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ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ 

มิติมหัศจรรย์
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ผลงานเรื่องอื่น  ๆ  ของ  “จุฑารัตน์”

ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ

สุดขอบจักรวาล 

ลำนำต่างภพ

พิภพมนตรา

จักรพรรดิแห่งดวงดาว
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มิติมหัศจรรย์
จุฑารัตน์
เขียน

สํ า นั ก พิ ม พ์ อ รุ ณ   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
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มิติมหัศจรรย์

ผู้เขียน	 จุฑารัตน์

สำนักพิมพ์อรุณ

ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	
๓๗๘	ถนนชัยพฤกษ์	(บรมราชชนนี)	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๗๐	
โทรศัพท์	๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙	ต่อ	๔๙๖๔,	๔๙๖๙
โทรสาร	๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕,	๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗,	๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑	
E-mail:	info@amarin.co.th	

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติ	พ.ศ.	๒๕๓๗	
ห้ามคัดลอกเนื้อหา	ภาพประกอบ	รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง	ตลับวีดิทัศน์	
หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

สื่อดิจิตอลนี้ให้บริการดาวน์โหลดสำหรับผู้รับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น		การทำซ้ำ		
ดัดแปลง	เผยแพร่	ไม่ว่าวิธีใดๆ	นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด	ถือเป็นความผิดอาญา	ตาม	พรบ.	
ลิขสิทธิ์	และ	พรบ.	ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์		978-974-289-878-6

เจ้าของ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่	ระริน	อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์
บรรณาธิการอำนวยการ	อุษณีย์	วิรัตกพันธ์
บรรณาธิการ	นภาพร	พิทยวราภรณ์
ศิลปกรรมผู้ออกแบบปก	นฤมล	เสือแจ่ม
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ขออุทิศความดีงามของหนังสือเล่มนี้

แด่...

คุณแม่ซิวไล้ แซ่เล้า
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คำนำสํํานักพิมพ์

ไม่เคยคิดเลยว่า ปัญหาโลกแตกอย่างรักสามเส้าหรือภาวการณ์
แบ่งสันปันรักที่มักไม่ค่อยลงตัวของหนึ่งหญิงสองชายบนโลกมนุษย์ จะลุกลาม

สำแดงพิษไปยังนอกโลกหรือมิติเร้นลับอ่ืนๆ ดุจการแอบปล่อยไวรัสรักสายพันธ์ุเก่า

ที่เริ ่มมีปฏิกิริยาต่อต้าน --ดื ้อยาดื้อแพ่ง ให้แพร่กระจายข้ามพรมแดนไปถึง

สวรรค์ชั้นฟ้า แถมคนที่ริอ่านก่อการรัก/ร้ายเช่นนี้ในห้วงเวลา ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา

กลับเป็นนักเขียนสาวน้องใหม่แห่งวงการนามว่า “จุฑารัตน์”

 “จุฑารัตน์” ผู้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจเขียนนวนิยาย

ตามแนวถนัดหรือแนวที่ใช่ที่ชอบเท่านั้น ซึ่งก็คือนวนิยายแฟนตาซี - รักโรแมนติก

หาเลี้ยงชีพไปจนตายหรือจนกว่าจะหมดแรงเขียนในที่สุด และด้วยความยึดมั่น

อุดมการณ์อย่างเหนียวแน่นจวบปัจจุบันนั ่นเอง ทำให้ใครต่อใครต่างพากัน

เรียกขานเธอ ชนิดถ้าเลือกใช้ภาษาคนรุ่นใหม่วัยใสกิ๊กในปีพ.ศ.๒๕๕๔ สะท้อน

พฤติกรรมและจินตนาการของเธอละก็ ก็จะว่าเธอคือ “ตัวแม่”แห่งวงการนวนิยาย

แฟนตาซีฟากฟ้าเมืองไทย แถมยังเป็นหน่ึงใน “ไอดอลนักเขียน” ผู้จุดเช้ือเติมไฟฝัน

แก่นักเขียนรุ่นน้อง - รุ ่นหลังอีกหลายต่อหลายคน ที่สนใจจะก้าวสู่โลกนวนิยาย

แฟนตาซีเช่นเธอ

 เมื่อสิบแปดปีก่อน นักอ่านหลายคนหรือแม้แต่คอนิยายขนานแท้ที่เคย

ได้รับอรรถรสเต็มอิ ่ม หรือความสนุกสนานเพลิดเพลินเต็มอารมณ์ หลังจาก

พลิกหน้าสุดท้ายของนวนิยายมิติมหัศจรรย์ ต่างพากันงงงวยงงงันทำนองไม่อยาก

จะเชื่อเลยว่านวนิยายที่อ่านสนุกชนิดวางไม่ลง คือนวนิยายเรื่องแรก - เล่มแรก
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ของผู้เขียน ผู้ซึ่งใช้เวลาว่างหรือวันนึกหน่ายคัมภีร์วิชารัฐศาสตร์ในรั้วมหาวิทยาลัย

มาถ่ายทอดสิ่งที่โลดแล่นอยู่ในหัวสมอง เธอเขียน เขียน และเขียน ทั้งๆที่ไม่มี

พื้นฐานการเขียนระดับเอกอุหรือศึกษาอ้างอิงทฤษฎีการเขียนจากสำนักใดๆ ด้วย

ตอนนั้นนึกใช้แต่ “หัวใจ -- รักการเขียน”นำทางเท่านั้น

 จะว่าไปแล้ว การไม่อิงตำราหรือทฤษฎีการเขียนใดๆมาเป็นเครื่องกำหนด

หรือขีดเส้นกำกับการเขียนนับเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง เพราะย่อมหมายความว่า โอกาส

ปลดปล่อยจินตนาการหรือสิ่งที่นึกฝันนึกคิดค่อนข้างเป็นอิสระ เขียนอย่างเต็มที่

เขียนอย่างใจปรารถนา เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าซด...สด! แบบไม่ต้องผ่านการ

พาสเจอไรซ์ ยิ ่งถ้าเรื่องราวที่อยู่ในหัวสมองแฝงความพิสดารพันลึกหรือพิศวง

งงงวยมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้สนุกเขียนชนิดไมต่้องแทงกั๊กหรือกักเก็บให้เสียอารมณ์

ทว่าสิ่งหนึ่งที่  “จุฑารัตน์”คำนึงถึงมากที่สุดกลับกลายเป็นเรื่อง --นวนิยายทุกเรื่อง

ที่เธอเขียนจะพยายามจบแบบสุขนิยมหรือแฮ็ปปี้เอนดิ้ง!

 ดังคำสัมภาษณ์เมื่อครั้งอดีตที่สะท้อนกระแสผู้อ่านซึ่งล้วนมีอารมณ์ร่วม

หลังจากอ่านนวนิยายแฟนตาซีของเธอ...“พูดตรงๆ ไม่อยากทำร้ายคนอ่าน เดี๋ยว

คนอ่านจะเอาไข่เน่ามาปา เคยโดนขู่มาแล้วจากเรื่องมิติมหัศจรรย์ มีคนอ่าน

เป็นแฟนตัวละครพระอังคารบอกว่า ถ้าหากไม่ยกนางเอกให้พระอังคารละก็ จะเจอ

ไข่เน่า ส่วนคนอ่านที่เป็นแฟนตัวละครพระเสาร์ก็จะบอกว่า ถ้าหากยกนางเอก

ให้พระอังคาร ไม่ยกให้พระเสาร์ จะไม่อ่านนิยายที่เขียนอีกเลย...”

 สรุปแล้ว “จุฑารัตน์”จะไขปัญหารักสามเส้าระหว่างพระเสาร์ พระอังคาร
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กับทิพย์อัปสร (หรือทิพย์มณีในภาคมนุษย์) ชนิดบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น ในหมู่

แฟนนักอ่านอย่างไร เห็นทีท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลายต้องรีบท้าพิสูจน์ทันใด อ่านจบ

แล้วจะกรอกใบสมัครเข้าก๊วนเข้ากลุ่มแฟนคลับพระอังคารหรือพระเสาร์ก็เชิญตาม

อัธยาศัย เพราะบรรณาธิการสมัครใจขอร่วมชมรมทิพย์อัปสร -ทิพย์มณี เพราะ

อยากเป็น...คนที่ถูก (รุม) รักจังเลย!

สำนักพิมพ์อรุณ

ตุลาคม ๒๕๕๔
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คำนำผู้เขียน

ย้อนหลังไปประมาณปีพ.ศ.๒๕๓๖ มิติมหัศจรรย์ ถือกำเนิด
ขึ้นในโลกนวนิยาย และสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่านด้วยมีการจัดพิมพ์ซ้ำครั้งแล้ว

ครั้งเล่า แม้กระทั่งนำไปแปรรูปเป็นละครโทรทัศน์สู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศ ก็สร้าง

ความฮือฮาและตราตรึงอยูใ่นหัวใจผู้ชมตราบเท่าทุกวันน้ี ผู้เขียนในฐานะผู้สร้างสรรค์

ผลงานพลอยยินดี เพราะผลงานเขียนที่กลั่นกรองมาจากจินตนาการของตนเป็นที่

ถูกใจทั้งผู้อ่านและผู้ชม แม้ในโลกไซเบอร์ปัจจุบัน ผู้อ่านยุคใหม่ก็ตอบรับอย่างดี

เช่นกัน ดังที่ผู้เขียนได้เห็นข้อเขียนและ/หรือคำวิจารณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณยุพา งามสมจิตร บรรณาธิการนิตยสารกุลสตรี

และคุณศิริพร เกษรบัว ที่ เปิดโอกาสให้นวนิยายมิติมหัศจรรย์  ได้เกิดขึ ้นใน

บรรณพิภพเป็นครั้งแรก ล่าสุดสำนักพิมพ์อรุณยังสานต่อโอกาสดังกล่าวด้วยการ

จัดพิมพ์ซ้ำ ฉบับปรับปรุงใหม่ ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑๒ และที่จะลืมขอบคุณ

ไม่ได้เลยก็คือ ผู้อ่าน ที่ให้การสนับสนุนและไม่ลืมมิติมหัศจรรย์  เรื่องนี้

 สุดท้ายน้ี ขอน้อมรับคำติชมจากผู้อ่านทุกท่าน เพราะน่ันถือเป็นแรงบันดาล-

ใจที่ทำให้ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 ด้วยความปรารถนาดี

จุฑารัตน์
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สูงข้ึนไป...ในห้วงจักรวาล   อันกว้างใหญ่ไพศาล  กล่าวกันว่า 

อีกฟากหนึ่งของทางช้างเผือกที่ดารดาษด้วยดวงดาว  คือดาวดึงส์...อันเป็นดินแดน 

สวรรค์ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยความสุข  ความสนุกสนาน  ความงดงามวิจิตรตระการตา 

นั้น  จะครึกครื้นเป็นพิเศษเมื่อถึงเทศกาลดอกอาสาวดีบาน  ที่พันปีจึงบานเพียง 

ครั้งเดียว  และมีอยู่ในสวนจิตรลดาวันบนดาวดึงส์เท่านั้น

	 เนื่องจากยามพวงระย้าของดอกอาสาวดีประดับไปทั่วอาณาบริเวณ  อุทยาน 

สวรรค์จะแลดูอร่ามราวพลิ้วม่านทองคำ  ส่งกลิ่นหอมกรุ่นอบอวลกำจายไปทั่วทุก 

อณูอากาศ

	 องค์อมรินทร์จอมเทพแห่งดาวดึงส์จึงทรงเลือกบรรยากาศน่ารื่นรมย์ยิ่งนี ้ 

เป็นโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองสวรรค์ขึ้นเป็นประจำในสวนจิตรลดาวันอย่างเอิกเกริก 

โดยทรงเชิญปวงเทพผู้ใหญ่มาร่วมงานรื่นเริงนี้ด้วย

	 เหล่าเทพบุตรเทพธิดาทั้งมวลก็พากันเตรียมต้อนรับงานฉลองสวรรค์อย่าง 

คึกคัก  มีการคัดเลือกเทพธิดาผู้ที่มีความงดงามที่สุดให้เป็น  “นาฏนารี”  เพื่อฟ้อนนำ 

ในระบำที่จัดถวายแด่ปวงเทพผู้ใหญ่

	 ในงานเฉลิมฉลองสวรรค์ครั้งนี้  ผู้ที่ได้รับเลือกว่ามีความงามเป็นเลิศคือ  

๑
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จุฑารัตน์

เทพธิดาสุลักษณา...ด้วยความงามหยาดเยิ้มและท่วงท่าอันแช่มช้อยของนาง  ที่ 

ร่ายรำอยู่ท่ามกลางเหล่านางฟ้าซึ ่งกำลังจับระบำ  ณ  เบื้องหน้าปวงเทพทั้งหลาย 

ได้สะกดให้ผู้เห็นต่างเพลิดเพลินจนแทบไม่อาจละสายตาแม้แต่วินาทีเดียว

	 เว้นแต่องค์พระเสาร์!

	 ด้วยทรงมีพระอัธยาศัยรักสงบสันโดษ  จึงไม่ใส่พระทัยในงานรื่นเริงนัก 

ระบำยังไม่ทันจบชุด  ก็ดำริจะเสด็จออกจากงานฉลองไป

	 “อ้าว!  ศนิ  ท่านจะกลับแล้วหรือ”  พระราหูซึ ่งประทับอยู่ใกล้  ๆ  ตรัสทัก 

เมื่อเหลือบเห็นร่างสูงสง่าของพระสหายสนิทลุกจากราชอาสน์

	 “อืม...”  พระเสาร์รับคำอย่างคุ้นเคย

	 “มีกิจสำคัญใดเร่งเร้าท่าน”  สุรเสียงกังวานก้องซักถามต่อ  คิ้วรูปกนกบน 

พระพักตร์ดุร้ายอย่างพระยายักษ์ของพระราหูเลิกขึ้นด้วยความสงสัย  พลางเหยียด 

ขนดหางออกช้า  ๆ  ราวเกียจคร้าน

	 “ไม่มี...เราเพียงแต่เบื่อที่พลุกพล่านเท่านั้น”

	 “ท่านนี่แปลก!  นางฟ้าที่งามเลอเลิศอยู่ตรงหน้ายังบอกว่าเบื่อได้...แล้วก็ 

ไม่เคยเห็นท่านสนใจสตรีนางใดเลย  เฮ้อ!...ดูท่าองค์กามเทพจะทรงไม่โปรดท่าน 

กระมัง” 

	 พระเสาร์เพียงแต่ทรงสรวลเบา  ๆ  ต่อคำสันนิษฐานหยอกเย้าของพระสหาย 

ผู้มีรูปกายครึ่งยักษ์ครึ่งนาค  แล้วเสด็จจากไปอย่างไม่ใส่พระทัยนัก

	 ผ่านเทือกทิวเขาสลับซับซ้อนสูงชันเสียดฟ้า  ห้วงน้ำมหึมากว้างใหญ่... 

สู่ดินแดนหิมพานต์ที่กั้นกลางระหว่างสรวงสวรรค์กับถิ่นที่อยู่ของมนุษย์

	 หิมพานต์...ป่าอาถรรพณ์ที่อุดมด้วยมวลพฤกษา  ภูผา  สายธาร  และ 

เหล่าสัตว์แปลกตาหลากหลาย  แต่ในความงดงามแห่งธรรมชาติก็แฝงไว้ด้วย 

ภยันตรายนานา  ทั้งจากสัตว์ป่าดุร้ายและยักษ์มารผู้สัญจรผ่าน

	 ดินแดนที่มนุษย์สามัญไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นี้กลับเป็นที่ทรงสำราญแห่ง 

องค์พระเสาร์

	 ร่างสูงสง่าในอาภรณ์สีม่วงเข้มประดับด้วยรัตนมณีนิลจึงปรากฏเด่นอยู ่

กลางป่าอาถรรพณ์...ดุจดั ่งเคย  พระเสาร์ทรงปกปิดรัศมีเจิดจ้าที่แผ่ออกรอบ 
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พระวรกายไว้  ด้วยทรงไม่ต้องการจะทำให้เกิดความแตกตื่นตกใจแก่ผู้ใดที่บังเอิญ 

พานพบพระองค์เข้า

	 หลังจากชื่นชมดื่มด่ำกับความสุขสงบของป่าเขาและธรรมชาติเป็นที่เพียงพอ 

แล้ว  พระองค์ก็ทรงนั่งเล่นอยู่ใต้ร่มไทรใหญ่ต้นหนึ่ง

	 ในเวลาเดียวกันนี้  ขอบฟ้าทิศตะวันตกซึ่งดวงอาทิตย์สีส้มสดคล้อยต่ำ 

จวนจรด  ปรากฏร่างกินรีสามนางสวมอาภรณ์วาวระยับประดับอัญมณีอย่าง 

ธิดากษัตริย์  ต่างมีดอกไม้หลากชนิดอยู่ในอ้อมแขน  บินเกาะกลุ่มหยอกล้อกัน 

ใกล้เข้ามาทุกขณะ

	 “กุหลาบสีขาวของพี่หญิงงามมากเพคะ”  กินรีน้องน้อยเอ่ยเสียงอ่อนหวาน

	 “น้องเกศกัลยาชอบหรือจ๊ะ  เอ้า!  พี่แบ่งให้”  เกศสุดาซึ่งเป็นพี่หญิงใหญ่ยิ้ม 

พลางเลือกกุหลาบดอกโตส่งให้

	 “ขอบพระทัยเพคะ  อุ๊ย!...”  เกศกัลยาอุทาน  เพราะขณะที่นางยื่นมือรับ  

ก้านกุหลาบเกี่ยวถูกสร้อยข้อมือของนางหลุดร่วงหล่นลงไปเบื้องล่าง

	 “น้องเกศประภารอก่อนจ้ะ”  เกศสุดาเรียกน้องหญิงคนรอง  ซึ่งบินล้ำหน้า 

ไปเล็กน้อย  จึงไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

	 “มีอะไรหรือเพคะ...พี่หญิง”  เกศประภาหันมาถามพลางชะลอร่างไว้กลาง 

เวหา

	 “สร้อยข้อมือของน้องเกศกัลยาตกลงไปข้างล่าง  คงอยู่แถว  ๆ  ต้นไทรนั่น” 

เกศสุดาตอบพร้อมกับชี้ไปที่ต้นไทรซึ่งอยู่ต่ำลงไป

	 “อย่างน้ันพวกเราก็รีบลงไปหากันเถิดเพคะ  เดีย๋วจะมืดเสียก่อน”  เกศประภา 

ออกความเห็น

	 กินรีทั้งสามจึงบินลงสู่พื้นดินในบริเวณต้นไทรนั้น

พระเสาร์ทรงหยิบสร้อยบุษราคัมเส้นเล็ก  ๆ  ซึ่ง 

หล่นลอดใบดกหนาของต้นไทรลงมาบนพระเพลาของพระองค์อย่างบังเอิญขึ ้น 
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พิศดูพร้อมกับทรงลุกขึ้นยืน

	 ครู่ต่อมา  พระองค์ก็ได้เห็นกินรีน้อยผู้งามพิลาสล้ำสามนางร่อนลงมาบริเวณ 

ใกล้  ๆ 

	 ภาพทีป่รากฏแก่สายตาสะกดให้พระเสาร์ต้องชมดูอย่างตะลึงงัน  ด้วยทรง 

ตรึงใจว่านางหน่ึงในจำนวนน้ันงามซ้ึงไร้ท่ีติ...ค้ิวโค้งเรียว  นัยน์ตาคมหวาน  จมูกน้อย 

โด่งเป็นสัน  และริมฝีปากอิ่มสวย  ทุกอย่างช่างรับกันเหมาะเจาะบนใบหน้ารูปไข่ 

นวลเนียน  ตลอดจนเรือนร่างที่อรชรสมส่วน

	 ขณะเดียวกัน  นางกินรีทั ้งสามที่เพิ่งถึงพื้นดินต่างชะงักยืนนิ่งไปเช่นกัน 

เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีผู้อื่นอยู่บริเวณนั้นด้วย  แม้เขาจะเป็นชายหนุ่มที่มีรูปลักษณ์ 

งามนัก...ร่างสูงสง่า  แข็งแรง  ผิวคล้ำเนียน  และดวงหน้างามราวกับบรรจงปั้น 

ก็ตาม  แต่ประกายตาที่คมกล้าจนดูดุดันของบุรุษแปลกหน้าผู้อยู่ในอาภรณ์สีม่วง 

และมีนิลเป็นเครื่องประดับกาย  ก็ทำให้นางกินรีน้อยเกศประภาและเกศกัลยารู้สึก 

ตระหนกกลัว

	 “โอ...”  เสียงอุทานแผ่วเบาอย่างตกใจ  แล้วเกศประภากับเกศกัลยาผู้เป็น 

น้องทั้งสองก็คว้ามือพี่หญิงใหญ่เกศสุดาซึ่งยังยืนนิ่งไว้มั่นคนละข้าง  พาทะยาน 

บินขึ้นสู่ท้องฟ้า...เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

	 พระเสาร์ทอดพระเนตรตามร่างน้อยที่กำลังบินลับไปทางทิศตะวันออกพลาง 

ดำริ...ที่แท้พวกนางเป็นเผ่าพันธุ์เทพกินนร  ซึ่งมีถิ ่นอาศัยอยู่ในเทือกเขาวินธัย 

ใจกลางหิมพานต์นี่เอง...พวกวิหคกึ่งเทพ  มิน่าล่ะ!  นางจึงมีรูปกายงดงามอย่าง 

เทพธิดาทุกประการ  เว้นแต่ยามบินไปในเวหาเท่านั้นที่ปีกบางเบาใสราวแก้วผลึก 

จะงอกออกมาจากไหล่ทั้งสองข้าง  และทันทีที่เท้าสัมผัสถูกพื้นดิน  ปีกทิพย์ก็จะ 

หดหาย  ไม่เหลือร่องรอยใด  ๆ  ให้สังเกตบนผิวเนื้อบริเวณนั้น

	 “กินรีน้อยที่งามซึ้งนางนั้นคือใคร...นางมีคู่หมายหมั้นหรือยัง”  นี่คือคำถาม 

ที่พระเสาร์ทรงต้องการรู้คำตอบ  แต่ยังไม่ทันได้ไต่ถาม  เนื่องจากพอพระองค์ทรง 

หายจากอาการตะลึง  พวกนางก็พากันบินหนีไปเสียแล้ว

	 พระเสาร์จึงดำริและเสด็จกลับวิมาน  เพื่อใช้ให้อมรเทพผู้เป็นเทพบริวาร 

ของพระองค์มาสืบเรื่องราวนี้แทน  เพราะหากพระองค์ไปติดตามสืบถามด้วยตัวเอง 
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คงสร้างความตื่นตระหนกตกใจแก่ผู ้อื ่นอีกมากหลาย  เนื ่องจากบารมีแห่งเทพ 

ผู้ใหญ่ของพระองค์

	 และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือ  พระเสาร์ไม่ต้องการจะใช้อำนาจหยั่งรู้  ด้วย 

ทรงระลึกเสมอว่า  ทุกชีวิตย่อมมีบางเรื ่องที ่อยากเก็บเป็นการส่วนตัว  ดังนั ้น 

ถ้าไม่มีความจำเป็นอย่างถึงที่สุดแล้ว  พระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะใช้อำนาจที่เหนือ 

กว่านี้ก้าวก่ายในจิตสำนึกของผู้ใด

เมื่อถูกน้องหญิงทั ้งสองดึงมือ  ให้บินมาด้วยกัน 

เกศสุดาจึงถามอย่างงุนงงว่า  “อ้าว...น้องเกศกัลยา  เจ้าไม่ต้องการสร้อยข้อมือ 

เส้นนั้นแล้วหรือ  ก็เห็นเขาผู้นั้นถืออยู่นี่นา”

	 “ตายจริง  น้องลืมเสียสนิท  มัวแต่ตกใจ”  เกศกัลยาเอ่ยเสียงแผ่วเบา 

“ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกัน  ทำไมจึงมีแววตาน่ากลัวอย่างนั้น”

	 “แต่ผู้ที่สง่างามออกอย่างนั้นต้องเป็นเทวดาแน่ ๆ  พี่ว่าคงไม่ใช่พวกดุร้าย 

น่ากลัวหรอก”

	 “อาจจะจริงอย่างที่พี ่หญิงว่า”  เกศประภากล่าวอย่างออกจะเห็นด้วยกับ 

ความคิดของพี่หญิงใหญ่  “คงเป็นเทพารักษ์ที่สถิตในต้นไทรนั่น  ท่านคงเก็บสร้อย 

ของน้องเกศกัลยาได้  น่าเสียดายจริง  ถ้าพวกเราย้อนกลับไปเอาสร้อยเส้นนั้นก็จะ 

กลับพระตำหนักไม่ทันเวลาเข้าเฝ้าเสด็จแม่ตอนค่ำ  เสด็จแม่จะทรงระแคะระคาย 

ได้ว่าพวกเราหนีออกมาเที่ยวกัน”

	 “ช่างเถิดเพคะ  สร้อยเส้นนั ้น  พวกเรารีบกลับภัทรานครดีกว่าเพคะ... 

พี่หญิง  นี่ก็ใกล้มืดเต็มทีแล้ว”  เกศกัลยาพูดอย่างหมดความสนใจในสร้อยข้อมือ 

บุษราคัมเส้นนั้นแล้ว

Miti Mahassajan 1-99.indd   5 10/5/11   11:09:58 AM

Ex
am
ple



�

จุฑารัตน์

เมฆดำกลุ่มใหญ่เพ่ิงเคล่ือนผ่านไป  ดวงจันทร์เพ็ญ 

จึงสกาวสุกใสขึ้นอีกครั้ง...ทอแสงสว่างนวลตาลงสู่อุทยานหลวงเบื้องล่าง

	 จันทราเอย...แสงแห่งท่านสามารถขับไล่เงามืดสลัวเมื่อครู ่ให้สลายไป 

ไยไม่ช ่วยขจัดความกลัดกลุ ้มทรมานให้ออกไปจากจิตใจของข้า...เกศสุดา 

คร่ำครวญอยู่ในใจ

	 นางอดนึกถึงเย็นวันนี้ไม่ได้...ขณะน้องหญิงทั้งสองดึงมือนางให้บินกลับ 

ภัทรานครด้วยกันนั้น  เกศสุดาได้เห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นปรากฏบนดวงหน้างาม 

ราวกับบรรจงปั้นของเขาผู้นั้น  ช่างเป็นภาพที่ตราตรึงใจไม่รู้เลือน

	 “พี่หญิงเพคะ”  เสียงอ่อนหวานเรียกเบา  ๆ  ที่เบื้องหลัง 

	 เกศสุดาสะดุ้งตื่นจากภวังค์ความคิด...หันหน้ามายังต้นเสียง  ก็เห็นว่าใน 

ห้องนั้น  นอกจากตัวนางแล้วก็มีแต่น้องหญิงอีกสองเท่านั้น...ไม่มีพี่เลี้ยงนางกำนัล 

อยู่ปฏิบัติงานดังเคย  คาดว่าหากไมใ่ช่เกศประภาก็ต้องเป็นเกศกัลยาท่ีส่ังให้พวกนาง 

ออกไป

	 “คืนนี้...พี่หญิงไฉนจึงดูหมองเศร้านักเพคะ”  เกศกัลยาเอ่ยอย่างเป็นห่วง 

ขณะนั่งลงบนตั่งลายทองข้างพระแกลตรงหน้าเกศสุดา  พลางกุมมือผู้เป็นพี่หญิง 

ไว้อย่างปลอบโยน

	 “มีสิ่งใดที่ทำให้พี่หญิงเป็นทุกข์หรือเพคะ”  เกศประภาที่ยืนอยู่ใกล้  ๆ กล่าว 

เสริม

	 “ไม่...ไม่มีอะไรหรอก  น้องอย่าได้กังวลเลย”  เกศสุดาพยายามกลบเกลื่อน

	 “น้องรู้สึกว่านับแต่พวกเรากลับจากเที่ยวหิมพานต์แล้ว  พี่หญิงก็เหมือนมี 

ความทุกข์สิ ่งใดในใจ”  เกศประภายังไม่ละความพยายามที่จะถามเอาความจริง 

“หรือว่า...เป็นเพราะเทพารักษ์องค์นั้นเพคะ”

	 คำคาดเดาอย่างเปะปะของผู้เป็นน้องสะกิดถูกบาดแผลในใจของเกศสุดา 

เข้าพอดี

	 นางจึงตอบเสียงสะท้านอย่างระงับไม่ได้ว่า  “อย่าได้กล่าวอีกเลย...นอ้งเกศประภา 

พี่...พี่ละอายใจเหลือเกิน  ผิดวิสัยหญิงที่เป็นฝ่ายคิดถึง...เขา”
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	 “โธ่!...พี่หญิงก ็ เร่ืองเช่นนี ้ เอ่อ...ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน  ก็ไม่ควร 

จะถือเป็นความผิดร้ายแรงนี่เพคะ  หากยังคงเป็นไปอย่างถูกทำนองคลองธรรม”  

เกศประภากล่าวปลอบเสียงอ่อนโยน

	 “จริงอย่างที่พี่หญิงเกศประภาตรัสนะเพคะ”  ผู ้เป็นน้องเล็กสนับสนุน 

“พี่หญิงอย่าได้กันแสงเลย  อีกอย่าง  พี่หญิงของน้องก็งามออกปานนี้  บางทีเขา 

อาจจะกำลังคิดถึงพี่หญิงอยู่เช่นกันก็เป็นได้เพคะ”

	 “ไม่ต้องปลอบใจพ่ีหรอก  พ่ีเข้าใจความหวังดีของน้องท้ังสอง  แล้วพ่ีก็รู้ตัวว่า 

ไม่คู่ควรกับเขา  เขาเป็นเทวดา  ส่วนพี่เป็นเพียง...นางกินนร”  น้ำเสียงเศร้าสร้อย 

แล้วผู้พูดก็ต้องถอนใจอย่างอัดอั้น  “พี่จึงพยายามหักใจไม่ไปคิดถึงเขาอีก  แต่... 

ช่างยากเย็นเหลือเกิน”

	 “พ่ีหญิงไยคิดเช่นน้ัน  พวกเราเป็นเทพกินนรนะเพคะ  ถือได้ว่าเป็นสายเลือด 

สูงสุดของมวลวิหค  มีความเป็นเทพอยู่กึ่งหนึ่ง”  เกศประภาแย้งเสียงหนักแน่น  

“แล้วเขาผู้นั้นก็เป็นเพียงเทพารักษ์ที่พิทักษ์พฤกษาอยู่ในหิมพานต์เท่านั้น  มิได้ 

สถิตบนสรวงสวรรค์  หรือมีทิพย์วิมานครอบครอง  จึงไม่อาจนับว่าเขามีศักดิ์ศรี 

สูงส่งกว่าเทพกินนรอย่างพวกเราได้หรอกเพคะ”

	 “น้องเองก็กำลังคิดอยากได้สร้อยข้อมือบุษราคัมนั้นคืนอยู่พอดีเพคะ... 

พี่หญิง”  เกศกัลยาเอ่ยอย่างหาเหตุผลนำทาง  แล้วจัดแจงสรุปท้ายว่า  “พรุ่งนี ้

พวกเราไปที่นั่นกันแต่เช้านะเพคะ  น้องจะได้ขอสร้อยคืนจากเขา”

ไทรใหญ่ยังคงยืนต้นมหึมาแข็งแรง  โยกใบ 

เขียวเข้มเป็นมันไปมาในสายลมอ่อน

	 นางกินรีน้อยทั้งสามจับเจ่าเฝ้ารออยู่ในบริเวณนั้นแต่เช้าจรดเย็นก็ไม่เห็น 

ผู้ที่พวกนางเข้าใจว่าเป็นเทพารักษ์ปรากฏกายอีก

	 สีหน้าเกศสุดาจึงสลดลงอย่างผิดหวัง

	 “อย่าเพิ ่งท้อแท้สิเพคะ...พี่หญิง  โอกาสอื่นยังมี  น้องเชื่อแน่ว่าพี่หญิง 
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จะต้องได้พบกับเขาอีก”  เกศประภาให้กำลังใจ

	 แล้วกินรีทั้งสามนางก็พากันบินกลับภัทรานคร  พร้อม  ๆ  กับความมืดสลัว 

แห่งราตรีกาลเริ่มโรยตัวปกคลุมไปทั่วป่าอาถรรพณ์อันกว้างไพศาล

	 ท่ามกลางหรีดหริ่งเรไรที่ระงมอยู่รอบ  ๆ  ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นใกล้กับไทร 

มหึมาที่ทอดเงามืดครึ้ม  รัศมีเรืองรองจากร่างนั้นทำให้บริเวณใกล้เคียงพลอยเห็น 

กระจ่างไปด้วย

	 “ท่านเทพารักษ์โปรดออกมาพบเราสักครู่เถิด”  ผู้มาใหม่เอ่ยเรียบ  ๆ

	 “เทวะ...มีกิจใดจะใช้ข้าพระเจ้าหรือ”  พร้อมกับเสียงตอบ  เทพารักษ์ผู้ม ี

เส้นผมขาวโพลน  สวมอาภรณ์สีขาวสะอาด  ขลิบแถบเงินแถวขอบคอ  แขน  และ 

ชายเสื้อคลุมตัวหลวม  สวมหมวกทรงแหลมสีเดียวกัน  ก็เดินออกมาจากต้นไทร 

มายืนอย่างนอบน้อมเบื้องหน้าเจ้าของรัศมีเรืองรอง

	 “เราคืออมรเทพ  เป็นบริวารแห่งองค์พระเสาร์พระผู ้เป็นเจ้า  อยากจะ 

ถามท่านถึงเรื่องเกี่ยวกับนางกินรีน้อยทั้งสามที่เพิ่งจากไปเมื่อสักครู ่ ท่านพอจะรู ้

หรือไม่”  เจ้าของรัศมีเรืองรองถาม

	 “เท่าที่ข้าพระเจ้ารู้  กินรีทั้งสามคือราชธิดาของท้าวธุมราช  จอมกินนรผู้ครอง 

ภัทรานครซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาวินธัย  กับพระมเหสีเกศินี  พระธิดาองค์โตชื่อเกศสุดา 

รองลงมาคือเกศประภา   ส่วนเกศกัลยาเป็นน้องเล็ก”   เทพารักษ์ผมขาวเล่า 

“ท้าวธุมราชก็ทรงเป็นผู้เรืองฤทธาอาคมแกร่งกล้ายิ่ง  จนเลื่องลือไปทั่วหิมพานต ์

ทีเดียว  ดังนั้นจึงไม่มีผู้ทรงฤทธิ์หรือยักษ์มารใดกล้ารังควานต่อเหล่าเทพกินนร 

และก็ด้วยเหตุที่ไม่เคยมีเภทภัยให้หวาดหวั่นนี้เอง  ธิดาทั้งสามจึงชอบหลบเหล่า 

พี่เลี้ยงนางกำนัลออกมาเที่ยวเล่นในป่าหิมพานต์กันตามลำพังเช่นนี้เสมอ”

	 “แล้วพวกนางมีคู่หมายหมั้นหรือยัง”  อมรเทพถามขึ้นเมื่อเห็นคู่สนทนา 

เงียบไป

	 “โปรดอภัยด้วยเถิด...เทวะ  ข้อนี้ข้าพระเจ้าไม่ทราบเลย”  น้ำเสียงตอบ 

สั่นสะท้านเล็กน้อยด้วยเกรงบารมีของอีกฝ่าย

	 “ไม่เป็นไร  อย่าได้กังวลเลย...ท่านเทพารักษ์  เรื่องนี้ไว้เราจะไปถามจาก 

พระเสื้อเมืองแห่งภัทรานครเอง  ขอบใจท่านมากที่ให้ความกระจ่างแก่เรา”  กล่าวจบ 
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อมรเทพกลายร่างเป็นกลุ่มรัศมีพุ่งวาบจากไป

เมื่อสืบได้ความแน่นอนแล้ว...อมรเทพก็นำขึ ้น 

กราบทูลพระเสาร์ตามจริงว่า  “ราชธิดาทั้งสามของท้าวธุมราชยังมิได้มีคู่หมายหมั้น 

พระเจ้าค่ะ  และผู้มีความงามเป็นเลิศก็คือพระธิดาองค์เล็ก  เกศกัลยา”

	 พระเสาร์รับฟังจบก็นิ่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่า  “เราจะไปเยือนท้าว 

ธุมราชอย่างเป็นทางการเพ่ือสู่ขอเกศกัลยาเป็นชายา  อมรเทพ...ท่านจงไปตระเตรียม 

ขบวนเกียรติยศตามพิธีการให้เรียบร้อย”

	 “พระเจ้าค่ะ”

การมาเยือนของพระเสาร์  ทำให้ท้าวธุมราชทรงกังวล 

อยา่งย่ิง  ด้วยไมอ่าจรู้ได้ว่าจะเกิดเหตุดีเหตุร้ายประการใดข้ึน  ต่อเมื่อได้รู้ว่าพระเสาร์ 

เสด็จมาเพื่อสู่ขอเกศกัลยา  พระธิดาองค์เล็กไปเป็นชายา  โดยมีพระประสงค์ให้ 

นางเข้าเฝ้าถวายคำตอบด้วยตัวของนางเองในวันรุ่งขึ ้น  ท้าวธุมราชจึงค่อยรู้สึก 

โล่งอกแต่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น!  เพราะอีกครึ่งหนึ่ง...ก็ต้องดูจากผลแห่งคำตอบ 

ของพระธิดาองค์น้อย

	 ดังนั้น...หลังจากทูลอัญเชิญพระเสาร์ให้ประทับยังพระตำหนักรับรองราช- 

อาคันตุกะแล้ว  ท้าวธุมราชก็ทรงนำเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาตรัสเล่าให้พระมเหสีและ 

พระราชธิดาทั้งสามซึ่งกำลังกรองดอกไม้อยู่ด้วยกันฟัง  พร้อมกับปรับทุกข์ว่า  “เรา 

เกรงว่า...ถ้าลูกหญิงเกศกัลยาทูลถวายคำตอบไม่เป็นที่พอพระทัยแห่งองค์เทวะ  

อาจจะทำให้พระองค์ทรงพิโรธได้ง่าย ๆ  ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงความพินาศจะเกิดขึ้น 

กับภัทรานครอย่างยากหลีกเลี่ยงพ้น”

	 “เสด็จพ่อตรัสเหมือนหมายพระทัยจะถวายลูกแด่พระเสาร์  เทวะผู้ทรงมี 
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พระทัยร้อนประดุจเปลวเพลิงและฉุนเฉียวเป็นเนืองนิตย์”  เกศกัลยาคร่ำครวญ 

เพราะตระหนกกับข่าวที่ได้ยิน  “แต่...ลูกมิได้รักพระองค์  ไม่เคยแม้แต่จะพบพาน 

แล้วจะให้ลูกรับคำอภิเษกสมรสด้วยองค์เทวะได้อย่างไร  ได้โปรดเถิดเพคะ... 

เสด็จพ่อ”

	 พระมเหสีเกศินีแม้จะทรงรู้สึกสงสารธิดาน้อยที่น้ำตาอาบแก้ม  ก็ทำได้เพียง 

แค่อ้างเอาเหตุผลมาตรัสปลอบว่า  “อย่าเอาแต่เศร้าโศกสิ...ลูกแม่  ธรรมดาหญิง 

เมื่อเติบใหญ่ย่อมต้องออกเรือน  อย่าว่าแต่ผู้หมายปองเจ้าทรงเป็นถึงเทพผู้ใหญ ่

ซึ่งสูงส่งยิ่ง  เช่นนี้ควรนับว่าเป็นวาสนาจึงจะถูกนะ...ลูกหญิง”

	 “เพคะ...เสด็จแม่  ลูกก็รู้  หากอภิเษกสมรสด้วยองค์พระเสาร์ก็จะได้เป็น 

เทพเทวีผู ้สูงศักดิ ์  อยู่บนทิพย์วิมานที่วิจิตรด้วยอัญมณีและสิ่งวิเศษอันล้ำค่า  

แม้แต่นางฟ้าบนสวรรค์ก็ต้องก้มเศียรให้ยามลูกกรายผ่าน  แต่นี ่ไม่ใช่สิ ่งที ่ลูก 

ปรารถนาเพคะ  ลูกอยากอยู่ที่นี ่ ที่นี่ลูกก็มีความสุขความอบอุ่นอย่างเปี่ยมล้นแล้ว 

ไยจะต้องผลักไสลูกให้ไปกับผู้ที่ลูกไม่เคยรู้จัก  ต้องไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง 

อย่างนั้นด้วยเพคะ”  นางทูลพลางน้ำตาไหลพราก

	 เกศสุดาและเกศประภา  สองพี่หญิงที่ได้รับรู้อยู่ด้วยจึงมีสีหน้าเศร้าสลด 

ไปตาม  ๆ  กันเพราะความเห็นใจ

	 “ร้องไห้ไปไย...ลูกหญิง”  ท้าวธุมราชตรัสสุรเสียงอ่อนโยน  “ใช่ว่าพ่อจะ 

แข็งขืนบังคับยกเจ้าแด่องค์เทวะเสียเมื่อไหร่เล่า  เพียงแต่อยากให้เจ้าคิดให้ดีก่อนจะ 

ถวายคำตอบพระองค์เท่านั้น  เฮ้อ!  เพราะเราไม่อาจคาดเดาถึงพระทัยของผู้ทรง 

อำนาจยิ ่งใหญ่เช่นนั ้นได้”  แล้วท้าวธุมราชก็ทรงยื่นสร้อยข้อมือเล็ก  ๆ  ประดับ 

บุษราคัมน้ำงามเส้นหนึ่งแก่เกศกัลยาอย่างนึกได้  ตรัสว่า  “อ้อ...องค์เทวะตรัสว่า 

เก็บสร้อยเส้นนี้ของเจ้าได้ที่ใต้ต้นไทรในป่าหิมพานต์”

	 คำตรัสประโยคหลังของพระบิดาทำให้ราชธิดาทั้งสามต่างรู้ทันทีว่าผู้ทีน่าง 

พากันเข้าใจว่าเป็นเพียงเทพารักษ์ซึ ่งพบในป่าหิมพานต์นั ้น  แท้จริงก็คือองค  ์

พระเสาร์

	 เกศสุดาจึงรูสึ้กผิดหวังและเสียใจย่ิง  เพราะผู้ท่ีนางแอบหลงรักกลับหมายปอง 

น้องหญิงของนางเอง
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