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๒๖...
ทานพระครูออกจากวัดปามะมวงตัง้ แตตีสี่ เพื่อไปเจริญพระพุทธมนตในพิธีมงคล
สมรสลูกสาวของลูกศิษย ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจึงจะเดินทางไปจังหวัด
สมุทรสงครามเพื่อใหทันฉันเพลที่วัดบานแหลม ในโอกาสที่เจาอาวาสวัดนั้นอายุครบหกรอบ
และไดนิมนตทานไว
รถวิ่งจากวัดไปออกถนนสายเอเชีย เลี้ยวขวาตรงไปเขาอยุธยาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็
เขาเขตอําเภอเมือง ซึ่งมีบานเรือนปลูกเรียงรายอยูตามริมถนนทั้งสองฟากขาง เมื่อรถวิ่ง
ผานบานหลังหนึ่ง ทานก็บอกกับคนขับวา
“สมชายจอดกอน เสียงบานนั้นเขาทําอะไรกันแตเชามืด หรือวาลุกขึ้นมาสวด
มนต ชวยจอดประเดี๋ยว ฉันจะไดฟงใหถนัดวา เขาสวดบทไหน จะเปนคาถาชินบัญชร
หรือวายอดพระกัณฑไตรปฎก”
เมื่อนายสมชายหยุดรถ ทานจึงไขกระจกลง แลวก็ไดยินเสียงชัดเจน นายสมชายก็ได
ยินเต็มสองหู
“...อีสัตว...” เปนเสียงผูชาย แลวตอดวยคําพูดที่ระคายหูคนฟงอีกวา “มึงมันเลวเสีย
ยิ่งกวาผูหญิงหากิน คนอยางมึงนะหาความดีไมไดเลย พวกผูหญิงหากินเขายังดีกวามึง”
เสียงผูหญิงยอนเอาวา
“ออ! อยางนี้นี่เอง แกถึงชอบไปนอนกะโสเภณี จนเอาโรคมาติดขา เมียเกาแกก็เปน
โสเภณีไมใชหรือ”
ทานพระครูทนฟงตอไปไมไหว จึงบอกใหนายสมชายออกรถ ความจริงทานจะฟงคน
เดียวดวยการกําหนด “เห็นหนอ” โดยไมตองหยุดรถก็ได แตทานตองการจะสอนนายสมชาย
จึงสั่งใหเขาหยุดรถฟง
“ไมไหว ลุกขึ้นมาดากันแตมืด แตดกึ อยางนี้ไมไหว เห็นจะตองกลับไปลางหูสักหนอย
ฤกษไมดีเลยที่มาไดยินเขาดากัน” ทานพูดเปนเชิงบน เห็นคนฟงไมวากระไรจึงพูดตอ “แลว
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จะไปหาความเจริญไดยังไง ทะเลาะเบาะแวงกันแบบนี้ เทวดาหนีหมด ตอไปถาเธอมีลูกมี
เมีย อยาไดเอาไปเปนเยี่ยงอยางเชียวนะ” ทานถือโอกาสสอนคนเปนลูกศิษย
“รับรองไดเลยครับหลวงพอ ตัวอยางเลว ๆ แบบนั้น ผมไมนําไปประพฤติปฏิบตั ิอยาง
แนนอน ผูชายอะไรชางไมใหเกียรติผูหญิงเสียบางเลย ถาผมเปนเมีย ผมไมอยูดวยแลว ไมรู
ผูหญิงคนนั้นเขาทนไดยังไง” นายสมชายวิจารณ
“เขาเห็นแกลูกนั่นแหละ พูดใหถูกกวานั้นก็คือ เขาทํากรรมไมดีมาก็เลยมาเจอคนไม
ดี”
“ผูชายที่ดาเกงนี่ ผมวาคงไมมีใครดีนะครับหลวงพอ เพราะถาดีก็คงไมดา”
“ไมวาผูชายหรือผูหญิงหรอก ลงไดดาเกง ก็ยากที่จะเปนคนดี อยางที่เขาวาคนบาง
คนวา ปากรายใจดีนะ จริง ๆ แลวมันเปนไปไมไดหรอก เพราะถาเขาใจดีจริง ปากจะตองไม
ราย พระพุทธองคทานถึงเนนมโนกรรมมาก เพราะเปนตนเหตุของวจีกรรม และกายกรรม
คือคนทีพ่ ูดชั่ว ทําชัว่ เพราะใจคิดชัว่ มีพุทธพจนตรัสสอนไวนะสมชาย ฉันจําไดแมนเชียวละ
ที่จําแมนเพราะ ฉันพยายามสอนตัวเองเสมอ ๆ ฉันจะยกมากลาวใหเธอฟง รูสึกจะเขากับ
เรื่องของผูชายปากจัดคนนั้นพอดี”
นายสมชายลดความเร็วของรถลงเพื่อจะไดฟงใหถนัด ทานพระครูซึ่งนั่งอยูตอนหนาคู
กับคนขับหันมาพูดกับเขาวา “พระพุทธองคตรัสสอนไววา...ผรุสวาทเพียงดังจอบ ซึ่งเปน
เครื่องขุดโคน ตัดทอนตนของคนพาลผูกลาวคําชั่ว ยอมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผูเปนบุรุษ
พาล ผูใดสรรเสริญผูที่ควรติเตียน หรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ ผูนั้นชื่อวาสะสมโทษดวย
ปาก ยอมไมประสบสุขเพราะโทษนัน้ ”
“การที่ผูชายคนนั้นไปยกยองโสเภณีวาดีกวาภรรยาตัวเอง เปนการสรรเสริญคนที่ควร
ติเตียนใชไหมครับ”
“ถูกแลว”
“ผมวาแกคงหลงรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสของผูหญิงโสเภณีจนโงหัวไมขึ้น ขนาด
เอามาเปนขอบริภาษเมียตัวเอง แลวเมียเกาแกเปนโสเภณีจริงหรือเปลาครับ” เด็กหนุมถาม
เขารูวาทานสามารถใหคําตอบได เพียงแตทานหลับตา ทานก็จะรูทุกเรื่องที่อยากรู
“จริงหรือไมจริง มันก็เรื่องของเขา เราหยุดพูดเรื่องนี้กนั ไดแลว ฉันเพียงแตจะ
ยกตัวอยางใหเธอเห็นเทานั้น ในวันขางหนาเมื่อเธอไปเปนพอบานพอเรือน จะไดวางตัวได
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สมฐานะ ใหแมบานขานับถือและเกรงใจ อยาใหเขาดูถูกดูแคลนเอาได ฉันตองการเพียง
เทานี้ ไมไดตองการใหเธอมาวิเคราะหวิจัยเรื่องเมียเกาเขา เขาใจหรือยัง”
“เขาใจครับ” คนขับรถตอบเสียงออย เมื่อทานไมอนุญาตใหสืบสาวราวเรื่อง เขาจึง
จําตองปดปากเงียบและตั้งหนาตั้งตาขับรถเพื่อที่จะไปใหถึงบานงานไดทันเวลา
กอนออกจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดสมุทรสงคราม ทานพระครูใหนายสมชาย
แวะที่รานขายดอกไมในเมือง เพือ่ ซือ้ กระเชาดอกไมไปแสดงมุทิตาจิตตอเจาของวันเกิด เปน
ความเคยชินของทานที่จะตองมีของติดไมติดมือไปฝากเจาภาพเสมอ ทัง้ ยังเปนที่ทราบกันดี
ในหมูศิษยานุศิษยวา “หลวงพอเจริญ” เปนผูใหที่ยิ่งใหญ ไมวาจะเปนธรรมะหรือวัตถุ
สิ่งของ หากมีผูขอ ทานก็จะใหโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
บอยครั้งที่พวกชาวบานผูยากไร
พากันมาขอขาวสารจากวัดปามะมวงไปหุงกิน
ประทังชีวิต บางคนก็ขอพริก หอม กระเทียม เปนของแถมอีกดวย แตสิ่งที่ทานแถมใหทุก
ครั้งโดยที่พวกเขาไมตองเอยปากขอก็คือ “ธรรมะ”
ไมแตพวกชาวบานเทานั้นที่มาขอ แมแตพระสงฆวัดขางเคียงก็เคยสงพระมาขอปน
ของฉันของใช เนื่องจากไมมีคนไปถวาย ซึ่งทานก็แบงสันปนสวนใหโดยไมรังเกียจรังงอนแต
ประการใด
บางครั้งทานไดรับการทัดทานจากพวกทายกวา ไมควรใหเพราะเกรงวาจะทําใหวัด
ตัวเองตองขาดแคลน ทานกลับสอนพวกเขาใหมีน้ําใจเอื้อเฟอ เผื่อแผ คําพูดที่ติดปากทานคือ
“ไมหวงไมอด หมดก็มา” กับ “ยิ่งใหก็ยิ่งงอก”
และดูเหมือนจะเปนดังที่ทานพูด เพราะมีหลายครั้งที่ขาวของทําทาวาจะหมด แตแลว
ก็มีญาติโยมนํามาถวายใหมอีก วัดปามะมวงจึงยังไมเคยเผชิญกับภาวะอดอยากยากแคนจริง
ๆ เลยสักครั้ง เพราะมีผใู จบุญนําขาวสาร กะป น้ําปลา ตลอดจน พริก หอม กระเทียม มา
บริจาคอยูเนือง ๆ
คําพูดของทานที่วา “ยิ่งใหยิ่งงอก” จึงกลายเปนคําขวัญประจําวัดปามะมวงโดย
ปริยาย อยางไรก็ตาม ทานพระครูมักจะเนนใหญาติโยมไดสําเหนียกอยูเสมอวา การใหที่ได
บุญกุศลมากที่สุดนั้นคือ การใหธรรม ดังมีพุทธวจนะรับรองไววา “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
– การใหธรรมยอมชนะการใหทังปวง”
ที่วัดบานแหลม ขณะที่ภกิ ษุรูปอื่น ๆ กําลังฉันเพลกันอยูนั้น ทานพระครูมิไดฉัน ทาน
เพียงแตพิจารณาอาหารแตละอยาง แลวตั้งจิตแผเมตตาใหผูนํามาถวาย เพื่อที่เขาจะไดรับ
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สวนบุญกุศล ญาติโยมที่ไมเขาใจ คิดวาทานฉันอาหารดวยตา คือคิดเอาเองวา ทานเพียงแต
มองอาหารก็ทําใหทองอิ่มได
โยมผูชายคนหนึ่งคลานเขามาหาทาน ประนมมือพูดวา “นิมนตหลวงพอฉันเถิดครับ
สงสัยอาหารจะไมถูกปาก หลวงพอถึงไมยอมฉัน”
ทานไมอยากใหเขาเสียน้ําใจ จึงใชสอมจิม้ ทองหยอดลูกหนึ่งมาใสปาก แลวก็ทําแบบ
นั้นอีกสองครั้ง จึงยกแกวน้ําขึ้นดื่ม เห็นทานฉันพอเปนพิธีแลว โยมผูชายคนนั้นจึงคลาน
ออกไป
ระหวางรอใหรูปอื่น ๆ ฉันเสร็จ ทานก็มองออกไปขางหนา หางออกไปประมาณรอย
เมตรเปนโรงเรียนการชางสตรี อาจารยสาวอายุประมาณไมเกินสามสิบ กําลังยืนสอน
นักเรียนอยูหนาชั้น ทานอยากจะรูวาอาจารยเขาถายทอดวิชาอะไรใหลูกศิษย จึงกําหนด
“เห็นหนอ” ไปฟงดัวย
“นี่แนะนักเรียน วันนี้ครูจะสอน เรือ่ งเคล็ดลับในการดําเนินชีวิต” อาจารยผูนั้นพูดกับ
ลูกศิษยสาวอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปด
“พวกเธอก็เปนสาวเปนนางกันแลว ครูจะบอกเคล็ดลับใหวา จงอยาไปมีสามี โบราณ
เขาวา มีลูกกวนตัว มีผวั กวนใจ ถาอยูเปนสาวหนาขาวเปนยองใย ฉะนั้นพวกเธออยาไดคิด
แตงงานเปนอันขาด”
“แหม ดีจัง อาจารยคนนี้สอนดี สงสัยจะชักชวนลูกศิษยไปบวชชีเสียละมัง” ทานพระ
ครูคิด แลวก็ตั้งใจฟงตอไป
“พวกเธอดูครูเปนตัวอยาง ครูนี่ใชชีวติ อยางอิสระ มีบานหลังงาม มีรถยนตขับโดยไม
ตองมีสามี ก็เราหาของเราเองได จริงไหม พวกเธออยากรูวิธีรวยทางลัดไหมละ” หลอนถาม
ลูกศิษย
“อยากคะ” เสียงนักเรียนหญิงตอบพรอมกันทั้งหอง
“เอาละ ครูจะบอกให รับรองวา ถาพวกเธอทําอยางที่ครูทําอยูละก็ พวกเธอจะสบาย
เปนอิสระ แลวก็มีเงินใช วิธีงาย ๆ ก็คือ อยากจะนอนกับใครก็ไปนอน แตใหเลือกคนที่
กระเปาหนัก ๆ พวกถังแตกอยาไดไปคบเด็ดขาด เปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลา ๆ เปนไงดีไหม
ชีวิตแบบนี้ดไี หม ไดเงินทีละมาก ๆ แลวก็ไมตองเหนื่อยดวย”
“ดีคะ ” มีคนตอบเพียงสองสามคน แสดงวานักเรียนในชั้นสวนใหญไมเห็นดวยกับ
ความคิดพิลกึ พิลั่นของผูเปนอาจารย
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“แลวถาเกิดผูชายเขามีเมียแลว เราไมบาปหรือคะที่ไปแยงเขา” หนึ่งในจํานวนทีไ่ ม
เห็นดวยถามขึ้น
“เมียเขาก็อยูสวนเมียเขาซี แลวเราก็ไมไดแยงเขา แคขอยืมมาใชชวั่ ครูช ั่วยาม เรา
ไมไดคิดที่จะเอามาเปนสามีเราเมื่อไหร” อาจารยสาวตอบคําถามลูกศิษย
“แบบนี้มันก็โสเภณีชัด ๆ แหละคะอาจารย” นักเรียนผูหนึ่งพูดขึ้นอยางอดรนทน
ไมได
“นี่พูดใหดี ๆ นะ สุจติ รา ระวังจะโดนหักคะแนน” อาจารยขู
“แตหนูวา สุจิตราเขาพูดถูกนะคะอาจารย” นักเรียนที่นั่งติดกับคนแรกพูดขึ้น
“อะไร เธอก็เปนไปอีกคนหนึ่งแลวหรือจิราภรณ แหม ครูไมนึกเลยวาจะมีลูกศิษยโง
ๆ แบบเธอสองคน” คําพูดของอาจารยสาวทําใหนักเรียนที่ไมเห็นดวยคนอื่น ๆ ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น เมื่อไมมีผใู ดโตแยง อาจารยสาวจึงพูดตอไปอีกวา
“เพื่อน ๆ ครูไมมีใครแตงงานสักคน เขาก็ทําแบบที่ครูทําอยู ไมเห็นจะเสียหาย
ตรงไหน มัวรอกินแตเงินเดือนมีหวังไสแหงตาย ชาตินี้ทั้งชาติก็ไมมีรถขับ เงินเดือนครูนะมัน
ซักกี่ตังคเชียว” หลอนดูแคลนอาชีพสุจริต ทานพระครูอยากตบอกผาง ๆ คิดไมทนั คาดไมถึง
วาจะมาเห็นมาไดยิน หรือวาเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารยเขาเปลี่ยนแนวการสอนกันแลว ชางนาสลด
ใจเสียเหลือเกิน อยากรูนักวา ถารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาไดยินเขา ทานจะทํา
ประการใด การที่อาจารยผูนั้นอางวา เพื่อน ๆ ของหลอนก็ปฏิบัติอยางเดียวกัน ยอมแสดงวา
ไมไดมีหลอนเพียงคนเดียวที่สอนผิด ๆ แบบนี้ นาสงสารพวกลูกศิษยผูเปนอนาคตของชาติ
ที่มีครูบาอาจารยเปนมิจฉาทิฐิสุดโตงถึงปานนั้น
ทานพระครูเลาเรื่องอาจารยสาวใหนายสมชายฟงขณะเดินทางกลับวัดปามะมวง
“จริงหรือครับหลวงพอ ไมนาเชื่อวาจะเปนไปได”
“ออ นี่เธอวาฉันพูดเท็จงั้นสิ” ทานยอนเสียงเรียบ
“เปลาครับ เปลา ผมนะเชื่อหลวงพอ แตไมอยากเชื่อวาอาจารยคนนั้นแกจะเพี้ยนถึง
ปานนั้น นาเปนหวงประเทศชาตินะครับ คนสมัยนี้จิตใจต่ําลงไปทุกวัน เห็นแกความสุข
สบายทางกาย จนลืมนึกถึงความถูกตองดีงาม วันนี้ไมรูเปนวันอะไรครับหลวงพอ เราถึง
ไดเจอแตเรือ่ งไมดีไมงามมาสองเรื่องแลว”
“วันนี้เปนวันพฤหัสบดี” ทานพระครูตอบหนาตาเฉย เห็นอีกฝายหนึ่งไมตอกลอน จึง
พูดตอไปวา
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“ประเดี๋ยวเธอแวะอางทองดวย ฉันจะไปเยี่ยมโยมปนเขาหนอย จําทางไปบานโยมปน
ไดรึเปลา”
“จําไดครับ นิมนตหลวงพอพักผอนเถิดครับ ถึงแลวผมจะเรียนใหทราบ” เมื่อนาย
สมชายพูดเชนนั้น ทานพระครูจึงนั่งหลับตา ซึ่งนายสมชายคิดวาทานคงหลับ หากความจริง
แลวทานไมไดหลับ ทานกําหนดจิตแผเมตตาใหกับบรรดาสัมภเวสีไปตลอดทาง
ผูที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถชนกัน มักจะไปเกิดเปนพวกสัมภเวสี ซึง่ แปลวาพวก
แสวงหาภพ คือยังไมเกิดเปนที่ตามกรรมที่ตนกระทําไว เพราะขณะที่ตายนั้น จิตเปนกลาง ๆ
ไมเปนกุศลและไมเปนอกุศล หากตายขณะที่จิตเปนกุศล ก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ แตถา จิตเปน
อกุศล ก็จะไปเกิดในทุคติภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน เปนตน สวนพวกที่ตายในขณะ
จิตเปนกลาง ๆ จะไปเกิดเปนสัมภเวสี เมือ่ ใดที่สัมภเวสีเหลานี้ระลึกถึงกรรมที่ตนกระทําไว ก็
จะไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมกับกรรมนั้น
ทานพระครูนั่งแผเมตตาใหพวกสัมภเวสีมาตลอดทาง กระทั่งถึงทางแยกเขาสูจังหวัด
อางทอง มีอุบัติเหตุรถชนกันขางหนา ทําใหรถติดยาวเปนพรืด นายสมชายหันมามองทาน
พระครู เหมือนจะปรารภวาไดเกิดอะไรขึ้น เห็นทานนั่งหลับจึงไมกลาถาม แตทานก็พูดขึ้น
เหมือนรูใจเขาวา
“รถชนกันขางหนา มีตายสามศพ ถาเธอไมเชือ่ จะลองเดินไปดูก็ได เจาหนาที่ตํารวจ
กําลังพลิกศพ”
“แถวนี้คนตายบอยนะครับ เห็นเขาวามีผีตายโหงสิงอยู” นายสมชายพูดพลางหยุดรถ
ตามคันหนา เขาไมจําเปนตองลงไปดู เพราะรูวาสิ่งที่ทานพระครูพูดนั้นจริงโดยไมตองพิสูจน
“ไมใชผีตายโหงหรอกสมชาย ผีตายทั้งกลมนะ” ทานพระครูบอกหลังจากใช “เห็น
หนอ” ตรวจสอบแลว
“ทําไมเขามาอาละวาดแถวนี้ละครับหลวงพอ”
“เพราะแรงอาฆาตนั้นแหละ คือ ผูหญิงคนนี้เขาปวดทองจะออกลูก หมอตําแยเขาทํา
คลอด เด็กก็ไมยอมออกสักทีจนเขาหมดปญญา ก็เลยพากันหามมาจากหมูบานจะพาไปสง
โรงพยาบาลในเมือง พอถึงปากทางโบกรถคันไหน ๆ ก็ไมมใี ครหยุดรับ รถประจําทางก็ไมมี
เพราะมืดแลว เขาก็ทุกขทรมานจนกระทั่งขาดใจตาย เลยอาฆาตแคนคนที่ขับรถผานไปมา
จึงแกลงใหเกิดอุบัติเหตุ นี่ก็รวมรอยศพแลวมั้ง” ทานเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อหกเดือน
มาแลว
“แลวบาปไหมครับหลวงพอ เขาทําอยางนั้นบาปไหม” นายสมชายถามอยางอยากรู
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“บาปซิ ทําไมจะไมบาปเลา”
“ผีก็ทําบาปไดใชไหมครับหลวงพอ”
“ทําได ไมวาผีวาคน หรือแมกระทั่งเทวดา ถาทําบาปก็ไดบาป อยางวิญญาณผูหญิง
คนนี้เที่ยวกอกรรมทําเข็ญกับคนใชรถใชถนน เทากับเปนการสะสมบาปไว”
“แลวทําไมไมตกนรกเลาครับหลวงพอ ทําไมยมบาลไมมาเอาตัวไปลงโทษ ปลอยให
รังควานคนอื่นเขาอยูได”
“มันก็พูดยากนะสมชาย ความอาฆาตพยาบาทนั้นหากมีพลังมาก มันก็
สามารถฝนแรงกรรมไดเหมือนกัน แตไมไดหมายความวาจะฝนไดตลอดไป เพราะใน
ที่สุดก็ตองชดใชกรรมที่ตัวเองทําเอาไว”
“หมายความวา ในที่สุดวิญญาณของผีตายทั้งกลมนี้ก็ตอ งไปรับโทษทัณฑในเมือง
นรกใชไหมครับ”
“ตองเปนอยางนั้น”
“แลวอีกนานไหมครับ กวาเขาจะไดรับโทษ”
“มันก็ขึ้นอยูกับแรงบุญแรงบาปที่เขาทํามา ถาแรงบุญมีมาก อีกไมนานเขาก็จะสํานึก
ไดวา สิ่งทีท่ ําอยูนั้นมันเปนบาป ก็จะเลิกเสีย แตถาแรงบาปมีมาก เขาก็จะสะสมบาปตอไป
จนกระทั่งกฎแหงกรรมมันทําหนาที่ของมัน”
“แลวหลวงพอจะชวยเขาไดบางไหมครับ
ผมหมายถึงหลวงพอนาจะใหเขารูบาป
บุญคุณโทษโดยเร็ว จะไดเลิกกอกรรมทําเข็ญ” คนพูดพูดจากจิตใจที่เปยมดวยเมตตา
ฉันก็วาจะลองดูเหมือนกัน แตก็ไมหวังวาเขาจะเชือ่ ฟงทีฉ่ ันพูดหรอกนะ ถาตอนมี
ชีวิตอยู เขาเปนมิจฉาทิฐิ ตายแลวก็ยังคงเปนมิจฉาทิฐิอยูอยางนั้น ถาเปลี่ยนได คน
ที่มาเกิดก็คงเปนคนดีกันหมดแลว จริงไหม เพราะคน ๆ หนึ่งตองเวียนวายตายเกิดไมรูกี่
ครั้งตอกีค่ รั้ง”
“ถาอยางนั้นหลวงพอลองพูดกับเขาซีครับ เผือ่ เขาจะเชื่อฟงหลวงพอ คนที่ใชเสนทาง
นี้จะไดปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ” นายสมชายแนะนํานึกสงสารทั้งคนตายและคนเปน
“ก็ได ฉันจะลองดู” แลวทานจึงนั่งตัวตรง หลับตา สํารวมจิตเพือ่ เจรจากับวิญญาณ
อาฆาตของหญิงนั้น
“โยม อาตมาขอคุยดวยสักหนอยเปนไร” ทานพูดกับหญิงตายทั้งกลมซึ่งมาปรากฏใน
นิมิต วิญญาณนั้นลอยมาหยุดเบื้องหนาทาน ยกมือขึ้นประนมแลวทักวา
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“ทานพระครูเจริญใชไหมจะ หลวงพออยูวัดปามะมวงใชไหม”
“โยมรูจักอาตมาดวยหรือ” ถามอยางแปลกใจ
“รูซีจะ ฉันเคยไปทําบุญที่วัดปามะมวงสามสี่ครั้ง หลวงพอยังชวนฉันมาเขากรรมฐาน
พอดีฉันตั้งทองลูกคนแรกเสียกอน เลยไมไดไป คิดวาคลอดลูกแลวพอลูกโตก็จะหาโอกาสไป
ใหได ก็พอดีมาตายเสียกอน ตายทั้งกลมเสียดวย” หลอนรองไหกระซิก ๆ แลวจึงพูดตออีก
วา “คนมันใจราย มันไมยอมหยุดรถรับฉันไปโรงพยาบาล ฉันตองนอนเจ็บปวดกระทั่งขาดใจ
ตายดวยความทุกขทรมานอยางแสนสาหัส”
“โยมก็เลยทําการแกแคนใชไหม สามศพขางหนานั่นก็ฝมือโยมใชไหม” ทานพระครู
พูดดวยเสียงตําหนิ
“ก็ฉันแคน” หลอนพูดเสียงออย
“แลวทําอยางนั้นมันหายแคนหรือเปลา
คนที่โยมทําเขาตายนั่น
เขาไปสราง
ความแคนใหโยมหรือเปลา มันคนละคนกันใชไหม หรือวา โยมจําไดวาคนที่ไมใหโยมขึ้น
รถนะเปนใคร”
“จําไมไดจะ”
“ก็ในเมื่อจําไมได แลวโยมเที่ยวไปทํารายเขาอยางนั้นมันก็ไมถูกตอง รูไหมวาโยม
กําลังสรางเวรสรางกรรม แลวตัวโยมเองนั่นแหละจะตองมารับเวรรับกรรมในภายหลัง หยุด
เสียเถิด อาตมาขอบิณฑบาต นะโยมนะ” ทานขอรองขณะเดียวกันก็แผเมตตาใหหลอนดวย
เมื่อไดรับกระแสเมตตาที่ทานแผมาให วิญญาณอาฆาตดวงนั้นก็นํานึกในบาปบุญคุณ
โทษ หลอนกราบทานพระครูแลวพูดวา
“ฉันหยุดแลวจะหลวงพอ หยุดแลว นับแตวันนีต้ อไป ฉันจะเลิกกอกรรมทําเข็ญ แต
คนอื่น ๆ เขาจะคิดยังไงฉันไมรูนะจะ เพราะบางคนเขาก็เชื่อฟงฉัน แตบางคนก็ดื้อรั้น”
หลอนหมายถึงดวงวิญญาณอื่น ๆ ที่ตายเพราะอุบตั ิเหตุอันเนื่องมาจากความอาฆาตของ
หลอน
“เดี๋ยวอาตมาจะแผเมตตาไปใหพวกเขา แลวโยมคอยไปบอกก็แลวกัน จากนั้นก็ให
โยมไปเขาฝนพวกชาวบานใหจัดการทําบุญปดรังควาญกันทีถ่ นนนี่แหละ ชวนพรรคพวกไป
ดวยนะ บอกหลาย ๆ เสียงเขาจะไดเชื่อ” ทานแนะนํา
“หลวงพอ แลวฉันจะตกนรกไหมจะ ฉันรูวาฉันจะตองตกนรกอยางแนนอน หลวงพอ
ชวยฉันดวย” หลอนออนวอน รูสึกกลัวภัยอันเกิดจากบาปกรรมที่ตนสรางดวยแรงโทสะ
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“อาตมาคงชวยไดไมมากนักหรอก โยมจะตองกมหนารับกรรมที่โยมกอ ที่โยมกลับใจ
ไดนี่ก็เปนผลดีกับตัวโยมมากแลว เพราะจะไดไมตองไปตกนรกนาน อาตมาเห็นจะตองลา
ละ” ทานกําหนดลืมตา
เปนเวลาเดียวกับที่ตํารวจทางหลวงจัดการนําศพและซากรถที่ขวางทางอยูออกได รถ
จึงวิ่งไดตามปกติ
“สําเร็จไหมครับหลวงพอ” นายสมชายถามขณะเคลื่อนรถตามคันหนาไปอยางชา ๆ
“โชคดีที่เขารูจักฉัน เลยพูดกันงายหนอย ก็ตองนับวาเปนบุญของเขา ขืนดื้อดึงก็ตอง
กอกรรมทําเข็ญไปอีกนาน”
“แลวหลวงพอรูจ ักเขาไหมครับ”
“ไมรูจัก เขาบอกเขาเคยไปทําบุญที่วดั ปามะมวง ก็คนไปทําบุญมีเปนรอยเปนพัน ฉัน
จะจํายังไงไหว ขืนจําไดหมดก็เปนผูวิเศษเทานั้น”
“แตใคร ๆ เขาก็คิดกันทั้งนั้นวา หลวงพอเปนผูวิเศษ ไมงั้นจะพูดกับผีไดหรือ” นาย
สมชายไมยอมแพ
“รีบ ๆ ไปเถอะไป จะไดถึงบานโยมปนเร็ว ๆ” ทานพูดตัดบท ครานทีจ่ ะอธิบายให
นายสมชายหรือใครตอใครฟงวา ทานมิใชผูวิเศษ ทานเปนเพียงผูตองการละกิเลส แลวก็ละ
ไดเกือบจะหมดสิ้นแลว....
มีตอ........๒๗
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