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นักบวชฟรานซิสกันสรางโบสถ “โดสออสซอส” หรือ

“โบถสกระดูก” หลังนี้ในเมืองแอวูรา ประเทศโปรตุเกส เมื่อ

ศตวรรษที่ 16 โดยใชโครงกระดูกมนุษยกวา 5,000 คน พรอม

ทั้งแขวนโครงกระดูกอีก 2 คนไวบนผนัง เพื่อเปนเครื่องเตือนใจ

ถึงความไมยั่งยืนของชีวิต 

ยังมีตํานานเกี่ยวกับโบสถกระดูกเลาไววา หญิงรายหน่ึง

ถูกสามีและลูกทํารายรางกายอยางแสนสาหัส กอนตายนางสาป

แชงไมใหนรกรับดวงวิญญาณของทั้งคูไวเพื่อพิจารณาใหไปเกิด

ใหม เมื่อพอลูกคูนี้ตายลง ขณะทําพิธีศพ ไมวาจะขุดหลุมท่ีไหน

ก็เจอแตหิน ทําใหฝงศพไมได สุดทายจึงตองนําไปแขวนไวบน

ผนังโบสถแทน  
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แมกเบท ผูทรยศ ละครโศกนาฏกรรมชื่อดังเรื่องหน่ึงของ

วลิเลยีม เชกสเปยร ถกูนาํมาแสดงบนเวทหีลายตอหลายครัง้และ

เปนที่นิยมชมชอบของผูชมไมนอย แตเร่ืองนี้กลับเต็มไปดวย

อาถรรพ เมือ่ผลงานของกวเีอกชือ่ดงัถกูเหลาแมมดตราหนา พรอม

สาปแชงใหพบกับหายนะ โดยเฉพาะผูที่รับบทแมกเบท ตัวเอก

ของเรื่อง เนื่องจากเนื้อหาบางสวนกลาวพาดพิงถึงพวกนางไว

อยางนาอดสู  

ผลของคาํสาปเริม่ทาํงานเมือ่นกัแสดงสาวคนหนึง่ผูรบับท

เปนเลดี้แมกเบทลมปวยและเสียชีวิตในคืนหลังแสดงจบท่ีหลัง

เวที และเกิดเรื่องอาถรรพกับนักแสดงมาเรื่อย ๆ  ไมวาจะประสบ

อุบัติเหตุเสียชีวิตหรือฆาตัวตาย สวนเหตุการณท่ีสะเทือนขวัญ

ที่สุดคือฉากที่นักแสดงชายรายหนึ่งผูรับบทเปนแมกเบท ถูกดาบ

แทงจริง ๆ  ระหวางการแสดงและเสียชีวิตในไมกี่สัปดาหตอมา
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ศุกรที่ 13 เปนวันที่ชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกตอง

หวาดผวา เมื่อความเปนมาของวันอับโชคนี้สอดคลองกับเหตุ-

การณในคัมภีรไบเบิล กลาวถึงพระเยซูรวมรับประทานอาหารกับ

สาวกในวนัศกุร และมจีาํนวนสมาชิกบนโตะอาหารทัง้หมด 13 คน

นั่นเปนอาหารม้ือสุดทายกอนที่พระองคจะถูกตรึงบนไมกางเขน

ในเวลาตอมา 

ศุกรที่ 13 เปนวันที่ชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกตอง
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แมวาผู คนจะลบภาพเลขช่ัวรายโดยขนานนามใหวา

เปน “Lucky Number” แลว แตก็ไมอาจลบลางความหวาดกลัว

ในใจลึก ๆ  ออกไปไดหมด จากการประเมินเบ้ืองตน พบวาชาว

คริสตนิกายโรมันคาทอลิกในสหรัฐอเมริกา วิตกกังวลกับวันศุกร

ที่ 13 มากถึง 8% ของประชากรทั้งประเทศ อีกทั้งยังไมกลาออก

ไปขางนอกหรือไปทํางานในวันดังกลาวนี้ดวย แมแตอาคาร

สํานักงานหลายแหงในตางประเทศ รวมทั้งประเทศไทยก็มีความ

เชื่อเรื่องนี้ มักเปลี่ยนเลขชั้น 13 เปน 12A หรือไมก็ขามเปนเลข

14 ไปเลยก็มี 
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หมายเลขอาถรรพที่วานี้คือ 0888-888-888 เปนของ

บริษัทโมบิเทล ประเทศบัลแกเรีย เบอรโทรศัพทที่เต็มไปดวย

กลิ่นอายของความตาย ใครก็ตามที่เปนเจาของหมายเลยน้ี ตอง

สังเวยชีวิตใหมันทุกคน 

คนแรกที่ไดพบกับยมทูตกอนคือ วลาดีมีร กราชนอฟ

ซอีโีอของบรษิทัโมบเิทล ประเทศบลัแกเรยี เสยีชีวติจากโรคมะเรง็

ดวยวยัเพยีง 48 ป หมายเลข 8 อาถรรพนีถ้กูสงตอไปยงัคอนสตัน-

ตนิ ดมีตีรอฟ เจาพอมาเฟยคายาเสพตดิขามชาต ิซึง่ถกูลอบสงัหาร

ในเมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด  ตอมาหมายเลข

โทรศัพทเปลี่ยนมือไปอยู กับคอนสตันติน ดิชลีฟ นักธุรกิจมือ

สกปรก ซึง่ถกูสงัหารหนารานอาหารอนิเดยีในเมอืงโซเฟย ประเทศ

บัลแกเรีย ไมวาจะเปนเรื่องบังอิญหรือความอาถรรพ ภายหลัง

ไดยกเลิกหมายเลขที่วานี้เรียบรอยแลว  
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