมเรือฟังแล้วก็รีบตะโกน "น้องชายท่านน้ันโปรดช้าก่อน!  

ผู้ว่าจ้างของพวกข้าบอกว่าจะให้พวกท่านท้ังสองเดินทางไปเมืองหลวง

ด้วยกัน เชิญทั้งสองท่านขึ้นเรือมาเถิด!"

ฉีหมิงดีใจจนเผยออกมาทางสีหน้า ร ้องเรียกคุณชายด้วย 

ความตื่นเต้นดีใจ ในใจหลี่ซิวเหยาเองก็คาดไม่ถึง ทว่าบนใบหน้ากลับ 

ไม่แสดงอาการใดๆ ยังคงเรียบเฉย

เขาหันกลับมาก็มองเห็นหลังแบบบางนั้นหายลับเข้าประตูห้องพกั

ไปพอดี

เขาเก็บสายตากลับมาพลางยกเท้าเดิน ก่อนเหยียบไม้กระดาน 

ขึ้นเรือ ผงกศีรษะให้คนคุมเรือและไฉ่เวยน้อยๆ ก่อนส่ังให้ฉีหมิงน�าเงิน

สองก้อนออกมาให้คนคุมเรือและไฉ่เวย "นี่เป็นค่าเรือ"

ในใจคนคุมเรืออยากรับเงินนี้แต่ก็ไม่กล้ารับ สายตาเหลือบไปทาง

ไฉ่เวยไม่หยุด ไฉ่เวยย่อมจะไม่รับ เพียงแต่พูดว่านี่เป็นค�าสั่งของคุณหนู

เดิมทีก็เป็นเรือที่ผู้อื่นเหมาเอาไว้ แต่นางไม่เพียงให้พวกเขาขึ้นเรือ

ไปด้วยกัน แม้แต่ค่าเรือก็ยังไม่รับ หลี่ซิวเหยารู้สึกเกรงใจอยู่บ้าง จึงเอ่ย

ปากว่าจะไปขอบคุณเจ้านายไฉ่เวยต่อหน้า

ไฉ่เวยลังเลเล็กน้อย จากนั้นก็น�าทางหลี่ซิวเหยาเดินไปทันที

เสิน่หยวนพักอยู่ห้องกลาง ยามเดินมาถึงหน้าห้องก็เห็นประตปิูดอยู่  
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ไฉ่เวยไม่อาจเชิญให้หลี่ซิวเหยาเข้าไปได้ จึงหันหน้าไปกล่าวกับเขา 

"คุณชายโปรดรอสักครู่ ให้บ่าวเข้าไปรายงานก่อน"

หลี่ซิวเหยาหยุดยืนนิ่ง พยักหน้าให้นางเบาๆ "รบกวนแม่นางแล้ว"

ไฉ่เวยผลักประตูเปิด เดินเข้าไปแล้วงับประตูปิดทันที

เสิน่หยวนก�าลงันัง่มองแม่น�า้ด้านนอกอยู่ตรงหน้าต่างเรอื ได้ยินเสียง 

ก็หันหน้ากลับมา

ไฉ่เวยยอบตัวคารวะนาง ก่อนบอกเล่าเรื่องเมื่อครู่เบาๆ จากน้ันก็

เอ่ยว่า "คุณชายท่านน้ันเหน็บ่าวไม่รบัค่าเรอื ก็ต้องการจะมาขอบคุณท่าน

ต่อหน้าให้ได้ ตอนนี้เขาอยู่นอกประตู คุณหนูเห็นว่าเรื่องนี้..."

เสิ่นหยวนมิใคร่อยากพบหลี่ซิวเหยานัก

ชาติก่อนนางแต่งให้หลีซ่วิหยวน แม้หลีซ่วิเหยาจะเป็นพ่ีชายอกีฝ่าย 

แต่เพราะเกิดจากสาวใช้อุน่เตียง มารดาของหลีซ่วิหยวนจงึไม่ชอบเขานัก 

หลี่ซิวเหยาเองก็กลับบ้านน้อยครั้ง ส่วนมากล้วนพักอยู่ในค่ายทหาร  

ต่อมาหลี่ซิวเหยาได้กุมอ�านาจกองทัพ ช่วยให้องค์ชายรองผู้เกิดจาก 

พ่ีสาวของหลี่ซิวหยวนได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ มีอ�านาจ

ครอบคลุมทั่วทั้งพระราชส�านัก คนสกุลหล่ีล้วนต้องพ่ึงพาอาศัยเขา  

จึงไม่กล้าดูถูกเขาเช่นที่แล้วมาอีก

ถึงอย่างน้ัน ชาติก่อนหลังเสิ่นหยวนแต่งเข้าสกุลหลี่ก็ได้พบหน้า 

หลี่ซิวเหยาแทบนับครั้งได้

หลี่ซิวหยวนไม่ชอบนาง ที่แต่งนางก็เพราะถูกท่านป้าของนาง 

ข่มขู่บีบคั้น ในเวลานั้นนางเองก็โง่เขลาเบาปัญญา คิดเพียงว่าตนเอง 

รูปโฉมงามเฉิดฉายปานนี้ ไม่ว่าผู้ใดเห็นก็ชื่นชม นานวันเข้าหลี่ซิวหยวน 
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มีหรือจะไม่ชอบนาง

นางแต่งให้หลี่ซิวหยวนด้วยความปีติยินดีเต็มหัวใจ แต่ส่ิงท่ีได้มา

หลงัจากนัน้คอืหลีซ่วิหยวนไม่เคยเหยียบย่างเข้าห้องนางแม้แต่ก้าวเดยีว 

ถึงขั้นว่าคืนวันแต่งงานเขาก็ยังไม่มาพบนาง

แรกๆ ท่านป้าของนางยังอยู่บนโลก บิดาก็ยังเป็นรองเสนาบดี 

กองงานไท่ฉาง แม้หลี่ซิวหยวนจะไม่แยแสนางเพียงใด แต่อย่างน้อย

มารดาของหลี่ซิวหยวนก็ยังปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดี ทว่าต่อมาท่านป้า

ของนางลาจากโลกน้ีไป บิดาก็ถูกปลดจากต�าแหน่ง มารดาของ 

หลี่ซิวหยวนจึงเริ่มไม่ชอบนาง บ่าวไพร่ในจวนสกุลหลี่ก็ล้วนเป็นผู้มีฝีมือ 

ด้านการประจบประแจงผู้มีฐานะสูง เหยียบย�่าผู้มีฐานะต�่า เห็นหัวแต่ 

ผูส้งูศกัดิม์ัง่คัง่ ชวิีตนางจงึผ่านไปอย่างยากล�าบาก ต้องว้าเหว่ตรอมตรม

ต่อมายังรู้ข่าวเรื่องที่น้องหญิงสามถูกคนสกุลเซวียทรมานจนตาย

และน้องรองถูกคนล่อลวงจนติดกามโรค ถูกบิดาขับออกจากตระกูล  

เสิน่หยวนจ�าได้ว่าคนืนัน้เวลาดกึสงดั นางแอบหนีไปร้องไห้อยู่รมิทะเลสาบ 

ในสวนตามล�าพัง ก่อนจะมีคนลากนางไปด้านหลัง

นางหันหน้าไปมองด้วยความตกใจ ก็เห็นหลี่ซิวเหยาก�าลังยืนอยู่

ด้านหลังนาง

เวลาน้ันเขากลายเป็นพระมาตุลาผู้มากอ�านาจแล้ว สีหน้าแววตา

จึงเปี่ยมด้วยพลังกดดันของผู้มีต�าแหน่งสูง

เขามองนางปราดหนึ่ง ก่อนพูดด้วยสีหน้าเย็นชา 'มีเพียงคนท่ียัง 

มชีวิีตอยู่ด ี ถึงจะมโีอกาสท�าให้คนท่ีเคยเยาะเย้ยเหยียบย�า่ตนเองเหล่าน้ัน 

ได้รับจุดจบที่สมควรได้'
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ยามนี้นึกขึ้นมา เวลาน้ันเขาคงคิดว่านางอยากกระโดดน�้าตาย

กระมัง

มุมปากเสิ่นหยวนพลันโค้งขึ้น

ในเวลาท่ียากล�าบากและตรอมตรมท่ีสดุ มคีนผูห้นึง่ยอมพูดกับตน

เช่นน้ี แม้ว่าเขาจะเพียงเข้าใจผิด แต่เจตนาดีน้ียังคงมีค่าให้ซาบซึ้ง  

ดังนั้นเมื่อครู่นางถึงได้ยอมรับหลี่ซิวเหยาขึ้นเรือมา

อีกท้ังสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือนางรู ้ว ่าภายภาคหน้าเขาจะได้เป็น 

พระมาตุลาผู้มีอ�านาจครอบคลุมท่ัวทั้งพระราชส�านัก แม้ไม่พูดถึงเรื่อง

เอาใจเขา แต่อย่างน้อยก็ไม่ควรล่วงเกิน

"คุณชายท่านนี้เกรงใจแล้ว" เสิ่นหยวนไม่มีท่าทีจะเปิดประตู  

เพียงนั่งอยู่บนม้านั่งกลม พูดผ่านบานประตูบางๆ "เดิมก็ไปทางเดียวกัน

อยู่แล้ว ไม่ได้ล�าบากจนถึงขั้นต้องรับค่าเรือจากคุณชาย หรือให้คุณชาย

มาขอบคุณต่อหน้าด้วยตนเอง เชิญคุณชายกลับไปเถิด"

เสียงของนางนุ่มเบาน่าฟังย่ิง ทว่าน�้าเสียงกลับราบเรียบ คล้าย 

ไม่ใส่ใจต่อเรื่องราวใดๆ บนโลกนี้

ครั้นแล้วเสิ่นหยวนก็ให้ไฉ่เวยออกไปส่งหลี่ซิวเหยา

ไฉ่เวยรับค�า เปิดประตูออกไป

หลี่ซิวเหยาประสานมือคารวะไปยังประตู เสียงราบเรียบเช่นกัน  

"ผู ้น้อยแซ่หลี่ ขอบคุณในคุณธรรมอันสูงส่งของแม่นาง วันหน้าจะ

ตอบแทนแน่นอน"

มุมปากเสิ่นหยวนโค้งขึ้นมาอีก

นางรู้ว่าหลี่ซิวเหยามีนิสัยเย่อหย่ิงเย็นชา เขายอมเสียเลือดดีกว่า 

Page ������������� ����������������� 1.indd   21 14/8/2563 BE   10:03



22

เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 1

จะเอ่ยปากขอร้องผูใ้ด ทัง้ไม่ยอมรบัความช่วยเหลอืจากผู้อืน่โดยปราศจาก 

สาเหตุ กระนั้นเรื่องในวันน้ีนางก็ไม่เคยคิดอยากได้สิ่งตอบแทนจาก 

หลี่ซิวเหยาอยู่แล้ว

เสิ่นหยวนหันหน้าไปทางหน้าต่างเรือ หลุบตาลง มองผิวน�้าที่มี

ระลอกคลื่นน้อยๆ ด้วยสีหน้าเฉยชา

ชาติก่อนใช้ชีวิตห้าปีอันไม่น่าจดจ�าอยู่ในสกุลหลี่ ชาตินี้นาง 

ไม่อยากยุ่งเก่ียวกับผู้ใดในสกุลหลี่อีกแล้ว วันนี้รับหลี่ซิวเหยาติดเรือ 

ไปด้วยก็ถือว่าคืนน�้าใจในค�าพูดนั้นที่เขาพูดกับนางในชาติก่อน นับแต่นี้

ไม่ติดค้างต่อกันอีก

ครัน้คนทีไ่ปซือ้เสบยีงอาหารกลบัมา คนคมุเรอืก็สัง่ลกูเรอืปลดเชอืก 

ชักใบเรือขึ้น เรือแล่นออกจากฝั่ง เดินทางมุ่งหน้าต่อไปอีกครั้ง

เป็นเวลาอาหารกลางวันแล้ว สาวใช้อายุน้อยนามชิงเหอและชิงจู๋

ถือถาดใหญ่สีแดงชาดเข้ามา

เป็ดตุ๋นสี่มงคลหั่นเป็นชิ้นหนึ่งจาน แตงมะเขือหนึ่งจาน หมี่กึงผัด

หนึ่งจาน และแกงหน่อไม้ตุ ๋นขาหมูรมควันอีกชามใหญ่ พร้อมด้วย 

ข้าวสวยร้อนๆ อีกหนึ่งถ้วย

ไฉ่เวยจัดอาหารเหล่านี้ลงบนโต๊ะเรียบร้อยก็เรียกเสิ่นหยวนมากิน 

"บนเรอืไม่มวัีตถุดบิดีๆ  และไม่มพ่ีอครวัฝีมอืดอีะไร คณุหนกิูนประทังท้อง 

เสียหน่อยนะเจ้าคะ"

นางจ�าได้ว่าเมือ่ก่อนเสิน่หยวนพิถีพิถันเรือ่งเหล่านีเ้ป็นทีส่ดุ อาหาร

ไม่ถูกปากนิดเดยีวนางก็ไม่กินแล้ว ท้ังยังจะอารมณ์เสียด้วย ผู้ทีเ่คราะห์ร้าย 
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มีหรือจะพ้นบ่าวอย่างพวกนาง ดังนั้นพอเห็นอาหารง่ายๆ เช่นนี้บนโต๊ะ 

ในใจไฉ่เวยจึงกระวนกระวายอยู่บ้าง เกรงว่าเสิ่นหยวนจะอารมณ์เสีย

แต่ครั้นเสิ่นหยวนเดินมาเห็นอาหารเหล่านี้แล้ว กลับน่ังลงบน 

ม้านั่งกลมข้างโต๊ะ หยิบตะเกียบขึ้นมาเร่ิมกินโดยที่ไม่มีสีหน้าไม่พอใจ

แม้แต่น้อย

ขณะนางกินสีหน้าน้ันจริงจังและจดจ่อย่ิง คล้ายนางเห็นคุณค่า 

ของข้าวทุกเม็ดและผักทุกใบ ทนให้สิ้นเปลืองไม่ได้อย่างไรอย่างนั้น

และอันที่จริงเสิ่นหยวนก็เสียดายข้าวทุกเม็ดและผักทุกใบจริงๆ

ชาติก่อนนางกินข้าวกล้องที่สกุลหลี่อยู่หลายปี กับข้าวย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึง มีผักแก่ๆ ได้สักจานก็นับว่าหาได้ยากแล้ว เพราะฉะนั้นกับข้าว 

ตรงหน้าเหล่านี้ถือว่าดีมากจริงๆ

เสิ่นหยวนค่อยๆ กินจนหมด ชิงเหอและชิงจู๋เก็บถ้วยชามออกไป 

ไฉ่เวยก็น�าผ้าเช็ดมืออุ่นๆ มาให้เสิ่นหยวนเช็ดมือ

เสิ่นหยวนรับมาเช็ดมือพลางกล่าวกับนาง "เมื่อครู่ข้ากินเป็ดตุ๋น 

สีม่งคลจานนัน้รูส้กึว่ารสชาตดิย่ิีง ประเดีย๋วตอนเจ้ากับชงิเหอชงิจูก๋นิข้าว

ก็แบ่งไปกินเถิด อีกอย่างฉางหมัวมัวอายุมากแล้ว เป็ดนี้เกรงว่านาง 

คงกินไม่ไหว ทั้งนางก็เมาเรือ อาเจียนหนัก ประเด๋ียวเจ้าน�าสาลี่เป็ด  

พุทรากรอบ กับกระจับสดไปให้นางด้วยตนเองสักหน่อย"

ไฉ่เวยตอบรบัอย่างเคารพนบนอบเสร็จก็เรียกสาวใช้อกีคนทีกิ่นข้าว

แล้วเข้ามาคอยรับใช้ ส่วนตนเองออกไปส่งของที่เสิ่นหยวนมอบให้ 

ฉางหมัวมัว
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ฉางหมัวมัวเดิมเป็นหญิงปักผ้าในบ้านเฉินป๋อหลุนท่านตาของ 

เสิน่หยวน มฝีีมอืปักผ้าแบบซโูจวเป็นเลศิ ต่อมานางแต่งให้ผูด้แูลคนหน่ึง

ของสกุลเฉนิ ให้ก�าเนดิบตุรชายและบตุรสาวอย่างละคน โชคร้ายทีต่่อมา

สามีและบุตรชายนางต่างสิ้นใจตามกันไป บุตรสาวคนเดียวในตอนนั้น

เป็นสาวใช้ติดตามมารับใช้มารดาเสิ่นหยวนหลังออกเรือน ครั้นอายุมาก

ก็ได้มารดาเสิ่นหยวนจัดการให้แต่งเป็นภรรยาของผู้ดูแลที่ดิน

ตลอดหนึง่ปีกว่าทีเ่สิน่หยวนอาศัยอยู่บ้านท่านตาน้ีกไ็ด้ฉางหมวัมวั

ช่วยสอนนางเย็บปักโดยตลอด คราวน้ีนางจะเดินทางกลับเมืองหลวง  

ฉางหมัวมัวคิดถึงว่าชีวิตนี้ของตนมีเพียงบุตรสาวเป็นญาติคนเดียวแล้ว

และอีกฝ่ายยังอยู่ที่เมืองหลวง ทันทีที่เฉินป๋อหลุนมาบอกว่าเสิ่นหยวน

ต้องการให้ตนเดินทางไปที่เมืองหลวงด้วย ฉางหมัวมัวจึงตอบรับค�าขอนี้

โดยแทบไม่ต้องเสียเวลาคิด

3
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ที่เฉินป๋อหลุนเห็นควรกับเรื่องน้ีในทันทีก็เพราะเขาไม่รู้ว่าที่แล้วมา 

สกุลเสิ่นอบรมสั่งสอนเสิ่นหยวนอย่างไร สตรีพึงมีสี่คุณธรรม* แต่นาง 

ใกล้จะถึงวัยปักปิ ่น** แล้ว งานเย็บปักถักร้อยกลับย�่าแย่เหลือเกิน  

หลังนางมาถึงฉางโจว เขาถึงสังเกตเห็นเร่ืองน้ี จึงได้จัดฉางหมัวมัวมา 

สอนนางเย็บปักโดยเฉพาะ

แต่อย่างไรก็สอนเพียงปีเดียว ไหนเลยจะพอ ให้ฉางหมัวมัวตาม 

เสิน่หยวนกลบัเมอืงหลวงด้วยก็ดีเช่นกัน เหตุผลข้อแรกคอืสอนเสิน่หยวน

เยบ็ปักต่อได้ ส่วนข้อสองน้ัน ฉางหมวัมวัเป็นคนทีเ่ขาวางใจ หากภายหน้า

เสิ่นหยวนมีเรื่องอะไรในสกุลเสิ่น นางก็ช่วยเหลือได้

จะอย่างไรมารดาเสิ่นหยวนก็สิ้นลมแล้ว แม้เสิ่นหยวนจะยังมี 

น้องชายและน้องสาวร่วมอุทรอยู่ในสกุลเส่ินอีกสองคน แต่เด็กไม่มีแม่

อย่างไรก็น่าสงสาร

ด้วยเหตุนี้ฉางหมัวมัวจึงติดตามเสิ่นหยวนขึ้นเรือไปเมืองหลวง 

กระน้ันนางก็อายุห้าสิบกว่าแล้ว ที่ผ่านมาไม่ได้นั่งเรือบ่อยนัก ดังนั้น 

ขึ้นเรือได้วันแรกก็เริ่มเมาเรือ นอนอยู่บนตั่งลุกไม่ขึ้นมาตลอด

ไฉ่เวยได้รับค�าสั่งจากเสิ่นหยวน ในมือถือกล่องอาหารไม้ไผ่ลงรัก

ใบหนึ่ง จานที่อยู่ด้านในใส่สาลี่เป็ด พุทรากรอบ และกระจับสดไว้

นางผลักประตูเปิด เดินเข้าไปในห้องก็เห็นฉางหมัวมัวที่หน้าผาก 

วางผ้าเอาไว้ก�าลังนอนอยู่บนตั่งด้วยใบหน้าซีดเซียว

พอได้ยินเสยีง ฉางหมวัมวัก็หันหน้ามามอง คร้ันเหน็เป็นไฉ่เวยนาง 

* สี่คุณธรรม ได้แก่ จริยางาม วาจางาม รูปโฉมงาม งานบ้านงานเรือนไม่บกพร่อง
** วัยปักปิ่น หมายถึงช่วงอายุเต็มสิบห้าปี หญิงสาวชาวจีนสมัยก่อนจะเกล้าผมปักปิ่นเป็นสัญลักษณ์ว่า 
ถึงวัยออกเรือนแล้ว
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ก็รีบใช้มือยันตั่งพยายามจะลุกขึ้น

ขณะเสิน่หยวนเพ่ิงมาถึงฉางโจว ไฉ่เวยยังเป็นเพียงสาวใช้ระดบัล่าง 

ข้างกายนาง ทว่าต่อมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เมื่อต้นปีหัวหน้าสาวใช้ของ 

เสิน่หยวนท�าผดิจนถึงขัน้ตดิคกุ นางจงึยกไฉ่เวยข้ึนมาเป็นหวัหน้าสาวใช้

ประจ�าตัว ให้คอยปรนนิบัติรับใช้

หัวหน้าสาวใช้ของเสิ่นหยวนย่อมเอาไปเทียบกับผู้อื่นไม่ได้ ดังน้ัน

บนหน้าฉางหมวัมวัจงึเผยรอยย้ิมออกมา เอ่ยปากด้วยความกระตอืรอืร้น 

"แม่นางไฉ่เวยมาแล้วหรือ รีบมานั่งเถิด"

ไฉ่เวยก้าวขึ้นหน้าไปสองก้าว กล่าวย้ิมๆ "ท่านลุกข้ึนมาท�าไมกัน 

รีบพักเถิด"

นางเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยน จิตใจดีงามบริสุทธ์ิ แม้จะมีฐานะเป็น

หัวหน้าสาวใช้ประจ�าตัวเสิ่นหยวน แต่ก็ไม่ได้วางท่าข่มคนแม้แต่น้อย

นางประคองฉางหมัวมัวนั่งพิงผนังเรือเสร็จก็หยิบหมอนนุ่มมา 

รองหลังอีกฝ่าย จากน้ันก็ท�าท่าทางบอกให้ฉางหมัวมัวดูกล่องอาหาร 

ในมอืนาง "คณุหนทูราบว่าท่านเมาเรอืจนกินอะไรไม่ลง จงึให้น�าสาลีเ่ป็ด

กับพุทรากรอบมาโดยเฉพาะ ยังมีกระจับสดน่ีท่ีคุณหนูตั้งใจซื้อมา  

สั่งให้ข้าน�ามามอบให้ท่าน"

ฉางหมัวมัวฟังแล้วในใจให้ตื้นตันเป็นท่ีสุด "ข้าแค่เคยสอนคุณหนู

เย็บปักเพียงปีเดียวเท่านั้น เดิมก็ต้องขอบคุณนางด้วยซ�้าท่ีท�าให้ข้า 

ตามนางไปเมืองหลวงได้ ไม่คิดเลยว่าในใจคุณหนูจะยังนึกถึงข้าเช่นนี้  

ข้าซาบซึ้งใจจริงๆ"

ไฉ่เวยเม้มปากหัวเราะเบาๆ โดยไม่พูดอะไร ทว่าในใจนางก็นึก
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ประหลาดใจเช่นกัน

เดิมทีคุณหนูเย่อหย่ิงออกปานน้ัน เคยเป็นห่วงเป็นใยผู้อืน่เสยีเมือ่ไร 

คุณหนูสามกับคุณชายรองเป็นน้องสาวและน้องชายร่วมมารดากับนาง 

แต่ความสมัพันธ์ระหว่างนางกับพวกเขาก็ไม่ได้ดสีกัเท่าไร ไม่ได้ใส่ใจอะไร

พวกเขานัก แต่ไฉนตอนนี้ถึงดีต่อฉางหมัวมัวปานนี้เล่า

มิหน�าซ�้าเมื่อครู่คุณหนูยังพูดด้วยว่ารสชาติเป็ดตุ๋นสี่มงคลนั้นดีย่ิง 

ให้นางกับชิงเหอชิงจู ๋แบ่งไปกิน นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นในอดีต

แน่นอน

จะว่าไป...นับแต่ได้รู ้ข่าวการตายของฮูหยิน นิสัยของคุณหนูก็ 

ดูเหมือนเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นไม่น้อย

ก็ถูก คุณหนูได้ฮหูยินประคบประหงมจนเตบิใหญ่ ใกล้ชดิสนทิสนม 

กับฮูหยินท่ีสุดมาแต่ไหนแต่ไร ฮูหยินจากไปแล้ว นายท่านถึงกับใจด�า 

ไม่ให้คุณหนูกลับไปร่วมงานศพ คุณหนูย่อมต้องเสียใจมากแน่นอน  

นิสัยเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องปกติยิ่ง

ไฉ่เวยทอดถอนใจเงียบๆ ทว่าเบื้องหน้ากลับไม่ได้แสดงออก  

เพียงย้ิมพลางพูดคุยเล่นกับฉางหมัวมัวสองสามค�า จากนั้นนางก็ยืนขึ้น

กล่าวย้ิมๆ "ทางคุณหนูยังรอให้ข้าไปปรนนิบัติอีก ข้าขอตัวก่อนแล้ว  

หมัวมัวพักผ่อนให้เต็มที่ หากมีอะไรก็ให้สาวใช้ไปบอกข้า"

ฉางหมวัมวัน่ังตัวตรงบนต่ัง กล่าวว่า "รบกวนแม่นางกลบัไปรายงาน

คณุหนูแทนข้าสกัค�า บอกว่าขอบคุณนางมากท่ีอตุส่าห์มีใจนึกถึงบ่าวชรา"

ไฉ่เวยย้ิมพลางพยักหน้าตอบรบั ก่อนหมนุตวัเดนิออกนอกประตูไป
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ครัน้ไฉ่เวยกลบัไปหาเสิน่หยวนก็เหน็อกีฝ่ายก�าลงัถือสะดงึไว้ในมอื 

ก้มหน้าปักกอกล้วยไม้อยู่ ส่วนชิงเหอกับชิงจู๋ก็คอยยืนรับใช้อยู่ข้างๆ

"น�าของไปให้ฉางหมัวมัวแล้ว?" เห็นไฉ่เวยกลับมาเส่ินหยวนก็วาง

สะดึงเล็กในมือลง ก่อนเงยหน้าขึ้นถามนาง

ไฉ่เวยตอบ "บ่าวน�าของไปให้ฉางหมวัมวัตามทีค่ณุหนส่ัูงแล้วเจ้าค่ะ 

นางยังบอกให้บ่าวขอบคุณคุณหนูแทนนางด้วย"

เสิ่นหยวนพยักหน้า ไม่ได้พูดอะไรอีก ก้มหน้าลงปักกอกล้วยไม้ 

ที่ยังท�าไม่เสร็จบนสะดึงต่อ

แสงแดดอ่อนๆ ลอดผ่านเข้ามาจากหน้าต่างเล็กของเรือ ตกลง 

บนร่างเสิ่นหยวน ผิวนางขาวปานหิมะแรก ทั่วกายมีบุคลิกลักษณะ 

สงบนิ่งเรียบเฉย

ชั่วแวบหนึ่งนั้นไฉ่เวยเกิดภาพหลอนขึ้นมา คล้ายว่าเสิ่นหยวนควร

เป็นเช่นน้ีมาโดยตลอด เสิ่นหยวนท่ีเย่อหย่ิงจองหองในอดีตเป็นเพียง

จินตนาการในสมองของตนเท่านั้น

สองวันให้หลังเรือแล่นตามลมโดยตลอดจึงรุดหน้าไปรวดเร็ว แต่

ตอนมาถึงอันเต๋อก็เริ่มมีฝนตกหนัก ลมพัดย้อนทาง เรือต้องแล่นทวนลม 

ซ�้าเบื้องหน้าแม่น�้ายังแตกออกเป็นหลายสาย มีหินโสโครกจ�านวนมาก 

คนคมุเรอืรายงานว่าวันน้ีเกรงจะแล่นเรอืไม่ได้แล้ว ท�าได้เพียงหยุดอยู่ทีน่ี ่

ชั่วคราว รอฝนหยุดทิศทางลมเปลี่ยนค่อยเดินทางต่อ

เสิ่นหยวนอนุญาตให้หยุดเรือ

ฝนนี้ตกจนเย็นถึงได้หยุด ดวงอาทิตย์ปรากฏตามหลังมาทันที
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เสิน่หยวนฟุบอยู่ตรงหน้าต่างเรอื มองดวงอาทติย์ยามเย็นท่ีอยู่ไกล

ออกไปก�าลงัลบัขอบฟ้า รมิฝ่ังมต้ีนไม้ บนผิวน�า้ล้วนเป็นแสงแดดยามเย็น 

เป็นสีเขียวตัดสีแดงอย่างแท้จริง

หางตาพลันเหลือบเห็นคนผู้หนึ่งยืนอยู่ท้ายเรือ รูปร่างสูงใหญ่

ตระหง่าน สองมอืไพล่หลงัมองดผูวิแม่น�า้ไหลเชีย่วทีเ่บือ้งหน้า ลมแม่น�า้

พัดสายรัดเอวและแขนเสื้อสีเขียวครามของเขาปลิวข้ึน บุคลิกสง่างาม

เหนือสามัญ

...เป็นหลี่ซิวเหยา

เสิ่นหยวนนั่งหลังตรงไม่ได้ฟุบต่อ ยื่นมือไปหยิบหนังสือมาอ่าน

เรือที่นางเหมาล�านี้มีขนาดใหญ่มาก วันนั้นหลังจากให้หลี่ซิวเหยา

กับผู้ติดตามของเขาขึ้นเรือมา นางก็ให้คนคุมเรือจัดให้พวกเขาพักท่ี 

ห้องด้านหลัง ส่วนนางกับผู้ติดตามของนางย่อมจะพักที่ห้องกลางและ

ห้องด้านหน้า สองวันมาน้ีต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้พบหน้ากันแม้แต่คร้ังเดยีว

เสิ่นหยวนรู้สึกว่าเป็นเช่นน้ีก็ดีย่ิง ชาตินี้นางก็ไม่อยากยุ่งเก่ียวกับ

คนสกุลหลี่อยู่แล้ว ย่ิงกว่าน้ันนางก็รู้ว่าภายภาคหน้าหลี่ซิวเหยาจะได้

กลายเป็นขุนนางมากอ�านาจท่ีโหดเห้ียมเช่นนั้นอีก ทางที่ดีต่อแต่น้ี 

อย่าได้เจอกันอีกเป็นดีที่สุด

อาทติย์ยามเย็นค่อยๆ ลาลบัเหลีย่มเขา วันน้ีเป็นวันท่ีจนัทร์เตม็ดวง 

บนฟ้ามีจันทร์กระจ่างหนึ่งดวง ในน�้าก็มีอีกหนึ่งดวง ริมฝั่งมีหมอกควัน

ปกคลุม ทัศนียภาพงดงามอย่างที่สุด

ไฉ่เวยจดุเทียนบนโต๊ะสีเ่หลีย่มตัวเลก็เสร็จก็ใช้โป๊ะตะเกียงครอบไว้ 

ครั้นเงยหน้าขึ้นมาเห็นเสิ่นหยวนยังน่ังมองดวงจันทร์อยู่ตรงหน้าต่าง  

Page ������������� ����������������� 1.indd   29 14/8/2563 BE   10:03



30

เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 1

มือถือหนังสือค้างไว้เฉยๆ ไม่ได้พลิกเปิดต่อ จึงเดินไปหยิบเส้ือคลุมที ่

ราวแขวนเสื้อด้านข้างมาคลุมลงบนตัวนาง

"คุณหนู กลางคืนลมแรง น�้าค้างก็มาก ท่านนั่งหลบเข้ามาหน่อย 

ดีกว่านะเจ้าคะ ระวังจะไม่สบายเอา" นางเตือนเสิ่นหยวนเสียงนุ่ม

เสิ่นหยวนยังมองดูแสงจันทร์ที่สะท้อนบนผิวน�้าด้านนอก รู้สึกว่า 

ในใจสงบนิ่งยิ่งยวด

ชาติก่อนนางเคยมีนิสัยหุนหันพลันแล่นเพียงนั้น ต่อมาภายหลัง 

ถูกพิษจนตาบอด ใจกลับค่อยๆ สงบลง บางทีอาจเป็นเพราะได้เรียน 

ดีดพิณกับคนผู้นั้น ใจข้าถึงค่อยๆ สงบลงกระมัง

คิดถึงคนผู้นั้นเสิ่นหยวนก็รู้สึกใจอ่อนยวบอย่างห้ามไม่อยู่ มุมปาก

พลอยยกขึ้นตามไปด้วย

เพียงนึกเสียดายที่จนตายก็ยังไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครกันแน่

เสิ่นหยวนถอนหายใจเบาๆ คราหนึ่ง จากนั้นนางก็หันหน้ากลับมา

สั่งไฉ่เวย "เจ้าไปจุดก�ายานมาเตาหนึ่ง"

ไฉ่เวยรบัค�า เดินไปหยบิเตาทองแดงสามขาปิดเงนิลายดอกเสาวรส

ใบเล็กๆ ใบหนึ่งมา ก่อนหยิบก�ายานรูปดอกเหมยก้อนหน่ึงมาเผา  

ภายในห้องพลันมีกลิ่นหอมอ่อนๆ บริสุทธิ์อบอวลเต็มห้องทันที

เสิ่นหยวนเองก็ไปหยิบถุงพิณของตนเองมาเปิดออก ด้านในเป็น

พิณประดับหยกทรงใบตองคันหนึ่ง

ในห้องไม่มีโต๊ะวางพิณ เสิ่นหยวนจึงให้ไฉ่เวยหยิบเบาะกกใบหนึ่ง

มาให้ ก่อนนัง่ลงหนัหน้าไปทางหน้าต่างเรอื น�าพิณวางบนตกั ก้มหน้าลง

น้อยๆ นิ้วขาวเรียวบางค่อยๆ ดีดสายพิณ
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เมื่อก่อนมารดาก็เคยเชิญคนมาสอนนางดีดพิณ แต่เวลาน้ัน 

นางไม่อาจสงบใจเรียนได้ เล่าเรียนอยู่หลายปีก็ยังดีดไม่เป็นแม้แต ่

เพลงเดียว ซ�้ายังบ่นว่าน้ิวของตนเองถูกสายพิณเย็นเฉียบบาดจนเจ็บ  

แต่ในหนึ่งปีที่นางถูกพิษจนตาบอดน้ันกลับเรียนดีดพิณจนเป็นด้วย 

การสั่งสอนจากคนผู้นั้น

เรื่องจ�าพวกเรียนพิณย่อมจะล�าบากยิ่ง นิ้วมืออันบอบบางของนาง

ค่อยๆ ถูกเสียดสีจนเกิดรอยด้านบางๆ แต่นางในเวลานั้นไม่เอ่ยปากบ่น

แม้แต่น้อย กลับรู้สึกว่าหัวใจที่เดิมทีแห้งเหี่ยวของตนเองค่อยๆ พองฟู 

ขึ้นมา

ยามทีอ่ยู่บ้านท่านตาในฉางโจว นางกฝึ็กดดีพิณเป็นครูส่ัน้ๆ ทุกวัน

เช่นกัน

นางไม่รู้ว่าคนผู้นั้นมีหน้าตาเช่นไร และก็ไม่รู้ว่าคนผู้น้ันเป็นใคร 

กันแน่ นางไร้หนทางจะหาตัวเขา แต่นางก็ไม่อยากลืมความสัมพันธ์

ระหว่างคนผูน้ัน้กับนางท่ีมอียู่เพียงน้อยนิดนีไ้ป ยามว่างนางจงึมกัดดีพิณ 

ด้วยคิดว่าอาจมีสักวันที่คนผู้นั้นจะบังเอิญมาได้ยินนางบรรเลง ได้ยิน 

เสียงพิณที่คล้ายกับของเขาแล้วมาสอบถาม เวลาน้ันนางก็จะได้รู้ว่า 

เขาเป็นผู้ใดกันแน่

เสียงพิณอ้อยอิ่งค่อยๆ ดังขึ้นในราตรีอันเงียบสงบนี้

หนึง่ห้องก้ันกลาง หลีซ่วิเหยาท่ีก�าลงัยืนเงยหน้าชมจนัทร์อยู่ท้ายเรอื 

พลนัได้ยนิเสยีงพิณนัน้ เขาให้ประหลาดใจ อดไม่ไหวต้องหันหน้ากลบัไป

มองทางห้องกลาง
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ฉีหมิงยืนมือแนบล�าตัวอยู่ด้านหลังเขาสองก้าว ได้ยินเสียงพิณ 

ที่ดังมากะทันหันนี้ก็ตกใจจนสะดุ้ง อดจะหันหน้ากลับไปมองไม่ได้

จากนัน้เขาก็เก็บสายตากลบัมามองหลีซ่วิเหยาท่ียืนอยู่เบือ้งหน้าเขา 

ทันที ก่อนเอ่ยว่า "หากมิใช่คุณชายยืนอยู่ตรงหน้าข้า ข้าคงสงสัยว่า 

เสียงพิณน้ีเป็นท่านบรรเลง 'ห่านป่าโฉบพ้ืนทราย' เพลงนี้เป็นเพลงที่ 

เมื่อก่อนท่านชอบบรรเลงท่ีสุด มิหน�าซ�้า ไฉนเสียงพิณถึงเหมือนกับ 

ของท่านเพียงนี้ได้"
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มารดาบังเกิดเกล้าของหลี่ซิวเหยาเป็นคุณหนูตระกูลขุนนาง  

ศาสตร์ทั้งสี่อย่างพิณ หมาก อักษร วาดภาพล้วนแต่แตกฉาน เพียงแต่

ภายหลงัตระกูลตกยาก ถูกขายเป็นทาส ต่อมาจงึถูกบดิาของหลีซ่วิเหยา

รับเป็นสาวใช้อุ่นเตียง แต่อย่างไรนางก็เป็นบุตรสาวของขุนนางต้องโทษ 

บดิาหลีซ่วิเหยาไม่กล้ายกย่องนางเกินไป ดงันัน้จวบจนสิน้ใจนางจงึเป็นเพียง 

สาวใช้อุ่นเตียงเท่านั้น แม้แต่อนุอย่างเป็นทางการก็ยังไม่นับว่าเป็นได้

หากแต่มารดาผูเ้ป็นภรรยาเอกของบดิาหลีซ่วิเหยากลบัไม่ใคร่ชอบ

บุตรชายคนโตสายรองอย่างเขานัก คร้านจะดูแลเขา จึงโยนเขาให ้

มารดาบงัเกิดเกล้าของเขาดแูลเอง แต่เป็นเช่นนีก็้ดี จะอย่างไรสองแม่ลกู

ก็ได้อยู่ด้วยกัน และหลี่ซิวเหยาก็ได้เล่าเรียนศาสตร์ทั้งสี่น้ันจากมารดา 

ในช่วงปีเหล่านั้น หลังมารดาเขาสิ้นใจ เขาก็เข้ากองทัพแล้ว ผู ้อื่น 

เอาแต่พูดว่าเขาเป็นทหารหยาบช้าผูห้น่ึง หารูไ้ม่ว่าอนัทีจ่รงิเขาแตกฉาน

4
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ในเรื่องศาสตร์ทั้งสี่เช่นกัน มีเพียงฉีหมิงผู้ติดตามประจ�าตัวเขาที่รู้เรื่อง

เหล่านี้

หลี่ซิวเหยาได้ยินค�าของฉีหมิง สีหน้ายังคงไม่เปล่ียนแปลง  

เพียงกล่าวเรียบๆ "ใต้ฟ้าน้ีมีเสียงพิณคล้ายกันอยู่มากมาย มีอะไร 

น่าตกใจกัน"

ทว่าในใจนั้นยังคงประหลาดใจอยู่บ้าง เนื่องจากเมื่อครู่เขาได้ยิน

การดีดไล่เสียงอยู่จุดหนึ่ง

เพลงน้ีตรงจดุนีเ้ดิมไม่มกีารไล่เสยีง เป็นเขาเพ่ิมเข้าไปเอง เสียงพิณ

ของคนผู้นี้คล้ายกับของข้าก็ช่างเถอะ แต่ไฉนจุดการไล่เสียงนี้ก็ยัง...

ในสมองของเขาอดจะมภีาพแผ่นหลงัแบบบางท่ีได้เหน็เมือ่สองวันก่อน 

ปรากฏขึน้มาไม่ได้ ในใจแอบคดิกับตนเอง ไม่รูว่้าแม่นางผู้นีเ้ป็นผู้ใดกันแน่  

บางทีอาจต้องลองถามดู

เดมิทีเขาไม่มคีวามสนใจต่อหญิงสาวผูน้ัน้สกันดิ คดิเพียงว่าแม่นาง

ผูน้ีใ้ห้ขึน้เรอืมา ยนิดพีาเขาตดิไปเมอืงหลวงด้วย แมน้างจะยงัไมย่อมรบั

ค่าเรือจากเขา แต่รอให้ถึงเมืองหลวง หลังลงเรือแล้ว เขาจะจ่ายค่าเรือ 

ให้อีกเป็นเท่าตัว ทว่าตอนนี้เขาพลันอยากรู้บ้างแล้วว่านางเป็นผู้ใด

ในใจเขาก�าลังครุ่นคิดถึงเรื่องน้ี กลับได้ยินฉีหมิงพูดกระซิบรัวเร็ว 

"คุณชาย ท่านรีบดูด้านหน้าสิขอรับ"

หลี่ซิวเหยาเงยหน้ามองไป

เห็นผิวแม่น�้ากว้างใหญ่ถูกสายลมราตรีพัดจนเกิดริ้วคล่ืนสุดลูกหู

ลูกตา ทว่าตลอดแนวพงอ้อเห่ียวเฉาสองฝั่งกลับมีเรือเล็กโผล่ออกมา 

ราวสามสิบสี่สิบล�า
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บนเรือเล็กแต่ละล�ามีคนอยู่สี่ห้าคน สองคนพายเรือ ที่เหลือ 

ล้วนจับอาวุธ แสงจันทร์กระจ่างส่องลงบนอาวุธเหล่านี้เกิดเป็นแสง 

แยงตา

หลี่ซิวเหยาขมวดคิ้วยาวทั้งสอง

เขารู้...น่ีเป็นไปได้มากว่าจะเจอโจรสลัดเข้าแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ 

เขาเป็นแม่ทัพลาดตระเวนอยู่ทีเ่มอืงเหลยีว เนือ่งจากระยะก่อนเขาปราบ

โจรสลัดจนมีความดีความชอบ เมื่อเรื่องถูกรายงานขึ้นไป กรมขุนนางถึง

ได้ให้เขากลับเมืองหลวงไปรายงานตัวท่ีกรมทหาร ดังนั้นพอเห็นบรรดา

โจรสลดัตรงหน้า ในใจเขาจงึไม่หวาดหวัน่สกันดิ เพียงสัง่ฉหีมงิเสยีงเข้มว่า  

"กลับห้องไปเอาธนูข้ามา!"

ฉีหมิงเองก็เคยติดตามหลี่ซิวเหยาออกปราบโจร แต่ทุกครั้งล้วนมี

ทหารกองใหญ่ไปด้วย สภาพท่ีมีแค่เขากับหลี่ซิวเหยาเพียงสองคน 

บนเรือเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อน ในใจเขาจึงอดไม่ได้ที่จะหวาดหว่ันอยู่บ้าง 

ครั้นได้ยินเสียงสุขุมมั่นคงของหลี่ซิวเหยาเขาก็พยายามตั้งสติเต็มก�าลัง 

ก่อนวิ่งฉิวกลับห้องไปหยิบธนูมา

หลี่ซิวเหยารับคันธนูมาไว้ในมือ พาดลูกธนูเข้ากับคัน น้าวสาย 

จนคันโก่งเป็นวงเดือน จากนั้นก็ปล่อยมือ ได้ยินเพียงเสียงฟิ้วดังข้ึน  

ลูกธนูดอกนั้นพุ่งแหวกอากาศไปปักลงบนหัวเรือเล็กล�าหน้าสุด ฝังลง 

เนื้อไม้หลายชุ่น* ขนหางยังคงสั่นไม่หยุด

คนบนเรือเล็กตกใจสะดุ้งโหยง แม้แต่ฝีพายยังลืมพาย

ครัน้แล้วก็ได้ยินหลีซ่วิเหยาพูดขึน้เสยีงดังฟังชัด "ตรงหน้านัน้เป็นผูใ้ด!  

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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รีบถอยไปเสีย มิเช่นนั้นธนูในมือข้าจะไม่เกรงใจแล้ว!"

เริ่มด้วยการเตือน...ขู่ขวัญก่อนก็ถือเป็นเร่ืองดี ด้วยบนเรือมีสตรี 

อยู่จ�านวนมาก หากเกิดการปะทะขึ้นมาจริงๆ เกรงว่าจะพลอยท�าให้ 

พวกนางล�าบาก

เวลาน้ีคนบนเรือเล็กก�าลังมองลูกธนูท่ีปักอยู่บนหัวเรือ มีคนเอ่ย 

ไปทางชายร่างสูงใหญ่เคราเฟิ้มเต็มหน้าด้วยความลังเล "ไฉนเรือล�านี ้

จึงมีคนต่อสู้เป็นอยู่ด้วย หัวหน้าใหญ่ พวกเราถอยก่อนจะดีกว่า"

หัวหน้าใหญ่ผู้นั้นกลับแค่นเสียงเย็นออกจมูก มองหลี่ซิวเหยา 

ที่เบื้องหน้า ในดวงตามีประกายเหี้ยมเกรียมวาบผ่าน พูดว่า "สองหมัด

ยากชนะสีม่อื ต่อให้บนเรอืมคีนต่อสูเ้ป็นแล้วอย่างไร พวกเรามคีนตัง้มาก

ยังต้องกลัวเขาอีกหรือ หนึ่งคนหน่ึงดาบก็เพียงพอจะสับเขาให้เละเป็น 

กองเนื้อแล้ว พายต่อไปข้างหน้า อย่าหยุด!"

ตอนกลางวันเขาส่งคนมาดลูาดเลาแล้ว รูว่้าเรอืล�านีจ้ะไปเมอืงหลวง  

บนเรือส่วนใหญ่เป็นสตรี ทั้งยังดูเหมือนมาจากครอบครัวร�่ารวย เงินทอง

และสิ่งของมีค่าต้องมีไม่น้อยแน่ มิหน�าซ�้าตามที่คนของเขาบอกมา  

แม่นางผู้น้ันก็งดงามปานเทพธิดาบนสวรรค์ แม้แต่คนงามในภาพวาด 

ยังเทียบนางไม่ติด หัวหน้าใหญ่ผู้นี้เป็นพวกบ้าตัณหา ด้วยเหตุนี้จึง 

เกิดความคิดมุ่งร้ายหวังจะมาชิงทรัพย์ฉุดคน

เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่บนเรือตรงหน้ามีคนต่อสู้เป็นคนเดียวเลย  

ต่อให้มีเป็นสิบคน เขาก็ไม่ยอมถอยแน่นอน

เขาสะบดัดาบโค้งในมอืจนเป็นประกาย ตวาดส่ังลกูน้องให้พายเรือ 

และตวาดสั่งบรรดาคนที่ด้านหลังให้ตามมาโดยเร็วทันที
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หลี่ซิวเหยาเห็นว่าการขู่ขวัญของตนไม่ท�าให้คนเหล่าน้ีล่าถอย  

ซ�้าตอนนี้เขาก็แน่ใจแล้วว่าคนเหล่านี้เป็นโจรสลัดจริงๆ โดยมิต้องสงสัย 

จึงไม่ยั้งมืออีก

เขาเอื้อมมือไปหยิบลูกธนูจากในกระบอกมาทีเดียวสามดอก  

พาดกับคันธนูแล้วปล่อยออกไปพร้อมกัน บนเรือล�าหน้าสุดมีคนล้มลง

สามคนทันที

หัวหน้าใหญ่ผู ้น้ันรู ้ว ่าคนบนเรือฝ่ายตรงข้ามมีวิชาธนูแก่กล้า  

พอเห็นหลี่ซิวเหยาน้าวสายธนูจึงผลุบตัวหลบหลังคนข้างๆ ทันที ตอนนี้

คนผูน้ั้นต้องลกูธนูตายไปแล้ว เขาก็ย่ืนมอืไปห้ิวตวัคนผู้น้ันมาไว้เบือ้งหน้า

ตนเองเพื่อบังลูกธนูของหลี่ซิวเหยา พร้อมกันนั้นก็หันหน้ากลับไปค�าราม

ใส่คนด้านหลงัด้วยอาการกระหดืกระหอบ "รีบพาย! รบีพาย! รอข้ึนเรือใหญ่ 

ได้เมื่อไร ธนูของเขาก็ไม่มีที่ให้แผลงฤทธิ์แล้ว!"

เขายังพูดเสยีงดงัอกีว่า "ผูท้ีเ่หมาเรอืล�านีเ้ป็นแม่นางจากครอบครวั

ร�่ารวย มีสตรีอยู่มาก และยังมีแก้วแหวนเงินทองอีกหลายหีบ ขอเพียง

พวกเจ้าบุกขึ้นเรือได้ แต่ละคนจะได้รางวัลห้าสิบต�าลึงเงินพร้อมสตรี 

หนึ่งนาง ใครฆ่าเจ้าคนยิงธนูได้ ตกรางวัลอีกห้าร้อยต�าลึงเงิน!"

รางวัลหนักย่อมมีผู ้กล้า พวกเดนตายเหล่าน้ีเมื่อได้ยินค�าของ

หัวหน้าใหญ่แล้ว ไหนเลยจะยังสนใจธนูอีก สองตาแดงก�่า ถึงข้ันใช ้

ดาบโค้งในมือจ�้าพายอย่างสุดชีวิต

เรือเล็กเหล่านี้แล่นเข้าหาเรือใหญ่ด้วยความเร็วปานติดปีกบิน  

แม้ระหว่างนี้หลี่ซิวเหยาจะยิงธนูมือเป็นระวิงจนฆ่าโจรสลัดไปได ้

จ�านวนมาก แต่อย่างไรจ�านวนคนก็มากเกินไป ยามน้ีจึงมีคนปีน 
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กระโดดขึ้นจากเรือเล็กมาแล้ว

หลีซ่วิเหยาโยนคนัธนใูนมอืให้ฉหีมงิทียื่นอยู่ด้านข้าง ก่อนเอือ้มมอื

ชกักระบีอ่่อนตรงเอวตนเองออกมาฟันใส่ล�าคอของโจรสลดัคนท่ีกระโดด

ขึ้นเรือมาคนแรก

โจรสลัดผู้น้ันตายทันทีโดยไม่ทันแม้แต่จะส่งเสียงร้องโหยหวน  

ศพหงายหลังตกลงแม่น�้า เกิดเสียงน�้าดังตูมใหญ่ขึ้นมา

เหตกุารณ์ทีท้่ายเรอืเหล่านีท้�าให้คนบนเรอืตกใจนานแล้ว คนคมุเรอื 

กับลูกเรือกลุ่มหนึ่งพรั่นพรึงจนหน้าซีดเผือด ว่ิงไปรอบเรือพลางร้อง 

ตะโกนลั่นไม่หยุด "โจรสลัดมาแล้ว! โจรสลัดมาแล้ว!"

พวกที่ขลาดกลัวมากๆ ก็ตกใจจนปัสสาวะราดออกมาตรงนั้นเลย

เสิ่นหยวนกับไฉ่เวยที่อยู่ในห้องพักก็ได้ยินเสียงเหล่านี้เช่นกัน  

คนทั้งสองเดินไปส่องดูตรงหน้าต่าง เห็นหลี่ซิวเหยาก�าลังสู้กับโจรสลัด

พวกนั้นอยู่ที่ท้ายเรือ

หลีซ่วิเหยากุมกระบีย่าวเล่มหนึง่ไว้ในมอื มองเหน็เพียงประกายแสง 

เยียบเย็นภายใต้แสงจันทร์ แม้โจรสลัดเหล่าน้ันจะมีคนมาก แต่กลับ 

ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้าใกล้ตัวเขาได้

บนดาดฟ้าเรือมีแต่เลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นอยู่ทั่ว ท้ังยัง 

มีเสียงคนกรีดร้องดังมาเป็นระยะ หรือไม่ก็เห็นท่อนแขนท่อนขาตกลง 

บนดาดฟ้าเรือ ไฉ่เวยไหนเลยจะเคยพบเห็นเรื่องเช่นนี้ นางจึงตกใจ 

จนใบหน้าเปลี่ยนสี มือเท้าอ่อนยวบในทันที แต่ถึงจะเป็นเช่นนี้ นางก็ยัง

พูดกับเสิน่หยวนด้วยความเดด็เดีย่ว "คณุหน ูหากอกีประเดีย๋วเกดิอะไรขึน้  

ท่าน...ท่านก็มาหลบที่ด้านหลังบ่าว บ่าวถึงตายก็จะปกป้องท่านให้ได้!"
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ในใจเสิ่นหยวนให้ซาบซึ้งยิ่งนัก

ชาติก่อนนางไม่ได้ท�าดีอะไรต่อคนข้างกายตนเอง สุดท้ายจึง 

ถูกบิดารังเกียจ น้องชายและน้องสาวต่างเห็นพ่ีสาวอย่างนางเป็น 

ความอับอาย สาวใช้ข้างกายเหล่าน้ันก็พากันทอดท้ิงนางไปยามที่นาง

ตกยากหรือไม่ก็ซ�้าเติมนาง มีเพียงไฉ่เวยสาวใช้ผู้ซึ่งนางไม่เคยใส่ใจ 

ที่ยังจงรักภักดี ไม่ทอดท้ิง และไม่เคยจากนางไปท่ีใด ดังนั้นหลังจาก 

เกิดใหม่นางจงึยกไฉ่เวยขึน้มาเป็นหัวหน้าสาวใช้ประจ�าตวันาง จากท่ีเดมิ

เป็นเพียงสาวใช้ระดับล่าง

ได้ยินไฉ่เวยพูดเช่นนี้ เสิ่นหยวนก็กุมมืออีกฝ่ายไว้พลางพูดทันที  

"ไม่เป็นไร วรยุทธ์ของหลี่ซิวเหยาร้ายกาจยิ่ง โจรสลัดจ�านวนมากเพียงไร

ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา เจ้าไม่ต้องกลัว พวกเราไม่เป็นอะไรแน่"

อันที่จริงในใจเสิ่นหยวนก็กลัวเช่นกัน มือทั้งสองเย็นเฉียบ แต่นาง 

รู้ว่าหลี่ซิวเหยาเป็นคนที่เก่งกาจยิ่ง

ในชาติก่อนช่วงไม่ก่ีปีสุดท้ายที่ฮ่องเต้ชรายังไม่สวรรคต หาก 

มิใช่อุทกภัยภาคใต้ก็เป็นภัยแล้งภาคเหนือ หรือไม่ก็ฝูงตั๊กแตนสร้าง 

ความเสียหาย ขุนนางกังฉินในพระราชส�านักมีมาก ค่าเสบียงอาหารท่ี

แบ่งสันลงไปจึงถูกยักยอกไปกว่าค่อน เหลือไม่เท่าไรท่ีไปถึงมือราษฎร 

สดุท้ายราษฎรจงึไม่มข้ีาวกิน พากันลกุฮอืก่อกบฏข้ึนไม่น้อย พวกหว่าล่า* 

ทางชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือฉวยโอกาสขณะเกิดจลาจลยกทัพใหญ่

รุกราน หลี่ซิวเหยาก็ได้สร้างความดีความชอบนับไม่ถ้วนในการเดินทัพ

ขึน้เหนอืหลายครัง้นัน้ จนสดุท้ายก้าวกระโดดเป็นแม่ทพัใหญ่อย่างรวดเรว็ 

* หว่าล่า หรือออยรัต (Oirats) เป็นชาวมองโกลกลุ่มหนึ่งทางตะวันตก
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กุมอ�านาจสามกองก�าลงัใหญ่* จากนัน้ก็สนบัสนนุองค์ชายรองทียั่งเยาว์วัย 

สบืพระราชบลัลงัก์เป็นฮ่องเต้ ทว่าอนัทีจ่รงิอ�านาจใหญ่ในพระราชส�านัก

ยังคงถูกกุมแน่นอยู่ในมือเขา

นางปลอบไฉ่เวยเช่นนี้และปลอบตนเองไปด้วย ทันใดนั้นก็ได้ยิน

เสียงดังปัง ประตูห้องพักถึงกับถูกกลุ่มคนกระแทกเปิดจากด้านนอก

เสิ่นหยวนกับไฉ่เวยตกใจสะดุ้งโหยง รีบมองไปก็เห็นฉางหมัวมัว

ก�าลังปราดเข้ามา ด้านหลังนางยังตามมาด้วยชิงเหอและชิงจู๋ท่ีตกใจ 

จนใกล้จะร้องไห้อยู่รอมร่อ

พอฉางหมัวมัวเข้ามาได้ก็รีบพูดกับเสิ่นหยวนว่า "เมื่อครู่บ่าว 

ได้ยินเสียงร้องตะโกนท่ีข้างนอก ทราบว่าบนเรือมีโจรสลัดข้ึนมา ในใจ 

ให้เป็นห่วงคณุหนูย่ิงนัก จงึลกุข้ึนมาจากทีน่อน คณุหน ูท่านรีบลงไปจาก

เรือตอนที่โจรสลัดยังมาไม่ถึงตัวท่านเถิดเจ้าค่ะ"

เรือเทียบท่าอยู่ริมฝั่ง ระหว่างท่ีชุลมุนวุ่นวายนี้ คนคุมเรือก�าลัง 

สั่งการลูกเรือเสียงดังให้พาดไม้กระดานเพื่อจะหนีขึ้นฝั่ง

หากหนีขึ้นฝั่งแล้วตรงไปในเมืองอย่างไรก็ปลอดภัย

เวลาน้ีชิงเหอชิงจู๋ก็ต่างเร่งด้วยความร้อนใจเช่นกัน "คุณหนู ท่าน 

รีบไปเถิดเจ้าค่ะ"

ประตเูพ่ิงจะถูกฉางหมวัมวักระแทกเปิดอย่างแรง ลมราตรเีย็นเฉียบ

พัดกรูเข้ามาในห้องทันที เทียนบนโต๊ะที่เดิมยังสว่างอยู่ถูกลมพัดดับ 

ทันควัน

* สามกองก�าลังใหญ่ คือหน่วยรบที่ดีท่ีสุดในสมัยราชวงศ์หมิง แบ่งออกเป็นห้าค่ายทัพซึ่งรวบรวมทหาร 
ชัน้เลิศจากทุกสารทศิไว้เป็นก�าลงัหลกัในการโจมต ีกองก�าลงัสามพันนายอนัมทีหารม้ามองโกลเป็นก�าลงัหลกั 
และกองยุทโธปกรณ์เทพอันเป็นกองก�าลังพิเศษที่ใช้อาวุธดินปืนโดยเฉพาะ
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ทว่ายังดีที่คืนนี้จันทร์เต็มดวง ส่องให้ทุกที่สว่างราวกับกลางวัน

เนื่องจากประตูเปิดออกกว้าง เสิ่นหยวนเงยหน้าข้ึนจึงมองเห็น 

หลี่ซิวเหยาก�าลังต่อสู้ดุเดือดอยู่กับโจรสลัดเหล่านั้น

กระบี่อ่อนในมือเขากวัดแกว่งจนเห็นเพียงเงา มีแต่ประกายแสง

เย็นเยียบทั่วทุกท่ี ไม่ว่าประกายกระบี่วาดผ่านไปที่ใด ก็จะมีโจรสลัด 

ส่งเสียงร้องพลางล้มลงทันที

เสิ่นหยวนพลันส่ายหน้า พูดอย่างเด็ดเดี่ยว "ข้าไม่ไป"
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ฉางหมัวมัวเพียงนึกว่าเสิ่นหยวนเสียดายข้าวของมากมายท่ี 

น�าติดมาซึ่งจะถูกโจรสลัดปล้นไปจึงเอ่ยเตือนว่า "นี่เป็นเวลาอะไรแล้ว  

มีของสิ่งใดส�าคัญกว่าชีวิตอีกหรือเจ้าคะ คุณหนู ท่านฟังค�าเตือนของ 

บ่าวสักค�า พวกเรารีบลงจากเรือเถิด แล้วส่งคนไปแจ้งทางการ รอทหาร

มาถึง โจรสลัดเหล่านี้ย่อมจะถูกจับทั้งหมด"

เสิ่นหยวนส่ายหน้า "โจรสลัดอุกอาจเพียงนี้ เกรงว่าทหารท่ีน่ี 

คงก�าราบไม่ไหว อีกทั้งตอนนี้ด้านนอกก็มีแต่พวกโจร พวกเราออกไป

อย่างไรก็ต้องพบพวกมันเข้าสักคน เกรงว่ายังไม่ทันลงจากเรือ พวกเรา 

คงถูกพวกมันจับตัวได้เสียก่อน นั่นจะเป็นอันตรายกว่า"

ซ�้าเรื่องท่ีส�าคัญท่ีสุดคือในใจนางเชื่อว่าหล่ีซิวเหยาสามารถ 

จัดการโจรสลัดเหล่าน้ีได้ ด้วยเหตุน้ีนางจึงสั่งชิงเหอและชิงจู๋ที่ยืนอยู ่

ใกล้ประตทูีส่ดุอย่างใจเย็น "ปิดประตเูสยี ย้ายโต๊ะกับเก้าอีไ้ปยันประตไูว้ 

5
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พวกเราอยู่ในห้องก่อน รออีกครู่หน่ึง พอสถานการณ์ควบคุมได้แล้ว  

พวกเราค่อยออกไป"

ปีน้ีชงิเหอกับชงิจูอ๋ายุเพ่ิงจะสบิสาม พวกนางถูกเหตกุารณ์นองเลอืด 

ท่ีด้านนอกท�าให้ตกใจจนใบหน้าถอดสีนานแล้ว แต่เมื่อได้ยินค�าของ 

เสิน่หยวน พวกนางสองคนก็รบีปิดประต ูทัง้ยังย้ายโต๊ะและเก้าอีอ้กีสองตวั 

มายันประตูไว้อย่างแน่นหนาด้วย

เสียงอาวุธปะทะกัน เสียงฝีเท้าสับสน และเสียงกรีดร้องดังมาจาก

ด้านนอกไม่ขาด ทว่าเพียงไม่นานเสียงทั้งปวงนี้ก็หยุดลง

ชิงเหอมีนิสัยใจร้อน อดรนทนไม่ไหว เอ่ยถามเสิ่นหยวนเสียงสั่น 

"คุณหนู ตอนนี้พวกเราออกไปได้หรือยังเจ้าคะ"

เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกไป แล้วนั่งคิดว่าด้านนอกมีสภาพ

เช่นไร จนตนเองแทบจะท�าตนเองผวาตาย มิสู้ออกไปดูสถานการณ์ 

ด้านนอกในตอนนี้เลยดีกว่า

เสิ่นหยวนไม่ได้ตอบค�า แต่เดินไปข้างหน้าต่าง มองไปด้านนอก 

ด้วยความระมัดระวัง

เห็นบนดาดฟ้าเรือมีศพโจรสลัดนอนเกลื่อนจ�านวนมาก ปนด้วย 

ร่างลูกเรือท่ีหนีลงจากเรือไม่ส�าเร็จอีกสามคน ส่วนกระบี่อ่อนของ 

หลี่ซิวเหยาก็ก�าลังพาดอยู่บนคอของโจรสลัดคนหนึ่ง

โจรสลัดคนนั้นก็คือหัวหน้าใหญ่ หล่ีซิวเหยาหลุบตามองเขาอย่าง

เงียบเชียบ สายตาเย็นเยียบคมกริบ

เวลานีเ้องฉหีมงิทียื่นอยู่ข้างๆ ก็ถามข้ึน "คุณชาย ตอนนีจ้ะท�าเช่นไรดี 

ขอรับ"
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หลี่ซิวเหยาส�าแดงฝีมือฉับไวดุจสายฟ้า เสียงฉึบฉับไม่ก่ีทีก็เฉือน

เอ็นข้อมือและเอ็นข้อเท้าของหัวหน้าใหญ่ขาด จากน้ันเขาก็พลิกมือ 

เก็บกระบี่เข้าฝักอย่างคล่องแคล่ว ก่อนสั่งเสียงเข้ม "เหลือลิ้นมันไว้  

ไปรายงานต่อที่ว่าการท้องที่นี้"

ต่อให้เป็นโจรสลัด แต่ตายไปจ�านวนมากเพียงนี้ ยังคงต้องแจ้งให้

ที่ว่าการในท้องที่ทราบ

ฉีหมิงรับค�า หมุนตัวเดินลงจากเรือไป

หัวหน้าใหญ่ท่ีนอนอยู่บนพ้ืนยามน้ีร้องโอดโอยออกมา ทั้งยัง 

เปล่งเสียงด่าหลี่ซิวเหยาดังลั่นด้วยสารพัดค�าหยาบ หลี่ซิวเหยาขมวดคิ้ว 

ก่อนจะก้มตัวลงฉีกเสื้อของศพโจรสลัดท่ีนอนอยู่ข้างเท้าออกมาเป็นร้ิว 

แล้วหันกลับไปยัดริ้วผ้าเปื้อนเลือดแดงฉานน้ันเข้าปากของหัวหน้าใหญ่ 

อุดปากของอีกฝ่ายไว้

หลังจัดการเสร็จเขาก็ยืดตัวขึ้นมา สายตากวาดไปทางห้องกลาง 

ที่ปิดประตูสนิทห้องนั้น

เม่ือครู่ขณะต่อสู้หางตาเขาเหลือบเห็นคนคุมเรือกับลูกเรือบนเรือ

ต่างแย่งกันหนีลงจากเรือ ยังมีหญิงรับใช้สูงวัยและสาวใช้ใช้แรงงาน 

อีกสองสามคนหนลีงไปด้วย ทว่าแม่นางผูน้ั้นกลบัไม่ได้หนี แม้แต่ใบหน้า

ก็ยังไม่โผล่ออกมา

ไม่รู้นางตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ ร่างกายแข็งท่ือไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรง

จะหนีไปแล้ว หรือเป็นเพราะนางเชื่อใจเขา คิดว่าเขาสามารถปราบ 

โจรสลัดเหล่านี้ได้ จึงอยู่เงียบๆ ในห้อง รอให้สถานการณ์มั่นคงกันแน่

ครั้นแล้วเขาก็ย้ิมเยาะตนเองออกมาอีก ทุกคนเพียงได้มาพบกัน 
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โดยบังเอิญ เพ่ิงพบหน้าคราแรกนางจะเชื่อใจเขาได้อย่างไร เกรงว่า 

นางคงตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ ไม่มีแรงหนีเสียมากกว่า

ในใจเขาก�าลังคิดจะไปเคาะประตูบอกแม่นางผู้น้ันว่าปลอดภัย 

ออกมาได้แล้วดีหรือไม่ ฉับพลันนั้นก็มองเห็นริมฝั่งมีคนจ�านวนมาก 

เดินถือคบไฟมาพร้อมกับเสียงดังเซ็งแซ่

หลีซ่วิเหยาใจหายวูบ มอืขวาแตะบนด้ามกระบีอ่่อนตรงเอวอกีคร้ัง

เวลานี้ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมา เป็นฉีหมิงกลับมาแล้ว

บนใบหน้าฉหีมงิเต็มไปด้วยความยินดี พูดข้ึนอย่างดใีจว่า "คณุชาย 

เมื่อครู่ข้าลงจากเรือ ก�าลังจะไปหาคนมาถามว่าท่ีว่าการอ�าเภออยู่ที่ใด 

กลับเห็นทางด้านหน้ามีทหารกองหน่ึงเดินมา พอเข้าไปถามดูถึงได้รู้ว่า

คนคุมเรือที่หนีลงจากเรือก่อนหน้านี้ได้ไปแจ้งทางการ นายอ�าเภอจึง 

ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามคนคุมเรือมาขอรับ"

หลี่ซิวเหยาได้ยินเช่นนั้นถึงได้เก็บมือขวาที่วางอยู่บนด้ามกระบี ่

กลับมา

เวลานี้คนคุมเรือได้น�าเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นขึ้นเรือมาแล้ว

ทกุพ้ืนทีม่แีต่คบไฟส่องสว่าง ท�าให้เห็นว่าบนดาดฟ้าเรือมแีต่เลอืด

และศพกลาดเกลื่อน บนผิวน�้ายังมีศพโจรสลัดท่ีต้องลูกธนูตายอยู่อีก

จ�านวนมาก

เหล่าเจ้าหน้าทีท่ี่มาต่างตกใจจนสะดุง้โหยง เงยหน้ามองหลีซ่วิเหยา

ที่ยืนมือไพล่หลังอยู่เบื้องหน้าพร้อมกัน

เห็นว่าคนหนุ่มผู ้น้ีมีท่าทางสุขุมเยือกเย็น ถึงข้ันว่าชุดผ้าไหม 

สีเขียวครามบนตัวเขาไม่มีเลือดเปื้อนแม้แต่หยดเดียว
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เจ้าหน้าท่ีแซ่หวังผู้เป็นหัวหน้าก้าวข้ึนหน้ามา เอ่ยปากถามด้วย 

น�้าเสียงไม่อยากเชื่ออย่างที่สุดทันที "โจรสลัดเหล่านี้ล้วนเป็นท่านสังหาร

เพียงล�าพัง?"

หลี่ซิวเหยาเพียงพยักหน้า มิได้พูดอะไร

เจ้าหน้าที่หวังสูดหายใจเย็นเยียบ รู้สึกว่าคนตรงหน้านี้ไม่ใช่คน 

โดยสิ้นเชิง

พึงต้องรู ้ว่าโจรสลัดเหล่านี้โหดเหี้ยมห้าวหาญเป็นท่ีสุด สร้าง 

ความยุ่งยากให้พวกเขามานานแล้ว นายอ�าเภอจดัก�าลงัพลไปล้อมปราบ

หลายครัง้ แต่ก็ล้วนเสยีหายหนกักลบัมา ไม่อาจปราบได้เสยีที ทว่าตอนนี้ 

โจรสลัดที่เห้ียมหาญเหล่านี้กลับถูกคนหนุ่มที่ดูมีอายุเพียงย่ีสิบเช่นน้ี 

ปราบปรามสังหารทิ้งด้วยตัวคนเดียว

หัวใจเจ้าหน้าที่หวังสั่นรัว เขาย่ิงเคารพต่อท่าทีของหลี่ซิวเหยา

มากกว่าเดิม "ขอเรียนถามว่าท่านมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร เป็นคน 

ที่ใดหรือ"

คนเช่นนี้หากรั้งอยู่ที่อันเต๋อได้ ต่อไปยังต้องกลัวโจรสลัดอะไรอีก  

ไม่ว่าโจรอะไรก็ไม่ต้องกลัวแล้ว

หลี่ซิวเหยามองเขาปราดหนึ่ง เพียงตอบสั้นๆ ว่า "ข้าแซ่หลี่"

เรื่องอื่นเขาไม่ได้พูดอะไรมากอีก

เจ้าหน้าทีห่วงัเองก็ไม่ได้ใส่ใจ ทางหนึง่สัง่เจ้าหน้าทีใ่ต้บงัคบับญัชา

ให้หามศพโจรสลัดท้ังหมดรวมถึงหัวหน้าใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปยัง 

ที่ว่าการอ�าเภอ ทางหนึ่งก็กล่าวกับหลี่ซิวเหยา "ยังต้องรบกวนให้ท่าน 

ตามข้าไปยังท่ีว่าการอ�าเภอเพ่ือพบนายอ�าเภอและบอกเล่าเรื่องในคืนนี ้
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สักหน่อย"

นี่เป็นค�าขอที่สมเหตุสมผล หลี่ซิวเหยาจึงไม่ปฏิเสธ

เจ้าหน้าท่ีหวังหันกลบัไปถามคนคมุเรอืทีด้่านหลงัเขาอกีว่า "บนเรอืนี ้

ของเจ้ายังมีผู้ใดอีกหรือไม่ ล้วนต้องตามข้าไปที่ว่าการอ�าเภอด้วยกัน

ทั้งหมด เพื่อบอกเล่าเรื่องในคืนนี้ต่อนายอ�าเภอให้ชัดเจน"

คนคุมเรือยืนมือแนบล�าตัว กล่าวตอบอย่างนอบน้อม "บนเรือนี้ 

ของผู้น้อยยังมีแม่นางที่จะไปเมืองหลวงและสาวใช้ของนางอีกไม่กี่คน"

เจ้าหน้าที่หวังจึงถามว่า "แม่นางผู้นั้นตอนนี้อยู่ที่ใด"

คนคมุเรอืย่ืนมอืชีห้้องกลาง "แม่นางท่านนัน้อยู่ในห้องน้ันมาตลอด

ตั้งแต่ขึ้นเรือมาจากฉางโจว"

เจ้าหน้าที่หวังเห็นห้องท่ีคนคุมเรือชี้ในตอนนี้ประตูยังคงปิดสนิท  

จึงเรียกให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ด้านข้างเดินไปเคาะประตู

เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับค�า ก่อนเดินไปยกมือเคาะ

เวลานี้หลี่ซิวเหยาก็ช้อนตามองทางน้ันอยู่เช่นกัน นิ้วชี้มือขวาที ่

ไพล่หลังอยู่กระดิกน้อยๆ

ได้ยินเสียงเอี๊ยดอ๊าดดังเบาๆ มีแม่นางในชุดเสื้อก๊ักตัวยาว 

สีเขียวขี้ม้า หน้าตางามแฉล้มนางหนึ่งเดินออกมา สายตามองคน 

จ�านวนมากท่ียืนอยู่บนดาดฟ้าเรืออึดใจหนึ่ง จากนั้นก็หันหน้าไปพูด 

เสียงเบา "คุณหนู ท่านออกมาเถิดเจ้าค่ะ"

จากนั้นคนทั้งหลายก็เห็นแม่นางอีกคนเดินออกมาทันที

นางสวมเสือ้นอกตัวยาวแขนกว้างท�าจากผ้าต่วนลายดอกสฟ้ีาอ่อน

และกระโปรงผ้าไหมบางสีขาว ด้านนอกคลุมด้วยเสื้อคลุมผ้าต่วน 
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สีม่วงอมน�้าเงินอ่อนอีกตัว ดูเรียบสะอาดตาอย่างท่ีสุด ทว่ายามน้ีนาง 

ก้มหน้าน้อยๆ คนทั้งหลายจึงมองเห็นรูปโฉมนางไม่ชัด

เจ้าหน้าทีห่วังก้าวมาข้างหน้าสองสามก้าว กุมหมดัคารวะพลางกล่าว  

"รบกวนแม่นางแล้ว ทว่าตามกฎ คนบนเรือล้วนต้องไปที่ว่าการอ�าเภอ 

สักเที่ยวหนึ่งเพื่อเล่าเรื่องที่ได้เห็นในคืนนี้ให้นายอ�าเภอฟัง"

เนือ่งจากเหน็อกีฝ่ายเป็นหญิงสาวอายุน้อย เสยีงของเจ้าหน้าท่ีหวัง

จึงอดจะเบาลงกว่าปกติสองส่วนไม่ได้

"ท่านเกรงใจแล้ว เรื่องนี้สมควรกระท�า"

เสิ่นหยวนยอบตัวคารวะเขา ก่อนกล่าวด้วยเสียงสงบนิ่ง

หลี่ซิวเหยาได้ยินเสียงนางสงบนิ่ง ทั้งตัวคนก็ดูสงบเยือกเย็น ในใจ

จึงคิดว่าเมื่อครู่นางคงไม่ได้ตกใจจนขวัญกระเจิง

เวลานี้ก็เห็นเสิ่นหยวนเงยหน้าขึ้นมา

ยามน้ีแสงจันทร์ส่องสว่าง แสงจากคบเพลิงก็ส่องไปทั่วทุกพ้ืนท่ี  

หลี่ซิวเหยาจึงมองเห็นใบหน้าของเสิ่นหยวนชัดเจนทันที

เขาตกใจเล็กน้อย

เป็นนาง?

เจ้าหน้าท่ีหวังกับบรรดาเจ้าหน้าที่ข้างกายเขามองเห็นสองตาของ

เสิ่นหยวนก็ล้วนตกตะลึงตาค้างไปเช่นกัน

แม่นางท่ีรูปโฉมงามเลิศเพียงนี้ ในชีวิตไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน

จริงๆ

ผ่านไปครู่ใหญ่เจ้าหน้าท่ีหวังถึงได้สติกลับมา ถ้อยค�าที่เอ่ยย่ิง 

เบาลงกว่าครู่ก่อน ประหนึ่งกลัวว่าเสียงดังนิดเดียวก็จะท�าให้แม่นาง 
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ตรงหน้านี้ตกใจอย่างไรอย่างน้ัน "เชิญแม่นางตามข้าลงจากเรือไปยัง 

ที่ว่าการอ�าเภอเถิด"

เสิ่นหยวนพยักหน้า "รบกวนท่านแล้ว"

นางไม่ได้มองหลี่ซิวเหยาแม้แต่แวบเดียว เพียงเดินลงจากเรือ 

ตามหลังเจ้าหน้าที่หวังไป

เสิ่นหยวนจ�าเรื่องเมื่อชาติที่แล้วได้อย่างชัดเจน ก่อนนางจะ 

แต่งเข้าสกุลหลี่นางไม่เคยพบหลี่ซิวเหยา เป็นวันที่สองหลังนางแต่งให้ 

หลี่ซิวหยวน ครอบครัวบ่าวสาวท�าความคุ้นเคยกันที่จวนสกุลหลี่ นาง 

ถึงได้พบหลี่ซิวเหยาเป็นครั้งแรก

และตอนน้ีในใจนางก็คิดว่า...จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีหล่ีซิวเหยา

จดจ�านางได้ ส�าหรับเขาแล้ว นางเป็นเพียงหญิงสาวแปลกหน้าที่บังเอิญ

ได้มาพบกันเท่านัน้ หรอืไม่เขาก็อาจรูส้กึว่านางมจีติใจด ียอมให้เขาขึน้เรอื  

พาเขาไปเมืองหลวงด้วย

ไม่ล่วงเกินเขาเช่นนี้อย่างไรก็เป็นเรื่องดี

เรื่องทุกอย่างหลังมาถึงที่ว่าการอ�าเภอนั้นราบรื่นยิ่ง

นายอ�าเภอดีอกดีใจที่โจรสลัดถูกปราบปรามสังหารทิ้งจนหมด  

หากน�าเรื่องนี้รายงานต่อเบื้องบน ทางนั้นจะต้องตกรางวัลเขาแน่นอน 

เดิมเขาอยากจะรั้งตัวหลี่ซิวเหยาไว้เป็นมือปราบในท่ีว่าการของตน แต่

ครั้นได้รู้เรื่องที่อีกฝ่ายเดิมทีเป็นถึงแม่ทัพลาดตระเวนแห่งเมืองเหลียว  

ได้รับหนังสือจากกรมขุนนางให้ไปรายงานตัวกับกรมทหาร เขากลับ 

เดินลงจากที่นั่งมาคารวะหลี่ซิวเหยาทันที
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ต�าแหน่งของแม่ทพัลาดตระเวนสงูกว่านายอ�าเภอ มหิน�าซ�า้ตอนนี้ 

หลี่ซิวเหยาได้เข้าเมืองหลวง ฐานะจะต้องสูงขึ้นอีกแน่นอน

หลังจากน้ันนายอ�าเภอก็ถามถึงประวัติครอบครัวของเสิ่นหยวน 

แน่นอนว่าคืนนี้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเพียงนี้ ตามกฎแล้วคนบนเรือ 

ล้วนต้องบอกฐานะของตนเองออกมาให้ชัดเจน เสิ่นหยวนไม่มีทางเลือก 

จึงได้แต่บอกประวัติครอบครัวของตนออกไป

ครั้นนายอ�าเภอได้ยินว่าบิดาของเสิ่นหยวนคือรองเสนาบดี 

กองงานไท่ฉางคนปัจจุบัน ท่าทีที่มีต่อนางก็ยิ่งนอบน้อมกว่าเดิม

หลังซักถามทุกเรื่องจนชัดเจนแล้ว นายอ�าเภอก็ออกค�าสั่งน�าตัว

หัวหน้าโจรสลัดไปขังคุกนักโทษประหาร รอแค่รายงานเบื้องบนและ 

เลอืกวันได้แล้วก็จะท�าการประหารชวิีต ส่วนหลีซ่วิเหยาและเสิน่หยวนนัน้ 

นายอ�าเภอได้ให้คนไปจ้างม้าและเกี้ยวมา แล้วไปส่งคนท้ังสองกลับเรือ

ด้วยตนเอง
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เสิ่นหยวนเดินเว้นระยะตามหลังหลี่ซิวเหยาสองก้าว เหยียบ 

ไม้กระดานขึ้นเรืออย่างเงียบๆ

คนท้ังสองต่างไม่ได้พูดอะไร จวบจนใกล้จะถึงห้องพักของตนเอง 

เสิน่หยวนถึงได้ยอบตวัคารวะหลีซ่วิเหยา หลบุตามองต�า่พลางเอ่ยปากพูด  

"เรื่องในคืนนี้ต้องขอบคุณคุณชายมากที่ให้การช่วยเหลือ"

คนืน้ีหากไม่มหีลีซ่วิเหยาอยู่ นางกับผูต้ดิตามคงถูกโจรสลัดเหล่าน้ัน 

ปล้นเป็นแน่แท้ เมื่อคิดดูเช่นนี้ การท่ีไม่กี่วันก่อนยอมให้หลี่ซิวเหยา 

ขึ้นเรือมานั้น สุดท้ายก็กลายเป็นช่วยตัวนางเองเอาไว้ด้วย คิดถึงตรงนี้ 

เสิ่นหยวนก็อดรู้สึกสะท้อนใจไม่ได้

เดิมนึกว่าชาตินี้จะไม่ต้องมีความสัมพันธ์ยุ ่งเกี่ยวใดๆ กับคน 

สกุลหลี่อีก แต่สุดท้ายนางก็ยังติดค้างบุญคุณช่วยชีวิตน้ีต่อหลี่ซิวเหยา

แล้ว

6
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หลี่ซิวเหยาได้ยินก็หันกลับมามองนาง

แสงจันทร์กระจ่างสีนวลอ่อนส่องลงบนร่างสาวน้อยเบื้องหน้า  

นางสวมชุดสีเรียบสะอาดตา ทั้งตัวคนดูเฉยเมยสงบนิ่งอย่างยิ่ง

เรื่องเมื่อครู ่ถึงกับไม่ได้ท�าให้นางตกใจ? เขาจ�าได้ว่าเวลานั้น 

นางปีนข้ึนต้นหม่อน ถูกงูตัวหนึ่งบนนั้นท�าให้ตกใจจนกรีดร้องออกมา  

หูของเขาเกือบจะถูกนางท�าให้หนวกไปแล้ว

หลีซ่วิเหยารูส้กึประหลาดใจเลก็น้อย ทว่าบนใบหน้าเขาไม่ได้แสดง

อารมณ์ผิดปกติอะไรออกมา เพียงกล่าวอย่างราบเรียบเป็นพิธีรีตองว่า 

"แม่นางเสิ่นเกรงใจแล้ว ทุกคนอยู่บนเรือล�าเดียวกัน นี่เป็นเรื่องที่ผู้แซ่หลี่

สมควรท�า"

เสิ่นหยวนยอบตัวคารวะหลี่ซิวเหยาอีกครั้ง "ดึกแล้ว คุณชายรีบไป

พักผ่อนเถิด ข้าขอตัวก่อน"

หลงัพูดจบเสิน่หยวนก็ก้มหน้าลง ก่อนพาไฉ่เวยและพวกฉางหมวัมวั 

กลับเข้าห้องพักของตนเอง

หลี่ซิวเหยามองเงาหลังแบบบางของนางแวบหน่ึง ก่อนพาฉีหมิง

ตรงกลับห้องด้านหลังโดยไม่ได้พูดอะไรอีก

ยังดท่ีีวันถัดมาทศิทางลมเปลีย่นแล้ว ธงวัดทิศทางลมบนเรือค่อยๆ 

ขยับหมุน คนคุมเรือสั่งลูกเรือให้ชักใบเรือขึ้น ปลดเชือกออก แล้วเรือ 

ก็มุ่งหน้าออกเดินทางต่อไป

คนคุมเรืออยากจะไปจากท่ีน่ีใจจะขาดอยู่แล้ว แม้เมื่อคืนโจรสลัด

จะถูกหลีซิ่วเหยาสงัหารเรยีบ แต่ลกูเรอืคนหนึง่ของเขาก็ถูกโจรสลดัฆ่าตาย 
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ขณะหนีเอาชีวิตรอด ทั้งยังมีอีกสองคนได้รับบาดเจ็บ น่ีเป็นเรื่องท่ีจะ 

จบลงได้ด้วยเงินเท่านั้น

คนคุมเรือจึงเริ่มไม่พอใจ รู ้สึกว่างานที่เขารับมาครานี้ไม่เพียง 

ไม่ได้ก�าไร แต่ตนเองยังต้องเสียเงินด้วย มิหน�าซ�้ายังเจอเคราะห์หนัก 

อย่างน้อยภายในปีนี้เขาก็ไม่อยากรับงานอีกแล้ว

ยังดีที่หลังจากน้ันหลี่ซิวเหยากับเส่ินหยวนต่างให้คนน�าเงินมาให้

เขานอกเหนอืจากค่าเรอื ซ�า้ยังเป็นจ�านวนไม่ใช่น้อย นับแล้วยังพอให้เขา

ไม่ต้องรับงานในปีหน้าได้ทั้งปี

เช่นนีค้นคุมเรอืถึงได้พอใจขึน้มา เริม่ให้การดแูลเรือ่งอาหารการกิน

ในแต่ละวันของหลี่ซิวเหยาและเสิ่นหยวนมากกว่าเดิม

สามวันต่อจากนั้นเรือล้วนแล่นตามลม ระหว่างนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไร

เกิดขึ้นอีก จึงมาถึงท่าเรือเมืองหลวงได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค

ระหว่างสามวันน้ีเสิ่นหยวนไม่ได้ก้าวออกนอกประตูห้องแม้แต ่

ก้าวเดียว หากไม่มีอะไรท�าก็เพียงแค่นั่งอ่านหนังสือหรือไม่ก็น่ังว่างๆ  

อยู่ในห้อง แม้จะอุดอู้ไปบ้าง แต่อย่างน้อยการท�าเช่นน้ีก็สามารถเลี่ยง 

ไม่ต้องพบเจอหลี่ซิวเหยาได้

ครั้นถึงท่าเรือ ขณะนางจับมือไฉ่เวยประคองตัวก้าวลงจากเรือ 

และเดินไปบนไม้กระดาน ก็มองเห็นหลี่ซิวเหยายืนอยู่เบื้องหน้าพอดี

หลีซ่วิเหยามองเหน็นางลงจากเรอืก็ใช้สายตาบอกให้ฉหีมงิหยบิเงนิ

สองก้อนออกมา "นี่เป็นค่าเรือ แม่นางเสิ่นโปรดรับไว้"

เสิ่นหยวนนิ่งงันไปเล็กน้อย นึกอยากหัวเราะอยู่บ้าง ทว่าสุดท้าย

นางก็กลั้นเอาไว้
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เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 1

เขาไม่ยอมติดค้างน�้าใจผู้อื่นอย่างที่คิดจริงๆ ทว่าเงินนี้...

"คุณชายหลี่ บุญคุณช่วยชีวิตของท่าน ข้ายังไม่รู ้หนทางจะ 

ตอบแทนเลย จะยังกล้ารับค่าเรือจากท่านได้อย่างไรกัน" เสิ่นหยวน 

ยอบตัวคารวะเขา ก่อนกล่าวต่อทันที "ข้าอยากกลับจวนแล้ว ขอลา

คุณชายตรงนี้"

บนท่าเรอืมคีนท่ีทางบ้านส่งมารบัเสิน่หยวน หลงัจากนางกล่าวอ�าลา 

หลี่ซิวเหยาแล้ว ก็จับมือไฉ่เวยก้าวขึ้นรถม้าประดับแพรสีเขียวท่ีจอดอยู่

ข้างๆ ทันที ทั้งยังปลดม่านสีเขียวอ่อนทางด้านหน้าให้ปิดลงมาด้วย

คราวนี้เสิ่นหยวนถึงค่อยผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ คลายมือขวา

ที่ก�าแน่นมาโดยตลอดออก

ในที่สุดก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับหลี่ซิวเหยาอีกแล้ว

ไม่รู ้เหตุใดทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับเขา นางมักจะรู้สึกประหม่า 

อย่างห้ามตนเองไม่ได้ แต่ละถ้อยค�าที่พูดกับเขาล้วนต้องใคร่ครวญ 

อย่างระวัง ไม่กล้าให้มีข้อผิดพลาด

เสิน่หยวนปลอบตนเองว่าจะต้องเป็นเพราะข่าวเก่ียวกับหล่ีซวิเหยา

ทีน่างได้ยินเมือ่ชาตก่ิอนล้วนพูดถึงแต่ความโหดร้ายทารุณ ความโหดเหีย้ม 

อ�ามหติ และอารมณ์อนัไม่คงเส้นคงวาของเขา ดงันัน้ในใจถึงได้เกรงกลวั

เขาเป็นที่สุด

มหิน�าซ�า้ขณะเขาสูกั้บพวกโจรสลดัเพียงล�าพังในคนืน้ัน เพลงกระบี่

ก็โหดเห้ียมย่ิงยวด แต่ละกระบวนท่าล้วนมุ ่งไปที่จุดตายของผู ้อื่น  

ภาพเหตุการณ์ก็นองเลือดจริงๆ อันที่จริงนางยังถูกท�าให้ตกใจอยู่บ้าง

ทว่าตอนนีด้แีล้ว ภายหน้าพวกนางน่าจะไม่มโีอกาสให้พบหน้ากันอกี
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ฉางโกวลั่วเยวี่ย

สารถีหวดแส้ม้าในมือ รถม้าก็เคลื่อนออกจากท่าเรือไปอย่างช้าๆ

ฉหีมงิมองรถม้าเคลือ่นจากไปพลางหนัหน้ามากล่าวกับหล่ีซวิเหยา 

"คุณชาย ไฉนข้าถึงรู้สึกว่าแม่นางเสิ่นท่านน้ีหลบหน้าท่านอยู่บ้างเล่า

ขอรับ"

หลี่ซิวเหยาเก็บสายตาที่มองรถม้ากลับมา ก่อนเลื่อนไปมองฉีหมิง 

"ข้าไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าสนใจเรื่องผู้อื่นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไร"

เสยีงเขาเยียบเย็นอยู่บ้าง ฉหีมงิได้ยินแล้วใจหายวาบ รีบก้มหน้าลง  

กล่าวตอบอย่างเคารพนบนอบ "ผู้น้อยมิกล้า"

หลี่ซิวเหยามองเขาปราดหนึ่ง ไม่ได้พูดอะไรอีก ก่อนจะก้าวเท้า 

เดินน�าหน้าไป

(ติตตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6466-

https://jamshop.jamsai.com/product/6466-



