


ปฐมบท

ณ พื้นที่ซึ่งอยู่เหนือระดับน�้ำทะเลขึ้นไปหลำยร้อยเมตร มี

ภเูขาเขยีวครึ้มตั้งตระหง่านเป็นปราการธรรมชาตทิี่แสนยิ่งใหญ่ 

ภูเขาลูกดังกล่าวได้ยื่นปลายทั้งสองประดุจวงปีกกาโอบล้อม

อารามแห่งหนึ่งเอาไว้ เป็นเหตุให้อารามดังกล่าวไม่ต่างจาก

ดวงดาวที่อยู่กลางวงพระจนัทร์เสี้ยว

ด้วยเหตุที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญทางวัตถุ

จากโลกภายนอก จึงสงบสงัดเสียจนผู้ไม่มีธุระทางศาสนกิจ

ใดๆ ไม่อยากย่างกรายเข้ามา ทั้งยงัมคี�าเล่าลอืเกี่ยวกบัความ

ลี้ลับชวนพิศวงต่างๆ นานาในวัดแห่งนี้ โดยเฉพาะต่อองค์

หลวงพ่อด�า พระประธานในอุโบสถหลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่  

ยคุสมยัใดกไ็ม่มใีครบอกได้ เพราะก่อนจะมวีดัปรากฏให้เหน็

เป็นรูปเป็นร่าง หลวงพ่อด�ากม็อียู่ก่อนแล้ว
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หลวงพ่อด�าแกะสลักจากหินด�าทั้งองค์ ศิลปะสกุลช่างพื้นบ้าน   

วงพกัตร์ดดุนัน่ากลวั ถงึขนาดคนขวญัอ่อนไม่กล้ามองตรงๆ เดก็คนไหน

ร้องไห้โยเย พอผู้เป็นพ่อแม่ขู่ว่า “ถ้าขนืยงัไม่หยุดร้องจะพาไปให้หลวง

พ่อด�า” เท่านั้นแหละ เด็กคนนั้นจะเงียบกริบ ไม่กล้าสะอื้นออกมาให้

ได้ยนิอกี

พระประธานที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อด�านี้เป็นพระพุทธรูป

ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้างกว่าค่อนวาของชายฉกรรจ์ ฐานพระ

เป็นแบบแท่นธรรมดา ไม่มลีวดลายตกแต่งอนัใด แกะสลกัด้วยหนิด�า

เช่นเดยีวกบัองค์พระ แถมยงัแยกไม่ออกอกีว่าระหว่างองค์พระกบัฐาน

นั้นสร้างตดิกนัหรอืไม่

คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ลูกหลานฟังต่อๆ กันมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าอีกท ี

ว่า สมัยก่อนที่แถบนี้เคยมีสงครามแย่งดินแดน มีการท�าพิธีปลุกเสก

เครื่องรางของขลงักนัในอุโบสถหลงันี้เพื่อแจกจ่ายให้ทหาร รวมทั้งชาวบ้าน

ที่ร่วมออกรบต่อสู้ศตัรู

ยงัมเีรื่องเล่ากนัอกีว่า ในอดตีพระประธานองค์นี้เคยจบัสามเณร

ทุศีลไปกินจนโอษฐ์แดงฉานเปรอะด้วยคราบเลือด อีกทั้งยังเคยท�าให้

พวกโจรใจบาปที่หมายมุ่งเข้ามาลักขโมยสิ่งของมีค่า รวมถึงตัดเศียร  

พระประธานถงึกบักลายเป็นคนสตวิปิลาส พากนัเดนิหลงวนเวยีนอยูใ่น

อุโบสถจนรุ่งเช้า ปากก็พร�่าเพ้อไม่เป็นภาษามนุษย์ จนชาวบ้านผ่านมา

เหน็จงึช่วยกนัจบัตวัส่งเจ้าหน้าที่ เหตุนี้เองจงึเป็นการเพิ่มพลานุภาพให้

ชาวบ้านในละแวกใกล้เคยีงเกดิความหวาดกลวัเป็นอย่างมาก

แต่ถงึจะมคี�าเล่าลอืปากต่อปากกนัอย่างไร วดัแห่งนี้กอ็ยูผ่่านร้อน

ผ่าวหนาว ผ่านภาวะเหตกุารณ์วกิฤตต่ิางๆ มาได้มากมาย ทั้งภยัธรรมชาต ิ

และภยัอนัเกดิจากตวัมนุษย์เอง จนเวลาล่วงถงึยุคปัจจุบนั มเีพยีงภกิษุ

จ�าพรรษาอยู่สองรูปเท่านั้น



ธาร ธรรมโฆษณ ์  11 

ท้องฟ้ำสีอ�ำพันระเรื่อ จิตรกรธรรมชำติป้ำยวำดสีเมฆให้ด ู 

ละลานตา เปี่ยมจนิตนาการ ดวงอาทติย์ก�าลงัจะลบัคิ้วโค้งภูเขา เหล่า

ปักษาต่างกลบัคนืรงัหลบันอนอกีวาระหนึ่งตามวถิชีวีติธรรมชาติ

เสียงจักจั่นเรไรร้องระงมก้องกังวานประหนึ่งบทเพลงประโคม  

สั่งลาให้แก่ทวิาที่เปิดทางให้รตัตกิาลท�าหน้าที่แทนอกีครั้ง

บดันี้ภายในอโุบสถหลงัเก่าคร�่าคร่าที่สร้างแบบมหาอดุ มแีต่ประตู

ทางเข้าด้านหน้า ไม่มปีระตูออก มอีงค์หลวงพ่อด�าพระประธานประทบั

เด่นตดิผนงั หนัพระพกัตร์ออกไปทางประตูโบสถ์

เบื้องหน้าหลวงพ่อด�า สาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสองรูปก�าลงั

ท�าหน้าที่ของผู้มุ่งปฏิบัติตนตามแนวทางศากยบุตรอย่างคร�่าเคร่ง รูป

หนึ่งเป็นพระภกิษุวยัชรา อกีรูปยงัอยู่ในวยัเยาว์

ภาพของผู้ทรงศีลทั้งสองในขณะนี้จึงเหมือนปู่กับหลานสองคน

ก�าลงันั่งรบัฟังโอวาทจากองค์พระประธานอยู่กม็ปิาน

ท่ามกลางความสงบวังเวงของเวลาพลบค�่า แสงสว่างจากปลาย

เทยีนหน้าโต๊ะหมูบ่ชูาส่องให้เหน็วงพกัตร์ขององค์หลวงพ่อด�าขรมึขลงัขึ้น

ทบทวเีป็นระยะๆ ที่สามเณรน้อยผู้นั่งประนมมอืสวดมนต์อยู่เบื้องหน้า

แหงนขึ้นมองพระพกัตร์ แต่แทนที่จะแสดงอาการหวาดกลวัเหมอืนเดก็

คนอื่นๆ กลบัมแีววตาทอประกายแปลกประหลาด คล้ายว่าก�าลงัรอท่า

ความสุขอะไรบางอย่างด้วยใจจดจ่อ

สามเณรน้อยรูปนี้ชื่อว่า พาหุง เป็นเดก็วดั อาศยัอยู่กบัภกิษุชรา

ซึ่งรบัภาระเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ยงันอนแบเบาะ โดยภกิษชุราท�าหน้าที่

เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดยีวกนั ท่านเล่าความเป็นมาของชวีติให้ฟัง

คร่าวๆ ว่า

“วนัหนึ่งขณะเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ตามปกต ิตนเหน็ทารกถูก

วางทิ้งไว้หน้าองค์หลวงพ่อด�า สอบถามชาวบ้านถงึพ่อแม่เดก็กไ็ม่มใีคร



12 ë ‡ŒÕ  ท่องนรกสวรรค์กับสามเณรพาหุง

รู้เห็น จึงคิดว่าน่าจะมีคนเอามาทิ้ง เนื่องจากเหตุจ�าเป็นอะไรบางอย่าง 

เลยตัดสินใจอุปการะไว้” ทั้งยังเล่าเสริมอีกว่า ตอนยังเป็นทารกน้อย   

พาหุงเป็นเดก็ที่เลี้ยงง่ายอย่างเหลอืเชื่อ หากร้องไห้งอแง เพยีงท่องบท

สวดมนต์กล่อมสกับท ครู่เดยีวกจ็ะร่าเรงิและพริ้มหลบัตาปุ๋ยไปอย่างมี

ความสุข 

ดังนั้นทุกวันเวลาลงท�าวัตรสวดมนต์เช้าเย็น ท่านจึงอุ้มพาหุง

เข้าไปด้วย โดยวางทารกน้อยไว้ใกล้ๆ ฐานพระประธานหลวงพ่อด�า ทุก

ครั้งพาหุงจะพริ้มตานอนฟังเสยีงสวดมนต์อย่างสงบ ไม่เคยร้องไห้หรอื

ส่งเสยีงอะไรรบกวนเลยตลอดการท�าวตัร

โตขึ้นพาหุงเป็นเดก็ที่เฉลยีวฉลาดในเรื่องการศกึษาเล่าเรยีนเป็น

อย่างมาก เจ้าอาวาสส่งให้เรยีนชั้นประถมในโรงเรยีนวดัใกล้ๆ ผลปรากฏ

ว่าสอบได้ที่หนึ่งทุกปี และพอจบชั้นประถมศกึษา หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็

ให้บวชเป็นสามเณรเพื่อเรยีนทางธรรม

เพยีงไม่ถงึเดอืน สามเณรน้อยกส็ามารถท่องจ�าบทสวดมนต์เจด็

ต�านานได้หมดทั้งเล่ม ไม่ว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสสอนอะไรในหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา สามเณรน้อยจะจดจ�าได้แม่นย�าอย่างน่าอศัจรรย์ 

แม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องที่ผูห้ลกัผูใ้หญ่ไม่ฝักใฝ่ขวนขวายคดิจะท�า 

สามเณรพาหุงจะมุ่งมั่นท�าอย่างน่าชมเชย เช่น การขะมักเขม้นศึกษา  

พระไตรปิฎกในตู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังชมชอบการนั่งฝึกจิต ท�าสมาธิ

วปัิสสนา ปฏบิตัตินตามแนวทางที่พระพทุธองค์ทรงแสดงไว้อย่างมุ่งมั่น

ภายหลังจากบรรพชาและคร�่าเคร่งร�่าเรียนท่องบทสวดมนต์ใน

ระยะแรกได้อย่างเป็นที่ประจกัษ์ว่ามคีวามจ�าดเีลศิ สามเณรน้อยท่องบท

สวดมนต์ทุกบทได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ ‘บทสวดพาหุง’ ที่ใช้เวลา

ท่องจ�าได้เพยีงไม่กี่นาท ีกติตศิพัท์อนัลอืเลื่องนี้นี่เอง ท�าให้ชาวบ้านต่าง

พากนัเรยีกขานว่า ‘สามเณรพาหุง’
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หลงัจำกท�ำวตัรสวดมนต์เยน็เสรจ็ หลวงพ่อกน็�ำสำมเณรพำหงุ

นั่งสมาธิฝึกจิตภาวนาตามที่เคยท�ามาทุกวัน ช่วงนี้นี่เองที่สามเณรน้อย

มกัเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อ

เริ่มต้นจากก�าหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตนิ่งดุจเปลวเทียนใน

หลอดแก้ว ไม่วอกแวกสับสนด้วยอ�านาจลมคือกิเลสพัดต้อง พักหนึ่ง

เมื่อจติหยั่งลงสูค่วามนิ่งถงึที่สดุนั้นสามเณรพาหงุกไ็ด้พบกบั ‘ท่าน’ อกีครั้ง

กายละเอยีดของท่านเปล่งประกายเป็นฉพัพรรณรงัสอียูเ่บื้องหน้า 

ค่อยๆ เคลื่อนกายออกจากพระอรุะขององค์หลวงพ่อด�า ก่อนจะเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงกงัวาน

“วนันี้มาเรว็เลยนะเณร”

สามเณรพาหุงรีบยกมือขึ้นนมัสการ ก่อนจะบอกความต้องการ

ในใจตนเองออกไปซื่อๆ

“วนัก่อนท่านได้เมตตาพากระผมไปเที่ยวแดนสวรรค์ทั้งหกชั้น ได้

เห็นสมบัติอันเป็นทิพย์ของเหล่าเทพเทวดามาบ้างแล้ว ท่านสัญญากับ

กระผมว่าครั้งต่อไปจะพาลงไปเที่ยวเมืองนรก กระผมอยากเห็นเหลือ

เกนิ อยากรู้ว่านรกจะน่ากลวัสมดงัที่เขยีนไว้ในต�าราหรอืเปล่า”

ท่านส่งเสียงหัวเราะทุ้มกังวานเมื่อเห็นแววตาของสามเณรน้อย 

ทอประกายความอยากรู้อยากเหน็อย่างไร้เดยีงสา

“ความอยากรู้อยากเห็น อย่างที่เณรก�าลังเป็นอยู่นี้ถือว่าเข้าข่าย

ตณัหาหรอืเปล่า เณรลองตอบเราดูก่อน”

สามเณรพาหุงหยุดคิดนิดหนึ่งก่อนตอบค�าถามตามความเข้าใจ 

โดยอาศยัจากที่เคยอ่านและเคยฟังจากหลวงพ่อเจ้าอาวาส

“กระผมว่าน่าจะไม่ใช่ตัณหาในความหมายของความอยากได้

อยากมีจนเกิดทุกข์ขอรับ แต่น่าจะเป็นความฝักใฝ่ขวนขวายในธรรม 

ต้องการใคร่รู้เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตนมากกว่า”
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“ลองยกตัวอย่างความฝักใฝ่ในธรรมอย่างที่เณรว่าให้ฟังสัก

ตวัอย่างซ”ิ

ท่านเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเตม็เปี่ยมไปด้วยเมตตาอกีครั้ง ยงัใจของผู้

ฟังให้รู้สึกเป็นสุขยิ่งนัก สามเณรน้อยเอ่ยชี้แจงตามความเข้าใจตัวเอง 

ต่อไปทนัที

“เหมอืนเดก็ที่ต้องการประสบความส�าเรจ็ในชวีติ จงึตั้งใจเล่าเรยีน 

คร�่าเคร่งทุ่มเทอ่านหนังสือจนสอบได้คะแนนดีมาตลอด ในที่สุด ด้วย

ความตั้งอกตั้งใจอย่างแน่วแน่ เดก็คนนั้นเมื่อโตขึ้นกส็ามารถประสบกบั

ความส�าเร็จในชีวิต ดังนั้นการฝักใฝ่ขวนขวายในธรรม จึงน่าจะไม่ใช่

ความหมายเดียวกันกับ ‘ตัณหา’ ที่หมายถึงความอยากในทางอกุศล

ขอรบั”

“ฮะฮ่า เข้าใจตอบเลี่ยงนะเณร ไม่มคี�าว่า ‘น่าจะ’ มแีต่เป็นหรอืไม่

เป็นเท่านั้น แต่เอาเถอะ ไว้เณรศึกษาพระธรรมนานเข้าจนถึงขั้นรู้แจ้ง

แทงทะลุ บางทถีงึตอนนั้น ค�าตอบอาจไม่ส�าคญัเสยีแล้วกไ็ด้ เรื่องกเิลส

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนนั้นม ีเมื่อสามารถด�ารงกายใจอยู่เหนอืมนั จะ

มหีรอืไม่มกีไ็ม่เป็นปัญหาอกีต่อไป”

“ขอรบั กระผมจะจดจ�าเอาไว้”

ยำมได้คุยกับท่ำน สำมเณรพำหุงสัมผัสได้ถึงรัศมีเมตตำที่แผ่

พุ่งออกมา รู้สกึเยน็สงบอย่างประหลาด กายละเอยีดของท่านที่ปรากฏ

เฉพาะหน้า แม้จะบ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นใคร แต่สามเณรน้อยรู้สกึได้ด้วย

จติสมัผสัว่า ท่านคอืผู้ด�ารงอยู่ในสมณเพศที่ควรแก่การสกัการบูชาเป็น

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะวงหน้าที่มปีระกายสรีุง้ แม้ไม่สามารถบ่งบอกลกัษณะ

ได้เหมือนบุคคลทั่วไป แต่รับรู้ได้ด้วยจิตถึงความเอิบอิ่มเปี่ยมเมตตา  

ยิ่งนกั
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สามเณรน้อยรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาอยู่ในทีว่าเคยเห็นลักษณะ

เค้าโครงหน้าท่านจากที่ไหนมาก่อน แต่จนแล้วจนรอดก็ยังนึกไม่ออก 

เพียงรู้สึกว่าวงหน้าของท่านน่าชมยิ่งนัก น่าหลงใหลราวพระจันทร์วัน

เพญ็ยามค�่าคนืที่ฟ้าใส และไม่รู้สกึอิ่มรู้สกึพอต่อการจดจ้องมองจนัทร์

อย่างไรอย่างนั้น

ครั้งแรกที่สามเณรพาหงุได้พบท่านกถ็งึกบัตะลงึพรงึเพรดิจนแทบ

จะถอนจิตออกจากสมาธิในทันใด แต่ด้วยอ�านาจเมตตาบารมีของท่าน 

ท�าให้สามเณรน้อยได้พบมติมิหศัจรรย์ในกาลต่อมา ได้สนทนาธรรมกบั

ท่าน ได้เหน็ได้รู้ในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาสามญัไม่มโีอกาสได้รู้ ได้ไปเที่ยว

ชมเมอืงสวรรค์ ชมสมบตัอินัเป็นทพิย์ของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย

“ตกลง ถ้าอย่างนั้นวนันี้เราไปเที่ยวชมนรกกนั”



ภาคที่ ๑ 
ท่องนรก



ขุมที่ ๑ :
สัญชีวมหานรก

ทนัททีี่ท่ำนยื่นมอืมำจบัแขนสำมเณรพำหงุ กำยละเอยีดของ

ท่านกพ็วยพุง่พรบิตาเป็นสรีุง้เจดิจรสั เคลื่อนน�าหน้าเรอืนกาย

สเีงนิบรสิุทธิ์ของสามเณรพาหุงไป ชั่วระยะเวลาช้างกระดกิหูงู

แลบลิ้น ทั้งสองก็มาหยุดอยู่หน้าประตูทองแดงก�าแพงเหล็ก

สงูจนแหงนดปูลายสดุไม่เหน็ อกีทั้งผนงัก�าแพงยงัแดงก�่าร้อน

ระอุเพราะถูกเปลวไฟจากข้างในแผดเผามาชั่วกปัชั่วกลัป์ คน

ธรรมดาหากเผลอจ้องมองเพียงวูบเดียวคงจะต้องสูญเสีย

นยัน์ตาเป็นแน่แท้

“เณรรู้ไหม สถานที่ตรงนี้อยู่ใต้ธรณีที่มนุษย์อาศัย    

เท่าไหร่”

“ไม่ทราบขอครบั แต่คงจะลกึเอามากๆ”

ท่านส่งเสียงหัวเราะนุ่มทุ้มอย่างที่สามเณรพาหุงเคย
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ท่องนรก 

ได้ยนิ ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสยีงกงัวานเสนาะโสตว่า

“สถานที่นี้คือปากประตูมหานรกขุมที่ ๑ อยู่ลึกจากพื้นธรณีที่

มนุษย์อาศยัประมาณ ๑๕,๐๐๐ โยชน์ ชื่อว่า สญัชวีมหานรก หมายถงึ 

มหานรกที่เหล่าสตัว์ไม่มวีนัตาย”

“ไม่มวีนัตายเลยหรอืขอรบั”

สามเณรพาหุงถามด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น ไม่คิดว่าจะได้ยินค�าว่า 

‘ไม่มวีนัตาย’ เพราะเคยรูแ้ต่ว่า ทกุสิ่งทกุอย่างเกดิมาจะเป็นรปูธรรมหรอื

นามธรรม สุดท้ายย่อมเข้าสู่ภาวะการแตกดบัทั้งสิ้น ดงัค�าพระที่ว่า 

‘สพัเพ สงัขารา อนจิจา สพัเพ ธมัมา อนตัตา - สงัขารทั้งหลาย

ทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนตัตา’

ท่านเหมอืนหยั่งรู้ข้อกงัขาของสามเณรน้อย จงึรบีท�าลายเขม่าใน

ปัญญาพาหุงเสยีโดยทนัใด

“ที่ชื่อว่า มหานรกที่เหล่าสตัว์ไม่มวีนัตาย กเ็พื่อให้รู้ว่าสตัว์ใดตก

อยู่ในนรกขุมนี้ จักต้องทนรับทุกข์ทรมานเป็นเวลานานจนเหมือนไม่มี

วันตาย เณรอยากรู้หรือเปล่าว่าอายุของมหานรกขุมนี้เทียบกับบนโลก

มนุษย์ต่างกนัเท่าไหร่”

“อยากรู้ขอรบั” 

สามเณรพาหงุรบีกระวกีระวาดตอบความต้องการของตนออกไป

ทนัท ีท่านมองหน้าสามเณรน้อยพร้อมแย้มนดิๆ ก่อนเอ่ย

“อายุเฉลี่ยของสตัว์นรกในมหานรกขุมนี้มปีระมาณ ๕oo ปีนรก 

โดยระยะเวลาเพยีง ๑ วนัที่การท�าทณัฑ์ทรมานได้ผ่านพ้นไป สามารถ

นบัระยะเวลาในเมอืงมนษุย์ได้ถงึ ๙ ล้านปีมนษุย์ เหล่าสตัว์ผูม้าเกดิที่นี่

ถงึแม้จะได้รบัทุกข์โทษอย่างแสนสาหสัจนขาดใจตาย แต่กค็ล้ายกบัว่า

จะมีตัวตนเป็นอมตะฟื้นคืนมารับทุกข์โทษต่อไปอย่างไม่จบสิ้น สาเหตุ

นี้นี่เอง มหานรกขุมนี้จงึได้ชื่อว่าไม่มวีนัตาย”
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 สามเณรพาหุงอุทานเบาๆ ออกมาค�าหนึ่ง แต่ก่อนที่จะเอ่ยอะไร

ออกไป พลนัประตูทองแดงบานมหมึากค็่อยๆ แง้มออกทลีะนดิ ก่อให้

เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวประหนึ่งธรณีตรงนั้นจะถึงการถล่มทลายเสีย

ให้ได้

ประตูทองแดงค่อยๆ เปิดออกจนสามารถมองเหน็ด้านใน ท่าน

พยักหน้าส่งสัญญาณให้สามเณรน้อยเดินตามเข้าไป ภาพที่ปรากฏใน

คลองจกัษขุองพาหุงเมื่อเดนิผ่านธรณปีระตคูอื พื้นที่อนักว้างใหญ่ไพศาล

สุดลกูหลูกูตา ลกัษณะเป็นหลุมพื้นเหลก็หนา ถกูไฟเผาจนแดงโชน ขอบ

ด้านข้าง ๔ ขอบกเ็ช่นกนั มองออกไปไม่เหน็ขอบก�าแพง มอีาณาเขต

กว้างใหญ่เหลอืประมาณ แต่จะหาที่ว่างเว้นจากไฟเผาร้อนระอไุมไ่ดเ้ลย

ระหว่างไฟจะมศีาสตราวุธต่างๆ เช่น หอก ดาบ มดี หลาว ฯลฯ 

สารพัดจะมี ซึ่งถูกไฟเผาแดงจนมีความคมจัด สัตว์นรกที่อยู่ในนั้น

จ�านวนมหาศาลพากนัวิ่งพล่าน ไม่มตีรงไหนที่ได้หยดุนิ่งเพราะเท้าเหยยีบ

ไฟ ร่างกายกจ็ะถูกไฟเผาไหม้ตลอดเวลา เวลาวิ่งกจ็ะไปกระทบกบัหอก 

ดาบ ค้อน หรอืสรรพาวุธต่างๆ มาฟัน แทง สบั จนต้องร้องครวญคราง

และดิ้นเร่าๆ อย่างเจบ็ปวดสาหสั แต่พอร่างกายขาดแล้ว กจ็ะต่อตดิกนั

ใหม่โดยทนัท ีเพื่อคนืชพีมาทรมานต่อไปอย่างไม่มทีี่สิ้นสุด

ตลอดเวลาที่เดนิตามหลงัท่าน และดทูกุขเวทนาของสตัว์นรกขมุนี้ 

ซึ่งไม่วา่จะผ่านไปทางไหน พวกสตัว์นรก รวมถงึนายนริยบาลต่างพากนั

ยกมือขึ้นไหว้ท�าความเคารพท่าน สัตว์นรกตนหนึ่งยกมือไหว้ทั้งที่ปาก

ยงัคร�่าครวญเพราะได้รบัความเจบ็ปวดอย่างถงึที่สุด 

‘ช่างน่าเวทนาสตัว์นรกพวกนี้จรงิหนอ’

สามเณรพาหุงร�าพงึในใจ เนื่องจากเกดิความรู้สกึสงสารขึ้นอย่าง

จบัจติ ท่านหยั่งรู้เมตตาจติของสามเณรน้อย เพื่อต้องการแสดงให้เหน็

ถงึกฎแห่งกรรมจงึกล่าวขึ้นว่า
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ท่องนรก 

“สตัว์นรกเหล่านี้ตอนเป็นมนษุย์มชีวีติอยูด้่วยความประมาท หลง

ในอ�านาจบาตรใหญ่ เป็นมหาโจร ชอบรงัแกคนที่ต�่าต้อยกว่า พอตายก็

มารับกรรมที่นี่ ถ้าเณรอยากรู้เรื่องราวบุพกรรมของสัตว์นรกเหล่านี้  

อย่างลกึซึ้งกล็องถามดูส”ิ

ท่านชี้มือไปยังสัตว์นรกตนหนึ่งซึ่งก�าลังถูกคมหอกทิ่มแทงตรง

กลางอกอยูต่ลอดเวลา ปลายหอกฝังลกึลงไปจนทะลอุอกด้านหลงั แล้ว

ถอนออกมาจ้วงแทงซ�้าไปอกี พอถงึครั้งที่สามที่สี่ สตัว์นรกตนนั้นกพ็ลนั

แน่นิ่งขาดใจตาย ก่อนจะฟื้นขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อรับการทิ่มแทงต่อไป

อย่างไม่จบสิ้น

สามเณรพาหุงรีบท�าตามที่ท่านบอกด้วยการส่งกระแสจิตเปี่ยม

เมตตาไปยงัสตัว์นรกตนนั้น 

“กราบนมสัการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยิ่ง”

ยังไม่ทันที่สามเณรพาหุงจะได้กล่าวอะไร สัตว์นรกตนนั้นก็ได้

แสดงความปลื้มอกปลื้มใจ รบีก้มลงกราบแทบเท้า บดันั้นเองสามเณร

น้อยได้สงัเกตเหน็ว่าหอกที่อกของสตัว์นรกตนนั้นได้หายไปแล้ว

“เจรญิพร”

“เพื่อบชูาคณุของพระคณุเจ้าที่แผ่เมตตาต่อเกล้ากระผม ท�าให้ได้

รบัการว่างเว้นจากทุกขเวทนาชั่วขณะหนึ่ง เกล้ากระผมขอเล่าบุพกรรม

ของตนที่ท�าตอนเป็นมนษุย์อยูบ่นโลก เพื่อพระคณุเจ้าจะได้เอาไปเทศนา

สั่งสอนเป็นอุทาหรณ์แก่มนุษย์ที่ยงัประมาทมวัเมาอยู่”

สามเณรพาหุงรู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่สัตว์นรกตนนั้นเหมือนรู้

ความประสงค์ทกุอย่าง จงึส่งกระแสจติมองเข้าไปในแววตาของสตัว์นรก

ตนนั้นอีกครั้ง พลันนั้นเอง สามเณรน้อยก็ได้เห็นภาพฉายชัดผุดขึ้น  

เบื้องหน้า เหมอืนว่าตนเองก�าลงัยนืดูภาพยนตร์
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 ชำยคนหนึ่งแต่งกำยภมูฐิำน ใส่สทูผกูไทตำมสำกลนยิม ก�ำลงั

นั่งอยูห่น้าโต๊ะท�างานในห้องใหญ่โตรโหฐาน เฟอร์นเิจอร์ตกแต่งล้วนแล้ว

แต่ใช้ของดีมีรสนิยม อีกทั้งตามมุมห้องยังประดับด้วยวัตถุโบราณอัน

ประเมินค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นเทวรูป พระพุทธรูปหลากหลายปางลีลา  

รวมไปถงึเครื่องปั้นดนิเผารูปทรงต่างๆ

“ไอ้ปื๊ด ไอ้ปื๊ดโว้ย อยู่ข้างนอกรเึปล่าวะ เข้ามาหาอั๊วหน่อย”

สิ้นเสียงชายผู้นั้น หนุ่มร่างทะมัดทะแมงคนหนึ่งก็รีบกุลีกุจอวิ่ง

ห่อไหล่เข้ามาหา

“ไปเตรยีมรถ วนันี้อั๊วจะไปธุระข้างนอกสกัหน่อย”

สิ้นเสยีงอนัแฝงด้วยอ�านาจนั้น ชายหนุ่มคนดงักล่าวกร็บีวิ่งออก

ไปยังที่จอดรถ ก่อนจะท�าหน้าที่นายสารถีขับรถยุโรปราคาหลายล้าน   

มารอรบัผู้เป็นนายที่หน้าคฤหาสน์

“จะไปไหนหรอืขอรบันายท่าน”

“พาอั๊วไปดูสถานที่สร้างโครงการใหม่หน่อย”

สถานที่ดังกล่าวคือย่านชุมชนแออัดอันเลื่องชื่อ ซึ่งก�าลังจะถูก

เปลี่ยนเป็นห้างสรรพสนิค้ายกัษ์ใหญ่ในอกีไม่กี่เดอืนข้างหน้า ตดิตรงที่

ผู้คนในชุมชนไม่ยอมรื้อถอนที่อยู่อาศยัตวัเองออกไปง่ายๆ เป็นเหตุให้

ผู้เป็นเจ้าของอยากจะมาดูด้วยสายตาตัวเอง เพื่อจะหาทางขับไล่ผู้คน

เหล่านั้นออกไปโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายและค่าทดแทนใดๆ

รถยุโรปคนังามแล่นไปบนถนนเลยีบชุมชนแออดัอย่างช้าๆ ภาพ

ที่อยู่อาศยัผุพงัระเกะระกะซึ่งถูกปลูกสร้างแบบง่ายๆ ฝาท�าด้วยสงักะสี

เก่า มสีภาพไม่ต่างจากกองขยะ ขดัแย้งกนัอย่างสิ้นเชงิกบัรถคนัหรู ที่

มองแล้วประหนึ่งว่ารถคนัดงักล่าวเป็นสิ่งแปลกปลอมหลดุมาจากอกีภพ

โลก

“อั๊วคดิวธิขีบัไล่ไอ้พวกเศษสวะคนจนเหล่านี้ได้แล้วว่ะไอ้ปื๊ด”
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“ท�าอย่างไรครบัท่าน”

“เผา!”

ค�าตอบห้วนๆ แต่แฝงพลังเยือกเย็นอ�ามหิต ท�าให้ใบหน้าของ   

ผู้เป็นนายดูน่ากลวัจนชวนพรั่นพรงึ คนขบัรถหนุ่มเหลยีวดูทางกระจก

หลงัแวบหนึ่ง ก่อนท�าหน้าที่ของตนต่อไปไม่ต่างจากหุ่นยนต์

คนืนั้นนั่นเองควำมโกลำหลอลหม่ำนได้เกดิขึ้นที่ชมุชนดงักล่ำว 

เมื่อจู่ๆ เปลวเพลิงปริศนาก็ลุกโชนขึ้นจากเพิงเก่าๆ มุมหนึ่ง ก่อนจะ

ลุกลามไปอย่างรวดเรว็จนกลายเป็นอคัคภียั ก่อความวนิาศสนัตะโรให้

ที่อยู่อาศยัในชุมชนวอดวายไปหมดสิ้นภายในเวลาไม่นาน ชาวบ้านต่าง

หอบลูกจูงหลานหนีตายกันอย่างไม่คิดชีวิต คนเฒ่าคนแก่รวมไปถึง     

ผู้ทพุพลภาพที่ไม่สามารถช่วยตวัเองได้ต้องสงัเวยชวีติในกองเพลงิอย่าง

น่าอนาถใจ

เสียงแม่เรียกลูก ผัวเรียกเมีย คนเฒ่าคนแก่เรียกหลาน เสียง

เดก็ๆ ร้องไห้จ้าเคล้าระงมเสยีงร�่าไห้คร�่าครวญของคนรกัและญาตมิติร

ที่เป็นผู้สูญเสียดังเซ็งแซ่ไปหมด สภาพพื้นที่จากเคยรกรุมสุมด้วย       

สิ่งปลกูสร้างเพื่อท�าเป็นที่อยูอ่าศยั บดันี้แลดเูตยีนโล่งจนราบเป็นหน้ากลอง 

เปลวควนัสเีทาลอยอ้อยอิ่งอยู่ทั่วบรเิวณ

ในคฤหำสน์หร ูชำยผูเ้ป็นเจ้ำของโครงกำรก�ำลงัคลงึแก้วไวน์องุน่

ชั้นดอีย่างย่ามใจ ก่อนจะกระดกดื่มรวดเดยีวหมดแก้ว ภาพไฟลุกโหม

ชมุชนแออดัที่ปรากฏในข่าวโทรทศัน์สร้างความสขุให้แก่ชายผูน้ั้นยิ่งนกั 

เสยีงร�่าไห้คร�่าครวญของคนจนในภาพไม่ต่างจากเสยีงดนตรปีระโคมจติ 

เขารู้สกึสาแก่ใจจนต้องเดนิไปหยบิขวดไวน์มาเตมิอกีแก้ว ก่อนจะดวด

ทเีดยีวหมดเกลี้ยงอกีครั้ง
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 พลนันั้นเองภำพปัจจบุนักป็รำกฏแก่สำมเณรพำหงุ สตัว์นรกตน

นั้นหยุดนิ่งชั่วครู่คล้ายก�าลังทบทวน ไม่ก็ส�านึกอะไรบางอย่างก่อนเอ่ย

ด้วยน�้าเสยีงแหบแห้ง

“กระผมตอนมีชีวิตอยู่ ได้ท�าการเบียดเบียนข่มเหงผู้อื่น ถือว่า  

ตวัเองมอี�านาจวาสนา มเีงนิทองล้นฟ้า ไม่เคยสนใจไยดคีวามทุกข์ร้อน

ของใคร ด�าเนนิธรุกจิบนหยาดเหงื่อแรงงานของเพื่อนมนษุย์ด้วยกนั และ

ไม่เคยคิดจะสร้างบุญสร้างกุศลเลยสักครั้ง บั้นปลายชีวิตได้ป่วยด้วย

โรคร้าย เงินทองมากมายที่มีช่วยได้เพียงค่ารักษาพยาบาลและได้นอน 

โรงพยาบาลดีๆ  แพงๆ เท่านั้น แต่ไม่อาจซื้อชวีติตวัเองเอาไว้ได้

สุดท้ายต้องทิ้งทรัพย์สินทุกอย่าง ตายแล้วก็ยังต้องมารับกรรม

ยังสถานที่แห่งนี้ ทุกวันกระผมเฝ้ารอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน

ญาตมิติร แต่พวกเขาเองกล้็วนมคีวามประมาทในทรพัย์สนิมรดกไม่ต่าง

จากกระผม ไม่เคยคดิท�าบญุท�ากศุลเพื่อตวัเองหรอือทุศิให้ญาตทิี่ล่วงลบั

เลยแม้แต่น้อย”

สามเณรพาหุงเกดิธรรมสงัเวชอย่างเหลอืประมาณ คดิไพล่ไปถงึ

ผู้คนบนโลกมนุษย์หลายคนที่ก�าลังเล่นอยู่กับไฟ หลงมัวเมาในอ�านาจ

วาสนาอย่างไม่ลมืหลูมืตา ท�าทกุวถิทีางเพื่อให้ได้มาซึ่งทรพัย์สนิเงนิทอง 

กดขี่ข่มเหงคนด้อยโอกาสกว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่สนใจไยดี

ต่อค�าสั่งสอนของพระสงฆ์องคเจ้าแม้แต่น้อย นพิพานไม่หวงันรกไม่กลวั 

หาได้เฉลียวใจสักนิดเลยว่า บาปกรรมที่ท�าอยู่จะส่งผลให้ตัวเองหมก

ไหม้ รบัทุกขเวทนาอย่างแสนสาหสัหลงัจบสิ้นชวีติมนุษย์ไปแล้ว

“ระหว่างชายผู้หลงในอ�านาจวาสนาซึ่งรังแกผู้อ่อนแอกว่า ที่เห็น

เมื่อครู่ กบัสตัว์นรกตนนี้ ซึ่งกค็อืคนเดยีวกนักบัชายที่ว่า เณรคดิว่าใคร

น่าสงสารกว่ากนั”

ท่านเอ่ยถามสามเณรน้อยเพื่อทดสอบสตปัิญญา รวมไปถงึระดบั
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ธรรมในจติใจ หลงัเดนิจากสตัว์นรกตนนั้นมาแล้ว

“กระผมคดิว่าชายผูห้ลงอยูใ่นอ�านาจวาสนาที่เหน็ในภาพบพุกรรม 

น่าสงสารกว่าขอรบั”

“ท�าไมล่ะ ลองให้เหตุผลดูซ”ิ

“ขอรับ เพราะว่าสัตว์นรกตนนี้ ถึงแม้จะได้รับทุกขเวทนาอย่าง

แสนสาหสั แต่เขากส็�านกึในผลกรรมของตวัเองที่เคยกระท�า ซึ่งเป็นเรื่อง

ธรรมดาที่ผู้ส�านึกจะพบกับหนทางสว่างในที่สุด แต่ชายที่หลงอยู่ใน

อ�านาจวาสนา แม้จะเป็นผู้เดียวกันกับสัตว์นรกตนนี้ สภาวะจิตใจของ

เขาตอนนั้นไม่มทีที่าจะส�านกึอะไรเลย จงึเป็นเหตุให้น่าสงสารที่สุด นั่น

เพราะเขามโีอกาสท�าตวัเองไม่ให้ต้องตกนรกหมกไหมไ้ด ้แต่กไ็ม่ได้ควา้

โอกาสนั้นเอาไว้”

ท่านหวัเราะเบาๆ อย่างชอบใจในค�าตอบซึ่งเปี่ยมไปด้วยเหตุผล

สอดรับกัน อดนึกชมเชยความคิดอันบ่งถึงระดับธรรมในจิตใจของ

สามเณรน้อยไม่ได้

“ถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่อื่นกนัต่อเถอะ”





ขุมที่ ๒ :
กาฬสุตตมหานรก

กำยละเอียดของทั้งสองพวยพุ่งมำหยุดตรงหน้ำประตูเหล็ก

บานมหมึาอกีครั้ง และประตเูหลก็ที่เหน็ แม้แหงนมองคอตั้งบ่า

กไ็ม่อาจพบขอบประตไูด้ เบื้องบนแดงฉานไปด้วยแสงไฟจาก

ขมุนรกด้านในที่สะท้อนฉายขึ้น รศัมคีวามร้อนรุนแรงจนแนว

ก�าแพงเหลก็เหน็เป็นเปลวพยบัฉายออกมาไม่ขาดสาย ใกล้ๆ 

กันนั้นมีเสาเหล็กต้นมหึมาสองต้นปักโยงขึ้นในลักษณะราว

ตากผ้า ตวัเชอืกกะด้วยตาประมาณเท่าล�าตาล มกีองผ้าบางอย่าง

พาดซ้อนทบักนัมากมายมหาศาล

สามเณรพาหุงมองดูแล้วเกิดความสงสัยใคร่รู ้เหลือ

ประมาณ แต่ไม่ทนัจะเอ่ยปากพดูอะไร หกูไ็ด้ยนิเสยีงคร�่าครวญ

ร�่าร้องของสตัว์นรกดว้ยอ�านาจทุกขเวทนาอยา่งสาหสัสากรรจ์

ท�าให้เลกิสนใจราวผ้านั้นไปทนัที
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 “ขุมนี้มชีื่อว่า กาฬสุตตมหานรก”

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมชวนหดหู่ ทั้งสรรพเสียงร้องที่แสน     

ยงัจติให้รนัทดเหลอืประมาณ เสยีงของท่านเหมอืนทพิยดนตรจีากสรวง-

สวรรค์ดังขึ้น ยังใจของสามเณรน้อยให้หายจากความหดหู่สังเวช         

ในบดัดล

“มหานรกขมุนี้อยูห่่างไกลจากขมุแรกที่เราได้เหน็มาแล้วลกึลงไป

ประมาณ ๑๕,๐๐๐ โยชน์ สตัว์นรกขุมนี้เสวยทุกขเวทนาอยู่ถงึ ๑,๐๐๐ 

ปีนรก และ ๓๖ ล้านปีมนษุย์นั้นเป็นหนึ่งวนัของนรกขมุนี้ จงึนบัว่ากาฬ-  

สุตตมหานรกนี้มกีรรมหนกักว่าและมอีายุมากกว่าสญัชวีนรกมากนกั”

“เกณฑ์อายเุฉลี่ยของสตัว์นรกในมหานรกขมุนี้มปีระมาณ ๑,๐๐๐ 

ปีอายกุปั โดยระยะเวลาเพยีงหนึ่งวนัที่การท�าทณัฑ์ทรมานได้ผ่านพ้นไป 

กจ็ะนบัระยะเวลาในเมอืงมนุษย์ได้ถงึ ๓๖ ล้านปี หากนบัแบบโบราณ 

จะนบัได้ ๓ โกฏกิบัอกี ๖ ล้านปีมนุษย์ และหากนบัระยะเวลาทั้งหมด

ในมหานรกขุมนี้ จงึเท่ากบัเป็น ๑๒,๙๖๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์

“ขุมนรกนี้มกี�าแพงทั้งสี่ด้านเป็นเหลก็ พื้นกเ็ป็นเหลก็ ถูกเผาไฟ

จนแดงโชน นายนริยบาลจะจบัเอาสตัว์นรกนอนลงไปแล้วน�าเส้นบรรทดั

มาตีที่ตัว จากหัวถึงท้ายบ้าง ตีตามขวางบ้าง ไม้บรรทัดนั้นท�าจาก     

แผ่นเหลก็ที่เผาไฟจนแดงโชน เมื่อตเีส้นเป็นแนวแล้วกจ็ะน�าเลื่อย ขวาน 

มดีอโีต้ หรอือาวุธที่คมกล้ามาสบัลงตามรอยที่ตไีว้ ด้วยเหตุนี้จงึได้ชื่อ

ว่า กาฬสุตตมหานรก หมายถึง นรกขุมใหญ่ที่มีการลงโทษตามเส้น

บรรทดัด�า”

สิ้นเสยีงอธบิายของท่าน พลนันั้นเองประตูเหลก็กค็่อยๆ อ้าออก 

เผยให้เห็นสภาพด้านในที่ไม่ต่างจากเตาหลอมขนาดมหึมา มองไปทาง

ไหนเห็นแต่เปลวไฟพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา สัตว์นรกถูกนายนิรยบาล

ร่างกายใหญ่โตจับให้นอนราบลงบนพื้นนรกซึ่งเป็นเหล็กร้อนเร่า ก่อน
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เอาไม้บรรทดัใหญ่ที่ถกูไฟนรกเผาจนแดงฉานประดจุลิ้นอสรุกายทาบลง

บนร่าง เสียงเนื้อสัตว์นรกถูกความร้อนจากเหล็กไม้บรรทัดทาบดังฉ่า 

คล้ายใครโยนไขมันสัตว์ลงในกองไฟลุกโชน เท่านั้นยังไม่พอ ทันทีที่

ไม้บรรทดัเหลก็ถกูยกขึ้น กจ็ะเกดิรอยด�าเป็นเส้นที่ร่างสตัว์นรกนั้น นาย

นิรยบาลสองนายก็จะช่วยกันถือเลื่อยเหล็ก ที่ใบเลื่อยคมกริบจากการ

ถูกแผดเผาวางทาบลงตรงรอยไหม้ด�านั้นซ�้า ก่อนจะค่อยๆ เลื่อยตัด

อวยัวะออกช้าๆ

ยามที่คมบาดเลื่อนลงถึงเนื้อก็จะเกิดเสียงชวนสยดสยองยิ่งนัก 

ภาพกองเลอืด ตบัไตไส้พุงที่พุ่งทะลกัออกมา เป็นภาพที่น่าเวทนาชวน

สะอดิสะเอยีนสุดประมาณ

ขณะที่ยนืมองทกุขเวทนาของสตัว์นรกผูน่้าสงัเวชอยูน่ั้น สามเณร

พาหุงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก เมื่อเหลียวเห็นสัตว์นรกผู้หนึ่งซึ่งหัว

โล้น รูปลกัษณ์ไม่ต่างจากพระภกิษุ วูบแรกที่เหน็สามเณรน้อยยงันกึว่า

เป็นพระภกิษุเสยีด้วยซ�้า เพยีงแต่ไม่เหน็สวมจวีรเท่านั้น

“ถูกต้องแล้ว สัตว์นรกผู้นี้ตอนมีชีวิตอยู่คือภิกษุที่ประพฤติผิด

ธรรมวินัย เป็นอลัชชี ไม่ละอายใจต่อบาป เอาศาสนาบังหน้าเพื่อหา

ประโยชน์ใส่ตวั กนิลาภสกัการะที่ชาวบ้านมอบให้ด้วยความศรทัธา หลงั

จากสิ้นชวีติแล้วจงึต้องมาหมกไหม้อยู่ในมหานรกขุมนี้”

ท่านหยั่งรู้ความสงสัยของสามเณรพาหุง และเพื่ออธิบายขยาย

ความกงัขาต่างๆ จงึได้ชี้แจงต่อไปด้วยเมตตา

“พวกที่ต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมนี้คอืพวกเพชฌฆาต พวกที่

ฆ่านกับวช รวมไปถงึพวกภกิษุสามเณรที่ประพฤตทิุศลี เป็นอลชัช”ี

สามเณรพาหุงรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าสัตว์นรกหัวโล้น

เบื้องหน้าของตน ที่แท้คอือดตีภกิษุผู้ทุศลี

“เณรเหน็เสาขงึราวเหลก็ขนาดใหญ่ที่ปากประตนูรกขมุนี้หรอืเปล่า
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 ก่อนเข้ามา”

“เหน็ขอรบั”

“นั่นแหละคือราวที่ไว้ส�าหรับปลดเปลื้องผ้าสบงจีวรของพวก

นักบวชทุศีลก่อนเข้ามารับโทษในนรกขุมนี้ ทุกๆ ชั่วโมงของเวลานรก 

จะมีนายนิรยบาลพวกหนึ่งช่วยกันน�าเอาผ้าสบงจีวรเหล่านั้นไปมอบให้

นางเทพธดิาบนสวรรค์เพื่อน�าไปซกัท�าความสะอาด แลว้เอาไปรวมไวใ้น

หอผ้าไตรสวรรค์ เพื่อว่าเมื่อกุลบุตรผู้มีบุญญาธิการได้มาขอบวชแล้ว

ไม่มผี้าไตรจวีร เทวดาจะได้น�าผ้าไตรจวีรจากหอนี้ไปมอบให้”

เมื่อทราบที่มาที่ไปของกองผ้าจีวรขนาดมหึมาบนราวเหล็กก่อน

จะเข้ามายังนรกขุมนี้ ว่าที่แท้คือผ้าสบงจีวรของนักบวชทุศีล สามเณร 

พาหุงยิ่งรู้สึกสลดใจเหลือประมาณ ขนาดครองตนอยู่ในเพศบรรพชิต

ยงัไม่พ้นไฟนรก หากจติใจยงัข้องตดิอยู่กบักเิลส

สามเณรพาหุงเพ่งมองนัยน์ตาของสัตว์นรกหัวโล้นตรงหน้าแล้ว

ส่งกระแสจิตบริสุทธิ์แผ่เมตตาให้ และแล้วภาพฉายบุพกรรมของสัตว์

นรกตนนั้นกไ็ด้ปรากฏขึ้น

กลำงห้องใหญ่ตดิเครื่องปรบัอำกำศเยน็ฉ�ำ่ ภกิษรุ่ำงอ้วนก�ำลงันอน

คุยโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังอยู่บนโซฟาหนังแท้อย่างดี ท่ามกลางสภาพ

สิ่งของตกแต่งห้องซึ่งมองแล้วฝืนและขดัแย้งกนัอยูใ่นท ี ไม่ว่าจะเป็นตูไ้ม้

โบราณที่ภายในบรรจุผ้าไตรจวีร เครื่องอฐับรขิาร กบัเครื่องซกัผ้าระบบ

สมัผสัวางอยูใ่กล้ๆ มมุข้างฝาที่ตดิกบัห้องน�้า หรอืกระทั่งระหว่างโต๊ะชุด

หมูใ่หญ่ฝังมกุอนัมพีระพทุธรปูศลิปะสมยัสโุขทยัวางอยูต่รงกลาง มพีาน

ดอกไม้ประดษิฐ์ เทยีนไฟฟ้าตั้งประดบัไว้อย่างสวยงาม พร้อมกบัเครื่อง

ออกก�าลังกายไฟฟ้าวางอยู่อีกฟาก หรือกระทั่งระหว่างฉากรูปวิจิตร

งดงามของภาพพระพุทธรูปและภาพสังเวชนียสถานต่างๆ รวมไปถึง  
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ภาพพระเกจชิื่อดงัร่วมสมยักบัตู้เยน็ขนาดใหญ่

เสียงโทรศัพท์พูดคุยน�้าเสียงจ๊ะจ๋าผ่านมือถือรุ่นที่ก�าลังนิยมกัน

ในหมู่ดารานักแสดงตัดกันอย่างสิ้นเชิงกับตัวผู้พูด เพราะผู้พูดคือภาพ

ลกัษณ์ของสมณะผู้สมถะ ที่ต้องละเลกิ ไม่ข้องเกี่ยวด้วยโลก

“จ้ะๆ คณุโยม เดี๋ยวอาตมาจะจดัให้ คณุโยมไม่ต้องเป็นห่วง คุณ

โยมใจเยน็อกีนี้ดนงึ อาตมาก�าลงักดดนัให้กลุ่มแผงย่อยออกไปให้หมด 

ทนีี้คุณโยมกจ็ะเป็นเจ้าเดยีวที่เปิดขาย คุณโยมกร็ู้แล้วนี่จ๊ะ หลวงพ่อไม่

อยากหกัหาญน�้าใจชาวบ้านที่เปิดแผงพระอยู่ก่อน จะท�าอะไรบุม่บ่ามไป

กไ็ม่ได้ เดี๋ยวพวกมนัยกโขยงมาฟ้องหลวงพ่อเอาเปล่าๆ ทนีี้เราท�าอะไร

กจ็ะยิ่งล�าบาก

ว่าแต่ว่า เรื่องที่คุณโยมรบัปากอย่าลมืนา กเ็รื่องนั้นไง หนอ็ย น่า

ตีจริงๆ ดู๊ดูมาแกล้งท�าเป็นอัลไซเมอร์ซะนี่ อยู่ใกล้ๆ นี่จะหยิกให้เนื้อ

เขยีวเชยีว ท�าไมจะหยกิไม่ได้ พระหยกิสกีานสิยัไม่ด ีชอบท�าเป็นขี้ลมื 

หลอกพระให้หลง ไม่เป็นอาบตัหิรอกจ้ะ ยิ่งสกีาหน้าตาน่ารกัด้วยแล้ว 

หยกิเท่าไหร่กไ็ม่ผดิ”

หลงัจากเลกิสนทนา ภกิษุรปูนั้นกเ็ดนิไปเปิดตูเ้ยน็ หยบิกลอ่งน�้า

ผลไม้อย่างดมีาเปิดรนิใส่แก้ว แล้วยนืดื่มด้วยใจเอบิอิ่มเป็นที่สุด ก่อน

จะกลบัไปนั่งบนโซฟาอกีครั้งแล้วหยบิรโีมตกดเปิดเพลงจากเครื่องเสยีง

โฮมเทยีเตอร์รุ่นใหม่

เสยีงดนตรคีลาสสกินุม่ทุม้ดงัแว่วออกมา ท�าให้บรรยากาศเปลี่ยน

ไปทนัท ีหากเอาโต๊ะหมู่บูชา ตู้ใส่ผ้าไตรจวีร รวมไปถงึฉากพระพุทธรูป

อันเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาออก ห้องนี้คงไม่ต่างจากห้องสวีทภายใน

โรงแรมหรูระดบัห้าดาวอย่างไรอย่างนั้น

เสรจ็จากปล่อยอารมณ์ตามเสยีงดนตรจีนเคลบิเคลิ้มเตม็ที่ สกัพกั

หนึ่ง ภกิษุรูปนั้นกก็ดโทรศพัท์มอืถอืเครื่องเดมิอกีครั้ง
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 “ไอ้อ๊อดเตรยีมตวัเอารถออก เดี๋ยววนันี้หลวงพี่จะไปชอปปิงที่ห้าง

เดมิสกัหน่อย”

พดูจบกล็กุขึ้นไปหยบิย่ามล้วงเอากระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแบะดู พอ

เหน็วา่บตัรเครดติอยู่ครบกห็ยบิจวีรผนืใหม่ที่ลูกศษิย์ซกัดว้ยน�้ายาปรบั

ผ้านุ่มจนหอมฟุ้งจรุงใจขึ้นมาห่ม ก่อนจะเดินออกจากห้อง ล็อกประตู 

มุ่งไปยงัโรงรถหลงักุฏิ

รถยโุรปคนัหรสูตำร์ตเครื่องรออยูก่่อนแล้ว พอเปิดประตเูข้ำไป

นั่งเบาะหลงั คนขบักเ็อ่ยกบัภกิษุรูปนั้นเหมอืนเป็นการชวนคุยกลายๆ

“วนันี้หลวงพี่ดหูน้าตาสดใสเป็นพเิศษ ไม่ทราบว่าได้รบัข่าวดอีะไร

มาหรอืครบั”

“ไอ้อ๊อด มงึไม่ต้องยุ่ง”

น�้าเสยีงทเีล่นทีจรงิที่ตะคอกออกมา เหมอืนยิ่งท�าให้ผู้ถามได้ใจ 

พลอยผสมโรงหวัเราะสอพลอลกูพี่ผูอ้ยูใ่นสมณเพศอย่างประจบ เพราะ

รู้ดวี่าบรรยากาศอย่างนี้ มหีวงัได้ทปิหนกัมอืเป็นแน่ 

และเป็นจริงดังคาด หลังจากท�าหน้าที่เป็นสารถีขับพาหนะยี่ห้อ

ดาวสามแฉกราคาหลายล้านพาลกูพี่ในคราบผูท้รงศลี เดนิซื้อของในห้าง

สรรพสนิค้าหรูจนจุใจ กลบัถงึวดัน�าของไปส่งให้ถงึกุฏเิสรจ็ พระลูกพี่ก็

ยื่นแบงก์สีเทาให้หนึ่งใบ ท�าเอาผู้เป็นสารถีรีบยื่นมือไปรับแทบไม่ทัน 

พร้อมท�าความเคารพอย่างนอบน้อมที่สุดเท่าที่จะเสแสร้งป้ันแต่งได้ นั่น

เพราะจ�านวนเงินที่ได้คงท�าให้วงเงินเดิมพันโต๊ะสนุกเกอร์ค�่านี้ออกรส  

ยิ่งขึ้นเป็นแน่

ถดัจำกกฏุหิลงัหรนูั้นออกไป บรรดำแม่ค้ำพ่อค้ำแผงพระเครื่อง

ก�าลงันั่งจบักลุ่มคุยกนัอย่างคร�่าเคร่ง
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“คราวนี้พวกเราคงจะหมดทางท�ามาหาแ-กกนัแน่”

หนึ่งในนั้นพูดด้วยประโยคเจือค�าผรุสวาทออกมาอย่างเหลืออด 

ท�าให้หลายๆ คนถงึกบัฉายแววเคยีดแค้นออกมาทางแววตา

“ถือว่าตัวเองเป็นพระเลขาฯ เจ้าอาวาส ท�าตัวเป็นมาเฟียคุมวัด 

กดดนัให้พวกเราย้ายออกไป คงได้เงนิฟาดหวัโล้นๆ จากอเีจ๊เข้าให้แล้ว

สทิ่า มนัน่านกั”

อกีคนเคยีดแค้นถงึกบัหมายมั่นปั้นมอืคดิท�าร้ายให้เลอืดตกยาง

ออก ราวกบัว่าผู้ที่พวกตนก�าลงัพูดถงึมไิด้อยู่ในฐานะผู้ทรงศลี

“ทนีี้พวกเราจะเอาไงด ียอมย้ายออกตามที่มนัประกาศยื่นค�าขาด

ไว้รึเปล่า หรือจะไปพูดกับตัวเจ้าอาวาสให้รู้ด�ารู้แดงเสียเลย ขืนเป็น  

อย่างนี้ไม่ดแีน่ ลูกข้าสามคนต้องกนิต้องเรยีนหนงัสอืนะโว้ย”

“แต่กวู่า พวกเราไปพดูกบัเจ้าอาวาสกไ็ม่มปีระโยชน์อะไร ท่านแก่

แล้ว แถมยังเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแผงพระในวัด ยกหน้าที่ทั้งหมดให้  

พระเลขาฯ ยงัไงเสยีพวกเรากต้็องโดนบบีให้ย้ายออกอยูด่.ี..มวีธิเีดยีวที่

จะหยุดได้”

“วธิไีหน!”

ทุกคนในที่นั้นพร้อมใจกนัร้องถาม เนื่องจากทั้งหมดไม่ต่างจาก

ก�าลงัถูกลอยคออยู่ในท้องทะเลแห่งชะตากรรม ร�่าๆ จะหมดลมหายใจ

อยู่รอนๆ พอมที่อนไม้แห่งความหวงัปรากฏขึ้นจงึต่างรบีไขว่คว้าทนัที

“มกีแ็ล้วกนั”

คนพูดแววตาทอประกายวูบหนึ่ง ก่อนใบหน้าเหี้ยมเกรียมด้วย

ผ่านการกร�างานกลางแจ้งมาโชกโชนจะผดุรอยยิ้มเยอืกเยน็ จนทุกคนที่

นั่งอยู่รู้สกึใจคอไม่ดขีึ้นมา
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 ภำพควำมโกลำหลเกดิขึ้นในเช้ำวนัต่อมำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

ได้รบัแจ้งว่ามกีารฆาตกรรมเกดิขึ้นภายในวดั พอมาถงึสถานที่เกดิเหตุ 

พบร่างพระภิกษุผู้ท�าหน้าที่เป็นพระเลขาฯ ส่วนเจ้าอาวาสถูกคนร้ายไม่

ทราบจ�านวนบุกเข้าท�าร้ายทุบศีรษะด้วยของแข็งจนกะโหลกยุบ นอน

มรณภาพอยู่ในกุฏ ิคนร้ายได้รื้อค้นสิ่งของมคี่าตดิตวัไปด้วย ต�ารวจจงึ

สนันษิฐานว่ามลูเหตนุ่าจะมาจากการฆ่าชงิทรพัย์ เพราะภกิษผุูม้รณภาพ

มทีรพัย์สนิในกุฏเิป็นจ�านวนมาก

จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าแผงพระเครื่องภายในวดั ปรากฏว่า

ทุกคนไม่รู้ไม่เห็นอะไรผิดปกติทั้งสิ้น และต่างให้การทางเดียวกันว่าน่า

จะเป็นฝีมอืของคนต่างด้าวที่เคยเข้ามาท�างานในวดั

แม้ควำมอวบอิ่มทำงกำยจะกลำยมำเป็นเหี่ยวแห้งซดีเซยีว หมอง

คล�้า ขะมกุขะมอม รวมไปถงึปรากฏแผลเหวอะหวะน่าเวทนา แต่แววตา

ของสตัว์นรกตรงหน้ายงัพอจะบ่งให้รู้ว่าเป็นบุคคลเดยีวกบัพระภกิษุรูป

ที่ปรากฏกายเมื่อครู่

สามเณรพาหุงมองดูรอบๆ ก็พบว่ามีกลุ ่มคนผู ้ซึ่งเป็นผู ้ไป

ฆาตกรรมอดีตภิกษุรูปนี้รวมอยู่ด้วย ทุกคนล้วนได้รับวิบากกรรมในที่

เดียวกัน และพอชดใช้บาปกรรมขุมนี้เสร็จก็จะต้องแยกย้ายไปรับใช้

กรรมที่นรกขุมอื่นๆ ต่อ ตามแต่ใครท�ากรรมหนักใดไว้ ช่างน่าเวทนา   

ยิ่งนกั

“พระศาสนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีคนไม่ดีเข้ามาปลอมปนเพื่อ

หวงัประโยชน์อย่างไม่เกรงกลวั ยิ่งยุคปัจจุบนัมนุษย์มจีติใจเสื่อมโทรม 

ใช้พระศาสนาเป็นแหล่งฟักตัวจนอิ่มหมีพีมัน และมีมากยิ่งกว่าทุกยุค

ทุกสมยัที่ผ่านมา ท�าให้พระภกิษสุงฆ์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบต้องตดิร่างแห

รบักรรมไปด้วย ถอืเป็นเรื่องน่าสลดหดหู่ยิ่งนกั
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เณรลองดูบุพกรรมของสตัว์นรกหวัโล้นอกีตนหนึ่งส.ิ..จะเหน็ข้อ

เปรียบเทียบอย่างชัดเจนระหว่างสงฆ์สุปฏิปันโนกับคนชั่วในคราบ     

พระสงฆ์”

หลังจากเอ่ยเสร็จท่านก็ชี้ให้สามเณรพาหุงมองไปที่สัตว์นรกตน

หนึ่งที่มีศีรษะโล้นเช่นกัน ซึ่งก�าลังถูกนายนิรยบาลเลื่อยด้วยเลื่อยนรก

คมกรบิ และส่งเสยีงร้องคร�่าครวญอย่างน่าเวทนา

สามเณรพาหุงส่งกระแสจิตไปยังสัตว์นรกตนนั้น ทันทีที่รับรู้

กระแสจติเป่ียมด้วยเมตตาจากสามเณรน้อย สตัว์นรกตนนั้นกห็ลดุจาก

การทรมานไปในบดัดล

นายนริยบาลคกุเข่าลงกบัพื้นนรก ท�าความเคารพผูท้รงศลีทั้งสอง

และเปิดทางให้สตัว์นรกตนนั้นเข้ามาหาเพื่อบอกบพุกรรมของตนเองโดย

ละเอยีด ตามความต้องการของสามเณรพาหุง

และเมื่อสัตว์นรกหัวโล้นดังกล่าวเข้ามานั่งคุกเข่าตรงหน้า ด้วย 

อ�านาจบญุญาบารมขีองผูท้รงศลีทั้งสอง สตัว์นรกตนนั้นจงึได้คนืร่างเดมิ

เมื่อสมัยครั้งมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ ท�าให้สามเณรพาหุงรู้ว่า แท้แล้ว

สตัว์นรกตนนี้กค็อือดตีพระภกิษุ ขาดแต่ว่าไม่ได้นุ่งผ้าสบงจวีรเท่านั้น

เพื่อต้องการทราบบุพกรรมอย่างละเอียด สามเณรพาหุงจึงเพ่ง

กระแสจติมองเข้าไปในแววตาของสตัว์นรกตนนั้นอกีครั้ง ทนัใดนั้นภาพ

ฉายเรื่องราวชั่วช้าของผูท้ี่แอบอ้างตนเป็นสาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

พร้อมกบัสงฆ์ผู้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบอกีรูปกพ็ลนัปรากฏขึ้น

แม้จะล่วงเลยเที่ยงคนืไปแล้ว แต่เขยีน สำมเณรนกัเรยีนบำลี

จากต่างจังหวัด ยังคงคร�่าเคร่งต่อการอ่านหนังสือต�าราอย่างมุ่งมั่น 

เนื่องจากกว่าจะหาวัดที่อยู่ในเมืองหลวงได้ พระอาจารย์ต้องบากหน้า

ตะลอนเข้าวัดโน้นออกวัดนี้เพื่อฝากลูกศิษย์ให้มีที่พ�านักเรียน เมื่อมีที่
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 อยูแ่ล้วกต้็องทุม่เทให้การศกึษาอย่างถงึที่สดุ เพื่อตอบแทนคณุพระอาจารย์

ชรา ผูซ้ึ่งไม่มสีมณศกัดิ์และต�าแหน่งการปกครองคณะสงฆใ์ดๆ และยงั

จ�าวดัอยู่ที่วดับ้านนอกห่างไกลความเจรญิ

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีการสอบบาลีสนามหลวงขึ้น นั่น  

หมายถงึสามเณรเขยีนจะต้องทุม่เทหนกักว่าเดมิขึ้นเป็นเท่าทว ีเนื่องจาก

การเรยีนบาลไีม่มคีะแนนเกบ็ คะแนนจติพสิยั หรอืเวลาเรยีนอะไรทั้งสิ้น 

เรียนปีหนึ่งเต็มๆ สอบวัดผลสองวัน ไม่ผ่านก็ต้องเรียนใหม่สอบใหม่  

ปีหน้า ปีไหนกรรมการซึ่งโดยมากอยูใ่นส่วนกลางกรงุเทพฯ ออกข้อสอบ

แล้วนกัเรยีนสอบได้มาก ปีนั้นแสดงว่ากรรมการไม่มคีุณภาพ ต้องออก

ข้อสอบแล้วนกัเรยีนสอบได้น้อยจงึจะเป็นที่พอใจ

“นี่คุณ! นอนสกัทเีถอะ ผมนอนไม่หลบั แสงไฟมนัแยงตา”

เขียนสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงสามเณรผู้มาอยู่ก่อนในห้องนี้ตะโกน

ขึ้นด้วยน�้าเสยีงไมพ่อใจ แต่เพื่อไม่ให้เกดิความบาดหมางขึ้นระหว่างกนั 

สามเณรเขยีนจงึเป็นฝ่ายยอมด้วยการลุกขึ้นเดนิไปปิดโคมไฟตรงหวัโต๊ะ

ลง ก่อนจะหอบหนงัสอืไปนั่งอ่านข้างนอก อาศยัแสงสว่างจากเสาไฟฟ้า

ที่เปิดทิ้งไว้นอกระเบยีงตลอดคนืเพื่อดูต�ารา ทนยุงกดัดกีว่าท�าให้เพื่อน

ร่วมห้องต้องหงุดหงดิร�าคาญ

อรณุคอืสามเณรผูม้าอยูก่่อน หรอืเรยีกได้ว่าเป็นเจ้าถิ่น เนื่องจาก

เป็นคนท้องที่ และมคีรอบครวัอยู่ใกล้ๆ วดั ตอนพระอาจารย์น�าเขยีน

มาฝากกบัเจ้าอาวาสวดันี้ แรกทเีดยีวท่านเจ้าอาวาสบอกปฏเิสธไม่รบัไว้ 

ให้เหตุผลว่ากุฏเิตม็ แต่เมื่อพูดคุยสอบถามจนรู้ว่าอาจารย์และลูกศษิย์

ทั้งสองได้เที่ยวตะลอนหาวดัส�าหรบัเป็นที่พ�านกัมาแล้วเกอืบทั่วเมอืงหลวง

ก็ยังหาไม่ได้ และก�าลังจะตัดสินใจกลับวัดบ้านนอกหากยังหาไม่ได้อีก

ในวนันี้ จงึเมตตารบัไว้ โดยให้พกัร่วมกุฏกิบัเพื่อนสามเณรรุ่นราวคราว

เดยีวกนั ซึ่งกค็อืสามเณรอรุณ
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การที่ต้องเสยีความเป็นส่วนตวัไป ท�าให้เจ้าของห้องเดมิไม่ค่อย

พอใจสามเณรเขยีนนกั แต่กไ็ม่กล้าคดัค้านอะไร จงึพยายามบบีเพื่อน

ร่วมห้องคนใหม่ทุกวถิทีางเพื่อให้หอบข้าวของย้ายออกไปเอง

ด้วยความที่สามเณรเขียนรักและมุ่งมั่นในการศึกษา กอปรกับ 

ยึดค�าสอนของพระอาจารย์ที่ให้ไว้ในวันสุดท้ายก่อนกลับ ที่สอนว่าให้

ขยนั อดทน ด�ารงตนอยู่ในกรอบศลีวนิยั และเน้นย�้าว่าประพฤตใิห้ได้

ทั้งสามข้อนี้ แล้วจะประสบความส�าเรจ็ จงึพยายามอดทนในทุกๆ เรื่อง 

ด้วยความเป็นเดก็ชนบท ผ่านชวีติล�าบากมาตั้งแต่เดก็ ถกูท้องนา

ท้องไร่เคี่ยวกร�าร่างกายและหวัใจให้แขง็แกร่ง ไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆ ดงันั้น

ไม่ว่าจะโดนกดดนักลั่นแกล้งอย่างไรจงึไม่เคยปรปิาก

ถงึแม้สามเณรอรณุกบัสามเณรเขยีนจะเล่าเรยีนในชั้นเดยีวกนัคอื

ประโยค ๑-๒ หลักสูตรไวยากรณ์และแปลต�าราธรรมบทคาถา แต่      

ดเูหมอืนว่าสามเณรอรณุจะไม่ค่อยคร�่าเคร่งกบัการเรยีนเท่าใดนกั จนถงึ

ช่วงสอบนั่นแหละสามเณรเขียนจึงได้รู้สาเหตุ ว่าสามเณรอรุณนั้นม ี

หลวงอาเป็นถึงกรรมการคุมสอบแบบผูกขาด นั่นคือนักเรียนบาลีชั้น

ประโยค ๑-๒ ตลอดจนถงึประโยค ๕ จะมาสอบกนัที่สนามสอบวดันี้

การทุจริตเพื่อให้หลานตัวเองสอบผ่านจึงเกิดขึ้นอย่างน่ารังเกียจ 

โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายสอบประโยค ป.ธ. ๕ สามเณรอรุณนั้นขาดสอบ

ไปหนึ่งวนัเพื่อไปเที่ยวกบัคณะทวัร์ที่ประเทศอนิเดยี-เนปาล โดยเจ้าของ

คณะทัวร์ถวายตั๋วเดินทางฟรีแก่พระภิกษุสามเณรที่เดินทางไปด้วย 

เนื่องจากศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และอยากให้ภิกษุสงฆ์องค์

สามเณรได้มโีอกาสไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน โดยหารู้เรื่องเกี่ยวกบัการ

สอบบาลไีม่ เพราะถ้ารูค้งไม่ยนิดใีห้สามเณรอรณุทิ้งการสอบเป็นแน่ แต่

เมื่อผลประกาศสอบออกมา ปรากฏว่าสามเณรอรุณมชีื่อสอบผ่าน

พฤติกรรมของสามเณรอรุณ นอกจากเรื่องทุจริตการสอบบาลี
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 แล้ว ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่สามเณรเขียนพยายามเอาหูไปนาเอาตา

ไปไร่ ไม่ใส่ใจน�าพา เพราะคดิว่าใครท�ากรรมอะไรไว้ กรรมนั้นย่อมตาม

สนองเองภายหลัง ใครท�าดี...ดี ใครท�าชั่ว...ชั่ว อยู่ในตัวของตนเอง     

ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับลูกสาวโยมอุปัฏฐากที่มาหาถึงกุฏ ิ 

ยามเยน็ไม่ขาด

โดยโยมผู้อุปัฏฐากหารู้ไม่ว่า บัดนี้สามเณรหนึ่งรูปในสองรูปซึ่ง

ตนเองถวายตวัเป็นเจ้าภาพเรื่องการศกึษาด้วยความศรทัธา จะคดิในทาง

ชั่วร้ายต�่าช้าเช่นนี้ ไม่ควรค่าแก่การกราบไหว้ สามเณรเขยีนรูส้กึเจบ็ปวด

ทกุครั้งที่ได้รูเ้หน็เหตกุารณ์ย�่ายเีกยีรตยิศผ้ากาสาวพสัตร์แล้วต้องท�าเป็น

ไม่รู้ไม่เหน็เช่นนี้

หลังจากสอบเปรียญธรรม ๕ ประโยคจบ และผลออกมาทั้ง

สามเณรเขยีนและสามเณรอรุณล้วนสอบผ่าน ท�าให้เจ้าอาวาสยนิดเีป็น

อย่างมาก ถงึกบัจดังานฉลองให้สามเณรเปรยีญทั้งสองเป็นการพเิศษ

หลังจากงานฉลองเสร็จแค่วันเดียว สามเณรเขียนก็กราบลา     

เจ้าอาวาสกลบัวดับ้านนอก ทิ้งการเรยีนบาลเีอาไว้เพยีงเท่านั้น แม้เจ้าอาวาส

จะทดัทานอย่างไรกไ็ม่สามารถเปลี่ยนความคดิอนัเดด็เดี่ยวของสามเณร

เขยีนได้

‘ท�าไมไม่เรยีนต่อให้จบประโยค ๙ ล่ะเณร เหลอือกีไม่กี่ปี การ

เรยีนของเณรกอ็ยู่ในเกณฑ์ด ีสอบไม่เคยตก ทิ้งไปอย่างนี้เสยีดายแย่’

สามเณรเขยีนไม่ตอบเจ้าอาวาส ตั้งใจว่าไว้ค่อยตอบกบัพระอาจารย์

ที่วัดบ้านนอกถึงสาเหตุการเลิกเรียนกลางคัน แต่แล้วพอกลับไปถึง   

พระอาจารย์กเ็พยีงถามว่า ‘กลบัมาแล้วหรอื’ จากนั้นท่านกไ็ม่ได้พูดถงึ

การเรยีนบาลอีกีเลย ตราบจนวนัมรณภาพ
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หลำยสบิปีต่อมำ ข่ำวกำรฉลองสมณศกัดิ์ควบคู่ไปกบักำรฉลอง

ต�าแหน่งเจ้าคณะภาคของเจ้าคณุอรณุถกูลกูศษิย์น�าไปจ้างให้สื่อมวลชน

ทั้งแขนงหนงัสอืพมิพ์ โทรทศัน์ จากส่วนกลางและท้องถิ่นให้ช่วยลงข่าว

ให้อย่างครกึโครม อกีทั้งมกีารตดิป้ายองิค์เจทขนาดใหญ่ตามสามแยก

สี่แยกของถนนเส้นส�าคัญแทบทุกที่ ในป้ายแจงรายละเอียดงานอย่าง

ถี่ถ้วน มมีหรสพตลอดงาน มดีนตร ีโคโยตโีชว์ มพีระระดบัราชาคณะ

จากสว่นกลางมาเจรญิพระพทุธมนต์ ซึ่งต�าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์

ระดับภาคนั้นมีอ�านาจการปกครองครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค 

นั้นๆ และเพื่อประกาศบารมด้ีานการปกครอง บรรดาลกูศษิย์ลกูหาของ

เจ้าคุณอรุณจึงออกฎีกานิมนต์พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกวัดใน

พื้นที่การปกครองมาร่วมงาน ในรายนามวดัต่างๆ ที่นมินต์นั้นไดร้วมไป

ถงึวดัของพระมหาเขยีนด้วย

ด้วยเหตผุลนี้ ท�าให้หลงัจากท�าวตัรเยน็เสรจ็ มหาเขยีน พระภกิษุ

บ้านนอกซึ่งเคยใช้ชีวิตในเมืองหลวงเพื่อการศึกษาสมัยเมื่อครั้งเป็น

สามเณรน้อย นั่งนกึทบทวนพฤตกิรรมต่างๆ ในอดตีของเพื่อนร่วมเรยีน

ว่า ควรแล้วหรอืที่จะปล่อยให้ท�าหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ควรแล้วหรอื

ที่จะปล่อยให้คนทุศลีคดโกงได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์

พระมหาเขยีนนั่งนกึถงึพระพทุธพจน์บทว่า ‘นคิคฺณเฺห นคิคฺหารห ํ

ปคคฺณเฺห ปคคฺหารห ํ- พงึยกย่องคนที่ควรยกย่อง พงึข่มคนที่ควรข่ม’ 

ซึ่งสะท้อนก้องกลับไปกลับมาในสมอง ในใจอยากจะวางเฉยให้สมกับ  

ผูท้ี่ได้ชื่อว่าบรรพชติ ซึ่งสมควรจะปล่อยวางละเลกิต่อรูปธรรมนามธรรม 

สิ่งข้องแวะต่างๆ แต่ถ้าไม่ข้อง ไม่เข้าไปจดัการ ปล่อยให้คนไม่ดมีบีทบาท

เป็นผูน้�า ทั้งๆ ที่รูอ้ยูแ่ละสามารถเข้าไประงบัได้ กค็งไม่ต่างอะไรจากเป็น

ผู้สมรู้ร่วมคดิในการปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

พระมหาเขียนพยายามนึกไตร่ตรองอย่างรอบคอบที่สุด นึกไป 
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 ต้นเหตุแห่งบทบญัญตัศิลีทั้ง ๒๒๗ ข้อ ที่เหล่าพระภกิษุสมยัพุทธกาล

น�าเอาพฤติกรรมของสงฆ์ด้วยกันขึ้นมากล่าวโทษในที่ประชุมโดยไม่ท�า

ตนวางเฉย ปล่อยวางต่อพฤตกิรรมไม่เหมาะสมของภกิษบุางรูปที่ก่อขึ้น 

เป็นเหตใุห้พระพทุธองค์ทรงเรยีกประชมุสงฆ์แล้วอาศยัหลกัธรรมาธปิไตย

ตดัสนิ น�าไปสู่การวางบทบญัญตัขิ้อธรรมวนิยัต่างๆ ส่งผลให้มกีารจาร

บนัทกึไว้ในพระธรรมวนิยัปิฎกตราบเท่าทุกวนันี้

ฟ้ำคล้อยต�่ำลง ไก่แจ้วัดเริ่มทยอยกันบินขึ้นไปนอนบนต้นไม้ 

ส่งเสียงหยอกล้อจิกตีกันให้ได้ยินตลอดเวลา จักจั่นเรไรระงมร้องโหม

เป็นระลอกประชนักนัระหว่างพวกที่เกาะอยูท่ี่ต้นหกูวางใหญ่กบัต้นพกิลุ

ข้างศาลาการเปรยีญดงักงัวานไปทั่ว

อาณาบรเิวณซึ่งร่มครึ้มไปด้วยแมกไม้นานาชนดิ มพีระอยู่จ�าวดั

รปูเดยีวคอืมหาเขยีน สรรพสตัว์ต่างๆ พากนัมาอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก 

ตกค�่าบรรดาสัตว์เหล่านั้นต่างพากันลาแสงตะวันเสียงดังเซ็งแซ่ไปทุก

สุมทุมพุ่มไม้

พระมหาเขยีนนั่งฟังเสยีงธรรมชาตเิหล่านี้ไป พร้อมกบัพยายาม

นึกหาวิธีที่ดีที่สุดส�าหรับจัดการต่อเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะตัดสินใจอย่าง

แน่วแน่แล้วว่าจะเข้าไปช�าระเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย นั่น

เพราะคดิว่า ตนเองอตุส่าห์ร�่าเรยีนมาจนถงึเป็นมหาเปรยีญ จดจ�าค�าสอน 

รวมไปถงึบทบญัญตัติ่างๆ ไว้มากมาย หากนิ่งเฉย ไม่กระท�าการใดๆ 

พระศาสนากจ็ะถูกคนไม่ดยี�่ายดีูหมิ่นอย่างย่ามใจ

คิดได้ดังนั้นแล้วภิกษุบ้านนอกก็เริ่มจัดเตรียมการต่างๆ ตาม

ล�าดบั แรกสุดต้องเดนิทางไปพบฆราวาสสองคนเสยีก่อน
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“โยมจ�ำอำตมำได้ไหม”

หญงิวยักลางคนพยายามเพ่งดใูบหน้าภกิษทุี่เดนิทางมาพร้อมกบั

ชายชราคนหนึ่ง โดยบอกความประสงค์ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนา

อยากให้ช่วยเหลอื

“ขอโทษจรงิๆ เจ้าค่ะ ดฉินัจ�าไม่ได้”

“อาตมาคอืสามเณรเขยีน ที่เคยอาศยัอยู่ห้องเดยีวกนักบัเจ้าคุณ

อรุณสมยัยงัเป็นเณร โยมพอจะจ�าได้หรอืยงั”

พอนางได้ยินค�าว่า ‘เจ้าคุณอรุณ’ สีหน้าก็ตกวูบอย่างเห็นได้ชัด 

ก่อนจะค่อยๆ ผงกหวัช้าๆ แล้วพูดขึ้นว่า

“อ๋อค่ะ ดิฉันพอจะจ�าได้แล้ว ท่านดูเปลี่ยนไปมาก พอบอกชื่อ

ดฉินัจงึจะจ�าได้ เป็นไงบ้างคะ หายเงยีบไปเลย พอคุณแม่ทราบว่าท่าน

กลับบ้านนอกครั้งนั้นก็เสียใจมากที่ไม่ได้เดินทางไปส่ง คุณแม่ยังฝาก

บอกดิฉันเลยนะคะว่าถ้าเจอท่านในวันข้างหน้า ขอให้นิมนต์ไปสวด

บงัสุกุลโกฏบิรรจุกระดูกให้ด้วย”

“โยมแม่เสยีนานหรอืยงั”

พระมหาเขียนรู ้สึกใจหายที่อดีตโยมอุปัฏฐากซึ่งเคยเอื้อเฟื้อ 

ปัจจยั ๔ ให้ตนได้ลาจากโลกไปโดยที่ตนเองไม่ได้เดนิทางมาร่วมพธิศีพ

ด้วย

“กเ็กอืบสบิปีแล้วเจ้าค่ะ ว่าแต่ท่านมเีรื่องอะไรให้ดฉินัช่วยหรอืคะ”

มหาเขียนมองหน้าชายชราที่มาด้วยกันหน่อยหนึ่ง ก่อนจะบอก

ความประสงค์ออกไป ซึ่งตลอดเวลาหญงิวยักลางคนผูเ้ป็นบตุรสาวของ

อดตีโยมอุปัฏฐากนั่งฟังไปด้วยแววตาเศร้าหมอง

“อาตมาไม่ได้บงัคบัให้โยมร่วมด้วย เพราะรู้ดวี่าเรื่องนี้กระทบถงึ

เกียรติยศและศักดิ์ศรีของโยม เพียงแต่อยากให้โยมรับรู้ เนื่องจาก    

พระศาสนาของเรานับวันจะถูกคนไม่ดี โดยเฉพาะชาวพุทธด้วยกันเอง
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 บ่อนท�าลายอย่างแสนสาหัส นั่นเพราะพวกเรา บรรดาพุทธบริษัทต่าง  

พากนัเพกิเฉย ไม่ใส่ใจดูแล เรามแีม่แบบ มรีะบอบที่พระศาสดาของเรา

วางไว้อย่างดทีี่สุด แต่เราไม่ได้สนใจเอามาใช้อย่างจรงิจงั คนไม่ดจีงึได้

ช่องและสามารถอาศัยพระศาสนาของเราประกอบอกุศลกรรมได้ตราบ

เท่าปัจจุบนั”

“ก่อนที่อาตมาจะตัดสินใจเข้ามาช�าระเรื่องนี้ ก็ได้คิดแล้วคิดอีก

ถงึผลดผีลเสยีที่จะเกดิขึ้น และเมื่อหกัล้างกนัระหว่างผลเสยี ซึ่งอาจจะ

ถกูมองว่าสาวไส้ให้กากนิ ขดุคุย้เรื่องเสื่อมเสยีให้แดงขึ้น แส่หาเรื่อง กบั

ผลดีคือสามารถขจัดคนไม่ดีให้ออกไปจากพระพุทธศาสนา อาตมาคิด

ว่าสามารถหกัล้างกนัได้ และชอบด้วยเหตุผลประการทั้งปวงที่จะท�า”

“เวลานี้ข่าวเสื่อมเสียของพระสงฆ์ มีปรากฏให้เห็นตามหน้า

หนงัสอืพมิพ์อยู่บ่อยๆ อาตมาคดิว่านกัข่าว สื่อมวลชนทั้งหนงัสอืพมิพ์

และทีวีนี่แหละ คือตัวแทนของพระเจ้าอโศกมหาราชที่จะมาช่วยกัน

สังคายนาช�าระ รวมไปถึงก�าจัดพวกอลัชชีนอกรีตให้หมดไปจากพระ

ศาสนา เพราะถ้าไม่มีองค์กรเหล่านี้ ป่านนี้พวกทุศีลทั้งหลายคงจะมี

มหาศาลจนน่ากลวั”

ทุกถ้อยค�าที่หลดุออกจากปากพระมหาเขยีน ล้วนออกจากใจที่รกั

ศรทัธาในบวรพระพทุธศาสนา อนัเกดิจากกศุลจติภายในใจ หาได้มุง่ร้าย

แก่ใครทั้งสิ้น จึงเปี่ยมไปด้วยพลังบริสุทธิ์มหาศาล ถึงกับท�าให้หัวใจ

อุบาสิกาซึ่งเคยกระท�าผิดพลาดมาในอดีตเนื่องจากยังเยาว์เขลาต่อโลก

เป็นยิ่งนกั ได้สะท้อนส�านกึจนหมดสิ้น 

นางถงึกบัหลั่งน�้าตาอาบแก้ม เพราะที่ผ่านมาต้องทนทกุข์ทรมาน

กบัภาพความทรงจ�าที่ตราบาปในอดตีนั้นมาตลอด จงึตั้งใจและรบัปาก

อย่างแน่วแน่ว่าจะร่วมกระท�ากรรมอนัเป็นกุศลครั้งนี้จนถงึที่สุด
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ท่ำมกลำงศำลำกำรเปรยีญหลงัใหญ่รโหฐำนของวดัในเมอืงกรงุ

ระดบั ‘วรมหาวหิาร’ (พระอารามหลวงชั้นเอกชนดิต�่าสุด) พื้นปูหนิอ่อน

เกรดด ี เสาฝังมุกตระการตา พระปฏมิาประธานองค์ใหญ่แกะสลกัจาก

หยกเนื้อละเอียดงามอย่างไร้ที่ติ ญาติโยมผู้มีเกียรติระดับคุณหญิง

คณุนายเท่านั้นจงึได้อภสิทิธิ์เข้ามาร่วมพธิคีรั้งนี้ ต่างนั่งอยูบ่นเก้าอี้ไม้สกั

เรยีงเป็นแถวหน้าอาสน์สงฆ์ โดยมพีระราชาคณะระดบัชั้นเทพขึ้นไป ๙ 

รปู ก�าลงัรอเจรญิพระพทุธมนต์อยู่ องค์ซึ่งนั่งหวัแถวเป็นพระราชาคณะ

ชั้นผู้ใหญ่ที่ประชาชนทั่วประเทศเคารพยิ่งนกั เนื่องจากท่านเป็นพระภกิษุ

ผู้ปฏบิตัดิ ีเคารพในพระธรรมวนิยัและความถูกต้องเป็นที่สุด

เยื้องๆ กับอาสน์สงฆ์ เจ้าภาพของงานคือเจ้าคุณอรุณ ผู้ครอง

จีวรผ้าแพรสะท้อนแสงแพรวพราวนั่งเด่นอยู่บนเก้าอี้แกะสลักไม้สักฝัง

มุก เพื่อรอรบัน�้าพระพุทธมนต์ในล�าดบัต่อไป

ทันใดนั้นเอง พระมหาเขียนซึ่งถูกนิมนต์ให้มาร่วมงานในฐานะ 

เจ้าอาวาสวดัในเขตปกครอง แต่กลบัถกูจดัให้นั่งพกัรอฉนัภตัตาหารเพล

อยู่ในเต็นท์นอกศาลาก็ปรากฏกายขึ้น โดยมีชายชราและหญิงวัยกลาง

คนเดนิตามหลงัเข้ามาด้วย

ทั้งสามมุ่งไปยงัอาสน์สงฆ์ ก่อนจะนั่งคุกเข่ากราบพระราชาคณะ

รูปอาวุโสสุดซึ่งนั่งอยู่หวัแถว

“กระผมมเีรื่องจะขอปรบัอธกิรณ์กบัเจ้าคุณอรุณ ขอให้พระเดช-

พระคุณท่านช่วยวนิจิฉยั และได้โปรดใช้สมัมุขาวนิยัระงบัอธกิรณ์ด้วย

ขอรบั”

เหมอืนฟ้าผ่าลงใจกลางศาลาการเปรยีญ พระปฏมิาหยกพระพกัตร์

นิ่งสงบ ทว่าหวัอกของบรรดาญาตโิยม รวมทั้งเจ้าคุณอรุณกลบัตื่นเต้น

ระทกึ เพราะจู่ๆ กม็เีรื่องเกดิขึ้นอย่างไม่ทนัตั้งตวั น�้าเสยีงของพระมหา

เขยีนในวนันั้นเสยีงดงักงัวานและได้ยนิก้องไปทั่วศาลา
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 ลกูศษิย์ฆราวาสของเจ้าคณุอรณุปรี่เข้ามาหาบุคคลทั้งสาม หมาย

จะกระท�าการอันใดอันหนึ่ง แต่ได้ถูกน�้าเสียงอันเฉียบขาดของประธาน

สงฆ์ห้ามไว้

ขณะนั้นเมื่อเหตกุารณ์ไม่คาดคดิเกดิขึ้นบนศาลา บรรดาพระภกิษุ

เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่ถูกจัดให้นั่งในเต็นท์ข้างนอก นักข่าวที่มาท�าข่าว 

รวมไปถงึชาวบ้านที่มาร่วมงาน ต่างกแ็ห่กนัขึ้นมาบนศาลา เพราะอยากรู้

อยากเหน็เรื่องราวที่เกดิขึ้น

เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้กส็มดงัคาดหมายของพระมหาเขยีน ที่

ต้องการให้อธิกรณ์นี้ถูกระงับในที่พร้อมหน้า บุคคล วัตถุ และธรรม 

ตามแบบธรรมส�าหรบัระงบัอธกิรณ์ทั้ง ๗ ข้อที่ ๑ คอื สมัมุขาวนิยั

“ไหนเรื่องราวเป็นอย่างไร จงว่ามาให้ฉนัฟังซ”ิ

หลังจากครุ่นคิดถึงถ้อยค�าของพระมหาเขียนซึ่งส่อให้เห็นถึง

ภูมิธรรม ประธานสงฆ์ต้องการจะท�าให้เรื่องนี้กระจ่างจึงได้กล่าวขึ้น

ท่ามกลางสงฆ์และประชาชนแห่งนั้น

หนงัสอืพมิพ์ฉบบัเช้ำลงภำพข่ำวกำรจบัสกึเจ้ำคณุอรณุ พร้อม

มขี้อความใต้ภาพบรรยายว่า 

‘จบัสกึพระระดบัเจ้าคณุกลางงานฉลอง ฆราวาสสองพระหนึ่งแฉ

พฤตกิรรมฉาวโฉ่ต่อหน้าพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่’

พลนัภำพกลบัมำยงัปัจจบุนั สตัว์นรกผูอ้ดตีเคยเป็นพระเจ้ำคณุ

อรณุ นั่งก้มหน้านิ่งมองพื้นนรกด้วยความส�านกึ สามเณรพาหุงมองแล้ว

รู้สึกสังเวชใจเป็นยิ่ง ที่เห็นผู้เคยด�ารงตนอยู่ในสมณเพศแล้วพ่ายแพ้

กเิลสจนต้องปาราชกิและมารบัวบิากกรรมอย่างแสนสาหสัในมหานรก

พร้อมกันนั้นก็ได้นึกย้อนไปถึงตอนที่ไปเที่ยวชมสวรรค์กับท่าน 
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ครั้งก่อนๆ ได้พบกบัเทพผู้มศีกัดิ์ใหญ่ตนหนึ่งที่หลงัจากเสวยเทวสุขใน

ชั้นดุสติ หลงัจากสิ้นอตัภาพนั้นแล้วจะลงมาบงัเกดิเป็นจอมคนบนโลก

มนุษย์ต่อไป เทพตนนั้นกค็อือดตีพระมหาเขยีนนั่นเอง





ขุมที่ ๓ :
สังฆาฏมหานรก

หลงัจำกได้ดวูบิำกกรรมของสตัว์นรกขมุกำฬสตุตะ ท่ำนกพ็ำ

สามเณรพาหงุไปยงัขมุต่อไป กายละเอยีดของผู้ทรงศลีทั้งสอง

พวยพุง่เป็นสรีุง้งดงามพุง่น�าสนี�้าเงนิ ฝ่าไปในความมดือนัเป็น

อนนัตกาลของนรกภูมิ

ชั่วพริบตาเดียวก็มาหยุดอยู่หน้าบานประตูใหญ่มหึมา

แห่งหนึ่ง ตวับานท�าด้วยเหลก็หนาถกูไฟนรกเผาลนจนแดงเร่า

ตลอดเวลา ก�าแพงโดยรอบท�าด้วยเหลก็ร้อนแรงไม่แพ้กนั 

มองไปในความมืดยังประตูและก�าแพงนรก ภาพที่

ปรากฏแก่ผู้ทรงศีลทั้งสองไม่ต่างจากคนที่ยืนมองเตาหลอม

ขนาดยกัษ์ พอประตบูานนั้นเปิดอ้าทั้งสองได้เข้าไปข้างในทนัที

สามเณรพาหุงส�ารวจดูสภาพด้านใน เหน็พื้นเป็นเหลก็

ถูกเผาไฟจนแดงโชน ไม่ต่างจากก�าลังอยู่ในกล่องเหล็กที่ถูก
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 แผดเผาอยู่ชั่วนาตาปี ตรงกลางมภีเูขาเหลก็ขนาดใหญ่มากสองลกู ใหญ่

กว่าภเูขาทกุลกูบนโลกมนุษย์ กลิ้งไปกลิ้งมาคอยบดทบัขยี้สตัว์นรก ภเูขา

เองกเ็ป็นเหลก็ที่ถูกเผาจนแดงโชนเช่นกนั 

เมื่อสัตว์นรกถูกภูเขาเหล็กบดขยี้จนกายแหลกละเอียดแล้วก็จะ

กลบัฟื้นคนืร่างมาใหม่ พวกสตัว์นรกที่พากนัวิ่งหนภีูเขาเหลก็บดทบัจะ

ถูกนายนริยบาลแทงบ้าง ฟันบ้าง ด้วยศาสตราวุธชนดิต่างๆ ไม่อาจหนี

รอดพ้นได้เลยสกัราย

“ขุมนรกนี้มชีื่อว่า สงัฆาฏมหานรก หมายถงึ มหานรกภูเขาเหลก็

บดขยี้สัตว์ อยู่ห่างไกลจากกาฬสุตตมหานรกลงไปภายใต้ ๑๕,๐๐๐ 

โยชน์ เกณฑ์อายเุฉลี่ยของสตัว์นรกในมหานรกขมุนี้ มปีระมาณ ๒,๐๐๐ 

ปีอายกุปั โดยระยะเวลาเพยีงหนึ่งวนัที่การท�าทณัฑ์ทรมานได้ผ่านพ้นไป 

สามารถนบัระยะเวลาในเมอืงมนุษย์ได้ถงึ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ปี หรอืหาก

นบัแบบโบราณจะนบัได้ ๑๔ โกฏ ิกบัอกี ๔ ล้านปีมนุษย์ และหากนบั

ระยะเวลาทั้งหมดในมหานรกขุมนี้จึงเท่ากับ ๑๐๓,๖๘๐,๐๐๐ ล้านปี

มนุษย์”

ท่านชี้แจงวันเวลาที่สัตว์นรกขุมนี้จะต้องรับกรรม เมื่อเทียบกับ

วนัเวลาบนโลกมนุษย์ สามเณรน้อยรูส้กึพรั่นพรงึตอ่กาลเวลาในนรกยิ่ง

นกั เกดิความรูส้กึสงสารเหล่ามนษุย์บนโลกที่ก�าลงัประมาท ใช้เวลาโดย

เปล่าประโยชน์ไปวนัๆ ไม่คดิท�าบุญท�ากุศล ซึ่งเวลาที่เสยีไปนั้นนบัว่ามี

ค่ามหาศาลทเีดยีวหากได้ใช้ไปในทางที่ถูกที่ควร

“นรกขุมนี้เป็นสถานที่ลงโทษพวกคนใจบาป ชอบทรมาน

เบยีดเบยีนสตัว์ โดยเฉพาะสตัว์ที่มบีญุคณุต่อมนษุย์ ช่วยมนษุย์ท�างาน

เช่น ช้าง ม้า ลา ววั ควาย เณรจะเหน็ว่ามมีนุษย์บนโลกจ�านวนไม่น้อย

ที่ชอบทรมานรงัแกสตัว์ ใช้งานสตัว์อย่างโหดร้าย ทารุณกรรมสตัว์เพื่อ

หาประโยชน์จากความเจบ็ปวดของเพื่อนร่วมเกดิ แก่ เจบ็ ตาย”
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ท่านอธบิายสาเหตขุองการที่สตัว์นรกทั้งหลายต้องมาชดใช้กรรม

ยงันรกขุมสงัฆาฏะนี้ 

พาหุงนึกย้อนตามค�าพูดของท่านแล้วรู้สึกเห็นจริงดังว่า มนุษย์

บนโลกถอืตนว่าเป็นสตัว์ประเสรฐิ มสีตปัิญญามากกว่าสตัว์อื่น แต่กลบั

ทรมานรงัแกสตัว์ด้วยวธิตี่างๆ นานา เพื่อหวงัประโยชน์ทั้งด้านเงนิทอง 

หรอืแม้กระทั่งเพื่อความเพลดิเพลนิใจของตวัเอง

สตัว์บางชนดิเป็นสตัว์ใหญ่ มบีุญคุณต่อชาตบิ้านเมอืง อย่างเช่น

ช้าง กย็งัถูกมนษุย์ใจบาปบงัคบัให้เที่ยวเดนิขอทานตามแหล่งต่างๆ รวม

ไปถงึใช้วธิทีรมานอย่างโหดร้ายทารุณเพื่อท�าให้ช้างกลวั แล้วยอมแสดง

ท่าทางตามที่ตนต้องการ ซึ่งมใีห้เหน็อยูท่ั่วไปตามงานแสดงช้างและแทบ

จะทุกที่

‘ลุงจง’

จู่ๆ สามเณรน้อยก็นึกถึงชายผู้หนึ่งในหมู่บ้านที่ตนเองกับเจ้า

อาวาสได้เดนิไปบณิฑบาตทุกวนั ชายผู้นี้ชาวบ้านต่างขนานนามว่า ‘เฒ่า

พิฆาต’ เนื่องจากงานไหนมีการล้มวัวล้มควาย เป็นต้องมาตามแกไป   

ท�าหน้าที่มือสังหารอย่างเฉพาะเจาะจง เพราะไม่มีใครกล้าท�า นั่นเป็น

เพราะการล้มวัวล้มควาย เป็นการฆ่าสัตว์ใหญ่ ต้องใช้วิธีการที่พิเศษ 

รวมถงึต้องมจีติใจเหี้ยมโหดกว่ามนุษย์คนอื่นๆ จงึจะท�าได้

ทุกเช้าพ่อท่านเจ้าอาวาสกบัสามเณรพาหงุจะเดนิผ่านหน้าบ้านของ

ลุงจง ทว่าไม่เคยมเีลยสกัครั้งที่เจ้าของบ้านจะคดิอยากท�าบุญตกับาตร 

เวลาเดินผ่านบ้าน มองเข้าไปก็จะเห็นสัญลักษณ์ของการฆ่า

ปรากฏอยู่ทั่วไป คล้ายว่าเจ้าของบ้านจงใจส�าแดงความเป็นเฒ่าพฆิาตให้

คนผ่านไปผ่านมาได้รบัรู้ ทั้งหวัววั หวัควาย หวักวาง หวักระทงิ รวมไป

ถึงหัวสัตว์มีเขาต่างๆ มากมายล้วนถูกแขวนประดับตกแต่งบ้าน มีแต่

คนจิตใจหยาบกระด้างเท่านั้นที่มองแล้วรู้สึกชื่นชมต่อรสนิยมเจ้าของ
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 บ้าน แต่คนใจบุญเปี่ยมเมตตาจะรู้สกึหดหู่ต่อภาพที่เหน็ เพราะแท้จรงิ

แล้ว สัญลักษณ์ของความตายไม่มีอะไรเลยที่ควรแก่การชื่นชม นอก 

เสยีจากเป็นอุบายเพื่อให้เกดิธรรมสงัเวช

สามเณรน้อยจ�าได้ว่า ไม่นานมานี้ลุงจงได้เสียชีวิตลงด้วยโรค

ประหลาด คอืจู่ๆ กเ็กดิล้มป่วยลง จากนั้นกไ็ม่มทีที่าจะดขีึ้นเลย แม้ลูก

หลานจะพาไปโรงพยาบาลทั้งของรฐับาลและเอกชนเกอืบทกุที่ทั่วภมูภิาค 

รวมไปถงึโรงพยาบาลในเมอืงหลวง กไ็ม่มวีี่แววว่าจะทุเลาลง ซ�้าร้ายยงั

ส่อเค้าหนกัขึ้นกว่าเดมิ ในที่สดุจงึน�าตวัมารกัษาด้วยสมนุไพรพื้นบ้านไป

ตามยถากรรม

อาการป่วยของลงุจง ใครมาเยี่ยมเยอีนต่างให้ความเหน็เป็นเสยีง

เดยีวกนัว่าโรคกรรม นั่นเพราะแกบ่นพร�่าเพ้อไม่ได้สต ิบางครั้งกเ็บกิตา

โพลงแสดงอาการกลวัสุดขดี ตะโกนอยู่แต่ว่า “อย่าท�ากู อย่าฆ่ากู” ลั่น

บ้าน บางทกีเ็ที่ยวคุกเข่าคลานไปมาไม่ต่างจากววัควาย แล้วไล่ขวดิคน

มาเยี่ยม ขวดิถูกขวดิผดิ บางทหีวัแกเองกไ็ปกระแทกเข้ากบัของแขง็จน

หวัแตกเลอืดอาบใบหน้า สร้างความหดหู่สลดใจแก่ผู้มาพบเหน็ยิ่งนกั

ขณะนอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียง ลุงจงจะเกร็งมือกดเล็บจิก

จนฝังเข้าไปในฝ่ามือ ลูกหลานต้องคอยมาง้างออก แต่ไม่นานก็จะท�า

เหมอืนเดมิอกี จนมอืทั้งสองเป็นแผลเน่าส่งกลิ่นเหมน็อบอวลชวนสงัเวช

ใจ

ก่อนลุงจงตายหนึ่งวัน พ่อท่านกับสามเณรพาหุงไปเยี่ยมที่บ้าน 

พอเหน็พระมาอยูใ่กล้ๆ ลงุจงถงึกบัน�้าตาไหลพราก แต่กไ็ม่พดูอะไรออก

มา พ่อท่านเทศนาสั้นๆ ให้ระลกึถงึคุณพระรตันตรยั ให้ลุงจงรบัศลี ๕ 

แล้วให้แกสมาทานในใจ จากนั้นจึงน�าสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้    

เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 

รุ่งขึ้นลุงจงก็สิ้นลมอย่างสงบ ลูกหลานน�าศพของแกมาเผาที่วัด 
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และต่างพร้อมใจกนัน�าหวัสตัว์ต่างๆ ที่แกแขวนไว้ประดบับ้านมาถวายวดั 

พ่อท่านจงึบอกให้น�าไปเผา

“เณรอยากเหน็ลุงจงมั้ย”

จู่ๆ ท่านก็ถามจี้จุดถึงสิ่งที่สามเณรพาหุงก�าลังคิดพอดี ท�าให้

สามเณรน้อยรู้สกึว่าท่านเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่าง รู้ถงึภาวะจติที่เกดิขึ้น จงึ

เกดิความเลื่อมใสท่านทวคีูณ

“ก่อนไปพบลุงจง เณรสงัเกตบ้างหรอืเปล่าว่านรกขุมนี้ นอกจาก

วธิลีงโทษแล้ว ยงัมอีะไรผดิแปลกไปจากขุมนรกสองขุมที่ได้ผ่านมา”

สามเณรพาหงุหยดุใคร่ครวญนดิหนึ่ง ก่อนตอบท่านไปตามความ

รู้สกึ

“น่าจะแตกต่างกันที่สัตว์นรกขุมนี้มีศีรษะเป็นสัตว์เสียโดยมาก 

ตวัเป็นคน แต่ศรีษะเป็นววับ้างเป็นควายบ้าง จนแยกหน้าตาไม่ออกว่า

ใครเป็นใคร ไม่ทราบว่ากระผมตอบถูกต้องหรอืเปล่าขอรบั”

ท่านหวัเราะชอบใจเสยีงนุม่ทุม้ ท�าให้เหล่าสตัว์ที่ก�าลงัรบักรรมอยู่

ในอาณาบรเิวณนั้นพลอยได้อานสิงส์ ระงบัความเจบ็ปวดไปได้ชั่วขณะ

“ถูกต้องตามที่เณรได้สังเกตทุกอย่าง สัตว์นรกขุมนี้จะมีหัวเป็น

สตัว์ชนดิเดยีวกบัที่ตนเองได้เบยีดเบยีนรงัแกให้ได้รบัความทรมาน รวม

ไปถงึได้เคยฆ่า ดงันั้นเณรลองพจิารณาดเูถดิ สตัว์นรกในขมุนี้มมีากมาย

มหาศาลยิ่งนกั เนื่องจากมนุษย์บนโลกชอบรงัแกทรมานสตัว์ไม่เว้นวนั 

บงัคบัช้างลากซุงท่อนใหญ่ ช้างไม่มแีรงกก็รอกยาบ้าให้กนิ หรอืไม่กใ็ห้

ไปขอทานตามแหล่งชุมชนจนถูกรถชนพกิลพกิารน่าเวทนา เอาววัมาชน 

มาพนนักนั ตวัไหนแพ้กล็งโทษด้วยการฆ่า แล่เนื้อเถอืหนงัเอามากนิ ไก่

อยู่ดีๆ  กจ็บัมาตมีาชนกนั พนนัเอาเงนิทองจนหวัถลอกปอกเปิก บ้างก็

ตายคาสนาม อ้างว่าเป็นกีฬาหรือเป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เห็นได้ว่า

มนุษย์นั้นโหดร้ายทารุณต่อสตัว์สารพดั”
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 สามเณรพาหุงนิ่งฟังค�าพูดของท่านแล้วรู ้สึกเห็นจริงด้วย          

ทุกประการ แม้ว่าสามเณรน้อยจะอยู่วดัป่า แต่มโีอกาสเข้าไปในชุมชน

เป็นประจ�า ได้รูไ้ด้เหน็ผูค้นรงัแกสตัว์ผ่านเกมกฬีาป่าเถื่อนประจ�าถิ่น ทั้ง 

ชนววั ชนไก่ ปลากดัเอามากดักนั สารพดัที่จะทรมานสตัว์เพื่อการพนนั

เหล่านี้มใีห้เหน็อยู่ทั่ว

“นั่นไง ลุงจงที่เณรอยากเจอ”

สามเณรน้อยมองไปตามทิศที่ท่านชี้ให้ดู เห็นสัตว์นรกตนหนึ่ง

ศีรษะเป็นวัวแต่ร่างกายเป็นมนุษย์ ก�าลังวิ่งหนีภูเขาเหล็กแดงลูกใหญ่

ยกัษ์ ที่กลิ้งมาเพื่อบดขยี้ร่างให้แหลกเป็นจุณ

สองเท้าของสตัว์นรกตนนั้นเกรยีมไหม้เพราะถูกพื้นเหลก็ร้อนเผา 

เนื้อหนงัพุพองเพราะถูกของร้อนลวกลน ภาพที่เหน็เหมอืนว่าสตัว์นรก

ตนนั้นก�าลงัจะหนพี้นจากภูเขาไฟเหลก็ไปได้ แต่แล้วจู่ๆ นายนริยบาล

ร่างกายสงูใหญ่กใ็ช้ขวานขนาดมหมึาเงื้อปิดสกดักั้นการหน ีขวานเล่มนั้น

ไม่ต่างจากขวานที่นกัฆ่าววัใช้ส�าหรบัทบุลงกลางหน้าผากววัเวลาฆ่า หรอื

ที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นว่าขวานราหู ต่างตรงที่ว่าขวานของนายนิรยบาล

ใหญ่โตมโหฬาร อกีทั้งคมขวานนั้นถูกไฟนรกเผาลนจนแดงเร่า จงึคม

จนสามารถตดัเหลก็หรอืหนิให้ขาดเป็นสองท่อนด้วยการจามลงเพยีงครั้ง

เดยีว

ทันทีที่สามเณรพาหุงเพ่งกระแสจิตไปยังสัตว์นรกตนนั้น ภูเขา

เหลก็กห็ยดุกลิ้ง อกีทั้งนายนริยบาลซึ่งก�าลงัเงื้อขวานอยูก่พ็ลนัลดขวาน

ลง ก่อนจะนั่งคุกเข่าท�าความเคารพสามเณรน้อย

สตัว์นรกตนนั้นค่อยๆ เดนิมาหาด้วยความนอบน้อม แล้วมาหยดุ

อยู่ตรงหน้าท่านและสามเณรพาหุง 

“ท่านคอืลุงจงใช่มั้ย”

พาหุงรบีเอ่ยทกัสตัว์นรกผู้มายนืตรงหน้าทนัท ี ราวกบักลวัว่าถ้า
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ท่องนรก 

ช้าไปกว่านั้น ลุงจงในร่างสตัว์นรกจะถูกภูเขาเหลก็กลิ้งทบัไปเสยีก่อน

“ขอรับ กระผมคือลุงจง คนที่เณรกับพ่อท่านไปเยี่ยมก่อนตาย  

นั่นแหละขอรบั”

ถ้าเป็นภาวะปกติอยู่บนโลกมนุษย์ สามเณรพาหุงคงจะถาม

ประโยคพื้นๆ ว่า สบายดไีหม กนิข้าวหรอืยงั แต่ ณ ที่นี้ สามเณรน้อย

นอกจากเกดิความรูส้กึปลงสงัเวชแล้ว จงึไม่รูจ้ะเอ่ยอะไรด้วย ได้แต่เพ่ง

กระแสจติแผ่เมตตาไปให้แทน

สตัว์นรกอดตีเฒ่าพฆิาตววัมอืฉมงัของหมู่บ้านรบีเอ่ยต่อทนัที

“ถ้ากระผมรู้ล่วงหน้าสักนิดว่าการเบียดเบียนรังแกสัตว์ จะต้อง

ตกนรกรบัใช้กรรมอย่างหนกัหนาสาหสัแบบนี้ กระผมจะไม่มวีนัท�ามนั

เดด็ขาด ตอนมชีวีติอยู่กระผมคดิเพยีงว่ามนักแ็ค่สตัว์ จะฆ่าจะแกงคง

ไม่ผิดอะไรมาก เพราะถึงอย่างไรสัตว์ก็เกิดมาเพื่อรับใช้มนุษย์อยู่แล้ว 

ไม่ใช่เพื่อกินก็เพื่อใช้แรงงาน อีกอย่างกระผมไม่คิดว่านรกสวรรค์จะมี

จริง ซ�้ายังเคยหัวเราะเยาะคนเฒ่าคนแก่ที่ชอบไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรม

ด้วยซ�้า กระผมรูส้กึเสยีใจและเสยีดายอย่างสดุซึ้งที่ตอนมชีวีติอยู่ไม่เคย

คดิตกับาตรท�าบญุเลย แม้ว่าเณรกบัเจ้าอาวาสจะเดนิผ่านหน้าบ้านทกุวนั 

แต่เหมอืนมกีรรมดลใจให้ไม่คดิอยากใส่บาตร”

น�้าเสียงที่ลุงจงผู้บัดนี้มีศีรษะเป็นวัวพูดออกมานั้น รู้สึกได้ถึง

ความส�านกึเสยีใจ สามเณรพาหุงไม่รู้จะพูดอย่างไรดจีงึได้แต่แผ่เมตตา 

และส่งกระแสจติไปให้อกีครั้ง

“เป็นไงบ้างล่ะเณร ได้เจอคนรู้จกั”

ท่านพูดกลั้วหวัเราะ ในขณะที่ลุงจงค่อยๆ คล้อยกายเคลื่อนห่าง

ออกไป ราวกบัว่ามอีะไรมาลาก และพอออกไปในกลุม่สตัว์นรกทั้งหลาย 

เหตุการณ์ดังเดิมก็เกิดขึ้น ภูเขาเหล็กแดงกลิ้งลงมาไล่ทับ พอลุงจงวิ่ง

หนีก็ไปเจอนายนิรยบาลยกขวานฟันลงไปกลางหน้าผาก ครั้งไหนถูกก็
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 จะล้มลงชักแน่นิ่งสิ้นใจตาย ก่อนฟื้นลุกขึ้นใหม่ด้วยอ�านาจบาปกรรม

บนัดาลให้เป็นไป ครั้งไหนนายนริยบาลฟันผดิ ลงุจงกจ็ะวิ่งย้อนกลบัไป

ทางเก่า เจอกบัภเูขาเหลก็ที่กลิ้งมาอย่างเรว็ทบัจนตาย ตายวนแล้ววนไป

ตายอกี เจบ็ปวดทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะชดใช้กรรมได้หมด

สามเณรน้อยมองภาพวบิากกรรมตรงหน้าแล้วรู้สกึสงัเวชใจเหลอื

ประมาณ


