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บ่วงอธิฏฐาน
ทักษิณา

“คุณเกรียงรู้จักกำไลนี่หรือครับ” กฤตธรเองก็งุนงง  

คาดไม่ถึง 

“มนัเปน็ของเกา่โบราณ ตกทอดมาหลายยคุสมยั...เปน็ของมงคล เหมาะสม 

กับคุณหนูโยสิตาที่สุดแล้วครับ”

“แต่มันไม่ใช่ของหนู”

“ตอนนี้มันอยู่ที่คุณหนูแล้ว ก็ต้องเป็นของคุณหนูสิ สวมไว้เถอะครับ... 

คุณกฤตอยู่ทั้งคน ไม่มีใครกล้าว่าคุณหนูหรอก”

สายตาของเกรียงดูมั่นอกมั่นใจมาก โยสิตาเหลือบมองกฤตธรอย่างขอ 

ความเห็น ชายหนุ่มเองก็หน้าเคร่งเช่นกัน

“เกี่ยวกับผมด้วยหรือ...นี่คุณเกรียงกำลังจะบอกผมว่า...คุณพ่อเป็นเจ้าของ 

กำไลหยกวงนี้หรือครับ” กฤตธรเอ่ยถามช้า  ๆ ชัดเจน

“จะว่าอย่างนั้นก็...คงได้...” ผู้สูงวัยพยักหน้า ยิ้มบาง  ๆ 

“ถ้ากำไลนี้เป็นของคุณกสินทร์ งั้นเราก็ควรจะรีบเอาไปคืนเขา” โยสิตา 

เสียงแข็งขัดขึ้นมา เธอจะเก็บของของกสินทร์เอาไว้ได้อย่างไร

กำไลนี่ดูลวดลายแบบโบราณ ท่าทางมีราคา ฝ่ายนั้นก็คงไม่แคล้วไปขโมย 

สมบัติของชาติมาอีกแน่!

แค่คิดก็ไม่สบายใจจนต้องพยายามถอดกำไลดูอีกครั้ง หากผลก็เหมือนเดิม 

ความพยายามของเธอไร้ประโยชน์โดยแท้

“กำไลนี้สมควรเป็นของคุณหนูอยู่แล้ว อย่าพยายามถอดเลยครับ ไม่มี 

ประโยชน์หรอก คุณหนูสวมมันเอาไว้ จะช่วยป้องกันโพยภัยทุกอย่าง...มันจะ 

ไม่ยอมแยกจากเจ้าของ...นอกจากเจ้าของจะมีเคราะห์หนักจริง  ๆ”
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“หมายความว่ายังไงคะคุณเกรียง...หนูไม่เข้าใจ...”

“ในเมื่อคุณหนูสวมมันได้ ก็แสดงว่ามีวาสนาต่อกัน หยกจะช่วยคุ้มครอง 

คุณหนูเสมอ...จะมีกรณีเดียวเท่านั้นที่จะไม่คุ้มครอง นั่นก็คือ เจ้าของถึงคราว 

สิ้นบุญ”

แววตาคมเข้มสงบนิ่งของเกรียงดุจคลื่นใต้ทะเลลึกที่เย็นเฉียบบาดหัวจิต- 

หัวใจคนฟังให้สั่นคลอน 

สองหนุ่มสาวนิ่งอึ้งตะลึงมองชายสูงวัยตาโต หนาวเยือกขึ้นมาโดยไม่ทราบ 

สาเหตุ

ทำไมเธอต้องกลัววูบ ขนลุกชันขึ้นมากับถ้อยคำของคุณเกรียงด้วยนะ 

โยสิตา เธอไม่เคยเชื่อเรื่องลึกลับอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรือ...

“ไม่มีอะไรหรอกคุณโย...ถ้ากำไลหยกวงนี้เป็นของคุณจริง  ๆ มันก็ต้อง 

คุ้มครองคุณตลอดไป...คุณสวมไว้น่ะดีแล้วละ แล้วผมจะพูดกับคุณพ่อให้เอง”

กฤตธรบีบกระชับมือบาง รับรู้ว่าเธอไม่สบายใจ เขาเองก็ใจหายกับถ้อยคำ 

ของเกรียงเช่นกัน

“ผมเห็นด้วยที่คุณหนูจะสวมกำไลหยกจักรพรรดิเอาไว้...ใช่ว่าใครที่ไหน 

จะมีบุญได้ครอบครองของชิ้นนี้...ในเมื่อคุณหนูมีวาสนาแล้ว ก็ขอให้รักษาเอาไว้  

อย่าเสือกไสของชิ้นนี้ไปไหน...มันเป็นของคุณหนูโดยชอบธรรมจริง  ๆ ขอให้เชื่อผม”

เกรียงทิ้งสายตาที่โยสิตาอ่านไม่ออกมาให้ชั่วขณะ ก่อนจะหมุนกายหันหลัง 

เดินจากไปเงียบ  ๆ ไม่มีกระทั่งถ้อยคำอำลาตามมารยาท

สองหนุ่มสาวได้แต่มองตามหลังร่างผอมสูงของชายสูงวัย งุนงงกับท่าทาง 

และถ้อยคำที่ล้วนเป็นปริศนาของอีกฝ่าย ราวกับเขารู้จักเจ้ากำไลหยกวงนี้เป็น 

อย่างดี แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ทำไมเขาไม่ยอมเอาคืนกลับไปให้นายกสินทร์ล่ะ  

เขายอมให้เธอสวมเอาไว้ทำไมกัน

โยสติาสะดดุใจกบัคำวา่ ‘กำไลหยกจกัรพรรด’ิ ทีผู่ส้งูวยัเอย่ออกมาเปน็อยา่งยิง่ 

มันฟังดูเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์จนชวนขนลุกชอบกล
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คนที่เป็นเนื้อคู่กันแล้ว  ต่อให้ผ่านมากี่ภพกี่ชาติ  โชคชะตาก็นำพาเขาและ 

เธอให้มาพบเจอกันจนได้

ในอดีตกาลอันแสนยาวนาน...มีนครแห่งหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองนามว่า  จันทปุระ 

หลังจากที่นครล่มสลาย  ก็ไม่เคยปรากฏหลักฐานใด ๆ ที่แสดงให้คนรุ่นหลังได้รับรู ้

ถึงการมีอยู่ของนครแห่งนี้

กระท่ัง...อธิน  นักโบราณคดีได้ค้นพบแท่นศิลาจารึกเก่าคร่ำ  บนแท่นศิลาน้ัน 

จารึกตัวอักษรที่ไม่อาจตีความหมายได้  หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น 

เม่ือจู่ ๆ แท่นศิลาน้ันได้สูญหายไปอย่างลึกลับ  ก่อนท่ีจะไปปรากฏข้ึนอีกคร้ังหลังจาก 

เวลาผ่านไปสิบปี  พร้อม  ๆ  กับโชคชะตาที่ชักพาให้   โยสิตา  ทายาทของอธิน  และ 

กฤตธร  ทายาทของผู้ที่ได้ครอบครองแท่นศิลาจารึกในขณะนั้นได้โคจรมาพบกัน

ความผูกพันจากอดีตก่อเกิดความรู้สึกโหยหาขึ้นในหัวใจทั้งสองดวงอย่าง 

รวดเร็ว  แต่อุปสรรคอันใหญ่หลวงก็ตามมาไม่ลดละ  เมื่อมีดวงวิญญาณของ  บุษกร 

ที่อยู่ในศิลาจารึกปรากฏขึ้นพร้อมกับอำนาจลี้ลับและความแค้น...

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป  ต้องติดตาม...

สำนักพิมพ์อรุณ

มีนาคม  ๒๕๕๕

คำนำสำนักพิมพ์


“Love Square ชวนคุณหยุดพักมาเติมรักให้เต็มใจ”

แฟน ๆ สำนักพิมพ์อรุณสามารถเข้ามาพูดคุยได้ท่ี  www.facebook.com/baanarunclub  
หรือคุยกับ  บ.ก.ที่  www.facebook.com/baanarun

ใครที่มีไฟฝันสามารถส่งผลงานมาได้ที่  baanarun@amarin.co.th 
ท่านที่สนใจจะนำนวนิยายของสำนักพิมพ์ไปทำละครหรือภาพยนตร์  สามารถติดต่อได้ที่  

๐-๒๔๑๒-๙๙๙๙  ต่อ  ๔๙๒๗
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คำนำผู้เขียน


นิยายเรื่อง   บ่วงอธิฏฐาน  มีจุดเริ่มต้นมาจากจู่  ๆ  วันหนึ่งคนเขียนก็ปิ๊งไอเดีย 

อยากเขียนแนวผีโบราณ  ประมาณยุคขอมเรืองอำนาจ  เป็นเมืองสมมติที่มีเรื่องราว 

ของศาสนาและความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลาย  ๆ อย่างของตัวละคร 

ทั้งในทางดีและในทางร้าย...เมื่อได้พล็อตเรื่องคร่าว  ๆ  แล้วก็เริ่มลงลึกรายละเอียด 

และลงมือเขียนค่ะ

เป็นนิยายอีกเรื่องที่เขียนค่อนข้างลื่นไหล  และสนุกไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

แม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างของนิยายจะมีทั ้งเหตุที ่เกิดจากเทพเจ้าและความเชื ่อ  

หากเหนืออื่นใดแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 

สองมือของเราเองต่างหาก

ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการและทุกท่านที่มีส่วนช่วยทำให้   บ่วงอธิฏฐาน 

ได้ออกมาโลดแล่นในรูปเล่มที่สวยงาม  และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือผู้อ่านทุกท่าน... 

ขอบพระคุณที่กรุณาหยิบ   บ่วงอธิฏฐาน  นะคะ

โดยความนับถือ...

ทักษิณา
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“คนเราเลือกได้ด้วยเหรอว่าต้องรักใคร 

ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันทั้งนั้น 

ไม่มีใครต่ำต้อยด้อยค่ากว่าใคร 

ทุกคนมีความสำคัญในแบบของตัวเองทั้งนั้นละ”

--  กฤตธร 

พระเอกเรื่องบ่วงอธิฏฐาน
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‘กำไลหยกจักรพรรดิ’

สิ่งวิเศษที่มีอำนาจปกป้องเจ้าของจากอำนาจชั่วร้ายทั้งมวล
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“เร็วเข้านะไอ้โย   ระวังด้วย  อย่าให้ใครจับได้ล่ะ  ไม่งั ้น 

ฉันตายแน่”  ผู้พูดทำท่าเอานิ้วปาดคอตัวเอง

“น่า  แป๊บเดียวเอง  ฉันไม่ทำให้แกเดือดร้อนหรอกน่า  ยายผักบุ้ง”  โยสิตา 

หรือ   ‘ไอ้โย’  ของเพื่อนขยิบตาให้พลางยิ้มปลอบใจ  ตอนนี้ในห้องด้านในไม่มีใคร  

และก็เป็นโอกาสที่เธอรอคอย

หญิงสาวผลักบานประตูไม้สลักลวดลายกนกที่ทั้งหนาและหนักเข้าไปภายใน 

ห้องโถงกว้าง  ห้องนี้ทางโรงแรมโยธกาธานีกันเอาไว้สำหรับเป็นที่จัดกิจกรรมสัญจร 

ต่าง  ๆ  แต่เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนมาแล้วที ่ปิดตายเอาไว้  โยสิตาได้สอบถาม 

จากผักบุ ้ง  หรือปารมี  เพื ่อนรักตั ้งแต่สมัยเรียนชั ้นมัธยมปลายที ่ทำงานเป็น 

ประชาสัมพันธ์อยู่โรงแรมนี้  ทำให้ทราบว่ากสินทร์  เจ้าของโรงแรม  มีโปรเจ็กต์ 

ยักษ์ใหญ่รวบรวมของเลียนแบบของเก่าหายากมาจัดแสดงให้เฉพาะแขกวีไอพี 

ในวันงานแซยิดครบรอบอายุหกสิบปีที่นี่

ภายในห้องโถงยามนี้มืดสลัว  มีเพียงแสงสว่างบาง ๆ  จากในสวนด้านนอก 

สะท้อนเข้ามาพอให้เห็นทุกอย่างได้ราง  ๆ  มีตู ้กระจกดีไซน์เก่าโชว์ของด้านใน  

ซึ่งหลายอย่างล้วนเป็นของเก่าแปลกตา  ดูแล้วเธอไม่เชื ่อเด็ดขาดว่ามันจะเป็น 

�
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ทักษิณา

�

แค่   ‘ของเลียนแบบ’  อย่างที่กสินทร์เที่ยวบอกใครต่อใคร 

จากการคลุกคลีกับบิดาซึ ่งเป็นนักโบราณคดีมาตั้งแต่จำความได้  ทำให้ 

โยสิตาพอจะมีความรู้เรื่องของเก่าอยู่บ้าง  โดยเฉพาะกสินทร์นั้นเป็นผู้มีชื่อเสียง 

ในตลาดมืดว่าเป็นนักสะสมของเก่าตัวยงเสียด้วย 

โยสิตาพินิจโบราณวัตถุซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดหลายยุคสมัยในตู้โชว์ 

ขนาดสูงประมาณหนึ่งเมตรทีละตู ้  ทั้งเครื ่องแต่งกายทองคำถมยาแบบศิลปะ 

กรุงศรีอยุธยางดงามตระการ  พระพุทธรูปศิลาน่ังห้อยพระบาท  จีวรแนบพระวรกาย 

แบบไม่มีริ้วซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดี  รูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  ศิลปะ 

สมัยศรีวิชัย  ตลอดจนข้าวของเคร่ืองใช้ในแต่ละยุคสมัย  ท้ังถ้วยชามรามไห  ภาชนะ 

เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องประดับ  และลูกปัดสีแบบต่าง  ๆ  ของเก่าที่กสินทร์สะสม 

เอาไว้ช่างมากมายและสมบูรณ์เกือบทุกชิ้น

แต่โยสิตายังไม่เจอสิ่งที่ต้องการ...

ตากลมโตกวาดมองไปรอบ ๆ  ความมืดเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง  และเธอเอง 

ก็ไม่กล้าทำให้เกิดแสงสว่างใด  ๆ  ขึ้นมาให้เป็นที่ผิดสังเกต

ขณะกำลังเหมือนงมเข็มในห้องโถงอยู่นั้น  จู่ ๆ หางตาของหญิงสาวก็สัมผัส

ได้ถึงแสงสว่างลำหนึ่งจุดวาบขึ้นท่ามกลางความมืด  ทว่าเมื่อหันขวับไปเขม้นมอง 

ก็ต้องพบกับความประหลาดใจ  เพราะทุกอย่างบริเวณนั้นมืดสลัวไร้ซึ่งแสงสว่าง

หรือจะตาฝาดไปเอง...โยสิตาคิดขณะสาวเท้าก้าวเข้าไปยังจุดที่ตัวเองเห็น 

แสงสว่างวาบเมื่อครู่  ท่ามกลางความเงียบสงัด  ได้ยินเพียงแค่เสียงลมพัดผ่านมา 

หวีดหวิว  กล่ินหอมเย็นของดอกไม้กลางคืนย่ิงทวีข้ึนราวกับเธอมิได้เดินอยู่ในห้องโถง 

ของโรงแรมกลางเมือง  แต่เป็นท่ามกลางเทวาลัยที่กรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของกำยาน 

เครื่องหอมสำหรับบูชาเทพเจ้า!

โยสิตาชะงักเท้า  แวบหนึ่งมโนสำนึกผุดพรายภาพแปลกตา  เป็นวิหาร 

รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบง่าย  ๆ  ก่ออิฐฉาบปูนที่ใหญ่โตสมบูรณ์แบบ  รอบวิหารนั้น 

กรุ่นอวลไปด้วยมวลบุปผชาติกลิ่นหอมจรุงจนแทบกลายเป็นฉุนเอียน

เสียงหนึ่งแล่นผ่านเข้ามาในโสต  คล้ายเสียงพร่ำสวดด้วยภาษาที่เธอไม่รู้จัก 
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หากชัดเจนยิ่งราวกับผู้สวดกลุ่มนั้นอยู่รอบ  ๆ  กายเธอนี่เอง

นี่มันอะไรกัน!  โยสิตาหนาวเยือกจับจิต  มโนภาพและความจริงกำลังตีกัน 

ยุ่งเหยิงอยู่ในหัวสมอง  อากาศเย็นชื้นขึ้นเรื่อย  ๆ  หากเหงื่อของหญิงสาวกลับผุด 

ซึมออกมาราวกับเจ้าตัวยืนอยู่ในห้องอบซาวน่า

“ใครกัน...หยุดสวดเถอะ...หยุดสิ!”

หญิงสาวทรุดลงกับพื้นพรมนุ่มนิ่ม  ในหัวเสียดร้าวแทบปริแตกเพราะเสียง 

สวดนั้น  มันเป็นภาษาใดกันแน่  มีใจความเช่นไร  แต่ที่รู้สึกได้ก็คือไม่ใช่บทสวด 

ธรรมดา

มันเป็นบทสวดที่อัดแน่นไปด้วยคำสาปแช่งและจองล้างเหมือนคนสวด 

คิดจะเอาชีวิต  ไม่สิ...จะเอากระทั่งจิตวิญญาณของเธอเลยต่างหาก

‘...สิ้นเวลาของเจ้าแล้ว  ข้าจักเอาคืนในสิ่งที่เจ้าทำไว้  ข้าจักให้เจ้าต้องทุกข ์

ทรมานยิ่งกว่าที่ข้าได้รับ’

“ไม่...ปล่อยฉัน  อย่ามายุ่งกับฉัน”

โยสิตาเถียงกับเจ้าของเสียงแหลมเยือกเย็นสั่นสะท้านทุกอณูของความรู้สึก 

ภาพผู้คนมากมายหนีตายจากเมืองถล่ม  ชีวิตมากมายต้องล้มตายอย่างสยดสยอง 

โลหิตไหลนองไปท่ัวแผ่นดินท่ีกำลังยุบตัวลง  ภาพเลือดแดงฉานผ่านเข้าสู่ประสาทตา 

ของเธอ  ผู้คนพากันล้มตายเกล่ือนเมือง  ก่อนท่ีแผ่นดินจะพิโรธกลืนกินทุกสรรพชีวิต 

จมลงสู่ท้องธรณีจนสิ้น

หากนี่คือภาพยนตร์  มันก็คือภาพเหมือนจริงที่สุดเท่าที่เธอเคยดูมา  กระทั่ง 

กลิ่นคาวเลือดชวนคลื่นเหียนยังติดอวลอยู่ที่ปลายจมูกนี่เอง

ความกดดันบีบคั้นเสียดร้าวจิตใจจนต้องกลั่นออกมาเป็นหยดน้ำตา

นี่มันอะไรกัน...เกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่! 

ใจที่ถูกบีบรัดอ่อนล้าเหมือนคนกำลังจะสิ้นใจ  โยสิตาหายใจไม่ออก  อึดอัด 

ทรมาน  เจ็บปวดดั่งถูกมือยักษ์ฉีกทึ้ง  ความรู้สึกเธอเหลือน้อยเต็มที...จนคิดว่า 

ตัวเองกำลังจะตาย

“คุณ...เป็นอะไรน่ะ”
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