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                    จากใจนกัเขียน 

  

 

สวสัดีค่ะไดพ้บกนัอีกแลว้นะคะ สาํหรับนิยายเรืองนีเป็นการฉีกแนวจากทีเคย

เขียนมา เป็นแฟนตาซีรวมรสกเ็รียกได ้นิยายเรืองนี เรียกว่าเป็นผลงานทีภูมิใจ

นาํเสนอมาก ๆ เลยนะคะ 

เหมือนเดิมค่ะคุณภาพแน่นดว้ยเนือหา สาระและความบนัเทิงครบครัน 

และไม่ว่าจะมีผลงานมากีเรืองสิงทีอยากจะบอก คือคาํขอบคุณจากใจทีทุกท่านได้

มีส่วนผลกัดนัใหมี้นิยายเรืองใหม่ของคีตะธาราเกิดขึนเรือย ๆ และแรงผลกัดนั

จากท่านผูอ้่านนี ทาํใหคี้ตะธารามีกาํลงัใจ ทีคิดพลอ็ตเรืองใหม่เพือหวงัเป็นอยา่ง

ยงิว่าจะช่วยเป็นเพือนของทุกท่านในยามเหงา ๆ หรือยามว่าง 

 

            หวงัเป็นอย่างยิงว่า จะไดรั้บแรงใจจากท่านผูอ้่านตลอดไปดว้ยนะคะ..

และหากมีคาํติชมหรือตอ้งการพูดคุยกบัพีกส็ามารถเขา้ไปไดที้เฟสบุก 

                         https://www.facebook.com/keetatara 
 

 และถา้ตอ้งการอ่านตวัอยา่งนิยายทุกเรืองของพีกเ้ขา้ไปทีเวป็เดก็ดีนะคะ 

                          http://my.dek-d.com/apinitta/ 

 

                                                                               ดว้ยรักจากใจ 

                                                                                คีตะธารา 
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๑ บุญญาบารมีทีประจกัษ ์

ณ ดินแดนทีย้อนหลังไปหลายพันปี มีดินแดนอยู่บน

พืนแผ่นดินมากมายล้วนมีเจ้าครองนครในแต่ละที และต่างก็

ปรารถนาทีจะครอบครองแผ่นดินทวัทุกสารทิศ รวมให้เป็น

หนึง 

บางนครก็พยายามปกป้องนครของตนไวเ้พือไม่ให้ใคร

มารุกรานหรือแย่งชิงแผ่นดิน อีกหลาย ๆ แผ่นดินก็หมายปอง

แผน่ดินของผูอื้นอยากจะไดเ้อามารวมเป็นหนึงเดียว 

“ณ กาลบดันี กนัทรากรนครไดต้กเป็นเมืองขึนของอตัร

คุปตเ์ดโชไปเรียบร้อยแลว้องค์จกัรภทัรผูเ้จริญ..หากว่าท่านยงั

นิงเฉย ขา้ว่าในไม่ชา้นี มหาบุรุษคุปตเตโช จอมอหังการจะตอ้ง

กา้วเขา้มายึดครองการัณยภาสของพวกเราอยา่งแน่แท.้.” 

มหาเสนาอารักษ์ขององค์จกัรภทัรผูช้รา กล่าวออกมา

เมือองคจ์กัรภทัรกา้วประทบัยงักฤษฎาธารราชอาสน์ทีแสดงถึง

ความยิ งใหญ่ในมหาปราสาทอนัเป็นทีประชุม 

“พวกท่านคิดเห็นประการใดเล่า จงแจง้มาเถิด..” 
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มหากษตัริย์ผูที้มีวยัร่วงโรยแต่เต็มเปียมไปด้วยความ

เมตตามองหนา้เหล่าเสนาอารักษท์ุกคน 

“จอมกษตัริยค์ุปตเตโช มหาบุรุษผูค้รองนครอตัรคุปต์

เดโชนนั เปียมไปดว้ย บญุญาบารมี กลา้หาญ และชาญฉลาดยิ ง 

อีกทงันายทหารคู่บารมียงัเป็นนายทหารทแกลว้กลา้..” 

“สมญานามทังพระนามและนามของแผ่นดินล้วน

เกียวพันแล้วสืบเนืองมาจากความสามารถในการรบและ

สติปัญญา คืออตัรคุปต์เดโชหมายถึง ปกครองตนด้วยอาํนาจ 

สอดคลอ้งกบัพระนามคือคุปตเตโช คือเป็นใหญ่ดว้ยอาํนาจ..” 

“รวมแลว้ก็คือ แผน่ดินนีเป็นของผูที้ยิ งใหญ่ดว้ยอาํนาจ 

มีเพียงผูเ้ดียวคือคุปตเตโช นอกจากนียงัหมายรวมแผ่นดินทงัสี

ทิศให้เป็นแผน่เดินเดียว..” 

“มหาบุรุษผูจ้อมอหังการผูนี้รบไดแ้ผ่นดินโดยไม่นอง

เลือด เหล่าทหารไม่เคยเสียเลือดเนือสกัหยด รวดเร็วราวสายฟ้า 

แผว่เบาราวสายลม..” 

“มือของเขาไม่เคยแตะตอ้งศาสตราวุธในการรบ  เพราะ

เขาปรารถนาสนัติภาพ จุดประสงค์ของกษตัริยห์นุ่มผูนี้คือรวม

แผ่นดินทงัหมดให้เป็นหนึงเดียว..แล้วจะไม่มีการรบการฆ่า

หรือการแยง่ชิงแผน่ดิน..” 
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องคจ์กัรภทัรไดฟั้งแลว้ก็นิงสงบ 

“หมายรวมถึงการรวมเอาการัณยภาสดว้ยกระนนัหรือ

..” 

สายพระเนตรของกษัตริย์ชรามองไปย ังเหล่าเสนา

อาํมาตยท์าํให้พวกเขาทงัหลายต่างนิงงนั 

“พวกเจา้จะยอมยกการัณยภาสให้มหาราชหนุ่มองค์นนั

ง่าย ๆ เพียงเพราะไดย้ินกิตติศพัทข์องเขาเท่านนัหรือ..”  

เสนาอาํมาตยย์งัคงนิงเงียบ 

“เราใคร่ประจกัษ์แก่สายตาว่ามหาบุรุษทีไดรั้บการยก

ยอ่งจากแผน่ดินทวัหลา้ มีลกัษณะอยา่งไร..สมเป็นกษตัริยที์รบ

ดว้ยปัญญาจริงหรือไม่ หรือมีสิงใดทีแอบแฝง..” 

“ลกัษณะภายนอกงดงามมากองค์จักรภัทรผูมี้ใจอัน

ประ เสริ ฐ..มหาบุ รุษ เฉก เ ช่นคุปตเตโ ช หาได้มีบุ รุ ษใด

เทียบเทียมได.้.ท่าทางองอาจ งามสง่า มีพลงั ดวงตาของเขาราว

ทินกรยามเทียงวนั..รอยยิ มของเขาสามารถปลิดชีวิตคนไดใ้น

พริบตา..”  

“อยา่งนนัเชียวหรือ..” 

นาํเสียงหวานหูดงัแว่วมาแต่ไกล..ร่างบางอรชรของพระ

ราชธิดาปทนัทิญา สวมใส่ชุดอาภรณ์เป็นผา้เนือละเอียดทอดว้ย
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ขนสตัวต์ดัเยบ็อยา่งประณีตบรรจงเป็นชุดกรุยกรายสีชมพูอ่อน

ตดักบัสีเขียวอ่อนของอาภรณ์ทีบางเบาทีประดบัปกคลุมตงัแต่

ศีรษะ จรดมาถึงบ่าไหล่ทีกลมกลึง อาํพลางโฉมพระพกัตร์ที

งดงามเอาไว ้เธอก้าวเขา้มาในมหาปราสาทแห่งนันดว้ยลีลาที

งามสง่า แผว่เบาและงดงามยิ ง 

เสียงจากกาํไลทองทีขอ้พระบาทดงัเป็นจงัหวะยามก้าว

เดิน กลินกายทีหอมจรุงดว้ยกลินของมวลดอกไมน้านาพรรณ

ผสมเข้าด้วยกันชโลมเคลือบบนผิวสีดอกการเกด ทีนุ่มเนียน

ละเอียด ส่งกลินกระจายไปทวับริเวณ 

เรือนร่างบางอรชรหมอบกราบแทบบาทของบิดาก่อน

จะเงยดวงพกัตร์ทีคลุมไว้ดว้ยผา้เนือดีทีเบาบางสีหวาน มอง

สบตาของผูเ้ป็นบิดา 

“เขาก็คือนักรบผูห้นึงทีไม่รู้จักอิ มและพอในสิงทีมีก็

เท่านนั..อยา่ไดป้ระหวดัหวนัวิตกไปนกัเลย..” 

“เจา้เผยวาจาเยียงนีมีเหตุอนัใดหรือปทนัทิญาลูกรักของ

พ่อ..” 

“เหตุใดพวกท่านจึงเยินยอบุคคลทีเปรียบเสมือนเสือที

ไม่รู้จักอิมว่ามีความงดงามสง่าและน่ายาํเกรง การสรรเสริญ

เช่นนีมิเท่ากบัข่มขวญัตวัท่านเองหรอกหรือ..” 
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เธอกวาดสายตามองหน้าเหล่าเสนารักษ์ในทีประชุม 

เมือกา้วไปหยดุยืน ณ เบืองหนา้ของผูเ้ป็นบิดา 

“เราเองก็เคยออกรบ เป็นผูน้าํทพั พาพวกท่านและเหล่า

ทหารกล้าช่วงชิงดินแดนทางตอนใต้มาอยู่ใต้อาณัติมิใช่หรือ

และเราเองก็เป็นเป็นผูที้สามารถทาํให้กลองชยัเภรีดงักระหึมไป

ทวัปริมณฑล” 

เธอหนักลบัไปมองหนา้บิดา 

“ลูกนีเคยพาเหล่าทหารกลา้ ดว้ยการนอนเหนือแผ่นดิน

ทีรบจนไดช้ยัชนะโดยไม่เสียเลือดเนือเฉกเช่นเดียวกนั..ขอบิดา

ท่านอยา่ไดก้งัวลพระหฤทยั..” 

“จะทาํเยียงใดเล่าพระธิดาปทนัทิญา พระธิดาแห่งองค์

จกัรภทัรผูช้าญฉลาดยิ ง..ไดโ้ปรดชีแจงแก่พวกเราดว้ยเถิด..” 

“ไม่เขา้ถาํเสือก็ไม่ไดลู้กเสือ เมือไม่ไดลู้กเสือ ก็ย่อมจะ

จบัพ่อเสือแม่เสือไม่ได.้.หากไม่รู้เขา เราย่อมชนะได้ยาก หาก

ปล่อยให้เขารู้แต่เราฝ่ายเดียว..” 

“จะทาํเยียงใดได ้ในเมือเราส่งคนเขา้ไปสอดแนมก็ไม่มี

ใครไดก้ลบัออกมาสกัราย..” 

ปทนัทิญาเชิดหนา้ขึน 
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“เรานีแหละ..จะเขา้ไปในอตัรคุปต์เดโชดว้ยตวัของเรา

..” 

องคจ์กัรภทัรลุกขึนยืนแทบทนัที 

“ไม่ไดน้ะลูกรักของพ่อ..เจ้าก็รู้ว่าพ่อมีเจา้เป็นธิดาเพียง

องคเ์ดียว..”  

เธอหนัไปมองหนา้บิดา 

“หากลูกไม่ยอมเสียสละให้ประชาชนไดป้ระจกัษ์ ไหน

เลยลูกจะแสดงผลงานได.้.ในเมือลูกคือธิดาเพียงองค์เดียวของ

บิดา..หากยงันิงเฉยอยู ่แลว้ต่อไปภายภาคหน้าจะครองแผ่นดิน

ไดเ้ช่นไรกนั..ลูกจาํเป็นตอ้งปกป้องบา้นเมือง..” 

เธอกา้วไปเบืองหนา้ 

“โบราณว่า ตกปลาอยา่เสียดายเหยือ ขอบิดาท่านอย่าได้

กงัวลไปเลย เราตอ้งแสดงแสนยานุภาพบา้ง ไม่ใช่นิงเฉยเป็น

ฝ่ายรับเพียงอยา่งเดียว..” 

เธอนิงไปชวัครู่ 

“ไม่แน่ว่า มหาบุรุษทีแผ่บารมีราวจาตุรนต์รัศมี ทีสาด

แสงส่องทวัผืนปฐพีดล อาจจะเก่งฉกาจเฉพาะชือก็อาจเป็นได”้ 

“แต่ว่า..” 
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“บิดาแห่งขา้..ลูกนีเรียนตาํราพิชยัสงคราม เรียนการรบ 

ไม่แพบุ้รุษใด..ขอท่านจงวางพระหฤทยัเถิด..” 

“ขอท่านจงไตร่ตรองดว้ยองค์จกัรภทัรการกระทาํของ

พระธิดาปทนัทิญาย่อมแสดงให้เหล่าทหารและชาวประชามี

กาํลงัใจ ฮึกเหิม..” 

“และด้วยความสามารถของพระธิดาปทนัทิญา..หาได้

เป็นสองรองใครไม่..”  

เสียงสนบัสนุนจากเหล่าเสนาอารักษท์าํใหอ้งคจ์กัรภทัร

ต้องนั งลงบนบัลลังก์ด้วยความไม่สบายใจเท่าทีควร แต่ว่า

ขอ้เสนอของปทนัทิญานันเป็นการดี อีกทงัฝีมือในการรบพุ่ง

และสติปัญญาของเธอก็ไม่เคยเป็นรองใคร 

“อดีตเป็นผลสืบมาสู่ปัจจุบนั อดีตทีผ่านมาบิดาท่าน

อุปถัมภ์ลูกนีจนแกล้วกล้า หากปัจจุบัน ลูกนีอาศัยเฉพาะ

เศวตฉัตรแห่งบารมีของบิดาคุ้มครอง ก้าวย่างไปทิศทางใดมี

กรรภิรมย์นําทาง พระราชาของปวงชนมิต้องนําพาพวกเขา

หมอบกราบรอวนัแห่งความปราชยัมาเยือนหรอกหรือ..” 

นาํเสียงทีหวานหูแผดดงักอ้งอยา่งองอาจ ทาํให้องคจ์กัร

ภทัรผูน้งัอยูบ่นราชอาสน์ทีงามสง่าตอ้งผ่อนลมหายใจออกมา

ครังแลว้ครังเล่า 
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“ตราบใดทียงัมีทวตัติงสาการเช่นเดียวกนั จกัตอ้งหวนั

ไปใย ตราบใดทียงัมีลมหายใจ ลูกนีจกัไม่ยอมสิโรราบให้ผูใ้ด 

ไม่ว่าบุคคลผูน้นัจะยิ งใหญ่สกัปานใด..” 

“ไดโ้ปรดสนบัสนุนพระธิดาปทนัธิญาดว้ยเถิดองค์จกัร

ภทัรผูเ้จริญ..” 

“ตามใจเจ้าเถิด..แต่ขอให้ไปลามารดาแห่งเจ้าก่อนไป..

และจงเอานายทหารฝีมือดีติดตามไปดว้ยอยา่ไดป้ระมาท..” 

เมือไม่สามารถทดัทานเธอและการสนบัสนุนของเหล่า

เสนารักษ์ได้องค์ จักรภทัรจําต้องยอมอนุญาตทงัทีห่วงแสน

ห่วง หากเธอไปรบทีอืนตอ้งให้มีทหารกลา้เป็นหมืน เขายงัไม่

หวนัเกรง 

แต่เพราะสถานทีทีเธอจะไป มนัคืออัตรคุปต์เดโชที

ยิ งใหญ่ จึงทาํให้หวาดหวนัแลว้ยาํเกรงอย่างมาก แมต้วัเขาเอง

ผา่นศึกมานบัครังไม่ถว้น ยงัไม่เคยประหวดัเพียงแค่ไดย้ินนาม

ของจอมอหงัการผูง้ามสง่าผูน้นั..คุปตเตโช 

“ลูกรับทราบแลว้..” 

เธอน้อมศีรษะพร้อมประนมมือกระทาํกฤดาญชลีต่อ

บิดาดว้ยความเคารพก่อนจะก้าวออกจากมหาปราสาทแห่งนนั

ดว้ยจิตใจทีมุ่งมนั 
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“ปทันทิญา..” 

นาํเสียงทีสนัเครือดงัมาจากประตูทางเขา้ภิยโยภาพมหา

ปราสาท ทาํให้ปทนัทิญาทีกาํลงัเตรียมตวัออกเดินทางตอ้งหยุด

กึกแลว้หนัไปมอง 

“องค์ภัทรศยาผู้โอบอ้อม มารดาแห่งข้า..ขอท่านจง

เข้าใจในการกระทาํของลูกในครานีด้วยเถิด..หากท่านหาได้

ยินยอมไม่ก็เท่ากบัท่านเห็นแก่ตวัเสียยิ งกว่าชาวประชา..” 

ปทนัทิญาเอ่ยออกมาดว้ยถอ้ยสาํเนียงทีเสนาะหูยิ งนกั 

“เพือบา้นเมือง หากท่านยอมสละแมข้า้เพียงหนึงชีวิต

แลว้ให้บา้นเมืองพร้อมทงัชาวประชานบัหมืนคงอยู่ ขอท่านจง

ทาํเถิด..” 

“ข้าไม่ปรารถนาการแซ่ซ้องสรรเสริญใด ๆ จากใคร 

เพราะขา้มีเจา้เพียงคนเดียว เจา้ลืมแลว้หรือว่าแม่รักเจา้เพียงใดป

ทนัทิญา” 

“แต่เพือการศึก ลูกตอ้งทาํ ต่อไปภายภาคหนา้ปทนัทิญา

จะต้องครองแผ่นดินนี หากวันนีไม่ยอมสร้างผลงานให้

ประจกัษ ์เหล่าทหารและชาวประชาจะไม่ยอมรับและภกัดี..เจ้า

ควรมองการให้ไกลดว้ยภทัรศยานอ้งพี..” 
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องค์จักรภัทรเอ่ยขัดขึนเพราะเดาได้ว่าภทัรศยาองค์

ราชินีจะตอ้งไม่ยอมให้ลูกจากไปอยา่งแน่นอน 

“ดวงหฤทยัท่านช่างดาํนกัองค์จกัรภทัร หากขา้รู้ว่าได้

ครองคู่กบัท่านซึงเป็นคนใจดาํเช่นนี ขา้จะขออยู่แต่เพียงผูเ้ดียว

จะดีกว่า..” 

ปทนัทิญาถอนใจยาว  

“ถา้จะทรงกริ วขอท่านจงกริ วลูกเถิด..อย่าถือโทษบิดา

เลยมารดาแห่งขา้..เป็นการเสนอของขา้เองทีจะไปในดินแดน

แห่งนนัดว้ยตวัเอง หาไดมี้ใครเสนอไม่..แลว้ก็ใคร่ขอให้มารดา

จงเขา้ใจเหตุผลดว้ยเถิด..” 

“ไม่..ขา้ไม่ยอมอยา่งเดด็ขาด เหตุใดไม่ส่งนายทหารไป

เล่า..อีกทงัประเพณีของเรา หญิงสาวใดทียงัไม่ไดแ้ต่งงานจะ

เปิดเผยโฉมหนา้ให้ชายใดไดพ้บเห็นมิได ้ตราบใดทีเจ้ายงัคลุม

หนา้อยูเ่ช่นนีจะไปไดส้กักีหนทางกนัเล่า เกรงว่าการยงัไม่ลุล่วง

เจา้จะเพรียงพรําเสียเองกระมงั..” 

ปทนัทิญานิงงนั 

“หากคาํเล่าลือเกียวกับความสง่างามของเขาเป็นจริง 

ย่อมแสดงว่ามหาบุรุษอย่างคุปตเตโช งดงามนกั สตรีใดทีได้
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พบเห็นแลว้ไม่ปรารถนา ไม่ยอมมอบกายใจสวามิภกัดิย่อมไม่

มี..” 

“ยกเวน้ลูก..จะไม่มีวนัยอมมอบกายและใจให้เขาอย่าง

เดด็ขาดมารดาแห่งขา้..ลูกไปเพือการของบา้นเมือง..” 

องคร์าชินีภทัรศยาสูดลมหายใจเขา้ปอดลึกเพราะรู้แก่ใจ

ว่าไม่มีทางจะขดัใจของปทนัทิญาหากเธอตงัใจอะไรเอาไวแ้ลว้ 

“แม่จะคอยดูเจา้..คาํสตัยข์องเจา้จะศกัดิสิทธิเพียงใด..” 

องคภ์ทัรศยาหนัหลงัให้เธอและพระสวามี 

“อนัว่าสตรี สามารถใชค้วามงามก้าวขึนบลัลงัก์ชยัได้

ฉนัใด มหาบุรุษก็สามารถกระเดน็ลงจากบลัลงัก์ไดฉ้ันนนั..เจ้า

จงจาํคาํแม่ไว ้หากวนัใดทีเจา้พลาดพลงัจงใชค้วามเป็นสตรีเอา

ชยักลบัมาให้จงได.้.และอยา่ลืมชีวิตของเจ้า แม่ให้เจ้ามา เจ้าจง

อยา่ไดม้อบให้ผูใ้ดอยา่งเดด็ขาด..” 

“ลูกขอให้สตัยาบนั สญัญาดว้ยชีวิตว่าจะไม่มอบชีวิตให้

ใคร..ลูกจะรักษาชีวิตเอาไว ้เพราะตระหนกัดีว่า ชีวิตของลูกทงั

มารดาบิดาเป็นผูม้อบให้..” 

องค์ราชินีภทัรศยาก้าวออกจากทีนันดว้ยหยาดนาํตาที

นองหน้าด้วยความอาลยัรักในธิดาในขณะทีองค์จักรภทัรรอ
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ส่งปทนัทิญา จนกระโดดขึนหลงัม้าแลว้มองไปจนลบัไปจาก

สายตา ติดตามร่างของเธอของไปติด ๆ คือนายทหารทแกลว้ 

    

ในดินแดนอัตรคุปต์เดโช กําลังมีงานรืนเริง แต่การคุ้ม

กันรวมทงัเหล่าทหารก็ยงัดูแลอยา่งทวัถึงและแขง็แรง 

“เขามีงานอะไรกนันนั..” 

ปทนัทิญาในคราบของชายฉกรรจ์ใบหน้าเต็มไปด้วย

หนวดเคราจนมองแทบไม่เห็นผิวหน้าทีเนียนสะอาด รูปร่าง

บางอรชรสวมใส่เสือผา้ของชายหนุ่มทีหนาและหนกัจนดูร่าง

ใหญ่โต 

“แว่วว่า มีการส่งเครืองบรรณาการมามอบให้จอม

กษตัริยค์ุปตเตโช เพือยอมสวามิภกัดิ อยูใ่ตอ้าณติับญัชาของเขา

..วนันีจึงมีการเฉลิมฉลองความยิงใหญ่ทีเขามีดินแดนรวมเป็น

หนึงถึงสองดินแดน..” 

“อะไรบา้ง..” 

“นครกนัทรากรทียอมอ่อนขอ้หลงัจากพ่ายแพส้งคราม

เพียงขา้มคืนและนครสตภิสัชก็ไม่กล้าพอทีจะแข็งข้อจึงยอม

มอบธิดามาเป็นเครืองบรรณาการ..” 

ปทนัทิญายิ มเยาะ 
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“มหาบุรุษชาติอาชาไนย ถึงจะกล้าแกร่งสักปานใด 

สุดทา้ยก็ตอ้งปราชยัให้กบัอิสตรีทีมีร่างกายยวนยวั สามารถเอา

แผน่ดินคืนไดด้ว้ยรสสัมผสัทีฝึกฝนจนชาํชองซํายงัใชเ้วลาไม่

นาน เปรียบประดุจดงัมหาบุรุษผูห้าญกล้า กว่าจะจับดาบได้

ชาํนาญการก็หมดลมหายใจเสียแลว้..” 

เธอเปล่งเสียงหัวเราะเบา ๆ ก่อนจะควบมา้ตรงไปยงั

ลานพิธีทีสามารถมองเห็นสองสาวผูส้วยงามแต่งกายดว้ยเสือผา้

อาภรณ์ทีลาํค่า 

 เดินเขา้ไปในมหาปราสาทอนัทรงเกียรติ สองมือของ

สตรีทงัสองยกพานทองทีบรรจุบุปผาชาตินานาพรรณไวเ้หนือ

ศีรษะเป็นเครืองสกัการะ  เดินก้มหน้าผ่านฝูงชนมากมายทีต่าง

มารอดู มุ่งตรงเขา้ไปดา้นใน 

“ดูนนัเถิดพระราชธิดาปทนัทิญา..” 

สายตางามตวดัมามองหนา้ปรศุอย่างตาํหนิทาํให้เขาก้ม

หน้างุดในขณะครีตันอมยิ มกับสรรพนามทีปรศุเรียกขาน

พระธิดาปทนัทิญาทีปลอมกายเป็นชายหนุ่มทีใบหน้าเต็มไป

ดว้ยหนวดเครา 

“ใครกนัเล่า..” 
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“จอมอหังการ..มหากษตัริย์คุปตเตโช..เขาออกมานัน

แลว้..” 

เพียงแค่สิ นเสียงของครีตันทหารผู้กล้าทีติดตามมา 

ปทันทิญาในคราบของจันทรัสม์ชายหนุ่มวัยยีสิบปี ก็ตวัด

สายตาไปยงัร่างของมหาบุรุษผูอ้งอาจ 

 อายรุาวสามสิบปี เส้นผมหยกัศกยาวเคลียไหล่กวา้ง สี

ดําแต่ เมือต้องแสงแดดมันกลับแปรเป็นสีเขียวเข้มออกดํา

ใบหน้าสีเหลียมได้รูป ดูเข้มคม ปลายจมูกโด่งสวยงามอย่าง

มาก ริมฝีปากไดรู้ปดูแดงจดั แต่ดวงตาคมกลา้คู่นนั ดูคมกริบ

แผดกลา้ไม่ต่างอะไรกบัพระอาทิตยย์ามเทียงวนัประดบัประดา

ไว้ด้วยขนตาทียาวและงอนเป็นแพ ส่งให้ดวงตาคมกล้าดูน่า

มองมาก 

เขาสวมใส่กาศิกพสัตร์เครืองทรงทีมากค่า เป็นอาภรณ์

ทีถกัทออย่างประณีตงดงามสีนาํเงินเขม้ดูกรุยกรายเพราะเป็น

เครืองทรงกษัตริย์ทีใช้สวมใส่ในการต้อนรับหรือออกว่า

ราชการตัดกับ ผิวขาวออกเหลืองดูสะอาดหมดจดของเขา

ภายใตรู้ปร่างสูงใหญ่เกือบร้อยเกา้สิบเซนฯ 

ปทนัทิญาลอบระบายลมหายใจยาวแมเ้พียงไดม้องเห็น

เพียงครังแรก หัวใจของเธอก็สันไหวอย่างรุนแรง ดูเขาช่าง
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อ่อนโยนในทุก ๆ อิริยาบถดูอ่อนนอ้มถ่อมตนภายใตรู้ปลกัษณ์

ทีแข็งแกร่งบุรุษชาติอาชาไนยยิ งไปกว่านันคือผูที้เป็นใหญ่

เหนือพืนพสุนธรา 

เขายืนมือมารับพานทองจากสองสตรีทีก่อนจะกอดร่าง

ของนางไวค้นละขา้งแลว้เชือเชิญเจ้าครองนครทงัสองทีมาส่ง

ธิดาเป็นเครืองบรรณาการเข้าไปด้านในของสวรรคบดีมหา

ปราสาท 

“นนัคือราชาสุวิจกัขณ์ ผูค้รองนครกนัทรากรและธิดา

คือ โกลญัญา..” 

“แล้วนันก็คือ ราชากษมชาครีย์ ผูค้รองนครสตภิสัช 

พร้อมธิดาคือ วาริพินทุ.์..” 

ปทนัทิญาในคราบของหนุ่มน้อยนามว่าจันทรัสม์ขบ

ฟันแน่นกบัคาํแนะนาํของทหารอารักคูใ่จของเธอ 

“ขีขลาด ตาขาวยอมมอบธิดาอนัเป็นประดุจดวงใจให้

บุรุษผูไ้ม่รู้จักอิ มเอมในสตรีเพศครอบครองเป็นเสมือนของ

แถมทีติดมากบัแผน่ดินทียอมสยบให้มหาบุรุษจอมอหังการผูนี้

ดูแลรักษา..ช่างน่าอายนกั..” 

ปทนัทิญาขบฟันแน่นพลางกาํดาบในมืออยา่งแนบแน่น 
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“เราต้องการจะเข้าใกล้มหาบุรุษผู้มากไปด้วยความ

กาํหนดั..จะทาํไดเ้ช่นไรจงแจง้แก่เรา..” 

เธอหนัไปหาทหารสองนายทีติดตามมา 

“ข้าไปสืบมาแล้ว..อีกสองวันจะมีการประลองฝีมือ

ระหว่างทหารกบัทหาร ระหว่างประชาชนกบัประชาชนและ

ระหว่างทาสกบัทาส..” 

“ทาสกบัทาสกระนนัหรือ..” 

“ใช่แลว้นายขา้..” 

“เพืออะไร..” 

“ปลดจากการเป็นทาส เลือนตาํแหน่งให้ดูแลทาสเชลย

และก็ให้ดูแลรักษามา้ประจาํตวัของคุปตเตโช..” 

“ส่วนประชาชนทีรบชนะ หากปรารถนาจะเป็นทหารก็

จะไดเ้ป็นทหารอารักษแ์ต่ตอ้งผา่นการประลองกบัเสนาอารักษ์

ทงัหกคนทีเป็นเสมือนมิตรแท้ของคุปตเตโชก่อน..จึงจะได้

เลือนเป็นอารักษสื์บไป..” 

“แลว้ทหารทีรบชนะทหารดว้ยกนัเล่า..” 

“นนัคือการไต่ตาํแหน่งสู่จอมทพั..” 

“เป็นการเลือนตําแหน่งของเหล่าทหารฝีมือดี ส่วน

ทหารอีกจาํพวกทีทาํหน้าทีในการวางแผนรบ เขียนแผนทีก็จะ
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อยู่อีกพวกหนึงไม่ยุ่งเกียวกับการรบไม่จับดาบ ไม่จับอาวุธ 

พวกนีจะมีดีทีสมองเท่านนั..จะอยู่เบืองหลงักองทพั เพืออ่าน

แผนการรบแลว้ให้คาํปรึกษากบัองคค์ุปตเตโช..” 

ปทนัทิญามองหนา้นายทหารทงัสองของเธอ 

“ในเมือพวกท่านรู้ดีถึงเพียงนี เหตุใดจึงไม่สามารถ

เอาชนะราชาคุปตเตโชไดเ้ล่า..” 

“เพราะไม่กีก้าวทีพวกเราเข้ามาทีนี จอมกษตัริย์อย่าง

คุปตเตโชก็สามารถรู้ไดว้่า พวกเราเป็นใครแลว้ก็ตอ้งตายอย่าง

อนาถ บางคนก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเพียงเพือต้องการ

รักษาชีวิตไว.้.แต่ก็ไม่รอดอยูดี่..” 

เธอสูดลมหายใจเขา้ปอดลึก 

“เราจะเขา้ประลองฝีมือเพือไต่ตาํแหน่งเป็นอารักษ์ของ

มหาบุรุษคุปตเตโชให้จงได ้พวกเจา้จดัการให้เราดว้ย..หลงัจาก

นนัจงปลอมตวัประปนอยู่กบัชาวประชา..อย่าไดเ้ขา้มาในเขต

มณฑลนี..” 

“มนัเสียงเกินไป เหล่าเสนาอารักษ์ของราชาคุปตเตโช

มากดว้ยฝีมือ..” 

“เจา้ประมาทเราเกินไป..จงรอดูต่อไปเถิด..” 
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