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๕๘...
คนทั้งสามพาทานพระครูกับนายสมชาย เดินตัดทองทุงอันเปนทางลัดไปสูบายของ
นางเชา เพราะหากเดินไปตามถนนลูกรัง จะตองใชเวลามากกวาถึงสองเทา ขณะเดินลัดเลาะ
ไปตามคันนา ทานพระครูก็แผเมตตาใหสิงสาราสัตว จําพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอเพือ่ ใหสัตว
เหลานั้นอยูเย็นเปนสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน และเพือ่ ใหฆราวาสสี่คนกับ
นักบวชอีก ๑ รูปที่กําลังเดินอยูภายใตแสงสลัวของพระจันทรครึ่งดวง ไดปลอดภัยจากสัตว
เหลานั้นอีกดวย
เวลาผานไปประมาณสี่สบิ นาทีก็ถึงบานของนางเชา เปนบานไมชั้นเดียว ใตถุนสูง
หลังคามุงสังกะสี บนบานจุดตะเกียงเจาพายุสวางไสว เสียงผูหญิงดาอยางหยาบคายดังมา
จากบนบาน นายสมชายไดยินถึงกับขนลุก ขนาดฟงนางสาวสมปอยดามาหยก ๆ ก็ยังรูสึก
วา เสียงดาที่กําลังไดยินอยูขณะนี้ หยาบคายกวาหลายเทา ทั้งไมกอใหเกิดความรูสึกนึกขํา
แตประการใด
นายบายนําทานพระครูไปนั่งขาง ๆ ภรรยาผูซึ่งนอนหลับหูหลับตาดาอยูบนเสื่อจันท
บูรผืนใหม มีหมอนสีขาวหนุนที่ศีรษะ ลูก ๆ นั่งลอมวงดู ดวยไมอาจจะชวยอะไรได และทุก
ครั้งที่มารดาเปนเชนนี้ พวกเขาก็จะนั่งเฝาดูกระทั่งผีมันออกไปเอง หากคราวนี้มันเขานาน
กวาทุกครั้ง และไมมีทีทา วาจะออกไปงาย ๆ บิดาจึงชวนเพื่อนบาน แลวพากันไปนิมนตทาน
พระครูมาชวยไลผี
“นี่แหละครับหลวงพอ ผีเขาทีไรมันดาลูกดาผัวไมพัก ไมรูผีหาผีเหวที่ไหนมาเขา”
นายบายบอกทานพระครูพรอมดาผีไปดวย ไดยินสามีพูดกับทานพระครู คนถูกผีเขาลืมตา
ขึ้นดูนิดหนึ่ง เปนเวลาเดียวกับที่ทานพระครูจอ งดูนางพอดี เสียงดาหยุดชะงักลงประเดี๋ยว
หนึ่ง แลวคนถูกผีเขาก็หลับหูหลับตาดาตอไปอีก หากคราวนี้เสียงเบาลงกวาเดิมมาก
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“ผีมันคงจะเกรงใจพระ” นายสมชายคิด เจาอาวาสวัดปามะมวงใหสงสัยยิ่งนักวาผี
ที่มาเขานางเชานั้น เปนผีจริงหรือผีปลอมกันแน ทานตองใช “เห็นหนอ” เขาตรวจสอบ จึง
ไดรูวาเปนผีปลอม
“เห็นหนอ” รายงานวา วันไหนเลนไพเสีย วันนั้นจะตองถูกผีเขา แลวก็จะดาลูก
ดาผัวกระทั่งหลับไปเอง แตถาวันไหนเลนได วันนั้นผีไมเขา วันนี้เสียมากกวาทุกวัน ผี
ก็เลยเขาตัง้ แตหัวค่ํา แลวก็ยังไมยอมออก จนนายบายสามีตองไปนิมนตทานมาไลผี
“ชวยหนอยเถอะครับหลวงพอ ดูทาทางมันจะดายันรุงแนเลย ผมกับลูกเตาคงไมได
หลับไมไดนอนกัน” นายบายพูดทาทางนาสงสาร
“ชวยแนโยม อาตมาชวยแน เดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวจะไลใหออกแทบไมทันเชียว คอยดูฝมือ
อาตมาก็แลวกัน” ทานพูดขมขวัญผีปลอม
“ตองทําน้ํามนตหรือเปลาครับ ผมจะไดใหลูกไปหาขันน้ํากับเทียน” นายบายถาม
“ไมตอง ไมตอง ผีรายนีม้ ันไมกลัวน้าํ มนต”
“แลวจะใชอะไรไลละครับ” ทานพระครูนั่งนึกอยูป ระเดี๋ยวหนึ่ง จึงตอบวา
“ใชยา เดี๋ยวอาตมาจะปรุงยาใหผีกิน รับรองวากินปุบออกปบเลย”
“ตองใชอะไรบางครับ”
“ใชพริกขี้หนูกับเกลือ มีหรือเปลา”
“แหงหรือสดครับหลวงพอ”
“เอาสด ๆ ดีกวา มีไหมพริกขี้หนูนะ”
“มีครับ ที่ตน มีเยอะ เดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายลงไปเก็บมาให” นายเย็นบุตรชายคนโต
ของนางเชาตอบ
“ดี ๆ เอาที่แก ๆ นะ ยิ่งไดสีแดงยิ่งดี ผีมันจะไดกลัว เอามาสักกํามือนึงแลวตํากับ
เกลือ มาใหหลวงพอ”
“ครับ” ชายหนุมรับคําแลวเดินไปหยิบไฟฉายในหอง ดวยการลงไปเก็บพริกมาหนึง่
กํามือ แลวนําไปโขลกกับเกลือที่ในครัว เสร็จแลวจึงตักใสถว ยนํามาใหทานพระครู
“ขอชอนดวย” คราวนี้ลกู สาวคนรองเปนคนไปหยิบมาให ไดอุปกรณครบถวนแลว เจา
อาวาสวัดปามะมวงจึงสั่งวา
“เอาละ ชวยกันจับผีไวแลวปอนยาเขาไปทางปาก กรอกลงไปใหหมดถวยเลย” นาย
บายและลูก ๆ ทําตามที่ทานสั่ง แตกวาจะงางปากผีใหอาไดก็ตองออกแรงกันพอสมควร
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๘

Page 2

เพราะผีดิ้นรนขัดขืน ไมยอมใหกรอกยา เมื่อยาเขาปาก ผีหลอมก็พนออกมาเพราะความแสบ
รอน นายบายและลูก ๆ ตางพากันหลบเปนพัลวัน
“โอย...เผ็ด เผ็ดฉิบหายเลย” เสียงผีปลอมโอดครวญ
“ขอน้ําหนอย..น้ํา หลวงพอไมนาทําฉันเลย” นางเชาตัดพอ
“ฉันนะใคร ผีหรือคน” ทานพระครูยอ นถาม
“คนจะ อีเชาไงละ หลวงพอไมนาทํากับอีเชาอยางนี้เลย” นางลืมตาลุกขึ้นนั่ง สั่งลูก
ชายคนโตวา
“ไอเย็น ขอน้ําใหขาหนอย เผ็ดจะตายอยูแลว” นายเย็นกําลังจะลุกออกไปหาน้ํา แต
ทานพระครูหามไว ทานบอกเขาวา
“อยาเพิ่ง ถาไดน้ําตอนนี้ ผีจะไมยอมออก เดีย๋ ว ตองใหหลวงพอเจรจากับผีกอน”
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะทานตองการจะ “ดัดสันดานผี” นางเชาเห็นดังนั้น จึงตอวาทานพระครูเปน
การใหญ
“ฉันไปทําอะไรใหหลวงพอหรือ หลวงพอถึงทํากับฉันแบบนี”้
“อาตมาไมไดทําโยม อาตมาทําผีตางหาก ก็ผีมันเขาโยม อาตมาก็จะชวยไลมัน
ออกไป เห็นไหมพอใหกินยามันรีบออกเลย ทีหนาทีหลังถามันมาเขาอีก ก็เอายานี่กรอกปาก
มันนะหนูนะ” ทานหันไปบอกลูก ๆ ของนางเชา
“โอย พอแลวจะ พอแลว มันไมเขาอีกแลว ฉันรับรอง” นางเชาบอกเสียงลั่น
“แนนา” ทานพระครูย้ํา
“แนจะ” คนถูกผีปลอมเขารับคําหนักแนน นางนึกในใจวา ตอแตนี้ไปถึงจะเสียไพมาก
แคไหน ก็จะไมยอมทําเปนผีเขาอยางเด็ดขาด เข็ดแลว เข็ดเปนตอนแมวเชียวละ
“ขอน้ําฉันกินหนอยเถอะจะหลวงพอ” นางออนวอน เจาอาวาสวัดปามะมวง จึงสั่งให
นายเย็นไปนําน้ํามาใหมารดาดื่ม เพือ่ นบานสองคนทีน่ ั่งดูทานพระครูไลผี เมื่อเห็นวาผี
ออกเปนที่เรียบรอยแลวจึงกลาวลา
“หลวงพอครับ ผมเห็นจะตองกราบลา ดึกมากแลว ชักงวง” หนึ่งในสองพูดขึ้น คนทั้ง
สองกราบทานพระครูสามครั้งแลวพากันลุกออกมา
“ขอบใจมากนะที่ไปเปนเพื่อน” นายบายขอบใจเพื่อนบาน แลวเหมือนจะนึกอะไรได
จึงบอกบุรุษทั้งสองวา
“แลวใครจะไปเปนเพื่อนขา สงหลวงพอกลับวัดละ”
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“ไมตองไปสง อาตมากลับเองได โยมสองคนไปเถอะ อาตมาจะอยูอีกสักพักแลวคอย
กลับ” เมื่อทานพูดเชนนี้ เพื่อนบานสองคนจึงลงเรือนไป อาคันตุกะไปแลว เจาอาวาสวัดปา
มะมวง จึงพูดกับลูก ๆ ของนางเชาวา
“เอาละ พวกหนู ๆ พากันไปนอนไดแลว หลวงพอจะดูแลแมเขาให ปลอดภัยแลว ผี
ออกไปแลว” ลูกชายหญิงทั้งหาคน จึงลุกออกมาแลวตางแยกยายกันไปนอน ทานพระครูพูด
กับนางเชาวา
“เอาละ ทีนี้อาตมาจะเทศนโยมละ เห็นไหมนี่ยังไวหนาโยมนะ ถึงไดรอใหเพื่อนบาน
และลูก ๆ ของโยมลุกออกไปเสียกอน แตโยมบายตองอยูฟง จะไดชว ยอบรมสั่งสอนและฝก
นิสัยใหโยมเสียใหม” คนถูกผีปลอมเขานั่งฟงตาปริบ ๆ สูดลมเขาปากซี๊ด ๆ เพราะยังเผ็ดไม
หาย
“นี่โยมบาย รูไหมวาผีอะไรมันมาเขาโยมเชา” ทานถามสามีคนถูกผีเขา
“ผีอะไรครับหลวงพอ”
“ผีการพนัน โยมเชาถูกผีการพนันเขาสิง หนีไปเลนไพทุกวัน วันไหนเลนได ผีไม
อาละวาด วันนี้เลนเสียไปแยะ เลยอาละวาดนานกวาทุกวัน โยมรูไวดวย”
“ออ ยังงี้นเี่ อง ผมถึงวาทําไมเงินทองมันถึงไมคอยพอใช เพราะมันเอาไปเสียไพ
นี่เอง” นายบายโมโหโกรธา มองหนาคนเปนเมียอยางจะกินเลือดเนื้อ
“หลวงพอ เรื่องอะไรมายุใหผัวเมียเขาทะเลาะกัน เปนพระทําไมทํายังงี้” นางเชาตอ
วาพลางสูดปากซี๊ด ๆ
“อาตมาไมไดยุ โยมอยาเขาใจผิด นี่อาตมาจะชวยโยมนะ ชวยไมใหโยมตองตกนรก
ไงละ” ทานพระครูชี้แจง
“โธ หลวงพอ นรกยังอยูอีกไกล แลวจะมีจริงหรือเปลาก็ยังไมรูแน แตที่ใกลตัวนี่ซี ฉัน
ยังวิตก รับรองพอหลวงพอลงเรือนไป ไอบายมันเตะฉันแน” นางคาดการณเมื่อเห็นสายตา
ทาทางของสามี
“หลวงพอครับ ผมบอกตามตรงวา ผมเกลียดขี้หนามันเหลือเกิน อีนมี่ ันหาความดี
ไมไดเลย” คนเปนสามีพดู อยางแคนใจ
“ไมดีแลวมึงเอากูมาเปนเมียทําไม แถมยังมีลูกหัวปทายป นี่ถากูไมทาํ หมันปานนี้มิ
เปนโหลแลวรึ” นางเชาคุยอวด “เสนห” ของตัว
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“เอาละ ๆ อยามาทะเลาะเบาะแวงกันตอหนาพระสงฆองคเจา บาปกรรมรูหรือเปลา”
เจาอาวาสวัดปามะมวงปราม
“เดี๋ยวเถอะมึง หลวงพอลงเรือนเมือ่ ไหร มึงถูกกูเตะแน คอยดูก็แลวกัน” นายบายผูก
อาฆาต
“ขอที ๆ อาตมาขอบิณฑบาตเถอะ การทํารายรางกายกันไมใชสิ่งดี คนเราไมใช
เดรัจฉาน พูดจากันได สัตวมันพูดไมได ถึงตองใชกําลังเขาปะทะกัน โยมอยากเปนยังงั้น
หรือ”
“ไมอยากครับ” คนตอบกมหนาดูพื้น
“มันซอมฉันประจําเลยแหละหลวงพอ สงสัยจะเปนสัตวเดรัจฉานมากเกิด” นางเชาถือ
โอกาสฟองและดาสามีไปดวย
“ก็โยมมันรายกาจนักนี่ ปากคอยังกะตะไกรโรงพยาบาล นี่อาตมาไมไดเขาขางโยม
บายนะ” ทานพระครูพูดอยางเหลืออด
“ถึงวาซีครับหลวงพอ ผมถึงไดเบื่อมันนัก อยากจะทิ้งไปหาเมียใหม ก็สงสารลูก ๆ”
“เอาละ ๆ เลิกพูดเลิกทะเลาะกันเสียที ตอไปนี้ก็ทําตัวเสียใหมนะโยมเชา สวนโยม
บายก็หามทํารายกันแบบนั้น คอย ๆ พูด คอย ๆ จากัน เดี๋ยวอาตมาจะชวยอบรมให” แลว
ทานจึงพูดกับนางเชาวา
“โยมตองปรับปรุงตัวเสียใหมนะ ตองเปนตัวอยางที่ดีของลูก ๆ อีกหนอยก็จะเปนยา
เคนยายคนแลว อยาใหลูกหลานมาถอนหงอกเอาได ประการแรกโยมตองเลิกเลนไพอยาง
เด็ดขาด อาตมารูวามันทํายาก เพราะคนที่ถูกผีการพนันเขาสิงนั้น มักจะเลิกไมได”
“นั่นซีจะหลวงพอ บอกตามตรงวา ฉันคงอกแตกตายแน ๆ หากไมไดเลน บางวันฉัน
ก็คิดจะเลิก แตมันก็เลิกไมได ขาไพเขามาตาม”
“ทีนี้ถาเขามาตาม ก็บอกใหไปหาอาตมาที่วัดนะ ไปตั้งวงกันที่วัดโนน บอกเขาอยางนี้
นะ แลวโยมก็ควรจะไปอยูวัดสักระยะนึง ไปอบรมจิตใจใหกิเลสตัณหามันเบาบางลงเสียบาง”
“ทิดบายเขาจะยอมใหฉันไปหรือเปลาก็ไมรู” คราวนี้นางเปลี่ยนจาก “ไอ” มาเปน
“ทิด”
“โอย เชิญเลย เชิญไปวันนี้พรุงนี้เลย ถาไปแลวจะทําใหแกดีขึ้น จะไปอยูนาน ๆ ก็ได
ขาไมวาหรอก ชวยดัดสันดานใหมันหนอยนะครับหลวงพอ” คนเปนสามีถือโอกาสฝากฝง
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“ตกลง งั้นพรุงนี้โยมเตรียมขาวของไปอยูวัดได” แลวหันไปพูดกับนายบายวา “แนใจ
นะวาจะไมไปตามกลับมา ประเดี๋ยวไมทันถึงสามวัน ก็จะไปบอก “แมอหี นูกลับบานเถอะ ลูก
ๆ มันคิดถึง” ที่แทตัวเองนั่นแหละคิดถึงแตเอาลูกบังหนา อาตมาเห็นมาหลายรายแลว”
“คงไมหรอกครับหลวงพอ ผมกับลูก ๆ คงจะสบายขึ้น เพราะอยางนอย ๆ ก็ไมตอ ง
ถูกมันดาตอนผีการพนันเขา”
“ตอไปนี้ผีไมเขาแลว ขารับรองได” นางเชารีบบอกสามี ดวยยังแสบปาก แสบคอไม
หาย
“ดีแลว โยมตองเลิกใหไดนะ เพราะการพนันมันเปนอบายมุข”
“อบายมุขคืออะไรจะ หลวงพอ”
“คือเหตุแหงความเสื่อม หรือเหตุแหงความฉิบหาย มี ๖ ประการ คือ เสพสุราและของ
มึนเมา ๑ เที่ยวกลางคืน ๑ เที่ยวดูการละเลน ๑ เลนการพนัน ๑ คบคนชั่วเปนมิตร ๑ และ
เกียจครานการงาน ๑ ทั้งหกประการนี้ หากใครประพฤติปฏิบัติ บุคคลนั้นจะไมประสบกับ
ความเจริญรุง เรือง ในกรณีของโยมก็เชนกัน ขืนไมเลิกเลนไพ รับรองวันหนึ่งตองหมดเนื้อ
หมดตัว คนโบราณเขาสอนไววา โจรปลนสิบครั้งก็ยังดีกวาไฟไหม เพราะบานและที่ดินยัง
เหลือ ไฟไหมสิบครั้งก็ยงั ดีกวาเลนการพนัน เพราะบานไหมที่ดินยังอยู แตการพนันนั้นหมด
ทั้งบานทั้งที่ โยมเคยเห็นไหมที่เศรษฐีตองกลายเปนยาจก เพราะถูกผีการพนันเขาสิง โยม
อยากเปนอยางนั้นใชไหม”
“แตฉันไมใชเศรษฐีนี่นา” นางเชาเถียงไปขาง ๆ คู ๆ
“ฟงมันเถอะหลวงพอ แลวอยางนี้จะไมใหผมอยากเตะมันไดยังไง” นายบายพูดอยาง
หมั่นไสเมียเต็มแก
“จริง ๆ นะ โยมเชา โยมนี่กวนโทสะเขาจริง ๆ นั่นแหละ อาตมาเองก็ชกั เบื่อที่จะพูด
กับโยมแลว ก็ในเมื่อเศรษฐียังหมดเนื้อหมดตัว แลวคนไมใชเศรษฐี จะไมแยยิ่งกวาหรือ ยัง
จะมีหนามาเถียงอีก”
“เอาเถอะจะ ฉันยอมแพ ตกลงเปนอันวา ฉันจะเลิกเลนไพอยางเด็ดขาด แตเรื่องไป
อยูวัด ขอคิดดูกอน ออ แลวที่หลวงพอบอกจะชวยไดจริง ๆ หรือ แลวนรกที่วา มันมีอยูจริง
ๆ ใชไหม” นางเชาถามอยางสนใจ
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“อาตมาชวยไดก็แคบอกทางใหวาทางนี้ไปนรก ทางนี้ไปสวรรค เมื่อรูแลวโยม
จะยังเลือกไปนรก อาตมาก็ชวยอะไรโยมไมได โยมตองชวยตัวเอง ทํากรรมแทนกัน
ไมได”
“แลวนรกมันมีจริง ๆ อยางที่คนเขาเชื่อกันหรือจะ” นางถามอีก
“ถามอยางนี้ แปลวาโยมไมเชื่อใชไหม”
“ก็เชื่อเหมือนกัน แตไมคอยมั่นใจนัก”
“ถาโยมอยากมั่นใจ ก็ตอ งปฏิบัตวิ ิปส สนากรรมฐาน ถาตั้งใจปฏิบัตอิ ยางเอาจริงเอาจัง
เมื่อบรรลุญาณที่ ๑๓ เมื่อไหร เมือ่ นั้นโยมก็จะไมสงสัยเรื่องนรกสวรรคอีกตอไป ถาอยากรูก็
ตองลงมือพิสูจนดวยตนเอง”
“ญาณ ๑๓ คืออะไรจะ”
“คือ โคตรภูญาณ ใครปฏิบัติไดถึงญาณนี้ ก็จะเลิกสงสัยเรื่องการมีอยูของนรกสวรรค
ถาบรรลุถึงญาณ ๑๖ ก็จะไดเปนพระอริยบุคคลระดับตนที่เรียกวา พระโสดาบัน เอาเถอะ พูด
ไปโยมก็ไมเขาใจหรอก ของอยางนี้ไมอาจเขาใจดวยคําพูด ตองลงมือปฏิบัติ ถึงจะเขาใจ ถา
โยมอยากพิสูจนเรื่องนรกสวรรค ก็ตอ งปฏิบัติใหไดถึงญาณ ๑๓”
“ไมมีวิธีอื่นเลยหรือหลวงพอ คือรูโดยวิธีอื่นนะจะ”
“มี วิธีที่วานี้คือ ใหลองตายดู ถาอยากรูก็ลองตายเดี๋ยวนี้เลยก็ได รับรองไดเห็นนรก
แน”
“โอย ไมเอาหรอกหลวงพอ ฉันไมกลาลอง กลัวมันจะตายจริง ๆ “ นางรีบปฏิเสธ
“ในเมื่อไมกลาลอง แลวจะรูไดยังไง อยากรูมันก็ตองลอง จริงไหมโยม” ทานถามนาย
บาย
“จริงครับ แตสําหรับผม ผมเชื่อรอยเปอรเซ็นตเลยครับหลวงพอ เชื่อโดยไมตองลอง”
“ทําไมโยมถึงเชื่อละ”
“เพราะผมเชื่อพระพุทธเจานะครับ ที่เชื่อเพราะมั่นใจวาทานไมไดหลอกลวง ทานจะ
มาหลอกลวงเราเพื่อประโยชนอะไร จริงไหมครับ หลวงพอ”
“แหม พูดเขาที นี่แหละเขาถึงเรียกวาคนฉลาด หรือโยมเชาวายังไง”
“งั้นก็แปลวา ฉันโงใชไหม หลวงพอวาฉันโงใชไหม” ถามอยางไมพอใจ
“อันนี้โยมคิดเอาเอง เอาละ จะตีสองแลว อาตมาเห็นจะตองกลับเสียที” ทาน “รู” โดย
ไมตองดูนาฬิกา นายสมชายนั่งสัปหงกอยูใกล ๆ ไดยินวาทานจะกลับก็ตาสวาง
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“อยาลืมนะโยมเชา เลิกเลนไพ แลวโยมบายเลิกทุบตีเมีย” ทานกําชับกําชาสองผัว
เมีย
“แตถามันยังขืนเลนอีกละครับ หลวงพอจะใหผมทํายังไง”
“ก็ปรุงยาใหกินซี พริกขีห้ นูโขลกกับเกลือ จะยากอะไร” ทานพระครูบอกเคล็ดลับใน
การปราบผีการพนัน นางเชารีบยืนยันดวยเสียงหนักแนนวา
“เลิกจะหลวงพอ ฉันเลิกเด็ดขาด ทิดบายอยาใหฉันกินยานั่นอีกเลย ฉันเข็ดแลวจะ”
ขากลับ เจาอาวาสวัดปามะมวงชาเวลาเพียงยี่สิบนาทีก็ถึงวัด กระนั้นก็เปนเวลาตีสอง
พอดี นายสมชายงวงเสียใจไมอยากจะวิเคราะหหาเหตุผลวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น เขาจัดการ
ปดประตูกุฏิ แลวลางมือลางเทาขึ้นนอน พอหัวถึงหมอนก็หลับเปนตาย...
มีตอ........๕๙
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