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ท้องฟ้ายามค่ำคืน แดงฉานด้วยเปลวไฟที่โหมกระหน่ำ

เปลวไฟสีแดงส่องสว่างร้อนแรงแผดเผาจนคานไม้มอดไหม้และ 

ร่วงหล่นลงมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเสียงไฟปะทุ เสียงกรีดร้องที่เต็ม 

ไปด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเป็นระลอกพร้อมกับคานไม้ที่ค่อย ๆ  ถล่มลงมา  

ทำให้มีหลายชีวิตที่อยู่เบื้องล่างกลายเป็นเพียงแค่เถ้าถ่าน

ท่ามกลางกองเพลิงปรากฏใบหน้าของใครบางคนที่จ้องมองมานั้น 

เต็มไปด้วยคราบเลือดและหยาดน้ำตาเปรอะเปื้อนไปทั่วจนดูน่าสยดสยอง  

มือของคนผู้นั้นพยายามปัดป่ายออกไปราวกับกำลังร้องขอชีวิตของตนเอง  

ทว่าเพียงชั่วพริบตาเดียวร่างนั้นก็ถูกกลืนกินหายไปกับกองเพลิง —

ร่างที่นอนอยู่ภายในห้องก็พลันสะดุ้งเฮือกตาเบิกโพลง  ใบหน้า 

ชุ่มไปด้วยเหงื่อที่ผุดพราย เขาผุดลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงก่อนพยายามปรับ 

ลมหายใจที่หอบถี่ของตนเองให้กลับคืนสู่ปกติ

เสียงรบกวนยามดึกสงัดเช่นนี้ไม่ได้ทำให้คนในห้องรู้สึกตกใจหรือ 

เหนือความคาดหมายแม้แต่น้อย เพราะนี่เป็นการเรียกครั้งที่เจ็ดของค่ำคืนนี้ 

แล้ว —

“เสิ่นจิ้งเฮ่อ!”

เสียงที่ดังขึ้นทำให้ร่างของเสิ่นจื่อที่พยายามข่มตาหลับอีกครั้งต้อง 

ปรือตาขึ้นเล็กน้อย เขาอยากจะแกล้งไม่ได้ยินแล้วหลับต่อเหลือเกิน ถ้า 
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ไม่ใช่เพราะสหายร่วมห้องที่อยู่เตียงข้าง ๆ คอยสะกิด

“องค์หญิงทรงเรียกหาเจ้าน่ะ” 

ภาระหน้าที่อันหนักอึ้ง ยากจะปฏิเสธได้...

ชายหนุ่มที่เคยชินกับการทำอะไรเนิบนาบจำต้องยอมลืมตาขึ้นมา 

อย่างช่วยไม่ได้ ก่อนจะแยกเขี้ยวใส่สหายร่วมห้องที่บังอาจรบกวนการนอน 

ของเขา ต่อให้แท้จริงแล้วเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ 

เรียบร้อยและมารยาทงดงามเพียงใด แต่หลังจากที่ต้องตรากตรำงานหนัก 

มาตลอดทั้งวัน แล้วยังต้องมาเผชิญหน้ากับการถูกรบกวนกลางดึกหลาย 

ต่อหลายครั้ง แม้จะเป็นคนมารยาทดีมากเพียงใดก็ย่อมต้องหัวเสียเป็น 

ธรรมดา

เสิ่นจื่อเอาแต่เฝ้าถามตนเองตลอดว่า  แท้จริงแล้วเขาไปทำเรื่องร้ายแรง 

ผิดต่อฟ้าดินมาหรืออย่างไร ถึงได้ถูกลากตัวมาทำงานที่นี่ได้ คิดไปพลาง 

ก็ผลักประตูเข้าไปภายในห้อง

ต้นเหตุที่รบกวนการนอนของเขาในยามนี้กำลังนั่งอยู่บนเตียง  

ดวงตางดงามภายใต้คิ้วที่ขมวดมุ่นฉายชัดถึงความง่วงงุน แต่ถึงกระนั้น 

เจ้าตัวก็ยังคงดื้อรั้นฝืนตัวเองไม่ยอมนอนหลับแต่โดยดี เมื่อเจ้านาย 

ผู้สูงศักดิ์เหลือบมาเห็นเขาเข้าก็เชิดคางขึ้นเล็กน้อยอย่างคนที่หยิ่งยโสถือตัว 

ใบหน้างดงามไร้ซึ่งอารมณ์ใด ๆ น้ำเสียงที่เอ่ยออกมาไม่สูงไม่ต่ำแต่ก็กังวาน 

ใสน่าฟัง “ข้านอนไม่หลับ ร้องเพลงกล่อมข้าหน่อย”

เสิ่นจื่อจ้องมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสี ตอนที่อยู่บ้านเดิมเขามักจะ 

เข้านอนตั้งแต่ยามซวี1จนถึงยามซื่อ2 ต่อให้ฟ้าถล่มแผ่นดินสะเทือนเขา 

ก็หลับลึกไม่รู้สึกตัว แต่ทว่ายามนี้เวลาล่วงเลยมาถึงยามอิ๋น3แล้ว หัวเขา 

ก็ยังไม่มีโอกาสได้ถึงหมอนอย่างที่ควรจะเป็น

เพียงแค่คิดถึงตรงนี้น้ำตารื้นขึ้นมา เสิ่นจื่อก้มหน้าลงต่ำก่อนจะ 

1 ยามซวี ( ) คือ 19.00 - 20.59 น.
2 ยามซื่อ ( ) คือ 9.00 - 10.59 น.
3 ยามอิ๋น ( ) คือ 3.00 - 4.59 น.
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ประสานมือกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพนุ่มนวล “องค์หญิง กระหม่อมเป็น 

เพียงราชองครักษ์ขั้นหนึ่งเท่านั้น หน้าที่ของกระหม่อมคือการถวายการ 

คุ้มครององค์หญิง  ให้การดูแลและช่วยเหลือพระองค์อย่างสุดความ 

สามารถ...”

“ดังนั้น?”

“กระหม่อมร้องเพลงไม่เป็น”

คราวนี้องค์หญิงผู้สูงศักดิ์ตรัสถามเสียงเรียบเฉย “เช่นนั้นองค์หญิง 

อย่างข้าเลี้ยงเจ้าไว้เพื่อประโยชน์อันใด”

ไม่มีน่ะสิ!

จู่ ๆ หัวใจของเสิ่นจื่อก็รู้สึกมีประกายความหวังขึ้นมา

คำร่ำลือที่ว่าองค์หญิงหานหนิงเป็นหนึ่งในสิ่งล้ำค่าแห่งวังหลวงล้วน 

ไม่ได้เกินจริงแม้แต่น้อย แต่สวรรค์ช่างใจร้ายกับคนอย่างเขาเหลือเกิน  

วันดีคืนดีไม่รู้บิดาเกิดเสียสติอะไรขึ้นมา จึงได้วิ่งโร่ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ร้องขอ 

ตำแหน่งราชองครักษ์ให้แก่เขา ทั้งยังเตะโด่งเขามาถวายการรับใช้องค์หญิง 

ถึงตำหนักเสร็จสรรพ

นี่เพิ่งจะวันแรกก็หนักหนาสาหัสเสียจนเขาอยากร้องไห้แต่ก็ร้อง 

ไม่ออกแล้ว

ดวงตาของเสิ่นจื่อเป็นประกาย น้ำเสียงที่เอ่ยก็แฝงไปด้วยความ 

ปลื้มปีติยินดีจนปิดไม่มิด “ความจริงแล้วคนเช่นกระหม่อมไม่มีอะไรดี 

แม้แต่อย่างเดียว ขืนให้อยู่ต่อไปก็รกหูรกตา รังแต่จะทำให้องค์หญิงทรง 

รำคาญพระทัยเสียเปล่า ไม่สู้...”

เจียงเหิงเคาะเตียงเบา  ๆ ใบหน้ามีรอยยิ้มจาง  ๆ “ในเมื่อรู้ตัวว่า 

ไร้ประโยชน์ ถ้าเช่นนั้นกลิ้งไปมาให้ข้าดูหน่อย”

เสิ่นจื่อ “...”

เสิ่นจื่อจึงคุกเข่าลงกับพื้นก่อนจะกลิ้งไปมาบนพื้นอย่างอับอาย

ยังไม่ทันที่เขาจะได้ลุกขึ้นมา เจียงเหิงก็กล่าวขึ้นอีกครั้ง “ไสหัว 

ของเจ้าออกไปได้แล้ว ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่ได้เต็มใจมาที่ตำหนักของข้า  

แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ข้าหรือเจ้ามีอำนาจตัดสินใจ”
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ถึงอย่างไรเสิ่นจื่อก็นับได้ว่าเป็นเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบทะนุถนอม 

ตามใจมาตลอด ไหนเลยจะเคยถูกผู้อื่นต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงเช่นนี้  

แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนอารมณ์ดี คำต่อว่าเช่นนี้มีหรือจะทำให้เขารู้สึก 

โกรธเคืองได้ ชายหนุ่มจึงยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นเดินกลับออกไป 

จากห้อง

ตำหนักขององค์หญิงหานหนิงมีคนไม่มาก นอกจากแม่นมขององค์หญิง 

แล้วก็มีเพียงนางกำนัลไม่กี่คนเท่านั้น  นอกนั้นล้วนเป็นราชองครักษ์ที่ 

ถูกส่งตัวมาคอยอารักขาองค์หญิง ซึ่งราชองครักษ์ที่คอยถวายการอารักขา 

ส่วนพระองค์นั้นน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย ดังนั้นในวันแรกที่มาถึงเสิ่นจื่อก็ถูก 

ลากเข้ามาในวงไพ่นกกระจอกเสียแล้ว

นอกจากตัวเสิ่นจื่อแล้ว ราชองครักษ์ในตำหนักล้วนแล้วแต่มาจาก 

ฐานะสามัญชนทั้งสิ้น  ตัวของเสิ่นจื่อเองก็ไม่ได้แนะนำตนเองว่ามาจาก 

ตระกูลใด ดังนั้นท่าทีของสหายร่วมงานที่มีหน้าที่เฝ้ายามเวลาเดียวกัน 

กับเขาจึงสนทนาพูดคุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ อีกฝ่ายตบบ่าของเขา 

เบา  ๆ  อย่างสนิทสนม “ความจริงแล้วนิสัยขององค์หญิงไม่เลวเลยทีเดียว  

เพียงแต่เป็นเพราะ ‘วันนั้น’ ใกล้จะมาถึงแล้ว ช่วงนี้พระองค์ถึงได้ฝันร้ายอยู่ 

บ่อยครั้ง ทั้งเจ้าและข้าก็คงต้องทนลำบากกันสักหน่อยในช่วงหลายวันนี้”

เสิ่นจื่ออ้าปากหาวหวอด “พูดได้ดี พูดได้ดี”

ลำบากไม่นับว่าเป็นอะไร

แตท่วา่ดเูหมอืนเจยีงเหงิผูน้ัน้จะมปีญัหากบัเขาเปน็การสว่นตวัมากกวา่

นี่แค่เพียงวันแรกเท่านั้น จากที่เป็นราชองครักษ์ขั้นหนึ่งอยู่ดี  ๆ  ก็ 

ต้องกลายเป็นข้ารับใช้ชั้นหนึ่งเสียอย่างนั้น ตลอดระยะเวลายี่สิบปีที่เสิ่นจื่อ 

ลืมตาดูโลกมา นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกข้อหา  “ทำตัวไม่เหมาะสม” จนต้อง 

ถูกลงโทษให้ไปขัดห้องปลดทุกข์เสียอย่างนั้น

เสิ่นจื่อพยายามอย่างหนักในการรื้อฟื้นความผิดในอดีตที่ตัวเขาเคย 

กระทำมา ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เขาแอบดีดก้อนหินใส่ขา 

น้องชายของตนเองตอนฝึกวรยุทธ์ ทำให้อีกฝ่ายสะดุดล้ม หรือกระตุก 
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ผมเปียน้องสาวของตัวเองเล่น ต่อให้เป็นบิดาของเขาก็แค่โมโหที่เขา “ไม่รู้จัก 

เคารพผู้หลักผู้ใหญ่”  แต่ก็ไม่น่าคิดเอาวิธีการเช่นนี้มาลงโทษเขาไม่ใช่ 

หรือไงกัน

ช่างมันเถอะ

เสิ่นจื่อหรี่ตาลงอย่างง่วงงุน

แค่หาวิธีหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเป็นใช้ได้

หลังจากที่มาอาศัยอยู่ในตำหนัก  ขององค์หญิงหลายวัน ในที่สุดเสิ่นจื่อ 

ก็ได้รับการเลื่อนขั้น ไม่ต้องขัดห้องปลดทุกข์อีกต่อไป แต่ถูกย้ายไปกวาด 

ลานตำหนักแทน

แม้ว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันจะขยันเพาะปลูกพรวนดินเพียงใด แต่ทว่า 

ต้นไม้กลับไม่ผลิดอกออกผล ดังนั้นเมื่อนับรวมองค์ชายองค์หญิงที่สืบสาย 

พระโลหิตจากพระองค์ก็มีไม่เกินห้าพระองค์เท่านั้น อีกทั้งเมื่อหลายปีก่อน 

ก็เพิ่งทรงสูญเสียพระโอรสไปพระองค์หนึ่ง รู้สึกว่าจะเป็นองค์ชายสามซึ่ง 

เป็นพระเชษฐาแท้ ๆ ขององค์หญิงหานหนิงนี่เอง

แต่เดิมเสิ่นจื่อก็ไม่ใช่คนที่ชอบสนใจเรื่องของผู้อื่นนอกจากตนเอง 

อยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากไปกว่าการที่ฮ่องเต ้

ทรงรักใคร่เวทนาสงสารองค์หญิงหานหนิงมาก หลายปีมานี้พระองค์ทรง 

ตามพระทัยมากกว่าผู้ใด  ขอเพียงแค่องค์หญิงเอ่ยปากอยากได้อะไร  

พระองค์ก็จะรีบสรรหามากองไว้แทบเท้าพระธิดาของตนแทบจะทันที

ดังนั้นตำหนักขององค์หญิงจึงใหญ่โตกว้างขวาง ลานตำหนักก็กว้าง 

ใหญ่เช่นกัน

เพราะยามนี้ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว แสงแดดที่ส่องลงมาจึงแผดเผา 

ผิวเขาจนแสบไปหมด คนที่ยามปกติแขนขาไม่ขยับแยกธัญพืชทั้งห้าก็ 

ไม่ออก4เช่นเขา ขยันอยู่ได้เพียงแค่สองวันแรก ย่างเข้าวันที่สามความ 

เกียจคร้านก็ตีตื้นขึ้นมาเสียแล้ว ดังนั้นเสิ่นจื่อจึงได้แอบมาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ 

4 ( ) หมายถึง ไม่เอาการเอางาน ขี้เกียจตัวเป็นขน
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เพื่อหยุดพักหลบแสงอาทิตย์ที่แสนจะเจิดจ้า

เสิ่นจื่อเอนกายพิงหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในลานตำหนัก  

ในหัวของเขายามนี้ย้อนคิดถึงอดีตที่แสนจะเรียบง่ายและสุขสบาย ก็ได้แต่ 

เสียดายที่ตอนนั้นไม่ยอมเข้าสอบคัดเลือกขุนนาง ไม่เช่นนั้นตอนนี้เขาก็คง 

ได้เป็นขุนนางชั้นผู้น้อยแล้วก็ไม่ต้องมาตกระกำลำบากเช่นนี้

มาถูกความเกียจคร้านเข้าครอบงำ กอปรกับคืนที่ผ่านมาไม่ได้หลับด ี 

เสิ่นจื่อที่เอนกายอยู่ใต้ต้นไม้จึงถูกสายลมเอื่อยที่พัดมาเป็นระลอกขับกล่อม 

จนศีรษะของเขาเริ่มโอนเอนไปมาและเข้าสู่ห้วงนิทราในที่สุด

ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเพียงใด เสิ่นจื่อก็ต้องสะดุ้งตื่นอย่างตกใจ 

เพราะเสียงฝีเท้าที่เข้ามาใกล้

จมูกได้กลิ่นเครื่องหอมที่แสนจะคุ้นเคย เสิ่นจื่อตกใจจนร่างกาย 

แข็งค้าง ไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะถูกจับได้ว่าอู้งาน ในหัวของเขาเอาแต่คิด 

หาวิธีต่าง  ๆ  นานาเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงหน้า จนในที่สุดก็ 

สามารถคิดหาทางออกที่แม้แต่เทพบนสวรรค์ยังต้องตกตะลึงกับความคิด 

อันแสนจะชาญฉลาดนี้

เสิ่นจื่อไม่พูดพร่ำทำเพลง แกล้งล้มลงไปกับพื้นแกล้งตายทันที

‘ก่อนตาย’ ก็ยังไม่ลืมที่จะกอดไม้กวาดไว้แน่น

เจียงเหิงตีหน้ายุ่ง “...”

เขาจ้องมองร่างของชายหนุ่มที่กำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยแววตา 

เรียบเฉย การแกล้งตายในท่วงท่าที่แสนสบายนั่นทำให้เขาคิดว่าเสิ่นจื่อยัง 

อยากจะหลับต่ออีกเป็นแน่ จึงค่อย  ๆ  โน้มกายลงไปกระซิบข้างหูเบา  ๆ  

“เสิ่นจิ้งเฮ่อ เจ้ารู้หรือไม่ว่าตำหนักของข้ามีวิธีจัดการกับศพอย่างไร”

เสิ่นจื่อฟื้นคืนจากความตายแทบจะทันที แสร้งกุมศีรษะและเอ่ย 

เสียงอ่อนระโหยโรยแรง “กระหม่อมไม่เคยฝึกยุทธ์ ร่างกายจึงอ่อนแอ  

ไม่ทันระวังจึงหมดสติไป ขอให้พระองค์ประทานอภัยให้กระหม่อมด้วย 

เถิด”

เจียงเหิงกระตุกยิ้มเย็นก่อนจะยกเท้าเตะเขาหนึ่งที “ลุกขึ้น”

เสิ่นจื่อแอบมองสำรวจเบื้องหลังของอีกฝ่าย ก็พบว่าองค์หญิงเสด็จ 
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มาที่นี่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีผู้ติดตาม จึงค่อยวางใจ ผุดลุกขึ้นก่อนจะ 

เงยหน้าสบสายตากับเจียงเหิงแวบหนึ่ง ก่อนจะรีบก้มศีรษะลงต่ำทันที

...เหมือนจะมีบางอย่างไม่ถูกต้อง

เสิ่นจื่อนิ่งไปก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งและสบสายตาของเจียงเหิง 

ดวงตาทั้งสองคู่สบประสานกัน

องค์หญิงเองก็ไม่ได้กล่าวโทษกับความไร้มารยาทของเขา ดวงตาคม 

ของพระองค์ยังคงราบเรียบไร้อารมณ์ ทั้งยังสบสายตาของเขานิ่ง

“...”

เสิ่นจื่อขบคิดอยู่ในใจ เหล่าราชวงศ์มีชาติกำเนิดสูงส่งเหนือผู้ใด

แตก่ระนัน้สว่นสงูขององคห์ญงิกย็งัสงูกวา่เขาเกอืบครึง่ศรีษะเชยีวหรอื

หรือว่าชาติกำเนิดสูงส่ง แม้แต่ส่วนสูงก็เหนือกว่าคนทั่วไป?!

เมื่อคืนตอนที่เขาเข้าเฝ้าองค์หญิง พระองค์กำลังเอนกายอยู่บน 

เตียงบรรทม เสิ่นจื่อไม่ทันได้เห็นความจริงตรงจุดนี้จึงอดตกตะลึงไม่ได้  

แต่เมื่อตั้งสติได้ก็รู้ตัวว่าตนเองเผลอทำเรื่องเสียมารยาทเข้าแล้ว จึงรีบ 

ก้มศีรษะลงต่ำอีกครั้ง

เจียงเหิงคร้านเกินกว่าจะสนใจถือสาหาความ “วันนี้ข้าจะออกนอก 

เมืองหลวง เจ้าจงไปเตรียมความพร้อม”

เสิ่นจื่อชะงัก “ออกนอกเมืองหลวง?”

ดูเหมือนว่าเจียงเหิงจะเริ่มเคยชินกับความไร้มารยาทของคนตรงหน้า 

แล้ว น้ำเสียงของเขาจึงยังราบเรียบเช่นเดิม “ไปสุสาน” 

เสิ่นจื่อเป็นคนขี้หลงขี้ลืมขั้นหนัก เขาเดินตามเจียงเหิงได้ไม่กี่ก้าว 

ก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ ก่อนจะรีบเงยหน้าขึ้นมองตามหลังของเจียงเหิง 

อย่างเงียบ ๆ

องค์ชายสาม พี่ชายแท้  ๆ  ขององค์หญิง ก็คืออ๋องเจาหวาง ฮ่องเต้ 

พระราชทานแดนโฉงโจวให้เจาหวางเป็นผู้ปกครองดินแดน แต่เมื่อสี่ปีก่อน 

อ๋องเจาหวางสิ้นพระชนม์ลง อีกทั้งดินแดนโฉงโจวก็ห่างไกลจากเมืองหลวง 

มาก ดังนั้นในทุก ๆ ปีเจียงเหิงจึงเดินทางไปสักการะหลุมศพของพี่ชายแท้  ๆ 

ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
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อ๋องเจาหวาง...

เสิ่นจื่อหยุดฝีเท้าที่ก้าวเดิน เมื่อสี่ปีก่อนเขาล้มป่วยอย่างหนักจึง 

ทำให้ความทรงจำพร่าเลือนไปหมด ตอนนี้เมื่อพยายามจะรื้อฟื้นมันขึ้นมา 

กลับเหลือเพียงแค่เสี้ยวความจำเล็ก  ๆ เท่านั้นที่จำได้ เหมือนว่าเมื่อก่อนเขา 

และเจาหวางผู้นั้นเคยร่ำเรียนอยู่ที่สำนักศึกษากั๋วจื่อเจียนด้วยกัน ไม่นับว่า 

สนิทสนม ทั้งยังเคยมีปัญหาขัดแย้งจนพานเกลียดขี้หน้ากันอีกด้วย

ว่าแต่...อ๋องเจาหวางเป็นอะไรตายนะ

ลืมไปแล้ว

การเดินทางออกนอกเมืองหลวง ของเจียงเหิงครั้งนี้ไม่ได้มีพิธีรีตองมากนัก 

นำราชองครกัษต์ดิตามไปเพยีงแคส่ีน่ายเทา่นัน้ ยามนีเ้ขาสวมใสอ่าภรณส์ขีาว 

ดุจหิมะตลอดทั้งร่าง สีหน้าขาวซีดเล็กน้อย ดูสง่างาม ทั้งยังมีกลิ่นอาย 

สูงส่งแผ่ออกมาจากร่างจนทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกตัวหดเล็กลงอย่างช่วยไม่ได้  

นี่สินะที่เขาเรียกกันว่า ‘กลิ่นอายเชื้อพระวงศ์’

นับว่าเป็นโฉมสะคราญงามล้ำที่แม้แต่บุรุษหรือสตรีก็ไม่อาจเทียบเท่า 

ได้ เสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้น อาจเป็นเพราะองค์หญิงทรงเป็นผู้สูงส่งเหนือ 

คนทั่วไป แม้กระทั่งส่วนสูงก็เกินกว่าใครเพื่อน...

เสิ่นจื่อลูบคลำดาบที่เหน็บไว้ข้างเอวของตนเอง เขารู้สึกว่ามีบางอย่าง 

ไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะอากาศที่ร้อนเกินไปทำให้เขาเกียจคร้านเกินกว่า 

จะเก็บมาคิดให้รกหัวตัวเอง ชายหนุ่มหรี่ตาลงเล็กน้อยก่อนจะอ้าปากหาว  

ท่าทางคล้ายกับแมวขี้เซาที่ถูกเจ้าของรบกวนการนอน

สหายร่วมงานที่ยืนอยู่ด้านข้างแอบปรายตามองเสิ่นจื่อเล็กน้อย เขา 

รู้สึกว่าชายหนุ่มที่มีท่าทางสุภาพอ่อนโยน หากแต่ขี้เกียจขี้คร้านราวกับจะ 

หลับบนพื้นได้ทุกเมื่อผู้นี้อาจจะมีความสามารถร้ายกาจซ่อนอยู่ก็เป็นได้

เสิ่นจื่อเห็นสายตาของสหายร่วมงานก็เดาได้ในทันทีว่าอีกฝ่ายกำลัง 

คิดอะไรอยู่ จึงฉีกยิ้มกว้างให้ ทั้งที่ในใจกำลังคิด ‘รอมือสังหารปรากฏตัว 

ขึ้นมาก่อนเถอะ พวกเจ้าจะต้องตกใจแน่’

ราชองครักษ์ผู้ติดตามอีกคนหนึ่งในกลุ่มเขาค่อย  ๆ  จูงรถม้าคันเล็ก 
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ออกมาจากประตูหลัง เสิ่นจื่อเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ถึงกับเบิกตาโต

เดี๋ยว เดี๋ยวสิ นี่คงไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องตามเสด็จองค์หญิงออกไป 

นอกเมืองด้วยใช่ไหม

เสิ่นจื่อยกมือขึ้นกุมศีรษะตนเองเพราะความปวดหัว ประจวบเหมาะ 

กับที่เจียงเหิงหันหน้ามาทางเขาพอดี จึงได้สังเกตเห็นเชือกถักสีแดงบน 

ข้อมือของเสิ่นจื่อเข้า เชือกถักสีแดงที่ตัดกับข้อมือสีขาวราวหิมะของอีกฝ่าย 

ช่วยขับเน้นให้ดูโดดเด่นสะดุดตาและน่ามอง

เจียงเหิงหยุดฝีเท้าที่กำลังก้าวขึ้นรถม้า ดวงตาที่จ้องตรงมาทาง 

เสิ่นจื่อฉายแววล้ำลึก ก่อนจะกล่าวเสียงเบา “ที่ผูกอยู่ที่ข้อมือของเจ้าคือ 

อะไร”

เสิ่นจื่อชะงักกึก  ก่อนจะก้มลงมองเชือกถักสีแดงบนข้อมือของ 

ตัวเองและเอ่ยตอบตามตรง “ทูลองค์หญิง มันคือเชือกถักมงคลพ่ะย่ะค่ะ”

“ผู้ใดเป็นคนให้”

จำไม่ได้แล้ว

เสิ่นจื่อคิดแล้วคิดอีกก่อนจะเอ่ยตอบน้ำเสียงนุ่มนวล “กระหม่อม 

เคยป่วยหนักเมื่อหลายปีก่อน ความทรงจำในหัวมากมายจึงลืมเลือนไปด้วย  

ถึงแม้ว่ากระหม่อมจะจำไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นคนให้ แต่กระหม่อมก็มั่นใจว่าน่าจะ 

เป็นคนที่สำคัญกับกระหม่อมยิ่งนักพ่ะย่ะค่ะ” จึงได้เก็บไว้กับตัว ไม่ได้ทิ้ง 

ไปเสีย

ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่ ในทันทีที่เสิ่นจื่อกล่าวจบ ดวงตาที่มักจะ 

เฉยชาและเย่อหยิ่งขององค์หญิงดูจะอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็เป็นเพียง 

แค่ชั่วพริบตา ก่อนจะกลับกลายเป็นไร้อารมณ์เช่นเดิมและหันกลับก้าวขึ้น 

รถม้าไป

เสิ่นจื่อได้แต่เดินคอตก ตามหลังรถม้าขององค์หญิงอย่างจำนนต่อโชคชะตา  

สีหน้าของชายหนุ่มยามนี้ช่างย่ำแย่ยิ่งนัก อากาศร้อนเช่นนี้ทำให้วิญญาณใน 

ร่างของเขาแทบจะเหลวกลายเป็นน้ำ เมื่อต้องยืนท่ามกลางแสงแดดจ้านี่ 

ทำให้ร่างกายเขาอยากจะระเหยกลายเป็นไอเสียให้รู้แล้วรู้รอด
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สหายรว่มงานเหลอืบมองมาทีเ่ขาอกีครัง้ จอ้งมองสหีนา้ทา่ทางของเขา 

ที่คล้ายกับจะสลายไปกับสายลมก็ไม่ปาน — ถ้าหากว่ามีลมละก็นะ

“เจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่” สหายร่วมงานสะกิดร่างของเสิ่นจื่อก่อน 

เอ่ยถามอย่างเป็นห่วง

ดวงตาที่มีรอยคล้ำใต้ตาชัดเจนในยามนี้ฉายแววงุนงงเล็กน้อย ก่อน 

ที่เสิ่นจื่อจะคืนสติและยิ้มตอบให้อีกฝ่าย “ไม่เป็นไร ข้าแค่ไม่ชอบอากาศ 

ร้อนก็เท่านั้น”

เหล่าราชองครักษ์ที่สนิทกันดั่งพี่น้องตบบ่าให้กำลังใจองครักษ์ใหม่ 

เบา ๆ ด้วยสีหน้าจริงจัง พวกเขาไม่อาจขาดสหายร่วมงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ผู้นี้ 

โดยเด็ดขาด เพราะวงไพ่นกกระจอกมันเล่นกันสามคนไม่ได้...

เสิ่นจื่อยิ้มตอบกลับพร้อมเอื้อมมือไปตบบ่าอีกฝ่ายเบา  ๆ  เช่นกัน  

และในตอนที่ เขากำลังคิดว่าจะเอ่ยสิ่งใดตอบสหายร่วมงานกลับไปดี   

หูก็ได้ยินเสียงกังวานใสขององค์หญิงดังมาจากรถม้าเบื้องหน้าเสียก่อน

“เสิ่นจิ้งเฮ่อ”

ใบหน้าของเสิ่นจื่อเต็มไปด้วยความขมขื่น ‘อีกแล้วหรือ’
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เสิ่นจื่อเดินเอื่อยเฉื่อย  มาหยุดอยู่ริมหน้าต่างรถม้า  

จากนั้นก็ยกมือขึ้นเคาะหน้าต่างรถม้าเบา  ๆ ก่อนจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียง 

จริงจัง แต่ก็ฟังออกได้ถึงความเกียจคร้าน “องค์หญิงมีอะไรให้กระหม่อม 

รับใช้หรือพ่ะย่ะค่ะ”

คงไม่คิดจะสั่งให้เขากลิ้งไปมาบนพื้นให้ดูเล่นอีกใช่ไหม

ทว่าเจียงเหิงที่อยู่ภายในรถม้ากลับเอ่ยน้ำเสียงราบเรียบปราศจาก 

อารมณ์ใด ๆ ออกมา “ข้ากระหายน้ำ”

ราชองครักษ์อีกคนที่ยืนอยู่ด้านข้างเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็หยิบกาน้ำชา 

ออกมายื่นให้แก่เสิ่นจื่ออย่างทันทีทันใดราวกับเป็นการแสดงกลอย่างนั้น

เสิ่นจื่อยื่นมือไปรับมาก่อนจะถอนหายใจออกมา เขายกกาน้ำชา 

ขึ้นสูงเพราะคิดจะถวายกาน้ำชาแด่องค์หญิงผ่านทางบานหน้าต่างรถม้า ทว่า 

เจียงเหิงกลับกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขึ้นมาเสียก่อน  

“ขึ้นมา”

ในเมื่อรับสั่งนี้ทำให้เขาสามารถหลบแสงแดดที่แสนจะแสบร้อนนี้ได้  

มีหรือเขาจะหลบหลีก เสิ่นจื่อดวงตาเป็นประกายก่อนจะรีบก้าวเท้าขึ้นรถม้า 

อย่างไม่อิดออด

‘จิ้งเฮ่อ’  มีความหมายว่า นกกระสาที่แสนสงบสุข แม้จะไม่รู้ว่าชื่อนี้ 

บิดาของเขาตั้งให้ด้วยความรักใคร่หรือชิงชังก็สุดจะรู้ แต่ทว่ามันช่างตรงกับ 

บทที ่ 2
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นิสัยใจคอของเขาที่ทั้งรักความสงบและชื่นชอบความเงียบอย่างยิ่ง

ภายในรถม้า เจียงเหิงนอนทอดกายจิบชาอยู่บนเบาะนั่งด้วยท่วงท่าที่ดู 

เกียจคร้านแต่ก็งดงามมีเสน่ห์น่ามอง “ข้าน่ากลัวงั้นหรือ เจ้าจะเอาแต่ 

ก้มศีรษะเช่นนี้ทำไมกัน เงยหน้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้”

เสิ่นจื่อจำใจต้องยอมเงยหน้าขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนที่สายตา 

ของเขาจะปะทะเข้ากับรอยยิ้มอ่อนหวานงดงามที่ประดับอยู่บนใบหน้าซึ่งดู 

อ่อนโยนเปล่งประกาย เสิ่นจื่อนิ่งค้าง ดวงตาพร่ามัว

เสิ่นจื่อนิ่งงันทำอะไรไม่ถูกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตั้งสติได้และขานเรียก 

อีกฝ่ายเสียงเบา “องค์หญิง...”

เจียงเหิงส่งเสียงหึขึ้นจมูกเบา ๆ

“...ปิ่นปักผมของพระองค์เอียงแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

เห็นแล้วมันช่างขัดหูขัดตาเสียเหลือเกิน

แต่กระนั้นเจียงเหิงก็เพียงยิ้มเล็กน้อยราวกับกำลังคาดหวังรอคอย 

บางอย่างอยู่ ท้ายที่สุดเสิ่นจื่อจำต้องเอ่ยปาก “ล่วงเกินแล้ว” ก่อนจะ 

เอื้อมมือมาข้างหน้า  ทำให้กลิ่นหอมของเครื่องหอมอันเป็นเอกลักษณ์ 

แผ่กำจายออกมาตามการเคลื่อนไหว

เสิ่นจื่อที่แสนจะใจกล้าบ้าบิ่นเอื้อมมือมาจัดปิ่นปักผมที่เอนเอียงนั่น 

ให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยใบหน้าไม่เปลี่ยนสี แต่อาจเป็นเพราะว่า 

ยามนี้เจียงเหิงกำลังนอนเอนกายพิงเบาะนั่งอย่างสบายอารมณ์ ไม่ได้นั่ง 

หลังตรง จึงทำให้เสิ่นจื่อยิ่งต้องตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า จนกระทั่ง 

ปิ่นปักผมบนศีรษะขององค์หญิงกลับมาเรียบร้อยและอยู่ในตำแหน่ง 

ที่เหมาะที่ควรแล้ว ความรู้สึกอึดอัดและขัดหูขัดตาเมื่อครู่จึงค่อย  ๆ  จาง 

หายไป แม้แต่ริมฝีปากก็ยังขยับยิ้มอย่างพออกพอใจ จากนั้นก็โค้งคำนับ 

เป็นเชิงขออภัยและถดกายกลับไป

เจียงเหิงถึงกับตัวแข็งทื่อกับการกระทำของอีกฝ่าย เมื่อเห็นสีหน้า 

ราวกับใกล้ตายก็อ้าปากถามคำถามที่ตัวเองค่อนข้างมั่นใจในคำตอบอยู่แล้ว 

ออกไป “เสิ่นจิ้งเฮ่อ...เจ้าป่วยงั้นหรือ”
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เสิ่นจื่อได้แต่ยิ้มไม่พูดไม่จา จริงอยู่ที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมแปลก 

ประหลาดอยู่บ้างในบางครา ทว่าลักษณะท่าทางส่วนใหญ่ของเขาก็มักจะ 

เป็นคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยมารยาท น้ำเสียงรึก็นุ่มนวลสุภาพ ทั้งยังใช้ชีวิต 

ราวกับว่าตนเองเป็นปัญญาชนที่ไร้เล่ห์เหลี่ยม

เจียงเหิงนิ่งเงียบครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่นาน ดวงตาก็สว่างวาบ 

ขึ้นมา “ถ้าอย่างนั้นก็นั่งพักอยู่บนนี้สักครู่แล้วกัน เพราะถ้าหากว่าบุตรชาย 

คนโตของท่านผู้ตรวจการมาเป็นลมล้มป่วยในที่ของข้า องค์หญิงอย่างข้า 

ก็ไม่รู้จะอธิบายแก่ท่านผู้ตรวจการเช่นไรดี”

เสิ่นจื่อประสานมือคารวะอย่างเชื่องช้า “เป็นพระกรุณาที่พระองค์ 

ทรงเมตตาพ่ะย่ะค่ะ”

ภายในรถม้ากลับมาเงียบอีกครั้ง ถึงแม้ว่าบรรยากาศระหว่างคนทั้งคู ่

จะดูอึดอัดไปบ้าง แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีทางส่งผลกระทบกับคนอย่าง 

เสิ่นจื่อได้แน่นอน

เขาเอนกายพิงผนังรถม้า หลับตาลง หายใจเข้าหายใจออก จากนั้น 

ก็เริ่มเคลิ้มหลับ

เจียงเหิงจ้องมองเขาพลางส่ายหน้าอย่างเอือมระอา  จากนั้นก็เอ่ย 

ถามเสียงเรียบ “เจ้ายังจำพี่ชายของข้าได้หรือไม่”

เสิ่นจื่อลืมตาขึ้น ดวงตาเรียวรีสีดำเข้มเปล่งประกายแวววาวราวกับ 

ไข่มุกที่อยู่ในบ่อน้ำบริสุทธิ์ “ท่านอ๋องเจาหวางหรือพ่ะย่ะค่ะ องค์หญิงโปรด 

ระงับความโศกเศร้าเถิดพ่ะย่ะค่ะ”

“ข้าถามเจ้าว่ายังจำได้หรือไม่ได้”

เสิ่นจื่อยิ้ม “แน่นอนว่ากระหม่อมย่อมจำได้ เพราะตัวกระหม่อม 

และอ๋องเจาหวางเคยเป็นสหายร่วมชั้นเรียนกันมาก่อนพ่ะย่ะค่ะ”

ดวงตาของเจียงเหิงเย็นยะเยือกยามที่สังเกตเห็นสีหน้าและการ 

แสดงออกของอีกฝ่าย “เห็นได้ชัดว่าเจ้าจำไม่ได้”

บทสนทนาสิ้นสุดลงอย่างกะทันหัน พอดีกับที่รถม้าเองก็หยุดลง 

เชน่เดยีวกนั เสิน่จือ่ไดย้นิเสยีงของสหายรว่มงานกย็ิม้แลว้ลกุขึน้ “องคห์ญงิ  

ถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ”
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เจียงเหิงตัดสินใจที่จะสร้างสุสานของอ๋องเจาหวางไว้บนเขาลูกนี้ที่ตั้ง 

อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมาก ซึ่งฮ่องเต้ก็ไม่ได้ตรัสอันใดให้มากความ  

เพราะพระองค์ทรงตามพระทัยองค์หญิงพระองค์นี้อยู่แล้ว

หลังจากที่เจียงเหิงลงมาจากรถม้า  ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเสิ่นจื่ออีกเลย  

เสิ่นจื่อเองก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะเขาเองก็ดีอกดีใจกับความเงียบสงบที่ได้ 

กลับคืนมาอีกครั้ง 

ชายหนุ่มเดินกลับไปรวมกลุ่มกับสหายร่วมงานที่ค่อนข้างคุ้นเคยกัน 

แล้วอย่างสบายอารมณ์ แต่สายตาของกลุ่มคนเหล่านั้นที่หันมามองเขากลับ 

เต็มไปด้วยความเคารพยกย่อง

“เป็นอะไรกัน” เสิ่นจื่อถูกสายตาของคนเหล่านี้จ้องเสียจนขนลุกชัน 

ไปหมด

สหายร่วมงานคนหนึ่งกระซิบบอก “ก็เจ้ายังมีชีวิตอยู่”

เสิ่นจื่อ “...”

สหายร่วมงานเอ่ยกระซิบกระซาบ “เห็นเจ้าเข้าไปตั้งนาน พวกข้า 

ก็ว่าเจ้าคงถูกองค์หญิง...”

เจียงเหิงที่ เดินนำอยู่ด้านหน้าหมุนตัวกลับมากระแอมไอ เหล่า 

องครักษ์จึงหุบปากฉับและส่งยิ้มแห้ง ๆ กลับไป

ทางเดินขึ้นเขาสายเล็ก  ๆ  มีแต่ความสงบเงียบ รอบบริเวณมีเพียง 

สายลมและเสียงใบไม้ต้องลมส่งเสียงกรอบแกรบเบา ๆ เสิ่นจื่อที่แม้กำลัง 

เดินทางขึ้นเขาอยู่ก็เกิดง่วงขึ้นมาได้ง่าย ๆ เมื่อเจอสภาพแวดล้อมเช่นนี้เข้า  

ดวงตาเขากะพริบมองไปรอบ  ๆ  ด้านพร้อมกับฝีเท้าที่ค่อย  ๆ  ก้าวตามไป 

ข้างหน้าอย่างเชื่องช้า

“องค์หญิง...”

ทันทีที่สิ้นเสียง เหล่าราชองครักษ์ก็ชักดาบออกจากฝักและวิ่งไป 

ด้านหน้าเพื่อป้องกันแผ่นหลังของเจียงเหิง มีเสียง  “ฉึก!”  ดังขึ้นพร้อมกับ 

ลูกธนูที่ปักลงบนพื้น

เจียงเหิงหมุนกายกลับมา ใบหน้างดงามเงียบขรึม ดวงตาเย็นชา 
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กวาดสายตามองรอบ  ๆ สายลมเอื่อย  ๆ  พัดเอาอาภรณ์สีขาวเกล็ดหิมะ 

ของเขาพลิ้วไหวเบา  ๆ  จนดูทำให้ทั้งร่างของเขาคล้ายกับเกล็ดหิมะ1ที่ 

ไม่สามารถพบเห็นได้ในฤดูกาลนี้ ดูเยือกเย็นและงดงาม

ร่างของชายชุดดำสิบกว่าคนกระโจนออกมาจากทั่วทุกสารทิศปิดล้อม 

พวกเขาเอาไว้ เสิ่นจื่อนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูก คิดไม่ถึงว่าความคิดอัปมงคล 

ในหัวที่เขาคิดเล่น  ๆ  จะเกิดขึ้นจริงเสียนี่ นิ่งอึ้งอยู่สักพักจึงค่อย  ๆ  ชักดาบ 

ที่เหน็บอยู่ข้างเอวออกมา ก่อนจะเดินเอื่อยเฉื่อยไปอยู่ข้างหน้าเจียงเหิง 

อย่างเสียมิได้ “องค์หญิง ทรงระวังตัวด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

เจียงเหิงโต้กลับอย่างเฉยชา “เจ้าต่างหากที่สมควรระวังมากกว่า 

ผู้ใด”

ทันทีที่กล่าวจบ เหล่ามือสังหารที่คาดว่าได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 

กระจายกันออกคล้ายกับการจัดทัพรูปปีกนกกระเรียนเข้ามาโอบล้อม 

พวกเขาทั้งห้าคนไว้ ก่อนจะหันดาบเข้าหาและทะยานเข้ามา

ชายหนุ่มที่เบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตและกลัวไม่ได้ตายเร็วอย่างเสิ่นจื่อ 

ทอดสายตามองมือสังหารคิ้วกระบี่คนหนึ่งก่อนเอ่ยถามเสียงเนิบนาบ  

“พี่ชายท่านนี้ ไม่ทราบว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้ว”

เจ้าราชองครักษ์ที่ไม่ได้เรื่องขององค์หญิงผู้นี้ หน้าสิ่วหน้าขวาน 

ยังมีหน้ามาชวนมือสังหารพูดคุย มือสังหารคิ้วกระบี่ผู้นั้นชะงักไปเล็กน้อย  

ก่อนจะลงมือจู่โจมต่ออย่างไม่คิดเสียเวลาฟังอีกฝ่ายพูดพล่าม

ทว่าเสิ่นจื่อกลับเดินเลี่ยงออกมาจากข้างกายเจียงเหิงไปอีกทางเพื่อ 

เบี่ยงเบนความสนใจของเหล่ามือสังหารมาที่เขา ใบหน้าหล่อเหลาผุดรอยยิ้ม 

อ่อนโยน จากนั้นก็เอ่ยน้ำเสียงสุภาพ “ยอดบุรุษใช้วาจาไม่ใช้กำลัง คนที่มี 

ความสามารถอย่างแท้จริงก็คือคนที่รู้จักวางแผนและหาทางออกโดยไม่เสีย 

เลือดเนื้อ แต่พวกที่เอะอะก็ลงไม้ลงมือนั้นเป็นพวกหยาบคาย...”

เหล่ามือสังหารจึงเปลี่ยนเป้าหมายหันดาบเข้าใส่เสิ่นจื่ออย่างหมด 

ความอดทน เพื่อหวังจะปิดปากอีกฝ่ายให้เลิกพูดจาระคายหูเสียท ี เสิ่นจื่อ 

1 เกล็ดหิมะ ( ) ผลึกน้ำแข็ง
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เห็นเช่นนั้นก็กลืนคำพูดทั้งหมดลงท้อง ใจหนึ่งคิดว่าจะต้องถูกมือสังหาร 

ฆา่ตายแนแ่ลว้ แตก่ระนัน้ดว้ยวชิาดาบกน้หบีทีต่วัเขาเคยเรยีนรูม้ากเ็พยีงพอ 

ที่จะทำให้ตัวเขาเบี่ยงตัวหลบได้อย่างเฉียดฉิว

ชั่วขณะนั้นหางตาของเสิ่นจื่อก็เห็นมือเรียวขาวราวหิมะยื่นออกมา 

จากด้านข้าง ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเสียจนเขามองตามการเคลื่อนไหวนั้น 

ไม่ทัน เขาเห็นเพียงประกายสีเงินวาดผ่านครั้งหนึ่งก่อนที่มือสังหารผู้นั้น 

จะถูกปาดเข้าที่ลำคอสิ้นชีพทันที

ทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วอึดใจเดียว

“องค์หญิง?” เสิ่นจื่อเงยหน้าขึ้นมององค์หญิงที่มีส่วนสูงกว่าเขา 

เกือบครึ่งศีรษะอย่างโง่งม ใบหน้าเรียบเฉยของอีกฝ่ายก้มลงมองมาที่เขา 

เช่นกัน สีหน้าคล้ายกับอยากต่อว่าเขาเสียหลายคำ เพียงพริบตาเดียวร่าง 

ทั้งร่างของเขาก็ถูกองค์หญิงโอบเข้ามาในอ้อมกอดพร้อมกับดาบในมือของ 

องค์หญิงที่ตวัดไปด้านข้างอีกครั้ง ตอนนั้นเองเขาจึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายกำลัง 

ปกป้องเขาจากมือสังหารที่ลอบโจมตีจากทางข้างหลัง และในจังหวะนั้นเอง 

ที่ราชองครักษ์อีกคนหนึ่งใช้ดาบของตนเองแทงทะลุเข้าตรงกลางใจของ 

มือสังหารผู้นั้น

แม้ว่าเจียงเหิงจะโอบร่างของเสิ่นจื่ออยู่ในอ้อมแขนของตนเอง เขา 

ก็สามารถจัดการกับมือสังหารอีกสองคนได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวและ 

ไม่ลำบากแม้แต่น้อย จากนั้นจึงค่อยก้มหน้าลงมาหาร่างที่อยู่ในอ้อมกอด 

ด้วยท่าทีสงบเยือกเย็นไม่สะทกสะท้าน น้ำเสียงที่ทุ้มต่ำน่าดึงดูดกระซิบถาม 

“ไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่”

เสิน่จือ่ถกูความสนทิแนบชดิทำใหต้กใจจนรบีดดีตวัออกจากออ้มแขน 

ของอีกฝ่าย ปากก็อ้าพะงาบ ๆ พูดอะไรไม่ออก “...”

พระองค์ช่าง...งดงามองอาจยิ่งนัก

ราชองครักษ์อีกสามคนจะเก่งกาจมากความสามารถเพียงใดย่อม 

ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เพราะตัวเขาก็พอคาดเดาได้อยู่แล้ว หากไม่เก่ง 

ก็คงไม่สามารถมาเป็นราชองครักษ์ได้ เสิ่นจื่อเห็นสหายร่วมงานคนหนึ่ง 

ของเขาไว้ชีวิตมือสังหารคนหนึ่งเพื่อที่จะสอบปากคำ แต่ทว่ายังไม่ทัน 
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ได้ถามคำถามออกไป พวกเขาก็พบว่ามือสังหารผู้นี้ไม่มีลิ้น โพรงปากของ 

มือสังหารผู้นี้ดำมืดดุจโพรงถ้ำ  เหมือนจะถูกกระชากลิ้นออกไป  ดูน่า 

สยดสยอง

เขาถึงกับขนลุกชูชันด้วยความสยดสยอง และรีบหันไปถามเจียงเหิง 

“องค์หญิง คนพวกนี้...”

เจียงเหิงพยักหน้า จากนั้นก็ทิ้งดาบเปื้อนเลือดในมือลงพื้น สีหน้า 

เรียบสงบติดจะเย็นชากล่าวอย่างเลือดเย็น “ฆ่าทิ้งซะ”

ราชองครักษ์รับคำสั่งและลงมือปลิดชีพมือสังหารคนสุดท้ายอย่าง 

รวดเร็ว ส่วนราชองครักษ์อีกสองคนก็ไปตรวจสอบหาสิ่งที่หลงเหลืออยู่บน 

ศพของพวกมือสังหาร เสิ่นจื่อคิดจะตามไปช่วย แต่กลับถูกเจียงเหิงดึงร่าง 

เอาไว้เสียก่อน

นี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบเจอฉากการฆ่าฟันตรงหน้า  จึงทำให้ยามนี้ 

สีหน้าของเสิ่นจื่อซีดขาวเล็กน้อย

ตั้งแต่เล็กจนโตเขาเติบโตมาในเมืองหลวงท่ามกลางสภาพแวดล้อม 

ที่ดีและปลอดภัย พบเห็นดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิที่แบ่งบาน ไปจนถึงดวงจันทร ์

สว่างไสวเต็มดวงในฤดูใบไม้ร่วง สูดดมกลิ่นของหิมะแรกสีขาวที่ตกลงมา  

ไปจนถึงกลิ่นของไอแดดในช่วงฤดูร้อน มีหรือจะเคยมาพบเจอเหตุการณ์ 

น่าสะพรึงกลัวอย่างเมื่อครู่

เจียงเหิงไม่ได้สนใจและไม่ได้คิดจะพูดอะไรกับเขาสักคำ ทำเพียง 

รั้งร่างของเขาเอาไว้เฉย  ๆ รอจนเหล่าราชองครักษ์กลับมาจากการเก็บ 

ผลไม้ป่าจึงยอมปล่อยมือ “เฟยชิง เจ้ากลับไปเมืองหลวง นำเรื่องที่เกิดขึ้น 

ไปทูลฮ่องเต้”

ราชองครักษ์ที่มีผิวพรรณขาวผ่อง เอวบางที่สุดในบรรดาคนทั้งสาม 

ถือดาบเดินแยกออกไป

เจียงเหิงยกแขนเสื้อขึ้นปัดเศษฝุ่นที่ไม่มีอยู่จริงบนอาภรณ์ของตัวเอง 

เบา ๆ “ไปกันเถอะ”

เสิ่นจื่อได้แต่เดินตามหลังเขาเงียบ  ๆ พลางลอบสบสายตากับสหาย 

ร่วมงานของตนเองเล็กน้อย ก่อนจะพบเข้ากับสายตาที่เต็มไปด้วยความ 
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ตื่นตะลึงและประหลาดใจปะปนกัน

...คงคิดไม่ถึงละสิว่าสหายร่วมงานที่ดูปวกเปียกไม่ได้เรื่องอย่างเขา 

จะไม่ได้เรื่องจริง ๆ อย่างที่คิดเอาไว้!

พอมานกึ ๆ ดแูลว้ หลายวนัมานีท้ีเ่ขาอยูท่ีต่ำหนกัองคห์ญงิ นอกจาก 

ตั้งโต๊ะเล่นไพ่นกกระจอกกับคนพวกนี้ช่วงเฝ้ายามจนหมดเวลา จากนั้น 

แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนแล้ว พวกเขาก็ยังไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามกัน 

เลย เมื่อเสิ่นจื่อนึกถึงข้อนี้ขึ้นมาได้ จึงถือโอกาสที่เจียงเหิงไม่ได้สนใจเดิน 

กลับไปหาสหายร่วมงานสองคนนั้น “บิดาของข้าคือเสิ่นเหวยเฟิง”

เสิ่นเหวยเฟิงผู้เฒ่าแห่งเขตเวยหย่วน2 เป็นขุนนางผู้ตรวจการใหญ่ ได้ยิน 

มาว่าท่านมีบุตรชายคนหนึ่งเชี่ยวชาญแตกฉานศาสตร์ทั้งหก3 ทว่าเป็น 

คนประหลาด ทั้งที่เป็นบุคคลทรงปัญญาเพียบพร้อมถึงเพียงนั้น กลับ 

ไม่เคยลงสอบชิงตำแหน่งขุนนางเลยสักครั้ง

ยามที่มีคนใจกล้าเข้าไปถามหาเหตุผลจากผู้ตรวจการเสิ่น ท่าน 

ผู้ตรวจการก็มักจะแสดงสีหน้าพิลึกและเลี่ยงไม่ยอมตอบคำถามสักครั้ง

จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่เขาดื่มสุราจนเมามายและหลุดปากออกมาว่า  

‘มันขี้เกียจน่ะ’

แน่นอนว่าไม่มีผู้ใดเชื่อ

ราชองครักษ์ทั้งสองจ้องมองชายหนุ่มอายุน้อยที่ดูเหมือนเจ้าแมวน้อย 

เกียจคร้านตรงหน้าอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะค่อย  ๆ  เอ่ยปาก “ที่แท้ก็คือคุณชาย 

เสิ่น...ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว”

เสิ่นจื่อยิ้มจนตาหยี ก่อนจะถามชื่ออีกฝ่ายกลับ แต่ทว่ายังไม่ทัน 

2 ( ) เป็นเขตหนึ่งในเมืองเน่ยเจียง ( ) มณฑลเสฉวน ( )
3 ( ) คือวิชาความรู้โบราณ มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว ขงจื๊อได้เรียบเรียงศาสตร์ทั้ง 6 

ลงในบันทึกตำราชุนชิว อธิบายศาสตร์ทั้งหกว่า บัณฑิตผู้จะเป็นมหาบุรุษพึงสำเร็จจำต้องมีความสามารถ 

ในศาสตร์ทั้งหกนี้เป็นอย่างดี ได้แก่ หลี่ ( ) หมายถึง วิชามารยาทพิธี เย่ว์ ( ) หมายถึง วิชา 

คีตดนตรี เซ่อ ( ) หมายถึง วิชายิงธนู อวี้ ( ) หมายถึง วิชาขับรถม้า ซู ( ) หมายถึง วิชา 

อักขรวิธี การเขียนอักษรจีน ซู่ ( ) หมายถึง วิชาคณิตศาสตร์การคำนวณ
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ได้รับคำตอบ เจียงเหิงที่เดินนำพวกเขาอยู่เงียบ  ๆ ตลอดทางก็หันกลับมา 

เลิกคิ้วพลางเอ่ยทำลายบทสนทนาของพวกเขา “เสิ่นจิ้งเฮ่อ ข้างหน้ามีกิ่งไม ้

ขวางทางอยู่”

เสิ่นจื่อรู้หน้าที่เดินไปจัดการกิ่งไม้ที่ขวางหน้าทิ้งไปข้างทาง รอจน 

เจียงเหิงเดินผ่านไป เขาก็เดินไปหาสหายร่วมงานทั้งสองคนอีกครั้ง “เมื่อครู ่

กล่าวถึงไหนแล้วนะ อา เจ้าชื่ออะ...”

“เสิ่นจิ้งเฮ่อ” เจียงเหิงหันหลังกลับมามองเขาด้วยแววตาเย็นชา  

“เจ้าเบื่อมากงั้นหรือ”

เสิ่นจื่อ “...”

เสิ่นจื่อที่เบื่อจนเริ่มไร้สาระยอมสงบปากสงบคำในที่สุด ดวงตาเรียวร ี

ฉายชัดถึงความน้อยใจและการไม่ได้รับความเป็นธรรม

ก่อนที่เขาจะเข้ามาทำงานในตำหนักขององค์หญิงมีคนอ่านกฎระเบียบ 

ให้เขาฟัง กฎของตำหนักองค์หญิงมีน้อยมาก เขาสามารถทำตัวสบาย  ๆ  

อยู่ได้เพราะไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองมากนัก ทว่าเท่าที่เห็นดูจะไม่เป็น 

เช่นนั้นเลยสักนิด

หลังจากผ่านช่วงเวลาที่น่าประหวั่นพรั่นพรึง  มาแล้ว จิตใจของเสิ่นจื่อ 

ยงัคงตืน่ตระหนกไมห่าย เขาแคต่อ้งการพดูคยุกบัใครสกัคนเพือ่ปรบัอารมณ ์

ของตนเองก็เท่านั้น

เจียงเหิงลอบยิ้มขำขันกับท่าทางน้อยอกน้อยใจของคนตรงหน้า “เจ้า 

รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม?”

เสิ่นจื่อประสานมือ “กระหม่อมมิกล้าพ่ะย่ะค่ะ”

ตอนทีข่ึน้มาถงึยอดเขา ดวงอาทติยย์งัคงสอ่งแสงเจดิจา้ แตก่ไ็มไ่ดส้อ่งแสง 

ร้อนจนทนไม่ได้อย่างก่อนหน้า เจียงเหิงรับสุรามาจากราชองครักษ์ก่อนจะ 

สั่งให้พวกเขารออยู่แถวนี้ แล้วตัวเองก็หันกายเดินเข้าไปในป่าเพียงผู้เดียว

เสิ่นจื่ออดมองตามเบื้องหลังของอีกฝ่ายด้วยความกังวลไม่ได้ แต่ 

เมื่อกลับมาลองคิดถึงเหตุการณ์ที่องค์หญิงปลิดชีพมือสังหารเมื่อครู่ด้วยวิชา 



องค์หญิง 180 เซนติเมตร

20

ดาบได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เขาก็เลือกที่จะหุบปากเสียดีกว่า

หากเขาคาดเดาไม่ผิด ต่อให้พวกราชองครักษ์อย่างพวกเขาร่วมมือ 

กับพวกมือสังหารสิบกว่าคนเมื่อครู่ ก็คงไม่อาจสู้รบปรบมือกับองค์หญิง 

เพียงพระองค์เดียวได้เลย

“ตอนนี้เจ้าจะบอกชื่อของเจ้าได้หรือยังเล่า” เสิ่นจื่อแอบมองไปยังป่า 

เบื้องหน้าอย่างหวาดระแวง ก่อนจะหันกลับมายิ้มร่าให้แก่เพื่อนร่วมงาน 

อีกครั้ง

“เรยีกขา้วา่อาจิว่กแ็ลว้กนั” อกีฝา่ยสง่ยิม้อยา่งเปน็มติรใหเ้ขา จากนัน้ 

ก็พยักพเยิดไปที่ราชองครักษ์หน้าตายอีกคนที่อยู่ข้าง  ๆ “ส่วนหลิวอวี่และ 

เฟยชิงเป็นพี่น้องกันน่ะ”

นอกจากสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั่นแล้ว เสิ่นจื่อ 

ยังสัมผัสได้ถึงความเคารพและท่าทางให้เกียรติจากคนตรงหน้าอีกด้วย  

“เมื่อเดือนก่อนข้าได้ยินองค์หญิงตรัสว่าจะรับคนเข้ามาเพิ่ม นึกไม่ถึงจริง ๆ 

ว่าจะเป็นคุณชายเสิ่น”

ที่แท้เมื่อเดือนก่อนที่จู่ ๆ ผู้ตรวจการเสิ่น บิดาน่าชังของเขามาบอกเขา 

ว่าช่วยเขาหาตำแหน่งหน้าที่ในราชสำนักได้แล้วนั้น ก็เป็นแผนการที่ถูกวางไว ้

แต่ต้นแล้วใช่หรือไม ่

เสิ่นจื่อแย้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรันทด
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แม้ว่าอาจิ่วจะสงสัยว่า  ไฉนคนอย่างเสิ่นจื่อถึงได้กลาย 

มาเป็นราชองครักษ์ในตำหนัก  แต่เขาก็ฉลาดเกินกว่าจะอ้าปากถามมัน 

ออกไป เขาจงึทำเพยีงตรวจดคูวามปลอดภยัรอบ ๆ แลว้กห็นักลบัมาสนทนา 

กับเสิ่นจื่อเป็นระยะ

เมื่อเจียงเหิงไม่อยู่ เสิ่นจื่อก็คล้ายกับเปลี่ยนเป็นคนละคนที่แสนจะ 

ยิ้มง่าย เป็นมิตร และสุภาพ

อาจิ่วแอบเหลือบมองเขาอยู่หลายครั้ง ในใจก็คิดว่าคนคนนี้คงไม่ได้ 

ตั้งใจเสียมารยาทยามอยู่ต่อหน้าองค์หญิงกระมัง

เสิ่นจื่อมองปราดเดียวก็รู้ว่าสายตาของอาจิ่วที่มองมายังเขากำลัง 

คิดอะไรอยู่ รอยยิ้มบนใบหน้าจึงฉายชัดมากขึ้นกว่าเดิม

เขายอมรับว่าตนเองตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเพื่อที่เจียงเหิงจะได้เอือมระอา 

ในตัวเขาจนรีบไล่เขาไปให้พ้น ๆ  เสียที แต่ที่นอกเหนือความคาดหมายของ 

ตัวเขาเองนั้นก็เห็นจะเป็น...ทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเจียงเหิง ตัวเขามักจะรู้สึก 

ผ่อนคลายขึ้นมาโดยที่ตัวเองก็ยังรู้สึกประหลาดใจ

ด้านเจียงเหิงก็ดูเหมือนว่าจะมีความอดทนต่อเขาในระดับที่สูงจน 

น่าแปลกเช่นกัน

เสิ่นจื่อลูบคางตัวเองพร้อมผุดรอยยิ้มอ่อนโยนออกมาโดยไม่รู้ตัว

ถา้เชน่นัน้กค็งตอ้งแขง่กนัดสูกัตัง้วา่ผูใ้ดกนัแนท่ีค่วามอดทนจะสิน้สดุ 

บทที ่ 3
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ลงก่อนกัน แล้วมาดูกันว่าผู้ใดจะหลุดออกจากบ่อโคลนบ่อนี้ได้ก่อนกัน

ทั้งสามคนรออยู่นอกป่าได้ประมาณครึ่งชั่วยาม เนื่องจากกฎระเบียบของ 

ตำหนักองค์หญิงไม่ได้เคร่งครัดเท่าใดนัก บรรดาบ่าวรับใช้และราชองครักษ ์

เช่นพวกเขาจึงทำความรู้จักสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็ว เสิ่นจื่อทำตัวเป็น 

ผู้ฟังที่ดีคอยฟังเรื่องเล่าสัพเพเหระจากอาจิ่วอย่างตั้งใจ นาน  ๆ  ครั้งจึงเอ่ย 

ผสมโรงออกมาสักประโยคหนึ่ง

หลิวอวี่ก็ยังคงนิ่งเงียบหน้าตายนั่งฟังด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เช่นเดิม

“นานแล้วนะที่มือสังหารไม่ได้ปรากฏตัว...” อาจิ่วถอนหายใจ “ไม่รู้ 

ว่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรที่หลบหนีไปได้เมื่อสี่ปีก่อนหรือไม่”

เสิ่นจื่อมึนงงไม่เข้าใจ “สี่ปีก่อน?”

ใบหน้าของอาจิ่วเงียบขรึมลง ทว่าแววตาน้ำเสียงกลับเต็มไปด้วย 

ความเหน็อกเหน็ใจ “กเ็พราะเรือ่งนัน้ เฮอ้ องคห์ญงิชา่งนา่สงสารเหลอืเกนิ”

เสิ่นจื่องุนงง

ตัวเขาหลงลืมเรื่องราวไปมากมาย และไม่เคยคิดที่จะกลับไปสนใจ 

เรื่องราวที่ผ่านมา จึงไม่เคยจำได้ว่าเมื่อสี่ปีก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้น

มาวันนี้ได้ยินเช่นนี้ก็บังเกิดความอยากรู้ขึ้นมาตงิด  ๆ ในตอนนั้นเอง 

จู่  ๆ  เขาก็รู้สึกราวกับมีสายตาของใครบางคนจ้องมาที่เบื้องหลังของตนเอง 

จนชาวาบ เขาจึงเบนสายตากลับไปมองด้านหลัง ก็พบร่างสูงระหงของ 

เจียงเหิงเดินออกมาจากในป่า

อาภรณ์ขององค์หญิงเป็นสีเงินปักดิ้นสีแดง ตลอดทั้งร่าง ยามนี้แสงอาทิตย ์

ที่สาดส่องลงมาทำให้อาภรณ์ชุดที่พระองค์สวมใส่กลายเป็นสีเงินสว่างไสว  

กอปรกับสีผิวที่ขาวผ่องเกลี้ยงเกลาและใบหน้าซีดเซียว ทำให้ยามนี้ทุกอย่าง 

ดูขาวสว่างแทบจะกลมกลืนกลายเนื้อเดียวกันไปหมด

เสิ่นจื่อกำลังจะขานเรียกองค์หญิงออกไป ก็ต้องกลืนคำนั้นลงท้อง 

ไปเสียก่อน

ใบหน้าของเจียงเหิงไร้ซึ่งอารมณ์ใด  ๆ ทว่าดวงตาคมดุจหงส์กลับ 
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จอ้งเขมง็ไปยงัทีท่ีห่นึง่ เสิน่จือ่มองตามสายตาไปยงัตำแหนง่ทีอ่กีฝา่ยมองอยู ่ 

ก็พบว่าสายตาเย็นยะเยือกนั่นกำลังมองมายังมือของเขาที่วางไว้บนไหล่ของ 

อาจิ่วนี่เอง

นี่มันอะไรกัน

หรือว่าคนของตำหนักองค์หญิงห้ามแตะต้องตัวกันส่งเดช

เสิ่นจื่อหรี่ตาลงอย่างจับผิด แต่ก็ไม่คิดจะเก็บมือไม้ของตนให้เข้าที่ 

เข้าทาง ทั้งยังเดินไปหยุดอยู่ข้างกายอาจิ่ว จากนั้นก็โอบไหล่พร้อมหันมา 

ส่งยิ้มอย่างสนิทสนม “อาจิ่ว คืนนี้พวกเราอยู่เฝ้ายามกะดึกด้วยกันสินะ”

อาจิ่วไม่ได้รับรู้ถึงความผิดปกตินี้ เขารู้เพียงว่าเจียงเหิงเดินกลับ 

มาแล้ว จึงพูดจาตอบโต้อีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว “ไม่ใช่ คุณชายเสิ่น วันนี้ 

องค์หญิงทรงเห็นว่าท่านเหนื่อยมามากแล้ว ขืนยังให้เฝ้ายามกลางดึกอีก 

ก็เกรงว่า...จะเหนื่อยเกินไป วันนี้ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเฝ้ายามแล้วละขอรับ”

เขาจำไดว้า่สวนหลงัตำหนกัขององคห์ญงิเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ  

ในยามค่ำคืนก็เห็นดวงดาวสุกสกาวแข่งกันส่องแสงดูงดงามยิ่งนัก เสิ่นจื่อ 

จินตนาการถึงภาพคืนกลางดึกในฤดูร้อน  ได้นอนอยู่ในสวนดอกไม้ที่ 

ส่งกลิ่นหอมจรุงใจ ชื่นชมแสงจันทร์และดวงดาวที่สุกสกาวบนฟ้า นอนหลับ 

ท่ามกลางสายลมเย็นสบายและทิวทัศน์งดงาม คิดได้ดังนั้นรอยยิ้มพึงพอใจ 

ก็ผุดพรายบนใบหน้าหล่อเหลา “ไม่เลวเลย”

“อะไรไม่เลวหรือ”

เสิ่นจื่อตกใจสุดขีดจนทั้งร่างค้างแข็ง ก่อนจะตั้งสติและเหลียวหลัง 

กลับมามองก็พบว่าบัดนี้เจียงเหิงมายืนอยู่ด้านหลังของเขาเสียแล้ว ตั้งแต่ 

เมื่อใดก็ไม่ทราบได้

อาจิ่วและหลิวอวี่โค้งคำนับพร้อมเพรียง “องค์หญิง”

เจียงเหิงยกมือขึ้นพร้อมพยักหน้าเบา  ๆ  โดยไม่หันไปมองเสิ่นจื่ออีก  

“กลับตำหนัก”

เสิ่นจื่อมองตามเบื้องหลังนายของตนและเหล่าสหายร่วมงาน ก่อน 

จะลากเท้าเดินตามอย่างเอื่อยเฉื่อยโดยที่สายตาก็ยังกวาดมองรอบ ๆ  อย่าง 

ระมัดระวัง
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เนื่องจากการเดินทางที่ล่าช้ากว่ากำหนด  ทำให้ยามนี้ดวงอาทิตย์เริ่ม 

ลาลับขอบฟ้า  ความมืดค่อย  ๆ  ปกคลุมเส้นทางเดินถนนจนมืดไปหมด  

ไอความร้อนของแดดก็ค่อย  ๆ  จางหายไป แปรเปลี่ยนเป็นสายลมอุ่นที่เริ่ม 

พัดส่งเสียงหวีดหวิวพาเอากลิ่นชื้นของดินลอยมาเตะจมูก

เสิ่นจื่อตาปรือ ก้มหน้าลงมองปลายเท้าของตนที่เดินตามทางเดิน 

เรื่อย ๆ จึงไม่ได้สังเกตว่ายามนี้เจียงเหิงกำลังหันมามองตนเองอยู่ 

ในหัวของเขาคิดเพียงว่าเขาต้องกลับมายังป่าแห่งนี้อีกหรือไม่ เขา 

คร้านเกินกว่าจะกลับมาที่นี่อีกแล้วนะ คิดวนไปวนมาอยู่เช่นนั้นจนรู้ตัว 

อีกทีเขาก็เดินมาจนถึงตีนเขาเสียแล้ว

ในเมื่อเฟยชิงเข้าวังไปแล้ว ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เป็นสารถีจึงกลายเป็น 

อาจิ่วไป กลายเป็นว่าตลอดทางกลับเสิ่นจื่อก็จำใจต้องเดินร่วมทางกับ 

บุคคลหน้าตายไร้ซึ่งอารมณ์ใด ๆ อย่างหลิวอวี่

จริงอยู่ที่คนอย่างเสิ่นจื่อแม้จะเป็นคนอบอุ่น  แต่ทว่าเขาก็ไม่ใช่ 

ดวงอาทิตย์ ไม่ได้มีพลังงานหรือแรงมากพอที่จะสามารถหลอมละลาย 

น้ำแข็งเดินได้เช่นหลิวอวี่ให้เป็นเพื่อนร่วมสนทนาของเขาได้ภายในเวลาไม่กี่ 

ชั่วยามเสียหน่อย

หลังจากเดินไปได้สักพัก เสิ่นจื่อก็ได้ยินเสียงเรียกของเจียงเหิง

ถึงแม้ว่าตัวเขาจะยังสับสนอยู่บ้างว่าองค์หญิงทรงมีปัญหาอะไรกับชื่อ 

ของเขานัก ถึงได้ทรงเรียกหาเขาบ่อยถึงเพียงนี ้ แต่ในเมื่อนี่เป็นโอกาสอันด ี

ที่เขาสามารถขึ้นรถม้าโดยไม่ต้องเดินให้เมื่อย มีหรือที่คนเกียจคร้านเช่นเขา 

จะไม่ยินดี เดินได้สองสามก้าวชายหนุ่มก็ปีนขึ้นรถม้ามาพร้อมฉีกยิ้มให้ 

นายของตนอย่างยินดี “องค์หญิงมีอะไรให้กระหม่อมรับใช้หรือพ่ะย่ะค่ะ”

เจียงเหิงนอนเอนกายอยู่บนเบาะนั่งด้วยท่าทางเกียจคร้าน  ทว่า 

ยังคงงดงามดึงดูดสายตาเช่นเดิมแม้ว่าเจ้าตัวจะมีสีหน้าเรียบเฉยเพียงใด 

ก็ตาม ดวงตาปิดสนิทไม่ได้มองมาที่เสิ่นจื่อ ทว่าริมฝีปากกลับเอ่ยถาม 

เสียงเบาราวกระซิบ “เมื่อครู่เจ้าพูดว่าอะไรไม่เลว”

ไฉนจึงยังจำได้อีกเล่า...

เสิ่นจื่อนิ่งไปเล็กน้อยก็รีบหยิบหน้ากากรอยยิ้มอันแสนสุภาพขึ้นมา 
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สวมใส่ “กระหม่อมหมายถึงการได้มาทำงานรับใช้องค์หญิงซึ่งเป็นคน 

เรียบง่าย ไม่เคร่งครัดกฎระเบียบเช่นนี้ ไม่เลวเลยพ่ะย่ะค่ะ”

“ถ้าไม่เลว  เช่นนั้นก็อยู่ตลอดไปเลยสิ”  เจียงเหิงกล่าวน้ำเสียง 

ราบเรยีบ สหีนา้ไมเ่ปลีย่นแปลง คลา้ยกบัวา่กำลงัจะเขา้สูห่ว้งนทิรา จากนัน้ 

ก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมาอีกเลย

เสิ่นจื่อกลับรู้สึกเหมือนว่าตนเองกำลังยกหินก้อนใหญ่มาวางทับ 

เท้าตนเองอย่างไรอย่างนั้น

แม้กระทั่งลำคอก็ยังรู้สึกฝืดเฝื่อนกลืนน้ำลายได้อย่างยากเย็น  

เสิ่นจื่อแอบเหลือบมองเจียงเหิงที่นอนหลับตานิ่ง  ๆ เขาจ้องมองอยู่เช่นนั้น 

นานทีเดียว  นานมากพอที่จะทำให้หัวใจของตนเกิดความรู้สึกแปลก 

ประหลาดบอกไม่ถูก

มันเป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเองก็ไม่อาจอธิบายออกมาได้ รู้แค่ 

เพียงว่าหัวใจของเขามันสั่งให้เขาหยิบผ้าห่มผืนบางที่อยู่ข้าง  ๆ  ขึ้นมาคลุม 

ให้แก่ร่างของอีกฝ่ายอย่างใส่ใจ

ทันใดนั้นเจียงเหิงก็ลืมตาขึ้น ดวงตาคมดุจหงส์ฉายแววอ่อนโยน  

จากนั้นก็คว้าแขนของเขาไว้แน่น

เสิ่นจื่อยิ้มเล็กน้อย “องค์หญิง?”

ริมฝีปากของเจียงเหิงขยับเล็กน้อย เอ่ยคำว่า  ‘อิง’  ออกมาหนึ่งคำ  

หัวคิ้วขมวดมุ่น ทั้งยังจับแขนของเขาไว้เช่นนั้นไม่ยอมปล่อย ก่อนจะเข้าสู่ 

ห้วงนิทราไปทั้งอย่างนั้น

เสิ่นจื่อได้แต่นิ่งเงียบนั่งอยู่เช่นนั้น เอนหลังพิงผนังรถม้าแล้วหลับไป

กว่าที่รถม้าจะเดินทางกลับมาถึงตำหนักขององค์หญิง  ก็มืดค่ำมากแล้ว  

เฟยชิงที่ยืนรออยู่หน้าประตูตำหนักครั้นเห็นว่าผู้ที่ลงมาจากรถม้าก่อนคือ 

เสิ่นจื่อ ใบหน้าก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจ ก่อนจะรีบหันกลับมามอง 

นายของตนด้วยสีหน้าหวั่นวิตก “องค์หญิง”

เจียงเหิงพยักหน้าเข้าใจความหมาย  จากนั้นก็เดินกลับเข้าไปใน 

ตำหนัก จากทิศทางที่พระองค์เสด็จไปน่าจะเป็นห้องตำรา เสิ่นจื่อมองตาม 
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อย่างลังเลใจ เดิมทีเขาตั้งใจจะเป็นคนเอารถม้าไปเก็บเสียมากกว่า ทว่า 

เจียงเหิงซึ่งเดินล่วงหน้าไปหลายก้าวกลับหันกลับมามองเขา ทั้งยังกล่าว 

เสียงเรียบ “ยังไม่รีบตามมาอีก”

รับสั่งจากองค์หญิง ผู้ใดเล่าจะกล้าขัดขืน

เสิ่นจื่อคิดว่าตนเองเป็นคนที่รู้หน้าที่และเจียมเนื้อเจียมตัวมาตลอด  

ทว่าน่าเสียดายที่องค์หญิงกลับไม่เคยเห็นข้อดีของเขาในจุดนี้เลย จึงได้แต่ 

ก้มหน้าก้มตาเดินตามไปเงียบ ๆ

เมื่อเข้ามายังห้องตำรา เสิ่นจื่อก็เดินไปยืนอยู่เบื้องหลังของเจียงเหิง 

อย่างรู้หน้าที่ ดวงตาที่มองแผ่นหลังของเจียงเหิงปรือลงเล็กน้อย ใบหน้า 

หล่อเหลายังคงประดับรอยยิ้มสุภาพดังเดิม ทว่าในใจกลับกู่ร้อง ‘วันนี้ 

ข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะ ง่วงเหลือเกิน’

หากว่าเจียงเหิงหันกลับมาในยามนี้ก็คงได้เห็นว่าบัดนี้คนที่ยืนอยู่ 

เบื้องหลังของเขาเดินถอยหลังไปหลายก้าว แล้วเอนกายพิงชั้นหนังสือและ 

หลับตาลง

เขาไม่เห็น ทว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเฟยชิงที่ยืนอยู่จะไม่เห็นเสิ่นจื่อ 

ที่ทำตัวเหมือนแมวเกียจคร้านอยู่เบื้องหลังนายของตน มุมปากของราช- 

องครักษ์หนุ่มยกขึ้นเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ 

กลับเลือกที่อดกลั้นแล้วก้มหน้าลงเอื้อนเอ่ยวาจาออกมา “กระหม่อมเข้าวัง 

ตามรับสั่ง แต่กลับถูกขัดขวางไว้พ่ะย่ะค่ะ”

เจียงเหิงชะงักไปเล็กน้อย เพียงครู่หนึ่งก็ค่อย ๆ คลี่ยิ้มออกมา เป็น 

รอยยิ้มที่เย็นชาแฝงไปด้วยความเย้ยหยัน “ถูกขัดขวางงั้นหรือ”

เฟยชิงก้มศีรษะลงต่ำกว่าเดิม “กระหม่อมไม่ได้ความ มิอาจทำตาม 

รับสั่งของพระองค์ ขอพระองค์ทรงลงอาญากระหม่อมด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

“ผู้ที่ขัดขวางเจ้าคือใคร” เจียงเหิงถามกลับ แสร้งทำเป็นไม่ได้ยิน 

คำพูดของอีกฝ่าย

“เป็นจ่งฉี1ซึ่งขึ้นตรงกับผู้บัญชาการทิศอุดร ข้าได้ยินผู้อื่นเรียกขาน 

1 ( ) เป็นระดับผู้บังคับหมู่ - จ่ากองร้อย ดำรงตำแหน่งขุนนางขั้นเจ็ดเต็มขั้น
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เขาว่าเว่ยซื่อจือพ่ะย่ะค่ะ”

ชื่อที่แสนคุ้นหูนั่นทำให้เปลือกตาของเสิ่นจื่อที่กำลังยืนหลับเหมือน 

จะตายมิตายแหล่ขยับไปมา 

เจียงเหิงนิ่งไป เพียงครู่เดียวริมฝีปากหยักก็แค่นเสียงหัวเราะเย็นชา 

“อืม เจ้าออกไปได้”

เฟยชิงโค้งคำนับและถอยหลังออกไปช้า  ๆ แต่ก่อนออกไปจากห้อง 

ก็ยังมิวายแอบเหลือบมองเสิ่นจื่อเล็กน้อย นึกไม่ถึงว่าชายหนุ่มที่แอบพิง 

ชั้นหนังสืองีบหลับเหมือนกับแมวป่วยเมื่อครู่ ยามนี้กลับลืมตาขึ้นมาแล้ว  

ทั้งยังมีสีหน้าห่อเหี่ยวชอบกล

รอจนเฟยชิงกลับออกไปแล้ว เจียงเหิงจึงเอี้ยวตัวหันกลับมาเท้าคาง 

มองเสิ่นจื่อ  นัยน์ตางามดุจหงส์จ้องมองอย่างครุ่นคิด  ใบหน้างดงาม 

ขาวผ่องเปล่งประกาย

กิริยาท่าทางเช่นนี้ หากเป็นผู้อื่นกระทำ เขาคงพูดได้เต็มปากว่า 

ช่างไร้มารยาทยิ่งนัก แต่เมื่อเป็นองค์หญิงมันกลับกลายเป็นท่วงท่าที่ดู 

งดงามและน่ามองเหลือเกิน เสิ่นจื่อจ้องมองภาพงดงามตรงหน้าอย่างชื่นชม 

ก่อนจะดึงสติกลับมาและแย้มยิ้ม เอ่ยกับอีกฝ่าย “องค์หญิงทรงตั้งใจให้ 

กระหม่อมอยู่ที่นี่ต่อ มีอะไรจะรับสั่งหรือพ่ะย่ะค่ะ”

“ได้ยินว่าเว่ยซื่อจือเคยเป็นสหายร่วมสำนักเรียนของเจ้า?” แม้ว่า 

จะมีท่าทีผ่อนคลายเพียงใด แต่น้ำเสียงที่เจียงเหิงกล่าวออกมากลับเย็น 

ยะเยือก

เสิ่นจื่อได้ยินน้ำเสียงของอีกฝ่ายถึงกับขนลุกเกรียว

ไฉนองค์หญิงที่ปีหนึ่งเสด็จออกนอกตำหนักเพียงไม่กี่ครั้งกลับทรงรู้ 

ว่าเว่ยซื่อจือเคยเป็นสหายร่วมสำนักเรียนของเขา

ทรงรู้ว่าอ๋องเจาหวางเป็นสหายร่วมชั้นเรียนของเขาที่กั๋วจื่อเจียนก็แล้ว 

ไปเถอะ เพราะอ๋องเจาหวางเป็นพระเชษฐาของพระองค์ การที่องค์หญิง 

จะทรงรู้เรื่องนี้ก็ไม่แปลก แต่แม้กระทั่งเว่ยซื่อจือพระองค์ก็ทรงรู้?

เสิ่นจื่อคิดทบทวนในใจหลายตลบ ทว่าจนแล้วจนรอดเขาก็คิดหา 

คำตอบไม่ได้เสียที จึงเลือกที่จะไม่สนใจมันเลยดีกว่า ชายหนุ่มกะพริบตา 
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ปริบ  ๆ พลางตอบรับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน “พ่ะย่ะค่ะ เว่ยซื่อจือผู้นี้นิสัย 

ไม่เลวเลยทีเดียว เป็นคนซื่อ ๆ จนเกือบเรียกได้ว่าโง่ กระหม่อมเห็นว่าการ 

ที่เขากล้าเข้ามาขัดขวางเฟยชิงอาจเป็นเพราะได้รับคำสั่งจากใครสักคนมา 

อีกทีหนึ่งมากกว่า”

เจียงเหิงจ้องเขาตาเขม็ง “ได้ยินมาว่าความสัมพันธ์ของเจ้าและ 

เว่ยซื่อจือไม่ดีนัก?”

พระองค์ทรงได้ยินมาเยอะเสียจริง —

“ไม่เชิงพ่ะย่ะค่ะ เพียงแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดสหายเว่ยจึงดูเหมือน 

จะไม่ค่อยถูกชะตากระหม่อมเท่าใดนัก สุดท้ายจึงกลายเป็นข่าวลือดังเช่นที่ 

องค์หญิงทรงเคยได้ยินมานั่นละพ่ะย่ะค่ะ” วัน ๆ เขามัวแต่สนใจหาเวลาว่าง 

เพื่อนอนเสียมากกว่า จะไปมีเวลาไปสร้างศัตรูเมื่อใดกันเล่า

เจียงเหิงคล้ายกับรู้เรื่องราวทุกอย่างแต่ไม่ได้กล่าวออกมา มือเรียว 

หมุนด้ามพู่กันที่แกะสลักอย่างประณีตไปมา ริมฝีปากคล้ายจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้ม  

“แล้วไฉนข้าจึงเคยได้ยินว่าเจ้าเคยทะเลาะกับเขาจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน 

ด้วยเล่า”

นี่ท่านยังเคยได้ยินเรื่องที่แม้กระทั่งตัวข้ายังจำไม่ได้ด้วยงั้นหรือ

ไม่อาจทราบได้ว่าเจียงเหิงตั้งใจจะสื่ออะไรกับเขากันแน่ เสิ่นจื่อ 

จนปัญญา ก่อนจะกล่าวออกไปตรง ๆ “เมื่อสี่ปีก่อนกระหม่อมเคยล้มป่วย 

อาการหนัก เมื่อฟื้นขึ้นมาก็แทบจะจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยพ่ะย่ะค่ะ”

เจยีงเหงิพยกัหนา้ นยันต์าคมดจุหงสห์ลบุลงมองแขนของเขา จากนัน้ 

ก็เอ่ยถามอย่างใคร่รู้ “ไฉนจึงสวมเชือกถักมงคลนี่ตลอด”

“น่าจะเป็นของที่สำคัญสำหรับกระหม่อมมากพ่ะย่ะค่ะ” เสิ่นจื่อตอบ 

คำถามอย่างไม่ต้องเสียเวลาคิด ก่อนจะกล่าวเพิ่มเติมไปอีกประโยคหนึ่ง  

“กระหม่อมคิดว่าคนที่มอบเชือกมงคลเส้นนี้ให้กระหม่อมจะต้องเป็นคน 

ที่สำคัญกับกระหม่อมมาก ทว่าน่าเสียดายเหลือเกินที่กระหม่อมจำไม่ได้ 

เสียแล้ว อา...นางจะต้องเป็นหญิงสาวที่งดงามมากอย่างแน่นอน”

เจียงเหิง “...”

หากว่าเสิ่นจื่อไม่ได้หูแว่วและตาฝาดไปเอง เมื่อครู่เขาก็ค่อนข้าง 
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มั่นใจว่าตนเองได้ยินเสียงองค์หญิงส่งเสียงฮึในลำคอเบา  ๆ แม้กระทั่ง 

ดวงตาที่อ่อนโยนเมื่อครู่ก็แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาอีกด้วย

เขากล่าวอะไรผิด?

แม้ยามนี้อารมณ์ขององค์หญิงดูจะไม่สู้ดีนัก แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหา 

อันใดกับคุณชายใหญ่ตระกูลเสิ่นผู้รู้จักหลบหลีกทุกสถานการณ์เช่นเขา  

และในตอนนี้เขาก็คิดว่าสมควรที่ตนเองจะหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้จึง 

จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด คิดได้ดังนั้นเขาก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยพลางกล่าว 

ด้วยถ้อยคำนอบน้อม “วันนี้กระหม่อมละทิ้งหน้าที่ของตนมาทั้งวันแล้ว  

ยามนี้เห็นสมควรที่จะต้องกลับไปกวาดลานเช่นเดิม หากไม่มีรับสั่งอะไร  

กระหม่อมก็ขอ...”

“ข้าหยั่งรู้ดินฟ้า คืนนี้ฝนจะตก” เจียงเหิงขัดจังหวะเขาเสียงเย็น 

เสิ่นจื่อ “...”

ไฉนสวรรค์ไม่ยุติธรรม แม้แต่ฟ้าดินก็ทรงหยั่งรู้งั้นหรือ

เจียงเหิงวางพู่กันในมือลงก่อนจะเงยหน้ามองเสิ่นจื่อด้วยสายตาอ่าน 

ไม่ออก หลังจากนั้นครู่ใหญ่จึงเอ่ยปาก “ที่ไหนก็ไม่ต้องไปทั้งนั้น เจ้าต้อง 

เข้าวังกับข้า”

“เข้าวัง?”

“เข้าเฝ้า”


