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สวัสดีค่ะได้พบกันอีกแล้วนะคะ สําหรับนิยายเรื องนีเป็ นการฉี กแนวจากทีเคย
เขียนมา เป็ นแฟนตาซี รวมรสก็เรี ยกได้ นิยายเรื องนี เรี ยกว่าเป็ นผลงานทีภูมิใจ
นําเสนอมาก ๆ เลยนะคะ
เหมือนเดิมค่ะคุณภาพแน่นด้วยเนือหา สาระและความบันเทิงครบครัน
และไม่ว่าจะมีผลงานมากีเรื องสิ งทีอยากจะบอก คือคําขอบคุณจากใจทีทุกท่านได้
มีส่วนผลักดันให้มีนิยายเรื องใหม่ของคีตะธาราเกิดขึนเรื อย ๆ และแรงผลักดัน
จากท่านผูอ้ ่านนี ทําให้คีตะธารามีกาํ ลังใจ ทีคิดพล็อตเรื องใหม่เพือหวังเป็ นอย่าง
ยิงว่าจะช่วยเป็ นเพือนของทุกท่านในยามเหงา ๆ หรื อยามว่าง
หวังเป็ นอย่า งยิ งว่า จะได้รับแรงใจจากท่านผูอ้ ่ านตลอดไปด้วยนะคะ..
และหากมีคาํ ติชมหรื อต้องการพูดคุยกับพีก็สามารถเข้าไปได้ทีเฟสบุก

https://www.facebook.com/keetatara

และถ้าต้องการอ่านตัวอย่างนิยายทุกเรื องของพีก้เข้าไปทีเว็ปเด็กดีนะคะ

http://my.dek-d.com/apinitta/
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ณ ดิน แดนทีย้ อ นหลังไปหลายพัน ปี มีดิน แดนอยู่ บน
พืนแผ่นดิ นมากมายล้วนมีเ จ้าครองนครในแต่ล ะที และต่างก็
ปรารถนาที จะครอบครองแผ่นดิ นทัวทุก สารทิศ รวมให้เ ป็ น
หนึง
บางนครก็พยายามปกป้ องนครของตนไว้เพือไม่ให้ใคร
มารุ กรานหรื อแย่งชิงแผ่นดิน อีกหลาย ๆ แผ่นดิ นก็หมายปอง
แผ่นดินของผูอ้ ืนอยากจะได้เอามารวมเป็ นหนึงเดียว
“ณ กาลบัดนี กันทรากรนครได้ตกเป็ นเมืองขึนของอัตร
คุปต์เดโชไปเรี ยบร้ อยแล้วองค์จกั รภัทรผูเ้ จริ ญ..หากว่าท่านยัง
นิ งเฉย ข้าว่าในไม่ชา้ นี มหาบุรุษคุปตเตโช จอมอหังการจะต้อง
ก้าวเข้ามายึดครองการัณยภาสของพวกเราอย่างแน่แท้..”
มหาเสนาอารั กษ์ขององค์จกั รภัท รผูช้ รา กล่าวออกมา
เมือองค์จกั รภัทรก้าวประทับยังกฤษฎาธารราชอาสน์ทีแสดงถึง
ความยิ งใหญ่ในมหาปราสาทอันเป็ นทีประชุม
“พวกท่านคิดเห็นประการใดเล่า จงแจ้งมาเถิด..”
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มหากษัตริ ย ์ผูท้ ีมี ว ยั ร่ ว งโรยแต่เ ต็มเปี ยมไปด้ว ยความ
เมตตามองหน้าเหล่าเสนาอารักษ์ทุกคน
“จอมกษัตริ ยค์ ุปตเตโช มหาบุรุษผูค้ รองนครอัตรคุป ต์
เดโชนัน เปี ยมไปด้วย บุญญาบารมี กล้าหาญ และชาญฉลาดยิ ง
อีกทังนายทหารคู่บารมียงั เป็ นนายทหารทแกล้วกล้า..”
“สมญานามทังพระนามและนามของแผ่ น ดิ น ล้ว น
เกี ยวพัน แล้ว สื บ เนื องมาจากความสามารถในการรบและ
สติปั ญญา คือ อัตรคุปต์เ ดโชหมายถึ ง ปกครองตนด้วยอํานาจ
สอดคล้องกับพระนามคือคุปตเตโช คือเป็ นใหญ่ดว้ ยอํานาจ..”
“รวมแล้วก็คือ แผ่นดินนีเป็ นของผูท้ ียิ งใหญ่ดว้ ยอํานาจ
มีเพียงผูเ้ ดียวคือคุปตเตโช นอกจากนี ยังหมายรวมแผ่นดินทังสี
ทิศให้เป็ นแผ่นเดินเดียว..”
“มหาบุรุษผูจ้ อมอหังการผูน้ ี รบได้แผ่นดิ นโดยไม่นอง
เลือด เหล่าทหารไม่เคยเสี ยเลือดเนือสักหยด รวดเร็ วราวสายฟ้ า
แผ่วเบาราวสายลม..”
“มือของเขาไม่เคยแตะต้องศาสตราวุธในการรบ เพราะ
เขาปรารถนาสันติภาพ จุดประสงค์ของกษัตริ ยห์ นุ่มผูน้ ี คือรวม
แผ่นดิ นทังหมดให้เ ป็ นหนึ งเดี ย ว..แล้ว จะไม่มีก ารรบการฆ่า
หรื อการแย่งชิงแผ่นดิน..”
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องค์จกั รภัทรได้ฟังแล้วก็นิ งสงบ
“หมายรวมถึงการรวมเอาการัณยภาสด้วยกระนันหรื อ
..”

ตวั
อย
า่ ง

สายพระเนตรของกษัต ริ ย์ช รามองไปยัง เหล่ า เสนา
อํามาตย์ทาํ ให้พวกเขาทังหลายต่างนิ งงัน
“พวกเจ้าจะยอมยกการัณยภาสให้มหาราชหนุ่มองค์นนั
ง่าย ๆ เพียงเพราะได้ยินกิตติศพั ท์ของเขาเท่านันหรื อ..”
เสนาอํามาตย์ยงั คงนิ งเงียบ
“เราใคร่ ประจักษ์แก่ สายตาว่ามหาบุรุษทีได้รับการยก
ย่องจากแผ่นดินทัวหล้า มีลกั ษณะอย่างไร..สมเป็ นกษัตริ ยท์ ีรบ
ด้วยปัญญาจริ งหรื อไม่ หรื อมีสิ งใดทีแอบแฝง..”
“ลัก ษณะภายนอกงดงามมากองค์จ ัก รภัท รผูม้ ี ใ จอัน
ประเสริ ฐ..มหาบุ รุ ษเฉกเช่ น คุ ป ตเตโช หาได้ มี บุ รุ ษใด
เทียบเทียมได้..ท่าทางองอาจ งามสง่า มีพลัง ดวงตาของเขาราว
ทินกรยามเทียงวัน..รอยยิ มของเขาสามารถปลิดชี วิตคนได้ใน
พริ บตา..”
“อย่างนันเชียวหรื อ..”
นําเสี ยงหวานหูดงั แว่วมาแต่ไกล..ร่ างบางอรชรของพระ
ราชธิดาปทันทิญา สวมใส่ชุดอาภรณ์เป็ นผ้าเนือละเอียดทอด้วย
Ë¹Ò 5 ¨Ò¡ 657

คีตะธารา

Inlove The king (สะดุดรัก กษัตริ ยซ์ าตาน)

ตวั
อย
า่ ง

ขนสัตว์ตดั เย็บอย่างประณี ตบรรจงเป็ นชุดกรุ ยกรายสี ชมพูอ่อน
ตัดกับสี เขียวอ่อนของอาภรณ์ทีบางเบาทีประดับปกคลุมตังแต่
ศีร ษะ จรดมาถึ งบ่าไหล่ทีกลมกลึง อําพลางโฉมพระพักตร์ ที
งดงามเอาไว้ เธอก้าวเข้ามาในมหาปราสาทแห่ งนันด้วยลีลาที
งามสง่า แผ่วเบาและงดงามยิ ง
เสี ยงจากกําไลทองทีข้อพระบาทดังเป็ นจังหวะยามก้าว
เดิน กลิ นกายทีหอมจรุ งด้วยกลิ นของมวลดอกไม้นานาพรรณ
ผสมเข้าด้ว ยกันชโลมเคลื อ บบนผิว สี ดอกการเกด ทีนุ่ มเนี ย น
ละเอียด ส่งกลิ นกระจายไปทัวบริ เวณ
เรื อนร่ างบางอรชรหมอบกราบแทบบาทของบิดาก่ อน
จะเงยดวงพักตร์ ทีคลุมไว้ดว้ ยผ้าเนื อดี ทีเบาบางสี หวาน มอง
สบตาของผูเ้ ป็ นบิดา
“เขาก็คื อ นัก รบผูห้ นึ งที ไม่ รู้ จ ัก อิ มและพอในสิ งที มี ก็
เท่านัน..อย่าได้ประหวัดหวันวิตกไปนักเลย..”
“เจ้าเผยวาจาเยียงนีมีเหตุอนั ใดหรื อปทันทิญาลูกรักของ
พ่อ..”
“เหตุใดพวกท่านจึ งเยินยอบุคคลทีเปรี ยบเสมือนเสื อที
ไม่รู้ จ ัก อิ มว่ามี ความงดงามสง่ าและน่ ายําเกรง การสรรเสริ ญ
เช่นนีมิเท่ากับข่มขวัญตัวท่านเองหรอกหรื อ..”
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เธอกวาดสายตามองหน้าเหล่า เสนารั ก ษ์ในที ประชุ ม
เมือก้าวไปหยุดยืน ณ เบืองหน้าของผูเ้ ป็ นบิดา
“เราเองก็เคยออกรบ เป็ นผูน้ าํ ทัพ พาพวกท่านและเหล่า
ทหารกล้าช่ว งชิง ดิ นแดนทางตอนใต้มาอยู่ใต้อ าณัติมิใช่หรื อ
และเราเองก็เป็ นเป็ นผูท้ ีสามารถทําให้กลองชัยเภรี ดงั กระหึมไป
ทัวปริ มณฑล”
เธอหันกลับไปมองหน้าบิดา
“ลูกนีเคยพาเหล่าทหารกล้า ด้วยการนอนเหนื อแผ่นดิน
ทีรบจนได้ชยั ชนะโดยไม่เสี ยเลือดเนือเฉกเช่นเดียวกัน..ขอบิดา
ท่านอย่าได้กงั วลพระหฤทัย..”
“จะทําเยียงใดเล่าพระธิ ดาปทันทิญา พระธิ ดาแห่ งองค์
จักรภัทรผูช้ าญฉลาดยิ ง..ได้โปรดชีแจงแก่พวกเราด้วยเถิด..”
“ไม่เข้าถําเสื อก็ไม่ได้ลูกเสื อ เมือไม่ได้ลูกเสื อ ก็ย่อมจะ
จับพ่อเสื อ แม่เสื อไม่ได้..หากไม่รู้เขา เราย่อ มชนะได้ยาก หาก
ปล่อยให้เขารู้แต่เราฝ่ ายเดียว..”
“จะทําเยียงใดได้ ในเมือเราส่งคนเข้าไปสอดแนมก็ไม่มี
ใครได้กลับออกมาสักราย..”
ปทันทิญาเชิดหน้าขึน

Ë¹Ò 7 ¨Ò¡ 657

คีตะธารา

Inlove The king (สะดุดรัก กษัตริ ยซ์ าตาน)

“เรานีแหละ..จะเข้าไปในอัตรคุปต์เดโชด้วยตัวของเรา
..”
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องค์จกั รภัทรลุกขึนยืนแทบทันที
“ไม่ได้นะลูกรักของพ่อ..เจ้าก็รู้ว่าพ่อมีเจ้าเป็ นธิ ดาเพียง
องค์เดียว..”
เธอหันไปมองหน้าบิดา
“หากลูกไม่ยอมเสี ยสละให้ประชาชนได้ประจักษ์ ไหน
เลยลูกจะแสดงผลงานได้..ในเมือลูกคือธิ ดาเพียงองค์เดียวของ
บิดา..หากยังนิ งเฉยอยู่ แล้วต่อไปภายภาคหน้าจะครองแผ่นดิน
ได้เช่นไรกัน..ลูกจําเป็ นต้องปกป้ องบ้านเมือง..”
เธอก้าวไปเบืองหน้า
“โบราณว่า ตกปลาอย่าเสี ยดายเหยือ ขอบิดาท่านอย่าได้
กังวลไปเลย เราต้องแสดงแสนยานุภาพบ้าง ไม่ใช่นิ งเฉยเป็ น
ฝ่ ายรับเพียงอย่างเดียว..”
เธอนิ งไปชัวครู่
“ไม่แน่ว่า มหาบุรุษทีแผ่บารมี ราวจาตุรนต์รั ศมี ทีสาด
แสงส่องทัวผืนปฐพีดล อาจจะเก่งฉกาจเฉพาะชือก็อาจเป็ นได้”
“แต่ว่า..”
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“บิดาแห่งข้า..ลูกนีเรี ยนตําราพิชยั สงคราม เรี ยนการรบ
ไม่แพ้บุรุษใด..ขอท่านจงวางพระหฤทัยเถิด..”
“ขอท่านจงไตร่ ตรองด้วยองค์จกั รภัทรการกระทําของ
พระธิ ดาปทันทิ ญาย่อ มแสดงให้เ หล่าทหารและชาวประชามี
กําลังใจ ฮึกเหิ ม..”
“และด้วยความสามารถของพระธิ ดาปทันทิ ญา..หาได้
เป็ นสองรองใครไม่..”
เสี ยงสนับสนุนจากเหล่าเสนาอารักษ์ทาํ ให้องค์จกั รภัทร
ต้อ งนั งลงบนบัล ลัง ก์ ด้ว ยความไม่ ส บายใจเท่า ที ควร แต่ ว่ า
ข้อ เสนอของปทันทิญานันเป็ นการดี อีก ทังฝี มื อในการรบพุ่ง
และสติปัญญาของเธอก็ไม่เคยเป็ นรองใคร
“อดี ตเป็ นผลสื บ มาสู่ ปั จ จุ บ นั อดี ตที ผ่า นมาบิ ดาท่า น
อุ ป ถัม ภ์ ลู ก นี จนแกล้ว กล้า หากปั จจุ บ ัน ลู ก นี อาศัย เฉพาะ
เศวตฉัตรแห่ งบารมี ของบิดาคุ้มครอง ก้าวย่างไปทิ ศทางใดมี
กรรภิ ร มย์นํา ทาง พระราชาของปวงชนมิ ต้อ งนําพาพวกเขา
หมอบกราบรอวันแห่งความปราชัยมาเยือนหรอกหรื อ..”
นําเสี ยงทีหวานหูแผดดังก้องอย่างองอาจ ทําให้องค์จกั ร
ภัทรผูน้ งอยู
ั บ่ นราชอาสน์ทีงามสง่าต้องผ่อนลมหายใจออกมา
ครังแล้วครังเล่า
Ë¹Ò 9 ¨Ò¡ 657
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“ตราบใดทียังมีทวัตติ งสาการเช่นเดียวกัน จักต้องหวัน
ไปใย ตราบใดทียังมีลมหายใจ ลูกนี จักไม่ยอมสิ โรราบให้ผใู้ ด
ไม่ว่าบุคคลผูน้ นจะยิ
ั
งใหญ่สกั ปานใด..”
“ได้โปรดสนับสนุนพระธิดาปทันธิญาด้วยเถิดองค์จกั ร
ภัทรผูเ้ จริ ญ..”
“ตามใจเจ้าเถิด..แต่ขอให้ไปลามารดาแห่ งเจ้าก่ อนไป..
และจงเอานายทหารฝี มือดีติดตามไปด้วยอย่าได้ประมาท..”
เมือไม่สามารถทัดทานเธอและการสนับสนุนของเหล่า
เสนารั ก ษ์ได้อ งค์ จัก รภัทรจําต้อ งยอมอนุ ญาตทังที ห่ ว งแสน
ห่วง หากเธอไปรบทีอืนต้องให้มีทหารกล้าเป็ นหมืน เขายังไม่
หวันเกรง
แต่ เ พราะสถานที ที เธอจะไป มัน คื อ อัตรคุป ต์เ ดโชที
ยิ งใหญ่ จึ งทําให้หวาดหวันแล้วยําเกรงอย่างมาก แม้ตวั เขาเอง
ผ่านศึกมานับครังไม่ถว้ น ยังไม่เคยประหวัดเพียงแค่ได้ยินนาม
ของจอมอหังการผูง้ ามสง่าผูน้ น..คุ
ั ปตเตโช
“ลูกรับทราบแล้ว..”
เธอน้อ มศี ร ษะพร้ อ มประนมมื อ กระทํากฤดาญชลี ต่อ
บิดาด้วยความเคารพก่ อนจะก้าวออกจากมหาปราสาทแห่ งนัน
ด้วยจิตใจทีมุ่งมัน
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“ปทันทิญา..”
นําเสี ยงทีสันเครื อดังมาจากประตูทางเข้าภิยโยภาพมหา
ปราสาท ทําให้ปทันทิญาทีกําลังเตรี ยมตัวออกเดินทางต้องหยุด
กึกแล้วหันไปมอง
“องค์ภ ัท รศยาผู้โ อบอ้อ ม มารดาแห่ ง ข้า ..ขอท่ า นจง
เข้าใจในการกระทําของลูกในครานี ด้วยเถิ ด ..หากท่านหาได้
ยินยอมไม่ก็เท่ากับท่านเห็นแก่ตวั เสี ยยิ งกว่าชาวประชา..”
ปทันทิญาเอ่ยออกมาด้วยถ้อยสําเนียงทีเสนาะหูยิ งนัก
“เพือบ้านเมื อง หากท่านยอมสละแม้ขา้ เพี ยงหนึ งชีวิ ต
แล้วให้บา้ นเมืองพร้อมทังชาวประชานับหมืนคงอยู่ ขอท่านจง
ทําเถิด..”
“ข้าไม่ ปรารถนาการแซ่ ซ้อ งสรรเสริ ญใด ๆ จากใคร
เพราะข้ามีเจ้าเพียงคนเดียว เจ้าลืมแล้วหรื อว่าแม่รักเจ้าเพียงใดป
ทันทิญา”
“แต่เพือการศึก ลูกต้องทํา ต่อไปภายภาคหน้าปทันทิญา
จะต้ อ งครองแผ่ น ดิ น นี หากวัน นี ไม่ ย อมสร้ า งผลงานให้
ประจักษ์ เหล่าทหารและชาวประชาจะไม่ยอมรับและภักดี..เจ้า
ควรมองการให้ไกลด้วยภัทรศยาน้องพี..”
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องค์จ ัก รภัทรเอ่ย ขัด ขึ นเพราะเดาได้ว่ า ภัท รศยาองค์
ราชินีจะต้องไม่ยอมให้ลูกจากไปอย่างแน่นอน
“ดวงหฤทัยท่านช่างดํานักองค์จกั รภัทร หากข้ารู้ ว่าได้
ครองคู่กบั ท่านซึ งเป็ นคนใจดําเช่นนี ข้าจะขออยู่แต่เพียงผูเ้ ดียว
จะดีกว่า..”
ปทันทิญาถอนใจยาว
“ถ้าจะทรงกริ วขอท่านจงกริ วลูกเถิด..อย่าถือโทษบิดา
เลยมารดาแห่ งข้า..เป็ นการเสนอของข้าเองทีจะไปในดินแดน
แห่งนันด้วยตัวเอง หาได้มีใครเสนอไม่..แล้วก็ใคร่ ขอให้มารดา
จงเข้าใจเหตุผลด้วยเถิด..”
“ไม่..ข้าไม่ยอมอย่างเด็ดขาด เหตุใดไม่ส่งนายทหารไป
เล่า..อี กทังประเพณี ของเรา หญิ งสาวใดทียัง ไม่ได้แต่งงานจะ
เปิ ดเผยโฉมหน้าให้ชายใดได้พบเห็นมิได้ ตราบใดทีเจ้ายังคลุม
หน้าอยูเ่ ช่นนีจะไปได้สกั กีหนทางกันเล่า เกรงว่าการยังไม่ลุล่วง
เจ้าจะเพรี ยงพรําเสี ยเองกระมัง..”
ปทันทิญานิ งงัน
“หากคําเล่าลื อ เกี ยวกับความสง่ างามของเขาเป็ นจริ ง
ย่อ มแสดงว่ามหาบุรุ ษอย่างคุปตเตโช งดงามนัก สตรี ใดที ได้
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พบเห็นแล้วไม่ปรารถนา ไม่ยอมมอบกายใจสวามิภกั ดิย่อมไม่
มี..”
“ยกเว้นลูก..จะไม่มีวนั ยอมมอบกายและใจให้เขาอย่าง
เด็ดขาดมารดาแห่งข้า..ลูกไปเพือการของบ้านเมือง..”
องค์ราชินีภทั รศยาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเพราะรู้แก่ใจ
ว่าไม่มีทางจะขัดใจของปทันทิญาหากเธอตังใจอะไรเอาไว้แล้ว
“แม่จะคอยดูเจ้า..คําสัตย์ของเจ้าจะศักดิสิ ทธิเพียงใด..”
องค์ภทั รศยาหันหลังให้เธอและพระสวามี
“อันว่าสตรี สามารถใช้ความงามก้าวขึนบัล ลัง ก์ชยั ได้
ฉันใด มหาบุรุษก็สามารถกระเด็นลงจากบัลลังก์ได้ฉันนัน..เจ้า
จงจําคําแม่ไว้ หากวันใดทีเจ้าพลาดพลังจงใช้ความเป็ นสตรี เอา
ชัยกลับมาให้จงได้..และอย่าลืมชีวิตของเจ้า แม่ให้เจ้ามา เจ้าจง
อย่าได้มอบให้ผใู้ ดอย่างเด็ดขาด..”
“ลูกขอให้สตั ยาบัน สัญญาด้วยชีวิตว่าจะไม่มอบชีวิตให้
ใคร..ลูกจะรักษาชีวิตเอาไว้ เพราะตระหนักดีว่า ชีวิตของลูกทัง
มารดาบิดาเป็ นผูม้ อบให้..”
องค์ร าชินีภทั รศยาก้าวออกจากทีนั นด้วยหยาดนําตาที
นองหน้าด้วยความอาลัย รั กในธิ ดาในขณะที องค์จ ัก รภัทรรอ
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ในดินแดนอัตรคุ ปต์ เดโช กําลังมีงานรืนเริง แต่ การคุ้ ม
กันรวมทังเหล่าทหารก็ยงั ดูแลอย่างทัวถึงและแข็งแรง
“เขามีงานอะไรกันนัน..”
ปทันทิญาในคราบของชายฉกรรจ์ใบหน้าเต็มไปด้ว ย
หนวดเคราจนมองแทบไม่เ ห็ นผิว หน้าที เนี ย นสะอาด รู ปร่ าง
บางอรชรสวมใส่ เสื อผ้าของชายหนุ่มทีหนาและหนักจนดูร่าง
ใหญ่โต
“แว่ ว ว่ า มี ก ารส่ ง เครื องบรรณาการมามอบให้ จ อม
กษัตริ ยค์ ุปตเตโช เพือยอมสวามิภกั ดิ อยูใ่ ต้อาณัติบญั ชาของเขา
..วันนีจึงมีการเฉลิมฉลองความยิงใหญ่ทีเขามีดินแดนรวมเป็ น
หนึงถึงสองดินแดน..”
“อะไรบ้าง..”
“นครกันทรากรทียอมอ่อนข้อหลังจากพ่ายแพ้สงคราม
เพี ยงข้ามคืนและนครสตภิ สัชก็ไม่กล้าพอทีจะแข็ง ข้อจึ งยอม
มอบธิดามาเป็ นเครื องบรรณาการ..”
ปทันทิญายิ มเยาะ
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“มหาบุ รุ ษ ชาติ อ าชาไนย ถึ ง จะกล้า แกร่ ง สัก ปานใด
สุดท้ายก็ตอ้ งปราชัยให้กบั อิสตรี ทีมีร่างกายยวนยัว สามารถเอา
แผ่นดินคืนได้ดว้ ยรสสัมผัสทีฝึ กฝนจนชําชองซํายังใช้เวลาไม่
นาน เปรี ย บประดุจ ดังมหาบุรุ ษผูห้ าญกล้า กว่าจะจับดาบได้
ชํานาญการก็หมดลมหายใจเสี ยแล้ว..”
เธอเปล่ง เสี ย งหัว เราะเบา ๆ ก่ อ นจะควบม้าตรงไปยัง
ลานพิธีทีสามารถมองเห็นสองสาวผูส้ วยงามแต่งกายด้วยเสื อผ้า
อาภรณ์ทีลําค่า
เดินเข้าไปในมหาปราสาทอันทรงเกี ยรติ สองมื อของ
สตรี ทงสองยกพานทองที
ั
บรรจุบุปผาชาตินานาพรรณไว้เหนื อ
ศีรษะเป็ นเครื องสักการะ เดินก้มหน้าผ่านฝูงชนมากมายทีต่าง
มารอดู มุ่งตรงเข้าไปด้านใน
“ดูนนเถิ
ั ดพระราชธิดาปทันทิญา..”
สายตางามตวัดมามองหน้าปรศุอย่างตําหนิ ทาํ ให้เขาก้ม
หน้ า งุ ด ในขณะครี ตัน อมยิ มกับ สรรพนามที ปรศุ เ รี ยกขาน
พระธิ ดาปทันทิ ญาที ปลอมกายเป็ นชายหนุ่มที ใบหน้าเต็มไป
ด้วยหนวดเครา
“ใครกันเล่า..”

Ë¹Ò 15 ¨Ò¡ 657

คีตะธารา

Inlove The king (สะดุดรัก กษัตริ ยซ์ าตาน)
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เพี ย งแค่ สิ นเสี ย งของครี ตัน ทหารผู้ก ล้า ที ติ ด ตามมา
ปทัน ทิ ญ าในคราบของจัน ทรั ส ม์ช ายหนุ่ ม วัย ยี สิ บ ปี ก็ ต วัด
สายตาไปยังร่ างของมหาบุรุษผูอ้ งอาจ
อายุราวสามสิ บปี เส้นผมหยักศกยาวเคลียไหล่กว้าง สี
ดํา แต่ เ มื อต้อ งแสงแดดมัน กลับ แปรเป็ นสี เ ขี ย วเข้ม ออกดํา
ใบหน้าสี เหลี ยมได้รู ป ดูเ ข้มคม ปลายจมูก โด่ง สวยงามอย่าง
มาก ริ มฝี ปากได้รู ปดูแดงจัด แต่ดวงตาคมกล้าคู่นนั ดูคมกริ บ
แผดกล้าไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์ยามเทียงวันประดับประดา
ไว้ด้ว ยขนตาที ยาวและงอนเป็ นแพ ส่ ง ให้ดวงตาคมกล้าดูน่า
มองมาก
เขาสวมใส่กาศิกพัสตร์ เครื องทรงทีมากค่า เป็ นอาภรณ์
ทีถักทออย่างประณี ตงดงามสี นาํ เงิ นเข้มดูกรุ ยกรายเพราะเป็ น
เครื องทรงกษัต ริ ย์ที ใช้ส วมใส่ ใ นการต้อ นรั บ หรื อออกว่ า
ราชการตัด กับ ผิ ว ขาวออกเหลื อ งดู ส ะอาดหมดจดของเขา
ภายใต้รูปร่ างสูงใหญ่เกือบร้อยเก้าสิ บเซนฯ
ปทันทิญาลอบระบายลมหายใจยาวแม้เพียงได้มองเห็น
เพี ย งครั งแรก หัว ใจของเธอก็สั นไหวอย่างรุ นแรง ดูเ ขาช่าง
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อ่อนโยนในทุก ๆ อิริยาบถดูอ่อนน้อมถ่อมตนภายใต้รูปลักษณ์
ที แข็ง แกร่ ง บุ รุ ษ ชาติ อ าชาไนยยิ งไปกว่ านันคื อ ผูท้ ี เป็ นใหญ่
เหนือพืนพสุนธรา
เขายืนมือมารับพานทองจากสองสตรี ทีก่ อนจะกอดร่ าง
ของนางไว้คนละข้างแล้วเชือเชิญเจ้าครองนครทังสองทีมาส่ ง
ธิ ดาเป็ นเครื องบรรณาการเข้าไปด้า นในของสวรรคบดี มหา
ปราสาท
“นันคื อราชาสุ วิ จกั ขณ์ ผูค้ รองนครกันทรากรและธิ ดา
คือ โกลัญญา..”
“แล้ว นั นก็คื อ ราชากษมชาครี ย ์ ผูค้ รองนครสตภิ สัช
พร้อมธิดาคือ วาริ พินทุ.์ ..”
ปทันทิ ญาในคราบของหนุ่ มน้อ ยนามว่าจันทรั สม์ข บ
ฟันแน่นกับคําแนะนําของทหารอารักคูใ่ จของเธอ
“ขีขลาด ตาขาวยอมมอบธิ ดาอันเป็ นประดุจ ดวงใจให้
บุรุ ษผูไ้ ม่รู้ จ ัก อิ มเอมในสตรี เ พศครอบครองเป็ นเสมื อ นของ
แถมทีติดมากับแผ่นดินทียอมสยบให้มหาบุรุษจอมอหังการผูน้ ี
ดูแลรักษา..ช่างน่าอายนัก..”
ปทันทิญาขบฟันแน่นพลางกําดาบในมืออย่างแนบแน่น
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“เราต้อ งการจะเข้า ใกล้มหาบุ รุ ษ ผู้ม ากไปด้ว ยความ
กําหนัด..จะทําได้เช่นไรจงแจ้งแก่เรา..”
เธอหันไปหาทหารสองนายทีติดตามมา
“ข้า ไปสื บ มาแล้ว ..อี ก สองวัน จะมี ก ารประลองฝี มื อ
ระหว่างทหารกับทหาร ระหว่างประชาชนกับประชาชนและ
ระหว่างทาสกับทาส..”
“ทาสกับทาสกระนันหรื อ..”
“ใช่แล้วนายข้า..”
“เพืออะไร..”
“ปลดจากการเป็ นทาส เลือนตําแหน่งให้ดูแลทาสเชลย
และก็ให้ดูแลรักษาม้าประจําตัวของคุปตเตโช..”
“ส่วนประชาชนทีรบชนะ หากปรารถนาจะเป็ นทหารก็
จะได้เป็ นทหารอารักษ์แต่ตอ้ งผ่านการประลองกับเสนาอารักษ์
ทังหกคนที เป็ นเสมื อ นมิ ต รแท้ของคุ ปตเตโชก่ อ น..จึ ง จะได้
เลือนเป็ นอารักษ์สืบไป..”
“แล้วทหารทีรบชนะทหารด้วยกันเล่า..”
“นันคือการไต่ตาํ แหน่งสู่จอมทัพ..”
“เป็ นการเลื อนตํา แหน่ ง ของเหล่ า ทหารฝี มื อ ดี ส่ ว น
ทหารอีกจําพวกทีทําหน้าทีในการวางแผนรบ เขียนแผนทีก็จะ
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อยู่อี ก พวกหนึ งไม่ยุ่ง เกี ยวกับ การรบไม่จ ับดาบ ไม่ จ ับอาวุ ธ
พวกนี จะมีดีทีสมองเท่านัน..จะอยู่เ บืองหลังกองทัพ เพืออ่าน
แผนการรบแล้วให้คาํ ปรึ กษากับองค์คุปตเตโช..”
ปทันทิญามองหน้านายทหารทังสองของเธอ
“ในเมื อพวกท่า นรู้ ดี ถึ ง เพี ย งนี เหตุ ใ ดจึ ง ไม่ ส ามารถ
เอาชนะราชาคุปตเตโชได้เล่า..”
“เพราะไม่กี ก้าวที พวกเราเข้ามาที นี จอมกษัตริ ย ์อ ย่าง
คุปตเตโชก็สามารถรู้ได้ว่า พวกเราเป็ นใครแล้วก็ตอ้ งตายอย่าง
อนาถ บางคนก็ ถูก กวาดต้อ นไปเป็ นเชลยเพี ย งเพื อต้อ งการ
รักษาชีวิตไว้..แต่ก็ไม่รอดอยูด่ .ี .”
เธอสูดลมหายใจเข้าปอดลึก
“เราจะเข้าประลองฝี มือเพือไต่ตาํ แหน่งเป็ นอารักษ์ของ
มหาบุรุษคุปตเตโชให้จงได้ พวกเจ้าจัดการให้เราด้วย..หลังจาก
นันจงปลอมตัวประปนอยู่กบั ชาวประชา..อย่าได้เข้ามาในเขต
มณฑลนี..”
“มันเสี ยงเกิ นไป เหล่าเสนาอารั กษ์ของราชาคุปตเตโช
มากด้วยฝี มือ..”
“เจ้าประมาทเราเกินไป..จงรอดูต่อไปเถิด..”
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