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พล นิกร กิมหงวน

สามเกลอไหวเจา
ป. อินทรปาลิต
อาหารเชามือ้ นัน้ ไดเริม่ ตนในเวลา 7.30 น.เหมือนเชนเคย ปรากฏวาอาเสี่ยกิมหงวนเปนคน
สุดทายที่เขามาในหองรับประทานอาหาร ถึงแมวาเสี่ยหงวนยิ้มใหใครตอใคร คุณหญิงวาดก็สังเกต
เห็นวาอาเสีย่ ฝนยิม้ สีหนาของเสี่ยหงวนหงอยเหงาอยางไรชอบกล เขาทรุดตัวนั่งระหวางพลกับ
นิกรแลวมองดูจานสะเตกเนื้อสันซึ่งวางอยูขางหนาเขา คุณหญิงวาดบอกนวลลออใหผสมกาแฟให
อาเสี่ยแลวถามเสี่ยหงวนวา
" เมือ่ คืนนอนดึกหรือพอหงวน"
"ครับ ผมตองคิดเงินแตะเอียทีจ่ ะจายใหคนของผมตามโรงเลือ่ ยโรงสีและบริษทั หางราน
ตางๆ รวมทัง้ หมดเกือบแปดแสน"
นิกรพูดเสริมขึน้ เบาๆ
"อีกสองแสนครบลานพอดี"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําตาเขียวกับเขยเล็กของทาน
" ทะลึ่งแตเชาเชียวนะอายกร เดีย๋ วก็เกิดรายการไลเตะกันรอบหองกินขาวเทานัน้ เอง "
นิกรทําตาละหอย
" โธ - ผมไมมเี จตนาลอคุณพอเลยครับ ผมพูดไปยังงั้นเอง "
ทานเจาคุณลืมตาโพลง
" ใหแกตายโหงรากเลือดลงแดงตาย "
นายจอมทะเลนเอียงคออมยิม้
" ไมเอาครับ ผมไมชอบสบถสาบาน "
นวลลออยื่นถวยกาแฟขามโตะมาใหสามีของหลอน
" ทานเสียซีคะ เฮีย อดนอนคืนเดียวเทานัน้ หนาตาซูบซีด ดูเหมือนเฮียนอนตอนใกลสวาง
แลวใชไหมคะ "
อาเสี่ยพยักหนาและยิ้มใหเมียรักของเขา
" จะ พอมอยหลับไปครูเ ดียวก็ฝน เห็นเตีย่ ตืน่ ขึน้ มาใจคอเหีย่ วแหงอยางไรชอบกล
อุปาทานทําใหไดยินเสียงเตี่ยพูดอยูขางหูตลอดเวลา "
คุณหญิงวาดมองดูกิมหงวนดวยความสนใจ
" ฝนวาอยางไรเลาใหอาฟงบางซี "

อาเสี่ยหยิบสอมกับมีดโตะหั่นสะเตกออกเปนชิ้นเล็ก ๆ
" ผมฝนวาเตีย่ มาหาผมครับ ในฝนวาเตี่ยนุงผาเกาๆ ขาดวิ่นผมเผายาวรุงรังนาสงสารมาก
หนาตามอมแมม ขี้ฟนเขลอะขี้ตาแฉะผอมกะหรองแทบจะเดินไมไหว " พูดจบเสี่ยหงวนก็รองไห
ยกหลังมือซายขึ้นเช็ดน้ําตา " เตี่ยบอกผมในฝนวาแกอดอยากและลําบากยากเย็นมากเชียวครับ ถึง
แมนวลใสบาตรไปใหแกก็นานๆ ครัง้ แลวแกก็ตองแบงอาหารใหพวกผีๆ ดวยกันกิน "
คุณหญิงวาดทําตาแดงๆ เหมือนกับจะรองไห ทานฟงกิมหงวนเลาความฝนดวยความสนใจ
"โถ - ปานนี้แลวยังไมไดไปผุดไปเกิดกับเขา เวรกรรมของเจาสัวมากมายเหลือเกิน แลวยัง
ไงพอหงวน "
อาเสี่ยสะอื้น นิกรเอื้อมมือสะกิดแขนเขาแลวถามวา
" แกจะกินสะเตกไหม "
เสี่ยหงวนสั่นศีรษะ
" กินไมลงหรอกเพื่อน กันดื่มกาแฟถวยเดียวก็พอแลวนึกถึงเตี่ยแลวตื้นตันใจจริงๆ "
นิกรยิ้มให
" ถายังงั้นใหกันนะ " พูดจบก็ลากจานสะเตกของอาเสี่ยเอาไปไวขางหนาแลวหยิบสอมจิ้ม
สะเตกใสปาก
" อือ้ ฮือ " พลครางเบาๆ พลางมองดูนิกรอยางเศราใจ " ไหงตะกละนักวะอายกร "
นิกรจุป าก
" ตะกละอะไรวะ ก็อายหงวนมันไมกิน กันกินแทนมันจะแปลกอะไร ดีกวาที่จะใหคนใช
เอาไปเททิง้ อยางนี้เขาเรียกวาเสียดายของไมใชตะกละ "
" เฮย " คุณหญิงวาดดุนิกรเสียงลั่น " อยาพึ่งพูดอะไรเลยวะ อากําลังสนใจกับเจาสัวกิมเบ
เตีย่ พอหงวน " แลวทานก็เปลี่ยนสายตามาที่อาเสี่ย " เจาสัวพูดคุยอะไรกับเธออีก "
น้ําตาของกิมหงวนไหลคลอ
" เตี่ยวาถาผมมีโอกาสก็ขอใหทําบุญไปใหบาง หรือจะเซนสังเวยเชิญวิญญาณแกมากินก็ได
ครับ กอนจะจากกันเตี่ยแกไหวผม แลวพูดกับผมเหมือนกับวาแกไมไดเปนเตี่ยผม แกวา.....ผมลา
กอนละครับอาเสี่ย "
นายพลดิเรกหัวเราะลัน่ หองรับประทานอาหาร
" ออไร ถาเชนนัน้ ก็หมายความวาขณะนีว้ ญ
ิ ญาณของเตีย่ กําลังอดอยากแนนอน และคง
ลําบากไมนอย "
นวลลออหนาเศราทันที หลอนกลาวขึ้นวา
" ดิฉันก็ใสบาตรไปใหเตี่ยทุกวันพระนี่คะ แตเวลาตรวจน้ําก็อุทิศสวนกุศลใหคุณพอคุณแม
ของดิฉนั และคุณแมของเฮียดวย ตลอดจนกระทัง่ เจาคุณลุงวิจติ รฯ และเจาคุณอาประสิทธิ์ฯ คุณลุง
เชยผูลวงลับไปแลว "

เจาคุณปจจนึกฯ ถามนวลลออวา
" แกใสครั้งละกี่องค "
" ๒๕ องคคะ คุณอา "
" แกใสบาตรครั้งละ ๒๕ องคเฉพาะวันพระ แตวันธรรมดาไมไดใส "
" คะ " นวลลออตอบ
" คนตัง้ หลายคนจะพอกินเหรอวะ เจาสัวกิมเบ อา-เจาสัวกิมไซดวยหรือเปลา "
" ดวยคะ "
" ฮือ่ สองคนละ คุณพอคุณแมของแกอีกสองเปนสี่ คุณแมอา ยหงวนอีกคนเปนหา เจาคุณ
วิจติ รฯ เจาคุณประสิทธิ์ฯและพี่เชยอีกสามรวมเปนแปดคน คิดเฉลี่ยแลวไดคนละสามสวนตอ วัน
พระ วิญญาณเหลานัน้ ยังตองแบงใหเพือ่ นผีกนิ อีกแลวจะพอกินไดอยางไร "
คุณหญิงวาดรองไหโฮ เพราะนึกถึงพี่ชายและสามีของทานที่ลวงลับไปแลว นิกรมองดู อา
เสี่ยแลวพูดพลางหัวเราะพลาง
" อายหงวนเขาใจหาเรือ่ งขําๆ มาเลาใหคณ
ุ อาหัวเราะแตเชา "
คุณหญิงวาดสะอืน้ ดังๆ มองดูนกิ รอยางเดือดดาล
" ใครบอกแกละวาฉันหัวเราะ ฉันรองไหไมใชเรอะ ชิบหายนี่ " แลวทานก็หันมาทางเจาคุณ
ปจจนึกฯ " ดิฉันก็ใสบาตรทุกวันพระนะคะเจาคุณ แมนันสองสามวันเขาก็ใสครั้งหนึ่ง "
ประภาวา " สําหรับภาถึงไมใครไดใสบาตรภาก็ทําบุญเสมอแหละคะ เผื่อแผสวนกุศลไป
ใหทุกๆทาน "
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ทุกคนพลอยเศราใจไปตามกันเมือ่ เห็นเสีย่ หงวนรองไหจริงๆ อา
เสี่ยกลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ วา
" ผมก็เหมือนกับลูกอกตัญูครับคุณอา ฮือ ฮือ "
" วา " นิกรเอ็ดตะโร " ดันมานัง่ รองไหอยูข า งๆ ใครจะกลืนกินไดลงคอวะ เตี่ยตายไปตั้ง
โกฏิปแลวพึ่งมารองไห "
" ก็กันสงสารเตี่ยกันนี่หวา ทิ้งทรัพยสมบัติอันมหาศาลไวใหกันคนเดียว แตกันเกือบจะไม
ไดทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหเลย " แลวเขาก็หันไปทางคุณหญิงวาด " คุณอาครับอีกสองสามวันก็
จะตรุษจีนแลว คุณอาจะขัดของไหมครับถาผมจะไหวเจาไหวผีปูยาตายายของผม และจะจัดทําอยาง
มโหฬารมีเครือ่ งเซนสังเวยหมูเห็ดเปดไกสารพัด"
คุณหญิงวาดลืมตาโพลง
" งัน้ เรอะ ก็เอาซีพอหงวนอาไปวาอะไร การเซนไหวบรรพบุรษุ ของเธอยอมแสดงความ
กตัญูกตเวทีทน่ี า สรรเสริญ เธอจะทําใหมโหฬารอยางไรอาอนุญาต อายินดีรว มมือกับเธอดวย "
เสี่ยหงวนยิ้มออกมาได
" ขอบคุณครับ ผมจะไหวผีปูยาตายายของผมสักทีไมไดเซนไหวมานานแลว ผมเองนับถือ

พุทธศาสนาแตผมก็ยังเลื่อมใสในเรื่องการเซนไหว "
คุณหญิงวาดพยักหนา
" ก็ควรจะเปนอยางนัน้ ทําบุญบาง เซนไหวบา ง ใหทานบาง ลวนแตเปนบุญกุศล "
ศาสตราจารยดเิ รกชักสงสัย เขาชะโงกหนามองดูกิมหงวนแลวถามวา
" การเซนไหวผนี ะ หมายความวาผีจะมากินเครื่องเซนยังงั้นหรือ "
" ใช " อาเสี่ยพูดเสียงหนักๆ " แตเรามองไมเห็นตัวหรอก วันตรุษจีนปนพ้ี วกเรามารวมมือ
กันไหวผีปูยาตายายของเราเถอะนะ นึกวาเลี้ยงใหญสักทีกันจะจายเงินเอง เหลายาปลาปงหาให
พรอม "
นิกรเห็นพองดวย
" เปนความคิดทีน่ า สรรเสริญมาก ในความรูส กึ ของกันเราจะทําบุญหรือไหวเจาก็มคี วาม
หมายเทากัน เราใสบาตรอุทิศสวนกุศลใหใคร ผูน น้ั ก็ไดรบั ของสิง่ นัน้ ตามความปราถนาของเรา ถา
เราเซนไหวเราเชิญวิญญาณใครมากินเครือ่ งเซน วิญญาณนัน้ ก็จะมารับเครือ่ งเซนสังเวยจากเรา แก
เปนคนดีมาก อายหงวนที่แกนึกถึงพอแมของแกที่ลวงลับไปแลว กันยินดีรว มมือรวมตีนกับแก "
อาเสี่ยสะดุงเล็กนอย
" เอาแตเพียงรวมมืออยางเดียวก็แลวกัน อา - เปนอันวาตรุษจีนคราวนีก้ นั จะทําพิธเี ซนไหว
ใหเปนงานใหญโตที่สุดนอกจากไหวเจาผีปูยาตายาย ญาติผใู หญของเราแลว กันจะทําบุญใหทาน
ดวย "
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มใหเสี่ยหงวน
" ดีมากอายหงวน ถาจะใหดกี ต็ อ งหาสิงโตมาเชิดเอาเงินแขวนไวทห่ี นามุขชัน้ บน ใหมนั ตอ
ตัวกันขึ้นไปคาบใบผักกาดกับเงิน "
ดร.ดิเรกทําหนาฉงนกลาวถามพอตาของเขาทันที
" สิงโตไหงกินใบผักกาดละครับ "
เสีย่ หงวนตอบแทนเจาคุณปจจนึกฯ
" สิงโตของจีนเปนสิงโตทีถ่ อื ศีลกินเพล ไมกนิ เนือ้ สัตว กินผักหญาเปนอาหารและชอบกิน
ใบผักกาดมาก เรือ่ งนีเ้ ท็จจริงยังไงไมรเู ตีย่ เลาใหกนั ฟงอีกที เชือ่ นักก็ไมไดเพราะเตีย่ กันเมือ่ มีชวิ ติ อยู
ชางฝอยเหมือนกัน " พูดจบเขาก็หันไปยิ้มใหสี่นาง" พรอมใจกันไหวเจาสักครัง้ นะครับ เชิญผีปยู า
ตายายของเรามากินเครือ่ งเซน "
นันทาหัวเราะเบาๆ
" ดิฉนั ชวยเต็มทีค่ ะ "
ประไพวา " ดิฉนั อาสาทําอาหารคาวหวาน เราจะมีอะไรเซนไหวบางละคะ "
นวลลออตอบแทนสามีของหลอน
" ตามธรรมเนียมจีนก็ตอ งมีเปดไกคะ เปนตนวาไกตอนนึง่ ใหสกุ เปดและหานพะโล "

นิกรพูดโพลงขึ้น
" หานกินเขาไปไดหรือครับคุณนวล แสลงแย เหลือจากผีกินแลวพวกเราก็จะกินกัน "
ประไพทําตาเขียวกับสามีของหลอน
" กรไมกินก็อยากินซีคะ คนอืน่ เขากินนี่ "
นวลลอออธิบายใหทกุ คนฟงตอไป
" นอกจากเปดไกและหานก็ตองมีหมูและปลาคะ สําหรับหมูจะตมเฉยๆก็ไดแตตองเปนหมู
สามชั้น สวนปลาก็ทําแปะซะคือนึ่ง กับขาวอื่นๆ จะมีอกี กีอ่ ยางแลวแตเรา ทีจ่ าํ เปนตองมีกค็ อื เผือก
ผัด "
นิกรอดพูดไมได
" กินแลวตองรีบแปรงฟน "
" แหม " คุณหญิงวาดรองเสียงลัน่ " แกนั่งอยูเฉยๆไดไหมวะอายกร กมหนากมตากินไป
เถอะ เขากําลังพูดกันเปนงานเปนการขัดคอซะเรือ่ ย เดี๋ยวแมดาแหลกไปเลยอายจอกกะร็อคนี "
เสี่ยหงวนมีสีหนาชุมชื้นขึ้นเมื่อเห็นทุกคนเห็นชอบดวยเทาที่เขาจะทําพิธีเซนสังเวยไหวเจา
และผีปูยาตายายบรรพบุรุษของเขาในวันตรุษจีนปนี้ อาเสี่ยอธิบายใหศาสตราจารยดิเรกฟงวา
" การเซนไหวของเรานัน้ วิญญาณหรือผีจะไดมากินหรือเปลาเราไมเห็น แตศรัทธาของเรามี
อยางนัน้ เมือ่ เราไดเซนไหวแลวเราก็สบายใจเทาทีเ่ ราไดแสดงความเคารพกตัญูกตเวทีตอ
บรรพบุรษุ ของเรา เราจะใสบาตรทําบุญหรือเซนไหวกม็ ผี ลไมแตกตางกันหรอก "
นายพลดิเรกพยักหนารับทราบ
" ออไร กันขอสนับสนุนความคิดอันดีงามของแก คนเราเกิดมาเปนมนุษยกต็ อ งรูจ กั คุณบิดา
มารดา กันจะไหวเจาไหวบรรพบุรษุ ของกันดวย แตวา เราควรเลือกอาหารทีบ่ รรพบุรษุ ของเราชอบ
เมือ่ ครัง้ ทีท่ า นยังมีชวี ติ อยู คุณพอของกันทานชอบปลาไหลผัดเผ็ด "
" วา " นิกรคราง " กินไมไดอีก "
พลมองดูนิกรอยางขบขัน
" ก็เสือกแอบไปเที่ยวบาร แลวจะมาบนเอาอะไรละ "
แลวพลก็หันมายิ้มใหเสี่ยหงวน " การเซนไหวเขาตองมีเหลาดวยใชไหม "
" ถูกละพล ตองมีเหลาใหผีกินซึ่งผีจะกินหรือไมก็ตามเปนธรรมเนี่ยมที่เขาทํากันมา "
คุณหญิงวาดพูดเสริมขึน้
" พอหงวนจะตองหาฝน มาเซนเจาสัวดวยไหม เมื่อครั้งเจาสัวกิมเบและเจาสัวกิมไซยังมี
ชีวติ อยู พี่นองคูนี้ตางก็เสพติดยาฝน "
อาเสี่ยวา " ผมจะพยายามหาฝนมาเซนไหวเตี่ยและลุงผมครับ แตกลองตะเกียงเห็นจะหา
ยากหนอย เพราะรัฐบาลไดรวบรวมเผาไปหมดแลว " แลวเสี่ยหงวนก็ถอนหายใจออกมาดังๆ " ผม
คอยสบายใจหนอยที่ผมจะไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอพอแมผมในวันตรุษจีนปนี้ วิญญาณของ

เตี่ยผมคงลําบากยากเย็นไมนอย "
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
" แกเขาใจวาขณะนี้เตี่ยแกอยูที่ไหนละ "
อาเสี่ยยิ้มแหงๆ
" ก็คงอยางวาแหละครับ ถาอยูส วรรคผมก็คงเห็นเตีย่ ในฝนแตงกายภูมฐิ านมีนางฟาหอม
ลอม "
" แลวทีแ่ กเห็นในฝนเจาสัวกิมเบอยูค นเดียวหรือ "
" ไมใชคนเดียวหรอกครับ มีผีตัวใหญหนาตานาเกลียดนากลัวถือสามงามยืนอยูขางๆ เตีย่
พูดกับผมไดไมกี่คํามันก็ฉุดกระชากลากตัวไป เตี่ยหันมาบาย-บายผมแลวตะโกนวา ผมลากอนครับ
อาเสีย่ " พูดจบเสี่ยหงวนก็รองไหกระซิกๆ แลวสั่งขี้มูกดังฟรืดสลัดลงบนตักนิกร
" แลวกันๆ ๆ " นิกรเอ็ดตะโรลัน่ " เจาสัวกิมเบเห็นตักฉันเปนกระโถนไปเสียแลว เดี๋ยวก็
กระแทกหนาเขาใหเทานัน้ เอง "
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง ตอจากนั้นกิมหงวนก็ปรึกษากับเพื่อนของเขากับทาน
ผูใหญทั้งสอง และสี่นางเกี่ยวกับเรื่องที่จะไหวเจา ดร. ดิเรก เสนอความเห็นวา
“ไอคิดวาเราควรจะตัดรายการไหวเจาออกไป เพราะเรานับถือพระไมไดนบั ถือเจา เราควร
จะเซนไหวผปี ยู า ตายายของเราในตอนกลางวันวันไหวเจาเทานัน้ หรือแกจะเห็นยังไง”
เสี่ยหงวนนิ่งคิดสักครูจึงกลาววา
“ตามประเพณีเขาก็ทํากันมาอยางนี้ ถึงแมทางไทยเรา คนไทยเราทีน่ บั ถือพระก็ยังกราบไหว
บูชาเจาพอเจาแม หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย การไหวเจาจึงจะตองหมดเปลืองไปบางก็ไมเห็นจะเสีย
หายอะไรนี่นะหมอ เพราะถาหากวาเจามีจริงทานก็จะชวยคุมครองประทานความสุขใหพวกเรา ทาง
พุทธศาสนายอมมีลัทธิพราหมณ หรือไสยศาสตรและภูตผีปศาจเขามาปะปนดวยเสมอ คนไทยเรา
เคารพทั้งพระและทั้งเจา เจ็บไขไดปวยก็บนบานสารกลาวเจาพอเจาแมที่เราเลื่อมใสศรัทธา มายก็ไป
เที่ยวขอเลขทายสามตัวตามศาลเจาพอหลักเมืองหรือศาลเจาตาง ๆ บางทีก็กราบไหวขอจากพระทั้ง
พระพุทธรูปและพระสงฆ เรือ่ งมันเปนยังงี้”
คุณหญิงวาดถามขึ้นวา
“แลวเราจะไหวใหถูกตอง ตามระเบียบแบบแผนของคนจีนยังงัน้ หรือพอหงวน”
อาเสี่ยยกหลังมือเช็ดน้ําตาเสียกอนจึงตอบคุณหญิงวาด
“ถาจะใหถูกตองตามธรรมเนียมขางจีนแลว เรื่องมันออกจะยุงยากมากครับ เราจะตองเผา
กระดาษเงินกระดาษทองและจุดประทัด พอจุดประทัดตํารวจก็ตอ งเดินยิม้ แปนเขามาในบานเรา
ทักทายเราดวยคําวา “ไปโรงพัก” ดังทีต่ าํ รวจทุกคนชอบพูดประโยคนี้
“ถาเชนนั้นจะเอายังไง” คุณหญิงวาดซักตอไป
เสี่ยหงวนวา “ก็ทําตามศรัทธาของพวกเรานะซีครับ เชาวันนั้นเราจะใสบาตรแกพระภิกษุ

สงฆสักรอยองค เสร็จแลวไหวเจามีการถวายเครือ่ งเซนสังเวย และเลี้ยงเหลาบรรดาเจาทั้งหลายที่มา
รับสังเวยเรา”
“เอาละวะ นิกรพูดเสริมขึน้ “พวกเจาเสวยน้าํ จัณฑเขาไปเกิดมึนเมาฉรพรรโอษฐกนั ขึน้ แก
จะทําอยางไร ขาวของถวยชามแตกชิบหายหมด”
อาเสี่ยยกมือขวาเขกกบาลนิกรดังโปก
“คิดมากไปแลว เจาทานเปนผูม จี ติ ใจสูงทานไมตกี นั หรอกโวย ทานกินเหลาก็กนิ นิดหนอย
เปนพิธ”ี
“ทําไมแกรูละ” นิกรถามยิ้มๆ
“เตีย่ เคยเลาใหฟง ” แลวเขาก็หันมาทางคุณหญิงวาด “คุณอาวาดีไหมเคา ตอนเชาพวกเราใส
บาตรเสร็จแลวไหวเจายิงปนกลมือสักสองสามชุดแทนการจุดประทัด เพราะหมอมันไดรบั อนุญาติ
เศษจากทางราชการใหทดลองอาวุธปนและวัตถุระเบิดภายในบานได”
คุณหญิงวาดทําหนาชอบกล
“จะดีหรือหงวน ลูกปนนะมันไมเขาใครออกใครนะ อาคิดวาจุดประทัดดีกวา ถาตํารวจเขา
มาถามเราก็บอกวาเรายิงปนไมไดจุดประทัด”
เสีย่ หงวนเห็นพองดวย
“ดีเหมือนกันครับ แตเราจะไปหาซือ้ ประทัดไดทไ่ี หน”
ดร. ดิเรกหัวเราะหึๆ
“เรือ่ งเล็กโวย ไอจะทําใหสักพวงหนึ่งประมาณรอยดอกก็พอ ประทัดนะหลับตาทํายังได
หรือจะเอาดอกใหญๆ จุดระเบิดตูมตึกหลังนี้ใหฟงราบไปเลยยังได”
คุณหญิงวาดสะดุงโหยง
“ยังงั้นละกอไมใชประทัดเสียแลวพอดิเรก นัน่ มันลูกระเบิดจะ บานของเราราคาหลาย
ลานพวกเราอยูกันอยางสุขสบายอยาไปคิดระเบิดมันเสียเลย” แลวทานก็เปลี่ยนสายตามาที่ เสี่ยหง
วน “อาเห็นพองดวยที่เธอจะใหมีการตักบาตรแกพระภิกษุสงฆในวันไหว แลวก็ไหวเจาในตอนเชา
วันนัน้ ตอนกลางวันไหวผยี งั งัน้ หรือ”
“ใชครับ เราจะเชิญพอแมญาติพน่ี อ งวงศาคณาญาติของพวกเราทีต่ ายไปมาใหหมดเพือ่ รับ
สังเวยจากพวกเราในตอนกลางวันวันนั้น”
“โอโฮ” นิกรอุทาน “คงเปนวันชุมนุมผีทุกรุนทุกวัย เห็นจะตองกางเต็นทกลางสนามสัก
สองเต็นท จัดเกาอีใ้ หนง่ั พักผอน”
“ไมตอ งโวย” เสียงเสี่ยหงวนตวาดลั่น “วิญญาณของผีไมเปลืองเนือ้ ที่ และเรามองไมเห็น
ตัว”
คราวนีน้ กิ รกลาวขึน้ อยางเปนงานเปนการ
“เอ-เรือ่ งนีช้ กั ตืน่ เตนสนใจเสียแลวละโวย”

อาเสี่ยขมวดคิ้วยน
“เรือ่ งไหวเจาไหวผปี ยู า ตายายพอแม ของเรานะเรอะเปนเรือ่ งตืน่ เตน”
“ใช ถาพวกเราไดเห็นผีและเจาทีม่ ากินเครือ่ งสังเวยเราจะตองตืน่ เตนใชใหมละ”
พลมองดูนายจอมทะเลนอยางขบขัน
“เราจะมองเห็นตัวเจาและผีไดอยางไรวะอายกร”
“อาวแกลืมไปแลวหรือ อาจารยของกันคือหมอใหญ หรืออาจารยใหญ บานขางวัดธาตุทอง
เปนหมอผี และหมอไสยศาสตรชั้นเยี่ยม ทานมีแวนวิเศษมีสี่มิติที่ชวยใหผูที่สวมแวนนั้นมองเห็นผี
ปศาจ จําไดไหมละ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ทานมาจับผีที่มันสิงอยูในรถสปอรทที่กันซื้อเลหลังมา พวกเราทุก
คนไดใสแวนและสามารถมองเห็นผีตายโหงเหลานั้น ที่อาจารยจับใสหมอเอาไปถวงน้ํา” (ความ
ละเอียดโปรดอานสามเกลอตอน “รถยนตผสี ิง” ของสํานักพิมพบรรลือสาสนนี้)
คราวนีเ้ สียงจอกแจกจอแจดังขึน้ ทันที ทุกคนตางรูส กึ ตืน่ เตนสนใจเมือ่ นึกถึงเหตุการณท่ี
เกิดขึน้ ปลายเดือนธันวาคมปกอนซึ่งนิกรไดเลหลังรถสปอรทมาคันหนึ่ง แตปรากฏวารถยนตคัน
นั้นทับคนตายมาหลายคนมีผีปศาจสิงอยู ในที่สุดนิกรก็ตองเชิญหมอผีและหมอไสยศาสตรผูยิ่งใหญ
มาปราบ ทุกคนยังจําไดดีอยางไมมีวันลืม แวนวิเศษทีห่ มอใหญแจกใหสามารถมองเห็นผีปศ าจดวย
อํานาจเวทมนต
“อายกร” กิมหงวนรองลัน่ “วิเศษแน แกตองเชิญอาจารยใหญไวเนิน่ ๆ ใหทา นมาทีบ่ า นเรา
ในตอนเชาวันที่ 2 กุมภาซึ่งเปนวันไหว พวกเราจะไดดูเจาและดูผีกัน ชวยหนอยนะอายกร”
นิกรพยักหนา
“ได รับรองวาพวกเราคงไดเห็นผีปยู า ตายายในวันนัน้ ”
คุณหญิงวาดตืน่ เตนดีใจไมนอ ย
“โอ - อามีหวังไดเห็นหนาทานเจาคุณแลว โถ - ตั้งแตลมหายตายจากไปไมไดพบกันเลย
จดหมายสักฉบับก็ไมเคยมีมาถึง”
นิกรหัวเราะเบา ๆ
“ที่นั่นบุรุษไปรษณียคงหายากครับ หรือมายทางการก็คงไมยอมใหนําจดหมายมาสงเพราะ
กลัวจะไมกลับไป”
นวลลออกลาวถามเสี่ยหงวนอยางเปนงานเปนการ
“เฮียไหวเจาผีปูยาตายาย เฮียจะไมไหวเทวดาตามประเพณีหรือคะ”
เจาคุณปจจนึกฯ ถามนวลลออทัน
“ทางธรรมเนียมจีนเขาไหวเทวดาดวยหรือ”
เสีย่ หงวนตอบแทนเมียรักของเขา
“ครับ ทีถ่ กู ตอนเชาเขาไหวเจา ตอนเพลเขาไหวเทวดาซึ่งนาจะหมายถึงเง็กเซียงฮองเตนั่น
แหละครับ ทางไทยเราก็คือพระอิศวร ตอนเย็นเขาถึงจะไหวผปี ยู า ตายายบรรพบุรษุ แตเราจะตัด

รายการไหวเทวดาออกเสีย ฉะนั้น ตอนกลางวันเราจะไหวผคี รับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ นิ่งฟงดวยความสนใจ
“แลวสิงโตละ”
อาเสี่ยยิ้มเล็กนอย หันหนามาทางนิกร
“เอาสิงโตทีไ่ หนดีกวา”
นายจอมทะเลนนิ่งคิด
“ขอยืมที่สวนสัตวเขาดินเปนยังไง”
เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายเอื้อก
“เอามาแดกแกนะซี ฉันหมายถึงสิงโตตรุษจีนทีค่ นใชเชิดโวย”
“ทําไมแกพูดอยางนั้นละกันจะไปรูเรอะ ถามวาเอาสิงโตที่ไหนฉันก็ชวยแนะนําแกใหไป
ยืมจากสวนสัตวเขาดิน ตัวขนาดมาเทศทีเดียวแตขาสั้นกวา ถาแกจะเอาสิงโตตรุษจีนฉันก็จนปญญา
เวนแตวงเถิดเทิงกลองยาวกระตัว้ แทงเสือหรือหัวโตอยางแหนาคไปวัดกันพอจะหาได ใชพวกเด็ก ๆ
นายตรวจรถเมลและเด็กกระเปาที่บริษัทรถประจําทางของกัน”
เสี่ยหงวนนิ่งคิดสักครูจึงกลาววา
“เห็นจะตองขอแรงพวกโรงเลือ่ ยโรงสี ใหเขาจัดตั้งวงสิงโตขึ้นแลวยกขบวนมาเชิดที่บาน
เราในตอนบายวันไหว สิงโตชาวจีนถือวานําโชคดีและสิ่งที่เปนมงคลมาใหเรา”
คุณหญิงวาดหัวเราะชอบใจ
“เออ เขาทีโวย พวกเราคงจะไดดสู งิ โตคราวนี้ เมือ่ กอนนีเ้ วลาตรุษจีนพวกสิงโตเดิน
เพนพานตามถนน เทีย่ วขอเงินตามบานรานคาตางๆ เสียงกลองเสียงลอโกะดังสนั่นหวั่นไหวบางทีก็
ตีกนั ฆากันตาย ตํารวจเขาเห็นวาสิงโตคือขอทานและสรางความเดือดรอนก็เลยหาม คนรุนนี้เลยไม
ไดดสู งิ โตในวันตรุษจีนนอกจากเขาจัดขึน้ ในงานหนึง่ งานใดโดยเฉพาะ”
ศาสตราจารยดิเรกยิ้มละไมแลวพูดเบา ๆ
“สิงโตชอบกินผักกาด โอ - แปลกมาก ไอเคยเห็นแตสงิ โตกินเนือ้ ”
กิมหงวนหันมาทางนายแพทยหนุม
“ก็กันบอกแลววาสิงโตจีนเปนสัตวที่ถือศีล จึงกินผักหรือกินเจ”
“ออไร แลวอยางอื่นมันกินไหม เปนตนวาแซนวิช, ฮ็อดด็อกหรือกาแฟ น้าํ อัดลมอะไรเหลา
นี้”
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง ตอจากนั้นทุกคนก็ปรึกษากันเกี่ยวกับการทําบุญและไหว
เจาไหวผี เนือ่ งในวาระปใหมของจีนคือวันตรุษจีนทีผ่ า นมาถึงในสัปดาหหนานี้
ในที่สุดก็ถึงวันตรุษจีน อันเปนวันที่มีความหมายและสําคัญยิ่งของบรรดาชาวจีนทั้งหลาย
ทั่วโลก ไมวาเขาจะอยูแหงหนตําบลใด

ในกรุงเทพ ฯ มีการเคลือ่ นไหวกันคึกคักผิดปรกตินกั ตัง้ แตวนั วานคือวันจาย พวกชาวจีน
ตางพากันจายตลาดซือ้ อาหารสดคาวของแหงเพือ่ นํามาประกอบอาหารไหวเจา ตามบานขาราชการ
คนสําคัญของกํานัลหลั่งไหลเขาสูบานตลอดเวลา แบกกันเขาไปเปนถาด ๆ บิสกิทและเครื่อง
กระปองราคาแพง เหลาและบุหรี่ตางประเทศพรอมดวยซองจดหมาย ซึ่งไมมีใครรูวามีอะไรอยูขาง
ใน บางทีก็มีสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการซอนไวใตถาดเปนปก ๆ ตรุษจีนคือวันจิม้ กองของบรรดาชาว
จีนทั้งหลายที่นําของกํานัลไปใหพวกเจานาย หรือทานผูเ รืองอํานาจทีส่ ามารถใหความชวยเหลือเขา
ไดหรือเคยชวยเหลือเขามาแลว บางบานปดประตูรว้ั หนาบานแตเปดประตูหลังบานก็มี บางคนก็
ปฏิเสธแบบปากวาตาขยิบ ปหลังอยาเอามา....ปหลังอยาเอามา
พอถึงวันไหวรานคาในกรุงเทพฯ ประมาณ 90 เปอรเซ็นตกป็ ด หมด พวกจีนตางทําการเซน
ไหวเจาและเทวดาตลอดจนผีบรรพบุรษุ ของเขาตามประเพณีนยิ ม แสดงความกตัญูกตเวทีอันนา
สรรเสริญ ที่ทันสมัยไมเซนไหวก็ออกเที่ยวเตรเยี่ยมเยียนเพื่อนผูงญาติพี่นอง การจราจรทุกถนน
พลุกพลานจอแจผิดปกติ โรงภายนตรทกุ โรงตางนําภาพยนตรทค่ี ดั แลวมาฉายตอนรับตรุษจีน ซึ่งไม
เคยปรากฏในประวัตศิ าสตรวา โรงภาพยนตรเหลานีจ้ ะฉายตอนรับตรุษไทย หรือตรุษแขกตรุษลาว
ตรุษญวน
บรรดาผีนรกตลอดจนผีปศ าจทัง้ หลาย ตางไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระเฉพาะวันไหว
เพือ่ ใหไปรับเครือ่ งเซนสังเวยทีญ
่ าติพน่ี อ งของตนจัดขึน้ ผีตนใดมีลกู เมียหรือผัวทีด่ ี หรือมีญาติทย่ี งั
ระลึกถึงจัดเครื่องเซนใหกินก็ไดกินอิ่มหมีพลีมัน ผีที่ไมมีใครเขาเซนวักตั๊กแตน ก็ไดแตยืนมองดู
พวกผีดว ยกันกินเครือ่ งเซนดวยความหิวโหย ชาวจีนที่นับถือพุทธศาสนาตางทําบุญตักบาตรในวันนี้
และประกอบการเซนไหวผบี รรพบุรษุ ดวย พวกเจาและพระอิศวรหรือเง็กเซียงฮองเต บนพึมพําไป
ตามกันเพราะพวกชาวจีนตัดรายการไหวเจาไหวเทวดาออก เนือ่ งจากเห็นวาหมดเปลืองโดยไมจาํ
เปน เนื่องจากการคาปที่แลวมาก็มีผลกําไรไมมากมายอะไรนัก
คณะพรรคสี่สหายกับสี่นาง และทานผูใ หญทง้ั สองตืน่ นอนตัง้ แตรงุ อรุณของวันใหม ทุก
คนออกมาใสบาตรแกพระภิกษุสงฆรวม 100 องคที่ถนนสุขุมวิทหนาบาน “พัชราภรณ” การบําเพ็ญ
บุญกุศลดวยการตักบาตรเปนการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและชวยใหจิตใจผองใส สวนการเซน
ไหวผบี รรพบุรษุ ก็เปนการแสดงความกตัญูกตเวที ไมวาคนจีนหรือคนไทยยอมมีสิทธิ์ที่จะเซน
ไหวไดเสมอทุกโอกาส
พิธีบวงสรวงเซนสังเวยเจา เริม่ ตนในเวลาประมาณ 7.00 น. บริเวณที่วางหลังตึกใหญถูก
สรางขึน้ เปนเตียงขนาดใหญสงู ครึง่ เมตร กวาง 12 ฟุต ยาว 20 ฟุต ปูพรมน้ํามันใหมเอี่ยม บนเตียง
นัน้ เต็มไปดวยเครือ่ งสังเวยตามแบบจีนปนไทย มีหัวหมูบายศรีขาวตอกดอกไมกระถางธูปเทียน หมู
เห็ดเปดไกผลไมและอาหารไทยจีนทั้งคาวหวานมากมายกายกองเปนการเซนไหวเจาพอเจาแมทั้ง
หลาย ผูมีฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดวยการเชิญทั่ว ๆ ไปโดยไมจําเพราะเจาะจงวาองคไหนบาง
ทุกคนไดจดุ ธูปเทียนสักการะเคารพเจาทีเ่ ชิญมาแตไมมโี อกาสทีจ่ ะมองเห็นองคเจาพอหรือ

เจาแมได ความหวังทีจ่ ะไดเห็นจากแวนวิเศษของอาจารยไหสศาสตรหรือหมอใหญนน้ั ยังเลือน
ลางอยู เจาแหวนํารถบูอคิ คันใหมของพลไปรับหมอใหญตง้ั แต 6.00 น. จนปานนี้ยังไมมา ทั้ง ๆ ที่
หมอใหญไดรบั รองกับนิกรวาเขาจะแตงตัวรอคอยเจาแหวอยูท บ่ี า น ซึ่งเขาจะนําเครื่องมือไสย
ศาสตรและแวนวิเศษมาดวย
บนสนามหญาริมถนนคอนกรีตใตตน ชมพู สี่สหายกับสี่นางพรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ
และเจาแหว ตางยืนจับกลุม กันอยูจ อ งมองมาทีเ่ ตียงใหญตง้ั เครือ่ งเซนสังเวย ตามคําแนะนําของเสี่ย
หงวน ทุกคนรอคอยหมอใหญอยางกระวนกระวายใจเพราะอยากสวมแวนวิเศษหรือแวนสามมิติ
ของหมอใหญเพือ่ มองดูเจาทัง้ หลายตลอดจนพวกผีทจ่ี ะมารับเครือ่ งเซนสังเวย ในตอน 11.00 น.
วันนี้
คุณหญิงวาดกลาวกับเสี่ยหงวนเบา ๆ
“เราจะรูไ ดอยางไรวาเจาพอเจาแมทเ่ี ราเชิญทาน ทานมาหรือยังพอหงวน”
อาเสี่ยยิ้มเล็กนอย
“ผมจะเสี่ยงไมคว่ําหงายดูก็ไดครับ”
แลวเสี่ยหงวน ก็เดินไปนัง่ คุกเขาขางเตียงตัง้ เครือ่ งสังเวย บนเตียงนั้นมีประทัดหนึ่งพวงซึ่ง
ศาสตราจารยดเิ รกไดทาํ ขึน้ เมือ่ วานนีโ้ ดยใชกระดาษอัดบรรจุดนิ ปน มีสายชนวนและทําเปนพวง
ยาวประมาณหนึ่งฟุต นอกจากประทัดก็มีไมคว่ําหงายหนึ่งคูรูปลักษณะคลายกับฝกมะขามแตใหญ
กวามาก
อาเสี่ยหยิบไมคูนั้นขึ้นมาประณมมือทําปากขมุบขมิบ แลวโยนไมขึ้นไปในอากาศหลนลง
บนเตียงนัน้ เสร็จแลวเขาก็ลุกขึ้นเดินกลับมาหาคณะพรรคของเขา ดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสผิด
ปกติ แลวกลาวกับคุณหญิงวาด
“เสด็จมาแลวครับคุณอา”
คุณหญิงวาดยิม้ แหง ๆ
“ทําไมเธอรูละ”
“ก็ผมอธิษฐาน แลวเสี่ยงทายดวยไมคว่ําหงายนี่ครับ ผมอธิษฐานวา ถาเจาพอเจาแมเสด็จมา
รับเครือ่ งเซนสังเวยของเราแลวขอใหไมหงายทัง้ สองอัน”
ดร. ดิเรก จองตาเขม็งมองไปที่เตียงใหญแลวกระซิบถามเสี่ยหงวน
“มาแลวทําใมไอมองไมเห็น”
เสี่ยหงวนหันขวับมาทางนายพลดิเรก
“จะเห็นไดยังไง ทานเปนผีมแี ตวญ
ิ ญาณ แตถา เราไดสวมแวนวิเศษของอาจารยใหญเราก็จะ
มองเห็น”
นิกรเลื่อนตัวเขามากระซิบบอกกิมหงวน
“ปานนี้ทานกินอิ่มแลว เราโจกันเรอะ”

เสี่ยหงวนทําคอยน เจาคุณปจจนึก ฯ เอือ้ มมือควาหูขวานิกรดึงตึวออกมา แลวดุลูกเขยจอม
ทะเลนของทาน
“พูดเปนบา เดีย๋ วก็ถกู เจาหักคอตายเทานัน้ เอง”
“อุย ” นิกรอุทานเบา ๆ “แลวเมือ่ ไหรทา นจะอิม่ ละครับ”
“ใหธูปหมดดอกเสียกอนซีโวย” ทานเจาคุณตวาดแว็ด
ทุกคนเฝามองดูเครือ่ งสังเวยบนเตียงใหญนน้ั ซึง่ อาหารคาวหวานหมูเห็ดเปดไกไมมอี ะไร
แหวงเวาแมแตนอ ย ศาสตราจารยดิเรกเปนคนอยากรูอ ยากเห็น สิ่งใดที่เขาของใจแลวเขาจะตอง
เรียนรูใ หได เขาเขยิบเขามายืนขางพลและถามเบา ๆ วา
“เจาพอเจาแมทา นกินแบบไหนวะ เครื่องเซนสังเวยไมไดพรองไปเลย ชอนสอมหรือ
ตะเกียบแมกระทั่งมีดที่เราจัดวางไวก็ไมขยับเขยื้อน”
พลอดหัวเราะไมได
“สงสัยวาทานดมโวยคงไมไดกินหรอก เพราะถากินอะไร ๆ มันก็ตองหดหายไปบาง”
ทันใดนัน้ เองทุกคนก็ไดยนิ เสียงแตรรถยนตคนั หนึง่ ดังขึน้ ทีห่ นาตึกใหญ นันทากลาวขึ้น
ดวยความดีใจ
"หมอใหญมาแลวคะ พวกเราคงไดเห็นเจาพอเจาแมดว ยแวนวิเศษอยางแนนอน"
ในนาทีนน้ั เองเจาแหวก็เดินนําหนาพาชายชรารูปรางผอมกะหรองโกโรโกโรกหนวดเครา
รุงรังคนหนึง่ เดินมาตามถนนคอนกรีตทางดานซายของตึกใหญ ชายชราผูน ค้ี อื หมอใหญหรือ
อาจารยใหญนน่ั เอง นุงขาวหมขาวมีลูกประคําเม็ดใหญสีดําสวมคอ มียามสะพายบามือขวาถือไม
เทาหงิกงอ อาจารยใหญผนู เ้ี ปนหมอผีและหมอไสยศาสตรผยู ง่ิ ใหญ มีชื่อเสียงโดงดังมากมีลูกศิษย
ลูกหามากมาย รับทําเสนหยาแฝด รับขับไลผีปศาจปดรังควาน แกคุณไสย รับปลุกเสกลงเลขลงยันต
จําหนายน้ํามันพรายอยางแท จําหนายรักยม ธงนางกวัก รับตั้งศาลพระภูมิและรื้อศาลพระภูมิ
บริการเกี่ยวกับผีปศาจทุกชนิด เชี่ยวชาญในวิชาไสยศาสตร ผัวเมียเลิกกันไปแลว ๕๐ ป ยังทําใหดี
กันได ผัวแอบไปมีเมียนอย เมียหลวงจางอาจารยใหญใหทาํ พิธฝี ง รูปฝงรอย ผัวเคยหลงเมียนอย
พอแลเห็นหนาเมียนอยก็หมัน่ ไสขนาดไลเตะรอบบานโดยไมมเี หตุผล โดยเฉพาะน้าํ มันพรายของ
อาจารยใหญเปนทีเ่ ลือ่ งลือกันนักหนา ขายหยดละพันบาท ปายแขนผูห ญิงเพียงหยดเดียวผูห ญิงตาม
มาถึงบาน ออนวอนขอเปนเมีย อาจารยใหญทั้งงอมและหงอมแลวแตก็สามารถมีเมียสาววัยทีนเอจ
ไวแนบอกดวยอํานาจน้ํามันพรายและเวทมนตผูกจิตใจ
เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ ทันที ใครตอใครตางรองระบุชอ่ื อาจารยใหญหรือหมอใหญจอม
ไสยศาสตร ซึ่งแมกระทั่งนายพลดิเรกก็ยอมรับนับถือมอบตัวเปนลูกศิษย เพราะเคยเห็นอิทธิฤทธิ์
ของชายชราผูนี้มาแลว
สี่สหายกับสี่นางพรอมดวยคุณหญิงวาดและเจาคุณปจจนึกฯ ตางยกมือไหวชายชราซึ่งมี รูป
รางลักษณะคลายกับชูชก อาจารยใหญรบี ประณมมือไหวทกุ คนอยางนอบนอมยําเกรง เพราะรูด วี า

ทานเหลานีล้ ว นแตเงินหนาเปนเศรษฐีทจ่ี า ยคลอง ไมใชเศรษฐีขต้ี ดื หรือทีเ่ รียกวากระดูกขัดมัน
"สวัสดีขอรับ สวัสดีทุกๆทานครับ"
เสีย่ หงวนตอวาหมอใหญทนั ที
"ทําไมอาจารยมาชานักละครับ"
หมอใหญยม้ิ แหงๆ
"ผมยอมรับผิดครับอาเสีย่ ผมตื่นสายไปหนอยครับ ตอนเชาอากาศมันหนาวมาก ผมสงสาร
อีหนูมันครับเลยไมอยากลุกจากเตียง จนกระทัง่ นายแหวขับรถไปจอดหนาบานกดแตรเรียก ผมก็รีบ
ลุกขึ้นอาบน้ําแตงตัวกินไขลวกกินกาแฟเลยมาชาไป"
เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ตัง้ แตอาจารยไดเมียสาว ผมรูส กึ วาอาจารยชาํ รุดทรุดโทรมไปมากทีเดียว"
"คราบ แตผมก็เลนบาเบลดัมเบ็ลทุกวัน บางทีตอนเย็นก็ซอมเตะปบ ซอมชกลมหรือชก
กระสอบ"
"โอโฮ เอายังงัน้ เชียวหรือครับ"
หมอใหญหรืออาจารยใหญยกมือปองหนาผากมองไปทีเ่ ตียงตัง้ เครือ่ งสังเวย แลวเขาก็กลาว
กับทุกๆคนวา
"พวกเจากําลังเสวยเครื่องสังเวยครับ"
ดร.ดิเรกจองมองดูหมอใหญอยางตืน่ ๆ
"อาจารยมองเห็นหรือครับ"
"เห็นซีครับ นัยนตาของผมเหมือนกับตาทิพยครับคุณหมอ ผีปศาจทั้งหลายจะเปนผี
ธรรมดาหรือผีเจาผมมองเห็นเสมอ"
คุณหญิงวาดกลาวขึ้นทันที
"อาจารยเอาแวนวิเศษมาดวยหรือเปลาคะ"
"เอามาครับ นอกจากนีผ้ มก็เตรียมเครือ่ งไมเครือ่ งมือมาดวย ตอนกลางวันทานเซนผีญาติ
มิตรที่ลวงลับไปแลว พวกผีไมมีญาติหรือผีจิ๊กโกจิ๊กกี๋ทั้งหลายมันอาจจะบุกรุกเขามาในบาน
ผมจะจัดการขับไลมันเองครับไมใหเขามารุมราม ถาหามไมฟงก็ตองจับใสหมอเอาไปถวงแมน้ํา
เหมือนพวกผีตายโหงที่มันสิงอยูในรถยนตสปอรทของคุณนิกร
เจาคุณปจจนึกฯ พูดตัดบท
"แจกแวนเลยอาจารย"
อาจารยใหญถอยหลังกรูดทําหนาครึ่งยิ้มครึ่งแหยชอบกล
"ใตเทาวายังไงนะครับ"
ทานเจาคุณหัวเราะชอบใจ
"ฉันบอกใหอาจารยเอาแวนวิเศษออกมาแจกพวกเรา ไมใชใหอาจารยชกหนาพวกเรา

หรอก"
"ออ ยังงัน้ หรือครับ" ชายชราพูดยานคางดวยความโลงใจ "ไดครับ ผมจะแจกแวนวิเศษของ
ผมใหพวกเจานายเดี๋ยวนี้ รับรองวาพอใสปุบก็จะมองเห็นพวกเจาพอเจาแมที่กําลังเสวยเครื่องสังเวย
บนเตียงนัน่ แตวา ....แฮะ แฮะ"
เสี่ยหงวนพยักหนาใหหมอใหญ
"วายังไงครับ"
"ผม....อา....ตามระเบียบของผม ตองชําระเงินคาเชาแวนใหผมกอนครับ"
อาเสี่ยชักฉิว
"ไมเชือ่ ใจพวกเราหรือครับอาจารย"
"มิไดครับ ครูบาอาจารยผมกําหนดระเบียบไวอยางนี้ อา - คาเชาแวนดูผคี นละ ๕๐ บาท
ครับ ดูไดจากนี่ไปจนเย็น และผมจะอยูรับใชเจานายคอยขับไลผีปศาจ คาบริการไมคดิ ครับคิดแตคา
เชาแวนเทานัน้ "
เสี่ยหงวนยิ้มแคนๆ ลวงกระเปาหยิบธนบัตรใบละรอยบาทปกเบอเริ่มออกมาแลวนับเงิน
รวม ๖๐๐ บาทสงใหอาจารยใหญ
"พวกเราทั้งหมด ๑๑ คนทั้งอายแหว คาเชาแวน ๕๕๐ บาท แตวา ผมใหอาจารย ๖๐๐
บาท เอาไปเถอะไมตอ งทอน"
หมอใหญยกมือไหวปะหลกๆ
"ขอบคุณครับอาเสีย่ ถึงเอาทอนผมก็ไมมีจะทอนให มาจากบานผมไมมเี งินติดตัวมาแมแต
บาทเดียวครับ" พูดจบเขาก็เก็บเงิน ๖๐๐ บาทไวในกระเปากางเกงดวยใบหนาสดชื่นแจมใสผิดปกติ
แลวหยิบกลองพลาสติคขนาดกลางกลองหนึ่งออกมาเปดออกภายในกลองมีแวนตาซาโลลอยสีเขียว
ขางหนึ่ง และสีแดงขางหนึ่ง ตัวแวนทําดวยกระดาษแข็งสีเทาแบบเดียวกับแวนที่ใชดูภาพยนตร ๓
มิติในสมัยกอน จะผิดแผกกันก็คือวาแวนนี้เปนแวนที่ประกอบดวยเวทมนตคาถาทางไสยศาสตร
สี่สหายกับสี่นางพรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ คุณหญิงวาดตางเฮโลเขามาหอมลอมอาจารย
ใหญ
นิกรกลาวขึ้นดวยควาหมั่นไสอาจารยของเขา
"อาจารยเรียกเงินคาเชาแวนลวงหนาอยางนีผ้ มไมพอใจเลย ทําราวกับวาพวกเราเปนคนอืน่
ทั้งๆที่ผมกับกับเพื่อนๆมอบตัวเปนลูกศิษยของอาจารยแลว"
หมอใหญมองดูนกิ รและฝนยิม้
"โธ - ผมไมไดงกหรือไมเชือ่ ใจพวกคุณหรอกครับ แตผมทําตามระเบียบของผม"
นิกรคอนปะหลับปะเหลือก
"เอาเถอะ ไหนๆอายหงวนก็จายเงินใหอาจารยแลว แจกแวนใหพวกเราเถอะอยาร่าํ ไรเลย
ผมบอกเสียกอนนะอาจารย"

"ทําไมครับ"
นิกรเคนหัวเราะ
"ถาแวนของอาจารยใสแลวมองไมเห็นเจาพอเจาแมที่กําลังเสวยเครื่องสังเวย อาจารยตอ ง
คลานออกไปจากบานผมนะครับ เดีย๋ วจะวาไมบอก"
หมอใหญหนาเสีย
"ไหงยังงั้นละครับ"
"ไมรูละอาจารยคิดเอาก็แลวกัน ผมนะเปนคนกระดูกขัดมันอยูแลว แตถาผมพบใครที่
กระดูกเหมือนอยางผม ผมชักเกลียดขี้นหนาทันที ใหดน้ิ ตายเถอะครับ"
คุณหญิงวาดมองดูหลานชายจอมทะเลนของทานอยางเคืองๆ
"พูดเปนบาไปไดนิกร ประเดีย๋ วอาจารยทา นโกรธแก เสกโตะหรือเกาอีป้ ลอยมาเขาทองแก
แกจะวาอยางไร"
อาจารยใหญพดู เสริมขึน้
"ผมไมทาํ อยางนัน้ หรอกครับ คุณนิกรนอกจากเปนลูกศิษยของผมแลวยังมีพระคุณตอผม
ดวย อุตสาหซื้อเหลาดองโสมขวดหนึ่งตั้งสองรอยกวาบาทไปใหผมกิน แลวยังซื้อยากระตุนกําลัง
ไปใหอีกหลายอยาง อา - เชิญครับ รับแวนไปคนละอัน"
หมอใหญแจกจายแวนวิเศษของเขาใหสี่สหายกับสี่นาง พรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ คุณหญิง
วาดและเจาแหวโดยทัว่ หนากัน และดวยอํานาจของแวนวิเศษทุกคนตางตืน่ เตนมหัศจรรยใจไปตาม
กัน เมือ่ มองแลเห็นปศาจหญิงชายในวัยตางๆ ประมาณ ๒๐ คน นั่งลอมวงรับประทานเหลาและ
อาหารอยูบ นเตียงตัง้ เครือ่ งสังเวยนัน้ ปศาจเหลานี้ก็คือนายผีหรือเจาพอเจาแมทั้งหลายที่สิงสถิตอยู
ทัว่ พระนครนัน่ เอง แตละองคลว นแตเปนเจาทีส่ าํ คัญมีผคู นเคารพนับถือมาก แตงพระองคสวยสด
งดงามตามแบบไทย
ความเงียบเกิดขึ้นทันที ทุกคนจองมองดูพวกเจาพอเจาแมทั้งหลายอยางไมวางตา โดย
เฉพาะนายพลดิเรกจอมนักวิทยาศาสตรไดรับความตื่นเตนที่สุด เพราะตามปกติเขาก็ไมเชือ่ ถือใน
เรื่องภูตผีปศาจและไสยศาสตรอยูแลว แตแวนซาโลลอยที่เขาสวมแทนแวนสายตาของเขา ทําไมถึง
ทําใหเขาเห็นปศาจเจาพอเจาแมคอื นายผีเหลานี้
"โอ - เปนแปลกมาก" เขาครางเบาๆ
พลหันมาถามนายแพทยหนุม
"เห็นชัดไหมหมอ"
"ออไร ไอไมไดฝนไปหรอกหรือนี่"
"เปลา - มันเปนความจริงหมอ"
ศาสตราจารยดเิ รกกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
"ถาเชนนัน้ ไอเห็นจะตองขอเรียนวิชาไสยศาสตรจากอาจารยใหญเสียแลว และไอจะสอน

วิชาวิทยาศาสตรหรือวิชาแพทยใหอาจารยใหญบาง ไอยอมรับวาไอตืน่ เตนมากทีเดียว"
นิกรกระซิบกระซาบกับเสี่ยหงวนเบาๆ
"อายหงวน เจาแมองคนน้ั ไมเลวนะโวย ใบหนาคลายๆอาภัสราวะ อายุคงไมเกิน ๒๐ ป
แตงแบบไทยนุงซิ่นยก หมสไบเฉียงอยางนี้นางสาวไทยแพหลุดลุย ปากนิดจมูกหนอยนารักจัง"
อาเสีย่ เห็นพองดวย
"นั่นนะซี เทาก็เรียวเล็กสวยมาก"
นิกรทําหนาชอบกล
"ไหงมองต่ํายังงั้นละ"
"อาว ดูผหู ญิงก็ตอ งดูตง้ั แตหวั ตลอดตีนซีโวย บางคนหนาตาสวยดี สวนสัดก็ไมเลวแตตีน
โตตัง้ ศอกเตะแกเบาะๆ ก็ชัก"
นิกรยกศอกสะกิดเสี่ยหงวน
"แกลองเขาไปจีบซีวะ ปะเหมาะเคราะหดีแกอาจจะไดอนุเปนผีแลวก็เปนเจาเสียดวยคือ
เปนนายผีนน่ั เอง"
"อือ เขาทีเหมือนกัน แตกันพูดภาษาผีไมเปนนี่หวา"
"แลวกัน ผีก็พูดภาษาที่เราพูดกันนี่แหละ
เสีย่ หงวนเดินตรงเขาไปทีเ่ ตียงสังเวยตัวนัน้ นวลละออแหวขึ้นทันที
"มานีเ่ ฮีย"
อาเสี่ยหยุดชะงักหมุนตัวกลับ
"เฮียจะไปปรนนิบัติรับใชพวกเจาพอเจาแมทั้งหลาย จะขอพรทานใหเฮียทํามาคาขึ้นเงิน
ทองไหลมาเทมาจูดๆ เหมือนปทแ่ี ลวมา"
"ไมตอ งหรอกคะ อยาไปรบกวนทาน มานีเ่ ถอะ"
กิมหงวนบนพึมพําเดินกลับมารวมกลุมกับคณะพรรคของเขา ทุกคนเฝามองดูพวกเจาทั้ง
หลายดวยแวนวิเศษ แนละตางรูสึกตื่นเตนแปลกใจไปตามกัน พวกเจาทั้งหญิงชายเสวยเหลาและ
เครื่องสังเวยคนละนิดหนอยเปนพิธี เพียงครูเดียวก็เสวยเสร็จแลวพูดขึ้นพรอมๆกัน เปนการอวยพร
ใหคณะพรรคสี่สหายและทานผูใหญ แตไมไดยินเสียงที่พูด ตอจากนัน้ เจาพอแกชราองคหนึง่ ซึง่ มี
อาวุโสกวาเพื่อนก็ลุกขึ้นจากเตียงนั้น เจาองคอื่นลุกบางภาพที่ปรากฏในแวนวิเศษหายวับไปแลว
นายพลดิเรกหันมามองดูหนาอาจารยเฒาแลวกลาวถามทันที
"อาจารยครับ พวกเจาหายไปไหนหมด"
อาจารยใหญหรือหมอใหญหวั เราะชอบใจ
"ทานก็กลับไปยังศาลหรือที่อยูของทานนะซีครับ หรือมายทานก็ไปรับเครือ่ งสังเวยทีอ่ น่ื อีก
พวกเจานายโชคดีนะครับที่พวกเจามารับสังเวยมากมายเชนนี้ ตามธรรมดามาอยางมากก็เพียงสอง
หรือสามองค"

"ออไร เห็นจะเปนเพราะเรามีอาหารดีๆสังเวยทานนัน่ เอง"
ทุกคนถอดแวนวิเศษออก เสี่ยหงวนกลาวขึ้นวา
"เจาไปแลวตองจุดประทัดตามธรรมเนียม"
คุณหญิงวาดพูดขัดขึน้
"ไมจดุ ไมไดหรือพอหงวน อาไมชอบฟงเสียงประทัดหรือเสียงปนเลย"
"โธ - จุดเสียหนอยเถอะครับ ไหนๆเราก็ไหวเจาแลว เราควรจะทําใหถูกตองอยางที่เขาทํา
กัน"
แลวเสีย่ หงวนก็พาตัวเดินไปทีเ่ ตียงตัง้ เครือ่ งสังเวย นิกรติดตามมาดวย อาเสี่ยหยิบประทัด
พวงยาวขึ้นมาพิจารณาดู และนึกชมเชยศาสตราจารยดิเรกที่เขาสามารถทําประทัดไดดีมาก ดอก
หนึ่งยาวประมาณ ๒ นิ้วฟุต คือยาวกวาประทัดธรรมดาที่เคยมีขายและใชจุดในวันตรุษจีน นิกรทรุด
ตัวลงนั่งหยิบตะเกียบงาคีบอาหารจีนคือเครื่องเซนใสปากทันที เสี่ยหงวนลวงกระเปากางเกงหยิบ
เครื่องขีดไฟที่ใชแกสออกมาขีด แลวจอกับสายชนวนประทัดดอกบนเพื่อน พอชนวนติดไฟเขาก็
โยนประทัดทั้งพวงลงบนขานิกรแลวเสี่ยหงวนก็วิ่งจูดกลับไปหาพรรคพวกของเขา เสียงประทัด
ระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบาน "พัชราภรณ" นิกรตกใจรองเสียงหลง เผนพรวดลุกขึ้นยืนวิ่งไป
ทางตนนกยูงใหญ เสีย่ หงวนรีบโบกมือหามแลวตะโกนบอก
"อยาดานะโวยอายกร วันตรุษเขาถือ"
สี่นางและคุณหญิงวาดตางยกมืออุดหู เพราะกลัวเสียงประทัด พวกคนใชชายหญิงหลายคน
วิง่ ออกมาดู แตเพื่อนบานเรือนเคียงไมมีใครสนใจเพราะบานที่อยูใกลเคียงกันนั้นหางไกลกันมาก
และชาวบานตางรูดีวานายพลดิเรกกับคณะทดลองปนแทบทุกวัน ไมวาจะเปนปนกลมือ, ปนพก
หรือปนเล็กยาว บางวันก็ลองระเบิดมือในที่วางหลังบาน ซึ่งบาน "พัชราภรณ" มีอาณาเขตถึง ๑๐
ไร ใหญโตกวางขวางที่สุดในถนนสุขุมวิทตอนบางกะป ประทัดดอกสุดทายสิ้นเสียงแลว คุณหญิง
วาดกวักมือเรียกคนใชชายหญิงในราว ๑๐ คน ซึ่งยืนจับกลุมอยูทางหลังโรงครัวใหมาหาทาน
"ชวยกันยกเครื่องสังเวยขึ้นไปไวในหองโถงโวย จัดตัง้ บนพรมกลางหองเพือ่ ใหพวกเรากิน
เหลือเจาพอเจาแม แหม อายกรนี่มันตะกละเหลือเกิน ฉีกเอาขาไกตอนไปแทะหนาตาเฉย" แลวทาน
ก็กลาวกับทุกๆคน "ไปบนตึกเถอะพวกเรา เชิญสิคะอาจารย ขึน้ ไปรับประทานอาหารเชากับพวกเรา
เลยคะ สิบเอ็ดนาฬิกาตรงเราจะเซนผีอกี "
หมอใหญยม้ิ เจือ่ นๆ
ครับ ขอบคุณครับคุณหญิง"
ทุกคนพากันเดินรวมกลุมตรงไปที่ตึกใหญ พวกคนใชชายหญิงชวยกันขนเครื่องเซนสังเวย
ติดตามมา
พอถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. เครือ่ งเซนผีซง่ึ มีอาหารคาวหวาน หมูเห็ดเปดไกปูปลา ทั้งอาหารไทย

และอาหารจีนเกือบ ๒๐ ชนิด ก็ถูกลําเลียงออกมาจากโรงครัวพรอมดวยเหลาและผลไม
เครื่องสังเวยเหลานี้สี่นางและคุณหญิงวาดไดชวยกันจัดวางบนเตียงใหญใหสวยงาม และมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย คุณหญิงวาดรูส กึ ตืน่ เตนดีใจ และเศราใจระคนกันที่ทานจะไดเห็นสามี
ของทาน คือ เจาคุณประสิทธิ์นิติศาสตร ผูเ ปนบิดาของ พ.อ.พิเศษ พล พัชราภรณ นอกจากนี้ยังจะได
เห็นพระยาวิจติ รบรรณาการ บิดาของนันทาและนิกร ซึ่งเปนพี่ชายรวมสายโลหิตของทาน คุณหญิง
วาดเชือ่ วาลุงเชยหรือนายเชย พัชราภรณ พี่ชายเจาคุณประสิทธิ์ฯ เจาสัวกิมเบ เจาสัวกิมไซสองพี่
นอง ก็คงจะมากินเครือ่ งเซนดวย รวมทั้งวงศาคณาญาติที่ตายไป และยังไมไดไปเกิดเนื่องจากกรรม
เกายังไมหมดสิ้น
เครือ่ งเซนอันมากมายกายกองตัง้ เสร็จเรียบรอยในเวลา ๑๑.๓๐ น. เจาคุณปจจนึกฯ
กลาวกับอาจารยใหญอยางเปนงานเปนการวา
"จัดการเชิญผีหนอยซีอาจารย"
"ไดครับ เชิญวงศาคณาญาติของพวกเจานายทั้งหมดใชไหมครับ"
"ใช ใครยังไมไดไปเกิดก็ใหมากินเครื่องเซนของเรา ขอใหผีญาติมิตรทั้งหลายมาประชุม
พรอมหนากันเนือ่ งในวันตรุษจีนนี้"
หมอใหญรับคําแลวมองดูสี่สหายกับสี่นาง
"พวกเจานายอยากจะพูดคุยกับพวกผีที่มารับเครื่องเซนไหมละครับ"
คุณหญิงวาดลืมตาโพลง
"หา อาจารยวายังไงนะคะ อาจารยจะชวยใหพวกผีญาติมิตรของเราไดพูดจาวิสาสะกับพวก
เรายังงัน้ หรือคะ"
"ครับ ผมสามารถที่จะชวยได แตวา ....แฮะ แฮะ"
นิกรพูดเสริมขึน้
"ตองคิดคาบริการ และจายเงินใหกอนใชไหมครับอาจารย"
หมอใหญยิ้มอยางกระดากกระเดื่อง
"ครับ อา-ตามระเบียบของผม"
คุณหญิงวาดอยากจะพูดคุยกับสามีของทาน จึงตกลงทันที
"อาจารยคิดคาปวยการเทาไรวามาเถอะคะ"
จอมไสยศาสตรพูดออมแอมไมเต็มเสียง
"ขอพันบาทขอรับคุณหญิง"
"เอา - พันก็พัน แตฉนั ตองพูดคุยกับผีไดจริงๆ นะ หมายความวาญาติมติ รของเราตองพูดคุย
กับพวกเราดวย"
"ครับ พูดคุยกันเหมือนเมือ่ ครัง้ ยังมีชวี ติ อยูแ หละครับ นีถ่ า เปนคนอืน่ ผมตองคิดคาบริการ
ถึง ๑,๕๐๐ บาท นะครับ กรรมวิธีแบบนี้มีผมคนเดียวเทานั้นที่ทําได"

คุณหญิงวาดหันมาทางนันทาซึ่งเปนทั้งหลานสาว เปนลูกสะใภ และเปนแมบานของทาน
"แมนนั เอย จายเงินใหอาจารยพันบาทลูก"
นันทาลวงกระเปากางเกงหยิบธนบัตรใบละรอยบาทปกหนึ่งออกมานับสงใหอาจารยใหญ
รวม ๑๐ ฉบับ
"นีค่ ะ อาจารย พวกเราตองไดพูดคุยกับผีปศาจปูยาตายายและญาติผูใหญของเราจริงๆ นะ
คะ"
"ผมรับรองครับคุณนันทา" แลวชายชราผูหิวเงินแตเปนนักไสยศาสตรชั้นยอดก็กระพุมมือ
ไหวหลอนอยางนอบนอม
"ขอบพระคุณครับ ขอใหพวกเจานายทุกคนอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขความเจริญไดเปน
เศรษฐีมหาเศรษฐี ทั้งชาตินี้และชาติหนาเถอะครับ"
นิกรพูดโพลงขึ้นทันที
"แตถาผีที่มารับเครื่องเซนพูดคุยกับพวกเราไมได อาจารยตอ งเปลีย่ นเหงือกใหมแนๆ ผม
และพวกเรานะไมชอบหลอกลวงใคร แตถา หากใครหลอกลวงหรือตมเราแลวก็มหี วังเจ็บตัว"
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึๆ มองดูเขยเล็กของทานอยางขบขัน
"คนแกปูนนี้แลวแกจะทําไดลงคอหรือวะ"
"ออ ถาตมผมละกอแกกวานี่ผมยังไมไวนี่ครับ"
อาจารยใหญลอบคอนนิกร ซึ่งเปนลูกศิษยของเขาแลวกลาวกับทุกๆ คนวา
"โปรดสวมแวนไดแลวครับ ผมจะจุดธูปเทียนเรียกผีบรรพบุรษุ และญาติมติ รของพวกเจา
นายใหมารับเครือ่ งสังเวยเดีย๋ วนี้ ผมขอเตือนวาถาไดเห็นสภาพของผีสางบางตัวแลวขออยาได
รองไหนะครับ เพราะน้ําตาของพวกเจานายจะทําใหผีทนทุกขเวทนาตอไป สัตวทั้งหลายไมวาจะ
เปนมนุษย เปนเดรัจฉาน เปนปศาจหรืออสุรกายก็ลว นแตตอ งมีกรรมและชดใชกรรมดวยกันทัง้ นัน้
ใครกอกรรมไวอยางไรก็ตอ งไดรบั กรรมตอบสนอง กรรมดีหรือกรรมชัว่ ไมมใี ครหลีกเลีย่ งได ยังมี
ชีวิตอยูสุขสบายพอตายไปก็ตองรับกรรมแมกระทั่งภพหนาชาติหนา"
เสี่ยหงวนยิ้มใหจอมไสยศาสตร
"พอแลวอาจารย เราไมไดเชิญอาจารยใหมาปาฐกถาเรือ่ งกรรมดีกรรมชัว่ จัดการเชิญ
วิญญาณไดแลวครับ ออ - อาจารยบอกผมกอนไดไหมครับวา ผีสางทีม่ ารับเครือ่ งเซนจากเรานัน้ จะ
มาอยูไดชานานเพียงไหน"
อาจารยใหญตอบโดยไมตอ งคิด
"ไมเกินเที่ยงครับ วันนีเ้ จาหนาทีเ่ ขาปลอยมาแคเทีย่ งวันเทานัน้ "
"ถาเชนนั้น อาจารยชว ยติดตอกับผูม อี าํ นาจในเมืองผีขอตอเวลาใหถงึ บายสามโมงไดไหม
ละ เราจะไดพดู คุยกับพอแมญาติพน่ี อ งของเราใหเต็มที่ เขาจะเรียกคาน้าํ รอนน้าํ ชาสักเทาไรผมจะ
จายใหเขาเอง"

หมอใหญทาํ หนาเบ
"เห็นจะไมไดหรอกครับ ทางเมืองผีเขาไมใชเงิน"
"วา" เสี่ยหงวนคราง "ถายังงั้นก็สูโลกมนุษยไมได ผมไมเคยทําอะไรขัดของหรือไมสาํ เร็จ
เลย เอาเงินยื่นเขาไปสิ่งที่ยากก็กลายเปนงาย อายที่ผิดก็กลายเปนถูก เอาละครับ ลงมือไดแลว"
อาจารยใหญพารางอันเหีย่ วยนใกลจะเทงทึงเต็มทนเดินตรงไปทีเ่ ตียงตัง้ เครือ่ งเสน แลว
ทรุดตัวลงนั่งพับเพียบบนเตียงนั้น เอือ้ มมือหยิบธูปเทียนขึน้ มาจุด ประนมมือทําปากหมุบหมิบเรียก
วิญญาณทัง้ หลาย ที่เปนบรรพบุรุษและวงศาคณาญาติกับคณะพรรคสี่สหายใหมารับเครื่องสังเวย
โดยทั่วหนากัน ในนาทีนน้ั เอง สี่สหายกับสี่นางและทานผูใหญทั้งสองกับเจาแหวก็ไดรับความ
ตืน่ เตนมหัศจรรยใจอีกครัง้ หนึง่ เจาแหวเผลอตัวรองออกมาดังๆ
"โอย รับประทานมาแลวครับ มากันเปนฝูงเลย รับประทานทานเจาคุณวิจติ รฯ เดินนําหนา
มาโนน"
ไมมีใครอธิบายถูกวาผูที่มองเห็นจากแวนวิเศษของอาจารยใหญนั้นมีความรูสึกอยางไรบาง
เทาที่แลเห็นผีวงศาคณาญาติพากันเดินออกมาจากสวนหลังบาน ซึง่ นําหนาโดยเจาคุณวิจติ รฯ บิดา
ของนันทาและนิกร เจาคุณประสิทธิ์ฯ บิดาของพลกับลุงเชยพี่ชายของทานติดตามมา ตอจากนัน้ ก็มี
เจาสัวกิมไซและเจาสัวกิมเบรวมทั้งหมดเพียง ๕ คน หรือ ๕ ตนเทานัน้
หมอใหญลุกขึ้นจากเตียงใหญเดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหาย ดร.ดิเรกกลาวถามจอมไสย
ศาสตรทันที
"คุณพอคุณแมผมและทานผูใหญอีกหลายทานทําไมไมมาละครับอาจารย"
หมอใหญยม้ิ เล็กนอย
"ที่ไมมาก็เพราะทานเหลานั้น สิน้ สุดกรรมเวรไปผุดไปเกิดแลวครับ ถายังไมไปเกิดก็ตอง
มาแนนอน วันนีท้ างการไดปลอยผีฟรีครึง่ วันเพือ่ ใหมารับเครือ่ งเซนจากญาติพน่ี อ งหรือลูกหลาน"
"ออไร ผมสบายใจแลวครับอาจารยเทาที่คุณแมผมไดไปเกิดแลว"
ความเงียบเกิดขึ้นทันที ผีเจาคุณวิจติ รฯ และผีเจาคุณประสิทธิ์ฯ แตงกายเรียบรอยสวม
กางเกงขายาวและเชิ้ทแขนยาวที่แตงลงโลงในวันมรณะ ทั้งเสื้อและกางเกงสะอาดหมดจด ลุงเซย
ชายชราเจาของรางสูงชะลูดสวมกางเกงกรอมเขาสีดํา เสื้อแขนยาวสีดําคลายกับเสื้อกุยเฮง มีผาขาว
มาเกาๆ คาดเอวผืนหนึง่ เจาสัวกิมไซกับเจาสัวกิมเบนุงกางเกงแพรจีนสีดําสวมเสื้อผาปานคอกลม
เหมือนกัน
พวกผีเดินเขามาหยุดยืนรวมกลุมเบื้องหนาคณะพรรคสี่สหาย ทุกคนตางประนมมือไหวผี
ดวยความหวาดกลัวแกมตืน่ เตนมหัศจรรยใจ
"เตีย่ " เสี่ยหงวนตะโกนลั่น "เตีย่ จา"
เจาสัวกิมเบยิ้มแคนๆ
"อยูหางกังวาเลียวแหกปากเสียลั่ง เรียกทําไมวะ"

อาเสีย่ รองไหโฮ
"ก็คิดถึงเตี่ยนะซี ดีใจจังที่ฉันเห็นเตี่ยและเตี่ยพูดกับฉันได"
"ดีใจทําลาย เอ็งกับเตี่ยอยูกังคงละโลกเลี้ยว ปูเหลียวเตี่ยก็ตองกับปาย ไหนละยาฝง มีฝงให
เตีย่ หรือปาว"
เสี่ยหงวนหัวเราะทั้งน้ําตาแลวสั่นศีรษะ
"ไมมหี รอกเตีย่ มีแตขย้ี าเทานัน้ "
"ฮอ ขี้ยาก็ลาย ลีหมวงกัง อมเลี้ยวแกงวงสิบายลี" แลวเจาสัวก็เผลอตัวขากเสลดเสียงลั่น
ดวยความเคยชิน
อาเสี่ยสะดุงโหยง
"ตายไปเปนผีนานแลวเตี่ยยังไมเลิกขากอีกหรือนี"่
ปศาจเจาสัวกิมเบเลิกคิ้ว มองดูลูกชายโทนของเขาแลวยิ้มให
"เลิกทําลาย คังคอหอยยิบๆ เหมือนแมวเอาตีงขวง ไมขากก็ไมหาย ทําไมเอ็งไมทักอาแปะ
ของเอ็ง"
กิมหงวนเปลี่ยนสายตามาที่เจาสัวกิมไซ
"แปะจา สบายดีหรือแปะ"
อาแปะหรือเจาสัวกิมไซพี่ชายเจาสัวกิมเบสายหนา
"สิบายยังไงวะ อัว๊ อยูเ มืองนรกไมใชซหู วัง"
"อาว แลวทําไมแปะไมพาเตี่ยไปอยูสวรรคละ ทนอยูเมืองนรกทําไม"
"วา ลื้อมังพูกเอาแตลาย อั๊วนะอยากไปซูหวังโวยแตยมพะบางอีไมใหปาย อีหลุฉิบหาย
เสียงก็ลังเหมือนฟารอง อีใหอาแปะกับเตีย่ เอ็งเปนนายอากรฆาหมูขายทีเ่ มืองนรก"
อาเสี่ยลืมตาโพลง
"โอโฮ ยังงั้นอาแปะกับเตี่ยก็คงรวยจมไปเลย"
"รวยที่ไหนกันวะอายหงวน ยมพบางอีใชใหทํางานแตอีไมใหเงิง"
ในเวลาเดียวกันนีเ้ อง พล นิกร ดร.ดิเรกกับสี่นาง เจาคุณปจจนึกฯ คุณหญิงวาดและเจาแหว
ตางก็กําลังมองดูปศาจเหลานี้ดวยความตื่นเตนแปลกใจเหลือที่จะกลาว ไมมีใครปริปากทักทายพวก
ผีทม่ี ารับเครือ่ งเซนเลยเวนแตกมิ หงวนคนเดียวทีโ่ อภาปราศัยกับเตีย่ และลุงของเขา จนกระทั่งคุณ
หญิงวาด เดินเขาไปหาเจาคุณประสิทธิ์ฯ ซึง่ ยืนเคียงคูอ ยูก บั เจาคุณวิจติ รฯ พี่ชายรวมสายโลหิตของ
ทาน
"เจาคุณ เจาคุณขา" ทานกลาวทักปศาจเจาคุณประสิทธิ์ฯ ดวยเสียงสั่นเครือ "ไมดใี จหรอก
หรือคะทีไ่ ดเห็นหนาลูกเมีย"
ปศาจเจาคุณประสิทธิ์ฯ ยิ้มแคนๆ
"ไมมีอะไรที่ทําใหฉันดีใจ หรือชืน่ ใจหรอกคุณหญิง โลกมนุษย หรือมนุษยทั้งหลาย เต็มไป

ดวยความสกปรกโสมม พวกเราสิมีความสงบสุขอันแทจริง ปรโลกคือโลกอันสงบเงียบ วิญญาณทัง้
หลายอยูรวมกันอยางสุขสบาย เพราะพวกเราไมใชเงินจึงไมมีการอิจฉาริษยาแยงชิงอํานาจกัน"
เจาคุณวิจติ รฯ พูดเสริมขึ้น
"แมวาดหรือลูกหลานทัง้ หลายไมตอ งเปนหวงเราหรอกเราสบายดี ไมมีกินเราก็ทนหิวได
เพราะเรามีแตวญ
ิ ญาณสวนรางกายเราสูญสิน้ ไปแลว ถาใครทําบุญสวนอุทิศกุศลมาใหเรา เราก็ได
กินและแบงกันกิน วิญญาณของพวกเราทองเทีย่ วไปทัว่ ทุกหนทุกแหง มีเวลาพักผอนตลอดวัน
เพราะเราไดชดใชกรรมเกาหมดแลว"
คุณหญิงวาดรองไหสะอึกสะอื้น คอยๆ หันหนาไปมองดูปศ าจชายชราเจาของรางผอมสูง
"พี่เชย พี่เชยคะ"
ปศาจลุงเชยยิ้มให
"ซาหวัดดีที่สุดคุณหยิ่ง ฉันดีใจจริงๆ ตายหาแลวฉันยังไดพบกับคุณหยิ่งและหลานๆ อีก
ฉันรูสึกวาคุณหยิ่งเปนสาวขึ้นมาก แกมเหี่ยวจนหอยทอกแทกนากลัวจะมาอยูกับพวกเราในปนี้"
คุณหญิงวาดยิม้ ทัง้ น้าํ ตา
"ก็แลวแตพรหมลิขิตคะพี่เชย" พูดจบทานก็หันมามองดูคณะพรรคสี่สหาย "มาซี มาทักทาย
กับผีสางทานผูใหญ"
สี่นางตางรูสึกเกรงกลัวผีปศาจ จึงชวนกันถอดแวนวิเศษออก พอถอดแวนภาพปศาจเหลานี้
ก็หายไปหมด และเสียงพูดของปศาจก็ไมไดยินนับวานาแปลกใจมาก พลพานิกรกับศาสตราจารย ดิ
เรกและเจาคุณปจจนึกฯ เขามาหาปศาจสองเจาคุณและลุงเชยตางฝายตางทักทายกันเปนอยางดี แต
เมือ่ เจาคุณปจจนึกฯ ยืน่ มือใหเจาคุณวิจติ รฯ จับ ทานก็รูสึกวาทานไมไดถูกหรือสัมผัสมือปศาจ เจา
คุณวิจติ รฯ เลยทั้งๆ ทีท่ า นไดจบั มือกับปศาจเจาคุณวิจติ รฯ จริงๆ
"สบายดีหรือครับเจาคุณ" ปศาจเจาคุณวิจติ รฯ พูดยิ้มๆ "ตั้งแตผมเทงทึงไปผมก็เพิ่งไดเห็น
หนาเจาคุณวันนี้"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มให
"ขอบคุณครับ สบายดี" แลวทานก็หันมาทางปศาจเจาคุณประสิทธิ์ฯ เพือ่ นรวมชีวติ ของ
ทาน "เปนยังไงครับเจาคุณ"
"ก็เรือ่ ยๆ ครับ อา-รูสึกวาศีรษะของเจาคุณมีสีแดงเขมกวากวามาก ไมคิดหายาปลูกผมใช
บางหรือครับ"
เจาคุณปจจนึกฯ ฝนหัวเราะ
"แกแลวไมอยากจะสนใจหรอกเจาคุณ เจาคุณก็ไมแตกตางกวาผมเทาไรหรอกครับ"
คุณหญิงวาดหันมายิม้ ใหเจาคุณปจจนึกฯ แลวพูดเสริมขึ้นวา
"เจาคุณประสิทธิ์ฯ ของดิฉนั ยังมีเสนผมหรอมแหร็มอยูก ลางศีรษะนิดหนอย มองดูคลายๆ
เกาะไหหลํา สวนเจาคุณฯเตียนโลงไปหมดเลยเหมือนทุงหมาหลงคะ"

เจาคุณปจจนึกฯ ทําหนาชอบกล
"โปรดอยาวิจารณเรือ่ งกบาลของผมเลยครับ"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง คณะพรรคสี่สหายตางรูสึกวาพวกผีทานผูใหญเหลานี้
เครงขรึมมาก ไมใครพดู จาเหมือนเมือ่ ครัง้ ทีย่ งั มีชวี ติ อยู เสี่ยหงวนพาเตี่ยและลุงของเขาเขามารวม
กลุม คราวนี้ทั้งฝายมนุษยและผีก็มีการทักทายไตถามทุกขสุขกันโดยทั่วหนา คุณหญิงวาดรอง
ตะโกนเรียกสี่นางใหเขามาหา
"มาซีโวย มานี่ซี จะกลัวอะไรนะ เธอสี่คนและอายแหวเขามาหาทานเถอะ อาจารยใหญยนื
อยูน น่ั ทัง้ คนไมตอ งกลัวหรอก ขืนหลอกเราเราก็จะใหอาจารยจับใสหมอเอาไปถวงเสียเทานั้น"
ปศาจเจาคุณวิจติ รฯ มองดูคณ
ุ หญิงของทานอยางของใจ
"นีเ่ ชิญพวกเรามาเลีย้ งหรือมาใหหมอผีตาแกคนนัน้ จับเราใสหมอแน บอกฉันหนอยซิ คุณ
หญิง ฉันไมใชผวี ยั รุน หรือผีจก๊ิ โกนะ จะไดเที่ยวหลอกหลอนใครตอใครใหตกอกตกใจ พวกเรา
ลวนแตผชี น้ั ดีทง้ั นัน้ ถึงไมไดเปนเจาผีก็เปนผีที่มีอิสระไมไดถูกกักขังหรือถูกลงโทษทัณฑอะไร"
สี่นางตางแข็งใจสวมแวนวิเศษแลวพากันเดินเขามารวมกลุม เมือ่ แลเห็นหนาเจาคุณวิจติ รฯ
ในระยะใกลชิดนันทาก็รองไหโฮ
"คุณพอ"
แลวหลอนก็โผเขากอดปศาจเจาคุณวิจติ รฯ แตมนั ไมผดิ อะไรกับวานันทากอดอากาศ ราง
อันสูงโปรงของหลอนเซไปขางหนาแลวลมลงคุกเขา นันทารองไหกระซิกๆ จนกระทั่งพลเขามา
ประคองเมียรักของเขาใหลุกขึ้น
"อยารองไหสิจะนัน ยิ้มแยมแจมใสและคุยกับทานเถอะถึงอยางไรทานก็ตายจากเราไปแลว
และเรากับทานอยูกันคนละโลก" พูดจบเขาก็ประคองนันทาพาเขาไปหาปศาจทานผูใหญ
เจาคุณวิจติ รฯ ทักทายนันทาและนิกรลูกชายหญิงของทานอยางเนือยๆ
"พอขอบใจ ทีพ่ วกแกรวมมือกันจัดเครือ่ งเซนเลีย้ งดูพวกเราเนือ่ งในวันตรุษจีนปน้ี สําหรับ
นันทาเจาไดประพฤติตัวของเจาอยางเหมาะสมนารักมาก คือรูจ กั การควรเวนและควรประพฤติ สวน
อายกรมองดูตง้ั แตหวั ตลอดตีนไมมคี วามดีเลย เอาแตกนิ และนอนเทานัน้ หยิบโหยงกรีดกรายขีเ้ กียจ
สันหลังยาว ถาหากวาพอไมไดทิ้งมรดกรวมรอยลานไวใหแกละกอ ปานนีแ้ กจะตองขอทานเขากิน
แลว"
นิกรเอียงคออมยิม้
"ทําไมผมจะตองขอทานเขาละครับคุณพอ ถึงคุณพอไมมีทรัพยสมบัติใหผม คุณอาผมก็ยัง
อยู เพื่อนผมก็มีแยะ ผมไถคุณอาวันละรอยบาท ไถอายหงวนวันละหารอย ไถอายพลและดิเรกวันละ
หาสิบผมก็มีกินมีใชอยางสบาย"
"ออ" ปศาจเจาคุณวิจติ รฯ คราง "ใจคอของแกนะจะไถเขาไปจนตายยังงั้นเรอะอายกร แก
อายุมากแลวนะลูกนะ ลูกก็โตเปนหนุมแลว เลิกสํามะเลเทเมาเสียทีเถอะลูก ตัง้ อกตัง้ ใจประกอบ

อาชีพกอรางสรางตัวใหเปนปกแผน แกลมตายไปลูกเมียของแกจะไดสบาย" แลวทานก็มองดูศรี
สะใภของทาน "เจาตองคอยกวดขันผัวของเจาบางซีประไพ พอรูดีนะวาอายกรเหลวไหลแคไหน ผี
เรือนที่นี่ชอบกับพอมีอะไรก็เลาใหฟงหมด"
ประไพมองดูปศาจพอผัวอยางหวาดๆ
"ไพไมกลาหามปรามหรือวาอะไรเขาหรอกคะ เอะอะเขาก็ทุบตีไพ ตบเอาตีเอาทําราวกับลูก
ไมมีพอมีแม"
ปศาจเจาคุณวิจติ รฯ ขมวดคิ้วยน
"แตผเี รือนมันเลาใหพอ ฟงวาอายกรไมเคยตบตีแกเลย มีแตแกเลนงานมันขางเดียว บางทีก็
เอาเหล็กขูดชาฟไลแทงรอบๆ หอง บางทีก็ไลยิง ใชไหมละ"
ประไพยิ้มอายๆ
เรือ่ งทีผ่ า นมาแลวไพจําอะไรไมใครไดหรอกคะ"
ศาจเจาคุณวิจติ รฯ หันมามองดูหนาพลหลานชายของทานซึ่งเปนลูกเขยของทานดวย
เจาก็เหมือนกันอายพล เรือ่ งเทีย่ วบารนะ ลุงขอเสียทีเถอะ เจาเปนนายทหารผูใ หญของกอง
ทัพบก มียศเปนพันเอกพิเศษเทียบเทาพลจัตวาแลว การเที่ยวบารหรือไนทคลับมันเหมาะสําหรับ
เด็กหนุม เทานัน้ เจามีอายุมากแลว เชื่อลุงเถอะวะ ผูห ญิงอืน่ หมืน่ แสนก็สเู มียเราไมได"
ดจบทานก็เปลี่ยนสายตามาที่นายพลดิเรก
"ลุงขอแสดงความยินดีดวยดิเรกที่แกไดเลื่อนยศเปนพลโท"
ศาสตราจารยดเิ รกกระพุม มือไหวอยางนอบนอม
"ขอบคุณครับ คุณลุงอยากรับประทานอะไรสั่งผมไวซีครับ ผมจะทําบุญตรวจน้าํ ไปให"
"งัน้ เรอะ ลุงอยากจะกินเหลายินสักขวดหรือแช็มเปญก็ได"
"ออไร ออไร ผมจะใหอายแหวไปเอามาใหคุณลุงเดี๋ยวนี้แหละครับ แลวก็ตอไปทุกวันพระ
ผมจะซื้อเหลายินหรือแช็มเปญใสบาตรไปใหคุณลุง" แลวเขาก็ยิ้มใหเจาคุณประสิทธิ์ฯ
"คุณอาละครับ อยากจะรับประทานอะไร"
ปศาจเจาคุณประสิทธิ์ฯ ยิ้มอายๆ
"อาอยากไดยาบํารุงฮอรโมนซึง่ เปนยาเม็ด อาจะไดกระชุมกระชวยขึ้น"
คุณหญิงวาดเลนงานปศาจเจาคุณประสิทธิ์ฯ ทันที
"ออ ถาจะมีแฟนสาว ๆ ที่เมืองผีกระมังคะ"
"ปละ-- เปลา คุณหญิง"
คุณหญิงวาดทําตาเขียว
"ไมรูหรือจับไมไดไลไมทันก็แลวไป ถารูเ มือ่ ไหรละกอแมจะบุกเมืองนรกใหราบเปนหนา
กลองทีเดียว ยมบาลดิฉันก็ไมกลัวจะบอกให ลงหึงขึ้นมาแลวเห็นชางตัวเทามด"
ปศาจเจาคุณประสิทธิ์ฯ หัวเราะกาก

"ฉันตายจากเธอมาตัง้ นานแลวเธอยังหึงฉันอีกหรือ"
"หึงซีคะ เพราะดิฉันยังไมลืมเจาคุณดิฉันยังรักเจาคุณอยูรูไหม"
"โถ -- ทูนหัว ชื่นใจจังเลย นี่ถาอยูกันตามลําพังฉันคงอดจูบเธอไมได"
นิกรพูดเสริมขึน้
"เหม็นน้าํ หมากตายโหง"
คุณหญิงวาดยกกําปนขางขวา ทุบหลังนิกรดังสนั่นราวกับกลองเพล เสียงหัวเราะดังขึ้น
อยางครืน้ เครง ตอจากนั้นสี่สหายกับสี่นางก็ทักทายกับเจาสัวกิมเบและเจาสัวกิมไซดวยความ
เคารพนับถือและดวยความสัมพันธ เหมือนญาติสนิท ดร. ดิเรกกวักมือเรียกเจาแหวมาหาเขาแลวสัง่
ใหขน้ึ ไปบนตึกนําแช็มแปญในหองรับประทานอาหารมาขวดหนึง่ เพือ่ นตอนรับ ปศาจคุณวิจติ ร ฯ
ในเวลาเดียวกันนีเ้ องหมอใหญไดเดินเขามากระซิบบอกกิมหงวน
"อาเสีย่ ครับ เหลือเวลาอีกครูเดียวก็จะเที่ยงแลว เชิญปศาจญาติผใู หญของอาเสีย่ รับ
ประทานเครือ่ งเซนเถอะครับ พอถึงเที่ยงทานจะตองกลับไป"
เสี่ยหงวนพยักหนารับทราบแลวรองเชิญพวกปศาจทั้งหลาย
"เชิญครับ เชิญรับประทานเครือ่ งเซนกันเถอะครับ เกือบเที่ยงแลว"
เจาสัวกิมเบตกใจ
"ไอยา นึกวาพึ่งหาโมงกวา ๆ เกือบเที่ยงแลี้ยว เคาเป นาฬิกาเดิงเร็วฉิกฉายเลย"
ปศาจเจาคุณวิจติ ร ฯ พาปศาจเจาคุณประสิทธิ์ ฯ นองเขยของทาน พรอมดวยสองเจาสัวเดิน
ไปนัง่ บนเตียงใหญทต่ี ง้ั เครือ่ งเซนอันมากมายทัง้ ของคาวของหวาน ปศาจลุงเชยยืนกมหนานิ่งเฉยอยู
ใตตนไมในทาทีนอยใจ จนกระทัง่ เจาคุณปจจนึก ฯ พาสี่สหายกับสี่นางและคุณหญิงวาดเขาไปหา
"ไปรับประทานอาหารซีครับพีเ่ ชย"
ปศาจชายชราจอมขี้เหนียวสั่นศรีษะ
"อยามาสนใจกับผมเลย แหม - ไมมีใครทักผมแมแตคําเดียว เหมือนกับวาผมเปนผีไมมี
ญาติตดิ ตามมากินเครือ่ งเซน"
คุณหญิงวาดซอนยิ้มไวในหนา
"อยาโกรธเคืองเลยนะคะพี่เชย มากันตั้งหลายทานยังงี้ก็ทําใหตื่นเตนดีใจ ดิฉนั กราบ
ประทานโทษคะ"
พลวา "ไปทานขาวเถอะครับคุณลุง"
"เออ ขอบใจ ขอบใจที่เอ็งยังอุตสาหมาทักขา ขาไมอยากแดกของเองหร็อก"
ดร. ดิเรกหัวเราะกาก
"คุณลุงพูดภาษาไทยเดิมชัดแจวเลย ไปทานขาวเถอะครับ"
ปศาจลุงเชยยกมือไหวนายพลดิเรกอยางพินอบพิเทา
"ผมขอบคุณเปนอันขาดทีท่ า นเชือ้ เชิญผมไปยัด...เอยไปรับประทานเครือ่ งเซน แตผม อิม่

แลวครับ"
"แลวกัน" นายพลดิเรกอุทาน "ไหงคุณลุงพูดกับผมอยางเคารพนบนอบอยางนี้ละครับ
เคยพูดกับผมอยางไรก็พูดกับผมอยางนั้นเถอะครับคุณลุง"
"โอ - ไมไดหรอกขอรับ ผมมันหัวงอกแลวตองรูจักกาลเทศะ ทานไมใชคนเหมือนอยางผม
ทานเปนนายพลโท ถึงผมเปนคนโงเงาผมก็พอจะรูวานายพลโทนะบาเหลืองออย มีดาวตั้งสามดวง
ไปทางไหนตาหารหรือตํารวจตะเบะกันพรึบ่ พับ่ "
"อยางไรก็ตาม ถึงผมเปนนายพลผมก็เปนหลานชายที่รักของคุณลุงนะครับ ผมเปนลูก
หลานไมใชคนอื่น"
"แหม - อายหมาหมอ" ปศาจชายชราพูดเสียงหัวเราะ "เอ็งพูดเชนนีช้ น่ื สะดือขาจริงโวยพัก
ผา ขอใหเอ็งจําเร็ญๆเถอะทีเ่ อ็งไมถอ่ื ตัวยังเหนวาขาเปนญาติพใู หญของเอ็ง ฮะ ฮะ แตวา เอ็งจะเปน
นายพลหรือเปนจอมพลก็ตามไมชา เอ็งก็เทงทึงเหมือนอยางขา" แลวปศาจลุงเชยก็เปลี่ยนสายตามาที่
นิกร "ยังไง อายหมากร"
นิการสะดุง โหยง
"เรียกอายกรเฉย ๆ ไมไดหรือครับคุณลุง ทําใมตองใสคําวาหมาลงไปดวย"
"อาว เปนยังงี้เสียแลว หมานะเปนสัตวเดรัจฉานทีซ่ อ่ื สัตยกตัญูรจู กั บุญคุณ เจาของหรือพู
ที่เลี้ยงดูมันดีกวาคนอีกนะโวยอายหมา เอ็งเลีย้ งหมาเอ็งโกรธขึน้ มาเตะถีบทุบตีมนั มันก็ไดแตรอ ง
ครวญครางหรือนอนนิง่ เฉยใหเอ็งตีมนั กระทืบมัน แตถา เอ็งเลีย้ งคนไวเอ็งจะไปเตะตีมนั เขาทีสอ งที
มันก็ยังทน พอหลายทีมนั ก็เอามีดเสียบทองเอ็งหรือฆาเอ็งตายเทานัน้ ไมเชือ่ ลุงเอ็งลองดู ลูกนอง
ของเอ็งมีเยอะแยะขารับรองวาเอ็งไปเตะใครเขาอยางนอยมันก็ทาํ ตาเขียวใสเอ็ง"
นิกรหัวเราะชอบใจ
"จริงครับคุณลุง ในดานความกตัญูผมคิดวาคนเราสูหมาไมได เพราะไมเคยปรากฏวาหมา
กัดเจาของของมันเลยนอกจากหมาบา"
ชายชรายิ้มนอยยิ้มใหญแลวมองดูหนาเสี่ยหงวน
"ไง อายหมาหงวน"
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอื๊อก
"อายหมาอีกแลว"
"เปนอะไรไปวะ คนบานนอกคอกนาเขาเรียกลูกหลานวาอายหมาอีกหมาทั้งนั้น ถารักมาก
เขาก็พูดคําดาคํา"
เสี่ยหงวนสะดุง
"ยังงั้นคุณลุงไมตองรักผมใหมากหรอกครับ แฮะ แฮะ อา - เมืองนรกเปนยังไงบางครับคุณ
ลุง"
ปศาจลุงเชยทําหนาชอบกล

"ใครบอกเอ็งละวาขาอยูเ มืองนรก ขาอยูปรโลกโวยอายหมาหงวน ขาสบายดีแตอากาศมัน
รอนหนอย อุน ภูมติ ง้ั 45 องสาเซนสะเก็ด"
สีน่ างหัวเราคิก้ พรอม ๆ กัน ตางหายกลัวผีปศาจญาติผูใหญของตนแลว นวลลออกลาวทัก
ปศาจชายชราทันที
"คุณลุงอยากจะรับประทานอาหารหรือขนมอะไรบางละคะ พวกเราจะไดใสบาตรไปให"
"ขอบใจมากอีหมา ถาจะประชาสงเคราะหขา ละก็วา ง ๆ ก็ชวยทําขนมปลากริมไขเตาสงไป
ใหขาบาง สวนกับขาวขาอยากกินปลาชอนตมยําวะ"
นันทายิ้มใหปศาจลุงเชย
"คะ แลวนันจะสงไปใหนะคะคุณลุง"
"เออ ขอบใจเอ็ง ขอใหพวกเอ็งทุกคนอยูเย็นเปนสุขอยาพึ่งแกเฒา ใหเนือ้ หนังตึงเตงสวนเวา
สวนโคงอยากลายเปนสวนหยอนยานนะโวย อาหารที่จะสงไปใหขาตองใสบาตรถวายพระนะ ถา
สงไปทาง พ.ก.ง. ขาไมยอมรับเด็ดขาด ขาเปนผีเปนสางอยาใหขาตองเสียเงินเลย"
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดตัดบท
"ไปทานอาหารเถอะครับพีเ่ ชย ใคร ๆ เขาเริม่ รับประทานกันแลว ดีใจจริง ๆ ทีไ่ ดเห็นพีเ่ ชย
ในวันนี"้
"ผมก็เหมือนกันเจาคุณ โผลออกมาจากทายสวนแลเห็นเจาคุณแตไกลก็จําได กบาลแดง
เถือกยังกะลูกมะอึกสุก ๆ ฮะ ฮะ"
แลวปศาจชายชราก็เดินไปนั่งรวมวงกับพวกปศาจดวยกันที่เตียงใหญ คณะพรรคสี่สหาย
กับสี่นางและทานผูใหญทั้งสองยืนรวมกลุมมองดูดวยความฉงนสนเทหใจ ตางก็นึกชมความ
สามารถของหมอใหญ อาจารยไสยศาสตรที่สามารถ สรางแวนวิเศษนีข้ น้ึ เพือ่ ใชในการดูผปี ศ าจโดย
เฉพาะ อาจารยใหญยนื สํารวมอยูใ ตรม เงาของตนนกยูง
เจาแหวนําแช็มเปญมาใหปศ าจเจาคุณวิจติ ร ฯ แลว เขาวางขวดเหลาลงบนเตียงแลวรีบถอย
ออกมาดวยความหวาดหวัน่
ผีปศาจทั้งหลายนั้น ใชเวลากินอาหารคาวหวาน เพียงสองสามนาทีเทานั้นเอง การกินอยูก็
สุภาพกวามนุษย กินกันคนละนิดละหนอยพอเปนพิธี ดื่มเหลาคนละนิด อยางไรก็ตามอาหาร
หรือเหลาซึง่ เปนเครือ่ งเซนไมไดพรองไปแมแตนอ ย
ปศาจเจาคุณวิจติ ร ฯ เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ลุงเชย และเจาสัวทั้งสองตางพากันลุกขึ้นจากเตียง
ใหญ เดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหายกับสี่นางและทานผูใหญทั้งสอง ขณะที่เข็มนาฬิกาที่ขอมือ
พลบอกเวลา 12.00 น. พอดี
เจาคุณวิจติ ร ฯ ยิ้มใหทุก ๆ คนแลวกลาววา
"ขอขอบใจสําหรับอาหารในวันตรุษจีนนี้ ขอบใจทุกๆ คน ลากอน ขอใหมีความสุขและทํา
มาคาขึ้นโดยทั่วหนากัน"

นันทาน้ําตาไหลคลอ
"คุณพอคะ..."
รางของปศาจเจาคุณวิจติ ร ฯ หายวับไปแลว เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กลาวขึ้นบางดวยใบหนายิ้ม
แยมแจมใส
"อยาเสียใจหรือแสดงความอาลัยรักพวกเราเลย เราทุกคนตางมีความสงบสุขตามประสาผี
แตตอนนีเ้ ราจะตองรีบไปรายงานตัวจึงขอลาไปกอน ลากอนนะคุณหญิง แลวตรุษสงกรานต
ฉันจะมาหาถาหากวามีการเซนไหวอยางนี้ อีกสองเดือนคอยพบกันใหม สวัสดีทุกๆ คน พอไปกอน
ละพล"
ปศาจเจาคุณประสิทธิ  ฯ ก็หายไปอีกตนหนึ่ง คงเหลือเจาสัวกิมเบกับเจาสัวกิมไซและลุง
เชยเทานัน้ เจาสัวกิมเบมองดูลูกชายและลูกสะใภของเขาดวยแววตาที่แสดงความรักใครหวงใย
"อาหงวน เตี่ยไปละนะ"
"ไปไหนละเตี่ย"
เจาสัวกิมเบยิ้มแหงๆ
"ตอนบายโมงเตีย่ ตองลงกิทะโวย"
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอื๊อก
"กระทะทองแดงหรือเตี่ย"
"ทองแดง ทองเหลืองหรือกิทะเหลก เอ็งไมตอ งถามเตีย่ บอกวาลงกิทะเอ็งก็ตอ งคิดเอาเอง
ไปละโวย ลากองทุก ๆ คงขอใหมั่งมีศรีสุขเซ็งลี้ฮอทั่วหนากัง ซื้องายขายคองซื้อสองขายสี่ แฮะ
แฮะ ซูหวักลี"
ปศาจเจาสัวกิมเบหายวับไป เจาสัวกิมไซยกมือไหวเจาคุณปจจนึก ฯ และคุณหญิงวาดแสดง
ความเคารพนับถือที่เคยมีมาแตครั้งเปนมนุษย
"ลากองคับเจาคุงคุงหญิง ถาคิกถึงผมเอาฝนใสบากไปใหผมบาง ขอใหลูกหลานทุกคงมี
ความสุขมีเงิงใชแยะ ๆวังนี้อั๊วดื่มเหลามากไปหนอยเมาตายหา ลากองนะไมตายคงลายพบกังอีก"
แลวปศาจเจาสัวกิมไซผูเปนลุงของเสี่ยหงวนก็หายไปคงเหลือแตปศาจลุงเชยชายชราเจา
ของรางสูงชะลูด เพียงตัวเดียวเทานัน้ ลุงเชยไดกลาวคําอําลาสี่สหายกับสี่นางและทานผูใหญ
ทัง้ สองตลอดจนเจาแหวโดยทัว่ กัน และลานิกรเปนคนสุดทาย
"ลากอนอายหมากร วาง ๆ เอ็งลองตายดูแลวมาเที่ยวปรโลกบางนะ เอ็งจะเห็นวาโลกนี้
สบายนาอยูกวาโลกมนุษยมาก"
นิกรยิ้มให
"ขอบคุณครับ เอาไววา ง ๆ ผมจะยิงตัวตายเพื่อมาหาคุณลุง อา - คุณลุงอยางพึ่งหายตัวไป
นะครับ ผมมีธุระสําคัญอยากจะพูดอะไรกับคุณลุงหนอยเดียวเทานั้น"
ปศาจชายชราทําหนาตื่น ๆ

"ขาตายหามานานแลวยังจะมีทูระอะไรกับขาอีกหรืออายหมา"
"ครับ ผมอยากจะขอความกรุณาใหคุณลุงชวยเหลือผมบาง นึกวาเมตตาผมซึ่งเปนหลานที่
นารักของคุณลุงเถอะครับ"
ปศาจยิ้มแปน
"แหม - มึงพูดหวานจอยเย็นเจี๊ยบนาฟงจังโวยอายหมาไป - ไปปรึกษากันทางโนนจะไดไม
มีใครไดยินเราพูดกัน เรือ่ งของเอ็งเปนควมลับใชใหมอายหมา"
"ครับ ลับเฉพาะครับ"
ปศาจลุงเชยเดินนําหนาพานิกรไปทางสะพานขามคูหางจากคณะพรรคสี่สหายเกือบ 20
เมตร ชายชรามองซายมองขวาแลวกระซิบกระซาบกับนายจอมทะเลนวา
"เรือ่ งอะไรอายหมา"
นิกรยิม้ อาย ๆ
"คุณลุงชวยบอกผมหนอยเถอะครับ เลขทายรางวัลทีห่ นึง่ ล็อตเตอรีร่ ฐั บาล งวดตอไปคือ
อังคารที่ 8 ออกเลขอะไรครับ"
ปศาจลุงเชยสะดุงโหยง
"ฮัน่ แน อายหมา เอ็งนีส่ าํ คัญนัก เห็นขาเปนผีกม็ าถามเลขทายรางวันทีห่ นึง่ หวยเบอร ขา
บอกเอ็งไมไดหรอก ประเดี๋ยวโปลิศจะตามมาจับขาที่นี่เอาไปสอบสวนหาวาขาอางตัวเปนพูวิเศษ
หรือเปนเจามือหวยใตดนิ ขาแกแลวอยาใหขามีอันเปนตองยายบานไปอยูในคุกเลยอายหลานชาย"
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"คุณลุงตายแลวตํารวจเขาไมมายุงกับคุณลุงหรอกครับโธ - บอกผมหนอยเถอะครับ ผมจะ
แทงใตดินสักสองสามรอยเทานั้น แลวผมจะซื้อขาวของใสบาตร อุทิศสวนกุศลมาใหคุณลุง ซือ้ เส
วตเตอรสีธงชาติสงมาให ซื้อวิทยุทรานซิสเตอรไวใหคุณลุงฟงแกเหงา ซือ้ ตุก ตากงเตกรูปผูห ญิง
สาวเผาสงมาใหคุณลุง"
ปศาจชายชรายิ้มอาย ๆ
"ขามันหมดกิเลสแลวอายหมา สาวที่เมืองผีหนาแฉลมปากนิดจมูกหนอย หนาอกเบอเริม่ มา
ทําตาเล็กตานอยกับขาขายังไมสนใจ เรื่องเลขทายสามตัวขาจะบอกใหเอ็งก็ได แตขา เสียใจจริง ๆ"
"ทําใมละครับ"
"ขาไมรูนะซิ หวยมันยังไมออกขาจะไปตรัสรูไดอยางไรวามันจะออกเลขอะไร"
"ก็คุณลุงเปนผีนี่ครับ"
"ใช เปนผีหรือเปนเทวดาก็รไู มได ใครจะรูก อ นเกิดวะอายหมา ขอเสียทีเถิดอายชาติหมากร
ตอใหเอ็งมีเงินกีส่ บิ ลานถาเอ็งริอา นเลนใตดนิ อีกหนอยเอ็งก็หมดตัว ขาเองเมือ่ ยัง
เปนคนอยูก็ถูกหวยใตดินแดกไปหลายหมื่น แทงไมถูกมันก็กินเราไป แทงถูกเจามือมันหายตัวไดนา
เจ็บใจไหมละ บางทีมันก็บอกดื้อ ๆ วาไมมีเงินใชให หรือผอนใชใหทีละพันสองพัน

เลนของหลวงทานดีกวาวะ ปะเหมาะเคราะหดีถูกเขากไปรับเงินไดเลย เวนแตวามันไมถูกเอ็งไปแก
เลขใหมันถูกเขาก็ใหเอ็งไปรับเงินในคุก"
นิกรยกมือไหวประหลก ๆ
"ผมกราบละครับคุณลุง คุณลุงบอกผมเถอะครับ ผมสาบานวาผมจะไมบอกใครเลย ผม
อยากจะไดเงินใชสักแสนสองแสนเทานั้น ไดมาฟรี ๆ จะไดเอาไปเที่ยวญี่ปุน"
ปศาจชายชราหัวเราะหึ ๆ
"ขาบอกก็ได แตเอ็งแทงไมถูกเอ็งก็จะดาขาสาปแชงขา เอ็งอยามาเซาซี้ขาเลยอายหมา" พูด
จบปศาจลุงเชยก็หันไปโบกมืออําลา สามสหายกับสี่นางและทานผูใหญทั้งสองตลอดจนเจาแหว
"ลากอน ขอลาทุก ๆ คน ถึงเวลาที่ขาจะตองไปขึ้นตนไมแลว"
นิกรถามขึ้นทันที
"ตนงิว้ หรือครับคุณลุง"
"ตนอะไรก็ไมรแู ตหนามยาวตัง้ คืบ เมือ่ หนุม ๆ ขาเปนชูกับเมียเขาหลายคน ขาก็ตอ งไดรบั
โทษในปรภพ อยาเดียวนะอายหมา เรื่องเมียเขานะยิ่งมองก็ยิ่งสวยและนารักกวาเมียเรา แตถาไปยุง
กับเขาแลวมันก็เปนบาปกรรม ขาไปละนะอายชาติหมา"
"วา" นิกรคราง "เรียกผมวาอายหมาเฉยๆผมก็แยอยูแลวคุณลุงกลัวจะไมชัดใสคําวาชาติลง
ไปอีก"
ปศาจลุงเชยหัวเราะชอบใจ
"เอ็งอยาเสียใจหรือโกรธขาเลย หมามันกตัญูรคู ณ
ุ ไมกดั เจาของ หมาเปนสัตวที่นารักมาก
ลากอนนะอายหมากร แลววันดีคืนดีขาจะมาหลอกเอ็งเลนแกเหงา"
"อาว" นิกรเอ็ดตะโรลัน่ "อยาดีกวานะครับคุณลุง ผมดีฝอ หรือช็อคตายเอางายๆนะครับ
เรื่องผีผมกลัวที่สุด"
ลุงเชยอดหัวเราะไมได
"กลัวทําไมวะผีผีหลอกไมมีอะไรนากลัวสักนิด แตคนหลอกนัน้ แหละเอ็งควรระวัง มัน
รายกวาผีหลอกเปนไหนๆเห็นหนาซี่อๆอยาไปเชื่อมันงายๆ เพื่อนฝูงกันพี่นองคลานตามกันมามัน
ยังตุน กันจนเปอ ย" พูดจบรางปศาจของชายชราก็คอยๆเลือนหายไป
นิกรเดินกลับมาหาคณะพรรคของเขา ทามกลางเสียงจอกแจกจอแจ วิพากษวิจารย กันถึง
อํานาจของแวนวิเศษที่สามารถทําใหเห็นผีและไดยินเสียงผีพูด พูดคุยกับผีไดอยางสบาย ทุกคนเขา
มาหอมลอมหมอใหญและกลาวชมเชยจอมไสยศาสตร
ทันใดนัน้ เองผีเรือนคือผีประจําบาน "พัชราภรณ" ซึ่งเปนชายกลางคนก็ปรากฎตัวขึ้น ทุก
คนตางเงียบกริบและพากันดูผเี รือนอยางตืน่ ๆ
"อาจารยครับ มีผีหลายตัวกําลังจะบุกเขามาในบานเราครับ"
หมอใหญมองดูผเี รือนแลวพยักหนารับทราบ

"ก็ใหมันเขามาซิขาจะจัดการเอง เอ็งรีบออกไปยืนทีป่ ระตูรว้ั บานเถอะ พูดกับมันชี้แจงให
มันฟงวาบานนี้ไมใชที่สาธารณะสําหรับพวกปศาจ จะตอนรับก็แตพวกญาติมติ รเจาของบานเทา
นัน้ "
ผีเรือนรับคําแลววิง่ เหยาะๆออมไปทางหนาตึก คุณหญิงวาดกลาวถามหมอใหญทันที
"ผีเรือนตัวนัน้ เปนผีเรือนทีน่ ใ่ี ชไหมคะอาจารย"
"ใชครับ มันชือ่ รอดอยูป ระจําบานนีม้ าตัง้ แตสรางบาน"
"โถ-ดิฉนั ไมเคยเซนไหวใหอะไรเขากินเลย"
อาจารยยม้ิ เล็กนอย
"ไมจาํ เปนหรอกครับ ถึงเวลาก็มีปนโตมาสงวันละสามมื้อ ทางเมืองผีเขาจัดการกันเอง
พวกผีเรือนลวนแตเปนผีทม่ี คี วามประพฤติดที ง้ั นัน้ แตฝไมลายมือไมใครสูดีสูพวกผีอันธพาลและผี
จิ๊กโกไมได"
เสี่ยหงวนทําหนาเปนกลาวกับเพื่อนเกลอของเขาเบาๆ
"ผีกม็ จี ก๊ิ โกเหมือนกันโวย"
ทุกคนตางไดยนิ เสียงตบมือโหรอ งดังขึน้ อือ้ อึงทางหนาตึก ตอมาจากนัน้ สักครูบ รรดาผีไมมี
ญาติหรือผีอนั ตพาลไมตาํ่ กวา ๒๐ ตัวก็บุกเขามาทางหลังตึกใหญตามถนนคอนกรีต สวนมากเปนผี
จิก๊ โกวยั รุน ปะปนกับผีจิ๊กกี๋วัยสาว ตางเต็นทวิสตรอ งเพลงฝรัง่ ดีดมือเปาะแปะเคลือ่ นขบวนตรง
เขา อยางสนุกสนาน สวนผีเรือนประจําบาน "พัชราภรณ" ถูกสกัมหมอบอยูขางประตูรั้วหนาบาน
เมือ่ แลเห็นเครือ่ งเซนตัง้ อยูเ ต็มเตียงใหญ ผีตนหนึง่ ก็รอ งตะโกนขึน้ ดังๆ
"เฮย โนนโวยพวกเรา ลาภปากของเราแลว เอาเลยอยาไปหลอกหลอนหรือทําอะไรพวกเจา
ของบานเขานะ"
เหลาปศาจชัน้ เลวตางเฮโลตรงเขาไปยังเตียงตัง้ เครือ่ งเซน แตแลวอาจารยใหญหมอผีผเู รือง
เวทก็เริ่มแสดงบทบาทปราบผีดวยหวายเสก ซึ่งมีขนาดเทานิ้วกอยและยาวเพียงเมตรเดียว หมอใหญ
หยิบขดหวายออกมาจากยามของเขา นิกรวิง่ เขามากอดหมอใหญแนน
"จัดการซีครับอาจารย ผมและพวกเรากลัวมันครับ"
อาจารยใหญยม้ิ แปน
"เอาเถอะครับ ผมจะแสดงใหดู บอกพวกคุณเถอะครับถาใครกลัวไมอยากเห็นมันก็ถอด
แวนออกเสีย"
หมอใหญเดินรี่เขาไปที่เตียงนั้นแลวยกหวายหวดพวกผีอันธพาลผีจิ๊กโกและจิ๊กกี๋โดยไม
เลือกหนาอินทรหนาพรหม พวกผียกมือปองปดอุตลุดแลวผีจิ๊กโกรางใหญทาทาง คลายกับเอลวิส
เพรสลี่ย ก็รองเอะอะขึ้น
"เอย อายลุง นีม่ นั อะไรกันวะมาตีพวกเรา ถอยออกไป แกแลวไมอยูตามประสาคนแกเดี๋ยว
กระทืบแบน"

จอมไสยศาสตรหัวเราะกาก เปลี่ยนหวายเสกมาไวในมือขางซายแลวใชมือขวาลวงลงไป
ในยามหยิบขาวสาร ออกมากําหนึง่
"พวกมึงทุกคน รีบออกไปจากบานนีโ้ ดยเร็วกอนทีจ่ ะเจ็บตัว ถาดื้อดีงกูก็จะจับใสหมอเอา
ไปถวงแมน้ําใหหมด"
"อูฮ ู" ผีจก๊ิ โกตวั หนึง่ รองขึน้ ดังๆ มองดูอาจารยใหญอยางขบขัน "ลําบากนักก็ถอยออกไป
เถอะลุง เดี๋ยวจะมาลมทับตีนฉันเขา อายฉันนะไมอยากทําคนแกหรอก แตคนแกกวนๆอยางลุงก็อด
ไมได"
อาจารยใหญโกรธจนหนาเขียว เขาสาดขาวสารลงไปบนกลุมผีอันธพาลเหลานี้ ดวยอํานาจ
เวทมนตของเขาทําใหผที กุ ตัวไดรบั ความเจ็บปวดเหมือนกับถูกแทงดวยหอกหรือศัตราวุธ พวกผี
อันธพาลตางรองโอดโอยแลวพากันลุกขึ้นวิ่งหนีเตลิดเปดเปงไปคนละทิศทาง
"เปดโวยพวกเรา เจออาจารยดเี ขาแลว"
พวกผีตา งหอแนบ วิ่งแขงกันออกไปหนาบาน "พัชราภรณ" หมอใหญหวั เราะงอหาย ดีใจ
ที่เวทมนตของเขายังขลังอยู เขาเดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหายซึ่งทุกคนกําลังมองดูเขาอยางชื่นชม
"เกงมากครับอาจารย" นายพลดิเรกกลาวชมดวยความจริงใจ "อาจารยมีความสามารถอยาง
ยอดเยี่ยม พวกผีปศาจไมมีทางสูรบตบมือกับอาจารยเลย"
หมอใหญยม้ิ นอยใหญ
"มันจะมาสูผมไดอยางไรครับคุณหมอ ผีพวกนี้เปนผีชั้นสวะไมมีฤทธิ์เดชเหมือนพวกผีเจา
เจอเขาสารเสกของผมมันก็วิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต ผมรับรองวาอายพวกนี้จะไมกลับมาอีก และจะ
ไมมีผีภายนอกบานบุกรุกเขามาในบานนี้อีก เพราะขาวจะตองแพรไปทั่ววาอายผีอันธพาลกลุมนี้ ได
รับบาดเจ็บสะบักสะบอมเพราะผม ขาวสารเม็ดเดียวเจ็บเทากับเอาหอกแทงเชียวนะครับ"
"ออไร ออไร ผมตืน่ เตนทีส่ ดุ บางขณะผมรูส กึ ตัววาผมไมสบายเปนคนไขโรคจิตของโรง
พยบาลสมเด็จเจาพระยาเพราะผมไดพบเห็นไดพูดคุยกับผีปศาจซึ่งมันเหลือเชื่อและไมนาจะเปนไป
ได"
คุณหญิงวาดกลาวกับเจาแหวอยางเปนงานเปนการ
"แกไปตามพวกคนใชและคนครัวใหมาชวยกันยกเครื่องเซน ขึ้นไปบนตึกเถอะพวกเราจะ
ไดกินอาหารกลางวันเสียที"
เจาแหวรับคําสั่งแลวเดินไปจากที่นั้น สี่นางและสี่สหายตางวิจารยกันถึงอานุภาพของแวน
วิเศษและความเกงกาจสามารถของหมอใหญ จนกระทั้งเจาแหวพาคนใชชายหญิงและคนครัวทั้ง
หมด ๖ คนมาชวยกันยกเครื่องเซนขึ้นไปบนตึกใหญอาหารและขนมทุกอยางตลอดจนเหลายังอยู
เรียบรอย นิกรมองดูเครือ่ งเซน ที่คนใชลําเลียงขึ้นไปบนตึก ดวยความอยากกิน จนน้ําลายสอ ในที่
สุดเขาก็กลาวกับทุกๆคน
"ไปบนตึกเถอะพวกเรา เลยเวลาอาหารกลางวันมานานแลวกินอาหารผืดเวลาเดี๋ยวจะทอง

เสีย"
คุณหญิงวาดมองดูหลานชายของทานอยางขบขัน
"แกหิวก็บอกมาตามตรงเถอะวะ ไมตอ งทําไกอา งวากินอาหารผิดเวลาทองไสจะเสียหรอก
อยากจะยัดไกตอนใชไหมละ"
นิกรอมยิม้
"เห็นจะใชครับ ตัวมันอวนยัว่ ยวนดีเหลือเกิน"
คุณหญิงวาดหันไปทางอาจารยใหญ
"เชิญขึน้ ไปรับประทานอาหาร บนตึกเถอะคะอาจารย"
หมอใหญประนมมือไวระหวางอก
ขอบพระเดชพระคุณครับ ผมตองขอตัวครับคุณหญิง อา-การเซนไหวทั้งเจาและไหวผีก็
เสร็จสิน้ ผมเห็นจะตองกราบลาคุณหญิงและพวกเจานายเสียทีละครับ ปานนี้มีพวกลูกศิษยลูกหา
เขารอคอยพบอยูที่บานหลายคน อาจจะมีคนมาตามผมไปขับไลผีที่มันเขาสิงลูกเมียเขาก็ได"
อาว อาจารยจะกลับหรือคะ"
ครับผม ผมรับรองวาจะไมมีผีปศาจตนใดมารบกวนพวกเจานายอีกแลวครับ ถึงมันเขามา
เห็นขาวสารเสกของผมทีต่ กเรีย่ ราดอยูต ามพืน้ ดินมันก็ตอ งรีบหลบหนีไปทันที"
จาคุณปจจนึกฯพูดเสริมขึน้
กินขาวกอนนาอาจารย แลวก็กินเหลาดวยกัน"
โอย ผมรับประทานเหลาไมไดหรอกครับใตเทา ผมถือศีลครับ"
กรแลเห็นเจาแหวเดินลงมาจากตึกใหญ เพื่อจะมาลําเลียงเครื่องเซนขึ้นไปอีกเขาก็ตะโกน
รองเรียก เจาแหววิ่งเหยาะๆเขามาหา
แกปลอยใหคนใช และคนครัวเขายกอาหารขึ้นไปก็แลวกันอาจารยทานจะกลับบานเอารถ
ไปสงทานหนอยซี"
เจาแหวรับคําสั่งแลวหันไปทางหมอผี
"เชิญซีครับ"
อาจารยใหญมองดูทกุ คนดวยความเกรงใจ
"แฮะ แฮะ กรุณาคืนแวนใหผมดวยครับ"
สี่สหายกับสี่นางและเจาคุณปจจนึกฯ คุณหญิงวาดกับเจาแหวตางถอดแวนตาโซลาลอย
ออกคืนใหจอมไสยศาสตร หมอใหญรวบรวมแวนทัง้ ๑๑ อันเก็บใสยาม ตอจากนัน้ เขาก็ยกมือไหว
กลาวคําอําลาทุกๆคนอยางพินอบพิเทา เจาแหวพาหมอใหญออ มไปทางหนาตึก นายพลดิเรกมอง
ตามจนลับตาดวยความฉงนสนเทหใจ
"โอ-อิท อีส วันเดอรฟุล ไองงไปหมดแลว มันไมผดิ อะไรกับวาหมอใหญแกเลนกลใหเรา
ดู"

พลวา "แตแวนวิเศษและเวทมนตของอาจารยกช็ ว ยใหพวกเราไดเห็นผีสางคุณพอของกัน
และทานผูใ หญทม่ี ากินเครือ่ งเซนตามทีเ่ ราเชิญ"
"ออไร มันเปนประสบการณที่แปลกที่สุด" แลวเขาก็หันมาทางเสี่ยหงวน "พิธีไหวเจาใน
วันตรุษจีนนี้สิ้นสุดลงแลวไมใชหรือ"
เสี่ยหงวนพยักหนา
"เสร็จแลว ไมมอี ะไรอีกนอกจากตอนบายพวกเด็กๆ ของกันทีโ่ รงเลือ่ ยเขาจะเอาสิงโตมา
เชิดอวยพรใหพวกเรา หลงจูโ รงเลือ่ ยเขาโทรมาบอกวาจะมาถึงนีร่ าวบาย ๓ โมง"
นายพลดิเรกยิ้มเล็กนอย
"ดีเหมือนกันนานๆไดดสู งิ โตสักครัง้ วันนี้แกจายเงินไปมากแลวซินะสําหรับคาเครื่องเซน
สังเวย"
"เรื่องเล็กนาหมอวันจายวันไหวและวันชิวอิดเปนวันที่กันตองใชเงินมากทุกๆป โดยเฉพาะ
คาแตะเอียคนของกันตามโรงเลือ่ ยโรงสีและบริษทั หางรานตางๆ"
นิกรถามขึ้นอยางเปนงานเปนการ ขณะทีค่ ณ
ุ หญิงวาดกับเจาคุณปจจนึกฯพาสีน่ างเดินตรง
ไปที่ตึกใหญ
"แกตั้งใจจะแขวนเงินไวใหสิงโตคาบสักเทาไร"
อาเสีย่ ตอบโดยไมตอ งนึก
"สักพันบาทดีไหมเพื่อน"
นิกรลวงกระเปาหยอบธนบัตรใบละรอยบาท รวมสองปกออกมาสงใหกิมหงวน
"กันชวยคารางวัลสิงโตวะ กันให ๑,๖๐๐ บาท"
สามสหายพากันมองดูนิกรดวยความแปลกใจยิ่ง
"อายกร" พลพูดเสียงหัวเราะ "แกใจปา อยางนีเ้ ชียวหรือวะ"
"ก็ปหนึ่งทําบุญทําทานเพียงสองสามครั้ง จะเปนอะไรไป"
เสีย่ หงวนมองดูเงินในมือของเขา
"แกมีเจตนาอยางไรวะ ที่แกชายทําบุญ ๑,๖๐๐ บาท แทนที่จะเปน ๑,๕๐๐ หรือ ๒,๐๐๐
บาท"
"เปลา ไมมคี วามหมายอะไรหร็อก เงินนี่ ๖๐๐ บาทเปนคาเชาแวนสามมิติ อีก ๑,๐๐๐ บาท
เปนคาปวยการที่ใหผีคุยกับเรา"
"เฮ" ดร.ดิเรกตะโกน "ยูลวงเอามาจากยามอาจารยนี่หวา"
นิกรหัวเราะ
"ใช ไปเถอะไปกินขาวกัน กันลวงตอนทีก่ นั แกลงทําเปนกลัวผีกอดอาจารยนน้ั เอง อยาก
หนาโลหิตนักก็ตอ งเลนอยางนี้ กลับไปบานเงินหายเมียตบตายหา"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง ตอจากนั้นสี่สหายก็พากันเดินตรงไปทางหลังตึกใหญ

เปนอันวาหมอใหญมาทํางานใหฟรี แกคงไมคิดวานิกรลวงเอาเงิน ๑,๖๐๐ บาทไปจากยามของแก

อวสาน-

